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עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/21
מיום רביעי  ,י"ד בשבט תש פ"א 27.01.2021 ,

חברים :

אמיר כוכבי

-

יעל עבוד ברזילי -

חברת מועצה

נאור שירי

-

חבר מועצה

רן יקיר

-

חבר מועצה

רינה שבתאי

-

חברת מועצה

כנרת אלישע כהן

-

חברת מועצה

חיים שאבי

-

חבר מועצה

יגאל שמעון

-

חבר מועצה

מאיר חלוואני

-

חבר מועצה

נדב דואני

-

חבר מועצה

עדי ברמוחה

-

חברת מועצה

ראש העירייה

חסרים:
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משה חנוכה

-

חבר מועצה

ארנון אברמוב

-

חבר מועצה

עדי פרילינג אנקורי

-

חברת מועצה

אביבה גוטרמן

-

חברת מועצה

אלון גלבוע

-

חבר מועצה

רפאל בן מרדכי

-

חבר מועצה

סגל:
רן היילפרן

-

מנכ"ל העירייה

רונן ויניק

-

יועמ"ש העירייה

בנימין זיני

-

גזבר העירייה

מוטי פרוינד

-

מבקר העירייה

איילת לרר מילאנו -

מנהלת מח' נכסים

זאב מנדלמן

-

מנהל אגף הגבייה

סמדר צברי

-

סגנית מנהל מח' גביה ויח' אכיפה

אתי ברייטברט

-

מנהלת מחלקת תיאום ובקרה ומרכזת ישיבות מועצה

על סדר היום:
.1

אישור מועצת העיר לבקשת תנועת הצופים העבריים בישראל (מספר עמותה
 )580028454להקצאת המבנה ברח' החומש בהוד השרון ,הידוע גם כחלקות  482ו-
 483בגוש  ,6411למטרת מועדון לתנועת הנוער וזאת לתקופה של  5שנים.
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.2

אישור מועצת העיר לבקשת עמותת ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות
(מספר עמותה  )580057321להקצאת המבנה ברח' הבנים ,הידוע גם כחלק מחלקה
 227בגוש  ,6456למטרת "ביגודית" מבנה קהילה ורווחה וזאת לתקופה נוספת בת
שנתיים.

.3

מחיקת חובות ו/או הסכמי פשרה.
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א ת י ברייטברט :

ערב טוב לכל חברי המועצה וכל הנוכחים כאן בישיבה .
אנחנו ה יום ערב ט " ו בשבט יום רביעי  27.1.21ישיבה
מספר  , 1/21אנחנו נפתח את ישיבת המועצה בדברי
פתיחה ועדכונים של ראש העירייה מר אמיר כוכבי ,
בבקשה .

אמיר כוכבי :

אני בונה מתח  .ערב טוב לכולם  ,נתחיל בשגרה לצערנו
בכמעט שנה אחרונה במספר עדכונים סביב המאבק
העירוני

להת פשטות

שלנו

מגפת

הקורונה .

נעדכן

שבנתונים המעודכנים אנחנו עומדים כרגע על 242
חולים

בעיר ,

רובם

כמעט

כולם

מאושפזי

בית

6

מאושפזים בבתי חולים  .מצד שני  ,ביחד עם התחלואה
שעדיין קיימת ואנחנו רואים אותה  ,העיר מוגדרת צהובה
על פי הרמזור  ,שלצערנו ממועד כניסתו לתוקף עוד לא
ב אמת קיבל את הביטוי שהוא היה אמור לקבל  ,לפחות
כשקובעי המדיניות החליטו על המתווה הזה  ,ואנחנו
רואים

שהאכיפה

במדינה

ממשיכה

להיות

לא

דיפרנציאלית ולא נעשית על פי נתוני תחלואה  ,ואנחנו
לא מחפשים להוציא לעצמנו עין  ,כדי להוציא למישהו
אחר ,

ולכן

אנחנו

ממשיכים

להקפיד

על

ההנחיות ,

ולהבטיח את הבריאות העירונית  ,כאילו יש רמזור כאילו
אנחנו

מאמינים

שאנחנו

נחזור

לשגרה

באופן

לכשיתאפשר  ,הליך מקביל נוסף שבעצם נועד לחזק את
האוכלוסייה גם במאבק בהתמודדות עם הנגיף  ,וגם
בהמשך הוא כמובן הליך החיסונים  .אני שמח לעדכן
שמהשבוע הזה פועלים בע יר  3מתחמי חיסונים משותפים
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של קופות החולים ועיריית הוד השרון  ,מתחם החיסונים
של כללית  ,שהיה הראשון לפעול בעיר באולם הדרים ,
מתחם החיסון של מאוחדת בקניון שרונים  ,מאוחדת עד
לא מזמן חיסנו בסניף עצמו  ,עכשיו הם במתחם מסודר
בקניון שרונים  ,והמתחם השלישי והמשמעותי ש הצטרף ,
מתחם מכבי באולם הספורט של בית הספר הירוק  .לדבר
הזה יש חשיבות והתאמצנו עליו במיוחד  ,כדי להבטיח
שזה יקרה גם כשראינו שבערים אחרות מתחמים נסגרים ,
מתוך הבנה שככול שאנחנו מנגישים יותר את היכולת
באמת להגיע לחיסונים האלו  ,אחוז האוכלוסייה המחוסנת
עולה  ,את הת וצאות אנחנו רואים כל יום גם במספרים
שאנחנו מקבלים מקופות החולים במשרד הבריאות  .גם
אתמול בחדשות ערוץ  12עדכנו שאוכלוסיית הוותיקים
של הוד השרון  60 ,ומעלה  ,היא מקום ראשון בארץ
באחוז ההתחסנות שלה  .אנחנו עושים מאמצים דרך
העירייה דרך אגף רווחה ומתנדבות ומתנדבים  ,להגיע
לאחוזים הבודדים באוכלוסייה הזאת שעדיין לא הגיעו
להתחסן  ,כדי לראות מה הסיבות  ,לראות אם אפשר
לעזור להם לעשות את זה  .ושוב מתוך אמונה שככה
אנחנו נצליח לצאת מהסיפור הזה כמה שיותר מהר  .נכון
להיום בכלל האוכלוסייה בעיר  ,מעל  25,000התחסנו
חיסון ראשון  ,כמעט  14,000כבר אחרי חיסון שני  ,אלה
נתונים משמעותיים  .אני מזכיר שנכון לכרגע על פי
הנחיות

משרד

הבריאות

האוכלוסיות

המחוסנות

או

המתחסנות הם גילאי  16עד  18וגילאי  40פלוס  .מהלך
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נוסף שאנחנו עשינו זה העברנו לקופות החולים את כלל
אוכלוסיות

ההוראה

שלנו ,

כשבניגוד

אולי

למצ ופה

שהתבקשנו להעביר את הרשימות האלו  ,לא העברנו רק
רשימות מורים  ,אלא מבחינתנו התייחסנו לכל צוותי בתי
הספר גני הילדים והמסגרות הפרטיות כנשות ואנשי
הוראה  ,מתוך הבנה שאם אב בית לא מחוסן ומסתובב
בבית ספר  ,זה בהחלט יכול להשפיע בעתיד לחזרה של
הלימודים  .ואנחנו עוק בים גם אחרי אחוזי ההתחסנות
בקרב האוכלוסיות הללו  ,וכמובן מעודדים את כל מי
שעדיין לא עשה זאת  ,ובוודאי אם הוא כבר יכול מבחינת
ההתוויות של משרד הבריאות כן לגשת ולהתחסן  .אני
אגיד בהקשר הזה שלמאבק או ההתמודדות עם נגיף
הקורונה  ,עול י ם לאחרונה לא מעט קולות  ,שמסבירי ם
שבעצם המאבק הזה עוד רחוק מלהסתיים גם עם
החיסונים  ,משתי סיבות בסיסיות  .חיסון קהילה חיסון
אוכלוסייה הוא אפקטיבי כשהקהילה מחוסנת מעל . 80%
ובעצם כל עוד גילאי  16ומטה לא מתחסנים  ,אין סיכוי
להגיע

הללו .

לאחוזים

לזה

נוסיף

גם

את

אלו

שמסיבותיהם הם בוחרים לא להתחסן  ,ובעצם יש כבר
איזה שהיא תפיסה  ,גם היה דו " ח של אמ " ן  ,גם בשיחות
שלנו במרכז לשלטון מקומי  ,גם עם מומחי בריאות  ,גם
עם

אנשים

שעוסקים

בעולמות

התוכן

של חיסונים

בביולוגיה ווירולוגיה וכל הדברים הללו  ,אנחנו מבינים
שהתפקיד המשמעותי שלנו כרשות כעירייה זה עכשיו
להסתכל קדימה  ,לראות גם לנתח את ההתמודדות שלנו
בשנה החולפת שהייתה כמו לכל המדינה ולכל העולם
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התנהלות יותר של בלת " מים  ,גם להפיק לקחים  ,אבל גם
לייצר את המדיניות ואת הפעילויות שיאפשרו לנו
להעביר גם את השנה הקרובה עם הבנה שהנגיף הזה
ימשיך ללוות אותנו  ,גם בהיבטים הללו ש אנחנו כבר
מכירים של כניסה לסגר יציאה מסגר  ,בין אם זה נקודתי
בין אם זה ארצי  ,ואנחנו צריכים כעירייה להיות ערוכים
לזה  .אנחנו עושים את החשיבה הזאת בקרב הנהלת
העירייה  ,אנחנו עושים את החשיבה הזאת גם על שולחן
המועצה  ,גם בעדכונים ובשיח סביב נושא הקורונה ,
שהוא לא ב מועצת העיר אלא בעדכונים הספציפיים
שרובכם אם לא כולכם נכחתם בהם  .אני כן אומר
מבחינת תפיסה עירונית  ,ההבנה שהדבר הזה עומד
להמשיך

ללוות

אותנו  ,צריכה להיות ללוות אותנו

בחשיבה שלנו על איך השנה הקרובה הולכת להיראות ,
גם מבחינה תקציבית גם מבחינת פעילויות וגם מבחינת
באמת הפקת הלקחים מה שעשינו עד כה  ,ואיך עושים את
זה עוד יותר טוב בשלבים הבאים  .נעבור לקצת עדכונים
אחרים  .אני אספר למי שלא שמע  ,שהוועדה המחוזית
שדנה

המטרו

בתוכנית

בטרם

הגשתה

לחוקרת

ההתנגדויות  ,קיבלה באופן די חסר תקדים את עמדת
הוועדה המקומית  ,המליאה המקומית של עיריית הוד
השרון בנוגע להסטת תוואי המטרו  .והמליצה למינהל
התכנון לבחון את שינוי הקו באופן שביקשנו שיעשה 2
דברים  :אחד יוציא את תוואי המטרו מהשכונות עם
הבנייה הנמוכה  .ושתיים ולא פחות חשוב  ,יעביר את
תוואי המטרו לאזור התעסוקה נווה נאמן  ,כדי לתת
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שירות ומענה ל אזור תעסוקה  ,מה שיאפשר לנו גם
להצמיח אותו  ,וגם לתת פתרונות תחבורתיים שיאפשרו
את המשך הפיתוח של אזור התעסוקה  ,שכרגע מוגבל
תכנונית בגלל פערים תחבורתיים שנקבעו בעבר  .מה זה
אומר שהוועדה המחוזית המליצה ? זאת שאלה טובה .
הוועדה המחוזית היא גוף ממליץ בעניין הזה  ,אב ל היא
גוף שמייצג את המדינה  .ובעצם מה שהיא אומרת למדינה
בהמלצה שלה לקבל את הדרישה שלנו  ,והתכנון של
המדינה היה פה לא מיטבי  ,ויש לשקול אותו מחדש  ,ביחד
עם ההתנגדות שאנחנו הכנו והוגשה  ,שהקיפה גם היבטים
תכנוניים וגם היבטים תחבורתיים וגם היבטים סביבתיים ,
ובוודאי היבטים כלכליים  ,ביחד עם ההתנגדות הזאת
האירוע הזה ממשיך להתגלגל אל שולחנה של ה חוקרת ,
ולאחר מכן אל מינהל התכנון  ,ואני מאמין שההיגיון
והנכונות של הדברים שהצגנו בהתנגדויות גם יתקבל
בערכאות הללו  ,ואכן נראה שינוי בתוואי המטרו  .זאת
הזדמנות טובה להגיד תודה לכל מי שעבד על הכנת
ההתנגדויות המאוד מפורטות הללו שקיבלו שבחים  ,גם
מול הוועדה המחוזית  ,הנהלת העירייה  ,למינהל הנדסה ,
לאגף תנועה  ,מינהל כספים  ,לכל חברות וחברי המועצה
שלקחו חלק בדיונים  ,כמובן מליאת הוועדה שאישרה את
ההתנגדויות הללו לפני שהגשנו אותן  .אני חושב שהדבר
הז ה הוא קריטי ומהותי לעתיד הכלכלי של העיר  ,וגם
ליכולת שלנו באמת לתת מענה בזמנים המאוחרים האלה
נקרא לזה  ,לתת מענה של תחבורה ציבורית אמיתית
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נגישה ויעילה להוד השרון  .עוד היבטים של תחבורה
ציבורית והניסיון להפוך את הוד השרון או להוציא את
הוד

השרון

מהפקק ,

פרויקט

מ היר

לעיר

שממשיך

להתקדם על פי הקצב המתוכנן  ,ואפילו קצת מקדים
אותו  ,בחודש וחצי הקרובים יגיעו לסיומן לשמחתנו
העבודות בצומת ז ' בוטינסקי  .אני מזכיר זה יפתח 2
נתיבים ממערב לכיוון דרום  ,זה יפתח  2נתיבים מדרום
לכיוון מערב  ,בעצם ירחיב מאוד את הצומת  ,יאפשר שם
תנועה ר חבה יותר יעילה יותר  .במקום הכיכר שעוד
אפשר לראות זכר לה  ,יוצב רמזור  ,וכמובן ביחד עם כל
שאר הדברים גם יגיע הפיתוח  .בעצם הדבר היחיד
שכרגע מעכב את סגירת הצומת זה עבודות מקבילות
שנעשות עם חברת החשמל  ,מתוך החלטה שלנו כדי
להטמין את קו החשמל לאורך דרך רמתיים  ,לפח ות
בשלבים של הפרויקט עד צומת הבנים מגדיאל  .בעצם
עכשיו מי שזוכר יש שם עמוד חשמל מאוד מרכזי  ,בונים
לו עכשיו תת " זים – תחנות חלופיות תת קרקעיות .
ובעצם ככה גם תתחיל ההטמנה  .בנוסף כל מי שראה את
הצינורות ושאל אותי מה זה  ,אז זה גם קו ניקוז חדש על
דרך רמתיים  ,להשלי ם מקומות על דרך רמתיים שאין
ולא היה בהם קו ניקוז קודם לכן  .אז אנחנו מקווים
לראות את ההתקדמות של העבודות הללו  ,ושבקרוב גם
נתחיל לראות את הפיתוח שאמור להיות בסופו של דבר ,
זה אומנם יהיה במקטעים  ,אבל זה כבר ייתן לנו משהו
לשאוף אליו  .נושא תכנוני אחרון שעלה על ס דר היום
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בשבועות האחרונים  ,אפילו בימים האחרונים  ,זה כל
נושא עיר תע " ש  .הוועדה המשולבת למחוז מרכז ומחוז
תל אביב החליטה על אישור תכנית הצל למתחם תע " ש ,
כל מה שלא מכיר או מכירה בבית  ,נגיד תכנית תע " ש
תכנית מאוד שאפתנית מאוד יומרנית מאוד גדולה  ,על
השטחים מערבית לה וד השרון  ,בין הוד השרון להרצליה
ורמת השרון  ,תכנית שהמדינה התחילה בקידומה לפני
עשרות שנים  ,במשך עשרות שנים היא לא זזה לשום
מקום  ,גם אישור תכנית הצל היום הוא בעצם אקט
הצהרתי  ,שנועד בעצם ממנו להתחיל לתכנן תכניות
מפורטות  .איפה עומדת עיריית הוד השרון ? עיריית הו ד
השרון בהיבט של תכנית תע " ש ש  52% -משטח התוכנית
הוא שטח מוניציפאלי של הוד השרון אומרת ביחד עם
הרצליה ורמת השרון  ,שאנחנו מתנגדים לתוכנית כפי
שהיא קודמה בשנים עברו  .לא כי אנחנו מתנגדים
לבנייה ,

