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 על סדר היום:

 א. שאילתות של חברי מועצה
 

 ב. הצעות לסדר של חברי מועצה: 
 

 1. הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור מיום 8.6.16- הסעות חינם לתושבים לבתי העלמין
:בימי הזיכרון       

      הצעת החלטה:
ימים 3 במשך עיריית הוד השרון תממן ותקצה כלי רכב לצורך הסעות חינם לבתי העלמין       
.יום הזיכרון ויום הכיפורים, ערב יום הזיכרון: בהם, בשנה לפחות       

 2. הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני - קיום הליך של שיתוף ציבור
: בנושא התחבורה       

      הצעת החלטה:
      עיריית הוד השרון תקיים לאלתר הליך של שיתוף ציבור בעיר, בכל ענייני התחבורה בעיר,

,התחבורה התושבים בנושא בו תהיה קשובה לבעיות ולצרכי, עם אנשי מקצוע ועובדיה יחד       
התוכניות לפתרון בעיות ,התחבורה בעיר בדבר מצב -ממזרח וממערב  -ותשתף את תושביה        
.תקציבים ולוחות זמנים, התחבורה בעיר       

 
 ג.  הנושא: העברות מסעיף לסעיף תקציב 2016 :  

ביום הועבר אליכם לתקציב 2' ועדכון מס שינויים  – 1' מס  עדכון, לתקציב 1' עדכון מס            
           1.6.16  במסמך שסומן כנספח ב'.

 
 ד.  הנושא:  שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' 1420: 

  ס"הלוואה ע ₪ 20,000,000ס "שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן ע –  1420' ר מס"תב     
.במקום קרן פיתוח ₪  10,000,000       

      מקורות מימון לאחר השינוי:
. ₪ 10,000,000. -:הלוואה, ₪ 841,099 –משרד התחבורה , ₪ 9,158,901 –קרן פיתוח        
:ר אושר בעבר"התב         
,₪  20,000,000 סך – 24/12/2014מיום  15' ישיבה מס         
.קרן פיתוח: מימון מקורות          

,₪   20,000,000סך    -  23/12/2015מיום    15' ישיבה מס         
.₪  841,099משרד תחבורה  , ₪  19,159,901קרן פיתוח : מקורות מימון          

 

   ה.  הנושא: בקשה לאישור הלוואה למימון פרויקטים בהיקף של עד 30 מיליון ₪, כנגד שעבוד
.ות עד גובה ההלוואה ובכפוף לקבלת היתר אשראי ממשרד הפניםהכנסות עצמי         

        פרטי ההלוואה:
  פריים בשיעור שנים בריבית  4מתחדשת כל שנה לתקופה של עד ( גישור" )בולט"הלוואת         

 . p +0.5  של עד      
 . P+0.5שנה בריבית פריים  בשיעור של עד   15הלוואה לתקופה של      
במועד מתן שיעור הריבית יקבע סופית, נאי המימון יקבעו במשא ומתן מול הבנקים ת       

פרויקטים במימון הלוואה הועברו פירוט .האשראי ולא יעלה על שיעור הריבית המוצג לעיל       
      אליכם ב-1.6.16 במסמך שסומן כנספח ג'.

      
 ו.  הנושא: אישור 3 מלגות לשחקני קבוצת הכדורגל – שנתון בר מצוה. בשל צנעת הפרטיות

        יישלחו אליכם המסמכים האישיים בדואר   האלקטרוני – נספח ד'. 
 ז.  הנושא: אישור מלגה לשחקנית כדורסל – אליפות אירופה בכדורסל  לחרשים. 

         בשל צנעת הפרטיות יישלחו אליכם המסמכים האישיים בדואר  האלקטרוני - נספח ה'.
       ח. הנושא: אישור המלצת ועדת שמות תוספת לתבחינים לקריאת שמות רחובות וכיכרות: 

  השמות את  המליצו חברי ועדת 2016באפריל  11-בישיבת ועדת השמות שהתקיימה ב           
:  ההמלצה הבאה                
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שבהם מדובר קרים חריגיםאך במ :ל"בהנחיות לתבחינים את המשפט הנ 3להוסיף לסעיף "             
".ה/שנים לפטירתו 3חלפו  כיכר אף בטרם/בדמות ממלכתית תשקול הועדה לקרוא לרחוב             

            הסבר:
שלוש שנים נקבע כי הועדה לא תדון באדם לפני שמלאו, בהנחיות לתבחינים 3על פי סעיף              

: אלא להוסיף , לשנות סעיף זההועדה אינה מעוניינת . לפטירתו             
כיכר אף /אך במקרים חריגים שבהם מדובר בדמות ממלכתית תשקול הועדה לקרוא לרחוב"             

".ה/שנים לפטירתו 3בטרם חלפו              
ועדת ופרוטוקול  19.8.07ב התבחינים כפי שאושרו בישיבת מועצת העירייה ביום "רצ             

            השמות הנ"ל - מסמך המסומן כנספח ו', ופרוטוקול ועדת השמות הנ"ל מסמך המסומן
            כנספח ז' 
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ישיבת  אני מתכבדת לפתוח את. קהל נכבד, חברי מועצה נכבדים. ערב טוב לכולם ניצה משה:

 . חברי המועצה שאילתות של', סעיף א .  12/16מועצת העירייה מן המניין 

 עיתוןכי איזה , לא? בסדר,  שומעים? המערכת הגברה עובדת. אם אפשר שנייה, ניצה    יואב רוזן: 

הזוי עם צבע מאוד מאוד מסויים בעיר שהמילה מקומון מביישת אותנו כתב שלא 

 .תודה. אני רגוע, אז אם שומעים זה בסדר, שומעים אותי וגם מגבר לא יעזור לי

 . תודה, ומעיםש ניצה משה:

 . סליחה יואב רוזן: 

יש משפט שאומר המדבר לא בהכרח יודע מה הוא מדבר והשותק . רוזן, יש משפט חי אדיב:

 ...,זה לא אומר שהוא לא יודע מה

מה שמפריע לי בכל העניין שיש גם חברים שיושבים סביב השולחן הזה שהם אישרו  יואב רוזן: 

 . שאני לא יודע אז אני יודעאם הם חושבים . גם את הכתבה הזאת

שאילתה ראשונה של חברת . שאילתות של חברי המועצה'. אני עוברת לסעיף א ניצה משה:

עיריית הוד השרון הוסיפה תפקידים רבים . ברמוחה יחברת המועצה עד, המועצה

במהלך השנים האחרונות ולאחרונה פרסמה מכרז לתפקיד סגן מנהל אגף בינוי 

כיצד מחפשים עובד לתפקיד סגן מנהל . לשאילתה הבאה אבקש מענה. ואחזקה

המענה הוא כאן של סגן ראש . אגף בינוי ואחזקה וזאת עוד לפני שמונה מנהל אגף

חברי מועצה אינם מנהלים את עיריית ". העירייה חיים שאבי שכרגע עדיין לא הגיע

יש לך , עדי. "לית העירייה על פי הצרכים בארגון"זהו תפקידה של מנכ. הוד השרון

 .בבקשה, שאלה נוספת

מתביישת בשם מי . לפני השאלה אני חייבת להגיד שאני מתביישת בתשובה הזאת עדי ברמוחה: 

 . שנתן אותה

 .כנראה לא סתם לא הגיע אמיר כוכבי:

 .ככה נראה לי. בדיוק עדי ברמוחה: 

 .כנראה הנחו אותו נדב דואני:

חברי מועצה לא מנהלים את עיריית הוד השרון אז אני והוא עדיין חבר מועצה ואם  עדי ברמוחה: 

אז זה לא תשובה   .אני מבינה, לית שגם היא לא נוכחת"מבקשת תשובה מהמנכ

לעבור ? להמשיך הלאה? מה. אין פה תשובה, דחיתם אותה פעם אחת. לשאילתה

 ?הלאה

 ?יש לך שאלה ניצה משה:

 .מותר לך לשאול עוד שאלה חי אדיב:
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 ?יש פה תשובה? זה מענה. ני שואלת אם זה מענה לשאילתהא עדי ברמוחה: 

 ,אני, טוב יגאל שמעון: 

 .חברי מועצה אינם מנהלים את עיריית הוד השרון, התשובה היא עדי ברמוחה: 

 .עובדה ןז חי אדיב:

 .זה לא תשובה? זהו עדי ברמוחה: 

 .זאת עובדה חי אדיב:

 .אבי הוא חבר מועצה והוא ענהועדיין חיים ש. אוקיי. אז אוקיי עדי ברמוחה: 

 .גם חי חבר מועצה, אגב נדב דואני:

 ?מה השאלה. יש לך שאלה אחת חי אדיב:

 .בואי תשאלי, עדי ניצה משה:

השאלה היא כיצד מחפשים עובד לתפקיד סגן מנהל אגף בינוי ואחזקה וזאת עוד  עדי ברמוחה: 

 .זאת אותה השאלה כי לא עניתם. לפני שמונה מנהל אגף

. סגן ראש העיר איננו נמצא אז אני אשיב לך, מאחר שמר שאבי. אני אשיב לך, טוב אל שמעון: יג

יש , פועלת עם תכניות לשנים הקרובות, כמו שאת רואה, עיריית הוד השרון. תראי

גם בתחום העירייה , גם בתחום התשתיות, לנו מספיק עבודה גם בתחום הפיתוח

 . עצמה

 .זו הבעיה. ותיש לכם רק תכני נדב דואני:

 .אני משיב לעדי, שניה יגאל שמעון: 

 . אבל הבעיה שיש לך רק תכניות נדב דואני:

 .נדב ניצה משה:

 .גם התכניות לא שוות מי יודע מה נדב דואני:

 ,נכון להיום יגאל שמעון: 

 .פריעאל ת, נדב ניצה משה:

 ?את רוצה שאני אשיב יגאל שמעון: 

 .אגיאל תד, הוא לא יענה נדב דואני:

 ,אני מחכה עדי ברמוחה: 

 .תן לו להשיב, נדב ניצה משה:

 .הוא לא ישיב נדב דואני:

 .בבקשה אל תפריע ניצה משה:

 .אל תהיי מודאגת נדב דואני:
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לאחרונה עזב אותנו מנהל אגף תשתיות דוד בכבחר . תודה? אני יכול להשיב, טוב יגאל שמעון: 

גיתית היא סגנית  מכירים אותה. אתם, העירייה גיתיתוהתמנתה סגנית מהנדסת 

, כמובן, אנחנו צריכים. התחום שבו היא מתעסקת זה בתשתיות, מהנדס העיר

בנושא בינוי וזה חשוב שעיריית הוד , אנחנו נמנה מנהל אגף בנושא. להמשיך ולעבוד

השרון תמנה באגף הזה מהנדס שיתן מענה לצרכים על כל התכניות העתידיות כמו 

היכל ספורט ומעונות , גני ילדים, ת ספר שאנחנו הולכים להקיםבי, שאתם מכירים

זה . לשם כך אנחנו חייבים מהנדס באגף בתחום הבינוי. יום ועוד ועוד ועוד ועוד

 .תודה. חשוב

 ?אתה חושב שענית לי על השאלה עדי ברמוחה: 

 .כן יגאל שמעון: 

 .הוא לא התכוון לענות מעולם.ברור הוא לא ענה נדב דואני:

 .אני עוברת לשאילתה הבאה צה משה:ני

 ...זה היה נאום  עדי ברמוחה: 

 ,השאילתה הבאה גם היא של חברת המועצה ניצה משה:

 ,לא ממצה עדי ברמוחה: 

נכללים כספי  2015ינואר דצמבר  4ח הכספי רבעון "האם בדו. עדי ברמוחה ניצה משה:

ט המדידות לשנת הארנונה שנגבו מהתושבים עבור הפרשי שומה כתוצאה מפרויק

לא  2015ח הכספי רבעון ינואר דצמבר "בדו. תשובתו של גזבר העירייה? 2015

נכללים כספי הארנונה שנגבו מהתושבים עבור הפרשי שומה כתוצאה מפרויקט 

 .2015המדידות לשנת 

 ?בכמה כסף מתבטא ההפרשי שומה האלה, מה, אתה יכול להגיד לי מה, איל עדי ברמוחה: 

אלף שקל אבל אנחנו דנו על זה ואנחנו  400-סדרי גודל של כ... אנחנו , סדר גודל ל מימון: אי

 .זה יוחזר לתושבים, זאת אומרת אנחנו לא, מתחילים רק בינואר

 .ח"זה יוחזר כן אבל זה לא נכלל בדו, בסדר עדי ברמוחה: 

ייה הם רק על חות כספיים של עיר"בסוף דו... חות רק מכיוון ש"זה לא נכלל בדו איל מימון: 

 .ההוצאות הן על בסיס מצטבר מזומןבסיס 

 .אוקיי עדי ברמוחה: 

 .כיוון שהוצאנו את התנועות בסוף השנה אז אין מזומן איל מימון: 

 .תודה עדי ברמוחה: 
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. ברזילי ואמיר כוכבי יעלשאילתה של חברי המועצה , אני עוברת לשאילתה הבאה ניצה משה:

חוניים מתכננת העירייה לנקוט כדי לשמור על ילדי טיאילו אמצעים בטיחותיים וב

כאשר מסביב צפויות להתבצע עבודות  1200גני הילדים הצפויים להפתח במתחם 

יש פה תשובה של מהנדס העירייה ושל . בנייה למגורים ובניית גנים נוספים, פיתוח

עיריית הוד השרון פועלת בכל האמצעים הנדרשים על מנת . מנהל מחלקת בטחון

בטיחותם ובטחונם של כלל ילדי העיר במוסדות החינוך ובהם , להבטיח את שלומם

בתחום הבנייה והפיתוח באתרים הסמוכים . 1200גם ילדי הגנים החדשים במתחם 

למוסדות חינוך בעיר פועלת העירייה בהתאם להנחיות יועצי בטיחות וגהות 

הקבלנים הבונים מוסמכים הבוחנים כל אתר להתאמת הדרישות המיושמות מול 

בהתאם להנחיית . לרבות בנושא עגורנים הממוקמים בסמוך, ומפקחי הבנייה

מאבטח מוסדות  1200משרד החינוך תציב העירייה באשכול גני הילדים במתחם 

הפיקוח על הבנייה והשיטור הקהילתי יגבירו את סיוריהם באזור על מנת . חינוך

י הפיתוח וקבלני הבנייה הפרטית לבדוק ולנקוט בהחמרה באכיפת הנדרש מקבלנ

הנחיות בטיחות לאתרי בנייה הסמוכים למוסדות , ח ממונה בטיחות"בהתאם לדו

נמצא מאבטח חמוש ומוכשר  1200במתחם גני הילדים , בתחום הבטחון. חינוך

הגנים יקבלו מענה מיידי של סיוע גני בכל אירוע חריג על ידי לחיצה . במהלך היום

בנוסף מתוכנן רישות חלקי . תקן בכל גן ויגיע למוקד העירוניעל לחצן מצוקה שיו

ות הלימודים יתקיימו עבמהלך ש. מהרחובות במצלמות שיגיעו למוקד העירוני

סיורי ניידות הסיור באיזור מתחמי מוסדות חינוך כנהוג היום באזור בית הספר 

וע תנתן עדיפות של המשטרה והבטחון לביצ, כמו כן. ומתחם הגנים בהדרים

. ביקורות שוהים בלתי חוקיים כנהוג היום בכל אתר בנייה סמוך למוסד חינוכי

 .בבקשה

אני מבין , ברמה הבטיחותית. תודה נועם, קודם כל ברמה הבטחונית. אחלה אמיר כוכבי:

שהתשובה הזאת היא תשובת דוברות לתשובה של מהנדס העיר ולכן אני אקבע 

יהיה , לא תשובה שאפשר לתת להורים זאת. איתו פגישה כדי לדון בזה לעומק

זה מפחיד להסתובב שם ולראות את המנופים אבל אני . כי לא יהיה בסדר, בסדר

אולי , יגאל, חבל אין פה את מנהלת אגף החינוך. אשאל שאלה שהיא לא קשורה

צריכה להנתן , בוודאי מבחינת כמות הילדים צריך להפתח. אתה תוכל לענות לי

, גן מונגש, וכרגע מתוכנן להפתח גן כזה. לקויות לימודים שונותאופציה להורים עם 

אלף  30אתה משקיע . שכל מי שמסתובב שם מבין שאין שום הגיון, במתחם הזה
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שקל בגן שמע אבל ברגע שהילד יוצא לחצר הוא חשוף לכל הרעשים ולכל הבלגן 

לא יש מקום לשקול העברת ההשקעה הזאת למתחם גנים אחר ש.  שקורה מסביב

בתוך אמצע השכונה שהיא בבנייה כרגע ולהעביר את הילדים האלה , נמצא בתוך

 . נגיד למתחם הדרים. לשם

 ,תעבירו את הבקשה, תעבירו את זה, לא חי אדיב:

 ,אני אעביר את הבקשה שלך יגאל שמעון: 

 .זה בקשה. אל תתן לי תשובה כרגע אמיר כוכבי:

 .נייניםנבדוק את הע, תעבירו את הבקשה חי אדיב:

 2013במהלך שנת . שאילתה של חבר המועצה נוה גור, אני עוברת לשאילתה הבאה ניצה משה:

יציאות שונות  5בחירות הבטיח ראש עיריית הוד השרון לציבור שיפתח ערב ה

מפניות רבות שהגיעו אלי מתושבי מערב העיר . מהעיר החוצה בקדנציה הנוכחית

. 4בוטינסקי לתנועה לכביש 'פתוח את ציר זכי עיריית הוד השרון פועלת ל, נמסר

בוטינסקי לטובת 'אבקש לדעת האם פועלת עיריית הוד השרון לפתוח את ציר ז

. יש כאן מענה של מהנדס  העיר.  ואם כן מתי הוא מתוכנן להיפתח 4חיבורו לכביש 

מומחים , מתושבי העיר 300-במסגרת תהליך שיתוף ציבור נרחב שכלל למעלה מ

, צ"נציגי מע, נציג משרד התחבורה, גורמי המקצוע בעירייה, בורהבתחום התח

יצרה , הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ועוד, תחבורה ציבורית, רכבת ישראל

עיריית הוד השרון את התכנית האב העירונית לתחבורה המהווה חלק מתכנית 

י המתאר לעיר אשר אושרה במועצה העיר ואושרה להפקדה להתנגדויות על יד

תכנית זו מיושמת בשלבים בהתאם לקצב הפיתוח המונחה על . הוועדה המחוזית

-חיבור העיר לצירים בין, בין היתר, ידי משרד התחבורה ותקציביו וכוללת

הרחבת , אושר לביצוע 531כביש ליצירת פנייה מערבה במחלף תל חי , עירוניים

הרחבת  ,שרד התחבורהמהיר לעיר בתכנון לביצוע על ידי מ 402נתיב נוסף בכביש 

בנתיב נוסף  5הרחבת כביש , רעננה בתכנית לביצועחיבור גבעת חן ו, כביש שרת

התכנית נמצאת , 4בוטינסקי לכביש 'חיבור ציר ז, מקודם מול משרד התחבורה

נשמח וכך אנו פועלים ולבקשת מספר . בבדיקה מול נתיבי ישראל ומשרד התחבורה

יבור כפי שכבר נעשה בעבר על תכנית המתאר תושבים מבצעים הליך של שיתוף הצ

 . העירונית

 אתייחסאז אני , כיוון שזו שאילתה וצריך לענות תמיד בשאלה מאוד קצרה. טוב נוה גור:

יש פה כל מיני . חלק מהדברים פה גם בהצעה לסדר שיש שמתקשרת לנושא הזהל



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

9 
 

ים או כל מיני כביש, דברים שאני לא כל כך מבין אותם מתוך התשובה עצמה

אני מופתע שאני לא רואה פה . הרחבות שהם בכלל לא רלוונטיות לרשות המקומית

אבל אני אשאל שאלה אחת בהקשר לכל , כביש החוף וכל מיני כאלה, 1את כביש 

האם יש משהו מבין הדברים שרשומים פה שמתוכננים להתבצע במהלך . זה

הדברים שכתובים פה  דהיינו בעוד שנתיים מיום משהו מבין .השנתיים הקרובות

, בבדיקה, בתכנון, יש פה כל מיני מילים פה. נניח יפתח איזשהו כביש. יהיו קיימים

אתה . אדוני ראש העירייה, אני שואל האם יש משהו בלוחות הזמנים שלך. מקודם

האם יש משהו מבין הדברים . יציאות מהעיר 5בטח זוכר את הפלייר היפה של 

 .זו השאלה ?בשנתיים האלה שרשומים פה או בכלל שיקרה

 ?יש כבר משהו וכבר מתנגדים אליו אז מה השאלה חי אדיב:

 .תענה על מה ששאלתי. אל תענה על מה שלא שאלתי נוה גור:

 ,שאלת שאלה חי אדיב:

 ?שאלתי אם משהו מבין הדברים האלה יקרה בשנתיים האלה נוה גור:

 .אני נותן לך תשובה בשאלה חי אדיב:

 .אל תענה לי בשאלה, לא נוה גור:

 ,יש פרוייקט שיוצא לדרך עכשיו חי אדיב:

 .אנחנו לא בפולניה נוה גור:

 ?אז מה אתה רוצה שנעשה, אז עכשיו מתנגדים חי אדיב:

 ,שאלתי שאלה נוה גור:

 ?לבטל אותו חי אדיב:

 ,אתה פה לפי נוה גור:

 .נוה, ההערה שלך היא מאוד גזענית יואב רוזן: 

 . אל תפריע, חהסלי, יואב נוה גור:

 .ההערה שלך מאוד גזענית יואב רוזן: 

 ,האם יש משהו מבין הדברים הללו שיקרה נוה גור:

 .אני אשיב לך יגאל שמעון: 

 ?בסדר, שיפתח בשנתיים הללו נוה גור:

 .שיפתח דובר:

 ,דיברת על תחבורה, לא יגאל שמעון: 

 .אבל תענה לי על השאלה, לא נוה גור:
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 .שיב לךאני מ יגאל שמעון: 

 .על השאלה בבקשה, יגאל נוה גור:

כמו שאתה יודע נתיב שלישי כבר בתכנון . שאלת מה יפתח ואני עונה לך בדיוק יגאל שמעון: 

אוטוטו כביש דרך רמתיים כדי שהיציאה לכיוון דרום תהיה יותר נגישה , וביצוע

 .ויותר קלה

 ?הוא בתכנון או בביצוע. לא הבנתי אמיר כוכבי:

 .אמרתי תכנון ואוטוטו בביצוע ן: יגאל שמעו

 .את התשובה. ... לא בתכנון, שאלתי מה יפתח נוה גור:

בוטינסקי אנחנו מנסים לבדוק האם יש אפשרות היום 'ראיה עתידית של ז, התכנון יגאל שמעון: 

זה סך הכל איזושהי . דרומה 4לקיים איזשהי לולאה או יציאה מכיוון כביש 

 ,ברגע שזה יהיה זה פשוט משרד התחבורה עם. א מוגמראין דבר שהוכרגע , בדיקה

 .וקיבלתם תשובה שלילית בדקתםשנים  4כבר לפני , יגאל נדב דואני:

 ,התשובה היא לא שלילית, אנחנו יגאל שמעון: 

 ,מע"צשנים הייתם ב 4לפני  נדב דואני:

 ,אני משיב יגאל שמעון: 

 ,השתזרות, מיליון שקלים בתכנון 2השקעתם . צ וקיבלתם תשובה שלילית"במע נדב דואני:

 .נדב ניצה משה:

 .וקיבלתם תשובה שלילית, של שרת נדב דואני:

 אתם שואלים או שאתם לא רוצים תשובה יגאל שמעון: 

 (מדברים ביחד)

תמשיכי לשאילתה , בואי. בואו נמשיך הלאה. תודה רבה, אתם לא רוצים תשובה יגאל שמעון: 

 ,אתם לא רוצים תשובה. תודה, אתם לא רוצים תשובה. הבאה

 ,אתה בורח מהאמת נדב דואני:

 ?אופציה יחידה תה לא יושב עם תושבים ומציע להם שזאתא אמיר כוכבי:

 .לא יגאל שמעון: 

 ?לא אמיר כוכבי:

 .אל תגיד לי דברים כאלה. לא יגאל שמעון: 

 ?לא ישבת עם תושבים ואמרת להם שזאת אופציה אמיר כוכבי:

 ,מרתי כאופציהא יגאל שמעון: 

 ,וזאת גם האופציה אמיר כוכבי:
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 .היא גם לא היחידה יגאל שמעון: 

 ?לא אמרת אמיר כוכבי:

 ,יציאות 4יש לנו  יגאל שמעון: 

 ,מיליון 4השקעת  נדב דואני:

לא הצגת תוכניות לתושבים ואמרת להם שזאת האופציה שהעירייה , לא אמרת אמיר כוכבי:

 ?מקדמת

 ,יש לנו תכנית אב, העירייה יגאל שמעון: 

 ?נפגשת ואמרת או לא נפגשת ואמרת, אמרת. שאלה נורא פשוטה אמיר כוכבי:

