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על סדר היום:
א .מחיקת חובות  -מצורף כנספח א'
הסדרת תהליך מחיקת החובות נעשה עפ"י הסעיפים  339 ,338לפי חוזר מנכ"ל . 5/2012
כל בקשה נבחנה עפ"י אמות המידה שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים העוסק באופן מחיקת חובות
ו/או הגעה לפשרות.
הבקשות שהוגשו ,אושרו ע"י הגזבר ,היועמ"ש וראש העירייה ,בהתאם להליכים הנדרשים עפ"י נוהל
משרד הפנים.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את מחיקת החובות והסכמי הפשרה כפי שהוגשו למועצה.
ב .בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית הספר היסודי (חדש) ברחוב נחשון ,הוד השרון
בבנק דיסקונט סניף  187ברחוב הבנים הוד"ש
 .1חשבון הרשות :מורשי החתימה הם:
אורית רון
מנהלת בית ספר-
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-

ת.זXXXXXX .
ת.זXXXXXX .

חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר בצירוף חותמת בית הספר
תחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון ,מורשי החתימה הם:
ת.זXXXXXX .
אורית רון
מנהלת בית ספר-
ת.זXXXXXX .
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-
ייבחר בתחילת שנת הלימודים
נציג ההורים
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר או חתימתו של נציג ההורים,
בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לבית הספר היסודי (החדש) ברחוב נחשון עפ"י
הפרטים המופיעים בבקשה.
ג .בהתאם להחלטת המועצה שהתקבלה בישיבה  9/18מיום  25.7.2018המאשרת לסייעות הבוקר בגני
הילדים עבודה נוספת במסגרת צהרוני גני הילדים המופעלים ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות.
להלן הבקשות להארכת האישור :רשימת הסייעות מצורפת כנספח ב'
 .1בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-נ.א:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת נ.א .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך .2.9.2020
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 .2בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-א.כ:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת א.כ .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך .2.9.2020
 .3בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-א.א:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת א.א .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .4בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-א.נ:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת א.נ .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .5בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-א.ל:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת א.ל .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .6בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-ק.מ.ל:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת ק.מ.ל לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .7בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-נ.מ:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת נ.מ .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
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 .8בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-ח.ת:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למ סמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת ח.ת .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .9בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-ת.ר:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת ת.ר .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .10בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-ס.פ:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת ס.פ .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .11בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-ה.ג:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת ה.ג .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
 .12בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-ש.ש:.
לפי לסעיף ( .180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ
גם על מנת לקבל פרס" .בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר
את בקשת ש.ש .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 2.9.2020
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** תחילת הישיבה **
אתי ברייטברט :ערב טוב לכולם ,אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מן המניין 15/19
בתאריך  . 3.9.19אנחנו נפתח בעדכונים של ראש העירייה מר אמיר כוכבי.
אמיר כוכבי:

ערב טוב לכולם ,תודה שבאתם ,ישיבה קצרה ,אתם ביקשתם אותה היום,
גם כי זה המועד שלה וגם משתי סיבות מרכזיות :העסקת סייעות שנדרש
אישור מועצה ופתיחת חשבון לבית הספר החדש ,בית ספר שם זמני
נחשון .אני אתחיל ואני אגיד שאנחנו נמצאים באמצע שבוע ,שנייה לפני
זה נ קדים ונגיד מזל טוב לדוד יגאל ש ל שותפו לסיעה חיים שאבי נולד נכד
ראשון.

יגאל שמעון:

מזל טוב.

אמיר כוכבי:

זה בטח משמח את כל המשפחה וכל הרשימה ,אז מזל טוב לחיים.

יגאל שמעון:

עוד מצביע ליש.

אמיר כוכבי:

מזל טוב לחיים וגליה ,מתכננים טווח רחוק אתה אומר.

יגאל ש מעון:

ברור ,אנחנו תמיד -

אמיר כוכבי:

אתם פה לנצח .מזל טוב לחיים ולגליה ולילדים שעכשיו הפכו להורים,
נכד ראשון ילד ראשון זה בטח מאוד מרגש .אנחנו נמצאים באמצע השבוע
הראשון של שנת הלימודים ,אנחנו עוד לא נסכם את כל ההיערכות
שהייתה ואת הפתיחה בפועל .כן נגיד ש  15,444 -תלמידות ותלמידים חזרו
ב  1.9.19 -ללימודים ,למעט כמה אירועים נקודתיים סביב ענ יינים של כוח
אדם בעיקר סייעות וסביב נושאים קצת יותר מורכבים אך פתירים של
הסעות ,שזה כידוע מכרז של העירייה ,ועל פי התניות של משרד החינוך
שהשנה הגיע מאוד מאוחר ,למעט הדברים האלה נ פתחו כמו שצריך כלל
מוסדות החינוך בעיר .מזל טוב לחטיבת השקמים שמחזור ראשון של
שימוש מלא בבית ספר ,ובית ספר נחשון שנפתח ומאכלס את שכבות א' ו -
ב' ,יש לנו עוד פערי בינוי אל מול בית ספר הדמוקרטי ששם אנחנו
עומדים להשלים בינוי לשכבת התיכון ,פערים אל מול תיכון תמר ,שכרגע
אנחנו בתהליכים של הצבת מבנים יבילים ,והשלמה של שיפוץ אחד שהוא
לקראת סיום של אולם הספורט תל"י ,שיפוץ שהוא גם פנימי וגם חיצוני
בעלות של כ  ₪ 1,000,000 -אמור להסתיים השבוע? ביום ראשון אמור
להימסר .ושיפוץ עומק שמתחילים עכשיו באולם הספורט של חטיבת
הראשונים  ,שאמור להפוך אותו לאולם מחודש גדול יותר מבחינת המקום
לקהל ,ישרת טוב יותר גם את בית הספר וגם את הקהילה מסביב .על
פתיחת שנת הלימודים הזאת נגיד תודה לכלל עובדי העירייה שעסקו
במלאכה מאגף חינוך דרך אגף שפ"ע ,הפיקוח ,אגף הנדסה ,כל מי שתרם
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לזה ששנת הלימודים נפתח ה כמו שצריך .נקווה שככה היא גם תמשיך,
ושהחופש יגיע מהר .מדהים זה עובר גם בבתי הספר וגם פה ,אחלה .אני
עדיין מסתובב ,השבוע השלמתי סיורים ,כמובן לפני תחילת שנת
הלימודים ,אבל היה לי חשוב להגיע לכל מוסדות החינוך .התחלתי בבתי
ספר ,אני לקראת סיום של התהליך הזה ,א ם מישהו רוצה להצטרף
בוודאי שמוזמן ,אני אעשה את זה בשעות שהתלמידים נמצאים מן הסתם
בבקרים ,אבל מי שמעוניין בשמחה .אפשר להמשיך.
יגאל שמעון:

תאמין לי בא לי לדבר ,אני שותק.

אמיר כוכבי:

מה?

יגאל שמעון:

עדיף שאני לא אדבר.

אמיר כוכבי:

אוקיי.

יגאל שמעון:

בסדר גמור ,זה פשוט -

אמיר כוכבי:

מזל טוב.

א .מחיקת חובות.
אתי ברייטברט :נעבור לסדר היום ,אנחנו נתחיל בנושא מחיקת חובות .זה צורף לכם
כנספח א' .הנושא הזה הוכנס לסדר היום בישיבה הקודמת ,ולאור בקשה
של מספר חברי מועצה לקבל הבהרות על נוהל מחיקת החובות וכל מה
שנ לווה לכך ,אנחנו הסרנו מסדר היום ,ואנחנו מביאים את זה שוב
לאישור בישיבה הזאת.
יגאל שמעון:

היה חבר אחד שקוראים לו רפי בן מרדכי -

אמיר כוכבי:

שעכשיו הוא גם לא פה.

יגאל שמעון:

שהוא לא פה ,ובגללו לא אישרנו את מחיקת החובות בישיבה -

אמיר כוכבי:

אז אתה רוצה שנחכ ה עם זה לישיבה הבאה?

יגאל שמעון:

אז בואו נחכה שהוא יהיה.

*** מר רפי בן מרדכי נכנס לחדר הישיבות ***
רינה שבתאי :בבקשה.
יעל ברזילי:

הנה רפי הגיע.

רינה שבתאי :הנה הוא הגיע.
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יגאל שמעון:

לא יכולת לחכות בחוץ?

יעל ברזילי:

אתה יכול להגיד עוד משהו?

יגאל שמע ון:

יעל כן.

אמיר כוכבי:

היא תגיד ,כן זה חשוב.

יעל ברזילי:

אנחנו עשינו מפגש לחברי מועצת העיר פתוח לכולם ,הוזמנו אליו כלל
חברי המועצה ,רפי נכח במפגש הזה.

יגאל שמעון:

מי הגיע?

יעל ברזילי:

מי הגיע? רינה הייתה ,ארנון היה ,רפי היה -

יגאל שמעון:

ומאיר?

יעל בר זילי:

מי?

רינה שבתאי :מאיר.
יעל ברזילי:

כולם הוזמנו.

יגאל שמעון:

נוהל מחיקת חובות זה היה?

יעל ברזילי:

כן.

רינה שבתאי :זה היה מפגש חשוב.
אתי ברייטברט :אני מקריאה את הסעיף מתוך הפרוטוקול ,הסדרת תהליך מחיקת
החובות נעשה על פי הסעיפים  339 , 338לפי חוזר מ נכ"ל  . 5/2012כאמור
כל בקשה נבחנה על פי אמות המידה שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים,
העוסק באופן מחיקת חובות ו/או הגעה לפשרות .הבקשות שהוגשו אושרו
על ידי הגזבר ,היועץ המשפטי וראש העירייה ,בהתאם להליכים הנדרשים
על פי נוהל משרד הפנים .הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את
מחיקת החובות והסכמי הפשרה כפי שהוגשו למועצה.
עדי ברמוחה :ההצבעה היא לפי סעיפים או כמכלול?
אתי ברייטברט :כללי ,אלא אם כן יש לך -
עדי ברמוחה :אז לא ,לפי היועץ המשפטי אני נמצאת בניגוד עניינים בסעיף אחד , 339
ב . 339 -
יגאל שמעון:

של מה? לא ,על מה ניג וד העניינים שנדע.

עדי ברמוחה :הוא אמר שזה תורם לקמפיין של נדב .כעיקרון אני לא -

יגאל שמעון:

לא הבנתי.
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ירון סולברג :זה רק הסעיף הראשון.
עדי ברמוחה :אבל מצביעים על זה כמכלול.
ירון סולברג:

לא ,אז לא יצביעו על מכלול ,רק הסעיף הראשון.

עדי ברמוחה :אני בסעיף מספר  1נמצאת בניגוד עניינים.
אמיר כוכבי:

יפה לך.

נאור שירי :

אני גם צריך.

יגאל שמעון:

לא הבנתי ,אז אני יכול לקבל הסבר?

ירון סולברג :כן.
יגאל שמעון:

בבקשה.

ירון סולברג:

רק שנייה ,רק על הסעיף הראשון תהיה הצבעה -

משה חנוכה:

אני גם אצא ,גם אני בניגוד עני ינים.

יגאל שמעון:

יכול להיות שכולנו בניגוד עניינים.

עדי ברמוחה :אבל השם לא מופיע.
ירון סולברג:

אתה יודע באיזה נושא מדובר בראשון?

יגאל שמעון:

לא ,אני רוצה לדעת.

ירון סולברג:

הבנתי ,הראשון זה מחיקת חובות של סאי.

יגאל שמעון:

מי זה סאי?

ירון סולברג :סאי זה סנילביץ'.
יגאל שמעון:

נו אז לפי זה כולם פה ב -

ירון סולברג :לא כולם.
יגאל שמעון:

כולם ,אין דבר כזה .הם ישבו אצלכם במשרד.

דובר:

אני לא מכיר אותו.

ירון סולברג :רק דקה ,יגאל בוא -
אמיר כוכבי:

התקשרו לתרומות לקמפיין ,לא ישבו במשרד.

יגאל שמעון:

נו הוא תרם ,אתה יודע לכמה הוא תרם.

ירון סולברג :אז דקה -

אמיר כוכבי:

אני יודע למי הוא לא.
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יגאל שמעון:

לי לא.

אמיר כוכבי:

גם לי לא.

ירון סולברג :יגאל דקה  ,לפרוטוקול ,כל אחד מחובתו לבדוק ,כיוון שאין כאן שם
הפנינו את החברים ,יש כאן  3שנמנעים מהשתתפות בדיון ומה החלטה,
חנוכה ,עדי ברמוחה ורפי בן מרדכי ,תודה זה נרשם .יצביעו על זה ולאחר
מכן הצבעה חופשית .רק על הנושא הראשון.
יגאל שמעון:

אפשר לדעת למה מוחקים לו?

ירון סולברג :מה?
יגאל שמעון:

אפשר לדעת למה מוחקים לו?

אמיר כוכבי:

כן ,אפשר לקבל הסבר מהגזבר.

