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א ת י ברייטברט:

אני מבקשת מהאורחים ומכולם לשבת .אנחנו רוצים
לפתוח את ישי בת המועצה מן המני ין מספר , 12/20
לתאריך ה  . 25.11.20 -לפני שנתחיל בסדר יום ובדברי
פתיחה של ראש העירייה  ,אנחנו נכריז כאן על
הצטרפותו של אלון גלבוע ,עם פרישתה של הגב' יפעת
קריב יו"ר סיעת לב ממועצת העיר ,רושמת המועצה
לפניה בהתאם לסעיף  125בפקודת העיריות את
הצטרפותו של הבא ברשימת הסיעה ד"ר אלון גלבוע
עו"ד כחבר במועצת העירייה .להלן הרכבה של סיעת
לב .אביבה גוטרמן יו"ר הסיעה ,רפי בן מרדכי ועו"ד
אלון גלבוע חברי הסיעה .אלון אתה מוזמן להציג את
עצמך.

אלון גלבוע:

ערב טוב מכובדיי ותושבי הוד השרון הצופים בנו.
בראשית הדברים אני רוצה לברך את כבוד ראש העיר
מר אמיר כוכבי וחברי המועצה ,שעם רובם יש לי
היכרות רבת שנים בקהילה .אני בהזדמנות זאת רוצה
גם לברך את יפעת ,מזל טוב ליום הולדתה ,וכן
הצלחה בהמשך דרכה ובריאות איתנה לה ולבני
משפחתה .בקצרה אני אספר קצת על עצמי .אני בן 54
יליד העיר הוד השרון ,נשו י למיכל ,אב לאלמוג ,רביד
ושהם .האמת היא שמשנת  2006אני מעורב בקהילה,
כאשר התנדבתי בשי"ל ,מחלקת שי"ל מחלקה
משפטית ,ועד היום אני ממשיך לסייע לתושבי העיר.
בשנת  2008מוניתי ליו"ר מועדון הכדורעף מכבי הוד
השרון .ובשנים האלו עד לאחרונה ,בשנים האלו
הייתי שותף להצ לחות בכל הגילאים .יש לי  3תארים
במשפטים .בעל משרד פרטי וגם משמש סניגור ציבורי
בלשכת עורכי הדין.
בעבר גם הועסקתי על ידי משרד לביטחון פנים
במחלקת מצילה ושירות לאומי .ואני בטוח שעם
כניסתי לתפקיד עם הניסיון שצברתי במשך השנים
וההשכלה ,יעזרו לי להיות שליח ציבור ולעזור כמובן
לראש העיר ולחברי המועצה .אני מאמין בהקשבה,
בסובלנות ,בפלורליזם ,בשיח מאחד ,במיוחד בתקופה
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הזו .ואני רוצה
ומשפחותיהם בריאות.

לאחל

לכל

חברי

המועצה

אתי ברייטברט:

אנחנו נזמין אותך לשם ההצטרפות שלך להצהיר את
הצהרת האמונים.

אלון גלבוע:

אני אלון גל בוע בן שמואל ז"ל ורחל מתחייב לשמור
אמונים למדינת ישראל באמונה ושליחותי במועצה.

אתי ברייטברט:

תודה רבה.

אמיר כוכבי:

קודם כל מחיאות כפיים .כשאלון אומר שהוא מכיר
את מרבית הנוכחים פה הרבה שנים ,אז הוא מתכוון
באמת הרבה שנים .אותי הוא מכיר עוד בתור ילד ,גם
בפע ילויות ציבוריות כאלה ואחרות .אני יודע עד כמה
השליחות הציבורית חשובה לך ,ולא עניין אותך
טייטל של חבר מועצה ,אלא המשכת ופעלת כל השנים
האלה.
אבל הגעת עכשיו לשולחן שהוא הדירקטוריון של
העירייה ,אני בטוח שאתה תעשה את תפקידך
בנאמנות ובאחריות לתושבות ותושבי הוד ה שרון.
ולמיכל ורביד שנמצאים פה ולאלמוג ושהם שבטח
צופים בבית ,נגיד שבסדר ,קצת פחות שעות לראות
את אבא ,יעשה קצת יותר עבודה ציבורית ,כמו
שעושים כאן חברות וחברי המועצה המתנדבים .אבל
זה למען תושבות ותושבי העיר ,ולמען העתיד של
הדורות הבאים .אני מאחל לך בהצלחה רבה .

אלון גלבוע:

תודה.

אמיר כוכבי:

אני רוצה גם להעניק לך את השלט שלך ,וגם בתחילת
הקדנציה הענקנו לכל חבר וחברת מועצה משקולת,
שהיא גם ספר החקיקה ברשויות המקומיות .אז אני
אשמח להעניק לך.

יעל עבוד ברזילי:

זה אחלה ספר שתדע לך אלון.

רפאל בן מרדכי:

..לשעות הפנאי

נדב דואני:

ובשאר העיר רפי -
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אמיר כוכבי:

בהצלחה.

רפאל בן מרדכי:

אני לא מתערב.

