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עיריית הוד השרון
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14/17
מיום רביעי ,י"ט בחשון תשע"ח8.11.17 ,

 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :
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עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14/17
מיום רביעי  ,י"ט בחשון תשע" ח 8.11.2017 ,

משתתפים :
חי אדיב

-

ראש העירייה

יגאל שמעון

-

סגן ראש העירייה

חיים שאבי

-

סגן ראש העירייה

יואב רוזן

-

סגן ראש העירייה

כנרת אלישע כהן

-

משנה לראש העיר

יגאל הררי

-

חבר מועצה

אביבה גוטרמן

-

חברת מועצה

משה חנוכה

-

חבר מועצה

אמיר כוכבי

-

חבר מועצה

נדב דואני

-

חבר מועצה

מאיר חלוואני

-

חבר מועצה

נוה גור

-

חבר מועצה

תקוה גלם

-

חברת מועצה

עדי ברמוחה

-

חברת מועצה

אופיר טואיל

-

חבר מועצה

אביאל אברמוביץ

-

חבר מועצה

חסרים
יעל ברזילי

-

חברת מועצה

סגל:
חנה גולן

-

מנכ"לית העיר

אבידע שדה

-

משנה ליועמ"ש

ניצה משה

-

מרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:
א.

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.
קורות החיים הונחו על שולחן המועצה ב.1.11.17-

ב.

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
ההתחלתי יעמוד על  85%החל מתאריך .01.12.17

ג.

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.

ד.

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  1/12/17ועד לסיום עבודתו בעירייה.

ה.

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

3

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 8.11.17

צפייה בלבד.
ו.

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.
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.

ז.

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 הועברו בדואר אלקטרוני.

ח.

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".
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**קורות חיים הועברו בדואר אלקטרוני.
ט.

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 הועברו בדואר אלקטרוני.

י.

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 ז' ,ח' ו – ט' 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 ז' ,ח' ו – ט' לעיל לא יאושרו על
ידי הועדה לבדיקת מינויים.
**קורות חיים הועברו בדואר אלקטרוני.

יא.

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
העירייה לאשר את מינוי מר איציק אזולאי כדירקטור מקרב הציבור ב"-מי הוד-השרון
בע"מ" וזאת במידה שאחד משלושת המועמדים המפורטים בסעיפים ז' ,ח' ו -ט' 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:
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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 ז' ,ח' ו – ט' לעיל לא יאושרו על ידי הועדה
לבדיקת מינויים.
**קורות חיים הועברו בדואר אלקטרוני.
יב.

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 ז' ,ח' ו – ט' 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 ז' ,ח' ו – ט' לעיל לא יאושרו
על ידי הועדה לבדיקת מינויים.
**קורות חיים הועברו בדואר אלקטרוני.

יג.

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.

יד.

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

טו.

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
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ליום . 01/11/18
הנספחים לנושא זה הועברו באמצעות הדואר האלקטרוני.
טז.

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 הועברו באמצעות הדואר האלקטרוני.
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א .הנושא :אישור מינויו של מר בנימין זיני לתפקיד גזבר העירייה .

ניצה משה:

ערב טוב לכולם ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא מן
המניין מספר  . 14/17על סדר היום א' אישור מינויו של מר בנימין זיני
לתפקיד גזבר העירייה .בהתאם לסעיף  167לפקודת העיריות נוסח חדש,
מתבקשת מועצת העירייה לאשר את מיניו של מר בנימין זיני ,נושא ת.ז.
מספר  , 025412347שנבחר במכרז פומבי מספר  62/17על ידי ועדת
המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,לתפקיד גזבר העירייה מתאריך . 1.12.17
החל מיום  1.12.17תהיינה בידיו כל הסמכויות שהוקנו לגזבר על פי הוראות
כל דין .קורות החיים הונחו על שולחן המועצה בשבוע שעבר ,וגם אתמול
בבוק ר העברתי אליכם דרך המייל שוב .כן ,בבקשה.

חי אדיב:

לפני שאנחנו הולכים להצבעה אני אבקש ממר זיני להציג את עצמו בפני
מועצת העיר .בבקשה הבמה שלך.

בנימין זיני :

ערב טוב לכולם ,מודה שקצת מתרגש .קצת על עצמי ,אני בני זיני בן 44.5
עוד מעט ,תושב קריית אונו נשוי  .1 +הרקע :במקור אני בכלל מגיע מבאר
שבע ,עברתי כמה תהפוכות עד שהגעתי לקריית אונו -

נוה גור:

התקבלת ,אם אתה מבאר שבע התקבלת.

מאיר חלוואני  :אתה יכול להגיד  914גם זה בסדר.
בנימין זיני :

. 915

??? :

הופה הבאר שבעים חוגגים פה.

מאיר חלוואני :לא ,חיל הים דווקא.
בנימין זיני :

גם וגם .את החלק המקצועי שלי התחלתי באגף תקציבים של עיריית תל
אביב .הייתי בערך קרוב ל  12-שנה רכב תקציבים ,חצי מהזמן בתחום
התפעול של כל העיר ,חצי השני מהזמן זה בעצם ...על התשתיות של העיר
וגם יועץ תקציבי .במסגרת התפקיד הזה גם ניהלתי את הקמת תאגי ד המים
של העירייה מהמשא ומתן של התאגיד ,איך הוא ייראה ,עד ההקמה עצמה
וגם כיהנתי כדירקטור ...כספים של התאגיד במשך שנה .מ  2011 -בעצם
סמנכ"ל כספים של תאגיד המים של תל אביב ,שבעצם להקים את כל אגף
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הכספים מחיוב הגבייה פיננסי ,רכש והתקשרויות שכר ,נגעתי כמעט בכל
הנ ושאים האלו ,וגם קצת בינוי אפילו בין היתר .זה בגדול מי אני ,אשמח
לתרום מניסיוני להוד השרון.
חי אדיב:

או קיי ,אם יש למישהו שאלה.

ניצה משה:

בהצלחה ,אנחנו מאחלים לך בהצלחה.

בנימין זיני :

תודה רבה.

אביבה גוטרמן :אני הייתי בוועדת בחי נ ה ואני מאוד שמחה שבחרנו ב ך ,היו הרבה טובים,
היו באמת טובים ,ואתה הטוב שבהם.
בנימין זיני :

תודה רבה.

אביבה גוטרמן :ואני שמחה שנבחרת ,שיהיה לך בהצלחה.
חי אדיב:

את שמה לו אתגר קשה הוא צריך להוכיח את עצמו.

אביבה גוטרמן ... :הצלחתו זו הצלחת העיר.
בנימין זיני :

אני אעשה את המקסימום כדי ...את השטרות מה שנקרא .תודה רבה.

חי אדיב:

אוקיי ,שיהיה לך בהצלחה.

בנימין זיני :

תודה.

ניצה משה:

אוקיי ,אני מעלה להצבעה .מי בעד אישור מינויו של מר בנימין זיני לתפקיד
גזבר העירייה החל מה  ? 1.12.17 -חי ,יגאל ,כנרת ,תקוה ,נוה -

נוה גור :

אני לא הצבעתי בעד.

ניצה משה:

לא? סליחה -

חי אדיב:

יש לו ניגוד עניינים ,הוא מבאר שבע.

נוה גור:

למרות אהבתי לבאר שבע.

ניצה משה:

אוקיי ,מאיר ,יואב רוזן ,אופיר ,יגאל הררי ,אביבה .מי נגד? מי נמנע?

יגאל שמעון :אמיר נגד .ועדי נמנע ה.
ניצה משה:

אמיר נמנע -

יגאל שמעון :לא ,אמיר נגד.
חי אדיב:

איך אתה קובע?

ניצה משה:

אמיר נגד ,עדי נמנעה ונוה נמנע .אוקיי תודה רבה ,בהצלחה.

הצבעה:

9

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 8.11.17

 9בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,מאיר חלוואני אביבה גוטרמן.
 1נגד:

אמיר כוכבי

 2נמנעו :עדי ברמוחה ונוה גור .
החלטה מס' :93/17
בהתאם לסעיף  167לפקודת העיריות (נוסח חדש) מאשרת מועצת העירייה את מינויו של
בנימין זיני ,נושא ת.ז .מס'  025412347שנבחר במכרז פומבי מס'  ,62/17על 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.

חי אדיב:

כמה הצביעו בעד?

מירי יוסף :

( .10טעות בספירה הצביעו  9בעד)

חי אדיב:

יפה תודה רבה .מה עוד?

ניצה משה:

אנחנו עוברים לנושא הבא.

חי אדיב:

אבל זה אותם נושאים ,קשורים לאותו עניין.

נוה גור:

מהרגע שהוא נבחר אנחנו כולנו מאחלים לו בהצלחה ללא קשר להצבעה זו
או אחרת.

חי אדיב:

כן.

נוה גור:

אנחנו באמת חושבים שהעיר זקוקה פה לניהול תקין וטוב .והיה פה לפניך
גזבר שהיה פה כשנתיים וקצת .אנחנו תקווה שתצליח אז תהיה פה תקופה
ארוכה.

חי אדיב:

מצוין .גם אלה שנמנעים וגם אלה שמתנגדים מאחלים לך הצלחה.

נוה גור:

נכון.

חי אדיב:

כן ,כן.

מאיר חלוואני :איזה מ זל שאתה מחדד את זה אדוני ראש העיר.
חי אדיב:

שיטה טובה.

מאיר חלוואני ... :היום.
חי אדיב:

שיטה טובה.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,כל אחד מדבר בשמו ,זה שיש פה מישהו שמדבר ברבים זה...
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חי אדיב:

עדי ,עדי ,עדי ,אני מכבד כל דעת של כל אחד -

עדי ברמוחה :כל אחד מדבר בשמו.
חי אדיב:

רק שנייה ,שנייה ,לא משעמם לי ויש לי עוד אירועים אחרים ,אבל שאלה
אחת קטנה .למה באמת את מתנגדת?

עדי ברמוחה :אני לא התנגדתי ,אני נמנעת.
חי אדיב:

נמנעת .מי התנגד? מישהו?

יגאל שמעון :אמיר.
חי אדיב:

הא רק אמיר התנגד ,אוקיי  .את אמיר אני לא שואל .הלאה .קדימה.

מאיר חלוואני :למה? אולי זו הזדמנות טובה לשמוע.
חי אדיב:

קדימה.

ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .די!

אמיר כוכבי :רוצה לסגור לנו את הדלת בפנים כמו ל ערוץ  1אתמול.
יגאל הררי:

את מקשיבה?

ניצה משה:

כן.

יגאל הררי:

נדב חזר לישיבה.

ניצה משה:

אני רושמת.

יגאל הררי:

הוא יצא וחזר.

ניצה משה:

יפה.

נדב דואני:

תודה יגאל .גם אתה היית בחוץ וחזרת.

חי אדיב:

משפט יפה פחדן.

יגאל הררי:

אני השתתפתי בהצבעה.

ניצה משה:

רבותיי ,אפשר להמשיך?

חי אדיב:

דבר אחד נהניתי מהסרט שהמצאתם והשקרים ששיקרתם ,שנהניתי לראות
את האגם מזווית מסוימת.

נדב דואני:

חבל שלא ראו אותך .פשוט טרקתם את הדלת.

חי אדיב:

הם לא מעוניינים לראות אותי.

אמיר כוכבי :יכולת לבוא ולהגיד מה שיש לך ,בחרת...
חי אדיב:

תיהנו ,תיהנו ,בשבוע הבא תיהנו יותר .קדימה.

נדב דואני:

אנחנו נהנים וגם אתה...
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חי אדיב:

הנושא הבא.

ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא -

עדי ברמוחה :בשבוע הבא זה רק אנחנו ,רק חברי המועצה או גם תושבים?
חי אדיב:

כתוב במייל ,מה שכתוב אני עושה לא יותר מזה.

עדי בר מוחה :לא כתוב.
נדב דואני:

אולי שווה להזמין תושבים באמת.

עדי ברמוחה :לא כתוב.
חי אדיב:

אז נעדכן אותך ,ניצה תעדכן אותך .הלאה קדימה.

ניצה משה:

זה רק חברי מועצה השבוע.

עדי ברמוחה :רק חברי מועצה.
חי אדיב:

קדימה.

ניצה משה:

ה תושבים יראו את זה בצעדה.

חי אדיב:

את מוכנה להקריא?

.2

הנושא :אישור תנאי העסקתו של גזבר העירייה הממונה .

ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .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 ב שיעור שבין  85%ועד  95%משכר מנכ"ל ,וזאת בהתאם לקבוע בחוזר
מנכ"ל משרד הפנים כאמור ,כאשר השיעור ההתחלתי יעמוד על  85%החל
מתאריך  . 1.12.17כן ,אפשר להעלות להצבעה או שיש -

חי אדיב:

כן ,מה הוויכוח? זה לא דיון.

ניצה משה:

או קיי.

נדב דואני:

מה זה לא דיון?

מאיר חלוואני :מה זה לא דיון ,אפשר לשאול שאלה לא?
נדב דואני:

 ...בכל סעיף יש דיון.
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מאיר חלוואני :אפשר לשאול שאלה?
נדב דואני:

אתה לא מבין ,לכל סעיף יש דיון ,אם רוצים אנחנו ננהל פה דיון .טוב לך או
לא טוב לך יהיה דיון.

חי אדיב:

מה הדיון? איזה דיון?

נדב דואני:

אם רוצים ,אתה לא יכול להגיד אין דיון.

מאיר חלוואני :אפשר לשאול שאלה? אולי זה דיון.
חי אדיב:

אז למי יש שאלות בבקשה .לקואליציה אין שאלות.

נדב דואני:

הוא פשוט קובע שאין דיון ,זה לא עובד ככה.

חי אדיב:

מה יש לך להגיד?

נדב דואני:

אני אמרתי לך -

חי אדיב:

מה השאלה שלך?

נדב דואני:

אז בוא אני אגיד לך ,אתה יודע מה תודה שאתה...

חי אדיב:

אל תגיד כלום ,לעניין הזה יש לך שאלות?

נדב דואני:

בוא ,בוא ,בוא ,תקשיב -

אמיר כוכבי :הוא יכול  10דקות בכל נושא.
נדב דואני:

אני יכול לדבר על כל סעיף כאן -

חי אדיב:

בעניין הזה יש לך מה להגיד?

נדב דואני:

תקשיב טוב ,תקשיב טוב -

חי אדיב:

יש לך מה להגיד בעניין הזה?

נדב דואני:

אני אדבר ,ואני כן ,אתה יודע מה לא התכוונתי לקחת את זכות הדיבור ,אבל
אני כן אקח את זכות הדיבור .אז ברמה האישית אני שמח שאדם התקדם
מהמקום שבו הוא נמצא לתפקיד ש ל גזבר העירייה .מהצד השני אני כואב לי
הלב אני מרחם עליו לאן הוא נכנס למערכה לעבוד איתך .אני מקווה שלמרות
זאת -

??? :

אתה מדבר מהלב.

נדב דואני:

ואני מקווה שלמרות זאת הוא יצליח להחזיק ולשרוד ולעבור את כל המים
העכורים האלה שעומדים לעבור עליו ,ושיהיה לך בהצלחה ותהיה חזק
ותהיה איתן ותהיה נאמן לעקרונות שלך ,זה הדבר הכי חשוב שאני יכול
לאחל לך.
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חי אדיב:

יפה מאוד.

נדב דואני:

לעבוד איתך ,אני ממש מרחם עליו ,מסכן.

חי אדיב:

מישהו יש לו עוד מה להגיד?

מאיר חלוואני :אני מבקש לשאול שאלה ,קודם כל אני מברך את מר זיני גם כן לתפקידו,
אני כבר פגשתי אותו ואמרתי לו שהוא צריך כתפיים יותר רחבות וזה אתגר
ענק .ואני רוצה להבין את ההגדרה הזו שנקראת שכר בשיעור ,לא קשור רק
אליו ספציפית ,כי ראיתי את זה גם בהגדרות שכר אחרות של בכירים .מה
זה בין  85%לעד  ? 95%חנה את לא צריכה להצביע צריך לענות לי.
חי אדיב:

מי עוד רוצה לשאול שאלות.

מאיר חלוואני :האם זה כבר מראש ניתן על פי מדרג?
חי אדיב:

מי עוד יש לו שאלות בעניין של הסעיף הזה?

מאיר חלוואני :ועל הדרך כבר האם המשרה עצמה היא גלובלית או שהי א מוגדרת בשעות.
חי אדיב:

אוקיי ,מה עוד? מישהו רוצה עוד לשאול? אלה כל השאלות? בבקשה
מנכ"לית תעני על הכול.

חנה גולן:

משרד הפנים מגדיר את תקרה הסף התחתונה מאיזה אחוז שכר מנכ"ל ,לא
משנה במקרה זה גזבר זה  , 85%ועד לאן הוא יכול להגיע .על פי החוק
והנחיות משרד הפ נים כל שנתיים בעצם אפשר להוסיף  , 5%אנחנו לא
עושים את זה בשוטף .למשל מנהל אגף מתחיל מ .60%-

מאיר חלוואני :או קיי ,רק להבין את ההגדרה.
חנה גולן:

זה מוגדר מ  -ועד.

מאיר חלוואני :ושעות? כש  100%-מדובר על גלובלי או מדובר -
חנה גולן:

גלובלי ,אנחנו עובדים פה בלי שעות .אבל מדווחים שעות ,ואם זה יוצא
פחות -

יגאל הררי:

לא ,לא ,זה לא שעובדים בלי שעות ,עובדים בלי שעון.

חנה גולן:

כשעובדים פחות מ  184-שעות לחודש אז זה מקוזז מהחופשה ,אבל מנהלים
לא מגיעים לפחות מ .200 -

מאיר חלוואני :בטח לא גזבר .אגב אדוני ראש העיר השאלות היו רק להבנה ,ואני גם
הצבעתי בעד ,שאם אתה רוצה לחדד -
חי אדיב:

לגיטימי לגמרי ,לגיטימי לגמרי.
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מאיר חלוואני :אם אתה רוצה לחדד את זה אז תחדד.
חי אדיב:

לגיטימי.

מאיר חלוואני :בסדר יקירי ,בבקשה.
חי אדיב:

קדימה עוד משהו? זהו עניתם .קדימה הלאה.

יגאל הררי:

רגע ,על איזה סעיף אנחנו מצביעים?

חי אדיב:

סעיף ב'.

חנה גולן:

סעיף ב'.

ניצה משה:

סעיף ב' שאצלך הוא למטה ,זה אישור תנאי העסקתו ,אצלך הוא ה'.

יגאל הררי:

על ה' עצמו רק מצביעים?

ניצה משה:

כן .מי בעד בבקשה? חי ,יגאל -

יגאל הררי:

אני מעניין אותי סעיף ו'.

ניצה משה:

חיים שאבי ,תקוה ,מאיר ,יואב ,יגאל הררי ,אופיר ,אביבה ,אמיר ,כנרת .מי
נגד? מי נמנע? נוה ,עדי ונדב .תודה רבה.

הצבעה:
 11בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,אביבה גוטרמן ,אמיר כוכבי.
 3נמנעו :נוה גור ,עדי ברמוחה ונדב דואני.
החלטה מס' :94/17
בהתאם לסעיף  168לפקודת העיריות (נוסח חדש) מאשרת מועצת העירייה 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 ההתחלתי יעמוד על 85%
החל מתאריך .01.12.17
===================================== ===== ==============
 . 3הנושא :מינויו של מר בנימין זיני ל'ממונה על הגביה' בהתאם לפקודת המסים
(גביה) .
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא .אישור מינויו של מר בנימין זיני לממונה על הגביה
בהתאם לפקודת המיסים גביה.

יגאל הררי:

זה הכי חשוב ,הסעיף הזה.
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ניצה משה:

בהתאם לסעיף ( 12ד) לפקודת המיסים -

יגאל הררי:

זה ס יום החלטת מועצת העיר הקודמת.

חי אדיב:

חיכית לזה כל כך הרבה.

ניצה משה:

מתבקשת מועצת העירייה למנות את מר בנימין זיני נושא ת.ז025412347 .
לממונה על הגבייה מיום  1.12.17ועד לסיום עבודתו בעירייה .כן שאלות?

מאיר חלוואני :כן .האם יש מישהו שבתפקיד הזה מכהן כיום? זה אותו ,זה האיש שאנחנו
פוגשים בדרך כלל?
נדב דואני:

הוא ממלא מקום.

מאיר חלוואני :מה הוא ממלא מקום?
חנה גולן:

הוא ממלא מקום.

מאיר חלוואני :זאת אומרת מנהל מחלקת הגבייה הופך להיות מר זיני עכשיו?
יגאל הררי:

עד היום ב  12-בלילה הוא עדיין בתפקיד.

עדי ברמוחה :עד ה .1.12.17 -
מאיר חלוואני :אפשר להצביע.
עדי ברמוחה :מה  1.12.17 -כתוב לך.
חי אדיב:

תסבירי חנה.

חנה גולן:

ממלא מקום בפועל עכשיו זה אבישי.

מאיר חלוואני :אבישי ?.
חנה גולן:

נכון .הוא היה צריך להיות מאושר ברשומות .הרשומות זה אומר משהו כמו
חודשיים שלושה ,טרם אושר וכבר לא צריך לאשר ,כי ממחר נעביר את כל
ה נתונים של מר זיני וכבר נפעל על מנת שיאשרו אותו.

עדי ברמוחה :מה .1.12.17 -
חנה גולן:

מה .1.12.17 -

חי אדיב:

או קיי ,עוד שאלות?

ניצה משה:

אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? חי ,יגאל ,כנרת ,חיים שאבי ,תקוה,
מאיר ,עדי ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביבה ,אמיר .מי נגד? מי
נמנע? נוה ונדב .תודה רבה.

הצבעה:
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 12בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,אמיר כוכבי.
 2נמנעו :נוה גור ,ונדב דואני.
החלטה מס' :95/17
בהתאם לסעיף 12ד לפקודת המסים (גביה) מאשרת מועצת העירייה את מינויו של מר בנימין
זיני נושא ת"ז מס'  ,025412347ל'ממונה על הגביה' מיום  1/12/17ועד לסיום עבודתו
בעירייה.
===========================================================
 . 4הנושא :מינויו של מר בנימין זיני ל'מנהל הארנונה' בהתאם לחוק הרשויות ה מקומיות
(ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו – . 1976
ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .מינויו של מר בנימין זיני למנהל 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 –  , 1986מתבקשת מועצת העירייה למנות את מר בנימין זיני נושא
ת.ז .מספר  025412347למנהל הארנונה מיום  1.12.17ועד לסיום עבודתו
בעירייה.

יגאל הררי:

סתם שאלה אפשר?

חי אדיב:

כן.

יגאל הררי:

למה זה מה  ? 1.12.17-כי מאותו יום הוא מתחיל לעבוד פה?

חנה גולן:

תחילת עבודתו ב .1.12.17-

יגאל הררי:

הבנתי.

חנה גולן:

הוא היה צריך להודיע  3חודשים על פי הסכם בכירים -

יגאל הררי:

בסדר.

חנה גולן:

בתאגיד ותחילת עבודתו ב . 1.12.17-

יגאל הררי:

וב  1.12.17 -גם מתבטל המינוי שנתנו במועצת העיר ל -

חי אדיב:

כן.

חנה גולן:

לכל המינויים שממלא מקום גזבר לרבות המנכ"לית שקיבלה מכם את
המינוי.

17

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 8.11.17

יגאל הררי:

 ...הכול בסדר.

חנה גולן:

ואני סופרת את הימים.

חי אדיב:

הלאה.

ניצה משה:

אוקיי ,מי בעד? חי ,יגאל ,כנרת ,חיים ,תקוה ,מאיר ,עדי ,יואב ,יגאל הררי,
אופיר ,אביבה .מי נגד? מי נמנע? נוה ונדב .אמיר מה הצבעת? נמנע גם
אמיר .בעד? סליחה ,אמיר בעד.

הצבעה:
 12בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,אמיר כוכבי.
 2נמנעו :נוה גור ,ונדב דואני.
החלטה מס' :96/17
בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו1976 -
מאשרת מועצת העירייה את מינויו של מר בנימין זיני נושא ת.ז .מס'  025412347ל'מנהל
הארנונה' החל מיום  1/12/17ועד לסיום עבודתו בעירייה.
======================================================
.5

הנושא :אישור צפייה בחשבונות הבנקים באמצעות האינטרנט .

ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .אישור צפייה בחשבונות הבנקים באמצעות
האינטרנט .מועצת העירייה מתבקשת לאשר מתן הרשאה לגזבר העירייה
להתחברות אל חשבונות הבנק של העירייה בנקים השונים (לאומי ,הפועלים
מזרחי ,הבינלאומי ,איגוד ,בנק הדואר ודקסיה) באמצעות האינטרנט לצרכי
צפייה בל בד .האפשרות לצפייה בחשבונות הבנק באמצעות האינטרנט הוא
לצורך עבודה חיוני וקריטי לביצוע עבודה יעילה בגזברות ,שתחסוך זמן יקר
ועבודה ידנית וסיזיפית .כן? מי בעד?