 ?אתה רוצה שאני אציג מה שאמרתי... התכניתהצגתי להם את  יגאל שמעון: 

 . זה נורא פשוט. כן ולא אמיר כוכבי:

 .אז תן לי להשיב בבקשה יגאל שמעון: 

 ,ואמרת להם נפגשת עם תושבים. כן ולא אמיר כוכבי:

 .תן לי בבקשה להשיב יגאל שמעון: 

 ,אבל אתה תענה לי בכן ולא אמיר כוכבי:

 .אמיר ניצה משה:

 .אני לא אענה לך, לא יגאל שמעון: 

 .אני רוצה להגיד משהו, יגאל, יגאל יגאל הררי:

 ,או הנה עדי ברמוחה: 

 ,חבורה של .הם מבזים את הישיבה ואתה נגרר אחריהם יגאל הררי:

 .זה הכל, אני מנסה להשיב להם ל שמעון: יגא

 .לסעיף הבא. תודה רבה שלום, ענית להם. אין מה להשיב יגאל הררי:

 .אוקיי יגאל שמעון: 

 ?יגאל, למה נדב דואני:

 (מדברים ביחד)

שאילתה איצטדיון . שאילתה של חבר המועצה נוה גור, אני עוברת לשאילתה הבאה ניצה משה:

 .כדורגל

 .מה התשובה לשאלה. היה פה רעש? מה התשובה, יגאל נוה גור:

 .מה שהוא איבל שיסתפק מהחברים שלו. אין תשובה יגאל הררי:

 .תשאל את שר התחבורה חי אדיב:

 ?אתה לא יודע לענות נוה גור:
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 .לא חי אדיב:

 ,אתה לא יודע? אז התשובה שלך שלא יפתח שום דבר נוה גור:

 ,התשובה שלי חי אדיב:

 . נורא פשוט ,תענה נוה גור:

 ,ואתם לא רוצים להקשיב לסגן ראש העיר, התשובה שלי שקיבלת אותה בכתב חי אדיב:

 ?אתה לא רוצה להגיד לי רק תשובה נוה גור:

 ,הנושא תחבורה. והנושא עובר לסדר היום חי אדיב:

 ,זה נורא בוגר נוה גור:

 ,40על  6, 4על  5...  חי אדיב:

 ,דברים שכתבת פהשאלתי אותך אם משהו מה נוה גור:

 ,וגם 200בדרך כלל  402על כביש , 40, על כביש 4, על כביש 5על כביש  חי אדיב:

 ?אז משהו מהדברים פה יפתח בשנתיים האלה נוה גור:

 .נושא הבא. נקודה חי אדיב:

אבקש לקבל מידע . שאילתה של חבר המועצה נוה גור, אני עוברת לשאילתה הבאה ניצה משה:

יריית הוד השרון להקים איצטדיון כדורגל לטובת פעילות האם יש בכוונת ע

העירייה . יש פה תשובה של סגן ראש העיר חיים שאבי? מתי והיכן, הכדורגל בעיר

כפי שאושרה על ידי  2016-2020תכנית חומש , פועלת בהתאם לתכנית העבודה

ל מפרטת פיתוח בכל רחבי העיר בכל "התכנית הנ. 24.12.14-המועצה ביום ה

ל אך "האצטדיון אינו מופיע בתכנית החומש הנ. תחומים וביניהם גם הספורטה

בהחלט מתוכנן איצטדיון בתכנית האסטרטגית הכללית בהתאם להתפתחותה של 

 . העיר

קודם כל אני שמח נורא שוב הפעם על המילה הזאת מתוכנן ובהחלט וכל מיני  נוה גור:

באופן נורא . אלתי קודםאני אשאל שוב פעם את השאלה שש. אמירות כאלה

, אני שואל האם מתוכנן. אני לא יודע, אולי תפנה אותי לשרת הספורט, מפתיע

 ,לאור מה ש, 2020איצטדיון לפני שנת , לאור התשובה הזאת

 .היא דיברה בעברית. כתוב לך חי אדיב:

 ?2020האם יבנה לפני . תענה. אני לא מדבר את השפה שלך, אני, אני. תענה לי נוה גור:

 לא.... דוברים:

 ,לצערי יש תכנית אביב גוטרמן:

 . אני לא מבין שפה אחרת חי אדיב:
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 ,בניגוד ל, אני מקווה שהיא לא תתממש אביב גוטרמן:

 .אתה מבין שפה רק אחרת אבל תענה למה ששאלתי נוה גור:

 .אני לא זוכר? הצבעת בעד או נגד, בתכנית החומש אם אני לא טועה חי אדיב:

 .נגד יגאל שמעון: 

 .אפילו לא קראת את זה? אז למה שתדע, נגד חי אדיב:

 ?מה התשובה שלך נוה גור:

 .תקרא חי אדיב:

 ?אדוני ראש העירייה, מה התשובה שלך נוה גור:

 .בהתאם לזה ההחלטה. כתוב בתכנית החומש מה מבצעים חי אדיב:

 , לי יש את הזכות לשאול שאלה. סליחה נוה גור:

 .קיבלת תשובה חי אדיב:

 .תענה לשאלה השנייה שלי נוה גור:

 . קיבלת תשובה חי אדיב:

 ?מה התשובה נוה גור:

 לא. :  משה חנוכה

 .לא יגאל הררי:

 .קיבלת חי אדיב:

 .אני שאלתי את ראש העירייה מה התשובה? מה התשובה נוה גור:

 .התשובה לא דובר:

יודע , עורך דין, ור אינטליגנטיאתה בח, התשובה שמה שכתוב בתכנית החומש חי אדיב:

 .לקרוא

 ,אני לא כמוך נוה גור:

 .שאלה הבאה, תודה רבה. תקרא בבקשה את תכנית החומש חי אדיב:

 ?לא יבנה 2020לפני  נוה גור:

אם לא . יותר מאומן, יותר משוכלל, אתה עורך דין יותר צעיר, סביר לות, חנוכה חי אדיב:

 .תצליח אז כנרת תצליח

הצעה לסדר של חבר המועצה הסעות חינם לתושבים . אני עוברת להצעות לסדר ניצה משה:

עיריית הוד השרון תממן ותקצה כלי רכב . הצעת החלטה. לבתי עלמין בימי זכרון

, בהם ערב יום הזכרון, ימים בשנה לפחות 3לצורך הסעות חינם לבתי עלמין במשך 

 .יום הזכרון ויום הכיפורים
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 .כן נוה גור:

 ,בכל מקרה אנחנו, נוה ון: יגאל שמע

 .מסירים את זה נוה גור:

תסביר את מה , אני רוצה להעביר את זה לוועדת התחבורה אבל בוא. לא נסיר, לא יגאל שמעון: 

 .שאתה רוצה

הנושא עולה לסדר זה אומר שיש , יש. קודם כל תגיד האם יש דיון או אין דיון. לא נוה גור:

 .דיון פתוח לכולם

בסופו של דבר אני אציע להעביר את זה לוועדת . כל אחד יאמר את דעתו, דיון פתוח יגאל שמעון: 

 ,התחבורה

 .יפה :מאיר חלוואני

 .זה נושא חשוב יגאל שמעון: 

 .תסמנו וי, ה'חבר דובר:

 .יש דיון עדי ברמוחה: 

 .יש דיוןמאיר חלוואני: 

 ?למה לא יגאל שמעון: 

 ?למה לא חי אדיב:

 ,לא היה כי אף פעם נדב דואני:

 כשאני משיב לו ואתם מפריעים לי אז.....   יגאל שמעון:

 (מדברים ביחד)

 .ואתה עוד משחק אותך מופתע. בגלל זה אנחנו מופתעים, סוף סוף יש דיון נדב דואני:

 .אתם מעוניינים רק לקלל...  מסוגלים אתם לא  חי אדיב:

 ,ליצנים נדב דואני:

 .להשמיץ חי אדיב:

. משמיץ, אתה מקלל. על זה נאמר הפוסל במומו פוסל? מקללים ומשמיצים אנחנו נדב דואני:

 .תתבייש

 .דקות שלך התחילו 10-ה, נוה, ה'חבר יגאל הררי:

אתה לא , אתה חבר מועצה מן המניין. יגאל הררי, אתה לא מנהל את הישיבה, יגאל עדי ברמוחה: 

 .מנהל את הישיבה

 .בבקשה, נוה  יגאל שמעון: 

 .יש לך את כל הנתונים השנתיים, וה יציג לנו מה ההשלכות הכספיות עכשיונ יגאל הררי:
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 .חשבתי שהתושבים שאין להם רכבים יוכלו להעזר בהם דובר:

 .נוה, דקות 10יש לך . בבקשה, טוב יגאל שמעון: 

 . מראים עכשיו מאיזה מימון מביאים את זה ואיזה מצגת יפה, יגאל יגאל הררי:

 .נוה, בבקשה יגאל שמעון: 

אני רוצה , שהוסרה דרך אגב, יגאל, לפני שנה וקצת עלתה פה איזושהי הצעה לסדר נוה גור:

עלתה לסדר שביקשנו שעיריית הוד השרון תדאג לזה שלפחות פעם בשבוע . להזכיר

 .יגיע לבית העלמין, לא ביקשנו הרבה מעבר לזה, ביום שישי, קו אוטובוס

 .בתשלום :מאיר חלוואני

אדוני ראש , אתה שומע. לאנשים שמוכנים לשלם, אוטובוס. לום רגילבתש נוה גור:

 . זה נושא שאני חושב שגם קרוב ללבך? העירייה

 .אני שומע, המכשיר שומע עםאני  חי אדיב:

 ?ככה אתה עם מכשיר, אה נוה גור:

 .כן חי אדיב:

אדוני , נווההצעה הזאת לסדר שבה ביקש. אני שמח שאתה שומע, לא, בסדר. אוקיי נוה גור:

שתדאג לאיזה פעולה שבה אדם יוכל לנסוע פעם בשבוע לבית , ראש העירייה

 , ןהעלמי

 .בבקשה. נוה, כן יגאל שמעון: 

הבקשה הייתה שיהיה ? בסדר, יגאל. אני רוצה שהוא יקשיב לנושא החשוב הזה, לא נוה גור:

יסיע אם אפשר יותר אז מצויין אבל פעם בשבוע , קו של אוטובוס שפעם בשבוע

הגענו לערב יום . ההצעה הזאת הוסרה מסדר היום. בתשלום, אנשים לבית העלמין

אם לא , גם אתם קיבלתם פנייה מתושבת אחת לפחות, הזכרון והנה פונים אנשים

, עכשיו אני שואל את עצמי. שמבקשת שמישהו יקח אותה לבית העלמין, יותר

שהכי קשורים ומחוברים אתה צריך להיות אחד מהאנשים . אדוני ראש העירייה

אני מברך על זה . וההצעה הזו הוסרה בזמנו, לאותן משפחות שחוו את הנורא מכל

נמצא לזה  קציבאם צריך למצוא ת, שסוף סוף פה דנים במשהו ומה שאני מבקש

 ,ושיהיה איזה. זה נורא נורא פשוט, יגאל, תקציב

 ?איזה יגאל יגאל הררי:

 .אל תפריע בבקשה נוה גור:

 .אתה אומר יגאל, לא הררי:יגאל 



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

16 
 

אם תרצו יותר , ימים בשנה 3וזה נורא נורא חשוב שיהיה לפחות , וזה נורא נורא דל נוה גור:

אנחנו מדברים על יום , אבל אנחנו מדברים על ערב יום הזכרון, רק נברך על זה

שלושה מועדים לפחות שבהם תהיה אפשרות , הזכרון עצמו ועל יום כיפור

אני מסופק אם זה . לדעתי לא צריך אפילו אוטובוס אחד. הסעהלתושבים לקבל 

מה שצריך אבל אני בטוח שאם המשימה הזאת תקרה והיא באמת לא עולה הרבה 

. אנשים שזה כל מה שהם מבקשים. אז עשינו פה מהלך מאוד מאוד חשוב ,כסף

לא למרוח את , אז אני מבקש. להתייחד עם האנשים היקרים להם באותם ימים

. לא למריחות, לא לוועדות, אני מבקש לא למרוח את הדבר הזה. יגאל, ר הזההדב

אנחנו מסירים ונטפל ולא קרה שום , שמענו לפני שנה בדיוק את התשובה שאמרת

אמירה , בשולחן הזה, ואני מבקש לקצוב פה, דבר בנושא האוטובוס הזה בתשלום

נשים את . ים מסביבעזוב אותך מהקשקוש, ברורה שעיריית הוד השרון מתחייבת

תגדיר את התקציב , היא תאשר Xעיריית הוד השרון מתחייבת שעד מועד . זה בצד

אני . ותוביל לכדי כך שכבר ביום כיפור הקרוב שזה אוטוטו יש הסעה לבית העלמין

 . מאוד מבקש לכבד את הדבר הזה

 .תודה יגאל שמעון: 

 ?ה רוצה להוסיף משהואת, מאיר. יש לי עוד טיפה זמן, רק שנייה נוה גור:

 ,זה...אני מקווה ש. אני מצטרף לבקשה שלךמאיר חלוואני: 

 .כןתודה.  יגאל שמעון: 

, אלא מה. ברצינות אני אומר את זה ולא בציניות. ההצעה היא ממש טובה יגאל הררי:

אז צריך , תצביעו, ה'חבר, שמביאים הצעה לשולחן המועצה ואומרים לנו בואו

משפחה שכולה נוסעת , איך נראה הבן אדם שנוסע עם עוד. הלהראות מאיפ, לבוא

אולי זה מונית , בן אדם יש לו את הפרטיות שלו? משפחות 10לבית העלמין עם עוד 

 .ברצינות אני אומר? ולא אוטובוס

 .אני אתייחס לזה נוה גור:

 .שנייה, רק רגע יגאל הררי:

 .בבקשה, בבקשה נוה גור:

-זה מ, אתה יודע, זה נכון לעשות כזה דבר אבל זה כאילו, כאילוהדבר הזה שעולה  יגאל הררי:

no where ההשלכות מסביב . אין לך השתתפות בזה ולא כלום, התקציב נופל

 ,שלהם

 .הרות גורל נוה גור:
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, מה, אתה באת ואת. ברצינות אין התייחסות, ברצינות, הן כאלה שאין התייחסות יגאל הררי:

, תבוא? מאיפה. רוצים יאללה רוצים. אמרת. יתהעל, סבבה? להעלות פה הצעה

, בוא נשב תבחינים, הנה מפה אפשר לקצץ משם, ה'תגיד לנו חבר, תעשה מצגת

לא יודע , אולי דרך כדורעף, אולי דרך הספורט, מועצה דתיתדרךאולי , נדאג לזה

 . מה

 .יש מתנדבים :דובר

 .תגיד מאיפה לוקחים את הכסף, מאיזשהו מקום יגאל הררי:

 ?זהו נוה גור:

 .זה דבר ראשון יגאל הררי:

 .תודה יגאל שמעון: 

 ,יש לי עוד כמה דקות, אז אני רק נוה גור:

 .הנה, אנחנו דנים. תקבלו את זה ותדונו, לא בוא נציע הצעה שלתביא לנו יגאל הררי:

 .אני אענה לך נוה גור:

 .זה דיון רציני יגאל הררי:

אתה לא באמת מעלה את זה ברצינות אבל אני , אל הררייג. אז אני אענה לך על זה נוה גור:

 ,אתייחס לזה

אני אגיד לך משהו שלא , כי אם ככה, זה יותר מעליב מה שאמרת עכשיו אתה יגאל הררי:

 .רציתי להתייחס אליו היום

 .אחוז 100 נוה גור:

 .זה לא פופוליסטי יגאל הררי:

 .כן נוה גור:

 .זה שמופוליסטי יגאל הררי:

 .אחוז 100 נוה גור:

 .זה סתם יגאל הררי:

מי שקובע את , דבר ראשון. יגאל, אז עכשיו רק להתייחס למה שאמרת. נכון נוה גור:

מי שקובע מאיפה להעביר כסף , אני מצטט את חבריך ואת עצמך, המדיניות

הוא אומר אני רוצה או לא רוצה ואתם . ממקום למקום זה ראש העירייה שלך

אם זה מספיק חשוב תדאג , אם זה מספיק חשוב. םתחליטו מאיפה אתם רוצי

אם אתה מעוניין לשאול את דעתי , שתיים. אחד. להעביר את זה מאיפה שצריך

 ,אשב איתך עם התקציב ואתן לך עשרות דוגמאות. בשמחה, מאיפה להעביר את זה
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 ,יש ועדה. איתי אל תשב, לא יגאל הררי:

 ,ביאני אש, אני יגאל שמעון: 

 .ביא את זה לוועדהת יגאל הררי:

 .הבעיה איננה תקציבית. אז אל תסטה מהנושא. הבעיה היא לא תקציבית נוה גור:

 ?מה זאת אומרת יגאל הררי:

לתת מענה למשפחות שקולות איננה בעיה תקציבית פה . הבעיה איננה תקציבית נוה גור:

 אם תרצה, ודבר אחרון. להביא כמה אוטובוסים אז אל תכניס מקלות בגלגלים

רק לפני , שאני אציג לך במצגת מאיפה לקחת את הכסף אני אעשה את זה בשמחה

זה תבקש אישור מראש העירייה שנציג מצגת כיוון שכשאנחנו רוצים להציג מצגות 

מי , התשובות לשאלה מאיפה נביא את הכסף 3אז אלה . הוא מונע להציג פה מצגות

 .א הכסףמחליט מאיפה להביא את הכסף ואיך נציג מאיפה יוב

 ,מאחר וכולם כבר דיברו. אני אשלים. תודה, או קיי יגאל שמעון: 

לא , לנסוע לאיפה לנסוע לא שאלת אותו מאיפה הכסף אלא אם כדאי באמת, יגאל חי אדיב:

 ...מאיפה הכסף

 .ברור, כן יגאל הררי:

 .אני שמח שאתה מגיב כך לנושאים חשובים נוה גור:

אתה דיברת לא על . שאלה ערכית ופתאום הסטת את הנושאהאמת שיגאל שאל  טרמן:אביבה גו

אם באמת מחליטים זה תקציב שניתן לעמוד בו ותאמין , כי הכסף זה באמת, הכסף

 ,לי

 .גם לשבת נוה גור:

איך . שאלת שאלה והיא בעיני גם נכונה. יודעים איך אפשר למצוא את התקציב טרמן:אביבה גו

שלה ואיך זה ייראה אם הם יעלו על  כל אחת באה עם הכאב, משפחות, משפחה

עכשיו שאמרת את זה אני חושבת . לא חשבתי על זה? ואתה יודע מה, אוטובוס

 ,אולי, ויכול להיות שצריך לא אוטובוס

 ,עיריית הוד השרון נוה גור:

 .זאת אומרת דווקא ללכת למבט הערכי טרמן:אביבה גו

 ,אני, טוב יגאל שמעון: 

 .תקציב זה לא נראה לי בשמים ועל זה צריך לדון כי מבחינת טרמן:אביבה גו

בשולחן המועצה לא ? מה זה משנה. אביבה, יעשו את זה בדרך הטובה ביותר נוה גור:

 .לא יורדים לפסיק הקטן, יורדים
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 ,נכון אבל הכול טרמן:אביבה גו

 ,מה זה לא יגאל הררי:

 ,ההצעה עכשיו נוה גור:

 יחד(מדברים )

 אני אשיב. שאלת. תן לי להשיב לך, נוה. ני אשיבברשותכם א יגאל שמעון: 

 .נוה, אביבה ניצה משה:

אנחנו , זה לא רק בימי הזכרון, פה מדובר על כלל תושבי הוד השרון. חברים יגאל שמעון: 

אוטובוס ש, אם אתם זוכרים בזמנו ערכנו איזשהו פיילוט. מדברים על כל השנה

הרדיוס עם הסיבוב אבל אף אחד לא הייתה לו בעיה שמה של . הגיע לבית העלמין

 , אגדחודשים בזמנו נדמה לי שזה היה 3. אף אחד לא הגיע. השתמש בתחבורה

 .ביצע שם את הנסיעות ושום דבר לא קרה

 ,באמצע שבוע או בימים? מתי נוה גור:

 .בימים מסויימים יגאל שמעון: 

 ,אבל לא במועדים, לא נוה גור:

 .אתה לא יכול רק במועדים. כרגע על מועדיםאנחנו לא מדברים  יגאל שמעון: 

 ,אתה יכול. אתה יכול עדי ברמוחה: 

 . אנחנו מדברים כרגע על כל השנה יגאל שמעון: 

 ,אני מדבר על, לא נוה גור:

יש הליך של , יש מתנדבים. אין שום בעיה, אם אתה מדבר איתי על יום הזכרון יגאל שמעון: 

 ,אני, עכשיו בואו. דבר על כל השנהאני מ, אני לא מדבר על זה. הסעות

 יחד(מדברים )

 ,חברים. אבל תן לי להשיב לך יגאל שמעון: 

 .אין לו אמצעים להגיע והוא לא משפחה שכולהלמה לא כול השנה. ...  יגאל הררי:

 ולא ... הואה אומר שנעשה פיילוט  :מאיר חלוואני

 מדברים יחד

בואו נעביר את זה לוועדת , אני מבקש, ל מקרהאני בכ. חברים, תנו לי להשיב יגאל שמעון: 

אפשר להזמין את כל מנהלי . יש לי הצעה, נוה. יש לי הצעה, יש לי רעיון. תחבורה

תחנות המוניות בעיר להגיע איתם לאיזשהו הסדר של תשלום קבוע לכל מי שרוצה 

ת יש לנו מספיק בעלי מוניו, היום אפשר היום להגיע בהסדר. להגיע לבית העלמין

כל מי שמבקש היום מונית לבית , נזמין אותם ואפשר לקבוע, נציג את זה.  כאן
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לא מסובסד אבל תעריף קבוע שבעלי המוניות יקחו אותם , העלמין תעריף קבוע

 ,יש לנו היוםקחו בחשבון ש. לבית העלמין

 .זה מעבר למה שהוא מבקש עדי ברמוחה: 

 ,אני מציע, לא יגאל שמעון: 

 ,ל אניאב, לא נוה גור:

 .חברים יגאל שמעון: 

 ,שניה, שניה נוה גור:

 ,נזמין את כולם, נביא את זה לוועדת התחבורה. אני רק נותן לכם רעיון יגאל שמעון: 

 ?את מה להביא לועדת תחבורה נוה גור:

היום אנחנו יכולים לתת . נשב ונחשוב. נקיים דיון כולל נציגי חברות האוטובוסים יגאל שמעון: 

אסנת לא ? איפה אסנת, גם בימי הזכרון שבאמת, מקרה גם במתנדבים מענה בכל

 .הסעה ולא קיבל ביקשאני לא מכיר אחד ש. כאן

 ?אתה לא מכיר נוה גור:

, דרישה תהייהאם . אני אומר לכם עוד פעם, אם במידה ויש. אני לא מכיר אחד כזה יגאל שמעון: 

בפיילוט שעשינו . ם ישמחוחברות אוטובוסי, חברות האוטובוסים. אין שום בעיה

כמה זמן הגברת יחכו , 10כשאתה היום מסיע בשעה . מה לעשות, לא השתמשו בזה

 ?לה

 .אבל אני לא מבין על מה אתה מדבר, יגאל נוה גור:

 ,אז אתה צריך לעשות איזשהו בדיקה. שעה, חצי שעה יגאל שמעון: 

 .טוב נוה גור:

, נזמין את כל הגורמיםנקיים דיון, . עדת התחבורהבואו נעביר את זה בבקשה לוו יגאל שמעון: 

 ,כולל חברות האוטובוסים, כולל בעלי המוניות

 .כולל המתנדבים ניצה משה:

. ונקבל החלטה משותפת ,ועם המתנדבים, כרגע אני מדבר על חברות האוטובוסים יגאל שמעון: 

 ,אני לא חושב שזה פה המקום עכשיו

ההצעה שלי זו הצעה לסדר שלא מדברת על כל . ה סדרבוא נעש, אז רק שנייה נוה גור:

לא דיברתי עכשיו על מוניות ולא דיברתי על , היא לא הצעה לסדר הזאת. השבוע

בוא . דיברתי על זה שעיריית הוד השרון לוקחת אחריות בשלושה מועדים. אגד

 .אנחנו עובדים הרי לפי דין. נצמד להחלטה

 ,למה, למה יגאל שמעון: 



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

21 
 

 ,נייה רגעש נוה גור:

 ,לא כל השנהלמה  יגאל שמעון: 

 ,אחר כך עדי ברמוחה: 

 .אני אסביר לך. שנייה, רגע נוה גור:

 .אבל אמרת שעשית פיילוט. אתה אמרת שבפיילוט כל השנה זה לא מתאיםמאיר חלוואני: 

 .אני אסביר לך למה נוה גור:

 ,הוא רוצה יום הזכרון ויום ה, לא יגאל שמעון: 

 24, אם אתה רוצה לדאוג להסעות לבית העלמין כל השבוע .אסביר לך למהאני  נוה גור:

זה לא מה שהצעתי וזה כרגע לא העיסוק ואם . בשמחה רבה, תבורך, שעות ביממה

אתה אומר שגם נעשה פיילוט שמוכיח את זה שאין צורך כזה אז בשביל מה אנחנו 

ותן משפחות מועדים משמעותיים לא 3אנחנו מדברים על ? דנים בזה עכשיו

אני לא יודע בכמה משפחות מדובר אבל אני יודע שיש מספיק . שזקוקות לדבר הזה

היא לא הולכת , לדיון פה עכשיו, לכן ההצעה שלי שעולה לסדר. כאלה שישמחו לזה

 ,שעיריית הוד השרון, רגע, שנייה, זו הצעה שעולה לדיון. לוועדה

 ,אתה לא מכיר את העיר יגאל שמעון: 

 ,שעיריית הוד השרון נוה גור:

אוטובוס לא יכול לעבור את הגשר ולהכנס לבית העלמין כשמספיק . תכיר את העיר יגאל שמעון: 

 ,אי אפשר להכנס עם אוטובוס, שם סגור הכול, אחת לא עלינו לויהשיש פה 

 ,לפני רגע דיברת על מוניותמאיר חלוואני: 

 ,תחשבו. אי אפשר לצאת יגאל שמעון: 

 ,אני דיברתי. דיברתי על הסעות חינם אני נוה גור:

 ,אתה לא מדבר, אני מדבר יגאל שמעון: 

 לא הליקופטורים... ,לא על אוטובוסים, ההצעה מדברת על הסעות חינם נוה גור:

 .לא על סוג התחבורהמאיר חלוואני: 

תמצא את הפתרון . מדברת על הסעות חינם. ולא על הליקופטרים ולא על שום דבר נוה גור:

 . אוי לאותן משפחותהר

 . אני מעביר את זה לוועדת תחבורה, נביא את זה בבקשה, טוב, אז יש לנו יגאל שמעון: 

 ,אז תגיד אני עכשיו מאשר את זה ואחרי זה נוה גור:

 .אנחנו נעביר את זה לתחבורה, לא יגאל שמעון: 

 . תשב עם יגאל ועם הוועדה על כל הדברים נוה גור:
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 .אז בבקשה, או קיי יגאל שמעון: 

 ?אז אתה מאשר את זה או לא נוה גור:

 .אני מבקש להעביר את זה לוועדת התחבורה לדיון יגאל שמעון: 

או שמקבלים את . יש פה יועץ משפטי שיסביר לך שאי אפשר להעביר. תקשיב נוה גור:

 .זהו. ההצעה לסדר או לא

 ניצה משה:     זה ניתן.

