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מועצה מקומית גן יבנה
ישיבת ועדה מליאה מספר 8
ביום  ,26.12.2019כ"ח בכסלו תש"ף
השתתפו:
חברים:
מר דרור אהרון
גב' ירדנה אוקמן
עו"ד סביון יניב
גב' רוחמה קרן עזר
מר ירון ניסים
מר אלירם שרביט
מר חיים שוחמי
מר רוני ארביב
גב' מירב אילוז

-

חסר:
אילן רביבו
מר יורם סויסה
עו"ד הדס וייצמן
עו"ד מוטי יוסף

-

סגל:
מר אלון מדהלה
מר אילן סוויסה
עו"ד יעל צוברי
מר עומרי וייסמן

-

ראש המועצה
חברת המועצה
סגן ראש המועצה
חברת המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה

גזבר המועצה
מנכ"ל המועצה
יועמ"ש המועצה
עוזר ראש המועצה

סדר יום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה טלפונית מס 11 .מיום -16.12.2019
 .2אישור הארכת תוקף גביית היטל שמירה
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פרוטוקול
דרור אהרון ,יו"ר:

שלום לכולם אני רוצה לאחל לכולנו חג חנוכה שמח ,בריאות ונחת.
אני מתכון לפתוח את הישיבה סדר יום לישיבת מליאה שלא מן
המניין מס'  8מיום  ,26.12.19אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה
טלפונית מס'  11מיום  16.12.19בבקשה.

מירב אילוז:

טוב יש לי כמה שאלות.

דרור אהרון ,יו"ר:

בבקשה.

מירב אילוז:

אני רואה פה מצגת על ענייני הפשיעה ,אז א' אני אשמח לדעת יש לי
מס' שאלות .מה ההכנסות מהיטל השמירה בממוצע?

אלון מדהלה:

לא בממוצע בעיקר בשנתיים האחרונות .בשנת  2017היה ,1,898,000
ובשנת  2018היה  1,893,000שקל

מירב אילוז:

והצפי ב '19-אותו דבר?

אלון מדהלה:

כן התעריפים לא השתנו.

מירב אילוז:

ומה ההוצאות?

אלון מדהלה:

ההכנסות בתום  2017-2018הסתכמו ב 3,791,000 -שקל ,וההוצאות
היו 4,123,000

מירב אילוז:

זאת אומרת שאנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים.

אלון מדהלה:

זאת אומרת שאנחנו מממנים את התחום הזה גם מהכנסות עצמיות
של המועצה.

מירב אילוז:

ומה המרכיב של השכר בהוצאות השמירה?

אלון מדהלה:

מרכיב השכר בהוצאות השמירה בשנת הינו  1,555,000שקל.

מירב אילוז:

באיזה שנה?

אלון מדהלה:

בשנת .2018

מירב אילוז:

מיליון כמה?

אלון מדהלה:

בערך מיליון וחצי סדר גודל.

מירב אילוז:

זאת אומרת שאלו הוצאות שכר?

אלון מדהלה:

לא..

"חבר" – הקלטה ותמלול

3

נ.ג

13997

רוחמה קרן עזר:

בערך מיליון וחצי מתוך מיליון שמונה מאות.

אלון מדהלה:

אני מדבר על שנה אחת.

מירב אילוז:

מיליון וחצי על שנה אחת?

אלון מדהלה:

כן.

מירב אילוז:

אז ההוצאות שכר כמעט?

אלון מדהלה:

 75אחוז.

דובר:

שלושת רבעי.

אלון מדהלה:

יש פה פיקוח עירוני ,כל ההוצאות זה שכר (מילה לא ברורה)
(נכנסה חברת המועצה גב' ירדנה אוקמן)

אלון מדהלה:

בסופו של דבר בוצע תחשיב ע"י חברת אורבניקס בהיקף שאושר ע"י
משרד הפנים ,וכפי שהמשטרה ביקשה בזמנו שיהיה עשרה פקחים
(מילה לא ברורה) ,השכר בסופו של דבר זה הסדר גודל .זה המרכיב
הכי את יודעת הכי רציני בכל הנושא הזה.

