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 :על סדר היום

 
 הארכת תקופת פיתוח לבקשת עמותת קהילת יונתן .א

צת העיר לבקשת עמותת קהילת יונתן להארכת תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם להקצאת אישור מוע
 קרקע, 

         .כנספח א'מצורפת  המלצת ועדת הקצאות למועצת העיר  .30.4.2021עד ליום 
 

 : הצעת החלטה
(, אשר חתמה עם העירייה 58-039547-3מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת קהילת יונתן )ע.ר. 

על הסכם להקצאת קרקע לצורך הקמה ותפעול של מרכז קהילתי דתי, להאריך את  7.5.2013ך בתארי
 .30.4.2021תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם ההקצאה לתקופה נוספת עד ליום 

 
 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ  –שינוי הרכב חברי הדירקטוריון  .ב

 מר סרג'יו וולינסקירקטור מקרב עובדי העירייה מועצת העירייה מתבקשת לאשר את החלפת הדי
מנכ"ל העירייה מר רן היילפרן מהנדס העיר ובמקומו למנות כדירקטור מקרב עובדי העירייה את 

  הנכנס.
 כנספח ב' חוות דעת היועץ המשפטי מצורפת

 
 אישור עוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה גב' יעל עבוד ברזילי:     .ג

 לא תחול חובת עריכת  1979-תקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"מ( ל3)ב()2בהתאם לסעיף 
 מכרז על משרות שונות וביניהן גם עוזר לסגני ראש רשות מקומית. מועצת העירייה  מתבקשת  לאשר, 

כעוזר לסגנית ומ"מ ראש   דיוויד בנאקססבהתאם לתקן כוח האדם המאושר,  את העסקתו של מר 
 העירייה 

-ו 4/14וד ברזילי  במשרת אמון, בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי  מנכ"ל משרד הפנים  גב' יעל עב
 משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור משרד הפנים. 40%-30%, לפי שכר בשיעור של בין  1/2011

 
 הצעת החלטה:

מועצת העירייה מאשרת את העסקתו של מר דיוויד בנאקסס כעוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה הגב' 
 ל יע

, 1/2011-ו 4/14עבוד ברזילי במשרת אמון, בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי  מנכ"ל משרד הפנים 
 לפי 

 .משכר מנכ"ל וכפוף לאישור משרד הפנים 40%-30%שכר בשיעור של בין  
 

 אישור עוזרת לסגן ראש העירייה מר מאיר חלוואני: .ד
 לא תחול חובת עריכת  1979-ובדים( תש"מ( לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת ע3)ב()2בהתאם לסעיף 

 מכרז על משרות שונות וביניהן גם עוזר לסגני ראש רשות מקומית. מועצת העירייה  מתבקשת  לאשר, 
כעוזרת לסגן ראש   ליאור סיביליה דוידזוןבהתאם לתקן כוח האדם המאושר,  את העסקתו של  הגב' 

 העירייה 
-ו 4/14אישי בנוסח שפורסם בחוזרי  מנכ"ל משרד הפנים   מר מאיר חלוואני  במשרת אמון, בחוזה

 משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור משרד הפנים. 40%-30%, לפי שכר בשיעור של בין  1/2011
 

 הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את העסקתו של הגב' ליאור סיבילה דוידזון כעוזרת לסגן ראש העירייה מר 

-ו 4/14ה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי  מנכ"ל משרד הפנים מאיר חלוואני במשרת אמון, בחוז
 .משכר מנכ"ל וכפוף לאישור משרד הפנים 40%-30%, לפי שכר בשיעור  של בין 1/2011
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 מינוי ועדת רכש ובלאי  .ה

לתקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(,  5בהתאם לקבוע בסעיף 
מועצת העירייה למנות וועדת רכש ובלאי, שהרכבה מקצועי בלבד ושתפקידה לאשר , "על 1998התשנ"ח 

 את רכישות העירייה." 
 הרשות של הרכש פעילויות על ועדת רכש ובלאי הנה ועדת חובה בכל רשות מקומית. הועדה מופקדת

 ליטהומח בספרים הרישומים ובין המלאי במחסנים בין התאמות אי רישום על מדווחת ,רישומו ועל

 ניתנים ואינם לשימוש ראויים בלתי של טובין ייעודם על מחליטה וכן הרישומים עדכון דרכי-על

 . ובלאי רכש ועדת את תמנה ,כאמור ,המקומית הרשות מועצת)בלאי(  למכירה

 יכלול ולא ,בלבד ,מקצועי יהיה כי נדרש ,העיריות תקנות מכוח המוקמת,  הרכש ועדת הרכב ,בעירייה

 והמשפטיים הכספיים להיבטים ביטוי במתן והצורך מקצועי להרכב הדרישה לאור .רוציב נבחרי

. מצורף לעירייה המשפטי וליועץ העירייה לגזבר ייצוג הוועדה בהרכב ליתן מומלץ ,לפעילותה הנוגעים
  כנספח ג'

 
  -הרכב ועדת רכש ובלאי

 יו"ר הועדה -מנכ"ל העיריה
 דהחבר וע -)או מי מטעמו( גזבר העירייה

 חבר ועדה -)או מי מטעמו( יועמ"ש העיריה
 חבר ועדה -מנהל מחלקת רכש

 חברת ועדה -מנהלת מדור אינוונטר
 

 הצעת החלטה: 

הסדר לתקנות העיריות ) 5מועצת העירייה מאשרת  את הרכב וועדת רכש ובלאי בהתאם לסעיף 
 .1998רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(, התשנ"ח 

 
 

בהתאם לחוזר , 2019מלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים אישור ה .ו

 כנספח ד' מצורף על תיקוניו. 4/06משרד הפנים 
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**  **  תחילת הישיבה 

 

 הארכת תקופת פיתוח לבקשת עמותת קהילת יונתן. א.

 

להיות קצרה  ערב טוב ברוכים הבאים לישיבת המועצה, צפויה :אמיר כוכבי

ועניינית. נתחיל בלשלוח החלמה מהירה למזכירת המועצה אתי 

ברייטברט, שהיה לה מפגש לא נעים עם דלת זכוכית, הדלת הפסידה, 

אבל אתי בהתאוששות בבית. אז נחכה לחזרתה המלאה. ונתחיל עם 

סדר היום. הנושא הראשון הארכת תקופת פיתוח לבקשת עמותת 

צת העיר לבקשת עמותת קהילת יונתן קהילת יונתן. אישור מוע

להארכת תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם להקצאת קרקע, עד ליום 

. המלצת ועדת ההקצאות צורפה לכם להזמנה מסומנת 30.4.2021

. יש שאלות? אם אין שאלות   -כנספח א'

 למה אין שאלות?  יגאל שמעון:

 שאלתי אם יש שאלות ואף אחד לא ענה.  אמיר כוכבי:

 ר. באני מצפה לקבל הס מעון:יגאל ש

 אין בעיה, זו גם שאלה.  אמיר כוכבי:

 לא, תציג, מה, איך, מו.  יגאל שמעון:

 מנהלת מחלקת נכסים איילת לרר עורכת דין.  אמיר כוכבי:

בכל מקרה הישיבה מצולמת, שידור ישיר, יש פה קהל. ואנחנו קצת  יגאל שמעון:

 שקיפות. 

 כן, כן, שמענו.  אמיר כוכבי:

 תודה.  יגאל שמעון:

 תתקדם.  אמיר כוכבי:

 אמיר בוקר טוב.  יגאל שמעון:

 תתקדם.  אמיר כוכבי:

  -העברנו לכם את כל החומר ואת הבקשה :איילת לרר

 מה קרה לו?  יגאל שמעון:
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העברנו לכם את כל החומר עם כל הנימוקים, ואת הבקשה של עמותת  :איילת לרר

יונתן והארכת תקופת הפ יתוח. הבקשה כאן היא בקשה להאריך קהילת 

, 1.10.2021את תקופת הפיתוח שקבועה בהסכם ההקצאה עד ליום 

 . 1.4.2021-סליחה אפריל, ה

 בניסיון השלישי איילת.  אמיר כוכבי:

. ההיתר בנייה לעמותה נמצא 30.4.2021ניסיון שלישי אני אצליח  :איילת לרר

 כמובן אשמח לענות. בשלבים סופיים, ואם יש לכם שאלות אז אני 

 טוב, חבל לא הבאתי את הפרוטוקול של השאלות, אבל בסדר.  יגאל שמעון:

 זה ממש מזל.  נדב דואני:

 מזל.  יגאל שמעון:

.  נדב דואני: . יודע. חבל שלא.  גם אנחנו יכולים לשאול שאלות, אתה 

... הסבר זה בסדר. אפשר לומר שזה היה בבית משפט, שרצינו יגאל שמעון: להציע  לא,

 -להם הצעה חלופית, היו הרבה התנגדויות. בסופו של דבר

 -אפשר לומר שמתקנים פה עיוות שעשתה עדי ברמוחה:

 עיוות? למה עיוות?  יגאל שמעון:

 עיוות.  עדי ברמוחה:

 דונם זה עיוות?  1.8 יגאל שמעון:

 עיוות.  עדי ברמוחה:

ל ופעם אחת ניסיון ביטול שנים, פעמיים, פעם אחת ביטו 10סחבת של  אמיר כוכבי:

 של הקצאה קרקע. 

  -קודם כל יגאל שמעון:

 ומה שמעניין שיש פה הנהגה חדשה שתמכה.  נדב דואני:

למען הסדר הטוב מי שאישר את הפרויקט הזה זה התקופה הקודמת.  יגאל שמעון:

  -אישרנו בעבר

  -מי שגם גרר את כל זה, זה ה עדי ברמוחה:

סך הכול זו הוועדה המקומית שלנו אנחנו פה, אז אל תגידו מי שאישר ב יגאל שמעון:

 כאילו שאתם אלה שעשיתם את הכול. 

 יגאל, יש לך שאלות?  אמיר כוכבי:

 זאת אומרת אתה תומך?  : רפאל בן מרדכי
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 יגאל, יש לך שאלות?  אמיר כוכבי:

 יגאל תומך.  עדי ברמוחה:

 לא אמרת, איך אמרת? תעבור, תעבור.  יגאל שמעון:

,  אמיר כוכבי: הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת קהילת יונתן

על הסכם להקצאת קרקע,  7.5.13אשר חתמה עם העירייה בתאריך 

לצורך הקמה ותפעול של מרכז קהילתי דתי, להאריך את תקופת הפיתוח 

, מי 30.4.2021-הקבועה בהסכם ההקצאה לתקופה נוספת עד ליום ה

 בעד? 

 פה אחד.  ון:יגאל שמע

 פה אחד מהנוכחים.  אמיר כוכבי:

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 01
מאיר חלוואני, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, רינה שבתאי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, 

 עדי ברמוחה, רפי בן מרדכי.
 

 : 1946/מס'  החלטה
(, אשר חתמה עם העירייה בתאריך 58-039547-3מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת קהילת יונתן )ע.ר. 

על הסכם להקצאת קרקע לצורך הקמה ותפעול של מרכז קהילתי דתי, להאריך את תקופת  7.5.2013

 .30.4.2021הפיתוח הקבועה בהסכם ההקצאה לתקופה נוספת עד ליום 

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

 

 בע"מ.    לפיתוח הוד השרון חברה כלכלית עירונית –שינוי הרכב חברי הדירקטוריון  ב.

 

הנושא הבא, שינוי הרכב חברי הדירקטוריון הוד השרון חברה כלכלית  אמיר כוכבי:

חלפת עירונית לפיתוח בע"מ. מועצת העירייה מתבקשת לאשר את ה

וולינסקי מהנדס העיר,  הדירקטור מקרב עובדי העירייה מר סרג'יו 

ובמקומו למנות כדירקטור מקרב עובדי העירייה את מר רן היילפרן 

 . מנכ"ל העירייה הנכנס. חוות דעת היועץ המשפטי צורפה כנספח ב'

שאלות? זו הזדמנות להגיד שאתמול היה יומה האחרון של מנכ"לית 

, מחר הוא יומו הראשון של מנכ"ל העירייה החדש רן העירייה חנה גולן

היילפרן, נאחל בהצלחה לשניהם, וכפועל יוצא אנחנו גם מחליפים את 

הדירקטורים בחברה הכלכלית, כדי להמשיך את העבודה שם. שאלות? 

 מי בעד? יגאל? פה אחד מהנוכחים. 
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====================================================== 

 בעה: הצ

  בעד )פה אחד(: 01
מאיר חלוואני, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, רינה שבתאי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, 

 עדי ברמוחה, רפי בן מרדכי.
 

 : 1956/החלטה מס' 
את החלפת הדירקטור מקרב עובדי העירייה מר סרג'יו וולינסקי מהנדס העיר מאשרת מועצת העירייה 

 כדירקטור מקרב עובדי העירייה את מר רן היילפרן מנכ"ל העירייה הנכנס.ממנה ובמקומו 

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

 

 אישור עוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה גב' יעל עבוד ברזילי.  ג.

 

אש העירייה הגב' יעל הנושא הבא אישור עוזר לסגנית וממלאת מקום ר אמיר כוכבי:

( לתקנות העיריות מכרזים לקבלת 3)ב() 2עבוד ברזילי. בהתאם לסעיף 

, לא תחול חובת עריכת מכרז על משרות שונות 1979 –עובדים תש"מ 

וביניהן גם עוזר לסגני ראש רשות מקומות. מועצת העירייה מתבקשת 

 לאשר בהתאם לתקן כוח האדם המאושר, את העסקתו של מר דיוויד

בנאקסס כעוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה גב' יעל עבוד ברזילי במשרת 

-ו 4/14אמון, בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 

משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור  40%-30%, לפי שכר בשיעור של בין 1/2011

 משרד הפנים. שאלות? 

דיוויד את העסקתו של מר  תהצעת החלטה: מועצת העירייה מאשר

בנאקסס כעוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה הגב' יעל עבוד ברזילי 

במשרת אמון, בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, 

משכר מנכ"ל וכפוף לאישור משרד  40%-ל 30%לפי שכר בשיעור של בין 

 הפנים. מי בעד? פה אחד מבין הנוכחים. 

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 01
מאיר חלוואני, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, רינה שבתאי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, 

 עדי ברמוחה, רפי בן מרדכי.
 