אלא

כי

אנחנו

מבינים

שעקרונות

התכנון

והתפיסה של עירוניות חדשה  ,כפי שהיא קיימת היום לא
דומה בכלום לעקרונות התכנון שהמדינה נתנה לוועדות
המחוזית אי אז כשהם יצאו לדרך עם התוכנית הזאת  .מה
שבעצם אומרת תכנית הצל זה הקמה של עיר נוספת בין
הוד השרון להרצליה ורמת השרון  ,כשאני אומר עיר אני
מדבר על זה שבתוכנית שהם אישרו עכשיו מדובר על
 36,000יחידות דיור  ,בהוד השרון לצורך העניין יש כ -
 . 20,000בנוסף  2מיליון מ " ר של תעסוקה  ,כשאנחנו
מצביעים על כמה בעיות  .א ' קודם כל כמובן בעיית
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טיהור הקרקע  .בעיה שהמדינה מנסה להתחמק ממנה ,
הציעה פתרון בבית משפט לטהר תא שטח אחד  ,ושכל
הרשויות והמשרדים הממשלתיים שמתנגדים לתוכנית
יסכימו לקבל את התוכנית  ,אם תא השטח הזה יטוהר כמו
שצריך  .כמובן שהתנגדנו לכך  ,ועמדנו על זה שהשטח
כולו צריך להיות מטוהר  .הבעיה השנייה זה כמובן
הפגיעה הסביבתית  .בשטח ירוק פתוח בר טבעי שאפשר
לשקם אותו משנים של התעללות של גופים ביטחוניים ,
ולייצר בו פארק אמיתי לרווחת תושבות ותושבי כל
הערים מסביב  ,וגם הצענו פתרון לוועדה המשולבת ,
הראינו להם את השטחים הקיימים גם בהוד השרון גם
ברמת השרון גם בהרצליה  ,אמרנו להם שתכנון עירוני
צפוף ועדכני עם עירוב שימושים ועם פתרונות תחבורה
הרבה יותר רלוונטי ומתאים לצרכים של המדינה  ,מאשר
לבוא ולקחת את עתודת הקרקע האחרונה או אחת
האחרונות שנמצאות באזור הזה  ,ולהפוך גם אותה ...
ל בטון ומלט  .כאמור הוועדה המשולבת של  2הוועדות
המחוזיות

החליטה

לאשר

את

התוכנית ,

למרות

התנגדותנו  ,ובעצם עכשיו המאבק יעבור גם להליכים מול
מינהל התכנון  ,ואנ י מניח שבהמשך גם לבתי משפט .
נזכיר גם שאותה מדינה שמקדמת את התוכנית הזאת ,
יודעת גם בדיון אחר שהיה לפני כשבועיים להזהיר
בעצמה מהפגיעה הקשה של הבינוי המואץ על אגני
הניקוז  .אנחנו מדברים על אגן ניקוז ירקון  ,שכולנו
יודעים מה הוא מסוגל לעשות  ,ולכן גם זאת אחת
ההתנ גדויות שלנו  ,שאנחנו כאמור מדברים על טיהור

12

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  1/21מיום 27.01.2021

הקרקע

ומתן

הסובבות ,

כדי

אישור
לתת

לשימושים
את

המענה

ציבוריים

לרשויות

הנדרש

לצרכים

העירוניים  .אני אעדכן שאנחנו בשיח מול משרד הפנים
והלמ " ס – המרכז לשלטון מקומי וגם עיריית הוד השרון
אל מול מדד הלמ " ס שקובע דירוג סוציו אקונומי
לרשויות מקומיות  ,למי שלא יודע הוד השרון עלתה
לאחרונה מדירוג סוציו אקונומי  8לדירוג סוציו אקונומי
 . 9מרכז לשלטון מקומי מערער על עצם שיטת הדירוג ,
שבעצם בוחנת את החוסן של התושבות והתושבים ולא
של הרשות המקומית  ,ובעצם הדבר הזה משפיע על
תקציבים ממשלתיים  .אז אנחנו גם בתוך הסיפור הזה .
ואני אעדכן עדכון משמח נוסף  ,שבקרוב קצת עבר מתחת
לרדאר הבנייה  ,אבל ככה זה עושה את ההפתעה יותר
שמחה  .תוזמנו כולכם וכולכן לחנוכת החווה החקלאית
החדשה  ,אותה שיפצנו ועשינו בינוי חדש לגמרי במיליוני
שקלים  ,החווה החקלאית בגיל עמל  ,מתוך מטרה באמת
להרים גם את איכות החינוך במקום  ,גם את התנאים
במקום  ,וגם לייצר  ,ראינו בשנה האחרונה עד כמה השטח
הפתוח הוא חשוב וקריטי  ,כדי להצליח לתפעל מערכת
חינוכית  .החווה החקלאית החדשה תיתן לנו גם את
היכולות הללו  ,וגם את היכולות באמת לייצר שם מערכי
שיעור גם תוך כיתתיים בוודאי חוץ כיתתיים  .אז בהתאם
להנחיות משרד הבריאות וכו ' ,צפויה פתיחה משמחת של
החווה הזאת  .בדיוק בזמן פחות או יותר לט " ו בשבט .
לפני שנעבור להמשך סדר היום  ,אני לא יכול להתעלם
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מהמראה הקצת עצוב בעיניי של שולחן מועצה ריק
מחברות

וחברים ,

אני

חושב

שמועצת

הע יר

היא

דירקטוריון של העיר כדירקטוריון אמורים להישמע פה
קולות של כלל נבחרות ונבחרי הציבור  ,אנשים שהציבור
בחר בהם כדי לייצג את העמדות ואת הרצונות ואת
החלומות ואת התקוות  .רצה או רצתה שיטת הממשל
בארץ שחילקה את זה לקואליציות אופוזיציות  ,אני אומר
שוב כמו שאני או מר תמיד  ,אצלנו יש מקום לכולם
לעשייה לדחיפה קדימה של רעיונות של פרויקטים  .אני
לא רואה בבן אדם אופוזיציה או קואליציה  ,אני רואה בו
נבחר או נבחרת ציבור  .יעידו על כך גם כאלו שלא
נמנים על הקואליציה  ,ויודעים לקדם איתי את הדברים
שחשובים להם  .אני חושב שבחירה של חבר י מועצה
באופן כללי  ,לא להגיע לישיבת מועצה היא זלזול גם
בתושבות ובתושבים  ,גם בהנהלת העירייה שטורחת על
הישיבות  ,וגם אחד בשני  .אני אגיד עוד יותר שהדבר הזה
בהחלט מאכזב  ,כשהטענות שמלוות את ההחרמה הזאת הן
לא מחוברות למציאות  ,ישיבות המועצה שלנו בקדנציה
הזאת הן יש יבות ארוכות  ,לפעמים מאוד  ,אנחנו נותנים
לכולם את היכולת להתבטא ולהביא את מה שיש על
השולחן  ,אני לא חושב שאי פעם הפעלנו סטופר לפי
חוקי משרד הפנים  ,אלא נתנו את האפשרות לכל מי
שרוצה להתבטא  ,בוודאי בנושאים חשובים ונכונים  ,וגם
בנושאים שהבנו שהם רק עקיצות פוליטיות  .לצערי
דווקא היום בישיבה שנראית אולי קצרה ולא חשובה ,
אבל ישיבה שעוסקת בהקצאת קרקעות לעמותות לתנועות
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נוער  ,בוודאי בתקופה הזאת כשהעירייה כולה רתומה
למאבק

בהתפשטות

נגיף

הקורונה ,

ובמתן

שירות ,

ובפיתוח עתידי  ,ובדאגה לעתיד ולחוסן של העיר הוד
השרון  ,בוחרים לא להג יע ולהיתלות בכל מיני אילנות
ש קריים  ,דוגמא זה שלא מקשיבים להם  .על זה אני יכול
רק לתת כמה דוגמאות  ,שאני בטוח שלכל אחד ואחת פה
יש עוד כמה  ,על היעדרות מוועדות או על אי כינוסן גם
כשהיו " ר

הוא

מהאופוזיציה ,

על

הבקשה

של

חברי

האופוזיציה לעדכונים רציפים מראש העירייה על נושא
הקורונה שלהפתעתנו כמעט כל מי שנוכח בהם ובישיבה
האחרונה כל מי שנכח בהם זה רק חברי קואליציה  ,זאת
אומרת גם דברים שהאופוזיציה ביקשה ואמרנו אין בעיה
נעשה את זה בשמחה  ,אנחנו מבינים את הצורך ואת
החשיבות  ,בסוף האופוזיציה בוחרת לא להגיע  ,ואני
חושב שזה מערער עוד קצת את האמון הציבורי בנבחרות
ונבחרי הציבור  ,אני חושב שזה מחטיא את המטרה  .או
הסיור המשותף בעקבות ההצפות של חבר האופוזיציה
רפי בן מרדכי וחבר הקואליציה רן יקיר  ,שגם אליו לא
הגיעו נציגי האופוזיציה  .אני חושב שהדברים הללו
מערערים ואני יודע שלפעמים בפוליטיקה יש נטייה
לחשוב שהכול זה הצגה  ,והכול זה שואו  ,אבל בסופו של
דבר להניע את הארגון הזה את העירייה הזאת  ,לדאוג
לתושבות ולתושבים יש משמעות להכול  ,בוודאי גם
להשמיע את הכול  ,גם אם הוא לא תמיד צודק  ,גם אם
לפעמים הוא מעורר ויכוחים  .אני מקווה שחברות וחברי
המועצה מהאו פוזיציה לא ימשיכו לזלזל במועצה  ,ויחזרו
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כבר בישיבה הבאה  .אני חושב שזה הדבר הנכון גם
ציבורית גם אישית  ,בוודאי למי שרוצה להיות שליח
ציבור  .אני אסיים את זה כמובן במסר של צמיחה ,
ולהזכיר שמי שלא נוח לו הוא מרגיש שהוא יכול לעשות
יותר מאשר מה שהוא עושה היום  ,א ' מו זמן תמיד לדבר
איתי ואיתנו  ,וגם מוזמן ודלתנו בקואליציה פתוחה לכל
מי שמעוניין  ,למרות ששוב אני לא הרגשתי שאני עושה
את ההפרדות האלו  ,כשבאים אליי עם נושאים חשובים ,
אני חושב שלפחות כל מי שכאן גם היה עד לזה  .אז
נסיים את העדכונים בברכת צמיחה טובה לכולנו  ,אתי
שלך .
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.1

אישור מועצת העיר לבקשת תנועת הצופים העבריים בישראל ( מספר עמותה
 ) 580028454להקצאת המבנה ברח ' החומש בהוד השרון  ,הידוע גם כחלקות
 482ו  483-בגוש  , 6411למטרת מועדון לתנועת הנוער וזאת לתקופה של 5
שנים .

אתי ברייטברט :

אנחנו נעבור לסדר היום  .סעיף ראשון אי שור מועצת
העיר לבקשת תנועת הצופים העבריים בישראל  ,להקצאת
המבנה ברחוב החומש בהוד השרון  ,הידוע גם בחלקות
 482ו  483 -בגוש  , 6411למטרת מועדון לתנועת הנוער ,
וזאת לתקופה של  5שנים  .המלצות ועדת ההקצאות
מצורפות לכם כנספח א ' להזמנה  .הצעת ההחלטה  :מועצת
העיר

מאשרת

בקשת

את

תנועת

הצופים

העבריים

בישראל להקצאת המבנה ברחוב החומש למטרת מועדון
תנועת הנוער  ,לתקופה של  5שנים  ,וזאת בהתאם
להמלצת

ההקצאות

ועדת

למועצת

העיר

מיום

 . 24.1.2021נמצאת איתנו כאן איילת  ,אם מישהו רוצה
לשאול שאלות  .איילת היא מנהלת מחלקת הנכסים .
עדי ברמוחה :

רק שאלה קטנה  ,בהצעת ההחלטה לא צריך להיות רשום
עד מתי  ,תאריך אחרון ?

נדב דואני :

וגם למה זה  5שנים .

איילת לרר :

זה מצוין בהסכם .

רינה שבתאי :

כתוב  5שנים .
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איילת לרר :

אתם היום מאשרים את עצם ההקצאה  ,ואחרי זה אנחנו
גם את ההסכם מביאים לכם לאישור .

עדי ברמוחה :

אבל בעצם ההקצאה לא צריך להופיע תאריך ?

איילת לרר :

כתוב  ,תקופה של  5שנים .

אמיר כוכבי :

מיום האישור  ,זה בדרך כלל ככה ?

איילת לרר :

 ...כשהחוזה יבוא -

עדי ברמוחה :

אני זוכרת שבעבר זה היה  ,לכן אני אשמח שתבדקי את
זה  ,כי בעבר אני זוכרת שזה היה רשום  ,אני לא יודעת .

אמי ר כוכבי :

אבל אם זאת הקצאה קיימת ואנחנו רק מאריכים אותה -

עדי ברמוחה :

רק מאריכים .

אמיר כוכבי :

מדוע יש להביא שוב את ההסכם ?

איילת לרר :

כי ההסכם הוא לתקופה של  5שנים  .הסתיימה התקופה
של ה  5 -שנים  ,ובעצם יש צורך לבקשה חדשה ...

עדי ברמוחה :

מתי הסתיימה התקופה ?

א יילת לרר :

זה רשום לכם בהמלצה ב . 15.2 -

עדי ברמוחה :

היא ב  15.2 -תסתיים .

איילת לרר :

ה סתיים  15.2.2020 .הסתיימה תקופת ההקצאה .

עדי ברמוחה :

הא ב . 2020 -

איילת לרר :

כן .

עדי ברמוחה :

ונמצאים שמה ללא הקצאה ?

איילת לרר :

כרגע כן  .זה היה בתהליך בוועדת הקצאות .
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רן יקיר :

בכל מקרה אנחנו מדברים על אותו בניין אותו שטח ,
נכון ?

עדי ברמוחה :

כן .

אמיר כוכבי :

מלכתחילה בתנועות נוער ההקצאה נעשית מראש  ,זאת
אומרת המקום נבנה כתנועת נוער  .אני אעדכן גם שהיום
הייתי בקן רמתיים לראות את העבודות שכבר מתרחשות
שם  .ואני שמח לראות את הקן הזה מת חיל להתחדש
אחרי כל כך הרבה שנים  ,בקרוב גם יתחילו העבודות ,
הנה זו דוגמא טובה על שבט געש של הצופים  ,ורק לאחר
מכן לדעתי תגיע ההקצאה  ,זאת אומרת רק שהמבנה יהיה
גמור  ,למרות שאנחנו יודעים שההקצאה היא לתנועת
נוער  ,והפרוגרמה נעשתה גם לפי הצרכים של הצופים .

עדי ברמו חה :

אין

לי

לגבי

שאלה

העניין

שזה

מבנה

שהוקצה

מלכתחילה -
כנרת א  .כהן :

וזה גם מתחדש .

עדי ברמוחה :

הצופים והכול וזה מתחדש  ,והכול בסדר  .אבל אני קצת
לא מבינה למה זה -

נאור שירי :

לא  ,הקודם היה גם ל  4 -שנים .

