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אישור מועצת העיר על גביית היטל שמירה לפי חוק העזר לנתיבות  . 1

  .7012-7012, לשנים 7002 -)שירותי שמירה(, התשס"ז

 

אישור גביית  , זה52ישיבת המועצה שלא מן המניין    :משה מימון

 . 5122-5122היטל שמירה, לפי חוק העזר לנתיבות 

 זה כל שנתיים?   :עו"ד שלומי חן

 שבוע שעבר אושר בוועדת הפנים והשבוע אושר בכנסת.    :משה מימון

 זהו, החוק עבר.    :יחיאל זוהר

.   :עו"ד טל שלומי  ... הארכה ללא..

 ץ המשפטי. תן כמה מילים להסבר אולי, היוע   :משה מימון

 5122יש לנו חוק עזר משנה שעברה. חוקקנו אותו בסוף   :עו"ד טל שלומי

. משרד הפנים דרש שזה יהיה רק לשנה אחת. הוראת השעה היתה עד 5122ושנת 

לעוד , האריכו כפי שהוא אמר את החוק 5122. עכשיו, לקראת סוף שנת 122סוף 

ם להאריך, צריך להביא את זה שנתיים. ולכן, בהתאם לחוק העזר שלנו, אם מבקשי

לאישור מועצה, ומשם לקבל את אישור שר הפנים. לכן אנחנו מבקשים את 

אישורכם לגבייה של שנתיים נוספות. אשר אנחנו נפנה בשלב הזה לשנה הקרובה 

 ובתום שנה הבאה אנחנו נפנה לעוד שנה. 

יש יש לי שאלה, החוק הזה הוא חוק כללי לכולם, או ש    :יחיאל זוהר

 בו דברים ספציפיים לעיר. 

 זה תיקון פקודת העיריות בנושא של שמירה.   :עו"ד טל שלומי

  -טוב. אז אנחנו בעצם מאריכים   :יחיאל זוהר

.   :ישראל חניה  ראיתי גם היחידה של אופק..

 ודאי, ודאי.    :משה מימון

 בתקציב. ₪ מבחינת תוצאות, גדלו באיזה חצי מיליון   :ישראל חניה
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.    :חיאל זוהרי  קודם כל, העיר גדלה, ואני אגיד לך תיכף אנחנו..

 אבל יש לנו את היחידה השנייה.   :ישראל חניה

 רגע, עוד לא הגענו לתקציב, נגיד לתקציב.   :הרב יעקב מעלימי

 זה חלק מהתקציב. מה זה?    :יחיאל זוהר

שהוסיפו אופק, הפעילות שלה הולכת לגדול עכשיו, בגלל    :יחיאל זוהר

 לנו את אזור התעשייה נעם, וגם שם הוא יהיה... 

 וגם בשכונות.    :משה מימון

וגם בשכונות החדשות. אבל גם נעם, גם הכביש הזה עד    :יחיאל זוהר

למושבים הוא כבר באחריות שלנו. גם השכונות החדשות, נתיבות מערב, לא לקחנו 

 שגם האתרים החדשים בבנייה... יח"ד. תיקח בחשבון  0,111אותה בחשבון. יש שם 

 הם צריכים דחוף להיכנס.    :עדי חורי

 שכונות.  2... לחלק את זה לפי   :ישראל חניה

איפה שבונים, כל הקבלנים שבונים. בוא תראה מה הולך    :עדי חורי

 אצלנו במערב, ערימות של פסולת בכל מטר שאתה עובר. 

ו לב, תקציב העירייה גדל מילה בעניין הזה. אם תשימ   :יחיאל זוהר

משמעותית, והוא גדל בסעיפים שכולנו יודעים שצריך... תברואה, כמה תוספת 

טנדרים.  2. כל זה הולך עכשיו. אנחנו קנינו, נקבל אותם מיד. 00.2תברואה? מ

אנשים. הם יסתובבו בכל העיר לפי  5הטנדרים האלה, על כל טנדר יהיו צוותים של 

ר לאזורים. לכל אחד האזור שלו, וכל הדברים הקטנים אזורים שחילקו את העי

שאנשים זורקים החוצה והרבה מאוד לצערי, כמה שאתה מנקה, אחרי שעה לא... 