 .מה זה, ההצעה אפשר קודם כל על, לא :מאיר חלוואני

 ,תגיד שאתה מאשר את זה נוה גור:

 ,אנחנו מעבירים חי אדיב:

 .אז תאשר. הרי גם אם נאשר וגם אם לא אתה תלך לוועדה. לא נוה גור:

 ,ןמתוך התקנו, נוה, אני יכולה להקריא לך ניצה משה:

כל . ותאני רוצה דווקא לציין משהו לטובה בנושא של המשפחות השכול, יגאל טרמן:אביבה גו

כל המשפחות . והנושא הזה נמשך, וזה שנים מסורת עוד לפני חי שהוא נבחר, שנה

הם מטופלים אישית אחד , הולכים אליהם, זיכרוןהשכולות מקבלות יום קודם נר 

 .אחד

 .ומי שלא יכול להגיע לוקחים אותו יגאל שמעון: 

 .אני יכולה לומר את זה, מי שלא יכול להגיע טרמן:אביבה גו

 .בסדר, נו. אני מכיר את זה ל שמעון: יגא

 .כי אני הייתי מעורבת בזה טרמן:אביבה גו

 .אני מדבר על כל השנה. בשביל זה אני לא מדבר רק על יום הזכרון יגאל שמעון: 

 ,אז צריך לחשוב איך לעשות את זה. אז בדיוק טרמן:אביבה גו

... שבועיים שלושה , ים פעם בחודשבא, לא יודעים, יש חברי מועצה שלא חיים בעיר יגאל הררי:

 .וזהו

 .מאוד מכובדת הם מטופלים. הם מטופלים בצורה מאוד מכובדת הכולבסך  טרמן:אביבה גו

 .אביבה, מסכים איתך יגאל שמעון: 

 .מביאים הצעות פופוליסטיות יגאל הררי:

 ,אני בכל מקרה מבקש כן לקיים דיון יגאל שמעון: 

 ,נוה ניצה משה:

 .בוועדת התחבורה  יגאל שמעון:
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נראה לי , תגיד להם שזה הצעה פופוליסטית, אני אתן לך לדבר עם המשפחות האלה נוה גור:

 .שאתה תתבייש

אם אתה חושב שיש חברי מועצה שלא גרים בעיר הם לא אמורים להיות , הררי אמיר כוכבי:

 .חברי מועצה

 ,לא אמרתי לא גרים יגאל הררי:

 .זה מה שאמרת אמיר כוכבי:

 .הם לא מתנהלים בעיר גאל הררי:י

 ,אני מפנה אותך ניצה משה:

אם עיריית . יש פה הצעה לסדר. העניין הוא נורא פשוט. אין לך מה להפנות אותי נוה גור:

ימים בשנה על חשבון עיריית הוד השרון  3הוד השרון והיושבים פה רוצים לאשר 

 .לא רוצים תגידו לא. הסעות בבקשה

 ות למועצה לבקש להעביר את הנושא לדיון בוועדה.יש אפשר ניצה משה:

 .יש לי הצעה נגדית יגאל שמעון: 

 ,אז תעלה הצעה לסדרמאיר חלוואני: 

זה בדיוק . שהמועצה יכולה להחליט על זה. אז זה מה שאני מנסה להסביר לכם, לא ניצה משה:

 .מה שכתוב בתקנון

 .הצעה לסדר שמגיעה מהאופוזיציהכדי לא להצביע על  את הכולאתם עושים  עדי ברמוחה: 

 ,את הכולאנחנו עושים  יגאל שמעון: 

 .הכול, הכול, הכול עדי ברמוחה: 

 ,כדי לתת לכם תשובה יגאל שמעון: 

 ?איזה תשובה נתת? תשובה עדי ברמוחה: 

 ?אתה רוצה להעביר את זה לוועדה. אין בעיה, רגע נוה גור:

 ?בה נתתאיזה תשו, תשובה אחת לא נתת עדי ברמוחה: 

 ,בוא. אין לי שום בעיה שזה יעבור לוועדה נוה גור:

 .בסדר הכול, זה גם לקואליציה יכולים להביא הצעות אמיר כוכבי:

אני חושב , אגב. בשמחה רבה? אתה רוצה להעביר את זה לוועדה, יגאל, בואו נאשר נוה גור:

אתה . הםהוא לא יכול את שני, רגע? אתה שומע יגאל, שחשוב שתדון בזה ועדה

 ,אני אשמח שזה יעבור לכל ועדה. יכול להעביר את זה לכל ועדה שתרצה

 ?מה אני רוצה, תחבורה יגאל שמעון: 
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. אבל זה נורא פשוט, לאיזה ועדה שאתה רוצה, לוועדת השמות, לוועדת תחבורה נוה גור:

 .בוא נאשר ושהוועדה תדון בדרך

 .אני אאשר קודם כל תביא את השוקולד ואחר כד יגאל שמעון: 

 . תקבל שלושה נוה גור:

 .יאללה, טוב יגאל שמעון: 

 ,אני מוכן כל שבוע להביא לך שוקולד נוה גור:

 ?למה שוקולד, חשבתי פצפוצי אורזמאיר חלוואני: 

אני מעלה להצבעה את הצעתו של חברי המועצה נוה ומאיר ולאחר מכן את ההצעה  ניצה משה:

בעד הצעת ההחלטה של חברי המועצה נוה גור  מי. של יגאל להעביר את זה לוועדה

 . אביבה נמנעה, נדב, יעל, אמיר, עדי, מאיר, נוה? מי בעד? ומאיר כפי שהובאה כאן

 ?מי בעד ההצעה. כן יגאל שמעון: 

 ?מי בעד להעביר את ההצעה לדיון בוועדת התחבורה ניצה משה:

 .המשפטיאני רוצה לשמוע מה אומר היועץ . רגע שנייה, רגע נוה גור:

 , ...לגבי ההצעה לסדרירון סולברג:  

 .כן ניצה משה:

 ... ירון סולברג:  

 .לא שומעים אותך דובר:

 .היה דיון ניצה משה:

 . החלטתם לדון בזה. עולה הצעה לסדרירון סולברג:  

 .כן יגאל שמעון: 

 ,עכשיו אתם בעד או נגדירון סולברג: 

 ,בעד או נגד ניצה משה:

 .עהההצ עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד ההצעה יגאל שמעון: 

 ,נגד חי אדיב:

 ,נגד והוא אומר שהואירון סולברג:  

 .ואני מעביר את זה לוועדת התחבורה חי אדיב:

 ,אז אתה נגד ואז. בסדר, אה נוה גור:

 להעביר לוועדת תחבורה אנחנו בעד ההצעה, לא יגאל שמעון: 
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 יחד(מדברים )

 לכם ודיעאני א, הוועדהעל כינוס  ניצה משה:

 .זה לא קרה מאז הבחירות. מחוייבת בכינוס לפחות פעם ברבעון...  אמיר כוכבי:

 הם ישבו לפני שבועיים. .לא נכון  ניצה משה:

 ?לא פעם ברבעון אמיר כוכבי:

 ישבו לפני שבועיים. .ועדת תחבורה אני אשב עם גלית ואתם תקבלו זימון ניצה משה:

 .ו מתי התאריךשיגיד, אין שום בעיה אמיר כוכבי:

 .אז אני מודיע לך מחר יגאל שמעון: 

 .יודיעו לכם באופן פורמלי חי אדיב:

 .ראש העיר יזמן אותה כי הוא יושב ראש הוועדה יגאל שמעון: 

 .מי נגד, מי בעד? אפשר להעלות את זה לסדר. היה ברור, טוב נוה גור:

, משה חנוכה, כנרת, גאל שמעוןי, חי? מי נגד הצעתם של חברי המועצה נוה ומאיר ניצה משה:

 .טואילאופיר , יגאל הררי, יואב רוזן, תקווה

 .וההצעה שלי להעביר את זה לוועדת תחבורה גאל שמעון: 

 .זה לא רלוונטי מה ההצעה שלך נוה גור:

 .זה בטח רלוונטי יגאל שמעון: 

 .זה בסדר. ם"אתה יכול להציע גם לדבר על זה באו. לא נוה גור:

 

 : ההחלטה של נוה גור הצעת הצבעה

 נדב דואני יעל ברזילי,, אמיר כוכבי, עדי ברמוחה, מאיר חלוואני, :  נוה גור בעד 6

 אופירהררי, יגאל  רוזן,  יואב , משה חנוכה, תקוה גלםכנרת כהן , חי אדיב, יגאל שמעון,   : נגד 8

 טוואיל. )מבקשים לדון בנושא בוועדת תחבורה(.

 רמן.ט: אביבה גונמנע 1

 :127/16 החלטה מס'

בימי ן לבתי העלמי הסעות חינם לתושבים"מועצת העירייה מחליטה להעביר את ההצעה 
.וועדת התחבורהב הלבדיק "הזיכרון  

 
========================================================.  
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יתוף ציבור קיום הליך של ש –הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני 

 בנושא התחבורה

קיום הליך של שיתוף  .הצעה של נוה גור ומאיר חלואני, אני עוברת להצעה הבאה ניצה משה:

כינוס תושבי מערב העיר ומזרח העיר לצורך שיתוף ציבור . ציבור בנושא התחבורה

עיריית הוד השרון . הצעת החלטה. ושמיעתו בכל הקשור לנושא התחבורה בעיר

הליך של שיתוף ציבור בעיר בכל ענייני התחבורה בעיר יחד עם אנשי  תקיים לאלתר

קשובה לבעיות ולצרכי התושבים בנושא התחבורה  תהייהמקצוע ועובדיה בו 

התכניות לפתרון , וממערב בדבר מצב התחבורה בעיר ותשתף את תושביה ממזרח

 .מימון... תקציבים ו, בעיות התחבורה בעיר

 .שלא לדון את ההצעהאני מבקש  יגאל שמעון: 

 . יגאל ביקש פה שלא בהצעה, טוב ניצה משה:

 ,מי. כן בבקשה, טוב יגאל שמעון: 

 .שלא לכלול את ההצעה בסדר היום ניצה משה:

 ,וגם את זו אנחנו נעביר, וכמובן יגאל שמעון: 

ות כשאתה מסיע ביום העצמאות אתה שואל מה לעש. יופי. ולהעביר את זה לוועדהמאיר חלוואני: 

 ?סיפרתם לנו? בדקתם את זה? ויודע כמה זה עולה

 . מקימים ועדה ועושים חי אדיב:

 .כי אתם יודעים לשים מצגות ולספר לנו? זה לא חשוב. לנו על זה גם... אז מאיר חלוואני: 

 .חמש דקות לכל אחד, מנהלת את העסק, ניצה יגאל הררי:

 ,מאיר ונוה. כן ניצה משה:

 .כןמאיר חלוואני: 

 .מה שאתם מחליטים 6, 4, 5שניים יכולים , אחד, דקות 10אחד מכן יכול  ה משה:ניצ

 ? מי מתחיל, כן יגאל שמעון: 

עכשיו אנחנו נשב . מצטער. מפאת הכבוד אליך אני לא אענה על מה שרציתי להגידמאיר חלוואני: 

 . דקות ונסתכל על זה 10

שאמר , לפני דקה, ש העירייה שלפניאז אני אתחיל קודם כל באמירתו של רא. טוב נוה גור:

 .שהוא מתייחס אלי כאל אוויר

 ,לא חי אדיב:

 .אל תפריע לי בבקשה, ששש נוה גור:

 ,אני אפריע לך חי אדיב:
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 .אמרת אני מתייחס אליך כאל אוויר. אל תפריע, לא נוה גור:

 .נתתי לך תשובה על השאלה המטומטמת שלך, דיברתי ברמה ובסגנון שלך חי אדיב:

אני שואל , אגב. אדוני ראש העירייה ,ואני אזכיר לך, אני אמשיך ואני אומר, עכשיו ה גור:נו

? מה הם חשים, את עצמי שכשעובדיך יושבים פה מאחור ושומעים איך אתה מדבר

בכל . אבל אני אזכיר עוד משהו לעובדים שלך. האם זה המנהיג שהם מדברים עליו

שובה ממך שאתה מסרב לאפשר לחברי פעם שביקשתי להציג פה מצגת קיבלתי ת

אני חושב שצריך להתבייש שכך אתה , אז אפרופו אוויר. האופוזיציה להציג מצגת

 .נעבור לנושא עצמו, עכשיו. מתייחס לחברי המועצה

 .רק שאלה, סליחהמאיר חלוואני: 

 .בבקשה נוה גור:

רת בתיק כי היו מורידים אם היית מכין מצגת היא הייתה נשא? חשבת שידונו בזהמאיר חלוואני: 

 ?מה דעתך. את ההצעה לסדר

רשמת יצירת פניה מערבה במחלף , בוא כרגע מה שענית בשאילתה קודם, אז בואו נוה גור:

הייתי , שנים עמדתי עם יגאל שמעון 8אני רוצה להזכיר שלפני . 531תל חי לכביש 

שנים  8, 7ו עבר. יגאל שמעון אמר ממש אוטוטו פותחים. 200תושב צעיר במתחם 

 .אבל כתוב פה שזה אושר לביצוע, אני לא יודע, מאז

 ?מה, מה יגאל שמעון: 

 ,רשמת פה נוה גור:

 ,לא הבנתי יגאל שמעון: 

גבעת חן , חיבור גבעת... רשמת פה הרחבת כביש . בתכנון, הרחבת נתיב נוסף נוה גור:

ובר על חיבור ד 2013-ב, בתכנון לביצוע והפליירים שלך בכלל לבחירות, ברעננה

לא קשורות לכביש , יציאות אחרות 5אולי זה . היציאות 5אני זוכר את . 4לכביש 

איך זה קשור אליך אני לא , 5רשמת על הרחבת כביש . אבל זה מה שהיה שמה

אדוני ראש , אז אני רוצה לספר לך. 4בוטינסקי לכביש 'על חיבור ציר ז. ממש יודע

, ידעת לזרוק קודם? ה בשנה זו שאנחנו מדבריםאתה יודע כמה כלי רכב יש פ, העיר

אתה יודע . אתה זרקת את זה. אמרת, אלף תושבים 60בישיבה הקודמת שאנחנו 

אתה לא סתם לא עונה כי אתה לא ממש יודע אבל אני אומר ? כמה מכוניות יש פה

 ,לך שיש פה

 .אתה לא מכיר את העירמאיר חלוואני: 
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איזה ? שנים האחרונות 15-ומה קרה ב. ף תקבל גם מספרתיכ. המון המון מכוניות נוה גור:

מעל , שנה אבל 20שנה אתה לא ראש העיר פה  20? מה נעשה פה? כבישים נפתחו

אם תיקח את . אלף 25מעל . בעיר הזאת 2014אלף מכוניות יש פה נכון לשנת  25

כמה כבישים פתחת פה . הכמות תושבים פה אז תבין בעצם מה המשמעות של זה

ואזור  200לאזור מתחם , עכשיו תלך לאזור המזרחי של העיר. ים האחרונותבשנ

אתה בטח תצטלם עוד איזה שנתיים , וכל מי שרוצה לצאת מזרחה 1200מתחם 

אתה ממש הובלת את הפתיחה של . תגיד שזה בזכותך 531שיפתחו את כביש 

ים הכביש הזה ואני שואל אותך מה נעשה בנושא התחבורתי פה בעיר כשתושב

. קלטת פה אלפי משפחות? מה נעשה פה. רוצים לצאת מפה ולא יכולים לצאת

עכשיו באים לתושבי ? מה נעשה פה בתחבורה. מבנים שלמים, הקמת פה מתחמים

כמה זמן אתה חושב ועל מה . בוטינסקי אומרים להם אנחנו בחשיבה'אזור רחוב ז

אנחנו לא באים  אז עכשיו? או לא 4האם יש תכנית לצאת לכביש ? אתה חושב

מקללת , מברברת, נניח שאנחנו האופוזיציה מקשקשת. ואומרים מה נעשה ומה לא

לך תציג לתושבים את מה שאתה . נניח שזה מה שאנחנו עושים. כמו שאתה אומר

אילו כבישי , תציג מה עשית בנושא התחבורה. שנים האחרונות 13-יודע לעשות ב

בתוך שנתיים יפתח , ה יפתח הכביש הזהתגיד להם אני מתחייב שבתוך שנ. פתחת

. גם בשנה אף אחד לא יגיד לך שום דבר. לא קרה שום דבר, תסטה בחצי שנה. זה

יש לנו תכנית שהכביש הזה יפתח ביום , תגיד יש לנו תקציב לפה. אבל תציב יעדים

בוא תשמע את . בוא תקשיב להם. כזה וכזה וכך מתוכננת להראות העיר שלנו

, מה זה הליך שיתוף ציבור? אתה מדבר על הליך שיתוף ציבור. עירתושבי מזרח ה

זה להזמין איזה שני תושבים להגיד אחרי זה שוחחתי עם התושבים ? אתה יודע

יש פה עיר בפקק שתקועה ולא קרה כלום על ידך ? וקיימתי הליך שיתוף ציבור

ת שמה אתה זוכר שרקד. רחוב נחשון, דרך אגב, נפתח. במשך כל התקופה הזאת

זה הרחוב . זה הרחוב הקטן הזה ליד בית הספר הירוק? בבוקר כשפתחו אותו

אני חושב . תבוז לי בעצם זה שאתה לא מקשיב אפילו, אז אתה תשב פה. שפתחת

ותגיד מה קורה פה  הכולאני חושב שזה אומר עליך . שזו הבושה שלך לגמרי

כל דבר אחר במקום מסיר את ההצעה הזו לסדר כמו , יגאל, אז אתה. בתחבורה

שנים  13אנחנו יכולים להציג עכשיו . יש לנו מה להציג לתושבים, לבוא ולהגיד וואו

או להציג . עשינו פה שינוי מקצה לקצה. אחרונות של שינוי תחבורתי בעיר

שנה לא כל כך היינו טובים אבל בשנתיים הקרובות זה מה שהולך  13לתושבים 
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אתה מעדיף להגיד אנחנו מקיימים , שום דבר אבל אתה מעדיף לא לעשות. להיות

יציאות ואף אחד לא יוצא  5להציג כל מיני פליירים של , Yעם  X פגישות עם

 .אתה יכול לדבר, לא. ... מפה

 .טוב יגאל שמעון: 

 ?מתחת לשפם או מעל? שאני אבין, מה אתה מחייךמאיר חלוואני: 

 ?שלך יגאל שמעון: 

 .שלימאיר חלוואני: 

 .לי אין שפם ון: יגאל שמע

? בסדר. דקות בכניסה 40יושב ? כן, אני רוצה לספר לכם שאני בדרך למועצת העירמאיר חלוואני: 

האם אתם לא . בכניסה לעיר מכיוון קוקה קולה או תקרא לזה הדרומית או משהו

אתם אלה שגרים , חווים את זה כל בוקר או כל ערב או אתם לא יוצאים מהעיר

האם פעם מישהו יגדיל . יש בעיה אמיתית להכנס ולצאת מהעיר. מכירים את העיר

 ,את

 ?רק בהוד השרון חי אדיב:

 ?מה זה חשוב לי עיר אחרת. אבל אני חי בהוד השרון. לאמאיר חלוואני: 

 ?חבר שלך מכפר סבא מחכה פחות חי אדיב:

 ,יותר קל לומאיר חלוואני: 

 ,חבר שלך מגבעתיים חי אדיב:

 ,ותר קל לוי, לאמאיר חלוואני: 

 ,מטר 100גבעתיים שזה , יכול להגיע לתל אביב חי אדיב:

 .אני מדבר על להכנס לעיר. עזוב אותי להגיע לתל אביבמאיר חלוואני: 

 .דקות 40גם שמה הוא מחכה  חי אדיב:

 ?שאלת בשביל להשמיע או שאתה רוצה תשובות. חי, רגעמאיר חלוואני: 

 ,תשובותאני רוצה באמת . לא חי אדיב:

 ,אז אני רוצהמאיר חלוואני: 

אם התשובה היא . אדם שיודע לחשוב ויודע להביע ולתת תשובה אובייקטיבית חי אדיב:

 ,פוליטית אז

 .לא כמוך. אז אני רוצה להעביר את המסר, לאמאיר חלוואני: 

 ,..למה ב. אבל היא מקצועית תגיד למה חי אדיב:

 ?למה הוא לא נותן לך לדבר נדב דואני:
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 ,דקות 40למה מגבעתיים לתל אביב לוקח  ב:חי אדי

 ?מאיר, למה הוא לא נותן לך לדבר נדב דואני:

 .דקות נסיעה 5בבוקר למרות שהמרחק שמה  חי אדיב:

 ?איך אתה קורא לזה, שאלה טובהמאיר חלוואני: 

אז מה מיוחד ומה ההבדל בין ? למה מכפר סבא לא פחות ולמה מרעננה לא פחות חי אדיב:

 ,הוד השרון

. רגע. אני לא חבר מועצה לא בכפר סבא ולא בגבעתיים וברמת גן. אז אני אגיד לךמאיר חלוואני: 

ואני מבין שיש קושי לפתוח את כל מה שאתם עושים ומציגים . אני אענה לך. רגע

 ?אבל אתם לא מבינים שהעיר הזאת פקוקה, פה

 ?אפשר לדעת מה אתה מציע יגאל שמעון: 

 ?שיתנו לו לדבר בלי להפריע לו אפשר אולי נדב דואני:

בוא תגיד לי אתה , אתה חבר מועצה שנכנסת לפה? אני יכול לדעת מה אתה מציע יגאל שמעון: 

 .בוא תגיד לי מה. שאפשר לפתור את הבעיה  ,כאדם שחי בעיר מה אתה מציע היום

 .אתם כל הזמן מפריעיםתנו לו לדבר,  נדב דואני:

 יחד(מדברים )

 .בבקשה? מה אתה מציע. ציעשי יגאל שמעון: 

 ,נבחרת לזה. צריך ללכת ולנהל את העיר אתה  אמיר כוכבי:

 .אני אגיד לך מה אני מציעמאיר חלוואני: 

 . בוא, בבקשה יגאל שמעון: 

 יחד(מדברים )

 .אתה שואל אותי מה אני מציע ואתה עונהמאיר חלוואני: 

 .בבקשה יגאל שמעון: 

 ?ילמיםשיח חרשים א, מהמאיר חלוואני: 

 .בבקשה, לא יגאל שמעון: 

ואני רוצה לשתף אותך ברחשי ? בסדר, אני נציג ציבור? אתה יודע למה, אני פהמאיר חלוואני: 

 ?אתה מסכים איתי, קשה להכנס ולצאת מהעיר. אם אתה קשוב, ליבי

 .ברור יגאל שמעון: 

