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 .ואישור תכנית פיתוח 2017על סדר היום: אישור התקציב לשנת 

 . 1/17או קיי, ערב טוב לכולם. אני  מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין : ניצה משה

 ואישור תכנית פיתוח. 2017על סדר היום: אישור התקציב לשנת 

 טוב, קודם כל ערב טוב לכולם. רק בשביל הסדר הטוב אני אגיד כמה מילים בפתיחה, מעין סיכום  חי אדיב:

 יחה לשנה הקרובה. אחרי ידבר הגזבר ואחרי זה חיים שאבי ירכז וינהל את הישיבה מצב נכון להיום ופת

 ויסביר בדיוק מה הפרוצדורה. אני רוצה רק להגיד דברי פתיחה על הכנת התקציב. רבותיי, תקציב העירייה

 צה שמוצג בפניכם הוא לאחר עבודת מטה ארוכה, ימים ולילות, עם כל המטה. זאת הזדמנות טובה שאני רו

 להודות לכל השותפים, מנהלים, עובדים וכל מי שלקח חלק בעניין, כולל חבריי חברי הקואליציה, מחזיקי 

 התיקים למיניהם.  תודה רבה, זאת הזדמנות טובה להגיד לכולם פה בפורום הזה. כל הפעילות של כל 

 ר העדיפות המתמשך במשך מכוון לטובת התושבים על פי סדהתקציב התקציב, מי שלא כל כך הבין, הפנים, 

 כל כהונתי. סדר העדיפות החינוך, התרבות, הפנאי והספורט והרווחה נמצאים בראש סדר העדיפויות יותר 

 המחייבת  פיאחוז מהתקציב. אם תרשו לשאול, הגזבר יציג  לכם, עובר לפעולות האלה, כל השאר ל 60-מכ 

 הרב מדינת ישראל כל שנה מקצצת בתקציבים. ככל  בדין. בכל אופן אני חייב להעיר בפורום הזה, לצערי

 שהרשות יותר איתנה ויותר חזקה, מקצצים בפעולות כאלה או אחרות. לכאורה עוזרים לנו, כי אנחנו רשות 

 איתנה או  יציבה, בפועל הקיצוצים שמגיעים בסופו של דבר לעירייה הם בסוף על חשבון התושב, על 

 מקבלי ההחלטות בממשלת ישראל. זה חוזר על עצמו. לפני כחודש הייתה חשבוננו. זה לא כל כך מבינים 

 שביתה על קיצוצים ברשויות חלשות ומדי פעם אנחנו שומעים על קיצוץ כזה או אחר  לצערי הרב. בכל 

  אופן מבחינת הנתונים ככה במקרו, יש החלטה של ממשלת ישראל להוסיף לשכר המינימום לעובדים, לא רק 
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 העירייה אלא גם לעובדי קבלן שעובדים בעירייה, אנחנו צריכים להוסיף להם בדין בלי לעובדים של 

 מיליון, הגזבר יפרט, הכסף רק צריך ללכת לתגבורים  16שהמדינה עוזרת לנו. זה אומר סדר גודל של כמעט 

 ? על ולסיעות כהחלטת ממשלה, אבל אין החלטת ממשלה לעזור לרשויות בעניין הזה . על חשבון מי זה

 התייעלות ופה  התחשבות בתושב, זה פעילות של חשבוננו. על חשבון התושבים.  הייתה עוד פעילות 

 שעשינו עם חברי הקואליציה ביחד עם כנרת, בעניין של השטחים הנוספים. צמצמנו את השטחים הנוספים 

 ועכשיו התייצבנו, 16, 15, 2014-במיליון שקל  לשנה. זה התחיל  3, 2והמשמעות היא שזה קיצוץ של 

 אבל  זה חסר לקופת העירייה. ככה צריך להבין את העניין הזה. יחד עם זאת, זאת הזדמנות טובה להגיד 

 לצוות המקצועי לגזבר ולכל מערכת הגבייה והשומה, התייעלנו באחוזי הגבייה ואנחנו מגיעים לסכומים, 

 גבייה. כל זה רקע להכנת התקציב. אחוז 92ות, לאחוזים די מכובדים. לי זה לא מספיק ואנחנו נמשיך לעש

 מבחינת התקציב ומבחינת, כדי  לתת לכם אנרגיות חיוביות לעזור, להצביע על התקציב כדי שנמשיך 

 בעשייה העירונית, אני רוצה להציג לכם תמונת מצב עירונית  נכון להיום. אנחנו התחלנו לפני כעשור כעיר 

 ר בנושא החינוך אבל בדיוק כמו כל הדברים האחרים, צעירה וקטנה. היום צעירה במקומות האחרונים  בעיק

 אלף איש. על פי  140-אלף איש ואנחנו על פי תוכנית המתאר העירונית נגיע ל 60אנחנו עומדים על 

 חזון עירוני "קהילה שנים  10-המדיניות שלי, כן, ועל פי תהליכי העבודה שעשינו בעיר, הגדרנו לפני יותר מ

 . אין חזון כזה במדינת ישראל. אתם רואים את המפה  מולכם וחזון תכנוני שנקרא טבע עירוניוקה" יר

 שמציגה מנצלת את כל הפוטנציאל העירוני ויש בה את הניצול האסטרטגי של הפוטנציאל. אחד זה המיקום 

 רחבים ירוקים האסטרטגי שנמצא בלב המדינה. שתיים, מוקפת כבישים ארציים ואנחנו מחברים אותם. מ

 משמעותיים שאין כדוגמתם באזור ולכן קוראים לזה טבע עירוני. מרחבי תעסוקה אזוריים שישרתו את הוד 

 אזורי להשרון ואת תושבי הסביבה ונגישות ייחודית ברכבות ולרכבות, בכבישים הארציים, בשבילי אופניים 

 מי רואה טוב וקורא טוב, מאושרת  התעסוקה באזור בהוד השרון ובמרחב השרון בכלל. כל התמונה,

 להפקדה אחרי הליך שיתוף  ייחודי, מעניין, מאתגר והיא מאושרת להפקדה. כולם מוזמנים בעתיד להתייחס 

 אליה. הלאה.  עכשיו בכותרות בלי הרבה, כל אחד יכול להסתכל על הגרף הזה. אלה נתוני החינוך בהוד 

 מובילה במדינת  ישראל. אחוזי הבגרות, תראו את גרף העלייה, מקום האחרון בשרון, לעיר מהשרון. הפכנו 

 . אם 0.8, אנחנו 1.5אחוז והייחוד שלנו, נשירה כמעט אפסית. על פי הממוצע הארצי  87-אנחנו מגיעים ל

 שנקרא על פי שר החינוך, באנגלית יחידות במקצועות המבוקשים מה  5אתם מסתכלים טוב בנתונים של  

 . 2.5בממוצע הארצי, ובנושא של בגרות מצטיינים פי  2צע הארצי,  בנושא מתמטיקה פי בממו 2אנחנו פי 

 חברים, אנחנו במקום ראשון בבנות זה כבר כמה  גיוס לצ.ה.ל אין דבר כזה. הלאה. בנושא הערכי, בנושא

 יה שנים ובמקום השישי, זה עולה יורד בעשירית האחוז בכל מיני, בין הרשויות, אבל אנחנו בעשירי

 עשינו פיילוט ארצי ראשון ואנחנו חברתית  המובילה וזה כבוד לעיר אבל זה לא רק בזה. תעודת בגרות

 בהחלט מקבלים הערכה מתמדת. יש לנו מודל ארצי לקבלת השונה בחינוך, בערכים ויש לנו תוכנית ייחודית 

 ובד, ובמקביל אפשר לתת גם לעידוד הקריאה בשיתוף גני הילדים וההורים והספרייה העירונית, בהחלט מכ

 בספרייה העירונית, מקום ראשון בארץ. בהחלט  םספריבמנויי  מקום ראשון על פי סקר של משרד התרבות

 מכובד. אתם רואים פה את רשימת עשרות הפרסים וההישגים במערכת החינוך לאורך כל השנה. אני  לא 

 ם תמונות וגם נתונים, תרצו, נשלח לכם גם סופר לכם את כל השנים אבל בהחלט נתון מכובד. יש פה ג

 במייל. הלאה. אותו הדבר, עשרות פרסים והישגים במערכת החינוך. הדבר הבולט בעניין הזה וגם מה 

 שאתם רואים פה, בעיקר בנושא קבלת השונה, מקום שני בארץ בנגישות פיזית, מקום ראשון בארץ 

 ות, דרך קריאה בספרייה העירונית, עשינו פיילוט ארצי, בנגישות חברתית, מכנפיים כל קרמבו, דרך נטיע

 רשימה היא ארוכה, לא אלהיט אתכם.מקום ראשון בארץ לעידוד קריאה לעיוורים בספרייה העירונית וה

 ותמשיכו הלאה. בנושא המדעים אנחנו גם מובילים לא מעט ויש תוכניות לעתיד. תסתכלו, כאשר בכל בית 

 כוניים יש פרויקטים ומגמות ייחודיות עם רצף חינוכי מצטבר וזה יפה וזה ספר, גם בחטיבות וגם בתי

 הזדמנות טובה  עכשיו כרגע להגיד תודה רבה ליפה מנהלת אגף החינוך ולכל החבורה סביבה. רשות 

 הספורט, אתם רואים פה את התמונות. אין יותר טוב ממראה עיניים, מיותר לציין, אבל אפשר להגיד אנחנו 

 ם בספורט לאלופים בארץ וחלק מזה גם בעולם. בספורט יש גם מצוינות אישית ויש גם  קהילתית מובילי

 פה מאוד וזה הזדמנות טובה להגיד ועושים את זה י "חיים בתנועה"שלנו לאורח חיים בריא, חזון ובעצם ה

  שרון, חלקם תודה לצוות של רשות הספורט. אירועים מרכזיים, אתם רואים פה את האירועים של הוד ה
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 החלט זה רק מתחיל להתחזק ואנחנו נעשו לפני  מספר שנים וחלקם זה מסורת של שנים עברו. אבל ב

 שומרים על מסורת  תקפה וטובה. בנושא הרווחה, קיבלנו את הפרס או את האות או תואר של עיר קהילה 

 תות וארגונים שפועלים בעיר.עמו 30-מתנדבת במדינת ישראל בכנסת. יש פה גם תמונה יפה. יש פה יותר מ

 אלף מתנדבים, כולל בני נוער. בהחלט מכובד, עם פעילות ענפה ומדהימה, כולל את פסטיבל  18יש 

 הוותיקים שהוא היה לראשונה ועוד הרשימה ארוכה. חבל להלהיט את הדברים.

 זה שנתי?  משה חנוכה:

 כן. ניצה משה:

 כן. חי אדיב:

 לאיזה שנה זה?  משה חנוכה:

 זה היה לפני, לא זוכר,  י אדיב:ח

 פני שנה.ל נוה גור:

 לפני שנתיים או שלוש. לא כל שנה אבל ברגע שאתה זוכה. אנחנו בדרך כלל משתדלים לשמור על  חי אדיב:

 הרמה לא לרדת. נושא התרבות והפנאי, אתם רואים פה את האירועים. יש לנו מגוון רחב של אירועים לכל 

 דים, נוער, צעירים, בוגרים, ותיקים, אירועים בחגים. כל החוגים למיניהם, אירועי הגילאים, מפעוטות, יל

 ילדים בקונסרבטוריון, מקהלות, תזמורות בתי הספר, בעיר,  700. יש ןתרבות, מוזיקה, קונסרבטוריו

 חלט , בה"הטבע בלב עיר"לוותיקים, לצעירים, יש תזמורות מקצועיות וזה בהחלט מכובד לכל הדעות. לגבי 

 פרויקט מחלום למציאות,  חלק מחבריי לא האמינו בזה, חלק מאנשי המקצוע במדינת ישראל לא האמינו 

 בזה. היום זה תופס מקום נכבד    במיקום שלו, בהערכה של אנשי מקצוע בכל הארץ על הפרויקט המיוחד 

דונם. אתם רואים מעיין  30-הזה ואתם רואים פה את התמונות. מצד אחד זה אגם אקולוגי, סדר גודל של כ

 קילומטר נחלים. אתם  17-שעבר שני חורפים ועבד יפה מאוד והוא ימשיך להתרחב למסוגו מלאכותי ראשון 

 ו תרומה מקרן הקיימת נרואים פה קצת מהטבע האמיתי שישנו, עופות, פריחה, עצים עתיקים ששתלנו, קיבל

 ע ויש נתונים יפים ומדהימים. בהמשך אתם רואים ואתם רואים בצד את הסקר העירוני שעשינו בנושא טב

 כל המחוז, מ של נוער תי. עשינו פה גם כנס מנהיגות סביבחל-חואפה את הפעולה הראשונה שעשינו ב

 בהחלט רואים פה את הפעילות הענפה, פעילות של סביבה וחינוך וזה ימשיך הלאה יתחזק ויתחזק. אנחנו 

 מיליארד שקל הושקעו בקופת העירייה לטובת  1.5-עט של כמדברים על כמעט, בעשור האחרון כמ

 פרויקטים בבינוי ותשתיות. אתם רואים פה רק את המדגמים ואת המספרים בקצרה, לא פירטנו את הכול 

  6. ותיכוןבתי ספר יסודיים  4גני ילדים  חדשים,  50מעונות יום, כמעט  6אבל בהחלט נותנים כיוון של  

 חסר כיתה פה כיתה שם והיד נטויה.ת כיתות לימוד חדשות בכל מיני בתי ספר שהיה בנייאולמות ספורט, 

 כוכבי יופי על העיצוב שלו, בית עמיחי קבלת  5אותו הדבר בנושא תרבות. יש לנו את בית יקינתון, קיבל 

 של  השונה, היינו שם היום  והיה נחמד לבקר את הילדים. מבנים לתנועות הנוער, אתם רואים פה, הבאר

 הנוער פה, המבנה שאתם נמצאים פה הם מבנים לשימור אבל הם קיימים והם משמשים אותנו. קיימנו רשת 

 חממות מבית היוצר, חממה טכנולוגית ועוד. בית המתנדב, מרכז סאבי, דיור מוגן לעולים חדשים, גינות 

 אקריא אותה,  חבל על הזמן  כלבים ועוד רשימה ארוכה. מרכזי ספורט, אתם רואים פה את הרשימה, אני לא

 של כולנו, אבל זה בהחלט רשימה מכובדת, מאתגרת ולא פשוטה. בנושא הטבע העירוני, דברים שכבר 

 דונם, אני מקווה  200דונם אגם אקולוגי, פארק הוד השרון של  30גנים אקולוגיים, אדונם  40ביצענו, 

 , מעיין כולל הנחל, ובעתיד הקרוב גם נמשיך נפתח אותו לרווחת הציבור הרחב. נחל הדר 2017שבמהלך 

 לסלול את הנחל צפונה לכיוון נחל הדר, לכיוון בית ספר רבין ועוד, והרשימה היא ארוכה. בנושא שימור 

 אתרים, זה אחד האתגרים בטבע עירוני, לשמר את הבתים ואת הישן של מה שהיה בעבר ויש לכם כמה 

 , 17, 16, 15אתרים לשימור ביצענו, בדרך יש עוד איזה  13, 12של דוגמאות ותמונות ישירות. סדר גודל 

 וד רשימה ארוכה.אתרים לשימור. יש גם  אתרים לשימור פרטיים כמו לנדוור או קפה נטו וע 30 -סה"כ כ

 אז אלה התמונות לידיעתכם ולעיונכם. בנושא תשתיות עשינו מהפך מתחת לאדמה יוצא דופן. מי שזוכר את 

 בשנתיים האחרונות בערים השכנות. אצלנו לא היה שום שיטפון. את המחיר אנחנו שילמנו לפני השיטפונות 

 מיליון שקל מתחת לאדמה רק  100-שנה. היו שיטפונות בעיר, פינינו אנשים לבתי מלון. השקענו יותר מ 13

 נות. שדרוג , בצינורות בגובה של החדר הזה ורואים  את התוצאות בשנים האחרוברחבי העיר  בניקוז

  מיליון שקל ועדיין יש מה לעשות  80, 70תשתיות ביוב, מים, שדרוג מכון הטיהור. השקעה יוצאת דופן של 
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 שם אבל בהחלט יש שיפור משמעותי. גם שמעתי את זה מתושבים אתמול במקרה בביקור בשכונה שם. גם 

 שבילי אופניים, תסתכלו בעצמכם,  בכבישים, גם בתחבורה, גם חניות והיד נטויה, לא המקום לפרט. נושא

 קילומטר שבילי אופניים יהיו בהוד השרון, זה תהליך, זה לא ביום אחד, זה במשך, זה תוכנית נקרא לזה  50

  15-שנתית או רב שנתית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. בינתיים ביצענו הלכה למעשה יותר מ 5או 

 החינוך ופחות ניסע באוטו  לבתי  האלה יובילו למוסדותקילומטר והיד נטויה. הכוונה היא שהשבילים 

 הספר. יובילו למרכזים הקהילתיים, יובילו לרכבות הארציות ולאזורי התעשייה  לא רק בעיר אלא גם 

 בערים השכנות שלנו. הלאה. מבחינת ניהול הארגון, אפשר לדבר עליו הרבה, אפשר להשמיץ אותו, אבל 

 ו  נהפכנו לרשות מאוזנת. מרשות מאוזנת קיבלנו את האות ממשרד הפנים כבר בגדול מרשות גירעונית אנחנ

 שנים לפרס ניהול תקין. במקביל, בנוסף דורגנו רשום לכם פה  4כמה שנים לעיר יציבה וגם באופן רצוף 

 רשויות להיות במיקום הזה. 300, 200בעיגול בצד, במקום שלישי בעיר יציבה. זה לא מובן מאליו. מתוך 

 ה לא מובן מאליו. הלאה. ניהול הארגון בנושא נהלים. אנחנו בין הערים הבודדות שיש לנו תו תקן לניהול ז

 לנהלים והנחיות. אני חושב שזה כבוד לעיר ולכל המנהלים שלה. רשות לעידוד עסקים, אנחנו נבחרנו 

 ים ובהחלט בהוד השרון, כפיילוט ארצי, לעשות פיילוט ארצי לעידוד עסקים. דורגנו כרשות שמעודדת עסק

 הסיכוי לעסק/מסעדה שתיסגר בסגנון הלאומי הוא הכי קטן שיכול להיות במדינת ישראל, כך לפי הסקרים 

 שנעשו על ידי עיתונים כלכליים. יש לכם פה את רשימת כוכבי היופי שקיבלנו, בהחלט ראוי  לציון, זה לא 

 ה שמופיעה לכם פה. יש לנו גם את הכבוד להגיד לכם רק ביופי, גם במקלטים, גם ב.. ועוד הרשימה ארוכ

 אל ועדיין הבודדות במדינת ישראל.שאנחנו רשות תכנון עצמאית, בין הרשויות הראשונות במדינת ישר

 כשאומרים הוד השרון מבחינת תכנון ובנייה, סומכים עליכם ולכן תנהלו את זה לבד בלי להפריע לכם. זה 

 מקצועי וזאת הזדמנות טובה להגיד תודה לכולם. כמו שאמרתי, תוכנית בהחלט תעודת כבוד  לצוות ה

 . בנוסף כדי לשמור על, ולתת את השירותים ייחודי -לאחר שיטוף ציבורי המתאר העירונית אושרה להפקדה

הנדרשים להגירה החיובית המעניינת של אוכלוסייה, גם אוכלוסייה חזקה, לצד אוכלוסייה ותיקה איכותית 

 השילוב הזה הוא בהחלט משהו מיוחד שגורם לאנשים לאהוב את העיר וגם למבקרים בה, אני פוגש וטובה. 

 לא מעט ואני רואה את זה בסקרים שאוהבים אותה. לכן הקמנו גם גופי ביצוע. אחד, חברה לקידום החינוך 

 יתן שירותים והתרבות. אנחנו מעצימים את פעילותה ומרחיבים אותה והקמנו חברה כלכלית כדי שהיא ת

 לקצב הבנייה והפיתוח. לפחות ממה שהיה בעשור האחרון, גם בשנים הבאות. תשאלו אותי מה עם התאגיד, 

 אני מבין האנשים האחרונים שהקמנו את התאגיד, למרות ההמלצה של מדינת ישראל, אני חושב שזה טעות 

 וז כסף אדיר אבל לא ניכנס לדיון גדולה של מדינת ישראל ואני ממליץ מאוד לסגור את התאגיד. זה בזב

  היום.  לגבי רמת השירות, יש לנו אמנת שירות שכל העובדים מחויבים לה, יש זמני תקן למוקד העירוני

 , יש לנו מוקד שמשפר את איכות הביטחון ואת רמת הביטחון, יש אפליקציות חדשות שנעשו בשנים רואה

 חזור על זה. בהחלט מכובד. מה שחשוב לזכור, מי שלא האחרונות והרשימה פה היא ארוכה ואנחנו לא נ

 מכיר, אנחנו את תוכנית המתאר, כי שמעתי שאנשים אומרים מה, אין תוכנית מתאר, לא עשו שיתוף, לא 

 תושבים, נציגי התושבים, מתנגדים, אורחים מכל הסוגים, שמעו  200עשו. עשינו שיתוף ייחודי מאוד של 

 יבלנו החלטה לטוב ולרע, כל אחד לפי זווית הראיה שלו. לטעמי זאת אחת את הכול ובסופו של דבר ק

 התוכניות המאתגרות והמעניינות והחשובות בעיר הזאת. לגבי, לגבי מצב החירום, ביטחון, חירום. יש לכם 

 פה רשימה של הפעילויות והסוגים של הביטחון, אבל מה שחשוב שבביקורת של פיקוד העורף קיבלנו ציון 

 זה בהחלט מכובד והזדמנות טובה לתת, להגיד תודה  93אבל  101ה לא מספיק לי, אני צריך , ז93

 לסמנכ"לית השירות, לצוות המקצועי ולביטחון ולכל העוסקים במלאכה. יש מערך של מתנדבים יפה, יש פה 

 פה את  את התמונות, אפשר לראות, ליהנות. לגבי העתיד, זה חשוב, זה מתחבר לתקציב שלנו. אתם רואים

 השנים הקרובות, יש לכם  3-, ב2020עד  2017, כולל 2017רשימת הפרויקטים שאנחנו צריכים לבנות בין 

 פה דוגמה של בית ספר, חטיבת ביניים ותיכון שאנחנו מתכננים לבנות. יש תוכניות ויש תקציב. הפרוצדורה 

 ח, היכל ספורט רב ענפי, בית תיגמר ונתחיל לבצע את הדברים האלה. יש לכם פה תכנון עתידי של פיתו

 עלמין, היכל תרבות, בית ספר אנתרופוסופי, ואחריו בשנים יותר מאוחרות בריכה אולימפית, מרכז טניס 

 ומרכזים אקדמיים ברחבי העיר בשטחים החומים. כמו שאנחנו,  אתם רואים פה דגם אבל של בית הקברות,

 בית עלמין. יש פה את ההיכל ספורט הרב ענפי, בשנת אלף קברים הולכים להיבנות ועוד לבנות קיר של  18

  . אלה הנתונים.  אנחנו 2025-אמור להיפתח ויש לנו את המרכז המוניציפלי כולל היכל תרבות ב 2020
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 נעבור לתחום ה, אתם רואים פה את צילום האוויר, הדגם של תוכנית המתאר העירונית, גם את תחנות 

 , תראו, תסתכלו. במקביל אתם רואים את הנחלים 2018-נראה בהרכבת ואת מסלולי הרכבת שייפתחו כ

  המשמעותיים החוצים את אורכה  ואת רוחבה של העיר וזה המודל של העיר שנקראת טבע עירוני.  אני

 חושב שאפשר להתגאות בכל  מי שרואה את הדברים האלה. מרכזי תעסוקה, גם זה יעד אסטרטגי, קצת 

 אחד היעדים האסטרטגים החשובים בעיר. פתיחת רחבי תעסוקה אזוריים  לטעמי מתעכב, אבל הוא בהחלט

 פסיק כמה? סרג'יו? כמה מיליון  מטר מרובעים? 2מיליון, כמה?  2של כמעט 

 מיליון. 1.700 :משה חנוכה

 מיליון מטר מרובעים של תעסוקה. זה לא מספיק אבל זה בהחלט המינימום הנדרש לעיר  1.700 חי אדיב:

 כלת העיר.יותר לעסקים ובהחלט לכלאלף תושבים, כדי שנוכל לשלם פחות ארנונה ו 140דל של בסדר גו

 אתם רואים פה את המרחבים. לסיכום, אתם רואים פה את המפה שבה יש את השטחים שמיועדים לבנייה, 

 ל רואים אלף תושבים, לא יחידות דיור, סליחה, רואים את הכתמים. במקבי 80אלף יחידות דיור,  80-עוד כ

  דונם ועוד פארק אחד של 100 -כ פארקים של 6את הכתמים של המרחבים הירוקים המשמעותיים. 

 מטר. אין כזה דבר במדינת ישראל באופן  יחסי לגודל האוכלוסייה ולגודל השטח. אנחנו רואים  1,400 -כ

 ירוקים, גם כפרי, םשטחיאת זה יפה מאוד. יש כאן פה הדגמה של השטחים ושל האופי של הוד השרון, גם 

 גם מגדלים והשילוב הזה הוא המייחד את העיר לטוב ולרע שלנו. יש פה את נושא התחבורה הרלוונטיים 

 בשנת,  531לפי הנתונים  של שר התחבורה, תקראו מה כתבתי שם, פתיחת כביש  531לפתיחה. בכביש 

 . פתיחת מסלול הרכבת לתל . זה בשורה טובה מאוד ובהנחה שמשרד התחבורה יעמוד2017במהלך שנת 

 . החיבור של שניהם מאפשר שהרכבת  תעבור גם  ממזרח 2018אביב, מסוקולוב מערבה לתל אביב, סוף 

 למערב וממערב למזרח, הזמינות של זה תהייה יותר גדולה, ההגעה לתל אביב תהייה  יותר קצרה וזה 

 .  כדי שנהייה 531-יציאות ל 4ש בהחלט בשורה לכל ערי השרון, לא רק להוד השרון. להוד השרון י

 ברורים. פעם אחת זה דרך רמתיים צפונה, פעם שנייה זה בסוקולוב, פעם שלישית באסירי ציון שכרגע אין 

 יציאה לשום מקום, רק לכפר סבא, אבל משם אפשר לעלות על הגשר ולפנות ימינה לתל חי ולרדת לכיוון 

 ת מה שאני אומר פה. ותל חי. זה הכניסה והיציאה .  תראי  להם את השקף הבא והוא יראה לכם א531

 לכיוון סוקולוב, הלאה, השני. הנה, פה רואים את זה טוב. תסתכלו, הגשר הזה הוא גשר של תל חי. אתה 

 , כולל אלה שבאים מתל 531-נוסע לכפר סבא להוד השרון ומי שמגיע לצומת, יכול לפנות שמאלה ולרדת ל

 זוהי התמונה העירונית האמיתית של הוד השרון  נכון להיום, אחרי עשייה  חי, מאסירי ציון יכולים לרדת.

 ארוכה של כמעט או  יותר אפילו ממיליארד וחצי שקל בתשתיות ובפיתוח בינוי ועוד עבודה מאומצת גדולה 

 של התקציב השוטף ושל הצוות המקצועי. אז שוב, תודה למנכ"לית העירייה ולכל הצוות המקצועי. תודה 

 הקואליציה ולסגנים ולמחזיקי התיק ונמשיך בעשייה כמו שעשינו שנים רבות. תודה רבה. חיים, כמה לחברי 

 מילים לפרוצדורה.

 לפני שאתה נותן לחיים ולחברי המועצה לדבר, אני חושב שהיה כאן שקט  בזמן שאמרת את  :משה חנוכה

 נות המדהימות האלה, אז אי אפשר הדברים, כי באמת כנראה כשמציגים את הנתונים כפי שהם,  את התמו

 לחזק  אותך על העשייה. ושאייתנלהתווכח איתם. אני רוצה בשמי ובשם החברים 

 תודה לכם. חי אדיב:

 לצוות המקצועי. :משה חנוכה

 תודה. חיים, הבמה שלך. חי אדיב:

 2017הצעת תקציב רגיל לעיריית הוד השרון לשנת  - 1סעיף 

 להתווכח עם הזיות, זה נכון. עם הזיות שאין בינם לבין המציאות קשר וזריקת  אי אפשראמיר כוכבי: 

 והתבכיינות וחוסר הנהגה, אין להתווכח חנוכה, אתה צודק. 25-ו 20-אחריות ל

 אני שמח,  חנוכה:

 ישבנו בשקט משה ורק  רצינו שזה יעבור.אמיר כוכבי: 

 ציב. בוא נפתח, בוא נפתח, בוא נפתח.יש הרבה מאוד שלא יודעים לקרוא את התק חנוכה:

 אנחנו נפתח. אמיר כוכבי: 

 אנחנו נפתח ורצוי שיהיה שיפור.  :עדי ברמוחה

 )מדברים יחד(

  חיים? ניצה משה:
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 היית חייב? חיים שאבי:

 כן. :חנוכה משה

 חייב.הוא היה  חיים שאבי:

 ברה.כן, בשביל זה הוא שם. בשביל זה הוא יו"ר ח :חנוכהמשה 

 היה לכם קשה להסתכל על המצגת? אתה לא הסתכלת. חיים שאבי:

 הסתכלתי, חשבתי שזה בלפלנד. נדב דואני: 

 זה בסדר  חיים, זה לגיטימי.  :משה חנוכה

 אתה לא הסתכלת. היה לך קשה. חיים שאבי:

 לא, זה לא הוד השרון. נדב דואני: 

 )מדברים יחד(

 מחכים, מר שאבי, אנחנו אמיר כוכבי:

 הסתכלתי עליך, אתה לא מסוגל להרים את הראש. חיים שאבי:

 אני מסתכל ואני אומר רק רגע, על איזה עיר מדבר חי.נדב דואני: 

 היית מסתכל והיית רואה. חיים שאבי:

 בו, זה יו"ר ועדת הכספים כנראה, אנחנו חיכינו שהוא יתחיל  לדבר על התקציב, מישהו שמבין :אמיר כוכבי

 ראש העירייה לא ניהל מכולת בחיים שלו, ויו"ר מוסדות חינוך עוד עם החלב על השפתיים, כי

 כן, :משה חנוכה

 וגם, אמיר כוכבי: 

 כן סבא'לה, :משה חנוכה

 היינו עסוקים,אמיר כוכבי: 

 כן סבא'לה,משה חנוכה: 

 היינו עסוקים, אמיר כוכבי: 

 כן, סבא אלוף הניהול וה,משה חנוכה: 

 היינו עסוקים,אמיר כוכבי: 

 שניהל חברות ענק במיליוני שקלים. בוא ספר לנו.משה חנוכה: 

 היינו עסוקים,אמיר כוכבי: 

 בוא תספר לנו, בוא תלמד אותנו מה ניהלת חוץ מלהיות עוזר פרלמנטרי.  משה חנוכה: 

 )מדברים יחד(

 טוב. חי אדיב:

 ותר להגיד ולנו לא? אז אני רוצה להגיד גם כן. רגע, מה זה טוב? לו מ מאיר חלוואני:

 חבל שכל הנאום ההזוי לאומה לא שודר בשידור חי אבל אני מניח, אמיר כוכבי:

 הכול מוקלט. חיים שאבי:

 בשידור חי כמו שהמועצה התחייבה  שיושבים כאן אנשים שחושבים שהם יכולים לא לשדראמיר כוכבי: 

 תה איך שרוצים, אז גם אנחנו יודעים לעשות את זה.ואז לשדר את ההקלטה ולערוך או

 טוב, ברשותך,  חיים שאבי:

 חברים, לא, לא, רק רגע. מאיר חלוואני:

 חלוואני, זה לא ייגמר. חיים שאבי:

 לא, חברים זה בסדר, מאיר חלוואני:

 זה לא ייגמר.  חיים שאבי:

 קודם כל, מאיר חלוואני:

 זה לא ייגמר. חיים שאבי:

 קודם כל חיים שאבי זאת הנחת עבודה נכונה לישיבה הזאת. היא לא תיגמר. אני  מציע לך מיר כוכבי: א

 לשחרר כבר עכשיו, יש ישיבה, אולי תהייה עוד אחת, אני  מציע לך לשמור  על הקול שלך כי אולי תצטרך 

 את הקול,

 אבל למה אתה כועס אמיר? חיים שאבי:

  יש זמן.אמיר כוכבי: 
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 ראינו נתונים, כאלה דברים יפים, שאבי:חיים 

 יש זמן. אמיר כוכבי: 

 מה  מכעיס אותך? חיים שאבי:

 קול רדיופוני כזה משני הכיוונים, אני  צריך להרים את קולי. אמיר כוכבי: 

 לא, מה מכעיס אותך? חיים שאבי:

 שאין שידור. אמיר כוכבי: 

 אה, חיים שאבי:

לציבור נאום הזוי ומנותק מהמציאות. אפילו את זה לא הראיתם  אתם מפחדים להראות אמיר כוכבי:  

 לציבור. מדהים. מדהים.

 יום אחד תדבר בזמנך.  חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  אדוני היושב ראש, רק מילה אחת בשבילך. 

 )מדברים יחד(

נו צריכים אותו, מאיר חלוואני:  אני דווקא חשבתי שמר משה חנוכה יתקן את ראש העיר ויגיד גם, לא שאנח

אבל שיגיד גם מילה טובה לאלה שעושים מזמנם בצד של האופוזיציה לטובת התושבים. הוא לא הזכיר 

 אפילו מילה אחת  את זה. 

 )מדברים יחד(

 אחרון אחרון חביב. חי אדיב:

 התוכנית הייתה שבסוף נציין אתכם אבל בסדר.  חיים שאבי:

 על ראש העיר, לא עליך. מאיר חלוואני:  אתה לא תציין. דיברתי 

 טוב, חברים,  חיים שאבי:

 לפני שאתה מתחיל אפשר לדאוג שיהיה שידור? עדי ברמוחה: 

 יש תקלה. חיים שאבי:

 יש תקלה?  עדי ברמוחה: 

 יש חלק שנשבר, ניצה משה: 

 מה יש?  נדב דואני: 

 בדיוק. איזשהו חלק שנשבר. אתם רוצים, אני אקרא לזוהר ויסביר לכם מה ניצה משה: 

 היום נשבר?  נדב דואני: 

 עכשיו עכשיו, לפני שעה.  ניצה משה: 

 )מדברים יחד(

 לפני שעה ניסו לתקן את זה. בינתיים עוד לא הצליחו.  ניצה משה: 

מאיר חלוואני:  אבל ניצה, היה סיכום מפעם קודמת שאתם תפתחו את הישיבה בזה ותודיעו לחברי המועצה 

 עדיין אנחנו צריכים, שאין שידור וזה לא קורה.

 עוד לא פתחנו,  ניצה משה: 

 מאיר חלוואני:  את צריכה להגיד את זה. 

 אני לא ידעתי שאין שידור.  חי אדיב:

 מאיר חלוואני:  לא מאמין לך.

 אני לא התכוונתי לשדר לכם כי אתם לא הקשבתם. חי אדיב:

 מאיר חלוואני:  חבל, לא ראו אותך התושבים. 

 שהתושבים ישמעו. רציתי חי אדיב:

 מאיר חלוואני:  כן.

 תתפלא, אני הקשבתי לכל מילה. עדי ברמוחה:  

 מאיר חלוואני:  גם אני. 

 או קיי. חיים שאבי:

 גם רשמתי.  עדי ברמוחה: 

 הבמה שלו.  חי אדיב:

 ערב טוב.  חיים שאבי:
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 הבמה שלו. עדי ברמוחה: 

ה ישיבה ארוכה, ארוכה מאוד אפילו, אז אני ערב טוב לכולם. מכיוון שהולכת להיות פ חיים שאבי:

 מבקש, לא כמו שפתחנו, לכבד אחד את השני ולתת שכל אחד יקשיב לשני ואין צילומים.

 אני לא מבין,  אמיר כוכבי: 

 דקה, דקה,  חיים שאבי:

זה לא בסדר. הוא פשוט למד בבית הספר שחייבים  להסתכל בהערצה על הדובר שיושב  אמיר כוכבי: 

 השולחן.בקצה 

 או קיי. חיים שאבי:

 ככה, זה מה  שהוא  מנסה ליישם במוסדות חינוך וזה מה שהוא רוצה ליישם פה.  אמיר כוכבי: 

 התחלנו? חיים שאבי:

 אז להסתכל / לא להסתכל, להקשיב / לא להקשיב, רק תגידו לנו מה לעשות שאני אדע. אמיר כוכבי: 

 אנחנו מקשיבים.  חיים שאבי:

 או קיי.  אמיר כוכבי:

 אתה רוצה לדבר, אנחנו מקשיבים.  חיים שאבי:

 ואיך  נדע שאני מקשיב לך? אמיר כוכבי: 

 אני מקווה שאתה מקשיב. חיים שאבי:

 או קיי.  אמיר כוכבי: 

דקות. מי שיהיה ענייני וירצה   10אז אני מבקש לכבד אחד את השני. לכל חבר מועצה יש  חיים שאבי:

 ישיבה חשובה. קצת יותר, ניתן לו. זו

 דקות על מה? 10 עדי ברמוחה: 

 דקות.  10 חיים שאבי:

 על  מה? עדי ברמוחה: 

 כל אחד.  חיים שאבי: 

 רגע, עדי ברמוחה: 

 לדבר על הכול. תרכזי את כל מה שיש לך. חיים שאבי:

 תקשיב, יש  לך כל כך הרבה סעיפים,  עדי ברמוחה: 

 יש  הסתייגויות. נדב דואני: 

 יש חוקים. : אמיר כוכבי

 יש הסתייגויות.  עדי ברמוחה: 

 ומה החוק אומר?  חיים שאבי:

 מה, הביאו מנהל ישיבה שלא יודע את החוק? אמיר כוכבי: 

 מה החוק אומר?  חיים שאבי:

 הנה, יש יועץ משפטי. בוא  נשמע. מה החוק אומר אדוני היועץ המשפטי?  עדי ברמוחה: 

 ג מספר הסתייגויות. אנחנו מבקשים להצי אמיר כוכבי:  

 אני מייד מגיע להסתייגויות.  חיים שאבי:

 לאחר שיוצג התקציב, אמיר כוכבי: 

 שנייה רגע, קודם כל היועץ המשפטי יגיד מה החוק אומר לגבי זמן, זמן דיבור.  חיים שאבי:

ה ואישורו, קובע שבכל הקשור לתקציב העיריי ןלתקנו 34אז ככה, לגבי זמן דיבור, סעיף  ירון סולברג: 

לכל סיעה. .. הודעה בכתב ... של  מישהו אחר. סעיף  משעהדקות  לכל דובר ולא יותר  10יוקצב זמן של 

תקציב, יפתח היושב ראש  דהיינו גם 57לתקנות קובע שבישיבות בעניינים מיוחדים שמפורטים בסעיף  58

שעות,  4-שעות ולא יותר מ 3-מ שהישיבה תימשך לא פחות 48ויורה בדברי ההסבר ובכפוף לאמור בסעיף 

תקבע המועצה בעצמה את משך הזמן שיוקדש לדיון, ואולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש. הזמן 

, אפשר להאריך אותה 4-ל 3שעות. אז לסיכום, הישיבה בין  6-שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יופחת מ

שעות. לגבי הזמן שיוקצב לכל חבר  6-ת מושליש מחברי המועצה גם רשאי  לחייב שהיא תהייה לא פחו

דקות. רשאים גם לקבוע מעט יותר  אם אתם  10דקות רגילות, זה  5-מועצה במצב הרגיל, להבדיל מ

דקות, זה עדיין  20דקות או  15שעות, אז אתם  יכולים לעשות  6-תסכימו שהישיבה תהייה, לא תפחת  מ
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חבר מועצה יכול להתייחס לתקציב, לכל דבר שקשור  בתוך פרק הזמן הסביר. בתוך פרק הזמן הזה, כל

 לתקציב. 

 כולל הסתייגויות.  חי אדיב: 

 לא כולל הסתייגויות.  עדי ברמוחה: 

 מה זה לא כולל? חיים שאבי:

 לא כולל הסתייגויות.  עדי ברמוחה: 

 מה זה לא כולל כן כולל?  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 תנו לו לסיים.  חיים שאבי: 

 לקחת את הפטיש? ברמוחה: עדי 

 זה לא כולל מע"מ.  חיים שאבי:

 לקחת את הפטיש לידך?  עדי ברמוחה: 

 עדי, ירון סולברג: 

 כן. עדי ברמוחה: 

וכו'. אני להסתייגויות הזמן שמוקצב הוא כולל, בשום מקום אין התייחסות לתוספת זמן  ירון סולברג: 

הזה כל אחד רשאי להגיד את מה שהוא חושב בנושא אשמח אם תראו לי במה מדובר. בתוך פרק הזמן 

 להסתייג, לדבר באופן כללי....התקציב. 

 )מדברים יחד(

 אז ככה,  חיים שאבי:

 כל הסתייגות מחייבת הצבעה בנפרד. אמיר כוכבי: 

 אין בעיה, זה נכון, זה אתה צודק. חיים שאבי:

דקות  10-ד. לבוא ולהגיד שהכול נכנס במחייבת דיון בנפרד. מחייבת תשובת גזבר בנפר אמיר כוכבי: 

 של דיבור סיעה, 

 ההצבעה תהייה בנפרד.  :ירון סולברג

 )מדברים יחד(

 ומתי הגזבר עונה?  אמיר כוכבי: 

דקה, אבל דקה, תן לי להסביר רגע. דקה רגע. אין קשר להצבעה ולזכות הדיבור. כל אחד,  חיים שאבי:

או שאתה רוצה להעביר את הזמן שלך, אתה תגיד מה שאתה דקות שלו או שאתם ביחד  10-דקה רגע, ב

 רוצה ותטען  מה שאתה רוצה. הכול יירשם.

 כולל הסתייגויות.  חי אדיב:

כולל הכול. אתם מקשיבים? אתם מקשיבים. כל אחד שיטען, כל דבר נרשם, ולכל חבר  חיים שאבי:

 מועצה תהייה תשובה מסודרת.

 מהצוות המקצועי. חי אדיב:

אנחנו ערוכים פה עם רשימות של כל מנהל אגף שרושם את הטענה  או את ההסתייגות  אבי:חיים ש

 ותקלו תשובה מסודרת על שאלה שאלה.

 ...תשחרר אותם כמו בוועדת כספיםמאיר חלוואני:  אני מבקש שהפעם לא 

 דקה, דקה, חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  כמו בוועדת כספים.

 דקה שנייה.  חיים שאבי:

 רים יחד()מדב

 חיים, בשביל מה הפטיש הזה? תרגיע. עדי ברמוחה: 

 דקה רגע. חיים שאבי:

 תרגיע.  עדי ברמוחה: 

 אני מרגיע. אני רגוע. אני רק רוצה ש,  חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  תחייך, זה יותר הולם אותך.

 אנחנו כל הלילה לא ישנו.  חיים שאבי:
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 גם אנחנו.  עדי ברמוחה: 

 באיזה מסיבה היית? היית במסיבה?  נדב דואני: 

 התכוננו ליום הזה.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

דקה, אני רק מודיע שכל שאלה שלכם, יש פה, כל מנהל אגף יתייחס,  ירשום את השאלה  חיים שאבי: 

 וכל אחד יקבל תשובה מסודרת. אני מציע שאל תחזרו על אותן שאלות כי  אתם תקבלו תשובות. 

דקות דיבור, ההסתייגויות לא צריכות להיות  10חיים, אתה מבלגן את העניינים. יש  : נדב דואני

 במסגרת, 

 דקות אתה יכול גם להסתייג, 10-דקות, ב 10-לא, לא, לא, ב חיים שאבי:

 לא. נדב דואני: 

 לא, לא,  עדי ברמוחה: 

 אבל זה לא כבקשתכם.  חיים שאבי:

 לא נכון. עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 אבל תקשיבו, תקשיב רגע, חיים שאבי:

 תן את הדלתא,  נדב דואני: 

 אני רוצה להסביר לך משהו. זה לא כבקשתכם. חיים שאבי:

 אל תסביר. נדב דואני: 

דקות. אם מישהו ירצה עוד קצת, לא נהייה פה עם סטופר אבל  10דקה, יש לכל אחד  חיים שאבי:

 דקות. 10יה פה ברברת מיותרת, זה יהיה באמת במידה והדברים יהיו ענייניים, אם יה

 תגיד מה, אתה נותן לנו ציונים? אמיר כוכבי: 

 לא.  חיים שאבי:

 אנחנו  יכולים לדאוג שעכשיו לא תהייה לך ישיבה. אתה רוצה לקיים את ישיבת התקציב? אמיר כוכבי: 

 אני, אני, חיים שאבי:

 בוא נקיים ישיבת תקציב. אמיר כוכבי: 

 ז תקשיב רגע,א חיים שאבי:

 אמר ראש העירייה,  התבלבל, קרא לרשות רשות איתנה. אמיר כוכבי: 

 אז אני רוצה,  חיים שאבי:

 זה לא רשות איתנה. זה רשות יציבה.  אמיר כוכבי: 

 אני רוצה, חיים שאבי:

בוא תתנהל כמו רשות יציבה שמבינה שגם לאחרים יש מה לתרום לתקציב, תקבל את  אמיר כוכבי: 

יגויות ואחרי זה תאפשר דיון. בזמן שמתקיים דיון הגזבר גם  יכול לתת חוות דעת כללית על ההסתי

ההסתייגות, שלא לומר חוות דעת ממוקדת שאותה רשות איתנה, ברשות איתנה הוא מחויב לעשות  את זה 

א נחזור על ככה. אז בוא נתרגל, אולי ככה נגיע לשנה הבאה ונהייה רשות איתנה ונדע איך עושים את זה ול

 השיחה הזאת. 