נדב דואני:

אתה מייצג רק את רמת הדר.

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא ,אני לא.

נדב דואני:

הוא אמר אצלנו ברמת הדר חוק זה חוק .אמרתי מה
בשאר העיר.

רפאל בן מרדכי:

את כל תושבי העיר אני מכבד .

יגאל שמעון:

רק חשוב להבהיר לחבר החדש ,מאחר שהיום אתה
מתחיל ,כל ההצבעות שלך היום זה בעד.

אלון גלבוע:

הבעיה ש זה לא מה שאמרו לי.

א ת י ברייטברט:

אלון אז באמת כל הנוכחים כאן מברכים אותך,
בהצלחה בהצטרפותך לשולחן המועצה.

אלון גלבוע:

תודה.

אתי ברייטברט:

אנחנ ו נעבור לעדכונים -

משה חנוכה:

רגע לפני העדכונים אם אפשר גם -

אמיר כוכבי:

בוודאי כל מי שמעוניין.

אתי ברייטברט:

כן.

משה חנוכה:

קודם כל אני רוצה לפתוח באמת יפעת לא יכלה להגיע
היום ,היא חוגגת יום הולדת עם המשפחה .אבל אני
רוצה להגיד לה גם תודה רבה על שירות הצ יבור .אני
חושב שיפעת עשתה כמיטב יכולתה בשנתיים
האחרונות כחברת מועצה ,לפעול בשורות האופוזיציה
גם כשזה היה נראה כמלחמה בתחנות רוח ,כשהיא
הייתה ככה בקבוצה מאוד מצומצמת ,ואני חושב
שמגיע לה על כך גם תודה ,אני חושב שלתפקיד כזה
יש בהחלט חלק בחיים דמוקרטיים ,ויפעת עשתה את
זה מתוך שליחות אמיתית .אני בטוח שגם חברי
הקואליציה מעריכים את יפעת על מה שהיא עשתה
לאורך פעילותה הציבורית ,ואני מודה לה בשמי .ולך
אלון אני חייב להגיד שאנחנו גם זכינו להכיר הרבה
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מאוד שנים .אני חושב שכמו ראש העיר הכרנו במטה
של חי אדיב ,הוא הכיר אותך בסבב אחד לפני ,אני -
אלון גלבוע:

.2

משה חנוכה:

 2לפני ,אז אני אחר כך.

מאיר חלוואני:

מי זוכר.

נאור שירי:

מעדיפים לשכוח.

משה חנוכה:

אבל אני חייב להגיד ש בכל פעם ש נפגשים איתך ,גם
לפני שהיית חבר מועצה ,ואני חושב שעכשיו על אחת
כמה וכמה ,אתה קודם כל בן אדם .וחשוב שתשמור
על התכונה הזאת ,כי היא תכונה חשובה ,במיוחד
בחיים פוליטיים שהם סוערים ומרגשים ומוציאים
ממך הרבה מאוד אמוציות ,תישאר בן אדם ותעשה
את מה שאתה אוהב ויודע לעשות ,ואני מאחל לך
הצלחה גדולה ומקווה שנזכה ביחד לשתף פעולה לעוד
שנים רבות קדימה ,וגם ברכות למשפחה.

אביבה גוטרמן:

תרשה לי .אהבתי שאמרת ,לא אמרת חבר מועצה,
אמרת אני שליח ציבור .אני חושבת שזה הכינוי או
השם או המינוח הנכון להגיד על חברי המועצה .אנחנו
שליחי ציבור ,ואסור לנו אף פעם לשכוח את זה.
ותמיד להיות יעילים ,ענייניים לטובת העיר
ולתושביה .אני מא חלת לך בהצלחה גדולה.

אלון גלבוע:

תודה.

אביבה גוטרמן:

אני שמחה שהצטרפת ,זה שנתיים ככה אנחנו
מדברים ,ידענו שזה ייקרה באיזה שהוא שלב ,ואני
שמחה שזה הגיע .אני גם מברכת את יפעת .היא
גילתה אומץ לב ציבורי ,מכובד בעיניי ,לבוא ולהגיד
אני ,אני חושבת שקשה קצת ,קשה גם בחיים
האישיים ,גם במה שהיא עשתה ,והחליטה לקחת צעד
אחורה .שאני אומרת לכם שהיא תמיד מטפלת
בתושבים .אני אישית מקבלת כל הזמן ,כולנו בעצם
מקבלים אנשים שהיא מפנה אלינו עם כל מיני בעיות
ודברים כאלה .כך שהיא מבחינתה בעיניי גם נשארה
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ונשארת שליחת ציבור כפי שכולנו כאן .אז בהצלחה
שיהיה לך ,ובהצלחה לכולם.
אתי ברייטברט:

תודה רבה ,יש למישהו עוד משהו לומר לפני ש -

יעל עבוד ברזילי:

המון בהצלחה.

נאור שירי:

בדיוק.

יעל עבוד ברזילי:

אנחנו מקווים שתצטרף לצד הזה של השולחן שאוהב
מזגן גם בחורף לפחות.

נדב דואני:

רק אחד ,גם את ?