כנרת א .כה ן :הוא תרם הרבה.
בנימין זיני:

חברת סאי וסנילביץ' בעצם הם החייבים הכי גדולים -

רינה שבתאי :לא שומעים אותך.
בנימין זיני:

חברת סאי וסנילביץ' לפי הספרים של העירייה הם החייבים הכי גדולים
בעירייה ,החוב שלהם נאמד לארנונה בלבד בכ  19.3 -מיליון  ,₪לאורך
המשא ומתן א יתם לפחות מההיסטוריה שאני התוודעתי לה נוהל עוד מ -
 , 2008משהו כמו כמעט  10-11שנה של משא ומתן ,ולא הגיעו לשום
תוצאה .כשאנחנו ניסינו לנתח את החוב שלהם בתוך מערכת הגבייה,
מסתבר כשניהלו את החוב הזה או ניהלו את הנתונים בתוך המערכת לא
ניהלו אותם בצורה מושכלת ,שככה נורא קשה להתחקות -

אמיר כוכבי:

בני ,כדי לא להיכנס לכל הפרטים ,אתה גם נמצא בשידור ,גם עניינים של
צנעת הפרט א' -

בנימין זיני:

בגלל זה בעילום שם -

אמיר כוכבי:

כן ,רק שהשם כבר נאמר פה .ככול שחברי המועצה ירצו להעמיק ,אולי
נצטרך לעצור את השידור ,אבל שנייה רגע ה יסטורי על השנים -

יגאל שמעון:

אבל שנייה אמיר ברשותך ,אני חושב שאין מה להסתיר ,מדובר פה על
חוב של  19מיליון  ₪ומעלה ,חוב לעיריית הוד השרון ,אני חושב שאנחנו
צריכים להיות הכי שקופים בעולם ,ואת כל מה שאנחנו רוצים ויכולים
לשמוע ,אין מה להסתיר זה לא צנעת הפרט פה  ,מדובר פה על חברה הכי
גדולה בהוד השרון שחייבת כספים לעיריית הוד השרון ,ואני רוצה לדעת
את כל הפרטים ואת כל הסיבות למה אני צריך היום להצביע בעד מחיקת
חובות לסנילביץ' ,ואין מה להסתיר פה .אסור לנו לחשוב בכלל על דבר
שהוא נקרא הסתרה ,הכול פתוח שקיפות מלאה .אז א ני מבקש לדעת
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הכול.
בנימין זיני:

חלק מזה שהשמות בכוונה אנחנו מדברים לפי מספרי לקוח ,יש גם צנעת
הפרט.

יגאל שמעון:

אני מדבר עכשיו על ה  19 -מיליון  ,₪אני לא מדבר עכשיו על הרשימה .אני
רוצה לדעת ,תראו בשנים האחרונות הועלה כאן השם הזה ,וכמה מחברי
המועצה הצביעו נ גד ואני חושב שברגע זה היום אני רוצה לדעת מה
הסיבה שאנחנו היום מגיעים לפשרה ,מול מי ,כל מה שהתהליך עצמו כל
מה שקרה שיהיה פתוח.

בינימין זיני:

טוב ,אז אמרתי הוא החייב הכי גדול ,שאתה בעצם מנסה לנתח את החוב
שלו בתוך המערכת ,ולראות עד כמה אתה מבוסס ,יכול ללכת ל גבייה של
החוב הזה ,וכבר ציינתי את זה במועצות קודמות ,שמי שניהל את מערכת
הגבייה ,ומה שנעשה בתוך מערכת הגבייה לא נעשה בצורה מבוקרת ,וזה
מבחינתנו כרשות מקומית -

אמיר כוכבי:

אתה יכול לתת לנו את השנים שבהם ,מה שנעשה במערכת הגבייה נעשה
בצורה לא מבוקרת?

בנימין ז יני:

אז ככה ,קודם כל בשנת  2004היה פה איזה אירוע גורף בכל מערכת
הגבייה ,שלקחו את כל יתרות החוב של כל החייבים ,ודחפו אותו לתוך
סעיף אחד שנקרא חוב מסופק ,בלי הסבר ,בלי ניתוח בלי כלום .במקרה
הספציפי הזה כ  3.5-4 -מיליון  ₪שצבועים בשנת  2004מוגדרים כחוק
מסופק בל י יכולת לנתח .זאת אומרת אם אני צריך להגן על החוב הזה,
אני לא יודע להסביר אותו בכלל .יתירה מזאת ,במקרה הספציפי הזה
שהוא התחיל לבנות  ,השומה לא נוהלה בצורה מסודרת ,ורואים את זה
מתוך הגרפים שניתחנו ,שיכול להיות שהוא בנה את הבניין הראשון
והמטרים של הבניין השני שויכו לבניין הראשון בכלל ,סלט אחד שלם.
כשאני בא בתור גם גזבר גם מנהל גבייה וגם מנהל ארנונה ,לנסות להגן
על החוב הזה ולגבות אותו עד תומו ,תמיד ההשוואה אצלי אם אני מצליח
ללכת לגבייה בכל האמצעים שלי או שבסופו של דבר מישהו יתבע אותי
מנגד .אני חושב שפה במקרה הספ ציפי הזה ,והתהליך היה פה מאוד
ארוך ,היו פה עבודות שנעשו גם ב  2010 -וגם ב  2011 -היו כל השנים
דיונים ולא הצליחו להגיע לאיזה שהוא משהו מוסכם ,הדבר היחידי
שהסכימו שמתבססים על נתונים שרשומים בספרי העירייה ,שזה כבר
הישג ,שגם יכול להיות שהנתונים בספרי העירייה לא נכ ונים ,משם יצאנו
לדרך .ככול שהתעמקנו יותר בנתונים לא הצלחנו להגיע לאיזה שהוא
משהו שאני יכול ללכת לדרוש את כל ה  19 -מיליון  .₪בואו לא נשכח גם
שכשאתה לא משלם ריבית הפיגורים ברשויות מקומיות לאורך שנים
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הייתה באזור ה  8%-9% -לשנה ,בשנים האחרונות זה קצת ירד לאזור ה -
 , 6%אז החוב הלך והתנפח .עכשיו אני יכול להגיד שאנחנו מול משרד
הפנים בביקורות של הדו"חות הכספיים השנתיים מקבלים את ההערה
למה החוב שלכם רק הולך וצומח ,ותחשוב ש  20 -מיליון  ₪אנחנו רק ב 8 -
חודשים האחרונים החוב שלו צמח מ  18.4 -מיליון  ₪או  18.5מיליון  ₪ל -
 19.3מיליו ן  ₪רק מהריביות .אני ראיתי לנגד עיניי כמטרה באמת לסיים
את הסאגה הזאתי שנקראת בכלל כל החייבים ,לא רק סאי ,אנחנו לא
מביאים רק מישהו ספציפי ,אנחנו מטפ לים בכל הגיבנת הזאת שנקראת
חוב ב תוך העירייה .איפה שאנחנו יכולים לגבות אנחנו עושים את כל
מאמצי הגבייה ,בגלל שא נחנו מרגישים לא בטוחים כי הנתונים לא
מספיק מהימנים בתוך המערכת ,ואין לי יכולת להגן עליהם ,אז אני כן
חותר לפשרה .כי אם אני צריך לעמוד מול שופט אני לא יודע להסביר
ממה מקור החוב בכלל .והיה משא ומתן מאוד מאוד ארוך ,כל הגורמים
הרלוונטיים ששותפים לזה ,ואני חושב שהבאנו הישג גם בזכות רן שנתן
את הפרס האחרון אפילו ודחף את זה עוד יותר ,ייכנס לקופת העירייה עד
סוף השנה  8מיליון  ₪מתוך ה  19 -מיליון  ,₪אמרתי החוב מתיחס...
בערך חצי קרן שזה בערך  9מיליון  ₪ובערך עוד  9מיליון  ₪של ריבית,
ששוב כתוצאה מזה שהעירייה לא פעלה ולא ז ה אז החוב הלך וצמח.
יגאל שמעון:

מה שאתה אומר בעצם שה  8 -מיליון - ₪

בנימין זיני:

ה  8 -מיליון  ₪בגדול מכסים -

יגאל שמעון:

את הקרן של כל החוב?

בנימין זיני:

בגדול כן ,בגדול כן.

יגאל שמעון:

זה מה שאתה אומר.

בנימין זיני:

כן .אני חושב שזה די הישג -

יגאל שמעון:

זה בדוק שזה קרן?

בנימין זיני:

עוד פעם מסוג המשא ומתן הזה אנחנו כמה שיותר -

אמיר כוכבי:

קרן יער.

בנימין זיני:

כן ,אבל שוב גם הקרן לא בהכרח -

אמיר כוכבי:

זה כלי נגינה.

בנימין זיני:

גם הקרן יגאל לא בהכרח מה שכתוב בספרים של העירייה היא נכונה.

יגאל שמעון:

אנשי כחול לבן יש עתיד ,בואו אנחנו מדברים פה עכשיו על  19מיליון - ₪

11

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  15/19מיום 03.09.19

כנרת א .כהן :תתבע אותם ,אין לך איך להגן על זה משפטית.
יגאל שמעון:

אני רוצה לשאול ,מי ניהל את המשא ומתן?

בנימין זיני:

אמרתי זה משא ומתן שהתנהל מ  , 2008 -כשנכנסתי לתפקיד התחלתי לגעת
בנושא הזה  ,חפרתי ככול שניתן ,את הישורת האחרונה ב  , 2018 -בסוף
 2018הגעתי להסכמה איתם על  7.5מיליון  ,₪שהחוב עוד היה קצת פחות
מ  18 -מיליון  ,₪כמובן שרן נכנס לתפקיד כמובן שגם ירון היה בתוך
התמונה יועצים משפטיים ,וכשרן נכנס לתפקיד הצגתי לו את הנושא
והייתה גם פגישה שוב ,ו אפילו מתחנו את זה בעוד  ,₪ 500,000רן מתח
את זה בעוד  ₪ 500,000כלפי מעלה -

יגאל שמעון:

יש חוב שאנחנו חייבים לו לסנילביץ'.

אמיר כוכבי:

יגאל בשביל השקיפות בוא נזכיר שאתה בסך הכול בן אדם שמכיר את
החומר ,היית סגן ראש עירייה -

יגאל שמעון:

מאחר שאני לא מחקתי לו -

אמיר כוכבי:

בתקופה -

יגאל שמעון:

ולא רציתי למחוק לו ,כי אני שלמחוק -

אמיר כוכבי:

רק לפני רגע אמרת שהבאת את המחיקות...

יגאל שמעון:

לא הבאנו את הסכום הזה ,הייתה פשרה אחרת .אבל אני שואל שאלה,
האם יש לנו חוב -

אמיר כוכבי:

מה הייתה הפשרה?

יגאל שמעון:

לא זוכר.

אמיר כוכבי:

לא זוכר?

יגאל שמעון:

מה? יאללה אמיר תן לי שנייה ,האם יש חוב שאנחנו חייבים לסנילביץ'
חוב כספי?

בנימין זיני:

בארנונה לא.

יגאל שמעון:

לא ,מה זה משנה?

בנימין זיני:

בארנונה אין חובות.

יגאל שמעון:

תעזוב את הארנונה ,חוב כספי שעיריית הוד השרון ח ייבת לו.

בנימין זיני:

לא ,אין -

יגאל שמעון:

אתה רוצה לחשוב ולענות לי בישיבה הבאה?
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בנימין זיני:

לא ,לא.

יגאל שמעון:

אין לי בעיה ,נצביע בישיבה הבאה.

בנימין זיני:

לא.

יגאל שמעון:

האם יש חוב שעיריית הוד השרון -

בנימין זיני:

אין חוב רשום בספרי העירייה שאנ חנו חייבים לו -

יגאל שמעון:

הוא מדבר על ארנונה בלבד.

בנימין זיני:

רגע ,לא סיימתי ,אני יודע למה אתה מתכוון תאמין לי -

יגאל שמעון:

גם אני יודע.

בנימין זיני:

אני מכיר את החומר .יש הסכם שנחתם ב  1997 -בין עיריית הוד השרון
לבין סאי סנילביץ' להסדרת זכויות מקרקעי ן ,שרוב רובו מדבר על זכויות
מקרקעין .במסגרת ההסכם הזה יש  2סעיפים שמדברים על כספים .סעיף
אחד שזה הקדמת היטל ההשבחה  4.04מיליון דולר הוא קדם השבחה
לעיריית הוד השרון ,והוקדמו היטלי פיתוח בהיקף של  18מיליון ₪
שהתרגום שלהם בעצם היה למ"ר ,רכיבי היטלי פיתוח מתור גמים
מחושבים לפי מ"ר נפח ושטח .הייתה לאורך השנים עבודה פנימית גם
מתוך העירייה מתואמת ביחד עם סאי וסנילביץ' ,יש טבלת מעקב לגבי
המטרים ,בגלל שהוא הקדים אז מן הסתם כשהוא בא להוציא היתר אז
גרעו לו את זה מהמטרים שסוכמו מולו .היום אנחנו נמצאים במצב
שעדיין יש לו יתרה ,דרך אגב בקרקע אפילו הוא חייב לנו איזה  30מ"ר,
אבל נשים את זה בצד כי זה שולי ,ברכיבי הנפח והמ"ר עדיין יש לו יתרת
זכות של  24,700מ"ר פחות או יותר -

יגאל שמעון:

שזה?

