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על סדר היום:
שאילתות של חברי המועצה.
.1
אישור הסכם הקצאה – נוער עובד רחוב השיקמים.
.2
אישור הסכם חכירה מתוקן – אדירים ואחרים רחוב הזקיף.
.3
אישור שינוי בשכרו של גזבר העירייה.
.4
אישור שינוי בשכרו של מהנדס העיר.
.5
אישור תבחינים לחלוקת מלגות לסטודנטים לשנת תשפ"א בהתאם לקריטריונים
.6
של עיריית הוד השרון ומפעל הפיס.
שינוי הרכב ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לפי סעיף  169ב' (ב) לפקודת
.7
העיריות.
אישור שינוי שם  -הוועדה למען הדורות הבאים.
.8
הצטרפות לערוץ שירות האינטרנט לחשבונות ההשקעות.
.9
העברות מסעיף לסעיף תקציב .2020
.10
בקשה לאישור הלוואה למימון פרויקטים.
.11
סגירת תב"רים .2019
.12
בקשה לעדכון מקורות מימון – תב"ר מספר  – 1420שדרוג אזור תעשייה נווה נאמן
.13
על סך  .₪ 20,000,000הלוואה  ,₪ 3,000,000הקטנה קרן פיתוח מ₪ 19,158,901-
ל .₪ 16,158,901-מקורות מימון לאחר העדכון :קרן פיתוח  ,₪ 16,158,901משרד
התחבורה  ,₪ 841,099הלוואה .₪ 3,000,000
בקשה להגדלת תב"ר  – 1467אולם ספורט מתחם  1201על סך .₪ 2,000,000
.14
הגדלה מ ₪ 2,000,000-ל .₪ 18,000,000-סך הכול הגדלה  .₪ 16,000,000מקורות
מימון :קרן פיתוח  ,₪ 2,000,000משרד התרבות והספורט  ,₪ 4,200,000מפעל
הפיס .₪ 11,800,000
בקשה להגדלת תב"ר ועדכון שם – תב"ר מספר  – 1476שימור בית שיפר על סך
.15
 .₪ 5,000,000בקשה לעדכון שם הפרויקט ל-שימור מבנים מתחם בית הנערה.
הגדלה מ ₪ 5,000,000-ל .₪ 12,000,000-סך הכול הגדלה  .₪ 7,000,000מקורות
מימון :קרן פיתוח .₪ 12,000,000
בקשה להגדלת תב"ר ועדכון שם – תב"ר מספר  – 1388תיכון השקמים שלב א' על
.16
סך  .₪ 20,000,000בקשה לעדכון שם הפרויקט להקמת תיכון השקמים .הגדלה מ-
 ₪ 20,000,000ל .₪ 45,000,000-סך הכול ההגדלה  .₪ 25,000,000מקורות מימון:
קרן פיתוח  ,₪ 5,000,000משרד החינוך  ,₪ 25,000,000הלוואה .₪ 15,000,000
בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1483קריית חינוך אנתרופוסופי על סך .₪ 5,000,000
.17
מקורות מימון :קרן פיתוח  ,₪ 1,000,000הלוואה .₪ 4,000,000
בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1484קריית חינוך שחר – הדרים על סך 6,000,000
.18
 .₪מקורות מימון :קרן פיתוח –  ,₪ 2,000,000הלוואה .₪ 4,000,000
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.19
.20
.21

.22
.23
.24
.25
.26
.27

בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1485בית ספר יסודי מתחם  1302על סך 5,000,000
 .₪מקורות מימון :קרן פיתוח  ,₪ 1,000,000הלוואה .₪ 4,000,000
בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1486בית ספר יסודי מורשת על סך .₪ 5,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח – .₪ 5,000,000
תב"ר רכישת רכבים וקטנועים על סך  .₪ 1,000,000בקשה לתיקון טעות סופר
נרשם מספר תב"ר  1470צ"ל  .1482פרטי תב"ר לאחר העדכון – מספר 1482
רכישת רכבים וקטנועים על סך .₪ 1,000,000
דו"ח כספי רבעון .2019 – 4
אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים.
אישור חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים .2020
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) (ב)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-ק.ת.
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-א.י.
הצעות לסדר של חברי המועצה.
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עדכונים של ראש העירייה מר אמיר כוכבי.

א ת י ברייטברט:

ערב טוב ,ישיבה  5/20לתאריך  . 24.6.2020אנחנו נפתח את
הישיבה עם דברי או עדכונים של מר אמיר כוכבי ראש העירייה.
כן אמיר בבקשה.

אמיר כוכבי:

ערב טוב לכולם ,אנחנו בישיבת מועצה בימים שאנחנו רואים
מסביב את החששות שהיו לנו ממילא ,אבל של חזרה של
התפשטות נגיף הקורונה ,ואנחנו רואים את הדבר הזה מתחיל
לחזור גם בעיר .אולי ביציע אם אפשר שקט ,גם ככה עם המסכות
זה מאתגר .אנחנו כרגע היום עומדים על  15חולים מאומתים
בעיר  .שהאירוע האחרון הוא בתיכון רמון תלמיד כיתה י',
שאנחנו שם מנסים לבצע את אותו נוהל בדיקות שעשינו במקרה
של גן מטר וג ם עתידים ,שלכל מי שלא עודכן אז כל הנבדקים
יצאו תקינים .כרגע קופות החולים מסרבות לשתף פעולה עם
הנוהל הזה ,מה שאומר שכלל האוכלוסייה שקיבלה עדכון על
הצורך בבידוד ובדיקות ,יעשו את זה באופן פרטני מול קופות
החולים שלהם .קודם כל אני אעדכן שהנושא הבא על סדר היום,
מה שאני רואה שכבר מחקו אותו ,היה אמור להיות כאן מפקד
תחנת כפר סבא ,הוא לא יגיע ,אנחנו העברנו את זה לדיון של
ועדת מל"ח ,כל חברי המועצה מוזמנים .הסיבה למי שזה מעניין
אותו זה שדוברות המשטרה לא מאשרת לקצינים להופיע
במקומות שמשודרים ב  live -ואנחנו לא רצינו לעצור את השידור
של ישיבת המועצה ,ולכן זה יתקיים בוועדת מל"ח בשבוע הבא.
אני יכול לעדכן בקווים כלליים שאנחנו עש ינו השבוע פריסה של
מצלמות  , LPRמצלמות מיוחדות של משטרת ישראל שמחוברות
לחמ"ל של משטרת ישראל .המצלמות האלה אמורות לסייע כפי
שהם עשו בערים אחרות ,לסייע לתפוס חוליות חוזרות ,כי זה
המוטיב המאפיין גם בגזרה הזאת מבחינת משטרת ישראל ,בעצם
ממוקם לכמה צמתים מרכזיים ,מקושר ישירות לחמ"ל של
משטרה ,שאמור להיות מסוגל גם להפעיל את כוחות הביטחון
שלנו ,במידה וקופץ להם בחמ"ל נוכחות של רכב חשוד .אז הדבר
הזה עבר התקנה השבוע ,בשבועיים הקרובים המערכת תהיה
בהרצה -

משה חנוכה:

אמיר ,אולי כדאי שתגיד את הקונטקסט שזכינו במקום השני
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והמכו בד בישראל בפריצות.
אמיר כוכבי:

אני אגיד ,אני אגיד את הכול.

משה חנוכה:

המצב הולך ומתדרדר.

אמיר כוכבי:

אני אגיד את הקונטקסט בשמחה שבהסתמך על נתונים של 8
שנים אחרונות ,הוד השרון נמצאת במקום השני של פריצות .אם
תבוא בשבוע הבא ביום שלישי -

משה חנוכה:

יעניקו את התעודה שם?

אמיר כוכבי:

מה?

משה חנוכה:

שם תוענק התעודה של המקום השני?

אמיר כוכבי:

אם תבוא ביום שלישי אתה תראה איך בשנתיים האחרונות
הנתונים יורדים ,ולמרות זאת אנחנו עושים את השת"פ הזה,
שהוחלט עליו כבר לפני כמה חודשים על הצבת מצלמות - LPR

משה חנוכה:

השידו ר החי לא עובד.

אמיר כוכבי:

אבל אנחנו בכל מקרה נשמח להעניק תעודה.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אדוני סליחה ,קודם כל תדבר בנימוס ,אני מקבל תלונות
מתושבים -

זוהר בסיס :

 ...אתה יכול לבוא אליי ואני אראה לך.

רן יקיר:

גם אתה יכול לדבר בנימוס משה.

משה חנוכה:

אני א ומר השידור לא עובד ,לא צריך להתנפל עליי.

זוהר בסיס :

אני אומר לך שהוא עובד.

רן יקיר:

משה ,נכון לדבר בנימוס לכולם...

משה חנוכה:

אני אומר שוב השידור לא עובד ,אני מבקש לסדר את זה אדוני
ראש העירייה.

אמיר כוכבי:

בסדר .אתה יכול לתת לטכנאי את הטלפון שלך ,שיבדו ק למה זה
לא עובד.

משה חנוכה:

אני אומר לא רק ממני ,יש תלונות של תושבים שמדווחים שאין
שידור .הוא לא הטכנאי שלי הוא אמר ,אז בבקשה אדוני תטפל
בזה.
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אמיר כוכבי:

אין בעיה.

יגאל שמעון:

רגע יש לי אייפון אני אבדוק.

נאור שירי:

אני גם אבדוק יגאל.

אמיר כוכבי:

למה רק אייפון? למה אתה מכריז?

יגאל שמעון:

כי למשה יש -

משה חנוכה:

גם לי יש אייפון החלפתי.

יגאל שמעון:

הא גם לך.

אביבה גוטרמן:

הממשלה שאתה נמצא בה עשו בלגן ,טלפונים הכול.

אמיר כוכבי:

נמצאת כאן איתנו דוברת עירייה חדשה ,שנכנסה לתפקידה לפני
כשבוע וחצי גלי לב ח יימוב אני בא להגיד שלום במקומך.

גלי לב חיימוב :

שלום לכולם.

אמיר כוכבי:

תושבת העיר -

גלי לב חיימוב:

נעים מאוד.

רינה שבתאי:

בהצלחה.

אמיר כוכבי:

לא חשבתי אחרת .אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך עם הצעה לסדר
שהגשת ,אז זה יכול להיות רלוונטי גם שם.

.1

שאילתות של חב רי המועצה.

אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור לנושא הראשון בסדר היום ,זה שאילתות של חברי
מועצה.

משה חנוכה:

למה הם לא פה על השולחן .אני מבקש קודם כל אדוני
מעכשיו את השאילתה שלנו להניח על השולחן .כל
הדיגיטליים זה נחמד ,ברגע שזה לא כאן ,אני
השאילתות כמו שהחוק מגדיר אדוני היועץ המשפטי
חברי המועצה ,בסדר?

אתי ברייטברט:

יש לי להביא לך.

משה חנוכה:

תודה.

אמיר כוכבי:

אין את התשובות בזה?
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אתי ברייטברט:

יש את התשובות.

אמיר כוכבי:

החוק מגדיר מונח על שולחן המועצה ,גם טאבלט שזה קיים בו
זה שו לחן המועצה .אז אתה יכול לבקש -

משה חנוכה:

החוק מגדיר ,היועץ המשפטי אני מבקש שזה יהיה מונח פיזית,
בסדר?

אמיר כוכבי:

לא בשביל כל דבר צריך יועץ משפטי ,מי שרצה להוביל דיגיטלי,
עוד חשבנו שאייפד זה בסדר ,אבל אם אתה רוצה את זה מודפס,
זה יודפס .הבנתי .כן אתי.

א תי ברייטברט:

אנחנו נתחיל בשאילתות של חבר המועצה משה חנוכה .שאילתה
ראשונה מי הסטודיו שזכה במכרז לביצוע עבודות פרסום עבור
עיריית הוד השרון ,ובאיזה סכום המכרז? התשובה היא משרד
למל כהן ,הוא שמספק לעירייה את שירותי הגרפיקה בעלות
כוללת של  + ₪ 15,000מע"מ לחודש ,עד סך כולל של ₪ 100,000
 +מע"מ .אפשר להמשיך?

משה חנוכה:

כן.

אתי ברייטברט:

אוקיי שאילתה שנייה .מה הסכום אותו העבירה עיריית הוד
השרון לסטודיו עי נ הר עבור עיצוב קו פרסומי מודעות עירוניים
לשנים  ? 2018-2020האם לא קיים הסכם חתום? מי הגורם
שאישר את העברת התשלומי ם? התשובה -

אמיר כוכבי:

אגב יועץ משפטי ,אם כבר לחדד הנחיות ,אז איך שואלים
שאילתה וכמה שאלות אפשר לשים בהם?

אתי ברייטברט:

יש עוד שאלה אחת...

אמיר כוכבי:

אני יודע.

משה חנוכה:

זה לא נוח למישהו עם השאלה הזאת?

אמיר כוכבי:

אבל פה יש  2שאלות .אם אתה רוצה זה ,אתה יודע ,יועץ משפטי
זה ל  2 -הכיוונים .תעני.

אתי ברייטברט:

ההתקשרות בין עיריית הוד השרון וסטודיו עינהר החלה בחודש
יולי  , 2019סכום ההתקשרות עבור עיצוב קו פרסומי למודעות
עירוניות לשנים  2019-2020עמד על סך של  ₪ 41,653כולל
מע"מ .מאחר והליך ההתקשרות עם סטודיו עינהר הינו בעלות
פחותה מסך של  ₪ 140,000כולל מע"מ ,ההליך בהתאם לתקנות
המכרזים של העירייה הוא בסמכות מנכ"ל העירייה.
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משה חנוכה:

אדוני ראש העיר האם הסטודיו הזה סיפק לך שירותים במערכת
הבחירות?

אמיר כוכבי:

בהחלט .הוא עשה עבודה טובה.

משה חנוכה:

ועדיין התקשרת איתו אחר כך שייתן לנו שירותי פרסום,
במקביל למכרז קיים בהליך שלא מכרז אלא בוועדת התקשרויות
של המנכ"ל.

אמיר כוכבי:

בהליך שמוגדר בהנחיות המכרזים של עיריית הוד השרון
ובהתאם לתקנות.

משה חנוכה:

במקביל למשרד למל כהן שהוא זוכה במכרז לספק אותם
שירותים.

אמיר כוכב י:

לא מדויק .במקביל למשרד קודם שהיה בעירייה ,ולא סיפק את
התוצאה.

משה חנוכה:

אז בחרתם בספק גרפיקאי שנתן לך שירות בבחירות .יש הסכם
חתום אגב?

אמיר כוכבי:

בחרנו בספק שידע לתת את המענה בזמן הנדרש.

משה חנוכה:

שנתן לך שירותים בבחירות ,מקורב שלכם.

אמיר כוכבי:

כן.

משה חנוכה:

תגיד יש לכם הסכם חתום איתו?

אמיר כוכבי:

כל ספק שלך הוא מקורב?

משה חנוכה:

לא ,אני שואל ,אם הוא נתן לי שירותים בבחירות ואחר כך ביום
שנבחרתי הוא התחיל לעבוד עם העירייה ,זה מעלה שאלות .יש
הסכם חתום איתו אדוני המנכ"ל.

אמיר כוכבי:

אתה גם טועה בשאילתה ,במועד שבו -

משה חנוכה:

יש הסכם חתום איתו?

אמיר כוכבי:

לא -

משה חנוכה:

כי אני ביקשתי הסכם .אתם כל הזמן חוזרים על ההליך
ההתקשרות .שאלתי אם יש הסכם.

אמיר כוכבי:

אבל אתה לא יכול לשאול כמה שאתה רוצה .אתה יכול לשאול
שאלה ומענה .ואתה לא יכול להטעות בשא לות שלך ,כמו שכתבת
 , 2018וההתקשרות בכלל התחילה ביולי - 2019
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משה חנוכה:

יש הסכם או אין הסכם?

אמיר כוכבי:

בסדר? אפשר אבל להסכים על העובדות?

משה חנוכה:

יש הסכם -

אמיר כוכבי:

אפשר להסכים על העובדות?

משה חנוכה:

יש הסכם מול הסכם?

אמיר כוכבי:

בוודאי שיש הצעות מחיר -

משה חנוכה:

הסכם ,הסכם ,לא הצעות מחיר ,הסכם.

אמיר כוכבי:

יש הזמנות עבודה בהתאם לנוהל.

משה חנוכה:

אין הסכם אז.

רן היילפרן:

הזמנות עבודה.

משה חנוכה:

אין הזמנות עבודה אם לא חתמתם איתו על הסכם.

רן היילפרן:

יש הזמנות עבודה.

משה חנוכה:

לא חתמתם איתו על הסכם עבודה.

רן היילפרן:

יש הזמנות עבודה כנהוג בסכומים בסדר גודל כזה.

משה חנוכה:

הסכם אין עם הספק.

רן היילפרן:

יש הזמנות עבודה .הזמנת עבודה מחליפה הסכם בסכומים שהם
בסדר גודל הזה.

משה חנוכה:

כי אני ביקשתי מכם לפי סעיף ( 140א) לפקודת העיריות את
ההסכם כמה וכמה פעמים .תמיד חזרתם על הליך ההתקשרות,
על זה שאתה ישבת ובחרת אותו .אגב אתם הכרתם בבחירות? גם
אתה הכרת אותו בבחירות?

אמיר כוכבי:

וזה הוסבר לך כמה פעמים ,ואתה כמה פעמים מסרב להבין את
התשובה.

משה חנוכה:

לא ,אני שואל המנכ"ל גם הכיר אותו בבחירות?

אמיר כ וכבי:

אבל מה שאני מציע ,לא ,מה שאני מציע לך -

משה חנוכה:

כי המנכ"ל התעסק עם הכספים אז...

אמיר כוכבי:

מה שאני מציע לך זה שאם אתה חושב שיש פה משהו לא תקין,
אתה מוזמן לפנות לגורמים המוסמכים.

יפעת קריב:

לא ,הוא רק רוצה לבדוק אם זה תושבים או מקורבים .כי ראינו
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שרץ איתך בבחירות -
משה חנוכה:

לא ,הוא לא תושב ,הוא מקורב ,הוא לא תושב.

יפעת קריב:

מקורב כאילו עד שנדע באיזה קטגוריה לשים אותו.

משה חנוכה:

הוא תושב -

יפעת קריב:

עבד איתך בבחירות והיום נותן שירותים לעירייה אוקיי.

משה חנוכה:

זה בסדר באמות המידה ,עכשיו זה בסדר.

יפעת קריב:

זה עוד אחד ,...עכשיו זה בסדר אתה אומר?

אמיר כוכבי:

קודם כל -

יפעת קריב:

אז הם מקורבים אמרנו תושבים תזכיר לי איפה זה יושב.

משה חנוכה:

לא ,זה מקורבים כי הוא תושב תל אביב.

יפעת קריב:

אתם בחרתם בסלוגן הזה ,ואיך אתה לוקח מקורב ושם אותו -

אב יבה גוטרמן:

זה לא קשור למקורב או לא ,זה לא תקין בעיניי שספק שעבדת
איתו ,נתן לך שירות אישי -

יפעת קריב:

בבחירות.

אביבה גוטרמן:

הוא נותן לך ,בבחירות ,הוא נותן לך -

משה חנוכה:

זה נראה לא תקין ,הוא דווקא -

אביבה גוטרמן:

מה לעשות זה לא תקין ,גם אם זה היה בשקל.

אמיר כוכבי:

קודם כל -

אביבה גוטרמן:

זה לא תקין אמיר.

יפעת קריב:

וזה לא היה בשקל ,זה היה באלפי שקלים.

אביבה גוטרמן:

לא מעניין אותי כל השאר ,זה לא תקין.

אמיר כוכבי:

בסדר ,אני אגיד כך ,יש תקנות -

אביבה גוטרמן:

אני רק אזכיר לך -

אמיר כוכבי:

אבל תני לי רגע -

אביבה גוטרמן:

ראינו בבחירות של ראשי ערים שהיו לנו ,על דברים כאלה היועץ
משפטי שהיה לו ,על פרסומאי שהיה להם ,הרמנו קול זעקה וזה
נגמר -

אמיר כוכבי:

ולכן -
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אביבה גוטרמן:

אני מזכירה לך ,זה היה ,היו ראשי ערים לפניך שעשו את
הדברים האלה.

אמיר כוכבי:

את לא יכול ה להשוות בלי להכיר את פרטי המקרה .גם תקנות
ייעוץ מאפשרות -

יפעת קריב:

חוות דעת של מבקר העירייה.

אמיר כוכבי:

מאפשרות להעסיק בתחום התקשורת אחרי בחירות ,הם לא
מאפשרות את מי שהעסקת בעירייה לקחת אותו לבחירות ,זה מה
שהיה עם הקודם להזכירך -

משה חנוכה:

זה נראה לך ת קין באמות המידה שלך אמיר? מה קרה לך בשנה
הזאת תגיד לי? אתה לוקח בן אדם קמפיינר של מר צ  ,שעובד עם
המפלגה שלך ,אחר כך הוא עושה לך את הקמפיין הוא מביא לך
את הסלוגן ואז יום אחרי שאתה נבחר ,אתה מעסיק אותו
בעירייה בסכומים בלי הליך שקוף ,בלי קול קורא ,כשיש ספק
מקב יל בעירייה שזכה במכרז .אני לא מצליח להבין איך אתה
מסביר את זה.

אמיר כוכבי:

אגב איך הוא זכה במכרז ,אתה יודע? הספק המקביל.

משה חנוכה:

מה? מה?

אמיר כוכבי:

אתה יודע איך הספק -

משה חנוכה:

לא ,אתה מתייחס כאילו אני -

אמיר כוכבי:

לא?

משה חנוכה:

זה שהייתי ראש ה עיר לפניך ,אני לא הייתי ראש העיר לפניך .אני
לא מכיר את למל כהן ,לא יודע מי זה ,אבל אני לא צריך לתת
תשובות ,אתה צריך לתת תשובות.

אמיר כוכבי:

יש הרבה- ...

משה חנוכה:

אז אני אומר הספק הזה בוודאות סטודיו עינהר הוא זה שהגה
את הרעיון תושבים במקום מקורבים ,הוא ה יה מהוגי הרעיון.
הביא ככה את האווירה של התקווה ובאותה מידה הוא גם זה
שכנראה מסמל את איבוד הערכים שאתה הצגת בפני התושבים
שייבחרו.

אמיר כוכבי:

אתה צדיק והבנו .הלאה.

אתי ברייטברט:

להמשיך?
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אמיר כוכבי:

כן.

משה חנוכה:

אנחנו בהחלט נפנה ואני מבקש ממבקר העירייה לבצע בדיקה גם
על ההתקשרות הזאת ,ואנחנו נפנה למשרד הפנים בעניין הזה.

אמיר כוכבי:

אני לא מבין אבל למה לקח לך שנה.

משה חנוכה:

כי ביקשתי את החומרים ,נתתי לכם הזדמנות.

אמיר כוכבי:

קיבלת את כל החומרים -

משה חנוכה:

לא קיבלתי את ההסכם.

אמיר כוכבי:

בזמן ולפי ה צורך.

משה חנוכה:

את ההסכם לא קיבלתי.

אמיר כוכבי:

קיבלת את התשובות .התשובות לא מתאימות לך -

משה חנוכה:

את ההסכם לא קיבלתי.

אמיר כוכבי:

אתה מוזמן לפנות.

משה חנוכה:

בסדר גמור.

אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור לשאילתות הבאות .השאילתות של חברת המועצה
יפעת קריב מי ום  . 31.5.20שאילתה ראשונה ,לאור הפרסומים של
עזיבתה של מנהלת אגף החינוך יפה עזרא ,נבקש לדעת מי יושב
בוועדת הבחינה לבחירת מנהל אגף חינוך חדש?

יפעת קריב:

קודם כל אנחנו נשמח -

אמיר כוכבי:

אבל יש תשובה.

אתי ברייטברט:

יש תשובה.

יפעת קריב:

אתם רוצים להקריא אות ה? אז...

אתי ברייטברט:

כן.

אמיר כוכבי:

בדרך כלל ,ככה זה עובד.

אתי ברייטברט:

ועדת בחינה לתפקידים סטטוטוריים היא ועדה שהרכבה מוגדר
על ידי משרד הפנים .בוועדת בחינה משתתפים יו"ר הוועדה ראש
העירייה א מיר כוכבי ,מנכ"ל רן היילפרן ,סג ן ראש העיר מאיר
חלוואני ,אבי בה גוטרמן ,תלוי באישור המועצה שיתקיים היום.
משקיפים בוועדה מוטי פרוינד מבקר העירייה ,נציגת משאבי
אנוש ,נציגת פיקוח ממשרד החינוך ,אריאלה קידר מנהלת אגף
חינוך בעיריית חולון מטעם משרד הפנים.
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יפעת קריב:

אוקיי ,אז קודם כל אחד אנחנו מבקשים שיהיה שם את נציג
האופ וזיציה ,כמובן אביבה גוטרמן וצריך לאשר את זה .ודבר
שני אני כבר אומרת מראש -

אמיר כוכבי:

זה מחויב בחוק.

יפעת קריב:

מה?

אמיר כוכבי:

זה מחויב בחוק.

יפעת קריב:

מחויב בחוק אמרת באישור המועצה ,אז אני רוצה להסביר -

אמיר כוכבי:

תלוי באישור המועצה כי אנחנו עושים ה חלפת גברי.

יפעת קריב:

מעולה .תלוי באישור המועצה ולכן שאלתי את השאלה הזאת ,כי
אנחנו באמת רוצים -

יגאל שמעון:

אני עברתי לקואליציה ,ככה עשיתם לי פה תוך שנייה...

אמיר כוכבי:

שירותך אומנם היו למופת בהליך בחירת היועמ"ש -

יפעת קריב:

אנחנו מציעים את אביבה גוטרמן .

יגאל שמעון:

אבל זה אני חבר שם בכלל ,אז אני לא -

יפעת קריב:

האמת ש -

יגאל שמעון:

זה שוויתרתי לאביבה זה בסדר.

יפעת קריב:

חבר המועצה יגאל שמעון הסיבה שאני מעלה את השאלה הזאת,
זה בדיוק בעקבות השאילתה הראשונה ,אנחנו רוצים לראות
שנבחר איש מקצוע לא מקורב שהיה פעיל בבחירות ,לא מישהו
שהוביל פה את כל פעילות החינוך בעיר ,לא מישהו שעזר
בבחירות ,באחת מקבוצות החינוך הרבות שהיו .כי נושא החינוך
הוא נושא מאוד מאוד חשוב ,ואנחנו רוצים שזה יהיה בהחלט
איש חינוך אמיתי ,מה כן שיפה עזרא נאלצה לסיים את תפקידה
לפני שיצאה לפנסיה ,רגע לפני .כמו שמישהו פה היה עסוק
בלהזיז אותה מתפקידה ,וכנראה יש אינטרס למנות מישהו אחר
במקומה ,אולי כבר מישהו ששמו אפילו ידוע ומוכר .לכן אנחנו
מבקשים שזה יהיה בשקיפות מלאה ,ובהשתתפות של נציג
האופוזיציה ,נציגת האופוזיציה.

יגאל שמעון:

קודם כל אני חייב לציי ן  2דברים.

יפעת קריב:

אני פונה לראש העירייה.

יגאל שמעון:

לא ,את דיברת עליי.
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יפעת קריב:

בסדר.

יגאל שמעון:

אחד במסגרת התפקיד שלי כחבר האופוזיציה בחרנו ,היינו
אומרים בוחרים יועץ משפטי לעירייה .זה נעשה בהליך הכי תקין
שאני מכיר מניסיוני הרב בשנים האחרונות -

יפעת קריב:

עכשיו מדברים על אגף החינוך.

יגאל שמעון:

לא ראיתי שום איזה שהוא הליך או איזה שהוא כיוון שהיה לי
חשש למה שאתם טוענים -

משה חנוכה:

יגאל גם הסכמים פוליטיים שלא חותמים עליהם ,זו בעיה.

יגאל שמעון:

שנייה רגע ,תן לי אני אסיים .אז אני מבחינתי רוצה להג יד לכם
שזה היה בסדר גמור וכל הכבוד.

יפעת קריב:

אתה מדבר על העבר על התקופה של חי אדיב?

יגאל שמעון:

לא ,עכשיו ,עכשיו.

יפעת קריב:

לא ,אז כאילו אז תן לראש העירייה לענות.

יגאל שמעון:

זה אחד .דבר שני ,זה הזמן באמת להודות ליפה עזרא על מה
שהיא עשתה בכל השנים ה אחרונות -

יפעת קריב:

היא עשתה עבודה מדהימה ,נכון מאוד.

יגאל שמעון:

אני חושב שיפה הובילה כאן את מערכת החינוך ,אגף החינוך
בצור ה נ אותה מכובדת וכל הכבוד לה על כל השנים ,אני מקווה
שייפרדו ממנה באופן יפה הולם וראוי.

יפעת קריב:

לכן העזיבה המוקדמת תמוהה בעיניי ,ואכן אני חושבת שזה
המקום להגיד ליפה מילות תודה על העשייה המשמעותית שלה
לעירייה ולתלמידים ולבתי הספר ועל המחויבות הגדולה שלה.
ופה אני מצטרפת אליך .אבל אני בהחלט רוצה לדעת מה
ההחלפה המהירה? מה האינטרס? ומי יישב בוועדה?

אמיר כוכבי:

איזה החלפה מהירה? לא הבנתי .

יפעת קריב:

היא רגע לפני יציאה לפנסיה ,מה שנקרא דחקו בה לצאת רגע
לפני ,ולא לחכות עד התאריך המיועד .אני חושבת שאתם יודעים
את זה ,גם מנכ"ל העירייה .זה לא כזה מסובך.

אמיר כוכבי:

טוב ,מאחר והישיבה משודרת ,ובדרך כלל לא נהוג לדבר על
אנשים כשזה משודר.

יפעת קר יב:

אני רק רוצה להחמיא לה ולהגיד כמה -
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אמיר כוכבי:

לא -

יפעת קריב:

היא עשתה עבודה מעולה.

אמיר כוכבי:

את גם אמרת אמירות שעשויות לפגוע בה במקומות אחרים ,ולכן
אני אחדד .יפה עזרא ביקשה לסיים את תפקידה ולצאת לפנסיה,
כפי שהיא רשאית בזמן .היא נענתה לבקשה שלי להי שאר עד סוף
התהליך ,ואם יהיה צורך עד פתיחת שנת הלימודים הבאה ,בגלל
שאנחנו יודעים שזה תהליך ארוך .לגבי ההערה שלך על
המקורבים ,שאת בטוחה שאת יודעת שהם לא רק ניגשו למכרז,
אלא גם זכו בו .אני מבקש ממך לחזור בך עכשיו.

יפעת קריב:

בוא ,אתה מוכן לחזור בך ,להתייחס ל זה שאתה העסקת ,בסעיף
מספר א' של משה חנוכה -

משה חנוכה:

בלי הסכם.

יפעת קריב:

לקחת מי שעבד איתך בבחירות ושמת אותו כעובד עירייה .אני
רק מתייחסת למה שהיה כאן קודם.

אמיר כוכבי:

אני מבקש ממך לחזור בך ,את לא תרצי ,יהיו לזה השלכות.

יפעת קריב:

בסדר גמור.

אמיר כ וכבי:

אין בעיה .תודה.

משה חנוכה:

חופש הביטוי פה במועצה הזאת הפך להיות -

יפעת קריב:

כל השלכה שתהיה כאן -

משה חנוכה:

המלצה שלכם .אתם יכולים להמשיך לאיים עלינו -

אמיר כוכבי:

את רוצה רק להגיד את השם לפרוטוקול? סתם שנדע.

יפעת קריב:

סעיף מספר א' שהעסקתם מישהו שעזר לך בבחירות.

אמיר כוכבי:

את רוצה רק להגיד את השם לפרוטוקול שנדע מי המועמד לאגף
החינוך שאת חושבת -

יפעת קריב:

לא ,אחד מהפעילים שלך או אחד המקורבים שלך -

אמיר כוכבי:

לא ,את אמרת שאת יודעת שם.

משה חנוכה:

היא אמרה שאלה היא לא קבעה קביעה ,היא שאלה שאלה.

אמיר כוכבי:

היא קבעה קביעה.

יפעת קריב:

מי שמפעיל פה אג'נדה חינוכית.

משה חנוכה:

היא שאלה שאלה האם יש מישהו.
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אמיר כוכבי:

יפעת יודעת להסתדר לבד ,אני לא בטוח שהיא צריכה את הזה.

משה חנוכה:

אבל היא שאלה שאלה ,היא לא קבעה שום...

יפעת קריב:

אני שאלתי שאלה אם ה פעילים שלך או אנשים שהיו איתך גם
מועמדים ,ואם הבחירה תהיה ,אז לכן אני מבקשת שנציגת
האופוזיציה תהיה חברה שזה יהיה בשקיפות מלאה.

אמיר כוכבי:

את יכולה לבקש כמה שאת רוצה ,זה החוק -

יפעת קריב:

בסדר.

אמיר כוכבי:

ואנחנו מקיימים את החוק.

יפעת קריב:

גם בסעיף מספר א' קיימת -

אמיר כוכבי:

גם בסעיף מספר א' קיימנו את החוק ,זה שאת לא מכירה אותו,
זו בעיה שלך.

יפעת קריב:

פעילים בבחירות...

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

אמיר כוכבי:

כן.

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא ,לשאילתה הבאה .לאור ריבוי מקרי האלימות
נגד נשים ,נבקש לדעת אילו פעולות נקטה העירייה -

רן יקיר:

אתי ,של מי השאילתה?

אתי ברייטברט:

שאילתה של יפעת קריב.

רן יקיר:

אוקיי.

אתי ברייטברט:

לאור ריבוי מקרי אלימות נגד נשים ,נבקש לדעת אילו פעולות
נקטה העירייה בעניין זה בתחומי המוגנות ,החינוך וההסברה,
ומה התקציב שיועד לטוב ת העניין .תשובה :העירייה פועלת
במספר מישורים לתיקון ומיגור תופעת האלימות נגד נשים ,אשר
הולכת וגוברת בשנים האחרונות .החל מהמרכז לשלום המשפחה
ומניעת אלימות בית רני ,אשר נותן סיוע למשפחות ,מעניק
טיפולים פרטניים וטיפולי קבוצות לגברים ונשים ,ומקיים מגוון
פעולות נוספות .בימים אלו מתחילה פעילות חדשה בשיתוף סניף
ויצ"ו ,אשר יעזרו להפעיל אחת לחודש קפה שיח לנשים לצורך
העצמה .השנה במסגרת העלאת המודעות למאבק באלימות נגד
נשים ,מקיימת העירייה בשיתוף הוועדה למעמד האישה אירוע
מחאה נגד אלימות מגדרית בחודש יולי .בנוסף בשיתוף איגוד
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נבחרות הציבור ,מקדמת הנהלת העירייה חתימה על האמנה
לשוויון מגדרי שתקבע בתוכניות העבודה של העירייה סדרי
עדיפויות ,משאבים ולו"ז לחיזוק מעמד האישה .במסגרת
הוועדה לשוויון מגדרי מקודם שיתוף פעולה עם ארגון נעמ"ת
להרחבת הפעילות המגדרית .בימים אלו מקדמת העירי יה שיתוף
פעולה בין בתי הספר למרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית
בשרון .יועצת ראש העיר למעמד האישה ,אנו נמצאים כעת
בסבבי ראיונות לאיתור המועמדת .התקציבים – תקציב מעמד
האישה עומד על  .₪ 171,000בית רני מתוקצב במיליון  ₪שכר
ופעילות 5 ,עובדות ,עובדת סוציאלית ,מניע ת אלימות במשפחה,
כולל מנהלת מרכז אלימות במשפחה ,עלות שכר שנתי של
 3 .₪ 620,000עובדות עובדת סוציאלית נערות עלות שכר שנתי
 2 .₪ 350,000עובדות במשרה אחת ,עובדת סוציאלית נפגעות
תקיפה מינית עלות שנתית של  .₪ 180,000תקציב העצמה נשית
על סך  .₪ 40,000תקציבי פעילות ברווחה בסך  ₪ 100,000בנושא
טיפול באלימות סדנאות למשפחה ,תכניות למניעת אלימות ,סך
הכול התקציב הוא .₪ 2,461,000
יפעת קריב:

אוקיי .אם כל מה שהצגת טוב ופה ,ואין ספק שחלק ארי מתוך
הסכום הזה הוא חלק שהוא מצ'ינג של משרד הרווחה ,וחלק
ממה שמשרד הרווחה מתקצב בכל ר שות מקומית ,נשאלת
השאלה איך זה יכול להיות ,שלדעתי כבר פעם מי יודע כמה,
שאני מדברת על זה שאין יועצת ראש העיר למעמד האישה .הלא
גם בישיבת התקציב ניהלנו על זה דיון ארוך ודיברנו על זה ,שיש
פה סגנית ראש עיר אישה ,שיש פה חברות מועצה אישה ,יש פה
את כנרת שעושה עבוד ה נפלאה בהתנדבות .זה עדיין לא מחליף
את הנושא של יועצת ראש העיר למעמד האישה .בטח שרק במרץ
האחרון היה פה ניסיון לרצח של אישה ,ורצחו את בתה
התינוקת ,שזה מקרה קשה .כולנו עוד סוחבים את מקרה הרצח
הקשה של הילה בכר ,הוד השרון באמת לא נופלת מערים אחרות
ברצח של נשים  .אתה עוד מעט שנתיים ראש רשות ואין לנו
יועצת למעמד האישה .זה משהו שהוא בלתי נתפס ,הוא לא
הגיוני .אתם יכולים להביא לי את כל תפקידי המצ'ינג ששם פה
משרד הרווחה או משרדי ממשלה אחרים ,אבל הרשות המקומית
הזאת מקבלת נכשל בנושא של יועצת ראש העיר למעמד האישה,
שזה תפ קיד סטטוטורי ותפקיד חובה .ובעיניי זה שאתם כותבים
עוד הפעם שאתם בסבב ראיונות ,הלא גם בישיבת התקציב
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אמרתם שאתם בסבב ראיונות .מבחינתי זה מחדל ,מצד אחד
אתם מנופפים במגדר ,במגדר שוויון ,בפועל הוד השרון עוברת
כמה מקרים מאוד מאוד קשים ,אלימות מאוד קשה בטח
בתקופה של קורונה ,בטח בתקופה כל כך קשה ,ויש פה התעלמות
מוחלטת מהמינוי של יועצת ראש עיר למעמד האישה ,בלתי
נתפס ,לא הגיוני .מה כן שכבר אמרתם שאתם בסבב אם אני לא
טועה ,והדיון פה כבר התקיים מספר פעמים.
אמיר כוכבי:

לא הייתה שאלה ,אבל אני אענה ,כי את טועה -

יפעת קריב:

הייתה פה שאלה ,איך זה יכול להיות שאתם עדיין לא מיניתם?
איך זה יכול להיות שלא מטפלים במקרים הקשים שיש בעיר
שלנו?

אמיר כוכבי:

אז אני מסביר ,כי את טועה -

יפעת קריב:

תמיד.

אמיר כוכבי:

בתקציב אמרנו שאנחנו יוצאים -

יפעת קריב:

ואתה צודק.

אמיר כוכבי:

למכרז -

י פעת קריב:

תמיד.

אמיר כוכבי:

יצאנו למכרז .במהלך תקופת הקורונה משרד הפנים הקפיא את
כל מכרזי כוח האדם .יש בעירייה  backlogשל בערך  80מכרזי
כוח אדם.

יפעת קריב:

זה קצת הרבה לפני תקופת הקורונה?

אמיר כוכבי:

לא ,יצאנו ל -

יפעת קריב:

התקציב היה בדצמבר בינואר בפב רואר ,קורונה רק מה . 15.3.20 -

בנימין זיני:

התקציב לא היה בדצמבר -

יגאל שמעון:

את לא זוכרת התקציב היה בפברואר.

יפעת קריב:

נו?

אמיר כוכבי:

זה בסדר.

רינה שבתאי:

פברואר ,במרץ התחילה הקורונה בשיאה.

יפעת קריב:

חבר'ה יועצת למעמד האישה היה צריך לבחור בשנה שעברה
בינואר .אל תתחילו לגונן.
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אמיר כוכבי:

בשנה שעברה בינואר עדיין הייתה יועצת למעמד האישה בתפקיד
מה לעשות.

יפעת קריב:

אין יועצת למעמד האישה בהוד השרון.

כנרת א .כהן:

הייתה אבל אורנה זמיר ,יפעת .היא עדיין לא סיימה את
תפקידה.

אמיר כוכבי:

אבל עדיין הייתה יועצ ת למעמד האישה ,לפחות בהגדרת
התפקיד ,אז מה את זה? מסיימים את המכרז ,כשתהיה יועצת -

משה חנוכה:

אני מבקש מכל הקהל פה ,כל עובדי העירייה שהבאת למלא את
השורות לא יצחקקו על חברי המועצה ,ולא יתנהגו בלגלוג בחברי
המועצה .עם כל הכבוד אנחנו רק פעם בחודש ,לפחות פעם
בחו דש תכבדו את נבחרי הציבור .זה לא העירייה שלכם ,זה לא
עסק פרטי שלכם ,כשתכניסו את המקורבים שיושבים פה
ויצחקקו וילגלגו ויזלזלו בשולחן הזה במעמד הזה .אני מבקש
ממך ,תכבד את נבחרי הציבור -

אמיר כוכבי:

אני אומנם יודע -

משה חנוכה:

זה לא עסק משפחתי שלך ,ואני אומר לך -

יפעת קריב:

למה ,אולי זה כן עסק משפחתי שלו.

משה חנוכה:

תפסיקו עם זה .הם חושבים אבל לא לעולם חוסן ,לא לעולם
חוסן.

אמיר כוכבי:

אני יודע שלזה אתה רגיל .אני יודע שלזה אתה רגיל .ואני יודע
שככה הפעילו אותך במשך שנים -

יפעת קריב:

אמיר רק למדנו ממך באופוזיציה.

אמיר כוכבי:

אבל דברים קצת השתנו .אבל בסדר ,אבל זה גם צריך לתפוס על
משהו נשמה .שאלה הבאה.

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הבאה.

משה חנוכה:

נשמה ,אם כבר מדברים על שוויון מגדרי -

יפעת קריב:

מתי תהיה יועצת למעמד האישה?

משה חנוכה:

נשמה איזה -

יפעת קריב:

עליך א ני סומכת...

אמיר כוכבי:

מה רע בנשמה?
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משה חנוכה:

מה זה הסגנון הזה?

כנרת א .כהן:

מה זה עליו אני סומכת?

אמיר כוכבי:

גם אתה נשמה.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה של חברת המועצה -

כנרת א .כהן:

אני ישבתי השבוע ,אני רוצה בבקשה להשיב .אני ישבתי השבוע
בוועדת בחינה כמה שעות ,נגמרה ועדת הבחינה .כל הממצאים
סוכמו ,והועלו להנהלת העירייה ,ואנחנו נתקדם בתחילת שבוע
הבא.

יפעת קריב:

וגם פה לא מקורב אלא -

כנרת א .כהן:

לא ,שום מקורבים ,אני לא ראיתי שם שום מקורבים ,ואני לא
מכירה את הדברים האלה.

יפעת קריב:

לא פעיל ים במערכת הבחירות.

כנרת א .כהן:

אני לא יודעת על מה את מדברת.

נאור שירי:

מה שכן הסיסמה תפסה.

יפעת קריב:

הסיסמה תפסה ,אתם כל הזמן מחזקים את זה.

נאור שירי:

בסדר.

משה חנוכה:

רק השבוע הפסקתם התקשרות עם  2מקורבות שלכם -

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הבאה.

מש ה חנוכה:

אז מה אתם באים זה .אתם הבנתם שאפשר להפסיק להשתין
מהמקפצה .כשיש חוק שמדובר בעירייה ולא בעסק פרטי,
שמכניסים אנשים ומוציאים אנשים ,ועושים בזה כבשלכם .ואני
אומר לך גם נאור וגם אמיר ,נגמרה החגיגה הזאת ,לא עוד
הקמפיינרים שלכם עכשיו יהיו הקמפיינרים של הע ירייה -

נאור שירי:

ממש חיכינו לך שתסיים לנו את החגיגה משה חנוכה.

משה חנוכה:

והמקורבים שלכם יעשו פרויקטים בלי מכרזים ,נגמר .הכול
יעבור לרשויות .ורן אתה יכול לצחקק ,אתה מכיר אותם גם
מהעבודה שלך במטה הבחירות כנראה ,גם אז היית אחראי על
כספים.

אמיר כוכבי:

זה מעניין שאתה לא בודק את ה -
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משה חנוכה:

אני אומר אני בודק הכול -

אמיר כוכבי:

זה מעניין שאתה לא בודק את החוזים של קרובי המשפחה שלך.

משה חנוכה:

אני בודק ,אני כן בודק תנוח דעתך ,ואני אומר לך שנגמרה
החגיגה.

אתי ברייטברט:

חברים נעבור לשאילתה הבאה של חברת המועצה אביבה גוטרמן
מיום ה  . 31.5.20 -שאילתה ראשונה ,מה היו הקריטריונים לקבלת
ילדים לשמרטפייה שפעלה בתקופת הקורונה? האם כל הילדים
היו מהעיר הוד השרון? התשובה :השמרטפייה פעלה לילדים
וילדות בגילאי שנתיים וחצי עד  , 10היו רשומים  70ילדים
וילדות ,מתוכם  7שאינם גרים בהו ד השרון ,שקיבלו אישור
מכיוון שעבדו בקופת חולים פה בעיר ,וזאת במטרה לאפשר
המשך שירות רציף לתושבות ולתושבי העיר .אפשר להמשיך?
נעבור לשאילתה הבאה .מאיזה סעיף תקציבי תוקצבו קרטיבים
ומסכות שחולקו על ידי ראש העיר ,ופורסמה כמתנה שחילק
לילדים? מה הייתה העלות הכולל ת? (תשובה) :חולקו 15,000
ארטיקים לכלל מסגרות החינוך ,בעלות של  ₪ 17,000מתוכם
 ₪ 11,000מתקציב מנכ"ל ו  ₪ 6,000 -מתקציב חינוך .נמשיך?

אמיר כוכבי:

שאלה אביבה?

אביבה גוטרמן:

תראה מפריע לי זה לא ההיבט הכספי ,מפריע לי דווקא
ההתנהלות האישית שלך .ואני אגיד לך במה .דווקא בגלל שאתה
תמיד היית זה שהצקת והערת על ראש העיר הקודם ,איך הוא כל
הזמן מצטלם ,איך כל הזמן הוא זה ,ואתה אמרת אני זוכרת
משפט שלך ,דווקא אהבתי אותו בזמנו ,אמרת כן אני גם מאוד
חשוב לי שלא יהיו גם המתנות הקטנות .כשהוא אמר זה כלום,
זה היה דבר קטן .ואתה אמר ת לו ,לא חשוב אצלי לא יהיה גם
מתנות קטנות .בגלל זה אני מעירה על זה .הרי זה באמת תקציב
קטן ,וזה לילדים שלנו.

אמיר כוכבי:

בגלל חום ,שיא חום וחזרה ללימודים ,ואני מתעלם מהעובדה
שאת כותבת זה פורסם כמתנה שחילקתי -

אביבה גוטרמן:

אתה צריך לחשוב יותר ,סליחה תן לי לסיים -

אמיר כוכבי:

איפה היה הפרסום הזה?

אביבה גוטרמן:

אמיר ,היה פרסום ,איך אני יודעת את זה?

אמיר כוכבי:

היה פרסום על המהלך ,אבל למה -
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אביבה גוטרמן:

היה פרסום ,היה פרסום.

אמיר כוכבי:

איפה היה פרסום שזה חולק כמתנה ?

אביבה גוטרמן:

אנשים ידעו את זה ,הילדים באו הביתה סיפרו .תשמע אמיר אני
רק רוצה שתהיה מודע לזה ,שרואים את זה .כמו שאתה ראית
את ההתנהלות הזו אצל ראש העיר הקודם ,תעשה פעמיים
חשיבה לפני שגם אתה עושה .שלא יגידו שגם אני עושה אותו
דבר .בגלל זה הערתי .הארטיקים לילדים גם הנכדים שלי קיבלו,
אין לי בעיה .א בל באמת ,כאילו לא הקטע הכספי .אני בכוונה
התרעתי כדי להבא ,זה הכול .קצת יותר חשיבה בעניין הזה.

אמיר כוכבי:

טוב.

אביבה גוטרמן:

בסדר אמיר? זו הכוונה שלי.

חיים שאבי:

 ...לא נותנים ארטיקים?

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף -

אביבה גוטרמן:

אני חושבת שהוא הבין למה ה תכוונתי ,אל תרד לרזולוציות
הקטנות ,גם אני לא נכנסת לזה.

חיים שאבי:

לא הבנתי כאילו -

אביבה גוטרמן:

אני מדברת על הכלל ,אני מדברת על התנהגות כללית ,זה הכול.

יפעת קריב:

או שנותנים מתנות או שלא נותנים מתנות.

אביבה גוטרמן:

באמת נו.

חיים שאבי:

לקנות ארטיקים לילדים זה מתנה?

יגאל שמעון:

לא ,זה לא מתנה.

אביבה גוטרמן:

אתה יודע גם תמונה להצטלם ,ועל זה הערנו ,רגע ,רגע ,אם כבר
אתה מדבר -

משה חנוכה:

אביבה עצם העובדה שיגאל וחיים מגנים עליו ,זה אומר הכול.

אביבה גוטרמן:

תמונה להצטלם עם ילדי הגן ולתת לכל ההורים -

יגאל שמעון:

מה יש להגן?

אביבה גוטרמן:

כל ילדי הגן כל שנה מצטלמים -

משה חנוכה:

 ...תאמין לי הסנגורים הכי טובים...

יגאל שמעון:

אני רוצה להגיד לך משהו ,לא בגלל זה אתה לא תחלק ארטיקים.
אני מזהיר אותך .אתה תחלק ארטיקים כל פעם שיש שרב ,תיתן
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לילדים ארטיקים באופן חו פשי ,זה לא מתנה ארטיק.
אמיר כוכבי:

אני לא מתחייב.

משה חנוכה:

כל הכבוד יגאל ,קיבלת עוד  10נקודות אצל ראש העיר.

אתי ברייטברט:

נעבור לסדר היום .חברים ,אנחנו נעבור לסדר היום -

אביבה גוטרמן:

אני לא התייחסתי לארטיקים ,אני התייחסתי להתנהלות .ואני
חושבת שמי שרצ ה להבין יבין ,מי שלא רוצה להבין ומדבר לא
לעניין ,זה גם בסדר.

אתי ברייטברט:

אביבה תודה -

יגאל שמעון:

שנייה ,שנייה -

אביבה גוטרמן:

יגאל ,יגאל -

יגאל שמעון:

גם הייתה תקופה שלנו -

אביבה גוטרמן:

ראש העיר הקודם -

יגאל שמעון:

חילקנו ,חילקנו -

אביבה גוטרמן:

תקשיב טוב ,זה לא בסדר.

יגאל שמעון:

בנדנות ,אז מה?

אמיר כוכבי:

יגאל.

יגאל שמעון:

זה מתנה?

אביבה גוטרמן:

זה לא בסדר ,זה לא בסדר.

יגאל שמעון:

איזה מתנה? ארטיק לילדים  -צריך לתת

אביבה גוטרמן:

לא ,זה לא בסדר.

יגאל שמעון:

מה זה קשור?

אביבה גוטרמן:

זה לא בסדר .ו הערנו גם על הדברים האלה.

אתי ברייטברט:

חברים אין דיון בזה ,אנחנו נמשיך לסעיף הבא בסדר היום.
(מדברים יחד)

משה חנוכה:

אביבה בלהט הארטיקים לא עניתם על המסכות כמה הם עלו -

אמיר כוכבי:

איזה מסכות?

אתי ברייטברט:

אבל זה לא הועלה כשאילתה.

משה חנוכה:

זה רשום בשאילתה גבירתי .רשום מאיזה סעיף קרטיבים
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ומסכות שחולקו על ידי העירייה.
אתי ברייטברט:

הוא ענה לך שהכול מאותו סעיף ,הכול מאותו סעיף.

משה חנוכה:

איפה רשום המסכות?

אמיר כוכבי:

איזה מסכות? איזה מסכות?

משה חנוכה:

 ...רשום מסכות( .מדברים יחד)

אמיר כוכבי:

העי רייה לא חילקה מסכות ממותגות ,העירייה עשתה לעובדי
העירייה מסכות ממותגות.

אתי ברייטברט:

נמשיך -

משה חנוכה:

זאת אומרת אין לאנשים פרטיים מסכות ממותגות של העירייה.

אמיר כוכבי:

רק אם הם קיבלו את זה במתנה מקורבי משפחה שעובדים
בעירייה.

.2

אישור הסכם הקצרה – נו ער עובד רחוב השיקמים.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,אישור הסכם הקצאה נוער עובד רחוב
השיקמים .אישור מועצת העיר להסכם הקצאה ותוספת למבנה
קיים בין עיריית הוד השרון לבין עמותת ה ה סתדרות הנוער
העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים החדשה  ,בנוגע לנכס
עירוני ברח וב השי קמים הידוע גם כחלקה  596בגוש , 6455
בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות .מצורף לכם נספח
א' חוות דעת משפטית ,וחברי מועצת העיר מצורפת טיוטת
הסכם .הצעת ההחלטה הייתה :מועצת העיר מאשרת את
התקשרות העיר י יה בהסכם הקצאה ותוספת למבנה קיים  ,בין
עיריית הוד השרון לבין עמותת הסתדרות הנוער העובד והלומד ,
בנוגע לנכס עירוני ברח' השיקמים הידוע גם כחלקה  596בגוש
 , 6455בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות .איילת -

אמיר כוכבי:

כאן ליד השולחן לשאלות אם יש.

אתי ברייטברט:

אם יש שאלות.

יגאל שמעון:

יש לי שאלה כן .איילת ,היה בזמנו משפט ,התנהל משפט עם
השכנים שם בזמנו .האם נלקח בחשבון כל ה -

איילת לרר:

כן ,קודם כל חשוב לציין שעצם ההקצאה כבר אושרה על ידי
המועצה.
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משה חנוכה:

מתי היא אושרה?

איילת לרר:

ב . 2017 -

משה חנוכה:

קדנציה קודמת.

איילת לרר:

קדנציה קודמת כן.

רינה שבתאי :

זה כתוב . 2 017

איילת לרר:

כתוב לכם בחוות דעת.

רינה שבתאי:

כתוב הכול ,כתוב.

איילת לרר:

במהלך הליך ההקצאה אנחנו קיימנו שיח ,אנחנו פרסמנו תהליך
להתנגדות ,אנחנו שמענו גם את השכנים המתנגדים ,ראינו את
פסק הדין .הכנסנו גם בהמלצה וגם בהסכם ההקצאה
התחייבויות של הנוער העוב ד ,לגבי הנושא של השימוש,
שכוללות מדרג של הפעילות ,איך לווסת את כמות התלמידים על
מנת להקל על התושבים שנמצאים בסביבה.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? אז אני מעלה להצבעה את אישור הסכם
ההקצאה -

משה חנוכה:

לא ,רגע ,רגע ,אני קודם כל רוצה להגיד כל הכבוד אמיר ע ל זה
שאתה ממשיך גם פה את דרכו של חי אדיב ,שהתחיל את התהלך
הזה ב . 2017 -

אמיר כוכבי:

תשמע  15שנים של הבטחות לקח לו ,הוא לא הצליח לבנות,
מסכן .שנה אחת ותראה מה זה.

משה חנוכה:

עדיין לא בנית ,אתה קודם כל מביא את זה למועצה ,וכמו
שאיילת אמרה זה -

אמיר כוכבי:

אתה יכול להתנגד.

משה חנוכה:

לא ,אני לא אתנגד ,אני רציתי רק לברך אותך על כך שאתה
ממשיך את דרכו של חי אדיב .אנחנו ראינו אז ,ואנחנו שמחים
שאתה רואה גם היום חשיבות בפעילותם של תנועות הנוער,
וחיזוק הפעילות הזאת בעיר .ואני מקווה שבאמת ההצהרות
והדיונים הארוכים ,יש הרבה הליכים בירוקרטיים סביב המבנה
הזה ,יגיעו סוף סוף למימוש התוכנית היפה שעשינו שם .כמובן
שאנחנו נצביע בעד.

אביבה גוטרמן:

רגע שאלה -
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אמיר כוכבי:

רק איזה תכנית יפה עשיתם?

אביבה גוטרמן:

אנחנו בונים את זה?

אמיר כוכבי:

כי אין תכנית ,עשו אותה עכשיו.

אביבה ג וטרמן:

התקציב הוא שלנו?

דוברת:

כן.

אביבה גוטרמן:

לא של הנוער העובד?

משה חנוכה:

איילת אמרה שב  2017 -המועצה כבר אישרה -

אמיר כוכבי:

אישרה הקצאה ,לא אישרה תכנית ולא אישרה תקציבים.

משה חנוכה:

אז מה אנחנו מאשרים עכשיו איילת?

איילת לרר:

נכון ,במהלך השנתיים ה אלה -

משה חנוכה:

מה אנחנו מאשרים עכשיו אמיר אתה יודע?

אמיר כוכבי:

אתה עכשיו מאשר את ההקצאה.

משה חנוכה:

הקצאה שאושרה ב . 2017 -

אמיר כוכבי:

זה נכון.

משה חנוכה:

אז אתה לא עושה שום דבר ,בסך הכול המשכת את ההקצאה
שאישרנו מהקדנציה הקודמת.

אמיר כוכבי:

לא ,בזמן הזה בשנה וחצי האחרונות עשינו תכנית גם לקומה
השנייה ,גם לשיפוץ של המבנה למטה ,גם הפנינו לשם תקציבים,
וגם מצאנו פתרון לתנועת הנוער לתקופת הביניים .כרגע אם אני
זוכר נכון אנחנו בכלל בהמתנה סופית למשהו שהם אמורים
להביא.

משה חנוכה:

גם אז המתנו לכל מיני דברים -

יפעת קריב:

אפשר לפרט את כל מה שאמרת?

משה חנוכה:

זה אבל ...יפה מאוד.

יפעת קריב:

כאילו מה התכנון שעשיתם למטה ,לפני שאנחנו מאשרים את
ההקצאה .מה הפרטים שכאילו הרגע ראש העיר דיבר עליהם,
שנעשו בתקופה החדשה שלא נעשו ב . 2017 -

אמיר כוכבי:

בעיקרון אישרת את זה כבר בישיבת התקציב -

יפעת קריב:

בסדר ,רק את ה -
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אמיר כוכבי:

כשדיברנו על הפיתוח -

יפעת קריב:

לא בטוחה שאני אישרתי את זה בישיבת תקציב .אני רוצה
לשמוע רגע אחד עכשיו ,כדי לאשר את זה .את יכולה לתת את
הפירוט מה השינויים שעשו למטה?

איילת לרר:

במקביל להליך בשנת  2017א ושר עצם ההקצאה של השטח של
הקומה השנייה מעל המבנה הקיים.

יפעת קריב:

את זה אנחנו זוכרים כן.

איילת לרר:

במהלך השנתיים האלה נעשה תכנון של המבנה תוספת של קומה
שנייה ,נדרשו מבחינת הנגשה ,נדרש לייצר גרם מדרגות ,מעלית,
תהיה הנגשה גם של הקומה הראשונה ,ופיתוח סביב תי.

יפעת קריב:

כאילו בעצם הנגשה ופיתוח סביבתי -

משה חנוכה:

יפעת בגדול ההחלטה הזאת זה החלטה של רציפות שלטונית.

יפעת קריב:

אמרתי של . 2017

משה חנוכה:

- 2017

אמיר כוכבי:

אחלה רציפות 17 ,שנה של רציפות.

איילת לרר:

השינוי הגדול היה ש -

יפעת קריב:

 ...מה השינו י הגדול?

איילת לרר:

בהתחלה ההמלצה של הצוות הייתה שאנחנו ניתן כסף לנוער
העובד ,והם יהיו אלה שיבצעו את ההקמה של המבנה .ובסופו
של דבר הוחלט שבעצם העירייה היא זאת שתקים את זה,
תוודא ,ככה היא תוכל לפקח על העבודה ,אבל תוודא שהעבודה
מתבצעת.

משה חנוכה:

אז ההבדל הוא שבמקום שאנחנו ניתן את הכסף לנוער העובד
והם יבנו ,אנחנו נבנה ,זה עניין טכני -

נאור שירי:

בקיצור תן את הקרדיט כבר...

איילת לרר:

זה לא כל כך טכני ...,תכנון ופיתוח.

אמיר כוכבי:

בגדול ההבדל הוא בין  15שנה של מריחה לשנה וחצי של התחלת
ביצוע -

משה חנוכה:

אבל אתה  15שנה חבר מועצה לא אני.

אמיר כוכבי:

אבל אני אגיד לך עוד פעם אתה יודע איך זה -
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משה חנוכה:

היית סגן ראש העיר.

אמיר כוכבי:

אתה יודע מה ההבדל בין עכבר לעטלף? יחסי ציבור.

משה חנוכה:

לא ,אני יודע מה ההבדל בין עכבר לאוגר .בין עכבר לאוגר אתה
יודע מה ההבדל ?

יגאל שמעון:

יש לי שאלה -

משה חנוכה:

לא עטלף ,אוגר.