נדב דואני:

למי יש זמינות לנתונים האלה?

ניצה משה:

למנהלת מחלקת התאמות בנקים?

חנה גולן:

נכון ,למנה לת מחלקה של תיאום בנקים שושי נורי -

נדב דואני:

היא היחידה? גזבר העירייה אין לו?
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חנה גולן:

כרגע ,כרגע היא היחידה.

נדב דואני:

לא ,מי משתמש בזה?

חנה גולן:

אני למשל לא קיבלתי את המינוי ,שושי צופה מעבירה לי ,אני רואה את זה
ידנית .עכשיו הגזבר יצפה ויוכל לנהל את הכספים בין החשבונות השונים -

נדב דואני:

אז זה שושי והגזבר החדש.

חי אדיב:

כן.

ניצה משה:

אוקיי ,מי בעד? חי ,יגאל ,כנרת ,חיים שאבי ,תקוה ,מאיר ,עדי ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביבה ,אמיר.

??? :

דילגת על נוה.

נוה גור:

אני גם.

ניצה משה:

נוה.

י גאל שמעון :פה אחד.
אביבה גוטרמן :בלבלתם אותה.
ניצה משה:

פה אחד ,פה אחד.

הצבעה:
 14בעדׁׁׁׁׁׁ -פה אחדׁ :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה
גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה
גוטרמן,
אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :97/17
מועצת העירייה מאשרת מתן הרשאה לגזבר העיריה מר בנימין זיני,ת"ז מס' 025412347
להתחברות אל חשבונות הבנק של העירייה בבנקים השונים (לאומי ,הפועלים ,מזרחי,
הבינלאומי ,איגוד ,בנק הדואר ודקסיה) ,באמצעות האינטרנט לצרכי צפייה בלבד.
===========================================================

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא .בעצם סיימנו עם כל הנושא של הגזבר .סעיף ו' -

חי אדיב:

רגע ,אז קודם כל תודה ,שיהיה לך בהצלחה.

בנימין זיני :

תודה רבה.

חי אדיב:

בשמי בשם חברי המועצה שהצביעו בעדך ואלה שהצביעו נגדך ושנמנעו,
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כולנו באותה תמונה.
חנה גולן:

זה לא אישי.

חי אדיב:

בהצלחה.

ו  .הנושא :מינוי המשנה לראש העירייה ,עו"ד כנרת אלישע כהן ,לכהונה שנייה
כדירקטור
מקרב נבחרי הציבור במי הוד השרון בע"מ .

ניצה משה:

אנחנו עוברים לסעיף הבא סעיף ו' מינוי המשנה לראש העירייה עו"ד כנרת
אלישע כהן לכהונה שנייה כדירקטור מקרב נבחרי הציבור במי הוד השרון
בע"מ .צריך להקריא לכם? עוה"ד כנרת אלישע כהן משמשת החל מה -
 1.4.15כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור בתאגיד המים והביוב מי הוד
השרון בע"מ .מאחר שכהונת דירקטור בתאגיד המים והביוב מוגבלת
לתקופה של  3שנים צפויה כהותה של עו"ד כנרת אלישע כהן להסתיים ביום
 . 31.3.18בתקנון מי הוד השרון בע"מ לא קיימת מגבלה למספר הכהונות
שדירקטור מקרב נבחרי הציב ור .לפיכך מתבקשת מועצת העירייה לאשר
לעו"ד כנרת אלישע כהן כהונה שנייה כדירקטור מקרב נבחרי הציבור במי
הוד השרון בע"מ .מובהר ,כי המינוי כאמור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים שהוקמה לפי סעיף ( 18ב) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה –
 . 1975כן?

מאיר חלוואני :שאלה.
ניצה משה:

בבקשה.

מאיר חלוואני :בלי קשר לגברת אלישע כהן כנרת ,האם אישור המועמד לא חייב להיעשות
לפני שמגישים אותו לחידוש קדנציה?
חי אדיב:

מה לעשות?

מאיר חלוואני :כתוב פה שהמינוי כאמור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים .האם ועדת
המינויים לא עשתה בדיקה מק דימה? לא הבנתי ,למה זה צריך -
עדי ברמוחה :קודם מאשרים במועצת העיר ואז זה הולך לשם.
חי אדיב:

זה הנוהל.
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יואב רוזן:

אי אפשר להגיש בלי שהמועצה מאשרת.

מאיר חלוואני :טוב אוקיי.
ניצה משה:

עוד שאלות?

אמיר כוכבי :אם אנחנו כבר מאשרים -
יגאל הררי:

רק עוד שאלה אחת ,כמה דירקטורים יש כבר?

עדי ברמוחה :רגע ,אבל אמיר מדבר.
יגאל הררי:

כמה דירקטורים קיימים? כמה יש?

חי אדיב:

אבידע תן תמונה.

אבידע שדה  :כרגע מכהנים בדירקטוריון  2דירקטורים מקרב נבחרי הציבור ,זה אביאל
אברמוביץ וכנרת כהן שכרגע אנחנו מבקשים את הארכה של הכהונה
השנייה .מעבר לזה מכהנים  2נציגים מטעם הציבור ,זה מר אלון נחמיאס
ודוד אזולאי .כמו כן יש מקרב עובדי העירייה את גברת יעל גרין ואת גברת
אורנה זמיר ,שהן גם מכהנות .כרגע בכפוף לכך שיאושר עוד דירקטור מקרב
הציבור .כלומר בהמשך אתם גם צריכים לאשר בעצ ם כהונה של עוד
דירקטורים מקרב הציבור ,וברגע שהוועדה תאשר לפחות אחד מהם תיכנס
בעצם גם הכהונה של יעל גרין ואורנה זמיר לתוקף .כלומר כרגע -
נדב דואני:

הכהונה שלהם לא בתוקף עד שאין אישור של נציב ציבור.

אבידע שדה  :יש דרישה שיהיו לפחות  3דירקטורים מקרב הציבור ,ו כרגע יש .2
יגאל הררי:

אז כמה יש סך הכול? זו השאלה.

אבידע שדה  :כרגע בסך הכול מכהנים .4
נדב דואני:

אז מה זה אומר? זה אומר שהדירקטוריון לא פעיל .זה אומר שהדירקטוריון
לא פעיל כרגע.

אבידע שדה  :זה אומר שכרגע צריך עוד דירקטור אחד מקרב הציבור בכדי -
נדב דואני :

בכדי שיתחיל להיות פעיל.

אבידע שדה  :כן.
עדי ברמוחה :כמה זמן זה במצב הזה?
יגאל הררי:

שנה וחצי.

חיים שאבי:

תמשיכו להצביע אז יהיה עוד.

נוה גור:

אני מציע אבידע לפני ששואלים את השאלות -
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עדי ברמוחה :אתה יכול לענות לי אבידע?
מאיר חלוואני :מר שאבי שלום.
חיים שאבי:

תמשיכו להצביע אז זה ימשיך.

עדי ברמוחה :הוא התחיל לדבר.
מאיר חלוואני :מר שאבי ערב טוב .מה שלומך? הגעת? לא ראיתי.
נוה גור:

לפני ששואלים שאלות ,יש פה לא מעט שאלות לחלק גדול מחברי המועצה,
אני חושב שלאור התכתבויות והחלטות שניתנו בוועדת המינויים הארצית
ברשות השופטת על פסילתם של מועמדים פה ,ראוי שתינתן סקירה לחברי
המועצה שהם סוג של דירקטוריון כמו שאתה יודע -

דובר :

פרסמתם את זה כבר.

נוה גור:

על כל מה שקרה לאחרונה בנושא הזה -

יגאל הררי:

אני מוותר ע ל הסקירה.

נוה גור:

כדי שאחרי זה יוכלו לשאול שאלות נוספות על פני מה שאתה אומר .אם לא
יימסר מידע על ידך ,הרי שבעצם אתה אומר אנחנו עכשיו מתחילים דיון על
גורם זה או אחר ,כאילו לא היו דברים מעולם .אני חושב שגם היו
פרוטוקולים בישיבות המועצה שבהם נשאלת שאלות באו פן אישי ,אתה
אבידע כיועץ משפטי ,על מועמדים כאלה ואחרים ,על אף שהעירו את עיניך
חברי המועצה בחרת ,מסיבות שאני לא יודע לומר ,לתת תשובות כאלו
ואחרות ואותם מועמדים נפסלו .אז כדי שלא נתבזה פה שוב פעם אני רוצה
לתת רגע איזו סקירה בנושא הזה ,כדי שאז נוכל לשאול שאלות.

אבידע שדה  :אז קודם כל לא הבנתי את הטענה שלך כלפיי ,אני כן אגיד -
עדי ברמוחה :אבל רגע ,אני עדיין מבקשת לפני זה את השאלה ששאלתי תשובה עליה.
כמה זמן זה מתנהל ככה?
מאיר חלוואני :בחוסר.
עדי ברמוחה :עם  4דירקטורים.
אבידע שדה  :נתמנו תוך כדי ,אבל להערכתי -
עדי ברמוחה :כמה זמן לא התכנסו?
אבידע שדה  :מעל שנה כרגע יש -
יגאל הררי:

תקשיבי שנה וחצי.
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אבידע שדה  :אין קוורום -
יגאל הררי:

קצת אפילו יותר .אין קוורום רצו להדיח ,רצו לשנות ,לא הצליחו .אתם גם
הייתם פה בישיבה שבמקרה אני לא הייתי בה ורצו לאשר הארכת תוקף
לדיר קטורית שרצתה להתפטר ,אתם לא זוכרים את זה?

אביבה גוטרמן :
יגאל הררי:

זוכרת.

אז מה את שואלת שאלות? תבדקו את עצמכם גם.

עדי ברמוחה :אני רוצה לדעת כמה זמן -
מאיר חלוואני :איך אתה מסביר משהו שלא היית בו.
עדי ברמוחה :הדירקטוריון הזה לא מתפקד ,זה מותר?
יגאל הר רי:

אני עוק ב אחרי הכול.

מאיר חלוואני :הא מעולה ,זה חשוב.
נדב דואני:

שנה וחצי לא מצליחים להפעיל את הדירקטוריון ,בגלל הפגישה הזאתי -

יגאל הררי:

אני לא כותב בעיתון ואחר כך בא לפה לספר.

נדב דואני:

עזוב נו.

עדי ברמוחה :שנה וחצי אין דירקטוריון.
נדב דואני:

הוא שנה ...ועכשיו -

יגאל הררי:

אני לא הולך לעיתון ואחר כך בא לפה לספר.

נדב דואני:

תסביר למה ,בגלל הישיבה הזאתי.

יגאל הררי:

אני לא הולך לעיתון ואחר כך בא לפה לספר .אני לא אומר  50מיליון ₪
ובסוף זה רק  24מיליון  ,₪לבלוע כובעים.

עדי ברמוחה :סימן שאתה לא יו דע מספרים -
יגאל הררי:

כובעים גם אפשר לבלוע.

עדי ברמוחה :מספרים ,מספרים ,לקרוא מספרים.
יגאל הררי:

לא אומר  50מיליון  ₪ויוצא רק  24מיליון  .₪אגב מי שהצביע פה על
התקציב הזה זה לא אני ,אתה הצבעת נדב ,כשהיית בקואליציה ,על הפארק
הזה ,אתה רק לא זוכר ,אני אשלח לך את ההצבעה שלך.

חיים שאבי :

הוא יזכיר לך הכול בבחירות תדע לך .הכול הוא יזכיר לך בבחירות.

נדב דואני:

כולם יזכירו גם לכולם הכול ,זה אתה מבין?

יגאל הררי:

שהציבור יראה שהוא לא מטומטם.
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נדב דואני:

כולם יזכירו לכולם הכול.

יגאל הררי:

איך אתם דואגים לשלוח -

ע די ברמוחה :איך הגעתם מפה...
נדב דואני:

פשוט כואב לו ,כואב לו ליגאל ,יגאל משתגע מדברים.

יגאל הררי:

אני אגיד לך משהו -

נדב דואני:

א ני מכיר את השיחות שלך  ..הוא מתפוצץ אבל לא נורא...

יגאל הררי:

כששואלים משהו -

עדי ברמוחה :שנה וחצי...
יגאל הררי:

הרי אם לא הייתם משתתפים בישיבה הזאת -

נדב דואני:

בסוף זה יעבור לך.

יגאל הררי:

לא היה להם קוורום אפילו לנהל את הישיבה ,ראש העיר לא היה פה ,חברי
מועצה לא היו פה ,אתם נכנסתם -

עדי ברמוחה :צדיק.
יגאל הררי:

חשבתם שאתם יותר טובים ,בסדר.

עדי ברמוחה :צדיק ,אפשר להפריע לך?
יגאל הררי:

אז אתם לא לומדים אפילו מהניסיון של עצמכם איך מתנהל עסק ,העיקר
רצים  50מיליון  .₪איזה  50מיליון  ?₪מישהו בולע כובע?

עדי ברמוחה :אולי אתה לא שומע.
יגאל הררי:

איך אתם מצליחים לעשות ,זה לא חול זה מלח בישול ,אתם זורקים לאנשים
בעיניים .אז תלמדו את הפרטים אחר כך תבואו.

עדי ברמוחה :אז יגאל -
יגאל הררי:

תבואו לציבור עם מידע אמתי -

עדי ברמוחה :הדירקטוריון לא מתפקד שנה וחצי?
יגאל הררי:

לא לספר סיפורים ,זהו.

אביבה גוטרמן :יגאל ,גם אם זה לא  50מיליון  ₪זה לא  24מיליון .₪
יגאל הררי:

גם אם זה לא  24מיליון  ₪וזה  28מיליון - ₪

אביבה גוטרמן :הגן הזה הוא גדול הוא ענק -
יגאל הררי:

זה לא  50מיליון .₪

אביבה גוטרמן :והוא צריך לעלות הרבה מאוד כסף.
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יגאל הררי:

גם אם זה  40מילי ון  ₪זה לא  50מיליון .₪

חי אדיב:

אבידע ,תתייחס למה שנשאלת פה.

יגאל הררי:

גם אם זה  40מיליון  ₪זה לא  50מיליון .₪

נוה גור:

אני עוד לא שאלתי ,אני ביקשתי התייחסות ,יש לי עוד רשימה של שאלות.

אבידע שדה  :לא ,לא ,אני אתייחס ,אני אתייחס .אתם אישרתם בעבר מועמדי ם
לדירקטוריון התאגיד בין היתר גם -
עדי ברמוחה :מועצת העיר אישרה.
אבידע שדה  :נכון אתם ,מועצת העיר .את עוה"ד נטעלי שרויטמן את הגב' דפנה קיסלוביץ
ואת עוה"ד הילה הילמן .שלושת המועמדות לא אושרו על ידי הוועדה .אני
אגיד שכל הנתונים ,למרות שמה שכאילו נרמז ,כל הנת ונים לגבי המועמדים
האלה המועמדות האלה הועברו לוועדה לבדיקת מינויים ,הכול היה שקוף,
כל הנתונים שהיו לפחות ידועים ,וגם אני יכול להגיד שגם הן הצהירו על
הכול .הוועדה לה סמכות בעצם לקבוע האם נתון כזה או אחר פוסל או
מאפשר למנות .הוועדה אני יכול להגיד שהתמהמהה בא ופן לא סביר ,לקח
הרבה מאוד זמן ,כלומר רשות המים והוועדה שם ,לקח תקופה ארוכה עד
שקיבלנו -
יגאל הררי:

בעזרת השם אנחנו נהרוס את תאגידי המים בארץ ,בעזרת השם.

אבידע שדה  :עד שקיבלנו -
חי אדיב:

זה הפתרון.

יגאל הררי:

בעזרת השם.

אבידע שדה  :עד שקיבלנו החלטות וזה באמת גם ל -
יגאל הררי:

עכשיו יש כמה ראשי רשויות שמוכנים לעזור לנו ,בעזרת השם נציל אותו.

אביבה גוטרמן :בעזרת השם?
חי אדיב:

יגאל ,אתה יודע...

??? :

תן לאבידע הוא מדבר.

אבידע שדה  :זה באמת גרם לעיכוב בכל -
יגאל הררי:

אני לא יודע למה הוא מסביר את השאלה הזאת בכלל.

מאיר חלוואני :היא ביקשה ממנו.
יגאל הררי:

כי פרסם את זה כבר בעיתון את מה שהוא רוצה לשמוע.
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נוה גור:

אז אתה לא רוצה שנקיים פה דיון ,יגאל?

עדי ברמוחה :יגאל ,אתה יודע כמה אתה לא...
נוה גור:

יגאל אתה רוצה לחסוך את הדיון?

חי אדיב:

אבל אבידע אני רוצה שתסיים.

אבידע שדה  :זה גרם באמת לעיכוב בכל הנושא של מינוי הדירקטורים ,ומכאן גם ליכולת
של דירקטוריון התאגיד לתפקד ,כי כמו שאמרנו אנחנו צריכים לפחות 3
דירקטורים מקרב הציבור .הסמכות ,שוב ,היא של הוועדה ,היא דנה ,היא
בודקת ,ומחליטה בסופו של יום .לפעמים היא מחליטה כך לפעמים אחרת,
החלטות הסמכות היא שלה ,אבל הכול היה בפניה ,כל הנתונים כבר בבקשה
שהוגשה ,כבר בשאלונים שמילאו.
נוה גור:

אז מה חובתה? חובת מועצת העיר ,אם הוועדה היא זו מחליטה ,מה חובת
חברי המועצה פה?

חיים שאבי:

מה זאת אומרת? זה ההליך.

יש דיון :

מה? יש דיון.

נוה גור:

שנייה ,אם הוועדה היא זו שמחליטה ,לצורך -

חיים שאבי:

היא מאשרת לא מחליטה.

נוה גור:

היא זו שמחליטה ומאשרת.

חיים שאבי:

היא מאשרת לא מחליטה.

נוה גור:

היא זו שמחליטה ומאשרת.

חיים שאבי:

אתה מחליט מי לשים פה.

 : 18: 35חבר המועצה מר משה חנוכה מצטרף לישיבה.
נוה גור:

היא זו שמחליטה ומאשרת ,הרי שאם אתה אומר שלחברי המועצה פה אין
שום  , sayוליועץ המשפטי אין שום  , sayאז תעבירו את השמות ותקבלו .אם
יש למועצה פה -

חי אדיב:

אבל אתה רוצה שהוא ישנה את החוקים?

נוה גור:

אני לא יודע אם אתה מקשיב למה שאני שואל -

חי אדיב:

אני יודע בדיוק מה אתה אומר.

נוה גור:

אז אתה תקשיב עד הסוף ,כי -
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חי אדיב:

אתה אומר לשנות את החוק ולהעביר את זה הלאה.

נוה גור:

אני לא סיימתי את השאלה.

חי אדיב:

אתה אומר...

נוה גור:

אתה שמעת מה שאלתי?

חי אדיב:

כן.

נוה גור:

בוא ,אז תקשיב ואז תבין אולי את השאלה ,כי נדמה לי שלא הבנת.

חי אדיב:

אני לא צריך להבין ,היועץ המשפטי הוא שיבין -

נוה גור:

אתה לא חייב להבין -

חי אדיב:

הבנת אדוני היועץ המשפטי?

נוה גור:

אם את ה לא חייב להבין אז אל תתפרץ.

חי אדיב:

תן לו תשובה.

נוה גור:

אני אשאל שוב פעם ,למועצה פה יש תפקיד ,גם ליועץ המשפטי יש תפקיד,
אנחנו צריכים להביא לוועדת המינויים מועמדים שהמועצה פה אישרה אותם,
שבחנה את כל מי שהם רוצים .הרי אתה מסכים איתי שאנחנו לא נאשר
למשל ילד בין  , 17נכון? כדוגמה קיצונית .כיוון שכך -

משה חנוכה :למה לא?
נוה גור:

כיוון שכך הרי שיש פה לחברי -

חיים שאבי:

אתה נגד ילדים?

אביבה גוטרמן :למה? אתה רוצה להיות מוזמן?
נוה גור:

כיוון שכך ,יכול להיות שהוא רוצה ,כיוון שכך יכול להיות -

מאיר חלוואני :היה שקט עד שבאת.
נוה גור:

כיוון שכך אני מבקש כיועץ משפטי שתגדיר מה חובתנו כאן כחברי מועצה.

אבידע שדה  :חובתכם ,הסמכות שלכם היא לאשר את הנציגים לדירקטוריו ן תאגיד המים,
יש קורות חיים ,אתם יכולים לבחון ,לשאול שאלות ,להצביע בעד ,להצביע
נגד ,זה שיקול הדעת שלכ ם .ויש ועדה שהיא מגיעה  on topעליכם בעצם,
שבודקת כן ,גם בודקת את המועמדים את הכשירות שלהם ,זיקות כאלה
ואחרות ,שלפעמים אתה יכול לחשוב או יכולים לחשוב שזה אפשר למנות
וזה לא מפריע ,או שהוא כן עומד בתנאים הקבועים בחוק -
יגאל הררי:

יש למשל מקרה -
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אבידע שדה  :והו ועדה יכולה לחשוב אחרת ,היא ועדה שהיא -
יגאל הררי:

יש מקרה שפסלו מישהי שאמרו שאבא שלה הוא ליכודניק מלפני  40שנה,
זה רק ליכודניק מהסניף יכול לדעת את זה ,רק ליכודניק יכול להאשים.

יואב רוזן:

מי זה ,מי? יש פה מישהו כזה?

יגאל הררי:

בטח ,מה זאת אומרת ,מי יכול ל כתוב לוועדה?

מאיר חלוואני :יואב ,עשיתם חזרה קודם?
אבידע שדה  :לכן בכל מקרה נוה ,הסמכות שלכם אתם מחליטים מי מגיע לוועדה -
נוה גור:

נכון.

אבידע שדה  :אתם מאשרים את המועמדים.
נוה גור:

אז אבידע -

אבידע שדה  :בינתיים זה עובר באמת במסלול הוועדה.
נוה גור:

אז אם ההחלטה מתקבלת פה את מי רוצים -

יגאל הררי:

אני לא אמרתי שמות ,אני רק אומר שזה קיים.

נוה גור:

על מי רוצים להמליץ לוועדה ,אני משער שתסכים איתי שלך כיועץ משפטי
ולנו כחברי מועצה יש את החובה ,את החובה הראשונה להציג נתונים שבהם
יש איזה שהוא חשש למועמד שאינ נו מתאים מכל מיני סיבות .יכול להיות
מסיבות של ניגוד עניינים ,יכול להיות מסיבות של חוסר כשירות שהוא לא
מתאים לתפקיד .לך כיועץ משפטי ולנו כחברי מועצה יש את החובה להעלות
פה בשולחן ,כי זה השולחן הציבורי ,להעלות פה חשש לכאלה ,ואם לא
הועלה על ידך או על ידי מי מב ין חברי המועצה ,אבל מועלה על ידי אחד
מחברי המועצה שאלות בגין ניגוד עניינים ,מן הראוי לתת פה ביטוי לדבר
הזה ,ואם תרצה גם נצטט מהפרוטוקול שהיה בנושא הזה ,תכף אני אתייחס
לכל הדברים הללו .אבל רציתי לשמוע מה חובתנו.

יואב רוזן:

אתה יכול לשאול.

אבידע שדה  :קודם כל אתה יכול ,כל אחד יש דיון ,וכל אחד יכול להגיד את דעתו ולהגיד
את דעתי הוא כן מתאים הוא לא מתאים ,מה הסיבות ,ברור זה דיון ,אז זה
בסדר ואפשר להתייחס -
נוה גור:

 . 100%אז אני אתן -

אבידע שדה  :וכל אחד יכול להתייחס .שאלות -
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חיים שאבי:

מה זה קשור עכשיו לכנרת?

אב ידע שדה  :לא ,זה לא קשור בכנרת.
נוה גור:

אנחנו לא עוסקים בכנרת.

יואב רוזן:

לא ,זה לכולם לכל השאר.

אבידע שדה  :השאלות ,אם עולות שאלות או יש נתונים מסוימים ,קודם כל זה בסדר אפשר
להעלות אותם והם גם נבדקים ,הם גם נבדקים גם בשלב מסוים על ידינו אם
זה עובר ,וגם בוודאי על ידי הוועדה.
יואב רוזן:

ואז מחליטים ברוב קולות וממשיכים.

אבידע שדה  :אבל יש החלטה לא בהכרח אם אתה חושב שמישהו לא מתאים אחרים
יחשבו אחרת .כלומר פה ,אני מדבר על השולחן.
נוה גור:

השאלה היא לא אם אני מחליט אם זה מתאים ,אם אני חושב או אתה חושב
אם לא ,השאלה היא אם הוועדה הזאת מקבלת את המידע שצריך להינתן
לה בעת קבלת ההחלטות.

יגאל הררי:

מה זאת אומרת ראית פעם טופס...

אבידע שדה  :אז אני אומר ,כי שוב זה נרמז ואני מסביר -
חי אדיב:

 ...אתה ל א מבין את התהליך.

נוה גור:

אני מבין טוב -

חי אדיב:

אתה לא מבין.