 חיים,  חשבנו שאתה תנהל יותר טוב. אל תצחק. יגאל הררי:

 שמעון? יותר טוב מיגאל אמיר כוכבי: 

 הם לא אמורים לנהל לך את הישיבה.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 למה אתה אומר את זה על יגאל שמעון? מה, הוא לא יודע לנהל ישיבה? אמיר כוכבי:  

 דקות.  10 יגאל הררי:

 לא יפה  מה שאמרת.  עדי ברמוחה: 

 דקות וגמרנו. הם לא חושבים להצביע. הם פה בשביל להפריע.  10 יגאל הררי:

 אנחנו פה בשביל להפריע?  עדי ברמוחה: 

 אתם פה בשביל להפריע. יגאל הררי:

 תנו לי לסיים. חיים שאבי:
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 בלי להצביע.  יגאל הררי:

 אה, או קיי.  עדי ברמוחה: 

 אני ישבתי ימים ולילות. גאל הררי:י

 ברמוחה?  חיים שאבי:

 די עם הפטיש אבל. עדי ברמוחה: 

 אז תפסיקי  להפריע.  חיים שאבי:

 לא. יגאל הררי:

 תגיד ליגאל הררי.  עדי ברמוחה: 

 יגאל,  יגאל בוא, זה לא משרת אותנו.  יגאל הררי:

. אנחנו נכבד אתכם באיזה כריך בשביל בשבע וחצי אנחנו עושים הפסקה של רבע שעה חיים שאבי:

את הכוח ואנחנו  פותחים את הישיבה שהגזבר יציג את התקציב, את התקציב בכללותו, אחרי זה  כםשיהיה ל

 נרד לפרטים. אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות למנכ"לית העירייה, 

 אני לא הבנתי. אמיר כוכבי: 

 לגזבר העירייה, חיים שאבי:

 אני לא הבנתי את הסיכום שלך.  אמיר כוכבי:

 לגזבר העירייה ולכל הצוות המקצועי.  אתה מוכן לא להפריע? חיים שאבי:

 לא, אבל אתה מסכם, שאני אבין. אמיר כוכבי: 

 אל תפריע. חיים שאבי:

 תסכם שנבין. אמיר כוכבי: 

 אין בעיה, אני אבין. חיים שאבי: 

 בוא תסכם. אמיר כוכבי: 

 ם הוא פשוט. לכל חבר מועצה, הסיכו  חיים שאבי:

 לא הבנתי. אמיר כוכבי: 

דקות. השאלות שלו יירשמו, הוא  10דקות. לכל חבר מועצה יש  10לכל חבר מועצה יש  חיים שאבי:

 יקבל על כל שאלה ושאלה תשובה מסודרת.

 . שאלה זה לא הסתייגות. שאלה זה, ת הסעיףאבל אני  חושב שאתה טועה בהבנ אמיר כוכבי: 

 אתה יכול לשאול,  ים שאבי:חי

 מתי שאתם רוצים, הסתייגות תקציבית היא זכות שמוקנית לחבר מועצה,  אמיר כוכבי: 

 אתה יכול, חיים שאבי:

 ומאפשרת לנו להצביע לתקציב, אמיר כוכבי: 

 הדקות שלך, 10-ב חיים שאבי:

 לחיוב  תוך הסתייגות  ממספר סעיפים. אמיר כוכבי: 

 הדקות שלך, 10-אתה ב חיים שאבי:

 זה מה שצריך לעשות ואתם מונעים מאיתנו את האפשרות הזאת. אמיר כוכבי: 

 דקות שלך, 10-תקשיב, ב חיים שאבי:

 להבדיל, למה אתם מתעקשים לדחוף אנשים שאולי רוצים להצביע בעד התקציב,  אמיר כוכבי: 

 תקשיב, חיים שאבי:

 ות לתקציב. אני לא כל כך מבין למה זה.לפינה שמונעת מהם להציג הסתייגוי אמיר כוכבי: 

 אמיר? ניצה משה: 

 אתה יכול, חיים שאבי:

 עשינו את זה גם שנה שעברה. אמיר כוכבי:  

 תקשיב רגע. חיים שאבי:

 הסבירו לך, ניצה משה: 

גם שנה שעברה היו הסתייגויות שהוצגו בנפרד, בלי קשר לזכות הדיבור של כל חבר  אמיר כוכבי: 

 מועצה. 

 יירשמו הסתייגויות ואחר כך תיערך הצבעה על כל....... ... ן סולברג: ירו
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 אמרתי. חיים שאבי:

 זה לא קשור אבל. גם הזכות,  אמיר כוכבי: 

 דקות זכות להסתייג. 10-לא משנה, דקה רגע ניצה. יש לך ב חיים שאבי:

 לא. אמיר כוכבי: 

 תשאל מה שאתה רוצה.  חיים שאבי:

 ן שזה מה שאתה רוצה.אני מבי אמיר כוכבי: 

 זהו. חיים שאבי:

 אבל זה לא הולך ככה. אמיר כוכבי: 

 אין לך משהו אחר.  חיים שאבי:

 יש לי משהו אחר. אמיר כוכבי: 

 אין לך. חיים שאבי:

 יש לי זכות להסתייג על סעיפים בתקציב. אמיר כוכבי: 

 אתה אין לך, אין לך, חיים שאבי:

 אתה מנסה עכשיו, אמיר כוכבי: 

 דקות לעשות מה שאתה רוצה.  10יש לך  חיים שאבי:

 זה לא נכון מה שאתה אומר. עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 אמיר, אמיר רגע, רגע, רגע. חבר'ה, רגע, אני אסביר. ניצה משה: 

 מה שקורה עכשיו, אמיר כוכבי: 

 אמיר? ניצה משה: 

 זה נמשך יותר זמן ממה שלוקח ההסתייגויות. אמיר כוכבי: 

 אמיר, כל ההסתייגויות נרשמות כאן אצל אתי. ניצה משה: 

 אני מבין. אמיר כוכבי: 

 הסתייגות.-ובסוף אנחנו נצביע הסתייגות ניצה משה: 

 אני הבנתי. אמיר כוכבי: 

 אין קשר, אין קשר בין ההצבעה.... ניצה משה: 

 אבל עדיין זה לא קשור, עדי ברמוחה: 

 שההסתייגויות לא קשורות לזכות הדיבור של כל חבר מועצה.זה לא קשור לעובדה  אמיר כוכבי: 

 זה חלק מהדיון. עדי ברמוחה: 

 על התקציב. אמיר כוכבי: 

 נכון. עדי ברמוחה: 

כמו שראש העירייה פתח ודיבר עכשיו חצי שעה על מה שהוא רוצה, דברים שלא קשורים  אמיר כוכבי: 

 לנו  להתייחס לתקציב. דקות ש 10-בכלל  לתקציב, ככה אנחנו רוצים את ה

 ואחר כך הסתייגויות. עדי ברמוחה: 

 זה לא קשור. חי אדיב:

 אני לא מבין מה שונה בזה. אמיר כוכבי: 

 ניצה? נדב דואני: 

זה היה ככה שנה שעברה. זה יהיה ככה גם בשנה הבאה. אני לא מבין למה כל שנה צריך  אמיר כוכבי: 

 להמציא את הגלגל מחדש. 

 למה אנחנו צריכים לבזבז הרבה זמן על הפרוצדורה?  עדי ברמוחה: 

 אין אפשרות להסתייג. אמיר כוכבי: 

 דקות שלך תעשה מה שאתה רוצה. 10-אתה ב חיים שאבי:

 דקות.  10-דקות שלי, זה לא אמור להיות ב 10-אני אעשה ב אמיר כוכבי: 

 אנחנו רוצים להתחיל. חיים שאבי: 

 אבל חיים, אמיר כוכבי: 

 בוא תכבד את האנשים. אבי:חיים ש
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אבל אתה מבין שאתה רק מושך את זה יותר עכשיו, במקום פשוט להגיד אתם תסתייגו כמה  אמיר כוכבי: 

 שאתם רוצים, על מה שאתם רוצים ואחרי זה,

 ואחר כך  יהיה דיון. עדי ברמוחה: 

תה רוצה שאני אעשה את זה ויהיה דיון. הרי אם מדבר עכשיו הגזבר ואני רוצה להסתייג, א אמיר כוכבי: 

 תוך כדי שהוא מדבר? 

 הגזבר, הגזבר, חיים שאבי:

 אתה רוצה שאני אשמור את זה בסוף? אמיר כוכבי: 

 לא, הגזבר לא יורד לסעיפים, חיים שאבי:

 אז בוא תעשה,  אמיר כוכבי: 

 הוא נותן לך סקירה כללית. חיים שאבי:

ים הגיוני. הגזבר מדבר, כל חבר מועצה שיש לו אז בוא תעשה סדר, ניהול עניינ אמיר כוכבי: 

הסתייגויות, נציג את ההסתייגות שלו, הן נרשמות, בסוף הישיבה מצביעים גם עליהן  ובין הרגע שסוכמים 

את הכול שם, לרגע של ההצבעה, כל חבר מועצה מקבל את הזמן שלו. מה קרה? מה השתנה מהפעם 

 הקודמת? 

 לא השתנה כלום. חיים שאבי:

 אז למה אתם ממציאים מחדש?  יר כוכבי: אמ

 זה מה שאני אומר,  חיים שאבי:

 זה  בדיוק מה שהיה בשנה שעברה. אמיר כוכבי: 

 זה מה שהולך להיות.  חיים שאבי:

 זה גם מה שהיה לפני שנתיים.  אמיר כוכבי:  

 זה מה שהולך להיות. אתה מה ש, חיים שאבי:

 שעות.  6שיו להחליט על ישיבה של הנה, אנחנו  יכולים עכ אמיר כוכבי: 

 שעות.  6תעשה  חי אדיב:

 למה?  אמיר כוכבי: 

 אני חושב שעשית פעם שעברה. חי אדיב: 

 אני רוצה להסתייג. אמיר כוכבי: 

 אתה  תסתייג, זה יירשם ותקבל תשובה. איפה הבעיה? חיים שאבי:

 אתה אומר לי או זה או זה. אתה לא יכול גם וגם. אמיר כוכבי: 

 לא, אני לא אמרתי לך. חיים שאבי:

 בוודאי, זה בדיוק, אמיר כוכבי: 

 דקות. 10-אתה יכול מה שאתה רוצה ב חיים שאבי:

 זה בדיוק מה שאתה אומר.  אמיר כוכבי: 

 )מדברים יחד(

 אצלנו בסיעה זה לא עובד ככה שאבי. בסדר? אמיר כוכבי:  

 אצלנו ... חיים שאבי:

 צה יש לו,לכל חבר מוע אמיר כוכבי: 

 טוב, רבותיי,  חי אדיב:

אני מציע, אני מציע חיים שאתה תקבל את ההחלטה ההגיונית ותאפשר לכולם לפי הסדר  אמיר כוכבי: 

ההגיוני, הגזבר ידבר, אנשים ישאלו שאלות תוך כדי והשאלות יירשמו, ייגמרו השאלות נעבור 

 הצבעה. להסתייגויות, ייגמרו ההסתייגויות, כל אחד ידבר וגמרנו,

 זה הכוונה שתהייה. חיים שאבי:

 לא, זה לא, זה לא מה שניצה אומרת. אמיר כוכבי: 

אז זה הכוונה. אז אני אחדד מה יהיה. כל חבר מועצה ידבר, יגיד את כל התובנות שלו לגבי  חיים שאבי:

 התקציב. הכול יירשם. בסוף כל חבר יקבל תשובה ועל כל הסתייגות תהייה הצבעה. 

 צריך לשים את ההסתייגויות בנפרד חיים.  ני: נדב דוא

 מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי: 
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דקות ולהעביר  10דקות. למה זה מסובך? לדבר  10-ההסתייגויות בנפרד, לא במסגרת ה נדב דואני: 

דקות. מה הבעיה? מה  10הסתייגויות או הפוך, כמו שאמיר מציע, להעביר את ההסתייגויות ואז לדבר 

 הבעיה?

 פרה.-אני לא רואה שזה, בוא נתקדם פרה ים שאבי:חי

 פרה?-לא, מה זה פרה נדב דואני: 

 נתחיל רגע, חיים שאבי:

 פרה?-מה זה פרה אמיר כוכבי: 

 מה סדרי הדיון עכשיו? נדב דואני: 

 בוא נתחיל, בוא, אתם באתם להפריע.  חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  היי, היי, מספיק עם זה. 

 יים, חיים?ח נדב דואני: 

 מאיר חלוואני:  מה זה אתם באתם  להפריע?

 חיים? נדב דואני: 

 מאיר חלוואני:  .. או שתקבע סדרי דיון.

 אז אנחנו קובעים סדר דיון. הגזבר בבקשה והלאה. חיים שאבי:

 לא, אם אתה קובע סדר דיון, נדב דואני: 

 דקות  לדבר.  10יהיה לך  חיים שאבי:

 איל קדימה, דבר. הגזבר מדבר.  חי אדיב:

 דקות. זה לא קשור. בסדר? 10-זה מעבר ל נדב דואני: 

 בסדר. חיים שאבי:

 מצוין. נדב דואני: 

 מה זה בסדר? אמיר כוכבי: 

 בסדר. חיים שאבי:

 אתה קיבלת, אתה אומר בסדר, אמיר כוכבי: 

 לא, בסדר. נדב דואני: 

 לאה. זה לא אצל יפת שאתה אומר בסדר ועוברים ה אמיר כוכבי: 

 טוב, אל תפריעו. חיים שאבי:

 חיים, אתה מקבל את זה או לא? אמיר כוכבי: 

 מקבל.  נדב דואני: 

 אמרת פעמיים בסדר. אמיר כוכבי: 

 אמרתי אני מקבל. חיים שאבי:

 תודה. נדב דואני: 

 ואני נצמד לחוק.  חיים שאבי:

 דקות,  10לא, רגע, אז זה בסדר, זה במסגרת נטו  נדב דואני: 

 אני  נצמד לחוק. ים שאבי:חי

 אתה נצמד ... נדב דואני: 

 במסגרת ההסתייגויות, תעמוד במסגרת החוק. אמיר כוכבי: 

 תנו  לגזבר להתחיל.  חיים שאבי:

אפשר? תודה. טוב, ערב טוב לכולם. יש כאן, לפני שאני אפנה למצגת, אז קודם כל הופץ  איל מימון: 

חוברת התקציב  מכילה את כל הסעיפים התקציביים הרלוונטיים לכולם, הופצה לכולם חוברת התקציב. 

עליהם אנחנו בעצם, אתם הולכים להצביע. בנוסף יש עוד שני עדכונים על חוברת התקציב, שאחד מהם גם 

נדון ב, הוצג בוועדת הכספים, שגם עליהם, זאת אומרת גם הם שניהם יצורפו לתקציב ואז בעצם ההצבעה 

המכלול. לפני שאני  מתחיל, אני גם באמת רוצה לציין שתי עובדות,  את יוליה היא על הכול, על כל 

שיושבת כאן לצידי ויוכי שיושבת כאן מאחור, שבאמת עמלו ועשו עבודה יוצאת מן הכלל טובה, מקצועית 

ואחראית כדי שנוכל בעצם לשבת ולדון בתקציב הזה היום. אז אני אתחיל. ההחלטות שבעצם נדרשות היום 

מיליון שקלים, שכוללים  445. הסכום כולל של 2017עצת העיר זה לאשר את תקציב העירייה לשנת ממו
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מיליון שקלים תקציב מותנה. בנוסף אנחנו מאשרים בעצם את תקני כוח האדם שנמצאים בבסיס  4בתוכם 

הפיתוח מיליון שקלים, זה חלק מהתקציב, מתקציב  45משרות. אנחנו מאשרים העברה של  1,232התקציב 

מיליון שקלים שמממנים את העלויות של אגף הנדסה ופירעון  45לטובת התקציב השוטף, שזאת אותם 

עומדת על  2017המלוות של העירייה לשנה הקרובה. העמוד הבא. אז כמו שציינתי, הצעת התקציב לשנת 

מר, לאיך אנחנו מעודכן שהוא למעשה מהווה סכום של הערכת ג 2016מיליון שקלים, לעומת תקציב  445

 2016מיליון שקלים וכאן חשוב לציין שתקציב העירייה לשנת  405, בהיקף של 2016מסיימים את שנת 

 3, זאת אומרת שבעצם במהלך השנה יצרנו 405-מיליון שקלים, בפועל אנחנו מסיימים ב  402אושר על 

פשרו לנו גם לבצע עוד תוספת שא 2016-מיליון שקל  הכנסות נוספות על ההכנסות שהיו בבסיס התקציב ב

מיליון שקלים. כך אנחנו רואים  384, 2015של שירותים לטובת התושבים. וזאת בהשוואה לביצועים של 

 40יש גידול נוסף של  2017-ל 2016-מיליון שקלים ומ 20-היה גידול של כ 2016-ל 2015-שבעצם מ

כאן  הדברים הם אל טריוויאליים. גידול  מיליון שקלים. זאת אומרת זה תקציב בהחלט צומח וגודל וגם

בהכנסות שמתוכנן מתאפשר הודות לעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית שנעשית במחלקות הגבייה, השומה 

והגבייה, אבל בעיקר הגבייה, שבהן יש שיפור מאוד משמעותי באחוזי הגבייה, גבייה מאוד מסיבית של 

ות העירייה ובאמצעותם בעצם, זה מאפשר לנו להגדיל חובות ישנים באמצעי אכיפה שונים שעומדים לרש

את ההכנסות ודרך זה להגדיל את היקף השירותים ואת היקף ההוצאות. העמוד הבא. אם אנחנו מסתכלים על 

, אז אנחנו רואים שהארנונה, 2017התפלגות התקבולים, ממה מורכבים התקבולים של העירייה לשנת 

-מסך ההכנסות. יש לנו עוד הכנסות ממשרדי ממשלה בהיקף של כ אחוז 50-ההכנסות מארנונה מהוות כ

מיליון שקלים ממשרד החינוך  95מיליון שקלים, שגם כאן זה בעיקר נובע משני משרדים מרכזיים,  118

מיליון שקלים ממשרד הרווחה והיתרה עוד כמיליון שקלים זה משאר המשרדים האחרים. החזר  22ועוד 

מיליון שקלים שמתוכננים לבוא מקרן פיתוח לטובת  45ודם, זה אותו מעבר מקרנות, דיברתי על זה ק

התקציב השוטף ויש לנו את יתר העצמיות שזה אותן כל ההכנסות האחרות שיש לעירייה מפעילויות שהיא 

מבצעת, שירותים נוספים שהיא  נותנת לתושבים שבגינם היא גם גובה כספים. אם אנחנו מסתכלים על מה 

 281אחוז מסך התקציב,  63-ך הקו האדום, אנחנו רואים שסך ההכנסות העצמיות מסתכמות בכשנמצא בתו

מיליון שקלים. הלאה, העמוד הבא. התפלגות ההוצאות בהצעת התקציב, גם כאן אנחנו רואים שבעצם 

 52-ההיקף המשמעותי של ההוצאה של העירייה הולך לפעילויות של חינוך, תרבות, ספורט ורווחה, כ

מיליון שקלים והסכום הזה אינו כולל את הסל השירותים שהחברה לקידום החינוך והספורט  233זים, אחו

והתרבות, אני אף פעם לא זוכר את השם במלואו, אז גם שם יש עוד עשרות מיליוני שקלים שהם לשירות 

נו מחברים את התושבים. הם לא כלולים בתקציב העירייה, הם תקציב נפרד במסגרת  החברה הזאת. אם אנח

אחוזים מתוך סל השירותים שהעירייה נותנת או  60-הסכומים האלה ביחד, זה יכול להגיע להיקפים של כ

 מסך העלויות שהעירייה נושאת בהם. הוצאות נוספות,

 .. שעשית עכשיו היא חשובה, כי הרוב זה שכר.  אמיר כוכבי: 

 ול ייאמר. אני אתייחס בהמשך אם תתנו לי. הכול, הכ איל מימון: 

 בסדר גמור. אמיר כוכבי: 

אחוזים זה פעילויות חינוך, תרבות, ספורט  52אני אתייחס להכול. אז כמו שאמרתי,  איל מימון: 

אחוזים הוצאות של מינהל כללי וכספים, שזה כולל בתוכו גם את פירעונות המלוות, את החזרי  21ורווחה. 

אחוז מהתקציב זה אותן  27מיליון שקלים,  119-מצאים ומיליון שקלים, בתוך הסכום הזה נ 21המלוות 

פעילויות של אגף הנדסה, תכנון, שירותים לקהילה או מה שאנחנו קוראים שפ"ע, נמצאים בתוך הפלח הזה. 

הלאה. מייד  נגיע להוצאות השכר. אני מניח שזה מעניין את כולם. סך הוצאות השכר שמתוכננים בתקציב 

אחוזים, הולכים לאותן  60-מיליון שקלים מתוכם, כ 110ליון שקלים. כאשר מי 185-מסתכמים ב 2017

מיליון שקלים מינהל כללי וכספים,  41מיליון שקלים,  40-פעילויות של חינוך, תרבות, ספורט ורווחה. כ

שזה כולל גם תשלומים של פנסיה תקציבית שהעירייה משלמת לאותם פנסיונרים שיושבים על תקציב 

אחוז מהתקציב, באגף שירותים וקהילה או מה שנקרא שפ"ע. והנדסה  10-מיליון שקלי, כ 19העירייה. 

אחוז מסך הוצאות השכר בתקציב. השקף הבא זה שקף שבא לציין בעצם את  8מיליון שקלים,  14ותכנון 

 הגידולים או את השינויים המשמעותיים שיש לנו בתקציב העירייה. את הגידולים שאנחנו רואים ביחס

מיליון שקלים וכאן  39.500מיליון שקלים,  40לשנה הקודמת. אז אנחנו רואים, מדברים על גידול של 

באמת המרכיב המשמעותי החזק שגדל זה  סעיף הוצאות השכר. יש מה שנקרא סעיף הוצאות שכר ישירות 



 18.01.17מיום  1/17מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה

16 

 

ת השכר הישירות, שמייד אני אפרט אותם ועקיפות שגם עליהן מייד אני אדבר. אז אם אני מסתכל על הוצאו

מיליון שקלים מתוכם זה תוספות שכר  6מיליון שקלים בהוצאות השכר הישירות.  16-יש לנו גידול של כ

שנובעות מהסכמים קיבוציים, זאת אומרת הסכמי שכר שנחתמו במגזר הציבורי בין הממשלה לבין 

 גים,ההסתדרות, שבמסגרתה יש תוספת שכר כללית לכלל העובדים, אני מדבר בדירו

  כמה אחוזים?  עדי ברמוחה: 

 סליחה?  איל מימון: 

 כמה אחוזים? עדי ברמוחה: 

אחוזים שיהיו בשנה הזאת  3 – 2.5-זה משתנה. זה לא אחיד, אבל באחוזים בודדים, כ איל מימון: 

לכלל העובדים, לא בדרגות בכירים, דבר שהטריד בדיון הקודם. ויש תוספות שכר ייעודיות ספציפיות 

זרים מסוימים שעליהם הוחלט, כמו למשל פסיכולוגים, כמו למשל לבורנטים, כמו למשל וטרינרים למג

אחוזים, בחלק מהם  15-שלהם יש הסכמות לתוספות שכר יותר משמעותיות בהיקפים שנעים באזור ה

רים, מיליון שקלים זה תוספות שכר למו 4לפחות. בפירוש יש פה גידול משמעותי שבא מהסקטור הזה. עוד 

בתוכנית של עוז לתמורה, שבמסגרתה מורים הם מקבלים שכר יותר גבוה בתמורה לכך שהם מגדילים את 

היקף השעות שהם מלמדים בבתי הספר. אז כאן יש פה גידול באמת שהעירייה  נושאת בו כהוצאה, מצד שני 

 6ול בהכנסה. עוד חלק גדול מהסכום הזה אנחנו מקבלים כששיפוי ממשרד החינוך, זה גם מתבטא בגיד

ויש  2016-מיליון שקלים תוספות של משרות, משרות חדשות. כאן זה משרות חדשות שלא היו מתוכננות ב

 כוונה, 

 חדשות מוצהרות שהן לא בעבודות קבלניות. עדי ברמוחה: 

 אני מסביר. איל מימון: 

 בסדר. הערת ביקורת. עדי ברמוחה: 

 שאני מדבר, אני סולו בבקשה. לא, לא, אז בלי הערות. כ איל מימון: 

 בבקשה. עדי ברמוחה: 

מיליון שקלים זה תוספות שכר, סליחה, תוספות בגין משרות חדשות שהן  6תודה.  איל מימון: 

. 2017-ולא מומשו ויש כוונה כן לממש אותם ב 2016-מתוכננות וחלקם זה משרות שהיו מתוכננות ב

מיליון שקלים תוספות  23-ן בהוצאות  מפעולות יש לנו כהלאה. לגבי עלייה בהוצאות מפעולות. גם כא

לפעולות, כאשר גם בתוך התוספות מפעולות יש תוספת שנובעת מעדכוני שכר. מכיוון שיש החלטה להעלות 

את שכר המינימום וחלק גדול מנותני השירותים לעירייה  הם קבלנים שהם מעסיקים עובדים בשכר 

לשכר המינימום, אז בתוך הגידול בפעולות של אותם קבלנים או ספקים, מינימום וההסכמים איתם צמודים 

מיליון שקלים שנובע מזה שבעצם יש עדכון של שכר המינימום. אז אם אנחנו מסתכלים  5-יהיה גידול של כ

מיליון שקלים נובעים   21 -מיליון שקלים, כ 5מיליון שקלים ועוד  16בעצם על כל המכלול, אז זה 

מיליון שקלים זה תוספות שכר סטטוטוריות שאין לנו שום שיקול דעת ואם  11שמתוכם  מתוספות שכר

אנחנו רוצים או לא רוצים לממש אתם,  אנחנו פשוט עושים את מה שהחוק מחייב אותנו לעשות. מעבר 

 לכך, יש כמובן תוספות בכלל הפעילויות האחרות, אם זה בגינון, אם זה  בהנדסה. זאת אומרת אנחנו, כל

הפירוט המפורט יוצע בתוך ספר  התקציב, אני לא אפרט כאן כי זה מורכב מהרבה מאוד  מספרים קטנים. 

מיליון שקלים שנובעים, זה בעצם סוג של גידול בהוצאה אבל  זה לא בדיוק, אלא מדובר בהעברת  1.6-יש כ

ווח בספרי העירייה הפעילות של רשות החנייה לחברה הכלכלית ואותה רשות חנייה מייצרת סוג של מר

ועכשיו המרווח הזה יהיה חלק מהמרווח שיהיה בספרי החברה הכלכלית. אז זה לגבי עיקרי הגידול. אני רק 

כאן גם רוצה להוסיף שבספר התקציב יש את דבר הגזבר ושם יש על פני  לא מעט, זאת אומרת יש 

ברים, אז גם כאן אני מניח שקראתם התייחסות כמעט לכל הסעיפים המרכזיים שבהם יש שינויים. יש שם הס

לגבי תקציב הפיתוח, אז תקציב הפיתוח המתוכנן ואני מניח שאם תשאלו, אז תקבלו תשובה. הלאה. 

 מיליון שקלים, 116עומד על  2017להתממש בשנת 

 אתה מציג את תקציב הפיתוח? זה צריך להיות מופרד בין תקציב לתקציב פיתוח. אמיר כוכבי: 

 אני לא שומע.  איל מימון: 

 הדיון בדרך כלל מופרד בין תקציב לתקציב פיתוח. אמיר כוכבי: 

 כרגע זה לא דיון. זה הצגה, אחרי זה ייכנסו לדיון, אבל אני רק מציג. איל מימון: 

 אם דיון נפרד, אז למה ההצגה?  אמיר כוכבי: 
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 למה ההצגה לא יכולה,  עדי ברמוחה: 

 אש המועצה. כל אחד יכול להעיר. תמשיך הלאה, קדימה.סליחה, יש פה את יושב ר חי אדיב:

אנחנו נדון על תקציב הפיתוח בנפרד, אבל הוא מציג את כל ה, זה לא משנה בעיקרון, אם  חיים שאבי:

 לכם זה משנה,

 לנו זה משנה. אמיר כוכבי: 

 לכם זה משנה, אז יהיה תקציב הפיתוח. חיים שאבי:

 למה יש לשנות? חי אדיב:

 מדובר על שקף אחד. : איל מימון

 תגמור את הכול.  חי אדיב:

 זה שקף אחד,  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 הדיון הוא בנפרד, בכל מקרה.  חיים שאבי:

אחוז זה לטובת פרויקטים בתחום  49-מיליון שקלים, מתפצל כ 116סך התקציב עומד על  איל מימון: 

 החינוך והספורט. 

 פשר לראות אותו? אם זה שקף אחד, א אמיר כוכבי: 

 סליחה? איל מימון: 

 אם זה שקף אחד, אפשר לראות אותו? אמיר כוכבי: 

 הנה הוא.  איל מימון: 

 אני לא רואה. לא רואה מקרוב.  אמיר כוכבי: 

 אני לא רואה מרחוק.  חיים שאבי:

בתחום מיליון שקלים מתוך הסכום לטובת פרויקטים  57אחוזים,  49אז כמו שאמרתי,  איל מימון: 

מיליון שקלים לטובת חזות עיר וטבע עירוני ותשתיות  תחבורה תאורה ונכסים  17החינוך והספורט. 

 אחוז. זאת המצגת.  36-מיליון שקלים כ 41ציבוריים, 

 תודה. טוב, אנחנו נתחיל במי? נוה? חיים שאבי:

 אני אדבר בהמשך. נוה גור:

 מה זה תדבר בהמשך? חיים שאבי:

 בהמשך. נוה גור:

 אנחנו מתחילים מימין. ויתרת על זכות הדיבור? חיים שאבי:

 אני לא מוותר.  נוה גור:

 אז מאיר, דבר. נתחיל משמאל.  אנחנו מתחילים מימין בדרך כלל.  חיים שאבי:

 אנחנו מרכזיים, לא ימניים.  עדי ברמוחה: 

דיבור, נקודה. אתה לא רבותיי, פונים אליכם, אתם לא רוצים לדבר, אני לוקח את זכות ה חי אדיב:

 רוצה, 

 אנחנו לא שואלים אותך.  נוה גור:

 אנחנו, אנחנו לא,   חיים שאבי:

 אנחנו ננהל את הדיון, נוה גור:

 דקות.  10אתה לא יכול, אתה לא יכול לנהל את הדיון. אם אתה רוצה לדבר, יש לך  חיים שאבי:

 מה הבעיה?  מאיר חלוואני: 

 לדבר?  מאיר, אתה רוצה חיים שאבי:

 אתה רוצה לדבר?  חי אדיב:

 אפשר יותר מאוחר לדבר? מאיר חלוואני: 

 הלאה, קדימה. עדי, קדימה, הבמה שלך.  חי אדיב:

 עדי, כל הכבוד על הבגרות.  אופיר:

 תודה. בניגוד לעוד כמה. אני מתחילה, עדי ברמוחה: 

 ה.אז לפני שאת מתחילה, אני מבקש מאף אחד שלא יפריע ל חיים שאבי: 
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אני גם רוצה להבהיר מה שאולי לא הבנתם ממה שחיים אמר. יש פה, כל מנהלי האגפים  חי אדיב:

יושבים פה. הם רושמים כל הערה שלכם, כל הסתייגות שלכם ובסוף התהליך, כי כל אחד יש לו, יכול לדבר 

חד ידבר בזמן שלו על תרבות או כל נושא, אז מנהל התרבות יעשה וייתן תשובה על הכול ביחד, ולכן כל א

 ויגיד מה שהוא רוצה. קדימה. 

 טוב, אז אני הכנתי את הרשימה של ההסתייגויות ואני אתן לכם אותה אחר כך.    עדי ברמוחה: 

 אני רוצה שתקריאי אותה לפרוטוקול. חי אדיב:

 ברור שאני אקריא אותה. עדי ברמוחה: 

 או קיי. חי אדיב:

רוצה לפני, שאלה קטנה לגזבר. בדברי ההסבר שלך בעמוד ג' סעיף  אני גם רוצה. אני רק עדי ברמוחה: 

 , אני אשמח אם תסביר אותו רגע, כי משהו שם בניסוח קצת לא יושב לי טוב. 5

 איפה? איל מימון: 

 , העברה מקרן פיתוח. 5בעמוד ג' סעיף  עדי ברמוחה: 

 מיליון שקלים שדיברתי עליהם. 45זה אותם  איל מימון: 

רגע, או קיי, אני שמעתי את המספר. משהו בניסוח, העלייה בעיקרה נובעת מעליית הוצאות  ה: עדי ברמוח

 מחלקת הנדסה?

נכון, כן. אנחנו על פי החוק, אנחנו יכולים להעביר לטובת קרן פיתוח, לטובת התקציב  איל מימון: 

אנחנו מפעילים אותה אחוזים. יש איזושהי נוסחה ש 15השוטף כיסוי של הוצאות אגף ההנדסה בתוספת 

ואפשר להעביר. אנחנו מתקצבים את המקסימום. היה ונצטרך את המקסימום, נשתמש בו. היה ונוכל 

 להסתדר בפחות מזה, לא נעביר את כל הסכום. התקצוב  נעשה על המקסימום. 

 ההוצאה זה בעקבות ה..? אביבה גוטרמן: 

 גם זה יש הסברים.  איל מימון: 

 )מדברים יחד(

אני רואה שבסוף הסעיף פירעון מלוות,  10ועוד שאלה על דברי ההסבר שלך, סעיף  רמוחה: עדי ב

מיליון שקלים שלא ראיתי שהיא נכנסה לטבלה של תקציב הפיתוח.  30הלוואת פיתוח נוספת בגובה של 

 למה? 

 תקבלי תשובות בסוף.  חיים שאבי:

 או קיי, אז תתחילו לרשום. עדי ברמוחה: 

 מה זה?  אמיר כוכבי: 

 רושמים, רושמים. חי אדיב:

 או קיי. אז פירעון מלוות, יש פה, עדי ברמוחה: 

 את שואלת את אותן שאלות. לא חבל על הזמן? אמיר כוכבי: 

 אין דבר.  עדי ברמוחה: 

 אתה רוצה לחזור? תקבל תשובה. חיים שאבי:

 אין תשובה. אמיר כוכבי: 

 הלוואת פיתוח,  עדי ברמוחה: 

 ותיי, נגמר הוויכוח.רב חי אדיב:

אני לא מבין את צורת ההתנהגות הזאת. אפשר היה לנהל את זה גם בשיחת סקייפ את  אמיר כוכבי: 

 הישיבה הזאת.

 הם היו מעדיפים אגב.  מאיר חלוואני: 

 אני לא מבין למה אתם לא מביאים קצת .. אמיר כוכבי: 

 פריע לך, בסדר.עדי, אני מחכה לך. הוא חבר שלך והוא רוצה לה חי אדיב:

 אני רוצה מאוד לקיים הליך דמוקרטי לפחות, אמיר כוכבי: 

 עדי להמשיך. חי אדיב:

 אין פה קיום של ההליך הדמוקרטי. אמיר כוכבי: 

 אם אני הייתי מנהלת הישיבה אז, עדי ברמוחה: 

 אל תהייה ... אמיר כוכבי: 
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 את לא מנהלת את הישיבה. חי אדיב:

 או קיי.  עדי ברמוחה: 

 את משדרת, תשדרי. בבקשה. חי אדיב:

 תוביל דרך ותהייה לא דמוקרטיה,  אמיר כוכבי: 

 אתה מוכן לא  להפריע לה? חיים שאבי:

 תנו לאנשים לדבר. אמיר כוכבי: 

 אבל תן לה לדבר. חיים שאבי:

 תקשיב, תקשיב, יש דברים, אמיר כוכבי: 

 אתה באת להפריע?  חיים שאבי:

 , חבר מועצה אמיר כוכבי: 

 באת להפריע? חיים שאבי:

 חבר מועצה לא צריך, אמיר כוכבי: 

 זה הזמן שלה. חיים שאבי:

 אתה מבזבז את הזמן שלה אבל. אמיר כוכבי: 

 אתה מפריע לה. חיים שאבי:

 .. עכשיו, אמיר כוכבי: 

 אתה מפריע לה עכשיו. חיים שאבי:

דקות שאתה מצפה  10-ק להגיד אותן בהסתייגויות, איך היא תספי 40אם לה יש עכשיו  אמיר כוכבי: 

 ממנה להגיד? 

 .60יש לי  עדי ברמוחה: 

 . איך היא תספיק  להגיד אותם? 60הנה, יש לה  אמיר כוכבי: 

 הלאה. חי אדיב:

 עכשיו, אם אתה גם עושה הסתייגויות,  אמיר כוכבי: 

 עדי? חי אדיב:

מדובר על הסתייגויות, מדובר על הסתייגויות אני לא רוצה להיכנס לעניין ההסתייגויות. כש חיים שאבי:  

 בודדות.

 לא,  אמיר כוכבי: 

 אתם חשבתם שאתם ממציאים את הגלגל. חיים שאבי:

 אין דבר כזה.   אמיר כוכבי: 

 אנחנו מחליטים מה שאנחנו רוצים. : נדב דואני

 )מדברים יחד(

 טוב, בואו, אל תפריעו לה. חיים שאבי:

שאתה לא מסוגל לכוון את לוח הזמנים של הישיבה הזאת, אז תגיד יש לי אם נוצר מצב  אמיר כוכבי: 

 בעיה לכוון את לוח הזמנים של הישיבה הזאת.

 הוא לא רוצה שתדבר.  יגאל הררי:

 עדי, את מוכנה לדבר ושלא יפריעו לך החברים שלך? חיים שאבי:

 אבל אתה זה שמונע ממנה.  אמיר כוכבי: 

 אני לא מונע. חיים שאבי:

 אתה גם מונע תשובות. יר כוכבי: אמ

 אני לא מדבר. חיים שאבי:

 חיים, אתה מונע תשובות אבל. אם יש שאלות ויש תשובות, אז שיהיו תשובות במקום.  אמיר כוכבי: 

 כוכבי, אני  מזהיר אותך פעם אחת להפסיק להפריע בניהול הישיבה.  חי אדיב:

 אתה מזהיר אותי?  אמיר כוכבי: 

 תמשיכי לשדר. אני מזהיר אותך, כן. עדי, חי אדיב:

 באיזה מובן אתה מזהיר אותי?  למה, מה תעשה?  אמיר כוכבי: 

 הלאה, קדימה. חי אדיב:
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 מה אתה מזהיר אותי? אתה מזהיר אותי מדיבור? אמיר כוכבי: 

 אני  מזהיר אותך להפסיק להפריע. חי אדיב:

יא מופיעה בפרוטוקול עכשיו, אני מצפה ממך אני לא הבנתי את ההזהרה הזאת. מאחר וה אמיר כוכבי: 

 להסביר אותה. 

 אדוני היועץ המשפטי, חי אדיב:

 מה זה אומר,  אמיר כוכבי:  

 כמה פעמים אני יכול להזהיר אותו כדי להעיף אותו?  חי אדיב: 

 שלוש, שלוש אתה צריך להזהיר אותי. אמיר כוכבי: 

 ע.יפה, אז פעם אחת הזהרתי אותך, תירג חי אדיב:

 לא צריך יועץ משפטי בשביל זה.  אמיר כוכבי: 

 זה מה שאתה מבין.  חי אדיב:

 אתה יכול לדעת את זה לבד, אתה מבין?  אמיר כוכבי: 

 הלאה, קדימה.  חי אדיב:

 אתה באת להפריע?  חיים שאבי:

 אתה היית אמור לדעת. אני לא מבין על מה ראש העירייה הזהיר אותי עכשיו, אמיר כוכבי: 

 על זה שאתה מפריע. ים שאבי:חי

 תן לי תשובה.  אמיר כוכבי: 

 על זה שאתה מפריע.  חיים שאבי:

ראש העירייה מסרב לתת לתושבי, לחברי מועצת העיר להביע את ההסתייגויות שלהם  אמיר כוכבי: 

 מהתקציב. 

 אתה לא מביע הסתייגויות. חי אדיב:

 אני מנסה לדאוג לזה, אמיר כוכבי: 

 ה מפריע לעדי לדבר.את חי אדיב:

 שאנחנו נוכל להסתייג וגם לדבר על התקציב באופן כללי. אמיר כוכבי: 

 אתה מפריע לעדי לדבר. חי אדיב:

 הוא רוצה למנוע את זה,  אמיר כוכבי: 

 לא,  חיים שאבי:

 לא, לא רוצים למנוע את זה. חי אדיב:

 הוא חושב שהוא מאיים עלי באזהרה,  אמיר כוכבי: 

 זמן הזה שאתה מבלבל את המוח, יכולת לתת  לה לדבר.ב חי אדיב:

 אז אני אשתוק. הוא לא מבין שזה רק מעודד אותי להמשיך. אמיר כוכבי: 

 תקשיב רגע. חיים שאבי:

 במקום לבוא ולהיות דמוקרט, אמיר כוכבי: 

 כוכבי, אתה באת להפריע היום?  חיים שאבי:

 לא.  אני באתי להסתייג. אמיר כוכבי: 

 אז תן לה, אתה בא להפריע. אבי:חיים ש

 אני רוצה להסתייג. אמיר כוכבי: 

 אז תסתייג.  חיים שאבי:

 אבל אני רוצה להסתייג, אמיר כוכבי: 

 אף אחד לא מונע ממך. חיים שאבי:

 מכל הסעיפים שמהם אני רוצה להסתייג. אמיר כוכבי: 

 אין בעיה. חיים שאבי:

 ני יכול להסתייג איקס זמן,ואתה לא תבוא ותגיד לי שא אמיר כוכבי: 

 אני אמרתי? חיים שאבי:

 דקות להסתייגויות. 10כן, אתה אמרת  אמיר כוכבי: 

 ומה אני אמרתי? אני אמרתי? חיים שאבי:
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 אתה מנהל את הישיבה.  אמיר כוכבי: 

 אני אמרתי? חיים שאבי:

 הוא אמר, הוא יושב לידך, ממלמל.  אמיר כוכבי: 

 מר,היועץ המשפטי א חי אדיב:

 דקות.  10דקות,  10ממלמל לידך,  אמיר כוכבי: 

 טוב. חיים שאבי:

 חיים בוא,  אמיר כוכבי: 

 תן לעדי לדבר. חיים שאבי:

 או שיהיה פה דיון, אמיר כוכבי: 

 נגיע אליך ואז אנחנו נקשיב לך.  חיים שאבי:

 ופנה אלי ראש העירייה והזהיר אותי,  אמיר כוכבי: 

 נייה להפרעה.חי, קריאה ש יגאל הררי:

 בפרוטוקול, אמיר כוכבי: 

 תקשיב,   חיים שאבי:

 אני רוצה לדעת על מה הוא הזהיר אותי. אמיר כוכבי: 

 אני אגיד לך, על זה שאתה מפריע. אתה מפריע. אתה לא מבין שאתה מפריע?  חיים שאבי:

 אתה עדיין לא הוא, יש לך שאיפות להיות הוא,  אמיר כוכבי: 

 לא. חיים שאבי:

התקרבת בכיסאות אליו, זה בסדר. אתה עדיין לא הוא.  הוא הזהיר, שייתן תשובה על מה  מיר כוכבי: א

 הוא מזהיר.

 אתה באת להפריע? חיים שאבי:

 אין תשובה?  אמיר כוכבי: 

 באת להפריע?  חיים שאבי:

 הלאה, עדי? הבמה שלך.  חי אדיב:

 דקות.  8יש לך  חיים שאבי:

 למה? עדי ברמוחה: 

 כי ... שאבי: חיים

 לא כולל ההסתייגויות.  נדב דואני: 

 לא. עדי ברמוחה: 

 לא כולל ההסתייגויות. חיים, אמרנו את זה.  נדב דואני: 

 כולל הכול. יגאל הררי:

 לא כולל. קבענו סדרי דיון. נדב דואני: 

 פה שום דבר. חליטלא קבענו פה כלום. אתה לא מ יגאל הררי:

 מה שקבעת. חיים, זה לא  נדב דואני: 

 יגאל עזוב. חיים שאבי:

 חיים,  .. נדב דואני: 

 טוב עדי,  יאללה, בואו נכבד את הישיבה.  חיים שאבי:

 קדימה.  חי אדיב:

 אז,  עדי ברמוחה: 

 אמרת שתאפשר יותר.מאיר חלוואני:  

פת בגובה של איזה יופי שכל רגע מישהו אחר .., עמוד ה' פירעון מלוות, הלוואת פיתוח נוס עדי ברמוחה: 

 מיליון שקלים איננה נכללת במקורות מימון של התב"רים, אני שואלת. ולהתחיל להקריא לכם סעיפים?  30

 מה שאת רוצה. חיים שאבי:

 איך אתם רוצים? באיזה צורה זה ייעשה? מה נוח לכם? עדי ברמוחה: 

 דקות. 10כמו שבא לך,  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(
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 דקות. 10ה, מה שבא ל   יגאל הררי:

 מספר סעיף, שם סעיף.  ניצה משה: 

 לשכת מנכ"ל, השכר הקובע.  1611000.110 עדי ברמוחה: 

 רגע, רגע, איזה סעיף? אני רוצה לראות את ההסתייגויות שלך, לא להסתייג עליהם גם. אמיר כוכבי: 

 או קיי,  עדי ברמוחה: 

 אתה צריך לעשות את העבודה? נדב דואני: 

 אם הם לא עושים את העבודה, אמיר כוכבי: 

 הם  יעשו את העבודה. נדב דואני: 

 אז תתחילו מההתחלה, זה מסודר לפי הסדר.  עדי ברמוחה: 

 אין שם כפילויות. נדב דואני: 

 אז זה לפי הסדר. אני אעזור לכם. עדי ברמוחה: 

 אז רגע, איזה סעיף זה היה?  אמיר כוכבי: 

 אחוז.  19כ"ל השכר הקובע, עלייה של לשכת מנ 1611000.110 עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 יש בעיה עם ההסתייגויות שלך. אמיר כוכבי: 

 כן, מה?  עדי ברמוחה: 

 .. מה עושים עם זה.   אמיר כוכבי: 

 לא, לא. חיים שאבי:

 לא, לא, יש דיון מקביל.  אמיר כוכבי: 

 )מדברים יחד(

 . זה נרשם ואת תקבלי תשובה. תמשיכי חיים שאבי:

 לא, מה זה תשובה? זה הסתייגות.  אמיר כוכבי: 

 לא, בואי, את רוצה שהם יפריעו לך?  חיים שאבי:

 מסביב.  אלימותלהוריד, להוריד את המפלס של ה עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 עדי, המספר  נרשם. הנושא נרשם.  ניצה משה: 

 בסוף תקבלי תשובה.  חיים שאבי:

 את זה גם מודפס.אתם תקבלו  עדי ברמוחה: 

 מעולה. חיים שאבי:

 הכול מסודר. עדי ברמוחה: 

 מעולה. חיים שאבי:

אחוז. סעיף  200לשכת מנכ"ל עבודות קבלניות, עלייה של  1611000.750סעיף  עדי ברמוחה: 

אלף.  100-ל 192-אלף ש"ח. לאיזה מטרה? תיקנתי מ 100לשכת מנכ"ל הוצאות מוטמעות  1611000.990

 יש? 