 : 1966/החלטה מס' 
 ומ"מ ראש העירייה הגב' יעל  מועצת העירייה מאשרת את העסקתו של מר דיוויד בנאקסס כעוזר לסגנית

 , לפי 1/2011-ו 4/14עבוד ברזילי במשרת אמון, בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי  מנכ"ל משרד הפנים 
 משכר מנכ"ל וכפוף לאישור משרד הפנים. 40%-30%שכר בשיעור של בין  

============================================================= 
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 עוזרת לסגן ראש העירייה מר מאיר חלוואני.אישור  ד.

 

 2אישור עוזרת לסגן ראש העירייה מר מאיר חלוואני. בהתאם לסעיף  אמיר כוכבי:

(   -( לתקנות העיריות3)ב(

 הנה דיוויד פה.   :דוברת

 הוא נמצא, אנחנו מיד כשנסיים נציג את שניהם.  אמיר כוכבי:

 לבקש שתקום רגע?  הוא כבר מאושר, אבל אפשר : רפאל בן מרדכי

בשמחה. בהצלחה דיוויד, הצלחתך הצלחתנו. הסעיף הבא אישור עוזרת  אמיר כוכבי:

( לתקנות 3)ב( ) 2לסגן ראש העירייה מר מאיר חלוואני. בהתאם לסעיף 

לא תחול חובת עריכת מכרז על משרות  ,מכרזים לקבלת עובדים העיריות

ות. מועצת העירייה שונות וביניהן גם עוזר לסגני ראש רשות מקומ

של  המתבקשת לאשר בהתאם לתקן כוח האדם המאושר, את העסקת

במשרת אמון, ן ראש העירייה לסג תכעוזרסיביליה דוידזון  ליאורהגב' 

, 1/2011-ו 4/14בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 

 משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור משרד 40%-30%לפי שכר בשיעור של בין 

  הפנים. שאלות?

 אפשר לראות את הגברת?  : רפאל בן מרדכי

 מיד אחרי שתצביע.  אמיר כוכבי:

 שלא תושפע.  עדי ברמוחה:

 שאלות? מה, אתה רוצה לראות?  אמיר כוכבי:

 הכול בסדר אמיר?  אמיר, היום אתה, מה קרה משהו? יגאל שמעון:

.  אמיר כוכבי: . זיכרון בסלון  יש חתונה..

 הא זה היום?  יגאל שמעון:

 יש הרבה דברים.  אמיר כוכבי:

 גם.  עדי ברמוחה:

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשר את כל אחד והזה שלו, יש חלוקה.  אמיר כוכבי:

מר  ראש העירייהן לסג תכעוזרה של הגב' ליאור סיביליה דוידזון העסקת

ל במשרת אמון, בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"מאיר חלוואני 

משכר  40%-ל 30%, לפי שכר בשיעור של בין 1/2011-ו 4/14 משרד הפנים

 מנכ"ל וכפוף לאישור משרד הפנים.
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 יש לי שאלה כן.  יגאל שמעון:

.  אמיר כוכבי:  קצת איחרת אבל נרשה לפנים משורת הדין

 לא, לפני ההצבעה בדרך כלל.  יגאל שמעון:

 לפני הקראת הצעת ההחלטה.  אמיר כוכבי:

קודם כל אני רוצה לדעת למה יש אפליה בשכר בין עוזרת סגן ראש עיר  שמעון:יגאל 

 למ"מ? 

 מה?  אמיר כוכבי:

  -מה השכר יגאל שמעון:

 אותו שכר, משרד הפנים מגדיר.  אמיר כוכבי:

 לא, כתבתם משהו שם נכון?  יגאל שמעון:

 . 40%-ל 30%המתח הוא בין  אמיר כוכבי:

 ה? ובקודמת כמה הי יגאל שמעון:

 גם אותו דבר.  עדי ברמוחה:

 . 40%-ל 30%אותו דבר בין   :דובר

 היה יותר לא?  יגאל שמעון:

 לא, לא.  : רפאל בן מרדכי

 בקיצור זה אותו דבר? אנחנו רגועים שיש שוויון?  יגאל שמעון:

 כולנו רגועים.  נדב דואני:

 מי הפעילה אותך?  אמיר כוכבי:

 לתת יותר. חשבתי שאתה רוצה  מאיר חלוואני:

  -לא, כי אני יגאל שמעון:

מי הפעילה אותך בוואטסאפ? הרי זה לא מתאים לך לטעות ככה. מצד  אמיר כוכבי:

  -שני

  -לא, האמת היא שאני כבר מזמן לא בפורום אביב, מה זה אני לא זוכר יגאל שמעון:

 די, די, יגאל.  נאור שירי:

 אני מזמן לא שם.  יגאל שמעון:

 א רק קורא. הו נאור שירי:
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ואני רוצה להגיד לך שפתאום אתה מרגיש הקלה. אתה לא שומע את כל  יגאל שמעון:

 השטויות שמה בפורום אביב. 

 למה שטויות?  אמיר כוכבי:

שטויות מה, אתה יודע, עד הבחירות הכול גרוע, אחרי הבחירות הכול  יגאל שמעון:

 מצוין. 

  -... הציבורית אמיר כוכבי:

אז אני רגוע. אני לא בפורום הזה, אני לא יודע. אבל אם אני לא טועה  יגאל שמעון:

 . 30-40או  40-50-ראיתי שהפער הוא שונה היה ב

 אין פער.  אמיר כוכבי:

 אותו דבר.  יםאז אני יכול להיות רגוע שאין אפליה שהם מקבל יגאל שמעון:

 היא יכולה להיות רגועה.  נאור שירי:

 מקבלות?  מה זה שתיהן עדי ברמוחה:

 הוא הפך את דיוויד לזה.  מאיר חלוואני:

 אני דואג לעוזרת של מאיר שלא יהיה אפליות.  יגאל שמעון:

 דיוויד כבודו במקומות מונח, זה הוא.  עדי ברמוחה:

 -הגדרות משרד הפנים התקנות אמיר כוכבי:

  -לא יודע אני לא יגאל שמעון:

 זה הוא.  עדי ברמוחה:

  -זה לאמאחר ש יעל ברזילי:

 הנה, הנה, הוא פה.  עדי ברמוחה:

 שהמשרות, בואי אני אתן לך הסבר. מאחר  יגאל שמעון:

 לא, אל תיתן הסבר.  נדב דואני:

 מאחר שהמשרות הם לא קשורות למקורבים, אז אני לא מתעסק עם זה.  יגאל שמעון:

האמת שנהפוך הוא, אלה המשרות שהמחוקק מגדיר כמשרות אמון  אמיר כוכבי:

 אליהם אתה אמור להביא את האנשים שאתה סומך עליהם. 

  -לא, רק שנייה יגאל שמעון:

.. מספרים לא נכונים.  אמיר כוכבי:  פשוט תענה לה שזה הכול אותו דבר,.

יגיד שהיא תומכת.  עדי ברמוחה:  אחר כך הוא 
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 תתקדם יגאל. מי בעד?  אמיר כוכבי:

 אני יכול, פה אחד.  יגאל שמעון:

 פה אחד מהנוכחים.  בי:אמיר כוכ

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 11
 מאיר חלוואני, יגאל שמעון, משה חנוכה, רינה שבתאי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, 

 רפי בן מרדכי.ארנון אברמוב, נדב דואני, עדי ברמוחה, 
 

 : 1976/החלטה מס' 
של הגב' ליאור סיבילה דוידזון כעוזרת לסגן ראש העירייה מר מאיר  המועצת העירייה מאשרת את העסקת

, לפי שכר 1/2011-ו 4/14חלוואני במשרת אמון, בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי  מנכ"ל משרד הפנים 
 .משכר מנכ"ל וכפוף לאישור משרד הפנים 40%-30%בשיעור  של בין 

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

 אני יכול להגיד רגע משהו?  נדב דואני:

 אפשר לראות את הגברת?  : רפאל בן מרדכי

רגע, אני רוצה להגיד משהו אולי לפני שרואים את הגברת, כי זה עקרוני.  נדב דואני:

צה אביבה בישיבת מועצה אחרונה זה אמור היה לעלות, וחברת המוע

גוטרמן שלא נמצאת כאן דווקא הספיקה להגיד שהיא מתנגדת למינוי 

סגנים לעוזרים לסגנים בתקופה כזו, אני חייב להגיד שזה, לא יודע, זה 

 -חבל

  -אז היא לא כאן כדי להגיד את זה אז אתה אמיר כוכבי:

למנות לא, אני רוצה להגיד, אני חושב שאחד מהדברים הכי נכונים זה  נדב דואני:

עוזרים והיקף העבודה שלו לעומת  3עוזרים לסגנים. אם יש לחבר כנסת 

סגן ראש עיר הוא לא משתווה בכלל למה שסגני ראש צריכים לעשות, 

  -ויגאל אתה ישבת פה כסגן ראש עיר

 רוצה לדבר על זה קצת?  יגאל שמעון:

  -אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה נדב דואני:

 רת אז אני גם רוצה להגיד... מאחר שדיב יגאל שמעון:

 לא סיימתי אבל.  נדב דואני:

 בבקשה.  יגאל שמעון:
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סגני ראש עיר  2אני חושב שזה אחד מהדברים הכי נכונים, יש פה  נדב דואני:

שצריכים עזרה, וצריכים אנשים שיעבדו איתם, הם מתרוצצים עובדים 

 מאוד. קשה מהבוקר עד הלילה, אני חושב שזה מעשה נכון וטוב 

  -אני אשמח גם להביא אמיר כוכבי:

בבקשה שיביאו אני אצביע בעד, כי אני יודע שאתה מתרוצץ גם, פגשתי  נדב דואני:

אותך בחג אמרת אני הולך לעבוד, אמרתי: 'לאן?' אמרת: 'מוקד', אבל 

 מוקד זה לא עבודה זו התנדבות. 

.. מאחר שדיברת יגאל שמעון:   -אז אני רוצה להגן.

לא, אבל לא סיימתי שנייה. אני שמח, אגב שחבל שלך לא היה עוזר, זה  אני:נדב דו

  -היה עוזר לך הרבה. כמו להביא

.  אמיר כוכבי:  היה לו, היה לו

 היה לו עוזר?  נדב דואני:

.  אמיר כוכבי:  ודאי

 לא היה לי עוזר.  יגאל שמעון:

..? לא ידעתי, אף פעם לא היה מוגדר. אישרנו אותו כע נדב דואני:  וזר במועצת העיר.

 היה מוגדר.  אמיר כוכבי:

 במועצת העיר הצבענו עבור זה? אני לא חושב שהצבענו.  נדב דואני:

 זו הוצאת דיבה.  יגאל שמעון:

 אתה אומר הוא לא עזר.  אמיר כוכבי:

לא, זאת הוצאת דיבה. לחיים שאבי היה עוזר שקראו לו ירון אנקורי, מי  יגאל שמעון:

 שלא זוכר. 

 זה אישרנו במועצה.  נדב דואני:

 ירון פרילינג.   :דובר

 לא, מי אישר?  עדי ברמוחה:

מועצת העיר אישרה לחיים שאבי עוזר, ואני מזכיר לכם שאתם אישרתם  יגאל שמעון:

 כולכם, וזה היה פה אחד. 

  -חד משמעית נדב דואני:

  לא, זה לא היה פה אחד, חד משמעית לא היה פה אחד. עדי ברמוחה:
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 את יודעת שזה לא היה פה אחד?  יגאל שמעון:

 סגנים צריכים עוזרים, כן הלאה.  נדב דואני:

  -שנייה יגאל שמעון:

 ואתה מי העוזר שלך?  נדב דואני:

 סיימת?  יגאל שמעון:

 לא, מנהלים דיאלוג.  נדב דואני:

 סיימת?  יגאל שמעון:

 לא, מנהלים שיחה.  נדב דואני:

 ה. הא שיח יגאל שמעון:

  -אני רואה שאתה נדב דואני:

.  אמיר כוכבי: .  ביקשתם ישיבה קצרה, התעקשתם, עכשיו אתם כאילו מחפשים.

 רפי גם לא מתאפק, הוא רוצה לראות מי זו.  מאיר חלוואני:

  -אני רוצה להגיד לך משהו נדב, מאחר שאתה דיברת על אביבה גוטרמן יגאל שמעון:

 א העירה הערה. לא דיברתי, אמרתי הי נדב דואני:

 העירה הערה.  יגאל שמעון:

.  נדב דואני: . .. אבל ברור לי שהיא.  שעצבנה אותי אז ועדיין.

 אני רוצה להגן על אביבה גוטרמן.  יגאל שמעון:

 לא, אל תגן עליה, תגן על מה שהיא אמרה.  נדב דואני:

 אני רוצה להגן עליה, אני מתעקש.  יגאל שמעון:

 עליה כן. בבקשה תגן  נדב דואני:

  -מאחר שאביבה גוטרמן הייתה סגנית יגאל שמעון:

 ולא אישרו לה, היא ביקשה סגן, לא אישרו לה.  נדב דואני:

.  יגאל שמעון:  זה לא נכון

יודע שלא אישרו לה, עוזר סליחה.  נדב דואני:  אני 

.  יגאל שמעון:  לא נכון

יודע, לא אישרו.  נדב דואני:  אני 

 מאפשר, למה אתה אומר לי לא. אבל החוק  יגאל שמעון:
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. היא רצתה בצדק.  ןאבל לא אישרו לה. אמרו לה: 'אי נדב דואני:  לך תקציב לזה'

 קודם כל אני לא חושב שהחוק אז אפשר.  אמיר כוכבי:

  -אפשר יגאל שמעון:

  -לדעתי עשו את זה אמיר כוכבי:

 בקדנציה אחרי.  יגאל שמעון:

 בקדנציה אחרי.  אמיר כוכבי:

 אחרי, יכול להיות.  ל שמעון:יגא

  -אבל בלי קשר, מה שהיה היה, בואו אמיר כוכבי:

 אבל עזוב, תן לי לענות.  יגאל שמעון:

  -תענה. כשאתה מבקש ככה אני לא אמיר כוכבי:

 נו בחייאת.  יגאל שמעון:

  -תענה, תענה אמיר כוכבי:

  -אתה היית יגאל שמעון:

 תענה, תענה.  אמיר כוכבי:

  -דיברת ון:יגאל שמע

 תענה.  אמיר כוכבי:

.. לא לדבר.  יגאל שמעון:  אמרתי אולי אתה עצבני.