נוה גור:

אני מבין היטב את התהליך ,תאמין לי.

אבידע שדה  :נוה ,קודם כל גם אמרתי גם במקרים האחרים כל הנתונים עוברים .כל נתון
שאנחנו יודעים ועולה גם בשלבים אחרי שאתם מחליטים מועבר לוועדה ,גם
יש את השאלונים ,וגם אני מעביר את פרוטוקול הישיבה .כלומר אין פה
משהו שמחביאים ,כל מה שאתם אומרים מגיע איך שהוא כל הפרוטוקול
לוועדה ,הם חשופים לכול ,גם למה שאתם אומרים ,גם למה שכתוב בשאלון.
יגאל הררי:

גם לזה שכמה ליכודניקים יש...

אבידע שדה  :כל מה שאנחנו יודעי ם.
נוה גור:

כלומר שמועצת העיר הזאת -

יגאל הררי:

יגאל שמעון ,אביבה ,נדב ,אני.

נוה גור:

כלומר שמועצת העיר הזאת אישרה -
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יגאל הררי:

גם שאבי ישראל ביתנו.

נוה גור:

כלומר אבידע ,שמועצת העיר הזאת -

עדי ברמוחה :איך היה שקט שבוע שעבר שהוא לא היה.
יגאל הררי:

זה הכול קשור.

נוה גור:

יגאל ,יגאל ,בוא ננסה לנהל ,זה תאגיד המים.

יגאל הררי:

עוה"ד נפסלה -

חיים שאבי:

אתה שנה ומשהו מפריעים כבר למנות דירקטורים ,מה אתם מבלבלים את
המוח?

עדי ברמוחה :חיים בשנה האחרונה החלטת שאתה מדבר? עד עכשיו היית בדום שתיקה.
חיים שאבי:

שנה וחצי ,את בעצם  4שנים מפריעה.

עדי ברמוחה :עד עכשיו היית בדום שתיקה.
חיים שאבי:

את  4שנים מפריעה לא שנה וחצי.

נוה גור:

אבידע ,אז לפני שיש פה ,יש עוד הרבה שאלות ודברים ש -

חיים שאבי:

כמה זמן זה?

נוה גור:

יש עוד הרבה דברים בטח רוצים להעלות פה ,וגם אני אוסיף עוד מעט
דברים .אני רק חושב שחשוב לציין שמתוך  4מועמדים שהמליצה מועצת
העיר לוועדת המינויים ,בצעד חסר תקדים אני לא חושב שזה קרה אי פעם
נפסלו .3

יגאל הררי:

מה נפסלו  ? 3מה אתה עכשיו משמיץ אותם?

נוה גור:

נפסלו - 3

יגאל הררי:

אתה יודע שאחת נפסלה כי מישהו פה הלשין עליה שאבא שלה היה פעיל
ליכודניק לפני  40שנה?

נוה גור:

רגע ,שנייה ,שנייה -

יגאל הררי:

אני שואל אותך .אז מה הקשר? היא עו"ד ,מה הקשר?

מאיר חלוואני :אבל אולי זה פסל אותה?
אביבה גוטרמן :איך אתה יודע?
נוה גור:

אתה יודע מי פסל אותה? שופטת -

יגאל הררי:

מה אתה מדבר.

אביבה גוטרמן :רגע שאלה ,איך אתה יודע את זה יגאל?
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יגאל הררי:

מה אתה אומר?

אביבה גוטרמן :מאיפה לך הנתונים האלה?
יגאל הררי:

רק בגלל זה היא נפסלה וכתבו את זה.

אביבה גוטרמן :איך אתה יודע?
יגאל הררי:

כתבו את זה.

נוה גור:

אני תכף אקריא לך -

יגאל הררי:

כתבו את זה במכתב.

נוה גור:

יגאל אני אקריא לך תכף למה היא נפסלה.

יגאל הררי:

כתבו את זה במכתב.

נוה גור:

אתה טועה ומטעה -

יגאל הררי:

אל תגיד טועה ומטעה.

נוה גור:

אני אגיד לך למה -

יגאל הררי:

רק בגלל אבא שלה.

נוה גור:

אני מוכ ן -

יגאל הררי:

אמרו שהיא לא כתבה שאבא שלה היה פעיל לפני  40שנה.

אביבה גוטרמן :מי זאת?
יגאל הררי:

עוד מעט הוא בן - 80

נוה גור:

אני מוכן -

יגאל הררי:

מה אתם מבלבלים את המוח.

נוה גור:

יגאל אתה סתם טועה.

יגאל הררי:

אל תגיד לי ,אני לא טועה.

נוה גור:

יגאל אתה טועה.

יגאל הררי:

אני לא טועה.

נוה גור:

אתה טועה ,ויותר מזה אני רוצה להזכיר לך שמי שפסל את זה זה ועדת
מינויים ברשות שופטת חברים של ועדת מינויים -

יגאל הררי:

עוד מעט אנחנו בעזרת השם גם החוק יעבור ,ויקצצו להם את הכנפיים
טיפה.

נוה גור:

 , 100%עד אז יש ועדה.

יגאל הררי:

הם לא אמורים לפסול בן אדם על אבא שלו על אימא שלו .מה אתה אומר?
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נוה גור:

.100%

יגאל הררי:

אז בואו נגיד עכשיו שכל מי שמבאר שבע לא יכול להיבחר ,מה אתה אומר?

נוה גור:

בבקשה ,בבקשה ,יהיה לך קל.

יגאל הררי:

אז מה בגלל שאבא שלה היה בליכוד אז היא פסולה.

נדב דואני:

אבל יש ועדה -

יגאל הררי:

אתה יכול להגיד על מה היא נפסלה?

נוה גור:

אני אקריא לך כן" ,הוועדה מצאה" ,תקשיב ,תקשיב ,שלא תפספס את זה.

יגאל הררי:

בבקשה.

נוה גור:

"הוועדה מצאה כי המועמדת אינה בעלת הניסיון והידע המתאים לשמש
כדירקטורית בתאגיד המים" -

יגאל הררי:

הבנתי.

נוה גור:

"וכמו כן הועלו שאלות לגבי זיקתה הפוליטית".

יגאל הררי:

הא -

נוה גור:

סליחה שנייה -

יגאל הררי:

הא זה לא .זיקה פוליטית.

נוה גור:

אגב ,היא היחידה.

יגאל הררי:

הזיקית הפוליטית ,שמישהו מהשולחן רץ למבקר.

נוה גור:

יגאל ,יגאל ,יגאל ,היא היחידה דרך אגב מבין שלושת חברי ה  ,-ה  3-שנפסלו
שהתייחסו -

יואב רוזן:

רגע ,עכשיו דיון על מי שנפסל? ניצה ,זה דיון על מי שנפסל?

חי אדיב:

רבותיי ,שאלות? יש עוד שאלות?

נוה גור:

כן ,כן ,יש לי.

חי אדיב:

קדימה תשאלו.

יגאל הררי:

אין הרבה מה להוסיף פה.

אביבה גוטרמן :הזיקה הפוליטית.
חי אדיב:

רוצה להגיד עוד משהו?

יואב רוזן:

מה זה מעניין מי נפסל ומי לא?

חי אדיב:

עדי רוצה לשאול עוד?

יגאל הררי:

לא ,זה משנה.
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חי אדיב:

נדב?

יגאל הררי:

זה משנה כי הוא עושה מזה כאילו כותרת  3נפסלו.

חי אדיב:

יגאל ,יגאל ,אני רוצה לשמוע -

יגאל הררי:

אז מה אם הם נפסלו ,זיקה פוליטית מה קרה? עבריינות?

נדב דואני:

סדרי הדיון אומרים שיש על כל סעיף ,אני קודם כל רוצה להצביע על כנרת
ואחר כך אני רוצה לדבר ל א עכשיו ,אני רוצה לדבר בסעיפים הבאים.

חי אדיב:

אוקיי ,אז קדימה מי בעד?

נדב דואני:

רגע ,יש לך פה את אמיר ואביבה אולי רוצים לדבר.

אמיר כוכבי :אתה חושב שאתה יכול להתעלם ,אבל אתה לא יכול .עד שאנחנו מאשרים
חבר דירקטוריון שהוא חבר מועצה גם ,ובעצם המחויבות הצי בורית שלך
כנרת היא כפולה ,אולי זאת הזדמנות טובה לשים על השולחן ולספר לנו מה
את יודעת כדירקטורית על מה שקורה בתאגיד ,כי אנחנו ניזונים מתקשורת
וזה לא נראה טוב .גם הפרויקטים שעומדים חלקם תקועים ,גם פרויקטים
שלא ברור מי דחף אליהם ,האשמות מפה האשמות משם ,את יוש בת שם,
אני לא חושב שבקדנציה הזאת היה לנו איזה דיון על מצב התאגיד .אז אם
את יכולה לתת לנו איזה שהוא -
כנרת א .כהן :קודם כל אני לא יושבת -
חי אדיב:

רק רגע ,שנייה כנרת -

אמיר כוכבי :לא ,בדירקטוריון.
חי אדיב:

בסוף ,עוד מעט .ברשותך עוד מעט ,אני רוצה לשמוע את כ ל השאלות .כן,
מה עוד?

אמיר כוכבי :הכהונה לא קצובה או שאני פספסתי.
אבידע שדה  :הכהונה קצובה ל  3-שנים בחוק 3 ,שנים ,אבל היא לא קצובה במספר
פעמים ,בשונה מנציגי ציבור לדוגמא שיכולים לכהן רק פעמיים 2 ,קדנציות.
חי אדיב:

כן.

נוה גור:

וזה נמשך גם לאחר ,בזמנו אני זוכר שהיועץ המשפטי דיבר על סיום -

אבידע שדה  :ברגע שחבר מועצה מסיים את תפקידו כחבר מועצה ,כלומר סוף הכהונה של
המועצה הזו ,גם החברות שלו בדירקטוריון פוקעת.
נוה גור:

אבל אם הוא נשאר חבר מועצה אז חברותו -
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אבידע שדה  :לא ,לא ,זה מועצ ה חדשה.
נוה גור:

בכל מקרה? זאת אומרת מינויה של כנרת -

אמיר כוכבי :זה עד סוף הקדנציה.
נוה גור:

זה לשנה אחרונה.

חי אדיב:

כן.

מאיר חלוואני :פחות.
נוה גור:

אני רק שואל.

חי אדיב:

המינוי ל  3-שנים ,ואחרי הבחירות מתנתק הכול.

יגאל הררי:

אני רק רוצה להגיד משהו לפני ש  , -לא סיימת? סליחה?

חי אדיב:

כן ,אביבה את רוצה לשאול?

אביבה גוטרמן :תראו ,אני לא יודעת לגבי החברים האלה קראתי ,אין לי בעד אבל אין גם
נגד .עכשיו התפקיד שלנו באמת לבדוק ,וכנראה שכן בדקו וראו שזה לא
מתאים ונעשתה פסילה בעקבות זה.
יגאל הררי:

כן ,אבל הפסילה בגלל זיקה פוליטית.

אביבה גוטרמן :לא משנה ,מה זה משנה?
יגאל הררי:

זה משנה.

אביבה גוטרמן :אז עכשיו אני אומרת התפקיד -
יגאל הררי:

לא לעשות כאילו מתוך ה  3 4-נפסלו.

עדי ברמוחה :למה אתה חייב לענות לכל אחד?
יגאל הררי:

ככה ,כי זה להעליב את האנשים.

אביבה גוטרמן :יגאל ,יגאל ,התפקיד שלנו ,אנחנו לא מדברים פרסונלית על אף אחד.
יגאל הררי:

למה?

אביבה גוטרמן :התפקיד שלנו זה בחינה נוספת ,זה הכול.
חי אדיב:

לגיטימי.

אביבה גוטרמן :מעלינו יש עוד מערכת ,אנחנו אם יש משהו שבקנה שמישהו יודע ,זה
הזמן ,וכשאני קרה שלא הסכמתי אמרתי את דעתי .אז אני היום אין לי לא
בעד וגם לא נגד ,לכן אני גם אצביע בעד .כשזה יעלה למעלה אם מישהו
יודע ,יש משהו שהוא נגד ,תעלו את זה עכשיו ,ואם לא תעלו את זה אחר כך
אין לי בעיה עם זה ,זה הכול .אני קוראת את הנתונים על כל מועמד ,אני
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מתרשמת ,אם הייתי רואה משהו שהוא לא סביר לא נכון לא מתאים ,הייתי
אומרת את זה .אם היה לי ידע מוקדם על אחד מהם ,גם הייתי פה ,אומרת
פה ,לא מבלבלת את המוח אחר כך ולא מכתבים ולא קשקושים.
יואב רוזן:

כל הכבוד.

אביבה גוטרמן :פה אני אומרת.
יואב רוזן:

יפה ,התקבלת ,התקבלת.

אביבה גוטרמן :אז אם יש למישהו משהו להגיד לחברים -
יואב רוזן:

מי בעד כנרת?

חי אדיב:

יישר כוח אביבה.

אביבה גוטרמן :תגידו כאן ,תגידו כאן .ואני אגיד לכם למה -
יגאל הררי:

כל הכבוד על היושר.

אביבה גוטרמן :ותזכרו שאני פעם אמרתי גם את זה לחי באחת מהישיבות ,אנחנו
ממליצים ,אני לא רוצה שההמלצה שלי שיזלזלו בה.
עדי ברמוחה :למה שלא יכשילו אותה?
אביבה גוטרמן :שלא יכשילו וגם לא יזלזלו ,לכן אם אני חושבת שמישהו ומשהו לא בסדר
אני אומרת את זה פה.
עדי ברמוחה :את מצפה ליותר מידי אביבה ,את מצפה ליותר מידי ,אל תהיה נאיבית.
אביבה גוטרמן :שיהיה רשום בפרוטוקול שאמרתי ואם אישרו נהדר ,ואם לא אישרו -
יואב רוזן:

יפה מאוד אבי בה.

אביבה גוטרמן :אז אני יודע שצדקתי וזה היה בסדר .אז בלי מסביב ,אחורה ,מכתבים ,מי
שיש לו משהו נגד תגידו.
עדי ברמוחה :נאיבי ,נאיבי ,נאיבי.
אביבה גוטרמן :ואם לא תצביעו או לא תצביעו זה כבר עניין שלכם.
נוה גור:

טוב אז אביבה לאור מה שאמרת -

חיים שאבי:

לא ח וזרים פה עכשיו -

יגאל הררי:

כן ,לא חוזרים.

(מדברים יחד)
 18:50חבר המועצה מר אביאל אברמוביץ מצטרף לישיבה
עדי ברמוחה :הו איזה אורח .אני מתרגשת ,עכשיו אני מתרגשת.
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חי אדיב:

סיימנו .יגאל הררי רצה להגיד מילה.

נוה גור:

גם אני רוצה בבקשה להתייחס.

חי אדיב:

אז תגיד ,כי דיברת.

נוה גור:

לא ,לא ,לא ,קודם שאלתי שאלות עקרוניות ,ואני גם אתייחס עכשיו עבור כל
הבאים ,כך שאני אחסוך לכם את הדיבורים של האחרים.

חי אדיב:

יאללה קדימה דבר.

נוה גור:

בסדר? אתה רוצה יגאל לפניי?

חי אדיב:

לא ,לא ,דבר אתה.

נוה גור:

שנייה ,יגא ל -

חי אדיב:

לא ,דבר אתה ,יגאל מסכם ,יגאל מסכם ,הלאה.

מאיר חלוואני :את הזיקה המפלגתית.
אמיר כוכבי :ניצה בוחנת מחליפים.
חי אדיב:

בואו נשמע את הכול אולי יהיה לך עוד מה להגיד.

אמיר כוכבי :ניצה בוחנת מחליפים.
חי אדיב:

חבל לחזור על זה .שלום אביאל.

נוה גור:

בבקשה יגאל אתה רוצה?

חי אדיב:

לא ,אתה.

נוה גור:

אני בבקשה .אני רוצה להתייחס לכמה דברים ,וזה גם אביבה לאור מה
שאמרת .אני לא חושב שאת רוצה להיכשל בבחירת המועמדים פה.

אביבה גוטרמן :נכון.
נוה גור:

וכדי שאת לא תיכשלי בבחירת המועמדים ,את ולצורך העניין כ ל אחד
מאיתנו ,כפי שאמרתי קודם אנחנו מחויבים לקבל את כל המידע עבור לכל
מועמד ומועמד .את מסכימה איתי שאם אנחנו לא מקבלים את כל המידע
משהו פה פסול בהליך.

אביבה גוטרמן :לא קיבלת מידע?
נוה גור:

רגע ,אני אומר לך ,אני עכשיו אתייחס לזה .אני עכשיו אקריא לך ,אני ע כשיו
אקריא לך אביבה .ואני רוצה להקריא גם מכתב אבידע ,זה חשוב לי גם
עבורך ,להקריא מכתב מה  . 30.5-אני גם שמח שאביאל פה ,הצטרף לדיון.
במסגרת המכתב הזה -
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יגאל הררי:

אביבה ,כשאת דיברת לא הפריעו לך.

אביבה גוטרמן :סליחה.
נוה גור:

במסגרת המכתב הזה פירטתי את אותם ניגודי עניינים אבידע שבהם חלק
מהמועמדים נגועים ככול הנראה לכאורה .ובין היתר אנחנו מציינים
שברשימת התורמים במשרד הפנים חלק מאותם מועמדים לתאגיד הם
תורמים של ראש העירייה ,עבדו במטה שלו וכן הלאה .ואני מצטט אביבה
מתוך פרוטוקול ,אותו פרוטוקול אבידע שאתה מתאר שמ ועבר לוועדה ,אז
אתה נשאל פה שאלה ,האם יש ניגוד עניינים .ואז יגאל שמעון אומר" :כן,
אדוני היועץ המשפטי ".ואתה עונה אבידע" :הסמכות לבדוק את שאלת ניגוד
העניינים היא של הוועדה לבדיקת מינויים של חברות ממשלתיות .כל מועמד
אחרי שהוא מאושר פה צריך למלא באינטרנט" ,וכ ן הלאה וכן הלאה" ,בכל
אופן לא קיבלנו שום מידע ,אנחנו לא יודעים על קיום חשש לניגוד עניינים".
ואז חברת המועצה ברמוחה שואלת אותך" :מה לא יודעים?" ואתה אומר:
"אני אומר".

יואב רוזן:

מה הוא בחקירה?

(מדברים יחד)
נוה גור:

אם יש לי את הזכות לדבר אני אקשיב קשב רב.

חיים שאבי:

אבל גם תקפיד שאתה מתרים אנשים ...ניגוד עניינים.

נוה גור:

נכון מאוד.

חיים שאבי:

תחדד את זה.

אביבה גוטרמן :אנחנו מדברים על אותו דבר ,להגיד על השולחן.
אביבה גוטרמן :אביבה סליחה ,אביבה -
(מדברים יחד)
משה חנוכה :אביבה חבל שהיה דיון על ניגוד עניינים בוועדת תכנון ובנייה ונוה יצא.
נוה גור:

אני מבקש -

חי אדיב:

נוה אתה יכול להמשיך.

משה חנוכה :אביבה חבל שהיה דיון כל כך חשוב על ניגוד עניינים בוועדה לתכנון ובנייה
ונוה ברח .אני שואל את עצמי ,מה דין ,למה את יודעת ,מה ההבד ל? זו
שאלה.
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נוה גור:

אני מציע שתעלה את זה לוועדת...

יגאל הררי:

למה עכשיו אני רוצה להבין ,אנחנו עושים עכשיו ...בן אדם ביקש לדבר -

משה חנוכה :זה מרגיז ,זה מרגיז.
נוה גור:

אביבה ,אני מבקש כדי שלא נסתיר מעיני הציבור וחברי המועצה פה להקריא
את החלטות הוועדה לפסול  3מועמדות ,אגב אביבה אני לא מכיר את
המועמדים הללו ,אנחנו רק העלינו חשש לניגוד עניינים.

אביבה גוטרמן :נכון.
נוה גור:

בקשר לגברת קיסלוביץ אומרת הוועדה שיש לה זיקה אישי ת פוליטית לראש
העירייה .המועמדת רשמה בשאלון ,יש לה היכרות אישית -

אביבה גוטרמן :עובדה שהיא נפסלה.
(מדברים יחד)
חיים שאבי:

אבל היא גם מדווחת את זה ,גילית את אמריקה היא רושמת.

עדי ברמוחה :את צריכה להבין שהאנשים האלה רושמים את זה.
חי אדיב:

רבותיי ,בבקשה להירגע ,תנו לו להתבטא .הלאה.

נוה גור:

אז אומרת הוועדה שיש לה היכרות אישית עם ראש העיר ,ובבחירות
האחרונות תרמה לו כסף ,ובבחירות  2008פעלה כמתנדבת במטה בחירות,
כך לגבי המועמדת השנייה שיש לה זיקה אישית ופוליטית ויחסי חברות
קרובה עם המשנה לראש העירייה כנרת כהן -

חיים שאבי:

תגיד לי אתה תביא אנשים מבאר שבע שיהיו דירקטורים?

נוה גור:

וכך וכך הקראתי לגבי -

חיים שאבי:

מעניין.

נוה גור:

מה שהתייחס קודם על הגברת הילמן .זאת אומרת באה ועדת המינויים
ופוסלת  3מתוך  4מועמדים ,אני חושב שזה אומר דרשני .עכשיו אם יושב
פה גם אב יאל ברשותך ,ובזה אני גם אסיים .אפרופו -

חי אדיב:

גם לו יש ניגוד עניינים.

נוה גור:

אפרופו -

חי אדיב:

הוא בקואליציה.

נוה גור:

זה נכון ,יש איזה שהיא בעיה -

חיים שאבי:

חבר מועצה גם ,אתה גם חבר מועצה .זה ניגוד עניין חמור.
38

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 8.11.17

נוה גור:

תראה אפשר לזלזל אני בטוח של א -

אביבה גוטרמן :חיים זה לא קשור ,אין פה על מה ללגלג על ניגוד עניינים.
חיים שאבי:

מה זה קשור ניגוד עניינים? מפה לניגוד עניינים.

אביבה גוטרמן :כנראה בגלל זה הם נפסלו.
חיים שאבי:

מפה לניגוד עניינים שכל היום מתלוננים -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :בסדר ,אבל למה הם פסלו?
חי אדיב:

טוב ,בואו ,חיים בוא ניתן לו לסיים.

חיים שאבי:

שיושבים חברי מועצה כל יום שולחים מכתבים .ויועץ משפטי שמקושר אז
פוסלים .אז מה? הייתה פעילה אפשר לחשוב.

חי אדיב:

את גם התנדבת -

חיים שאבי:

מעניין על מי אתם תמליצו ,לא על פעילים ,על אימא שלי תמליצו.

עדי ברמוחה :מה זה יועץ משפטי שמקושר?
חיים שאבי:

די כבר ,יפי נפש.

עדי ברמוחה :לא ,מה זה יועץ משפטי שמקושר? עכשיו אמרת.
חיים שאבי:

יועץ משפטי שמקושר לא שלנו של התאגיד.

חי אדיב:

חיים ,חיים זה לא ייגמר ,בוא נשמע.

חיים שאבי:

מעניין אם אתה תביא מבאר שבע אנשים לתאגיד.

חי אדיב:

חיים ,חיים ,בוא נתאפק ונשמע את כולם ואחרי זה נגיב.

חיים שאבי:

שנה וחצי ואומרים שלא -

יגאל הררי:

תן לו אבל לסיים בחייאת ראבאק.

חיים שאבי:

מפריעים בכל דרך ,לא מעניין אותם כספי ציבור ,לא מעניין אותם כלום -

יגאל הררי:

אבל תן לו לסיים כבר נו .חיים מה זה משנה נו.

חיים שאבי:

די כבר עם יפי הנפש האלה ,הרסו את העיר -

חי אדיב:

נוה דבר.

יגאל הררי:

בסדר תן להם לדבר.

חיים שאבי:

גמרתם את העיר ,תחזרו מאיפה באתם ?  ,להפריע לנו.

עדי ברמוחה :להזכירך אנחנו לא מנהלים את העיר.
ח יים שאבי:

אני שוקל אני גם לעזוב את העיר.
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עדי ברמוחה :כן.
חיים שאבי:

בעיניים שלי.

חי אדיב:

קדימה.

מאיר חלוואני :חיים אתה בצד הנכון ,תנהלו את העיר.
חיים שאבי:

אני אומר לה אני שוקל ,אם זה יהיה התושבים בהוד השרון ,כמוכם אני שוקל
לעזוב.

יגאל הררי:

חיים נו.

אביבה גוטרמן :חיים מה אתה מודה עכשיו בכישלון של קואליציה?
חיים שאבי:

לא ,חס ושלום.

אביבה גוטרמן :אז למה אתה אומר שהעיר -
חיים שאבי:

אני שוקל.

אביבה גוטרמן :לא ,אני רוצה להבין ,אתה אומר :הרסתם לנו את העיר.
חיים שאבי:

הרסו את העיר ,כל היום מתלוננים ,שנה וחצי אין דירקטורים לתאגיד...
הרסו את העיר ,בטח הרסו את העיר .ההיא שואלת מה אין דירקטורים?
כמה זמן? אתם שולחים מכתבים שנה וחצי איך יהיה דירקטורים?