הדברים הקטנים האלה יאספו אותם תוך כדי, ולא יחכו למנוף עד שיגיע. העיר 

 תיראה הרבה יותר טוב. 

 )מדברים ביחד( 

, אני יכול לסגור רק את תקשיבו, יחיאל, ברשותך   :משה מימון

 הישיבה הזאת? 
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אבל תן לי לענות לה ולסגור את הישיבה. עוד שנייה    :יחיאל זוהר

אחת ותסגור. אני ער לעובדה, אנחנו מקבלים את התמונות האלה שאנשים 

מצלמים, ואת יודעים מה, בהתחלה כעסתי מה אתם... כל מקום, יפריעו לנו, לא? 

ערים לעניין. הלוואי וכולם היו ערים, כי אז המצב ההיפך, אני שמח שהתושבים 

 שלנו היה יותר טוב, לצערי חלק מהאנשים... 

 כמו היה את הפארק הזה ששרפו שם.   :ישראל חניה

היום ₪,  22,111כן, אגב. הפארק הזה, התיקון הזה,    :יחיאל זוהר

 הגיש לנו חשבון. 

 מה אתה אומר?   :ישראל חניה

הוא מביא מנוף במיוחד, הוא מביא מנוף במיוחד, כן.    :יחיאל זוהר

הוא מביא את החלק מתל אביב, זה לא שלו, לא חברה שלו. זה לא פשוט כל 

גם הדברים האלה. אבל עזוב, אנחנו מדלגים על זה. נכנסים עכשיו עם מצלמות. 

הנושא של ערימות פסולת בנייה, שהוא בעוכרינו, למשל בחורש, יש שם ערימות 

 אנחנו הולכים לנקות את הכל. להבריק את השכונה. גדולות. 

 הגיע הזמן.   :ישראל חניה

פקחים עכשיו,  0לשים מצלמות ופיקוח, קולטים עוד    :יחיאל זוהר

 21אנשים לאופק, רק לנושאים האלה. וקולטים איזה  0פקחי בנייה. קולטים עוד 

 עובדים לתברואה. 

 לתברואה, לנקיונות.    :משה מימון

 אז יותר מזה, אני כבר לא יכול לעשות.    :יחיאל זוהר

ברור, בסדר. השכר שלהם מתגמד לעומת.... כל כך הרבה    :עדי חורי

 כאלה. 

ואנחנו נקבל את הטיאוט יותר, בימים יותר, והמנוף    :יחיאל זוהר

כפול. כמעט כל דבר מכפילים כדי לתת פתרון. עכשיו צריך את האישור. אז 

ההסברה נכנסה, עם שלטים בחוץ ועם הסברים, ונכנסו לבתי ספר. כל  הכנסנו, גם
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 מה שאפשר לעשות, עשינו בשנה הזאת. אני מקווה שנראה את התוצאות. 

י    :עדי חורי יש מקומות, אני לא יודעת מה עושים עם זה, אבל אנ

יה לצורך העניין פתוחה יאתן לך דוגמא ממה שאני חיה, ברחוב שלנו, שהקרטונ

ו, יש מישהו שבונה דלתות מ... אמורה להתפנות כל שני וחמישי, לא מפנים אצלנ

 אני רואה, לא מפנים אותה. אותה. 

 אני יודע.    :יחיאל זוהר

 לי אין איפה לזרוק זבל.    :עדי חורי

אבל אני מסביר לך, אני מכיר את הדברים, ואני יודע    :יחיאל זוהר

 וחה כבר שבוע ולא מפנים אותה. עליהם. למשל הקרטונייה הזאת, היא פת

 אז מה אני אמורה לעשות?    :עדי חורי

תקשיבי לסיפור. אנחנו מודעים לדברים האלה. אז רגע.    :יחיאל זוהר

הלכנו ואמרנו להפסיק את העבודה עם החברה שמפנה. אנחנו נפסיק אותה, החברה 

יל היום, אתם השנייה, הם כנראה מתואמים, הם אומרים 'אנחנו לא יכולים להתח

יום, אני אשאר בלי  21יום להיערך'.עכשיו מה אני אעשה  21צריכים לתת לנו 

קרטוניות? לא. אז אנחנו מנסים לשחק איתם כמה ימים. הם אומרים 'אנחנו לא 

יכולים להגיע', אנחנו אוספים את הקרטונים במקומם. עכשיו הולכים לחתוך את 

י שלא יתפוס מקום. כל זה אנחנו מנסים הקרטונים ולשים אותם אחד על השני, כד

 לעשות. 