איילת לרר :

יש לנו מספר הקצאות -

עדי ברמוחה :

רגע  ,אני לא מצליחה להבין למה מפברואר  2020זה לא
הגיע לשולחן  ,ולמה זה נמצא ללא הקצאה .
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נאור שירי :

אני יכול להוסיף גם שאלה ? הקודם היה ל  4 -שנים אני
רואה  ,מ  2016 -עד  , 2020זה פחות  ,זה היה . 3.5
 21.9.16עד ה - 15 -

איילת לרר :

למיטב זיכרוני גם הקודם היה ל  5 -שנים  ,אבל אני יכולה
לבדוק את זה  .יש לנו קבוצה של הקצאות שהסתיימו
לפני  ,במהלך השנה האחרונה  ,אנחנו נביא אותם גם
בישיבה הזאת גם בישיבה הבאה את כולם  .היו לנו 5
הקצאות של תנועות נוער ועוד  2מבנים של הרווחה ,
שהסתיימו במהלך השנה הזאתי  .היה שינוי במערכת
נכסים  ,אנחנו עברנו לחברה אחרת שעושה מעקב אחרי
כל ההסכמים  ,כל הנכסים נמצאים במערכת  .הייתה איזה
שהיא

תקלה

במערכת

שלא

הקפיצה

את

ההסכמים

שהסתיימו  .ניסינו כמה שיותר מהר לסגור את הפער הזה
בהליכי הקצאה מזורזים  .הגיעה לנו גם הקורונה באמצע ,
עשינו את התהליך  ,עשינו את כל התהליך כולו ואנחנו
מאשרים  ,נכון זה לא תקין  ,ואנחנו דאגנו שבמערכת
עכשיו יקפוץ לנו המועד שבו מסתיים ההסכם .
עדי ברמוחה :

מהרגע שאנחנו נאשר פה את ההקצאה כמה זמן ייקח עד
שיגיע ההסכם ? אתם מבינים שזה -

איילת לרר :

תוך חודש  ,תוך  30יום מיום אישור ההקצאה אנחנו
נעביר את ההסכמים לאישור  .כבר ב מועצה הבאה ,
כשאנחנו

מביאים

את

ההמלצות

ההסכמים -
עדי ברמוחה :

אפשר לדאוג שדברים כאלה לא יקרו

20

הבאות ,

יופיעו

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  1/21מיום 27.01.2021

איילת לרר :

של ההקצאות האלה  .אנחנו משתדלים  ,אנחנו עובדים  ,יש
לעיריית הוד השרון  5,000נכסים  400 ,מבנים  ,יש לנו
כאן לפעמים תקלות -

עדי ברמוחה :

קיבלת את ה עזרה שאת -

איילת לרר :

במיוחד כשיש כאן ...

עדי ברמוחה :

היית אמורה לקבל ?

איילת לרר :

סליחה ?

נאור שירי :

 5,000נכסים ?

עדי ברמוחה :

קיבלת את העזרה שהיית אמורה לקבל ?

איילת לרר :

מקווים שהגיע ה  ,כן .

נאור שירי :

רגע למה ל  5 -שנים ?

איילת לרר :

אנחנו נביא לכם -

נאור שירי :

למה לא לעשות את זה ל  10 -שנים סתם ?  15שנים ?

איילת לרר :

כעיקרון יש לנו נוהל הקצאה לעיר שאושר בעבר
במועצת

העיר ,

אנחנו

נביא

לכם

במהלך

החודשים

הקרובים לאישור נוהל מעודכן  ,שכמובן תוכלו לשיקול
דעתכם להחליט על תקופה יותר ארוכה  .אבל כעיקרון
המחשבה היא שכשמדו בר במבנה של העירייה  ,אנחנו
רוצים אחת לתקופה  ,גם אם זה תנועת נוער  ,גם שמעל
תנועת הנוער יהיה איזה שהוא  ,נקרא לזה חרב  ,אבל
שאחת ל  5 -שנים נבוא למועצה  ,נראה שבאמת אותה
תנועת נוער עושה שימוש במבנה הזה  ,שאין שינויים
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בגופים  ,תקופה של  5שנים היא תקופה יחסית ארוכה ,
אנחנו בודקים את השימוש ואנחנו מחדשים אותו אחת ל -
 5שנים .
אמיר כוכבי :

רק אמרתי מקודם על עבודות הנוער העובד שבשבט
געש  ,נגיד גם שאנחנו לקראת הגשת תכניות לסניף חדש
לבני עקיבא  ,גם הדבר הזה יקרום עור וגידים  ,אני מקווה
שבשנה הקרובה  .עוד שאלות ?

אתי ברייטברט :

אפשר להעלות להצבעה ? מי בעד אישור הבקשה של
תנועת הצופים ? אמיר  ,מאיר  ,רן  ,רינה  ,יגאל  ,יעל -

עדי ברמוחה :

פה אחד .

נדב דואני :

יש לך ישיבה קלה היום .

אתי ברייטברט :

לא משנה אני רק אציין לפרוטוקול גם מי נוכח  .יעל ,
נאור  ,עדי  ,נדב וכנרת  ,פה אחד מהמשתתפים .

============ =============================
====
אישור בקשת תנועת הצופים העבריים בישראל להקצאת המבנה ברח' החומש בהוד השרון.
הצבעה:
 10בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי,
נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת כהן אלישע.

החלטה מס' :1/21
מועצת העיר מאשרת את בקשת תנועת הצופים העבריים בישראל ( מס' עמותה )580028454
להקצאת המבנה ברח' החומש בהוד השרון ,הידוע גם כחלקות  482ו 483 -בגוש  ,6411למטרת
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מועדון לתנועת הנוער לתקופה של  5שנים וזאת בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות למועצת העיר
מיום 24.1.2021

=========================================
====

.2

אישור מועצת העיר לבקשת עמותת ויצ "ו – הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות ( מספר עמותה  ) 580057321להקצאת המבנה ברח ' הבנים  ,הידוע גם
כחלק מחלקה  227בגוש  , 6456למטרת " ביגודית " מבנה קהילה ורווחה וזאת
לתקופה נוספת בת שנתיים .

אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף הבא  .אישור מועצת העיר לבקשת עמותת
ויצ " ו  ,הסתדרות עולמית לנשים ציוניות  ,להקצאת המבנה
ברחוב הבנים  ,הידוע גם כחלק מחלקה  227בגוש 6456
למטרת ביגודית  ,מבנה קהילה ורווחה  ,וזאת לתקופה
נוספת בת שנתיים  .ההמלצות של ועדת הקצאות מצורפות
לכם כנספח ב ' להזמנה  .הצעת ההחלטה  :מועצת העיר
מאשרת את בקשת עמותת ויצ " ו להקצאת המבנה ברחוב
הבנים  ,הידוע גם כחלקה  227בגוש  6456למטרת
ביגוד ית  ,מבנה קהילה ורווחה  ,וזאת לתקופה נוספת בת
שנתיים  ,בהתאם להמלצת ועדת הקצאות למועצת העיר
מיום . 24.1.21

עדי ברמוחה :

גם הם נמצאים ללא ...

נאור שירי :

אני לא מבין את הזמנים .
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איילת לרר :

זה

רשום

לכם

בהמלצה

בסעיף

הראשון ,

התקופה

הסתיימה בינואר  .זה חלק מאות ם  5הס כמים  .למה
שנתיים ? המתחם כולו הוא מתחם שמיועד לפי תכנית
חדשה לפיתוח  .המבנה עצמו מיועד להריסה  ,הארכה של
התכנון שבטווח של שנתיים  ,שנה מהיום  ,אנחנו נצטרך
לפנות את המבנה הזה  ,ולכן ההקצאה היא בעצם לתקופה
קצרה עד שיהיה פיתוח  .במקביל אנחנו בוחנים מבנים
חלופיים לשי רות הזה -
נאור שירי :

אי אפשר נגיד על תנועות נוער לעשות יישור קו ? זאת
אומרת נגיד נחליט בעוד חודש שמהיום לעוד  5שנים כל
תנועות הנוער  ,כאילו לאפס את ההקצאות .

איילת לרר :

לכל תנועת הנוער המבנים הקיימים יש להם הסכמים
בתוקף .

נאור שירי :

לא  ,אבל כל אחד בתאריכים ש ונים .

איילת לרר :

כי כל אחד נכנס במקום במועד אחר  ,יש מבנים חדשים
שנבנו  ,וההסכם כל פעם -

אמיר כוכבי :

זו הצעה סך הכול פרקטית שתעשה סדר ל -

נאור שירי :

כן  ,אם יש לנו תנועות נוער -

אמיר כוכבי :

למועצות הבאות .

איילת לרר :

אפשר להתחיל להקצות אותם לתקופות שונות ואז -

מאיר חלוואני :

פרקי זמן שיביא את כולם ליישורת אחת .

אמיר כוכבי :

אני חושב שמה שאפשר לעשות  ,אם ההקצאה היא
לתנועות נוער היא ל  5 -שנים  ,מעכשיו לחבר את הנתון
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לפלוס  ,זאת אומרת אם צריך לתת  5שנים ו  4 -חודשים ,
בקיצור שיגיע פחות או יותר באותו זמן  ,שבמכה אחת
הדברים קורים  ,עושים את הבדיקה מאשרים או לא
מאשרים  ,עושים את הבדיקה פעם אחת ומביאים את
כולם .
איילת לרר :

בסדר גמור .

אמיר כוכבי :

אני חושב שיש בזה היגיון .

אתי ברייטברט :

יש למישהו משהו להוסיף ?

רינה שבתאי :

אני רוצה רגע לגבי ויצ " ו  .מכיוון שיש לנו שנתיים
עכשיו להיערך  ,הביגודייה הזאתי פועלת מאוד יפה  ,היא
מאוד צפופה  ,היא צריכה שטח הרבה יותר גדול  .אני
מציינת את זה היום בראייה קדימה  .זו פעילות קהילתית
מדהימה  ,זו פעילות קהילתית שמכניסה גם כסף לצורך
פעילות קהילתית אחרת  .היא מעודדת מחזור  ,יש בה את
כל המרכיבים החיוביים  .אני מ ציעה שנעשה בבוא היום
את החשיבה  ,כשמפרקים את המקום הזה ומזיזים אותו
למקום אחר  ,שיהיה לנו מקום הרבה יותר מכבד והרבה
יותר ראוי  ,כדי שהיקף הפעילות יגדל  ,אפשר לעשות עם
זה עוד הרבה הרבה דברים נוספים .

אמיר כוכבי :

יש מודלים גם ברשויות אחרות -

רינה שבתאי :

נכון .

א מיר כוכבי :

של ממש גם מרכז ולצידו חנות -

רינה שבתאי :

נכון .

25

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  1/21מיום 27.01.2021

אמיר כוכבי :

כל מיני דברים כאלה .

רינה שבתאי :

אפשר לעשות מזה המון  .כולל תיקון מכשירי חשמל
זמינים קטנים וגדולים וכל מיני  .אני חושבת שהייתי
מעודדת מאוד את הכיוון הזה .

אמיר כוכבי :

כל אחד יכול להתחבר ג ם לכל מדיניות הפינוי  ,לא
דיברנו על זה בעדכונים  .הכניסה של המחזור האלקטרוני
והצמיחה בכמויות  ,אפשר בהחלט לייצר את זה גם כן
כמשהו משותף .

אתי ברייטברט :

אוקיי  ,אפשר ? אני מעלה להצבעה  ,מי בעד ? כולם פה
אחד מהמשתתפים ?

נדב דואני :

פה אחד כן .

עדי ברמוחה :

כן .

אתי ב רייטברט :

תודה רבה  .תודה לאיילת .

=========================================
====
אישור בקשת עמותת ויצ"ו להקצאת המבנה ברח' הבנים.
הצבעה:
 10בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי,
נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת כהן
אלישע.
החלטה מס' :2/21
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מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (מספר עמותה
 )580057321להקצאת המבנה ברח' הבנים ,הידוע גם כחלק מחלקה  227בגוש  , 6456למטרת
"ביגודית" מבנה קהילה ורווחה וזאת לתקופה נוספת בת שנתיים ,בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות
למועצת העיר מיום .24.1.2021

=========================================
====
.3

מחיקת חובות ו /או הסכמי פשרה .

אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף  3בהזמנה  ,מחיקת חובות ו  /או הסכמי
פשרה  .הסדרת תהליך מחיקת החובות נעשה על פי חוזר
מנכ " ל  . 5/2012מועצת העירייה מתבקשת לאשר את
הבקשות כדלקמן  20 :בקשות למחיקת חובות  5 ,בקשות
להסכם פשרה ובקשה  1לפריסה מחודשת של יתרת
הפשרה  .בני ? יש כאן איזה שהם ניגודי עניינים ?

ע די ברמוחה :

כן  ,לי יש ניגוד עניינים באחד ה -

רן יקיר :

מצביעים על זה אחד אחד או -

עדי ברמוחה :

לא יודעת  ,לי יש ניגוד עניינים באחד ה -

אתי ברייטברט :

רק אחד יש כזה ?

עדי ברמוחה :

כן .

אתי ברייטברט :

אם רק את ורק אחד אז נבודד אותו  ,ונצביע עליו -

בנימין זיני :

אפשר להצביע למעט -

אתי ברייטברט :

ואת כל השאר כמקשה אחת .

עדי ברמוחה :

אני לא יודעת  ,בפעם הקודמת הצבענו אחד אחד .
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נדב דואני :

בני  ,אפשר את הרשימה בבקשה גם  ,יש לך עוד עותק ?

עדי ברמוחה :

פעם שעברה הצבענו אחד אחד  ,אני רק מזכירה .

מאיר חלוואני :

כתבו לך בקשה להזמין לפנ י כן .

נדב דואני :

אני ראיתי חצי שעה וזה וזה -

מאיר חלוואני :

לא  ,אפשר חצי שעה או לפני .

עדי ברמוחה :

צריך עם השמות כדי לדעת -

נדב דואני :

אני אמרתי שלדעתי בכלל לא צריך לחשוף  ,ואז אין לאף
אחד ניגוד עניינים  ,כי אתה לא יודע מי  .אלא אם פנו
אליך  ,ואז אתה יודע שפנו  ,אז אתה אומר פנו אליי
והייתי חלק מזה  ,אז אתה לוקח צעד אחורה אני אין לי
בעיה  ,אני לא מכיר  ,לא יודע  ,ולכן אני לא בניגוד
עניינים  ,זה הכול  .ניגוד עניינים זה כשאתה יודע  ,שאתה
עושה משהו שהוא בבעיה .

אמיר כוכבי :

נסביר למי שצופה בחוץ  ,תהליך מחיקת חובות הוא
תהליך ש מונה  ...אתה רוצה להסביר בני איך הוא עובר ?
מה פורמט העבודה עליו עד שזה מגיע לכאן .

בנימין זיני :

בעיקרון תהליך מחיקת חובות אנחנו פועלים לפי סעיפים
 339 , 338לפקודה  ,בעצם הנחיות של משרד הפנים איך
פועלים במידה ונדרש למחוק מספרי העירייה חובות ,
בעיקר מארנונה  .כמו בן שהתהליך מבוקר על ידי בדיקה
מקיפה להיתכנות החוב  ,עומק החוב  ,מה העירייה עשתה
כפעולות לצורך הגבייה  ,ועוד אלמנטים נוספים  .זה עובר
מסלול של בדיקה מקצועית באגף הגבייה  ,ואחרי זה
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לדיון ברשות מנכ " ל  ,יועץ משפטי וגזבר  ,והם בעצם אלה
שמגבשים את ההמלצה למועצת העיר  .מ ועצת העיר
מאשרת את הסכמי הפשרה או מחיקות החוב .
נאור שירי :

אני אפשר לשאול שאלה ?

נדב דואני :

לפני כן אני רוצה משהו  ,אם אני זוכר נכון  ,בקדנציה
הקודמת כבר היו מגיעות הבקשות עם שמות  ,ואתה
ביקשת למחוק את השמות  ,נכון ?

אמיר כוכבי :

בוועדה .

יעל עבוד ברזילי :

זה לא אותו דבר  ,ועדת הנחות .

בנימין זיני :

ועדת הנחות .

נדב דואני :

הא בהנחות .