מירב אילוז:

אבל הפקחים מעבר לזה שהם שומרים עירוניים גם (מילה לא ברורה)
זה אותם פקחים?

אלון מדהלה:

לא הם עושים את כל העבודה של פיקוח עירוני שצריך לעשות.

מירב אילוז:

אתם ממלאים בעצם שתי פונקציות?

סביון יניב:

יש שתי מחלקות יש מחלקת פיקוח ויש מחלקת שיטור עירוני או
קיי? הכסף פה יוצא על שיטור עירוני .השיטור העירוני גם הוא נותן
לעיתים דו"חות אבל זה עיקר עבודת הפיקוח לא השיטור העירוני.
השיטור העירוני וכל רכב של שיטור עירוני יש גם שוטר של משטרת
ישראל.

חיים שוחמי:

הנתונים האלו (מילה לא ברורה) זה נתוני משטרת ישראל?

דרור אהרון ,יו"ר:

אנחנו ביקשנו לקבל את הנתונים כדי לראות מה קורה בדיוק.

חיים שוחמי:

אני לא יודע זאת אומרת בהסתמך על זה שאתה אומר משטרת
ישראל זה נחמד מאוד ,אבל אני יכול להגיד לך שהמצב הוא בעייתי
אני לא יכול להשוות אותו ולהגיד לך על קצה גרף של .2019 2017
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העניין הפשוט הוא שאגרת השמירה כמו שאנחנו יודעים היא נותנת
מענה למבנים הציבוריים .היא לא נותנת מענה לבתים היא לא נותנת
לרכבים..
דרור אהרון ,יו"ר:

היא לא מיועדת למנוע פריצות ,היא מיועדת לתת ביטחון ...רגע דקה
יש פה זמן תגובה .כרגע למעשה יש לנו זמן תגובה מצוין לכל בעיה
שקיימת ,החל מזה (מילה לא ברורה) בפריצה לרכב שהם תפסו או...

(מדברים יחד)
דרור אהרון ,יו"ר:

רגע שנייה אני יודע ,הם לא יכולים להיות בכל מקום .בכל יישוב יש
פריצות לא יעזור שום דבר ,בכל יישוב יש פריצות! אצלנו מדובר פה
בעובדות זה לא משהו שהמצאנו .ביקשנו את הנתונים ממשטרת
ישראל .בנתונים היבשים שהם נתנו לנו כרגע יש פה מגמה טובה.

חיים שוחמי:

אז אני יכול להגיד לך אני לא יודע על סמך מה אתה מסתמך פה,
אבל אני יכול להגיד לכם אתה יכול להסתכל על המרכזון שלנו .אני
לא מסתכל על רחוב צדדי כזה או אחר ,אני מסתכל על הרחוב
הראשי .אתה יודע כמה עסקים נפרצו פה?

דרור אהרון ,יו"ר:

חברים המטרה של שיטור עירוני הוא סדר ציבורי ולתת ביטחון
לתושבים .לא רק זה אלא שיש לנו היום מוקד  24/7מה שלא היה אף
פעם ,וזמן התגובה הוא לכל בעיה שיש .לדוגמא בית נמנעה בו שרפה
כתוצאה מכך שהשיטור העירוני הגיע בזמן דיווח עשה מה שצריך,
ונמנע אסון .ויש עוד דברים ודוגמאות נוספות ,כמו לדוגמא אני יהיה
זהיר בדברי ,יש גם דברים שהם עשו לדוגמא של למנוע פדופילים
וכדומה וגנים ציבוריים וכדומה .אז יש לזה איזשהו יתרון יש לזה
איזשהו מרכיב מאוד ברור .כל הרשויות כמעט עושות את זה ויש לזה
סיבה ,זה לא איזשהו משהו חדש לכולנו.

חיים שוחמי:

תראה זה שזה נכנס לצו הארנונה וזה מחייב אתנו והכל טוב ויפה ויש
פה מגמה של עשייה ,אבל בוא נשים את הדברים על דיוקם ,זה לא
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בדיוק נותן מניעה של פריצות לרכב זה לא בדיוק נותן מניעה של
פריצות..
דרור אהרון ,יו"ר:

אבל אתה לא יכול ...חיים באשדוד יש הרבה יותר פריצות.