 תענה.  אמיר כוכבי:

יודע שאני אוהב אותך יגאל שמעון:   -אתה 

 משפט מנצח.  מאיר חלוואני:

 את פורום אביב לא.  יגאל שמעון:

 אוהב אותי כמו את פורום אביב.  אמיר כוכבי:

ך לפחות היינו ביחד שיחקנו כדורגל. ואני יכול לספר עליו דרך אגב אית יגאל שמעון:

  -סיפורים כשחקן כדורגל איך היית

 יגאל, תחדש, תחדש.  עדי ברמוחה:

ותדע לך דבר אחד פה, אין קשר בין הפוליטיקה לחברות שלי ושל אמיר,  יגאל שמעון:

אני חושב שאמיר אדם מדהים, פוליטיקה זה פוליטיקה, הוא יודע 

 ה טוב ומצוין, ביחד היינו בכמה מכללות בסדר. פוליטיק
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 , וגם אותה הרסת. 1יגאל,  1 אמיר כוכבי:

תראה, עוזר עוזרת לסגני ראש עיר, הסגן עצמו צריך להחליט אם הוא  יגאל שמעון:

רוצה כן או לא, לא אנחנו. ברגע שמבקשים הסגנים עוזרים, זכותם. 

רמן, אני לא ביקשתי עוזר אביבה גוטרמן אני למשל גם, וגם אביבה גוט

  -לסגן

 הייתה לך מזכירה וויוי.  נדב דואני:

כ יגאל שמעון: ויוי לא היה עוזר, ויוי למען הסדר הטוב הוא עובד בעירייה   40-סליחה, 

 שנה, עבד הוא פרש, היה עובד מצוין. 

 אחראי אנרגיה.  נדב דואני:

 ים. נכון, הוא היה ממונה אנרגיה פלוס פרויקט יגאל שמעון:

 הוא ישב אצלך במשרד.  נדב דואני:

  -מאחר שלא היה לו מקום לשבת במשרד, הייתה מצוקה יגאל שמעון:

  -פשוט תמיד ראינו אותו הולך איתך בעיר נדב דואני:

  -הייתה מצוקה יגאל שמעון:

 לכל מקום הוא הלך איתך אז.  נדב דואני:

ריית הוד השרון, אמרתי אני סליחה רגע, הייתה מצוקה של מיקום בעי יגאל שמעון:

יש לי משרד טיפה יותר גדול, אני מוכן להקצות לו את הכניסה, כדי 

שהוא יישב וינהל, וזה בדיוק שנתיים לפני שהוא פרש. לא כעוזר ואין 

 שום קשר לעוזר. 

אביבה גוטרמן כסגנית, היא יודעת שמבחינתה סגן ראש עירייה, היא לא 

א באה ואמרה אני לא צריכה, והיא רוצה ולא הייתה צריכה, אז הי

חשבה מה שחשבה. אבל ברגע שהסגנים אומרים שאנחנו יש לנו עבודה 

ואנחנו מבקשים עוזרים, אני מכבד את מה שהם אומרים זה הכול, ואני 

נותן להם את כל הקרדיט לזה, אני חושב שהתפקיד של סגן הוא חשוב 

ים, אני חושב שבסך ביותר, הוא לא קל, ואני מאחל להם בהצלחה לעוזר

 הכול העבודה היא קשה, גם יעל יודעת את זה. 

 ליאור תציגי את עצמך שנייה לפני.  אמיר כוכבי:

 נעים להכיר.   ליאור ס. דוידזון:

 בהצלחה.  רינה שבתאי:
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 הצבענו כבר או לא?  אמיר כוכבי:

 לא.  עדי ברמוחה:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

 הצבענו.  נדב דואני:

  -סעיף הבא כבי:אמיר כו

 אחרי שראינו אותה אנחנו מצביעים בעדה.  : רפאל בן מרדכי

 אוי נו באמת רפי.  נדב דואני:

 

 מינוי ועדת רכש ובלאי. ה.

 

לתקנות  5סעיף הבא מינוי ועדת רכש ובלאי. בהתאם לקבוע בסעיף  אמיר כוכבי:

העירייה, הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין, על 

ועצת העירייה למנות ועדת רכש ובלאי, שהרכבה מקצועי בלבד מ

ושתפקידה לאשר את רכישות העירייה. ועדת רכש ובלאי הינה ועדת 

 חובה בכל רשות מקומית. 

הוועדה מופקדת על פעילויות הרכש של הרכוש ועל רישומו, מדווחת על 

רישום אי התאמות בין המלאי במחסנים ובין הרישומים בספריה 

ייעודם של טובין ומחל יטה על דרכי עדכון הרישומים, וכן מחליטה על 

בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה, מועצת הרשות המקומית 

כאמור תמנה את ועדת הרכש והבלאי. ככול שהוועדה עושה פחות ככה 

 כותבים עליה יותר. 

בעירייה, הרכב ועדת הרכש, המוקמת מכוח תקנות העירייה, נדרש כי 

יהיה מקצועי בלבד ולא יכלול נבחרי ציבור. כתבו את זה פעמיים. 

לאור הדרישה להרכב מקצועי והצורך במתן, זה ניסוח של החוק או 

 שזה ניסוח שלך ירון? 

  -, הניסוח של החוק אומר-לא, זה ניסוח של ה ירון סולברג:

חרי פעמים שמת בחוץ את נב 3טוב, זאת הייתה בדיחה זה שאתה  אמיר כוכבי:

הציבור, אבל בסדר. לאור הדרישה להרכב מקצועי והצורך במתן ביטוי 

להיבטים הכספיים והמשפטיים הנוגעים לפעילותה, מומלץ ליתן 

בהרכב הוועדה ייצוג לגזבר העירייה וליועץ המשפטי לעירייה. מצורף 

כנספח ג' הרכב הוועדה מולכם. מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, יועץ 
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מחלקת רכש, מנהלת מדור אינוונטר. שאלות, משהו, משפטי, מנהל 

יועץ משפטי?   רוצים איזה פירוט עמוק יותר של גזבר 

 מי אחראי על המסך?  יגאל שמעון:

 נראה לי שאני, אבל אני לא לגמרי בטוח מה עושים איתו.  אמיר כוכבי:

 לא צריך שם, מספיק רק הטייטל.  עדי ברמוחה:

 כן, התפקיד.  אמיר כוכבי:

 מי זאת מנהלת מדור אינוונטר?  די ברמוחה:ע

 אילנה. שאלות?  אמיר כוכבי:

 אמיר אפשר משפט בבקשה?  ירון סולברג:

 ודאי.  אמיר כוכבי:

של בית  2009-רק נאמר שבתקנות לא נקבע הרכב אלא היה פסק דין ב ירון סולברג:

המשפט העליון, שבעקבותיו גם יצא חוזר מנכ"ל משרד הפנים, 

, "שבעקבות פסק הדין של בית המשפט 1/2009חוזר מנכ"ל שהבהיר ב

העליון הננו להבהיר שברשויות המקומית הרכב ועדת הרכש נדרש כי 

יהיה מקצועי בלבד ולא יכלול נבחרי ציבור." זאת אומרת ההנחיה 

  יא זו שאנחנו אמורים לפעול על פיה. בית משפט עליון, והמ הזאת באה

ד, אני מניח שהמנכ"ל יעשה את זה גם, אבל אני אגיד אז אני רק אחד אמיר כוכבי:

את זה פה שאני מבקש שאיפה שכתוב או מי מטעמו, שהדבר הזה יהיה 

, כדי שהוועדה תהיה ועדה שיש בה זיכרון ויעילות עבוקכמה שיותר 

 של הדברים שנעשים. מי בעד? פה אחד. 

 לא הקראתי את הצעת ההחלטה, אז נעשה את זה. מועצת העירייה

לתקנות העיריות  5מאשרת את הרכב ועדת רכש ובלאי בהתאם לסעיף 

. 1998 –הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין התשנ"ח 

 בעד? פה אחד. 

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 11
 מאיר חלוואני, יגאל שמעון, משה חנוכה, ינה שבתאי, ראמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, 

 רפי בן מרדכי.ארנון אברמוב, נדב דואני, עדי ברמוחה, 
 

 : 1968/החלטה מס' 
לתקנות העיריות )הסדר רכישות,  5מועצת העירייה מאשרת  את הרכב וועדת רכש ובלאי בהתאם לסעיף 

 .1998ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(, התשנ"ח 
 

  -הרכב ועדת רכש ובלאי
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 יו"ר הועדה -מנכ"ל העיריה
 חבר ועדה -)או מי מטעמו( גזבר העירייה

 חבר ועדה -)או מי מטעמו( יועמ"ש העיריה
 חבר ועדה -מנהל מחלקת רכש

 חברת ועדה -מנהלת מדור אינוונטר
============================================================= 

 

 .2019הכספים  לשנת  הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים אישור המלצות ו.

 

סעיף הבא אישור המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים  אמיר כוכבי:

. לפני שהגזבר יציג את 2019ציבוריים לשנת הכספים  . מצורף כנספח ד'

המצגת, אני אגיד ככה, התהליך שעברנו בחודשים האחרונים עם בקשת 

יכות, אני אשתדל להיות עדין, הוא היה תהליך של למידה של התמ

 הדרך שבה חולקו כספי ציבור לאורך השנים. 

הפקנו מזה הרבה מאוד לקחים, הרבה מאוד מסקנות, ומיד עם אישור 

התמיכות לעמותות היום, אישור תמיכות שנעשה בגלל שאנחנו מבינים 

רייה מגיעים את המצוקה של העמותות שרגילות שהתקציבים מהעי

והם לכאורה פועלים כרגיל והכול בסדר, אז אין סיבה שהם לא יקבלו, 

אנחנו כבר נמצאים בסוף אפריל תחילת מאי, אבל מיד עם אישור 

י התמיכות תתחיל עבודה, גם עבודת מטה, אבל גם עבודה של נבחר

וכולם להשתתף בזה, כדי לשנות  הציבור, ואני מזמין בזה את כולן

הדרך שבה עיריית הוד השרון מחלקת תמיכות, התפיסה  לחלוטין את

שלי לדבר הזה שככספי ציבור אנחנו צריכים להתייחס אליו בכבוד 

ה מסוימת אכן מגיע רהראוי והמתאים, ולדעת שכל שקל שניתן למט

ה הזאת ואכן משרת אותה, וגם המטרות הללו בסופו של דבר רלמט

רוע חינוכית, אסטרטגית, צריכות להיות סוג של זרוע ביצועית או ז

תרבותית, דתית, ספורטיבית, כל דבר והאפיק שלו, לביצוע או לקידום 

 מדיניות של עירייה בתחומים השונים. 

ובתחושה שלי זה לא ככה היום. אבל אנחנו מביאים את הדבר הזה כמו 

שהוא אחרי הרבה שעות עבודה גם של מאיר וגם של יעל וגם של הצוות 

ן לנסות לסדר את הדברים בצורה קצת שונה, אבל המקצועי, כדי כ

כאמור העבודה שמתחילה מעכשיו על הדבר הזה פתוחה לכולם, אני 

 אשמח שתהיו שותפים. כן בני. 

זיני: ערב טוב אני ארוץ על זה במהירות, אני רק אציין שהתבחינים אושרו  בנימין 

פורסמו בעיתונות המקומית ובאתר  ,29.8.18-בבמועצת העיר 

. מבחינת 2.11.18-, המועד האחרון להגשה היה ב30.8.18-אינטרנט בה

מיליון  7.5-מסתכם כ 2019תקציב התמיכות, תקציב התמיכות לשנת 
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בקשות תמיכה  46שהפירוט מופיע בפניכם. סך הכול הוגשו ₪, 

בקשות נמצאו  5בקשות נמצאו תקינות ואושרו,  40בתחומים השונים, 

 נמשכה.  1, בקשה לא תקינות ותכף נציג אותם

אני רק אציין שכל התהליך כמובן נעשה בשיתוף הצוות המקצועי 

בעירייה, ובליווי של משרד רואה חשבון שבדק את כל הנתונים 

למיניהם של כל העמותות. העמותות שלא הגישו את המסמכים 

הוד השרון, הרצון  איהרלוונטיים על מנת שנוכל לדון בהם זה ספורט

ואחלה לא יכולנו בהם בהיבט  ,עמותת פוש ,, מלא וגדישמנצח

 המקצועי, בגלל זה הם הוסרו מהחלוקה. 

.  רינה שבתאי: .  אפשר להתייחס, יש לי שאלה.

 בסוף.  אמיר כוכבי:

זיני:  אני מציע שאולי לקראת הסוף.  בנימין 

 אין בעיה, אני רק שואלת.  :רינה שבתאי

זיני: ן התמיכות בחוזר המנכ"ל בסעיף רק לציין שגם מבחינת מגבלות למת בנימין 

מתקציב  80%לקריטריונים: "לא תינתן תמיכה בסכום העולה על  17

העמותה." זה אומר שיהיו מספר עמותות בודדות שברגע ההקצבה לפי 

מהתקציב  80%-, אז הפחתנו את זה ל80%-הקריטריונים עוברת את ה

לטובת של רזרבה שיש  לסל המאושר, וכל קיזוז כזה או אחר הועבר

גוריות של התמיכות. חינוך עיקר התמיכות. אני אעבור רק על הקט

התמיכה בחינוך עוברת לבית ספר מוסינזון בהתאם להסכם שיש  ומלוא

 לפי מספר התלמידים. ₪  3,500בנושא 

 מה זה ההפרש מינוס...?  נדב דואני:

זיני: שאתה בגלל החישוב ₪,  2,600,000בעצם תקציב התמיכות עמד על  בנימין 

אמור להעביר פר תלמיד, בעצם זה אומנם מוצג בתמיכות אבל זה 

  -תולדה של הסכם

 כן ברור.  נדב דואני:

זיני: הוא רק מוצג בתמיכות. התקציב אם אתה מחשב אותו לפי מספר  בנימין 

זאת אומרת אני צריך להגדיל תקציב ₪,  2,667,000התלמידים הוא 

, ולפי זה אנחנו מעבירים את כדי לעמוד בהסכם שלנו מול מוסינזון

 התמיכה. 