בנימין זיני:

שזה אם אני מתרגם היום להיטלי פיתוח זה כ  7.2 -מיליון .₪

יגאל שמעון:

שזה צמ וד בריבית?

בנימין זיני:

התעריפים שלנו כן צמודים ,לא ריבית ,התעריפים שלנו צמודי מדד.

יגאל שמעון:

לא ,זאת אומרת -

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא.

יגאל שמעון:

ה  7 -מיליון  ₪שאנחנו חייבים לו -

בנימין זיני:

התמחור מולו -

יגאל שמעון:

לפי מ"ר.
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בנימין זיני:

לפי מ"ר ,זאת אומרת אם מחר נבוא למשרד הפנים ,אנחנו בדיוק בתהליך
של עדכון תעריפי היטלי פיתוח ,נגיד באופן קיצוני סתם יוכפלו
התעריפים או יופחתו בחצי ,עדיין התמחור מולו יהיה לפי המ"ר שיש לו
בבנק הזה .כרגע זה מתומחר לפי  7.2מיליון  .₪זה משהו שאני מניח
בהיתר הבא כבר ההסכם הזה ,שהוא לדעתי קרוב ,לפי מה שהוא מקדם
פה אז ההסכם הזה כבר יהיה בטל והיסטורי מבחינתו.

יגאל שמעון:

אני שואל עוד פעם ,הכסף שנלקח ממנו בשנות ה . 90 -

בנימין זיני:

? 90

יגאל שמעון:

מתי לקחו ממנו? ב  2000 -ו  -או ב  1998 -מתי?

אמיר כוכבי:

ב . 1997 -

יגאל שמעון:

ב ? 1997 -

בנימין זיני:

הא לא ,ההסכם ,אתה מדבר על הארנונה או ל -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא ,אני מדבר איתך על המ"ר.

בנימין זיני:

שהוא הקדים.

יגאל שמעון:

על ההקדמה .הכספים הללו צמודים למדד ,יש ריביות?

בנימין זיני:

לא.

יגאל שמעון:

זאת אומרת לקחו  8מיליון  ₪או  18מי ליון  ₪ב  , 1997 -ה  18 -מיליון  ₪ב -
 1997נשארו  18מיליון  ₪גם ב ? 2019 -

בנימין זיני:

לא ,אמרתי ההתחשבנות לפי מ"ר אין -

יגאל שמעון:

אני לא יודע ,אני שואל אותך.

בנימין זיני:

אין ,לא.

יגאל שמעון:

האם מחר בבוקר הוא יגיש נגדנו תביעה ,הוא לא בונה ,על השבת כספים,
האם התביעה שלו -

בנימין זיני:

אני אתרגם את זה לפי תעריפי ההיטלים הנוכחים היום.

יגאל שמעון:

והוא לא ידרוש שום ריבית ושום הצמדה?

בנימין זיני:

אין פה -

יגאל שמעון:

אני לא יודע ,אני שואל אותך.

בנימין זיני:

לדעתי לא.

יגאל שמעון:

הוא יגיד :שמע נתתי לכם -
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בנימי ן זיני:

אין לו מה.

יגאל שמעון:

 20מיליון  ₪לפני  20שנה -

בנימין זיני:

נכון ,נו?

יגאל שמעון:

היום אתם -

בנימין זיני:

לא מצליח להבין מה אתה רוצה להגיד.

רן היילפרן:

התעריפים צמודים הרי ומקודמים ,יש אפשרות שידרוש את זה לפי
האופציה הזאת ואז הוא יקב ל את זה ל פי התעריפים שהי בשעתו ואני
מניח -

בנימין זיני:

נכון ,כי התעריף קפץ פה ב . 2005 -

רן היילפרן:

הוא ישכיל לדרוש את זה בצורה שלא צמודה למדד ,אלא בצורה
מחושבת.

יגאל שמעון:

איך אני יודע את זה?

אמיר כוכבי:

אתה יכול לשאול אותו.

יגאל שמעון:

לא .אם היית הולך פה עכ שיו להצביע ,שאתה מוותר לו פה על  9מיליון ₪
וריביות ובהצמדות ,אני חושב שאתה צריך לפתור את הבעיה של הכספים
שחייבים לו ,שזה לא יהיה כולל ריביות ולא הצמדות ולא שום טענות,
אין מה לעשות .אני חושב שלוותר על מיליוני  ₪ובלי לדעת מה הוא יעשה
לנו מחר בחוב שאנחנו חייב ים לו ביד השנייה ,זה נראה לא טוב ,צריך
לעשות על זה בדיקה כוללת ,צריך לראות מה עושים.

בנימין זיני:

אני יכול להגיד לך יגאל שאני בדקתי את זה ברמה האישית ניתחתי וגם
המספרים מתואמים .עוד פעם שאלתי אותו שאלת תם כמה אני חייב לך,
כמה היה לך מ"ר ,הוא נקב את המספר שכתוב אצלי .דרך אגב על שטחים
ספציפיים שלמיטב זיכרוני מגרש  9כבר אנחנו מאוזנים איתו והיתרה
פתוחה במגרש  . 10לאורך השנים הוא הוציא היתרים ,והוא קוזז בהתאם
לבנק מ"ר שיש לו.

יגאל שמעון:

אני הבנתי שהוא קוזז .אני עוד פעם שואל ,ואני רוצה שתענה לפרוטוקול,
האם הדרי שות שלו בכספים שאנחנו חייבים לו ומחר בבוקר שהוא ישלח
לנו תביעה אחרי שוויתרנו לו פה על  10מיליון  ₪או  9מילי ון  ,₪הוא
יגיד חבר'ה אני רוצה את הכספים בחזרה צמוד לריבית והצמדה משנת
 1997ועד היום.

בנימין זיני:

יגאל ,אני חייב רק לתקן אותך ,אני לא חושב שאנחנו וית רנו לו ,אני
חושב שההישג שהושג -

יגאל שמעון:

מה זה לא?
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בנימין זיני:

אני אסביר .אני חושב שההישג שלנו בארנונה הוא הישג מצוין ,שנייה
רגע -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא -

בנימין זיני:

אני אגיד לך למה ,אני אגיד לך למה.

יגאל שמעון:

בני עזוב ,אנחנו לא פה בדיון של עיתו נאי ותענה לי תשובה לא לעניין.

בנימין זיני:

זה לגמרי לעניין.

יגאל שמעון:

על  9מיליון  ₪אנחנו מוותרים לו?

בנימין זיני:

לא.

יגאל שמעון:

מה זה לא? לתושב פשוט אתה מוותר לו על חצי?

בנימין זיני:

לא תמיד.

יגאל שמעון:

מה זה לא? יש לך היום חובות ,אתה מוותר על חצי? אם תגיד לי אני
מוותר לכל התושבים בעיר חובות בחצי ,תבוא אין לי בעיה.

אמיר כוכבי:

קודם כל אני ארענן את זיכרונך שעיריית הוד השרון בתקופתך בחרה
להשתתף במבצע שערורייתי של משרד הפנים ,שאפשר לוותר על חצי
לכולם.

יגאל שמעון:

אז בוא אני אזכיר לך.

אמיר כוכבי:

שנייה רגע -

יגאל שמעון:

לא ,אתה אומר דברים לא נכונים.

אמיר כוכבי:

לא ,אבל אני אסיים .מאחר וגם החוב הזה היה יכול להיות מובא שם,
הוא לא הובא ,זה גם יצר אצל הצוות המקצועי שמתמודד עם הסוגיות
האלה לאורך זמן את ההבנה של מה גבולות הגזרה ביכולת לקזז את
החוב .יש את הדעה שאומרת בוא נתנה א' ו  -ב' ,ויש את הדעה שאומרת
אני גוף ציבורי קודם כל אני לא רוצה שיהיו חייבים לי ,אנחנו ממצים פה
את החוב בצורה די מקסימלית אל מול היכולות של העירייה להוכיח את
החוב ,נמנעים מהליך משפטי שהיה עולה הרבה מאוד כסף ,מכניסים
לקופה סכום לא מבו טל ,ובסופו של דבר לשאלת החוב ההפוך ,גם אם יש
כבר התחלה של דיבורים ,בסופו של דבר זה אחרת כשהגוף חייב למישהו.
עכשיו בוא נדבר על זה שכל ההליך עצמו אגב ,אני לא לגמרי בטוח מה
יהיה מצבו כשהוא יגיע לבית משפט ,אני לא עורך דין גדול ,אבל החוב
הזה של העירייה לא רשום בשום מקום ציבורי ,לא במשרד הפנים לא
במשרד האוצר ,לצורך העניין נרשם על מפית .עכשיו לבוא ולהגיד -

יגאל שמעון:

זה לא נשמע טוב.
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אמיר כוכבי:

זה באמת לא נשמע טוב.

יגאל שמעון:

זה לא נכון ,מה שאתה אומר זה לא נכון.

אמיר כוכבי:

זה באמת לא נשמע טוב ,יכול להיות שפע ם ניתנה לו ...היום החוב הזה
לא היה עובר שום ערכאה ציבורית משפטית או אחרת .שזה חוב משנת
 1994של בעל קרקעות די גדול ,שגם אם יש סיכוי הרבה יותר מסביר
שכחלק מהרצון שלנו לקדם את אזורי התעסוקה בכלל ובאזור נווה נאמן
בפרט יתחיל לקדם תכניות ,ולכן אפשר יהיה להתקזז ע ל יתרת החוב כפי
שציין הגזבר וכפי שהעירייה עשתה עד היום.

יגאל שמעון:

אין קשר.

אמיר כוכבי:

מה ,יש קשר.

יגאל שמעון:

אין קשר ,אתה עושה פה דברים ,קודם כל אני אענה לך בנושא ההחלטה
של שר הפנים ושאימצנו אותה לפני מספר שנים ,להגיע לפשרה -

אמיר כוכבי:

לפני שנה וח צי.

יגאל שמעון:

שנייה ,היו מספר לא קטן של חייבים בעיריית הוד השרון לעיריית הוד
השרון ,האזרחים הקטנים לא יכלו לעמוד באותם תשלומים וריביות
שגבינו מהם ,הייתה החלטה שכל מי שיגיע וישלם  Xכסף בפרק זמן
מסוים ימחקו לו חלק מהסכום -

אמיר כוכבי:

עד . 50%

יגאל שמעון:

שדרך אגב זה יוצא כמו ויתור על חלק מהריבית .נכון? אותו סנילביץ'
אותו שי לא רצה להגיע באותה תקופה לאותו הסדר ,כמו שהתושבים
מספר לא קטן ,אני חושב שגבינו כ  4 -מיליון  ₪מאותם תושבים ששילמו.
אותו סנילביץ' לצערי לא הבנתי למה לא רצה להגיע לאותה פשרה ,אז אם
התושב ה גיע וסנילביץ' לא רצה להגיע ,יש לזה סיבה.

אמיר כוכבי:

בוודאי.

יגאל שמעון:

ודאי אין לי בעיה.

אמיר כוכבי:

הרגע הסביר לך הגזבר את הסיבה.

יגאל שמעון:

נכון ,אני מסכים .אבל מה הבעיה לוותר היום על  9מיליון  ,₪לבוא היום
לוותר על  9מיליון  ,₪כשאנחנו לא חלמנו ע ל דבר כזה לוותר לו על
סכומים כאלה .הפשרה הכי גדולה הייתה של כמה מיליוני שקלים דרך
בית משפט זה היה לסנו ואישרנו את זה פה ,וזה היה באמת עם ויכוחים
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לכאן ולכאן .לבוא לוותר לו כשיש לי חוב פתוח אצלו שאני לא יודע מה
קורה איתו ,אני חושב שזאת שערורייה ,חד וחלק שערו רייה ,אני נגד
המצב הזה ,ואני חושב שצריך לבדוק את זה לעומק ,צריך להעביר את זה
למבקר העירייה ,צריך להעביר את זה לא יודע למי למשרדים בחוץ
שיבדקו את כל הנושא הזה של סנילביץ' כולל החובות שלו כולל אלה
שאנחנו חייבים לו והוא חייב לנו ,לעשות סדר בכול .אתה לוקח סל ש ל
סנילביץ' תפטור לי את כל הבעיה ,אל תשאיר לי דברים פתוחים .מחר
בבוקר הוא יתבע אותנו ואז יגידו תשמע אין ברירה ,אישרנו לו ועכשיו
הוא רוצה מאיתנו את הריביות של אז ,אין לי בעיה ,אתה רוצה את זה,
אני רוצה סל שלם של הכול ,אל תתבע אותי זה החוב שלך כלפיי ,אני
אשלם לך את זה כמו שסיכמנו מראש בלי ריביות בלי הצמדה באותו
סכום .אתה רוצה רוצה ,לא רוצה לא רוצה ,כדי שאנחנו נהיה בטוחים ,כי
מדובר על כספי ציבור ,ואני חושב שאסור לנו היום לתת יד לזה שעיריית
הוד השרון תפסיד  9מיליון  ₪שפתוח מחוב של עשרות מיליוני שקלים,
חד וחלק אני אומר לך .אני אומר לכם את זה פה ,וכולם פה ייקחו
אחריות אם זה יעבור ,מי שצריך לבדוק את זה זה משרד חיצוני שיעשה
בדיקה של משרד רו"ח חיצוניים עם מבקר העירייה ,שיבדקו את כל
הנושא של סנילביץ' .ולפני כן שיביאו את הכול גמור ,אני לא חושב
שאנחנו צריכים היום להצביע כ שהסל של סנילביץ' לא מגובה בכל
החובות שלנו כלפיו וכל החובות שלו כלפינו ,חד וחלק אני אומר לך את
זה.
אמיר כוכבי:

טוב.