אמיר כוכבי:

עטלף עם כנפיים.

יגאל שמעון:

יש לי שאלה אמיר -

משה חנוכה:

אוגר מה יש לך.

יגאל שמעון:

האם לקחתם בחשבון שאנחנו נקבל את בית הנערה ,והייתה
כוונה להעביר את הנוער העובד לבית הנערה בכלל? כי אני חו שב
שהמקום כמו שהוא היום בפינת הרחובות אין חנייה -

אמיר כוכבי:

אני אגיד חלק מהתהליך שעשינו היה גם לנתח את העיר עם
אחוזי הבנייה שמתוכננים ,תכניות הבנייה המאושרות ,וההבנה
שאנחנו נצטרך בכל מקרה עוד כן ,וההבנה היא שה ק ן רמתיים
כפי שהוא היום עם כמות התלמידים שיש בו .כבר התחלנו בזה,
יש קן הציפורים שהתחיל לפעול כרגע בבית ספר רבין ,פועל כבר
שנה שלמה ,יכול להיות שהפעילות שם תתרחב והבינוי באזורים
הרלוונטיים יתקדם ,אז גם הלחץ וכמות הילדים שנמצאים
בפעילות ב ק ן רמתיים תרד ,ואז בעצם הקומה השנייה מאפשרת
להם לעשות את זה באופן הרבה יותר מסודר .לבית הנערה יש
לנו תכניות אחרות ,יש לנו על זה דיון מליאה בקרוב.

משה חנוכה:

בקיצור החלטה מעולה ,אני שמח שאתה ממשיך את התהליך מ -
 , 2017אנחנו נצביע בעד.

רינה שבתאי:

נאמר  3פעמים הבנו.

א ת י ברייטברט:

בואו נמשיך .אפשר להעלות את זה להצבעה? מי ב עד אישור
ההתקשרות בהסכם הקצאה?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד? תודה רבה .נמשיך לסעיף הבא -
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====================================================
הצבעה :אישור הסכם הקצאה – נוער עובד רח' השקמים
 15בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי  ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,כנרת אלישע כהן,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,משה
חנוכה
החלטה מס'42/20
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העיריה בהסכם הקצאה ותוספת למבנה קיים בין עיריית הוד
השרון לבין עמותת הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים החדשה (ע.ר
 )580297075בנוגע לנכס עירוני ברח' השיקמים הידוע גם כחלקה  596בגוש  ,6455בהתאם להוראות
סעיף  188לפקודת העיריות.
====================================================
יפעת קריב:

לא  ,רק שאלה לפני הסעיף הבא ,אני רק רוצה שאלה אחת לגבי
השאילתות ,שיש פה משהו לא מדויק ,ופשוט תושבים שואלים
שאלה .האם זה נכון שהוד השרון אמרתם עשתה רק מסכות
לעובדי העירייה ,ולא חילקה מסכות לתושבים בשום צורה
שהיא ,ולא עשתה מסכות לתושבים?

אמיר כוכבי:

לא ,מה שהו א שאל זה שאלה שחיברה את זה לקרטיבים.
למסכות שנעשו אז היו מסכות -

יפעת קריב:

אבל יש מסכות שעיריית הוד השרון עשתה וחילקה לתושבים
מתנות?

אמיר כוכבי:

לא ,יש מסכות שנעשו עכשיו לקראת שבוע הגאווה ,זה לא קשור
למסכות שנעשו אז.

כנרת א .כהן:

זה לא חולק בכלל.

אמיר כוכבי:

יכול להיות שזה חולק בפתיחה של התערוכה.

יפעת קריב:

זאת אומרת שעדיין כן חולקו מסכות שנחשבות מתנה -

כנרת א .כהן:

לא ,זה לא עדיין.

אתי ברייטברט:

אנחנו נמשיך -

כנרת א .כהן:

בואו נדייק.

אמיר כוכבי:

כדאי שתהיו מדויקים בשאלות שלכם .אם חיברת את זה
לקרטיבי ם ,אז דיברת על התקופה ההיא.

משה חנוכה:

אביבה שאלה שאלה ,מאיזה סעיף תקציבי תוקצבו קרטיבים
ומסכות וחולקו על ידי ראש העירייה.
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אמיר כוכבי:

אז שהיא תשאל לאיזה מסכות.

כנרת א .כהן:

אז לא חולקו על ידי ראש העירייה מסכות ,קודם כל רק לצורך
העניין.

משה חנוכה:

חולק ו על ידי כנרת.

כנרת א .כהן:

שנייה ,גם לא על ידי ,אתה היית איתי?

משה חנוכה:

לא.

כנרת א .כהן:

אז בוא אתה רוצה תשובה ,או שאתה רוצה לענות?

משה חנוכה:

תשובה.

כנרת א .כהן:

רוצה תשובה אז תקשיב היטב ,אנחנו פתחנו את שבוע הגאווה,
הבאתי במיוחד גם עבורך ,גם עבור אביבה ,לכל חברי המועצה,
הכנו מראש ,במסגרת שבוע הגאווה הכנו מסכות .יש סבב
בפארקים ,הולך להיות פיקניקים ,יש כל מיני תכניות במסגרת
התוכניות .מי שיגיע אנחנו רוצים להקצות לו מסכה.

יפעת קריב:

כנראה שלא תביני אותנו לא נכון ,הרעיון מהמם ,בואו נחלק
לכולם כל הזמן -

כנרת א .כהן:

אבל אף אחד לא חילק ,בואו.

יפעת קריב:

רק שאלנו מאיזה תקציב מחלקים מסכות חינם לתושבים .אין
לנו בעיה ,תחלקו כמה מתנות שאתם רוצים -

רינה שבתאי:

אבל לא מחלקים מסכות חינם לתושבים ...את סתם מטעה.

נאור שירי:

את לא מקשיבה.

נדב דואני:

יפעת זה לבריאו ת הציבור.

יפעת קריב:

אז אפשר עכשיו לענות מאיזה תקציב יחולקו מסכות -

נאור שירי:

אבל ענו לך.

יפעת קריב:

לתושבים השבוע? מאיזה תקציב?

נאור שירי:

אבל לא חולקו.

יפעת קריב:

אבל מחולקים השבוע ,כנרת אומרת לך.

נאור שירי:

זה לא השאילתה שהגשתם.

יפעת קריב:

זה כן.

נאור שירי:

לא ,זה לא.
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כנרת א .כהן:

אני אומרת שהם יחולקו ,הם טרם חולקו.

יפעת קריב:

אז אם יש תושבים ששולחים תמונה -

משה חנוכה:

ומי ייצר את זה סטודיו עינהר או הסטודיו הזוכה במכרז?

כנרת א .כהן:

סטודיו שלי ,אני עיצבתי את זה.

יפעת קריב:

התושבים שולחים תמונה עם מסכת שחולקו על ידי העירייה.

אמיר כוכבי:

יאללה -

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך ,סעיף  3בהזמנה -

יפעת קריב:

 ...ואנשים מקשיבים ועונים שראש העיר אמר שהוא לא מחלק
מסכות.

אתי ברייטברט:

יפעת ,יפעת ,שאילתות זה שאלה תשובה ,אין דיון.

כנרת א .כהן:

אתם לא רוצים שהת ושבים יקבלו קנסות.

יפעת קריב:

חבר'ה זה רעיון מקסים...

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא .חברים ,סעיף הבא -

רינה שבתאי:

יש לנו מליאה עם נושאים כבדי משקל .יש לנו מליאה -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

הם יחולקו אבל לא הייתה שאילתה ,היא התייחסה למסכות
שחולקו ,הם יחולקו .

יפעת קריב:

נו אז רק מאיזה תקציב.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך.

אמיר כוכבי:

יפעת שואלת ברצינות -

רינה שבתאי:

יש לנו מליאה עם נושאים כבדי משקל ,ואתם מבזבזים את כל
האנרגיה.

יפעת קריב:

לחלק מסכות -

רינה שבתאי:

אף אחד לא חילק מסכות ,אמרו לך את זה  4פעמים.

מש ה חנוכה:

יחלקו ,יש מסכות ממותגות של העירייה.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

יפעת קריב:

רינה את יכולה להיות עיוורת ,אבל...

כנרת א .כהן:

זה סוג של מיתוג שלנו -

31

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

נאור שירי:

זה לא המסכות ,כי הם לא חולקו -

רינה שבתאי:

אני לא עיוורת ...שאני רואה טוב.

נאור שירי:

כי הם לא חולקו .

כנרת א .כהן:

אני לא מבינה מה לא בסדר עם זה.

יפעת קריב:

מחולקים השבוע.

נאור שירי:

לא ,אז איך את שאלת שאילתה על מה על העתיד?

יפעת קריב:

אבל הנה אני שולחת לכם תמונה -

נאור שירי:

יאללה תשלחי.

כנרת א .כהן:

במסגרת האירועים שיהיו השבוע -

אתי בר ייטברט:

בואו נמשיך -

כנרת א .כהן:

אירוע מרכזי ביום שישי ,אתם מוזמנים.

משה חנוכה:

הם מנסים להסתיר ,הם מנסים להסתיר את תקציב המסכות -

כנרת א .כהן:

מי מנסה להסתיר ,הבאנו לך מסכה ,מי רוצה להסתיר? מה
מסתירים? המסכה פה בבקשה .איפה מסתיר?

אתי ברייטברט:

אנחנו ממש יכים ,זה לא עלה בסדר היום

כנרת א .כהן:

תשאל שאילתה אני אגיד לך כמה זה עלה.

אתי ברייטברט:

זה לא עלה בשאילתה.

משה חנוכה:

אבל זה עלה ,אתי רשום פה.

אתי ברייטברט:

אבל זה לא עלה בנוגע למסכות האלה .כי כשהגישו את השאילתה
זה היה עוד לפני שחולקו המסכות האלה .בוא ו נמשיך -

יפעת קריב:

אבל תסתכלי בקבוצה של חברי מועצת העיר ,שגם את חברה בה,
שלחתי לכם תמונה של תושב מחלק מסכה -

נאור שירי:

זה עכשיו מישהו שיצא החוצה וצילם את עצמו.

אביבה גוטרמן:

מה שאני מציעה ,היות שאם לא תעלו מאיפה יצא התקציב של
המסכות האלה זה יעלה בשאילת ה הבאה ,יותר פשוט לענות
מאיזה תקציב ונגמר הסיפור.

אמיר כוכבי:

אבל אני כבר אמרתי -

אביבה גוטרמן:

אבל הם יעלו את זה בשאילתה החדשה.

אמיר כוכבי:

אבל אני כבר אמרתי -
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אביבה גוטרמן:

זה ,זה ,המסכות האלה -

נאור שירי:

אבל אמרו ,זה ,זה ,אמרו.

אביבה גוטרמן:

על זה א ת שואלת? יפה .אז זה ,היא שואלת עכשיו על אלה.

אמיר כוכבי:

אז אמרתי נבדוק את זה ונעדכן.

יפעת קריב:

זאת כל השאלה.

אביבה גוטרמן:

זה הכול.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

בשביל מה עוד שאילתה?

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים לסדר היום -

אמיר כוכבי:

אמרתי נבדוק ונעדכן .

.3

אישור הסכם חכירה מתוקן – אדירים ואחרים רחוב הזקיף.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך .נעבור לסעיף  , 3אישור הסכם חכירה מתוקן אדירים
ואחרים רחוב הזקיף .מועצת העיר מתבקשת לאשר את
התקשרות העירייה בהסכם חכירה מתוקן בין עיריית הוד השרון
לבין אדירים ,תבור שניידר בניין והשקעות בע"מ ואחרים ,בנוגע
לנכס ברחוב הזקיף הידוע גם כחלקה  252בגוש . 6412

אמיר כוכבי:

חבר'ה זה לא סקסי כמו מסכות ,אבל נושא חשוב.

אתי ברייטברט:

בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות .בבקשה איילת.

איילת לרר:

טוב אנחנו מביאים לאישורכם לבקשת משרד הפני ם פעם נוספת,
הסכם שאושר על ידכם על ידי מועצת העיר בשנת  . 2009מדובר
בתוכנית שאישרה ,שקבעה שה -

מאיר חלוואני:

משה היית שם?

אמיר כוכבי:

הוא לא היה אבל הוא שמח שממשיכים החלטות שלטונית .זה
חשוב ליציבות תדע לך.

איילת לרר:

מדובר במבנה שנבנה ברחוב הרצל פינת רחוב הזקיף ,שקבע
הפקעה למטרת דרך ואישרה להפקיע את תת הקרקע ולהחכיר
אותו לבניין שנבנה על החלקה ,על מנת שישמש כמסעה וחניות
לתושבי הבניין .בהתאם לתב"ע הזאת נערך הסכם ,שאושר על
ידכם כאמור ב  . 2009 -משרד הפנים בהתחלה לא אישר את
ההסכם ,הוא טען שהתחייבות כזאתי אין מקומ ה בתב"ע ,והיא
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לא בסמכות הוועדה המקומית .קיימנו דיונים מאוד ארוכים,
התחלפו בעלי התפקידים .בסופו של דבר אושר ההסכם .משרד
הפנים ביקש מספר תיקונים בהסכם שאנחנו ביצענו אותם.
ולמעשה אנחנו מביאים את ההסכם פעם נוספת לאישורכם.
יגאל שמעון:

בעצם מה אנחנו צריכים -

אב יבה גוטרמן:

אני לא הבנתי את ההפקעה הזאת ,אני לא הבנתי למה היא
משמשת ,אני רוצה הסבר רק תגידי לי.

איילת לרר:

אוקיי ,רחוב הרצל יש -

אמיר כוכבי:

הבניין הכפול.

איילת לרר:

הבנייה הכפול שנבנה יש הפקעה לדרך ,איפה שיש מדרכה רחבה.

אביבה גוטרמן:

נכון.

איילת לרר:

בצד של הרצל .מתחת לדרך בשטח התת קרקעי ממשיך החניון
של הבניין ,הוא נמצא גם מתחת לאותם  2מטר שהופקעו ,זה
הכול .עכשיו מכיוון שזה מתחת לדרך בהפקעה ,היא אורכית,
היא לא מחולקת על מנת לאפשר שימוש בתת הקרקע נדרש
הסכם חכירה.

חיים שאבי:

זה היה בהיתר?

איילת לרר:

לט ובת הבניין.

יפעת קריב:

שימוש מה?

איילת לרר:

לטובת הבניין .זה נקבע בתוכנית ,זה אושר בתוכנית ,זה נקבע
בתוכנית.

יפעת קריב:

אז למה אנחנו בעצם מעלים את זה פעם שנייה? זה כבר עלה
פעם.

איילת לרר:

נכון ,משרד הפנים -

יפעת קריב:

זה נורא משמעותי להבין למה זה עולה פעם שנייה.

איילת לרר:

אז הסברתי ואני אסביר אני ארחיב שוב.

יפעת קריב:

כן ,אנחנו רוצים להבין למה זה עולה פעם שנייה ,זה משמעותי

איילת לרר:

משרד הפנים -

חיים שאבי:

היא אומרת משרד הפנים לא אישר.

איילת לרר:

אחרי שזה אושר במועצת העיר ,הועבר ההסכם לאישור משרד
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הפנים .משרד הפנים בהתחלה לא אישר את ההסכם.
יפעת קריב:

על מה? על איזה סעיף הוא לא אישר את זה?

איילת לרר:

הטענה שלו הייתה שהוראה כזאתי בהסכם שמחכירה את תת
הקרקע ,איננה בסמכות ועדה מקומית .הוועדה המקומית לא
הסכימה לטענה הזאת ,הם טענו שהיא לא נכונה .הוגשו חו ות
דעת של יועצים משפטיים מטעם הוועדה לתכנון ובנייה שלנו,
התקיימו דיונים ,בעלי התפקידים התחלפו ,התחלף היועץ
המשפטי ,ובסופו של דבר הם השתכנעו הם אישרו את זה ,הם
ביקשו שאנחנו נכניס מספר תיקונים להסכם ,שהתייחסו לנושא
של להדגיש במפורש שלא ניתן יהיה לעשות שימוש נוסף בשטח
הזה ,אלא זה רק ישמש לחנייה כפי שקבעה התב"ע .הם ביקשו
שאנחנו נסדיר באותה הזדמנות גם זיקת הנאה ,שמשמשת למעבר
בחלקה הזאתי .אנחנו הכנסנו את התיקונים .משרד הפנים באופן
חריג אישר את התיקונים עוד לפני שהבאנו את זה לכאן ,על מנת
שלא יהיה כאן פינג פונג -

י פעת קריב:

היו התנגדויות של תושבים או התנגדויות של אזרחים בנושא
הזה?

איילת לרר:

המבנה קיים.

יפעת קריב:

לא ,התנגדויות לחנייה .אני שואלת אם היו.

אביבה גוטרמן:

איך הם יתנגדו ,הם צריכים את זה.

רינה שבתאי:

זה שלהם.

יגאל שמעון:

קודם כל זה לא בתקופה שלנו.

אב יבה גוטרמן:

לא ,אבל גם למה שהם יתנגדו.

יגאל שמעון:

זה בתקופה הקודמת .מה שקרה יצאה תב"ע והיתר כאשר
החניון -

יפעת קריב:

אם משרד הפנים התנגד אני רוצה להבין למה משרד הפנים
התנגד.

יגאל שמעון:

רק שנייה -

אביבה גוטרמן:

הוא אמר שזה לא בסמכות ה -

יגאל שמעון:

החני ון של הבניין בגלל שהוא לא הספיק בתוכנית ,הוא היה יותר
קטן ,אז הם נתנו אפשרות לסיווג -
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חיים שאבי:

עשו מנהרה.

יגאל שמעון:

להיכנס מתחת למדרכה ,לשטח הציבורי שלנו.

רינה שבתאי:

לחלק לשטח הציבורי.

יגאל שמעון:

בדיוק .ואז בכדי שנאשר את זה צריך אישור ,כי אי אפשר לתת
מתחת .אפילו מתחת ,אז אישרנו את זה פה פעמיים במשרד
הפנים -

משה חנוכה:

 2009זה אתה היית לא יגאל?

יגאל שמעון:

לא ,זה בתקופה לפניי גם.

משה חנוכה:

אלמוג בורשטיין.

חיים שאבי:

פרלמן.

משה חנוכה:

ב  2009 -זה פרלמן? מה פתאום ב - 2003 -

יגאל שמעון:

לא ,אישרנו את זה ,אבל התב"ע יצאה לפני ,והאישור יצא לפני.

נאור שירי:

רציפות שלטונית.

יגאל שמעון:

כן.

אביבה גוטרמן:

רק שאלה לגבי -

יגאל שמעון:

גם פה תודה ל -

אביבה גוטרמן:

בדיקה שלא יהיה שימוש אחר לזה ,איך אנחנו אוכפים את זה?
זה רק בבנייה ,אם הם באים -

רן יקיר:

החניון קיים.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא מדובר על עכשיו ,אני מדברת שירצו אני יודעת ,לא
עכשיו עוד כמה שנים -

חיים שאבי:

את מבינה אבל מה זה?

אביבה גוטרמן:

ירצו משהו ,איך יש לנו בדיקה בזה שהם באים באישורי בנייה
ודברים כאלה ,זה רשום -

איילת לרר:

יש לנו את חוזה החכירה שייר שם בטאבו.

אביבה גוטרמן:

בבנייה ,בסדר ,בסדר.

יגאל שמעון:

זה יירשם בטאבו.

משה חנוכה:

היא הבינה חיים ,היא הבינה ,היא הבינה -

חיים שאבי:

לפי השאלה היא לא הבינה.

36

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

משה חנוכה:

היא הבינה ,אל תדאג לה.

אביבה גוטרמן:

לא הבנתי? הבנתי מאוד.

משה חנוכה:

היא יכולה גם ללמד אותך.

אביבה גוטרמן:

מה ששאלתי זה האם יש לנו אכיפה במקרה שירצו לעשות
שינויים.

חיים שאבי:

לא יכולים לעשות שום דבר .החניון קיים -

אביבה גוטרמן:

אני יודע מה יהיה שם?

חיים שאבי:

אבל זה חניון קיים.

אביבה גוטרמן:

ואם ירצו להרוס ,לא יודעת ,מאיפה אני יודע ת .אני צריכה דבר
כזה שזה יהיה רשום ,וזה בסדר.

יגאל שמעון:

בעוד  200שנה שיעשו תמ"א  39ויהרסו את הבניין -

אביבה גוטרמן:

קיבלתי תשובה.

יגאל שמעון:

ואולי יחזירו -

אביבה גוטרמן:

קיבלנו תשובה ,הכול בסדר.

איילת לרר:

אביבה בתהליך הרישום עוד דרך שאנחנו מבטיחים -

משה חנוכה:

אל תדאג הכול בסדר.

איילת לרר:

בתהליך הרישום כל החלקה נרשמת על שמנו.

חיים שאבי:

אני בכלל לא דואג.

איילת לרר:

היא תירשם על שמנו ואז תת הקרקע תופקע.

חיים שאבי:

אם הייתם מבינים מה זה לא הייתם שואלים.

יפעת קריב:

אבל אם אנחנו לא נשאל ,איך נבין מ ה זה? תחשוב על ההיגיון.
אנחנו שואלים כדי להבין .אנחנו לא מצביעים...

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה חברים? מי בעד?

יגאל שמעון:

משה ,אתה מעיר הערות נקודות על נקודות .אני מקבל בישיבה
אחת נקודות מה שאתה שנתיים בקואליציה לא קיבלת נקודה
אחת ,אז אל תהיה לי עכ שיו -

אמיר כוכבי:

באיזה קואליציה?

משה חנוכה:

שנה פחות  7ימים.

אמיר כוכבי:

איזה קואליציה? גם הקודמת.
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יפעת קריב:

של איזה שנה.

אמיר כוכבי:

הלאה.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה שעיריית הוד השרון מאשרת את ההתקשרות
בהסכם חכירה מתוקן לבין חברת אדירים .מי בעד?

אמיר כוכבי:

אני רק אזכיר שזה תהליך דומה למה שעשינו בבן גמלא.

משה חנוכה:

ב . 1948 -

אמיר כוכבי:

ב  1948 -לא היית.

מאיר חלוואני:

רציפות שלטונית.

אתי ברייטברט:

מי בעד? כולם פה אחד?

יגאל שמעון:

פה אחד.

=========================================================
הצבעה :אישור הסכם חכירה מתוקן – אדירים ואחרים רח' הזקיף
 16בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,חיים שאבי,
יגאל שמעון ,משה חנוכה
החלטה מס' 43/20
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה בהסכם חכירה מתוקן בין עיריית הוד השרון לבין
אדירים (תבור – שניידר) בניין והשקעות בע"מ ואחרים בנוגע לנכס ברח' הזקיף הידוע גם כחלקה
 252בגוש  6412בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות.
=========================================================
.4

אישור שינוי בשכרו של גזבר העירייה.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .נעבור לסעיף  . 4אישור שינוי בשכרו של גזבר
העירייה .בישיבת מועצת העירייה  14/17אושרה העסקתו של
ה גזבר  ,על פי דירוג עובדי ם בכירים בשיעור של  85%משכר
מנכ"ל העירייה ,וזאת בהתאם לחוזר המיוחד של מנכ"ל משרד
הפנים מיום  , 12/02שקבע את שכרם של העובדים הסטטוטוריים
הבכירים שיעמוד על שיעור של בין  85%ל  . 95% -מועצת
העירייה מתבקשת לאשר את העלאת שכרו של גזבר העירייה מר
בנימין זיני ב  5% -כ ך שיעמוד על  90%משכר מנכ"ל .זה לפי חוזר
מנכ"ל  4/2011הוא מצורף לכם כנספח . 3

יפעת קריב:

יש לי שאלה ,לפני שאנחנו מתייחסים ...אני לא רוצה להתייחס
לעניינו של שכר הגזבר וכמובן שחוזר מנכ"ל משרד הפנים
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רלוונטי ,רק שאלה .האם היה איזה שהם שינויים בשכר בתקופת
הקורונ ה בעיריית הוד השרון? האם מישהו הוריד מהשכר?
הייתה איזה שהיא התייחסות לשכר בקורונה? בשכר של אלה
שיצאו לחל"ת יצאו לחל"ת והשכר של כולם נשאר זהה?
אמיר כוכבי:

לא הבנתי את השאלה.

יפעת קריב:

האם מישהו בעיריית הוד השרון הפחית את שכרו בתקופת
הקורונה ,כמו שעשו ברש ויות מקומיות אחרות? האם היה משהו
שנוגע לשכר שאתה רוצה לעדכן אותנו ,אם כבר מדברים על
שכר -

אמיר כוכבי:

הייתה הקפאה של העלאות שכר -

יפעת קריב:

של בכירים בעירייה?

אמיר כוכבי:

בשנה וחצי האחרונות.

יפעת קריב:

אז אם יש הקפאה של העלאות שכר ,אז איך זה לא נכנס פני מה?

אמיר כוכבי:

כי אנחנו עכשיו מאחר ולהבדיל מעובדים שאינם סטטוטוריים,
שלהם ניתן במידה מסוימת על פי משרד הפנים לתת
רטרואקטיבי ,לעובדים בכירים יש שם .ומשך הזמן שעבר
מהתקופה שהם היו אמורים לקבל את העלאה הזאת ,בעיניי
מצדיק לשחרר להם את ההעלאה הזאת ,שמגיעה להם  ,אני לא
רואה מניעה בעניין.

יגאל שמעון:

אבל למה רק ,אם מותר לו עד  , 95%למה רק ? 5%

אמיר כוכבי:

משרד הפנים קובע את המדרגות ,זאת המדרגה שהוא זכאי לה -

משה חנוכה:

בזמן כזה להעלות שכר ברשויות מקומיות -

יגאל שמעון:

זה לא קשור -

אביבה גוטרמן:

אבל זה לפי תנאי הח וזה שנחתם איתו -

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אני אומר עוד פעם ,זה לא -

כנרת א .כהן:

אתה עורך דין ,אתה יודע שהסכמים צריך לכבד.

יפעת קריב:

אנחנו רק רוצים לדע ת אם בתקופת הקורונה יש איזה שהן
השלכות בעיריית הוד השרון כמו שיש רשויות מקומיות אחרות.
כל הרשויות בארץ הצטמצמו -

אמיר כוכבי:

לא כל הרשויות בארץ הצטמצמו.
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יפעת קריב:

ראשי העירייה הורידו לעצמם  10%מהשכר ,סגני ראש עיר -

יגאל שמעון:

אבל אין קשר לתנאי השכר.

יפעת קריב:

שאלתי בהוד השרון ,אם מדברים על שכר עובדים ,בואו נעלה את
הנושא של השכר בעקבות הקורונה ,זה מה ש ביקשתי תשובה.

אמיר כוכבי:

אנחנו נעלה דיון של השכר גם של עובדים וגם של נבחרים
לקראת סוף השנה ,כשהמשמעויות של הקורונה יהיו ברורות
לחלוטין מבחינה תקציבית לעירייה.

יפעת קריב:

כולם פעלו בזמן אמת אתה יודע ,לא בדיעבד.

אמיר כוכבי:

לא.

יפעת קריב:

רוב הרשויות המ קומית בארץ -

אמיר כוכבי:

היו  4ראשי זה -

יפעת קריב:

אם אתם רוצים נשלח לכם את זה גם בוואטסאפ של הקבוצה.

אמיר כוכבי:

 3מתוכם עם פנסיה תקציבית מהצבא ,שהיה עדיף למדינה שהם
היו מוותרים עליה ולא על ה  10% -מהשכר -

יפעת קריב:

אל תזלזל ,אל תזלזל.

אמיר כוכבי:

אני ל א מזלזל ,אבל כמו שאת מעלה ,גם לי מותר לעלות.

יפעת קריב:

זה לא נעים להיות מובטלים בטח בתקופה כזאת בטח בהוד
השרון שכמות ה מבוטלים מאוד מאוד גדולה -

אמיר כוכבי:

יפעת -

יפעת קריב:

בוודאי אם רשות מקומית מוותרת על  10%מהשכר זה מקובל.

אמיר כוכבי:

מאיפה את מבססת את כמות המובטלים? בואי ,צריך קצת
להיזהר עם פופוליזם ,א' גם עובדי עירייה -

יפעת קריב:

זה פופוליזם? כל המדינה.

משה חנוכה:

פופוליזם? אתם רואים מה קורה בחוץ.

אמיר כוכבי:

אם תיתנו לי לענות אני אגיד לך למה.

נאור שירי:

הכל בשלוף כאילו -

אמיר כוכבי:

עזוב ,מילא זה.

משה חנוכה:

אין מובטלים ,תגיד לי איפה אתם חיים?

יפעת קריב:

 ...איפה אתה חי?

(מדברים יחד)
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משה חנוכה:

אתם יוצאים מהמשרד לפעמים? אתם רואים מה קורה ברחוב?

אמיר כוכבי:

מה הצבעתם היום על זה לעצמאיים? על דמי אבטלה לעצמאיים?

משה חנוכה:

אני עדיין לא מצבי ע בממשלה.

אמיר כוכבי:

אתה עדיין לא מצביע.

משה חנוכה:

אני עדיין לא מצביע -

אמיר כוכבי:

אתה יועץ השר ,מה יעצת לו?

משה חנוכה:

אבל אני רוצה להגיד לך -

אמיר כוכבי:

מה יעצת לו על -

משה חנוכה:

שאנחנו כל היום מבוקר עד ערב הממשלה עוסקת בענייני
עצמאיים -

אמיר כוכ בי:

מה יעצת לו על דמי אבטלה לעצמאיים?

משה חנוכה:

דמי אבטלה לעצמאיים ...לטפל בזה ,בהחלט.

אמיר כוכבי:

היום מה הוא הצביע?

אביבה גוטרמן:

ההצבעה הייתה נגד מה.

אמיר כוכבי:

הבנתי אוקיי בסדר.

אביבה גוטרמן:

נגד.

אתי ברייטברט:

בואו נעלה להצבעה את הסעיף.

יפעת קריב:

רק לסכם את מה שראש העירייה אמר ,מתי אמרת שיתקיים דיון
על נושא של השכר וההשלכות על הקורונה?

אמיר כוכבי:

לא שמעתי.

יפעת קריב:

מתי אמרת שיתקיים הדיון בנושא של שכר עובדים והשלכות
הקורונה?

אמיר כוכבי:

קודם כל אנחנו עושים -

יפעת קריב:

שנייה ,אני רוצה לש מוע את התשובה.

אמיר כוכבי:

חבר'ה ,יפעת שאלה שאלה תנו לענות.

משה חנוכה:

ממש ניתוק כזה זה משהו מטורף ,כאילו אין מובטלים ,כאילו
כולם עובדים -

יפעת קריב:

נאור אמר שאין מובטלים.

41

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

משה חנוכה:

ממשיכים לשבת על משכורות ,כן אין מובטלים מבחינת נאור.

נאור שירי:

אתם ממשיכים עם הפופוליזם.

משה חנוכה:

אנשים בחברת מוסדות מקבלים  ₪ 40,000בחודש ,אין לכם כסף
לסיים את החודש ,וזה בסדר.

נאור שירי:

יפעת אמרה שכל...

משה חנוכה:

לגיטימי ,המקורבים ממשיכים לקבל משכורות.

נאור שירי:

והיא מצפה לתשובה אמיתית.

משה חנוכה:

המקורבים שלך ממשיכים לקבל משכורות.

רינה שבתאי:

יש לך פה גזבר שעובד עבודה -

נאור שירי:

את ממציאה דברים ומצפה לתשובה אמיתית.

רינה שבתאי:

חתמו איתו הסכם וצריך לכבד את זה.

נאור שירי:

את ממציאה דברים.

רינה שבתאי:

על איזה מקורבים אתה מדבר בדיוק?

אמיר כוכבי:

יפעת שאלת -

רינה שבתאי:

זה גזבר שעובד פה מהקדנציה הקודמת -

משה חנוכה:

אני לא מדבר על הגזבר .לא דיברתי על הגזבר.

יפעת קריב:

שאלתי שאלה וכולם מגנים עליך.

אמיר כוכבי:

אני מנסה רגע לענות .את תעשי שקט בשלך אני אעשה שקט
בשלי ,בסדר? ואז אני אצליח גם לענות.

יפעת קריב:

כן.

אמיר כוכבי:

קודם כל גזבר העירייה וצוות מינהל כספים עובד לאורך כל
התקופה הזאת ,בחלקה הגדול גם בכוח אדם חסר לאור המגבלות
שהיו ,כדי להיות עם היד על הדופק ,ואנחנו כל הזמן נמצאים,
וגם עדכנו בישיבות קודמות אל מול הפערים שאנחנו צופים.
מאחר ואנחנו רוצים לתת מידע מדויק ,לקראת התקציב הקרוב,
אנחנו נדע לתת את ההשפעות המלאות עד אותה נקודה של כל
התקופה הזאת .ואני עדיין חוזר ואומר ,בשנה וחצי שאני ראש
עירייה הקפאנו העלאות שכר ,עשינו את זה מתוך הבנה של
המצב בעירייה .אנחנו יודעים וגם בדקנו את זה ,אנשים
שנמצאים על חוזה סטטוט ורי אין אפשרות להבטיח להם העלאה
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רטרואקטיבית ברגע שהמצב משתפר .ולכן אחרי לא מעט זמן ש -
 2אנשים בכירים שעושים את עבודתם ,גם בתקופה הקשה הזאת,
לא קיבלו את העלאת השכר שמגיעה להם ,הבאנו אותם.
אתי ברייטברט:

אפשר להעלות -

יגאל שמעון:

אני מבקש ,קודם כל אין קשר למה שאמרתם ,זה תנאים שמגיע
להם ,והם עושים את עבודתם -

יפעת קריב:

עברת לקואליציה? אנחנו אמרנו זה לא קשור -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אתם מתנהגים כקואליציה -

יגאל שמעון:

שנייה ,אין קשר -

משה חנוכה:

 ...הסכם ,על מה אתה מדבר.

יגאל שמעון:

בין הדברים ,זה הסכם.

יפעת קריב:

בפתח דבריי אמרתי את זה ,אני מכבדת ...אני רוצה שיעלו לו
את השכר.

יגאל שמעון:

שנייה רגע ,במקביל -

יפעת קריב:

שיעלו לכולם במדינה לא רק לו.

יגאל שמעון:

שנייה רגע -

יפעת קריב:

כן.

יגאל שמעון:

מאחר שאתם -

יפעת קריב:

שלא יהיו מובטלים שיהיה שלום.

יגאל ש מעון:

אני במקביל אני רוצה לשאול שאלה אדוני ראש העיר.

אמיר כוכבי:

כן.

יגאל שמעון:

מאחר שאנחנו פה באמת מאשרים את התנאים של הגזבר וגם את
המהנדס ,וזה בסדר גמור ,ככה צריך להיות ,האם כל העובדים
שזכאים לדירוג דרגה ומה שמגיע להם על פי חוק ,האם גם הם
יקבלו את מה שהם זכאים?

אמיר כוכבי:

התשובה היא כן.

יגאל שמעון:

תודה ,זה הכול.

אתי ברייטברט:

יופי נעבור להצבעה .אישור המועצה בעד העלאת שכרו של הגזבר

43

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

בהתאם למופיע בהזמנה .מי בעד? כולם פה אחד?
משה חנוכה:

לא פה אחד ,אני נמנע.

אתי ברייטברט:

אתה נמנע? אוקיי ,אז משה חנוכ ה נמנע.

========================================================
הצבעה :אישור שינוי בשכרו של גזבר העירייה
 15בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,חיים שאבי,
יגאל שמעון,
 1נמנע :משה חנוכה
החלטה מס' 44/20
בהתאם לחוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים  12/2002שקבע את שכרם של העובדים
הסטטוטוריים הבכירים ,מאשרת מועצת העירייה את העלאת שכרו של גזבר העירייה מר בנימין
זיני ב , 5%-כך שיעמוד על  90%משכר מנכ"ל.
========================================================
.5

אישור שינוי בשכרו של מהנדס העיר.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,סעיף  5אישור שינוי -

חיים שאבי:

אותו דבר ,תעלי להצבעה.

אתי ברייטברט:

מה?

אמיר כוכבי:

היא צריכה לה קריא לפרוטוקול.

אתי ברייטברט:

אני חייבת להקריא את זה לפרוטוקול .אישור שינוי בשכרו של
מהנדס העיר .בישיבת ה מועצה  2/15מיום  11.2.15אושרה
העסקתו של מהנדס העיר  ,מר סרג'יו וולינסקי  ,על פי דירוג
עובדים בכירים בשיעור של  85%משכר מנכ"ל העירייה ,וזאת
בהתאם לחוזר ה מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מיום , 12/02
שקבע את שכרם של העובדים הסטטוטוריים הבכירים שיעמוד
על שיעור של בין  85%ל  . 95% -בישיבת המועצה  10/17מיום
 2.8.17מועצת העירייה אישרה את העלאת שכרו ב  5% -כך
שהיום שכרו עומד על  . 90%מועצת העירייה מתבקשת לאשר את
העלאת שכרו של מהנדס העיר  ,מר סרג'יו וולינסקי  ,ב  5% -כך
שיעמוד על  95%משכר מנכ"ל .בהתאם ל חוזר מנכ"ל 4/2011
מופיע לכם כנספח . 3
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יפעת קריב:

דקה ,לפני הצעת החלטה ,האם יתקיים דיון מתי שהוא של
העלאת שכר זוטרים בעירייה? כי אנחנו מעלים לבכירים מעלים -

אמיר כוכבי:

יגאל שאל -

יפעת קריב:

אני מבקשת -

נאור שירי:

יגאל שאל את זה.

רינה שבתאי:

הוא כרגע שאל.

יפעת קריב:

אני רוצה לדייק את זה -

יעל עבוד ברזילי:

התשובה היא כן.

יפעת קריב:

ולדעת האם יתקיים ,אז מתי יתקיים הדיון של העלאת שכר
לעובדים זוטרים -

יעל עבוד ברזילי:

התקיימו מספר די ונים -

יפעת קריב:

שמרוויחים שכר מינימום ,שהכי נפגעים ,שיצאו לחל"ת ,שלא
העלו להם כבר שנים שכר ,שלא צמודים לשכר מנכ"ל ,מתי
יתקיים הדיון הזה אם אפשר לדעת.

יעל עבוד ברזילי:

התשובה היא כן ,התקיימו מספר דיונים בנושא ,אנחנו עושים
עבודת עומק על כל תנאי השכר של הע ובדים בכל הדרגים,
במטרה לייצר שיפור למעמד העובד בכל דרגה שהיא.

יגאל שמעון:

יפה מאוד.

אביבה גוטרמן:

שכל משאבי אנוש יהיה רגוע ויהיה מסודר -

יעל עבוד ברזילי:

זה חלק מהתהליך.

אביבה גוטרמן:

יתנהל כמו שצריך ,ואז נטפל בדברים אחרים.

יפעת קריב:

יעל האם מעבר לדי ונים התקבלו גם החלטות על העלאת שכר
לעובדים זוטרים ומרוויחי שכר מינימום -

יגאל שמעון:

אבל יש חוק.

יעל עבוד ברזילי:

בין היתר -

יגאל שמעון:

זה לא עובד ככה.

יעל עבוד ברזילי:

בין היתר -

יגאל שמעון:

מה זה לעלות?

יעל עבוד ברזילי:

קודם כל כן -
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יגאל שמעון:

הוא ל א יכול להחליט היום אני מעלה להם את השכר.

יעל עבוד ברזילי:

אבל מדובר בעבודת עומק מאוד רצינית שאנחנו עושים עכשיו,
שכוללת את כל הפלחים ובדגש על הפלחים שאת מדברת עליהם.
וזה לא עבודה של יום יומיים.

אמיר כוכבי:

ובדגש על ההסכמים שמאוגדים בהם ,שלא תמיד מאפשרים ל נו
לעשות מה שאנחנו רוצים -

יגאל שמעון:

ברור.

אמיר כוכבי:

לצורך העניין בכל נושא הסייעות למשל ,נדרשנו להביא מומחה
לדבר הזה ,כדי שיעבוד מול משרד האוצר והפנים ,ויאפשר לנו,
וימצא את הדרך כדי לאפשר את הדבר הזה .זה ברמת התפיסה
של העירייה איפה היא רוצה להגביר .לג בי כל השאר וכל מה
שלא מצריך שינוי בהסכם קיבוצי כזה או אחר ,כמו שאמר
המנכ"ל מקודם ,זה אושר ומתקדם.

יפעת קריב:

אז נשמח שתציגו לנו את זה.

אמיר כוכבי:

בשמחה.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אנחנו נעלה להצבעה -

יפעת קריב:

מתי תוכלו להציג לנו את זה?

אמיר כוכבי:

שתגידי את מה רוצה שנציג ,נדע להגיד לך מתי.

יפעת קריב:

את הנושא של העלאת שכר לעובדים זוטרים ,ושכר מינימום
בקרב עובדי עירייה.

אמיר כוכבי:

נשמח למשהו יותר מדויק -

יפעת קריב:

ומה התוצאות של הדיונים שקיבלתם.

אמיר כוכבי:

על איזה פלחים את מדברת ,אבל בסדר.

יפעת קריב:

האמת היא שכלל הפלחים -

אמיר כוכבי:

האמת שאת יכולה -

יפעת קריב:

שמרוויחים שכר מינימום -

יגאל שמעון:

לא הבנתי ,כל אחד שרוצה אתם נותנים?

אמיר כוכבי:

כל אחד שרוצה אנחנו נותנים.

יפעת קריב:

העלאה בשכר?

אמיר כוכבי:

לא ,מידע.
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יגאל שמעון:

אנחנו ברשות מקומית ,א נחנו לא עובדים בצורה כזאת.

אמיר כוכבי:

מידע .הא חשבתי שאתה שואל על המידע ,אם כל אחד שרוצה
אנחנו נותנים לו -

יגאל שמעון:

לא ,כי אני לא הבנתי מה -

אמיר כוכבי:

לא ,מידע אני יכול -

יגאל שמעון:

כי היא אומרת 'תציג לי למי אתה מעלה' ,ואתה אומר לה 'אין לי
בעיה ,אנ י אציג לך' -

אמיר כוכבי:

אין לי בעיה להציג לה.

יגאל שמעון:

בסדר.

אמיר כוכבי:

אין לי בעיה גם שהיא תקדיש מזמנה ותבוא ותצטרף לאחד
מהצוותים האלה ,זה הרבה עבודה ,צריך שם הרבה -

רינה שבתאי:

ידע.

אמיר כוכבי:

ראייה מכל הכיוונים  ,נשמח.

יפעת קריב:

נשמח לשמוע את התוצאות של העבודה המעמיקה ,שיעל הציגה
שהיא עשתה.

נאור שירי:

רגע ,לא ענית לשאלה.

יעל עבוד ברזילי:

לא רק אני אבל כן.

נאור שירי:

להזמנה.

אתי ברייטברט:

בואו נעלה להצבעה -

אמיר כוכבי:

היא ענתה.

אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את העלאת שכרו של מהנדס העיר ,מר
סרג'יו וולינסקי ב  , 5% -כך שיעמוד על  , 95%מי בעד? כולם פה
אחד?

משה חנוכה:

לא -

אמיר כוכבי:

משה נמנע.

אתי ברייטברט:

בסדר ,משה חנוכה נמנע.

יגאל שמעון:

שכרו העסקתו .איך אתם קוראים לזה? שכרו הוא העסקתו.

אתי ברייטברט:

שכרו זה השכר שלו( .מדברים יחד)
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======================================================
הצבעה :אישור שינוי בשכרו של מהנדס העיר
 15בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,חיים שאבי,
יגאל שמעון,
 1נמנע :משה חנוכה
החלטה מס' 45/20
בהתאם לחוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים  12/2002שקבע את שכרם של העובדים
הסטטוטוריים הבכירים ,מאשרת מועצת העירייה את העלאת שכרו של מהנדס העיר מר סרג'יו
וולינסקי ב , 5%-כך שיעמוד על  95%משכר מנכ"ל.
====================================================
.6

אישור תבחינים לחלוקת מלגות לסטודנטים לשנת תשפ"א בהתאם לקריטריונים של
עיריית הוד השרון ומפעל הפיס.

אתי ברייטברט:

חברים נעבור לסעיף הבא .אישור תבחינים לחלוקת מלגות
לסטודנטים לשנת תשפ" א ,בהתאם לקריטריונים של עיריית הוד
השרון ומפעל הפיס .בישיבה  3/17מיום - 8.2.2017

משה חנוכה:

 2000ומה?  2000ומה?

נאור שירי:

רציפות שלטונית.

אתי ברייטברט:

. 2017

משה חנוכה:

 . 2017גם זה בעצם ממשיך את דרכנו עם מלגות לסטודנטים ב -
- 2017

אמיר כוכבי:

בעיקרון זה תקנות של מפעל הפיס ,אז אני ממשיך את דרכם.

משה חנוכה:

לא ,ההצעה של כנרת ושלי מ . 2017 -

אמיר כוכבי:

בעיקרון זה תקנות של מפעל הפיס ,הכול בסדר.

אתי ברייטברט:

ב  2017 -היא אישרה שינויים בתבחינים.

נאור שירי:

רגע ,אבל לפני זה זה היה של יגאל הררי ב . 2015 -

משה חנוכ ה:

לא נכון .כנרת ואני הבאנו את המלגות האלה.

אביבה גוטרמן:

היו כל מיני מלגות ,אבל הסוג הזה

אמיר כוכבי:

לא הבנתי ,עד  2015לקח לך לשכנע את חי להביא כסף ממפעל
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הפיס ,כסף שמונח?
משה חנוכה:

אנחנו נבחרנו ב  2000 -ו -

אמיר כוכבי:

כסף שמונח על הרצפה לקח לך עד  ? 2015הוא היה ראש עירייה
מ . 2008 -

משה חנוכה:

לקח לי שנתיים -

אמיר כוכבי:

? 2017

משה חנוכה:

תקשיב -

אמיר כוכבי:

מ  2008 -הוא היה ראש עיר.

משה חנוכה:

מה שאתה לא הצלחת כסגן אני הצלחתי כ חבר מועצה -

אמיר כוכבי:

היית יו"ר מנהיגות הנוער שלו ,לא הצלחת לשכנע אותו? תאמין
לי -

משה חנוכה:

כסגן לא הצלחת לקבל שכר ,ואני כחבר מועצה הצלחתי.

אמיר כוכבי:

 11שנה 11 ,שנה משה.

אתי ברייטברט:

חברים בואו נמשיך.

משה חנוכה:

אחרי שנתיים כחבר מועצה ,עשיתי מה ...כחבר מועצה  6שנים...
איזה יכולת ביצוע.

אתי ברייטברט:

בישיבה - 3/2017

משה חנוכה :

אבל אני שמח שאתה ממשיך את דרכו מ  , 2017 -כל הכבוד אמיר.

אתי ברייטברט:

אני מבקשת אתכם ,בישיבה  3/2017מיום ה  8.2.2017 -אישרה
מועצת העירייה שנויים בתבחינים לחלוקת מלגות לסטודנטים,
שינויים אלה אינם מבטלים את התבחינים שאושרו ע"י מועצת
העירייה בישיבה  10/15מיום  . 24.6.2015העירייה השתתפה
בקול קורא של מפעל הפיס – חלוקת מלגות ל סטודנטים לשנת
הלימודים תשפ"א וזכתה להיכלל בפרויקט משותף זה .מועצת
העירייה מתבקשת לאשר את התבחינים של חלוקת המלגות על
פי הקריטריונים ועמידה בתנאי הסף של העירייה ומפעל הפיס
כמ פורט בסעיף . 4

רן י קיר:

בנספח . 4

אתי ברייטברט:

בנספח  4סליחה .אנחנו נכנס לנספח ,אלה הם השינויים
בתבחינים ,הנה הם.
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משה חנוכה:

יש כאן מישהו מצוות מקצועי שיכול להסביר לנו?

אתי ברייטברט:

הוא פה לפניכם.

משה חנוכה:

ממחלקת הנוער.

אתי ברייטברט:

צריכה להיות כאן הגברת -

כנרת א .כ הן :

היא הגיעה במיוחד ,הילה פה.

משה חנוכה:

אז בואי הילה ,בואי תסבירי לנו בבקשה.

הילה שטרן:

טוב ,אז השנה אנחנו מדברים על בסך הכול  200מלגות שיוענקו
במסגרת התוכנית ,כאשר  170יוענקו באופן ש  ₪ 4,000 -יתוקצבו
על ידי פר"ח ₪ 5,000 ,על ידי מפעל הפיס ו  1,000 -על ידי הרשות,
בסך הכול  .₪ 10,000ועוד  30מלגות יוענקו בצורה שהייתה כמו
בשנה שעברה  5,000על ידי מפעל הפיס ו  ₪ 5,000 -על ידי הרשות.
יש פה את הפירוט התקציבי בתוך הטבלה ,ניתן לראות -

משה חנוכה:

הם בעצם מגדילים השנה את כמות המלגות.

הילה שטרן:

נכון ,מגדילים אבל מצד שנ י גם אנחנו -

אמיר כוכבי:

לא רק ממשיכים את דרכך ,גם עושים את זה יותר טוב.

הילה שטרן:

אנחנו משתתפים בהשתתפות של פר"ח -

אמיר כוכבי:

אתה מבין?

משה חנוכה:

אתם מעצימים את העשייה שלנו.

אמיר כוכבי:

לקחנו את הזה ואנחנו בונים.

הילה שטרן:

הוספנו גם את ההשתתפות של פר"ח בתוך ה -

יפעת קריב:

כן ,אבל פר"ח נותנים בלי שום קשר לרשות המקומית ,איך זה?
כאילו פר"ח יתנו גם בלי שהרשות המקומית תיתן את המלגות
האלה .הלא כדי לקבל מלגה של פר"ח אתה צריך להתנדב
בפר"ח ,נכון? וגם כדי לקבל את המלגה -

הילה שטרן:

נכון ,אבל המלגה של פר"ח -

י פעת קריב:

של פר"ח את צריכה להתנדב בפר"ח ,אז בעצם זה מלגות של
פר"ח ,זה לא מלגות של הרשות המקומית.

הילה שטרן:

המלגה של פר"ח בלי ההשתתפות של הרשות המקומית ומפעל
הפיס ,תהיה .₪ 4,000

יפעת קריב:

נו?
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הילה שטרן:

פה בסך הכול הם מקבלים ₪ 10,000

יפעת קריב:

אבל כ אילו מה עשיתם ,המלגה של פר"ח היא בלאו הכי ,₪ 4,000
והיא בלאו הכי ניתנת לסטודנטים ,אז מה זה משנה אם היא
מופיעה פה -

הילה שטרן:

במקום  ₪ 4,000הוא מקבל .₪ 10,000

נדב דואני:

זה מצ'ינג.

רן היילפרן:

יצרנו יש מאין.

יפעת קריב:

אבל הוא מקבל  ₪ 5,000ממפעל הפיס ,ו בעצם הרשות המקומית
הוסיפה .₪ 1,000

רן היילפרן:

הילה רק תצייני כמה מלגות היו בשנה שעברה.

הילה שטרן:

כן ,אנחנו הוספנו...

יפעת קריב:

 ₪ 1,000הרשות המקומית הוסיפה.

אביבה גוטרמן:

כמה מלגות חולקו?

עדי ברמוחה:

אבל תנו לה לדבר ,תנו לה לדבר.

הילה שטרן:

אנחנו הוספנו  170מלגות חדשות השנה ביחס ל  30 -בשנה שעברה.
בשנה שעברה עשינו את זה מצ'ינג ביחד עם מפעל הפיס , 50-50
השנה שהכנסנו את שיתוף הפעולה עם פר"ח התאפשר לנו לעשות
את זה במסות הרבה יותר גדולות ,הרבה יותר סטודנטים יקבלו
מלגה.

יפעת קריב:

כמה סטודנטים יש בהוד השר ון היום?

הילה שטרן:

אני לא יודעת להגיד.

יפעת קריב:

שאלה קריטית .כאילו מעניין לדעת מה האחוז.

עדי ברמוחה:

אבל תנו לה להציג רגע את הנתונים ואחר כך תשאלי את
השאלות.

יפעת קריב:

שאלתי ,היא סיימה להציג.

עדי ברמוחה:

היא לא.

הילה שטרן:

אני לא יודעת להגיד לך נ תון כזה ההרשמה עוד מתקיימת גם.

יפעת קריב:

כמה סטודנטים היו בשנה שעברה בעיריית הוד השרון ,בעיר הוד
השרון .כמה סטודנטים יש בעיר?

כנרת א .כהן:

הילה כמה היו שקיבלו?
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יפעת קריב:

כאילו -

אביבה גוטרמן:

בערך כמה קיבלו?

הילה שטרן:

קיבלו . 30

דובר:

אנחנו מגדילים מ  30 -מלגות שהיו בשנים האחרונות בכל שנה ל -
 200מלגות .יצרנו שיתוף פעולה עם פר"ח עם מפעל הפיס ,כדי
לתת מלגות מאוד משמעותיות לסטודנטים .הגדלנו מ  30 -ל , 200 -
כמעט פי  . 7אנחנו מגדילים אנחנו מנצלים מקורות.

רינה שבתאי:

כל הכבוד.

יפעת קריב:

אבל כמה סטודנטים יש בעיר?

משה חנוכה:

אנחנו מברכים על זה.

נדב דואני:

יותר מ  200 -זה בטוח.

יפעת קריב:

את יודעת כמה אחוזים...

אמיר כוכבי:

את סופרת נגיד סטודנט מהוד השרון שלומד בבאר שבע?

יפעת קריב:

כל סטודנט מהוד השרון שלומד בכל מקום כן .תחשוב שאם יש
לך בעיר סתם נגיד ,נגיד  250סטוד נטים ,אני מקווה שיש הרבה
יותר .אבל נגיד  , 300 , 200יכול להיות שאם היית מחלק את זה
היית יכול לתת לכל הסטודנטים בעיריית הוד השרון.

נדב דואני:

אבל לא כולם צריכים.

רינה שבתאי:

זה לא ייקרה.

נדב דואני:

יפעת לא כולם צריכים.

יפעת קריב:

כל מי שרוצים .נכון ,כל מי שרוצים.

רינה שבתאי:

לא כולם צריכים מלגה ,לא כולם פנויים לתהליך של התנדבות
שזה מחייב בתהליך הזה.

הילה שטרן:

בדיוק ,מדובר ב - 140 -

רינה שבתאי:

יש פה תהליך התנדבותי שדורש מהסטודנט איזה שהוא מחיר.

נדב דואני:

סטודנט לרפואה אין לו זמן לדוגמא.

רינה שבתאי:

ולא לכולם יש את הזמן או את המרחק כדי לעשות את זה.

יפעת קריב:

סטודנט לרפואה פר"ח הכי מתאים לו ,בטח תמורת .₪ 10,000

אמיר כוכבי:

סטודנט בטח אם זה גם סטודנט שלא גר בעיר ,כשאתה מנסה
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לרתום אותו גם לפעילות לתוך העיר ,התגמול צריך להיות תגמול
מספיק משמעותי .ולכן הסכ ום הזה שכאילו אמור לכסות שנה
אוניברסיטאית הוא יש בו איזה שהוא מן תגמול הרבה יותר
משמעותי אם היינו עכשיו מחלקים למנות של  ₪ 4,500או זה -
יפעת קריב:

אז זאת אומרת שזה סטודנטים שגרים בעיר ,מתנדבים בעיר,
אבל לומדים בכל אוניברסיטה בארץ

אמיר כוכבי:

הוא יכול גם ל א לגור בעיר.

הילה שטרן:

הוא יכול גם לעשות התנדבות בפר"ח במסגרת המוסד האקדמי
שלו.

אמיר כוכבי:

ולעשות את ההתנדבות פה ,ובגלל זה -

משה חנוכה:

הילה כל הכבוד על מה שאתם עושים.

אמיר כוכבי:

התגמול צריך להיות משמעותי.

משה חנוכה:

יפה מאוד כל הכבוד ...את הצעירים .בהחלט עבודה יפה ,אדוני
ראש העיר כל הכבוד...

אביבה גוטרמן:

זה יפה מאוד ,הגדלה מ  30 -ל  200 -זה יפה מאוד.

רינה שבתאי:

גם הסכום הוגדל פה ,זה גם משמעותי .בחלק מהמקרים...

משה חנוכה:

ומחזיקת התיק כנרת אלישע כהן -

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה חברים?

יפעת קר יב:

היא לא סיימה אבל ,את אמרת שלא סיימת.

משה חנוכה:

אמיר יישר כוח על העניין הזה ,אנחנו שמחים שאתה מעצים את
הפעילות שלך.

יפעת קריב:

עדי הגנה עליך ואמרה שאת לא סיימת.

אמיר כוכבי:

הייתי מבקש רשימה של הפעילות שלך להעצמה ,אבל -

משה חנוכה:

מתחילת הישיבה אתה ל א -

אמיר כוכבי:

לא יודע ,היה נגמר מהר מידי.

משה חנוכה:

מתחילת הישיבה אתה רק זה.

נאור שירי:

הוא דווקא מעצים את עצמו מאוד...

יגאל שמעון:

רגע שנייה שאלה -

נאור שירי:

הוא מעצים את עצמו.
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אמיר כוכבי:

הוא בעיקר מעצים את חי כמו תמיד.

נדב דואני:

לא ,לא ,היום ל א דיברו על חי.

אמיר כוכבי:

למה?  7פעמים הוא אמר.

נדב דואני:

העצמת את חי? העצמת את חי?

נאור שירי:

כל הרציפות השלטונית.

נדב דואני:

אם עכשיו אתה מעצים את חי ,לא ,הוא העצים את עצמו כמי
שהוביל את הרציפות.

אמיר כוכבי:

לא ,לא.

אביבה גוטרמן:

נדב אפשר לפרגן ,לא נורא.

נדב דואני:

אמרו חי התעצבנתי

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

גם לאמיר וגם לחי.

נדב דואני:

אביבה קיבלתי היום איזה מישהו שאמר אני נותן שירות אדיב,
ואיך שראיתי את המילה אדיב...

אביבה גוטרמן:

לא צריך לכאוב הלב ,תפרגן זו תכונה טובה.

נדב דואני:

לא ,תלוי גם לחי?

אביבה גוטרמן:

לפרגן גם לחי ,לכל אדם.

יגאל שמעון:

למה לא?

אביבה גוטרמן:

אתה מפרגן על פעילות( .מדברים יחד)

אביבה גוטרמן:

מי שמפרגן מפרגנים לו.

נדב דואני:

נכון .זה נכון אבל זה לא תמיד נכון.

אמיר כוכבי:

חבר'ה תנו להילה לסיים.

הילה שטרן:

רק להג יד שיש לנו תבחינים חדשים שאנחנו הבאנו לאישור כאן,
שבעצם באים כמו שאמרתם יש כמות יותר גדולה של מלגאים,
אנחנו רוצים גם לאפשר ליותר סטודנטים לגשת ,אז יש פה
קריטריונים שמותאמים לזה.

יפעת קריב:

את יכולה להציג לנו אותם?

רינה שבתאי:

את יכולה במילה רק להגיד מה ה יו התבחינים הקודמים ומה
חידדתם כדי שסטודנטים יקבלו יותר?
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הילה שטרן:

למשל תושב העיר בעבר היה צריך להיות תושב עיר של  5שנים
לפחות ,ואחרי זה  3שנים לפחות .עכשיו זה תושב העיר בהווה או
בזמן שנרשם ללימודיו ,זאת אומרת גם אם לצורך העניין ביום
פתיחת הלימודים ,או כ שהוא נרשם הוא תושב הוד השרון -

אמיר כוכבי:

בין בבאר שבע או בתל אביב -

הילה שטרן:

אבל הוא שוכר דירה במקום אחר בגלל הלימודים -

אמיר כוכבי:

ששינה את הכתובת לצורך -

הילה שטרן:

אז עדיין יוכל לגשת.

אמיר כוכבי:

הנחה בארנונה ,ועדיין גדל פה בעיר ,יכול לגשת למלגה.

ה ילה שטרן:

כן .הטווח גילאים הורדנו את זה ל  16 -גם כי יש את כל הנושא
של העתודה ,שתמיד מגיע לפתחנו  2או  3כאלה .מפעל הפיס אין
לו התנגדות לזה ,אז החלטנו גם לעשות את זה.

רינה שבתאי:

נכון.

הילה שטרן:

לגבי התארים ,אז העלינו את זה גם לתואר שני ,כי יש הרבה
סטודנטי ם לתואר שני שצריכים .תעודת הוראה ותעודת הנדסאי
זה גם ,זה קריטריון שנכנס על ידי מפעל הפיס ,אז אנחנו גם
עושים איזה שהיא התאמה .הפעילות ההתנדבותית היא 140
שעות ,זה משהו שעלה משנה שעברה ,אבל אין מה לעשות ,זה
קריטריון של מפעל הפיס.

משה חנוכה:

כמה זה היה?

הילה שטרן:

זה היה . 130

רינה שבתאי:

חסר לי פה את הנושא של הרבנים.

הילה שטרן:

זהו.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,הצעת ההחלטה הייתה -

משה חנוכה:

הילה כל הכבוד.

אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את השינויים בתבחינים לחלוקת
המלגות לסטודנטים לשנת תשפ"א כמפורט בנספח המצור ף .אני
מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד? תודה.
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======================================================
הצבעה :אישור תבחינים לחלוקת מלגות לסטודנטים לשנת תשפ"א בהתאם לקריטריונים של
עיריית הוד השרון ומפעל הפיס.
 16בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,חיים שאבי,
יגאל שמעון ,משה חנוכה
החלטה מס' 46/20
מועצת העירייה מאשרת את השינויים בתבחינים לחלוקת המלגות לסטודנטים לשנת תשפ"א
כמפורט בנספח המצורף.
======================================================
.7

שינוי הרכב ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לפי סעיף  169ב' (ב) לפקודת
העיריות.

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא .שינוי הרכב ועדת מכרזים לבחירת עובדים
ב כירים לפי סעיף ( 169ב) לפקודת העיריות .בכל עירייה תוקם
ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת
הועדה תובא לאישור המועצה או
החמישית  .החלטתה של
ראש העיריה ,לפי העניין .הרכב הוועדה אושר במועצה 2/19
מיום  , 22.1.2019חבר המועצה יגאל שמעון ביקש לסיים את
חברותו בוועדה ו לפיכך מתבקשת המועצה למנות את חברת
המועצה ה גב רת אביבה גוטרמן כחברת הוועדה מקרב הסיעה
שאינה מיוצגת בהנהלה .הצעת ההחלטה :מועצת העירייה
מאשרת את מינויה של חברת המועצה הגברת אביבה גוטרמן
כחברת הוועדה לבחירת עובדים בכירים במקומו של חבר
המועצה מר יגאל שמעון.

משה חנוכה:

אנחנו כמובן נצביע -

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות -

משה חנוכה:

לא ,אני רק רוצה לשאול שוב  ,הבקשה של יגאל שמעון מגיעה
בעקבות משא ומתן קואליציוני ,הסכם קואליציוני שנחתם עם
הסיעה של יגאל שמעון או שזה משהו שמתוך רצונו הטוב הוא
מוותר על הת פקיד?

אמיר כוכבי:

אני -
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משה חנוכה:

כי הם מתנהגים כקואליציה השאלה...

אמיר כוכבי:

אני מחכה ליום שהם יסכימו להיכנס לקואליציה ,אבל אתה
כנראה משכנע אותם להיות בחוץ ,אני לא יודע .אבל -

משה חנוכה:

אז אין הסכם.

אמיר כוכבי:

אין הסכם .יגאל שירת אותנו נאמנה בהליך מכרזי מאוד ארוך
ומאוד כבד ,ובגלל שההליך המכרזי הנוכחי הולך להיות אפילו
ארוך יותר וכבד יותר -

משה חנוכה:

יגאל זו הסיבה? אני לא רגיל שאתה שותק.

יגאל שמעון:

אתה שואל אותי עכשיו?

משה חנוכה:

כן ,גם אותך.

יגאל שמעון:

עכשיו יש לי שאלה ,כשפרשת מהקואליציה שאלת ג ם שאלות
כאלה?

אמיר כוכבי:

כשנכנס לקואליציה הוא שאל שאלות כאלה?

יגאל שמעון:

כשנכנסת לקואליציה?

משה חנוכה:

נכנסתי והצבעתי בעד ,לא התנהגתי כקואליציה באופוזיציה.

חיים שאבי:

כשהוא נכנס הוא לא שאל ,כשהוא יצא הוא לא שאל .הוא לא
שואל.

משה חנוכה:

אני אקח את זה כמחמאה חיים ,תודה.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

משה חנוכה:

לא רגע ,יש לי עוד בקשה ,אני ביקשתי כבר לפני מספר חודשים
להביא לישיבת מועצה את ההחלפה שלי בתפקידים בוועדות
שהייתי בהם כחבר בקואליציה ,יו"ר ועדת המאבק בנגע הסמים
והאלכוהול ,והוועדה להנצחת זכר ם של נפגעי פעולות הטרור
והאיבה ,פעם אחרי פעם אני פונה אליך אתי ופונה לראש
העירייה ,פונה ליועץ המשפטי ,מבקש להביא את ההחלפה שלי
כאן על ידי נציג מהקואליציה ,הקצב של ההחלפה של יגאל כל
כך מהיר ,אז היה אפשר לעשות את זה גם בעניין שאני ביקשתי.
אני חושב שלא מכובד שהוועדות האלה ,שזה ועדות חובה ,לא
מתכנסות בהיעדר יו"ר ,לכן אני מבקש שוב להביא את זה
לישיבה הקרובה.

אמיר כוכבי:

אם אני לא טועה חלקן לא התכנסו גם כשהיה יו"ר .אבל בלי
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קשר -
משה חנוכה:

הוועדה למאבק בנגע?

נאור שירי:

לא ,בוועדה ל -

משה חנוכה:

בוועדה למאבק בנגע הסמים -

נאור שירי:

לא ,את הוועדה -

משה חנוכה:

אז רגע נסיים את התשובה .את הוועדה למאבק בנגע הסמים
כינסתי ,את הוועדה השנייה לשכת ראש העירייה הייתה אמורה
לפעול למול המשפחות השכולות כדי שימנו נציגים ,יש לי גם
התכתבות בעניין ,ולצערי עד היום הלשכה היא לא התקדמה
בעניין הזה.

אמיר כוכבי:

אין לי ספק אתה יודע למסמך את התירוצים שלך היטב.

משה חנוכה:

יפה.

אמיר כוכבי:

אפשר להצביע?

אתי ברייטברט:

אפשר .אני מעלה להצבעה ,מועצת העירייה מאשרת את מינויה
של חברת המועצה.

יגאל שמעון:

אני יכול להתחרט?

אתי ברייטברט:

מי בעד?

א מיר כוכבי:

אתה יכול להתחרט אבל זה סדר היום.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד?

יגאל שמעון:

כן.

======================================================
הצבעה :שינוי הרכב ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לפי סעיף 169ב' (ב) לפקודת העיריות.
 16בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,חיים שאבי,
יגאל שמעון ,משה חנוכה
החלטה מס' 47/20
מועצת העירי יה מאשרת את מינוייה של חברת המועצה הגב' אביבה גוטרמן כחברת הוועדה
לבחירת עובדים
בכירים במקומו של חבר המועצה מר יגאל שמעון.
====================================================
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הוועדה למען הדורות הבאים.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .הוועדה למען הדו רות הבאים .מועצת
העירייה מתבקשת לשנות את שם ועדת המשנה לתכנון
אסטרטגי ,שאושרה בישיבה  12/19מיום ה  2.7.19 -לשם הוועדה:
" למען הדורות הבאים "  .הרכב הוועדה נשאר ללא שינוי .הצעת
ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את שינוי שם ועדת המשנה
לתכנון אסטרטגי לוועדה למען הדורות הבאים .מי בעד?

משה חנוכה:

מה התכלית של הדבר הזה?

יפעת קריב:

למען הדורות הבאים הצעת חוק שלנו.

אמיר כוכבי:

של השינוי שם?

יפעת קריב:

מה?

משה חנוכה:

כן.

יפעת קריב:

זה הצעת חוק שבועז טופורובסקי ואני הגשנו ביחד בכנסת ,כדי
שיהיה במדינת ישראל נציגות הדורות ה באים.

מאיר חלוואני:

משה ,אני אענה לך ,זה רציפות שלטונית.

יפעת קריב:

תתחילו לעבור על הצעת החוק.

נאור שירי:

אם כבר מי שהגיש זה היה טומי לפיד.

יפעת קריב:

כן ,אבל זה...

משה חנוכה:

מה העניין אמיר? מה הסיפור?

יפעת קריב:

נכון ,ואז אנחנו חידשנו את זה.

משה ח נוכה:

אני מבין שאנחנו עסוקים -

אביבה גוטרמן:

תסביר לי מה זה הדבר הזה הוועדה ,ומה היא רלוונטית לעיר,
אני אשמח להבין.

משה חנוכה:

לא ,אתה יודע -

אביבה גוטרמן:

לא ,ברצינות.

משה חנוכה:

אנחנו רואים שאתם עסוקים הרבה בעטיפה במקום במהות .אבל
בואו ,מה העניין כאילו? ברגע שאין יו"ר לוועדות סטטוטוריות,
ואנחנו חוזרים ומבקשים להביא יו"ר ואתם לא עושים את זה,
אתם מתחילים להביא לישיבת המועצה כל מיני שינויי שמות
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כאלה.
נאור שירי:

הרעיון זה לייצר באמת מחשבה ארוכת טווח לביקורת על
החלטות בעירייה ,איך שמשפיעות על הדורות הבאים .ז ה מודל
מאוד -

משה חנוכה:

אבל קוראים לזה -

נאור שירי:

תן לי לסיים בבקשה ,מודל מאוד מוצלח בעולם ,והרעיון הוא
לייצר את התבנית העירונית לאותו מודל.

אמיר כוכבי:

השם הקודם כיוון את זה ולא בכדי אלא כי ככה זה היה גם
בחשיבה הראשונית ,בדגש על נושאי תכנון ובנייה .מא חר ואנחנו
רואים יותר ויותר שגם בנושאי תכנון ובנייה ,אבל לא רק אלא
גם לשאר ההחלטות של הארגון ,יש השפעות שהן השפעות
ארוכות טווח שצריך שיהיה מישהו שיתעסק איתם ,יפרש אותם,
ויתרגם אותם לעשייה גם של נבחרי הציבור וגם של הנהלת
העירייה כפועל יוצא ,אמרנו נשנה את זה כדי שזה יתאים באופן
אחר למודל שקיים ,היה קיים לדעתי בכנסת עד לפני כמה שנים
ואז בוטל ,נכון?

יפעת קריב:

כמו שאמרנו זה הצעת חוק שלי ושל בועז להחזיר את זה -

אמיר כוכבי:

אתם הצעתם להחזיר.

יפעת קריב:

וזה לא חזר.

אמיר כוכבי:

אני עוד עבדתי שם כשזה עוד עבד.

אבי בה גוטרמן:

אז למה לא שמו שר לזה? הנה תפקיד לשר.

אמיר כוכבי:

זה היה שופט -

נאור שירי:

זה שופט ,שופט.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

זה הדיקטטורה של בג"צ.

נדב דואני :

את יכולה להציע את זה.

אביבה גוטרמן:

כן ,אני אציע להם.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

יגאל ,רצית לדעת מיהם חברי הוועדה ,הנה מופיע לך .הנה נאור,
נדב ,עדי ורפי בן מרדכי.

60

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

משה חנוכה:

ועדה מאוד מכובדת .כמה פעמים התכנסה הוועדה בקדנציה
הזאת?

נאור שירי:

אין צורך לזלזל.

משה חנוכה:

היא התכנסה?

נאור שירי:

אם אתה רוצה אתה יכול לבוא להצטרף.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אז לא כינסת ,מתלונן שלא כינסו ואתה לא כינסת.

נאור שירי:

לא ,זה עוד לא סטטוטורי מר חנוכה .בוא שנייה תקבל את
הפרופורציות .אתה יכול לצחוק מתחת למסכה.

אתי ברייטברט:

אני יכולה לחזור לסדר היום?

משה חנוכה:

שוב עסוקים בעטיפה ולא במהות .אז בואו נשנה את הש ם של
הוועדה.

נאור שירי:

מזכיר לי את כל העבודה שלך בשנה וחצי האחרונות.

משה חנוכה:

בואו נשנה את השם של הוועדה יאללה.

אמיר כוכבי:

זה גם המשכיות שלטונית.

משה חנוכה:

איזה כל הכבוד .בואו נשנה את השם.

אתי ברייטברט:

נמשיך הלאה ,אנחנו מעלים להצבעה -

אביבה גוטר מן:

איזה כיף שיש לנו חבר'ה צעירים פה .נורא כיף.

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים את זה להצבעה .מי בעד השינוי של ועדת המשנה
לתכנון אסטרטגי לוועדה למען הדורות הבאים?

יגאל שמעון:

אני אין לי בעיה ...בפרוטוקול שיהיו רשומים גם כן החברים.

אמיר כוכבי:

הם רשומים מה זאת אומרת?

יגאל שמעון:

בפרוטוקול חייב להיות גם רשום מי החברים.

אתי ברייטברט:

הם לא השתנו אבל אני מוכנה -

יגאל שמעון:

לא משנה ,כי את משנה שם.

אתי ברייטברט:

בסדר.

יגאל שמעון:

ברגע שאת משנה שם תרשמו גם את החברים.

אתי ברייטברט:

אבל כתבתי שהרכב הוועדה נשאר לל א שינוי ,אבל חברי הוועדה
לצורך העניין הם נאור שירי יו"ר הוועדה ,נדב דואני ,עדי
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פרילינג ורפי בן מרדכי חברי הוועדה.
עדי פרילינג אנקורי :פרילינג אנקורי.
אתי ברייטברט:

נמשיך? מי בעד?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

פה אחד? תודה ,פה אחד .נעבור לסעיף הבא.

======================================================
הצבעה :הוועדה למען הדורות הבאים
 16בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,חיים שאבי,
יגאל שמעון ,משה חנוכה
החלטה מס' 48/20
מועצת העירייה מאשרת את שנוי שם ועדת המשנה לתכנון אסטרטגי ל" -הוועדה למען הדורות
הבאים".
==========================================================
משה חנוכה:

צעד חשוב ואמיץ של הנהל ת העירייה לשנות את השם של הוועדה,
כל הכבוד לכם .אני מקווה שהיא תתכנס עם השם החדש.

נאור שירי:

תמשיך עם הזלזול ,תמשיך עם הזלזול.

משה חנוכה:

שנה וחצי לא כינסתם אותה ,העיקר הבאתם את זה לשנות שם.

נאור שירי:

מה אתה עשית שנה וחצי חוץ מלצעוק מ היציע  ,וגם זה בקושי.

אביבה גוטרמן:

משה ,יש כאלה שיגידו למילה יש משמעות.

משה חנוכה:

אבל תכנסו.

אביבה גוטרמן:

למה אתה מזלזל?

משה חנוכה:

קודם כל תכנסו -

אביבה גוטרמן:

אולי גם בשינוי השם יביא משהו?

משה חנוכה:

הלוואי ,מי ייתן.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך לסע יף הבא.

רינה שבתאי:

תחזק את זה שיש לזה משמעות.

אתי ברייטברט:

חברים ,הסעיף הבא הצטרפות -

אביבה גוטרמן:

אני בעד ,אני לא נגד ועדות בכלל ,מה זה משנה.
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אתי ברייטברט:

הצטרפות לערוץ -

יפעת קריב:

כל עוד יש מרכז צעירים ...רק חבל לי שזה תחום צעירים ולא
מרכז צעירים  ,למה זה רק תחום צעירים ולא מרכז צעירים?

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך -

יפעת קריב:

הנה אפשר לקחת עוד הרבה נושאים שקידמתי ולקדם אותם,
נציגות הדורות הבאים ,מרכזי צעירים ,יש עוד הרבה.

.9

הצטרפות לערוץ שירות האינטרנט לחשבונות ההשקעות.

אתי ברייטברט:

חברים נעבור לסעיף הבא.

יפעת קריב:

בקרוב מאוד .אי הפללה...

אתי ברייטברט:

סעיף  9הצטרפות -

יפעת קריב:

אי הפללה זה חשוב.

אתי ברייטברט:

הצטרפות לערוץ שירות האינטרנט לחשבונות ההשקעות .ב 3 -
חשבונות ההשקעות שמספרן  12843 , 12851 , 12878סניף 167
בבנק הפועלים ,הופקדו  5מיליון  . ₪מנהלת מח לקת התאמות
בנקים במ י נהל הכספים ,הגב' שושנה נורי תהיה רשאית לצפות
בכל חשבון  ,וזאת על מנת לעקוב אחרי ההשקעה ולבצע פעולות
בהנהלת ה חשבונות .הצעת ההחלטה :מועצת העיר מאשרת את
הצטרפותה לערוץ שירות האינטרנט לחשבונות ההשקעות
בהתאם למפורט בדברי ההסבר .אפש ר להעלות להצבעה? יש
למישהו משהו?

יגאל שמעון:

אנחנו מצביעים על בנק אחד?

אתי ברייטברט:

מסתבר שכן ,עם  3חשבונות ,נכון?

יגאל שמעון:

זאת אומרת אין יותר בנקים?

בנימין זיני:

אנחנו בעצם התחלנו לאחרונה את פעילות ההשקעות ...מזומנים
של העירייה .יש  3חשבונות בנק ב בנק הפועלים ,בעצם נדרש
צפייה לטובת התאמת ספרים התאמת חשבונות ,אנחנו עושים
את זה כמעט על בסיס יומי .ונדרש צפייה באינטרנט פשוט
לראות תנועות בנק.

נדב דואני:

למה צריך אישור של מועצה לזה?

בנימין זיני:

לא יודע.
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נדב דואני:

זה לא קצת הזוי כאילו ,ההתנהלות שלכם ש וטפת .פתחתם
חשבון תעבדו.

בנימין זיני:

כן.

נדב דואני:

זה כמו...

בנימין זיני:

אני חושב שזה דרישה של הבנק.

נדב דואני:

של הבנקים?

בנימין זיני:

כמו שיש ...כי זה הבעלים ,וכמו שהדירקטוריון מאשר אז
המועצה פה -

נדב דואני:

היא כאילו הבעלים של הזה ,הבנתי אוקיי.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אני יכול במשפט ,האם זה היה שווה ,ההשקעה הייתה שווה
לאור הקורונה ומה שקרה בבנקים?

בנימין זיני:

האמת שאם היינו מצליחים להקדים את פתיחת החשבונות,
שהיה הליך קצת ארוך מבחינתנו ,היינו מצליחים להרוויח יותר.
אבל ההשקעה אנחנו מסתכלים כמו בן תמיד לטווח ארוך .נכון
לכרגע יש  15מיליון  ₪שנמצאים בבתי השקעות .בוועדת
השקעות שעשינו אתמול או שלשום אני לא זוכר ,אנחנו על פלוס
של  ₪ 60,000כרגע ,אבל זה קצת מוקדם בשביל להחליט צריך
לרוץ עם זה לטווח ,אנחנו כמובן עם בקרות על זה ,אנחנו נטמיע
עוד בקרות כאלה ,צריך לראות לאורך זמן .כרגע אבל לפחות
לשמור על ערכו של הכסף.

יגאל שמעון:

טוב תודה.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות לצבעה? מי בעד הנושא? כולם? פה אחד?

משה חנוכה:

אני לא הייתי פה כשדנו אז אני לא יודע ,אז אני לא מצביע.

אתי ברייטברט:

אתה לא מצביע?

משה חנוכה:

לא .

אתי ברייטברט:

מה זה לא מצביע?

משה חנוכה:

לא מצביע.

אתי ברייטברט:

פשוט לא משתתף בהצבעה? בסדר .חוץ ממשה חנוכה כולם פה -

יגאל שמעון:

חוץ ממי שלא נמצא חיים ויפעת לא כאן.
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אתי ברייטברט:

זהו אז אני כבר אקרא ,אני אקרא .זה מאיר ,עדי ,רן ,רינה,
יגאל ,אביבה ,אר נון ,כנרת ,עדי ,נדב ,נאור ,יעל ואמיר כמובן.
ומשה חנוכה לא השתתף בהצבעה.

==========================================================
הצבעה :הצטרפות לערוץ שירות האינטרנט לחשבונות ההשקעות
 13בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון
נכח ולא השתתף בהצבעה – משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :יפעת קריב ,חיים שאבי
החלטה מס' 49/20
מועצת העיר מאשרת את ההצטרפות לערוץ שירות האינטרנט לחשבונות ההשקעות בהתאם
למפורט בדברי ההסבר.
==========================================================
. 10

העברות מסעיף לסעיף תקציב . 2020

אתי ברייטברט:

נמשיך הלאה .העברות מסעיף לסעיף .יש לכם את עדכון מספר 2
לתקציב ,זה מצורף לכם כנספח  . 5א ני יכולה לפתוח אותו כדי
שתוכלו לראות .יש למישהו משהו? בני.

רינה שבתאי:

לי יש שאלה לגבי ,אני מבינה שיש חשיבה מאחורי העניין ,אז
פשוט לקבל הסבר לגבי הווטרינר ,כל הנושא של ההעברות לגבי
כספים ,לגבי כוח אדם נוסף וטרינריה.

אמיר כוכבי:

בסדר ,רק שבני יתחיל ואז.

רינה שבתאי:

אמרתי שאני אשמח להבין פשוט את הנושא של הווטרינריה.

אמיר כוכבי:

שבני יתחיל.

רינה שבתאי:

כי אני מבינה שיש לזה רציונל מאחורי הדברים ,אני חושבת
שכולנו צריכים לשמוע את זה .שאר הדברים ברורים לי ,זה לא
ברור לי.

בנימין זיני:

זה משרה נוספת בווטרינריה  .מרכז בעלי חיים במחלקה
הווטרינרית ,זה בעצם משרה חדשה ,מתקצבים משרה חדשה
לתגבור המחלקה .בסדר?

רינה שבתאי:

מה?
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בנימין זיני:

אמרתי ,זה משרה עבור -

רינה שבתאי:

אני קראתי את זה ,אם מישהו יכול להסביר לי למה ,מה ...יש
מישהו שיכול להסביר לי? אני אשמח.

מאיר חלו ואני:

יוסי מתתיהו נמצא פה.

רינה שבתאי:

יוסי ,שאלתי לגבי הווטרינריה ,מה היה שיקול הדעת לגבי
העברת הכספים ,תקציב למשרה נוספת בווטרינריה.

יעל עבוד ברזילי:

רכז בעלי חיים.

רינה שבתאי:

תסבירו קצת שנבין.

יוסי מתתיהו :

היה לנו מאוד קשה לייצר התקשרות עם אנשים שע ושים את
הפעולה של לכידת החתולים כדי לסרס אותם .היינו בנוהל אחד
שלא צלח ,לא היו הצעות .בדקנו גם מה קורה בעיריות אחרות,
וגם שמה יש קשיים .נתנו פתרון ביניים ל  4 -חודשים מתוך
התקציב הזה של  ,₪ 81,000שבו עשינו התקשרות שניצלנו את
רובה ,ואמרנו בואו נסתכל רגע רחוק ,איך אפשר לממש את
התקציב הזה וכן לתת מענה גם לזה וגם לנושאים נוספים,
שקשורים בתחום הווטרינריה .וחשבנו שאם נסיט עובד לתפקיד
הזה של לכידת חתולים ,ועוד דברים שקשורים לבעלי חיים,
נצליח לייצר פה רצף הרבה יותר טוב ,ולא נהיה תלויים
בספקים .כי ברגע שאנחנו גם עושים איזה שהיא הפסקה ,אז
האוכלוסייה הזאת של החתולים גדלה וגדלה ,וזה היה השיקול
לעשות את הדבר הזה .בנוסף אליו ממש בשבוע שעבר התחלנו,
נפגשנו עם עיריית כפר סבא ,והתחלנו לדבר איתם על איך אנחנו
מייצרים המשך של שותפות בתהליכים האלה של לכידת בעלי
חיים ,כי גם יש אותם קשיים ,ואנחנו רוצים לייצר שותפות עם
הווטרינרים שם.

רינה שבתאי:

זה גם בטריטוריה הסמוכה -

יוסי מתתיהו :

כן ,כן ,כן.

נאור שירי:

זה ברציפות השלטונית.

יפעת קריב:

נספח  ? 5אני לא רואה את זה בנספח . 5

עדי ברמוחה :

זה נמצא תסתכלי.

רינה שבתאי:

אני מבינה שמבחינה מסג רת תקציבית זה פחות או יותר אותו
מסגרת תקציבית.

66

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

יגאל שמעון:

לא ,יש עלייה.

רינה שבתאי:

לא ,לעומת מה שהם הפעילו.

נדב דואני:

חיצוני.

רינה שבתאי:

חיצוני.

משה חנוכה:

אני אשמח שתסבירו לנו את כל השנים בגזברות שומה ,העברות
של יועצים מפה לשם ,משם לפה.

בנימין ז יני:

להסביר את כל השינויים?

יפעת קריב:

כן בטח.

משה חנוכה:

בואו נעבור סעיף סעיף.

יפעת קריב:

סעיף סעיף.

משה חנוכה:

בואו נתחיל מסעיף . 3

יפעת קריב:

כן בדיוק ,בואו נתחיל מסעיף  . 3כן ,בואו נעבור על הכול.

משה חנוכה:

השתתפות התאגדות הספורט מה זה?

יגאל שמעון :

אבל ישבתם בוועדת כספים.

יפעת קריב:

לא ,אני לא הייתי בוועדת כספים.

רן יקיר:

משה לא היה שם.

רינה שבתאי:

את לא היית בשום ועדה ,מה זה משנה.

יגאל שמעון:

אני אגיד רק מילה אחת ,אני חושב שזה היה הכי חשוב.

משה חנוכה:

יגאל אבל אנחנו רוצים לעבור סעיף סעיף ,ואנ חנו נסיים את
השאלות שלנו תשאל -

יגאל שמעון:

אני באופוזיציה ,אני יכול לשאול גם.

משה חנוכה:

תשאל את השאלות שלך אחרי שאנחנו נסיים את שלנו.

יגאל שמעון:

אבל אני סיעה של  , 2אתה סיעה של . 1

משה חנוכה:

אני עם יפעת.

יגאל שמעון:

אתה סיעה יחיד ,אני סיעה של . 2

נאו ר שירי:

למה תמכו בנפרד ביניכם אם אתם ביחד?

יפעת קריב:

מה זאת אומרת תמכו בנפרד?

נאור שירי:

מפלגת העבודה ,איך אתם בסיעה אחת ,אתם לא סיעה אחת.
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יגאל שמעון:

הא התחברתם?

משה חנוכה:

אנחנו ביחד באופוזיציה יגאל ,אנחנו מדברים אחד עם השני .בני
בוא נעבור סעיף סעיף  .סעיף  3תסביר לנו בבקשה.

בנימין זיני:

התקבלה הכנסה מהמשרד להתאחדות ספורט עבור השתתפות
תיכון הדרים ,פתיחת תיכון הדרים ,על סך  .₪ 10,000ברגע
שההכנסה שלו נכנסת אנחנו מתקצבים את ההכנסות.

משה חנוכה:

כמה בסך הכול העירייה משתתפת חוץ מאשר התאחדות
הספורט?

בנימי ן זיני:

אין לי את המספר הזה כאן.

משה חנוכה:

אני אשמח לקבל כמה -

יוליה מרקובסקי :

זה רק העברה של הכסף ,זה העברה של התקבול מרשות הספורט
לתיכון הדרים ,עבור הפעילות שהוא מבצע.

משה חנוכה:

השאלה העירייה שמה כסף לפעילות הזאת?

יוליה מרקובסקי :

כן...

משה חנוכה:

כן  ,סעיף . 4

אמיר כוכבי:

לא הבנתי ,מאחרים אתה כאילו רוצה מספרים ,איציק מספיק
לך קריצה? הרים לך גבה אז זהו נגמר?

משה חנוכה:

אני מפחד ממנו.

אמיר כוכבי:

איציק ,בוא בוא שב פה רגע.

אביבה גוטרמן:

כן ,זה באמת לא לעניין דרך אגב .אם כבר הוא צודק אמיר.

משה חנוכה:

סעיף . 4

בנימין זיני:

השתתפות תושבים שצפינו שצריכים טיפול באלימות .₪ 4,000

משה חנוכה:

מה זאת אומרת תושבים?

יוליה מרקובסקי :

אני אוסיף ואומר מבחינת ההגדרות וההנחיות החדשות של
משרד הרווחה ,הם בעצם הנחו לגבות השתתפות סמלית
מהתושבים עבור ה -

משה חנוכה:

איפה פ ועלים המרכזים האלה?

יוליה מרקובסקי :

יש לנו מרכז לטיפול באלימות מה זאת אומרת?

משה חנוכה:

כמה העירייה מתקצבת אותו חוץ מ ?₪ 4,000 -
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יוליה מרקובסקי :

אני בספר ואני אומר לך ,לפחות  ₪ 100,000לפי דעתי ,לא נספור
כוח אדם שיש לפחות  5עובדות סוציאליות.

משה חנוכה:

אפ שר את הסכום המדויק? כמה אנחנו וכמה משרד הרווחה?

יפעת קריב:

? 75 - 25

אביבה גוטרמן:

את מדברת על בית רני?

יוליה מרקובסקי :

התקצוב של -

אביבה גוטרמן:

אבל דיברנו על בית רני קודם ,נתנו הסבר.

כנרת א .כהן:

הוא דיבר על המרכז.

יוליה מרקובסקי :

. 25 - 75 ...

כנרת א .כ הן:

משה לא הקשבת כנראה.

אביבה גוטרמן:

היה ,היה ,דיברו על בית רני.

יוליה מרקובסקי :

זה היה במסגרת ...אני לא יכולה להגיד לך כרגע אבל אני אשמח
להסביר לך אחרי המועצה.

משה חנוכה:

אני אשמח שתעבירו את הנתונים כמה העירייה משתתפת וכמה
משרד הרווחה.

יוליה מרקובסקי :

אין בעיה.

משה חנוכה:

סעיף . 5

בנימין זיני:

קיבלנו ממפעל הפיס  ₪ 112,000עבור רכישת מזון ...בגלל
הקורונה.

יוליה מרקובסקי :

בהוצאות יש לך את הסעיף הוצאות.

יפעת קריב:

זה חולק המזון?

אביבה גוטרמן:

בטח.

בנימין זיני:

כן בטח.

משה חנוכה:

לפי איזה קריטריונים חולק המזון?

בנימין זיני:

לפי איזה קריטריונים חולק המזון מפעל הפיס?

יוליה מרקובסקי :

משרד הרווחה ומפעל הפיס ביחד המנות הראשונות.

משה חנוכה:

אז זאת אומרת זה העברה מסעיף לסעיף רטרואקטיבית -

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא -
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יפעת קריב:

לא ,זה תקבולים.

בנימין זיני:

זה גידול בהכנסה ,זה הכנסה.

משה חנוכה:

אוקיי ,סעיף . 6

בנימין זיני:

סעיף  6זה בעצם רק שיקוף טכני ,בית ספר תמר ,אנחנו בעצם
תקצבנו אותו בנטו ,בית ספר תמר אנחנו שוכרים אותו באופן
מלא מדרום השרון ,שמתחתיו יש  2שכירויות משנה של מרכז
דור ,פה זה בעצם רק התאמה ,אנ חנו מתקצבים את זה בברוטו,
מביאים את מלוא ההכנסה מולו אתה תראה את זה אחרי זה גם
ב  , -זה רק טכני.

יפעת קריב:

לא ,אבל שנייה אחת ,בית אקשטיין משלמים לכם שכירות ,אז
זה לא יוצא מעיריית הוד השרון  2.8מיליון .₪

בנימין זיני:

לא משנה ,מה שהסברתי תקצבתי את זה בנטו ,זאת אומרת
כאילו אני צריך לשקף את זה בברוטו ,אני צריך להוציא .לא
שיקפתי את ההכנסה מבית אקשטיין ממרכז דור ב ספרי
העירייה ,ופה אנחנו פשוט משקפים את זה ,כי זה יותר נכון
פשוט להראות את זה בברוטו ולא בנטו.

אביבה גוטרמן:

אולי לעשות שיתוף פעולה עם תמר לגבי המקום.

משה חנוכה:

סעיף . 12

בנימין זיני:

יש ,זה בתהליך כן.

יפעת קריב:

לא ,מה זה סעיף  . 7למה דילגת על ? 7

משה חנוכה:

כי זה כאילו -

בנימין זיני:

 7זה הסך הכול.

משה חנוכה:

סעיף . 12

יעל עבוד ברזילי:

עכשיו סעיפי ההכנסות והתקבולים.

יגאל שמעון:

אני מה שמפריע לי זה רק הנושא של העובדים.

יפעת קריב:

לא ,לא ,שנייה ,שנייה ,אנחנו בסעיף . 12

משה חנוכה:

רגע יגאל ,אנחנו נסיים אנחנו נעבור סעיף סעיף. 12 ,

יפעת קריב:

. 12

יגאל שמעון:

לא ,אבל מה יש לשאול שאלות.

בנימין זיני:

הכנסות ,חסר בסעיף של הנהלה הוצאות משרדיות אז חסר אנחנו
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משלימים ,איפה שאנחנו רואים צפי לגירעון -
משה חנוכה:

מי מקבל את ההחלטות להסטות האלה כל הזמן? תראה ,אנחנו
בסך הכול -

בנימין זיני:

מי מקבל את ההחלטות ,אחד אנחנו ככספים ברגע שאנחנו
מזהים צפי לגירעון במטרה לא לבוא בדיעבד ,אנחנו מעלים
להשלים את זה.

יפעת קריב:

בסדר ,בוא נעבור על זה ,בוא נמשיך.

משה חנוכה:

אוקיי ,סעיף  13לשכת ראש העיר הוצאות משרדיות.

בנימין זיני:

זה הפחתה.

יפעת קריב:

בסדר.

דוברת:

לצורך ההגדלה של הסעיף.

בנימין זיני:

לצורך ההגדלה.

משה חנוכה:

למה מפחיתים שם?

בנימין זיני:

כי אם לא צריך אז אנחנו מפחיתים ,הצפי שהוא -

אמיר כוכבי:

עברנו לטאבלט ,לא צריך...

יפעת קריב:

אוקיי ,סעיף . 14

בנימין זיני:

סעיף  14לאור בעיקר הפעילות המוגברת שלנו בתקופה של
העירייה בתקופה האחרונה בגיוס בעלי תפקידים גם בכירים וגם
לא ,אנחנו בעצם מוציאים מבדקי התאמה .ו נדרש להשלים
תקציב שם ,כדי להשלים את מבדקי ההתאמה.

משה חנוכה:

הבנתי שיש הגדלה אגב בכוח האדם ב משאבי אנוש ,זאת אומרת
בכמות העובדות במחלקה ,זה נכון?

בנימין זיני:

יש שם כמה עובדים זמניים לתגבר ,אני לא חושב שיש משהו
קבוע.

משה חנוכה:

קרה משהו שצריך לתגבר שם את המחלקה?

בנ ימין זיני:

כרגע יש -

אמיר כוכבי:

חופשות מחלה.

אביבה גוטרמן:

קרה ,קורה.

משה חנוכה:

מה קורה?
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אביבה גוטרמן:

קטסטרופה.

יגאל שמעון:

מה קרה?

נאור שירי:

רציפות שלטונית.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,יש שמה שינויים ובלגן ,ועובדים פחות טובים וכו' וכו'.

משה חנוכה:

פע ם הספיקו שם  Xעובדים

אביבה גוטרמן:

צריך לעשות שינוי.

משה חנוכה:

צריך לנהל את אותה כמות עובדים.

אביבה גוטרמן:

זה לא קשור ,אין לי בעיה של יותר עובדים ,יש לי בעיה של
איכות עובדים.

משה חנוכה:

אז שוב אני אשמח להבין מה קורה שם במחלקת משאבי אנוש.

יפעת קריב:

מה קורה במחלקת משאבי אנוש?

אמיר כוכבי:

תסיימו את הדיון הזה נעדכן.

משה חנוכה:

כי גם קיבלתי את מפת הקשרים והזה ,אנחנו אולי נחשוף אותה
עוד מעט.

כנרת א .כהן:

אנחנו במתח.

אמיר כוכבי:

איש חשיפות אתה היום.

יפעת קריב:

כן ,סעיף  15 , 16סליחה.

בנימין זיני:

 15צ מצמנו את המשרדים של הדובר ,התכנסנו...

משה חנוכה:

איפה הם היום

בנימין זיני:

עברו לפה בקומת הקרקע.

משה חנוכה :

בהצלחה להם.

יפעת קריב:

. 16

בנימין זיני:

יש השתתפות תקציבית במרכז שלטון המקומי -

יפעת קריב:

כזה תקציב גדול?

בנימין זיני:

כן ,כן ,כן ,זה -

יפעת קר יב:

והם עוד העלו את זה ,וראשי הרשויות הסכימו? אמיר ראשי
הרשויות הסכימו להעלות את התקציב למרכז השלטון המקומי -

בנימין זיני:

לא ,זה השיעור שלנו.
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יפעת קריב:

בשנה כזאת קשה ברשויות המקומיות?

בנימין זיני:

אנחנו את הדרישה מקבלים אחרי בניית התקציב.

משה חנוכה:

א צל בוחבוט זה לא היה עובר.

יפעת קריב:

ברור .מה אישרתם את זה ראשי הרשויות?

אמיר כוכבי:

זה היה הרבה יותר.

יפעת קריב:

איך הסכמתם להעלאה בתקציב למרכז השלטון המקומי?

אמיר כוכבי:

בכמה עלה התקציב למרכז השלטון המקומי?

יפעת קריב:

ב .₪ 8,000 -

אמיר כוכבי:

ההתמודד ות של המרכז לשלטון מרכזי ,לא שאני מסנגוריו,
במהלך תקופת הקורונה הייתה כזאת שמצדיקה .₪ 8,000

יפעת קריב:

נשמע לי אבל העלאה מוזרה בתקופה כזאת ,מיותרת.

בנימין זיני:

זה התאמה זה לא העלאה ,יש תעריפים קבועים.

משה חנוכה:

אוקיי . 17

בנימין זיני:

 17זה הפחתה של ת נועות ארגון לעובדים ,כדי לממן את מה
שראיתם קודם בסעיף הקודם של מבדקי משאבי אנוש ,את
ההתאמה -

משה חנוכה:

אבל מה ההבדל -

יפעת קריב:

אבל חשבתי ששכר הדירה מימן את מבדקי ההתאמה.

בנימין זיני:

לא ,זה לא בהכרח.

יגאל שמעון:

אתה יכול להרחיב בבקשה למה הקטנתם לעובדי ם -

בנימין זיני:

קודם כל זה מהמקום הזה ,מהסעיף הזה יותר נכון הייתה
פעילות שהיו עושים בקיץ בספורטן .אנחנו השנה -

יגאל שמעון:

בגלל הקורונה.

בנימין זיני:

אנחנו בגלל הקורונה לא עשינו הרמות כוסית בפסח וגם סביר
להניח שהאירוע באוגוסט לא יתקיים ,ולא כי לא רוצים ,זה כי
לא יכולים.

יגאל שמעון:

וסעיף 18

משה חנוכה:

אם תשקיעו בעובדים אולי לא תצטרכו להגדיל ככה במחלקת
משאבי אנוש ,כי לא יהיה קטסטרופה.
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יגאל שמעון:

תגיד לי סעיף ... 18

בנימין זיני:

בוא נגיד שרק בשנה האחרונה אני חושב שעלו כמעט ב 80 -
עובדים פתיחת בתי ספר גני ילדים ,זה גם משליך על פעילות
משאבי אנוש ,בכלל על כל פעילות העירייה ,אנחנו עומדים על
מצבת כוח האדם.

משה חנוכה:

נשמח לקבל דו"ח על הגדלת צוות העובדים במחלקה בשנה
הזאת ,לדעת כמה עבדו -

יפעת קריב:

לא נשמח ,נתעקש לקבל.

יוליה מרקובסקי :

זה משאבי אנוש צריכים לתת.

משה חנוכה:

לא ,זה ראש העיר יכול ...אני אשמח לקבל דו"ח.

אמיר כוכבי:

על מה?

משה חנוכה:

על הגדלת מצבת העובדים במחלקת משאבי אנוש מאז ש -

יוליה מרקובסקי :

טוב ,תגיש שאילתה.

יפעת קריב:

תושבים כותבים שלא שומעים עכשיו את השידור ,אם אתה יכול
לבדוק את זה בבקשה.

יגאל שמעון:

תגיד לי -

משה חנוכה:

הוא לא טכנאי שלך אני מבקש.

יגאל שמעון:

בני סעיף  , 18יש לך פה הקטנה של הדפסה .מה זה בגלל שירון
לא שם?

משה חנוכה:

איזה סעיף? איזה סעיף?

יוליה מרקבסקי :

שורה - 18

יגאל שמעון:

בסוף.

יוליה מרקובסקי :

שורה  . 18אם אתם זוכרים הת קציב של  2020אושר בעצם
בפברואר ,שהסגירה של שנת  2019הייתה ממש בתהליכי עבודה.
ולכן חלק מהדברים כמו הדפסות ,שזה נבנה על בסיס הצריכה
של שנה קודמת ,אז אנחנו צריכים לעשות התאמות כרגע בשביל
לעמוד בתקציב של  , 2021ופה נדרשת הקטנה חיסכון.

יוליה מרקובסקי :

 ₪ 2,000פ ה זה  ₪ 2,000שצריכים במקום אחר.

משה חנוכה:

אוקיי סעיף . 19

בנימין זיני:

בסעיף  19בתקציב העירייה היה חצי תקן במחלקת ביטוח לטובת
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סיוע ,כי גם פה אנחנו עולים בכמות התביעות כנגד העירייה בצד
ג' ביטוחים שונים .אנחנו ראינו לנכון לא לתקצב כוח אדם,
ולהביא מישהו חיצ וני בעיקר בתחום ,דרך חברת הביטוח שאנחנו
עובדים דרכה ,שיודעים לתת מענה לתביעות ביטוח .לא כל
תביעה ,אבל יודעת לתת מענה גם לתביעות ביטוח שמתחת
להשתתפות עצמית ,ששמה אנחנו מתקשים גם בלקבל החלטה
וגם לנהל את התיק לפעמים .אז אנחנו מניידים את זה לטובת
הדבר הזה .תרא ה את זה בסעיף  21כמקביל שלו.
משה חנוכה:

בסעיף  20אתם מבקשים להקטין את גזברות היועצים.

בנימין זיני:

כן.

משה חנוכה:

ובישיבה הקודמת ביקשתם להגדיל גזברות יועצים .כל ישיבה
אנחנו משחקים עם הסעיפים האלה ,אם אני לא טועה.

בנימין זיני:

לא.

יוליה מראקובסקי  :לא ז וכרת.
בנימין זיני:

אני גם לא זוכר.

משה חנוכה:

שיחקנו עם הסעיפים -

בנימין זיני:

נבדוק ,אולי היה משהו אחר ,אבל לא -

יוליה מרקובסקי :

בעדכון מספר ? 1

בנימין זיני:

נבדוק את זה ,לא זכור לי ,כי אני אגיד גם ה  3 -חודשים האלה
של הקורונה ,כן עצרו חלק מהפעילות שתכננו לצערי.

משה חנוכה:

אז זה בגלל זה ,בסדר.

בנימין זיני:

בסדר ,אני אומר ,לא זוכר שהוספנו אבל ,נבדוק את זה .סעיף 21
אמרתי מקביל לסעיף  19בעצם .הקטנו גם את הבקרה לתהליכים
בייעוץ כלכלי ,כי אנחנו בעצם תקופה מסוימת לא עבדנו.
הוצאות שונות זה מינורי  ₪ 1,000זה לפי ביצוע סוף שנה.
חשבות מיקור חוץ ,עשינו תחלופה של משרד רואה חשבון ,היה
איזה תקופת חפיפה ביניהם ,ופה אנחנו רק משלימים תקציב.

יפעת קריב:

אתה יודע להגיד לנו -

בנימין זיני:

אני יכול להגיד שבהוצאה הזאת ירדנו מ  ₪ 350,000 -ל 230,000 -
 ₪בשנה.

יפעת קריב:

למה .₪ 295,000
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בנימין זיני:

לא ,בסדר אני אומר זה בגלל חפיפה ,אבל בגדול הייתה הפחתה
בהוצאה הזאתי .היא עוד תופחת כנראה גם ב . 2021 -

יפעת קריב:

כן ,אבל נשמע שגם מצד אחד עולה מצבת כוח האדם וגם מצד
שני -

בנימין זיני:

לא קשור זה משרד רואה חשבון.

יפעת קריב:

רק שנייה אחת ,וג ם מצד שני עולים שירותי המיקור חוץ להרבה
מאוד אגפים בעירייה.

בנימין זיני:

לא ,הסעיף הזה בגלל שאני שולט בו ואני מנהל אותו ,עמד כל
השנים על  ₪ 350,000פעמיים בשבוע ,אנחנו ירדנו באזור ה -
 ,₪ 250,000ואנחנו נוריד אותו גם בשנה הבאה בעוד סכום ניכר.
בלי לפגוע בשירות כמובן ובדוחות

יפעת קריב:

מחלקת שכר שירותים ,למה צריך להגדיל ל .₪ 61,000 -

בנימין זיני:

אנחנו כמו שאמרתי אולי זה ,מחלקת השכר בעצם עד לפני חודש
מנתה את מנהלת מחלקת השכר ועוד  2עובדים על סדר גודל של
 2,000משכורות .אנחנו השתמשו בתקופה מסוימת במיקור חוץ
כדי לת גבר ,כי בכל זאת אנחנו מחויבים להוציא שכר עד ה 9 -
לחודש ,וזה בעצם חלק מההסבר.

יפעת קריב:

כמה עובדים היום?  2,000עובדים? כמה בדיוק?

בנימין זיני:

כ  2,000 -משכורות אנחנו מוציאים מידי חודש.

יפעת קריב:

 2,000משכורות?

בנימין זיני:

כן .כולל פנסיונרים.

יפעת קריב :

אז כמה פנסיות וכמה עובדים?

בנימין זיני:

פנסיה יש בערך - 180

יפעת קריב:

 1,800משכורות ? 1,820

בנימין זיני:

משהו כזה כן ,ממוצע.

יפעת קריב:

מעל  800עובדים.

בנימין זיני:

בערך כן .שהמפתח הוא  1על  350בערך .עובד על כל  350עובדים,
פחות או יותר.

יפעת קריב:

ת ושבים.

בנימין זיני:

לא ,עובדים .עובד על כל  350עובדים ,זה המפתח בניהול שכר.
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נמשיך ,שומה מיכון הורדנו  ₪ 2,000זה במקביל ל  , 2,000 -זה רק
התאמות ,זה גבייה הוצאות משפטיות -
יפעת קריב:

אוקיי זה ממש מעניין להבין את זה .על מה הוצאות ,כאילו למה
יש גדילה בהוצאות המ שפטיות .האם זה קשור להתנגדויות?

בנימין זיני:

זה קנסות ,נכון?

דוברת:

זה אכיפה זה עורכי דין.

בנימין זיני:

זה הקנסות.

יפעת קריב:

זה רק קנסות?

בנימין זיני:

אני אתן הסבר בקצרה .פעולות האכיפה היחידות שאנחנו עושים
היום בעצם זה דרך אכיפה משפטית ,אנחנו מנסים ב קרוב מאוד
להגיע גם לאכיפה מנהלית שהיא הרבה יותר טובה לכולם גם לנו
וגם לתושבים ולמי שחייב .בסעיף הזה לאורך שנים גם נכנס
אכיפה של קנסות ,שבעצם כמינהל כספים זה לא מנוהל שם אבל
התשלום יוצא משם ,ולכן פה נדרש תוספת תקציבית ,כי גם
אנחנו הגברנו ,זה לפני הקורונה יו תר ,אבל גם הגברנו את
הפעילות האכיפתית ,כי זה הכלי היחידי היום שיש משפטית,
וככול שיש יותר אכיפה משפטית ויותר תביעות נסגרות ויותר
פסקי דין ,אז אנחנו גם נדרשים לשלם לאותם עורכי דין
שמנהלים את זה עבורם .כנ"ל לגבי הסעיף הבא של אגרות בתי
משפט -

יפעת קריב:

אז דקה אז מה אתה מתכוון לעשות כדי לשנות את זה בתקציב
הבא?

בנימין זיני:

לא יודע אם אני אשנה את התקציב הבא ,כי אחד מהמטרות היא
להגביר את האכיפה ,אנחנו כן מנסים אבל להכניס אכיפה
מנהלית ולא משפטית ,שהיא הרבה יותר מהירה והרבה יותר
זולה ,גם לנו וגם לתושבים.

אביבה גו טרמן:

לשנות את האכיפה מבחינה חוקית?

בנימין זיני:

אני רוצה לדלל את האחוזים ולנהל הרבה דברים בתוך הבית,
בפעולות שאני אוכל להביא את אותו ,לא יודע אם אותו כסף,
אבל יכול להביא את אותה גבייה בבעיות הרבה יותר ...וגם
פחות להשית על התושב ,זאת המטרה .יש מנהל גבייה שעובד על
זה בצורה אינטנסיבית ,יחד עם סגן הגזבר -
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אביבה גוטרמן:

כך צריך לעשות.

בנימין זיני:

בסדר ,עובדים על זה .הפחתנו כמובן זה מתכנס מעבודות דפוס
ומייעוץ מקצועי ,שאנחנו לא נעשה השנה .כנ"ל גם בעמוד הבא
מחקירות ,שפחות חקירות יוצא .גם תכננו צעד גבייה מינהלית
שהיא תינתן ,זה מה שדיברתי עכשיו ,ואנחנו משם מפרישים.

יפעת קריב:

נשמע לי שאת הגבייה פירטת ופירטת ופירטת ,כדי לא להראות
שזה סכום מאוד גדול ההגדלה של הגבייה -

בנימין זיני:

זה לא הגדלה כל כך מהותית ,מספיק שיש תיק אחד שנסגר על
 ,₪ 300,000תעשי  5.5%מתוך זה ...,ואת מגיעה כבר להוצאות
על תיק אחד שיכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ,רק כשכר
טרחה .ויש תיקים ,להיפך אני דווקא מחפש שהסעיף הזה יעלה,
כי זה אומר שהגבייה שלנו הרבה יותר טובה ,והאכיפה שלנו
הרבה יותר טובה .יש לי יותר כסף שנכנס מכספים שנגבים בעצם
לקופת העירייה .זה ס עיף שאני מוכן להגדיל אותו דרך אגב.

יגאל שמעון:

ואני מוכן שתוריד את זה.

בנימין זיני:

אם אני אעשה אכיפה מנהלית הוא ירד .על זה אנחנו עובדים.

יפעת קריב:

אבל לא כמות האכיפה.

בנימין זיני:

על זה אנחנו עובדים.

יגאל שמעון:

לא ,כי העניין הזה שגובים ושמפעילים עו רכי דין כנגד תושבים
בנושא גבייה ,אני חושב שהעירייה מזמן הייתה צריכה לעבור
לגבייה עצמאית ואכיפה -

אמיר כוכבי:

מה זה גבייה עצמאית? גבייה עצמאית זה גבייה מנהלתית.

יגאל שמעון:

לא ,כי אתה יודע -

אמיר כוכבי:

זה לא פחות אגרסיבי.

בנימין זיני:

נכון.

יגאל שמעון:

שלנו בעירייה?

בנימין זיני:

כי.

אמיר כוכבי:

ודאי .היום -

יגאל שמעון:

כן ,אבל יש לך שליטה.

אמיר כוכבי:

אתה לא יכול היום לעשות -
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בנימין זיני:

גם פה יש שליטה ,לגמרי.

יגאל שמעון:

פה אין לך שליטה.

בנימין זיני:

לא ,אני לא מסכים .היום אני יכול -

אמיר כוכבי:

ל א ,יכולה להיות ביקורת על חלק מהזה ואנחנו יודעים שיש.
ברגע שזה יושב אצלך ,והדרישה היא לביצוע מיידי ,כל היכולת
של ההתדיינות ,זה כמו בתכנון ובנייה ,אתה יודע מה
המשמעויות של זה .לא אומר שלא נעשה את זה ,לא אומר שלא,
להוביל את הארגון לשם ,כי זה מצמצם כוח אדם כי זה מצמצם
את הגופים החיצוניים ,וכי זה מייצר סדר ואכיפה .אבל צריך
לזכור שהמשמעות של זה שזה יותר אגרסיבי.

יגאל שמעון:

כן אבל הנה אתה מוסיף להם כסף ,תראה כמה כסף -

אמיר כוכבי:

אני אומר אנחנו -

בנימין זיני:

כן ,אבל מצד שני אני גם מכניס כסף.

אמיר כוכבי:

הולכים לשם בשביל -

יגאל שמעון:

תשים פקיד שיעשה לך את זה ,זה הכול.

בנימין זיני:

תראה במקרה הזה בגלל שיש לך ,כרגע אין לך את היכולת ,יהיה
בקרוב ,לאכיפה מנהלית -

אמיר כוכבי:

משה ,ביקשת לעבור סעיף סעיף .אני חושב שלכבד את הגזבר
שעונה לך סעיף סעיף זה המינימום.

(מדברי ם יחד)
אביבה גוטרמן:

אמרו שיש חברה נכון?

בנימין זיני:

זו החברה.

אביבה גוטרמן:

נו ,אז למה אתה משלם לחברה?

בנימין זיני:

ברור.

אביבה גוטרמן:

אבל הם לוקחים אחוזים מהגבייה.

בנימין זיני:

זה האחוזים. 5.5% ,

אביבה גוטרמן:

בסדר.

יפעת קריב:

אפשר לעבור לסעיף . 4 1

אביבה גוטרמן:

אז זה בסדר ,הם מכניסים כסף ,מה הבעיה?
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בנימין זיני:

דיברנו עליו ,זה הווטרינריה?

אביבה גוטרמן:

בסדר ,זה נכנס כסף.

אתי ברייטברט:

זה וטרינר עיקור החתולים.

יפעת קריב:

כן ,מה שהסבירו מקודם ,רק שאלה על זה .על הנושא של עיקור
החתולים ,אתם בעצם באים ואומרים שהווטרינרית העירונית
תעשה את עיקור החתולים עכשיו?

בנימין זיני:

יוסי היה פה ,איפה יוסי?

יפעת קריב:

יוסי הווטרינרית העירונית תעשה את עיקור החתולים ,יש לה
כאילו זמן לעשות את זה?

יעל עבוד ברזילי:

היא תמיד עושה -

אביבה גוטרמן:

אבל היא עד עכשיו עשתה.

יוסי מתתיהו :

כן .אם יגיע למספרים...

אביבה גוטרמן:

אבל היא עשתה עד היום ,גם עשתה עיקור.

יעל עבוד ברזילי:

יפעת היא תמיד עשתה כמות מסוימת של עיקורים וסירוסים.

יפעת קריב:

לא ,אבל כשהיה את הקבלן החיצוני זה מאוד סייע לה.

רינה שבתאי:

היה שבוע אחד היו ת חנות.

יפעת קריב:

ועכשיו ...את הקבלן החיצוני.

יעל עבוד ברזילי:

היו לנו הרבה מאוד בעיות עם הספק החיצוני.

יוסי מתתיהו :

הקבלן החיצוני היה לוכד ומביא לה...

יפעת קריב:

וזה כל מה שהוא היה עושה לוכד ומביא לה? אז מי עכשיו יעשה
את זה?

יוסי מתתיהו :

הלכידה תתבצע ג ם על ידי העובד החדש ,והסירוס בפועל על ידי
הווטרינרית.

יפעת קריב:

ואז ה  ₪ 100,000 -האלה לאן הם עוברים?

יוליה מרקובסקי :

למעלה שורה  , 37 , 36 . 36ו  , 38 -שלושת השורות האלה זה בעצם
סעיפי שכר של מרכז שלוכד בעלי חיים.

יפעת קריב:

אפשר להסביר את סעיף  ? 42הוא מאוד מע ניין.

בנימין זיני:

אנחנו בעצם לא פה ,אבל הכנסנו פנימה את הסיירים ,נאור גם
לא פה ,הכנסנו סיירים וחלק מההסדרה של סיירים שלנו מחברה
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חיצונית פנימה דווקא ,זה גם רכישת כלי נשק ,ביגוד וכל מה
שקשור לתפעול השוטף
יפעת קריב:

אפשר להסביר ,לפרט את סעיף  ? 42אולי מי שמ רכז את התחום
הזה יכול לחזור ,כמה דפיברילטורים נכנסו לעירייה?

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

לא רשום כמה כאלה ,אם אני יודעת כמה יש כאלה ,באיזה
פריסה הם יהיו ,איפה הם יהיו .מה זה אומר נשקים? מה הוד
השרון -

בנימין זיני:

כן ,כן ,כשאת מפעילה סיירים את צריכה -

נאור שי רי:

מה הנשקים?

יפעת קריב:

כמה נשקים? כן .כמה ערכות עזרה ראשונה איפה.

נאור שירי:

כיוון שהסיירים עברו להיות עובדי עירייה ,אז העירייה צריכה
לרכוש להם נשקים .הם היו עובדים בחברה חיצונית ,שקיבלו
רישיון נשק ארגוני ממנה ,ועכשיו כשהם עברו להיות עובדי
עירייה ,העי רייה הייתה צריכה לקנות נשקים.

משה חנוכה:

אגב אמיר פתרתם את בעיות ההעסקה של הסיירים אחרי
שהעברתם אותם? אמיר ,פתרתם את בעיות ההעסקה של
הסיירים אחרי שהם עברו לעבוד בעירייה? את בעיות דיני
העבודה של הסיירים פתרתם אחרי שהם עברו לעבוד בעירייה
מהחברה הפרטית לגבי הזכויות שלהם? מכיר את הנושא?

אמיר כוכבי:

אל מול מה? אל מול החברה?

משה חנוכה:

לא ,אני אומר הם עבדו בפועל בעירייה באמצעות חברה ,והיה כל
מיני בעיות של פנסיה וזכויות עובד.

אמיר כוכבי:

לכן העברנו אותם להיות עובדי עירייה.

משה חנוכה:

אני אומר אבל פתרתם את הפע ר שהיה בין ,זאת אומרת אתם
ביקשתם מהם בעצם להתפטר מהחברה למרות שהם המשיכו
לעבוד באותו מקום עבודה ,זה משהו קצת בעייתי.

נאור שירי :

למה?

משה חנוכה:

למה? כי זה אנשים שעבדו  10שנים בעירייה ,בפועל החברה -

נאור שירי:

הם לא עבדו בעירייה.

משה חנוכה:

אבל הם עבדו דה פקטו בעירייה -
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נאור שירי:

הם  10שנים רצו לעבוד להיות עובדי עירייה ,וזה מה שעשינו.

משה חנוכה:

לא ,זה אנשים שבפועל לא היו עובדי עירייה ,עכשיו אתה אפילו
מנציח את זה ,אתה אומר -

נאור שירי:

לא היו בפועל עובדי עירייה.

נדב דואני:

עכשיו הם עובדי עירייה?

משה חנ וכה:

עכשיו הם עובדי עירייה.

נדב דואני:

אז מה רע?

נאור שירי:

הם לא היו עובדי עירייה.

משה חנוכה:

לא ,צריך שהזכויות שלהם יישמרו להם על ה  10 -שנים -

נאור שירי:

הזכויות של כולם נשמרו.

רן יקיר:

משה רוצה להשכיר עובדי קבלן שיהיו עובדי קבלן.

משה חנוכה:

לא ,הפוך .

נאור שירי:

לא ,הוא שומע משהו -

משה חנוכה:

הפוך אני אומר ,לא ,רן ,רן ,אני בסך הכול אומר שברגע -

נאור שירי:

אתה לא הבנת את השיחה ,הוא התכוון לטובתך.

משה חנוכה:

אני הבנתי את הבדיחה.

יפעת קריב:

על הדפיברילטורי ם כמה כיום יש ,אני רואה שרשום פה פשוט
את המילה  ,לא רשום כמה ,איפה הם מפוזרים בעיר ,מה
ההגדלה.

נאור שירי:

הרעיון הוא לייצר פיזור של דפיברילטורים בעיר ,מעבר לזה
אנחנו גם בוחנים אפשרות הפעלה נוספת של דפיברילטורים -

יפעת קריב:

כמה יש היום בעיר? ואיפה הם מפוזרים?

נאור שירי:

אני לא זוכר בעל פה ,אבל יש לנו רשימה -

יפעת קריב:

הגזמת זה משהו שאתה אמור לדעת.

נאור שירי:

יש רשימה .יש רשימה ,אני לא זוכר בעל פה ,זה בגדול באולמי
ספורט ,בתי ספורט -

יפעת קריב:

דקה ,איפה?

נאור שירי:

לא ,זה לא רק באולמות ,גם במוקד העירוני יש ,גם ברכבי סיור
יש דפיברילטורים ,יש רשימה.
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יפעת קריב:

אז תרשום ...לא רשום פה הגדלה ,של כמה.

נדב דואני:

באיזה מספר את?

יפעת קריב:

אני ב . 42 -

נאור שירי:

את רוצה רשימה של איפה הדפיברילטורים פרוסים?

יפעת קריב:

זה חשוב.

נאור שירי:

לא ,למה שתופיע פה הרשימה?

יפעת קריב:

אני שאלתי כמה? כמה? שאלתי כמה -

נאור שירי:

אז אני לא זוכר במדויק -

יפעת קריב:

דפיברילטורים יש היום בעיר.

נאור שירי:

אז אני אומר ,אני לא זוכר במדויק.

יפעת קריב:

רשום פה הגדלה דפיברילטורים ,נשק .מה? כמה נשק? כמה?
כאילו מה זה?

נדב דואני:

כמה שיותר.

נאור שירי:

לכל סייר -

יפעת קריב:

כמה שיותר נשק בעיר ,זה מלחיץ ,אני רוצה לדעת מה קורה כאן.

נדב דואני:

מחלקים לחברי המועצה נשק...

יפעת קריב:

לצד שלכם ,אנחנו לא צריכים ,אנחנו אנשי השלום.

משה חנוכה:

כאן יושבים הבדרנים ,וכאן יושבים אלה שצוחקים ,ממש -

נאור שירי:

טוב שאתה פה באמת להסביר לכולם איפה כל אחד יושב ,מה
התפקיד שלו ,ומה העשייה שלו.

משה חנוכה:

תספר בדיחה והם יצחקו

נאור שירי:

לא יודע מה היינו עושים בלעדיך.

יפעת קריב:

אבל אני שאלתי שאלה באמת מאוד רצינית.