יעל עבוד ברזילי:

כן.

אביבה גוטרמן:

גם אני אוהבת.

יעל עבוד ברזילי:

תהנה מהדרך.

נדב דואני:

המון בהצלחה  ,מצטרף לכל הברכות.

ארנון אברמוב:

בהצלחה.

רפאל בן מרדכי:

בתור זקן השבט לאחל לצעיר שזה עתה הצטרף אלינו,
שיהיה ,ימשיך להיות חלק נמרץ ואמיתי מנציגי
הצי בור של הוד השרון .אני יודע שכבר היית כזה,
והעמדה הזו תיתן לך אפשרות לעשות עוד יותר ,ואני
מאחל לך שתלך בדרכם של בני משפחתך המכובדים
פרופ' יוסי יונה ,מר ישראל בן יהודה ,ותלך הלאה
בדרכם ,ואנחנו מחכים לך.

אביבה גוטרמן:

הנה ידעתי שזה יגיע .אמרתי הוא מזכיר אותם כדי
להגיד לו בוא תתפקד כמו שצריך.

רפאל בן מרדכי:

לא אמרתי תתפקד -

אביבה גוטרמן:

יאללה אין מפלגת העבודה ,עזוב.

רפאל בן מרדכי:

לא אמרתי תתפקד .אביבה -

אביבה גוטרמן:

צחקתי די נו.

רפאל בן מרדכי:

אם נחכה קצת -

עדי ברמוחה:

אביבה מה ...עכשיו?

אביבה גוטרמן:

ת עזבי צחקתי ,כל המשפחה שלי איתו -

8

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

רפאל בן מרדכי:

זה נכון.

אביבה גוטרמן:

מפלגת העבודה.

רפאל בן מרדכי:

זה מוכיח שזה משפחה -

ארנון אברמוב:

אלון ,תגיד לו איפה אתה נמצא במפה ,תגיד לו.

רפאל בן מרדכי:

וגם אביבה עוד תגיע לזה.

אלון גלבוע:

אני נמצא במקום אחר ,אז זה בסדר.

אתי ברייטברט:

יש עוד מישהו שרוצה לפני שנעבור ,תודה רבה .אז
אנחנו באמת מאחלים לך בהצלחה .לפני שנפתח בסדר
היום נעביר לדברי פתיחה ועדכונים של ראש העירייה
מר אמיר כוכבי.

אמיר כוכבי:

תודה .אז בהזדמנות זאת אחרי שברכנו את חבר
המועצה הנכנס ,ובשם חברותיי וחבריי במועצת העיר,
אני מברך גם את חברת מועצת העיר היוצאת יפעת
קריב על פועלה הציבורי ,מאחל לה הצלחה בדרכה
החדשה ,ומוסיף גם מזל טוב על יום הולדתה שחל
השבוע ,בריאות לה ולמשפחתה .עוד נברך בחזרה
ובשמחה את סגנית וממלאת מקום ראש העירייה ,יעל
עבוד בריזילי על שוב ה לשולחן המועצה לאחר לידת
בנה .ומאחל לך ולשחר לגדל אותו באהבה.

ארנון אברמוב:

למה לא הבאת אותו קצת?

אמיר כוכבי:

לגדל אותו באהבה ושמחה.

יעל עבוד ברזילי:

תודה רבה.

אמיר כוכבי:

ובנחת .ונוסיף גם איחולים לשעות שינה ,בעוד
שאנחנו יודעים שזה פחות תופס .עדכונים בנוגע
למספר דברים .מבחינת מצב התחלואה בעיר ומצב
התפשטות נגיף הקורונה ,נעדכן שהעיר הוד השרון
מוגדרת על פי הרמזור כעיר ירוקה בדירוג של  , 2.6עם
נכון לבוקר  21חולים 998 ,מחלימים וכ  200 -מבודדות
ומבודדים.
הדבר הזה מתחיל לקבל ביטוי לאור אמירות שעדיין
לא הוחלטו ס ופית ,שבאמת יינתן מענה דיפרנציאלי
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ברשויות השונות ,גם בהיבטים של תנועה ,גם
בהיבטים של מערכת החינוך .ולכן אנחנו צריכים
להמשיך ולהקפיד גם על ההסברה גם על ההתנהלות
האישית ,גם על הדיווח הנכון במידה ואנחנו נכנסים
לבידוד תושבות ותושבים .נגיד שהפתיחה של הגנים,
שאנ חנו כבר יותר מחודש אחרי ,עברה יחסית בשלום
למעט  2גנים שהתגלה בהם חולה .אותו דבר לגבי
פתיחה של א'  -ד' .אתמול הצטרפו שכבות ה' ו  -ו' חזרה
למערך הלימודים.
בשבוע הבא ב  29 -אמורים להצטרף ,אני אומר אמורים
כי קיבלנו את התאריך אבל ההחלטה טרם אושרה,
שכבות י' עד י"ב במ תווה שכרגע הוא שנוי במחלוקת,
בעיקר בגלל הנחיה חדשה שמגבילה את הילדות
והילדים ל  2 -קבוצות ,בעוד את המורים היא מגבילה
ל  4 -קבוצות .אז עכשיו עושים את הסודוקו שאמור
יהיה לאפשר את זה .ה' ו' חזרו ל  4 -ימי לימודים
פרונטליים ,הנחיית המשרד הייתה ל  3 -ימים ,אנחנו
הצלחנו להחזיר ל  . 4 -למי ששאלו אותנו איך ,העברנו
את עוזרי ההוראה שגייסנו בעבר לכיתות א' ו  -ב'
למעשה לתת מענה בכיתות הבוגרות יותר .כרגע ועד
שהמדינה תגיד אחרת ,גם הדבר הזה על חשבון תקציב
העירייה.
מבחינת חטיבות הביניים למרות מאבק עיקש של
השלטון המקומי ,וגם אני בתוכם ,כרגע תאריך היעד
לחזרה הוא ה  , 6.12.20 -כשאנחנו מבינים שהדבר הזה
בטח בראייה של התגברות התחלואה בחשש מסגר
נוסף ,אומר שייתכן ואם הם יחזרו זה יהיה לזמן
מאוד קצר ,ולכן אנחנו ממשיכים לעשות את הפעילות
שהותרה לנו ,וילדים מוזמנים לבית הספר למפגשים
אישיים וקבוצתיים ה מותרים ,פעמיים בשבוע
בחטיבות.
אני נוגע למטרו ,הנושא שמעניין גם רבות ורבים
מחבריי כאן ,ובוודאי רבות ורבים מתושבות ותושבי
העיר .השתתפתי אתמול בדיון בוועדה לביקורת
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המדינה ,דיון שעסק בדו"ח ביקורת על התנהלות
משרד התחבורה בתכנון פרויקטים לאומיים .הנושא
הפרקטי ש עלה לדיון היה נושא המטרו .הצגתי שם את
עמדת העירייה ואת עמדתי ,בנוגע להליך התכנון,
אופי שיתוף הציבור והתוצר הסופי ,שמבחינתנו
כעירייה ניתן ללא מתן מענה לצרכים שלנו ,גם
באזורי התעסוקה וגם בהעתקת הקו מאזור של בנייה
נמוכה לאזור של בנייה רוויה ולצירים ראשיים .אנ י
מאמין שיהיו עוד עדכונים בנושא בהמשך השבוע .זהו
מבחינתי בעדכונים .אני רק אעדכן שאנחנו את סעיף
ב' נסיר מסדר היום ,לאור בקשות של חברות וחברי
מועצה לקיים דיון ביחד איתם ,ולכן הסעיף יוסר
מסדר היום .זה לא סעיף ב'?
אתי ברייטברט:

לא ,לא.

אמיר כוכבי:

איזה סעיף זה.

אתי ברייטברט:

זה סעיף י' בעדכון תעריפים היטלי פיתוח ,זה סעיף
י'.

אמיר כוכבי:

אוקיי ,סעיף י'.

אתי ברייטברט:

גם את הבקשה להארכה?

אמיר כוכבי:

לא ,לא .לאור בקשות חברות וחברי מועצה לקיים
דיון נוסף בנושא.

משה חנוכה:

הייתה ועדת כספים ,ויגאל שמעון היה והע לה
בתחשיב אחרי שמביאים אותו באיחור של שנה ,ואחר
כך היה עוד דיון אני חושב יגאל ורפי עם הגזבר ,שמה
עלה שכנראה באמת עשיתם טעות בתחשיב ,במשך
שנתיים העירייה לא הצליחה להביא תחשיב כמו
שצריך ,ולכן אתם מורידים ,כי חששתם שאולי -

רן יקיר:

רגע ,אתה מתלונן שמורידים?

משה חנוכה:

לא ,לא ,אני אומר.

רן יקיר:

אבל רצית שיורידו.

משה חנוכה:

לא ,חשוב שיגידו לציבור ,אנחנו בשקיפות.
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נדב דואני:

עושים בדיקה .ביקשנו את הישיבה ,ביקשנו.

משה חנוכה:

כי בסוף מה שרצו להביא לכאן ,אם לא היינו
מבקשים -

אמיר כוכבי:

התשובה -

משה חנוכה:

זה ב עצם להקל על יזמים בהרבה מאוד כסף ,ולשעבד
את עתיד העיר.

אמיר כוכבי:

בוא ,תהיה לך את האפשרות להמשיך אחר כך.

משה חנוכה:

אז אתם כן מעלים את זה או לא מעלים את זה?

אמיר כוכבי:

לא ,הוסר .יהיה את הארכה אז תוכל שם ,ניתן לך.

משה חנוכה:

אז רק חשוב להגיד לציבור את האמת ,למה מורידים.

אמיר כוכבי:

אז התחשיבים שהוצגו על ידי חברי המועצה התבררו
כלא נכונים ,והתחשיב הקיים הוא התחשיב המדויק.