 ₪.  2,667,000-ו₪ מיליון  2.6למה יש  נדב דואני:

זיני:   -זה התקציב שניתן₪  2,600,000אמרתי  בנימין 
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  -אוקיי, ואתה נותן נדב דואני:

זיני:  בגלל שנדרש לפי מספר תלמידים אני חייב.  בנימין 

 הבנתי.  נדב דואני:

 את זה. מגדילים  מאיר חלוואני:

אגב זו הדרך הנכונה לתת למוסינזון דרך תמיכות? אני מנסה להבין  נדב דואני:

 באופן עקרוני. 

 אנחנו בודקים גם את זה.  אמיר כוכבי:

זיני:   -זו שאלה, ונצטרך לבדוק את זה. כי זה יכול להיות בנימין 

  -זה נשמע כאילו נדב דואני:

  -ההתיישבותי וכל מיני כאלהבגלל מריבות עבר עם החינוך  אמיר כוכבי:

מי רב איתם בעבר? היה פה מישהו שרצה לריב בעבר? לא יכול להיות.  נדב דואני:

 יגאל לא היה מחזיק תיק חינוך, יגאל רב עם תושבים, עם קבלנים. 

 יגאל הררי. לא, יגאל לא זה.  עדי ברמוחה:

 הוא אוהב את כולם אבל.  נדב דואני:

 ון ליגאל הזה. לא התכוון אליך. הוא לא מתכו עדי ברמוחה:

 

 תגיד לי לא התמודדת במקרה לרשות העיר.  יגאל שמעון:

 נכון.  נדב דואני:

 והפסדת.  יגאל שמעון:

 נכון.  נדב דואני:

 מה קרה הפסדת?  יגאל שמעון:

 הפסדתי מה קרה, כי רבתי איתך?  נדב דואני:

 לא, אני שואל.  יגאל שמעון:

 14תחיל לדבר יגאל? אתה רוצה שנשאל למה אישרו אתה רוצה שנ נדב דואני:

 יחידות דיור בזה? 

 כי נראה לי שאתה קצת כועס על זה שהציבור בחר באמיר ולא בך.  יגאל שמעון:

 איפה כעסתי? למה? אני מכבד.  נדב דואני:

  -לא יודע אני מרגיש כאילו אתה יגאל שמעון:
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 של זה.  רד לעומק, בוא נלמה? איפה אתה מרגיש? רק תפרש לי נדב דואני:

  -כי אתה יגאל שמעון:

 בוא נרד לעומק של זה, איפה אתה מפרש את זה.  נדב דואני:

 משהו מפריע לך.  יגאל שמעון:

 איפה? איפה?  נדב דואני:

  -כי יגאל שמעון:

 איפה? איפה? איפה?  נדב דואני:

  -וכי אני רואה שהיום אתה ביחד עם אמיר ואתה עוזר ל יגאל שמעון:

 באהבה גדולה, למה לא, רק שיצליח.  נדב דואני:

 אתה מוזמן גם יגאל.  אמיר כוכבי:

  -לא יגאל שמעון:

 אנחנו באהבה גדולה רק שיצליח, רוצים לעזור לו. רוצים לעזור לעיר.  נדב דואני:

  -כי לפני הבחירות אתה יודע יגאל שמעון:

 נכון.  נדב דואני:

  -לכלוכים היומה זה אש, איזה  יגאל שמעון:

 נכון.  נדב דואני:

 ואוו ואוו ואוו.  יגאל שמעון:

  -מנדטים' 3גם יגאל שמעון ישב בבית קפה אמר: 'יש לי  נדב דואני:

  -אמרתם על אמיר שהוא כזה יגאל שמעון:

.  נדב דואני:  'שאני אקבע מי ראש העיר הבא'

  -... וההוא ממרץ יגאל שמעון:

 תי. מה הקשר? לא הבנ נדב דואני:

  -וההוא מהשמאל יגאל שמעון:

 לא הבנתי מה הקשר.  נדב דואני:

  -אבל יגאל אמיר כוכבי:

 אף אחד לא אמר את זה.  נדב דואני:

  -פתאום יגאל שמעון:
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 אבל יגאל תמיכות עכשיו, מה הקשר?  אמיר כוכבי:

 מה הקשר?  נדב דואני:

  -יש אהבה יש ביניכם כאילו יגאל שמעון:

 ו שצריך. כמ נדב דואני:

.  : רפאל בן מרדכי .  רגע, מה.

  -מה זה יגאל שמעון:

 למה? אבל כמו שצריך. ככה צריך להיות.  נדב דואני:

 הא ככה זה צריך להיות?  יגאל שמעון:

 יש ראש עיר חדש.  נדב דואני:

 טובת הציבור.  נאור שירי:

 הציבור בחר, אנחנו מברכים ועוזרים.  נדב דואני:

  -הבדל יקיריזה ה יגאל שמעון:

 באהבה אנחנו רוצים לעזור.  נדב דואני:

  -צריך לאהוב את הבן אדם כל הזמן, לא לאהוב אותו יגאל שמעון:

 למה פעם לא אהבתי אותו?  נדב דואני:

 מה זה קשור? למה הוא התמודד בגלל שהוא לא אוהב אותו?  עדי ברמוחה:

  -רגע לא הבנתי נדב דואני:

 חד אחרי להגיד אתה... לבוא יום א יגאל שמעון:

 רגע, לא אהבתי אותו?  נדב דואני:

  -וחודש לפני הבחירות תגיד אתה יגאל שמעון:

אתה יודע מה ההבדל אצלנו יגאל, יגאל אתה אוהב כל הזמן אבל אתה  נדב דואני:

  -אף פעם לא אוהב

 אנחנו אוהבים את כולם ביחד.  יגאל שמעון:

אתה לא אוהב אף אחד, זה ההבדל. אתה אוהב את כולם אבל  נדב דואני:

 וכשאנחנו אוהבים זה אמיתי. אתה מבין את ההבדל. 

 כהגשתי לך את הפרח וזרקת לי אותו.  יגאל שמעון:

 אמרתי לך יש לך קוצים בפה נכון.  נדב דואני:
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 נכון.  יגאל שמעון:

 כי אתה יושב אתה נותן פרח, אבל מבחוץ אתה מסכסך. אתה מבין?  נדב דואני:

 רגע, איזה פרח.  ר שירי:נאו

 אני סכסכתי?  יגאל שמעון:

 בוודאי. אתה רוצה לפתוח פה את ההתנהגות המכוערת שלך יגאל?  נדב דואני:

 אני סכסכתי?  יגאל שמעון:

  -אתה רוצה לפתוח את ההתנהגות נדב דואני:

 יגאל, למה לא קיבלנו פרחים גם כן?  נאור שירי:

 הקודמת.  לא, זה היה בקדנציה נדב דואני:

חברים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד שלעיריית הוד השרון יש  אמיר כוכבי:

  -מרכז גישור, באמת

 בין מי למי?  נדב דואני:

  -באמת איכותי, עם הרבה מתנדבים טובים ומוצלחים, אני בטוח ש אמיר כוכבי:

יש בעיה לגשר,  מי צריך לגשר בין מי למי? תראה אם היינו בקואליציה נדב דואני:

אם היינו באותה סיעה ויש בעיה נגשר, אם היינו נשואים ויש בעיה 

 נגשר, אבל אין כלום. 

אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד, לא נעים אבל אני אגלה לך סוד.  יגאל שמעון:

  -חלמתי חלום השבוע

 בואו נעזוב את החדר.  נדב דואני:

  -לום חלמתי, אני לא צוחקואני רוצה להגיד לך שבח יגאל שמעון:

 בחלום מי ניגלה?  עדי ברמוחה:

  -ואם אתה לא מאמין לי תתקשר לחיים שאבי יגאל שמעון:

 תשאל את בעל החלומות.  נדב דואני:

 למה חיים שאבי ישן איתך ושומע את החלומות?  אמיר כוכבי:

 רגע חיים היה בחלום?  נדב דואני:

  -ובחלום יגאל שמעון:

 לא הבנתי.  נדב דואני:

תקשיב, ובחלום חלמתי שנדב דואני הוא היה בשלב שלפני שהוא הולך  יגאל שמעון:

 להיות ראש עיר. 
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 אתה חולם עליי בלילה?  נדב דואני:

 כן.  יגאל שמעון:

 זה מלחיץ מאוד.  נדב דואני:

  -ואז יגאל שמעון:

 למה זה נשמע לי מחמאה.  אמיר כוכבי:

שהוא הולך להתמודד ושהוא הולך להיבחר גם, זה  ואז אמרתי כאילו יגאל שמעון:

 החלום שלי היה. 

 ואמרת לכולם שאני מפסיד, וצדקת.  נדב דואני:

 לא, אני לא אמרתי, אני מדבר איתך על החלום השבוע.  יגאל שמעון:

 הא החלום.  נדב דואני:

'חיים' יגאל שמעון:   -ואז התקשרתי לחיים שאבי ואמרתי לו: 

 , לי הוא אמר שאתה מנצח. אגב אמיר כוכבי:

 יש איזה מסמך שהוא כתב, מישהו צילם לי.  נדב דואני:

  -אין לי שום דבר אישי יגאל שמעון:

יפעת מנצחת נדב מפסיד, ואז הוא אמר לי, גם בבתי קפה הוא היה  נדב דואני:

'אני אחליט מי יהיה ראש עיר, אתם כולכם תבואו אליי  יושב ואומר: 

' נכון, אתה זוכר את זה? אחר כך ולחיים, וא  נחנו נחליט.

  -מה שאני אמרתי יגאל שמעון:

.  נדב דואני:  אמרתי לך: 'מה אתה יושב בבית קפה? תצא לעבוד'

 מה שאני אמרתי.  יגאל שמעון:

'אני לא צריך לעבוד, יש לנו  נדב דואני: '  3אמרת:   מנדטים אנחנו נחליט.

  לפני הבחירות מה שאני אמרתי. יגאל שמעון:

 לא היה רלוונטי למה שקורה היום.  נדב דואני:

מה שאני אמרתי שנדב דואני יהיה בהתחלה גבוה, בסופו של דבר הוא  יגאל שמעון:

ויפעת, זה מה שאני  ירד, ומי שיעלה לסיבוב השני זה יהיה אמיר 

 אמרתי. 

 מינה צמח אתה נו.  נדב דואני:

היה בדקה אחרונה בגלל טעויות  זה שאמיר לקח בגדול, זאת אומרת זה יגאל שמעון:

  -של הגברת האחרונה. אבל
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איך מתמיכות הגענו לזה? יגאל שמעון, אני עכשיו רוצה הסבר. אני  עדי ברמוחה:

 מחכה להבין, אני מחכה להבין איך זה מתקשר. 

כי אני אגיד לך למה, כי דיברנו על תמיכות, ואז נדב במקום לדבר על  יגאל שמעון:

 לה את השם יגאל שמעון. תמיכות הוא הע

  -למה? מה אמרתי? לא דיברתי עליך נדב דואני:

 הוא דיבר משהו על יגאל.  יגאל שמעון:

. נדב דואני:  אמרתי יגאל שמעון? מה אמרתי? אמרתי על מוסינזון

   מה עם החלום? נאור שירי:

  -אני כשאני שומע שיגאל, מדברים על תמיכות מה לנדב יגאל שמעון:

 לחיים זה היה מבחינתו סיוט הוא קם כולו מזיע מתקשר :נדב דואני

כאילו איך אני לא השבתי על התמיכות, למה אני לא דיברתי על  יגאל שמעון:

יודע מה אני אעשה משהו אחר   -התמיכות, אבל אתה 

 עליך פעם קודמת, אתה תביא את הדברים שלי?  אני הערתי נדב דואני:

 שנים.  5לה את כל ההצעות לסדר שהעלית במשך בישיבה הבאה אני אע יגאל שמעון:

 יאללה קדימה.  נדב דואני:

 אחת לאחת.  יגאל שמעון:

 

  -אבל בבקשה לעשות עבודת הכנה לפני כן נדב דואני:

 אני אעלה את הכול.  יגאל שמעון:

 בישיבה.  4אפשר רק  אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל שמעון:

 בישיבה.  4אפשר רק  אמיר כוכבי:

 שיביא.  ני:נדב דוא

 בישיבה.  4 יגאל שמעון:

  -נעשה ישיבת הכנה עם ההנהלה, תצטרף נדב דואני:

  -30תראה יש לו  יגאל שמעון:

 אולי חלק יעברו.  נדב דואני:

 . 1יעלה עכשיו,  1-דרך אגב אני ציפיתי לפחות ש יגאל שמעון:
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 לא צריך אנחנו סוגרים הכל בהנהלת העירייה נדב דואני:

  -הוא לא צריך להעלות אותם עכשיו אמיר כוכבי:

הצעות לסדר שהוא ביקש אחת לאחת,  42-אבל אני אעלה את כל ה יגאל שמעון:

  -ונראה מה יצביעו

 -אתה יודע מה הייתה הבעיה? למה העליתי את ההצעות נדב דואני:

 אחת לאחת.  יגאל שמעון:

  -ההצעות לאתר לא, בוא אני אגיד יגאל למה העליתי את נדב דואני:

 אני אעלה, אני אעשה את זה.  יגאל שמעון:

 יגאל אתה רוצה להקשיב?  נדב דואני:

 ותזכור גם בישיבה הבאה אתה תראה.  יגאל שמעון:

  -מצוין נדב דואני:

אני אעתיק. דרך אגב זה רק עליך, כי יכולתי לעשות את זה לכולם, אני  יגאל שמעון:

 לא אעשה. 

זה שאתה מעתיק רק תיתן זכויות יוצרים, תיתן זכויות  קודם כל נדב דואני:

יוצרים. בהנהלה הקודמת הייתה פה הנהלה אטומה, שלא היה אפשר 

לדבר עם אף אחד, לא עם ראש העיר, לא עם חלק מהסגנים, לא היה 

אפשר לדבר, לא היה אפשר להגיד להם יש בעיה בואו נפתור אותה. 

, יש ראש עיר שזמין, יש סגנים היום ברוך השם אנחנו חלק מקואליציה

  -שזמינים, לפני כן ישבתי עם מאיר על נושא מאוד חשוב

 מה עשית בחצי השנה האחרונה?  יגאל שמעון:

 רגע, אנחנו עכשיו עובדים, תאמין לי דברים מתגבשים.  נדב דואני:

 מה עשית מה?  יגאל שמעון:

 שנה?  15אני רוצה לשאול אותך מה עשית  נדב דואני:

 אתה חצי שנה, מה עשית?  אל שמעון:יג

  -שנה. את זה אני רוצה לשאול 15אני רוצה לשאול אותך מה עשית  נדב דואני:

 בוא אני אגיד לך מה אני עשיתי.  יגאל שמעון:

  -שנה 15אל תשאל על חצי שנה, תשאל על  נדב דואני:

 בוא אני אגיד לך מה אני עשיתי.  יגאל שמעון:

  -אפשר להתחיל לעבוד 15יגאל? מה עשית  נדב דואני:
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 . 12שנה,  15קודם כל לא  יגאל שמעון:

כן, כי אז היית מסוכסך איתו, מאז שהוא נתן לך סגנות נהיית מה זה,  נדב דואני:

 חבל על הזמן שומר ראש. 