נאור שירי:

אני עונה לך אבל את לא -

משה חנוכה:

הוא לא יודע יפעת ,הוא לא יודע ,מה את רו צה ממנו.

יפעת קריב:

לא ,כמה יש?

נאור שירי:

אני אומר לך  10פעמים ,את רוצה רשימה של הכול ,אני יכול
להגיד לך בערך ,להגיד לך בדיוק ,אז תבואי בישיבה הבאה תגידי
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נאור אמר  40אבל בתכלס יש . 38
יפעת קריב:

אז כמה בערך יש?

משה חנוכה:

הוא לא יודע.

יעל עבוד ברזילי:

הוא יעביר לך רשימה בכתב.

יפעת קריב:

הוא אמר שהוא יודע להגיד בערך.

נאור שירי:

יש רשימה ,את רוצה לקבל אותה?

נדב דואני:

הוא יעביר לך את הרשימה.

נאור שירי:

אין בעיה.

נדב דואני:

תודה לך.

יפעת קריב:

ואז אני מבקשת לדעת אם התקציב הגדיל ,אז בכמה הוא הגדיל
או תם .כי לדעתי כל אחד מהם מאוד יקר ,ולכן - ₪ 120,000

נאור שירי:

 1,200דולר.

משה חנוכה:

אדוני הגזבר ,מי ביקש את ההגדלה בדפיברילטורים?

יפעת קריב:

מה שאני מנסה לומר -

משה חנוכה:

אולי הוא יענה לנו.

יעל עבוד ברזילי:

בסדר ,אנחנו לא מומחים לנשקים ,נעביר לך את הח ומר בכתב.

נאור שירי:

מה על הנשקים?

משה חנוכה:

איפה מנהל אגף הביטחון.

אמיר כוכבי:

אני לא מבין את השאלה יפעת.

נאור שירי:

מה השאלה?

משה חנוכה:

שפ"ע סליחה ,מי זה מנהל אגף ביטחון פה? אני שואל מי ביקש
את ההגדלה בדפיברילטורים? הוא ביקש כי הוא היה חסר.

רינה שבתאי:

יש טווח מחירים לגודל -

נאור שירי:

אני ,אני ביקשתי.

משה חנוכה:

אבל אתה לא יודע כמה יש.

נאור שירי:

אני יודע שצריך הרבה יותר.

משה חנוכה:

זה לא עובד ככה ,זה כסף ציבורי אדוני.

נאור שירי:

הא הנה עוד פעם הכסף הציבורי .שומר הקופה חנוכה עם הרצאה
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על הכסף הציבורי .תגיד אתה שומע שאתה אמיתי ,אתה רוצה
לדבר איתי על דפיברילטור .אתה בתור אחד שהיית חובש יודע
בדיוק את החשיבות של דפיברילטור -
משה חנוכה:

אני בעד ,רק אני שואל -

נאור שירי:

לא נשמע שאתה כזה בעד.

משה חנוכה:

אתה לא יודע אבל כמה יש ואיפה הם.

נאור שירי:

נ ו בסדר.

משה חנוכה:

אתה לא יודע ...,מספר .כמה יש דפיברילטורים?

נאור שירי:

אני לא יודע בדיוק -

משה חנוכה:

מי ביקש?

נאור שירי:

בין זה לבין הצורך להגדיל דפיברילטורים ואת המספר שלהם -

משה חנוכה:

תמיד צריך -

נאור שירי:

בכלל בשכונות בבניינים ,בסדר נו ,אתה שומע משהו עליי ואתה
נדלק ,אבל זה בסדר.

אמיר כוכבי:

התוספת כאן אמורה להיות ומוכוונת להצבה של דפיברילטורים
במרחב הציבורי ,לא באולמות ספורט ולא ברכבי סיירים ולא
בבניינים עירייה ולא בבתי ספר .למה? כי בכאלה כבר יש לנו.

משה חנוכה:

כמה כאלה תוכל לקנות בכסף?

אמיר כ וכבי:

אנחנו נמצאים עכשיו ב  2 -תהליכים ,תהליך אחד מול חברות
שמוכרות דפיברילטורים ,אלה המחירים .תהליך שני מקביל מול
עמותות ,שמנסות להעלות את המודעות לצורך בדפיברילטורים.
לכן אנחנו עוד לא יודעים כמה דפיברילטורים נוכל לקנות בכסף.
אני גם לא חושב שכל הכסף הזה מיו עד לזה.

בנימין זיני:

לא ,יש נשקים.

אמיר כוכבי:

נשקים ,בגדים -

רינה שבתאי:

ואני יכולה להגיד לכם שפיקוד והצלה ביחד עם בית המתנדב
כבר התחילו בהכשרה של אנשים ,גם ותיקים וגם אחרים
שמעוניינים להפעיל את המכשירים האלה ,כדי שתדעו שיש גם
תהליך מקביל של הכשרות.

מא יר חלוואני:

וגם  2כאלה נרכשו מיוזמות...

85

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

משה חנוכה:

אבל עדיין לא קיבלנו תשובה כמה ,רשום העברות מסעיף לסעיף.

עדי פ .אנקורי :

אתה יכול לשאול את זה עוד  100פעמים ואנחנו לא נדע.

משה חנוכה:

אתם לא תדעו .איזה סעיף אנחנו בני?

נאור שירי:

. 82

בנימין זיני:

עמוד  4איזה ? 2

יפעת קריב:

עמוד  , 3סעיף . 43

אמיר כוכבי:

כן חברים מה עוד?

יפעת קריב:

לא ,סעיף . 46

משה חנוכה:

 46כן.

יפעת קריב:

סעיף . 46

משה חנוכה:

שיטור משולב סיירות מונעות ,מה זה אומר?

בנימין זיני:

זה בעצם מה שעשינו ,לקחנו מהקבלן ושמנו את זה בתוך
העירייה ,העברנו את העובדים בעצם לעירייה ,בסדר?

משה חנוכה:

אז זה לא משקף הקטנה -

בנימין זיני:

לא.

משה חנוכה:

בסעיפי הביטחון בתקופה שבה היה לנו -

בנימין זיני:

לא ,לא ,ממש לא ,ממש לא .תכף תראה כמה תקציבים  ,סך
הקניות ,וגם הוספנו לא מעט לצורכי קורונה וכל החירום.

משה חנוכה:

נשר.

בנימין זיני:

זה ניוד של רכב ליסינג ,זה רק ניוד .סיימו אותו ב ₪ 91,000 -
הפחתה בסעיף  , 49יש הגדלה של  ₪ 46,000בסעיף  , 47ולא יודע
איזה סעיף פשוט ברח לי.

משה חנוכה:

תגיד לי כמה עלה בסוף טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

יפעת קריב:

אנחנו בסעיף . 49

ב נימין זיני:

הפחתה.

יפעת קריב:

ב . 49 -

בנימין זיני:

הפחתה של סעיף של ניוד של רכב ליסינג ממחלקת נשר לסעיף
 , 47מה שאת רואה למעלה.

יפעת קריב:

אוקיי .סעיף  50בואו נעצור.
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בנימין זיני:

סעיף  50בעצם בגלל שלא קיימנו את ה -

יפעת קריב:

אני אומרת בסעיף  50אתה בעצם -

בנימין זיני:

מפחית.

יפעת קריב:

הורדתם - ₪ 500,000

בנימין זיני:

לא היה.

יפעת קריב:

מאירועי יום העצמאות.

בנימין זיני:

כי לא היה אירוע.

יפעת קריב:

כי לא היה ,אז למה לא יותר?

משה חנוכה:

אני זוכר שהעברנו גם לפני הקורונה את הכסף שהעברנו לחברת
מוסדות גם מהע צמאות שואה זיכרון ,אז זה היתרה שיש שם
בסעיף הזה?

בנימין זיני:

כן ,כן.

משה חנוכה:

מאיפה יצאה שיירת רכבים?

(מדברים יחד)
בנימין זיני:

יש לך עוד יתרה פה בסעיף הזה.

יוליה מרקובסקי:

כל האירועים של יום העצמאות יצא מסעיפי יום העצמאות.

משה חנוכה:

ומה שנשאר זה מה שאתם מעבירים.

יוליה מרקובסקי:

נכון.

משה חנוכה:

כמה בסוף שילמתם על טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה?

בנימין זיני:

.₪ 280,000

משה חנוכה:

 ₪ 280,000שולם -

יוליה מרקובסקי:

 ...₪ 208,000זיכרון לשואה  ₪ 208,000מה שאתה רואה בשורה
 51זה בעצם התקציב שהוא תואם ב פועל של טקסי יום הזיכרון
ויום השואה.

משה חנוכה:

הא ,טקס יום -

יוליה מרקובסקי:

זה לא רק הטקס עצמו ,זה כל מה שגם כרוך בזה.

בנימין זיני:

כל המסביב ,כל מה שכרוך בטקס.

משה חנוכה:

אני אומר אבל לא היו טקסים השנה ,היו  2טקסים בפייסבוק,
עם מאות אנשים שצפו בפייסב וק .זה עלה - ₪ 280,000
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בנימין זיני:

.₪ 208,000

יוליה מרקובסקי:

זה לא רק הטקס ,גם האדניות שהונחו על הקברים בבתי קברות -

בנימין זיני:

כל ההוצאה שקשורה לאירוע יוצאת מפה.

יוליה מרקובסקי:

כל האופרציה של יום הזיכרון.

משה חנוכה:

אז אני מבקש לקבל פירוט על מה יצ א על הטקסים האלה
בפייסבוק ששודרו ,גם על טקס יום הזיכרון וגם על טקס יום
השואה ,וכמה יצא על האדניות בתי העלמין ,וכמה יצא על
אירועים שונים .אבל בייחוד כמה הוצאתם על הטקסים לחברות
ההפקה שעשו.

יפעת קריב:

ועדיין בסעיף של יום העצמאות נשארו - ₪ 400,000

בנימין זינ י:

כי אמרנו מועדון ה  5 -יצא משם .רכבים שהופעלו ביום
העצמאות.

יפעת קריב:

לא ,אבל הרכבים בחיים לא עלו .₪ 400,000

בנימין זיני:

לא ,אבל היו עוד כמה דברים -

יפעת קריב:

חס וחלילה.

יוליה מרקובסקי:

אנחנו נוכל להעביר פירוט.

בנימין זיני:

נעביר את הפירוט.

יפעת קר יב:

מה מתוכנן עם ה  ₪ 400,000 -ועם ה  ,₪ 200,000 -עם ₪ 600,000
של אירועי יום העצמאות ויום הזיכרון ,שזה בעצם תקציב שלא
נוצל ,יש פה עוד  ₪ 600,000בתקציב.

יוליה מרקובסקי:

לא ,אני אתקן אותך .ה  ₪ 600,000 -זה המצב בפועל ,זה מה
שקרה .לכן אני מעדכנת את התקציב ,מנצלת ת קציב שלא נוצל
ולא מומש...

יפעת קריב:

מה שאתם בעצם אומרים שבאירועי יום העצמאות ,למרות שלא
התקיימו אירועי יום העצמאות הוצאתם  ₪ 400,000על אירועים
שלא התקיימו?

משה חנוכה:

ועוד  ₪ 207,000על אירועים שלא התקיימו ביום השואה ויום
הזיכרון.

בנימין זיני:

התקיימו א בל ,היו אירועים אחרים.

משה חנוכה:

לא היו אירועים ,היו אולי -
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יפעת קריב:

ב ?₪ 400,000 -

משה חנוכה:

אסור היה לקיים אירועים בתקופה הזאת.

יפעת קריב:

אבל רשום שהטקס בפייסבוק היא אומרת שעולה .₪ 400,000

יוליה מרקובסקי:

אני לא אמרתי שטקס בפייסבוק עלה .₪ 400,000

מאיר חלוואני:

זה לא טקס ,זה מספר טקסים ,וכל מה שקשור מסביב ,את לא
שומעת.

יפעת קריב:

ב ?₪ 400,000 -

משה חנוכה:

אבל לא היה טקסים .לא היו אירועים אדוני סגן ראש העיר.

יפעת קריב:

טקס באינטרנט בפייסבוק זה בחינם.

מאיר חלוואני:

כולל הוועדה שלך שלא הייתה.

משה ח נוכה:

לא היו אירועים.

מאיר חלוואני:

היה אירוע גם שם

יפעת קריב:

הם אמרו שזה היה בהתנדבות מלאה.

משה חנוכה:

אה זה היה -

מאיר חלוואני:

והלכו לבתי עלמין לחלק זרים ,לא נמאס לכם כבר?

יפעת קריב:

אבל זה לא עולה .₪ 400,000

משה חנוכה:

אז שאלנו כמה עלה הפקת טלווי זיוני ת שעשיתם ביום הזיכרון
ויום השואה .מאיר זה לא הכסף שלך אדוני ,זה הכסף של
העירייה.

יפעת קריב:

מאיר ,שהכסף הזה -

משה חנוכה:

הציבור צריך לדעת ,אתה צריך להתבייש ,מה אתה מטיף לי
מוסר

מאיר חלוואני:

אתה ,אני אגיד לך למה אתה צריך להתבייש .אתה יודע למה?

משה חנוכה:

למה? כן ,מבקר העירייה בוחן -

מאיר חלוואני:

 ...כמו איזה דמגוג.

משה חנוכה:

מבקר העירייה בוחן איך בחרתם את החברות שהפיקו את
הטקסים האלה .ונראה לי מאוד חשוד שטקסים בלי קהל
מוציאים עליהם  ₪ 200,000לפי הדיווח שלכם.

יפעת קריב:

.₪ 608,000 ,₪ 400,000
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משה חנוכה:

אין אירועים ואתם מוציאים על אירועים  ,₪ 400,000זה רק
בעיריית הוד השרון יכול לקרות .ואתה עוד כועס עליי שאנחנו
מעזים לשאול אתכם שאלה .תגיד אתם התחרפנתם?

נאור שירי:

אתה התחרפנת.

משה חנוכה:

איפה אתם חיים?

מאיר חלוואני:

די לדפוק על השולחן ,זה לא עושה את זה נכון.

משה חנוכה:

איפה אתם חיים? הוצאתם על אירועים  ₪ 400,000כשאין
אירועים ,זה לא שמעתי דבר כזה.

יפעת קריב:

ביום העצמאות ו  ₪ 200,000 -ביום השואה ויום הזכרון כשלא
היו אירועים.

אביבה גוטרמן:

מן הראוי לתת פירוט.

משה חנוכה:

לא היו אירועים.

מאיר חלוואנ י:

אבל משה מסבירים לך שביקרו בבתי עלמין -

יפעת קריב:

אבל הם לא עלו כאלה ,סכום אירוע באינטרנט לא עולה 600,000
.₪

מאיר חלוואני:

שמנו חלק פה ,היה אירוע ,היה טקס נוסף זה כבר טקס שלישי.
תקשיבו למה שיוליה מדברת.

משה חנוכה:

אז שאלנו האם שלושת הטקסים ששודרו בפייס בוק עלו 600,000
.₪

מאיר חלוואני:

אמרו לך שלא ,זה כולל כל האביזרים בתוך בתי העלמין והזרים -

משה חנוכה:

אז אני אומר  ₪ 600,000עלה להניח זרים על קברים ועל טקסים
בפייסבוק?

מאיר חלוואני:

ביקשת פירוט -

נאור שירי:

רגע היה גם את התהלוכה של ה -

יפעת קריב:

?₪ 600,000

בנימין זיני:

בסדר ,אנחנו יכולים להעביר פירוט.

נאור שירי:

אבל זה הכול זה לא רק.

יפעת קריב:

תהלוכה ,הנחת זרים ,ו  3 -טקסים באינטרנט?₪ 600,000 ,

משה חנוכה:

בלי קהל הכול ,זה בלי אנשים.
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יפעת קריב:

 ?₪ 600,000תקציב הרווחה היה עף עם .₪ 600,000

נאור שירי:

יכול להיות.

משה חנוכה:

אני שמח שהמבקר בודק את העניין.

נאור שירי:

רק האבטחה -

יפעת קריב:

איזה אבטחה? אין לך קהל .אין קהל זה הכול -

נאור שירי:

המצעד שהיה עם הרכבים ,מה אתה מגחך?

יפעת קריב:

 ₪ 20,000אבטחה במצעד כזה.

משה חנוכה:

אירועים בלי קהל הם צריכים אב טחה.

נאור שירי:

אבטחה.

משה חנוכה:

כן .וכיסאות גם.

נאור שירי:

אבטחה .גם מחסומים היו.

אביבה גוטרמן:

נאור ,נאור ,עם כל הכבוד -

נאור שירי:

יש הרבה כבוד ,אתם כל הזמן עושים את הגיחוך -

אביבה גוטרמן:

רגע ,רגע -

נאור שירי:

נתפסים פה לשטויות -

(מדברים יחד)
אביב ה גוטרמן:

אבל זה לא שטויות .אבל זה לא שטויות .יש סכום גדול ,יכול
להיות שזה בסדר -

נאור שירי:

אתם לא מקשיבים ל -

אביבה גוטרמן:

זה ריאלי -

נאור שירי:

אבל לא מקשיבים.

אביבה גוטרמן:

יכול להיות שהסכום הוא ריאלי ונכון -

נאור שירי:

אבל אתם לא מקשיבים לתשובות.

א ביבה גוטרמן:

השתנה דבר ,סליחה -

משה חנוכה:

בלי אירועים .₪ 600,000

אביבה גוטרמן:

השתנה דבר בקורונה בתקופה הזאת ,הטקסים הנורמליים לא
התקיימו .הטקסים בבתי הקברות התקיימו כפי שתמיד היו.

משה חנוכה:

לא ,המשפחות השכולות לא היו בבתי העלמין השנה.
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אביבה גוטרמן:

ה משפחות לא היו .לא היו אבל כן באו לבתים נתנו נרות וכו'.

יפעת קריב:

 ₪ 600,000נרות?

אביבה גוטרמן:

לכן השאלה פה ,ולא צריך לכעוס ,אלא צריך לתת הסבר ,יש
היגיון -

נאור שירי:

אני ממש לא כועס ,אני צוחק.

אביבה גוטרמן:

בשאלה ששואלת ,תראו ברגיל התקציב הוא כזה הגיו ני .בתקופה
הלא רגילה הזו שאין לך טקס חוצות ,שאין לך את השמירה,
ואין לך את כל מה שצריך מסביב האבטחה וכו' ,אין לך.

נאור שירי:

יש.

אביבה גוטרמן:

אין לך.

נאור שירי:

אתם יכולים להמשיך להגיד ש -

אביבה גוטרמן:

זה לא ההפקה.

משה חנוכה:

אביבה מה עם כיסאות ,הם פרס ו  2,000כיסאות ,אבל לא היה
קהל ,הם פרסו כיסאות.

אביבה גוטרמן:

זה אותו דבר? אותו דבר? נו באמת .למה צריך -

יפעת קריב:

נאור ,נאור ,אמרת משהו מאוד לא הגיוני -

אביבה גוטרמן:

מה כל כך קשה להביא פירוט מלא וזהו? תביא פירוט וזהו.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

מה זה לא הגיוני? את לא מקשיבה ,את ממשיכה לצחוק עם חבר
המועצה על הוצאות אבטחה באירוע של יום העצמאות

יפעת קריב:

איך הוצאות אבטחה -

משה חנוכה:

אבל לא היה אירוע.

נאור שירי:

את לא מקשיבה ,היה.

יפעת קריב:

אבל תקשיב עד הסוף.

נאור שירי:

היה .הרכבים שהסתובבו ברחבי העיר -

משה חנוכה:

לקחו חברת הפקה שעשתה אירוע בפייסבוק בלי קהל -

נאור שירי:

היה להם הוצאות אבטחה.

משה חנוכה:

אז איזה אבטחה הייתה שם?

יפעת קריב:

לא היה קהל בחוץ ,אנשים היו נצורים בבית שלהם בעוצר -
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נאור שירי:

משטרה ,משטרה ,עולה כסף.

יפעת קריב:

- ₪ 600,000

נאור שירי:

עוד פעם  ,₪ 600,000מי אמר על ה ?₪ 600,000 -

משה חנוכה:

זה רשום פה .₪ 600,000

נאור שירי:

אני מדבר על הוצאות אבטחה ,אתם אומרים לא היה הוצאות
אבטחה היה קופסאות פלסטיק.

אמיר כוכבי:

נאור ,נאור -

נאור שירי:

מקשקשים בלי סוף

משה חנוכה:

אתם מקשקשים .אירועי ם  ₪ 600,000שאין אירועים.

אמיר כוכבי:

חבר'ה -

אביבה גוטרמן:

אתם נערכתם לזה ,זה משמעותי ,צריך להיערך -

אמיר כוכבי:

אביבה -

אביבה גוטרמן:

למה? כי זה לא...

אמיר כוכבי:

אבל אביבה את צועקת לצד השני ,ואז במצלמה לא רואים.

אביבה גוטרמן:

אמיר ,כולה צריך לתת -

אמ יר כוכבי:

אין בעיה.

אביבה גוטרמן:

לתת פירוט וזהו מה צריך כזה לעשות -

אמיר כוכבי:

א' האירועים המשודרים אם אני זוכר נכון ,אל תתפוס אותי
במילה ,קודם כל אני אגיד אין בעיה נבדוק את הסעיף הזה,
נעביר לכם פירוט מלא ,הכול טוב.

יפעת קריב:

זה לא כולל את האירועים המ שודרים -

אמיר כוכבי:

שנייה -

יפעת קריב:

כאילו בסך הכול של הטלוויזיה שרצה .זה רק יום העצמאות
וטקס יום הזיכרון.

אמיר כוכבי:

טקסים.

יפעת קריב:

שחלקם גם היו בהתנדבות.

רינה שבתאי:

הטלוויזיה הזאת זה ערוץ הבידור.

יפעת קריב:

חלקם היו בהתנדבות.
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אמיר כוכבי:

מה זה היה בהתנדבות?

יפעת קריב:

לא היה שום אירוע בהתנדבות? אנשים לא עבדו בהתנדבות גם?

עדי ברמוחה:

ערוץ הבידו ד .

אמיר כוכבי:

בטקסים?

יפעת קריב:

בטקסים.

אמיר כוכבי:

בכל מקרה נעביר פירוט מלא של הסעיף הזה- ₪ 600,000 ...

יפעת קריב:

אז אני מבקשת להוריד את זה מסד ר היום ,כי אנחנו לא יכולים
להצביע על זה -

משה חנוכה:

אפילו דגל לא תליתם בעיר.₪ 600,000 ,

יפעת קריב:

שנייה ,אנחנו לא יכולים להצביע על זה בלי הפירוט ,מדובר פה
ב  ₪ 600,000 -ועוד  ₪ 728,000בסעיף הבא שגם אותם צריך
להסביר.

אמיר כוכבי:

את יכולה לא להצביע על זה ,זה בסדר.

יפעת קריב:

אבל צריך לתת לזה תשובה.

יגאל שמעון:

יש לי שאלה -

אמיר כוכבי:

הלאה ... .כמו שאנחנו יודעים לתת ,את לא רוצה להצביע ,אל
תצביעי.

יפעת קריב:

אני רוצה ,אני רק רוצה לשמוע מה הפירוט ,אני לא אצביע על
- ₪ 600,000

אמיר כוכבי:

בסדר ,את תקבלי את הפ ירוט.

יפעת קריב:

שאני לא מבינה אותם.

אמיר כוכבי:

אז אל תצביעי.

יפעת קריב:

זה לא  ₪ 60,000זה לא - ₪ 40,000

אמיר כוכבי:

אז אל תצביעי.

יפעת קריב:

זה  ₪ 728,000בסעיף הבא ו  ₪ 608,000 -בסעיף הזה.

משה חנוכה:

אמיר אתה בן אדם רציני -

יגאל שמעון:

טוב ,יש לי שאלה .

משה חנוכה:

לא שנייה ,אבל באמת  ₪ 600,000על אירועים בלי אירועים?

רן יקיר:

אמרו שנקבל פירוט משה ,מה העניין שלך?
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יוליה מרקובסקי:

אני רוצה בבקשה רק לדייק את הדברים ,ההצבעה היא לא על
 ,₪ 608,000ההצבעה היא על -

בנימין זיני:

ההפחתה.

יוליה מרקובסקי:

החיסכון וההקטנה של התקציב.

אמיר כוכבי:

יוליה ,אל תבלבלי אותם עם עובדות ,עזבי נו.

משה חנוכה:

אני מבקש שוב ממבקר העירייה לבדוק לעומק את ההוצאות
בטקסי הזיכרון -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אני מבקש שלא תהיה התערבות פוליטית בבדיקה הזאת -

עדי ברמוחה:

מה אתה אומר.

משה חנ וכה:

אני סומך על המבקר שימשיך בעבודה -

עדי ברמוחה:

אם אתה לא תתערב ,לא תהיה התערבות פוליטית זה חשוב.

אמיר כוכבי:

משה ,אתה כבר נאלצת פה להתנצל ,זה עבר לך בשקט ,בוא
תיזהר עם האמירות האלה ,שלא תאלץ שוב.

משה חנוכה:

מישהו אחר צריך להיזהר במקרה הזה אני חושב.

אמיר כוכבי:

לא.

משה חנוכה:

וזה לא אני.

אמיר כוכבי:

לא .כשאתה אומר אמירות כאלה על עבודת המבקר ,אתה צריך
להיזהר.

משה חנוכה:

אז אני אומר מישהו אחר צריך להיזהר ,במקרה הזה מישהו אחר
צריך להיות זהיר.

אמיר כוכבי:

לא ,אתה אומר אמירות כאלה על עבודת מבקר העירייה  ,כדאי
ש-

משה חנוכה:

 ₪ 600,000אירועים בלי אירועים .לא שמעתי דבר כזה.

יגאל שמעון:

יש לי שאלה בבקשה.

משה חנוכה:

תמשיכו לצחוק רן אבל צוחק מי שצוחק אחרון .יש לכם ביטחון
עצמי כזה כאילו כל החיים תשבו על הכיסא ,אבל השלטון -

עדי ברמוחה:

גם אם תצעק יותר חזק -

מ שה חנוכה:

הוא בר חלוף אדוני.
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עדי ברמוחה:

זה לא יהפוך את זה לנכון.

משה חנוכה:

אתה יכול להיות זחוח ,מנותק ,לצחקק עלינו .אבל בסוף אתם
עשיתם הרבה פאולים.

עדי ברמוחה:

זה לא הקאמרי ואתה לא באודישנים ואתה לא תבחן פה וזה לא
משחק פה ,ואתה חושב שהכול משחק בחיים ,ואתה חושב שאתה
מגיע ואתה מדבר ואתה ...לעשות פה משחק - ...

אמיר כוכבי:

ואני מסתכל על זה.

עדי ברמוחה:

לא ,פה זה החיים האמיתיים ,אדון משה חנוכה.

משה חנוכה:

בחיים האמיתיים אם יש בעיה אני...

עדי ברמוחה:

ואתה עברת את הגבול.

משה חנוכה:

בסדר.

עדי ברמוחה:

נקודה .

אמיר כוכבי:

עדי ,אני אזקק את זה ותראה משה אתה דוגמא ומופת לכולנו.
עבר לך השלטון ,ואתה עדיין זחוח ו מ צחקק ,אז הכול בסדר.

משה חנוכה:

יפה ,אני שמח מאוד -

אמיר כוכבי:

אנחנו לומדים.

משה חנוכה:

ולכן אני שב ומבקש מהמבקר -

אמיר כוכבי:

בסדר.

משה חנוכה:

לבדוק א ת ההתנהלות שלכם .מי שצריך להיות זהיר פה זה אתם
שלא הייתם זהירים -

עדי ברמוחה:

ביקשת כבר לבדוק לא?

משה חנוכה:

ובקרוב זה ייצא .בסדר אוקיי .לא הייתי מדבר בכזה ביטחון.

עדי ברמוחה:

הנה אני אדבר בעוד יותר ביטחון.

משה חנוכה:

אוקיי.

עדי ברמוחה:

הכי ביטחון שיש.

משה חנוכה:

כל הכבוד.

עדי ברמוחה:

תגיע לקרסוליים ,לקרסוליים תגיע ואז נדבר.

משה חנוכה:

בסדר.

עדי ברמוחה:

בסדר?
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אמיר כוכבי:

יגאל.

יגאל שמעון:

יש לי שאלה מאוד חשובה .תראו -

משה חנוכה:

אני לא שופט אדם בשעת צערו .

עדי ברמוחה:

מה אתה אומר?

יגאל שמעון:

משה  ,אתם מפריעים לי ,אני רוצה לשאול שאלה.

עדי ברמוחה:

מה אתה אומר ,לא ,לא שופט אדם בשעת צערו  .אדון משה
חנוכה -

יגאל שמעון:

חברי הקואליציה -

עדי ברמוחה:

תרגיע את עצמך בבקשה .תרגיע את עצמך בבקשה ,תרגיע,
תרגיע ,תרגיע .חצוף.

יגאל שמעון:

אני רוצה לשאול שאלה ,הרי יש פה הפחתות -

עדי ברמוחה:

אחר כך תתקשר' :אני מתנצל'.

משה חנוכה:

לא שופטים אדם בשעת צערו.

עדי ברמוחה:

לא' ,אני מתנצל' ,כמו איזה ילד.

משה חנוכה:

לא שופטים אדם בשעת צערו.

עדי ברמוחה:

מה אתה אומר ,אני לא בצער.

משה חנוכה:

יגאל בבקשה אתה רוצה להמשיך.

יגא ל שמעון:

כן ,אתם מפריעים לי.

משה חנוכה:

בבקשה.

יגאל שמעון:

תתנצל.

עדי ברמוחה:

מתנהג כמו תינוק.

משה חנוכה:

עדי מה קרה את בלחץ?

עדי ברמוחה:

תינוק ,ממש לא.

משה חנוכה:

תירגעי ,אז בואו תירגעו.

עדי ברמוחה:

בושה .גם אני הייתי באופוזיציה -

משה חנוכה:

אתם צר יכים להסביר את  ₪ 600,000שהוצאתם על אירועים -

עדי ברמוחה:

גם אני הייתי באופוזיציה -

משה חנוכה:

שלא היו אירועים.
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עדי ברמוחה:

לא דיברתי כמוך.

משה חנוכה:

לא אנחנו ₪ 600,000 .הוצאתם בתקופה שלא היו אירועים על
אירועים.

אמיר כוכבי:

משה ,משה -

משה חנוכה:

אני לא רוצה לדבר מעבר לזה ,יסיים המבקר את בדיקתו ,זה
יגיע לציבור והציבור ישפוט.

עדי ברמוחה:

מעולה ,מעולה.

אמיר כוכבי:

אם יקרה משהו למערכת השידור וההקלטה בעקבות הדפיקות
שלך ,אתה תשלם על זה.

משה חנוכה:

לא הבנתי.

אמיר כוכבי:

תירגע.

עדי ברמוחה:

חצוף.

משה חנוכה :

כן ,בואו נמשיך .אירועי עצמאות בגני ילדים שגם לא היו ,איך
עשיתם אותם?

רן יקיר:

משה ,אתה תיתן לזה?

משה חנוכה:

אנחנו עדיין לא סיימנו את השאלה שלנו -

יגאל שמעון:

אבל יש לי שאלה באמצע ,אתה מפריע לי .יש לי שאלה חשובה
שקשורה באמת ,אני רוצה לשאול באמת שאלה עני ינית ,גם אותך
את הגזבר .יש פה הפחתות ,ואני מסתכל על ההפחתות ,מה אתם
עושים ,ברגע שיש הפחתה אתה ישר לוקחים דוחפים אותו
למקום אחר .זאת אומרת אתם משתמשים -

יעל עבוד ברזילי:

מה זאת אומרת העברות מסעיף לסעיף זה מה שעושים.

יגאל שמעון:

נכון ,אתם משתמשים בזה .זאת או מרת אם יש כל כך הרבה
הפחתות ,למה לא תשאירו את זה בצד ,אל ישר תלכו תשימו
אותו ,תכניסו אותו לסעיפים .כי יכול להיות שכדאי שהעירייה
גם תהיה בפלוס ,לא חייבים כל דבר ישר לבזבז .למה אתם לא
הולכים ובעצם שומרים על הקופה?

עדי פ .אנקורי :

יש המון כסף לעירייה.

יעל עב וד ברזילי:

יגאל חשבון ,אם אתה מעביר כסף מסעיף לסעיף מה קורה לו?

יגאל שמעון:

אין לי בעיה עם החשבון -
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יעל עבוד ברזילי:

בתקציב הכללי.

יגאל שמעון:

הרי לא לקחתם את זה בחשבון.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,אני שואלת לוגי ת מה קורה אם אתה מעביר כסף -

יגאל שמעון:

אם לא ה יה קורונה ,מה הייתם עושים?

אמיר כוכבי:

לא ,אבל אתה אומר משהו -

יעל עבוד ברזילי:

אני שואלת אם אתה מעביר כסף מכאן לכאן מה קורה לו?

אמיר כוכבי:

סליחה ,אתה גם אומר משהו שהוא מנוגד גם לאיך שאנחנו
מתנהלים וגם לדעתי למה שהחוק אומר .העברות מסעיף לסעיף
צריכות להי עשות ,אם לא קודם השינוי אז כמה שיותר קרוב
אליו ,לא עכשיו -

יגאל שמעון:

לא דיברתי על זה.

אמיר כוכבי:

לחכות לסוף שנה ואז -

יגאל שמעון:

אתם לא מבינים מה אני מדבר.

בנימין זיני:

הוא רוצה להעביר לרזרבה.

יעל עבוד ברזילי:

אז תסביר.

בנימין זיני:

אז אני אסביר קו דם כל כמו שאני אומר כל תקציב שנתי תקציב
הוא כלי תכנוני .השטח מכתיב את המציאות בסופו של דבר,
ובואו נגיד שאם לא הייתה קורונה ,אז כנראה ,לא כנראה ,לא
היו מפחיתים את הסעיף של יום העצמאות יום הזיכרון ,כל
האירועים היו מתקיימים כרגיל.

משה חנוכה:

 ₪ 600,000הוצאת על זה בני.

בנימין זיני:

רגע ,רגע ,תן לי ,אני מתחייב להעביר ביום יומיים הקרובים את
הפירוט של הסעיף הזה ,של שני הסעיפים האלה ,בסדר? לכל
חברי המועצה.

יגאל שמעון:

אבל אני שאלתי שאלה רצינית -

בנימין זיני:

אז אני עונה לך -

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

לא ,אתם מפרי עים לי.

משה חנוכה:

זה שאתה בקואליציה ואתה מתחפש לאופוזיציה -

יגאל שמעון:

לא יכול להיות שאתה ביום אחד עובר לאופוזיציה ואתה שולט
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על כל הישיבה -
נאור שירי:

המסכה פשוט על העיניים.

יגאל שמעון:

אין דבר כזה ,זה לא עובד .משה ,אתה לא יכול כל היום להיות ,
פתאום אתה עובר לאופוזיציה ואתה מתחיל להשתולל -

אביבה גוטרמן:

תגיד לי מה הקשר? מה הקשר?

יגאל שמעון:

מה קרה לכם אתם?

אביבה גוטרמן:

מה הקשר יגאל?

יגאל שמעון:

אני לא יכול לשאול שאלות?

יעל עבוד ברזילי:

יגאל תחדד את השאלה.

יגאל שמעון:

אני שואל עוד פעם את השאלה ואני מבקש תשובה ,הרי אם לא
הייתה הקורונה התקציב היה חייב להישאר בסעיף הזה.

בנימין זיני:

וגם היה יוצא החוצה.

יגאל שמעון:

לא -

בנימין זיני:

כן.

יגאל שמעון:

אבל מה עשיתם? לקחתם את ה  ₪ 400,000 -או את ה ,₪ 500,000 -
ישר הכנסתם אותו לסעיפים האחרים.

בנימין זיני:

נכון  ,כי עוד הפעם -

יגאל שמעון:

אז מה היה קורה אם זה לא היה.

רן היילפרן:

יגאל ,אני רוצה רגע לענות ,יגאל זה הפוך ,היה צרכים שהיינו
צריכים לאתר תקציב לרכש ציוד חירום לנושא הקורונה ,עשו
עבודה בגזברות ,הלכו ואיתרו מהיכן .הם אמרו אי אפשר
תוספת ,אין תוספת .הלכו ואי תרו היכן ,ואמרו בסעיף הזה של
האירועים לא נעשה .עכשיו גם למספר למה שמשה כל פעם זורק,
שזה פשוט נתון לא נכון .הורידו בצורה חלקית כרגע
מהאירועים ,כי אמרנו אולי נעשה אירועים בהמשך השנה ,זה לא
התקציב שיצא לטובת האירועים ,אנחנו ניתן לכם את המספרים
המדויקים -

משה חנוכה:

וזה בסעיפי תרבות של אירועים שהיו.

רן היילפרן:

הורדנו את תקציב האירועים בסכום שאמרנו אנחנו לא רוצים
למנוע אם בהמשך השנה הדברים ישתנו ,ועקב אירועי הקורונה
לא קיימ נ ו חלק מהאירועים ,אבל אולי בהמשך השנה נקיים
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אחרים ,לא נקצץ באופן מוחלט .אבל כרגע את הצור ך של הציוד
חירום לקורונה ,היינו צריכים לאתר לו מקור.
יגאל שמעון:

בגלל כל הסיפור של הקורונה הייתם חייבים תקציב?

בנימין זיני:

כן ,כן.

יגאל שמעון:

זה מה שעשיתם?

בנימין זיני:

יגאל אתה תראה את זה בהמשך.

יגאל שמעון:

זה מה ששאלתי ,לא שאלתי משהו אחר.

בנימין ז יני:

תראה את התוספות ,אנחנו לא רוצים לנייד אותם.

יגאל שמעון:

אוקיי הבנתי ,אז תגידו את זה.

בנימין זיני:

אז אני אומר -

יגאל שמעון:

שבגלל החירום היינו צריכים כספים -

עדי ברמוחה:

אבל זה כתוב.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,אבל אפשר לקבל מה יצא בפועל?

בנימין זיני:

כן בפעם -

אביבה גוטרמן:

בתקציב -

בנימין זיני:

כן ,כן.

אביבה גוטרמן:

זה הכול .תפרטו את התקציב בפועל.

משה חנוכה:

 ...מאשר הטבלה שקיבלנו רק מספרים בלי פירוט לחברת
מוסדות שרק שם ראינו שיש אנשים שמקבלים משכורות עתק

נאור שירי:

בסדר ,זה טבלה שאתה אף פעם לא יודע. ..

משה חנוכה:

אם אפשר להעביר -

נאור שירי:

קפצת על מוסדות.

משה חנוכה:

משהו שאפשר ללמוד.

נאור שירי:

קפצת על מוסדות עוד פעם?

בנימין זיני:

נעביר.

נאור שירי:

החברה לקידום החינוך והתרבות ...משה חנוכה.

יגאל שמעון:

טוב ,אפשר להצביע ,חבל על הזמן .אפשר להצביע?

אתי ברייטברט:

אפשר להצביע על הכול אפשר סעיף -
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יגאל שמעון:

תעלו להצבעה.

משה חנוכה:

בואו נמשיך בבקשה ,סעיף . 55

נאור שירי:

האמת . 56

משה חנוכה:

לא. 55 ,

בנימין זיני:

גם פה חבר'ה ,על אותו לוגיקה.

משה חנוכה:

מה זה מכרזים לצורך ...זה לסטודיו עינהר?

בנימין ז יני:

לא ,מכרזים אנחנו -

יעל עבוד ברזילי:

נראה לי אתה לא על אותו -

בנימין זיני:

אנחנו ב . 54 -

משה חנוכה:

 , 54 , 54סליחה.

יפעת קריב:

 52נתן לך תשובה?

משה חנוכה:

כן.

בנימין זיני:

יש לא מעט מכרזים שאנחנו מוציאים החוצה -

משה חנוכה:

בואו נשמע רגע ,מה זה מכרזים לצורך פרסום.

בנימין זיני:

יש מכרזים ,אנחנו מוציאים לא מעט מכרזים -

יגאל שמעון:

יש ,הפועל כפר סבא מובילה . 1 - 0

אמיר כוכבי:

אתה לא יודע לא לחגוג לפני השריקה?

אביבה גוטרמן:

חבר'ה זה המקסימום רזולוציה שיכול להיכנס אליה .סבבה כל
הכבוד גאה בך.

בנימין זיני:

אנ חנו בעצם כל מכרז מחויבים לפרסם אותו ,ויש פעילות
מוגברת במחלקת המכרזים .זה אומר שבודק את הפרסום של
המכרזים האלה בחוץ.

משה חנוכה:

מי מעצב את המודעות האלה הזכיין או סטודיו עינהר? אני שואל
מי מעצב ,כי סטודיו עינהר עושה עיצוב מודעות עירוניות,
והזכיין עושה זה ,אז מי...

אמיר כוכבי:

אם פספסת אין סטודיו עינהר .אין לא קיים.

משה חנוכה:

קבעתם אותו ...שילמתם -

בנימין זיני:

זה פרסום בעיתונות .שמכרז מפורסם בעיתונות ,אין פה עיצוב.

אמיר כוכבי:

עשינו מכרזים אל מול הזה ,ונבחר אחד אחר.
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משה חנוכה:

אז סטודיו עינהר לא עובד. ..

בנימין זיני:

לא ,לא עובד.

אמיר כוכבי:

חשבתי שאת זה כבר הבנת.

משה חנוכה:

לא ,לא הבנתי .אז הוא עבד כאן שנה והפסיק לעבוד?

אמיר כוכבי:

לא ,הוא עבד כאן את החודשים שפורסמו ,ואז יצאו למכרז אחר
ונבחר מישהו אחר ,למל כהן.

משה חנוכה:

כן ,בואו נמשיך .גני ילדים -

בנימין זיני:

גני ילדים אמרתי גם ,הקורונה ביטלה את מרבית אם לא את כל
האירועים ,ויש יתרה תקציבית ,אנחנו מניידים אותה ,תראה
שזה עובר למיזמים חינוכיים לגני ילדים ,זאת אומרת לא פגענו.

משה חנוכה:

מי מנהל את הישיבה רק?

נאור שירי:

יעל.

משה חנוכה:

אז בואי רק ש בי בבקשה בראש השולחן ,ותנהלי את הישיבה.

יעל עבוד ברזילי:

אני יכולה גם מפה.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

תשמע חיים שאבי לימד אותי משהו בסיבוב הקודם ,אתה לא
בצד הנכון ,אז שיהיה בשקט.

יעל עבוד ברזילי:

האמת שרוב האנשים בימים האלו -

מאיר חלוואני:

חאלס ,אכלת ל נו את הכבד היום ,מה קרה?

יעל עבוד ברזילי:

אומרים לי תמעיטי בתזוזה.

אביבה גוטרמן:

לא נכון ,אף פעם אל תמעיטי בתזוזה.

יעל עבוד ברזילי:

 ...אל תטרחי.

אביבה גוטרמן:

יעל מי שהציע לך להמעיט בתזוזה מטעה אותך.

יעל עבוד ברזילי:

אל תדאגו אני זזה ,הכול בסדר.

משה חנוכה:

אז יעל מנהלת את הישיבה ,ראש העיר יצא ,נקווה שהוא ישוב.

יפעת קריב:

הוא גם יצא להפסקה?

יעל עבוד ברזילי:

תמשיכו לשאול הכול בסדר.

(מדברים יחד)
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נאור שירי:

אתה פשוט מתבלבל נו ,אתה לא שמת לב שהוא מתבלבל מחלק
הוראות  ,מוציא לחופשות...

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

לשירותים אבידע מה קורה? שניכם יצאתם ביחד נכנסתם ביחד.

נאור שירי:

גם על זה אני מבקש שהוא יתנצל.

משה חנוכה:

הא וגם נדב.

נאור שירי:

גם על זה אני מבקש שהוא יתנצל.

נדב דואני:

אני עד שהם לא דיברו ,גם לא דיברו ואני לא דיברתי.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

ראיתי לא דיברו.

אמיר כוכבי:

אפשר לעשות הפסקה ,בכל פעם שראש העירייה צריך לצאת.

משה חנוכה:

אני אומר הצענו את זה ,נאור נורא כעס.

אמיר כוכבי:

אין בעיה אז  5דקות הפסקה.

משה חנוכה:

 5דקות הפסקה.

נאור שירי:

פשוט אמרתי לך שאתה לא מנהל את העולם.

*** הפסקה ***
אתי ברייטברט:

חברים אנחנו רוצים להמשיך בישיבת המועצה .אנחנו ממשיכים
עדיין לדון בסעיף  9העברות מסעיף לסעיף.

נאור שירי:

בעמוד . 9

אמיר כוכבי:

סעיף . 10

משה חנוכה:

סעיף . 57

בנימין זיני:

 7מה שראיתם בהכנסות בעצם זה השיקוף הברוטו ,שאמרנו לגבי
שכר דירה אנתרו פוסופי שאנחנו מתקצבים את זה בברוטו,
ראיתם את זה בהכנסות.

משה חנוכה:

שמירה אודות חינוך זה בטח בגלל הקורונה.

בנימין זיני:

נכון.

משה חנוכה:

בואו נמשיך ,בואו נעבור לעמוד האחרון.

בנימין זיני:

העמוד האחרון כן .מה שם? כל הפעולות שאתם רואים תוספות
זה בעיקר בגל ל תוספות שנתנו למענה לקורונה בנושא חירום .זה
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בעצם מסעיף  64עד . 69
משה חנוכה:

אבל בני זה באמת רטרואקטיבי.

בנימין זיני:

עוד פעם נושא חירום ,תראה אני יכול להגיד לך ,אין לי בעיה גם
לפרוטוקול .חירום ובטיחות הם מעל לכל ,והייתה תקופה לא
פשוטה -

משה חנוכה:

וגם א י אפשר היה לכנס ישיבת מועצה.

בנימין זיני:

בדיוק ,גם אי אפשר היה לכנס ישיבת מועצה ,וגם לא בדיוק
בהתחלה ידענו מה באמת הצרכים ,וזה תמיד היה תוך כדי
תנועה ,וכל פעם נוסף משהו אחר .היו גם לא מעט חוזרים
מהמדינה ,מה אנחנו צריכים ,צריכים לחלק אלכוג'לים במוסדות
חינ וך ודברים מהסוג הזה ,וזה בעצם ההתאמות שעשינו .עוד
יכול להיות שנביא בהמשך עוד השלכות של הקורונה.

משה חנוכה:

אוקיי ,תודה רבה אני סיימתי עם השאלות שלי.

אתי ברייטברט:

סיימנו?

משה חנוכה:

עכשיו לשאלות של יגאל.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

משה חנוכה:

יג אל לא שאל ,ליגאל היה שאלות.

אתי ברייטברט:

יגאל?

אמיר כוכבי:

אתי תעלי להצבעה.

אתי ברייטברט:

יגאל אפשר? אני מעלה להצבעה את העברות מסעיף לסעיף עדכון
מספר  , 2מסגרת התקציב משתנה ועומדת על  .₪ 556,303,000מי
בעד? כולם?

משה חנוכה:

לא.

אתי ברייטברט:

אז אני אקר יא -

אמיר כוכבי:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אתי ברייטברט:

בסדר ,אני רוצה להקריא ,לא כולם נמצאים גם .אמיר ,מאיר,
עדי ,רן ,רינה ,יגאל ,אביבה ,יעל ,נאור ,עדי ,כנרת בעד .ומי נגד?
משה חנוכה .שימו לב שלא כולם פה נמצאים .הלאה נמשיך.

105

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

==========================================================
העברות מסעיף לסעיף תקציב  - 2020עדכון מס'  2לתקציב – כמפורט בנספח  5בהזמנה
 11בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון
 1נגד :משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :יפעת קריב ,נדב דואני ,ארנון אברמוב ,חיים שאבי
החלטה מס' 50/20
מועצת העיר מאשרת את עדכון מס'  2לתקציב – העברות מסעיף לסעיף תקציב 2020
====================================================
. 11

בקשה לאישור הלוואה למימ ון פרויקטים.

יגאל שמעון:

טוב ,הסעיף הבא.

אתי ברייטברט:

הסעיף הבא .בקשה לאישור הלוואה למימון פרויקטים .מצורף
לכם דברי הגזבר פירוט הפרויקטים ,אני אפתח את זה.

משה חנוכה:

איזה נספח זה?

רינה שבתאי:

.6

אתי ברייטברט:

נספח  6כן.

בנימין זיני:

אנחנו בעצם לאור משבר הקורונה באופן טבעי גם הכנסות
העירייה בנושא היטלים והשבחה נפגעו וצומצמו אפילו דרמטית.
יחד עם זאת יש המון צרכים בעירייה לצורכי בינוי וקידום
הפרויקטים בתוך העירייה ובתוך העיר בכלל .אנחנו כדי לגשר
על הפער הזה בין התקבולים של היטלים והשבחה ,בעצם רוצים
לקח ת הלוואה של עד ,אני מדגיש עד  30מיליון  ,₪בתנאים
שציינתי פה ,וכמובן שהתנאים האלה הם נכונים לפני כ 3 -
שבועות ,ואנחנו אחרי אישור המועצה נעשה עוד סבב בין
הבנקים ,כדי לראות אם הריבי ו ת השתנו לטובה או לרעה ,לפחות
מהבדיקה של היום האחרון היומיים האחרונים ,לא צפוי ל היות
איזה שינוי דרמטי בריבית ,אולי אפילו נצליח לשפר אותם ,וגם
נבצע כנראה חלוקה של כמה מסלולים ,מסלול  1או  2או 3
בהתאם לריביות שנקבל .עשינו פה בדיקה ב  5 -בנקים ,כרגע
הבנקים זה קצת משולב בינלאומי ומרכנתיל שזה דקסיה בעבר -

אביבה גוטרמן:

מה זה השתנה דקסיה?
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בנ ימין זיני:

כן ,קנו אותם .המדינה מכרה את דקסיה ...הייתה שם עסקה לא
מזמן .זה בעצם הבקשה .אנחנו גם לאחרונה החזרנו את הקרן
של ההלוואה שנלקחה לפני  4שנים ,שהייתה הלוואת בלון של 15
מיליון  ,₪החזרנו אותה ב . 7.6.20 -

משה חנוכה:

זה גם הלוואת בלון.

בנימין זיני:

לא ,לא ,אין כוונה לקחת הלוואת בלון ,אנחנו כבר קבענו -

משה חנוכה:

רשום פה.

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא בלון ,אנחנו לוקחים הלוואה ופורסים אותה ל 15 -
שנה .אורך חיי ההלוואה  15שנה.

משה חנוכה:

אתה חושש בני שבעקבות המצב הכלכלי של העירייה ,אנחנו
נאבד את הרשות איתנה?

בנ ימין זיני:

אני יודע ,תראה אני יכול להגיד לך שאין רשות מקומית השנה ב -
 2020לדעתי ,שתסיים בעודף.

משה חנוכה:

אני שואל על הוד השרון ,האם אנחנו נאבד את הרשות איתנה?

בנימין זיני:

אני לא חושב ,כי זה לא משהו שאנחנו יצרנו זה אירוע אקסוגני
שהוא מכיש על כל העולם ,לא רק על מדינת ישראל .אני לא
חושב שמשרד הפנים ירוץ לקחת רשות איתנה מכל ה  24 -או 25
רשויות שכנראה ,או לא כנראה ,כנראה גם בוודאות יסיימו את
השנה בגירעון ,אני יכול להגיד לך אפילו מעיריית תל אביב,
כשאני מדבר עם הגזבר שמה ,הוא אומר לי שכנראה לא יסיימו
בעודף השנה -

אמיר כוכבי:

זה רק כי הוא רוצה את בית הנערה ,אל תאמין לו.

משה חנוכה:

תקשיבו ,המים פה היום על הפנים ,נדב אני מבקש ממך לעשות
בדיקה.

נדב דואני:

אני עשיתי כבר .אני דוגם רגע .זה בסדר.

אביבה גוטרמן:

נדב אם אתה אומר זה בסדר אני מאוד מודאגת שאתה
בדירקטוריון תאג יד המים .מאוד מודאגת.

נדב דואני:

בדקנו לפני רגע -

אביבה גוטרמן:

מים מגעילים.

נדב דואני:

בלשכת ראש העיר ,בסדר זה בגלל הפילטר...

אביבה גוטרמן:

להחליף פילטר חבר'ה.
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נדב דואני:

אצל ראש העיר זה טעים ,גם פה זה צריך להיות טעים.

בנימין זיני:

תגיד להם שיבדקו במ ד הראשי.

נדב דואני:

תביאו עוקב משם לפה.

אמיר כוכבי:

זה חלק מהחירום.

נדב דואני:

אביבה לך מביאים את המים עד לכאן

אמיר כוכבי:

חבר'ה בואו רגע ,על הסעיף הזה אני אגיד  2דברים .אחד יכול
להיות שאנחנו בעקבות הבדיקות על הריביות נביא עדכון
להגדלת ההלוואה שאנחנו מ בקשים ,וזאת כחלק מ  , -משה אחר
כך אתה תשאל למה מביאים הגדלה שבוע אחרי שבוע .אבל נכון
להיום המרכז לשלטון מקומי יצא במכתב מאוד דרמטי למשרד
האוצר עקב הקפאה של תקציבי בינוי לכיתות לשנה הקרובה,
תקציב בינוי שגם ככה היה מאוד מצומצם ,ועכשיו משרד האוצר
הודיע שככול הנ ראה הוא גם לא יעביר את כל התקציבים .אנחנו
בעצם את ההלוואה הזאת צריכים ,כדי לקדם פרויקטים של
בנייה שאנחנו יודעים שאנחנו חייבים אותם ,בנייה של מוסדות
ציבור .ולכן יכול להיות שיבוא עדכון להלוואה הזאת ,כמובן
בכפוף לאחוז ההלוואה שמותר ואישור מועצת עיר וכל הדברים
האלה .משה ,לגבי רשויות איתנות ,אני יכול להגיד לך שהרשויות
שנמצאות כרגע בבדיקה כבר יודעות על זה ,אנחנו לא שם.

משה חנוכה:

אני שמח לשמוע.

אתי ברייטברט:

אפשר?

יגאל שמעון:

לא רגע שנייה 30 ,מיליון ש"ח ,אבל דיברתם שיש  15מיליון ₪
עכשיו בהשקעות.

בנימין זיני:

החזרנו .לא ,לא.

יגאל שמעון:

בהשקעות עכשיו .אז בוא תיקח הלוואה מהעירייה.

בנימין זיני:

רגע בוא נפריד ,בוא נפריד ,פה אתה מדבר על מקור תקציבי.
יתרות מזומנים שיש היום לא קשורות למקור תקציבי ,קשורות
ולא קשורות כן? כי מקורות מימון חדשים לצורך הנעת הפעילות
אין ,כי אם קיבלתי לפני ,סתם בשביל הדוגמא ,חצי שנה 15
מיליון  ₪מהיטלי השבחה והם כבר מתוקצבים בפרויקטים,
הכסף עדיין ב ב נק ,כי עדיין לא הוצאתי אותו ועם זה אני מנהל
את ההשקעות ,זה התזרים .אז מקור תקציבי חדש אין לנו כרגע,
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אנחנו באמת בחודשיים האחרונים הכנסנו מיליונים בודדים
בנושא השבחה והיטלים ,הפרויקטים פה הם באמת יש רשימה
ענפה ,נורא קשה להחליט לאן גם הכסף זה ,זה התלבטות לא
פשוטה שעושים אותה היום
יגאל שמעון:

אפשר לדעת מה אתם רוצים ב  30 -מיליון  ,₪מה אתם הולכים
לבנות?

בנימין זיני:

רשימת הפרויקטים שכרגע מתוכננת ויכול ל היות שהיא גם
תשתנה ,זה לשדרג את אזור תעשייה נווה נאמן ב  3 -מיליון ,₪
בית ספר יסודי מתחם  4 – 1302מיליון  ,₪קריית חינוך
אנתרופוסופי  4מיליון  ,₪קריית חינוך השחר הדרים  4מיליון ₪
ותיכון השקמים  15מיליון .₪

עדי ברמוחה:

יש לך את זה בעמוד . 4

יגאל שמעון:

כן ,אב ל  1302אין סיכוי שזה יהיה בשנה הקרובה -

בנימין זיני:

תכנון ,תכנון.

יגאל שמעון:

תכנון.

בנימין זיני:

תקציב תכנון.

יגאל שמעון:

למה? עכשיו אתם נותנים תכנון לעוד  5שנים.

אמיר כוכבי:

כן ,הרעיון הוא שיהיה בית ספר לפני שיהיה שם מאוכלס.

יגאל שמעון:

בזמן הבנייה שם?

אמיר כוכבי:

זה קונספט חדש.

יגאל שמעון:

לא ,אבל לא יבנו שם.

אמיר כוכבי:

הוא יהיה מוכן לאכלוס .הבנייה תהיה במקביל.

בנימין זיני:

שהוא יחכה לתושבים ולא הפוך.

משה חנוכה:

כמו שעשיתם בבגין יגאל.

אמיר כוכבי:

כן ,בדיוק אותו דבר ,רק  5שנים אחרי.

אתי בריי טברט:

אפשר להמשיך?

אמיר כוכבי:

ועם מעט מידי...

משה חנוכה:

אבל יגאל הוא השותף החדש שלך ,אז אני אומר כמו שעשיתם
בבגין תעשו -

אמיר כוכבי:

אז אנחנו לומדים גם מהטעויות של השותפים שלנו.
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נאור שירי:

מהשותפים גם באופוזיציה וגם מהקואליציה.

אתי ברייטברט:

טוב ,אנח נו נעלה להצבעה את
פרויקטים ,מי בעד? כולם פה אחד?

משה חנוכה:

לא ,תשאלי.

אתי ברייטברט:

מי נגד? משה חנוכה.

אישור

ההלוואה

למימון

=========================================================
הצבעה :בקשה לאישור הלוואה למימון פרויקטים
בהתאם לדברי הגזבר ופירוט פרויקטים – בהתאם לנספח  6בהזמנה
 13בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב
 1נגד :משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :יפעת קריב ,חיים שאבי
החלטה מס' 51/20
מועצת העיר מאשרת את הבקשה להלוואה למימון פרוייקטים
====================================================
. 12

סגירת תב"רים . 2019

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,סגירת תב"רים  , 2019מצורף פירוט התב"רים
לסגירת בנספח  . 7בני אתה רוצ ה להתייחס או משהו? אני מעלה
להצבעה את סעיף  12סגירת תב"רים  2019מי בעד?

משה חנוכה:

לא ,אני רוצה לקבל הסבר סליחה.

בנימין זיני:

כל תב"ר שנסגר אנחנו מחויבים לדווח עליו על סגירה ,וסוגרים
אותו בספרים ,את היתרות מחזירים לקרנות .הליך נקרא לו
טכני שאנחנו מחוייבי ם לדווח עליו

משה חנוכה:

אז רגע ביצוע שבילי אופניים זה לא בוצע.

בנימין זיני:

זה ביצוע ,זה ביצוע.

יוכי נחמן:

רשום לך בטור השמאלי את הביצוע.

משה חנוכה:

יש כאן חלק שהסכומים יותר נמוכים ממה שתוכנן.

יוכי נחמן:

זה שלב א' .אנחנו סוגרים את שלב א' -

משה חנוכה:

לא ,נגיד ביצוע שבילי אופניים ,הסכום של הביצוע -
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בנימין זיני:

תמיד ,אסור שיהיה יותר ,אסור שיהיה מעל.

משה חנוכה:

אסור שהוא יגיע...

בנימין זיני:

לא ,אם הוא הסתיים בפחות ונגמר הפרויקט יש יתרה ,אז אנחנו
מחזירים לקרן.

משה חנוכה:

זאת אומרת כל הפרויקטים האלה -

בנימין זיני:

הכסף הזה לא הולך לאיבוד הוא חוזר לקרן.

משה חנוכה:

כל הפרויקטים האלה הסתיימו?

בנימין זיני:

כן ,התב"ר נסגר ,זאת אומרת הפרויקט נסגר ,יש מסירה ,יש
פרוטוקול מסירה ,הקבלן סיים את עבודתו.

משה חנוכה:

מה זה מתחם  8ב'?

בנימין זיני:

מה זה יוכי?

משה חנוכה:

איפה זה אתה יודע מתחם  8ב'? מישהו יודע איפה זה מתחם 8
ב'? איפה?

יגאל שמעון:

כאילו אתה לא יודע משה.

משה חנוכה:

אני רואה שאף אחד לא יודע.

יגאל שמעון:

 8ב' זה מאחורי מרכז האומנויות ,כל המתחם שם.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

איפה פיתחתם שצ"פ בגיל עמל ב  ?₪ 700,000 -בני?

בנימין זיני:

סליחה?

משה חנוכה:

איפה פיתחתם שצ"פ בגיל עמל ב ?₪ 700,000 -

בנימין זיני:

ממתי התב"ר הזה יוכי?

יוכי נחמן:

כן ,זה פרויקט ותיק.

משה חנוכה:

מהקדנציה הקודמת?

אמיר כוכבי:

אנחנו לא בטוחים שבאמת פיתחו את השצ"פ ,אבל אנחנו סוגרים
את ז ה.

משה חנוכה:

אני שואל בואו -

אביבה גוטרמן:

למה היה שם  ..בקדם..

משה חנוכה:

יש כאן איש מקצוע מהענף -
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אביבה גוטרמן:

עשו שם בקדם.