יגאל שמעון:

זה לא עובד בצורה כזו.

רן היילפרן:

יגאל ,כל הנושא הזה הוא אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה זה פרופר
כל נושא עבר ההיסטוריה .יש פה תהליך שב  2004 -צברו אוסף של חובות
שהוא אוסף מאוד בעייתי ,במקום לטפל בו בזמנו השאירו אותו בצורה
כזאת שלא ניתן להתמודד איתה היום ,לא בצורה משפטית ולא בצורה
אחרת .והנושא הזה הוא נושא שאפשר להמשיך ולגלגל אותו קדימה ,אבל
יש פה מצב ,אחד הדברים הראשונים שעשתה פ ה הנהלת העירייה החדשה
זה אישרה תקן של ראש אגף גבייה ,כדי שדברים שהיו מהעבר לא יחזרו,
כשהנושא הזה יתנהל בצורה מסודרת .הייתה השתפרות לאורך שנים,
אבל היו פה כמה תהליכים שהם בעייתיים ואפשר להגיד  9מיליון  ,₪אבל
אתה מוזמן לשבת עם הגזבר לצלול לנתונים ולראות שהפע ר הוא לא כזה.
וכדי לקדם את הדבר הזה ולא למשוך אותו לעד -

יגאל שמעון:

האם לתושב הקטן יש לו חוב של  ,₪ 50,000אתה מוותר לו על חצי?
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בנימין זיני:

אפילו יותר.

יגאל שמעון:

אתה רוצה לראות את עורך הדין ששולח לאותו אדם -

בנימין זיני:

לפעמים יותר.

יגאל שמעון:

לא ,זה לא נכון.

בנימין זיני:

אם תצלול למקרים ספציפיים אני יכול להגיד לך ,גם מחובות של מאות
אלפי שקלים אנחנו נוריד .₪ 50,000

יגאל שמעון:

אני לא מכיר -

בנימין זיני:

ופורסים ל  36 -תשלומים.

רן היילפרן:

יגאל זה לא עניין של ויתור על החובות ,זה עניין של איפה החובו ת שיש
לך תימוכין אליהם ,ואיזה חובות יש לך פחות תימוכין.

כנרת א .כהן :שאתה יכול להוכיח את זה בסופו של דבר.
רן היילפרן:

זה העניין.

יגאל שמעון:

מה זה להוכיח?

כנרת א .כהן :הוא הסביר את זה בצורה מאוד מדויקת.
יגאל שמעון:

תקשיבי ,סנילביץ' הוא לא אדם ...שהוא ברח מהארץ ,סנילביץ' יש לו
שטחים -

כנרת א .כהן :זה לא קשור ,אבל הוא אומר לך תימוכין -
יגאל שמעון:

תקשיבי ,יש לסנילביץ' עשרות אלפי מטרים פה בעיר הוד השרון ,גם
בשטחים פתוחים שלגביהם אני לא יודע בכלל אם גובים ארנונה .סתם
אני שואל שאלה ,על מגרש חנייה אתם גובים ארנונה שלו?

בנימין זיני:

בהתאם לדין.

יגאל שמעון:

איזה דין?

בנימין זיני:

בהתאם לצו מיסים גובים הכול.

יגאל שמעון:

היום יש לו מגרש חנייה אתם גובים ארנונה?

בנימין זיני:

כן.

יגאל שמעון:

אני יכול לבדוק ולראות בטוח? אני אבדוק ואני אראה לך שלא.

אמיר כוכבי :

הגשנו בקשה לשינוי תעריף ,אתה יודע את זה.

יגאל שמעון:

לא ,לא קשור.
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בנימין זיני:

יגאל רק כדי -

אמיר כוכבי:

בוודאי שקשור.

יגאל שמעון:

לא קשור.

בנימין זיני:

רק כדי לסבר את האוזן -

אמיר כוכבי:

מה זה לא קשור? אם זה לא מתאים לך זה לא קשור? זה קשור.

יגאל שמ עון:

לא ,כי אני אגיד לך למה ,בגלל הצו הזה סוגרים לך פה חניונים ,אז מה
זה קשור?

בנימין זיני:

יגאל אתה מדבר על -

יגאל שמעון:

זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר לעשות.

אמיר כוכבי:

זוכר מה אמרנו מקודם על מפית ורישום? בסדר אותו דבר.

יגאל שמעון:

איזה מפית?

אמיר כוכבי:

לא יודע ,היה פה כנראה מפעל למפיות פעם.

יגאל שמעון:

לא ,לא ,תקשיב ,כנראה שהתבלבלת ם  .כל מה שהיה כאן -

אמיר כוכבי:

כן ,היה סדור  ,מינהל תקין לפי החוק.

יגאל שמעון:

מעולם לא ויתרנו על חצי .נראה לך שוויתרנו על חצי? מעולם לא קרה
דבר כזה .אף פעם לא ישבנו -

אמיר כוכבי:

מעולם לא קרה ומעולם -

יגאל שמעון:

גם עם מכללת שערי משפט -

אמיר כוכבי:

ומעולם לא נפתר.

יגאל שמעון:

תקשיב ,גם עם מכללת שערי משפט שהיה חוב ,שהגענו לוויכוח איתו -

רינה שבתאי :כבר מעל  10שנים.
יגאל שמעון:

בסופו של דבר ויתרנו אולי כמה אחוזים קטנים כדי שישלמו ,כדי
שימשיכו לפעול .אתם רוצים לפתוח את כל מה שהיה בשנים האחרונות?

רינה שבתאי :יגאל מדובר פה על חוב של מעל  10שנים לא ברור לי ,זה לא איזה
שנתיים של קדנציה או משהו.

אמיר כוכבי:

כל העיר...

יגאל שמעון:

זה לא קשור.

רינה שבתאי 2 ... :קדנציות ,זה לא קשור? בעיניך זה לא קשור? בעיניי זה מאוד קשור
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כאזרחית לשעבר.
ירון סולברג:

זה לא היה סכומים קטנים ,...שערי משפט היה סכום מאוד נכבד -

יגאל שמעון:

 ...במחלוקת ובסופו של דבר -

ירון סולברג:

באופן דומה גם ביחס לאותה תקופה המספרים לא היו קטנים שם.

יגאל שמעון :

בסדר אבל שילמו .והם שילמו והם הגיעו.

ירון סולברג:

אתה אומר שהפתרון היה טוב אבל המספרים היו גדולים -

יגאל שמעון:

אבל לא חצי ,לא  9מיליון .₪

אמיר כוכבי:

ובשביל התסריט המשפטי שמתאר חבר המועצה יגאל שמעון מה דעתכם
כצוות משפטי שבדק את העניין?

יגאל שמעון:

לא  ,אני מדבר לקחת את כל הסל -

אמיר כוכבי:

אני הבנתי.

ירון סולברג :הדבר שאני יכול להגיד הוא שאין מניעה שחברי המועצה יצביעו כרגע על
מה שמונח בפניהם -
אמיר כוכבי:

זה ברור שאין מניעה ,אחרת לא היינו מביאים את זה .זה כבר לא מה
שהיה פעם .אבל אני שואל מבחינת ראיית העתיד ,נקרא לזה ככה -

יגאל שמעון:

שמירה על הקופה הציבורית -

אמיר כוכבי:

ראיית העתיד שצופה חבר המועצה בזה שבעצם הסדרת חוב אחד בלי
הסדרת חוב אחר תפתח פתח לסחיטה ,אתם מכירים את התיק של
ההלוואה ,אני לא יודע אפילו איך לקרוא לה -

בנימין זיני:

זה הסכם הסדרת זכויו ת ,ככה הוא מוגדר בהסכם.

אמיר כוכבי:

מה?

בנימין זיני:

זה לא הסכם הלוואה לפחות ככה נקרא ההסכם .זה הסכם שרובו מדבר על
הסדרת זכויות במגרש  9ו  10 -של סאי סנילביץ' 2 .סעיפים מדברים על
סכומים כספיים שזה אחד הקדמת היטלי פיתוח ב  4 -מיליון  ₪פלוס קצת,
סליחה  4מיליון דולר השבחה ו  18 -מיליון  ₪הקדמת תשלום בגין היטלי
פיתוח .דרך אגב בעבר ,היום דרך אגב בהשבחה לפעמים כן נהוג להקדים
השבחה גוף שרוצה ,להקדים השבחה לעירייה מה שנקרא.

יגאל שמעון:

במקרים מסוימים זה קרה .זה קרה בקדנציות לא שלנו -

בנימין זיני:

שוב זה  20שנה.

יגאל שמעון:

בקדנציות הקודמות ,ועיריית הוד השרון בקדנציה של חי אדיב החזירה
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לאחד היזמים שגבו ממנו לא בתקופתה  6מיליון  ,₪על זה שהוא הקדים
את התשלום בסופו של דבר לא היה ניתן לאפשר לו להגיש תב"ע ,אז
הקדמנו לו ושילמו לו  6מיליון  ₪כדי להחזיר לו את החוב .דרך אגב אני
חושב שזה היה עם ריבית והצמדה .אני שוב חוזר ואומר אדוני ראש העיר
חברי וידידי אמיר כוכבי ראש עיריית הוד השרון ,אני חוזר ואומר אסור
לנו לחתום על עסקה כשאין לנו כל הסל מול סנילביץ' ,אסור לנו .תדע לך
שזה יהיה אסון לעיר הוד השרון שמחר בבוקר ,לא י ודע מה שיקרה אחרי
שתזכה אותו ב  9 -מיליון  ,₪נקבל תביעה של  30מיליון  ₪על הכספים
האלה שהם אצלנו שאנחנו משחקים ,כי הוא יגיד לך :תשמע אתם כבר 30
שנה עם  18מיליון  ₪בכיס שנתתי לכם ,מה אתה חושב שאני פראייר? זה
לא יקרה.
אמיר כוכבי:

תראה ,להתנהל מתוך איזה שהוא חש ש מסיכונים ערטילאיים זה הרי לא
ריאלי.

יגאל שמעון:

לא ,זה לא חשש זה מציאות.

אמיר כוכבי:

לא ,זו לא מציאות.

יגאל שמעון:

בטח שזה מציאות.

אמיר כוכבי:

כמו שציינת -

יגאל שמעון:

זה חיוב אישי דרך אגב.

אמיר כוכבי:

כמו שציינת -

יגאל שמעון:

זה חיוב אישי לכל אחד פ ה שיצביע בעד ,הנה אני אומר לך זה חיוב אישי.
אם אני חיוב אישי חייבו אותי על איזה פסיק של חברה שחתמתי כי הם לא
שילמו לעובדים משכורות והייתי חייב לחתום להם וקיבלתי חיוב אישי ,פה
זה חיוב אישי פרופר של כל אחד ואחד שיצביע בעד ,כי זה ילך למבקר
המדינה וזה ילך למשר ד הפנים שיחקרו את כל הנושא הזה מ  -א' ועד ת' ,כי
זה לא יכול להיות שעיריית הוד השרון -

אמיר כוכבי:

קודם כל כול הסכם כזה עובר לאישור -

יגאל שמעון:

כן ,אבל הם לא יודעים את ההיסטוריה ,אתם לא כותבים להם -

בנימין זיני:

המועצה רשות איתנה ,המועצה היא הסמכות לאשר.

יגאל שמעון:

לא ,אבל זה יותר גרוע.

בנימין זיני:

למה? למה?

יגאל שמעון:

זה חיוב אישי פרופר.
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בנימין זיני:

אני חושב שאם היה חשש לחיוב אישי כגזבר לא הייתי מעלה את זה בכלל
לפתחם של -

יגאל שמעון:

לא ,אתה יודע מה זה חיוב אישי?

רן היילפרן :

שמי שיחול על מי שעשה א ת המהלכים של  2004ו  2005 -ו  2006 -ו  2007 -ו -
. 2008

יגאל שמעון:

אם מחר בבוקר תקבל תביעה להשבת ריביות על כל הכספים שלו ,זה חיוב
אישי כי אתה לא בדקת את מה שאמרתי לך .הנה אני אומר לך ותזכור.

ירון סולברג ... :אין התניה ואין תגובה ...רצו י לסלק מחלוקות שקיימות ככל הניתן
במלואן .אבל אם אתה מחדד את זה -
יגאל שמעון:

לא ,אני חושב שזה מספיק.

ירון סולברג :לא ,לא ,דקה ,דקה -
יגאל שמעון:

לא ,לא ,אני חושב שזה מספיק.

ירון סולברג :רק שנייה -
יגאל שמעון:

מה שאמרת עד עכשיו זה נקודה ,לא צריך מעבר לזה.