חיים שוחמי:

אני יודע שיש פריצות כל מקום ,אבל אני אומר לך עוד פעם אני
כאחד שרואה את המערכת וניסה להסתכל על דברים מסוימים
מצורה אחרת לא תמיד קיבלתם את הגישה .אני מזמין אותך לעבור
פעם אחת לא שיש לי בעיה עם הפקחים .אבל אני אומר לך עוד פעם
במהירות שהם נוסעים הם לא בדיוק מסתכלים ועושים את מה
שצריך ,אני לא יודע עד כמה הם נכנסים לכל הרחובות יש להם
מסלול כזה של לעבור .נכון שזאת הנחיה מלמעלה לקחת את הדבר
הזה אבל אני אומר לך עוד פעם כפקטור לנו כתושבים זה לא נותן
הרבה .זה נותן הרבה למבנה הציבור זה נותן הרבה לקניון..

דרור אהרון ,יו"ר:

אני חולק עלייך

מירב אילוז:

הבנות שלי לאחרונה מפחדות לצאת החוצה לגן שעשועים .מסתבר
שמסתובב איזה מישהו באזור של מכולת ברכה מס' פעמים .ודיברו
עם הפיקוח ,אני גם הייתי שם כמה פעמים בצהריים לא ממש
מסתובב .והרבה בנות וילדים מפחדים ללכת לגן שעשועים ,וזה דבר
שהוא מאוד מאוד בעייתי .אנחנו יכולים להציג פה ..אז אנחנו רואים
אומנם מגמה אבל בתחושה ובחוויה האישית של התושבים וזה
משהו שהוא ככה בחוויה של הרבה תושבים ותושבות..

רוחמה קרן עזר:

הבן שלי  13וחצי והם מסתובבים ונהנים והולכים וחוזרים והכל
בסדר.

דרור אהרון ,יו"ר:

או קיי זו דעתך.

(מדברים יחד)
רוחמה קרן עזר:

גם אני מגדלת נוער והנוער מסתובב ,והמטרה של הפיקוח הזה לתת
יותר ביטחון לתושבים .אנחנו רואים יותר תנועה של ניידות ברחוב,
אנשים יותר הולכים בבטחה .אני רגועה כשהבן שלי חוזר ממסיבת
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יום הולדת בשעה  11בלילה כי אני יודעת שיש פיקוח ,ויש פחות
ילדים שמתקהלים..
חיים שוחמי:

אז כנראה שאת (מילה לא ברורה) את הילדים .תיסעי כל יום שישי..

דובר:

תמתין בסבלנות..

רוחמה קרן עזר:

אני חיה את הילדים תאמין לי יום יום שעה שעה ,אתם כולם אני
מכירה אותם אחד אחד .הם הולכים בבטחה הפיקוח מסתובב בודק
אם יש התקהלויות ,בודק אם יש מקורות של אלכוהול של ילדים או
נוער שיושב ועושה את זה .אם הם יותר מתכנסים בבתים .יש יותר
תחושת ביטחון בתוך היישוב.

(מדברים יחד)
סביון יניב:

