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 על סדר היום:הנושאים 
 
   2018העברות מסעיף לסעיף תקציב  .א

  כנספח א'הועבר אליכם    –לתקציב  3עדכון מס' 
 

 :הסטת תקציב מהשתתפות בצהרונים להשתתפות בבית ספר וליגת כדורגל .ב
 : דברי הסבר

 בסך של  2018יגת הכדורגל עולה שקיים גירעון בשנת בניתוח שבוצע על פעילות בית הספר ול
 ₪.  250,000 -כ

 ש"ח לפעילות הנ"ל. 250,000העירייה נדרשת להעביר סך של  הנתונים הללולאור 
 1-נספח א' מועצת העירייה מתבקשת לאשר הסטה תקציבית זו.  

 

 כנספח ב'הועבר אליכם   – 2017סגירת תב"רים לשנת  .ג
 

 כנספח ג'הועבר אליכם   – 2017ספטמבר -יולי   3רבעון  –דוח כספי  .ד

 כנספח ד'הועבר אליכם   – 2017דצמבר -אוקטובר   4רבעון  –דוח כספי 
 

 הוד השרון    -בקשה לתיקון גבולות  .ה
 : דברי הסבר

עיריית הוד השרון מבקשת לבחון את הרחבת תחום השיפוט של העיר, בראייה כוללת של מימוש תכנית המתאר 
 ולצורך התרת חסמים בפיתוח העיר.  2050הר/ הכוללנית

השטחים המבוקשים לצירוף שטחה המוניציפלי של הוד השרון, הינם בתחום המועצה האזורית דרום השרון 
 וכוללים שטחים של המושבים: כפר מל"ל, אלישמע, ירקונה, גני עם ועדנים.

ם במכתבו של מהנדס העיר, אדרי' סרג'יו הרקע לבקשה וכן פירוט השטחים המבוקשים לתיקון גבולות, מפורטי
 .כנספח ה'הועבר אליכם .   9.5.2018וולינסקי, מיום 

 
 :הצעת החלטה

דרום השרון  מועצת העיר מאשרת הגשת בקשה למשרד הפנים, לשינוי גבולות שיפוט וצירוף חלק משטחי
 לשטחיה המוניציפליים של הוד השרון.

 
 (.72622871א.  פ. ז"ל )מספר משלם -ון לבין עזבון ע. ואישור הסדר פשרה בין עיריית הוד השר .ו

 :  דברי הסבר
(. הם הותירו ילד נכה 2013ו 2011מר ע. וגב' א. הינם זוג שהלכו לעולמם בהפרש של מס' שנים זה מזו ) בשנים 

כלי בניוון שרירים המונשם ומרותק למיטתו בבי"ח סיעודי. בת נוספת הינה נכה וילדה נוספת הינה במצב כל
 קשה.

זוג זה , שסבל ממחלות רבות  )נפטרו ממחלה ממארת( היו מוכרים ומטופלים במח' הרווחה לאורך שנים רבות, 
דבר שהשפיע באופן ישיר על מצבם הן עקב מצבם הרפואי שלהם עצמם והן כתוצאה ממצבם הרפואי של הילדים, 

, וכן בהמשך הדרך כמתואר לעיל.  סך 90ה  . זוג זה, צבר חובות כלפי עיריית הוד השרון עוד משנותהכלכלי
 השנים האחרונות. 20כולל הצמדת קרנות החוב וריביות כחוק לאורך למעלה מ ₪,  202,385החובות הגיע ל 

 
עקב מצבם הבריאותי והכלכלי הקשה עיריית הוד השרון לא ביצעה כמעט פעולות אכיפה כלפיהם, וכשביצעה 

 תם עקב המצב החריג של משפחה זו.ההליכים נעצרו מייד ובסמוך לתחיל
כחלק מתחילת תהליך של טיפול בחובות ישנים הועבר התיק לטיפול משפטי, ע"מ לעמוד בדרישות משרד  2016ב 

 הפנים למיצוי הליכי גביה. 
הגיעו הצדדים לסיכום  –מצבם של יורשי החייבים הוצג במלואו במהלך תהליך זה, ובעזרת סיוע משפטי שקיבלו 

לא ננקטו ואילו החובות שכלפיהם ₪  43,884בסך  –  2017-2009מהשנים י המנוחים ז"ל יישאו בחובות כי יורש
 . נהליים, עקב הנסיבות המתוארות לעיל, יימחקוהליכים מ

 כיום יורשי המנוחים אינם צוברים חובות. 
ת סיוע לבן אשר מקרה מיוחד זה מובא לאישור המועצה מאחר והתמורה בעבור מכירת הדירה מיועדת למטר

.  לאור הנסיבות החריגות המתוארות לעיל,  גיל החוב שהתיישן מחד תוחלת החיים הצפויה לו אינה ארוכה
זה, שהינו תואם את התהליך המתואר בהנחיות  פשרה מתווה לאשר מאידך, מומלץ 2009וגביית החוב משנת 

 מנכ"ל משרד הפנים וכללי מועצת עיריית הוד השרון.
 . ם המסומניםמצ"ב מסמכי

 
 
 

 :הצעת החלטה
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  פ.א. -מועצת העירייה מאשרת את הסכם הפשרה שהושג בין עיריית הוד השרון לבין יורשי ע. ו             
 ובכך ייפרעו חובותיהם של המנוחים.  2017 – 2009עבור השנים ₪  43,884ובמסגרתה שילמו היורשים 

 
 משרתי מילואים המחזיקים בדירת מגורים בעירהנחה בארנונה ל 5%מתן ל אישור עקרוני: נושא .ז

 :הצעת החלטה
לחיילי מילואים, במקביל,  משרד הביטחון אמור להעביר  5%הצוות המקצועי בוחן את הנתונים למתן ההנחה של 

 את הנתונים לעירייה, לכן, בשלב הזה מדובר בהסכמה עקרונית בלבד. 
 הנושא יובא לאישור מועצת העירייה.  בהמשך, לאחר שהצוות המקצועי יכין את המלצותיו 

 :אישור שינוי בשכרו של מהנדס העיר: נושא .ח
 : דברי הסבר

, בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד 8.3.2015מהנדס העיר, אדר' סרג'יו וולינסקי החל עבודתו בעירייה מיום 
כאשר בכל שנתיים מועלה  משכר מנכ"ל, 95% - 85%, שכרו של מהנדס העיר הינו בשיעור של בין 12/2002הפנים 
 . 5% -שכרו ב

אישרה מועצת העירייה את תנאי העסקתו של מהנדס העיר  2.8.2017מיום  10/17בישיבת מועצת העירייה מס' 
 משכר מנכ"ל העירייה.  90%אדר' סרג'יו וולינסקי, לפי שכר של 

 מהנדס העיר  לפיכך ועל פי נוהל משרד הפנים מתבקשת מועצת העירייה לאשר העלאת שכרו של
  95% -בכל שנה עד ל 2.5% -אדר' סרג'יו וולינסקי בהתאם למסלול הקבוע לבכירים סטטוטוריים ב

 שכר מנכ"ל. 
 : הצעת החלטה

שקבע את שכרם של העובדים הסטטוטוריים  12/2002בהתאם לחוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מיום 
ל מהנדס העיר אדר' סרג'יו וולינסקי בהתאם למסלול הבכירים, מאשרת מועצת העירייה את העלאת שכרו ש

 שכר מנכ"ל.  95% -בכל שנה עד ל 2.5% -הקבוע לבכירים סטטוטוריים ב
 

 :אישור שינוי בשכרו של היועץ המשפטי לעירייה: נושא .ט
 : דברי הסבר

מנכ"ל משרד  , בהתאם לקבוע בחוזר22.6.2005היועץ המשפטי, עו"ד ירון סולברג, החל עבודתו בעירייה ביום 
משכר מנכ"ל, כאשר בכל שנתיים  95% - 85%, שכרו של היועץ המשפטי הינו בשיעור של בין 12/2002הפנים 

 . 5% -מועלה שכרו ב
אישרה מועצת העירייה את תנאי העסקתו של היועץ  25.5.2016מיום  11/16בישיבת מועצת העירייה מס' 

 שכר מנכ"ל העירייה. מ 90%המשפטי, עו"ד ירון סולברג, לפי שכר של 
לפיכך בהתאם לקבוע בחוזר המיוחד של משרד הפנים מתבקשת מועצת העירייה לאשר העלאת שכרו של היועץ 

 משכר מנכ"ל.  95%, כך שיעמוד על  5% -המשפטי ב
 : הצעת החלטה

ם , שקבע את שכרם של העובדים הסטטוטוריי12/2002בהתאם לחוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מיום 
 הבכירים, מאשרת מועצת העירייה את העלאת שכרו של היועץ המשפטי, 

 משכר מנכ"ל.  95%כך שיעמוד על  5% -עו"ד ירון סולברג ב
 

  אישור שינויים בהרכבי הוועדות עקב הצטרפותה של חברת המועצה עו"ד שירלי אלנקווה: .י
 
להלן הרכב הוועדה לאחר  ל חיים שאבי.עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ ש – בוועדת ביטחון. אישור שינוי הרכב 1

 השינוי:
 

 

 

 

 

  

 

אישור שינוי  2 .
  עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – בוועדת מכרזיםהרכב 

 ועדת ביטחון
 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה יו"ר הוועדה חיים שאבי 1
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 2
 יגאל הררי חבר ועדה יואב רוזן 3
אביבה  4

 גוטרמן
 נדב דואני חברת ועדה

  חברת ועדה עדי ברמוחה 5
  שפ"עמנהל אגף   6
  מנהל מח' ביטחון  7
  נציג השר לביטחון פנים  8
  נציג שר החינוך  9
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 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:    
 

 

 

 

 

 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – בוועדה לאיכות הסביבהאישור שינוי הרכב  .3
 י:להלן הרכב הוועדה לאחר השינו

 

 

 

  

  

 

 

 

 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי: עו"ד שירלי אלנקווה חברת ועדה. – בוועדת ביקורתאישור שינוי הרכב  .4
 

  

 

 

 

 

 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי: אבי.עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים ש – בוועדת כספיםאישור שינוי הרכב  .5

 

  

 

 

 

 

 ועדת מכרזים
 ממלא מקום תפקיד שם 
 יגאל שמעון יו"ר הוועדה אלישע כנרת אלישע 1
 משה חנוכה חבר ועדה יגאל שמעון 2
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 3
 יואב רוזן חבר ועדה יגאל הררי 4
 אביבה גוטרמן חבר ועדה נדב דואני 5

 הוועדה לאיכות הסביבה
 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה יו"ר הוועדה חיים שאבי 1
 כהןאלישעכנרת  חבר ועדה משה חנוכה 2
  חברת ועדה עדי ברמוחה 3
אביאל  4

 אברמוביץ
  חבר ועדה

  הד -נציג ציבור  דליק ווליניץ 5
 נטע רבינוביץ תכלס -נציג ציבור  יעקב שויצקי 6
  נציג השר לאיכות הסביבה  7
  מנהל אגף שפ"ע  8
נציג ארגון ארצי שעניינו   9

 שמירה על איכות הסביבה
 

 ועדת ביקורת
 ממלא מקום תפקיד שם 
 מאיר חלוואני יו"ר הוועדה נוה גור 1
  חברת ועדה כהן כנרת אלישע 2
 חיים שאבי חברת ועדה שירלי אלנקווה 3
  בר ועדהח אופיר טואיל 4
  חברת ועדה עדי ברמוחה 5
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 6
  חבר ועדה משה חנוכה 7

 ועדת כספים
 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה יו"ר הוועדה חיים שאבי 1
  חבר ועדה יגאל שמעון 2
 יגאל הררי חבר ועדה יואב רוזן 3
 כהן כנרת אלישע חבר ועדה משה חנוכה 4
  חבר ועדה  אופיר טואיל 5
 רמןאביבה גוט חבר ועדה נדב דואני 6
 נוה גור חבר ועדה מאיר חלוואני 7
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 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – בוועדה לשימור אתריםאישור שינוי הרכב  .6
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 עו"ד שירלי אלנקווה חברת ועדה. – בוועדה לתרבות ואירועיםאישור שינוי הרכב  .7
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

  עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – בוועדת ספורט אישור שינוי הרכב  .8
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

 

  

 

 

 

 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי: עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ חיים שאבי. – קשרי חוץ  בוועדתאישור שינוי הרכב  .9

 

  

 

 

 

 

 

 ועדה לשימור אתרים
 ממלא מקום תפקיד שם 
 כהן כנרת אלישע יו"ר הוועדה יגאל שמעון 1
 לי אלנקווהשיר חבר ועדה חיים שאבי 2
 יואב רוזן חבר ועדה יגאל הררי 3
  חברת ועדה עדי ברמוחה 4
  מהנדס העיר  5
  אדריכל העיר  6
   אביבה אבן חן 7

 ועדה לתרבות ואירועים
 ממלא מקום קידתפ שם 
 כהן כנרת אלישע יו"ר הוועדה משה חנוכה 1
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 2
 חיים שאבי חברת ועדה שירלי אלנקווה 3
 גלי תירם חבר ועדה אופיר טואיל 4
 צביה משגב נציגת ציבור אהרונה ריינר 5
 אהרונה ריינר נציגת ציבור דנית גלזר 6
  תכלס -בור נציג צי עדי בר יוסף 7
  הד -נציג ציבור  יחיאל דמארי 8
 דויד בן אקסיס כיוון חדש –נציגת ציבור  חגית אלמגור 9

 ועדת ספורט
 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה הוועדהיו"ר  חיים שאבי 1
 כנרת כהן אלישע חבר ועדה משה חנוכה 2
  חבר ועדה אופיר טואיל 3
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 4
 אביבה גוטרמן חבר ועדה נדב דואני 5
 מיכל ויזל נציגת ציבור נרקיס פיין 6
  הד -נציג ציבור  אלי טימור 7
  הירוקים -נציגת ציבור  קרן בצלאל כהן 8
 איתן עופר כיוון חדש –נציג ציבור  נתנאל שוכנר 9

 ועדת קשרי חוץ
 ממלא מקום תפקיד שם 
  יו"ר הוועדה אביאל אברמוביץ 1
  מנהלת אגף החינוך יפה עזרא 2
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 3
  חברת ועדה עדי בר מוחה 4
  חברת ועדה כהן כנרת אלישע 5
 נירית בראלי נציג ציבור דדי פיק 6
 דינה לקס כיוון חדש –נציג ציבור  אילנה מושקין 7
 תכלס תכלס -נציג ציבור  אבי בר 8
  הד -נציג ציבור  יניב שאנל 9
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 עו"ד שירלי אלנקווה חברת ועדה. – בוועדת החינוך הבלתי פורמאלי רכב אישור שינוי ה .10
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

 

 חברה בוועדה. עו"ד שירלי אלנקווה – בוועדה לשירותים חברתיים אישור שינוי הרכב  .11
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

 

 

 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – בוועדה לשיתוף הציבור ושקיפות אישור שינוי הרכב  .12
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

 

 

 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי: עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – בוועדת שמות אישור שינוי הרכב  .13

 ועדת החינוך הבלתי פורמאלי
 ממלא מקום תפקיד שם 
  יו"ר הוועדה אופיר טואיל 1
 כהןאלישע כנרת  חבר ועדה משה חנוכה 2
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 3
 חיים שאבי חברת ועדה השירלי אלנקוו 4
 מאיר חלוואני נציג ציבור עמיחי שלומי 5
 נאוה בר נציגת ציבור זהבה בונה 6
 מדלן הופמן כיוון חדש –נציגת ציבור  רביד אזולאי 7

 ** מנהלת תחום הנוער תוזמן לישיבות הועדה

 ועדה לשירותים חברתיים
 ממלא מקום תפקיד שם 
כנרת כהן  1

 אלישע
 משה חנוכה יו"ר הוועדה

  חבר ועדה אופיר טואיל 2
 חיים שאבי חברת ועדה שירלי אלנקווה 3
 אמיר כוכבי חברת ועדה יעל ברזילי 4
אביאל  5

 אברמוביץ
  חבר ועדה

 ליאורה הלפרין נציגת ציבור חל גולדמאיירר 6
 משה לביא כיוון חדש –נציגת ציבור  גלי תירם 7
  תכלס -נציג ציבור  לילך הבר 8

 בור ושקיפותועדה לשיתוף הצי
 ממלא מקום תפקיד שם 
 יואב רוזן יו"ר הוועדה יגאל הררי 1
 יגאל שמעון חבר ועדה משה חנוכה 2
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 3
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 4
  חבר ועדה אופיר טואיל 5
 אודי פפו חבר ועדה נוה גור 6
  הד –נציגת ציבור  איילת שמש 7
  כיוון חדש –נציג ציבור  יורם משה 8
 אביבה גוטרמן תכלס –נציג ציבור  יצחק שדר 9
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 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – בוועדת משנה לתמיכות אישור שינוי הרכב  .14
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 
 
 
 

 -)נוסח חדש( ל )א( לפקודת העיריות 180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .יא
 :ק.ת.

"רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ  גם על מנת  . )א(:180לפי לסעיף 
לעסוק  ק.ת.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה המועצה לאשר את בקשת . לקבל פרס"

 . 31.8.2019ועד  1.9.2018ה בתוקף מתאריך בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס. אישור היתר זה יהי
 

 הנספחים לנושא זה יועברו בדוא"ל. 
 
 

 -)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל 180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .יב
ודת חוץ  גם על "רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העירייה לעסוק בעב . )א(:180: לפי לסעיף א.ב.

לעסוק  א.ב.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה המועצה לאשר את בקשת . מנת לקבל פרס"
 .15.5.2019ועד  16.5.2018בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס. אישור היתר זה יהיה בתוקף מתאריך 

 
 הנספחים לנושא זה יועברו בדוא"ל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ** פתיחת הישיבה **                                
 

 ועדת שמות
 ממלא מקום תפקיד שם 
 לישעכנרת כהן א יו"ר הוועדה אופיר טואיל 1
  חברת ועדה רוחמה יולזרי 2
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 3
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 4
  הירוקים -נציג ציבור  יהודה ברוורמן 5
 עדי בר יוסף נציג ציבור יצחק שדר 6
 לאה קריב חבר ועדה –נציג ציבור  אורי לב 7
 תירם גלי כיוון חדש –נציג ציבור  שי הופמן 8
  הד –נציג ציבור  ארנון אברמוב 9

 ועדת משנה לתמיכות
 ממלא מקום תפקיד שם 
 יואב רוזן יו"ר הוועדה יגאל הררי 1
 אלנקווה שירלי חבר ועדה חיים שאבי 2
 כהן כנרת אלישע חבר ועדה יגאל שמעון 3
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 4
  חבר ועדה אופיר טואיל 5
  חברת ועדה עדי ברמוחה 6
 אביבה גוטרמן חבר ועדה נדב דואני 7
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 אני מבקש להתחיל את הישיבה, מאיר כשתסיים תגיד לי.  יגאל שמעון:

 אני סיימתי יקירי.   מאיר חלוואני:

 לא, אתה מדבר.  יגאל שמעון:

 פעם תעמדו בזמנים בישיבה שאתם זימנתם, אתם.   מאיר חלוואני:

 אבל אתה מדבר.  יגאל שמעון:

 רק מאיר מדבר.  :עדי ברמוחה

  -הזלזול שלכם בציבור מאיר חלוואני:

 מאיר אתה מדבר.  יגאל שמעון:

מדינת ישראל והתקנון המוניציפאלי,  חוסר הפגישות הרציף על פי חוקת מאיר חלוואני:

 ואתם לא עומדים בזמנים. 

נכנסת  18:05נכנסת,  18:05-, מאיר ב18:05-חיכינו לאדוני ב 18:12 יגאל שמעון:

 שיבה. לי

 בדיוק.  18:00-לא נכון ב מאיר חלוואני:

 . 18:05-ב יגאל שמעון:

.  מאיר חלוואני:  אפילו שלחצתי לך את היד ונישקתי את אביבה לא אותך, אבל כן

 . 18:06-ב יגאל שמעון:

 אגב אשתי ביקשה להגיד לך תודה על הפרח ששלחת.  מאיר חלוואני:

פ יגאל שמעון: ותח את ישיבת מועצת העיר, ישיבה שלא מן טוב, ערב טוב לכולם אני 

. ברשותכם קודם כל ברכות לזוכת האירוויזיון נטע 8/18המניין מספר 

ברזילי תושבת העיר. זה כבוד גדול להוד השרון, אני חושב שהוד השרון 

 4, 3-עיר שהולכת עם גאווה בכלל בשנים האחרונות, אני זוכר לפני כ

וראיתי הופעה של חבר'ה מאיזה בית שנים תחרות של צ'אנס הוד השרון 

  -ספר

 להקת הקואליציה קראו לה.  משה חנוכה:

הקואליציה נכון? וראיתי זמרת ששרה שיר, שיר בלוז עם להקה, נכון  יגאל שמעון:

משה? הייתי כל כך נפעם אמרתי וואו, שיר חבל על הזמן, אמרתי זאת 

 זוכה במקום ראשון בטוח. 

 שרה? איזה שיר היא  נדב דואני:

 לא זוכר בלוז, בלוז.  יגאל שמעון:

 איזה מגלה כישרונות שכמוך.   מאיר חלוואני:
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 אני לא זמר.  יגאל שמעון:

 מגלה כישרונות.  אתה מאיר חלוואני:

אבל מה זה אומר מאיר, שהוד השרון מטפחת את הצעירים, דואגת  יגאל שמעון:

רויות, ותחרות לתרבות במיוחד בחגיגות במיוחד באירועים במיוחד בתח

צ'אנס היא זו שנותנת את הבמה האמיתית לעתיד של אותם ילדים, 

ומהתחרויות הללו באמת הנוער שלנו פורח ומצליח וזה הזמן באמת לברך 

את נטע ולברך את כל הצוות ואני מקווה שבאתר העירייה לפחות נראה 

את הפתיחה של נטע בתחרות צ'אנס, שכולם יראו מאיפה היא הגיעה. 

  -שותכם אנחנו נתחיל בסעיף א' העברותבר

 חטיבת הראשונים שזכו באליפות הארץ בכדורעף?  אולי תברך את בנות  מאיר חלוואני:

 את זה אני משאיר לראש העיר.  יגאל שמעון:

 בבקשה.   מאיר חלוואני:

 משאיר לראש העיר. יגאל שמעון:

 בסדר.  מאיר חלוואני:

 טעון. מאיר, היום אתה באת  יגאל שמעון:

   חס וחלילה, אני טעון?   מאיר חלוואני:

 ראש חודש, קח את זה בחשבון.  יגאל שמעון:

 ראש חודש.   מאיר חלוואני:

 

 .2018העברות מסעיף לסעיף תקציב  א.
 

חברים, העברות מסעיף לסעיף בבקשה. אישרנו את זה בוועדת הכספים,  יגאל שמעון:

 שאלות? אפשר להצביע?  יש למישהו שאלות בקשר להצעה כאן? אין

 על מה?  :יגאל הררי

 על העברות מסעיף לסעיף על סעיף א'. מי בעד חברים סעיף א'?  יגאל שמעון:

 רגע, רגע.   מאיר חלוואני:

מה רגע, רגע? אני שואל אתכם יש שאלות, לא עניתם. שאלתי אתכם האם  יגאל שמעון:

 מישהו רוצה לשאול, לא עניתם לי. 

 שר לקבל עדכון? אפ :אמיר כוכבי

 אין בעיה.  יגאל שמעון:

 שורה שורה אני רוצה הסבר.  :יגאל הררי
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 אין שום בעיה. אדוני הגזבר בבקשה.  יגאל שמעון:

 ויש שאלות ספציפיות.   עדי ברמוחה:

 אין שום בעיה.  יגאל שמעון:

 שורה, שורה יגאל?  בנימין זיני:

 לי יש שאלות ספציפיות.  אם... שורה שורה, אז שורה שורה. עדי ברמוחה:

אז רק שנייה, בואו נעשה דבר כזה, שנייה, אני מבקש מהגזבר תעבור  יגאל שמעון:

 סעיף סעיף, תסביר מה זה הסעיף ממה למה. 

.., קודם כל מר זיני שלום לך ערב טוב, מה שלומך?   מאיר חלוואני:  ברשותך.

 ברוך השם.  בנימין זיני:

ממתינים לשאלות מישיבת ועדת הכספים. מצורף  אנחנו עדיין  מאיר חלוואני:

 לפרוטוקול זה לא מספיק, היה סיכום שזה יגיע אלינו, לא ראינו את זה. 

 נשלח עם תשובה.  בנימין זיני:

 לא ראיתי את זה. אביבה ראית?   מאיר חלוואני:

 אני גם לא ראיתי.  עדי ברמוחה:

... נשלח.  בנימין זיני:  נשלח,

 כן אז אני מתנצל.  אם מאיר חלוואני:

  -נשלח בוודאות בנימין זיני:

 ... זה הבעיה.  :חיים שאבי

 לא, כי אתה שולח אותם חיים. היבוא העורב אצל הזרזיר.  מאיר חלוואני:

. :חיים שאבי   הפסקתם... לצערי אתם כבר שבעים.

מח אתה לא מתבייש. ותשובות? יש לך את זה במקרה פה יוכי? אנחנו נש מאיר חלוואני:

 לראות את זה תודה. 

 טוב בבקשה.  יגאל שמעון:

 סעיף סעיף?  בנימין זיני:

סעיף סעיף, ביקש יגאל הררי, נעבור על זה. אתם רוצים גם להצביע על  יגאל שמעון:

 סעיף סעיף? 

 כן.  :יגאל הררי

כן? אבל אתה יודע יגאל מה הבעיה, אני חייב להצביע על הכול ביחד. כי  יגאל שמעון:

  -י לא אאשר סעיף אחדאם אנ
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 תצביע נו אני נגד.  :יגאל הררי

נותן כלום, אני חייב להצביע על כל  יגאל שמעון: אין לי בעיה שתצביע נגד, אבל זה לא 

 מסגרת התקציב, כי אני אחרי זה לא יכול להעביר מסעיף לסעיף. 

 יש לכם שאלות?  :חיים שאבי

 אוקיי, הכול ביחד.  :יגאל הררי

 הכול ביחד אוקיי.  יגאל שמעון:

לא, אם אנחנו לא עוברים סעיף סעיף אז יש פה דברים שאנחנו בעד, ויש  :יגאל הררי

דברים שאנחנו נגד. לא צריך הכול. תעלה מה שאתה רוצה. תעלה את כל 

 העברות איך שאתה רוצה. 

.  :חיים שאבי .  ... אם אתה לא מבין תשאל משהו, מה נתחיל סתם להיות.

  -ב יגאלטו יגאל שמעון:

 איך מצביעים על הכול?  :יגאל הררי

 על הכול.  :חיים שאבי

 לא, לא, סעיף סעיף.  יגאל שמעון:

 לא, לא, על הכול.  :יגאל הררי

 יש לו הסתייגות שיסתייג ממשהו.  :חיים שאבי

 -כן, אבל יגאל שמעון:

 )מדברים יחד(

יבה של הקואליציה לא הבנתי זימנתם ישיבת מועצה שלא מן המניין יש עדי ברמוחה:

 ואין נוכחות שלכם? 

 מה זה קשור?  יגאל שמעון:

 מה מה זה קשור?  עדי ברמוחה:

 את דואגת לקואליציה?  יגאל שמעון:

 אני דואגת לחברי המועצה.  עדי ברמוחה:

 את תדאגי לאופוזיציה.  יגאל שמעון:

 בוא תצביע על הכול במכה אחת עכשיו.   מאיר חלוואני:

 ה אמרת? לא שמעתי. מ עדי ברמוחה:

 למה?  יגאל שמעון:

.   מאיר חלוואני: .  תצביע.
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 לא, אני מציג סעיף סעיף.  יגאל שמעון:

 לא, לא, אפשר להצביע על הכול פעם אחת.  מאיר חלוואני:

 למה? מה קרה?  יגאל שמעון:

לא קרה כלום, תצביע. תעלה להצבעה, ויתרנו על ההסברים. ויתרנו על   מאיר חלוואני:

 סברים בבקשה תעלה להצבעה. הה

 נו באמת נו, אל תעשו צחוק.  יגאל שמעון:

.   מאיר חלוואני:  לא, אני רציני לגמרי

 לא, אני רוצה סעיף סעיף.   יגאל שמעון:

 מה זה לא?   מאיר חלוואני:

 לא, אני רוצה סעיף סעיף.  יגאל שמעון:

 סעיף סעיף, נצביע סעיף סעיף?  עדי ברמוחה:

 כן.  יגאל שמעון:

 יגאל הצליח לך.  עדי ברמוחה:

כי אני רוצה לדעת מה תצביעו בעד, מה תצביעו נגד, ויכול להיות  יגאל שמעון:

שתצביעו הכול בעד, או יכול להיות שתצביעו חלק נגד, אני לא חושב 

כשאתם רוצים להצביע על הכול בבת אחת זה אומר שאתם גוש אחד נגד 

עו, שאם אתם לא רוצים להצביע העיר, לא. אני רוצה שספציפית שיד

להעביר כסף לרווחה, שידעו שלא העברתם כסף לרווחה. ואם לא תרצו 

להעביר כסף לחינוך, לא תעבירו כסף לחינוך, אבל סעיף סעיף, אחד אחד 

 כדי שיראו למה אתם מצביעים נגד. 

  -יגאל עדי ברמוחה:

 סעיף סעיף.  יגאל שמעון:

.  מאיר חלוואני:  . הלהבות שלך? כן, גמרתם עם.

 אחד אחד.  יגאל שמעון:

 עכשיו אני רוצה להגיד משהו.  מאיר חלוואני:

  -לא, אתה לא תגיד יגאל שמעון:

 אני כן אגיד.  מאיר חלוואני:

 אתה אמרת שאתה לא רוצה.  יגאל שמעון:

  -אני רוצה להגיד, אז אני רוצה להגיד לך שאתה יודע על מה אנחנו בעד מאיר חלוואני:

 אני לא רוצה להגיד מה שתגיד.  שמעון: יגאל
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 כי ישבנו בוועדת הכספים.  מאיר חלוואני:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אבל עכשיו מה קרה, אתם חצופים הבאתם אותנו בישיבה שלא מן המניין  מאיר חלוואני:

בשביל להעביר את הדברים האלה. אז מה אתם עושים על בערך או 

 כאילו? 

 ערך? מה זה ב יגאל שמעון:

  -בשביל להראות שאתה חשוב לך החינוך והרווחה מאיר חלוואני:

 על מה אתה מדבר בכלל?  :חיים שאבי

אתה לא דיברתי איתך, דיברתי עם יו"ר הישיבה. אז עכשיו בואו נצביע  מאיר חלוואני:

 על כל הסעיפים מכה אחת. 

 לא.  יגאל שמעון:

 בטח, אין לכם אומץ. מאיר חלוואני:

 טוב, בבקשה סעיף סעיף ונצביע עליו, בבקשה.  ן:יגאל שמעו

 אני רוצה חוות דעת של היועץ המשפטי לזה.  עדי ברמוחה:

 בושה וחרפה.  מאיר חלוואני:

 למה?  יגאל שמעון:

 אתם שבעים אתם, שבעים.  :חיים שאבי

אנחנו שבעים. מי שיכול להיות שבע זה מי שהיה בצד של החמאה כל  מאיר חלוואני:

 ילך העורב אצל הזרזיר. הזמן, ה

 השם של הסעיף על סדר היום זה העברות מסעיף לסעיף.  עדי ברמוחה:

 העברות.  יגאל שמעון:

  -העברות עדי ברמוחה:

  -לא העברה יגאל שמעון:

 זה אומר שזה במקשה אחת.  עדי ברמוחה:

תקשיבי לי, תקשיבי, זה לא העברה זה העברות. ואם אנחנו צריכים  יגאל שמעון:

העברות אז אנחנו נצביע על העברות אחד אחד זה הכול. תקשיבי מה שאת 

 אומרת. 

 הא פתאום זה אחד אחד.  עדי ברמוחה:

 מה?  יגאל שמעון:

 פתאום זה אחד אחד?  עדי ברמוחה:
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 כי זה העברות זה לא העברה.  יגאל שמעון:

  -לך נגדלפני רגע יגאל הררי ביקש ממך הכול במקרה אחת, ואז אמר  עדי ברמוחה:

  -לא, יגאל הררי יגאל שמעון:

 אז אמרת לא.  עדי ברמוחה:

 מראש הודיע לי שהוא נגד.  יגאל שמעון:

 -יגאל, הפופוליזם שלך אתה יודע למי עדי ברמוחה:

 מה לעשות.  יגאל שמעון:

 לא פה.  עדי ברמוחה:

  -אני אכפת לי שהתקציבים יעברו יגאל שמעון:

 לך.  ראיתי כמה אכפת עדי ברמוחה:

 אכפת לו מאוד.  מאיר חלוואני:

  -לרווחה, לחינוך יגאל שמעון:

 כן, ראיתי.  עדי ברמוחה:

  -לספורט, זה מה שאני רוצה. אבל אם אתם לא רוצים יגאל שמעון:

 כן, אכפת לך, מאוד אכפת לך.  מאיר חלוואני:

 אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

  -ושל חבר המועצה שאבי כן נכון, העשייה המשותפת שלך מאיר חלוואני:

 סגן ראש העירייה בשבילך.  יגאל שמעון:

 שניכם סגני ראש עיר, אני מכבד אתכם.  מאיר חלוואני:

 אתם שבעים.  :חיים שאבי

... אבל מי ששבע פה זה אתם. והחשבון יעשה אתכם אל תדאג, כל אחד  מאיר חלוואני:

 ביום שלו, כל אחד בזמן שלו. 

  -שבעתיקודם כל  יגאל שמעון:

 זה איום, זה איום.  :חיים שאבי

 חס וחלילה.  מאיר חלוואני:

 שבעתי מאיומים.  יגאל שמעון:

 חס וחלילה, זה מאהבה.  מאיר חלוואני:

  -תאמין לי שבעתי מאיומים. כשאתה אומר לבן אדם יגאל שמעון:
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  למה איומים? מאיר חלוואני:

  -שאת החשבון אני אעשה איתך יגאל שמעון:

  -לא אני חלוואני:מאיר 

 זה איום.  יגאל שמעון:

 הציבור יעשה אתכם.  מאיר חלוואני:

 לא, לא, אמרת אני אעשה את החשבון.  יגאל שמעון:

 ורה. העשייה המשותפת שלכם הנא מאיר חלוואני:

  -מאיר יקירי יגאל שמעון:

 ורה. הנא מאיר חלוואני:

  -מאיר אני אוהב אותך יגאל שמעון:

 אני גם.  מאיר חלוואני:

  -אתה אדם יקר יגאל שמעון:

 אני גם.  מאיר חלוואני:

 אין לי שום דבר רע נגדך, באמת.  יגאל שמעון:

  -... אני לא רוצה לדבר על עצמי :חיים שאבי

 עליך לא דיברתי חנוכה, תחכה רגע.  מאיר חלוואני:

 20-לך באני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל אם תחבר אותך ואת השותף ש :חיים שאבי

 שנה לא תעשו מה שיגאל עשה. 

.  מאיר חלוואני: . . שיש לך על מי להיתלות טוב הא פתאום זה יגאל, חשבתי שאתה לא. 

 מר שאבי, זה בסדר. 

  -אתה יודע מאיר יגאל שמעון:

 חודשים.  5לא נשאר לכם עוד הרבה זמן  :חיים שאבי

 אתה מאיים.  מאיר חלוואני:

 הוא של הצופים. אתם תהיו בצד ה :חיים שאבי

 כל רגע אתה מאיים.  מאיר חלוואני:

 של הצופים.  :חיים שאבי

 לא, אנחנו לא מאיימים חס וחלילה.  יגאל שמעון:

 אין לנו שום בעיה להיות בצד של הצופים.  מאיר חלוואני:

 כבר.  4לפני אמרו לי שאתה מספר  :חיים שאבי
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 אנחנו גם יודעים לעשות יקירי.  מאיר חלוואני:

 , זה נכון? 4אמרו לי שאתה מספר  :חיים שאבי

יודעים לעשות מהצד של הצופים, ואני יכול גם להיות מספר  מאיר חלוואני: , 6אנחנו גם 

 המספרים לא חשובים, העשייה. 

 העיקר העשייה.  :חיים שאבי

כדאי שתשתחררו ו, זה ההבדל, זה ההבדל. נאצלכם זה הכיסאות לא אצל מאיר חלוואני:

 די העירייה, אתם מבזבזים את הכסף של הציבור. את עוב

 אתם בזבזנים אתם.  :חיים שאבי

 תתביישו לכם, חבורה של שבעים.  מאיר חלוואני:

 טוב הסבר. מקבלים הסבר או שואלים שאלות?  עדי ברמוחה:

 בבקשה, תשאלי שאלות.  יגאל שמעון:

. פינוי פחים בנימין זיני: . . כתומים יש פרויקט החלפה  רגע, סעיף סעיף בואו נתחיל, 

זה זה מגיע כהשתתפות חים החומים בפחים הכתומים, חלק משל הפ

המדינה ונדרשת פה הגדלת הכנסה בעצם, זה נכלל בהוצאה אחרי זה, 

חלק מהסעיפים פה מה שתראו פה כהכנסה גם תראו בהוצאה, אני גם 

ספים חייב לציין שהיה על זה דיון גם בוועדת כספים, וגם חברי ועדת כ

 שביקשו השלמות השלמנו והעברנו, הכול כתוב בפרוטוקול. 

 באיזה סעיף זה החלפת פחים?  :יגאל הררי

 . 1סעיף  יגאל שמעון:

 . 3בשורה  12123, שמספרו 1סעיף  בנימין זיני:

 פינוי כתום?  :יגאל הררי

 כן.  בנימין זיני:

 מי בעד חברים?  יגאל שמעון:

 בעד.  :יגאל הררי

 בעד?  :יגאל שמעון

 על מה אתה מצביע?  נדב דואני:

 לא ברור על מה מצביעים.  עדי ברמוחה:

 סעיף סעיף.  :חיים שאבי

דרך אגב רק שאלה יגאל, כשאני שאלתי לגבי ההחזר על ידי צביקה נאמר  אביבה גוטרמן:

וכו' אנחנו מוציאים, אנחנו כן מקבלים את הסכום שהלי...  פרסום וכו' 
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 הזה חזרה. 

 הנה.  ון:יגאל שמע

 חצי.  בנימין זיני:

 ? 50%חצי רק?  אביבה גוטרמן:

 אתה יכול להמשיך בבקשה, סעיף ראשון עבר.  :יגאל הררי

 

 

 

 

 

 

  -הוא אמר השתתפות של עדי ברמוחה:

 זהו לא זכרתי.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו מדברים יגאל שמעון:

 אמר גם אז חצי אבל יש את זה גם בהמשך.  עדי ברמוחה:

 ? 3אני אגיד לכם הכול, חברים על איזה סעיף מספר  ל שמעון:יגא

 . 3זה לא סעיף, זה שורה  נדב דואני:

 זה סעיף הכנסה, בהמשך גם נראה את סעיף ההוצאה.  בנימין זיני:

 נכון.  עדי ברמוחה:

 אז אולי נצביע על שניהם. תגיד לי מה זה ומה זה.  יגאל שמעון:

י בנימין זיני:  ש סעיף שהוא הכנסה שמתפרק לכמה. זה לא כזה, כי 

 , אתם רואים אותו? 3טוב חברים, אנחנו מדברים בטבלה סעיף מספר  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

 , יש מישהו מתנגד? מי בעד? אפשר פה אחד? 3סעיף  יגאל שמעון:

 את השמות.  תקריא :אתי ברייטברט

 ? , נכון? פה אחד1212310991סעיף מספר  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

 תודה רבה. כן הסעיף הבא.  יגאל שמעון:

 :הצבעה
 יגאל שמעון, חיים שאבי, משה חנוכה, יואב רוזן, יגאל הררי, מאיר חלוואני, עדי  בעד )פה אחד(: 11

 ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן                           
 

 110/18החלטה מס' 
 לפקודת העיריות: 211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 
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  -שני הסעיפים הבאים כי הם שייכים לאותו נושא בנימין זיני:

 תקריא אותם.  יגאל שמעון:

השתתפות תושבים ומסגרת קיץ השתתפות ממשלה, בית מסגרת קיץ  בנימין זיני:

לטובת בית הספר הספר של הקיץ הגדלת הכנסה מהמדינה ומהתושבים 

 של הקיץ. 

 תקריא את הסעיפים.  יגאל שמעון:

 רגע, אבל כמה התושבים משלמים פה? המחיר עלה, אני מתנגד.  :יגאל הררי

 לא, זה לפי מה שהממשלה.  אביבה גוטרמן:

 זה לפי ממשלה.  בנימין זיני:

 גדול. לא לפי מה שממשלה, כל עיר ועיר זה משהו אחר, אצלנו זה יותר  :יגאל הררי

 זה לא גני ילדים זה בית ספר.  :???

  -1313900420סעיף  בנימין זיני:

 כמה זה גדל משנה שעברה לתושבים?  :יגאל הררי

 על פי חוזר מנכ"ל.  :???