 כן. ב:חי אדי

אחוז. על כמה רכבים מדובר  48הנהלה, ליסינג תפעולי, עלייה של  16111100.735סעיף  עדי ברמוחה: 

אחוז. למה? סעיף  15לשכת ראש העיר, השכר הקובע, עלייה של  1611200.110אני מבקשת לדעת. סעיף 

אחוז,  6קל, הורדתם אלף ש 40אחוז, גם ככה זה עומד על  6קידום מעמד האישה, הורדתם  1611400.780

הכול, כל הסעיף הזה, כל הסעיף הזה, לשכת סמנכ"ל, לבטל את כולו מבחינתי. לא  1611500למה? סעיף 

אותו כנ"ל, הכול, לשכת סמנכ"ל חינוך וחברה,  1611600רלוונטי, לא שירותי, לא נחוץ, לבטל. סעיף 

טי ולא נחוץ, בזבוז של כספים. סעיף במיוחד כל ההעברות שעשיתם.  לבטל את כל הסעיף הזה. לא רלוונ

 דובר הוצאות פרסום, 1611400.550אחוז. למה? סעיף  48דובר השכר הקובע, עלייה של  1614000.110

 למה? חיים שאבי:

אחוז.  83אחוז. כאילו הוספתם בשכר, הוספתם גם בהוצאות פרסום עוד  83הגדלה של  עדי ברמוחה: 

אחוז, הכפלה. סעיף  100וצאות משרדיות, תוספת של ייעוץ משפטי, ה 1617000.560סעיף 

אחוז. מותר להגיד למה? סעיף  60תקשורת ומחשוב, השכר הקובע. עלייה של  1.768000.110
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  1622000.750משרות. סעיף  4אחוז, תוספת של  49שומה השכר הקובע, תוספת של  1622000.110

בנוסף לתשלום שמשלמים לקבלן שזכה במכרז, אחוז.  האם זה  111שומה, הוצאות מדידות, תוספת של 

 מיליון.  2.5-מיליון תוספת בתקציב. כבר עברו את ה 1.5לקבלנים?  מדובר על 

 אל תפריעו לה בבקשה.  חיים שאבי:

 :  לא מפריעים לה.נדב דואני

 , יגאל הררי?1622סעיף  עדי ברמוחה: 

 סליחה. יגאל הררי:

אחוז  178מחלקת שומה, ליווי של הסקר מדידות,  1622000.751י.תודה. אני סולו. למדת עדי ברמוחה:  

-משרות בנוסף ל 4אחוז, תוספת של  40גביית שכר הקובע ופה בתוספת של  1623000.110תוספת. סעיף 

תקבולים, אני אגיד  1212300.690משרות. סעיף  9. סך הכול תוספת של 2016משרות שהיו בשנת  5

הצפי וכרגע הורידו. אני ₪ היה מיליון  2016ההכנסות ממחזור, בתקציב לכם איפה הבעיה שלי פה, זה 

רישוי עסקים, עבודות קבלניות, תוספת של  1.713000.750רוצה לדעת ממה נובע הצפי הנמוך. סעיף 

 אחוז.  1,300

 קטן, לא רציני. נדב דואני: 

אם לא התקבלו כספים זה סעיף של תקבולים, אני רוצה לדעת ה 1214300.960סעיף  עדי ברמוחה: 

ביטחון השכר הקובע. למה הורידו משרה ואין ירידה  1721000.110סעיף  ?ממשרד החקלאות בכלל.

חזות העיר, השכר הקובע, הורדתם משרה אבל הכפלתם את העבודות  1.741.000.110בתקציב? סעיף 

 הקבלניות. 

 למה? חיים שאבי:

יר, עבודות קבלניות, מה פה קורה פה? סעיף חזות הע 1741000.750ולכן סעיף  עדי ברמוחה: 

אלף שקל לחודש. למה? סעיף  28-גנים ונוף השכר הקובע. תוספת משרה בכ 1.746000.110

אחוזים. לא דיברת בתחילת  71, זה סעיף מעניין, אחזקת מזרקות ופסלים. תוספת של 1.746300.750

 הדברים שלך בהסברים על יציאה למכרזים? 

 ברתי בהסבר.די איל מימון: 

הכול. פארק הוד השרון. יש לו תוכנית עסקית. אני מבקשת  לדעת מה  1.746250סעיף  עדי ברמוחה: 

אחוז. על מה? למה? תרבות  700שילוט עבודות קבלניות. תוספת של  1762000.752הצפי האחזקה. סעיף 

בינה למה הוא נעלם. סעיף אלף שקלים. למה הירידה? אני לא מ 25במקור של  2016-הדיור, היה תקציב ב

אלף שקלים לעבודות קבלניות. דואגים  400הכול. איכות הסביבה. הורדתם משרה והוספתם  1.8790000

 לעבודה.

 דקות אחרי הזמן. 2עדי, את כבר  חיים שאבי:

 אני רק בדף השני.  עדי ברמוחה: 

 זה הסתייגויות אבל. נדב דואני: 

 ה. ההסתייגויות זה בלי ז אמיר כוכבי: 

 רגע, רגע, תנו לי, שנייה אמיר,  עדי ברמוחה: 

 אתה לא תפריע לה. דקה.  חיים שאבי:

 רגע, רגע, עדי ברמוחה: 

 דקות אחרי הזמן.  2את  חיים שאבי:

 רגע. עדי ברמוחה:  

 אני רק מראה לך כמה אנחנו בסדר. חיים שאבי:

 ניתן  לך תעודה בסוף הישיבה. נדב דואני: 

 קודם כל,אני  עדי ברמוחה: 

 דקות. 2אבל יש לך עוד  חיים שאבי:

 שנייה, אני קודם כל מקריאה בקצב הכתבה. עדי ברמוחה: 

 תקבלי תשובות לא בקצב הכתבה. חיים שאבי:

 לא, לא, אני מקריאה בקצב הכתבה היות ואתם כותבים, אז אני משתדלת מאוד לדבר לאט, עדי ברמוחה:  

 אז אנחנו נותנים לך. חיים שאבי:
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 לאט וברור שלא תהיינה טעויות.  י ברמוחה: עד

 הוויכוח הזה ייקח יותר זמן. נדב דואני: 

 דקות. 2קחי בחשבון שיש לך עוד  חיים שאבי:

 אני, אתה תיקח בחשבון שאני, עדי ברמוחה: 

 דקות מעל הזמן המותר. 4שזה  חיים שאבי:

אני   1.309000.220סביבה שזה סעיף הכול טוב. אני אסיים את זה. בתקבולים באיכות ה עדי ברמוחה: 

.. השכר הקובע. תוספת של משרה.  1.94000.110רוצה להבין ממה נובעת העלייה בצפי ההכנסות. סעיף 

פיקוח עירוני, שכר זמני. משרה אחת ירדה ולמרות זאת יש שם  1.781000.210כן אביאל? יופי. סעיף 

 עלייה. סעיף, 

 )מדברים יחד(

 שאבי, אתה שם לב שמפריעים או שאתה לא בפוקוס? חיים  עדי ברמוחה: 

 אני מבקש לא להפריע. חיים שאבי:

 אז תבקש.  אתה מוזמן לבקש.  עדי ברמוחה: 

 יש לך דקה אחרונה. חיים שאבי:

 לא, ממש לא. עדי ברמוחה: 

 את לא מנהלת את הישיבה ואני נותן לך מעל, מעל הצופה.  חיים שאבי:

 אני אסיים. עדי ברמוחה: 

 לא, הסיכום, נוה גור:

 יש גבול לכל תעלול.  חיים שאבי:

 היה סיכום. נוה גור:

 אני אסיים.  עדי ברמוחה: 

 דקות. די.  15דקות. נתנו לה  10תקשיבו, לכל אחד יש  חיים שאבי: 

 דקות בלי הסתייגויות. 10אבל חיים, אמרנו  נדב דואני: 

 ההמצאות האלה?  דקות בלי הסתייגויות. מה זה 10אין  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 אנחנו לא .. חיים שאבי:

 חיים, זה לא בסדר. נדב דואני: 

 אנחנו לא בעניין המצאות.  חיים שאבי:

 אתה הבטחת. נדב דואני: 

 לא. חיים שאבי:

 התחייבת. נדב דואני: 

 דקות להגיד מה שאתם רוצים, כולל הסתייגויות.  10-אמרתי אתם יכולים ב חיים שאבי:

 חיים, להזכיר לך?  ב דואני: נד

 אל תענה לו.  יגאל הררי:

 יש לך דקה. חיים שאבי:

 חיים, שאלתי אותך פעמיים,  נדב דואני: 

 יש לך דקה. חיים שאבי:

 אתה מתכוון לזה. חיים, אתה לא רציני. התחייבת לי משהו.  נדב דואני: 

 דקה. חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 ייך אז תביאי את זה ונרשום את זה. כדי שנכבד את בקשות חי אדיב:

 אני אמרתי, אתם תקבלו את הכול מודפס. עדי ברמוחה:  

 דקות. 2.. עוד  חי אדיב:

 אני אמרתי, אתם תקבלו את זה מודפס. עדי ברמוחה: 

 אז תביאי את זה, למה להקריא?  אנחנו נענה לך. חיים שאבי:
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דפס, אתה אמרת לי תקריאי לפרוטוקול. אני מקריאה רגע, רגע, אני אמרתי, אתם תקבלו מו עדי ברמוחה: 

 לפרוטוקול.

 יש לך, חיים שאבי:

 חיים שנייה, אני מדברת עם ראש העיר. עדי ברמוחה: 

 יש לך דקה. חיים שאבי:

 תרגיע.  עדי ברמוחה: 

 דקה. חיים שאבי:

אני ממשיכה. סעיף  אני מדברת, נכון? אז תרגיע. אל תעמוד לי עם סטופר. אתם ממשיכים, עדי ברמוחה: 

 פיקוח עירוני, שקט,  1.781000.750

 )מדברים יחד(

רשות החנייה, השתתפות  1.943000.810אחוז. סעיף  208עבודות קבלניות, תוספת של  עדי ברמוחה: 

מינהל הנדסי,  1.731000.750החברה הכלכלית, אני  מבקשת הסבר על זה, אני לא מבינה מה זה. סעיף 

 אחוז, מיליון שקל.  208תוספת של עבודות קבלניות, 

 או קיי. חיים שאבי:

 לא סיימתי . עדי ברמוחה: 

 תודה. חיים שאבי:

 לא. עדי ברמוחה: 

 לא, די. חיים שאבי:

 סעיף,  עדי ברמוחה: 

 תודה.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 עדי, עדי, חיים שאבי:

 תודה רבה. יגאל הררי:

 יגאל, אתה אל תתערב.  עדי ברמוחה: 

 תודה רבה. יגאל הררי:

 אם את רוצה,  חיים שאבי:

 לא. עדי ברמוחה: 

 תודה רבה. יגאל הררי:

 תביאי את ההסתייגויות, תקבלי תשובות. לא יותר מזה.  חיים שאבי:

 יש לך פה טעות  יסודית. עדי ברמוחה: 

 לא יותר מזה . חיים שאבי:

 ,כי אני ביקשתי בתחילת הדברים שלי  להגיד עדי ברמוחה: 

 דקות מעל המותר. 5לא יותר מזה, סליחה. זהו, נתנו לך  חיים שאבי:

ראש העיר אמר שאני אקריא את זה לפרוטוקול אז אני ממשיכה להקריא את זה  עדי ברמוחה: 

 לפרוטוקול,

 או קיי, לא. חיים שאבי:

 אני  ממשיכה. עדי ברמוחה: 

 רוצים אלא נצמדים לחוק. זה לא, תקשיבי, אנחנו לא חיים לפי מה שאתם  חיים שאבי:

 חיים, אבל אתה הבטחת. נדב דואני: 

 דקות. זהו.  10נאמר לכם  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 נגמר, הלאה. חי אדיב:

 אתה אמרת שאני אקריא, אז אני בחצי הדף השני. עדי ברמוחה: 

 תעבירי לפה. אם זה רשימה כזו ארוכה, את לא תקריאי, נקודה. חי אדיב:

 לא.  :חיים שאבי

 )מדברים יחד(
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 חיים, התחייבת. נדב דואני: 

 דקות.  10 חיים שאבי:

 זה ייקח עוד דקה. עדי ברמוחה: 

 עוד דקה, אין בעיה. חיים שאבי:

 לא עוד דקה, לא מסכים. יגאל הררי:

 לא, די יגאל. חיים שאבי:

 שזה  יתנהל,  לא, בכוח לא הולך פה כלום. לא.  לא רוצה. לא רוצה. אני לא מוכן יגאל הררי:

 תן לה עוד דקה. חיים שאבי:

 בבריונות.  יגאל הררי:

 עוד דקה זה בסדר.  חיים שאבי:

 מה זה הדבר הזה? יגאל הררי:

 יגאל, תן לה. חיים שאבי:

 .15דקות לכל אחד, נתת  10 יגאל הררי:

 אתה צודק, אבל תגלה אורך רוח. חי אדיב:

עת מה זה. אני לא יודעת מה זה  נשר. סעיף , נשר, אני מבקשת  לד29עמוד  עדי ברמוחה: 

משרות ולמרות זאת  יש עלייה בתקציב. סעיף  3מחלקת חינוך השכר הקובע, קיצוץ  1811100.110

 בית ספר לאומנויות, השכר הקובע, האם הוא לא עבר לניהול עצמי?  1.813210.110

 לא. יגאל הררי:

משרות. סעיף  5השכר הקובע, קיצוץ של  תיכון הדרים, 1.1815200.100סעיף  עדי ברמוחה: 

1.815210.110 , 

 לא מספיקים לכתוב.רגע, עדי, עדי,  ניצה משה: 

 )מדברים יחד(

 אבל הם הקציבו לי דקה. תחליטו, אז או שאנחנו, אתה רואה? בקצב הכתבה, תהייה נינוח, עדי ברמוחה: 

 אני נינוח.  חיים שאבי:

 ליחה.דקות, ס 10לא, לא, יש לך  חי אדיב:

 אבל הן לא מספיקות לכתוב. עדי ברמוחה: 

אז הן לא מספיקות. תעבירי את הפרוטוקול לפה, נכבד אותך, את כל ההערות שלך ונטפל  חי אדיב:

 בזה. זה הכול.

, פעם עשירית, אני  מבקשת 37משרות. עמוד  2השכר הקובע, קיצוץ של  רמוןתיכון  עדי ברמוחה: 

ע מה, אני אעביר להם הכול, אני רוצה רק להגיד דבר מאוד מאוד חשוב שיעברו לאגף רווחה. אתה יוד

מבחינתי. שוב, אתם משתמשים במושג זקן, מפגר. די. תרדו מהאולימפוס. תתחברו לעם. ירדנו כבר, דיברנו 

על זה בתקציב הקודם. זה בושה שאתם ממשיכים להשתמש בהגדרות האלה. לא משתמשים במילה מפגר 

 וזקן. 

 יחד()מדברים 

 הגדרות של המדינה. וז  חיים שאבי:

 לא.  עדי ברמוחה: 

 ...החוברות כבר היו מודפסות לא שלנו. עבר חוק, כשעבר החוק  חיים שאבי:

 שינו את זה כבר בתקציב הקודם. בתקציב הקודם הערנו את זה. עדי ברמוחה: 

 אנחנו נבדוק ונוסיף את ההערה שלך לתשומת לב. חיים שאבי:

 הערנו את זה בתקציב הקודם. : עדי ברמוחה

 אין בעיה. חיים שאבי:

 עכשיו, אני  פוטרת אתכם כרגע מהמשך ההסתייגויות כי אני בטוחה ש,  עדי ברמוחה:  

 )מדברים יחד(

 אני  מעבירה בכתב.  עדי ברמוחה:  

 תודה. תודה עדי. נדב?  חיים שאבי:

 טוב,  נדב דואני: 
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 הגברת ברמוחה. מאיר חלוואני:  תודה חברת המועצה 

 בסוף, התודות בסוף אמרנו.  חיים שאבי:

 כן. עדי ברמוחה: 

 מאיר חלוואני:  אתה לא תגיד לי מתי להגיד תודה. 

 אני אומר תודה. חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  אה, או קיי. 

 טוב, אתה יודע, אמרת לי מקודם שבזמן שחי הציג את הפרזנטציה שלו, ראש העיר, חי נדב דואני: 

 אדיב הגיש את הפרזנטציה שלו,

 . 18:30 חיים שאבי:

 אמרת לי,  נדב דואני: 

 )מדברים יחד(

 אמרת לי  חיים שאני לא מקשיב.  עכשיו אני מ ודה, נדב דואני:  

 לא לא מקשיב, לא מסתכל. חיים שאבי:

 אבל תראה, ראש העיר חי אדיב לא מסתכל. עכשיו, זה תקציב  שלו,  נדב דואני: 

 זה הדדי. בי:חיים שא

רוצה לנהל את העיר בשנה הקרובה. הוא צריך  לעשות קמפיין עם הכסף   .ככה הוא ינהל נדב דואני: 

הזה. אז הוא לא מקשיב. תקשיב להערות שיש לנו. לא נורא, זה בסדר. זה אטימות גם אם הוא יסתכל, גם 

ריגה בהיקפים שלה. תראה, אני אם הוא לא מסתכל, הרי יש פה אטימות יוצאת מגדר הרגיל, באמת, עם ח

מסתכל על הפרזנטציה, על הגרפיקות שעשיתם, על הקווים, על האופניים, על הסימולציות של האופניים, 

על כל מיני ציורים יפים, אני מודה שלא הבנתי באיזו, באיזו עיר זה. האם זה מדובר על הוד השרון, האם 

 י זה לא הוד השרון שאני מכיר ואז אני  חושב,  דובר על אמסטרדם, על איזה עיר מדובר בכלל? כ

 כי אתה לא מסתובב בעיר נדב.   משה חנוכה: 

 ואז אני חושב,  נדב דואני: 

 אתה יותר בחו"ל  מאשר בעיר, אז אתה לא רואה מה קורה.  משה חנוכה: 

רואה שחי  לא, אני לא יותר בחו"ל, זה נכון, אבל כשאני עולה ומסתכל פה שמאלה ואני נדב דואני: 

 אדיב יושב שם כל כך גבוה, הוא לא יורד למטה כי אין צלם, רק אם יש צלם הוא יורד ואז הוא מסתובב,

 לא, לא, :משה חנוכה

ואת המציאות הוא לא מזהה, הוא לא רואה מה קורה כאן. אז זה לא העיר שאנחנו מדברים  נדב דואני: 

 עליה. זה לא אותה עיר. 

 פה לא נכון. מה שהוצג   משה חנוכה: 

משה תשמע, אין לי שום בעיה שננהל דו שיח בינינו, בשמחה ובכיף. אני אוהב אותך ואני  נדב דואני: 

 אנהל איתך שיח. אתה היית בוועדת כספים, אני לא זוכר שדיברת שם אבל אין בעיה שננהל שיח עכשיו.

 יגאל שמעון. זהאני אוהב אותך    משה חנוכה: 

באמת אני אוהב אותך, זה אמיתי. אצל יגאל זה סתם ..., אני מוכן שננהל שיח  לא, לא, נדב דואני: 

 עכשיו אבל אז אנחנו ננהל גם שיח בזמן שלך ושיח רציני.

 אל תפריע. חיים שאבי:

 אם אני לא מפריע לך, אתה לא מפריע לי?  משה חנוכה: 

ט. אני חושב שישבתי פה בשקט לי אתה מפריע. אני לא מפריע. אני חושב שישבתי פה בשק נדב דואני: 

 בלי להפריע, נתתי לכולם לדבר אבל  אתה תחליט איך אתה רוצה שזה יתנהל. אתה רוצה ככה? 

 אני מבקש לא להפריע לא, לא, חיים שאבי:

 אני אלך עכשיו, נדב דואני: 

 אני מבקש לא להפריע לנדב.  חיים שאבי:

ז אני מסתכל על התקציב הזה ואני רואה שזה תהייה פה חגיגה בשמחה רבה, בכיף. א נדב דואני: 

תקציב שהוא נעדר חזון ונעדר אמירה, שמעבר לסיסמאות ריקות ורקובות הכול חסר תוכן. יש בו מדי פעם 

ככה איזה דבר טוב, יש פה איזה קרן אור מסוימת, אבל חוץ מזה זה תקציב של כלום. תקציב של ראש 

ש עירייה שלא באמת רוצה  לעשות טוב לתושבים, אלא לשמר עירייה שלא באמת אכפת לו. תקציב של רא
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את הקיים ואולי אפילו ללחוץ עוד יותר למטה. עוד יותר להעמיק את נטל המיסים, עוד יותר להפחית את 

השירותים, עוד יותר לתת להם .., עוד יותר משרות, עוד יותר פקידים, עוד יותר שכר, אבל בסוף אנחנו 

ה. ותראו עסקים, מקום שלישי בארץ, העסקים פה נאנקים בכלל, נאנקים תחת כתושבים לא נהנים מז

ההתנהלות שלכם. אין פה איזה רשות עסקים שמטפלת בהם, שנותנת להם מענה רציני, מה על השלט הזה 

 ומס על הכיסא הזה ומס על השולחן ועוד מס ועוד  מס, תעברו פעם אחת.

 שנה חוקים ותשנה.תעזור לנו עם הממשלה שם.  ת חיים שאבי:

חיים, אתה עובר ואתה שומע את הקולות. אולי אתה מנסה להעלות אותם למעלה אבל  נדב דואני: 

הדלת סגורה, האוזניים אטומות. אף אחד לא מקשיב כי זה לא  מעניין. העיקר לתת עוד כסף לעוד לשכת 

נו. כוכבי יופי. אני לא מבין על מה סמנכ"ל ולעוד פקיד ולעוד בכיר, כי זה מה שמעניין את ראש העירייה של

מדובר. על איזה יופי? על הזוהמה? על הלכלוך? על זה שלא מנקים פה? על זה שאין ספסלים, על זה 

שהתאורה כבויה, על מה מקבלים כוכבי יופי? עוד פעם בלוף, עוד פעם שקר. משהו שמשלמים לו כסף כדי 

כל כך גדול שאין לי ספק, אין לי ספק שזה לא יקרה.  לקבל אותו והפער בין המציאות לבין הסיסמה הוא

 יהיה לנו היכל תרבות, 2025מתקני ספורט, מה זה מתקני ספורט, 

 מחוץ לגדר ..השאירו אותנו ..  עדי ברמוחה: 

 אולם רב תכליתי,  2020, לא, 2015 נדב דואני: 

 תגיד לי, אתה חדש?  חיים שאבי:

 התחיל המשחק, נדב דואני: 

 אתה חדש פה?  י:חיים שאב

אין לי בעיה. אמרתי לך, אתה רוצה שננהל את זה איך שאתה רוצה.  אני הקשבתי בקשר  נדב דואני: 

רב, אתה רוצה שננהל פה דיון, ננהל דיון לאורך כל הארבע חמש שש השעות הקרובות. מגיעים  למשחק 

 כדורגל,

 ...ואתה היית עדי ברמוחה: 

 העירייה לפני, יצאתי, כי הייתם בחוץ,ואני שואל את ראש  נדב דואני: 

 נכון. עדי ברמוחה: 

אני שואל את ראש העירייה לפני כן, בישיבת מועצת העיר, מה יהיה עם האנשים שיבואו,  נדב דואני: 

יבואו לראות משחק כדורגל, זה הוד השרון פעם ראשונה נגד קבוצה מליגה גבוהה, יהיה מקום, אנשים עמדו 

 נדחקו, גם אתה עמדת על הגדר חיים. עמדת מאחורה, מאחורי השער. על הגדרות, אנשים 

 אז מה?  חיים שאבי:

במקום שיהיה מקום לשבת, לשבת בו, לא ביקשתי משהו מיוחד, לשבת, טריבונות, וגם  נדב דואני: 

בתוך הקואליציה יש אנשים שמסכימים עם זה, יודעים שצריכים לבנות טריבונות שאנשים יישבו בהם אבל 

זה לא נמצא. אתה מתגאה בנוער המתנדב, אתה מתגאה בבוגרים שמתנדבים. פעם איזה איש חכם אמר לי 

אתה יודע על מה זה מעיד כשהמגזר השלישי חזק, שהעירייה לא  חזקה, שהעירייה לא יודעת לתת את 

תתהדרו  השירותים האלה, אז לכן צריך מתנדבים שייתנו את השירותים האלה. אל תתגאו לי במתנדבים,

בעבודה שאתם עושים פה. תתהדרו בדברים שאתם מייצרים למען הציבור שלנו, בעבודה שאתם עושים 

, כמעט 13-במשך יום  יום. במקום זה אתם מתהדרים בנוצות של אחרים, זה פשוט דבר שרץ פה במהלך ה

תם, מה אתם השנים האחרונות, זה מה שאתם עושים כל הזמן. במקום לבוא להגיד מה אתם עשי 14-ה

נתתם. גיוס לצה"ל, בגרויות, איפה מילה טובה למורים, להורים, לתלמידים שיושבים ולומדים, להורים 

שמשלמים שיעורים פרטיים, אבל אתם בצמרת, זה לא בזכותכם, זה בזכות ההורים, בזכות הילדים. בתי 

עומק בבתי הספר השנה. איך זה ספר, אנחנו  נדבר על זה גם אחר כך בהמשך בתקציב הפיתוח. אין שיפוצי 

יכול להיות? בית ספר כמו  טל לדוגמה, שכבר שנים לא שיפצו אותו, אי אפשר ללמוד שם. איפה סדרי 

 מיליון, 15העדיפויות שלכם? לאגם עוד 

 , תל"ידרך אגב,  חיים שאבי:

 אבל את בתי הספר אתם לא משפצים, נדב דואני: 

 שופץ. אתה מדבר,  תל"י חיים שאבי:

 לפיד, לפיד, סליחה,  נדב דואני: 

 אה, חיים שאבי:
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לפיד לא שופץ, סליחה, לפיד לא שופץ, לפיד לא שופץ, אי אפשר ללמוד שם, אי אפשר  נדב דואני: 

מיליון שקלים אתם תתנו לאגם בגלל הגחמות של ראש העירייה, פתאום אנחנו מגלים   15להיות אבל 

תאום הופכת להיות שקועה באיזה חלק, היא לא על פני הקרקע, בתוכנית המתאר שהוא מסתיר שדרך הים פ

היא מתחת לאדמה. גאון. גאון. במקום לשחרר את הפקקים מהעיר, אתה מחליט לשקע אותה באיזה אזור 

מאוד מאוד  מסוים שנוח לך, להכניס אותו מתחת לאדמה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני מבטיח לך. אני 

אלף שקל מהצהרונים,  880מסתכל על תקבולים, אני מסתכל על זה שאתם לוקחים מסתכל על התקציב, אני 

מכסף שההורים משלמים, מכסף שזוגות צעירים בעיר הזאת מוציאים על חינוך לילדים שלהם, אתם לוקחים 

כסף לפנטזיות שלך, לדברים שאתה לא עושה פה. חצי מיליון שקל דמי שימוש במתקנים, עוד פעם מס על 

אלף שקל,  400-, עוד פעם מס על הילדים על החוגים שהם נמצאים, אתם נותנים לכדורסל למעלה מההורים

שקלים לכל הורה. זה יהיה הפיתרון, שם תקבלו  50ומה אתם אומרים למנהלים של הכדורסל? תוסיפו עוד 

ה, כדי עוד פעם מיליון שקלים לקופ 4אחוז כדי להכניס  עוד  1.7את המענה. אתם מעלים את הארנונה בעוד 

אלף שקל לשכת מנכ"ל עבודות קבלניות, לשכת ראש העיר  200להמשיך ולבזבז כסף על דברים, על 

מיליון.  1.140אלף, עוד לשכת  סמנכ"ל אחת  862אלף שקל, לשכת סמנכ"ל אחת  100הוצאות מיוחדות 

, במקום שתדרוש אתה לא מצליח להשתלט על הארגון, במקום שהמנכ"לית שלך תנהל את הארגון הזה

מהמנהלים שלך, אתה מוסיף עוד משרות ועוד  משרות, משדרג לראש רשות ספורט שזה תפקיד בכיר, 

במקום לתת מנהל. בעיר הקטנה שלנו אפשר להסתדר עם מנהלים. לא צריך מנהלי רשויות וסמנכ"לים 

, כי הארגון שלך בוער, ומנהלי אגפים. צריך מישהו שיתחלל את הדברים, אבל אתה לא יודע לעשות את זה

כי העובדים שלך מסוכסכים אחד עם השני, כי העובדים שלך לא מדברים אחד עם השני, כי העובדים שלך 

מפחדים מהלשנות אחד של השני. את תרבות הפחד הזאת אתה הנחלת בעירייה הזאת ואתה משריש, לכן 

מילה ואני יודע שאתה יודע שאני צודק המנגנון שלך לא מתפקד, הוא לא עובד, ואני יודע שאתה שומע כל 

ואתה מביא לי פה תקציב שלא מטפל בעובד ולא מטפל בתושב ולא מטפל בחינוך ולא מטפל בספורט ולא 

מטפל בכלום, אלא זה תקציב כסת"ח שהעברת, למעט איזה נקודות פה ושם שיש כמה חברים בקואליציה 

תדאג לפה ותדאג לשם. זו קוסמטיקה, אבל המהות שלך שהם אנשים טובים שיושבים לצידך ולחצו ואמרו 

 רקובה ופה הבעיה שלי עם ההתנהלות שלך וזו הבעיה שלי עם התקציב שלך. 

 יש לך דקה. חיים שאבי:

במקום שתכניס עוד תקנים לביטחון, למשמר האזרחי, לשירותים נוספים לגני ילדים. האם  נדב דואני: 

 ברמוחה?  דקות כמו שקיבלה  חברתי עדי 15יש לי 

 היא הייתה עניינית. חיים שאבי:

 יש לי תיכף הסתייגויות. נדב דואני: 

 דקות. 10לא, יש לך  חיים שאבי:

במקום שתוסיפו תמיכה בעמותות, בתעודת בגרות חברתית, בפעילות תרבות, בתקציב  נדב דואני: 

י אסכם כי את כל ההסתייגויות רווחה, בחינוך, הכול הולך לבזבוזים ולשטויות שלכם. ואתה יודע חיים, אנ

 15לשכת קשר לחייל,  1.573000810שלי אני אעביר בכתב כדי שיהיה יותר נוח. יש סעיף אחד, סעיף 

אחוז דיבורים לאפס מעשים.  100-אלף שקלים. זה התקציב שמייצג את הפער בין הדברת הגדולה, בין ה

ב' הם כל כך קטנים -ממשמים אותם ו א' כל אתם לא-אלף שקלים האלה ש 15-אתה יודע למה? כי ה

ומעידים על פער. חיילים וחיילים, איפה השקעת החיילים שלנו? איפה השקעה במאות חיילים קרביים ולא 

קרביים ובני ובנות שירות לאומי שיוצאים לשרת את המדינה ולתרום למדינה וחוזרים הביתה ונוח להצטלם 

שלהם בשלט חוצות, כי זה הדבר היחידי שאתה יודע, אבל איתם כי זה מתאים לך ונוח לפרסם את השם 

אלף שקלים.  15-שנה שאתה סגרת אותה והיום אתה מתקצב אותה ב 13כשהיה פה לשכת קשר לחייל לפני 

זו הדוגמה הכי טובה, הכי מדויקת, הכי  נכונה לשקר ולבלוף הגדול שאתה הצגת פה בתחילת הישיבה. את 

ות, כולל לשכת, סגירת לשכת הסמנכ"ל, כולל ביטול ההוצאות לפארק, כולל כל ההסתייגויות שלי, והן רב

ביטול תפקיד ראש רשות הספורט, כולל הרבה בזבוזים שיש לכם, אני אעביר לעובדות הנאמנות שנמצאות 

 סעיף, תתנו תשובות ונצביע עליהם.-פה כדי שנעבור סעיף

 תודה.  יעל? חיים שאבי:
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מת כשפתחת את הישיבה אז אמרת לי יעל, לא ישנת כל הלילה כי עבדת טוב, חיים, הא יעל ברזילי: 

נורא קשה על התקציב. אז מכיוון שבאמת עבדתי נורא קשה על התקציב, אני אשמח להקריא את כל 

 ההסתייגויות שיש לי. 

 את יכולה גם להגיש אותם בכתב. חיים שאבי:

 ב. אני גם אגיש בכתב, אבל נראה לי שזה חשו יעל ברזילי: 

 אין בעיה. חיים שאבי:

, עבודות קבלניות, 1611000750אז הקטגוריה הראשונה היא לשכת מנכ"ל, סעיף  יעל ברזילי:  

, הוצאה מותנית, שאלה על מה זה הולך. 1611000990אחוז. סעיף  200-הסתייגות על העלאה ב

 קטגוריה ...

  יעל ברשותך, כי חלק מההסתייגויות גם עדי אמרה, חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  אבל איך היא תדע? 

 מה? חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  איך היא תדע? זה בדיוק כמו ש...

 הייתי בטוח שעשיתם שיעורי בית.  חיים שאבי:

 עשינו אבל, נוה גור:

 עשינו כל אחד בנפרד.  עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 אפשר להתייעל ולשים את הדברים על המצגת.  נוה גור: 

 איר חלוואני:  זאת התשובה שלך?מ

 לא, לא, אני רציתי פשוט לתת לה עוד זכות דיבור בעוד הסתייגויות. חיים שאבי: 

 כן. יעל ברזילי: 

 אבל אין בעיה. חיים שאבי:

 תן לי להתחיל. יעל ברזילי: 

 בסדר. אני מבקש לא להפריע לה.  חיים שאבי:

 תודה רבה. יעל ברזילי: 

שברור לי למה כיוונת, אז אתה תצטרך להצביע על אותה הסתייגויות לפי כל  מכיוון אמיר כוכבי: 

 הסתייגות של כל חבר מועצה.

 כן, בסדר. אנחנו ניצמד לחוק. חיים שאבי:

 בנפרד.  אמיר כוכבי: 

 לחוק.  חיים שאבי:

 זאת תהייה, לא יודע אם הפעם הראשונה, אבל אני מעודד את זה שתיצמדו לחוק. אמיר כוכבי: 

 ברור.  יים שאבי:ח

אחוזים?  167-שעות  נוספות. מדוע עלייה ב 1611300130או קיי, חופש מידע, סעיף  יעל ברזילי: 

אחוזים, מדוע ישנה ירידה של  157. בתקבולים  מצוינת עליה של 1611400780קידום מעמד האישה, 

ה לשכת סמנכ"ל, זאת אלף שקל לסעיף הזה. קטגורי 20השנה? הבקשה שלי היא לתוספת של  6מינוס 

שאלה שאני אשמח לענות אחר כך לגזבר, האם כל הסעיפים של השכר הקובע לא היו אמורים להתאזן על 

אף ירידה במשרות, כי אני רואה שיש כל מיני סעיפים שיש בהם ירידה במשרות ואף על פי כן העלאה 

הוצאות  1611500550כ"ל, בשכר. אני רוצה רק הסבר איך זה מסתדר עם ההסבר שמקודם. לשכת סמנ

אחוז?  40-עבודות קבלניות. מדוע עלייה ב 1611500750פרסום. למה?  סעיף חדש. סעיף, באותו אחד, 

אלף שקל, סעיף חדש. למה?  100עבודות קבלניות,   1611600750לשכת סמנכ"ל חינוך וחברה, סעיף 

אחוז  8-ת משרות ולמרות זאת עלייה בלשכת המבקר, גם  שאלה לגבי השכר הקובע, אותו סיפור, אותה כמו

, אותה 1613000110אז אני אשמח להבהיר את הסיפור הזה. משאבי אנוש, אותה שאלה, השכר הקובע, 

משאבי אנוש  מיכון ומחשוב. הסבר על צמצום  161300057אחוז. סעיף  14כמות משרות, עלייה של 

 ? אחוז, איך זה מסתדר. בסדר? טוב. אפשר להמשיך 50בכמעט 

 כן, כן. חיים שאבי:
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ארגון הדרכה והשתלמויות.  1616000521אתם מדברים ביניכם. ארגון והדרכה, סעיף  יעל ברזילי: 

עבודות קבלניות. למה  161600075אחוזים משנה שעברה? הסתייגות על הקיצוץ הזה.  25-מדוע קיצוץ ב

פעולות תקבוליות לעובדים. מדוע  161610078אחוז? ההסתייגות שלי היא גם על הסעיף הזה.  30-עלה ב

השכר הקובע, אותה השאלה.  16310010אלף שקל. מזכירות העירייה,  13אחוז? זה כולה  10-קיצוץ ב

ירידה במשרות לעומת העלאה בשכר. דוברות, השכר הקובע, יש בעצם עלייה במשרה אחת ועדיין אני 

אחוזים. אני  83-העלאה ב 1614000550אשמח הסבר על העלאה בשכר, פלוס סעיף הוצאות פרסום 

שכר קובע, אותה השאלה. כמות  1617000110אשמח גם הסבר על זה. קטגוריה לשכה משפטית, סעיף 

משרות, העלאה בשכר. גם אני אשמח לשמוע על השכר הזמני. אני לא כל כך הבנתי את הסעיף הזה. סעיף 

. קטגוריית המוקד העירוני, השכר 8-ל אלף שקל 16-הוצאות משרדיות, הכפלה. מדוע? ל 1617000560

הקובע, העלאה בשכר, נדמה לי שאתה תשובה הזאת קיבלנו. קטגוריית תקשורת ומחשוב, שוב, שאלה של 

אחוזים בשכר. כמו כן השעות הנוספות, יש העלאה  60השכר הקובע. קיצוץ במשרות לעומת העלאה של 

אחוזים.  20מיכון ומחשוב. עלייה של  1768000570אחוזים בשכר. אני מדברת לדעת למה. סעיף  23של 

אחוזים משנה שעברה? כמו כן עבודות קבלניות,  67-אחזקת ציוד. מדוע עלייה ב 1768000740סעיף 

עוד עבודות קבלניות. אני אשמח  להבין את הכפילות הזאת.  1768000752. עוד סעיף, 1768000750

אם אפשר לקבל באותה קטגוריה של תקשורת ומחשוב  אלף שקל, מדוע? וגם 230סעיף חדש, תוספת של 

אלף שקל. קטגוריית מכרזים, שאלה על השכר הקובע. גם פה  198הסבר על ההוצאה המותנית על סך של 

אחוז, אשמח  12אחוז. גזברות, השכר הקובע, ירידה בכמות משרות והעלאה בשכר  30-יש העלאה ב

הוצאות מדידות,  1622000750אחוז.  90עלייה של שכר דירה,  1622000410להסבר. שומה, סעיף 

ליווי  1622000751אחוז. ההסתייגות שלי היא על העלייה הזו. אני מוותרת עליה לחלוטין.  111עלייה של 

 1623000757אחוז. הסבר על הרכיב הזה. גבייה, הוצאות גבייה מינהלית,  178סקר מדידות, עלייה של 

אלף שקלים. שפ"ע, השכר הקובע, אני גם  60אלף שקל? עלייה של  180 הוצאות גבייה מינהלית, למה זה

אחוזים. ניקוי רחובות,  7-אשמח לשמוע על העניין הזה של צמצום משרות ואף על פי כן העלאה בשכר ב

אחוז, מדוע? ויש כאן סעיף  חדש של הוצאה  2-, עלייה ב17123000751ראיתי שקבלן אשפה פינוי, סעיף 

אלף שקל. רישוי עסקים, אותה השאלה לגבי שכר קובע, אותה  550שמח לקבל פירוט עליו, מותנית, אני א

אחוז את השכר. וטרינר, קטגוריית הווטרינר, יש כאן משהו שאני לא מבינה.  11-כמות משרות, האלה ב

בעצם למה להוריד בשכר הקבוע, להוסיף שעות נוספות ולהעלות שכר זמני. אני לא מצליחה להבין את 

, אני מקריאה לכם רק את הסעיפים כדי שתדעו לזהות  1714000110הרציונל הניהולי מאחורי הזה. סעיף 

, אלו שלושת הסעיפים שאני רוצה להבין את הרציונל, שכמו 1740001210-ו 1714000130אותם, 

ב, שאמרתי על הורדת השכר הקבוע, העלאה והוספת שעות נוספות ושכר זמני. קטגוריית שיטור משול

אחוז. על מה? אני אשמח גם לקבל הסבר על ההוצאה  32-, עבודות קבלניות, הגדלה ב1725000750

אלף שקל. קטגוריית פארק הוד השרון, ההסתייגות על כל הסעיפים, עלייה  600המותנית בסעיף הזה של 

 45של השכר הקובע, אותה כמות משרות והעלאה  1762000100אחוז. קטגוריה בנושא שילוט,  33של 

. אני 120-אלף שקל ל 15-אחוז, עלינו מ 700, 1762000752אחוזים בשכר. למה? עבודות קבלניות, 

אחוז ובוטלו  35-השכר הקובע. למה כאן ירדנו ב 1839000110מבקשת הסבר. קטגוריית שירותי בריאות, 

אלפים  5-יך עלינו מלחלוטין השעות הנוספות? איכות הסביבה, אני אשמח להבין את הפער בהוצאות רכב, א

 1879000750אלף שקלים סעיף חדש.  45, 1879000550אלף. הוצאות פרסום,  30-שקל לשנה ל

אלף שקל סעיף חדש. למה? קטגוריית רשות החנייה, אני מסתייגת על כל הסעיפים.  400עבודות קבלניות, 

נדסי, עבודות קבלניות, אחוז. אני אשמח להבין גם את הסיפור הזה. עניין ה 120יש כאן עלייה של 

אחוזים. קטגוריית רישוי ופיקוח על הבנייה, השכר הקובע, צמצום במשרות  208-, עלייה ב173000750

אחוזים בשכר. אני אשמח גם פה להסבר. קטגוריית גני ילדים חובה וטרום חובה,  28-ואף על פי כן עליי הב

להבין איך זה מסתדר. גם לגבי החינוך  שאלה לגבי תוספת המשרות אבל צמצום בשכר. אני אשמח רק

, מיזמים 1813200750היסודי, בעצם  יש צמצום בשכר לעומת הגדלת משכורות. סעיף של חינוך  יסודי, 

אלף. אני אשמח לדעת  65-אלף שקל ל 114-אחוזים, בעצם מ 43חינוכיים לבתי ספר יסודי. צמצום של 

אחוז ללא תוספת כוח אדם. מרכז טיפולי,   106-, העלאה בלמה. קטגוריית בית הספר לאומנויות, שכר קובע

אחוז. אני מבקשת לבטל אותו. קטגוריית חוגים  13-אני מסתייגת על כל הסעיפים. יש כאן צמצום ב

 למחוננים, שאלה לגבי שכר זמניים, מה זה אומר.
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 דקות אחרי הזמן.  2יעל, את  חיים שאבי:

 אני אזדרז. יעל ברזילי: 

 אני נותן לך עוד דקה. חיים שאבי:

 ,13אני אזדרז.  יעל ברזילי: 

שניות, כולל ההפרעות שלך מקודם. אז בוא  30דקות  10-מאחר ויש פה הקלטה, אז היא ב אמיר כוכבי: 

 לא להמציא זמנים, אל תהיו בלחץ.

 לא, אל תפריע לה בבקשה. חיים שאבי:

ות עם מינימום של כבוד. לא צריך גם לא, את מה שאתם עושים, אתם יכולים גם לעש אמיר כוכבי: 

 לשקר.

 הסתייגויות, תאמין לי שאני מצמצמת. 240חיים, יש לי  יעל ברזילי: 

 כן. חיים שאבי:

אחוז, אני אשמח לדעת למה. מחוננים בר אילן,  52-, קיצוץ ב1813400210שכר זמניים,  יעל ברזילי: 

?  קטגוריית מסגרת קיץ, אני מסתייגת על כל אחוזים. למה 55מחוננים בר אילן. קיצוץ  1813410750

אחוז, אני חושבת שצריך לבטל אותו. שירותים נוספים לתיכוניים,  5הסעיפים. יש כאן מינוס 

אחזים. כמו כן תעודת בגרות חברית,  55-מיזמים חינוכיים על יסודי, קיצוץ ב 1815250780

לה  לגבי השכר הקובע, בעצם יש כאן קיצוץ אחוזים. מדוע? מצילה, יש לי שא 10-קיצוץ ב 1815251780

 אחוז.  100-ב

 יעל, תשאירי קצת לאמיר. אנחנו חייבים לסיים. חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 עבר הזמן, בואו. נתנו לה יותר ממה שאושר.  חיים שאבי:

 אתה מדבר על זה שכל סיעה יכולה בין חצי שעה לעד שעה. אמיר כוכבי: 

 ,לא, לא, לא חיים שאבי:

 אני אזדרז. יעל ברזילי: 

 לא עברה חצי שעה, אמיר כוכבי: 

 לא, לא, לא,  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 דקה, דקה, דקה, בוא, בוא, חיים שאבי:

 אני מבין, אמיר כוכבי: 

 דקה, חיים שאבי:

 אני מבין שראש העירייה ברח כי הוא לא רוצה להיות פה כשאני אדבר. אמיר כוכבי: 

 , בוא, לא חיים שאבי:

 הוא התעייף, הוא התעייף. עדי ברמוחה: 

אני מבין שאתה רוצה שאני אדבר שנייה לפני שאתה יוצא  להפסקת שווארמות או מה  אמיר כוכבי: 

 שנמצא. 