עדי ברמוחה :ככה? ככה שאלתי?
חי אדיב:

חיימקה בוא ניתן להם לדבר.

יגאל הררי:

אל תגיד אתם ,אל תגיד אתם.

חי אדיב:

גם אם אנחנו חלוקים ,קדימה.

יגאל הררי:

אל תגיד אתם.

חי אדיב:

טוב אפשר להתאפק רבותיי חברי ה  . -כן .רבותיי קדימה.

נוה גור:

אני קודם כל מברך חיים ,אני לא נתקל בזה בהרבה סיטואציות שאיזה שהוא
מוסד במדינה שלנו ,אתה יודע אנ חנו לא פעם פונים לגורם כזה או אחר,
הרבה פעמים אתה לא מקבל מענה .אני חושב שאם ועדה ברשות שופטת
בדימוס ,אגב אם היא הייתה יושבת פה כנראה לא היית מזלזל בה ככה.

חיים שאבי:

הייתי מזלזל בה ,מול כל מי שיושב שם.

נוה גור:

תקשיב ,אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר -

חיים שאבי:

ויו"ר אפי דביר ובכל העגלות שיש שמה.

נוה גור:

אוקיי ,אז שירשמו -
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חיים שאבי:

וכולם מושפעים ,זה הכול קומבינה אחת גדולה כל תאגידי המים האלה,
אוקיי?

נוה גור:

 . 100%אז לצורך הפרוטוקול כשאתה מכנה את אותם אנשים עגלות ,חשוב
שגם כשמקבלת ועדת המינויים את הפר וטוקול הזה היא תדע שכך היא
מכונה ,עגלות .ואני אומר לך חיים שכדאי לך לחזור בך מהאמירה הזאת -

חיים שאבי:

אני לא חוזר לא בי ולא בך ,יאללה תתקדם.

נוה גור:

יאללה ,אז עכשיו אני אתקדם -

חיים שאבי:

תתקדם -

נוה גור:

אם תהיה בשקט אני אוכל להתקדם.

חיים שאבי:

אתה שנה וחצי רק מפריע ,אתה מזיין את השכל.

(מדברים יחד)
נוה גור:

סיימת חיים? אני מבקש לקבל את הפרוטוקול הזה -

??? :

מתחילים לבלבל...

נוה גור:

היטב אבידע ,ולראות שהמילים שנאמרו פה -

משה חנוכה :פעם הבאה שהוא יתקשר אליך להתנצל ,אל תסכים...
נוה גור:

שהמילים האלה שיהיו -

משה חנוכה :אל תסכים...
חיים שאבי:

מה זה? מה זה?

משה חנוכה :פעם הבאה שיתקשר אליך אל תסכים ,אל תסכים.
יגאל הררי:

משה ,אתם מחמשים אותו .אתם מחמשים אותו וחבל .המילה הזאתי הרי זה
לחמש ,אתם מחמשים אותו ,בשביל מה? חיים ,אתה לא יודע לדבר עב רית?

חיים שאבי:

תן לו משהו לעשות ,איך הוא לא יכתוב? שיהיה לו סיבה לכתוב .עכשיו אמרו
לכם עגלות ...,השופטת בדימוס.

חי אדיב:

כן.

חיים שאבי:

תעלה את זה לפייסבוק.

נוה גור:

תגיד ראש העיר ,איך אתה חש בהתנהלות כזאת תחת השולחן שלך?

חי אדיב:

בבקשה תמשיך.

נוה גור:

אני יכול להמשיך?

חי אדיב:

כן.
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נוה גור:

יופי .אז אני חוזר ואומר עוד הפעם -

משה חנוכה :אתה רוצה לספר לנו על דיון בבית משפט שהיה לך השבוע שתבעו אותך על
חצי מיליון ?₪
ניצה משה:

תן לו לסיים כבר ,אנחנו לא רוצים לצאת מפה -

משה חנוכה ... :רוצה לשמוע.
ניצה משה:

אתה רוצה ב  22:00 -לצאת מפה ובשבוע הבא לבוא עוד פעם?

משה חנוכה :ניצה ,למה כשאני מדבר את מפריעה ושנוה גור זה -
ניצה משה:

לא -

משה חנוכה :אני מבקש מה הדיון שהיה בבית משפט על חצי מיליון  ₪שהוא חייב
למפלגה גדולה.
יואב רוזן:

מי? מי?

משה חנוכה :לא יודע אנ י רוצה לשמוע .אתה רוצה לספר לנו לשתף את הציבור במסגרת
השקיפות?
נוה גור:

אתה רוצה שנפתח -

יואב רוזן:

עדי ,את רוצה לספר לנו משהו?

עדי ברמוחה :היה דיון בבית משפט?
יואב רוזן:

קשור ליש עתיד או משהו כזה?

עדי ברמוחה :לי היה דיון בבית משפט?
יואב רוזן:

לא יודע ,משה אומר.

נוה גור:

אפשר לדבר על כל מיני דברים ,אפשר לדבר על עיריית רמת גן.

יואב רוזן:

דבר כמה שאתה רוצה.

נוה גור:

אפשר לדבר על כל מיני דברים.

יואב רוזן:

כמה שאתה רוצה.

נוה גור:

אבל אני חושב ש -

יואב רוזן:

מכאן עד מחרתיים -

נוה גור:

אני חושב ש זה לא הדיון הזה -

יואב רוזן:

הכול פתוח .אתה לא מפחיד אף אחד עם הקשקושים שלך.

נוה גור:

אני חושב שלא -

יואב רוזן:

דבר כמה שאתה רוצה.
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אביבה גוטרמן :חשבתי ישיבה של שעה.
יואב רוזן:

אני יכול להיות גאה  ...בזה.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מה זה היה חצי מיליון ?₪
נוה גור:

אני חושב שלא ,אני אענה לך על זה ,אני חושב שלא עיריית רמת גן -

חי אדיב:

למה עדי צוחקת?

חיים שאבי:

אני לא מבין למה הוא מדבר בכלל .הוא מנהל את הישיבה או לא? כמה הוא
יכול לברבר?

משה חנוכה :לא ,הוא נותן כבוד לשופטת בדימוס ,אז שייתן כבוד גם לשופטת לא בדימוס.
בוא נשמע מה היה בבית המשפט.
חיים שאבי:

לא ,אבל אנחנו לא מבינים מה זה.

יגאל שמעון :אני נותן לך את ה  10-שלי ,תסביר מה קרה בחצי מיליון .₪
ניצה משה:

אין פה .10

??? :

למה אני לא יודע כלום? למה לא מספרים לי כלום.

משה חנוכה :הוא לוקח ריזיקה ,חצי מיליון  ₪חובות ,בוא תספר לנו מה תעשה.
יגאל שמעון :לא ,קרה משהו? הא יש עתיד.
יואב רוזן:

אל תדאג ,אל תדאג משה .יש מי שמממן.

חיים שאבי:

וזה גם בלי תרומות ,כי כולם היו בניגוד עניינים.

יואב רוזן:

יהיה מי שיממן אל תדאג.

משה חנוכה :הוא ע ובד ללחמו ,זה מה שחשוב .אבל באמת בוא ספר לנו ,למי אתה חייב
חצי מיליון  ,₪על מה תבעו אותך ,תספר לנו מה היה בבית משפט ,מה היה
הלך הרוח באולם .זה לא נעים להיות בבית משפט נכון? כשמתנהל נגדך
הליך.
נוה גור:

סיימת ילד?

משה חנוכה :אתה יודע ילד ילדה -
(מדברים יחד)
משה חנוכה :יושב פה זאב שרגא אני בטוח שמחר תקבל שאילתה מה היה בדיון בבית
משפט ,או שלא נקרא על זה בעיתון .בוא נראה.
יגאל הררי:

אל תשמח לאיד ,אל תשמח ,זה לא יפה.
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משה חנוכה :לא ,אני שואל.
יגאל הררי:

זה לא רמה ,זה לא נוהל ולא כלום ,עזבו אתכם.

משה חנוכה :א תה יודע להגיד ,נגד אף אחד מהדירקטורים לא מנוהל הליך משפטי אתה
יודע ,בסך הכול פסלה אותם הוועדה ,זה לא פחות חמור.
כנרת א .כהן :מה זה פסלה ,כי הם הצהירו.
משה חנוכה :כי הם הצהירו על זה ,לא אתה ולא המכתבים שלך.
כנרת א .כהן :אותי  4פעמים השבוע פסלו.
יגאל שמע ון :מה בגלל זה בא לפיד?
משה חנוכה :הוא בא ,לא יודע למה הוא בא ,אבל -
יגאל שמעון :זה כל הבלגן היה בגללו?
משה חנוכה :בא לך יאיר לפיד ,הוא אחד המנהיגים אני אומר לך ,מעוררי ההשראה
במדינה שלנו .וחבל ש  -חבל.
נוה גור:

עוד דברים משה?

משה חנוכה :תספר לנו.
נוה גור:

סיימת?

משה חנוכה :תספר לנו.
נוה גור:

סיימת?

משה חנוכה :כן .תספר לנו.
נוה גור:

אתה יודע משה אם תרצה אני אזמין אותך לכל דיון בתביעתי נגד יש עתיד,
אחד .שתיים -

משה חנוכה :מי תבע את מי? אתה אותם?
נוה גור:

אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה להקשיב? שתיים ,אני חושב שאתה בז
לעצמך ולאנשים שיושבים פה ,וגם ראש העירייה בז לנו כשכך מתנהל דיון.
שלוש ,אם תרצו לדבר על כל דבר ,על רמת גן ,על יש עתיד ,מה שתרצו
בשמחה רבה ,אפשר לשבת כאן.

משה חנוכה :מה הקשר לרמת גן?
יואב רוזן:

אנ י ,אני.

נוה גור:

סתם ככה שאלות כאלה שעולות בשמחה רבה.

יואב רוזן:

מדובר בגניבות של עשרות מיליונים  ,₪נו דבר אז אני רוצה ,זה טוב לי.
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נוה גור:

שנייה ,אפשר לדבר על זה בשמחה רבה על מה שאתם רוצים ,אני יכול
לדבר על מה שאתם רוצים.

יגאל הררי:

זה קשור לדיון עכשי ו?

מאיר חלוואני :בדיוק.
נוה גור:

עכשיו אם ראש העירייה רוצה לדבר על זה ,אז אני אפתח דיון.

יואב רוזן:

זה ברור זה קשור לכנרת.

נוה גור:

עכשיו ברשותך -

חי אדיב:

אני נהנה לשמוע ,אני נהנה.

נוה גור:

כן ,אתה גם -

חי אדיב:

אני מאוד נהנה.

נוה גור:

מעולה.

מאיר חלוואני :משה ,אתה שוב מסית?
נוה גור:

עכשיו -

חי אדיב:

צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים.

נוה גור:

עכשיו אנחנו ננהל דיון בדירקטורים.

חי אדיב:

כן.

יגאל הררי:

תגיד לי מתי אתה מתכוון לסיים את הדיון?

נוה גור:

אני מסיים עוד  2דקות ,פשוט לא נותנים לי לדבר פה .א ני חושב שמה
שקורה בתאגיד המים אביאל הוא מצב לא טוב .אתה באופן אישי בשיחות
אישיות איתנו דיברנו על זה ,אני חושב שבעיתונות ,אתה הוצאת הודעה לפני
כחודשיים ימים בפייסבוק בעקבות רצונך להתפטר מהתאגיד ,אני לא יודע
מדוע לא התפטרת .שלא ישתמע דרך אגב ,אם הוא רוצה להת פטר הוא
רשאי דרך אגב על פי דין ,ואם תרצה גם את זה אני אאפשר לך להראות את
החוק ,הוא נורא ברור .אבל חשוב לי לומר לך משהו אחד ,התאגיד של המים
לא מתפקד כבר תקופה ארוכה מכל מיני סיבות ובעיות ,אני לא אמרתי
שאתה אחראי או מי אחראי ,לא נכנס לזה ,חושב שמצב התאגיד -

אביאל אברמוביץ  :בכי רע.
נוה גור:

לא ,לא ,שנייה תן לי לחדד את הדברים שלא אצוטט לא נכון .מצב
ההתנהלות בתאגיד איננו תקין בעליל ,זה לא מונע מהתאגיד -
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אביבה גוטרמן :לעבוד טוב.
נוה גור:

לקבל פרסים ולתת שירות לתושבים ולתקן בעיות ,יש פה היום מצב לא תקין
ואני חושב עבורך אני אומר את זה ,תקבל את זה איך שאתה רוצה ,שראוי
היה שהתפטרותך שיצאת איתה לתקשורת הייתה גם מתממשת ,כי אני
חושב שבמצב הקיים לא ניתן להמשיך לנהל את התאגיד .אני חושב
שלדירקטורים שנבחרים על אף הניסיון להפוך -

משה חנוכה :מה אתה בא להגיד שבן אדם שנלחם למען טוהר המידות ,השקיפות -
נוה גור:

אני חושב -

משה חנוכה :לא ,אני שואל.
נוה גור:

אדוני ראש העיר -

כנרת א .כהן :ביקשת ...חתימה -
משה חנוכה :לא ,אבל מה זה -
נוה גור:

אתה לא מאפשר לנהל את הדיון.

כנרת א .כהן :אז תגיד תדבר.
משה חנוכה :מה זה העיוות הזה?
נוה גור:

אתה בז למועצה הזאת פה.

משה חנוכה :אני בז...
חי אדיב:

בואו נתאפק ותענו לו אחר כך .

נוה גור:

אני חושב שאם אנחנו כדירקטוריון אמורים לבחור מי יהיו חברי הדירקטורי ון
בתאגיד שהוא גוף חשוב מאוד ,יש חובה להימנע מאותם סיכונים ,יש חובה
אבידע לפרסם ולהניח על השולחן את אותם חששות ,אנשים שיש חשש לגבי
מינויים ,יש חובה אם מועלה על ידי חברי מועצה ,מועלה חשש כזה להתייחס
אליו ולא לוותר עליו .ואני חושב שראוי להבין שאם  3מתוך  4מו עמדים
נפסלו אנחנו לא יכולים להתבזות שוב פעם .אני מסיים ,ולכן לא קשור לכנרת
ולא קשור למועמדים האחרים אני לא יכול היום ,אבידע אני לא יכול היום
להצביע אחרי מה שעברה הוועדה והמועצה ,הוועדה למינויים וההחלטה
שלה ,אני לא יכול להרגיש ביטחון שאנחנו כחברי המועצה יכו לים היום
להרים יד עבור מועמד זה או אחר ,אם ההתנהלות שהייתה בפעם הקודמת
היא כפי שהיא .לכן אני באופן אישי לא אשתתף בהצבעות הללו ,לא עבור
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אדם זה או אחר ,אני לא מכיר את המועמדים שנפסלו ,וגם את רוב
המועמדים שכרגע מועמדים למעט אחד ,אני לא מכיר את המועמדים ,לכן
א ני לא אשתתף בדבר הזה ,ואני חושב ראוי אבידע שתיתן התייחסות לכל
הדברים שאמרתי עכשיו ,כדי שוועדת המינויים השפלה והמילים הקשות
שנאמרו ,תוכל לקרוא את הדברים הללו.
חי אדיב:

אוקיי ,יש למישהו עוד שאלות? ליועץ המשפטי או לכולם? אם יש עוד שאלות
זה הכול ,אם לא אז אתה רצית להגיד משהו ,בוא תסכם.

יגאל הררי:

קודם כל נוה אני מצטער באמת על הצורה של ההתנהלות פה מולך ,לא
מכבד ,אני מצטער ,אני מבקש ממך באמת התנצלות ברמה האישית ,כי זה
ביזיון לדבר על נושאים אחרים .יש לך תביעה נגד יש עתיד ,לעתיד יש נגדך,
זה לא קשור לשולחננו ,לא ק שור אלינו וזה לא רמה גם ,תסלחו לי מי
שהתבטא גם פה בעניין הזה .דבר שני -

נוה גור:

תודה.

יגאל הררי:

כשאתה כותב  3פסולים אז גם מן הראוי -

חיים שאבי :

הוא נלחם גם...

יגאל הררי:

זה מצחיק ברמה של אפס.

אמיר כוכבי :לא ,זה מצחיק שזה בא ממך.
יגאל הררי:

זה מצחיק ברמה של אפס.

אביבה גוטרמן ... :אבל מה שהוא אמר הוא צדק.
יגאל הררי:

לא צוחקים ולא לועגים ,וכתוב" :אל תשמח בנפול אויבך ".ככה כתוב ,תלמדו
את זה קצת.

משה חנוכה :מי שמדבר על שקיפות שיש לו ...הוא יספר לציבור מה הוא עושה.
יגאל הררי:

דרך ארץ קדמה לתור ה.

משה חנוכה :יגאל ,אל תטיף מוסר ,אל תטיף מוסר.
יגאל הררי:

אני לא מטיף מוסר.

משה חנוכה :אתה האחרון שיכול להטיף לי מוסר ,אל תטיף לי מוסר.
חי אדיב:

הוא לא התכוון אליך.

יגאל הררי:

אתה אחרון ,אתה אחרון.

חי אדיב:

הוא לא התכוון אליך.
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יגאל הררי:

אני לא אחרון אתה אחרון.

משה חנוכה :בסדר.
חי אדיב:

יאללה קדימה.

מאיר חלוואני :לא קדימה ,תן זה מעניין ,כי הוא נהיה רציני...
יגאל הררי:

אל תגיד תתקדם ,אל תדבר ברמה כזאת.

חי אדיב:

בואו רבותיי ,עברתם את ה -

יגאל הררי:

לא כולנו רוצים...

חי אדיב:

קדימה ,יגאל דבר לכולם ולא לאדם כזה או אחר ,קדימה.

יגאל הררי:

מה שאני רוצה להגיד ,לא דיברתי לאדם כזה או אחר ,דיברתי בכלל.

חי אדיב:

תודה.

יגאל הררי:

מה שאני רוצה להגיד אז גם אם פסלו מישהי מהמועמדים ,לרוץ לפרסם
שנפסלו כאילו עכשיו אנחנו שמחים שנפסלה ,ועל מה ? שאבא שלה היה
פעיל ליכוד .זה מה שמטריד ,זה מה שפסלו.

חי אדיב:

מעניין ,הדירקטורים הקודמים גם יש שמה כמה ליכודניקים.

יגאל הררי:

לא משנה.

חי אדיב:

ולא פסלו אותם.

יגאל הררי:

לא משנה -

חי אדיב:

למה?

יגאל הררי:

מה שאני רוצה להגיד ,אז אנחנו  4חברי ליכוד פה ,נדב ,אביבה ,אני ויגאל,
אני לא בורח מזה שאני ליכוד ,אבל אני אין סיכוי שאני אכתוב לוועדה שאני
לא מכיר בוועדה הזאת ,אני חושב שהוועדה הזאת לקחה לעצמה סמכויות
יתר מבחינת החוק ,ומחליטה את מי לבחור ואת מי לא -

חי אדיב:

לצערי הרב.

אביבה גוטרמן :לזרוק ליכוד ואתה פה אומר דברים כאילו מכלילים ,עוד פעם תשמעו מה
שאתם עושים פה -
יגאל הררי:

מה מכלילים?

אביבה גוטרמן :אתה יודע מה -
יגאל הררי:

אביבה ,את דיברת לא הפרעתי לך -

אביבה גוטרמן :אנחנו שולחן שהוא דומה למה שקורה בפייסבוק -
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יגאל הררי:

אביבה ,אביבה -

אביבה גוטרמן :בפייק ניוז ובכל זה ,משמיצים -
יגאל הררי:

אביבה תגידי מה שאת רוצה.

אביבה גוטרמן :מעלילים ,זה מגעיל כבר די.
יגאל הררי:

כשאני אסיים ,אני אגיד מה שאני רוצה.

אביבה גוטרמן :אתה יודע מי עשה את זה? תגיד .נמאס לי כבר מכל הדיבור הקלוקל הזה.
יגאל הררי:

אביבה ,אבי בה -

אביבה גוטרמן :של להשמיץ .תגידו לי פעם אחת לא ראיתי בשולחן הזה שמישהו ידבר
בצורה הוגנת ולהגיד מה שיש לו באמת ,הכול ככה ככה ככה מסביב .יש 4
חברי ליכוד ,מי הלך כתב את זה? אני לא יודעת בכלל שכתבו .אני תגיד
אביבה כתבה .נדב תגיד נדב .אתה ,אתה ברור אם אתה מד בר אז כנראה
זה לא אתה .תגיד ברחל בתך הקטנה ,אל תתחיל לתת פה באוויר מילים,
וגם אתה אומר את השמות שעכשיו לא יודע ,אנחנו  4כולל אביבה נדב ,לא
יודעת .עכשיו אני מנסה לחשוב ,זה לא אני וזה לא אתה ,אז מי? דרך אגב,
נגיד שהיא תומכת ליכוד ,למה שהיא...
חיים שאבי:

הכי קל זה לזרוק -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :אבל שאלה ,היא תומכת ליכוד ,למה...
חי אדיב:

זה פעם ראשונה שאני נהנה מישיבת מועצה.

אביבה גוטרמן :למה פסלו אותה? לא באמת ,הליכוד שולט ,למה פסלו?
מאיר חלוואני :אחרי כל כך הרבה שנים זו הפעם הראשונה שאתה נהנה? איך אתה
החזקת...
אביבה גוטרמן :חאלס באמת אי אפשר לשבת ורק השמצות וגועל נפש אחד שלם ,די.
חי אדיב:

קיבלתי את ההערה ,תמשיך.

יגאל הררי:

אני לא סיימתי ואדוני לא מגן עליי.

חי אדיב:

תמשיך.

יגאל הררי:

אדוני לא מגן עליי.

אביבה גוטרמן :אין מה להגן עליך.
חי אדיב:

בבקשה תמשיך כי אביאל רוצה גם.
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אביבה גוטרמן :אתה נכנס לזה בשמחה ,בעיניים פקוחות לרווחה.
חי אדיב:

מחר יש לנו פרס  5כוכבי יופי.

יגאל הררי:

אביבה אני חייב להכניס את ההערה ...אני חייב בהערת ביניים.

חי אדיב:

במה שלך דבר.

יגאל הררי:

אביבה ,תודה שאת מקשיבה .אביבה תודה שאת מקשיבה.

חי אדיב:

אביבה ,תודה רבה תני לו לסיים בבקשה.

יגאל הררי:

מה שרציתי להגיד -

חי אדיב:

תודה לאמירה שלך.

יגאל הררי:

מאחר ואתה נהנה כאיש מרץ לשעבר או עבודה לשעבר או כולנו ,אני כבר
לא יודע איזה מפלגה -

חי אדיב:

הו א ליכוד לעתיד.

עדי ברמוחה :לשעבר ,לשעבר ,לשעבר.
יגאל הררי:

מאחר שאתה נהנה מהתהלוכה שיש ,אני אגיד למה אמרתי ליכוד ,כי מי
שמהליכוד יודע מי זה אבא שלה ,אחרים לא יודעים מהפעילות של אבא שלה
הייתה לפני  40שנה.

מאיר חלוואני :עכשיו אני יודע שאביבה היא מהליכוד ל א ידעתי עד עכשיו.
יגאל הררי:

אביבה חברת מרכז.

חי אדיב:

אז מה המסקנה?

יגאל הררי:

מה שאני רוצה להגיד -

חי אדיב:

מה המסר שלך?

יגאל הררי:

מה שאני רוצה להגיד ,אז לא חשוב מה הפסילה? כן חשוב מה הפסילה.
למה? כי אם רואים פתאום אנחנו שלחנו לוועדה למינוי דירקטורים אנשים
שלא ראויים ,לא .הוועדה הזאתי דבר עקום ,יכול להיות גם אלוף בצה"ל
שסבא שלו היה חבר מרכז הוא לא יקבל תפקיד.

חי אדיב:

מעוות לגמרי.

י גאל הררי:

הוא לא מתאים ,מעוותת לחלוטין .ולכן ,לך אני אומר ,הפסילה שלה יכולים
להגיד מה שרוצים ,אלא אם כן תגידי שכל עורכי הדין יש להם קופסא ריקה
או שתגידי שיש להם איזה תו שהוא לא מתאים -

נוה גור:

רובם כאלה.
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יגאל הררי:

רובם? אני לא חושב ,הבן שלי עורך דין ואנ י גאה בו שהוא עורך דין .כנרת
חברה שלי והיא גם עורכת דין .אבל אני חושב שאתה אומר ואתה מפרסם
ש  3-נפסלו.

חי אדיב:

טוב -

יגאל הררי:

לא ,אני רוצה להדגיש את זה.

חי אדיב:

רגע ,אבל תן לו לסיים.

מאיר חלוואני :תסיים.
יגאל הררי:

אני רוצה להדגיש את זה בפני נוה ,כי הוא פרסם -

חי אדיב:

ש?