 אבל אני לפחות לא לכלכתי עליו.  יגאל שמעון:

, ואפשר לפתור איתה איתהאז אני אומר יש פה הנהלה שאפשר לדבר  נדב דואני:

 דברים, ולא אמרו לעובדי עירייה לא לדבר עם חברי מועצה. 

  -מה פתרת יגאל שמעון:

  -אפשר לפתור או הא נדב דואני:

 תן לי אחד, תן לי דבר אחד שפתרת. תן לי דבר אחד שעשית חצי שנה.  יגאל שמעון:

 יגאל, נמשיך את זה במועדון החבר, בסדר?  אמיר כוכבי:

 בכדורגל.  אני:נדב דו

תן לי נו נושא אחד. האם שינית משהו בתמיכות? שינית משהו  יגאל שמעון:

 בתמיכות? 

 כן.  עדי ברמוחה:

 אפשר לדעת מה הוא שינה בתמיכות?  יגאל שמעון:

 תכף תדע.  עדי ברמוחה:

 אני אסביר לך מיד.  אמיר כוכבי:

 תכף תדע.  עדי ברמוחה:

 ינה בתמיכות מהתמיכות שעברו. לא באמת, מה נדב ש יגאל שמעון:

 אם ניתן לבני לדבר, תאמין לי אתה תקבל גם תשובות.  אמיר כוכבי:

אז אני אשאל אותו את השאלות האלה. דרך אגב הייתה ועדת משנה  יגאל שמעון:

 לתמיכות? 

 זה לא ועדה סטטוטורית.  עדי ברמוחה:

 הייתה, לא אגב הייתה בעבר.  נדב דואני:

 ביטלתם אותה?  הא יגאל שמעון:

 לא, היא פשוט לא התכנסה.  אמיר כוכבי:

  -אני בשוק. אבל נדב היה חבר והוא דרש יגאל שמעון:

 יגאל אתה לא שמעת מה הוא אמר בהתחלה.  עדי ברמוחה:
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יחידות דיור בסילו, הוא ממש דורש  14הוא מעודד אותי לדבר על  נדב דואני:

  -יחידות דיור בסילו 14שאני אדבר על 

  -קודם כל אני שמח יגאל שמעון:

 אני ממש רוצה שנדבר על זה.  נדב דואני:

 אז בוא נדבר, אז אני אדבר.  יגאל שמעון:

 אתה רוצה לדבר על זה?  נדב דואני:

  -בסילו יגאל שמעון:

 יחידות דיור.  14כן, תסביר לנו למה הבאת הצעה של תוספת של  נדב דואני:

 ת זה. קודם כל אישרנו א יגאל שמעון:

 תסביר לי אתה למה הבאת ולמה המלצת?  נדב דואני:

  -כי יגאל שמעון:

עכשיו תסביר לי אתה ₪, מיליון  35בתוספת של ₪  250,000של  פיצוי נדב דואני:

 למה. 

 בוא אני אסביר לך.  יגאל שמעון:

  י הנחה אותך להביא את הפתרון הזה?כן, מ נדב דואני:

  -קודם כל זה אני יגאל שמעון:

  -יגאל אמיר כוכבי:

  -אני אסביר לך, לא שנייה, לא, אני חייב יגאל שמעון:

 ₪. מיליון  35יחידות דיור,  14לא למה? הסבר  נדב דואני:

  -המליאות גם משודרות אמיר כוכבי:

  -לא, לא, לא, הוא שאל אני חייב יגאל שמעון:

  -המליאות גם משודרות אמיר כוכבי:

  -אמיר לא יגאל שמעון:

 אז אפשר לעשות את זה גם שם.  אמיר כוכבי:

 אני חייב לענות לו, עם כל הכבוד. מדובר על רחוב הסתיו ידידי.  יגאל שמעון:

 נכון.  נדב דואני:

 2-רחוב הסתיו שאושרה תב"ע בתקופה לא שלי, תב"ע שאושרה ל יגאל שמעון:

  -קומות בסילו, שחסמה את רחוב הסתיו 10מגדלים של 
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יחידות דיור, פיצוי על פתיחת דרך שעל פי ערך שמאי  14למה הוספת  נדב דואני:

מדוע ₪.  250,000-350,000התוספת, הפיצוי ליזם או לקבלן הוא 

  -הבאתם הנהלת העירייה הקודמת פיצוי

 אז אני אסביר לך.  יגאל שמעון:

 לקבלן, למה? ₪ מיליון  35של  נדב דואני:

 אז אני אסביר לך למה.  יגאל שמעון:

 עכשיו תסביר, אל תספר לי סיפורים מסביב, לך על זה.  נדב דואני:

שנים. היה אמור לבנות.  5בא קבלן שהיה צריך לבנות את הסילו לפני  יגאל שמעון:

 הגיעו חבר'ה של רחוב הסתיו והתנגדו לגני ילדים. 

.  נדב דואני: .  עכשיו אני מבין למה.

  -ים. צעקו רחוב הסתיושנייה רגע, התנגדו לגני הילד יגאל שמעון:

 כולנו היינו פה.  נדב דואני:

מגדלים תצילו אותנו. אתה ישבת בישיבה פה  2סגור אטום, בונים לנו  יגאל שמעון:

  -ובוועדה

 כולנו.  נדב דואני:

רנו לו בוא ואז באנו ואמרו בואו ניתן פתרון, פנינו לאותו יזם ואמ יגאל שמעון:

  -די לפתוח את רחוב הסתיופקיע לך כנפקיע לך חצי דונם, נ

  -170או  117, 40%-מ"ר מעל ה 117 נדב דואני:

  -אתה מדבר על כסף, אל תדבר על כסף יגאל שמעון:

 לא, לא על כסף.  נדב דואני:

  -תדבר על... ציבור יגאל שמעון:

  -41%-אתה צריך להגיע ל 4%תוספת של עוד  36%הפקעת  נדב דואני:

  -תקשיב רגע יגאל שמעון:

  ש"ח 350,000אתה צריך לתת פיצוי, אחוז פיצוי בשווי של  40%מעל  נדב דואני:

  -שייקחו לך יגאל שמעון:

 אנחנו יודעים את כל הנתונים יגאל.  עדי ברמוחה:

כשייקחו לך את השטח תגיד אתה כמה אתה רוצה. ואז בא אותו יזם  יגאל שמעון:

ת זכות יציאה כדי להפקיע לו את השטח שלו, לקחנו ממנו כדי לת

  -לרחוב הסתיו
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 ₪. מיליון  35פיצוי  נדב דואני:

 עם כניסה. עזוב, אתה לא רוצה לא צריך, לא אישרתם, מה אתה רוצה?  יגאל שמעון:

 פיצוי. ₪ מיליון  35 נדב דואני:

 ועזוב כסף, אתה מדבר על כסף?  יגאל שמעון:

 ברור.  נדב דואני:

י מתוך מה? מה קשה לך הכסף? תתייחס לא, אתה מדבר על כסף כ יגאל שמעון:

 לתוכנית. 

  -לא, לא, אני רוצה להבין מה ההיגיון נדב דואני:

 ההיגיון הוא פשוט.  יגאל שמעון:

  -יחידות דיור 14להוסיף  נדב דואני:

  -לאשר, לאפשר יגאל שמעון:

 ₪.  230,000-250,000במתחם שהפיצוי צריך להיות  נדב דואני:

 תדבר על כסף. ל אבל א יגאל שמעון:

 אני אדבר על מה שאני רוצה.  נדב דואני:

  -לא יגאל שמעון:

 לא על מה שאתה רוצה.  נדב דואני:

תדבר על השירות לתושב, כדי להפקיע כדי לפתוח את רחוב הסתיו  יגאל שמעון:

  -נתיבים כניסה ויציאה 2לרחוב אסירי ציון, 

 ₪. מיליון  35 -וזה ב נדב דואני:

ן   -מאשר להשאיר אותם בלולאה :יגאל שמעו

  -₪מיליון  35 נדב דואני:

  -אתה מדבר על כסף יגאל שמעון:

 ₪.  250,000כשהעירייה אומרת  נדב דואני:

 אתה תדבר על ההפקעה.  יגאל שמעון:

  -זה לא נכון, יש לך אפשרות להפקיע : רפאל בן מרדכי

 יגאל, יועצת התחבורה חולקת עליך.  נאור שירי:

  -בלי לתת : מרדכי רפאל בן
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 אין זו תכנית מאושרת.  יגאל שמעון:

רגע סליחה, אבל במקרה הזה מדובר, קודם כל זה לא כך, לפחות זה  : רפאל בן מרדכי

 -יחידות הוא ביקש 8לא מה שהוצג אתמול, הוצג 

 כי מה שהוצג בוועדה היה לא נכון.  עדי ברמוחה:

 הו זו נקודה מעניינת.  : רפאל בן מרדכי

 שמה? מה הוצג?  דב דואני:נ

 מה שהוצג בוועדת המשנה בקדנציה הקודמת, מסתבר שהיה לא נכון.  עדי ברמוחה:

מה הוצג? לא, שנדע. דרך אגב זה אותו צוות, למה לא שאלתם? מה  יגאל שמעון:

 הוצג? תגידי לי מה הוצג שאני אדע. 

  -יגאל תבוא, תבוא, עכשיו עדי ברמוחה:

  -לא, תראי אם היית מבינה קצת במה שאת מדברת לא, לא, יגאל שמעון:

 לא, אני לא, זהו שאני לא מבינה.  עדי ברמוחה:

 מה זה לא הוצג.  יגאל שמעון:

 זהו, עכשיו אני לא מבינה. בזה הרגע אני לא מבינה.  עדי ברמוחה:

 יש תב"ע מאושרת.  יגאל שמעון:

 הפסקתי להבין.  עדי ברמוחה:

, סליחה יש תב"ע מאושרת, שאמיר אפילו בזמנו תב"ע מאושרת יגאל שמעון:

גני  התקשר אליי ואמר לי: 'תבוא בבקשה לרחוב הסתיו, בגלל 

 הילדים.' 

 גם הזמן של הציבור זה כסף.  : רפאל בן מרדכי

כי אין להם איך לצאת לרחוב הסתיו. באתי במיוחד לשם, באתי  יגאל שמעון:

בהנחיה של ראש העיר,  ואמרתי להם: 'חבר'ה, אני אין לי שום בעיה,

  -בואו נפתח את רחוב הסתיו לאסירי ציון'

 ₪.  250,000במקום ₪ מיליון  35וניתן  נדב דואני:

  -כדי לתת כניסה ויציאה, נכון יגאל שמעון:

 ₪. מיליון  35 נדב דואני:

  -עברנו למקרה הפתרון, פנינו לאותו יזם יגאל שמעון:

 אתה לא שואל אותו.  4%לא היית צריך לפנות  נדב דואני:



 30.04.19מיום  8/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

32 
 

 

 -סליחה יגאל שמעון:

  -36% נדב דואני:

 ? זו תכנית מאושרת מה אתה... 4%איזה  יגאל שמעון:

  -36%הפקעת  נדב דואני:

 זו תכנית מאושרת.  יגאל שמעון:

  -היית צריך להפקיע עוד נדב דואני:

 יש תוקף לתב"ע, על מה אתה מדבר בכלל?  יגאל שמעון:

  -תקשיב בשום דרך₪, מיליון  35עוד, לתת  הפקעת נדב דואני:

 אתה לא יכול להפקיע יותר.  יגאל שמעון:

אין שום היגיון להפקעה, חבל שלא היית בישיבה ביום ראשון, באמת  נדב דואני:

  -חבל שלא היית, הייתי שמח, לא בציניות לשמוע את ההסברים שלך

 בר. אז בוא תחזיר את זה לדיון, אני אתן הס יגאל שמעון:

 היה דיון, למה לא היית? היה דיון, ודנו והחליטה המועצה.  נדב דואני:

.  יגאל שמעון: .  כי אתה לא יכול לעשות יום אחד אחרי החג דיון כשאתה לא.

 למה מה קרה? היית איפה בבטומי?  נדב דואני:

 למה זה יום לפני? יום נקבע חודשיים לפני.  עדי ברמוחה:

 ? חלמת חלומות נדב דואני:

 2זה נדחה דרך אגב. אבל לא משנה, נדב תשמע דבר אחד, יש  יגאל שמעון:

  -אפשרויות לרחוב הסתיו כדי להוציא אותו מהפקק

 כן, שמענו את ההסברים.  נדב דואני:

  -או שאתה פותח את רחוב אסירי ציון יגאל שמעון:

 ראית את חוות הדעת של נורית כספית? קראת אותו?  עדי ברמוחה:

 בסדר, נורית כספית חוות הדעת הקודמת מה הייתה?  שמעון:יגאל 

 קראת?  עדי ברמוחה:

לא, לא קראתי. אז הפתרון היה לתושבי רחוב הסתיו, לאפשר להם  יגאל שמעון:

יציאה לאסירי ציון, וכניסה מאסירי ציון לסתיו. הרי מה קורה היום, 

ניסה עם אתה בא לרחוב הסתיו, אתה נכנס באין כניסה ויוצא באין כ

 גני הילדים. 
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 אנחנו היינו בזה.  נדב דואני:

הפתרון היה להפקיע, לא רציתם אין לי בעיה, תנו לו לבנות היום, זה  יגאל שמעון:

  -לא מעניין אותי

 למה לא הבאת את הפתרון של מצדה?  נדב דואני:

 אני בסך הכול באתי לטובת רחוב הסתיו.  יגאל שמעון:

 ת את הפתרון של מצדה? למה לא הבא נדב דואני:

 איזה מצדה?  יגאל שמעון:

 לפתוח במצדה.  נדב דואני:

יודע מה רוצים ברחוב מצדה?  יגאל שמעון:  מצדה, אתה 

  -למה לא הבאת פתרון נדב דואני:

  -68יחידות מבקשים  32על  יגאל שמעון:

  -שום דבר שטח עירוני נדב דואני:

  -לא, הכביש נאור שירי:

 יזה כביש? א יגאל שמעון:

 כביש. למה לא הבאת את מצדה?  נדב דואני:

 ישר לכיכר במקום לפתוח עוד יציאה בין שני מקומות.  כביש נאור שירי:

  -איזה יגאל שמעון:

 לאסירי ציון.  עדי ברמוחה:

  -מהסתיו נדב דואני:

 זה שטח ירוק שם.  יגאל שמעון:

 לא.  נדב דואני:

רחוב מצדה כל השטחים שם נשאר בניין וחצי קודם כל, לא, חברים  יגאל שמעון:

 שצריך לאשר אותו. 