 יגאל שואל. יגאל אני אתרגם.  2017מה היה התקציב של  עדי ברמוחה:

פ :יוליה מרקובסקי ה, זה גם העדכון של מספר אני גם אוסיף שזה לא רק עניין של תעריף 

  -התלמידים

בסדר, אבל אם הוא ידע את מספר התלמידים ואתם לא רוצים להגיד  עדי ברמוחה:

כמה זה, אז הוא יעשה זה חלקי זה. אבל הוא שאל בסך הכול כמה היה 

 . 2017התקציב בשנת 

 ₪.  2,385,000של הכנסות של שני הסעיפים יחד היה  2017 תקציב בשנת :יוליה מרקובסקי

  זה הכנסה תוספת להכנסה עכשיו מה שאתם מצביעים. בנימין זיני:

  אז זה גדל. :יגאל הררי

 קטן.  עדי ברמוחה:
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  ₪. 2,330,000זה ירד. יש לך פה כרגע  :יוליה מרקובסקי

 אז זה ירד?  :יגאל הררי

 ירד.  עדי ברמוחה:

 למה זה ירד?  :יגאל הררי

 ר תלמידים וגם בתעריף של... זה תלוי גם במספ :יוליה מרקובסקי

כי הסכום הכולל לכל משפחה עלה, בגלל זה לא משתתפים ילדים, נכון או  :יגאל הררי

 לא? 

  -אבל זה יגאל שמעון:

  -יגאל שנייה אני שואל שאלה לא אותך, לא, לא, יגאל :יגאל הררי

 אבל גם בבתי ספר זה ירד.  עדי ברמוחה:

 לא, זה עלה.  :יגאל הררי

 מה זה עלה?  מעון:יגאל ש

 מספר המשתתפים.  עדי ברמוחה:

 מה זה עלה?  יגאל שמעון:

 אז תגידו כמה משתתפים יש.  עדי ברמוחה:

, בגלל זה זה גם קטן, כי הורים לא רוצים 90השנה יש  100אם היה  :יגאל הררי

 לשלם. 

 בגלל זה שאלתי, שיגידו רק את הנתון הזה או את הנתון הזה.  עדי ברמוחה:

 יש מתנגדים? אז אל תעשו בית ספר של הקיץ.  :ים שאביחי

 לא, רק כדי לדעת.  עדי ברמוחה:

 אבל יגאל שואל שאלות.  :חיים שאבי

 כמה ילדים יש?  עדי ברמוחה:

 אבל התעריף בכלל לא נקבע על ידי העיריות.  אביבה גוטרמן:

 לא נכון.  :יגאל הררי

נ אביבה גוטרמן:  כון. יש לך תעריף, אתה קבעת אותו? מה הסיפור? אל תגיד לי לא 

 מי קבע את התעריף לפר תלמיד?  :יגאל הררי

 זה המדינה קבעה, מה אתה סתם.  אביבה גוטרמן:

 שאלה נוספת חשובה, בכפר סבא המחיר שונה או דומה?  :יגאל הררי

יותר.  :חיים שאבי  שונה, הם 
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 חיים זה רק בגללך אני אצביע נגד.  :יגאל הררי

 זה ממשלתי זה של משרד החינוך.  חנה גולן:

 מעולה, מעולה.  :חיים שאבי

 בעיר אחרת המחיר שונה?  :יגאל הררי

 מעולה.  :חיים שאבי

 כן, כי זה הולך לפי הסוציו אקונומי.  :יוליה מרקובסקי

 יגאל זה תעריף ממשלתי.  עדי ברמוחה:

 אז אנחנו יותר גבוה משנה שעברה, מה אני אומר.  :יגאל הררי

 אני רק רוצה להגיד לכם שלא מעניין אותי מה שתצביעו.  :ם שאביחיי

 אפשר להקטין את הסכום הזה?  :יגאל הררי

 יגאל זה המדינה קובעת.  :בני זיני

 יגאל זה תעריף ממשלתי, יגאל. זה תעריף ממשלתי.  עדי ברמוחה:

 טוב.  :יגאל הררי

 מי בעד?  יגאל שמעון:

 פה אחד.  :חיים שאבי

 . הלאההקראנו.  5-ו 4הסעיפים  2פה אחד תודה,  :יגאל שמעון

 כן.  5-ו 4 עדי ברמוחה:

 תעברו בטבלה.  5-ו 4 יגאל שמעון:

 אני אקריא לכם.  בנימין זיני:

 

 

 ?5-ו 4ההצבעה עכשיו הייתה  :עדי ברמוחה

 . 6כן. הלאה סעיף  יגאל שמעון:

  -גם אותו דבר בית ספר של החגים 7-ו 6סעיף  בנימין זיני:

 אתה חייב להצביע בדיעבד על פסח.  :יגאל הררי

  -כל הפרויקט הזה נפל באמצע פברואר בנימין זיני:

 זה של משרד החינוך.  עדי ברמוחה:

של משרד החינוך. האלטרנטיבה הייתה לא לעשות את זה, אבל היינו  בנימין זיני:

 :הצבעה
 עדי  יגאל שמעון, חיים שאבי, משה חנוכה, יואב רוזן, יגאל הררי, מאיר חלוואני, עד )פה אחד(:ב 11

 ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן                           
 

 111/18החלטה מס' 
 דת העיריות:לפקו 211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 

 סעיפים תקציביים:
 )בהתאם לנספח א'(.מסגת קיץ השתת ממשלה  – 1313900920מסגרת קיץ השתת תושבים,  – 1313900420
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 מחויבים לעשות את זה. 

  -זה משהו שהיית מחויב, זה לא עדי ברמוחה:

 מה חייבים להצביע בדיעבד גם? בואו ניתן להם להזיע טיפה.  :יגאל הררי

 להזיע?  בנימין זיני:

אני רוצה להבין האלטרנטיבה הייתה לא לעשות את זה ואין לכם ברירה,   מאיר חלוואני:

 להבין בני.  אז לא רציתם לעשות את זה? אני מוכרח

  -האלטרנטיבה לדעתי בנימין זיני:

 בני, אני מוכרח להבין את מה שאמרת.   י:מאיר חלוואנ

 כן.  בנימין זיני:

זו האמת. האלטרנטיבה הייתה לא לעשות את זה, אבל הייתם חייבים   מאיר חלוואני:

 לעשות את זה, זאת אומרת התכוונתם לא לעשות את זה? אני ככה הבנתי. 

כי אני לא נכנס לוויכוחים פה בי בנימין זיני:   -ניכםעוד פעם רק שתבינו 

 לא, חס וחלילה.   מאיר חלוואני:

  -בוא רק שתבין. בפברואר בנימין זיני:

 את הדברים שלך.  אני מבין  מאיר חלוואני:

באמצע פברואר נפל פור במשרד החינוך לעשות בית ספר של החגים,  בנימין זיני:

ימים האלה שיש לפני פסח לעשות קייטנות לילדים  10המשמעות בשבוע 

ים קצת ישתחררו. זה קרה בכל הארץ, נפל בכל הרשויות, כדי שההור

יכולת להגיד כרשות שמע אין לי כסף לא עושה. מעניין מה הייתה 

 התגובה הציבורית אבל לא עושים זה בצד, בסדר? 

 לא, כי אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו.   מאיר חלוואני:

שהמציאות יותר חזקה  אבל רגע, אבל שמנו ואנחנו יודעים שיש דברים בנימין זיני:

 כרגע מהדבר הזה, וזה בא עכשיו... 

  -אני רוצה רגע לשאול עדי ברמוחה:

 דרך אגב גם אנחנו מתקצבים, כל רשות לדעתי לא הביאה את זה בזמן.  בנימין זיני:

 מה המשמעות של ההצבעה שזה בדיעבד.  עדי ברמוחה:

  -ם קורים תוך כדי תנועהאנחנו עושים התאמות תקציב גם דברים שה בנימין זיני:

.  :חיים שאבי .  בעבר.

 ליישר את התקציב מבחינתנו.  בנימין זיני:

 מה אמרת אבידע?  עדי ברמוחה:
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  -לא, התקציב מובטח, הוא עושה התאמות :אבידע שדה

אני עושה התאמות תקציב גם אם יש דברים שלפעמים אנחנו עושים  בנימין זיני:

  -, זה לא תקיןdelay-ב אותם

 זה לא משנה אם זה יעבור פה או לא יעבור פה.  עדי ברמוחה:

  -לא, יש משמעות, אני אגיד לך מה המשמעות בנימין זיני:

  -המשמעות המשפטית :יואב רוזן

אני אגיד לך, לא, גם לא משפטית, גם שנה הבאה תהיה ביקורת של משרד  בנימין זיני:

עם סעיף רוצה להיות  הפנים והוא יראה את הסעיף הזה במינוס, אני לא

  -במינוס. כשאת עושה את ההתאמה הזאתי

 למרות שיש הסבר.  :יוליה מרקובסקי

.  בנימין זיני: .  למרות שיש לי הסבר והכול בסדר וזה נפל.

 אולי ראש העיר הבא ייפגע מזה.  יגאל שמעון:

 לא יודע, אני לא רוצה להשאיר סעיף במינוס. אני עושה לו התאמה בנימין זיני:

  -תקציבית

 לא, אולי ראש העיר הבא יפגע, אז יכול להיפגע אחד מכם.  יגאל שמעון:

  -אז אם עכשיו לא מאשרים את הסעיף הזה  מאיר חלוואני:

אני עושה התאמה תקציבית כדי להתאים את התקציב העירוני בסופו של  בנימין זיני:

בר דבר, גם אם דברים כאלו קורים תוך כדי תנועה, שבסופו של ד

 התקציב הזה יהיה מאופס או ביתרה. 

אז אני מוכרח לשאול שאלה נוספת, בהנחה שמה שאתה אומר, בעצם   מאיר חלוואני:

 אתה לא רוצה להיות במינוס ואנחנו לא נאשר את הסעיף הזה, מה יקרה? 

נהיה במינוס, יכול להיות שמשרד הפנים יבדוק את התקציב שנה הבאה  בנימין זיני:

רה על זה שהתקציב הוא במינוס. אני אתן לו את ההסברים ייתן לי הע

 יכול להיות שיספק אותו, יכול להיות שלא יספק אותו. 

בני, כשאנחנו הצבענו על התקציב הצבענו על רכבי ליסינג לגבייה, על  עדי ברמוחה:

  -דברים שכבר מומשו לפני ש

  -אושרו אבל בנימין זיני:

  לפני שהתקציב עבר. עדי ברמוחה:

  -נשלח לכם בנימין זיני:

קיבלתי את התשובות, הם לא סיפקו אותי, מבחינתי זה לא בסדר. היה  עדי ברמוחה:

 אסור לצאת בתהליך הזה של רכבי ליסינג עד שהתקציב לא מאושר פה. 
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 לא מדויק.  בנימין זיני:

  -זאת דעתי עדי ברמוחה:

 לא מדויק אבל.  בנימין זיני:

פה התקציב כמו שצריך, ולא הוקצה מה שהיה צריך להיות  אם לא עבר עדי ברמוחה:

מוקצה לרכבי ליסינג, לא הייתם צריכים להתחיל בתהליך של רכבי 

 הליסינג, ואתם התחלתם, התחילו. 

לדעתי לא מדויק, אני אגיד לך כל פעילות לא משנה עכשיו מהי אם היא  בנימין זיני:

ה מדינה או גם אם זה ליסינג או משהו, התחילה באמצע שנה גם אם ז

ס התקציב המקורי של תחילת שנה והותאם תוך לא, וזה לא נכנס לבסי

כדי שנה, ואחרי זה התקציב נדחה ולא אושר, יש לך קושי בכלל להוריד 

אותו. אני אתן לך דוגמא, אם פתחתי בית ספר בספטמבר, ועשיתי 

בית  התאמה תקציבית עכשיו בספטמבר של אותה שנה, אני לא אסגור את

 הספר בדצמבר כי התקציב לא אושר, אותו עיקרון, אותו עיקרון. 

  -אני מסכימה איתך במשרד החינוך ואני מסכימה איתך בנושא בית ספר עדי ברמוחה:

 לא משנה, סתם דוגמא של חינוך, אבל זה אותו עיקרון.  בנימין זיני:

 -ע גם לזה, עם הליסינגאבל יש פה הרבה דברים, אני אומרת לך אנחנו נגי עדי ברמוחה:

רק שנייה, רק מילה אחת לגבי תקציב, תקציב זה כלי תכנוני, תקציב הוא  בנימין זיני:

כלי תכנוני, הוא תכנית עבודה ויש דברים שתוך כדי מטעינים אותם, זה 

קיים בכל מקום בכל תקציב, עשיתי עשרות תקציבים בחיי, אין תקציב 

 מיד יש התאמות כי זה כלי תכנוני. שהתחיל א' והסתיים באותו מספר, ת

  -בגלל זה שאלתי מה המשמעות של ההצבעה בדיעבד. חוץ מזה שאתה עדי ברמוחה:

  -זה התאמה, זה לא אני זה העירייה, העירייה כשתבוא למשרד הפנים בנימין זיני:

  -אוקיי, גזבר ה עדי ברמוחה:

 ים מבקר אותה. שמשרד הפנלא גזבר, זה עיריית הוד השרון  בנימין זיני:

 טוב חברים, מי בעד? אפשר פה אחד? תודה.  יגאל שמעון:

 צריך להקריא את הסעיף.   מאיר חלוואני:

 . אותו תקריאו 6תקריאו את הסעיף, סעיף  יגאל שמעון:

 . 1313910920וסעיף  1313910420סעיף  בנימין זיני:

 . 7-ו 6אוקיי, זה סעיף  יגאל שמעון:

 פי הכנסה בסדר? זה סעי בנימין זיני:

 תודה, פה אחד אישרנו. הלאה.  יגאל שמעון:
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  -תכנית... תכנית של משרד החינוך בנימין זיני:

 . 8סעיף  יגאל שמעון:

 . 1317670421התאמה תקציבית הגדלת הכנסות, סעיף  בנימין זיני:

 רגע, הגדלת הכנסות ממי?  עדי ברמוחה:

 זה מהתושבים.  :יוליה מרקובסקי

 מהתושבים.  נימין זיני:ב

 אין לכם חוגי בית כולכם?  :חיים שאבי

..?  :אמיר כוכבי  מה זה.

 ... תכנית בגני ילדים בשכבת גיל של טרום חובה ושל טרום טרום חובה. :יוליה מרקובסקי

 מוסיקה קלאסית.  אביבה גוטרמן:

פעמה  ילדים.  נכון. זו תכנית שמתמקדת בעיקר במוסיקה קלאסית בגני :יוליה מרקובסקי

₪  79-מתייחסת לשכבות גיל של טרום חובה וטרום טרום חובה, זה ה

שמשלמים ההורים של הילדים בתשלום הורים שנתי. מה שאנחנו 

מגדילים זה בעצם לפי הביצוע בפועל, מה שגבינו מההורים עכשיו אנחנו 

צריכים גם להוציא את זה, כדי שנוכל להיות מסוגלים להוציא את זה, 

  -נו צריכיםאנח

 כמה גובים מההורים?  :יגאל הררי

כדי להיות מסוגלים להוציא את זה לאשר את ההוצאה, אנחנו ₪.  79:יוליה מרקובסקי

 -צריכים לעדכן הכנסה מול הוצאה, יש גם שורה של הוצאה תואמת ל

בדיוק, העמוד הראשון זה בעיקר סעיפי הכנסה, אחרי זה תראו את זה  בנימין זיני:

 על ההוצאות החוצה. מתפרש 

 ? 215-ל 217-אז הוא הגיע ל 45,000-ל התכנון היה :אמיר כוכבי

בגלל שזה תקציב שהוא מבוסס על הכנסות, אנחנו בדרך כלל מתקצבים  בנימין זיני:

 :הצבעה
 יגאל שמעון, חיים שאבי, משה חנוכה, יואב רוזן, יגאל הררי, מאיר חלוואני, עדי  בעד )פה אחד(: 11

 כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן ברמוחה, אמיר                           
 

 112/18החלטה מס' 
 לפקודת העיריות: 211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 

 סעיפים תקציביים:
 בי"ס חגים השתת ממשלה  – 1313910920בי"ס חגים השתת תושבים,  – 1313910420

 )בהתאם לנספח א'(.
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 אנחנו לא יודעים מה הצפי, ברגע שאנחנו רואיםשמרני קצת, כי 

אותה מידה זה תקבולים והכנסות אנחנו נתאים את עצמנו בהתאם לזה. ב

  -יכול היה גם להיות

  -יש תכנית... לכמה גנים הם מכניסים את זה, מה זה :אמיר כוכבי

 לא, אבל אתה לא יודע להגיד כמה ירשמו באותו חוג במהלך השנה. בנימין זיני:

  )מדברים יחד(

 ... אני לא הבנתי.   מאיר חלוואני:

נובע גם מזה שאנחנו השנה אני אסביר, חלק מההפרש הזה הע :יוליה מרקובסקי דכון הזה 

בעצם מבחינת הגבייה  2017בשנת הלימודים שהתחילה בספטמבר 

מההורים עברו לשיטה אחרת, זה כבר לא היה תשלום רק בצ'קים, עברו 

התשלום של ₪.  79-גם לתשלום דרך האינטרנט והסכום היה כולל את ה

הורים לשלם סך הכול סל התרבות שכל הורה שילם נתנה גם אפשרות ל

את זה במספר תשלומים. ההכנסה מבחינת ספרי הנהלת חשבונות של 

העירייה נרשמת ברגע שמקבלים אותה. ולכן אם חלק מההורים, זאת 

, אם חלק 2017אומרת זה צפי שמאוד קשה לצפות אותו בספטמבר 

ל  1תשלומים ולא משלמים בתשלום  3-מההורים דוחים את התשלומים 

שעשו שנה לפני, אז אנחנו לא יכולים לעשות אומדן כמו שהיה נהוג או 

. זה בפועל לפי מה 10%שהוא על השקל או אפילו קרוב בסטייה של 

 . 2018עד יוני  2017שגבינו מההורים עבור שנת הלימודים בספטמבר 

 מה זה?  :אמיר כוכבי

 מראש.  זה הפעילות שניתנת במסגרת גן ילדים, זה לא שזה דורש רישום :יוליה מרקובסקי

 . 2017-זה לא כמו שאמרת מ עדי ברמוחה:

  מה זאת אומרת? :יוליה מרקובסקי

 . 2017-שייך ל 2017 עדי ברמוחה:

  -כן, אבל ההכנסה :יוליה מרקובסקי

 זה שנת הלימודים.  :דר' יואב רוזן

 3כשאת משלמת ההכנסה נרשמת לפי מועד התשלום, אם הם עשו  :יוליה מרקובסקי

ה בדרך כלל באוקטובר, שני בנובמבר ועכשיו היה גם תשלומים אחד הי

 במאי עוד אחד, אי אפשר לצפות לזה בספטמבר את הסכום המדויק. 

אבל אם זה לא חוג וזה נמצא בתוך המסגרת של גני הילדים, זה אומר  :אמיר כוכבי

 שכל גני הילדים ירשמו. 

רה בהכנסה, ההכנסה היא כן, זה אני מסכימה איתך, העניין הוא שההכ :יוליה מרקובסקי
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תשלומים ואני לא יודעת  3-בעל בסיס תשלום בפועל. אם ההורה שילם 

לצפות את זה בספטמבר בכמה תשלומים הוא ישלם, אז החלק של 

, אני לא יכולה 2018-אני מכניסה רק ב 2018-התשלומים שהוא משלם ב

ה , וזה לא משנה מה כמות הילדים, ז2017להכניס את זה בתקציב של 

 מושפע גם מאיזה אופן תשלום ההורים בוחרים. הסברתי מספיק ברור? 

 אוקיי?  יגאל שמעון:

  -לא מצליח להבין איך בן אדם משלם  מאיר חלוואני:

 תודה.  יגאל שמעון:

תשלום, כאילו אפשרתם את זה? לא  2018תשלומים ובמאי  2 2017-ב  מאיר חלוואני:

 הבנתי. 

ברישום, אני חושבת שזה, שוב אם אתה  2017-שלום אחד בכן, היה ת :יוליה מרקובסקי

צריך תשובה מדויקת על תאריכים אני אחזיר לך בהמשך, אבל בעיקרון 

זה היה באוקטובר היה תשלום ראשון, בינואר היה תשלום שני ועכשיו 

לקראת סוף שנה יש את התשלום השלישי. יכולת גם לבחור לשלם הכול 

 פשרות שניתנה להורים. באוקטובר, זאת אומרת זו א

, תקריא את סעיף 9אוקיי חברים מי בעד? פה אחד? תודה אישרנו. סעיף  יגאל שמעון:

9 . 

 

 

 

 

 

 

 

 זה תכנית של משרד החינוך.  :יוליה מרקובסקי

הכנסות הגדלת  הממשלה תכנית של משרד החינוך, פרויקט סלע בשיתוף בנימין זיני:

 ₪.  100,000של 

 סעיף? מספר  יגאל שמעון:

  -1329מספר סעיף  בנימין זיני:

 מה זה סלע?  יגאל הררי:

 :הצבעה
 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, יואב רוזן, יגאל הררי, בעד )פה אחד(: 12

 מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן                           
 

 113/18החלטה מס' 
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 )בהתאם לנספח א'(. תכנית פעמה – 1317670421סעיף תקציבי  
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 , תסבירי להם סלע. 1329310420 בנימין זיני:

  -כן, אני אקריא לכם :יוליה מרקובסקי

  -לא, לא, רגע, רגע. התבלבלת תעלה שוב יגאל הררי:

 . 1326400993סליחה,  בנימין זיני:

 כן.  יגאל הררי:

 סליחה.  בנימין זיני:

 סלע כן.  יגאל שמעון:

 מה זה סלע?  יגאל הררי:

אז אני אקריא לכם תשובה של אגף התרבות והחינוך. "תקנת סלע הינה  :יוליה מרקובסקי

תכנית אשר מתוקצבת על ידי משרד התרבות והחינוך לחיזוק פעילות 

אופציות או פסטיגל  2תרבות בקרב בני נוער ואוכלוסיות חלשות. לתוכנית 

זמה חינוכית המעודדת את נושא התרבות. מכיוון שהוד השרון גדול או יו

מדורגת במדד סוציו אקונומי גבוה איננו יכולים לממש את האופציה 

יוזמה חדשה אשר אנו מקדמים  הראשונה. התוכנית אשר אושרה לנו היא 

בתחום המוסיקה. אנו קראנו לתוכנית שרים עם מסרים. בכל חודשיים 

אמן, הראשון יהיה נועם בנאי בנו של מאיר בנאי  הרכבי נוער עם 2יפגשו 

ז"ל ומדריך תיאטרון, יבחרו מסר משמעותי כמו קבלת אחר, אהבת הארץ 

  -"וכדומה. ובסוף החודשיים יעלו מופע

נו.  יגאל הררי:  סתם חרטה ברטה 

"אשר יכלול שירים אותם ליווה אמן אשר מתאימים למסר ולקטעי  :יוליה מרקובסקי

כתבו והתאמנו עליהם יחד עם מדריך תאטרון הילדים.  הקישור אותם

"ומחלקת ₪,  100,000-זה ה₪",  100,000-משרד התרבות תומך בפעילות בכ

זאת אומרת אנחנו כעירייה ₪."  30,000נוער מתוקצבת בעוד תוספת של 

₪  100,000-אתם תראו את ה₪.  130,000ומוציאים ₪  100,000מקבלים 

ו ₪ 100,000-פה כהכנסה ו אגף התרבות ₪  30,000-תוספת בהוצאות 

  -מוציאים את זה מהתקציב השוטף שאושר

 נכון?  2018-, לא חייבים לעשות ב2019-אפשר לעשות את זה ב יגאל הררי:

 . 2018זה ההתחייבות של משרד התרבות, הוצאה לשנת  :יוליה מרקובסקי

נגד.  יגאל הררי:  לא חשוב, נגד, 

 על מה?  יגאל שמעון:

 שנת בחירות.  ל הררי:יגא

 לא הבנתי.  יגאל שמעון:
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 שנת בחירות. פסטיבלים בשנת בחירות זה לא דבר טוב.  יגאל הררי:

 מה זה פסטיבלים?  יגאל שמעון:

.  יגאל הררי:  עזוב נו

 זה לנוער.  משה חנוכה:

יוזמה חינוכית ומעודדת.  :יוליה מרקובסקי  אבל זה לא פסטיבלים זה 

ונוער. איך הג יגאל שמעון:  עת לזה? זה חינוך 

 הפסטיבל לא מאושר לנו.  :יוליה מרקובסקי

 תעלה את זה להצבעה.  יגאל הררי:

 טוב, אין לי בעיה, מי בעד?  יגאל שמעון:

 פה אחד.  חיים שאבי:

 אין פה אחד.  יגאל הררי:

יגאל הררי מתנגד, כולם הצביעו בעד, יגאל הררי. מאיר יש לי רוב עכשיו  יגאל שמעון:

 על הכול, אתה רוצה להצביע על הכול וזהו? לא. טוב בואו נמשיך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יודע את  מאיר חלוואני:   -אתה 

 סתם בצחוק, בצחוק, אני אוהב אותך.  יגאל שמעון:

אז תגיד שזה בצחוק כי אנחנו ישבנו בוועדת הכספים, ואני הייתי בעד כי   מאיר חלוואני:

כלום. אבל צריך להתנהג כמו שצריך, יש  אני לא נגד חינוך, ואני לא נגד

 איזה שהוא קוד של התנהגות זה הכול. 

 :הצבעה
 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, יואב רוזן, אופיר טואיל, מאיר  בעד : 11

 חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן             

 : יגאל הררינגד 1
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מאיר, מאיר, אני עכשיו רציני, אין פה עניין פוליטיקה אופוזיציה,  חיים שאבי:

 קואליציה. 

 נכון, מסכים.   מאיר חלוואני:

  -שימו אותו על השולחןדקה, יש איזה משהו שמפריע לכם?  חיים שאבי:

 שמתי אותו, שמתי אותו על השולחן.   ואני:מאיר חלו

 סעיפים?  100דקה, אבל סתם לבלבל את המוח עכשיו עם  חיים שאבי:

 אתה רוצה לשמוע?   מאיר חלוואני:

. חיים שאבי: .  יש לנו חוגי בית, יש לנו ללכת לציבור.

  -אתה התחלת רציני  מאיר חלוואני:

 לא, לא, רציני.  חיים שאבי:

 והלכת למקומות לא נכונים.   מאיר חלוואני:

 לא, אני צוחק, אני צוחק.  חיים שאבי:

 זה לא יפה.   מאיר חלוואני:

 לא, אני צוחק.  חיים שאבי:

 זה זלזול, חבל.   מאיר חלוואני:

.  חיים שאבי:  לא, אני אומר בואו אמיתי

  -אני אמרתי מלכתחילה איפה הבעיה שלנו  מאיר חלוואני:

  -ה סעיף ברשימה הזואם יש איז חיים שאבי:

 ... שזה התנהל, זה הכול.  מאיר חלוואני:

  -מאיר, אם יש סעיף חיים שאבי:

  -יש סעיף שיש לכם יגאל שמעון:

  -בואו נעלה אותו על השולחן חיים שאבי:

.  יגאל שמעון:  תגיד נו

  -מי שרוצה להתנגד יתנגד, מי שלא חיים שאבי:

. יגאל שמעון: .   חבל, בשביל מה עכשיו.

 אני אמרתי לכם, הדרך שבה אתם מתנהלים היא ההתנגדות, לא הסעיפים.   מאיר חלוואני:

 של מה?  יגאל שמעון:

 אני אסביר לך של מה.  מאיר חלוואני:
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  .18:10-מ יגאל שמעון:

לא, אני אסביר לך של מה. זה מתחיל מזה שאם אתה מקיים ישיבה שלא  מאיר חלוואני:

ים חשיבות. שכחתם את הישיבות של המניין, מן המניין, סימן שיש לדבר

לא מעניין אתכם, שרפתם את העיר, זהו חרשתם את הכבישים, לא יודע מה 

עשיתם, חבר'ה נעלמתם, אין ישיבות מועצה, אין תגובות, אין מענה, אין 

שום דבר. אז בואו נעשה עכשיו את הבחירות וזהו תזכו שוב פעם. אבל 

ברצינות, לעשות טובה שמישהו בא, להגיד  להביא אותנו לפה לא להתייחס

שאנחנו גם לא בסדר ושורפים את הכסף של עובדי העירייה, ובסוף 

כשאנחנו רוצים להצביע במכה אחת בשביל לגמור את זה, אתם חוששים, 

 למה? 

 לא חוששים.  יגאל שמעון:

 אתה חששת.  מאיר חלוואני:

 לא.  יגאל שמעון:

 חששת.  מאיר חלוואני:

 לא חששתי.  מעון:יגאל ש

 כי אצלנו זה היה אנטי, אז הנה קיבלת את התשובה.  מאיר חלוואני:

.  חיים שאבי:  ועכשיו בואו חבל על הזמן

 לא, אני לא חבל לי על שום זמן, אני באתי להיות בישיבת מועצה.  מאיר חלוואני:

  -לא, אבל שאלה בדרך כלל מעלים את הכול חיים שאבי:

 לא רוצים?  אז אתם יגאל שמעון:

 בשגרה העלינו את הכול.  חיים שאבי:

 חיים אתה יודע את התשובות שלי, ישבנו בוועדת הכספים קיבלת, נכון.  מאיר חלוואני:

.  חיים שאבי:  אישרת את הכול, אז יאללה אז בוא חבל על הזמן

  -הטענה שלך היא בעיקר למי? צריכה להיות לראש העיר אביבה גוטרמן:

  לא. מאיר חלוואני:

  -ראש העיר לא פה אביבה גוטרמן:

  לא רק. מאיר חלוואני:

זה לא מעניין אותו, יש לו את כל האינטרס לא לעשות שום ישיבה בהמשך,  אביבה גוטרמן:

  אז מה נראה לך, על מה אתה מתלונן?

  -אני רוצה לענות לך, מבחינתי מאיר חלוואני:
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 זהו.  אביבה גוטרמן:

  רו הם חלק מהתהליך.עושה דב מאיר חלוואני:

יש בחירות, הוא לא ייתן במה לאף אחד. מה נראה לך, אתה יכול להילחם  אביבה גוטרמן:

  בשביל זה. אתה רוצה להילחם בשביל זה?

  -קודם כל אני מאיר חלוואני:

עזוב אתה לא יודע את הדברים כאילו אתה תמים, הוא לא ייתן לך במה,  אביבה גוטרמן:

אחד פה במה, הוא הולך, נראה לי שככה כל ראש עיר הוא לא ייתן לאף 

  כנראה שפורש מתנהג, לא נראה לי שזה דבר שונה.

אז אני מרשה לעצמי להשאיר לי קצת תמימות ותום, תום לב וניקיון  מאיר חלוואני:

  כפיים.

  -עידן התמימות אביבה גוטרמן:

 תם.  מאיר חלוואני:

 מזמן תם.  אביבה גוטרמן:

 תם.  י:מאיר חלוואנ

 כן.  אביבה גוטרמן:

ן חיים שאבי:   -טוב, לעצם העניי

אני מציע לדחות את כל הדיון הזה לאחר הבחירות. זה לא סוף שנת  יואב רוזן:

תקציב זה יהיה דצמבר, אפשר יהיה לעשות שינויים שהגזבר מבקש 

 בניחותא בשקט. 

.  חיים שאבי: .  אתה יודע מה השינויים הבאים הייתי.

אין שינויים הבאים, לא יהיו שינויים. אני עוד מחכה להתחייבות שבגינה  :יואב רוזן

הצבעתי על התקציב ואישרנו אותו, בזכות הרוב שאני נתתי לקואליציה 

ניידות שישמרו עלינו בלילה, ולהקטין את מספר הפריצות והגניבות  2-ל

 שמתבצעות פה בעיר, אז מה? 

 ליסטי עכשיו, אתה מבין? יואב יגידו לך שזה פופו מאיר חלוואני:

 כן, סחיטה פוליטית כבר אמרו לי.  יואב רוזן:

 אתה מכיר את זה.  מאיר חלוואני:

 כבר אמרו לי.  יואב רוזן:

ב יגאל שמעון:   -חבל הצבעתם על זה 

  -אין לי בעיה אביבה גוטרמן:



 16.5.18מיום  8/18ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
 
 

    32 
 

 אז למה נגד?  יגאל שמעון:

 דקות הפסקה.  5אנחנו מציעים  מאיר חלוואני:

לא, אז בוא אתה רוצה להצביע על הכול? אתה רוצה להצביע על הכול?  שמעון:יגאל 

 יואב, אתה רוצה להצביע על הכול? 

.  יואב רוזן: .  מה שחייבים.

 אתה רוצה להצביע על הכול?  יגאל שמעון:

 לא, כשאני רציתי אתה לא רצית.  מאיר חלוואני:

 אני שואל עכשיו.  יגאל שמעון:

  -י רוצה להתייעץ רגעאז אנ מאיר חלוואני:

 בוא שב.  יגאל שמעון:

 דקות זה הכול, מה הבעיה?  5תן לי  מאיר חלוואני:

 אתם רוצים להתייעץ ביחד?  חיים שאבי:

.  5כן, תן לנו  מאיר חלוואני: .  דקות, אתה יכול.

 אני יכול להתייעץ איתך?  חיים שאבי:

 שאני אוהב אותך.  אתה תמיד יכול להתייעץ איתי. אתה יודע מאיר חלוואני:

נו.  יגאל שמעון:  מאיר, בוא נצביע על הכול 

.  אביבה גוטרמן: .  לא, זה מעצבן, זה מעצבן.

 מאיר, מה אתה אומר?  יגאל שמעון:

 הפסקה.  מאיר חלוואני:

 דקות הפסקה.  5אוקיי,  יגאל שמעון:

  *** הפסקה ***

וח את הישיבה שוב? חברים, מאיר אני ממשיך את הישיבה, אפשר לפת יגאל שמעון:

 איפה עדי? 

 לא משנה, מי שפה פה. אפשר לקרוא לעדי?  :חיים שאבי

 כן.  :???

דקות, ולאחר  5הנה היא באה. טוב חברים, לאחר שביקשתם הפסקה של  יגאל שמעון:

עד  10אנחנו נעלה להצבעה עכשיו את יתר הסעיפים מסעיף התייעצות 

  -סעיף

  -130לא, לא, עד סעיף  יגאל שמעון:
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 לא, לא, לא הכול כמקשה אחת, לא הכול כמקשה אחת.  עדי ברמוחה:

 מקשה, מקשה.  :חיים שאבי

 לא, אז יש לי הסתייגויות.  עדי ברמוחה:

  -אז תגידי לי מה את לא, חוץ מסעיף יגאל שמעון:

 יש משהו הסתייגויות תשאלי.  אביבה גוטרמן:

  -רק שנייה יגאל שמעון:

 גות שלך? באיזה סעיף? מה ההסתיי חיים שאבי:

 חוץ מסעיף, איזה סעיף את מדברת?  יגאל שמעון:

  -קודם כל עדי ברמוחה:

 אוקיי, תגידי איזה סעיף זה.  יגאל שמעון:

 . 35סעיף  עדי ברמוחה:

  -35אוקיי, חוץ מסעיף  יגאל שמעון:

 רגע, אני רוצה לשאול רגע.  עדי ברמוחה:

 בבקשה, בבקשה.  יגאל שמעון:

 רגע, מאיר מבקש.  וחה:עדי ברמ

 כן מאיר.  יגאל שמעון:

 אם... את הכול אז תעשה את הכול מהתחלה.  אמיר כוכבי:

  -180עד  1-מהתחלה ממהתחלה אין עד עכשיו, אתם רוצים את הכול  מאיר חלוואני:

 כבר הצבעתם לגבי הסעיפים.  :אבידע שדה

כול ואז אמרו לא. עכשיו כן, אבל האופציה הייתה קודם להציג את ה מאיר חלוואני:

  -אתם מבקשים

  -אז אנחנו מחזקים את ההצבעה מה הבעיה, מחזקים חיים שאבי:

 . 3אוקיי בסדר מסעיף  יגאל שמעון:

 ... אתם רוצים להצביע על הכול, אז בואו נצביע על הכול.  מאיר חלוואני:

 אוקיי, חוץ מאיזה סעיף? עדי, איזה סעיף את לא רוצה?  יגאל שמעון:

רגע, השאלה אם התחלנו להצביע על סעיף סעיף, באמצע אפשר לשנות  עדי ברמוחה:

 למקשה אחת? 

.  יגאל הררי: .  מה אתם מחליטים.

 זה לא משנה בחייכם.  חיים שאבי:
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 איזה סעיף אתם מבקשים להסיר.  יגאל שמעון:

 קודם כל שאלה.  עדי ברמוחה:

 בבקשה.  יגאל שמעון:

 בסוף.  110, 1621 35סעיף  עדי ברמוחה:

 כן.  בנימין זיני:

פלוס, זה  1ניוד עובד ממחלקת גבייה, אבל יש פה בשינוי משרות  עדי ברמוחה:

 ממחלקת גבייה או למחלקת גבייה? 

זה עובדת שכרגע מתוקצבת במחלקת הגבייה ופורמלית היא שייכת  בנימין זיני:

 . 0לגזבר, היא ת"פ שלי, ואנחנו רק עושים ניוד, זה סכום 

 כן בסדר, אבל אני רוצה לדעת את הסמנטיקה.  די ברמוחה:ע

 מגבייה לגזברות.  חיים שאבי:

מהגבייה לגזברות, רק מעבירים את התקן מהגבייה לגזברות, אין פה  בנימין זיני:

 משמעות כספית. 

 ... 41בשורה  :יוליה מרקובסקי

 יש עוד שאלה?  אביבה גוטרמן:

 , שזה מהגבייה. 1ינוס מ 41את רואה בשורה  בנימין זיני:

 כן, ראיתי את זה, ראיתי.  עדי ברמוחה:

 עוד מה?  יגאל שמעון:

 ניוד עובד ממחלקת גבייה לאן הוא עובר?  36ויש את שורה  עדי ברמוחה:

 זה אותו אחד.  :יוליה מרקובסקי

 זה זה? זה זה?  עדי ברמוחה:

  -זה אותו אחד. מפה הוא עובר משם יגאל שמעון:

ל :עדי ברמוחה   -זה לא מ -אז זה 

 זה מהגבייה לגזברות.  בנימין זיני:

 . -זה ל 35-וב 36-ב -זה מ עדי ברמוחה:

  -36וגם  35לא, לא, גם  :יוליה מרקובסקי

 יש כמה סעיפים שמעבירים לא מעבירים סעיף אחד.  בנימין זיני:

מביאה לפה הם שניהם סעיפים של הגזברות, אז אני  36-ו 35-כיוון ש :יוליה מרקובסקי

 מהגבייה. 
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 היה צריך בשינוי משרות לעשות פה אחד.  עדי ברמוחה:

 למה?  בנימין זיני:

  -לא, המשרות הם רק בסעיף של שכר קובע :יוליה מרקובסקי

  -אתה רואה בשינויי משרות בסך הכול תוספת של עדי ברמוחה:

. זה 41-היא ב שזה התוספת וההפחתה 35לא, לא, תסתכלי רק על סעיף  בנימין זיני:

 רק... משרה בין הגבייה לגזברות. 

 איפה?  36-אוקיי, וב עדי ברמוחה:

  -העלות של השכר של העובד מורכבת :יוליה מרקובסקי

 מכמה סעיפים.  בנימין זיני:

ל :יוליה מרקובסקי נוספות  3-אנחנו מפרידים את זה  סעיפים, השכר הקובע, השעות 

 והכוננות. 

 , נכון? 41-עבר ל זה 35-ה עדי ברמוחה:

 . 35-עבר ל 41-ה :יוליה מרקובסקי

 בסדר.  עדי ברמוחה:

  -42עכשיו  :יוליה מרקובסקי

ו עדי ברמוחה:  ? 36-עכשיו רגע 

 . 36-עבר ל 42 :יוליה מרקובסקי

  -הא אוקיי, אז זהו שלא כתוב פה עדי ברמוחה:

  -42-ו :יוליה מרקובסקי

 . 1י משרות לא רשמתם פה את האחד ומינוס תני לי רגע יוליה, בשינו עדי ברמוחה:

לא, השינוי משרה  מופיע רק בשכר הקובע. השכר מורכב משכר קובע,  בנימין זיני:

סעיפים. אבל המק"ט עצמו התקן עצמו  3משעות נוספות ודברים נלווים, 

  -הופיע רק בסעיף של

 של השכר הקובע.  עדי ברמוחה:

 בדיוק כן.  בנימין זיני:

 הבנתי. תכנון עיר ליסינג תפעולי.  ה:עדי ברמוח

  -למנהל בנימין זיני:

י  עדי ברמוחה: בגלל כל השינויים שיש פה בכל מיני סעיפים של ליסינג תפעולי אנ

 מבקשת לקבל את התקציב עם החלוקה של הליסינג התפעולי לפי

 מחלקות. 
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 נשלח לך אותו.  בנימין זיני:

 לגבי זה.  כי כבר יש עדכון משמעותי עדי ברמוחה:

 נשלח לך את זה.  בנימין זיני:

איך זה מול המכרז, מימון של הגדלת  47-ו 46אני מבקשת לדעת סעיפים  עדי ברמוחה:

היקף שירותי פינוי אשפה ותוספת פועל רביעי ומשאית לפרקי זמן לפי 

 הצורך בשטח, מה היקף המכרז פה? 