 ?למה זה מעניין אותי מה קורה עם הערים האחרותמאיר חלוואני: 

 ,זה לא מעניין מעון: יגאל ש

 .רגע, רגע. אז תספר לזה שלידך. יפהמאיר חלוואני: 
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 ,לא טוב, להגיד כל פעם בלגן יגאל שמעון: 

 .לא מה פה ומה לא פה, לא בלגן. אני לא אמרתי מילה כזאת, אני לא אמרתימאיר חלוואני: 

 .בבקשה יגאל שמעון: 

 .יש גבול לכל תעלול. התשמרי על סדר גם מהצד הזה בבקש, ניצה נדב דואני:

 ,חבר המועצה נדב דואני. בבקשה יגאל שמעון: 

 .אתה, לא נדב דואני:

 .אני מבקש ממך יגאל שמעון: 

 ?למה אתה צועק עליה :מאיר חלוואני

 . תגנו גם על הזכויות של האופוזיציה, תשמרו פה על הסדר נדב דואני:

 ,אני יגאל שמעון: 

 ,יעשהם לא מפסיקים להפר נדב דואני:

 ,אני לא מפריע יגאל שמעון: 

 .שני הצמד חמד האלה נדב דואני:

 .אני לא מפריע יגאל שמעון: 

 ,אתה לא מפסיק להפריע, לא נדב דואני:

 .אתה לא מפריע יגאל שמעון: 

 .אתה לא נותן להם לדבר כמו בני אדם נדב דואני:

 ,אני לא מפריע יגאל שמעון: 

 ,הוא מנסה לדבר נדב דואני:

 .אתה מפריע עכשיו עון: יגאל שמ

 .אתם לא נותנים לו להשחיל מילה נדב דואני:

ותגנו על הזכויות גם של . תכבדו אותו, זה הזמן שלו. זה הפך להיות נאום שלכם נדב דואני:

 .האופוזיציה

 ,על הזמן שלו ניצה משה:

 .את תגני על הרצף שלו לדבר, לא נדב דואני:

 ,סליחה, סליחה, כש יגאל שמעון: 

 .אתה אל תגיד לי סליחה ואל תעצור אותי ב דואני:נד

 .חוצפן תהייהאל , סליחה יגאל שמעון: 

 .בשקט ותן לו לדבר תהייהאתה עכשיו  נדב דואני:

 .בשקט תהייהאתה , אתה יגאל שמעון: 
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 .אתה תתן לו לדבר נדב דואני:

 ,תחת לשפםאני לא ראיתי אותך כשחבר המועצה חלואני כינה אותי צוחק מ יגאל שמעון: 

 .אתה תתן לו לדבר נדב דואני:

 . אפילו לא דיברת מילה יגאל שמעון: 

 ,כי אתה דיברת נדב דואני:

 . תתבייש לך אתה. תתבייש לך אתה יגאל שמעון: 

 יחד(מדברים )

 .תפסיקו כבר. שחקן וליצן. שני ליצנים נדב דואני:

ומצטער עם חשבת שזה איזשהו  קבל עם ועדה אני מביע התנצלות, יגאל שמעוןמאיר חלוואני: 

 .זה משהו שאתה השתמשת בו פעם שעברה. כינוי גנאי

 ,אתה, אני מילא שפם יגאל שמעון: 

 ,צוחק מתחת לשפםמאיר חלוואני: 

אני אוהב אותך כמו . אני מקבל את ההתנצלות, אבל אני... כאילו אתה ... אומר  יגאל שמעון: 

 ,שאני אוהב את אמיר ואת נדב

 ?עם השוקולד או עם הפצפוצי אורזאני: מאיר חלוו

 .בבקשה, טוב יגאל שמעון: 

 .אז אני מבקש להמשיך את דברימאיר חלוואני: 

 .בבקשה יגאל שמעון: 

כולנו פה יודעים באיזשהו שקט שבהסכמה שיש בעיה בכניסה וביציאה , הרי בינינומאיר חלוואני: 

ה תספרו לנו על איזשהו גם בשאילתה וגם בהצעה לסדר כל מה ששאלנו ז .מהעיר

כולל , סוג של תאריכים של נסיון להגיע לפתרון כי התשובה שלכם מאוד ערטילאית

אתם מציגים פה גם בכלל שיש איזשהו הליך שיתוף . תשובתו של ידידנו המהנדס

 , איפה ההליך הזה מתקיים, אנחנו הציבור, תספרו לנו. של הציבור

 היה.... ,היה חי אדיב:

איך אתם עושים . אני יכול להתקע, אני דיסלקטי. אל תחתוך אותי, חי. רגע, רגעי: מאיר חלוואנ

. הליך שיתוף ציבור בעניין התחבורה ובאיזה רמה אתם נמצאים במבחן התוצאה

אני רק רוצה לדעת מתי אני יכול להכנס למועצת עיר בזמן ולכבד , תספרו לנו

 .ה רבהתוד. לא להכנס ולא לצאת. לא יכול? בסדר, אותכם

 .אני רוצה להשיב, לא יגאל שמעון: 

 .הבמה שלך דובר:
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אנחנו . בוא נהיה ריאלים, אני קודם כל מתנצל אם אני התפרצתי אבל חשוב ש יגאל שמעון: 

 ,במשך השנים

 .יגאל, אתה מאוד רגיש היום אמיר כוכבי:

 ,למצוא את הפתרונות, באמת ,אנחנו במשך השנים מנסים יגאל שמעון: 

 .הוא רומנטי בזמן האחרון ני:נדב דוא

היום היא דרך היחידה של תושבי כפר  200-מה לעשות שדרך ה. בנושא התחבורה יגאל שמעון: 

סבא או כל אלה שמגיעים מאזור פתח תקווה שמגיעים לאזור הצפון היא משרתת 

 .את כולם

 . אל תעמיס בנייה על דרך רמתיים כמו שאתה מעמיס נדב דואני:

 ,נכון שחשבנו למצוא פתרונות, ברגע שאנחנו מנסים למצוא פתרון יגאל שמעון: 

 רמתיים.קומות בדרך  24 נדב דואני:

 ,בכלל זה השאילתה הראשונה שלכם יגאל שמעון: 

 .לא סגן ראש עיר ולא יושב ראש הוועדה לתכנון ובניה? מה נעשה נדב דואני:

 ,כשאנחנו באים למצוא פתרון לתת מענה יגאל שמעון: 

 ?מה נעשה ואני:נדב ד

 .נדב ניצה משה:

 ,לתושבי העיר יגאל שמעון: 

 .מה נעשה, שנים רק תירוצים 12.5 נדב דואני:

 ,ביציאה מהעיר. המערביים יגאל שמעון: 

 .מה נעשה נדב דואני:

 ,נדב ניצה משה:

 5במקום שיכנסו לכביש , 5במקום שיכנסו לכביש , לפחות ביציאה מהעיר ובכניסה יגאל שמעון: 

. לבוא ולתת להם רק כניסה לאזור המערבי, כל הפקקים שאתה מדבר עליהם עם

 ,מה כל כך קשה. כדי לתת פתרון. חשבנו על זה

 .יצירתימאיר חלוואני: 

אני . בשיתוף הציבור הכול, כמובן. לבוא לטובת הציבור המתגורר באזור המערבי יגאל שמעון: 

 .בעד

 .ג השיחווזה סמאיר חלוואני: 

יכול להיות שבמסגרת הזו שנמצא פתרון אפשר לבוא ולחסום . אני בעד. אני בעד : יגאל שמעון

זה גם פתרון שיכול . באין כניסה בשעות נוספות שלא כולם יבואו לאזור הזה
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בוא ניתן להם רק , אבל אתה מנסה לתת פתרון לתושבי העיר יצירתי ולומר. להיות

עוד לא התחלנו לבדוק את . זה רק נבדוק את. נבדוק את זה. כניסה ואולי יציאה

כבר עכשיו אנחנו מותקפים איך אתם עושים דבר כזה שזה יהרוס את כל , זה

, כשניסינו לעשות יציאה עכשיו. אנחנו בודקים בסך הכלאבל . האזור המערבי

במקום שיבואו לדרך רמתיים התכנית אב מדברת , למשל, חשבנו על יציאה בהרצל

 ?אתה מכיר את התכנית הזו, 55על כביש ישר מהרצל לכביש 

 .לאמאיר חלוואני: 

. יש תכנית כזו שמדברת על איפה שביל התפוזים. של פעם 55. סליחה, 40כביש  יגאל שמעון: 

כל האזור של מגדיאל , כשרק דיברנו עליהם. זה יציאה, 40כביש ישר לכיוון כביש 

 .הרצל יצא נגדנו

 .קשה להיות סגן ראש עיר נוה גור:

 ,זה לא קשה, לא ון: יגאל שמע

 .כל הזמן תוקפים אותך נוה גור:

 ,זה לא קשה יגאל שמעון: 

 .ס אבל'תדבר תכל נוה גור:

יש פה ראש עיר שהוא צריך . אני אומר לך, תן לי בבקשה. אתה צריך לקבל החלטה יגאל שמעון: 

איך אנחנו מוצאים . לטובת תושבי העיר, לקבל החלטה מה הכי טוב לטובת הציבור

 ,אני מדבר איתך בשנת אלפיים ו, בזמנו, עוד לפני שנבחרתם, ואז באנו. רוןפת

 .שלוש נוה גור:

 .ארבע יגאל שמעון: 

 .חמשמאיר חלוואני: 

 .קיימנו מפגשים של שיתוף הציבור יגאל שמעון: 

 ?באיזה שנה נדב דואני:

 . 5, 2004 נוה גור:

 .ב אני חושב"כשאתה היית בכיתה י יגאל שמעון: 

 .ב"כשאתה היית מתווך הייתי בי. אל תדאג, ב"לא הייתי בכיתה י ואני:נדב ד

 .כן יגאל שמעון: 

 ?מתווך מה אמיר כוכבי:

 .כשהיית עובד בפיצה. סליחה, כשהיית עובד, לא יגאל שמעון: 

 .עבדתי בלול, אגב, אני. אני לא עבדתי בפיצה נדב דואני:
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 .שכחתי מתי זה היה יגאל שמעון: 

 .וגם עבדתי בבייגלה חם כי הייתי צריך לפרנס, פתי ביצים בלולאס נדב דואני:

 ,אני לא יודע איך אתה מייצג, אתה פשוט חוצפן יגאל שמעון: 

 .אתה חצוף נדב דואני:

 ,אני. מדינת ישראל איך אתה מייצג יגאל שמעון: 

 .אתה חצוף נדב דואני:

 ,אני הייתי מתבייש יגאל שמעון: 

 .אתה ליצן נדב דואני:

 .אם היה לי עוזר כמוך ל שמעון: יגא

 .אז תתבייש נדב דואני:

 .הייתי מתבייש יגאל שמעון: 

 ,אתה תתבייש נדב דואני:

 ,מתבייש יגאל שמעון: 

 .מההתנהלות שלך נדב דואני:

 .הייתי מתבייש יגאל שמעון: 

 ,שנים סגן ראש עיר 12.5 נדב דואני:

 .בחיים לא דיברתי ככה יגאל שמעון: 

 ,11.5, סליחה 12.5לא  נדב דואני:

 ,תתבייש, לא יגאל שמעון: 

 ,עשית תרגילים של אופוזיציה נדב דואני:

 .אם היה לי עוזר כמוך יגאל שמעון: 

 .הוא לא נתן לך להיות סגן נדב דואני:

 ,לסין, שכל היום נסע לארצות הברית יגאל שמעון: 

 ,בושה, עשית לו תרגילים נדב דואני:

 ,בון המדינה ובא לפהעל חש ... יגאל שמעון: 

 ,פקיד שמתרץ נדב דואני:

 ,ומדבר כאילו אתה חי בעולם יגאל שמעון: 

 .ומספר סיפורים נדב דואני:

 ?מה פתאום? אני יגאל שמעון: 

 יחד(מדברים )



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

36 
 

 ,אתה פחדן. אתה צריך לקחת אחריות נדב דואני:

 .טוב יגאל שמעון: 

 .אתה משקר תושבים. אתה שפן נדב דואני:

 .טוב ן: יגאל שמעו

 ,אתה מאכיל אותם בבולשיט נדב דואני:

 . תודה. תודה יגאל שמעון: 

 ?אתה תגיד לא תרד לרמה. תתבייש לך נדב דואני:

 ,אני לא אגיד עליך שפן יגאל שמעון: 

 .אתה רק יכול לעלות למעלה נדב דואני:

 .אני מכבד אותך. אני לא אגיד עליך פחדן יגאל שמעון: 

 חסרי משמעות יד כל מיני משפטים סתומיםתפסיק להג נדב דואני:

 .זה לא מכובד, נדב ניצה משה:

 .אני לא אדבר עליך יגאל שמעון: 

מגבה את , אתה יושב לידו. בושה וחרפה, בדיחה. כבר דיברת מספיק. אל תדבר נדב דואני:

אתה . שנים 12.5לא עשיתם כלום , שנים של בטלה 12.5האדם הזה שיושב לידך 

בלי , כי אתם לא מפסיקים לאשר בנייה בהוד השרון? עמוסה 200-השואל איך דרך 

 .אבחנה

 .ואתה אישרת יגאל שמעון: 

 ,חצוף. יושב ראש הוועדה, אתה אישרת נדב דואני:

 .נדב ניצה משה:

 ,כל התכניות יגאל שמעון: 

 .את הכולאתה יושב בוועדה אתה מאשר . חצוף נדב דואני:

 ,מי הצביע בעד הבנייה הגבוהה אנחנו בשבוע הבא נפרסם חי אדיב:

 ,תפרסם, תפרסם נדב דואני:

 ,ואז נראה מי הצביע חי אדיב:

 .לא מפחדים מכלום. תפרסם נדב דואני:

 .אבל הוא לא ימצא תשובה, רגע מאיר חלוואני:

 .תפרסם. שקוף אצלנו הכול נדב דואני:

 ,רבותי ניצה משה:

 .אתה ראש העיר, תפרסם נדב דואני:
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 ,אני מנסה להסביר לך, מאיר יגאל שמעון: 

 ,דרכי גישה נקי,שיהיה להם  דאוג אתה צריך ל נדב דואני:

 .נדב ניצה משה:

אפס , אפס בחינוך, אתה נותן אפס בבטחון. שיהיה להם בטחון, שיהיו להם חניות נדב דואני:

 ,בניקיון העיר

 .נדב ניצה משה:

 ,תוציא, תצא. בושה וחרפה נדב דואני:

 ,נהגות שלך המבזהבהת...  חי אדיב:

 ,את האף שלך מהמשרד החדש שלך נדב דואני:

 .נדב ניצה משה:

 .תתבייש לך. ותראה איך העיר שלך נראית נדב דואני:

 .את כל האנשים ואת אלה שהצביעו בשבילך...  חי אדיב:

 .תתבייש נדב דואני:

 .מספיק, נדב ניצה משה:

 .תתבייש נדב דואני:

 .נדב ניצה משה:

 ?מה? מה קרה? ל מה העצביםע :משה חנוכה

 .תתחילו לעשות. שנים מתרצים תירוצים 12 נדב דואני:

 .והתושבים זה לא לכבוד המועצה פה. מספיק, נדב ניצה משה:

 יחד(מדברים )

 .לעשות נזק? מה אתה מסוגל נדב דואני:

 ,אני מסוגל חי אדיב:

 ,מדרדר אותה. רק נזק אתה עושה לעיר שלנו נדב דואני:

 .נדב ניצה משה:

בגלל ההחלטות השגויות . שלך לקבל החלטות, ... מיום ליום היא רק מדרדרת בגלל נדב דואני:

 .בגלל המינויים הגרועים שלך, שאתה מקבל

 .מספיק, נדב ניצה משה:

 ,בכל המשרדים הממשלתיים. בדיחה בכל הארץ. אתה קורא לעצמך ראש עיר נדב דואני:

 .נדב, די ניצה משה:

 .אז אתה הבדיחה של הוד השרון. בדיחה. ב כל ראשי הרשויותבקר נדב דואני:
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 ,מספיק, נדב ניצה משה:

 ?מספיק? מה זה שוק, ישיבת מועצהמאיר חלוואני: 

 .מספיק ניצה משה:

 .בושה וחרפה שיש חבר מועצה כזה חי אדיב:

 .זה לא לכבוד המועצה. מספיקדי,  ניצה משה:

 .תמשיך להתבייש נדב דואני:

 .באמת מתבייש אני חי אדיב:

 .לא לכבוד הקהל ולא לכבוד חברי המועצה פהדי, מספיק,  ניצה משה:

 .טוב יגאל שמעון: 

 . הזאת... אני מבקש להתנצל מאיר חלוואני: 

 .תתבייש לך, לא הייתי נותן לך להיות נהג שלי חי אדיב:

 ,אדם כמוך? למה להיות נהג שלך. גם לא הייתי מסכים נדב דואני:

 (יחדמדברים )

 .תנו ליואב להגיד משהו, מספיק רבותי ניצה משה:

 .לא רוצה להגיד כלום, לא יואב רוזן:  

. אני רוצה להגיד שאני שמח שהוא הקריא את הפלייר שהוא חילק בסיבוב השני יגאל הררי:

אני מאוד שמח שהוא הקריא . מבית לבית הוא רץ לחלק את הפלייר של ראש העיר

 . את זה

 .או קיי ניצה משה:

 ,טוב יגאל שמעון: 

 . איזה שקט. תראה איך הממת את כולם :4דובר

אתה יושב ? איך זה, מי שכינה אותך רב המחבלים? על זה? אתה מדבר עלינו נוה גור:

 אתה משתף פעולה עם זה, בשולחן עם אדם שהוא בעיקר נוכל ורמאי

 .אתה בתור עורך דין צריך להזהר בלשונך יגאל הררי:

 ,אני לא, אגב נוה גור:

 ,אתה מביא ניחוח של....אני שמחה ש ניצה משה:

 יחד(מדברים )

 ,אני שמחה שאתה, יגאל ניצה משה:

 ,יגאל תסיים, טוב חי אדיב:

 .אני רק רציתי להרגיע את האווירה, סליחה יגאל הררי:
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 .זה בסדר גמור ניצה משה:

 .אני רק אשלים. נוה ומאיר, סליחה. נוה יגאל שמעון: 

 .לא רק לי, זה לכולם התשובה, לאי: מאיר חלוואנ

או שאתה רוצה . אז חבל על הזמן... אם אתה רוצה לספר לנו על כל מה ש, יגאל נוה גור:

 .להגיד מה נעשה בשנים הללו או לא

 .אני אסכם חי אדיב:

 .אל תמרח אותנו נוה גור:

 .טוב חי אדיב:

 ,נאוםתן לנו כאן איזה . דבר, קדימה. ראש העיר, יאללה נוה גור:

 ,אני, אני אסכם חי אדיב:

 ,עם מילים של חזון, לעבוד עם חזון נוה גור:

 .אני מעדיף לדבר עם חזון. כן, אני מבקש לא להפריע לי חי אדיב:

 .יאללה נוה גור:

 לחלום ולממש אותו תפקיד של ראש עיר חי אדיב:

 .שנה של חזון 13. חזון. יאללה נוה גור:

 .ששש ניצה משה:

לא אתה קובע ולא זה . ר עם חזון ולממש אותו לפי סדר עדיפויות שהוא קובעלדב חי אדיב:

 .קובע... קובע ולא 

 .אני מבקשת לא להפריע. נוה ונדב, אני מבקשת. מספיק ניצה משה:

 .נקודה, אני והתושבים שבחרו ורוצים שאני אהיה פה חי אדיב:

 ?והתושבים שלא בחרו בך לא מגיע להם נדב דואני:

 .הלאה חי אדיב:

 ?39.2? מי שבחר בך נדב דואני:

לצערי רק לך אני לא מקשיב ולך לפעמים כשאתה , אני מקשיב לכולם. מגיע להם חי אדיב:

 ,מדבר

 .אני גאה בזה שאתה לא מקשיב לי? אתה יודע מה נדב דואני:

 .הלאה חי אדיב:

 ?אתה יודע לכמה תושבים אתה לא מקשיב בעיר הוד השרון נדב דואני:

 ,אתם לא רוצים לשמוע :חי אדיב

 ?זה היה הסיכום, רגעמאיר חלוואני: 



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

40 
 

 ,כי אתה מבלבל נדב דואני:

 ,לשמוע קשה לכם חי אדיב:

 יחד(מדברים )

 .אין מה לשמוע, אתה מקשקש שטויות נדב דואני:

 .הם רוצים רק לזיין את השכל, הם לא מקשיבים, להשמיע... אני  חי אדיב:

 .יאללה, כן, כן נדב דואני:

 ?מה י ברמוחה: עד

 ?מהמאיר חלוואני: 

 ,יאללה, הצבעה, יאללה נדב דואני:

 ?מה זה השפה הזאת עדי ברמוחה: 

 ,זה מתאים למילה. זה המילה. כן, כן חי אדיב:

 ,אתה סיימתמאיר חלוואני: 

 .אתם לא רוצים לשמוע את האמת חי אדיב:

 .אני עוברת להצבעה ניצה משה:

 .קפץ לו החי אדיב. יצא לו החי אדיב נדב דואני:

 .אתה הגזמת עדי ברמוחה: 

 .שהוא יגיד סליחה, תגיד לו שהוא מבקש, יגאל נדב דואני:

 את הנושא בסדר היום? מי בעד שלא לכלול ניצה משה:

 יחד(מדברים )

 .תגובה מוגזמת ברמות עדי ברמוחה: 

 .לא לכלול חי אדיב:

 .בושה שראש עיר מדבר ככה עדי ברמוחה: 

 .א אמר שאנחנו מדברים ככההו נדב דואני:

 .הלאה חי אדיב:

 .בושה וחרפה נדב דואני:

 ,יגאל ניצה משה:

 .לא שמעתי את השאלה? מה שאלת. ניצה, רגע נוה גור:

 בסדר היום מי בעד שלא לכלול את ההצעה ניצה משה:

 ,אני רק מבקש נוה גור:

 .לא לחכות, לקרוא, קדימה חי אדיב:
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 ,תקווה, ה חנוכהמש, יגאל שמעון, חי ניצה משה:

 . ניצה. רגע, רגעמאיר חלוואני: 

 .אחרי זה יהיה כתוב בפרוטוקול שלא שמעו מה שאמר ראש העירייה נוה גור:

 .שמעו טוב מאוד ואני מתביישת. לא עדי ברמוחה: 

 ,קודם כל יש לי בקשה. לא, לאמאיר חלוואני: 

 ,תתביישי חי אדיב:

 .אני מתביישת עדי ברמוחה: 

 ,אי שתרגיעי את האנשיםכד חי אדיב:

 .אתה הגננת? למה אני הגננת? אני ארגיע עדי ברמוחה: 

 ?אני הגננת חי אדיב:

 . גם גננת לא הייתי נותן לו להיות נדב דואני:

 יחד(מדברים )

 ,אולי. יש לי הצעה לסדר. ניצה, יש לי הצעהמאיר חלוואני: 

 ,זו בושה להוד השרון שיש כאן חי אדיב:

 .א שמעתי כלוםלמאיר חלוואני: 

 םאשמת ולא שמעת ז ניצה משה:

 .מה קרה, תנו תשובה? מה אתם רוצים? אני אחראי על אשמת, מה אשמתמאיר חלוואני: 

 ,שבועיים רצתם? מאיר, אני לא מבין למה אתם מתלוננים יגאל הררי:

 .היה באמצע הדיבור, אני לא מתלונןמאיר חלוואני: 

 ,ריםשבועיים רצתם עם הפליי יגאל הררי:

 .תעשה לי טובה. עזוב את הבית שימוש הזה, עזוב אותי אתה עם הפליירים וזהמאיר חלוואני: 

 .אל תגיד תעזוב יגאל הררי:

 ,יגאלמאיר חלוואני: 

 קיבלתם.... – רצתם שבועיים יגאל הררי:

 יחד(מדברים )

, יגאל שמעון, חי, שלא לכלול את ההצעהבעד . הייתי באמצע הצבעה, רבותי, או קיי ניצה משה:

 .טואילאופיר , יגאל הררי, יואב רוזן, תקווה גלאם, משה חנוכה

 . חוץ מיגאל הררי אף אחד לא הרים את היד אמיר כוכבי:

 הרמנו אתה לא ראית  יגאל שמעון:

 ,הם מסמנים להמאיר חלוואני: 
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 יחד(מדברים ) 

 ?מי נגד. תאשרי, הלאה חי אדיב:

 .מסודר, מסודר ניצה משה:

 ,ניצה, את לא יכולה חי אדיב:

 ,רוצים להרים את היד ניצה משה:

 ,את לא יכולה לנהל את העניין, ניצה חי אדיב:

 .או קיי ניצה משה:

 ,יש פה יושב ראש. דרכם חי אדיב:

 ,אבל היא לא יכולה לנהל רק את האופוזיציה עדי ברמוחה: 

 .קדימה. ניצה, קדימה חי אדיב:

 .צביעיםבואי תנחשי מה אנחנו מ נדב דואני:

 ,מי בעד לכלול את ההצעה ניצה משה:

 .בואי תנחשי נדב דואני:

 ?בסדר היום ניצה משה:

 .עכשיו תנחשי נדב דואני:

 , מאיר, נוה ניצה משה:

 .אבל אני לא קיבלתי תשובהמאיר חלוואני: 

 , עדי ניצה משה:

 .כן עדי ברמוחה: 

 , אמיר ניצה משה:

 ?למה את לועגת לה :משה חנוכה

 לניצה אף אחד לא לועג,היא לא לועגת לה נדב דואני:

 ,נדב ניצה משה:

 .כשאני אלעג אתה תשמע. כשאני אלעג אתה תשמע עדי ברמוחה: 

 יחד(מדברים )

 .הנושא הבא, אני עוברת לסדר היום ניצה משה:

 , משה. משה, פה מאוד מכובד הכול עדי ברמוחה: 
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 :את ההצעה מי בעד שלא לכלול  הצבעה

 .אופיר טואיל, יגאל הררי, יואב רוזן, תקווה גלאם, משה חנוכה, יגאל שמעון : חי אדיב, בעד 7

 נוה גור, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי  :בעד לכלול את ההצעה 6
 .נדב דואני                                         

 :128/16 החלטה מס'

את הצעתם של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר  שלא לכלול  העירייה מחליטהמועצת 
פתרונות בתחבורה במערב ובמזרח העיר. חלוואני בנושא   

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

 .ראש העיר שלך מדבר בצורה מאוד מכובדת עדי ברמוחה: 

 '.סעיף ג ניצה משה:

 ...אני אמשיך עם ראש העיר  .מאוד מכובד עדי ברמוחה: 

 

 2016העברות מסעיף לסעיף תקציב ג. 

