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 :על סדר היום
 

   2018העברות מסעיף לסעיף תקציב  .א
  20.08.18נשלח אליכם בתאריך  נספח ד' –לתקציב   5עדכון מס' 

                                          

 ₪    000,00010,ע"ס   הרחבת ביה"ס בגין   –  4146תבר מס'  .ב
 .      ₪  5,000,000, משרד החינוך ₪ 5,000,000מקורות מימון : קרן פיתוח 

 8.8.18נשלח אליכם בתאריך  – 'גנספח  -  מנהל אגף בינוי מצ"ב   בקשת 
 

 בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון  .ג
  ₪ 5,000,000חווה חקלאית ע"ס  –  1457תב"ר מס' 

 ₪  . 7,000,000ל ₪  5,000,000הגדלה מ 
 ₪  2,000,000סה"כ הגדלה 

 מקורות מימון לאחר השינוי:
 ₪ .   3,595,473  -משרד החינוך ₪,  3,404,527 -קרן פיתוח 

 התב"ר אושר בעבר:
 ₪  5,000,000סך  – 28/12/2016מיום  22ה מס' ישיב

 ₪ . 2,500,000משרד החינוך ₪ ,  2,500,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 
 11.07.18בתאריך  נשלח אליכם -נספח ה'  -    מנהל אגף בינוימצ"ב מסמך בקשה 

 
 בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון  .ד

  ₪ 3,500,000דרים ע"ס תוספת בינוי ביה"ס ה –  1462תב"ר מס' 
 .וביטול השתתפות משרד החינוך₪   4,100,000ל ₪  3,500,000הגדלה מ 

 ₪  600,000סה"כ הגדלה 
 מקורות מימון לאחר השינוי:

 ₪.   4,100,000 –קרן פיתוח 
 התב"ר אושר בעבר:

 ₪  3,500,000סך  – 06/12/2017מיום  15ישיבה מס' 
 ₪ . 210,000משרד החינוך ₪ ,  3,290,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 

 11.07.18בתאריך  נשלח אליכם -ו' נספח  -    מנהל אגף בינוימצ"ב מסמך בקשה 
 

 ר"אישור תב .ה
  ₪   5,000,000ע"ס   שדרוג ופיתוח גינון מוס' חינוך וציבור  –  3146ר מס' "תב

 ₪ .      5,000,000מקורות מימון : קרן פיתוח 
 11.07.18בתאריך  נשלח אליכם -ז' נספח  -  שפ"עמנהל אגף מצ"ב   בקשת 

 
 אישור מינוי ועדת השקעות  .ו

 אישור פתיחת חשבונות בנק לניהול השקעות
 11.07.18בתאריך  נשלח אליכם -ח' נספח  - 4/2008מכתב הסבר גזבר וחוזר מנכ"ל מצ"ב  

 
  1.07.181בתאריך  נשלח אליכם -נספח ט'  – 2018מרץ  –ינואר  1רבעון  –דוח כספי  .ז

 

 הוד השרון  -בקשה לתיקון גבולות  .ח
 : דברי הסבר

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

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

הרקע לבקשה וכן פירוט השטחים המבוקשים לתיקון גבולות, מפורטים במכתבו של מהנדס העיר, אדרי' סרג'יו 
 . 9.5.2018וולינסקי, מיום 

 . 16.5.2018מיום  8/18ת המועצה מס' הנספחים הועברו אליכם בסדר היום של ישיב
 . כנספח א'מצורף אליכם בשנית 

 :הצעת החלטה
דרום השרון,  מועצת העיר מאשרת הגשת בקשה למשרד הפנים, לשינוי גבולות שיפוט וצירוף חלק משטחי

 לשטחיה המוניציפליים של הוד השרון
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 הארכת הסכם עם קופת חולים כללית .ט
, שבין העירייה לבין שירותי בריאות 21.6.2015הארכת הסכם השכירות מיום  מועצת העיר מתבקשת לאשר את

, לתקופה של שנה אחת החל מיום  8מ"ר ברח' הרשות  679 -כללית, בנוגע לנכס מבנה דו קומתי בשטח של כ
 וזאת ללא מכרז. 30.12.2019ועד ליום  31.12.2018

 כנספח ב' 
 

 פגרה של ישיבות מועצה מן המניין .י
בפקודת העיריות בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן מתבקשת מועצת העירייה לאשר  5סעיף בהתאם ל

 פגרה של ישיבות מועצה מן המניין חודשיים בשנה. 
 הצעת החלטה:

 .2018מועצת העירייה מחליטה לאשר פגרה של ישיבות מועצה מן המניין בחודשים ספטמבר ואוקטובר 
 

 :2019לגופים ציבוריים לשנת הכספים  אישור תבחינים למתן תמיכות .יא

  1.11.2017שבתוקף, כפי שאושרו בישיבת המועצה  מיום  2018התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים  .1
 כנספח י'

 

 שהתכנסה לדון בבקשות לשינויים בתבחינים כפי שהוגשו ע"י 16.7.2018פרוטוקול ועדת התמיכות מיום  .2
 יים שאבי וסיכום ועדת הספורט. חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה, מר ח

 כנספח יא' 
 

 בקשות למחיקת חובות והסכמי פשרה  .יב

 לפקודת העיריות.  339, 338הסדרת תהליך מחיקת החובות נעשה עפ"י הסעיפים 

 . מעודכן במלואו ישלח אליכם מחר   -נספח יב'בקשות הוגשו למחיקת חובות ו/או הסכמי פשרה.   61

 ימה מפורטת. מתוכם מופיעים ברש 32א.  

 שורות אותרו בספרי הרשות כחוב שאין לגביהם נתוני מידע מינימליים, לא ידוע מה מקור החוב ובאיזה  29ב.  

 שנים נוצר ולרובם לא קיים מספר תעודת זהות, כך שמתבקש אישור מועצת העירייה למחיקת סוגי חובות      

 . 7.6.2018ומיום   4.4.2018 אלו כפי שאושרו בישיבות הצוות המקצועיות מיום     

 
העוסק באופן מחיקת חובות  5/2012כל בקשה נבחנה עפ"י אמות המידה שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 ו/או הגעה לפשרות. 

הבקשות שהוגשו, אושרו ע"י הגזבר, היועמ"ש וראש העירייה, בהתאם להליכים הנדרשים עפ"י נוהל משרד 

 הפנים.

בדוק האם עלול להמצא במצב של ניגוד עניינים הבקשות למחיקה,  יפנה לגזבר חבר מועצה המעוניין ל

 העירייה קודם לישיבה ויבקש לעיין ולבדוק כל פרט שהוא מוצא לנכון עפ"י שיקול דעתו.  

 
 :הצעת החלטה

 הבקשות למחיקת החובות והסכמי הפשרה כפי שהוגשו למועצה.  61מועצת העירייה מאשרת את 

  

 ע"ש חיים סנילביץ כיכר קריאת  .יג

א לפקודת העיריות )נוסח חדש( מתבקשת מועצת העירייה לאשר המלצת וועדת שמות מיום 235בהתאם לסעיף 
 .חיים סנילביץ ז"ל" ע"ש כיכר חיים סנילביץלקרוא לכיכר בצומת הרחובות המכונאי/ החרש/ הנגר " 27.07.18

 :  1827.07.להלן קטע מתוך פרוטוקול ישיבת וועדת שמות מיום 
, הקים פרוייקטים באזור תעשיה נוה נאמן, דאג 2013"אופיר טואיל: ........ חיים סנילביץ נפטר באוקטובר 

 למקור פרנסה לאנשים רבים ותרם תרומה למבנים ולקהילה.
 אושרה פה אחד: החלטה

כר חיים כי ומת הרחובות המכונאי/ החרש/ הנגרהוועדה מחליטה להמליץ למועצת העיר לקרוא לכיכר בצ
 " סנילביץ ע"ש חיים סנילביץ ז"ל

 



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    4 
 

 : החלטההצעת 
 ומת הרחובות המכונאי/ החרש/ הנגרבצהנמצאת לקרוא לכיכר את המלצת ועדת שמות  מועצת העיר מאשרת 

 "כיכר חיים סנילביץ ע"ש חיים סנילביץ ז"ל
 

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

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

 בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 .28.8.2019עד לתאריך  היתר זה יהיה בתוקף אישור 

 . 23.7.18הנספחים לנושא זה נשלחו אליכם במייל בתאריך 
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .טו
  צ.ט.: -ל

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

 בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 .28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 .23.7.18הנספחים לנושא זה נשלחו אליכם במייל בתאריך 

 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .טז
  ר.ג.:-ל

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

 בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 .28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 .23.7.18הנספחים לנושא זה נשלחו אליכם במייל בתאריך 

 

 ש( )א( לפקודת העיריות )נוסח חד 180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .יז
  ה.ג.:-ל

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

 בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 .28.8.2019עד לתאריך   אישור היתר זה יהיה בתוקף

 הנספחים לנושא זה יועברו אליכם במייל.

 

המאשרת לסייעות הבוקר בגני הילדים  25.7.2018מיום  9/18בהתאם להחלטת המועצה שהתקבלה בישיבה  .יח
 עבודה נוספת במסגרת צהרוני גני הילדים המופעלים ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות.

  :להלן הבקשות לאישור

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף בקשה ל .1
  א.ל.:-חדש( ל

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

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 .28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 
 
 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .2
  א.נ.:-חדש( ל

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

 .28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180במקרים מיוחדים )סעיף  בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס .3
  פ.נ.:-חדש( ל

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

 ודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.לעסוק בעב
 28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .4
  ב.ע.:-חדש( ל

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

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 

דת העיריות )נוסח )א( לפקו 180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .5
  כ.ר.:-חדש( ל

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

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 28.8.2019עד לתאריך  היתר זה יהיה בתוקף אישור 

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .6
  ת.ח.:-חדש( ל

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

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .7
  נ.א.:-חדש( ל

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

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .8
  כ.א.:-חדש( ל

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

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .9
  ל.מ.ק.:-חדש( ל

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

 28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 
)א( לפקודת העיריות )נוסח  180ל מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף בקשה להיתר עבודת חוץ ע .10

  א.א.:-חדש( ל
"רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ  גם על  . )א(:180לפי לסעיף 

 א.א.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה המועצה לאשר  את בקשת . מנת לקבל פרס"
 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.

 28.8.2019עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 
 לגנים החדשים שייפתחו  13-152אישור פתיחת חשבונות בנק, כולל כרטיס דביט, בבנק איגוד סניף  .יט

 . חתימת הגננת תחייב את חשבון הגן:בשנת הלימודים תשע"ט

 תגננת נכנס כתובת הגן שם הגן 

 חן ריז'י שביל התיכון חנ"מ – אגמית 1

 פלכטמן ענת שביל התיכון מ"מ  – חופית 2

 אביבית גולדשטיין סתיו מ"מ – מטר 3

 גלית בן ציון סתיו מ"מ – ענן 4

 סופי אליעזר סתיו מ"מ – קשת 5

 עדי לוי סתיו שבלול 6

 הרץ יעלה שביל התיכון תקשורתי – שלדר 7

 ליאורית אריאלי תיכוןשביל ה מ"מ – שקנאי 8
 
 

 : הצעות לסדר של חברי המועצה .כ
 

 1.6.2017מיום נוה גור הצעה לסדר של חבר המועצה  – הפסקת שיטת פיטורי הסייעות והגננות ביול"א .1
 הצעת החלטה:

הפיטורים השנתיים של עובדות היול"א )סייעות וגננות( במוסדות עיריית הוד השרון תפעל לאלתר להפסקת 
, באופן שלא תחויבנה להתפטר מידי כל סוף שנה ושנה )ותידרשנה לחתום בלשכת העבודה וניםהחינוך הש

והרווחה( מעבודתן, ותוחתמנה בכל תחילת שנה על חוזה מחודש לעבודה, ותממן מתקציב העירייה תשלום 
כל  חודשי לסייעות גם במהלך חודש אוגוסט בכל שנה ושנה, כך שתיווצר רציפות עבודה לסייעות במשך

 תקופת עבודתן בעיר. 
 

 29.1.2018הצעה לסדר של חבר המועצה יואב רוזן מיום  – חניה חינם לתושבי העיר .2
 :הסבר

כמתבקש ומתחייב וכפי שנעשה ברבים מהישובים בישראל, הגיע הזמן כי הוד השרון תפתח דף חדש בכל נושא 
 אגרת החניה המוטלת על תושבי העיר, ברחבי העיר.

 
 :הצעת החלטה

מועצת העירייה תורה ליועץ המשפטי לעירייה, להביא בפני חברי המועצה תוך פרק זמן של חודש ימים, "
הצעה לשינויים בחוק העזר המסדיר את ענייני הניה בעיר, כך שתושבי העיר, יוכלו להחנות רכבם ברחבי העיר 

וכן בכיכר מגדיאל,  במקומות המיועדים לכך, ללא עלות כספית כלשהי. ברחובות הבנים ודרך רמתיים
 מקומות הנמצאים בסמוך למתחמי מסחר, ייהנו תושבי העיר מחנייה חינם למשך שלוש שעות.

כל העניינים הטכניים הקשורים לביצוע החוק לאחר אישור התיקונים כנדרש )כמו הנפקת תגים, אכיפה וכו'( 
 יים וכניסתם לתוקף".יוטלו על רשות החניה ויובאו לאישור מועצת העיר מיד עם אישור השינו

 
 

 16.07.18מיום  הצעתו לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון  -  הצבת מצלמות בגני הילדים .3

 הסבר:
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נושא הפיקוח על גני הילדים עולה לכותרות בחודשים האחרונים עקב מספר רב של מקרי התעללות בפעוטות 
 ע"י צוותי הגנים ברשויות השונות. 

ונית , לשמור על ביטחונם של ילדי העיר ולתת להורים לצאת לעבודה רגועים חובה עליונה של הרשות העיר
 ושקטים. 

 לכן אנו חברי המועצה צריכים יחד לקבל החלטה ולאשר תקציב להתקנת מצלמות בגני הילדים בעיר 
 

 הצעת החלטה:
משרד  מועצת העיר מאשרת תקצוב להתקנת מצלמות אבטחה בכל גני הילדים ברחבי העיר עפ"י הנחיות

 החינוך. המצלמות יפעלו במעגל סגור.
 

  19.08.18מיום הצעתו לסדר של חבר המועצה מר חנוכה משה   -תוכנית עירונית למניעת הטרדות מיניות .4
 :הסבר

לאור הפרשה החריגה והחמורה שהתגלתה בהרצליה השכנה, בה נחשף לכאורה מורה שהטריד מינית את 
תכניות עירוניות למניעת הטרדות מיניות ותכניות לחינוך מיני ומגדרי  תלמידותיו, תפעיל עיריית הוד השרון

התיכונים בעיר וכן מול עמותות הספורט, לרבות הכשרת   בריא בקרב בני הנוער הלומדים בחטיבות הביניים,
רפרנטים במסגרות החינוכיות השונות, הקמת מרכז מקצועי חינוכי להכשרה וכדומה. כל זאת, על מנת לשבור 

 חומות השיח הקיימות בנושא ולעורר שיח מודע, מונחה ואחראי. את

 

 הצעת החלטה:
  הנהלת העירייה תפעיל תוכנית זו החל משנת הלימודים הקרובה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ** תחילת הישיבה **                                                    
 
 

י יגאל שמעון: שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין  ערב טוב לכולם, אנ

. בפתח הישיבה חילקנו לכם כוסות 29.8.18. היום יום רביעי 12/18מספר 
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להרים כוסית לחיים יין, שנה חדשה, סוף קדנציה ותחילת קדנציה 

  -חדשה

 יציאה מעבדות לחירות.  עדי ברמוחה:

ה. אז אני רוצה לאחל לא לסיים, להתחיל. כל סיום זאת התחלה חדש יגאל שמעון:

לכם חברים יקרים וקהל נכבד וציבור נוכחים וצופים, אני רוצה לאחל 

לכם שתהיה לכם שנה טובה ושנה של אושר של בריאות של שמחה, חיוך, 

הצלחה, ותדעו שהוד השרון יש רק אחת, לכם ולכל המשפחות חג שמח 

מנכ"לית שנה טובה תושבי הוד השרון, ציבור הנוכחים, חברי המועצה, 

העירייה, עובדי העירייה הנכבדים, שיהיה לכם חג שמח ולחיים לכולם, 

 תודה רבה. 

,  עדי ברמוחה: יגאל, הכנתם פה אבטחה כבדה להורי האנתרופוסופי אבל הם לא הגיעו

אבל הם צופים בשידור אבל אין קול, אז בבקשה שמישהו ידאג שיהיה 

 קול. 

 ין. את הנציגה שלהם  שאני אב :יגאל הררי

 לא, אני לא הנציגה, אבל אין קול, מותר לדאוג שיהיה קול שיהיה סאונד.  עדי ברמוחה:

 יטפלו בזה.  יגאל שמעון:

.  :חיים שאבי .  מה זה קשור לאנתרופוסופי.

 חברים ברשותכם, אביאל בבקשה.  יגאל שמעון:

אש בשמי ובשם משפחתי אני רוצה להודות לכל חברי המועצה ור :אמברמוביץ אביאל

 העיר... שעזרו לנו וניחמו אותנו, תודה רבה לכם, זה היה נוגע ללב. 

שלא תדע צער. טוב חברים ברשותכם על סדר היום העברות מסעיף  יגאל שמעון:

  -לסעיף

 אפשר משהו קטן גם לפני שאתה מתחיל?  :יואב רוזן

 סליחה?  יגאל שמעון:

 אני מבקש הערה בסיום הישיבה.  :יואב רוזן

 יש לך דקה.  עון:יגאל שמ

 תיקח דקה, דקה זה הרבה זמן.  :יואב רוזן

 

 . 2018העברות מסעיף לסעיף תקציב  .א

 

לתקציב נספח ד'  5עדכון מספר  2018טוב, העברות מסעיף לסעיף תקציב  יגאל שמעון:

. ועדת הכספים התכנסה, חיים נכון? 20.8.18-כפי שנשלח אליכם ביום ה

נו כאן חברי המועצה לאשר אותם כפי אישרה את העברות והמליצה ל
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 שהם, ביניהם יש את בית הספר תמר, נכון? גם תמר. 

.  נדב דואני: כן, אבל יגאל הייתה שם בקשה שלי להצבעה על סכום אחר, זה הישן

 הייתה בקשה שלי להצבעה על סכום אחר. 

  -לחודש₪  58,000 עדי ברמוחה:

פים, סעיף אחד מאשר ועוד בקשה אחת אתה יכול לראות, יש שם שני סעי נדב דואני:

 שלי להצביע על סעיף אחר. ביקשתי להצביע על זה במועצת העיר. 

 ביקשת, זה בסדר שביקשת אבל זה לא עולה להצבעה.  :חיים שאבי

 למה לא? מופיע בפרוטוקול.  נדב דואני:

 זה בקשות אישיות.  :חיים שאבי

 הסעיף הזה? יש התנגדות של המועצה להצביע על  נדב דואני:

 אין התנגדות, יש סדר, אין התנגדות.  :חיים שאבי

 יש התנגדות? אני שואל שאלה.  נדב דואני:

 לא צריך להתנגד, יש סדר.  :חיים שאבי

גם הדיון הקודם שעסק בבית הספר האנתרופוסופי דיבר על סכומים  נדב דואני:

אחר.  אחרים שלא הופיעו בסדר היום, לכן אני מבקש להצביע על סדר

הייתה המלצה של הצוות המקצועי, הגיע לוועדת כספים, הייתה הצבעה 

  -בוועדת כספים... לכאן ולכאן

  -לא קיבלנו :חיים שאבי

.. כי אז הייתי מוכן להצביע על זה. זה היה  נדב דואני: אין לי בעיה, משה לא רצה.

 סכום... אני מבקש להצביע על זה במועצת העיר. 

 תדאגו לסאונד, נו מה יהיה?  יגאל, עדי ברמוחה:

 מה עם סאונד?  יגאל שמעון:

 אני רוצה לשאול שאלה גם.   מאיר חלוואני:

 מאיר, רק שיתנו לי תשובה על הסעיף הזה.  נדב דואני:

 שידאגו לסאונד.  עדי ברמוחה:

 אני אומר אבל לא ישבנו וסימנו את הסעיפים פעם שעברה?  מאיר חלוואני:

  -היה לא, זה עדי ברמוחה:

 לא, זה כבר עשינו.  נדב דואני:

.  עדי ברמוחה: .  זה היה חלק.

טוב חברים, אתם רוצים לדבר ואני אענה או שאתם רוצים שאני אענה  יגאל שמעון:

ואחרי זה תשאלו את השאלות. תראו, ועדת הכספים התכנסה ואישרה 
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את העברות מסעיף לסעיף, אני לא יכול לשנות את זה. תראו, ועדת 

פים התכנסה לאחר שביקשנו מוועדת הכספים לתקצב את בית ספר הכס

נוכח בישיבה, אבל הוועדה התכנסה ואישרה  תמר. פשוט אני לא הייתי 

 את העברות מסעיף לסעיף כפי שהצגנו לכם. 

 זה לא היה מסעיף לסעיף, זה משהו אחר.  נדב דואני:

  -רק שנייה, שנייה יגאל שמעון:

 סעיפים אחרים.  2ה מסעיף לסעיף, היו לא, זה לא הי נדב דואני:

לא משנה. אני לא רוצה עכשיו לא להצביע על זה, כי אם אני לא אצביע  יגאל שמעון:

  -על זה, אז גם לא יקבלו

  -לא, לא, אני רוצה להצביע, אני רק מבקש נדב דואני:

 אז אני לא יכול גם לשנות את זה.  יגאל שמעון:

אם אני לא ₪  95,000מבקש שיש הצעה אחת של  לא יגאל, מה שאני נדב דואני:

ויש את ההצעה שלי, על פי החשבון שעשינו במהלך ₪,  93,000טועה, 

  -₪ 230,000הדיון על 

 זה מה שאושר.  :חיים שאבי

 רשום גם בפרוטוקול.  נדב דואני:

 זה לא כפי בקשתך.  :חיים שאבי

 -החלטות 2אני מציע שנקבל פה  יגאל שמעון:

 מה ההחלטות? :נדב דואני

החלטה ראשונה בואו נקבל את ההמלצות של הוועדה, החלטה שנייה  יגאל שמעון:

נורה בבקשה לצוות המקצועי   -שאנחנו 

 אבל פעם שעברה הורינו.  נדב דואני:

 אני אומר לך מה, תקשיב לי מה שאני אומר לך.  יגאל שמעון:

ו נדב דואני:   -יגאל, אבל גם בפעם שעברה הורינ

  -בסדר אבל מעון:יגאל ש

 אני לא רוצה להורות.  נדב דואני:

  -אתה יגאל שמעון:

יגאל סליחה ברשותך, היכולת שלנו היא להמליץ על משהו, לקבל המלצה  נדב דואני:

או לדחות אותה וזה מגיע מוועדת כספים למועצת העיר, ומועצת העיר 

ספים צריכה לאשר או לא לאשר את ההחלטה של ועדת הכספים. ועדת הכ

יש הצעה אחרת שלי האלטרנטיבית ₪.  93,000החליטה להמליץ על 

בהתאם לתקצוב החודשי שהם אמורים לקבל ₪,  230,000שמדברת על 
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  -פשוט מכל בית ספר

 אין הצעה כזאת.  :חיים שאבי

 אני מבקש להעלות את זה למועצת העיר ולהצביע על זה.  נדב דואני:

 עה כזו. אין הצעה, אבל אין הצ :חיים שאבי

מה זה אין הצעה כזאתי? הייתה הצעה שלו בישיבת ועדה של מועצת  עדי ברמוחה:

 העיר. 

  -בוא אני אגיד לך משהו יגאל שמעון:

 בישיבת כספים.  עדי ברמוחה:

  -כשאתה לוקח תקציב העברה מסעיף לסעיף יגאל שמעון:

 . אנחנו משנים גם פה העברה מסעיף לסעיף אם אתם רוצים נדב דואני:

שנייה, כשאתה לוקח את הבסיס החליטו מה שהחליטו, והעבירו  יגאל שמעון:

תקציבים כאשר בסופו של דבר יש שוויון בין ההכנסה להוצאה. ברגע 

  -שאתה רוצה לשנות דבר אני צריך להחזיר את זה לוועדת הכספים

  -לא, אני מזכיר לך תראה נדב דואני:

  -ואני לא רוצה לגרום יגאל שמעון:

  -אני מזכיר לך שבדיון הקודם דב דואני:נ

 לפגיעה בבית ספר תמר לפחות עכשיו.  יגאל שמעון:

יגאל, יגאל, לא עזוב, יגאל בדיון הקודם שבו עשינו העברה מסעיף  נדב דואני:

  -לסעיף

.  :יגאל הררי .  רגע.

 לא, יש דיון עכשיו.  יגאל שמעון:

.  93,000בואו נאשר פה  כנרת א. כהן: . .₪ 

יגאל, יגאל, בדיון שקיימנו בפעם הקודמת ודיברנו על העברה מסעיף  דואני: נדב

לסעיף החלטנו לאשר סעיפים מסוימים וסעיפים מסוימים לא לאשר. 

למרות שההמלצה בוועדת הכספים הייתה לאשר את העברה מסעיף 

  -לסעיף

 . as is עדי ברמוחה:

לנו דיון תוך כדי ושינינו את כמו שהופיע בהזמנה לישיבת המועצה. ניה נדב דואני:

הסעיף. אז קודם כל יש גמישות לשנות למרות המלצת ועדת הכספים, זה 

 דבר ראשון. 

 אבל זה לא עבר.  יגאל שמעון:
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י נדב דואני:   -דבר שנ

 זה לא עבר, אני אגיד לך למה זה לא עבר.  יגאל שמעון:

  -אני לא זוכר בדיוק את המספרים, יש בהעברות נדב דואני:

 יש לי אותם פה.  עדי ברמוחה:

בהעברות יש בסוף יתרות ולכן ניתן למצוא פתרון. אני מבקש על פי  נדב דואני:

החשבון שעשינו על פי הדיווח גם של סמנכ"ל חינוך וגם של יתר הצוות 

המקצועי וגם של גזבר העירייה, שהתקציב החודשי שלהם צריך להיות 

  -2018 בשנת₪  230,000-בסכום אחר, כשמגיע ל

 אני מסכים איתך, אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

 ... להצביע על הסעיף הזה.  נדב דואני:

 אתה יודע מה אני חושב שגם יותר.  יגאל שמעון:

יותר מידי אני מוכן.  נדב דואני:  ..  בבקשה, אם אתה.

ו יגאל שמעון:   -תקשיב שנייה, נדב תקשיב, בוא אנחנ

 . ... תקציב שוויוני נדב דואני:

יותר ישיבות כרגע, ומה שאנחנו עושים עכשיו, אני רוצה  יגאל שמעון: תקשיב, אין 

  -לאשר לפחות לתת להם את מה שמגיע להם. כי כל שינוי שאני אעשה

 ₪.  230,000אבל מגיע להם  נדב דואני:

  -שנייה, אני אסביר משהו, אתם כולכם יגאל שמעון:

 חס כשתסיים. יגאל, אני רוצה גם להתיי כנרת א. כהן:

רק שנייה, אתם כולכם פה אמורים באמת להתמודד וחלק מכם יש להם  יגאל שמעון:

סיכוי מאוד גבוה להיות ראשי ערים, ואני מכבד את כולם, כי בסופו של 

דבר מה שאנחנו מחליטים היום אתם צריכים ליישם. עכשיו מה קורה 

פה איזון  פה, ברגע שאני היום לא אקבל החלטה בגלל שאני אין לי

בתקציב, כי זה מה שהחליטו בוועדת הכספים, זאת אומרת שאף אחד לא 

  -יקבל כסף

  -לא יגאל, מה שאתה עושה נדב דואני:

 כולל בית ספר תמר.  יגאל שמעון:

יגאל, יגאל, שנת הכספים נגמרת בדצמבר, ולכן גם אם אתה מאשר היום  נדב דואני:

שמסיימת את כהונתה ממש  זו אמירה שלנו כמועצת עיר₪,  230,000

בימים אלו. כשאנחנו מבקשים לתקצב אותם באופן שוויוני. תגיע מועצת 

העיר הבאה תתכנס בנובמבר או בדצמבר ותבצע אז העברה בין סעיף 

זה הסכום, זה הסכום ₪  230,000לסעיף, אבל אנחנו אמרנו את שלנו 

  -לנוהשוויוני זה הסכום המייצג כמו שצריך, זו אמירה ערכית ש
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 אני אסביר לך עוד פעם.  יגאל שמעון:

 כלפי תלמידי הוד השרון. לכן אני לא רואה שום בעיה.  נדב דואני:

 אבל יש בעיה.  יגאל שמעון:

 אני רוצה להתייחס גם.  כנרת א. כהן:

.  חנה גולן: .  יגאל, אני רוצה שתגיד גם אנחנו לא מעבירים כסף.

  אני יודע מה שאני אומר. יגאל שמעון:

 אני גם רוצה להתייחס אחר כך.  עדי ברמוחה:

אני אסיים אז בשמחה. אני באמת העליתי את ההצעה הזאת, ביקשתי לא  כנרת א. כהן:

. לצערי גם אני חושבת שהסכום הזה 2018-אלא לתקצב ב 2019-לחכות ל

לא משקף, יחד עם זאת כמו שאמרתי באמת לוועד של בית ספר תמר בואו 

האלה, כי זה עבר בוועדת הכספים, וזה ₪  93,000-הקודם כל נאשר את 

זה לא ₪.  93,000-אושר בוועדת הכספים, קודם כל שהם יקבלו את ה

משקף גם לדעתי, יש עבודה לעשות, צריך גם לבדוק את כל החוזה שהם 

חתמו עליו לגבי השכירות. יחד עם זאת אין פה צוותים מקצועיים, אי 

אחרת, לכן אני כן מבקשת להעלות אפשר עכשיו לקבל הצעה כזו או 

שבוועדת הכספים אושרו. כל אחד באמת ₪  93,000-ולהצביע באמת על ה

מהמקום הזה ייקח את זה עוד חודשיים לאן שהוא חושב. אני התחייבתי, 

. מבחינתי קודם כל להעביר 2018, ביקשתי 2019-הבטחתי לתקצב מעבר ל

 נקודה. ₪  93,000-את ה

ב שתבינו עוד פעם, אם אנחנו היום לא נקבל החלטה, זה אומר זה חשו יגאל שמעון:

 שלא יהיה גם בשנה הבאה. 

  -אתה לא צודק, יגאל אתה נדב דואני:

  -אז מה שאני מבקש מכם יגאל שמעון:

 יגאל אבל אתה לא צודק.  נדב דואני:

 לא צודק.  יגאל שמעון:

 אני אסביר לך למה, הסברתי לך.  נדב דואני:

 כי מה קרה בפעם האחרונה?  יגאל שמעון:

 לא סיימנו שנת כספים.  נדב דואני:

 אז תן לי להסביר לך מה קרה בפעם האחרונה.  יגאל שמעון:

  -זה לא כסף שמעבירים חנה גולן:

שנייה, שנייה, אני מדבר, בפעם האחרונה שלא אישרנו את הסעיף מסעיף  יגאל שמעון:

תחלנו לשחק עם המספרים, לסעיף על פי מה שאושר בוועדת הכספים, וה

שמתם לב? זה כן וזה לא, הסעיף הזה כן. מה קרה? הלכו לבדוק את זה 
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בגזברות, והגיעו לאי שוויון. ברגע שאי שוויון אי אפשר היום לתקצב 

כלום. אז הספורט לא קיבל והעמותות לא קיבלו, ואף אחד לא קיבל, כי 

ו במסגרת של היום לא הצלחנו ליישם את זה בתוך מסגרת התקציב. עכשי

אנחנו מאוזנים, כל שינוי זה אומר שהעירייה לא יכולה להוציא כסף, כי 

 אף אחד לא ייתן שקל יותר ממה שמותר. 

 יגאל, אתה יכול לתקן בדצמבר.  נדב דואני:

  -עכשיו מה שאני מציע, תקשיב מה שאני אומר לך יגאל שמעון:

 אתה יכול לתקן בדצמבר.  נדב דואני:

  -... הוא צודק או לא עכשיו, לגבי עכשיו:ברמוביץאביאל אמ

 אתה יכול לתקן בדצמבר.  נדב דואני:

 יגאל, יגאל יש לי הצעת פשרה.  עדי ברמוחה:

 ... אפשר קדימה. :אביאל אמברמוביץ

 הגזבר פה? יגאל, הגזבר פה?  נדב דואני:

 לא הגזבר, היועץ המשפטי.  :אביאל אמברמוביץ

י מציע, אני בא ואומר לכם תקשיבו, בואו קודם כל נקבל את אבל מה אנ יגאל שמעון:

  -ההעברה כפי שהיא

 לא, לא.  עדי ברמוחה:

  -בנוסף נקבל הצעת יגאל שמעון:

יש לי הצעה אחרת, חכה רגע. יש לי הצעה עם איזון. יש פה לבית הספר  עדי ברמוחה:

כספים נכון? אין לי בעיה עם כל שאר העברות ה₪  93,000האנתרופוסופי 

 ₪.  700,000לבד מסקר מדידות שהוא היה 

 ₪.  700,000נכון  נדב דואני:

ואני מוכנה ₪,  230,000-תשלים לאנתרופוסופי ל₪,  700,000-תוריד מה עדי ברמוחה:

 להצביע. 

 וסודר, ותביא את התיקון בדצמבר.  נדב דואני:

.  700,000אבל זה  חנה גולן: . .₪ 

 מסכימה.  חנה, זה מה שאני עדי ברמוחה:

 אין לך בעיה, שנת הכספים לא נגמרת.  נדב דואני:

 זה מה שאני מסכימה.  עדי ברמוחה:

 שנת הכספים לא נגמרת.  נדב דואני:

  -תראו יגאל שמעון:
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  -אני מוכנה להצביע בעד עדי ברמוחה:

אני חוזר ואומר, תשמעו אני פה מציע הצעה עכשיו ואני אומר לכם עוד  יגאל שמעון:

  -פעם

 ... הם לא מעבירים כסף, הם מממנים את העלות.   מאיר חלוואני:

 נכון.  נדב דואני:

 יש הבדל אתה מבין?   מאיר חלוואני:

  -התקציב של העירייה הוא על פי מה שהגזבר קבע יגאל שמעון:

 אבל יגאל תאזן אותו בדצמבר.  נדב דואני:

  -חלטה היום, אני אומר לךזאת אומרת שכל עוד שאנחנו לא נקבל את הה יגאל שמעון:

יו"ר ועדת כספים נדב דואני:  . . .  -תגיע לוועדת כספים ואז תאזן. 

אני לא משנה כלום, כי פעם אחרונה שינינו לא יצא כלום, לא קיבלו  יגאל שמעון:

 כספים. 

יגאל שאלה עקרונית, אם מועצת העיר בדצמבר, מועצת העיר הבאה,  נדב דואני:

, זה דבר שיכול לקרות, הרי 2018ף לגבי שנת תביא העברה מסעיף לסעי

 תמיד מביאים תיקונים בסוף השנה. 

 לא, אתה לא יכול.  יגאל שמעון:

 למה לא?  נדב דואני:

 כי אני אסביר לך.  יגאל שמעון:

.  נדב דואני: .  תמיד מביאים תיקונים.

י יגאל שמעון:   -אני אסביר לך, צפוי לסיבוב שנ

 מה הקשר?  נדב דואני:

יום לכינוס  21, תיקח 13.11.18-אז אני מסביר לך. סיבוב שני זה ב ל שמעון:יגא

המועצה, כדי שבכלל להקים קואליציה אם בכלל אם יש אפשרות כזו, 

זאת אומרת בתחילת דצמבר אתה מכנס מועצה רק לגבי הכרזה, שזה 

 בדצמבר. אתה מאשר את ועדת הכספים בדצמבר אולי או בינואר. 

  -ל לא, זהיגא נדב דואני:

  -שנייה אני מסביר לך יגאל שמעון:

  -לא, אבל דבר כל כך פעוט נדב דואני:

 אבל זה יגאל, אבל זה יגאל.  עדי ברמוחה:

 -יגאל יש לך ניסיון, הנושא כל כך פעוט נדב דואני:

  -אני אומר לך, העברה יגאל שמעון:
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.  נדב דואני: .  לוקח חודשים.

  -ר אתה לא תעביר כלוםהעברות לפני פברוא יגאל שמעון:

.  נדב דואני: .  תעשה.

 אתה לא יכול.  יגאל שמעון:

  -אתה מאשר תקציב נדב דואני:

ימים  10אתה לא יכול, כי אתה צריך ועדת כספים, אתה צריך להעביר  יגאל שמעון:

  -לפני

  -יגאל, תוריד מסקר נכסים עדי ברמוחה:

  -אני מסביר לכם הניסיון שלי שנייה רגע, אני מסביר לכם תלמדו, יגאל שמעון:

 ... פתרון.  נדב דואני:

ן יגאל שמעון:   -אתם צריכים ללמוד להקשיב ולהבי

 גם אתה.  עדי ברמוחה:

  -לנהל עיר זה לא סיסמאות, לנהל עיר יש דרך. לפני פברואר יגאל שמעון:

יגאל עדי ברמוחה:   -יגאל די נו, די, די 

 מועצה כדי לאשר תקציבים. לפני פברואר לא תתכנס  יגאל שמעון:

  -כל ההצעות לסדר עדי ברמוחה:

עכשיו אני אומר לכם עוד פעם, תקשיבו לי, אם אנחנו לא מאשרים את זה  יגאל שמעון:

פה היום, אין העברות לאף אחד, לא לספורט לא תמר לא לכלום, תחליטו 

 ביניכם. 

ל נדב דואני: לגזבר? אפשר  אפשר לקרוא בבקשה₪.  230,000-תשנה את הסכום 

 לקרוא בבקשה לגזבר לדיון? 

  -כן בבקשה יגאל שמעון:

 רגע יגאל, אפשר לקרוא לגזבר לדיון בינתיים, עד שאנשים ידברו פה?  נדב דואני:

 הגזבר בחופש.  יגאל שמעון:

 וסגן הגזבר? איך בדיון כזה אין נציג של הגזברות.  נדב דואני:

 יש יוכי פה.  יגאל שמעון:

 איפה יוליה?  :עדי ברמוחה

 אבל יוכי לא מטפלת בתקציבים.  יגאל שמעון:

  -אבל איך היא יושבת בדיונים נדב דואני:

  -אבל זה מה שהיה יגאל שמעון:
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 אז מי מטפל בהעברות בין סעיף לסעיף שיכול לתת לנו תשובה מקצועית? נדב דואני:

נותן לך את התשובה.  יגאל שמעון:  אז אני 

 עם כל הכבוד אליך אני חושב שאתה לא גזבר העירייה. אבל לא,  נדב דואני:

  -בפעם האחרונה יגאל שמעון:

  -... לישיבה הבאה :חיים שאבי

 אבל אין ישיבה הבאה.  נדב דואני:

 לא להוריד מסדר היום, ממש לא.  כנרת א. כהן:

וזהו.  :חיים שאבי  תוריד את זה 

 למה להוריד?  יגאל שמעון:

 נושאים חשובים.  למה, יש שם נדב דואני:

 בבקשה נוה.  יגאל שמעון:

אני מבקש לפני שאנחנו זורקים פה כל מיני מספרים, זה נורא קל  :נוה גור

במערכת בחירות לזרוק מספרים. ומעבר לזה שזה קל לזרוק מספרים, אז 

גם אני רוצה להזכיר שהאנתרופוסופי אמורים לקבל כסף כבר משנת 

. גם את המספר2015 הזה, בואו נחזיר להם את כל התקופה  , אז אפשר..

הזאת. אז אם אפשר בבקשה לפני שנדבר על המספרים, לפרט פה בפני 

על בסיס מה הם הוגדרו. בואו בבקשה ₪  93,000חברי המועצה את אותם 

זה נורא נחמד, בוא תסביר ₪,  ₪200,000,  93,000תסבירו לנו, להגיד 

 בבקשה. 

 היה הסבר.  כנרת א. כהן:

 ם יחד()מדברי

אני מבקש להסביר פה בישיבת המועצה את ההסבר. אמרה חנה ובצדק  :נוה גור

שזה לא תשלומים אלא החזרים לתשלומים על שכירויות וכן הלאה, אז 

 בואי תסבירי. 

  -זה מפורט עלות חשמל עלות מים עדי ברמוחה:

  -אני מבקש לשמוע חנה את ה :נוה גור

  -כתוב פה עדי ברמוחה:

 אני ראיתי את הפירוט, אני מבקש הסבר חנה.  :נוה גור

זה על פי תחשיב שקיבלנו מבית הספר של חשבונות החשמל, מים שנתי  חנה גולן:

  -, עשינו את הממוצע, על פי מטראז' בית הספר לניקיון2018וחצי  2017

 למה?  2018חצי  :נוה גור

ו  חנה גולן: החשבונות שלהם  מלא. על מה שהם שילמו, לקחנו את 2018כי אין לנ



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    18 
 

מה שהם שילמו חשמל מים, עשינו תחשיב כמה ממוצע לחודש, ניקיון בית 

הספר, תחזוקה שוטפת כמו שאגף הבינוי אצלנו מתחזק את בתי הספר, 

זה נכלל בתוך המכרז של החברות שמתחזקות ותוספת, כי לא מגיע להם, 

הספר משרה, בגלל שבית  100%-לבית הספר לא מגיע אב בית ומזכירה ב

או אפילו  70%-מאוד קטן, זה הולך לפי ראש. מגיע להם משהו שמתקרב ל

האלה זה השלמה ₪  93,000-טיפה פחות, הנה אבי עושה לי ככה. ובתוך ה

. למעשה 100%משרה היות ואב הבית והמזכירה עובדים שם  100%-ל

אנחנו צריכים להעביר אותם שיהיו עובדי עירייה. בשלב הזה היות 

ראת בחירות אז זה לא יהיה נכון, אנחנו נשאיר את זה עד סוף ואנחנו לק

דצמבר, בינואר ייצא מכרז, הם יקלטו כי הם צריכים להיות עובדי 

עירייה המזכירה ואב הבית. יתר הדברים שאנחנו מממנים בלאו הכי וזה 

זה את כל השירות הפסיכולוגי אבחונים כל מה ₪,  93,000-לא בתוך ה

ים, וכולל סייעות צמודות שהילדים נזקקים, וזה שכל בתי הספר מקבל

לא בתחשיבים ולא מתחשבים לא מתחשבנים על זה, זה העירייה נושאת 

כבר. ומה שאנחנו מקבלים מהמשרד לביטחון פנים  2015-על חשבונה מ

עבור שמירה, אנחנו מעבירים מממנים את השומר. אני מקווה שאמרתי 

חודשים האלה את השכירות  4-ון בהכול בעל פה. אנחנו לא לקחנו בחשב

מבנים  3חוזי שכירות על  3שהם משלמים. היות ומסתבר שיש להם 

שכירות, זה המון כסף. הדמוקרטי ₪ שונים, בסך הכול ביחד זה כמיליון 

שכירות. גם שם יתחלף ₪ אנחנו משלמים לעיריית תל אביב חצי מיליון 

החדש בדרום השרון השלטון, יהיה נכון לעשות משא ומתן עם השלטון 

ולהוזיל מחירים, כי בית הספר לכשעצמו המבנה הוא מאוד מאוד ישן. 

רונן שיושב פה היה, שלחנו אותו לראות מה זה אומר מבחינת התחזוקה, 

בית הספר מאוד זנוח מאוד ישן ולכן גם אין שום סיבה לשלם שכירות כל 

בוועדת  כך גבוהה, זה מטורף. זה בגדול המעטפת, לדעתי זה הוסבר

 כספים, לא הייתי בוועדה, אבל אני מתארת לעצמי שזה הוסבר. 

אני רוצה רגע חנה עוד שאלה ברשותך, אחרי שפירטת את הדברים האלה,  :נוה גור

האם יש דברים שעל פי דין עיריית הוד השרון מחויבת לשלם גם בשנה 

הנוכחית, אולי גם בשנים קודמות, וכרגע עיריית הוד השרון קיבלה 

החלטה שלא לשלם אותם, למרות שהחוק מחייב אותה. אם יש כאלה, 

השנה ₪  300,000זאת אומרת יכול להיות שתגידי החוק מחייב לשלם 

 ₪.  93,000הזאת, ואנחנו החלטנו לשלם רק 

  -לא, לא, לא, יש חנה גולן:

 אני גם אשמח דרך אגב אבידע גם התייחסות.  :נוה גור

שכירות, ברגע שקיבלנו סמל מוסד למרות שזה לא בשטח על פי דין למשל  חנה גולן:

  -המוניציפאלי שלנו, אז זה ברור. אבל בהסכם שנעשה

 מה ברור?  :נוה גור
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ברור שצריך להתחיל לממן גם עם הדמוקרטי לא התחילו לממן מידי  חנה גולן:

oneת, אלא לקח כמה שנים. ההסכם שנעשה מול העמותה האנתרופוסופי 

סמל המוסד, וזה אפשר להעביר לכם ותראו את  בטרם קיבלו את

שנים ואנחנו  5ההסכמים, כתוב שם במפורש, א' שהעירייה תתקצב תוך 

. ב' העירייה תתקצב על פי היכולת הכספית שלה, זאת אומרת הכול 3רק 

 -נכתב והם חתמו על זה, והם הלכו ב

ום על הסכמים, כן, אבל חנה יש חוק ויש הסכמים. אני ואת יכולים לחת :נוה גור

אבל אם החוק מחייב אותי במשהו מעבר לזה, אז אני ואת יכולים לחתום 

  -על הסכמים

ו חנה גולן:   -מה שמנינו עכשי

 אז אני שואל שאלה שלא קיבלתי עליה תשובה.  :נוה גור

 על זה אני עונה, עכשיו אני מגיעה לתשובה.  חנה גולן:

המשפטי, האם יש דברים שעל פי חוק  אני מבקש גם התייחסות של היועץ :נוה גור

 היינו צריכים לשלם, אנחנו מחויבים לשלם? 

  -אני לא מכיר, אני לא יודע. אני לא מכיר משהו :דע שדהאבי

 תן רק לחנה ברשותך להשלים, ואז.  :נוה גור

על פי מה שאנחנו תקצבנו עכשיו בתוספת, כי הם כבר מקבלים כספים,  חנה גולן:

בלים. על פי מה שתקצבנו עכשיו זה מה שמחויב זה לא שהם לא מק

 לרבות שוטפות, זה מה שמחויב. 

  -אוקיי, טוב תראו חברים יגאל שמעון:

 אני יכולה לשאול רגע משהו?  עדי ברמוחה:

חוץ משכירות. כמובן שזה מותנה בזה שהם גם ייכנסו לתוך ניהול עצמי,  חנה גולן:

ל מנת שהם יוכלו גם לחיות מהחוגים יהיו להם הכנסות לבית הספר, ע

 ..  קצת יותר ברווחה, יש עוד הרבה מאוד.

אז חנה רק לסכם פה גם לפרוטוקול, בעצם מה שאומרת פה עיריית הוד  :נוה גור

השרון גם על ידך וגם על ידי היועץ המשפטי, זה שלעיריית הוד השרון 

  -איננה עוברת על הדין, ומשלמת כרגע

דבר כזה? כאילו שאנחנו פה חיים בעניין דין... אדוני איך אתה אומר  יגאל שמעון:

  -עורך דין

  -יגאל בבקשה תן לי לסיים את המשפט :נוה גור

 טוב.  יגאל שמעון:

תן לי לסיים את המשפט, אני מצטט כי חשוב שיהיה גם לפרוטוקול,  :נוה גור

ידי מנכ"לית העירייה, שבעצם  שנאמר פה על ידי היועץ המשפטי ועל 
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הוד השרון עומדת בחוק, לא סוטה מן הדין ומשלמת כרגע את מה  עיריית

  -שהדין מחייב אותה, לא פחות מזה

 אני לא אמרתי דבר כזה.  :דע שדהאבי

  -אז :נוה גור

 אני אמרתי שאני לא מכיר ואני לא יודע.  :דע שדהאבי

 ... אתה לא מכיר את החוק אבידע?  :נוה גור

. :דע שדהאבי .   לא, אני לא יודע.

עדי בבקשה. סליחה, על פי דין אני אתן לך לדבר כשאני אסיים. על פי  יגאל שמעון:

 דין, על פי דין, אני אתן לך לדבר. 

  -סליחה שנייה :נוה גור

 עדי בבקשה.  יגאל שמעון:

  -רגע, רגע, סליחה שנייה :נוה גור

 ן. נוה, מה עכשיו אתה משחק לי אותה פה על פי דין, על פי די יגאל שמעון:

.  :נוה גור .  שאלתי אם.

 כאילו שאתה פה חי בזה.  יגאל שמעון:

 אני לא יודע איפה אתה חי.  :נוה גור

 נו מה השטויות שלך.  יגאל שמעון:

  -יש דיון אני רוצה :נוה גור

 אז תקיים דיון תרבותי, ואל תתחיל לדבר כאילו שאתה, דין לא דין.  יגאל שמעון:

  -אמר כי הוא... מה שהוא :נוה גור

  -כאילו שאנחנו פה יגאל שמעון:

ן :נוה גור   -אני מבקש לדעת אם עיריית הוד השרו

 בית משפט, באמת.  יגאל שמעון:

 היית רק לא מזמן בבית משפט, אז חבל.  :נוה גור

 נו בסדר, אבל תתייחס בכבוד, מה אתה?  יגאל שמעון:

 אני מבקש תשובה מהיועץ המשפטי.  :נוה גור

  -ז עניתיא :דע שדהאבי

 שמה? שאתה לא מכיר את ההסכם ואת החוק?  :נוה גור

עוד פעם אתה מצטט, שאלת שאלה... שיש משהו שלא שולם וצריך לשלם  :דע שדהאבי

 על פי דין, אמרתי שאני לא יודע, זה לא נבדק על ידינו. 
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  -אני אשאל אותך יגאל שמעון:

 אני לא יודע לענות לך.  :דע שדהאבי

נוה. א יגאל שמעון:  ני אשאל אותך 

 אם כן ואם לא.  :דע שדהאבי

  -אז אם ככה :נוה גור

  -מה הדין אומר, נוה מה הדין אומר יגאל שמעון:

.  :נוה גור .  תרשה לי.

לא, לא, לא, מה הדין אומר לגבי מוסד חינוכי שנמצא ברשות אחרת,  יגאל שמעון:

 אתה יכול להסביר לי מה הדין אומר? 

  -שהיסביר בבק :נוה גור

 לא, תסביר לי אתה.  יגאל שמעון:

  -יסביר בבקשה היועץ המשפטי :נוה גור

.  יגאל שמעון:  נו אז מה אתה עכשיו

 אם זה יגיע לערכאות שהם יחליטו.  חנה גולן:

.  יגאל שמעון: נו  מה אתה, נו באמת 

 אנחנו מפרשים את הדין?  כנרת א. כהן:

 תשובה?  יגאל, אתה שאלת בשביל לקבל  מאיר חלוואני:

 לא, כי הוא לא יודע לתת לי תשובה.  יגאל שמעון:

 אני יכול לענות לך כחבר בוועדת הכספים?  מאיר חלוואני:

 כן.  יגאל שמעון:

חד משמעית נאמר שם שצריך לעשות איזה שהוא הסדרה בעניין  מאיר חלוואני:

 השכירות. 

 בסדר.  יגאל שמעון:

גיע למוסד הזה שכירות. עזוב רגע את מה רגע, זה לא אומר שלא מ מאיר חלוואני:

  -שאתה, שאלת אני עונה לך. יש יותר מזה יגאל

 על פי דין מגיע להם?  יגאל שמעון:

  -רגע, רגע, רק שנייה מאיר חלוואני:

 על פי דין?  יגאל שמעון:

 מה אתם נתקעים על פי דין, על פי דין?  כנרת א. כהן:

 הוא התחיל עם זה.  יגאל שמעון:
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 מה אתם עורכי דין עכשיו? אין חולק שמגיע להם שכירות.  א. כהן: כנרת

.  :נוה גור . .. את לא רוצה.  זה מאוד חשוב כנרת האם אנחנו.

 זה לא קשור על פי דין או לא.  כנרת א. כהן:

 מה זה לא קשור?  :נוה גור

  בואו נדאג להם לכסף, בואו נדאג לתקצוב, ותפסיקו לדבר על פי דין. יגאל שמעון:

  -יגאל, אתה לא דואג להם לכסף אתה מעסיק  מאיר חלוואני:

ב :נוה גור או לא. אני חושב ₪  93,000-עוד לא הבעתי עמדתי אם אני תומך 

שהיועץ המשפטי שתפקידו לשמור על כך שעיריית הוד השרון, כמו גם 

המנכ"לית, עומדת בהוראות החוק שאלתי שאלה. אם היועץ המשפטי 

 -אומר

 ונראה לך שאנחנו לא עומדים בהוראות החוק?  :יגאל שמעון

  -אני לא יודע אם כן או לא, אני מבקש :נוה גור

 טוב תודה.  יגאל שמעון:

אני מבקש לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי שאומרת בצורה מאוד  :נוה גור

 ברורה, עיריית הוד השרון עומדת בדין או לא, זה מה שאני מבקש. 