ירון סולברג :אוקיי ,תן לי אבל להשלים בבקשה.
יגאל שמעון:

אבל זה מיותר.

ירון סולברג:

תודה ,תן לי להשלים .אם אתה בא ואומר זה לא חוקי וזה חיוב אישי -

יגאל שמעון:

לא אמרתי לא חוקי -

ירון סולברג :יגאל תן לי להשלים בבקשה.
יגאל שמעון:

לא ,אבל ברגע ש אמרת -

ירון סולברג :בסדר אני אתייחס לד ברים ,אבל תן לי בבקשה להגיד .יגאל ,ולכן יש פה
הליך שחל עליו חוזר מנכ"ל מסוים ,וזה בסדר וזה חוקי וזה תקין ,תן לי
לסיים בבקשה.
יגאל שמעון:

חוזר מנכ"ל לא דיבר על זה שקיים חוב -

ירון סולברג :יגאל בבקשה -

יגאל שמעון:

של -

ירון סולברג :יגאל אבל אין קשר.
יגאל שמעון:

בטח שיש קשר ,זה אותה קופה ,זה כסף .זה כסף ציבורי .תגידו לי מה
אתם...
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ירון סולברג :אתה לא -
יגאל שמעון:

אצל חי אדיב ואצלי זה לא היה קורה.

ירון סולברג :יגאל...
יגאל שמעון:

אצלנו זה לא היה קורה ,זה פשוט מאוד לזרוק  9-10מיליון .₪

ירון סולברג :יגאל ה נושא הזה של מה שראש העיר כינה אותו הלוואה והגזבר חלק על
זה ,אבל אני חושב בהחלט זו הלוואה אותו הסכם ,כי שנת  1997עלה גם
עלה גם בתקופת ההנהלה הקודמת ,והוא טופל כפי שהוא טופל.
יגאל שמעון:

אם אדוני אומר שזה הלוואה -

ירון סולברג :דקה -
יגאל שמעון:

זה אומר שיש ריבית והצמדה?

ירון סולברג:

זה אומר שהדברים האלה היו צריכים להיות רשומים בספרי העירייה.

יגאל שמעון:

אני שואל .האם רשום שזה לא כולל ריבית והצמדה?

ירון סולברג :הם לא רשומים בספרי העירייה ,מה?
יגאל שמעון:

האם כתוב שזה לא כולל -

ירון סולברג :וגם למיטב זכרונ י גם רו"ח של משרד הפנים...
יגאל שמעון:

אז ברשותך -

ירון סולברג :וזה מצוין שם.
יגאל שמעון:

האם זה כתוב -

בנימין זיני:

בהסכם.

יגאל שמעון:

לא כתוב ,זאת אומרת זה כן יכול להיות .סליחה ,כתוב לא לקחת ריבית?
כתוב שזה לא כולל ריבית?

ירון סולברג :לא ,לא כתוב.
י גאל שמעון:

לא כתוב .זאת אומרת זה אפס זה כלום .תראה ,אם כתוב ,אמיר תשים לב,
לא כתוב כלום .אבל אם כתוב אז אתה יודע מראש מה זה .אבל אם הוא
אומר לך הגזבר שלא כתוב שזה כולל ריבית והצמדה ,לא כתוב ,זה
עמימות .זאת אומרת זה או כן או לא .מחר בבוקר -

אמיר כוכבי:

אבל ענה לך מנכ"ל העירייה שגם אם יתבעו עם ריבית והצמדה אז זה לפי
הערכים של אז.

יגאל שמעון:

נו?

אמיר כוכבי:

הערכים של היום הרבה יותר גבוהים.
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יגאל שמעון:

של מה?

אמיר כוכבי:

בוא נגיד שאם אנחנו חושבים מהצד השני ,וחשבנו בניתוח סיכונים מה
המשמעויות של התהליכים הא לה ,בערכים של הקרקע היום הזיכוי שהוא
יקבל ,שגם את זה בחנו ואנחנו יודעים להגיד אל מול התוכניות שבקנה -

יגאל שמעון:

זה יהיה  100%ריבית?

אמיר כוכבי:

מה?

יגאל שמעון:

ב  30 -שנה זה יהיה  100%ריבית?

אמיר כוכבי:

לא ,מה זה קשור לריבית? אני אומר -

יגאל שמעון:

לא ,אני שואל.

אמיר כוכבי:

אם זה יהיה ריבית זה יהיה לפי ערכי הקרקע של אז.

יגאל שמעון:

כמה? כמה כסף? כמה?

יגאל שמעון:

זאת אומרת -

יעל ברזילי:

למה לא באת למפגש אני לא מבינה.

יגאל שמעון:

אף אחד -

יעל ברזילי:

שעה וחצי דיברנו על זה ,אל תגיד אף אחד .כולם ...כל חבר י המועצה.

יגאל שמעון:

אני חשבתי שאתם יודעים את זה .חשבתי שאתם מבינים את זה.

יעל ברזילי:

אנחנו ידענו את זה ,אבל אנחנו הבנו שאתה לא יודע את זה -

יגאל שמעון:

אבל עובדה שאתם טועים.

יעל ברזילי:

לכן הזמנו אותך ולא באת.

יגאל שמעון:

אבל תקשיבי ,אם הייתי יודע ש אתם לא יודעים את זה ,הייתי בא .אבל
הייתי בטוח שאתם מבינים את זה.

אמיר כוכבי:

אנחנו ...את זה.

יגאל שמעון:

לא ,אתם טועים.

רינה שבתאי :מי מבין את זה  5חדשים שלא מבינים מה זה -
יגאל שמעון:

אתם לא מבינים .אתם אלה שנותנים  9מיליון  ₪בחינם לבן אדם ,כשיש
לכם ח וב שאתם חייבים לו  30מיליון  .₪תגידי לי מי לא מבין פה?

אמיר כוכבי:

 30מיליון  ,₪די יגאל ,די.

יגאל שמעון:

אני לא מבין?
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אמיר כוכבי:

לא צריך להגזים.

יגאל שמעון:

יש לכם סל של בן אדם ,פה אתם חייבים לו  20מיליון  ₪או יותר ופה -

אמיר כוכבי:

למה אתה מגזים?

יג אל שמעון:

הוא חייב לנו  20מיליון  .₪עכשיו ב  20 -מיליון  ₪אתם אומרים -

אמיר כוכבי:

די ,די ,יגאל -

יגאל שמעון:

פה אנחנו נוריד לך חצי.

רינה שבתאי :יגאל ,איך הגעת ל  20 -מיליון ?₪
יגאל שמעון:

זה  20מיליון .₪

אמיר כוכבי:

כמה?

בנימין זיני:

היטלי הפיתוח היום יתר ת הבנק שיש לו במ"ר ,אני אתרגם אותם שוב אני
אחזור ,ברכיב קרקע אנחנו מאוזנים מולו ברכיבי מ"ר פלוס נפח אם אני
אתמחר את זה לפי היום זה  7.3מיליון .₪

יגאל שמעון:

מאיזו שנה?

בנימין זיני:

שום דבר עכשיו .אם הייתי צריך -

אמיר כוכבי:

השארית של מה שנשאר.

בנימין זי ני:

לא רלוונטי לשנה.

יגאל שמעון:

אבל לא כתוב שאם הוא מבקש -

בנימין זיני:

בערכים של היום.

יגאל שמעון:

והיום אני מבקש ממך את הכסף בחזרה -

אמיר כוכבי:

יגאל אבל כבר החזרת לו כסף בתהליך הזה ,למה אתה ,די ,די ,בוא כשאתה
עושה סתם בשביל לאתגר את המערכת זה בסדר.

יגאל שמעון:

זו טעות לא לסגור את הכול.

אמיר כוכבי:

בסדר .אם יבוא סנילביץ' ויחתום היום בהסכם ויגיד :חבר'ה תקשיבו אתם
צודקים ,בהסכם ההוא לא כתוב שזה לא כולל ,תחתום היום שזה לא כולל
ריבית ולא כולל הצמדה במידה וצריך -

אמיר כוכבי:

בפעמים הקודמות שקיזזת לו זה ה יה כולל ריבית והצמדה?

יגאל שמעון:

מה? לא קיזזתי לו.

אמיר כוכבי:

בוודאי שקיזזת ,אתה מקזז לו כבר שנים
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(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אוי נו באמת מה הוא בנה?

אמיר כוכבי:

איזה לא בנה.

יגאל שמעון:

 20שנה אתה חייב לו -

אמיר כוכבי:

די -

יגאל שמעון:

אוי נו באמת.

א מיר כוכבי:

תגיד אתה זה?

בנימין זיני:

ב  2014 -היה לו היתרים.

יגאל שמעון:

נו  5שנים זה הרבה?

אמיר כוכבי:

נו וקיזזת לו שם.

יגאל שמעון:

ומאז -

אמיר כוכבי:

וקיזזת לו שם ,אז אני שואל אותך על מה קיזזת לו ,קיזזת לו מהקרן או
קיזזת לו ריבית והצמדה וזה?

עדי פ .אנקורי:

יש לו זיכרון סלקטיבי.

אמיר כוכבי:

אז אנחנו בדקנו.

יגאל שמעון:

מה שקיזזת לו בשנת - 2014

אמיר כוכבי:

אותו דבר ,לא .כי זה במ"ר .די יגאל.

יגאל שמעון:

שוב ,אני אומר לכם עוד פעם -

אמיר כוכבי:

מאחר ואנחנו רוצים ,הבנו ,הבנו -

יגאל שמעון:

אתם רוצים להצביע תצביעו ,אני נגד.

אמיר כוכבי:

בסדר ,אנחנו נצביע ,אני רוצה שהדיון הזה יסתיים -

יגאל שמעון:

ברור ,מה זה תצביעו.

אמיר כוכבי:

לפני שנצטרך להגיד מזל טוב גם לעדי -

יגאל שמעון:

אבל זה יעבור למבקר המדינה לצערי.

אמיר כוכבי:

אנחנו מוכנים לתת לך את כל החומר ,למרות שאני בטוח שיש לך אותו.

יגאל שמעון:

לא אני ,הם יבקשו.

אמיר כוכבי:

מ  15 -שנה של התעסקות בנושא.

יגאל שמעון:

אין לי בעיה שיבדקו לפני  15שנה.
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אתי ברייטברט :אנחנו נאשר את זה בנפרד את הסעיף הראשון?
אמיר כוכבי:

כן.

אתי ברייטברט :אוקיי .בסעיף הראשון אנחנו נ עשה פיצול בהצבעה ,לאור הנסיבות אנחנו
נעלה להצבעה כאשר  3חברי מועצה רפי בן מרדכי ,עדי ברמוחה ומשה
חנוכה בניגוד עניינים -
יגאל שמעון:

שהם חברי קואליציה?

אתי ברייטברט :ממש לא קשור.
יגאל שמעון:

לא ,אני אומר -

אמיר כוכבי:

 2ו.1-

יגאל שמעון:

יכול להיות שיש פ ה ניגוד עניינים של כל חברי הקואליציה.

אמיר כוכבי:

לא ,אין פה.

יגאל שמעון:

הא אין?

אמיר כוכבי:

לא.

יגאל שמעון:

טוב ,אמרתי.

אמיר כוכבי:

אבל -

כנרת א .כהן :למה לכל חברי הקואליציה?
יגאל שמעון:

כי הם באותה קואליציה ,זאת אומרת אם תרמו להם וזה קואליציה ,אני
לא יודע ,תקשיבי אני לא יודע מה קורה .לוותר על  9מיליון  9 .₪מיליון
.₪

אמיר כוכבי:

לא שנייה -

נאור שירי:

ואז גם אתה בחוץ כי רפי באופוזיציה.

אמיר כוכבי:

יגאל אז -

נאור שירי:

אבל רפי באופוזיציה.

יגאל שמעון:

 9מיליון  ₪עיריית הוד השרון מוותרת.

אמיר כוכבי :

יגאל ,יגאל -

יגאל שמעון:

לאחד מבעלי הנכסים הגדולים ביותר בעיר בהוד השרון ,איפה משה
הקטן -

נאור שירי:

משה הקטן בחוץ -
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יגאל שמעון:

ואיפה משה הקטן שחייב ,אותו עורך דין ששולח לו וקורעים אותו בכל
מיני ארנונות -

רינה שבתאי :יגאל ברמת העיקרון אתה צודק ,רק מי שה יה חלק מהסיפור הזה בשנים
הקודמות ...
יגאל שמעון:

מי ויתר? מי ויתר? האם ויתרתם ,לא ויתרתם לעולם ,תגידו לי אתם
יודעים מה זה לוותר?

נאור שירי :

יגאל ,גם אתה בניגוד עניינים ,כי רפי גם תרמו לו ,זאת אומרת שאתה -

אמיר כוכבי:

מה זה תרמו לו ,עיקר התרומות היו לאופוז יציה.

יגאל שמעון:

תאמין לי שאם הייתי בניגוד עניינים הייתי אומר.

(מדברים יחד)
נאור שירי :

אם אני בניגוד עניינים אתה בניגוד עניינים.

יגאל שמעון:

מה פתאום הוא בקואליציה.

רינה שבתאי :מי בקואליציה? רפי?
(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

הוא תמיד נגדי איך הוא איתי?