ט בזה, כי צביקה לא נמצא פה, אני אתן זה, מי שישלים אותי, אתה שול בנימין זיני:

צביקה בחו"ל... אתה שולט בזה? בגדול השינוי נובע מהסיבה שבחלק 

מהאזורים בעיר בעיקר בבתים צמודי קרקע נדרש תוספת פועל למשאית. 

 זה כדי לצמצם עד כמה שניתן את השארת הפחים בחוץ. 

  -כניסת משאית :חנה גולן

אני שואלת איך זה מול המכרז, איך זה בהלימה אין לי בעיה עם הפעולה,  עדי ברמוחה:

 למכרז. 

מבחינת ההיקפים זה במסגרת ההיקף של המכרז. אני יכול להגיד את  בנימין זיני:

אם אני לא טועה. וזה נכלל במסגרת הזאתי, לא  25%ההיקף של המכרז, 

 חרגנו מגבולות המכרז. 

 לא חרגנו, זאת הייתה השאלה.  עדי ברמוחה:

 אפשר להעלות להצבעה?  חיים שאבי:

 רגע, מה אתה ממהר.  עדי ברמוחה:

  )מדברים יחד(

 בואו נמשיך, כן חברים.  יגאל שמעון:

לפי ההסכם, ממתי  5%שכר דירה אולם תרבות, עליה של  90סעיף מספר  עדי ברמוחה:

 ההסכם? 

 , תכף בדקנו את זה, שנייה. -ההסכם למיטב זיכרוני מ בנימין זיני:

  -אני רוצה להזכיר לכם שבישיבת כספים ביקשתי לדעת ן:אביבה גוטרמ

 וזה צורף.  : יוליה מרקובסקי

 איפה זה?  אביבה גוטרמן:

 זה צורף לפרוטוקול הרשימה של כל האירועים עם תאריכים.   :יוליה מרקובסקי

  -אומר חיים שאבי שאנחנו שבעים  מאיר חלוואני:

פותחים את המיילים, לא רואים דואר,  אני אגיד לכם מה, אתם כבר לא חיים שאבי:
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 לא כלום. 

 לפחות ליוכי אני מאמין.   מאיר חלוואני:

 יש פירוט שנשלח, פירוט של כל האירועים.  בנימין זיני:

 אני זה גם קרה לי באיזו תקופה מסוימת.  חיים שאבי:

 . 2016-ו 2017כן, של שנתיים  :יוליה מרקובסקי

 ממתי ההסכם?  עדי ברמוחה:

 רגע אני בודקת.  :ליה מרקובסקייו

 זה היה צריך להיות מתוקצב בכלל בתקציב.  יגאל שמעון:

  -בדיוק בגלל זה אני שואלת לגבי ההסכם עדי ברמוחה:

 כי לא שמו לב לחוזה.  יגאל שמעון:

 אם ידענו על זה לפני כן.  עדי ברמוחה:

 לא שמו לב להסכם.  יגאל שמעון:

 טעות סופר.  חיים שאבי:

 טעות סופר.  ל שמעון:יגא

.  עדי ברמוחה:  אם ההסכם היה לפני

 טעות סופר.  יגאל שמעון:

 אבל אל תגיד טעות סופר. חיים איך אני אוהבת את זה.  עדי ברמוחה:

 זה אני אמרתי טעות סופר.  חיים שאבי:

 כי ההסכם סביר להניח שהיה לפני התקציב.  עדי ברמוחה:

 לתוספת. כן, אבל לא שמו לב  יגאל שמעון:

 הא לא שמו לב, בכספים אין דבר כזה לא שמו לב.  עדי ברמוחה:

לא שמו לב לחוזה, מה את רוצה? אבל בתקציב הוא היה צריך להיות  יגאל שמעון:

 , ולא שמו לב. 5%מותאם שיש עלייה של 

 טוב חברים אפשר להעלות? אפשר להעלות?  חיים שאבי:

 , יש כמה סעיפים של הסתייגות.  לא, לא, אבל יש פה בנוסף עדי ברמוחה:

 מה?  חיים שאבי:

אני אגיד את הסעיפים של ההסתייגות שגם אם תתנו תשובה אני לא  עדי ברמוחה:

מסכימה איתה. אבל אני רוצה רגע לדעת על ההסכם, אני רוצה גם לקבל 

 נבחרת כדורסל הדרים שכר מאמן, מה הסיפור פה?  97תשובה לגבי 
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 ובה אני שאלתי את זה נכון? יש תש :מאיר חלוואני

 יש תשובה של איציק בן דור.  חיים שאבי:

 אז בסדר, אז אני אשמח לשמוע אותה.  עדי ברמוחה:

 זה צורך לך בחומר.  חיים שאבי:

 לא קראתי.  עדי ברמוחה:

  -את רוצה תשובה של בנימין זיני:

 גם ההסכם כן.  עדי ברמוחה:

..  מנהל רשות הספורט לגבי בנימין זיני: השכר מאמן. "בשנים האחרונות קיים סעיף.

ביקשה  2017-לתשלום שכר מנהל כדורסל של נבחרת בית ספר. החל מ

מנהלת התיכון להעביר את התקציב מסעיף הכדורסל לצורך הגדלת 

שהיה מושקע יותר משנים קודמות.  20-ל.ש.י.ר ה תקציב אירוע מרוץ

הדרים לקח על עצמו  וןהשינוי התקציבי בוצע באישורו של הגזבר. תיכ

עלתה הקבוצה של תיכון  2018הקבוצה בשנה זו. טיפול בנושא אימון 

הדרים לליגת העל לבית ספר, דבר שלא היה ניתן לצפות מראש. וסעיף זה 

 מיועד כאמור לשכר מאמן הקבוצה, ציוד ספורט והסעות." 

 אוקיי הבנתי.  עדי ברמוחה:

 ה. הגדל₪  300,000בלפיד יש  יגאל הררי:

 מה זה ועדת תסקירים?  עדי ברמוחה:

 הגדלה? לא שמעתי. ₪  300,000רגע, מה עם לפיד  יגאל הררי:

 כי גדלו שמה, גדלו תלמידים להרשמות.   מאיר חלוואני:

 שלחו לכם במייל.  חיים שאבי:

 השכר של מאמן הכדורסל ירד מיוזמות ספורט.  עדי ברמוחה:

 . כן, זה ניודים פנימיים חיים שאבי:

 ₪.  122,000ועדת תסקירים מה זה?  עדי ברמוחה:

.  בנימין זיני: .  זה פעילות של הרווחה בהתאם להכנסה של, יש את זה גם.

 מה? מה?  עדי ברמוחה:

.. זה פעילות של רווחה.  בנימין זיני:  זה מול שורה.

 ועדת תסקירים זה פעילות רווחה?  עדי ברמוחה:

  -כן, כנגד הכנסה בנימין זיני:

 תסקיר, תסקיר.  חיים שאבי:
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יודעת מה עדי ברמוחה:   -אז אני לא 

את רואה הגדלת הכנסה בהתאם לתקצוב משרד הרווחה, זה  21בעמוד  בנימין זיני:

 המצ'ינג שלנו. 

 כן, אבל שאלתי מה זה ועדת תסקירים.  עדי ברמוחה:

 אני אשאל עכשיו.  :יוליה מרקובסקי

 יאליות. תסקיר של העובדות סוצ חיים שאבי:

ועדת תסקירים, יושבים בבתי משפט כל התסקירים שנותנים עובדים  יגאל שמעון:

 סוציאליים. 

 כל הליוויים לכל המקרים.  חיים שאבי:

נו.  יגאל שמעון:  כן, כן, כל מה שליוויים יש תקציבים 

 אפשר להעלות?  חיים שאבי:

 טוב, אפשר להצביע.  יגאל שמעון:

  -הסתייגות רגע, יש לי עדי ברמוחה:

 באיזה סעיף?  יגאל שמעון:

 אני מסתייגת, נדב גם אתה.  92סעיף  עדי ברמוחה:

 אוקיי, מה עוד?  יגאל שמעון:

 . 92 עדי ברמוחה:

 אוקיי.  יגאל שמעון:

  -88, 92-נדב ואני מסתייגים מ עדי ברמוחה:

 זה הקטנה זה לא הגדלה.  בנימין זיני:

.  עדי ברמוחה:  נכון

 אוקיי.  בנימין זיני:

 בסדר, בסדר, בסדר.  יגאל שמעון:

  -75 עדי ברמוחה:

אני אגיד את הכול, רק שנייה, אני אגיד לכם בסוף. תגידי מה את אומרת  יגאל שמעון:

  -88כן. 

  אז אני אתחיל מהתחלה בסדר? עדי ברמוחה:

 כן בבקשה.  יגאל שמעון:

  ולי הסתייגות.תכנון עיר ליסינג תפע 55בסדר עולה. סעיף  עדי ברמוחה:
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 הלאה.  יגאל שמעון:

ונוף הוצאות רכב. סעיף  60סעיף  עדי ברמוחה: ליווי ילדים  88, סעיף 76, בסעיף 75גנים 

  -בהסעות

 למה?  :חיים שאבי

 למה?  יגאל שמעון:

 למה אתה מקטין?  עדי ברמוחה:

 סליחה?  יגאל שמעון:

 ₪.  90,000-הקטנה ב עדי ברמוחה:

 ₪.  90,000-ין באתה מקט נדב דואני:

 זה לפי הצורך.  :חיים שאבי

 מעבירים את זה לשכר.  בנימין זיני:

. לרווחה. :יוליה מרקובסקי   ... זה רווחה, רשום..

 מיון לשכר.  בנימין זיני:

 מיון עלות שכר של מלווים רווחה?  עדי ברמוחה:

  זה רווחה. :יוליה מרקובסקי

. נדב דואני:  מקטין

  -ד למטה יש שורהלא, תר בנימין זיני:

 איזה שורה?  נדב דואני:

 מלווים? לפגוע בלא להתנגד סתם, תבדקו למה אתם מתנגדים, אתם יכולים  :חיים שאבי

  -124-ב בנימין זיני:

 ואיפה הגדלה? ₪  90,000-הקטנה ב נדב דואני:

 יש תוספת.  121-סליחה, ב בנימין זיני:

 -אז זה בסדר, אני מוחק יגאל שמעון:

  -אז זה בסדר  מוחה:עדי בר

 ? 76, מה אחרי 76מחקתי, הלאה. אני אקריא לכם בסוף חכו. אוקיי,  88 יגאל שמעון:

 ₪.  200,000. פעילות נוער עירונית הקטנה של 92הוצאתי,  88 עדי ברמוחה:

 . זהו? 92אוקיי  יגאל שמעון:

 רגע, לא זהו שנייה.  עדי ברמוחה:
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ל יגאל שמעון:   , נכון?5-כרגע הגעת 

 . 5כן,  :בני זיני

 . 38גם סעיף  עדי ברמוחה:

 ? 38 יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

 מה זה?  יגאל שמעון:

 גזברות ליסינג תפעולי.  עדי ברמוחה:

 גזברות ליסינג תפעולי?  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

  -אוקיי, עוד משהו? חברים, אני מבקש להעלות יגאל שמעון:

 . 52גם  רגע, עדי ברמוחה:

 ? 52 יגאל שמעון:

כן, רישוי עסקים ליסינג תפעולי. איך מעבירים מעבודות קבלניות לליסינג  עדי ברמוחה:

  -תפעולי

  -לא, אז אני אסביר בנימין זיני:

 זה אותו דבר.  64סעיף  :יגאל הררי

 אתה מבין למה ביקשתי עכשיו את הריכוז של הליסינג?  עדי ברמוחה:

 מנהלי מחלקות?  2שילוט יש רגע ב :יגאל הררי

רגע, אני אסביר קודם כל זה. בעצם זה זכות של עובד ממנהל מחלקה  בנימין זיני:

לבחור בין אם לקבל הוצאות רכב במשכורת, וזה אומר שהעירייה משלמת 

בגין הוצאות הרכב, ביטוח, טסט פעם בשנה, לבין לקבל  ילו תשלום חודש

וני הזה, זה זכות של עובד, שזה רכב אישי צמוד. הפערים זניחים בש

 המדיניות העירונית, זה ההסטות התקציביות של ליסינג תפעולי. 

 רכבים בשכירות.  2אתה יכול להסביר מה קרה?  64 :יגאל הררי

 את לא רוצה? למחוק?  52עדי, אז  יגאל שמעון:

ו 3, יש 64סעיף  :יגאל הררי  רכבים.  2-עובדים בשילוט 

 רגע. רגע,  בנימין זיני:

 תוריד.  52אז  עדי ברמוחה:

 אוקיי.  יגאל שמעון:
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  -64לא, לא,  :יגאל הררי

 ? 64מה עם  יגאל שמעון:

 תוריד אז, על אותו עיקרון.  55גם  עדי ברמוחה:

 זה ליסינג.  38גם  בנימין זיני:

 זה ליסינג גם להוריד.  38 יגאל שמעון:

 מה זה?  :יגאל הררי

 רגע, עדי?  יגאל שמעון:

 לא.  י ברמוחה:עד

 להשאיר?  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

 אוקיי. מה שאלת יגאל?  יגאל שמעון:

 מה זה?  64 :יגאל הררי

 ? 64מה זה  יגאל שמעון:

 ₪.  54,000שילוט הוצאות רכב הגדלה של  עדי ברמוחה:

 מה השאלה יגאל? מה זה?  יגאל שמעון:

 מה זה?  עדי ברמוחה:

רכבים יש? למנהל ולסגן  2עובדים. אז  2-ובדים יש מנהלת וע 3יש שם  :יגאל הררי

  -ולמנהל או לפקח או למנהל ו

 למחלקה.  רכב עדי ברמוחה:

ווספות.  :יגאל הררי  ויש גם 

 לא, זה לא רכב, זה אחזקת רכב לפקחים רכיב של שכר.  :יוליה מרקובסקי

.  :יגאל הררי  לא, אני רואה ליסינג

 לא ליסינג. זה בשכר זה  בנימין זיני:

  -זה הרכיב של רכב 64, שורה של 64לא, אתה שאלת  :יוליה מרקובסקי

 בשכר, בשכר.  בנימין זיני:

 בשכר. זה לא ליסינג.  :יוליה מרקובסקי

 אני מתנגד.  :יגאל הררי

 ? 64 יגאל שמעון:
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 כן.  :יגאל הררי

 אוקיי. עוד משהו גברת עדי?  יגאל שמעון:

 ה להצבעה. אני מעלה את ז :חיים שאבי

למעט  131עד סעיף  10אני מבקש להעלות להצבעה את הסעיפים, מסעיף  יגאל שמעון:

  -סעיפים

 ההסתייגויות.  :חיים שאבי

 אלה כרגע אני לא מצביע עליהם. אני מוציא אותם, לא מצביע עליהם.  יגאל שמעון:

  -מה זה 99 עדי ברמוחה:

 ? 99מה זה  יגאל שמעון:

 גם רוצה להוציא.  אני 119 :יגאל הררי

  אירועי ספורט 99 עדי ברמוחה:

 אני רוצה להוציא.  119 :יגאל הררי

לליסינג האחרים שאת לא  38עדי רק ברשותך שאלה, מה ההבדל בין  בנימין זיני:

 מאשרת אם זה אותה זכות של עובד? 

  -תקשיבו רגע :חיים שאבי

 רגע חיים שנייה.  יגאל שמעון:

 הוא שאל שאלה, בני שאל שאלה. רגע,   מאיר חלוואני:

אם זה מדיניות עירונית, זה מדיניות עירונית, למה לעשות איפה ואיפה  בנימין זיני:

 בין עובדים? 

 . מה עוד? 38? מחקתי 38אז למחוק  יגאל שמעון:

 לאירועי ספורט, למה זה מיועד? ₪  8,000יש פה תוספת של  99שנייה,  עדי ברמוחה:

 . 99 יגאל שמעון:

 זה לפי רכישות בשוטף בפועל, זה עדכון רק.  נימין זיני:ב

 מה זה לפי?  עדי ברמוחה:

 שוטף בפועל, שינוי מינורי זה השלמות של רכישות בפועל, זה התאמה.  בנימין זיני:

 האירועים.  תלוי בגלל האומדן של האבטחה משתנה :יוליה מרקובסקי

 אל תתעסקו בזוטות.  :חיים שאבי

  -וקיי חבריםא יגאל שמעון:

 שנייה רגע, עברתם על הסעיף של מלגות וספורטאים? הקראתם אותו?  :יגאל הררי
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 איזה סעיף?  יגאל שמעון:

 יש פה הקטנה.  :יגאל הררי

 איזה סעיף?  יגאל שמעון:

 אני מתנגד להקטין את זה.  :יגאל הררי

 איזה סעיף זה?  יגאל שמעון:

 . 93שורה  :יוליה מרקובסקי

 .  93, תסבירו לו מה זה 93מה זה  :יגאל שמעון

 מלגות לספורטאים מצטיינים.  :יגאל הררי

  -זה לפי בפועל, זה מה :יוליה מרקובסקי

 זה מה ששולם.  יגאל שמעון:

  -הוחלט לחלק בנימין זיני:

 אבל אנחנו רק באמצע השנה.  :יגאל הררי

 לא, כבר חולק.  :יוליה מרקובסקי

 ק, זה יתרה תקציבית שיש שם. חולק כבר, חול בנימין זיני:

 זה תקציב מחלקים אותו.  :חיים שאבי

 אנחנו באמצע השנה אז למה להקטין את זה.  :יגאל הררי

 כבר חולק.  :חיים שאבי

 אבל לא נגמרה השנה.  :יגאל הררי

 לא קשור מחלקים פעם אחת בשנה, כבר חולק.  :חיים שאבי

  -טוב, אני חוזר ואני אומר יכול אחרת,קריטריונים יש זה, אתה לא יש  יגאל שמעון:

 . יגאל, אני לא מבין מה אתה עושה :אמיר כוכבי

  -למעט 131עד מספר  10מה? אני מצביע על כל הסעיפים ממספר  יגאל שמעון:

 למעט ההסתייגויות.  :חיים שאבי

 . 92-ו 76, 75, 64, 60למעט הסעיפים:  יגאל שמעון:

 צביעים. שעליהם אנחנו לא מ יגאל שמעון:

 לא, אנחנו מחריגים אותם ועליהם נצביע ושיתנגדו.  :חיים שאבי

 לא הבנתי.  :אמיר כוכבי

  -76, 75, 64, 60 עדי ברמוחה:
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 אני לא מצביע עליהם עכשיו.  יגאל שמעון:

 . 92-ו :עדי ברמוחה

עד  10אני לא מצביע עליהם כרגע, אני מצביע על כל הסעיפים ממספר  יגאל שמעון:

131-  

 אתה מסיר אותם? אתה מסיר אותם?  נדב דואני:

 מסיר אותם כרגע.  יגאל שמעון:

 מה זה כרגע?  נדב דואני:

 אני לא מצביע עליהם.  יגאל שמעון:

 אתה מתכוון להביא אותם בהמשך עוד פעם או שאתה מסיר אותם?  נדב דואני:

  -תחליטו אחרי זה, יכול להיות שיתחרטו יגאל שמעון:

 תה מסיר אותם? א נדב דואני:

 אני מסיר אותם.  יגאל שמעון:

 אתה מסיר אותם?  נדב דואני:

 . 10עוד פעם ממספר  יגאל שמעון:

 עד הסוף.  1-? סיכמנו שאם הולכים על הכול אז הולכים מ10למה   מאיר חלוואני:

 אבל הצבענו עליהם.  יגאל שמעון:

 אז מה אם הצבעתם?   מאיר חלוואני:

  )מדברים יחד(

  -60חברים, לבקשתכם אנחנו לא נצביע על הסעיפים:  שמעון: יגאל

 . 74 עדי ברמוחה:

 . 64 יגאל שמעון:

 לא.  עדי ברמוחה:

 מה?  יגאל שמעון:

  -60 עדי ברמוחה:

 . 64נו  יגאל שמעון:

 אוקיי.  עדי ברמוחה:

 . 75 יגאל שמעון:

 אגב למען ההגינות לא הצבענו.   מאיר חלוואני:
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 . 74גם  עדי ברמוחה:

 גם?  74 יגאל שמעון:

 הוא אמר פה אחד ואף אחד לא הרים את היד.   מאיר חלוואני:

 כן.  עדי ברמוחה:

 אז אם כבר אתה מדבר על החוקיות של העניין, אין.   מאיר חלוואני:

 . אוקיי אני חוזר. 128-ו יגאל שמעון:

  -אני אומר לך מאיר חלוואני:

אנחנו נצביע על כל  131עד  10קול דברים. מסעיף מאיר, אני אומר לפרוטו יגאל שמעון:

 . אוקיי? 128-ו 92, 76, 75, 74, 64, 60הסעיפים חוץ מהסעיפים: 

ואני חושב שאחרי זה, נוציא את ההסתייגויות ועל ההסתייגויות נצביע  :חיים שאבי

 אחד אחד. 

 עזוב, אני כרגע לא מצביע עליהם.  יגאל שמעון:

שמירה בגנים, אני לא רוצה להגיד אני מוציא, תצביעו נגד,  לא, אני צריך :חיים שאבי

 מה הבעיה? 

 אבל למה אני עכשיו גם, יגאל, אבל שנייה קודם כל בואו נעשה את הכול.  יגאל שמעון:

  -הרי מה שמוסכם מוסכם, מה שלא מוסכם :יגאל הררי

 אבל בוא קודם כל נצביע על זה.  יגאל שמעון:

 אין בעיה.  :חיים שאבי

 קודם כל בוא נצביע על זה, מי בעד?  גאל שמעון:י

 תצביע על ההסתייגויות קודם.  נדב דואני:

  -לא קודם כל ה :חיים שאבי

ל נדב דואני: יו"ר ועדת כספים אתה רוצה תצביע על מה שהיא הוציאה.  בקשת 

  הסתייגויות

 לא, אבל קודם כל בואו נצביע, הוא אמר כן.  יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(

.  יגאל שמעון: .  אבל בואו קודם כל נצביע.

 קודם כל מה לא.  עדי ברמוחה:

 לא, זה לא.  יגאל שמעון:

 קודם כל מה כן, אחרי זה נצביע מה לא.  :חיים שאבי
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  -קודם כל נצביע על עדי ברמוחה:

 מה שמוסכם קודם כל.  :חיים שאבי

 קודם כל נצביע על ההסתייגויות.  עדי ברמוחה:

  -ודם כל על מה שישק :חיים שאבי

 מה זה משנה?  אביבה גוטרמן:

 מה זה משנה?  :חיים שאבי

 בואו נצביע על מה שבעד קודם ואחרי זה ההסתייגויות, מה זה משנה?  אביבה גוטרמן:

 נכון.  :חיים שאבי

 מה זה משנה? לא מבין אתכם.  יגאל שמעון:

 אני מעלה מי בעד למעט ההסתייגויות?  :חיים שאבי

 מי בעד חברים?  עון:יגאל שמ

 מי בעד מה, לא הבנתי מה.  :יעל ברזילי

 כל הסעיפים למעט ההסתייגויות.  :חיים שאבי

. 128-ו 92, 76, 75, 74, 64, 60ללא סעיפים:  131עד  10קודם כל מסעיף  יגאל שמעון:

 יגאל שמעון, חיים שאבי, פה אחד תודה רבה. 

 

 

 

 

 

 

 ת. עכשיו לגבי ההסתייגויו :חיים שאבי

 . 60עכשיו אנחנו הולכים להסתייגויות אוקיי? סעיף מספר  יגאל שמעון:

 תן להם הסבר.  :חיים שאבי

 . 60מה זה? תגידו מה זה מספר  יגאל שמעון:

 הוא נתן הסבר.  עדי ברמוחה:

 דקה, ונעלה להצבעה כן כן לא לא, מה הבעיה?  :חיים שאבי

 ת רכב לעובדים. זה אחזקת רכב בשכר רכיב הוצאו בנימין זיני:

 :הצבעה

 ר חלוואני, עדי יגאל שמעון, חיים שאבי, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאי בעד )פה אחד(: 11
 ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן                           

 
 115/18החלטה מס' 

 לפקודת העיריות: 211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 
  .   128, 92, 76, 75, 74, 64, 60למעט מס"ד:  131עד מס"ד  10מס"ד    -בטבלת נספח א'
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דקה אני רוצה להגיד רגע משהו לגבי זה. מדובר על תוספת אחזקת רכב  :חיים שאבי

לכל הפקחים שמקופחים כבר מינואר ודוחים אותם מלפני, אז אם אתם 

 רוצים להתנגד תתנגדו. 

 כמה פקחים? כמה פקחים? נדב דואני:

  -אני הפוך, אני אומר לך גם :חיים שאבי

 פקחים? כמה נדב דואני:

 פקחים.  13 :חיים שאבי

ונוף.  עדי ברמוחה:  אבל זה גנים 

 אבל יש פקחים לא רק בפיקוח, יש גם בשילוט גם בשומה יש פקחים.  בנימין זיני:

 כל הפקחים.  :חיים שאבי

.  עדי ברמוחה: .  רגע, רגע, בגנים ונוף זה השכר.

 כן, כן.  בנימין זיני:

ספק מה שהצבענו קודם זה עבר, עכשיו אנחנו שנייה רגע, למען הסר  יגאל שמעון:

 מדברים על הסעיפים שהוחרגו. 

  -אני רוצה להבין, גנים ונוף הוצאות שכר עדי ברמוחה:

  -בסדר אני רוצה עכשיו :חיים שאבי

 זה פיקוח?  עדי ברמוחה:

לא, כי זה מרגיז אותי שאתם לא מבינים פה שמדובר על פרנסה של  :חיים שאבי

  -אנשים

  -חיים שנייה רגע :הררי יגאל

 לא שנייה, זה לא שנייה.  :חיים שאבי

  -אני רוצה להבין :יגאל הררי

  -אני אסביר דקה רגע :חיים שאבי

 אם זה השכר של הפקחים אנחנו צריכים לאשר את זה, זה לא קשור.  :יגאל הררי

  -בשביל זה ביקשתי :חיים שאבי

 זה שכר של הפקחים.  בנימין זיני:

 שכל דבר יעלה שאם אתם רוצים להתנגד תדעו על מה אתם מתנגדים.  :ביחיים שא

 חיים זה פקחים?  נדב דואני:

 כן.  :חיים שאבי
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 איש?  13סך הכול  נדב דואני:

 כן.  :חיים שאבי

 זה הגנים ונוף?  עדי ברמוחה:

 כמה זה?  :חיים שאבי

  -כמה תוספת נדב דואני:

 לא רק גנים ונוף.  :חיים שאבי

נו.  :ררייגאל ה  שנייה רגע 

 חלק כן, חלק.  :חיים שאבי

 עדי זה כול הפקחים.  :יגאל הררי

.  נדב דואני: .  כל הפקחים, מה התוספת.

 כל הפקחים?  :יגאל הררי

ונוף?  עדי ברמוחה:  כל הפקחים נכנס תחת גנים 

יש מספר מחלקות שיש בהם פקחים, זה יכול להיות בחנייה, יכול בשילוט  בנימין זיני:

פקחים שחלקם או שמשלימים להם  24כול בשומה. סך הכול כרגע יש י

תוספת או שנותנים להם מה שלא היה בכלל אף פעם, אני דווקא בגישתי 

 -האישית

נו.  :חיים שאבי  תעלה את זה להצבעה כבר יגאל 

  -האישית מגיע, למה? כי זה רכיב שכר בנימין זיני:

ונוף... ההגדלה הזאת  עדי ברמוחה:  כמה? זה פקחים?  54-של הגנים 

 . 2 :יוליה מרקובסקי

 . 2כן,  בנימין זיני:

  -דקה אני רק רוצה לחדד :חיים שאבי

 מדובר על כל הפקחים אבל.  :יגאל הררי

שאני ממליץ בכלל בגלל שדחו אותם עד היום לתת להם רטרואקטיבית  :חיים שאבי

 מינואר. 

 זה מתוקצב.  בנימין זיני:

 ? מינואר :חיים שאבי

 מתוקצב.  עדי ברמוחה:

 בסדר.  :חיים שאבי
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 מי בעד?  60מי בעד חברים? סעיף  60אוקיי, סעיף  יגאל שמעון:

 פה אחד.  :יגאל הררי

 פה אחד תודה אישרנו.  יגאל שמעון:

 לדחות את ההסתייגות.  נדב דואני:

 דחינו את ההסתייגות.  יגאל שמעון:

 פה אחד.  דוחים את ההסתייגות, מצביעים :חיים שאבי

 

 

 

 

 

 

 מה הבעיה?  64. יגאל הררי 64בבקשה, תסבירו מה זה  64אוקיי,  יגאל שמעון:

 יגאל זה הסתייגות שלך.  עדי ברמוחה:

 , יגאל. 64הסתייגות של  יגאל שמעון:

 אני אין לי מה להסביר, אני רוצה שהם יסבירו.  :יגאל הררי

 בבקשה.  יגאל שמעון:

 זה פקחי שילוט.  64-סליחה, ה בנימין זיני:

 . 2 :יוליה מרקובסקי

 . 2 בנימין זיני:

פקחים  23? שמה נתתם 64מה זה פקחי שילוט? רגע, רגע, רגע, על מה  :יגאל הררי

  -אמרתם כולם

  -לא, לא, לא בנימין זיני:

 לא, אבל הם מחולקים לפי מחלקות.  :יוליה מרקובסקי

  -כל מחלקה מחלקותיגאל תהיה איתי, זה מפוזר בכמה  בנימין זיני:

 ₪?  54,000פקחים זה  2 :יגאל הררי

.. יהיו לך שאלות אחרי זה. כל  בנימין זיני: . אתה תקשיב לי אני אתן לך הסבר, 

. 5וגם יכול להיות  4, יכול להיות 2מחלקה יש מספר פקחים, יכול להיות 

 :הצבעה
                     יגאל שמעון, חיים שאבי, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, ( הוסרה)ההסתייגות  בעד )פה אחד(: 11

 רמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמןי, עדי במאיר חלוואנ                               
 

 116/18מס' החלטה 
 לפקודת העיריות:  211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 

  (.60מס"ד )בהתאם לנספח א' גנים ונוף הוצ' רכב   1746000140סעיף תקציבי: 
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₪  54,000-פקחים. ה 2מה שראית עכשיו זה גנים ונוף ושילוט, יש שם 

 פקחים בסדר?  2-אחזקת רכב ל משקף

 אוקיי.  :יגאל הררי

 . 2018שני, מינואר ₪  54,000אחד וזה ₪  54,000זה  בנימין זיני:

 מינואר יגאל.  :חיים שאבי

 אני אוכל אחרי זה לקבל את השמות של הפקחים האלה?  :יגאל הררי

 בוודאי.  :חיים שאבי

 לראות שאין קיפוח.  :יגאל הררי

  -ני אתן לך יותר מזה, היה דיון בתוך העירייה של הדרג המקצועיא בנימין זיני:

  -לא, אני לא רוצה עכשיו :יגאל הררי

  -הבן אדם... פקח עם השילוט :חיים שאבי

 רגע, אני אתן לך תשובה.  בנימין זיני:

למה אתה קופץ? אני רוצה לדעת אם כל מי שפקח במחלקה מקבל, מה  :יגאל הררי

 הבעיה? 

 יגאל, אני אתן לך תשובה. יגאל, אני יכול לתת לך תשובה?  ני:בנימין זי

 כן. :יגאל הררי

 תעלה את זה להצבעה.  :חיים שאבי

.  בנימין זיני: . . שנייה, יש מדיניות אחידה היום, תהיה איתי, הוא לא רוצה תשובה. 

מה קורה בשנה הראשונה, מה קורה בשנה השנייה מה קורה בשנה 

 לא משנה... השלישית. אחיד לכולם 

 אני יכול לקבל את המדרג הזה?  :יגאל הררי

חברים, מי בעד ההסתייגות? מי בעד ביטול ההסתייגות  64אוקיי סעיף  יגאל שמעון:

 כמובן? מי בעד? 

 לא מי בעד ההסתייגות, תעשה מי בעד לדחות את זה.  :אבידע שדה

  -אני אומר מי בעד לדחות את ה יגאל שמעון:

 עד ההסתייגות? מי ב :חיים שאבי

 הורדתי את ההסתייגות אבל.  :יגאל הררי

 הורדת? אז בואו נצביע מי בעד.  יגאל שמעון:

.  :יגאל הררי .  אבל הורדתי את ההסתייגות אין.
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  -יגאל הררי הוריד 60אבל צריך להצביע בעד. מי בעד סעיף  יגאל שמעון:

 פה אחד.  :חיים שאבי

 . 64 :יגאל הררי

 . 64 יגאל שמעון:

 פה אחד.  :חיים שאבי

 עבר.  64פה אחד, תודה.  יגאל שמעון:

 

 

 

 

 

 

 העברת?  60גם  בנימין זיני:

 , כן? תסבירו. 74עבר.  60 יגאל שמעון:

 אפשר לבקש ממך בקשה?   מאיר חלוואני:

 כן.  יגאל שמעון:

מספיק עם הפה אחד הזה בלי שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו מצביעים   מאיר חלוואני:

בסדר? אני מרשה לך להעביר את זה הפעם את האחרון, אבל תן לנו רגע 

 לראות, מה זה האוטומט הזה? 

 רק רגע, שנייה.  :יגאל הררי

 . 2כן, קח   מאיר חלוואני:

 אתי ההסתייגות הוסרה, זה משנה אם היא נדחתה או הוסרה.  :יגאל הררי

 אז אני רק מצביע בעד. . הסרת, 60הצבענו בעד, הצבענו בעד סעיף  יגאל שמעון:

לא, אז זה לא נדחתה, ההסתייגות הוסרה. היא כותבת נדחתה, זה לא  :יגאל הררי

 הוסרה. 

 . 60לא, הצבענו בעד סעיף  יגאל שמעון:

 . 64 :יגאל הררי

 נכון היא הוסרה.  אתי:

 :הצבעה
 י, מאיר חלוואנ יגאל שמעון, חיים שאבי, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, בעד )פה אחד(: 11

 עדי ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן        
 

 117/18החלטה מס' 
 לפקודת העיריות:  211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 

 (. 64מס"ד )בהתאם לנספח א' שילוט הוצ' רכב )ההסתייגות הוסרה(  1762000140סעיף תקציבי: 
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 . 64 עדי ברמוחה:

 תסבירו.  74כן. אוקיי סעיף  64 יגאל שמעון:

זה גם חשוב לבית הספר של הקיץ שמירה. עוד פעם זה  74יף אמרנו סע בנימין זיני:

צפי שלנו מה יקרה עד סוף שנה לשלושת הסעיפים האלה הבאים בתור. 

יודעים להגיד שזה יהיה פחות אנחנו מסיטים, ומה שאנחנו  מה שאנחנו 

 -יודעים להגיד יותר אנחנו זה. יכול להיות שגם בדצמבר יהיה עדכון

  -וברחבר'ה מד :חיים שאבי

 זה בית ספר של הקיץ.  בנימין זיני:

  -על שמירה לבתי ספר של הקיץ. אני חושב שזה לא :חיים שאבי

  -זה לא משהו ש עדי ברמוחה:

 זה לא לעניין להתנגד לדברים כאלה.  :חיים שאבי

השמירה משתנה, ההוצאה גדלה או קטנה לפי באיזה בתי ספר בעצם  :יוליה מרקובסקי

של הקיץ. כרגע עשו אומדן לפי מה שיודעים, צופים ייפתח בית הספר 

 שהולך להיות, ויפתחו יותר מוקדים ממה שציפו זה הכול. 

 והדגש שזה אומדן.  בנימין זיני:

.  עדי ברמוחה: .  אוקיי, אז אני מסירה את ההתנגדות.

 זה שלושת הסעיפים.  :יוליה מרקובסקי

 שלושתם הם מוסרים.  :חיים שאבי

 ל למה ההסעות זה... אב עדי ברמוחה:

ו :יוליה מרקובסקי  -הסעות זה במקרה 

 ? 76, 75, 74 יגאל שמעון:

זה גם לפי תכנית, תכנית אומנותית נקרא לזה של אותה מסגרת, אם  :יוליה מרקובסקי

 עושים את זה בפנים או בחוץ זה ההסעות. 

 ? 76, 75, 74אז הסרתם את  יגאל שמעון:

 , לא הבנתי מה זה תכנית אומנותית להסעות, לא הבנתי. רגע, לא, לא, לא עדי ברמוחה:

הרי בתוך הפעילות של מסגרת של הקיץ הם יוצאים גם החוצה לפעולות  :יוליה מרקובסקי

 בחוץ. 

 .in house  מאיר חלוואני:

ל in houseבדיוק,  :יוליה מרקובסקי . עכשיו במקרה ועכשיו בנו כבר איזה house-או מחוץ 

עות, הוא אומדן לתוכנית שתהיה ולא צריכים את ההסשהוא צפי איזה ש
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 הפעילות.  כאילו ההסעות ירדו מבחינת אופי

  -יש לי בעיה קצת עדי ברמוחה:

 ? 76, 75, 74אז את מסירה את  יגאל שמעון:

 לא מסירה, לא סומכת.  76, 75מסירה,  74לא,  עדי ברמוחה:

 ? 74עד סעיף הוסר, מי ב 74טוב אוקיי. אז קודם כל  יגאל שמעון:

  -זה לא יתאזן, לא יכול להיות בנימין זיני:

 לא, אבל זה לא יתאזן.  יגאל שמעון:

 לא יתאזן לי. אנחנו נעשה את זה פלוס מינוס, אנחנו שומרים על מסגרת.  בנימין זיני:

  -בסדר, יש פה מספיק שיצביעו בעד עדי ברמוחה:

 לא הבנתי, למה מה הבעיה?  אביבה גוטרמן:

 בסדר נו תעלה.   חלוואני:מאיר 

 מי בעד חברים? פה אחד.  74אוקיי, בואו נעלה להצבעה. סעיף  יגאל שמעון:

 אמרתי מורידה.  74 עדי ברמוחה:

 

 

 

 

 

 

יש הסתייגות רק אחת של  75לא משנה, צריך להצביע בעד. הצבענו בעד.  יגאל שמעון:

 עדי, מי בעד? 

 מי בעד ההסתייגות?  :אבידע שדה

 לא, מי בעד ההסתייגות.  בי:חיים שא

לא, לא בעד ההסתייגות. מי בעד ההסתייגות של עדי? אמיר, עדי, יעל  יגאל שמעון:

ונדב. מי נגד? יגאל, יגאל הררי, אביבה, מאיר, חיים שאבי, אוקיי 

ההסתייגות לא התקבלה, ואופיר בעד. אוקיי ההסתייגות לא התקבלה, 

 . הסעיף עבר. יואב לא השתתף, מאיר בעד

 מאיר בעד.  חיים שאבי:

 

 הצבעה:
 עדי , יגאל שמעון, חיים שאבי, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני בעד )פה אחד(: 11

 ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן                               
 

 118/18החלטה מס' 
 לפקודת העיריות:  211פ"י סעיף ע 2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 

 )ההסתייגות הוסרה(   -מסגרת קיץ שמירה   1813900751סעיף תקציבי: 
 (.74מס"ד )בהתאם לנספח א' 

 

 :הצבעה
 יגאל שמעון, חיים שאבי, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, אביבה גוטרמן. נגד )ההסתייגות(: 6

 ר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני עדי ברמוחה, אמי בעד )ההסתייגות(: 4

 יואב רוזן לא השתתף 
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 כן? יש לך שאלות.  76מאיר בעד הסעיף, נגד ההסתייגות. סעיף  יגאל שמעון:

 לא, אמרתי אני מסתייגת.  עדי ברמוחה:

  -? עדי ברמוחה76את לא מסירה, מי בעד ההסתייגות של עדי לסעיף  יגאל שמעון:

 ונדב דואני.  :חיים שאבי

 . ונדב דואני יגאל שמעון:

 ויעל ברזילי.  :חיים שאבי

כרגע, אמיר, יעל, נדב ועדי. מי נגד  4בעד ההסתייגות  76ויעל.  יגאל שמעון:

ההסתייגות? מאיר, יגאל שמעון, חיים שאבי, אביבה גוטרמן, יגאל הררי, 

 עבר. 76אופיר טואיל. יואב נמנע. ההסתייגות לא התקבלה הסעיף עבר, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליחה, אבל אנחנו לא מצליחים לעשות את זה במהירות שאתה יגאל ס :אתי ברייטברט

 מקריא את זה, היא גם צריכה לרשום. 