.    :עדי חורי  צריך..

 נכון, נכון.    :יחיאל זוהר

בסדר, אבל על הדרך, אם זה המצב, אז צריך גם    :עדי חורי

להתחשב במי שנמצא שם, כמונו למשל. עונה לי הפקחית 'תשאירי בחנות, תשאירי 

 בעסק את הקרטונים'. 

  -עזבי מה שהיא אמרה, לא. לא, לא   :יחיאל זוהר

 דו"חות. מה זה עזבי?  0מה זה עזבי? אני קיבלתי    :עדי חורי
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קודם כל, זה רק מראה שלא מתחשבים באף אחד, גם    :יחיאל זוהר

 חברי מועצה. 

.    :עדי חורי  קיבלתי דו"ח אחד שיש מכתב כזה ש..

 עדי, כנראה לא היית בחנות.   :ישראל חניה

, לא, לא. הייתי. הפקח החמוד מצא חשבונית של לא   :עדי חורי

 לקוח. 

.    :משה מימון  יש קרן לחברי מועצה, להחזיר להם את ה..

חשבונית של לקוח. לקוח קנה אצלי, זרק את החשבונית    :עדי חורי

 אתה מבין? חוסר מקצועיות. באיזשהו פח, לא יודעת איפה, והוא נתן לי דו"ח. 

כי זה קורה בעוד הרבה, אני לבית המשפט... אם תגיעי    :משה מימון

 שומעת. 

את רוצה גם תשובה לזה? היא אמרה הבנתי, הבנתי.    :יחיאל זוהר

משהו. בתחילת השבוע, ביום ראשון, הושבתי פה את הפיקוח העירוני, אחר כך את 

אופק, ואחר כך את השיטור העירוני, כל קבוצה בנפרד. וישבנו איתם על מה הם 

עשות או לא צריכים לעשות. ובין השאר אמרתי להם את מה שאת אומרת צריכים ל

כרגע. אמרתי 'חבר'ה, במקום להתנפל על האנשים, תבדקו קודם כל אם אנחנו 

אל תלכו  –בסדר, אם לא  –בסדר. אחרי שתבדקו אם אנחנו בסדר, אם מישהו חטא 

ם, אל תזרקי סתם לאנשים'. הקרטונייה זה סיפור. הרי גם אם לא תשימי קרטוני

 שם קרטונים, הם באים לשם, אני עברתי שם היום. 

 אתה מציב שיהיה שם מישהו קבוע.   :עו"ד שלומי חן

מלא קרטונים על הרצפה, ואתה אומר מי שופך אותם?    :יחיאל זוהר

ואתה חוטף קריזה. כל יום אני עובר משם, כל יום. אני אומר 'קחו את הקרטונים, 

 דו להם שיקפלו אותם'. תבדקו של מי זה, תגי

אבל מה זה 'תגידו להם'? תוציאו מכתבים לכל בתי    :עדי חורי

 העסק מה עושים עם הזבל. 
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'חבר'ה, תעצרו רגע. אז קראתי להם לפה, אמרתי להם    :יחיאל זוהר

 את כל הדו"חות כרגע, בואו נכין תכנית איך אנחנו משתלטים על העסק'. 

 להשתלט על העסק.  בדיוק, צריך  :עו"ד שלומי חן

.    :יחיאל זוהר  ולהביא את זה ל..

קרטונייה פתוחה, מישהו בא, עובר דירה, לוקח קרטון    :עדי חורי

 שלי. אני אשמה? 

 זה מה שאני אומר, לא צריך לאכוף...   :עו"ד שלומי חן

יש בעל חנות שעושה משלוחים, לוקח לי קרטונים שלי    :עדי חורי

 אני אעשה, שאני ארביץ לו?קבוע. מה אתה רוצה ש

 תעברו לתקציב.    :משה מימון

 הנה, עכשיו הוא יוסיף לך ניידות שיאספו.   :עו"ד שלומי חן

 כי זה    :עדי חורי

 קיבלתי    :עדי חורי
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