 ה, כן עדי. הא סליחה מאיר אתה רוצה להשלים? אוקיי תוד יגאל שמעון:

 לא, אבל אם עדי התחילה בבקשה.  מאיר חלוואני:

 דבר.  עדי ברמוחה:

אני מבין שבעצם כסף הם לא רואים, אתם מעסיקים את העובדים,  מאיר חלוואני:

העירייה תעסיק את העובדים זה לא כסף שמעבירים להם והם מחליטים 

 מה לעשות איתו, נכון? 

 לא משנה זה שווה ערך.  אביבה גוטרמן:

יש שם עובדי עירייה חבר'ה, זאת אומרת הם יושבים במבנה שאנחנו לא  מאיר חלוואני:

מממנים אותו לא עוזרים להם בשכירות. לי נראה משהו פגום, עזוב רגע 

מה שאתה רוצה להכניס את זה לאיזה סוגריים שאתה רוצה. שמוסד 

וא יושב על תחום דרום השרון, אבל זה הילדים מסודר בעיר שלנו נכון שה

שלנו, לא מקבל תקצוב על שכר הדירה, אפילו לא משהו על החשבון. אני 

לא יתקבלו ₪  93,000-לא עכשיו הולך, אם אתה אומר כמו שאתה אומר ש

גם אם לא נחליט אז נחליט עליהם זה בסדר. אבל חשוב מאוד לציין, 

נגד נדב ואני בעניין של הסכום,  שאתם בוועדת הכספים אנחנו, היו כאלה 

אחרי ההסבר שקיבלנו ממר קמינסקי ההסדרה של כל מה שקשור בעניין 

של השכירות הוא לא רק עיקר הבעיה, הוא לא עיקר הבעיה. כי אם אתם 

הייתם מאפשרים להם נניח לרשום יותר ילדים, ואם הייתם נותנים להם 
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הם הרבה מעבר למה שאנחנו ניהול עצמי, אז היו פה מגיעים כספים ש

  -היינו צריכים לממן בתור רשות, אלא משרד החינוך היה

 אבל ניהול עצמי זה לא משרד החינוך.  חנה גולן:

 אני טועה?  מאיר חלוואני:

 אני חייב לענות לך.  יגאל שמעון:

 בבקשה.  מאיר חלוואני:

הולך אליהם שאנחנו אמורים להצביע בעדם, זה כסף ש₪  93,000-ה :יואב רוזן

 לחשבון הבנק או מה? 

 לא, לא.  מאיר חלוואני:

 מה הצבע שלו?  :יואב רוזן

 מעסיקים את העובדים.  מאיר חלוואני:

  -הצבע שלו זה ניקיון, חשמל, מים חנה גולן:

 אב בית מזכירה.  מאיר חלוואני:

  -ושוטפות שזה חנה גולן:

 שהעירייה תשלם חשבונות?  :יואב רוזן

 ן. ושוטפות שזה כסף. כ חנה גולן:

 זה כסף לכל דבר.  יגאל שמעון:

. חנה גולן: .  והשלמה למזכירה ולאב בית.

 )מדברים יחד(

אני חייב לומר לך משהו, גם לחברים פה. אני בישיבה האחרונה, זאת  יגאל שמעון:

אומרת לפני האחרונה, הגיעו לכאן ההורים עם הילדים, ולפנים משורת 

  -לדבר, כנרת העלתה ראשונה את הנושא הדין נתתם להם הזדמנות

 נדבקת עם הדין.  :אמיר כוכבי

 כן, נדבקתי מה אני אעשה.  יגאל שמעון:

 אולי תהיה עוד עורך דין יגאל.  :נוה גור

 לא, אני מוותר, אני מוותר, יש כל כך הרבה, מוותר.  יגאל שמעון:

 אחרי שתעמוד בהוראות הדין.  :אמיר כוכבי

אומר לך מאיר באמת, אני באתי ואמרתי מגיעים לכאן הורים ילדים, אני  יגאל שמעון:

  -בואו נשמע מה קרה, הרי בתקציב

 בואו נהיה אמפתיים.  עדי ברמוחה:

אף אחד לא דיבר על זה בתקציב, אישרנו תקציב ואף אחד לא ביקש  יגאל שמעון:
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  -תוספת

 ... שנים, לא עכשיו.  :חיים שאבי

  -ודשים לפני בחירותח 3חודשיים  יגאל שמעון:

  -אני מתקנת אותך חיים שאבי עדי ברמוחה:

 לא נותנים לדבר.  יגאל שמעון:

 אתה מחזיר את זה אלינו?  מאיר חלוואני:

 לא, לא, לא.  יגאל שמעון:

ב עדי ברמוחה: יש לי בקשה לתקצב את  2014-חיים שאבי, אני מתקנת אותך 

 האנתרופוסופי, אז תרגיע. 

  -גאל זה לא עושה את זה תקיןי מאיר חלוואני:

 לא, לא, אני חייב לומר לך.  יגאל שמעון:

 )מדברים יחד(

 ... זה חי אדיב עם כל הכבוד לכולכם.  :חיים שאבי

  -עכשיו מה קרה, בית הספר קיבל סימן, זאת אומרת אישור יגאל שמעון:

 סמל מוסד.  עדי ברמוחה:

ד השרון, זאת אומרת כולם הרימו סמל מוסד, כאשר הוא בכלל לא בהו יגאל שמעון:

גבה איך יכול להיות שראש העיר מאשר מוסד שלא בהוד השרון, ומוכן 

לאשר אותו ולקח על עצמו... לקחת את בית הספר באמת כי אכפת לו 

 מאותם ילדים. 

 לא, כי הוא לא הבין את המשמעות.  אביבה גוטרמן:

  -ילדים מתוך 130 יגאל שמעון:

 הכול, נו באמת. זה  אביבה גוטרמן:

 סליחה, מחצית מהילדים הם בכלל לא מהוד השרון.  יגאל שמעון:

ו אביבה גוטרמן: , אני מכירה את הסגנון שלו, כי הוא לא יודע להגיד לו, הוא -חי אדיב 

 סתם מאשר דברים בלי להבין את המשמעות. 

 כי מחצית לא מהוד השרון.  יגאל שמעון:

 לו הוא לא הולך על זה, נו באמת. וגם כשמסבירים  אביבה גוטרמן:

  -אני אומר לך שאני ישבתי פה בישיבה האחרונה יגאל שמעון:

 הוא לא ידע את המשמעות.  אביבה גוטרמן:

אני אמרתי בואו, בואו נעזור להם אני רוצה, למה לא? אם הם באים  יגאל שמעון:

  -צועקים אין להם, למה לא לעזור להם, ולפנים משורת הדין
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ב רמוחה:עדי ב   -בתמיכות כמו שביקשתי 2014-אם היית מתחיל 

בעקבות שכל החברים פה אמרו שצריך לעזור להם, קיבלנו החלטה, כולם  יגאל שמעון:

 פה פה אחד לעזור להם. 

 מה זה ילדים שלנו, מה זה לעזור להם?  עדי ברמוחה:

פ יגאל שמעון: עם, ואז למרות שזה לא היה בסדר יום. עכשיו אני אומר לך עוד 

  -אישרנו

יגאל.  עדי ברמוחה:  אבל זה נשמע כאילו אנחנו נותנים נדבות, זה ילדים שלנו 

נו.  יגאל שמעון:  אוי נו באמת, נו באמת 

... כאילו אתה עדי ברמוחה:   -די,

 אני מסביר לך מה קרה פה, נו באמת עדי.  יגאל שמעון:

נו.  עדי ברמוחה: .. גדול, די  . 

נו יגאל שמעון:  באמת.   עדי, 

₪  93,000-קודם כל בואו בבקשה בצורה פרודוקטיבית תאשרו את ה כנרת א. כהן:

 קודם כל שיהיה להם משהו ביד. 

  -ואני מבקש יגאל שמעון:

שנייה רגע, אין עוררין על זה שאף אחד לא מסכים על הסכום הזה, ואין  כנרת א. כהן:

דם כל תאשרו חודשים. אני מבקשת קו 4חולק, אני גם מלווה את זה 

ואחרי זה כל אחד באמת לפי מה שהוא חושב, ₪,  93,000-בבקשה את ה

לפי הצוותים המקצועיים בואו נוביל ביחד לחוד, לא יודעת מה, אבל 

 קודם כל שהם יקבלו את זה. ₪.  93,000-תאשרו את ה

  -אני יכול לבקש מאיר חלוואני:

  -אני גם רוצה משהו עדי ברמוחה:

 אמיר בבקשה. כן  יגאל שמעון:

אני לא סיימתי. אני יכול לבקש להצביע על מה שקשור בבית ספר תמר  מאיר חלוואני:

 -באופן נפרד מה

.  יגאל שמעון: .  אתה לא יכול כי זה.

  -אני אגיד למה, כי ישבנו פה בישיבה הקודמת מאיר חלוואני:

 רד. קודם כל אתה לא צריך לבקש, כל העברה בין סעיף היא בנפ :אמיר כוכבי

  -אוקיי, אני גם רוצה מאיר חלוואני:

 אם יש להם בעיה וזה לא מתחבר אחר כך, זה בעיה.  :אמיר כוכבי

אני רוצה רק להבין כי בישיבה הקודמת ישבנו וסימנו מכל הסעיפים  מאיר חלוואני:

האלה, חוץ מבית ספר תמר שלא הופיע שם, מה כן ומה לא. עכשיו מה 
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בית ספר תמר, בגלל זה אני מבקש להפריד קורה, אתם רוצים בגלל גם 

 את זה, ללכת על כל העברה הזו? 

 אני אסביר לכם.  יגאל שמעון:

 לא, אז... להסכים על זה.  מאיר חלוואני:

 אז אני אסביר לך.  יגאל שמעון:

.  מאיר חלוואני: . אני גם בוועדת הכספים התרעמתי על כל ענייני הליסינג והכיבודים.

  -שם

 תן לי להסביר, אני אסביר לכם מה אנחנו עושים.  :יגאל שמעון

  -₪כדי מים, הדפסות... במיליון וחצי  מאיר חלוואני:

 אני אסביר לכם מה אנחנו עושים.  יגאל שמעון:

 אז איזה איזון זה? אני לא יודע.  מאיר חלוואני:

 אני אסביר לך.  יגאל שמעון:

  -רגע, אני רוצה עוד עדי ברמוחה:

 אבל לפני כן אני אסביר לכם מה אנחנו עושים.  יגאל שמעון:

  -אני ממשיכה את השאלה של עדי ברמוחה:

לפני כן אני רוצה להסביר לכם מה אנחנו עושים, אני לא יכול להצביע על  יגאל שמעון:

  -סעיף סעיף

 אין לך ברירה.  :אמיר כוכבי

עיף לסעיף, על פי מה אין לי ברירה. אני מצביע על סעיף א' של העברה מס יגאל שמעון:

  -שקבעו בוועדת הכספים

 אתה לא יכול.  :אמיר כוכבי

 אז מה אתה כובל אותנו להצביע למשהו... כדי שמה?  עדי ברמוחה:

  -אתה לא יכול, אתה יכול להגיד את זה :אמיר כוכבי

  -כי רק כך יגאל שמעון:

  -אתה יכול :אמיר כוכבי

ל עדי ברמוחה:   -אזן את זהאתה לא יכול, אתה יכול 

 אתה יכול להגיד את זה, אבל אתה לא יכול לעשות את זה.  :אמיר כוכבי

 אתה פשוט לא רוצה לאזן את זה.  עדי ברמוחה:

.. בין סעיפים.  :אמיר כוכבי . 

 )מדברים יחד(
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זה פינטס מה ₪, מיליון  2הקטע הזה של האנתרופוסופי הם ביקשו בכלל  אביבה גוטרמן:

בואו נגיד את האמת, חי לא רוצה לשלם להם. הוא שאישרו בסוף, ובעצם 

אומר בינואר שישברו את הראש יקבלו, אז כל הדיבורים פה מיותרים, 

זהו זה הסיפור. תקשיב, זה הסיפור, אני יודעת, אם אני אומרת אני 

 יודעת. 

ו מאיר חלוואני:   -יגאל אם ישבנו ודנ

 אם אני אומרת אני יודעת, מה דעתך?  אביבה גוטרמן:

יש הפרדה אחת שאתה יכול לעשות והיא לגיטימית במובן, רוצה לעשות  :אמיר כוכבי

 שקט בשולחן? 

 חברים, תנו לאמיר, עד שאמיר, כן.  יגאל שמעון:

י  :אמיר כוכבי יש הפרדה אחת שהיא לגיטימית שאתה יכול לעשות, ובלגיטימית אנ

ת הסעיף מתכוון להליך המנהלי לא לדרך שבה זה בוצע, וזה בעצם באמ

של תמר, כי אתה יכול להפריד אותו ואת כלל הסעיפים שמאפשרים 

  -₪ 93,000דקות על  45אותו. אנחנו מדברים פה כבר 

 אי אפשר זה לא ניתן אמיר.  יגאל שמעון:

כשאנחנו לא ₪  93,000דקות אנחנו מדברים על  45שנייה, שנייה, כבר  :אמיר כוכבי

די לאפשר את זה. פרויקטים מדברים על הסעיפים שמהם קיצצתם כ

חינוכיים, תיכון רמון חדר מלאכה, גני טרום חובה רעות, כאילו יש שם 

מספיק, וגני חובה הוצאות מיוחדות. אלה הסעיפים, זאת כבשת הרש 

לבית ספר תמר, משהו שמגיע ₪  93,000שהחלטתם לגזול כדי לאפשר 

מוסיפים להם על פי חוק. ואת הדבר הזה אתם עושים כשמקביל אתם 

לליסינג לכיבוד לעבודות קבלניות בסכומים נמוכים בהרבה מאוד 

משרדים, בצורה שברור שזה לא באמת עבודות קבלניות, אלא הגדלת 

וזה עוד לפני שאני מדבר על סעיפים יותר  קופה קטנה, הוצאות משרדיות, 

גדולים ויותר משמעותיים שהכנסתם פתאום בלי קשר לכלום. אז גם את 

מינימאלי הזה שהבאתם לתמר, דאגתם כי מיטב המורשת של חי הסכום ה

אדיב לוודא שמישהו אחר בתחום החינוך יסבול מזה, ולקחתם מטרום 

דקות ואני  40חובה, מחובה, מתיכונים, מבתי ספר, ואתה יושב פה כבר 

בטוח שחי מסתכל עליך ומאושר, וואלה הצליח ללמד את חיים ויגאל 

על עבריינות של ₪  93,000קות וצחוקים על להיות ציניים ולהריץ דח

שנים, על זלזול בחינוך, על זלזול בהשקעה לעתיד, ואתה  3העירייה כבר 

עם כל הכבוד לך, לא רק שאתה לא תעשה מקשה אחת של סעיפים, אתה 

תעבור אותם אחד אחד, כדי שנראה מה הסעיפים היחידים שחשובים לך 

  -לחיים שאבי, מה הסעיפים שבהם

 תודה.  ל שמעון:יגא

 לא תהיו כל כך שקטים אם מישהו ירצה לא להעביר.  :אמיר כוכבי
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 תודה אדוני סגן ראש עיריית הוד השרון לשעבר של חי אדיב.  יגאל שמעון:

 בדימוס.  :אמיר כוכבי

.  יגאל שמעון:  אני מודה לך על מה שאמרת, כן יגאל הררי

 5שנים האחרונות, לפני  5תודה. תראו אני רוצה להגיד חיים תודה, חיים  :יגאל הררי

שנים היה דיבייט מול ההורים של בית ספר תמר. לא ראיתי אף אחד מכם 

שנים ישבתם  5שבא וביקש הקצאה לבית ספר שיעברו להוד השרון. 

  -בשקט, פתאום אתם רואים מצביעים מול העיניים

  -תקרא פרוטוקולים 2014-תסתכל ב עדי ברמוחה:

  -ם מספרים סיפוריםואת :יגאל הררי

 ותראה הצעות לסדר שלי בעניין.  עדי ברמוחה:

  -אתם מספרים סיפורים דמגוגים זולים :יגאל הררי

 אתה לא היית פה כנראה.  עדי ברמוחה:

  -ולכן אני אומר :יגאל הררי

ב עדי ברמוחה: .  2014-מן הסתם,  .  יש.

 זה עושה את זה נכון שלא דיברנו?  מאיר חלוואני:

 לאנתרופוסופי.  2014-יש הצעות ב מוחה:עדי בר

 יש בית ספר שלא מתוקצב, זה עושה את זה נכון?  מאיר חלוואני:

 93,0000-מי שיפסיד פה היום זה רק בית ספר... זה שבמקום לאשר את ה עדי ברמוחה:

 כולם נואמים, זה מאוד יפה. ₪ 

  -אתם... שלא אוהבים לשמוע את הדעה :יגאל הררי

 לא, לפחות כשאתה מדבר תדבר... עובדות נכונות.  עדי ברמוחה:

 ... שתלמדי אותי מה להגיד.  :יגאל הררי

 אני אלמד אותך לצערי.  עדי ברמוחה:

 את לא תלמדי אותי מה להגיד ואת לא יכולה... לצערך.  :יגאל הררי

 )מדברים יחד(

י לך. אני ... על מה שיש כרגע, ותשאפו לזה, כנרת תודה אני לא הפרעת :יגאל הררי

מציע לך יגאל שתביא את זה להצבעה את הסעיף הזה של מה שיש כרגע, 

מה שאפשר כרגע, ולכל החכמים האלה שכרגע מתמודדים ורואים רק את 

 ההתמודדות מול העיניים, צריך להגיד להם תדאגו... 

  -אתה. יגאל אני 1אתה מספר  עדי ברמוחה:

 סיימת?  יגאל שמעון:
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י עוד לא התחלתי, טרם החילותי. שאלה לאבידע כי אתה אמרת אי לא, אנ עדי ברמוחה:

אפשר לשנות את העברות מסעיף לסעיף, אלא אם כן זה עובר בוועדת 

 כספים? 

לא, מה שאני אמרתי, ועדת הכספים מאזנת את התקציבים. הרי התקציב  יגאל שמעון:

  -הוא קיים, ברגע שאת מושכת מתקציב סכום מסוים מסעיף

  -אז בוא אני אאזן לך אותו עכשיו בשנייה חה:עדי ברמו

 כן, אבל את לא יכולה.  יגאל שמעון:

  -אפשר לאזן אותו עדי ברמוחה:

את לא מנהלת אגף, את לא מנהלת תקציבים, את לא יכולה לבוא  יגאל שמעון:

  -ולהחליט

... לך את תקציב העירייה עדי ברמוחה:   -עשיתי לך תקציב שונה, 

  -ת לא יכולה לבוא ולהחליט כי את לא יודעת מהוא יגאל שמעון:

 ₪... מיליון  10עם הזזה של  עדי ברמוחה:

... את לא יכולה לעשות את זה, בשביל זה יש הנהלה. אני בטוח כשאתם  יגאל שמעון:

תהיו בשלטון אתם תפטרו את כולם ואתם תעשו סדר, כל העובדים 

  -הביתה

  -ף אחדיגאל, אף אחד לא מפטר א עדי ברמוחה:

אתם החכמים לא יישאר עובד אחד אצלכם בעירייה שהוא יעבוד, אף  יגאל שמעון:

  -אחד, בטוח, כולם הביתה, זה בסדר גמור. אבל עד שתפטרו אותם

.  עדי ברמוחה: .  סיימת את נאום.

  -ועד שתדאגו להם, יש מה שנקרא איזון תקציבי, אני לא יכול יגאל שמעון:

 ר. מה אתה אומ עדי ברמוחה:

 כן, מה לעשות.  יגאל שמעון:

 וי לא ידעתי.  עדי ברמוחה:

 אני לא יכול לקחת תקציב, ולא להכניס במקומו תקציב אחר.  יגאל שמעון:

 אז אני אסביר לך איך אני עושה את זה.  עדי ברמוחה:

 לא, את לא יכולה, כי את לא מנהלת פה.  יגאל שמעון:

 )מדברים יחד(

 אני מצביע.  טוב חברים, יגאל שמעון:

  -יש פה כספים שאני לא מוכנה שיעברו עדי ברמוחה:

 לא דיברתם על זה בכלל.  כנרת א. כהן:
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 לא מוכנה, לא מוכנה.  עדי ברמוחה:

... את ה2018, למה 2019חתמו כל המועמדים על מסמך  2019ביקשתם  כנרת א. כהן:  ,-

 האלה אחרי זה נתקדם. ₪  93,000

על סעיף א' כפי שהוגש. אתה יכול להגיד איזה הסתייגויות יש אני מצביע  יגאל שמעון:

לך, תגיד איזה הסתייגויות, ואנחנו נצביע על ההסתייגויות שלכם לעומת 

מה שאני מעלה פה כמו שזה הוגש. רק אני אומר לכם אם ההצבעה לא 

  -תתקבל או שתתקבל עם הסתייגויות זה אומר אין כסף לשום דבר

  -אתה מדבר₪  93,000 עדי ברמוחה:

  -זה מה שייקרה יגאל שמעון:

יגאל, נו מה זה?  עדי ברמוחה:  נו בחייאת 

  -אני נותן לך פה טיפ יגאל שמעון:

 בושה.  עדי ברמוחה:

 אני ממליץ לך, זה הכול.  יגאל שמעון:

 בושה, בושה.  עדי ברמוחה:

 אני אומר לך שהם לא יקבלו כסף, כי לא יהיה איזון.  יגאל שמעון:

 זה בושה, זה פשוט בושה.  ברמוחה: עדי

 כשלא יהיה איזון אתם לא תקבלו, אין בעיה.  יגאל שמעון:

  -₪ 50,000אני אקריא לך סעיפים שאתה מוריד ככה  עדי ברמוחה:

  -אני אומר לך, את לא יכולה, את יכולה רק להסתייג יגאל שמעון:

מרגיז אותי, זה מרגיז  מכאן לכאן בשביל שם של מישהו שיושב פה, זה עדי ברמוחה:

 אותי האיפה ואיפה, זה מרגיז אותי ההתנהלות שלך. 

 אני שמתי לב, לא ראיתי אותך אומרת את זה בתקציב שזה אושר.  יגאל שמעון:

 מה אתה אומר, לא שמעת, לא ראית, לא שמעת.  עדי ברמוחה:

 טוב כן.  יגאל שמעון:

  -אתה רוצה נדב דואני:

יף אני לא יכול אחרת, כי לא יהיה לי איזון. ברגע שאין איזון כן, כל הסע יגאל שמעון:

  -אני לא יכול

 אני אעשה לך איזון עכשיו.  עדי ברמוחה:

  -את לא יכולה יגאל שמעון:

 אני יכולה.  עדי ברמוחה:

 את לא יכולה.  יגאל שמעון:



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    31 
 

 אתה לא יודע למה אני מסוגלת.  עדי ברמוחה:

 את לא יכולה.  יגאל שמעון:

 אני יכולה.  ברמוחה: עדי

 איזון זה רק הנהלת העירייה.  יגאל שמעון:

 בוא ננסה, בוא תנסה אותי.  עדי ברמוחה:

 את לא יכולה עם כל הכבוד.  יגאל שמעון:

 תנסה אותי.  עדי ברמוחה:

  -לא, את לא יכולה. את יכולה רק יגאל שמעון:

 תגיד שאתה לא רוצה, אל תגיד את לא יכולה.  עדי ברמוחה:

  -אז בואי אני אלמד אותך יגאל שמעון:

 כי אתה לא יודע למה אני מסוגל.  עדי ברמוחה:

  -את יכולה בסך הכול להסתייג יגאל שמעון:

 אז תגיד את יכולה.  עדי ברמוחה:

 לסעיף.  יגאל שמעון:

 קודם כל תגיד את יכולה.  עדי ברמוחה:

ולה על פי חוק על פי דין רק לא, את לא יכולה לתת לי פתרונות, את יכ יגאל שמעון:

 להסתייג. 

 אני יכולה, אל תגיד אם זה לא על פי חוק או על פי דין.  עדי ברמוחה:

לי בעיה.  יגאל שמעון:  להסתייג מסעיף, תסתייגי מסעיפים אין 

 אבל הרגע אמרת אתה מצביע כמקשה אחת, תחליט.  עדי ברמוחה:

  -הצעות 2 יגאל שמעון:

ע עדי ברמוחה:  ם עצמך עכשיו. הא רבת 

  -עם הסעיף כמו שהוא ועם הסתייגויות שלכם יגאל שמעון:

  -תקשיב אתה עדי ברמוחה:

והיה ותצביעו עם ההסתייגויות זאת אומרת אין העברות, מבחינתי לא  יגאל שמעון:

 אמרתי כלום לא יעברו כספים, אבל תעשו מה שאתם רוצים. 

שיו מאיר, אחד אחד, אחד אחד אני יגאל אתה יודע מה, איך אמר עכ עדי ברמוחה:

 אראה לך איך אתה מעביר כסף ממקום למקום בשביל החבר'ה. 

  -יגאל, אני רוצה להזכיר לך שדנו בזה בישיבה הקודמת מאיר חלוואני:

 בושה, בושה.  עדי ברמוחה:
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 והסכמתם על חלק מהסעיפים להוריד ופתאום אין לכם איזון?  מאיר חלוואני:

 לי את זה כאן. יש  עדי ברמוחה:

 אין לכם איזון? ₪,  93,000כולה  מאיר חלוואני:

 מה קרה? ומה קרה?  יגאל שמעון:

 מה קרה?  מאיר חלוואני:

 אז אני הסברתי לך.  יגאל שמעון:

  -כן, עדיין אתה שואל אותי מאיר חלוואני:

ף עוד פעם אני אחזור ואסביר לכם. בפעם האחרונה הסכמתי לעבור מסעי יגאל שמעון:

 ..  לסעיף ואישרנו חלק ולא אישרנו.

  -₪ 700,000-בגלל שאתה מתעקש להישאר עם ה עדי ברמוחה:

  -ישבו יגאל שמעון:

 לסקר נכסים.  עדי ברמוחה:

שנייה רגע, שנייה, ואז הגזבר ישב עם הצוות המקצועי שלו, וניסה לאזן  יגאל שמעון:

א לא מצליח את התקציב, הוא לא הצליח לאזן את התקציב. ברגע שהו

לאזן את התקציב, אף אחד לא קיבל כסף, לא היו העברות וזה חוזר היום 

לפה לאישור מחדש על פי מה שהגשנו. עכשיו אני אומר לכם עוד פעם 

אתם רוצים להחזיר את הגלגל כמו שהיה, בואו נצביע. תסתייגו, נחזיר 

יה את זה חזרה לגזבר, הגזבר לא ימצא שום איזון אין כסף עד הקדנצ

לי בעיה.   הבאה, זה מה שאתה רוצה לך על זה, אין 

.  מאיר חלוואני: .  זה לא מה.

 זה מה שיקרה.  יגאל שמעון:

 הגזבר אמור למצוא כסף בהתאם להחלטת מועצת העיר.  :יעל ברזילי

.  מאיר חלוואני: .  לא, אבל זה לא מה.

 אבל זה מה שיקרה.  יגאל שמעון:

 נמצא להם תרומה. ₪,  93,000נמצא להם מממן של  עדי ברמוחה:

אנחנו רצינו את המקומות שהערנו עליהם בישיבה הקודמת ולחלקם  מאיר חלוואני:

 הסכמתם, כי רשמתם רשימה נפרדת. 

 נכון.  יגאל שמעון:

  -עכשיו זה שאתה אומר שזה צריך לחזור לבני מאיר חלוואני:

 נכון.  יגאל שמעון:

ל מאיר חלוואני: א פה, ואם הוא בחופש זה בסדר, אבל מישהו יסלח לי אלוהים והוא 

 אחר היה צריך לשבת פה ולתת תשובות, אז זה לא בסדר, זה לא בסדר. 
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 אבל עשינו את זה בפעם האחרונה.  יגאל שמעון:

.. על  מאיר חלוואני: ... את התשובות, זה ₪ מיליון  1.5אם אתה. יותר, שיישב פה מישהו

  -בסיסי לגמרי

  -שלך שמעו והקשיבו. אני אומר לכם עוד פעם את הערה יגאל שמעון:

יגאל אפשר רגע? אני לא יודע, אני לא יודע לגבי אחרים, ההסתייגויות  :אמיר כוכבי

היחידות שלי שזה דברים שאתה רוצה להגדיל ואני לא רוצה להגדיל. 

 אלה ההסתייגויות שלי. 

 לא הבנתי.  יגאל שמעון:

ף לתקציב, ואני אומר לא צריך, לא צריך דברים שאתה רוצה להוסי :אמיר כוכבי

 להוסיף את זה לתקציב. 

 אפשר להסתדר בלי.  עדי ברמוחה:

אז זה לא מוציא לך את האיזון, להיפך. מקסימום בני יחזור ויגלה שיש  :אמיר כוכבי

 לו עוד כסף. 

 יש לו יתרה.  מאיר חלוואני:

 חזר מחופשה עם עודף, בסדר?  :אמיר כוכבי

  -בסדר, כדי לא להוסיף יגאל שמעון:

  -בוא נצביע זה, בוא תשאל כל חבר מועצה מה ההסתייגויות שלו :אמיר כוכבי

 כדי לא להוסיף אתה צריך לאזן.  יגאל שמעון:

ואז תצביע על הכול, ואז את ההסתייגויות תטפל בהם, או שתצביע אחד  :אמיר כוכבי

עו נגד, ואז זה אחד, יכול להיות גם שעל ההסתייגויות שלי אחרים יצבי

 יעבור. 

אז אני אומר לך עוד פעם, אין לי בעיה תצביע על ההסתייגויות, אבל אם  יגאל שמעון:

  -אין איזון בסופו של דבר

  -מה זה אין איזון, אם אין איזון בהוצאה :אמיר כוכבי

  -אם נקבל את ההצעה שלך וזה לא יגאל שמעון:

ן :אמיר כוכבי   -ברור, אם אין איזו

 וזה לא הולך על פי האיזון.  שמעון:יגאל 

  -אם אין איזון בהוצאה :אמיר כוכבי

לא, אם אתה מקבל החלטה שיש לך הסתייגויות בסעיפים מסוימים, זה  יגאל שמעון:

 חוזר חזרה לגזברות. הגזברות תבדוק. 

  -אבל אני לא :אמיר כוכבי

 -והיה יגאל שמעון:
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יף לך להוצאה, אני מוריד לך את ההוצאה. אבל אני אומר לך אני לא מוס :אמיר כוכבי

 אני מצמצם לך, אני מאפשר לך עכשיו לרוץ עם זה ושיהיה לך עודף. 

  -דברים שרצית להגדיל הוא מוכן עדי ברמוחה:

 אתה חושב שהעירייה לא עובדת?  יגאל שמעון:

  -אני חושב שהיא עובדת מעולה :אמיר כוכבי

.  יגאל שמעון: .  אז למה אתה.

כי אני רוצה... תקציבים. אני רוצה שבני יחזור מחופש וידע שיש לו מתנה  :כביאמיר כו

תקציבית של ראש העירייה הבא. יש לו כמה מאות אלפי שקלים, אולי 

יותר, ונראה איך זה מתקדם. אז בוא נעשה₪,  250,000   -אולי 

  -ואני אסביר לך את זה עוד פעם יגאל שמעון:

.  :אמיר כוכבי .  בוא נעשה.

  -אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה גאל שמעון:י

  -את זה נעשה הסתייגויות :אמיר כוכבי

 אבל תראה מה אתה עושה.  יגאל שמעון:

 מה אני עושה? בוא תסביר לי.  :אמיר כוכבי

  -אתה מחזיר חזרה לדיון בגזברות יגאל שמעון:

 למה?  :אמיר כוכבי

  -שנייה יגאל שמעון:

 תקציב. זה במסגרת ה :אמיר כוכבי

 תקשיב לי עוד פעם.  יגאל שמעון:

 מה שמאושר מאושר ומה שלא לא, נדחה אחרי הבחירות.  :אמיר כוכבי

 עוד פעם, אני מסביר עוד פעם.  יגאל שמעון:

  -מה שמאושר מאושר :אמיר כוכבי

 לא, אתה לא יכול.  יגאל שמעון:

  -ומה שלא לא :אמיר כוכבי

 אי אפשר.  יגאל שמעון:

 אחרי הבחירות.  :יאמיר כוכב

 אי אפשר.  יגאל שמעון:

 למה?  :אמיר כוכבי

  -כי אתה מחזיר חזרה לדיון אצל הגזבר יגאל שמעון:
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 שום דיון, הוא בחופש.  :אמיר כוכבי

  -תקשיב שנייה נו, אתם עונים לי יגאל שמעון:

 אבל אני לא מגדיל לך את ההוצאה. :אמיר כוכבי

 . עוד פעם זה לא קשור יגאל שמעון:

 למה?  :אמיר כוכבי

כי הפרוצדורה היא כזו, אתה משנה את התקציב, זה חוזר לגזברות,  יגאל שמעון:

  -הגזברות מכנסת את ועדת הכספים, ואז אתה מחזיר את זה חזרה לכאן

  -ואז אתם מאשרים את זה מאיר חלוואני:

 שזה תיקון עם איזון.  יגאל שמעון:

 אין בעיה.  :אמיר כוכבי

עכשיו אם אתה אומר לי שזה מה שאתה רוצה, זה אומר שההצעה שלך  ן:יגאל שמעו

 . 2019היא תידון בפברואר 

  -אני לא אומר שאתה מטעה בכוונה :אמיר כוכבי

 זה מה שאתה רוצה, אין לי בעיה אמיר.  יגאל שמעון:

  -אני לא אומר שאתה מטעה בכוונה :אמיר כוכבי

 האמת.  אני לא מטעה, אני אומר את יגאל שמעון:

ובטח לא משקר, אבל אני אומר שממרום ניסיונך כסגן ראש עירייה  :אמיר כוכבי

  -ממלא מקום חבר מועצה וחבר בכל מיני ועדות כלכליות

 חבר שלך.  יגאל שמעון:

וחבר שלי, אתה פשוט טועה, זה לא עובד ככה, אנחנו לא מוסיפים  :אמיר כוכבי

  -ום יהיה להם רווחלהוצאה, אנחנו מורידים מההוצאה, מקסימ

  -אני לא מדבר על זה עוד פעם אני מדבר יגאל שמעון:

.. יאזנו את זה.  :אמיר כוכבי . 

 אני מדבר על פרוצדורה, על פי דיון.  יגאל שמעון:

 את הדברים שאתה רוצה על פי דין, על פי דין.  :אמיר כוכבי

  -נות היוםאני מסביר לך עוד פעם, על פי דין. אתה רוצה לש יגאל שמעון:

 על פי דין.  :אמיר כוכבי

 את ההעברות מסעיף לסעיף.  יגאל שמעון:

 על פי דין אני רוצה לשנות את סעיפי ההוצאה.  :אמיר כוכבי

 יפה, ואז מה קורה?  יגאל שמעון:
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  -לצמצם אותם לא להוסיף :אמיר כוכבי

 ואז מה?  יגאל שמעון:

 לא להגדיל.  :אמיר כוכבי

 בעיה, אתה צודק.  אין לי יגאל שמעון:

 זהו, זה מה אני רוצה.  :אמיר כוכבי

 ואז מה קורה?  יגאל שמעון:

 מה קורה?  :אמיר כוכבי

  -חוזר לגזברות יגאל שמעון:

  -מצוין, וברבעון הבא :אמיר כוכבי

  -מכינים הצעה חדשה יגאל שמעון:

 וברבעון הבא הם יצטרכו לאזן את הרווח.  :אמיר כוכבי

  -יהשני יגאל שמעון:

 למה שנייה?  :אמיר כוכבי

 ואז מכינים הצעה חדשה, זה צריך לחזור חזרה לכאן.  יגאל שמעון:

מנכ"ל של רשות... אני לא מבין כלום, אבל תראה כמה מנכ"לים אומרים  :אמיר כוכבי

  -שאני צודק, יאללה יגאל תשחרר קדימה

 מי צודק?  יגאל שמעון:

 בוא נתקדם.  :אמיר כוכבי

 יגאל אני רוצה להזכיר לך שזה ועדת הכספים, יגאל.  ני:מאיר חלווא

אני נותן לך עוד פעם טיפ, נותן לך טיפ. אם אתם חושבים שזה יעבור  יגאל שמעון:

 ויקבלו כסף, אין סיכוי. 

  -יגאל, אני מזכיר לך שישבנו בוועדת הכספים מאיר חלוואני:

מועצה טרי, אני אסביר לך מה רגע, רגע, יגאל אמר עכשיו, בוא אתה חבר  :אמיר כוכבי

  -יגאל עשה עכשיו

 צעיר, צעיר.  עדי ברמוחה:

 צעיר, צעיר.  :אמיר כוכבי

 ולא מנכ"ל של אף חברה.  מאיר חלוואני:

ו :אמיר כוכבי   -אני אסביר לך מה יגאל עשה עכשי

 יגאל שמעון, יגאל שמעון.  יגאל שמעון:

 בעגה הפוליטית זה נקרא לאיים.  :אמיר כוכבי
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 איים.  איר חלוואני:מ

 איים, איים. שם איום על השולחן.  :אמיר כוכבי

  -רק אני רוצה להזכיר לו מאיר חלוואני:

.  :אמיר כוכבי .  מה היה.

  -אמיר יגאל שמעון:

לא, לא, רגע, הוא חבר מועצה צעיר אני צריך להסביר לו, אני רוצה רגע  :אמיר כוכבי

 להסביר. 

 יו למה... לא רוצה את הישיבות האלה. אני רק מבין עכש :יגאל הררי

  -אני אגיד לך ואני אגיד לך :אמיר כוכבי

 כל הילדים האלה עכשיו עושים עלינו פוליטיקה של גרוש וחצי.  :יגאל הררי

הנה עוד אחד. אמרתי שמישהו אחר איים, אז הוא קפץ. בוא אני אגיד לך  :אמיר כוכבי

  -ככה

 עיה. זה לא יעזור... מה הב :יגאל הררי

 

תקשיב, הוא בא ואומר פתאום זה לא אי אפשר כלכלית, פתאום הוא  :אמיר כוכבי

. אותנו לא יעבור מה שאנחנו  פשוט אמר: פשוט לא יהיה, זאת אומרת..

 רוצים, נתקע את זה אחר כך. 

  -אמיר כוכבי יגאל שמעון:

  -יגאל, די לאיים על התושבים, די לאיים על התלמידים יגאל שמעון:

  -בוועדת הכספים הקודמת ר חלוואני:מאי

 די.  :אמיר כוכבי

אני רוצה להזכיר לך שבוועדת הכספים הקודמת אתה כחבר ועדה הסכמת  מאיר חלוואני:

בהמשך המדידה, הסכמת ₪  700,000עם זה שאין צורך עכשיו להשקיע 

עם זה. ואני חושב שזה סעיף שיכול להשאיר אותנו בהרבה עודף. חכו רגע 

  -ות ראש עיר חדשהלמדיני

 קודם כל אני מסכים איתך.  יגאל שמעון:

  -ובואו נשים את הכסף הזה בצד מאיר חלוואני:

  -אמרת הרגע עדי ברמוחה:

בוא נשים את הכסף הזה בצד. אני בטוח שחשבת בהיגיון לא סתם, אני  מאיר חלוואני:

 רק מזכיר לך. 

  -יגאל גם הסכמנו בישיבה הקודמת נדב דואני:
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 מזכיר את זה.  ר חלוואני:מאי

 האלה לא יעלו, והם שוב... ₪  700,000-שה נדב דואני:

 לא חבל על הכסף עכשיו?  מאיר חלוואני:

 והם מופיעים.  עדי ברמוחה:

 שוב מופיעים למרות שסיכמנו שזה לא יופיע.  נדב דואני:

 מה זה של המדידות?  כנרת א. כהן:

 כן.  נדב דואני:

זיני יהיה לו יחזו מאיר חלוואני:  יותר. ₪  500,000ר בני 

  -יגאל בסופו של דבר :נוה גור

 -אז זה מופיע, אז בואו ניקח עדי ברמוחה:

 )מדברים יחד(

 האלה לתמר. ₪  700,000-למה אתה יכול להעביר את ה :אמיר כוכבי

לא, לא, תעשה איתם מה שאתה רוצה, אבל יש עודף לבני, שבני יחזור.  מאיר חלוואני:

 הגזבר יבוא יחליט. בני 

 יגאל, קוראים לדבר הזה סדרי עדיפויות, בוא נדבר על זה שנייה.  :נוה גור

 אני אסביר לכם עוד פעם.  יגאל שמעון:

 לא, לא, תן לי משפט בבקשה.  :נוה גור

אני חייב לומר לכם, אני לא השתתפתי באף חוג בית שלכם, באף חוג בית,  יגאל שמעון:

יים בעיר הזאת? אני לא מבין אתכם בחיי נו, אבל תקשיבו אתם לא ח

אתם יושבים בחוגי בית פסטיבל מספרי סיפורים, בטח מי יודע מה אתם 

 מספרים להם שם, תביאו את יוסי אלפי, אבל תבינו יש עיר מנהלים עיר. 

 אתה מסכים? ₪  700,000-יגאל, על ה נדב דואני:

  -אני מסכים לדבר אחד יגאל שמעון:

 הגדלה? ₪  700,000-אפשר להוריד את ה נדב דואני:

  -תקשיב יגאל שמעון:

.  נדב דואני: .  רגע, רק תענה.

  -בכדי שזה ייקרה אין לי בעיה, זה צריך לחזור יגאל שמעון:

 זה לא נכון... לא נכון.  נדב דואני:

 לא נכון.  עדי ברמוחה:

 ... של היועץ המשפטי לעניין הזה?  :יעל ברזילי
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 הרגע שאלתי גם אותך.  אני עדי ברמוחה:

  -מה הפרוצדורה יגאל שמעון:

  -זאת הייתה השאלה עדי ברמוחה:

  -אין בעיה, אז תשאלו את אבידע. היה ואנחנו לא מאשרים סעיף מסוים יגאל שמעון:

 בואו נשאל אם זה צריך לחזור חזרה לוועדה.  נדב דואני:

.  10יגאל, לפני  עדי ברמוחה:  דקות זאת השאלה ששאלתי

.. יש פה יועץ משפטי שרוצה לענות.  :יגאל הררי . 

  -אבידע, האם אם נעשה שינויים כרגע בהעברה מסעיף לסעיף נדב דואני:

 הוא עונה, הוא עונה.  :יגאל הררי

 האם נצטרך לחזור לוועדת כספים לאשר את זה פעם נוספת.  נדב דואני:

באישור המועצה רשאי לפקודת העיריות... "ראש העירייה  211סעיף  :דע שדהאבי

להעביר בכל שנה שהיא כספים מסעיף הוצאה אחד שבתקציב למשנהו, 

ובלבד שההוצאה שהורשתה על ידי העברה כאמור איננה בניגוד לפקודה 

או לכל דין אחר, ואין עוברים על סך כל ההוצאות שבתקציב ובתקציב 

 המילואים שאושרו."

 )מדברים יחד(

 יבו. תקשיבו נו, תקש יגאל שמעון:

סעיף ב' אומר: "על אף האמור בסעיף קטן )א(, העברת כספים כאמור  :דע שדהאבי

באותו בסעיף קטן בעירייה איתנה אינה טעונה אישור השר, ובלבד 

שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה, שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור 

 גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים." 

 ולה, מעולה. מע עדי ברמוחה:

 ואז מה קרה? ואז מה קרה?  יגאל שמעון:

  -רגע עדי ברמוחה:

  -אז אני אסביר לכם מה קרה יגאל שמעון:

  -לא, לא, לא עדי ברמוחה:

  -בישיבה האחרונה יגאל שמעון:

  -לא, לא, אנחנו נוריד עדי ברמוחה:

  -בישיבה האחרונה העברתם מסעיף לסעיף יגאל שמעון:

.. וה עדי ברמוחה:  גזבר.

 וביטלתם סעיפים חזר לגזבר, הגזבר בדק... שיש פגיעה בתקציב.  יגאל שמעון:
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 ₪.  700,000-כי אתם התעקשתם על ה עדי ברמוחה:

 לא.  יגאל שמעון:

  -אבל אתם עדי ברמוחה:

 לא.  יגאל שמעון:

. נדב דואני: . .  יגאל זה מאוזן, יגאל כרגע זה מאוזן

 )מדברים יחד(

 להוריד, זהו, זהו. ₪  700,000-בסעיף אחד את ה אפשר עדי ברמוחה:

.. ה נדב דואני: .-230,000  .₪ 

  -קבע הגזבר יגאל שמעון:

  -₪ 700,000-תוריד את ה עדי ברמוחה:

  -קבע הגזבר יגאל שמעון:

 יגאל אתה לא נוגע באף סעיף.  עדי ברמוחה:

  -תקשיבי לי, אני לא אוריד כלום. קבע הגזבר ואמר יגאל שמעון:

 יגאל, תגיד שמראש לא רצית להעביר כסף.  עדי ברמוחה:

תקשיבי לי, קבע הגזבר ואמר ברגע שאני מוריד סעיף מסוים, זה פוגע  יגאל שמעון:

 בהכנסות של העירייה. 

 חבל שאתה ממשיך את מדיניות ראש העיר.  עדי ברמוחה:

  -זה פשוט גלגל שמטיל יגאל שמעון:

 ודשיים לפני. חבל, חבל, אנחנו ח עדי ברמוחה:

 על כל הסעיפים האחרים.  יגאל שמעון:

 חבל.  עדי ברמוחה:

 מה לעשות.  יגאל שמעון:

 אתה רוצה להתחיל לעבור?  נדב דואני:

 אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

 אז קדימה.  נדב דואני:

תיתנו את ההסתייגויות שלכם, אני אומר לכם עוד פעם, תצביעו על  יגאל שמעון:

  -שלכםההסתייגויות 

 תצביע.  עדי ברמוחה:

 תהיו בעד תעשו. אני אומר לכם אתם פוגעים בבית ספר תמר.  יגאל שמעון:

 אתה פוגע.  עדי ברמוחה:
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 אתם פוגעים בבית ספר תמר.  יגאל שמעון:

 אתה פוגע, אתה, אתה.  עדי ברמוחה:

 וחבל לכם, אתם פוגעים.  יגאל שמעון:

יג עדי ברמוחה:   -אל שמעוןאתה יגאל שמעון, אתה 

 אתם רק מקשקשים ולא אומרים את האמת.  יגאל שמעון:

  -זה לא יכול להשתנות בשנייה עדי ברמוחה:

 וחבל.  יגאל שמעון:

  -אתה פוגע עדי ברמוחה:

 בישיבה האחרונה רציתי לעזור להם, אתם לא רוצים לעזור להם.  יגאל שמעון:

 אתה לא רוצה באמת.  עדי ברמוחה:

 שה תגידו את ההסתייגויות. בבק יגאל שמעון:

 אם היית רוצה זה היה יכול להשתנות כאן ועכשיו.  עדי ברמוחה:

 תביאי את ההסתייגויות שלכם.  יגאל שמעון:

  -ההסתייגות הראשונה :אמיר כוכבי

 אמיר כוכבי הסתייגויות כן.  יגאל שמעון:

. :אמיר כוכבי .   -אני אשמח.

 איזה סעיפים.  יגאל שמעון:

 . 15סעיף  :יאמיר כוכב

 איזה?  יגאל שמעון:

תקציב של שכירות משרדים חלופיים אגף תרבות לתקופה של שיפוצים  :אמיר כוכבי

 במשרדים. מתי זה קורה? איזה משרדים הם עוברים? 

אני בטוח שאתה תסגור את התרבות איך שאתה תהיה ראש עיר, אין לי  יגאל שמעון:

 ספק. 

  -תם שם יותר מידיבוא נגיד שלא אישר :אמיר כוכבי

ן  יגאל שמעון: אין לי ספק, אתה הראשון שתסגור את אגף התרבות, אתה הראשו

 שסוגר. 

 בוא תגיד מה אתה משפץ.  :אמיר כוכבי

 מה עוד?  יגאל שמעון:

  -לא, לא, תגיד מה אתה משפץ, אם זה :אמיר כוכבי

 אבל הייתם בוועדת כספים, תשאל את השאלות.  יגאל שמעון:
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  -לא הייתי בוועדת כספים, אני לא חבר בוועדת כספים. יש פה אבי :כביאמיר כו

. יגאל שמעון:  אבי קמינסקי

לשיפוצים באגף תרבות לצורך שכירת משרדים חדשים בזמן ₪  70,000 :אמיר כוכבי

 השיפוץ, אגף תרבות עובר לאן שהוא? 

 אמורים לעבור... המשרדים  :אבי קמינסקי

 מתי?  :אמיר כוכבי

 אין לי מושג.  :מינסקיאבי ק

 כשיאשרו את התקציב.  יגאל שמעון:

אוקיי, יש תשובה אחרת מלבד אין לי מושג של סמנכ"ל חינוך ותרבות  :אמיר כוכבי

 לעירייה? 

 כי אין לנו תקציב.  יגאל שמעון:

 לא, זה לא קשור לתקציב.  :אמיר כוכבי

יגיד לך יגאל שמעון:   -בטח שזה קשור. מה 

 70,000ז אפשר להעביר את הדבר הזה לקדנציה הבאה, אם אין מושג. א :אמיר כוכבי

 . 15הסתייגות ראשונה סעיף ₪ 

 אוקיי.  יגאל שמעון:

 ק פה? יבלומנשט 32סעיף  :אמיר כוכבי

 כן פה.  :לומנשטיקצביקה ב

לפינוי פסולת מנוף. אתה יכול להסביר? כאילו אני ₪ הפחתה של מיליון  :אמיר כוכבי

 ול להסביר, אני מבקש שתסביר. בטוח שאתה יכ

  -יצאנו למכרז חדש :לומנשטיקצביקה ב

 . 32אמיר סעיף  יגאל שמעון:

 רגע, הוא מסביר.  :אמיר כוכבי

 . 33אמיר, תסתכל על  עדי ברמוחה:

יש הסבר, יצאנו למכרז חדש עם שיטת עבודה שונה, לא פינוי  :לומנשטיקצביקה ב

רדנו את המכרז הקודם שהוא היה באזורים אלא פינוי על פי משקל, והפ

עשינו הפרדה של פינוי גזם ₪, מיליון  ₪14, מיליון  15-יקר בסביבות ה

ופסולת באמצעות מנופים, ותחנת מעבר בנפרד. השילוב של המכרז הזה 

 2-החלוקה של המכרז לשניים יצרה מצב שקיבלנו מכרז זול יותר בכ

נשאר עודף של ₪, יון לכן אנחנו תגברנו את הניקיון במיל₪. מיליון 

מכרזים  2שנצטרך לתגבר אותו במקומות אחרים, לדוגמא ₪, מיליון 

דונם  30-אחרים. יש הגדלה של שטחים במהלך השנה בגינון, בסביבות ה
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.. בתי ספר   -שהם מטופלים, כמו.

 אני רואה פה הגדלה בקבלן אשפה פינוי.  :אמיר כוכבי

  -ר שקמים, וסתיו, לרבות בית הספ2יש  :לומנשטיקצביקה ב

 ותמר.  חנה גולן:

ותמר, והניקיון של תמר והניקיון של שקמים, כל זה הולך  :לומנשטיקצביקה ב

  -לגבי פינוי אשפה ביתית₪. מהמיליון 

 למה אתה לא אומר את זה? ₪, אז הנה... מיליון  :אמיר כוכבי

ן  :לומנשטיקצביקה ב חלק קטן מתוך זה ₪, לטובת ניקיון, זה חלק מסוים. לא מיליו

ותגבור של פינוי אשפה ביתית. גם שם חסכנו כסף, אך ₪. המיליון 

הסתבר שהעיר גדלה, כל הבתים הגדולים החדשים נכנסו בפנים, צריך 

לפנות אותם וזה עולה, אז נוצר מצב שהיינו צריכים לתגבר במחצית 

וזה בא על חשבון הפחתה ₪.  400,000-500,000השנייה של השנה בעוד 

 אחד מול השני.  0ום אחר, האיזון בשפ"ע נמצא על במק

 כלומר זה בין הסעיפים במחלקות.  נדב דואני:

 כן.  :לומנשטיקצביקה ב

 אוקיי, למה אתה עוד מסתייג?  יגאל שמעון:

לא, אז אין לי הסתייגות, אבל אני כן שואל בהמשך לדבר הזה, כאילו יש  :אמיר כוכבי

 נו מקטינים דווקא את הסעיף הזה. מכת יתושים די רצינית, איך אנח

 שנים.  5-קודם כל, כשאני עושה את המאזן של ה :לומנשטיקצביקה ב

.  :אמיר כוכבי .  אני מבין שזה תשלום לאיגוד, זה לא.

ב :לומנשטיקצביקה ב דרכים. האחד יש לנו מדביר  2-שנייה, אנחנו נלחמים ביתושים 

  -שלנו שעושה ניטור

 אחריהם אחד אחד לדעתי.  ראש העיר רודף :נוה גור

שנים אחרונות, יש ירידה ברמת  5שנייה, קודם כל אם אני לוקח  :לומנשטיקצביקה ב

 היתושים בשנה הזאתי. 