יוכי נחמן:

זה פרויקטים שבוצעו התקצוב בהם נוצל כמעט במלואו ,ולפי
הנחיות של משרד הפנים אנחנו מחויבים להביא כמו פתיחה גם
סגירה של הפרויקט.

משה חנוכה:

גני הילדים במתחם  1200קציר ,זה היה בקדנציה הזאת או
הקודמת?

יוכי נחמן:

קודמת.

משה חנוכה:

אז זה היה קודמת .שיפוץ הספרייה העירונית זה היה בקדנציה
הזאת או הקודמת?

יוכי נחמן:

גם קודמת.

אביבה גוטרמן:

קודמת.

משה חנוכה:

קודמת .הסדרת כביש ים ומדרכות -

יוכי נחמן:

עכשיו יש לנו שיפוץ חדש.

בנימין זיני:

התב"ר נסגר הרבה הרבה ,לא הרבה ,אבל לפחות שנה וחצי -

יוכי נחמן:

הרבה כי עד שנכנסים כספים.

בנימין זיני:

שנתיים עד שהפרויקט נגמר בשטח.

משה חנוכה:

אני רוצה להבין מתי נעשו הפרויקטים.

אביבה גוטרמן:

הוא רוצה להגיד למי שייך הפרויקט הזה.

משה חנוכה:

הסדרת כבישים ומדרכות ,זה היה ב . 2014 - 2015 -

יוכי נחמן:

נכון.

משה חנוכה:

שדרוג ופיתוח חורשות ,מתי זה נעשה יוכי?

יוכי נחמן:

זה גם כן בשנים האלה.

יגאל שמעון:

מי היה ראש העיר בתקופה הזאת?

מאיר חלוואני:

תגידו תודה לחי.

יוכי נחמן:

אלה פרויקטים ותיקים ,זה לא פרויקטים מהתקופה האחרונה.

נאור שירי:

תודה ליגאל שמעון.

משה חנוכה:

אוקיי אז חשוב בני כל הפרויקטים הם מהקדנציה הקודמת ,כל
הפיתוח -

יוכי נחמן:

כן ,אבל אנחנו לא ממיינים פרויקטים לפי קדנציות.
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משה חנוכה:

בסדר ,אבל בסוף -

יוכי נחמן:

זה לפי ביצוע .אם הסתיים בהם הביצוע -

משה חנוכה:

כי הציבור שצופה בנו יכול לחשוב שביצוע שבילי אופניים
ותאורה ושבילים -

יוכי נחמן:

לא ,לא.

משה חנוכה:

ושצ"פ בנווה נאמן ,אבל בסוף זה הכול פרויקטים בקדנציה
הקודמת.

יוכי נחמן:

נכון.

משה חנוכה :

אוקיי ,בסדר גמור ,וזה בעצם -

יוכי נחמן:

ולפעמים לוקח זמן עד שמתקבלים ,בעיקר תקציבים מבחוץ או
כספים ,דיווחים מבחוץ ולכן -

משה חנוכה:

לא ,זה מעולה ,יוכי פשוט כל הישיבה הזאתי ברוח הקדנציה
הקודמת ,אנחנו סוגרים פינות...

אמיר כוכבי:

לפעמים צריך לסגור פינות.

משה חנוכה:

אני שמח ,בסדר גמור.

יוכי נחמן:

אנחנו מביאים כל שנה פרויקטים לסגירה.

משה חנוכה:

אוקיי ,תודה רבה.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? מי בעד סגירת התב"רים של ? 2019

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

פה אחד? משה?

משה חנוכה:

אני נמנע.

אתי ברייטב רט:

נמנע? משה חנוכה נמנע.

====================================================
סגירת תברים  - 2019עפ"י פירוט תברים לסגירה– בהתאם לנספח  7בהזמנה
 13בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אל ישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב
 1נמנע :משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :יפעת קריב ,חיים שאבי
החלטה מס' 52/20
מועצת העיר מאשרת את סגירת התב"רים לשנת 2019
==========================================================
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אמיר כוכב י:

אבל רציפות שלטונית לסגור תב"רים של קדנציה קודמת.

אביבה גוטרמן:

שעה אתה מחמיא לחי בסוף אתה לא מצביע.

אמיר כוכבי:

תעדכנו את חי שהוא הצביע נגד הפרויקטים שלו.

נאור שירי:

יגאל דבר עם חי.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך.

רן יקיר:

הוא גם הצביע נגד הפרויקטים של הקדנציה הזאת.

אמיר כוכבי:

זה בסדר.

משה חנוכה:

העיקר שאת צוחקת.

רינה שבתאי:

טוב שהיא צוחקת.

אביבה גוטרמן:

אני צוחקת כי דור הולך ודור בא והארץ לעולם נשארת .זה כבר
קדנציה שלישית שלי ,שום דבר לא השתנה ,רק האופוזיציה.

משה חנוכה:

במקום יחיאל דמרי יש לך את נאור שירי ,זה ההבדל היחיד.

אביבה גוטרמן:

כל פעם יש משהו ,זה לא משנה .היה לנו אז מי שמתנגד -

משה חנוכה:

אז יחיאל סיפר בדיחות ,עכשיו נאור שירי מספר בדיחות.

נאור שירי:

מזל שאתה פה כדי להזכיר לכולם את הזיכרון הארגוני גם .משה
חנוכה תשמע אתה משהו לא להאמין.

מ שה חנוכה:

יאללה בואו נמשיך.

נאור שירי:

גם ועדת האתיקה ,גם מנהל את הישיבה ,ועכשיו אתה גם
הזיכרון הארגוני.

נדב דואני:

משה איזה השוואה נתת לו .הוא מבין את המשמעויות?

משה חנוכה:

הוא יבין כשהוא יגדל.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

אביבה גוטרמן:

כן.

. 13

בקשה לעדכון מקורות מימון – תב"ר מספר  – 1420שדרוג אזור תעשייה נווה נאמן על
סך  .₪ 20,000,000הלוואה  ,₪ 3,000,000הקטנה קרן פיתוח מ  ₪ 19,158,901-ל -
 .₪ 16,158,901מקורות מימון לאחר העדכון :קרן פיתוח  ,₪ 16,158,901משרד
התחבורה  ,₪ 841,099הלוואה .₪ 3,000,000
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אתי בר ייטברט:

אנחנו עוברים לסעיף  13כרגע .זה בקשה לעדכון מקורות מימון
תב"ר מספר  – 1420שדרוג אזור תעשייה נווה נאמן על סך 20
מיליון  .₪הלוואה של  3מיליון  ,₪הקטנה קרן פיתוח מ -
 ₪ 19,158,901ל  .₪ 16,158,901 -מקורות מימון לאחר עדכון:
קרן פיתוח  ,₪ 16,158,901משרד התחבו רה  ,₪ 841,099הלוואה
 3מיליון  .₪מצורף לכם כל הפרטים בנספח  . 8יש למישהו משהו
לומר לפני שנעלה להצבעה?

יוכי נחמן:

זה חלק מההלוואה של ה  30 -מיליון .₪

משה חנוכה:

איזה הלוואה של  30מיליון  ₪מדובר?

יוכי נחמן :

שינוי מקורות מימון.

אביבה גוטרמן:

עכשיו אישרנו הלו ואה  30מיליון  ,₪זה חלק מזה.

משה חנוכה:

בשביל לבנות קריית חינוך ,איפה היא תוקם?

יוכי נחמן:

לא ,לא ,לא ,אנחנו מדברים על אזור תעשייה נווה נאמן.

אביבה גוטרמן:

לא ,עכשיו אזור תעשייה נווה נאמן.

משה חנוכה:

איזה נספח זה? איזה נספח?

אתי ברייטברט:

נספח . 8

עדי פ .אנקורי :

שדרוג אזור תעשייה ,זה אתה צריך להיות בעד.

בנימין זיני:

אין שינוי בתקציב יש פה רק החלפת מקורות.

יוכי נחמן:

שינוי במקורות המימון ,זה חלק מהלוואה.

אתי ברייטברט:

אז אפשר להעלות להצבעה מי בעד?

משה חנוכה:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד? תודה.

====================================================
הצבעה :עדכון מקורות מימון  -תב"ר מס'  – 1420שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן ע"ס ₪ 20,000,000
הלוואה  ,₪ 3,000,000הקטנה קרן פיתוח מ  19,158,901ל ₪ 16,158,901
מקורות מימון לאחר העדכון:
קרן פיתוח – .₪ 16,158,901
משרד התחבורה – ₪ 841,099
הלוואה – ₪ 3,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס' 15מיום . 23/12/15
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מקורות מימון :קרן פיתוח –  ,₪ 19,158,901משרד התחבורה – ₪ 841,099
ישיבה מס'  15מיום  .24/12/14מקורות מימון :קרן פיתוח.
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל ע בוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :יפעת קריב ,חיים שאבי
החלטה מס' 53/20
מועצת העיר מאשרת את עדכון מקורות מימון  -תב"ר מס' 1420
==========================================================
אמיר כוכבי:

אבל זה פרויקט של הקדנציה הזאת.

דוברת:

לא ,הוא פשוט ראה שזה קשור -

משה חנוכה:

אני רוצה לעודד את הקדנציה הזאת להתעורר בפרויקטים פשוט.

נאור שירי:

הכוח המניע של כל ה מערכת

. 14

בקשה להגדלת תב"ר  – 1467אולם ספורט מתחם  1201על סך .₪ 2,000,000
הגדלה מ  ₪ 2,000,000 -ל  .₪ 18,000,000 -סך הכול הגדלה  .₪ 16,000,000מקורות
מימון :קרן פיתוח  ,₪ 2,000,000משרד התרבות והספורט  ,₪ 4,200,000מפעל הפיס
.₪ 11,800,000

אתי ברייטברט:

נמשיך ? סעיף  14בהזמנה ,בקשה להגדלת תב"ר מספר – 1467
אולם ספורט מתחם  1201על סך  2מיליון  .₪הגדלה מ  2 -מיליון
 ₪ל  18 -מיליון  .₪סך הכול הגדלה של  16מיליון  .₪מקורות
מימון :קרן פיתוח  2מיליון  ,₪משרד התרבות והספורט
 ,₪ 4,200,000מפעל הפיס .₪ 11,800,000

משה חנוכה:

א ני אשמח לקבל הסבר.

בנימין זיני:

בעצם אנחנו מתחילים שיטת עבודה חדשה קודם כל .אנחנו בשלב
הראשון מתקצבים תקציב לתכנון ,שהתכנון מתקדם ויש לנו
יותר ודאות לתקציב הפרויקט ,זה משהו שהוא גם בלתי צפוי,
אנחנו מביאים את זה לאישור המועצה .כי בשיטה הקודמת
פשוט היינו מת קצבים איזה שהוא סכום כללי ,והיינו מוצאים
את עצמנו באים מסבירים את התוספות למועצה פעם אחר פעם.
אז פה המטרה היא שככול שאתה מתקדם בתכנון ,יש לך גם יותר
ודאות להיקף הפרויקט ולעלותו .זה אולם ספורט מתחם , 1201
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שאנחנו לקראת סוף התכנון ,ובעצם מביאים את ההגדלה של
הת ב"ר הזה לפה .כל התב"ר הזה בעצם ,עלות הבינוי הצפויה
היא  16מיליון .₪
אביבה גוטרמן:

זה הווינר? לא נכון.

בנימין זיני:

לא ,לא.

יוכי נחמן:

אין וינר.

אביבה גוטרמן:

לא וינר.

יוכי נחמן :

הווינר נגמר.

אביבה גוטרמן:

בסדר נגמר ,בסדר.

בנימין זיני:

אולם של  750מק ומות.

אמיר כוכבי:

שמה לא הייתה רציפות שלטונית.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

משה חנוכה:

כמה העירייה השקיעה על תכנון בווינר? בני ,כמה העירייה
השקיעה על התכנון של הווינר אחר ש -

יוכי נחמן:

 2מיליון .₪

משה חנוכה:

 2מיליון  ₪זה מה שיצא סך הכול הפרויקטי ם?

אביבה גוטרמן:

מיליון  ₪נתנו ה  , -אנחנו רק מיליון  ₪לא?

בנימין זיני:

וינר זה היה...

אביבה גוטרמן:

כן 80 .מיליון  100 ₪מיליון  ₪זה היה צריך לעלות.

אתי ברייטברט:

יוכי רק מקורות המימון ,אז אפשר להעלות להצבעה ,מי בעד?
כולם פה אחד?

משה חנוכה:

כן.

אתי ברי יטברט:

תודה.

==========================================================
הצבעה :הגדלת תבר  -תב"ר מס'  – 1467אולם ספורט מתחם  1201ע"ס ₪ 2,000,000
הגדלה מ  ₪ 2,000,000ל  . ₪ 18,000,000סה"כ הגדלה ₪ 16,000,000
מקורות מימון:
קרן פיתוח – .₪ 2,000,000
משרד התרבות והספורט – ₪ 4,200,000
מפעל הפיס – ₪ 11,800,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  14מיום  13/08/2019מקורות מימון :קרן פיתוח – .₪ 2,000,000
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 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :יפעת קריב ,חיים שאבי
החלטה מס' 54/20
מועצת העיר מאשרת את הגדלת תב"ר 1467
==========================================================
. 15

בקשה להגדל ת תב"ר ועדכון שם – תב"ר מספר  – 1476שימור בית שיפר על סך
 .₪ 5,000,000בקשה לעדכון שם הפרויקט ל  -שימור מבנים מתחם בית הנערה .הגדלה
מ  ₪ 5,000,000 -ל  .₪ 12,000,000 -סך הכול הגדלה  .₪ 7,000,000מקורות מימון :קרן
פיתוח .₪ 12,000,000

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא  . 1 4בקשה להגדלת תב"ר ועדכון שם תב"ר
מספר  – 1476שימור בית שיפר על סך  5מיליון  .₪בקשה לעדכון
שם הפרויקט לשימור מבנים מתחם בית הנערה .הגדלה מ 5 -
מיליון  ₪ל  12 -מיליון  .₪סך הכול הגדלה  7מיליון  .₪מקורות
מימון קרן פיתוח  12מיליון .₪

אביבה גוטרמן:

בית הנערה יש מבנים שנים שהחלטנו שנלך לשימור ואז ,והם
מצוינים.

משה חנוכה:

בקדנציה הקודמת.

אביבה גוטרמן:

יש שם דברים מעולים ,כן .זה היה דרך לא לתת לתל אביב את
הדברים האלה ,זה לשימור.

אמיר כוכבי:

לא בדיוק -

רינה שבתאי:

זה המבנים הישנים שנמצאים שם...

אביבה גוטרמן:

כן מ צוינים ,כן.

משה חנוכה:

לא בדיוק -

אמיר כוכבי:

לא בדיוק.

משה חנוכה:

שלא יירשם בפרוטוקול פשוט.

אביבה גוטרמן:

אל תרשמו.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,זה הכול רשום בפרוטוקול.

ארנון אברמוב :

נרשם ,נרשם.

אביבה גוטרמן:

אני אומרת מה שאני יודעת.
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אמיר כוכבי:

השינוי בשם לכל מי שמכיר בית שיפר זה הבית הגבוה יותר
שנמצא על הגבעה של בית הנערה ,בית מאוד יפה גם אדריכלית
גם חיצונית וגם פנימית .וזה משהו שמצריך ומוגדר לשימור
מחמיר .בנוסף שוב עם כל התהליכים שאנחנו עוברים כרגע
בוועדה לתכנון ובנייה אל מול תכנית בית הנערה ,שתגיע
למליאה הקרובה ,אנחנו גם יצרנו שיח אל מול הצרכים שלנו
בבית הספר הדמוקרטי עם עיריית תל אביב ,ובעצם קיבלנו סוג
של הסכמה להתחיל לשפץ  2מבנים נוספים ,ובעצם בגלל זה
אנחנו גם משנים את השם של התב"ר ,כי זה כבר לא רק תב"ר
על בית שיפר ,זה תב"ר על בית שיפר ו  2 -מבנים נוספים .שבעצם
הרעיון הוא להשמיש את  2המבנים הנוספים לטובת בית הספר
הדמוקרטי שצומח שם ,וזאת עד שתתקבל החלטה איפה הוא
יהיה בהמשך ,מאוד יכול להיות שהוא יהיה שם .אז זה הסיפור
של התב"ר הזה.

אביבה גוטרמן:

אז זאת אומרת שנצטרך לשלם שם עדיין את השכירות לתל
אביב.

אמיר כו כבי:

השכירות לתל אביב -

אביבה גוטרמן:

כן.

אמיר כוכבי:

תכנית בית הנערה היא מופקדת ,אנחנו עושים עליה את כל
ההליכים התכנוניים שהעירייה מחויבת לעשות ברגע שהיא
הופקדה ,פרצלציה ,תכנית בינוי וכל הדברים האלה .ואנחנו
בעצם עושים עכשיו את התהליכים שהעירייה מחויבת לע שות,
שהכוונה מבחינתנו ברגע שנסיים את התהליך הזה ,לדרוש חזקה
מיידית על השטחים שאמורים לעבור אלינו .המבנים האלה הם
חלק מהדבר הזה ,ועיריית תל אביב הסכימה שנתחיל לעבוד שם,
גם עשינו שם פרויקט של פינוי אסבסט מכל המתחם 3,000 ,מ"ר
של אסבסט ,וזה הסיפור של התב"ר הזה .

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? כולם? פה אחד? תודה .נמשיך
לסעיף הבא -

אמיר כוכבי:

רגע ,יפעת נכנסה עכשיו ,אז אני לא יודע אם -

נאור שירי:

היא שאלה את משה והוא אישר לה.

יפעת קריב:

לא ,אני לא יודעת ,לא הייתי כאן.

אתי ברייטברט:

מה יפעת?
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יפעת קרי ב:

לא ,לא הייתי בדיון ,אז אני לא יכולה להצביע.

אתי ברייטברט:

את לא משתתפת בהצבעה?

יפעת קריב:

לא ,אני לא יכולה ,לא הייתי.

אתי ברייטברט:

אז את לא משתתפת?

יפעת קריב:

בהצבעה הזאת אני לא.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,נעבור לסעיף הבא.

נדב דואני:

תעלי להצבעה.

אתי ברייטברט:

העליתי ,אמרנו חוץ ממנה ,חוץ מיפעת שלא משתתפת בהצבעה.

====================================================
הצבעה :הגדלת תבר ועדכון שם  -תב"ר מס'  – 1476שימור בית שיפר ע"ס ₪ 5,000,000
בקשה לעדכון שם הפרויקט לשימור מבנים מתחם בית הנערה
הגדלה מ  ₪ 5,000,000ל  . ₪ 12,000,000סה"כ הגדלה ₪ 7,000,000
מקורות מימון:
קרן פיתוח – .₪ 12,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  3מיום  .26/02/2020מקורות מימון :קרן פיתוח – .₪ 5,000,000
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,חיים שאבי
החלטה מס' 55/20
מועצת העיר מאשרת את הגדלה ועדכון שם תב"ר 1476
==========================================================

. 16

בקשה להגדלת תב"ר ועדכון שם – תב"ר מספר  – 1388תיכון השקמים שלב א' על סך
 .₪ 20,000,000בקשה לעדכון שם הפרויקט להקמת תיכון השקמים .הגדלה מ -
 ₪ 20,000,000ל  .₪ 45,000,000 -סך הכול ההגדלה  .₪ 25,000,000מקורות מימון :קרן
פיתוח  ,₪ 5,000,000משרד החינוך  ,₪ 25,000,000הלוואה .₪ 15,000,000

אתי ברייטברט:

בקשה להגדלת תב"ר ועדכון שם תב"ר  – 1388תיכון השקמים
שלב א' על סך  20מיליון  .₪בקשה לעדכון שם הפרויקט להקמת
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תיכון השקמים .הגדלה מ  20 -מיליון  ₪ל  45 -מיליון  .₪סך הכול
הגדלה  25מיליון  . ₪מקורות מימון :קרן פיתוח  5מיליון ,₪
משרד החינוך  25מיליון  ,₪הלוואה  15מיליון  .₪החומר מצורף
לכם בנספח . 11
רינה שבתאי:

זה הסכום מתוך ההלוואה -

יוכי נחמן:

כן.

רינה שבתאי:

זה הסכום מתוך ה -

בנימין זיני:

 15מיליון  ₪מתוך ה  30 -מיליון ? ₪

רינה שבתאי:

כן ,הב נתי.

יגאל שמעון:

איך זה עלה מ  20 -מיליון  ₪ל  45 -מיליון ?₪

יוכי נחמן:

זה היה שלב  1שלב א' ,ואנחנו מאשרים עכשיו את כל הבינוי,
שלב א' ו  -ב'.

רינה שבתאי:

כל הכיתות .כמה היו סך הכול?

יוכי נחמן:

כמה סך הכול?

יגאל שמעון:

שלב א' כתוב.

רינה שבתאי:

כמה סך הכול כ יתות?

יוכי נחמן:

לא ,שלב א' קראו לתב"ר- ...

בנימין זיני:

עכשיו שיניתם ותקראו לה שקמים.

יוכי נחמן:

עכשיו אנחנו מבקשים לקרוא לו הקמת תיכון השקמים על 45
מיליון .₪

משה חנוכה:

זה עתיד להיפתח בשנת הלימודים הקרובה?

יגאל שמעון:

אין סיכוי.

בנימין זיני:

. 2020 - 20 21

רינה שבתאי:

זה בסמוך לחטיבת השקמים מאחורה שמה .ומה יהיה מקסימום
כיתות ,כלומר הבנייה היא -

סרג'יו וולינסקי :

 18כיתות.

רינה שבתאי:

 18כיתות? תיכון חדש בעיר ,הגיע זמן.

אתי ברייטברט:

כן אפשר? אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם? פה אחד.
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==========================================================
הצבעה :בקשה להגדלת תבר ועדכון שם  -תב"ר מס'  – 1388תיכון השקמים שלב א
ע"ס ₪ 20,000,000
בקשה לעדכון שם הפרויקט ל הקמת תיכון השקמים
הגדלה מ  ₪ 20,000,000ל  . ₪ 45,000,000סה"כ הגדלה ₪ 25,000,000
מקורות מימון:
קרן פיתוח – .₪ 5,000,000
משרד החינוך – ₪ 25,000,000
הלוואה – ₪ 15,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  6מיום  .16/04/2019עדכון שם הפרויקט.
ישיבה מס'  15מיום 24/12/2014
מקורות מימון :קרן פיתוח –  ,₪ 10,000,000משרד החינוך – ₪ 10,000,000
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,נדב דואני ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :עדי ברמוחה ,חיים שאבי
החלטה מס' 56/20
מועצת העיר מאשרת את הגדלת תב"ר ועדכון שם תב"ר 1388
====================================================
. 17

בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1483קריית חינוך אנתרופוסופי על סך .₪ 5,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח  ,₪ 1,000,000הלוואה .₪ 4,000,000

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף  , 17בקשה ל אישור תב"ר מספר  1483קריית חינוך
אנתרופוסופי על סך  5מיליון  .₪מקורות מימון :קרן פיתוח
מיליון  ,₪הלוואה  4מיליון .₪

יגאל שמעון:

איפה זה? איפה קריית חינוך?

רן יקיר:

איפה שהיינו בסיור יגאל.

יגאל שמעון:

הא בנווה הדר?

רן יקיר:

בנווה הדר.

יעל עבוד ברזילי:

סוף הידיד.

אביבה גוטרמן:

זאת אומרת ההקצאה אושרה כבר?

אמיר כוכבי:

זה בית ספר ,אין הקצאה .זה בית ספר שלנו.

יעל עבוד ברזילי:

קריית חינוך אנתרופוסופי.
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אביבה גוטרמן:

הא זה חדש ,זה שלנו.

בנימין זיני:

במקום תמר.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,בסדר.

רן יקיר:

זה תב"ר ע ל פי תכנון בני.

אביבה גוטרמן:

תכנון ,תכנון.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? כולם פה אחד .נעבור לסעיף
- 18

====================================================
הצבעה :בקשה לאישור תבר  -מס'  – 1483קרית חינוך אנטרופוסופי ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 1,000,000
הלוואה – ₪ 4,000,000
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי ברמוחה ,חיים שאבי
החלטה מס' 57/20
מועצת העיר מאשרת את תב"ר 1483
====================================================
יגאל שמעון:

רק שאלה אחת ,לפני שאתם משלימים שם את התכנון האם כדאי
לעשות שיתוף עם הציבור שם?

אמיר כוכבי:

יהיה שיתוף ע ם הציבור .בנוסף יש היתכנות אל מול תכנית
מתחם התפר ,כרגע גם נמצאת בהליכים בוועדה המחוזית ,שיכול
להיות שיאפשרו לנו לשנות את המיקום של בית הספר.

יגאל שמעון:

אז שאלה -

רינה שבתאי:

מה זה מתחם התפר?

יגאל שמעון:

אז על מה אנחנו עושים תכנון במקום ?

אמיר כוכבי:

קו דם כל עד שיתחיל התכנון ,אני מקווה שכבר תהיה תשובה
לגבי מתחם התפר .בלי קשר זה תכנון פרוגרמתי .בגלל שזה בית
ספר עם מאפיינים ייחודיים ,זה לא פרוגרמה בילד  -אין של משרד
החינוך ,התכנון פה מצריך התנהלות אחרת אל מול השלב
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התכנוני .מבין מה אתה שואל ,לא יהיה עיכוב ,המ טרה היא
לפתוח את בית הספר הזה ב  , 2022 -ולכן לא יהיה עיכוב בגלל
שטח כזה או אחר.
יגאל שמעון:

כן ,כי אני יש לי חשש שבנווה הדר למשל אם נעשה שיתוף,
בסופו של דבר תחליטו שזה לא יהיה שם וזה יהיה בתפר.
השאלה אותו תכנון אתה מעביר אותו מנווה הדר לתפר.

אמיר כוכבי:

בר מת העיקרון כן.

יגאל שמעון:

בשביל לא לבזבז כסף.

. 18

בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1484קריית חינוך שחר – הדרים על סך .₪ 6,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  ,₪ 2,000,000הלוואה .₪ 4,000,000

אתי ברייטברט:

אוקיי ,נעבור לסעיף הבא  18בהזמנה .בקשה לאישור תב"ר
מספר  – 1484קריית חינוך שחר הדרים על סך  6מיליון .₪
מקורות מימון :קרן פיתוח  2מיליון  ,₪הלוואה  4מיליון .₪
אפשר להעלות להצבעה? מי בעד?

משה חנוכה:

נשמח לקבל הסבר.

אמיר כוכבי:

תודה ,חיכיתי שמישהו יבקש .בעיקרון מ  2 -סיבות ,הפחותה היא
עלויות שיפוצי העומק שנדרשים ב חלק מבתי הספר ,ולכן בחלקם
בעיקר לוותיקים במיוחד ,אנחנו מחפשים פתרונות של מיקום
ובינוי חדש ,משרד החינוך לכשיחזור לתקצב כמו שהוא אמור
לתקצב ,יש לו תקציב ייעודי לבניית בתי ספר חדשים על חשבון
ישנים .ספציפית את כל נושא החטיבות ,אנחנו רוצים להצמיד
חטיבות לתיכוני ם ,עתידים ,רמון ,השקמים ואת השחר למעשה
אנחנו רוצים לתכנן -

משה חנוכה:

מה זה להצמיד? זה בתי ספר שש שנתיים?

אמיר כוכבי:

זה תהליך פדגוגי שייעשה במקביל ,פיזית מבחינת מיקום גם
במנותק מההליך הפדגוגי אנחנו רוצים להצמיד את החטיבות
לתיכונים כמה ש -

משה חנוכה:

זה ר ק להעביר את השחר ליד הדרים.

אמיר כוכבי:

זה להעביר את השחר ליד הדרים.

משה חנוכה:

זה הדבר היחיד שצריך לעשות ...רמון ליד עתידים ,שקמים זה
ליד שקמים ומוסינזון זה ליד ראשונים.
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אמיר כוכבי:

ולכן זה מה שאנחנו עושים כדי להשלים את זה.

משה חנוכה:

ומה יהיה במקום ה שחר?

אמיר כוכבי:

שאלה טובה.

משה חנוכה:

עוד יסודי אולי.

אמיר כוכבי:

מה?

משה חנוכה:

אולי עוד יסודי.

אמיר כוכבי:

אנחנו חושבים על זה ,יש לזה כל מיני רעיונות וזה ,הבעיה
המרכזית שם זה העלויות של עומק השיפוץ הנדרש .אבל כן זה
מפנה תא שטח ציבורי משמעותי במרכז העיר ,יכול להיות לזה
הרבה רעיונות.

רינה שבתאי:

גם התאמת חטיבה ליסודי זה דבר מאוד מורכ ב  ,כי חטיבה בנויה
אחרת בחשיבה .זה בעצם לפרק את הכול ולבנות מחדש.

יפעת קריב:

ומה עם לפיד? כאילו השחר יזוז ו ? -

משה חנוכה:

לפיד יישאר.

אמיר כוכבי:

במסגרת המחשבה על פינוי בתי ספר ובניית בתי ספר חדשים,
אנחנו מתעסקים גם ובעיקר ביסודיים .לפיד ,רעות ,שילה ,בתי
ספר מאוד ישנים.

יפעת קריב:

מאוד .לפיד במצב מזעזע.

אמיר כוכבי:

שוב ,מאחר ויש תקציבים של משרד החינוך לסיפור הזה של
בניית חדש במקום ישן ,ומאחר ואנחנו ,ואגב שאלת מקודם על
צ יר החינוך יגאל ,אחת המחשבות זה לייצר במקום בית ספר
יסודי  1שם 2 ,ש  1 -מהם יהיה חלופה ללפיד.

יגאל שמעון:

ואז יהיה לך שטח ענק בלפיד שחר -

אמיר כוכבי:

נכון.

יגאל שמעון:

שאפשר לעשות מזה מיזם -

יפעת קריב:

בנייה? רק חינוך.

אמיר כוכבי:

הוא רק אמר מיזם.

יפעת קר יב:

 ...כל אחד והראש שלו ,זה רק מיזם ,זה שטח שהוא שטח
שמיועד לחינוך יישאר חינוך.

אמיר כוכבי:

שטח ציבורי במרכז העיר זה לא משהו שנוותר עליו.
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רינה שבתאי:

לא חייב להיות חינוך ,יכול להיות כל דבר אחר.

יפעת קריב:

כן ,יש לך גדילה וצמיחה מאוד גדולה ,כל השכונה הש למה שגרה
שם ליד ,גם בכיתות של  40תלמידים ומעלה .בתור אחת ששני
הילדים שלה לומדים שם זה פיצוץ

רינה שבתאי:

יש אלטרנטיבות אחרות.

יפעת קריב:

זה לא הגיוני בכלל.

יגאל שמעון:

מיקום מצוין.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות את זה להצבעה? מי בעד?

משה חנוכה:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד מהנוכחים כן?

====================================================
הצבעה :בקשה לאישור תבר -מס'  – 1484קרית חינוך שחר  -הדרים ע"ס ₪ 6,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 2,000,000
הלוואה – ₪ 4,000,000
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי  ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי
כנרת אלישע כהן ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי ברמוחה ,חיים שאבי
החלטה מס' 58/20
מועצת העיר מאשרת את תב"ר 1484
====================================================
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בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1485בית ספר יסודי מתחם  1302על סך .₪ 5,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח  ,₪ 1,000,000הלוואה .₪ 4,000,000

אתי ברייטברט:

אוקיי נעבור לסעיף  19בהזמנה .בקשה לאישור תב"ר מספר 1485
– בית ספר יסודי מתחם  1302על סך  5מיליון  .₪מקורות
מימון :קרן פיתוח מיליון  ,₪הלוואה  4מיליון  .₪יש למישהו
משהו? אפשר להעלות להצבעה?

משה חנוכה:

נשמח לקבל הסבר.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

משה חנוכה:

נשמח לקבל הסבר.
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יפעת קריב:

הסבר ,הסבר.

אמיר כוכב י:

הסברנו מקודם כשיגאל שאל ,זה ציר החינוך .למעשה בתי ספר
יסודיים שיידרשו שם ,אנחנו רוצים להתחיל תכנון ולקבל
הרשאה ממשרד החינוך ,כדי שבית הספר בעצם יעמוד ברגע
שהבניינים יהיו מאוכלסים.

משה חנוכה:

יש צפי מתי אתם רוצים שיהיה ,זאת אומרת תכנון למתי לפתוח
את בתי הספר האלה?

אמיר כוכבי:

לפי קצב הבנייה של השכונה מסביב.

משה חנוכה:

אז כרגע זה תכנון עקרוני?

אמיר כוכבי:

לא ,כרגע זה יכול להיות ,שוב הכוונה היא לעשות שם  2בתי
ספר ,כשהמחשבה כרגע היא שאחד מהם יחליף את לפיד ,והשני
יהיה ערוך לקליטת הילדים החדשים שיהיו באזור .

רינה שבתאי:

קריית חינוך משותפת.

אמיר כוכבי:

התחילו לצאת שם היתרים ,בנייה מתקדמת.

אביבה גוטרמן:

יש לך סמל מוסד למקומות האלה?

רינה שבתאי:

סמל מוסד זה השלב השלישי או הרביעי.

אביבה גוטרמן:

כדי שישתתפו בתקציב.

אמיר כוכבי:

אנחנו לא בונים בהגדרה בטח לא בש נה הזאת ,אנחנו לא בונים
בהגדרה בלי הרשאה תקציבית של משרד החינוך.

רינה שבתאי:

הרשאה ניתנת על צפי בנייה.

אמיר כוכבי:

חוץ מגני ילדים.

יפעת קריב:

מה לגבי הדמוקרטי ,לא התייחסת אליו .היום?

אביבה גוטרמן:

עכשיו דיברנו.

יפעת קריב:

יכול להיות שיצאתי החוצה .יכול להיות שיצאתי ,אני פשוט לא
רואה את ההתייחסות אליו ,בסדר .פספסתי.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

רינה שבתאי:

במתחם הזה זה יהיה בתי ספר צמודים.

יפעת קריב:

זה אותו מבנה.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה בקשה לאישור תב"ר  , 1485מי בעד? כולם פה
אחד מהמשתתפים
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====================================================
הצבעה :בקשה לאישור תבר  -מס'  – 1485ביה"ס יסודי מתחם  1302ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 1,000,000
הלוואה – ₪ 4,000,000
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי,
יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,חיים שאבי
החלטה מס' 59/20
מועצת העיר מאשרת את תב"ר 1485
==========================================================
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בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1486בית ספר יסודי מורשת על סך .₪ 5,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח – .₪ 5,000,000

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף  , 20בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1486בית ספר
יסודי מורשת על סך  5מיליון  .₪מקורות מימון :ק רן פיתוח 5
מיליון .₪

אביבה גוטרמן:

מה זה בית ספר -

משה חנוכה:

מה זה בית ספר מורשת?

יעל עבוד ברזילי :

רחוב מורשת.

רינה שבתאי:

זה לא דתי חילוני.

אמיר כוכבי:

יכול להיות שזה...

אביבה גוטרמן:

חשבתי קרה פה משהו איזה מהלך היסטרי ,פתאום משהו שקשור
לדת -

אמיר כ וכבי:

בית ספר יסודי נוסף

עדי פרילינג אנקורי :למה את פוסלת אולי.
אביבה גוטרמן:

חשבתי אני יודעת.

נאור שירי:

מעמיקה את השסע החברתי.

יפעת קריב:

היא נותנת התייחסות גם לציבור הדתי.
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אמיר כוכבי:

בית ספר יסודי -

אביבה גוטרמן:

אין שסע ,עוד אין שסע.

ארנון אברמו ב:

לא יהיה גם.

משה חנוכה:

תכף היא תדבר אל תדאג.

יפעת קריב:

מה אתה נגד הציבור הדתי?

ארנון אברמוב:

להיפך.

יפעת קריב:

אז למה שלא יהיה?

ארנון אברמוב:

אני אומר לא יהיה שסע.

יפעת קריב:

אבל יהיה בית ספר?

רינה שבתאי:

הוא אמר לא יהיה שסע.

ארנון אברמוב:

אמרת י לא יהיה שסע.

יפעת קריב:

חשבתי לא יהיה בית ספר.

ארנון אברמוב:

כל כך אחד מבין מה שהוא רוצה ,כמו שאמר קודם.

יפעת קריב:

מדברי על בית ספר למה שסע.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

אמיר כוכבי:

בית ספר יסודי נוסף -

יפעת קריב:

לא ,לא הבנתי מה זה בית הספר ה זה.

אמיר כוכבי:

באזור סמטת מורשת ,זה בתפר בין מתחם  1200לכל תכניות
ההתחדשות העירונית של רחוב האהבה רחוב התחייה .צפי גידול
האוכלוסייה שם מראה על צורך בבית ספר יסודי נוסף ,או נגיד
על צורך גבולי בבית ספר יסודי נוסף .אנחנו משתמשים בזה
כפלטפורמה להעתקת בית ספר רעות.

משה חנוכה:

זה במקום בית ספר רעות?

אמיר כוכבי:

כן.

יגאל שמעון:

במתחם . 3

משה חנוכה:

ומתי הוא יועתק לדעתך בית הספר?

אמיר כוכבי:

קודם נקבל הרשאה להתחיל לבנות ,ואז נדע לתת תאריך.

משה חנוכה:

זה בנייה או תכנון?
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אמיר כוכבי:

זה תכנון.

אתי ברייטברט:

א פשר? אני מעלה להצבעה את הבקשה לאישור תב"ר  1486מי
בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים.

==========================================================
הצבעה :בקשה לאישור תבר  -מס'  – 1486ביה"ס יסודי מורשת ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 5,000,000
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי,
יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,חיים שאבי
החלטה מס' 60/20
מועצת העיר מאשרת את תב"ר 1486
==========================================================
.21

תב"ר רכישת רכבים וקטנועים על סך  .₪ 1,000,000בקשה לתיקון טעות סופר נרשם
מספר תב"ר  1470צ"ל  . 1482פרטי תב"ר לאחר העדכון – מספר  1482רכישת רכבים
וקטנועים על סך .₪ 1,000,000

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף - 21

בני זיני :

זה רק עדכון.

אתי ברייטברט:

כן ,כן ,אני יודעת זה עדכון של הטעות שהייתה .תב"ר רכישת
רכבים וקטנועים על סך מיליון  .₪זה בקשה לתיקון טעות סופר -

משה חנוכה:

רק אני רוצה ,אני מקבל הודעה מ  2 -תושבים שאין סאונד
בהקלטה .

אמיר כוכבי:

בשידור לא בהקלטה.

משה חנוכה:

בשידור כן.

אתי ברייטברט:

זוהר? הוא אומר שיש סאונד .מדובר על בקשה לתיקון טעות
סופר שנרשמה במספר תב"ר  1470צריך להיות  . 1482בישיבת
המועצה  3/20מיום ה  26.2.20 -זה צוין הטעות במספר התב"ר.
פרטי התב"ר לאחר העדכון -

מש ה חנוכה:

אם אתם שומעים תאותת ו בסדר?

אמיר כוכבי:

אתה יודע שאתה לא יכול לראות אותם.
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משה חנוכה:

לא ,הם ירשמו לי .בואו נראה רגע ,אני אעדכן אותכם .

אמיר כוכבי:

יכתבו ,רישום זה ציור.

אתי ברייטברט:

חברים ,זה תיקון טעות סופר ,אפשר להעלות להצבעה?

משה חנוכה:

מה? איפה?

אתי ברייטברט:

בסעיף  . 21אפשר להעלות להצבעה? מי בעד?

משה חנוכה:

מה טעות הסופר שהייתה?

אתי ברייטברט:

מספר התב"ר היה  1470וצריך להיות . 1482

משה חנוכה:

אוקיי.

מאיר חלוואני:

רגע ,אתה רוצה הסבר?

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? כולם פה אחד מהמשתתפי ם.

==========================================================
הצבעה :תבר רכישת רכבים וקטנועים ע"ס  - 1,000,000בקשה לתיקון טעות סופר נרשם מס' תבר
 1470צ"ל . 1482
פרטי תבר לאחר העדכון  -מס'  – 1482רכישת רכבים וקטנועים ע"ס ₪ 1,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבת מועצה מס'  3/20מיום  .26/02/2020מקורות מימון :קרן פיתוח – .₪ 1,000,000
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי,
יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,חיים שאבי
החלטה מס' 61/20
מועצת העיר מאשרת את תיקון טעות סופר מתב"ר  1470לתב"ר 1482
====================================================

. 22

דו"ח כספי רבעון .2019 – 4

אתי ברייטברט:

.23

נעבור ,הדו"ח הכספי מ ונח על שולחנכם ,במקרה באייפד ,אין
צורך בהצבעה.

אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים.

אתי ברייטברט:

נעבור לאישור הרכב הוועדה לשימור אתרים .הוועדה אושרה על
ידי על ידי המועצה בישיבה  14/19בתאריך  13.8.2019ללא נציג
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המצוי בתחום שימור מבנים ואתרי התיישבות .מצו רף לכם גם
הסבר האדריכל בנספח  . 18זה ההרכב ,ומאשרים פה את פני
גולדשמיד יועצת בתחום שימור מבנים -
אמיר כוכבי:

נראה לי שזה פאני .

אתי ברייטברט:

פ א ני? סליחה .פ א ני .זה ההרכב ופאני גולדשמיד -

אמיר כוכבי:

זה הרכב שאושר כבר -

אתי ברייטברט:

היועצת הזאת לא הייתה בהר כב.

אמיר כוכבי:

וזה התוספת.

משה חנוכה:

מי אישר אותה?

אמיר כוכבי:

מועצת העיר.

משה חנוכה:

לא ,מי הביא אותה? מי הביא את ההצעה הזאת? סרג'יו אתה?

אתי ברייטברט:

זה חלק מהרכב הוועדה.

סרג'יו וולינסקי:

פני גולדשמיד זה התמחרות לפי -

משה חנוכה:

התמחרות .יש לה ה יכרות מוקדמת עם מישהו מכאן?

סרג'יו וולינסקי:

מה?

משה חנוכה:

היא נתנה איזה שירותים משהו?

סרג'יו וולינסקי:

היא נרשמה בוועדת יועצים ,ויש לה ניסיון משנת  2001כיועצת
שימור .אנחנו אישית לא מכירים אותה ,אבל עמדה בתנאי ה סף
ולכן היא -

משה חנוכה:

כמה מועמדים היו מולה?

סרג'יו וולינסקי:

.4

יגאל שמעון:

אתה צריך להוסיף חבר אחד.

אביבה גוטרמן:

למה כמה אתה צריך?

אתי ברייטברט:

היא לא חברה.

יגאל שמעון:

אם היא חברה לכל עניין ,אתם לא יכולים  4חברים זה , 6
צריכים אי זוגי.

אתי ברייטברט:

היא מייעצת.

יגאל שמעון:

אני לא בטו ח שזה -

אביבה גוטרמן:

היא מצביעה? היא יועצת.
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יגאל שמעון:

כתוב פה חברה לא מייעצת.

אביבה גוטרמן:

היא באה על תקן יועצת ,היא לא באה על תקן חברה.

יגאל שמעון:

אם היא על תקן יועצת ,את לא צריכה לאשר אותה.

אתי ברייטברט:

יועצת בלבד.

אביבה גוטרמן:

היא לא חברה.

יגאל שמעון:

אז בשביל מה אתם מביאים אותה לאישור?

סרג'יו וולינסקי:

כי היא מביאה -

יגאל שמעון:

בשביל מה אבל אישור מועצה?

אביבה גוטרמן:

סתם שתדע שהיא -

יגאל שמעון:

לא ,אז אל תביאו אותה לוועדה .אתם כותבים הרכב הוועדה,
ואתם שמים אותה כמספר  . 6אם היא יועצת היא לא צריכה
להיות פה בכלל ,תביאו אותה כיועצת.

אביבה גוטרמן:

לא משנה ,זה לידיעה שיש יועצת ,זה טוב מה אתה רוצה.

יגאל שמעון:

זה לא ידיעה ,את מצביעה פה על הרכב ועדה.

אביבה גוטרמן:

רק על הוועדה אתה תצביע ,יאללה.

יגאל שמעון:

אביבה -

אביבה גוטרמן:

היא לא חברה ,י ש  5זה בסדר.

רן יקיר:

יגאל ,יגאל ,תקרא -

אביבה גוטרמן:

היא יועצת ,כתוב לך יועצת.

רן יקיר:

מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות אשר ייקבע
בידי מועצת הרשות.

יגאל שמעון:

אז היא חברה.

רן יקיר:

והוא בעל דעה מייעצת ,כתוב.

יגאל שמעון:

אז בשביל מה הבאתם אותה?

רן יקיר:

כי כתוב ייקבע על ידי מועצת הרשות ,יש חוק.

יגאל שמעון:

טוב.

רן יקיר:

מה לעשות? אני קורא .מה שסרג'יו כותב אני קורא.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? מועצת העיר מאשרת את מינויה של
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הגברת -
(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את מ ינויה של הגברת פ א ני גולדשמיד
כנציגה בתחום שימור מבנים באתרי התיישבות מי בעד? כולם
פה אחד? תודה.

==========================================================
הצבעה :אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי,
יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי ברמוחה ,חיים שאבי
החלטה מס' : 62/20
מועצת העירייה מאשרת את מינויה של הגב' פאני גולדשמיד כנציגה בתחום שימור מבנים ואתרי
התיישבות
====================================================
. 24

אישור חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים . 2020

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף  , 24אישור חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים
לשנת הכספים  . 2020יש לנו כאן את הנספחים של כל הסעיף
הזה .הנספח העיקרי שמשקף לנו את התמונה של התמיכות זה
נספח ה' ,נפתח אותו .שיעור התמיכה בעמותות השונות ,חלוקה
של התמיכה.

משה חנוכה:

איפה זה נמצא באייפד?

אתי ברייטברט:

זה בנספח ה' בתוך תיקיית תמיכות  2020נספח  , 20תפתחו את
התיקייה ,בפנים יש את נספח ה' .זה לא הכול במסך אחד ,אז
יהיה קצת בעיה ,אבל לא נורא .הנספח הוא נספח ה' בתוך
תיקיית תבחינים ,בתוך נספח  20תמיכות  2020יש שם את נספח
ה' ,זאת חלוקת התמיכות.

בנימין זיני:

אני אתן רק בריף קטן לגבי הנחות עבודה ...עבודת התמיכות.
בהתאם לתבחינים שתינתן לגוף שקי ים ורשום ברשם העמותות
במשך תקופה שעולה על שנתיים .תמיכה תינתן עבור גוף אשר
הציג כי לפחות  80%מפעילותו נעשית ומיועדת לתושבי העיר.
תמיכה שתינתן למוסד ציבור לא תעלה מ  80% -מסך התקציב של
מוסד הציבור .לא תינתן תמיכה לעמותה שהוצאות הנהלה
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וכלליות עולים על  22%מהיק ף ההוצאות של העמותה .עמותה
רשאית להגיש בקשה ל  2 -תחומים .התמיכה חולקה לגופים
השונים במסגרת מגבלות תקציב .לאור משבר הקורונה בוצעה
התאמה של תקציב בכל התחום ,למעט עמותות שפעלו בתקופת
הקורונה ,וזה לשאלתך יגאל .יש מספר עמותות ,אני חושב 4
עמותות בעצם שעבדו בקורונ ה ,אז לא פגענו בתקציב ,אבל לכל
שאר העמותות צמצמנו  25%מהתקציב.
רינה שבתאי:

מי היו העמותות שפעלו בקורונה?

בנימין זיני:

עמיחי ,אתי -

נאור שירי:

תנועות הנוער.

בנימין זיני:

 2מתנועות הנוער והייתה עוד אחת מהרווחה וקליק אם אני לא
טועה כן.

משה חנוכה:

איזו תנו עת נוער לא עבדה בקורונה ואיזו כן עבדה בקורונה?

בנימין זיני:

 3מרווחה ו? תגידי בקול רם.

רו"ח איטה רדליך  :רעים  ,נוער עובד ,איגי ,עמיחי...
בנימין זיני:

שעבדו.

רינה שבתאי:

לא שומעים רעים.

משה חנוכה:

אז רגע הנוער העובד והלומד לא? קיצצתם להם?

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

לנוער העובד והלומד קיצצתם?

רו"ח איטה רדליך  :הנוער העובד עבד כרגיל...
משה חנוכה:

והצופים ?...אז לצופים קיצצתם ,הצופים לא עבדו והנוער העובד
עבדו בקורונה?

בנימין זיני:

זה מה שקיבלנו דיווח מהרפרנטים.

יגאל שמעון:

אין סיכוי שהנוער העובד עבד בקורונ ה.

בנימין זיני:

לא ,היה בזום אם אני לא טועה.

יפעת קריב:

היה ,היה ,היה ,היה פעולות בזום.

בנימין זיני:

היה פעולות בזום.

יגאל שמעון:

זה לא אותו דבר.
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משה חנוכה:

אני יודע שהנוער העובד עבדו בתקופת הקורונה.

יפעת קריב:

בטח שהיו .הנוער העובד עבדו זום .הנוער ה עובד עבדו ועשו
פעולות ,הם היו מקסימים.

אתי ברייטברט:

והצופים עבדו ,עבדו בקורונה.

משה חנוכה:

ואיגי?

אתי ברייטברט:

ואיגי גם .אבל זה בארגוני נוער.

רינה שבתאי:

היו דברים שלא עבדו.

משה חנוכה:

והצופים?

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

הנוער העובד עבד בוודאות.

משה חנוכה:

אז אתם בעצם הורדתם רק לבני עקיבא מתנועות הנוער .הורדתם
 25%לבני עקיבא בקורונה ,והורדתם לתנועה המסורתית זאת
אומרת לנועם ,לבנות בתיה -

אתי ברייטברט:

לא ,נועם לא ,נועם לא נתמכו השנה .הם לא הגישו.

משה חנוכה:

בנות בתיה איפה הם פועלים בהוד השרון? תנועה חרדית.

יפעת קריב:

איפה אתה רואה את ההורדה?

משה חנוכה:

איפה הם עובדים בהוד השרון בנות בתיה?

אתי ברייטברט:

אני אגיד לך.

אביבה גוטרמן:

פעם ראשונה שאני שומעת.

בנימין זיני:

זה הסך הכול ,זה הנטו ,זה אחרי ההורדות.

יפעת קריב:

באיזה נספח אתה רואה את ההורדה?

משה חנוכה:

אני שואל את הגזבר .בנות בתיה איפה פועלים אדוני ראש
העירייה? אתה יודע לספר לנו איפה הם פועלים?

אתי ברייטברט:

בני אתה רוצה להגיד שהייתה כאן איזה שהיא החלטה גורפת
לגבי התמיכות

בנימין זיני:

כן ,כן ,ציינתי את זה.

משה חנוכה:

אין החלטה גורפת ,אני רו אה שיש החלטה בפינצטה.

יגאל שמעון:

תראו אני לא חושב -

משה חנוכה:

רגע ,אני רוצה לדעת איפה בנות בתיה עובדות.
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אתי ברייטברט:

אני כבר אגיד לך.

רינה שבתאי:

כמה היה בשנה שעברה.

בנימין זיני:

כל מי שלא עבד בקורונה...

משה חנוכה:

אבל בני בנות בתיה איפה הן עובדות?

(מדברים יחד)
בנימין זיני:

זה לא אני ,זה הוועדה ממליצה ,הוועדה ממליצה.

רינה שבתאי:

אני הבנתי שהיה חיתוך רוחבי של  25%לכל העמותות.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אני לא מצליח להבין ...בני ,אני אשמח לקבל התייחסות .רינה,
אנחנו בישיבה .אפשר לשאול שאלה?

בנימין ז יני:

בטח.

משה חנוכה:

אתם קיבלתם החלטה לקצץ לחלק מהעמותות . 25%

בנימין זיני:

אנחנו כוועדת תמיכות באים בהמלצה -

משה חנוכה:

אני אומר לא משנה ,קיבלתם -

בנימין זיני:

כן ,כן ,כן.

משה חנוכה:

החלטה להמליץ לנו לקצץ ב  25% -לחלק מהעמותות .אמרה כאן
הגברת הנכבדה ממשרד רו"ח ,שקיצצתם לתנועת נוער  1מבין ה -
 , 3זאת אומרת רק לתנועת בני עקיבא ,לנוער העובד והצופים לא
קיצצתם .ובתוך ארגוני הנוער קיצצתם רק לעמותת חוגי
הסיירות של קק"ל ,לתנועה המסורתית -

רו"ח איטה רדליך  :שנייה ,בוא נצא מנקודת מוצא שקיצצנו לכולם ,למי לא קיצצנו,
לא הה יפך למי קיצצנו.
משה חנוכה:

לא משנה ,אבל בסוף אם אני מסתכל על  2הפרמטרים -

רו"ח איטה רדליך  :על מי שיודעים שעבדו כרגיל בתנועות נוער ,זה הצופים והנוער
העובד לא קיצצו להם .בארגוני נוער -
משה חנוכה:

הם קיבלו את כל השכר שלהם.

רו"ח איטה רדליך  :הם קיבלו את כל הת שלום .בארגוני נוער כנפיים של קרמבו
ואיגי קיבלו את הסכום המלא.
משה חנוכה:

אז המשמעות היא ,אני אומר שמגן דוד אדום -
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רו"ח איטה רדליך  :קוצץ.
יפעת קריב:

למה?

משה חנוכה:

קוצץ .בתקופת הקורונה.

רו"ח איטה רדליך  :כן.
בנימין זיני:

לא מד"א כמד"א -

משה חנוכה:

רשום כאן מגן דוד אדום.

בנימין זיני:

לא ,אבל זה תנועת הנוער של מד"א.

משה חנוכה:

בסדר ,תנועת הנוער של מד"א.

בנימין זיני:

זה לא מד"א כמד"א.

משה חנוכה:

לא משנה ,אבל מגן דוד אדום קיצצתם להם בתקופת הקורונה -

אתי ברייטברט:

אבל הם גם פעם ראשונה מגישים בקשה.

בנימי ן זיני:

זה לא פעל ועבד.

נאור שירי:

זו פעם ראשונה שהם -

בנימין זיני:

זו פעם ראשונה שהם הגישו.

משה חנוכה:

אבל הורדתם להם  25%בתקופת הקורונה ,כי הם לא פעלו
בקורונה לטענתכם.

בנימין זיני:

עמותת.

משה חנוכה:

עמותת מגן דוד אדום.

בנימין זיני:

זה לא אמבולנסים.

משה חנוכה:

זו אותה עמותה -

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא ,לא.

משה חנוכה:

זו לא אותה עמותה?

בנימין זיני:

חפרנו בזה ,תאמין לי.

משה חנוכה:

אז זו לא אותה עמותה .מגן דוד אדום שהיא לא אמבולנסים.

יפעת קריב:

נועם הגישו אבל הם לא השלימו את המסמכים.

משה חנוכה:

בנות בתיה קיצצתם להם ,אני לא יודע בפועל בנות בתיה.

רו"ח איטה רדליך  :רגע אני אסביר...
משה חנוכה:

אוקיי בנות בתיה ,מישהו כאן יודע איפה הם פועלים אגב?
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אתי ברייטברט:

מי? מי?

משה חנוכה:

כולם שואלים אותי ,בנות בתיה.

אתי ברייטברט:

אני אגיד לך ,בנות יעקב -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

למה אתם לא מציגים את הרשימה של הקיצוץ? אנחנו לא
מצליחים להבין למה זה לא כתוב .יש פה  10נספחים ובאף אחד
מהם לא יכול להיות הנספח הזה? למה בעצם מקצצים בכלל
לעמותות ולתמיכות שגם ככה יש להם סכום כזה נמוך לפעילות
השנתית שלהם?

בנימין זיני:

כי לא הייתה פעילות.

יפעת קריב:

למה -

בנימין זיני:

כי לא הייתה פעילות.

יפעת קריב:

זה לא נכון -

בנימין זיני:

לא הייתה פעילות.

יפעת קריב:

כמעט כל עמותה אמרה לך שהיא פעלה.

בנימין זיני:

לא ,ממש לא.

אמיר כוכבי:

זה לא נכון ,הם התבקשו להראות את הפעילות -

רו"ח איטה ר דליך  :מתוך כל ה  50 -גופים שהגישו בקשות תמיכה 5 ,עמותות פעלו
כרגיל.
יפעת קריב:

אני רק רוצה להבין למה לקצץ את הסכומים הכל כך קטנים
לתמיכות לעמותות שפועלים פה בעיר ,ולא לתת להם לפעול יותר
במהלך השנה .כאילו אין ספק שהעמותות האלה ,קחי אפילו אני
מסתכלת פה על נגי ד מעגל נשים ,שפעם הייתי פעילה שם ,ומתוך
הניסיון שלי אני יכולה להגיד שמעגל נשים תמיד פעילות ,מה זה
לא היו פעילות? ואם הם לא היו פעילות בתקופה הם היו פעילות
פי  10אחר כך.

משה חנוכה:

אבל יפעת זה לא החלטה שלה ,היא בסך הכול מבצעת את
המדיניות.

יפעת קריב:

לא ,א ני מנסה לשאול את ראש העירייה למה לקצץ לעמותות,
שגם ככה יש להם תמיכה כל כך קטנה ,למה בכלל צריך לגעת
בכספי תמיכה האלה?
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משה חנוכה:

ונשמח גם לדעת איפה פועלות בנות בתיה.

יפעת קריב:

 ...לכולם חוץ מל ח מש -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

חוץ מל  5 -ארגונים קיצצו לכולם.

יגאל שמעון:

 ...או לא קיצצו זה עולה להצבעה יפעת ,זה עולה להצבעה.

יפעת קריב:

שנייה אבל שהקואליציה תבין על מה היא מצביעה.

משה חנוכה:

עברתם על זה בישיבת קואליציה יגאל.

יפעת קריב:

וגם אני רוצה לומר -

יגאל שמעון:

מה?

משה חנוכה:

עברתם על זה בישיבת קואליציה שלכם.

יגאל שמעון:

מי זה אתם?

משה חנוכה:

אתה וחיים ונאור כל חברי הקואליציה.

רו"ח איטה רדליך  :מוסדות שיש להם פעולות תרבות ו  3 -חודשים לא ביצעו פעילות,
גם בתיה לא ביצעו פעילות במשך  3חודשים .כל תנועות הנוער -
נאור שירי:

זה לשון הרע ,יש לי פנקס.

יפעת קריב:

אני רוצה רגע להעלות בכלל את הנקודה ,למה לקצץ לעמותות,
השאלה אם הן לא יכולות להחזיר את הפעילות שלהם במהלך
השנה ,גם ככה תקציב התמיכות הוא תקציב מאוד קטן ,אלא אם
כן יש איזו עמותה ספציפית שממש הפסיקה פעילות ,ולא יכולה
להחזיר את הפעילות שלה ,ואולי אם זה עמותת ס פורט אז היא
יכולה לעבוד ביולי אוגוסט ,אם היא לא עובדת בחודשים האלה.
למה אפשר לקצץ? גם לאיפה הולך הקיצוץ הזה .הסכומים
שנותנים לעמותות מאוד מאוד סכום מינימאלי ,בואו ניתן להם
לעבוד ביולי אוגוסט -

משה חנוכה:

צודקת . 200%

יפעת קריב:

אם זה עמותות כמו קרמבו -

בני מין זיני:

הם עובדים ביולי אוגוסט.

משה חנוכה:

גם ככה המצב של העמותות במגזר השלישי לא מקבל שום
התייחסות.

יפעת קריב:

או בחגים ,למה לקצץ להם?
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משה חנוכה:

באמת לא מקבלים התייחסות.

יעל עבוד ברזילי:

רגע ,אבל מה זה בואו ניתן להם?

יפעת קריב:

או לבקש מהם לתת יות ר פעילות -

יעל עבוד ברזילי:

אי אפשר לצאת מתוך נקודת הנחה שזה שיח שמנותק מהם,
אנחנו -

יפעת קריב:

מה?

משה חנוכה:

יעל בנות בתיה איפה פועלות?

יפעת קריב:

שנייה ,שנייה ,בוא נשמע רגע ,יעל מה את אומרת?

משה חנוכה:

איפה פועלת בנות בתיה את יודעת?

יפעת קריב:

עזוב רגע את בנות בתיה -

משה חנוכה:

את יודעת מחזיקת התיק?

אתי ברייטברט:

מקומות הסניפים בסמטת הרינה  2הוד השרון ,יש להם שם
סניף.

נאור שירי:

סמטת הרינה  2הוד השרון.

אתי ברייטברט:

 2הוד השרון.

משה חנוכה:

מישהו יודע איפה הם פועלים -

נאור שירי:

אני יודע איפה זה ס מטת הרינה ,ליד רעות והערבה.

יפעת קריב:

אבל דקה ,לפני שאנחנו מדברים על בנות בתיה כן או לא ,למה
לקצץ -

יעל עבוד ברזילי:

אני אומרת שהשיח הוא לא שיח מנותק מהקשר ,שברגע
שמסתכלים על התבחינים ועל הפעילות שמחולקת פר שנה פר
חודש ,אז כן ,אנחנו בקשר ישיר עם העמותות והארגונים האלה,
הם דיווחו על פעילות בתקופת הקורונה ,זה לא באמת פוגע
במשהו שקשור לעתיד בשום צורה.

יפעת קריב:

אבל להוריד להם  ... 25%מ הפעילות שכולנו יודעים שכספי
התמיכות כל כך נמוך .לא ,יש פה איזו קהילה או איזה שהוא
גרעין או ...ארגון עמותה שלא עבדו

יעל עבוד ברזילי:

זה סוג של פר -

אמיר כוכבי:

אבל בוודאי שיש.