 יש שם שטח עירוני שפלשו אליו.  נדב דואני:

יחידות דיור  68 32בניין אחד של חצי חינם שהם מבקשים במקום  יגאל שמעון:

שעדיין לא השלמנו  0שהתנגדנו לזה נלחמנו. יש עוד חצי בניין עם קיר 

שיו מה קרה, כדי למצוא את הפתרון של אותו כי אין לו זכויות. עכ

הרחוב הזה מרחוב הסתיו היציאה לאסירי ציון, זה מה שהציעו. אם 
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הצוות המקצועי היה מציע משהו אחר, אני לא ניהלתי את המשא 

  -ומתן

 אין דו שיר עם הצוות המקצועי? לא אומרים לו מה עמדתך?  נדב דואני:

  -אנחנו, מי שדיבר עם הצוות המקצועי לא סליחה, מי שדיבר זה לא יגאל שמעון:

הצוות המקצועי מחליט עבורנו נבחרי הציבור מה לעשות? כלומר אין  נדב דואני:

תפקיד ליו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, סליחה ממלא מקום יו"ר הוועדה 

לתכנון ובנייה בהמלצות הוא לא חושב, הוא לא מפעיל שיקול דעתו, 

  -ע, ויש לו הבנה בתחוםויש לו שיקול דעת, ויש לו יד

  -השיקול הוא פשוט יגאל שמעון:

אני חושב על השולחן הזה אתה אולי הכי מומחה לתחום, אני לא אומר  נדב דואני:

את זה בציניות, הכי מבין מכולנו בתחום, לא היה לך שיקול דעת 

לשאול על פתרונות אלטרנטיביים? לא היה לך שיקול דעת איך להגיע 

עוד אחוז הפקעה נוסף כדי לפצות אותו? לא היה הפקעה ו 40%-ל

  -שיקול דעת

  -אי אפשר יגאל שמעון:

  -יגאל אני מנסה להבין, אתה מנסה נדב דואני:

  -תכנית הפיתוח, תקשיב מה שאתה מדבר יגאל שמעון:

  -לא מתאים לך נדב דואני:

 זה תכנית בתוקף.  יגאל שמעון:

  -לא מתאים לך נדב דואני:

ן  אתה לא יכול בתוכנית בתוקף להפקיע עוד פעם.  :יגאל שמעו

 להראות כאילו שאתה לא מבין, כי אתה מבין טוב מאוד.  נדב דואני:

 תגיד לי אתה עושה צחוק.  יגאל שמעון:

אתה מראה לנו שאתה כאילו לא מבין כלום, ואתה מבין טוב מאוד.  נדב דואני:

לפני שהוא אמר  הצוות אמר, מה זה הצוות אמר? הצוות עבר את דרכך

 את מה שהוא אמר. 

., אני לא ניהלתי איתם יגאל שמעון:   -הצוות ממליץ, אני לא עשיתי מה שהצוות..

 בואו נמשיך.  אמיר כוכבי:

בקיצור מה שאני אומר, לא רציתם, תשאירו את רחוב הסתיו סגור,  יגאל שמעון:

  -אין לי בעיה. יש לכם פתרון... תעשו

  -גיע ביום ראשוןאם היית מ נדב דואני:
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 אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

 היית שומע מה הפתרון.  נדב דואני:

  -לא מפריע לי. אבל מפה יגאל שמעון:

 טוב, טוב, סגרתי את המיקרופון.  נדב דואני:

תשים לב איך אתה חוזר חזרה. עכשיו אתה בא ומדבר איתי על מה? תן  יגאל שמעון:

  -לי בבקשה דבר אחד שעשית

 הלאה.  כוכבי: אמיר

 עשית משהו?  יגאל שמעון:

  -חבר'ה לא מעניין אתכם אמיר כוכבי:

 לא? היית ראש עיר, רצית להיות ראש עיר.  יגאל שמעון:

 יגאל, מה עם החלום? תסיים את החלום, אני רציני מה.  נאור שירי:

 די חבר'ה בואו ניתן לבני להמשיך.  אמיר כוכבי:

זיני: של החינוך עם מספרי ההשוואה מוצג בשקף הרלוונטי.  תקציב תמיכות בנימין 

 62לפי סעיף ₪,  116,000-תקציב תמיכות התרבות המסגרת שלו היא כ

. בתחום התרבות. קיימת עמותה אחת,   לתבחינים הם קריטריונים..

 רק נדגיש, שהגישה בקשת תמיכה ישירה, התזמורת הסימפונית,

בתבחינים וזכאית  םהעמותה מקיימת את הקריטריונים המפורטי

רק לציין,  80%גם פה יש מגבלה של ₪.  120,000לתמיכה ישירה בסך 

 -בגלל זה היא תקבל רק

 למה?  נדב דואני:

זיני:  . 80%ציינתי את בהתחלה שיש מגבלה של עד  בנימין 

 הא כאילו היחס?  נדב דואני:

זיני:  כן.  בנימין 

.. עד  נדב דואני: .  . 60%זה לא היה פעם אחרת. 

זיני:   -תבחינים. זה בעצם ל נצמד בנימין 

 תבחין...?  רינה שבתאי:

זיני:  לא, לא.  בנימין 

 פעם זה היה יותר נמוך.  אמיר כוכבי:

 יותר נמוך.  נדב דואני:
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 . 50%עד  אמיר כוכבי:

 ? 80%... בעלות עירונית. כמה אתה יכול לתת להם עד 50%כן,  נדב דואני:

זיני:  כן, כן.  בנימין 

ואז זה כאילו גם אומר שהבעלות היא עירונית נכון? העמותה היא  ב דואני:נד

  -שלך, לדעתי אם אתה נותן מעל

  -50%מעל  אמיר כוכבי:

 היה את הסיפור הרי עם מופת.  נדב דואני:

 זה משהו אחר.  ירון סולברג:

 למה? כי היה הסכם אחר?  נדב דואני:

 מה השאלה שנשאלת?  ירון סולברג:

 -השאלה שנשאלת סתם באופן ני:נדב דוא

  -בניגוד לנהלים זה לא עובד 95%-אם אתה תומך בה ב ירון סולברג:

לא, לא, אני שואל האם התזמורת הבין דורית היום היא בבעלות שלך  נדב דואני:

 כעירייה? 

 זה לא משפיע על הבעלות.  ירון סולברג:

שהיה כאילו, לא נעים לי אז למה במופת זה היה ככה? אני מזכיר לך  נדב דואני:

לדבר על אנשים, אבל הייתה פה חברת מועצה שנאלצה להתפטר, טענו 

 שהיא עובדת עירייה, כי היא עובדת בעמותה שמקבלת תמיכה. 

 זה משהו אחר.  ירון סולברג:

 למה? זה כאילו בעלות.  נדב דואני:

עירונית זה לא נקרא עמותה עירונית. השאלה כשאומרים עמותה  ירון סולברג:

 .  השאלה למי השליטה, מי הדירקטורים, מי ממנה אותם וכו'

  -80%אם אתה מממן אבל  נדב דואני:

 זה אומר שהיא נתמכת ומבקר העירייה יכול לבדוק אותה.  ירון סולברג:

 אבל אין לך... אין לה בעלות.  נדב דואני:

 )מדברים יחד( 

זיני: ₪,  120,000היא  2019-התקציב למסגרת  ,דתהתרבות. זה החלוקה של  בנימין 

ועדת התמיכות החליטה ₪.  150,000סכום התמיכה המקורי עמד על 

, תכף אני אציין למה. הפעלת כוללים לרזרבה₪  30,000 להשאיר
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נציין רק שהעמותה ₪.  45,000 68יישובית סעיף  פעילות₪,  75,000

ה בעצם רק באחד משני הקריטריונים ולא שניהם ביחד. זיכולה להיות 

החלוקה של הפעלת כוללים. אלה העמותות וזה החלוקה של התמיכה. 

לגבי תמיכת דת יישובית נציין רק שהובא לפחות לידיעת הוועדה, 

שלעמותת משיבת נפש יש התקשרות כזאת או אחרת עם חברה לקידום 

  במימון ונוער, אנחנו בעצם בבדיקה לראות אם אין כפילות

 ₪?  30,000-זה ה נדב דואני:

זיני: כן, וזה בעצם אמרנו נקפיא עד שנברר את הסוגיה הזאתי. זה בעצם  בנימין 

  -ההשוואה לגבי

 לא הבנתי את הנקודה האחרונה.  רינה שבתאי:

זיני: אמרתי עמותת משיבת נפש לפחות במהלך הדיונים עלה שכאילו את  בנימין 

יל לפעילות מסוימת, פעילות יהודית שהם עושים ובמקב םתומכת בה

יש התקשרות בין החברה לקידום תרבות נוער שכנראה, לפחות מה 

יודעים וזה אנחנו רוצים לבדוק   -שאנחנו 

 כפילות.  מאיר חלוואני:

זיני: אם יש על אותה פעילות בעצם גם יש התקשרות. רצינו לראות שאין  בנימין 

נעביר,  כפילות בעצם במימון של הפעילות הזאתי. אם אין כפילות אז

כדי שלא יהיה כפל מימון. זה בעצם  ש כפילות אז נצטרך לבדוקאם י

 -החלוקה של כל תמיכות הדת. תמיכות נוער

 ... זה לפי תנועות.  : רפאל בן מרדכי

 יש, מופיע לך.  נדב דואני:

זיני: נוער סך התקציב  בנימין  ₪.  600,000-הוא כ 2019כן, בהמשך. תמיכות 

יפים, מספר מדריכים, פרויקטים לפי סנ נותניםהקריטריונים לפעמים 

משותפים, פרויקטים מיוחדים, לפי זה אנחנו הקצנו את חלוקת 

זה ₪,  472,000-התמיכה. תמיכות נוער סך הכול תמיכה ישירה כ

הצופים תנועות הנוער העובד והלומד ותנועת בני עקיבא, וזה הפירוט 

נוער.   של כל תנועות 

חנו יודעים מה מספר האנשים, מספר החניכים יש לי שאלה, האם אנ : רפאל בן מרדכי

 בכל אחד מהדברים? 

.  עדי ברמוחה: .  יש לך את זה.

זיני:  כן.  בנימין 

  -האם אפשר לראות את זה? מעניין אותי פשוט פר חניך : רפאל בן מרדכי
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זיני:  -זה לא מופיע פה בנימין 

 כמה בממוצע מקבלת כל תנועה.  : רפאל בן מרדכי

 בל יש לך את זה בדו"חות פיקוח. א עדי ברמוחה:

אני שואל, מביאים לי את הנושא הזה, עליו אני שואל. לא חלומות  : רפאל בן מרדכי

 לילה ולא כלום. 

רפי, על הנושא הזה זה הכולל, יש לך על זה עוד נספחים שכוללים את  עדי ברמוחה:

 כל הפרטים שאתה שואל. 

  -עכשיואוקיי, אני שואל את זה  : רפאל בן מרדכי

תבחינים על  בנינו אז בוא אני אסביר לך רפי, אנחנו בקדנציה הקודמת משה חנוכה:

פי המלצה של מועצת תנועות הנוער, והבחינה שלנו היא לא רק על פי 

מדריכים, כי מספר חניכים, אלא על פי קריטריונים אחרים, סניפים, 

יע לאירוע של חניך. מה זה חניך? מי שמג פעם היה איזה נתון אמפירי

פתיחה הוא חניך? מדריכים זה משהו שהוא הרבה יותר קבוע, ולכן 

החישוב הוא אחר, ויש תבחין שהוא לא מתייחס רק למספר החניכים, 

ולכן הנתונים הם טיפה יותר מורכבים. אפשר להעביר לך תבחינים כמו 

 שאישרנו אותם, ואז תראה את הנתונים. 

.  נדב דואני:  יש לך אגב בנספח ב'

זה נעשה כדי לחזק את ההתפתחות של תנועות הנוער בשלבים  אמיר כוכבי:

  -המאוחרים יותר, כדי לשים פוקוס על הרחבת

  -פעילות של נוער משה חנוכה:

ההדרכה מול כל השלבים המאוחרים יותר של תנועות נוער. צריך גם  אמיר כוכבי:

ודה להזכיר בטח בהיבט של הדבר הזה, שגם פה יש עוד הרבה עב

לעשות, למשל עם תנועות שחלק לא קטן מהתמיכה, אם לא כולה 

בכלל, הולכת לאיזה מרכז ארצי שהוא זה שמחלק את הכסף, ואז פה 

לא מרגישים אותו כל כך. גם עם זה אנחנו נצטרך לעשות קצת חשיבה, 

 ולראות מה אנחנו עושים עם זה. 

ה שכתוב וגם לקחת בחשבון שהדבר הזה הוא תמיכה ישירה, גם איפ

עקיפה, בסופו של דבר הסעיפים האלה הם תמיכה די ישירה בתנועות, 

על זה תוסיף את השיפוצים, את הבנייה, את הקרקע שהעירייה מקצה, 

את ההתעסקות היומיומית, ובטח את העבודה של העירייה מסביב 

לשנה אל מול תנועות הנוער, אבל גם את אופי החלוקה בין תנועות 

.  וארגוני הנוער, .  גם את זה אנחנו נבדוק ביחד עם שאר.
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מה שאתה בעצם אומר שזה על פי הקריטריונים שהיו, על  : רפאל בן מרדכי

 הקריטריונים הבאים תהיה עבודה מחודשת. 