 1עדכון מספר . לתקציב 1עדכון מספר . 2016העברות מסעיף לסעיף לתקציב  ניצה משה:

בנספח שסומן  1.6.16-הועבר אליכם ביום ה. לתקציב 2שינויים ועדכון מספר 

 . בבקשה'. כנספח ב

 .איל, כמה מילים בבקשה יגאל שמעון: 

 ?אולי תבוא לשבת פה, איל ניצה משה:

 יחד(מדברים )

 .תדעו לכם שהייתה לכם הזדמנות לספר פה מה אתם הולכים לעשות וזה לא קרהמאיר חלוואני: 

 .וחבל                        

 .אני מסכים איתך יגאל שמעון: 

 .הכי אנחנו נמצאים בבעיית תחבורה אמיתית ואתם מתעלמים מזמאיר חלוואני: 

 בוועדה ,אנחנו נביא את זה כהצעה שלנו ונציג לכם יגאל שמעון: 

 .ותספרו לנו גם מתי יש שיתוף ציבור שנוכל לראות את זה ולהיות גם שותפיםמאיר חלוואני: 

 ,חבר המועצה שדיבר פה בניבול פה, אה, עם התנהגות כמו חבר הכנסת חי אדיב:

 .אני התקדמתימאיר חלוואני: 

 .א יהיה שותף לכלוםהוא ל חי אדיב:

 יחד(מדברים )

 ,אתה קיללת נדב דואני:
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נעשה שיתוף בלי חברי האופוזיציה שמפריעים להתנהלות העירייה ולא רוצים  חי אדיב:

 .לשמוע תשובות

 .חוסר התנהלות? איזה התנהלות נדב דואני:

 יחד(מדברים )

 . תתביישו לכם. אתם לא שווים שישמעו אותם חי אדיב:

 .נצל על המילים שלךתת נוה גור:

 ,אני מקווה שאתה עושה דיונים בלי חברי אופוזיציה כי אמיר כוכבי:

 ,רבותי ניצה משה:

 ,לא דיונים חי אדיב:

 ,כי אם אתם עושה רק דיון אחד בחודש אמיר כוכבי:

 ,שיתוף הציבור אני אעשהדיון אני עושה עם אנשים שאיכפת להם ב חי אדיב:

 .על למה העיר נראית כמו שהיא נראית זה מסביר הרבה אמיר כוכבי:

 .עם אנשים שאכפת להם מהעיר ולא כמוכם נדב דואני:

 ?למה אתה מחכה? מתי? מתי תעשה שיתוף הציבור נדב דואני:

 יחד(מדברים )

 : חברת מועצת העירייה מר נוה גור עוזב את חדר הישיבות19:20

 .קדימה, יאללה חי אדיב:

 .איל, בבקשה. מבקש להתחיל בנושא של העברות מסעיף לסעיףגזבר העירייה נדב,  ניצה משה:

 .ערב טוב איל מימון:  

 ?אפשר לדבר למיקרופון עדי ברמוחה: 

 .ערב טוב איל מימון:  

 .ערב טובמאיר חלוואני: 

ניודים תקציביים . יש שני נספחים שאנחנו מביאים כאן לאישור של מועצת העיר איל מימון:  

ך שכמו שאמרתי בזמן שבנינו את התקציב ואישרנו את זה הלי. מסעיף לסעיף

אנחנו רוצים לקיים אותו אחת לרבעון , זה הליך שאני רוצה לקיים אותו, התקציב

הסיבה לניודים זה . וכאן זה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה

ע מכיוון שתוך כדי שמתחילה הפעילות יש דברים שהם שונים מהתכנון ועל הרק

הזה אנחנו צריכים לייצר ניודים תקציביים כדי לתגבר סעיפים שצריכים יותר 

תקציב ממה שבוע מלכתחילה ומנגד לקזז סעיפים אחרים על מנת שאנחנו בעצם 

אז יש . נהיה מאוזנים ברמת הסעיפים ונוכל לבצע את הפעולות שכל סעיף מיועד לו
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זה אותו עדכון . אחת גדולה רשימה, יותר נכון, לכם כאן רשימה או שתי רשימות

. בחלקם זה הקטנות, בחלקם זה הגדלות. מכיל שורה שלמה של ניודים. 1מספר 

אחד זה נושא איסוף . ההגדלות הן בעיקר נובעות משלושה גורמים מרכזיים

האשפה או סעיף פינוי האשפה בעיר ששם אנחנו הנחנו בזמן בניית התקציב שנוכל 

יש לנו מכרז שזכה בו זכיין ואנחנו נמצאים , צלחנולבצע קיצוץ בסעיף הזה ולא ה

שם בקצב הוצאה מסויים שחשבנו שנוכל לקזז ולא הצלחנו ולכן אנחנו צריכים 

, דבר נוסף היה נסגר מכרז של ניקיון מוסדות ציבור. להגדיל בחזרה את הסעיף הזה

-כהמכרז הזה שנסגר יצר תוספת עלות בסעיף הזה של . מוסדות חינוך בעיר, אה

מיליון שקלים ולכן היו צריכים להגדיל גם את הסעיף הזה כדי שנוכל בעצם  1.5

תוצאה של המכרז ונושא שלישי משמעותי ... את החוזה ו, ליישם את התוצאות

אותו אישור שהתקבל במשרד הפנים להוריד את התעריף , אותה, שקרה וזה אותו

ם והתוצאה של זה היא שקלי 34-ל 39.90-לשטחים משותפים בארנונה למגורים מ

ולכן אלא שלושת המקורות המרכזיים , סדר גודל, גרעון של כמיליון שקלים

ומנגד בעצם , לתוספת העלויות או בעצם לחוסר הכנסה מצד אחד ותוספת עלויות

 .קיזזנו בסעיפים אחרים

 ,אתה אמרת, סליחה איל עדי ברמוחה: 

 .אז זה הרקע לכל הסיפור איל מימון:  

 ,555אתה אמרת מיליון אבל אני רואה פה בארנונה כלליות הקטנה של  ה: עדי ברמוח

זה לא המהלך , אנחנו נעשה. מכיוון שאנחנו כרגע לא קיזזנו את כל המיליון. נכון איל מימון:  

 . האחרון

 .או קיי עדי ברמוחה: 

ד גדול בכל אנחנו נעשה מהלכים נוספים כי מצד שני אנחנו באמת יוצרים לחץ מאו איל מימון:  

נושא הגבייה ואנחנו כן מצפים לראות תוספת בהכנסות שיגיעו מהלחץ הזה שאנחנו 

גם לגביית חובות ישנים ולכן כרגע אנחנו לא , מייצרים גם להגדלת אחוזי הגביה

 .ברגע שנראה את התמונה המלאה נפעל בהתאם. מקזזים את מלוא הסכום

 ,500אז כרגע קיזזתם רק  עדי ברמוחה: 

 .כן, ומשהו 500  מימון: איל 

 .אבל יש גם את השינוי הכנסה בעקבות המדידות החדשות אמיר כוכבי:

 ?סליחה איל מימון:  

 ,צפוי גם שינוי הכנסה אמיר כוכבי:
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 ,בבסיס התקציב איל מימון:  

 .בעקבות המדידות החדשות אמיר כוכבי:

, זה חלק מהתקציב, יבבבסיס התקצ, בבסיס התקציב הכנסנו תוספת הכנסה איל מימון:  

 ,אנחנו כרגע עוד לא יודעים כמה. מיליון שקלים שהגיעו מהמדידות 3תוספת של 

 ?זה משוער אמיר כוכבי:

עד שלא יהיה לנו . אנחנו עדיין לא יודעים ולכן אנחנו לא יודעים. הערכנו, הערכנו איל מימון:  

א רק מספיק כמה זה ל. מדידות סופיות ועד שלא נראה בעצם את קצב הגבייה גם

אז לכן כרגע אנחנו , שומות אתה מוציא אלא בסוף גם כמה כסף אתה מכניס בפועל

לא יודעים ולכן אנחנו לא עושים את כל הקיצוצים שאנחנו צריכים לכאורה לעשות 

ח החצי "אלא כאשר נדע איפה אנחנו עומדים ברמת ההכנסות ואנחנו נראה בדו

 ,שנתי

 מר נדב דואני עוזב את חדר הישיבותחבר מועצת העירייה   19:30

למה לעשות , שנה שאתה יודע להתעסק הרבה עם העניין הזה של הארנונה, בקיצור אמיר כוכבי:

 ?למה לא בסוף השנה? את כל התכנון הזה כל רבעון

אם אני עכשיו צריך לחתום על חוזה כתוצאה מהמכרז , סתם לדוגמה, מכיוון שאם איל מימון:  

מיליון  1.5ושם בחוזה הזה יש תוספת הוצאה של , קיון מוסדות חינוךעם הזכיין לני

שקל ביחס למה שיש לי בסעיפים התקציביים הרלוונטיים אז יש לי בעיה לחתום 

 .על החוזה הזה

 ,עושה את זה בשביל ש אמיר כוכבי:

 .אני צריך למצוא את המקור איל מימון:  

זה ? בבתי ספר עבודות ניקיון, באמת, בהוצאהאתה יכול להסביר את ההבדל הזה  אמיר כוכבי:

 ,זה, מה

 ,יצא המכרז איל מימון:  

 .זה גם קבלן אשפה פינוי. זה לא רק בבתי ספר עדי ברמוחה: 

 4.5-הסכום הכולל כאן הוא כ סך הכול. זה מורכב מכמה סעיפים, אז אני אומר איל מימון:  

 .1מיליון שקלים בנספח 

 .נכון, כן עדי ברמוחה: 

יש פה גם כל מיני . אני מדבר על הדברים הגדולים, מיליון 1.5. אמרתי, אני אומר איל מימון:  

 .סעיפים קטנים שהם פחות חשובים
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 .ראיתי שפיצלת את זה, כן עדי ברמוחה: 

מיליון שקלים זה  1.5-כ. מיליון שקל זה בנושא של פינוי אשפה 1.5. אני אומר איל מימון:  

יש עוד את החצי מיליון שדיברתי עליו בנושא . מוסדות חינוך, בנושא של הניקיון

 .כן. כמובן שיש פה עוד הרבה סעיפים קטנים. אלה הדברים הגדולים. של הארנונה

 ,בהשתתפות של המועצה הדתית עדי ברמוחה: 

זו קפיצה מאוד ? אתה יודע להגיד מה השתנה במכרז שזאת כזאת קפיצה אמיר כוכבי:

 .משמעותית

 ,אני לא יודע להגיד, לא מון: איל מי 

 .זה לא שהצטרפו בתי ספר אמיר כוכבי:

אנחנו מאוד לא היינו מרוצים מהסטנדרט של הזכיין . קודם כל נוספו שטחים איל מימון:  

 .הקודם ולכן הסטנדרטים עלו של הדרישות של הניקיון

 .זה היה שני זכיינים שונים אמיר כוכבי:

 ?סליחה איל מימון:  

השאלה אם השינוי הזה של כמעט מיליון . למיטב ידיעתי זה שני זכיינים שונים וכבי:אמיר כ

 .זה מה שאני יודע. מזרח העיר מערב העיר, שקלים זה מחולק

 ,מוסדות חינוך לא איל מימון:  

 ,מוסדות חינוך אמיר כוכבי:

 ,מוסדות חינוך זה איל מימון:  

 .ינוך בעירשני זכיינים קיימים במוסדות ח אמיר כוכבי:

 .לא זוכר? זה שניים? כן. לא זוכר איל מימון:  

אז השאלה אם הסטייה הזאת והתוספת הזאת של כמעט מיליון שקלים זה על שני  אמיר כוכבי:

 ?מישהו יודע לתת תשובה על זה. מכרזים שהשתנו או שהשתנה משהו מהותי

 .לא הבנתי מה אתה שואל יגאל שמעון: 

 .אני מצטער, בין את השאלהאני לא מ איל מימון:  

 ,כרגע אין זכיין יגאל שמעון: 

 ,ניקוי בתי ספר...  2.2-אני שואל איך פתאום מ אמיר כוכבי:

 יחד(מדברים )

 ?המיליון וחצי זה עבור שני. הוא שואל אם יש שני זכייניםטרמן:אביבה גו

 .הכולעבור . כן, הכולזה עבור  איל מימון:  

 . זאת השאלהטרמן:אביבה גו
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 .כלומר על כל העיר, התוספת היא בגין כלל העבודה איל מימון:  

 .אין דבר כזה בכל מקום, אבל זה אותה הנחה יגאל שמעון: 

 ,אבל זה שני מכרזים עדי ברמוחה: 

 ?אז לא מרוצים משני הזכיינים טרמן:אביבה גו

 .שני זכיינים, מכרז אחד עדי ברמוחה: 

 ,מרוצים לא היו, הזכיין הקודם איל מימון:  

אבל עכשיו שני הזכיינים האלה בשניהם יש בעיות או רק אחד ולכן , אני יודעת טרמן:אביבה גו

 .זאת השאלה? מיליון הולך לשני הזכיינים 1.5התקציב הזה של 

 ,אז אני אומר איל מימון:   

 ,ולמה טרמן:אביבה גו

זה מה , ון וחצי שקליםבהוצאה של כמילי גידולהתוצאות של המכרז מראות על  איל מימון:  

 .שאני אומר

 יחד(מדברים )

 . זה לא רלוונטי לתקציב החלוקה איל מימון:  

 .זה לא רלוונטי החלוקה. זו התשובה דובר:

יגאל שמעון אחר כך , אני ראיתי פה שיש פה, אני רוצה? אני יכולה לשאול משהו עדי ברמוחה: 

פה הערה שבהתאם לתכנית  ראיתי שיש, אני ראיתי שיש פה, איל, אתה לא תוכל

, עסקית של מעבר לחברה הכלכלית אני מבינה שיש מספר פרויקטים שעברו

 ,יעברו לחברה, עוברים

 .כן, מיועדים לעבור איל מימון:  

 ,אתה יכול להגיד לי מה עדי ברמוחה: 

 .כרגע זה רק בגין רשות החנייה איל מימון:  

 ?ההיקף הכספי שלהם עדי ברמוחה: 

 ?סליחה ן: איל מימו 

 ?של הפרויקטים שעוברים לחברה הכלכלית, מה ההיקף הכספי שלהם עדי ברמוחה: 

 ,כרגע מה ש איל מימון:  

 .אני רואה את החנייה עדי ברמוחה: 

 .מה שמוצג כאן זה רק רשות החנייה איל מימון:  

 ?רק רשות החנייה עדי ברמוחה: 
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רשות החנייה כבר בעצם , בעניין הזה, וכאן ,מה שמוצג כאן זה רק רשות החנייה איל מימון:  

 .מטופלת על ידי החברה הכלכלית

 ?היא כבר עברה, אה עדי ברמוחה: 

התחזית היא , היא עוד לא עברה פורמלית אבל בגדול היא כבר מטופלת והתוצאה איל מימון:  

כרגע כל ההוצאות וההכנסות של החברה הכלכלית נמצאים בספרי , שגם ההכנסות

וההוצאות האלה יצרו . היו בספרי העירייה ונשארים בספרי העירייה. ההעיריי

margin יש לה תוספת , רשות החנייה צריכה לגייס, עכשיו. מסויים בספרי העירייה

אז הגדלנו כאן גם , תוספת פקחים וכולי, עלויות בגלל כל הסיפור של מזרח העיר

 ,את ההוצאות של החברה

 .סות ראיתיאבל גם את ההכנ עדי ברמוחה: 

 .אנחנו מצפים שזה גם יכניס יותר הכנסות, וגם את ההכנסות איל מימון:  

 ?לפי מה? לפי מה עדי ברמוחה: 

 ?מה איל מימון:  

 ?לפי מה עדי ברמוחה: 

 .הערכה בלבד איל מימון:  

 ,אנחנו יודעים מה היה עדי החצי עדי ברמוחה: 

 אנחנו לא יודעים. הערכה בלבד איל מימון:  

 .או קיי, אה י ברמוחה: עד

 .זאת הערכה בלבד ואנחנו עוד לא יודעים איל מימון:  

 , אז זהו עדי ברמוחה: 

 .זה תלוי ביעילות של החברה טרמן:אביבה גו

הגדלה של , ואני רואה פה השתתפות מועצה דתית. אז זאת הייתה השאלה הבאה עדי ברמוחה: 

 ,שנים הם מבקשים 3אני זוכרת כבר . 133

 .זה לא תלוי בנו מימון:  איל 

 ,את ההגדלה הזאת ולא עדי ברמוחה: 

זה הכתבה שאנחנו מחויבים בה על , אז כל הנושא של המועצה הדתית זה הכתבה איל מימון:  

אין לנו כמעט שיקול , פי חוק ואנחנו מקבלים את ההנחיה הזאת כהנחיה להעביר 

 ,אנחנו לא קובעים, דעת

 ,שנים לא היה שיקול דעת 3. אני יודעת עדי ברמוחה: 

 ,אז יש פה הגדלה  איל מימון:  
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 ?מה קרה. מיליון 2.2והעבירו  עדי ברמוחה: 

 .זה החלטת ממשלה ומשרד הדתות חי אדיב:

 ,משרד הדתות החליטו על הגדלה איל מימון:  

 .הבנתי עדי ברמוחה: 

 .אלף שקלים 130ועל בסיס זה נוסף עוד  איל מימון:  

 .י יש שאלה אחרתל אמיר כוכבי:

 .בבקשה, כן איל מימון:  

 .2אתה מדבר גם על עדכון מספר , אם אנחנו מדברים אמיר כוכבי:

 .נכון איל מימון:  

אם אתה מממן . מחזיק תיק הדת לא פה אבל אולי ממלא מקומו יסכים להסביר אמיר כוכבי:

וסדות היא עברה למ,  את המועצה הדתית ובעירייה אין מחלקת תרבות תורנית

מגדילה את ההוצאות שלה בתחום , אז למה בעצם העירייה מגבירה את ה. חינוך

אם יש לה חברה שעושה את זה ואם יש מועצה דתית ? אירועי יהדות ומסורת

 ?שעושה את זה ומתוקצבת אז מה

 .קודם כל בנושא הזה של יהדות ומסורת, אז מה שקרה איל מימון:  

מי בעצם הפונקציה . אני רק אוסיף שאלה טכנית. פיתזה השאלה הכס, רגע אמיר כוכבי:

השאלה ? למי אתה נותן את הכסף. את תחום הדת? שמנהלת את זה עכשיו בעירייה

 ,כמובן, הזאת היא לא לך

 .יש מנהל אגף תרבות ומנהל מחלקת תרבות איל מימון:  

 ?תורניה? והוא אחראי על הכסף הזה אמיר כוכבי:

 .כן איל מימון:  

 .או קיי וכבי:אמיר כ

אלף  150קיצצנו את אותם  1בנספח מספר , לגבי הסכום. זה לגבי האחריות, עכשיו איל מימון:  

 .זה רק תיקון. פשוט החזרנו אותם חזרה 1בנספח מספר , שקלים

 ?כי מה אמיר כוכבי:

 . כי החלטנו כן לבצע את הפעילות הזאת איל מימון:  

 ...מסמךבאותו  אמיר כוכבי:

 ?סליחה מון: איל מי 

 ?מה זה החלטת לבצע את הפעילות? באותו מסמך כפול אמיר כוכבי:

 .ראש העיר החליט, העירייה, אין החלטנו איל מימון:  
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 ,צעד שאני. העירייה סגרה את מחלקת התרבות התורנית בעירייה אמיר כוכבי:

 ,זה לא תרבות תורנית :חנוכה משה

 .זה לא תרבות תורנית דובר:

 ,ארועיםחלקת דת וזו מ דובר:

 ,זה אירועי שבועות שהיו כאן איל מימון:  

 .אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים אמיר כוכבי:

 ,אני רק אומר לך מה יש שם, אני לא קורא לזה כלום איל מימון:  

 ,דת אמיר כוכבי:

נושאים אלה שני ה. אז יש שם אירוע שבועות ויש שם אירוע ושמחת בחגי תשרי איל מימון:  

 .שנמצאים בסעיף הזה

מאחר וחנוכה מביא רק אומנים שאני אוהב אז אני יכול להגיד לך שברי סחרוב לא  אמיר כוכבי:

 .אז זה כנראה תלוי בעוד כמה דברים, אלף שקל 150עולה 

 .חתפסטיבלזה , לא :משה חנוכה

גם עכשיו אנחנו  אם כל התרבות הדתית עברה החוצה מהעירייה למה. אז אני שואל אמיר כוכבי:

לא בצורה של תמיכה במוסדות חינוך אלא ממש בתוך , ממשיכים לתקצב את זה

 ?בסיס התקציב של העירייה

הסעיף הזה זה תהלוכת שבועות , זה תהלוכת שבועות. זה לא למוסדות חינוך :משה חנוכה

 .ופסטיבל ושמחת

 ,למה בכלל זה יושב. םאני לא מבין למה הכסף לא עובר לש, אני בעדך, אני אמיר כוכבי:

 ?למי אתה רוצה שהוא יעבור איל מימון:  

למה בכלל צריך , אם אין מי שמנהל את הדבר הזה, אם אין תרבות תורנית בעירייה אמיר כוכבי:

 ?להופיע פה עכשיו תקציבים כאלה

 ,למה אתה אומר שאין מי שמנהל איל מימון:  

 ,כי אם יש מועצה דתית אמיר כוכבי:

 .מועצה דתית לא קשור? מה זה קשור ן: יגאל שמעו

ואם יש חברה למוסדות חינוך שמנהלת אירועי דת והמחלקה לתרבות תורנית  אמיר כוכבי:

אז למה התקציבים האלה עדיין יוצאים מבסיס , שהייתה בעירייה עברה אליה

 ?התקציב שלנו

, תהלוכת שבועותלסעיף הזה צריך לקרוא , זה אם. שם הסעיף מבלבל אותך. לא :משה חנוכה

 .פסטיבל ושמחת



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

52 
 

 ?אז למה לא קוראים לו ככה אמיר כוכבי:

 . שניהם זה תרבות ומורשת, זה כי זה אירועי תרבות ומורשת :משה חנוכה

 .הלאה חי אדיב:

 זה בסדר. אף פעם לא סתם אבל אם אתה אומר אצלכם  אמיר כוכבי:

 ?עוד שאלות חי אדיב:

 .זה בסדר אמיר כוכבי:

 ,על העבודה, איל, אני רק רוצה לברך אותך  עדי ברמוחה:

 ,עד שנותנים לך הזדמנות לענות אפילו פה אתה לא אמיר כוכבי:

 .תודה רבה על כל הפירוט, זה מובן זה ברור, תקשיב עדי ברמוחה: 

 .נכון טרמן:אביבה גו

 .קדימה. יפה חי אדיב:

 .שאפו  עדי ברמוחה: 

 2016תקציב , מי בעד העברות מסעיף לסעיף. עהאנחנו עוברים להצב. תודה רבה ניצה משה:

 ?מי בעד'? כפי שהועבר אליכם בנספח שסומן כנספח ב

 הצבעה:

: חי אדיב, יגאל שמעון, כנרת כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן,  יגאל הררי,  אופיר  בעד 11

 טוואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה ואביבה גוטרמן:

 יעל ברזילי אמיר כוכבי ו   נגד: 2

 לא נכחו באולם  נוה גור ונדב דואני

 :16301/ החלטה מס'