אמיר כוכבי :

ועדת הנחות בארנונה אני באמת חשבתי שחברות וחברי
הוועדה לא צריכים לדעת מה -

נדב דואני :

מי האנשים  .לא  ,זה מצוין  ,כי זה בדיוק תואם לעניין
הזה  ,שברגע שאתה לא יודע -

אמיר כוכבי :

א ' אני מקבל את האמירה שלך ולדעתי אפשר לייצר את
זה  ,בהנחה שזה באמת עונה להגדרות של -

נדב דואני :

ברגע שאתה לא יודע  ,אז אתה לא בניגוד עניינים  ,אלא
אם אתה יודע באופן אקטיבי  ,כי פנו אליך וביקשו  ,אז
תצהיר  .ואז אתה לא מצביע על הסעיף הזה  .מעבר לזה
אתה לא בניגוד ע ניינים  ,אם אתה לא יודע למה ומי עומד
מאחורי זה .
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אמיר כוכבי :

אז אולי נבקש פשוט מהלשכה המשפטית לחדד את
הדקויות בענייני ניגוד עניינים בסיפור הזה  ,כדי להימנע
כל פעם מהסיפור הזה .

נאור שירי :

אבל כאילו בגדול יש טעם בלראות איזה חוב אתה מוחק .

אמיר כוכבי :

לא  ,איזה חוב כן .

בנימין זיני :

לא  ,אתה יכול -

( מדברים יחד )
רינה שבתאי :

יש הבדל בין אנשים לדעתי לבין ארגונים .

נדב דואני :

את לא יודעת אבל אם תמחקי את החוב  ,את לא יודעת .

רינה שבתאי :

אם יש לך נתונים על הדברים  ,או יש לך איזה שהוא
מידע שלא הגיע בזמן שאנחנו עוסקים בענ יין  ,ואתה
צריך לשים אותו על השולחן  ,כי זה חלק משיקולים  ,יש
בזה חשיבות .

נאור שירי :

אני מתקשה להבין  ,אנחנו כאילו מוחקים פה חובות  .אבל
אנחנו עושים דברים חדשים כדי לוודא שאולי הליך
הגבייה לטייב אותו ?

עדי ברמוחה :

יש נוהל מחיקת חובות מאוד מאוד -

בנימין זיני :

ל א  ,הסמכות בסוף -

נאור שירי :

אנחנו עכשיו בתחנה -

כנרת א  .כהן :

הוא שואל שאלה נכונה .

נאור שירי :

אנחנו עכשיו בקצה  ,אנחנו בתחנת הקצה מועצת העיר
תאשר .
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רינה שבתאי :

מיישרים קו .

נאור שירי :

השאלה זה מוחקים מלא כסף פה .

כנרת א  .כהן :

איך אתה נמנע להבא .

נאור שירי :

כן  ,אנחנו שנים על גבי שנים -

בנימין זיני :

אז שנייה  ,עשינו בעבר דיון כזה אולי קצת זה  ,אבל אני
אחזור שוב  .עיריית הוד השרון לאורך שנים -

עדי ברמוחה :

לא מחקה לא נגעה .

בנימין זיני :

לא פעלה באופן אקטיבי לגביית חלק מהחובות .

עדי ברמוחה :

זו הייתה מדיניות של גזבר העירייה .

בנימין זיני :

לא יודע  ,אני אומר מה היה .

עדי ברמוחה :

אני אומרת לך .

בנימין זיני :

אני במשמרת של גזבר העירייה .

עדי ברמוחה :

הוא אמר את זה  .הוא אמר את זה .

בנימין זיני :

וכשאני אומר לא פעלה  ,זה אומר שלרוב לפחות כדי
לפעול אקטיבית אתה עושה אכיפה מנהלית  ,אתה מוציא
אחרי שנגמר או פג תוקף החשבונית של התשלום של
חיוב הארנונה השוטף  ,אחרי  15יום אתה מוציא דרישה
ראשונה  ,אחרי  25מוציא דרישה שנייה  ,אחרי  25יום
אתה מוציא עיקול בנק  ,בעצם אתה עושה פעולות
אקטיביות לצורך גביית החוב  .כשאתה לא עושה את זה
ועוברים שנים  ,מצט ברים שנים  ,ועובר גם ה  7 -שנים של
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ההתיישנות  ,היכולת שלך לגבות את החוב היא קטנה עד
אפסית .
כנרת א  .כהן :

גם סוגרים לך את התיק מחוסר מעש .

בנימין זיני :

לא  ,לא סוגרים את התיק  .כן עשו -

כנרת א  .כהן :

בהוצאה לפועל .

בנימין זיני :

גבייה משפטית  ,לא אגיד לך לכל החייבים  ,אם יש היום
כרגע בפוטנציאל באזור ה  6,000 -חייבים שרשומים לנו ,
לא לכולם הלכו והוציאו תביעות משפטיות  ,וגם כשיצאו
תיקים לעורכי דין חיצוניים  ,לא יצא על כל החוב  ,יצא
לחלקים  ,שנים מסוימות  ,זה פעם אחת  .פעם שנייה ,
מערכת המידע שיש היום בתוך עיריית הוד השרון
סובלת מ כמה לקונות מאוד מרכזיות  .איפה שהוא ב -
 2004לקחו את כל יתרת החוב מלפני  2004וזרקו
אותה לסעיף אחד  ,אף אחד לא יודע לפענח מה יש
בפנים  ,חלק מהעבודה שאנחנו עושים ביחד עם היועץ
המשפטי  ,באמת לבוא אולי להמלצה ומה שניתן למחוק ,
ירצה מישהו לבוא לשלם  ,יגיד לי  :תבוא תסבי ר לי על
מה אני משלם  ,עזוב את סיבת ההתיישנות בצד כרגע  ,אין
לי יכולת לפענח מה נזרק לתוך הסעיף הזה  ,זה באופן
גורף כמעט לכל מי שהיה חייב ב  , 2004 -יש שם סעיף
שנקרא חוב מסופק  ,זרקו לשם את כל יתרת החוב  ,אין
יכולת לפענח אותו  .פעם שנייה ב  2010 -היה מעבר של
מערכות למי טב זכרוני מאוטומציה למטרופול י נט  ,וגם
העברה הזאתי הייתה לא העברה של תנועות  ,אלא
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העברה של יתרות ושיטות החישוב של הריביות לפעמים
שונה ממערכת למערכת  ,וזה מביא למצב שאתה מנסה
לפענח את החוב  ,ואתה לא בדיוק יודע להסביר אותו עד
תומו  ,ואז אתה נאלץ להגיד הבנתי  ,אין ל י דרך  ,או
להתפשר או למחוק את החוב  .גם אפילו כשהבעלים
מחזיק בנכס ובהגדרה שיש בעלות על נכס  ,אם פעלת
באופן אקטיבי אתה לא יכול למחוק לו את החוק לפי
משרד הפנים  ,אבל בגלל שלא פעלת  ,אז אתה מתפשר
ומוחק לא מעט כסף .
נדב דואני :

יש לך גם התיישנות לא ?

בנימין זיני :

אם פעלתי -

נדב דואני :

אין התיישנות אם פעל .

בנימין זיני :

אם פעלתי אין התיישנות  .משרד הפנים מאוד נוקשה
ואומר  ,אם יש לך בעלות על הנכס יש לך חייב  ,אתה
יכול לתפוס אותה בהעברה לטאבו  .נגיד אתה רוצה
למכור  .אבל גם אם אני אבוא עכשיו ואומר אתה חייב לי
מיליון  ,₪זה לא משנה מה הסכום  ,אם אני אתבע אותו
ותרצה ללכת נגדי  ...יש תשלום בוא נלך לבית המשפט ,
הסיכויים  ,והיו לנו כמה מקרים כאלה  ,השופט פשוט
זורק אותך מכל המדרגות ואומר לך לא פעלת כרשות ,
אין לך מה לתבוע את החוב  ,אז מנסים  .תראה מצד אחד
הספרים שלנו מנופחים בחובות שהריבית ה יום היא 6%
לשנה  ,ריבית שאנחנו מחייבים  ,כאילו זה הריביות
שמשרד הפנים קובע לנו  ,מתנפחים בלי יכולת גבייה ,
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אתם בעצם מנפח את יתרת החוב שלך לאורך זמן .
המטרה שלנו איפה שרואים אי אפשר לגבות  ,אז אנחנו
לא נגבה  ,ואם צריך להתפשר -
נאור שירי :

אבל איך רואים אם אי אפשר ל גבות  ,זה כזה  ,פוגשים
את הבן אדם ?

כנרת א  .כהן :

אבל אתה אומר על העבר -

נאור שירי :

עזוב שנייה את הפורמלי -

כנרת א  .כהן :

מה על העתיד ?

נאור שירי :

בא בן אדם ונגיד אומר  :תשמע  ,אני לא יכול לשלם ,
אובייקטיבית הוא לא יכול לשלם  ,מישהו יושב איתו -

בנימין זיני :

לגמרי כן  .אני יכול להגיד לך  ,לי היה מקרה לאחרונה ,
בוא נגיד ברמה האישית מאוד קשה  ,מישהי שהתייתמה
בגיל מאוד צעיר  ,והחובות שלה אבל הם פחות מ 7 -
שנים  ,אני לא יכול לוותר לה  .לא יכול לוותר לה  .כי
היא מחזיקה בנכס מצד אחד  .אני לא יכול  ,אין לי כלים
חוקיים לבוא ולהגיד לה  ,אז אני יכול לפרוס את
התשלום ל  24 -ל - 36 -

נאור שירי :

אין כאילו שנת שמיטה ?

בנימין זיני :

לא  ,לא יכול  .אין דרך חוקית .

נדב דואני :

אחרת כולם היו מחכים לשנת שמיטה .

בנימין זיני :

לא  ,אבל אני אומר  ,אם אנחנו עכשיו שוב כחלק
מהפעולות שאנחנו עושים  ,זה כן להפעיל אכיפה מנהלית .
דרך אגב זה טוב לתושב  .למה ? כי אם אתה הולך
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לאכיפה משפטית  ,בהגדרה אתה כבר מתחיל לנפח את
החוב  ,כי כל מכתב של עורך דין  ,פתיחת תיק הוצאה
לפועל  ,החוב מתחיל להתנפח  .כשאני עושה את זה
באכיפה מנהלית החיוב שאני מטיל על התושב או
התושבת על החוב הוא משהו כמו  ₪ 8בהתחלה  ,במקרה
הגרוע  ₪ 15על הדרישה השנייה וזהו  ,או עיקול בנק .
עיקול בנק גובים למיטב זכרוני  2או  ₪ 3על כל עיקול .
אתה משאיר את החוב קטן  ,ואתה כן מביא אותו בוא
תסגור את החוב שהוא קטן ולא מתנפח  ,לא עם ריביות
ולא עם הוצאות  .שהרבה מהחובות פה אם אני אפלח את
החו ב  50%בערך מהחוב הוא ריבית והצמדה  ,ו 50% -
זה קרן  .למה ? כי לא נגעו בחוב  ,הוא התנפח עם השנים
בריביות והצמדות  ,ועכשיו כשאתה בא להסדיר אותו אז
יותר קשה לך  .אז נכון שאנחנו נאלצים גם כדי לנקות
את הספרים לאט לאט  ,איפה שאנחנו רואים לנכון שאין
לנו כבר יכולת גבייה  ,ח ברות שנסגרו ב 2006 , 2006 -
 15שנה אחורה  ,אין עם מי לדבר  ,אין חברה  ,אבל החוב
קיים  6מיליון  ₪מתנפח מידי שנה ב  . 6% -תשאיר אותו
בספרים ? לא  .כי יכולת הגבייה שלך היא אפס  ,אין עם
מי לדבר  ,אין חברה כזאתי יותר  .תחפש תחקור מה
שאתה רוצה .
נדב דואני :

זה גם לא טוב לך שזה רשום  ,אין לך יכולת לגבות את
החוב  ,בטח הם עשו פשיטת רגל -

בנימין זיני :

לי לא טוב שהחוב הזה מתנפח בספרים .
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נדב דואני :

נכון  ,הוא לא טוב לך ברשומות .

בנימין זיני :

נכון  .אני נאלץ לבוא -

נדב דואני :

זה חוב אבוד .

בנימין זיני :

ולמחוק אותו .

נדב דואני :

אתה צריך לנ קות אותו .

בנימין זיני :

יש היום במערכת  33מיליון  ₪חובות בגין מים וביוב ,
שיש לך תאגיד מים כבר  11שנה  .בא היועץ המשפטי
לממשלה אמרה ב  2013 -היטלי פיתוח  ,גם אם גבית
תעביר לתאגיד  .ולפני שנה וחצי או שנתיים אמר  :גם
גבית גבייה שוטפת האגרה שהייתה פעם של המים  ,גם
אם גבית תעביר לתאגיד  .עכשיו אנחנו מייצרים איזה
שהוא מבנה משפטי שאומר בעצם  ,קח את ה  33 -מיליון
 ₪האלה תעביר לתאגיד המים  ,ירצה יגבה לא ירצה לא
יגבה ומהספרים אני אמחק אותם  ,כי אין לי מה להחזיק
אותם אצלי  ,כי אסור לי לגבות אותם .

נדב דואני :

כמה חובות רשומים אצלך ה יום ?

בנימין זיני :

באזור ה . 95 -

נדב דואני :

 95מיליון .₪

בנימין זיני :

 95מיליון  ,₪שדרך אגב בשנתיים האחרונות הפחתנו לא
מעט .

נדב דואני :

תסביר רגע כמה זה רע לך  ,מחר כשאתה הולך לבקש
אשראי מהבנק  ,כשאתה צריך דברים .
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בנימין זיני :

לא  ,אין לזה  ,יש לזה השפעה  ,כאיל ו משרד הפנים
לפעמים יכול לתת לך הערה שלכאורה אתה לא פועל
להקטנת החוב .

נדב דואני :

אז זה לא טוב לך .

בנימין זיני :

נכון .

נדב דואני :

אז בגלל זה מה שאתה עושה עכשיו  ,אתה מסדר את ה -

בנימין זיני :

בדיוק  ,ואני מקטין את רמת החוב .

נדב דואני :

את החשבונות שלך את ...

בנימין זיני :

ואני מראה שאני פועל  .נכון שלצערי אני אומר המערכת
פה לא עדיין משומנת באכיפה מנהלית שיודעת לנהל את
החוב הזה  ,כי לא ניהלו את החובות האלה באופן -

נאור שירי :

כמה מה  95 -מיליון  ₪הם נגיד בטיפול של משרדי עורכי
דין חיצוניים ?

בנימין זיני :

יש מספר  ,את זוכרת להגיד ?

נאור שירי :

והשאלה השנייה  ,אני לא יודע אם אפשר לשאול בשם .

נדב דואני :

תחשוב מתוך ה  95 -מיליון  ₪הוא אומר לך  30מיליון ₪
זה מים  ,זה כבר אתה ירדת ל  65 -מיליון .₪

אמיר כוכבי :

לא משנה  ,אבל זה גם פונקציה של -

נדב דואני :

הוא לא יכול לפעול נגד זה .

אמ יר כוכבי :

זה גם פונקציה של שנים  ,זאת אומרת אם לא הייתה
אכיפה  20שנה אחורה  ,זה לא שאתה יכול לבוא  ,אם
הרשות לא עשתה את התהליכים כדי להראות שהיא באה
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לגבות  ,אתה לא יכול עכשיו לבוא וליפול על מישהו על
חוב -
נדב דואני :

אז זה חוב אבוד .

נאור שירי :

שאלה מקדימה  95 ,מיליון  ₪חובות  33 ,מיליון  ₪בדין
ודברים -

אמיר כוכבי :

השאלה שלך היא אחרת  ,כמה אנחנו חושבים שאפשר
יהיה להוציא .

נדב דואני :

שאפשר לקחת נכון .

נאור שירי :

אני באתי להגיד  ,כי אמרתי שאלה מקדימה .