 אנחנו נחכה עד שתסיים, אל תדאג. חיים שאבי:

 אין שווארמות. ניצה משה: 

 חנוכה, אפילו בזה אין לך מילה? אמיר כוכבי: 

 וואני:  הפכו את זה לכריכים. מאיר חל

 אנחנו ניתן לך. חיים שאבי:

 אני אומר לך, אבל אני אומר לך שזה לא יעבוד. אמיר כוכבי: 

 . דובה יעזאני חושב ש חיים שאבי:

 לא, זה לא יעבוד, אמיר כוכבי: 

 דקה, חיים שאבי:

 יש סיעה ויש זכות דיבור, אמיר כוכבי: 

 דקה,  חיים שאבי:

 ויש זכות דיבור, אמיר כוכבי: 
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 אמיר? חיים שאבי:

 ואתה לא תפריע, גם ביקשת ממנה לצמצמם, גם ביקשת ממנה להקריא,  אמיר כוכבי: 

 לא, אתם לא, חיים שאבי:

 בקצב ... אמיר כוכבי: 

 אני אגיד לך משהו אתה, זה מה שמראה שצריך להתנהג איתכם כמו שאתם מתנהגים. חיים שאבי:

 גנו תתנה... אמיר כוכבי: 

 אני אסביר לך מה ההתנהגות. חיים שאבי:

 בוא נראה לאן תגיע. אמיר כוכבי: 

 גם נתתי לה מעבר לזמן, חיים שאבי:

 דקות, 10נתת  לה  אמיר כוכבי: 

 לא, לא,  חיים שאבי:

נתתי לה. זה לא הזמן שלך לתת. זה ישיבת מועצה, זה הזמן שלנו -בוא נדבר רגע על ה אמיר כוכבי: 

 מנהל פה כלום, גם אם לרגע נדמה לך,אתה לא  לקחת.

 דקות ממה שמותר.  10-יותר מ חיים שאבי:

 שאתה גנרל גדול, אמיר כוכבי: 

 לא,  חיים שאבי:

אתה ממלא מקום וזה בסדר. יש לזה כבוד. אתה עושה את זה יפה בינתיים אבל לא צריך  אמיר כוכבי: 

 להמציא חוקים.

 תודה. דקה. חיים שאבי:

 לא כזאת בעיה גדולה. אני בדרך כלל יושב לידך.  וז אמיר כוכבי: 

  אתה רוצה שהוא יחדד מה זה שעה, מה זה סיעה חיים שאבי:

 אני רוצה, אמיר כוכבי: 

 אז היועץ המשפטי יחדד... חיים שאבי:

שתינתן הזכות להביע דעה במועצה הזאת. אתם לא תיקחו, לא תפגמו בזכויות של חברי  אמיר כוכבי: 

צגים ציבור והזכות שלהם פה כתובה בחוק, בין אם בפרשנות כזאת של יועץ משפטי או אחרת. מועצה שמיי

עכשיו בהמצאות וחוקים ובוא נספיק לפני הלו כמו שאתם אמורים להתנהל. לא אני רוצה שאתם תתנ

 ההפסקה אז אחד בורח החוצה והשני מתקתק עניינים. אתם שקופים חיים, אתה שקוף.

 שותף שלך  מפריע.יעל, ה חיים שאבי:

 השותף שלי לא מפריע. יעל ברזילי: 

 אז דקה, בואי דקה,  חיים שאבי:

 אני רוצה לסיים. יעל ברזילי: 

 דקה, יעל, יעל , חיים שאבי:

 ואני לא אמרתי את כל ההסתייגויות. ,קיצצתי חיים יעל ברזילי: 

 אבל רק רגע, אני רק רוצה לחדד משהו חשוב. חיים שאבי:

 או קיי. : יעל ברזילי

 דקות, אתם רוצים שהוא יקריא מה הוא אומר?  10החוק אומר  חיים שאבי:

 אני שמעתי שהיועץ המשפטי אמר שיש עד שעה לסיעה. יעל ברזילי: 

 דקה, רגע, דקה, והמקסימום לסיעה זה שעה, מקסימום.  חיים שאבי:

 או קיי, יעל ברזילי: 

 אבל לא, לא שיש שני חברים.  חיים שאבי:

 מה זאת אומרת? יר כוכבי: אמ

 אני לא דיברתי.  יעל ברזילי: 

 הוא יסביר לך.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 דקות. זה הכול.  20-אתם  יכולים להגיע ל חיים שאבי:

  אין לי מה לשבת איתך פה שעה אני אבטיח לך. אמיר כוכבי: 
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 דקה, דקה רגע, שנייה, הוא יחדד למה הוא התכוון. חיים שאבי:

 מדברים יחד()

 דקה רגע. אני מבקש.  חיים שאבי:

 חיים, שים לב שהם מפריעים לך. עדי ברמוחה: 

משה, משה,  זה מפריע. זה מפריע, שנייה. ירון חוזר על החוק. אני מבקש מכולם להקשיב  חיים שאבי:

 ואם יש שאלה לגבי זה, הוא  ישיב. 

 .. על אותו סעיף. ירון סולברג: 

 ו סעיף, רק תסביר להם.על אות חיים שאבי:

 ... ירון סולברג: 

 שקט.  עדי ברמוחה: 

 10לכל סיעה. זאת אומרת המגבלה היא  אחת דקות לכל דובר ולא יותר משעה 10.. של  ירון סולברג: 

 דקות לכל דובר ובמצטבר לא יותר משעה לכל סיעה. אם  יש שבעה חברים אז יכול  להיות,

 דקות. 10-פחות מ חיים שאבי:

 בדיוק.  ון סולברג: יר

 הבנתם? חיים שאבי:

 לא יותר משעה. ירון סולברג: 

 זאת אומרת אם הייתם שבעה חברים בסיעה,  חיים שאבי:

 אנחנו לא נדבר יותר משעה.  אמיר כוכבי: 

 לא, אז, חיים שאבי:

 לא נדבר יותר משעה.  אמיר כוכבי: 

 אז ההסבר הוא פשוט.  חיים שאבי:

 ה מבין,אבל את אמיר כוכבי: 

 לא. חיים שאבי:

 זה בדיוק מה שקרה בפעם הקודמת. אמיר כוכבי: 

 ההסבר הוא פשוט. חיים שאבי:

 זה בדיוק. אמיר כוכבי: 

 כל דובר, חיים שאבי:

 ... אמיר כוכבי: 

 דקות בלבד. 10יש  חיים שאבי:

 אתה נכנס באמצע ואתה מפריע, אמיר כוכבי: 

 יק לך.נתנו לכם יותר וזה לא מספ חיים שאבי:

 בסוף ההפרעות שלך, זה לקח יותר זמן. אמיר כוכבי: 

 חיים, זה לא מספיק. יעל ברזילי: 

 אז תגישי את זה בכתב.  חיים שאבי:

 אתה לא יכול לנהל את זה. אמיר כוכבי: 

 רק הגשתי הסתייגויות. יעל ברזילי: 

 אז את יכולה להגיש אותם גם בכתב. חיים שאבי:

 וצה להגיד אותם.לא, אני ר יעל ברזילי: 

 מה זה יכולה להגיש בכתב?  אמיר כוכבי: 

 אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך,  חיים שאבי:

 .. הסתייגויות. אמיר כוכבי: 

 שאת יכולה, חיים שאבי:

 ראש העירייה ביקש, אמיר כוכבי: 

 ..התקציב חיים, אנחנו עוד לא דיברנו על  עדי ברמוחה: 

 אתה מדבר?על מה  אמיר כוכבי: 

 זה רק הסתייגויות. עדי ברמוחה: 
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 אתה לא יכול לקיים, אמיר כוכבי: 

 באמת. חיים שאבי:

 באמת. עדי ברמוחה: 

 אתה לא  יכול לבקש מחברי מועצה לבוא, אתה לא נותן לחברי מועצה לבוא ... אמיר כוכבי: 

 .. כל  מה שאמרת. חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 הדיון. זה הדיון, זה  חיים שאבי:

 ועכשיו אתה מנסה גם למנוע דיון פה. אמיר כוכבי: 

 אני לא דיברתי עוד. עדי ברמוחה: 

זה לא יכול  להיות. אתה לא יכול לעשות גם את זה וגם את זה. מנעת מחברי מועצה לבוא   אמיר כוכבי: 

רצית בלי לדבר בישיבות ועדת כספים, כשאתה יושב ראש שלה. כיבדנו את זה. רצית ועדה נקייה, 

 פוליטיקה, כל מיני אמירות כאלה, לא באנו. אתה לא,

 אתה מפריע לשותפה שלך. חיים שאבי:

אתה לא, מי שמפריע לא רק לשותפה שלי אלא להליך הדמוקרטי התקין זה אתה. אתה  אמיר כוכבי: 

 מונע זכות דיבור שמגיעה לנו בחוק. 

 י לא מצליחה להבין.מה הבעיה בהקראת סעיפים עניינית? אנ יעל ברזילי: 

 אני נתתי לך. חיים שאבי:

 עוד לא סיימתי.  יעל ברזילי: 

 זה לא שלך לתת. זה לא שלך לתת.  אמיר כוכבי: 

ותיאורטית כל אחד עושה כרגע  ברמה העקרונית. נניחאני רוצה רגע להשלים, שנייה.  ירון סולברג: 

.... את החוק שמסדיר בפילי בסטר בכנסת. סעיפים 360-מחברי המועצה מסתייג ומנמק את ההסתייגות ב

פקודת הרשות המקומית. או קיי? אין מצב כזה שאני מאפשר לכל  חבר מועצה עכשיו לדבר עד חמש לפנות 

 בוקר.

 לא ביקשתי. יעל ברזילי: 

רק שנייה, דקה, לכן קבועה מגבלה מסוימת. אפשר היה אולי אם מישהו רוצה .. את  ירון סולברג: 

 ע זה כך ומדוע זה כך, לפני כן ... ניתן היה בוועדת כספים. השאלות מדו

 לא, לא ניתן היה בוועדת כספים. אתה צריך לתקן את עצמך. עדי ברמוחה: 

 רק שנייה, לא,  ירון סולברג: 

 לא, לא ניתן בוועדת כספים.  עדי ברמוחה: 

 אבל את לא מקשיבה למה שהוא אומר אפילו. תקשיבי. חיים שאבי:

 .. קובע מגבלה, לברג: ירון סו

 בניגוד לך אני מקשיבה לו. עדי ברמוחה: 

 אני לא רואה שאת מקשיבה. חיים שאבי:

מה שאני מנסה לומר הוא שהדין קובע מגבלה מסוימת. גם אם נניח תיקחו מחשבון ותעשו  ירון סולברג: 

אחרי שאני לא מחשיב  , זאת אומרתגזברשש שעות ותחלקו את זה לכולם, בלי שאני מפחית את הזמן של ה

 גם אם וחצי דקות, כל חבר מועצה בטוטאל. 22קבל, אותו בפנים וגם לא את הזמן של ראש העיר, אני מ

עדיין אני מדבר על התרחיש של השש שעות לכל חברי המועצה, כך שעזבו רגע, דקה אחת, אני אומר ... 

ה על קוצו של יוד, נותנים עוד  מספר דקה לפה או דקה לשם. בגדול מסגרת הזמן הסבירה שלא עומדים פ

 17דקות, אז רבע שעה ולא נורא  10דקות, היא גמישה מעט, היא פחות או  יותר בטווח הזה. בסדר? אז לא 

 דקות, אבל זה טווח הזמן שאנחנו אומרים בשכל ישר. אם מישהו צריך להשלים טיעון, נותנים לו.

 דקות.  10-קטעת אותה ב אמיר כוכבי: 

 )לא שומעים(... ולברג: ירון ס

 דקות.  10-קטעת אותה ב אמיר כוכבי: 

 דקות. 3קחי עד  חיים שאבי:

 דקות?  3מה זה עוד  אמיר כוכבי: 

 יש מסגרת זמנים, חיים שאבי:
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 חיים, בהמשך לדבריו של היועץ המשפטי,  עדי ברמוחה: 

 המסגרת, חיים שאבי:

בכתב, אמר ראש העיר לא, תקריאי לפרוטוקול, שנייה, אני אמרתי נעביר את ההסתייגויות  עדי ברמוחה: 

אתה מנעת ממני לדבר בכלל על התקציב. אני לא דיברתי על התקציב. אני רק הקראתי הסתייגויות. עדיין 

 לא דיברתי על התקציב. 

 נגיע לזה בסוף. חיים שאבי:

 תודה.  עדי ברמוחה: 

 ן לי לסיים את זה.  אנחנו עבדנו קשה מאוד. הקראה עניינית של סעיפים, עניינית, ת יעל ברזילי: 

 תמשיכי.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

, תגבור ושיפורי למידה. יפה, 1817650750אני ממשיכה, תודה. תגבור לימודים, סעיף  יעל ברזילי: 

 נדמה לי שאנחנו דיברנו, איפה יפה? 

 לא, זה לא עכשיו דיון.  חיים שאבי:

אחוזים ואני אשמח אבל בכל זאת  42ברתי על זה עם יפה, יש כאן קיצוץ של נדמה לי שדי יעל ברזילי: 

אלפים, זה  5-פרויקטים מניעתיים בחינוך, קיצוץ ב 1817400830להתייחסות בנושא. חינוך אחרים, סעיף 

 35ההסתייגות היא על כך שהתקציב נשאר אותו תקציב,  1817600811אחוזים. מלגות לפולין,  10מינוס 

. אשמח לפירוט המלגות תלמידים הממלכתי דתי, מה הם 50-ים. אני מבקשת העלאה לאלף שקל

. 600. סך שירותים חינוך מיוחד, אין העלאה, הוא נשאר על 1817610811הקריטריונים לקבלת מלגה? 

אחוזים. הסעות  38-אני מבקשת להעלות למיליון. סל תרבות ארצי, אני מסתייגת על כל הסעיפים, קיצוץ ב

ים, הסתייגות על כל הסעיפים. קיצוץ בליווי הסעות ילדים, אני יכולה להקריא את כולם אבל נראה לי ילד

 שזה מספיק.

 אולי תסתייגי על כל התקציב. זה יותר פשוט. חיים שאבי:

אחוזים אבל היא באה לידי  49-מחלקת תרבות ונוער, יש לי שאלה, בעצם יש כאן העלאה ב יעל ברזילי: 

אחוזים, מדוע?  2-ות קבלניות. אני כן אשמח להתייחסות. מרכז אומניות, קיצוץ כללי בביטוי בעבוד

להקת ג'ז עירונית, מה קרה לה?   1825200750אחוז.  10-הורה הוד השרון, מדוע מקצצים ב 18251750

אלף שקל. יוזמות גרעין תורני  15אחוזים. מינוס  15-תרבות  אחרים, סעיף קייטנות קיץ, קיצוץ ב 

אחוזים שהם באים לידי  57מורשת, אני אשמח לדעת במה מדובר, מה הגוף הזה עושה. יש כאן העלאה של 

אלף שקל. אני פשוט  לא מכירה אותו. אני אשמח לשמוע על הפעילות. מרכזים קהילתיים,  350-ביטוי ב

אותו הדבר, הסתייגות  אחוזים. פעילות  נוער עירונית, 19-הסתייגות על כל הסעיפים. יש כאן קיצוץ כללי ב

אחוזים. שירותי דת, יש כאן השתתפות רשות בתרבות הייעודית. עלייה  18-על כל הסעיפים. קיצוץ כללי ב

אלף שקל, סעיף חדש שאני אשמח לשמוע מה זה אומר,  למה מעלים. סליחה, זה לא סעיף חדש,  100של 

ושבת שצריך עוד. לגבי טיפול אבל אני לא מכירה את זה. לגבי רווחת הפרט והמשפחה, אני ח

. משפחות במצוקה לקהילה, 2,000-שקל לא מספיק. ההסתייגות שלי להעלאה ל 1,000, םבאלכוהוליסטי

אלף. טיפול בדרי רחוב,  150-אלף. משפחות במצוקה בקהילה, הסעיף השני, העלאה  ל 60-העלאה ל

בוע בהוד השרון, אני מבקשת .. קדימה שקלים. מכיוון שאני מטפלת בדרי הרחוב באופן ק 1,000-תוקצב ב

אלפים שקל דירה או מקלט חירום לאנשים שאין להם איפה לישון, כדי שנחזיר כולנו  10-ואולי תממנו ב

שקל כי זה לא מביך. טיפול במשפחה ובפרט, קוצץ כאן בעצם  1,000-עצמנו קצת צלם אנוש ולא נתקצב ב

אני עדיין חושבת שזה צריך להיות תחת  תקציב רווחה, כדי כל התקציב, הבנתי שיש כאן איזושהי העברה, 

 שהם  יוכלו להמשיך לעשות את עבודתם.

 יעל, דקה אחרונה. חיים שאבי:

 6-שירות לילדים ונוער, אני ראיתי שיש כאן העלאה, אבל אני חושבת שצריך לעלות ל יעל ברזילי: 

גם פה שלכאורה אין צרכים, אני חושבת שכאשר .. וחצי מיליון שקלים. שירותים לזקן, .. לזקן, אני הבנתי 

בנושאים תקציביים  נוכל לתת שירותים, יש אחוזים מאוד מאוד יפים שלמדתי ואתם מוזמנים גם. על פי 

, לא חסרים נתונים לגבי 2016דו"ח העוני האלטרנטיבי שהוציאה עמותת לתת, סיקור  נתוני הלמ"ס משנת 

או זקוקים לסיוע רווחה, לא ניגשים לשירותים הללו כי הם פשוט לא עד כמה אנשים שהם נתמכי רווחה 

 מודעים לזכויות שלהם. 
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 טוב. חיים שאבי:

 שירותים למפגר, מעבר לזה שזה כבר תוקן .. מזמן.   יעל ברזילי: 

 תודה. חיים שאבי:

 התנגדות ככלית על כל הסעיפים. יעל ברזילי: 

 יעל, חיים שאבי:

 עוד שנייה מסיימת. אני ממש  יעל ברזילי: 

 עוד שנייה. חיים שאבי:

הסתייגות כללית על כל הסעיפים. יש כאן קיצוץ משמעותי בהסעות לילדים אוטיסטיים,  יעל ברזילי: 

מיליון. שירותי שיקום, הסתייגות כללית על כל   20-בקייטנות, בשירותים קריטיים. אני מבקשת להעלאות ל

אחוזים. גם פה  41קשים. שירותי תיקון, יש כאן קיצוץ של מינוס הסעיפים, ביטול כל הקיצוצים המבו

 הבנתי שיש העברות  תקציביות.

 דקות  לאמיר חבר שלך. 2טוב, יעל, תודה, כי נשאר  חיים שאבי:

אחוז ועוד שני נושאים קצרים. אגב,  בתוך  41-לא, אל תדאג, יהיה לו יותר. קיצוץ ב יעל ברזילי: 

 ב אני אציין,הקיצוץ הזה אני גם, שו

 יעל? חיים שאבי:

 אף על פי ההעברות  לתקציב תמיכות, אני  חושבת שזה חלק ראוי מתקציב הרווחה, יעל ברזילי: 

 תודה. חיים שאבי:

 עוד שניים, תאמין לי אני קיצצתי הרבה. יעל ברזילי: 

 שניים, נו, חיים שאבי:

כאן בעצם העברה של תקציב לתקציב  פעילות בקהילה, גם, סלי מזון והתנדבות, יש יעל ברזילי: 

לתמיכות. אני  חושבת שזה לא צריך להיות בתמיכות. סלי מזון צריכים להיות חלק אינטגרלי מהתקציב 

 אלף שקלים.  40-ולבטל את הביטול  הזה של ה

 תודה. חיים שאבי:

 ואחרון הנחות בארנונה, 54קיצוץ של  יעל ברזילי: 

 תודה. חיים שאבי:

יש לי הסתייגות כללית. אני חושבת שצריך להעלות את הסכום הזה. הוא לא מספיק לא  יעל ברזילי: 

להורים עם ילדים לצרכים מיוחדים, לא לזוגות צעירים. יש כאן את יגאל הררי שיודע טוב  מאוד ולדבר על 

 זה כל שנה, אני מקווה שגם הפעם. אני מבקשת  להעלות את זה.

 לגבי זה. תקבלי תשובה מסודרת חיים שאבי:

 סבבה. יעל ברזילי: 

 תודה. חיים שאבי:

 ואני עדיין אעביר הכול בכתב. יעל ברזילי: 

 דקות, אמיר.  19נשאר לך דקה, כאילו רק  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 דקות. 19 חיים שאבי:

 2017דקות. חיים תמיד היה קומיקאי. לפני שאני ..., לפני שאני אדבר על תקציב  19 אמיר כוכבי: 

שהוא מוגש ואנחנו דנים בו באמצע ינואר, שזה סטרטאפ לדעתי. אנחנו העיר האחרונה בארץ שדנה 

בתקציב. אני רוצה לפתוח בהוקרה ת ודה אמיתית לצוות העירייה שעמל על הכנת התקציב הזה. לא פשוט 

לא פשוט כשאחת לנסות לנווט את הספינה הזאת הגדולה הזאת בין גלים בירוקרטיים, חוקתיים. עוד  יותר 

ההתמודדויות הנוספות היא ראש העירייה שמנסה לקחת ימי עבודה ולפגוע באופן שיטתי ומתמיד בתנאי 

ההעסקה והביטוח של כל עובד ועובד ועדיין העובדים ממשיכים ומגיע  להם הערכה גדולה. אותו הדבר גם 

בדיונים שהרשו להם להשתתף בהם,  לחבריי חברי הקואליציה וחברי האופוזיציה שהביעו רעיונות, השתתפו

תרמו מזמנם ויכולותיהם ככל הניתן למצוא תקציב זה ולבסוף ברכה  גם לך ראש העירייה. זה לא התקציב 

הראשון שלך, השתתפת בתקציבים כחבר מועצה, הובלת את התקציבים כראש עירייה, לכן זה בוודאי זה 

האחרון שלך. תקציב השנה הבאה חי, זה תקציב  מרגש עבורך להגיש למועצת העיר לאישור את התקציב

שנת בחירות והערב לפני שאתה הולך הביתה אני מציע לך הצעה אחת. תסתכל סביב, תראה את הפנים של 
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היושבים על יד השולחן, את הפנים של אלה שיושבים בקהל, את הפנים שאתה לא יכול של אלה שאתה 

לא רק האופוזיציה, עזוב את האופוזיציה. הפנים שלנו תמיד  מנסה להסתיר מהם את מה שקורה פה בציבור, 

חמוצות. תסתכל רק על הקואליציה. תסתכל על עובדי העירייה. ככה נראים האנשים שיודעים שזאת הפעם 

האחרונה שהם נותנים לגחמות לך לעצב את מציאות החיים שלהם. אלה אנשים שיודעים שככל שאתה 

ככל שאתה מוקף מקורבים אתה שומע אותם ולא את התושבים. אנשים תלחץ יותר, אתה עושה פחות, ש

שיודעים  שהמטרות שלך כראש עירייה קדנציה שלישית לא קשורות אפילו במעט לטובת הציבור. אנשים 

שנותנים את זמנם חלקם בהתנדבות וחלקם בשכר מועט, כדי לעשות למען העיר הזאת ותושביה. אבל הם 

 אתה מטה את הספינה לכיוון החוף לקראת התרסקות בלתי נמנעת.רואים איך פעם אחר פעם 

 אתה רב חובל. חיים שאבי:

 מאיר חלוואני:  אתה מפריע. 

הם שלחו אותו להפריע. התקציב בשורה הראשונה נפתח, ספר התקציב המונח בפנינו  אמיר כוכבי: 

יבור. הוד השרון היא עיר קהילה מהווה את יישומו הלכה למעשה של החזון העירוני אותו יצרנו בשיתוף הצ

ירוקה. יש לי הערכה רבה למי שכתב את השורה הזאת. אני אומר לא בציניות. בפעם הראשונה מזה שנים 

שאתה ראש עירייה, מישהו עושה ניסיון קלוש, חסר כל יכולת להתממש, אבל ניסיון לקשור בין חוברת 

שניהם גם יחד לחזון, איזשהו חזון. גם מי שכתב את  התקציב לסוג של תוכניות עבודה מחייבת לעירייה ואת

השורה הזאת בטח הסתבך עם עצמו, איזה חזון הוא יכול לתאר. אולי הוא הסתובב בעיר, הוא שאל את 

התושבים מה החזון שלך, הם לא ידעו. אולי הוא הסתובב בעירייה ושאל את העובדים שלך, העובדים 

זון של האיש ששולח אותם בוקר אחרי בוקר לעבודה, הם גם לא המסורים של עיריית הוד השרון מה הח

ידעו. בסוף בלית ברירה הוא בחר בחזון לא קיים. בלי המצאה של משרד פרסום שאחראי למיתוג מחדש של 

מוצרים כושלים. תקרא לזה ירוק הם אמרו לך אז, תקרא לזה עיר קהילה ואפילו הפרסומאי המנוסה לא 

יה שיצליח לחרב מותג של עיר קהילה ירוקה. הם  פשוט לא ידעו אז שהם מדברים חשב איך יהיה ראש עירי

עם ראש עירייה שמפחד מהקהילה שלו, מתחבא מאחורי יושב ראש, מזכירות, עובדים ופקידים ופקידות 

בעירייה, הכול כדי לא לפגוש את הקהילה הוא אמון ואותה הוא נבחר לשרת. הם גם לא ידעו שאותו ראש 

ישאיר אחריו מורשת אחת בלבד, זאת שמקפלת לתוכה את הסיפור העצוב של הרס ממושך של כל  עירייה

מה שירוק באזור שלנו, ולא רק הפרדסים שנסללו, ולא רק החורש הקדמי שהורד לצורכי דיור, לא רק אזור 

לות שבכל עיר מתוקנת היה הופך לפארק לשימור לאומי בהוד השרון, הופך לאלפי יחידות דיור נטו

תשתיות, אופי וחזון. לא. אתה ראש עיר שאפילו הירוק שעשה ראש העירייה שקדם לך, אתה זה שמאשר 

לבנות עליו קניונים. על שטחים פתוחים של העירייה אתה משנה ייעוד לבטון. איפה שאתה לא מצליח, אתה 

שויות אחרים, אלא כדי מבקש את עזרת הממשלה. לא חס וחלילה כדי  לייצר עוד ירוק כמו שעושים ראשי ר

לייצר עוד ועוד בטון. הוד הבטון קוראים לעיר חלק מהתושבים החדשים שלה ואלה שאתה מסרב באופן 

שיטתי לשמוע במתחמים החדשים הצפופים המתוכננים רע ומבוצעים רק עוד יותר. התקציב הזה כמו כל 

יבה, דיברת על שנים בהן ברור תקציב שהגשת למועצת העיר הוא חסר חזון. גם כשדיברת בתחילת היש

לכולם שאתה לא תהייה וגם אם תנסה להגיד שכול זה תהליכים ודברים לוקחים זמן, אתה הרי מה שהצגת 

אפילו את התהליכים לא התחלת. כמו שקודמך התחיל, הבא בתור אחריך יתחיל, לא אתה. רק דבר אחד 

בניינים על בניינים, בלי תשתיות, בלי מחשבה,  אתה משאיר אחריך וצריך לתת לך קרדיט עליו, בניינים על

בלי  יציאות ואגם אחד נעלם. מים אולי  יהיו בו, נחל אולי יגיע אליו אבל גם עשרות המיליונים של תושבי 

העיר עברו בו זה מכבר והכול בשביל איזשהו חזון שאף אחד עד היום לא מבין. אתה פוגע בחינוך, אתה 

אחוזי השקעה. אתה מסתיר את העובדה  50-לספורט והרווחה, ומגיע בקושי ל מצרף פה בטבלה  את החינוך

שמדובר בעוד ועוד משרות לקראת שנת בחירות ואתה מפרק פחות פחות פחות. אתה מפרק את הרווחה 

בעיר הזאת, אתה הופך את העיר לעיר עשירה שבאה ואומרת לא פנו אלינו אז לא ביקשנו יותר. רווחה של 

נה לקהילה שלה, מחפשת איפה היא יכולה לתת. אתה פגעת ביכולת של האנשים האלה לחלום עיר קהילה פו

ולתת את השירות שאליו הם הוכשרו. אתה הופך את העיר הזאת לעיר של ארגונים חברתיים, כאילו היינו 

שלך עיר נכשלת ואני חייב להגיד פה אחרי כל הדברים האלה, אנחנו לא עיר נכשלת חי. למרות הנוכחות 

בעשור האחרון, עיר נהדרת, עם תושבים נהדרים, עם עובדים נהדרים, עם עובדים נהדרים ומגיע להם יותר. 

בסיום הדיון הזה אני  מציע לך שבשנה האחרונה שנשארה לך באמת לנהל, שוב, תסתכל על הפרצופים. את 

ונה שנשארה לך באמת השכפ"ץ הזה של להצביע בעד תקציב הם לא ייתנו לך עוד פעם. אז בשנה האחר
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לנהל, אני  מציע לך לעשות את זה. לא בכאילו, לא מרחוק, לא באמצעות שליחים שמעולם לא נבחרו, לא 

באמצעות עוזרים עם שכר כזה או אחר, לא באמצעות הפחדות ולא איומים. תנסה חי להתחבר לאני הפנימי 

קוה שתמצא שם איזשהו ניצוץ קטן של שלך, להיזכר מה דחף אותך פעם ראשונה להיות ראש עירייה, בת

אלף התושבים שלה. ואז,  59-חיוביות שאומר אני רוצה לקום בבוקר ולעשות את העיר הזאת טובה יותר ל

 אולי אז, בשנה האחרונה שלך בתפקיד, תשאיר איזושהי מורשת חיובית לצד כל הרע הזה. תודה.

 איזה יופי.  חיים שאבי:

 להבות.  נאום חוצב  משה חנוכה: משה 

 .. נדמה לי שהגיעה הפסקת אוכל.  אמיר כוכבי:  

 הגיע התור להגיב.  חי אדיב:

 אין חברי מועצה שרוצים לדבר? אמיר כוכבי: 

 אביבה, אביבה. חיים שאבי:

אביבה גוטרמן:  טוב, אני לא אלאה אתכם בסעיפים. אני רק יכולה לומר שמרבית הסעיפים שהועלו כאן על 

, יושבים גם אצלי, למעט שני דברים שאני רוצה רק להגיד. בית ספר נווה נאמן ונשר. ידי עדי, מן הסתם

 נשר את לא יודע מה זה אבל אני כן יודעת.  נשר עושים עבודה נהדרת.

 מה זה?  עדי ברמוחה:  

 אביבה גוטרמן:  יסבירו לך אחר כך. ואני מאוד מרוצה דווקא מנשר, זה דבר חדש אבל זה מצוין. הוא עושה

עבודות קטנות בעיר והם עושים עבודה  טובה. בית ספר נווה נאמן הוא בית ספר אזורי לאומנויות, ואסור 

להם להוריד ממנו את השעות הנוספות כי זה בית ספר שגולת הכותרת שלו זה אומנויות וזה מצריך יותר 

לי בעיה עם זה כי עוד  כסף ולכן אין הסתייגות לתוספת אלא ההפך. לגבי בתי הספר, שיפוצי עומק. אין

בזמני היו שיפוצי עומק בכל בתי הספר, כולל לפיד וכולל טל. יש לי בעיה עם גני הילדים הוותיקים. ואני 

חושבת שצריך לעשות מה שעשיתם, עשינו, גם אני הייתי שותפה לזה, כמובן לשיפוצי עומק, מה שנעשה 

ילדים הוותיקים. ישנם גנים שהם מתחת לכל בבתי הספר שהוא מבורך ומצוין, זה צריך לעשות בגני ה

 ביקורת, מתחת לכל ביקורת, כמו שהיו בתי הספר. 

 אני  חייבת לתקן אותך,  עדי ברמוחה: 

 אל תפריעי לה בבקשה.  חיים שאבי:

 גם בחדשים, עדי ברמוחה: 

 אביבה גוטרמן: יכול להיות, אני מניחה שעל החדשים יש פיקוח, 

 בבקשה לא להפריע. לא להפריע,  חיים שאבי:

 אני לא מפריעה. עדי ברמוחה: 

 את מפריעה.  חיים שאבי:

 אני לא מפריעה. עדי ברמוחה: 

אביבה גוטרמן: אבל הישנים זה באמת מן הסתם, עיר שמחזיקה מעצמה בחינוך והחשיבה על החינוך, צריכה 

תקציב, לא רואה וחבל. להתעסק באמת  עם גני הילדים. אז אני  נורא מבקשת ואני לא רואה את זה ב

חשבתי שלפחות אחרי שנגמר שיפוצי העומק בבתי הספר, תתחילו עם גני הילדים. זה חסר לי. דבר נוסף 

ן. אנחנו כל השנים שמפריע לי זה כל הקיצוצים באמת בעמותות, בעמותות רווחה וכו'. בטח ובטח בסל מזו

עם מרבית הדברים, לכן אני לא אתחיל להגיד  אבל אני מדברת בכללי כרגע כי אני מסכימה מדברים על זה,

סעיף. מפריע לי ואני כל שנה אומרת את זה, הנושא של התייעלות בכל הנושא של עובדים. כל -סעיף

המסגרת הזאת. למה? יש הרבה עובדים שהיה נמנע מלקבל אותם כחדשים. אפשר לעשות ניוד של עובדים 

בדת טובה ובהצלחה שאני הייתי שותפה לזה, זה ניוד של שהם מצוינים. למשל נשר, זה ניוד אגב של עו

העובדת וכו' וכו'. ניתן לנייד עובדים בתוך המערכת מבלי לקבל עובדים חדשים. זה אני חושבת שחסר לי. 

חסר לי בנושא של ההתייעלות וחבל מאוד, כי שוב, זה הרבה  כסף. זה הרבה כסף שצריך לקחת ארנונה 

על האנשים עוד ועוד עול כספי כשניתן לייעל וזה  המון כסף ואנחנו רואים את יותר גבוהה ובאמת להשיט 

המשכורות וזה תמיד אני אומר את זה וחבר'ה, צריך לחשוב על זה. באמת תחשבו על העניין הזה. לא הכול 

רק פוליטיקה ולהכניס עובדים כי זה טוב לראש המערכת. מה לעשות, אני יודעת שמכניסים, לא רק ראש 

 ערכת, גם מסביבו. המ

 בעבודות קבלניות. עדי ברמוחה: 
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 אביבה גוטרמן:  אני לא מדברת על עבודות קבלניות. אני מדברת על להכניס עובדים. 

 את מפריעה.  חיים שאבי:

 אני לא מפריעה, אני משלימה. עדי ברמוחה: 

 את  מוציאה אותה מריכוז.  חיים שאבי:

אותי מריכוז. אין לי בעיה של ריכוז. ובאמת מפריע לי ההתנהלות  אביבה גוטרמן:  לא, לא, לא מוציאים

 הזאת ואני עוד פעם וכל שנה אני אומר, אני מאוד אשמח שבמקום הזה תהייה יותר התייעלות. 

 או קיי. חי אדיב:

 אביבה גוטרמן:  עוד שנייה.  אני רואה, ככה, סלי מזון אמרתי. בנושא של האגם, אתה יודע בדיוק מה דעתי,

 אני אומרת את זה כל השנים. אני למשל הסדר עדיפות שלי זה היכל תרבות. נכון שכתוב שבעתיד יהיה, 

 .2025 עדי ברמוחה: 

אביבה גוטרמן:  מדברים על זה שנים. אני, יכול להיות שרוצים לעשות, אני לא רואה שום היתכנות לזה, 

עם ולא פעמיים, אפילו לפני, ביום שני. אין שום התכוונות לזה בשום פרמטר חי, ואמרתי לך את זה לא פ

היתכנות לדבר הזה וזה בסדר עדיפות, זו חשיבה על התרבות וזה חסר. וזה חסר חי. וזה בעיניי הרבה יותר 

חשוב מהרבה דברים אחרים ואולי האגם חשוב  לך, אני חושבת שזה יותר חשוב. נושא של מרכז ספורט 

מיליון, רק הוא אמור לעלות במקרה הטוב  8לא מהיום. אני יודעת שיש , גם זה דעתי  ידועה winnerגדול, 

, הוא יעלה הרבה יותר, אז אין כרגע כסף ולא יעשו אותו. אני יודעת שאתה כן רוצה לעשות אותו ואני 60

תוהה מה הוא סדר העדיפות, אם לא עדיף קודם כל היכל תרבות. זה אני חושבת שיהיו שותפים לזה עוד 

 למשל תמיד אומר את זה, עד יומי האחרון בעיר הזאת ובמועצה הזאת. הרבה. אני

 תודה. חיים שאבי:

 תודה. אביבה גוטרמן: 

 או קיי. חי אדיב:

 תודה. חיים שאבי:

הסתייגויות רשומות. אני מבקש לעבור  218חיים, רק שיירשם לפרוטוקול. הגשתי לניצה  נדב דואני: 

 אחד.-אותן אחד

 טוב. או קיי.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 אתם רוצים לדבר? חיים שאבי:

 כן, כן.  נוה גור:

 כן.  מאיר חלוואני: 

 בטוח?  חיים שאבי:

 דקות.  10מאה אחוז.  יש לי הפתעה בשבילך, זה לא יהיה אפילו  מאיר חלוואני: 

 סומך עליך. חיים שאבי:

 היה לוח זמנים לישיבה. אמרת שבע ורבע, אמיר כוכבי: 

 אנחנו בלוח, בלוח. :חיים שאבי

 מה?  אמיר כוכבי: 

תן לו לסיים. אנחנו נשמע אתכם ואז נצא להפסקה. בינתיים יעבדו על כל התשובות שלכם  חיים שאבי:

 בזמן הזה.

 הלאה. חי אדיב:

 מאיר.   חיים שאבי:

 הלאה.  חי אדיב:

תם, אתם, ואני לא מבין למי בהמשך לדברי חבריי מהאופוזיציה, שאתה כל הזמן אומר לנו א מאיר חלוואני: 

אתה, למי אתה מתכוון, אני רוצה לחזק את ידם על זה שהם לא ישנו כמה לילות ובחנו את כל העניין של 

ההסתייגויות, זה מזלזל, זה לא מכבד ואני מצטרף הכול, כי אם אני הייתי יושב וכותב אז זה בטח היה כמעט 

קיבלתי מנושאי המשרה ותודה על כך. אדוני ראש העיר, דומה וכחבר בוועדת כספים אני חלק מהתשובות 

 אני האמת, כדי לנסות להבין איך אתה קורא לי  חבר מועצה חדש, 

 כבר לא. חי אדיב:
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לא, לא, נניח, כי זה בסוף יצוף. מנסה להבין את התקציב, אולי אני לא יודע לקרוא אבל  מאיר חלוואני: 

שמאל, שמאל זז לימין, המחירים, התקציב גדל, אנחנו מרגישים, משהו פה רב הנסתר על הגלוי. ימין זז ל

אני מרגיש שהוא לא חברתי, לא קהילתי, לא מכבד, לא נוגע במקומות שלי חשוב  מאוד שייגעו, ואם זה 

אביבה העלתה את כל מה שקשור בגני ילדים ושיפוצי עומק שאנחנו מגלים פה, שאגב זאת תוכנית שאולי 

ה, אם אתה זוכר, כשעוד הבטחת לי דברים, שיטפלו בתיקוני עומק בבתי הספר אתה ואני לקחנו אות

 ובמוסדות החינוך והציבור. 

 זה קרה.  חיים שאבי:

כן. עדיין פתאום בשנה הזאת לא יהיה.  על כל פנים, כל מה שאני מציע זה .. זה יהיה לכם  מאיר חלוואני: 

 מותר על פי  חוק. קל אבל את הזמן שלי אני מעביר לחבר סיעתי כי זה

 אתה, חיים שאבי:

 לדעתי ... מאיר חלוואני: 

 אתה לא יכול בדיבור.  חיים שאבי:

אז אני אכתוב לך תיכף. על כל פנים, קטעת לי את חוט המחשבה. אני חושב שיש לך עוד מאיר חלוואני:  

באמת תעשה את  תקציב ראש העיר, אפילו שעל פי  חבריי זה הולך להיגמר כנראה בסיבוב הבא. אולי

התקציב קהילתי, וירוק כמו שאתה מתכוון או כותב, אולי לא מתכוון אבל כותב, ותתחשב בתושבים האלה 

 שנטל ה, חיים אני  מפריע לכם?

 לא. חיים שאבי:

 אני אפסיק, תמשיך. מאיר חלוואני: 

 לא, לא. חיים שאבי:

 אני רגיל. אפשר להמשיך? מאיר חלוואני: 

 ול להמשיך.אתה יכ חיים שאבי:

תודה. שהנטל לא כולו ייפול על התושב. כי איפה שאנחנו .. זה עולה לנו  יותר כסף בתור  מאיר חלוואני: 

תושבים, אם זה בצד הילדים, אם זה בצד התפעול של העירייה ואני באמת לא רוצה להיכנס לסעיפים וצר לי 

ם לעלות יותר אם אתם פה מקצצים, כי על כזה תקציב שהוא לא קהילתי ואני לא מבין למה הוא צריך ג

 אמרתם שאתם קיבלתם הנחיה לקצץ. אז שא ברכה עם התקציב הזה. לי הוא לא ממלא את הדרישות.

 תודה.  חיים שאבי:

 תודה לכם. מאיר חלוואני: 

טוב, אני קודם כל בראשית הדברים מבקש להודות לגזבר ולעובדי הגזברות ולעובדי העירייה  נוה גור:

להוליד תקציב באשר הוא, עמלים רבות מאוד. בסוף אנחנו רואים את החוברת, אני חושב  שבשביל

שמאחוריה יש עבודה רבה ומורכבת  ואני חושב שגם בתנאים לא פשוטים, בטח לא תנאים שאני הייתי שמח 

ועיים שיהיו להם אבל אנחנו מבקשים מאיר ואני  להודות לכל עובדי העירייה על העבודה הזאת. לפני כשב

. 2017ימים הונחה בתיבת הדואר של חברי המועצה החוברת הזאת ובה הצעת התקציב של העירייה לשנת 

שנים. אני זוכר שכשקיבלתי  את החוברת,  13באותו שבוע ממש חגגו ילדיי איתמר ואייל בר מצווה 

 חשבתי, 

 מזל טוב בהזדמנות הזאת.  משה חנוכה: 

 שלא תתפרץ. תודה רבה משה. לא חשבתי נוה גור:

 לא, מזל טוב.  משה חנוכה: 

 תודה רבה.  נוה גור:

 מזל טוב.  משה חנוכה: 

 אם תרצה, אני אשלח לך סרטון יפה. נוה גור:

 אני אשמח.  משה חנוכה: 

 שנים מתגוררים פה בעיר הזאת, 13אני זוכר שכשקיבלתי את החוברת, חשבתי על כך שהם כבר  נוה גור:

 משה? חיים שאבי:

ממש מתחילת כהונתו של ראש העירייה שלנו ובשעה שהם קראו בחדריהם בספר החשוב ביותר  ר:נוה גו

עבור העם היהודי את פרשת השבוע, אני התחלתי לקרוא בחוברת הזאת שאולי הדבר החשוב ביותר עבור 

תי תושבי העיר הוד השרון. יש נטייה לחשוב שהחוברת הזאת היא סתם חוברת של מספרים, אבל אני  חשב
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כשקראתי, שמדובר בעצם על חוברת שמשפיעה על כל רכיב ורכיב מחייב התושבים פה בעיר. הילדים 

שלנו, החינוך שלהם, הצהרונים, התרבות שלנו, הביטחון שלנו, הכביש או המדרכה שבהם אנחנו עוברים, 

מים או המים הבריאות שלנו ואיכות החיים שלנו והשירות שאנחנו מקבלים. אפילו האוויר שאנחנו נוש

שאנחנו שותים. וכן עבור חלק מהאוכלוסייה פה, זאת שזקוקה ליותר, זו בעלת המוגבלויות וזאת שנמצאת 

שנה שהילדים שלי גדלים  13ברחוב המתקשה ביום יום, עבורם החוברת הזאת היא המים והאוויר שלהם. 

ים שלנו, בכולנו. הרעיון הזה פה וכאילו המספרים האלה בחוברת שכחו שמדובר בהם. בילדים שלי, בילד

שאנחנו אמורים להרים את ידינו בעד החוברת החשובה הזאת, כי אנחנו יודעים היטב אדוני ראש העיר, 

שאין מאחוריה מדיניות ברורה, שאנחנו יודעים שלא נעשית בה שום חשיבה על ידי מומחים גדולים או על 

 פורה הזאת של העיר הוד השרון.ידי כאלה שמבקשים לשנות פה את מה שקורה בשגרה הא

 ברכת את העובדים לפני כן, ועכשיו אתה מזלזל בהם. חיים שאבי:

או חלילה, אפילו לפעמים להמציא משהו חדש בעיר, הרעיון הזה הוא קצת מוזר. הרעיון הזה  נוה גור:

יה, כדי שמבקשים להצביע עבור אותה חוברת, שאנחנו יודעים היטב שהיא מונחת בקרב חברי הקואליצ

 לשרת את הכול, מלבד את הציבור, הוא רעיון די מופרך. 

 לא, זה אמירה לא,   משה חנוכה: 

 שנים,  13 נוה גור:

זה אמירה לא במקום. הוא לא יכול להגיד את זה. זה לא הפקרות פה. מה זה .., אנחנו כולנו     משה חנוכה: 

 מתנדבים פה, אי אפשר לזלזל בעבודה של חברי המועצה.