עדי פ .אנקורי:

זה אתה זכרת את האופוזיציה שלך.

אתי ברייטברט :אנחנו מעלים להצבעה -
יגאל שמעון:

בשביל זה אני נגד.

אתי ברייטברט :אנחנו מעלים להצבעה -
אמיר כוכבי:

יגאל אתה אם היית על אי בודד היית פותח  2בתי כנסת ,אתה יודע אחד
להתפלל בו ואחד שכף רגלך לא ת דרוך בו לעולם.

אתי ברייטברט :אפשר?

יגאל שמעון:

אני רק מזהיר את אלה שמצביעים בעד ,מדובר על  9מיליון  ₪בזבוז כספי
ציבור לריק ,שאין לנו סל שפותר את כל הבעיות של החובות .אני מזהיר
אתכם זה חיוב אישי.

כנרת א .כהן :אתה תחזור על זה  800פעם ,מצד שני אני אומרת לך -
אמיר כוכבי:

וזה גם יהיה לא נכון.

כנרת א .כהן :כשאתה בא לגבות חוב אתה צריך שיהיה לך תימוכין .יושב פה גזבר
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עירייה...
יגאל שמעון:

כנרת ,אני חוזר ואני אומר -

כנרת א .כהן :אז בוא ,יש גם עובדות.
יגאל שמעון:

סנילביץ' הוא לא אדם מהרחוב ,יש לו נכסים ,אפשר לדעת כמה גבו ממנו
כל השנים ,יש לו מגרשים ,יש לו שטחים ,יודעים בדיוק כל מה שיש לו,
מי שיגיד לי שלא יודעים כמה יש לו מטרים ,אז הוא לא יודע לעבוד .אף
אחד שלא יספר לי סיפורים .זה כמו שהבית שלך -

רינה שבתאי :זה לא מה שאמרו לך אבל.
יגאל שמעון:

לא ,אין דבר כזה ל א יודעים.

רינה שבתאי :אבל זה לא מה שאמרו לך.
יגאל שמעון:

על מה את גובה? על מה את גובה ארנונה?

כנרת א .כהן :יושב פה גזבר...
יגאל שמעון:

אבל על מה את גובה ארנונה? על מה את גובה ארנונה? על שטחים? על מה
את גובה ארנונה?

כנרת א .כהן :אתה שואל ועונה ,אז תשאל ותענה.
יגאל שמעון:

לא ,אני שואל אותך על מה את גובה ארנונה ,על שטחים או על האוויר.

כנרת א .כהן :אתה רוצה לענות ,אתה לא נותן לענות.
יגאל שמעון:

את גובה על שטח.

כנרת א .כהן :במקרה הזה של ה  9 -מיליון  ₪זה אוויר ,כי הוא- ...
יגאל שמעון:

אין דבר כזה באוויר ,נו באמת.

כנרת א .כהן :אין תימוכין -
יגאל שמעון:

מה זה אין תימוכין -

אמיר כוכבי:

כנרת -

כנרת א .כהן :אבל יושב פה גזבר -
יגאל שמעון:

אוי נו באמת.

אמיר כוכבי:

יגאל ממשיך -

יגאל שמעון:

את תקראי בבקשה למיכאל הגזבר -

אמיר כוכבי:

ממשיך כמיטב המסורת הקודמת -

יגא ל שמעון:

תקראי למיכאל הגזבר הקודם שייתן לך תשובות .שאלתם את מיכאל?
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אמיר כוכבי:

כן.

יגאל שמעון:

שייתן לכם תשובות .דיברתם איתו?

אמיר כוכבי:

לא יודע ,אני מדבר איתו כל שבוע.

יגאל שמעון:

לא דיברתם איתו.

אמיר כוכבי:

למה אתה אומר שלא?

יגאל שמעון:

דיברתם?

א מיר כוכבי:

אתה ידעת שהוא אומן היום עושה תערוכות?

יגאל שמעון:

לא דיברתם איתו .אז לפחות שיהיה לכם סימוכין.

אמיר כוכבי:

אתה ידעת את זה?

יגאל שמעון:

מה?

אמיר כוכבי:

ידעת שהוא אומן היום ועושה תערוכות? אם היית מדבר איתו היית יודע
את זה ,אתה רואה אני מדבר אית ו.

יגאל שמעון:

אני יודע שהוא נוסע הרבה לרומניה.

אמיר כוכבי:

יגאל ,יש צוות מקצועי ,אנחנו נבחרי ציבור וצריכים לקבוע מדיניות.
המדיניות שלנו היא לקחת קדימה את אזורי התעסוקה ,לדאוג שישתנו
שם תכניות -

יגאל שמעון:

מה הקשר?

אמיר כוכבי:

לדאוג שאפשר יהיה לקדם שם בנייה ,לייצר -

יגאל שמעון:

אבל מה הקשר אמיר?

אמיר כוכבי:

אני אגיד לך מה הקשר -

יגאל שמעון:

מה הקשר לארנונה לזה שאתה רוצה לקדם? מה הוא אמר לך אם אתה לא
מוחק לי אני לא בונה.

אמיר כוכבי:

לא ,מה זה קשור?

יגאל שמעון:

נו אז מה זה קשור לבנייה?

אמיר כוכבי:

אנ י מוחק פה אחרי שעשינו בדיקות ,אני לא יודע כמה זמן לפני שאני
הגעתי ,אבל מהרגע שהגעתי זו בערך הייתה הישיבה הראשונה עם הגזבר
אולי הייתה ישיבת תקציב שנייה לפני זה ,אבל זאת הייתה הישיבה
הראשונה ,ומאז  8חודשים אנחנו מתעסקים עם הדבר הזה ,והגיע הזמן
לגמור אותו.
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י גאל שמעון:

אין לי בעיה -

אמיר כוכבי:

יכול להיות -

יגאל שמעון:

תביא אותו -

אמיר כוכבי:

אנחנו חשופים -

יגאל שמעון:

שיסגור איתך את הנושא של החוב.

אמיר כוכבי:

שנייה ,שנייה ,כנבחרי ציבור אנחנו חשופים כולנו לביקורת ציבורית וזה
טוב וזה בסדר ,ואם משרד הפנים ירצה להתערב בזה אז אחלה ,ואם
מבקר המדינה ירצה להתערב בזה אז יופי ,ואם הצד השני -

יגאל שמעון:

חד וחלק אני אומר לך את האמת.

אמיר כוכבי:

שנייה ,ואם הצד השני ילך לבתי משפט זה גם טוב ,הכול בסדר.

יגאל שמעון:

שילכו לבית משפט.

אמיר כוכבי:

אנחנו -

יגאל שמעון:

עדיף שב ית משפט יחליט ולא...

אמיר כוכבי:

אנחנו יודעים ,אני יודע שאני לא רוצה שאנשים יהיו חייבים לי ,אני
מגביר את הגבייה ,אני מחפש את המקומות להביא תקציבים שהיו
רדומים יותר מידי שנים ,זה מה שאנחנו עושים במקרה הזה ,אחרי קיזוז
של כל מה שאנחנו יודעים שלא נוכל לקבל בב תי משפט.

יגאל שמעון:

תושבי הוד השרון אלה שחייבים אתה מוריד להם גם חצי?

אמיר כוכבי:

בוודאי ,אפילו פה אתה הולך לאשר.

יגאל שמעון:

אין בעיה ,תושבי הוד השרון אמר הגזבר כל מי שחייב כספים ב  10 -שנים
האחרונות -

בנימין זיני:

לא ,לא ,רגע ,רגע -

יגאל שמעון:

יקבל . 50%

בנימין זיני:

לא ,לא אמרתי את זה ואני גם לא אגיד את זה.

יגאל שמעון:

מה זה לא? אז למה סנילביץ' כן?

אמיר כוכבי:

אני אגיד לך למה ,אני אגיד לך למה ,עשינו גם בדיקה ,אתה חושב
שאנחנו זה? עשינו בדיקה כמה פוטנציאלים כאלה מאותה תקופה יש .בוא
נגיד זה הרבה פחות מ הסכום הזה .אין פה זה .בסופו של דבר אתה מדבר
על תקופה שהיא מעבר לתקופת ההתיישנות ,יש פה שני מרכיבים ,אחד
זה מעבר לתקופת ההתיישנות ,ושתיים אין לנו שום רישום מדויק על זה.
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בסדר? וכשדיברתי מקודם על צנעת הפרט ,זה היה יותר לשמור על
העירייה כפי שהתנהלה בשנים האחרו נות מאשר על צנעת הפרט של הצד
השני.
יגאל שמעון:

העירייה התנהלה בסדר.

אמיר כוכבי:

בוודאי התנהלה בסדר ,ולכן אין לה איך להוכיח חובות משנים מסוימות.

רן היילפרן:

יגאל ,את הסבת הנתונים שנעשתה ב  2004 -להגיד עליה שהתנהלו בסדר,
זה -

אמיר כוכבי:

הסבת הנתונים ,הזרי קה של חובות לכותרת אחת ,לדעתי גם הגשת תלונה
במשטרה מתי שהוא בשנים האלה.

יגאל שמעון:

אתה מדבר איתי על חוב על שנת . 2018

אמיר כוכבי:

נכון?

יגאל שמעון:

אתה מדבר איתי על חובות עד שנת  , 2018תגיד מה אתם נורמליים.

רן היילפרן:

שנצבר חלק ניכר מלפני . 2010

יגאל שמעון:

לא משנה.

אמיר כוכבי:

מה זה לא משנה?

רן היילפרן:

זה משנה.

אמיר כוכבי:

בטח שזה משנה.

יגאל שמעון:

אדוני ,אתה תעשה לו -

אמיר כוכבי:

אבל זה -

יגאל שמעון:

תקשיבו ,תקשיבו ,אתם יודעים כמה מטרים יש לו ,עד  2010תגיעו איתו
לפשרה ...מ  2010 -שישלם  , 100%מה א תם נורמליים אתם נותנים לו חינם,
גם ב  2018 -אתם נותנים לו  50%הנחה .מה קרה לכם אתם? גם ב 2018 -
אתם נותנים לו  50%הנחה? זה לא קיים דבר כזה.

רינה שבתאי :אני חייבת להגיד משהו.
אמיר כוכבי:

שנייה רגע -

יגאל שמעון:

זה פשוט לא להאמין.

בנימין זיני:

יגאל ,אחד קודם כל -

יגאל שמעון:

זה חיוב אישי.

אמיר כוכבי:

רגע.
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בנימין זיני:

לא מסכים איתך ,אמרתי שוב אני אחזור שוב ,אם הייתי חושב שזה יגיע
לכדי חיוב אישי ,גם אני בין החבורה שם לחטוף דבר כזה ,לא הייתי מעלה
את זה אפילו .אני חושב שבמקרה הספציפי הזה העירייה התנהלה בצורה
ל א תקינה ,לצערי במשמרת שלי -

יגאל שמעון:

כמה זמן אתה פה בני?

בנימין זיני:

רגע ,רגע -

יגאל שמעון:

שנתיים? אל תגיד דברים כאלה ,כי אתה זה בתקופה שלך ,אם אתה מדבר
איתי על  2018זה בתקופה שלך.

בנימין זיני:

אני מדבר ,יגאל אני מדבר -

יגאל שמעון:

 2018זה בתקופה של ך ,אל תגיד דברים כאלה.

בנימין זיני:

אני מדבר על הצוות המקצועי.

יגאל שמעון:

החוב הוא עד  2018אמיר.

בנימין זיני:

נכון -

אמיר כוכבי:

נצבר עד . 2018

בנימין זיני:

הוא נצבר עד . 2018

יגאל שמעון:

זה לא משנה.

אמיר כוכבי:

בוודאי שזה משנה ,הוא שילם את  , 2018מה יש לך?

יגאל שמעון:

לא ,אתה מקזז לו מ . 2018 -

אמיר כוכבי:

די ,די ,יגאל די.

יגאל שמעון:

חצי.

אמיר כוכבי:

כשאתה מתווכח עם טעם זה בסדר ,כשאתה סתם ממציא בשביל
המטרות -

בנימין זיני:

אם אני מנתח את החוב -

אמיר כוכבי:

זה פחות.

יגאל שמעון:

לא ,זה באמת.

אמיר כוכב י:

לא ,אתה לא.

בנימין זיני:

אני מנתח את החוב ,מרבית החוב אם אני זוכר את המספרים באזור ה -
 11.5מיליון  ₪הם בכלל מלפני מעל  7שנים .זאת אומרת גם אם אני אעמוד
מול שופט לא פעלתי כנגדו ,אפילו הוצאת דרישה לא הייתה פה להזכיר
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שיש לו חוב .אם אני עומד מול שופט הוא או טומטית גם -
אמיר כוכבי:

גם במאגר נתונים ,גם לא נעשו תהליכים ,וגם זה מלפני תקופת
ההתיישנות.

יגאל שמעון:

רגע ,רק שנייה -

בנימין זיני:

תן לי לסיים יגאל.

יגאל שמעון:

מרבית החוב שאתה אומר שהוא לא צבוע  11מיליון ?₪

בנימין זיני:

אני עוד פעם אחזור .החוב נכון לה יום הוא  19.3מיליון  ,₪בחצי שנה צבר
רק חצי מיליון  ₪מהריביות ,בסדר?