 יש מגיפה עכשיו.  :יעל ברזילי

.  :לומנשטיקצביקה ב . לא, לא... קדחת הנילוס קודם כל לא באזור שלנו, קדחת הנילוס.

  -של יתוש מסוים שהוא

 עדיין יתוש.  :יעל ברזילי

אין הגדלה מבחינת תלונות, מבחינת תלונות תושבים יש ירידה  :לומנשטיקצביקה ב

 בתלונות לעומת שנים עברו, וזה המדידה שלי. 

 לא צריך לחכות שהקדחת תגיע, אפשר גם למנוע.  :יעל ברזילי
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, בואו נתחיל, זה לא מהשנה, 1994-הקדחת הייתה כל השנים מ :לומנשטיקצביקה ב

מתו דרך אגב,  5שנים  3אנשים מבוגרים נפגעו ומתו לפני  2גלל שהשנה ב

  -מובנים 2-, אז כרגע... המלחמה היא ב3והשנה רק 

 אז מה נמות מיתושים.  :יעל ברזילי

.  :לומנשטיקצביקה ב . . מקדחת הנילוס. אבל זה לא אומר שלא חולים במחלות אחרות. 

ים, יש לנו מנטר שלנו אותם גם קדחת הנילוס. לגבי המלחמה ביתוש

שיוצא על פי תלונות מוקד לאזורים מוכי יתושים. האזורים מוכי 

היתושים לאו דווקא בגלל העירייה, יכול להיות חצר פרטית שלמטה 

מתחת לעציץ יש מים עומדים, רק אחד שיש מים עומדים בנוסף לעשבייה 

ושים, לא יש גידול ודגירה בשביל יתושים. השני אנחנו חברים באיגוד ית

 15יתושים אלא זה איגוד ערים דרום השרון של כל האזור, בו חברים 

יישובים ביניהם הוד השרון שמשלמים באופן יחסי את החלק על פי מספר 

תושבים. החלק שלנו הוא די קטן, הוא נדמה לי השביעי או שמיני בתוך 

יישובים, כי היתושים הם לאו דווקא בעיר. עם  15המכלול של אותם 

עושים את הניטור הסביבתי מסביב לעיר בגבולות העיר, בנחלים 

שעוברים בעיר, מתחילים אי שם ועוברים ונגמרים אי שם בירקון, לא 

דרכנו, הם עושים את הפעילות ניטור, הדברה, איתורים ואיתור מוקדים 

ביתיים שמטופלים. החלק שלנו אמרתי הוא יחסית על פי גודל התושבים, 

 ו מתוך האיגוד. אנחנו חלק ממנ

 תודה, כן אמיר סיימת?  יגאל שמעון:

 לא, לא.  :אמיר כוכבי

 כן.  יגאל שמעון:

 לא, צביקה תודה איתך נראה לי סיימנו.  45סעיף  :אמיר כוכבי

 . 45אוקיי, גם סעיף  יגאל שמעון:

 סליחה.  44לא, הסבר מה זה,  :אמיר כוכבי

 מה כתוב שם?  יגאל שמעון:

 תפות עצמית תביעות פיתוח. השת :אמיר כוכבי

  -השתתפות עצמית יגאל שמעון:

 תביעות פיתוח סעיף חדש.  :אמיר כוכבי

 ₪. סעיף חדש מיליון  עדי ברמוחה:

  -מה :אמיר כוכבי

תביעות ביטוח, אנחנו העירייה יש לנו חברת ביטוח שאנחנו בפוליסה  יגאל שמעון:

  -₪ 60,000מחויבים בהשתתפות עצמית של בערך 
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 לא, אבל למה ההפרדה לתביעות פיתוח?  :יר כוכביאמ

 תביעות שתובעים אותנו.  יגאל שמעון:

 יש תביעות בקנה?  עדי ברמוחה:

 תביעות משפטיות שתבעו אותנו.  יגאל שמעון:

  -אבל זה לא :אמיר כוכבי

 ₪. אבל זה מיליון  עדי ברמוחה:

 אה פיתוח אתה מדבר סליחה.  יגאל שמעון:

 תוח. פי :אמיר כוכבי

 חשבתי ביטוח.  יגאל שמעון:

 זה ביטוח.  :אמיר כוכבי

.  :יוכי נחמן .  זה תביעות ביטוח.

 ₪. זה סעיף חדש של מיליון ₪. וזה מיליון  עדי ברמוחה:

 השתתפות עצמית מה? ₪ מיליון  :אמיר כוכבי

 מה יש איזה שהיא תביעה באופק?  עדי ברמוחה:

.  יוכי נחמן: .  יש תביעות.

 אבל למה זה נפרד?  :אמיר כוכבי

 נדרשת למימון של ההשתתפות העצמית.  יוכי נחמן:

 למה זה נפרד מביטוח רגיל של העירייה?  :אמיר כוכבי

 ולמה זה חדש?  עדי ברמוחה:

 כי זה תביעות כנגד הפיתוח.  יגאל שמעון:

. :אמיר כוכבי .  יש ביטוח.

העירייה נדרשת  יש תביעות שחברת הביטוח משלמת את התביעה, אבל יוכי נחמן:

להשתתפות עצמית,... ההשתתפות העצמית שלה, וזה מימון בגובה 

 ההשתתפות העצמית לתביעות במהלך כל השנה, לא תביעה מסוימת. 

 ₪? זה לא היה עד היום אבל? אז איך החלטתם שזה מיליון  עדי ברמוחה:

.  יוכי נחמן: .  ... וההחלטה היא להעביר.

 בתקציב השוטף?  עדי ברמוחה:

 כן, אבל במימון מקרנות פיתוח.  יוכי נחמן:

ן :אמיר כוכבי   -יש הפרדה בי

 בתקציב השוטף מימון מקרנות פיתוח? עדי ברמוחה:
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 אבל תמיד זה ככה.  אביבה גוטרמן:

 בסדר, אבל זה סעיף חדש.  עדי ברמוחה:

 לא, זה לא סעיף חדש.  אביבה גוטרמן:

 כתוב זה סעיף חדש.  עדי ברמוחה:

 היא העבירה.  טרמן:אביבה גו

 זה סעיף חדש, סעיף חדש.  עדי ברמוחה:

 מה יגאל תספר גם לנו.  :אמיר כוכבי

.  יוכי נחמן: .  זה סעיף חדש גם.

.  :חיים שאבי .  הוא מתייעץ עם אנשים שמבינים.

 עם אנשים שמה?  :אמיר כוכבי

 מה?  יגאל שמעון:

 -מה ההבדל :אמיר כוכבי

שות העיר. אנחנו פה מדברים איתו, כי בסך הכול ... פה מועמד לרא יגאל שמעון:

 מתייעץ בסדר, מה לעשות. 

תגיד יש הבדל בין תביעה נגיד, הבן אדם הלך ברחוב ישן לא צעיר, נפל  :אמיר כוכבי

תובע את העירייה. יש הבדל בין זה לבין בן אדם שהולך ברחוב צעיר 

 ונופל. למה התביעה פיתוח? לא הבנתי. למה ההפרדה?

 זה נושא פיתוח.  נחמן: יוכי

מה זה נושא פיתוח? פיתחו שכונה, זה לא קרה בעירייה, אבל בנו שכונה  :אמיר כוכבי

שנים אחרי  5בתים, אין תשתיות, בן אדם נופל זה פיתוח? גם  2,500של 

 שאוכלסה? 

 כן.  יוכי נחמן:

 למה זה לא היה עד היום? למה מפרידים?  :אמיר כוכבי

 זה סעיף חדש.  בדיוק, עדי ברמוחה:

 )מדברים יחד(

 טוב, אני מקבל את מה שיוכי אומרת.  :אמיר כוכבי

 אוקיי תודה.  יגאל שמעון:

 רגע לא סיימתי.  :אמיר כוכבי

 נו אמיר נו, ריטה עוד חצי שעה.  יגאל שמעון:

לא סיימתי. אני אעשה הכול כדי לא להיות בהופעה של ריטה. אני לא  :אמיר כוכבי

  -יך עד כמה אני אעשה הכול כדי לא לראותחושב שאתה מער



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    47 
 

 קשה לו לראות את זה, קשה לו.  :חיים שאבי

 טוב.  יגאל שמעון:

 יגאל, תרשום הסתייגות, אחרי זה שיסבירו לי מה זה.  72סעיף  :אמיר כוכבי

 אוקיי. לא, אנחנו נצביע על ההסתייגויות שלך. מה עוד?  72 יגאל שמעון:

. השתתפות... קט רגל, מי 72אני רוצה הסבר על סעיף  אתה יודע מה :אמיר כוכבי

אחראי על קט רגל בעיר? זה אתה איציק? אוקיי, אז כדורגל. השתתפות 

 מישהו רוצה להסביר? ₪, ופעילות כדורגל הגדלה רבע מיליון 

מה שמעבירים, מה שאישרנו את מחלקת הנוער, מה שאישרנו פעם  יגאל שמעון:

  -טוב חברים שעברה ולא הצלחנו ליישם.

 לא, לא, לא.  :אמיר כוכבי

 זה אישרנו רק פשוט אי אפשר, בגלל חוסר איזון זה לא עבר. כן אמיר.  יגאל שמעון:

 לא הבנתי, תסביר לי.  :אמיר כוכבי

 מדובר על תקציב למחלקת הנוער, מה לא הבנת?  :חיים שאבי

מר שזה כבר עבר אז לא, את מה שהוא אמר עכשיו לא הבנתי. אם הוא או :אמיר כוכבי

 זה כבר עבר. 

בישיבה הקודמת זה עבר אצל לא היה איזון, כמו שעתיד לא להיות פה  :חיים שאבי

וזה יחזור לשנה הבאה.   עכשיו 

  -אבל לא החזרת את כל מה שהיה :אמיר כוכבי

 גם הכדורגל לא יקבל קוד, אל תדאג.  :חיים שאבי

י, די תירגע. מדגדג לך יותר מידי. לא חזר אבל גם זה לא היה, שאבי, שאב :אמיר כוכבי

 הכול. 

 יש לך הסתייגות?  יגאל שמעון:

 לא חזר הכול.  :אמיר כוכבי

 לאן?  יגאל שמעון:

 כל מה שהיה בישיבה קודמת זה מופיע פה?  :אמיר כוכבי

 חזר כן.  יגאל שמעון:

 כן, כן.  עדי ברמוחה:

 חזר, חזר.  :חיים שאבי

  -הסברתי לך יגאל שמעון:

 זה כנראה יגיע לישיבה הבאה.  :חיים שאבי

הסברתי לך, ניסינו לעשות איזון תקציבי אחרי שוויתרנו הגזבר הוציא  יגאל שמעון:
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אפשרויות או לא לבצע את  2חוות דעת שיש בעיה בתקציב, ואז יש לו 

העברות או להחזיר את זה לדיון כמו שאנחנו מחזירים את זה היום, ואני 

עם, זה מה שיקרה בפעם הזו. אם יהיה חוסר איזון אומר לכם עוד פ

תקציבי, חוות דעת של הגזבר שלא ניתן להעביר כספים, ולא יעבירו 

כספים, אבל לא משנה. תדברו איתי בעוד חודשיים, תגידו חבל שלא 

 העברנו. כן אמיר, עוד משהו? 

 ₪?  700,000-אז מה עם ה :אמיר כוכבי

  בסוף אני אענה לך. יגאל שמעון:

 טוב.  :אמיר כוכבי

 טוב? כן.  יגאל שמעון:

 אני?  עדי ברמוחה:

 כן.  יגאל שמעון:

,  עדי ברמוחה: ההסתייגויות שלי, קודם כל אני רוצה הסבר, לא יודעת אם אני אסתייג

הגידול נובע מפרויקט ₪,  21,000מחלקת שומה תוספת של  21סעיף 

קציב. אז מי בונה מדידות שהשפעתו בסעיף זה הוערכה בחוסר בבניית ת

 תקציב לא מאוזן אני או אתם? 

.  יגאל שמעון:  לא הבנתי, לא הבנתי

 לא הבנת?  עדי ברמוחה:

  -ישבת בוועדת כספים יגאל שמעון:

 אז אני לא ישבתי בוועדת כספים.  עדי ברמוחה:

 למה את לא שואלת את השאלות האלה.  יגאל שמעון:

 היא לא בוועדת כספים.  נדב דואני:

 אני לא בוועדת כספים.  ברמוחה: עדי

 אסור לה לשבת בוועדה.  נדב דואני:

 אני לא מורשית, אין לי אישור כניסה.  עדי ברמוחה:

 היו"ר לא מרשה לה.  נדב דואני:

 היו"ר לא מרשה לי.  עדי ברמוחה:

 ... פיטרו סגן בגללך, מה את רוצה.  :חיים שאבי

 עה לו. היו"ר לא מרשה לי, אני מפרי עדי ברמוחה:

 אוקיי עדי.  יגאל שמעון:

 מחלקת שומה עבודות קבלניות.  23, 21אז  עדי ברמוחה:
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 זה פשוט פקידה שצריכה להיות.  יגאל שמעון:

פרויקט מדידות, תשים לב פרויקט מדידות כמה כסף אתם רוצים על  עדי ברמוחה:

  -₪ 55,000זה עוד ₪  21,000זה פה ₪  700,000-פרויקט מדידות. זה ה

  -קודם כל את צודקת, אבל את יודעת יגאל שמעון:

  -ועוד אנחנו נחפש ונמצא עוד קצת כספים שקשורים עדי ברמוחה:

  -שנים לערוך 5את יודעת שמשרד הפנים מחייב כל  יגאל שמעון:

  -ואז אתה תבנה לי איזה שהוא סעיף חדש עדי ברמוחה:

 זה הכול על פי דין אנחנו פועלים.   יגאל שמעון:

 די, די, יגאל.  די ברמוחה:ע

 תאמיני לי.  יגאל שמעון:

ואז תבנה עוד איזה שהוא סעיף חדש שקוראים לו השתתפות עצמית  עדי ברמוחה:

  -שאנחנו לא הכרנו לפני כן₪ תביעות פיתוח מיליון 

 הוא עכשיו דיבר על זה אמיר.  יגאל שמעון:

  -ה שאנחנו רוצים איתומקסימום נקטין אותו נגדיל אותו, נעשה מ עדי ברמוחה:

 אז מה ההסתייגויות שלך?  יגאל שמעון:

 ... פשוט יוצא משוטף.  חנה גולן:

 אז תגידי לי את הסעיפים.  יגאל שמעון:

רגע, אני אגיד לך בסוף מה ההסתייגויות שלי, בסדר? אחרי שתיתן לי  עדי ברמוחה:

ש גם יש אחזקת גינות ציבוריות, האם בתקציב הזה י 51הסבר. סעיף 

 כסף לאגם בנוסף לאחזקה? 

 לא.  יגאל שמעון:

  -380זה  עדי ברמוחה:

.  :לומנשטיקצביקה ב . . נגיעה,  באגם אין 

נגיעה.  עדי ברמוחה:  באגם אין 

 כן עדי.  יגאל שמעון:

 . 69אוקיי שאלתי. מ. קהילתי ציוד סעיף  עדי ברמוחה:

 נו?  יגאל שמעון:

 מה זה?  עדי ברמוחה:

 ז קהילתי. מרכ יגאל שמעון:

 מרכז קהילתי.  חנה גולן:
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 למה? ₪  120,000אני יודעת שזה מרכז קהילתי הקטנה של  עדי ברמוחה:

 ציוד.  חנה גולן:

 כן אבל הקטנה.  עדי ברמוחה:

 למה פחות? למה הקטנה?  נדב דואני:

 הקטנה.  עדי ברמוחה:

  -אם קנו בשנה שעברה ואין צורך תקצבנו יותר חנה גולן:

 לא, לא חנה, את לא קוראת את ההערה שכתובה פה.  ה:עדי ברמוח

 אני לא יודעת באיזה סעיף את.  חנה גולן:

 . 69, סעיף 69אז אני אמרתי  עדי ברמוחה:

 מה כתוב בהערה?  יגאל שמעון:

ייעוד של הסעיף, מה זה אומר?  עדי ברמוחה:  שינוי 

ל חנה גולן:  משהו אחר. בסדר גמור, לא צריך את הכסף למ. קהילתי, צריך 

 למה?  עדי ברמוחה:

בסך הכול הרי תקצבו בכל מיני סעיפים, הורידו פה הוסיפו שם, הורידו  חנה גולן:

 זה הוסיפו פה. 

  -אתה שומע את התשובות, הוסיפו פה הורידו שם עדי ברמוחה:

ן חנה גולן:   -אבל זה נכו

  -אבל חנה עדי ברמוחה:

 אבל אין צורך.  חנה גולן:

  -חנה שנייה, חנה עדי ברמוחה:

.. זה לפי צורך עדי.  חנה גולן:  אבל.

 חנה שנייה.  עדי ברמוחה:

 זה לא סתם.  חנה גולן:

  -הורידו פה הוסיפו שם הורידו פה הוסיפו שם עדי ברמוחה:

.  חנה גולן: .  אבל לא.

 ₪?  45,000שים לב, רזרבה לתמיכות למה הורדתם  עדי ברמוחה:

  -לטת, חכי, חכי, ינואר אני רוצה להראות לךהישיבה הזאת מוק יגאל שמעון:

 הכול טוב כל מה שתעשי.  עדי ברמוחה:

.  מאיר חלוואני: .  אתה ממשיך.

 על השקל.  עדי ברמוחה:
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  -כל הדברים שאת שואלת אני אשאל אותך אחד אחד יגאל שמעון:

  -אין בעיה, זה אומר שאנחנו נהיה עדי ברמוחה:

  -ה יגאלואת תגידי לי ואלל יגאל שמעון:

 משני הצדדים השולחן רק.  עדי ברמוחה:

 לא, מה שרואים מפה לא רואים משם.  יגאל שמעון:

.  נדב דואני: .  יגאל, יגאל.

 למה הורידו רזרבה לתמיכות.  עדי ברמוחה:

  -יש עוגת תמיכות נדב דואני:

 ₪.  5,000-הורדתם ל₪  50,000היה  עדי ברמוחה:

  -יש הנהלת עירייה יגאל שמעון:

 לא נתנו תשובה.  נדב דואני:

שמנהלת את העיר, יש לנו אלפי סעיפים שמה לעשות עירייה מתנהלת על  יגאל שמעון:

פי תקציב והסעיפים. את לא יכולה היום לקנות דבר או להשתמש בסעיף 

 שהוא לא שייך לאותו סעיף, מה לעשות. 

 יגאל, שמעת מה שאלתי?  עדי ברמוחה:

  -לך. החליטו שבמ. קהילתי לא היה צריךאני מסביר  יגאל שמעון:

 מ. קהילה, עכשיו עברתי מהמ. קהילתי בסדר?  עדי ברמוחה:

 אוקיי.  יגאל שמעון:

 קיבלה את ההערה.  נדב דואני:

קיבלתי את ההסבר של חנה, לא קיבלתי אותו כי לא קיבלתי, אבל הבנתי.  עדי ברמוחה:

  -הורדתם מתמיכות מהרזרבה

 מיועד ולמה ירד?  לאן זה נדב דואני:

 למה? ₪  5,000-הורדתם ל₪  50,000-מ עדי ברמוחה:

 בגלל הלחץ שלכם.  :חיים שאבי

 מהתמיכות?  יגאל שמעון:

 התמיכות מחולקים לפי התבחינים.  חנה גולן:

 חיים תנו תשובה מה הבעיה?  נדב דואני:

 מה?  :חיים שאבי

 תנו תשובה.  נדב דואני:

יותר אין צורך ביותר. לפי מה שאושר,  חנה גולן:  היה 
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 אישרנו רזרבה לתבחינים, יכול להיות שבאמת היינו צריכים יותר.  יגאל שמעון:

  -השינוי הזה זה גם חנה גולן:

 היינו צריכים לתת יגאל, אתה יודע שהיינו צריכים לתת.  עדי ברמוחה:

 אבל יש תבחינים, מה את רוצה?  יגאל שמעון:

  -אבל אפשר להגיד חנה גולן:

  -בן אדם יגאל שמעון:

  -עדי, השינוי הזה חנה גולן:

 

 

כשאני מבקשת שינוי של תבחינים אל תכתבו לי שכל שינוי שלך דורש  עדי ברמוחה:

סעיף תקציבי, כי יש שמה סעיפים שביקשתי שלא דורשים סעיפים 

תקציביים ואפשר לשנות פה ופה, אז אל תעשה לי את המשחקים האלה 

 יגאל. 

 עדי, השינויים פה זה התאמות.  :חנה גולן

 אתה מנסה ללכת איתי ראש בראש לא ילך איתי, לא ילך.  עדי ברמוחה:

 טוב עדי.  יגאל שמעון:

טוב, אתה יודע מה אני פותרת, יהיה לך קל, אני מסתייגת אך ורק מסקר  עדי ברמוחה:

 נכסים ומדידות. 

 אני מצטרף להסתייגות הזאת.  נדב דואני:

 ₪?  700,000-של ה יגאל שמעון:

 כן.  נדב דואני:

 רק על זה אני מסתייגת. ₪  782,000-של ה עדי ברמוחה:

 רשמתי תודה.  יגאל שמעון:

ל נדב דואני:  ₪.  700,000-גם אני מצטרף 

 מאיר בבקשה.  יגאל שמעון:

 אני אבקש שיהיה קשוב.  מאיר חלוואני:

 אני סוגר מאיר, בבקשה נו אני ממהר.  יגאל שמעון:

אני מקווה שצביקה קשוב למה שאני שואל, ראשית אני אסתייג בשם  איר חלוואני:מ

 שנינו, יהיה לך יותר קצר בסדר? 

 אוקיי.  יגאל שמעון:

  -אז יש פה מספר מאיר חלוואני:
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 אנחנו עובדים, אנחנו עובדים יגאל, בשיתוף פעולה.  :נוה גור

ב מה שנקרא אחזקת גינות יש פה מספר סעיפים שמדברים על תקצו מאיר חלוואני:

גינון מוסדות חינוך הגדלה של ₪,  380,000, הגדלה של 51ציבוריות סעיף 

תכף נדבר על הפחים הכתומים, ודקה אחרי שאנחנו עוברים ₪,  45,000

 בסדר היום, אתה איתי אדוני יו"ר? 

 בטח איזו שאלה.  יגאל שמעון:

תב"ר על אחזקה ופיתוח ושדרוג ₪  מיליון 5מבקש את צביקה היקר עוד  מאיר חלוואני:

 גינון מוסדות חינוך וציבור. כאילו לא הבנתי מה קרה פה חבר'ה. 

 המנכ"לית תענה לך.  יגאל שמעון:

רגע, רגע, עוד משפט, שזה צביקה אז אני רוצה גם לדבר על הפחים  מאיר חלוואני:

 הכתומים שהיו אמורים באוגוסט כבר התקציב שלהם, ואוגוסט נגמר, יש

  -פה סעיף

.  חנה גולן: .  לא, זה יותר מידי נושאים.

 הא בסדר, זה צביקה כי אני יודע שהוא דיבר על זה, אבל בבקשה.  מאיר חלוואני:

הגינות, יש תב"ר גינון שעם התב"ר הזה אנחנו מקימים, משפצים,  חנה גולן:

משדרגים, זה לא שוטף. החלטנו להפריד ולפתוח תב"ר לגינון במוסדות 

ך, שיהיה ברור מה הולך לחינוך ומה הולך לרחבי העיר. ההגדלה חינו

דונם העיר גדלה  30בשוטף מה שאמרת קודם, זה כתוצאה, הוא אמר, 

בגינון צריך לתחזק, זה עולה כסף. גם גדלו מוסדות החינוך שלנו, יש 

הבדל בין השוטף לבין התב"ר. אז גם במוסדות חינוך יש לנו עוד מוסדות 

כמו אשכול גני ילדים בשביל התיכון, כמו שסתיו חינוך שקמו, 

והנשיאים, כמו בית ספר בשקמים, כמו עוד בית ספר שהולך ונבנה, כמו 

 בית ספר תמר, כל זה נלקח בחשבון ולכן צריך להגדיל את התקציב. 

 מה קורה עם הפחים הכתומים שיש פה.  מאיר חלוואני:

יענה.  חנה גולן:  זאת שאלה שצביקה 

יש פה תקציב לאוגוסט, אוגוסט נגמר אם אתם רוצים לדעת או לשנות  ואני:מאיר חלו

את המספרים או את התאריכים. אז אפשר לדעת מה קורה עם הכסף 

 שמפנים לפינוי האיסוף לפחים כתומים. 

 אני אתייחס.  :לומנשטיקצביקה ב

 בבקשה.  מאיר חלוואני:

שפה, וגם החלטנו לשנות את שיטת בינואר נכנס קבלן חדש לפינוי א :לומנשטיקצביקה ב

הפרדת הפסולת במקור. סיימנו עם הקבלן הקודם את הפרדת הפסולת 

יבש רטוב, מה שנקרא הפח החום וסיכמנו עם תאגיד תמיר יציאה במהלך 

השנה להפרדה בין פסולת רגילה רטובה לאריזות, שזה הפח הכתום. זה 
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שהוא אמור להרים הצריך תהליך, זה הצריך תהליך שקבלן זוכה במחיר 

את הפחים זה אחד. שניים, היינו צריכים יועץ שיעשה סקר איפה שמים 

הוא טוב לבניין, פח  360את הפחים ואיזה פחים, כי יש סוגי פחים. פח 

הוא טוב לבתים פרטיים. צריך יועץ שיעשה את הייעוץ  1,500קהילתי של 

פחים. כל הקטע כולל פיזור הפחים. בתהליך נוסף צריכים גם לקנות את ה

הזה הוא לא עולה לנו כלום, הוא לא מתומחר, כי אנחנו מקבלים מה 

שאנחנו מוציאים, אנחנו מוציאים בהתחלה, אבל מקבלים החזר מתאגיד 

 תמיר הכול בחזרה, כמעט הכול בחזרה. 

 זאת אומרת אתה מוציא ומתוגמל בחזרה.  מאיר חלוואני:

ועוד  360פחים  480ה של הפחים אושר לנו כן, לדוגמא כל הקניי :לומנשטיקצביקה ב

בחזרה  100%, אנחנו קונים דרך משכ"ל ומקבלים הכול 1,500פחים  200

מתמיר. לגבי פינויים, ברגע שאני מתחיל לפנות את הפסולת לאתר 

מורשה שזה בראשון לציון, אני מדווח לתמיר מקבל את הכסף בחזרה. 

קיבלנו בהתחלה, להתחיל  התהליך הזה ליצור את המצב הזה לוקח זמן.

את זה באוגוסט, בגלל תהליך של בחירת יועץ שזה ארך קצת זמן בגלל 

המכרז, עד שקיבלו החלטות, כרגע כבר יש יועץ, יש תהליך שקיבלנו גם 

או  1.10.18אישור לרכישת פחים, והסיכום הוא שמיד אחרי החגים, 

יחור של חודש אנחנו יוצאים החוצה עם הפרויקט. אז אומנם בא 1.11.18

ימים, כי ספטמבר זה לא חודש, אז ביקשנו, גם אי אפשר להתארגן 

 1.11.18, אנחנו נתחיל באוקטובר אבל 1.11.18בספטמבר, אז ביקשנו 

נתחיל כבר את ההוצאות על מנת שנתחיל לקבל החזרים. תמיר אישר, 

 הוא צריך לאשר את החוזים, ואנחנו בתהליך נכון. 

 ו על הדרך, מה עושים עם הפחים החומים שנמצאים בחדרי הזבל? אפרופ מאיר חלוואני:

  -מרבית הפחים החומים כבר נלקחו על ידי הקבלן הקודם :לומנשטיקצביקה ב

 אז תעברו אצלנו גם לקחת את זה.  מאיר חלוואני:

מרבית הפחים נלקחו, לא לקחנו את כולם על מנת שלא יהיה  :לומנשטיקצביקה ב

  -מחסור

 בפחים אחים.  ני:מאיר חלווא

בפחים אחרים, עד שלא נחלק את הכתומים. ברגע שהכתומים  :לומנשטיקצביקה ב

  -יונחו

 אבל לא הודעתם לציבור שהם יכולים להשתמש בזה באשפה רגילה.  מאיר חלוואני:

  -הודיעו, הודיעו. הדוברת הוציאה :לומנשטיקצביקה ב

 הודיעו שייקחו את החום.  נדב דואני:

  -בעיתונות :ומנשטיקלצביקה ב
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 לא, אבל לא שאפשר להשתמש בו והוא נאסף.  מאיר חלוואני:

 אגב צביקה הכתום זה גם לזכוכית?  נדב דואני:

 לא, לא.  :לומנשטיקצביקה ב

 למה הוצאתם זכוכית.  נדב דואני:

  -זה אריזות :לומנשטיקצביקה ב

 מכל הסוגים.  נדב דואני:

 ים יהיה... כתוב מכל הסוג :לומנשטיקצביקה ב

 אבל למה הוצאתם את הזכוכית?  נדב דואני:

 הזכוכית נאספת בנפרד.  :לומנשטיקצביקה ב

 אין אבל.  נדב דואני:

דרך אגב הוד השרון בין המובילות, נדב  יש. יש... מתקנים בעיר. :לומנשטיקצביקה ב

 הוד השרון בין המובילות בארץ באיסוף זכוכית. 

 -ים בכמה מקומותמצוין, אבל חסר נדב דואני:

  )מדברים יחד(

 נתת לי זכות דיבור.  מאיר חלוואני:

 דקות עברו.  5אבל מספיק,  יגאל שמעון:

 זהו מספיק?  מאיר חלוואני:

 דקות.  5 יגאל שמעון:

רק תסבירו לי איך בחטיבת השקמים שלא נפתחת יש כסף שעולה של אב  מאיר חלוואני:

 בית ומזכירה. 

 ה. יש מזכיר יגאל שמעון:

  -כי מישהו אמר לי שהוא הולך מאיר חלוואני:

 יש, יש, פותחים, כולם מוזמנים לפתיחה. תודה, כן כנרת.  יגאל שמעון:

אני מבקשת שתרשום את ₪,  700,000-אני מסתייגת מהסעיף של ה כנרת א. כהן:

 ההסתייגות שלי. 

 אוקיי תודה. כן.  יגאל שמעון:

 אני גם יגאל אחר כך.  :יעל ברזילי

 מצדי תעבירו את זה לבית ספר תמר. ₪,  700,000-... מסתייג ב :יואב רוזן

 אי אפשר, אבל הבנתי את ההסתייגות.  יגאל שמעון:

 אני תרשום שגם הסתייגתי.  כנרת א. כהן:



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    56 
 

 אוקיי כן.  יגאל שמעון:

  -15קודם כל סעיף  :יעל ברזילי

 . 15כן קיבלנו, דיבר אמיר על  יגאל שמעון:

לא משנה, אני עדיין מוסיפה את כל ההסתייגויות שלי. כל הסיפור של  :ייעל ברזיל

... שזה מיותר לחלוטין.   אגף תרבות, 

 . 32 יגאל שמעון:

 

סעיף ₪.  700,000סקר נכסים ומדידות, גם אותו, דיברנו עליו  82סעיף  :יעל ברזילי

 הרזרבה לתמיכות גם על הסעיף הזה אני רוצה להסתייג, לפרט?  81

 ו?  81 ל שמעון:יגא

  -זה הסעיף של הרזרבה לתמיכות :יעל ברזילי

 איזה סעיף?  יגאל שמעון:

 פרסום הודעות דרושים.  17סעיף  :יעל ברזילי

 ? 17איזה  יגאל שמעון:

  -81אמרתי  :יעל ברזילי

 כן.  יגאל שמעון:

ל :יעל ברזילי  . 17-עברתי 

 . 17 יגאל שמעון:

 . 16 :יעל ברזילי

 . 16 יגאל שמעון:

 ... שכר דירה.  20שזה הליסינג התפעולי, סעיף  :יעל ברזילי

 . 20 יגאל שמעון:

 . 23 :יעל ברזילי

 כן.  יגאל שמעון:

הוצאות משרדיות  24שזה מחלקת שומה עבודות קבלניות, גם אותו דבר.  :יעל ברזילי

גבייה. יש אגב איזה קטע פה עם הדפסות. כאילו לא יודעת מה קרה 

אבל זה חוזר על עצמו, בקטע מוזר מאוד. יש איזה דפק  למדפסות כאן

 כללי במדפסות של העירייה שחוזר על עצמו, אני מציעה להבין למה. 

 אוקיי.  יגאל שמעון:

, למרות שהוסבר עדיין אני מסתייגת על 35לא ברצינות. יש את סעיף  :יעל ברזילי

 איגוד ערים. 
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 כן.  יגאל שמעון:

רגע לחזור עוד פעם רק כדי לחדד את ההבנה שלי לשאלה ואני רוצה  :יעל ברזילי

שהופנתה לאבידע היועץ המשפטי, בעצם כל המלצה של, אני רוצה רגע 

לחדד את ההבנה שלי, להבין אם הבנתי, אני בהבנה שלי עם כל הכבוד 

לוועדת כספים היא הממליצה ומועצת העיר היא זו שמקבלת את 

שואלת גם במידה וועדת הכספים ההחלטות ומתווה את המדיניות. אני 

נגיד  הביאה הצעה לשולחן מועצת העיר, כדי לשנות או כדי להביא עכשיו 

הצעה חלופית בישיבת המועצה, אנחנו חייבים אישור של הגזבר? זאת 

 האמירה? 

הגזבר מה שהקראתי מקודם, אמרתי שצריך את חוות דעת הגזבר שלא  :דע שדהאבי

ון בסעיף ההוצאה שמהם יועברו הכספים, יהיה בהעברה כדי ליצור גירע

  -כלומר בסופו של דבר אתה צריך

 שלא יהיה מאוזן.  עדי ברמוחה:

הגזבר שיבוא ויגיד חברים מה שעשיתם לא יוצר גירעון. פעם הדין דורש ש :דע שדהאבי

קודמת הייתה בעיה ולכן זה חזר אליכם היום. אני יכול להגיד שהתקציב 

תם הנה עבר לוועדת הכספים כדי לבדוק, ונבדק בסופו של דבר מה שקיבל

  -כדי לוודא שהוא מאוזן, זה מגיע לפה

.  :יעל ברזילי .  ברור לי שזה מעיד על.

 -טוב חברים יגאל שמעון:

למדידות הוא מטריד אותי. אני אגיד לך למה ₪  700,000הסעיף הזה של  אביבה גוטרמן:

 מטריד אותי. 

 יגות. אז הנה יש לך הסתי יגאל שמעון:

 מה? לא סיימת?  אביבה גוטרמן:

 לא, לא הבנתי.  :יעל ברזילי

 סליחה.  אביבה גוטרמן:

 אם הגזבר לכאורה היה פה זה היה משנה?  :יעל ברזילי

לא יודע, לא היה יכול להגיד על המקום בכל מקרה, כלומר לכן נעשתה  :דע שדהאבי

כדי לוודא  עבודת מטה קודם, נעשית עבודה קודם גם בוועדת הכספים

מה שאני מביא לכאן זה העברות מאוזנות, כלומר  יהיה גרעון כדי שלא

התקציב בסופו של דבר מאוזן. ברגע שעושים כל מיני שינויים כמובן זה 

  שהתקציב לא יהיה מאוזן. יוצר בעיות, ועלול ליצור מצב

ופית, על לא, אני מבינה שזה עלול, אבל אם עכשיו למשל הבאנו הצעה חל :יעל ברזילי

 אף ההצעה של ועדת הכספים, היה ניתן לאשר אותה במקום? 

הוא יכול לאשר אותה, אני מעריך שהוא לא יכול היה, אני לא יודע אני  :דע שדהאבי
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לא יכול לדבר בשמו אבל אני מעריך שהוא לא היה יכול לאשר, הוא צריך 

 לבדוק לשבת לראות, זה עבודה. 

? זאת אומרת מועצת העיר קובעת מקבלת החלטה ואז זה לא עובד הפוך :יעל ברזילי

 הגזבר לוקח את זה אליו? 

.  :דע שדהאבי .  אבל בכפוף לזה שגזבר העירייה.

 טוב תודה.  יגאל שמעון:

  -שאלה אביבה גוטרמן:

למה זה בעצם לא הפוך, הרי אנחנו אמורים לקבל את ההחלטה והוא  :יעל ברזילי

 זה? אמור לייצר את הפתרונות בהתאם ל

 זה צריך לחזור אליו אחר כך, אין מה לעשות.  יגאל שמעון:

לא, אבל הגזבר הוא זה שאמור לייצר את הפתרונות ואת המאזנים ברמת  :יעל ברזילי

  -התקציב

  -נכון, הוא צריך לקיים דיון תקציבי יגאל שמעון:

 מועצת העיר מקבלת את ההחלטה על סדר העדיפויות.  :יעל ברזילי

כי זה דיון תקציבי אצלו בתוך המחלקה. הוא צריך להגיש תכנית  ן:יגאל שמעו

 דקות לעשות את זה.  5-ותקציבי שזה מאוזן. הוא לא יכול עכשיו ב

  -דקות אבל לצורך העניין אם המועצה מחליטה 5-לא, לא ב :יעל ברזילי

  -לא, לא, זה חייב ללכת אליו. טוב חברים אני רוצה להעלות להצבעה יגאל שמעון:

רגע, רגע, אני רוצה לשאול משהו, הקטע הזה של המדידות, מצד אחד זה  אביבה גוטרמן:

 שנים צריך למדוד.  5החלטה של משרד הפנים, שכל 

 כן.  יגאל שמעון:

  -קודם כל מדדו, והגיעו לאנשים אביבה גוטרמן:

  -מועצת העיר יגאל שמעון:

ריך לעשות בהם שנדרשים לתת עוד האלה מה צ₪  700,000-רגע, עכשיו ה אביבה גוטרמן:

 למדוד את החלק שהם לא מדדו? ₪?  700,000

 כן.  יגאל שמעון:

  -אז המשמעות היא אביבה גוטרמן:

 יחידות.  4,000עוד  :יואב רוזן

רגע, אז מה שקורה עכשיו בעצם נדפקו אותם אנשים שמדדו להם. למה?  אביבה גוטרמן:

אתה חייב למדוד את כולם, ופה כי אם על פי משרד הפנים החוק אומר ש

אתה אומר טוב אני נעצר אין לי כסף, אני לא מודד את השאר. אז נראה 

 לי פה משהו ממש לא הגון, לא הגון. 
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 -יש הסתייגויות של יגאל שמעון:

 מה זה הסתייגויות?  אביבה גוטרמן:

.  כנרת א. כהן: .  כל הנושא של המדידות הוא לא.

צלנו מדדו. אבל עכשיו אני טוענת שאותם אלה, ובאמת אני לא משנה, א אביבה גוטרמן:

אומרת על מתחמים שממש זה דרמטי ההכנסות שם, מהמדידה החדשה. 

 זאת אומרת פה יש איפה ואיפה בצורה ממש מובהקת. 

  -אני אגיד לך מה יגאל שמעון:

 אז מה?  אביבה גוטרמן:

 בסדר, אני אענה לך.  יגאל שמעון:

  -גיד שלא צריךאז ת אביבה גוטרמן:

 תכף אני אענה לך.  יגאל שמעון:

.  אביבה גוטרמן: .  אל תחייבו, אם אתה יכול לא לחייב את השאר, אז תוריד את.

 אי אפשר איך תעשה את זה? זה יוצר אי שוויון.  :אמיר כוכבי

 זה אי שוויון, אני לא מבינה את הקטע הזה.  אביבה גוטרמן:

.. מסוגלים לקבל החלטה מושכלת אז  א' זה באמת יוצר אי :יואב רוזן שוויון, ואם.

להקפיא את כל החיובים הנוספים שתושבים קיבלו לשלם ביתר, כתוצאה 

  -מההגדלה

 נכון.  אביבה גוטרמן:

לא מובנת של הנכסים, פתאום הכול גדל. בואו נעצור את זה, זה דבר  :יואב רוזן

  -ראשון. דבר שני

 בכל העיר הזאת.  התלונות המטורפות אביבה גוטרמן:

 נכון.  כנרת א. כהן:

י :יואב רוזן   -שנייה, הדבר השנ

 חבל שהגזבר לא פה, הוא לא יכול לענות.  חנה גולן:

  -אז זהו בדיוק, הצוות המקצועי כנרת א. כהן:

. כספים ועסקים כתוצאה מזה שחייבו אותם  :יואב רוזן הדבר השני שהוחלט עכשיו..

פה סעיף אני לא יודע אם נגיע אליו היום, אם על ארנונה על מדרכות, ויש 

 נגיע אליו אי פעם. 

 זה הקולונדות.  חנה גולן:

  -עכשיו אומר הגזבר אני לא יכול להחזיר את הכסף למרות שאני מבין :יואב רוזן

 אתה מדבר על הקולונדות.  כנרת א. כהן:
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 כן.  :יואב רוזן

 כן, צריך למדוד.  יגאל שמעון:

לא יכול מפני שאני צריך למדוד, אני לא יכול למדוד כי אין לי חברת אני  :יואב רוזן

זאת אומרת אז ממשיכים ₪.  700,000-מדידות, כי אתם מקפיאים את ה

גם שם עושים אפליה בין מי שמדדו למי שלא מדדו לו. הדבר השלישי אני 

אומר לכם ולא כפופוליסטיקה ולא בחירות ולא שום דבר, כל המדידות 

ת משפטית, בדקתי את זה, הייתי, יש לי חוות דעת משפטית, לא תקינו

אני מודיע לכם לא משנה מה יהיה היום מחר מחרתיים, אני הולך לערער 

משפטית, להוציא צו מניעה כנגד המדידות האלה, אז בכל מקרה כל 

 ולבטל? למה? ₪  700,000המדידות תבוטלנה, אז להוסיף להם עכשיו 

 ר אולי להצביע? יגאל, אפש כנרת א. כהן:

.  מאיר חלוואני: .  יש חברה שהייתה כבר.

 )מדברים יחד(

 את מסתייגת? ₪  700,000-כנרת, ה יגאל שמעון:

 מסתייגת. בוא תעלה עכשיו כבר את ההצבעה.  כנרת א. כהן:

  -טוב חברים יגאל שמעון:

 שעתיים על הצבעה.  כנרת א. כהן:

הצעות, הצעה  2, אני מעלה להצבעה אני מעלה להצבעה בבקשה חברים יגאל שמעון:

של ₪  700,000-שלנו כאן להעלות את זה סעיף א' כפי שהוא, חוץ מה

 המדידות. 

  -לא, אתה מעלה ומי שמסתייג כנרת א. כהן:

אני חוזר ואני אומר, עוד פעם אני חוזר, אתם סתם מפריעים לי, אל  יגאל שמעון:

 ים את העולם? תגידו לי אי אפשר, מה זה אי אפשר? מה ממציא

 אתה יכול הכול.  עדי ברמוחה:

  -אני מעלה להצבעה את ההצעה על פי סעיף א' יגאל שמעון:

 רגע, אני רוצה לדעת מה האופציה האחרת שאתה מציע.  מאיר חלוואני:

 רק שנייה.  יגאל שמעון:

 שנייה רגע, בואו נשמע את האופציה הראשונה.  כנרת א. כהן:

של המדידות שהוא ₪  700,000-ת שינוי של התקציב של הבלי התוספ יגאל שמעון:

 איזה סעיף הוא? ₪  700,000-סעיף, ה

  -אני רוצה זה :אמיר כוכבי

 אל תפריע לי.  יגאל שמעון:
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  -לא, אבל אני כבר באתי :אמיר כוכבי

אני מסתייג ביחד עם החברים שלי פה שהציעו כולל נדב דואני כולל עדי  יגאל שמעון:

  -כולל יגאל הררי כולל יואב רוזן כולל אביאלכולל כנרת 

 . 72 עדי ברמוחה:

 , אני עוזר לך. 72לא כולל סעיף  יגאל שמעון:

. במקצועיות שלו שצריך לאשר  :אמיר כוכבי אני כבר באתי להגיד ליו"ר ועדת כספים..

 הכול כמו שזה. 

 . 82, לא כולל סעיף 82 יגאל שמעון:

  -רגע, רגע :אמיר כוכבי

 זו ההצבעה שלי.  שמעון:יגאל 

 לא, מקודם הסברת שאם יהיה רווח אז הכול יצטרך לחזור.  :אמיר כוכבי

  -מה קרה אמיר? מה קרה? אני אגיד לך מה יגאל שמעון:

 רגע, עכשיו זה מאוזן?  מאיר חלוואני:

  -אז עכשיו אני מעלה את זה להצבעה, שמעתי את ההסתייגות שלך יגאל שמעון:

 ₪. תוסיף לזה גם את העדכון של הכדורגל. מה זה עוד רבע מיליון  אז :אמיר כוכבי

  -ולעומת זה יגאל שמעון:

 בוא נחסוך עוד קצת.  :אמיר כוכבי

אם לא נאשר את זה נצביע על ההסתייגויות שלך אמיר כמובן, לפי מה  יגאל שמעון:

  -16, 17, 81, 72, 45, 32, 15שאמיר ויעל אמרו הם מסתייגים לסעיף 

 סתם המצאת מספרים עכשיו.  :ר כוכביאמי

 . 35-ו 24, 23, לא, זה מה שאמרתם, הלו, הלו. 20 יגאל שמעון:

  -אתה סתם ממציא :אמיר כוכבי

 מה לא, זה יעל אמרה נו. אתה לא היית פה, אתה הלכת לדבר בחוץ.  יגאל שמעון:

 אתה יצאת החוצה ויעל ציינה את הסעיפים האלה.  כנרת א. כהן:

של המדידות כפי שמונח ₪  700,000 – 82מי בעד סעיף א' לא כולל סעיף  עון:יגאל שמ

לכם על שולחן המועצה, סעיף א' כפי שהוא, מי בעד? יגאל שמעון, חיים 

שאבי, כנרת, שירלי, עדי, נדב, אביבה, יואב רוזן, אביאל והררי. לא, זה 

 לא פה אחד. מי נגד? מי נגד? מי נמנע? מי נמנע חברים? 

  -אני רוצה לקבל תשובה :כוכבי אמיר

 מי נמנע שאלתי? נוה אתה לא מצביע? מה אתה מצביע?  יגאל שמעון:

  -אתה לא יכול להמציא המצאות, אתה תיתן תשובה מקצועית, אחרי :אמיר כוכבי
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אני העליתי את זה להצבעה, אני לא חוזר בי. מי נגד? אני שואל עוד פעם.  יגאל שמעון:

ו שהצעתי אותו? סעיף א' כפי שהוצג לא כולל השינוי מי נגד סעיף א' כמ

 של המדידות.  82-ב

 )מדברים יחד(

 אני מקבל את ההסתייגויות שלנו, מי נגד שאלתי.  יגאל שמעון:

  -יגאל אני רוצה :אמיר כוכבי

 מי נמנע?  יגאל שמעון:

  -יגאל, אני רוצה :אמיר כוכבי

 , ההסתייגויות שלו לא התקבלו. אוקיי, אז הסעיף אושר כפי שהוא יגאל שמעון:

 יגאל, אנחנו נבטל לך את כל ההצעה הזאתי.  :אמיר כוכבי

 תודה רבה.  יגאל שמעון:

  -יגאל :אמיר כוכבי

 אני עובר לסעיף הבא חברים.  יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(

 אם היה נגד פה היינו מקבלים את ההצעה שלו.  יגאל שמעון:

  הוא אומר שלא. עדי ברמוחה:

 אתם רוצים להצביע על ההצעה של אמיר?  יגאל שמעון:

 מה זה נגמרה ההצבעה? רק רגע יש אופציות, אני לא מבין את זה.  מאיר חלוואני:

  -אתה לא יכול יגאל :נוה גור

 אופציות נכון?  3אתה אמרת שאתה מאפשר  מאיר חלוואני:

ו יגאל שמעון:   -אחד ההצעה שלנו, ואם זה לא היה עובר היינ

 אין אם לא היה עובר, אתה לא יכול להגיש הצעה כזאת, יש עוד הצעות.  :נוה גור

 טוב חברים, סעיף הבא חברים.  יגאל שמעון:

  -אז טוב, תתחיל מחדש את ההצבעה מאיר חלוואני:

 לא, לא, לא יגאל.  :יגאל הררי

 רק שנייה יגאל, יגאל.  מאיר חלוואני:

 

=================================================================== 
 הצבעה

 
 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת כהן, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, יגאל הררי, עדי ברמוחה, נדב דואני, : בעד 10

 אביבה גוטרמן, אביאל אברמוביץ               
 

 : נוה גור, מאיר חלוואני, אמיר כוכב, יעל ברזילילא הצביעו** 
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 151/18מס' החלטה 

  -כפי שצורף בנספח ד'  5בעדכון מס'  2018מועצת העירייה מאשרת את העברות מסעיף לסעיף תקציב 
 סקר נכסים ומדידות  82פרט לסעיף 

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

     ₪.  10,000,000הרחבת בית ספר בגין על סך  – 1464תב"ר מספר  .ב

  -חברים סעיף הבא ברשותכם סעיף ב' תב"ר מספר יגאל שמעון:

הישיבה הזו מסתיימת, אם תמשיכו לבזבז זמן אז הרבה דברים  22:00-ב :חיים שאבי

  -לא יעלו

.  עדי ברמוחה: .  בואו נראה איך היא.

אני מציע שלא תתנהל כמו עבריין בשוק ותאיים, יש לנו יכולת להאריך  :אמיר כוכבי

בלילה, יש פה חברי מועצה מהאצבע שלך, אתה  00:00יבה עד את היש

 יכול להתקדם. 

 הולך.  22:00... אחרי  :חיים שאבי

 חיים תתקדם, אתה יכול ללכת מעכשיו.  :אמיר כוכבי

 10,000,000הרחבת בית ספר בגין על סך  1464טוב חברים תב"ר מספר  יגאל שמעון:

₪.  5,000,000משרד החינוך ₪,  5,000,000מקורות מימון קרן פיתוח ₪, 

  -מצ"ב בקשת מנהל אגף בינוי

 -יגאל אני מבקש מאבי פירוט של נדב דואני:

 כן, אבי בבקשה.  יגאל שמעון:

 אבי, תסביר לנו.  נדב דואני:

  -מי מסביר לנו פה על יגאל שמעון:

 מהות הפרויקט, מקורות תקציב.  נדב דואני:

למיקרופון ולפרוטוקול, אני אגיד שההצעה עד שאבי יתקרב וידבר  :אמיר כוכבי

האחרונה הייתה לא חוקית, מספר חברי מועצה לא הצביעו כי לא הקשבת 

  -להם, לא דנת בהסתייגויות

 תודה רבה.  יגאל שמעון:

.  :אמיר כוכבי .  ולא העלית אותם להצבעה. הדיון פה.

אופציה על אני אגב מצטרף לזה לגמרי, ואתה אמרת שתהיה את ה מאיר חלוואני:

 ההסתייגויות של יעל. ואני חיכיתי להצבעה הזו. 

יגאל זה מאפיינים... של שלטון בקריסה אבל אתה תשלם את המחיר על  :אמיר כוכבי

 זה. 

 אתם לא בסדר.  מאיר חלוואני:

 כמה זה עולה?  יגאל שמעון:
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 זה היה איום.  מאיר חלוואני:

 

שאני אדע. כמה זה עולה בדרך כלל.  לא, תגיד לי אם אני צריך לשלם יגאל שמעון:

. תקשיב, זה התנהלות של מרץ לאיים, כל היום 4, ערוץ 2מודעה, ערוץ 

 אתם מאיימים, זה מרץ. 

  -ההתנהלות שלכם, איזו מפלגה :אמיר כוכבי

 כל החיים שלכם אתם ככה מתנהלים.  יגאל שמעון:

 לאיזו מפלגה שייכת עבריינות? עם מי הזדהית?  :אמיר כוכבי

 מרץ אתה, מה אתה.  יגאל שמעון:

 עם מי הזדהית? עם איזו מפלגה הזדהית?  :אמיר כוכבי

כל היום אתה מרץ, מה... בית משפט, בית משפט שלום, אתם תשלמו,  יגאל שמעון:

... את האופוזיציה.   אתם זה, מה. 

 יגאל, למה אתה מתנהג כמו עבריין?  :אמיר כוכבי

 פוזיציה כל הזמן. בשביל זה אתם באו יגאל שמעון:

 יגאל, למה את מתנהג כמו עבריין.  :אמיר כוכבי

 כל הזמן באופוזיציה. לא יכולים בשלטון, קשה לכם.  יגאל שמעון:

 הצבעה אחרונה, אתה מתנהג כמו עבריין.  :אמיר כוכבי

 אתם לא מסוגלים להיות בשלטון.  יגאל שמעון:

 חבל.  :אמיר כוכבי

 ון ופרשת, שנה. שנה היית בשלט יגאל שמעון:

  -ימים. אבל תראה מה זה 7שנה פחות  :אמיר כוכבי

 מה אתה עכשיו משחק אותה?  יגאל שמעון:

  -אתה שותה כוס יין יוצא האמת, ופרשת, יאללה תתקדם יגאל :אמיר כוכבי

 שנה היית.  יגאל שמעון:

 אתה יחד עם חיים שאבי אל האופק.  :אמיר כוכבי

ל יגאל שמעון:  היות בשלטון. לא מסוגלים 

 אל האופק.  :אמיר כוכבי

 כנראה יהיה באופק אדון כוכבי.  :חיים שאבי

 כן.  יגאל שמעון:

 בוא נראה לאן תגיע, בוא נראה.  :חיים שאבי
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 אתה פעמיים כבר מופתע, בוא נעשה פעם שלישית גלידה.  :אמיר כוכבי

 

וי שאני אהיה אל תדאג, פעם שלישית אני לא אהיה מופתע. אין סיכ :חיים שאבי

 מופתע. 