משה חנוכה:

אז תביא את זה -

אמיר כוכבי:

עם זאת ובהתאם לאמירות די ברורות של חברות
וחברי המועצה ,גם בוועדת כספים וגם לאחר מכן ,על
הרצון לשבת על המספרים לעומק ,ולהבין איך
התהליך המקצועי נעשה ,קיבלנו את אישור משרד
הפנים ,את אישורו העקרוני לדחות את הדיון הזה
ולאשר הארכת תעריפים כרגע ,עד שנביא את זה
מחדש .לפני שנעבור להמשך סדר היום ,נציין שהיום
זה יום המאבק הבינלאומי נגד אלימות נגד נשים.
בחוד שים האחרונים אני חייב להגיד ברמה האישית
שלי ,אני בטוח שזה משקף גם את תחושתכם.
אני חושב שהאירוע הכי קשה שנתקלתי בו כראש
עירייה כנבחר ציבור ,היה אותו בוקר בתחילת חודש
מרץ עם ההודעה על מקרה האלימות טרגי ופטאלי
שהביא להירצחה של תינוקת בת  10חודשים בעיר הוד
הש רון ,ולפציעה קשה של אחותה ושל אימא שלה.
נאחל לאחות ולאם החלמה מהירה פיזית ונפשית עד
כמה שאפשר.
אני אגיד שבחודשים האחרונים המכוונות שלנו
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כעירייה הייתה לנסות ליצור מענה שיעלה את
המודעות ...להעלות את המודעות בקרב נשים
שנמצאות במערכות יחסים אלימות ,לפעמים בתו ך
מעטפת של פחד וחוסר אונות כדי שיידעו שיש לעיר
כלים כדי לסייע .במסלול השני להעלות את המודעות
בקרב תושבות ותושבי העיר.
ההבנה שהתחדדה אצלי שלאלימות מגדרית אין פנים.
אין לה שוני לא במעמד סוציו אקונומי ,לא באופי של
קהילה ,לא במאפיינים תרבותיים .זה פשוט אלימות
לשם אלימות נגד מגדר ,ולכן יצרנו ביחד עם שותפתי
להובלת הוועדה לשוויון מגדרי חברת המועצה כנרת
כהן ,תכנית שנכנסת גם למערכת החינוך  ,אבל גם
עכשיו היא יוצאת החוצה אל התושבות והתושבים
בסדרת הרצאות ומיצג ציבורי ,כדי להעלות את
המודעות בקרב כל אחד ואחת מתושבות ותוש בי העיר
שלפעמים דווקא אנחנו אלו שרואים את הסימנים,
אלו שמזהים את הפחד ואת האימה ,צריכים לעשות
את המעשה ,להושיט יד לאותה אישה ,להציע אוזן
קשבת ,להציע סיוע לעזרה ולדווח לגורמים
האחראיים בלי להתחשב בשיקולי נעים לי או לא נעים
לי ,זה יכול להיות ההבדל -
אביבה גו טרמן:

מציל חיים.

אמיר כוכבי:

בין חשש במקרה כזה לבין מקרה שכזה.

א.

שאילתות  -השאלות והתשובות יונחו על שולחן המועצה.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אנחנו נעבור לסדר היום .אנחנו נפתח בסעיף
א' שזה שאילתות .השאילתות מצורפות לכם כנספח
באייפדים .אני אתחיל בשאילתות מט עם חברת
המועצה אביבה גוטרמן מיום ה  . 27.10.20 -מדוע ראש
העירייה מתעלם ומסרב לפרסם לציבור את דו"ח
הביקורת החסוי שכתב מבקר העירייה ,ושעלה לדיון
בוועדת הביקורת האחרונה .התשובה שניתנה :חוק
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הביקורת מגדיר את המועדים המפורשים לפרסום
דו"חות ואת התהליך לפרסומם .הדבר הנכון לכלל
הדו"חות .בקשת יו"ר ועדת הביקורת לפרסום מוקדם
תדון בפ"ע הקרוב של המבקשת עם מבקר העירייה
וראש העיר.
אביבה גוטרמן:

טוב ,אנחנו דיברנו על זה ,אנחנו באמת נשב על זה.
אני לא הייתי מעלה את זה אמיר ,אלמלא באמת לא
נעשה בעניין הזה כלום ,והייתה בקשה מזמן לה עלות
את זה ,וחבל שצריך להגיע לפה .אני לא אוהבת
להביא דברים -

אמיר כוכבי:

זאת שאלת ההמשך?

אביבה גוטרמן:

מאוד ברורים שאפשר לפתור אותם בלי השולחן הזה.

אמיר כוכבי:

זאת שאלת ההמשך?

אביבה גוטרמן:

אז אני שמחה.

אמיר כוכבי:

אוקיי.

אביבה גוטרמן:

שאנחנו נפגש ונס גור את העניין.

אמיר כוכבי:

אז בפרוטוקול נציין שעל דו"חות משנים עברו הוגשו
אליי וישבנו עליהם רק לאחרונה ,אז עם כל הרצון
הטוב יש סדר עניינים .אבל הבקשה בהחלט תתעקל
ותידון ביחד.

אביבה גוטרמן:

בסדר קיבלתי .טוב ,העיקר שנשב ונסגור את זה.