' מס  עדכון, לתקציב 1' עדכון מס:  2016מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף תקציב 
הוצגו בישיבת ', כנספח ב, כפי שהועברו לחברי המועצה, לתקציב 2' ועדכון מס שינויים  –  1

 .  ד מפרוטוקול זההמועצה ויהיו חלק בלתי נפר
 

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

 

 .סעיף הבא. תודה, ההצעה עברה. או קיי יגאל שמעון: 

 1420שינוי מקורות מימון בתב"ר  מספר  .א

ר "תב. 1420ר "שינוי מקורות מימון בתב'. ד, אנחנו עוברים לסעיף הבא. תודה רבה ניצה משה:

מיליון שקל  10הלוואה . מיליון שקל 20תעשיה נווה נאמן על סך  אזורג שדרו 1420

קרן פיתוח . יש לכם פה את מקורות המימון לאחר השינוי. במקום קרן פיתוח

 .מיליון שקל 10והלוואה  841,099משרד התחבורה , 9,158,901
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 ?למה אנחנו מצביעים על זה לפני שאנחנו מצביעים על ההלוואה עדי ברמוחה: 

 .זה לא אותה הלוואה אמיר כוכבי:

 ?זה לא אותה הלוואה, אה עדי ברמוחה: 

ר "תב, התעשייה נווה נאמן אזורזו אותה הלוואה אבל קודם כל יש פרויקט של . לא איל מימון:  

מיליון שקלים שאנחנו משנים את מקורות המימון כי כרגע כל  20בהיקף של 

מיליון היו אמורים להגיע מקרן פיתוח  ומשהו 19, רובו, המימון היה אמור להגיע

מיליון יגיעו  10כאשר אנחנו עכשיו החלטנו שפחות , והיתרה ממשרד התחבורה

 ,מיליון מקרן פיתוח ומשרד התחבורה 9-מהלוואה וה

אז לא אמורים להצביע אבל קודם כל על אישור ההלוואה ורק אחר כך על  עדי ברמוחה: 

 ?המקורות מימון

 ,אפשר לעשות את זה   איל מימון:  

 ,אני לא, אני שואלת רק לידיעה. לא עדי ברמוחה: 

 .הכולבסוף אנחנו נצביע על , כן, אבל המטרה היא. לי לא משנה הסדראיל מימון:  

כי ההיגיון אומר שקודם כל צריכים לאשר את ההלוואה ואחר כך לשנות את  עדי ברמוחה: 

 .המקורות מימון ולא להיפך

 ?למה אמיר כוכבי:

 ?למה מה איל מימון:  

 ?למה השינוי הזה אמיר כוכבי:

 ?הקשבת עדי ברמוחה: 

 ,קודם ואם את יודעת את כל הפרטים? מה זה משנהטרמן:אביבה גו

 ,אנחנו איל מימון:  

 יחד(מדברים )

 .צריך קודם כל לאשר את ההלוואה ורק אחר כך את השינוי מקורות מימון עדי ברמוחה: 

 ,זה, דעלא יו יגאל שמעון: 

מיליון  10אם אתה משנה מקורות מימון ואתה כולל שמה הלוואה של . אני אומרת עדי ברמוחה: 

 ,אז אתה צריך קודם כל לאשר את ההלוואה ואחר כך לשנות

 ?מה זה משנה חי אדיב:

 .זה לא משנה יגאל שמעון: 

 ,עוד לא אישרת את ההלוואה? מה זה לא משנה. מבחינת הגיון עדי ברמוחה: 

 ?יש התנגדות לקיים דיון להלוואה גאל שמעון: י
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 ?אתם רוצים לדון קודם כל בהלוואה, אפשר חי אדיב:

 ,אני אומרת לפי ההיגיון, לא עדי ברמוחה: 

 ,אני רואה בזה עניין. אין בזה שום בעיה. בסדר חי אדיב:

 ,יש פה גזבר שגם עדי ברמוחה: 

לעבור ', מישהו מתנגד לקיים דיון סעיף ההאם יש ? האם יש פה מישהו שמתנגד יגאל שמעון: 

 .פה אחד? האם יש מישהו שמתנגד'. לסעיף ה

 .פה אחד חי אדיב:

 .תודה רבה, פה אחד יגאל שמעון: 

 
 :הצבעה

 
 יגאל , יואב רוזן, תקוה גלם, משה חנוכה, כנרת כהן, יגאל שמעון, חי אדיב: (פה אחד) בעד  13

 . אביבה גוטרמן, יעל ברזילי, אמיר כוכבי, עדי ברמוחה, ואנימאיר חלו, אופיר טואיל, הררי        
 

 : 129/16' החלטה מס
 

' בסדר היום ולאחר מכן דיון והצבעה בסעיץ ד' מועצת העירייה מאשרת דיון והצבעה בסעיף ה
 .לסדר היום

 

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

 .נעבור להלוואה חי אדיב:

 ,לגבי ההלוואה, אז ככהמימון:   איל

 ,ואחרי זה נחזור לסעיף יגאל שמעון: 

 ,אנחנו מן המניין, אחרי עדי ברמוחה: 

 '.ואחרי זה נעבור לסעיף ד יגאל שמעון: 

 .קדימה חי אדיב:

 

כנגד שעבוד הכנסות ₪ מיליון  30בקשה לאישור הלוואה למימון פרויקטים בהיקף של עד  .ב

 ובכפוף לקבלת היתר אשראי ממשרד הפניםעצמיות עד גובה הלוואה 

בקשה לאישור הלוואה למימון פרויקטים בהיקף של עד '. אז אני עוברת לסעיף ה ניצה משה:

כנגד שיעבוד הכנסות עצמיות עד לגובה הלוואה ובכפוף לקבלת היתר ₪ מיליון  30

הלוואת גבול גישור מתחדשת כל שנה . פרטי ההלוואה. אשראי ממשרד הפנים

 ,0.5שנים בריבית פריים בשיעור של עד  4ופה של עד לתק

 ,0.5פריים פלוס  איל מימון:  
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שנה בריבית פריים בשיעור של עד פריים  15הלוואה לתקופה של . 0.5פריים פלוס  ניצה משה:

שיעור הריבית יקבע . תנאי המימון יקבעו במשא ומתן מול הבנקים. 0.5פלוס 

פירוט . לה על שיעור הריבית המוצג לעילסופית במועד מתן האשראי ולא יע

 ג'.מסמך שסומן כנספח . פרויקטים במימון ההלוואה הועבר אליכם בראשון לשישי

זאת אומרת בתקציב שאישרנו , בבסיס התקציב, בתקציב. אז רק כדי לפרט, אז רגע איל מימון:  

 מיליון שקלים והייתה 20כבר הייתה שמה הלוואה של , בדצמבר כבר הייתה

כרגע החלטנו פשוט להגדיל . צבועה כנגד מספר פרויקטים שהצגנו אותם כבר אז

אנחנו מה . אנחנו עדיין לא לקחנו שום דבר. מיליון 30-מיליון ל 20-את הסכום מ

מיליון שקלים בריבית  30שאנחנו בעצם מאשרים כאן זה מסגרת הלוואה של עד 

ושסוג ההלוואה הוא יהיה או לשנה  אחוז 0.5פריים פלוס , 5של עד פריים ועוד 

bullet .Bullet  זה הלוואת בלון שלוקחים אותה בסכום אחד ומחזירים אותה

שנה ומאוד יכול להיות שזה  15שנים או בפריסה של  4או  3בסכום אחד כעבור 

 ,יהיה תלוי באמת בעיתוי של מתי למשוך את הכסף הכול. יהיה שילוב של השניים

 .בהכנסות טרמן:אביבה גו

את התנאים של , ולכן אנחנו מאשרים כאן את המסגרת. ובהכנסות שיהיו איל מימון:  

ו /שנים או 4עד  3-ל bulletזאת אומרת זה גם משך הזמן זה יהיה או , ההלוואה

שנה ואלה הריביות שאנחנו נקבנו כאן כדי לאפשר לנו את  15-הלוואה בפריסה ל

בריביות הרבה יותר נמוכות אבל כי כרגע ההצעות שיש לי מהבנקים הם , המשחק

שעות הראשונות ברגע שנתנו את  24-הריבית תמיד נכונה ל, את יודעת, כדי

ברגע שזה יאושר כאן בישיבה , once. אז זה מה שאנחנו מאשרים כרגע. ההצעה

משרד הפנים אנחנו נבנה לו את כל , אנחנו עם זה הולכים למשרד הפנים, הזאת

בור את אישור משרד הפנים ואז נכנס למשא ומתן יע, התיק של כנגד ההלוואה

 .פרטני מול הבנקים

מובן ואני  הכול, לגבי פרטי ההלוואה. אם אפשר אני רוצה משהו להגיד , טוב עדי ברמוחה: 

מסכימה איתך ואני מבינה שגם תעדכן אותנו ברגע שזה יקרה אבל אני מסתכלת 

רואה שאתה אמרת שאומדן פה על הפרוטוקול של ישיבת ועדת הכספים ואז אני 

ר "כשאני מחזיקה את תקציב התב. מיליון 85-הוא כ 2016הכנסות הפיתוח לשנת 

של , אני מניחה, זאת אומרת שכבר יש לנו הכנסות. מיליון 70הוא על  2016לשנת 

 ,15עוד 

 ,יותר גבוהות מה איל מימון:  
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מיליון  10-מיליון ל 20ת של אז למה מראש לא להוריד את ההלוואה שתכננו לקח עדי ברמוחה: 

, שאלה נוספת. זאת שאלה אחת, זה אחד? מיליון 30-אלא אנחנו מגדילים את זה ב

אני בעד פיתוח ואני כמי שמנהלת עסק עצמאי יודעת שצריך , מאוד מאוד קשה לי

אבל מאוד קשה לי להצביע בעד , לקחת הלוואה כדי להתפתח ולהמשיך הלאה

זאת . ר בלי שום תכנית מובנית"שם תב, ר"מספר תבהלוואה כזאת כשאני מקבלת 

, תכנית, מיליון שקלים 10התעשייה נווה נאמן  אזורבואו נשדרג את , אומרת

מה '. שלב ג 1200אותו דבר לגבי מתחם . מתכנניםיעד, מה מה , לוח זמנים, משהו

 ,אני אשמח. זהו, מישהו? הולכים לעשות שמה

 , עיראני אתן למהנדס העיר לה חי אדיב:

 .או קיי עדי ברמוחה: 

רים של כמעט "הצבענו על תכנית תב 2015-לפני ב. בשביל ההשכלה, אבל רק קצת חי אדיב:

 .שנים 5-מיליארד ומשהו שקל ל

 .750מיליארד  דובר:

אם יכנס מיליארד שקל . התכנית הזאת היא בעצם תכנית חומש מותנית הכנסות חי אדיב:

כרגע יש איזשהו האטה בקצב  100שקיע נ 100יכנס רק . נשקיע מיליארד

 ,ההכנסות

 .ההיפך עדי ברמוחה: 

 .שנייה חי אדיב:

 .אייל אומר ההיפך עדי ברמוחה: 

 ,אני מדבר האטה בראייה הכוללת. לא במושגים שאת מדברת חי אדיב:

 .או קיי עדי ברמוחה: 

בשנה . חרוןמיליון שקל לשנה בעשור הא 150, 100-יש ירידה בממוצע הכללי ב חי אדיב:

ציר החינוך זה , וחצי האחרונים היה פחות בגלל שציר החינוך נמשך קצת יותר מדי

אז אני לא יכול לעצור . אמור להכניס מאות מיליונים. יחידות דיור 1,400, 1,300

אני יכול פה להשקיע קודם כל את . את ביצוע התשתיות בגלל עיכוב כזה או אחר

גם יכול לתת שירות יותר טוב ומהיר שלפעמים התשתיות וכשיכנסו הכספים אני 

. זה חלק מהעניין. למה לא הקדמת את זה, אומרים תעשה ככה 200היום במתחם 

יכנס הכסף אתה מחזיר את ההלוואה ואז אתה . ברגע שיש לך כסף אתה משקיע

 .מזומנים, ... מוציא

 ,אבל לא התייחסת, כן עדי ברמוחה: 
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 .ושי לקחנו הלוואהשנה בק 12אנחנו כבר  חי אדיב:

 ,אמרתי. לא התייחסת למה שאמרתי עדי ברמוחה: 

 .אבל את הפרטים מהנדס העיר יציג לך. הנה חי אדיב:

 .העניין הוא שנכנס יותר כסף ממה שהיה צפוי עדי ברמוחה: 

 ,מה ש. יש אבל תכנית חי אדיב:

 ?אתה הקשבת רגע למה שאמרתי, אבל אתה עדי ברמוחה: 

 ,יש. כן חי אדיב:

 ,לפי החוברת שקיבלנו 2016התקציב לשנת  עדי ברמוחה: 

 ,אבל חי אדיב:

 ,מיליון 85כרגע האומדן הוא . מיליון 70זה  עדי ברמוחה: 

 ,והצפי. נכון חי אדיב:

 .מיליון 15כבר יש לך תוספת של  עדי ברמוחה: 

 .זה לא מספיק חי אדיב:

 ?אז למה לקחת הלוואה עדי ברמוחה: 

 .פיקזה לא מס חי אדיב:

 ?להגדיל את ההלוואה עדי ברמוחה: 

הוא צריך עכשיו , אם היו שואלים אותי או אם היו שואלים את מהנדס התשתיות חי אדיב:

 ,מיליון שקל לבצע 200

 ,תמיד צריכים עדי ברמוחה: 

 200לכן אם הייתי יכול לקחת הלוואה של , לא מחר, היום, לא. תשתיות היום חי אדיב:

 .אותם היום כדי לבצע עוד תשתיות מיליון הייתי עושה

 ?כמה בתי אב יש בהוד השרון עדי ברמוחה: 

 .זה לא קשור חי אדיב:

 .סתם עדי ברמוחה: 

זה סדר . חילקנו סדר קדימויות, צרכים דחופים וצרכים. מדברים איתך על צרכים חי אדיב:

 .הקדימויות של מהנדס העיר

 ?זה צורך דחוףתעשייה נווה נאמן  אזורשדרוג  עדי ברמוחה: 

 .כן חי אדיב:

 ?מיליון כרגע 10 עדי ברמוחה: 

 .כן חי אדיב:
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 .התעשייה מאוד חשוב שיהיה מפותח אזור טרמן:אביבה גו

 ?מיליון 10אבל  עדי ברמוחה: 

 .כן חי אדיב:

 .את רוצה הכנסות השנה טרמן:אביבה גו

 ,צריך יותר, לא חי אדיב:

 ,את רוצה הכנסות עתידיות טרמן:אביבה גו

 .אני אגיד לך למה חי אדיב:

 ?למה עדי ברמוחה: 

ואם אין אז . תעשייה אולי לא נוסיף עוד ארנונה בשנה הבאה אזורכי אם יהיה  חי אדיב:

 ,קדימה. אז תעזרו לנו לקדם את זה. צריך להוסיף וזה על חשבון הציבור

ה נווה נאמן יש רחוב החרש באיזור התעשיי. עדי, רק להסב את תשומת לבך יו ווינלסקי:'סרג

 ,לעשות חניות ותאורה. מיליון שקל רק בחידוש הרחוב 22עלויות של 

 ,אמרתי אם הייתה לי תכנית. אז זה מה שאמרתי עדי ברמוחה: 

 .זה לא שאין תכנית. יש תכנית, בסדריו ווינלסקי: 'סרג

 ?איפה עדי ברמוחה: 

 ,בנו שם בניינים. מה זה יש תכנית אמיר כוכבי:

 ,אם את רוצה. תכנית יש חי אדיב:

 יחד(מדברים )

 ,הםאיפה ההיטלים של אמיר כוכבי:

 ,אפשר. לא כל הכסף. יש פה מתחם והקצב הזה הוא חלק מתכנית עבודה כוללת חי אדיב:

 ,בסדר עדי ברמוחה: 

 ,ואם סתם חי אדיב:

 ,אם יש שם בניינים הייטקאפשר תשוה,  אמיר כוכבי:

 ,מיליון 10צריך  חי אדיב:

 ?איפה הכסף שלהם, משלמים השבחה כבי:אמיר כו

 . זה הכול. כדי לקדם צעד אחד 3אנחנו לוקחים רק  חי אדיב:

 ?אבל מה עושים בשלושה האלה עדי ברמוחה: 

 .אני יכול להגיד לך חי אדיב:

 .או קיי עדי ברמוחה: 

 ,אין. יש תכנית חי אדיב:
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 ,19מתחם  יו ווינלסקי: 'סרג

 ...  10אם הרימו שם ? יו'סרג, נותאתה יכול רגע לע אמיר כוכבי:

 ,אני מבין בתכנון ובביצוע יו ווינלסקי: 'סרג

 . זאת שאלה אמיר כוכבי:

 ,לא ב יו ווינלסקי: 'סרג

מגדלי הייטק באיזור תעשייה נווה נאמן  10אם הרימו שם  את הגזבראז אני אשאל  אמיר כוכבי:

 ...היטלי , והם משלמים היטלי השבחה

 .נו, שנים 10כל  חי אדיב:

 ?מה הם שילמו. מאכלסים אותו ברגעים אלה, בניין אחד סיימו עכשיו אמיר כוכבי:

 ,עדיין. בתוך הסכומים האלה...  איל מימון:   

איפה ? אז למה אני צריך לקחת הלוואה כשאמורים להיות תקציבים שוטפים אמיר כוכבי:

 ?התקציבים השוטפים

בשנים הקודמות היה , פים אבל כמו שראש העיר צייןקודם כל יש תקציבים שוט איל מימון:  

שנה , השנה. מיליון שקלים 150, 100-היקף של תקציבי פיתוח בהיקף של באיזור ה

זאת אומרת יש קצב , מיליון שקלים 70-קודמת וגם השנה הזאת כרגע תקצבנו כ

 .הרבה יותר נמוך של הכנסה

 ,היהממה ש אחוז 50-ב חי אדיב:

 .ן כדי לממש פרויקטים אתה צריך עוד כסףולכ איל מימון:  

 ,2015-ב עדי ברמוחה: 

 .מיליון שקלים באף שנה 150נווה נאמן לא נראה כאילו השקיעו בו  אמיר כוכבי:

 .לא הבנתי איל מימון:  

 ,נווה נאמן לא נראה כאילו השקיעו בו אמיר כוכבי:

 ,150פיתוח של כל העיר היה אמרתי תקציב . 150לא אמרתי שבנווה נאמן היה  איל מימון:  

אבל גם פיתוח בסיסי לא נעשה שם ולכן עכשיו צריך לקחת הלוואה כדי לעשות  אמיר כוכבי:

 ,משהו שהוא

 .יש סדר עדיפויותכי  חי אדיב:

אם אני , זאת אומרת. קודם כל ההלוואה היא לא הולכת אחד לאחד מול הנכס איל מימון:  

מן זה לא אומר שכל ההכנסות של הפיתוח של עכשיו עושה פיתוח באיזור נווה נא

 .זה לא הולך אחד לאחד, זאת אומרת. נווה נאמן מגיעות מהבניינים של נווה נאמן
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אבל אם אתה תסתובב איתי בנווה נאמן אתה תראה ששום דבר לא הלך לנווה . לא אמיר כוכבי:

 ,ןנאמן ולכן עכשיו אתה צריך להשקיע כזה סכום בתשתיות בסיסיות לחלוטי

 ?אז אתה אומר לא לעשות בנווה נאמן או כן לעשות איל מימון:  

הלוואה היא כלי טוב ונחמד כשאתה צריך תוספת ואתה יודע . תראה, אני שואל אמיר כוכבי:

מהתקציב  אחוז 10פה אתה מבקש הלוואה שהיא כמעט . לבנות על הכנסות שיכנסו

שום דבר פה לא . וטפיםהשוטף שלך על פרויקטים שהם כמעט כולם פרויקטים ש

שניכם . עכשיו אני לא בא בטענות אליך ולא אליך, שום דבר פה. אמור להיות חריג

איפה כל הכסף שאמור היה לשרת את הפרויקטים ' אבל א. חדשים במערכת הזאת

, למה העיר צריכה, למה התושבים, ודבר שני? למה זה לא נעשה? האלה בזמן אמת

שעם , שיו להיות משועבד לשנים על הלוואה שכברלמה תקציב העירייה צריך עכ

 ?ניהול נכון בכלל לא היינו צריכים לקחת אותה

 ?מה זה שנים אצלך חי אדיב:

 ?מה זה משנה, 5גם  אמיר כוכבי:

 ?בראייה עירונית? בשנים חי אדיב:

 5גם  אז. לא? תעשיה נווה נאמן פיתחת אזור, שנה מה בנית 12. בראייה עירונית. כן אמיר כוכבי:

 .זה שנים

 .אז אתה אומר לא לקחת הלוואה ולא לפתח חי אדיב:

 .זה מה שאני אומר. תנהל כמו שצריך אמיר כוכבי:

 . אה חי אדיב:

 ,אני מבין שזה קונספט שקשה לך אמיר כוכבי:

 .קשה, קשה חי אדיב:

 .אבל הבאת אנשים מוצלחים אז תן להם לעבוד אמיר כוכבי:

 .ה שהם רוצים ממךאז תצביע מ. יפה חי אדיב:

אני לא אצביע לטובת הלוואה שבאה לכסות ניהול כושל לאורך שנים שאתה . לא אמיר כוכבי:

 .עדיין לא מוכן להודות בו

 .או קיי חי אדיב:

 ,מהתקציב השוטף שלך שאתה מבקש אחוז 10מיליון שקלים זה כמעט  30 אמיר כוכבי:

 ,ממלא מקום ראש העיר, אה יגאל הררי:

 .בהלוואה י:אמיר כוכב

 ,עיריית הוד השרון, בינתיים אנחנו חי אדיב:
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 מדברים יחד()

 . שנים האחרונות אז הלאה 3-מקבלת פרס ניהול תקין ב...  חי אדיב:

 ,את השטויות האלה תמכור למישהו שלא יודע אמיר כוכבי:

 ,יו'סרג, אה עדי ברמוחה: 

 .תמכור אתה את מה שאתה רוצה חי אדיב:

 .רבסד אמיר כוכבי:

 .נושא הבא. הלאה, קדימה חי אדיב:

 .יו עונה לי'סרג, רגע עדי ברמוחה: 

 ?לפרט או לא, אני מתחיליו ווינלסקי: 'סרג

 .כן עדי ברמוחה: 

 ?פרויקטיםלפרט לכם את ה ניצה משה:

 .כן עדי ברמוחה: 

 .בבקשה, או קיי ניצה משה:

שאנחנו עושים את זה בשיתוף עם אנחנו מדברים על עבודות תשתית  19במתחם יו ווינלסקי: 'סרג

התאגיד שזה כל הנושא של מערכת של ניקוז ביוב ומים מתחדש מרחוב בן גמלא 

גם כן אנחנו עושים את ההכנות . דרך רחובות האיחוד והדרים ועד לכיכר מגדיאל

 700שני מתחמים של בערך , 603-5-ו 610האלה לשני מתחמים חדשים שזה 

שדרוג תאורת , דוש מדרכות ברחוב האיחוד והדריםיש לנו את חי. יחידות דיור

אנחנו  בן גמלאאם אתם ראיתם ליד , פ בבית הבד"סיום עבודות פיתוח ושצ, רחוב

גם השלמת . פים ועבודות פיתוח ומפרצי חנייה"עושים את כל ההשלמות של השצ

 ,פ ברחוב ישורון"פיתוח בשצ

 ,אפשר אה עדי ברמוחה: 

 ,תוחהשלמת פייו ווינלסקי: 'סרג

 ?לקבל את זה למייל עדי ברמוחה: 

 .קדימה. תקבלו את זה באהבה. אפשר לקבל לאן שאתם רוצים חי אדיב:

 ,השלמת פיתוח רחוביו ווינלסקי: 'סרג

 .רשום הכול חבל חי אדיב:

השלמת פיתוח במגרש חנייה בצמוד . ח"י-ישורון ועד רחוב שרת עד סמטת היו ווינלסקי: 'סרג

ועד לרחוב  הרשותתוח מדרכה מזרחית בדרך רמתיים מרחוב שיקום ופי... לבית 

 ,שכולכם מכירים 1200במתחם . 19זה במתחם . התלמיד
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 .כן עדי ברמוחה: 

פיתוח החלק . גינון ומתקני משחק לילדים, פ מערבי הכולל שבילים"פיתוח שציו ווינלסקי: 'סרג

. פ המרכזי"השצפעם אחת המערבי השמאלי ופעם אחת . יש לכם את זה פה, הצפוני

 ',שלב א. אנחנו מתחילים רק בחלק הצפוני

 ?מתי יתחילו את זה עדי ברמוחה: 

 ?סליחהיו ווינלסקי: 'סרג

 ?מתי יתחילו את זה עדי ברמוחה: 

 .התחילו חי אדיב:

 ,כבר התחילו את השמאלייו ווינלסקי: 'סרג

 ?לטרקטור אחד שיש שם? למה אתה קורא התחילו עדי ברמוחה: 