רבותיי השיטור העירוני וההיטל שמירה לא אגרת שמירה ,גורמים
לכך שבגן יבנה חוץ מחצי ניידת של משטרת ישראל וחוץ מניידת
פיקוח שמסתובבת רק בשעות העבודה ,יש עוד שתי ניידות עם שני
אדם בתוכם שמסתובבים ביישוב  24/7בסדר? אם לא היו אז
הביטחון של הילדים יהיה הרבה פחות מזה אני מבטיח לך .שניים
מבחינת החוויה של התושב ,אנחנו זיהינו מתחילת הפעלת כל המערך
הזה ,שיש יותר פניות ל 106-בענייני סדר מאשר למשטרת ישראל ל-
 101זה עובדה! בוטחים היום במוקד שלנו מקבלים תשובות חוזרים
לאנשים ,וזה משהו שלא היה קודם .עכשיו בידינו בידי ראש המועצה
הזאת להחליט ,לא גובים היטל שמירה אז אנחנו מדרדרים במצב
הזה אז יהיה הרבה יותר גרוע .יכול להיות שזה לא מספיק .אם את
מציעה שאנחנו נלך למערך מתוגבר של כל הסיפור ,אז יכול להיות
שגם נצטרך להגדיל תעריפים לא? הרי בסופו של דבר כשעשו לנו את
התחשיבים חברה חיצונית עשתה את התחשיבים ,ההיטל נבנה לפי
מה שעשתה החברה החיצונית והתחשיבים האלו אושרו ע"י חברה
חיצונית אחרת .זה לפי המערך שאנחנו נתנו שכולל את המוקד שהוא
צופה עם מצלמות .מאז שהתחיל השיטור העירוני לא ידענו בכלל
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שזה המצב ,אבל עשרות תאונות דרכים ...יש מס' תאונות דרכים כל
יום ,יש הגשת עזרה לאנשים האלה .זה לאו דווקא עכשיו פריצה או
דברים כאלה .זה זקנה שמרימה עכשיו טלפון למוקד בואו תעזרו לי,
זה לא היה לפני זה לא בלי ההיטל שמירה.
דרור אהרון ,יו"ר:

אני רוצה רגע להתייחס בשלושה מובנים מרכזיים תראו .קודם כל
ברמת הביטחון ,רמת הביטחון ללא ההיטל שמירה תהיה הרבה יותר
גרועה ממה שקיימת ,כי בוא נגיד את בצורה הכי ברורה משטרת
ישראל עם כוחות מאוד דלים ובעצם מופחתים אפילו הייתי אומר.
דבר השני הוא בנושא חירום ,צריך לזכור שאנחנו יישוב סופג אש
ובחירום השיטור העירוני הוכיח את עצמו ,כולל המוקד  .24/7לא
יכולים לעשות מוקד  24/7ושיטור עירוני כדי לתת מענה לכל בעיה
ולכל נקודה כולל סגירת צירים או כל דבר אחר בלי שיהיה לנו את
הנושא .וגם בנושא של ימים גשומים וכדומה יש פה איזשהו מכפיל
כוח שנותן אפשרות לתת מענה מידי זמין ומתואם עם מול המוקד.
לכן אני חושב שזה נכון וראוי ,וזה הדבר שמבחינתנו הוא חשוב
ונחוץ .בבקשה חיים.

חיים שוחמי:

תראה אני לא מתווכח עם זה שיש חשיבות גדולה מאוד למוקד ,אבל
בוא נפריד בין מוקד לשיטור העירוני.

דרור אהרון ,יו"ר:

לא אתה צריך לעבוד משולב.

חיים שוחמי:

אתה אומר שצריך לעבוד משולב ,אני אומר יש מוקד ויש שיטור
עירוני .שאתה אומר לי שיש פה עשר שוטרים בנוסף לעשר פקחים
נכון? אני אומר לך עוד פעם בכל מצב נתון שאתה מדבר עליו בכל
שעה נתונה צריכים להיות בחוץ על פי המספר הזה ,של עשר פקחים
ועשר שוטרים צריך להיות פה מישהו בחוץ .תראה לי אני רוצה
שתראה לי ,ובאמת אני מסתובב הרבה ביישוב ,גם בשעות היום גם
בשעות הלילה .תראה לי בשעה נתונה ..אני אומר לך עוד פעם פרט
לניידת אחת שלפעמים כדי להספיק לעשות את היישוב טסה פה.
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עכשיו עוד פעם אני לא בא בטענות ואני אומר (מילה לא ברורה)
דברים נכונים ,פשוט ניידת שטסה היא לא עוצרת.
דרור אהרון ,יו"ר:

כן אבל זה לא נכון..

חיים שוחמי:

אתה אומר לי זה לא נכון..

(מדברים יחד)
סביון יניב:

אפשר לבדוק את הנתונים האלה ,על כל ניידת יש ג'י פי אס יש גם
את המהירויות המדווחות .אפשר להוציא לצורך העניין דו"ח שלם
איפה הייתה הניידת  24שעות ביממה ומהירות הנסיעה שלה.

חיים שוחמי:

אתה יכול להוציא דו"ח ממוצע סתם של..

סביון יניב:

אפשר להמציא.