בנימין זיני :

אין לי את המספר כרגע  ,אם תרצו אנחנו נעשה ניתוח
של מספ רים  .אבל אנחנו כרגע בונים תשתית לאכיפה
מנהלית  ,ואני מקווה שבתוך שבוע  10ימים נעשה איזה
שהוא פיילוט על איזה  20חייבים .

נדב דואני :

בעלי חוב .

בנימין זיני :

כדי להתחיל מה שנקרא דרישה ראשונה ודרישה שנייה
ועיקול  .על ה  3 -שנים אחורה הפוטנציאל חוב הוא 43
מיליון  ₪שעומדים כרגע  ,וזה חוב יחסית טרי  ,כי הוא בן
 , 3בסדר ? וזה הרבה כסף  .אני גם אמרתי זה מצליח .

אמיר כוכבי :

המדרגה הבאה עד  7שנים  ,לפי ענייני התייש נ ות ואז
נשאלת השאלה האם על חוב מסוים עשו פעולות אכיפה
שלא המשיכו  ,או לא עשו בכלל .

נדב דואני :

אם לא עשו זה מת .

נאו ר שירי :

זו גם השאלה כמה אצל משרדי עורכי דין .
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בנימין זיני :

אני אתן לך את הנתון  ,אנחנו נבדוק מספר מדויק ונשלח
אותו .

נדב דואני :

אגב תגיד מתוך ה  , -כמה אמרת  30מיליון ?₪

בנימין זיני :

בערך  33מיליון  ₪איפה שרשום מים וביוב .

נדב דואני :

לא  ,לא  ,ה  30 -מיליון  ₪שי ש לך שאתה יכול  ,שהם ב 3 -
שנים אחרונות .

בנימין זיני :

 43מיליון .₪

נדב דואני :

 43מיליון  ,₪זה הרבה מאוד כסף .

בנימין זיני :

נכון .

נדב דואני :

זה הרבה מאוד  .זה קרוב ל  . 50% -האם זה כולל ריביות
הצמדה וכאלה ? כן  ,זה כולל .

אמיר כוכבי :

כן  ,כן .

נדב דואני :

השאלה אם אתה יכול -

בנימין זיני :

סליחה אל תתפוס אותי ב  , -יתרת החוב היא יותר מ -
 ..., 95יתרת ההלוואות היא  , 95אבל זה קצת יותר גבוה .

זאב מנדלמן :

 ...היא ... 95

נדב דואני :

כולל  , 110כולל מה ?

זאב מנדלמן :

כולל . 2020

נדב דואני :

אוקיי  .איזה קפיצה  ,אני מבין המצב קשה  ,המצב קשה
ויש דחיה של זה  .עכשיו רגע שאלה  ,האם אתה יכול  ,הרי
כל כמה שנים יש מבצע של משרד הפנים  ,שמאפשר
לשלם את החוב ללא ריביות והצמדה .
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נאור שירי :

כל  7שנים .

בנימין זיני :

בעיקרון לא בעד .

נדב דואני :

יש כל פעם שיש לשר ג ' וק אז הוא עושה את זה .

בנימין זיני :

בעיקרו ן לא בעד .

נדב דואני :

שר הפנים .

בנימין זיני :

לא בעד .

נדב דואני :

מה ?

בנימין זיני :

לא בעד .

נדב דואני :

מי לא בעד ? אתה לא בעד ?

בנימין זיני :

כי אתה בעצם נותן פרס למי שלא שילם .

נדב דואני :

נכון  ,אבל אתה -

עדי ברמוחה :

לא  ,אבל זאת הדרך שלך לגבות חובות אבודים

בנימין זיני :

המבצע שהיה פה ב  2017 -גבו  2.5מיליון .₪

נדב דואני :

הם פעלו באופן אקטיבי או אמרו יאללה יש חוב -

בנימין זיני :

לא  ,לא  ,לא  ,כשהיה את המבצע ב - 2017 -

נדב דואני :

באופן יזום ?

בנימין זיני :

פנו  2.5מיליון  ₪גבו למיטב זכרוני .

נדב דואני :

אתה יודע אם אתה מתחיל אכיפה מנהלית  ,ויש לך
אפשרות להוריד -

בנימין זיני :

לא  ,אני אגיד לך  ,היתרון של אכיפה מנהלית יש לו 2
יתרונות  ,אחד אתה עוצר את מרוץ ההתיישנות  ,שתיים
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אתה כן מצליח להגיע  ,אני אקרא לזה " להעלות " את
שיעור הגבייה שלך השוטף  ,אם אנחנו נמצאים היום
במקסימום הגענו ל  91.7% -או  , 92%אני יכול להגיד
שהרשויות מסביבנו האחיות שלנו רעננה כפר סבא
מגיעים ל  , 96% -זה רק כתוצאה לדעתי מפעולות אכיפה
שבסוף יודעים שאם אתה לא משלם  ,אז יש איזו סנקציה
מסוימת  ,וזה כן מעלה את שיעור הגבייה השוטף שלנו .
אמיר כוכבי :

גם בסוף אנחנו רואים את זה באמצעי אכיפה אחרים
שהם מנהליים  ,ברגע שבן אדם מבין שפה עומד  ,הוא כבר
לא בנושא של התכתובת קיבלת פנייה ולא ענית  ,אלא יש
פה סנקציה שהיא יכולה להיות מהותית  ,אנשים מעדיפים
לשלם ולסגור עניינים .

בנימין זיני :

דרך אגב אני יכול להגיד שייאמר לזכות אגף הגבייה  ,פה
מנה ל האגף וסמדר שיושבים פה  ,בחודש דצמבר עשו
פשוט פעילות  ,טל מרקטינג נקרא לזה  ,לקחו -

כנרת א  .כהן :

לסגור את כל החוב .

בנימין זיני :

רק על  , 2020והצליחו בדצמבר להביא עוד  2.2מיליון
 ,₪בטלפונייה  .אתה יודע זה לא חייב להיות עיקול בנק ,
אני בטוח שרוב האנשים הם רציונאל יים ורוצים לשלם ,
רק צריך לפעמים להעיר אותם טיפה או לדחוף אותם
טיפה  ,ואנחנו עושים את זה  .זה רק פעולה שהיא קטנה
יחסית  .שנרחיב את הפעולות לדברים שהם גם שירותים
וגם אכיפתי ם  ,אז בטוח שהתוצאה תהיה הרבה יותר
טובה  ,ושיעור גבייה של הוד השרון אמור לעמוד על
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 , 98% - 97%אם דיברנו רגע לפני זה על סוציו 9
שאנחנו  ,אין סיבה שלא .
רינה שבתאי :

יש ירידה ב ? 2020 -

נדב דואני :

ירידה בהכנסות .

אמיר כוכבי :

ירידה בהכנסות .

רינה שבתאי :

בהכנסות  .אתם מר גישים ירידה בהכנסות ?

אמיר כוכבי :

בוודאי .

בנימין זיני :

בהכנסות כן  ,אני חושב שבסופו של יום גם בגלל
הפעולה שנעשתה בדצמבר  ...יכול להיות שהיא לא תהיה
דרמטית כמו שחשבנו  .אנחנו בניתוח שעשינו בחודש
נובמבר העמדנו את שיעור הגבייה הממוצע על , 89%
לעומת ה  94% -שתכננו -

עדי ברמוחה :

זה יפה מאוד יחסית .

בנימין זיני :

לשנת קורונה זה -

רינה שבתאי :

כן  ,כן .

בנימין זיני :

זה בסדר גמור  ,וזה יפה מאוד  .ואם הפעולה שנעשתה פה
תביא עוד  , 1.5%ונגיע לאזור ה  91% 90% -אז עשינו
יחסית שנה לא רעה .

יגאל שמעון :

יש לי כמה שאלות בבקשה  .קודם כל א תם כותבים פה
מחיקת חובות  ,נכון ? הסעיף -

בנימין זיני :

אמור להיות הסכמי פשרה .

יגאל שמעון :

מה ?
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בנימין זיני :

זה אמור להיות עם הסכמי פשרה גם .

יגאל שמעון :

אוקיי  .כשאני מסתכל על בקשה  , 126בעצם זה לא
מחיקה ולא כלום  ,זה פשוט מספר שאתה מוחק  .כי
בטעות חייבתם את המ חזיקים במקום את הבעלים  .אז
למה צריך לקרוא לזה מחיקת חובות .

נאור שירי :

על מה אתה מדבר ?

רינה שבתאי :

 , 126עמוד שלישי למעלה .

בנימין זיני :

בסוף אתה כן עושה פעולת מחיקה מהספרים .

אמיר כוכבי :

אתה עושה את פעולת מחיקה .

יגאל שמעון :

לא .

בנימין זיני :

צריך למחוק א ת החוב .

יגאל שמעון :

יש הבדל בין מחיקת חובות או לזה שהעברת את החוב
מהמחזיק לבעלים  .מה שעשית פה לקחת את הסכום
שחייבת את המחזיק בטעות  ,₪ 128,000והעברת אותו -

אמיר כוכבי :

שואל יגאל למה אתה לא יכול לעשות בדבר כזה זיכוי
פשוט .

בנימין זיני :

גם אם אני אעביר אותו עכשיו לבעלים  ,ואני ארצה
לפעול כנגדו  ,כי זה חוב משנת  , 1999אני אצטרך אז
למחוק אותו לבעלים  .לא משנה למי אני מוחק אותו  .כי
אין לי יכולת  ,כאילו חלק מההסבר פה -

יגאל שמעון :

מה זאת אומרת אתה פה לא מחייב -

עדי ברמוחה :

האם יש פעולה אחרת -

43

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  1/21מיום 27.01.2021

יגאל שמעון :

לא  ,רגע -

עד י ברמוחה :

במקום מחיקת חוב ?

יגאל שמעון :

לא  ,אבל רגע שנייה  ,יש פה חיוב של היטל של כביש ,
שאתה צריך לחייב את הבעלים  .בטעות חייבתם את
המחזיק  .אתה בא ואתה רוצה למחוק את החוב למחזיק ,
ואתה לא רוצה לחייב את הבעלים  ,כי אתה אומר אני לא
יכול גם לגבות מהבעלים  .אני חוש ב שיש פה בעיה .

כנרת א  .כהן :

צריך לדעת אם הוא פשט רגל  .איפה הבעלים ? מה
הסטטוס שלו ?

יגאל שמעון :

לא משנה  ,אבל למה אני צריך למחוק למחזיק ?

כנרת א  .כהן :

זה ברור  ,זה אני מסכימה איתך  .ואני שואלת איפה
בעלים ?

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

לא  ,אתה לא יכול לחייב אותו .

יגאל שמעון :

אתה לא יכול לחייב -

כנרת א  .כהן :

הא זה מ . 1999 -

אמיר כוכבי :

אתה לא יכול לחייב את המחזיק .

יגאל שמעון :

לא  ,אתה לא יכול לחייב את המחזיק .

עדי ברמוחה :

אבל את הבעלים -

אמיר כוכבי :

נכון  ,מסכים איתך .

יגאל שמעון :

אז אתה פה מוחק למי ? למחזיק .
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אמיר כ וכבי :

מוחק את הסעיף .

יגאל שמעון :

לא  ,אתה מוחק למחזיק  .משפטית אתה צריך לתבוע ,
להגיש כנגד הבעלים  ,אולי יש לו נכס אולי יש לו דירה ,
זה בעצם שלו  .אז למי אתה מוחק פה ?

כנרת א  .כהן :

לא חייבו אותו שנים .

בנימין זיני :

לא  ,אבל אנחנו כותבים  " :החוב הוגש כתביעת הבעלים .
אדם

מבוגר

ללא

אמצעים

טען

להתיישנות

החוב ".

ובמקרה הזה משנת  1999אין לי הרבה כלים לבוא
לגבות מ - 1999 -
יגאל שמעון :

זה לא משנה  ,אתה לא יכול לבוא ולהגיד למועצת העיר
בואו תמחקו למחזיק .

אמיר כוכבי :

מה שיגאל אומר זה שהיה צריך לעשות פה תהליך של
להעביר את החוב לב עלים  ,ואת החוב הזה -

כנרת א  .כהן :

כן  ,אבל החוב הוא מ . 1999 -

בנימין זיני :

רגע אמיר  ,אני מקריא מה כתוב  .החוב הוגש לתביעת
הבעלים .

אמיר כוכבי :

נכון .

בנימין זיני :

אדם מבוגר ללא אמצעים .

אמיר כוכבי :

אני אשאל את זה הפוך  ,כי אני מבין מה יגאל אומר .
תעודת הזהות זה של המחזיק או של הבעלים ?

בנימין זיני :

המחיקה של -

סמדר צברי :

מחזיק .
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בנימין זיני :

מחזיק .

אמיר כוכבי :

יגאל אומר מה אתה מוחק חוב למישהו ש -

זאב מנדלמן :

החוב אצלנו פה מ  1999 -היה של המחזיק -

אמיר כוכבי :

אני מבין את זה  .מבין  ,אתה כרגע רוצה למחוק חוב
למישהו שמב חינת המועצה  ,מועצה אנחנו  ,אין לו חוב
בכלל  ,הוא לא אמור לשלם -

יגאל שמעון :

לא בעל החוב .

אמיר כוכבי :

אז מה שיגאל אומר זה אין לכם דרך לשייך את החוב
לבן אדם הנכון  ,ואת זה להביא למחיקה  .נכון ?

מאיר חלוואני :

לבעלים .

יגאל שמעון :

תביא את זה לבעלים  ,תעשה לו מה שצ ריך לעשות .

אמיר כוכבי :

אני אומר מהצד השני הם כן עשו את זה .

( מדברים יחד )
יגאל שמעון :

לא  ,אני פה לא מוחק את זה פה .

אמיר כוכבי :

עשו  ,עשו את זה על הבעלים  .אני אומר אתה רוצה
למחוק את החוב כשהוא משויך נכון .

יגאל שמעון :

ברור .

אמיר כוכבי :

בסדר  .את העבודה הם עשו מול הבעלים .

יגאל שמעון :

אבל המועצה -

אמיר כוכבי :

נכון בסדר  ,מבין .

בנימין זיני :

בסדר  ,דקה אנחנו נבדוק את זה יותר לעומק .
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יגאל שמעון :

טוב ,

עוד

שאלה

ברשותכם .

אנחנו

מדברים

בעצם ,

המועצה צריכה לאשר מחיקת חובות  ,אתם קוראים לזה
נכון ?
בנימין זיני :

והסכמי פשר ה .

יגאל שמעון :

והסכמי פשרה  .ובעצם אתם מביאים לנו פה הנחות רטרו ,
זאת אומרת זה לא קיים .

בנימין זיני :

למה ? מה זאת אומרת ?

יגאל שמעון :

ברגע שאתה רוצה לתת הנחת רטרו -

בנימין זיני :

זה חלק מהסכם פשרה  .אנחנו לא עושים סתם הנחות
רטרו .

יגאל שמעון :

לא  ,זה לא הסכם פ שרה הנחת רטרו  .הנחת רטרו זה מי
שלא הגיש בקשה בזמן -

סמדר צברי :

לא  ,לא .

יגאל שמעון :

למה לא ?

בנימין זיני :

סעיף  339מאפשר לך במסגרת הסדר פשרה -

אמיר כוכבי :

איזה יגאל תכוון אותי רגע ?

בנימין זיני :

איזה סעיף ?

יגאל שמעון :

בדף הראשון  ,מה זה הנחות -

נדב דואני :

באיזה דף אתה ? איזה מספר .

יגאל שמעון :

בדף הראשון הבקשה . 951

נאור שירי :

בנספח ד '?
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בנימין זיני :

זה לא נפתח  ,הא רגע עכשיו זה נפתח סוף סוף .