יגאל שמעון:

אוקיי.

בנימין זיני:

למיטב זיכרוני כ  11.5 -מיליון  ₪הם מעל  7שנים ,זאת אומרת הם חוב ישן,
זאת אומרת אם אני עומד מול שופט ,ואני צריך להסביר לו למה לא פעלתי,
למה לא פעלתי ולא הוצא תי לו דרישה ראשונה ,לא דרישה שנייה ,לא
התרעתי על החוב הוא מוחק לי אוטומטית את הדבר הזה ,זאת אומרת ה 8 -
מיליון  ₪לכאורה מכסה לך קודם כל את ה  7 -שנים אחורה ,זה יתרת החוב,
אז לא ויתרתי כלום ב  7 -שנים ,אני חושב שזה הישג אדיר לעירייה ,הישג
אדיר לעירייה שהצליחה להב יא  8מיליון  ₪מתוך ה  19 -מיליון  ₪הזה,
שאם היית צריך לעמוד מול שופט וצריך להסביר לו למה לא פעלתי לגביית
החוב עוד ב  2008 -לא ב  , 2018 -ב  . 2008 -לזה גם אותרה אפילו על ידי מבקר
העירייה ב  2008 -שהחוב עומד על  3.5מיליון  ₪תגבו אותו ,תטפלו בו ,ולא
טופל לאורך השנים והו א צמח ל  19.2 -מיליון .₪

יגאל שמעון:

בני 8 ,מיליון  ₪אתה מדבר איתי שזה  7שנים?

בנימין זיני:

כן.

יגאל שמעון:

כמה ריבית של  8מיליון  ₪ב  7 -שנים?

בנימין זיני:

אין לי -

יגאל שמעון:

תגיד לי כמה ,אני רוצה לדעת ריבית ,אתה מדבר איתי -

בנימין זיני:

סליחה ה  8 -מילי ון  ₪לצורך העניין זה כולל ריבית ,קרן וריבית זה ה 8 -
מיליון  .₪כי אני מדבר על  19מיליון  ₪קרן וריבית 11.5 .מיליון  ₪בערך
הם לפני קרן וריבית ו  8 -מיליון  ₪הם קרן וריבית עד ,של ה  7 -שנים
אחורה ,זאת אומרת אני גם מי שיבקר אותי עם כל הטיעונים שיש לי,
ותאמין לי הכול ממוסמך ,אני יכול להגיד לך שאת ה  7 -שנים אחורה לפחות
אני גובה ממנו ב  8 -מיליון  ₪האלה ,ואם אני צריך לעמוד מחר מול שופט
ולהסביר לו למה לא פעלתי ,אני אתחיל לגמגם ,כי לא פעלו פה כנגדו .גם
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כשזה ...ועוד ישיבה ועוד בדיקה חיצונית ,ועוד חברה שבדקה אותם ,ועוד
ניתוח ,ועוד אקסל ,ובסוף יש מה שנקרא סופיות החלטה ,אני שמח לפחות
שהגענו לסופיות החלטה בסאגה הזאתי ,זה מייתר גם את ההערות של
משרד הפנים על החוב הנצבר שמתנפח מידי שנה לעיריית הוד השרון ,זה
יקטין מהותית את יתרת החוב וזה בהחלט בשיחה שלי עם רו"ח המעיין,
אני אגיד לו הנה הבאתי לך ,הקטנתי את החוב ופעלתי להקטנת החוב ,מה
שלא בוצע פה לאורך שנים ,ואמרתי הוא החייב הכי גדול ,הוא  10%מהיקף
החוב אם לא יותר .אני מקטין אותו לגמרי.
יגאל שמעון:

אני עדיין חושב ,אם אתה רוצה שאני אתמוך בזה ,קודם כל תשלים את
ההסכם שיש לנו מולו ,שאנחנו נה יה בטוחים שאין לנו שום דבר מתחת
לפני השטח ,וברגע שתחתימו אותו שבהסכם שהחוב שלו הוא כפי שהוא,
אלא אם גם כשנחזיר לו לא כולל ריבית והצמדה ,אין לי בעיה שאחרי זה
נשב ונקבל את ההחלטה ,אבל כשאני יודע שכל הקופה סגורה .נכון להיום
אני חושב שיש פה סכנה לעיריית הוד הש רון ,ואני לא רוצה להרחיב מעבר
לזה ,אין לי כוח ,כואב לי הראש ,אני מסביר לכם ולא עוזר לי .כמה אני
יכול להסביר לכם.

נאור שירי:

רן העלה נקודה חשובה שמה היה אם היה לך כוח .זה ביום שאין לך כוח -

יגאל שמעון:

אם היה לי כוח ,היה לכם פה עכשיו  4שאילתות ו  2 -הצעות לס דר -

אמיר כוכבי:

וזה עוד בלי שקראת את החומר לפני הישיבה.

יגאל שמעון:

זה עוד לפני...

אמיר כוכבי:

אם לא היועץ המשפטי אתה בכלל לא יודע על מה אתה מצביע.

יגאל שמעון:

לא ,אני ראיתי את הסדר יום ,אמרתי כן לבוא לא לבוא.

רינה שבתאי :אני רק תוהה מה קרה ב  15 -שנה האחרונות שחלק מזה היית שותף מלא
בתהליכים .למה זה היה צריך להגיע עד היום שאנחנו נצטרך להצביע על
זה ,אני כחברת מועצה חדשה צריכה להצביע על זה.
יגאל שמעון:

נכון ,את צודקת ,את צודקת . 100%

רינה שבתאי :נבצר מבינתי ואחר כך אתה גם בא ומעלה את כל הדברים האלה.
יג אל שמעון:

אני בדעה בואו נעביר את זה -

רינה שבתאי :נבצר מבינתי כתושבת לשעבר.
יגאל שמעון:

מסכים איתך ,בואו נעביר למבקר העירייה -

36

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  15/19מיום 03.09.19

רינה שבתאי :כאזרחית ששילמה את כל החובות שלה לעירייה.
יגאל שמעון:

שיבדוק את כל הנושא וייתן לנו את חוות הדעת ,אני מסכים איתך .בוא ו
נעשה ,בואו נעביר ,עוד לפני שאת מצביעה כדי שלא יהיה לך איזה שהוא -

רינה שבתאי :אני מודה לגזבר שעשה את העבודה שעשה ,שגובים את החוב סוף סוף עם
איזה שהיא פשרה ,לאור הנתונים שנחשפו כאן.
יגאל שמעון:

מאחר שאת בקדנציה ראשונה ,אני אשלח לך ...מחיקת חובות שבשנים
ע ברו ,ואני אתן לך את הציטוטים של החברים שלך שנמצאים פה אחד
לאחת כדי שתקראי ותראי מה הטענות שלהם אז ומה הטענות שלהם היום.
ותגידי לי ואללה יגאל ,ואללה יגאל .אני אומר לך אתם טועים ,מדובר פה
על כספי ציבור -

רינה שבתאי :לגמרי.
יגאל שמעון:

ואי אפשר היום להיות חשו פים כשיש לנו בקופה בסל עצמו ,מצד אחד
אנחנו חייבים לו כסף מיליוני שקלים מצד שני אני מקזז לו מיליוני
שקלים .זה פשוט מאוד ,זה פשוט אסון .בפעם הבאה -

רן היילפרן:

עד היום החשיפה לא הפריעה לך יגאל ,זו פעם ראשונה...

יגאל שמעון:

בפעם הבאה כשאתם מקיימים ישיבות בנו שאים האלה ואתם לא מצליחים
להסתדר ,תקראו לי ,אני אבוא לעזור לכם.

אמיר כוכבי:

קראנו לך ,לא באת.

יגאל שמעון:

אתם יושבים כל היום מברברים ,ואחרי זה אני מתקן אתכם .תיקנתי
אתכם בנושא של ארנונה ,ובנושא השני ,תקראו לי אין בעיה ,אני מוכן
לעזור לכם ,למרות שאני לא -

אמיר כוכבי:

אתה צדיק .קדימה.

אתי ברייטברט :טוב ,אנחנו חוזרים עוד פעם לסעיף הראשון שאנחנו מפצלים את ההצבעה,
לגבי הסעיף הראשון בטבלה של המסמך המצורף על ידי הגזבר ,אנחנו
מעלים להצבעה מי בעד?
יגאל שמעון:

מה אתם בעד?

אתי ברייטברט :נאור?
יגאל שמעון:

תגיד ו לי אתם ...מה אתם עושים?

אתי ברייטברט :נאור ,עדי ,רן -
יגאל שמעון:

תקשיבו זה חיוב אישי עליכם כולכם אחד אחד.
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אתי ברייטברט :כנרת ...,יעל -
יגאל שמעון:

אתם לא מבינים את המשמעות.

יעל ברזילי:

לא ,אתה.

יגאל שמעון:

 9מיליון  ₪אתם נותנים -

אמיר כוכבי:

מי מת נגד?

יגאל שמעון:

אני יגאל.

אמיר כוכבי:

מי נמנע? אף אחד לא נמנע.

=======================================================
הצבעה :מחיקת חובות – סעיף מס' 1
 7בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,עדי פרילינג אנקורי
 1נגד :יגאל שמעון
** חברי המועצה  :עדי ברמוחה ,משה חנוכה ,רפי בן מרדכי – לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 144/19
מועצת העירייה מאשרת את מחיקת החוב והסכם הפשרה סעיף  1כפי שהוגש לחברי המועצה (בטבלה
המצורפת כנספח א' – של הגזבר בסדר היום)
=============================================================
יגאל שמעון:

 9מיליון  ₪אתם נותנים בחינם לאחד מעשירי הוד השרון ,תגידו לי אתם
נורמליים?

רינה שבתאי :צריך לקרוא לכל החבר'ה פנימה.
אתי ברייטברט :יגאל סיימנו את הנושא הקודם ,אנחנו עוברים להמשך של מחי קת החובות.
אמיר כוכבי:

רגע ,חכי רגע -

יגאל שמעון:

רגע ,שנייה ,שנייה( .משוחח בטלפון) הצביעו על ה  9 -מיליון .₪

אמיר כוכבי:

יגאל אנחנו רגילים שאתה מעדכן אנשים מתוך ישיבות ב  SMS -זה טלפון
חדש.

יגאל שמעון:

(משוחח בטלפון) טוב ,אני אדבר איתך ,אני אדבר איתך.

אמ יר כוכבי:

אתם יכולים להעלות מופע שניכם.

אתי ברייטברט :נמשיך בהמשך מחיקת החובות לפי הטבלה המצורפת והמסמך שקיבלתם.
אני מעלה להצבעה ,מי בעד?
רן יקיר:

מחיקת החובות חוץ מהסעיף הראשון.
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אתי ברייטברט :מי בעד המשך מחיקת חובות פרט לסעיף הראשון.
יגאל שמעון:

לא הבנתי על מה?

אתי ברייטברט :מי בעד? נאור -
יגאל שמעון:

הסבר.

אתי ברייטברט :עדי -
אמיר כוכבי:

שאר הסעיפים.

יגאל שמעון:

מה?

אתי ברייטברט :שאר הסעיפים פרט לסעיף הראשון.
יגאל שמעון:

מי? מה?

אתי ברייטברט :אתם קיבלתם את המסמך המצורף.
(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי :היה דיון והסבירו אחד לאחד.
יגאל שמעון:

אתה רואה שהוא בקואליציה .לא רק שהוא נלחם...

אתי ברייטברט :נאור ,רן -
רפאל בן מרדכי :אני מבקש שאף אחד לא ידבר פה יותר מחצי שעה ,אני עכשיו הייתי שעה
בחוץ.
אתי ברייטברט :רפי ,משה -
נאור שירי:

יגאל ,אם אתה צריך התייעצות סיעתית ,צא בבקשה החוצה ותתייעץ עם
הסיעה.

אתי ברייטברט :כנרת ,עדי ,רינה ,יעל ואמיר .אנחנו ממשיכים לסעיף הבא -

יגאל שמעון:

הערה לפרוטוקול -

אמיר כוכבי:

רגע ,רגע -

יגאל שמעון:

שאלתי שאלות לא ענו לי בנושא של מחיקת חובות -

כנרת א .כהן :הייתה י שיבה שהתכנסה...
יגאל שמעון:

זה מועצת עיר ,זה מועצת עיר -

אמיר כוכבי:

בני ,בוא תסביר לחבר המועצה יגאל שמעון.

יגאל שמעון:

חברים ,זה מועצת עיר יש פה צילום -

אמיר כוכבי:

הכול בסדר יגאל.
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יגאל שמעון:

הכול מוסרט.

אמיר כוכבי:

יגאל.

יגאל שמעון:

שקיפות.

אמיר כ וכבי:

טוב .יגאל ,אני אוציא אותך כי אתה מפריע.

יגאל שמעון:

אני לא הוצאתי אותך אף פעם .גם כשצעקת.

אמיר כוכבי:

האמת שיש כותרות בעיתונים שמראות אחרת .כן ,קדימה.

בנימין זיני:

כן יגאל ,מה השאלה?

יגאל שמעון:

הסבר...