 טוב אין בעיה, במקום לדבר תרשמו.  :חיים שאבי

 אנחנו רושמים, אנחנו רושמים.  :אתי ברייטברט

 מה השאלה שלכם?   יגאל שמעון:

 שתאט את הקצב.   מאיר חלוואני:

 :הצבעה
 יגאל שמעון, חיים שאבי, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, אביבה גוטרמן. סתייגות(:נגד )הה 6

 .עדי ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני  בעד )ההסתייגות(: 4

 יואב רוזן  נמנע: 1
 

 120/18החלטה מס' 
 דת העיריות: לפקו 211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 

 ( נדחתה)ההסתייגות   -מסגרת קיץ ניקיון   1813900755סעיף תקציבי: 
 (.76מס"ד )בהתאם לנספח א' 
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 עבר.  76אוקיי, סעיף  תאט את הקצב. יגאל שמעון:

  ההסתייגות הוסרה? 76 :אתי ברייטברט

 הוסרה.  יגאל שמעון:

 לא.  עדי ברמוחה:

 ההסתייגות נשארת.  :יוליה מרקובסקי

 נשארת אבל לא עברה. יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(

 היא לא אושרה ההסתייגות.  :חיים שאבי

 חברים.  92סעיף  יגאל שמעון:

 ? 92מה זה  :חיים שאבי

 ₪.  200,000פעילות נוער הייתה בהפחתה של  בנימין זיני:

 ? 92מי ביקש  יגאל שמעון:

 אני הסתייגות שלי.  עדי ברמוחה:

 מה השאלה?  יגאל שמעון:

 אין לי שאלה, יש לי הסתייגות.  עדי ברמוחה:

 אבל זה פעילות נוער עדי.  יגאל שמעון:

 ₪.  200,000-אתה מקטין את פעילות הנוער ב עדי ברמוחה:

 . 92תסבירו מה זה  יגאל שמעון:

  -היה 92 בנימין זיני:

  -₪ 200,000-הוא יעביר את ה עדי ברמוחה:

 )מדברים יחד(

 שנייה נסביר אבל, זה לא סתם אנחנו מפחיתים.  בנימין זיני:

 תקשיבו ותבינו.  :חיים שאבי

יזם רעיוני או התקציב הזה היה מתוכנן להיות פרויקט או מבמסגרת  בנימין זיני:

יותר נכון  רעיון חדש של פרויקט תנועת נוער המחר. ישבנו, לא רק אני, 

הצוות המקצועי ישב עם אותו יזם, ניסינו לנתח את הפרויקט הזה להבין, 

דרך אגב הוא לא קורה כרגע בשום רשות מקומית, אין הכרה של משרד 

לות של החינוך של הפרויקט הזה, בשלב הזה הוחלט להקפיא את הפעי

 ₪.  200,000-הפרויקט והוא תוקצב ב
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 ... בקרב הנוער.  נדב דואני:

  -לאן העברת עדי ברמוחה:

  -בסדר, אבל יש פה בנימין זיני:

 הבנתי, בואו נצביע.  נדב דואני:

 לאן העברתם את זה?  עדי ברמוחה:

ל בנימין זיני:   -אני אגיד לך, זה התפזר 

ואפשר להצביע, אני לא  ר זה פה בעיה שלנויי, ברגע שזה מתפזאוק עדי ברמוחה:

 מורידה את ההסתייגות. 

 שיקצצו במקומות אחרים.  נדב דואני:

 אני לא מורידה את ההסתייגות.  עדי ברמוחה:

 אני אגיד לך לאן זה עבר.  בנימין זיני:

 עזוב, תביאו קיצוץ ממקום אחר.  נדב דואני:

 לאן זה עבר אתה יכול להגיד?  אביבה גוטרמן:

 זה מתפזר.  נדב דואני:

 יופי, למה זה התפזר?  אביבה גוטרמן:

  -חברים, חברים, יש פרויקט שלא יצא לפועל :חיים שאבי

 ... כתוב התפזר, בואו נראה לאן.  אביבה גוטרמן:

.  נדב דואני: .  אביבה זה מתפזר באופן.

 אבל בואו נראה לאן.  אביבה גוטרמן:

.  נדב דואני: .  זה נכנס.

 בואו נראה.  טרמן:אביבה גו

לאיזה פרויקט שבסופו ₪  200,000שנייה, בואו אני אסביר לכם, תוקצב  :חיים שאבי

  -של דבר לא עושים אותו

 הבנו, הבנו.  אביבה גוטרמן:

והוא מחולק להרבה נושאים, לפעילות של הקיץ, לפעילות של החורף של  :חיים שאבי

 כולם. 

 שנה.  זה יישאר עם יתרה בסוף בנימין זיני:

 לניידות.  עדי ברמוחה:

 לניידות.  :חיים שאבי
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 אז זהו שלא.  עדי ברמוחה:

 תביאו קיצוץ ממקום אחר.  נדב דואני:

לא משנה הוא חולק, אין מה להשאיר כסף בפרויקט שלא קיים. אנחנו  :חיים שאבי

 מעלים את זה להצבעה. 

פוגעים בראש העיר הבא, פשו יגאל שמעון:  ט. אני אומר לכם אתם 

 לא משנה, מי בעד ההסתייגות?  :חיים שאבי

 מי בעד ההסתייגות? יעל, עדי ונדב. מי נגד ההסתייגות?  יגאל שמעון:

 רגע, רגע, גם אני בעד ההסתייגות.  מאיר חלוואני:

 אוקיי, גם מאיר בעד. מי נגד ההסתייגות?  יגאל שמעון:

  -אופיר, חיים :חיים שאבי

  -גם לא יודעת לאן זה הלךאני לא, אני  אביבה גוטרמן:

  -זה מחולק :יגאל הררי

 כן, אבל הייתי רוצה לדעת לאן זה חולק, בוא תגיד לי.  אביבה גוטרמן:

 אז אולי תגידו, תגידו לאן זה הולך.  יגאל שמעון:

  -... שנוכל להצביע, אם זה הולך לפעילות אחרת של הנוער מאיר חלוואני:

 ק לפעולות תרבות אחרות, אין לי בעיה. חבר'ה, אם זה חול אביבה גוטרמן:

 נכון, נכון.   מאיר חלוואני:

.  :חיים שאבי .  יש פה אבל, יש פה.

 אני רוצה לדעת. לא רוצים, אז אני לא אצביע. אז אני לא מצביעה.  אביבה גוטרמן:

 אין לי בעיה להודיע לאן זה הולך, שנייה רגע, בואו תודיעו לאן זה הולך.  יגאל שמעון:

  -אם אתה שומר על התקציב דואני: נדב

 אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

  -אין בעיה, אם זה לא חולק למי שאנחנו רוצים אביבה גוטרמן:

 לאן זה הולך?  יגאל שמעון:

  -למשל תסתכל :חנה גולן

 אז תגידו שמות שנשמע, לאן זה הולך.  יגאל שמעון:

 אתה לא יכול להגיד אבל.  נדב דואני:

אם אתם רוצים אני יכולה להביא לכם מספרים מדויקים יותר מאוחר,  :בסקייוליה מרקו

מסעיפי הרווחה  25%אבל חלק גדול מהסעיף הזה הלך להשלמה של 
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שהוגדלו. כיוון שאנחנו הגדלנו גם השכר של הרווחה לעובדות 

  -הסוציאליות שנוספו פה

 מה לקחתם מפעילות נוער והגדלתם לשכר?   מאיר חלוואני:

יותר ברור.  :ה מרקובסקייולי  אם אני אוכל לסיים אולי זה גם יהיה 

  -אני רק רוצה להיות ברור :יגאל הררי

 אבל תן לה להסביר.  אביבה גוטרמן:

 שנייה רגע.  :יגאל הררי

 היא מסבירה.  אביבה גוטרמן:

בסעיף ₪  200,000אני שומע, אני גם רוצה לשאול שאלות ביניים. היה  :יגאל הררי

 הזה. 

 כן.  :יוליה מרקובסקי

 ₪.  150,000עכשיו אתם מדברים איתנו שכבר יש רק  :יגאל הררי

 לא, יותר.  בנימין זיני:

 מה שיש.  :יוליה מרקובסקי

 מה שנשאר שם.  בנימין זיני:

 -אז כבר החלטתם בשבילנו :יגאל הררי

 ₪.  355,000 :יוליה מרקובסקי

 אתם החלטתם בשבילנו.  :יגאל הררי

 ₪.  355,000נשאר  יני:בנימין ז

 לקחתם.  25% :יגאל הררי

  -לא, היה בנימין זיני:

את העירייה? לא, הם החליטו על  ת, את מנהל-תגיד לי מי מנהל פה את ה :חיים שאבי

  -בסיס הצרכים

 מה זה הם החליטו אבל?  :יגאל הררי

 מה אתה מחליט? אתה מחליט?  :חיים שאבי

 ? למה זה בא לפה. בשביל מה זה בא לפה :יגאל הררי

 אתה מאשר כן כן לא לא.  :חיים שאבי

 למה זה בא לפה?  :יגאל הררי

 תעלה להצבעה, תעלה להצבעה.  נדב דואני:
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 אין בעיה.  :חיים שאבי

 מה אתם מביאים בדיעבד חותמת גומי שלך?  :יגאל הררי

 ... שורה ושורה אין הסבר.  נדב דואני:

, אבל נדב אם אני אתן לכם תשובה אולי אני אניח אני נותן לכם תשובה בנימין זיני:

 את דעתכם. 

אבל בני אני יכול להעיר הערה? תגיד לי אם אני טועה, אתה יש לך שורת  נדב דואני:

 הקטנה ושורת הגדלה, שאתה בפועל שומר על מסגרת התקציב. 

 נכון.  בנימין זיני:

סעיפים,  130, 132שיש לך פה ולכן אתה לא יכול להגיד, מכיוון זה הכול.  נדב דואני:

הולכים לפה, הם הולכים לכל ₪  200,000-אז אתה לא יכול להגיד לי ה

 ההגדלות ולכל ההקטנות. 

 לא, לא, לא.  בנימין זיני:

 . 25%-הולך ל₪  200,000-לא, אבל יוליה נתנה תשובה שחלק מה עדי ברמוחה:

  -תביא הבהרה נדב דואני:

  -25% הלך לתוספת :יוליה מרקובסקי

הקטנה ₪  200,000מסעיף לסעיף בנפרד, תראו  העברהסליחה רגע, תביאו  נדב דואני:

 הגדלה במקומות אחרים, תוכלו להגיד לשם זה הולך. ₪  200,000-פה ו

אז על זה אני יכולה רגע להעיר הערה? לדוגמא ברווחה, ברגע שאתה  :יוליה מרקובסקי

מתוך סך  75%-שתתף רק במגדיל ברווחה את ההוצאה, משרד הרווחה מ

 זה תמיד צריך לקחת מאיפה שהוא.  25%-ההוצאה. ה

  -אבל זה לא קשור לזה נדב דואני:

 מאיפה תיקח?  :יוליה מרקובסקי

 ₪.  200,000למה לא הבאתם מלשכת סמנכ"ל וקצצתם  נדב דואני:

 לא, למה? זה בדיוק התשובה לזה.  :יוליה מרקובסקי

ל נדב דואני:  ₪?  200,000שכת מנכ"ל או לשכת ראש עיר וקצצתם למה לא הבאתם 

 זה הפתרון.  :יוליה מרקובסקי

  -חבר'ה בואו נדב דואני:

 אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.  בנימין זיני:

.. זו החלטה שלכם.  נדב דואני:  כי החלטתם.

  -קצצנולא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. קודם כל מלשכת מנכ"ל  בנימין זיני:
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 תקצץ עוד לא מספיק.  נדב דואני:

  -רגע, רגע בנימין זיני:

 כולל לשכת סמנכ"ל, לא מספיק, תקצצו עוד.  נדב דואני:

  -לשכת סמנכ"ל חלק מההוצאות של בנימין זיני:

 מה הבעיה? ₪,  800,000תבטלו לשכת סמנכ"ל אחת כל הכסף חסכתם  נדב דואני:

 י בלשכת ראש העיר את נובמבר דצמבר? אפשר להוריד חלק יחס :חיים שאבי

קודם כל קיצצו גם וגם וגם. חלק מהתקציבים שמה כבר הלכו לטובת  בנימין זיני:

האירועים שהיו ביום העצמאות והיה חוסר, וטיפלנו גם בזה. פה, שוב יש 

לך אפשרות להשאיר את הסעיף הזה, לא יקרה איתו כלום. העירייה דרך 

זבר אם יש כסף לעירייה צריך לצאת. אין לי אגב, הגישה שלי בכלל כג

אני לא ₪, מיליון  400להוציא רק ₪ מיליון  450עניין אם יש לי עכשיו 

₪,  500,000משרת את הציבור בגישה הזאתי. אם יש לי עכשיו תקציב של 

כלום, ויש לי ₪  200,000שאני יודע בוודאות מוחלטת שלא יקרה עם 

 ממשלה, אני אנתב אותו לשמה.  צרכים אחרים של מצ'ינג למשרדי

האלה שנמצאים בתוך סעיף תקציבי אתה ₪  200,000יש לי רגע שאלה,  נדב דואני:

  -יכול להפנות אותם לפעילויות אחרות לנוער

אתה יכול אבל זה אומר שברווחה אני אפספס את המצ'ינג של משרד  בנימין זיני:

 הרווחה. 

לך למה זה לא אומר, אני אגיד לך למה זה לא  לא, זה לא אומר, אני אגיד נדב דואני:

האלה תשאיר אותם בנוער ותפנה ₪  200,000-אומר. כי תשים את ה

אותם לפעילות נוער עכשיו בקיץ, אתה יכול, זה סעיף גדול זה לא סעיף 

מאוד ספציפי זה לא צבוע, זה אחד. שתיים, תביא מסעיפים אחרים תקצץ 

 נג. ותשלים את המצ'י₪  200,000-את ה

 לא בטוח שאני יכול, תאמין לי... על כל התקציב.  בנימין זיני:

תקשיב בני, לבוא ולהגיד שזה הולך למצ'ינג של הרווחה זה סוג של  נדב דואני:

 פופוליזם. כי בוא תוריד תוספות בוא תוריד דברים, זה שורה בשורה.

  -יום תקציבי ואנחנו עושים את זה כלכשאני חיפשתי מקור  בנימין זיני:

  -אוקיי, אז החלטתם נדב דואני:

 זה מקור תקציבי שמצאתי לנכון לנהל אותו למקום אחר.  בנימין זיני:

 אז פה המחלוקת שלנו מה המקור התקציבי.  נדב דואני:

 תראה, זה יכול להגיע על כל דבר.  בנימין זיני:
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 ולכן אנחנו לא רוצים להגיע על כל דבר.  נדב דואני:

 גלל זה בהסתייגות הזאת אני לא מסירה אותה. ב עדי ברמוחה:

.  בנימין זיני: .  אני מקווה שאתם סומכים על.

 סומכים עליך חד משמעית, לא סומכים על הכיסאות.  נדב דואני:

ל בנימין זיני:  -לא, לא, לא, עוד פעם אני לא נכנס 

 מה הקשר? אני לא מבינה.  אביבה גוטרמן:

  -אני לא סומך על נדב דואני:

נו באמת.  ביבה גוטרמן:א  מה זה לא סומכים על הכיסא, חי הכין את התקציב הזה? 

 חי לא היה מעורב בזה אביבה?  נדב דואני:

 לא, מעורב, לא.  אביבה גוטרמן:

 לא היה מעורב בזה?  נדב דואני:

 לא בדברים הקטנים האלה, יש גבול.  אביבה גוטרמן:

 אז חמור מאוד.  נדב דואני:

ה נראה לך שהוא מתעסק בדברים האלה? בשביל זה יש מנכ"לים בשביל מ :חיים שאבי

 זה יש פה מנהלי אגפים. 

 נו באמת. ₪?  200,000-נראה לך שראש העיר זה התפקיד שלו לגעת ב אביבה גוטרמן:

  -אני אומר לכם את האמת הייתי מקצץ בלשכת ראש העיר :חיים שאבי

 מה?  נדב דואני:

לשכת ראש העיר בחודשים נובמבר דצמבר, תוריד את כל הייתי מקצץ ב :חיים שאבי

 התקציב. 

 קדימה תוריד, יאללה, תעלה להצבעה.  נדב דואני:

זה לא מאזן הוצאות אחרות, רק ₪  200,000עוד פעם אם אני לא מאשר  בנימין זיני:

 שתהיו מודעים. 

 נכון, נו באמת.  אביבה גוטרמן:

 ל הוצאות אחרות, אין בעיה. ר שאני אצטרך לבטזה אומ בנימין זיני:

  )מדברים יחד(

  -במקום שניקח אותם₪,  200,000יש פלוס  יגאל שמעון:

. נדב דואני: .  יש פה הסתייגויות, אמרתם בואו נצביע ככה וככה, עכשיו אתם.

  -אנחנו רוצים לחדד לכם :חיים שאבי
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  -אולי יש לך רוב נדב דואני:

 . אנחנו נעלה את זה להצבעה :חיים שאבי

  -תעלה להצבעה וזהו, מה היה הסיכום שמחריגים ומצביעים, עכשיו אתם נדב דואני:

 מי בעד ההסתייגות.  :חיים שאבי

  -רגע, אבל נדב אביבה גוטרמן:

  -אם אתם לא מאשרים סעיף הפחתה נדב דואני:

  -זה לא חוכמה לבוא ולהגיד אביבה גוטרמן:

  -שנייה, רגע חבר'ה נדב דואני:

 תיתן את זה לנוער או זה, אני בטוחה שלנוער שמו הרבה כסף לקיץ הזה.  רמן:אביבה גוט

 אבל הנה הורידו.  נדב דואני:

 מבטיחה לך.  אביבה גוטרמן:

 הורדנו כי זה פרויקט שתוקצב ולא ימומש.  בנימין זיני:

.  אביבה גוטרמן: .  אבל זה תוקצב ולא מומש, זה לא פרויקט.

  )מדברים יחד(

 על סמך מה אתה אומר את זה?  :אביבה גוטרמן

 אני מכיר את התקציב הקודם.  נדב דואני:

  -יש לך פרויקט ש אביבה גוטרמן:

 אין מספיק.  נדב דואני:

 שאתה יודע שאין לו כסף.  אביבה גוטרמן:

 אני יודע שאין מספיק, אפשר לעשות עוד פעילויות לנוער בקיץ.  נדב דואני:

 לה את זה להצבעה. טוב בואו נעלה, תע :חיים שאבי

 תעלה להצבעה וזהו.  נדב דואני:

 מי בעד ההסתייגות?  :חיים שאבי

 עדי ונדב.  יגאל שמעון:

נגד?  :חיים שאבי  נדב ועדי. מי 

יגאל, יגאל הררי יגאל שמעון:   -מי נגד? 

 ההסתייגות ירדה.  :חיים שאבי

 אופיר, אביבה ההסתייגות ירדה, תודה רבה.  יגאל שמעון:

 :הצבעה 
 יגאל שמעון, חיים שאבי, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, יעל  נגד )ההסתייגות(: 8

 גוטרמן.ברזילי, אביבה                                   
 

 .עדי ברמוחה, נדב דואני  בעד )ההסתייגות(: 2
 

 121/18החלטה מס' 
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 מה ביקשת?  128עבר. סעיף  92סעיף  שמעון: יגאל

 . 108 :יגאל הררי

 ? 108 יגאל שמעון:

 . 108 :יגאל הררי

 אמרו לי.  128? 108אוקיי  יגאל שמעון:

 . 108 :יגאל הררי

.  108 :יוכי נחמן .  לא.

 . 108לא, אנחנו אישרנו את  יגאל שמעון:

 לא אישרנו.  108 :יגאל הררי

 . 108ירו לו מה זה אוקיי, תסב יגאל שמעון:

 . 108אבל לא היה, הצבעת על  נדב דואני:

 הצבענו, אבל הוא רוצה הסבר מה זה.  יגאל שמעון:

  -זה חוגים מה שראית בהכנסות. אם יש לי הכנסות בעודף או ביתר בנימין זיני:

  -מה זה הגדלה :יגאל הררי

 זה אושר.  :חיים שאבי

נו.  יגאל שמעון:  יגאל, זה אושר 

 לא אושר, מה ההגדלה.  :הררי יגאל

 אושר, אושר, תסבירו לו מה זה.  יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(

 ולמה זה לא כתוב כנגד הכנסה?  :יגאל הררי

 ₪.  210,000בהכנסות בהתחלה אתה תראה  בנימין זיני:

 . 14בשורה  :יוליה מרקובסקי

 . 14-ב בנימין זיני:

 מה זה אומר? אני רואה עבודות קבלניות,  :יגאל הררי

 בלפיד, זה החוגים, זה השכר של מדריכי חוגים בתוך מרכז ספורט :יוליה מרקובסקי

 יש גידול בהכנסה.  14בשורה 

 יגאל מסיר את זה.  :יגאל הררי
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  -זה רשות חנייה שכר 128לא, זה לא היה גם.  :חיים שאבי

 אותו דבר, שכר של הפקחים.  בנימין זיני:

 ם. זה גם פקחי :חיים שאבי

 של רשות החנייה.  :יוליה מרקובסקי

, זה 128מי בעד ההסתייגות? או שאנחנו מורידים את ההסתייגות הזו?  :חיים שאבי

 אותו דבר, זה הפקחים של רשות החנייה. 

 מה זה הפקחים של רשות החנייה?  :אמיר כוכבי

ל :יגאל הררי  סליחה.  119-רגע, אני התנגדתי 

 ל אחזקת רכב או משהו כזה. נותנים תוספת ש :חיים שאבי

 ... 119-ב. 119אני ביקשתי את  :יגאל הררי

 חברים.  128רק שנייה, רק שנייה,  יגאל שמעון:

 . 119לא, אבל אמרנו  :יגאל הררי

 לא אמרנו.  יגאל שמעון:

 נחזור רגע.  :יגאל הררי

.  :חיים שאבי . .128 . 

 אמרתי ראשון.  119 :יגאל הררי

 דברו מה זה?  128ה הסתייגות. לא היית יגאל שמעון:

 זה הפחתה, זה הפחתה.  בנימין זיני:

  -זה 128 :חיים שאבי

י  מאיר חלוואני:   -לפחות אני ערנ

  זה הפחתה לטובת המאמן בנימין זיני:

 מי בעד ההסתייגות או שמורידים את ההסתייגות?  :חיים שאבי

 בבקשה הסבר, אני העליתי אותה.  :אמיר כוכבי

 תסבירו לאמיר מה זה.  ן:יגאל שמעו

 ו?  100קודם הסברנו על התוספת של, רגע  בנימין זיני:

 . 128 :אמיר כוכבי

-, זה שוב זה הפקחים, אבל פה ברשות החנייה תוספת אחזקת רכב ל128 בנימין זיני:

פקחים שם. מה שאישרתם בשילוט ואישרתם בגנים ונוף לפקחים  10

  מאשרים את זה גם פה, לפקחי חנייה.
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 אוקיי?  יגאל שמעון:

 מי בעד?  :חיים שאבי

  -מי בעד יגאל שמעון:

 הוא מסיר את ההסתייגות.  :חיים שאבי

 אתה מסיר את ההסתייגות?  יגאל שמעון:

 אפשר כן.  :אמיר כוכבי

 הוא מסיר את ההסתייגות.  :חיים שאבי

 ? 128הוא הסיר, מי בעד סעיף  יגאל שמעון:

 פה אחד.  :חיים שאבי

 פה אחד תודה.  שמעון:יגאל 

 ההסתייגות הוסרה?  :אתי ברייטברט

 

 

 

 

 

 

 

בעד. אני רוצה להודות לכם, אין ספק שאתם חברי  128כן, ואישרנו את  יגאל שמעון:

  -מועצה נהדרים

 ענייניים.  :חיים שאבי

 ענייניים ואתם אישרתם את העברות מסעיף לסעיף.  יגאל שמעון:

 כמה דברים פה.  רגע, יש לנו עוד נדב דואני:

 לא, זה אי אפשר.  יגאל שמעון:

 מה זה זה?  :חיים שאבי

 ימים לפני.  10זה לא  יגאל שמעון:

  -... תבקש את זה :חיים שאבי

  -רק שנייה, אני רוצה להודות לכם באמת, מאחל לכם באמת מכל הלב יגאל שמעון:

 רגע, לא גמרנו מה עם זה?  :יגאל הררי

 :הצבעה
 ברמוחה,יגאל שמעון, חיים שאבי, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי  ד )פה אחד(:בע 11

 אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן                               
 

 122/18החלטה מס' 
 לפקודת העיריות:  211עפ"י סעיף  2018מועצת העירייה מאשרת העברה מסעיף לסעיף תקציב 

 )ההסתייגות הוסרה(   -רשות חניה שכר זמניים   1943000210סעיף תקציבי: 
 .(128מס"ד א'  בהתאם לנספח)
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 . רק שנייה יגאל שמעון:

 למה לא? למה זה לא יכול ללכת, לא הבנתי.  :חיים שאבי

 

 הסטת תקציב מהשתתפות בצהרונים להשתתפות בבית ספר וליגת כדורגל.  ב.

 

  -בואו עכשיו. תציג בבקשה את זה. יש בקשה יגאל שמעון:

 בואי יוליה, יוליה תציגי את זה.  :חיים שאבי

ו  ... איך שאתה רוצה. עוד פעם, בנימין זיני: פעילות הכדורגל שמנוהלת בעירייה, אנחנ

ניתחנו אותה מול חברת מוסדות, ומצאנו שהפעילות שמה היא גרעונית 

  -₪ 250,000בהיקף של 

 מתי היא לא גרעונית? זה חדש?  אביבה גוטרמן:

  -האמת ש בנימין זיני:

 לא, זה לא חדש.  אביבה גוטרמן:

 בסדר.  בנימין זיני:

 ם אני יודעת שיש שמה גירעונות. שני 10 אביבה גוטרמן:

, אני שוב, זאת פעילות עירייה שעברה לחברת מוסדות, היא גירעונית בנימין זיני:

  -אומר שוב, אני נכנס רק לקטע המקצועי

 רק אם היו"ר מתפטר אני מצביע.  :יגאל הררי

.  :חיים שאבי .  לא, זה לא קשור ליו"ר.

  -אנחנו ניתחנו את הפעילות בנימין זיני:

 לא מעניין אותי.  :יגאל הררי

 חלק מהדברים הורדנו.  בנימין זיני:

 מצביע נגד, אני רוצה שיהיה גירעון.  :יגאל הררי

.  יגאל שמעון:  לא, זה ב'

  -עליו אנחנו מאשרים 1כן, אבל הנספח הוא א'  :אתי ברריטברט

 ר יום. כן, אבל בסדר יום זה סעיף ב'. חברים אנחנו בסעיף ב' בסד יגאל שמעון:

 לא הבנתי מה פעילות עירונית.  :אמיר כוכבי

יש פעילות שהייתה בעבר בעירייה של כדורגל, מה שנקרא בית ספר  בנימין זיני:

  -לכדורגל של הקטנים, ויש את ליגת הנוער. הפעילות הזאתי עברה לחברת
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 אתה מדבר על התוספת של הדף הזה?  :יגאל הררי

 כן.  בנימין זיני:

 כן, כן.  :חיים שאבי

? שנתיים בערך. למיטב 2015הפעילות עברה לחברת מוסדות לפני, מתי?  בנימין זיני:

ידיעתי גם שהפעילות עברה לא נותחה כמו שצריך מבחינת היקפי הוצאות 

והכנסות, בית ספר לכדורגל יחסית רווחית, הליגה היא גירעונית, אבל 

ופה נדרשת ₪,  250,000-בסך הכול לא מתאזן, והפעילות היא גירעונית ב

  -השלמה כדי להשלים את פעילות הכדורגל שחברת מוסדות

 איזה כדורגל זה הליגה?  :יגאל הררי

  -לא, לא, זה מחלקת נוער, מחלקת נוער :חיים שאבי

 נוער זה הליגה, ליגת נוער והילדים.  בנימין זיני:

 מי זה יו"ר שלהם.  :יגאל הררי

.. לא, זה לא יוסי שאב :חיים שאבי  י.

 לא שואל, מה קשור.  :יגאל הררי

  -מי היו"ר בנימין זיני:

  -לא, היו"ר של הכדורגל :חיים שאבי

 זה לא העמותה, זה של המוסדות.  בנימין זיני:

 מי גובה את הכסף מהתלמידים?  :יגאל הררי

 חברת מוסדות.  :חיים שאבי

 חברת מוסדות.  בנימין זיני:

 ת? ומי זה חברת מוסדו :יגאל הררי

 הדסה.  :חיים שאבי

 מי זה חברת מוסדות היו"ר?  :יגאל הררי

 החברה לקידום החינוך והתרבות.  :חנה גולן

 החברה לקידום החינוך. תצביעו אין בעיה, תצביעו נגד.  :חיים שאבי

 יש לי שאלה אחת.   מאיר חלוואני:

 תצביעו נגד.  :חיים שאבי

 בזמן, בלוח הזמנים? זה תוספת. האם על פי הנוהל זה מוגש   מאיר חלוואני:

  -לא, לא, לא, זה לא :יגאל הררי
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  -זה לא? אז בשביל  מאיר חלוואני:

  -שנייה, שנייה :חיים שאבי

לא, כי חשבתי שכשמדברים על בית הכנסת הרפורמי אז יש בעיה עם זה,   מאיר חלוואני:

 ורוצים את לשון החוק. 

 אין בעיה.  :חיים שאבי

 לא הוגש לוועדת כספים.  זה בנימין זיני:

 מה?   מאיר חלוואני:

 זה לא הוגש לוועדת כספים.  בנימין זיני:

 לא על פי חוק.  מאיר חלוואני:

 רגע, תחזור עוד פעם על השאלה.  בנימין זיני:

השאלה אם פרק הזמן שאמור היה להגיש, ואמורים להגיש את הבקשה   מאיר חלוואני:

  -הזו הוא נכון לפי החוק

לא, הסיבה היא כי סיום הבדיקות מול חברת מוסדות, אנחנו בהתנהלות  ין זיני:בנימ

  -שוטפת איתה

 ימים, לא ראיתי את זה.  10ם לראות את זה לפני אנחנו היינו צריכי :יגאל הררי

  -לא. ושוב בנימין זיני:

  -לפני כמה זמן היינו צריכים לראות את זה :יגאל הררי

צה להציג משהו שעל פי אתה לא יכול להציג אותו, אני לא אם אתה רו  מאיר חלוואני:

 מבין. 

  -אם תהיה הסכמה בנימין זיני:

 ימים.  10זה היה צריך להיות על השולחן שלנו לפני  :יגאל הררי

ידידי המכובד והמלומד, הייתם צריכים מראש לבוא ולהגיד שאתם   מאיר חלוואני:

. מבקשים לפנים משורת הדין, להגיש פה משה  ו שבלוח הזמנים..

 לא נתתם לי להגיד את זה, רציתי להגיד את זה.   :חיים שאבי

 בבקשה, אני דיברתי עם אבידע לא איתך.   מאיר חלוואני:

 לא, אני מתנגד.  :יגאל הררי

  -רגע, יש לי שאלה עדי ברמוחה:

 ואני גם מתנגד להעברה הזאת.  לא קיבלתי את זה בזמן :יגאל הררי

  -וקיי, אני יכול להגיד? אני יכול להגיד כמה מיליםא :חיים שאבי
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יגאל.  :יגאל הררי  קדימה תעלה את זה 

  -דקה רגע, דקה רגע :חיים שאבי

 תעלה את זה להצבעה.  :יגאל הררי

 אני כמחזיק תיק הספורט רוצה להגיד כמה מילים לגבי זה.  :חיים שאבי

 אליך. אתה חברת מוסדות? לא, לא, זה לא קשור אליך, זה לא קשור  :יגאל הררי

 זה קשור אליי.  :חיים שאבי

 אתה חברת מוסדות?  :יגאל הררי

 לא, כמחזיק תיק הספורט.  :חיים שאבי

 אתה חברת מוסדות?  :יגאל הררי

 -לא. כמחזיק תיק הספורט :חיים שאבי

 לא, אז אתה לא קשור.  :יגאל הררי

 בטח שזה קשור.  :חיים שאבי

 להצבעה.  תעלה את זה :יגאל הררי

אני אגיד קודם כל... ברור שנעלה את זה להצבעה. אני רוצה להגיד לכם  :חיים שאבי

  -לגבי

 ... של העיתונים... העיקר לצאת בכותרות :יגאל הררי

 אבל ליגאל יש התנגדות תן להעלות להצבעה.  :אבידע שדה

 דקה רגע.  :חיים שאבי

  -יש לי שאלה עדי ברמוחה:

התנגדות אז לא נעלה את זה. דקה רגע, יגאל, בוא, בוא, אני  אם תהיה :חיים שאבי

 רוצה שתתנגד. 

 לא, לא, אני מתנגד לדון בזה.  :יגאל הררי

 אין בעיה, תתנגד.  :חיים שאבי

 אין בעיה, אין בעיה.  יגאל שמעון:

יגאל הררי, למען הממלכתיות תיתן לסגן ראש העיר להציג את זה, בוא   מאיר חלוואני:

 נשמע. 

קודם כל אם יש התנגדות לאחד מחברי המועצה שנעלה את זה להצבעה  :חיים שאבי

  -או לדון בזה, אז זה יורד מסדר היום

 אחד מחברי המועצה?  עדי ברמוחה:
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 אחד אפילו, מי שרוצה להתנגד.  :חיים שאבי

 אבל שלא יהיה לו חוג בית היום, שלא יהיה לו חוג בית שיגיד אני בעד.  יגאל שמעון:

אבל קחו בחשבון שאתם פוגעים במחלקת הנוער ובית ספר לכדורגל.  :יים שאביח

 עכשיו מישהו מתנגד לדון בזה? 

 כן.  :יגאל הררי

 זהו יורד.  :חיים שאבי

  -אני לא מתנגד :יגאל הררי

 יורד מסדר היום נו יאללה.  :חיים שאבי

 לא, אני לא רוצה להוריד את זה מסדר היום.  :יגאל הררי

 לא, מה זה? אתם פה אחד מוכנים לדון בנושא הזה?  :אביחיים ש

 יש לי שאלה.  עדי ברמוחה:

חיים אנחנו מוכנים לדון, אבל תיקח בחשבון שיש לנו עוד כמה חודשים   מאיר חלוואני:

נגד   -פה וכשמגיעים דברים אחרים ושאתה 

  -אז אני אומר :חיים שאבי

 פוסלים אותו על הסף. ו אתם יוצאים מהר מאוד נגד  מאיר חלוואני:

  -אז דקה רגע :חיים שאבי

 אז רק שתדע שאנחנו בעד לדון.   מאיר חלוואני:

 אז בשביל זה אני שואל.  :חיים שאבי

 לא, אנחנו הולכים לקראת, אנחנו בעד לדון.   מאיר חלוואני:

 בשביל זה אני שואל.  :חיים שאבי

 הנה ענינו.  מאיר חלוואני:

 ד הבעד. אנחנו בע עדי ברמוחה:

 אנחנו בעד.  מאיר חלוואני:

  -אם אתם מתנגדים :חיים שאבי

 לא, לא, לא מתנגדים יש לי רק שאלה.  עדי ברמוחה:

 אפשר לדון בזה?  :חיים שאבי

 . נדון מאיר חלוואני:

 האם פה אחד?  יגאל שמעון:

 פעמים אומרת יש לי שאלה.  3לא רגע יש לי שאלה, אני כבר  עדי ברמוחה:
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 לא, אם לדון או לא לדון.  :ביחיים שא

 אבל צריך לדעת אם לדון.   מאיר חלוואני:

 שאלה.  עדי ברמוחה:

 אי אפשר צריך לדעת אם לדון.   מאיר חלוואני:

  -רגע, שאלה. ביקשתי לקבל את ההסכם, נכון? בהסכם עדי ברמוחה:

 שלחו אותו.  :חיים שאבי

 רגע, קראת? קראת פתחת מייל?  עדי ברמוחה:

 אני לא.  :שאבי חיים

  -אוקיי, בהסכם יש הפרש בין ההסכם הישן להסכם החדש עדי ברמוחה:

 יש לו ניגוד אינטרסים, הוא לא יכול להצביע.   מאיר חלוואני:

  -יש בהסכם עדי ברמוחה:

 אני לא אמרתי כלום, מה את רוצה?   מאיר חלוואני:

 ₪. 150,000הפרש של  אפילו לא בפנטומימה. בין הסכום הישן לחדש עדי ברמוחה:

  ₪  600,000במקום ₪  750,000בהסכם מדובר על 

 זה לא כדורגל אבל.  בנימין זיני:

  זה ההסכם שאני קיבלתי עדי ברמוחה:

 לא, זה סעיף שהוא לא כדורגל, זה סעיף תרבות.  בנימין זיני:

 . 8כדורגל זה סעיף  :יוליה מרקובסקי

 רגע, רגע, כדורגל.  עדי ברמוחה:

 ₪.  250,000יש את ההשתתפות של  8בסעיף  ין זיני:בנימ

  -איך הגעתם עדי ברמוחה:

  -אנחנו צריכים להציל את משה חנוכה עכשיו :יגאל הררי

  -טוב חברים, מאחר שביקשתם לדון ב יגאל שמעון:

  -איך הגעתם עדי ברמוחה:

  -... את משה חנוכה :יגאל הררי

 סכמנו. הסכמנו לא ביקשנו. לא, לא ביקשתם לדון, ה מאיר חלוואני:

 -תקשיבו, מדובר פה על פעילות :חיים שאבי

  -רגע  עדי ברמוחה:
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 מה עדי?  :חיים שאבי

 מי היו"ר של הגוף הזה?  :יגאל הררי

 דקה רגע.  :חיים שאבי

-לפני שמצביעים על הסעיף הזה אני רוצה לדעת ממה נובע הגירעון של ה עדי ברמוחה:

250,000  .₪ 

 אני אענה לך.  :חיים שאבי

 אתה יו"ר חברת מוסדות?  עדי ברמוחה:

 לא, אני מחזיק תיק הספורט ואנחנו מעורבים מקצועית.  :חיים שאבי

 אבל זה מחלקת מוסדות.  עדי ברמוחה:

 בסדר, אז בואי אני אענה לך ותצביעי נגד, הכול בסדר.  :חיים שאבי

  -לא, לא עדי ברמוחה:

נו :חיים שאבי ער בבית ספר לכדורגל, אומנם בית ספר לכדורגל זה מה שקורה מחלקת 

משהו שהוא רווחי כי זה חוגי, מחלקת נוער בכל עיר ועיר היא גירעונית. 

לצורך העניין. וחברת ₪, רעננה מתקצבת את מחלקת הנוער שלה במיליון 

מוסדות בזמנו לקחה על עצמה לנהל כי היה מאוד בעייתי להחזיק את 

עובדים, אז חברת מוסדות לקחה  40, 30ד איזה המאמנים פה, להחזיק עו

על עצמה, ואני דרך אגב הובלתי בזמנו את המהלך הזה גם, שתתנהל 

במחלקת הנוער החברה לקידום החינוך, והעירייה אמורה לשפות את 

החברה בתקציב. וזה ההפרשים וזה הפרשים שהם יחסית לא כאלה 

גע במחלקת הנוער. אתם גדולים. תחליטו שכן, טוב. תחליטו שלא, זה יפ

  -רוצים

 אוקיי, בואו נביא את זה להצבעה.  :יגאל הררי

 הכול בסדר, זהו. אנחנו מעלים את זה להצבעה.  :חיים שאבי

 אבל לא קיבלתי תשובה ממה נובע הגירעון.  עדי ברמוחה:

 מה זאת אומרת ממה?  :חיים שאבי

 מניהול כושל ממה.  :יגאל הררי

  לא הבנתי. :חיים שאבי

 אנחנו מאשרים שיהיה דיון.  :אמיר כוכבי

 נו?  :חיים שאבי

 אתה עוד לא מעלה להצבעה.  :אמיר כוכבי
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 הא יש לכם מה להגיד?  :חיים שאבי

 שאלות  :אמיר כוכבי

 שאלות, תגיד נדבר.  :חיים שאבי

עוד פעם הפעילות אמרתי, מקור ההכנסה של בית הספר לכדורגל הוא  בנימין זיני:

  -ורים בגין בית הספר לכדורגל, מחלקת הנוערמתשלומי הה

 זה ניהול כושל.  :יגאל הררי

 לא, לא, לא נכון.  בנימין זיני:

 זה לגמרי ניהול כושל.  :אביבה גוטרמן

  -זה ניהול כושל, הם גובים מכל ילד הכנסה :יגאל הררי

  -ריםלא נכנסתי, שנייה לא נכנסתי. באמת לא נכנסתי, בחנו את המספ בנימין זיני:

 מה סך התקציב הכולל של מחלקת הנוער בכדורגל.  עדי ברמוחה:

 מיליונים.  :יגאל הררי

 לא, לא מיליונים.  בנימין זיני:

 לא, זה רשום פה, רגע שנייה.  עדי ברמוחה:

 מיליונים, מיליונים.  :יגאל הררי

  -לדעתי ההכנסה₪ מיליון  2 בנימין זיני:

 רגע, אני אגיד לך.  עדי ברמוחה:

 אין ילד שמוותרים לו על ההכנסה.  :יגאל הררי

  -זה בדיוק העניין. איזה מעשר מפרישים לילד שלא יכול מאיר חלוואני:

 אין כזה דבר.  :יגאל הררי

  -לא, לא, יש את זה, אבל בניתוח בנימין זיני:

ח מול העיניים, לי יש בעיה להצביע על סכום כזה כשאני לא רואה דו" עדי ברמוחה:

 לא יודעת מאיפה זה נובע ואני

 שנייה, אז אני אשלוף לך אותו, רגע.  בנימין זיני:

 זה הרבה מאוד כסף לגירעון.  ₪, 250,000זה ₪,  2,000זה לא  עדי ברמוחה:

 נדב בהצבעות כאלה בורח.  :יגאל הררי

  -זה לא הרבה כסף :חיים שאבי

. עדי ברמוחה: .  זה הרבה מאוד כסף.