אמרתי את זה גורף על הכול, ואני אומר גם על תנועות הנוער ששם  אמיר כוכבי:

נציה הקודמת נעשתה עבודה, כמו שאמר משה הוא הביא את זה בקד

יחד עם מועצת תנועות הנוער, עדיין לנו כעירייה בעיניי יש עוד מה 

להגיד, בעיקר סביב העובדה שבסופו של דבר כסף שהעירייה שמה כאן 

 לא משרת בהכרח את החניכות והחניכים של העיר הוד השרון. 

  -אני יכול להגיד לך שגם התוכניות משה חנוכה:

 מרתם דברים רציניים. כל מה שא : רפאל בן מרדכי

גם התוכניות של ראש העיר החדש הם דרמטיות להתפתחות של תנועות  משה חנוכה:

ויביאו השקעה תקציבית אדירה בתנועות הנוער בשנים  הנוער, 

הקרובות, ולכן אולי בכלל צריך לשנות את התפיסה, לגבי איך 

נוער, כי לפי התוכנית הולכים גם לבנות הרבה  מתקצבים תנועות 

מתקנים חדשים, גם לשפץ, גם להשקיע בהרבה פעולות שהם עוקפות 

תמיכה, ולכן צריך לחשוב שוב על כל איך העיר רואה את תנועות 

 הנוער. 

א' זה יפה, ב' כאן אנחנו מדברים על תקציב שוטף, קרי תקציב  : רפאל בן מרדכי

י לפעילות, אני ער לכל מה שנאמר פה על מרכזים וכן הלאה. בקיצור אנ

מקבל את ההסברים שלך ושל אמיר, שאומרים שזה היו הקריטריונים 

הקודמים, ובשנה הבאה אנחנו נדבר על הקריטריונים החדשים. כל מה 

  -שאמרתם לגבי העתיד

 הוא מדבר שבשנה הזאתי גם, השנה תכין את השנה הבאה.  נדב דואני:

 מיד.  מאיר חלוואני:

 באה, אוקיי תודה. בקיצור שנת התקציב ה : רפאל בן מרדכי

כן, לוחות הזמנים של זה הם די קצרים, כי אנחנו רוצים עד לסוף יוני  אמיר כוכבי:

 לשנות את הקריטריונים, כדי לפרסם אותם בזמן. 

 אני אשמח להיות שותף לדיונים האלה.  : רפאל בן מרדכי

 בשנה הבאה אם אתה. כן בני.  30.6אז זה  אמיר כוכבי:

זיני: ך לגבי ארגוני נוער, אלה בעצם עיקרי הקריטריונים שבהם בוצעה נמשי בנימין 

החלוקה לפי התבחינים. יש לנו את נועם, עמותת חוגי הסיירות של 

קק"ל, כנפיים של קרמבו ועמותת איגי, רק נציין שסך התמיכות 

בגין ₪  127,000זה כולל סכום של ₪,  202,000בארגוני נוער הוא 

שהוא מופיע מתקציבי ₪  75,000של  תקציבי ארגוני נוער וסכום
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 רווחה, פשוט נוח להציג אותו יותר פה מבחינת השייכות שלו. 

 לעומת שנה שעברה?  יגאל שמעון:

זיני:  יש לך, הנה זה פה.  בנימין 

 איפה?  יגאל שמעון:

זיני:   -זה בעצם לכל סקטור עשינו בנימין 

 יש פה.  2017-ו 2018 עדי ברמוחה:

זיני: , שוב המספרים גם מן הסתם משתנים, 2018-ו 2017-נו השוואה לעשי בנימין 

 כי גם הנתונים של כל עמותה משתנה בהתאם. 

.  עדי ברמוחה: .  מספר החניכים.

זיני: ₪,  1,325,000תחום הרווחה שוב הקריטריונים לתקציב הוא  בנימין 

שהקריטריונים מתחלקים... מעורבות בקהילה, עמותת אל סם. נציין 

 . 30.6.19-ותת אל סם נסגרת בכבר שעמ

 למה שנדע?  יגאל שמעון:

זיני:  כי היא נסגרת.  בנימין 

 עמותת אל סם נסגרת.  עדי ברמוחה:

זיני:  זה משרד הרווחה, נכון אבי?  בנימין 

 כן.  :קמינסקי ביא

זיני: הוא שלח מכתב לסגירת, לכל הארץ למיטב לפחות הבנתי. אז מן  בנימין 

 לתמוך מעבר למה שהיה. בגלל זה גם זה ירד. הסתם אין לנו גם מה 

 מה קרה אין בעיה? נפתרה הבעיה?  : רפאל בן מרדכי

זיני: .. נציין גם  בנימין  שירותים וקהילה בעצם זאת החלוקה בין עמיח"י ויד.

שחלק מהדברים פה הם בהתאם לשיקול דעתה והמלצתה של מנהלת 

. זה החלוקה של אגף הרווחה אביטל, שהוועדה קיבלה את המלצותיה

 מעורבות בקהילה. 

אז אם הייתה ירידה אז למה לא נתתם כסף במקומות אחרים, למה לא  יגאל שמעון:

 השתמשתם בזה? 

 למה אתה אומר את זה, זה כן...?  : רפאל בן מרדכי

לא, בתחום הרווחה. היה אפשר להשאיר את הכסף הזה בתחום  יגאל שמעון:

ת שנגרעה מזה, למה לא עשיתם את הרווחה לטובת באמת אותה פעילו

 זה? 
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 הכול כאן, לא יצא שקל אחד מהתקציב.  אמיר כוכבי:

 לא, אני מדבר בתמיכות.  יגאל שמעון:

 לא יצא שקל אחד מהתקציב החוצה.  אמיר כוכבי:

זיני: -זה סך הפילוח של הרווחה. תמיכות בספורט, סך הכול חלוקה כ בנימין 

דמי השימוש של מתקני ספורט, עמותה  אני מנכה רק את₪,  2,080,000

לענפים ₪  1,700,000-כ₪.  2,030,000לקידום השחייה נשאר 

..  115,000-ענפים אישיים וכ₪  190,000-קבוצתיים, כ ייחודיים, זה ₪.

 בעצם החלוקה בין התמיכות של עמותות הספורט. 

 רגע שנייה, אל תזיז.  יגאל שמעון:

זיני:  לא להזיז?  בנימין 

 כולם קוראים ביחד עם יגאל.  כוכבי:אמיר 

 בסדר.  -האמת היא ש יגאל שמעון:

זיני: הנושא האחרון זה ביטחון לארגון איחוד הצלה. רק מספר הבהרות  בנימין 

לפחות שככה עלו תוך כדי הדיונים. עמותת אליצור בעצם בהתאם 

מתקציב  80%לקריטריונים, ציינתי יש את המגבלה של  17לסעיף 

אבל אם אני ₪  247,000סך התמיכה אמורה לעמוד על העמותה, ש

נציין שבדרישה שלו לפחות ₪.  240,000-זה כ 80%-חוסם את זה ב

אז ההמלצה של ₪,  240,000ולא ₪  195,000בתקציב הוא הציג דרישה 

 195,000אבל להביא רק ₪,  240,000-הוועדה לפחות היא לאשר את ה

. של התק₪  ציב של התוספת נשחרר אותה בשלב ראשון, ככול שיציג..

בהתאם. עמותת משיבת נפש אמרנו נקפיא עד לבירור, לבדוק שאין 

 כפילות במימון. 

למה צריך להקפיא? למה לא לקחת את הסעיף הכאילו כפול, להוריד  אמיר כוכבי:

 אותו ולתת. 

זיני:   -לא, אבל אם אין כפילות בפעילות אז לכאורה הם זכאים בנימין 

 אז תשלים, אבל למה זה, אתה במאי.  אמיר כוכבי:

זיני:  לא הבנתי, סליחה מצטער.  בנימין 

 למה לחכות עם הכסף שכן מגיע?  אמיר כוכבי:

זיני:   -אין בעיה. פשוט אמרנו אם זה פעילות בנימין 

  -לקחת את הסכום היחסי שאתה חושב שהוא כפול אמיר כוכבי:
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זיני:  כפל.  אז עוד לא נבדק מה הכפל ומה לא בנימין 

יודע שיצא מהחברה לתרבות, ואתה בודק אם  אמיר כוכבי: אם יש תקציב שאתה 

עצם התקציב הזה הוא תמיכה כפולה, אז התקציב הזה זה מה שאתה 

  -מוריד

זיני:   -לא בהכרח הפעילות של החברה היא אותה פעילות בנימין 

תה כאילו , אז זה הסכום שאבאין בעיה, אבל אם זה מה שאתה חוש אמיר כוכבי:

  -להוריד

  -יש סכום הוא אומר שאין עליו עוררין עדי ברמוחה:

ומוריד אותו באופן יחסי מהחודשים  12-ואז אתה מחלק אותו ב אמיר כוכבי:

  -שהעברת, וככה אתה יכול לתת

 מה שאין עליו מחלוקת.  עדי ברמוחה:

  -אם זה לא יקרה עכשיו ונאשר את זה משה חנוכה:

  -ק, אחר כך לא יהיהבדיו עדי ברמוחה:

 מה?  אמיר כוכבי:

  -אם זה לא יקרה עכשיו לפני ההצבעה אז אנחנו בעצם משה חנוכה:

 בגלל זה אני אומר לעשות את זה עכשיו.  אמיר כוכבי:

זיני: לא, זה לא שלא מאשרים, אנחנו מאשרים את זה, כאילו משוחרר  בנימין 

 בכפוף לבדיקה הזאת. 

 ל לעשות? אי אפשר לאשר בכפוף. איך אתה יכו יגאל שמעון:

  -שנייה, אני אומר הפוך, אתה מאשר אמיר כוכבי:

זיני:  מעביר ואז לקזז.  בנימין 

הזה זה תוספת או חלק  10-, אתה לא יודע אם ה10, יש עוד 100יש  אמיר כוכבי:

  -100-מה

 תחלק.  100-את ה עדי ברמוחה:

ותו בחודשי השנה, מוריד שקל , אתה מחלק א10-אז אתה לוקח את ה אמיר כוכבי:

ונותן את מה שאתה צריך בלי החלק היחסי הזה.   מכל זה, 

.  עדי ברמוחה: .  מהתשלום האחרון תוריד את.

ואז אם אתה מבין שזה לא תמיכה כפולה, אלא לא קשור, אז אתה  אמיר כוכבי:

לא אז מחזיר גם את מה שהורדת, אם זה כן היה תמיכה כפולה אז יופי 

 העברת. 
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זיני: בסדר. עמותת אל סם ציינתי מסגרת. כנפיים של קרמבו גם ציינתי  בנימין 

שזה מוצג רק בזה. מבחינת אישור המועצה נבקש זה בעצם אישור 

חלוקת תמיכות בהתאם לתבחינים שפורסמו. לגבי עמותת אליצור 

. לסעיף השלישי לגבי התיקון   -דיברתי, ובעצם אני..

  -ל יש לי עודישיבת נפש, אב עדי ברמוחה:

עשית תיקון, רגע שנייה לפני זה, אני גם רוצה להוסיף שאת המנה  אמיר כוכבי:

  -חודשים 5הראשונה 

זיני:  . 6אפילו  בנימין 

, ואז להיערך לדעתי לזה שכל חודש יועבר לעמותות, להבדיל מפעם 6 אמיר כוכבי:

 . 4-ב

סד, אני מבקשת להוריד רבעון. יש לי עוד הערה לגבי עמותת הוד הח עדי ברמוחה:

 ₪.  30,000-את התמיכה ל

 לא, את לא יכולה לעשות את זה.  יגאל שמעון:

 אני יכולה.  עדי ברמוחה:

 לא.  יגאל שמעון:

 אני כן.  עדי ברמוחה:

 את לא יכולה.  יגאל שמעון:

 למה?  עדי ברמוחה:

יל אם את רוצה עכשיו להתחיל לדון על כל התמיכות, כדי להתח יגאל שמעון:

  -להוריד, אז בבקשה אני מבקש לדון

  -על מה רגע אמיר כוכבי:

 יש לי השגה על כל התמיכות מהתחלה.  יגאל שמעון:

יודע עדיין מצביעים בסוף.  אמיר כוכבי:  קודם כל אין בעיה, השגה זה בסדר, אתה 

 לא, אין לי בעיה, תצביעו, אתם עשר אתם, אתם בסדר גמור.  יגאל שמעון:

 אני יכולה לסיים יגאל?  :עדי ברמוחה

 אבל תן לה רגע להסביר.  אמיר כוכבי:

  -לא, או שאתם יגאל שמעון:

 אבל עוד לא שמענו יגאל.  אמיר כוכבי:

  -שמעת מה עדי ברמוחה:



 30.04.19מיום  8/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

44 
 

 

  -לא, ברגע שאני שומע פגיעה בדת, אני לא דתי יגאל שמעון:

 הוד החסד זה דת?  עדי ברמוחה:

 נה, חסד, רווחה. מה זה משנה? סליחה, מה זה מש יגאל שמעון:

  מי שלא דתי לא חסיד רינה שבתאי:

 רגע, עמותת הוד החסד מכיר?  עדי ברמוחה:

 הם עוזרים לנזקקים נו.  יגאל שמעון:

 יש קריטריונים לעמותת הוד החסד?  עדי ברמוחה:

 אם הם אישרו אותה פה, כן למה לא?  יגאל שמעון:

  -םתענה לי יש קריטריוני עדי ברמוחה:

  -אם זה אושר כאן יגאל שמעון:

 יגאל שמעון תן לי, תקשיב לשאלה.  עדי ברמוחה:

תגידי לי לאדם שהוא זקוק צריך קריטריונים? אם בן אדם זקוק  יגאל שמעון:

נו באמת.   למאכל לחג, אני צריך קריטריון בשבילו? 

 כל התמיכות פה הם עם קריטריונים.  עדי ברמוחה:

 . את המסכנים תעזביתעזבי,  יגאל שמעון:

כבר מוכרים ברווחה, ויש כאלה שזה  29 135-אתה יודע מה מתוך ה עדי ברמוחה:

 מוכפל שם. 

 עדי ברמוחה את הנזקקים תעזבי בצד.  יגאל שמעון:

 בהוד החסד?  עדי ברמוחה:

 בואי תעזבי, נו מה זה קשור.  יגאל שמעון:

 ים. חלקם מהוד החסד רשומים גם בעמותת רע עדי ברמוחה:

טוב, אז בואו נקיים דיון על כל, אני מבקש לקיים דיון עכשיו על כל  יגאל שמעון:

 התמיכות מהתחלה. 