בנימין זיני:

אנחנו בעצם מביאים חלק מהתהליך אמרתי ואני אחזור שוב ,שאנחנו לאט
לאט מצמצמים את יתרת החייבים שיש בנושא ארנונה .אנחנו בעצם
מביאים לפה לפי נוהל מחיקה  339ו  , 338 -בעצם הסכמי פשרה שמגיעים
מתוקף הסעיפים האלה ,כמובן שכל דבר כזה עובר תהליך של בדיקה
מקצועית ,בדיקת עורכי דין עד שזה מגיע לוועדה שי ושבים בה מנכ"ל ,יועץ
משפטי וגזבר ומחליטים .הפשרות פה יכולות להיות או פשרות לפרטיים
כמו שאתה אומר ,תפתח את הפרוטוקול תראה שאנחנו גם מורידים אפילו
יותר מ  80% -מיתרת החוב והקרן בשביל לחתור להגיע לידי פשרה .יכול
להיות מקרים וכבר ציינתי את זה בעבר שמופיעים יתרת חוב עם תעודת
זהות שבעצם כשאני מחפש מי שעומד מאחוריה אז אין ,תעודת הזהות היא
שגויה ,ואז אנחנו נאלצים למחוק את החוב הזה .כי בעצם אי אפשר לאתר
מי עומד מאחורי החוב .כנ"ל גם לגבי מגורים וגם לגבי עסקים.

יגאל שמעון:

יש פה חובות של אנשים פעילים כבר שנמצאים ,עסקים פעילים?

עדי ברמוחה :זה מגורים ,זה לא עסקים.

בנימין זיני:

סליחה רק מגורים.

יגאל שמעון:

אין שום -

עדי ברמוחה :כתוב לך שזה למגורים.
בנימין זיני:

הכול בפרוטוקול.

יגאל שמעון:

זאת אומרת שסנילביץ' זה העסק היחיד.

עדי ברמוחה :כתוב ,כתוב למעלה בחלקת מגורים.
בנימין זיני:

כן ,אבל אנחנו מטפלים גם וגם ,במקרה הספציפי פה -

יגאל שמעון:

אז למה לא הבאתם גם עסקים?
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בנימין זיני:

כי כנראה זה לא מבושל מספיק .במועצה הקודמת נכון? ב  3 -מועצות
קודמות שאישרנו כבר משהו בתהליך הזה ,אז היו גם שם עסקים.

רפאל בן מרדכי :רגע ,החובו ת של סנילביץ' זה לא היה כשיגאל היה ראש ועדת משנה?
אמיר כוכבי:

רפי אתה בניגוד עניינים.

עדי פ .אנקורי:

רפי די ,אל תחזור.

יגאל שמעון:

הבנת למה אמרתי לך -

רפאל בן מרדכי :אני רק בניגוד עניינים אחד.
יגאל שמעון:

שירי ,הבנת למה אמרתי לך שהוא בקואליציה? הבנת?

אמיר כוכבי:

יגאל -

רפאל בן מרדכי :על זה אני רוצה בבקשה זכות דיבור ,ואני מבקש שזה יירשם.
אמיר כוכבי:

יגאל ,יגאל -

רפאל בן מרדכי :רגע אני מבקש -
אמיר כוכבי:

אבל זה -

רפאל בן מרדכי :לא ,לא ,אני מבקש תשובה.
אמיר כוכבי:

על מה?

נאור שירי:

אתה מבקש שאלה.

רפאל בן מרדכי :לא ,לא ,תשובה יגאל שמעון אמר משהו ,אני מבקש -
נאור שירי:

לא עליך ,לא עליך.

עדי פ .אנקורי:

כבר שאלנו את השאלה ,עזוב.

אמיר כוכבי:

אתה יכול בסוף הישיבה אני אתן לך לפנים משורת הדין דקה לענות -

יגאל שמעון:

רפי ,אני לא אצביע לעמיר פרץ אתה יו דע.

רפאל בן מרדכי :אני יודע.
אמיר כוכבי:

יגאל ,יגאל -

רפאל בן מרדכי :אתה אף פעם לא תצביע למישהו טוב ,רק למי שכדאי.
אמיר כוכבי:

יגאל ,אני רק רוצה להגיד לך -

רפאל בן מרדכי :אתה כדאיניק.
אמיר כוכבי:

אני לא יודע אם שמת לב ,אבל ב  8 -החודשים האחרונים הורדנ ו ארנונה,
קידמנו תכניות לפיתוח אזורי התעסוקה ,פתחנו שנת לימודים בכיף ,גמרנו
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פרויקטים שלפני  6חודשים אף אחד לא חשב שיהיו רלוונטיים ,אתה יודע
איך זה קורה? בזכות עבודה של אנשים ,גברים ,נשים ,חברות וחברי
קואליציה ,אתה מוזמן גם ,תאמין לי יש לנו הרבה במה להעסיק אותך.
נאור שירי:

אני אשמח לעזור בחיי.

יגאל שמעון:

אתה רוצה שאני אדבר על זה?

אמיר כוכבי:

אחר כך.

יגאל שמעון:

בוא ,בוא ,מאחר שביקשת -

אמיר כוכבי:

קדימה ,הנושא הבא ,לא ביקשתי.

יגאל שמעון:

לא ,אתה דיברת על זה.

אתי ברייטברט :רגע ,אז מי מתנגד? הצבענו רק מ י בעד .מי נגד ההצבעה? מי נגד הנושא
השני ,כל שאר החובות .אתה בעד?
======================================================
הצבעה :מחיקת חובות – סעיף 2-3
 11בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,עדי פרילינג אנקורי ,
יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :145/19
מועצת העירייה מאשרת מחיקת חובות והסכמי פשרה סעיפים  2-3כפי שהוצגו לחברי המועצה (בטבלה
המצורפת בנספח א' – של הגזבר בסדר היום)
=============================================================

ב .בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית הספר היסודי (חדש ברח' נחשון ,הוד השרון).
אתי ברייטברט :נעבור לסעיף הבא .בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר יסודי ברחוב
נחשון הוד השרון .אני לא אקרא את הפרטים ,הם מופיעים לכם בהזמנה.
יש למישהו משהו להגיד -
אמיר כ וכבי:

מה הבעיה ,מנהלת בית הספר ומנהלנית בית הספר.

אתי ברייטברט :יש פה חשבון לרשות מורשי החתימה שזה מנהלת בית הספר והמנהלנית,
ויש את חשבון ההורים של מנהלת בית הספר ,מנהלנית בית הספר ונציג
ההורים שטרם נבחר.
אמיר כוכבי:

מעולה.

יגאל שמעון:

מה זה?
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אתי ברייטברט :אני מעלה להצבעה ,מי בעד?
אמיר כוכבי:

חשבון הורים יגאל לבית ספר נחשון.

אתי ברייטברט :סעיף ב' .אמיר ,נאור ,עדי ,רן ,רפי ,יגאל ,משה ,כנרת ,עדי ,רינה ויעל.
======================================================
הצבעה :בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית הספר היסודי (חדש) ברחוב נחשון
 11בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,עדי פרילינג אנקורי ,
יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :146/19
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לבית הספר היסודי (החדש) ברחוב נחשון עפ"י הפרטים
בבנק דיסקונט סניף  187ברחוב הבנים הוד"ש
 .1חשבון הרשות :מורשי החתימה הם:
אורית רון
מנהלת בית ספר-
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-

ת.זxxxxxxx .
ת.זxxxxxxx .

חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר בצירוף חותמת בית הספר
תחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון ,מורשי החתימה הם:
ת.זxxxxxxxx .
אורית רון
מנהלת בית ספר-
ת.זxxxxxxxx .
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-
ייבחר בתחילת שנת הלימודים
נציג ההורים
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר או חתימתו של נציג ההורים,
בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
======================================================

ג .בהתאם להחלטת המועצה שהתקבלה בישיבה  9/18מיום  25.7.18המאשרת לסייעות הבוקר בגני
הילדים עבודה נוספת במסגרת צהרוני גני הילדים המופעלים על ידי החברה לקידום החינוך
והתרבות.

אתי ברייטברט :הלאה נמשיך לסעיף הבא .אני רק רוצה לציין ,יש לנו כאן עכשיו בסעיף
ג' מ  1 -עד  12זה סייעות שמקבלות אישור לעבוד בעבודה נוספת במסגרת
הצהרונים תחת החברה לקידום החינוך והתרבות .ועל מנת שלא נקרא
אחד אחד אם יש התנגדות לאיזה שהוא עובד מסוים אז תע לו את זה
כרגע ,אם לא נצביע כמקשה אחת על כל העובדים שהגישו בקשה לעבודה
נוספת.
אמיר כוכבי:

מזכיר לכם שזה כוח אדם ,אז אם אתם רוצים לדבר ספציפית על שמות
תגידו כדי שנעצור.
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יגאל שמעון:

לא ,לא.

אתי ברייטברט :לא להעלות אבל שמות מצנעת הפרט.
יגאל שמעון:

אני לא מדבר על שמות ,אני חושב שלא מדובר פה על צנעת הפרט ,מדובר
על סייעות בסך הכול שממשיכות לעבוד ,זה לא בקשה לעבוד עבודה
נוספת כי יש להם בעיה כלכלית וכמו שאחרים שמבקשים.

אמיר כוכבי:

מבחינת החוק כדי לאפשר להם עבודה -

יגאל שמעון:

כן ,אבל זה לא מדובר על -

אמיר כוכב י:

ב  2 -גופים ציבוריים צריך להביא את זה למועצת עיר -

יגאל שמעון:

בסדר ,אין לי בעיה .אבל לא מדובר על סייעות שיש להם בעיה כלכלית
שהם מבקשים לעבוד שנה אחת.

רינה שבתאי :לא ,מדובר על צרכי מערכת -
יגאל שמעון:

צרכי מערכת.

רינה שבתאי :צרכי מערכת לניהול וטיוב המער כת ,זה הכול.
יגאל שמעון:

בסדר ,כי ברגע שאת מאשרת זה לשנה אחת .נכון?

אמיר כוכבי:

אתה לא יכול לא לאשר.

עדי פ .אנקורי:

אבל יש חוסר בסייעות אז למה לא?

אמיר כוכבי:

לא ,הוא יודע.

עדי ברמוחה :הוא לא אמר -

יגאל שמעון:

לא אמרתי ,את לא מקשיבה לי ,למה את לא מק שיבה לי? את תמיד -

עדי פ .אנקורי:

אתה מקשיב לנו מתי?

יגאל שמעון:

אני תמיד מקשיב לך.

אמיר כוכבי:

יגאל תמיד מקשיב.

יגאל שמעון:

אני רק אומר ההחלטה שלנו ,זאת אומרת בשנה הבאה אתה תביא את זה
עוד פעם -

עדי ברמוחה :אין ברירה אחרת -
אתי ברייטברט :זה גם משתנה.
עדי ברמוחה :זה משתנה.
רינה שבתאי :זה משתנה הסייעות בדינמיקה ,זה כל הזמן משתנה.

44

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  15/19מיום 03.09.19

אמיר כוכבי:

תשובה יותר מורכבת תהיה שלשנה הבאה אנחנו מקווים לפתור את
הבלגן של משרד החינוך ...עם סייעות -

יגאל שמעון:

אז הנה נתתי לך את הבמה עם  sayשראש העיר באמת עושה דברים
לט ובת העיר -

אמיר כוכבי:

ומחפשים -

יגאל שמעון:

ופותר את הבעיות -

אמיר כוכבי:

ובודקים את הדרכים לפתור את הבעיות -

יגאל שמעון:

כל הכבוד ,זה מה שאני אומר.

אמיר כוכבי:

בכל התחום הזה ,לא פשוט ,אבל עובדים על זה .זה כרגע הפתרון שיש.

יגאל שמעון:

תקשיב מה אנחנו עוש ים ,מסתירים את השמות שלהם כאילו הם -

אמיר כוכבי:

כי זה הסעיף בחוק ,מה אני אעשה?

עדי ברמוחה :זה צנעת הפרט.
יגאל שמעון:

על מה צנעה אין להם בעיות.

אמיר כוכבי:

כוח אדם .זה עניין כוח אדם פרופר .מי בעד?

אתי ברייטברט :אני מעלה להצבעה -
יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט :את הרשימה .פה אחד מהמשתתפים?

דובר:

כן.

======================================================
הצבעה :היתר לעסוק בעבודה נוספת לסייעות הבוקר בגני הילדים במסגרת צהרוני גני הילדים המופעלים
ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות.
 11בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,עדי פרילינג אנקורי ,
יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :147/19
בהתאם לסעיף ( 180א) ו(-ב)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד עירייה לעסוק בעבודות חוץ
גם על מנת לקבל פרס"
מועצת העירייה מאשרת את בקשת  12הסייעות (כפי שהוגש בנספח ב' לחברי המועצה בסדר היום) לעסוק
בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנה עד לתאריך . 02.09.20
=============================================================
אתי ברייטברט :תודה רבה.
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אמיר כוכבי:

תודה רבה חברים ,אחלה ישיבה.

______________
אמיר כוכבי
ראש העירייה

_______________
אתי ברייטברט
מרכזת ישיבות המועצה
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