 )מדברים יחד(
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אופציות לממן את הגירעון הזה. אחד, להעלות תעריפים, כל  2יש שמה  יני:בנימין ז

חודש, סתם כפר סבא כל תלמיד שם משלם יותר, עבור פחות דרך אגב, 

לממן את הגירעון. או מימון עירוני שאומר יש פעילות גירעונית אני 

 יותר. משלים אותה. ניתחנו את המספרים, כרגע אני לא יכול לגבות 

 פתרונות נכון?  2בני, אתה נתת לי פה עכשיו  מוחה:עדי בר

  -אבל רגע, רגע, רגע, אני אשלים בנימין זיני:

רגע, הפתרון לנהל את זה כמו שצריך, מי שמגיע לגירעון כזה, אני לא  עדי ברמוחה:

  -יודעת מה סך התקציב

.  :חיים שאבי .  זה לא גירעון, מה זה גירעון.

 ול לסגור את הפעילות. לא, אז אני יכ בנימין זיני:

 למה את קוראת גירעון?  :חיים שאבי

 -אתה קראת לזה גירעון בניסוח עדי ברמוחה:

  -לא, לנהל מחלקת תנועה :חיים שאבי

 ההסעות.  :???

.  בנימין זיני: .  יש הסעות, יש.

 אתם קראתם לזה גירעון בניסוח.  עדי ברמוחה:

  -אתם הולכים ומשתמשים :חיים שאבי

 עכשיו אתה אומר לי זה לא גירעון.  חה:עדי ברמו

 לצרכים פוליטיים שלכם לפגוע בילדים זה בסדר.  :חיים שאבי

  -לא, חיים עדי ברמוחה:

 הכול בסדר.  :חיים שאבי

  -חיים אתה פופוליסט :יגאל הררי

  -חיים אתה מסתכל על זה עדי ברמוחה:

 אתם פופוליסטיים.  :חיים שאבי

  -א נמצאעסק כזה שהו עדי ברמוחה:

 שנים שתקת פתאום משהו מעניין אותך.  4.5אתה  :חיים שאבי

  אתה לא רוצה לענות לעניין :יגאל הררי

 תעשה לי טובה.  :חיים שאבי

 לעניין.  :יגאל הררי
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  -שנים לא דיברת פתאום אתה רוצה 4.5 :חיים שאבי

ן :יגאל הררי   -אתה לא רוצה לענות לעניי

 ... עלינו.  :חיים שאבי

  -אתה לא רוצה לענות לעניין. אם יש הכנסות :ל הררייגא

  -לא מכסות ההכנסות בנימין זיני:

  -₪ 800,000שמה במחלקת הנוער, כפר סבא ₪ רעננה מיליון  :חיים שאבי

  -אבל רעננה מתנהלת כמו הוד השרון? תתנהל כמו רעננה עדי ברמוחה:

  -פתאום אתם מסתכלים  מאיר חלוואני:

אתה לא יודע להתנהל, לא נכון, אתם לא יודעים ₪. ז נשים מיליון וא עדי ברמוחה:

 ₪.  250,000להתנהל, אתם לא יודעים להתנהל ואתם מגיעים לגירעון של 

 אנחנו לא יודעים כלום, אתם עוד חצי שנה אתם תנהלו.  :חיים שאבי

 די נו, ואחר כך תגיד לי זה לא גירעון.  עדי ברמוחה:

 לדון בזה ואתה כועס.  הסכמנו  מאיר חלוואני:

 לא, אני רוצה שתצביעו נגד, זה מה שאני רוצה.  :חיים שאבי

 אתה כועס, כן כי אנחנו נגד.  מאיר חלוואני:

  -אני רוצה :חיים שאבי

 כי אנחנו נגד.  מאיר חלוואני:

 שתצביעו נגד.  :חיים שאבי

  -נגד החינוך מאיר חלוואני:

 זה האינטרס שלי.  :חיים שאבי

ן  לוואני:מאיר ח נגד הרווחה, תגיד, תגיד. ופתאום מה שעושה רעננה וכפר סבא מעניי

 אותך. 

 אני רוצה שתצביעו נגד. למה הרמתי את הדיון שתצביעו נגד.  :חיים שאבי

 כן.  מאיר חלוואני:

 אין בעיה.  :חיים שאבי

 בטח.  מאיר חלוואני:

 אני לא מאמין שתצביעו נגד.  יגאל שמעון:

  -או פתרון לגירעון החברה לקידוםמצ :יגאל הררי

  -לחוסר התנהלות עדי ברמוחה:
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  -טוב חברים יגאל שמעון:

לא יודע יושב היו"ר בוכה בעיתונות שיש לו גירעון, ראש העיר דפק אותו  מאיר חלוואני:

 לא העביר כסף, אני לא מבין. 

 אמיר יש משהו שאתה רוצה לומר?  יגאל שמעון:

 הוא לא יכול להצביע.  לא חשוב, מאיר חלוואני:

 אבל תענה תשובות.  עדי ברמוחה:

 כן, אפשר לקבל הסברים?  מאיר חלוואני:

 אמיר שאלה.  :חיים שאבי

 אמיר שאלה.  יגאל שמעון:

אז היום אנחנו מדברים על סעיף שהוא בעצם מראה השתתפות צהרונים  :אמיר כוכבי

 מה?  ₪. 250,000והשתתפות כדורגל הגדלה ₪  250,000הקטנה 

 בצהרונים כרגע בהשתתפות אין ייעוד לתקציב הזה.  בנימין זיני:

 איך?  :אמיר כוכבי

 אין ייעוד לתקציב הזה כרגע.  בנימין זיני:

 אין ייעוד לתקציב? והשתתפות עירייה בצהרונים?  :אמיר כוכבי

בניתוח תקציבי  ,כי צהרונים שהם מנוהלים על ידי חברת מוסדות בנימין זיני:

נו אותם הם מאוזנים. מה שמנוהל כרגע על ידי גני הילדים הוא שניתח

 מאוזן. 

 אז תיתנו יותר.  :יגאל הררי

  -איך הוא מאוזן אם הוא כבר :אמיר כוכבי

  -לא, אז תיתן יותר למה לקצץ :יגאל הררי

 שבועות אומרים להורים שייקחו מהם יותר.  3איך מאוזן אם כבר  :אמיר כוכבי

 מדבר על בית הספר של הקיץ, אתה מדבר על הקייטנות של הקיץ.  אתה בנימין זיני:

 לא מעניין כלום אתם לא מורידים מהצהרונים לטובת הכדורגל.  :יגאל הררי

  -הספק הוא אותו ספק :אמיר כוכבי

 הקטנה.  :יגאל הררי

י מאיר חלוואני:   -מר זינ

 ה. הספק הוא אותו ספק, זה אותה חברת בת של העיריי :אמיר כוכבי

 זה לא חברת בת.  בנימין זיני:
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אני רוצה להגיד משהו עקרוני שנייה, בלי קשר לזה. החברה הזאת אמורה  :אמיר כוכבי

לספק שירותים לעירייה היא מתעסקת במספר פרויקטים שאמורים 

  -להכניס כסף לעירייה, והיא אמורה לתת שירות לתושבים

ו שאני הספקתי ללמוד את הפעילות לא, אתה טועה. החברה לפחות כמ בנימין זיני:

  -שלה, היא קבלן ביצוע

 בטח יותר משאני הספקתי, אבל בוא נמשיך.  :אמיר כוכבי

לא יודע, אני לא עושה תחרות. היא קבלן ביצוע לכל דבר של העירייה, של  בנימין זיני:

פעילות העירייה. חלק מהפעילות היא גם גובה את הכסף בשם העירייה, 

 ות העירייה מממנת אותה כמו כל חברה עירונית. וחלק מהפעיל

.  :אמיר כוכבי .  מה היא.

 היא לא חברת בת, מה זה מספקת שירותים, על בסיס תקציב עירוני.  בנימין זיני:

בני אני לא אמרתי חברת בת, אני אמרתי שהתפקיד של החברה הוא  :אמיר כוכבי

 לעשות את מה שהעירייה מטילה עליה. 

 נכון.  בנימין זיני:

ו  :אמיר כוכבי מצהרונים זה כאילו ₪  250,000סבבה. אם העירייה מורידה עכשי

  -העירייה אומרת

 היא לא מורידה.  יגאל שמעון:

 היא לא מורידה.  :חיים שאבי

 איך היא לא מורידה?  :אמיר כוכבי

  -זה הקטנה :יגאל הררי

 היא לא מורידה חברים.  יגאל שמעון:

  -שה משהו, אם אני נותןבואו נע בנימין זיני:

 ₪. אני לא מבין, כתוב פה הקטנה רבע מיליון  :אמיר כוכבי

  -יש תקציב יגאל שמעון:

 מה זה אומר?  :אמיר כוכבי

ו יגאל שמעון:   -שאישרנ

 אתה מקטין אותו?  :אמיר כוכבי

  -יש עודף היום, שנייה יגאל שמעון:

 מה זה יש עודף?  :אמיר כוכבי

.., במקום שאתם תיתנו יותר לילדים סנדויצ'ים במקום יגאל אי :יגאל הררי ן עודף.
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 שיהיה יותר שניצל, אתם עכשיו אומרים לא. 

  -הצלחתם לבלבל אותי, אני רוצה להבין. יושב יו"ר מוסדות מאיר חלוואני:

 מה אתה מבלבל את המוח, אתם מורידים משם.  :יגאל הררי

אש העיר דפק אותו ולא העביר לו ומתלונן בעיתונות המקומית שר מאיר חלוואני:

 תקציבים. 

.  :יגאל הררי .  ואחר כך לוקחים את הסייעות.

ן  מאיר חלוואני: תגידו אתם השתגעתם? מישהו פה ₪? עכשיו יש לכם עודף של רבע מיליו

 התבלבל? 

 מאיר אתה מבלבל מאיר.  :חיים שאבי

  -רגע, רגע מאיר עדי ברמוחה:

 מה קרה פה?  מאיר חלוואני:

 זה דברים שונים מה שאתה אומר.  אל שמעון:יג

 מאיר אתה מבלבל ומבולבל.  :חיים שאבי

  -מבלבל ומבולבל זה טוב מאיר חלוואני:

  -חלק מזה :חיים שאבי

 -₪עדיין אי אפשר לקחת מהצהרונים רבע מיליון  מאיר חלוואני:

 חלק מהטענות זה זה, חלק מהטענות זה זה.  :חיים שאבי

  -ם שאבי, חיים שאביחיי עדי ברמוחה:

אני לא מבין את החומר, זה בסדר. הרבה לא מבינים את החומר מה  מאיר חלוואני:

  -בסוף שקורה שם בעניין של הכספים אבל זה בסדר

 תיזהר בדברים שלך.  :משה חנוכה

אני לא נזהר בכלום, אתה יכול לשמוע מה שאמרתי ותקליט אותי גם.  מאיר חלוואני:

עודף, ולמה לא ₪ הבין, איך פתאום יש רבע מיליון בסוף אני רוצה ל

 להשאיר אותם בצהרונים? 

 ומה תעשה בהם?  יגאל שמעון:

 תשפרו את המצב של הילדים... למשל.  מאיר חלוואני:

  -אל תגיד מה חסר :יגאל הררי

 בוא תגיד לי מה.  יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(
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 קיץ. תוריד את העלויות של הקייטנות ב נדב דואני:

 מה זאת אומרת?  מאיר חלוואני:

  -הייתה פה אמירה בהתחלה :אמיר כוכבי

מבחינתי תטפל ₪  250,000זה מה שתעשה עם הכסף, תתקצב בעוד  נדב דואני:

 בקייטנות בקיץ. 

  -הייתה פה אמירה בהתחלה :אמיר כוכבי

 אתם מבלבלים בכמה דברים.  יגאל שמעון:

 ל. לא, לא מבלבלים יגא עדי ברמוחה:

 לא, כולכם מבלבלים, לא, המבלבלים.  מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 אתה אחד מהאנשים החכמים פתאום משחק אותה לא מבין, אתה מבין.  נדב דואני:

  -לא, אני מבין. אבל יגאל שמעון:

 אתה מבין.  נדב דואני:

  -םיש עודף בסעיף מסוים, מה שאתם אומרים בואו נחלק אותו לכול יגאל שמעון:

 תשאיר אותו בקייטנות.  נדב דואני:

  -נכון, תקשיב יגאל שמעון:

.  נדב דואני: .  אתה מסכים.

בואו נחלק אותו ₪ מיליון  50אז בוא נעשה משהו אחר, יש עודף של  יגאל שמעון:

  -לכולם

  -למה לחלק :יגאל הררי

 אתה מנהל עיר.  יגאל שמעון:

 ם, תקטין להם... אבל ההורים האלה גם ככה עמוסי :יגאל הררי

תקשיב, אתה מנהל עיר, נדב כשאתה מנהל עיר אתה צריך להסתכל לטווח  יגאל שמעון:

 ארוך. 

 תביא את הסכום הזה ממקום אחר.  נדב דואני:

  -אתה לא יכול להסתכל למחר יגאל שמעון:

  -יגאל, תביא את הסכום הזה חד משמעית נדב דואני:

 ניהול עיר. אתה צריך לדעת מה זה  יגאל שמעון:

  -אתה צודק, אתה צודק נדב דואני:
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  -כשיש לך תקציבים יגאל שמעון:

  -אתה צודק נדב דואני:

 אתה צריך לראות את העתיד.  יגאל שמעון:

 אתה צודק, אתה צודק.  נדב דואני:

  -אתה לא יכול לבוא יגאל שמעון:

 תביא את זה ממקום אחר.  נדב דואני:

דים שרוצים ללמוד והולכים לחוג בבית הספר לכדורגל, עכשיו כולם יל יגאל שמעון:

 מה תגיד להם? לא, אתם תשלמו יותר? 

 לא, זה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר.  נדב דואני:

 לא, תשלמו יותר.  יגאל שמעון:

אני אומר תביא את הכסף מלשכת הסמנכ"ל שלך, תתקצב מלשכת  נדב דואני:

 הסמנכ"ל. 

  -מה, תקשיב, אם היינו בתקציב אתה יודע יגאל שמעון:

 עולות לך לשכות הסמנכ"ל תחזיר את זה לילדים. ₪ מיליון  2 נדב דואני:

  -נדב, הרי מה זה תקציב יגאל שמעון:

 הם לא עושים את העבודה שלהם.  הרי נדב דואני:

  -נדב, מה זה תקציב? כשאתה מתכנן תקציב יגאל שמעון:

  -חד משמעית, עזוב נדב דואני:

  -שנייה רגע אל שמעון:יג

  -עזוב, עזוב, עזוב נדב דואני:

  -כשאתה מתכנן תקציב יגאל שמעון:

  -אני לא מתבלבל אתה מבלבל, אני מבין אותך נדב דואני:

 שנייה, אני לא מבלבל, אני רוצה להסביר לך.  יגאל שמעון:

 לא, אני מבין אותך, אל תסביר, זה בסדר יקירי.  נדב דואני:

  -כשאתה מתכנן תקציב :יגאל שמעון

  -אני הבנתי נדב דואני:

  -של הצהרונים אתה אומר אני חושב יגאל שמעון:

  -אבל תכננת נדב דואני:

  -יכול להיות בגלל הצפי יגאל שמעון:
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י נדב דואני:   -תכננת תקציב לקו

 כסף.  Xיהיה  יגאל שמעון:

י נדב דואני:   -תכננת תקציב לקו

יודע מה ההכנסות מה ההוצאותכשאתה מתכנן  יגאל שמעון:   -אתה 

 האם תכננת תקציב לקוי?  נדב דואני:

אתה מגיע לשלב מסוים אתה רואה שיש לך עודף. את העודף הזה עכשיו  יגאל שמעון:

  -תתכנן איך להחזיר

 אבל לא, אתה מתכנן עודף?  נדב דואני:

 לא.  יגאל שמעון:

 אתה לא מתכנן עודף.  נדב דואני:

תה אומר בואו ניקח את הכסף העודף הזה, וניתן אותם לילדים לבית א יגאל שמעון:

 הספר. 

 איזה מתיש אתה, איזה מתיש.  נדב דואני:

  -לכדורגל, אבל אתם שומעים כדורגל יגאל שמעון:

 לא, אנחנו בעד הכדורגל.  נדב דואני:

 שומעים בית ספר לכדורגל הופ נגמר.  יגאל שמעון:

 ת זה לקייטנות של הקיץ. רוצים להשאיר א נדב דואני:

 זה לא ככה.  יגאל שמעון:

 לקייטנות של הקיץ.  נדב דואני:

  -חברים, חברים :חיים שאבי

  -רגע, רגע חיים עדי ברמוחה:

  -דקה רגע :חיים שאבי

לא, לא, אני חייבת להעיר משהו, אתה אמרת לי למה אני קובעת  עדי ברמוחה:

 שהכדורגל גירעוני נכון? 

 כן.  :חיים שאבי

 אני אקריא לך מההסכם בסדר?  עדי ברמוחה:

  -לא, לא, אל תבלבלי :חיים שאבי

  -לא אני כתבתי עדי ברמוחה:

י :חיים שאבי   -לא אמרתי את זה, אני אומר לך שכדורגל זה גירעונ
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 לא, אמרת למה את אומרת שזה גירעוני, איפה כתוב.  עדי ברמוחה:

ג :חיים שאבי  ירעוני, אני אומר לך, אל תגידי לי. אני אומר לך שכדורגל זה 

 2018"מוסכם על הצדדים כי הפעילות של החברה בתחום הכדורגל לשנת  עדי ברמוחה:

 היא גירעונית. 

 אז אני אומר ומחדד את זה.  :חיים שאבי

 אתה רואה? על זה חתמתם.  עדי ברמוחה:

 מה את חושבת שזה לא גירעוני.  יגאל שמעון:

 . "אמר לי למה את קובעת שהיא גירעונית לא, הוא עדי ברמוחה:

 אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתקצב.  יגאל שמעון:

 חזרת בך?  עדי ברמוחה:

 גם את מבולבלת.  :חיים שאבי

 רגע, חזרת בך?  עדי ברמוחה:

 גם היא מבולבלת?   מאיר חלוואני:

 חזרת בך חיים?  עדי ברמוחה:

  -לא חזרתי אני אמרתי :חיים שאבי

 אמרת למה את קובעת שהיא גירעונית.  ברמוחה:עדי 

 את מחדדת את מה שאני אומר.  :חיים שאבי

 כן אמיר בבקשה.  יגאל שמעון:

 מחלקת נוער היא גירעונית, מה לעשות.  :חיים שאבי

 אמרת איך את קובעת שהיא גירעונית.  עדי ברמוחה:

 לא, לא, לא.  :חיים שאבי

 כבי בבקשה. אמיר בבקשה, אמיר כו יגאל שמעון:

איזה ערובות יש שהעברה הכספית הזאת הולכת לאן שנאמר שהיא  :אמיר כוכבי

 הולכת? 

  -מה זאת אומרת יש פה גזבר :חיים שאבי

 שאלתי את הגזבר. איזה סמכות יש לגזבר בתקציב מוסדות חינוך?  :אמיר כוכבי

  -קבלים דו"חלא, קודם כל יש הסכם, אחד. שתיים, אנחנו כל רבעון מ בנימין זיני:

 היום?  אתה יודע להגיד לי מה מצב החברה :אמיר כוכבי

 כן, בגדול.  בנימין זיני:
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 אתה יודע להגיד אם החברה בגירעון או לא?  :אמיר כוכבי

 יש לה גירעון מצטבר, אני כבר אומר לך, מצטבר.  בנימין זיני:

 של כמה?  :אמיר כוכבי

 של כמה?   מאיר חלוואני:

 ₪. האומדן כרגע מדבר על בערך מיליון  בנימין זיני:

  -אז איך אני אדע עדי ברמוחה:

 שנייה רגע, זה מלכ"ר לא?  :אמיר כוכבי

 לא.  בנימין זיני:

 מה זה?  :אמיר כוכבי

 חברה בע"מ.  בנימין זיני:

 חברה בע"מ?  :אמיר כוכבי

 כן.  עדי ברמוחה:

 ₪? מותר לה להיות בגירעון של מיליון  :אמיר כוכבי

 מותר לה להיות בגירעון.  יבה גוטרמן:אב

 עוד פעם, מלכ"ר סליחה מלכ"ר.   בנימין זיני:

 זה חברה בע"מ.  אביבה גוטרמן:

 חברה... הציבור, סליחה, סליחה, סליחה.  בנימין זיני:

 מה פתאום. זה מלכ"ר זה לא חברה בע"מ.  אביבה גוטרמן:

ן בנימין זיני:   -אף חברה לא מומלץ שתהיה בגירעו

 לא שאלתי מומלץ, שאלתי אם מותר לה להיות בגירעון.  :אמיר כוכבי

  -זה החברה יכולה לענות לך, אני לא בנימין זיני:

אז אם החברה יכולה לענות שהחברה תענה, אני לא יודע למה החברה  :אמיר כוכבי

  -יושבת בקהל

 אבל בואו נדבר עכשיו על העברה לכדורגל אמיר.  יגאל שמעון:

מה ניגוד עניינים אתה יו"ר החברה אתה יכול לגמרי לשבת פה, תענה  :ביאמיר כוכ

 אתה על שאלות, חיים רק מסבך אותך. 

לא, לא, לא, דקה לפני שתענה משה אני רוצה לסיים את הדיון של  :חיים שאבי

הכדורגל, אחרי זה לגבי החברה תענה מה שאתה רוצה. אנחנו מדברים 

 אותי זה הכדורגל, גם לא החברה. כרגע על הכדורגל, מה שמעניין 
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 הא מעניין אותך?  מאיר חלוואני:

 כן, הכדורגל כן.  :חיים שאבי

 הוא רוצה להגיד, תן לו לדבר.  מאיר חלוואני:

 הוא יענה לגבי החברה, אני מדבר לעניין הכדורגל.  :חיים שאבי

 אבל הכסף עובר דרכו.  מאיר חלוואני:

 דקה, דקה רגע.  :חיים שאבי

  -אנחנו מאשרים פה כסף חלוואני: מאיר

  -שנייה רגע :חיים שאבי

 עוד פעם שנייה?  מאיר חלוואני:

מדובר פה על העברות מסעיף לסעיף מהשתתפות בצהרונים לבית ספר  :חיים שאבי

בליגה של כדורגל. מחלקת נוער הפעילות שלה באופן כללי בכל המקומות, 

אין מה לעשות. יש מקומות מי שמבין בכדורגל היא פעילות גירעונית, 

בכל מקרה ₪.  ₪300,000,  ₪200,000, חצי מיליון ₪ שמתקציבים מיליון 

נוער היא גירעונית. שמעת  -הפעילות של מחלקת 

  -אני שמעתי, אתה שאלת איך אני קבעתי עדי ברמוחה:

 לא יודע, אז אולי לא הבנת אותי.  :חיים שאבי

ו עדי ברמוחה:   -אז אתה עכשי

 אז אולי לא הבנת אותי.  :יחיים שאב

 מה לא הבנתי, בשאלה? שאלת איך קבעתי שזה גירעוני.  עדי ברמוחה:

 אולי, או שאני לא הבנתי אותך, אני לא הבנתי אותך כנראה.  :חיים שאבי

  -לא, שאלת שאלה עדי ברמוחה:

אבל למה אנחנו מבקשים כסף, כי הפעילות גירעונית. במידה ולא תאשרו  :חיים שאבי

 כול בסדר. ה

 פעמים הבנו.  10עוד פעם, אבל חזרת על זה  מאיר חלוואני:

היא לא מסכימה. אני בזמנו רציתי, הוא מצידו תיקח את הכדורגל  :חיים שאבי

 לעמותה, לאן שאתה רוצה תיקח אותה. 

 בואו ניקח אותו לעירייה.  :אמיר כוכבי

 ת. , זה חלק מהתוכניותהיה ראש העיר תיקח אותה :חיים שאבי

  -טוב חברים יגאל שמעון:

דרך אגב כוכבי, אני ממליץ שזה לא יהיה בחברה, שזה יהיה או בעמותה  :חיים שאבי
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או בעירייה, אבל עדיף בעמותה, זה מה שאני ממליץ דרך אגב. מה 

 לעשות, זה מה שאני ממליץ. 

.  יגאל שמעון:  בואו אני מעלה להצבעה את סעיף ב'

  -עזוב רגע לגבי החברה, הוא רוצה שישאלדקה רגע, אבל  :חיים שאבי

 תן לו לדבר.  עדי ברמוחה:

 אנחנו מדברים רגע על הכדורגל.  :חיים שאבי

  -לא, אבל להסביר על ההשתתפות צהרונים שיורד :אמיר כוכבי

 אתה לא נותן לנו הזדמנות לנהל דיון חיים.  מאיר חלוואני:

 לא, בואו נצביע על זה.  :חיים שאבי

 לא רוצה להצביע, רוצה לשאול שאלה.  ואני:מאיר חלו

 על מה? מה אתה רוצה לשאול?  :חיים שאבי

 אני רוצה לשאול, אתה יכול לספר לנו בבקשה על בית הספר לכדורגל?  מאיר חלוואני:

 חיים, חיים, ביקשת כל כך יפה שנדון, אז אנחנו דנים.  :אמיר כוכבי

 ם יש בו? כמה אנשים יש בו, כמה ילדי מאיר חלוואני:

 לא, דנים... אמיר.  :חיים שאבי

 מאיזה אזורים בעיר, האם יש גם בנו שם.  מאיר חלוואני:

 הוא יצביע נגד.  :חיים שאבי

 אבל יכולת לא להעלות את זה היום.  :אמיר כוכבי

  -ומעבר לכול מאיר חלוואני:

 אתה מצביע נגד, עזוב.  :חיים שאבי

 ין לדון. ביקשת לפנים משורת הד :אמיר כוכבי

י :חיים שאבי   -אבל מה הבעיה? מה הבעיה? אומרים לכם זה גירעונ

 אבל אנחנו רוצים לשמוע.  :אמיר כוכבי

  -אז אני אומר לכם :חיים שאבי

 נושא, אנחנו רוצים לדבר עליו.  אאבל אתה מבי :אמיר כוכבי

אחור, כי קודם כל אני רוצה להגיד, עדי ברשותכם, אני קודם כל ישבתי מ משה חנוכה:

כי אני גם חבר מועצת עיר וגם  חשבתי שיש מניעה שאני אתיישב בדיון, 

יו"ר החברה, אז אני לא אשתתף בהצבעה ואני אענה על השאלות כדי 

שהתמונה תהיה יותר ברורה. קודם כל הדיון פה הוא לא דיון על החברה, 
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 הוא דיון על הפרויקטים שהעירייה העבירה. במהלך השנה האחרונה היו

מספר שינויים גם סטטוטוריים שהציבו את כל החברות העירוניות 

שעוסקות בנושאים הללו, בסוג של התנהלות מחדש. המדינה העבירה גם 

  -את חוק הפיקוח על הצהרונים שקבעה מחירים

 כמה... כאלה יש?  :אמיר כוכבי

ה של במדינה. שקבעה מחירי סף לצהרונים דבר ששינה את שיטות ההפעל משה חנוכה:

החברות העירוניות שמפעילות גם צהרונים וגם עוד פעולות שקשורות 

לחינוך בלתי פורמלי. העירייה ביצעה שורה של בדיקות מקיפות על 

ההתנהלות הכספית של החברה, בכל ההיבטים, היא זכתה לשיתוף פעולה 

מלא מהצוות המקצועי בחברה. ובסוף התהליך של הצוותים המקצועיים 

אן תיקון להסכמים, שמתייחס גם לתחום התרבות הם הביאו לכ

היהודית, גם לתחום ליגת הנוער בכדורגל וגם לתחומים נוספים. לגבי 

קייטנות הקיץ חשוב להבהיר, היום פורסם, לא אני אומר את זה, פורסם 

עיריות  2במוסף ממון בשער שעיריית הוד השרון עיריית אשדוד ועוד 

ותנות פתרון להורים במדינת ישראל לדעתי, הם העיריות היחידות שנ

במתווה החדש של חוק הפיקוח על מחירי הקייטנות. רוב הרשויות 

המקומיות בישראל פנו למשרד הפנים וביקשו דחייה של החוק בשביל 

מראשי רשויות חתמו  112לגבות עוד כסף מההורים, כמעט כולם למעלה 

  -יה היחידה שבאההפנים, ואנחנו העירי לשרעל מסמך, אתמול או שלשום 

 בין היחידות.  :חיים שאבי

₪ בין היחידות שבאה הכניסה את היד לכיס ותקצבה כמעט ברבע מיליון  משה חנוכה:

את עלות הקייטנות. לכן אין כאן לעשות איזה משוואה שכאילו אנחנו 

לוקחים ויכולים להחזיר את זה לקייטנות זה דיבור שהוא לא מבוסס על 

מבקשים להמשיך את פעילות מחלקת הנוער. במידה  כלום. אנחנו עכשיו

ומועצת העיר תחליט שלא להעביר את התקצוב זה בסדר. יכול להיות 

שהעירייה תצטרך להחליט או להעביר את זה לעמותה, זה גם בסדר. או 

להחזיר את זה לעירייה עם החוק מאפשר את זה, אני יודע שהפעילות 

י לתפקיד בשביל לאפשר העסקה הזאת עברה לחברה אגב, לפני שנכנסת

של מאמנים, דבר שלא מתאפשר באמצעות העירייה, זה לא קרה רק בהוד 

השרון. כרגע הדיון הוא לאפשר למחלקת הנוער להתנהל. כמו שאמר חיים 

ברוב הרשויות סביבנו במקומות שבהם מחלקת הנוער לא פועלת 

חנו עלינו באמצעות העירייה, הדבר הזה מתוקצב. אני גאה להגיד שאנ

ליגה במחלקת הנוער שנה שעברה, ובעזרת השם אנחנו ביום שבת הקרובה 

  -אנחנו נעלה שוב ליגה נוספת

 אתם מוזמנים דרך אגב.  :חיים שאבי
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זה דבר חסר תקדים שלא קרה בהיסטוריה של הליגה בכדורגל בהוד  משה חנוכה:

 השרון. 

ב עדי ברמוחה:  ? 10:30-יום שבת 

  כן.  :חיים שאבי

 יש לנו איפה לשבת?  עדי ברמוחה:

  -אם עולים, עולים לליגה השנייה :חיים שאבי

  -זו עלייה חסרת משה חנוכה:

 יש איזו טריבונה?  עדי ברמוחה:

 זה ראשונה בהיסטוריה.  משה חנוכה:

 טריבונה, תשבי איתי אל תדאגי.  :חיים שאבי

 זה בשבת, איך אתה הולך?  נדב דואני:

 ברגל.  :חיים שאבי

 אוקיי, אתה לא מפספס.  נדב דואני:

 לא, זה עליית ליגה.  :חיים שאבי

 עליית ליגה דוחה שבת.  נדב דואני:

 בבוקר.  10:30-ב עדי ברמוחה:

 לא דוחה שבת, ברגל הכול בסדר.  :חיים שאבי

אז אנחנו... את בני הנוער שלנו ונאפשר להם להגשים את החלום הזה  משה חנוכה:

 שאלות, אמיר יש לך שאלות נקודתיות?  שלהם. עכשיו אם יש

  -קודם כל כול שאלה היא נקודתית :אמיר כוכבי

 לא, אבל שאלות ענייניות.  משה חנוכה:

כי ברגע שאתה מבקש אישור מהמועצה להעברה בין סעיפים לתקציב  :אמיר כוכבי

החברה, זו ההזדמנות של חברי המועצה להבין את מצב החברה. למשל 

  -ה השלימהלדעת האם החבר

 זה אתה יכול להבין אותו בלי שום קשר.  :חיים שאבי

פחות או יותר, ומה בעצם ₪,  200,000את חובה לחברת דיאדורה בסך  :אמיר כוכבי

  -התוכנית, או מה ההיערכות של העירייה במקרה שהחברה

 אתה נציג של דיאדורה או של מי?  משה חנוכה:

  -ה במידה והחברהמה ההיערכות של העיריי :אמיר כוכבי
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של מי שיחליט לקנות מדיאדורה למרות דיאדורה היה יקר בעשרות  משה חנוכה:

 אחוזים, מי ישב בוועדה. 

 באמת מי זה?  :אמיר כוכבי

בואו נבדוק, תבדוק ברשימות התורמים שלך מי החליט לתרום  משה חנוכה:

 לדיאדורה. 

  -השאלה :אמיר כוכבי

ע משה חנוכה: ם דיאדורה למרות שהיא חברה שהיא יקרה בעשרות מי החליט דווקא 

מונים מחברות אחרות שהציעו הצעות במכרז, מי ישב בוועדה שהחליט 

 לקנות דווקא מדיאדורה. 

 אני מציע שנבדוק באמת.  :אמיר כוכבי

 בוא נבדוק, מי ישב בוועדה.  משה חנוכה:

  -האם העירייה מסוגלת לעמוד בקריסה של החברה :אמיר כוכבי

 אם אתה נציג של דיאדורה אז תגיד.  ה חנוכה:מש

או לא? מה ההיערכות של העירייה במידה ₪ לאור חוב של מיליון  :אמיר כוכבי

 והחברה לא תצליח לצמצם את הפער. 

אני חושב שזה, עוד פעם מההיכרות הקצרה שלי החברה עוברת שינוי,  בנימין זיני:

ת השלמת הגירעון שאנחנו שינוי חיובי, אני חושב שמעבר לתמיכה הנוספ

נותנים פה עכשיו, היא בעצמה בתוך הפעילויות צמצמה סכום לא מבוטל 

כדי לדעת להתכנס. וגם לייצר לעצמה מרווח שלאט לאט יסגור את 

הגירעון הזה. הפעילות מאוד הדוקה איתם, עם המנכ"ל עם מיתר שבאמת 

רעון עושה עבודה. הייתה בקשה גם שלנו שאפילו שהם נמצאים בגי

להכניס איש כספים שינהל את הכספים, איש כספים שינהל באופן ממוקד 

את הכספים שם אני בטוח שהוא יצליח אפילו לעזור למנכ"ל לשפר את 

  -מצב החברה

 איש כספים של העירייה?  :אמיר כוכבי

  -לא, לא, לא, איש כספים של החברה שכיום כרגע אין מישהו ייעודי בנימין זיני:

 ... כספים.  :ביאמיר כוכ

 יש.  :חיים שאבי

 יש מנהלת חשבונות.  משה חנוכה:

 יש מנהלת חשבונות אבל אין איש כספים שיודע לנהל את הכספים.  בנימין זיני:

 ... שרואה חשבון שייכנס.  משה חנוכה:
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  -בדיוק, אני חושב שברגע שגם ייכנס בנימין זיני:

 שאין איש כספים לא נעביר כלום.  אני מציע שלא ניקח סיכון, בגלל :יגאל הררי

  -לא, דווקא אני חושב שאתה פה, דווקא אתה לא בנימין זיני:

 מעולה, רעיון טוב.  :חיים שאבי

  -אני חושב שהם עשו מאמצים באמת בנימין זיני:

 אני יודע שאחרי זה היו"ר יבכה שמעבירים לו במחשכים החלטות.  :יגאל הררי

  -ני רק רוצהטוב. חברים, א יגאל שמעון:

.  :יגאל הררי .  תגיד בשולחן המועצה.

  -הררי, הררי יגאל שמעון:

 במסגרת התקציב תעלה את זה להצבעה.  :יגאל הררי

  -אמיר, נדב, משה יגאל שמעון:

 תעלה את זה להצבעה.  :יגאל הררי

תדעו לכם כל הצבעה שלכם היום תפגע בראש העיר הבא, וזה יכול להיות  יגאל שמעון:

 מכם. אחד 

 אין בעיה.  :יגאל הררי

 כל מה שאתם מצביעים בו היום זה יכול לפגוע בכם.  יגאל שמעון:

  -אתה יכול להכיר בזה שייכנס מאיר חלוואני:

 אני לא רוצה, אני רוצה לפחות לתת לכם את הכלים הנכונים.  יגאל שמעון:

  -אבל אני שאלתי שאלה מאיר חלוואני:

  -ני רוצה להגיד משהודקה רגע, דקה א :חיים שאבי

 לא, אתה לא כל הזמן דקה.   מאיר חלוואני:

 ... מאיר.  :חיים שאבי

 לא כל הזמן דקה חיים.  מאיר חלוואני:

.  :חיים שאבי .  בוא נסכם רגע, עזוב.

 לא, לא, אני לא רוצה לסכם, למה אתה מסכם?  מאיר חלוואני:

 דיברתם.  :חיים שאבי

  -אלתי שאלהלא, אבל אני ש  מאיר חלוואני:

 מה השאלה.  :חיים שאבי
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 ואתה אפילו לא הקשבת ולא התייחסת, כי כל הזמן דקה, דקה, דקה.   מאיר חלוואני:

 מה השאלה נו?  :חיים שאבי

 אתה מנהל את הישיבה או יגאל?  :יגאל הררי

הנו הזה, אל תעשה לי טובות, אתה מזכיר לי מישהי. נו הוא אומר לי.   מאיר חלוואני:

 ה נו? מה ז

אני מציע אולי שהגזבר יבדוק את תהליך ההתקשרות עם דיאדורה, מי  משה חנוכה:

ישב בוועדות, איך התקבלה ההחלטה, ומה היו הצעות המחיר ולמה 

 החליטו לעבוד דווקא עם דיאדורה. 

 ל לחשוף את כל הספרים של חב' מוסדותאני מציע בכל :אמיר כוכבי

וק את הנושא. כי לכוכבי היה חשוב הדיאדורה אני רוצה שהגזבר יבד משה חנוכה:

 החוב שלהם, אז מעניין למה. 

ן  :אמיר כוכבי לכוכבי חשוב גם הליך בחירת המנכ"ל האחרון, והליך מינוי הדירקטוריו

 האחרון, אז אפשר להביא את כל זה לשולחן המועצה. 

  -חברים בלי פרסומות, בלי פרסומות לחברות יגאל שמעון:

אתה יודע מה אני אגיד את זה כך, אם אתה לא תביא את הפרוטוקולים  :אמיר כוכבי

 של מינוי הדירקטוריון האחרון וגם של מינוי המנכ"ל האחרון, אני אביא. 

 מצוין, מצוין. מאיר מה אתה רוצה?  :חיים שאבי

 מה זה מה אתה רוצה?  מאיר חלוואני:

נו :חיים שאבי יאללה בוא, כבר כמה אתם  נו בוא תתקדם... זה מוציא אותי מדעתי, 

 טוחנים מים? 

 יש לו חוג בית היום.  יגאל שמעון:

 לא, יש לי חתונה.  :חיים שאבי

 בני, אני בבקשה פונה אליך ברשותך.  מאיר חלוואני:

 כן.  בנימין זיני:

 חיים אתה מתבלבל בתירוצים.  :אמיר כוכבי

 לא באמת.  :חיים שאבי

ויו מאיר חלוואני:   -"ר הוועדהאיך אומר חיים 

 ... זה לא תירוץ.  :חיים שאבי

אני מבלבל, אבל מהדברים שלך אני מנסה להבין ולשמוע. והרי בעצם  מאיר חלוואני:

חברת מוסדות היא לא משהו שקשור אליכם, חוץ מהעניין של חברה 
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שעושה עבודות לעירייה. ואני שומע בנימת הדברים שלך סוג של אמפתיה 

  -ותמיכה בחברה הזו

  -נראה לי אתה מפחד להחליט :אל הררייג

  -רגע, רגע מאיר חלוואני:

 אתה מפחד להחליט.  :יגאל הררי

רק רגע, ואתה ממליץ להם על איש כספים אז הם לוקחים אותו, ואתה  מאיר חלוואני:

חושב שהמנכ"ל עושה עבודה טובה. יש פה איזה שהוא סוג של אמירה 

יש כספים ונמצא, חנה מה רצית שאני לא מצליח להבין אותו. או אתה א

 להגיד? 

... תמשיך.  :חיים שאבי  לא, לא, 

או שאתה מתפקד בתפקיד שלך ברמה של גזבר ומתייחס אלינו ברמה  מאיר חלוואני:

היבשה ולא תספר לנו מה קורה בחברה מוסדות, או שיש לך מה שנקרא 

המשפטי  שיג ושיח על העניין הזה, כי כשאני פונה לרשות ולאבידע וליועץ

ומתלונן על פעילות שנעשית ציבורית בתוך העיר הזו, על העניין של 

החברה הזו, הם אומרים לי: אדוני זה לא עניינך ולא ענייננו, זה עניין של 

ני לא מצליח להבין כי אני מתבלבל, איך חיים אומר החברה עצמה. אז א

 אני המבולבל. 