  -או תיתן את זה לעמותת רעים ולא להוד החסד עדי ברמוחה:

  -מאחר שאני סמכתי עליכם שאתם לא תפגעו יגאל שמעון:

ה רוצה תצביע יגאל, יגאל, אני מבקשת את בקשתי, בסדר? אם את עדי ברמוחה:

  -בעד
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  -אבל את חברת קואליציה, ואני מניח שדיברת עם יגאל שמעון:

 נכון.  עדי ברמוחה:

  -קיימתם ישיבת קואליציה והחלטתם יגאל שמעון:

 אתה מניח נכון.  עדי ברמוחה:

 לעלות את זה ולהוריד את זה.  יגאל שמעון:

 נכון.  עדי ברמוחה:

 ם דיון על הכול. אז עכשיו בואו נקיי יגאל שמעון:

  -לא עדי ברמוחה:

  -כי יש לי זכות יגאל שמעון:

אתה תקשיב עד הסוף לבקשה שלי. אני מבקשת להוריד את התמיכה  עדי ברמוחה:

להעלות את התמיכה באיחוד הצלה ₪,  30,000-בעמותת הוד החסד ל

 ₪.  25,000-ל₪  10,000-מ

ד החסד מי אחראי על זה עכשיו עושים פה זה, רק על עמותת הו אמיר כוכבי:

 מהמנהלים? 

 אביטל.  מאיר חלוואני:

 אביטל, את רוצה להסביר?  אמיר כוכבי:

 מה נשאל?  :אביטל בר

 הוד החסד להסביר.  נדב דואני:

 -איך הגעתם להחלטה של עדי ברמוחה:

סלי מזון לפני המון המון שנים  שחילקההוד החסד זאת עמותה  אביטל בר:

. הוד החסד הייתה אחראית על מזרח העיר במקביל לעמותת רעים

 ורעים היו אחראיים על מערב העיר. 

 ומזרח.  נדב דואני:

 -עכשיו תתחילי מהתחלה. זו עמותה שהייתה עמותה ישנה במשך מספר עדי ברמוחה:

 ישנה?  אביטל בר:

. עדי ברמוחה:  כן

עים בסדר, תני לי לסיים. היא חילקה לפני שנים במזרח העיר ור אביטל בר:

במערב העיר. הייתה ביניהם חלוקה מסודרת. הגשנו להוד החסד 

רשימות עבור מזרח העיר, לרעים עבור מערב העיר. אחרי איזה שהיא 

תקופה הם פשוט קצת התעייפו, אני לא יודעת מה והפסיקו לעבוד 
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  -פעם ראשונה 2018-מולנו. וב

 שנה שעברה.  עדי ברמוחה:

הם הגישו בקשה ונתנו להם, כי הם לפי  בעצם מזה שנים רבות אביטל בר:

הקריטריונים זכאים לקבל כמו עמותת רעים. ניסינו לעשות חלוקה של 

  -סכומים

 לפי איזה קריטריונים?  אמיר כוכבי:

 הקריטריון מדבר על חלוקה של סלי מזון.  אביטל בר:

 פר סל? נדב דואני:

 לא, אין קריטריונים.  עדי ברמוחה:

 אל, פר סל? אני שו נדב דואני:

 לא, דווקא לא פר סל.  אביטל בר:

 לא, לא, אין קריטריונים.  עדי ברמוחה:

  -אין קריטריונים אביטל בר:

 אין קריטריונים.  עדי ברמוחה:

 אין... מאוד מאוד עמוק בדבר הזה.  אביטל בר:

  -אז איך נדב דואני:

 אין קריטריונים לזה.  עדי ברמוחה:

 ? אז איך החליטו נדב דואני:

 כמות הסלים לא?  מאיר חלוואני:

 לא, לא, אין קריטריונים, אין קריטריונים.  עדי ברמוחה:

  -איך החלטתם נדב דואני:

 אבל זה ניתן משנה קודמת לא?  מאיר חלוואני:

 לא, אין קריטריונים.  עדי ברמוחה:

אנחנו לא נתנו פר סל, לא הגדרנו סכום מסוים פר סל, נתנו סכום  אביטל בר:

ראה לנו הגיוני להיקף הפעילות שלהם. לאורך השנים מי שחילק זה שנ

רק רעים. והגדלנו את זה מידי שנה לפי הסכום שהיה. השנה נתנו 

  -2018-לרעים ב

 כמה סלים הם מחלקים?  נדב דואני:

 



 30.04.19מיום  8/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

47 
 

משפחות מקבלי  135מנתה  2018-הם מחלקים, מה שהם הגישו לנו ב אביטל בר:

מות שלהם, אז היו שם תושבים שגם סל מזון. כשבדקתי את הרשי

מטופלים באגף הרווחה, הם אגב לא  29נפטרו חלקם, יש ברשימה הזו 

כל כך מוכנים לחלק היום סלי מזון לפי הרשימות שלנו, אלא לפי ראות 

 עיניהם. 

 כמה רעים מחלקים?  נדב דואני:

 איך 350-400סלים בשוטף ובחגים משהו כמו  160רעים מחלקים  אביטל בר:

 שמסתדר. 

 והם עושים את זה בתיאום מלא אתכם?  רינה שבתאי:

כן, אבל הם נותנים למי שהם רוצים עוד קצת, לאו דווקא לפי  אביטל בר:

, אבל רוב החלוקה היא לפי הרשימות שלנו, 100%-הרשימות שלנו ב

ויש גם מנגנון מסודר, אנחנו יושבים איתם אחת לחצי שנה, אנחנו 

נחנו מורידים כאלה שמופיעים הרבה זמן, עוברים על הסלים, א

 מאפשרים לחדשים להיכנס. 

 ? , לאועמותת הוד החסד רינה שבתאי:

לא, קודם כל אנחנו נשב עכשיו, בגלל שהם הצטרפו השנה אז אנחנו  אביטל בר:

נשב על התבחינים, אחד התיקונים שאני רוצה להכניס שזה יהיה, 

לי מזון למי שמטופל באגף שאנחנו ניתן תמיכה לעמותות שמחלקות ס

 הרווחה, ולא על פי ראות עיניהם. 

 אולי נוותר על השיחה הזאתי המיותרת?  יגאל שמעון:

  -שנייה, לפני הנתונים עדי ברמוחה:

כי אני אגיד לך למה, כי בעמותות רווחה יש הרבה אנשים שלא רוצים  יגאל שמעון:

אומרים: 'אני  ללכת דרך הרווחה. יש הרבה אנשים שאני מכיר אותם

לא רוצה להיכנס לרווחה. נכון, אני נזקק יש לי את הבעיה הכלכלית, 

אני לא רוצה להיות בתוך זה.' אז הם פונים לגורמים, במקרה זה נניח 

 להוד החסד, שהם אתה יודע תורמים להם. 

עכשיו לא תורמים תגידי לאנשים שהם לא נזקקים. אני אומר לך מתוך 

נים האחרונות, לצערי בהוד השרון יש משפחות הש 12-הניסיון שלי ב

נזקקות. ואני חושב שצריך להגדיל להם את הסל. לא מצפה שמכאן 

שיבואו יגידו לי בואו נקצץ כי לא מצאנו, אין זה לא קיים דבר כזה. 

  -צריך להגדיל, אבל אם הגיש

 

 כספי ציבור אבל, מישהו צריך לעשות בקרה על מה שקורה.  רינה שבתאי:
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 ברור, וראיה של זה עמדו בקריטריונים.  ל שמעון:יגא

 ₪.  592-בהוד החסד הסל נעמד ב עדי ברמוחה:

 אבל יש קריטריונים, בשביל מה עשינו תבחינים.  יגאל שמעון:

 אבל היא אומרת שהיא לא מיודעת לקריטריונים.  רינה שבתאי:

 אין קריטריונים.  עדי ברמוחה:

  -יםלרעים יש קריטריונ יגאל שמעון:

 אין, אין.  עדי ברמוחה:

 אז אין קריטריונים, אז זה אותו דבר.  יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(

.  אמיר כוכבי: .  יש עוד משהו חוץ.

חברים, בואו נוותר, יש ועדת רווחה, תדונו בוועדת רווחה תקבלו  יגאל שמעון:

החלטות, אבל לא דקה לפני שמעבירים כספים להגיד רגע שנייה. אדוני 

 אש העיר בבקשה. ר

,  אמיר כוכבי: אנחנו נתקדם עם הדבר הזה, אני מקבל גם את הרעיון שלך עכשיו

מאיר אני מבקש שחלק מהעבודה של ועדת הרווחה בכלל לחשוב על כל 

  -העניין של

 אין בעיה.  יגאל שמעון:

חלוקת סלי מזון והדרך למדוד את הדבר הזה. אנחנו נותנים פה תמיכה  אמיר כוכבי:

 יא בחציה רטרואקטיבית, אבל חציה גם להמשך השנה. שה

 ראש השנה.  יגאל שמעון:

נוכל לראות איך אנחנו גם  אמיר כוכבי: אם אתם תעשו את הדבר הזה מהר, 

 משפיעים על האופי של העבודה שלנו... בסדר? 

ר לכם את האוזן שלפי הנתונים שווי סל בעמותת אני רק רוצה לסב עדי ברמוחה:

אם אנחנו כבר בשוויוניות ₪.  592ובעמותת הוד החסד ₪,  554רעים 

 אז בואו, בואו נהיה קצת מדויקים, ואיך רינה אמרה? כספי ציבור. 

אני אשתף אותך בתפיסתי החברתית, שאני לא חושב שעמותות צריכות  אמיר כוכבי:

  -לעשות את העבודה הזאת

 אני מסכימה.  עדי ברמוחה:

  -לכתחילה לא צריכים להינתן ככה בזה על ידיוכספי ציבור מ אמיר כוכבי:

  -עמותות שמחלקות סלי מזון והם לא נמצאות 4יש עוד  עדי ברמוחה:
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ולכן מאחר ואנחנו לא ננהל את הדיון הזה בשלוף, אלא נעשה אותו  אמיר כוכבי:

ונביא את זה ביחד עם שינוי  מסודר במסגרת ועדת רווחה, 

אני מציע שנשאיר את זה ככה הקריטריונים הבא לוועדת תמיכות, 

כרגע, נעלה להצבעה. מאיר, אם אתה רואה במהלך העבודה דברים 

מוזרים או דברים שצריכים לבוא לידיעת המועצה, אז נא לעדכן את 

 כולנו. שאלות נוספות? 

כן, לגבי קלי"ק אני רוצה לשאול. עמותת קלי"ק עד כמה שאני הבנתי  רינה שבתאי:

ני אתחיל ואומר שזו עמותה שעובדת בתוך בתי , א-הגישה את כל מה ש

 הספר. 

 קלי"ק או פו"ש?  נדב דואני:

סליחה פו"ש, סליחה, סליחה. עמותת פו"ש עושה עבודה מאוד טובה,  רינה שבתאי:

הם עובדים כבר הם עושים את העבודה שלהם, גם דובר פה בשנים, אני 

שים עבודה יודעת שהם גם מכשירים את האנשים, מראיינים אותם, עו

 תמיכה. ₪  10,000-מאוד יסודית. מדובר ב

הם לא הגישו את החודש האחרון של השנה ולא ידעו אותם בזמן, אני 

מציעה שהם יכנסו לסל, ושיחייבו אותם לתת את התשובה של החודש 

 הזה כדי לסגור את העניין. 

, אני אין דרך כרגע לעשות את זה, בכל מקרה אנחנו נמצאים במאי אמיר כוכבי:

מזכיר, זה שנכון לקח זמן בחירות והכול ותקציב עירייה, אבל אנחנו 

  -נמצאים במאי. לעמותות היה מספיק זמן כדי לבדוק

 אבל העמותה לא ידעה. אתה לא מסכים?  רינה שבתאי:

 מה שנקרא גם אי ידיעת החוק לא פוטרת.  אמיר כוכבי:

 גיע לה? אז העמותה הזאת לא תקבל את הכסף שמ רינה שבתאי:

מאחר ומדובר בסכום כזה ומדובר בעמותה שפעילה בתוך מסגרות בתי  אמיר כוכבי:

 הספר, אני מאמין שהסכום הזה יימצא באפיקים אחרים. מי בעד? 

 רגע, אז זה נשאר ככה?  עדי ברמוחה:

אפשר שאלה עקרונית? איציק בתמיכה העקיפה בכלל מועדון כדורגל  נדב דואני:

ת התעריף על שימוש במתקנים? לכמה? אני שואל כדורסל, שיניתם א

 האם בעקבות ההמלצה הנוספת של הוועדה, הייתה המלצה חדשה. 

הייתה ישיבת מועצת עיר אחרונה שהתקיימה בדצמבר או בנובמבר, שם  יצחק בן דור:

 מהשמאות.  15%הוחלט לגבות 

 אוקיי, בסדר גמור. אז זה מיושם פה? נדב דואני:
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 בטח.  כן יצחק בן דור:

 מיושם אצל כולם? נדב דואני:

 כן, כן, אצל כולם.  יצחק בן דור:

 אוקיי תודה.  נדב דואני:

  -פשוט אם אתה מסתכל על הכדורעף והוא נראה קטן יצחק בן דור:

.  נדב דואני:  הכדורעף אף פעם לא נראה קטן

ו לא, כבר א באחריותנו, אז אנחנכי הם נמצאים במוסינזון, ומוסינזון ל יצחק בן דור:

 על האולם.  אחראים

 לא, לא, אני רוצה לדעת אם זה השתנה.  נדב דואני:

אני יודע, שההשפעה הגדולה הייתה בעיקר על הכדורסל שיש לו היקפי  

 שעות מאוד גדולים. 

 )מדברים יחד( 

 כמה?  נדב דואני:

 שעות בשנה.  8,000-10,000בערך  יצחק בן דור:

 טוב תודה.  נדב דואני:

אפשר להצביע? מי בעד? יגאל? פה אחד. נזכיר שמחר ערב יום הזיכרון  כוכבי: אמיר

לשואה ולגבורה, אני מזמין אתכם להשתתף גם בטקסים העירוניים גם 

ביוזמת זיכרון בסלון, שנערכת השנה בעשרות בתים ברחבי העיר, מחר, 

 היום, מחרתיים. מה שנקרא לחיי העם הזה, שיהיה ערב טוב. 

 

 

 

 

 

___________ 

 אתי ברייטברט

 מרכזת ישיבות המועצה

______________ 

 אמיר כוכבי

 ראש העירייה