דרך אגב, היום הראו לי תמונה של כמה חברי מועצה שהצביעו חי אדיב,  יגאל שמעון:

  -הייתי בקלפי יד ביד איתו והצביעו בבחירות האחרונות

 זה מוגדל אצלנו.  :אמיר כוכבי

 עם חי אדיב.  יגאל שמעון:

 ? זה מוגדל אצלנו. אתה חושב שזה לא בסדר להצביע :אמיר כוכבי

 לא, אתם מדברים כאילו נגד.  יגאל שמעון:

 שנה מצביע איתו, זה לא בסדר להצביע איתו?  15אתה  :אמיר כוכבי

 זה נגדך.  יגאל שמעון:

שנה אתה מצביע איתו, זה לא בסדר להצביע איתו?  15לא הבנתי יגאל,  :אמיר כוכבי

 מה אתה מחרים אותו? 

.  יגאל שמעון: .  לא, אותי לא צילמו.

 שנה?  15לא הבנתי זה  :כוכבי אמיר

.  :חיים שאבי .  אם הוא היה ממשיך.

 אבל זו הייתה תמונה יפה אני אשלח לכם אם תרצו.  יגאל שמעון:

  -תתקדם. יגאל, זאת הייתה :אמיר כוכבי

.  יגאל שמעון: .  אני אוהב אותך אמיר, אני לא.

 אתה תשלם על זה. זה היה ביצוע עברייני, ועם כמה שאני אוהב אותך  :אמיר כוכבי

  -אחרי שאתה מאיים עליי אז אני לא יגאל שמעון:

לא, לא מאיים אני מבטיח, אני אפנה למשרד הפנים ואני אבקש חיוב  :אמיר כוכבי

 אישי על הסעיף הזה. 

 בסדר, אז ראש העיר הבא יבטל את הכול.  יגאל שמעון:

  -ראש העיר הבא יש לי הרגשה :אמיר כוכבי

 א יבטל את הכול. הו יגאל שמעון:

ירתום את המשאבים המשפטיים של העירייה כדי לוודא שיהיה חיוב  :אמיר כוכבי

 אישי על הסעיף הזה. 

 שיבטל את זה אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

 עוד כמה יהיו חיובים.  עדי ברמוחה:
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כל מה שאתה תעשה, אני אגיד לך מה תעשה, תבטל את ההצבעה, ואז  יגאל שמעון:

  -ר תמר לא יקבל שקלבית ספ

 בגלל זה אמרתי חיוב אישי.  :אמיר כוכבי

ואז הספורט לא יקבל גרוש, ואז הסעיפים אתה לא יכול לעשות, הרי זה  יגאל שמעון:

  -מה שאתם יכולים לעשות

  -נגמר משחק העשן שלך :אמיר כוכבי

 לצעוק, לצעוק, ולא לעשות כלום.  יגאל שמעון:

 ך עשן תעשה על חברי מועצה צעירים. בוא, בוא, מס :אמיר כוכבי

  -זה מה שאתם רוצים יגאל שמעון:

 מסך עשן תעשה על חברי מועצה צעירים.  :אמיר כוכבי

  -כדי שאתם בעוד חודשיים תבוא תגידו יגאל שמעון:

.. ולוודא שאתה אחראי :אמיר כוכבי   -אנחנו.

  ואללה אין כסף, אני לא יכול להעביר, אין כסף. יגאל שמעון:

 שאתה עושה פה עכשיו בשם חי אדיב.  :אמיר כוכבי

 אנחנו משאירים לכם קופה עם הרבה מאוד כסף, תהיה בטוח.  יגאל שמעון:

 ואנחנו נדאג שתשלם את החוב הציבורי, זה הכול.  :אמיר כוכבי

 כמה זה יעלה לי?  יגאל שמעון:

 ... לא נראה לי שאתה הולך.   מאיר חלוואני:

 חברים תב"ר, כן בבקשה אבי. טוב  יגאל שמעון:

רק אבי ברשותך לפני שאתה מזכיר, אני רק רוצה להוסיף שאלה   מאיר חלוואני:

 12-ל₪ מיליון  10ברשותך, לבנות בית ספר יסודי עולה סדר גודל של בין 

 ₪? מיליון  10כיתות זה עוד  6תסביר גם על הדרך איך ₪. מיליון 

.  :יגאל הררי .  מי אמר שזה.

 אני יפרט, נו אבי תסביר. ₪. מיליון  20 ני:נדב דוא

 ₪. מיליון  30חסר לי ₪, מיליון  30 אבי קמינסקי:

 כיתות.  6אתה רוצה להסביר? על הכול ביחד, מה קרה ולמה  יגאל שמעון:

 אבי אפשר להתחיל?  נדב דואני:

 )מדברים יחד(

 אביבה, אביבה, יש פה הסבר של סמנכ"ל.  יגאל שמעון:
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ל :אבי קמינסקי כיתות, כיום כעובדה לומדים  24-בית ספר בגין מחויב להגדיל אותו 

כיתות אם, כך שממילא  22שמה, יפתחו את שנת הלימודים היום עם 

מספר הילדים שנמצא שמה צריך להתאים את מספר הכיתות, ולכן הגשנו 

בקשה להגדלה של מספר הכיתות. יחד עם זאת עשינו בדיקה יחד עם 

מומחה למערכות חינוך, שעשה את זה על כל העיר, וגם מתכנן דמוגרפי ש

, מצאנו ראינו שיש צורך בהגדלה 200וגם מתחם  1200על אזור של מתחם 

כיתות. כמובן שבית הספר החדש היסודי שנבנה גם הוא מחויב  6של עוד 

. מצאנו שברמה של ילדים שנמצאים היום, וילדים 1.9-להיבנות עד ה

ך, זאת אומרת ילדים שנמצאים כבר בעיר, זה שרשומים מגיל לידה ואיל

ביחידות הבנייה והכול, יש נוסחאות  20%לא צפי, כמובן שלוקחים עוד 

כיתות בבית ספר בגין, הגשנו את הבקשה את כל  6לכך צריך עוד 

הנתונים העברנו למשרד החינוך, הגשנו את הבקשה למשרד החינוך, 

ץ יחד איתנו על הגדלה של משרד החינוך קיבל את הנתונים האלה והמלי

כיתות, שגם היום בפועל להיום א' אין  24-כיתות ל 18-בית ספר בגין מ

להם שום חדרי ספח לכלום, כי לקחו את כל בית הספר ועשו מהם כיתות, 

זה מקרים שידועים, זה לא משהו שעכשיו מקרה מיוחד של הוד השרון, 

תלמידים, ולצערנו זה קורה בהרבה מאוד רשויות שיש הגדלה של מספר 

הרב בחלק מהמקומות בארץ הכיתות לא מחכות לתלמידים אלא 

התלמידים מחכים לכיתות. אז גם המצב העובדתי נכון לעכשיו ילמדו 

כיתות, אנחנו מקבלים הגדלה מהמדינה של עוד  22 1.9בשנה הבאה, קרי 

מ"ר, זה נותן מרחבי מחייה יותר גדולים, זה  1,000כיתות, זה שווה  6

  -נותן חדרי ספח

 אבי מתי יוצאים לתחילת עבודה?  נדב דואני:

  -אני בעד לאשר את זה כאן עכשיו לצאת עבודה אבי קמינסקי:

 יש תכניות שאושרו כבר?  נדב דואני:

  -יש אדריכל שבנה את בית הספר אבי קמינסקי:

  -אותו אדריכל חנה גולן:

 השאלה אם הוא הגיש תכניות.  נדב דואני:

יש כבר שיח על זה כדי לראות את האפשרויות שישנם, כמובן שנעשה את  ינסקי:אבי קמ

 זה בצורה מסודרת. 

 לוחות זמנים, הערכה של לוחות זמנים.  נדב דואני:

 . 1.9.19-אנחנו מבקשים שזה יהיה עד ה אבי קמינסקי:

רת אני רוצה להשלים, תודה אבי. תראו, בית ספר בגין הוא בית ספר שמש יגאל שמעון:

. ויש לנו צורך היום להגדיל את 1200את הצד המערבי של מתחם 

הכיתות, היינו חייבים להגדיל, ולשם כך לקחנו את כיתות המחול שם 
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בקומה ראשונה, כמו שאתם מכירים, כדי לפחות שהשנה הזו תלמידים 

ילמדו בבית הספר. הכי קל לעירייה, זה מה שהציגו לראש העיר, הכי קל 

ם של כיתה א' ולהעביר אותם לנחשון, ששם יש בית ספר לקחת את הילדי

חדש. עכשיו כשראש העיר שומע דבר כזה, האופציה שלך לקחת ילדים 

למתחם של נחשון,  1200כיתה א' ב', שיחצו את סוקולוב ממתחם 

  -תקשיבו אני בטוח שגם אתם הייתם אומרים לא, אני מקווה

.  :יגאל הררי .  עד עכשיו לא.

לא שנייה, אני מסביר להם, אני חייב להסביר להם את זה. ואז ההחלטה  יגאל שמעון:

  -כיתות 6הייתה אם אנחנו היום מוסיפים 

 יגאל עכשיו החליט להסביר עד הסוף.  עדי ברמוחה:

 לא, אני רוצה שתבינו.  יגאל שמעון:

 אין מה להבין, אין הצבעה.  :חיים שאבי

 ם... אבל אם בחוגי בית ישאלו אות יגאל שמעון:

השאלה לא הייתה על הצורך, לא צריך להסביר את זה. מה ששאלו פה זה  אביבה גוטרמן:

  -התקציב

  -אז ההחלטה היא לתקצב יגאל שמעון:

  -את זה היית צריך להראות, את מי זה מעניין אביבה גוטרמן:

  -לתקצב את בית ספר יגאל שמעון:

 לכולם ברור, תענה על התקציב.  אביבה גוטרמן:

חברים? פה אחד? פה אחד, תודה  1464מי בעד סעיף ב' כפי שהוצג תב"ר  גאל שמעון:י

 רבה. 

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

 הצבעה
 

 יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלנקוה, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יואב רוזן, יגאל  בעד )פה אחד(: 12

 הררי, אביאל אברמוביץ , נדב דואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן                               
 
 

 152/18החלטה מס' 
 ₪    10,000,000ע"ס  הרחבת ביה"ס בגין   –  1464ר מס' "תב  מועצת העירייה מאשרת

      . ₪  5,000,000, משרד החינוך ₪ 5,000,000מקורות מימון : קרן פיתוח 
 

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

רק יש פה מכתב של רונן שמעוני, שאני מכבד אותו, שמדובר על מצגת של  מאיר חלוואני:

צביקה מינץ, וזה גם אמרתי בוועדת הכספים, אז אולי היה כדאי שמישהו 

 יציג אותה.
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  -אני ביקשתי תמצות של צביקה מינץ עדי ברמוחה:

 . 2020-ו 2019על צורכי הכיתות  מאיר חלוואני:

 לא, עכשיו לא.  יגאל שמעון:

אני ביקשתי תמצות של זה בחוות דעת כתובה, וקיבלתי הודעה שהמצגת  עדי ברמוחה:

  -תוצג

 במועצה?  יגאל שמעון:

  -היא במליאה תוצג :חיים שאבי

 במועצה הבאה.  אביבה גוטרמן:

 בוועדת תכנון.  :חיים שאבי

 

 ₪.  5,000,000חווה חקלאית על סך  – 1457בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון. תב"ר מס'  .ג

 

טוב, סעיף ג' חברים בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון, תב"ר  יגאל שמעון:

 7-ל₪ מיליון  5-הגדלה מ₪, מיליון  5חוות חקלאית על סך  1457מספר 

 מיליון.  2סך הכול הגדלה של ₪, מיליון 

 לא היה פה יגאל?  :אמיר כוכבי

 מה?  יגאל שמעון:

 לא היה פה?  :אמיר כוכבי

 זה היה אבל לא הצבענו על זה.  עדי ברמוחה:

 ₪. מיליון  5נדמה לי שהיה  מאיר חלוואני:

  -לא, זה היה יגאל שמעון:

 שינוי מקורות?  נדב דואני:

  -בוועדת כספים אישרנו יגאל שמעון:

ו :עדי ברמוחה   -זה היה ולא הצבענ

.  יגאל שמעון: ג'  זה לא היה פה. אוקיי חברים, מי בעד סעיף 

 למרות שזה הגדלה ועדכון.  דוברת:

 פה אחד? תודה רבה עבר, סעיף ג' עבר.  יגאל שמעון:
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====================================================== 

 הצבעה
 

 ם שאבי, שירלי אלנקוה, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יואב רוזן, יגאל יגאל שמעון, חיי בעד )פה אחד(: 12

 ביאל אברמוביץ , נדב דואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמןאהררי,                               
 
 

 153/18החלטה מס' 
ה חקלאית ע"ס חוו –  1457תב"ר מס' מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון 

5,000,000  ₪ 
 ₪  . 7,000,000ל ₪  5,000,000הגדלה מ 

 ₪  2,000,000סה"כ הגדלה 
 מקורות מימון לאחר השינוי:

 ₪ .   3,595,473  -משרד החינוך ₪,  3,404,527 -קרן פיתוח 
 התב"ר אושר בעבר:

 ₪  5,000,000סך  – 28/12/2016מיום  22ישיבה מס' 
 ₪ . 2,500,000משרד החינוך ₪ ,  2,500,000 – מקורות מימון: קרן פיתוח

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

  – 1462בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון. תב"ר מס'  .ד

 

  -אנחנו עוברים לסעיף יגאל שמעון:

 לגבי ד' יש לי שאלה.  עדי ברמוחה:

, אז  יגאל שמעון: בואו אני אציג ואחר כך. בקשה להגדלת תב"ר ועדכון סעיף ד'

 3.5תוספת בינוי בית ספר הדרים על סך  1462מקורות מימון. תב"ר 

וביטול השתתפות ₪, מיליון  4.1-ל₪ מיליון  3.5-הגדלה מ₪. מיליון 

 כן? ₪.  600,000משרד החינוך. סך הכול הגדלה של 

 למה יש ביטול של משרד החינוך?  עדי ברמוחה:

  -למה יש ביטול של משרד החינוך. רונן שמעוני מנהל יגאל שמעון:

 מי זה?  עדי ברמוחה:

 מאגף הבינוי.  יגאל שמעון:

 למה משרד החינוך החליט לבטל?  עדי ברמוחה:

 3ערב טוב, אנחנו בתחילת הדרך חשבנו שנקבל על כל כיתה, מדובר על  רונן שמעוני:

משרד החינוך לא הכיר ₪.  ₪210,000  70,000כיתות שמה, על כל כיתה 

 ₪.  210,000-בצורך הזה, ומכאן נעלמו אותם ה

אני רוצה רגע להבין, כשמבצעים אומדן לא יודעים מראש כמה כסף  עדי ברמוחה:

 מתקבל ממשרד החינוך? כמה משרד החינוך מתקצב פר כיתה? 

 ... לא אישר.  דובר:
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קצבנו. אין הרשאה של משרד יבמקרה הזה לא הייתה הרשאה ולא ת רונן שמעוני:

 החינוך. 

  -ניסינו לבקש הרשאה יגאל שמעון:

כשמבצעים אומדן, תקשיב מה אמרתי, כשמבצעים אומדן לא יודעים כמה  עדי ברמוחה:

 כסף מתקבל ממשרד החינוך? 

 לא.  חנה גולן:

 מה זה קשור.  יגאל שמעון:

כירים בצורך ומממנים עושים אומדן ומגישים למשרד החינוך. אם הם מ חנה גולן:

 הרווחנו, אם לא צריך לשלם עכשיו. 

... הבנייה.  נדב דואני:  אפשר לקבל צפי? 

אני אעדכן לגבי התוכניות, התוכניות הוגשו ביום ראשון האחרון  רונן שמעוני:

ובנייה. אני מאמין שתוך חודש  התקבלה החלטה חיובית בוועדת תכנון 

 ודה. חודשיים אנחנו נקבל היתר ונצא לעב

 כמה זמן לסיום העבודה? נדב דואני:

 חודשים.  4-5-נראה לי ש רונן שמעוני:

 חודשים במקום?  4-5 נדב דואני:

 חודשים מקבלת היתר אני מאמין שאפשר יהיה להשלים.  5 רונן שמעוני:

 חודשים.  7זאת אומרת עוד  נדב דואני:

בין בית הספר לבית שטח  במקרה הזה אנחנו יכולים לעשות הפרדה מלאה רונן שמעוני:

 העבודה, והכניסה גם תהיה מסביב ללא הפרעה לתלמידים. 

לא, אבל רעש שיהיה שם אתה יודע, שלא תגיע לבחינות הבגרות עם  נדב דואני:

 הרעש. 

 אז אנחנו בתיאום עם המנהלת נתאם את העבודות ולא נפריע.  רונן שמעוני:

כשבונים מבנה חדש, אין אומדן של  אני מבקש לשאול באומדן כזה מאיר חלוואני:

מערכות כיבוי אש? למה זה כתוב פה שיש הערה שמדברת על זה 

שמערכות הספרינקלרים לא נמצאים באומדן, מילא הציוד לא שזה גם 

נשמע לי הזוי. אם האומדן כולל בינוי וכיתות הם לא יודעים כמה ציוד 

 וכמה ספרינקלרים? כיבוי אש זה בסיסי בבנייה. 

 לא, זה לא בסיסי.  ל שמעון:יגא

 , מחכים להמלצות. Yההוא ממליץ  X... ממליץ  :חיים שאבי

יועץ כיבוי, אתה מזמין אותו ומקבל אישור של הכיבוי, הבעיה שכל פעם  יגאל שמעון:

  -הם ממציאים עוד
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 כן, אבל יהיו ספרינקלרים?  מאיר חלוואני:

 -מה שיקבעו יגאל שמעון:

 )מדברים יחד(

.  :רייגאל הר .  יועץ הבטיחות בא אחרי.

 אוקיי חברים, מי בעד סעיף ד'? פה אחד? תודה אישרנו.  יגאל שמעון:

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

 הצבעה
 

 יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלנקוה, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יואב רוזן, יגאלבעד )פה אחד(:  12

 הררי, אביאל אברמוביץ , נדב דואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן                               
 
 

 154/18החלטה מס' 
 תוספת בינוי ביה"ס הדרים  –  1462תב"ר מס'  מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון

   ₪ 3,500,000ע"ס 
 .וביטול השתתפות משרד החינוך  ₪ 4,100,000ל ₪  3,500,000הגדלה מ 

 ₪  600,000סה"כ הגדלה 
 מקורות מימון לאחר השינוי:

 ₪.   4,100,000 –קרן פיתוח 
 התב"ר אושר בעבר:

 ₪  3,500,000סך  – 06/12/2017מיום  15ישיבה מס' 
 ₪ . 210,000משרד החינוך ₪ ,  3,290,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 

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

 ₪. 5,000,000 שדרוג ופיתוח גינון מוסדות חינוך וציבור על סך  – 1463אישור תב"ר מספר .ה

 

שדרוג  1463אנחנו עכשיו עוברים ברשותכם לסעיף ה'. אישור תב"ר  יגאל שמעון:

  -ופיתוח גינון

 זה מוסדות חינוך.  עדי ברמוחה:

 ₪. מיליון  5סדות חינוך וציבור על סך מו יגאל שמעון:

 לא נכון, זה גם ציבור, מה את אומרת, זה גם מוסדות חינוך וגם ציבור.  מאיר חלוואני:

 ... זה המסגרת.  חנה גולן:

 נכון, מקורות מימון קרן פיתוח. כן, מי בעד חברים?  יגאל שמעון:

סדות חינוך, זה גם גינות מאיר הסב כרגע את תשומת ליבי, זה לא רק מו עדי ברמוחה:

 ציבוריות. 

 חינוך וציבור.  נדב דואני:

 בנפרד... העיר.  חנה גולן:
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 אוקיי, סעיף ה' מי בעד?  יגאל שמעון:

 אפשר לדעת את החלוקה בין שדרוג לבין הפיתוח עצמו?  מאיר חלוואני:

 זה מסגרת. ₪ מיליון  5-אבל הפיתוח מאיר ה חנה גולן:

רת? זאת אומרת שיכול להיות שהיא לא תנוצל? אז תעבירי את זה זה מסג מאיר חלוואני:

 בבקשה לתמר. 

 אם היא לא תנוצל.  חנה גולן:

 תעבירי לתמר.  מאיר חלוואני:

לפי ₪,  100,000תמר בתוך זה. כשיש כסף אז מעבירים לתב"ר הזה נניח  חנה גולן:

 ₪.  100,000תכנית שאגף שפ"ע מציג הוא אומר העלות של המיזם הזה 

  -טוב יגאל שמעון:

  -אבל רק שנייה, אתם כותבים עדי ברמוחה:

.  מאיר חלוואני:  נספח ז'

, ונספח ז' מתייחס אך ורק למוסדות  עדי ברמוחה: אני רואה, אני קוראת את נספח ז'

 חינוך. 

 לא, כתוב ציבור בכותרת.  מאיר חלוואני:

 איפה? איפה?  עדי ברמוחה:

 בכותרת.  מאיר חלוואני:

בכותרת, בכותרת, איפה אתה רואה את זה פה? כיום בעיר הוד השרון  י ברמוחה:עד

  -גנים 110מוסדות חינוך,  135

 . 7בסעיף  מאיר חלוואני:

  -בתי ספר 25 עדי ברמוחה:

 אוקיי טוב, חברים סעיף ה' מי בעד? פה אחד תודה רבה.  יגאל שמעון:

====================================================== 
 הצבעה

 
 יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלנקוה, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יואב רוזן, יגאל : בעד )פה אחד( 12

 הררי, אביאל אברמוביץ , נדב דואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן                               
 
 

 155/18החלטה מס' 
  ₪   5,000,000ע"ס   שדרוג  ופיתוח גינון מוס' חינוך וציבור  –  1463ר מס' "בתמועצת העיר מאשרת את 

 ₪ .      5,000,000מקורות מימון : קרן פיתוח 
============================================================== 
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 אישור מינוי ועדת השקעות.  .ו

 

ו'. אישור מינוי ועדת  יגאל שמעון: השקעות, אם מישהו פה יכול להסביר, הגזבר סעיף 

 לא פה. 

 הגזבר לא פה, מי מסביר?  עדי ברמוחה:

אני יכולה לנסות. ועדת השקעות א' היא חייבת להיות בכל רשות מקומית  חנה גולן:

בזמנו היה, עם תחלופת הגזברים לא אושרה מחדש. לעירייה יש כל הזמן 

ספים האלה צריך להשקיע בשוטף כספים בתוך חשבונות הבנק. את הכ

בצורה מושכלת על פי הנחיות של משרד הפנים לא מה שרוצים, וצריכה 

 להיות ועדת השקעות. 

 לא ייסדו ועדת השקעות?  2008-. מ2008-זה חוזר מנכ"ל מ מאיר חלוואני:

 . 2008-אני לא יודעת להגיד לך אם זה מ חנה גולן:

 ומה קרה עכשיו?  עדי ברמוחה:

.ב :חיים שאבי  א גזבר חדש..

ו'?  יגאל שמעון:  טוב חברים מי בעד סעיף 

.  חנה גולן: .  כשהגזבר הקודם עזב זה כבר.

 חברים, מי בעד סעיף ו'? פה אחד? תודה רבה.  יגאל שמעון:

, זה גם למנות את חברי הוועדה וגם לאשר  2יש פה  דוברת: ו' נושאים בסעיף 

  -פתיחת חשבונות בנק

 סעיפים.  2-כ צריך להופיע נדב דואני:

 לפצל את זה?  :אתי ברייטברט

 כן, צריך.  עדי ברמוחה:

 הסעיפים.  2לא, אנחנו מצביעים פה אחד על  יגאל שמעון:

 ... כמקשה אחת.  נדב דואני:

  -אוקיי תודה. דו"ח כספי סעיף יגאל שמעון:

 רק יש לי שאלה ברשותך.  מאיר חלוואני:

 כן.  יגאל שמעון:

יודע ששלושת חברי ועדת ההשקעות הם חברי הגזברות. אין מקום אני  מאיר חלוואני:

 שיהיה שמה נציג של שולחן המועצה? 

 הם מביאים המלצות לוועדת כספים.  :חיים שאבי

 הם לא קובעים כלום, רק ממליצים לוועדת כספים.  יגאל שמעון:
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 ממליצים לוועדת כספים.  :חיים שאבי

ו"ר הוועדה הוא הגזבר עובד רשות מקומית, אגב חוזר מנכ"ל אומר שי :דע שדהאבי

חבר נוסף עובד ברשות מקומית שהוא בעל השכלה... מתאימים, וחברים 

 נוספים בין עובדי הרשות המקומית. 

 ראיתי אותם.  2כן ראיתי,  מאיר חלוואני:

 אוקיי תודה.  יגאל שמעון:

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

 ההצבע
 

 יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלנקוה, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, יואב רוזן, יגאל : בעד )פה אחד( 12

 הררי, אביאל אברמוביץ , נדב דואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן                               
 
 

 156/18החלטה מס' 
 מועצת העירייה מאשרת:

 השקעות . מינוי ועדת 1
 . פתיחת חשבונות בנק לניהול ההשקעות2
 

============================================================== 
 
 . 2018מרץ -ינואר 1רבעון  –דו"ח כספי  .ז

 

ו' דו"ח כספי, קיבלתם אותו נשלח אליכם. סליחה סעיף ז' הדו"ח  יגאל שמעון: סעיף 

 אוקיי לא דנים. 

 

 גבולות הוד השרון. בקשה לתיקון .ח

 

 סעיף ח' יורד, אנחנו מורידים את זה מסדר היום.  יגאל שמעון:

 ח' זה ועדת גבולות?  דוברת:

 ועדת גבולות אנחנו מורידים את זה, משאירים את זה לקדנציה הבאה.  יגאל שמעון:

 למה?  :יגאל הררי

.  כי זה לא קשור, מה שאתה רוצה. אתה רוצה לספח אנחנו יגאל שמעון: .  רוצים רק.

 יגאל למה?  מאיר חלוואני:
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 הארכת הסכם עם קופת חולים כללית.  .ט

 

טוב, סעיף ט'. הארכת הסכם עם קופת חולים כללית. מועצת העיר  יגאל שמעון:

  -מתבקשת לאשר

 זה רק הארכה לא?  עדי ברמוחה:

בריאות , שבין העירייה לבין שירותי 21.6.2015הסכם השירות מיום  יגאל שמעון:

מ"ר ברחוב  679-כללית, מדובר על נכס מבנה דו קומתי בשטח של כ

 . 8הרשות 

 אפשר להאריך ליותר? :יואב רוזן

 לכמה זמן הארכה?  אביבה גוטרמן:

 הבקשה כאן היא לשנה.  יגאל שמעון:

 לא, קופת חולים ביקשו לשנתיים, אתם לשנה.  מאיר חלוואני:

 ילת. תקשיבו רגע להסדר של אי חנה גולן:

 לא יותר משנה יגאל.  :יגאל הררי

 אנחנו רוצים את ההסכם של איילת בבקשה.  חנה גולן:

צריך יותר, ואפילו שאתה צריך את השטח הזה, בינינו אפילו שנתיים זה  אביבה גוטרמן:

יהיה מצב טוב אם אנחנו נצליח לעשות שם משהו. אז למה להכניס בהם 

 את הבהלה הזאת? 

 מסכים איתך אביבה. איילת בבקשה. אני  יגאל שמעון:

 זה עבודת הוועדה ואנחנו שם ואנחנו יודעים כמה זמן לוקח.  אביבה גוטרמן:

מילים, הסכם השכירות עם קופת חולים מוארך כל פעם,  2אני אגיד רק  :איילת לרר

היינו חוכרים לתקופה ארוכה, עברנו לחוזה שכירות, ועברו כל מיני 

אחרון הוא הוארך באישור משרד הפנים תקופות קצרות. ההסכם ה

שנים. כל הארכה נוספת צריכה את אישור משרד הפנים  4לתקופה של 

כמו במכרז. כרגע החוזה שלהם בתוקף, הוא אמור להסתיים בדצמבר 

. מה שאנחנו צופים פני עתיד, על מנת שמועצת העיר הבאה תוכל 2018

ל שנמצא במרכז לבחון את התמונה כולה והמבנה הזה הוא מבנה גדו

העיר בסמוך לבניין העירייה. עיריית הוד השרון היום שוכרת מבנים 

מגופים פרטיים על מנת לשכן משרדי עירייה, ולכן על מנת שאפשר יהיה 

לבחון את התמונה כולה להסתכל ולקבל החלטות, כרגע אנחנו ממליצים 

 להאריך בשנה אחת ובתום אותה שנה אחרי שתעשה בדיקה של המועצה

 הבאה נקבל החלטה לתווך יותר ארוך. 
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שאלה רק לפני כן, במסמך שאת צרפת לנספח כתוב שהעירייה אמורה  מאיר חלוואני:

להשתמש במבנה הזה או במקום שלו למבנה ציבור. יש תכנון עתידי 

 למקום הזה? 

  -המחשבה הייתה, היו כמה שלבים :איילת לרר

 יש, בטח שיש.  אביבה גוטרמן:

  -המחשבה הייתה לקחת את המבנה הזה :איילת לרר

 יש המון תכניות.  אביבה גוטרמן:

.. כי  :איילת לרר לפנות אותו, להשתמש בו למטרת משרדי העירייה על מנת לשכן.

אנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו צריכים לשכור מאנשים חיצוניים, 

  -והמחשבה הייתה

  -משרדי העירייה, היכל תרבות אביבה גוטרמן:

שנים קופת חולים תיערך עם מקום חדש ונשתמש במקום  4שבתום אותם  :יילת לררא

 כמשרדי העירייה. 

 . 1200-קופת חולים כתבו שהם נסמכים על משהו שאתם מעתדים להם ב מאיר חלוואני:

 נכון, יש שם שטח.  אביבה גוטרמן:

 טוב, אני אגיד לכם מה אני חושב.  יגאל שמעון:

 להחליף את מרכז העיר.  ... אמור :איילת לרר

תראו קופת חולים נותן שירות לכלל הציבור, אני חושב שלאשר להם שנה  יגאל שמעון:

  -אחת אני חושב שזה קצת, זה מעט מאוד זמן

 גם אני חושבת שזה קצת.  עדי ברמוחה:

  -לא, לא :יגאל הררי

 אבל זה לא מכרז, אתה יכול יותר משנה?  מאיר חלוואני:

.. ה :יגאל הררי  יזמים פה נהנים.

 תן לי בבקשה, יגאל בבקשה.  יגאל שמעון:

 רק שנה.  :יגאל הררי

אני לא אקח את האנשים שבאים לקבל שירות כאן בכל הרשות ואזרוק  יגאל שמעון:

אותם למגדיאל עם כל הכבוד. כשאין לך אלטרנטיבה. אולי אתה תעשה 

 את זה כראש עיר, אני לא עושה את זה. 

 ל תעשה לנו פלברות. א :יגאל הררי

  -אני לא עושה פלברות. אני חושב שההצעה של יואב לעוד שנתיים יגאל שמעון:
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 איזה יופי זה, זה כיף.  עדי ברמוחה:

אני חושב שמינימום שנתיים צריך לאשר להם, כל עוד שאין להם  יגאל שמעון:

  -אלטרנטיבה, אני לא הולך לאיים עליהם שיעזבו מחר בבוקר

 ... המועצה הבאה תחליט.  :חנה גולן

 המועצה הבאה רק תחשוב על זה בעוד שנה.  יגאל שמעון:

.  :יגאל הררי .  עד שהיא תתכנס.

  -זה לא עובד בצורה כזו יגאל שמעון:

  -יגאל, אבל נדמה לי ש :אמיר כוכבי

 אני בעד שנתיים, זה ריאלי.  אביבה גוטרמן:

 אפשר ללא מכרז שנתיים?  מאיר חלוואני:

.  ה גוטרמן:אביב .  זה ריאלי מאוד. עד שתקום.

 ... החלטה שלנו.  יגאל שמעון:

 בכל מקרה, כל תקופה שאתם תאשרו כאן כפופה לאישור משרד הפנים.  :איילת לרר

 בסדר, אין בעיה.  יגאל שמעון:

 ₪?  46האם שכר הדירה... על פי הערכת השמאי  מאיר חלוואני:

  -כן, ערכנו שמאות חדשה :איילת לרר

 ראיתי.  מאיר חלוואני:

  -בכל מקרה... החדשה :איילת לרר

 כמה אנחנו... על השומה?  :יגאל הררי

 ₪.  80-85על השומה בסביבות  :איילת לרר

  -האם אנחנו מפסידים בשורה התחתונה נדב דואני:

.  :יגאל הררי .  אתה מבין מה.

 האם אנחנו מפסידים כסף?  נדב דואני:

 -₪ 80-זם באנחנו... מי :יגאל הררי

  )מדברים יחד(

 למ"ר. אני לא יודעת להגיד לך את הסך הכול.  :איילת לרר

 אתה מבין את ההבדל?  :יגאל הררי

  -אני מציע לפחות שנתיים יגאל שמעון:

 למ"ר. ₪  46למ"ר לעומת ₪  80 :יגאל הררי

 יגאל. ₪  80-יותר מ חנה גולן:
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 כמה אנחנו משלמים?  :יגאל הררי

.  85תי לדע חנה גולן: . .₪ 

יכול להיות שהעירייה כבר הודיעה לקופת חולים כללית שהיא לא  :אמיר כוכבי

 מאריכה את החוזה? 

 היה משהו בעיתונות המקומית.  מאיר חלוואני:

אגורות, ועכשיו אומרים  40-אנחנו שוכרים בשקל ומשכירים רכוש שלנו ב :יגאל הררי

 לי פה שזה הגיוני. 

 ₪.  77 :איילת לרר

.  דואני: נדב .  אם זה מחיר השוק אז מחיר.

  -₪ 77זה לא מחיר השוק, אנחנו משלמים פה ברחוב גמלא  :יגאל הררי

 יגאל, במקרה הזה אתה צודק, צודק.  נדב דואני:

  -אז מה הבעיה אני לא מבין :יגאל הררי

  -אז אל תאריכו לשנתיים, תאריכו לשנה מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 י מבקש לשנתיים. אנ יגאל שמעון:

 מע"מ. ₪ +  46אבל הם ישלמו  מאיר חלוואני:

  -תקשיבו יגאל שמעון:

 זה לא יוצא לפי מטר שווה.  :יגאל הררי

 יגאל ההצעה לסדר היא לשנה.  עדי ברמוחה:

  -יש פה הצעה של האגף יגאל שמעון:

 . 2אז תעלה  עדי ברמוחה:

ולים אני לא הולך להוציא אותם. . אני אומר לכם קופת הח2אני אעלה  יגאל שמעון:

 נראה לכם שאני אלך להוציא קופת חולים מפה? 

 אף אחד לא רוצה להוציא.  נדב דואני:

 -זה מה שאתם עושים. אני מודיע לכם יגאל שמעון:

 אף אחד לא רוצה להוציא.  נדב דואני:

 אני חושב שקופת חולים זה דבר חיוני מאוד לכל תושבי המקום.  יגאל שמעון:

 אין ויכוח על זה. אין ויכוח על זה יגאל.  מאיר חלוואני:

  -כאשר ביקשו יגאל שמעון:

  -1200-מ"ר ב 5,400-ב עדי ברמוחה:
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  -יש את מרכז המוניציפלי של העיר יגאל שמעון:

 -תשכיר שמה לקופת חולים עדי ברמוחה:

בר על תנו לי להסביר לכם. אתם לא מודעים, אני אסביר לכם. כשדו יגאל שמעון:

המרכז המוניציפאלי של העיר, כאשר ביקשנו להפסיק את השכירות של 

  -קופת חולים מתוך כוונה שבמרכז המוניציפאלי יימצא להם מיקום

  -שנה היה להם לחכות, יגאל שנה, הם לא ילכו :יגאל הררי

 אני לא רוצה להוציא אותם מהמרכז.  יגאל שמעון:

 למה לא? שנה.  :יגאל הררי

 כי אני לא רוצה להוציא אותם ממגדיאל.  ון:יגאל שמע

 שנה, שנה.  :יגאל הררי

 הם רוצים ללכת למגדיאל, אתה מוכן?  יגאל שמעון:

 שנה.  :יגאל הררי

 אני לא מוכן, לא. יגאל שמעון:

.. לא יקרה כלום אם גם קופת חולים  עדי ברמוחה: כל השירותים העירוניים ניתנים.

 תעבור... 

י יגאל שמעון:   -ודע מה קורה, אתה לוקח מהם מפה, אז הם ייקחו במגדיאלאתה 

  -הם יושבים לנו על הצוואר :יגאל הררי

  -ניקח את כל הציבור שגר פה יגאל שמעון:

 לא, אבל למה הם צריכים לשבת על הצוואר של כל הקבלנים.  :יגאל הררי

 יגאל, יש גם ציבור של מערב העיר, יגאל שמעון.  עדי ברמוחה:

זה שירות קופת חולים, יגאל. זה שירות לציבור, מה קרה לך אתה? מה  מעון:יגאל ש

 קרה פתאום אתה לא רוצה לתת שירות? 

לא, אני רוצה לתת שירות, אבל לא בצורה שאני משלם יותר מאשר  :יגאל הררי

 מאשר... 

 אתה לא משלם יותר.  יגאל שמעון:

 אני משלם יותר.  :יגאל הררי

הדואר אתה משלם בכלל? אתה לא משלם. למה אתה לא מבקש למה את  יגאל שמעון:

 לפנות את הדואר? 

 אני משלם יותר.  :יגאל הררי

 מה זה שקשור? קופת חולים זה שירות שאתה נותן לקהל.  יגאל שמעון:

 לא מעניין אותי, שישלמו יותר.  :יגאל הררי
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 טוב תצביע.  :יואב רוזן

  -רותלא יגאל אין מחלוקת שזה שי :דע שדהאבי

 נו ברור. מה אתה רוצה להוציא את קופת חולים?  יגאל שמעון:

בסופו של דבר זה צורך של העירייה, העירייה צריכה משרדים יש לה  :דע שדהאבי

  -זה גם עניין של שירות במשרדים,  חוסר

  -... תתחילו לתת שירותים באזור המזרחי1200-מ"ר ב 5,400אבידע יש  עדי ברמוחה:

 הא ואז תוציאי את כל האזור מפה לשם?  :יגאל שמעון

.  עדי ברמוחה: .  כן, כמו שאין גם.

 את רוצה לקחת את הציבור לשם?  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

 וי אני לא מאמין.  יגאל שמעון:

 )מדברים יחד(

תושבי הוד השרון הנכבדים, עדי ברמוחה אומרת לכם תפנו את קופת  יגאל שמעון:

. למגדיאל, תעיפו אותה למגדיאל. תראו מה היא רוצה החולים ברחוב..

 לעשות. 

 תבואו אלינו למזרח העיר. עדי ברמוחה:

  -אני פשוט בשוק. שירות של קופת העיר יגאל שמעון:

 במזרח העיר יש מקום.  עדי ברמוחה:

 מה קרה לכם?  יגאל שמעון:

חלופי, הם  המטרה היא בשיתוף פעולה עם קופת חולים למצוא מקום :דע שדהאבי

ונוח לכולם, ופעם שנייה גם העירייה תוכל לקבל...  יקבלו מקום שירותי 

 )מדברים יחד(

המקום הזה מי שעובר בבוקר רואה את הבעיה. מגיעים המבוגרים עם  :יגאל הררי

בן גוריון, ולכן המקום הוא לא  המוניות, הוא יורד עם הליכון עד רחוב 

מה הבעיה שילכו לקבלנים... מאיר שירותי והוא לא בטיח. אין חניות, 

 אתה מקשיב רגע? 

 כן.  מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 -אני אומר לכם עוד פעם יגאל שמעון:

 רק שנה כמו שמוצע.  :יגאל הררי

כבר קיימת עשרות שנים, אני לא חושב  8קופת חולים ברחוב הרשות  יגאל שמעון:
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  -ריכים לפנותשצריך היום, אנחנו פה להחליט שבעוד שנה הם צ

 אנחנו נחליט.  :יגאל הררי

  -כל עוד שאין אלטרנטיבה יגאל שמעון:

 ... שלנו.  :יגאל הררי

  -אם הם ירצו שיחפשו מקום יגאל שמעון:

ל מאיר חלוואני: , 1200-הם רוצים, הם כתבו לכם מכתב, תקרא אותו. הם רוצים לעבור 

 . .  זה לא שעדי החליטה.

 שנים.  3יכול לקחת עוד זה  1200אבל  יגאל שמעון:

  -מדובר 1200 :איילת לרר

 שנים.  3זה עוד  יגאל שמעון:

 בסדר, אבל הם בכל מקרה הם... את הלקוחות.  מאיר חלוואני:

 אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שנלחץ עליהם?  יגאל שמעון:

 אני לא מבין... לרוץ ולאשר מה?  :אמיר כוכבי

 לפחות. לא, אני רוצה שנתיים  יגאל שמעון:

 אבל הצוות המקצועי ביקש שנה, בוא נאשר שנה.  :אמיר כוכבי

 בוא נאשר שנה, המועצה הבאה תדון בזה, הלאה.  עדי ברמוחה:

 נתמודד בשנה הבאה, בדיוק.  מאיר חלוואני:

 שנה.  :יגאל הררי

 שנה, המועצה הבאה תדון בזה.  עדי ברמוחה:

 שנה יגאל.  מאיר חלוואני:

 אמרתי שנתיים. אני  יגאל שמעון:

.  עדי ברמוחה: .  הצעות.  2אתה יכול להגיד שנתיים, כי.

... צריך  מאיר חלוואני: תראה מה קורה פה. כשאתה רוצה אתה שם את האלטרנטיבות. 

 להצביע עליהם. אני לא מבין את זה. 

 תעשה את זה, תעשה את זה עוד הפעם בדרמטיות.  עדי ברמוחה:

  -עדי ברמוחה יגאל שמעון:

 

 

 אני אמרתי שנתיים.  עדי ברמוחה:

להוציא את קופת חולים מרחוב הרשות, זה כותרת. עדי ברמוחה: אני  יגאל שמעון:
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  -אדאג להוציא את קופת חולים

 להכניס את משרד העירייה במקום קופת חולים.  :יגאל הררי

. עדי ברמוחה: .  זאת הכתובת.

.. עדי ברמוחה. קופת חול יגאל שמעון: ים מרחוב הרשות, להוציא אותם זאת הכתובת.

 מפה. 

... איציק בן דור  :יגאל הררי להכניס את משרד העירייה במקום מקומות שכורים. 

 יוכל... 

  -אני אגיד לכם, זה פשוט חוסר ניסיון, הבנה יגאל שמעון:

ו עדי ברמוחה:  ה, בסדר? -רק תרשום ברמוחה עם ח 

תה רוצה לשפץ תעביר אותה במקום לשפץ את מחלקת התרבות, כשא :יגאל הררי

 לפה. 

.  מאיר חלוואני: .  תגיד לי, ההמלצה של הצוות המקצועי שנה, מה אתה עכשיו.

 מה זה משנה?  יגאל שמעון:

 יגאל תעלה להצבעה.  נדב דואני:

 שנה, שנה יגאל, חבל על העצבים.  :יגאל הררי

.  נדב דואני: .  תציע שנה, תציע.

 לשיר, יאללה. יאללה ריטה התחילה  עדי ברמוחה:

 קדימה.  :יגאל הררי

 מי בעד הסעיף כפי שהוצג? כן, מי בעד? פה אחד, יגאל נמנע.  יגאל שמעון:

 יפה.  עדי ברמוחה:

אין בעיה, אני רוצה את הכותרת שתהיה עדי ברמוחה... להעיף אותם  יגאל שמעון:

  -מהוד השרון

 אני מודה לך.  עדי ברמוחה:

 ה. זה מה שאני רוצ יגאל שמעון:

 מודה לך.  עדי ברמוחה:

 אפילו אביאל התעייף כבר מהכותרת.  מאיר חלוואני:

 

 

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

 הצבעה
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 : שירלי אלנקוה, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, נדב דואני, יואב רוזן, יגאל הררי, אביאל אברמוביץ,בעד 10
 בי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמןאמיר כוכ              

 
 יגאל שמעון, חיים שאבי,  נמנעים: 2
 

 157/18החלטה מס' 
, שבין העירייה לבין שירותי בריאות 21.6.2015השכירות מיום  מועצת העירייה מאשרת הארכת הסכם

, לתקופה של שנה אחת החל 8מ"ר ברח' הרשות  679 -כללית, בנוגע לנכס מבנה דו קומתי בשטח של כ
 וזאת ללא מכרז. 30.12.2019ועד ליום  31.12.2018מיום  

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

 פגרה של ישיבות מועצה מן המניין.  .י

 

  -טוב יגאל שמעון:

 אבל פגרה הייתה חודשים מרץ אפריל.  עדי ברמוחה:

י' כולם פה אחד נכון?  יגאל שמעון:  סעיף 

 לא?  די ברמוחה:ע

 מה אתם לא מתביישים לבקש כזה סעיף? תגיד לי.  מאיר חלוואני:

  -פגרה הייתה בחודשים מרץ אפריל, הייתה פגרה עדי ברמוחה:

לא עבדתם חצי שנה פה בשולחן המועצה, אתם רוצים עוד חודשיים  מאיר חלוואני:

 חופש? תתביישו. 

 הייתה פגרה במרץ אפריל.  עדי ברמוחה:

 יש חגים מה אתה רוצה.  שמעון: יגאל

 לקחתם מרץ אפריל פגרה, למה עכשיו עוד פעם?  עדי ברמוחה:

 דילגת על תיקון גבולות.  :דע שדהאבי

אבידע, אבידע, להוריד מסדר היום. אבידע אני מבקשת את ההתייחסות  עדי ברמוחה:

 שלך. 

  -פגרה יגאל שמעון:

 תעשה הצבעה יאללה.  מאיר חלוואני:

 מי בעד?  מעון:יגאל ש

  -י' הפגרה הייתה בחודשים מרץ אפריל עדי ברמוחה:

 

 לא הייתה, לא הייתה.  :יגאל הררי

 לא היו ישיבות מועצה.  עדי ברמוחה:

 רגע, רגע, תעשה הצבעה.  מאיר חלוואני:
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י'?  יגאל שמעון:  מי בעד סעיף 

י'?  :יגאל הררי  מה זה סעיף 

 פגרה.  יגאל שמעון:

  בעד. :יגאל הררי

 בעד.  יגאל שמעון:

 מה אתה בעד?  מאיר חלוואני:

 כן.  יגאל שמעון:

 אז מה אם יגאל הררי בעד אז הכול טוב יאללה, איזה יופי.  עדי ברמוחה:

  -יגאל הררי, כן מי עוד, מי בעד? פגרה אתם לא רוצים יגאל שמעון:

ן :יגאל הררי  . לראות את ההצגה הכי טובה בעיר בזמן בחירות, זה הכי נכו

 רגע אתם לא, מי נגד? אביאל, אמיר ומאיר ויעל. מי נמנע? עדי ונדב.  יגאל שמעון:

 אביבה מה איתך לגבי הפגרה?  מאיר חלוואני:

 אביבה מה איתך לגבי הפגרה?  עדי ברמוחה:

 את בעד או נגד?  מאיר חלוואני:

 היה מרץ אפריל פגרה, אני מזכירה לך.  עדי ברמוחה:

 סיימנו את כל הנושאים?  יגאל, אביבה גוטרמן:

 יש חודש חגים, יש חודש בחירות, איזה ישיבות מועצה אתם רוצים.  :חיים שאבי

 סעיף י' את בעד אביבה? הפגרה את בעד הפגרה? אביבה את בעד פגרה?  יגאל שמעון:

ו אביבה גוטרמן:   -... את האמת, אבל אם יש לנו נושאים, אם לא סיימנו אותנ

 סיימנו נכון. לא  מאיר חלוואני:

אביבה אם יש נושאים, עושים ישיבות שלא מן המניין לחתימות, מה  :יגאל הררי

 הבעיה? 

 אביבה נגד, אחי זה לא התקבל אביבה נגד.  מאיר חלוואני:

 אפשר לעשות?  אביבה גוטרמן:

 כן.  :יגאל הררי

 

 אין לכם רוב.  מאיר חלוואני:

 -רוצה כמו שאני אומרת לך שאני לא אביבה גוטרמן:

 )מדברים יחד(

  -יגאל, יגאל, אתה יודע אביבה גוטרמן:
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 הצבענו אוקיי.  יגאל שמעון:

  -יגאל מה אביבה גוטרמן:

 לא משנה, כן.  יגאל שמעון:

 מה הצבעתם?  אביבה גוטרמן:

  -מה את, את בעד או יגאל שמעון:

 לא, אני לא רוצה פגרה.  אביבה גוטרמן:

 יפה.  מאיר חלוואני:

 כמו שאני לא רוצה פגרה בוועדת בנייה, כי לא צריך לדפוק את האנשים.  טרמן:אביבה גו

 רגע, רגע, אז אני אשנה את ההצבעה.  עדי ברמוחה:

 כן, ההצעה לא עברה.  מאיר חלוואני:

 אין בעיה.  יגאל שמעון:

  -כמה, רגע כמה עדי ברמוחה:

 -אין בעיה יגאל שמעון:

ו 5בעד,  4יש  :אתי ברייטברט  נמנעים.  2-נגד 

 נגד? רגע, רגע, רגע.  5איך  מאיר חלוואני:

 אין פגרה יפה, אין פגרה.  עדי ברמוחה:

 , מעולה מצוין יופי. 5יש  מאיר חלוואני:

 התבלבלת מאיר? התבלבלת?  יגאל שמעון:

 שנים כאלה.  4.5כן נכון, אני ישן. נרדמתי קצת,  מאיר חלוואני:

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

 הצבעה
 
 : יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלנקוה, יגאל הררי בעד 4
 
 אביאל אברמוביץ, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן, יואב רוזן נגד: 6
 
 : עדי ברמוחה, נדב דואני נמנעים 2
 
 
 

 158/18החלטה מס' 
 .  2018ישיבות המועצה מן המניין בחודשים ספטמבר ואוקטוב ר  מועצת העירייה אינה מאשרת את פגרת

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

 .  2019אישור תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  .יא
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 -טוב חברים, סעיף י"א, אישור תבחינים למתן תמיכות יגאל שמעון:

אבל תזכרו להתחיל בפרוטוקול... מועצת העיר לא מאשרת, אינה  וחה:עדי ברמ

 מאשרת. 

 אין עם זה בעיה, תקלה שהייתה באיזה סעיף.  נדב דואני:

הייתה תקלה בפרוטוקולים של החלטות שלא עברו וכתבתם מועצת העיר  עדי ברמוחה:

 מאשרת. 

  -סעיף י"א יגאל שמעון:

 אז תשימו לב.  עדי ברמוחה:

 . 2019אישור תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת  מעון:יגאל ש

אני מבקש להעביר את הסעיף הזה לישיבה הבאה. ככה נבטיח שחיים  :אמיר כוכבי

 שאבי יבוא. 

 גם אני מבקשת.  עדי ברמוחה:

הוא רוצה את הסעיף של התבחינים הוא אומר להעביר לישיבה הבאה,  יגאל שמעון:

 ש. שתתקיים בעוד חוד

 אני איתו, אני איתו.  :חיים שאבי

 יאללה מעולה, להעביר לישיבה הבאה.  עדי ברמוחה:

 פה אחד.  :חיים שאבי

 כן.  כנרת א. כהן:

.  :חיים שאבי .  יאללה.

 על מה? על מה?  :יגאל הררי

 התבחינים.  :חיים שאבי

 לא, אני מתנגד.  :יגאל הררי

 מה אמיר זה מה שאתה רוצה?  יגאל שמעון:

 פה אחד.  :ים שאביחי

 לא, הוא התחרט.  יגאל שמעון:

 אותי לא תראה מבטיח לך.  :חיים שאבי

 למה?  :אמיר כוכבי

 לא תראה, אין צ'אנס.  :חיים שאבי

 אבל רוצים.  :אמיר כוכבי

 אין צ'אנס.  :חיים שאבי
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 רוצים לראות אותך.  :אמיר כוכבי

 אין צ'אנס.  :חיים שאבי

 קדימה יגאל.  :יגאל הררי

טוב חברים, בסך הכול יש פה תיקון, זאת אומרת איזה שהוא תיקון  יגאל שמעון:

 בתבחינים. 

  -לכדורסל 80%אני רוצה לדעת האם יש את התיקון של ההנחה  נדב דואני:

 כן, מי רוצה להסביר?  יגאל שמעון:

.. נצביע.  נדב דואני: . 