 גם אני.  :יגאל הררי

 רוצה להבין.  אז אני  מאיר חלוואני:

  -אני קראתי לפני חודש וחצי :יגאל הררי

 א' איך זה עובד ולמה זה עובד כך, כי זה מריח לי לא טוב.   מאיר חלוואני:

 בני אני אסביר לו.  משה חנוכה:

 רגע, עוד שנייה ברשותך משה.   מאיר חלוואני:

  -אני רוצה להגיד שקראתי לפני חודש וחצי כתבה :יגאל הררי

 עוד רגע, עוד לא סיימתי אבל.   לוואני:מאיר ח

 אבל הוא לא סיים.  עדי ברמוחה:

 תן לו לסיים.  נדב דואני:

 בסדר.  :יגאל הררי

יודע מה זה בכלל בית   מאיר חלוואני: ברשותך, ואני חושב שזו הזדמנות פז למי שלא 

שאלות פה קודם חיים ולא הקשבת.  4ספר וליגה לכדורגל, כי אני שאלתי 

 לנו על המפעל הזה. לספר 
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 אז אנחנו מזמינים אותך.  :חיים שאבי

  -מזמין אותי אתה  מאיר חלוואני:

ב :חיים שאבי   -10:30-יום שבת 

  -פעם אחרונה שהזמנתם אותי לכדורגל  מאיר חלוואני:

 אז הנה עכשיו.  :חיים שאבי

  -על החול 4בכביש הושבתם אותי על הטריבונה  מאיר חלוואני:

 ... ומצולם.  :חיים שאבי

כמו בושה וחרפה, אז אל תגיד תזמין אותי. חשוב לי אבל לדעת את  מאיר חלוואני:

 המבנה של הליגה של הכדורגל באמת, וכמה ילדים. 

  -קודם כל לגבי משה חנוכה:

 והאם יש שחקניות כדורגל אני מחדד את השאלה שלי.  מאיר חלוואני:

  כמה הפסדנו באותה השנה? :יגאל הררי

וכמה ליגות יש, ומאיזה ליגה לאיזה ליגה עלו, ואיזה אחוז מהילדים  יר חלוואני:מא

שלא מסוגל לשחק שם בגלל בעיות תקציב או קושי, מקבל תמיכה ועזרה, 

אלה הדברים שאני רוצה לשמוע עליהם, זה יכול גם לעזור לי להחליט 

 שתקבלו אותם. 

 400שאתה מנהל חברה עם הדברים חשובים מאיר, אבל אתה יודע כ משה חנוכה:

עם פרויקטים עם אלפי ₪, מיליון  40-עובדים, עם מחזור של למעלה מ

ילדים שמשתתפים בפעילות, זה לא משחק ילדים. זה לא אתה יודע 

חפלאפ. יש צוותים מקצועיים שעובדים, תבקש את כל החומר, אני 

א בשמחה אבקש ממנכ"ל החברה להעביר לך אותו, אין סודות, המידע הו

  -מידע ציבורי, החברה עברה תהליך מדהים בשנים האחרונות

 ₪.  900,000רק לפני חודש וחצי בכית שאתה בגירעון של  :יגאל הררי

 מה זה קשור? :חיים שאבי

.  :אמיר כוכבי .  ... ביקשתי להעביר מידע, אמרת.

 כי העירייה לא מעבירה לך תקציבים. ₪  900,000-אמרת שאתה ב :יגאל הררי

 רים יחד()מדב

 ... בהליך מינוי המנכ"ל.  :אמיר כוכבי

  -תקשיב אמיר כשאומרים דברים משה חנוכה:

  -תקשיב רגע, קודם כל משה חנוכה:
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 ונמשיך במינוי הדירקטוריון.  :אמיר כוכבי

 הכול בסדר.  משה חנוכה:

  -שהגזבר₪ ונמשיך במיליון  :אמיר כוכבי

 ? למה? למה אתה סותם לי את הפה :יגאל הררי

 לא, למה?  :אמיר כוכבי

  -כשאומרים דברים בטון כזה כאילו משה חנוכה:

 לא, למה טון? חייכת, חייכתי לך בחזרה.  :אמיר כוכבי

י משה חנוכה:   -הכול בסדר, הכול חשוף וגלו

  -זה יושב אצלך הפקפוק. יגאל, לא התכוונתי להיכנס :אמיר כוכבי

  -עיתון הוד הכפרלפני חודש וחצי קראתי כתבה ב :יגאל הררי

  -כן, כשביקשת להעביר כספים בהסכם לפעילות... שאני מנעתי משה חנוכה:

  -שיו"ר חברת מוסדות אמר :יגאל הררי

לא, שיגאל הררי ביקש שנעביר בניגוד לדין לבצע פעילות, ואני מנעתי את  משה חנוכה:

 זה. 

  -אני נתתי לך, מאיראתה רוצה לתת לי לדבר?  :יגאל הררי

 אני לא דיברתי.  ר חלוואני:מאי

אני רוצה רק להגיד משהו, היו"ר פה לפני חודש וחצי עשה מכתב לראש  :יגאל הררי

העיר, מכתב מאוד מאוד כועס, הוא נזכר שיש בחירות אז הוא פתאום 

למה? כי רצינו להעביר ₪,  900,000תקף את ראש העיר, שיש גירעון של 

 ₪.  100,000לצורכי דת 

  -זה לא הסכם משה חנוכה:

 שהעברנו את זה במועצת העיר.  :יגאל הררי

 זה גוף פרטי.  משה חנוכה:

  -העברנו את זה במועצת העיר. זאת אומרת כולכם לא ישנתם באותו יום :יגאל הררי

.  משה חנוכה: .  עמדתי כשומר סף על הכספים של הציבור, ועל זה אתה.

  -אחרי המכתב הזה :יגאל הררי

 אמרתי לך... ראש העיר את המכתב. לא  :אמיר כוכבי

 )מדברים יחד(

אחרי המכתב הזה, עכשיו אמרו בואו נחפש פתרונות איך להשלים לו את  :יגאל הררי
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ההכנסה. מה הכוונה? לא הכנסה פרטית חס וחלילה. אבל בן אדם שנכשל 

  -ואנחנו עכשיו אמורים למצוא פיצוי₪,  900,000ויש לו גירעון של 

 אמר הגזבר. ₪ ליון מי :אמיר כוכבי

 עוד יותר גרוע. ₪ הגזבר אמר מיליון  :יגאל הררי

 . -, כ-כ בנימין זיני:

 כמיליון.  מאיר חלוואני:

אז אני אומר הדירקטוריון הוא בעייתי, צריך להחליף את הדירקטוריון,  :יגאל הררי

א'. העברות כספים אין שום הצדקה להעביר לבית ספר לכדורגל שום 

ל שמכניס מיליונים, הילדים לא מתאמנים בחינם, מיליונים כסף. זה מפע

המפעל הזה מכניס, תאמינו לי. זה פרה חולבת, ועובדה שהוא היה 

בכדורגל עם הבוגרים בגלל שהוא היה מוצלח, לקחו אותו לעירייה בשביל 

  -שהיה זה. עכשיו לגבי הליגה הבכירה, שנייה חיים

 לא גירעוני.  לא הבנתי, אתה אומר שזה :אמיר כוכבי

רק רגע, מאיר חלוואני אומר שהוא היה באחד המשחקים של ליגת  :יגאל הררי

 הבוגרים. 

 הזמינו אותי.  מאיר חלוואני:

 רק רגע, אמרת.  :יגאל הררי

 איזה כיף.  מאיר חלוואני:

קיבלנו רק נקודה  2018 2017לא, אבל אמרת? האם אתה יודע שבכל שנת  :יגאל הררי

 דות? נקו 90מתוך  1

 שמעתי, קראתי.  מאיר חלוואני:

 ורוצים להעביר להם עוד כספים רק שתדע.  :יגאל הררי

את היו"ר שלה, הבנתי  על הפריימריס בליכוד, אבל צריך לברך אותם משה חנוכה:

בפער דווקא הם ניצחו אתמול, פער גדול, יישר כוח לזוכים בליכוד, 

 לזוכים במרץ. 

מאוד מאוד חשוב המרוץ של מפלגת העבודה גם חשוב,  מאוד מאוד חשוב, :יגאל הררי

  -פה זה לא קשור, אנחנו לא חותמת גומי

 פוליטיקה. ו אל תערבבו ספורט :חיים שאבי

 -אנחנו לא מעבירים תקציבים :יגאל הררי

 אין, אין קשר בכלל.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו לא אמורים להעביר :יגאל הררי
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 ממש.  :חיים שאבי

 מקום ראשון באירופה אבל.  :יאמיר כוכב

 אנחנו לא אמורים להעביר תקציבים כשהניהול כושל.  :יגאל הררי

 אין קשר בכלל.  אביבה גוטרמן:

אני מסכם רגע, תהיו קשובים רגע. קודם כל מאיר, בוא אני אתן לך  :חיים שאבי

ילדים בבית ספר  600 500סקירה קצרה על מחלקת הנוער. יש איזה 

קבוצות ליגה, יש קבוצת נוער שעלתה מהליגה הרביעית  12לכדורגל, יש 

זה כבר שנה שנייה, בעזרת השם בשבת יש משחק שאם היא מנצחת היא 

 עולה לליגה השנייה. 

 בעזרת הכישורים שלה.  משה חנוכה:

, כולכם מוזמנים, 10:30-שזה היסטוריה בהוד השרון. המשחק הוא ב :חיים שאבי

ה באמת חגיגה. במידה ותאשרו אז הכול אמיתי אני אומר לכם, כי ז

בסדר, במידה ולא תאשרו יכול להיות שמחלקת הנוער הזו תנוהל על ידי 

 העירייה או תנוהל על ידי העמותה או שלא תנוהל בכלל. 

 יותר טוב.  :יגאל הררי

 אין בעיה הכול בסדר.  :חיים שאבי

 או שתתפרק.  יגאל שמעון:

בכוח שלכם להחליט. אנחנו מעלים את זה  או שתתפרק, זה היום :חיים שאבי

  -להצבעה, מה שתחליטו

 אנחנו מתנגדים.  :יגאל הררי

ואני חוזר ואומר תזכרו את מה שאני אומר כל הצבעה פה תפגע בראש  יגאל שמעון:

 העיר הבא, זה יכול להיות אחד מכם פה. 

 בסדר, טוב.  :יגאל הררי

 . חראם יגאל שמעון:

צה ראש העיר הבא, לא בראש העיר הבא, גם במועמדים זה אני לא רו :חיים שאבי

 יפגע. אנחנו מעלים את זה להצבעה, מי בעד ההעברה הזו? 

 בזכות ההעברה הזו זה יהיה הנחה לילדים?  :יגאל הררי

 מה זאת אומרת?  :חיים שאבי

  -לחודש₪  300במקום לשלם ₪,  250,000אתה מעביר  :יגאל הררי

  -גדיל אתבמקום לה בנימין זיני:
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  -במקום להגדיל את ה יגאל שמעון:

 ₪.  280הם ישלמו עכשיו ₪  300במקום לשלם  :יגאל הררי

.  :חיים שאבי .  לא קשור.

  -הכול קשור, למפעל הזה :יגאל הררי

 אין בעיה תצביעו נגד הכול בסדר.  :חיים שאבי

.  :יגאל הררי .  המפעל הזה אמור להיות.

 יף לסעיף? מי בעד העברה מסע :חיים שאבי

.  יגאל שמעון:  בסעיף ב'

נגד?  :חיים שאבי . יגאל, חיים, אופיר, יואב?   בסעיף ב'

 נמנע.  :דר' יואב רוזן

 נמנע.  יגאל שמעון:

 נמנע? יגאל?  :חיים שאבי

 אני נגד.  :יגאל הררי

 קודם כל מי בעד?  :לאה

 מי בעד?  :חיים שאבי

נגד? 3אנחנו  יגאל שמעון:  , אוקיי. מי 

 מעולה.  :שאביחיים 

נגד העברה לספורט יגאל שמעון:   -רק שנייה, מאיר 

 אני נגד הרווחה והחינוך גם.  מאיר חלוואני:

העברה עדי נגד העברה לספורט, נדב דואני נגד העברה לספורט, יעל נגד  יגאל שמעון:

  לספורט, אמיר... אביבה נגד העברה

 )מדברים יחד(

 מצהרונים. ₪  250,000ררי לקיחת יגאל הררי נגד, יגאל ה :יגאל הררי

 לא עבר, התקציב בספורט לנוער ולילדים לא עבר.  יגאל שמעון:

  -קיצצת את פעילות הנוער נדב דואני:

ל יגאל שמעון:  כדורגל לא עבר. אמרתי התקציב לילדים 

 נגד.  :יגאל הררי

 :הצבעה 
 יגאל שמעון, חיים שאבי, אופיר טואיל, בעד: 3
 ביבה גוטרמןיואב רוזן, יגאל הררי, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, א  נגד: 8
 

 123/18החלטה מס' 
 לפקודת העיריות:  211עפ"י סעיף  2018העברה מסעיף לסעיף תקציב  לא מאשרתמועצת העירייה 

השתתפות בי"ס וליגה כדורגל    – 1829300810השתתפות צהרונים,   1812810810סעיפים תקציביים: 
 (.1לנספח א'  )בהתאם
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ם. תודה רבה לבקשת חברי האופוזיציה אלה שאמורים להיות ראשי ערי יגאל שמעון:

נעבור לסעיף הבא. רק אני רוצה להגיד לכם משהו, אני רק רוצה להגיד 

  -לכם משהו

  -אני עדיין... את הדו"ח הכספי של עדי ברמוחה:

 לא סתם אמרתי לכם שבעוד חצי שנה יהיה ראש עיר חדש.  יגאל שמעון:

 לא סתם?  עדי ברמוחה:

ה צריך לדעת לקרוא את העתיד, וראש עיר חדש אם היה יושב פה הי יגאל שמעון:

נגד הוא תקע לא מסמר בתוך  להסתכל על העתיד. וזה שהוא הצביע 

 הגלגל, חבל. תלמדו קצת לנהל עיר, חבל. סעיף הבא בבקשה, תודה רבה. 

 ... מוסדות חינוך על התנהלותה הכושלת.  :אמיר כוכבי

 אולי תקנו נעלי פומה, אולי יהיה לכם יותר קל.  יגאל שמעון:

.  :אמיר כוכבי .  אולי אביבה היית מתגייסת לצהרונים.

יותר קל לרוץ.  יגאל שמעון:  או אדידס יהיה לכם 

נוכל לקחת כסף מהיוזמות הכושלות האלה ולהעביר לצהרונים, כמו שזה  :אמיר כוכבי

 אמור להיות. 

  -לא משנה נו, מה זה משנה נו. יש פה בקשה יגאל שמעון:

  -הבעיה הבעיה יגאל, :אמיר כוכבי

 יש פה בקשה, ציפיתי שתהיה לכם אחריות.  יגאל שמעון:

.  :יגאל הררי .  ... לקחת זה טוב.

 יגאל הצ'יפ שלך לא עבר, מה אתה רוצה? אם היה לך צ'יפ היה בסדר.  יגאל שמעון:

הבעיה היא כמו בכל דבר חוסר אמון בכל מה שאתה מעורב בו, בכל מה  :אמיר כוכבי

  -גע זה מוסדות חינוךשאתה קשור אליו, וכר

 תודה רבה.  יגאל שמעון:

 מה לעשות.  :אמיר כוכבי
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 .2017סגירת תב"רים לשנת  ג.

 

, העברנו לכם. זה לא צריך להצביע 2017סעיף ג' סגירת תב"רים לשנת  יגאל שמעון:

 נכון. 

 . 2017להצביע. סגירת תב"רים לשנת  :יוכי נחמן

  -בעד? יגאליש שאלות חברים? לא. מי  יגאל שמעון:

 על מה?  :יגאל הררי

 סגירת תב"רים סוגרים תב"רים.  יגאל שמעון:

 סגירת תב"רים.  אביבה גוטרמן:

 בעד, בעד.  :יגאל הררי

 בעד פה אחד? פה אחד תודה רבה.  יגאל שמעון:

 רגע, רגע, יש פה אנשים שלא נמצאים.  :אתי ברייטברט

יגאל, יואב, הררי, אופ יגאל שמעון: יר, אביבה, אמיר, יעל, עדי ומאיר. אז אמרתי 

 אישרנו את סעיף ג'. סעיף ד' דו"ח כספי. 

 אין פירוט מה בוצע ומה לא?  :אמיר כוכבי

 דו"ח כספי זה רק אם יש שאלות.  :יוכי נחמן

 דו"ח כספי זה רק הנחה, מניחים.  בנימין זיני:

  -הנחנו לכם את הדו"ח יגאל שמעון:

 צע ומה לא? מה זה סגירת התב"רים? יש פירוט למה בו :אמיר כוכבי

 זה פרויקטים שהסתיימו.  :יוכי נחמן

 מה זה הסתיימו? בוצעו לא בוצעו?  :אמיר כוכבי

 בוצעו יש לך את הביצוע, יש תיאור של ביצוע.  יוכי נחמן:

  יש לך את כתוב יגאל שמעון:

 יש פירוט איזה פרויקטים.  מאיר חלוואני:

 

 

 

 

 

 :הצבעה
 יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה,  יגאל שמעון, בעד )פה אחד(: 9

 אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן
 

 124/18החלטה מס' 
 (בהתאם לנספח ב'לפי נוהלי משרד הפנים ) 2017מועצת העירייה מאשרת סגירת תב"רים לשנת 
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 .2017דצמבר -אוקטובר 4דו"ח כספי רבעון . 2017ספטמבר -יולי 3 דו"ח כספי רבעון ד.

 

ושל רבעון  2017ספטמבר  -טוב, סעיף ד' דו"ח כספי מונח לכם של יולי יגאל שמעון:

 , תודה רבה. 2017דצמבר -רביעי אוקטובר

 

 בקשה לתיקון גבולות הוד השרון.  ה.

 

הנדס, צוות מקצועי, בואו סעיף ה' בקשה לתיקון גבולות, אדוני המ יגאל שמעון:

 תקבלו הסבר, תיתנו הסבר. 

 מה זה? הצעה לסדר שלי.  :יגאל הררי

 לא, זה לא הצעה. יגאל שמעון:

 לא, מה שאתה הצעת זה לקחת את כל דרום השרון אלינו.  אביבה גוטרמן:

 מה פתאום.  :יגאל הררי

 רה. עכשיו הם מבקשים לקחת את כל הוד השרון אליהם חז אביבה גוטרמן:

 לא, לא, זה לא... ההצעה שלי.  :יגאל הררי

טוב חברים, יש לנו מצגת תסתכלו. טוב מהנדס העירייה סרג'יו וולינסקי  יגאל שמעון:

נמצא כאן חברים, יש לנו בקשה לבחינת גבולות שיפוט של הוד השרון עם 

 מועצת דרום השרון. בבקשה תציג את זה. 

רקע. עיריית הוד השרון נמצאת בהליך מול עיריית  , אני אתן קצתטוב :סרג'יו וולינסקי

 . 531כפר סבא בוועדת גבולות בחלק הצפוני של הוד השרון, מעל כביש 

 זה הבקשה של כפר סבא.  :יואב רוביסה

ל :סרג'יו וולינסקי  531-זה הבקשה של כפר סבא שמבקשת לספח לעצמה את האזור הצפוני 

 סוקולוב.  התחנות, בין תחנת נורדאו לתחנת 2בין 

ן אביבה גוטרמן:   -זה יער אוסישקי

  -כולל את יער אוסישקין :סרג'יו וולינסקי

 כולל את יער אוסישקין?  אביבה גוטרמן:

התחנות, כולל אזור חקלאי ללא  2כולל את בית הקברות, כולל את  :סרג'יו וולינסקי

 הכביש כמובן. 

 ואיפה שהרמפות של הירידה.  :יואב רוביסה
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 כן, כן.  טרמן:אביבה גו

אתם שמעתם את זה בדיונים, יש על זה דיונים בלתי פוסקים. כרגע זה  :סרג'יו וולינסקי

נמצא בדיונים, היינו גם בסיור עם הוועדה, והם מדברים על דיונים 

בחודש יוני. במקביל אנחנו רוצים ואנחנו פונים לשר הפנים לנושא של 

אזורית דרום השרון,  בקשה להקים ועדה לשינוי גבולות עם מועצה

במטרה להעביר שטחים או בעצם להסדיר את כל הנושא של הגבולות 

בינינו לבין השכנים שלנו. אני רק אתן את הנושא של מה השכנים. מצד 

. 2010רמת השרון יש לנו איזה שהוא תיקון טכני שהיה בזמנו בשנת 

ן טכני אנחנו מסודרים מהבחינה הזאת עם הוועדה הגיאוגרפית וזה תיקו

שאנחנו אמורים לעשות, אז מהצד המערבי עם רמת השרון אין לנו שום 

בעיה. עם פתח תקווה יש לנו גבול בחלק הדרומי שזה אזור של נחל 

ו את הירקון, ושמה אין לנו בעיות. כרגע כמו שהזכרתי קודם יש לנ

עם דיונים. וכרגע אנחנו מתמקדים יותר  הנושא של כפר סבא, שאנחנו שם

של מועצה אזורית דרום השרון. עכשיו יש נוהל מאוד מסודר  בנושא

לפקודות העירייה.  8בנושא של בקשה לשינוי גבולות, מסתמכים על סעיף 

חיות אנחנו זה הבסיס המשפטי למינוי ועדת חקירה, ועל כן לפי הנ

של מועצת העיר כדי לבקש את אותה בקשה  צריכים לבקש את אישורה

אתם רואים פה את המפה שמתארת את כל  ,בלשינוי תחום שיפוט. טו

האזור. זה בעצם הגבולות, אתם רואים את הוד השרון עם הגבולות, מצד 

 תמערב יש לנו את רמת השרון ואת הרצליה, אבל הרצליה הוא לא גובל

איתנו. מצפון ומדרום או דרום מזרח יש את מועצה אזורית דרום השרון 

בצפון, גני עם, ירקונה ועדנים עם המושבים: כפר מלל, רמות השבים 

בחלק המזרחי, ואתם רואים בחלק הדרומי את פתח תקווה בכתום. 

אנחנו עשינו מיפוי של התוכנית מה בעצם החסמים שלנו לתוכנית, או מה 

החסמים להתפתחות של העיר, כי זה מה שחשוב לנו. הרי אנחנו לא באים 

צים להגדיל את לקחת חלקים של השכנים שלנו, לא בגלל שאנחנו רו

תחום השיפוט, אלא בגלל שזה חוסם אותנו בהתפתחות של העיר. ואנחנו 

ניגע בכל אחד מהנקודות. גם אתם אם אני מבין קיבלתם את זה, את כל 

החומר הזה, קיבלתם את זה אני מקווה גם צבעוני, אז תוכלו להבין. 

אנחנו  ,1שינוי  1סעיף  35לפי תמ"א טוב, זה רק רקע לכל הנושא הזה. 

מדברים על מרקם עירוני, שזה גם כולל את האזורים שאנחנו מדברים 

עליהם, אם זה מושבים של מועצה אזורית דרום השרון גם מצפון וגם 

מדבר על פיתוח עירוני אז זה גם כן פיתוח עירוני,  3/21מדרום. תמ"מ 

זאת אומרת אנחנו לא רוצים לספח שטחים שהם לא כמרקם עירוני 

אורבנית. טוב, היום מועצה אזורית דרום השרון גם מכינה בהתפתחות 

תכנית מתאר, זה חלק מייעודי הקרקע, זה תכנית המתאר שלהם. אנחנו 
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גם נמצאים שמה כמשקיפים רואים את מה שהם עושים, כמובן שמועצה 

אזורית דרום השרון היא מחולקת היא מובלעות בכל מיני מקומות, אם 

הכי גדולה שיש היום במרכז, והיא מכינה אני לא טועה היא המועצה 

תכנית מתאר לעצמה. אם אנחנו מתחילים מצפון לדרום את הבעיות שיש 

לנו עם המועצה האזורית, נתחיל בחלק הצפוני, שזה החלק של כביש, 

, שזה בתחום שיפוט 2אתם רואים את בית ספר אהרונוביץ זה מספר 

  -מועצה אזורית דרום השרון

 קת את המצגת שלי פשוט. העת :יגאל הררי

יודע מה העתקתי, זה מצגת שמינהל ההנדסה עשתה את זה, אני  :סרג'יו וולינסקי אני לא 

לא יודע מה אתה עשית, אבל אני שמח שזה תואם את הרצונות שלך. אחד 

החסמים הגדולים שיש לנו זה המשך כביש רחוב הנשיאים לכיוון רחוב 

דומים זה בעצם ההמשך שנמצא התלמיד, כשאתם רואים את החיצים הא

במועצה אזורית דרום השרון, אני חייב להגיד שמועצה אזורית דרום 

אם אני לא טועה, או אני  1000השרון עשתה תכנית, תכנית מתארית שד/

לא זוכר בעצם את המספר, שהיא מסמנת את החיצים האדומים 

דרום ככביש המשכי, אבל כמובן שמועצה אזורית  1שנמצאים ליד מספר 

ת מפורטות, אומנם היה לנו והשרון לא כל כך מתלהבת מלעשות תכני

הרבה ישיבות עם רשות מקרקעי ישראל, כדי לקדם את התוכניות של 

המשך הכביש הזה, אבל כמובן שהם לא ששים אין להם שום אינטרס 

לנושא הזה, אנחנו מאוד רוצים, זה כביש שייתן לנו פתרונות תחבורתיים 

קטע של מזרח מערב, אתם מבינים שאנחנו מגיעים לרחוב מאוד טובים ב

הנשיאים, אנחנו מגיעים לדד ליין, לדד אנד, מצד ימין אנחנו פונים 

  -לכיוון

 מאיפה זה נולד, סליחה שאני זה?  :אמיר כוכבי

 מה?  :סרג'יו וולינסקי

 מאיפה זה נולד הדבר הזה?  :אמיר כוכבי

נ :סרג'יו וולינסקי מצא אפילו, עוד לפני כמה שנים עשו את תכנית זה תמיד היה, זה 

  -המתאר של הכביש הזה

 . 2008באפריל  :יגאל הררי

פשוט לא יוצא לפועל אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה שהוא מחסום שלא  :סרג'יו וולינסקי

 נותנים לנו את ההמשך. 

קה אני שואל באמת, יש מישהו בצוות המקצועי שעכשיו באמצע מאי ד :אמיר כוכבי

לפני בחירות, זה הזמן להביא דבר כזה? או שמישהו במשרד הפנים 

  -שוועדת גבולות תתכנס
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למה במשרד הפנים הם כל כך רוצים בכפר סבא לקחת לנו את החלק  :סרג'יו וולינסקי

  -הצפוני, אז אנחנו אומרים, הרי זה לא בא סתם, החלק הצפוני

 אז שאלתי מה הביא את זה עכשיו.  :אמיר כוכבי

  -אז אני אומר :סרג'יו וולינסקי

.  :אמיר כוכבי .  אתה אמרת שזה שנים, אז אם יש משהו שהביא את זה עכשיו.

אולי לא הייתי מספיק מובן. בחלק הצפוני  אז אמרתי את זה בהתחלה :סרג'יו וולינסקי

  -דונם 100-כפר סבא עכשיו רצה לקחת לנו את כל ה

 במחלוקת לא?  אבל זה שטח שהוא גם ככה :אמיר כוכבי

ו :סרג'יו וולינסקי   -לא, לא, ממש לא מחלוקת, זה שלנ

 אין מחלוקת, זה שלנו.  אביבה גוטרמן:

  -, זה לא531במחלוקת לא מול כפר סבא, כל ההפקעות של  :אמיר כוכבי

  -זה מחלוקת :סרג'יו וולינסקי

 . 531של  הרמפות :יואב רוביסה

  -על מחלוקת שללא, לא,  הוא מדבר  :סרג'יו וולינסקי

  1202לא, לא, המחלוקת היא הר/ יגאל שמעון:

בואו נדייק, אני אתן לכם מספרים אם אתם לא זוכרים אז תגידו לי. יש  :סרג'יו וולינסקי

  -שרואים אותה 1202תכנית הר/

 . 531השטח המסחרי שזה מול  :אמיר כוכבי

  -יחידות דיור 4200זה החלק התעסוקה  :סרג'יו וולינסקי

  וזה נמצא גם בבית משפט :מיר כוכביא

 התוכנית בתוקף, שנייה אני אסביר.  :סרג'יו וולינסקי

 כרגע לא.  :יואב רוביסה

י  :סרג'יו וולינסקי תכנית בתוקף היה בבית משפט, בית משפט אמר, אני ממש מקצר ואנ

מתנצל אם אני לא מדייק במונחים המשפטיים, אבל בצורה מאוד פשוטה 

תמשיכו אתם כוועדה מקומית לתוכניות המפורטות, אם  בית משפט אמר

מישהו מהתושבים או מישהו מבעלי הנכסים ירצה להתנגד, שיגיע לבית 

, 531שזה כולל את כביש  1202משפט. אז אנחנו ממשיכים בתוכנית של 

כל הנושא של ההפקעות והפיצויים שהם רוצים לקבל אנחנו ממשיכים, 

ועה של הנכסים של הוד השרון כללו את אבל מבחינה היסטורית כל הרצ

, הגבול היה איפה שהיום, יש בית קברות 531. תחשוב עכשיו שאין 531

תחנות רכבת של הוד  השרון, יש חלקים יער  2של הוד השרון, יש 
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 531הוד השרון, פתאום כפר סבא אומרת רגע יש כביש  שלאוסישקין זה 

התחנות,  2לקחת לעצמם את זה צריך להיות הגבול הטבעי, אז הם רוצים 

הם רוצים לקחת את בית הקברות, אני בטוח שהם לא רוצים, אבל 

בהתחלה בכלל ועדת גבולות כשהיינו שם, כשהם שלחו לנו את הבקשה 

הערים.  2היה כתוב שהם רוצים לעשות שצ"פ, מאוד תמימים, שצ"פ בין 

ת הגענו לסיור ופתאום אחד אומר: לא, מה פתאום אנחנו רוצים א

התחנות ואנחנו רוצים שמה לעשות את התעסוקה, כי יש לנו חוסר 

בהכנסות לעיר. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אם אתם רוצים כל כך 

 מהר לעשות ולספח את החלק הצפוני אנחנו אומרים סטופ. 

 זה שהם רוצים זה לא אומר שמישהו ייתן להם.  :אמיר כוכבי

  -ים, הם עושים את זה, אז אנחנו אומריםכן, אבל הם רצ :סרג'יו וולינסקי

 ... שונים.  :אמיר כוכבי

אמיר, אנחנו באים ואנחנו אומרים את מה שיש לנו להגיד, אבל אנחנו  :סרג'יו וולינסקי

אומרים: רגע, אתם רוצים את כפר סבא לא רק, יש לנו מלא חסמים 

רק על  שאנחנו רוצים על כל העיר שלנו לעשות ועדת גבולות מסודרת, לא

כפר סבא לחלק הצפוני. אנחנו רוצים על כפר סבא, אנחנו רוצים מועצה 

אזורית דרום השרון, אנחנו רוצים אולי פתח תקווה, לא יודע, אנחנו 

רוצים שוועדת הגבולות תדבר על כל העיר, לא רק החלק הצפוני. אבל הם 

  -רצים, יש שם משהו שאנחנו לא כל כך מבינים, איך

 גאל, למה לא לכנס מליאה לדון בזה באופן מפורט? י :אמיר כוכבי

 לנושא הזה של מה של הגבולות?  יגאל שמעון:

  -זה, של הדבר הזה, לקבל :אמיר כוכבי

 קודם כל מועצת עיר צריכה לקבל החלטה בנוגע לזה.  יגאל שמעון:

ומה זה נותן ומה  2050לא, אתה הרי לא תציג עכשיו את המשמעות מול  :אמיר כוכבי

זה לא נותן. אבל בוא תביא את הנושא הזה למליאה, שדנה רק בזה, ויש 

זמן ואפשר לראות את התוכניות ולהבין מה ההשפעה על תכנית המתאר 

  -שהנהלת העיר הגישה, ובואו נראה אם אנחנו תומכים בזה או לא

 אין קשר.  יגאל שמעון:

 את זה.  להביא נושא כזה, אם אין קשר אז מה אני צריך :אמיר כוכבי

  -לא אמיר, בוא, אני רוצה להסביר משהו :סרג'יו וולינסקי

 אתה אומר שהתוכנית של ועדת גבולות זה כבר כמה שנים?  אביבה גוטרמן:

 . 2008מאפריל  :יגאל הררי
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  -אתה יודע אביבה גוטרמן:

  -מה זה התוכנית :אמיר כוכבי

 לא, מה זה התוכנית?  :סרג'יו וולינסקי

  -איך תכנית, זה ועדת גבולות. כמה זמן אביבה גוטרמן:

. לא, לא, לא, רגע, שנייה, ועדת גבולות זה משהו אחר, ועדת גבולות  :סרג'יו וולינסקי זה..

  -מבקש משרד הפנים

ו אביבה גוטרמן:   -אני יודעת בדיוק מה זה ועדת גבולות, שאלתי על התוכנית עכשי

 -לא, אנחנו מדברים על כל :סרג'יו וולינסקי

נוצרה? זאת השאלה.  ביבה גוטרמן:א  ממתי היא 

נקודות? יש את כל  13שנייה, אני כרגע מראה לכם כמה נקודות?  :סרג'יו וולינסקי

  -הנקודות שגם קיבלתם

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

ן :סרג'יו וולינסקי   -שזה החסמים שלנו מול מועצה אזורית דרום השרו

  מצוין. ממתי היא נוצרה? אביבה גוטרמן:

 או משהו כזה.  2008יש כל מיני, זה למשל משנת  :סרג'יו וולינסקי

יושבת עם חי וכל הזמן אומרת  2008-אתה יודע למה אני שואלת, אני מ אביבה גוטרמן:

לו: תקשיב חי, יש לנו בעיה פה, יש לנו בעיה פה, שרונים, בוא נלך 

תאום לוועדת גבולות, בוא נשנה את הדברים האלה, כלום לא נעשה. פ

  -היום זה קם, אתה אומר שזה נמצא שנים

 אבל אביבה למה זה קם?  :יגאל הררי

 לא יודעת, אני לא מבינה.  אביבה גוטרמן:

 אבל אנחנו מסבירים למה זה.  :סרג'יו וולינסקי

 תסתכלי מתי... אז תביני.  :יגאל הררי

  -אנחנו רוצים :סרג'יו וולינסקי

נגד אביבה גוטרמן:   -זה לא שאני 

לא, אני לא אומר שאת נגד. אנחנו רוצים להסביר שמצד אחד באים  :סרג'יו וולינסקי

ואנחנו אומרים שיש חסמים, מצד שני פתאום מגיעה כפר סבא ורוצים 

לקחת, רק רגע, מה אתם רוצים לקחת, בואו תבדקו את הכול לא רק חלק 

אז  אחד, בואו תבדקו את כל המכלול. ולכן כדי שיבדקו את כל המכלול,

אנחנו בעצם, זה אסטרטגיה מסוימת כדי להגיד רגע, יש בחירות, אנחנו 
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רוצים שנייה לעצור, אנחנו רוצים לעשות בדיקה על הכול, זה לא שמחר 

 בבוקר תהיה ועדת גבולות. 

 יגאל, תעלה את זה להצבעה.  עדי ברמוחה:

ל לבוא ככה. , זה נושא גדול וחשוב ורציני והוא לא יכוסליחה על הזה :אמיר כוכבי

  -בואו נעשה דיון

 לא יכול לבוא ככה, זה היה צריך לעלות למליאה.  עדי ברמוחה:

  -אני לא רוצה לדחות את זה :אמיר כוכבי

 למה? למה?  :יגאל הררי

  -... שהצוות המקצועי עשה :אמיר כוכבי

  -זה לא לדיון במועצת העיר עדי ברמוחה:

 למה לא?  :יגאל הררי

 ך לדון על זה לעומק. צרי :אמיר כוכבי

 מועצת העיר היא מעל המליאה.  :יגאל הררי

  -אני חייב להגיד לכם יגאל שמעון:

 מועצת העיר היא מעל המליאה.  :יגאל הררי

תראה כמה מעט חברים יש פה עכשיו, תראה איך הדיון הזה נראה, זה לא  :אמיר כוכבי

  -רציני, בואו נעביר את זה למליאה

 למה?  :יגאל הררי

 נכון, אפשר גם לפתוח את זה לציבור.  :אמיר כוכבי

להעביר החלטה המועצה צריכה לקבל לא המליאה. כדי לפנות למשרד  :אבידע שדה

 מועצה.  החלטת הפנים ולבקש ועדת גבולות אתה צריך

 )מדברים יחד(

 אנשים.  6לא, כי תראה אנחנו פה  :אמיר כוכבי

 אין חברי מועצה.  עדי ברמוחה:

חודשים  4תקשיב, אני אומר לך גם יותר מזה, זה לא מועצה צריכה לקבל  :כביאמיר כו

לפני בחירות, אבל אם אני הולך, כי ברור לי שהצוות המקצועי עשה 

  -עבודה ואפשר

  -לא, לא בגלל זה :סרג'יו וולינסקי

בסדר, אני לא חושב שאתה הבאת משהו פוליטי, אז אני אומר תביא את  :אמיר כוכבי

  -יאה, תיתן הזדמנות לחברי מועצהזה למל
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  -לא, לא, חברים אני חייב יגאל שמעון:

 תיתן הזדמנות לחברי מועצה לשמוע את כל החומר.  :אמיר כוכבי

אני חייב לומר לכם משהו, תקשיבו תראו, עיריית הוד השרון צריכה  יגאל שמעון:

  -לשמור על העצמאות שלה

  -אין לי שום בעיה :אמיר כוכבי

  -שנייה שמעון:יגאל 

 תכנס את המליאה מצידי מחר.  :אמיר כוכבי

  -אני לא מפריע לך, תן לי אמיר אני רוצה להסביר לכם משהו יגאל שמעון:

 אבל יגאל אתה כרגע עכשיו סתם מתווכח, חבל.  :אמיר כוכבי

  -יש לנו מחויבות, לא, יש לנו מחויבות כלפי יגאל שמעון:

  -לא ייתן להעביר החלטה בליכי הרוב שיש פה  :אמיר כוכבי

  -אבל מה ההחלטה יגאל שמעון:

 למה שזה לא יעזור, מה אתה מתנגד לאיחוד היישובים?  :יגאל הררי

 אמיר מה זה ההחלטה?  יגאל שמעון:

  -אני תמיד נגד סיפוח :אמיר כוכבי

 אתה מתנגד לאיחוד היישובים.  :יגאל הררי

 תמיד אני נגד סיפוח.  :אמיר כוכבי

  -אני יכול :יו וולינסקיסרג'

 אתה נגד הסיפוחים?  :יגאל הררי

 גם נגד כיבוש.  :אמיר כוכבי

אני לא יודע אם המילה הנכונה זה אסטרטגיה, אבל אני מסכים איתך  :סרג'יו וולינסקי

  -לחלוטין שזה צריך להיות הנהלה חדשה והכול. אבל מבחינת

 תראה יגאל עוד שמאלן.  :אמיר כוכבי

כי יכולים  :ינסקיסרג'יו וול מבחינת האסטרטגיה לבוא להגיד לוועדת גבולות אל תרוצו 

 לקחת לנו עוד ביוני. 

  -אני לא רוצה להגיד להם :אמיר כוכבי

שנייה, ביוני יכולים לבוא באופן תיאורטי אבל הוא לא מופרך, לבוא  :סרג'יו וולינסקי

  -ביוני

 ום למחר. , זה לא מהישר הפנים בוא עבדתי עם :אמיר כוכבי
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  -אני אומר לך שכן :סרג'יו וולינסקי

 זה רציני, זה רציני מאוד.  יגאל שמעון:

  -אנחנו כתבנו מכתבים יועץ משפטי :סרג'יו וולינסקי

  -ועדות גבולות זה עניין של שנים :אמיר כוכבי

ן :סרג'יו וולינסקי   -לא, לא, זה כל העניי

 שנים.  4... לקח להם  :אמיר כוכבי

אמיר, המקרה הזה הוא לא, אני אומר לך שלא, אני אומר לך כתבנו  :וולינסקיסרג'יו 

  -מכתב עם יועץ משפטי

 מה קרה פתאום הליך מהיר?  אביבה גוטרמן:

 כי הם ממהרים אנחנו לא יודעים למה.  :סרג'יו וולינסקי

 מה קרה? מה?  :יגאל הררי

  -אני לא רוצה להגיד :סרג'יו וולינסקי

 יום לא נתנו לנו.  90-יקשנו לדחות את הדיון בב :יואב רוביסה

  -ביקשנו לדחות :סרג'יו וולינסקי

 מה הבעיה?  :יגאל הררי

  -הם לא רוצים לתת לנו. אז האסטרטגיה שלנו אומרת :סרג'יו וולינסקי

 מה יש לך נגד הרעיון?  :יגאל הררי

  -שנייה יגאל, האסטרטגיה שלנו אומרת :סרג'יו וולינסקי

חבר המועצה יגאל הררי מעלה רעיון כולכם קופצים, אז מה קרה? מה לא  :יגאל הררי

 טוב? 