אתי ברייטברט:

נעבור ל שאילתה הבאה .מדוע ראש העירייה אינו
מתייעץ עם כל חברי המועצה בנושא הטיפול בקורונה,
דווקא כשהכוח לטיפול עובר לעיריות ,גם חברי
המועצה הם נבחרי ציבור ונושאים באחריות .התשובה
שהתקבלה :הטיפול במשבר הקורונה נוגע בכל תחומי
העירייה.
כל חבר או חברת מועצה שמובילים ו עדות
בנושא בתחומם ,ומייעצים ומייעצות לראש
באופן שוטף ,וכך גם חברות וחברי מועצה
הניהול היומיומי של המשבר ,השליטה
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מבוצעים על ידי הערכות מצב קבועות מעל  80ישיבות
עד כה ,של מכלול חירום עירוני וגורמי מקצוע
נוספים.
אביבה גוטרמן:

אוק יי ,אז אני מבינה שחוץ מהגורמים האלה ,לנו אין
שום - say

אמיר כוכבי:

להיפך -

אביבה גוטרמן:

ולא כדאי גם להתייעץ איתנו.

אמיר כוכבי:

להיפך ,כתוב שכל חבר מועצה שרוצה לייעץ -

אביבה גוטרמן:

אין כל ,אמיר אין כל .כשאתה עושה דיונים כאלה
אנחנו לא יושבים איתך ,אנחנו ל א נמצאים בחברתך
יומיומית.

אמיר כוכבי:

אני אדייק -

אביבה גוטרמן:

אז לפחות ,אם אתה באמת רוצה שאנחנו נהיה
שותפים ,אני חושבת לדעתי הצנועה ,בוא אני לא
חושבת שאני חכמה יותר ממישהו אחר ,אבל אני
חושבת שניסיון וידע ,יש פה להרבה מאוד מהחברים
מהחיים עצמם.

אמיר כוכב י:

אדייק את המענה.

אביבה גוטרמן:

מותר לנו להיות שותפים לזה.

אמיר כוכבי:

כשאת אומרת לי משהו שמבחינתך הוא נושא לטיפול,
מה שקורה עם זה הלאה ,זה שאנחנו מעבדים אותו,
מבינים מה ההשלכות של זה ומביאים את זה
להערכות המצב לתוך הדיונים ,כדי לקבל החלטות
בנושא .אם את אומרת לי לא לכולנו נוח לדבר איתך
לבד או באופן ישיר ,לא ,זה יכול להיות.

אביבה גוטרמן:

לא אמרתי את זה.

אמיר כוכבי:

לא לכולם נוח ...

אביבה גוטרמן:

נוח  ,לא יודעת לאחרים ,לי אין שום בעיה לדבר איתך.

אמיר כוכבי:

אוקיי.

אביבה גוטרמן:

אני חושבת שמן הראוי שתשתף את החברים .אתה
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יודע מה לא את כולם ,את מי שרוצה .אני למשל כן
הייתי רוצה להיות שותפה .אני כן הייתי רוצה להיות
שותפה .יש לי נכדים בעיר הזו ,יש לי הבעל שלי ,יש
לי משפחה ,אני חיה את הדבר הזה .לא יודעת אולי
איזה רעיון לפעמים ,משהו ,אני חושבת אתה יודע
מכל מלמדיי השכלתי ,כולנו פה יש לנו מה ,יש לנו  ,יש
לכולם פה .אז אני מבקשת שתש נה את הגישה ,זה
הכול.
אמיר כוכבי:

אבל ...שכל אחד שיש לו מה להגיד -

אביבה גוטרמן:

לקרוא גם לאחרים.

אמיר כוכבי:

יכול להגיד ,אני לא מבין -

אביבה גוטרמן:

לא ,לא.

אמיר כוכבי:

את רוצה -

אביבה ג וטרמן:

אני רוצה שאתה תתייחס ברצינות לחברי המועצה,
ותקרא להם ,אתה עושה ישיבות כאלה?

אמיר כוכבי:

בשיא הרצינות -

אביבה גוטרמן:

אתה עושה ישיבות כאלה אמיר?

אמיר כוכבי:

אני נפגש ומדבר עם כל מי שמעוניין ,את יודעת את
זה .אבל הבנתי ,עמדתי על ההבדל בין מה שאני חושב
לבין מה שאת חושבת.

אביבה גוטרמן:

כן.

אמיר כוכבי:

בסדר.

אביבה גוטרמן:

יופי.

אמיר כוכבי:

מקובל.

אביבה גוטרמן:

תודה.

אמיר כוכבי:

אפשר לקיים פגישות שכל מי שלא מעוניין להיפגש
איתי לבד .זה מה שאני מבין ממה שאת אומרת.

אביבה גוטרמן:

אמיר תראה ככה שאתה מדבר  ,אני עוד פעם יענה לך.
זה לא ייגמר.
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אמיר כוכבי:

בסדר.