 לא רגע, יש הבדל בין סעיף י"א לסעיף י"ב.  עדי ברמוחה:

 עדי שנייה.  נדב דואני:

 מופיע? שסיכמנו...  80%-האם ה נדב דואני:

 איפה איציק? התיקון של התבחינים, תסביר למה הכוונה.  יגאל שמעון:

 הייתה ישיבת ועדת ספורט, ויש פה את הסיכום שלה, ראיתם אותה לא?  איציק בן דור:

 הנה הוא פה.  עדי ברמוחה:

 ? 80%צביעים על ... מופיע, אנחנו מ נדב דואני:

מצד שני יש גם פרוטוקול של ועדת תמיכות שמתנגדים לזה. ראיתם את  איציק בן דור:

 הפרוטוקול? 

 דברים שונים.  2על מדברים כרגע, זה  נדב דואני:

 נושאים שונים.  2זה  עדי ברמוחה:

י אנ 2-ו 1סעיפים י"א  3יש אישור תבחינים, אני מבקש לדעת מכיוון שיש  נדב דואני:

  -מבקש לדעת האם ההמלצה שלנו

 זה י"ב נדב, תסתכל זה י"ב.  עדי ברמוחה:

 זה מחיקת חובות י"ב.  נדב דואני:

  -אפשר ללכת לפי הרצף בסעיף מאיר חלוואני:

 רגע, אנחנו בי"א סליחה.  נדב דואני:

ב מאיר חלוואני: י'. אנחנו  . -נספח   י'

 סעיף י"א חברים.  יגאל שמעון:

ב מאיר חלוואני: . -אנחנו   י'

 י"א.  יגאל שמעון:

יודע. אני מחזיק  נדב דואני: מה הסעיף? אתה יכול להקריא את סעיף י"א? אני לא 
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 י"א מולי אישור תבחינים. 

י עדי ברמוחה:   -הם שינו

  -דברים שדיברנו עליהם 3אוקיי, אז אני שואל, יש  נדב דואני:

כן. סעיף י"א... זה אישור לא, י"א שנייה, אומר משהו ואת אומרת  :דע שדהאבי

  -חלוקת התמיכות בשיעור

 1, סעיף 2019אישור תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת  יגאל שמעון:

בתוקף כפי שאושרו בישיבת  2018תבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים 

  -1.11.17המועצה מיום 

.  נדב דואני: י'  כנספח 

. ופרוטוקול יגאל שמעון: י' , שהתכנסה לדון 16.7.18-ועדת התמיכות מיום ה כנספח 

  -בבקשה לשינויים בתבחינים

  -אני מבקש נדב דואני:

  -כפי שהוגשו על ידי חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר חיים שאבי יגאל שמעון:

וסיכום ועדת הספורט. אז אני מבקש לדעת, כשאנחנו מצביעים עכשיו,  נדב דואני:

עבור  80%ביקשנו הראשון זה הנחה בתעריף של האם שלושת הסעיפים ש

עמותת כדורסל, הסעיף השני שמדבר על השוואת התנאים של כיתות 

כדורסל בבתי הספר לכיתות הספורט וחטיבת הראשונים, אם אנחנו 

 משווים את התנאים. והסעיף השלישי זה החלוקה... 

 לא, יש עוד סעיף, עמותה לקידום השחייה.  איציק בן דור:

 נכון, זה בסיכום.  ב דואני:נד

 ₪.  100,000של  איציק בן דור:

.. האם זה מופיע, והאם אנחנו  נדב דואני: נכון, אני שואל על שלושת שלו וזה.

 מצביעים ומאשרים את זה עכשיו. 

 חלק מהמסקנות לא התקבלו.  מאיר חלוואני:

ו :חיים שאבי   -בואו נחדד שנייה, אנחנו המלצנ

 יק, חלק לא התקבל. איצ מאיר חלוואני:

  -בוועדת ספורט על דעת שלושת העמותות הגדולות :חיים שאבי

 חלוקה.  10%נכון,  נדב דואני:

ו :חיים שאבי  -לא רק על זה, על כל מה שהמלצנ

 ... מה שאמרתי עכשיו?  נדב דואני:

זה היה משותף. מי שקובע את התבחינים וממליץ זה השולחן הזה. מה  :חיים שאבי

  -נעלה את זה להצבעה, ואנחנו נאשר את זה כמו שזה שהמלצנו
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  -לא, אבל רגע, אני רוצה איציק בן דור:

 הנה, הנה, הפרוטוקול.  עדי ברמוחה:

, המועצה אישרה את כל התמיכות ביחד עם 2018קודם כל יש משהו של  איציק בן דור:

  -10%שהם ₪  275,000

 ₪.  257,000 עדי ברמוחה:

 נו המלצנו לחלק את זה לשלושת העמותות הגדולות. ואנח איציק בן דור:

 זה לא קשור לזה.  נדב דואני:

 . 10%-זה ה עדי ברמוחה:

 . 2018זה  נדב דואני:

 אז צריך להצביע על זה.  איציק בן דור:

 . 2019אבל זה לא הסעיף הזה, הסעיף הזה עכשיו מדבר על  נדב דואני:

וגם.  עדי ברמוחה:  לא, זה גם 

חבר'ה אני לא יודע, יש יותר מידי סדרי יום ששולחים בגרסאות, מה  נדב דואני:

  -הגרסה

  -זאת הגרסה 29-לחודש תסתכלו, יש ישיבה של ה 29הגרסה האחרונה זה  :אתי ברייטברט

 לא, מה שאת הוצאת.  נדב דואני:

 לחודש.  29נכון,  :אתי ברייטברט

  -למען הסר ספק :חיים שאבי

 , זאת הגרסה האחרונה. 29-בה שתתקיים בלא, הישי :אתי ברייטברט

 אוקיי.  נדב דואני:

  -יופי, אז נספח י' הוא לא נכון, כי זה נספח עדי ברמוחה:

כן, אז זה משהו אחר. אני שואל על שלושת הסעיפים האלה האם הם  נדב דואני:

 מופיעים. 

 

ההמלצה של  דקה רגע, יש פה איזו סוגיה, שאני עונה עליה עכשיו. יש את :חיים שאבי

  -ועדת הספורט

 נכון.  נדב דואני:

 ויש את ההמלצה של ועדת התמיכות.  איציק בן דור:

  -דקה, ויש את ההמלצה של ועדת תמיכות, כנראה :חיים שאבי

 אז ועדת הספורט עולה על ההמלצה של ועדת הספורט.  נדב דואני:



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    91 
 

ה, והחליטה כנראה שוועדת תמיכות חשבה שהיא מעל חברי המועצ :חיים שאבי

  -כנראה בניגוד למה שאנחנו המלצנו, אז אני רוצה

 אני מבקש לדעת מה גובר על מה.  נדב דואני:

  -דקה, מה זה מה גובר על מה? מי שקובע :חיים שאבי

  -ועדת הספורט המליצה נדב דואני:

 -מי שקובע את התבחינים :חיים שאבי

  -אבל חיים למה מאיר חלוואני:

גע, דקה שנייה אל תפריעו. מי שקובע את התבחינים זה חברי דקה ר :חיים שאבי

  -המועצה

 נכון.  נדב דואני:

ו  :חיים שאבי זה לא ועדת תמיכות. אנחנו ממליצים הם בודקים, אלא אם אנחנ

ממציאים איזה המצאות. אבל אני חושב שכינסנו את ועדת הספורט על 

המלצנו פה אחד, מנת שבאמת שזה יהיה שקוף, שכל העמותות יהיו שמה ו

חבל שכמה מחברי המועצה פה שדואגים לחינוך ולספורט לא מגיעים 

  -לישיבה הזו, אבל מי שכיבד ובא... בעמותות

 מי היה?  עדי ברמוחה:

  -לא משנה, תסתכלי בפרוטוקולים :חיים שאבי

ונדב.  עדי ברמוחה:  אני ואתה 

לה את ההמלצות של ועדת מי שבכל זאת בא וכיבד המליץ. אני רוצה שנע :חיים שאבי

  -הספורט, שזה יהיה

 שלא תהיה סתירה ביניהם למה שמופיע בתבחינים.  נדב דואני:

 שלא תהיה סתירה, וגם אם יש סתירה, זה מה שיקבע.  :חיים שאבי

 הם גוברים.  נדב דואני:

 אוקיי? עם כל הכבוד לוועדת התמיכות.  :חיים שאבי

 )מדברים יחד(

 לקבל את המסמך הזה חיים? אפשר  מאיר חלוואני:

  -בשביל זה היא משנה :חיים שאבי

 יש צוות מקצועי הוא ממליץ והוא עושה את הבדיקות.  :דע שדהאבי

 בגלל זה חיים חידד.  נדב דואני:

אתם רואים שהכול גם מונח לפניכם, כלומר גם פרוטוקול של ועדת  :דע שדהאבי

 הספורט, וגם המכתב של עדי ברמוחה. 



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    92 
 

 -אבידע, בגלל זה חיים חידד, שמה ני:נדב דוא

 )מדברים יחד(

 אתם תחליטו.  :דע שדהאבי

 שלא יהיה ספק.  :חיים שאבי

  -אז אני מבקשת גם עדי ברמוחה:

 רגע, שלא יהיה ספק.  :חיים שאבי

 אז רוצה גם כל בקשה שלי לשינוי תבחין שנדון עליה.  עדי ברמוחה:

 איזה שינוי?  :חיים שאבי

אני ביקשתי שינויים לתבחינים. אני הגשתי בזמן שינויים לתבחינים,  עדי ברמוחה:

  -התשובה שקיבלתי

 באיזה נושא? באיזה נושא?  :חיים שאבי

  -נושאים 7נושאים,  6בכל מיני נושאים. יש פה  עדי ברמוחה:

 גם המכתב שיחד יצורף.  :דע שדהאבי

  -לינכון, וועדת התמיכות ביטלה את כל הבקשות ש עדי ברמוחה:

 למה אתה מבקשים שנמליץ לכם, אם אתם מבטלים ומוסיפים?  :חיים שאבי

ביטלתם את הבקשות שלי בטענה שכל סעיף פה דורש מימון תקציבי, ולא  עדי ברמוחה:

כל סעיף פה דורש מימון תקציבי. דרך אגב אתם הורדתם מהתקציב 

אבל  הייתם יכולים את מה שביקשתי פה לממן את זה,₪,  45,000עכשיו 

 אנחנו נדון על כל אחד ואחד. 

 מה אתה רוצה לאשר?  יגאל שמעון:

  -יגאל, אתה יכול רגע לעשות סדר? כי מכל הנאומים :אמיר כוכבי

  -אני לא יודע מאיר חלוואני:

 לא הצלחתי להבין על מה אתה רוצה שנצביע.  :אמיר כוכבי

לם יש את סדר היום? את בוא אני אחדד שהוא יבין. בואו נעשה סדר, לכו :חיים שאבי

 הפרוטוקולים? 

 דפים, תגיד אתה הולך... רשות הספורט העירוני?  20כן, אבל יש פה  מאיר חלוואני:

  -יש את הפרוטוקול של ועדת הספורט :חיים שאבי

רגע, קודם כל... לפי מה שכתוב בסדר היום אנחנו מצביעים עכשיו על כל  :אמיר כוכבי

 רק על שינויים בספורט? הקריטריונים לתמיכות או 

  -אני כרגע מדבר על :חיים שאבי

 כי זה לא ברור.  :אמיר כוכבי
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 אני מדבר כרגע על השינויים בספורט.  :חיים שאבי

 אוקיי, אבל יגאל על מה מצביעים עכשיו?  :אמיר כוכבי

 מה זאת אומרת על מה? מצביעים על פרוטוקול ועדת הספורט.  יגאל שמעון:

 לא.  מאיר חלוואני:

 לא.  עדי ברמוחה:

 לא נכון.  מאיר חלוואני:

 התבחינים, של השינויים בתבחינים.  יגאל שמעון:

 ... רגע, זה עוד לא הספורט.  מאיר חלוואני:

  -יש פה טעות חברים עדי ברמוחה:

.. יצא אליכם מכתבים, פנינו לכל חברי המועצה, אם אתם רוצים לעשות  :דע שדהאבי .

  -איזה שהם שינויים

  -הייתה הצבעה על זה, רק הספורט כאילו :אמיר כוכבי

  -לא :דע שדהאבי

לא, יש פה טעות בסדר יום, סליחה שאני אומרת את זה. היו צריכים  עדי ברמוחה:

שהיה צריך  10%שזה ₪  257,000-נושאים, נושא אחד זה ה 2להפריד בין 

ם למתן להצביע על זה בנפרד, ונושא נוסף היה צריך להיות התבחיני

 תמיכות לשנת הכספים, זה היה צריך להיות בנפרד. 

 אבל זה לא מופיע לך בסדר יום.  :אתי ברייטברט

 נכון, אז למה זה לא מופיע? כי זה נמצא בפרוטוקול.  עדי ברמוחה:

 . 2019אבל אנחנו מדברים פה על התבחינים לשנת  :אתי ברייטברט

 ₪.  257,000-יציק ודיבר גם על האבל יש גם, אבל הרגע ישב פה א עדי ברמוחה:

 אבל זה לא מופיע בסדר היום.  :אתי ברייטברט

 . 2אבל זה במספר  מאיר חלוואני:

 . 2זה לא מופיע במספר  עדי ברמוחה:

 לא, תיכנסי לנספח י"א, זה לא מופיע בנספח י"א?  מאיר חלוואני:

 ... לא מופיעים.  :אתי ברייטברט

ר, אחרי שוועדת הספורט המליצה, ישבה ועדת בואו אני אעשה סד :חיים שאבי

התמיכות והחליטה שההמלצות שהמלצנו מה כן מה לא, מה מותר ומה 

אסור, הכול אסור. אולי הם קצת התבלבלו, מי שקובע וממליץ לתבחינים 

זה חברי המועצה. הם ביקשו בצורה מסודרת שנגיש אם יש לנו שינויים, 

סתי את ועדת הספורט, בשביל אני לא באתי ושלחתי מכתב, אלא כינ

 שהכול יהיה שקוף ויהיה על דעת כולם. 
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יו"ר ועדה ושלחתי מכתב עדי ברמוחה:   -אז אני לא 

  -דקה רגע :חיים שאבי

 בסדר? זה גם שקוף.  עדי ברמוחה:

אבל בואי נהיה ממוקדים בספורט, אחרי זה נעבור לבקשה שלך. מה  :חיים שאבי

יש את ההמלצה של, אבידע, אתם  שעלה בוועדת הספורט והמלצנו,

 מתרגשים שחולקים עליכם. 

.  :דע שדהאבי .  חס וחלילה, רק אמרתי.

אני רואה את זה, מנהל רשות הספורט ממליץ לחלק באופן שווה תקציב  :חיים שאבי

יש מחלוקת אם זה צריך לעלות לשולחן המועצה או לא, ₪,  257,135

זה, אז אנחנו נאשר, אני בשביל שלא יהיה בטעות, הם לא יקבלו את 

ממליץ לאשר את זה, ואם לא היה צריך אז החמרנו טיפה. אז אני ממליץ 

  -לאשר את זה את ההמלצה של מנהל רשות הספורט

 זה סעיף אחד בפרוטוקול של ועדת הספורט?  מאיר חלוואני:

 שמה הוא אומר?  :חיים שאבי

 תכוון אותנו.  מאיר חלוואני:

של ענף מועדף לשלושת הקבוצות, זאת אומרת שהשנה  10%-לחלק את ה :חיים שאבי

  -אין מועדף

  -אין מועדף אחד אלא שלושת עדי ברמוחה:

  -צריך להסביר שבתמיכה המועצה כבר אישרה איציק בן דור:

ו :חיים שאבי  -אישרנ

 רק...  10%-אבל לא את ה איציק בן דור:

.  נדב דואני: .  היה רשום ראש רשות הספורט לחלק.

, למרות שזה כן 10%-אבל בעניין הזה אני חייב משהו אחד, לעניין של ה :דע שדהיאב

  -ירד מסדר היום, אבל אני אתייחס. הנקודה היא

  -זה לא ירד, זה נכנס בצורה עדי ברמוחה:

 הוא רוצה להצביע על זה.  :אמיר כוכבי

  -דקה, החלוקה :דע שדהאבי

 אתה מצביע על זה?  :אמיר כוכבי

  -10%הסעיפים, אחד של  2היה בהתחלה בהזמנה הקודמת, היו  :ברטאתי ברייט

.., אני אומר מה ועדת הספורט המליצה :חיים שאבי   -אני לא אומרת.

 אבל מצביעים על זה בכלל או לא?  :אמיר כוכבי
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דקה, אני אומר שאנחנו המלצנו לשנות את התבחינים בכמה קטגוריות,  :חיים שאבי

למישהו הסתייגות מההמלצות האלה יגיד אותם. אני מעלה אותם, אם יש 

יש מחלוקת אם צריך בכלל כן או לא להעלות למועצה, כי ₪  257,000-ה

  -הם אושרו בתקציב, זה בתמיכות מופיע. אבל

 אין מחלוקת.  חנה גולן:

  -אין מחלוקת :חיים שאבי

  -איפה עדי ברמוחה:

  -יה, אם כן צריך או לא צריךדקה, אין מחלוקת פה, יש מחלוקת בעירי :חיים שאבי

 אומרת חנה שאין מחלוקת.  מאיר חלוואני:

 אין מחלוקת.  חנה גולן:

היועץ המשפטי אומר שלא צריך, הגזבר אומר שכן צריך. על מנת למנוע  :חיים שאבי

  -את הוויכוחים האלה

  -מה זה מפריע להצביע בעד, זה לא מפריע נדב דואני:

ות יקבלו את הכסף הזה, אני המחמיר רוצה לאשר את ועל מנת שהעמות :חיים שאבי

זה, פשוט. אני חושב שזה על דעת כל העמותות, ואני לא חושב שיש סיבה 

 שאולי הם לא יקבלו את זה. 

אם אמרת, אני רק אתייחס, שהמטרה היא  10%-הבעיה... היא רק ב :דע שדהאבי

צב שבו שמחלקים תמיכות זה לחלק את התמיכות בפעם אחת. כלומר המ

  -עכשיו בסוף שנה 10%-אנחנו מחלקים את ה

  -זה היה בכל השנים :חיים שאבי

.  :דע שדהאבי .  זה בעייתי, כי זה יוצר.

 אבל זה היה כל השנים ככה.  :חיים שאבי

 זה לא היה.  :דע שדהאבי

 זה היה ככה.  :חיים שאבי

להיות מתועדפים האלה היו צריכים  10%-אני אגיד לך איפה העניין, ה עדי ברמוחה:

  -לפי ההמלצה של

 מראש, בסדר.  :דע שדהאבי

מחלקים את זה באופן  10%-נכון, אבל פה מה אומרים, לוקחים את ה עדי ברמוחה:

  -שווה, אני לא חושבת שיש

 אז מה הבעיה.  :חיים שאבי

  -איציק עשה פה... בסדר, חילק את זה באופן שווה :דע שדהאבי

 יתה איזה שהיא העדפה עמותה אז יש משהו. נכון, אם הי עדי ברמוחה:
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לכן אני אומר, במהות הכספים האלה לא צריכים לחכות איתם חיים  :דע שדהאבי

  -לסוף השנה

  -אין בעיה, אבל :חיים שאבי

  -אלא מהתחלה לקבוע :דע שדהאבי

  -אבל תראה אנחנו עכשיו חודשיים לפני סוף שנה :חיים שאבי

  -כי זה :דע שדהאבי

 ויכול להיות מחלוקת פה והם לא יקבלו, אז מה נעשה?  :שאביחיים 

  -אני רוצה להגיד לך עדי ברמוחה:

 אז תצביע.  :דע שדהאבי

  -שזה היה יכול להיות הרבה לפני, כמו שאתה רואה עדי ברמוחה:

אני אומר למען הסר ספק אנחנו נאשר, ואם לא היה צריך לאשר נגיד  :חיים שאבי

 החמרנו. 

  -היו צריכים ה:עדי ברמוח

  -דקה אבל :חיים שאבי

אני לא מבין אבידע אם השורש הוא על התזמון או על הזה, לא הצלחתי  :אמיר כוכבי

  -להבין למה לא אמורים להצביע. משהו בזה

 האלה.  10%-זה חלק מהתבחינים ה עדי ברמוחה:

 זה בעצם... של שנה שעברה. אתה יכול לענות.  10%-ה :דע שדהאבי

 קודם כל כול השנים האחרונות זה היה בצורה הזאת, לא היה משהו אחר.  :שאביחיים 

 זה מה שאני שואל, למה הוא מתנגד עכשיו.  :אמיר כוכבי

  -אני לא התנגדתי להצבעה, אמרתי הסברתי שבמהות :דע שדהאבי

 מלחמת היהודים.  :חיים שאבי

 התנהלות.  מאיר חלוואני:

הערה לבוא ולומר כשאנחנו מחלקים תמיכות לא, אמרתי שצריך כ :דע שדהאבי

לסוף  10%מחלקים את התמיכות בפעם אחת, לא מחכים עם חלק עם 

 תלות של העמותות בערייה. שנה, כי זה עלול ליצור

.  נדב דואני: .  אבל זה עשו כל השנים. כל השנים.

י' עדי ברמוחה:  -אם יש להם את נספח 

 )מדברים יחד(

 יד אנחנו עושים. אבל תמיכות תמ :דע שדהאבי

 . 2018אבל אתה מדבר פה עכשיו על  נדב דואני:
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יש פה עניין שהמחלוקות האלה יכולות לגרום לעמותות להיפגע, ואני לא  :חיים שאבי

רוצה שהם ייפגעו, זה אחד. הנושא השני, זה העמותה לקידום השחייה 

  -₪ 100,000לתת להם ₪,  50,000בהוד השרון המלצנו, הם קיבלו 

  -כי הייתם צריכים לתת י ברמוחה:עד

מה שטוענים בוועדת התמיכות שאולי בצדק במקרה הזה, שבתמיכות יש  :חיים שאבי

 לתת. ₪  120,000זאת אומרת זה החלטה שלנו גם ₪,  120,000על 

.  נדב דואני: .  אז בואו ניתן.

יכול :חיים שאבי   -לא הבנת, יש לך את זה בתבחינים שאתה 

  -₪ 120,000-ואו נאשר עכשיו. כי כרגע אנחנו לא מקבלים את האז ב נדב דואני:

  -אבל דקה, אז אני אומר לך :חיים שאבי

.  נדב דואני: .  פעם אחת הם קיבלו.

 שזה עניין של החלטה של מי שיהיה, מי שיקבע את זה.  :חיים שאבי

, בואו נהדר בזה 10%-אז איך אמרת אם אנחנו מהדרים בנושא של ה נדב דואני:

 . 100%-נאשר את הו

  -זה לא בגלל שכולם רוצים פה אחד מאיר חלוואני:

הם מקבלים ₪,  120,000אבל לא מקבלים עד ₪,  120,000-אתה יכולת מה נדב דואני:

 אין שום הגיון בזה. ₪,  50,000הרבה פחות 

 ₪.  200,000אבל אולי מגיע להם  :חיים שאבי

 ₪.  200,000אתה לא יכול לתת ₪,  120,000אבל אתה יכול לתת  נדב דואני:

 רגע אבל הצוות המקצועי אמר שההמלצה היא מיותרת.   מאיר חלוואני:

  -תקשיבו, אני העליתי את זה, זה היה נימוק :חיים שאבי

 עכשיו תעלה פה להצבעה את זה.  נדב דואני:

 100,000-שיכול להיות שהוא צודק, אבל לא אכפת לי לקבע את זה גם ב :חיים שאבי

₪ . 

 מעולה.  נדב דואני:

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

 אבל לא עד, אני מבקשת להוריד את המילה עד.  עדי ברמוחה:

עכשיו השלישי, מועדון ספורט וחינוך הוד השרון בכדורעף, המלצה לכל  :חיים שאבי

  -₪ 40,000-ל₪  30,000-כיתה מ

 היה דיון מאוד ארוך על זה.  עדי ברמוחה:

  -דיון מעמיקהיה  :חיים שאבי
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 כן, והעלות, זה היה העלות שלהם.  עדי ברמוחה:

מועדון הכדורסל המלצה להגדיל את גובה ההנחה בשימוש באולמות  :חיים שאבי

 -2019-, הנחה ב80%-ל 2018בשנת  50%ספורט, בהנחה של 

  -אני רוצה להגיד שזה לא רק למועדון הכדורסל איציק בן דור:

יופי. זה לכל מי שמש נדב דואני:  תמש במתקנים. כל מי שמשתמש במתקנים? 

.  איציק בן דור: .  כי אי אפשר לעשות.

 יופי נכון, חד משמעית.  נדב דואני:

 מצוין.  אביבה גוטרמן:

ויש עמותות.  :חיים שאבי  אז אנחנו אומרים, יש הבדל עם כל הכבוד, יש עמותות 

ות בתעריף, אז שוויוניות אתה מדבר על היקף הפעילות. אבל יש שוויוני נדב דואני:

  -פחות Xומהשני  Xבתעריף. אתה לא יכול מאחד לגבות 

כרגע אנחנו מדברים על הכדורסל, לא בחנתי את זה לעומק בדברים  :חיים שאבי

 אחרים. 

.  נדב דואני: .  בסדר, איציק המליץ.

החלטנו לשנות את הניקוד בכדורגל  5. המלצה מספר 4זה ההמלצה מספר  :חיים שאבי

 שליגה ב' זה יהיה, יש פירוט של הניקוד שיש. 

 ומה עם כיתות כדורסל?  נדב דואני:

מהתמיכה הניתנת לכיתות  50%המלצה לתת למועדוני הספורט בבית ספר  :חיים שאבי

כיתת ₪  40,000הספורט בראשונים. זאת אומרת אם הם מקבלים 

 לכל כיתה. ₪  20,000הספורט בכדורעף, הכדורסל יקבל 

 איציק המספר הזה מקובל עליך?  ואני:נדב ד

 למה לא?  :חיים שאבי

 למה לא אותו דבר?  :דובר

לא אותו דבר, כי אתם לא כיתת ספורט, עכשיו אתה מתווכח? תגיד  :חיים שאבי

מהכדורעף, הם כיתת  50%תודה. וחוץ מזה זה היה על דעתך. אמרנו 

 ספורט, הם מתוקצבים, אתה לא מתוקצב. 

  -5%הנושא של לא עלה  דובר:

י  :חיים שאבי לא עלה? אז בוא נוריד את זה לגמרי, אז אני אוריד את זה לגמרי, אנ

 אביא את זה לישיבה בוועדת ספורט. 

  -50%חיים, אני באמת לא זוכר שדיברנו על  נדב דואני:

 די, ישבנו ביחד וסיכמנו, עכשיו להגיד לי לא?  :חיים שאבי
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 להצביע על ההמלצות כמו שהם? טוב חברים, אפשר  יגאל שמעון:

 כן.  נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו על כל הסיפור הזה. אני לא יודע מה אתכם, אבל  מאיר חלוואני:

עשיתם פה תוהו ובוהו. כל החומר הזה כן הוועדה החליטה, כן 

₪  120,000הפרוטוקול לא תואם את מה שצריך לעשות, כן סכומים של 

 , אני לא יודע משהו פה לא, יותר מידי בלגן. פתאום₪  100,000נהיו 

  -הדברים :חיים שאבי

  -אני לא מצליח מאיר חלוואני:

 לא, לא, בוא אני אענה לך בצורה ברורה.  :חיים שאבי

 אבל חיימקה אני לא מצליח להחליט.  מאיר חלוואני:

ו אני אסביר לך, אנחנו נשלח לנו מכתב מהיועץ המשפטי שאם יש לנ :חיים שאבי

השגות לגבי התבחינים רוצים לשנות, נשלח. אני לא שלחתי, אני כינסתי, 

עשינו משהו יותר מסודר. זימנו את כולם בנוסף לעמותות, והמלצנו 

  -100%בשיתוף של 

  -אם היו מכנסים את ועדת משנה לתמיכות אז זה היה עדי ברמוחה:

 והעברנו את זה בצורה מסודרת.  :חיים שאבי

  -בל יש את יגאל הררי שהוא לא יו"ר ועדת משנה לתמיכותא עדי ברמוחה:

בסוף מתברר שכנראה אנחנו נדבר ויש מישהו מחליט, וזה לא מקובל, וזה  :חיים שאבי

 המלצה שלנו, וזה מה שאני רוצה שיאושר. 

.  מאיר חלוואני: .  אבל למה אתם לא.

 

ל שנה יש תבחינים לא, מה שאתה אומר זה לא נכון, בואו אני אסביר. כ :דע שדהאבי

למתן תמיכות, כל שנה אנחנו שולחים מכתב ומבקשים בכל שנה מכולם 

גם מעובדי העירייה וגם מכם חברי המועצה, לבוא ולהציע הצעות, לבוא 

להגיד אנחנו רוצים לשנות ככה וככה וככה. אני אתחיל ואני אגיד 

הסמכות היא של המועצה. יחד עם זאת יש צוות מקצועי, יש ועדת 

תמיכות, שהיא מקצועית שהיא כן באה ובוחנת גם את ההצעות וממליצה 

  -לכם, נותנת את דעתה היא לא מחליטה

.  :חיים שאבי .  היא ממליצה.

 היא אומרת את דעתה, הכול מגיע אליכם הנה עכשיו.  :דע שדהאבי

 חבר'ה הריטואל הזה חוזר כל שנה. נדב דואני:

 נכון.  :דע שדהאבי
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 מבקשים לשנות.  90-ה הריטואל הזה, שמגיעים לדקה הכל שנ נדב דואני:

 נכון.  :דע שדהאבי

 זה עשה עבודה מקדימה.  נדב דואני:

  -לי אין בעיה :דע שדהאבי

 ועדת... עשתה עבודה מקדימה.  נדב דואני:

  -אבל לא, העניין הוא :דע שדהאבי

 כל ועדה צריכה לשבת.  נדב דואני:

  -כרגע המועצה ואתה קראתם הגיע הפרוטוקולהוועדה לא החליטה,  :דע שדהאבי

 יכול להיות שנכנס ועדה נמליץ ואתם תגידו משהו אחר.  :חיים שאבי

 אבל בסדר, אבל חיים הוועדה קובעת.  נדב דואני:

  -... אני מחדד את זה, בשביל זה אני מחדד את זה :חיים שאבי

  אז עשתה עבודה מקדימה בוועדת ספורט, מצוין.  נדב דואני:

אני מחדד את זה. אני חושב מן הראוי גם אם אתם יש לכם השגות  :חיים שאבי

  -מקצועיות

ויכוח.  נדב דואני:  זה לא ויכוח, זה לא 

 ... עם חברי מועצה שמבזבזים זמן.  :חיים שאבי

  -טוב, אני מעלה להצבעה את הסעיפים כפי יגאל שמעון:

 ינויים היחידים? יש עוד המלצות לתבחינים או שזה הש :חיים שאבי

 את ההמלצות שלי.  עדי ברמוחה:

 )מדברים יחד(

  -בואו נעלה רגע את ההמלצות האלה :חיים שאבי

ל עדי ברמוחה: ₪  120,000זה היה עד ₪,  100,000-אבל הוא העלה, לא, הוא לא העלה 

 להעלות. ₪  150,000-ואני ביקשתי ל₪,  100,000והם קיבעו את זה על 

 עיף. הא בס נדב דואני:

 כן.  עדי ברמוחה:

  -את ביקשת, אם היית באה לוועדת ספורט :חיים שאבי

 היא הייתה בוועדת ספורט.  איציק בן דור:

 הייתי בוועדת ספורט.  עדי ברמוחה:

 אבל לא התקבלה ההמלצה שלך.  :חיים שאבי

 יאללה.  עדי ברמוחה:



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    101 
 

בעה. אבל היא לא איך לא התקבל, היינו רק אתה ואני בעלי זכות הצ נדב דואני:

בעלת זכות הצבעה, כי היא לא חברת ועדה, איך לא התקבל?... הקול 

 הכפול שלך. 

ו :חיים שאבי   -תראה, אני הוצאתי פרוטוקול, לא הערתם עלי

ועדת תמיכות לא מתכנסת, גם... תמיכות לא מתכנסת, בא הספורט  עדי ברמוחה:

 ואומרים אמן. 

 זה לישיבה הבאה? אתם רוצים להביא את  יגאל שמעון:

.  :חיים שאבי  זה היה על דעתך כאן

 אני חושב שזה הכי נכון.  מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 אני אגיד לכם, אתם לא רוצים לא צריך.  :חיים שאבי

 כן חיים, מה אתה מציע?  יגאל שמעון:

  -אני חושב שהפעם נעשתה :חיים שאבי

. נדב דואני: .   את ההמלצות עם ההסתייגויות.

  -עבודה :חיים שאבי

 על הפנים.  :יגאל הררי

 אז מה אנחנו מצביעים?  יגאל שמעון:

 לשם שינוי.  :חיים שאבי

 לא, לא, לא, זה לא עבודה, זה לא נכון.  :יגאל הררי

 נעשה פה רק בעניין הספורט.  עדי ברמוחה:

.  נדב דואני: .  אבל זה המקום היחידי.

  -חיים תקשיב :יגאל הררי

 אבל אני ביקשתי ולא אישרו לי שום דבר.  ה:עדי ברמוח

  -עדי, אני לא הולך עכשיו לקיים דיון, יש המלצות אני רוצה יגאל שמעון:

אתה לא הולך לקיים דיון, יו"ר ועדת משנה לתמיכות לא מקיים דיון,  עדי ברמוחה:

  -אבל המועצה תצא לפגרה חודשיים כי היא עובדת

  -טישבתם בוועדת ספור יגאל שמעון:

 מה זה קשור לוועדת ספורט?  :יגאל הררי

 כי הם אלה שישבו.  יגאל שמעון:

 אז מה, אבל בוועדת משנה לתמיכות אפילו לא ישבה.  :יגאל הררי
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 )מדברים יחד(

אני רוצה להבין באמת אבידע, אתה אומר משמעות כספית לכל בקשה  עדי ברמוחה:

  -שלי, ביקשתי תבחינים

עניינים אותי, מעניין אותי מה שאני רוצה, לא מה שהם אבל הם לא מ :חיים שאבי

 רוצים. 

 אפילו סעיף... אפשר להצביע עליו עכשיו.  נדב דואני:

 )מדברים יחד(

 -אין לה שום תבחינים ולא קבעו לה תבחינים עדי ברמוחה:

 )מדברים יחד(

 אנחנו קובעים.  :חיים שאבי

תזמורת... אתה יכול להצביע על יגאל רגע סליחה, יש לעדי הצעה על ה נדב דואני:

 הסעיף הזה? תצביע על הכול למעט הסעיף הזה. 

שנייה רגע, בואו נסביר רגע, בואו נעשה סדר שאנשים... זה לא פוליטיקה  :חיים שאבי

 זה ספורט. 

 אין מחלוקת על זה.  נדב דואני:

 -למה התזמורת הבין דורית אביבה גוטרמן:

  )מדברים יחד(

 אראה לך את התבחינים, אין לה תבחינים, אז היא לא מתוקצבת.  אני עדי ברמוחה:

 

היא לא מופיעה בכלל? לא רשום המילה תזמורת בין דורית? כי היא  נדב דואני:

מקבלת תקציב לא כעמותה, כי היא לא עמותה. תזמורת הבין דורית זו 

 עמותה? 

 כן, קיבלה את זה במסגרת העמותה.  עדי ברמוחה:

 ? מתי נדב דואני:

בתקציב הקודם. חנה, את יכולה לענות על זה. אז בשנה שעברה, לא  עדי ברמוחה:

 בעניין של התזמורת הבין דורית. 

חבר'ה, אני רוצה הצהרה בבקשה, אדוני היו"ר, אני מבקש אם יש מישהו  מאיר חלוואני:

סביב השולחן הזה שקשור לאחד מראשי העמותות או המתנדבים או 

ים  שלו בבית תלויים על הגדרות או שימנע או החברים, או שיש שלט

נגד כל התהליך הזה, אפילו אם הכדורסל  שיגיע את זה מראש שנדע. אני 

 מפסיד, אני לא רוצה... את הכסף. 

 יו"ר ראש של עמותה אתה מדבר?  יגאל שמעון:
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או יו"ר או מי שמארגן את העמותות חלק מהעמותות, כדורגל, שחייה,  מאיר חלוואני:

 רסל וכל מה שקשור בזה. כדו

. איציק בן דור: .  יש משהו שאתה רוצה.

 לא, אני אמרתי, תעשו עם זה מה שאתם חושבים עכשיו.  מאיר חלוואני:

 לא מבינים על מה אתה מדבר.  דובר:

  -מי שצריך להבין אביבה גוטרמן:

  -אני המלצתי פה למי שיושב סביב השולחן מאיר חלוואני:

 ריך להבין, הבין. מי שצ אביבה גוטרמן:

 בדיוק.  מאיר חלוואני:

 רגע, מישהו פה נגד הספורט?  נדב דואני:

 לא.  מאיר חלוואני:

 לא, נגד התמיכות של הספורט?  נדב דואני:

 חס וחלילה.  מאיר חלוואני:

 ילדים נפגעים בגלל מה? לא הבנתי.  2,000ילדים,  1,000ילדים,  700 נדב דואני:

מתחיל פוליטיקה, אז אני מתחיל להתעניין. אביבה למה  ברגע שזה יגאל שמעון:

 התכוונת? 

 אתה תמיד מתעניין.  נדב דואני:

 אביבה לא אמרה כלום.  :אמיר כוכבי

 אני לא אמרתי כלום, הוא אומר.  אביבה גוטרמן:

 המבין יבין.  :יואב רוזן

 פעם הייתה מדברת היו שומעים אותה עד ראשון.  :אמיר כוכבי

 לא, כי יואב הוא לא מבין, אז מי שהיה צריך להבין אמרה אביבה מבין.  ני:מאיר חלווא

 מבין, מבין.  אביבה גוטרמן:

 זה הכול.  מאיר חלוואני:

 אז כנראה לא צריך להבין.  :יואב רוזן

 לא הבנתי. יגאל שמעון:

 אני קם, אבל רק להכין קפה, זה לא קשור.  :אמיר כוכבי

 ין? לא, אתה לא מב מאיר חלוואני:

  -חברים טוב יגאל שמעון:

.  אביבה גוטרמן: .  באמת אבל אתה מצפה.
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מה שמאיר אומר ומה שאני מבין, שמי שנמצא בניגוד עניינים שלא יצביע  יגאל שמעון:

  -על

 למה זה ניגוד עניינים?  נדב דואני:

  -ניגוד עניינים הכוונה היא ש יגאל שמעון:

 מדוע זה ניגוד עניינים.  נדב דואני:

  -אם יש אדם שמצביע עבור עמותה שהיא קשורה אליו בדרך כזו יגאל שמעון:

 מה זה אומר קשורה אליו?  נדב דואני:

  -לא יודע יגאל שמעון:

יש פה מישהו שלא מכיר את אנשי העמותות? יש פה מישהו שלא נפגש עם  נדב דואני:

 אנשי העמותות... לא מכיר את אנשי העמותות? 

שנים האלה, שלא הצעתי את אותם שינויי  5-ייתה שונה במשך ההיא ה עדי ברמוחה:

 תבחינים? 

 יש משהו פה בעייתי?  נדב דואני:

  -לא, אני רק אומר יגאל שמעון:

 אני רק אומר.  נדב דואני:

  -אני רק אומר עדי ברמוחה:

  -מה שמאיר אומר יגאל שמעון:

 

י  עדי ברמוחה:  מבינה. אני מבינה מה מאיר אומר, תאמין לי שאנ

 כל מי שמבין מבין.  מאיר חלוואני:

אני מבינה טוב מאוד. תראה לי שנה אחת שלא הצעתי את שינוי  עדי ברמוחה:

 התבחינים כמו שהצעתי גם הפעם. 

  -בסדר גמור. הבנתי את מה שהוא אומר יגאל שמעון:

 ועובדה שהצלחתי להעלות את מוסינזון.  עדי ברמוחה:

   -ולם יצביעואני בטוח שכ יגאל שמעון:

 לא, לא, אל תהיה בטוח, זה לא עבר את ועדת משנה לתמיכות ולא כלום.  :יגאל הררי

 קדימה, תעלה להצבעה.  נדב דואני:

 אל תהיה בטוח.  :יגאל הררי

 מה שהיה מה שיהיה.  אביבה גוטרמן:

 לא נכון אביבה.  מאיר חלוואני:
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 עולם כמנהגו נוהג.  אביבה גוטרמן:

 אם את תיתני לזה יד אז זה ימשיך, עולם כמנהגו נוהג.  מאיר חלוואני:

  -אני מעלה להצבעה חברים יגאל שמעון:

 אנחנו נגד הספורט.  מאיר חלוואני:

  -אני מעלה להצבעה את סעיף יגאל שמעון:

יגאל, אני מבקש להביא את זה לישיבה אחרי שוועדת משנה לתמיכות  :יגאל הררי

 ..  תשב.

  -י"א על פי פרוטוקול ועדת הספורט כפי שחיים שאביסליחה,  יגאל שמעון:

 ועדת הספורט לא מחליטה על התמיכות, היא יכולה להמליץ.  :יגאל הררי

 יש ועדת תמיכות, נכון צודק.  מאיר חלוואני:

יש ועדת משנה לתמיכות, בבקשה להביא את זה לישיבה הבאה. ישיבה  :יגאל הררי

 ..  הבאה, אנחנו לא.

.  מאיר חלוואני: .  ועדת תמיכות חלק מהתמיכות היא לא.

 -חברים אל יגאל שמעון:

 )מדברים יחד(

ישיבות מועצה בקדנציה הזאת, אז הנה אז  2יגאל, אישרנו עכשיו עוד  :אמיר כוכבי

  -באמת אולי כדאי להעביר את זה, להסדיר את זה

 מה אתם לא רוצים להצביע על ספורט?  יגאל שמעון:

 ש בעיות עם זה. מסתמן שי :אמיר כוכבי

, כלומר אם לא תחליטו עכשיו מה 1.9-תבחינים צריך לפרסם עד ה :דע שדהאבי

 שייקרה לתבחינים שהיו הם יפורסמו. 

 הם שיהיו.  חנה גולן:

הם שיהיו. עכשיו אתם יכולים, המועצה אגב לא הוועדה, אבל למועצה יש  :דע שדהאבי

להחליט מה אתם את הסמכות להחליט. עכשיו אתם פה אתם יכולים 

 -רוצים לשנות, אם אתם רוצים לשנות

 שתחליט המועצה החדשה.  עדי ברמוחה:

זה המועד והזמן, זה הגיע להיום כי זה פשוט כל פעם נדחה. זה לא הגיע,  :דע שדהאבי

 לא הספקתם לדון בזה. 

 פעם אחת זה לא הספקנו לדון.  :יגאל הררי

  -ה כרגע המצב הואאני חושב שיותר, אבל בכל מקר :דע שדהאבי

 חיים, אתה מוכן להסביר לי מה אנחנו מצביעים?  יגאל שמעון:
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  -אבל בוא תעלה אחד אחד. תגיד לסעיף, כמו שאמרת, סעיף כזה וכזה :דע שדהאבי

 בואו נצביע וזה הכול, אני לא מחכה.  יגאל שמעון:

  -2018שזה  10%-קודם כל לגבי החלוקה של ה :חיים שאבי

 יזה סעיף? חיים אתה יודע להגיד? א :דע שדהאבי

 אין את זה, לא העליתם את זה.  :חיים שאבי

 הורדנו את מסדר היום.  :אתי ברייטברט

 לא העליתם את זה.  :חיים שאבי

 . 2019, זה לא 2018זה  :דע שדהאבי

 . תעשה הפרדה בין הדיון הזה לזה. 2019זה לא  2018אני יודע זה  נדב דואני:

 טוקול שפרסמנו. פרו יגאל שמעון:

תראו בגדול יש מחלוקת אם צריך או שלא צריך בכלל. אני אומר למען  :חיים שאבי

  -הסר ספק

  -אז אמרנו תצביע, זה סעיף נפרד, זה לא נכנס נדב דואני:

 זה נמצא בפרוטוקול של ועדת הספורט.  :חיים שאבי

  איפה זה מופיע בסדר היום? אתה יכול להסביר לי? מאיר חלוואני:

 זה לא מופיע בסדר היום.  :אתי ברייטברט

 שום דבר לא מופיע, זה בתבחינים.  :חיים שאבי

.  :אמיר כוכבי .  אבל אם זה לא מופיע.

 )מדברים יחד(

 אין בעיה, אני זורם איתך.  :חיים שאבי

 זה הופיע, הופיע.  נדב דואני:

 זה לא מופיע אבל בסדר החדש.  עדי ברמוחה:

.. חיים  מאיר חלוואני:  אני רוצה.

  -זה עובר כל גבול. למה זה עובר כל גבול? מה בסך הכול מבקשים :חיים שאבי

.  מאיר חלוואני: .  אני מסכים עם ההחלטה של איציק, אבל זה לא מופיע.

 מופיע בתבחינים.  יגאל שמעון:

 מופיע בפרוטוקול של ההמלצה לשינוי תבחינים, מה זה לא מופיע?  :חיים שאבי

.  ני:מאיר חלווא .  ... מה זה? תפנה אותנו.

יש בבקשה לשינוי תבחינים, אנחנו קיימנו ועדה, יש את הפרוטוקול  :חיים שאבי

שמצורף אליכם, הם מצאו לנכון לא להכניס את זה, ואני אומר לא, נכניס 
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 את זה. 

  -קודם כל מותר לך להכניס יגאל שמעון:

 אז מה הבעיה?  :חיים שאבי

  -אומר סעיף י"א יגאל שמעון:

  -חיים אם לא תהיה הצבעה על זה, איציק החליט נדב דואני:

 -10%-הסעיף של ה מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 ? 10%רגע, מדברים על  מאיר חלוואני:

 תביא להצבעה, לי אין בעיה.  נדב דואני:

קודם כל אני כתבתי גם לגזבר, שאני חושב... הכסף הזה הוא בתוך  איציק בן דור:

. על החלוקההתמיכ   -ות גם מופיע..

 על אופי החלוקה.  נדב דואני:

 ולא שנוסיף כסף, לא מוסיפים.  10%-של ה איציק בן דור:

 קדימה.  נדב דואני:

תקשיבו זה לא פוגע, זה לא משנה כלום, זה רק מחזק את זה שאם כן  :חיים שאבי

 צריך, אז אישרנו, מה... 

 

גיד לנו משפט על מה אנחנו מצביעים? אני לא עכשיו אפשר בפשטות לה מאיר חלוואני:

 הצלחתי להבין. דקה, אתה הבנת, כי אתה בנית את זה. אני לא מבין. 

 אני בניתי את זה?  נדב דואני:

  -אתם יושבים אתה ועדי והוא מאיר חלוואני:

 למה לא באת לוועדה?  נדב דואני:

 לא הזמנת אותי.  מאיר חלוואני:

 מנתי? הזמינו את כל חברי המועצה. מה זה לא הז נדב דואני:

  -בוא אני אסביר לך בפשטות :חיים שאבי

 אתה חבר בוועדת ספורט.  נדב דואני:

.  מאיר חלוואני: .  אנחנו לא בוועדת.

 למה לא באתם? הזמינו את כולם מאיר.  נדב דואני:

 נדב חליק... אני אומר לך שלא הייתה הזמנה כזו.  מאיר חלוואני:

ש... שוויונית שכולם מקבלים ולא מקפחים אף אחד. לא נותנים לעמותה י נדב דואני:
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 . 10%-אחת את כל ה

 עדי לא הזמינו אותך? הא.  מאיר חלוואני:

 דקות מתחילה.  10ריטה עוד  יגאל שמעון:

 אתי את רשמת את חברי המועצה שהלכו לקבל את פני ריטה?  :יואב רוזן

 )מדברים יחד(

  -מי בעד ה :חיים שאבי

 זה נרשם?  :יואב רוזן

 תן ליגאל להקריא את זה.  נדב דואני:

 . 10%-מי בעד המלצת ועדת הספורט לחלוקת ה חנה גולן:

 אוקיי, שמעתם? מי בעד?  :חיים שאבי

  -אני לא :אמיר כוכבי

  -חלוקה באופן שווה לכל :אתי ברייטברט

ג :אמיר כוכבי דול. אנחנו חושבים אני גיליתי לפני איזה שבועיים קטע מעניין, קטע 

שנים אחרי אתה מגיע  5שעץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, ואז איזה 

לדיון בבית משפט ויושב שם איזה שופט, ואתה מגלה שהוא מקריא לך 

שנים. ופתאום יושב שופט בישראל,  5שנים, לפני  10פרוטוקולים מלפני 

בדיוק  יש שופט בישראל, ומקריא לך מהפרוטוקול ציטוטים שלוקח לך

חצי דקה להבין מי הדובר, והוא מסביר איך אי אפשר להכניס לסדר היום 

שעות. במקרה כי זה הקהילה  48-משהו אם הוא נשלח פחות מ

הרפורמית, אבל לא הבנתי, שינוי קריטריון כזה אפשר להכניס לסדר 

 היום אם זה לא מופיע? 

 זה לא שינוי קריטריון.  יגאל שמעון:

 את אומרת? אתה מחליט פה על חלוקה תקציבית? מה ז :אמיר כוכבי

 לא, זה לא שינוי קריטריון.  יגאל שמעון:

.  :אמיר כוכבי .  חלוקה תקציבית זה.

  -מה שאומר חיים שאבי, בתבחינים שאישרנו יגאל שמעון:

ב :אמיר כוכבי  אבל.  2019-אישרת אותם 

  -חלוקה 10%-סליחה, דיברנו על ה יגאל שמעון:

 כבר אושרו. ש :דע שדהאבי

בסדר שאישרתם,  10%שאישרנו את זה. בא הגזבר ואומר: רגע שנייה,  יגאל שמעון:

 -10%אבל אני עדיין רוצה אישור של המועצה על אותם 

.  איציק בן דור: .  אני יכול לקרוא לך רגע.
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 לא יודע למה, ככה הוא החליט, אני יודע.  יגאל שמעון:

 ? 2018-זה מ :אמיר כוכבי

 10%שאושרו על ידי מועצת העיר. שיעור של  2018... חלוקת תבחינים של  דור:איציק בן 

מסל התמיכות המיועד לענפים הקבוצתיים יינתן לקבוצה הבכירה בתחום 

הענפים הקבוצתיים או לקבוצה שמועצת העיר תמצא אותה כראויה 

לקידום מיוחד באותה שנת כספים, לאחר שתונח לפניה המלצת רשות 

. 10%-ת אומרת קודם כל הכסף של התמיכות אושר, כולל ההספורט. זא

של התמיכות, שלא תהיה אי הבנה כזאת  10%מה שמבקשים פה נשארו 

  -או אחרת, שמישהו יגיד שצריך מועצת עיר

ל :אמיר כוכבי  . 1-ולא ל 3-אתה מחלק את זה עכשיו 

ימקתי את זה, כן, כי קודם כל גם נימקתי, אבל המכתב לא פה. נ 3-ל איציק בן דור:

שלחתי את זה לוועדת התמיכות. נימקתי את זה, אם אתם רוצים לשמוע 

את הנימוק, אני יכול גם להגיד, שקודם כל אנחנו נמצאים בפני שנת 

עמותות גדולות. אני לא מצאתי לנכון לתת לאף  3קבוצות  3בחירות. יש 

  -ליץעמותה את הכסף הזה באופן גורף, ולכן אני חושב שכדאי ואני ממ

איציק אמרנו שלא ייראה כאילו אנחנו משחדים מישהו אחד, שייראה  :אמיר כוכבי

 . 3כאילו אנחנו משחדים 

כוכבי תפרש את זה איך שאתה רוצה, אבל יש את הכסף הזה שמגיע כבר  איציק בן דור:

 עמותות.  3-, תחלק אותו ל10%-ואושר במועצת העיר לתמיכות כולל ה

דבר כזה, את מה שאתה אומר, אני מבקש שזה יהיה כעדכון של  אני מציע יגאל שמעון:

, 2, 1המועצה. ברגע שזה יהיה בפרוטוקול שאתה מעדכן שהחלוקה היא 

, מבחינתי זו הוראה לגזבר. אני לא צריך להצביע בשביל זה, כי זה גם 3

לא מופיע פה, אני עושה את זה כעדכון של המועצה, תוסיפו את זה 

 שאיציק מעדכן, זה אחד. לפרוטוקול את מה 

 אין מה להצביע.  :אתי ברייטברט

 כן.  יגאל שמעון:

 אין פה.  :אתי ברייטברט

הגזבר אני מניח שהוא יראה את העדכון בפרוטוקול, והוא יחלק את זה  יגאל שמעון:

 על פי מה שדנו. 