יגאל שמעון :

ברגע שאתה כותב לי הנחות רטרו  ,אז אני עכשיו לוקח
את כל הנחות הרטרו שאני רוצה לתת לכל מי שלא הגיש
בזמן  ,אז אני רוצה לתת לכולם  ,אני לא רוצה לתת רק
למי שאתם תגידו  ,כי הנחות רטרו זה הליך של אדם שלא
קיבל את ההנחה בזמן  ,או שלא הגיש בזמן  ,או שלא
שילם את ההנחה שהוא אמור לשלם בשנה היעודה ,
ובגלל שהוא לא שילם לא נתתם לו את ההנחה של אותה
שנה  .עכשיו אם אתה רוצה לתת הנחת רט רו  ,אין לי
בעיה  .תגיד בוא נראה כמה אנשים ניתן להם הנחות
רטרו .

נדב דואני :

אבל יגאל זה הנחות רטרו על דברים נורא נורא -

יגאל שמעון :

לא משנה .

נדב דואני :

נורא ברורים  .אתה יודע יש לך פה ילד נכה  ,אי כושר -

יגאל שמעון :

לא  ,אני לא נגד זה .

נדב דואני :

ברור לי  ,אין לי ספק  .אין לי ספק .

יגאל שמעון :

אני לא מדבר  ,אני מדבר אני כמועצת עיר  .אתה רוצה
לאפשר הנחות רטרו ?

נדב דואני :

נו ?

יגאל שמעון :

הרי מה זה הנחת רטרו -

נדב דואני :

בן אדם מגיש ואתה מכבד את הזה שלו .

יגאל שמעון :

אתה זכאי לקבל הנחה לפי סעיף מסוים בחוק .
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נדב דוא ני :

נכון .

יגאל שמעון :

במידה וקבעה לך הוועדה הנחה של  40%סתם  ,בשנת
 2020לא שילמת את התשלום ב  , 2020 -לא שילמת את
כל החוב  ,אתה לא מקבל את ההנחה  .אתה לא זכאי לקבל
הנחה .

נדב דואני :

נכון .

יגאל שמעון :

ואז הכול חוזר אליך .

נדב דואני :

אבל הם לא יודעים אם קיבלו  ,ז ה אנשים שקיבלו -

יגאל שמעון :

שנייה רגע .

נדב דואני :

או שאנשים שלא הגישו ?

בנימין זיני :

שנייה  ,יש פה כמה מקרים .

נדב דואני :

יש זה  2דברים שונים  .אם הם לא הגישו זה משהו יגאל
אחד -

סמדר צבר י :

מדובר על הנחות מדינה  ,זה לא הנחות  ...זה הנחות
מדינה .

יגאל שמעון :

זה לא משנה .

סמדר צבר י :

שנייה יגאל -

נדב דואני :

יגאל  ,אם הם הגישו זה משהו אחד  ,ואז אתה לא עושה
הנחת רטרו  ,אתה נותן מחיקה  .אם הם לא הגישו ולא היו
זכאים  ,אז עכשיו זה הנחת רטרו  ,זה  2דברים שונים .

יגאל שמעון :

לא .
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נדב דואני :

ואם זה הנחת רטרו אני מאמין שהם היו ז כאים אבל לא
הגישו .

סמדר צבר :

יש אנשים שלא מודעים לזכאות שלהם .

נדב דואני :

זה העניין .

יגאל שמעון :

נדב  ,או שאתה מוחק -

נדב דואני :

ואז זה לא מפריע לך .

יגאל שמעון :

תקשיב  ,או שאתה מוחק או שאתה נותן הנחות רטרו .

נדב דואני :

נו אז -

יגאל שמעון :

כשאתה רוצה לתת ה נחות רטרו  ,בוא תפרוס את כל ...

עדי ברמוחה :

אבל הנחת רטרו ניתנה במסגרת הסכם פשרה .

אמיר כוכבי :

תנו רגע לבני .

יגאל שמעון :

זה לא הסכם פשרה  ,זה הנחת רטרו  ,מה זה פשרה ?
פשרה זה רטרו ?

אמיר כוכבי :

שנייה יגאל .

בנימין זיני :

קודם כל הנחות רטרו בטח במקרים קיצוניים של  7שנים
אנחנו בוחנים אותם בפינצטה  ,וזה מקרים מאוד מאוד
מאוד

קיצוניים ,

שוב

אנחנו

כצוות

מקצועי

באים

להמליץ  ...מחליטים  .אתה יכול גם להגיד שמע לא רוצה ,
זה גם בסדר  .אבל אם יש מקרים קיצוניים  ,שאנחנו גם
כן מסתכלים לפעמים על המצב הסוציו והאישי של אותו
זה -
יגאל שמעון :

אז אל תקרא לזה הנחות  ,תקרא לזה מחיקה .
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בנימין זיני :

אבל זה מחיקה לכל דבר .

יגאל שמעון :

תמחק .

רינה שבתאי :

אז הכותרת -

יגאל שמעון :

 ...הנחות רטרו  .תקשיבו הנחת רטרו ברגע שאתה קובע
מה זה הנחת רטרו  ,זה אדם שזכאי להנחה שלא נתת לו
את ההנחה בגלל שהוא לא שי לם -

בנימין זיני :

לא מדויק  ,לא מדויק .

יגאל שמעון :

זה ההנחה .

בנימין זיני :

לא מדויק .

נדב דואני :

לא נתת לו כי הוא לא הגיש .

בנימין זיני :

לא מדויק .

יגאל שמעון :

או שהוא לא הגיש או שלא שילם את כל השנה .

בנימין זיני :

לא .

נדב דואני :

לא שילם זו מחיקה .

יגאל שמ עון :

לא .

בנימין זיני :

יכול להיות שגם ביטוח לאומי התנהל איתו עכשיו 5
שנים  ...בסדר ?

נדב דואני :

אתם מכירים אצלכם -

יגאל שמעון :

 ...זה מחיקה .

נדב דואני :

רגע אבל  ...,מקרה ומקרה  ,יש פה  4מקרים  .האם -
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אמיר כוכבי :

אני רק מסב את תשומת ליבכם שנייה  ,שב  2 -הנספחים
ז ה מופיע אחרת  .ולכן האמירה שלך היא נכונה על
הסמנטיקה  ,וצריך לבדוק שזה לא קורה  .לא מאשרים
הנחות רטרו  .היות ונספח מחיקת מגורים לא בטבלה
המרכזת -

נדב דואני :

איזה נספח ?

אמיר כוכבי :

בנספח ש -

בנימין זיני :

שמופץ לכם .

אמיר כוכבי :

בנספח עצמו לא בטבלה המרכזת  ,שנעשת ה לצורך
הנוחות  ,לא כתוב הנחת רטרו  ,כתוב מחיקת מגורים .

נדב דואני :

כן .

יגאל שמעון :

אין בעיה  .אבל אל תביא לי מחיקה -

אמיר כוכבי :

אז הדברים אבל צריכים להיות -

בנימין זיני :

יכול להיות שזה הסמנטיקה אבל הנוהל -

אמיר כוכבי :

אבל בני הדברים צריכים להיות תואמים .

א תי ברייטברט :

אמיר מתכוון לזה  .הנה תסתכלו -

אמיר כוכבי :

הנה  ,הנה .

בנימין זיני :

אנחנו נתקן את הסמנטיקה לפעם הבאה  .אנחנו גם נבדוק
את זה -

אמיר כוכבי :

אם מוציאים  2מסמכים שמרכזים את אותו דבר  ,צריכה
להיות להם אותה כותרת  ,כי יגאל צודק .

עדי ברמוחה :

צריכה להיות הלימה בין  2המסמכים .
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אמיר כוכבי :

השאלה היא אחרת  ,האם הדבר הזה מגיע כחלק מהסדרה
של חובות ומחיקה -

בנימין זיני :

המקרה הראשון -

אמיר כוכבי :

אמרה משהו סמדר על הנחות מדינה  ,זה -

מאיר חלוואני :

זה לפי תקנה  ,הנחות מדינה זה לפי תקנות .

בנימין זיני :

אבל עוד פעם הנח ות מדינה יכול להיות מקרים ש , -
אמרתי יכול להיות שאותו בעל הנחה מתנהל מול ביטוח
לאומי  4ו  5 -שנים  ,ובסוף מביא את הנייר  .אנחנו
כרשות לא ששים לרוץ -

אמיר כוכבי :

אבל תקנה  2אתה מקבל ישירות מהמדינה לא מהתושב .

מאיר חלוואני :

ניצולת שואה לא מקבלת -

בנימין זיני :

כן  ,אבל הוא יכול להגיד לך  :תקשיב  ,יש מקרים שאתה
יודע שאתה יכול להגיד המדינה מכירה לי פתאום רטרו
 5שנים אחורה  ,אתה כרשות לא חייב להכיר בזה  .ה 7 -
שנים זה משהו מאוד קיצוני שאנחנו באמת לפי מקרה
סוציו ממש קשים אנחנו נותנים .

אמיר כוכבי :

מה זאת אומרת ? אם המדינה הכיר ה רטרו בתקנה , 2
תקנה  2אנחנו לא -

מאיר חלוואני :

אין לנו החלטה .

אמיר כוכבי :

זה מגיע ברזל .

עדי ברמוחה :

אין לנו שיקול דעת .

בנימין זיני :

כן  ,אבל אתה לא -
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אמיר כוכבי :

כשבן אדם מקבל הנחה על פי תקנה  , 2זה ברזל  ,זה
עובר דרכך כצינור ישר יורד לו בזה .

עדי ברמוחה :

נכון .

אמיר כוכבי :

אז למה אם הוא מקבל מהמדינה הנחת רטרו כזאת זה לא
מגיע כזה  ,כי אתה כאילו צריך לה וציא כסף ולהחזיר ?
אתה לא מוציא פה כסף ומחזיר .

בנימין זיני :

מוציא  ,בטח אני מזכה אותו  7שנים אחורה .

אמיר כוכבי :

זה אם הוא שילם  .זה אם הוא שילם .

בנימין זיני :

לא משנה אם הוא שילם  .סתם אם במקרה -

אמיר כוכבי :

אם הוא לא שילם אין לך מה להחזיר  .אם הוא לא שילם
אתה כאילו מוריד את זה מהחוב .

בנימין זיני :

ברגע שהוא קיבל את פעולת הזיכוי  ,זה כאילו החזרתי
לו עכשיו את הנתח הזה  ,זה לא משנה  ,ל  7 -שנים אחורה
במקרה הספציפי הזה  .ל רוב הנחות רטרו  ,ועשינו גם
בדיקה מול רשויות אחרות  ,אנחנו די דנים בנושא הזה
גם  ...אתה לא מחזיר יותר משנה  ,ולא משנה מתי הגיע
לך זה  ,גם שנות המס שלך הם סגורות לרוב  .יש מקרים
קיצוניים שאתה אומר  :תשמע  ...אתה לא יכול כבר  ,קשה
לך  .מה זה קשה ? אתה אומר כאילו מקרה בא מת קיצוני ,
אז אתה אומר כן  ,בואו נעשה לו את החיים יותר קלים ,
לפחות בחלק שלנו  .אני אומר זה חלק גם  ,אנחנו גם כן
עובדים בימים האלה לגבש מדיניות שתבוא גם מן הסתם
לדיון פנימי  ,ואחרי זה גם יותר למעלה  ,לראות איך
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אנחנו פועלים ולהגדיר כללים ברורים יותר  7 .שנים
אחורה  ,אני אומר לך גם אני לדעתי כגזבר  ,לתת משהו
כזה קיצוני  ,זה עובר אתם יודעים  ,זה עובר בדיקה מאוד
זה  .ולא משנה מתי ניתן  ,ביטוח לאומי כשהוא נותן הוא
לא מעניין אות ו מתקציב הרשות עכשיו  ,בסדר ? כי
בסוף  ...אם אני צריך עכשיו לתת לכולם רטרו  7שנים ,
התקציב של ההנחות לא יהיה  23מיליון  ₪יהיה אולי
 30מיליון .₪
אמיר כוכבי :

יש פה ? 4

בנימין זיני :

 4כן .

אמיר כוכבי :

שעונות להגדרה הזאת -

בנימין זיני :

אבל לא כולם ...

עדי ברמוחה :

רגע  ,מי שזכאי על פי תקנה  , 2אנחנו -

בנימין זיני :

יקבל אוטומטית צפונה .

עדי ברמוחה :

רגע  ,אנחנו מקבל ים בסופו של דבר את הכסף מ -

בנימין זיני :

לא  ,מה פתאום  .מה זה מקבלים ?

אמיר כוכבי :

זה הסעיף הכי כואב בתקציב .

בנימין זיני :

השליח של הברינקס מגיע .

עדי ברמוחה :

כן ? נו אז יאללה .

כנרת א  .כהן :

מגיע מזוודות .

נדב דואני :

במקרה שלך הוא לא מאובטח  ,כי אין מאבטח .

בנ ימין זיני :

רק לסבר את האוזן  ,זה סעיף -
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עדי ברמוחה :

זאת אומרת יש תקנה  2שהעירייה מממשת -

אמיר כוכבי :

כמה זה היה בשנה החולפת  20ו ? -

בנימין זיני :

קרוב ל  24 -מיליון  ,₪וב  3 -שנים האחרונות זה עלה מ -
 19מיליון - ₪

אמיר כוכבי :

 24מיליון  ₪הנחות ארנונה -

עדי ברמוחה :

כן  ,כן  ,היה  16מיליון  ₪עלה ל  19 -מיליון - ₪

אמיר כוכבי :

על פי הגדרת המדינה  ,בלי קשר .

בנימין זיני :

 10 %מ -

אמיר כוכבי :

בלי קשר לקורונה  .למי שלא זה .

בנימין זיני :

נכון  ,נכון -

אמיר כוכבי :

מצב רפואי מצב משפחתי -

בנימין זיני :

אני רק אחדד מתוך ה  24 -מיליון  ₪יש קרוב ל  5 -מיליון
 ₪שזה פטור -

אמיר כוכבי :

אין בעיה  ,אבל המדינה משיתה את זה על הרשות .

עדי ברמוחה :

זו הבעיה .

בנימין זיני :

אמיר רק נחדד  ,מתוך ה  24 -מיליון  ₪יש בערך  5מיליון
 ₪שזה פטור מנכס ריק ונכס לא ראוי לשימוש  ,שזה חלק
מההנחות שאנחנו נותנים לנכסים חדשים  ,או נכסים שלא
ראויים לשימוש  ,וה  20 -מיליון  ₪פחות או יותר זה
הנחות מדינה והנחות ועדת הנחות של העירייה  ,שזה
יחסית כסף קטן  ,זה באזור ה  ₪ 250,000 -בשנה  ,זה
פחות או יותר המספרים .

56

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  1/21מיום 27.01.2021

עדי ברמוחה :

בסדר  ,וגם אתה יודע היכולת שלה מוגבלת  ,זה כתוצאה
ממשבר ולתקופה של  3שני ם -

בנימין זיני :

בואי נגיד שאם היה לי שיפוי מהמדינה  ,הייתי אדיש גם
לתת  20שנה אחורה .

עדי ברמוחה :

ויש כמה וכמה נקודות שהם -

בנימין זיני :

לא אכפת לי .

מאיר חלוואני :

לא נראה לי שיש סיכוי כזה אצלך .

בנימין זיני :

לא יודע  ,אבל אני יכול להגיד שאחד הדברים שאולי
ה קורונה עשתה טוב  ,זה שבעצם מדינת ישראל הפכה
לסוג של קבלן לגבייה של הרשויות המקומיות  ,ולקחה
מתקציב המדינה דרך העירייה לארנונה של העירייה ,
ובקטע הזה נתנו שירות טוב .

עדי ברמוחה :

לא נורא  ,זה פרט שולי .

אמיר כוכבי :

מה ? מה אמרת עכשיו ?

בנימין זיני :

המדינה בעצם ב אה אמרה  ,נתנה פטור מקורונה לעסקים ,
והעבירה לך כנגד את הכסף  .במקום שאנחנו נרדוף אחרי
הכסף  ,המדינה אמרה -

אמיר כוכבי :

הא היא העבירה לך את כל הכסף ?

בנימין זיני :

כן .

אמיר כוכבי :

כן ?

מאיר חלוואני :

הפתעה נעימה .

בנימין זיני :

כן .
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עדי ברמוחה :

כן  ,הוא אמר -

אמי ר כוכבי :

לא .