יגאל הררי:

שהוועדה למינוי דירקטורים פסלה  3מתוך  . 4אבל אם הוא היה קצת
בהגינות כותב שנפסל מתוך זה מזיקה פוליטית ,אז היה יוצא אתה יודע מה,
אני לא יודע על מה ה  2-האחרים נפסלו ,אני לא נברתי אחרי אנשים למה,
אבל לפחות על  1אני יודע שזה זיקה פוליטית .אז היה ראוי שאנחנו לא
יעליבו אותנו ,אותנו שהצבענו עבור האנשים האלה ושלחנו אותם לוועדה,
שעברו את כל הסינון האפשרי ובסוף אומרים שהם נפסלו ,כאילו אנחנו
חבורה של מטומטמים ,ורק אתה הגאון? לא.

חי אדיב:

תודה רבה ,אב יאל רוצה להגיד משהו ,לא נתנו לו לדבר.

מאיר חלוואני :הא אביאל.
חי אדיב:

אביאל דבר ,אם אפשר לא להפריע כדי שזה יהיה קצר.

אביאל אברמוביץ :אפשר להפריע ,אני שמח אפילו שיפריעו לי .יש כמה דברים ,זה הזדמנות
להגיד כמה דברים ,אבל לא לעשות דיון על התאגיד ,אם רוצים דיון על
התאגיד -
חי אדיב:

זה נושא בפני עצמו.

אביאל אברמוביץ :הנושא דיון על התאגיד -
חי אדיב:

אני מסכים איתך.

אביאל אברמוביץ :וזה מתבקש וזה רצוי וזה נצרך וזה חובה.
מאיר חלוואני :זו לא פעם ראשונה שאתה אומר את זה ,וזה נכון.
אביאל אברמוביץ :אבל אני לא קובע את סדר היום.
חי אדיב:

אביאל ,תיזום פגישה.
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אביאל אברמוביץ :אוקיי.
חי אדיב:

קדימה.

אביאל אברמוביץ :וגם לדבר על מצב התאגיד זה לא הזמן ,אבל זה דברים חשובים.
חי אדיב:

אתה צודק ,אתה צודק.

אביאל אברמוביץ :ואני אחזק עוד את מה שאומרים ,וגם אני אחזק וגם אסביר את הרעיון.
התאגיד מטפל ב  2-הדברים שאני חושב שכולם יסכימו עליהם שהם הכי
חשובים בחיים שלנו זה מים וביוב .בבסיס ,בבסיס של החיים שלנו ,זה מ ים
וביוב .זה לא כי אני מטפל בזה ,כי זה מים וביוב ,זה אין מה לעשות ,זה חיים
ומוות .הביוב זה הלכלוך והמים זה -
דובר :

הבעיה שמים זה ביוב שם.

אביאל אברמוביץ 80% :מהגוף זה מים.
חי אדיב:

ו  20%-זה ביוב?

אביאל אברמוביץ :אבל יש משהו בבסיס ההבנה שלי -
עדי ברמוחה :עוד הפעם הוא מתחמם ,מתחמם ,אתם מחממים אותו.
חי אדיב:

אוקיי.

אביאל אברמוביץ :אני מימי לפני התאגידים ,יש פה עוד כמה אנשים מלפני ,כל הסיפור של
התאגיד הזה זה היה מחלקת מים בעירייה .קיבל דמוניזציה שהיא בכלל
יוצאת מהפרופורציו ת -
אביבה גוטרמן :בכל הארץ.
אביאל אברמוביץ :איזה מאבקים ,לא רק בכלל כן ,גם פה אבל .קיבל דמוניזציה מטורפת -
יגאל הררי:

בעזרת השם אנחנו נמחק את התאגידים.

אביאל אברמוביץ :שאין לה אח ורע בכל ,לא יודע מאיפה הביאו ,על חינוך לא מדברים ככה
כמו על איזה מינויים ,מינויים שעושים בחינוך לא מדברים כמו שמדברים על
המינויים של הדירקטורים בתאגיד וזה ופה ושם .אבל אם ניקח את שני
הדברים האלה ונחבר אותם ביחד גם את זה שמטפל בדברים חשובים שהם
גם לשמחתנו לצערנו הם מתחת לאדמה ,וזה לא מעניין את אף אחד ,בגלל
זה גם דרך אגב האוצר החליט על התאגידים ,כי הכספים לא היו הולכים
לתשתיות ,ובגלל זה החליטו על זה ,זה כל הסיפור של התאגידים ,כדי
שיוכלו לעשות את העבודה הזאת נכון .אבל מכאן ועד למה שקרה עם זה,
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ועד ל ממלכות שהתפתחו עם זה ,ועד לכספים שמבזבזים שמה ,ועד לבעיות
שנוצרות שהמינויים זה רק הקרם דל הקרם ,זה הקצפת של מה שאתם
מלמעלה ,אלא בעיות שצריכים באמת מועצת העיר כאסיפה הכללית של
תאגיד ,אוקיי זה של העירייה ,צריכה לדון בהם ולדעת אותם ,יש מרחק רב.
אז זה צריך לדב ר .עכשיו בואו נלך רגע למינוי ,כי צריך לדבר פרטני ,כי זה
הנושא .אז לא מזמן התפרסם איזה מאמר או איזו כתבת פרופיל עם אורי
יוגב ,פרסם בגלובס ,וקראו לו לאורי יוגב הזה שעשה כל מיני מהפכות ורצה
להזיז כל מיני דברים ברשות החברות ,קראו לו לשיחה אצל שר האוצר ,היה
בינ יהם ,עבר חתול שחור -
יגאל הררי:

לא עבר שום חתול שחור ,הבן אדם חולה נפש.

אביאל אברמוביץ :בסדר .גם אתה מפריע לי עכשיו ,עזוב אותי עכשיו.
יגאל הררי:

ומאז שהוא התחבר עם יש עתיד -

אביאל אברמוביץ :עזוב רגע ,אני לא מכיר אותו בכלל ,חולה נפש ,איפה אני לא מכיר אותו ,
אני לוקח את זה כדוגמא.
יגאל הררי:

למה ,סליחה ,אני חוזר בי ,הוא לא חולה נפש ,אני חוזר בי ,יש לו שריטת
עומק רצינית ,לא חולה נפש.

עדי ברמוחה :יגאל הררי ...איפה היית.
יגאל הררי:

והוא חבר של יאיר לפיד והוא החליט לעשות נבחרת של  500הנבחרים.

אביאל אברמוביץ :בסדר ,עזוב רגע ,אני מדבר על משהו אחר.
חי אדיב:

אביאל ,תמשיך תמשיך תמשיך.

אביאל אברמוביץ :גם בזה במשהו הממלכתי הגדול הזה לא בינינו ,אני לא מזלזל ,אבל ברמה
ממלכתית של שר האוצר ומנהל רשות החברות הדברים נפתרו בסוף ,נפתרו
הוא המשיך והוא גם אמר כחלון ויתר על זה והכול הסתדר והם סידרו את
הדברים ,אז אני לא מצוי בפוליטיקה כי אני לא חבר מועצה בכלל -
יגא ל הררי:

הוא לא יישאר.

כנרת א .כהן :התמנה מישהו חדש.
יגאל הררי:

ברוך השם.

אביאל אברמוביץ :לא ,אבל הוא סיים את התפקיד.
כנרת א .כהן ... :אבל ...דירקטור -
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אביאל אברמוביץ :בסדר ,בסדר ,אוקיי .אני את הוועדה ברשות השופט ,אבל אני מעלה בישר
עם זה עם אורי יוגב בה קשר זה שמשהו קרה שמה ,זה לא אותה הוועדה,
אני מעלה גם ישר את הוועדה הזאתי שהחליטה על המינויים .אני מכבד את
הוועדה ,יושב שם שופט ,אני לא מכיר אותו ,אני לא מכיר את האנשים ,לא
יודע מה הם מחליטים .וכל אחד בא עם עולמו ,השקפת עולמו ,חינוכו,
מהווייו ,רצונותיו ,חבר יו ,הוא בא לתוך הוועדה הזו ,אי אפשר להתעלם מזה,
ככה אנחנו חיים .ומי כמונו ,זה שולחן פוליטי לחלוטין פה ,עם כל הערכיות
שיש פה ,פוליטיקה כערך ,אנחנו שולחן פוליטי ערכי ,כל אחד עם ערכיו שלו.
אז אני לא יודע מה הוועדה אמרה ,אני מכבד את מה שהיא אמרה כתבה,
אבל צריך להתקדם הלאה .העניין הוא לא הוועדה ,העניין הוא שאין
דירקטוריון ,לא מתקבלות החלטות .בגדול אני אומר לך אני לוקח את
הדברים שלך  . by farלא המצב לא טוב ,הנגזרת של מה שקורה בתאגיד
הוא לא טוב ,הנגזרת של מה שקורה בתאגיד הוא מצב התשתיות של העיר.
חי אדיב:

תודה.

אביאל אברמוביץ :זה הדיון.
חי אדיב:

תודה רבה.

אביאל אברמוביץ :ולכן צריך לגמור את הסיפור הזה ,איך אני לא יודע ,זה המצב וזה עכשיו
הנושא.
חי אדיב:

רק רגע ,כבר מיצנו את הכול -

כנרת א .כהן :אני רוצה -
חי אדיב:

אבל כנרת אנחנו לא דנים על התאגיד.

כנרת א .כהן :אני לא דנה ,אני רוצה לתת תשובה -
חי אדיב:

אם אפשר להגיד כמה מילים לשאלה קצר וקולע.

כנרת א .כהן :טוב.
חי אדיב:

אז עוד משפט אבל לא יותר.

כנרת א .כהן :שנייה ,אז הוא אמר קודם שאני לא שומעת ,אז אני כנראה כן שומעת כי
שמעתי את השאלה היטב .אמרת שיגאל שמע אני לא שמעתי .בהצבעה
הקודמת ,לא משנה ,אני מתקדמת .התאגיד אני לא יודעת אם אתה מודע או
לא מודע אבל אנחנו תקופה ארוכה ,הודיעו גם לנו ,שאנחנו לא יכולים להגיע
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לישיבות ,היינו מתכנסים פעם בשבועיים ,כי רצינו לקבל עדכון .מכיוון שאין
קוורום ומכיוון שאין קוורום וזו החלטה של היועץ המשפטי ,וזה כבר מספר
חודשים אם לא מעל חצי שנה או  , 8 ,7חודשים ,אני לא זוכרת ,שאין אנחנו
פשוט יצאנו גם אנחנו מהמשחק ,בגלל היעדר קוורום אנחנו לא מקבלים
החלטות ,למעט עדכונים שאני שואלת ,מבקשת ,רוצה לדעת מה קורה ,שום
דבר ,אנחנו מושבתים .ברגע שאין קוור ום לא חלה עלינו אחריות מכל סוג
שהוא ,ואנחנו גם לא יכולים לקבל שום החלטה .ולכן גם הנושא של התקציב
וכל הניהול הכספי הוא מתנהל עם המנכ"ל עם היועץ המשפטי ולדעתי גם
עיריית הוד השרון מעורבת בזה ,הם יושבים עם אנשי התאגיד ,ואנחנו פשוט
לא יכולים לקבל שום החלטה ולא להשתתף בשום ישיבה.
חי אדיב:

תודה.

אביאל אברמוביץ :משפט רציתי -
חי אדיב:

משפט ,באמת אין לנו כבר זמן.

אביאל אברמוביץ :לא ,משפט אחד ,משפט אחד .אני רוצה לסבר את אוזניכם ותחשבו על זה,
הוועדה הייתה צריכה לדון במינוי שלי ,הוועדה אחרי שאושרתי במועצת
העיר ,ביקשו מהיועץ המשפטי של התאגיד ,אני חותם לו על הצ'קים,
והדירקטוריון נעזר בו ,ביקשו ממנו לתת חוות דעת על התפקוד של היו"ר.
חי אדיב:

שערורייה ,קדימה.

כנרת א .כהן :אבל אביאל ,שנייה רגע ,אביאל אתה לא התייחסת לדבר הכי חשוב -
אביאל אברמוביץ :שהוא?
כנרת א .כהן :אתה ל א התפטרת מהדירקטוריון -
אביאל אברמוביץ :זה משהו אחר.
כנרת א .כהן :אתה ביקשת לסיים .אבל תגיד את זה.
חי אדיב:

שאבי משפט ,כי באמת אנחנו דנים בזה יותר מידי ,קדימה שאבי.

(מדברים יחד)
חי אדיב:

שאבי קצר.

חיים שאבי:

אני רוצה להגיד משהו וזה דווקא גם לכל המועמדים לראשות העיר ,שיהיה
להם קצת ניסיון ממה שקורה .קודם כל מה שחשוב בכל נושא התאגיד
לדעתי זה היה המינויים של הדירקטורים .ושנה וחצי חלק מהאנשים פה
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כנראה בזה הם מתעסקים ,בלשלוח מכתבים ולחפש למה צריך לפסול
אנשים .יושבת שם ועדה שהיא מושפעת מגורמים אינטרסנטיים ,מיועצים
משפטיים כאלה ואחרים שנמצאים כבר שנים בתאגידים ומשפיעים עליהם
לפסול אנשים .ואתם במקום ,לא כולם כמובן ,אבל חלק מכם כנראה שזה מה
שמעניין אותו ,שולח מכתבים ומחפש לפסול אנשים ,ולא מעניין אותו שאין
דירקטורים ואין קוורום ויש פה בלגן ,מעניין אותו המכתבים ושיהיה לו איזה
כותרת שהוא הצליח לפסול .אני רוצה להגיד לכם עכשיו עוד דבר ,מכיוון
שאתם ,פה יש הרבה מועמדים לרשות העיר אז את כל אלה שתורמים לכם -
יגאל שמעון :כמה? כמה?
חיים שאבי:

דקה ,כל אלה שתורמים לכם רק תיידעו אותם שהם בעלי עניין והם יכולים
להיפסל בעתיד ,וכול אלה שפעילים אצלכם תודיעו להם שהם מסוגלים
להיפסל והם לא יוכלו לעשות שום פעולה ציבורית כי יש להם ניגוד עניינים,
כי על זה אנשים נפסלו.

אביבה גוטרמן :צודק.
חיים שאבי:

על זה הם נפסלו ,לא נפסלו בגלל שאין להם תואר ,ה ם נפסלו בגלל
שהתלוננתם ,הם נפסלו שיושב שם איזה שופט בדימוס עם כל הכבוד לו
שמושפע מכל אלה שלוחשים לו באוזן שזה מסוכן ,כמו שאתה אומר איזה
פסילות אדירות היו שמה ,ואתה חוץ מלעשות נזק או לא אתה ,הסיעה שלך,
חוץ מלעשות נזק ונזק שהוא בלתי הפיך אתם לא עושים כלום ,א וקיי? וזה
מה שיש לי להגיד לך ,חוץ מנזק אתה לא עושה כלום .זהו.

חי אדיב:

יפה ,הוא חייב לענות לשאלה -

חיים שאבי:

אם הוא מדבר עוד פעם אני רוצה...

חי אדיב:

לא ,הוא חייב לענות על שאלה -

חיים שאבי:

אם הוא מדבר אני רוצה.

חי אדיב:

הוא לא מדבר ,אף אחד לא מדבר יותר.

נדב דואני:

לא ,יש עוד סעיף אגב.

חי אדיב:

שנייה ,שנייה ,תדבר בשלב הבא .תענה לשאלה של נוה .רבותיי ,זה האחרון
בדוברים ומצביעים ,קדימה.

אבידע שדה  :בהתייחס למה שנוה אמר :אחד ,שאמרתי שאנחנו לא יודעים ,לא ידענו .לא
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הייתה לנו אינפורמציה לגבי המועמדים ,אינפורמציה כזו שיכולנו לבוא
ולהגיד לכם .המועמדים ממלאים שאלון שהוא שאלון מקוון ,הוא לא צריך
לבוא אליי למשרד ,הוא יכול לשבת בבית למלא שאלון עם עצמו לשלוח
לו ועדה .אם אנחנו מקבלים מידע וכן מספרים לנו ,אנחנו מעלים את המידע
הזה גם אנחנו ,כפי שארע במקרה הזה ,לא מכתב .וחבל שאתה אומר
ששלחת מכתב ,אתה לא אומר מה הייתה התשובה שלנו .כי כל
האינפורמציה ,אתה אומר שלחתי לוועדה .כל האינפורמציה הייתה בפני
הוועדה -
יגאל הררי:

הוא לא שלח מכתב.

נוה גור:

 ...את הפרוטוקול.

אבידע שדה  :לגבי המועמדים ,אמרת ששלחת איזה שהוא מכתב ,כל האינפורמציה הייתה
בפני הוועדה ,אני יכול להגיד שגם המועמדים מילאו אותם לגבי זיקות כאלה
ואחרות ,וגם כשאנחנו ידענו כבר בבקשה הפנינו את תשומת הלב של
הוועדה לד ברים האלה .כלומר שום דבר פה לא הוסתר להיפך בשקיפות
מלאה.
חי אדיב:

תודה רבה.

אבידע שדה  :בוודאי שאם היינו יודעים גם בישיבה זה היה נאמר ,אנחנו לא יודעים.
חי אדיב:

תודה רבה.

אביבה גוטרמן :אני רוצה להגיד משהו -
חי אדיב:

בואו נצביע.

אביבה גוטרמן :אני אצביע בעד הדירקטורים מסיבה אחת ,לפי המשפט שמי שנכווה
ברותחין נזהר בצוננים .אני מאמינה שהפעם בדקתם הרבה הרבה יותר טוב -
חי אדיב:

תודה רבה על ההערה.

אביבה גוטרמן :ולכן אני אצביע.
חי אדיב:

מי בעד? קדימה ניצה.

אביבה גוטרמן :אני כן סומכת .אוי ואבוי אם לא נסמוך על אף אחד.
חי אדיב:

קדימה ,מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד מינויה של כנרת? חי ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,חיים שאבי ,עדי,
יואב ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל ,אביבה ,אמיר ,נדב.
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משה חנוכה :יש לי היכרות מוקדמת עם כנרת ,אני רוצה...
ניצה משה:

מי נגד? מי נמנע?

יואב רוזן:

זכית משה.

ניצה משה:

נוה לא מצביע?

נוה גור:

אני הודעתי שבכל ה  , -כולם אני לא משתתף.

ניצה משה:

אתה לא מצביע ,אוקיי .כנרת לא השתתפה בהצבעה ,תרשמי את זה.

חי אדיב:

כנרת נוה גור לא.

מאיר חלוואני :איך אומר סגן ראש העיר ,שאני מצטרף להחלטה של יו"ר הסיעה שלי.
חי אדיב:

אוקיי קדימה ,לא מצביעים שניהם .אוקיי ,תודה רבה לנושא הבא.

הצבעה:
 12בעד פה אחד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,אמיר כוכבי ,נדב
דואני.
*הגב' כינרת אלישע כהן לא השתתפה בהצבעה.
**חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני הודיעו שלא ישתתפו בהצבעה.
החלטה מס' :98/17
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.
==========================================================
ז  .הנושא :מינוי עו"ד עמית וקנין כדירקטורית מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד
השרון
בע"מ" .
ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .מינוי עו"ד עמית וקנין כדירקטורית מקרב הציבור
בתאגיד המים מי הוד השרון ,בהתאם לקבוע בסעיף ( 61א) לחוק תאגידי
מים וביוב תשס"א –  , 2001מתבקשת מועצת העירייה לאשר את מינויה של
גב' עמית וקנין כדירקטורית מקרב הציבור במי הוד השרון בע "מ .מובהר ,כי
המינוי באמור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18
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(ב) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה – .1975
נדב דואני:

ניצה אני רוצה להגיד משהו.

ניצה משה:

כן.

נדב דואני:

אני רוצה להתייחס.

חי אדיב:

כן.

נדב דואני:

טוב ,היה פה דיון ארוך בנושא התאגיד ,ואני העדפתי לדבר דווקא אחרי
ההצבעה למינוי של כנרת .תראו הדיון הקודם שהתנהל פה ובו אישרתם
מועמדים לתפקידי הדירקטור שם ,וכל אחד אמר דברים כאלה ואחרים שהוא
יודע על מועמדים כאלה ואחרים ,אני בין היתר העליתי את הבעיה של
הגברת קיסלוביץ ,אגב היא אישה מאוד נחמדה ברמה האישית ,ואת הקרבה
שלה לראש העיר ,כפעילה כתורמת ,ולמרות זאת החלטתם ,חיים סליחה,
ולמרות זאת החלטתם לא להקשיב ,החלטתם להביא את המינוי שלה,
הגשתם אותו ,פעם אמר חיים רמון כמו לווייתנים אל החוף נסחפתם ומתם
עם המינוי הזה.

יגאל שמעון :והרסת...
נדב דואני:

ידעתם שהמינוי הזה הוא בעייתי ,לא הייתם צריכים להגיש אותו ,הייתם
צריכים למשוך אותו ולהגיש מינוי אחר .אתם מאשימים ששנה וחצי
הדירקטוריון לא פועל בגלל מינויים ,זו אשמתכם .אתם הנהלת העירייה,
אתם שולטים בסדר היום ,אתם שולטים בתזמוני הישיבות ,אתם יכולים לכ נס
מעכשיו לעוד  3ו  4-ימים ישיבות שלא מן המניין ולהביא מועמדים אחרים
חדשים טובים .יש לך מועמד שעושה עבודה נפלאה בתאגיד שהוא רחמים
לביא ,היה אמור להיות מועלה בישיבה הקודמת -

חי אדיב:

הוא גם ליכודניק.

נדב דואני:

מצוין -

חי אדיב:

אז למה אתה מרשה או לא?

נדב דואני:

בוא ,אז רגע כשהעלית את השאלה הזאתי ,אז בוא אני אספר לך משהו -

אביאל אברמוביץ ... :אי אפשר ,הוא לא יכול.
נדב דואני:

הוא יכול ,הוא יכול.

אביאל אברמוביץ :לא ,הוא לא יכול.
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נדב דואני:

רגע תן לי ,חי שאל שאלה ,חי שאל שאלה הוא ליכודניק ,אז בוא אני אספר
ל ך סוד -

אביאל אברמוביץ :לא קשור.
אביבה גוטרמן :לא קשור.
נדב דואני:

כי הרי חי אף פעם לא ניהלנו ,הוא אמר את זה עכשיו -

אביאל אברמוביץ 6 :שנים 6 ,שנים -
אביבה גוטרמן :אבל על פי חוק הוא לא יכול.
נדב דואני:

סליחה רגע -

אביאל אברמוביץ 6 :שנים הוא...
נדב דואני :

רגע ,תנו לי גם להתייחס ,הפרעתי לכם? לא.

אביבה גוטרמן :הוא לא יכול.
נדב דואני:

לא הפרעתי לכם אז בבקשה סבלנות.

חי אדיב:

אנחנו אוהבים אותו מעריכים אותו הכול בסדר.

נדב דואני:

רגע סליחה -

חי אדיב:

זה לא הדיון ,אנחנו לא דנים עליו.

נדב דואני:

שאלת שאלה הרי אתה ואני -

חי אדיב:

אנחנו לא דנים עליו.

נדב דואני:

אני אומר מה שאני רוצה ב  10-דקות שלי.

חי אדיב:

בוא נכבד ,בוא נכבד אותו.

נדב דואני:

אז תכבד אותי ותן לי לדבר.

חי אדיב:

אבל תכבד אותו ,אל תדבר עליו.

נדב דואני:

אז אני מכבד אותו ,אני רוצה לדבר ,אתה ואני הרי מעולם לא ניהלנו שיחות
עומק על תפיסות עולם -

ניצה משה:

אין  10דקות ,חבר'ה.

נדב דואני:

סליחה -

ניצה משה:

אין  10דקות.

נדב דואני:

אני יודע כמה יש לי ,ותני לי לדבר ,מספיק כבר עם זה.

ניצה משה:

אוקיי ,אבל זה לא  10דקות.

נדב דואני:

מספיק עם ההתנהלות המוזרה הזאתי ,מספיק כבר .אתה אף פעם לא
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ניהלת איתי שיחות על תפיסות עולם ואיך דברים צריכים להתנהל ,כי הרי
אתה יודע את הכול .אז אם היית פעם אחת שואל אותי היית מבין שאני
מעודד פעילות מפלגתית של אנשים וזה לא משנה באיזו מפלגה ,החל
מהבית היהודי בימין ועד המפלגה הערבית בשמאל .אני מעודד מעורבות של
אנשים בפעילות פוליטית ,אני לא מאמין שצריך לפסול אנשים בגלל פעילות
פוליטית ,אני חושב שאנשים צריכים להיות מעורבים ולהיות חלק ,להיות
חלק ממפלגה ולא צריכים לפסול אותם .הסיפור שלה הוא סיפור אחר ,הוא
סיפור מורכ ב יותר ,הוא סיפור שמבוסס על מקורבות נטו ולא מעבר לזה שום
דבר ,ולמרות זאת החלטת להביא אותו ,ולא החלטת להביא אדם כמו רחמים
לביא -
חי אדיב:

אני מתכוון לערער על זה דרך אגב.