 בסדר גמור.  מאיר חלוואני:

  -מעבר לזה, אפשר לאשר יגאל שמעון:

  -, אבל לגבי השינויים יגאללא :דע שדהאבי

 השינויים עצמם.  יגאל שמעון:
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 ... שינוי ולהגיד סעיף ככה וככה.  :דע שדהאבי

 אז בואו תגידו לי מה אנחנו מצביעים, איזה שינויים?  יגאל שמעון:

 איפה חיים? איציק בן דור:

 הלך.  מאיר חלוואני:

גור ידווח לנו מה קורה :יואב רוזן  על הבמה עם ריטה.  אולי בינתיים שנוה 

 אפשר לשים שידור ישיר את ריטה פה במסך?  יגאל שמעון:

 שייתן לנו דיווח.  :יואב רוזן

לפחות נראה. איפה חיים לגבי התבחינים? אפשר לקרוא לו? אתם רואים,  יגאל שמעון:

  -לפעמים... כמה חשוב שאתה נותן הצעות, כמה חשוב ניסיון של בן אדם

 מנצח. ניסיון  :יואב רוזן

שיושב פה, ככה הייתם פה מתברברים, עוד שבוע לא הייתם מוצאים  יגאל שמעון:

 פתרון. 

 אפשר להתקדם אבל?  :יואב רוזן

 רגע, הוא יבוא.  יגאל שמעון:

אתה בא בטענה אליו? הוא מייצג לפחות, חצי ממנו, מי שאיתו לא נמצא.  אביבה גוטרמן:

  -והם לא נמצאים. מה אתהנמצאים פה אנשים שהם מייצגים את עצמם 

 

את יודעת אביבה, כולם בבחירות הולכים לציבור כל יום שישי, אנחנו  יגאל שמעון:

למען הציבור, אנחנו נתנדב, רק אנחנו, אנחנו פה, כולנו בהתנדבות, 

אנחנו לא מחפשים כלום. ואחר כך אתה בא לישיבות, איפה אתה? אני לא 

 לבוא. אז מה את רוצה מהם?  יוכל אני עסוק. איפה אתה? לא יכול

 עדי, כל הגדר שלו מלאה דואני, את תפסיקי עם השטויות שלך.  מאיר חלוואני:

 ברור, ברור.  עדי ברמוחה:

 אתם עושים מה שאתם רוצים בכסף של הציבור, תהיו ישרים.  מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

.  מאיר חלוואני: .  את התחלת עם.

.. לא, אני התחל עדי ברמוחה: .  תי? 

חיים, בוא תציג רק את התבחינים, אחד אחד נאשר אותם. את  יגאל שמעון:

 התבחינים. תראי לו את התבחינים, תעלה אותם, נצביע על כולם. 

 )מדברים יחד(

 חברים, תקשיבו לשינויים בתבחינים.  יגאל שמעון:
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 אבל אני חושב שצריכה להיות איזה שהיא יושרה.  מאיר חלוואני:

.  וחה:עדי ברמ .  יש יושרה. יש יושרה מבחינתי.

.  מאיר חלוואני: .  אני קודם כל לא אמרתי.

 אתה כן רמזת, אתה רמזת, אתה רמזת.  עדי ברמוחה:

 עכשיו תיקחי לאן שאת רוצה.  מאיר חלוואני:

לא, אני לוקחת את זה בדיוק לאן שאתה מכוון. אני לוקחת לאן שאתה  עדי ברמוחה:

 לא נכון, לא נכון ולא מתאים. מכוון, וכיוונת למקום 

.. נכון? הפלו או לא הפלו? הפלו.  נדב דואני: . 

.  עדי ברמוחה: .  מישהו משפיע עליך לומר את הדברים האלה, זה לא יוצא ממך.

 אני אומר לך, תעלה להצבעה כן כן, לא, לא.  :חיים שאבי

 אנחנו שמחים שחזרת להסביר לנו.  מאיר חלוואני:

 ו בשינוי תבחין. כן, מה ההצעה הראשונה. אנחנ יגאל שמעון:

האלה הולכים לקבוצות מצטיינות גם, נכון? כאילו אלה שהביאו  10% :יגאל הררי

.. נקודה גם הולך אליהם   ? 10%מתוך.

  -האלה הולכים לשלושת העמותות 10%-ה :חיים שאבי

 כבר סגרנו את זה.  נדב דואני:

 כבר עברנו.  :אמיר כוכבי

 ים, סגרנו את זה. חי נדב דואני:

 אז איפה אנחנו?  :חיים שאבי

 התבחינים.  יגאל שמעון:

 שינויים בתבחינים.  :דר' יואב רוזן

 התבחין הראשון.  יגאל שמעון:

הדבר השני זה לקבע את הסכום שהשחייה יקבלו, במקום שיהיה עד  :חיים שאבי

  -₪ 100,000יהיה ₪  120,000

  -₪ 150,000אני ביקשתי עד  עדי ברמוחה:

  -אז אם את ביקשת :חיים שאבי

 אז אני לא רוצה.  עדי ברמוחה:

  -אז אל תביאי את זה, אז אנחנו משאירים את זה :חיים שאבי

  -אז אני לא רוצה עדי ברמוחה:

 כמו שזה.  :חיים שאבי
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 תשאיר את זה כמו שזה. תשאיר כמו שזה.  עדי ברמוחה:

 אין בעיה.  :חיים שאבי

 ₪.  150,000ביקשתי עד אני  עדי ברמוחה:

 משאירים את זה כמו שזה, זהו אין מה לעשות.  :חיים שאבי

 ₪.  150,000תשאיר, תשאיר כמו שזה, אני ביקשתי עד  עדי ברמוחה:

 לא משנים.  :חיים שאבי

 אנחנו לא בסחר מחיר.  עדי ברמוחה:

 לא משנים את זה.  :חיים שאבי

.  יגאל שמעון: .  מה האינטרס שאת רוצה.

 הם היו מקבלים. ₪  15,000 י ברמוחה:עד

 ₪?  150,000מה האינטרס שאת מבקשת  יגאל שמעון:

נושא שלישי, עזוב הורדנו, לא משנים את זה. הנושא השלישי זה מועדון  :חיים שאבי

שנים, היו"ר של  4כבר ₪  30,000הספורט בכדורעף, הם מקבלים 

  -כוןהכדורעף בא הציג את העלויות שיש להם, ומצאנו לנ

  -לא הבנתי :אמיר כוכבי

 חיים, אתה מצביע על סעיף, אתה לא מסביר.  נדב דואני:

 מה?  :חיים שאבי

 אתה מצביע על הסעיף.  נדב דואני:

 להצביע בלי להסביר?  :חיים שאבי

 אבל הסברת מקודם, הסברת סעיף סעיף בהתחלה.  נדב דואני:

 ? 2אבל מה עם סעיף  :אמיר כוכבי

 יורד. נשאר מה שהיה.  2 :חיים שאבי

.  יגאל שמעון: .  עדי, עדיין את.

 תעלה את זה להצבעה כבר.  :דר' יואב רוזן

  -, כיתות הספורט3, סעיף מספר 3אוקיי, מספר  :חיים שאבי

  -₪ 40,000-ל₪  30,000-מ נדב דואני:

 ₪.  40,000-ל₪  30,000-מ :חיים שאבי

 טל, איפה חנה? רגע, רגע, כיתות הספורט זה לא בו :יגאל הררי

  -לא, היה על זה דיון ארוך עדי ברמוחה:

 זה נשאר כמו שזה.  :חיים שאבי
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  -לא, לא, לא, אל תגיד לי בוטל :יגאל הררי

  -אבל הציגו נתונים עדי ברמוחה:

  -לא, לא, לא, אנחנו אמרנו שלא ממליצים לתת להם :יגאל הררי

 לא ממליצים, לא ממליצים.  :חיים שאבי

 זהו.  :יגאל הררי

  -אבל חיים עדי ברמוחה:

 מי בעד לא ממליצים? פה אחד, פה אחד. לא ממליצים.  :חיים שאבי

  -לכיתות ספורט :יגאל הררי

  -יגאל הררי המליץ :חיים שאבי

 ₪.  40,000-ל₪  30,000-חיים אני מתנגד, אני מקבל את ההמלצה מ נדב דואני:

 י. אני מקבל את ההמלצה של יגאל הרר :חיים שאבי

 )מדברים יחד(

 אני איתו.  :חיים שאבי

 ₪.  40,000-ל₪  30,000-תעלה את האפשרות מ נדב דואני:

 יש לי שאלה, למה אי אפשר לקבל את המלצות ועדת הספורט כמו שהם?  מאיר חלוואני:

 אפשר כמקשה אחת.  נדב דואני:

 ₪.  150,000אתם נתתם   מאיר חלוואני:

 ₪.  100,000בוועדה הופיע ₪,  150,000בוועדה לא הופיע  נדב דואני:

 ₪.  100,000בוועדה הופיע  עדי ברמוחה:

 ₪?  100,000אז למה לא מאשרים להם  מאיר חלוואני:

 ₪.  100,000אישרו להם  עדי ברמוחה:

  -אמרתם שאתם לא רוצים מאיר חלוואני:

 אתם רוצים לאשר את ועדת הספורט וזהו?  יגאל שמעון:

.. וזה הכול. לא  מאיר חלוואני:  הבנתי, בואו.

  -לאשר את ועדת הספורט עדי ברמוחה:

חברים, אני מעלה רק את ההמלצות של ועדת הספורט כפי שהונחו. אני  יגאל שמעון:

 מעלה את כולם בבת אחת. 

 )מדברים יחד(

 יגאל הכיתות של ראשונים.  נדב דואני:

 מה זה כיתת ספורט? כמה תלמידים יש שמה?  :יגאל הררי
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 תלמידים.  40כל כיתה  יציר בן דור:א

 ₪.  100,000הם רוצים שיהיה כתוב ₪,  120,000עד  0-הוועדה קבעה מ :אתי ברייטברט

 )מדברים יחד(

  -3טוב חברים, אני מעלה להצבעה עכשיו את סעיף  יגאל שמעון:

 -as isתעלה את פרוטוקול של ועדת הספורט  עדי ברמוחה:

ל יגאל שמעון:  העלות, אני מעלה סעיף סעיף, אני לא יכול. אני לא יכול 

כתוב בוועדת התמיכות, יש פרוטוקול שבו מתייחס לכל סעיף וסעיף לפי  :אתי ברייטברט

  -ההמלצות של ועדת הספורט. אם תקראו את הפרוטוקול

 אבל זה לא מעניין אותנו, את לא מבינה?  :חיים שאבי

  -תחליטו או שאתם רוצים עם ה :אתי ברייטברט

אנחנו לא רוצים, ועדת תמיכות עם כל הכבוד היא לא קיבלה את  :חיים שאבי

 ההמלצות שלנו. 

 על פי חוק ממליצה.  חנה גולן:

 היא ממליצה, אנחנו לא מקבלים.  :חיים שאבי

 מועצת העיר מחליטה.  חנה גולן:

 נכון, זהו.  :חיים שאבי

 )מדברים יחד(

 ה, אנחנו מקבלים את זה. אומרים שוועדת תמיכות המליצ :חיים שאבי

  -אבל אני מציינת את הסעיפים :אתי ברייטברט

  -אבל את חוזרת :חיים שאבי

  -מפה, מה שכתוב :אתי ברייטברט

אבל זה לא מעניין אותנו, אני רוצה ללכת על זה. לא מעניין אותי מה הם  :חיים שאבי

 ממליצים. 

  -טוב, אני אומר ככה יגאל שמעון:

 ו אומרים כן הם יבדקו, לא. אנחנ :חיים שאבי

, 1אני מעלה להצבעה מה שתצביעו מקובל, בסדר? מועדון ספורט, סעיף  יגאל שמעון:

בהמלצות, מועדון ספורט וחינוך הוד השרון כדורעף,  3זה בעצם סעיף 

  -המלצה

 איפה אתה קורא?  מאיר חלוואני:

₪  30,000ום של , המלצה להגדיל את התקציב לכל כיתה מסכ3סעיף  יגאל שמעון:

  -. וזה תואם לסעיף2019בשנת ₪  40,000לסכום של  2018בשנת 
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 אבל הם לא מעניינים אותי, הם לא מעניינים.  :חיים שאבי

שנייה חיים, רק כדי שנוכל אחר כך לתקן את זה. אתה רוצה בסעיף  :דע שדהאבי

כיתות  3לתבחינים מועדון הספורט כדורעף, העמותה מפעילה  22.3.2

 ורט בבית ספר הראשונים, לזאת הכוונה. ספ

 כן.  :חיים שאבי

₪,  30,000במסגרת החינוך הפורמלי, הקצבה לכל כיתת ספורט סך של  :דע שדהאבי

שסך ₪,  40,000-לשנות ל₪  30,000-אתה רוצה את ה₪.  90,000סך הכול 

 ₪.  120,000הכול יהיה 

 מי בעד חברים?  יגאל שמעון:

 ף זה? איזה סעי :אמיר כוכבי

  -בהמלצות. מי בעד? יגאל, חיים שאבי, שירלי 3סעיף  יגאל שמעון:

 כולם, כולם.  :אמיר כוכבי

נו.  אביבה גוטרמן:  כולם 

 פה אחד. תודה רבה, פה אחד.  יגאל שמעון:

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

 הצבעה
 

 , שירלי אלנקוה, יואב רוזן, יגאל הררי, מאיר חלוואני, עדי יגאל שמעון, חיים שאבי: בעד )פה אחד( 11

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

 159/18החלטה מס' 
להגדיל לפרוטוקול(  3 )סעיף 26.6.18מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת הספורט שהתקיימה בתאריך 

 22.3.2כיתות הספורט בחטיבת ביניים "הראשונים" לפי סעיף  3 -את התקציב למועדון הספורט כדורעף ל
 ₪.  120,000סה"כ ₪,  40,000 -ל₪  30,000 -בתבחינים למתן תמיכות מ

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

 .22.3.2יזה סעיף תרשמי א :דע שדהאבי

  -סעיף הבא יגאל שמעון:

 איזה סעיף זה היה סליחה?  :אתי ברייטברט

 בהמלצות.  3סעיף  יגאל שמעון:

 לא, לא, מה שקראת לי עכשיו.  :אתי ברייטברט

... במקום 22.3.2 :דע שדהאבי  ₪.  120,000סך הכול ₪,  ₪40,000  30,000, 

 נכון, ציינתי.  :אתי ברייטברט

אוקיי סעיף הבא מועדון הכדורסל העירוני המלצה להגדיל את גובה  ן:יגאל שמעו

 80%-ל 2018לשנת  50%ההנחה בשימוש באולמות הספורט, בהנחה של 
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. המלצה נוספת לתת למועדוני הספורט בכדורסל בבתי 2019הנחה בשנת 

  -הספר

 , למה רטרואקטיבי לשנה. 2018-ל נדב דואני:

 -לתמיכה 50%-ו יגאל שמעון:

 זה מינואר.  יציק בן דור:א

 הניתנת לכיתות הספורט ראשונים.  יגאל שמעון:

 איציק איזה סעיף זה בתבחינים.  :דע שדהאבי

 איזה סעיף זה?  עדי ברמוחה:

 זה שינוי בתבחינים.  יגאל שמעון:

י :דע שדהאבי   -בתבחינים לאן אנ

 זה סעיף חדש.  נדב דואני:

  -קודם כל זה סעיף חדש איציק בן דור:

 זה סעיף חדש.  נדב דואני:

 זה סעיף חדש, קודם כל אין סעיף כזה בתבחינים.  איציק בן דור:

.. את גובה ההנחה :דע שדהאבי   -אז מה זה, אני רוצה.

 . 80%-הוא מבקש להגדיל ל 50%יש הנחה של  נדב דואני:

 -אז מה התבחינים בזה? מה התבחין? מה אני :דע שדהאבי

 חין. זה התב איציק בן דור:

 . 50%בתבחין כתוב  יגאל שמעון:

 זה תבחין חדש.  איציק בן דור:

 הנחה בשימוש ממה?  :דע שדהאבי

  -ממתקני ספורט איציק בן דור:

  -מהשומה שיש :דע שדהאבי

  -מהשומה שיש איציק בן דור:

.  :דע שדהאבי .  איילת, יש שומה של שימוש במגרשי ספורט, קיבלנו.

 מגרשים לא.  :איילת לרר

  -לא מגרשים איציק בן דור:

 אולמות, סליחה אולמות.  :דע שדהאבי

 יש הערכה של שמאי.  נדב דואני:

  -אולמות ספורט :דע שדהאבי
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 מה השווי הכספי של זה?  עדי ברמוחה:

 .80%, הנחה 50%הנחה במקום  יגאל שמעון:

  -50%, בואו רגע נעשה סדר, היום העמותה מקבלת 50%היום יש  איציק בן דור:

 ?50%היום העמותה מקבלת  :דע שדהאבי

 ממה שיש.  50%כבר מקבלים  איציק בן דור:

 זו תמיכה עקיפה. :דע שדהאבי

 . 80%כן. ועכשיו אנחנו רוצים, החליטו בוועדת ספורט לתת  איציק בן דור:

  -אבל איך :דע שדהאבי

 ?80%הנחה של  :איילת לרר

 כן.  איציק בן דור:

 מהאומדן של השמאי. מהאומדן,  :חיים שאבי

. :דע שדהאבי .  לא, אבל איך אני מכניס את זה.

 מהאומדן של השמאי?  איציק בן דור:

.  :חיים שאבי  מהאומדן של השמאי

 מה התבחין?  :דע שדהאבי

  -50%במקום  :חיים שאבי

 -איציק אתה יכול להגיד :דע שדהאבי

 אין פה תבחין.  איציק בן דור:

 ? 80%אני קבוצה של בן אדם אחד, אז אתה גם נותן לו נו אז מה? אם  :דע שדהאבי

  -שימוש במתקני ספורט איציק בן דור:

 מה? מה?  :חיים שאבי

.. תבחינים :דע שדהאבי   -כשאנחנו באים.

 יש עמותה של בן אדם אחד? אתה מכיר דבר כזה?  נדב דואני:

.  20לא יודע, אבל יש לגבי עמותה של  :דע שדהאבי .  ויש עמותה.

.. יצר שוויוניות.  דואני: נדב  נו בסדר, אז.

 לא, שוויוניות זה בסדר, אבל יחסי.  :דע שדהאבי

 למה יחסי?  נדב דואני:

 שוויוניות האם זה בין עמותה לעמותה או בין אדם לבין אדם בעמותה.  :דע שדהאבי

.. בין עמותה נדב דואני:   -לא, אין בן אדם, הבן אדם.
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 אבל אין תבחין.  :דע שדהאבי

 משפטים.  2-בואו אני אגיד לכם ב איציק בן דור:

 למה אתה מסבך את זה?  נדב דואני:

.  :דע שדהאבי . .  אני לא מסבך,

 )מדברים יחד(

 אבל מה התבחין בזה?  :דע שדהאבי

ב איציק בן דור:   -משפטים 2-אבידע, אני רוצה להגיד לך את זה 

 זה תבחינים.  :דע שדהאבי

 . זה תמיכה עקיפה חנה גולן:

זה עקיפה,... תמיכה עקיפה. לכן אני אומר אתם לא קובעים, זה לא.  :דע שדהאבי

אתם קובעים תבחין, אתה יכול לבוא ולקבוע תבחינים, לשבת ולא יודע 

  -לקבוע לפי מספר

אבידע סליחה, אבידע סליחה, אתם ראיתים את סדר היום של המועצה,  נדב דואני:

 רתם שזה תמיכה עקיפה? ראיתם את הסעיף הזה, עכשיו התעור

 

 לא.  :דע שדהאבי

למה לא הערתם את זה לפני? למה לא תיקנתם לפני? למה לא באתם  נדב דואני:

 לוועדת הספורט ותיקנתם לפני? 

  -לא אמרת :דע שדהאבי

  -רגע סליחה, עכשיו אני אומר לכם נדב דואני:

 אבל כתוב.  :דע שדהאבי

  -לא רגע נדב דואני:

..  אבל :דע שדהאבי  ועדת תמיכות.

מה שאתם עושים פה עכשיו זה חוסר מקצועיות שלכם. אתם באים עכשיו  נדב דואני:

לישיבה ומסבירים שמה שמופיע הוא לא בסדר. אתם עוברים על החומר 

אתם רואים את החומר. אתם צריכים לשבת בוועדות, לבוא לוועדות, ואז 

  תגידו את מה שאתם רוצים. תצביע על זה כמו שזה.

 אבל ועדת תמיכות אמרה את זה, למה אתה אומר סתם?  :דע שדהאבי

 מה ועדת תמיכות אמרה?  נדב דואני:

 ועדת תמיכות לא קיבלה את זה. היא לא קיבלה.  :דע שדהאבי

 ועדת תמיכות לא קובעת. אתם מבולבלים זו הבעיה שלכם.  :חיים שאבי
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  -אבל :דע שדהאבי

 ה את זה. ועדת תמיכות לא קיבל :חיים שאבי

זה שהיא לא קובעת זה בסדר, היא ממליצה, אבל היא התייחסה לזה,  :דע שדהאבי

 למה להגיד שהיא לא התייחסה נדב? היא התייחסה בדיוק לזה. 

.  נדב דואני: .  ... למה לא באתם לוועדת.

 היא התייחסה לזה, היא כתבה.  :דע שדהאבי

  -עם כל הכבוד :חיים שאבי

  -אמרהאבל היא  :דע שדהאבי

אבידע, אביעד, אבידע, עם כל הכבוד ועדת תמיכות היא לא קובעת היא  :חיים שאבי

 ממליצה. 

 אף אחד לא אמר שהיא קובעת.  :דע שדהאבי

 לא, זה מה שאתה אומר.  :חיים שאבי

הוא לא אמר את זה, הוא אמר שאמרו את זה בוועדה, לא הסתירו את  :יגאל הררי

 לא ידע. זה. ההוא שמה אומר שאף אחד 

  -נדב :דע שדהאבי

 זה שם בסוף שמדבר, מה אתה מדבר?  :יגאל הררי

מה שאני אומר אני אומר דבר פשוט, תקבעו מה שאתם רוצים, אבל משהו  :דע שדהאבי

 שאפשר ליישם אותו. 

 אוקיי, אז אפשר ליישם, אני אגיד לך.  איציק בן דור:

 תיישמו אותו.  :דע שדהאבי

 ה עצבים, מה קרה? למה... למ :יואב רוזן

 אבידע, אני אגיד לך מה שאפשר ליישם.  איציק בן דור:

 לא, הוא קופץ.  :יגאל הררי

תיישמו אין לי בעיה, תחליטו מה שאתם רוצים, אני לא יודע מה אני  :דע שדהאבי

 אעשה עם זה אחר כך. 

 אני בעד שלא תשלמו בכלל על המגרשים, כל העמותות.  מאיר חלוואני:

  -זה מה שאני אומרת :חנה גולן

 20%-ל 80%-מ 50%כל העמותות אל תשלמו, מגיע לכם זה הילדים שלנו.  מאיר חלוואני:

 אכלתם לנו את הכבד כבר.  30%-מ

  -א' 4אבידע רשום בסעיף  נדב דואני:

  -ילד שוחה משלם כסף, משחק כדורסל משלם כסף מאיר חלוואני:
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חה בגין שימוש במתקנים. כמו כן לא אתם מתנגדים להגדלת אחוזי הנ נדב דואני:

ניתן לקבוע שיעורי הנחה מופחתים לקטגוריות מסוימות בספורט. איפה 

אתם קובעים שזאת תמיכה עקיפה? למה לא טענתם שזו תמיכה עקיפה? 

טענתם שאתם לא בעד, אוקיי הבנו. למה לא כתוב תמיכה עקיפה? עכשיו 

תאום חשבתם שזו אתם טוענים תמיכה עקיפה? עכשיו התעוררתם פ

 תמיכה עקיפה? 

.  :דע שדהאבי .  לא, אמרנו.

אפילו חיילים באים לשחק בסוף שבוע, להוציא מהם כסף באולמות  מאיר חלוואני:

 הספורט.

 -הנה יש לך מנהל אגף ספורט נדב דואני:

 )מדברים יחד(

,  מאיר חלוואני:  . 30%-מ 40%, 80%, 20%לא יודע בלבלת אותי

 לא אמרת מקודם שזה נחוץ לכולם?  איציק :אמיר כוכבי

  -איציק, איציק, בוא נעשה רגע סדר :דע שדהאבי

 אח שלי אני רוצה שהם לא ישלמו כלום, שלא ישלמו. מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

. תעשה  :חיים שאבי   -0מה שמאיר חלוואני..

 . 0 מאיר חלוואני:

 ואז אין סעיף בכלל.  :חיים שאבי

.. בואו נעלה סעיף חדש גם כ מאיר חלוואני:  . 0כה אתם מעלים.

 אני בעד.  נדב דואני:

 . 0שחייה, כדורעף, כדורסל, כולם  מאיר חלוואני:

 אתה לא יכול להצביע לתת.  נדב דואני:

  -דקה רגע, מאיר, מאיר :חיים שאבי

.  נדב דואני: .  המבנה הזה של אדם פרטי עכשיו, האולם שלך.

 )מדברים יחד(

ר שנייה רגע, יש פה פער בין פרטי לעמותות, במקום שיהיה פער בין מאי :יגאל הררי

. פרטי משכיר לוקחים לו מחיר מלא, עמותה לא,  .. הפרטי לעמותות,

 לכולם, זהו.  0שיהיה 

 אבל הם אומרים שהמתקן יש לו... עכשיו. משלמים שכירות בשחייה.  מאיר חלוואני:

 זה השחייה זה זכיין.  חנה גולן:



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    121 
 

 לשחייה אתה לא יכול.  נדב דואני:

 )מדברים יחד(

 למה הילדים מחטיבת הראשונים שוחים גם כן.  מאיר חלוואני:

שנים מבקשים להשוות תנאים, שנים אנחנו מבקשים להשוות את  נדב דואני:

 התנאים. 

 . הוא לא מתאים לתמיכות הסעיף הזה. 0חבר'ה כולם מקבלים  :יגאל הררי

 ם שנייה. דקה אני אסביר לכ :חיים שאבי

 תסביר איך... את הסעיף הזה.  :דובר

 כסף.  Xדקה רגע, תקשיבו שנייה, יש תעריף לדמי שימוש באולמות, שזה  :חיים שאבי

 בואו נבטל אותו.  :יגאל הררי

דקה רגע, אם זה בקריטריון או לא בקריטריון אני לא, זה בקריטריון? יש  :חיים שאבי

נכון? 50%  הנחה לעמותה, 

 לעמותות.  דור:איציק בן 

 לעמותות.  :חיים שאבי

  -אבל למה לא תיתן :יגאל הררי

דקה אבל תן לי לסיים, תן לי לסיים. אני רוצה, אי אפשר בחינם, למה אי  :חיים שאבי

אפשר בחינם? או להגדיר את זה כדמי שימוש, ולא משנה כמה כסף זה 

  -יוצא וזה כמו שזה היה עד לפני שנתיים או שלוש

 כן יפה.  :ייגאל הרר

 מעולה.  מאיר חלוואני:

  -דקה רגע, דקה :חיים שאבי

 פטנט טוב.  מאיר חלוואני:

או להגדיר את זה כדמי שימוש, ואז פותרים אותם או לוקחים משהו  :חיים שאבי

  -סמלי או לא משנה מה

 נכון.  מאיר חלוואני:

  -דקה, אבל חייבים פה שיהיה לזה איזו מסגרת, אי אפשר :חיים שאבי

נותן היא לא נכונה.  :יגאל הררי  המסגרת שאתה 

  -מהערכת שמאי זה מספר סביר של 20%-דקה, אז אנחנו מצאנו לנכון ש :חיים שאבי

 אולי זה גבוה?  דובר:

 מה הוא שווה ערך לדמי שימוש?  מאיר חלוואני:
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  -דקה רגע, דקה רגע :חיים שאבי

  -אם שעת אולם עולה נדב דואני:

 )מדברים יחד(

יודע לדבר, אבל תסביר למה אנחנו פה.  :דע שדהאבי  חיים, אתה 

 )מדברים יחד(

 תסביר, מה היה בהלוואה, ולמה זה שונה.  :דע שדהאבי

 לא? ₪  550,000בשנה שעברה שישבנו אצלו במשרד זה היה  מאיר חלוואני:

 ומשהו. ₪  300,000הורידו לנו ₪  550,000-לא, מתוך ה דובר:

  -זה... של דמי שימוש, הם לא היו משלמים. אבל דקה בואו רגעבעבר  :חיים שאבי

 -תגדילו, ואמרנו, אבל צריך להגיד, מה שבא :דע שדהאבי

 זה עדיף?  מאיר חלוואני:

  -בא ונעשה, איציק עשה את זה, בא והחל לגבות :דע שדהאבי

.. נפרד.  נדב דואני:  זה יוצא לך.

 -מצד אחד גבית :דע שדהאבי

 2בהתחלה בהתחלה הייתה תמיכה... זה היה מגיע לתמיכות, היו  איציק בן דור:

טבלאות, תמיכה ישירה תמיכה עקיפה, מאז שהגיעו שמאים לעיר 

 3-והאולמות עולים הרבה מאוד כסף, החלטנו לגבות לפי השמאות. ב

ב   -שנים האחרונות 4-שנים האחרונות, 

 אבל השמאית הזאת באה מסביון.  :יגאל הררי

  -אנחנו גובים ור:איציק בן ד

 

לא, אבל העלינו גם את... במקביל. העניין היה לתת את זה כתמיכה  :דע שדהאבי

 ישירה. 

  -היא שמאית מצוינת והיא נתנה איציק בן דור:

... תמיכה עקיפה.  :דע שדהאבי  לתת להם כסף, אבל אתה לא יכול, מה לעשות, 

י נדב דואני: ש מועצת עיר, שרוצים להצביע אז אנחנו רוצים לתת הנחה, בשביל זה 

 על זה. 

אני אומר איציק אין לי בעיה, אני רוצה הנחה גם לפרטי וגם לעמותות  :יגאל הררי

80% 90% . 

איש לתת להם  60,000אני לא יכול לתת המלצה כזאת, כי אתה לא יכול  איציק בן דור:

 -פרטי בחינם
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 מה זה לא, מה אתה עושה עיוות אבל?  :יגאל הררי

 אבל זו עמותה, זו עמותה שמקבלת תמיכה מהעירייה עמותת הכדורסל.  ק בן דור:איצי

אבל גם החבר'ה הצעירים שמשחקים כדורגל או כדורסל בלילה, הם  :יגאל הררי

 עובדים כל היום משקיעים, הם לא מאוגדים, אז מה. 

ב איציק בן דור:   -אז יש הרבה שמקבלים את זה 

 אין בחינם.  :יגאל הררי

  -בחצי ק בן דור:איצי

 לא, לא, זה לא חצי מחיר.  :יגאל הררי

ו איציק בן דור:   -כל המאמא נט שלנ

 . 80%וגם להם  80%מה הבעיה לתת  :יגאל הררי

 לא יודע, תחליטו מה שאתם רוצים, אני לא יכול להחליט.  איציק בן דור:

 ? 80% יגאל, יגאל, אפשר לקבל החלטה כזאת שכל מי שמשתמש מקבל :יגאל הררי

  -ואז מה נעשה? איך איציק בן דור:

 הנחה?  80%למה צריך  חנה גולן:

 איך נתעדף אותם יגאל?  איציק בן דור:

 -אני לא יודע יגאל שמעון:

.  60,000אולמות, איך  10יש לנו  איציק בן דור: . .  איש ייכנסו

ות חבר'ה רגע, דקה שנייה, אני אענה לך, כרגע פה מדובר על תמיכ :חיים שאבי

 תבחינים לעמותות, לא מדובר על הפרטי. 

... במועצה :יגאל הררי   -מה זה קשור, אני רוצה לקבל החלטה,

 אין בעיה, אתה ראש העיר הבא, תיתן להם בחינם.  :חיים שאבי

 חיים אתה אמרת שהמועצה מאשרת?  :יגאל הררי

 מה?  :חיים שאבי

 אמרת שהמועצה מאשרת?  :יגאל הררי

 תבחינים. את ה :חיים שאבי

  -את הכול המועצה מאשרת :יגאל הררי

  -אין בעיה :חיים שאבי

 אין ועדת תמיכות, אנחנו מחליטים.  :יגאל הררי

  -אין בעיה, אבל זה תבחינים :חיים שאבי

  -אז מה הבעיה להחליט עכשיו :יגאל הררי
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 שמה? בוא ניתן להם גם כסף לפרטיים, ניתן, למה לקחת?  :חיים שאבי

 למה אתה עושה מזה צחוק?  :ייגאל הרר

  -לא, בוא ניתן. עזוב, יש לכל דבר :חיים שאבי

 לא, אין לכל דבר.  :יגאל הררי

, מומלץ על ידי חברי ועדת הספורט 5חברים תודה רבה, אני עובר לסעיף  יגאל שמעון:

 להעלות את הניקוד, נגמר אני לא דן בזה. 

.  :אמיר כוכבי .  רגע, מה.

ל יגאל שמעון:  . 80%-א דן באני 

 למה לא?  נדב דואני:

 . 80%-כי אני לא דן ב יגאל שמעון:

 תעשו הצבעה, כן כן, לא, לא.  :דובר

 . 80%לא, אני לא מעלה  יגאל שמעון:

 למה לא? למה לא?  :חיים שאבי

של מה, של  80%כי אין פה הסכמה, ואני לא יודע על מה אני מצביע,  יגאל שמעון:

ל הזה, ההוא רוצה פרטיים, הוא רוצה את האולמות אז תכניס את כ

 הכול. 

  -דקה רגע, דקה רגע :חיים שאבי

 זה לא עובד ככה.  יגאל שמעון:

  -בואו נתחיל רגע :חיים שאבי

  -לא, אני לא רוצה... למה רק מה שאתה חושב :יגאל הררי

  -טוב, מה אני אגיד לכם :חיים שאבי

 את הפרטיים. אתה מייצג עמותות, אני מייצג  :יגאל הררי

  -אתם פשוט :חיים שאבי

אבל יגאל סליחה שאני מערער, יגאל אבל פרטי אין לך פיקוח על זה,  :ספי

 עמותה יש לך פיקוח של העירייה. 

 -יש לפרטי פיקוח, תאמין לי הם הולכים לשלם למחלקת הספורט :יגאל הררי

יודע?  ספי:   אבל זה לא פיקוח, אתה לא מפקח עליהם, אז איך אתה 

 -... משכירים את האולם לשעתיים :יגאל הררי

  -אז אם אני אקח את זה פרטי ספי:

 פעמים בחודש.  4 :יגאל הררי
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  -יאללה תחליטו מה שאתם רוצים, אני לא איציק בן דור:

 ילדים של הוד השרון.  1,200... עמותה, אבל יש פה  ספי:

 מחיר.  0אני בעד לתת לך  :יגאל הררי

.. זה ספי: . 3היה לפני  בסדר.  שנים, אבל מה שעכשיו אתה עושה..

 )מדברים יחד(

 הנחה.  50%קבענו עם השמאית, שהעמותה תקבל עד  50% איציק בן דור:

 אז למה זה צריך לבוא לפה?  יגאל שמעון:

 כי הם רוצים יותר הנחה.  איציק בן דור:

 אין לי בעיה, אבל למה ההחלטה צריכה לבוא לפה?  יגאל שמעון:

 מי יחליט? אני אחליט?  ק בן דור:איצי

 ?50%מי החליט על  יגאל שמעון:

 השמאית אמרה שאם זה עמותת הספורט, אפשר לתת לה הנחה.  איציק בן דור:

 ? 80%ואני צריך להחליט על  50%איך יכול להיות? השמאית מחליטה  יגאל שמעון:

 איציק אתה בדקת בסביבה, אתה לא זוכר שבדקת?  חנה גולן:

  -50%כן, בדקנו בכפר סבא, ברעננה, נותנים  ק בן דור:איצי

 אין לי בעיה, אבל זה לא בתבחינים.  יגאל שמעון:

  -לא בתבחינים איציק בן דור:

  -זה לא בתבחינים יגאל שמעון:

 אבל אמרו להכניס תבחין.  איציק בן דור:

 אתה יכול להכניס את התבחינים.  נדב דואני:

הרי מה ביקשנו, ביקשנו תבחינים, לשנות תבחינים, או שעושים לא חייב,  איציק בן דור:

 תבחין חדש שלא היה. 

 . 20%תיקחו  50%יגאל במקום שייקחו  מאיר חלוואני:

.  יגאל שמעון: .  אין לי בעיה. העניין הוא שזה לא הנחה זה תבחין שאתה.

 אז זה תבחין חדש.  נדב דואני:

 עלות.  20%עלות  50%ום חנה צודקת, לא הנחה, במק מאיר חלוואני:

 , מה זה משנה? 80%או  20%אתה יכול לקרוא לזה או  נדב דואני:

 מה זה משנה? אל תדברו על הנחה.  מאיר חלוואני:

  -אני אומר לכם יגאל שמעון:

... אל תדברו על הנחה, הוא צודק. לא צריכים לדבר פה על הנחות, כי אין  :חיים שאבי
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 זהו. פה הנחה, תוריד את הסכום, 

  -זהו, כמו שוועדת הספורט המליצה במקום מאיר חלוואני:

 זה כל החוכמה, מה החוכמה? אני לא מבין את הקטע בכלל.  :יגאל הררי

 זה לא תבחין, עזוב.  איציק בן דור:

  -חברים, אני הבנתי מה שאתם אומרים יגאל שמעון:

 אז מה הבעיה?  :יגאל הררי

 אבל זה לא תבחין.  יגאל שמעון:

 למה לא?  נדב דואני:

  -כי זה לא תבחין, הנחה שאתה נותן יגאל שמעון:

 זה לא תבחין.  :חיים שאבי

.. עירייה.  יגאל שמעון:  זה לא תבחין. זה.

 זה לא תבחין, עזבו את זה.  :יגאל הררי

 זה החלטת הנהלה, זו החלטה של הצוות פה.  יגאל שמעון:

החלטת הנהלה, למה לא מקבלים החלטה רגע, רגע, ספי סליחה, אם זו  נדב דואני:

? למה מבקשים להביא את זה לתבחינים? תן 80% 2018לתת הנחה לשנת 

  -עכשיו החלטה

 ? 80%מי נתן  יגאל שמעון:

, 2018גם על  80%הנה מנהל אגף ספורט, אני רוצה לדעת שיש הנחה של  נדב דואני:

 בבקשה. 

 זה לא החלטה של תבחין.  יגאל שמעון:

 . 2018אין בעיה, נקבל את העמדה שלך אבל תן על  י:נדב דואנ

 מה זה תבחין? מה זה תבחין?  יגאל שמעון:

 יגאל רגע, זה לא תבחין?  נדב דואני:

 תבחין זה למתן תמיכות.  יגאל שמעון:

.  נדב דואני: .  יגאל רגע שנייה עזוב הבנתי, תאמין לי אני גם עושה תבחינים.

 ל החלטה על תבחין פה? איך אני יכול לקב יגאל שמעון:

אתה לא חושב שזה תבחין? אוקיי. מקבל את העמדה שלך. אני רוצה  נדב דואני:

, אם זה לא תבחין. 2018-ל 80%שעכשיו תגידו שאתם נותנים הנחה של 

 אם זה לא תבחין אתה יכול לקבל החלטה עכשיו. 

  -אמר לך איציק יגאל שמעון:

 שמה?  נדב דואני:
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 -כמנהל אגף רשותשהוא  יגאל שמעון:

 לא, זה לא אני, אני לא יכול לקבל החלטה.  איציק בן דור:

  -שנייה רגע יגאל שמעון:

  -אז יש מנכ"ל עירייה, שהיא תקבל החלטה נדב דואני:

ימליץ, הוא עם חיים שאבי ימליצו להנהלת העירייה למנכ"לית העירייה.  יגאל שמעון:

 אז הם צריכים ליישם את זה, זה הכול. 

ל דב דואני:נ  . 2018-מה זה צריכים ליישם את זה? אז שיישמו את זה כבר 

  -יגאל, התשלום של העמותות חנה גולן:

ל נדב דואני:  לכולם.  208-שיישמו 

.. בעירייה. זה מופיע כהכנסה.  חנה גולן:  דמי שימוש זה חלק מההכנסות שמופיעות.

 נכון.  איציק בן דור:

לדעתי כבר לא רלוונטי לעשות את זה, אבל  2018לומר וכנגד יש הוצאה. כ חנה גולן:

, זה לא קשור לתבחינים של התמיכות. זה קשור להחלטת 2019-כן ל

 -כותבים שימוש 2019הנהלה כמו שאמרת. ואז בתקציב של 

 למי אני כותב את ההמלצה?  איציק בן דור:

 אתה כותב לגזבר למנכ"ל.  חנה גולן:

ע איציק בן דור:  ליי. בסדר, מקובל 

. 3למה עד עכשיו, לפני  דובר:  שנים..

 זו תמיכה עקיפה, זה הכול.  חנה גולן:

 איך שינו את התבחין בנוגע לתשלום שלהם?  יגאל שמעון:

 הורדת את התמיכה העקיפה. הורדת את התמיכה העקיפה. נדב דואני:

 . 50%אני מסביר לך, רק אמרו לעמותות ספורט לגבות  איציק בן דור:

 מי אמר?  עון:יגאל שמ

 השמאית.  :חיים שאבי

  -שמאית המליצה. בדקנו בערים שכנות, ראינו מה גובים איציק בן דור:

השמאית מעריכה שווי, היא בודקת כמה שווי, היא עשתה השוואה בין  :איילת לרר

 -הרשויות ואמרה כמה עולה שעה. שעה בשווי מלא לכל

 לכל אולם.  איציק בן דור:

הגדירה, היא בדקה את האולמות הקטנים הגדולים, עשינו סיורים, היא  :איילת לרר

 באמת היא עשתה עבודה מאוד מקצועית. 

 נכון.  איציק בן דור:
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. :איילת לרר .  אחרי כמה שנים אמרנו ניקח עוד שמאית כדי שתבדוק גם את.

 והיא הייתה בסדר, כמעט אותו דבר.  איציק בן דור:

  -חלטה... לתת הנחהמאותו רגע מקבלים ה :איילת לרר

 זה לא נקרא הנחה, זה נקרא תמיכה עקיפה.  חנה גולן:

 -מדובר בתמיכה עקיפה, כי זה :איילת לרר

בדיוק, בכפר סבא גובים ככה, ברעננה גובים יותר. גם בכפר סבא וגם  איציק בן דור:

 ברעננה. 

 שנים, ואף אחד... 4הורדתם את התמיכה העקיפה, נתתם לנו לשלם  דובר:

 מדברים יחד()

 איך אתה רוצה לפטור אותם משומה?  יגאל שמעון:

 אני אמליץ להנהלה, לוועדת תמיכות.  איציק בן דור:

 )מדברים יחד(

 זה היה בדיון של חיים בחדר.  נדב דואני:

 עכשיו אתם מחזירים את זה בחזרה לשמה?  דובר:

 חיים, זה מה שהיה בדיון אצלך, חיים.  נדב דואני:

  -אני אומר לכם :יגאל שמעון

 תעשה הפרדה.  דובר:

 לא, מה אני מעלה להצבעה, כי זה לא תבחין.  יגאל שמעון:

.  נדב דואני: .  את הסעיף.

 )מדברים יחד(

 תעלה את זה.  נדב דואני:

כמו שדיברת אין לי  80%-אנחנו כעיקרון ההמלצה שלך חיים לגבי ה יגאל שמעון:

 זה כהחלטת מועצה.  בעיה. השאלה היא רק איך אני מיישם את

  -אני אגיד רגע :חיים שאבי

 כי זה לא תבחין.  יגאל שמעון:

בסדר. שלא ייצא מצב, כי אנחנו כל הזמן  10%-בואו נלך רגע לכיוון ה :חיים שאבי

מכדררים מכדררים, בואו נשנה תבחינים, בואו נשנה זה, באנו לשנות 

 עכשיו אומרים הנהלה. 

  זה לא תבחינים. יגאל שמעון:

  -בוא נחליט :חיים שאבי
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 זה לא תבחינים.  חנה גולן:

  -אין בעיה. אנחנו המלצנו לעמותת הכדורסל במקום לגבות :חיים שאבי

 לכל העמותות.  נדב דואני:

 לא, אל... לכל העמותות.  איציק בן דור:

 לכל העמותות.  נדב דואני:

כדורעף ולא כדורגל. גם  אתה לא יכול להגיד כדורסל ולא כדורעף, ולא איציק בן דור:

 כדורגל רוצה להוריד. 

  -באולמות מאיר חלוואני:

 לא קשור, כתבתי גם מגרשי כדורגל, לכל העמותות, אתם לא יוצאי דופן.  איציק בן דור:

 אני מסכים.  מאיר חלוואני:

 קדימה.  נדב דואני:

 מי שבעמותה יקבל יותר הנחה.  איציק בן דור:

 ה מיישם את זה כהחלטה? אבל איך את יגאל שמעון:

אנחנו נמליץ שהחיוב שהם יחויבו אם בצורה של תמיכה עקיפה או אם  :חיים שאבי

החיוב, זהו. אם  20%שזה יהיה  50%בהורדה מהתמיכה, שזה לא יהיה 

 . 20%החמרנו אז החמרנו, אם לא, אז ההנהלה תחליט 

 מקובל.  יגאל שמעון:

 אז תעלה להצבעה.  נדב דואני:

 מסכימים?  :ביחיים שא

 אפשר לאשר את זה כהצעה? יגאל שמעון:

 מהאומדן אבל?  איציק בן דור:

 כן מהאומדן.  :חיים שאבי

 ברור שמהאומדן אלא ממה.  נדב דואני:

 אתה יכול להקריא את ההצעה.  מאיר חלוואני:

  -20%כן, מועצת העיר מאשרת דמי שימוש של  יגאל שמעון:

 . 20%בהיקף של  נדב דואני:

  -מ גאל שמעון:י

 משווי האומדן.  נדב דואני:

 משווי הערכת השמאית לשימוש במתקן מתקני ספורט.  יגאל שמעון:

 ? -החל מ מאיר חלוואני:
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 אולמות ספורט ומגרשים.  יגאל שמעון:

 מתקני ספורט.  :אתי ברייטברט

 מתקני ספורט.  יגאל שמעון:

 ... אותו דבר.  איציק בן דור:

 שמה?  :חיים שאבי

  -, היום הם מדברים מהאומדן50%-מ 50%כי אנחנו לקוחים היום  איציק בן דור:

 -מה פתאום :חיים שאבי

 . 20% איציק בן דור:

 . 50%אתה לוקח  :חיים שאבי

. חבר'ה, אני לא רוצה להטעות אתכם, אני רוצה 50%-מה 50%לוקח  איציק בן דור:

ושקוף. היום אולם  לשים את הדברים על השולחן, אני רוצה להיות גלוי

בערך. זה האומדן של השמאית, זה ₪  50הכדורסל משלם ₪  200עולה 

200  .₪ 

 מהאומדן.  25% חנה גולן:

. זאת אומרת 50%-מ 50%כי אנחנו לוקחים ₪.  50היום הם משלמים  איציק בן דור:

, הם 50%-מה 50%הם משלמים ₪,  100של הערכה של השמאית זה  50%

  ₪. 50משלמים היום 

 מהאומדן?  20%אז למה אתה אומר  יגאל שמעון:

 ₪.  40מהשמאות, אז זה יהיה  20%אם אתה מדבר על  איציק בן דור:

 . 20%לא, אז לא מהשמאות  מאיר חלוואני:

 לא, אתה שמעת מה אמרו, מהאומדן של השמאית.  איציק בן דור:

 דקה רגע, אז בואו נחדד את זה.  :חיים שאבי

 רוצה לשים את הדברים שיהיה ברור, למה לי, ואחרי זה להגיד.  אני איציק בן דור:

-מה 50%אני מודה לאיציק שהעיר את תשומת ליבנו. אנחנו אם לקחנו  :חיים שאבי

 . בסדר? 50%-מה 80%, עכשיו ניקח 50%

 לא, אבל יותר טוב שתעשה את זה מהאומדן.  איציק בן דור:

 ממה שלוקחים.  :חיים שאבי

 מאית כמה הנחה אתם רוצים לתת?מהש :איילת לרר

 לא הנחה, כמה גבייה.  ספי:

 עזוב, תעשה את זה מהשמאות הכי טוב.  איציק בן דור:

 . 10% :חיים שאבי
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 לשלם מהגבייה, ואז זה יוצא אותו דבר.  10% ספי:

 זה יוצא אותו דבר.  :חיים שאבי

 תביטו מה אתם עושים פה.  מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 מחלקת הנוער בכדורגל לא משלמת, לא משלמת.  :יחיים שאב

 צריכים לפשט את זה מאיר, זה הכול.  ספי:

ו :חיים שאבי   -זה פשוט אנחנ

אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה כן רק לשים את הדברים על השולחן.  :איילת לרר

 להדליק את האור באולם ספורט עולה כסף. 

 כול עולה כסף. לשלם משכורות עולה כסף, ה :חיים שאבי

... תקשיבו רגע, אני רוצה רגע להגיד, יש בתוך דמי השימוש שנקבעו  :איילת לרר

מגולם גם הנושא של ההוצאות של העלות, אנחנו לא גובים את זה בנפרד. 

המשמעות היא שאם אנחנו מעבר לרף מסוים של הנחה, המשמעות היא 

 שהעירייה מממנת את ההוצאות של האחזקה. 

.. יש לך מושג?  י:נדב דואנ  את יודעת כמה.

 אנחנו משלמים מיסים בשביל שיממנו אותנו.  :חיים שאבי

רגע, את יודעת כמה עולה חוג לילד בכדורסל? את רוצה שהורה ישלם עוד  נדב דואני:

בשנה בשביל האור? אני רוצה להבין. אנחנו מבינים את ₪  2,000

. אני לא רוצה לשמוע, המשמעות, לא רוצים לגלגל את ההוצאות להורים

 אני לא רוצה לגלגל את הכסף להורים. 

 )מדברים יחד(

איילת, את יודעת כמה עולה לפנות את הזבל? העירייה מממנת, אנחנו  :חיים שאבי

 יודעים שהעירייה מממנת, זה אותו דבר. 

.  נדב דואני: .  חלק מהעניין זה.

 אפשר לממן אבל תגדילו את זה.  :דע שדהאבי

, הכול יילקח בחשבון איילת, 2018לא  2019מכיוון שזה מדובר על תקציב  :יחיים שאב

יודעים ששירות עולה כסף, זהו, זהו פשוט.   ואנחנו 

י  יגאל שמעון: טוב חברים ההצעה שלי היא כזו, אני אומר לכם את זה באופן כזה, אנ

כפי שאושר  4מקריא ואני מבקש להצביע עליה. אני לוקח את סעיף 

ספורט, אני משקלל אותו. אני אומר שמועצת העיר מאשרת את בוועדת ה

. ולפיה 26.6.18בישיבת ועדת הכספים מיום  4ההמלצה על פי סעיף 

ההמלצה להגדיל את גובה ההנחה בשימוש באולמות ספורט ובמגרשים 

 -50%לעמותות, מהנחה של 
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 זה לא טוב יגאל, סליחה שאני אומר לך.  איציק בן דור:

 -80%-ל יגאל שמעון:

. אני רוצה שאם פעם אנחנו כבר עושים הנחה, 50%זה אף פעם לא היה  איציק בן דור:

 . 50%-ל 50%-שזה יהיה מהשמאות, שזה לא יהיה מ

 מהשמאות.  90%אז  נדב דואני:

 . 15% :חיים שאבי

 -בהנחה של יגאל שמעון:

 לא הנחה, גבייה.  ספי:

 -אותמאומדן השמ 15%אוקיי גבייה של  יגאל שמעון:

 בסדר גמור.  איציק בן דור:

 הו עכשיו הגעתם למשהו נורמלי.  :יגאל הררי

 -מאומדן השמאות שנקבע 15% יגאל שמעון:

 מהשמאות האחרונה שהגישה, את זוכרת את השם שלה איילת? לא חשוב.  איציק בן דור:

 שהוגש על ידי השמאית.  יגאל שמעון:

 ₪.  ₪30  50זה אומר במקום  חנה גולן:

 וגם להכניס מקדמי שימוש.  :ים שאביחי

 מקובל? מי בעד חברים? פה אחד? יופי תודה.  יגאל שמעון:

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

 הצבעה
 

 יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, יגאל הררי, מאיר חלוואני, עדי : בעד )פה אחד( 11

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

 160/18החלטה מס' 
  לפרוטוקול( 4)סעיף  26.6.18מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת הספורט שהתקיימה בתאריך 

  קני הספורט.מאומדן השמאות עבור דמי השימוש במת 15%לגבות מהעמותות  
  

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

אני עובר לסעיף הבא, המלצה של חברי ועדת הספורט להעלות את הניקוד  יגאל שמעון:

 בענף הכדורגל, זה בתבחינים נכון? לפי איזה זה?

 כן.  :חיים שאבי

  -330' איזה סעיף בתבחינים? זה ליגה ב יגאל שמעון:

 זה הטבלה מה זה?  :דע שדהאבי
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 יש שם את הטבלה, כן.  איציק בן דור:

  -אני מקריא פה יגאל שמעון:

 יש את זה בתבחינים.  עדי ברמוחה:

 . 700וליגת על  600, ליגה לאומית 450ליגה א' ₪  330ליגה ב'  יגאל שמעון:

  -אז רק שנייה, אתם משנים יגאל :דע שדהאבי

 צריכים לכתוב ממה למה.  אתם עדי ברמוחה:

. -אתם מסכימים כך ש 26סעיף  :דע שדהאבי  באיזה..