חיים שוחמי:

לא אני אומר לך עוד פעם בוקר צהריים ערב אם אני מחלק את היום
לשלוש משמרות של שמונה שעות ,כמה שוטרים ומה הם עשו .הרי
תחנת המשטרה פה שזה דבר אלמנטרי בשעה  4היא נסגרת.

דובר:

זה לא תחנה זה נקודה.

סביון יניב:

היא לא נסגרת בשעה ארבע.

חיים שוחמי:

אז בוא תנסה להתקשר אחרי השעה ארבע וחצי אתה מגיע למוקד.

סביון יניב:

אתה מדבר על הנקודה ,השיטור העירוני מופעל מתוך המוקד.

דרור אהרון ,יו"ר:

בואו אתם עושים סלט .זה אתה לא יודע ,השיטור העירוני בכלל לא
בנקודה .הוא יושב אצלנו פיזית במרכז ההפעלה!

חיים שוחמי:

אני דיברתי על השוטרים

דרור אהרון ,יו"ר:

רגע זה חוסר ידיעה שלך .במרכז ההפעלה כולל השוטרים השוטרים
לא יושבים בנקודה .יש הבדל בין הנקודה לבין..

חיים שוחמי:

לא עזוב את הכל ,יש שלוש שוטרים במשמרת ברחובות..

דרור אהרון ,יו"ר:

חיים שאלת ואתה מגלה שאתה לא יודע אז תן לי להגיד לך .השיטור
העירוני יושב במרכז ההפעלה קרי איפה שיושב המוקד .יש שם מבנה
ייעודי שלהם ששם הם יושבים ,לשם הם מגיעים .עובד  24/7יחד עם
המוקד .גם שמנו את כל המשאבים שם.
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חיים שוחמי:

יש שלוש שוטרים לפי מה שאתה אומר..

דרור אהרון ,יו"ר:

יושב פה המנכ"ל הוא יודע בדיוק מה יש.

חיים שוחמי:

ושלוש פקחים בכל מצב נתון.

סביון יניב:

אבל צריך להבדיל בין השוטרים של השיטור העירוני ,שבכל משמרת
יש לפחות שניים או קיי? לבין מה שקורה בנקודה שזה בכלל לא
קשור אלינו ולא ממומן על ידינו או קיי? קורה מצב שמפקד היחידת
השיטור העירוני הוא נותן משמרת בקריית מלאכי כמפקד תורן .אבל
תפרידו את הדברים האלה .השלושה שוטרים שאתה מכיר זה
השוטרים של הנקודה לא עליהם אנחנו מדברים.

חיים שוחמי:

אני יכול להפריד את מה שאתה אומר ולשאול אותך ,אם במצב נתון
כל אחת משלושת המשמרות בוקר וצהריים וערב יש בממוצע ארבעה
שוטרים שלושה שוטרים לא משנה וארבעה פקחים? אני אומר לך
שפרט לחבר'ה שעובדים בפיקוח העירוני ונותנים פתרון בבתי הספר
מסוימים .וכשאני אני אמרתי בואו נשים גם פעם בשבוע לפחות
בביה"ס סיני אמרתם אין לזה אנשים .אז אני שואל שאלה פשוטה
באמת ,מה עושים הארבעה אנשים במשמרת? למה אני לא רואה
אותם? אני מסתובב כל הזמן.

רוחמה קרן עזר:

איזה אנשים? שלנו? בשיטור העירוני או המשטרה?

(מדברים יחד)
חיים שוחמי:

מה שאתה רואה ומה שאתה רוצה להציג זה אחד .וזה שאתה מזלזל
בכל דבר זה שתיים.

דרור אהרון ,יו"ר:

אה אל תתחיל את הכיוון הזה ,גם אני יכול להגיד שאתה לא מבין
הרבה בתחום אתה זורק מילים בלי..

(מדברים יחד)
חיים שוחמי:

אין לי בעיה עם הדברים שנאמרו פה על ידי סביון שהם חשובים.
אבל אני אומר לך עוד פעם ,יוצא מצב ואתה יכול לצחוק כמה שאתה
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רוצה ולהוריד את המשקפיים שלך ואתה יכול גם להסתובב ברחובות
ולראות יותר..
דרור אהרון ,יו"ר:

אני לא מגחך אתה רואה גיחוך?