 אולי תתנו למשה שכר ... נוה גור:

 אי אפשר לזלזל בעובדים.  משה חנוכה: 

 בבקשה לא להפריע משה. לא להפריע. חיים שאבי:

שנים שמצאתי את עצמי נלחם  13שנים שהילדים שלי גדלים פה משה, גם לך היו  ילדים,  13 נוה גור:

 לכפול,כמעט כל שנה על התנאים בגן שלהם, שיהיה ציוד, שיהיו דפים ש

 טבלטים. משה חנוכה: 

שנים שאני מוצא את עצמי נלחם עבור איכות הצהרונים בעיר. גם אז  13תקציב לתחזוקה שוטפת.  נוה גור:

עשינו סקר, גם אז טענתם שהכול בסדר, גם אז לא הותרתם ברירה אז הקמנו את הנהגת הגנים העירונית. 

 צהרונים בכל האזור, שנים שמשלמים פה את המחיר היקר ביותר עבור ה 13

 לא, זה לא נכון, לא, לא, לא לשקר.   משה חנוכה: 

 גם אז, תראה, אם הוא יפריע אני אעצור. נוה גור:

 משה? חיים שאבי:

 לא, אבל הוא לא יכול לשקר.   משה חנוכה: 

 אתה יכול להתייחס אחרת.   נוה גור:

 משה? חיים שאבי:

 אני לא הפרעתי  לאיש פה.  אני אקשיב בקשב רב למה שתאמר, נוה גור:

 משה? חיים שאבי:

 זה נכון. ניצה משה: 

 מאיר חלוואני:  הוא לא הפריע.

גם אז טענתם שהכול בסדר, בשעה שהיו לכם הרבה ברירות. מלבד הברירה הכי קלה שאתם רואים  נוה גור:

ים הכי יקרים שנים שאנחנו משלמים פה את החוג 13תמיד את התושבים כפרה שאפשר לחלוב בלי סוף. 

 ןשנים שאין להם תנאים בקונסרבטוריו 13באזור. חלק מהם, חלק מזה הוא תוצר של מדיניות ראש העיר. 

ראוי. כשאתה נוסע לכפר סבא אתה  מבין את זה. שהעובדים אגב נותנים בו  את נשמתם. או בית ספר 

ים שאנחנו היינו צריכים להילחם שנ 13למחוננים שאין תנאים. אלה ילדיי שלי, אני מבקר במקומות האלה. 

שנים. ואני כמו  7על הקמת בית ספר וכשהוקם, הבטיחו שתוך שנה ייבנה גם אולם הספורט הצמוד. חלפו 

 13הורים רבים, משה אולי אתה לא יודע כי אתה עוד לא אבא, מחזיק בשיניים בשביל שיהיה להם טוב פה. 

שנה יותר ויותר. כשהם שואלים אותי עבור מה אבא אתה שנים אני משלם עבורם ארנונה בלתי נתפסת. כל 

 משלם, אני מתקשה להסביר להם כי האמת מה הם מקבלים פה בעיר. 

 הם מבינים בארנונה.   משה חנוכה: 
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ואז אני עונה להם, יש לכם פה את השכנים ואת הילדים הכי טובים בארץ, כי זאת האמת, והמזל  נוה גור:

 פה מעמד עוד קצת כי יש בהם אמונה שמגיע להם  יותר ושעוד  מעט זה נגמר. הוא שהם מצליחים להחזיק 

 מה נגמר?  משה חנוכה: 

 לא להפריע, לא להפריע. חיים שאבי:

לא, מה זה לא להפריע? אני לא הפרעתי כשלא דיברו שטויות. כשמדברים שטויות צריך   משה חנוכה: 

 לתקן. כשלא מדברים שטויות אפשר, 

 )מדברים יחד(

 כנראה שחנוכה, נוה גור:

לא, הוא  מזלזל באופן אישי, גם בעובדים, גם באנשי חינוך. אי אפשר לקשקש ושאנחנו   משה חנוכה: 

 נשב בשקט.  אני מצטער.

 רק רגע, חי אדיב:

 אדוני ראש העיר, אל תפריע לי.  נוה גור:

 שפט אחד, חנוכה לא להפריע, לא להפריע לו לדבר. אני יכול להגיד לך מ חי אדיב:

 אל תפריע לי, אל תפריע לי. נוה גור:

 לא, אני אפריע לך .  חי אדיב:

 אתה מפריע לי.  נוה גור:

 כולנו מפריעים לך. הציוד מפריע לך.  משה חנוכה: 

 חנוכה, לא להפריע לו. יש משפט אחד שכדאי שכולם  יזכרו.  חי אדיב:

 בוא תגיד אותו.  נוה גור:

לא ממורמרים ולא מתעסקים בכעס. מסתכלים קדימה ומי שיש לו כעס אנשים מצליחים  חי אדיב:

 ומרמור שידבר. זה הזמן שלהם.

 ...תודה על המשפט של ראש העיר. זה היה משפט, נוה גור:

 זה גם חשוב להם. יגאל הררי:

 הוא חושב שהוא,  נוה גור:

 זה הערה בונה.  חי אדיב:

 יופי. נוה גור:

 הערה בונה. חי אדיב:

 אני בהחלט חושב, ר:נוה גו

 תשתדלו להיות חיים,  נושמים ואדיבים. חי אדיב:

 אני בהחלט חושב שבנייה אתה לא רע. נוה גור:

 אני  ממליץ לך את זה טוב.  חי אדיב:

 .. במועצה אם אני זוכר נכון.  אמיר כוכבי: 

יעה שזאת אחת שנים שאני משלם עבורם ארנונה, שנים שאני משלם עבורם אגרת שמירה ביד נוה גור:

השערוריות הגדולות ביותר שיש ושאנחנו אחת הערים היחידות בארץ שעוד  משלמים את זה. אתה יודע 

שלא באמת מסתובבות פה עשרות ניידות בשיטור העירוני. אני  משלם חניות כשאני  נוסע איתם לכיכר 

 מגדיאל. 

 אני גם, אני גם רוצה לדבר אחריו.  משה חנוכה: 

 משלם,   אני נוה גור:

 תדבר. חיים שאבי:

 אני  משלם, אני משלם עבור פינוי אשפה וניקוי הרחובות.  נוה גור:

 )מדברים יחד(

אה, או קיי, אני משלם עבור פינוי אשפה וניקוי רחובות וניקיון הגינות ואני יודע שבסוף  נוה גור: 

גים פה לגינות שלנו. אני משלם יכולתי לעשות כל כך הרבה דברים עם הכסף הזה, כי ממילא לא באמת דוא

עבור החווה החקלאית שלהם אדוני ראש העיר, אני משלם עבור כל פרויקט ספורט פה בעיר, עבור כל 

צעדה, כל תחרויות, כל חולצה או כל מדליה. אני משלם עבור הקייטנות שלהם וכמוני גם הורים רבים 
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את עצמו מתי נוריד את הנטל מהתושבים  משלמים ומשלמים ואני שואל את עצמי, האם מישהו פה שואל

 ואת הקושי  לחיות פה בעיר, שכולם חושבים שכולם פה עשירים. אני קם  מוקדם בבוקר ולפעמים, 

 אתה יכול .. סיסמאות.  חיים שאבי:

 אני קם מוקדם בבוקר,  נוה גור:

 משהו ענייני. חיים שאבי:

 חיים, אתה רוצה לדבר?  נוה גור:

 לא,  חיים שאבי:

 אז אל תפריע לי. אני הקשבתי לכולם.  נוה גור:

 בשביל זה, חיים שאבי:

 אולי קשה לך, זה בסדר. נוה גור:

 לא קשה לי. חיים שאבי:

 לא יישאר לך עוד הרבה זמן בקושי הזה, אני מבטיח לך. נוה גור:

 מה זה, הוא מאיים עליך?   משה חנוכה: 

 כן. זה נשמע כמו איום משה?  נוה גור:

 כן, נשמע, כן.   נוכה: משה ח 

 אז יש רופא שמיעה מצוין, אני אפנה אותך אליו. נוה גור:

 ... שבסיבוב הבא הוא לא יתמוך בכם.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 אדוני ראש העיר,  נוה גור:

 בדיחה אמיתית. וז חי אדיב:

את אותו רחוב שאני אמצא ראש העיר, אני קם מוקדם בבוקר ולפעמים כשאני רץ ברחובות, מחפש  נוה גור:

 אותו שאפשר יהיה, 

 ... בזה הוא טוב. יגאל הררי:

 אין אמרת בישיבה קודמת שהוא לא היה?  משה חנוכה: 

מלשן. זה דינו של מלשן. ככה מתנהגים מלשנים. מי שהולך לצלם חריגות בנייה של מישהו  יגאל הררי:

 דבר אחד. אחר, אבל אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך רק 

 )מדברים יחד(

אביבה גוטרמן:   חבר'ה , עכשיו אתם ענייניים? אתם דורשים ענייניות ואתם עכשיו ענייניים? מה, אתם 

 אמיתיים?  די נו. 

 הוא כבר שעה,  יגאל הררי:

 אני יודע מה מקור הדיבורים של חנוכה ושל יגאל, זה בסדר.   נוה גור:

 .הה. זה לא מקור. העלית את זה למועצת העיר בשאילתאתה העלית את זה למועצ יגאל הררי:

 להפך, להפך, אני אשמח לדבר על ביתו, נוה גור:

 אז צריך לצפות עכשיו שיהיה יותר הכנסות בגלל המלשנות שלך. יגאל הררי:

 אם תרשה לי, אם תרשה לי להמשיך אני אמשיך. תגידו מתי.  נוה גור:

 אתה יכול להמשיך. חיים שאבי:

 תודה רבה. אתה רוצה לתת פה דיון או שאני אוכל לסיים? :נוה גור

 לא. חיים שאבי:

 אני שואל. נוה גור:

 מה? חיים שאבי:

 אני יכול להמשיך?  נוה גור:

 כן.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 .. לעובדי עירייה שזה תפקידם. אמיר כוכבי: 

 אני? יגאל הררי:

  כן. העירייה לא צריכה לאכוף? אמיר כוכבי: 
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 בטח. יגאל הררי:

 אז מה, אם אתה קורא לעובדים מלשנים,  אמיר כוכבי: 

 לא, לא קראתי לו, הוא לא עובד. יגאל הררי:

 מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי: 

 לא ככה מפילים ממשלה.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 לא מלשינים אחד על השני. יגאל הררי:

 ירוקה, בוא, בוא, ... זה עיר קהילה אמיר כוכבי: 

 .. ולמלשינים אל תקבע.  יגאל הררי:

 אביבה גוטרמן:  לא תהייה תקוה. 

 אתה יודע מה אתה מדבר בכלל? זה הדבר הכי ... יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 יגאל, אל תסתום לי את הפה אבל נוה לא הפריע לאף אחד ואל תפריעו לו.  נדב דואני: 

 לא, הוא לא הפריע  לאף אחד.  יגאל הררי:

 אני רציתי לדעת מה המסר שאתה מעביר לעובדי העירייה. ביצוע אכיפת חוק .. זה מסר.  אמיר כוכבי: 

 זה לא מה שאני אמרתי.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 טוב, תמשיך. יגאל לא להפריע. משה?  חיים שאבי:

 תה יודע את זה? למה כל הזמן משה? .. שישבו ויסתום את הפה. הוא יותר צעיר ממני, א יגאל הררי:

 משה? חיים שאבי:

 בכמה ימים.   משה חנוכה: 

 בכמה שנים.  יגאל הררי:

 תמשיך, אני ממשיך עם הזמן. חיים שאבי:

כשאני קם מוקדם בבוקר ולפעמים רץ ברחובות, אני מחפש את אותו רחוב אדוני ראש העיר שאני  נוה גור:

שנה, מה שאני  13אבל מאז שנכנסת לתפקיד לפני  אוכל להגיד איזה יופי, פתחו פה כביש חדש סוף סוף,

 רואה זה רק בניינים או מכוניות ולא משנה באיזה צד של העיר אני מסתובב.

 אנחנו לא במדבר כמו בבאר שבע. נוה, זה לא מדבר.   משה חנוכה: 

 משה, די.  חיים שאבי:

 אפשר לחשוב שהוא גר בכפר. יגאל הררי:

 לא, הוא אומר שהוא ...  משה חנוכה: 

 אני מבין, אני מבין את מצוקתו של חנוכה אבל זה מוצא חן בעיניי משה. זה  אפילו מחזק אותי. נוה גור:

 יפה.   משה חנוכה: 

 ככה זה עובד בתיאום מלא. נדב דואני: 

 יש תיאום מלא, אל תדאג.  משה חנוכה: 

 אני לא מודאג.  נדב דואני: 

 בתיאום. זה  גם   משה חנוכה: 

 זה ברור לחלוטין, זה ברור לנו.  נוה גור:

 תמשיך. דבר. חיים שאבי:

וכשאנחנו מסתובבים פה ברחובות, ולא מוצאים אפילו לא סימן אחד קטן למשהו ייחודי לעיר הזאת,  נוה גור:

לנו אדוני  איזשהו צביון, משהו מיוחד לעיר הזאת, אז כן, אנחנו מובילים בגיוסי צה"ל ובבגרויות, כל הכבוד

ראש העיר, כל הכבוד לנו, אבל אתה לא באמת, אתה לא באמת ישבת וניהלת איזושהי מדיניות עמוקה 

בתקציב הזה שמשתפת את הציבור כפי שכתבת, חדשנית, מקצועית.  אני זוכר שנדהמתי באיזה אופן אתה 

ים האחרונות גם הכרנו מגיש את התקציב. אתה פשוט מניח ומפעל אם מישהו יש לו בכלל מה לומר. ובשנ

את הוד השרון האחרת. זו שבשכונות, מאיר ידידי, אני מכיר אותה לעומק, זאת שיש שם קושי, שיש שם 

מצוקה, את המשפחות שקשה להן, את ההורים לילדים עם הצרכים המיוחדים שאתם יכולים עד מחר לזלזל 

מבקשים איזשהו מוסד ראוי, שהם פה בשולחן הזה, אבל להתבייש עבורם שהם מתחננים להסעה, שהם 
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מתחננים שמישהו יקשיב להם.  מאיר ואני ישבנו שעות על התקציב הזה. ישבנו  והאמת היא שדיברנו על 

החוברת הזאת בלי סוף, כמעט כמו ששתקנו בגללה בלי סוף. הרי יכולנו לדבר איתכם פה שעות על קביעת 

ה תחשוב כך ואנחנו אחרת ולא יכולנו להבין מה אתה מדיניות, על סדרי עדיפויות להורים שזה בסדר שאת

רוצה. על יעדים שלא נקבעים, ועל מדדים שלא קיימים כי מה שלא נמדד לא מנוהל ואולי כך נוח. יכולנו 

לדבר על המניפולציות שאתה עושה פה במספרים בחוברת הזאת כדי להסתיר את האמת ולמנוע את 

יפולציות האלה פוגעות בתושבים שלנו, בכולנו, בילדים שלי, אבל השקיפות בעיני הציבור. וכיצד כל המנ

אתה היית עונה מה שאתה עונה תמיד, גם אני רוצה הכול אבל יש תקציב. כשחזרתי הביתה מהישיבות 

הארוכות עם מאיר, חשבתי באמת שהתקציב שלך נגמר ושנותרה לך עוד שנה וקצת ושנוציא את העיר 

זה משנה על איזה סעיף נדבר איתך פה היום, ואז מצאתי על המיטה שלי  הזאת לדרך חדשה בקרוב ומה 

חולצה שחילקו להורי הכדורסל בליגת ההורים בבית הספר הירוק ונדהמתי משני דברים. הראשון שעל 

, שזה המספר האהוב על הבן שלי. השני שהיה כתוב עליה בית הספר הירוק 3החולצה היה כתוב מספר 

כחול. ואמרתי לעצמי נו, נסתדר גם עם זה. יבוא היום, עוד פחות משנתיים, שיחשבו וצבע החולצה כולו ב

 בעיר על הכול. על כל פרט ופרט, על כל ילד וילד, על כל תושב, ועל כולנו. עכשיו אני, 

 לא הבנתי את האנקדוטה עם החולצה.  משה חנוכה: 

סעיף כי -קריות. אנחנו לא נקריא אותם סעיףברשותכם רוצה להקריא את ההסתייגויות שיש לנו העי נוה גור:

 דקות.  6אחרת לא נגמור. כמה זמן יש לי עוד חיים? לפי השעון שלי יש לי עוד 

 השעון שלך קצת,  חיים שאבי:

 לא, השעון שלי הוא לא קצת בכלל.  נוה גור:

 אני אתן ...  אמיר כוכבי: 

 אין בעיה. אנחנו ניתן לך. אתה יושב ראש האופוזיציה. חיים שאבי:

 מאה אחוז. נוה גור:

 סליחה? עדי ברמוחה: 

 אז אני רוצה לדבר על כמה דברים.  בלשכת המנכ"ל, נוה גור:

 סליחה?  עדי ברמוחה: 

 לא, לא, אני מתקן.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 סליחה, לפרוטוקול, נוה רק דקה, חיים שאבי:

 חיים, אתה לא בסדר. נוה גור:

 לא,  חיים שאבי:

 לפרוטוקול, ה גור:נו

 לא, לא, לא, חיים שאבי:

 אל תדאג, נוה גור:

 אני טעיתי, אני  חייב לחזור בי.  חיים שאבי:

 אתה מאפשר לאנשים פה להפריע. נוה גור:

 משה הטעה אותי ואמר שאתה יושב ראש האופוזיציה. אתה לא יושב ראש האופוזיציה.  חיים שאבי:

 וזיציה? מי זה יושב ראש הקואליציה? אה, מי זה יושב ראש האופ נוה גור:

 הוא יושב ראש האופוזיציה ומגיע לו גם רכב מנהל.  יגאל הררי:

 כן. נוה גור:

 עם כל הכבוד, עדיין רשומה סיעת קדימה אתו.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 יש עתיד לבד. עדי ברמוחה: 

 וד. לא, את יכולה לחלום. אנחנו לא הצבענו כשהתפרקתם ע יגאל הררי:

 מי שואל אותך. אני לא צריכה את ההצבעה שלך. עדי ברמוחה: 

 ... במועצה.  יגאל הררי:

 אני ממש לא צריכה את ההצבעה שלך. עדי ברמוחה: 

 כמו שלא ידעת מה זה נשר, זה לא סיעת יחיד. יגאל הררי:
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 קודם כל אני מודה ל, נוה גור:

 גם מגיע לו מאבטח. יגאל הררי:

 לנציג סיעת כיוון חדש על נוכחותכם פה. באמת חשבנו בכיוון החדש.  אני מודה נוה גור:

 הוא לא היה היושב ראש המטה של כיוון חדש פעם?    משה חנוכה: 

 )מדברים יחד(

 אני יכול להמשיך?  נוה גור:

 יו"ר סיעת כיוון לשעבר.  משה חנוכה: 

 משה?  חיים שאבי:

 ראש המטה לשעבר. מנהל המטה.  משה חנוכה: 

 ביבה גוטרמן:  חבל, זה מראה את כל ההתנפחות הזאת ממש שאין תשובות טובות. א

 לא, רק אני רוצה ש,  משה חנוכה: 

 אביבה גוטרמן:  עזוב אותו, יהיו תשובות. 

 )מדברים יחד(

 אני  מזכיר כאילו איפה הוא היה.  משה חנוכה: 

 משה?  חיים שאבי:

 אתה מזכיר.זה לא כבוד גדול בשבילנו מה ש יגאל הררי:

 יגאל, יגאל, אני מבקש, הוא לא הפריע לאף אחד. נדב דואני: 

 אני לא פוגע בך גם כן.  יגאל הררי:

 לא הבנתי. יגאל שמעון:

 זה לא כבוד גדול שהוא היה מנהל המטה שלנו.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 הוא גם שבע, הוא אכל שווארמה, הוא התעורר.  משה חנוכה: 

 דרך אגב, אני  נוה גור:

 הוא התעורר.  משה חנוכה: 

 איך ישנת עד עכשיו? אמיר כוכבי: 

אביבה גוטרמן:  יגאל, האופוזיציה הזאת כל אחד הוא קליבר בפנים עצמו  וכולם מחזיקים בגאון את הדבר 

 הזה שנקרא אופוזיציה. זהו. 

 אני  מבקש.  חיים שאבי:

 יגאל, יגאל?  נדב דואני: 

 ם על הקואליציה, על האופוזיציה אני  מתעורר. כשמדברי יגאל שמעון: 

 חשבתי שתשמע תקציב, תתעורר.  נדב דואני: 

 אני אגיד לך למה. יגאל שמעון: 

 אתה אומר פוליטיקה. נדב דואני: 

 אתה היית עם אביבה, תראה איפה אתה יושב היום. יגאל שמעון: 

 אני לא ביקשתי לזוז.  נדב דואני: 

 יחד, תראו איפה היא יושבת היום.הם היו ב יגאל שמעון: 

 אני יושבת באותו מקום, עדי ברמוחה: 

 היא באותו מקום. יגאל הררי:

 שישבתי.  עדי ברמוחה: 

 תראה איפה אתה יושב היום.  יגאל שמעון: 

 שלך.  2אתה פעם ישבת, פעם היית מספר  נדב דואני: 

 לא יודע.  יגאל שמעון: 

 . 3עכשיו אתה מספר  נדב דואני: 

 מה קרה כאן? יגאל שמעון: 

 . אתה יודע, המערכת משתנה, היא דינמית.5, 4הבנתי שאתה חושש להיות מספר  נדב דואני: 

 בוא, בוא,  חיים שאבי:
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 .. ותשב לידנו. זה נראה לי כמו קרנבל. נדב דואני: 

 הסיעה שלנו היא כמו אגרוף אחד כולנו ביחד.   משה חנוכה: 

 כנס בקיר וכולכם מתפרקים. כן, עד שזה נ נדב דואני: 

אביבה גוטרמן:  יגאל, כאחד שהיה בכל המפלגות ועכשיו, ופירק אותם אגב, ועכשיו אתה ... ואני על זה 

 אישית  מצטערת כי חלילה שהליכוד יתפרק. אתה לא יכול לדבר על התפרקויות.

 )מדברים יחד(

 מאוחר שהוא יעבור אז חכי רגע.  מאיר חלוואני:  אביבה, זה עוד לא מאוחר. אביבה, זה עוד לא

 אביבה גוטרמן:  אני במקומך, אתה יודע, לא מדברים, 

 אבל אביבה, אצלך, יגאל שמעון:  

 אביבה גוטרמן:  בביתו של .. לא מדברים על ...

 גם בשינוי .. במועצת העיר היית בסיעת שינוי והתפרקת.  נדב דואני: 

 )מדברים יחד(

 להיות .. זה בגלל הדרק הזה? אביבה, יכול  נדב דואני: 

 אביבה גוטרמן:  לא.

 יכול להיות שזה בגללו? נדב דואני: 

 אביבה גוטרמן:  אין, זה הכול סתם. חבר'ה די.

 אז רגע, עכשיו אתה בליכוד? עדי ברמוחה: 

 אני מבקש,  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 ע לאף אחד אז בבקשה.נדב, נדב, סטופ, סטופ, אני רק אציין שנוה לא הפרי חיים שאבי:

 כל הכבוד שציינת את זה. נדב דואני: 

 אני מודה לכם.  נוה גור:

 יש לך, חיים שאבי:

אנחנו במחשבה נוספת, אנחנו לא מעניין אותנו התשובות שלכם על ההסתייגויות, אני מוותר על כל  נוה גור:

 ההסתייגויות לאור ההתנהלות שמתקיימת פה.

 דה. מאה אחוז,  תו חיים שאבי:

 תודה. חי אדיב:

דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, שהתוצאה לא הייתה משתנה. סך הכול חסכת כמה  חיים שאבי:

 מאות שקלים על התמלול אז כל הכבוד.

 מה רע בתמלול?  נדב דואני: 

 כל הכבוד. חיים שאבי:

 מה רע בתמלול? נדב דואני: 

 זה הכול.  חיים שאבי:

 חושב ככה.אני שמח שאתה  נוה גור:

 אני אומר לך יצאת גדול, למה?   חיים שאבי:

 תודה רבה. נוה גור:

 חסכת כרגע כמה מאות שקלים וגם אביבה.  חיים שאבי:

 אביבה גוטרמן:   חיים, אני הכי חסכתי.

 אם הייתם, חיים שאבי:

ה ברצינות אז חיים, לא חשבנו, חיים לא חשבתי שתתייחסו ברצינות לאלו מהסעיפים שהתייחסו פ נוה גור:

 בוא נתקדם.

 תודה. חיים שאבי:

 כן. חי אדיב:

 משה. חיים שאבי:

 משה, אתה מחכה?  חי אדיב:

 חיים שאבי?  עדי ברמוחה: 
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 )מדברים יחד(

 טוב, דקה, דקה, אז בואו נעשה כזה דבר.  חיים שאבי:

 התייעצות קלה.  עדי ברמוחה: 

 קדימה. חי אדיב:

 מה קרה איל?  נוה גור:

 קדימה, קדימה. לפי הסדר, קדימה.  חי אדיב:

חיים, חיים, חיים, חיים שאבי, חיים שאבי, חיים, אני רוצה הערה קטנה ברשותך. נעשה פה  נדב דואני: 

משהו שלא ייעשה. גם מקודם נאמר על ידי גזבר העירייה כשאני  מדבר, כשאני  מדבר אני סולו. זה לא 

ו להגיד אמירות כאלה. יש פה עיתונאי שמצלם, עכשיו הוא קם מקובל, זה לא במקום, זה לא מתאים, אסור ל

להגיד לו אתה לא מצלם אותי. הוא לא אחראי פה לא על האבטחה ולא על סדר הדיון. תפקידו לדבר כשאתם 

נותנים לו  לדבר ולענות כשהוא  נדרש לענות. לא לנהל פה את הדיון, לא להשתיק חברת מועצה, לא לכפות 

לצלם. מה זה הדבר הזה בכלל? אתה מנהל את הישיבה, תדאג שהוא יתנהג כמו שצריך. זה על עיתונאים לא 

 לא תפקידו. הוא לא יגיד לחברת  מועצה אני סולו. 

 נדב, הוא אמר, חיים שאבי:

 שיגיד לעובדים שלו אני סולו. נדב דואני: 

 הוא מתנהל כמו שצריך. חיים שאבי:

 הוא לא מתנהג כמו שצריך. נדב דואני: 

 הוא אמר, הוא אמר דבר פשוט, כשהוא מדבר הוא מבקש לא להפריע  לו.  חיים שאבי:

 לא, הוא לא אמר את זה. נדב דואני: 

 אתה יכול לפרש את זה מה שאתה רוצה. חיים שאבי:

 כשאני מדבר אני סולו.  נדב דואני: 

 אל תפריע לי. זה מה שאתה מדבר.  חיים שאבי:

 במילים אחרות, חי אדיב:

 תפקידו לבוא לדבר כאן ולא .. להגיד לעיתונאי אל תצלם, כן תצלם. מה זה הדבר הזה?  דואני:  נדב

 )מדברים יחד(

הוא קצת לא מכיר את המקום שלו גזבר העירייה ואת תפקידו. להיות גזבר העירייה, לא  נדב דואני: 

 להטיף פה לאף אחד מוסר מחברי המועצה ולא לעיתונאי.

 . הלאה, טוב חי אדיב:

 זה לא פעם ראשונה שזה קורה.  נדב דואני: 

 הלאה. קדימה יגאל, דבר.  חי אדיב:

אני חושב, אני חושב שהגיע הזמן לכבד פה את עובדי העירייה ואני חושב שהגיע הזמן לכבד פה את  נוה גור:

את ה, כן,  עובדי העירייה ואני חושב אדוני הגזבר, שהדיון פה הוא פתוח וזכותו של אדם לצלם, בוא נשים

אז בוא רגע נקבל את הדברים בפרופורציה. אחד, עובדי העירייה פה עובדים קשה והם ראויים ליחס ראוי 

 כולם, זה אחד. שתיים, 

 שלא יצלם אותי. איל מימון: 

בסדר, אתה לא יכול, זה לא, בוא נעשה סדר, בוא נכבד את עצמנו. גם המשחקים פה בדיבורים פה  נוה גור:

 אחרים בעיניי מבישים וחבל. אז או שאנחנו מכבדים פה את כולם או שמשחקים משחק.של חנוכה ו

 קדימה. חי אדיב:

 בסדר? נוה גור:

 תודה רבה.  יגאל?  חי אדיב:

 טוב,  יגאל שמעון: 

 אתה תתייחס קואליציה או אופוזיציה או לתקציב? נדב דואני: 

 יגאל, קצר לסכם. קדימה. חי אדיב:

אני אבקש חברים, אני לא הפרעתי לאף אחד ואני אבקש לא להפריע. קודם כל  טוב, יגאל שמעון: 

שיהיה לך הרבה בריאות, נחת, בהצלחה. גם   בראשית דבריי אני מבקש לאחל מזל טוב לאביבה.  

 כשאת, גם היית איתנו בקואליציה והיום את באופוזיציה. 



 18.01.17מיום  1/17מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה

50 

 

 את פורחת. נוה גור:

 בודתך נאמנה. כל הכבוד לך. מגיע לך הרבה מזל טוב.תמיד ידעת לעשות את ע יגאל שמעון: 

 אביבה גוטרמן:  תודה. תודה רבה. 

 יושב ראש האופוזיציה מצטרף גם. נוה גור:

 או קיי, טוב, יגאל שמעון: 

 . אני  מקבלת את דבריך בהערכה אביבה גוטרמן: 

 מאיר חלוואני:  כי אין לך ברירה. 

 )מדברים יחד(

 מה, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע   יגאל הררי:

 חיים, אתה רוצה לעשות הפסקה?  נדב דואני: 

 לא, לא, לא,  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 אתם רוצים להקשיב? יגאל שמעון: 

 ... את הסדר. חיים שאבי:

 כי אתה נתת סדר,  אמיר כוכבי: 

 אתם רוצים  לדבר, תדברו.לא,  חיים שאבי:

 נתת סדר יום,  אמיר כוכבי: 

דקות. מכיוון שנתנו  לכם, פתחנו  10לפי התוכנית שלי, אני התוכנית שלי הייתה שכל אחד  ם שאבי:חיי

 לכם את זה,

 ממש לא. נדב דואני: 

 זה שינה קצת את הזמן.  חיים שאבי:

 תעשה הפסקה. תעשה הפסקה.  עדי ברמוחה: 

שעות?  6-יך את הישיבה ללא הבנתי. זה מה שאתה רוצה חיים? חיים, אתה רוצה שנאר אמיר כוכבי:  

 אפשר.

 טוב, חברים, חי אדיב:

 חיים,  אמיר כוכבי: 

 תן הפסקה. עדי ברמוחה: 

 אנשים גם צריכים להכין את החומר. אמיר כוכבי: 

 חיים,  תן הפסקה.  עדי ברמוחה: 

 אל תעשה צחוק. די.  אמיר כוכבי: 

 אביבה גוטרמן:  יאללה, יאללה, הפסקה קלה.

 שה הפסקה. תע אמיר כוכבי: 

 דקות.  10הפסקה  חי אדיב:

 אביבה גוטרמן:  תסכם אחר כך. 

 מאיר חלוואני:  מה, באמצע הדיבור? 

 אביבה גוטרמן:  אחר כך, אחר כך,

 אז אחרי זה אני אגיד לך עוד פעם מזל טוב. יגאל שמעון:  

 אביבה גוטרמן:  עוד פעם תברך. 

 כן. יגאל שמעון: 

 תחשוב, תשפר את זה.אביבה גוטרמן:  אבל עכשיו 

 הייתי מצפה מחברת לסיעה אבל לא... אין עלייך אביבה. לפחות, לפחות ידענו בדיוק. יגאל שמעון:  

 )הפסקה(
חברים, מכיוון ש, מכיוון שיש המון הסתייגויות והמון הצבעות, אז הישיבה תתארך לפחות   חיים שאבי:

 שעות. אנחנו נזמין אולי גם פיצות בשתיים עשרה. 6

אפשר רק עד אחת עשרה, אז גם כשאתה מאיים תלמד לאיים כמו שצריך. אני רוצה לדעת  אמיר כוכבי: 

 על פי איזה נוהל? 
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 לא הבנתי. חיים שאבי:

 שעות מחמש זה רק עד אחת עשרה.  6קודם כל  אמיר כוכבי: 

 שעות. 6לא, לפחות  חיים שאבי:

 שעות. 6היא יכולה עד  שעות. 6או קיי, היא לא יכולה לפחות  אמיר כוכבי: 

 שעות. 6עד  עדי ברמוחה: 

 שעות. 6-אני רוצה לדעת על פי איזה נוהל אתה מאריך את הישיבה ל אמיר כוכבי: 

 מה זאת אומרת? יש נוהל,  חיים שאבי:

 על פי איזה נוהל אתה מאריך?  אמיר כוכבי: 

 שליש מחברי המועצה, חיים שאבי:

מחויב להגיש בקשה בכתב בטרם התחילה הישיבה כדי להאריך את שליש מחברי המועצה  אמיר כוכבי: 

 שעות ואתה לא עשית את זה,  6-הישיבה ל

 אז היועץ המשפטי יחדד את זה.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 בואו, תנו ליועץ המשפטי.  חיים שאבי:

 לפני שאתה ממציא המצאות. אמיר כוכבי: 

 רק הבהרה אחת. ירון סולברג: 

 הבהרה. חיים שאבי:

 בואו נעשה סדר. ... ירון סולברג: 

 רבותיי, ניצה משה: 

 אני מבקש להקשיב.  חיים שאבי:

 20-ל 15.. זה לא כתוב בסעיף. שתיים, בפועל אני אמרתי מכיוון שהוקצה לכל אחד בין  ירון סולברג: 

תסתיים בתוך בעצם הייתה הסכמה שהישיבה לא  15-20בדרך ההתנהגות כל אחד דיברתם  הרי שגםדקות 

 שעות. ראש העיר דיבר ו, 4

 הסכמה שבהפנמה? עדי ברמוחה: 

 לא להפריע לו בבקשה. חיים שאבי:

 מה? ירון סולברג: 

 אז? עדי ברמוחה: 

 לא שמעתי, מה?  ירון סולברג: 

 כן, כאילו לא מדברים על זה?  עדי ברמוחה: 

 על מה? ירון סולברג: 

 בר?הסכמה שלא בקולות, בלד עדי ברמוחה: 

 לא, לא,  ירון סולברג: 

 לא הבנו. חיים שאבי:

 או קיי, עדי ברמוחה: 

המוסכם  ימוםדקות, ברור  לכולם שזה לא בתוך המינ 15-20כאשר כל אחד מדבר, דיברו  ירון סולברג: 

ובכל זאת אתם בחרתם להשתמש בזה, או קיי? כי היה דינמיקה מסוימת והייתה רצון לדבר וניתן גם ארכה, 

הבחינה הזאת הייתה הסכמה לגבי ..., מה שהצעתי לחיים, לסגן ראש העירייה, שתקבלו עכשיו, הנה כך שמ

אפשר תמיד, אבל אם אתם יכולים להגיע להסכמה מראש לכמה זמן אתם   מדעת,אחרי ההפסקה, החלטה 

דבר  שעות ישיבה, זה זמן טוב לקבל החלטה שתדעו לחלק את הזמנים בהתאם. זה 3רוצים לשבת. אחרי 

אלמנטרי בעיניי, בעיקר אם את רוצה עוד לדבר ועוד מישהו ידבר, אז חבל עכשיו לעמוד על קוצו של יוד. 

 הפרקטית זה הרבה יותר יעיל.אפשר אולי  להגיע להסכמה כמה זמן הישיבה תהייה וברמה 

את אז אני אענה לך. אני הגעתי להסכמה כי הוא ביקש ממני ראש העיר להקריא  עדי ברמוחה: 

ההסתייגויות לפרוטוקול. אני לא דיברתי על התקציב. אני עדיין לא דיברתי על התקציב ואני מבקשת לדבר 

 על התקציב. 

 ....אז לכן  אמרתי ירון סולברג: 

 שעות, מה הבעיה? הלאה, קדימה.  3אז את צריכה עוד כמה דקות, נכון? אז  תן לה עוד  חי אדיב:
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 טוב,  יגאל. חיים שאבי:

 כן.  שמעון: יגאל 

 קדימה יגאל, ההתייחסות שלך. חי אדיב:

 אה, עדי ברמוחה: 

לא, לא, רבותיי, אי אפשר להפריע. אתם דיברתם, עכשיו  יגאל, ייגמר הסבב, הולכים  חי אדיב:

 אחרי זה להסברים,

 לא. אבל אני לא דיברתי על התקציב. עדי ברמוחה: 

 ר.נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. יגאל דב חי אדיב:

 חי, אני דיברתי רק על ה, עדי ברמוחה: 

 נגמר הסיפור. חי אדיב:

 לא. עדי ברמוחה: 

 יש סדר בדברים. חי אדיב:

 לא, לא, לא. עדי ברמוחה: 

 את סיימת, נקודה. חי אדיב:

לא, אני לא סיימתי. אני הקראתי את ההסתייגויות לפרוטוקול בדיוק כמו שביקשת. אני לא  עדי ברמוחה: 

 התקציב. דיברתי על

 יגאל קיבל את רשות הדיבור. יגאל הררי:

שעות סך הכול? קדימה.   6-שעות, ל 3בבקשה, מי בעד, מי בעד להאריך את הישיבה לעוד  חי אדיב:

 ניצה תספרי, לרשום. 

 אתם לא רוצים פתאום צדיקי הדור.  חיים שאבי:

 אנחנו רוצים להבין האם זה הנוהל.  נדב דואני: 

 הל.זה הנו חי אדיב:

 שנה שעברה הבאתם מכתב. חיים שאבי:

 לא להקריא שום דבר.  חי אדיב:

 )מדברים יחד(

 ניצה, ניצה בבקשה לספור.  חי אדיב:

 חיים שאבי,  ניצה משה: 

 למה אתה כועס חיים?  נדב דואני: 

 לא שואלים אתכם. אתם מבלבלים את המוח ומפריעים. חי אדיב:

 יגאל, ניצה משה: 

 דימה. הלאה. ק חי אדיב:

 יגאל הררי,  ניצה משה: 

 אביבה גוטרמן:  אתם לא רוצים לגמור עם זה? 

 יש כבר יותר משליש. נוה ומאיר .. ואביבה,  ניצה משה: 

 )מדברים יחד(

 אביאל,  אתה בעד להאריך?  ניצה משה: 

 )מדברים יחד(

 אנחנו רוצים לסיים.  חיים שאבי:

 לספור? ניצה, את סיימת חי אדיב:

 נדב מה אתה מצביע? : ניצה משה

 יש פה בעיה עם ההצבעה ניצה. יש פה בעיה בהצבעה.  נדב דואני: 

 מה? ניצה משה: 

 יש פה בעיה. נדב דואני:  

 אתם תחליטו, בואו נעשה סדר. חיים שאבי:

 שעות. תכריז על זה מבעוד מועד. 6אתה מכריז על  נדב דואני: 

 אני לא צריך להכריז.  חיים שאבי:
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 היועץ המשפטי  הסביר. הלאה, להצביע.  חי אדיב:

 )מדברים יחד(

 ניצה? חי אדיב:

 ההצבעה עברה יש פה יותר משליש.... ...... ניצה משה: 

 עברה ההצבעה, נקודה, תודה רבה. הלאה.  חי אדיב:

 לשש שעות:עד להאריך את הישיבה  בעד - 1/17מס'  החלטה

 נוה גור, כהן, יגאל הררי,  אלישע כה, כנרתחי אדיב, יגאל שמעון, חיים שאבי, משה חנו בעד:

 ...אביאל אברמוביץמאיר   חלוואני, אביבה גוטרמן,         

 )מדברים יחד(

 אי אפשר לקיים דיון בצורה כזאת כשאתם משנים את החוקים איך שנוח לכם. אמיר כוכבי: 

 הלאה, קדימה.  חי אדיב:

 יגאל, דבר. יגאל הררי:

 י הסביר.היועץ המשפט ניצה משה: 

 יגאל, אתה מוכן לדבר?  חי אדיב:

 אתה לא שמעת את היועץ המשפטי? ניצה משה: 

 יגאל, אף אחד לא מקשיב, תדבר לרמקול לפרוטוקול, זה הכול.  חי אדיב:

 הצורה הזאת שאתם מנהלים את זה,  אמיר כוכבי: 

 ם. יגאל, תדבר לרמקול, לפרוטוקול ולא לחברי מועצה. הם לא מקשיבי חי אדיב:

 תן לו לדבר. אתה כל הזמן צורח חי. תן לו לדבר.  אמיר כוכבי: 

 תן לי בבקשה. יגאל שמעון: 

אבל חיים, תסביר לי קודם למה אתה מנהל את הישיבה איך שבא לך. או שנבחרת לנהל את  אמיר כוכבי: 

יו הארכה וזה הישיבה או שלא נבחרת לנהל את הישיבה. תנהל את הישיבה כמו שצריך. אם אתה נותן עכש

לגיטימי ובסדר ואין לנו שום בעיה להיות פה לנצח, לא רק עד אחת עשרה, אז אתה עכשיו נותן לנו לדבר 

כמו שאנחנו אמורים לדבר שזה עד שעה לכל סיעה ועד שעה לכל סיעה זה אומר שאני רוצה להגיש את 

 ההסתייגויות שלי בעל פה כמו שמחויב וכמו שמותר. 

 עץ המשפטי אמר,היו  משה חנוכה: 

 אי אפשר לייצר, אי אפשר לייצר כל פעם  שרוצים איזשהו, אמיר כוכבי: 

 תנו לי בבקשה, יגאל שמעון: 

 הקלה או תקנון אבל רגע,  אמיר כוכבי: 

 אני לא הפרעתי לך.  יגאל שמעון: 

 לפני זה, לא הפרעת לי, אמיר כוכבי: 

 שלי.תנו לי בבקשה להגיד את ההתייחסות  יגאל שמעון: 

 חיים, אני מבקש ממך שתבהיר פה שאם אתה מאריך את הישיבה,  אמיר כוכבי: 

 אני אפסיק לתת לך לדבר. אנחנו נלך להצבעה וזה הכול. אתה מדבר לפרוטוקול,  חי אדיב: 

 אם אתה מאפשר, אמיר כוכבי: 

 קדימה. חי אדיב:

 אם אתה מאפשר,  אמיר כוכבי: 

 פריע.אני מבקש ממך להפסיק לה חי אדיב:

 אני גם מבקש משהו. זה שאתה מתעלם ממנו זה בעיה שלך, לא שלי.  אני מבקש חיים, אמיר כוכבי: 

 אני אתן לך תשובה קצרה.  חיים שאבי:

 אני מבקש, אמיר כוכבי: 

 תשובה קצרה. חיים שאבי:

אני מבקש שאם אתה עכשיו מקבל החלטה ואתה צריך לקבל החלטה באופן חוקי  אמיר כוכבי: 

וטוקול, על הארכת הישיבה, אז שזה יהיה ברור שכל חבר מועצה שחש שזמנו בדיבור הקודם נפגם, לפר

תהייה לו את הזכות להמשיך לדבר עכשיו עד למלוא הזמן שמותר על פי החוק ולפי השעה החדשה של 

 הישיבה. אתה מסוגל להגיד את זה?
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 כן. אני אענה לך תשובה ברורה. חיים שאבי:

 ן. תן לי תשובה.כ אמיר כוכבי: 

 ברורה. חיים שאבי:

 ברורה. אמיר כוכבי: 

 היועץ המשפטי נתן תשובה ברורה, ההבנה שלך כנראה היום לקויה.  חיים שאבי:

 אז הוא יכול להסביר, אמיר כוכבי: 

 היא לקויה קצת, חיים שאבי:

 אז הוא יכול להסביר, אמיר כוכבי: 

 ואנחנו העלינו, חיים שאבי:

 תה לא יכול לבוא ולהגיד,א אמיר כוכבי: 

 העלינו להצבעה להאריך את הישיבה. חיים שאבי:

 לא הייתה הצבעה.  אמיר כוכבי: 

 וזה אושר. חיים שאבי:

 ניצה פה, אמיר כוכבי: 

 יגאל בבקשה.  חיים שאבי:

 יפה.  חי אדיב:

 אתה לא יכול לייצר מצב,  אמיר כוכבי: 

 אני מבקש להתייחס. יגאל שמעון: 

חיים, אתה לא יכול לייצר מצב שבו אתה מאריך את הישיבה כמה שאתה רוצה, מתי שאתה  י: אמיר כוכב

 רוצה, רק כדי לאפשר לחברי הקואליציה להגיד מה שהם רוצים. יש להם מספיק ישיבות  לפני ואחרי, 

 יגאל, תרים את הקול.  חי אדיב:

 אמיר, צן לי בבקשה. יגאל שמעון: 

 מציע לך, יגאל, יש לי כבוד רב אליך ואני לא רוצה להפריע לך, בזמן הזה אני אמיר כוכבי: 

 ... יגאל שמעון:  

 אבל החברים שלך  מנסים לגנוב הצבעת תקציב. אמיר כוכבי: 

 לא. יגאל שמעון: 

 וזה מביך כי הם יכולים עכשיו, הם  יכולים עכשיו לבוא ולהגיד אין בעיה,  אמיר כוכבי: 

 יע?אתה רוצה שנצב יגאל שמעון: 

שעות תצביעו. גם ככה לדברים שאתם אומרים אין חשיבות. אמרתם אותם  6יש עד  אמיר כוכבי: 

 בחוברת. בסופו של דבר או שתבוא ותגיד, כל חבר מועצה, 

 )מדברים יחד(

אבל הוא אומר אני מאריך את הזמנים, אני מאריך את הזמנים אבל אני לא נותן לאף אחד  אמיר כוכבי: 

 לדבר.