  )מדברים יחד(

 -ב 26בסעיף  :דע שדהאבי

 בטבלת הניקוד.  איציק בן דור:

  -בטבלת הניקוד :דע שדהאבי

 לא, לא, לא, אני מתנגד.  :יגאל הררי

 תתנגד אני לא אומר לך מה לעשות.  איציק בן דור:

, אני לא צוחק.  330-י חושבת שאנ :יגאל הררי  זה לא מספיק לליגה ב'

 לא, זה המספר.  :חיים שאבי

 זה לא מספיק.  330לא, לא, לא,  :יגאל הררי

 . 26זה סעיף  עדי ברמוחה:

 בסדר, הוא מתנגד, תתנגד.  :חיים שאבי

  -אני רוצה להעלות את זה ליותר כי פעם אחת ולתמיד :יגאל הררי

 -ועדתתגיע לו עדי ברמוחה:

 יגאל רק שנייה, תן לי להגיד רק את ההמלצה ותתנגד.  איציק בן דור:

. יגאל שמעון: .  הוא יגיד מה ההמלצה ואתה תגיד.

בטבלת  26ההחלטה של חברי ועדת הספורט להעלות את הניקוד בסעיף  איציק בן דור:

  -נקודות 330הניקוד של הכדורגל, ליגה ב' 

 מה היה קודם?  מאיר חלוואני:

  -נקודות, וליגה א' 330 – 200היה במקום  ציק בן דור:אי

  -360במקום  :דע שדהאבי

 . 450 איציק בן דור:

, זה פיקטיבי מה שאתה... אני אומר בוא נעלה, תקשיב בוא  :יגאל הררי אין ליגה א'

  -את ליגה ב' 450-נעלה את זה ל
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 )מדברים יחד(

 תסיים להקריא את הסעיף.  נדב דואני:

 ברגע שאנחנו מגדילים לכדורגל נסגרות שאר העמותות.  דור:איציק בן 

 אבל אין תקציב.  יגאל שמעון:

.  :יגאל הררי . .. בין ליגה א' לליגה ב'. תקטין לליגה א' ותוריד את זה לטובת. .  לא, 

 -דקה רגע :חיים שאבי

. אבל למה אתם מתערבים בזה, זה לא עניין שלכם עכשיו, אז אל תתערבו איציק בן דור:

 . .  היה עניין שלכם עשינו מה שצריך.

 דקה רגע, זה המלצה היא עולה להצבעה, יגאל ירצה להתנגד שיתנגד.  :חיים שאבי

יש טבלה מסודרת אני ממליץ,  26ההמלצה עוד פעם אני אומר, בסעיף  איציק בן דור:

, ליגה א' 330-ל 200חברי ועדת הספורט המליצו להעלות מליגה ב' היה 

 , ליגה לאומית כמה היה? 450-ל 360היה 

 . 500 עדי ברמוחה:

. קחו בחשבון שליגת על וליגה לאומית לא 700-, וליגת על ל600-ל 500 איציק בן דור:

, בשביל 330-ל 200-יגיעו, לכן מה שרלוונטי זה להעלות את זה מ

וזהו.   שהכדורגל... זהו תצביע על זה 

 ? מי בעד? בעד פה אחד תודה רבה. אוקיי, מי בעד ההצעה כפי שהוצגה יגאל שמעון:

נגד, מי נמנע.  :אמיר כוכבי  לא, לא, מי בעד, מי 

 פה אחד אמרתי לא?  יגאל שמעון:

 לא.  :יעל ברזילי

אוקיי, מי בעד? אני חוזר על ההצבעה. יגאל, חיים שאבי, שירלי, עדי,  יגאל שמעון:

 נדב, מי בעד? מי נגד? אמיר, יעל. 

 יף אותי גם. אני בעד תוס :יגאל הררי

 אתה בעד?  יגאל שמעון:

 כן.  :יגאל הררי

ויעל. מי נמנע? מאיר ואביבה. יואב  יגאל שמעון: אוקיי, יגאל הררי בעד. מי נגד? אמיר 

 מה אתה? 

 בעד.  :יואב רוזן

====================================================== 
 הצבעה

 נקווה, יגאל הררי, עדי ברמוחה, נדב דואני: יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלבעד 6

 : יואב רוזן, אמיר כוכבי, יעל ברזילינגד 3
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 : מאיר חלוואני, אביבה גוטרמןנמנעים 2

 
 161/18החלטה מס' 

להעלות לפרוטוקול(  5)סעיף  26.6.18מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת הספורט שהתקיימה בתאריך 
 בתבחינים למתן תמיכות:  26את הניקוד בענף הכדורגל לפי סעיף 

 נק' 330 -נק'  ל 200 -:  מליגה ב'
 נק' 450 -נק'  ל 360 -: מליגה א'

  נק' 600 -נק' ל 500 -: מ ליגה לאומית
 נק' 700 -נק' ל 600 -: מליגת על

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

ודה ההצעה עברה. חברים אני רוצה ברשותכם בעד, יואב בעד. אוקיי ת יגאל שמעון:

  -לעבור לסעיף י"ב

 רגע, רגע, יש עוד המלצה של הוועדה בתבחינים.  :דע שדהאבי

 איפה?  יגאל שמעון:

. מופיע בפרוטוקול של דיון הצוות המקצועי, ושם יש המלצה 62סעיף  :דע שדהאבי

  -ך שבמקום( לתבחינים בתחום התרבות. כ2) 62-( ו1) 62לתקן את סעיף 

 אני לא שומע אותך.  :אמיר כוכבי

 

לתבחינים אתם יכולים לראות, יש המלצה לתבחינים נוספים  62בסעיף  :דע שדהאבי

 בתחום התרבות. 

  -(1) 62 עדי ברמוחה:

ב :דע שדהאבי  . 45%( זה 2) 62-וב 25%( זה 1) 62-נכון, לשנות 

 נכון.  עדי ברמוחה:

את השיעור של האחוז שם שבשני הסעיפים זה יהיה ההמלצה היא לשנות  :דע שדהאבי

35% . 

 לכל אחד מהם?  עדי ברמוחה:

 . 35%כן,  :דע שדהאבי

יגאל.  :יגאל הררי  טוב הצבענו 

 אוקיי אפשר להצביע?  יגאל שמעון:

 כן, כן, הצבענו.  :יגאל הררי

 מי בעד חברים? אמיר? פה אחד תודה.  יגאל שמעון:

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

 הצבעה
 

 יגאל שמעון, חיים שאבי, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, יגאל הררי, מאיר חלוואני, עדי : בעד )פה אחד( 11
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 ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי, נדב דואני, אביבה גוטרמן                               
                             

 162/18ס' החלטה מ

שיתוקן באופן שהאחוזים )%(  62מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת התמיכות לרבות שינוי סעיף 
למתן  בתבחינים (שהיו קודם 45% –ו  25% במקום שיעור של ) 35%יהיו בשיעור של  62.2, 62.1בסעיפים 

 4/2006בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2019תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 

 
 

 בקשות למחיקת חובות והסכמי פשרה.  .יב

 

  -אני עובר לסעיף י"ב יגאל שמעון:

 מה עם השינויים שלי?  עדי ברמוחה:

 איזה שינויים?  יגאל שמעון:

יגאל.  :יגאל הררי  סעיף י"ב נו 

 טוב סעיף י"ב עכשיו בקשות למחיקת חובות.  יגאל שמעון:

 הא ככה עשית?  עדי ברמוחה:

 והסכמי פשרה.  עון:יגאל שמ

 אין בעיה.  עדי ברמוחה:

פי הסעיפים  יגאל שמעון: לפקודת  339 338הסדרת תהליך מחיקת חובות נעשה על 

בקשות למחיקת חובות והסכמי פשרה. יש לכם את זה  61העיריות. הוגשו 

ו 32בנספח י"ב.  שורות אותרו  29-מתוכם מופיעים ברשימה מפורטת, 

נבחנה על ידי אמות המידה שנקבע בחוזר מנכ"ל בספרי הרשות. כל בקשה 

 -. חברים אפשר לאשר5/2012משרד הפנים 

  -יש לי רק שאלה אחת עדי ברמוחה:

 בבקשה פה אחד?  יגאל שמעון:

נכון להיום  21יש לי רק שאלה אחת קטנה, באמת כדי להבין. מספר  עדי ברמוחה: החוב 

 מי יכול לענות לי על זה דרך אגב? ₪,  71,505

 מה השאלה שלך?  יגאל שמעון:

  -2018, אנחנו 1999החברה נמחקה בשנת  עדי ברמוחה:

  -הם רשומים יגאל שמעון:

 עד עכשיו חיכינו?  עדי ברמוחה:

 אין מה לעשות.  יגאל שמעון:

  -לא באמת. האם יש עוד כאלה עדי ברמוחה:
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ול לאתר מפעילים חוקרים. יש הרבה חובות של חברות שאתה לא יכ יגאל שמעון:

 אותם, זה הליך, בודקים אותם וחוקרים פרטיים, ואין מה לעשות. 

 יגאל, אני מציע לדחות את הדיון הזה לתחילת הקדנציה.  :אמיר כוכבי

 אי אפשר.  דובר:

 למה? למה?  אביבה גוטרמן:

 בשביל מה צריך את זה עכשיו? מה זה חשוב?  מאיר חלוואני:

 אלה, אנחנו לא יודעים מי אלה. אנחנו לא יודעים מי  יגאל שמעון:

  -חבר'ה, לא, לא, לא אביבה גוטרמן:

 לא צריך להגזים, די.  :אמיר כוכבי

סליחה לא, תקשיבו טוב, אתם חושבים פה, אני יודעת מה הראש שלכם.  אביבה גוטרמן:

יש הנחות מוחקים, זה טובות, לא. כל אלה שאתם רואים פה חובות, 

  -ים שנבדקו על ידי ועדת הנחותתקשיבו טוב, כל אלה זה אנש

 לא, הוא אומר שיש פה חברות.  :אמיר כוכבי

  -רגע, תקשיבו רגע, זה עובר ועדת אביבה גוטרמן:

  -הוא אומר שיש פה חברות גם :אמיר כוכבי

 גם חברות.  אביבה גוטרמן:

 חברות, חברות.  יגאל שמעון:

 איזה חברות יש לך כאן?  אביבה גוטרמן:

 יש גם חברות שנמחקו.  יגאל שמעון:

 יש פה, יש פה אביבה.  עדי ברמוחה:

 חברות אני לא מאשרת. לכל האנשים הפרטיים כן.  אביבה גוטרמן:

 תקשיבי יש פה כמה שאני סימנתי אותם.  עדי ברמוחה:

יותר.  דובר:  אביבה, זה חברות שלא קיימות 

 לא קיימות?  אביבה גוטרמן:

 מה יש לעשות איתם.  יגאל שמעון:

  -ולא ניתן אביבה גוטרמן:

 חברות סגורות.  יגאל שמעון:

 רגע שנייה, זה עבר אותו תהליך של משרד הפנים?  אביבה גוטרמן:

. :יגאל הררי .  עבר.

 אם זה עבר את כל התהליך, צריך לאשר.  אביבה גוטרמן:



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    138 
 

, יש עניין של הרמת מסך עשו לא עשו? 2012יש פה חברה שפורקה בשנת  עדי ברמוחה:

  -שנים 6עשו? זה  מה

  -בדקו יגאל שמעון:

  -חקירת יכולת, לא בדקו, לא בדקו, העירייה לא בודקת :אמיר כוכבי

עדי, עדי, אין דבר כזה. תשמע, כל המלצה כזו על מחיקת חוב עוברת  אביבה גוטרמן:

  -תהליך מאוד מאוד ארוך, זה לא באה ועדה ואומרת

 נכון.  יגאל שמעון:

 מוחקת כי מתחשק לי.  אני אביבה גוטרמן:

 נכון.  :יגאל הררי

שולחים ועדה לבדיקה חיצונית, חקירת יכולת וכל מה שצריך, ורק אחרי  אביבה גוטרמן:

שיש בודק מקצועי, שהוא לא מטעם העירייה, חוזרים לזה, מגיעים לכל 

  -הדבר הזה למסקנה

 אביבה אני מכירה את הנוהל של מחיקת חובות.  עדי ברמוחה:

  -רגע עדי, לא יודעת מה את יודעת גוטרמן:אביבה 

 יש נוהל.  עדי ברמוחה:

אני יודעת שטיפלתי בחלק גדול מחייבים, ואז זה עובר למשרד הפנים.  אביבה גוטרמן:

  -משרד הפנים בכלל צריך לאשר את זה. זה לא אומר שאם את אומרת

 לא, אז רק תיקון קטן, אני יכול להפריע לך.  :דע שדהאבי

 כן, תיקון.  גוטרמן:אביבה 

זה באמת היה עובר למשרד הפנים, מיולי  2017אז רק תיקון, עד יולי  :דע שדהאבי

נוהל, כלומר התהליך  2017 רשות איתנה זה מועצה. אבל הנוהל הוא אותו 

 הוא אותו תהליך. 

 20עד  1אני רוצה רגע להעיר משהו, שמאוד הציק לי בהסבר פה. לחייבים  עדי ברמוחה:

צא בספרי הרשות מספר תעודת זהות שהוא תנאי הכרחי לאיתור לא נמ

 החייב. אתם מבינים את המשמעות של צורת העבודה פה, נכון? 

.  מאיר חלוואני: .  איפה חקירת יכולת, איפה האנשים.

 מה זאת אומרת? יגאל שמעון:

 ביקשו בתקציבים כסף, הנה בבקשה כתוב.  מאיר חלוואני:

 שמה?  יגאל שמעון:

 שמה? לא הבנתי.  גולן:חנה 

אין מספר תעודת זהות ואז אי אפשר לאתר את החייב, אז כאילו בשנת,  עדי ברמוחה:

 צורת עבודה את יודעת חנה. 
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 יש אנשים שנפטרו.  אביבה גוטרמן:

 אביבה מה הקשר לתעודת זהות.  עדי ברמוחה:

 אני אומרת לך.  אביבה גוטרמן:

ור לתעודת זהות, גם כשנפטרים יש תעודת אנשים נפטרים זה לא קש עדי ברמוחה:

 זהות, לא קשור. 

 באמת.  90-שנה, מה עכשיו עדי? מה שהיה בשנות ה 30אבל זה מקרים של  חנה גולן:

.  עדי ברמוחה: .  יש פה חברות.

טוב חברים אני מעלה את זה להצבעה, חברים זה נושא ידוע, תמיד עשינו  יגאל שמעון:

 כפי שהקראתי חברים? מי בעד?  את זה, מי בעד? מי בעד י"ב

שנייה, שנייה, לא, לא, אני ביקשתי לדחות את זה לישיבה במועצה  :אמיר כוכבי

  -הבאה. אני מבקש שהיועץ המשפטי יתייחס

 אני לא דוחה, תודה רבה.  יגאל שמעון:

 

אני מבקש שהיועץ המשפטי יתייחס לאפשרות, לנראות של מחיקת חובות  :אמיר כוכבי

אנשים ציבוריים למה שכנראה תהיה הישיבה האחרונה של לחברות מ

מועצת העיר הזאת, כשיש מי שיודע מי האנשים האלה, ויש מי שיודע איך 

זה מתנהל, וכזאת רשימה שמגיעה בישיבה האחרונה, אני רוצה חוות דעת 

 של המחלקה המשפטית שהם עומדים מאחורי הדבר הזה. 

 כן.  יגאל שמעון:

 ניעה. אין מ :דע שדהאבי

אין מניעה להעלות? תודה רבה. מי בעד סעיף י"ב חברים? יגאל, שירלי,  יגאל שמעון:

  -יגאל הררי, יואב, אביבה

 זה סתם רשום כתקציב.  אביבה גוטרמן:

 מי נגד? אמיר יעל ומאיר ועדי. אישרנו תודה רבה. סעיף י"ב אושר.  יגאל שמעון:

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

 הצבעה
 
 יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, יגאל הררי, אביבה גוטרמן. : בעד 5
 
 : מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי, יעל ברזילי                            נגד 4
 

 163/18החלטה מס' 

, לפקודת 339, 338לפי סעיף  הבקשות למחיקת חובות ו/או הסכמי הפשרה 61מועצת העיר מאשרת את 
 העיריות, כפי שהוגשו בנספח יב'. 
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 קריאת כיכר ע"ש חיים סנילביץ.  .יג

 

אנחנו עוברים בבקשה סעיף י"ג. קריאת כיכר על פי מה שאושר בוועדת  יגאל שמעון:

 שמות, כיכר על שם חיים סנילביץ. כן חברים, יש שאלות, אפשר לאשר?

 וצה בעניין הזה להתייחס. אני פה כן עוד ר :דע שדהאבי

 כן, בבקשה.  יגאל שמעון:

 חוץ מההתייחסות אני גם אציין שאין פה פרוטוקול של ועדת שמות.  :אמיר כוכבי

 נכון.  :דע שדהאבי

 להביא ציטוט זה לא רלוונטי.  :אמיר כוכבי

 נכון, אמיר צודק.  :דע שדהאבי

 צריך להביא פרוטוקול.  :אמיר כוכבי

.  אין :דע שדהאבי .  פרוטוקול, לא.

 אז לישיבה הבאה.  אביבה גוטרמן:

 תודה רבה, עובר לישיבה הבאה.  יגאל שמעון:

 

 )א(לפקודת עיריות  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .יד

 א.נ.-)נוסח חדש( ל     

 

  -חברים מסעיף יגאל שמעון:

  -צביע על הכולי"ד עד הסוף אפשר לה עדי ברמוחה:

  -אפשר להצביע יגאל שמעון:

 רגע, רגע, לא.  :דע שדהאבי

 מה הבעיה?  יגאל שמעון:

  -לא שנייה, אנחנו עוברים לעבודת חוץ אני רק אומר כרגע :דע שדהאבי

 לא, אנחנו לא אומרים שמות.  יגאל שמעון:

, אני נותן )א( לתוספת השנייה לפקודת העיריות 18שאני בהתאם לסעיף  :דע שדהאבי

את חוות דעתי שצריך לקיים את הישיבה הזאת בדלתיים סגורות, מאחר 

 ויש פה עניינים של צנעת הפרט. 

  -העניין הוא שקראנו את השמות קראנו את הכול, האם אתם רוצים יגאל שמעון:

 שלחו על כל אחד ואחד בצורה נפרדת.  עדי ברמוחה:

 האם אתם רוצים לדון?  יגאל שמעון:
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 אבל קראנו, אנחנו לא דנים אחד אחד.  רמוחה:עדי ב

 אפשר לאשר את זה את כל הסעיפים?  יגאל שמעון:

 כבר עשינו את זה בישיבות הקודמות.  עדי ברמוחה:

 יש מניעה אמיר?  יגאל שמעון:

 אז אתם מאשרים פה אחד את כולם?  חנה גולן:

 היחידה. אני בעיניי כן, אני קראתי את השמות, ואני לא  עדי ברמוחה:

 חברים, אפשר להצביע? אמיר?  יגאל שמעון:

 מה?  :אמיר כוכבי

 אפשר להצביע על הסעיפים? כן?  יגאל שמעון:

 מה בזה?  :אמיר כוכבי

 כן, עבודות חוץ.  יגאל שמעון:

 מה באופן גורף?  :אמיר כוכבי

 כן, כן.  עדי ברמוחה:

  -כן, בשביל מה להוציא את ה יגאל שמעון:

 אני כבר לא פה.  :אמיר כוכבי

 אמיר לא פה. אוקיי, אז אנחנו נצביע, מי בעד חברים סעיף י"ד, מי בעד?  יגאל שמעון:

 אני.  עדי ברמוחה:

 זה לא י"ד, י"ד?  :דע שדהאבי

 כן, י"ד. פה אחד.  יגאל שמעון:

 אין כבר מי שיצביע, בוא, בוא, תפזר את ההפגנה, אין פה אף אחד.  מאיר חלוואני:

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

 הצבעה
 
 יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה,  אמיר כוכבי, יעל : בעד )פה אחד( 8

 אביבה גוטרמן ברזילי,                             
 

 164/18החלטה מס' 
מכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את )א( לפקודת העיריות ולמס 180בהתאם לסעיף 

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליוםלהיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס.  א.נ.בקשת 
 

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

 )א( לפקודת העיריות 180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .טו

 צ.ט.-)נוסח חדש( ל     
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 הצבעה
 
 יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה,  אמיר כוכבי, יעל : בעד )פה אחד( 8

 אביבה גוטרמן ברזילי,                             
 
 

 165/18החלטה מס' 
למסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את )א( לפקודת העיריות ו 180בהתאם לסעיף 

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליוםלהיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס.  צ.ט.בקשת 
 

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

 )א( לפקודת העיריות  180סעיף בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים ) .טז

 ר.ג.-)נוסח חדש( ל     
 

 הצבעה
 
 יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה,  אמיר כוכבי, יעל : בעד )פה אחד( 8

 אביבה גוטרמן ברזילי,                             
 

 166/18החלטה מס' 
יות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את )א( לפקודת העיר 180בהתאם לסעיף 

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליוםלהיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס.  ר.ג.בקשת 
 

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

 )א( לפקודת העיריות  180ם )סעיף בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדי .יז

 ה.ג.-)נוסח חדש( ל    
 

 הצבעה
 
 יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה,  אמיר כוכבי, יעל : בעד )פה אחד( 8

 אביבה גוטרמן ברזילי,                             
 

 167/18החלטה מס' 
יריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את )א( לפקודת הע 180בהתאם לסעיף 

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליוםלהיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס.  ה.ג.בקשת 
============================================================== 

 המאשרת לסייעות הבוקר 25.7.18מיום  9/18בהתאם להחלטת המועצה שהתקבלה בישיבה  .יח

 בגני הילדים עבודה נוספת במסגרת צהרוני גני הילדים המופעים על ידי החברה לקידום       

 והתרבות.  החינוך      

 

  -ט"ו יגאל שמעון:

 הלכו כולם.  מאיר חלוואני:

 אז אתה קורא כל אחד בנפרד?  :אתי ברייטברט
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 כן, אני קורא לכל אחד.  יגאל שמעון:

 כולם, מה עכשיו?  ר חלוואני:מאי

 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1לא משנה. ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח כולל סעיפים בי"ח  יגאל שמעון:

 . אפשר להצביע חברים פה אחד על הכול? 10-ו

 זה החלטה שלנו מהמועצה הקודמת נכון?  מאיר חלוואני:

 תודה.  יגאל שמעון:

  -רגע, יגאל, יגאל חנה גולן:

 תסביר את הדבר הזה רגע, הייתה ישיבת מועצה הצגתם, לא הבנתי.  :כביאמיר כו

 העברנו את זה אבל בישיבת המועצה הקודמת, לא? זה הסייעות?  מאיר חלוואני:

 לא, אמרנו שצריך להביא אותם.  :יעל ברזילי

 דיברנו על זה, ולא הגענו לזה.  חנה גולן:

 ולא הגענו לזה.  עדי ברמוחה:

 א הגענו לזה. ל יגאל שמעון:

 לא הצבענו לזה.  עדי ברמוחה:

 יש פה משהו שרינת רוצה לחדד.  חנה גולן:

  -יש הסברים לגבי יגאל שמעון:

 זה ממש לא נכון, הייתה הצבעה, אמרתם שתביאו שמות אלי.  :אמיר כוכבי

  -הם הביאו שמות עדי ברמוחה:

 הבאנו שמות, שלחנו לכם בפרטי.  יגאל שמעון:

בסדר אני אומר, לכן הייתה הצבעה על זה, אז למה צריך להצביע על זה  :אמיר כוכבי

 עוד פעם? 

  -הייתה החלטה שנותנים להם להיות מועסקים דרך העירייה מאיר חלוואני:

 לא, אבל אתה צריך לאשר להם עבודה נוספת. :דע שדהאבי

 זה העניין.  עדי ברמוחה:

  עבודה נוספת אבל שבתוך העירייה. :אמיר כוכבי

  -בואו שנייה יגאל :דע שדהאבי

 אבל אם זה כוח אדם אז גם לצלם אי אפשר.  :אמיר כוכבי

 לא, לא, גם לצלם לא, זה מה שאמרנו.  :דע שדהאבי

 לא, גם את הצילום שלנו אתה צריך.  :אמיר כוכבי

 אבל גם את הצילום של המועצה, בשידור ישיר.  :אתי ברייטברט
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ה בבקשה. תעצרי את השידור הישיר. אבל רוצים לשאול כן, שיעצור את ז יגאל שמעון:

 שאלות. 

 מי שאל שאלות?  :יואב רוזן

 לא, רינת רוצה להסביר משהו רגע.  מאיר חלוואני:

.  :יואב רוזן . .  היא לא רוצה להסביר,

 היא רוצה להגיד.  מאיר חלוואני:

 לא ביקשו ממנה להגיד שום דבר.  :יואב רוזן

  רק שנייה. יגאל שמעון:

 אבל אם סוגרים את הצילום אז גם אנשים צריכים לצאת.  חנה גולן:

 חד משמעית.  מאיר חלוואני:

 אנחנו לא רוצים שום שאלה, אנחנו רוצים להצביע.  :יואב רוזן

 יש שידור ישיר עדיין? תראי אם הוא סגר.  יגאל שמעון:

 איך הוא יסגור בשלט רחוק?  :אמיר כוכבי

 סוגר. כן, הוא  :אתי ברייטברט

 מתוחכמים.  :אמיר כוכבי

 אתה רואה.  :אתי ברייטברט

 אנחנו שולטים על הכול.  יגאל שמעון:

תראו היה לנו בנושא הזה, דיברו על קריטריון כמה שנים והאם אפשר  אביבה גוטרמן:

  -לאפשר

 אוקיי סגור.  יגאל שמעון:

 לכמה זמן, זה עומד בקריטריונים הללו?  אביבה גוטרמן:

אז רגע, אני רוצה רגע להתייחס כמובן לסעיף י"ח לגבי עבודה נוספת.  ר פנקס:רינת סע

כשאנחנו מאשרים עבודה נוספת אנחנו מאשרים לעובדים לעבוד בעבודה 

נוספת אחרי שהם סיימו את עבודתם בעירייה במקום אחר. במקרה 

משרה,  100%הספציפי הזה מדובר בסייעות שמועסקות על ידי העירייה 

ועל אותן שעות הן בעצם עובדות  16:00ות לעבוד עד השעה הם אמור

  -. אני רוצה רק להסביר אתם תחליטו17:00עד  13:30-בחברת מוסדות, מ

 ... לא, אבל אין לנו זמן הישיבה נסגרת.  :יואב רוזן

אבל אני רוצה להסביר את זה, כי זה חשוב, אתם תחליטו מה שאתם  רינת סער פנקס:

 רוצים. 

ו ן:יגאל שמעו  -החלטנו שכן. אוקיי הצבענ
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  -רגע, אני רוצה להגיד שמבחינת משרד הפנים רינת סער פנקס:

 מה זה רגע?  :יואב רוזן

 

  -כי אני נבדקת על ידי משרד הפנים ומשרד האוצר רינת סער פנקס:

  -יש לך גיבוי של המועצה :יואב רוזן

  -יש פה תשלום רינת סער פנקס:

 מה את רוצה?  :יואב רוזן

אוקיי, אני רוצה שזה יהיה כתוב בפרוטוקול. יש פה תשלום כפול,  רינת סער פנקס:

  -העירייה משלמת פעם אחת

 הבנו, דנו בזה פעם קודמת.  :יואב רוזן

משרה ופעם שנייה משולם על ידי חברת מוסדות על  100%עובדת על  רינת סער פנקס:

  -17:30עד  16:00-אותה שעה, למעט השעה מ

  -אנחנו סיכמנו עם חברת :חנה גולן

 יש מניעה משפטית?  יגאל שמעון:

  -שמהשעה חנה גולן:

 יש מניעה משפטית?  יגאל שמעון:

.  חנה גולן: . .100  .₪ 

 לא שואלים את היועץ המשפטי, מצביעים תודה.  :יואב רוזן

 מה השאלה?  :דע שדהאבי

 אין שאלה.  :יואב רוזן

 ול, יש בעיה? היא אומרת יש תשלום כפ יגאל שמעון:

  -לא, יגאל חנה גולן:

  -17:30עד  16:00אבל אפשר לשלם על  רינת סער פנקס:

 ... שהם ישלמו להם את כל... 17:30עד  16:00-הם מ חנה גולן:

 אישרנו את זה.  :יואב רוזן

 אין מניעה, יש מניעה לשלם כפול על אותה שעה.  :דע שדהאבי

לם כפול, אני מאשר עבודה, תשלום אני לא אני לא יודע, אני לא מש יגאל שמעון:

 מאשר. אוקיי תודה, אפשר לאשר? 

 כן.  :יואב רוזן

 . 6? 4למה  יגאל שמעון:
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 אתה יכול להצביע.  1אתה לא חייב פורום, גם אם נשאר  :יואב רוזן

 אני יכול.  2גם עם  יגאל שמעון:

 

 זה קצת פתטי.  :יעל ברזילי

 לא?  5יש  מאיר חלוואני:

 . אוקיי תודה רבה, אפשר לאשר פה אחד? 6יש  מעון:יגאל ש

 כן.  :יואב רוזן

 פה אחד תודה.  יגאל שמעון:

 )מדברים יחד(

 מה אני כותבת בהחלטה של המועצה שמה?  :אתי ברייטברט

  -מאשרים יגאל שמעון:

 . 17:30עד  16:00עבודה נוספת משעה  רינת סער פנקס:

 ? כן לציין משעה עד שעה :אתי ברייטברט

 , ההתחשבנות תהיה מול חברת מוסדות. 16:00עבודה נוספת מהשעה  חנה גולן:

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

 הצבעה
 
 יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי,: בעד )פה אחד( 7

 יבה גוטרמןאב                              
 

 168/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
במסגרת צהרוני גני הילדים  המופעלת  16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  א.ל.בקשת 

 חשבנות הכספית תהיה מול החברה.  ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון, ההת

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד ליום

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

 צבעהה
 
 ביבה א יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי,: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן                             
 

 169/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
במסגרת צהרוני גני הילדים  המופעלת  16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  א.נ.בקשת 

 , ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום

============================================================== 
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 הצבעה
 
 אביבה   יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי,: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 

 170/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
במסגרת צהרוני גני הילדים  המופעלת  16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  מ.נ.בקשת 

 ות בהוד השרון, ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  ע"י החברה לקידום החינוך והתרב

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום

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

 הצבעה
 
 אביבה  יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי,: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 

 171/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
במסגרת צהרוני גני הילדים  המופעלת  16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  ב.ע.בקשת 

 וך והתרבות בהוד השרון , ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  ע"י החברה לקידום החינ

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום

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

 הצבעה
 
 אביבה  ,יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 

 172/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
במסגרת צהרוני גני הילדים  המופעלת  16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  כ.ר.בקשת 

 ידום החינוך והתרבות בהוד השרון, ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  ע"י החברה לק

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום

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

 הצבעה
 
 ל ברזילי, אביבה יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יע: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 

 173/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
במסגרת צהרוני גני הילדים  המופעלת  16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  ת.ח.בקשת 

 החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון, ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  ע"י 

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום

============================================================== 
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 הצבעה

 
 אביבה  כוכבי, יעל ברזילי,יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר : בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 
 

 174/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
ופעלת במסגרת צהרוני גני הילדים  המ 16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  נ.א.בקשת 

 ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון, ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד  ליום
============================================================== 

 הצבעה
 
 אביבה  י, אמיר כוכבי, יעל ברזילי,יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואנ: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 
 

 175/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
לדים  המופעלת במסגרת צהרוני גני הי 16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  כ.א.בקשת 

 ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון , ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום

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

 הצבעה
 
 אביבה  איר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי,יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מ: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 
 

 176/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
הרוני גני הילדים  במסגרת צ 16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  ל.מ.ק.בקשת 

 המופעלת ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון, ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום

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

 הצבעה
 
 אביבה  ואב רוזן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל ברזילי,יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, י: בעד )פה אחד( 7

 גוטרמן.                             
 
 

 177/18החלטה מס' 

)א( לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה, מאשרת מועצת עירייה את  180בהתאם לסעיף 
במסגרת צהרוני גני הילדים  המופעלת  16:00סייעת בוקר בגני הילדים לעבודה נוספת מהשעה  א.א.בקשת 

 ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון, ההתחשבנות הכספית תהיה מול החברה.  

 .28.8.19 היתר זה יהיה בתוקף עד   ליום
 

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



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    149 
 

  13-152דביט, בבנק איגוד סניף אישור פתיחת חשבונות בנק, כולל כרטיס  .יט

 לגנים החדשים שייפתחו בשנת הלימודים תשע"ט.  

 

טוב חברים סעיף י"ט, אישור פתיחת חשבונות בנק כולל כרטיס דביט  יגאל שמעון:

  -13/152בבנק איגוד סניף 

 הו הלכתם לאיגוד.  מאיר חלוואני:

 למה?  יגאל שמעון:

 מעולה.  מאיר חלוואני:

 נים החדשים. לג חנה גולן:

 לגנים החדשים שפתחנו, אפשר לאשר?  יגאל שמעון:

 איזה גן זה? 7רגע, אני רק רוצה להבין מספר  מאיר חלוואני:

 גן תקשורת.  :יעל ברזילי

 שלדר? מה זה שלדר? מה זה שלדר חבר'ה?  מאיר חלוואני:

 זה שלדג.  חנה גולן:

 ים אין כזה דבר. רק רציתי להבין. הא אוקיי, כי חיפשתי בגוגל ובתרגומ מאיר חלוואני:

 טוב, זה טעות סופר זה שלדג.  יגאל שמעון:

 שלדג.  מאיר חלוואני:

 טוב, אישרנו פה אחד? תודה אישרנו.  יגאל שמעון:

 אני צריכה לראות מי נשאר פה בשביל הפה אחד הזה.  :אתי ברייטברט

  -אני, יגאל, שירלי, מאיר, יעל יגאל שמעון:

 חברים.  6 :יואב רוזן

 אביבה ויואב.  יגאל שמעון:

 בכל הצבעה יורד חבר.  חנה גולן:

 כן.  :אתי ברייטברט

 זהו נגמר.  :יואב רוזן

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

 הצבעה
 
 טרמןיגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, יעל ברזילי, אביבה גו: בעד )פה אחד( 6

                       
 178/18החלטה מס' 

לגנים  13-152מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק, כולל כרטיס דביט, בבנק איגוד סניף 
 :החדשים שייפתחו בשנת הלימודים תשע"ט
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 שם הגן 

 כתובת הגן
 גננת נכנסת

 חן ריז'י שביל התיכון חנ"מ – אגמית 1
 פלכטמן ענת תיכוןשביל ה מ"מ  – חופית 2
 אביבית גולדשטיין סתיו מ"מ – מטר 3
 גלית בן ציון סתיו מ"מ – ענן 4
 סופי אליעזר סתיו מ"מ – קשת 5

 עדי לוי סתיו שבלול 6

 הרץ יעלה שביל התיכון תקשורתי – שלדג 7

 ליאורית אריאלי שביל התיכון מ"מ – שקנאי 8
 

 הצעות לסדר של חברי המועצה.  .כ

 

 הפסקת שיטת פיטורי הסייעות והגננות ביול"א.  -נוה גור ה לסדר של חבר המועצה מר הצע. 1

  -טוב הצעות לסדר. עדי לא פה יגאל שמעון:

 עדי לא פה?  :אתי ברייטברט

 לא פה, זה סעיף אחד יורד.  יגאל שמעון:

 , זה שלנו. 1מה זה סעיף  מאיר חלוואני:

 זה של נוה גור.  1סעיף  :יואב רוזן

 זה שלנו.  ר חלוואני:מאי

 סליחה, נכון נוה גור, כן סליחה.  יגאל שמעון:

 רגע מה, מה, אתה חתום על הבקשה?  :יואב רוזן

 כן. זה בשם שנינו.  מאיר חלוואני:

נוה גור פלוס מאיר חלוואני.  :יואב רוזן  אז זה 

  -אז מאיר פיטורי הסייעות זה בדיוק מה שעכשיו הצבענו חנה גולן:

 לא.  אני:מאיר חלוו

 לעבודה נוספת.  חנה גולן:

 אלה סייעות בוקר לא?  מאיר חלוואני:

יול"א זה יום לימודים ארוך שמשרד  חנה גולן: קודם כל אין יול"א בהוד השרון. 

 החינוך מממן גם... אין יול"א. מדובר על צהרונים. 

 צהרונים.  מאיר חלוואני:

 רים להם עבודה נוספת. אנחנו לא מפטרים אותם, אנחנו מאפש חנה גולן:

 זו הצעה של נוה.  :אתי ברייטברט

 הצעה של מי?  מאיר חלוואני:
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 זה של נוה.  :אתי ברייטברט

, את צריכה להסתכל על המסמך -לא של נוה ומאיר? אני לא בטוח ש מאיר חלוואני:

  -שקיבלת, כל ההצעות שלנו

  -... את המסמכים :אתי ברייטברט

 , אבל הצבענו על זה, למה אתה צריך לדון בזה? 2ם שולחים בדרך כלל ה יגאל שמעון:

  -לא, לא, רק רגע, רק שנייה אחת מאיר חלוואני:

.  :אתי ברייטברט .  אני רוצה לבדוק.

החתימו את הסייעות האלה עכשיו על חוזה עד סוף יולי. בסוף יולי הן  מאיר חלוואני:

  -חודשים 6-מפוטרות, החתימו אותם על חוזה ל

 זה היה של נוה.  :רייטברטאתי ב

 ראשונים בניסיון, סליחה?  מאיר חלוואני:

 זה של נוה בלבד.  יגאל שמעון:

 מאיר זה היה של נוה.  :אתי ברייטברט

 זה לא סייעות שלנו.  חנה גולן:

מדובר בעובדות של חברת מוסדות, לא עובדות עירייה. אני לא מכירה על  :רינת סער פנקס

סכם, איך משלמים להם, לכמה חודשים, זה לא מה הם חותמים, מה הה

חודשים, זה הסכם שחברת  12העירייה מעסיקה. העירייה מעסיקה 

מוסדות עשתה עם הסייעות, אין לי מושג, אין לי נתונים, אני לא יודעת 

 מי הם. 

אבל ההצעה לסדר שלנו היא זה שעיריית הוד השרון תפעל לאלתר  מאיר חלוואני:

 -שנתיים. לא אמרתי שאתלהפסקת הפיטורים ה

  -שהיא תשלם את החודשיים :רינת סער פנקס

לא יודע מה, לא אמרתי שאת תעשי. אבל אני ביקשתי שאתם תדאגו, כי  מאיר חלוואני:

הם יושבים בתוך מוסדות החינוך שלנו, מטפלים בילדים שלנו, והחוזה 

ין חודשים ראשונים שלהם א 6-, כש31.7.19עד  1.9.18-שלהם חתום מה

להם ניסיון בכלל, ואין להם רצף אחר כך, ושולחים אותם ללשכה, ומה 

 קרה? הם שונות מאלה... בבוקר? אז תסבירו לנו את הסיפור הזה. 

 אין לי מושג מהם בכלל, מי הסייעות.  :רינת סער פנקס

ל חנה גולן: חודשיים, והם אחרי חודשיים  10-מאיר אתה יודע שהם קלטו אותם 

 זה כאילו המשך?  חוזרות לעבוד,

 כן?  מאיר חלוואני:

  -חודשים 3בטח, לפי החוק  חנה גולן:
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למה שולחים אותם ללשכת העבודה? למה שולחים אותם ללשכת  מאיר חלוואני:

שנים הם לא מעלים להם את השכר, והחדשות  5העבודה? למה 

 שמתקבלות, אני שואל. 

.  חנה גולן: .  אתה שואל פה שאלות שזה לא.

  -בסדר, אבל חבר'ה, הם קבלן משנה של העירייה? הם מעסיקים וואני:מאיר חל

 

... הצעה לסדר היום תועבר לפני המועצה בידי חבר מועצה מגיש אותה  :דע שדהאבי

 ומי מטעמו. 

 טוב, מאיר אתה לא הגשת את ההצעה.  יגאל שמעון:

 חבר'ה חד משמעית הבקשות שלנו הם של שנינו.  מאיר חלוואני:

 הנה חתימה אחת שלך רק.  עון:יגאל שמ

 מה זאת אומרת, תראה לי את המסמך המקורי.  מאיר חלוואני:

 אין לי אותו פה.  :אתי ברייטברט

 אין לה אותו פה, אז מה אתה רוצה?  מאיר חלוואני:

  -יגאל בואו נסכים :יואב רוזן

 למה?  יגאל שמעון:

 מה זה משנה שיעלה.  בואו נסכים, אז הוא לא חתם, הוא כן חתם, :יואב רוזן

 גם מה אתה רוצה זה חבר מועצה שהגיש או מי מטעמו.  :אמיר כוכבי

 נכון, זה או מטעמו.  :יואב רוזן

ו :אמיר כוכבי   -נראה לי שאנחנ

  -כן, אתם מאיר חלוואני:

 די בטוחים שהוא מטעמו, הוא לא הזדהה בשם מפלגה אחרת.  :אמיר כוכבי

 מו? איפה כתוב מי מטע יגאל שמעון:

 תן לו, תן לו להעלות.  :יואב רוזן

 ... כתוב מטעמו?  יגאל שמעון:

 תן לו להעלות.  :יואב רוזן

 בסדר, עכשיו אתה רוצה לקיים דיון על זה?  יגאל שמעון:

 כן.  :יואב רוזן

 

 איך?  יגאל שמעון:
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 אנשים הנה דיון החלטנו כן כן, לא לא.  3 :יואב רוזן

 צה שנשארו, תן להם להתדיין. מה יש חברי מוע :אמיר כוכבי

 תכבדו.  מאיר חלוואני:

 לא כולם הלכו ללחוץ ידיים לריטה.  :יואב רוזן

 כן, תכבד את זה. יש פה הצעה לסדר, אתה העלית אותה.  מאיר חלוואני:

  -אני לא מבין אותך, אין לי נתונים יגאל שמעון:

  -אז תסביר :יואב רוזן

דיון עכשיו רבע שעה על זה, אתה רוצה לקיים רבע אני לא הולך לקיים  יגאל שמעון:

 שעה על זה, אין לי בעיה, יש לי זמן רבע שעה. 

.  מאיר חלוואני: .  למה.

  -דקות לכל בן אדם, ליו"ר יש זכות של חצי שעה 10 יגאל שמעון:

  -אנחנו יכולים גם להאריך את הישיבה :אמיר כוכבי

 אין לי בעיה, יש לי זמן.  יגאל שמעון:

 יש לנו רוב להאריך את הישיבה גם.  :יר כוכביאמ

 . 6לא, אין לי בעיה. אתה צריך  יגאל שמעון:

  -שנייה, אני רק לא מבין דבר אחד, העירייה עשתה :אמיר כוכבי

 אתה לא אמרת שאתה עוזב?  יגאל שמעון:

 חזרתי... שיש הצעות חשובות.  :אמיר כוכבי

  -עוד דקה אני עוזב יגאל שמעון:

 של חברים למועצה שהגישו בקשות. אגב בינם גם הצעה שלך.  :וכביאמיר כ

 הא.  יגאל שמעון:

 זה יותר חשוב.  :אמיר כוכבי

 גם אתה פה.  :יואב רוזן

 אני מודה לכם.  יגאל שמעון:

ן מאיר חלוואני:   -יגאל, אם אתה לא רוצה לקיים דיו

 לא, לא, יש דיון.  :אמיר כוכבי

  -גיד לך שזה לא הוגןאני רוצה לה מאיר חלוואני:

 יש דיון, מה יש לך? חאלס זהו נגמר לו, אין לו רוב, די.  :אמיר כוכבי

  -בנות 400יש פה  מאיר חלוואני:

 אני יכול לחדד רגע.  :אמיר כוכבי
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 איך הגעת לזה?  יגאל שמעון:

 לא יודע, כמה סייעות יש שמה?  מאיר חלוואני:

 . לא יודעת, אין לי מושג :רינת סער פנקס

 עכשיו יהיו.  65גנים,  60יש  חנה גולן:

 אפילו בסדר.  2 מאיר חלוואני:

אני רוצה רגע להרחיב. התופעה של עבודת קבלן בעירייה, זה משהו  :אמיר כוכבי

שהעירייה הזו כן נאבקת בה. השאלה אם יכולה להיות אמירה וזה מה 

טח שמאיר מבקש לדעתי, שאנחנו נחיל על זה גם על חברות משנה, ב

בחברות משנה שהם בזיקה ברורה לעירייה, אי אפשר להגיד שמוסדות 

 חינוך לא קשורה אלינו, מוסדות חינוך זה שלנו. 

 הילדים שלנו.  מאיר חלוואני:

עזוב ילדים, זה קבלן שנולד מתוך העירייה, הוא לא יכול לעשות מה  :אמיר כוכבי

בצורת עבודה  שהוא רוצה. העירייה יכולה להגדיר לו שהוא לא מעסיק

. למה אנחנו מאפשרים את 400או  20פוגענית, זה בכלל לא משנה אם זה 

זה בכלל? המנכ"לית למה, כאילו את לא עושה את זה בעירייה, למה 

 אנחנו נותנים לו. 

אני לא יודעת לאיזה הסכמים הם כפופים, אנחנו משלמים לסייעות  :רינת סער פנקס

חודשים, אני לא יודעת על פי  12 בהתאם להסכם קיבוצי שמחייב לשלם

  -מה הם מעסיקים אותם. אין לי מושג

י מאיר חלוואני:   -אז אנ

 הם גם לא כפופים להסכמים קיבוציים שהעירייה מחויבת להם.  :רינת סער פנקס

 אבל אנחנו יכולים להגדיר את הכפיפות הזאת.  :אמיר כוכבי

, הם לא קבלן, הם לא קבלן כוח אדם אוקיי, אז אני לא יודעת משפטית :רינת סער פנקס

יודעת משפטית   -של העירייה, אני לא 

ב 1.9.18-אתמול לקחו אותם והחתימו אותם על חוזה שמתחיל ב מאיר חלוואני: -ונגמר 

31.7.19-  

 , אוקיי. 11אז  :רינת סער פנקס

  -אחר כך שולחים אותם באיזה תרגיל להירשם בלשכת העבודה מאיר חלוואני:

 -יש מניעה :כביאמיר כו

  -לכסות איזה חודש באיזה כסף מאיזה שהוא מקום מאיר חלוואני:

 חסר חודש אחד.  :רינת סער פנקס

  -יש מניעה משפטית :אמיר כוכבי
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 של אוגוסט.  :רינת סער פנקס

 -בסדר, זה גם :אמיר כוכבי

 זה לא חודשיים.  :רינת סער פנקס

 נראה באיזה שהיא צורה. עדיין. כי חודש משולם להם כ מאיר חלוואני:

  -עבודת קבלן זה גם ככה :אמיר כוכבי

 חופש, אז עדיין הם בחופש.  מאיר חלוואני:

האנשים המוחלשים עם המשכורות הנמוכות, אין באמת סיבה לקחת להם  :אמיר כוכבי

גם חודש או חודשיים מזה. היועץ המשפטי, יש מניעה להגדיר לחברה 

הגופים שהם גופי עירייה, בצורה כזאת או  הכלכלית למוסדות חינוך, לכל

 אחרת שהם לא מעסיקים בצורת עבודה שלא כוללת תשלום מלא? 

קשה לי לענות מהסיבה, אתה יודע להם יש הסכמים מול אותם עובדים  :דע שדהאבי

שלהם, ואני לא יודע על מה הם מבוססים, אני לא יודע, אין לי את 

, אני כן יכול להגיד שברור שלנו, הנתונים, אני לא יודע לבוא ולהגיד

אנחנו כן צריכים להקפיד כעירייה שגם מי שנותן לנו וגם כחוק אגב, שגם 

צד שלישי שנותן לנו שירות הוא מקפיד לשלם לעובדים ולתת להם את כל 

הזכויות הכול, זה כן, זה יש לי אחריות. אם זה חוקי לצורך העניין זה 

ת הדבר הזה, זה יותר קשה לי. משהו שבשוק הזה זה נהוג לעשות א

  -כלומר אם כולם

העירייה לא יכולה להחליט שהיא לא רוצה שזה יהיה ככה, והקבלן צריך  :אמיר כוכבי

 להתאים את עצמו? 

תראה, אני יכול להגיד שמבחינה הסכמית אני יכול לקבוע בהסכם, לבוא  :דע שדהאבי

  -ולדרוש תנאים, הסכמית אני יכול, השאלה היא

  -אם אתה אחראי שזה יתקיים על פי חוק, אז אני רוצה ר חלוואני:מאי

שהחוק, לא, אני אחראי על זה, יש לי גם אחריות ולמנכ"לית אגב יש  :דע שדהאבי

  -אחריות אפילו פלילית בעניין

  -אז אני רוצה לספר לכם מאיר חלוואני:

  -לגבי שנותן :דע שדהאבי

  -כמו שדורשים מכל קבלן אביבה גוטרמן:

.  :דע שדהאבי .  שהקבלן שהוא מקיים את הדין.

 

אני מצטער, אני רוצה לספר לכם לכולכם, שאתמול כשאספו את הסייעות  מאיר חלוואני:

האלה, אביבה, אביבה, אביבה תקשיבי, אתמול, חנה, רינת, אני רוצה 

שתקשיבו רגע, אתמול כשאספו את הסייעות האלה להחתמה על חוזה 



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    156 
 

נקבתי התנו את קבלת שי לחג, מי שלא תחתום על  חדש בתאריכים שאני

  -אותו מסמך אתמול לא תקבל שי לחג, אם אתה רוצה להיות אחראי

  -טוב זה החלטה פוגענית :אמיר כוכבי

,  מאיר חלוואני: לעניין הזה של איך מעסיקים את קבלני המשנה שלנו, את העובדים שלנו

 ככה זה. 

  -איומים כאלה זה בכלל :אמיר כוכבי

 -לא רק זה, רגע, רגע מאיר חלוואני:

 זה העירייה? לא הבנתי.  יגאל שמעון:

 לא, הם עובדי מוסדות.  מאיר חלוואני:

  -אז מה אתה יגאל שמעון:

 אבל רגע, זה לא באחריות העירייה? מה זה מה אתה? אני לא מבין.  מאיר חלוואני:

ו יגאל שמעון:   -אתה רוצה שעכשי

י מאיר חלוואני:   -ש אנשיםמה זה 

 יגאל, זו כזאת היתממות.  אביבה גוטרמן:

  -לא, שנייה רגע יגאל שמעון:

 אני מזועזעת. אתה יודע למה?  אביבה גוטרמן:

  -אין מישהו שישיב מטעמם יגאל שמעון:

  -אני אגיד לך למה אביבה גוטרמן:

 אני מאשים את עצמי? אני לא מבין.  יגאל שמעון:

 למה זו היתממות.  אני אגיד לך אביבה גוטרמן:

 אבל מה אתה רוצה, שלא נעלה את ההצעה לסדר?  מאיר חלוואני:

  -המנכ"ל ממנים אותו על ידי העירייה אביבה גוטרמן:

 איזה עירייה?  יגאל שמעון:

ן אביבה גוטרמן:   -חברי הדירקטוריו

 מי, למה אני שם?  יגאל שמעון:

ם כעירייה מכל הקבלנים, דורשים תפסיק לספר סיפורים. אנחנו דורשי אביבה גוטרמן:

במכרז לתת להם את כל התנאים, זה חלק מהמכרז. אז אי אפשר להגיד 

 לחברת מוסדות לעמוד בכל התנאים? 

 מי יגיד?  יגאל שמעון:

 אתם, העירייה.  אביבה גוטרמן:
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יגיד?  מאיר חלוואני:  מה זה מי 

 מי זה? מה לי ולחברת מוסדות?  יגאל שמעון:

 אוי נו בחייך.  :אביבה גוטרמן

  -אני לא יגאל שמעון:

מי משלם את השכר שלהם, מי משלם, מי מממן את השכר הזה? מי  אביבה גוטרמן:

 משלם? רינת בואי, מה זה התמימות הזו? 

  -אביבה יגאל שמעון:

 מי משלם את השכר?  אביבה גוטרמן:

  -ברשותכם עוד סעיף אחד מאיר חלוואני:

 צעת החלטה פה? אביבה, מה ה יגאל שמעון:

  -רגע חנה מאיר חלוואני:

 תסתכלי מה הצעת החלטה. מה קרה לכם?  יגאל שמעון:

  -סעיפים שמופיעים בחוזה, רק שתדעו לסדר יום 2עוד  מאיר חלוואני:

 מה זה התמימות?  אביבה גוטרמן:

חודשים ראשונים  6זה שהעובדת שחותמת על החוזה, היא מותנה לה  מאיר חלוואני:

שנים. כל שנה הולכת ללשכת העבודה לקבל  5ון, היא כבר עובדת כניסי

חודש כסף, היא חוזרת והיא ששת החודשים הראשונים בניסיון. לא רק 

  -זה שעכשיו הכניסו לה סעיף

 ... כבר תקועה.  חנה גולן:

 אז אם ככה החוזה לא תקין.  מאיר חלוואני:

 לא, אני לא אחראי לחוזה, לא.  :דע שדהאבי

 אתה אחראי שיקבלו את התנאים, בסדר, בסדר.  חלוואני:מאיר 

.  :דע שדהאבי .  זה גם לא.