  -תעשה צילום עצמי :מאיר חלוואני

 אני עושה צילום עצמי.  :יגאל הררי

 חבר מועצה שמועמד לרשות העיר, תגיד.  עדי ברמוחה:

ע, צריך גם לזכור שההחלטה פה הרי עוברת, היית במשרד הפנים אתה יוד  :דע שדהאבי

עוברת למשרד הפנים ואז יש ועדה בעצם שאז היא מתחילה את כל 

  -התהליך, וזה בדיקה של הדברים וחוות דעת

. :סרג'יו וולינסקי .  ואז יעצרו את זה, ברגע שאנחנו נבקש.

יודעים מה יקרה.  :דע שדהאבי  זה בעצם תהליך זה לא משהו... אנחנו לא 

נעשה את הכול, זה מה שאנחנו רוצים. אני אומר תחכה לבחירות וזה ואז  :סרג'יו וולינסקי
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לכם אני לא רוצה, אני, העירייה לא צריכה לתת להם יד עכשיו שייקחו 

  -לנו את החלקים בכפר סבא

 העירייה לא צריכה להביא דבר כזה למועצת העיר חצי שנה לפני בחירות.  עדי ברמוחה:

 למה? למה? מה הבעיה?  :יגאל הררי

 אבל זה מה שעושים בכפר סבא.  :סרג'יו וולינסקי

  -תסבירי לי למה :יגאל הררי

 אני לא אשם שכפר סבא העבירה.  :סרג'יו וולינסקי

.  :יגאל הררי .  למה את חושבת.

 זה קשור לכפר סבא זה לא עכשיו שאומרים בנפרד.  :דע שדהאבי

 זה כפר סבא תוקפת ראשונה.  :סרג'יו וולינסקי

 מי תקף ראשון, אנחנו לא בגנון.  אנחנו לא משחקים :אמיר כוכבי

 בטח שתוקפים.  :יגאל הררי

 לא, אבל זה האסטרטגיה שלהם.  :סרג'יו וולינסקי

 הם הגישו בקשה למה אנחנו לא?  :יגאל הררי

  -הררי, תוריד רגע שנראה את היועץ המשפטי :אמיר כוכבי

 בבקשה.  :יגאל הררי

  -אין כלים משפטיים לתקוף את הזה :אמיר כוכבי

 אז שלחנו.  :סרג'יו וולינסקי

אנחנו מנסים, יש מכתב שיצא, אבל הוועדה היא ועדה היא מתנהלת, יש  :דע שדהאבי

אבל היא על פניו יכולה להגיד אני  לשאול, בחירות אנחנו יכולים

 ממשיכה. 

.  :סרג'יו וולינסקי .  אמיר, כתבתי מלא מכתבים, כל הזמן אומרים לי, לא.

 ם משום מה אנחנו לא יודעים מה. הם רוצי  :דע שדהאבי

  -דרך בית משפט דברים כאלה :אמיר כוכבי

 -לא יודע, שוב :דע שדהאבי

  -שולחים מכתבים, מכינים את זה לקראת זה :יואב רוביסה

  -לשחק איתם אתם התחלתם, אנחנו מחזירים לכם :אמיר כוכבי

 זה לא, לא.  :דע שדהאבי

אם אתם כל כך  ה, זה לא זה, אבל אנחנו אומריםלא, לא, חס וחליל :סרג'יו וולינסקי
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  -להוטים לספח

 אז בואו תטפלו בכל הבעיות.  אביבה גוטרמן:

 אז בואו נטפל על הכול.  :סרג'יו וולינסקי

 )מדברים יחד(

 לא, יש בזה בהחלט היגיון.  אביבה גוטרמן:

שינויים זה משמעות של הכול, זה לא רק דבר אחד. זה משמעות של כל ה :דע שדהאבי

 -ו את הכולתבחנ

  -יש בזה לגמרי היגיון, גם באסטרטגיה אביבה גוטרמן:

 כמקשה אחת.  :דע שדהאבי

ן אביבה גוטרמן:   -יש בזה היגיו

 אנחנו לא יכולים... סליחה על הביטוי.  :סרג'יו וולינסקי

אני אישית מוטרדת שאני מדברת על זה כל כך הרבה שנים, ופתאום יש  אביבה גוטרמן:

 כנית, אבל אני שמחה. ת

ו :סרג'יו וולינסקי   -כי הגיעו אלינ

  -אין קשר, אני שמחה שזה אביבה גוטרמן:

 מה שנקרא הגיעו אלינו מהצפון.  :סרג'יו וולינסקי

 הוספנו עוד הצבעה, יש לנו עוד מצביע.  :יגאל הררי

ו יגאל שמעון: עדי. טוב חברים אני רוצה להשלים כמה דברים, אמיר ברשותך ומאיר 

לפני קצת יותר משנה עיריית כפר סבא שלחה מכתב לשינוי גבולות של 

  -האזור הצפוני של הוד השרון. תוך מספר חודשים מינה השר ועדה

 נו דיברנו על זה.  עדי ברמוחה:

 שנייה, תני לי.  יגאל שמעון:

 אבל אתה חוזר.  עדי ברמוחה:

הזמינו אותנו בבהלה, הזמינו  תוך אחרי חודשיים הוועדה כבר התכנסה יגאל שמעון:

לפני שנה אותנו בבהלה לישיבה. אמיר חשוב שתקשיב, חשוב שתקשיב. 

נתנו את ההחלטה השר. אחרי חודשיים קיימו ישיבה, חודש אחרי 

הישיבה כבר נערך סיור בכפר סבא. עכשיו אנחנו מגיעים לסיור מגיעים 

ד להעביר את לשמה כל הצוות של כפר סבא, כולל הוועדה המחוזית שבע

  -החלק הצפוני של הוד השרון

יגאל אני אגיד לך ככה בוא, אם היית בא באמת ומבקש בקשה לא יודע  :אמיר כוכבי
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שהמועצה תסמיך אותך לפנייה לוועדת גבולות בכל דרך שהיא, כדי 

לעצור את מה שעיריית כפר סבא מנסה לעשות סבבה. אבל אתה מציג פה 

רבה יותר קטן, מקודם אמרת אחד מכם איזה שהיא תכנית על משהו ה

 יהיה פה ראש עיר, אתה לא יכול, זה קביעת מדיניות בפועל. 

 זה לא מדיניות.  יגאל שמעון:

 לקבוע שעובר שם כביש ראשי זה קביעת מדיניות חביבי.  :אמיר כוכבי

 זה התוכנית של הכביש שם שעוברת.  יגאל שמעון:

אתה עושה את זה אחרי שלא שיתפת את סליחה אני אשלים, כי כש :אמיר כוכבי

המועצה הזאת בתוכנית המתאר, והגשת אותה בלי אישור מועצה, ואחרי 

שאתה עושה דברים אחרים לאורך הקדנציה הזאת בלי אישור מועצה, 

לבוא ולבקש מאיתנו דבר כזה, זה קצת לעשות מאיתנו צחוק. עכשיו אני 

אומר אתה רוצה להיכנס  זורם איתך כי אני מבין את הבהילות, אבל אני

לפרטים כדי שנבין על מה אנחנו מצביעים, תביא את זה, אתה לא רוצה 

  -לקרוא לזה מליאה, אתה רוצה לקצר תהליכים

 אז בואו נקבל אישור עקרוני.  יגאל שמעון:

י :סרג'יו וולינסקי   -אפשר אישור עקרונ

 אישור עקרוני למה?  :אמיר כוכבי

, שאנחנו רוצים לדבר על כל הגבולות, לא רק על כפר סבא, זה מה לשינוי :סרג'יו וולינסקי

 שאנחנו רוצים. 

 נאשר אישור עקרוני.  יגאל שמעון:

  -מהירה כזאת :אמיר כוכבי

 מה הבעיה? למה אתה מתנגד להתנגד את היישובים?  :יגאל הררי

 אמרתי לך כבר.  :אמיר כוכבי

  לא, אני חייב לשמוע את הדעה שלך. :יגאל הררי

 בוודאי.  :אמיר כוכבי

 מה למה אתה מתנגד? תסתכל מה הם עושים לנו באמצע העיר.  :יגאל הררי

 ... להגיש את הבקשה.  :דע שדהאבי

 לא נתתם לי להשלים, אמיר אני רוצה שתבינו את המשמעות.  יגאל שמעון:

 רגע, אבל אני הייתי ברור.  :אמיר כוכבי

  -ל אני רוצה שתבין, אבלא, אני הבנתי אותך יגאל שמעון:
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יכולה להיות אמירה עקרונית לוועדת גבולות? מפה אתה מגיש דברים  :אמיר כוכבי

 ..  שהם תכלס, ודברים שהם תכלס.

 אמיר, צריכים להצביע על זה כן או לא?  :יגאל הררי

ו  :אמיר כוכבי אנחנו על כל פרגולה בוועדת תכנון ובנייה מדברים יותר ממה שאנחנ

 הדבר הזה פה. מדברים על כל 

אני מבין אותך לחלוטין, אבל אני חושב שהאסטרטגיה שלנו צריכה  :סרג'יו וולינסקי

  -להיות מאוד ברורה כדי שלפחות...

אני אומר ברמה האסטרטגית אין לי שום בעיה לאשר אמירה עקרונית,  :אמיר כוכבי

 שהעירייה הולכת לוועדת גבולות ומבקשת לבחון את כל הגבולות זה. 

  -ולא להציג פה די ברמוחה:ע

 השאלה אם אמירה כזאת יכולה להחזיק.  :אמיר כוכבי

,כדי שימנו את ועדת גבולות אני הליך אני צריך החלטה בעצם לפתוח :דע שדהאבי

צריך החלטה של המועצה, כלומר על פי חוזר המנכ"ל שמאשרת את 

  -הפנייה, מאשרת את הפנייה

 י לרדת לפרטים. מאשרת את הפנייה בל עדי ברמוחה:

 אבל ההחלטה כתוב לשינוי גבולות.   מאיר חלוואני:

  -רגע, למה :יגאל הררי

אני צריך לפנות עם משהו, אני צריך להגיד להם חברים אני מבקש לקבל  :דע שדהאבי

את השטח הזה והזה. למה? מהנימוקים שאנחנו מביאים להם. אני לא 

  -יכול להגיד

 רוצים לתת את זה סתם.  אנחנו לא :סרג'יו וולינסקי

 יגאל, אני יכול להגיד מילה?  :יגאל הררי

נוצרה סיטואציה  אביבה גוטרמן: תראו חברים, הסיפור הוא לא בחירות כן בחירות. 

שבאה כפר סבא והכניס לנו יד לעין. במילים אחרות, הם באים לקחת לנו 

, זו הד רך את השטחים. אנחנו צריכים עכשיו להגיד את האמירה שלנו

 שבה אנחנו יכולים להיאבק, אין מה לעשות. זה לא קשור לבחירות. 

 הדרך הכי מהירה ונכונה.  יגאל שמעון:

 אין לנו ברירה.  אביבה גוטרמן:

  -כן, אבל בסופו של דבר יגאל שמעון:

 ... אתה צריך לאשר את זה.  אביבה גוטרמן:

 הבאה. אמיר, בסופו של דבר מי שיילחם זה הקדנציה  יגאל שמעון:
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 נכון.  אביבה גוטרמן:

 -זה מה שאני אומר, בגלל זה :אמיר כוכבי

 זה לא משנה, אבל אני חייב להתחיל את המהלך.  יגאל שמעון:

 אבל צריך להילחם נגדם אמיר.  אביבה גוטרמן:

אמיר אתה צודק, אבל לוח הזמנים בעצם נכפה עלינו על ידי המצב בכפר  :דע שדהאבי

 תה צודק אין מחלוקת. סבא. כי במצב רגיל א

 )מדברים יחד(

 אני לא יכול להגיד עצור.  :דע שדהאבי

 זה צרפתי עשה את זה ולא בן חמו?  אביבה גוטרמן:

 לא, זה התחיל מבן חמו.  :דע שדהאבי

 התחיל מבן חמו.  אביבה גוטרמן:

 פה?  5כביש  :אמיר כוכבי

 לא.  :סרג'יו וולינסקי

 למה?  :אמיר כוכבי

 לא.  5כביש  :סקיסרג'יו וולינ

. נתיב לכביש  :אמיר כוכבי . ? זה גם דרום השרון, 5למה אתה לא מבקש משהו, למה.

 לא? 

  -הוא לא ל 5כביש  :סרג'יו וולינסקי

... זה פתח תקווה.  :יואב רוביסה  לא, זה לא דרום השרון,

 זה פתח תקווה.  5כביש  יגאל שמעון:

 , אם אתה רוצה להרחיב את הדרך לא? 5עצמו, הדרך לכביש  5לא כביש  :אמיר כוכבי

  -איזו דרך? אם אתה רוצה רק :סרג'יו וולינסקי

 ? 402? הזה של 40כביש  :יואב רוביסה

 מנווה נאמן לצומת ירקון.  402 :אמיר כוכבי

 יש את החלק למעלה שאנחנו רוצים אותו.  יגאל שמעון:

  -בדיוק הצומת שלמה שאנחנו ביקשנו זה את החלקים האלה, זה  :יואב רוביסה

 . 402, 40 :סרג'יו וולינסקי

 . 402, 40 :יואב רוביסה

 ומשם לירקון?  :אמיר כוכבי



 16.5.18מיום  8/18ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
 
 

    114 
 

זה שההרחבה של הצומת או ביצוע של מחלף פה לא יהיה בידיים של  :יואב רוביסה

  -דרום השרון, שאנחנו נוכל לפתח את זה

 זה הכול תחבורתי.  :סרג'יו וולינסקי

 פה שעוברים את הירקון עד המשך של רמתיים. ... מאי :יואב רוביסה

 זה יעזור גם לשרונים.  אביבה גוטרמן:

 אמיר, רמתיים חלק ממנו הוא של מועצה אזורית דרום השרון.  :סרג'יו וולינסקי

אבל זה יעזור גם לשרונים לפתור את בעיית התחבורה, זה אחד הדברים  אביבה גוטרמן:

 החשובים. 

מבין אני עושה עכשיו נתיב תחבורה ציבורית, וחלק ממנו, אתה אתה  :סרג'יו וולינסקי

רואה... הוא מול מועצה אזורית דרום השרון, תקעו אותנו עכשיו זמן, 

 בגלל שמועצה אזורית דרום השרון לא רצתה לחתום עם משרד התחבורה. 

 טוב, אני רוצה להגיד משהו ברשות היו"ר.  :יגאל הררי

 אנחנו בעד.  אביבה גוטרמן:

  -קודם כל אני מאוד שמח שזה בא לדיון, זה לא סתם :יגאל הררי

 איזה שיתוף פעולה. היית מבקש מהמהנדס.  :אמיר כוכבי

זה לא סתם הדבר הזה, ולמה אני אומר שזה לא סתם הדבר הזה? זה לא  :יגאל הררי

רק דרכים סרג'יו, זה אומר שיש לנו אפשרות התפתחות מבחינת היכל 

רט, מרכז עירוני, כל הדברים האלה שאנחנו תקועים תרבות, אולם ספו

כמו עצם בגרון בעיר. יותר גני ילדים אפשרות, יותר קרוב למתחמים 

, גם הקיימים, הם תוקעים אותנו גם בכבישים, גם ביציאות, גם בכניסות

בכבישי טבעת, כל הדרכים האלה חסומות בגלל שאנחנו תקועים גם בגלל 

שרון. ואני לא חושב שזה צריך להיות מפחיד כפר סבא וגם בגלל דרום ה

מושבים בחיקנו, לא יקרה להם כלום, הם יהיו  7, 6אם אנחנו ניקח 

תושבים טובים, הם יקבלו שירות יותר טוב, אנחנו נקבל יותר ארנונה, 

כיוון שיש שמה הרבה מפעלים שהם גם בלי רישיון. יכול להיות שאנחנו 

  -נקבל שמה יותר עבודה

  -אנחנו לוקחים את כל היישובים טרמן:אביבה גו

  -יישובים 34אנחנו לא לוקחים, יש להם  :יגאל הררי

נו.  אביבה גוטרמן:  די 

  -כן, ההצעה היא שלי, היא הצעה טובה :יגאל הררי

 שלך?  עדי ברמוחה:
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  -אני מאוד שמח שהבאנו את זה למועצת העיר :יגאל הררי

 זו הצעה של יגאל הררי?  עדי ברמוחה:

 זו הצעה של העירייה.  יגאל שמעון:

 של מי ההצעה? אני רוצה לשמוע בקול רם.  עדי ברמוחה:

 -ההצעה היא שלי. היא עלתה :יגאל הררי

 של מי ההצעה יגאל?   עדי ברמוחה:

  -היא הטרידה את מנוחתו של ראש העיר :יגאל הררי

 כתוב לך של מי ההצעה.  יגאל שמעון:

  -של מי ההצעה עדי ברמוחה:

 לא כתוב, לא כתוב.  :יגאל הררי

 אני רוצה שתגיד בקול רם.  עדי ברמוחה:

 אני אגיד.  יגאל שמעון:

 לא כתוב ההצעה של מי, ואני אסביר לך גם למה.  :יגאל הררי

 אתה הרגע אמרת, שאלתי אותך.  עדי ברמוחה:

אני אגיד לך למה ההצעה לא כתובה. כי אני העליתי סרטון לפני  :יגאל הררי

דשיים, והסרטון הזה הטריד את מנוחתם של קברניטי העיר ואז הם חו

החליטו לקבל את ההצעה שלי ולהעלות אותה. למה? כי פתאום נזכרו, לא 

, שנתנו לכפר סבא לעשות מה שהיא רוצה, ובנו 531כמו שישנו בתקופת 

צמוד לכביש, ככה שלא יוכלו לעשות שום פעולות על החלק שלהם. כל 

על הנתח שלנו, ולכן אנחנו עכשיו התעוררנו, לא בנימיני  יושב 531כביש 

ראה את זה, לא שמעוני ראה את זה, לא קדמי ראה את זה, וגם לא חי 

 אדיב ראה. 

 רק יגאל הררי, יגאל הררי ראה את זה.  עדי ברמוחה:

 גם לא חי אדיב ראה את זה.  :יגאל הררי

נו.  יגאל שמעון:  חבר'ה תעשו לו לייק 

  -את יכולה להגיד :יגאל הררי

 ... תעשו לו לייק.  יגאל שמעון:

את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל אני אומר לך ככה, יהיה לנו יותר  :יגאל הררי

 מרווחה לבנייה תשתיות שחסרות בעיר. 

  -טוב חברים יגאל שמעון:
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 מה שטוב זה שיגאל מציין את יגאל, זה הישג.  מאיר חלוואני:

  -קשאני מב יגאל שמעון:

אני רק רוצה להגיד, אני רוצה להגיד עוד משהו, שלא תהיה התנגדות  :יגאל הררי

  -סתמית כי זה חשוב, כל יום שעובר, סליחה אביבה

איך הפכת את ישיבת המועצה הזאת לקמפיין פוליטי של יגאל הררי,  עדי ברמוחה:

 קמפיין פוליטי בגרוש. אתה יודע מה זה? 

  -תם יושבים בחצרות, אתם יושבים בסלונים של האנשיםעדי ברמוחה, א :יגאל הררי

 לא, אתה לא היחידי שמצלם כן?  אביבה גוטרמן:

  -אתם יושבים בסלונים של האנשים אמיר :יגאל הררי

 שנים.  5עושים את זה אחרים במשך  אביבה גוטרמן:

 ואין לכם להגיד.  :יגאל הררי

.  :אמיר כוכבי .  למה אתה מתנהג.

אתם חושבים שזאת תכנית הזויה קיבלתם אותה בפנים ואפשר לעשות כש :יגאל הררי

 אותה וצריך לעשות אותה. 

.  :אמיר כוכבי .  אבל למה אתה מכניס מילים.

ו :יגאל הררי   -אז אני אומר עכשי

.  :אמיר כוכבי .  ואם אני תומך.

 תחשבו על העתיד של העיר, תצביעו בעד התוכנית.  :יגאל הררי

.יגאל ד :אמיר כוכבי  י..

 טוב חברים כן.  יגאל שמעון:

  -אני חושב, אני רק רוצה שזה :אמיר כוכבי

 רגע, רגע, שיסגור את ההקלטה.  עדי ברמוחה:

  -אני לא יכול לסגור :יגאל הררי

 כמה זה משעשע.  :אמיר כוכבי

 זה לא משעשע אבל זה חשוב.  יגאל שמעון:

טרים רק כי שמתי לך מצלמה מול שנים היית מזמין לי שו 8, 7, 6שלפני  :אמיר כוכבי

יופי   -הפנים, ותראה איזה 

 צופים בשידור חי, אמיר.  84 עדי ברמוחה:

איזה שקיפות, איזה פתיחות לציבור, משדרים מהשולחן, משדרים מעל  :אמיר כוכבי
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 השולחן, יש כאלה שמתחת לשולחן, תראה איזה יופי. 

 איזו דמוקרטיה.  מאיר חלוואני:

 ן מחטא כמו אור השמש. אי :אמיר כוכבי

 אנחנו בעד הדמוקרטיה.  יגאל שמעון:

 בטח.  :אמיר כוכבי

 כן.  עדי ברמוחה:

 אני חושב שזה דבר חשוב.  יגאל שמעון:

 אתה אוהב אותנו.  מאיר חלוואני:

י יגאל שמעון:   -אני אגיד לכם למה, כי יש סיכו

 זה בעיקר בימים שהיית מזמין לי שוטרים.  :אמיר כוכבי

י ל שמעון:יגא   -כי יש סיכוי שאחד מכם יהיה ראש העיר, אז אנ

רגוע.  :אמיר כוכבי  אז אתה זורם, אתה 

 אני רוצה להיות חבר שלו מעכשיו.  יגאל שמעון:

 אז אתה רגוע.  :אמיר כוכבי

 עכשיו אני גם דואג לכם.  יגאל שמעון:

 כן.  :אמיר כוכבי

 כן.  עדי ברמוחה:

 זה להצבעה. יגאל, תעלה את  :אמיר כוכבי

 לא, אבל אמיר אני רוצה עוד פעם.  יגאל שמעון:

 אבל בסדר.  :אמיר כוכבי

  -שנייה, חשוב שתבינו, עיריית כפר סבא מנסה לשדוד אותנו בקרקע יגאל שמעון:

 תגיד זה האירנים על הגדרות עכשיו של עיריית הוד השרון?  :אמיר כוכבי

 צינות. למה אתם... אני מדבר אתכם בר יגאל שמעון:

 לא, אני שואל באמת, מה זה עיריית כפר סבא מנסה לשדוד?  :אמיר כוכבי

 אני מדבר איתך ברצינות.  יגאל שמעון:

אבל יש פה מוסדות תכנון למדינה, ולא כולם פראיירים ולא כולם  :אמיר כוכבי

  -אהבלים

 איזה תכנון לא מדובר על תכנון.  יגאל שמעון:



 16.5.18מיום  8/18ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
 
 

    118 
 

 ולות? זה לא תכנון? מה זה ועדת גב :אמיר כוכבי

 לא, זה לא תכנון, זו הטעות שלך.  יגאל שמעון:

 מה זה?  :אמיר כוכבי

 אין קשר לתכנון.  יגאל שמעון:

לוועדת גבולות?  :אמיר כוכבי  מה זה אין מתכננים 

 לא קשור לתכנון.  יגאל שמעון:

 אין אף איש תכנון בוועדת גבולות?  :אמיר כוכבי

  לא, לא, לא. יגאל שמעון:

 כלום?  :אמיר כוכבי

 אין קשר לתכנון.  יגאל שמעון:

 שום דבר?  :אמיר כוכבי

 אמיר, תקשיבו לי עוד פעם.  יגאל שמעון:

 מי יושב שם?  :אמיר כוכבי

  -יושב שם נציג של שר הפנים יגאל שמעון:

  -יו"ר גבי מימון אין לו, אני לא חושב שהוא :סרג'יו וולינסקי

 נון. אין קשר לתכ יגאל שמעון:

 אין לו שום קשר לתכנון.  :סרג'יו וולינסקי

 אני מדבר איתך ברצינות.  יגאל שמעון:

 אין שום קשר לתכנון, זאת האמת.  :סרג'יו וולינסקי

  -לא רק תכנון יגאל שמעון:

 האמת.  :סרג'יו וולינסקי

 כשבאנו ואמרנו להם שיש לנו תכנית מתאר, אומרים זה לא מעניין. נכון יגאל שמעון:

 שאישרתם את זה. 

 לא, אני מבקש אל תצלם אותי בבקשה.  :סרג'יו וולינסקי

 יגאל, יגאל, בבקשה, יגאל.  יגאל שמעון:

 אני לא רוצה, סליחה אני איש מקצוע.  :סרג'יו וולינסקי

ו יגאל שמעון:   -אמיר, אם אכפת לנ

הזמן שאני לא, אני לא רוצה, בבקשה. לא, אבל אתה מצלם אותי כל  :סרג'יו וולינסקי

 מדבר, זה לא נעים. 
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 מי יושב בוועדה?  :אמיר כוכבי

  -אמיר ומאיר, יקיריי תקשיבו יגאל שמעון:

 יש ועדה כבר?  :אמיר כוכבי

 כן, היינו בוועדה.  :סרג'יו וולינסקי

 ומי יושב בוועדה?  :אמיר כוכבי

ן :סרג'יו וולינסקי   -יושב ראש הוועדה גבי מימו

 פנים. נציג שר ה יגאל שמעון:

שהם לא קשורים לתכנון, אני לא זוכר  2נציג שר הפנים, ואחר כך יש עוד  :סרג'יו וולינסקי

 את השמות. 

 איזה ברירה יש? אביבה גוטרמן:

  -אין תכנון. הם אמרו לנו שהמנדט שלהם יגאל שמעון:

 אבל יש לחץ הם יוציאו.  אביבה גוטרמן:

ן לא מתעסקים, מתעסקים רק בגבולות, אמיר, המנדט אומר אנחנו בתכנו יגאל שמעון:

  -האם השטח הזה

  -אבל גבולות זה תכנון, מה זה :אמיר כוכבי

 לא, לא.  יגאל שמעון:

 לא, במקרה הזה זה לא.  בנימין זיני:

  -זה חלוקת שטחים. עכשיו אני אומר לך יגאל שמעון:

.. ולא ועדת תכנון, זה ועדה גיאוגרפית לחלוטין :סרג'יו וולינסקי . . 

 ופוליטיקה.  :יואב רוביסה

 בדיוק, ועדה גיאוגרפית.  יגאל שמעון:

 העיר.  ועדה גיאוגרפית של בנימין זיני:

  -בסופו של דבר יגאל שמעון:

 כן, אבל זה פוליטי לגמרי.  :סרג'יו וולינסקי

הם החליטו לסיים את זה הליך, והם רוצים לסיים את זה בחודשים  יגאל שמעון:

 הקרובים. 

 אבל אנחנו חברים של שר האוצר, זה הכי חזק שיש.  :כוכבי אמיר

 זה לא שר האוצר, זה שר הפנים.  :יואב רוביסה

  -מאיר, עדי, אם אכפת לכם מהעיר, תראה זה לא יהיה בקדנציה יגאל שמעון:
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. נו באמת זה לא.  :סרג'יו וולינסקי .  זה לא עניין.

מהלך הזה של עיריית כפר סבא, ואני בסופו של דבר, חייבים לעצור את ה יגאל שמעון:

  -אומר לכם

אני רוצה להגיד לך משהו, מה שאנחנו הולכים להצביע עכשיו זה אחד  עדי ברמוחה:

שיש  2050לאחד היישום, כמו שאמרה יעל קודם, של תכנית המתאר של 

פה כמה שיושבים שהם צעקו התנגדנו, התנגדנו, בפועל לא התנגדנו. אי 

  להצביע בעד אפשר יהיה לעשות

 מה זה קשור למתאר?  יגאל שמעון:

 תסתכל.  עדי ברמוחה:

  -עדי, אבל דווקא למתנגדים :יואב רוביסה

 לא, זה לא קשור לתוכנית מתאר.  יגאל שמעון:

דווקא למתנגדים לתוכנית המתאר ההתנגדות הייתה לבעיות של תחבורה  :יואב רוביסה

 חנו באים לפתור. שאנזה החסמים האלה  ותנועה, ואחד הבעיות

  -תקשיבו אנחנו חייבים לבוא למשרד הפנים יגאל שמעון:

  -הם מבקשים עוד שטחים לתעסוקה, שזה משהו ש :יואב רוביסה

יודעת לקרוא, דברי ההסבר שלכם :יעל ברזילי   -יגאל אני הבנתי, אבל אני גם 

  -שמחוץ לכלכלה העירונית :יואב רוביסה

  -אתם מסבירים חלק מהיישום של התוכנית לתוכנית המתאר, :יעל ברזילי

  -גם המתנגדים לתוכנית המתאר זה :יואב רוביסה

 שאנחנו מתנגדים עליה מיסודה, איך אני יכולה להצביע בעד?  :יעל ברזילי

אבל זה לא קשור לתוכנית המתאר, מדובר על ועדת הגבולות. כי זה ועדת  יגאל שמעון:

  -שוואה בין תכנוןגבולות זה לא תכנון, אתם עושים ה

גם אם את מתנגדת לתוכנית המתאר, כל מה שאנחנו מבקשים פה זה רק  :סרג'יו וולינסקי

 תחבורה, יעל. 

  -עמוד אחד אני הבנתי :יעל ברזילי

 זה פתיחת צירים של תחבורה.  יגאל שמעון:

  -אני הבנתי :יעל ברזילי

 זה הכול.  יגאל שמעון:

 שזה גם מסחר.  לא, אמר הרגע יואב עדי ברמוחה:

  -ברור, אבל יש לך את :סרג'יו וולינסקי
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 אז אל תגיד רק תחבורה, אז אתה תגיד גם וגם וגם, אז תגיד הכול.  עדי ברמוחה:

 זה לא רק תחבורה אבל בעיקר.  :סרג'יו וולינסקי

 תכנסי למצגת שלי ותראי, מה הבעיה?  :יגאל הררי

 מושלם. רק אני אכנס למצגת שלך והכול  עדי ברמוחה:

 למה לא? מה יש?  :יגאל הררי

  -פעמים 10הכול בסדר, שלחת לי את זה  עדי ברמוחה:

 שיהיה לך יותר צפיות?  :מאיר חלוואני

 יש גם חדשנות בעיר.  :יגאל הררי

 פעמים שלחת לי את זה. בכל קבוצה פרטית.  10 עדי ברמוחה:

ות לוועדה, עם איזה שהוא אמיר רק להבהיר, אנחנו בסך הכול ניסינו לפנ :דע שדהאבי

ניסינו את כל הכלים  מכתב שיצא של ירון ובקשות לדחייה, ואנחנו כן 

לבוא ולעצור את הוועדה בכפר סבא, או להאט לפחות שיבדקו. התחושה 

היא באמת תחושה לא נוחה, ואמרנו גם מבחינת המועד, קרוב לבחירות. 

, לא הצלחנו גם מבחינת הבהילות של הוועדה, עד עכשיו לא הצלחנו

לעצור. וזה כן חשוב בסופו של דבר שאם הוועדה אם משרד הפנים בא 

ובוחן את, בעצם יש ועדת גבולות שלא תבחר רק נקודתית שם, אלא 

שתבוא ותסתכל על התמונה כולה, יש לזה משמעות גם אסטרטגית מול 

כפר סבא, וגם בכלל. לכן כרגע, ואמרתי לוחות הזמנים נכפו עלינו, זה לא 

 שאנחנו שולטים בלוחות הזמנים האלה. 

  -מאיר יגאל שמעון:

 ... זה לא יעצור.  :דע שדהאבי

מאחר ויש פה ריבוי של חברי מועצה שחשים לא בנוח עם הסיפור הזה,  :אמיר כוכבי

ומהצד השני יש כמה חברי מועצה שחשים לא בנוח מול הדחיפות הקיימת 

תשומת הלב לצד השלישי של ורוצים להעביר את זה, אני חייב להסב את 

חברי המועצה וראש עיר שלא טרחו להגיע. אז הנושא הזה הוא מספיק 

נוכחים, וכולם יקבלו החלטה,  חשוב כדי שהדיון הזה יתקיים שכולם 

וראש העירייה שהוא עדיין ראש העירייה למרות כפל תפקידיו יטריח את 

עכשיו. בכל  כיסאועצמו להגיע לדיון על גבולות העיר או שיפנה את 

מקרה הדיון הזה יסתיים, אם תתעקש להעלות להצבעה, יסתיים בדחייה. 

ואם זה יסתיים בדחייה אתה לא תוכל להביא את זה שוב בקדנציה 

 הזאת. 

 כן ברור.  יגאל שמעון:
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אז אני מציע שתמשוך את זה, כי אנחנו כולנו מבינים את האחריות ואת  :אמיר כוכבי

דיון  דחוף איך שתרצה, או במסגרת המועצה או החשיבות, ותקיים 

במסגרת המליאה, שבו תינתן ההזדמנות גם לראש העירייה וגם לשאר 

וזהו. ואז  חברי המועצה להגיע, לשאול שאלות, לראות את התוכנית 

 תתקבל החלטה בהצבעה. 

 ? 10.6.18-אכפת לכם שנעביר את זה למליאה ב יגאל שמעון:

  אין לי שום בעיה. :אמיר כוכבי

צריך אבל לזכור שההחלטה, יגאל ההחלטה צריכה להתקבל על ידי  :דע שדהאבי

 המועצה. 

 אבל ברגע שההחלטה תעבור במליאה אז במועצת העיר היא תעבור.  עדי ברמוחה:

נכניס את זה כבר לסדר יום של מועצה שתהיה יומיים אחרי מליאה.  :אמיר כוכבי

יום רביעי. אני אגיד לך גם מליאה זה יום ראשון שתהיה ישיבת מועצה ב

יותר מזה, אני מאמין שהצוות המשפטי יודע לעשות שאם יש החלטת 

מליאה לקבל גם הסכמת חברי המועצה במשאל טלפוני עוד באותו ערב 

להחלטת מועצה שלא במסגרת ישיבה. אני מניח שגם זו אופציה, אז 

  -אפשר לעשות את זה, בואו נעשה על זה דיון רציני

  -חברי מועצה 8אי אפשר לקיים דיון שאנחנו פה  חה:עדי ברמו

כולנו מבינים את החשיבות ואף אחד לא רוצה להצביע על משהו שהוא  :אמיר כוכבי

 זה. 

י יגאל שמעון:   -אמיר, אני חוזר ואנ

יגאל, עוד נתון אחד חשוב, ועדת הגבולות בעניין כפר סבא ביוני  :דע שדהאבי

  -, כמו שאמרנומתכנסת

ן :וכביאמיר כ  -תוציא מליאה ביום ראשו

 זה לוחות זמנים שמכתיבים לנו.  :דע שדהאבי

 הקרוב.  :אמיר כוכבי

ב יגאל שמעון:   -. אבל חברים10.6.18-מליאה יש לנו 

 אז.. ליום שני, מה זה משנה?  :אמיר כוכבי

אני חזור ואומר ואני הפעם לא צוחק ולא מתלוצץ, הבעיה הזו שאנחנו  יגאל שמעון:

דנים בה זה לפתחו של ראש או ראשת העיר הבאה, תזכרו מה שאני  כאן

  -אומר לכם

  -יגאל, ראש העיר :אמיר כוכבי
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 -הנה היום הישיבה מוקלטת, כל טעות שלנו בגלל יגאל שמעון:

 -מועמדים לתפקיד ראש העיר הבא 3ראש העיר הנוכחי ולפחות  :אמיר כוכבי

  -לא משנה יגאל שמעון:

 כנראה שזה לא כזה קריטי. אז  :אמיר כוכבי

  -יכול להיות יגאל שמעון:

  -ובטח שלא אמור ליפול :אמיר כוכבי

  -אבל האחריות יגאל שמעון:

 על מספר חברי מועצה שכן יש להם את האחריות להיות פה.  :אמיר כוכבי

 אמיר אבל האחריות היא שלנו.  יגאל שמעון:

  -אז האחריות היא שלנו :אמיר כוכבי

 זה שראש העיר לא הגיע זה לא קשור.  ון:יגאל שמע

 בוודאי שזה קשור.  :אמיר כוכבי

  -אנחנו כאן יגאל שמעון:

  -זה מראה על חוסר מנהיגות וחוסר יכולת :אמיר כוכבי

 מתוך אחריות ציבורית.  יגאל שמעון:

ואם הוא עסוק מידי אז שלא יהיה ראש עירייה יותר וכנ"ל זה, אם  :אמיר כוכבי

ן מליאה דחוף, ונאשר את זה הוא מספיק חשוב תכנס דיו הנושא הזה

 שמה ואז המועצה תאשר

 -אני אומר לך כשישבתי יגאל שמעון:

 אני מקבל את ההצעה שלך בגלל שאין רוב, ורק בגלל שאין רוב.  :יגאל הררי

 בסדר.  :אמיר כוכבי

 זה טעות.  לאיחוד רשויות וזה שאתם מתנגדים :יגאל הררי

. צר :אמיר כוכבי  יך לדעת גם מתי..

.  :יגאל הררי .  אז מה הבעיה שלכם לאשר.

... זה לא רציני.  :אמיר כוכבי  אין בעיה,

 עיריית כפר סבא מנסה לגזול מאיתנו קרקעות ואתה יודע למה אמיר?  יגאל שמעון:

 למה?  :אמיר כוכבי

ל יגאל שמעון: א כי הם אומרים לנו בישיבה ובסיור אנחנו רוצים את הקרקע הזו, 

  -בשביל שיעשו שמה פארקים
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  -הם רוצים את הכסף :אמיר כוכבי

 כי הם מתכננים לעשות עסק נדל"ני.  יגאל שמעון:

אבל זה שהם מתנהגים כמו חאפרים לא אומר שגם אנחנו צריכים  :אמיר כוכבי

 להתנהג כמו חאפרים. 

  -חריהם מדברים איתי מול כל הצוות שהם רוצים להקים שם מרכז מס יגאל שמעון:

יגאל, אתה אמרת לי בתחילת הישיבה כשביקשתי ממך לדון בנושא הזה  :אמיר כוכבי

ראשון כי הוא דחוף, סליחה שאני, אני לא בדרך כלל לא חושף שיחות 

 אישיות. יש לך שנייה להתחרט ולהגיד לי לא. 

 לא, אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

הוא נושא כבד ובוא נעביר אותו אז אמרת לי כשאמרתי לך שהנושא הזה  :אמיר כוכבי

לתחילת הדיון וכולם יסכימו, אמרת לי ראש העירייה רצה להיות פה, אז 

 הוא לא פה. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אז בוא נחכה לראש העירייה ונעשה את הדיון בנוכחותו ובנוכחות שאר  :אמיר כוכבי

כמה חברי המועצה ונקבל החלטה לפי רוב שמייצג את העיר באמת ולא 

 חברי מועצה שטרחו להישאר פה עכשיו, בסדר? 

.  יגאל שמעון: .  טוב.

ואני אומר את זה באחריות, כי באותה מידה יכולתי להגיד לך תעלה את  :אמיר כוכבי

זה להצבעה, אני יודע שזה לא היה עובר. אני לא רוצה לדחות את זה 

  -סתם

 לא, לא, תודה.  יגאל שמעון:

ע :אמיר כוכבי חודשים לא יוכל להגיע, אז בוא תוריד את זה  3ובר עכשיו זה אם זה לא 

עכשיו, ותביא את זה שבוע הבא למליאה או למועצה או גם וגם, יש את 

 הדרכים לעשות את זה. 

 תודה, מאיר בבקשה.  יגאל שמעון:

אני רוצה להצטרף לאמיר, אני חושב שזה רעיון נכון. אני גם רוצה להגיד  מאיר חלוואני:

י מבין שמעכשיו עד הבחירות כל מה שאנחנו נרצה לעשות או לך שאנ

להגיד, אתה תקום ותגיד חבר'ה תזהרו זה מוקלט, זה מתומלל, ומי 

שיהיה פה ראש העיר הבא יקבל את זה, הבנו את זה. אני יכול להגיד לך 

 הסר דאגה מליבך אנחנו נתמודד עם כל מה שצריך. 

ן יגאל שמעון:   -מאיר יקירי, הניסיו

.  :גאל הרריי .  אל.
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 לא, אין התנגדות, אני מלכתחילה אמרתי.  מאיר חלוואני:

 אז מה הבעיה?  :יגאל הררי

 שהמקום הזה רק צריך להיות מאויש כמו שצריך.  מאיר חלוואני:

 ... מה הבעיה?  :יגאל הררי

 אני יודע מי שהזמין את הפגישה הזאת.  מאיר חלוואני:

נ יגאל שמעון:  כון? שאלת אותי מאיר, 

 זה לא צירוף יישובים.  :סרג'יו וולינסקי

 זה לא צירוף, אבל למה אתה מטעה, זה לא צירוף יישובים.  אביבה גוטרמן:

 זה לא צירוף יישובים וזה לא... זה לא צירוף יישובים, סליחה.  :סרג'יו וולינסקי

.  עדי ברמוחה: .  הוא הופך את זה.