 הלאה. :חי אדיב

 זה לא הגיוני. אז חיים, אני מבקש, אני מבקש באמת, אני מבקש, אמיר כוכבי: 

 אתה מפריע. חיים שאבי:

 חיים,  אמיר כוכבי: 

 אתה מפריע. חיים שאבי:

 תקשיב, אתה לא יכול לעשות את זה. אמיר כוכבי: 

 אתה מבזבז את כספי הציבור.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 אני מבזבז את כספי הציבור? תסביר לי. איך  אמיר כוכבי: 

 יש פה הרבה נייר עכשיו.   יגאל שמעון: 

 טוב, יגאל? חיים שאבי:

 טוב, חברים, תראו,  יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(
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 חברים, אני מבקש שקט. יגאל שמעון: 

 ל הסתייגות. חיים, אתה נותן לכל מי שרצה לדבר עוד, לדבר עוד? לא צריך להצביע על כ אמיר כוכבי:  

 אם יש לך משהו ספציפי אין בעיה, אבל נתנו, חיים שאבי:

 סעיפים ספציפיים. 150יש לי  אמיר כוכבי: 

 אז אין לך שום זכות. חיים שאבי:

 סעיפים ספציפיים.  150יש לי  אמיר כוכבי:  

 אבל ההבנה שלכם לקויה. מקסימום לסיעה.  חיים שאבי:

 יעה?מה זה מקסימום לס אמיר כוכבי: 

 אבל  מקסימום לסיעה שיש לה שבעה חברים ולא שני חברים. חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 אם יש פה סיעה של שבעה, יש פה סיעה של שבעה חברים. אמיר כוכבי: 

 יגאל, יגאל?  חי אדיב:

 אין פה סיעה של שבעה חברים. אמיר כוכבי: 

 החוק לא מדבר על הוד השרון.  חיים שאבי:

 כנרת, הבמה שלך. כנרת?  יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

 הוא ידבר אחרייך. יגאל שמעון: 

 חיים, אני מציע,  אמיר כוכבי: 

 כנרת דברי.  יגאל שמעון: 

 שתפתור את הבעיה הזאת. אמיר כוכבי: 

 אני אחרי כנרת. יגאל שמעון: 

הקואליציה שלך לדבר אני מציע שתפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, חיים, תיתן לכל חברי  אמיר כוכבי: 

 ואנחנו רוצים להקשיב להם ולשמוע מה יש להם להגיד.

 כנרת? חיים שאבי:

רק תגיד, רק תגיד שחלוקת הזמן תהייה חלוקה צודקת והגיונית. אני לא מבין מה הבעיה  אמיר כוכבי: 

 שלך עם זה. מה קרה? למה זה מפריע לך? למה זה מפריע לך? 

 כנרת? חי אדיב:

 אמיר, אני יכולה לדבר?  הן: כנרת אלישע כ

את יכולה לדבר ואני אשמח לשמוע מה שיש לכם להגיד אבל אני רוצה קודם שמי שמנהל  אמיר כוכבי: 

את הישיבה הזאת יעמוד על זכותי ועל זכותם של חברי מועצה אחרים, גם אם הם לא קואליציה, לדבר 

 ולשלוח הסתייגויות,

 ה.אתה יושב ראש האופוזיצי חיים שאבי:

 אז אני רוצה, מה?  אמיר כוכבי: 

 אתה היושב ראש, חיים שאבי:

לא אתה ממנה ולא אני מקבל ממך מינוי ובוא תתקדם. בוא תגיד שכיו"ר הישיבה, בוא תגיד  אמיר כוכבי: 

 שכיו"ר הישיבה אתה מבין שחלוקת הזמנים ההגיונית, 

 אתה, חיים שאבי:

 ככה עד מחר, בחיי.  תראה חיים, אני יכול להמשיך אמיר כוכבי: 

 אבל זה לא קשור. חיים שאבי:

אתם רומסים את זכויות, תודה למשה חנוכה שמזכיר  לי טיעונים, כשאתה לא מכיר אותי.  אמיר כוכבי: 

 בעירייה הזאת,  נרדף שאתם רומסים, רומסים זכויות חוקיות של מיעוט

 אני  מעלה את התקציב להצבעה,  חיים שאבי:

 ם מחליטים,את אמיר כוכבי: 

 חיים, אני רוצה לדבר, סליחה. כנרת אלישע כהן: 

 ממנו לפעול בצורה כזאת כדי לקבל את זכות הדיבור שלנו.  אמיר כוכבי: 

 אני אתן לך לדבר.  חי אדיב:
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 אנחנו רוצים, אמיר כוכבי: 

 אני אקח את זה להצבעה.  חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 ,25יו, אני רק אתקן, לפני חיים, יש לך נכון לעכש אמיר כוכבי: 

 אני אומר לכם, חיים שאבי:

 דקות, 25לפני  אמיר כוכבי: 

שאם מישהו רצה  לשמוע את ההסתייגויות שלו, הוא עומד לא לשמוע אותם כי אני מעלה  חיים שאבי:

 את זה להצבעה.

 הלוואי, הלוואי ותעשה את זה.  אמיר כוכבי: 

 הלוואי? חיים שאבי:

דקות היית אמור לקבל כבר אישור לעוד שעה לישיבה הזאת. החלקנו לך את זה.  25י לפנ אמיר כוכבי: 

דקות  לנהל דיון על כל הסעיפים, על כל ההסתייגויות. אתה  35שעות. יש לך עוד  4הישיבה הזאת היא 

 צריך את הזמן הזה יותר מאשר אנחנו צריכים.

 לא, לא,  חיים שאבי:

 שאתה מאריך את הישיבה,  אז בוא תבוא ותגיד אמיר כוכבי: 

 אני לא צריך את הזמן הזה.  חיים שאבי:

 אם אתה לא צריך את הזמן הזה, אז למה אתה .., תעלה להצבעה וגמרנו. אמיר כוכבי: 

 אני לא צריך את הזמן הזה.  חיים שאבי:

אז או  אבל הוא רק מדבר. הוא הרי לא באמת יודע לעשות דברים כאלה. הוא רק מאיים. אמיר כוכבי: 

 שתעלה להצבעה וגמרנו, או שתיתן לכולם את הזמן לדבר.

 20דקות. כל אחד דיבר פה כמעט  20קיבלתם את הזמן, תפסיק לבלבל את המוח, דיברת  חי אדיב:

 דקות. 

 לא, לא, לא, אני לא דיברתי, עדי ברמוחה: 

 הלאה. חי אדיב:

 אני חוזרת עוד הפעם,  עדי ברמוחה: 

ים לשמוע, כנרת, הם לא רוצים לשמוע, לדבר לפרוטוקול, שזה יירשם אתם לא רוצ חי אדיב:

 בפרוטוקול, קדימה. 

שעות של דיון אנחנו  יכולים לדבר עד שעה. זה שאין לך כבוד לדברים שחברי  6-ב אמיר כוכבי: 

הקואליציה רוצים להגיד, זה בעיקר מעיד עליך, זה מתחבר למה שאמרתי לך מקודם אבל אתה לא מקשיב 

 אתה לא שומע, חלק מזה זה טבעי,ו

 אתה מוכן לא להפריע? חיים שאבי:

 חלק מזה זה לימדת את עצמך לא לשמוע. אמיר כוכבי: 

 תתבייש לך. חי אדיב:

 ותקבל החלטה, איפה שאין מנהיג וזה בסדר חיים. אני מצפה ממך להיות מנהיג  אמיר כוכבי: 

 אתה, אתה, חיים שאבי:

 עם ראשונה,אני מעיר  לך פ חי אדיב:

 תכבד את הישיבה, אמיר כוכבי: 

 פעם ראשונה אני מעיר לך להפסיק. חי אדיב:

 הערת פעם ראשונה מקודם. אמיר כוכבי: 

 ונה, אז פעם שנייה אני מעיר  לך, אני אוציא אותך...אם זה היה פעם ראש חי אדיב:

 )מדברים יחד(

 תקבל.אתה מושך זמן והזמן הזה על  חשבונך, אתה לא  חי אדיב:

 תבדוק קודם שמותר לך בכלל. אמיר כוכבי: 

 הלאה. חי אדיב:

 כי אני חושב שאתה טועה גם פה.  אמיר כוכבי: 

 תכבד את החברים, חיים שאבי:
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 חיים, אני רוצה מאוד לכבד אותם. אמיר כוכבי: 

 דיברת, אף אחד לא הפריע לך. חיים שאבי:

 חיים, אני רוצה מאוד, אמיר כוכבי: 

 אם אתה חושב שזה הדרך להצליח אתה טועה. חיים שאבי:

חיים, אני מאוד מאוד רוצה לכבד את כל חברי המועצה, אני רוצה שכולם ישמעו את דברם.  אמיר כוכבי: 

 אני רוצה שכולם ישמיעו, 

 כולם השמיעו ויותר מזה אפילו. חיים שאבי:

 ולכן, מה זה יותר מזה? אמיר כוכבי: 

 יותר  מזה.  חיים שאבי:

 חיים, חיים? ברמוחה:  עדי

 דקות דיברה. 18השותפה  שלך  חיים שאבי:

 אבל היא לא דיברה. היא רק הקריאה לך הסתייגויות לתקציב.  אמיר כוכבי: 

 הלאה.בעיה שלה,  חי אדיב:

חיים, אם אתה מאריך את הישיבה, חיים, אם אתה מאריך את הישיבה, אני מבקש  אמיר כוכבי: 

והולם לכל חבר מועצה שרוצה את זה. הישיבה הזאת לא תימשך בשום צורה שתתחייב לתת זמן הוגן 

 אחרת. אני מציע לכם פשוט  להחליט את זה עכשיו.

 אני מציע לך להפסיק להפריע לנו חי אדיב:

 או שאתה,  אמיר כוכבי: 

 פעם שנייה  נוספת אני מעיר לך. חי אדיב:

לדבר או שאף אחד לא ידבר פה כי זה לא עובד  או שאתה תיתן זכות לכל חברי המועצה אמיר כוכבי: 

 ככה. 

 . , כנרת...הלאה, קדימה חי אדיב:

 אתה רוצה לדבר?  חיים שאבי:

 אני רוצה לדבר. אמיר כוכבי: 

 כנרת, כנרת, חי אדיב:

 גם היא רוצה לדבר. אמיר כוכבי: 

 כנרת, תדברי.  חי אדיב:

 דבר. גם מאיר רוצה לדבר, גם נדב רוצה  ל אמיר כוכבי: 

 עכשיו  כולם נדבר? זה הזכות שלה. חיים שאבי:

 חיים, אני רוצה,  אמיר כוכבי: 

 שאתה נותן לכולנו  לדבר,תן התחייבות חיים,  עדי ברמוחה: 

 אני נותן למי שעוד לא דיבר. חיים שאבי:

 לא. אמיר כוכבי: 

 זהו.  חיים שאבי:

 אז אתה לא מאריך את הישיבה?  אמיר כוכבי: 

 מה זאת אומרת? :חיים שאבי

 שעות?  6-שעות? אתה לא מאריך את הישיבה ל 6-אתה לא מאריך את הישיבה ל אמיר כוכבי: 

 אני, הצבענו על זה.  חיים שאבי:

 אתה מאריך? אתה לא הצבעת. מי הצביע? אמיר כוכבי: 

 אנחנו הצבענו. חיים שאבי:

כשיש רעש והמולה וחברי מועצה  תקריאי בבקשה את תוצאות ההצבעה. אם את מצביעה אמיר כוכבי: 

 לא שמעו אותך, 

 אביבה הצביעה.... ...הרימו ידייים, חי, חיים, יגאל.... לא נכון, ניצה משה: 

 הרימו ידיים בהצבעה. מי הרים יד?  אמיר כוכבי: 

 טוב, רבותיי, רבותיי, כנרת,  חי אדיב:

 )מדברים יחד(
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ר לכנרת. אנחנו הולכים להצבעה, את ההערות אני רוצה להסביר לך. אני רוצה להסבי חי אדיב:

 שלנו, כנרת את ההערות שלך תגידי  לפרוטוקול. 

 )מדברים יחד(

 רבותיי, אנחנו הולכים להצבעה. רבותיי, אנחנו הולכים להצבעה. חי אדיב:

 אתה הצבעת? אמיר כוכבי: 

 ניצה, הולכים להצבעה. חי אדיב:

 או קיי,  ניצה משה: 

 ה,אני מעל חיים שאבי:

 שליש מחברי המועצה שמבקשים להאריך. ניצה משה: 

 ניצה? חיים שאבי:

 סביב השולחן,  אמיר כוכבי: 

 ניצה, תקשיבי ליושב ראש. חי אדיב:

 . מי בעד?2017ניצה, אני מעלה להצבעה את תקציב  חיים שאבי:

 מי בעד? חי אדיב:

 מה אתה מעלה להצבעה? יעל ברזילי: 

 מי בעד? חי אדיב:

 מי בעד? י:חיים שאב

 תספרי, תספרי כבר. חי אדיב:

 מאיר חלוואני:  יש הסתייגויות. 

 חיים?  עדי ברמוחה: 

 מאיר חלוואני:  מה עם ההסתייגויות? אני לא מבין. 

 ניצה לספור.  חי אדיב:

 חי, חיים, יגאל, ......... ניצה משה:

 ניצה רגע.  יגאל הררי:

 מכן את התקציב. אני לא מבין מה הבעיה? תעלו את ההסתייגויות ולאחר ירון סולברג: 

 איזה מזל שיש לך  יועץ משפטי.  עדי ברמוחה: 

 לא, הצביעו, הצביעו.  משה חנוכה: 

 מה קרה? אפשר לעצור הצבעה באמצע, פתאום זה אין, אמיר כוכבי: 

 מאיר חלוואני:  פתאום היועץ המשפטי,

 מזל שיש לך יועץ משפטי. עדי ברמוחה: 

 .עבירחיים, זה כמו חול ואין מה לאכול. ראש עירייה שאפילו הצבעה פשוטה לא מסוגל  לה אמיר כוכבי: 

 קדימה, אז בוא  נעשה סדר.  חי אדיב:

 מאיר חלוואני:  במה תעשה סדר? 

 ותיתן לכולם לדבר, אמיר כוכבי: 

 יגאל? חי אדיב:

 אני מציע שתיתן, חיים,  אמיר כוכבי: 

 )מדברים יחד(

 ים, אני מציע שתיתן לכולם לדבר. חי אמיר כוכבי: 

 חיים, הוא מעל המותר.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 אז תעלה,  אמיר כוכבי: 

 תעלה. עדי ברמוחה: 

 מה, אתה גיבור, אתה מאיים עלינו?  תעלה. תעלה את התקציב.  אמיר כוכבי: 

 למשרד הפנים,שולח  ..  חיים שאבי:

 גל רק להגיד, אתה לא מסוגל לעשות. אבל אתה פחדן. אתה מסו אמיר כוכבי: 

 טוב, אני מעלה את ההסתייגויות.  חיים שאבי:
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 (מדברים יחד) 

 ...הסתייגות,....,תאח תאח, קדימה  חי אדיב:

 ,גם בלי עכשיו הסתייגויות אתה צריך להגיד לנו עד מתי נמשכת הישיבה כי גם את זה לא אמיר כוכבי: 

 ,הזמן ש אנחנו נסיים אותה לפני חיים שאבי:

 ,גם על זה הצבעה אמיר כוכבי: 

 ,אבל כנרת מדברתמאיר חלוואני:  

 .יגאל שמעון רצה לדבר', ב. כנרת מדברת', א אמיר כוכבי: 

 ,אני מעלה את ההסתייגות חיים שאבי:

 ,אני לא מבין, גם אני רוצה לדברמאיר חלוואני:  

 ,גם אני רוצה לדבר עדי ברמוחה: 

 ,ר יותראף אחד לא מדב חי אדיב:

 (מדברים יחד)

 .חיים, תן לכנרת לדבר? חיים, למה אתה לא נותן לכנרת לדבר, חיים נדב דואני: 

 ?שומעים אותי, אז אני, טובכנרת אלישע כהן: 

 .כן, כןמאיר חלוואני:  

 .אני רוצה לדבר בבקשה, חייםכנרת אלישע כהן: 

 .אני בעד זה. חיים, אני בעד זה אמיר כוכבי: 

 ? אני יכולה לדבר, חייםכהן: כנרת אלישע 

 ,אנחנו רוצים רק, חיים. אני בעד זה אמיר כוכבי:  

 .תנו לי לדברכנרת אלישע כהן: 

 .אתה מפריע לה חי אדיב:

 ,אנחנו רוצים אמיר כוכבי: 

 . אנחנו מבטיחים שאתם גם לא תדברו חיים שאבי:

 ,אנחנו רוצים שכולם אמיר כוכבי: 

היו רואים , חבל שאין שידור. לבלבל את המוח, יש לכם מטרה אחת, כבדאתם לא יודעים ל חיים שאבי:

 .אתכם וזהו

 .אתה פשוט לא רואה מאיפה הוא. אל תדאג, יש שידור אמיר כוכבי: 

 .זה לא מעניין אותנו, עזוב חיים שאבי:

 .תן לה לדבר, חייםמאיר חלוואני:  

 ,ין לו כבוד לחברי המועצהרק שתדע שמי שמבלבל את המוח ומי שא, חיים אמיר כוכבי: 

 .הלאה, כן חי אדיב:

 ,זה ראש העירייה אמיר כוכבי: 

 .קדימה חי אדיב:

 .חד וחלק, זה לכם חיים שאבי:

כל אחד ידבר כמה זמן שהוא , אנחנו מאריכים את הישיבה, אם היה לך כבוד היית אומר אמיר כוכבי: 

 ,בתוך המגבלה שפירט היועץ המשפטי, צריך

 ,נחנו נתנוא חיים שאבי:

אבל אתם רציתם לרמוס ורציתם לדרוס , ואז אפשר יהיה לעשות את ההצבעה כמו שצריך אמיר כוכבי: 

 ,ורציתם לקחת ולהפחיד

 ,אני מעלה להצבעה חיים שאבי:

 ,ורציתם לייצר מצב שבו האופוזיציה לא משמיעה את קולה אמיר כוכבי: 

 .קדימה להצבעה. עכשיו, הנה חי אדיב:

 .אני מעלה להצבעה חיים שאבי:

 (מדברים יחד)

  ,212300600הסתייגות  חיים שאבי:
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אי , אי אפשר. לא משרד הפנים ולא בשום מקום אחר, בצורה שלא תהיה קבילה אחרי זה אמיר כוכבי: 

שפשוט תקבל החלטה שאתה מאריך , חיים, אני מציע לך. אי אפשר לנהל ככה דיון. אפשר לנהל ככה דיון

 .לזה הכו. את הזמן

 (מדברים יחד)

 ,אני מעלה, טוב חיים שאבי:

אתה ? אתה רוצה להעלות את זה להצבעה? קיבלת החלטה שאתה מאריך את הזמן, חיים אמיר כוכבי: 

 ? מה אתה רוצה לעשות, מה? רוצה לתת לנו זכות דיבור

 ,אנחנו ביקשנו חיים שאבי:

 . באמת, אני, בוא אמיר כוכבי: 

 ,אנחנו חיים שאבי:

 .אני מנסה בטוב כבי: אמיר כו

 .אתם לא מנסים בטוב חיים שאבי:

 .אני מנסה בטוב אמיר כוכבי: 

 ,אני אגיד לך מי שמנסה בטוב זה אנחנו חיים שאבי:

 ,אתה יודע איך אמיר כוכבי: 

 (מדברים יחד)

אתה ממשיך , אני אומר לך את זה פעם שלישית ורביעית. אתה ממשיך להפריעכוכבי  חי אדיב:

 .אני אוציא אותך. הוזהרת, ראהת. להפריע

 ,כי כל האחרים אמיר כוכבי: 

 .אני אוציא אותך מהישיבה, כוכבי חי אדיב:

 ,אתה מונע. ורק אתה מסרב לקבל החלטה הגיונית לציבור אמיר כוכבי: 

 ,אני מעלה חיים שאבי:

 ,אני אוציא אותך מהישיבה, כוכבי חי אדיב:

 ,תקוה, יגאל חיים שאבי:

 ,אתה מונע מהציבור אמיר כוכבי: 

 (מדברים יחד)

  ,הכנסות ממיחזור 212300690, הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 .חיים, אתה מונע מהציבור אמיר כוכבי: 

 .אני לא מסכים לזה, לאמאיר חלוואני:  

 ,אז תצביע נגד חיים שאבי:

 . אתה מונע מהציבור זכות להשמיע. חיים, אתה מונע מהציבור אמיר כוכבי: 

 ?מי בעד ההסתייגות ם שאבי:חיי

 .אני לא מבין. אני לא מבין. אנחנו בעד שתגיד לנו עד מתי הישיבה הזאת, חיים אמיר כוכבי: 

 (מדברים יחד)

 .חאלס, תנו לענות תשובות. עובדים נמצאים פה יושביםאביבה גוטרמן:  

 , צאו ביחד, מי נגד חי אדיב:

 (מדברים יחד)

  ?מי בעד ההסתייגות, 212300690הסתייגות  חיים שאבי:

 ,אני רוצה לדעת, חיים אמיר כוכבי: 

 ?מי בעד חי אדיב:

 .אם אתה מאריך את הישיבה או לא אמיר כוכבי: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד חיים שאבי:

 ?מי נגד :ניצה משה

 ,רגעמאיר חלוואני:  

 .אתה מחויב להקריא את ההסתייגות אמיר כוכבי: 
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 (מדברים יחד)

 ?איך אפשר לשמועואני:  מאיר חלו

 .אז תסבירו את זה לאמיר חיים שאבי:

 ,אבל נתת לה לדברמאיר חלוואני:  

 .הלאה, הלאה חי אדיב:

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?מי בעד ההסתייגות חי אדיב:

 ?מה זאת אומרתאביבה גוטרמן:  

 ?מי בעד ההסתייגות חי אדיב:

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 .לא שמעתי את ההסתייגותחלוואני:  מאיר 

  ?מי נגד ההסתייגות. הכנסות ממחזור 212300690. אז אני קורא חיים שאבי:

 ,כנרת, משה חנוכה, חיים שאבי, חי :ניצה משה

, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה ).כל הקואליציה. לא צריך לספור אותם נגד כל הקואליציה חי אדיב:

 .(אביאלאופיר ו, יגאל, יואב, חי

 (מדברים יחד)

 ?מי בעד. כולם נגד חי אדיב:

 .אני לא מבינה? מהאביבה גוטרמן:  

 נוה, מאיר  ,עדי :ניצה משה

 ,תשובותאביבה גוטרמן:  

 ?את נגד או בעד, אביבה? מי בעד חי אדיב:

 ,אני לא מבינה? למה אין תשובותאביבה גוטרמן:  

 .הלאה. תקבלי אותם בכתב חיים שאבי:

 .קדימה, הלאה חי אדיב:

 (מדברים יחד)

 .קדימה? מי נגד חי אדיב:

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?מי בעד ההסתייגות חי אדיב:

 ,מה שאתה עושה, אני אומר לך, חיים אמיר כוכבי:  

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 ,אי אפשר ככה, לאאביבה גוטרמן:  

 .זה החברים שלך חיים שאבי:

 ,דנים בהסתייגויות. ... אני יוצאתאביבה גוטרמן:  

 חיים שאבי:  זה החברים שלך

 (מדברים יחד)

 .אנחנו רוצים תשובות, אני רוצה תשובותאביבה גוטרמן:  

 .אנחנו רוצים תשובותמאיר חלוואני:  

 ?מי נגד חי אדיב:

 (מדברים יחד)

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 .אני רוצה תשובות, לאאביבה גוטרמן:  

 ,אתה מפחד יר כוכבי: אמ

 .תן תשובות... לא , חיים נדב דואני: 

 .הלאה חי אדיב:

 .חנוכה מהצד הטוב אבל אמיר כוכבי: 

 ,אתה לא רוצה לשמוע תשובות חי אדיב:
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 ,אני רוצה לא לשמוע אמיר כוכבי: 

 (מדברים יחד)

 ...329הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה ואליציה:)חברי הק ?מי נגד :ניצה משה

 (.ואביאל

 ,דיון בהסתייגויות אמיר כוכבי: 

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?מי בעד ההסתייגות של נדב חי אדיב:

 .זה מה שהוא יודע להגיד. הלאה, הלאה, הלאה, הלאה עדי ברמוחה: 

 ,חיים אמיר כוכבי: 

 .מי שמפריע לא יקבל תשובות. הלאה. סיקו להפריע תשמעואם תפ חי אדיב:

 ,אתה עושה משהו שהוא לא מכובד, חי אמיר כוכבי: 

 ,הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 .זה כמו דיקטטורה פה. תקשיב עדי ברמוחה: 

  ,379000220הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, יםחי, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

 .לא שמעתי? איזה מספר עדי ברמוחה: 

 ,אף אחד לא עונה? מי בעד, הלאה חי אדיב:

 ?איזה מספר עדי ברמוחה: 

 ,חייםמאיר חלוואני: 

גם . של כל הצדדים פה? אתם יודעים מה, זה בושה וחרפה ההתנהלות. עכשיו ברצינות, לאאביבה גוטרמן:  

 .ה וגם של האופוזיציהשל הקואליצי

 ,611הסתייגות  חיים שאבי:

 . חיים, לא, אנחנו באנו לכאן. אני מצטערת. אני מצטערת, לאאביבה גוטרמן:  

 ?מי נגד חי אדיב:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

 .ככה, ... לא, חייםאביבה גוטרמן:  

 ?מי נגד. תגידי לשותף שלך חיים שאבי:

 ,אתם תיתנו, לאאביבה גוטרמן:  

 (מדברים יחד)

 ?מי ביחד ההסתייגות חיים שאבי:

 ,אם היית יודע לנהל את הישיבה זה לא היה בגלל המצב הזה עדי ברמוחה: 

 .שמעתי חיים שאבי:

 ,אתה לא מסוגל לנהל את הישיבה אז תקום עדי ברמוחה: 

  ,6111000הסתייגות  חיים שאבי:

 ,אתה לא מסוגל עדי ברמוחה: 

 ,735 חיים שאבי:

 , אתה לא מסוגל לנהל ישיבה עדי ברמוחה: 

 .זה בושה וחרפה, אני מצטערתאביבה גוטרמן:  

 ?מי נגד? מי נגד? מי בעד חי אדיב:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

 (מדברים יחד)

 ?איך תקשיבו, אתם מפריעים ם שאבי:חיי

 , אני מנסה להקשיב? מה זה אתם מפריעיםמאיר חלוואני:  
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 .הלאה חי אדיב:

 (מדברים יחד)

 . אז אני מקריא שוב חיים שאבי:

 ,אתה, חיים אמיר כוכבי: 

   ,611000750הסתייגות  חיים שאבי:

 ,תראה איזה קרקס עשית מישיבת תקציב אמיר כוכבי: 

 ,עבודות קבלניות, מינהל כללי :חיים שאבי

 ?מי נגד חי אדיב:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

 (מדברים יחד)

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 ,אתה מנסה. לחברי מועצה את זכות הדיבור...  אמיר כוכבי: 

 ?מי בעד? מה רשמת :דוברת

אתה מנסה באמצעים אלימים והורסניים וכוחניים לפגוע בזכות של הציבור להציג את   אמיר כוכבי:

 . המחאות שלו לתקציב

   ,611000980הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מה זה הדבר הזהאביבה גוטרמן:  

 .הוצאות אחרות, ל"לשכת מנכ חיים שאבי:

 .חנוכה בעדמאיר חלוואני:  

 ,אני רוצה תשובות. רק ככה להתנהגזה לא חוכמה , אמיראביבה גוטרמן:  

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

 (מדברים יחד)

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 .אף אחד? מי בעד חי אדיב:

 . בושה וחרפה? מה זה הדבר הזהאביבה גוטרמן:  

  ,611000990, מאיר בי:חיים שא

 . לא, אני לא מוכנה לצאת מפה כשאין תשובות, אני לא מוכנה לצאת מפה? מה זהאביבה גוטרמן:  

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:. כל הקואליציה? מי נגד חי אדיב:

 .(אופיר ואביאל

 .אתה לא תעשה את זה, חייםאביבה גוטרמן:  

 ,הוא מעלה, אבל הוא לא רוצה לתת תשובות אמיר כוכבי: 

 ,לא, לאאביבה גוטרמן:  

 ,תגידי לזה שמפריע חיים שאבי:

 .אני רוצה תשובות. לא מעניין אותיאביבה גוטרמן:  

 . הוא מפריע חיים שאבי:

 ?מה זה הדבר הזה. לא יכול להיות דבר כזה. אני רוצה תשובותאביבה גוטרמן:  

 ,6111000 חיים שאבי:

 .אני מתביישת, ה'חבר, אני מתביישת, באמתאביבה גוטרמן:  

 .הנהלה תפעולית חיים שאבי:

 .אני מתביישת במה שקורה פהאביבה גוטרמן:  

 ?מי נגד חי אדיב:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל

 ?מה זה הדבר הזה. אני מתביישת במה שקורה פהבה גוטרמן:  אבי

 ?מי בעד ההסתייגות חי אדיב:
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 (מדברים יחד)

 .אני רוצה תשובות אבל אתם לא מאפשרים לתת תשובותאביבה גוטרמן:  

 (מדברים יחד)

  ?מי נגד ההסתייגות. רכישת מתנות, ... 61110098 חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה יה:)חברי הקואליצ ?מי נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 (מדברים יחד)

 .אני רוצה שיהיו תשובות. זה לא בסדר מה שאתם עושיםאביבה גוטרמן:  

  ,מינהל תקין 611100982 חיים שאבי:

 ,איזה מין צורהאביבה גוטרמן:  

, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה יציה:)חברי הקואל ?מי נגד ההסתייגות, ... הנהלת חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב

איזה הסתייגות ? משה? על מה הצבעת עכשיו. לא מקובלת להעלאת הסתייגות, ... חיים אמיר כוכבי: 

 .בוא תספר לתושבי העיר על איזה הסתייגות הצבעת עכשיו? הייתה עכשיו

 .סתייגויות פופוליסטיותאני מצביע באופן גורף על ה  משה חנוכה: 

 ,באופן גורף על הסתייגויות אמיר כוכבי: 

   ,611200/520הסתייגות  חיים שאבי:

 ?גם על התקציב באופן גורף אמיר כוכבי: 

 ?מי נגד חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 ,במקום להאריך את הישיבה. חיים, אני לא מבין מה אתה עושה י: אמיר כוכב

 ?מי בעד ההסתייגות :ניצה משה

 ?מי בעד ההסתייגות חי אדיב:

 ,במקום להאריך את הישיבה אמיר כוכבי: 

 .אף אחד חי אדיב:

 .איזה מביך. תראה איך זה נראה, התקציב האחרון שלך אמיר כוכבי: 

  ,611200560הסתייגות  חיים שאבי:

 .תירגע, חיים שאבי עדי ברמוחה: 

 .הוצאות משרדיות, לשכת ראש העיר חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד חיים שאבי:

 .(ואביאל

 .ת זהאני לא יכולה ככה לסבול א, לאבאתם לשרת את הציבור...אביבה גוטרמן:  

 ,אתם מגזימים ואתם מזלזלים באנשים עדי ברמוחה: 

 .אתם מזלזלים בעצמכם? מי בעד חיים שאבי:

 ,נמאס. כבר, דיאביבה גוטרמן:  

  ,611200780הסתייגות  חיים שאבי:

 ,אין תשובותאביבה גוטרמן:  

, יואב, חי, יםחי, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד, לשכת ראש העיר חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל

 .זה בדיחה מה שהם עושיםאביבה גוטרמן:  

 ?מי בעד חיים שאבי:

 ?מי בעד חי אדיב:

 ,מה שנעשה פהאביבה גוטרמן:  

 ?בעד מה :דוברת
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 .הלאה, או קיי חי אדיב:

 .חי, אניאביבה גוטרמן:  

  ,611200810הסתייגות  חיים שאבי:

תכבדו את . גם אתם תכבדו את עצמכם? אתם יודעים מה, באמת אתם מנהלים. די, חי וחייםאביבה גוטרמן:  

 .אתה תפסיק ותשמע אותי, לא חיים. המועצה

 ,שדיבר, תגידי לחבר שלך שיושב משמאל חי אדיב:

 .אני אומרת גם לואביבה גוטרמן:  

 .פעמים הערתי לו 4, הערות 4... חי אדיב:

 .ואני אומרת גם לכםאביבה גוטרמן:  

 .תן לה לדבר עדי ברמוחה: 

 ,הוא לא נתן כבוד לכנרת ולא נתן כבוד חי אדיב:

 ,אני רוצה, חיאביבה גוטרמן:  

 .תביא לי פתק להורים אמיר כוכבי: 

 .הלאה חי אדיב:

אתם תקשיבו , חי, חיים. אני מבקשת שתקשיבו, אני מבקשת את זכות ההקשבה. חי, סליחהאביבה גוטרמן:  

 . לי

 (מדברים יחד)

 .ותיקת חברות המועצה, חיים אמיר כוכבי: 

 .חיים, רגע, אבל אני מדברתאביבה גוטרמן:  

 .תן לה לדבר אמיר כוכבי: 

 ,אני רוצה, יגאלאביבה גוטרמן:  

 ?למה לא דיברת כשהוא הפריע חיים שאבי:

 אביבה גוטרמן:  אני אמרתי.

 .תם לא נותנים כבוד לאנשיםלא רוצה לתת כי א, לא רוצה לקבל את הכבוד. לא, לא חי אדיב:

 ,חי, אבל רגע אחדאביבה גוטרמן:  

 אתם לא רוצים לתת כבוד ..... .בבקשה להמשיך חי אדיב:

 .בבקשה תן לי רגע לדבר, חיאביבה גוטרמן:  

 .אתה פחדן. אתה מפחד לדון בו, שלך 12תקציב  אמיר כוכבי: 

 .לי דקה תן. אני מבקשת רגע חצי דקה לדבר, חייםאביבה גוטרמן:  

 .דברי. דברי. אביבה, בבקשה נוה גור:

 .תן דקה, חי, חי. דקה. דקהאביבה גוטרמן:  

 .לא רוצה שום דקה חי אדיב:

 ,אבל אתהאביבה גוטרמן:  

 ,כולכם דיברתם חי אדיב:

 ,אבל אתה נגרראביבה גוטרמן:  

 ,כולכם דיברתם חי אדיב:

 .אתה ראש העיר, חיאביבה גוטרמן:  

 .ם סיסמאותזרקת חי אדיב:

 .אתה נגרר אחרי ההתנהגות פהאביבה גוטרמן:  

 ,אנחנו נמשיך להצביע, אני לא נגרר אחרי כלום חי אדיב:

 . אתה נגרראביבה גוטרמן:  

 .על ההסתייגויות שלכם חי אדיב:

 ?מה הטעם? אז מה הטעם להיות כאן, סליחה. אני זכותי לקבל פה תשובותאביבה גוטרמן:  

 ,רךיגיע תו חי אדיב:

 מוכנה לזה... אני לא. לא תוריאביבה גוטרמן:  

 ,אני אתייחס להערות חי אדיב:



 18.01.17מיום  1/17מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה

66 

 

 .אני רוצה תשובותאביבה גוטרמן:  

 ,לא רוצה, לא רוצה חי אדיב:

 אחרי חמש שנים שהיא.... ?אתה לא מתבייש. תן לה לדבר נוה גור:

 ?חוצפן, אתה מוכן לשבת שמה חי אדיב:

 ,לה לדברתן ? אתה לא מתבייש נוה גור:

 (מדברים יחד)

 ,זה מה ש. אתם מנצלים גם את המצב הזה, לקבל תשובות. ... אני רוצה לקבל תשובותאביבה גוטרמן:  

 ?מי בעד חיים שאבי:

 .המתמלל לא יצליח לשמוע אמיר כוכבי:  

. ותזה מתאים להם לא לתת תשוב, נתתם להם להנחתה. על זה אני מתעצבנת... נתתם להם אביבה גוטרמן:  

 ?אז למה אתם עושים את זה

 מדברים יחד

 ?מי נגד חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 ?את לא בעד ההסתייגות שלךיעל  ? ... מי בעד חיים שאבי:

 יעל ברזילי:     לא שמעתי.

 .הלאה חי אדיב:

אפילו כשאתה ? אתה לא מתבייש, ... הגישה את זה? איך הגעת כבר להסתייגויות שלה : אמיר כוכבי

 .גונב אתה גונב ככה מול כולם

 .תקשיב להסתייגויות? מי בעד, את ההסתייגות...  חיים שאבי:

 .עדי בעד. עדי בעד חי אדיב:

 .תן לאנשים לשמוע אמיר כוכבי: 

   .ל שכר קובע"כלשכת המנ 611500110הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד, הסתייגות של יעל חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל

 ,אני לא יכולה להצביע על זה יעל ברזילי: 

 ?מי בעד. תגידי לשותף שלך חיים שאבי:

 .באמת, אתה הבעיה, תף שלי הוא לא בעיההשו. הוא לא השותף שלי יעל ברזילי: 

 אף אחד ?מי בעד חי אדיב:

  ,611500470הסתייגות  חיים שאבי:

תראה מה . תראה איך במחי ישיבה אחת עברת מיש לכם חבר בעיר להיות הבעיה של העיר אמיר כוכבי: 

 .זה

 ?מי נגד חי אדיב:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

. איך פחדנות. ישיבה אחת בתור עושה דברו ותראה מה נהיה, שנים שמרת על פאסון 3.5 אמיר כוכבי: 

נותנים תשובות, אתם  אביבה צעקה שאתם לא. איזה חוסר נאמנות לציבור ששלח אתכם לפה, איזה חוסר

 לא רוצים לתת....

  ,611500510הסתייגות  חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד :חי אדיב

 .(ואביאל

 .מתי הגזבר ראה את ההסתייגויות בכלל שהוא יכול לתת תשובות אמיר כוכבי: 

 .הלאה חי אדיב:

 ?מי בעד חיים שאבי:

 .אתם לא יודעים על מה אתם מצביעים? על מה אתם מצביעים אמיר כוכבי: 
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 ?מי בעד יים שאבי:ח

 .אתה דמגוג אמיר כוכבי: 

 ,611500הסתייגות  חיים שאבי:

 .תעשה סדר ,חיים. מפתיע, באמת. הדבר הנכון...  אמיר כוכבי: 

 ,ל"לשכת סמנכ, 560 חיים שאבי:

 .הסתייגויות 240אני הגשתי . אני סופרת, רגע יעל ברזילי: 

 ?מי נגד חי אדיב:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה ואליציה:)חברי הק? מי נגד חיים שאבי:

 .(ואביאל

 ?מי בעדחיים שאבי:    

 .השאר נמנעים, עדי בעד חי אדיב:

 .לא נמנעים נדב דואני: 

 .הלאה. לא נמצאים פה, לא מצביעים חי אדיב:

 ,6115007הסתייגות  חיים שאבי:

 .לא נמצאים אבל מפריעים חי אדיב:

 ,לא מפריעים : נדב דואני

 ,בקרקס הלא דמוקרטי אמיר כוכבי: 

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד חיים שאבי:

 .(ואביאל

 .תתבייש לך נדב דואני: 

 ?נגד מה יעל ברזילי: 

 ,נגד חיים שאבי:

 .הלאה חי אדיב:

 (מדברים יחד)

 ?א היינו מצביעים בעד אם הייתם נותנים תשובהמי אמר לך של יעל ברזילי: 

  ,611500740 חיים שאבי:

 ?מי בעד עדי ברמוחה: 

 .שאל ולא ענו ולא הצביעו חי אדיב:

 עדי ברמוחה:     .......

 (מדברים יחד)

 ?מי נגד, ל הוצאות ציוד"לשכת סמנכ 611500740, הסתייגות של עדי חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה יציה:)חברי הקואל? מי נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 ?מי בעד חיים שאבי:

 .השאר לא מצביעים, עדי בעד חי אדיב:

 ?אתה יכול להגיד של מי ההסתייגויות, הסתייגויות...  נדב דואני: 

 .ל"לשכת הסמנכ, שלי עדי ברמוחה: 

 .הלאה חי אדיב:

 ,אם יש הסתייגות ש, פטיאדוני היועץ המש נדב דואני: 

  ?מי נגד, ל עבודות קבלניות"לשכת סמנכ. ל"לשכת סמנכ, 611500750 חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 ? מי בעד חיים שאבי:

 ,ניותל עבודות קבל"לשכת סמנכ 611500755 חיים שאבי:    

 ?מי נגד חי אדיב:
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, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד. הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל

 ?מי בעד חי אדיב:

, אם אתה לא מתכוון לתת לנו תשובות. אדוני היושב ראש, הערה. רגע, רגע, רק הערהמאיר חלוואני:  

 .חבל על הזמן. ה האלה הביתה'תשחרר את החבר

 . אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים חיים שאבי:

 (מדברים יחד)

 .הלאה חי אדיב:

 ?מי בעד? מי נגד ההסתייגות. הוצאות שונות, ל"לשכת סמנכ חיים שאבי:

 ,הוא חושב שזה של אבא שלו, ככה אמיר כוכבי: 

 .לפחות תגיד של מי ההסתייגויות גם נדב דואני: 

 .עדי. אז אני אומר בי:חיים שא

 .אתה לא אומר נדב דואני: 

 .אתם לא מקשיבים, אמרתי חיים שאבי:

 ...זה בגלל זה אני לא , אנחנו מקשיבים נדב דואני: 

גם אתה הסתייגת לסעיפים , השכר הקובע במינהל כללי 611600110. הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 .דרך אגב, האלה

 ?מי זה אתה נדב דואני: 

 ?מי נגד אדיב:חי 

 .נדב חיים שאבי:

  ?מי נגד חי אדיב:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?את לא בעד ההסתייגות שלך, עדי? מי בעד .(אופיר ואביאל

 ,אתה לא מסביר נדב דואני: 

 ?זו הסתייגות הצבענו עכשיועל אי? חיים, איזו הסתייגות :יעל ברזילי

  .הסתייגות של עדי ונדב. רכב, במינהל הכללי 61168140הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל

 . עדי? מי בעד

 .הלאה חי אדיב:

  .ציוד משרדי... ל חינוך "לשכת סמנכ, 611600470 בי:חיים שא

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 

 . עדי? מי בעד חיים שאבי:

 . כיבוד, ל חינוך וחברה"לשכת סמנכ, 611600510חיים שאבי:   

 ?מי נגד חי אדיב:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? י נגד ההסתייגותמ חיים שאבי:

 . עדי? מי בעד ההסתייגות.(אופיר ואביאל

 .חילוף הוצאות משרדיות, ל"לשכת סמנכ, 611600560הסתייגות    חיים שאבי:

  ?מי נגד חי אדיב:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה ,כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד חיים שאבי:

 .(ואביאל

 ?מי בעד:    חיים שאבי

 .עדי חי אדיב:
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 ,אני פעם מרימה את יד ימין ופעם עדי ברמוחה: 

 )חברי הקואליציה: ?מי נגד ההסתייגות. עירוני... ל "לשכת סמנכ 611600735הסתייגות  חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל ,יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה

  . עדי? מי בעד                      

? מי נגד ההסתייגות. בחברה עבודות קבלניות... ל חינוך "סמנכ 611600750הסתייגות  חיים שאבי:

 . עדי? מי בעד .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

מי נגד , 612000110הסתייגות . מינהל כללי מבקר השכר הקובע, עלהסתייגות של י  חיים שאבי:

? מי בעד.(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? ההסתייגות

  ?את לא מצביעה בעדך

 ,אתה מנהל פה ישיבה, לא אמיר כוכבי: 

 .הלאה, הלאה חי אדיב:

 .קרקסית אמיר כוכבי: 

 ?על מה אני אצביע. חיים, אני לא קיבלתי שום תשובה ברזילי: יעל 

 ,אתה לא, אתה לא נותן תשובה אמיר כוכבי: 

  ,של יעל 613000110הסתייגות  חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 ?מי בעד? מי בעד חי אדיב:

 .שאלה על השכר הקובע שלא קיבלתי עליה תשובה? אז איך אני אמורה להצביע על ברזילי: י

 . תקבלו אותה בכתב חיים שאבי:

 ?בכתב עדי ברמוחה: 

 ?אחרי שהצבענו יעל ברזילי: 

 ,הסתייגות של חיים שאבי:

העובדים אחרי שהצבענו אתה מדבר על בזבוז כספי ציבור ואתה הולך להושיב את כל  יעל ברזילי: 

  ?נכון, הזה של לתת תשובות עכשיו... ולתת לנו תשובות בכתב בעיקר כדי לחסוך את הכסף על ה

 )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות...  613000570הסתייגות  חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה

 ?מי נגד ההסתייגות. השכר הקובע, מזכיר העיר, של יעל 613110תייגות הסחיים שאבי:    

 .זאת הייתה שאלה יעל ברזילי: 

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 .זאת הייתה שאלה, זאת לא הייתה הסתייגות אמיר כוכבי: 

 .זאת הייתה שאלה יעל ברזילי: 

 .ם גם ככהלא מקשיבי? מה זה משנה, הם לא עונים גם ככה נדב דואני: 

 .רוצים להאריך לכם הישיבה חיים שאבי:

 ,חיים, מה שאני אוהב בך אמיר כוכבי: 

  ,השכר הקובע...  614000110הסתייגות  חיים שאבי:

 (מדברים יחד)

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל

 ,611400הסתייגות  ?מי בעד 

 .אתה לא אומר של מי ההתנגדויות נדב דואני: 

 .של עדי חיים שאבי:

 ?איזה עדי ברמוחה: 

  .דובר שעות נוספות, 614000130 חיים שאבי:

 .זה לא שלי 614000130 עדי ברמוחה: 

 .זה של יעל:  דוברת
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 . זה לא שלי עדי ברמוחה: 

 .סליחה. של נדב, סליחה, זה של חיים שאבי:

 .לא משנה, לא חשובמאיר חלוואני:  

 .הלאה חי אדיב:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל

 ?מי בעד

 .כל עוד לא תצרפו הסברים לא נצביע נדב דואני: 

 ?מי בעד חי אדיב:

)חברי ? מי נגד ההסתייגות. זה גם של נדב, ובר הוצאות רכבד 614000140הסתייגות  חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה הקואליציה:

 ?מי בעד

 .הלאה חי אדיב:

)חברי ? מי נגד ההסתייגות. גם הסתייגות של נדב, דובר שכר דירה 614000410הסתייגות  חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, אליג, תקוה הקואליציה:

 ? מי בעד

 ?דובר שכר דירה :משה חנוכה

 ,אתה הצבעת ואתה אפילו לא יודע מה? אתה רואה נדב דואני: 