 .לא, לא ון: יגאל שמע

 ?מה זאת אומרת, לאיו ווינלסקי: 'סרג

 .בסדר, כבר עובדיםהם  יגאל שמעון: 

יש פשוט עבודות שהבניין הזה עוד לא סיים את העבודות של , כבר עובדים בשלביו ווינלסקי: 'סרג

יום שני נכנסים בעבודה בקצב מהיר מכיוון . הפיתוח ואנחנו נותנים לו עד יום שני

יכים להוציא את כל הפסולת שכל הקבלנים זרקו על האיזור הזה שגם היינו צר

אנחנו . הקבלן של המגרש הזה עדיין לא סיים? סליחה, שניים. ולקח לנו זמן וכסף

פ "וגם את החלק הצפוני של השצ. נותנים לו עד יום שני את הסיום עבודות

 . המרכזי

 ?אתה מחכה לסיום עבודות כדי להתחיל מה אמיר כוכבי:

 .ניקיון ברמוחה:  עדי

 ,כבר הקבלן הזה, לאיו ווינלסקי: 'סרג

 .הפיתוח לא התחיל אמיר כוכבי:

פ המערבי הבניין האחרון עדיין לא "בשצ. בקיצור, אני מנסה, פ המערבי"בשצ... יו ווינלסקי: 'סרג

אז אנחנו נותנים לו עד יום שני לסיים את האיטום , סיים את עבודות האיטום שלו

 .אז אנחנו מתחילים את העבודהואת החומה ו

 ?הפיתוח לא התחיל אמיר כוכבי:

ביום . הבאנו את כל השבילים, קודם כל ניקינו את כל השטח. כן כבר התחלנויו ווינלסקי: 'סרג

 .החלק הצפוני, פ המרכזי"שני נתחיל בעבודה מואצת והשצ

 ?הכי הייתה שם עבוד? בעצם, כשלמה לא עשו את זה עד עכשיו אמיר כוכבי:
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 ?עבודת האיטום עדי ברמוחה: 

כי קודם כל היה מלא פסולת שכל הקבלנים זרקו והיינו צריכים ? למה לא עשויו ווינלסקי: 'סרג

 .קודם כל לאסוף את הפסולת ולזרוק אותו

 ?הם מממנים את זה טרמן:אביבה גו

 ?מהיו ווינלסקי: 'סרג

 ?הם יממנו, הם מימנו טרמן:אביבה גו

 ?י זה הםמיו ווינלסקי: 'סרג

 .הקבלנים עדי ברמוחה: 

 .הקבלנים טרמן:אביבה גו

 .אנחנו לא יודעים מי זהיו ווינלסקי: 'סרג

 .אה טרמן:אביבה גו

 ,אנחנו לא יכוליםיו ווינלסקי: 'סרג

 .זאת אומרת הפיקוח פה לא עבד, יפהאביבה גוטרמן: 

 ,אבליו ווינלסקי: 'סרג

 .ע מאודזה קורה בעיר הרבה ור, ה'חבראביבה גוטרמן: 

 .חבל על הכסף עדי ברמוחה: 

 .זה בעיה גדולה מאוד שצריך להתעורר. רע מאודאביבה גוטרמן: 

 ,אנחנו מנסיםיו ווינלסקי: 'סרג

 .אנחנו צועקים על זה כבר הרבה זמןאביבה גוטרמן: 

פקח איכות סביבה כבר נכנס לעבודה וזה בדיוק מה שהוא יכול לעשות ואנחנו יו ווינלסקי: 'סרג

אנחנו שולחים את הפקחים לפחות פעמיים ביום לפחות פיקוח על הבנייה . יםמנס

, יש לנו צילומים. עושה סיורים שם יחד עם הפיקוח העירוני ואנחנו מנסים לתפוס

מה שהיה קודם אני לא . אנחנו יכולים עכשיו להתחיל מה שנקרא לפקח עליהם

, לדים ברחוב אפרים קציריש לנו עבודות השלמה של פיתוח של מתחם גני הי. יודע

בניית כיכר ברחוב אפרים קציר והמשך פיתוח ברחוב . כל הנושא של הפיתוח

. תכנון וניהול פרויקטים זה כל הנושא של כל התכנונים. זה רחוב הסרגל, הנשיאים

כל הנושא של , שאנחנו מסיימים ויוצאים לביצוע 1302תכנון מפורט של מתחם הר 

תכנון . גם תכנית מפורטת 600/10תכנון , 600/10של תכנון . פריצת דרכים שם

יועצים לאגף התכנון , תכנון מבני ציבור וחינוך, 603/5מפורט לביצוע מתחם 

תכניות ממושכות כגון . יועצי שיתוף ציבור ועוד, שימור. כדוגמת אדריכל נוף



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

64 
 

 יחידות 4,200-תכנית מפורטת ל, שאנחנו מדברים על תכנית מאוד גדולה 1202/הר

כמו . המון המון תכנון, בקיצור. 1302, 1310/הר. דיור בחלק הצפוני של העיר

, 1304פיתוח מתחמים . יש לנו באמת הרבה תכנון בעיר הזאת, שאמר ראש העיר

ומרכז כולל מערכות  דרום, קרקעיות במתחם גרינברג-השלמת עבודות תשתית תת

 ,תשתית. ניקוז

 ?ריות התאגידמערכות ניקוז זה לא באח עדי ברמוחה: 

סלילת כבישים ומדרכות במתחם . ניקוז זה עירייה, ביוב ומים זה תאגיד. לאיו ווינלסקי: 'סרג

ביצוע הסדרי תנועה להגברת הבטיחות בדרכים , הסדרת חניות במתחם, גרינברג

זה צפונית , זה עכשיו אנחנו עובדים 1201. בגרינברג וסלילה באיזורים מאוכלסים

ביצוע תשתיות , ה עושים את ביצוע פריצת דרכים ועבודות עפרברגעים אל. 1200-ל

כל מה שקשור . מים וביוב, תת קרקעיות יחד עם התאגיד שאנחנו עושים שם ניקוז

הסדרי תאורה זמניים , ביצוע תאורה זמנית, לאותו פיתוח זה סלילת דרכים

 שדרוג לוחות. חשמל. ואמצעי בטיחות והשלמת ביצוע הפקעות ברחוב הדרים

ביצוע הפרדת , שדרוג תאורה בגני ילדים ובתי ספר, חשמל בגני ילדים ובתי ספר

ביצוע שיפוצי קיץ עבור מערכות חשמל , מוני חשמל אולמי ספורט בבתי ספר

יש שם הרחבה לקבורה , במוסדות חינוך וציבור והרחבת בית העלמין בנווה הדר

 2,300תוספת של , םאורתודוכסית באמצעות קבורה במכפלות ובקמרונות וכוכי

 .לחלקה האורתודוכסית' יחידות קבורה בשלב א

 .אבל אין הסעה לשם חי אדיב:

 ',יחידות קבורה בשלב ב 700ותוספת של יו ווינלסקי: 'סרג

 .זה לא מצחיק עדי ברמוחה: 

חלקה עבור הקבורה האזרחית באמצעות מכפלות  ביצוע. בחלקה אורתודוכסיתיו ווינלסקי: 'סרג

הסדרת כניסה '. בשלב ב 500ועוד ' לחלקה האזרחית בשלב א 700ש לנו י. וכוכים

לבית העלמין על ידי סלילת כבישים ומדרכות ותפיסת חזקה על השטחים 

 .המופקעים

 ?אביבה? אתם יודעים כמה עולה לבנות בית קברות חי אדיב:

 .אני בעד לשרוף את הגופותאביבה גוטרמן: 

 ?רותכמה עולה לבנות בית קב חי אדיב:

 ,העלות שליו ווינלסקי: 'סרג

 .אני נגד בכלל בניית בתי קברותאביבה גוטרמן: 
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 .גם אני עדי ברמוחה: 

 ,כמה עולה חי אדיב:

 .אנחנו בונים ולא יהיה בכל הארץ מקום. עוד מעט לא יהיה מקוםאביבה גוטרמן: 

 .מיליון שקל 70, 60 חי אדיב:

 ?ומותכשאתה קובר אותם בכוכים ובק :מאיר חלוואני

אחרי כמה שנים שורפים את העצמות , הדרוזים עושים מערה לכל משפחה גדולהאביבה גוטרמן: 

 .ומתחילים הלאה

 .יו'תודה רבה סרג. הלאה חי אדיב:

ביצוע גאומטריה חדשה להסדרי תנועה . איזור תעשיה נווה נאמן, ואחרון חביביו ווינלסקי: 'סרג

הסדרת , שדרוג תאורה, הסדרת נגישות, הוספת שבילי אופניים... ברחובות החרש 

הרבה עבודה באיזור , בקיצור. סלילת כבישים, הוספת מעגלי תנועה, תשתיות

 .התעשייה

 ,באיזור התעשייה נווה נאמן עדי ברמוחה: 

 .תודה רבה חי אדיב:

אני לא רואה . באיזור התעשייה נווה נאמן אמרת בזמנו שיהיה מתחם לנוער, רגע עדי ברמוחה: 

 .ה משהו בתכניותאיז

 .י שאילתה אני אענה לךלתע חי אדיב:

 .נו באמת, די. אוי נו עדי ברמוחה: 

 ,יש כל כך הרבה תכניות חי אדיב:

 ,אתה רוצה שאני אעשה שאילתה עדי ברמוחה: 

 .אני מעלה להצבעה, רבותי ניצה משה:

 .אני מוכן לעשות עוד הלוואה כדי לממן את זה חי אדיב:

 ,מי בעד ניצה משה:

 .אני אענה לך, אה חי אדיב:

 ,אישור ההלוואה ניצה משה:

 .א"בהזדמנות נעשה פ, באמת חי אדיב:

 .בסדר עדי ברמוחה: 

 .כן חי אדיב:

כנגד שיעבוד ₪ מיליון  30מי בעד אישור ההלוואה למימון פרויקטים בהיקף של עד  ניצה משה:

ממשרד הפנים כפי הכנסות עצמיות עד גובה ההלוואה ובכפוף לקבלת היתר אשראי 
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, יגאל הררי, יואב רוזן, תקווה, משה חנוכה, כנרת, יגאל, חי? מי בעד? שהוצג פה

 ,טואילאופיר 

 ,אני רוצה. רגעאביבה גוטרמן: 

 .שיצביע נגד, מי נגד פיתוח העיר חי אדיב:

 . מאיר בעד, מאיר. רגע, רגע ניצה משה:

 ?אפשר רק שאלה עם הבעד, רגעמאיר חלוואני: 

 .בטח ב:חי אדי

 .אני רק רוצה לשאול שאלה, אני רוצה להצביע בעדאביבה גוטרמן: 

 ?כן בטחמאיר חלוואני: 

 . על כל בעד אני נותן תשובה חי אדיב:

 ,רגעאביבה גוטרמן: 

 ,אביבה רוצה, רגע עדי ברמוחה: 

 ,אני התנאי שלי להצבעהאביבה גוטרמן: 

 ,ראש העיר אמר בעד מאיר חלוואני: 

 ,שאני שזה יהיה אביבה גוטרמן:

 .תנו לה לדבר, רגע ניצה משה:

ועושים לפי סדרי , ככה זה עובד, אני יודעת שתמיד תקציב פיתוח זה נכנס לפולאביבה גוטרמן: 

אני רוצה לוודא מאחר וחלק מהדברים פה הכסף שנועד למה . עדיפויות וכולי וכולי

וייבות שזה יהיה אני אצביע בתנאי שפה יהיה מח, שהיה פה הלך למקומות אחרים

 .פרללי ויילך למקומות שפה דיברנו עליהם

 .להתחייבות עדי ברמוחה: 

 .אני אענה על זה איל מימון:  

 .אני מצביעה, תהייה. זה התחייבותאביבה גוטרמן: 

 ,כי על פי חוק, לא איל מימון:  

 .כי אני רוצה את ההתפתחות הזאתאביבה גוטרמן: 

 .חוק הלוואה שנלקחת לצרכי פיתוח היא צבועה כנגד פרויקטים על פי, על פי חוק איל מימון: 

 .בסדר. או קיי. צבועה, אהאביבה גוטרמן: 

 ?מי נגד. אז אביבה בעד ניצה משה:

 ,אדוני ראש העיר, כן, אמרו לי על כל בעד אפשר להגיד. רגעמאיר חלוואני: 

 ?מי נגד. אני באמצע הצבעה כרגע, לא ניצה משה:
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 ,דרג של בעד ויש דרגיש  אמיר כוכבי: 

 . תודה רבה. עדי? מי נמנע. יעל ואמיר ניצה משה:

 הצבעה:

 אופיר , יגאל הררי, יואב רוזן, תקווה גלם, משה חנוכה כנר כהן,, יגאל שמעון, חי אדיב : בעד 10

 אביבה גוטרמן ומאיר חלוואני. ,טואיל               

 אמיר כוכבי ויעל ברזילי.    : נגד 2

 עדי ברמוחה :נמנעת 1

 :132/16 החלטה מספר

כנגד שעבוד , ₪מיליון  30מועצת העירייה מאשרת הלוואה למימון פרויקטים בהיקף של עד 
 .הכנסות עצמיות עד גובה ההלוואה ובכפוף לקבלת היתר אשראי ממשרד הפנים

 :פרטי ההלוואה
ריים בשיעור של שנים בריבית פ 4מתחדשת כל שנה לתקופה של עד ( גישור" )בולט"הלוואת  

 . p+0.5עד 
 . P+0.5שנה בריבית פריים  בשיעור של עד   15הלוואה לתקופה של 

שיעור הריבית יקבע סופית במועד  מתן האשראי   , תנאי המימון יקבעו במשא ומתן מול הבנקים 
 .ולא יעלה על שיעור הריבית המוצג לעיל

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

 

אדוני ראש העיר אמר שעל כל בעד הוא מאפשר שאלה  ,איפשרו לי. רגע, רגעמאיר חלוואני: 

 .נוספת

 .אבל לא הצבעת, רגע אמיר כוכבי: 

 .הוא הצביע בעד ניצה משה:

 ,הצבעתי בעדמאיר חלוואני: 

 .כן, בעד חי אדיב:

עדת הכספים איל כבר ידעתי אני מוכרח לומר שבהמשך לישיבת ו, הצבעתי בעדמאיר חלוואני: 

 .שאני אהיה בעד אז למען הסדר הטוב

 .ישר כוח, תודה .כל הכבוד, יפה חי אדיב:

 ,אני רוצה רקמאיר חלוואני: 

 .4אני חוזרת לסעיף  ניצה משה:

 .כשמישהו מהאופוזיציה מדבר חיובי אז בוא נקשיב .יש לו שאלה, נו, שנייה חי אדיב:

 ,ולא לקבל איזה ירושה של bulletוע את ההלוואה ללכת רק על האם אפשר לקבמאיר חלוואני: 

 .אני בעד גם חי אדיב:

 ,15-בעוד שנתיים לא לקבל ירושה למאיר חלוואני: 
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 ,bulletאני גם בעד  חי אדיב:

 ,וגם bulletזה יכול להיות גם  איל מימון:  

 ?כאילו bulletאפשר לקבוע רק , לאמאיר חלוואני: 

 .יש לך את האופציה גם וגם? למה אבלאביבה גוטרמן: 

 .אנחנו פה מאשרים את האפשרות גם וגם איל מימון:  

 .גם וגםמאיר חלוואני: 

ויהיה כנגד זה הכנסות מסיביות שאפשר להחזיר  bulletבמידה שיהיה אפשר לקחת  איל מימון:  

 ,אתה צריך גם שיהיה לך תזרים bullet-כי כנגד ה bullet-בזמן החזרת ה

 ,יש לך יותר אפשרויות אז למה ללכת עלגוטרמן: אביבה 

 .אני מעדיף גם חי אדיב:

 .אבל אני גם יכול להתחייב שאנחנו לא ניקח הלוואה שלא צריך איל מימון:  

 .נכוןאביבה גוטרמן: 

 .אנחנו ניקח רק מה שצריך איל מימון:  

 .טובמאיר חלוואני: 

 יחד(מדברים )

שני האנשים שמתעתדים להיות ראש עיר בזמן שמצביעים  איפההצבעתי בעד, אבל  יגאל הררי:

 ?פה על פיתוח העיר

 .ברחו חי אדיב:

 ,במקומות החשובים שצריכים לראות מה מצביעים. נעלמו יגאל הררי:

 ...האנשים יצביעו בעד  :חי אדיב

 ,נדב ונוה אני אומר יגאל הררי:

 וה?מאיפה אתה יודע מה יש לנ .בחייכם, נו, דימאיר חלוואני: 

 .קדימה חי אדיב:

 ?חיים שאבי ואביאל? מי זה אמיר כוכבי: 

 .כן עדי ברמוחה: 

שינוי מקורות , ר"שינוי מקורות מימון בתב'. אני עוברת בחזרה לסעיף ד. תודה ניצה משה:

 ,1420ר "מימון בתב

 ?לא חיים שאבי ואביאל אמיר כוכבי: 

₪ מיליון  10הלוואה על סך , ₪יון מיל 20שדרוג איזור התעשייה נוה נאמן על  ניצה משה:

אפשר , אחרי שקיבלתם את ההבהרות של מהנדס העירייה. במקום קרן פיתוח
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יגאל , יואב רוזן, תקווה, משה חנוכה, כנרת, יגאל, חי? מי בעד בבקשה? להצביע

תודה . עדי? מי נמנע. אמיר ויעל? מי נגד. אביבה, מאיר חלואני, טואילאופיר , הררי

 .רבה

 הצבעה:

 אופיר , יגאל הררי, יואב רוזן, תקווה גלם, משה חנוכה כנר כהן,, יגאל שמעון, חי אדיב : בעד 10
 אביבה גוטרמן ומאיר חלוואני. ,טואיל               

 : אמיר כוכבי ויעל ברזילי.נגד 2

 : עדי ברמוחהנמנעת 1

 :131/16החלטה מס' 

 : 1420' מסר "מועצת העירייה מאשרת  שינוי מקורות מימון בתב
 10,000,000ס "הלוואה ע₪  20,000,000ס "שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן ע –  1420' ר מס"תב
 .במקום קרן פיתוח ₪ 

 :מקורות מימון לאחר השינוי
 . ₪ 10,000,000. -: הלוואה, ₪ 841,099 –משרד התחבורה , ₪ 9,158,901 –קרן פיתוח 

 :ר אושר בעבר"התב
 .קרן פיתוח: מקורות מימון , ₪  20,000,000סך  – 24/12/2014מיום  15' ישיבה מס
קרן פיתוח : מקורות מימון, ₪ 20,000,000סך    - 23/12/2015מיום    15' ישיבה מס

 .₪  841,099משרד תחבורה  , ₪ 19,159,901
 

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

 

 שנתון בר מצווה –כדורגל מלגות לשחקני קבוצת ה 3אישור  .ג

כל . מצווה-שנתון בר, מלגות לשחקני קבוצת הכדורגל 3אישור '. אני עוברת לסעיף ו ניצה משה:

 , המסמכים האישיים הועברו אליכם במייל

 נצביע כי אני מאמין. רק אומר לך שלא קיבלנו אמיר כוכבי: 

 .אני קיבלתימאיר חלוואני: 

 .אני קיבלתי עדי ברמוחה: 

 .כולם נשלחו בקובץ אחד משה: ניצה

 .קיבלנו, כן עדי ברמוחה: 

 ,אני מוכנה מחר להעביר שוב, מי שרוצה לעיין יש אצלי את המסמכים, עכשיו ניצה משה:

 .אני רוצה לדעת איך הם הגיעו לזה יגאל הררי:

 ?איך הם הגיעו לזה ניצה משה:

 ?מי הוועדה שבחרה אותם. כן יגאל הררי:

 .בוא לפה בבקשה ,איציק ניצה משה:
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 .התבלבלת בצדדים. יגאל התבלבלת בצדדיםמאיר חלוואני: 

 ?למה יגאל הררי:

 ,תצביע לילדיםמאיר חלוואני: 

בכל שנה אנחנו נפגשים עם . זה לא ועדה ולא למען הילד גם לא רווחה, לא, לא  :בן דור איציק

ילדים של כל שנה אנחנו נפגשים עם ה, אני, יגאל יוצאים,ההורים של הילדים ש

היות ואנחנו רוצים שכל , ההורים שיוצאים לברצלונה ואני מבקש שאם יש למישהו

שקשה לו , למרות שהוא לא רווחה, הקבוצה תצא ולא ייצא מצב שילד שקשה לו

אני מבין גם שצריך לעשות . לצאת שלא ייצא עם הקבוצה אז אנחנו מנסים לעזור

 3בינתיים זה . אנחנו נכין אותה .איזה ועדה שתהיה ועדה מן בין אגפית כזאת

אחד מהם אישה שחיה לבד , אחד מהם יתום. ילדים שיש פה את כל המסמכים

 ,אני לא רוצה לקרוא, אתם תראו את כל הדברים, יש פה מכתבים ועוד אחד 

 .אני העברתי אליהם ניצה משה:

 .יש, יש עדי ברמוחה: 

 .קראנומאיר חלוואני: 

 ?קראתם :דור-בן איציק

מקרים שאני חושב שזה יהיה להם עוגמת נפש גדולה אם הם לא  3, וזה באמת דור-ק בןאיצי

אנחנו נבנה קריטריונים , יותר מזה. אני מציע לעזור להם. ייצאו ולא נעזור להם

 .כמובן ונראה איך לעשות את זה

 .או קיי יגאל שמעון: 

 ,אני רוצה שזה יקבע עכשיו ש. או קייאין . רגע יגאל הררי:

 ,זהו ברמוחה:  עדי

 ,אין החלטות. הפעם הבאה שיבוא כזה נושא לדיון זה אחרי שידון באיזשהו מקום יגאל הררי:

 .אולי ועדת הספורט יגאל שמעון: 

 .לא משנה עכשיו, רגע, לא יגאל הררי:

 .יש הרבה מקומות. יכול להיות בחינוך, יכול להיות בתרבות :דור-בן איציק

 ,לא יהיה מצב שש. יגאל, תזכור יגאל הררי:

 . זהו... שמישהו פה יהיה  יגאל הררי:

 ?אפשר לדעת בכמה כסף מדוברמאיר חלוואני: 

 .שקל לילד 2,000. כן :בן דור איציק

 .נו באמת אביבה גוטרמן:
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 ?שקל 6,000על ? מה? אתם מבזבזים את הזמן שלנו על זהמאיר חלוואני: 

 .המועצה צריכה לאשר חי אדיב:

 . ועצה צריכה לאשרהמ :דור-בן איציק

 יחד(מדברים )

 .אנחנו גדולים בכסף קטן אביבה גוטרמן:

זה לא פעם ראשונה שזה מגיע למועצת העיר , אני רוצה להגיד שאני בעד כמובן וזה עדי ברמוחה: 

, עניין כזה או אחר בנוגע לנסיעה של ילד כזה או אחר ובדיוק כמו שיגאל הררי אמר

אפשר לבקש יש כל מיני עמותות , איזה קרן אפשר לפתוח. הצעה, אני מציעה

 .שתומכות בעיריית הוד השרון

דור שיודעת לדאוג לכל מה -אז אני אגיד לך שיש קרן בן. את חברת מועצה חדשה אמיר כוכבי: 

 .שצריך לדאוג בקטע טוב

 ,חשבתי שאתה, כבר חשבתי שבאמת, יהיה עדי ברמוחה: 

 ?יש קרן, איציק, רגעמאיר חלוואני: 

 ,אני מציעה, אני. זה בסדר ברמוחה:  עדי

 .אני מאחל לו שיהיה לו קרן שיוכל לתרום לכולם חי אדיב:

 .אני מסכיםמאיר חלוואני: 

 .התפקיד שלך לעשות את זה אמיר כוכבי: 

 .אני מסכים, הלומאיר חלוואני: 

ה אפשר לבקש שז. יש את מעגל נשים שעובד עם מחלקת רווחה בשיתוף פעולה עדי ברמוחה: 

 .נדה'אפשר לבקש שאצל הליונס זה יהיה באג, נדה'יהיה באג

 ,כרגע עיריית הוד השרון חי אדיב:

 ,זה חייב להיות, אבל בדיוק כמו שיגאל הררי אמר עדי ברמוחה: 

 פה   ,אני מקבל את ההערה של יגאל ואני רוצה להודיע חי אדיב:

 ,ןזה העירייה יכולה לממ. לא חסר איפה לתרוםאביבה גוטרמן: 

 ,שאני מבקש לאשר את זה חי אדיב:

 .לא יקרה לה כלום. שקל 6,000אביבה גוטרמן: 

יביאו את זה לוועדה שנקבע קריטריונים אחידים בעניינים של , לית"המנכ, איציק חי אדיב:

 ,תרבות, ל בעיקר בנושא ספורטאים"טיסות לחו

 .נדה שלה'הפוך את זה לאגאו שתקים קרן או שתבקשו מאחת העמותות שת. בדיוק עדי ברמוחה: 

 .ירון מבקש להוסיף ניצה משה:
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 .קדימה חי אדיב:

ברור לגמרי . הנושא אכן עלה בעבר, אחד. אני רק רציתי לומר את הדברים הבאים ירון סולברג: 