 אתה לא רוצה את זה?  רגע יגאל, אם זה לא שלך אז :אמיר כוכבי

אמיר תן לי בבקשה להשיב למאיר. הניסיון חשוב, אני כבר בתפקיד הזה  יגאל שמעון:

מספיק זמן כדי לדעת כל אחד מה התכנון שלו כולל רשויות אחרות, 

יודע שיש כל מיני מהלכים במשרד הפנים לקחת לנו את הקרקע  וכשאני 

חברים לבוא ולדרוש את  בדרך לא דרך, ואני ראיתי את הריצה של אותם

הקרקע הזו, כשהם מקבלים גיבוי של ועדה מחוזית. ואני אומר לכם זה 

בכי לדורות המהלך הזה שתחנות הרכבת יעברו לכפר סבא, ואני יושב פה 

ומתווכח האם אני בעד. עכשיו אני אומר לכם את זה כי בעוד שנה כשזה 

י. אתם צריכים ייקרה הישיבה הזאת תהיה מוקלטת, אני באתי והתרעת

  -להבין

יישובים.  עדי ברמוחה:  יגאל זה לא סיפוח 

 זה סיפוח.  יגאל שמעון:

 יישובים.  עדי ברמוחה:

זה סיפוח של כל האזור הצפוני לכפר סבא, תזכרו את זה כולל תחנות  יגאל שמעון:

  -1206הרכבת וכולל 

 לא, לא, היא לא מדברת על זה.  אביבה גוטרמן:

י אומר לך את זה, תבינו הניסיון שלי ואני אומר את זה באמת מהלב ואנ יגאל שמעון:

שאתם עושים טעות מעצם העניין. מצידי תקבלו החלטה לתת לצוות 

המקצועי להתחיל את המהלך, לא יודע איך, ותבחנו את זה במהלך אחר 

לתיקון, אין לי בעיה. אבל אני חייב לבוא למשרד הפנים עם אמירה של 

בר'ה לא לוקחים מהוד השרון את הקרקעות, מה שכפר מועצת העיר, שח
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סבא עושה זה גזל, היא רוצה לשדוד אותנו, כי היא יודעת שהקרקע הזו 

תיתן להם מאות מיליונים של שקלים, ואני לא רוצה לקחת את זה מהוד 

השרון. ואני מצפה מכם שתבואו תהיו איתי יד ביד, אבל לא זה, אתם 

 ימים ישיבה. לא, משרד הפנים ביוני רוצהמסתכלים עכשיו, ביוני מקי

 לקיים את הישיבה. 

יגאל, מי העלה, עוד הפעם אני שואלת, מי העלה את הנושא הזה לסדר  עדי ברמוחה:

 של מי?עירייה היום? 

 אנחנו עיריית הוד השרון.  יגאל שמעון:

 עיריית הוד השרון ולא יגאל הררי שמדבר על סיפוח יישובים.  עדי ברמוחה:

 זכותו של כל חבר להגיד של מי היא.  אל שמעון:יג

.  עדי ברמוחה: .  כל אחד מייחס לעצמו.

 את האחריות.  שתקחו מה אני... כל חבר? מה זה קשור. אבל אני רוצה יגאל שמעון:

  -יגאל, אני מאוד מכבד מאיר חלוואני:

 אז אני רוצה להדגיש שזה לא, לא מדובר על סיפוח.  עדי ברמוחה:

 את דעתך ואני מקבל אותה.  ואני:מאיר חלו

  -את יכולה להגיד מה שאת רוצה :יגאל הררי

. את הסיפור הזה, זה כל חברי  מאיר חלוואני: אני חושב שאם היו צריכים לכבד את מי..

 -המועצה

 זאת עובדה, זה לא סיפוח יישובים.  עדי ברמוחה:

 כל חברי המועצה עסוקים בפוליטיקה.  יגאל שמעון:

 את יכולה להגיד מה שבא לך.  :ייגאל הרר

.  :סרג'יו וולינסקי .  אני חייב להגיד אנחנו.

 זה חשוב יותר, זה חשוב יותר.  מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 חלק הולכים לחוגי בית, חלק לא מעניין אותם.  יגאל שמעון:

 במה אתה טועה? הבנתי אותך,  אני :יגאל הררי

  -מטעה פהאני חושש שאתה  :סרג'יו וולינסקי

. אתה מספח את השטח.  :יגאל הררי  אם אתה אומר שאתה רוצה לעשות כביש..

 ... אבל לא מספח יישובים.  :סרג'יו וולינסקי

 אני אמרתי לך יישובים? אני אמרתי שטחים.  :יגאל הררי
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 זה מה שאתה אומר.  אביבה גוטרמן:

 לא. אני אמרתי לספח שטחים.  :יגאל הררי

 מתפלא עליכם. אני  יגאל שמעון:

  -אם אני תקוע בכפר מלל :יגאל הררי

זה הצוות המקצועי אומר לכם בבקשה. אבל הצוות המקצועי אומר לכם  יגאל שמעון:

בואו תעזרו, אומר לך יועץ משפטי, אומר לך פה המהנדס, אומר לכם 

  -חבר'ה עיריית הוד השרון

 זה משנה איך קוראים לזה?  :יגאל הררי

 ן משנה. כ אביבה גוטרמן:

 חייבת להוביל מהלך.  יגאל שמעון:

 לא משנה, לא משנה.  :יגאל הררי

 עזבו את הפוליטיקה, תעזבו את הפוליטיקה.  יגאל שמעון:

  -יגאל אין הבדל בין לספח יישובים אביבה גוטרמן:

 זה לא משנה איך קוראים לזה.  :יגאל הררי

 אוי נו באמת.  אביבה גוטרמן:

 ים להם שטחים זה לספח את היישובים. אם מפקיע :יגאל הררי

 די, אל תבלבל את המוח.  אביבה גוטרמן:

.  יגאל שמעון:  אביבה, אביבה, אני חושב שאת ותיקה כאן

  -לא, אני יודעת שצריך לעשות את זה אביבה גוטרמן:

 האחריות כאן היא כבדה.  יגאל שמעון:

 לי זה ברור.  אביבה גוטרמן:

החברים, אני חושב שהם צריכים להבין שהאחריות שלנו ותשכנעי את  יגאל שמעון:

 היא אחריות לעתיד של הוד השרון. 

 לא, אי אפשר לדחות את זה.  אביבה גוטרמן:

אם אנחנו לא נהיה יד אחת שנעמוד על הגבולות של הוד השרון, אם לא  יגאל שמעון:

 נהיה יד אחת איך יסתכלו עלינו משרד הפנים? 

  -מציע שתעביר את זה לישיבה הבאה ולכן אני :אמיר כוכבי

 אבל הישיבה הבאה ביוני כשאני לא יכול לקיים אותה.  יגאל שמעון:

 למה?  :אמיר כוכבי
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 כי יש דיון בוועדה.  יגאל שמעון:

 אתה יכול ביום שני הבא מה אתה רוצה.  :אמיר כוכבי

 מתי הוועדה?  יגאל שמעון:

ה ותאשר במליאה, המועצה יאשרו לך יום שני הבא תעשה ישיבת מליא :אמיר כוכבי

 כולם. 

 השאלה זמנים.  אביבה גוטרמן:

 גמרנו. זה הזמנים.  :אמיר כוכבי

  -השאלה היא הזמנים. ביוני יש עכשיו ישיבה של ה אביבה גוטרמן:

י :אמיר כוכבי   -נו אז ביום שני במקום עכשיו, אנחנו ביום רביעי כולה. מרביעי עד שנ

  -8ע מה מפריע לי אמיר, ובאמת לא בשביל משהו. אנחנו פה אתה יוד יגאל שמעון:

 מדבר כמוהו.  רק התאחדת עם שאבי אתה כבר :אמיר כוכבי

 -8אנחנו  יגאל שמעון:

 מה זה לא בשביל משהו?  :אמיר כוכבי

  -באמת, יש חלק יגאל שמעון:

 כשחיים אומר לי לא בשביל משהו, אני יודע שזה בשביל משהו.  :אמיר כוכבי

  -לא, לא. אני פה כי חשוב לי לשמור על העיר גאל שמעון:י

 כולנו.  :אמיר כוכבי

  -לא. חשוב לי לשמור על העיר יגאל שמעון:

 כולנו.  :אמיר כוכבי

וכשאני מסביר לכולם אני אומר להם אין פה בעיה תכנונית, אין קשר  יגאל שמעון:

ים האלה לתכנון. כל מה שאנחנו מבקשים לעצור את השדידה, השודד

  -שרוצים לקחת לנו את הקרקע

 די, די, יגאל.  :אמיר כוכבי

  -בחלק הצפוני, אני לא צוחק, אני לא צוחק יגאל שמעון:

  -בוא נדבר רגע :אמיר כוכבי

 אני אומר את האמת.  יגאל שמעון:

  -תקשיב :אמיר כוכבי

שיו אדבר ואני מצפה שנהיה יד אחת, יד אחת. אתה רוצה שאני אשב עכ יגאל שמעון:

  -ואחפש שיבוא עוד אחד כדי שזה יהיה בעד
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 הנה היא מחפשת, שהיא תביא כן.  :אמיר כוכבי

 לא, לא יודע, אני לא חושב שזה כן ככה צריך להיות.  יגאל שמעון:

 מחפשת, מחפשת, שתביא.  :אמיר כוכבי

 כי אני חושב שצריך להיות פה אחד.  יגאל שמעון:

 יא את זה בשבוע הבא? מה הבעיה להב מאיר חלוואני:

  -לבוא למועצת העיר יגאל שמעון:

 זה צריך להיות פה אחד אחרי דיון.  :אמיר כוכבי

פה אחד לבוא למשרד הפנים ולהגיד להם חבר'ה אף אחד לא נוגע  יגאל שמעון:

 בקרקעות של הוד השרון. 

 זה נשמע לך פה אחד?  מאיר חלוואני:

 פה אחד. לא. אני רוצה שזה יהיה  יגאל שמעון:

 אז תביא את כולם ביחד ובואו נעשה את הדיון.  מאיר חלוואני:

הרי מה יקרה, תקשיב אמיר, יכול להיות שאתה תהיה ראש העיר הבא,  יגאל שמעון:

  -לא אומר שלא, יכול להיות שיגאל הררי יהיה, יכול להיות שנוה יהיה

 יכול להיות שיואב יהיה.  :אמיר כוכבי

הצהרתי שאני מתמודד, אני לא נלחם עכשיו בשביל שאני  אני לא יגאל שמעון:

  -מתמודד

 גם אני לא הצהרתי שאני מתמודד.  :אמיר כוכבי

 אני לא נלחם בשביל זה, אני נלחם כי אכפת לי מהוד השרון.  יגאל שמעון:

 זה ברור לנו.  מאיר חלוואני:

ל יגאל שמעון: פחות, אם תרצו וזה מה שאני רוצה. אבל אתם תצאו מהקופסה ותתמכו 

לקיים דיון אחרי זה תקיימו, אבל לפחות תתמכו במהלך הזה שלא ייקחו 

 לנו את החלק הזה, זה הכול. 

דברים, אחד המדיניות הכושלת של ראש  2אני אענה לך רגע ואני אגיד  :אמיר כוכבי

שנים  10-שנים אחרונות, אבל בעיקר ב 15שנים,  10-העירייה ב

  -האחרונות

 מה זה קשור להצעה?  :יגאל הררי

 שנייה אני אגיד לך, תן לי רגע לסיים.  :אמיר כוכבי

 מה זה קשור להצעה?  :יגאל הררי

עוד יותר בעיקר בהתנהלות שלו מול גורמים סביבתיים, ואם נתמקד  :אמיר כוכבי
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בעיקר במערכת היחסים העכורה שלו עם ראש העירייה השכנה, הביאה 

אין יכולת הידברות וצריך לרוץ למשרד אותנו למצב כזה שאין תקשורת ו

  -הפנים. ואז אתה בא ומביא ברגע האחרון בקשה

 זה לא ברגע האחרון.  יגאל שמעון:

שבשורה השלישית בה, אתה אומר שזה ברגע האחרון ושחייבים לאשר  :אמיר כוכבי

  -עכשיו

 בגללם, זה בגללם לא בגללנו.  יגאל שמעון:

ורה השלישית של הבקשה שלך אתה כותב "מימוש יעדי ואין לך זמן, ובש :אמיר כוכבי

תכנית המתאר לבניית יחידות דיור ופיתוח תעסוקה בעיר מותנה בתכנון 

וביצוע מטלות תחבורתיות שחלקם לא בתחום הרשות המקומית הוד 

דברים, אחד את תכנית  2השרון, ואף לא באחריותה." אתה אומר פה 

לא לתחבורה לא לתעסוקה ולא  המתאר שלי עשיתי מבלי שאני מתייחס

  -לשום דבר שהתושבים צריכים

 לא זה שיפורים, שיפורים.  יגאל שמעון:

כדי להצדיק את כמות יחידות הדיור שאני בונה פה, ושתיים בוא תאשר  :אמיר כוכבי

לי את הסיפוח הזה של שטחים של דרום השרון, כדי שאני אוכל להמשיך 

  -יה. אז בואאת תכנית המתאר שאתה התנגדת אל

  -אז אני אסביר לך יגאל שמעון:

  -אל תסביר לי :אמיר כוכבי

  -התוכנית מתאר אמיר יגאל שמעון:

  -יגאל, בוא נעשה :אמיר כוכבי

  -יגאל, אתה עדי ברמוחה:

  -שנייה, שנייה יגאל שמעון:

  -יגאל, יגאל, די, די :אמיר כוכבי

  לא, לא, אתה טועה, אתה מטעה פה. יגאל שמעון:

 לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו ברצינות.  :אמיר כוכבי

 הוא מצטט.  :יעל ברזילי

 ציטטתי מהדף. :אמיר כוכבי

 לא, אז אני אסביר לך מה זה.  יגאל שמעון:

 מהסדר יום שלך.  :אמיר כוכבי
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 אז אני אסביר לך מה זה.  יגאל שמעון:

  -אני רוצה להגיד לך :אמיר כוכבי

 לא, אני אסביר לך מה זה.  יגאל שמעון:

 -אבל עזוב רגע, בוא תסביר לי בחוץ :אמיר כוכבי

  -שנייה, בתוכנית המתאר יגאל שמעון:

  -בוא תסביר לי, תקשיב :אמיר כוכבי

  -קבענו התניות יגאל שמעון:

  -יגאל :אמיר כוכבי

 בהתניות שקבענו הם התניות תחבורתיות.  יגאל שמעון:

 כן.  :אמיר כוכבי

  -כדי שאנחנו נאשר חלק מתוכנית המתאר אני חייב לפתוח כבישים שמעון: יגאל

 מצוין.  :אמיר כוכבי

 ותשתיות.  יגאל שמעון:

 יגאל, אבל אנחנו לא רוצים לאשר את זה.  :יעל ברזילי

  -הא' אני לא רוצה לאשר את  :אמיר כוכבי

  -זה חלק מהדרך שלנו יגאל שמעון:

  -ר את תכנית מתאראני לא רוצה לאש :אמיר כוכבי

 לדרוש את זה.  יגאל שמעון:

 לא ככה ולא ככה.  :אמיר כוכבי

 טוב.  יגאל שמעון:

  -אני אומר בוא אתה רוצה :אמיר כוכבי

  -לא יודע, אני אמרתי לפרוטוקול אנחנו לא יגאל שמעון:

 אפילו המועמד של הסיפוח, איפה הוא?  עדי ברמוחה:

 אפילו הוא לא פה.  :אמיר כוכבי

 הסתפח, הוא הסתפח.  מאיר חלוואני:

 או שתעלה את זה להצבעה או שתשחרר אותנו מהנושא הזה כבר.  :אמיר כוכבי

  -כן יגאל, גם יגאל הררי הלך עדי ברמוחה:

  -אנחנו נוריד את זה מסדר מאיר חלוואני:
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 אנחנו נעביר את זה למליאה.  יגאל שמעון:

 בדיוק.  מאיר חלוואני:

 ר למליאה, תודה רבה. תעבי עדי ברמוחה:

 תודה. סעיף הבא חברים.  יגאל שמעון:

 תודה רבה.  עדי ברמוחה:

 העברנו את זה למליאה.  יגאל שמעון:

 

 א.פ. ז"ל.-אישור הסדר פשרה בין עיריית הוד השרון לבין עזבון ע. ו ו.

 

  -יש עוד סעיפים, ובואו נסיים עם העובדים ויאללה עדי ברמוחה:

  -נסיים כמה שיותר מהר. חברים הסעיף הבא בואו יגאל שמעון:

 אני חייבת לצאת.  עדי ברמוחה:

 אבל אמיר אל תלך, אני חייב פה לאשר, יש פה דברים מאוד חשובים.  יגאל שמעון:

 אבל אין לו קוורום.  עדי ברמוחה:

 יש קוורום.  יגאל שמעון:

ו :אמיר כוכבי .. ישיבה יש לנ   -אין קוורום.

 ורום. יש קו יגאל שמעון:

 כמה אנחנו?  עדי ברמוחה:

  -אנחנו מספיק יגאל שמעון:

 כמה נשארנו?  :דע שדהאבי

 אני גם הולכת.  עדי ברמוחה:

נשארנו, חברים יש פה סעיף של נכה שצריך להגיע איתו לפשרה בואו  יגאל שמעון:

 נאשר אותו לפחות. 

 נכון, נכון, יאללה נו נאשר.  עדי ברמוחה:

ו' יש שאלות לגביו? חברים  יגאל שמעון:  סעיף 

ו' אין לי שאלות, אני קראתי הכול.  עדי ברמוחה:  סעיף 

 אפשר לאשר אותו?  יגאל שמעון:

 מבחינתי כן.  עדי ברמוחה:

 תודה אישרנו פה אחד.  יגאל שמעון:
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  רגע, אני ארשום מי נמצא, מה זה פה אחד? :ברייטברטאתי 

 בה... אוקיי אישרנו. תרשמי יגאל שמעון, אופיר, אבי יגאל שמעון:

 

 

 

 

 

 הנחה בארנונה למשרתי מילואים המחזיקים בדירת מגורים בעיר. 5%אישור עקרוני למתן  ז.

 

.  יגאל שמעון:  סעיף ז'

ז' השאלה לגבי סעיף ז' אין בעיה לעשות את זה את  עדי ברמוחה: , לגבי סעיף  סעיף ז'

 ההחלטה הזאתי כהחלטה ולא כהמלצה? 

ה החלטה עקרונית המועצה מאשרת באופן עקרוני, הצוות המקצועי לא, ז :דע שדהאבי

יקבל את הנתונים, אנחנו מחכים לקבל נתונים פשוט ממשרד הביטחון, 

 ברגע שנקבל זה יגיע אליכם להחלטה. 

  זה עבר עכשיו בצור יצחק מאיר חלוואני:

. עדי ברמוחה: .   -זה אומר שהצוות המקצועי.

  -לךאני רק אומר  מאיר חלוואני:

  -אלה המילים שעוזרות לנו כדי שזה יהיה עדי ברמוחה:

 ... אנחנו רוצים להתחיל לעבוד.  :דע שדהאבי

  -אז זה מה שרציתי לדעת. יגאל עדי ברמוחה:

 אפשר לאשר?  יגאל שמעון:

 כן, ז' כן.  עדי ברמוחה:

 אישרנו, סעיף ז' אושר פה אחד מהנוכחים.  יגאל שמעון:

  -ו את אופיר, יש לנו את אביבה, יעל, עדייש לנ :ברייטברטאתי 

 ומאיר.  יגאל שמעון:

 

 

 

 :הצבעה
 ואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה גוטרמןיגאל שמעון, אופיר טואיל, מאיר חלו בעד )פה אחד(: 6
 

 126/18החלטה מס' 
  פ. ז"לא. -הסכם הפשרה שהושג בין עיריית הוד השרון לבין יורשי ע. ומועצת העירייה מאשרת את 
 ובכך ייפרעו חובותיהם של המנוחים. 2017 – 2009עבור השנים ₪  43,884ובמסגרתה שילמו היורשים 

 :הצבעה
 יגאל שמעון, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן חד(:בעד )פה א 6
 

 127/18החלטה מס' 
 בארנונה למשרתי מילואים 5%למתן הנחה של  הסכמה עקרוניתמועצת העירייה מאשרת 

 המחזיקים בדירת מגורים בעיר. 
ילואים, במקביל,  משרד הביטחון לחיילי מ 5%הצוות המקצועי בוחן את הנתונים למתן ההנחה של 

 אמור להעביר את הנתונים לעירייה, לכן, בשלב הזה מדובר בהסכמה עקרונית בלבד. 
 בהמשך, לאחר שהצוות המקצועי יכין את המלצותיו הנושא יובא לאישור מועצת העירייה.  
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ו עדי ברמוחה: יותר חברי -יגאל שמעון אני מציעה את ח'  ט' להעביר לישיבה שיש 

  -מועצה, קשה לי

 איזה ח' של מה?  יגאל שמעון:

 על האישור שכר של המהנדס ושל היועמ"ש.  עדי ברמוחה:

 אוקיי.  יגאל שמעון:

 אני מבקשת להעביר את זה לישיבה אחרת.  ברמוחה:עדי 

  -אוקיי, סעיף יגאל שמעון:

 

 אלנקווה.  אישור שינויים בהרכבי הוועדות עקב הצטרפותה של חברת המועצה עו"ד שירלי  י.

 

  -והשינויים בוועדות מבחינתי בסדר עדי ברמוחה:

 שינויים בוועדות אפשר לאשר חברים?  יגאל שמעון:

 מבחינתי כן.  :עדי ברמוחה

 אישרנו פה אחד.  יגאל שמעון:

  -רק עדי אולי אני... לגבי השכר :דע שדהאבי

 אני קראתי.  עדי ברמוחה:

 עזוב, עזוב, הבא בתור.  יגאל שמעון:

 חברי מועצה.  שצריך פה עזוב אני אומרת עדי ברמוחה:

  -ת השמותשמענו אוקיי. לגבי סעיפים י"א וי"ב אנחנו לא אומרים א יגאל שמעון:

 אבל קראתי ומבחינתי זה בסדר.  עדי ברמוחה:

  -אפשר לאשר י"א יגאל שמעון:

 מה זה ועדה?  :דע שדהאבי

 לא, הבקשה לעובדים.  יגאל שמעון:

  -לא, אין לאשר ככה :דע שדהאבי

 אישרנו את הוועדות.  יגאל שמעון:

.  :דע שדהאבי .  אתה לא יכול.

  -םאישרנו את כל השינויי יגאל שמעון:
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 קראנו את זה אבל מה הבעיה.  :יגאל הררי

 בסדר שקראת, למה אתה צועק?  :דע שדהאבי

.  עדי ברמוחה: .  י"א וי"ב.

.  :דע שדהאבי .  אבל מה אני אעשה, צריך להגיד בוועדה... להגיד מאשרים החלפת.

  -חברים אנחנו מאשרים, אישרנו פה אחד את סעיף יגאל שמעון:

 . 1י'  עדי ברמוחה:

 . 1י'  שמעון: יגאל

  -לא, בוועדת הביטחון החלפה של, רק להגיד ככה שעורך הדין שירלי :דע שדהאבי

 אפשר להקריא?  :ברטאתי ברייט

 כן.  יגאל שמעון:

אישור שינוי הרכב בוועדת ביטחון עו"ד שירלי אלנקווה במקום חיים  :ברטאתי ברייט

 שאבי. 

 מאשרים אוקיי.  :דע שדהאבי

 זאת? מי זאת?  מי מאיר חלוואני:

 שירלי.  :ברייטברטאתי 

 לא מאמינים אם לא רואים אותה.   מאיר חלוואני:

 :הצבעה
 יגאל שמעון, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן בעד )פה אחד(: 6
 

 128/18החלטה מס' 
 קווה מ"מ של חיים שאבי.עו"ד שירלי אלנ – וועדת ביטחוןמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

 

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

 , אישור שינוי הרכב בוועדת מכרזים עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של 2סעיף  :ברטאתי ברייט

 ים שאבי. חי                     

 ועדת ביטחון
 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה יו"ר הוועדה חיים שאבי 1
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 2
 יגאל הררי חבר ועדה יואב רוזן 3
 נדב דואני חברת ועדה אביבה גוטרמן 4
  חברת ועדה עדי ברמוחה 5
  מנהל אגף שפ"ע  6
  מנהל מח' ביטחון  7
  נציג השר לביטחון פנים  8
  נציג שר החינוך  9
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 אושר.  מאיר חלוואני:

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 מאושר תודה.  יגאל שמעון:

 הצבעה:

 יגאל שמעון, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן בעד )פה אחד(: 6
 

 129/18החלטה מס' 
 מ"מ של חיים שאבי.עו"ד שירלי אלנקווה  – וועדת המכרזיםמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

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

אישור שינוי הרכב בוועדה לאיכות הסביבה עו"ד שירלי אלנקווה  3סעיף  :ברטאתי ברייט

 מ"מ של חיים שאבי. 

 מאושר.  ל:אופיר טואי

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 הצבעה:

 , אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל יגאל שמעון, יואב רוזן, יגאל הררי בעד )פה אחד(: 8
 ברזילי, אביבה גוטרמן                            

 
 130/18החלטה מס' 

 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – הועדה לאיכות הסביבהמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

 

 

 

 

 

 

אישור שינוי הרכב בוועדת ביקורת עו"ד שירלי אלנקווה חברת  4סעיף  :ברטאתי ברייט

 ועדת מכרזים
 ממלא מקום תפקיד שם 
 יגאל שמעון יו"ר הוועדה כנרת כהן אלישע 1
 משה חנוכה חבר ועדה יגאל שמעון 2
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 3
 יואב רוזן חבר ועדה יגאל הררי 4
 מןאביבה גוטר חבר ועדה נדב דואני 5

 הוועדה לאיכות הסביבה
 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה יו"ר הוועדה חיים שאבי 1
 כהןאלישע  כנרת  חבר ועדה משה חנוכה 2
  חברת ועדה עדי ברמוחה 3
  חבר ועדה אביאל אברמוביץ 4
  הד -נציג ציבור  דליק ווליניץ 5
 נטע רבינוביץ תכלס -נציג ציבור  יעקב שויצקי 6
  נציג השר לאיכות הסביבה  7
  מנהל אגף שפ"ע  8
נציג ארגון ארצי שעניינו   9

 שמירה על איכות הסביבה
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 ועדה. 

 אושר.  ל:אופיר טואי

 מה זה חברת ועדה?  עדי ברמוחה:

 מלא את מקומה. היא חברת הוועדה כי חיים שאבי הוא מ :ברטאתי ברייט

 כן, כן. מאושר כן.  עדי ברמוחה:

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל  בעד )פה אחד(: 8
 ברזילי, אביבה גוטרמן                             

 
 131/18החלטה מס' 

 אלנקווה חברת ועדה.עו"ד שירלי  – ועדת הביקורתמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

 

 

 

 

 

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

 . 5 :ברטאתי ברייט

 ועדת כספים.  עדי ברמוחה:

אישור שינוי הרכב בוועדת כספים עו"ד שירלי אלנקווה ממלאת מקום של  :ברטאתי ברייט

 . חיים שאבי

 -ר. אני אקריא לך שינוימאוש עדי ברמוחה:

 

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל  בעד )פה אחד(: 8
 ברזילי, אביבה גוטרמן                            

 
 132/18החלטה מס' 

 מ של חיים שאבי.עו"ד שירלי אלנקווה מ" – וועדת הכספיםמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

 ועדת ביקורת
 ממלא מקום תפקיד שם 
 יר חלוואנימא יו"ר הוועדה נוה גור 1
  חברת ועדה כנרת כהן אלישע 2
 חיים שאבי חברת ועדה שירלי אלנקווה 3
  חבר ועדה אופיר טואיל 4
  חברת ועדה עדי ברמוחה 5
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 6
  חבר ועדה משה חנוכה 7

 ועדת כספים
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=========================================================== 

אישור שינוי הרכב בוועדה לשימור אתרים עו"ד שירלי אלנקווה  6סעיף  :ברטאתי ברייט

 מ"מ של חיים שאבי. 

 מאושר.  ל:אופיר טואי

 ה. מאושר תוד יגאל שמעון:

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל  בעד )פה אחד(: 8
 ברזילי, אביבה גוטרמן                             

 
 133/18החלטה מס' 

 בי.עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שא – הוועדה לשימור אתריםמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

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

אישור שינוי הרכב בוועדה לתרבות ואירועים עו"ד שירלי  7מאושר. סעיף  :ברטאתי ברייט

 אלנקווה חברת ועדה. 

 מאושר.  ל:אופיר טואי

 מאושר פה אחד, הכול פה אחד.  :דע שדהאבי

 מאושר פה אחד.  :ברטאתי ברייט

 כן.  :שדה דעאבי

 

 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה יו"ר הוועדה חיים שאבי 1
  חבר ועדה יגאל שמעון 2
 יגאל הררי חבר ועדה יואב רוזן 3
 כנרת כהן אלישע חבר ועדה משה חנוכה 4
  חבר ועדה  אופיר טואיל 5
 אביבה גוטרמן דהחבר וע נדב דואני 6
 נוה גור חבר ועדה מאיר חלוואני 7

 ועדה לשימור אתרים
 ממלא מקום תפקיד שם 
 כנרת כהן אלישע יו"ר הוועדה יגאל שמעון 1
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 2
 יואב רוזן חבר ועדה יגאל הררי 3
  חברת ועדה עדי ברמוחה 4
  מהנדס העיר  5
  אדריכל העיר  6
   אביבה אבן חן 7
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 הצבעה:

 יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה  בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                             

 
 134/18החלטה מס' 

 עו"ד שירלי אלנקווה חברת ועדה. – הוועדה לתרבות ואירועיםמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 ן הרכב הוועדה לאחר השינוי:להל

 

  

 

 

 

 
 

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

שינוי הרכב בוועדת ספורט עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של  אישור 8סעיף  :ברטאתי ברייט

 חיים שאבי. 

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה  בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                            

 
 135/18החלטה מס' 

 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – ועדת הספורט אשרת את הרכב מועצת העירייה מ
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

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

 ועדה לתרבות ואירועים
 ממלא מקום תפקיד שם 
 כנרת כהן אלישע יו"ר הוועדה משה חנוכה 1
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 2
 חיים שאבי חברת ועדה שירלי אלנקווה 3
 גלי תירם חבר ועדה אופיר טואיל 4
 צביה משגב נציגת ציבור אהרונה ריינר 5
 אהרונה ריינר נציגת ציבור ית גלזרדנ 6
  תכלס -נציג ציבור  עדי בר יוסף 7
  הד -נציג ציבור  יחיאל דמארי 8
כיוון  –נציגת ציבור  חגית אלמגור 9

 חדש
 דויד בן אקסיס

 ועדת ספורט
 ממלא מקום תפקיד שם 
 שירלי אלנקווה יו"ר הוועדה חיים שאבי 1
 כנרת כהן אלישע חבר ועדה משה חנוכה 2
  חבר ועדה אופיר טואיל 3
 רזילייעל ב חבר ועדה אמיר כוכבי 4
 אביבה גוטרמן חבר ועדה נדב דואני 5
 מיכל ויזל נציגת ציבור נרקיס פיין 6
  הד -נציג ציבור  אלי טימור 7
  הירוקים -נציגת ציבור  קרן בצלאל כהן 8
 איתן עופר כיוון חדש –נציג ציבור  נתנאל שוכנר 9
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אישור שינוי הרכב בוועדת קשרי חוץ עו"ד  9מאושר פה אחד. סעיף  :ברטאתי ברייט

 שירלי אלנקווה מ"מ מקום חיים שאבי. 

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה  בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                             

 
 136/18החלטה מס' 

  עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ חיים שאבי. – קשרי חוץ  בוועדתאישור שינוי הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

============================================================= 
אושר פה אחד. אישור שינוי הרכב בוועדת החינוך הבלתי פורמלי עו"ד  :ברטאתי ברייט

 שירלי אלנקווה חברת ועדה. 

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 הצבעה

 ה יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביב בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                             

 
 137/18החלטה מס' 

 עו"ד שירלי אלנקווה חברת ועדה. – ועדת החינוך הבלתי פורמאלי מועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 
 
 
 

. אישור שינוי הרכב בוועדה לשירותים חברתיים עו"ד 11מאושר פה אחד.  :ברטאתי ברייט

 ועדת קשרי חוץ
 ממלא מקום תפקיד שם 
  יו"ר הוועדה אביאל אברמוביץ 1
  מנהלת אגף החינוך יפה עזרא 2
 שירלי אלנקווה ועדה חבר חיים שאבי 3
  חברת ועדה עדי בר מוחה 4
  חברת ועדה כהן כנרת אלישע 5
 נירית בראלי נציג ציבור דדי פיק 6
 דינה לקס כיוון חדש –נציג ציבור  אילנה מושקין 7
 תכלס תכלס -נציג ציבור  אבי בר 8
  הד -נציג ציבור  יניב שאנל 9

 ועדת החינוך הבלתי פורמאלי
 ממלא מקום תפקיד שם 
  יו"ר הוועדה אופיר טואיל 1
 כנרת כהן חבר ועדה חנוכהמשה  2
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 3
 חיים שאבי חברת ועדה שירלי אלנקווה 4
 מאיר חלוואני נציג ציבור עמיחי שלומי 5
 נאוה בר נציגת ציבור זהבה בונה 6
 מדלן הופמן כיוון חדש –נציגת ציבור  רביד אזולאי 7

 ה** מנהלת תחום הנוער תוזמן לישיבות הועד
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 שירלי אלנקווה חברת ועדה. 

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה  בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                             

 
 138/18החלטה מס' 

 עו"ד שירלי אלנקווה חברה בוועדה. – הוועדה לשירותים חברתיים מועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

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

אישור שינוי הרכב בוועדה לשיתוף הציבור  12מאושר פה אחד. סעיף  :ברטאתי ברייט

 ושקיפות עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. 

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 שקיפות.  מאיר חלוואני:

 העיקר שהוועדה מתכנסת.  עדי ברמוחה:

 פה אחד. מאושר  :ברטאתי ברייט

 העיקר ששקיפות קיימת.  מאיר חלוואני:

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה  בעד )פה אחד(: 7

 ועדה לשירותים חברתיים
 ממלא מקום תפקיד שם 
 משה חנוכה יו"ר הוועדה כנרת כהן אלישע 1
  ר ועדהחב אופיר טואיל 2
 חיים שאבי חברת ועדה שירלי אלנקווה 3
 אמיר כוכבי חברת ועדה יעל ברזילי 4
  חבר ועדה אביאל אברמוביץ 5
 ליאורה הלפרין נציגת ציבור רחל גולדמאייר 6
 משה לביא כיוון חדש –נציגת ציבור  גלי תירם 7
  תכלס -נציג ציבור  לילך הבר 8
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 גוטרמן                             
 

 139/18החלטה מס' 
עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים  – בור ושקיפות הוועדה לשיתוף הצימועצת העירייה מאשרת את הרכב 

 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי: שאבי.

 

 

  

 

 

 

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

  -אישור שינוי הרכב בוועדת שמות 13סעיף  :ברטרייטאתי ב

 בינתיים היא התכנסה יותר זמן ממה שאתם כינסתם אותה.  :יגאל הררי

אישור שינוי הרכב בוועדת שמות עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים  :ברטאתי ברייט

 שאבי. 

 מאושר.  עדי ברמוחה:

 

 הצבעה: 

 י, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה יגאל שמעון, יגאל הרר בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                             

 
 140/18החלטה מס' 

 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – ועדת השמות מועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 

 

=================================================================== 
אישור שינוי הרכב בוועדת משנה לתמיכות  14מאושר פה אחד. סעיף  :ברייטברטאתי 

 אבי. עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים ש

 ועדה לשיתוף הציבור ושקיפות
 ממלא מקום תפקיד שם 
 יואב רוזן יו"ר הוועדה יגאל הררי 1
 יגאל שמעון חבר ועדה משה חנוכה 2
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 3
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 4
  חבר ועדה אופיר טואיל 5
 אודי פפו חבר ועדה נוה גור 6
  הד –נציגת ציבור  איילת שמש 7
  כיוון חדש –נציג ציבור  יורם משה 8
 אביבה גוטרמן תכלס –נציג ציבור  יצחק שדר 9

 ועדת שמות
 ממלא מקום תפקיד שם 
 כהן כנרת אלישע יו"ר הוועדה אופיר טואיל 1
  חברת ועדה רוחמה יולזרי 2
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 3
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 4
  הירוקים -נציג ציבור  יהודה ברוורמן 5
 עדי בר יוסף נציג ציבור יצחק שדר 6
 לאה קריב חבר ועדה –נציג ציבור  אורי לב 7
 גלי תירם כיוון חדש –נציג ציבור  שי הופמן 8
  הד –נציג ציבור  ארנון אברמוב 9
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 מאושר.  עדי ברמוחה:

 מאושר פה אחד.  :טרבאתי ברייט

 הצבעה:

 יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה  בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                             

 
 141/18החלטה מס' 

 עו"ד שירלי אלנקווה מ"מ של חיים שאבי. – ות ועדת משנה לתמיכמועצת העירייה מאשרת את הרכב 
 להלן הרכב הוועדה לאחר השינוי:

 

  

 

 

 
 
 

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

 )א(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  יא.

 ק.ת.-ל לפקודת העיריות )נוסח חדש( 

 

  -גם י"א עדי ברמוחה:

  -סעיף י"א אני אקרא :ברייטברטאתי 

  -רגע, רק מי שלא :דע שדהאבי

  -אבל מאושר ותרשמי מי: יגאל שמעון, אופיר טואיל עדי ברמוחה:

 רגע, על מה את מדברת על י"א?  :ברייטברטאתי 

 כל מה שגמרנו ורשמת מאושר.  עדי ברמוחה:

 )מדברים יחד(

  -לא צריך :יגאל שמעון

  -כן, אנחנו לא מציינים שמות :ברייטברטאתי 

 לא שמות לא כלום. אפשר לאשר את י"א?  יגאל שמעון:

 אני קראתי את זה.  עדי ברמוחה:

 אני מעלה להצבעה.  :ברטאתי ברייט

רשאית ")א(  180היתר עבודת חוץ,  180אני רק רוצה להזכיר את סעיף  :דע שדהאבי

 ועדת משנה לתמיכות
 ממלא מקום תפקיד שם 
 יואב רוזן יו"ר הוועדה יגאל הררי 1
 שירלי אלנקווה חבר ועדה חיים שאבי 2
 כהן כנרת אלישע חבר ועדה יגאל שמעון 3
 יעל ברזילי חבר ועדה אמיר כוכבי 4
  חבר ועדה אופיר טואיל 5
  חברת ועדה עדי ברמוחה 6
 אביבה גוטרמן חבר ועדה נדב דואני 7
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ם להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ גם מועצה במקרים מיוחדי

על מנת לקבל פרס. אין המועצה רשאית להתיר לעובד עירייה לעסוק 

. היא לטובת 1בעבודות חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה אלא אם: 

אין בה  3. אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידו של עובד העירייה. 2הכלל. 

אגיד או מוסד העומדים בין אדם תכדי ליצור התקשרות בין העובד ל

במגע כספי ושכרי או ענייני עם העירייה. העובד הצהיר על הפרס שיקבל 

 מהוועדה."

 אוקיי, תודה. אפשר לאשר את י"א.  יגאל שמעון:

 כן, כן, מאשרים.  :יגאל הררי

 את י"א ואת י"ב.  עדי ברמוחה:

 סעיף י"א מאושר פה אחד.  :ברטאתי ברייט

 

 

 

 

 

 

 

 

 )א(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  יב. 

 א.ב. -לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל 

 

 סעיף י"ב אותו דבר.  יגאל שמעון:

 סעיף י"ב מאושר פה אחד?  :ברטאתי ברייט

 כן, כן, מאושר.  :יגאל הררי

 

 

 

 

 

 הצבעה:

 עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה  יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני, בעד )פה אחד(: 7
 גוטרמן                             

 
 142/18החלטה מס' 

ק.ב. את הבקשה לעבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים  מועצת העירייה מאשרת 
ועד  1.9.2018היתר זה יהיה בתוקף מתאריך  )א(( לפקודת העיריות )נוסח חדש(. אישור 180)סעיף 

31.8.2019 . 

 

 

 הצבעה:
 
 גוטרמן, עדי ברמוחה, יעל ברזילי, אביבה יגאל שמעון, יגאל הררי, אופיר טואיל, מאיר חלוואני בעד )פה אחד(: 7
 

 143/18החלטה מס' 
 180את הבקשה לעבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  א.ב. -למועצת העירייה מאשרת 

 .15.5.2019ועד  16.5.2018היתר זה יהיה בתוקף מתאריך  (. אישור)א(( לפקודת העיריות )נוסח חדש
 

 



 16.5.18מיום  8/18ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
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  תודה, הישיבה הסתיימה, תודה רבה לכולם. יגאל שמעון:

 

 __________ 

 יגאל שמעון

 ראש העירייהסגן 

 

 