נדב דואני:

איש מוכשר ,תערער ,איש מוכשר ,טוב ,שניהל תאגיד ,היה ממלא מקום של
משה ארז ,עש ה עבודה נפלאה ,קיבל מחמאות מקיר לקיר ,אבל החלטת
אותו לא להביא ,כי הרי שיקולים שלך הם אף פעם לא שיקולים ענייניים .הרי
זה תמיד שיקולים לא רציניים ,זה שיקולים פרסונליים -

אביבה גוטרמן :מסבירים לך שהוא לא יכול -
נדב דואני:

עובדה שכן יכול ,תבדקי את זה.

אביבה ג וטרמן :הוא לא יכול.
נדב דואני:

אתה החלטת לא להביא את המינוי שלו -

אביבה גוטרמן :למה אתה מתעקש על דבר שהוא לא נכון?
נדב דואני:

לא להביא את המינוי שלו ,ולא להביא מינוי של אנשים אחרים טובים .אגב
מופיע פה עופר מידן שהוא בחור מצוין ,ואני שמח שאתה מביא ואני גם
אצביע בעדו ,הרי יש לך פה כל מיני מינויים מוזרים שאנחנו לא מכירים
אותם בכלל ,עשית את זה בפעם קודמת ,חלקנו הכרנו כאלה ואחרים .אני
העליתי על השולחן את הסיפור של קיסלוביץ ,העדפתם לסתום את האוזניים
לא להקשיב ולהתרסק .הכול אשמתכם ,הכול אשמתך -

חי אדיב:

אתה לא מ גיע אפילו לקרסוליים של קיסלוביץ.

נדב דואני:

בסדר.

חי אדיב:

אתה מדבר על קיסלוביץ.
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נדב דואני:

כנראה שמישהי שמסתובבת לידכם כל הזמן היא כנראה ברמה יותר גבוהה
ממני ,וזה בסדר.

חיים שאבי:

זה פוסל אנשים?

נדב דואני:

זה פוסל חלק מההתנהלות שלה והמחויבות שלה ,אני רוצה דירקטוריון
שמחויב -

חי אדיב:

יופי ,קיבלתי את ההערה שלך -

נדב דואני:

לציבור בלבד ,ולא מחויב אליו.

חי אדיב:

קדימה מי בעד?

נדב דואני:

אני לא סומך עליו ,ולכן לא רוצה מועמדים שמחויבים אליו.

ניצה משה:

אני רוצה להעלות להצבעה.

נוה גור:

תן לנו לדבר.

חי אדיב:

הוא אמר...

נוה גור:

מותר לנו לדבר על כל סעיף וסעיף.

חי אדיב:

הלאה מה עוד?

נוה גור:

אז אני -

חי אדיב:

אז רגע ,אנחנו באיזה סעיף ניצה?

ניצה משה:

בסעיף ז' כרגע.

חי אדיב:

ז' קדימה ,מי יש לו...

נוה גור:

אני רוצה להתייחס לכמה דברים.

חי אדיב:

כן.

נוה גור:

אביאל ,דבר ראשון אני מבקש להתייחס למה שאמרת ,כי קודם לא רצו
שננהל ,אני אדבר דקה וחצי אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאמרתי .אחד,
במצב שבו נמצא התאגיד ואתה אומר ראוי לקיים דיון על התאגיד ,אני שואל
אותך למה אנחנו לא עושים את הדבר הזה כבר שנה וחצי או יותר .ואני
מציע ומבקש ממך שאם ,אתה יודע לחברי -

חי אדיב:

כבר ביקשתי ממנו ,למה אתה חוזר?

נוה גור:

למה אתה מפריע? שאם הנושא הזה חשוב לך ,ונדמה שהוא חשוב לך,
תקיים פה דיון בנושא הזה וראוי היה לעשות את זה ,זה אחד .שתיים ,אני
מבקש ממר רוזן לעדכן את יגאל הררי חברו ל סיעה ,כי הוא לא נמצא פה,
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אבל חשוב לי לומר משהו ליגאל מסיעתך .הפרסום שנעשה בעיתון זה גם
לראש העיר וגם אליך אבידע חשוב לומר ,הפרסום שנעשה בעיתון על פסילת
אותם מועמדים ,קודם כל לטעון זה דבר לגיטימי וחשוב ,אני בטוח שראש
העיר יסכים איתי ,הוא מופיע חדשות לבקרים בעיתונות .אז אני בטוח שהוא
רואה בכלי הזה -
עדי ברמוחה :חיים שאבי נהנה בחוץ.
נוה גור:

אני בטוח שהוא רואה בכלי הזה של עיתונות כלי לגיטימי ,אחרת הוא לא
היה מפרסם בו ,זה דבר שני .הפרסום של אותן שלוש חברות שנפסלו לא
באה ולא לרגע אחד כדי לפגוע במי מהן ,אנחנו לא מכירים אותן ,לא יודעים
מיהן ,ולא הכרנו לפני זה ,אלא הוא פרסום שבא להדליק נורה אדומה לראש
העיר וליועץ המשפטי ולכולנו ,שאם הוועדה פסלה  3מבין  , 4זה אומר
דרשני .דבר הבא שאני אומר לך אבידע ,אתה בא ואומר שאתם לא קראתם
את הנתונים שהם ממלאים .אם הם ממלאים את הנת ונים באופן מקוון -

חי אדיב:

הם לא שולחים אלינו ,הם שולחים...

נוה גור:

אני מבין ,אני מבין היטב .קודם כל אני מציע ,אתה יכול לקבל את ההצעה
הזו או לא -

אבידע שדה  :אמרתי רק שהם יכולים למלא את השאלון באופן מקוון ,הם ממלאים את
השאלון אחרי שאתם מאשרים את המועמדות שלהם -
נוה גור:

אחרי שאנחנו? אחרי?

אבידע שדה  :כן ,כן.
נוה גור:

זאת אומרת שהם עולים פה למועצה הם עדיין לא מילאו את השאלון?

אבידע שדה  :הם לא ,אין חובה למלא ,לא.
נוה גור:

הם לא מילאו או כן מילאו?

אבידע שדה  :לא ,לא.
נוה גור:

יפה ,יפה ,אז אני רק רוצה לחזק ,אביאל זה נורא קשה ככה סליחה .אם הם
ממלאים לפני או אחרי לא משנה ,ואתם לא יודעים ,אני חושב שלך כיועץ
המשפטי וגם לראש העירייה ,ירצה לקבל את זה או לא ,יש חובה לב חון
מספר פרמטרים לפני שהם עולים פה לדיון ,ואם ראש העיר פה יוצא בכאלה
קולות שהוא מכיר את הגברת קיסלוביץ או כל גורם אחר שהוא ,יבוא ויגיד
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ביוזמתו לך אדוני היועץ המשפטי ולנו ,אני רוצה שתדעו שהיא הייתה אצלי
במטה ,והיא ניהלה כך וכך ,והיא תרמה לי כסף ,אני רוצה שת דעו.
יגאל שמעון :לא הבנתי ,לא הבנתי ,אצל מי היא הייתה? אצלך? הייתה אצלך במטה?
נוה גור:

לא ,לא ,אצלו ,אצלו ,אצל ראש העיר .אם ראש העיר מודע לכך שהיא תרמה
לו כספים ושהיא הייתה אצלו פעילה במטה ,יתכבד ראש העיר להניח את
העובדות הללו מלכתחילה ולא להסתיר את המיד ע הזה מהציבור ,ולא
להסתיר את זה מחברי המועצה שצריכים להצביע .ואם ההליך הזה נראה לך
תקין ,אז הוא לא תקין .ולכן יש לנו חובה לפרסם זאת בעיתון ,ויש לנו חובה
להשתמש בעיתון ככלי כדי להדליק נורה אדומה .והדבר האחרון לחיים שאבי
שלא נמצא פה ,אני בטוח שמבין כל התורמי ם הרבים והפעילים הרבים שיהיו
לכל אחד מהמועמדים פה לרשות העיר ,אנחנו נמצא עוד כמה שלא היו
כאלה וכאלה ויוכלו גם להתאים באישיותם ובניסיונם לתאגיד המים.

חי אדיב:

אוקיי ,עדי.

עדי ברמוחה :יש לי שאלה ,קראתי את קורות החיים של המועמדים ,חלקם הכרתי חלקם
פחות .מי ממליץ עליהם לדירקטוריון?
מאיר חלוואני :מי מביא אותם בכלל?
עדי ברמוחה :מי מביא אותם?
מאיר חלוואני :מי אומר זה וזה?
עדי ברמוחה :מי ממליץ עליהם?
חי אדיב:

הנהלת העירייה ראש העיר וחבורת ו.

עדי ברמוחה :ראש העיר וחבורתו.
יגאל שמעון :מה זאת אומרת? מי צריך להמליץ?
חי אדיב:

הנהלת העירייה.

עדי ברמוחה :אני שואלת אני לא יודעת ,חשבתי שיש איזה שהיא ועדה.
חי אדיב:

ראש העיר מביא המלצות כן .ראש העיר ממליץ על כולם ואתם צריכים לאשר
או לא לאשר .אתם יכולים לשאול את כל השאלות ,והכול בסדר.

עדי ברמוחה :זאת אומרת שאתה מכיר אותם.
חי אדיב:

יש כאלה שאני מכיר יותר -

עדי ברמוחה :מהיכרות כן.
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חי אדיב:

יש כאלה שאני מכיר פחות ,בהחלט כן.

עדי ברמוחה :לא צריך לפרש ,אפשר להגיד כן.
חי אדיב:

כן.

יגאל שמעון :אין אחד שראש העיר לא מכיר בהוד השרון.
חי אדיב:

השבוע קיבלתי מכתב מאיזה עורך דין מלומד -

עדי ברמוחה :לא כמוני שלא מכירה נחל הדר ,אתה רואה?
חי אדיב:

שנייה ,שנייה ,אני אתן לך רק תשובה לשאלה שלך .השבוע קיבלתי מעורך
דין מלומד ,לא ננקוב את שמו ,וביקש ממני להיות דירקטור ,כי הוא שמע
שיש דירקטור .אני לא מכיר אותו ,לא יודע ,הוא אומר שהוא תושב חדש ,אז
מה אני צריך לעשות? להביא את זה לשיקול דעתכם? אני בודק -

עדי ברמוחה :אני שואלת -
חי אדיב:

שם או תו בבנק הבקשות -

עדי ברמוחה :אני אגיד לך למה אני שואלת -
חי אדיב:

וכזה רלוונטי אפשר להביא אותו לדיון ,אפשר לקבל אותו אפשר לא.

עדי ברמוחה :אז אני אגיד לך -
חי אדיב:

חלק באים ככה ,חלק באים ככה ,אבל אם אתה לא מכיר את הבן אדם באופן
קיצוני מן הדין שצריך לקחת כמה ימים ללמוד אותו.

עדי ברמוחה :לגמרי ,מסכימה.
חי אדיב:

יפה ,הלאה.

עדי ברמוחה :אני שואלת כי חשבתי שכל אחד מחברי הקואליציה יכול להמליץ לראש העיר
על אחד -
חי אדיב:

זכותך.

עדי ברמוחה :כזה או -
חי אדיב:

זכותך.

עדי ברמוחה :אני לא קואליציה ,אמרתי מחברי הקואליציה.
חי אדיב:

לא ,גם מהאופוזיציה ,למה לא.

עדי ברמוחה :אוקיי ,אז כל אחד מחברי המועצה -
חי אדיב:

זכותך להמליץ ,ראש העיר צריך להביא את ההמלצות.

עדי ברמוחה :אז אוקי י ,זאת הייתה השאלה ולתשובה הזאת חיכיתי.
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חי אדיב:

קדימה.

יגאל שמעון :אמיר רוצה.
אמיר כוכבי :אותה שאלה כמו קודם ,מה משך הזמן של הקדנציה הזאת?
חי אדיב:

אותו דבר.

אבידע שדה  :של מי?
אמיר כוכבי :של כל מי -
אבידע שדה  :של חבר מקרב הציבור?
אמיר כוכבי :תענה כבר על מה שנשאר.
אבידע שדה  :אז אמרתי ,מקרב הציבור זה  3שנים.
אמיר כוכבי :בלי קשר בחירות.
אבידע שדה  :לא ,זה נציגי ציבור.
חי אדיב:

כן ,יגאל רצה להגיד .אחרון הדוברים.

אמיר כוכבי :אותו דבר גם עובדי עירייה?
אבידע שדה  :עובדי עירייה  3שנים או עד שהם מס יימים תפקיד -
אמיר כוכבי :או עד בחירות.
אבידע שדה  :לא.
אמיר כוכבי :גם לא.
חי אדיב:

כן יגאל.

יגאל שמעון :חברים ,האמת היא שרציתי גם בהצבעה הקודמת אבל לא יצא לי .אבל אני
רוצה כמה מילים .קודם כל זו ההזדמנות ,אביאל אני רוצה להודות לך ולשבח
את מה שאתה עושה בתאגיד .אני חושב שאתה עושה עבודה מצוינת.
הנאמנות שלך והפעילות שלך בהתנדבות ,והדרך שאתה מוביל ,אני יודע
מבפנים ומבחוץ שאתה עושה עבודה מצוינת ,ואין ספק שיש לך זכויות רבות.
והנה אני אומר לך אביאל תמשיך ואל תישבר.
עדי ברמוחה :אתה רואה אנחנו לא יכולים לתת המלצה כזאת כי אנחנו לא יודעים מה
קורה בתאגיד.
חי אדיב:

קדימה מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד? חי ,יגאל שמעון ,חנוכה ,כ נרת ,חיים שאבי ,אופיר ,אביאל ,אביבה.
מי נגד? עדי ,נדב ,אמיר .טוב ,נוה ומאיר לא מצביעים.
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יגאל שמעון :לא משתתפים.
חי אדיב:

הלאה.

יגאל שמעון :בואי נמשיך.

הצבעה:
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר טואיל,
אביאל
אברמוביץ ,אביבה גוטרמן.
 3נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
**חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני הודיעו שלא ישתתפו בהצבעה.
החלטה מס' :99/17
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".
==========================================================
ח  .הנושא :מינוי מר יניב שירן כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון
בע"מ" .

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף ח'.

חי אדיב:

יניב שירן.

ניצה משה:

מינויו של מר יניב שירן כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים .כן ,אפשר
להעלות להצבעה או שיש שאלות?

יגאל שמעון :אפשר להעלות להצבעה חברים ,מי בעד? מי בעד?
ניצה משה:

יגאל ,חי -

יגאל שמעון :משה חנוכה ,כנרת ,חיים -
ניצה משה:

חיים שאבי ,אופיר ,אביאל ,אביבה .מי נגד?

יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה:

נדב ,אמיר ,עדי.

יגאל שמעון :יופי ,ההצבעה עברה ,סעיף הבא.
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ניצה משה:

כמו קודם.

הצבעה:
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר טואיל,
אביאל
אברמוביץ ,אביבה גוטרמן.
 3נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי נדב דואני.
**חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני בהודיעו שלא ישתתפו בהצבעה.
החלטה מס' :100/17
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".
===========================================================
ט  .הנושא :מינוי רו"ח יעקב ניר כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון
בע"מ" .
ניצה משה:

סעיף הבא סעיף ט' .מינויו של רו"ח יעקב ניר כדירקטור מקרב הציבור.

יגאל שמעון :אוקיי ,מי בעד?
ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון :חי ,יגאל ,משה -
ניצה משה:

חי ,יגאל ,חנוכה ,כנרת ,חיים שאבי -

יגאל שמעון :אופיר.
ניצה משה:

אופיר ,אביאל אביבה.

יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה:

מי נגד? עדי ,נדב ,אמיר.

יגאל שמעון :תודה ,ההצבעה עברה .לא משתתפים.
הצבעה:
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר טואיל,
אביאל
אברמוביץ ,אביבה גוטרמן.
 3נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
68

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 8.11.17

**חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני הודיעו שלא ישתתפו בהצבעה.
החלטה מס' :101/17
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".
==========================================================
י  .הנושא :מינוי מר עופר מידן כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון
בע"מ" .
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף י' .מינויו של עופר מידן כדירקטור מקרב הציבור.

נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו.

ניצה משה:

כן בבקשה.

נדב דואני:

להבדיל ממינויים אחרים שאני ,אתה יודע פעם שעברה הייתי צריך לחקור
לגלות ,חלק גיליתי ,אני לא יודע מה עומד מאחוריהם ,אני מקווה שהם יעברו
את הוועדה והכול יהיה בסדר .אני חושב שעופר הוא בחור מינוי ראוי ביותר,
הבחור אידיאליסט הבחור יהיה נאמן לציבור ויהיה נאמן יראה את הדברים
כמו שהם ,יהיה רציני אחראי וזה מינוי טוב ואני רוצה לברך עליו .מעבר לזה
שאני מצביע בעד ,אני מברך על המינוי הזה.

יגאל שמעון :תודה .מי בעד חברים?
ניצה משה:

חי ,יגאל ,משה חנוכה ,כנרת ,חיים שאבי ,אופיר ,אביאל ,אביבה ,אמיר,
נדב .מי נגד? מי נמנע? עדי נמנעה.

יגאל שמעון :אוקיי ,סעיף י' אושר.
הצבעה:
 10בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר טואיל,
אביאל
אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
 1נמנעה :עדי ברמוחה.
**חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני הודיעו שלא ישתתפו בהצבעה.
החלטה מס' :102/17
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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 ז' ,ח' ו – ט' לעיל לא יאושרו על ידי
הועדה לבדיקת מינויים.
===========================================================
יא  .הנושא :מינוי מר איציק אזולאי כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד
השרון
בע"מ" .
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף י"א .מינויו של איציק אזולאי כדירקטור מקרב הציבור.

יגאל שמעון :כן ,מי בעד חברים?
אמיר כוכבי  :מה יש  2אזולאי?
יגאל שמעון :כן.
אמיר כוכבי  :זה לא ניגוד עניינים?
ניצה משה:

חי ,יגאל ,חנוכה ,כנרת ,חיים שאבי ,אופיר ,אביאל ,אביבה .מי נגד?

יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה:

מי נגד אני רואה פה את נדב.

יגאל שמעון :ואמיר.
ניצה משה:

ואמיר ועדי -

עדי ברמוחה :לא ,אני נמנעת.
ניצה משה:

עדי נמנעה.

יגאל שמעון :תודה .סעיף י"א אושר.
ניצה משה:

תודה.

הצבעה:
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר טואיל,
אביאל
אברמוביץ ,אביבה גוטרמן.
 2נגד :אמיר כוכבי ,נדב דואני.
 1נמנעה :עדי ברמוחה.
**חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני הודיעו שלא ישתתפו בהצבעה.
70

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 8.11.17

החלטה מס' :103/17
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 ז' ,ח' ו – ט' לעיל לא יאושרו על ידי
הועדה לבדיקת מינויים.
==========================================================
יב  .הנושא :מינוי מר אופיר זוקובסקי כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד
השרון
בע"מ" .

ניצה משה:

סעיף י"ב ,מינויו של מר אופיר זוקובסקי כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד
המים.

יגאל ש מעון :חברים ,מי בעד? חי ,יגאל ,משה -
ניצה משה:

חי ,יגאל ,חנוכה ,כנרת ,חיים שאבי ,אופיר ,אביאל ,אביבה.

יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה:

מי נגד? נדב ,אמיר .מי נמנע? עדי נמנעה.

יגאל שמעון :תודה רבה.
הצבעה:
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר טואיל,
אביאל
אברמוביץ ,אביבה גוטרמן.
 2נגד :אמיר כוכבי ,נדב דואני.
 1נמנעה :עדי ברמוחה.
**חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני הודיעו שלא ישתתפו בהצבעה.
החלטה מס' :104/17
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 ז' ,ח' ו – ט' לעיל לא יאושרו על
ידי הועדה לבדיקת מינויים.
==========================================================
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יג  .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 .

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף י"ג .האצלת סמכויות ראש העירייה בהתאם לסעיף 17
לחוק רשויות מקומיות ובהתאם לסעיף ( 5א) ( ) 1לחוק רישוי עסקים,
להשתמש בסמכויות ראש העירייה כראש רשות הרישוי ,למנהלת מחלקת
רישוי עסקים ד"ר חני כה ן.

נדב דואני:

תסבירו בבקשה ,הסבר.

חיים שאבי:

עד שחנה באה ,אני רוצה להגיד כמה מילים.

יגאל שמעון :כן חיים.
חיים שאבי:

קודם כל אני רוצה להגיד לחני בהצלחה בתפקיד החדש היא החליפה את
יהודה ג'אנח בתפקיד שלו -

אביבה גוטרמן :היא פה?
יגאל שמעון :הנה חני פה ,בואי תעמדי בואי חני.
חי אדיב:

ד"ר חני.

יגאל שמעון :ד"ר חני כהן.
חי אדיב:

למרות שהיא נראית כמו ילדה ,אבל היא דוקטור.

נדב דואני:

ד"ר למה?

חני כהן :

וטרינרית.

חיים שאבי:

אני מאחל לך בהצלחה .אני רוצה בהזדמנות הזו גם להודות ליהודה ג'אנח
שהוא לא פה ,על העבודה שהוא עשה פה ועל השירות שהוא נותן לעסקים
בעיר .המחלקה לרישוי עסקים זו אחת המחלקות שאני נהנה לעבודה איתה,
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עם שיתוף הפעולה עם ההבנה עם הצרכים של בעלי העסקים ,אז יישר כוח
ליהודה ג'אנח שיצליח בתפקיד החדש שלו...
יגאל שמעון :כל הכבוד .אני רק אוסיף ש  8-שנים -
חי אדיב:

אני רואה שיש לך תיק במועצת העיר לפרגן.

חיים שאבי:

למי שצריך מפרגנים.

יגאל שמעון :אני רק אוסיף חיים ואני אשלים ,שיהודה קיבל את המחלקה לפני  8שנים
ועשה מהפכה ברישוי עסקים .היום אין עסק שאתה לא יודע מה קורה איתו,
ובאמת הוביל את כל המחלקה הזו לתפארת ויבורך -
חי אדיב:

יש לך אתגר יותר גדול עכשיו.

יגאל שמעון :האתגר שלך היום חני ובהצלחה הוא -
חיים שאבי:

היא בסדר ,היא למדה ,היה לה מורה טוב.

חנה גולן:

 ...נמצא ברפורמה -

נדב דואני:

איזה רפורמה?

חי אדיב:

אנחנו רפורמה ארצית מובילים...

נדב דואני:

אז תספרו ,תציגו.

חנה גולן:

משרד הפנים -

חי אדיב:

מנכ"לית תספרי.

חנה גולן:

הנה חני יכולה לספר ואז תכירו גם את הידע שלה .חני הייתה מאוד
מעורבת...

חני כהן :

שלום ,לא ממש הכנתי את עצמי לדבר פה היום ,אבל ...שאלתם לגבי
הרפורמה ברישוי עסקים .הרפורמה ה יא רפורמה ארצית ,המטרה שלה
הייתה לעודד שקיפות וליצור איזה שהוא מפרט אחיד לכל פריט רישוי לכל
עסק ,כדי שהדרישות בעצם בכל הארץ יהיו אחידות .הבעיה העיקרית הייתה
שבעצם למסעדה בראשון ביקשו דרישות שונות ממסעדה בכפר סבא
לדוגמא .המטרה הייתה גם לעזור לבעלי עסקים בכך שהם יוכלו לדעת בדיוק
מה דרישות משרדי הממשלה בצורה של מפרט אחיד לכל פריט וגם לבנות
מדיניות של העירייה לגבי נושאים שונים ,לגבי דרישות שונות לפריטי
הרישוי.

נדב דואני:

האם ברפורמה החדשה מקצרים את התהליכים הבירוקרטיי ם לקבלת רישיון
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עסק אם זה עסק של מזון או עסק רגיל ,אם את וטרינרית ,אני לא יודע אם
הסמכויות שתקבלי הם סמכויות שנוגעות לתחום המומחיות שלך ,כי אנחנו
נתקלים פה בהרבה מקרים שצריך אישור וטרינר מחוזי לכל מיני בעלי
עסקים פה שעוסקים במזון ,ויש פה בירוקרטיה מאוד מאוד שלמה .אני מנסה
להבין האם ברפורמה החדשה שאני מבין שהיא רפורמה ארצית היא לא
מקומית ,יש לכם האצלת סמכויות מצד אחד לנושא רישוי עסקים שיקצר
תהליך ויקל על בעלי עסקים להפעיל את העסק שלהם .ואם בכל הנושא של
וטרינריה יש האצלת סמכויות אליך או לווטרינרית העירונית.
אב יבה גוטרמן :מה זה קשור? יש את אופירה.
נדב דואני:

אז אני אסביר למה זה קשור ,כי עסק לבשר לדוגמא צריך אישור וטרינר .אז
הוא יכול ללכת לווטרינר מחוזי ,ואם מאצילים סמכויות לווטרינר מקומי אז
אפשר לייעל את התהליכים וגם לסייע...