יפעת קריב:

 ...לעשות את הפיצוי הזה בחודש אחר.
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משה חנוכה:

אבל יפעת הם לא יודעים איפה בנות בתיה פועלות.

יפעת קריב:

 ...אני באמת רצינית.

עדי פ .אנקורי :

אמרנו סמטת הרינה . 2

יעל עבוד ברזילי:

סמטת הרינה.

מ שה חנוכה:

מי מחזיק התיק שמלווה את בנות בתיה?

אמיר כוכבי:

אפשר -

משה חנוכה:

אני שואל באמת .מחזיקת תיק הנוער לא מכירה את זה.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

בנות בתיה זו תנועת נוער חרדית.

רו"ח איטה רדליך  :יש רשימות של אלה שגרים בהוד השרון ,ולפי זה -
משה חנוכה:

ה א אז הם לא פועלים בהוד השרון ,הם פועלים מחוץ לעיר?

רו"ח איטה רדליך  :לא ,לא ,יכול להיות שכן ,אני לא יודעת אם בית הספר ...פועלים
בהוד השרון לדעתי.
משה חנוכה:

אגב הכעס הוא לא עליך.

רו"ח איטה רדליך  :הכול בסדר.
משה חנוכה:

לא ,לא נעים לי פשוט.

רו"ח איטה רדל יך  :אני רק רוצה להסביר ולא רק לגבי בתיה ,גם לגבי ארגוני נוער -
משה חנוכה:

לא ,בנות בתיה זה משהו חדש...

רו"ח איטה רדליך  :גם ארגון הנוער.
משה חנוכה:

גם ראש העיר...

רו"ח איטה רדליך  :אז אני רוצה רגע להסביר לגבי עמותות חדשות ,חיים נפתלי לא
נמצא כאן ,אבל עמות ות חדשות כיוון שהם באמת לא מספיק
מוכרות ולא משנה באיזה תחום ,לכן הוחלט על ידי הוועדה לתת
להם אם הם זכאים לפי הקריטריונים ,הם מציגים נתונים -
(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אני באמת רוצה להבין את זה.

אמיר כוכבי:

שנייה רגע -

רו"ח איטה רדליך  :הם מקבלים תמיכה לפי ני קוד לפי מסמכים שמגישים ,ורואים
כמה מגיע להם בהתאם לזה ,זאת אומרת מספר תלמידות או
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תלמידים מקבלים ניקוד מסוים .חישבנו את התמיכה שמגיעה
לפי הנתונים שנתנו לחיים נפתלי ,שהוא אישר אותה .הוא לא
מכיר ,הוא לא מכיר אותם לעומק ולכן הוחלט על ידי הוועדה
שהתמיכה תהיה רק  50%ממה שמגיע להם ,כיוון שעדיין לא
מכירים אותם .מנגד הם לומדים בתנאים -
משה חנוכה:

אבל ...שחרדיות -

רו"ח איטה רדליך  :עזוב רגע חרדיות לא חרדיות -
משה חנוכה:

לא ,אני צריך רפרנטית.

רו"ח איטה רדליך  :בסדר ,אז הוא קיבל את הנתונים ,ניסה לאמת ,אני לא יודעת
הוא ל א כאן ,אני לא יודעת מה הוא אימת מה הוא לא אימת,
אבל אם יש נתונים אי אפשר להתעלם מהם ,אז מנקדים אותם
לפי הנתונים הקיימים .וכיוון שהוא לא מכיר אותם לעומק הוא
לא פיקח בשטח -
משה חנוכה:

על פי התבחינים שלנו העמותה צריכה לפעול לפחות שנתיים
בעיר .אם היא התחילה לפ עול השנה ,באמת אני שואל -

רו"ח איטה רדליך  :אז היא כנראה הגישה מסמכים שמראים -
יפעת קריב:

אבל עזוב ...יותר חמור מזה ,עזוב רגע .בוא נראה למה בכלל
מקצצים לכל העמותות -

משה חנוכה:

זה משהו אחר.

רו"ח איטה רדליך  :זו שאלה אחרת ,זה  ... 2שונות.
יפעת קריב:

כן שונות  ,בואו נתמקד בזה .בואו נענה על זה ,כי אולי נצליח
להוריד את זה מסדר היום ,ולא לעשות את הקיצוץ הזה
לעמותות שעושות פעילויות כל השנה בסכומים כל כך
מינימאליים.

אמיר כוכבי:

כל נושא התמיכות מגיע עכשיו ,הוא היה צריך להגיע קודם ,גם
משבר הקורונה גם אי כינוס ישיבות ,גם היכולת שלנו לעבוד על
הדברים .אנחנו נעביר את התמיכות האלה למעט בנות יעקב או
בנות בתיה ,עד שמשה ואני נלך לעשות שם סיור -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

ב דברים האלה יש להם את הרב נוח.

אמיר כוכבי:

שנייה ,שנייה ,שנייה ,מדובר בכספי ציבור ,אנחנו לא יכולים
לתת או תם על עמותות שבאות ואומרות לרפרנטים השונים לא
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עשינו פעילות .אנחנו כן יודעים שהעירייה כולה נמצאת במגמה
של בדיקה כל הזמן מה ההשפעות של הדבר הזה .את התקציב
הזה אנחנו צריכים לשחרר ,אנחנו לא יכולים למשוך את
העמותות יותר ,אנחנו נמצאים בחודש יוני ,אנחנו צריכים
לש חרר את התקציב הזה ולאפשר להם את עורק החיים הזה,
שיאפשר להם בכלל להתחיל לחזור לפעילות .אנחנו לא יכולים
לחלק על בסיס פעילות עתידית שכרגע לא מתוכננת .אנחנו
יכולים להגיד שלאור השנה המיוחדת שיש לנו ,לקראת סוף
השנה אם נראה שיש עמותות שיצרו פעילות שהיא לא הפעילות
המתוכננת הראשית שלהם ,הם יוכלו להגיש בקשה נוספת ולקבל
תמיכה מעבר .כל דבר אחר הוא לא רלוונטי ,אני לא יכול לתת
תקצוב על שנה שלמה כשלא הייתה שנה שלמה בפועל .אנחנו
נמצאים בשנה שבה לא גבינו על כחול לבן רק מהתקופה של ה 3 -
חודשים האחרונים בלי מה שהיה קודם ,אנחנו במינוס של
 ₪ 600,000מול שנה שעברה ,בתקופה שבה החזרנו
רטרואקטיבית ארנונה לעסקים ,שהמדינה לא החזירה לנו את כל
השיפוי הזה ,שהכניס אותנו לברוך של עוד כמה מיליונים .בשנה
של שוב ויתור על הטייס האוטומטי הפעם לתושבים -
משה חנוכה:

תכף נדבר על זה.

אמיר כוכבי:

לדברי ם האלה יש משמעויות .ואחת המשמעויות מתבטאת כאן,
ועדיין התקציב הזה -

יפעת קריב:

אבל באופן גורף מורידים ? 25%

אמיר כוכבי:

מה זה באופן גורף? באופן גורף אל מול העבודה שעשתה ועדת
התמיכות עם הרפרנטים שנמצאים בקשר עם העמותות השונות,
כדי להבין את מ י מד הפעילות .ואני אומר עוד פעם ,אנחנו נגיע
לקראת סוף שנה ,ונראה שיש עמותות שהצליחו לייצר פעילות
שהיא פעילות אקסטרה שמחפה על החודשים שבהם הם לא היו
בפעילות ,אנחנו נדע לייצר את המנגנון הכספי שנתגמל אותם על
זה .ואני לא יכול לתת עכשיו מהאוויר על  3חודשים שלא הייתה
פעילות כסף.

יפעת קריב:

אבל זה לא מהאוויר ,זה מתוך התכנון השנתי ומהתקציב השנתי
וכספי תמיכות -

אמיר כוכבי:

אבל התכנון השנתי לא קיים.

יפעת קריב:

התכנון השנתי לא קיים?
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אמיר כוכבי:

התכנון השנתי שלהם לא קיים.

יעל עבוד ברזילי:

אבל תסתכלי על כל  , 2020אנחנו עכשיו בסוף יוני .

אמיר כוכבי:

לא.

יפעת קריב:

בסדר ,אבל אם אנחנו אמרנו ,האמת לא צוחקת ,אבל לקחת
 ₪ 400,000ולשים על אירועים שאתם יכולים לתת את זה לכל כך
הרבה עמותות -

משה חנוכה:

.₪ 600,000

יפעת קריב:

שהם כל כך חשובות  ,מקצצים לעמותות רווחה יד ביד ואוזן
קשבת -

יעל עבוד ברז ילי:

אבל זה לא עובד ככה יפעת ,ואת יודעת את זה.

יפעת קריב:

 ...עמותה לשיקום נפשי ,איך אפשר לקצץ לסיוע בנפגעות תקיפה
מינית ,איך אפשר לקצץ לעמותות כאלו? הלא הם גם התמיכה
שלכם כל כך מזערית וקטנה ,להוריד להם  25%באופן גורף.

משה חנוכה:

זה יכול להיות מכת מוות ל עמותות האלה.

יפעת קריב:

זה לא הגיוני.

אמיר כוכבי:

אז אני אומר עוד פעם -

יפעת קריב:

אני אומר בואו נתרכז בזה ,וזה העיקר ,ולא נקצץ להם את ה -
 25%האלה...

אמיר כוכבי:

ואני אומר עוד פעם כשכל העמותות -

יעל עבוד ברזילי:

אבל התמיכה ניתנת פר פעילות.

נאור שירי:

הפ עילות שלהם ירדה ,למה אתם לא מבינים.

משה חנוכה:

אבל יעל את יכולה להגיד גם מגן דוד אדום ירדה הפעילות?

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

הפעילות שלהם ירדה בקורונה ועלתה אחרי הקורונה.

יעל עבוד ברזילי:

שנייה ,קודם כל אנחנו עדיין בתקופת תפר זה אחד ,וצריך
להסתכל -

יגאל שמעון:

אני רוצה לומר כמה מילים.

יעל עבוד ברזילי:

על נושא התמיכות כמכלול של שנה ,אנחנו היום נמצאים בסוף
יוני .סוף יוני אומר שנשארו לנו מעט חודשים עד סוף  . 2020אגב
אני כן חושבת שזה משהו שחשוב להיאמר ,התמיכות הן כשמן
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תמיכות .אף עמותה לא תקרוס מזה ,ואנחנו בה חלט מחוברים -
משה חנוכה:

בגלל זה העירייה מנותקת ,בוודאי שהעמותות יכולות לקרוס
מזה במצב של...

יעל עבוד ברזילי:

אנחנו מחוברים ,נראה לי שאני מכירה דבר או שניים על
עמותות ,אבל בגדול אנחנו -

משה חנוכה:

אז אני אומר לך ש -

יעל עבוד ברזילי:

אנחנו מכירים ומחוברים לפעילות העמותות באופן שוטף ,ואם
כפי שראש העירייה אמר תהיה איזו שהיא בעיה שאנחנו נתקל
בה ,אנחנו נדע לבחון אותה בהתאם.

אמיר כוכבי:

אני גם אגיד יותר מזה -

יעל עבוד ברזילי:

אבל תסתכלו על זה ברמה החשבונאית הכללית...

אמיר כוכבי:

גם העמותות האלה שהן לא עמותות ע ירוניות ,אף אחת מהן לא
אמורה להסתמך על תקציב תמיכות של עירייה .ברגע שהן
מסתמכות על תקציב של עירייה ,זה משנה לגמרי את המנגנון,
זה הופך אותן לעמותות עירוניות בהגדרה ,אנחנו לא שם ,אלה
לא עמותות עירוניות .התקציב שלהן הנגזרת של התמיכה היא
גם נגזרת של סך הכול הת קציב שלהן ושל הפעילות שהם
מייצרים .אנחנו לא יכולים עכשיו בסיטואציה הזאת לתת להם
תקציבים על בסיס פעילות שלא קרתה ,אנחנו יכולים לעשות
הרבה דברים אחרים כדי לעזור להם ,ואנחנו בודקים איך
להעביר את התמיכה במינימום פעימות ,כדי שהם יוכלו לחזור
לפעילות כמה שיותר מה ר.

יעל עבוד ברזילי:

כמו המקדמה גם.

אמיר כוכבי:

כמו המקדמה.

משה חנוכה:

אבל איך היה התהליך? פניתם לכל העמותות שאלתם אותם
פעלתם בקורונה או לא -

אתי ברייטברט:

יש דו"חות פיקוח משה ,יש דו"חות פיקוח שנעשים ,והיו דו"חות
פיקוח לעמותות.

משה חנוכה:

פניתם ושאלתם אם עבדו בקורונה והם אמרו 'אנחנו לא עובדים,
אנחנו השבתנו את הפעילות'.

אתי ברייטברט:

כן ,הם לא יכלו לקיים פעילות.

אמיר כוכבי:

מה זה זה? הם צריכים להציג פעילות ,זה לא על בסיס אמירה.
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משה חנוכה:

אז אני אומר כל רפרנט יכל לפנות אליהם ,אנחנו פנינו אליהם
לא הם פ נו אלינו.

מאיר חלוואני:

 ...באופן קבוע ומוציא דו"ח פיקוח כל רבעון.

משה חנוכה:

אנחנו מכירים את דו"חות הפיקוח ,השאלה אם היה דו"חות
כאלה בקורונה.

יעל עבוד ברזילי:

כן.

מאיר חלוואני:

בטח ,בטח.

אתי ברייטברט:

מה שכן פעל -

אמיר כוכבי:

כולל תהליך שנעשה עכשיו.

אתי ברייטברט:

אם אין פעילות אי אפשר ללכת לראות.

אמיר כוכבי:

כל התהליך הסתיים -

אביבה גוטרמן:

משה ,נפתלי אומר  52בנות יש שם והם פועלים אחרי בית ספר
רעות .יש את השמות.

אמיר כוכבי:

סמטת הרינה.

נאור שירי:

הסמטה של רינה.

מאיר חלוואני:

סמטת הרינה.

משה חנוכ ה:

אני מציע שנעבור סעיף סעיף שנבחן את הדברים.

יפעת קריב:

לא ,שנייה אחת דקה ,אני רק רוצה להגיד ,יעל את רוצה להגיד
לי ,אם אנחנו מדברים ככה ,עמותת כנפיים של קרמבו לקצץ
 ₪ 50,000מהתמיכה זה -

אתי ברייטברט:

דווקא להם לא.

יפעת קריב:

להם לא קוצץ?

אתי ברייטברט:

לא ,לא קיצצנו להם.

מאיר חלוואני:

מי שפעל לא קיצצו לו ,זה לא קורה.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

זה נשלח לפני -

משה חנוכה:

גם מוסינזון לא פעלו בקורונה ,אז קיצצתם ? 25%

מאיר חלוואני:

לא ,כי הילדים נשארו בפנימייה משה ,זו בדיוק הבעיה.

אתי ברייטברט:

בטבלה הבאה בע מוד השני כתוב לכם בהשוואה לשנים קודמות -
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מאיר חלוואני:

אני רוצה גם להגיד לכם שיש עמותות רווחה שגם קיבלו יותר,
אם אתה לוקח את הסכום השנתי ,יש מספר עמותות שקיבלו
יותר...

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

מוסינזון לא קיצצו ,זה פר תלמיד.

משה חנוכה:

לעמותת פוש קיצצת ם?

בנימין זיני:

למוסינזון אי אפשר לקצץ כי זה הסכם.

משה חנוכה:

לפוש הם קיצצו ,לסימפוניה הבין דורית קיצצתם ? 25%

אתי ברייטברט:

כן.

נאור שירי:

הם לא עבדו אבל.

משה חנוכה:

לקהילת י ונתן -

יעל עבוד ברזילי:

כן משה -

משה חנוכה:

קיצצתם ? 25%

יעל עבוד ברזילי:

אתם מכירים -

אביבה גוטרמן:

אם הם לא עובדים אז למה...

יעל עבוד ברזילי:

אתם יודעים איך זה עובד.

נאור שירי:

לא עבדו ,אז קיצצו.

(מדברים יחד)
יעל עבוד ברזילי:

הטרמינולוגיה של קיצוץ היא טרמינולוגיה נכונה ,וזה משהו
שצריך למקד שנייה את השיח ולחזור עליו .שוב אתם מ כירים
את הקריטריונים לתמיכות .התמיכות ניתנות פר פעילות ,אתם
מוזמנים כולכם לעבור שוב חזרה על הקריטריונים ולהסתכל
בנספח ה' .לראות את ההבדלים לאורך השנה ,לראות את
הפעילות שנעשתה כאן במהלך החודשים האחרונים .יש כאן צוות
שעבד במהלך חודשי הקורונה ,והיה בקשר עם הא רגונים
והעמותות האלה .אנחנו לא יכולים לזרוק את הכסף הזה על
הרצפה.

משה חנוכה:

אבל יעל כל עמותות הרווחה עבדו בקורונה ביתר שאת.

בנימין זיני:

לא.

משה חנוכה:

מה לא?
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יעל עבוד ברזילי:

אני מציעה שתקרא ,אני באמת מציעה שתיכנס לנתונים ותסתכל.

משה חנוכה:

אז אני ש ואל נעמ"ת הפסיקו את הפעילות שלהם? לא.

אמיר כוכבי:

כן.

אתי ברייטברט:

הפעילות שהם מתוגמלים עליה ,זה פעילות עבור הכשרת
הסייעות שם.

יעל עבוד ברזילי:

תסתכל במספרים.

אתי ברייטברט:

הם לא יצאו להכשרות באותם חודשים.

יפעת קריב:

מתן סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינ ית.

אתי ברייטברט:

זה ארצי.

יפעת קריב:

להם קיצצתם.

אתי ברייטברט:

זה ארצי.

יפעת קריב:

הם לא יכולים להשלים את הפעילות לתת יותר שעות?

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אבל היא לא פעילה בעיר בלבד .סליחה שאני מתערבת.

משה חנוכה:

מאיר אתה מחזיק תיק הרווחה לא?

יפעת קריב:

אצלך קוצץ הכי הרבה.

משה חנוכה:

שוב מקצצים מהתקציבים -

יפעת קריב:

לא אכפת לך?

משה חנוכה:

בשפ"ע זה פגע ,אמרת שתעשו התייעלות ,עכשיו גם ברווחה
מקצצים?

יפעת קריב:

איך אפשר לקצץ במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית?

מאיר חלוואני:

 ...אנחנו מתייעלים ג ם ,אתה לא מאפשר להתייעל.

משה חנוכה:

אני לא מאפשר להתייעל?

מאיר חלוואני:

כן ,כי אתה כל הזמן שואל למה התב"רים זזים .אז איפה שחסר
בשביל לנקות את העיר כשיש עודף לוקחים ,פעם אחת .פעם
שנייה -

יפעת קריב:

מאיר ,מאיר -

מאיר חלוואני:

רגע ,אני עונה למשה ,לא לדחוף ,אחד אחד.
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יפעת קריב:

העמותה -

מאיר חלוואני:

לא ,תתאפקי שנייה ,כל מה שאני רוצה להגיד שבעמותות
הרווחה אם אתה לוקח את הסכום בפועל ומוסיף עליו את ה -
 , 25%חלק מעמותות הרווחה אפילו תוגברו ביותר כסף ממה
שהיו מקבלים בשנה קודמת.

משה חנוכה:

לא במסגרת תמיכות?

מאיר ח לוואני:

במסגרת תמיכות.

משה חנוכה:

אז איך? איפה זה בא? זה פה? זה מופיע פה? זה מדויק?

מאיר חלוואני:

כן.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

התחלת לשאול ,אם היית מגיע לשמות הרלוונטיים ,היינו
אומרים לך פה גדל.

משה חנוכה:

לא ,אבל מאיר בסוף אתה מביא לנו מסמך ,אתה רוצ ה שנצביע
בעד העניין הזה ,תגיד לנו למי הורדת  , 25%למי העלית ,את מי
שהשארת כפי שהוא ,כדי שנוכל לקבל החלטה...

יעל עבוד ברזילי:

כל המסמכים אצלך.

משה חנוכה:

לא ,זה מסמך שאני לא יכול ללמוד ממנו.

נאור שירי:

אבל אתה יכול ללמוד...

יעל עבוד ברזילי:

יש לך פירוט ש ל כל הדיונים.

אמיר כוכבי:

משה ,זה רק הטבלה המסכמת ,יש פרוטוקולים ,יש לך אותם.

נאור שירי:

זה נשלח במייל.

עדי פרילינג אנקורי :אני אתמול בלילה עברתי עליהם.
מאיר חלוואני:

יש את כל הפרוטוקולים.

משה חנוכה:

כל הכבוד עדי ,אני רק שואל אם אפשר איזה מסמך מרכז פש וט -

עדי פרילינג אנקורי :לא צריך כל הכבוד .אתה גם היית צריך לעשות...
משה חנוכה:

שמראה לנו למי העליתם ,למי הורדתם -

יעל עבוד ברזילי:

אבל יש.

מאיר חלוואני:

ומי נשאר אותו דבר .זה לא כזה מורכב.

(מדברים יחד)
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יפעת קריב:

אבל הם אמרו שכן ,הם אמרו שכל חברי המועצ ה קראו את זה,
מי קרא את זה אתמול בלילה יכול להציג לנו ,כי אנחנו לא
קראנו את זה אתמול בלילה?

נאור שירי:

לא יפעת ,אנחנו לא עובדים אצלך.

עדי פרילינג אנקורי :יפעת ,אם מישהו לא קורא את החומר ,אני לא מתכוונת
להקריא לו.
יפעת קריב:

אני עוברת על פרוטוקולים עכשיו  ,זה לא מופיע שם.

עדי פרילינג אנקורי :לא באמת -
נאור שירי:

אז תעברי לפני ותשאלי ,יש לך הכול.

יפעת קריב:

אין פה הכול ,זה לא מציג את כל הפרוטוקולים ,זה ...של כל
הפרוטוקולים מהשנה האחרונה.

רינה שבתאי:

משה ,תדפדף אחד שמאלה ,יש לך טבלה השוואתית של כל
השנים.

משה חנוכה:

זה מה שאני מסתכל.

עדי פרילינג אנקורי :נספח ו' פרוטוקולים.
משה חנוכה:

מה את רוצה שנעבור פרוטוקול פרוטוקול? הרי בואו תהיו
רציניים .בכל דיון רציני מגישים מסמך אחד מסכם תקציר- ...

אמיר כוכבי:

אבל הנה הוא מולך.

רו"ח איטה רדליך  :זה המסכם...
משה ח נוכה:

בוא תגיד לי ,בוא אני אספר לך ,תגיד לי אם העלו או הורידו...

נאור שירי:

אבל יש לך  , 20יש לך  , 19יש לך  , 18אתה רואה את ההשוואה.

אתי ברייטברט:

הם לא הגישו השנה אמרי שפר.

מאיר חלוואני:

רגע ,רגע ,נספח ה' תעביר דף לדף  , 2תסתכל ,בוא נתחיל אחד
אחד בסדר?

מ שה חנוכה:

כפר הנוער מוסינזון.

מאיר חלוואני:

יפה.

אתי ברייטברט:

אין זה הסכם.

מאיר חלוואני:

ב  2019 -זה - 2667

אתי ברייטברט:

זה הסכם.
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מאיר חלוואני:

רגע ,אתי רק שנייה ,ב  2020 -זה  , 2667מה לדעתך קרה פה?

משה חנוכה:

נשאר אותו דבר.

מאיר חלוואני:

יפה .עמותת פוש -

משה חנוכה:

ירד -

מאיר חלוואני:

ב  ₪ 2,500 -זה  25% -לפי המורה שלי שמתה בכיתה ג' ,בוא
נמשיך.

נאור שירי:

בית ספר לתמיכות -

מאיר חלוואני:

התזמורת הסימפונית הבין דורית -

נאור שירי:

על שם מאיר חלוואני.

מאיר חלוואני:

בוא ,בוא ,תמשיך.

משה חנוכה:

לא ,אני חושב שג ם הציבור יראה וישמע.

מאיר חלוואני:

לא ,הכול בסדר.

משה חנוכה:

התזמורת הבין דורית -

מאיר חלוואני:

אגב להשכלה הכללית התזמורת הבין דורית -

יפעת קריב:

אתה יודע מה רשום בפרוטוקולים? בוא הנה פתחנו את
הפרוטוקולים ,שנייה תסתכל מה רשום -

מאיר חלוואני:

אבל רגע אני ע ונה למשה -

יפעת קריב:

בפרוטוקול- ...

מאיר חלוואני:

רגע ,יפעת ,יפעת -

נאור שירי:

יפעת תני לו לסיים בבקשה.

משה חנוכה:

נסיים סעיף סעיף ואז תדברי.

מאיר חלוואני:

בואו נעשה סדר ,בואו נעשה סעיף סעיף ,כי משה עכשיו יודע
להבין מה נמוך יותר ממה .שנה  2019מול . 2020

נאור שירי:

שנייה הוא עלה על הפטנט.

מאיר חלוואני:

בבקשה.

משה חנוכה:

 ...היה להם שנה שעברה  ,₪ 116,000השנה .₪ 43,000

מאיר חלוואני:

נכון .רגע ,רגע ,זה מורכב גם מעקיפה משה.

משה חנוכה:

מה ההסבר על ההפחתה הזו?
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רו"ח איטה רדליך  :עד השנה התזמורת הבין דורית ה ייתה עמותה יחידה בתקנה,
בתחום הזה.
בנימין זיני:

התחלק הכסף.

רו"ח איטה רדליך  :השנה הצטרפו עוד  . 2הכסף זה עוגה שמתחלקת בין כולם ,לא
היה ברירה אלא ללכת לפי הקריטריונים והם קיבלו פר פעילות
שהם עשו -
בנימין זיני:

דרך אגב אתה יודע שבבין דורית אין נגן אחד תושב העיר?

מאיר חלוואני:

לא ,יש ,יש ,בני לא יפה.

בנימין זיני:

?1

מאיר חלוואני:

.2

אביבה גוטרמן:

יש . 3

מאיר חלוואני:

לאט לאט.

משה חנוכה:

זה החלטה של מדיניות.

אביבה גוטרמן:

חבר'ה ככה לא בוחנים את הדבר הזה.

בנימין זיני:

אבל למה...

אביבה גוטרמן:

לא ,אני אג יד לך למה ,יש לך תזמורת שאתה לא השקעת בה,
קיבלת אותה והיא מייצגת את הוד השרון .ואתה כן צריך
שתהיה לך תזמורת.

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

איפה היא מייצגת?

אביבה גוטרמן:

היא מייצגת אותך בכל דבר .מייצגת אות ך בכל מקום -

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

אפשר לעבור עו ד סעיפים?

משה חנוכה:

כן .אנחנו עברנו ,קהילת י ונתן הם לא קיבלו בכלל בתרבות בשנה
שעברה ,עכשיו הם מקבלים .₪ 11,000

אתי ברייטברט:

הם לא קיבלו כי הם לא הגישו.

משה חנוכה:

זאת אומרת הם היחידים ...קפיצה השנה בקורונה.

אתי ברייטברט:

הם לא הגישו.

משה חנוכה:

הם ע שו פעילות בקורונה?
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רו"ח איטה רדליך  :קוצץ להם.
משה חנוכה:

קוצץ ממה ,ממה שהם לא קיבלו?

אמיר כוכבי:

ממה שהיו אמורים לקבל.

משה חנוכה:

בני ברית -

אתי ברייטברט:

פעם ראשונה.

משה חנוכה:

 .₪ 5,000בית מדרש לתורה.

רו"ח איטה רדליך  ... :לכולם.
משה חנוכה:

בית מדר ש לתורה.

רו"ח איטה רדליך  :לכולם לכל...
אתי ברייטברט:

הם לא הגישו ,הם לא הגישו.

משה חנוכה:

לא הגישו? לא הם ,ולא אמרי שפר .אפשר טיפה הסבר על
הפעילות של העמותות?...

אתי ברייטברט:

מה שאתה רוצה לדעת ,אני אגיד לך.

משה חנוכה:

מי הרפרנט?

אתי ברייטברט:

אילן שר עבי.

משה חנוכה:

הוא פה?

נאור שירי:

הוא לא פה בגלל ה קורונה.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אתה רוצה לדעת על הפעילות של מי שלא הגיש? אבל אתה חוזר
על שמות שלא הגישו.

משה חנוכה:

רעייא מהיימנא הגישה.

אמיר כוכבי:

אמרת אמרי שפר.

אתי ברייטברט:

מי אתה רוצה לדעת?

משה חנוכה:

מד"י מה זה?

מאיר חלוואני:

מרכז דתי יישובי.

משה חנוכה:

מה זה? לקרוא אני יודע מאיר .מה זה מרכז דתי יישובי?

אתי ברייטברט:

הנה יש לך פה ,אני מ עלה על הצג ,יש לך פה את קהילת י ונתן ,כל
הפעילות שלהם -
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משה חנוכה:

הם מקבלים בתרבות לא בדת.

רו"ח איטה רד ליך  :גם וגם.
אתי ברייטברט:

אתה רצית גם דת וגם זה.

מאיר חלוואני:

חלק מהתבחינים ששונו משנה קודמת ,זה לאפשר להגיש ב 2 -
תחומים

רינה שבתאי:

 2קריטריונים.

אתי ברייטברט:

 2תחומים.

רינה שבתאי:

 2תחומים.

אתי ברייטברט:

משיבת נפש רציתם לדעת.

משה חנוכה:

אגב כל ה לימודים האלה הם בעיר ,לא בבני ברק ולא בערים
אחרות ,נכון?

אתי ברייטברט:

לא ,פעילות דתית יישובית.

משה חנוכה:

ראש העיר?

בנימין זיני:

בעיר ,בעיר.

אתי ברייטברט:

פעילות דעת יישובית.

משה חנוכה:

את יודעת להגיד לי ביחס לשנת  , 2017האם יש כאן עמותות שלא
היו ב  2017 -והצטרפו?

בנימין זיני:

אני אפילו לא הייתי פה ב . 2017 -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אין כאילו לא יודעים להגיד?

בנימין זיני:

לא ,יש.

אתי ברייטברט:

משה יש את הטבלה.

(מדברים יחד)
רו"ח איטה רדליך  :הנה ,ישועת בת מלך מקבלת  ₪ 10,371זה אחרי קיצוץ של . 50%
משה ח נוכה:

בואו נראה את ישועת בת מלך

מאיר חלוואני:

דרך אגב בגלל השאלה ...איל"ן זה פעילות שלא מתבצעת בעיר,
שילדים שלנו ברמת גן שוחים.

משה חנוכה:

אני שאלתי לגבי החרדים.
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מאיר חלוואני:

הא כי חשבתי שאתה מדבר על כל הטבלה.

משה חנוכה:

לא ,לא ,עמותות דתיות.

מאיר חל וואני:

תגיד מתי אתה מסיים שנוכל לענות ליפעת גם.

יפעת קריב:

לא ,לא שמעתם את השאלה שלי עדיין.

מאיר חלוואני:

אז אני אומר ,כשיסיים נעבור אליך.

יפעת קריב:

אני מחכה בסבלנות.

משה חנוכה:

מי מפעיל את העמותה הזאת? איזה זרם זה אתם יודעים? חבל
שהרפרנט לא הגיע.

יג אל שמעון:

סיימתם אני יכול לדבר?

משה חנוכה:

לא .אני מנסה להבין מי זה ...איזה זרם .נדב החלפתם את
השלטון אז אתם לפחות תעשו ...בואו תגידו ,אתם לא יודעים...
גם המים על הפנים וגם הישועה.

נדב דואני:

מהמים תגיע הישועה.

משה חנוכה:

מים גנובים ימתקו באמת .אני שואל מי זה ישועה בת מלך.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

איזה זרם זה? ...מישהו...

מאיר חלוואני:

רגע ,רגע ,סבלנות בודקים ,שנייה אחת.

אתי ברייטברט:

הנה ישועה בת מלך .אני רוצה לראות את הסניפים ...ברחוב בן
גמלא  30ובית הכנסת התימני ברחוב בן גמלא.

משה חנוכה:

אוקיי ,הבנ תי ...בסדר תודה .אתה הבנת מי זה? אתה קראת?
אתה ראית?

אתי ברייטברט:

הם מקיימים כולל אברכים בוקר וכולל אברכים ערב.

משה חנוכה:

זה הברסלבים.

מאיר חלוואני:

לא ,לא ,לא ,אתה טועה.

משה חנוכה:

רשום...

מאיר חלוואני:

תראה לי למעלה .כן ,כן ,הנה ,הנה ,כתוב.

אתי ב רייטברט:

מה?

מאיר חלוואני:

איתי נתן בכר.

אמיר כוכבי:

רק ניסיתי להבין אם אתה לא יודע את זה או שאתה זה.
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משה חנוכה:

לא ,באמת לא ידעתי .לא מכיר ,בואו נמשיך.

מאיר חלוואני:

כי גם בית הכנסת התימני מאחור עושה בלי קשר אליהם
שיעורים ,זה אני מכיר גם כן ,זה לגמרי ברסלבים.

אביבה גוטרמן:

בסדר אז מה? יש בעיה עם זה?

מאיר חלוואני:

לא ,לא ,הוא שאל מאיזה זרם ,לא אמרתי שיש בעיה.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך או שאתה רוצה עוד להסתכל -

יפעת קריב:

לא ,אני רוצה.

אתי ברייטברט:

לא ,על בנות יעקב.

משה חנוכה:

עמותת האל סם הפסיקה ל פעול בעיר מאיר?

אתי ברייטברט:

מזמן.

מאיר חלוואני:

כן ,היא נסגרה כבר שנה קודמת באמצע השנה.

משה חנוכה:

והליצנים הרפואיים?

מאיר חלוואני:

שאלה מצוינת .מה?

משה חנוכה:

לא הגיש את המסמכים?

מאיר חלוואני:

אביטל ליצנים רפואיים?

משה חנוכה:

הם נפלו טכנית ,הם לא הגישו את המסמכים.

מאיר חלוואני:

הא הם לא הגישו את המסמכים.

אתי ברייטברט:

הם לא השלימו ,הם הגישו ולא השלימו.

מאיר חלוואני:

הגישו אבל לא השלימו.

משה חנוכה:

אני אשמח לקבל סקירה על מנהל מערכת הספורט לגבי עמותת
הספורט.

אמיר כוכבי:

תעלי להצבעה הארכה של היש יבה.

אתי ברייטברט:

כן .רבותי -

אמיר כוכבי:

רגע לפני המנהל רשות הספורט.

אתי ברייטברט:

השעה  21:50וכנראה שהישיבה תצטרך להתארך יותר מ  4 -שעות.
אנחנו נעלה לאישור בקשה להאריך את זה יותר מ  4 -שעות .מי
בעד? נרשמו אמיר ,מאיר ,רן ,רינה -

מאיר חלוואני:

מה את לא בעד? את רוצה לשאול שאלה ,תרימי את היד פעם.
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אתי ברייטברט:

פה אחד?

מאיר חלוואני:

לא ,אני צוחק.

אתי ברייטברט:

כן? פה אחד?

משה חנוכה:

הא צריך שכולם...

יפעת קריב:

לא ,לא ,לא ,אני מתנגדת.

מאיר חלוואני:

לא ,היא נגד.

אתי ברייטברט:

את נגד?

נדב דואני:

פה אחד אתה צריך.

מאיר חלוואני:

לא יהיה לך הזדמנות לשאול את השאלות.

אתי ברייטברט:

אז רינה ,יגאל ,אביבה ,ארנון -

ארנון אברמוב :

צריך פה אחד לדעתי.

נדב דואני:

פה אחד.

יפעת קריב:

לכמה זמן מאריכים?

אביבה גוטרמן:

די ,מה אנחנו עוד פעם נבוא? תיתני לגמור עם העניין הזה.

מאיר חלוואני:

. 3/4

אתי ברייטברט:

אוקיי.

אביבה גוטרמן:

כולם ,כולם ,פה אחד.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,פה אחד.

אמיר כוכבי:

מי אמר פה אחד? היא אמרה שלא.

אתי ברייטברט:

היא אמרה שכן.

יפעת קריב:

אבל יש עוד ישיבה אחרי.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

יש עוד ישיבה אחרי.

אמיר כוכבי:

נכון.

אתי ברייטברט:

כן ,זה לא קשור .זה הישיבה הזאת.

אמיר כוכבי:

לא יודע היא אמרה שלא.

יגאל שמעון:

היא הצביעה בעד ,פה אחד.
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====================================================
הצבעה :הארכת זמן ישיבת המועצה ע"פ סעיף  58לתקנות העירייה
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,עדי
ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :עדי פרילינג אנקורי ,חיים שאבי
החלטה מס' : 63/20
מועצת העירייה מאשרת הארכת זמן ישיבת המועצה עפ"י סעיף  58בתקנות.
====================================================
משה חנוכה:

אני רק רוצה להבין ,לגבי הרווחה .אני מבין מאיר שבכל עמותות
הרווחה קיצצתם ב . 25% -

מאיר חלוואני:

לא.

רו"ח איטה רדליך  :לא לכולם.
מ שה חנוכה:

חוץ מ ? -

יפעת קריב:

חוץ מ . 5 -

רו"ח איטה רדליך  :עמיחי רעים והוד החסד
משה חנוכה:

חוץ מעמיחי רעים והוד החסד כל השאר קיצצתם אותם.

רו"ח איטה רדליך  :קלי"ק.
משה חנוכה:

גם קלי"ק? אז גם קלי"ק...

רינה שבתאי:

קלי"ק קוצץ אבל הסכום שהעלו להם ,הסכום היה גבו ה יותר.

רו"ח איטה רדליך  :מצד אחד הוא עלה כפי שביקשו.
מאיר חלוואני:

זו אחת מהעמותות שהעלינו להם.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

איטה אני חייב להסביר לך משהו ,המצב של עמותות הרווחה
בישראל ובהוד השרון בפרט לא פשוט בכלל .לא יכול להיות
שבתקופה הזאתי איטה אנחנו הול כים ומקצצים .בגלל שזה עניין
של מדיניות -

מאיר חלוואני:

היא לא צריכה לענות על זה ,היא עונה רק על הנתונים הטכניים.

משה חנוכה:

אני יודע ,בגלל זה אני אומר מאיר.

מאיר חלוואני:

כן.
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משה חנוכה:

מאיר כמחזיק התיק.

מאיר חלוואני:

כן.

משה חנוכה:

הייתי מצפה שתעמוד על הרגליים האחוריות ולא נגיע למצב
שלמעלה מ  ₪ 1,200,000 -בשנה שעברה -

אמיר כוכבי:

הבנתי ,אתה רומז שיש לו יותר מ  2 -רגליים.

מאיר חלוואני:

זה בדיוק רציתי לשאול אותך איזה אחוריות...

משה חנוכה:

קיצצתם ב  ₪ 900,000 -השנה.

מאיר חלוואני:

במה?

משה חנוכה:

זה דרמטי ,לפעילות הרווחה.

מאיר חלוואני:

לא ,אבל אתה לקחת בחשבון את הקיזוז של ה - 25% -

משה חנוכה:

אבל אתה מבין שזה קיזוז לא -

מאיר חלוואני:

רגע -

משה חנוכה:

לא הגון.

מאיר חלוואני:

אני רוצה לשאול אותך שאלה ,אנחנו הוספנו תקציב ,יפעת
תקשיבי זה מדויק .אנחנו הוספנו תקציב להסיע את הוותיקות
במועדון הגולן למשל?

יפעת קריב:

נו ו?

מאיר חלוואני:

תקציב שנתי כזה עולה  ,₪ 40,000על מנת שניתן פעילות
לוותיקות ,כי הן לא מצליחות להגיע.

יפעת קריב:

מה הקשר אבל?

מאיר חלוואני:

אני תכף אסביר לך מה הקשר אם תתאפקי .ואז אם חצי שנה
אתה לא מס יע אותם ,אז זה שווה ?₪ 20,000

יפעת קריב:

לא ,תן להם יותר פעילות -

מאיר חלוואני:

מה להסיע אותם לטיול כאילו?

יפעת קריב:

כן יותר.

מאיר חלוואני:

אבל אסור ,זה התקהלות .בחייך תהיי רצינית.

יפעת קריב:

תן להם הצגות ,תן להם פעילות -

מאיר חלוואני:

משה זה רק דוגמא אחת.

יפעת קריב:

חלוואני זה ממש מאכזב אותנו הגישה הזאת שלך -
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מאיר חלוואני:

רגע ,יש עדיין פעילויות שלא התבצעו.

יפעת קריב:

אני אתן לך עכשיו -

מאיר חלוואני:

למשל בית יקניטון היה סגור ,בסדר?

יפעת קריב:

מה הבעיה לעשות פעילות בזום?

מאיר חלוואני:

כשבית יקניטו ן סגור  3חודשים -

יפעת קריב:

מה הבעיה לעשות פעילות באינטרנט ,מה הבעיה לעשות פעילות
אחרת?

מאיר חלוואני:

אין להם אפילו פלאפון.

יפעת קריב:

אל תזלזל ,אל תזלזל.

נדב דואני:

אבא שלי לא יודע להפעיל -

יפעת קריב:

אבא שלך ,נדב ,נדב ,חמותי יושבת וצופה -

(מדברים יחד )
מאיר חלוואני:

יפעת אני רוצה לספר לך משהו.

יפעת קריב:

חמותי כל יום יושבת וצופה ,עכשיו היא כותבת לי הערות
לישיבה.

מאיר חלוואני:

יפעת אני רוצה לענות לך.

יפעת קריב:

חבר'ה הנשים שמחות לקבל בזום ...קצת יצירתיות.

מאיר חלוואני:

אני רוצה לענות לך .אני עונה -

אביבה גוטרמן:

מאיר ,אבל אולי זו הייתה הזדמנות להשאיר להם כסף ,כי
תמיד -

משה חנוכה:

ולהגיע אליהם הביתה...

רינה שבתאי:

לא יכולת להגיע הביתה לא היו נותנים לך להיכנס -

מאיר חלוואני:

בואו נעשה סדר -

משה חנוכה:

היצירתיות שווה יותר מזה תאמיני לי.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

יפעת ,כל מה שאני רוצה להגיד ,אני מסכים אתכם לגמרי שצריך
לתת יותר לרווחה.

יפעת קריב:

אז למה לקצץ?
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מאיר חלוואני:

את מוכנה רגע להקשיב?

יפעת קריב:

אני מקשיבה כבר שעה על זכות הדיבור שלי.

מאיר חלוואני:

את לא מסוגלת לקבל את הנתונים הכי פשוטים שמציגים לך,
שלא נעשתה פעילות .רגע תתאפקי .בואו נלך למועדון הגולן את
ואני ,אם תסכימי אפילו אנגז'ה לשם ואני אראה לך נשים שהם
בגילאים בסדר גודל בין  75ל  , 80 -שאפילו טלפון סלולרי אין
להם ,לא אינטרנט ולא מחשב .עם מי רצית לעשות זום שם
בדיוק?

יפעת קריב:

תגיד לי ע ל מה אתה מדבר ,אתה רוצה לראות את כל המועדון
גילו גיל ב  , 1200 -שחצי מיהם ...בזום הם בפלאפון -

מאיר חלוואני:

אבל הם לא השיח פה.

יפעת קריב:

מה זה זה לא האוכלוסייה? זה תושבי הוד השרון.

מאיר חלוואני:

אבל הם לא אנשי רווחה ,מדברים על רווחה עכשיו.

יפעת קריב:

היה אפשר לעשות פעילות.

מאיר חלוואני:

אולי רגע תתאפקי -

יפעת קריב:

אתה בעצם אומר שאם היא ברווחה אז אין לו פלאפון?

אמיר כוכבי:

אבל יפעת -

יפעת קריב:

אין לו אינטרנט? אין לו מחשב? אז אולי אפילו היית יכול לקנות
להם מחשבים.

מאיר חלוואני:

רעיון מצוין אבל הם לא. ..

יפעת קריב:

שיתקשרו עם הנכדים שלהם ,בלי שהם יכולים לצאת מהבית.

רינה שבתאי:

אני רוצה להגיד לכם שאלה שישבו בבית -

יפעת קריב:

אני עדיין לא אמרתי את מה שרציתי.

רינה שבתאי:

אז אני רוצה להגיד שאלה שישבו בבית ,איך הן נקראות אלה
שלא יכולות לצאת במינוח המקצועי?

אמיר כוכבי:

מרותקות בית.

רינה שבתאי:

שקלי"ק מנגישים להם את המידע דרך ה -

אמיר כוכבי:

מרותקי בית.

יפעת קריב:

האינטרנט והטלוויזיה.
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רינה שבתאי:

מרותקי הבית .כל מרותקי הבית בעיר והצטרפו אחרים נוספים
קיבלו און ליין ,לא בזום ,בטכניקה אחרת שכבר עובדת בעיר -

משה חנוכה:

איזה טכניקה.

רינה שבתאי:

את כל ה  24/7 -מה שנקרא ,הם לא יכולים להכיל מרוב שהם
קיבלו .העמותה הייתה סגורה ,כל מועדוניות העמותה היו
סגורות .הדבר היחיד שעבד זה היה סב " י וזה גם בצוות מאוד
מאוד מצומצם.

משה חנוכה:

וקיצצתם לסבי?

רינה שבתאי:

השאר הוריד ו -

מאיר חלוואני:

הוספנו לקלי"ק.

רינה שבתאי:

 ...על אותו פלח ,אני גם הזעתי מיד בהתחלה ראיתם ,קיבלתי
את ההסבר וקיבלתי אותו 25% .ירד לנושא של המועדוניות
ביקינתון.

מאיר חלוואני:

במרכזי היום.

משה חנוכה:

זה נראה לך סביר במצב של ה -

רינה שבתאי:

במרכזי היום.

משה חנוכה:

הרווחה במדינה לעשות את הקיצוץ הזה? רינה.

רינה שבתאי:

תראה בנושא של רווחה וקהילה הדיון הוא אחר ,הוא לא הדיון
של העמותות.

מאיר חלוואני:

נכון.

משה חנוכה:

הא זה לא עמותות?

רינה שבתאי:

לא.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

עמותות נכנסות בוואקום -

רינה ש בתאי:

עמותה זכותה לקבל על בסיס פעילות ,היא לא קיבלה על בסיס
פעילות ,כי היא לא עשתה פעילות.

אמיר כוכבי:

בוואקום של המדינה ויכול להיות ששר רווחה שיודע להניע
ולהזיז תקציבים ,במקום לצעוד עם העו"סיות תדע לתקצב
אותם .אני אגיד ככה -

יפעת קריב:

אבל למה לקצץ לקלי "ק ולסב " י ולא לתת להם לעשות פעילות
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אחרת -
אמיר כוכבי:

תני לי רגע.

יפעת קריב:

בתקופה של הקורונה.

אמיר כוכבי:

תני לי רגע -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אבל קלי"ק יש לה פעילות אינטרנטית.

אמיר כוכבי:

רינה ,יפעת -

רינה שבתאי:

וכל הוותיקים שיושבים בבית עדיין עם ה מסכות -

אמיר כוכבי:

רינה -

רינה שבתאי:

שאני בקשר טלפוני איתם ,ויש לנו חברים טלפוניים -

יפעת קריב:

אז תושיבי עוד מתנדבים שידברו איתם.

רינה שבתאי:

שמדברים איתם ,יש לנו חברים טלפוניים -

אמיר כוכבי:

רינה -

משה חנוכה:

אז איך את מקצצת להם?

יפעת קריב:

אז למה קי צצתם להם?

משה חנוכה:

למה את מקצצת להם רינה?

אמיר כוכבי:

אני רוצה להגיד ככה ,אמרתי קודם אני אומר את זה עוד פעם,
עמותות שידעו לייצר פעילות שהיא תחפה על החודשים האלה,
אנחנו נדע להביא את המנגנון שייתן להם את התמיכות ,זה אחד.
דבר שני אנחנו לא ניתן תמיכה על חו דשים שלא הייתה בהם
פעילות .זה היה הדבר השני .הדבר השלישי אישרתם מקודם
העברות מסעיף לסעיף .בתוך ההעברות האלה היו הרבה מאוד
פעילויות שהעירייה נכנסה במקום העמותות .אגב עד היום,
שאלתם את איציק ,אתם יכולים ללכת לפארק  4העונות ולראות
פעילות לגמלאים בבקרים ,שנעשי ת כל יום ,זה דברים שלא היו
מתוקצבים לא בתמיכות ולא בשום דבר אחר.

יפעת קריב:

הפארק היה נעול בקורונה.

אמיר כוכבי:

היה פתוח למבוגרים בשעות מסוימות ,יש שם עד היום ,המשכנו
את זה גם ,פעילות לוותיקים כל בוקר .במהלך הקורונה היו גם
כמה פארקים ,עכשיו זה רק  4עונות או גם מגדיאל?
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מאיר חלוואני:

לא ,גם מגדיאל וגם . 1200

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אז למה לקצץ? זה מה שאנחנו מנסים להבין.

אמיר כוכבי:

אבל שנייה רגע ,הסברתי למה לקצץ ,והסברתי מה העירייה
עשתה כחלק מהדברים שהיא נכנסה והחליפה את הפעילות
שהעמותות האלה בדרך כלל עוש ות .אותו דבר עם חלוקת המזון,
שהפעילו דרך הרווחה והמתנדבים .אותו דבר עם פעילויות
אחרות שהעירייה נקטה בזמן הקורונה ועדיין נוקטת ועולות גם
תקציבים .אז בסדר אפשר להגיד למה לקצץ ,ואני את תפיסת
העולם שלי על תמיכות ועמותות והוואקום של המדינה אני בטוח
שהיא די ברור ה .יש כמה עיוותים קבועים -

משה חנוכה:

אבל אמיר ,תפיסת העולם שלך צריכה לבוא לידי ביטוי בתקציב,
אני יודע שזאת תפיסת העולם שלך.

אמיר כוכבי:

אבל אני קודם אסיים ,אבל תפיסת העולם שלי אומרת שהמדינה
צריכה לעשות את זה ולא עמותות.

משה חנוכה:

אבל יש כאן עירייה -

יפ עת קריב:

התפיסה שלי אומרת שהרשות המקומית צריכה לעשות את זה.

משה חנוכה:

 ...גם בזמן שנתת את המעט שנתת אתה לוקח להם.

אמיר כוכבי:

א' אנחנו הגדלנו את תקציב התמיכות.

משה חנוכה:

עכשיו אתה מקצץ.

אמיר כוכבי:

אבל אנחנו עכשיו מקצצים על תקופה שלא הייתה בפעילות,
ו אנחנו אומרים -

יפעת קריב:

אני רוצה להגיד משהו.

אמיר כוכבי:

שנייה רגע -

יפעת קריב:

כבר שעה.

אמיר כוכבי:

אבל עוד לא סיימתי .יש כמה עיוותים מהותיים בצו הזה
בחלוקת התמיכות ,עיוות מרכזי זה כל הנושא של מוסינזון,
שצובע לנו סכום מאוד משמעותי דרך תקציב התמיכות .ז ה משהו
שאנחנו עובדים עליו כדי לשנות אותו ,כי זה לא אמור לעבוד
ככה .זה תולדה של השיוך למינהל החינוך ההתיישבותי ,זה
משהו שאנחנו ביחד עם משרד החינוך מנסים לשנות ,זה ישחרר
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גם כאן תקציב שאפשר יהיה להשתמש בו אחרת.
מאיר חלוואני:

אל תתייג אותי משה.

אמיר כוכבי:

בכל מקרה אני אומר עוד פעם ,אף אחת מהעמותות האלה לא
נסמכות במאת האחוזים על תקציב עירייה ,הם גם לא אמורות,
זה גם בניגוד לחוק .יש כאן את העיוותים שצריך לתקן כדי
לאפשר חלוקה אחרת של התקציבים .אנחנו נצטרך ונפעל למצוא
מנגנון שיתגמל עוד יותר את העמותות שכן עבדו ב מהלך
הקורונה ,וכן עשו בנטל הזה .אני מקווה שנמצא לזה פתרון
יצירתי שיהיה קביל גם מבחינת משרד הפנים ,כי יש עמותות
שעבדו .בגלל שאנחנו יודעים שעלויות התפעול שלהם בזמן
הקורונה היו יותר יקרות מעלויות תפעול בזמן רגיל ,אנחנו
צריכים להיות מסוגלים להביא להם תמיכה נוס פת ,למשל בית
עמיחי .יש כמה עמותות כאלה ואנחנו עובדים על למצוא את
הפתרון שיאפשר את זה .כל היתר זה דיון שבסדר עשינו אותו,
מבחינתי אפשר להתקדם.

יפעת קריב:

לא ,אבל לי הייתה שאלה כבר שעה .שלחתם אותי לפרוטוקולים,
אז בזמן שדיברתם קראתי את כל הפרוטוקולים -

אמיר כ וכבי:

את כולם עכשיו?

יפעת קריב:

כן ,כן ,זה היה נורא קצר.

מאיר חלוואני:

את כל ה . 6 -

יפעת קריב:

כן ,את ה  6 , 6 -פרוטוקולים של  2עמודים 12 ,עמודים קראתי את
כולם ,אני רוצה להתייחס לציטוט אחד דרמטי מבחינתי  ,אני
רוצה לקבל עליו הסבר מדויק .בתאריך ה  9.6.20 -אחרי הק ורונה
מדווחת לנו מנהלת אגף הרווחה אביטל בר בפרוטוקול" :המרכז
לסיוע נפגעות תקיפה מינית בקשה מספר  , 24העמותה נותנת
מענה לכל אזור השרון ...בשנה האחרונה" למרות הקורונה
תוספת שלי" ,חלה עלייה של  55%בפניות בצ'ט און ליין לסיוע".
זאת אומרת יש  55%עלייה במרכז לנפג עות תקיפה מינית ,ועם
זאת הוועדה בוחרת לקצץ  . 25%איך זה מתיישר עם הדיווחים?
ביקשתם שנקרא את הפרוטוקולים ,קראנו .זה מבחינתי -

מאיר חלוואני:

תגידי את יודעת שמישהו ענה בצד השני של הצ'ט.

יפעת קריב:

נו בדיוק אז למה לקצץ?

מאיר חלוואני:

שהיו פניות בצ'ט.
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יפעת קר יב:

זה מה שאני מנסה להגיד ,אני מחזקת אותם ,כל הכבוד להם.
 55%עלייה בפניות ,ועם זאת אתם מקצצים ב ? 25% -

מאיר חלוואני:

בבקשה האגף יענה.

יפעת קריב:

אין לך תוספת? אביטל אבל כתבה את זה ,אולי אביטל -

משה חנוכה:

אביטל אני רוצה לדעת את עמדתך המקצועית לגבי ההפחתה
ה זאת.

יפעת קריב:

לגבי ההפחתה של  25%בתמיכה לעמותת נפגעות תקיפה מינית.

נאור שירי:

אגב יש  54עמותות בפרוטוקול.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אז למה לקצץ את ה  ? 25% -אני רוצה שהם יקבלו את הכסף.

אוסנת סטוצ'ינר :

אני חושבת שרובכם יודעים את הפעילות של העמותה וכן
המתנ דבות עבדו מסביב לשעון ועשו עבודת קודש מהבית .מה
שלא עבד זה הסדנאות בבתי ספר .בבתי הספר הסדנאות לא
עבדו ,ולכן הקיצוץ הזה שהוא בעצם  25%בתוך כל המהלך
השלם .ואי אפשר להגיד הנה תראי ...באמת העמותה הזו בוערת,
בוערת בעצמותיי.

משה חנוכה:

והיא עבדה בקורונה?

אוסנ ת :

היא עבדה בקורונה מהבתים.

משה חנוכה:

אז רבותיי באמת.

אוסנת :

ובצ'ט אבל לא במקום עצמו ולא בבתי הספר.

משה חנוכה:

אבל הם עבדו.

יפעת קריב:

אז למה לקצץ?

משה חנוכה:

אז למה לקצץ ? 25%

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

הסבירו לכם שתמיכות זה תלוי פעילות.

משה חנוכה :

אבל נעשתה פעילות.

מאיר חלוואני:

אבל לא היו המתקשרים בתוך בתי הספר ,זה היה סגור.

משה חנוכה:

אבל הם היו בבית.

מאיר חלוואני:

לא ,הם לא היו בבית.
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משה חנוכה:

גם לא היו אירועים ברחוב ועשית ב  ₪ 600,000 -אירועים.

מאיר חלוואני:

עכשיו אנחנו מדברים על רווחה ,את ה מוכן...

יפעת קריב:

אוסנת את לא יכולה בספטמבר עד דצמבר באותה שנת פעילות
לתת יותר סדנאות בבתי ספר ,לאור זה שיש עלייה במרכז -

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

יפעת ,אבל מקודם אמר שברגע שתהיה יותר פעילות ימצאו את
המקום לתגבר אותם.

אביטל בר :

מה שאת אומרת זה דבר אחד ...עיקר הפעילות שלהם בעיר זה
עמותה אזורית ,זה פעילות בתוך בתי הספר.

משה חנוכה:

הם לא נתנו את השירות לתושבי העיר בתקופת הקורונה?

אוסנת:

לא ,הם לא נתנו בבתי ספר -

משה חנוכה:

אבל מהבית הם נתנו שירות לתושבי העיר -

אמיר כוכבי:

אבל זה לא שירות שעליו -

(מדבר ים יחד)
יגאל שמעון:

תראו אני רוצה לומר לכם כמה מילים אתם צריכים להתייחס
לעמותות ולתמיכות באופן רציני יותר ,כי עמותה שמבקשת
תמיכה בונה את התקציב שלה במהלך השנה ,והיא תלויה בכל
שקל שהעירייה נותנת לה .למרות הקורונה תקציב שאתה מקצץ
לעמותה באופן גורף  , 25%אני יש לי בעיה עם זה.

יפעת קריב:

גם לי.

יגאל שמעון:

עכשיו אני אגיד לך גם מה אני חושב ,אני חושב שהיה ראוי
להקים צוות ,לפנות לאותם כל העמותות שאתה רוצה לקצץ
לכולם ,להודיע להם שבכוונת העירייה לקצץ  25%מהתקציב
לאור משבר הקורונה .ומאחר שזו הכוונה של העירייה ,אנחנ ו
מבקשים לשבת אתכם אחד אחד ,עמותה עמותה ,לשמוע מהם
מה הבעיה ,מה קרה ,מה עשיתם במהלך שלושת החודשים ,האם
זה צודק לבוא ולקצץ לכם כן או לא .לא ,לא עשיתם את זה ,לא
דיברתם עם אחד אחד .ברגע שאתה -

נאור שירי:

כשהרפרנט מגיע הוא כן -

יגאל שמעון:

לא ,הוא לא דיבר.

מש ה חנוכה:

איך הוא הגיע ,היה קורונה.
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יגאל שמעון:

הוא לא דיבר איתם .עכשיו למה אני אומר את זה?

אביטל בר :

מה זאת אומרת...

יעל עבוד ברזילי:

יגאל ,הם כן דיברו איתם.

אביטל בר :

הקורונה.

יגאל שמעון:

ופניתם אליהם ,אמרתם להם? תראו אני שואל ,פניתם לראשי
העמותות ואמ רתם להם שיש כוונה לקצץ  25%מה דעתם?

אביטל בר :

לא פנינו...

יגאל שמעון:

עכשיו למה אני אומר את זה ,כי את לא יכולה לקצץ ,אחרי
שעמותה בונה את התקציב שלה במשך כל השנה -

עדי ברמוחה:

אבל היא לא פעלה במשך כל השנה.

יגאל שמעון:

שנייה רגע ,אבל יש התחייבות ,האם קיצצו להם במשכורות?
יכול להיות שהקיצוץ של המשכורת לא קיצצו ,ומחויבים לשלם
את המשכורות ,מחויבים לתת להם את השירות ,אתם לא
יודעים .הרי העירייה בעצמה לא קיצצה  25%באופן גורף.

עדי ברמוחה:

אנחנו נותנים תמיכה ,לא מממנים.

משה חנוכה:

והארגונים האלה מתבססים על הכסף ,א תה כל כך צודק יגאל,
סוף סוף אתה צודק.

יגאל שמעון:

שנייה רגע משה ,מה שאני אומר -

עדי ברמוחה:

זה  22%אנחנו נותנים תמיכה ,אנחנו לא מממנים.

יגאל שמעון:

מה זה לא ,אבל בן אדם עכשיו -

משה חנוכה:

איזה ניתוק ,כמה מנותקים אתם יכולים להיות .איזה מנותקים
אתם .חותכים כמו חרב  25%בעמותות האלה ,אתם לא יודעים
איפה אתם חיים.

יגאל שמעון:

למה אני אומר את זה ,אין לי בעיה תקצצי .אבל תני להם את
הזכות ,את הזכות לבוא ולהתנגד.

עדי ברמוחה:

אז הוא נתן ,הוא אמר את זה.

יגאל שמעון:

לא.

עדי ברמוחה:

זה מה שאמר אמיר.

יגאל שמעון:

לא פניתם לאנשים.