בנימין זיני :

כן .

אמיר כוכבי :

סוציו אקונומי -

בנימין זיני :

סליחה  ,חוץ מה -

אמיר כוכבי :

הא תודה .

בנימין זיני :

 8 %על הסבב הראשון .

אמיר כוכבי :

אוקיי .

נאור שירי :

 8 %על הסבב הראשון -

בנימין זיני :

... 1.2

אמיר כוכבי :

אין בעיה  ,אם ככה אתה מתייחס ל  , 8% -בדיוני התקציב
אני אראה לך . 8%

בנימין זיני :

עדיין זה במקום שאתה תעשה את המאמצים לרדוף אחרי
הכסף -

נדב דואני :

יש מקרים שעדיף לא להגיד כי אתה מסתבך .

בנימין זיני :

לא  .אני אומר לך את האמת  .גם הפטורים האחרונים ,
המדינה מתוך  40מיליון  ₪נותנת את הכסף .

אמיר כוכבי :

תשמע בני  ,בוא זו אמירה שאני מופתע לשמוע אותה
ממך .

בנימין זיני :

למה ?
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אמיר כוכבי :

בעיקר כי אתה יודע שמה שהמדינה עשתה בדבר הזה  ,זה
נתנה פטורים  ,שאתה בתור רשות מקומית בחיים לא היית
נותן למפעלי ענק ולפסי ייצור שעשו מיליארדים -

בנימין זיני :

צודק .

אמיר כוכבי :

במשבר הזה .

בנימין זיני :

צודק .

נדב דואני :

יש פה איזה אחד מיוחד כזה  ,לא ?

בנימין זיני :

יש פה יותר מאחד .

אמיר כוכבי :

יש פה כמה .

בנימין זיני :

יש פה כמה  ,אתה צודק באלף אחוז  ,אני חושב שהם למדו
את הלקח ...

אמיר כוכבי :

ואתה עכשיו במקום את הכסף הזה מיליו ני שקלים לחלק
לעסקים קטנים לאורך שנה שלמה  ,אתה נותן למישהו
שלא רק לא הפסיד אלא גם הרוויח .

בנימין זיני :

צודק אלף אחוז .

( מדברים יחד )
יגאל שמעון :

דרך אגב הסופרים קיבלו הנחה ?

נדב דואני :

כן  ,כולם .

בנימין זיני :

לא  ,הסופרים לא  .הסופרים הוחרגו אבל -

עדי ברמוחה :

לא  ,הם צריכים להראות ירידה בהכנסות  ,מה יש לכם .

נדב דואני :

יש פה מפעלי ניקיון -
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בנימין זיני :

יש פה כמה גופים -

נדב דואני :

אגב אני רוצה לדעת באמת  ,המדינה החליטה  ,יש לך פה
מפעל ניקיון  ,למה אנחנו צריכים לתת את ההנחה  ,למה
אי אפשר לדרוש את זה  ...כמה אתה מפסיד ? כמה
הפסדת ? כדוגמא .

אמיר כוכבי :

למה רק מפעל ניקיון

נדב דואני :

אני יודע גם יש כאלה של משקאות שעבדו כמו מטורפים .

בנימין זיני :

לא רק יש פה מפעלים גדולים .

אמיר כוכבי :

דיברת מקודם על תע " ש  ,למה תע " ש צריך לקבל עכשיו
הנחת עסק לארנונה ?

נדב דואני :

אז אני שואל שאלה  ,אוקיי  ,המדינה החליטה בסדר ?

נאור שירי :

אבל מה זאת אומרת הכול היה זה  ,גם המענקים היו ככה

נדב דואני :

למה אמיר  ,למה אנחנו לא יכולים לערער על ההחלטה
הזאתי שיש לך  ,אני לא יודע מרכז שלטון מקומי כקבוצה
אחת  ,או אנחנו באופן עצמאי  ,להגיד אנחנו לא מסכימים
להחר יג את אלה .

אמיר כוכבי :

אז -

נדב דואני :

ונראה את הגדולים האלה באים ואומרים תחריגו אותנו .
הם יגידו .

נאור שירי :

אבל אתה עובר על החוק בזה .

נדב דואני :

את החוצפה תהיה להם .

אמיר כוכבי :

אנחנו אחרי .
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( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

אנחנו אחרי .

נדב דואני :

הא כבר היית ה .

אמיר כוכבי :

אנחנו אחרי .

נדב דואני :

ומה אמרה המדינה ?

אמיר כוכבי :

עיריית הוד השרון החליטה שהיא לא זורמת עם המדינה
בהיבט הזה  .ולא העברנו  ,לא העברנו .

נדב דואני :

לא פתרתם ...

עדי ברמוחה :

קיבלתם הערה ?

אמיר כוכבי :

מה ?

עדי ברמוחה :

קיבלתם הערה ?

אמיר כוכבי :

התחילו להגיע מכתבים עם הרבה מאוד שמות של זה ,
אתה יודע -

נדב דואני :

פירמה כזו  ,פירמה כזו .

אמיר כוכבי :

 ...וזה וזה וזה  ,ובמקביל עשינו -

נאור שירי :

כנרת כהן  .פירמה  ,אמר פירמה .

נדב דואני :

היא עוד לא פירמה .

אמיר כוכבי :

ובמקביל עשינו בדיקה גם מול רשויות אחרות  ,זו לא
בעיה רק שלנו .

נדב דואני :

כן .
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אמיר כוכבי :

ולאט לאט הרשויות האחרות שבהתחלה עמדו איתנו
נחרצות  ,התחילו ליפול כזבובים .

נדב דואני :

מעניין למה .

בנימין זיני :

גם הרגולטור לא היה איתנו .

אמיר כוכבי :

נשארנו אחרונים במאבק .

נדב דואני :

רציני לבד .

אמיר כוכב י :

ובשורה התחתונה ההתייחסות של משרדי הממשלה לדבר
הזה ספציפית  ,משרד הפנים ומשרד האוצר  ,היא תשלמו .
אנחנו נתנו לכם את זה  .הם לא באמת נתנו לנו את זה ,
כי הם נתנו את זה א ' מינוס ה  , 8% -שבטח בהיבטים
האלה הוא מאוד משמעותי  ,וגם בסופו של דבר האמירה
שלנו גם הייתה עקרו נית  ,אבל בסוף כשמשרדי הממשלה
גם הם מסרבים לשתף איתך פעולה בדבר הזה  ,ובסוף
נשארו הרשות היחידה שמנסה לעשות פה  ,אבל זו
שערורייה  ,זה הזיה שמראה בדיוק איך המדינה פיזרה
את הכסף בצורה הכי לא נכונה לאורך כל המשבר הזה
מתחילתו ועד היום הזה .

נדב דואני :

אני לא בטוח ש המשבר הסתיים  ,בעזרת השם שיסתיים -

נאור שירי :

שאול מרידור צדק .

נדב דואני :

שהם לא יעשו תיקון .

בנימין זיני :

התיקון נעשה עכשיו -

נדב דואני :

עכשיו הם עשו על ה - 500 -

אמיר כוכבי :

אתה יודע למי עשו תיקון ?
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( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

אתה יודע למי עשו תיקון ?

נדב דו אני :

למי ?

אמיר כוכבי :

לעסקים קטנים .

עדי ברמוחה :

לעסקים קטנים ש -

נדב דואני :

מאיזו בחינה ?

אמיר כוכבי :

לקחו להם כסף שנתנו להם .

עדי ברמוחה :

קודם כל זה מוכר כהכנסה ואתה צריך לשלם על זה מס -

נדב דואני :

אז זה לא תיקון .

אמיר כוכבי :

תיקון  ,הם קראו לזה תיקון .

רינה שבתאי :

תיקון מנקודת המבט שלהם .

נדב דואני :

הייתי אומר שאם הייתה פה כנסת פעילה  ,היה שווה
לעשות פה דיון בוועדת הפנים של הכנסת  .נחכה בעזרת
השם שתהיה בהמשך .

נאור שירי :

כידוע שאחרי דיון בוועדת הפנים הכול יסתדר  .כאילו
אתה רוצה לסדר משהו תעשה דיון בוועדת ה פנים .

נדב דואני :

תלוי מי היו " ר של הוועדה  ,אתה יודע זה נורא תלוי .

בנימין זיני :

היום הפטור של הארנונה ...

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

אני רק אתקן ברשותך את האמירה שלך  ,ואגיד שעדיף
שהעירייה תעשה את העבודה של העירייה  ,ושהמדינה
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תתחיל לעשות את העבודה של המדינה  .י ש הרבה היגיון
גם אם זה מייצר לנו הרבה מאוד עבודה  ,לתת לרשויות
המקומיות להחליט  ,לא רק זה  ,אתה יודע זה דברים  ,זה
כולה לפני רגע  ,אבל זה מרגיש כאילו נצח  ,שר הפנים
בעצמו באפריל ? מתי יצאה ההנחיה ? באפריל כשכבר
התחלנו להבין  ,אפריל  -מאי  ,כשהתחלנו להבין שהדבר
הזה הול ך להיות פה ולהשפיע ולפגוע בעסקים  ,שר
הפנים הוציא הנחיה שאסרה על הרשויות המקומיות לתת
הנחות  ,כל הנחה במגורים או בעסקים או במסחר ,
שקשורה

לארנונה .

וההנחיה

הזאת

עדיין

בתוקף ,

לקורונה  ,ארנונה קורונה  .אסר על הרשויות המקומיות
לתת הנחה בארנונה שקשורה לקורונה  .זו הנ חיה שעדיין
בתוקף  .ולכן את ההחלטה שהוא נתן על העסקים  ,זה
משרד הפנים נתן  ,הוא הנחה את הרשויות למצוא את
הדרך או ברטרו  ,כמו שאנחנו עשינו  ,או בלפרוס קדימה
לעתיד  .אבל הוא נכנס פה ברגל גסה  .מצד שני  ,אומרים
טוב שהוא עשה את זה  ,כי אחרת כל ראש רשות היה
משתגע ורוצה ל הראות שהוא יותר זה  ,ולרשויות לא היה
נשאר כסף  .אבל בשורה התחתונה משרד הפנים הפקיע
מהרשויות את היכולת שלהם בכלל לקבל החלטות בנושא
הזה של הקורונה  ,בנושא הכלכלי  ,ומצד שני גם כשהוא
בא ונתן את הדבר הזה  ,הוא גם עשה את זה לא נכון מול
העסקים  ,וגם פגע ברשויות שמדורג ות סוציו אקונומי 6
ומעלה  ,וזה פגיעה שהיא משמעותית  ,וזה מצטרף לעוד
הרבה פגיעות .
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נדב דואני :

איפה ההבדל בן  6ומעלה לעומת - 5

אמיר כוכבי :

.8%

נדב דואני :

 8 %זה הפער .

יגאל שמעון :

כמה כסף זה ? 8%

בנימין זיני :

לרשויות האיתנות -

אמיר כוכבי :

כמעט  2מיליון  ₪אצלנו ע ל  3חודשים .

נדב דואני :

על  3חודשים .

אמיר כוכבי :

 3חודשים .

בנימין זיני :

והנתח העיקרי זה ...

נדב דואני :

מה זה ?

בנימין זיני :

והנתח העיקרי זה באמת -

אמיר כוכבי :

והנתח העיקרי זה שלושת ה -

בנימין זיני :

זה מי שלא הגיע לו .

אמיר כוכבי :

הגופים -

בנימין זיני :

הגדולים .

נדב דואני :

שהם מתוך זה -

בנימין זיני :

 1/3מהפטור  ,קצת פחות מ  1/3 -מהפטור .

אמיר כוכבי :

מהפטור הכולל  ,לא מה  2 -מיליון  2 ,₪מיליון  ₪זה רק
מה ששילמנו ולא קיבלנו החזר .

נדב דואני :

אגב חוץ מזה זה עוד הוכחה  ,שאזור התעשייה שלנו לא
מספיק מגוון  ,והמהלך עכש יו להרחיב אותו וזה הוא

65

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  1/21מיום 27.01.2021

נכון  ,זו בעיה אבל  ...גם לאסור לפטור אותה  .אבל זה
עוד הוכחה שאתה מסתמך על גופים גדולים מאוד ,
שקורית תקלה כזאתי או הפוך  ,חס וחלילה מישהו מחליט
להעתיק  ,אתה נפגע בצורה אנושה  .תאר לך שהם היו
עוזבים -
נאור שירי :

אבל הגיוון פה מה זה  ,יותר מ רכזי מזון .

נדב דואני :

הרי תע " ש יסגרו  ,לא נראה מהם כסף תוך כמה שנים .
אחד מהשניים גם שקלו לצאת אם אני לא טועה קוקה
קולה  ,נכון ? רצו לצאת או -

אמיר כוכבי :

אנחנו דווקא בעד .

נדב דואני :

לא  ,זה בסדר  ,הבעיה שאתה ב  , day one -אתה נפגע
בהרבה מאוד כסף  ,ולכן התמהיל שלך צריך להשתנות
ולהוסיף  ,וזה הפרויקט -

אמיר כוכבי :

אזור התעסוקה הזה צריך לשנות את פניו ולהתפתח ואם
החברה המרכזית למשקאות תחליט שהיא מממשת את
הנכס שלה -

נדב דואני :

אנחנו בעד .

אמיר כוכבי :

במשהו שמתאים לנו  ,שזה משרדים ומסחר  ,אנחנו לא רק
בעד גם נעזור לקדם את המ הלך הזה .

נדב דואני :

נעזור עם השופל .

אמיר כוכבי :

אותו דבר אמרנו גם לגופים אחרים  ,שיושבים באזור
תעסוקה הזה  ,שימושים שבינינו הם פחות רלוונטיים
לאזור התעסוקה של העתיד .
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רינה שבתאי :

אין חשש בעקבות הקורונה שהמדיניות של משרדים
תצטמצם ?

נדב דואני :

זה כבר רואים א ת זה  ,זה קורה .

אמיר כוכבי :

קודם כל רואים את זה  ,גם שומעים גם את בעלי
הקרקעות וגם את היזמים מדברים על זה  ,המדינה רואה
את זה  .מצד שני  ,אזור התעסוקה שלנו  ,אני לא יודע אם
זה טוב או רע  ,זה מצב נתון  ,כרגע הפוטנציאל בו כל כך
לא ממומש  ,שהדברים שכן נעים בו קדימה י היה להם עוד
ביקוש  .זאת אומרת אנחנו רואים את זה גם בבקשות
שמגיעות כדי להתקדם ו לפתח  ,גם בהיתרים שכבר
הוצאנו  ,יש  2מגדלים חדשים כבר עם היתרים  ,יש 2
מגדלים עוד יותר גבוהים כבר בהליכים מול הוועדה
המחוזית  ,יש תהליכים ויש עניין ורצון  ,כי בסוף לאזור
תעסוקה הזה יש כמה יתרונות מובנים  ,גם במציאות של
אחרי הקורונה  ,גם הקרבה לכבישים ארציים  ,גם היציאה
דווקא מתל אביב  ,גם ה -

נדב דואני :

המטרו העתידי .

אמיר כוכבי :

האזור .

נדב דואני :

זה אם יהיה  ,זו תקופה אדירה .

אמיר כוכבי :

המטרו הוא מאבק שהוא כל כולו נועד כדי לאפשר
באמת -

נד ב דואני :

יש חברות שבוחרות מיקום על פי תחבורה .

אמיר כוכבי :

חד משמעי ברור  ,רואים את זה .
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נדב דואני :

חוסכים את הרכבים  ,חוסכים את ההוצאות .

רינה שבתאי :

זה יהיה בעוד  15 - 20שנה .

נדב דואני :

לא משנה  .אבל בניין -

אמיר כוכבי :

זה לא משנה  ,הרי גם לעשות תכנית עכשיו  ,גם לעשות
עכשיו תב " ע ולקדם בינוי ולעשות תכניות ולאשר אותם
ולבנות אותם  ,גם זה לא יום יומיים  ,גם זה עניין של
שנים .