יגאל שמעון :אבל אנחנו רישוי עסקים נדב.
נדב דואני:

אז רגע -

יגאל שמעון :מה אתה מערבב בשר וחלב?
נדב דואני:

רגע ,חבל שאתם לא מבינים ,למה זה קשור .ואני אסביר עוד פעם למה זה
קשור .חלק מהתנאים של רישיון עסק זה אישור וטרינר?

חי אדיב:

בבשר כן.

נדב דואני:

אוקיי ,אז אני שוא ל שאלה ,אני שואל האם -

(מדברים יחד)
נדב דואני:

רגע ,אני שאלתי שאלה מאוד מדויקת ,אמרתי האם במסגרת הרפורמה
החדשה יש האצלת סמכויות לווטרינר העירוני? האם הסמכויות שמאצילים
היא לווטרינרית שלנו אופירה או אליך במקרה הזה? אני לא יודע ,אני שואל.

חני כהן :

אז בוא אנ י אענה לך ,קודם כל האצלת הסמכויות הייתה מאז ומתמיד לגבי
פריטים מסוימים .הווטרינר המחוזי בדרך כלל נכנס לתמונה בעסקים
מורכבים יותר של ייצור מזון .בעסקים של עסקי מזון כגון אטליזים
הווטרינרית של הרשות היא ד"ר אופיר מויאל היא נותנת -

נדב דואני:

אגב היום יש ...י יצור גם באטליזים .יש אטליזים בהוד השרון שעוסקים
בייצור ולכן הם צריכים להתמודד מול הווטרינר המחוזי ולא מול הווטרינרית
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שלנו.
חני כהן :

לא מדויק ,לפעמים בחלק מהמקרים יש מעורבות של הווטרינר המחוזי בחלק
מהמקרים אין צורך .מה שקורה זה שהרפורמה כן רוצה להקל על בעלי
עסקים מבחינת בירוקרטיה ,ויש משהו שנקרא מסלול ירוק שעדיין לא נכנס
לגמרי ב  100%-לפועל ,יותר מזורז ,אבל מדובר בעסקים שהם פחות
מורכבים ופחות מסכנים את הציבור ,עסקים מתחום בשר מן החי פחות
נכללים ברפורמה הזאתי -

נדב דואני:

הנושא הזה -

חני כהן :

בהיתר המזורז.

נדב דואני:

בהאצלת הסמכויות מהווטרינר המחוזי אתם נהנים ממשהו? מקבלים משהו
מהסמכויות שלו? היום בניהול של כמו שאת אומרת ייצור מזון?

חני כהן :

זה לא בדיוק האצלת סמכויות מהווטרינר המחוזי ,זה האצלת סמכויות
ממשרד החקלאות לווטרינר העירוני.

נדב דואני:

אוקיי בסדר ,כי פעם זה היה וטרינר המחוזי .הווטרינר העירוני היום יש לו
יותר סמכויות מאשר היה בעבר?

חני כהן :

הווטרינר המחוזי זה משהו די חדש.

נדב דואני:

כן ,אבל יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה פה לעסקים בעיר שעוסקים בייצור
מזון כמו שאת אומרת.

חני כהן :

נכון.

נדב דואני:

ה אם הווטרינרית שלנו העירונית ,האם יש לה סמכויות נרחבות יותר ממה
שהיה לה בעבר .עבר אני מדבר על שנה ומעלה .את מבינה ,יכול להיות
שבשנה האחרונה נתנו לו סמכויות יותר .ואם את לא יודעת ,לא קרה כלום,
אני אשמח לקבל תשובה בהמשך.

חני כהן :

לא ,אין הבדל ,בעיקרון אטליז שהוא לא נחשב למפעל אלא אטליז יצרני
עדיין נחשב בקטגוריה אצלנו ברישוי עסקים כפריט של אטליז .זאת אומרת
שד"ר אופירה מויאל עדיין צריכה לתת אישור לעסקים האלה.

נדב דואני:

את יודעת שאם יש בעסק ,לדוגמא מה שנקרא עישון בשר ,זה נחשב ייצור,
ולכן צריך וטרינר מחוזי ,והס מכויות לא נמצאות פה אצל אופירה.

חני כהן :

וטרינר המחוזי הוא לא ממשרד החקלאות כמו אופירה ,אופירה מייצגת את
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משרד החקלאות .הווטרינר המחוזי הוא חלק ממשרד הבריאות והוא מגיע
לביקורת כחלק ממשרד הבריאות ולא במקום אופירה אלא בנוסף אליה.
נדב דואני:

אוקיי.

יגאל שמעון :אוקיי תודה .חברים ,מי בעד סעיף י"ג?
חיים שאבי:

 ...רישוי עסקים זה לא קשור לווטרינר -

נדב דואני:

צריך אישור וטרינר ,צריך לעבור גם אצלה?

חיים שאבי:

אין לזה משמעות -

יגאל שמעון :מי בעד סעיף י"ג חברים?
ניצה משה:

מי בעד? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי -

יגאל שמעון :פה אחד?
אמיר כוכבי :אני לא משתתף בהצבעה.
יגאל שמעון :אמיר לא משתתף.
ניצה משה:

נוה ,מאיר ,עדי -

יגאל שמעון :פה אחד .פה אחד ,אמיר לא משתתף.
חיים שאבי:

מה יש ניגוד עניינים?

אמיר כוכבי :לא ,לא הספקתי לשאול את היועץ המשפטי ,אבל אם לי יש אז גם ל ך יש
איזה כמה.
יגאל שמעון :לא ,אמיר לא משתתף ,אז פה אחד מי...
ניצה משה:

רגע ,אמיר -

אמיר כוכבי :אני לא הספקתי לשאול את היועץ המשפטי ,ולכן אני לא משתתף בהצבעה.
ניצה משה:

לא משתתף בהצבעה או נמנע?

יגאל שמעון :לא משתתף.
ניצה משה:

אוקיי ,אמיר לא משתתף.

אמ יר כוכבי :לי יש עסק בעיר ,אז אני לא רוצה...
הצבעה:
 11בעד -פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,אופיר טואיל ,אביאל
אברמוביץ,
נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני.
חבר המועצה אמיר כוכבי הודיעו שלא ישתתף בהצבעה.
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החלטה מס' :105/17
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 ראש רשות הרישוי ,בהתאם לסעיף ( 5א)( )1לחוק רישוי עסקים תשכ"ח1998-
 ,על מנהלת מחלקת רישוי עסקים דר' חני כהן.
==========================================================
יגאל שמעון :סעיף י"ג אושר ,תודה .בהצלחה חני.
מאיר חלוואני :בהצלחה אדוני ראש העיר .אני רוצה להסב את תשומת ליבך על שיח
שקורה פה ומתנהל סביב שולחן המועצה .והסבתי את תשומת ליבך ואת
ליבכם גם פעם קודמת כשהיה דיון על איזה שהיא גברת שרצתה להתפטר
או להאריך את המינוי שלה בתאגיד .חשבתי שאתם תשכילו להביא את
המועמדים לפה שנכי ר אותם ,ולא נקרא רק שמות .מה שקרה כרגע עם
הגזבר ,ועם הגברת של מנהלת רישוי העסקים ,היה מאוד בריא לטעמי
ומאוד נכון ומאוד חכם ,אם הייתם גם מביאים את המועמדים לתאגיד ,אולי
היה לנו גם נוח יותר לשמוע אותם ולראות אותם .אני מציע להשכיל ולעשות
את זה בעתיד ,וזה פעם נוספת שאני מציע .תודה.
חי אדיב:

אוקיי.

ניצה משה:

טוב ,אני עוברת לסעיף הבא -

מאיר חלוואני :חבל שאתה מזלזל חיים בכל מה ש -
אביבה גוטרמן :לא ,אבל לא מאוחר להביא אותם לישיבה.
מאיר חלוואני :כל מה שאנחנו אומרים זה שטויות ,כל מה שאני אומר זה שטויות? לא ,זה
אתה גם כן.
ניצה משה:

רבותיי -

אביבה גוטרמן :מאיר זה רעיון ואפשר להזמין אותם בלי כל קשר לישיבה הבאה.
ניצה משה:

בהתאם לסעיף  57ג' -

מאיר חלוואני :מה אתה מדבר שטויות.
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יד  .בהתאם לסעיף ( 57ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,תוספת שניה ,יונח על שולחן
המועצה
מאזן החברה הכלכלית לשנת . 2016

ניצה משה:

רבותיי ,אני עוברת לסעיף י"ד .בהתאם לסעיף ( 57ג) לפקודת העיריות נוסח
חדש תוספת שנייה ,יונח על שולחן המועצה מאזן החברה הכלכלית לשנת
 . 2016גם הנחנו בשבוע שעבר וגם העברתי אתמול בבוקר שוב במייל.

יגאל שמעון :קראתם? קיבלתם?
עדי ברמוחה :כן ,קראתם ,אני קראתי.
גלית פוגל :

ערב טוב ,אני גלית פוגל .אני מנכ"לית החברה הכלכלית לפיתוח הוד השרון.
נמצא איתי רו"ח אופיר אוני ,הוא רו"ח של החברה הכלכלית .על פי החוק
הנחנו את הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת  . 2016אם יש לכם שאלות.

נדב דואני:

בואו תציגו את הדו"ח בבקשה.

גלית פוגל :

בבקשה ,אז אני אשמח שאופיר יעשה את זה.

נדב דואני:

יש לך איזה מצגת או משהו?

גלית פוגל :

לא.

יגאל שמעון :לא ,כבר קיבלתם את כל הנתונים.
נדב דואני:

לא משנה.

יגאל שמעון :אוקיי.
נדב דואני:

חשבתי שיש מצגת זה יותר מסודר.

יגאל שמעון :עוד מעט יהיו טאבלטים יהיה לכם הכול.
אופיר אוני :

ערב טוב לכולם ,כמו שנאמר אני אופיר .אני ביצעתי את הביקורת לדו"חות
הכספיים של התאגיד לשנת הכספים  2 . 2016דו"חות עיקריים מוצגים
לפניכם בדו"ח הכספי ,אם משהו לא ברור ,כמובן תעצרו אותי ,כל הבהרה
שתידרש אשמח לפרט .נתחיל מהעמוד הכי חשוב שבדרך כלל לא עוברים
עליו ,שזה עמוד מספר  . 2למעשה דו"ח כספי זה כמו שאתם מכירים רגולטור
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אחר משרד הרישוי שעושה טסט שנתי לאוטו ,אז דו"ח כספי ערוך לפי כללים
שמשרד המשפטים קובע ,ועל מנת שיהיה לו טיפה יותר  comfortנדרש
שמשרד רואה חשבון חיצוני יבצע ביקורת על הדו"ח הכספי שההנהלה
חתומה עליו ,ויצרף את חוות הדעת .עמוד  2זה תוצאות הקומפיוטסט וזה
מה שנקרא חוות דעת חלקה .אני כמי שביצע בעבור הדירקטוריון את
הביקורת ביקרתי ואכן מצאתי שהדו"חות משקפים באופן נאות את תוצאות
הפעילות ומצבה של החברה ל  31.12.16 -ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
אז זה עמוד מספר  .2עמוד מספר  3זה המאזן ,אני אציג בגדול ,שוב אם יש
שאלות ,אנשים פחות מקצועיים ,לפעמים סוגי מקצועות בטרמינולוגיה אני
אשמח לבאר .מאזן זה ליום ,המאזן הזה זה מצב החברה ליום . 31.12.16
כיוון שזה לא שנתה הראשונה של החברה מוצגים גם בהתאם מספרי
השוואה דאשתקד .כאמירת . ..לפני שניגש אז מי שמכיר יותר או פחות ,בסך
הכול החברה רק במהלך  2016באמת נכנסה למוד של עבודה ,התחילו
להיות דברים ,אבל כמו שאתם רואים בנתונים אין עוד המון המון פעילות -
עדי ברמוחה :מתי בדיוק ב ? 2016-
אופיר אוני :

סליחה?

עדי ברמוחה :מתי בדיוק התחילה הפעילות ב  2016 -כמו שצריך?
אופיר אוני :

הפעילות התחילה גם קודם -

גלית פוגל :

לא ,זה התחיל מסוף . 2015

עדי ברמוחה :נכון ,אבל פרויקטים נכנסו ב . 2016-
גלית פוגל :

מתחילת . 2016

אופיר אוני :

המאזן ,אז מתחילים בצד החיובי הפוזיטיב הרכוש ,שגם הוא מתחלק לרכוש
שוטף ורכוש קבוע .אז מזומנים היה לנו כמיליון  ,₪ 1,100,000 ,₪לקוחות
 ₪ 131,000שזה הבריכה ,יש לנו שמה זכיין שמשלם לנו כספים על פיקוח,
ריטיינר שנתי של  ₪ 150,000שהתחיל ברבעון האחרון .חייבים ביתרות
חובה ,כל מיני יתרות של כספים לתום השנה .לכל מספר יש ביאור שמפרט
יותר ,פירוט טי פה יותר מעמיק .רכוש קבוע לחברה לתום השנה אין רכוש
קבוע משמעותי  ,₪ 15,000איזה מחשב ואיזה שולחן ,גם לזה יש בביאור 5
טיפה יותר פירוט .ההתחייבויות ספקים שהגישו חשבונית וטרם קיבלו צ'ק ל -
79

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 8.11.17

 31.12מופיעים כהתחייבות לספקים .זכאים שונים ,שוב זה לחתך תקופתי,
כל העובדי ם שקיבלו משכורת ב  1-לחודש עדיין זה התחייבות ,כי ההוצאה
נרשמת כבר בדצמבר .הון המניות ,ההון העצמי של החברה מורכב מ 3-
פרמטרים ,הון המניות שלה שזה  ,₪ 50,000פרמיה על מניות -
עדי ברמוחה :בהון המניות אני כבר עברתי על הביאור ,ואני רק רוצה הסבר .יש 50,000
מניות רג ילות בנות  ,₪ 1ויש  1מניות רגילות בנות  ₪ 1מוחזקות על ידי חי
אדיב .מה זה?
אופיר אוני :

החברה הזאתי התאגדה בטרם חוק החברות החדש .בתקופות עברו בטרם
חוק החברות החדש עבדו לפי פקודת החברות ,ולא היה ניתן שבעל מניות
אחד יהיה  100%מהמניות .תאגידים גם עירוני גם זה פשוט היו צריכים לתת
עוד איזה מישהו שיהיה לו משהו ,אז היו נותנים מניה סמלית ל -

עדי ברמוחה :הבנתי.
אופיר אוני :

לעוד ישות כלשהי.

עדי ברמוחה :הבנתי.
אופיר אוני :

ומה שמקובל ברוב התאגידים המוניציפאליים שראש העירייה המכהן קיבל
אחד טכנית ,כי אי אפשר היה ש  100%-יהיה בידי הרשות המקומית.

עדי ברמוחה :תודה.
נדב דואני:

והיום?

אופיר אוני :

חברות שמתאגדות חדשות ,אל תתפוס אותי ...משנת  2000שנכנס לתוקף
חוק החברות החדש אפשר -

נדב דואני:

כמה שנים קיימת החברה?

גלית פוגל :

החברה נוסדה ב  1999-והייתה לה איזה שהיא פעילות כנראה עד , 2002
וחזרה לפעילות בספטמבר . 2015

נדב דואני:

איך התחלקה הצגת המניות עד?

גלית פוגל :

זה על בסיס החזקת -

עדי ברמוחה :זה אותו דבר.
נדב דואני:

לא ,אני מנסה להבין מי החזיק המנייה הבודדת.

גלית פוגל :

ראש העירייה הקודם.

נדב דואני:

ראש העיר הקודם?
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עדי ברמוחה :זה לא רלוונטי ,זה איזה שהיא סמנטיקה.
אופיר אוני :

עניתי לך בוודאות?

עדי ברמוחה  :כן ,כן ,ענית לי במדויק .תודה.
אופיר אוני :

עובר לעמוד מספר  , 4עמוד מספר  4זה דו"ח רווח והפסד -

נדב דואני:

לא דיברת על יתרת ההפסד ,אתה יודע תמיד כיף לראות כסף אבל יתרת
ההפסד תסבירו מאיפה זה מגיע בבקשה.

אופיר אוני :

כמובן ,כיוון שאם נלך שנה קודמת למשל ,ויה יה יותר קל דווקא בעמוד , 4
שזה הרווח והפסד ,יש גם בו את מספרי ההשוואה ,ותראו שב  2015 -לא היו
הכנסות .ששוב הכנסות צריך להבין טיפה אתם כחברי מועצה מי שהוא לא
איש מקצוע חשבונאי מורגלים לתקציב .תקציב יותר משקף תזרים,
חשבונאות מה זה הכנסה זה גם כל מיני הגדרות ,זא ת אומרת זה שקיבלנו
כסף מהרשות זה נכנס לחשבון מניות זה לא הכנסה .לא היו הכנסות
שהתאגיד הרוויח על פי מה שזה הכנסה מבחינת משרד המשפטים ,לכן היו
 0הכנסות ,עד למעשה  2016לא היו הכנסות לתאגיד ,היו רק איזה שהם
הוצאות -

גלית פוגל :

הוצאות הקמה.

אופיר אוני :

הקמה וה תחלה ופעילות ,ולכן נצבר איזה שהוא הפסד בפנים ,שמשורשר
עוד מאותם שנה וחצי מ  , 1999 -כיוון שיש רציפות תאגידית קיבלנו גם
בירושה איזה שהוא הפסד משנים עברו שנצבר .כי בהון העצמי למעשה
אנחנו תמיד נראה הון עצמי חיובי או שלילי ,זה כמה הרוויח התאגיד מיום
הקמתו ,או כמה הפסיד במצטבר.

נדב דואני:

אגב יש הלוואות לתאגיד?

גלית פוגל :

לא.

נדב דואני:

לא?

אופיר אוני :

המסגרת היא  0בשלב הזה .לא רק שאין הלוואות ,אין מסגרת.

אביבה גוטרמן :אין דבר כזה.
אופיר אוני :

הואילה העירייה -

נדב דואני:

הם רוצים לממן פרויקטים?

אביבה גוטרמן :אתה מקבל כסף על הפרויקטים.
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נדב דואני:

אם רוצים לממן פרויקטים אפשר -

אביבה גוטרמן :אתה מקבל תקציב.
אופיר אוני :

אתה צודק בשלב הזה אין פרויקטים יזמיים ,רוב פעילות החברה היא קבלן
ביצוע עבור הרשות על בסיס ההסכם שאי אפשר להפסיד ,כי אנחנו ב cost -
פלוס .יש תכני ות עתידיות כשיבוא כזה דבר ,תעלה סוגיית המינוף .מינוף
בדרך כלל ...לפתחכם כי הבנק נותן לתאגידים עירוניים הלוואה ,אומר :אוקיי
מי חותם?

נדב דואני:

מי ערב?

אופיר אוני :

ומי שנותן ערבות זה הרשות -

עדי ברמוחה :העירייה.
אופיר אוני :

ואז נכנסים לאישור משרד הפנים ,אישור מועצה ,גזבר וכיוצא בזה.

משה חנוכה :גלית למה אתם עושים רק פרויקטים יזמיים ,למה רק שהעירייה מעבירה
כסף?
גלית פוגל :

אנחנו בשנת הפעילות המהותית הראשונה ,אנחנו רצינו קודם כל להתקבע
על נושא של פרויקטים -

אביבה גוטרמן :יהיה זמן לזה.
גלית פוגל :

אנחנו גם פ ועלים עכשיו עם כמה פרויקטים יזמיים בבחינה ,בהכנת תכניות
עסקיות .אנחנו קודם כל רצינו להתייצב במנדט הראשון שקיבלנו.

אביבה גוטרמן :גם פרויקטים שהם מאוד דחופים ,שצריך לסיים אותם.
משה חנוכה :אין בעיה ,אבל זה שהעירייה מעבירה כסף ותקורה וזה זה קל ,אבל צריך
להתחיל להניע גלגלים ,את יודעת -
גלית פוגל :

אין ספק ,אין ספק.

אביבה גוטרמן :רק הקימו את החברה.
נוה גור:

מה שמך סליחה?

אופיר אוני :

אופיר.

נוה גור:

אופיר .היה מסודר אופיר וגם על הנועם .אפשר לפני שרגע מדברים כמה
דברים על המספרים ,אם אפשר לתאר קצת ,לא קצת אפ ילו הרבה אם את
רוצה ,אנחנו נשמח ,לתאר את פעילותה של החברה הכלכלית בשנת , 2016
שהיא בעצם השנה המשמעותית שבה היא התחילה את הפעילות .ב 2015-
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היו עסוקים בעיקר בהקמה ,ולתאר גם את פעילותה של החברה הזאת -
נדב דואני:

אבל אולי קודם נסיים את הדו"ח?

נוה גור:

גם את ה -

נדב דואני:

לא סיימנו לעבור על הדו"ח.

נוה גור:

גם את הפעילות המתוכננת אם קיימת כזאת ,אנחנו כבר בסוף שנת , 2017
אז אני משער -

יגאל שמעון :אבל זה הדיון עכשיו.
אביבה גוטרמן :אבל כדאי להביא את זה.
נוה גור:

זה בסדר שזה לא הדיון ,זה דיון על המספרים -

אביבה גוטרמן :יש מצגת מוכנה הכול ,צריך להביא להראות את זה.
נוה גור:

לתת איזה שהיא סקירה רגע כללית כדי שנוכל -

גלית פוגל :

אני יכולה -

נוה גור:

בבקשה.

גלית פוגל :

ב  2-שורות ,חבל להרחיב .אם תזמינו אותי אני גם אשמח מאוד להרחיב.

נוה גור:

אנחנו נשמח וראש העיר יזמין אותך.

גלית פוגל :

יש לי מצגת ,יש לי פרויקטים.

נוה גור:

אבל אם אפשר בכל זאת .לא ,אני אגיד לך ,זה גם קשור -

גלית פוגל :

יו"ר הישיבה יחליט.

נוה גור:

זה גם קשור לדו"ח עצמו ,כי הדו"ח עצמו כשמתאר פה ,יש פה בסעיפים
ובביאורים כל מיני הת ייחסות לספקים נותני שירות ופרויקטים ,אז אנחנו
רוצים להבין במה מדובר ,לא רק את הכותרת היבשה המספרית.

חי אדיב:

אוקיי ,עוד שאלות.

נדב דואני:

רגע אבל למה ,הוא לא סיים את הדו"ח.

עדי ברמוחה :הוא לא סיים יש לי עוד -
חי אדיב:

בסדר ,גמרת את הדו"ח?

נדב דואני:

לא ,הוא לא סיים.

עדי ברמוחה :הוא באמצע.
נדב דואני:

נעצר באמצע.

חי אדיב:

תגמור ואחרי זה נתייחס לשאלות .קדימה.
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אופיר אוני :

אוקיי -

נוה גור:

סליחה ,חשבתי שסיימת.

עדי ברמוחה :לא סיים.
אופיר אוני :

מה שתרצו.

נדב דואני:

חבל דווקא הערתי.

אופיר אוני :

עמוד מספר  4כאמור דו"ח רווח והפסד ,שוב אני אקרא את המספרים
במקרו כמו שרשומים כאן .סך ההכנסות היו כ  ,₪ 1,156,000-היו עלויות
תפעול  ,₪ 469,000רווח גולמי  ,₪ 686,000הוצאות הנהלה וכלליות
- ₪ 472,000

נדב דואני:

הוצאות הנהלה וכלליות זה עובדים בעיקר?

אופיר אוני :

זה עובדי מנהלה.

נדב דואני:

מה זה עובדי?

אופיר אוני :

עובדי ניהול .יש לך את הפירוט.

נדב דואני:

איפה?

אופיר אוני :

ביאור .11

עדי ברמוחה :בדף  8יש לך -
גלית פוגל :

לא ,זה הוצאה של שכירות -

אביבה גוטרמן :זה הוצאה של שכירות וכל מיני.
עדי ברמוחה :אני רוצה ב בקשה ,אני יכולה לבקש משהו? אני מבקשת -
חי אדיב:

רבותיי ,רבותיי ,רק רגע ,רק רגע ,אי אפשר ככה -

עדי ברמוחה :כולם מסביב מדברים ,אי אפשר.
חי אדיב:

שנייה ,זה לא ייגמר ,רק שנייה ,בואו נעשה סדר .רבותיי ,בואו נעשה סדר.
רבותיי ,החברה הכלכלית התפקיד של החברה הכלכלית להניח את זה על
שולחננו ולשמוע הצגה .אפשר לשאול אחרי זה כל שאלה שאתם רוצים,
אפשר לעשות דיון ,אפשר לא לעשות דיון ,תעשו מה שאתם רוצים .אז בואו
קו דם כל לשמוע את הכול ,כל אחד שבסעיף -

עדי ברמוחה :אבל זה -
חי אדיב:

רק רגע ,אי אפשר ככה -

עדי ברמוחה :אבל הוא מקריא דו"ח כספי  +ביאורים -
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חי אדיב:

אבל תקשיבו רגע מה שאני אומר -

עדי ברמוחה :אז תוך כדי אתה -
חי אדיב:

אני מבקש להקשיב רגע ,לגמור ,כל אחד שיגיע ל סעיף שיש לו שאלות
שירשום את השאלה .אפשר לקשקש על הנייר הזה ,זה בסדר .תגמור -

נדב דואני:

אבל זה מה שקורה ,עוברים סעיף סעיף ומדברים.