אביבה גוטרמן:

אז בוא תגיד אני מקבל את זה ,ואכן מן הראוי שגם
חברי מועצה שחושבים שיש להם מה לתרום בזה ,אני
מוכן להקשיב להם ,מהמקום הזה שראוי להקשיב
לחברי מועצה שלך ,שגם יש להם אחריות פה על
הציבור .מה לע שות ,גם אם זה לא נוח כל כך.

אמיר כוכבי:

אין שום סיבה שזה יהיה לא נוח -

אביבה גוטרמן:

טוב.

אמיר כוכבי:

מאחר ואני מקשיב גם באופן פרטי לכל אחד ואחת
שרוצה ,אפשר לעשות את זה גם בקבוצתי.

אביבה גוטרמן:

טוב.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

אביבה גוטרמן:

כן.

אתי ב רייטברט:

אנחנו נעבור לשאילתות מטעם חבר המועצה משה
חנוכה מיום ה  . 27.10.20 -מדוע ראש העירייה מורה
למנכ"ל שלא להעביר לחברי מועצת העיר חומרים לפי
סעיף ( 140א) באמצעות מייל ,ודורש הגעה פיזית
למשרדי העירייה? כיצד זה מתיישב עם ערכי
העירייה? התשובה שניתנה :לא ניתנה הנחייה כזאת.
אנחנו פועלים על פי הכתוב בחוק ,וכל מקרה מיוחד
נבחן לגופו.

אמיר כוכבי:

אבל שאלת המשך ,אני רואה פה את הנאום .זה
שאילתות עדיין .עדיין שאילתות .שאלה ,שאלת
המשך.

משה חנוכה:

המנכ"ל ,אם ראש העירייה לא נתן לך הנחייה כזאת,
למה אתה ,ויש לי כאן את זה בעדויות כתובות של
העוזר שלך ,מתעקש במקום לשלוח במייל חומרים
לחברי מועצה שמבקשים ממך על פי חוק ,אתה דורש
שהם יגיעו פיזית למשרדי העירייה?

רן היילפרן:

אני פועל בהתאם לדין.

משה חנוכה:

אז זו הסיבה? זאת אומרת כשנוח לי אני -
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אמיר כוכבי:

אבל אתה גם יודע שכשהיית צריך ,אז חרגו מהדין.

משה חנוכה:

לא ,אז אני שואל שוב ,אתה אומר -

אמיר כוכבי:

תגיד גם את זה לפרוטוקול.

משה חנוכה:

הדין אומר שצריך להביא את כל החומר לחברי מועצה
הביתה ,אתה יודע?  3ימים לפני הישיבה ,או  24שעות
לפני הישיבה.

אתי ברייטברט:

. 48

משה חנוכה:

 48ש עות יומיים.

אמיר כוכבי:

כשהמועצה קיבלה החלטה אחרת.

משה חנוכה:

רגע ,אתה לא פועל על פי הדין ,אתה אומר אני שולח
במייל כי אנחנו עירייה דיגיטלית .כשחבר מועצה
מבקש חומר שיש לו עניין לציבור ,רגע תן לי לסיים
את השאלה ,אתה מתעקש -

אמיר כוכבי:

זה כבר השאלה השנייה.

משה חנוכה:

שיגיע פיזית למשרדים ,ואתה מבסוט מזה ,כאילו זו
הדרך שלך לעקוץ אותו על זה שהוא ביקש ממך חומר,
אל ה ערכי העירייה? אז בסדר ,אין צורך לענות .כן,
בואו נעבור לשאילתה הבאה.

אביבה גוטרמן:

לא ,אולי הוא מתגעגע ,הוא לא ראה אותך.

משה חנוכה:

לא ,גם הוא לא עונה ,העוזר שלו עונה ,כי זה לא
במעמדו לענות לחבר מועצה.

אביבה גוטרמן:

תראה גם חיובי.

אמיר כוכבי:

למה אתה אומר את זה ככה?

משה חנוכה:

זה המשחק כאילו ,אבל בסדר אנחנו נהנים במשחק
הזה.

רן היילפרן:

משה ,אתה מזלזל בו ,הוא נותן לך -

משה חנוכה:

אתה מזלזל בי .את ה מזלזל בחברי המועצה כן .כי
אתה יודע מקובל ,יש גם יחסים ,אתה יודע אני קצת
מכיר איך עובדים יחסי שלטון ,יש קצת גם נימוס,
ובנימוס אם מישהו פונה אליך במייל אתה עונה ,ולא
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אומר לעוזר שלך לענות לו .אני עובד עם שר ,אם
מישהו פונה לשר ,אז אתה יודע ברמה של -
אמיר כוכ בי:

כל מי שפונה לשר מקבל תשובה מהשר?

משה חנוכה:

אם חבר כנסת פונה לשר ,השר עונה לו .מה לעשות.
אבל בעיריית הוד השרון זה אחרת ,בואו נמשיך.

אמיר כוכבי:

נכחתי לא מזמן במפגש עם אחד ה -

משה חנוכה:

בואו נמשיך.

אמיר כוכבי:

החברים שלך שזה לא נראה ככה.

משה חנוכה:

אוקיי.

רן היילפרן:

והשאלה גם באיזה סגנון פונים.