 .לא משנה. הוא מקבל אפס, הוא גם מסתייג, דובר חומרי ניקוי...  614000הסתייגות  חיים שאבי:

 .למה אתם  מקריאים את זה עסקת חבילה אני לא מבינהאביבה גוטרמן:  

 ?מי נגד חי אדיב:

 ,בשביל מה אתםאביבה גוטרמן:  

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ,כולם נגד חי אדיב:

 .(ואביאל

 .הלאה 

  ,614000470הסתייגות  חיים שאבי:

 ?שקרה פה עכשיוזה הכול לפי החוק מה , מהאביבה גוטרמן:  

, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות. ציוד משרדי, דובר חיים שאבי:

 ? מי בעד.(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי

, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות... דובר הוצאות  614000510הסתייגות :   חיים שאבי

   ? מי בעד.(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, םחיי, משה, כנרת

 ,חבל על הזמן זו בושה, תרימו תרימו,אביבה גוטרמן: 

זה גם שאלה של יעל או הסתייגות , דובר הוצאות פרסום 614000550, הסתייגות של עדי חיים שאבי:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה: ?מי נגד ההסתייגות. של יעל

 ?מי בעד  .(ואביאל

 ?מי בעד? מי נגד ההסתייגות, דובר הוצאות משרדיות 614000560הסתייגות :  חיים שאבי 

 ?של מי ההסתייגות? של מי נדב דואני: 

 .אמרתי כל אלה שלך. שלך, שלך חיים שאבי:

 .אתה לא אמרת נדב דואני: 

 .בטוח שיראה את השאילתות שלושיהיה ... שלך הכוונה לנדב דואני  חי אדיב:

 .הסתייגות, לא שאילתה נדב דואני: 

 .דובר ליסינג תפעולי... 614000הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ? מי בעד .(אופיר ואביאל

 . שיהיה לך פרוטוקול מסודר, יצהנ נדב דואני: 
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 )חברי הקואליציה:? מי נגד ההסתייגות. שירותי דוברות ופרסום 614000750הסתייגות  חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה

 ? מי בעד                 

)חברי ? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב .דובר עבודות קבלניות  614000751הסתייגות :  חיים שאבי

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה הקואליציה:

 ? מי בעד                      

אני רק רוצה לציין שזה כל ? מי נגד ההסתייגות. 614000780הסתייגות , דובר הוצאות שונות  חיים שאבי:

 יגאל ,חי, משה, כנרת, יגאל, תקוה זה, חברי הקואליציה

 ?איך אתה יודע עדי ברמוחה: 

 ?הם אמרו לך? איך אתה יודע נדב דואני: 

. יואב רוזן, ויואב. אני מחדד את זה. ואופיר ואביאל. ... הם מרימים יד, הם מצביעים חיים שאבי:

כל ? ד ההסתייגותמי נג. הסתייגות של נדב, דמי חבר מרכז שלטון המקומי 614000810הסתייגות 

מי  .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:? מי נגד. הקואליציה

 ?בעד

 . קדימה, הלאה. אף אחד לא עונה, מי בעד חי אדיב:

)חברי ? מי נגד. הסתייגות של נדב, פרסום הוצאות מותנה, 614000990הסתייגות  חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה יה:הקואליצ

 ? מי בעד                       

)חברי ? מי נגד ההסתייגות. השתלמויות, ארגון והדרכה, של יעל 616000521הסתייגות   חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה הקואליציה:

 ? מי בעד                      

  .כל הכבוד לכם, נגד עובדי העירייה יעל ברזילי: 

מי נגד . הסתייגות של יעל, ארגון והדרכה עבודות קבלניות 616000750הסתייגות  חיים שאבי:

 . להצביע? ההסתייגות

 , יגאל. כנרת, כנרת? מי נגד, קדימה. כולם חי אדיב:

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

  .היא רושמת מי הצביע? מה הבעיה. הם מאשרים, הם מצביעים. כל הקואליציה חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות. פעולות ארגוניות לעובדים, הסתייגות של יעל 616100780הסתייגות  חיים שאבי:

 .(אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה )חברי הקואליציה:

 .כל הכבוד, נגד פעילויות לעובדי עירייה : יעל ברזילי

 (מדברים יחד)

  ,61700110הסתייגות  חיים שאבי:

 .אבל היא רושמת את כל השמות. שנייה, שנייה. רק רגע. רק רגע, או קיי חי אדיב:

 ?נראה לך שמישהו רושם את כל השמות יעל ברזילי: 

. תייגות של חבר מהקואליציה שיגידאם יש הס, כל חברי הקואליציה מצביעים פה אחד חי אדיב:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה. אחד אחרי השני, בינתיים כולם הצביעו בעד

 . בבקשה. אז לחזור חזרה עכשיו על כל השמות, או קיי. ואביאל

 (מדברים יחד)

? מי נגד ההסתייגות. ל יעלהסתייגות ש, יעוץ משפטי השכר קובע, 617000710הסתייגות  חיים שאבי:

 .אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל

 .תקוהו חי אדיב:

 . אף אחד? מי בעד ההסתייגות. סליחה, תקוה? מי בעד חיים שאבי:

? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של יעל, יעוץ משפטי שעות נוספות 61700130הסתייגות  חיים שאבי:

 .אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, תכנר, יגאל, תקוה

 .לא אמרת על מה ההסתייגות יעל ברזילי: 

 ? מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:
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 ?של מי ההסתייגות נדב דואני: 

 . אמרתי, של יעל חיים שאבי:

  .לא אמרת נדב דואני: 

 ?מי נגד ההסתייגות. יועץ משפטי שכר זמני, הסתייגות של יעל 617000210הסתייגות  חיים שאבי:

 .זאת הייתה שאלה יעל ברזילי: 

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה. תקבלי גם הסתייגות, שאלה ותשובה חיים שאבי:

  ,617000560הסתייגות . אנחנו נותנים לכם עוד הסתייגות שתהיו יותר מבסוטים. אופיר ואביאל

 .לפרוטוקולאיזה מזל שכל זה נכנס  עדי ברמוחה: 

? מי נגד ההסתייגות. יעוץ משפטי הוצאות משרדיות וגם של יעל אולי. הסתייגות של עדי חיים שאבי:

הסתייגות של . עדי? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, כנרת, חי, משה, יגאל, תקוה

  ,גזברות השכר הקבע 621000110, יעל

 .ייתה שאלהאבל זו גם ה יעל ברזילי: 

 .לא משנה חיים שאבי:

 .לא משנהמאיר חלוואני:  

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .תכתבו את זה? בפרוטוקול שמעתם לא משנה, רגעמאיר חלוואני:  

 .לא משנה ושתיים במחיר אחד :דוברת

 .לא משנה, יושב ראש הוועדהמאיר חלוואני:  

 . הסתייגות זה התחייבות חי אדיב:

 .זה לא הייתה הסתייגות אבל, לא חה: עדי ברמו

 ?מה זה משנה, זה לא משנה חיים שאבי:

 !זה משנה עדי ברמוחה: 

 ,כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .זאת הייתה שאלה עדי ברמוחה: 

 .זה לא הסתייגות חנה גולן:

 .אז אם זה לא הסתייגות מבטלים חיים שאבי:

 (מדברים יחד)

 .אלו תעלה את זה להצבעה כדי להסיר ספקכמה שאלות שנש ירון סולברג: 

 .אנחנו מהמחמירים, או קיי חיים שאבי:

 .הלאה, הלאה, הופהמאיר חלוואני:  

 ,אתה מצביע על השאלה שאני שאלתי יעל ברזילי: 

 .את תקבלי אותה בכתוב חיים שאבי:

  .הלאה, הלאהמאיר חלוואני:  

 .גזברות השכר הקובע, 621000110 חיים שאבי:

 ,אני מבינה שכל התקציב זה עניין רמוחה: עדי ב

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ,זה בדיחה אצלך עדי ברמוחה: 

 ,חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 (מדברים יחד)

 ,יגאל חיים שאבי:

 ...למרות שבכל ההצבעות . זה למען הפרוטוקול חי אדיב:

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 .חיים, זאת הייתה שאלה זילי: יעל בר

 . הלאה, אף אחד לא עונה? מי בעד חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות, אגף הכנסות השכר קובע. הסתייגות של עדי 622000110הסתייגות  חיים שאבי:

  ?מי נגד חי אדיב:
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מי ? יגותמי בעד ההסתי. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, כנרת, משה, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .אף אחד? בעד ההסתייגות

  .הלאה. אף אחד חי אדיב:

 . מחלקת שומה שכר דירה של יעל 622000410הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד, או קיי חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ,זאת גם הייתה שאלה יעל ברזילי: 

 .מחמירים, אנחנו מחמירים חיים שאבי:

 .הלאה. זה התשובה, אנחנו נגד. לנוזה התשובה ש חי אדיב:

 , יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .זאת לא תשובה יעל ברזילי: 

 .זה התשובה חי אדיב:

 .אופיר ואביאל, יגאל, יואב, משה, חי, חיים, כנרת חיים שאבי:

  .הלאה חי אדיב:

 ?ייגותמי נגד ההסת, מחלקת שומה מדידות. הסתייגות של עדי, 622000750הסתייגות  חיים שאבי:

 .הייתה גם שאלה עדי ברמוחה: 

 .תקבלו בכתב, גם שאלה חיים שאבי:

 .יפה עדי ברמוחה: 

 . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .הלאה חי אדיב:

 ?מי בעד, היי עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חיים שאבי:

 ?מי בעד חי אדיב:

 .תודה רבה עדי ברמוחה: 

 .עדי בעד חי אדיב:

  .בבקשה עדי ברמוחה: 

מי . מחלקת שומה ליווי סקר מדידות, הסתייגות של עדי, 622000751הסתייגות . סליחה חיים שאבי:

 ,623הסתייגות של עדי . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? נגד ההסתייגות

 ?מי בעד, רגע עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד :חיים שאבי

 .תודה עדי ברמוחה: 

 ,עדי, כל הכבוד חי אדיב:

 ,אמנם קשה לך עדי ברמוחה: 

 .היחידה באופוזיציה שמצביעה חי אדיב:

 ?מה לעשות עדי ברמוחה: 

 .קדימה חי אדיב:

  ,של עדי 623000110הסתייגות  חיים שאבי:

 יש פה אנשים, צריך להיות פה אחראי מבוגר, יש פה עדי ברמוחה: 

 .נמנה אותך ליושבת ראש האופוזיציה דיב:חי א

 ? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?אתה ממנה אותי עדי ברמוחה: 

 ,יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

. אתה כזה כישלון בלימודי אזרחות שזה בכלל לא פלא שככה אתה מנהל את הישיבה הזאת אמיר כוכבי: 

 .קציב אמור לעבודהרי אין לך מושג איך ת

 ?מי בעד חיים שאבי:

 ...מה החוקים שמאפשרים ל אמיר כוכבי: 
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 .הלאה חי אדיב:

 .ר אופוזיציה"מי בוחר יו, ר אופוזיציה"מי ממנה יו אמיר כוכבי: 

   ... 623000757הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

אז חבל שהיום מי . ת אופוזיציה היה צריך לנהל אותך והיה מי שניהל אותךכי כשאתה היי אמיר כוכבי: 

 ,שמנהל אותך

 ?מי בעד, הלאה חי אדיב:

  .אף אחד לא, עדי לא? מי בעד חיים שאבי:

. השכר הקובע, מנהל אגף תפעול, 711000110. הסתייגות שלך, נדב, הסתייגות של נדב חיים שאבי:

 ?מי נגד ההסתייגות

 ?יש הסבר נדב דואני: 

 . בכתב חיים שאבי:

 .לא בכתב, לא נדב דואני: 

 ,יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .זה לא ישיבה בהתכתבות נדב דואני: 

 ,חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .ממשיך בזה. לא מצביע, אין תשובה נדב דואני: 

 ? מי בעד חיים שאבי:

 , כנרת, יגאל, תקוההלילה הוא יגיד יעירו את חיים שאבי באמצע  עדי ברמוחה: 

 .וייצא לו בכתב בסוףמאיר חלוואני:  

 . הלאה חי אדיב:

 .שתיים במחיר של אחד עדי ברמוחה: 

  ,7112200056הסתייגות  חיים שאבי:

 4כי היא הסתיימה לפני , אני רק אומר לך שאתה מנהל עכשיו ישיבה לא חוקית, חיים אמיר כוכבי: 

 .דקות

אופיר , יגאל, יואב, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, טאטוא רחובות חיים שאבי:

 .אף אחד? מי בעד. ואביאל

 .יא אללה, כמה תסכול יש באופוזיציה יגאל הררי:

  .הסתייגות של יעל, 712202990הסתייגות  חיים שאבי:

 ?כמה תסכול יש איפה עדי ברמוחה: 

 ...טאטוא רחובות  חיים שאבי:

 ,תאמין לי שיש גם בקואליציה. גם בקואליציה עדי ברמוחה: 

 .אופיר ואביאל, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ,אני אף פעם לא תליתי שלטים של חיים יגאל הררי:

  ,712200990הסתייגות  חיים שאבי:

לא קיבלת את אישור , ל ישיבה לא חוקיתאתה מנה. אתה מנהל ישיבה לא חוקית, חיים אמיר כוכבי: 

 . המועצה להאריך את הישיבה

 ?מי נגד ההסתייגות, כן חיים שאבי:

 .לא הצבענו, אף אחד עדי ברמוחה: 

 ,חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 (מדברים יחד)

 .הלאה חי אדיב:

 ?אתה רוצה להעלות להצבעה את הארכת הישיבה, חיים אמיר כוכבי: 

  .הצבענו עליה, 712300751הסתייגות  חיים שאבי:

 ,לא הצבעתם אמיר כוכבי:
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 ,עובדה שיש פה חברי מועצה. לא הצבעת עליה חיים שאבי:

 ?מי נגד? מי נגד חי אדיב:

 ?מה עכשיו עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 .אני לא מכיר. שהייתה הצבעה, תראה תיעוד מצולם שהצבעתם נדב דואני: 

 ,יגאל, תקוה. אתה תראה לנו תיעוד שאבי:חיים 

 .זה כבר בעיה שלכם, אתם רוצים לשנות את הפרוטוקול זה בסדר נדב דואני: 

 . אופיר ואביאל, יגאל, חי, חיים, משה חיים שאבי:

 ,תעשה הצבעה, חיים אמיר כוכבי:

  ?מי בעד חיים שאבי:

 ?על איזה סעיף עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חי אדיב:

 .הם לא מקשיבים :חיים שאבי

 ?איך עדי ברמוחה: 

  .תמשיך יגאל הררי:

מי נגד . הסתייגות של יעל, זה יעל. השכר הקובע, רישוי עסקים, 713000110הסתייגות  חיים שאבי:

הסתייגות ? מי בעד, הסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? ההסתייגות

 ,סקיםרישוי ע 713000750

כאילו שימו לב על מה , אחוז 1,300עליה של , חברי הקואליציה, לפני שאתם מצביעים עדי ברמוחה: 

 .אחוז עלייה 1,300. אתם מצביעים

 . הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 ?נכון, לא מזיז לכם עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .אחוז עליה 1,300 עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .אחוז 1,300 עדי ברמוחה: 

 מדברים יחד()

  .שכר הקובע, ... הסתייגות של יעל, 714000110הסתייגות  חיים שאבי:

 ? מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .זאת הייתה שאלה יעל ברזילי: 

 .לא נורא יים שאבי:ח

 .בזבוז כספי ציבור עדי ברמוחה: 

 .לא משנה, לא נוראמאיר חלוואני: 

 ,לא משנה עדי ברמוחה: 

 ? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 . הלאה. אף אחד לא בעד, אין חי אדיב:

  ?מי נגד ההסתייגות. וטרינר שעות נוספות, 714000130הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 ? מי נגד ההסתייגות, וטרינר שכר זמני 714000210

 .דרך אגב, זאת גם הייתה שאלה יעל ברזילי: 

, הסתייגות של נדב. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת ,יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .וטרינר עיקור חתולים 714000753

 ?יש תשובה נדב דואני: 

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:
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 ?יש תשובה נדב דואני: 

 .זה התשובה חי אדיב:

 ?מה התשובה נדב דואני: 

 .נגד חי אדיב:

 .נגד זה לא תשובה נדב דואני: 

 .זו התשובה י אדיב:ח

 ,שאצלך, זו הבעיה נדב דואני: 

 . אתה לא מבין משהו אחר. זו התשובה שמגיעה לך חי אדיב:

 , יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 מדברים יחד()

 .כמה שטחי אתה נדב דואני: 

 ?מי בעד חיים שאבי:

 .אף אחד לא בעד חי אדיב:

 .שלוןיכ .ראש עיר של כלום נדב דואני: 

  , 721000110הסתייגות  חיים שאבי:

 ...אני יושב בשקט . אל תגידו לי די נדב דואני: 

 ,השכר הקובע חיים שאבי:

  .שם קצוץ, ... לא מעניין, מזלזל בכולם נדב דואני: 

מי . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. משמר אזרחי השכר הקובע 722000110, הסתייגות של נדב. עדי ?בעד

שיטור משולב  725000110. הסתייגות של נדב? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת

 .יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. השכר הקובע

  .נו, כולם הצביעו :חי אדיב

 יגאל, ניצה משה:

 . אופיר ואביאל, יגאל חיים שאבי:

 .הנה מה, מצביעים חי אדיב:

 אביאל מצביע, הוא עושה ככה.  ?ככה אתה מצביע, אביאל עדי ברמוחה: 

 ,הוא מצביע חי אדיב:

 . הוא שוכח לפעמים עדי ברמוחה: 

 .היועץ רוצה לראות שאתה מצביע, אביאל חי אדיב:

 .לחדד את ההצבעה בבקשה. אני מבקש לחדד את ההצבעה ם שאבי:חיי

  .אבל להרים גבוה חי אדיב:

 , 725000750הסתייגות  חיים שאבי:

 אל תתביישו. עדי ברמוחה:

 .שיטור משולב עבודות קבלניות חיים שאבי:

  ?מי נגד חי אדיב:

 מי נגד ההסתייגות? חיים שאבי:

 מי נגד? חי אדיב:

הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל ,תקוה חיים שאבי:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, הוצאות ,טחוןישיטור וב, 725000990

 ? מי בעד. אופיר ואביאל

 הלאה. חי אדיב:

  ?מי נגד ההסתייגות, בודות קבלניותמינהל הנדסה ע 731000750הסתייגות של עדי  חיים שאבי:

 , זה לא הסתייגות שלי 731 עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 .רגע עדי ברמוחה: 
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 .כל הקואליציה חי אדיב:

לך אין , הדף שלי מודפס? הסתייגות שלי 731איפה אתה רואה . לא הסתייגות שלי 731 עדי ברמוחה: 

 .אפשרות לטעות

 . דרבס, זה של יעל חיים שאבי:

 .או קיי, אה עדי ברמוחה: 

 מדברים יחד()

 ? מי נגד חיים שאבי:

 ? מי נגד חי אדיב:

 מי בעד? ניצה משה:

 .נתנו לכם בונוס הסתייגות,עכשיו אם הוספנו בטעות איזה  חיים שאבי:

  ,אבל תחזור על זה עוד הפעם ואז אולי עדי ברמוחה: 

מי נגד . זה הסתייגות של יעל, כר הקובערישוי ופיקוח הש, 733000110הסתייגות  חי אדיב:

 ? ההסתייגות

 מאיר  חלוואני: לא, הוא הוסיף.

  ,734000750הסתייגות . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 ?של מי :דובר

 .של עדי חי אדיב:

  ,741000110אבל לא אמרת את  עדי ברמוחה: 

 .את זה עכשיו אמרתי חיים שאבי:

 ?למה אתה מדלג עדי ברמוחה: 

 .כל זה הגשתי הסתייגויות גם כן, חיים נדב דואני: 

  .תשתיות עבודות קבלניות 734000750 חיים שאבי:

 .זה לא שלי עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 .זה שלי נדב דואני: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד חיים שאבי:

 ?או אין סדר פהיש סדר , חיים נדב דואני: 

 ?מה זה חיים שאבי:

 ?לפחות אתם יודעים של מי ההסתייגויות נדב דואני: 

 .אנחנו חשבנו שאתם שותפים חיים שאבי:

 .אנחנו עובדים יפה מאוד ביחד. לא, לא נדב דואני: 

 מינ גד?  חי אדיב:

 ?מי בעד חיים שאבי:

 .כשאתה מתחיל לחשוב יש בעיה עדי ברמוחה: 

 ?מה זה משנה כבר, נו אותהציי חיים שאבי:

 .אתה תגיד של מי ההסתייגותלא משנה,  נדב דואני: 

 .אז תאזינובסדר,  חיים שאבי:

 .אנחנו מאזינים עדי ברמוחה: 

 . בסדר, גם שלך, אתה צודק, שלך לא חיים שאבי:

 .תאמין לי, לומסומן לי הכ נדב דואני: 

 ,741000110הסתייגות ? ד השנילמה רשמתם אחד לי. זה שניכם פשוט, הנה חיים שאבי:

  ?הסתייגות של עדי ברמוחה: 

, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, השכר הקובע, שכר. ... הסתייגות של עדי ונדב חיים שאבי:

 .תחדדו את ההצבעה בבקשה. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים

 ?מי בעד ניצה משה: 
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מי נגד . הסתייגות של נדב, חזות העיר חומרים, 741000720הסתייגות . עדי? מי בעד חיים שאבי:

בוא , משה. ומשה חנוכה  ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, כנרת, יגאל, תקוה? ההסתייגות

 .מי בעד ההסתייגות. שב פה

 .אתה מפריע לו בעין, משה עדי ברמוחה: 

 .הלאה. אין אף אחד? מי בעד ההסתייגות חי אדיב:

מי נגד . הסתייגות של עדי ונדב, חזות העיר עבודות קבלניות 741000750הסתייגות  יים שאבי:ח

 ? ההסתייגות

  .כולם, תחזור על השמות? מי נגד חי אדיב:

 מי  נגד? עדי ברמוחה:

 , כנרת, יגאל, תקוה. תצביעו, תקוה חיים שאבי:

 חנוכה. חי אדיב:

 ? מי בעד. ופיר ואביאלא, יגאל, יואב, חי, חיים, משה חיים שאבי:

 מי בעד? חי אדיב:

מי נגד . הסתייגות של נדב, חשמל אחזקת תאורת רחובות, 743000750הסתייגות . עדי חיים שאבי:

הסתייגות ? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? ההסתייגות

, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. תייגות של עדיהס. גנים ונוף השכר הקובע, 746000110

  .אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים

 .אתה עושה פה משחק. אני לא ראיתי את אביאל מצביע עדי ברמוחה: 

 .אני מצביע, לאאביאל אברמוביץ: 

 .אתה לא הצבעת כשהוא סיים, לא עדי ברמוחה: 

 .כואבת לי הידאביאל אברמוביץ: 

 .אני מחדד את ההצבעה  חיים שאבי:

 .יה ערנייתה. אתה לא מחדד שום דבר, לא עדי ברמוחה: 

 .אני ערני חיים שאבי:

 .אתה לא ערני. אתה לא ערני, לא עדי ברמוחה: 

 .תתקדמי, תתקדמי חיים שאבי:

 ?אני אתקדם עדי ברמוחה: 

 . הלאה חי אדיב:

 תתקדמי. חיים שאבי:

 .והוא חוזר על זה עוד פעם לפרוטוקול, נקודה, שהוא הצביע אביאל מעיר הערה חי אדיב:

 מי בעד? עדי ברמוחה:

 ?מי בעד חיים שאבי:

 .שיהיה לפרוטוקול. תחזור. שישמעו את הקול שלך, אביאל חי אדיב:

  .אני בעדאביאל אברמוביץ: 

זבזים אתם מב, 74600110. יאללה את השחקן.שנייה אתם רואים פה , אני מבקש פה חיים שאבי:

 .רק שתדעו, הרבה כספי ציבור

 .אנחנו לא מבזבזים כלום נדב דואני: 

 .אתם מבזבזים כספי ציבור חיים שאבי:

 ,אתה לא נותן נדב דואני: 

 מדברים יחד()

 .שקל 1,000עוד הומלס היה יכול לקבל עוד  חיים שאבי:

 ?איזה מספר? זו הסתייגות? זאת הסתייגות עכשיו, רגעמאיר חלוואני: 

 ?מי נגד ההסתייגות ים שאבי:חי

 ,מר שאם חוסכים את הכסף על הוחיים א יעל ברזילי: 

 .אבל לא רציתם לחסוך חיים שאבי:

 .אתה לא נותן תשובות יעל ברזילי: 
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  . פארק נחל הדר השכר הקובע, 746250110הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה אבי:חיים ש

 .אף אחד חי אדיב:

 .ואין עונה קולאין  חיים שאבי:

  .הלאה חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות. פארק הוד השרון הוצאות חשמל 746250431, הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 .לא שליזה  746 עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 .רגע, זה לא שלי עדי ברמוחה: 

 .נתנו לך בונוס יגאל הררי:

 ,אל תיתן לי בונוס עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 לא ביקשתי ממך בונוס. זה לא שלי.  עדי ברמוחה: 

 ?איזה הסתייגות? איזה סעיף נדב דואני: 

 .כתוב יעליעל,  יעל,  חי אדיב:

 ל תכניס לי. א עדי ברמוחה: 

 כתוב יעל.  חי אדיב:

 .אל תגיד עדי. זה לא הסתייגות שלילא,  עדי ברמוחה: 

 .סליחה, נדב חיים שאבי:

 .תודה. יופי עדי ברמוחה: 

 .נדב חיים שאבי:

 ?מה השכונה הזאת? מה הבלגן הזה. מסודרת, נתתי לכם חוברת מודפסת יעל ברזילי: 

 יגויות שלך אחרי זה תבקשי בקשות. ם כל שתצביעי על ההסתיקוד חיים שאבי:

 מדברים יחד()

 את  לא מצביעה על הצבעה שלך. :חיים שאבי

 זו הצבעה לא חוקית. :יעל ברזילי

 .הלאה חי אדיב:

 ... הצבעות  אמיר כוכבי:

 ? מי בעד ההסתייגות? מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 .אף אחד חי אדיב:

  ?מי נגד. צריכת מים, וד השרוןפארק ה 746250432הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

  ?מי בעד חי אדיב:

, יגאל, תקוה? גותמי נגד ההסתיי. חומרים, פארק הוד השרון 746250720הסתייגות  חיים שאבי:

 ,הסתייגות? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת

 .קדימה חי אדיב:

 .פארק הוד השרון ציוד 746250740הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד הסתייגות חיים שאבי:



 18.01.17מיום  1/17מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה

80 

 

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, ואבי, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .אף אחד חי אדיב:

 ?מה איתך, עדי חיים שאבי:

 .זה לא שלי עדי ברמוחה: 

 .זה שלך חיים שאבי:

 .לא עדי ברמוחה: 

 .הלאה חי אדיב:

 ?איזה מספר נדב דואני: 

 ,אני זוכרת עדי ברמוחה: 

  ,746250750 הסתייגות חיים שאבי:

 .לא שלי עדי ברמוחה: 

 .זה נדב, פארק הוד השרון עבודות קבלניות אבי:חיים ש

 ?מי נגד? מי נגד חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .זה הכול 250 עדי ברמוחה: 

 .עדי? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .הלאה חי אדיב:

 ?מי נגד. ון אחזקות גינוןפארק הוד השר, 746250751 חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, תקוה חיים שאבי:

 .עדי חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות. פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה 746250752הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 746250753. עדי? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, יגאל, תקוה חיים שאבי:

, יגאל, יואב, כנרת, חי, חיים, משה, יגאל. תצביעו, תקוה? מי נגד ההסתייגות. ובקרה... פארק הוד השרון 

 . עדי? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל

  .אל תכתוב סתם, שים לב תמיד שיהיה רוב יגאל הררי:

, תקוה? מי נגד ההסתייגות, 746300750. אחזקת מזרקות ופסלים 746300750תייגות הס חיים שאבי:

 ,חי, חיים, משה, יגאל

 .אחוז למזרקות ופסלים 71תוספת של  עדי ברמוחה: 

 . אופיר ואביאל, יגאל, יואב חיים שאבי:

   .גם כנרת חי אדיב:

השתתפויות , 753000810. תאיזה הסתייגו ,נדב. עדי? מי בעד ההסתייגות. וכנרת חיים שאבי:

הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. תרומותב

מי . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, מוקד השכר הקובע 761000110

 ? בעד

 .כנרת חי אדיב:

 .מצביעיםהם לא , כנרת חיים שאבי:

 .הנה. מה זה לא מצביעים, הם מצביעים חי אדיב:

 .אז תצביעו? משה, כנרת חיים שאבי:

 . משה. תתעורר, משה עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

  .אף אחד חי אדיב:

 ,כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, ושכר קובע...  762000110הסתייגות . אף אחד חיים שאבי:

  ?חיים, של מי ההסתייגות ב דואני: נד



 18.01.17מיום  1/17מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה

81 

 

 . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים. של יעל חיים שאבי:

 ?חנוכה רשמתאת   חי אדיב:

 ? מי בעד ההסתייגות. משה חיים שאבי:

  . זאת אגב גם הייתה שאלה יעל ברזילי: 

 , זה. הדבקת מודעות 762000750הסתייגות  חיים שאבי:

 מדברים יחד()

 .סקר שילוטים :זילייעל בר

 סקר שילוטים, של מי? :נדב דואני

 ,762000 חיים שאבי:

 ?של מי נדב דואני: 

 ,762000 חיים שאבי:

 ?של מי נדב דואני: 

 . שלך חיים שאבי:

 ?מה זה שלך נדב דואני: 

 . נדב חיים שאבי:

 .או קיי נדב דואני: 

 ?חרתיש שיטה א, מה. אומר לך שלך, אתה שואל של מי חיים שאבי:

 .אתה צריך להגיד לפני כן נדב דואני: 

 מדברים יחד()

 .תגיד לפרוטוקול של מי ההסתייגותאתה  נדב דואני: 

 . תודה. נדב חיים שאבי:

 מינ גד? ניצה משה:

מי בעד . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה, יגאל? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .פחותתצביע ל? ההסתייגות

  . לא מצביע, אין הסבריש הסבר? ? יש הסבר נדב דואני: 

 .עבודות קבלניות, שילוט 762000752הסתייגות  חיים שאבי:

 .אחוז תוספת 700 עדי ברמוחה: 

 ,הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 .אחוז תוספת 700 עדי ברמוחה: 

 ? מי נגד. ושאלה של יעל. ושל נדב חיים שאבי:

 תראו איך אתם,  .אחוז 700 עדי ברמוחה: 

 , יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 הם לא יודעים. נדב דואני:

 . אופיר ואביאל, יגאל חיים שאבי:

 אין להם מושג.  נדב דואני:

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 . אחוז 700 עדי ברמוחה: 

 .עדי חיים שאבי:

 .ולא רא? הצבעת, אופיר נדב דואני: 

 ,עכשיו הסתייגות חיים שאבי:

 .אופיר ואביאל הצביעו בעד ההסתייגות עדי ברמוחה: 

 אביאל אברמוביץ: לא. 

 .היה מי בעד הרמתם את היד, נכון :נדב דואני

  .תסתכלו עדי ברמוחה: 

 . אין בעיה, בסדר חיים שאבי:

 הם הצביעו בעד. עדי ברמוחה:
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 ?מי נגד ההסתייגות. יור אחזקהתרבות הד 764000420הסתייגות  חיים שאבי:

 ?אלף שקלים 25-איפה נעלמו ה. זה היה שאלה, זה לא היה נגד? מה היה עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

  .זה הכול, לאלף שק 25-עלמו הנשאלתי לאן . זאת לא הייתה הסתייגות עדי ברמוחה: 

? מי נגד ההסתייגות. ציוד משרדי, תרבות הדיור 764000470הסתייגות . זה נדב שאל חיים שאבי:

תרבות , 764000510הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה

 ?מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב? מי נגד. הדיור הוצאות תפעול

 ...זה ממש כמו  ב דואני: נד

 ,אין מניין? יש מניין. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 ,דקה נדב דואני: 

 ?כמה הגעת עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חיים שאבי:

 ?מי בעד חי אדיב:

  .לא משתתף בהצבעה ,אין הסבר? יש הסבר נדב דואני: 

, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. ציוד ,תרבות הדיור, 764000740 חיים שאבי:

 . זה שלך, תצביע? אופיר. אופיר ואביאל, יגאל, יואב

 אופיר ואביאל. עדי ברמוחה:

 ?מי נגד. תרבות הדיור עבודות קבלניות 764000750הסתייגות ? מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?סתייגותשל מי הה נדב דואני: 

, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד. של שפע, כל אלה שלך, אמרתי. נדב, שלך חיים שאבי:

מידע  76800110הסתייגות . אף אחד? עדי? מי בעד ההסתייגות. תצביעו. אופיר ואביאל, יגאל, יואב

  , תקוה? מי נגד ההסתייגות. זה עדי ושאלה של יעל, ותקשורת השכר הקובע

 ?איזה סעיף ברמוחה:  עדי

. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל. אני אחזור עליו, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 .110, עדי, 110

 .מהתחלה? 110 עדי ברמוחה: 

 ,מידע ותקשורת. במינהל הכללי, 768000110 חיים שאבי:

 .זה לא שלי עדי ברמוחה: 

 .יעל שאלה חיים שאבי:

 .או קיי וחה: עדי ברמ

, יואב, חיים, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. מידע ותקשורת שעות נוספות, 76800130 חיים שאבי:

 ?מה את מצביעה, אביבה? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל

 ,אני לפארסה הזאתאביבה גוטרמן: 

 ,76800570 חיים שאבי:

 .אתה איתי, אי אפשר ככה. יותר מהר, חיים :דובר

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד בי:חיים שא

 . אף אחד חי אדיב:

, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד. תקשורת ומחשוב אחזקות 76800740 חיים שאבי:

, תקוה? מי נגד. ניותתקשורת ומחשוב עבודות קבל 76800750. אף אחד? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל

, תקוה? מי נגד, תקשורת...  768000? מי בעד. אביאל וכנרת, אופיר, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, יגאל

, תקוה? מי נגד, תקשורת ומחשוב 768000990? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, יגאל

 ? מאיר? מי בעד. יאלאופיר ואב, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל

   .הלאה, אף אחד חי אדיב:

, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, מכרזים השכר הקובע 76900110 חיים שאבי:

זה הסתייגות של ? מי נגד ההסתייגות .פיקוח עירוני שכר זמני 781000210. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי

 .דרך אגב, עדי



 18.01.17מיום  1/17מן המניין מס' שלא  פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה

83 

 

 ?זהאי עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?781 עדי ברמוחה: 

 .210 :דוברת

 ?210 עדי ברמוחה: 

. עדי? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד. כן חיים שאבי:

 , תקוה, גאלי, כנרת? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של עדי, פיקוח עירוני עבודות קבלניות 78100750

  . אחוז עליה 208 עדי ברמוחה: 

 ,אביאל, יגאל, יואב חיים שאבי:

 .תרים, אחוז תוספת 208. תרים, אביאל עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חיים שאבי:

 .אני עדי ברמוחה: 

 .תרימי אבל. עדי חיים שאבי:

   .ל נהיה בדברווהכ. חיים ,הנה עדי ברמוחה: 

מי נגד . הסתייגות של עדי, מחלקת החינוך השכר הקובע 811100110הסתייגות  חיים שאבי:

. עדי? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? ההסתייגות

, כנרת, יגאל, תקוה. הסתייגות של יעל? מי נגד ההסתייגות. חינוך השכר הקובע 712200110הסתייגות 

שכר זמני  812200210. הסתייגות של נדב? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, אליג, יואב, חי, חיים, משה

מי בעד . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. בחינוך

, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. גני ילדים חובה ריהוט, 812200450הסתייגות ? ההסתייגות

 ? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים

  ?איפה אתה נמצא מאיר חלוואני: 

, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. 740. הסתייגות של נדב, 812200740הסתייגות  חיים שאבי:

הסתייגות של , ציוד לגנים, 812200743הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה

מי בעד . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה. תרימו, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. נדב

 ? ההסתייגות

  .יגאל בעד מאיר חלוואני: 

? מי נגד ההסתייגות. גני ילדים חובה הוצאות שונות 812200780, הסתייגות של נדב חיים שאבי:

הסתייגות של יעל ? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה

מי בעד . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, 812300110

 ? ההסתייגות

 .אני מבין, זה דיון רציני נדב דואני: 

מי נגד , של נדב גני ילדים אחזקה הסתייגות, 812300420, זה מה ש, זה מה ש חיים שאבי:

מי בעד . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות

 ?ההסתייגות

 .חיים, הם לא מצביעים עדי ברמוחה: 

 .אנחנו מצביעים חיים שאבי:

 .אני לא רואה עדי ברמוחה: 

 .את לא רואה חיים שאבי:

 ,אני יש לי שתי עיניים ותאמין לי שאני ה: עדי ברמוח

 , את, אז רגע חיים שאבי:

 . או שתצביעו או שלא. תקשיב לי טוב עדי ברמוחה: 

 ?אין לך איזה אירוע, חיים מאיר חלוואני: 

הסתייגות , רעות, גני ילדים טרום 812300450הסתייגות . בואו נסיים את זה, אתם, אז זהו חיים שאבי:

 . אנחנו בעד גני הילדים? גד ההסתייגותמי נ. של נדב

 .גם אני בעד נדב דואני: 
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 ,חי, חיים, משה, כנרת חיים שאבי:

 .בכל גני הילדים יש קיצוצים נדב דואני: 

 .אופיר ואביאל, יגאל, יואב חיים שאבי:

 .זו הבעיה נדב דואני: 

 ?מי בעד ההסתייגות חיים שאבי:

 .ניםהאופוזיציה לא מצביעה נגד הג חי אדיב:

 ,יש עוד שיפוץ. לא נצביע, אתם לא מסבירים נדב דואני: 

, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. העשרה, ... גני ילדים, 812300723הסתייגות  חיים שאבי:

. ציוד לגנים 812300743הסתייגות ?  מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה

 ,יגאל, יואב, חי, חיים, משה? כנרת? יגאל, מי נגד, תקוה? נגד ההסתייגות מי. הסתייגות של נדב

 ,אדוני היועץ המשפטי עדי ברמוחה: 

 .אופיר ואביאל חיים שאבי:

 .לא מרימים ידיים והכול עובד בצורה מכנית, אין פה הצבעה עדי ברמוחה: 

 . הלאה, הלאה חי אדיב:

 מדברים יחד()

מי נגד . הסתייגות של נדב, גני ילדים טרום הוצאות שונות 812300780הסתייגות  חיים שאבי:

 . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? ההסתייגות

 .הלאה חי אדיב:

 ?מי בעד חיים שאבי:

  .אף אחד חי אדיב:

י נגד מ. מוזיקה בגני ילדים, ריתמיקה, הסתייגות של נדב, 812710740הסתייגות  חיים שאבי:

 , תקוה? ההסתייגות

 ?נדב, למה אתה נגד מוזיקה :משה חנוכה

 812710750הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 ?מי נגד ההסתייגות. מוזיקה בגני ילדים עבודות קבלניות

  . להצביע בבקשה, רבותי חי אדיב:

 .תצביעו, די? המש? מי נגד חיים שאבי:

 .מצביעים כל הזמן כנרת אלישע כהן: 

 .אני לא רואה חיים שאבי:

 .אפשר גם להצביע ככה. אי אפשר להרים את היד כל הזמן למעלה חי אדיב:

תרימו , אופיר ואביאל. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה חיים שאבי:

 ?א מרימהאת ל. עדי בעד? מי בעד. ידיים

 ?הסתייגות של מי עדי ברמוחה: 

 .הסתייגות חיים שאבי:

  ?של מי עדי ברמוחה: 

 .מיזמים חינוכיים לגני הילדים, 812730750הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד? מי בעד חי אדיב:

מי . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה, יגאל? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

  ,813200110הסתייגות ? בעד

 .משהו משעשע חי אדיב:

אופיר , יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות, השכר הקובע חיים שאבי:

, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות... בתי ספר , 813200750הסתייגות של יעל . ואביאל

הסתייגות של . בית ספר לאומנויות השכר הקובע 813200110הסתייגות . אביאלאופיר ו, יגאל, יואב, חי

הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, תקוה, כנרת, יגאל? מי נגד ההסתייגות. עדי

813300110, 

 .כן חי אדיב:
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 ?מי נגד. תיקוני השכר הקובע חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 .וגם יגאל הררי, גם יגאל שמעון חי אדיב:

 .תצביע, יגאל חיים שאבי:

 .אתה לא רואה יגאל הררי:

 .יגאל שמעון חיים שאבי:

 .יגאל שמעון, אה יגאל הררי:

  .מרכז טיפולים שעות נוספות, 813300130הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד ניצה משה: 

 ?מי נגד חי אדיב:

 . אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד חיים שאבי:

 .ויגאל שמעון חי אדיב:

 . יגאל שמעון גם? מי בעד חיים שאבי:

 .פעמיים יגאל. גם חי אדיב:

 .טיפולים של נדב, תיקונים, 813300420. פעמיים יגאל חיים שאבי:

 ?מי נגד אדיב:חי 

יגאל ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, יגאל, תקוה? מי נגד חיים שאבי:

 .הררי

 .מתבלבלים, לא חי אדיב:

, משה, כנרת, יגאל שמעון, תקוה? מי נגד ההסתייגות. טיפולים וחומרי ניקוי 813300433 חיים שאבי:

 . ואופיר אביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים

 ?מי בעד חי אדיב:

, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, טיפולים ציוד משרדי 813300470? מי בעד חיים שאבי:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים

 ?יגאל שמעון חי אדיב:

 .אני פה יגאל שמעון:

, תקוה, יגאל שמעון? נגד ההסתייגותמי . הוצאות כיבוד, טיפולי, 813300510? מי בעד חיים שאבי:

הוצאות , טיפולי 813300560הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת

 טואילאופיר , יגאל הררי, יואב רוזן, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה, יגאל? מי נגד ההסתייגות. משרדיות

, משה, כנרת, תקוה, יגאל? מי נגד ההסתייגות. הוצאות ציוד טיפולי, 813300740'. ואביאל אברמוביץ

, ... 813400210הסתייגות ? מי בעד'. ואביאל אברמוביץ טואילאופיר , יגאל הררי, יואב רוזן, חי, חיים

, חי, חיים, משה, יגאל שמעון, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. של נדב זה, מי נגד. שכר זמני, מחוננים

  ? מי בעד. אופיר ואביאל, ררייגאל ה, יואב

  . אף אחד חי אדיב:

, תקוה? מי נגד ההסתייגות. מחוננים בר אילן, ... הסתייגות 813410750. בעד המחוננים חיים שאבי:

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, משה, כנרת

   מדברים יחד()

יגאל , יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות..., מסגרת קיץ  81900210 חיים שאבי:

? מי נגד ההסתייגות, מסגרת קיץ ציוד ומזון, 813900740? מי בעד'. ואביאל אברמוביץ טואילאופיר , הררי

מסגרת '. ואביאל אברמוביץ טואילאופיר , יגאל הררי, יואב רוזן, חי, חיים, יגאל שמעון, משה, כנרת, תקוה

, יגאל שמעון, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב.  813900750...  קיץ

מי נגד . 751... מסגרת קיץ  813900751הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב רוזן

 ?ההסתייגות

 ?מי נגד חי אדיב:
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 813900752? מי בעד. אופיר ואביאל, הררי יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה חיים שאבי:

יואב , חיים, יגאל שמעון, חי, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב. הסעות, מסגרת קיץ

 '.אביאל אברמוביץ, טואילאופיר , יגאל הררי, רוזן

 ,זה יחסוך, תקרא רק אביאלאביאל אברמוביץ: 

 ? מי בעד. אביאל חיים שאבי:

 .אף אחד יב:חי אד

יגאל , משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. מסגרת קיץ ניקיון 813900755הסתייגות  חיים שאבי:

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, שמעון

 .אף אחד? מי בעד חי אדיב:

 ,815הסתייגות  חיים שאבי:

 .גוטרמן עזבה את הישיבה אביבה. תרשמו, אתה יכול לרשום שאביבה עזבה את ה חי אדיב:

 .תרשמי שאביבה עזבה, אתי ניצה משה: 

 ?מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .וגם מאיר. גם עדי לא כאן יגאל שמעון:

 ? מי בעד. אופיר, אביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה, יגאל חיים שאבי:

  . אף אחד חי אדיב:

? מי נגד ההסתייגות, מיזמים חינוך על יסודי, הסתייגות של נדב, 815250780הסתייגות  חיים שאבי:

, 815250780הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יורם ,חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? יגאל

יגאל , חי, יגאל שמעון, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. בגרות חברתית. ... 5251780

. הסתייגות של נדב, שכר קובע, מצילה, 817110110הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יואב רוזן, הררי

  ,כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות

  .יגאל בעד נדב דואני: 

 817400/830הסתייגות ? מי בעד. חי, אביאל, יגאל הררי, יואב, חיים, אופיר, משה חיים שאבי:

, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. דבהסתייגות של נ. פרויקטים מניעתיים בחינוך

 ?מי בעד. ויגאל שמעון. אביאל ואופיר, יגאל הררי

  .אין אף אחד בעד חי אדיב:

 ,יגאל שמעון ?מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של יעל, מלגות לפולין 81768811הסתייגות  חיים שאבי:

 .נגד להוציא ילדים לפולין יעל ברזילי: 

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה יים שאבי:ח

 .אף אחד? מי בעד חי אדיב:

 ?את בעד ההסתייגות שלך חיים שאבי:

  .היא לא בעד ההסתייגות שלה חי אדיב:

 ?מי נגד, הסתייגות של יעל. למידה שיפוריפיגור ו 817650750הסתייגות  חיים שאבי:

 ?י נגדמ חי אדיב:

 .אופיר ואביאל, יגאל, יואב רוזן, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה, יגאל שמעון חיים שאבי:

 .כן, אביאל חי אדיב:

מי נגד . עיצוב סביבות למידה ויוזמה. הסתייגות של נדב, 817660750הסתייגות  חיים שאבי:

מי . ואביאל. תצביע, אופיר. ראופי, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה, יגאל שמעון? ההסתייגות

  ?מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של עדי, סל תרבות ארצי 817670810הסתייגות ? בעד

 .גם אני הסתייגתי על זה יעל ברזילי: 

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה, יגאל. גם שלך חיים שאבי:

  .אף אחד חי אדיב:

, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. ליווי ילדים בהסעות 817800751סתייגות ה חיים שאבי:

 ? מי בעד. יגאל שמעון. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים

 .אין אף אחד בעד חי אדיב:

 ,הסתייגות של... מרכז אומנויות  821000210הסתייגות  חיים שאבי:
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  ?מי נגד חי אדיב:

מי . אופיר ואביאל ויגאל שמעון, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, התקו? מי נגד חיים שאבי:

 ?בעד

 .אף אחד חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות, מרכז אומנויות לקשישים 821000751הסתייגות  חיים שאבי:

 ?של מי ההסתייגות נדב דואני: 

 ?מי בעד. אביאל ואופיר, ררייגאל ה, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה. של נדב חיים שאבי:

 .אף אחד חי אדיב:

, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. קייטנת אומנויות  821000752. הסתייגות של נדב חיים שאבי:

 ,הסתייגות של עדי? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, משה

  .אף אחד חי אדיב:

, יואב, חי, חיים, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, לבנים השכר הקובעיד , 826200110 חיים שאבי:

 .משה ויגאל שמעון, אביאל, אופיר, הררי, יגאל

 .יגאל שמעון לא הצביע עדי ברמוחה: 

 .הצביע, הצביע חיים שאבי:

 .כולם נגד חי אדיב:

 ?עדי, מי בעד? מי בעד, עדי חיים שאבי:

  .עדי רק בעד? מי בעד חי אדיב:

, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב, 826520750קייטנת קיץ  שאבי: חיים

 ?מי בעד? מי בעד? יגאל שמעון, אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים

   .הלאה חי אדיב:

מי נגד , 826600750. תערוכות, אוצרות, הסתייגות של נדב, 826600750הסתייגות  חיים שאבי:

הסתייגות של ? מי בעד. יגאל שמעון, אביאל, אופיר, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? גותההסתיי

יגאל , יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, 828300810עדי רפורמת מרכזי קהילה 

. ות ומורשתיוזמות תרב, 828700/750הסתייגות . עדי? מי בעד. יגאל שמעון, אביאל, אופיר, הררי

אביאל ויגאל , אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, הסתייגות של עדי

  .שמעון

  ?יוזמות גרעין תורני ומורשת עדי ברמוחה: 

, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הנוער במרכז העניינים 828800780הסתייגות . עדי? מי בעד חיים שאבי:

 . עדי? מי בעד ההסתייגות. אביאל ויגאל שמעון, אופיר, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת

  .אחוז 65ירידה של  עדי ברמוחה: 

מי נגד . זה הסתייגות של נדב, שכר דירה נוער בשנות שירות 828900410הסתייגות  חיים שאבי:

 828900420הסתייגות . אל שמעוןאביאל ויג, אופיר, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? ההסתייגות

, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הוצאות אחזקה, נוער בשנת שירות, הסתייגות של נדב

. פעילות נוער עירונית 828900/780הסתייגות ? מי בעד. אביאל ויגאל שמעון, אופיר, יגאל הררי, יואב

, אופיר, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? ותמי נגד ההסתייג. הסתייגות של נדב, 828900780

מי נגד . הסתייגות של נדב... השכר קובע  828900110הסתייגות ? מי בעד. יגאל שמעון, אביאל

יגאל שמעון ? מי בעד. תצביעו רק. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? ההסתייגות

  ? מי בעד. ויגאל הררי

 .יגאל שמעון היה בעד מוחה: עדי בר

 . בעד חיפה חיים שאבי:

 .היית בעד, יגאל עדי ברמוחה: 

  , כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. שעות נוספות ספורט, 829100130הסתייגות  חיים שאבי:

  ?של מי זה ההסתייגות :דובר
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? מי בעד ההסתייגות. ןיגאל שמעו, אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים. של נדב חיים שאבי:

, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד. הסתייגות של נדב... הוצאות רכב  829140הסתייגות 

 . ספורט תיקונים 829100420הסתייגות ? מי בעד. יגאל שמעון. אופיר ואביאל

 מי  נגד? חי אדיב:

מי . אביאל ויגאל שמעון, אופיר, גאל הרריי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד חיים שאבי:

 ? בעד

 כמעט ויגאל הרים את היד. עדי:

, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. ספורט ציוד משרדי 829100470הסתייגות  חיים שאבי:

 ? מי בעד. אביאל ויגאל שמעון, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי

  .אף אחד חי אדיב:

, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. ספורט הוצאות כיבוד 829100510 חיים שאבי:

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב

 .תביאו לו מים יגאל הררי:

 מדברים יחד()

יגאל , כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, ספורט הוצאות פרסום 829100550הסתייגות  חיים שאבי:

... הסתייגות ספורט תחזוקת ? מי בעד. אביאל, יגאל הררי, יראופ, יואב, חי, חיים, משה, שמעון

? מי בעד. אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, 829100/730

  .אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד... ספורט  829100735

 .שיגאל שמעון לא פהתרשמו  יגאל הררי:

 ,829100700הסתייגות ? מי בעד. תרים, יגאל חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

. יגאל שמעון גם. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, כנרת, תקוה? מי נגד חיים שאבי:

? שמעוןיגאל , כנרת, תקוה. הסתייגות של נדב? מי נגד ההסתייגות, מגרשים השכר הקובע  829100110

  .נבחרת כדורסל הדרים 829300584הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה

 ?הרבה? כמה עודכנרת אלישע כהן: 

, חי, חיים, יגאל שמעון, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. 584, הסתייגות של נדב חיים שאבי:

 ?בעדמי . אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב

  .אף אחד חי אדיב:

, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב, חוגי ספורט 829300/740הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, משה, יגאל

  .אני רואה אופוזיציה מאוחדת, מאיר יגאל הררי:

 ,...ליגת  829300751הסתייגות  חיים שאבי:

 מעניין אותי לדעת מי נותן אצלכם את ההוראה. ל הררי:יגא

מי בעד . אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?ההסתייגות

 . אף אחד חי אדיב:

, ייםח, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, פעילות ספורט בבתי הספר 829300752 חיים שאבי:

מי . הסתייגות של נדב, מרכזי מצוינות ספורט, 829620/780? מי בעד. אביאל ואופיר, יגאל הררי, יואב, חי

 ?מי בעד. אביאל ואופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, כנרת, תקוה? נגד ההסתייגות

  .צריך להדגיש אף אחד כי הם לא מצביעים. אף אחד חי אדיב:

 ,יואב, יגאל, חי, חיים, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, 829800210סתייגות ה חיים שאבי:

 ?מי בעד. אביאל ואופיר, יגאל הררי

 .צריך להדגיש אף אחד כי הם לא מצביעים. אף אחד חי אדיב:

 , 829800210הסתייגות  חיים שאבי:

 ?של מי ההסתייגות יגאל הררי:
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, נדב? מי בעד. אופיר ואביאל, יואב, יגאל, חי, חיים, יגאל, כנרת, התקו? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 ?אתה מרים את היד? אתה בעד

 ?יש הסבר נדב דואני:

 . הסתייגות של עדי, חוגי שחייה לילדים 829800750הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

. ואביאל. יואב ואופיר, יגאל הררי ,יואב, חי, חיים, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

 .עדי? מי בעד ההסתייגות

   .הלאה. זהו, עדי בעד חי אדיב:

, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. שירותי בריאות השכר הקובע, 839000110הסתייגות  חיים שאבי:

. ודות קבלניותרווחה עב 841000754הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל

מי . אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, הסתייגות של נדב

להרים , כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, במשפחה... טיפול  842402840הסתייגות ? בעד ההסתייגות

 ? בעד ההסתייגותמי . אביאל, אופיר, יגאל, יואב, משה, חי, חיים, יואב. ידיים

  .אף אחד חי אדיב:

 .נופשון לזקן 844401840הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 .נופשון לזקן 844401840 חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

אביאל , יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, משה, כנרת, תקוה? מי נגד. של נדב חיים שאבי:

 ? מי בעד. ואופיר

 .אף אחד יב:חי אד

 . לזקן... 844402הסתייגות  חיים שאבי:

  ?מי נגד חי אדיב:

הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, כנרת, תקוה חיים שאבי:

אופיר , יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד. מועדונית לזקנים 844405840

 ?מי בעד. לואביא

 .אף אחד חי אדיב:

אופיר , יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, כנרת, תקוה? מי נגד, 844406740 חיים שאבי:

 ?מי בעד. ואביאל

 .אף אחד חי אדיב:

, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של עדי, אב לקשיש תוכנית 844416750הסתייגות  חיים שאבי:

 ? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, כנרת

  .עדי חי אדיב:

 . עדי חיים שאבי:

   .900. אחוז 900, 900 עדי ברמוחה: 

 ,מועדון 845101840הסתייגות  חיים שאבי:

 ?של מי הייתה ההסתייגות הזאת, רגע יגאל הררי:

, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, תכנר, תקוה? מי נגד ההסתייגות, הסתייגות של נדב חיים שאבי:

  .אביאל ואופיר

 .עשיתי לך ניתוח, מאיפה יש כסף... אחר כך כש. אבל אין דבר עדי ברמוחה: 

, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב... מועדונים  845105840 חיים שאבי:

 ? מי בעד. אביאל ואופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים

  .אף אחד חי אדיב:

 ,845107840הסתייגות  חיים שאבי:

 .יגאל הררי עדי ברמוחה: 
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גם של ? מי נגד. ילדים אוטיסטיים, של נדב, טיפול בהורים עם ילדים, הסתייגות של עדי חיים שאבי:

משה  .אביאל ואופיר, יגאל הררי, יואב רוזן, חי, חיים, יגאל שמעון, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. נדב

 . חנוכה

 .הלאה חי אדיב:

 ?של מי הייתה הסתייגות הזאת. עכשיו אני לא צוחק, תעצור. רגע, רגע יגאל הררי:

 . של עדי ושל נדב. אמרתי חיים שאבי:

 .כל אחד הגיש בנפרד עדי ברמוחה: 

 ...אנחנו . לא משנה נדב דואני:

 , רגע. הוא רצה להצביע בעד מאיר חלוואני: 

 .לעזור לך הוא רצה חי אדיב:

 ?עדי, מי בעד ההסתייגות? מי בעד חיים שאבי:

 .עדי חי אדיב:

 .גם יגאל הררי בעד ההסתייגות. ויגאל הררי עדי ברמוחה: 

  .גם לזה אתם מסתייגים. אוטיסטים, קייטנות, נופשונים 845108840הסתייגות  חיים שאבי:

 ?של מי זה יגאל הררי:

 .אחוז 28זה קיצוץ של  כי? אתה יודע למה? למה עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד חיים שאבי:

 ?של מי ההסתייגות עדי ברמוחה: 

 ,כנרת תקוה חיים שאבי:

 ?של מי ההסתייגות עדי ברמוחה: 

 .אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל. שלך ושל נדב חיים שאבי:

 .אחוז 28קיצוץ של  עדי ברמוחה: 

 .ומשה חנוכה חיים שאבי:

 .שלך אני מצביע בעד י:יגאל הרר

 . עדי? מי בעד? מי בעד חיים שאבי:

  .הלאה, או קיי. רק עדי חי אדיב:

? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב 845109840הסתייגות . משפחות אומנה למפגר חיים שאבי:

  ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, משה, כנרת, תקוה

  .אף אחד יב:חי אד

מי נגד . הסתייגות של נדב. מרכז יום שיקומי לאוטיסט 845111840הסתייגות  חיים שאבי:

? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, כנרת, תקוה, משה? ההסתייגות

יגאל , תקוה ,משה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב. הסעות לאוטיסטים 845113840הסתייגות 

נופשונים  845304840הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, כנרת, יואב, חי, חיים, שמעון

  ?מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של עדי, למפגר

 .נופשונים למפגרים. הסתייגות של עדי, יגאל הררי עדי ברמוחה: 

 , משה חיים שאבי:

 ,הוא לא יכול להצביע נדב דואני:

 , כנרת, חי, חיים, תקוה שאבי: חיים

 .אחוז 55קיצוץ של  עדי ברמוחה: 

 .יואב, יגאל שמעון חיים שאבי:

 .יואב ויגאל לא מצביעים עדי ברמוחה: 

 . אין בעיה חיים שאבי:

 .חיים בהלם מאיר חלוואני: 

 .חיים לא מבין מה קורה פה עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חיים שאבי:

 ?מי בעד חי אדיב:
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 ?שמת לב. בבקשה. בבקשה? שמתם לב חה: עדי ברמו

 . זה טוב, לא משנה חיים שאבי:

 .הוא התבלבל, לא חי אדיב:

 .הוא לא התבלבל, לא עדי ברמוחה: 

 .איזה הישג. מאיר חלואני ועדי ברמוחה, יגאל הררי, יואב רוזן, בעד חיים שאבי:

  ?שמת לב? ראית עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד ההסתייגות, נכים במשפחת אומנה, תייגות של נדבהס 846502840הסתייגות  חיים שאבי:

 ?של מי ההסתייגות נדב דואני:

 .אמרתי נדב. שלך, כנרת, תקוה, משה חיים שאבי:

 .אני מקשיב טוב. לא אמרת נדב דואני:

 . אתה לא שומע חיים שאבי:

 .אני שומע מצוין נדב דואני:

 

 חדר הישיבות. חברת המועצה הגב' אביבה גוטרמן עוזבת את 10:25

 .הלאה חי אדיב:

  ,הסתייגות? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים חיים שאבי:

? מי נגד ההסתייגות. מסגרת יום לילד המוגבל. הסתייגות של נדב 846601840הסתייגות  חיים שאבי:

 ? מי בעד. אביאלאופיר ו, יגאל הררי, יואב רוזן, חי, יגאל שמעון, חיים, כנרת, תקוה, משה

 ?מי בעד חי אדיב:

 ?יש לך צפי לסיום מאיר חלוואני: 

 .עוד שעה נשאר יגאל הררי:

, תקוה, משה? מי נגד ההסתייגות, הסתייגות של נדב. תעסוקה מוגנת למוגבל 846602840 חיים שאבי:

... יגות של נדב הסתי 846800840הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל

  ?של נדב? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, ... תקוה, משה? מי נגד. בקהילה

 .גם נדב לא בעד, אף אחד חי אדיב:

 ,אין תשובות. אל תגיד שאני לא בעד. אין תשובות אני לא מצביע נדב דואני:

 .הלאה חי אדיב:

 . אני לא מצביע נדב דואני:

  .כן חי אדיב:

 .מקלטים לנשים מוכות 847102840הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 .יגאל הררי עדי ברמוחה: 

 ?מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 .של עדי ושלי. גם שלי. הסתייגות שלי נדב דואני:

 . שאלה שאלה. ... גם של נדב חיים שאבי:

 . היא הסתייגה, לה שאלההיא לא שא נדב דואני:

 .אופיר תרים את היד, יגאל הררי, יואב רוזן, חי, חיים, יגאל, תקוה, משה חיים שאבי:

 . תרים את היד, אופיר עדי ברמוחה: 

 ?את לא רוצה להרים, מה עם יעל, עדי? מי בעד ההסתייגות. אביאל חיים שאבי:

  .אין תשובות יעל ברזילי: 

מי נגד . הסתייגות גם של עדי גם של נדב. פרויקט ציפורי לילה 847103750הסתייגות  חיים שאבי:

 , כנרת, חי, חיים, יגאל, תקוה, משה? ההסתייגות

 .אתם נראה לי לא יושבים עם הקובץ שהעברתי לכם יעל ברזילי: 

 ,יגאל הררי, יואב חיים שאבי:

 .יכי על כל ההסתייגויות שאמרת עד עכשיו גם אני הסתייגת יעל ברזילי: 

 . אביאל ואופיר חיים שאבי:
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 ,זה מצוין יעל ברזילי: 

. יכולה להיות של כולכם, יש הסתייגות אחת, הסתייגות 4אין . זה הסתייגות, זה לא משנה חיים שאבי:

 .תתאחדו כולכם תגידו

 .הלאה, כן חי אדיב:

 ?מי בעד עדי ברמוחה: 

 ,הסתייגות חיים שאבי:

 .רגע עדי ברמוחה: 

 ?בעדמי  חיים שאבי:

 .תודה עדי ברמוחה: 

 .יש הסתייגות אחת. הסתייגויות 4הרי לא יכולה להיות הצבעה של . עדי חיים שאבי:

  .ואם זה שלה אז אתה צריך לציין שזה שלה, אתה צריך לציין של מי, לא משנה נדב דואני:

טיפול בנערות , הסתייגות של עדי 847104840הסתייגות . אם זה שלה אנחנו נציין את זה חיים שאבי:

 ? מי נגד. וגם של חלואני. גם של יעל, גם של נדב. במצוקה

 .מה זה משנה...  מאיר חלוואני: 

 .קדימה חי אדיב:

 ? מי בעד. אופיר גם בקהל. יגאל ואביאל, יואב רוזן, כנרת, חי, חיים, יגאל, תקוה, משה חיים שאבי:

  .עדי חי אדיב:

הסתייגות . גמילת סמים מבוגרים. גם של יעל, גם של נדב, גם של עדי, הסתייגות. עדי חיים שאבי:

אופיר , אביאל, יגאל הררי, יואב, כנרת, חי, חיים, יגאל, תקוה, משה? מי נגד ההסתייגות, 847105750

 . תרים

 ?מי בעד עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חיים שאבי:

 ,אתה, אביאל עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חי אדיב:

 . עהצבי, הצביע חיים שאבי:

 .אביאל הצביע בעד עדי ברמוחה: 

 ?מי בעד חיים שאבי:

 ?מי בעד חי אדיב:

 , אביאל עדי ברמוחה: 

 .הלאה חי אדיב:

 .זה בסדר עדי ברמוחה: 

 ?את בעד חיים שאבי:

  .כן עדי ברמוחה: 

מי נגד , 847107840, טיפול בנוער ובצעירים, נדב ויעל, הסתייגות של עדי. עדי בעד חיים שאבי:

 . עדי? מי בעד. אופיר גם הצביע, אביאל, יגאל הררי, יואב, כנרת, חי, חיים, תקוה, משה? ייגותההסת

 ,איך אפשר שחבר מועצה, תגיד לי מאיר חלוואני: 

 ?אתה רוצה שנלך הביתה ונצביע מהבית, אביאל אמיר כוכבי: 

 יחד( מדברים )

מי נגד . נדב ויעל, ת של עדיהסתייגו, בתים חמים לנערות 847108840הסתייגות  חיים שאבי:

 ,כנרת, חי, חיים, יגאל שמעון, תקוה, משה? ההסתייגות

 .אופיר הלך מאיר חלוואני: 

 ,יואב חיים שאבי:

  .אחוז 82קיצוץ של  עדי ברמוחה: 

הסתייגות , מרכז לנפגעי תקיפה מינית. עדי? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל הררי חיים שאבי:

, חי, כנרת, חיים, יגאל שמעון, תקוה, משה? מי נגד ההסתייגות. נדב ויעל, סתייגות של עדיה 847110840

 ,יואב רוזן
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 . הוא אומר את זה מתוך שינה, הוא עוצם עיניים. תסתכל עליו עדי ברמוחה: 

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי חיים שאבי:

 .אני עדי ברמוחה: 

 . עדי, בעד חיים שאבי:

   .יופי חה: עדי ברמו

מי נגד . התמכרויות מבוגרים. נדב ויעל, זה הסתייגות של עדי 847302840הסתייגות  חיים שאבי:

. עדי? מי בעד. אביאל ואופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, כנרת, תקוה, משה? ההסתייגות

, משה? מי נגד ההסתייגות, 847303840, נדב ויעל, הסתייגות של עדי, הסתייגות טיפול בנוער מתמכר

 . עדי? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים ,יגאל, כנרת, תקוה

   .הלא נכון... אתה מצביע , אביאל עדי ברמוחה: 

, חיים, יגאל, כנרת, תקוה, משה? מי נגד ההסתייגות...  848210780. הסתייגות של נדב חיים שאבי:

, פעילות התנדבות בקהילה 848301840הסתייגות ? מי בעד ההסתייגות. לאופיר ואביא, יגאל, יואב, חי

. אביאל ואופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, כנרת, תקוה, משה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב

, משה? מי נגד ההסתייגות, איכות הסביבה השכר הקובע 879000110. הסתייגויות של עדי ונדב? מי בעד

. עדי בעד ההסתייגות? מי בעד ההסתייגות. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, כנרת, תקוה

, חיים, יגאל שמעון, משה, תקוה? מי נגד ההסתייגות, איכות הסביבה שעות נוספות 879000130הסתייגות 

  ?את לא בעד, ות שלךהסתייג? מי בעד? מי בעד. כנרת גם? כנרת. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי

 ? איזה הסתייגות עדי ברמוחה: 

 ,אמרתי חיים שאבי:

 .לרגע לא הייתי בקשב עדי ברמוחה: 

 ...תעשי טובה . איכות הסביבה הוצאות רכב חיים שאבי:

 .לא שלי עדי ברמוחה: 

 .שלך? מי בעד חיים שאבי:

 .לא עדי ברמוחה: 

 .מה, כתוב עדי :דוברת

 .נו, תהיא לא זוכר יגאל שמעון:

 ?879000 עדי ברמוחה: 

 .כן חיים שאבי:

  .כן עדי ברמוחה: 

. איכות הסביבה הוצאות רכב, 879000140הסתייגות . זה חשוב לנו. אז תצביעי בעד, נו חיים שאבי:

. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב רוזן, משה, כנרת, חי, חיים, יגאל, משה, תקוה? מי נגד. הסתייגות של עדי

  . ציוד משרדי, איכות הסביבה 879000470הסתייגות . עדי? מי בעד

 . שוטרת... אמיר  :דובר

 .צא בבקשה, אמיר יגאל שמעון:

 ?עכשיו אמיר כוכבי: 

 ?מי נגד :יהודית ביטון

 ? אפילו את זה אתם לא מסוגלים לעשות כמו שצריך אמיר כוכבי: 

 ,תקוה? מי נגד חיים שאבי:

  ?שעתיים אחרי אמיר כוכבי: 

הסתייגות . עדי? מי בעד. אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, כנרת, חי, חיים, יגאל, משה יים שאבי:ח

, כנרת, יואב, חי, משה, חיים, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. איכות הסביבה הוצאות כיבוד 879000510

הוצאות , ת הסביבהאיכו 879000550. עדי? מי בעד. מסתכלת עליך? אביאל. אופיר ואביאל, יגאל הררי

. עדי? מי בעד. כנרת, אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, תקוה? מי נגד ההסתייגות. פרסום

  , תקוה, משה? מי נגד ההסתייגות. איכות הסביבה תחזוקת קטנועים879000731

 .תצביע בעד, תשנה עדי ברמוחה: 

 .תצביעי, וכנרת. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון חיים שאבי:
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  .מצביעה מהרגל ומהיד כנרת אלישע כהן: 

מי נגד . איכות הסביבה עבודות קבלניות 879000750הסתייגות . עדי? מי בעד חיים שאבי:

הסתייגות . עדי? מי בעד. כנרת, אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, תקוה? ההסתייגות

, תקוה. כואבת לי הבטן בגללך? מי נגד ההסתייגות. 780. יכות הסביבה הוצאות שונותא 879000780

 .בעד חיפה? מי בעד. כנרת, אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה

  .הפועל חיפה עדי ברמוחה: 

? גותמי נגד ההסתיי. איכות הסביבה השתתפויות 879000300, 879000300הסתייגות  חיים שאבי:

 940000110הסתייגות  .עדי בעד? מי בעד. כנרת, אביאל, אופיר, יגאל, יואב ,חי, חיים, יגאל, משה, תקוה

  ?מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של עדי. השכר הקובע, תחבורה

 ?940 יהודית ביטון: 

 יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. תחבורה השכר הקובע, 940000110 חיים שאבי:

, חנייה שכר קובע  943000110. עדי? מי בעד. אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב רוזן, חי, חיים, שמעון

מי . אביאל, אופיר, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, משה, כנרת, תקוה? מי נגד. הסתייגות של יעל

  ? מה איתך, עדי? בעד

 .943000130. הלאה :יהודית ביטון

 .שעות נוספות, שות חנייהר חיים שאבי:

 ?מי נגד יהודית ביטון: 

? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד חיים שאבי:

יגאל , יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. חנייה הוצאות רכב, 943000140

, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד, 943000210יגות הסתי? מי בעד. אביאל ואופיר, הררי

, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, רשות חנייה 943000470הסתייגות ? מי בעד. אביאל, אופיר, יגאל הררי

, רשות חנייה, 943000510הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה

. ואביאל טואילאופיר , יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות... הוצאות 

, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות, 943000570רשות חנייה הוצאות משרדיות ? מי בעד. אביאל

מי נגד , 943000560הסתייגות ? מי בעד. אביאל ואופיר, יגאל הררי, יואב רוזן, חי, חיים ,יגאל

הסתייגות ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? ההסתייגות

 , כנרת, תקוה? מי נגד ,943000831

 ?של מי ההסתייגות נדב דואני:

 , 943000735הסתייגות ? מי בעד. של יעל חיים שאבי:

  ?מי נגד. 943000735 יהודית ביטון: 

. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד, חנייהרשות  חיים שאבי:

, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד. רשות חנייה ציוד 943000740הסתייגות ? מי בעד

 ? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל

 .אף אחד חי אדיב:

 ,943000750הסתייגות  חיים שאבי:

 .משה חנוכה לא פה :יגאל הררי

 . הסתייגות של נדב חיים שאבי:

 .00750 יהודית ביטון: 

יגאל , יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של נדב חיים שאבי:

 .943000751. של נדב, מסופים, הסתייגות של רשות חנייה? מי בעד. אופיר ואביאל, הררי

 יחד(מדברים )

 , משה, כנרת, תקוה? זה של נדב, מי נגד ההסתייגות, 943000751הסתייגות  שאבי: חיים

 .חיים, אבל אל תקריא את השמות יגאל שמעון:

 .יגאל הררי, יואב, חי, חיים חיים שאבי:

 .הלאה. נו, גמרנו, גמרנו יהודית ביטון: 
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, יואב, חי, חיים, יגאל, המש, כנרת, תקוה? מי נגד, רשות חנייה 943000780הסתייגות  חיים שאבי:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי

 .אף אחד חי אדיב:

 ,943000810, הסתייגות של עדי חיים שאבי:

 .וגם נדב זה חי אדיב:

 .וגם נדב חיים שאבי:

 .זה ביקשתי הסבר, זה לא הייתה הסתייגות עדי ברמוחה: 

, יגאל, משה, כנרת, תקוה? ההסתייגות מי נגד. השתתפות חברה כלכלית, רשות חנייה חיים שאבי:

 ?עדי בעד? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים

 .בעד... אתם לא . אני ביקשתי רק הסבר, לא עדי ברמוחה: 

  ,943100410 יהודית ביטון: 

 .שכר דירה, מגרשי חנייה חיים שאבי:

 ?מי נגד יהודית ביטון: 

 ?תמי נגד ההסתייגו חיים שאבי:

 .יהודית, יהודית נדב דואני:

 ,יהודית עדי ברמוחה: 

 , את לא יכולה. סליחה, את לא יכולה נדב דואני:

 .סליחה יהודית ביטון: 

 ,יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 ?למה היא לא יכולה :משה חנוכה

 .אופיר ואביאל, יגאל הררי חיים שאבי:

 .הלאה חי אדיב:

 ? מי בעד י:חיים שאב

  ,היא לא, היא לא עוזרת מזכירת עירייה. היא לא מזכירת עירייה נדב דואני:

מי נגד . סקר נכסים למדידות, הסתייגות של עדי, 993000750, סליחה, 993הסתייגות  חיים שאבי:

הסתייגות . עדי? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? ההסתייגות

, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. סקר נכסים למדידות, הסתייגות של עדי, 993000990

  ? בעד, עדי? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי

 יחד(מדברים )

 ?איפה קודים. אין קודים. נתת לי את זה, אתי יהודית ביטון: 

 .בכתב יד בגלל זה כתבתי לו. אין אתי:  

 ?איפה קודים יהודית ביטון: 

 .היא לא כתבה, אין אתי:  

 ,אז מקריאים רק את ה? אז מה יהודית ביטון: 

 .הנושא אתי:  

 ? את הנושא יהודית ביטון: 

 .תקראו את הנושא ואחרי זה נתייחס חי אדיב:

 .אחר כך נכניס את הסעיף אתי:  

 .קדימה חי אדיב:

 ?של מי זה ההסתייגות הזאת, תרבות ארצי הסתייגות של סל חיים שאבי:

 .של יעל :דוברת

יגאל , יואב, חי, חיים, משה, יגאל, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות של יעל חיים שאבי:

 ?מי בעד. אופיר ואביאל, הררי

 .אף אחד חי אדיב:

 ?מי נגד ההסתייגות, הסתייגות הסעת תלמידים חיים שאבי:

 ?ההסתייגות של מי נדב דואני:
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 .של יעל, של יעל חיים שאבי:

 .תקריא, הלאה? מי נגד. כן. תרשמי יעל. של יעל חי אדיב:

 ,יגאל הררי, יואב, חי, חיים, משה, יגאל, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 .אני לא יגאל הררי:

 ? מי בעד. אופיר ואביאל חיים שאבי:

 .אף אחד, הלאה? מי בעד חי אדיב:

 . של יעל. הסתייגות על כל הסעיפים, בות ונוערמחלקת תר חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגות חיים שאבי:

יגאל , יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, משה, כנרת, תקוה? מי נגד ההסתייגויות, מרכז לאומנויות? מי בעד

 ?מי בעד. יאל ואופיראב, הררי

 .נו, עוד שניים. אף אחד חי אדיב:

 ,תקוה? מי נגד ההסתייגות, מרכזים קהילתיים חיים שאבי:

 ? איזה מספר הסתייגות נדב דואני:

 .אנחנו נקריא את כל הסעיפים חיים שאבי:

 ?של מי נדב דואני:

 .של יעל אתי: 

 . אז צריך אחד אחד נדב דואני:

 . ו אותם גם ככהאנחנו קראנ חיים שאבי:

 .הלאה חי אדיב:

 , כנרת, תקוה? מי נגד, מרכזים קהילתיים חיים שאבי:

 ?מי נגד? מי נגד חי אדיב:

 . אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 .נו, עוד אחד אחרון, בסדר :אתי

 ?מי נגד ההסתייגויות. ל הסעיפיםהסתייגות על כ, פעילות נוער עירונית חיים שאבי:

 .יש עוד שתיים חי אדיב:

, שירותים למפגר. אופיר ואביאל, יגאל הררי, יואב, חי, חיים, יגאל, משה, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 , תקוה? מי נגד ההסתייגות. הסתייגות כללית על כל הסעיפים

 ?של מי חי אדיב:

 .הכול של יעל, של יעל חיים שאבי:

 .הלאה, של יעל חי אדיב:

? מי בעד. אופיר ואביאל, יגאל הררי ,יואב, חי, חיים, יגאל שמעון, כנרת, משה, תקוה חיים שאבי:

 ?מי נגד הסתייגות. הסתייגות כללית על כל הסעיפים, שירותי שיקום

 ?של מי נדב דואני:

 .הכול של יעל, של יעל חיים שאבי:

 .גם שירותים אצלי, לא נדב דואני:

יגאל , יואב, חי, חיים, יגאל, כנרת, תקוה, משה. אתה הקראנו את ההסתייגויות שלך שמה חיים שאבי:

 . אופיר ואביאל, הררי

 ,אני חייב לכם אבל, אנחנו סיימנו. רבותי, טוב חי אדיב:

 .הצבעת תקציב, רגע ירון סולברג: 

 ,עכשיו, נכון חי אדיב:

 ,אני מעלה את כל חיים שאבי:

. רבותי, רבותי. שתי שניות אני רוצה להעיר הערה, לפני ההצבעה, ההצבעה לפני, רק רגע חי אדיב:

את ראש , להשמיץ מה שהוא רוצה את נבחרי הציבור, היה פה למעשה כל אחד יכול לדבר מה שהוא רוצה

אבל אחריות ציבורית היא גם לאפשר לקואליציה ולחברי המועצה . את כולם, את עובדי העירייה, העיר

בעיקר של , הייתה פה הפרעה חסרת תקדים של כולכם. ים להגיב על כל שאלה שאתם רציתםומחזיקי התיק
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כי , בשם כל תושבי העיר, לכן אני מתבייש בשמי. כמה חברי אופוזיציה שלא אפשרה אפילו לתת תגובה

 כדאי, אני אגיד לכם רק דבר אחד. לוהכאפשר לבקר אותנו על , אחריות ציבורית גם להעביר את התקציב

מצאתי מקום יוצא . זה הוד השרון. ותזכרו את זה, היה אצלנו פה אדם חשוב שאמר משפט אחד. שתשמעו

בחינוך , בנוף, בטבע, ביצירה של המקום, מצאתי מקום יוצא דופן להתגאות בו. אני חוזר. דופן להתגאות בו

. זו האמת, שלא תרצו תרצו מה. מיכה לינדנשטראוס, מבקר מדינת ישראל. ובכל תחום שיש במה להתגאות

 ,זו האמת

 ,שלו... לא יצא , שלו... הוא יצא מ נדב דואני:

חברי המועצה ונבחרי הציבור , לא מגיע לכם תשובות. מגיע לכם ולא מגיע לכם תשובות חי אדיב:

תלכו . לא יתנו לכם תשובה. וכל אחד מוכן עם תשובה, שעות להקשיב 5, 4, 3ומנהלים שיושבים פה 

. למבקרים בה ולתושבים בה. יש כבוד לעיר. אתם גרים בעיר. שמיץ את עיריית הוד השרוןותמשיכו לה

 . נקודה. ממה שאמרתם שקר וכזב אחוז 80בניגוד להשמצות שלכם 

 יחד(מדברים )

 ,אני מעלה את תקציב חיים שאבי:

 .מוחאים כפיים...  נדב דואני:

 ?התקציב מי בעד. להצבעה 2017אני מעלה את תקציב  חיים שאבי:

 ,כולל, כולל העדכונים חי אדיב:

 .כולל ההסתייגויות והעדכונים חיים שאבי:

 ?מי בעד התקציב חי אדיב:

 ,תקוה. להרים גבוה בבקשה חיים שאבי:

 .לא רואים. לא רואים, תקוה חי אדיב:

 ,יואב רוזן, חי אדיב, חיים שאבי, משה חנוכה, יגאל שמעון, כנרת חיים שאבי:

 .חי וגם אדיב. לא חי אדיב:

 .חי וגם אדיב חיים שאבי:

 .עוד שקר נדב דואני:

 , יגאל הררי, יואב רוזן חיים שאבי:

 .עוד שקר נדב דואני:

 ,אני רוצה להודות לכם'. אופיר טואיל ואביאל אברמוביץ חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

 , נדב דואני, יעל ברזילי, אמיר כוכבי? מי נגד התקציב. ישר כוח, על כל מה שאתם עושים חיים שאבי:

 .כולל התיקונים חי אדיב:

 ,אז אני חוזר. כולל העדכונים חיים שאבי:

 .התיקונים שהכנסנו חי אדיב:

 .תיקונים, תיקונים, תכניס מאיר חלוואני: 

 ,התקציב כולל חיים שאבי:

 יחד(מדברים )

הם ואת התקציב איך שהוא כל ההסתייגויות שהצבענו עלי, כולל כל העדכונים שקיבלתם חיים שאבי:

 .בשלמותו

 .הסתייגויות לא הצבענו, לא חי אדיב:

 ,לא משנה, אני אומר, לא חיים שאבי:

 ... 20עוד ...  ירון סולברג: 

 .ירון, הוא מחמיר מאיר חלוואני: 

 ,אני מעלה את התקציב. הוא מחדד, או קיי חיים שאבי:

 .נקודה, והעדכונים שהכניס הגזבר לתקציב אישרנו את התקציב כמו שהוא עם התוספות חי אדיב:

כמה . אמרנו מי בעד .אנחנו צריכים לרשום. לא, לא? מי נגד? מי נגד התקציב. או קיי חיים שאבי:

 ?פעמים בעד 7? פעמים

 .תקריא מחדש? מי בעד. תקריא את כולם? מי בעד. עוד פעם מחדש, עוד פעם חי אדיב:
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 .ים שהוצאומי בעד התקציב עם העדכונ חיים שאבי:

 ,עדכונים מאיר חלוואני: 

 .עדכונים חיים שאבי:

 . הלאה חי אדיב:

אופיר , יגאל שמעון, יואב רוזן, חי ואדיב, חיים, משה חנוכה, יגאל שמעון, כנרת, תקוה חיים שאבי:

 '.ואביאל אברמוביץ טואיל

 .או קיי חי אדיב:

 ?מי נגד חיים שאבי:

 ?מי נגד חי אדיב:

. מאיר חלואני ונוה גור, עדי ברמוחה. ברזילי סליחה, נדב דואני, יעל ברזילי, וכביאמיר כ חיים שאבי:

 . התקציב עבר, נגיד תודה רבה

 : הצבעה 

 : חי אדיב, יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, בעד 01

 יגאל הררי, אופיר טואיל, אביאל אברמוביץ.              

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

 

 :  2/17החלטה מס' 

 ,2017השרון לשנת  -לעיריית הוד רגיל התקציב המועצת העירייה מאשרת את 

 כולל כל העדכונים.  גש, כפי שהו 
========================================================= 

 . נקודה, התקציב עבר חי אדיב:

 

 2017הצעת  תוכנית פיתוח לשנת  - 2סעיף 

 .קדימה. עכשיו עוברים לתקציב הפיתוח :חי אדיב

 ,הפיתוח תוכנית איל  מימון: 

 .כן, הפיתוח תוכנית חי אדיב:

 ? מי בעד. טוב חיים שאבי:

 ?מי בעד מי נגד. היא הוצגה לכם חי אדיב:

 יחד(מדברים )

 ?מי בעד חי אדיב:

 .לא היה הסבר אפילו, לא היה דיון יעל ברזילי: 

 .יש להם, קראו את התקציב? מה לא היה חי אדיב:

 .לא היה דיון נדב דואני:

 ?מה? ה'חבר, מה קרה מאיר חלוואני: 

 ...אמרתם שאתם מפרידים , גם נאמר בהתחלה ירון סולברג: 

 .לא היה שום דיון ולא הזכירו שום דבר יעל ברזילי: 

 . דקה רגע, כל אחד, רגע חיים שאבי:

 .רים אושרו כבר במועצת העיר הקודמת"התב, לא איל  מימון: 

 .לוהכזה , אנחנו מציגים את זה. אז אין מה לאשר חי אדיב:

 .דקה רגע חיים שאבי:

 ,רים חדשים"להסביר שאין תב ירון סולברג: 

 .רים חדשים"אין תב חי אדיב:

 .דשיםרים ח"אין תב איל  מימון: 

 .התקציב הזה רק מציגים להם. רים חדשים"אין תב, ירון, ירון חי אדיב:

 . אני אסביר איל  מימון: 

 .הגזבר יציג את זה, שנייה חיים שאבי:
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 . ועדיין יש לי מה להגיד על התקציב הזה עדי ברמוחה: 

 .יש לך זמן דיבור :דובר

 ,רים יש לי מה לומר"על התב. ממתינה בסבלנותאני . אני ממתינה. אני יודעת. ר"על התב עדי ברמוחה: 

 יחד(מדברים )

 .הגזבר. קדימה, הלאה חי אדיב:

 ,אני איל  מימון: 

 .הבמה שלך חי אדיב:

מיליון שקלים  116עומדת על סכום של  2017הפיתוח לשנת  תוכניתתקציב . טוב איל  מימון: 

הזאת מיועדת לפעילויות  תוכניתהזה או מה מהתקציב אחוז 49-מיליון שקלים כ 57: שמתפלגים באופן הבא

לחזות עיר  אחוז 15, 17.6, מיליון שקלים 17. של חינוך וספורט, סליחה, של חינוך וספורט או פרויקטים

תאורה ונכסים , תחבורה, מהתקציב לטובת תשתיות אחוז 36, מיליון שקלים 41, וטבע עירוני והיתרה

הזאת אושר כבר במועצת העיר  תוכניתרים שמשתתפים ב"שכל התב, מה שחשוב להדגיש. ציבוריים

כל מקורות המימון בהתאם אושרו כבר . רים חדשים שבאים לאישור"זאת אומרת אין כאן תב, הקודמת

רים חדשים ולא מקורות מימון "לא תב, כך שאין פה, או במועצות שלפניה, במועצת העיר הקודמת כך ש

 .2017במהלך שנת  שמתוכננת להתבצע תוכניתזאת ה. חדשים

 ,רים חדשים פה ב"רים שמוגדרים כתב"יש שני תב נוה גור:

 ?איזה איל  מימון: 

, הרי אתם קיבלתם את החוברת הרבה קודם, במועד הדפסת החוברת עוד לא עברו מועצה :יוליה מרקובסקי

 .כל השינויים עברו ואושרו 22/16במועצה האחרונה 

 ,רים של"גם שני התב נוה גור:

 .כל השינויים, רים"כל התב :ה מרקובסקייולי

 ?כן נוה גור:

 .רים חדשים ולא מקורות מימון חדשים"אין כאן שום תב. לוהכ, כן איל  מימון: 

 .אתה לא היית :יוליה מרקובסקי

 .אפשר להצביע, טוב יגאל שמעון:

 .דיון. מה זה להצביע. דיון, לא נדב דואני:

 ? על מה דיון יגאל שמעון:

 ,בטח שיש ה: עדי ברמוח

 .יש לך דיון, לא משנה נדב דואני:

 יחד(מדברים )

 ?על מה דיון יש פה יגאל שמעון:

 .יש לך דיון נדב דואני:

 ,זה לא תקציב יגאל שמעון:

 .זה נושא על סדר היום ויש דיון. לא משנה נדב דואני:

 .הצבעה...  יגאל שמעון:

. ם יכולים להגיד טוב אתם יכולים להגיד רעאת. תוכניתאנחנו מכינים לכם את ה, רבותי חי אדיב:

 .נקודה, ר"אין פה איזה אישור תב, אנחנו מאשרים את זה פה

 .להגיד טוב או רע צריך דיון אמיר כוכבי: 

 תוכניתבמירכאות שאין ... לצורך העניין אפשר גם לא להציג לכם כדי שתכתוב בפוסט  חי אדיב:

 .תהיו נגד, לא רוצים לדעת. שמעתם, רוצים לדעת. תוכניותזה ה. םאין כלו, תוכניותאין , אין חזון, עבודה

 .אתה רואה הנה הוכחה איך אתה מתנהג בצורה מבזה. שניות 30, לכל כך הרבה כסף נדב דואני:

 ?מה השאלה חי אדיב:

 . אין שאלה עדי ברמוחה: 

 ,רוצים לדבר נדב דואני:

 . צריכים לאשראנחנו לא , בגדול זה לא משנה מה שתגיד חיים שאבי:

 ?לא צריך להצביע, למה נדב דואני:
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 ,אנחנו קואליציה מאשרים חי אדיב:

 יחד(מדברים )

 .אין מה לאשר פה כי הכול אושר חיים שאבי:

 ?האם מצביעים נדב דואני:

 .יירבות, קדימה חי אדיב:

 .מצביעים על תקציב הפיתוח עדי ברמוחה: 

 ,אנחנו מעלים חיים שאבי:

 ,התקציב מי בעד חי אדיב:

 .אבל יש מה להגיד עדי ברמוחה: 

 .יש לך זמן לדבר ולהגיד מה שאת רוצה חי אדיב:

 .כן עדי ברמוחה: 

 .תן לנו את הזמן שלנו. כן נדב דואני:

 ?אתם רוצים להגיב חיים שאבי:

 .כן עדי ברמוחה: 

 ?באמת חיים שאבי:

 .כן עדי ברמוחה: 

 ?באמת חיים שאבי:

זה , כל מה שאני משתוקקת ברגע זה, השעה עשר וחצי בלילה. יל זה נשארתיבשב, על אמת עדי ברמוחה: 

 .להגיב

 יחד(מדברים )

 ,כפי שלא נתתם לנו לדבר. לא תדברו יגאל שמעון:

 יחד(מדברים )

 , תעזוב, מי בעד? מי בעד התקציב. אני מעלה את זה להצבעה. אתה מפריע, יגאל חיים שאבי:

 .צריך דיון. הפיתוח נדב דואני:

 , תקוה? הפיתוח תוכניתמי בעד תקציב , תקוה חיים שאבי:

 יחד(מדברים )

 , חי, חיים, משה חיים שאבי:

 ?למה אין דיון, חיים שאבי נדב דואני:

 , יגאל הררי, יואב רוזן חיים שאבי:

 .תתביישו .תתביישו לכם נדב דואני:

 ?מי נגד? מי נגד חיים שאבי:

 . יישר כוח כולםתודה רבה ל. שנה טובה. ודה רבהת, רק אני נגד. אף אחד נגד חי אדיב:

 

 : הצבעה

 : חי אדיב, יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, בעד 01

 יגאל הררי, אופיר טואיל, אביאל אברמוביץ.              

 

 : 3/17החלטה מס' 

 . 2017הפיתוח לשנת  כניתמועצת העירייה מאשרת את ת

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

 

 ** סיום הישיבה **           
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   _________________                                                                 ____________________ 

 ניצה כהן משה                                                     חי אדיב                                            

 ראש העירייה                                                                          מרכזת ישיבות המועצה        