אמיר כוכבי:

א' זה לא נכון -
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עדי ברמוחה:

הוא אמר שעמותה שתרצה -

אמיר כוכבי:

תפסיק להגיד את זה .גם א' העמותות עצמן ידעו ליצור קשר
ולראות מה קורה ,כי גם הם הבינו שהמצב שונה .אז הייתה
פנייה גם מהצד הזה וגם עבודה של הרפרנטים .אני רוצה להגיד
עוד פ עם על תמיכות ,הנושא של התמיכות מבוסס גם על פעילות
של שנה קודמת ,התקצוב גם על פעילות של שנה קודמת ,וגם על
צפי גדילה של הפעילות .ברגע שצפי הגדילה של הפעילות לא
מתממש ,לא מתממש ,כי  3חודשים לא הייתה פעילות .אני לא
מדבר על זה שאנחנו בכלל לא יודעים מה יהיה בספט מבר ,בסדר?
אבל  3חודשים לא הייתה פעילות ,וצפי הגדילה של הפעילות לא
התממש .אין שום סיבה להעביר את התקציב הזה ,יש כאן
עירייה קשובה ופתוחה ,עמותות יציגו בעיות ,אנחנו נדע לתת
פתרונות .אבל אנחנו לא יכולים -

משה חנוכה:

אבל למה להכניס את העמותות לברוך כשאתה יכול גם לפתור.

אמיר כוכבי:

אנחנו לא מכניסים -

משה חנוכה:

תן להם את הכסף ,מקסימום -

אמיר כוכבי:

הכסף שאנחנו יכולים לתת ,היצירתיות שאנחנו יכולים לסייע
לעמותות בשלב הזה ,היא בלנסות לתת להם את התקציב
בפעימה אחת גג  , 2זה מה שיאפשר להם לקבל את כל סכום
התמיכה של השנה במקום לחכות רבעון ,רבעון ,רבעון ,רבעון,
לחכות ולקבל את הכול בזה ,ואז להיערך ולהבין מה הם
מסוגלים לעשות ,מה הם לא מסוגלים לעשות.

משה חנוכה:

אבל למה אתה מקצץ להם מלכתחילה ,זה מה שאנחנו לא
מבינים.

אמיר כוכבי:

אני אומר כי אנחנו לא נותנים כסף על פעילות שלא ה תקיימה,
מה זאת אומרת זה תמיכות.

משה חנוכה:

אבל אתה מבין שהארגונים האלה לא עצרו את נשימתם ועכשיו
התחילו לחיות מחדש.

אמיר כוכבי:

הם בוודאי עצרו את נשימתם.

משה חנוכה:

הם חיים כל הזמן.

אמיר כוכבי:

לא .יש עובדים -

עדי ברמוחה:

אתם מפספסים פה סעיף מאוד מאוד ח שוב -
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אמיר כוכבי:

איזה עובדים? על מה אתה מדבר? המשק כולו היה בחל"תים.

משה חנוכה:

תגיד אתה בעירייה אתה יכול עכשיו לקצץ ב  , 25% -כי חודשיים
לא עבדת כמו שעבדת בתקופה רגילה.

אמיר כוכבי:

אני חושב שבסוף השנה -

משה חנוכה:

 ...עוד כסף.

אמיר כוכבי:

קודם כל אני מזכ יר לך שהעירייה גם כשהיא לא עבדה רגיל,
עבדה הרבה באקסטרה על כל נושא החירום .ועדיין אני יכול
להגיד לך שאנחנו נגי ע לסוף שנה והוא יידע להגיד הגזבר איפה
אפשר היה לקצץ ואיפה לא .הנושא הזה של לתת תקציב על
פעילות שלא התקיימה הוא פשוט לא תקין סליחה ,אני לא מבין
את הדיון.

משה חנוכה:

אני חושב שלעמותות האלה זה יכול להיות מכת גזר דין מוות לא
פחות.

אמיר כוכבי:

אנחנו יכולים לבוא לקראת ולאפשר הזרמה של התקציב באופן
מלא .עשינו הקדמה עוד לפני התמיכות של 20% , 25% - 20%
אנחנו יכולים לדאוג שהמנה הבאה תהיה מנה שתכסה אם לא את
הכול את הרוב .אנחנו לא יכולים לתת כסף על בסיס פעילות
שלא התקיימה

משה חנוכה:

אמיר ...,אפשר לחשוב כמה כסף שוכב שם ,וזה נכון .כמה כסף
כבר שוכב בעמותות האלה ,כאילו יש להם מאגרים של כסף
שמחכה ליום שחור.

יעל עבוד ברזילי:

מדובר בכספי ציבור.

משה חנוכה:

אבל כספי הצי בור האלה לא עוברים לאדם פרטי אלא לעמותה.

יפעת קריב:

יעל כשלוקחים חזרה מהציבור -

(מדברים יחד)
יעל עבוד ברזילי:

מדובר בכספי ציבור שאתם הייתם חלק מכתיבת התבחינים
שלהם עם כל הכבוד ,ולהגיד -

יפעת קריב:

ואנחנו בעד לשמור עליהם.

אמיר כוכבי:

לא ,את מבקשת לתת על מ שהו שלא קיים.

יעל עבוד ברזילי:

אמירות פופוליסטיות שהעמותות האלה הם על גזר דין מוות
בגלל קיצוץ ,שגם טרמינולוגי היא לא נכונה
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משה חנוכה:

אני אומר שאתם מכים איפה שקל לכם כן בהחלט.

יעל עבוד ברזילי:

 ...יש פה חוסר הבנה של קריאת תקציב -

משה חנוכה:

לכם יש חוסר הבנה על מה זה עמותה כנראה יעל.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,אין לנו שום חוסר הבנה.

משה חנוכה:

אני מצטער להגיד לך.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,לא נראה לי שאתה יכול להגיד לי את המשפט הזה ,אבל זה
בסדר.

משה חנוכה:

לא מתאים לך.

יעל עבוד ברזילי:

אני חושבת שיש פה חוסר הבנה  ,יש פה חוסר הבנה של איך
התקציב הזה עובד ,איך התבחינים עובדים ,על מה הם
מתבססים ,ואני מזכירה עוד פעם אנחנו בחודש יוני ,שנת 2020
תכף מסתיימת ,התקציב הזה מיועד לחודשים הקרובים .אנחנו
לא נ תקצב על פעילות שלא הייתה ,אנחנו בקשר שוטף עם כל
העמותות והארגונים ,ואם אתם רוצים להמשיך להתווכח אז
תמשיכו.

משה חנוכה:

אנחנו לא נתווכח ,אנחנו פשוט נצביע נגד ההחלטה המנותקת
הזה ,שמבקשים לקצץ  25%מהעמותות.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,אז תעלי להצבעה.

יעל עבוד ברזילי:

אלה אמירות שהן לא נכונות ,זה חוסר הבנה של הסמכות שלנו
כמועצה ושל א יך תבחינים בעירייה אמורים לעבדו.

משה חנוכה:

ממש לא ,לא קשור לתבחינים יעל ,מה הקשר לתבחינים?

אמיר כוכבי:

בוודאי שזה קשור.

משה חנוכה:

מה זה קשור לתבחינים אמיר?

אמיר כוכבי:

התבחין מחייב פעילות.

יעל עבוד ברזילי:

באיזה דיון אנחנו לא הבנתי ,אנחנו לא בדיון ע ל התבחינים?

משה חנוכה:

באה אוסנת ואומר ת שהמרכז לנפגעי תקיפה מינית לא הביאו את
הפעילות בבתי הספר ,הם עשו פעילות מהבית.

אמיר כוכבי:

הם לא עשו את הפעילות שעליה הם מתובחנים ,מה נעשה?

רינה שבתאי:

לא ,לא בתי הספר עשו את הפעילות הזו בבית ,את העבודה
השוטפת הם ע שו בבית ,אז הם קיבלו . 75%
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עדי ברמוחה:

יש פה הקשבה סלקטיבית ותתקדמו.

משה חנוכה:

אני בטוח שאם -

אוסנת סטוצ'ינר :

אמרנו בבתי ספר  4פעמים.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

 ...ובסוף בפעימה האחרונה את ה  , 12.5% -אם אתה תראה -

אמיר כוכבי:

מה זה ? 12.5%

יגאל שמעון:

זאת אומרת  25%אתה רוצה להוריד היום.

אמיר כוכבי:

נו?

יגאל שמעון:

אתה רוצה להוריד  25%היום ,תחלק את זה אתה ב  2 -פעימות,
תעשה עכשיו  12.5%תוריד היום -

אמיר כוכבי:

אבל אם אני עושה את זה עכשיו ,אז אני לא אוכל לתת להם
פעימה מלאה של הכול.

יגאל שמעון:

אבל אז תבדוק ה אם הם עמדו -

אמיר כוכבי:

אבל הפוך -

יגאל שמעון:

יכול להיות שהם לא עמדו.

אמיר כוכבי:

אבל הפוך יגאל ,כי אם אני עכשיו יכול לתת להם בפעימה אחת
את כל התקציב ,זה -

רינה שבתאי:

זה יציל אותם מהקריסה שהוא מדבר עליה.

אמיר כוכבי:

זה יאפשר להם עכשיו לראות איך הם מחד שים את הפעילות.
להתחיל לייצר אותה מחדש ,ואז לבוא ולהגיד :חבר'ה כדי לגמור
את השנה הזאת כמו שצריך ,אנחנו צריכים  , Xאנחנו צריכים . Y
אם אני אעשה את החלוקה הזאת שאתה אומר ,אני לא אוכל
לתת להם את הבוסט של התמיכה עכשיו ,ואז הם לא יגיעו בכלל
לשלב הזה .יבואו העמותו ת -

יגאל שמעון:

מי הצוות שייתן לך החלטה האם אתה כן תיתן להם את היתרה?

אמיר כוכבי:

צוות מקצועי שעובד על הדברים האלה ,יקבלו פניות -

משה חנוכה:

אני מרגיש שזה מריחה ,מצטער להגיד .אם היית רוצה לאשר
היית מאשר להם את ...הכסף ,עזוב נו אמיר.

אמיר כוכבי:

איזה כסף? אני לא רוצה להשאיר להם עכשיו את הכסף ,אני לא
מאשר כסף על פעילות שלא התבצעה.
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משה חנוכה:

תגיד אתה חושב שהעמותות האלה מחזיקות מאגרים של כספים.
היא עכשיו יש לה מאגרים של כסף בצד ש -

אמיר כוכבי:

אתה יודע שאיגי קיבלו.

משה חנוכה:

לא משנה לצורך העניין ,לא משנה.

אמיר כוכבי:

שאנלוגיות יהיו -

משה חנוכה:

בני ברית מחזיקים עכשיו מאגרים ,גם בכמה כסף מדובר 5,000
 ₪לבני ברית ,בואו זה בטל בשישים על הסכומים שמוציאים פה
על אירועי יום העצמאות -

אמיר כוכבי:

זה גם דוגמא לא טובה ,כי זאת עמותה שקיבלה פעם ראשונה,
פעם ראשונה שהם הגישו ,וזה התקציב שהם זה ,הכול בסדר.

מאיר חלוואני:

נעשה עוד דוגמא.

אמיר כוכבי:

בסוף תצליח.

מאיר חלוואני:

בסוף תצליח.

משה חנוכה:

חברים אני -

אמיר כוכבי:

בסדר.

אתי ברייטברט:

אפשר?

אמיר כוכבי:

תעלי.

משה חנוכה:

אמרתי את מה שיש לי להגיד בעניין הזה.

אמיר כוכבי:

תודה.

אתי ברייטברט:

אני מעלה
ציבוריים -

נאור שירי:

רגע ,עדי ביקשה שנודיע לה שיש הצבעה.

יגאל שמעון:

רגע ,אבל לפני כן -

אתי ברייטברט:

הא היא בחוץ?

יגאל שמעון:

אני רוצה את ההבהרה ...אמיר.

אמיר כוכבי:

כן יגאל.

יגאל שמעון:

האם העמותות -

משה חנוכה:

יגאל ,אם אתה תצביע בעד ההחלטה הזאת.

אמיר כוכבי:

כמעט כמו ההצבעה של משה היום על זה לעצמאיים.

להצבעה
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יפעת קריב:

אני לא מבינה איך אתם יכולים להרשות לעצמכם בתקופה כזו
לקצץ ולא להתנגד לקיצוץ הזה.

נאור שירי:

אתה לא הצבעת ,אתה יוע ץ השר שהצביע נגד דמי אבטלה -

משה חנוכה:

אני לא הייתי בזמן הזה.

אביבה גוטרמן:

אני רק רוצה להגיד לכם משהו ,עמותות זה מלכ"ר .זה עמותות
ללא רווח .עמותה שאתם עושים ...ומורידים  3חודשים היא לא
מדויקת.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אבל אביבה -

מאיר חלוואני:

אבל הוא אמר אמיר -

אביבה גוטרמן:

אתה לוקח לשנה -

מאיר חלוואני:

אני מסכים רגע.

אביבה גוטרמן:

עמותה מנהלת את כל הדברים שלה לשנה ,שנת פעילות .עכשיו
אתה אומר אני אוריד לכם  3כי לא עבדתם -

יעל עבוד ברזילי:

אביבה זה לא ככה.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אבל למה את לא מקש יבה? כי אני אמרתי ,כי אני אמרתי ,אנחנו
עושים את הקיצוץ הזה ,זה מאפשר לנו להעביר את הסכום
תמיכה כמה שיותר מהר ,וכמה שיותר באופן מלא .אנחנו
נמצאים בחודש יוני .יגיע עד ספטמבר אוקטובר ,העמותות האלה
ידעו להגיד מה מצבם ,אנחנו נדע להגיד מה מצבנו עם הקורונה,
האם ב כלל יש פעילות ,אין פעילות .יצטרכו העמותות סבב
תיקונים יהיה סבב תיקונים .אנחנו לא מדברים פה על זה .אבל
אני לא יכול לחלק כספים על פעולות שלא נעשו.

יפעת קריב:

אז אל תקצץ ושים את זה בצד את ה . 25% -

מאיר חלוואני:

אב ל הוא אומר לך שהוא רוצה להעביר את כל הכסף לארג ון
שיוכלו לחיות.

יפעת קריב:

שלא יקצץ את זה.

בנימין זיני:

זה נשאר בתקציב התמיכות.

אמיר כוכבי:

שמעת מה אמר הגזבר?
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בנימין זיני:

לא מניידים את זה לשום מקום.

יפעת קריב:

אז למה בכלל לעשות את זה.

אמיר כוכבי:

כי אנחנו לא יכולים לאשר תמיכה על פעילות שלא נעשתה .

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אבל הוא לא מחלק את זה.

משה חנוכה:

זה שהיא לא נעשתה בפורמט הרגיל שלה ,זה לא אומר שהיא לא
נעשתה.

אמיר כוכבי:

הוא לא מחלק את זה -

משה חנוכה:

כמו שטקס יום השואה לא נעשה באופי הרגיל שלו ,אבל היה
טקס ושילמתם עליו - ₪ 600,000

נאור ש ירי:

רגע ,רגע ,היה טקס?

משה חנוכה:

לא היה.

נאור שירי:

ישיבה שלמה אתה אומר היה טקס.

משה חנוכה:

לא ,בסעיף התקציבי היה טקס.

נאור שירי:

די נו...

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה חברים .אישור חלוקת תמיכות -

משה חנוכה:

לא היה אירוע ,לא היה אירוע.

אביבה גוט רמן:

הנוער היה וירטואלי ,ולא היה טקסים כמו בכל שנה.

אתי ברייטברט:

חברים אני מעלה להצבעה את הסעיף ,אישור חלוקת תמיכות
לגופים ציבוריים ,אביבה ,אביבה ,אני מעלה להצבעה את אישור
חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים -

משה חנוכה:

אני מת לדעת מה יגאל שמעון יצביע.

יגאל שמעון:

אני אין לי בעיה להצביע .אני פשוט רוצה להיות שלם ,כי אני
שמעתי את ראש העיר אמר דברים שונים ממה ששמעתי
בהתחלה .האם אנחנו בספטמבר אוקטובר עושים מה שנקרא
בדיקה מחדש או בדיקה האם העמותות זה כן להוריד להם את
ה  25% -או שלא.

אביבה גוטרמן:

לא הבנתי.

אמיר כו כבי:

שמעת כמעט בדיוק מה שאמרתי .אנחנו לא נעשה בדיקה אם
להוריד להם ,אנחנו נעשה בדיקה לאיזה עמותות צריך להשלים.
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יגאל שמעון:

הו זה מה שרציתי ,בסדר גמור.

מאיר חלוואני:

תלוי פעילות.

יגאל שמעון:

תלוי פעילות.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה -

משה חנוכה:

אז כרגע אתם מעלים להצבעה קיצוץ של  25%למרבית העמותות,
מתוך טענה שלא פעלו בקורונה.

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים להצבעה את הטבלה המצורפת .אישור חלוקת
התמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  2020מי בעד? אמיר,
מאיר ,רן ,רינה ,יגאל ,אביבה -

אביבה גוטרמן:

לא ,אני נמנעת.

אתי ברייטברט:

נמנעת .ארנון ,עדי ,נאור ,יעל .מי נגד? יפעת ומשה .מי נמנע?
אביבה.

====================================================
הצבעה :אישור חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2020
 10בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה,
יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב,
 2נגד :יפעת קריב ,משה חנוכה
 1נמנע :אביבה גוטרמן
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי פרילינג אנקורי ,חיים שאבי
החלטה מס' 64/20
מועצת העירייה מאשרת את חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  2020כמפורט
בנספח 20
====================================================
. 25

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

. 26

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

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים פה ל  2 -סעיפים  25ו  26 -בהזמנה .אם יש למישהו
משהו לומר ,אנחנו יכולים פשוט להפסיק את השידור.
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יגאל שמעון:

אפשר ,אפשר ,אפשר להצביע.

אתי ברייטברט:

אפשר?

רינה שבתאי:

על מה?

אתי ברייטברט:

סעיף  25ו  26 -זה בקשה לאישור עבודה נוספת -

רינה שבתאי:

כן.

אתי ברייטברט:

זה המשך ,זה רצף של ,אני לא אגיד את השמות ואל תגידו ,רק
אם מישהו רוצה לדון ,אז בדיוק ,אם מישהו רוצה לדון אז אנחנו
נעצור את השידור.

משה חנוכה:

אני לא ראיתי מי הבן אדם.

רינה שבתאי:

תעיין.

אתי ברייטברט:

לא פה.

רן יקיר:

קיבלת חומר.

אתי ברייטברט:

בהזמנה קיבלת .אני יכולה להגיד לך בשקט.

יגאל שמעון:

אין לי שום בעיה.

אתי ברייטברט:

בסדר? אפשר להעלות להצבעה? אז בבקשה -

יגאל שמעון:

אני לא ...אנשים ,אני מצביע בעד.

משה חנוכה:

יש לך נטייה להצביע על דברים שאתה לא יודע.

אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את הבקשה -

אביבה גוטרמן:

האמת שכל עובדי העירייה צריכים לעבוד עבודה נוספת.

אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לעבוד בעבודת חוץ -

רינה שבתאי:

חבר'ה תקראו ,אתם מקבלים חומר לפני זה.

אתי ברייטברט :

ל  -ק.ת .מי בעד? מאיר ,אמיר ,רן ,פה אחד? פה אחד
מהמשתתפים .כנ"ל לגבי סעיף  26מועצת העירייה מאשרת ל -
א.י .כולם פה אחד.

אבידע שדה:

רק להסביר ... ,שנרשם כמו שזה ,האישור ניתן -

אתי ברייטברט:

לשנת הלימודים תשפ"א.
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==========================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) (ב) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -ק.ת: .
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,יגאל
שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי פרילינג אנקורי ,חיים שאבי
החלטה מס' 65/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת ק.ת .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנת הלימודים תשפ"א (.)31.8.21 – 1.9.20
==========================================================
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל -א .י.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,יגאל
שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי פרילינג אנקורי ,חיים שאבי
החלטה מס' 66/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת א.י .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס .אישור היתר זה
יהיה בתוקף לשנת הלימודים תשפ"א (.)21.6.21 – 1.9.20
==========================================================
על פי נוהל ההפסקות החדש ,מאחר ואני צריך לצאת ,אז הפסקה
אמיר כוכבי:
של  5דקות.
אביבה גוטרמן:

לשנה ,ונראה אחרי שנה.

משה חנוכה:

חברים י צאנו להפסקה.

*** הפסקה ***
. 27

הצעות לסדר של חברי המועצה.

אתי ברייטברט:

אנחנו ממשיכים בסעיף  27בהזמנה ,הצעות לסדר של חברי
המועצה .הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום
 , 31.5.20פיזור הוועדה הממונה במועצה הדתית בהוד השרון .על
פי התיקון לחוק שירותי הדת ה יהודיים -
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יפעת קריב:

הרגע היית עייפה,

אביבה גוטרמן:

לא התעייפתי ,עכשיו אני תכף אהרוג אותו.

אתי ברייטברט:

על פי התיקון לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב)
תשל"א –  , 1971ועדה ממונה במועצה הדתית תפעל עד תום שנה
מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית .דרישה זו נובעת
מההבנה כי שירותי הדת המסופקים לתושבים הנם נגזרת של
אופייה התרבותי דתי של העיר ,כפי שמשתקף סביב שולחן
המועצה .בהוד השרון פועלת כבר יותר מעשור ועדה ממונה
בחריגה מלשון החוק ,ולכאורה ללא סמכות ,תוך ניצול משאבים
ללא חובת דיווח למועצת העיר.

נאור שירי:

מה זה כוכבי בסוף הזה? סתם שאלה.

משה חנוכה:

תכף אני אספר לכם.

אמיר כוכבי:

משה מתעצל עושה . copy paste

נאור שירי:

זה  copy pasteכאילו מושלם.

אתי ברייטברט:

הצעת ההחלטה מועצת העיר מחליטה על פיזור הוועדה הממונה
במועצה הדתית  ,ותגבש הרכב מוסכם למועצה הדתית שישקף את
הערכים ,הרצונות וצרכי התושבים בהתאם לקבוע בחוק.

משה חנוכה:

אתם מקבלים את ההצעה או מסירים אותה מסדר היום?

אמיר כוכבי:

אנחנו נסיר אותה מסדר היום .אתה רוצה אבל לדעת לפני שאתה
נואם למה? או שאתה רוצה קודם לנאום?

אביבה גוטרמן:

אני בעד להסיר אותה.

משה חנוכ ה:

אני קודם אנאם.

אביבה גוטרמן:

להסיר אותה וגם לא צריך לשמוע הסבר.

משה חנוכה:

ההצעה הזאת ,אתה בטח זוכר את המילים שאתה כתבת יחד עם
יעל בשנת - 2007

אמיר כוכבי:

למה כתבת רק כוכבי ולא כוכבי יעל -

מאיר חלוואני:

ב ? 2007 -

משה חנוכה:

ב  2017 -סליחה. 2017 ,

יעל עבו ד ברזילי:

הייתי בת . 6

אמיר כוכבי:

יש מצב שאם היית הולך אבל אחורה ,היית רואה שגם ב . 2009 -

180

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  5/20מיום 24.06.2020

משה חנוכה:

בסדר .בגדול אתה השתמשת באותה ישיבה ב  2017 -בביטויים לא
פשוטים כלפי העירייה וראש העיר ,היה לך ויכוח קשה אז עם
יגאל ,על זה שהעירייה בוחרת להפעיל -

אמיר כוכבי:

עם יגאל?

משה חנוכה:

כן .את המועצה הדתית שלא בהתאם להוראות החוק .האמת
רציתי להגיש את ההצעה הזאת כבר מזמן ,אבל לא הייתה
ממשלה ועברנו מבחירות לבחירות ,ואמרתי בטח יגידו שאין
ממשלה ואין שר ,אז חיכיתי שיגיע שר ולא יהיו תירוצים לדחות
את ההחלטה הזאת.

ארנון אברמ וב:

יש הרבה שרים משה.

אביבה גוטרמן:

ומי השר הממונה? דרעי? זה מה שאתה רוצה שיתערב לנו?

משה חנוכה:

אפשר לסיים?

אביבה גוטרמן:

לא.

משה חנוכה:

ואני חושב שבסופו של דבר ,אני אנסה רגע להסביר את ההצעה,
כמו שאתה רצית לכתוב באותה תקופה ,לא כל כך מזמן אגב.
בסופו ש ל דבר תפקידה של מועצה דתית זה לא לתת שירות רק
לדתיים ,אלא לכל הציבור מהחתונה ועד לא עלינו קבורה ,וכל
שירותי הדת שאנחנו נזקקים להם ובסופו של דבר מועצה דתית
שמייצגת סקטור אחד או זרם אחד או שלא נבחרת על פי
התכלית של החוק ,שבא בעצם לראות שלכל מי שיושב סביב
השו לחן הזה מכל הגוונים של האוכלוסייה יש ייצוג ,ומועצה
דתית שמעבר להיבט הפורמלי שהיא פועלת כמות שאתה רשמת
לכאורה ללא סמכות ,היא גם בעצם מנציחה מצב שבו אין פה
פלורליזם אמיתי ואין יכולת לכל הקהילות והקבוצות שפועלות
בעיר להשמיע את עצמם .אני חייב להגיד שאני מרגיש בתקופה
האחרונה ,איך אני אומר את זה ,הוד השרון הולכת ומקצינה
בעמדות של קהילות אחת כלפי השנייה .אנחנו רואים בפייסבוק
איך השיח הופך אלים יותר ויותר ,איך קבוצות ככה משסעות
אחת בשנייה גם בתוך הציבור הדתי ,וגם בין דתיים ושאינם
דתיים ,בין רפורמיים לאור תודוכסים ,ב ין ברסלבים למתפללים
ב בית כנסת לידם ,ויש לנו כל הזמן ויכוחים כאלה שהולכים
ומקצינים  .יש איזה משפט שאומר הזורע רוח י קצור סופה ,ואני
חושב שאנחנו יותר מידי זמן זורעים רוח שבסוף נהפכת לסופה
גדולה ,שלא תעשה טוב לעיר ,לא תעשה טוב לקהילה שלה.
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והמועצה הדתית זה ביטוי לזה .ואם אנחנו רוצים גם לפעול על פ
החוק ,וגם לתת ביטוי לכל הקבוצות ,אנחנו חייבים לקבל את
ההצעה הזאת שאני מזכיר ,אתה בעצמך כתבת ,לא אני המצאתי
אותה ,זה משהו שאתה דרשת בשנת  2017לעשות ,והיום אתה
עוד מעט כמה זמן ראש עיר?
אמיר כוכבי:

שנה וחצי.

משה חנוכה:

שנ ה וחצי בתוך התפקיד ,אני חושב שזה הזמן הנכון והראוי
ליישם את מה שאתה הצהרת לגביו ,ושאגב אני מניח שהרבה
מאוד אנשים הצביעו ביחס להבטחה הזאת של שוב תיקון העיוות
הזה ,ומינוי מועצה דתית שמייצגת את כל האוכלוסייה .חשוב לי
להגיד משהו כדי להניח דעתה של אביבה .אין לי טענת פרסונלית
כלפי אף אחד במועצה הדתית ,אני יודע שעושים עבודה יפה
והמקוואות ואות כוכבי זהב והכול בסדר ,אבל בסופו של דבר
צריך לפעול לפי החוק ,והחוק לא סתם מחוקקים אותו ,רוצים
שיהיה ייצוג לכל מי שיושב כאן .ואם רוצים להביא פונקציה
שעובדת היום אבל עושה עבודה מצוינת ,אפשר להביא אותה
במסגרת המסלולים שהחוק קובע ,ולא למנות מישהו בלי יכולת
לפקח עליו ,בלי שאנחנו חברי המוע צה יש לנו שליטה על הארגון
הזה ו על הגוף הזה ,ולהפקיע בעצם את האחריות בכל מה שקשור
לשירותי דת ,שאני מזכיר שוב ,לא מדובר בשירותי דת לציבור
הדתי ,אלא ל ציבור הרחב .ולכן אני חושב שראוי שאתה תקבל
את ההצעה שאתה בעצמך כתבת ,בכוונה השארתי את הכוכבי
הזה בסוף האמירה ,מצטער יעל שככה הוא היה ראש הסיעה
באותה תקופה ,אז נ ו תן לו את הכבוד .אבל בסופו של דבר זה כי
בשביל להזכיר לך שאתה כתבת את המילים האלה ,אני חושב
שהגיע הזמן ליישם את ה  , -לחזור להיות כוכבי זה שישב כאן
בצד הזה של השולחן ,ונלחם על הערכים -

אמיר כוכבי:

ישבתי בצד ההוא.

יגאל שמעון:

על מה רבתי איתו משה? בחייאת משה על מה רבתי איתו?

משה חנוכה:

אני שלחתי לך את זה.

יעל עבוד ברזילי:

סתם תהינו אם זאת טעות סופר.

מש ה חנוכה:

לא ,טעות סופר .אז לכן אני באמת מצפה שתקבלו את ההחלטה,
ותקבלו את ההצעה לסדר הזאת ,ויהיה לי מוזר אם תפסול הצעה
לסדר שאתה בעצמך הגשת.
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אמיר כוכבי:

טוב ,אז כמו שאמרתי אנחנו מסירים את ההצעה מסדר היום ,כי
הדבר הנכון מבחינתך היה לעשות את זה דווקא כשלא הי יתה
ממשלה .אז גם באמת היינו פועלים כפי שאגב פעלנו ,כדי לקבל
את הקווים המנחים לקביעת מועצה דתית בהרכב הנכון .כי כמו
שאמרתי אז ,אני חושב שמועצה ממונה במשך כמה שנים? , 13
? 15 , 14

דובר:

קרוב ל . 20 -

אמיר כוכבי:

קרוב ל  ? 20 -לא ,אני לא חושב.

אביבה גוטרמן:

פה? לא.

אמיר כוכבי:

 15שנה.

משה חנוכה:

מעוות ...זה הזמן לתקן את המעוות.

אביבה גוטרמן:

למה משהו טוב עובד לא...

אמיר כוכבי:

שנייה ,שנייה ,אני חושב שמועצה דתית ממונה זה עיוות שלא
מייצג ,בטח לאור העובדה שהחקיקה בעניין השתנתה ,הרכב
מועצה דתית חדש אמור לייצג את כל הזרמים בעיר על פי
האוכלוסייה של העיר ,וגם עם ייצוג מגדרי שפעם לא היה נהוג.
הסיבה שאנחנו מסירים את זה היא כפולה ,למעשה היא
מתחברת לאותו דבר .לפני שבוע הגיעו הנחיות ממשרד הפנים
וממשרד הדתות ,שמאפשרות לנו סוף סוף לעשות את זה ,ולכן
אנחנו בתחילתו של תהליך לקביע ת מועצה דתית.

משה חנוכה:

למה אתה לא מעלה את זה לסדר היום? זו הצעה שלך ,אל תדאג
הקרדיט שלך ,למה לא לאשר את זה במועצה?

אמיר כוכבי:

כי אין לי מה לאשר במועצה משהו שהנהלת העירייה כבר נמצאת
בתהליך שלו.

משה חנוכה:

אבל אתה הבאת את ה  , -פעם שעברה שהבאתי את ההצעה הזאת
ואמרת לי היא לא מנוסחת ,עכשיו אתה ניסחת אותה אז מה רע?

אביבה גוטרמן:

רגע ,רגע ,איזה תהליך השני?...

אמיר כוכבי:

אנחנו קיבלנו את ההנחיות של משרד הפנים ומשרד הדתות לפני
שבוע לקביעת מועצות דתיות בערים השונות ,הם לא עשו את זה
עד כה כי היו ממשלות מעבר עני ינים כל הדברים האלה .לפני
שבוע הם סוף סוף שלחו את המסמך ,בעצם מה שהרשות
המקומית צריכה לעשות עכשיו ,זה לקבוע הרכב למועצה ,אנחנו
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נוציא לכם את זה מסודר ,כדי שכל אחד יבין את המשמעות,
לקבוע הרכב למועצה שמייצג על פי מפתח שמשלב את שולחן
המועצה עם הרצונות של משרד הדתות ,ובעצם להביא לאישור
מועצה חדשה ,האישור של המועצה החדשה ייעשה כאן במועצת
העיר .ולכן ההצעה הזאת -
אביבה גוטרמן:

משרד הדתות ייתן לך לעשות את מה שאתה רוצה שם פה אצלנו -

אמיר כוכבי:

משרד הדתות מחויב גם הוא לתקנות- ...

אביבה גוטרמן:

מחויב זה מחויב ,אנחנו י ודעים בדיוק איך עובד משרד הדתות,
אנחנו יודעים בדיוק איך עובד דרעי ,זה לא מעכשיו כל השנים,
זה פוליטי ,ומה שיהיה פה זה יהיה קטסטרופה ,ואני אומרת לך
שאני מכירה את המועצה הדתית ,אנחנו מכירים את זה כבר מעל
 20שנה ,היה פה מלחמת עולם .דווקא בכלל הזרמים שכל אחד
צר יך לייצג ומפה ומשם ,והדתיים אני מדברת על דרעי,
התערבות בוטה גורפת ולא יעזור לך כלום ,ויעצרו תקציבים וכל
מה שצריך כדי שיבחרו את מי שהם רוצים ,זה אחד .דבר שני אני
רוצה לומר לכם ,אני לא יודעת אם ,ומה זה יביא גם להחלפה
אולי של ראש המועצה הדתית -

יעל עבוד ברזיל י:

מי שיו"ר הוועדה הממונה.

אביבה גוטרמן:

יפה ,אני בעד שהוא יישאר ,ואני רוצה להסביר משהו .אני
יודעת ,אולי פה יש חדשים ולא יודעים .היה פה אמיר מלחמת
עולם ,מועצה הכי גרועה שהייתה יכולה להיות במועצה הדתית,
שירותים על הפנים -

משה חנוכה:

אביבה אז בואי נעלה את ז ה לסדר היום -

אביבה גוטרמן:

תן לי ,תן לי שנייה ,שתבינו להתבטא יפה ולהגיד כל מיני
אפקטים ,מועצה ,מיוצגת ,קשקוש פוליטי ,תפקיד פוליטי ,כל זה
פוליטיקה שמה במועצה ,ואנחנו נאכל אותה ובגדול .ולא יהיה
פה מועצה בכלל מיוצגת -

נאור שירי:

אביבה שכנעה אותי.

אביבה גוטר מן:

עכשיו תראו נמצא פה ממונה שהביאו אותו כשהמצב היה אני
אומרת לכם קטסטרופה ,גירעונות איומים .אתה יודע איזה
מקוואות היו כאן? לא היה פה שום דבר ,לא היה פה שום שירות
לתושבים כמו שצריך בשום רמה ,כולם כעסו ,הדתיים,
החילוניים .הביאו ממונה מעולה ,מעולה .הוא עושה עבודה
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מצוינת ברבע מחיר ,שתבין אנחנו נצטרך לשלם את זה ,אנחנו
נצטרך לשלם את הכסף לראש מועצה דתית .אתה יודע כמה הוא
מקבל היום? אולי  ₪ 8,000לא מאיתנו ,ונצטרך לשלם 30,000
-₪
משה חנוכה:

ראש העיר מסכים איתך נו מה.

אביבה גוטרמן:

ראש העיר לא מסכים איתי.

משה חנו כה:

למה הוא מוריד את ההצעה מסדר -

אביבה גוטרמן:

הוא לא יסכים ,הוא לא יסכים .הוא יצטרך להוריד את זה ,ולא
נכנס לדבר הזה ,כי זו מלחמה פוליטית ,אני אומרת לך .וזו
מלחמה של הגורמים הדתיים בעיר הזאת ,ואסור לנו להיכנס
לזה .נמצא פה בן אדם שהוא מקובל על כולם ,הוא עו שה עבודה
נהדרת ,אין בעיה איתו עם אף גורם דתי בעיר הזאת ,זה חשוב
נורא ,זה חשוב נורא ,רבותיי תחשבו על זה ,תחשבו איך אנחנו
דיברנו על העיר שלנו ,דיברת על שסעים .נו ,יש לך מישהו שהוא
נפלא ,עובד יפה עם העירייה ,יש כספים שניתנים לאירועים
משותפים לתרבות הדתית ,שהי א לכלל הציבור ,שירותי הדת
שניתנים לציבור החילוני הם בסדר גמור ,זה ממש אפילו צוהר,
עמותת צוהר ,חלקם אפילו נמצאים שם .זאת אומרת הם כל כך
פלורליסטיים וכל כך בסדר ,והוא מוביל את זה .ואני יודעת מה
היו המקוואות פה ,והיום המקוואות הם ב  , -אתה יודע כמה
פעמים המועצה הזאת קיבלה פרסים? הצטיינות על התפקוד
שלה ,הצטיינות על המקוואות ,על התקציבים שהוא הביא.

משה חנוכה:

אביבה זה לא הדיון אבל.

אביבה גוטרמן:

זה הדיון ,כי כל מה שעכשיו דיברת זה יגיע למקום הזה .אני
מסתכלת קדימה ,לא על מה שעכשיו הצעת .אני אומרת מה
חלילה ההצעה הז את שלכם -

משה חנוכה:

בקושי שומעים אותך תפתחי את הרמקול -

אביבה גוטרמן:

זה לא מעניין אותי שישמעו .אני לא מעניין אותי ,אני יודעת מה
ייקרה ,ואני מנסה לעצור את מה שייקרה .ומה שייקרה זה
מלחמת דת כאן ,מלחמה שלהם של הדתיים דרך אגב ,של
הקבוצות השונות ,שהיום הם בשק ט ,ואף ראש עיר לא נכנס לזה
מהסיבה הזו.

אמיר כוכבי:

מה זה שהיה פה
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אביבה גוטרמן:

אף אחד לא נכנס לזה .לא חי אדיב ,עזרא בנימין ,לא רצו
להיכנס לזה .למה? הם ידעו מה שזה יכול להביא ,ואני משקפת
לך את מה שעלול להיות ,וזה מה שיהיה .ואתם לא מבינים .ואז
תהיה התערבות של דרעי .זה ברור ויהיה אנשים שלו.

נאור שירי:

בסדר ,יש לנו נציגים בקואליציה.

אביבה גוטרמן:

תעשה לי טובה -

משה חנוכה:

חיים שאבי הוא מתכוון.

אביבה גוטרמן:

כן בטח חיים שאבי .הא חיים שאבי אוקיי ,זה הנציג שלך ,טוב.
הוא לא נציג מבחינתי של הדת.

יגאל שמעון:

אנ י מבקש לא לדבר על חיים שאבי ,ותעזבו אותו -

אביבה גוטרמן:

הוא לא נציג שלי לצורכי דת מצטערת.

יגאל שמעון:

חיים שאבי חבר מועצה מכובד -

אביבה גוטרמן:

מעולה ,מכובד לחלוטין -

יגאל שמעון:

בסיעת יש.

אביבה גוטרמן:

בנושא הדת אני לא רוצה לקבל את דעתו.

נאור שירי:

יש על מי לסמוך.

יגאל שמעון:

יש על מי לסמוך.

אביבה גוטרמן:

כן .בקיצור זו דעתי -

משה חנוכה:

נאור ,פעם הבאה אתם ר צים ביחד...

אביבה גוטרמן:

וזה גם חיסכון כספי ,ויש לנו יעילות וכל מה שצריך.

נאור שירי:

אני חושב שהעיר הזו צריכה איחוד.

אביבה גוטרמן:

אל תתחילו ל עשות מלחמות פה בעיר.

אמיר כוכבי:

אני אספר לך אחרי זה עם מי אתה רץ .יש עדכון.

משה חנוכה:

שמעתי ,שמעתי.

אביבה גוטרמן:

מה עדכון? תספרו לנו גם.

נאור שירי:

משה לא עדכן אתכם?

אביבה גוטרמן:

לא.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר הכול טוב ויפה ,ויכול להיות שמה שאת אומ רת זה
באמת נגזרת של איזה שהוא מצב א' שהיה ,אנחנו לא יודעים
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שזה מה שיהיה ,אנחנו יודעים  2דברים .אחד יש מעט מאוד
רשויות מקומיות שבהם יש ועדה ממונה במשך כל כך הרבה זמן.
שתיים ,ברגע שיש ועדה ממונה שמתעסקת בנושאים מאוד
מוגדרים ,ולא נותנת מענה לצרכים השונים שקיי מים בעיר,
הפעילות של המועצה הדתית מצטמצמת לדברים מאוד מסוימים.
זה כמו שכתבתי בהצעת החלטה ,מועצת העיר כמו המועצה
הדתית אמורה לשקף את הצרכים של כלל תושבות ותושבי העיר,
והסיפור הזה לאחר התיקון לחקיקה שמחייב חלוקה מגדרית,
ומחייב ייצוג לזרמים ,ומחייב את כלל האפ שרויות שמאפשרות
לציבור לבוא לידי ביטוי ,הדבר הזה בוודאי שעכשיו הוא פנייה
סדורה של הממשלה ,מחייב אותנו לעשות את המאמץ הזה כדי
לייצר את התהליך הזה .המאמץ הזה אנחנו נצטרך כולנו את
הבגרות הנדרשת כדי להסכים על נציגות ונציגים שייצגו את
המועצה במועצה הדתית ,ואנחנ ו נצטרך גם לפתח את מנגנוני
הבקרה מחדש על התהליכים שקורים שם.
משה חנוכה:

אבל אמיר אם אתה מסכים להצעה -

אמיר כוכבי:

אני אומר רגע על הזה ,לאביבה אני לא רוצה לדבר על העניין
הפרסונלי ,אני רק אגיד שיש שם גם פונקציה של גיל .זאת
אומרת גם מה שקיים שם היום לא יכול על פי התקנות להימשך
לא לנצח וגם לא לעוד הרבה זמן בלי קשר .אז גם אם מה שאת
מכירה היום נראה לך מאוד הולם את המצב בעיר ,את לא יכולה
להיות בטוח שהבא בתור שייבחר לא על ידי נציגי המועצה
הדתית שאנחנו נבחר ,אלא ישירות על ידי דמויות כאלה ואחרות
בממשלה ,את לא יכולה להיות בטוחה שממונה הבא יידע לעשות
את העבודה באותה צורה .ולכן הסיטואציה הזאת גם יורדת
מהפרק .ומאחר וממילא אנחנו בתהליך ,אז אין להצהרה הזאת
שום משמעות כרגע .אנחנו נעדכן אתכם בהקדם על אופי
התהליך ,נקבל מכם את השמות ,ונעשה שיח משותף סביב הדבר
הזה -

משה חנוכה:

אתה מקבל את ההצעה בלי לקבל אותה.

אמיר כוכבי:

ונתקדם עם זה .אני אומר לך שא' אם היית שואל ,היית יודע...

אביבה גוטרמן:

אני שואלת שאלה ,מה המטרה? תקים את המועצה למה? למה?

משה חנוכה:

כמו אסיפה כללית.

אביבה גוטרמן:

כן ,כן ,אני יודעת ,מה ,מה ההגדרה -
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משה חנוכה :

ואז הם יבחרו יו"ר.

אביבה גוטרמן:

המועצה הזו? מה היא תעשה? היא צריכה לבחור?

משה חנוכה:

היא תיבחר.

אביבה גוטרמן:

את מה?

משה חנוכה:

את היו"ר.

אביבה גוטרמן:

יופי ,אתם מבינים אבל שאם לא ממונה המשכורת קופצת פי . 3

אמיר כוכבי:

היא לא קופצת פי - 3

אביבה גוט רמן:

אל תגיד לי לא.

אמיר כוכבי:

שינו גם את הדברים האלה.

אביבה גוטרמן:

כמה תהיה המשכורת?

אמיר כוכבי:

אני לא אכנס למה המשכורת כרגע -

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,זה חשוב ,למה להגיד לא להיכנס ,זה הרבה כסף.

אמיר כוכבי:

לא ,אני לא אכנס למה המשכורת של מי שבתפקיד כר גע.

אביבה גוטרמן:

כרגע .₪ 8,000

אמיר כוכבי:

אני לא בטוח שאת צודקת.

אביבה גוטרמן:

ב . 100% -

אמיר כוכבי:

אפילו די בטוח שלא .בכל מקרה המצב כיום הוא שהממונה שלנו
ממונה בעוד רשות ,והוא נמצא כאן גם בחלקיות משרה.

אביבה גוטרמן:

אני יודעת.

אמיר כוכבי:

לצורך הענ יין אם הסכום שאת נוקבת בו זה הסכום האמיתי ,אז
לפי מה שמשרד הפנים הבהיר ,הסכום הקבוע מבחינתם הוא
פחות מכפול ,בסדר? לא פי  , 3אלא פחות מכפול.

אביבה גוטרמן:

לא יודעת ,אני מכירה ,אני בתוך עמי יושבת -

יגאל שמעון:

יו"ר מועצה דתית -

אביבה גוטרמן:

אני יודעת מה יהי ה פה ,מלחמת עולם.

יגאל שמעון:

על פי חוק שכר של יו"ר מועצה דתית בהוד השרון זה ברוטו
 ,₪ 15,000זה מה שכתוב בחוק.

אמיר כוכבי:

הייתה -
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אביבה גוטרמן:

יגאל -

יגאל שמעון:

זה מה שכתוב ,זה החוק.

אביבה גוטרמן:

בסדר.

יגאל שמעון:

אבל אם אתה עובד  80%משרה תחשבי כמה זה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

אתה יודע את זה יגאל.

יגאל שמעון:

זה משהו אחר.

אביבה גוטרמן:

ואתה יודע את זה ,היינו בסרט הזה ,היינו .אני זוכרת את זה.

יגאל שמעון:

זוכרת.

אביבה גוטרמן:

בטח שאני זוכרת ,אני גם לא הייתי חברת מועצה ,ואנחנו יודעים
מה היה ,מה קורה בעיר הזאת בנושא של דת.

משה חנוכה:

טוב אם ככה אין לנו ויכוח על מהות ,יש לנו ויכוח על הדרך.

אמיר כוכבי:

אין לנו ויכוח על הדרך ,יש חוק ,קיבלנו מכתב ממשרד הפנים.

משה חנוכה:

בסדר ,אני אומר אז הייתי מקבל את ההצעה פשוט.

אמיר כוכבי:

אין ויכוח על הדרך.

מ שה חנוכה:

זו הצעה שלך ,שוב אני אומר ,זו לא הצעה שהיא -

אמיר כוכבי:

זה נכון ,ואני לא רק שמח עליה אלא גם פועל לאורה ,ולכן אין
משמעות להצעה לסדר כאן ,מאוד פשוט.

אנחנו נעלה להצבעה את הסרת ההצעה לסדר מסדר היום .מי
אתי ברייטברט:
בעד ההסרה של ההצעה לסדר? אמיר ,מ איר ,רן ,רינה ,יגאל,
אביבה ,יפעת לא?
מה פתאום.
יפעת קריב:
ארנון ,כנרת ,נאור ויעל .מי נגד? יפעת ומשה.
אתי ברייטברט:
====================================================
הצבעה :הסרת הנושא מסדר היום  -פיזור הוועדה הממונה במועצה הדתית בהוד השרון
 10בעד:
א מיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,יגאל שמעון ,כנרת
אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן,
 2נגד:
יפעת קריב ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :נדב דואני ,עדי ברמוחה ,עדי פרילינג אנקורי ,חיים שאבי
החלטה מס' : 67/20
מועצת העירייה מסירה את ההצעה מסדר היום.
====================================================
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משה חנוכה:

אנחנו לא נגד ,אנחנו בעד לדון ,לא נכנס ל -

אתי ברייטברט:

שוב פעם אנחנו נכנסים לזה?

יפעת קריב:

אנחנו בעד לקיים דיון בנושא -

אתי ברייטברט:

נגד ההסרה מסדר היום.

משה חנוכה:

אני בעד לקיים דיון ואתם נגד לקיים.

אמיר כוכבי:

בעיקרון קיימנו דיון.

משה חנוכה:

אז אני אומר חבל שסתם זה.

אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר הבאה.

משה חנוכה:

זה ...פה אווירה נעימה.

אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חברי המועצה משה חנוכה ,יפעת קריב ואב יבה
גוטרמן .פרסום ישיבות המועצה בפייסבוק לייב החל מישיבת
מועצת העירייה הקרובה .אני אקריא את דברי ההסבר .מועצת
העירייה קיבלה לפני מס פר שנים החלטה לפרסם את ישיבות
המועצה באופן שקוף לציבור .עם התפתחות הרשתות החברתי ו ת ,
יש לעדכן גם את דרכי הפרסום לתושבים ולאפשר לתושבים
רבים יותר להיחשף לישיב ו ת מועצת העירייה .משכך מתבקשת
החלטת המועצה לשדר את הישיבות בעמוד הפייסבוק העירוני
ולא רק באתר העירייה  -דבר שיגדיל משמעותית את מעורבות
התושבים .הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מחליטה על פרסום
ישיבות המועצה בפייסבוק לייב  ,החל מישיב ת מועצת העירייה
הקרובה.

יפעת קריב:

האמת שאני רוצה להתייחס לזה ולהגיד שכבר בתקופת הקורונה
ראינו שהעירייה פעלה בעיקר בפייסבוק ,אז בעצם זה משהו
שהעירייה התחילה אותו וצריך להמשיך אותו ,זה משהו שהוא
ברור מאליו ,זה קו שאתם מובילים אותו ,אנחנו לא מצליחים
להבין ל מה בכלל הוא צריך לעלות מהאופוזיציה כהצעה לסדר.

משה חנוכה:

אבל אולי הם לא מתכוונים להסיר את זה .אתם מתכוונים לדון
או לא לדון?

יפעת קריב:

אני חושבת שצריך פשוט לאשר את זה ולהתקדם קדימה.

אמיר כוכבי:

היא התחילה לדבר ,אז אני לא יודע .אז יהיה דיון בכל מקרה.

י פעת קריב:

מה הבעיה לעשות את זה? אתם גם עושים דברים ,כאילו
העירייה כל הזמן משדרת בפייסבוק.
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משה חנוכה:

הוא לא אמר שהוא נגד ,רגע אולי הוא בעד.

יפעת קריב:

בסדר ,אז אני רק משכנעת עוד יותר .בכל זאת כתבנו הצעה ,אני
רוצה להתייחס אליה.

אמיר כוכבי:

קודם כל אני לא יודע מי מכם עב ד עם רשתות חברתיות ,אבל
בעיקרון קישור אפשר להעביר ולשים ברשת החברתית .אנחנו גם
עושים את זה .אני גם יודע שאתם עושים את זה.

יפעת קריב:

בדיליי כן.

אמיר כוכבי:

דבר שני -

משה חנוכה:

לא ,פייסבוק לייב זה אחרת מלשים את הקישור .השאלה רגע
אתה בעד? אם אתה רוצה לתת לנו לנמק  10דקות ,אם לא אז -

אמיר כוכבי:

אתה בכל מקרה מנמק  10דקות.

משה חנוכה:

לא ,רק תגיד לי אם אתה בעד להסיר אותה או לדון.

אמיר כוכבי:

אני בעד להציע הצעה אלטרנטיבית.

יפעת קריב:

מה?

משה חנוכה:

מה?

אמיר כוכבי:

מאחר והעלויות של האופרציה ש קורית פה עם השידורים באתר
העירייה ,אני בעד לעשות הצרכה .אנחנו נעשה את ההתאמות
לשידורי פייסבוק ,ונדאג שהשידורים גם יהיו מקושרים לאתר
העירייה ,אבל את העלויות אחסון וכל הדברים שקשורים לכך
באתר העירייה אנחנו נחסוך.

משה חנוכה:

מעולה .זאת אומרת אתה בעד ההצעה.

יפעת קריב:

לא ,אבל אם יש לך אנשים שאין להם פייסבוק ונגיד רוצים
להסתכל?

אמיר כוכבי:

עמוד העירייה הוא עמוד ציבורי ,זה גם מה שהסברנו במהלך כל
תקופת הקורונה ,אפשר לראות כל דבר שנמצא בו ,גם בלי שיהיה
לך פייסבוק.

משה חנוכה:

רעיון מצוין.

יפעת קריב:

זאת אומרת ש זה יהיה תמיד בפייסבוק ,אבל עדיין אפשר יהיה
לראות את זה באתר העירייה.

משה חנוכה:

יהיה קישור באתר העירייה בעצם .אני חושב שזה רעיון מעולה.
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יפעת קריב:

ואם מישהו אין לו פייסבוק.

משה חנוכה:

הוא יכול לראות את זה ,זה עמוד ציבורי ,הוא לא חייב ,הוא
יכול להיכנס -

אמיר כוכבי:

את לא צריכה שיהיה לך חשבון.

יפעת קריב:

אוקיי ,אז אני בעד.

משה חנוכה:

אני חושב שזה רעיון -

יפעת קריב:

אם חסכנו כסף ,אז אפשר להעביר אותו לעמותות.

אמיר כוכבי:

לעמותת פייסבוק תעבירי אותו.
שנייה אני אגיד זה ,מאחר ויצטרכו לעשות על זה קצת עבודה,
כדי להבין  2דברים ,גם איך ממשיכים שידור ,איך עושים דיליי,
כל הדברים האלה .יש כל מיני גאדג'טים שמאפשרים את זה ,זה
לא יהיה לישיבה הבאה שהיא בשבוע הבא ,אלא זה יהיה לישיבה
שלאחר מכן.

משה חנוכה:

...הבנו ,קודם כל אני מאוד שמח שמקבלים את ההצעה הזאת.
אני חושב שגם זה יאפשר לנו תוך כדי לשמור מה שיש לציבור
לומר ,לראות כמה אנשים צופים בנו ,לדעת באמת עד כמה זה,
וזה התקדמות יפה ואני מאוד שמח שאתם איתנו בהצעה הזאת.

אמיר כוכבי:

אז רק תתקני את ההצעה.

אתי ברייטברט:

זהו אני רוצה רק לקרוא את זה נכון .מועצת העירייה מאשרת
את ההצעה לצפייה בישיבות המועצה באמצעות קישור באתר
העירוני -

יגאל שמעון:

אנחנו מצביעים על זה?

אתי ברייטברט:

רגע ,לא ,לא ,אנחנו נקרא הצעה אחרת ,בניסוח אחר .מועצת
העירייה מאשרת את ההצעה לצפייה בישיבות המועצה באמצעות
קישור נקרא לזה?

אמיר כוכבי:

באמצעות שידור.

אתי ברייטברט:

שידור.

אמיר כוכבי:

בעמוד הפייסבוק של העירייה.

אתי ברייטברט:

זהו בסדר?

אמיר כוכבי:

על חשבון ההסדר של השידור באתר העירייה.
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אתי ברייטברט:

אוקיי אז אנחנו קצת משנים את הצעת ההחלטה ,וההצעה היא
תהיה כזאת ,מועצת העירייה מאשרת את ההצעה לצפייה
בישיב ות המועצה באמצעות שידור בעמוד הפייסבוק של
העירייה ,על חשבון ההסדר של השידור באתר העירייה.

משה חנוכה:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה ,כולם פה אחד?

יגאל שמעון:

מועצת העיר מה? אנחנו מועצת העיר צריכה להחליט זה הכול.

אמיר כוכבי:

נו אז מועצת העיר החלי טה.

יגאל שמעון:

לא ,את אמרת משהו אחר.

אמיר כוכבי:

מה?

אתי ברייטברט:

מאשרת את ההצעה.

יגאל שמעון:

מאשרת ,מועצת העיר מחליטה -

אתי ברייטברט:

מחליטה לאשר את ההצעה -

אמיר כוכבי:

מועצת העיר מחליטה.

אתי ברייטברט:

מחליטה לאשר אוקיי.

יגאל שמעון:

מועצת העיר מחל יטה לאשר שידור בפייסבוק של העירייה ,זה
מה ש -

אתי ברייטברט:

לאשר את ההצעה לצפייה בישיבות המועצה באמצעות שידור
בעמוד הפייסבוק של העירייה ,על חשבון ההסדר של השידור
באתר העירייה.

נאור שירי:

נהדר.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אנחנו לא צריכים לדבר יותר מידי ,מועצ ת העיר מחליטה לאשר
שידור ישיר של המועצה בפייסבוק ,זה הכול -

נאור שירי:

תודה.

יגאל שמעון:

לא צריך ...כלום.

אמיר כוכבי:

כי זה בא על חשבון השידור שמופיע באתר העירייה.

יגאל שמעון:

אבל אין החלטה לאשר בזה.

אמיר כוכבי:

בוודאי שיש.
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יגאל שמעון:

לא ,אין החלטה.

אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת?

יגאל שמעון:

מתי החלטה לשדר? זה החלטה שלך ,אתה תחליט.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא.

יגאל שמעון:

משה פה אחד.

נאור שירי:

פה אחד.

====================================================
הצבעה :פרסום ישיבות המועצה בפייסבוק לייב  -החל מישיבת מועצת העירייה הקרובה.
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :עדי פרילינג אנקורי ,חיים שאבי
החלטה מס' 68
מועצת העירייה מחליטה לאשר את ההצעה לצפייה בישיבות המועצה באמצעות שידור בעמוד
הפייסבוק של העירייה ע"ח ההסדר של השידור באתר העירייה.
====================================================
אמיר כוכבי:

שמח שהצבעת על החלטת המועצה ,תודה.

אתי ברייטברט:

הלאה נמשיך לסעיף הבא.

יפעת קריב:

תושבים כבר כותבים לי שזה יהיה...

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חברי המועצה משה חנוכה ,יפעת קריב -

אמיר כוכבי:

חברים אני רק מזכיר שיש עוד ישיבה אחרי זה.

אתי ברייטברט:

ואביבה גוטרמן  7.6.20הגדלת תקציב הניקיון .מצב ההזנחה
בהוד השרון ניכר בכל פינה ,כשרמת הניקיון ,פינוי האשפה,
הגזם ירדה משמעותית בחודשים האחרונים .כמות פניות
התושבים בעניין הולכת ועולה ,על כן נדרשת העירייה להחזיר
את סטנדרט הניקיון שהיה קיים בעיר על ידי השבת התקציבים
שנלקחו מאגף ש פ"ע .הצעת ההחלטה :מועצת העיר מורה לגזבר
העירייה להביא לישיבת המועצה הקרובה העברות מסעיף לסעיף
בתקציב העירייה  ,שיגדילו את תקציב ניקיון העיר לזה שהיה
לפני ההפחתה שלו בתקציב  . 2020באופן שיחזיר את סטנדרט
ניקיון העיר כפי שהיה בעבר.
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משה חנוכה:

טוב ,אני אנמק את ההצעה.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

את רוצה חצי חצי?

אביבה גוטרמן:

לא .אני מכסת מילים שלי כבר של הרבה שנים.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אתם רוצים להוריד את הנושא הזה מסדר היום?

יפעת קריב:

למה? למה?

נאור שירי:

כן ,ככה זה עובד.

משה חנוכה:

ככה זה עובד.

יפעת ק ריב:

יש לנו  10דקות לדבר.

משה חנוכה:

קודם כל צריך להגיד...

אמיר כוכבי:

כל כך הרבה שנים ,את ה  10 -דקות יש לך בכל מקרה 10 .דקות
יש לך בכל מקרה.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אתה בעד לדון או לא לדון?

אמיר כוכבי:

אנחנו נקיים דיון ,אנחנו נסיר את ההצעה מסדר היום.

משה חנוכה:

נסיר את ההצעה מסדר היום .אז אני עכשיו אנמק  10דקות.

אמיר כוכבי:

אבל אביבה ויפעת גם רצו.

משה חנוכה:

אז  5ו  , 5 -בסדר?

אמיר כוכבי:

אבל  10לחלק ל - 3 -

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,אני לא רוצה ויתרתי.

משה חנוכה:

טוב ,תראו אנחנו ישבנו בוועדת הכספים ובמועצ ת העיר שאישרה
את תקציב העירייה לשנה הקרובה ,והתרענו שהולכת להיות
ירידה בתקציב אגף שפ"ע .ירידה שהייתה מובהקת בתקציב
העירייה ,זה לא נעלם מעינינו ,בני אתה פיהקת עכשיו כמעט
בלעת אותי.

בנימין זיני:

אני בן אדם של לילה ,אל תדאג.

נאור שירי:

אתה פשוט מעייף אותו מ תיש אותו משה.

בנימין זיני:

לא.
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משה חנוכה:

בגדול הצבענו על העניין הזה ,כבר בישיבת המועצה דיברנו -

נאור שירי:

הראשון שזיהה.

משה חנוכה:

כן.

ארנון אברמוב:

לא ,הראשון שזיהה זה ביבי.

נאור שירי:

נכון.

משה חנוכה:

ההסבר שנתנו לנו בוועדת הכספים גם מחזיק התיק ג ם הגזבר
וגם מנהל אגף שפ"ע ,שבעצם אנחנו הולכים לתהליך של
התייעלות גם בפינוי האשפה ,גם בניקיון העיר ,והכסף שייחסך
לא יפגע בשירות שניתן לתושבים ,אלא מה שקרה בחודשים
האחרונים ,אנחנו רואים עלייה תלולה בדיווחים שאנחנו
מקבלים על פינוי אשפה ,פינוי גזם ,ניקיון העיר  ,ומי שמסתובב
ברחובות הוד השרון רואה שהעיר פחות נקייה מה לעשות .ואני
חושב שבמסגרת העברות מסעיף לסעיף שאנחנו מבצעים פה ובכל
ישיבת מועצה ,צריך לתקן את העיוות הזה שהיה מובנה בתקציב
העירייה בשנה הזאת ,ולהחזיר את הכסף ואת התקציב שהיה
לאגף שפ"ע שיפור פני העיר בש נה הקודמת ,להחזיר לעוד תקציב
שיהיה גם השנה ,כדי לאפשר לאנשי המקצוע ולמחזיק התיק
לתת את השירות הטוב והאיכותי שהיה לעיר שלנו בעניין הזה
של ניקיון העיר ופינוי האשפה .ברגע שיהיה לכם את היכולת
להתייעל ולהכניס את הכלים המתקדמים שאמרתם שתכניסו
והכול אין בעיה שבשנ ה הבאה תנסו שוב לקצץ את התקציב ,אבל
כרגע אנחנו מצביעים באופן ברור על פגיעה באיכות השירות
לתושבים במה שקשור לניקיון העיר ,ואת זה אנחנו באים לתקן
בהצעה הזאת שלנו .אני חושב שלא נכון יהיה להסיר אותה
מסדר היום ,אני חושב שכל מי שמסתובב וחי בעיר רואה את
המצב הלא טוב ברמת הניקיון שהגענו אליו ,וזה קודם כל
מתחיל בתקציב ,שמבטא סדרי עדיפויות .יפעת בבקשה.