 אני לא יודע מה להחליט פה, כי זה לא בסמכותי בכלל.  יגאל שמעון:

  -... קובע את הקביעות :דע שדהאבי

 5או  4תגיד לי, להחתים עובד על חוזה כל שנה שאומר בסעיף קטן עם  מאיר חלוואני:

שינוי שתחליט החברה שמעסיקה אותו בחוזה לעשות, הוא מילים, שכל 

יהיה חייב לקבל. זה לא נשמע לך הלנה? אני שואל אותך, אני שואל 

 אותך. 

  -אני לא רואה :דע שדהאבי

 לא, לא, אני רק שואל אותך שאלה, עזוב את החוזה.  מאיר חלוואני:
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  -הסכם שלם אני לא יודע, אני לא יכול לענות על שורה בתוך :דע שדהאבי

  -חבר'ה אני אומר לכם, יש פה היתממות לשמה מאיר חלוואני:

  -מה זה היתממות, זה אביבה גוטרמן:

 יש פה מצב שצריך לתקן אותו אחד ולתמיד.  מאיר חלוואני:

  -חבר'ה אביבה גוטרמן:

.  :דע שדהאבי . . לשלם את כל.  אני חושב שצריכים..

 זה מה שאני מבקש. חד משמעית, זה הכול,  מאיר חלוואני:

  -חבר'ה, מה זה התמימות הזאת? מי מעביר כסף לחברת אביבה גוטרמן:

כל הצעת ההחלטה הייתה שעיריית הוד השרון תפעל להפסקת הפיטורים  מאיר חלוואני:

 השנתיים של העובדות, זה הכול. 

 עושים צחוק מעבודה.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו לא מעבירים כסף.  חנה גולן:

לא, איך הם משלמים, איך משלמים? מאיפה להם הכסף? הרי הם  גוטרמן: אביבה

 מקבלים גם אחוזים על העבודה שהם עושים. 

  -אבל אני מעריך שגם הסייעות יודעות :דע שדהאבי

 וחלקן יצאו אתמול בלי לחתום, ולא קיבלו שי לחג.  מאיר חלוואני:

 מה אתה מציע?  יגאל שמעון:

ש לטובת ההצעה כמו שהיא כתובה, שעיריית הוד השרון תפעל אני מבק מאיר חלוואני:

לאלתר להפסקת הפיטורים השנתיים של העובדות / סייעות וגננות 

 במוסדות החינוך השונים, זה הכול, זה הכול, זו ההצעה. 

ן יגאל שמעון:   -עיריית הוד השרו

  -השאלה אם יש לנו סמכות בדין לעשות את זה לאלתר. את זה חנה גולן:

את יודעת מה אין לי בעיה שתיקחו את זה, אבל זו ההצעה, בואו נצביע,  מאיר חלוואני:

 ואם היא תתקבל תלכו לבדוק את זה ותגידו לנו מה אתם אומרים. 

.  חנה גולן: .  דרך אגב החברה היא חברה.

 )מדברים יחד(

 קשה לי להאמין שהם פועלים בניגוד לחוק.  חנה גולן:

נו אביבה גוטרמן:  ח פה עובד עם שעות נוספות. הרב 

  -כמו שזה נשמע לי מאתמול, ממה שאני מספר לך פה כרגע מאיר חלוואני:

 מי הדירקטורים של הסוכנות בחברה?  :אמיר כוכבי

 מהעירייה והדירקטורים.  1/3נדמה לי של הסוכנות,  1/3יש חלק,  :רינת סער פנקס
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 של הסוכנות.  1/3-כן, מי הם ה :אמיר כוכבי

 מהציבור.  1/3-ו גולן:חנה 

 של הסוכנות מי הם?  1/3-כן, כן, ה :אמיר כוכבי

 של הסוכנות?  יגאל שמעון:

 כן.  :אמיר כוכבי

חבר'ה, אפשר לקבל את ההצעה ושיבחנו אותה ושיגידו שזה על פי חוק  מאיר חלוואני:

 ויטפלו בזה? 

 כן, כן.  :יואב רוזן

 דימה יגאל. זה הכול, אז בואו נצביע, ק מאיר חלוואני:

 מה ההצעה?  יגאל שמעון:

 רגע, אני רוצה להתייחס.  :יואב רוזן

 בבקשה.  מאיר חלוואני:

 ואמיר מדבר.  :יואב רוזן

 סליחה.  מאיר חלוואני:

לא, ניסו לזרוק אחריות על הסוכנות, אני אשמח לדעת מי הדירקטורים  :אמיר כוכבי

בחברה הם או עובדי  של הסוכנות בחברה. למיטב ידיעתי כל הדירקטורים

  -עירייה או נציגי ציבור

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 מהעיר.  :אמיר כוכבי

 לא, לא.  חנה גולן:

לדעתי יש אפילו מכתב של היועץ המשפטי של הסוכנות שאומר לעיריית  :אמיר כוכבי

 הוד השרון שהיא יכולה למנות את מי שהיא רוצה. 

  -שהיא כתובהטוב, חבר'ה ההצעה כמו  מאיר חלוואני:

 אני מציע שלא תתווכחו סתם.  :אמיר כוכבי

  -אתה לא יכול יגאל שמעון:

 מה זה אני לא יכול? אז תגיד מה אני יכול.  מאיר חלוואני:

 אני לא יכול לכתוב תממן, מה זה תממן? אני יכול לממן?  יגאל שמעון:

 בוא נחתוך.  מאיר חלוואני:

  -לא יגאל שמעון:

 סדר הזה משנה את ההחלטה. ה :דר' יואב רוזן
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 אתה יכול להחליט שהחברה לא תעסיק בצורה פוגענית.  :אמיר כוכבי

איך אני יכול לכפות על החברה? אין לי בעיה מועצת העיר מורה להנהלת  יגאל שמעון:

  -העירייה לפעול

  -להפסקת העסקה פוגענית על ידי חברת מוסדות :אמיר כוכבי

 אה שתבוא החברה ותציג. יגאל, לישיבה הב חנה גולן:

  -תזמין אותה ושיציגו נתונים :רינת סער פנקס

 -זה דבר אחד, דבר שני באמת יגאל שמעון:

  -מה התעריף לשעה, למה :רינת סער פנקס

 הם נותנים לנו שירותים, אנחנו משלמים עליהם כסף?  מאיר חלוואני:

  -אנחנו לא משלמים כסף חנה גולן:

 כסף על הסייעות?  מי משלם מאיר חלוואני:

 הצהרונים.  חנה גולן:

אבל זה לא גוף שהוא תחת עיריית הוד השרון? מה זאת אומרת הם  מאיר חלוואני:

, הם סייעות בתוך גני הילדים שלנו. זה לא שדרום -נותנים שירותים ל

לי שזה סמל מוסד שנמצא במקום אחר.   השרון עכשיו תגידו 

 את זה, לא. שאלת אם אנחנו מממנים  חנה גולן:

 מי משלם את הכסף?  מאיר חלוואני:

 ההורים משלמים ישירות לחברה.  חנה גולן:

 בסדר. זה מתנהל תחת הרשות שלנו?  מאיר חלוואני:

 רק החברה.  חנה גולן:

 האחריות, יש אחריות אבל העסקה?  מאיר חלוואני:

ות הרשות שלנו באמצעות אגף החינוך שותף להפניה של התוכני חנה גולן:

עשית  onceהפדגוגיות. אבל התוכניות הפדגוגיות בגיל הזה, אתה יודע 

אז עשית. יש סשנים משותפים בין גלילה לבין מי שמרכז שם את 

  -העבודה

ו  מאיר חלוואני: יש מנהלת חדשה, שמה סימה. על כל פנים איפה אנחנו כרשות, יש לנ

כל עובד עירייה אחריות על העובדים האלה, ולדאוג שלא יפגעו בהם, כמו 

 אחר. 

 כמו כל עובדי קבלן.  אביבה גוטרמן:

 כמו כל עובדי קבלן.  מאיר חלוואני:

 שאנחנו דורשים את זה בכל מכרז.  אביבה גוטרמן:
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  -לא, אם זה קבלן חנה גולן:

 זה מה שדורשים.  אביבה גוטרמן:

 אם זה קבלן שהוא זכה אצלנו במכרז, אז יש לנו כן אחריות.  חנה גולן:

 אז מה אנחנו דנים.  דובר:

 חברים אני לא יודע, אין פה אף אחד מחברת מוסדות.  יגאל שמעון:

 זה לא בעיה שלנו, יש פה קוורום שיכול להחליט?  מאיר חלוואני:

 אפשר להתייחס?  :יואב רוזן

 מה יכול להחליט?  יגאל שמעון:

  -ך את הנתוניםלהחליט לדאוג שמוסדות, את תדרשי ממוסדות חינו מאיר חלוואני:

בלי לדעת אני בטוחה שהם... אחר הצהריים הם משלמים להם הרבה  :רינת סער פנקס

.. -יותר, הם בטוח לא פוגעים בהם מבחינת ה  , אבל בואו נבוא עם נתונים.

שנים לא העלו להם  5כבר ₪,  48אני רוצה לענות לך על זה, הם מקבלות  מאיר חלוואני:

 תשובה לכול.  שקל את הסיפור הזה. יש לי

 כמה הסייעת שלנו מקבלת? אתה יודע?  :רינת סער פנקס

 לא, לא יודע.  מאיר חלוואני:

  -במקסימום לשעה, הנה₪  32או ₪  30אז היא מקבלת  :רינת סער פנקס

. מאיר חלוואני: .  אז אני לא בטוח שזה נכון.

.  :רינת סער פנקס .  מקבלים תעריף יותר גבוה, שיכסה כנראה.

מאיר, אני אעביר את זה לישיבה הבאה, מה אכפת לך, ואז נביא את  עון:יגאל שמ

 התשובות. 

 רק רגע, יואב רוצה לשאול פה.  מאיר חלוואני:

לא, נבקש נתונים. בוא נביא את זה לישיבה הבאה, ועד אז נביא את  יגאל שמעון:

 הנתונים. 

 טוב.  מאיר חלוואני:

 בסדר?  יגאל שמעון:

 ישיבה הבאה.  לא תהיה :יואב רוזן

 לא, יש. מה זה אין.  יגאל שמעון:

 אבל לא תהיה, מה יש?  :יואב רוזן

 יש, קבענו מה לא?  יגאל שמעון:

 מה קבעתם?  מאיר חלוואני:
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 ישיבות.  2עוד  יגאל שמעון:

 שאין פגרה, אבל מתי תהיה ישיבה?  מאיר חלוואני:

 לא תהיה.  :יואב רוזן

. מאיר חלוואני: . .  5דחיה. כל  איך שלא יבוא. .  דקות.

בספטמבר אנחנו חייבים ובאוקטובר. טוב, אנחנו מעבירים את זה  יגאל שמעון:

  -לישיבה הבאה, ואני אבקש גם כן

לא, אבל אני אבקש שמועצת העיר תנחה את הנוגעים בדבר, שיודעים  מאיר חלוואני:

 לבדוק, שתבחן את זה לפני שולחן המועצה. 

 כן, כן.  יגאל שמעון:

 לפני.  יר חלוואני:מא

  -נעביר את זה לישיבת המועצה הבאה יגאל שמעון:

 ונקבל נתונים כבר אז, לא בזמן הישיבה, לפני.  מאיר חלוואני:

  -לפני הישיבה להעביר התייחסות יגאל שמעון:

 מאיר, אין בעיה עכשיו של עובדות שלא... משכורת?  :יואב רוזן

 יש.  מאיר חלוואני:

 פיטרו אותם? או ש :יואב רוזן

 יש.  מאיר חלוואני:

 חודשים?  3אז תעביר את זה לעוד  :יואב רוזן

 הם שלחו אותם ללשכה, יש להם תרגילים.  מאיר חלוואני:

 אבל זה מה שהעלית עכשיו.  :יואב רוזן

 יו"ר הוועדה לא רוצה, מה אתה רוצה ממני? שאני אריב איתו?  מאיר חלוואני:

החלטה, מה זה חברת מוסדות זה גוף שמחוץ לעירייה, למה לא? תקבלי  :יואב רוזן

מי היו"ר שלה? נכון שהוא לא היה פה היום, הוא אצל ריטה, אבל מי 

 היו"ר שלה? 

 אבל מישהו צריך לתת תשובה, אני לא יודע את התשובה.  יגאל שמעון:

 הוא ייתן תשובה.  :יואב רוזן

 אז תקרא לו בישיבה הבאה.  יגאל שמעון:

 בשביל זה הוא יו"ר.  :יואב רוזן

מסכנה ריטה מתהפכת, כבר הלכה אחרי שעה. מפעל הפיס לא נתן יותר  מאיר חלוואני:

 משעה. 

  -דקות 2מאיר, אני מעביר את זה לישיבה הבאה. חברים, יש לנו עוד  יגאל שמעון:
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.  מאיר חלוואני: .  הנחית את הנוגעים בדבר, יגאל? הנחית אותם לקבל נתונים.

 כן, כן, זו החלטה.  ן:יגאל שמעו

 

יועבר לישיבה הבאה, ולהעביר התייחסות של החברה  :אתי ברייטברט אני כתבתי שהנושא 

 לפני הישיבה, שתקבלו התייחסות של החברה. 

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

 :גננות ביול"אהפסקת שיטת פיטורי הסייעות וה - הצעה לסדר של חבר המועצה נוה גור
לא התקיימה הצבעה )נוה לא נכח(  והוגשה בקשה להעביר את הנושא לישיבת המועצה מן המניין הבאה 

 ולהביא את התייחסות החברה לקידום החינוך והתרבות טרם הישיבה.
 

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

  -2נחנו עוברים לסעיף בסדר? אוקיי תודה. א יגאל שמעון:

סליחה, רציתי להתייחס הורדת את זה, יש עוד סקטורים בעירייה, שכבר  :יואב רוזן

... מנהלת משאבי אנוש והמנכ"לית, מזמן כבר התחייבו להם  מזמן,

לתוספת כזאת או אחרת שלא בשביל לצאת לחוץ לארץ ולבלות, אלא 

  -בשביל להשלים את פרנסתם

 חים. כולל הפק יגאל שמעון:

 מפני שהם... מאוד מאוד נמוכות.  :יואב רוזן

 על הפקחים אתה מדבר.  חנה גולן:

 על הפקחים.  :יואב רוזן

 כן.  יגאל שמעון:

וכולם מתעלמים, וכולם מחביאים את זה ומורידים את זה מתחת לשולחן  :יואב רוזן

 ולא דנים בזה. 

 זה שייך לעירייה.  יגאל שמעון:

 . בוודאי שייך לעירייה, זה אותו דבר. אותו דבר :יואב רוזן

  -לא, לא, זה של מוסדות חינוך יגאל שמעון:

 אותו דבר.  :יואב רוזן

 זה לא אותו דבר.  יגאל שמעון:

מבחינתי אותו דבר. עובד שאנחנו שלחנו אותו ממניעים שלנו טכניים,  :יואב רוזן

ובד שלחנו אותם לחברה אחרת, טכניים כדי לקלוט שמה עובדים, הע

שהתקבל... בעירייה אותו דבר, להיפך שם יותר קל. בעירייה יותר קשה 

 לקדם עובד, שמה יותר קל. 

חבר'ה יש לכם ספק שהעובדים אצל הקבלנים בעירייה, שנותנים את  מאיר חלוואני:
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 שירותי כוח האדם, יש פה איזה שהוא סוג של הלנה או בעיה? 

 בוודאי שיש.  :יואב רוזן

 אולי שמישהו יבחן את זה פעם אחת ולתמיד.  מאיר חלוואני:

.  5 :יואב רוזן .  שנים עובד בניסיון, איפה זה נשמע כזה דבר. יש חוק.

.  מאיר חלוואני: .  איזה מן חוזה שבן אדם חותם עליו שהוא בנוי לשינויים.

חודשים הוא עובד עירייה לכל דבר  9... עובד לכל דבר ועניין. מאיר,  :יואב רוזן

 לא צריך לעשות שום תהליך, לא לקלוט אותו ולא שום דבר.  ועניין,

 יש החלטת מועצה מלפני חודשיים בנוגע לפקחים, ולא נעשה כלום, צודק.  יגאל שמעון:

 יש הנחיות.  :רינת סער פנקס

כי השינוי התקציבי שהגדילו את התקציב שמאפשר להעביר את החזקת  חנה גולן:

.. ואי אפשר במחציתרכב נעשה כשנכנסו למחצית השניי   -ה לקראת.

 הו באמת.  :יואב רוזן

  )מדברים יחד(

 יש את כל הפטנטים בעולם... כשלא רוצים  :יואב רוזן

  -לא, רוצים זה נמצא בתקציב חנה גולן:

עוד לא יצא שקל אחד, שנת ₪,  500,000נכון, גם הביטחון נמצא בתקציב  :יואב רוזן

 הכספים נגמרת בדצמבר. 

 

 חניה חינם לתושבי העיר. –יואב רוזן מועצה מר חבר ה. 2

 . 2בבקשה סעיף  יגאל שמעון:

 כמה זמן יש לי?  :יואב רוזן

 . 22:10-התחלנו ב יגאל שמעון:

 , כמה זמן יש לי? 22:10-התחלנו ב :יואב רוזן

 דקות.  9, יש לך 18:10 יגאל שמעון:

 את הדברים? רגע, אתם רוצים להאריך את הישיבה לגמור  מאיר חלוואני:

 הצעות.  2בוודאי, יש עוד  :יואב רוזן

 הצעות. יש את ההצעה שלך ואת ההצעה של יגאל.  2אין עוד  :אמיר כוכבי

 הצעות.  2נכון,  :יואב רוזן

 לא דנים בהצעות של חבר מועצה שלא נמצא פה.  :אמיר כוכבי

 . 2. אמרת שלך ושל יגאל זה 2נו אז זה  :יואב רוזן
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  -ל אם יגאל לא רוצה לדון בשלואב :אמיר כוכבי

 דקות, חכו רגע.  9יש לנו עוד  יגאל שמעון:

 אתה רוצה לדון בהצעה שלך?  :יואב רוזן

  -ומה עם הישיבה של מאיר חלוואני:

 קודם כל בואו נמשיך.  יגאל שמעון:

  -אני אדבר על זה, אל תדאג יש עוד ישיבה :יואב רוזן

 ציג את הסעיף. בוא תציג את הסעיף, ת יגאל שמעון:

חברי  6, 5, 4, 3, 2, 1טוב, קודם כל אני פותח בעובדה שנמצאים פה  :יואב רוזן

, 22:10עד עכשיו  18:10מועצה צדיקים בסדום שלא זזו ממקומם משעה 

שעות רצופות ועובדים למען הציבור. כל השאר שיבדקו איפה הם  4

 נמצאים. 

 אצל ריטה.  יגאל שמעון:

 אצל ריטה. כנראה  :יואב רוזן

 זה חבר'ה מוזיקליים במיוחד.  אביבה גוטרמן:

 יש להם אוריינטציה למוזיקה גם לי יש, אני גם מנגן באקורדיון.  :יואב רוזן

 כן, יש להם אוריינטציה.  אביבה גוטרמן:

שעושים פוליטיקה זולה על חשבון הציבור ובמקום לבוא ולעבוד בישיבה  :יואב רוזן

ת החלטות כל כך חשובות וקרדינליות וייתכן כל כך חשובה, שמתקבלו

שאחרונה בקדנציה הזאת, הם לוחצים ידיים ועושים פוליטיקה זולה 

בפארק, בושה וחרפה. לגופו של עניין, הנושא הזה של החנייה התחיל 

שנים נכון? שהתקבלה החלטה בעירייה, יותר  8או  7לפני מספר שנים 

יותר פופוליסטית, אנ חנו אוהבים אותה פחות לא טובה פחות טובה, 

משנה, החליטו לקחת צבע כחול לבן לצבוע את המדרכות ויאללה יש 

חנייה בעיר שלנו שתהיה מתוקנת כמו כל הערים האחרות. ואז התחיל 

שנים רצופות, עם עליות ירידות  7הדיון, והדיון הזה כבר מתקיים 

ות האחרות שינויים, כן מדחנים לא מדחנים, פנגו לא פנגו. שבכל הרשוי

הורידו את המדחנים, כבר גזרו אותם חתכו אותם עם מסור, בעיריית הוד 

השרון הקימו מדחנים, למרות שכבר לא היה צריך מדחנים. אבל מה 

לעשות אנחנו הולכים בקצב יותר איטי מאשר רשויות אחרות מתקדמות. 

והנה הגענו למצב שלא יודעים מה לעשות עם תושבי העיר, מגיע להם או 

לא מגיע להם חנייה חינם. אנחנו כל הזמן בדיונים בעניין הזה. כאשר 

הדעה שלי האישית, אני מדבר עכשיו כרגע עליי, שתושבי העיר צריכים 

לקבל חנייה חינם במשך כל היום במיוחד ברחובות הראשיים איפה 

  -שמתנהל המסחר, המסחר הקמעונאי איפה שיש חנויות באים חונים
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 לתת חינם?  שם אביבה גוטרמן:

 שם לתת חינם, בעיקר לתושבים, זאת גם החלטת הוועדה.  :יואב רוזן

 

 הוא מדבר על תושבי העיר.  מאיר חלוואני:

 תושבי העיר.  :יואב רוזן

 שעות?  3-ב אביבה גוטרמן:

 רגע, אני נותן לזה סקירת רקע.  :יואב רוזן

 ואז מה?  אביבה גוטרמן:

  -דקה, אביבה לא :יואב רוזן

  -לא יהיה רגולציה ואנשים לא בה גוטרמן:אבי

ן :יואב רוזן   -רגע, אבל יהיה דיו

  -אתה הולך לדפוק את ה אביבה גוטרמן:

רגע, אבל יהיה דיון. אני רק מסביר את הרקע. הרעיון שאת אומרת נפסל  :יואב רוזן

ולא בכדי, ומה לעשות אנחנו מועצה דמוקרטית, יש ועדות יש חברי 

בלים החלטות דמוקרטיות. הרוב אמר מה שאת אומרת מועצה, אנחנו מק

עכשיו, זה נכון. לא יכול להיות שניתן חנייה חינם מפני שיבואו תושבים 

חכמים, ישימו את הרכב שלהם, יתקעו את החנייה לכל היום או ייסעו 

ברכבת או באוטובוס יצאו לתל אביב, ובמקום לעשות טוב נעשה רע. ואז 

עות שעתיים ראשונות חינם. אמרו קשה ליישם, ש 3הייתה הצעה להעלות 

זה לא הולך, מי ימדוד, מה ימדוד, והייתה הצעה נוספת שהתקבלה ברוב 

הנחה על כל השעות,  50%קולות, אהבתי לא אהבתי זה לא משנה, לתת 

  -שנים. זה רץ 3וזה מה שביצענו פעם קודמת לפני 

 קצת יותר.  יגאל שמעון:

 שנים.  4יותר קצת,  :יואב רוזן

 יותר.  אביבה גוטרמן:

 די סמוך להתחלה.  :יואב רוזן

 לפני שאני באתי.  חנה גולן:

והנה היום שוב הגלגל מתגלגל, המודרניזציה נכנסת, הפיילוט שאנחנו  :יואב רוזן

עושים מבחן המקרה, אנחנו בודקים אותו לגופו של עניין מספיק זמן ולא 

פת לחזור להצעה המקורית וכן ממהרים ולא שום דבר, והייתה הצעה נוס

, ולתת שעתיים או שלוש חנייה חינם. 50%למחוק את העניין הזה של 

והתכנסה הוועדה לשמחתנו מטעם מועצת העיר, יש סיכום ישיבה שאני 

  -מחזיק ביד, עדכון חוק העזר... הוד השרון
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 מי היו"ר שהיה שם?  יגאל שמעון:

 אתה, אתה.  מאיר חלוואני:

-ני מיד אומר, אני מיד אומר, יש פרוטוקול של הישיבה שהתקיימה בא :יואב רוזן

ישבו בישיבה יו"ר יגאל  15.4.18אפריל, אנחנו כבר בספטמבר,  15.4.18

שמעון מטעם העירייה ומטעם חברי המועצה, עו"ד ירון סולברג, עו"ד 

מיכל פוקס, הגברת אלה בן אדרת, הגברת ורה פרקש וגברת יפה רותם, 

מקצוע של העירייה, מהחברה הכלכלית הגברת גלית פוגל כולם אנשי 

המנכ"לית וחברי המועצה המכובדים, הגברת גוטרמן, גברת ברמוחה, 

מאיר חלוואני ונדב דואני ואנוכי. ויש החלטות של הוועדה, ומועצת העיר 

מה שמתבקשת לעשות עכשיו זה לקבל את ההמלצות של הוועדה. שלושת 

ה טיפה את הסדר של ההחלטה, מפני שיש הזה לא לפי סדר, אני אשנ

החלטה מאוד מאוד חשובה, מאוד נוגעת ללב, מאוד כבדה, זה לפטור את 

המשפחות השכולות בעיר מתשלום חנייה, ואני חושב שזה לכבוד לנו 

 לקבל החלטה כזאת. 

  -השכולות דיברנו על נפגעי האיבה מאיר חלוואני:

 אני מקריא.  :יואב רוזן

 רציתי לחדד את זה.  מאיר חלוואני:

הוועדה אישרה חנייה חינם למשפחות השכולות ונפגעי טרור ופעולות  :יואב רוזן

איבה, תודה מאיר על ההערה. הפטור יינתן לקרובים מקרבה ראשונה 

הורים, ילדים, אלמנים, אלמנות וכדומה. אני חושב שזו החלטה מאוד 

הדבר השני הוא מאוד אנושית ומאוד ראויה לעיר שלנו הוד השרון. 

.. לעומת הראשון, וזה אותה מדבקה, כבר מזמן לא צריך מדבקות,  שינוי.

20  ₪18  ₪17 ₪-  

 ₪.  28 מאיר חלוואני:

לטרטר כל כך הרבה תושבים ללכת ולקנות את המדבקה, ולחטוף דו"ח על  :יואב רוזן

אני חושב שזו ₪,  22-זה שהוא לא חנה במקום, הוא משלם יותר מאשר ה

שעות חנייה חינם. מה זה יעשה? זה  3ראויה. וגולת הכותרת זה  החלטה

יעשה טוב לתושבים עצמם, זה יעשה טוב למסחר, תהיה תחלופה, אותה 

  -תחלופה אביבה שאת ביקשת תהיה, הוא ייכנס ישתה קפה ילך לסופר

  -לא פתרת לי את הבעיה, אין בעיה, לא נפתרה הבעיה אביבה גוטרמן:

ל :יואב רוזן   -א, אבל במצוקה שהעירייהלא, 

שכל אחד חכם מאוד עושה את זה בפנגו, ומחדש עושה, אין שום דרך  אביבה גוטרמן:

 שעות.  3שעות הוא לא ממשיך עוד  3-לוודא שהבן אדם שנעצר ל

 דקה אביבה.  :יואב רוזן
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 כל העם היהודי הוא חכם ומתחמן.  אביבה גוטרמן:

 י על זה. בחיי שעד עכשיו לא חשבת :אמיר כוכבי

 מה אתה חושב, זה מה שייקרה.  אביבה גוטרמן:

 דקה, דקה לא סיימתי.  :יואב רוזן

 אין שליטה על זה, אז מה עשינו.  אביבה גוטרמן:

שעות ראשונות יהיה  3כל שעה נוספת זה בכסף מלא. יכול לעמוד ולשלם,  :יואב רוזן

  -פטור

.  חנה גולן: .  שעות.  3.

משפטים ואני מסיים.  2-3ות, כמה שעות שהוא רוצה. עוד שע 3לא עוד  :יואב רוזן

 הפריעו לי, אתה מוריד את זה מהזמן. 

 תשלח לה את הסרטון יואב.  מאיר חלוואני:

חבר'ה אנחנו עושים את זה באילוצים. הרי אנחנו מכירים את המצוקה,  :יואב רוזן

עי, זה לא שיש לנו עודף של חניות, ומגרשי חנייה בתשלומים ותת קרק

.. בהתאם  והכול בסדר. כל זה זה מאילוצים, אנחנו נלחצים אז.

לאילוצים. עכשיו נשאלת השאלה הבאה מה צריך לעשות עכשיו, לוחות 

הזמנים, וזה אני באמת מבקש שהמועצה תיתן גיבוי לעשות את זה כמה 

שיותר מהר ולא לדחות את זה ולדחות, מפני שזה שינוי חוק. היועץ 

לטה שנקבל כנראה יקבל בקשה לתת לנו שינוי תוך המשפטי על פי הח

  -חודש, כן תהיה ישיבה לא תהיה ישיבה

 ולמשרד הפנים.  אביבה גוטרמן:

רגע, רגע מיד, ואני מבקש שגם אם לא תהיה ישיבה, תעבירו לנו הצעה  :יואב רוזן

לחברי המועצה במייל, נאשר אותה במייל, ושזה ייחשב תקין. לא לדחות 

 מידי בגלל שיש בחירות ואין בחירות, זה דבר ראשון. את זה יותר 

 קבענו שיש עוד ישיבות.  :אמיר כוכבי

 יש עוד ישיבות.  אביבה גוטרמן:

 אני לא שאלתי. לא יהיו ישיבות, תפסיקו להיות תמימים.  :יואב רוזן

 

 

 למה אתה כזה פסימי?  אביבה גוטרמן:

ו ושמועצת העיר צריכה לאשר, זה הדבר השני, אחרי זה אחרי שיהיה לנ :יואב רוזן

הולך למשרד הפנים. אני מוכן להתנדב לעשות את העבודה בהתנדבות 

במקום לשלוח את זה בירושלים ושזה ישכב על שולחן של השר, ואנחנו 

מכירים אני בא משמה, ללכת ללשכת השר לדפוק בדלת שהוא יחתום לי 



 29.08.18מיום  12/18מס'  ישיבת מועצה מן המניין
 

    169 
 

 על המקום. 

.  :אמיר כוכבי .  אתה יכול גם.

 בדרך לכותל לשים פתק שיציל אותנו.  וטרמן:אביבה ג

 

אם מישהו רוצה לבוא איתי לירושלים אני מאוד אשמח, אני צריך אותו  :יואב רוזן

לרכב, ושהחוק הזה ייכנס. הגיע הזמן אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך 

הרבה דחיות של ישיבות מועצה לקבע את העניין הזה ולעשות את זה כמה 

 רבה. שיותר מהר, תודה 

 טוב, תודה.  יגאל שמעון:

 יאללה יופי.  אביבה גוטרמן:

 זה לדיון יגאל?  :דע שדהאבי

כן, אנחנו נקיים דיון, אין לי בעיה. אני רק רוצה לומר כמה מילים  יגאל שמעון:

ברשותכם. יואב קודם כל אני רוצה ברשותך להודות לך על זה שאתה 

  -באמת רוצה לשנות את החוק

 דה. תו :יואב רוזן

ואתה עושה את הכול כדי שנאשר את זה כמה שיותר מהר, הרבה זמן  יגאל שמעון:

 אתה לוחץ וזה בסדר. 

 אבל?  :יואב רוזן

לא, אין אבל. ההצעה שלנו בוועדה הייתה לאשר: אחד פטור ממדבקה  יגאל שמעון:

 מתשלום, אני חושב שזה דבר חשוב. 

 נכון.  :יואב רוזן

 קשנו בהתחלה שעתיים חינם. דבר שני, בי יגאל שמעון:

ל מאיר חלוואני:  . 3-עברנו 

ל :יואב רוזן  . 3-עברנו 

 

 

ל יגאל שמעון: כי הייתה איזו הצעה פופוליסטית של איזה אחד, אחד אמר,  3-עברנו 

שעות, כאילו  3אמרנו שעה, והוא אמר שעתיים, אז השלישי אמר טוב 

וא לטובת הציבור אנחנו מחלקים פה שעות. בעצם ההחלטה מדברת על לב

שעות יחנה את הרכב  3אבל לפגוע בסוחרים. כי אני חושב שרכב שיבוא 

  -במרכז העיר, זאת אומרת אנשים

 שעות?  3לא הבנתי, ההתעקשות על  :אמיר כוכבי
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  -לא, לא יגאל שמעון:

 אנחנו אומרים שעתיים.  :אמיר כוכבי

 אני אומר לכם מה קרה.  יגאל שמעון:

 וצה לשנות את זה לשעתיים? אתה ר :יואב רוזן

  -אני חושב יגאל שמעון:

  -שעתיים זה זמן הגיוני ברחובות הבנים מגדיאל :אמיר כוכבי

 אני חושב שכן נאשר את השעתיים.  יגאל שמעון:

 שעתיים זה זמן הגיוני.  :אמיר כוכבי

 אני הייתי בעד שעתיים.  :יואב רוזן

 כן? אוקיי.  יגאל שמעון:

 . 3-ני מסכים בגלל הצעקה של הא מאיר חלוואני:

  -שעות זה 3שעתיים זה זמן הגיוני,  :אמיר כוכבי

 שעתיים אני חושב שזה דבר חשוב לעיר, שעתיים.  יגאל שמעון:

 ההצעה המקורית שלי הייתה שעתיים, שינינו את זה בתוך הוועדה.  :יואב רוזן

 שעתיים זה זמן הגיוני.  :אמיר כוכבי

 ים שלא נמצא פה שהלך לריטה. אחד מהחבר :יואב רוזן

 נכון.  יגאל שמעון:

 עזוב את ריטה.  מאיר חלוואני:

 חבר של אביבה.  :יואב רוזן

  -אוקיי יואב יגאל שמעון:

  -לתת כאילו קצת, לא רמז יותר אביבה גוטרמן:

  -זה שהכריז :יואב רוזן

 לא, כי מי זה? מי זה חבר שלי?  אביבה גוטרמן:

 וח הסיעה שלו זה דוד ביטן. זה שבא כ :יואב רוזן

 עוד רמז.  אביבה גוטרמן:

 לא, אין לי יותר רמזים.  :יואב רוזן

.  אביבה גוטרמן: .  זהו? אז במי מדובר? האם.

 אדוני היו"ר סיימת?  מאיר חלוואני:

 כן, אני רוצה באמת להודות לכל מי שהשתתף בישיבה, ובוועדה.  יגאל שמעון:
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 הצעת ייעול.  אני רוצה להציע :אמיר כוכבי

.. ליואב.  מאיר חלוואני:  אני רוצה מילה אחת.

 הצעת ייעול אפשר?  :אמיר כוכבי

  -אני מבקש לאשר את הפרוטוקול יגאל שמעון:

 רגע, הצעת ייעול.  :יואב רוזן

 עם תיקון של השעתיים.  יגאל שמעון:

יעשה תיקון של השעתיים, אבל אי אפשר לבקש שהצעת התיקון כבר ת :אמיר כוכבי

פשוט ברוח הסעיפים האלה? ואז לא צריך להביא את זה, אפשר רק ליידע 

 את המועצה? 

  -לא, זה צריך להגיע :דע שדהאבי

  -לכן אמרתי :יואב רוזן

 לקבל אישור.  :דע שדהאבי

 תנסחו, תעבירו לנו במייל, נאשר את זה במייל.  :יואב רוזן

 הוא לא ישלח לנו את זה. לא, אני ניסיתי לייתר את זה, כי  :אמיר כוכבי

 הוא ישלח לנו.  :יואב רוזן

 את אישור המועצה.  זה צריך לעבור :דע שדהאבי

  -אי אפשר לעשות ברוח ה :אמיר כוכבי

 אבל קודם כל מועצת העיר תאשר את זה. אנחנו מאשרים את זה.  יגאל שמעון:

או נאשר את אבל אם לא תהיה ישיבה בזמן שזה יהיה מוכן, בבקשה בו :יואב רוזן

 זה... 

.  יגאל שמעון: .  ואנחנו מבקשים להביא את זה.

.  :יואב רוזן .  מותר לך לקיים ישיבה.

 לישיבה הבאה.  יגאל שמעון:

 ואם לא תהיה.  :יואב רוזן

 היא תהיה, תהיה.  יגאל שמעון:

שאנחנו לא יכולים לאשר את  ?אני אומר שגם לבחירות בוודאי שיש פקטו :דע שדהאבי

 ים לפני בחירות, זה גם בעייתי, צריך לזכור. זה יומי

 )מדברים יחד(

 על מה אתה מדבר?  :יואב רוזן

 ... משהו אחד.  :דע שדהאבי
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 שניות, אני אגב מצטרף לכל מה שיואב אמר.  30ברשותכם  מאיר חלוואני:

 תודה.  :יואב רוזן

פ מאיר חלוואני: ספוס של שולחן חברי לשולחן המועצה, ואני רוצה להגיד לכם שפה היה 

  -המועצה

 נכון.  :יואב רוזן

 -כי כשגמרנו את הישיבה הזו סיכמנו שמביאים את זה בישיבה הבאה מאיר חלוואני:

 נכון.  :יואב רוזן

 להחלטת חברי המועצה.  מאיר חלוואני:

.  6 :יואב רוזן .  חודשים אתה סוחב.

פופוליסטי, אין לי בעיה וזה לא בסדר עכשיו יהיה להגיד פופוליסטי לא  מאיר חלוואני:

יואב יקבל את הקרדיט, הכול בסדר, בסוף זה היה צריך להגיע  שגם 

 לתושבים עוד לפני הבחירות. 

 נכון.  יגאל שמעון:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 חד משמעית.  :יואב רוזן

  -במיוחד גם ההורים השכולים וגם יגאל שמעון:

 חד משמעית.  :יואב רוזן

 כים איתך. אני מס יגאל שמעון:

 חד משמעית.  מאיר חלוואני:

  -אני מבקש לקבל את זה פה אחד ברשותכם יגאל שמעון:

 בישיבה טלפונית לאשר את זה, ולהעלות לירושלים.  :יואב רוזן

 ולשנות את זה לשעתיים.  יגאל שמעון:

אני רק רוצה להבין שהבנתי את הסעיף הראשון. מבטלים את התשלום  :אמיר כוכבי

 י. החד פעמ

 של המדבקה, אין יותר כסף.  מאיר חלוואני:

 אין, אין. מי הציע את זה מאיר את ההחלטה של הביטול?  יגאל שמעון:

  -דרך אגב אני רק רוצה להגיד לכם אביבה גוטרמן:

.  מאיר חלוואני: .  ברשותך תעלה.

 לא, לא, צודק.  :יואב רוזן

 יט. לא סתם אני אומר את זה, אני נותן קרד יגאל שמעון:
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 . 3הוא יודע למה, כי הוא היה אז... של זה שצעק  מאיר חלוואני:

אבל מאיר, הם לא מעלים את זה פה בהצעה, אתה לא יכול סתם להגיד  :אתי ברייטברט

 כל מיני דברים, לא כתוב את זה פה בהצעת ההחלטה. 

 שמה?  יגאל שמעון:

  -הצעת החלטההוא אמר את מה שהוא אמר וזה בסדר, אבל ב :אתי ברייטברט

 עזבי את ההצעה, אנחנו מדברים עכשיו מאחורי הקלעים.  יגאל שמעון:

 לא, אבל הצעת ההחלטה זה לאמץ את הפרוטוקול לא?  :אמיר כוכבי

 אתה מצביע?  :אתי ברייטברט

 שעות שעתיים.  3אנחנו מצביעים על הפרוטוקול בשינוי רק שבמקום  יגאל שמעון:

 החלטה שכתובה לה.  אז זה לא הצעת :אמיר כוכבי

 זה בדיוק. :אתי ברייטברט

 אז מה?  :יואב רוזן

זו לא הייתה ההחלטה, אין לי פה פרוטוקול, אין לי פה כלום. זה בסדר  :אתי ברייטברט

 שאתה מביא את מה שאתה מביא. 

 יש לו הצעת החלטה שכתובה.  :יואב רוזן

 ... המועצה לא יכול להחליט על שינוי?  מאיר חלוואני:

.  :אתי ברייטברט .  הצעת ההחלטה מדברת על חנייה.

 היא שלי, היא שלי, מותר לי לשנות אותה?  :יואב רוזן

 כן.  יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(

 אז יואב, בוא תקריא את הצעת ההחלטה ונאשר אותה.  יגאל שמעון:

ליועץ המשפטי להביא בפני חברי המועצה תוך פרק  :יואב רוזן מועצת העיר מורה 

זמן של חודש ימים, הצעה לשינויים בחוק העזר המסדיר את ענייני 

החנייה, כך שתושבי העיר יוכלו להחנות רכבם ברחבי העיר במקומות 

המיועדים לכך, ללא עלות כספית כלשהי ברחובות הבנים ודרך רמתיים 

כיכר מגדיאל, מקומות הנמצאים בסמוך למתחמי מסחר, ייהנו תושבי 

 שעות.  3למשך, תיקון שעתיים... העיר מחנייה חינם 

 לא, אז אני מציע משהו אחר.  יגאל שמעון:

  -בנוסף :יואב רוזן

  -בוא נעשה במקום זה הצעת החלטה יגאל שמעון:

  -מועצת העיר מקבלת את הפרוטוקול :אמיר כוכבי
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  -מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקול של הוועדה יגאל שמעון:

  הוועדה המיוחדת. :יואב רוזן

  -מיוחדת יגאל שמעון:

 אבל הם לא קיבלו אותה.  :אתי ברייטברט

 הנה הפרוטוקול, תקריא את הפרוטוקול.  יגאל שמעון:

 לא, הוא לא צורף.  :דע שדהאבי

  -אבל הוא לא :אתי ברייטברט

 תצרפי את הפרוטוקול.  :יואב רוזן

 אנחנו מקריאים אותו עכשיו.  יגאל שמעון:

נ :אתי ברייטברט   -שלח במסגרת הזה לא 

 זה לא משנה, אבל קיימנו דיון, קיימנו דיון עכשיו.  יגאל שמעון:

 מה זה לא יכול לצרף, באמת.  :יואב רוזן

לא, אני אומר לך ולפי התנאים הבאים, ותקריא את הכול, לפי התנאים  יגאל שמעון:

 הבאים. 

 לפי התנאים הבאים.  :יואב רוזן

 אחד.  יגאל שמעון:

חד, הוועדה אישרה חנייה חינם למשפחות שכולות ונפגעי טרור ופעולות א :יואב רוזן

איבה. הפטור יינתן לקרובים מקרבה ראשונה )הורים, ילדים, אלמן, 

 אלמנה(. 

 זה אישור ראשון.  יגאל שמעון:

 זה לא קרבה ראשונה?  :אתי ברייטברט

י העיר, שתיים, הוועדה מאשרת, תיקון, שעתיים חנייה חינם ברחב :יואב רוזן

 ומהשעה הרביעית תשלום מלא.

 מהשעה השלישית.  :אתי ברייטברט

 מהשעה השלישית.  יגאל שמעון:

מהשעה השלישית. צודקת. שלוש, ביטול התשלום, הכותרת ביטול  :יואב רוזן

  -התשלום עבור הנפקת תו חנייה, ההצעה אושרה פה אחד

  -הוועדה מאשרת יגאל שמעון:

  -ת ביטולהוועדה מאשר :יואב רוזן

  -ביטול תשלום עבור תו חנייה יגאל שמעון:

ובנוסף הצוות הטכני מתבקש להיערך בהתאם... אני כבר לא מעז לבקש  :יואב רוזן
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שעד אז לא יאכפו, כי זה לא חוקי, אבל אפשר להוריד קצת את הרגל 

 מהגז. 

 אנחנו מאשרים את מה שהוא הקריא עכשיו.  יגאל שמעון:

 ראתי כן. מה שהק :יואב רוזן

 על פי הפרוטוקול שאושר בוועדה.  יגאל שמעון:

.  :יואב רוזן .  ... סיבות להוריד את זה.

 אוקיי? אפשר פה אחד חברים?  יגאל שמעון:

 כן.  :אמיר כוכבי

 תודה רבה.  :יואב רוזן

 יגאל, עכשיו הכול פה אחד.  מאיר חלוואני:

 מעולה, תודה רבה.  יגאל שמעון:

 מה תתחיל לרוץ. קדי מאיר חלוואני:

 

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

 הצבעה
 
 יגאל שמעון, שירלי אלנקוה, יואב רוזן, מאיר חלוואני, יעל ברזילי, אביבה גוטרמן: בעד )פה אחד( 6

 
                               

 179/18החלטה מס' 
ה המיוחדת לעדכון חוק העזר להוד השרון )העמדת רכב מועצת העירייה מאשרת את פרוטוקול הועד

 על פי ההחלטות שהתקבלו בועדה: 15.4.2018, מיום 1991 –וחנייתו( התשנ"א 

 ביטול התשלום עבור הנפקת תו חניה  .1

 תשלום מלא.  השלישיתברחבי העיר ומהשעה  שעתיים ראשונות חינם .2

ות ונפגעי טרור ופעולות האיבה, הפטור חניה חינם למשפחות שכול – חניה חינם למשפחות שכולות .3
 יינתן לקרובים בקרבה ראשונה: הורים, ילדים, אלמן/ה   

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

 יגאל שמעון: הצבת מצלמות בגני הילדיםהצעה לסדר של חבר המועצה מר . 3

 סעיף הבא.  יגאל שמעון:

 לך. ש מאיר חלוואני:

  -כן. סעיף הבא יגאל שמעון:

 אני בעד.  מאיר חלוואני:

 אין לך זמן.  :יואב רוזן

 הקצבת את זה?  מאיר חלוואני:
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  -, אתם רוצים להמשיך או שאתם רוצים לצאת22:20 יגאל שמעון:

 כן.  :יואב רוזן

 כן.  מאיר חלוואני:

 אפשר לדחות את זה לישיבה הבאה.  :אמיר כוכבי

 פשר? א יגאל שמעון:

 ככה נדע שיש ישיבה הבאה.  :אמיר כוכבי

 לא בטוח אמיר.  מאיר חלוואני:

 אין לי בעיה, מה שאתה רוצה, לא מפריע לי.  יגאל שמעון:

אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הדבר הזה. אין לי בעיה לאשר את זה  :אמיר כוכבי

  -עקרונית

 זה חשוב.  :יואב רוזן

ספית, ואין פה אף אחד שידע להגיד לנו שהם ערוכים זה חתיכת עלות כ :אמיר כוכבי

 לזה בכלל. 

ו יגאל שמעון:   -בסדר, אנחנ

 גנים לא?  70יש מעל  מאיר חלוואני:

 גנים שנפתחים השנה.  110יש  :אמיר כוכבי

 בכפוף ליכולות התקציביות.  :יואב רוזן

 בכפוף לתקציב מאושר.  יגאל שמעון:

 -בכפוף :יואב רוזן

 גנים זה.  110אתה יודע מה זה עכשיו לעשות על  :אמיר כוכבי

 בשלבים.  :יואב רוזן

  -אני אגיד, מעבר לתקציב יש גם הרבה שאלות :דע שדהאבי

 ברור.  :אמיר כוכבי

  -מבחינת הצילום :דע שדהאבי

 אין לי בעיה להעביר את זה.  יגאל שמעון:

  -סיירים צריכים לשבת ולהסתכל 4רק  מאיר חלוואני:

לא, והם יכולים לראות ילדים מחליפים להם, אני לא יודע, זה מורכב, זה  :שדהדע אבי

 נראה פשוט, זה בכלל לא פשוט. 

נגד המצלמות.  אביבה גוטרמן:  אני ממש 

 זה ממש לא פשוט.  :דע שדהאבי
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 אני מוכרחה להגיד לכם.  אביבה גוטרמן:

ן :אמיר כוכבי   -אני חושב שצריך לעשות על זה דיו

  -תראו, אני רוצה להגיד לכם מה קרה בעידן הזה רמן:אביבה גוט

  -... אתה רוצה שהילד שלך, אתה לא רוצה :דע שדהאבי

 תשמע מה קרה בעידן הזה של המצלמות והטלפונים.  אביבה גוטרמן:

 יודעים.  :דע שדהאבי

  -אני אומרת לכם, ילדים בכיתה אביבה גוטרמן:

 . יש בזה משהו, צנעת הפרט מאיר חלוואני:

מצלצלים און ליין לאימא המורה אמרה לי ככה, מתחילים לבכות, תוך  אביבה גוטרמן:

 כדי שיעור. 

 טוב אבל זה גנים.  :אמיר כוכבי

חכה, אני אומרת לך מה קורה בעידן הזה. תאר לעצמך שיהיו מצלמות,  אביבה גוטרמן:

  כל רגע ההורים בודקים, תגידו זה נראה לכם אמיתי?

דיון, אני רק אגיד לך דבר אחד. כל מה שאנחנו א יגאל שמעון: נחנו לא פותחים 

  -אומרים לא שווה פגיעה בילד

  -... מה פגעו אביבה גוטרמן:

אבל מה זה פגעו, ילדה, תראי מה קרה לילדה, נו באמת, נו. אני לא מדבר  יגאל שמעון:

 על זה עכשיו, אני אומר מה דעתי. 

  בוא נעשה לישיבה הבאה. :יואב רוזן

 אתם רוצים בישיבה הבאה?  יגאל שמעון:

 כן.  :יואב רוזן

 אין לי בעיה. אוקיי, אנחנו סיימנו את הישיבה.  יגאל שמעון:

 יש לי דקה.  :יואב רוזן

 דקה כן.  יגאל שמעון:

 הבטחת לי.  :יואב רוזן

 כן.  יגאל שמעון:

 . 1.5סעיפים או  2בדקה הזאת אני רוצה להכניס  :יואב רוזן

 יגאל, תיקח לו זמנים, כי נראה לי זה יותר מדקה.  :כביאמיר כו

. 16.5.18-אחד, אני יודע לעמוד בזמנים. אחד, אני מחזיק בידי מכתב מ :יואב רוזן

 7חודשים. דרישה של  5חודשים?  6זה  ממאי עד היום ספטמבר, כמה זה?

חברי מועצה חתומים, שזה רוב חברי המועצה שעל פי דין   8חברי מועצה 
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 אים לבקש ישיבה שלא מן המניין ולהעלות נושאים לסדר היום. רש

 היא משובצת היום.  יגאל שמעון:

 

 על פי דין יגאל.  :אמיר כוכבי

 היא משובצת, היא לא מתקיימת.  :יואב רוזן

 מה לעשות.  יגאל שמעון:

 אתה רוצה לסגור עכשיו ולפתוח ישיבה? בבקשה.  :יואב רוזן

 , אתם רוצים? אין לי בעיה יגאל שמעון:

 מה שהחברים רוצים.  :יואב רוזן

 מה שאתם רוצים.  יגאל שמעון:

ולכן, בלי שום קשר לפגרה או לא פגרה, אתם חייבים, הייתם חייבים תוך  :יואב רוזן

שבוע ימים מיום הדרישה הזאת לקיים את הישיבה, שלא מתקיימת כבר 

אם לא נתראה  חודשים. אז אם יש לך פתרון אני מוכן לשמוע אותו, 5

 בבית משפט וזה לא איום. 

אני לא קובע את זימוני הישיבות, אני מנהל כרגע את הישיבה. הבקשה  יגאל שמעון:

  -שלך תופנה לראש העירייה

 אני מודה לך מאוד.  :יואב רוזן

 תפנה לראש העיר שבכלל לא נמצא פה וכבר לא מעניין אותו כלום.  אביבה גוטרמן:

אחרי שכלל חברי המועצה שנכחו  2018בעתי בעד התקציב של אני הצ :יואב רוזן

₪,  500,000באולם, אישרו תוספת לנושא הביטחון האישי של התושבים 

 ונתתי תכנית עבודה מאוד מאוד סדורה. 

 נכון.  יגאל שמעון:

בשביל זה קיבלתי את אמון כל חברי המועצה, כולם הצביעו בעד. עוד לא  :יואב רוזן

 -₪ 500,000-היצא שקל אחד מ

 ביטחון.  100%... הוא  מאיר חלוואני:

ניידות, ניידת מד"א וניידת טיפול נמרץ  2שלא לדבר על אותה ניידת או  :יואב רוזן

שיושבות בגבול בינינו לבין כפר סבא, שראש העיר לא נותן להם להיכנס, 

 שערורייה. אתה מוכן להביא את זה גם לידיעת ראש העיר? 

 ל העיקר השירותים הכימיים בדרך רמתיים. אב :אמיר כוכבי

 עשו?  :יואב רוזן

 עשו.  :אמיר כוכבי

 לא יודע, זה של יגאל הררי, זה לא שלי.  :יואב רוזן
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 הא זה יגאל?  :אמיר כוכבי

 

 אני אומר את זה בצער. :יואב רוזן

 שמו מקומות לחתולים גם.  מאיר חלוואני:

 ני מסיים את הדקה שלי. אני אומר את זה בצער ובזה א :יואב רוזן

 תודה סיימנו, הישיבה הסתיימה.  יגאל שמעון:

 מדובר בביטחון ומדובר בבריאות של אנשים ובהצלת חיים, בושה וחרפה.  :יואב רוזן

 תודה הישיבה הסתיימה.  יגאל שמעון:

 

 

 

 

 ______________ 

 יגאל שמעון

 ראש העירייהסגן 

 