רינה שבתאי :

כן  ,ברור  ,ברור .

אמיר כוכבי :

אבל יש הבדל בין בעל חברה או בעל קרקע שיודע
שבעוד  15שנים יהיה שם מטרו לבין מישהו שיודע
שבחיים לא יהיה שם כלום  ,והוא אומר לעצמו  :עזוב מה
אני צריך לפתח את הקרקע הזאת .

נדב דואני :

נכון  ,להיפך אם יהיה מטרו הם ירוצו  ,יבקשו ...

רינה שבתאי :

זה היתרון בצומת שמה ליד הרכבת שם בסוקולוב .

נדב דואני :

נכון  ,נכון .

רינה שבתאי :

זה גם יתרון .

נדב דואני :

נכון  .הבעיה שעכשיו הנה הרכבת שלך גם היא על
הפנים  ,שהיא לא מתוכננת כמו שצריך  ,אבל ראיתי
שהוצאת מכתב על זה  ,שזה יפה מאוד .

אמיר כוכבי :

אנחנו מתעסקים בנושא של הרכבת והחזרה שלה  ,אני
חייב להגיד -

נדב דואני :

לא  ,אני מדבר שהיא תיסע מערבה .
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אמיר כוכבי :

אנחנו לא מוותרים על המאבק הזה  ,למרות שמלכתחילה
המדינה לא מבינה את הצורך הזה .

נדב דואני :

מהוד השרון לתל אביב אתה נוסע את כל -

רינה שבתאי :

מה ש קשור לתחבורה -

נדב דואני :

היא לא נוסעת לתל אביב דרך הרצליה  ,זו הבעיה .

אמיר כוכבי :

אני כן אגיד שרכבת ישראל שכן בסוף היא גורם מבצע ,
היא לא גורם קובע מדיניות  ,כן מתאמצת לשפר את
החוויה  ,הם עכשיו מסיימים שיפוץ ברכבת נורדאו שיפוץ
משמעותי  ,הם עשו שיפוץ ברכבת סוקולוב בכניסה ,
ובמתחם חנייה  ,זאת אומרת יש כן מאמצים לתת שירות
שהוא טוב יותר -

נדב דואני :

הבעיה שהיא נוסעת הפוך .

אמיר כוכבי :

הנושא של הקו -

נדב ד ואני :

לא  ,אני עדיין לא מבין את זה .

אמיר כוכבי :

את מה ?

נדב דואני :

היא נוסעת היום  ,להגיע לתל אביב  ,במקום לנסוע דרך
רעננה הרצליה תל אביב  ,אתה נוסע היום דרך -

רינה שבתאי :

ראש העין .

נדב דואני :

כפר סבא ראש העין פתח תקווה בני ברק -

אמיר כוכבי :

זה מה שנקרא חוסר -

נדב דואני :

זה היסטורי .

אמיר כוכבי :

הבנה ותכנון  ,זה היסטורי  ,גם בהיסטוריה אגב -
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נדב דואני :

מה היסטורי  ,מ  1948 -יש פסי רכבת .

אמיר כוכבי :

בהיסטורי אגב בבנייה  ,יש שם איזו תפיסה של טבעת
עניינים  ,אבל גם כשעשו את זה  ,כן דיברו על המסילה
המערבית שתיסע להרצליה ו תיתן את המענה גם בכיוון
הזה  ,אבל את זה הם כל הזמן עיכבו  .ובשורה התחתונה
עכשיו הם באים ואומרים בכל זאת יצטרכו גם להחליף
רכבת ולחכות לרכבת שתיקח אתכם למטרופולין הגדול .

נאור שירי :

אבל לא הבנתי  ,מה -

אמיר כוכבי :

מה היה ההיגיון במקור ?

נאור שירי :

לא  ,עזוב היגי ון  .מה הסיבה שהם אומרים  ,כאילו למה אי
אפשר לנסוע מערבה ?

אמיר כוכבי :

יש עומס מסילות .

נאור שירי :

עומס מסילות ? הא בהרצליה ?

נדב דואני :

לא  ,צריך לעשות  2מסילות .

אמיר כוכבי :

האמירה שלהם זה שכדי לאפשר את זה באופן רציף ,
מבלי לפגוע בכל תשתית הרכבות  ...צריך להוס יף  ,יש
מאבק מעל הראש שלנו  ,על מסילה רביעית כן או לא  .זה
הכול  ,לתל אביב נכנסות  3מסילות  ,יש עכשיו מאבק על
מסילה רביעית כן או לא  ,והדבר הזה -

רינה שבתאי :

והיא תפתור את הבעיה שלנו במידה והיא נפתחת ?

אמיר כוכבי :

בוודאי  ,רק שמתוך התפיסות גם שלנו על איכות סביבה
וכו ' וכו ' ,אבל אנחנו גם לא מביעים דעה בעניין הזה של
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המסילה הרביעית  ,בטח לא בדרך שבה היא תוכננה  ,אבל
זאת הסיבה .
נאור שירי :

אתה אומר מרגישים את חסרונה של קרן טרנר במשרד
התחבורה .

אמיר כוכבי :

חסרה מסילה .

נאור שירי :

טרנר הייתה אחלה זה  ,לא ?

אמיר כוכבי :

חסרה מסילה ויש זה .

כנרת א  .כהן :

מה אתה שואל אותי אני העסקתי אותה ?

מאיר חלוואני :

רן לא מסכים  .רן לא מסכים .

( מדברים יחד )
רן יקיר :

אני לא חושב -

כנרת א  .כהן :

זה הכיוון הנכון אז .

אמיר כוכבי :

אני אגיד שבמשך שנים משרד התחבורה -

נאור שירי :

שנינו יודעים מה את שמה בקלפי באמת .

אמיר כוכבי :

במשך שנים  ,ואם דיברנו קודם על עיר תע " ש -

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

אם דיברנו קודם על עיר תע " ש וזה שהתכנון שלה היום
מסתמך על תכנון מוטעה בעבר שהיה נהוג ומקובל  ,אז
גם בנושא התחבורה מדינת ישראל התפיסה שלה הייתה
מוטת תחבורה אישית  ,כל ה תכנון כל המחלפים כל
הכבישים  ,זה שאין מקום על איילון למסילה רביעית  ,כי
כל הזמן מרחיבים את הכביש  ,ועושים -
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נאור שירי :

דווקא עכשיו עושים נתב .

אמיר כוכבי :

ועושים נתיב בתשלום ונתיב זה  .אם היו עושים פחות 2
מסלולים ושמים מסילה רביעית  ,תחשוב מה היה -

נדב דואני :

פ קק יותר גדול היה  .היה פקק יותר גדול  .אבל זה נכון
שצריך  ,אבל עכשיו עושים  ,עושים תחבורה ציבורית  ,גם
נת " צ גם -

נאור שירי :

לא  ,אבל  ...חוסך לך מלא -

נדב דואני :

אני מסכים  ,אבל אין ספק שצריך לעשות עוד קווי רכבת ,
אבל זה לא הפורום  ,כנראה אנחנו  ...אבל כן המלחמה של
ר אשי הערים על הקו  ,זו מלחמה נכונה  .ואם יצליחו
להוביל את זה שהקו ייסע גם מערבה  ,זה דבר נהדר  ,כי
לא יכול להיות שתושבי הוד השרון נוסעים לתל אביב
 40דקות  50דקות  ,זה הופך כבר לא משתלם  ,ולכן
אנשים יוצאים עם הרכב  ,זו הבעיה .

נאור שירי :

אפשר לעשות כמו בהוגו  ,זוכרי ם את המשחק ?

נדב דואני :

לא זוכר את המשחק .

נאור שירי :

הוגו .

נדב דואני :

הצבעה .

( מדברים יחד )
נדב דואני :

הא העברה הוא עושה העברה ? אני זוכר את המשחק .

אתי ברייטברט :

אז אנחנו נקרא רק את הספרות האחרונות של התעודה
המזהה ?
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נדב דואני :

את לא צריכה  ,כמקשה אחת לא ?

עדי ברמוחה :

לא  ,לי יש אחד .

אתי ברייטברט :

אז נצביע אחד אחד לפי המספרים  3הספרות האחרונות
של מספר המבקש .

נדב דואני :

אבל למה אי אפשר הפוך  ,למה אי אפשר למעט השורה
הזו והזו -

אתי ברייטברט :

אבל רונן אמר אחד אחד  ,היועץ המשפטי .

נדב דואני :

מה אתה אומר ?

רונן יו אל ויניק :

אחד אחד .

נדב דואני :

אחד אחד ? אי אפשר להחריג ולהצביע על זה בנפרד ?
אוקיי .

מאיר חלוואני :

אולי קבוצה קבוצה .

נדב דואני :

קבוצה קבוצה גם טוב .

אתי ברייטברט :

בואו נעשה את זה זריז .

נדב דואני :

בואו נראה  ,זה עליך  ,הזמן רץ הוצאתי טיימר .

אתי ברייטברט :

נת חיל במחיקת חובות .

בנימין זיני :

את רוצה שאני אתחיל ?

אתי ברייטברט :

אין לי בעיה בכיף .

נדב דואני :

אתה תקריא מצוין .

בנימין זיני :

מחיקות לפי  , 339אישור מחיקה מספר מבקש עם 3
ספרות אחרונות . 951
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נדב דואני :

מי בעד ?

יגאל שמעון :

רגע  ,מה -

נדב דואני :

לא צריך להרי ם את היד .

אתי ברייטברט :

רגע  ,יש לי שאלה .

יגאל שמעון :

מה ההחלטה שאני ...

אתי ברייטברט :

לאשר את ה -

נדב דואני :

לקבל את ההמלצה .

יגאל שמעון :

לא  ,אני לא שמעתי  ,מה עושים ? מה עושים עם - 9

אתי ברייטברט :

. 951

יגאל שמעון :

עם הסיפור של המחיקה -

כנרת א  .כהן :

הוא מ דבר על המחזיק ועל הבעלים .

יגאל שמעון :

קודם כל המחזיק והבעלים  ,מה החלטנו ?

אתי ברייטברט :

המחזיק והבעלים זה  , 126עוד לא הגענו אליו .

( מדברים יחד )
מאיר חלוואני :

הוא אמר מחיקה  ,הוא לא אמר הנחות רטרו .

עדי ברמוחה :

בוא תגיד את זה פה שנשמע .

בנימין זיני :

אז נוצ יא אותו החוצה עכשיו .

כנרת א  .כהן :

שנייה  ,אז אם בודקים עם היועץ המשפטי  ,אז לא
מצביעים על זה מן הסתם .

בנימין זיני :

לא נצביע על זה .

אתי ברייטברט :

לא נצביע ?
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כנרת א  .כהן :

צריך לחדד שלא מצביעים -

אתי ברייטברט :

עדי איזה את ?

עדי ברמוחה :

אני  471בסוף .

יגאל שמ עון :

אז על זה לא מצביעים .

בנימין זיני :

לא נצביע ...

יגאל שמעון :

מה קורה עם הנחות רטרו ?

( מדברים יחד )
יגאל שמעון :

מה עם הרטרו ?

עדי ברמוחה :

מספר מבקש  470בסוף .

אתי ברייטברט :

יש עוד אחד אולי ?

בנימין זיני :

צריך לבדוק נסיר את זה מההצבעה .

יגאל שמעון :

אוקיי  ,ומה עם הרטרו ? אתם חושבים -

בנימין זיני :

בטבלה שהוגשה לכם כתוב -

( מדברים יחד )
יגאל שמעון :

זה לא יהיה בפרוטוקול .

בנימין זיני :

אני גם אגדיר אישור מחיקות .

( מדברים יחד )
כנרת א  .כהן :

יגאל  ,זה נותן לך את הפתרון  ,זה בסדר .

בנימין זיני :

אישור מחיקות לפי סעיף - 33

אתי ברייטברט :

אני לא שומעת כלום .
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כנרת א  .כהן :

בואו ניתן לבני בבקשה  ,לא שומעים אותו .

בנימין זיני :

מחיקות לפי סעיף  339אישור מחיקה מספר מבקש עם 3
ספרות אחרונות . 951

אתי ברייטברט :

כולם פה אחד מהמשתתפים ?

עדי ברמוחה :

כן .

=============================== ==========
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 3/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****951

====================================== ===
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 437

אתי ברייטברט :

כולם פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 4/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה ******437
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=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה מספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 178

אתי ברייטברט :

פה אחד .

====================================== ===
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 5/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****178

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה מספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 030

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 6/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****030

=========================================
===
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בנימין זיני :

זה עדי את -

עדי ברמוחה :

אני  470אני לא משתתפת .

בנימין זיני :

תצייני שעדי פה לא  .אישור פשרות מגורים  ,אישור
פשרה מספר מבקש ע ם  3ספרות אחרונות . 470

אתי ברייטברט :

אז פרט לעדי שלא משתתפת בהצבעה כולם .

נדב דואני :

כן .

נאור שירי :

כן .

=========================================
===
הצבעה 9 :בעד:
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,כנרת אלישע כהן
 עדי ברמוחה לא השתתפה בהצבעה
החלטה מס' 7/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****470

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור פשרה מספר מבקש  3ספרות אחרונות . 530

אתי ברייטברט :

פה אחד .

========================== ===============
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
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החלטה מס' 8/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****530

================================= ========
===
בנימין זיני :

אישור לפשרה למספר מבקש  3ספרות אחרונות . 695

אתי ברייטברט :

 . 695פה אחד ?

עדי ברמוחה :

כן .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 9/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****695

=========================================
===
בנימין זיני :

פשרות לעסקים  ,אישור פשרה למספר מבקש 3 , 179
ספרות אחרונות . 179

אתי ברייטברט :

פה אחד ?

רינה שבתאי :

כן .

=========================================
===
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הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 10/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****179

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור לפשרה מספר מבקש  3ספרות אחרונות . 413

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 11/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****413

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור לפשרה עם מספר מבקש -

עדי ברמוחה :

בלב כבד אישורי הפשרה ...

בנימין זי ני :

 3ספרות אחרונות . 166

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
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הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 12/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****166

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה ל  3 -ספרות  126יורד מסדר היום .

אתי ברייטברט :

יורד מסדר היום .

כנרת א  .כהן :

בדיוק .

בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש  3ספרות אחרונות . 689

את י ברייטברט :

פה אחד ?

עדי ברמוחה :

כן .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 13/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****689

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות
. 486
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אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 14/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****486

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות
. 054

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 15/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****054

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 102

אתי ברייטברט :

פה אחד .
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=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 16/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****102

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 289

אתי ב רייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 17/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****289

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 790

אתי ברייטברט :

כנ " ל פה אחד .

=========================================
===
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הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 18/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****790

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 114

אתי ברייטב רט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 19/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****114

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות
. 446

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
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הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 20/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****446

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 767

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 21/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****767

=== ======================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות
. 654

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
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הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 22/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****654

=========================================
===

בנימין זיני :

כאן סיימנו .

אתי ברייטברט :

לא  ,יש עוד .

בנימין זיני :

מחיקות לעסקים  ,אישור מחי קה למספר מבקש עם 3
ספרות אחרונות . 064

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 23/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****064

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות
. 540
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אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 24/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****540

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מ בקש עם  3ספרות אחרונות . 147

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 25/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****147

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ספרות אחרונות . 757

אתי ברייטברט :

פה אחד .
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=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 26/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****575

=========================================
===
בנימין זיני :

אישור מחיקה למספר מבקש עם  3ס פרות אחרונות . 397

אתי ברייטברט :

פה אחד .

=========================================
===
הצבעה 10 :בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
החלטה מס' 27/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה *****397

=========================================
===
בנימין זיני :

תודה .

אתי ברייטברט :

מסיימים את ישיבת המועצה  ,נועלים אותה  .תודה רבה
לכולם .
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_______________

______________

אתי ברייטברט

אמיר כוכבי

מרכזת ישיבות המועצה

ראש העיר ייה
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