יפעת קריב:

אז אני אתחיל ,אם אתה רוצה יש לך עוד כמה דקות .טוב ,האמת
היא שתראו לאורך כל הישיבה הזאת זרמנו עם הנושא של
קיצוצים בעקבות הקורונה ,קיצוצים בערבות הקורונה .אנ י
חושבת שהיו פה -

נאור שירי:

זה נקרא זרימה?

יפעת קריב:

שנייה ,הייתה פה תמיכה.
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אביבה גוטרמן:

זרימה לא שוטפת אבל זרימה.

רינה שבתאי:

תסתכלו על השעה ,מה זה זורם.

אביבה גוטרמן:

זה לא זרימה שוטפת ,אבל זרימה .כל אחד יש לו הגדרה לזרימה.

אמיר כוכבי:

זרמה עם הש עות.

רינה שבתאי:

יש לנו הגדרות שונות לנושא של זרימה.

יפעת קריב:

עכשיו מה השעה?

נאור שירי:

זורמת מה שנקרא.

אביבה גוטרמן:

אני רק מתחילה לחיות בשעות האלה.

(מדברים יחד)
ארנון אברמוב:

אביבה ,קחי בחשבון אני קם ב  5:15 -לעבודה.

משה חנוכה:

את ה תצא מפה לעבודה ישר.

יפעת קריב:

אז מה שרציתי לומר ,שבאמת בעקבות הקורונה צמצמנו הרבה
מאוד מתקציבים מסוימים פה בעיר ,על פעילויות שלא נעשו ,על
עמותות שלא פעלו ,על ארגונים שלא נתנו שירותים .לעומת זאת
בתקופת הקורונה כל תושבי העיר  , 100%פעם ראשונה נראה לי
אי פעם היו בבתים שלהם  ,יצרו הרבה יותר פסולת ,הרבה יותר
לכלוך ,לא תגברנו את איסוף פחי האשפה ,לא תגברנו את
הניקיון ,למרות שהיה הרבה יותר ,ועדיין יש הרבה יותר תושבים
בבתים שלהם ,הרבה יותר אנשים מה שנקרא הפחים הרבה יותר
מלאים ,ומעבר לזה למי שטיפה מסתובב ויוצא לצעידות או
הולך ,אין שום שיפור בחזות פני העיר .להיפך ,אני לא יודעת אם
בתקופה האחרונה אתם רואים את כמות הג'וקים ,זה פשוט
לצאת בערב להסתובב ,כמות ג'וקים מזעזעת .אם יוצאים
לצעידה אחרי  20:00 , 19:00בערב ממש מפחיד .כשמסתובבים
עדיין בפארקים בשבתות ,בתקופה האחרונה שאנשים חזרו
רואים א ת כל הזבל בחוץ ,והתמונות כל הזמן רצות ,הרחובות
לא יותר נקיים ,אין שום שיפור ,וכל הקיצוץ המשמעותי שעשינו
צריך דווקא לשפר את הניקיון .מה כן שאני חוזרת ואומרת,
אנחנו נכנסים ליולי אוגוסט שיש  100%כנראה של תושבים פה
בעיר ,יותר בפארקים ,יותר בגינות ,יותר בבתים ,יותר פחי זבל,
יותר זבל עירוני ,ולכן אני חושבת שחייבים דווקא בנושא הזה,
בלי קשר לזה שהאופוזיציה העלתה את זה ,לבוא ולהגיד הנה
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משהו הפוך .אנשים לא נוסעים לחו"ל ,אנשים מבלים פה ,חיים
פה ,הרחובות מגעילים .עכשיו נכון שאנחנו גוררים את זה כבר
הרבה שנים את הלכלוך .הייתה תקופה מאוד קשה ,אבל עכשיו
בקורונה ,צריך אחרי הקורונה בתקופות שאין טיסות אין יציאות
לחופשות ,לאסוף יותר פעמים את פחי הזבל ,לרוקן יותר את
הפחים הציבוריים ,להביא יותר טאטוא לרחובות לכבישים ,מה
כן שיש עוד הרבה מאוד אזורי בנייה שבונים בהם בעיר ,עם כל
האבק וכל הלכלוך ,לפחות אני גרה באזור שכולו נמצא עדיין
בתמ"א ,בלתי נסבל ,האבק ,הלכלוך ,הרחובות ,הפינוי .בואו
ניתן תגבור ,תגבור של אותם  25%שלקחנו מהעמותות או
מארגונים שלא פעלו ,בואו נעלה ב  25% -את תקציב הניקיון,
לאור זה שהרבה יותר תושבים ,הלא אתם יודעים שביולי
א וגוסט ,ביקשתי  10דקות עברו -
אמיר כוכבי:

אבל לפני רגע ביקשת -

יפעת קריב:

אני רוצה שנתגבר את התקצוב.

אמיר כוכבי:

אבל לפני רגע ביקשת והבהיר גם הגזבר ,שהכסף של התמיכות
שלא ניתן כרגע לא הולך -

יפעת קריב:

בוא ניקח את זה מתקציב תרבות.

אמיר כוכבי:

אמרת בוא נעבי ר מתקציב התמיכות.

יפעת קריב:

מה שלא נוצל ,הלא אמר שיש לנו עוד - ₪ 400,000

אמיר כוכבי:

אמרת בואו נעביר מתקציב התמיכות ,אני רק רוצה להסביר
שאמרנו שתקציב התמיכות נשאר כדי שנוכל לתת מענה אם
נצטרך בהמשך...

יפעת קריב:

אני מדייקת את זה בגלל השעה ,התכוונתי שכמו שהורדנו
לתמיכות בואו נחזק את הניקיון .בואו נחזק את זה .אתם לא
יכולים להתעלם מזה ש  100% -מתושבי העיר נמצאים בעיר .הלא
תמיד ביולי אוגוסט אנשים נוסעים ,מטיילים ,נמצאים ,יש הרבה
יותר זבל בפחי אשפה של כולם ,כולל של העירייה .יש הרבה
יותר זבל בכל מקום בעיר .צריך ל פנות יותר מהגינות ,לפנות
יותר מכל מקום .עכשיו תקשיבו התושבים מדברים על זה
וחייבים להתייחס לזה ,אי אפשר להתעלם מהנושא הזה.

משה חנוכה:

הנה עכשיו קיבלנו מעוד תושב שרושם "בעיה קשה בפינוי אשפה
במתחם  . 1200החברה מפנה ומתעמרת בתושבים ,גורמת לנזקים
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בשטח הבניינים ,נציגי העירייה שמגיעים משתפים פעולה כנגד
התושבים ,חרפה בשנה האחרונה".
ארנון אברמוב:

עכשיו קיבלת את זה?

יפעת קריב:

כן ,כן ,תסתכל.

נאור שירי:

...

משה חנוכה:

לא.

יפעת קריב:

ממש מתושב מ . 1200 -

נאור שירי:

הא יש קבוצה?

יפעת קריב:

כן.

אביבה גוטרמן:

 1200לא מ תביישים? משקיעים להן כל כך הרבה ,יש להם
תלונות?

יפעת קריב:

אנשים כותבים שהדגלים שנתלו בעיר זה לא במקום הניקיון,
שצריך שזה יהיה יפה יותר.

משה חנוכה:

אגב אתה יכול להיכנס ...זה פתוח לכולם.

נאור שירי:

כן?

יפעת קריב:

כן.

נאור שירי:

אם אני יכול לכתוב אני נכ נס.

יפעת קריב:

ברור.

משה חנוכה:

להכניס אותך?

יפעת קריב:

רק תגיב להם בזמן אמת .אתם רוצים להוסיף עוד על הניקיון?

משה חנוכה:

לא.

יפעת קריב:

אני חושבת שהאמירה מאוד ברורה ,ואנחנו נשמח לקבל
התייחסות ,ואי אפשר להתעלם מהנושא הזה .ויכול להיות שכבר
הגעתם לפתרון ולא הצגתם אותו .אבל אני מקווה שאנחנו מפנים
יותר מפחי האשפה גם בבתים ,גם בגינות ,גם במסגרות .אנחנו
מנקים יותר את הרחובות ,ואני רוצה לציין שגם בתקציב
העירייה שדיברנו עליו הזהרנו והתרענו והתנגדנו לנושא ,וגם
הצבענו נגד שקוצץ תקציב הניקיון של העיר.

משה חנוכה:

רינה מה את עושה?

רינה שבתאי:

מצלמת אתכם .להנציח את השעה.
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משה חנוכה:

אז תחכי ל  01:00 -בלילה למה את מצלמת עכשיו ,עוד מוקדם.

יפעת קריב:

אני אשמח -

רינה שבתאי:

שאלו אותי איפה הייתי ,שבעלי יאמין לי שישבתי בשולחן.

משה חנוכה:

שלא היית בדיסקוטק.

נאור שירי:

דיס קוטק זו היא.

אביבה גוטרמן:

איפה יש ללכת בקורונה.

יפעת קריב:

תושבים ממשיכים לשאול למה לא מפנים יותר זבל ,שהכול מאוד
מזוהם ומלוכלך .תושבים מ . 1200 -

משה חנוכה:

כן בבקשה -

יפעת קריב:

וזה נכון גם לשכונות אחרות בעיר.

משה חנוכה:

מחזיק התיק .בואו נגיד שהמצב בשר ת לא יותר טוב ב . 1200 -

יפעת קריב:

אנחנו מחכים לתשובה.

יוסי מתיתיהו:

אני אתחיל רגע נקודתית למה שדיברתם על  . 1200אנחנו גם
קיבלנו פניות לפני סדר גודל של חודש על תדירות הפינוי שם.
הלכנו בדקנו מה קורה שם ,האם באמת צריך להגביר את תדירות
הפינוי וניתן לנו המדד לה גביר את תדירות הפינוי ב  1200 -ככול
שנדרש ,אחרי שעשינו שם סיורים בכמה וכמה בניינים .נמצא
בבניין אחד שאכן אנחנו צריכים להגביר את התגבור ותגברנו
שמה .בשאר הבניינים עשינו סיור עם נציגי חברות האחזקה
ונציגים של הבניין ,והראינו להם שמדובר בדברים שקשורים
לאחזקה של הבניין.

יפעת קריב:

הנה תסתכל מה כותב עכשיו תושב מ . 1200 -

אמיר כוכבי:

יפעת תני לו לענות.

יפעת קריב:

בניין בן  18קומות מפנים את האשפה פעם בשבועיים.

אמיר כוכבי:

לא...

יפעת קריב:

מגדלים בעיר פעם בשבועיים.

יוסי מתיתיהו:

אני לא יודע לענות לך עכשיו על בניין מספר  4וזה ,אני יכול
להגיד לך שבדקנו את הבניינים שם ,אני יכול לבדוק גם את
הבניין הספציפי הזה .תדירות הפינוי שם היא אחת לשבועיים.
כשאתה בודק את זה למול המשקל שמפונה מכל בניין ,אתה
מוצא שאנחנו בסדר .כשאתה בודק את הבניינים ,אתה מוצא
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שחלק מהמערכות של הבניין חב רות האחזקה אומרות להם:
העירייה לא מפנה מספיק ,כי הם לא מסדרים את מיזוג האוויר,
הם לא מסדרים את הסוגרים של הדחסניות כמו שצריך .בניינים
שעברנו חברות האחזקה של הבניינים .בבניינים שעברנו אחד
אחד עברו נציגי מחלקת התברואה בניין בניין ב  1200 -ובדקו את
זה .נמצא בני ין אחד באמת ששמה אנחנו צריכים לתגבר
ותגברנו .יש לנו את המנדט -
יפעת קריב:

לא נראה לכם שעכשיו בתקופת הקורונה צריך לתגבר יותר?

יוסי מתיתיהו:

יש לנו את המנדט  ,כרגע ניתן למחלקת התברואה מנדט בהתאם
התקציב לתגבר איפה שצריך ,ומצאנו רק בניין אחד שצריך
לתגבר.

אמיר כוכבי:

סליחה ,יוסי מתיתיהו מנהל אגף שפ"ע למי שלא מכיר.

יוסי מתיתיהו:

בכל מקום שבו מצאנו שאנחנו צריכים לתגבר תגברנו .אני מדבר
על בניינים ב  1200 -של הדחסניות.

יפעת קריב:

קודם כל זה אמירה מאוד חשובה -

משה חנוכה:

אבל יוסי אם עכשיו נגיד לך שאנחנו נותנים לך את הכסף שהיה
לאגף שפ"ע בשנה שעברה ,אתה לא תרצה?

יפעת קריב:

לא ,הוא אומר שיש לו את המנדט לתגבר את פינוי האשפה ,זו
אמירה מאוד חשובה לתושבים ,שיש לאגף שפ"ע את המנדט
לתגבר פינוי אשפה -

יוסי מתיתיהו:

בכל מקום שצריך.

יפעת קריב:

בכל מקום שצריך .ברור שבקורונה צריך יותר.

יוסי מתיתיהו:

ועכשיו אני אעזור לך בשאלה.

יפעת קריב:

יש הרבה יותר תושבים בעיר בתקופה הזאת של השנה.

משה חנוכה:

נכון ,אבל ברמה ...אתה לא צריך עוד כסף?

יפעת קריב:

וביולי אוגוסט ועם החום והשרב צריך לפנות יותר.

יוסי מתיתיהו:

אני אענה לך.

יפעת קריב:

ג ם בבתים של כל אחד ואחד מכם.

יוסי מתיתיהו:

אני אענה לך ,בחלק מהשירותים של אגף שפ"ע ,גם אם מאוד
מאוד רצינו לתגבר ,מכיוון שהיה סגר ,בתקופת הקורונה שהיה
סגר ,הייתה לנו בעיה להביא את הפועלים .אנחנו מידי יום
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בדקנו מקסימום פועלים שהקבלנים יודעים להביא לנו ,גם הם
היו בסגר ,והיה קשה להביא אותם .זאת אומרת גם עם פועלי
הניקיון רציתי להביא יותר ,כי היה  100%תושבים בעיר,
הקבלנים לא ידעו לעשות את זה ,ולכן דווקא שם -
יפעת קריב:

והתושבים ב  1200 -כותבים שלא נערכו ביקורים כל השנה ושאתה
מטעה את התושבים.

אמיר כוכבי:

די יפעת אב ל אי אפשר -

יפעת קריב:

אמיתי נערכו ,אני רושמת להם שאתה אומר שנערכו ביקורים
בכל הבניינים ב . 1200 -

יוסי מתיתיהו:

בכל בניין שפנה אלינו נערכו הביקורים האלה כן.

יפעת קריב:

אוקיי ,כל בניין שפנה אליכם ,לא עשיתם את כל הבניינים.

נאור שירי:

מה זה ועדת חקירה?

יפעת קריב:

הם כותבים- ...

נאור שירי:

הוא בחקירה או בישיבת מועצה ..ברצינות.

יפעת קריב:

אבל דקה אבל כל בניין שפנה אליו.

ארנון אברמוב:

אל תענה ,אל תענה על שאלות כאלה ,מה אתה לא בחקירה
משטרתית .יש גבול.

מאיר חלוואני:

יפעת -

יפעת קריב:

בכל בניין שפנה אליו.

מאיר חלוואני:

רגע ,רגע ,אנחנו לא עושים עכשיו און ליין שאלות של תושבים.

יפעת קריב:

אבל הם שואלים.

מאיר חלוואני:

רגע -

יפעת קריב:

גם הם ערים.

מאיר חלוואני:

אבל רגע -

יוסי מתיתיהו:

תרכזי את כל השאלות -

מאיר חלוואני:

יוסי ,ניתן לך את כל הנתונים הטכניים לשאלות ש לך ,וגם בפועל
את הפעילות שנעשית .ואת גם נשמעת להוטה מאוד מזה שהוא
אמר שהוא קיבל את המנדט לתגבר.

יפעת קריב:

ברור ,אני מודיעה את זה עכשיו לכל העיר
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מאיר חלוואני:

רגע ,כל שאר השאלות הנוספות של התושבים ,בואי דברי איתי.
קודם כל תני לו לסיים את הסקירה -

משה חנו כה:

אבל מאיר שוב אנחנו חוזרים לנקודה -

מאיר חלוואני:

רק לו .ואני רוצה להגיד לך גם משהו -

יוסי מתיתיהו:

מאיר ,אבל אני לא אמרתי כל העיר ,אני דיברתי על הדחסניות
ב . 1200 -

מאיר חלוואני:

אתה לא אבל לעניין שכשאתה הערת את תשומת ליבנו לעניין של
ההתייעלות ב  5.6 -מיליו ן  ₪בתקציב ,אמר ראש העירייה וגם
אני ,שבהתאם להתקדמות של הקושי אם יהיה קושי ,נדע לתקצב
את זה בהתאם למה שקורה -

משה חנוכה:

אבל יש קושי.

מאיר חלוואני:

לא ,אני רוצה להסביר לך עוד משהו .אני לא יודע מי כותב לך
ו מ איפה ,אבל בתקופת הקורונה -

יפעת קריב:

תושבי . 1200

מאיר חלוואני:

רגע ,רגע ,בתקופת הקורונה באמת בגלל שאנשים היו בבית,
יצאה כמות פסולת ,לא אשפה ,אשפה גם כן גדלה ,אבל עמדנו
בכל מה שקשור בפרמטרים של איסוף האשפה .אבל כל מה
שקשור בפסולת שהיא גושית או מעורבת מחוץ לפחי האשפה,
באמת הייתה מה שנקרא כמות שלא תוכננה ברמה הזו ,כי אף
אחד לא ידע להתנהג בזמן קורונה .לא מאשים את הקורונה ,אבל
אנחנו נדע להתייעל בעקבות זה .אגב כל התהליכים באגף הם
ברמת התייעלות בלי קשר גם לכסף ,כי מה שיוסי עושה -

משה חנוכה:

מאיר ,אתה לא צריך את הכסף הזה?

מאיר חלוואני:

רגע ,רגע -

משה חנוכה:

בכ נות.

מאיר חלוואני:

רק רגע ,לא אמרתי שלא -

נאור שירי:

עוד כסף זה תמיד טוב.

מאיר חלוואני:

אנחנו רק באמצע יוני.

נאור שירי:

זה תמיד טוב.

מאיר חלוואני:

אנחנו רק באמצע יוני ,זה לא שמחר הכסף ...משה ,אתה חשוב
לך התשובה?
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משה חנוכה:

כן.

מאיר חלוואני:

אמרתי שאנ חנו רק באמצע יוני ,זה לא שנגמר הכסף לנקות -

משה חנוכה:

אבל מרגישים שהעיר פחות נקייה.

מאיר חלוואני:

אז אני לא יודע כמה אתה מסתובב בעיר ,ואני לא יודע איזה
רמת שירות מקבלים האנשים ברחוב השחר ,תשאל מישהי שגרה
איתך ,זה אחד .ואת גבירתי יפעת ,אני רוצה להגיד לך ע וד משהו
בבקשה ,תסתכלי אליי בבקשה.

יפעת קריב:

לא ,אני כותבת להם -

אביבה גוטרמן:

אבל הוא מדבר אליך.

מאיר חלוואני:

כשאת אומרת לי שהעיר מגעילה ,אני מתבייש.

יפעת קריב:

מלוכלכת.

מאיר חלוואני:

לא ,אמרת מ געילה גם ,את רוצה את הפרוטוקול?

יפעת קריב:

הג'וקים ,אני מתה מהג'וקים.

מאיר חלוואני:

אני פשוט מתבייש.

יפעת קריב:

אני צועדת בלילות ,גמורה מזה.

מאיר חלוואני:

את יודעת למה אני מתבייש? כי העיר נקייה ,אולי לא מספיק,
רק אל תגידי על העיר שאת גרה בה ומחנכת בה את ילדיך
מגעילה.

יפעת קריב:

מבחינת לכלוך צריך לנקות אותה יותר.

מאיר חלוואני:

היא לא מגעילה.

יפעת קריב:

לכלוך -

מאיר חלוואני:

וזה שאת גרה מול תמ"א של  4בניינים -

יפעת קריב:

שלא נגמר ,צריך לנקות שם יותר.

מאיר חלוואני:

מה זה לא נגמר ,אני בונה את התמ"א?

יפעת קריב:

לא.

מאיר חלוואני:

אם יש לך קושי נקודתי תציפי או תו.

יפעת קריב:

צריך לנקות יותר.

מאיר חלוואני:

את תקריאי לנו הודעות -

יפעת קריב:

אני לא היחידה שגרה מול תמ"א.
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מאיר חלוואני:

רגע ,אני לא סיימתי -

יפעת קריב:

יש עוד אזורי בנייה בעיר.

מאיר חלוואני:

יש בניין  1או  2ב  , 1200 -אגב שהיא לטעמי אחד מהשכונות
המתוחז קות בעיר ,שלהעביר אשפה מפיר האשפה לדחסנית
עצמה ,זה נוסע על מסוע ,וכשזה נוסע על מסוע זה בחיים לא
מקבל את כל תהליך הטיפול הרגיל כשאת שולחת מתוך הפיר
לתוך הדחסנית .דבר נוסף שיוסי לא הזכיר ,זה שאת הפיר הזה
צריך לנקות על פי תהליך האחזקה ,והוא לא קורה ,ואז אנחנו
אשמים כי זה קל יותר להאשים אותנו.

יפעת קריב:

תיתנו הדרכה לבניינים.

מאיר חלוואני:

אבל זה בסדר ,רגע ,רגע ,תני לענות -

יוסי מתיתיהו:

נתנו ,בבניינים שהיינו בוצעה ההדרכה הזאת.

מאיר חלוואני:

בבקשה .אז כל מה שאני רק אומר לך ,עדיין אני אומר לך
שבפועל לא היו בכ ל הבניינים כי הלכו רק לאיפה שבנו שיש
בעיה .יכול להיות שצריך לעשות איזה שהוא תהליך מיפוי
מסודר ,כי גם הקמת הבניינים עצמם בכל תהליך הטיפול באשפה
לא היה כל כך מדויק ומסודר .וכמו בעוד הרבה דברים אחרים.

יפעת קריב:

זה הזמן.

מאיר חלוואני:

מה זה הזמן?

יפעת קריב :

זה הזמן בעיקר בקורונה -

מאיר חלוואני:

מי שפונה מקבל .ורמת השירות היא מאוד גבוהה ,ורמת ההבנה
של האגף והטיפול בדברים היא מאוד גבוהה ,ועדיין יש מה
לעשות.

יפעת קריב:

אבל מאיר אם תושבים מתלוננים אז בואו תתנו מענה ואם צריך
להדריך ב - 1200 -

מאיר חלוואני:

יש לך תושב שמתלונן ולא מקבל מענה?

יפעת קריב:

בטח ,כן.

מאיר חלוואני:

תעבירי לנו.

משה חנוכה:

אבל מאיר זה לא עניין פרטני ,זה עניין מדיניות.

יפעת קריב:

מלא זה לא נושא שאנחנו העלינו אותו.

מאיר חלוואני:

אתם דיברתם על  , 1200אז אני מסביר לכם -
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(מדברים יחד)
רן יקיר:

התושבים כולם מתלוננים ,אז יש כאלה שמתלוננים ויש כאלה
שאומרים שישתפר -

משה חנוכה:

רן אתה מפה בעיר? איפה אתה חי?

רן יקיר:

אני חי בעיר בדיוק כמוך.

משה חנוכה:

אז תצא לרחוב ותראה שהעיר לא נקייה.

רן יקיר:

די נו באמת ,תפסיק עם השטויות -

משה חנוכה:

זה לא הסטנד רט שהתרגלנו אליו.

רן יקיר:

תפסיק עם השטויות -

נאור שירי:

מה? מה? מה?

משה חנוכה:

זה לא הסטנדרט שהתרגלנו אליו.

רן יקיר:

אני מאוד מקווה שזה לא הסטנדרט שהתרגלת אליו ,...כי אני
מאוד הייתי מאוכזב אז.

משה חנוכה:

אז היום אנשים אחרים מאוכזבים.

נדב דואני:

התרגל נו לסטנדרט נמוך ,זו הבעיה.

נאור שירי:

מדובר ברציפות שלטונית.

אמיר כוכבי:

בואו נוסיף לזה גם את -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

אני פשוט קשה היה לי לקבל את זה שהוא נאור.

נאור שירי:

יותר נאור או יותר מאור.

אביבה גוטרמן:

קשה לי ,קשה לי ,זה משהו פסיכולוגי .נאו ר ,קשה היה לי.

אמיר כוכבי:

בואו נוסיף לסיפור הזה  2פרמטרים נוספים .אחד בשנה וחצי
האחרונות ומאוחר יותר הלילה ,העירייה הזאת הפחיתה ארנונה
 3פעמים.

יפעת קריב:

היא לא הפחיתה ,היא לא העלתה את הטייס האוטומטי ,זה 2
דברים שונים.

אמיר כוכבי:

את מוזמנת לקרוא -

אר נון אברמוב:

זה הפחתה.

יפעת קריב:

זה לא להעלות את הטייס האוטומטי.
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ארנון אברמוב:

אבל זה הפחתה.

יפעת קריב:

זה לא להעלות את הטייס האוטומטי ,זה לא הפחתה ,זה 2
פעולות שונות.

אמיר כוכבי:

את יכולה להתווכח כמה שאת רוצה ,אבל גם משרד הפנים
מתייחס לזה כהפחתה ,ולכן צריך לקבל את אישורו לדבר הזה.
זה טייס אוטומטי ,כי העירייה לא אמורה לגעת בזה .העירייה
הזאת בחרה להפחית אותו.

יפעת קריב:

ראשון לציון הפחיתה ...לטייס האוטומטי.

אמיר כוכבי:

הדבר הזה בסופו של דבר יש לו משמעות של כ  10 -מיליון ₪
בבסיס התקציב ,זה אחד.

אביבה גוט רמן:

נכון ,במה פוגעים? בשירותים ,אני אמרתי לך את זה.

אמיר כוכבי:

שנייה ,שנייה -

אביבה גוטרמן:

למה אתה מוריד?

אמיר כוכבי:

שנייה ,מעבר לזה -

אביבה גוטרמן:

לא אמרתי? נכון אמרתי.

אמיר כוכבי:

מעבר לזה -

משה חנוכה:

את התרעת אביבה.

אמיר כוכבי:

אני אגיד שהסיפו ר של הקורונה בהחלט יצר אתגרים חדשים,
צריך לזכור שאגף שפ"ע למעט התפקידים הרגילים שהוא ביצע
במהלך התקופה ,ושמר על הסטנדרט כמה שניתן אל מול
החוסרים של כוח האדם שהיו ,לאגף שפ"ע גם היה תפקיד חשוב
בכל הנושא של החירום .אגב הצבעתם על העברות תקציביות גם
לטובת העניי נים האלה ,הנושא של פינוי אשפה ,של תחזוקת
העיר ,של פרויקטים שקורים מחידוש דרך מגדיאל ועד פרויקט
גינות שעכשיו קורם עור וגידים ,גם הדברים האלה יוצאים
מתקציב ,שבסופו של דבר כמו שאמרתם ,אמרתם בצדק הוא
תעדוף .והתעדוף של הנהלת העירייה הוא כזה שמעודדת אגף
שפ"ע גם את ראש האגף ,וגם את מחזיק התיק ,ובוודאי את
העובדות והעובדים ,לבצע בקרה הדוקה יותר גם על הספקים ,גם
על נותני השירותים ,וגם להתמודד עם אמירות שבעבר אולי היה
קל להגיד זה העירייה ,זה העירייה ,אבל כשבאים ובודקים ,אני
אתן דוגמא את ההצפות דווקא .כשהיו הצפות היו כ מה בניינים
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שהחניונים שלהם הוצפו ,ואנחנו הגענו ובדקנו ,וראינו
שהמשאבות של הבניינים עצמם פשוט לא עבדו ,ולא הצליחו לא
רק לא להתמודד עם כמות המים ,אלא אפילו לא להתחיל לפנות
אותה .בסופו של דבר יש גם אחריות לתחזוקה של מבנים ,אנחנו
אמרנו בישיבת תקציב והדבר הזה קו רה ,יש רזרבה תקציבית
שאנחנו מחויבים לשמור ,ככול שתקציב העירייה ינוצל בצורה
מספקת ,מהרזרבה הזאת וככול שמתקדמים עם החודשים,
יועברו תקציבים נוספים ,כשהתעדוף אמרנו אז ואנחנו חוזרים
עליו גם היום ,הוא אגף שפ"ע .אז בזאת סיכמנו את זה.
אתי ברייטברט:

אנחנו מסירים א ת ההצעה מסדר היום ,אני מעלה להצבעה מי
בעד להסיר את ההצעה -

משה חנוכה:

לא מי בעד ,מי נגד להעלות את ההצעה לסדר היום.

אמיר כוכבי:

לא ,זה מי בעד להסיר.

אתי ברייטברט:

מי בעד להסיר ומי נגד ההסרה.

משה חנוכה:

 ...בעד ההסרה ,אמיר תפסיק כבר.

מאיר חלוואני:

תודה יוסי.

משה חנוכה:

במשך  15שנה -

ארנון אברמוב:

הסרנו את כל ההצעות.

אתי ברייטברט:

מי בעד שלא לכלול ,זה אותו דבר ,זה אותו דבר.

נאור שירי:

את כל ההצעות הסרנו...

אתי ברייטברט:

מי בעד להסיר -

משה חנוכה:

מי בעד שלא לכלול את ההצעה.

יפעת קריב:

אני רק רוצה -

אתי ברייטברט:

אמרנו את זה פעם שעברה -

נאור שירי:

להוריד מסדר היום ,שלא לדון.

אתי ברייטברט:

בסדר ,אז מי בעד להסיר מסדר היום.

יפעת קריב:

אתי רק לדייק ,אתם בעצם מסירים מסדר היום את ההצעה של
לתגבר את תקציב הניקיון של העיר.

נאור שירי:

לא ,לא -

יפעת קריב:

כן ,שי היה ברור על מה אתם מצביעים ,אנחנו מצביעים נגד
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תגבור תקציב הניקיון -
אתי ברייטברט:

יפעת ,יש פה הצעה לסדר עם החלטה -

יפעת קריב:

על זה אתם מצביעים ,שימו לב מה ההצעה.

אתי ברייטברט:

אנחנו מסירים את ההצעה לסדר -

יפעת קריב:

אני מציעה לא להסיר את ההצעה ,ולהגיד שמתג ברים בדרך
אחרת

אמיר כוכבי:

יפעת אני מקבל את האמירה הזאת שלך ,אנחנו יכולים להגיד
את זה ככה ,בדיוק כמו שאנחנו יכולים להגיד שאת הצבעת נגד
חלוקת תמיכות לעמותות העיר ,תודה.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

הצבעת נגד התמיכות לעמותות בעיר.

אתי ברייטברט:

מי בעד?

יפעת קריב:

נגד קיצוץ ב . 25% -

אמיר כוכבי:

הצבעת נגד חלוקת תמיכות לעמותות בעיר.

אתי ברייטברט:

אנחנו מבקשים להסיר את ההצעה מסדר -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

על זה הייתה ההצבעה ,קיצוץ של . 25%

אמיר כוכבי:

 ...וגם עכשיו אנחנו מזדכים -

אתי ברייטברט:

די ,אנחנו מסירים א ת ההצעה לסדר מסדר היום ,מי בעד
ההסרה? אמיר ,מאיר ,רן ,רינה ,יגאל ,אביבה? לא?

נדב דואני:

זה הצבעה שלה.

אתי ברייטברט:

לא יודעת מה היא החליטה לעשות .כנרת ,עדי ,נדב ,נאור ,יעל,
ארנון .מי נגד?

משה חנוכה:

מי בעד להשאיר את הנושא בסדר היום?

אתי ברייטברט:

אביבה  ,יפעת ומשה חנוכה.
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====================================================
הצבעה :הסרת הנושא מסדר היום  -הגדלת תקציב הניקיון
 11בעד :
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב
 3נגד :יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,משה חנוכה
לא נכחו בהצבעה :עדי פרילינג אנקורי ,חיים שאבי
החלטה מס' 69/20
מועצת העירייה מסירה את ההצעה מסדר היום
====================================================
משה חנוכה:

כן ,אז אתם בעצם הצבעתם נגד להוריד את תקציב הניקיון.

נאור שירי:

נגד הצעה פופוליסטית.

יפעת קריב:

פופוליסטית לנקות את העיר בתקופת קורונה.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

התושבים כותבים לכם לצאת לרחוב ולראות מה קורה שם.

אתי ברייטברט:

אנחנו ממשיכים להצעה לסדר הבאה ואחרונה לישיבה זו.

משה ח נוכה:

נדב אתה מחלק את הציונים?

נדב דואני:

אני אומר תודה.

משה חנוכה:

תודה.

אתי ברייטברט:

תכנית למאבק באלימות נגד נשים .הצעת ההחלטה :העירייה
תפעל לגיבוש תכנית למאבק באלימות נגד נשים  ,שתוגש לאישור
המועצה בישיבת המועצה הקרובה.

יפעת קריב:

טוב ,זה כמובן מתכת ב עם כל ההצעות לסדר -

נדב דואני:

משה חנוכה.

משה חנוכה:

לא ,זה שלושתנו.

נדב דואני:

משה חנוכה רשום.

יפעת קריב:

אבל זה שלי גם.

אמיר כוכבי:

משה חנוכה.

משה חנוכה:

לא ,זה שלושתנו ,זה שלושתנו .זה היה רעיון שלי...

נדב דואני:

אתה מוריד מסדר היום?

יפעת קריב:

מה פתאום.
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משה חנוכה:

אני החלטתי שזה אני יפעת ואביבה.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

בואו רבותיי זה נושא רציני.

נדב דואני:

אז תפעיל את המיקרופון ותתייחס לזה ברצינות.

משה חנוכה:

המיקרופון פועל .טוב אז ככה ,אני מבקש  10דקות...

נדב דואני:

בבקשה.

משה חנוכה:

טוב חברים -

אמיר כוכבי:

מצד שני משה חתום על יותר מידי הצעות לסדר ,אז אולי זה לא
קביל.

משה חנוכה:

אז אתה רוצה לא לדון בזה? גם את הנושא הזה אתם מסירים
מסדר היום?

ארנון אברמוב:

אולי שלושתנו.

אמיר כוכבי:

כן .מאחר והייתה פה כפילות ,והגשתם גם שאילתה וגם הצעה
לסד ר -

יפעת קריב:

אבל אני הגשתי שאילתה ,הוא הגיש הצעה לסדר בשני נושאים
שונים.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,אני אומר ומאחר והייתה כפילות בעניין -

אביבה גוטרמן:

אבל התשובה היא הייתה...

יפעת קריב:

לא ,לא ,זה לא בדיוק אותו דבר.

משה חנוכה:

אני לא מצליח לשמוע אותו ,הוא מדבר נורא חלש.

רן יקיר:

לא ,יפעת מדברת נורא חזק.

יפעת קריב:

אני מאוד ערנית בשעות האלה ,חכו זה רק התחיל.

נאור שירי:

כל אחד פה הוא באמת ...מאוד רציני .הוא רק מתחיל את היום.
הוא נהיה תוסס.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

נאור ,נאור ,מכיוון שאנחנו הכי רציניים בת קופה האחרונה.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

זה ערב הכי משעשע ,ויש גם פיצות אז בכלל.

נדב דואני:

יאללה משה כן ,תסביר לנו.
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משה חנוכה:

אבל ראש העיר רוצה להגיד משהו.

יפעת קריב:

לא ,לא ,משה תדבר .קח את הזמן שלך.

אמיר כוכבי:

אני מנסה להגיד שמאחר ויש כאן כפילות ,ו התקבלה תשובה
מפורטת לשאילתה ,האם אתם עדיין מרגישים צורך -

יפעת קריב:

כן.

אמיר כוכבי:

לקיים על זה דיון ,כדי...

משה חנוכה:

כן בהחלט .טוב חברים ,למרות השעה המאוחרת -

יפעת קריב:

הנושא חשוב.

משה חנוכה:

זה נושא מאוד מאוד חשוב -

אביבה גוטרמן:

אבל דיברנו על זה ב חייאת.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

אבל די באמת משה ,דיברנו על זה.

נדב דואני:

משה אתה רוצה להעביר את זה לישיבה הבאה?

אביבה גוטרמן:

מה ימציאו לך עכשיו תשוב ה חדש ה ? מה? יביאו נתונים חדשים.

נדב דואני:

משה ,אתה רוצה לדחות את זה לישיבה הבאה?

יפעת קריב:

לא ,ל א .לא ,אל תסכים.

אביבה גוטרמן:

אני אומרת לכם זה דיכוי מעמד הנשים פה עכשיו.

יפעת קריב:

תקשיבו ,אני אהיה עכשיו מאוד רצינית ,זה מאוד פשוט ,אז
בואו תגידו שמגישים לנו תכנית בנושא הזה שנוכל לראות אותה.
העירייה תפעל לגיבוש תכנית במאבק באלימות נגד נשים.

כנרת א .כהן:

אבל אם היית מקשיבה לתשובה בתחילת הערב ,היית שומעת
אותה -

משה חנוכה:

אני אגיד לכם מה ההבדל .עכשיו ברצינות.

אביבה גוטרמן:

רגע ,רגע ,מה ההבדל?

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

בשאילתה בתחילת הערב -

כנרת א .כהן:

די באמת.

משה חנוכה:

שאלנו מה הכוונות של העירייה  .וכאן הבקשה שלנו היא פשוטה.
אנחנו רוצים שהעירייה תגבש תכנית רב מחלקתית -
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כנרת א .כהן:

אני כבר לא יותר ממה להתאכזב קודם.

מאיר חלוואני:

תגיד ,מה זה אנחנו רוצים ,אתה לא יכול אנחנו מבקשים? קצת
כבוד.

משה חנוכה:

אנחנו מבקשים שהעירייה תציג לישיבת המועצה -

עדי ברמוחה:

אתה יכול לבקש...

כנרת א .כהן:

מה קורה לך ,תאטרון בובות פה היום .לא ,אי אפשר לסיים,
קיבלת תשובה בתחילת הערב.

משה חנוכה:

אני לא רוצה תשובה ,אני רוצה שיעשו תכנית.

כנרת א .כהן:

משעמם לכם?

יפעת קריב:

אני רק אציין -

משה חנוכה:

אמיר ,אמיר ,אמיר ,זה הז מן שלי...

יפעת קריב:

משה אני רק רוצה לציין שתושבים מנווה נאמן שואלים למה
התייחסנו רק ל  , 1200 -אני מתנצלת.

נאור שירי:

את מבינה -

יפעת קריב:

אני פשוט עייפה ,תושבים מנווה נאמן שואלים למה התייחסנו
רק ל . 1200 -

משה חנוכה:

אמיר בוא תנהל את הדיון.

כנרת א .כהן:

ת וכלי להפעיל את קבוצת תפוזינה.

אמיר כוכבי:

אני לא מתערב באיך האופוזיציה מבזבזת את הזמן שלה.

משה חנוכה:

לא ,אבל בוא ננהל את הדיון.

יפעת קריב:

אני רצינית ,אני פשוט עייפה .אמיר ,תושבים שואלים אם אפשר
לקבל התייחסות בנושא הניקיון גם לנווה נאמן לא רק ל . 1200 -

משה חנוכה:

בסדר ,סיימנו את הנושא.

יפעת קריב:

אמיתי אבל ,אנשים שואלים ,אז אולי אפשר להתייחס.

מאיר חלוואני:

רק אני אענה לך ,אני אענה לך .גבירתי חברת המועצה -

יפעת קריב:

מבקשים תשובה...

מאיר חלוואני:

בשבוע או לפני שבועיים היינו אצלך בשכונה עם מנהל האגף
הסת ובבנו ,איתך אני מדבר.

אביבה גוטרמן:

אני הסתובבתי -
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מאיר חלוואני:

את שבעת רצון?

אביבה גוטרמן:

אני הסתובבתי -

יפעת קריב:

לא.

מאיר חלוואני:

רק רגע ,היא גרה בנווה נאמן ,תני לה לענות.

אביבה גוטרמן:

אני הזמנתי ואני מסתובבת ,ואני משתדלת לדאוג לשכונה.

מאיר חל וואני:

ואת שבעת רצון יותר? יש הקשבה?

אביבה גוטרמן:

יש יותר הקשבה ,אבל יש הרבה בעיות .אבל זה יש הצעה לסדר
על שיפוץ השכונות.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

אבל היא עונה לך.

אביבה גוטרמן:

די אני עייפה ,נענה להם -

מאיר חלוואני:

עשית לה כאב ראש דאח מוחרי ,תגידי לה.

אביבה גוטרמן:

יש לנו בהצעה לסדר על השכונות ,ניתן להם תשובה.

משה חנוכה:

טוב אני מבקש רגע -

יגאל שמעון:

משה ,משה -

משה חנוכה:

רגע יגאל ,יגאל -

יגאל שמעון:

משה ,זה צריך להיות בדיון בוועדה ,לא במועצה ,שהוועדה תביא
המלצות למועצת העיר -

משה חנוכה:

זה מה שא ני רוצה.

יגאל שמעון:

אני לא חושב שאנחנו צריכים לקיים דיון -

משה חנוכה:

אבל יגאל אני רוצה רק  10דקות או  5דקות -

יגאל שמעון:

אין בעיה ,אבל בוא נעביר את זה לוועדה.

משה חנוכה:

אז בואו ,בשאילתה שהגשנו בנושא המלחמה באלימות נגד נשים
בתחילת הישיבה הזאת ,ציינתם את הפעולות החשובות שאתם
עושים .אני מבין שכנרת מובילה את התחום הזה מטעם חברות
המועצה ,ואני שמח על כך .אבל אנחנו לא יכולים להתעלם
מהמצב שהאלימות גואה נגד נשים בישראל .אני מניח שזה לא
פוסח -

כנרת א .כהן:

יפעת ,למה את לא מקשיבה ,זה כל כך חשוב לך.
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יפעת קריב:

א ני רוצה שתענה לנווה נאמן.

כנרת א .כהן:

את הגשת את זה ,אז בואי תקשיבי שלא נצטרך עוד פעם לחזור

אביבה גוטרמן:

שום דבר לא יתוקן היום ,אז נדבר איתם מחר.

כנרת א .כהן:

שלא נצטרך לענות גם מחר בבוקר עוד פעם.

יפעת קריב:

עד שתהיה תכנית.

משה חנוכה:

אני אומר בסופו של דבר -

כנרת א .כהן:

לא חיכינו לכם כדי שתהיה תכנית.

יפעת קריב:

תציגו אותה ,אז מה הבעיה?

משה חנוכה:

בנות רגע ,תנו לי רגע -

כנרת א .כהן:

נצטרך להציג לך ,נציג לך הכול.

יפעת קריב:

לא לי ,לתושבים.

כנרת א .כהן:

נשלח גם לקבוצת תפוזינה.

נאור שירי:

מה זה בנו ת תנו לי לדבר? זו אמירה -

משה חנוכה:

היא קראה לנו רגע נשמה ,אז בוא.

נאור שירי:

בסדר נשמה זה -

(מדברים יחד)
כנרת א .כהן:

אני אומרת לך שאני אשלח לך גם לקבוצה.

אמיר כוכבי:

נשמה זה כינוי חיבה.

כנרת א .כהן:

בשיא הרצינות.

אמיר כוכבי:

בנות זה כינוי מקטין.

יפ עת קריב:

עוד ועוד תושבים מצטרפים כל רגע.

כנרת א .כהן:

אני שמחה בשבילך.

משה חנוכה:

חברים בקיצור ,אני חושב שצריך לייצר תכנית רב מחלקתית -

יפעת קריב:

רב שנתית.

משה חנוכה:

שיהיו שותפים אליה גם מחלקת החינוך -

אמיר כוכבי:

חברים ביציע אני מבקש שקט.

משה חנוכה:

נדב ,נדב ,גם מחלקת החינוך ,גם מחלקת הרווחה ,כל המחלקות
הרלוונטיות ,זה ביחד .אין לי בעיה שזה גם יגיע לוועדה לקידום
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מעמד האישה ,ואחר כך תביאו אותה למועצה ,כדי שבאמת
אנחנו נוכל להתייחס לסוגיה הכואבת הזו .ששוב לא פסחה גם
על העיר שלנו .זה בגדול ,זה לא סותר את השאילתה ,אני בעד
השאילתה ,ואני מציע שנעביר את זה לוועדה ,ולהביא את זה
למועצה אחרי שהוועדה תדון ביחד עם אנשי המקצוע .אני מניח
שלא תתנגדו כמובן.
כנרת א .כהן:

אז אני רוצה לענות לך .אני חושבת שענינו על זה בתחילת הערב,
יפעת את איתנו?

יפעת קריב:

לגמרי.

כנרת א  .כהן:

תעזבי את הקבוצה לרגע ,תחזרי אליה אחרי זה.

יפעת קריב:

לא ,זה מדהים איזה אנרגיות.

כנרת א .כהן:

שתוכלי להקשיב.

יפעת קריב:

כן.

כנרת א .כהן:

אני חושבת שענינו על השאלה הזאת בתחילת הערב ,אני אענה
שוב .אני רוצה להגיד שבעיר הזאת ,אני לא יודעת מי יודע ,כי
אני יודעת שיש הרבה תושבים שלא יודעים ,יש לנו פה מרכז
שפועל למניעת אלימות במשפחה ,עושה דברים מדהימים .אני
מזמינה אתכם להיכנס להתרשם ,זה נמצא בבית רנ " י .מתוקצב
בקרוב ל  1.5 -מיליון  ,₪אני לא מדברת כבר על העובדות
הסוציאליות בבית רנ"י עושה עבודת קודש .פועל לאור ך כל
השנה ,לא רק כשקורה מקרה כזה או אחר .מטפל ,נכנס לבתי
הספר עם תכניות שונות ,זה מעבר למרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה
מינית ,שנכנס לבתי הספר ועושה עבודה ,עשה עבודה נהדרת
בשנה הקודמת ,השנה אנחנו רוצים שהם ייכנסו ליסודי ,עד
עכשיו הם עבדו עם החטיבות .מעבר לזה -

מ שה חנוכה:

אבל למה ,את נגד תכנית -

כנרת א .כהן:

שנייה רגע ,אבל אני באה לענות לך ,עוד פעם את נגד?

משה חנוכה:

אנחנו רוצים תכנית.

כנרת א .כהן:

אבל אני הולכת לענות לך.

משה חנוכה:

אוקיי.

כנרת א .כהן:

אתה רוצה תשובה?

משה חנוכה:

אני רוצה תכנית ,אני מבקש שתגיד י לנו -
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כנרת א .כהן:

אז אני עכשיו עונה לך.

משה חנוכה:

אני מקבלת את ההצעה ונותנים לזה בוועדה.

כנרת א .כהן:

לא ,אני לא מקבלת את ההצעה ,אני עכשיו רוצה לענות לך .את
מקשיבה?

יפעת קריב:

כן.

כנרת א .כהן:

אוקיי ,אנחנו נפגשנו בין היתר הפגישות שעשינו עם איגוד
נב חרות הציבור ,מייצג אותך מייצג את כולנו .הם מקדמים
אמנה לשוויון מגדרי ,במסגרת האמנה הם גם מציגים תכנית
שהעירייה לוקחת בוחנת מאמצת ,ובאמת עובדת לפי התוכנית
הזאתי .יש לה כל מיני פרמטרים שצריך לבדוק ,לקבל נתונים
ובהתאם לזה לצאת לדרך .זה אחד הדברים שאנחנו מקדמי ם ,לא
חיכינו שתבואו ותגידו לנו להכין תכנית ,אנחנו כבר פועלים
להכנת התוכנית ,ואני מקווה שבקרוב תיכנס גם יועצת ראש
העיר למעמד האישה ,תיקלט מישהו לתפקיד ,ואז אנחנו נוכל
להוביל את התהליך הזה .זהו ,אתה רוצה להוסיף משהו?

אמיר כוכבי:

כן אני אשמח ,אני אגיד שמאכזב אותי שבהצעות לסדר מהסוג
הזה אתם מנסים לייצר איזה תובחן ,תוגש ,אני מזכיר לכם אתם
חברות וחברי מועצת עיר ,ושאתם לצורך העניין באופוזיציה ,לא
אומר שאתם לא יכולים להיות חלק מהתהליכים האלה ,יש ועדה
קיימת עובדת ,מכינה תכניות עבודה ,אפשר להצטרף ,אפשר
להציע הצעות ,אפשר להביא רעיונות ממקומות אחרים ,לא
צריכים להיות בשיח שהוא כל הזמן שיח לעומתי בטח לא
בדברים חשובים.

משה חנוכה:

זו הזירה שלנו אמיר.

אמיר כוכבי:

הזירה שלך קיימת גם בוועדות ,אתה יכול לבוא -

משה חנוכה:

לא ,אבל כאן הציבור רואה מקשיב ,יש גם משמעות לאמירות
דקל רטיביות של העירייה סביב השולחן הזה במליאות -

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,אמירות דקלרטיביות יש מספיק וזה בסדר ,ועדיין אני
אומר כאן כאנשים שיש להם מה לתרום ,אני מאמין שיש לכם
מה לתרום ,אתם מוזמנים ומוזמנות להיות חלק מהעבודה
שנעשית גם בוועדות וגם באמצעים אחרים .ואנ י חושב
שההתמודדות שלנו ,לא יודע מי זוכר שבעצם ההחלטה הראשונה
שלי שהתקבלה יום לפני שנכנסתי לתפקיד ,אבל בוצעה ביום
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שנכנסתי לתפקיד ,הייתה לאפשר לעובדות ועובדי העירייה לצאת
בתשלום להפגנה -
רינה שבתאי:

נכון ,בצומת.

אמיר כוכבי:

במחאה נגד אלימות נגד נשים .הנושא הזה הוא בדמנו ,אנחנו
מתעסקים בו במערכת החינוך ,אנחנו מתעסקים בו פנים ארגוני,
אנחנו יוצרים שיתופי פעולה עם ארגונים אזרחיים שפועלים
בעניין הזה ,שלחלקם לא הייתה דריסת רגל בעיר לפני כן.
ואנחנו מנסים ופועלים לייצר את המנגנון הזה מתוך איזה שהיא
הבנה שהמציאות מחי יבת אותנו לא רק בהיבט של שוויון מגדרי
באופן כללי ,שזה משהו שמוביל אותנו ואת התפיסה שלנו סביב
איך עירייה צריכה להתנהל ,אלא ספציפית בנושא הזה של הנגע
הזה של האלימות נגד נשים ,האלימות המגדרית ,ואני אומר שוב
שאני חושב שיהיה נכון שתצטרפו לדבר הזה ,ותהיו חלק
מהפ עילות הזאת.

משה חנוכה:

אז לכן אתה תקדם את זה בוועדה לקידום מעמד האישה או לא?
 ...תכנית עירונית או לא?

אמיר כוכבי:

אנחנו אומרים את זה כל הזמן.

משה חנוכה:

לא ,יש אמירה בזה שעירייה עושה תכנית שמוגשת למועצה,
שדנים בה במועצה זה מספיק חשוב -

אמיר כוכבי:

ענתה לך -

רינה שבתאי:

כנרת ענתה לך על זה.

אמיר כוכבי:

ענתה לך כנרת -

רינה שבתאי:

אם לא אנחנו מדברים באוויר ,כנרת נתנה לך תשובה מדויקת.

משה חנוכה:

לא ,היא ענתה לי על פעולות שוטפות שאתם עושים.

כנרת א .כהן:

לא נכון.

רינה שבתאי:

לא ,היא לא אמרה...

אמיר כוכבי:

אתה מוזמן להסתכל גם בתשובה לשאילתה.

רינה שבתאי:

בתהליך התארגנות.

אמיר כוכבי:

יש אמנה שתורגמה עם צרפת ,אמנה שיזמה ראש עיריית פריז
שנועדה לקדם חיים שוויוניים במרקם העירוני .האמנה הזאת
תורגמה על ידי איגוד נבחרות הציבור ,הם הגיעו אלינו כדי
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לנסות ולקדם את זה איתנו כעיר הראשונה שחותמת איתם על
הדבר הזה -
יפעת קריב:

וחתמנו?

אמיר כוכבי:

אנחנו עכשיו איתם בתהליכים כדי לייצר את האמנה.

יפעת קריב:

אנחנו רוצים לראות תכלס ,לא תהליכים.

כנרת א .כהן:

תכלס לוקח זמן ,יש עבודה שעוד צריך לעשות.

יפעת קריב:

עברו שנתיים.

כנרת א .כהן:

צריך לקבל נתונים ,עוד פעם עברו שנתיים?

משה חנוכה:

כן ,עברו שנתיים כנרת ,מה קרה? כן ,עוד פעם ,עוד  10פעמים.

כנרת א .כהן:

אני לא זוכרת שאורנה זמיר שהייתה יועצת ראש העיר למעמד
האישה כן הכינה תכנית.

משה חנוכה:

לא זוכרת?

כנרת א .כהן:

לא ,זה לא הפרי ע לך אז.

יפעת קריב:

את היית סגנית ראש העיר -

כנרת א .כהן:

אני לא הייתי סגנית ראש עיר -

משה חנוכה:

המשנה לראש העיר את היית.

כנרת א .כהן:

הייתי משנה ,לא התעסקתי עם זה -

יפעת קריב:

היית משנה סליחה.

כנרת א .כהן:

הייתה לך יועצת מעמד ראש העיר.

יפעת קריב:

אבל בעצם -

משה חנוכה:

את היית המשנה לראש העיר ,אני לא הייתי ראש העיר -

כנרת א .כהן:

מה זה משנה היית יותר קרוב לכולם ממני ,אז בוא חבל שזה לא
כאב לך בבטן אז ,לא היה לך אולקוס אז.

אמיר כוכבי:

אני מבקש לא לחשוף מצבים רפואיים על השולחן.

כנרת א .כהן:

תיזהר ממני מ שה .אני הזהרתי אותך היום...

יפעת קריב:

אבל יש נושאים שלא צוחקים עליהם ,וזה נושא שלא צוחקים בו.

נדב דואני:

מה על האולקוס?

רינה שבתאי:

לא ,זה נכון שלא צוחקים ,אני אשמח באמת אם אתם תהיו
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שותפים כמו שאמיר אמר .זה מאוד יעזור לקדם את הדברים
אולי.
נאור שירי:

ת בואי לוועדה ,תגישי תכנית -

יפעת קריב:

אני ביקשתי יועצת למעמד האישה -

נאור שירי:

 ...לא רק להתלונן אלא גם לעשות ,תבואי לעשות.

כנרת א .כהן:

 ...תגיד אתה רוצה שאני אקליט לתפויזנה כן?

אמיר כוכבי:

לא הבנתי ביקשת להעביר את זה לוועדה ,זה עובר לוועדה.

יפעת קריב:

לך אתה תעשה בממשלה ,בוא נראה אותך עושה במשרדי
הממשלה.

נאור שירי:

מה הקשר שלי לממשלה? מה הקשר? אני...

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

הקואליציה כאן נמצאת -

נאור שירי:

לא בדיוק.

יפעת קריב:

בדיוק.

נאור שירי:

לא בדיוק.

אמיר כוכבי:

חלק מהאמנה -

יפעת קריב:

אתה ...לא באופוזיציה.

(מדברים יחד)
רינה שבתאי:

יש לנו עוד  10דקות למחר חבר'ה ,נו באמת.

אתי ברייטברט:

התאריך של המועצה ישתנה.

יפעת קריב:

זה ...קואליציה.

נדב דואני:

ש"ס?

יפעת קריב:

תעשה חשבון.

נאור שירי:

בסוף כולם יצביעו ביבי.

יפעת קריב:

ברור שש"ס.

נדב דוא ני:

או ש"ס או אגודת ישראל.

אמיר כוכבי:

רק כדי להשלים כדי שדעתו של משה תנוח ,אחד הסעיפים
באמנה הזאת שאנחנו עומדים לחתום עליה ,היא שתוכנית
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הפעולה של העירייה כלל האפיקים שלה תאושר במועצת העיר.
משה חנוכה:

מעולה.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אנחנו מסירים את ההצעה.

משה חנוכה:

אני שמח שהתוכנית הזאת ,כן מה שראש העיר אמר בשורה
התחתונה שקלענו לדעת גדולים ,והם כבר מקדמים דבר כזה -

יפעת קריב:

וזה יוצג לנו?

משה חנוכה:

וזה יוצג למועצה.

יפעת קריב:

מעולה.

אתי ברייטברט:

אז את ההצעה הזאת כרגע אנחנו מסירים -

משה חנוכה:

למה להס יר?

אתי ברייטברט:

כי יש -

אמיר כוכבי:

כי אין לה משמעות.

יפעת קריב:

לא ולא.

משה חנוכה:

למה אין לה משמעות? אני לא מבין למה מפריע לך -

כנרת א .כהן:

א' אנחנו כבר פועלים.

אמיר כוכבי:

א' כי זה פועל.

משה חנוכה:

אז תגיד ברוח אמנת -

רינה שבתאי:

למה להגיד אבל ב רוח אמנה אם אתה פועל.

אמיר כוכבי:

אבל מאחר והצעת להעביר את זה לוועדה ,זה יותר הגיוני
שתמשוך את זה ,זה יעבור לוועדה ,יחזור למועצה כחלק
מהעניין.

משה חנוכה:

אז זה יעבור לוועדה?

אמיר כוכבי:

בוודאי.

משה חנוכה:

אוקיי ,אז ראש העיר מתחייב שזה יעבור לוועדה -

יג אל שמעון:

מה זה מתחייב? אנחנו מעבירים את זה לוועדה.

משה חנוכה:

מעולה ,בסדר גמור.

אמיר כוכבי:

תודה.

אתי ברייטברט:

אז אנחנו מעלים להצבעה -
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משה חנוכה:

לא צריך על זה הצבעה.

כנרת א .כהן:

לא צריך -

משה חנוכה:

משכנו את ההצעה ,יעלה לוועדה ,יגיע לאישור המועצה -

אתי ברייטברט:

מושך? אז בסדר ,אם אתה מושך זה בסדר.

משה חנוכה:

על אפה ועל חמתה של כנרת.

אתי ברייטברט:

טוב ,הישיבה הזאת ננעלה.

אמיר כוכבי:

רגע -

כנרת א .כהן:

אתה תשאר עם האולקוס שלך .תכאב לך הבטן...

אמיר כוכבי:

לפני שהיא ננעלת ואנחנו עוברים להפסקה שלאחריה תהיה
ישיבה שלא מן המניין ,הפסקות היום זה בזה .אבל רגע ,אבל תני
משהו ( -מדברים יחד)

יפעת קריב:

חבר'ה ישיבת הארנונה הולכת להיות ארוכה ,יש לנו הרבה מאוד
שאלות מתושבים -

נאור שירי:

לנו יש מלא זמן.

יפעת קריב:

 ...אם אתם רוצים להתחיל את זה ,לא ,תקבלו החלטה הא רנונה
זה נושא מאוד חשוב ,נקבע מועד נוסף .יש לנו המון המון
שאלות ,אני כבר אומרת.

אמיר כוכבי:

אתם לא -

יפעת קריב:

יש לנו הרבה שאלות על הארנונה.

נדב דואני :

אנחנו נעשה הפסקה ,את תשאלי בינתיים.

אמיר כוכבי:

אפשר רגע משפט?

יפעת קריב:

לא ,אני חושבת שצריך לתת א ת הכבוד ואת הזמן לישיבה
מסודרת.

אמיר כוכבי:

אז אני רגע אגיד משפט ,משה אני מבקש לא להפריע רגע ,זאת
הייתה ישיבת מועצה מן המניין האחרונה של ממלא מקום היועץ
המשפטי אבידע .אנחנו מאחלים לו ,הכנו לו ישיבת מועצה
למופת ,כדי שירגיש עד כמה ,שברגעים שהוא יתגעגע הוא י זכור
שגם היה למה לא להתגעגע .להגיד לך תודה גם על כל השנים,
ואנחנו גם נעשה את זה בצורה מסודרת ,אבל הערב הזה בכל
זאת קצת (מוחאים כפיים) וגם ובעיקר על התקופה האחרונה
וההתמודדות עם שלל העומסים ושלל האתגרים מקורונה ב בתי
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הספר של הילדים ועד כל שאר הדברים שהעירייה מתמודדת
איתם ,אז תודה .ובגלל שזאת הישיבה ,אנחנו פותחים את
הישיבה שלא מן המניין האחרונה של אבידע ,אז כדי שהוא ממש
יזכור את זה ,בואו נמשוך את זה מלא זמן.
יפעת קריב:

אין בעיה.

משה חנוכה:

קיבלת.

יפעת קריב:

זה באהבה.

אתי ברייטברט:

נסיים את ישיבת המועצה . 5/2 0

______________
אמיר כוכבי
ראש העירייה

_______________
אתי ברייטברט
מרכזת ישיבות המועצה
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