 ,אולי יש. ואולי גם מתחומים אחרים. 52אולי ? למה שניים .שיש צורך

 .נסיעות לפולין עדי ברמוחה: 

מתמטיקאי שרוצה לנסוע לתחרות ואולי יש אחד שהוא בתחום כתיבה ולא יודע   ירון סולברג:

 .יכול להיות הרבה דברים. מה

 .נכון עדי ברמוחה: 

צריך . ברור לגמרי שאתם כחברי מועצה נותנים תמיכות קודם כל לגופים ציבוריים ירון סולברג: 

יש את , ימצד שנ. בחוק לא כתוב בשום מקום לתת לאנשים פרטיים, להבין

אפשר לתת גם לפרטיים אבל בואו נעשה , או קייאז אומרים . הפרקטיקה הנוהגת

יש , סליחה, יש מלגות לספורטים מצטיינים, אז יש מלגות למצטיינים. כללים

נכון שזה לא כתוב בשום מקום . זה על פי תבחינים, זה במשורה. מלגות לסטודנטים

אבל יש את מבחן השכל , י כסףבספר החוקים שהרשות יכולה לתת לאדם פרט

הישר ויש את הפרקטיקה הנוהגת ובלבד שאכן נזהרים שזה במשורה ושזה על פי 

צריך לקבוע כללים כדי . אז גם בדבר הזה כיוון שזה גם התעורר בעבר. כללים

אנשים שצריכים לנסוע ואולי  30שהציבור כולו יידע שאולי באמת יכולים להיות 

או יש סיבות אחרות שאני כרגע לא יכול לחשוב עליהן אבל  ,יש עוד אנשים במצוקה

יכולות להיות סיבות אחרות וצריך באמת לא יודע כל המנהלים בכל התחומים 

, לגבש קריטריונים, לפתוח את הנושא הזה, תחומי הפעילות של העירייה, השונים

 ,בדיוק, לפרסם אותם לציבור כמו שיש

 ,כמו שיש ועדת עדי ברמוחה: 

 .אותו דבר. מלגות ספורטאים ומלגות סטודנטים סולברג: ירון 

 .נכון, נכון עדי ברמוחה: 

ואז מייעדים כסף בתחילת השנה לדבר הזה ויש תבחינים . ואז אפשר לעשות ירון סולברג: 

, עוד הפעם, הרעיון הבעייתי הוא שנותנים כסף. ויוצאים לדרך ועובדים במכפלות

 ,מבלי שנשקלו, ודם לכן פרסוםציבורי לאדם פרטי מבלי שנעשה ק

 ?אחרים 30-אלה ולא ל 3למה דווקא . נכון עדי ברמוחה: 

אלה שיקולים שהם צרים ואולי הם צודקים ואולי הם הכי . השיקולים הרחביםירון סולברג: 

כי הם מוגבלים לשני המקרים הללו שמובאים  ,נכונים בעולם אבל הם צרים

 .בפניכם
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 ,יש שמה עוד ילדיםאני בטוחה ש עדי ברמוחה: 

 .זה לא הפעם הראשונה שאתה אומר את הדברים האלה, ירון אביבה גוטרמן: 

 ,גם בפעם הקודמת שדיברנו. כן עדי ברמוחה: 

 יחד(מדברים )

 .לקבל החלטה מה שאומר ירון כי ירון חוזר על הדברים האלה כל שנה, אגב, צריךאביבה גוטרמן: 

 ,שירון אמראני מקבל את רוח הדברים  חי אדיב:

 .כל שנה הוא אומר את זהאביבה גוטרמן: 

 .זה מורכב אבל בסדר, זה לא פשוט חי אדיב:

 ,לא צריך אבל צריךאביבה גוטרמן: 

 ,יש גם את הנסיעות לפולין עדי ברמוחה: 

 ,חנוכה, כנרת, יגאל שמעון, חי? מי בעד? רבותי? מי בעד ניצה משה:

 ,פה אחד דובר:

 .אמיר יגאל שמעון: 

 . אני לא רואה את עדי מצביעה, לא, כן ה משה:ניצ

 ,אז פה אחד יגאל שמעון: 

 ?עדי מצביעה ניצה משה:

 .קדימה, פה אחד חי אדיב:

 . פה אחד ניצה משה:

 .תודה רבה יגאל שמעון: 

  
 : הצבעה

 

 ,  יגאל הררי, תקוה גלם, משה חנוכה, כנרת אלישע כהן, יגאל שמעון, חי אדיב (:פה אחד)בעד  12
 .אמיר כוכבי ויעל ברזילי, אביבה גוטרמן, עדי ברמוחה, מאיר חלוואני, אופיר טואיל                      

   
 :133/16' החלטה מס

שחקני קבוצת . שנתון בר מצוה –מלגות לשחקני קבוצת הכדורגל  3מועצת העירייה מאשרת 
 . הכדורגל אמורים להשתתף בטורניר כדורגל בינלאומי בעיר ברצלונה

 ויחולק באופן שווה ( מסעיף תקציבי קשרים בינלאומיים)₪  6,000הסכום שאושר הוא בסך של 
בשל צנעת הפרטיות מצויים המסמכים שצורפו לבקשה . )ש. ש., י.ק., ע. ל: בין השחקנים

 (.  במזכירות העירייה
 

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

 

 



13/16+ ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  12/16ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'   
 

74 
 

 

 אליפות אירופה בכדורסל לחרשים –שחקנית כדורסל אישור מלגה ל .ד

אישור מלגה לשחקנית כדורסל אלופה באליפות אירופה . אני עוברת למקרה הבא ניצה משה:

 .לכדורסל לחירשים

 .עוד הפעם עדי ברמוחה: 

 . העברתי את המסמכים האישיים, שוב ניצה משה:

 ?היא תושבת הוד השרון יגאל הררי:

 .כן חי אדיב:

 .כן משה:ניצה 

 ?כמה כסף מדובר עדי ברמוחה: 

 ,בכדורגל, אגב אמיר כוכבי: 

 .שקל 1,200 :דור-ב איציק

 ?כולם מהוד השרון אמיר כוכבי: 

אז אני נפגשתי עם כל . כולם מהוד השרון ועדי שאלה מקודם אם יש עוד. כן :דור-בן איציק

הבקשות נפגשתי עם כל ההורים של הילדים ואלה , אמרתי בפתיחה. ההורים

 ,בקשר לגברת. בקשות שקיבלתי 3. שקיבלתי

 ,שקל מכסה את כל 2,000 עדי ברמוחה: 

הם . את הכולאני לא יכול לתת להם . הם משתתפים, לא צריך לכסות. לא :דור-בן איציק

 ,זה טיול של. משתתפים

 : חבר מועצת העירייה מר אביאל אברמוביץ מצטרף לשולחן המועצה.20:00

 רייה עוזב את חדר הישיבות.: ראש העי20:00

 ...אנחנו בסעיף . איציק יגאל הררי:

 ?למה כל כך מעט עדי ברמוחה: 

 ?למה כל כך מעט :דור-בן איציק

 .כן עדי ברמוחה: 

 ,צריך לעשות זה, צריך לעשות נהלים, את רואה :דור-בן איציק

 ,לממן להם אתועדיין זה הגיע למועצת עיר אז למה כל כך מעט ולא , בסדר עדי ברמוחה: 

 .עדי, או יגאל הררי:

 ?קראת את הבקשות ,קראת את הקורות, אתה תקרא, נו בחייאת עדי ברמוחה: 

 .נשמה, יש לי ילדים קטנים בבית יגאל הררי:
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 ?קראת, יגאל הררי עדי ברמוחה: 

 .צריך להדליק נרות כבר יגאל הררי:

 ?קראת, קראת. תדליק נרות עדי ברמוחה: 

 .י תעלי את זה להצבעה בבקשהבוא יגאל שמעון: 

 .תקרא ותראה שצריך לממן להם את כל הנסיעה עדי ברמוחה: 

 ,אני הצבעתי עכשיו על זה שתוקם ועדה יגאל הררי:

 ,יגאל הררי עדי ברמוחה: 

 .ולא יהיה פטרוניות יגאל הררי:

 .נקודה, צריך לממן להם את כל הנסיעה עדי ברמוחה: 

אני מבטיח לך שאם יבוא עוד . לא יהיה... וך ואני אומר שצריך אני הצבעתי בעד כמ יגאל הררי:

 .פעם נושא כזה אני אצביע נגד

 .שקל 2,000צריך לממן להם את כל הנסיעה ולא רק  עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד. אני מבקשת להעלות להצבעה את אישור המלגה לשחקנית כדורסל, עדי ניצה משה:

 . פה אחד, עדי. פה אחד יגאל שמעון: 

 ,תגדילו להם את התקציב בבקשה עדי ברמוחה: 

 . תודה, פה אחד יגאל שמעון: 

 ,את המימון עדי ברמוחה: 

 
 : הצבעה

 

 יגאל , יואב רוזן, תקוה גלם, משה חנוכה, כנרת אלישע כהן, יגאל שמעון -(פה אחד)בעד  12
 אמיר כוכבי , אביבה גוטרמן, מוחהעדי בר, מאיר חלוואני, אופיר טואיל, הררי                              
 .ויעל ברזילי                              

   
 :16/134' החלטה מס

   
שתשתתף באליפות אירופה ., י.מועצת העירייה מאשרת מלגה  לשחקנית קבוצת הכדורסל  ג

מסעיף תקציבי ₪  1,200הסכום שאושר הוא בסך של . בכדורסל לחרשים וכבדי שמיעה
בשל צנעת הפרטיות מצויים המסמכים שצורפו . )1829100810 –" ם מצטייניםספורטאי"

 (.   לבקשה במזכירות העירייה
 

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

 .הצעה הבאה. תודה רבה לך יגאל שמעון: 
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 אישור המלצת ועדת שמות תוספת לתבחינים לקריאת שמות רחובות וכיכרות .ה

תוספת , אישור המלצת ועדת שמות. לנושא הבא, אני עוברת להצעה הבאה ניצה משה:

 ,ו... לתבחינים לשמות רחובות

 יחד(מדברים )

 ,סעיף, חברים. רק שנייה. חברים, טוב יגאל שמעון: 

 '. סעיף ח. רבותי', סעיף ח ניצה משה:

 .אופיר בבקשה, ברשותכם. אני מבקש שאופיר יסביר יגאל שמעון: 

 .אין לי בעיה שאופיר יסביר אבל אני מבקש להוריד את הנושא מסדר היום אמיר כוכבי: 

 ?מה הסיבה יגאל שמעון: 

הסיבה היא שלחברי המועצה שהם חברי הוועדה המאשרת לא ניתנה ההזדמנות  אמיר כוכבי: 

יש תקנון . מה לעשות, לא בוצע הליך מול חברי המועצה. להגיב על התבחינים הללו

צריך להראות לאנשים את האופציה ולקבל זה , רוצים לשנות אותו. דת שמותלווע

 ,כמו כל

 ,את התבחינים העברתי להם ניצה משה:

אני אציין שגם כחבר , מעבר לזה. משהו, לא נאמר שום דבר על מועד מתן תגובה אמיר כוכבי: 

מות בלי סדר יום בוועדת ש, בלי סדר יום, אם עלה, ועדת שמות הדבר הזה עלה

. שיש ישיבה בלי סדר יום, שאליה זומנו חברי הוועדה במין הודעה כללית שיש זה

 נשלח באותו יום בצהריים

 ,אבל, כן יגאל שמעון: 

 .זה לא רציני אמיר כוכבי: 

 ,הכולבסך ? מה לא רציני יגאל שמעון: 

ה אבל אני בטוח שאופיר לא התכוון לעשות ז, ועדת שמות היא ועדה רצינית אמיר כוכבי: 

זה לא עניין של , אין זמן. הקריטריונים של ועדת שמות זה לא משהו שאתה משנה

 .זמן

 .לא משנה הוא מוסיףהוא  ניצה משה:

 ?זה לשנות? מה זה להוסיף אמיר כוכבי: 

 ?אז מה, נו יגאל שמעון: 

ו אז עכשי. זה שנים ישב. אתה לא משנה קריטריונים של ועדה כזאת, אני אומר אמיר כוכבי: 

ככה ברגע בלהוציא סדר יום בצהריים ולקיים ישיבה בערב ולאשר ולהצביע 
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אולי יש עוד קריטריונים ? מועצת עיר בלי לבקש תיקונים מחברי מועצההביא לול

 ?בוועדת שמות שאנשים רוצים לשנות

 .אז תביא אותם יגאל שמעון: 

 .אבל זה לא עובד ככה אמיר כוכבי: 

 ,תביא, אאתה רוצה להבי יגאל שמעון: 

 ,אני ביקשתי. רוצה להעביר את זה ככה תעביר את זה ככה, אין בעיה אמיר כוכבי: 

 ,אנשים, למה לעכב? למה לא יגאל שמעון: 

, הייתי בוועדה הזאת לפני אופיר. אני יודע מה אני אומר. ותחזירו את זה מתוקן...  אמיר כוכבי: 

י הבנתי שזאת ועדה חשובה לא שיניתי את התקנות שהיו אצל אביאל בין לילה כ

שקובעת את איך שהעיר הזאת נראית לדורות ולא עושים שינויים רק כי עכשיו 

אז אם רוצים לשנות קריטריונים ? בסדר, אנחנו יכולים ואנחנו שולטים בוועדה

היא ועדה שמורכבת . היא לא מקצועית, בהתנהלות הוועדה שהיא ועדה מקצועי

 , ר התושבים לשולחן הוועדה והמועצה אחרי זהבעיקר מתושבים שמביאים את דב

 .זאת ועדת רשות יגאל שמעון: 

 ?מה פתאום ועדת רשות? מה פתאום אמיר כוכבי: 

 . היא ועדת רשותועדת שמות  ניצה משה:

 ,האחרון שכתב את זה מה שזהמאיר חלוואני: 

 ,מה שאתה רוצה תעשה, יגאל אמיר כוכבי: 

 .אופיר, בבקשה מה הכוונה בוא תסביר. חברים יגאל שמעון: 

הנושא אישור המלצת ועדת שמות תוספת לתבחינים לקביעת שמות רחובות  אופיר טואיל: 

ביקשנו להעלות איזה שינוי  2007התבחינים שיש לנו פה משנת , אה. וכיכרות

כמו שאתם רואים מצורף לכם הפרוטוקול של הוועדה ושמה התוספת . בתבחינים

 ,זה תוספת לתבחין עצמו שהתוספת, ינויזה לא ש, זה לא שינוי

 .אגב, תוספת לתבחין זה שינוי אמיר כוכבי: 

 ,3להוסיף לסעיף . השינוי, או קיי. תוספת אופיר טואיל: 

 .זה שינוי מהותי גם אמיר כוכבי: 

אך במקרים חריגים שבהם מדובר . ל"את המשפט הנ 3להוסיף לסעיף . בסדר אופיר טואיל: 

שנים  3קול הוועדה לקרוא לרחוב או כיכר אף בטרם חלפו בדמות ממלכתית תש

 ,אני אראה לכם מה ש. לפטירתו

 ?מי זה האישיות, מה זה, מה יגאל הררי:
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 .בדיוק אמיר כוכבי: 

 ,תסתכלו ב, אני אגיד לכם אופיר טואיל: 

 יחד(מדברים ) 

ה מקיים על זה דיון אם את? אתה מקיים על זה דיון. יגאל, אתה מקיים על זה דיון אמיר כוכבי: 

 . אז אני רוצה להתנגד לתוספת הזאת ולהסביר למה

 ?למה יגאל שמעון: 

ברוב הערים הוא לא קיים . אגב, יש הרבה שכל בסעיף הזה שלא קיים בהרבה ערים אמיר כוכבי: 

 ,וזה פתח למשחקים פוליטיים ולהיום אני בוועדה

 ?קראת, אתה קראת אבל אופיר טואיל: 

 ,שיקול דעת. ... קראתי אמיר כוכבי: 

 ראית את ההמשך ,שמה אופיר טואיל: 

יש הגיון בשלוש שנים כי שלוש שנים זה . שיקול דעת היום זה שלך ומחר זה שלי יש אמיר כוכבי: 

אם מחר דודו אהרון חלילה . דברים עדיין קורים אבל עובר זמן. עדיין בתוך קדנציה

 ,זה

 .רשום דמות ממלכתית אופיר טואיל: 

 ?אתה רוצה להתווכח איתי, דודו אהרון הוא דמות ממלכתית מיר כוכבי: א

 .לא יגאל שמעון: 

 .נו באמת, לא אופיר טואיל: 

 .הוא לא דמות ממלכתית. לאאביבה גוטרמן: 

 יחד(מדברים )

? יש לך קריטריונים לדמות ממלכתית? מי אתה שתקבע מה היא דמות ממלכתית אמיר כוכבי: 

זאת בדיוק הסיבה , זה בדיוק, עזוב? אמיר כוכבי? ות ממלכתיתזה דמ טואילאופיר 

אתה , כדי שאף אחד לא יוכל לשחק משחקים ולהביא. שנים האלה נקבעו 3-שה

שאף אחד לא יהיה נתון ללחצים כי ועדת שמות זה . עזוב לשחק משחקים? יודע מה

, נים האלהש 3-יש לך את ה. תעזור לי להנציח בקטנה, זה מת לי ההוא. ישר לחצים

תראה כמה נבחרי ציבור החזיקו . אל תבטל את זה. זה שומר עליך כנבחר ציבור

 .בוועדה הזאת לפניך ולא שינו את זה

 ?אז מה אתה רוצה, שנים לא היה שינוי 9 אופיר טואיל: 

 .ולא שינו את זה אמיר כוכבי: 

 ,אבל אתה אופיר טואיל: 
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 .אבל תבין את ההגיון אמיר כוכבי: 

 ,אין הגיון, לא ואיל: אופיר ט

 .לא כל התורה אצלך אמיר כוכבי: 

 ,לא כל התורה אצלי אופיר טואיל: 

 .לא כל התורה אצלך אמיר כוכבי: 

שנים ואף אחד לא שינה את התבחינים בהתאם  9לא כל התורה אצלי אבל כשעובר  אופיר טואיל: 

 .אז הגיע הזמן שנשנה. למה שקורה בעיר אז זה בעיה

 ,התבחינים שונו. מדוייק לא : אמיר כוכבי

 ,2007-ב אופיר טואיל: 

 .אז זה לא נכון אמיר כוכבי: 

 ,אני רואה שלא שונה אופיר טואיל: 

 ,אז זה לא נכון אמיר כוכבי: 

 יחד(מדברים )

 .זה לא משהו של טכנולוגיה :אביאל אברמוביץ

מה , נות אז משניםאם כל העיר מתפתחת ויש דברים שאפרש לש, אם הרחובות אופיר טואיל: 

 ,כמו שאנחנו משנים. לעשות

 ?מה אכפת לך לשבת על זה עוד פעם, נכון הכול, אבל אופיראביבה גוטרמן: 

 ,כמו שאנחנו משנים תבחינים אופיר טואיל: 

 ,מה? זה קריטי לשבת עוד פעם ולדון? אבל זה קריטיאביבה גוטרמן: 

 .שנדע, יש משהו רלוונטי על הפרק. אופירמאיר חלוואני: 

 ,תסתכלו בפרוטוקול. כן אופיר טואיל: 

 .לא, לא? מי אשםמאיר חלוואני: 

אם על . תסתכלו בפרוטוקול, יצחק נבון. כן. זה הקריטי. נשיא המדינה, יצחק נבון אופיר טואיל: 

 .זה יש לכם בעיה עם זה אז תגידו אתם נגד

 .שנים 3-יש בעיה עם האין בעיה עם זה  אמיר כוכבי: 

 ?אפשר להצביע? ההצעה שלך עומדת על כנה, אופיר ון: יגאל שמע

 .אפשר להצביע. כן, כן אופיר טואיל: 

 ?יש מישהו שרוצה להתייחס חוץ מאמיר, או קיי יגאל שמעון: 

 .אני יכולה להגיד דבר אחדאביבה גוטרמן: 

 ,אם אופיר אומר שזה יצחק נבון יגאל הררי:
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 .מישהו אחר מחר זה, היום זה יצחק נבון אמיר כוכבי: 

 ,רגעאביבה גוטרמן: 

 .אבל הם צריכים בכל מקרה להביא את זה למועצה ניצה משה:

 ,תקראו, תסתכלו, תקראו את ההחלטה אופיר טואיל: 

 ,אמיר חושב שזה יגאל שמעון: 

שלא יכול להתעכב . בוא נגיד ככה. הנושא, זה לא כזה קרדינלי. יגאל, אבל יגאלאביבה גוטרמן: 

 .הבאה לישיבה, בעוד

 .זה לא קשור, לא יגאל שמעון: 

 .רגע, רגע? או קייאביבה גוטרמן: 

 .הוא לא מדבר על ישיבה הבאה יגאל שמעון: 

 ,רגעאביבה גוטרמן: 

 ,הוא מדבר בכלל על ההחלטה של יגאל שמעון: 

 .נכוןאביבה גוטרמן: 

 יחד(מדברים )

 ,קיבל את ההחלטות. ... יש החלטה  אמיר כוכבי: 

 ,אבל ההחלטה הזאת, לא ניצה משה:

 .לשנות את התקנון שיתאים לו ובא... אמיר כוכבי: 

 ,זה צריך לבוא שוב למועצה ניצה משה:

 ,היא צריכה למועצה אופיר טואיל: 

קיבל החלטה בוועדת שמות שלא תואמת את התקנון שלה ועכשיו כדי , הלך אמיר כוכבי: 

 .להכשיר אותה בה למועצה לשנות סעיף תקנוני

 יחד(רים מדב)

 .די, די אמיר כוכבי: 

 .בואו נשמע מה היועץ המשפטי אומר: כנרת כהן

 .תעלה להצבעה אמיר כוכבי: 

 ,אני מבקש להצביע. טוב יגאל שמעון: 

 .תעלה להצבעה אמיר כוכבי: 

 .תעלי את זה בבקשה להצבעה יגאל שמעון: 

 ,גם שמות אמיר כוכבי: 

 ,היושב ראש ביקש יגאל שמעון: 
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 ,מי בעד אישור המלצת ועדת שמות תוספת לתבחינים. אני מעלה להצבעה :ניצה משה

 .חשוב שתדעו. תוסיפו את זה שאביאל בא לסגור את הישיבה יגאל הררי:

 ?חברים, מי בעד יגאל שמעון: 

 ,אני מבקש להגיד שאם אופיר החליטמאיר חלוואני: 

 ?כנרת בעד ניצה משה:

 , לא רק. אני בעדשצריך להביא את זה אז מאיר חלוואני: 

 ,תקווה ניצה משה:

 ,נגועה בשום עניין תהייהשלא . שיגדירו את זה, שאני מבקש שיעכבו את הממלכתימאיר חלוואני: 

 .היא תחזור לכאן לאישור ניצה משה:

באיזשהו עניין פלילי כי היא יכולה להיות , למשל, נגועה תהייהשלא . רק רגע, ניצהמאיר חלוואני: 

 ,ואתם  פלילי  backgroundיש לה איזה משהו שהוא ממלכתית ומחר 

 .אבל זה יחזור אלינו, כן יגאל שמעון: 

 ,אז אני רק מבקש. בסדרמאיר חלוואני: 

 ,מאיר בעד ניצה משה:

 .אני בעד. אני מבקש לצייןמאיר חלוואני: 

 ?בעד, אביבה יגאל שמעון: 

 .יגאל הררי בעד ניצה משה:

 ,אני לא אביבה גוטרמן:

 ?אביבה. אביאל בעד. אופיר בעד שה:ניצה מ

 ,אני חושבת ש, לאאביבה גוטרמן: 

 ?מי נגד ניצה משה:

 . יעל ואביבה, אמיר? מי נגד? מי נגד יגאל שמעון: 

 

 : הצבעה
 

 אביאל , אופיר טואיל,  יגאל הררי, תקוה גלם, משה חנוכה, כנרת אלישע כהן, יגאל שמעון: בעד 8
 , לוואנימאיר ח, אברמוביץ            

 .         אמיר כוכבי ויעל ברזילי, אביבה גוטרמן:  נגד 3
 

 :135/16' החלטה מס
 

 :       2016באפריל  11-מועצת העירייה מאשרת  את המלצת ועדת השמות שהתקיימה  ב
אך במקרים חריגים שבהם מדובר : "ל"בהנחיות לתבחינים את המשפט הנ 3להוסיף לסעיף "

 ".ה/שנים לפטירתו 3כיכר אף בטרם  חלפו /הועדה לקרוא לרחוב בדמות ממלכתית תשקול
========================================================= 
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 ?את נגד, אביבה יגאל שמעון: 

 ?מהאביבה גוטרמן: 

 .תודה? ההצעה של התבחינים? את נגד יגאל שמעון: 

 ,אני רוצהאביבה גוטרמן: 

 פי.....יש  דו"ח כס   איל מימון: 

 .הישיבה הסתיימה. תודה רבה, ההצבעה עברה. או קיי יגאל שמעון: 

 

 
 ** סיום הישיבה **
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