חי אדיב:

אחרי זה הוא יחזור לדף.

נדב דואני:

אבל זה מה שעושים ,סעיף סעיף ומדברים.

עדי ברמוחה :זה מה שאנחנו עושים.
נדב דואני :

יש פה שיח.

חי אדיב:

 ...בלי הפסקה .יש לך  10דקות.

עדי ברמוחה :בינתיים מי שמדבר סביב השולחן זה אנשים שמדברים ביניהם ולא קשורים
בכלל ,לא מקשיבים לדיון.
חי אדיב:

אז בבקשה תרשמי ,אני לא מונע ממך לדבר ,הסדר היום אני מבקש להקשיב
למה שאני אומר ,אחרת אי אפשר -

עדי ברמוחה :אתה לפעמים הולך עם הראש בקיר ולא מקשיב -
חי אדיב:

אי אפשר לגמור דיון ,די .אתם לא רוצים ,הנחתי לכם שלום נגמר הדיון.

נדב דואני:

מה זה הנחת? אתה חייב להציג את זה ,רוצים לנהל שיח.

חי אדיב:

הוא מציג לך ,אז תיתן לו לדבר.

נדב דואני:

אבל נותנים לו לדבר ,מנהלים שיח .בינתיים זה לא הפריע ,רק לך זה
הפריע.

חי אדיב:

בבקשה אופיר ...תדבר.

עדי ברמוחה :רק מה שאתה רוצה.
חי אדיב:

תרשמו בבקשה -

עדי ברמוחה :רשמתי.
חי אדיב:

אני לא מונע מכם לשאול.

עדי ברמוחה :רשום.
חי אדיב:

רק תקשיבו לסדר שאני מ בקש ,זה הכול.

עדי ברמוחה :רשמתי.
אופיר אוני :

אני מניח ...לרצף כי חלק גדול מהפירוטים קיים בילד אין -
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מאיר חלוואני :סליחה אדונה אני מצטער ,אני רוצה רק להזכיר שרוב הקואליציה לא יושבת
פה ומקשיבה לך .סימן שמה שאתם עושים אולי לא חשוב בעיני נבחרי
הציבור ,ואני מ צטער על כך ומתבייש.
עדי ברמוחה :נבחרי הציבור מהקואליציה.
מאיר חלוואני :מתבייש.
עדי ברמוחה :מהקואליציה.
מאיר חלוואני :סליחה ,אתה יכול להמשיך.
עדי ברמוחה :אולי הם יודעים הכול.
אופיר אוני :

ברשותכם -

חי אדיב:

אני לא עושה ...של אף אחד .כמו שאתה יצאת לפני דקה ,וכמו שחבר שלך
כוכבי יצא עכשיו ולא חזר ,גם הם יוצאים.

מאיר חלוואני :אתה רוצה לבוא איתי לשירותים? מה זה ההתנהלות הזאת? מה זה הבושה
הזאת?
חי אדיב:

כל הערה שלך תבורך ,קדימה הלאה.

מאיר חלוואני :יפה.
אופיר או ני :

ברשותכם ,כאמור הייתי בשלב שהרווח לשנה הוא  .₪ 212,860לרוב
הסעיפים אתם רואים שקיים לידם ,ליד המספר ביאור שמפנה לביאור
שמפרט יותר ממה מורכב המספר ככול שזה רלוונטי .ולכן לסוגיה של
ההכנסות וההוצאות ,אז מעמוד  7יש טיפה את הפירוט של ההכנסות מרשות
החנייה ,מזכ יינות ומפרויקטים -

נדב דואני:

זכיינות זה הדרכה?

אופיר אוני :

חיובי.

עדי ברמוחה :כן.
אופיר אוני :

עלות התפעול ,אז גם פה חילקנו די בהקבלה מתפעול רשות החנייה -

נדב דואני:

איזה עמוד אתה סליחה?

אופיר אוני :

אני בעמוד  . 7ביאור  10מפרט את עלות תפעול הפרויקט והפרויקטים שזה
תפעול רשות חנייה ,תפעול בריכה ועלות פרויקטים .בעמוד  8ישנו פירוט,
כמובן כל דבר עם מספרי השוואה דאשתקד של מה נכלל בהנהלה וכלליות.

נדב דואני:

רגע ,אבל יש פה הכנסה מזכיינות  ,₪ 37,500לפני כן ראינו ₪ 130,000
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ומשהו -
אופיר אוני :

זה ההתחייבות שלהם.

נדב דואני:

זה ההתחייבות שלהם?

אופיר אוני :

אני אסביר=

גלית פוגל :

לא ,לא ,זה  ₪ 150,000לשנה כשהרבעון הראשון של הזכיינות היה ברבעון
האחרון של  , 2016ולכן זה רבע מ .₪ 150,000-

נדב דואני:

הבנתי ,לא ,אבל רשום  , 31.12.16הוא התחיל ב  2017 -את אומרת?

גלית פוגל :

לא ,הוא התחיל ב  , 1.9.16-אז הייתה הכנסה נכון ל ₪ 37,500 31.12.16-
שזה רבע -

נדב דואני:

הא ב  2016 -אוקיי.

אופיר אוני :

יש יתרת התחייבות ללקוח שחייבת .₪ 130,000

נדב דואני:

אוקיי.

אופיר אוני :

קיבלנו צ'קים מראש לכל הפרויקט ,אבל הכרה בהכנסה שוב סוגיות
חשבונאיות ,זה רק על מה שבוצע בשנת הדיווח שזה היה רבעון  , 1לכן זה
כל ההכנסה שלו .לא רצינו להכיר מראש בכל הפרויקט ,כי לא ביצענו את
השירות ועוד לא חלף הזמן.

עדי ברמוחה 2 :שאלות -
אופיר אוני :

רק אני א גמור ,בגדול סיימתי ,בואו נעבור לשאלות.

חי אדיב:

אוקיי .תודה שהקשבתם.

עדי ברמוחה :אז יש לי  2שאלות ,א' אני מבקשת בבקשה לקבל את הכרטיס של הוצאות
שכר ונלוות -
גלית פוגל :

הנה יש לך ביאור בעמוד .8

עדי ברמוחה :אני רואה אותו ,אני מבקשת לקבל את כרטיס הנהלת החשב ונות -
גלית פוגל :

מה זאת אומרת?

עדי ברמוחה :כרטיס ,הוצאות שכר ונלוות אני מבקשת פירוט של זה.
חי אדיב:

אוקיי.

עדי ברמוחה :מה לא ...הוצאות שכר ונלוות זה פירוט.
חי אדיב:

זה לא שאלה זו בקשה ,הלאה.

עדי ברמוחה :זה הפירוט.
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גלית פוגל :

פירוט של הוצאות השכר.

עדי ברמוחה :כן.
חי אדיב:

כן ,קדימה.

עדי ברמוחה :וגם את הכרטיס של הייעוץ .בנוסף אני מבקשת לדעת על עניין רשות החנייה
מתי בדיוק זה עבור אליכם?
גלית פוגל :

תאריך מדויק ב - 2016 -

עדי ברמוחה :זה לא היה בכל השנה ,זה היה ב -
גלית פוגל :

לא ,לא ,זה היה חלק יחסי.

ע די ברמוחה :נכון .זהו שאני לא זוכרת ,אז בגלל זה אני שואלת.
גלית פוגל :

אין לי פה את התאריך עליי של ההסכם ,אני לא זוכרת .ברבעון האחרון של
.2016

חנה גולן:

ברבעון האחרון של .2016

עדי ברמוחה :אז זאת אומרת הסכומים שמוצגים פה ב  2016-מייצגים רבעון.
גלית פוגל :

פ לוס מינוס כן.

עדי ברמוחה :אוקיי ,תודה.
מאיר חלוואני :אופיר רצית להגיד משהו?
נדב דואני:

אפשר לשאול שאלה?

עדי ברמוחה :אני סיימתי.
נדב דואני:

סיימת? בהכנסות מפרויקטים ,בסעיף של הכנסות מפרויקטים בעמוד  , 7אני
רואה יש כאן הכנסות  ₪ 490,510ועלות פרויקטים  ,₪ 425,915מה זה
אומר?

אופיר אוני :

הפרויקט היחיד שהיה באותה תקופה זה החברה התחילה תכנון לחטיבת
ביניים שאחר כך רק ב  2017 -המשיכו בו .החברה שילמה על פי מה שצריך,
התקשרה עם המתכננים וכו' וכו' ,וזה מה שהיא שילמה להם ,וזה מה
שחייבנו את הרשות המקומית.

נדב דואני:

אוקיי ,כלומר הכנסות זה מהרשות המקומית  ₪ 490,000והוצאתם
- ₪ 425,000

אופיר אוני :

מדויק.

נדב דואני:

היום אתם מבצעים את הבנייה?
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גלית פוגל :

כן.

נד ב דואני:

הבנתי ,שאגב זה באמת הזדמנות טובה וזה אמרנו קודם ,שתביאו את
המצגת ,דברו על הפרויקטים שיש לכם נראה את הפרויקטי ם נראה את
העלויות ,זה חשוב לכולנו ,זה מעניין את כולנו באמת.

עדי ברמוחה :אני מזכירה שאני הגשתי שאילתה לפרויקטים של החברה הכלכלית,
וקיבלתי ת שובה מאוד מאוד מפורטת ,אז מי שירצה אני יכולה להעביר לו.
נדב דואני:

באמת מפורטת?

אביבה גוטרמן :כן.
עדי ברמוחה :באמת ,באמת.
נדב דואני:

לא ,אבל אני חושב שזה לא רע אם באמת תהיה פה מצגת ,שיבואו ויציגו את
הפעילות של החברה הכלכלית .אני חושב שאתה מרוצה ממה שהם עושים,
אז אין סיבה שלא יציגו את זה כאן ,אין פה שום בעיה.

אביבה גוטרמן :גם אני מרוצה.
נדב דואני:

מעולה.

אביבה גוטרמן :אני דירקטורית בחברה.
נדב דואני:

מצוין .זהו מבחינתי.

אופיר אוני :

הרבה תודה לכם.

מאיר חלוואני :עוד לא סיימנו אופיר עוד רגע ,עוד רגע יש לנו עוד -
נוה גור:

יש כמה שאלות.

מאיר חלוואני :אפשר?
חי אדיב:

כן ,כן.

מאיר חלוואני :אז קודם כל תודה על הסקירה ואני שמ ח רק לשמוע כל הזמן מה זה
החברה הכלכלית ,אבל לא לדעת שום דבר על זה ,ואני מצטער על כך .וזה
באמת הזדמנות שתחשפו בפנינו את אותה מצגת נעימה אולי ונחמדה על
מה אתם עושים .רציתי לשאול ,אתם יושבים במבנה שהוא של הרשות?
גלית פוגל :

לא .ברחוב הנגר  1קומה ראשונה ,משרדי ם בשכירות.

מאיר חלוואני :בשכירות .אני פשוט מזהה שהשכירות ב  , 2016 2015 -אולי זה כנראה
בכלל חלקי הרבעונים -
גלית פוגל :

איפה?
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מאיר חלוואני :הסכום גדל משמעותית ב  . 2016-בגלל ההפרדה? אוקיי בגלל החלקיות .רק
רציתי ...שזה ככה.
אופיר אוני :

חיובי.

מאיר חלוואני :עו ד משפט אחד בנושא השכר ,אגב לא שאכפת לי שאנשים יקבלו שכר ,רק
לדעת כמה מקבלי שכר יש?
גלית פוגל :

 3מקבלי שכר :אני ,מנהלת הלשכה מזכירה שלי ,ומזכירה ברשות החנייה.

מאיר חלוואני :תודה.
נדב דואני:

אז באמת מה הממשק ביניכם לבין רשות החנייה בעירייה?

גלית פוגל :

יש הסכם.

נדב דואני:

תפעול?

גלית פוגל :

תפעול כן .אנחנו נותנים את המעטפת הניהולית לרשות החנייה .אנחנו
יושבים במשרדים משותפים ,משרדי רשות החנייה עברו מהעירייה למשרדים
נוספים ,אתם מוזמנים לבקר ,על מנת לתת גם שירות יותר טוב לאזרח.

נדב דואני:

העובדים שם זה עו בדי עירייה?

גלית פוגל :

עובדי העירייה זה המנהלת הסגנית והפקחים.

נדב דואני:

שהמשכורת שלהם משולמת?

גלית פוגל :

מהעירייה .אבל יש בשביל זה הסכם שאומר מה ההתחשבנות.

נדב דואני:

בגלל זה בתקציב העירייה כשאומרים הכנסות מקנסות ,הקנסות נכנסים
לתקציב העירייה השוטף ולא אליכם?

גלית פוגל :

לא .נכנסים -

נדב דואני:

זה חלק מההסכם?

גלית פוגל :

יש גם הוצאה .יש גבייה של הקנסות ,כל ההכנסות לא רק מקנסות.
מתשלומי חנייה ,הסדרי חנייה .ויש הסכם בין ה עירייה לחברה הכלכלית
שאיזה שהוא חלק עובר לחברה הכלכלית ,אז אתה רואה מצד אחד הכנסה
ומצד שני -

נדב דואני:

 ...תפעול.

גלית פוגל :

כן.

מאיר חלוואני :זאת אומרת שרשות החנייה הם עובדים שלכם?
גלית פוגל :

לא ,עובדי עירייה.
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חי אדיב:

נדב רצית משהו? נוה סליחה.

נוה גור:

רציתי לשאול קודם שאלה אחרת ,איך זה שיש פה פער של הפחתה בשכר
מ  2015 -ל ? 2016-

אופיר אוני :

המנכ"ל הקודם -

נוה גור:

זה אמור להיות הפוך.

אופיר אוני :

המנכ"ל הקודם כשעזב עד שגלית נכנסה לעבודה מלאה והתחילה לקבל
שכר בחברה היה איזה שהוא פער.

נוה גור:

כלומר ש הייתה תקופה שלא שולם שכר מנכ"ל?

אופיר אוני :

נכון.

נוה גור:

אז גלית בעצם -

גלית פוגל :

אני זכיתי במכרז ונכנסתי לעבודה בצורה מלאה ב .1.8-

נוה גור:

 . 2016וסיום תפקידו של הקודם היה מתי? מבחינת השכר שלו?

גלית פוגל :

נדמה לי במרץ או במאי משהו כזה.

נוה גור:

זאת אומרת היה סדר גודל של  3עד  5חודשים שבהם לא שולם -

אופיר אוני :

אין שיקוף מלא של שנה מלאה של שכר מנכ"ל.

אביבה גוטרמן :לא ,גם הוא קיבל סכום ,הוא קיבל.
(מדברים יחד)
נוה גור:

את יכולה כן בכל זאת ב  2-דקות כפי שאמר ראש העיר לפרט לנו את אותם
פרויקטים שהיום החברה עוסקת.

חי אדיב:

בגדול בכמה מילים רק.

גלית פוגל :

אוקיי ,בגדול החברה הכלכלית עוסקת ב  3-תחומים .אחד בנושא של בינוי
מבני ציבור עבור העירייה גני ילדים בתי ספר.

חי אדיב:

מה הספקתם לעשות עד עכשיו? בגדול בלי להיכנס לפרטים.

גלית פוגל :

בנינו  2גני ילדים ברחוב נצח ישראל 3 ,גני ילדים בחניון צמוד ברחוב הכרם,
בונים פרויקט שיושלם לקראת מרץ ברחוב שביל התיכון שזה קומפלקס של
 5גני ילדים ומעון יום.

חי אדיב:

 3גנים.

גלית פוגל :

 3כיתות ,מ עון יום בן  3כיתות ו  5-גנים ב  2-קומות .מתכננים ,סליחה אחרי
גמר תכנון התחלנו בביצוע חטיבת ביניים ברחוב השקמים של  18כיתות -
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נדב דואני:

זה חטיבה ותיכון או רק חטיבה?

גלית פוגל :

רק חטיבה.

נדב דואני:

רק חטיבה?

חי אדיב:

חטיבה ותיכון .בונים עכשיו.

נדב דואני:

בונים עכשיו את החטיבה?

גלית פוגל :

כן .בשלבי תכנון -

חי אדיב:

אפשר להעיר שזה שנה שלמה שחיכינו בגלל ועדת ערר של התנגדות -

אביבה גוטרמן :הייתה לו התנגדויות.
גלית פוגל :

הפרויקט היה צריך להתחיל לפני שנה -

נוה גור:

אמנם הבחירה של פרויקט זה או אחר גני ילדים או כל דבר לא משנה מה
נעשה על ידי החברה ולא על ידי העירייה .על בסיס מה אתה מחליט שהיא
תבנה ולא אתה?

חי אדיב:

כמה שהיא יכולה לספוג יותר ניתן לה .לכל עירייה קשה לה לנהל כל כך
הרבה פרויקטים ,ולכן צריך לתת את זה לחברה ,בשביל זה מקימים חברות,
כדי שיהיו עצמאיים ושהעירייה תוכל לבקר ולנהל דברים אחרים נוספים ,ולכן
ככול שהעירייה גודלת כך נצטרך יותר את החברה.

נוה גור:

אז החברה בונה בשקמים -

גלית פוגל :

אז אמרתי ,גמרתי את גני הילדים ,אנחנו עכשיו בשלבי התחלת עבודות
לחטיבת השקמים  .מתכננים עכשיו בית ספר יסודי ברחוב נחשון .מתכננים
קומפלקס של  5גני ילדים ברחוב הנשיאים הסתיו אם אתם מכירים .בעתיד
אנחנו לקראת תחילת תכנון לבית ספר למחוננים .השלמנו  3כיתות נוספות
בחטיבת ביניים עתידים ו  2-כיתות בבית ספר הירוק .יש עוד  2קומפלקסים
של גני ילד ים במערב העיר באם הקבוצות ורחוב המדרגות .זה בתחום
הבינוי.

אביאל אברמוביץ :תראי לנו מצגת למה עכשיו הכול?
גלית פוגל :

מה שתגיד.

נוה גור:

 2דקות לשמוע.

גלית פוגל :

בנושא של פיתוח תשתיות את מתחם גרינברג ,זה בנושא של בינוי ופיתוח.
כמו שאמרתי יש עוד נושא של תפעול ,אנחנו עושים -
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נוה גור:

את מתחם גרינברג התחלתם מתי? הרי ב  2016-התחלתם פעילות ,אז עד
אז עשתה העירייה ואתם לקחתם את זה עכשיו?

אביבה גוטרמן :עוד לא התחילו.
גלית פוגל :

העירייה לא עשתה את הפיתוח ,אנחנו נכנסים לפיתוח הסופי ,העירייה
עשתה את הפיתוח במתחם גרינברג -

חי אדיב:

לא ,היא עשתה את פיתוח התשתיות מתחת לאדמה.

גלית פוגל :

אני אומרת ,אנחנו עכשיו בשלב הפיתוח הסופי.

חי אדיב:

כן ,כן.

גלית פוגל :

העילי .בנושא תפעול אנחנו מתפעלים אתה הבריכה העירונית ,אנחנו
מתפעלים את רשות החנייה -

חי אדיב:

ובעתיד?

גלית פוגל :

ובעתיד אנחנו מתכננים להקים גם במסגרת רשות החנייה  2חניונים
בתשלום ,אחד באזור הרכבת ואחד ברחוב החרש.

יגאל שמעון :תרשום נוה ,תרשום .אתה לא רושם.
נוה גור:

להיפך ,אני מקשיב בקשב רב ומפנים ,אני יכול לחזור על הכול.

יגאל שמעון :תרשום שתדע.
נוה גור:

זה נהדר לשמוע קצת רצינות פה.

גלית פוגל :

יש מיזם שאנחנו נצא עוד מעט במכרז מבנה במתחם  1200ליד הקומפלקס
של ה  6-גני ילדים לשימושים ציבוריים :מרפאות או דבר ים פרא  -רפואיים ,יש
שם תכנית בינוי שהעירייה אישרה .זה בגדול -

חי אדיב:

והשמיים הם הגבול.

גלית פוגל :

והשמיים הם הגבול.

חי אדיב:

כן ,מה שחשוב כהערת סיכום לעניין הזה .תראו אנחנו בכוונה עברנו תהליך
איטי יותר ,כדי להבטיח שהחברה הזאת תדע להתנהל עצמאית ,ולא תהיה
זקוקה להישען על הגב של העירייה .לכן העברנו את זה בהדרגה בהדרגה
בהחלט בשיתוף של כל הדירקטורים ,הזדמנות טובה להגיד לאביבה תודה,
ר וזן לא פה ועוד כל האחרים .מי עוד בחברה שלנו ,אני כבר לא זוכר .ואני
מאמין שעכשיו בשנה הזאת החברה הוכיח שהיא יצאה לפועל בצורה יפה,
ואני מאמין שבשנה הבאה המשימות יוכפלו ,וככול שהם יוכלו לספוג יותר כך
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נעמיס עליהם יותר.
מאיר חלוואני :אולי תקראו להם חברה כלכלית בונה...
חי אדיב:

כן ,אולי נראה ,קודם כל שיוכיחו.

אביבה גוטרמן :מאיר ,החברה הכלכלית -
מאיר חלוואני :החברה הכלכלית זה קונוטציות -
אביבה גוטרמן :לא ,למה? אתה יכול להגיד גם חברה עירונית.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

החברה הזאת מנהלת עם  3אנשים -

מאיר חלוואני :כל הכבוד.
חי אדיב:

להבדיל דיברו על תאגיד ,אז שמה המצב הרבה יותר חמור ,ולכן אני גם בעד
מה שהשלטון המקומי מוביל תהליך של פירוק התאגידים במדינת ישראל .לא
כי אני נגד אדם כזה או אחר חלילה.

אביבה גוטרמן :ברור.
חי אדיב:

אני חושב שברמה העקרונית מדינת ישראל עשתה ט עות חמורה שהקימה
את התאגיד .אנחנו בין האחרונים ,בגלל שהתנגדתי ,בין האחרונים שהקימו
את התאגיד הזה אחרי לחץ של משרד הפנים שאם לא תעשה את זה לא
נאשר לך את התקציב ,אז אמרתי אוקיי נעשה ,ועשינו .אבל אני בהחלט
חושב שזה בזבוז .מנגנון של כמות אנשים שיכל לחסוך לקופת העירייה
הרבה כסף .תודה רבה ,אני מודה לך מאוד.

אביבה גוטרמן :היה הרבה יותר פשוט למדינה אם היא הייתה חושבת...
יגאל שמעון :חברים סעיף -
(מדברים יחד)
טו .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל  -נ.ג.

טז .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל  -ד.א.
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יגאל שמעון :חברים יש כאן ...אפשר לאשר את ט"ו ט"ז ,אפשר לאשר ,אני לא רוצה
להוציא את הקהל ואחרי זה -
מאיר חל וואני :למה אתם לא מתחילים תמיד עם זה בהתחלה ,ככה לא היו נשארים בסוף?
יגאל שמעון :אתם רוצים לקיים דיון על ט"ו ט"ז או ש -
חי אדיב:

זכותם מה זה.

נדב דואני:

מה אתה אומר להצביע זה -

חי אדיב:

לא ,אתה חייב להוציא את הקהל.

נדב דואני:

איך תציגו ,בסדר תציגו.

יגאל שמעון :אפשר לאשר את ט"ו ט"ז?
עדי ברמוחה :כן ,כן ,אני כן.
אביבה גוטרמן :כן ,כן.
נדב דואני:

אין בעיה.

יגאל שמעון :אפשר?
עדי ברמוחה :כן.
יגאל שמעון :אוקיי ,מי בעד?
ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד תודה רבה.
ניצה משה:

לגבי נ.ג ... .היא התחילה לעבוד גם בהרצליה חוץ מאשר בפ"ת ...

נדב דואני:

כל הכבוד לה\ .

אביבה גוטרמן :כל הכבוד לה.
אמיר כוכבי :תכניסי את זה לפרוטוקול אחר כך.
??? :

כל סעיף בנפרד.

יגאל שמעון ... :ט"ו מי בעד? פה אחד,
עדי ברמוחה :פה אחד אתם פחות אנשים.
הצבעה:
 13בעד פה אחד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כינרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר
טואיל,
אביאל אברמוביץ ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן,
נדב דואני
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אמיר כוכבי.
החלטה מס' :106/17
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
==========================================================
יגאל שמעון :עבר .ט"ז מי בעד? פה אחד .תודה רבה.
הצבעה:
 13בעד -פה אחד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כינרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר
טואיל,
אביאל אברמוביץ ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן,
נדב
דואני ,אמיר כוכבי.
החלטה מס' :107/17
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 . 01/11/18
==========================================================
יגאל שמעון :תודה חברים זה אושר .הישיבה הסתיימה תודה רבה.

______________
חי אדיב
ראש העירייה

_______________
ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה

96