חיים שוחמי:

לא היה (מילה לא ברורה)

דרור אהרון ,יו"ר:

למה להגיד? תגידו לי מה עובר עליכם?

חיים שוחמי:

אתה יכול להסתובב ברחובות ולראות שהפיקוח נמצא במיוחד
בנושא רישום הדו"חות ,בשמירה לסדר.

דרור אהרון ,יו"ר:

או קיי הבנו קדימה ,ירדנה ואחרי זה הצבעה.

ירדנה אוקמן:

אני חושבת שהדיון הזה אני לא מבינה את המקום הזה של הדיון
הזה בכלל .מאז שיש את השיטור העירוני הזה היישוב הזה נראה
אחרת! יש מענה לכל דבר ,אני בשתיים בלילה אני רואה ילדים אני
ישר מתקשרת אני אומר להם אתם נמצאים ברחוב הזה בואו מהר
לפה יש פה ילדים ,תראו מה קורה .יש כל הזמן תנועה יש כל הזמן...
התחושת ביטחון של התושבים אנשים אומרים לי ירדנה בשנייה
הופיעו אצלי איפה זה היה קודם?

(מדברים יחד)
דרור אהרון ,יו"ר:

חברים הבנו הם נגד זה לגיטימי .שאלה אחרונה בבקשה.

מירב אילוז:

האם יש איזשהי תוכנית עבודה יעדים מדדים?

דרור אהרון ,יו"ר:

כן התשובה היא כן.

מירב אילוז:

אפשר לראות אותם?

דרור אהרון ,יו"ר:

כן אם תרצי היא תועבר לך.

מירב אילוז:

יש אבל תוכנית עבודה שהיא חוץ מהטיפול השוטף?

דרור אהרון ,יו"ר:

לא רק זה יש לנו תוכניות עבודה לכל מחלקה ,תתפלאי לשמוע אמרנו
לכם את זה.

חיים שוחמי:

אני רק דבר אחד רוצה שאילן וסביון שבאמת אולי יש להם טיפה
יותר ידע בנושא הזה ,אולי ואני אומר לך עוד פעם צריך לבדוק
באמת את ההנחיות .כי כשאני אומר לך שאני רואה ניידת אחת
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שטסה כי היא צריכה להספיק ,משהו פה לא עובד .יש פה מספיק
ניידות..
רוחמה קרן עזר:

אולי היא ממהרת..

אילן סויסה:

יש לנו שני סוברואים שמושלטים עם שיטור עירוני ,זה מחלקת
הפיקוח .מעבר לזה יש שני טויוטות ,אחת משטרתית אחת של
המועצה .בטויטות שהם עובדות מהבוקר במקביל לא או זה או זה
שניהם בו זמנית ,יש שוטר ופקח .עד פה בסדר?

מירב אילוז:

זאת אומרת שיש ארבע רכבים בחוץ כל משמרת?

אילן סויסה:

יש שני רכבים כמעט  .24/7שתיים עובדים עד סוף היום זה עד חמש
או שש בערב ,חוזרים חזרה למוקד והם שם כרגע אפשר לבדוק אותי.
ויש גם דו גלגלי נוסף שאיתו אנחנו עובדים רק בקיץ בסדר? עכשיו
ככה בכל זמן נתון שאתה רוצה יש ניידת בין אחת לשתיים ,ניידת של
השיטור העירוני  24/7שעובדת בין  1ל .2-למעט הקצין שהוא קצין
משטרה שעושה תורנויות בקריית מלאכי ,שאר השוטרים מסומנים
שיטור עירוני בלי קשר נקודה .זה שוטרים אחרים לגמרי .המפקד
שלהם זה אותו קצין ששייך לשיטור העירוני לא לנקודה .נכון שהוא
מוכוון קריית מלאכי בסופו של יום גם בנקודה וגם זה ,אבל זה
דברים אחרים לגמרי! הם כולם יושבים במוקד העירוני יש להם קשר
באוטו של המוקד .כל קריאה שיש משיטפון דרך ילד שהלך לאיבוד
דרך בית שנשרף חלילה דרך תאונה ברחוב ,כל דבר שיש מגיע במקום
גם לשוטר וגם לפקח .ומי שנמצא יש לנו את הג'י פי אס על הכלים
האלה ,יש לנו מערכת (מילה לא ברורה) אני לא יודע אם אתה זוכר
אותה .אתה רואה בכל לי בכל רגע איפה הוא נמצא .כל זה קיים כרגע
ועובד .עכשיו בלי קשר למספרים זה כבר לא עניין שלי .בלוגיסטיקה
של זה ככה זה עובד ,יש פה בין רכב לשניים  .24/7שישי שבת חגים
וכולי וכולי..
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דרור אהרון ,יו"ר:

נ.ג

טוב חברים בואו יש לנו שתי אופציות ,אחת להאריך עד  2021ואחת
עד  .2020יעל ממליצה להאריך עד  31.12.2021ו/או למועד הארכת
התוקף (של גביית ההיטל לפי הוראת השעה.

מירב אילוז:

להאריך עד?

דרור אהרון ,יו"ר:

להאריך עד 31.12.2021

יעל צוברי:

בעצם הסמכות של הרשות נכון לכרגע להסדיר את כל הנושאים של
שמירה אבטחה וסדר ציבורי ,הינה מכוח הוראת שעה שנחקקה
בשנת  2011והיא מוארכת מעת לעת .כרגע היא מוארכת באופן
אוטומטי בגלל ההתפזרות של הכנסת ,על אותם שלושה חודשים
מכניסת הכנסת ה .23-כרגע זה בתוקף ,יש גם חוות דעת מסודרת של
משרד הפנים שזה עדיין בתוקף.

מירב אילוז:

עד מתי התוקף?

יעל צוברי:

התוקף נכון לכרגע באופן אוטומטי הוא עד לתום שלושת החודשים
של הכנסת ה ,23-אבל יש כבר הצעת חוק להאריך את זה לעוד
שנתיים .אני מניחה שאחרי שהדברים יוסדרו אז זה יוארך לעוד
כשנתיים .כרגע גם כשאנחנו נפנה למשרד הפנים לקבל אישור ,זה
בכל מקרה כפוף לתוקף של הוראת השעה .אז יש כרגע בעצם שתי
אופציות שאנחנו מדברים על הארכת תוקף גביית התעריף הנוכחי.
התעריף לא משתנה רק מתבקש לאשר הארכת תוקף גביית ההיטל-
או שזה יהיה עד  31לדצמבר  2020או לחילופין עד למועד שייקבע
בתיקון הוראת השעה והאופציה השנייה היא לשנתיים ,ל31.12.21-
או לחילופין עד למועד שייקבע בתיקון הוראת השעה

דרור אהרון ,יו"ר:

או קיי אני אעלה את זה להצבעה יעל בסדר.

מירב אילוז:

יש תעריף מקסימום לדבר? מה הדבר?

יעל צוברי:

יש תקנות ספציפיות שקובעות מה התעריף המקסימלי.

מירב אילוז:

מה התעריף המקסימלי?
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יעל צוברי:
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אנחנו פחות מהתעריף המקסימלי הקבוע בדין וגם יכולנו להעלות

את התעריף
סביון יניב:

במקרה שלנו הוא  2.37להערכתי ,ואנחנו או ב 1.98או  2.01אני לא
זוכר.

יעל צוברי:

אנחנו לא חורגים ממנו

אילן סויסה:

אנחנו פחות מהתעריף שיכולנו לגבות.

דרור אהרון ,יו"ר:

מי בעד לאשר את הארכת סמכות המועצה להמשיך ולגבות את
ההיטל שבנדון על פי התעריף הנוכחי ,עד לשנת  31.12.2021שירים
את ידו? שש בעד ,מי נגד?

מירב אילוז:

אני נמנעת עד שאני לא יראה את כל ה..

דרור אהרון ,יו"ר:

או קיי תודה רבה יום טוב

דוברת:

יש לנו שש בעד ואחד נגד?

דרור אהרון ,יו"ר:

לא שניים נמנעים ,חיים נמנע וגם ..שניים נמנעים

** סוף הישיבה **
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