משה חנוכה:

אוקיי תודה .תודה על החינוך אדוני המנכ"ל .בואו
נמשיך.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .השאילתה הבאה :נבקש לקבל
פירוט של פגישות שקיים ראש העירייה וכל אחד
מסגניו עם קבלנים ויזמי נדל"ן בשנה האחרונה הן
במשרדי העירייה והן מחוצה להם .התשובה :לוחות
הזמנים של ראש העירייה מופיע באתר העירייה מאז
כניסתו לתפקיד ,בכל הנוגע לסגני ראש העירייה
ולקבלת מידע ניתן להגיש בקשה בהתאם לסעיף 140
(א).

משה חנוכה:

התשובה הזאת אושרה על ידי היועץ המשפטי? הייתה
תשובה עוד לפני? ל א .אז נשמח להתייחסות שלך לזה
שחבר מועצה פונה בשאילתה ,שזה כלי שקבוע בחוק,
מתי פניתי? ב  27.10.20 -היום אנחנו ב  , 25.11.20 -פונה
לקבל מידע מסוים ,מפנים אותו לכלי פרלמנטר י אחר
שיש בידיו כדי לקבל את החומר .למה אי אפשר
להעביר את המידע הזה במסגרת הכלי שביקשתי,
להעב יר את הפגישות של סגני ראש העיר וראש העיר
עם יזמים וקבלנים בעירייה ומחוצה לה.

רונן יואל ויניק:

אז התשובה היא בסדר ,זו לא שאילתה בכלל.

משה חנוכה:

אוקיי.
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רונן יואל ויניק:

צריך לפנות בדרך שאמרו לך שצריך לפנות ,זו לא
שאילתה ,מה השאילתה בזה?

אמיר כוכבי:

אני לא יודע אם שומעים

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

בוא תגיד את זה להקלטה.

רפאל בן מרדכי:

נדרש כבר מיקרופון ללא חוט .אולי זה רעיון טוב
להביא אותו.

דובר:

רפי ,קוראים לזה אלחוטי.

רפאל בן מרדכי:

בואו נקרא לזה אמפי ,אני יושב פה שמה הרמקול הכי
קרוב ,המיקרופון.

אמיר כוכבי:

אתי ,אני מבקש לבדוק אפשרות לרמקולים אלחוטיים

משה חנוכה:

כן אדוני עורך הדין של העירייה ,של ראש העיר ,מה
אתה אומר?

נאור שירי:

יועץ משפטי של העירייה ,לא של ראש העיר.

ארנון אברמוב:

יועץ משפטי של עיריית הוד השרון.

משה חנוכה:

כן ,אדוני עורך הדין.

רונ ן יואל ויניק:

קודם כל אני אבקש ממך שוב ,ואני מבקש כבר פעם
עשירית לשנות את הסגנון שאתה פונה ומדבר אליי,
בסדר?

משה חנוכה:

אדוני ,אתה יודע היועץ המשפטי שהיה פה לפניך זכה
מראש העיר לסגנון הרבה יותר אלים ,אני בסך הכול
אמרתי -

אמיר כוכבי:

לקח הרבה שנים ,לא חודש .

משה חנוכה:

בסדר ,אז אני אומר שוב -

רונן יואל ויניק:

אני לא יודע מה היה עם קודמי ,ואני מבקש -

משה חנוכה:

בוא אני מבקש ששומרי הסף יגנו על המועצה ולא על
ראש העירייה ,אתם עובדים בשביל להגן על האינטרס
הציבורי ולא בשביל לחנך אותי ,לא אתה ולא
המנכ"ל .אני שאלתי שאלה משפטית ,בבקשה תענה לי
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תשובה.
רונן יואל ויניק:

שוב אני מבקש ,אז תשאל שאלה משפטית ותקבל
תשובה משפטית -

משה חנוכה:

בבקשה.

רונן יואל ויניק:

ולא צריך את כל מה שמסביב.

משה חנוכה:

בבקשה כן.

רונן יואל ויניק:

זה אחד .שתיים ,זו לא שאילתה .אתה רוצה לקבל
חומ ר תפנה בדרך המקובלת ,ותקבל אותו.

משה חנוכה:

אז זו לא שאילתה.

רונן יואל ויניק:

זו לא שאילתה.

משה חנוכה:

אוקיי .אתה לא ראית את החומר הזה לפני?

רונן יואל ויניק:

איזה חומר?

משה חנוכה:

את השאילתה שנשלחה ב  27.10.20 -לא מעבירים
ליועץ המשפטי לפני?

רונן יואל ו יניק:

אז ראיתי את השאילתה -

משה חנוכה:

אז למה ,אם אתה יועץ משפטי של העירייה למה לא
אמרת לחבר המועצה לפני :אדוני זו לא שאילתה.

רונן יואל ויניק:

אני צריך לענות על השאילתה שלך? אתה יכול לשאול -

משה חנוכה:

טוב ,בואו נמשיך.

אמיר כוכבי:

ביקשת שלא יחנכו אותך ,א ז אנחנו לא אומרים לך -

משה חנוכה:

בואו נמשיך.

אמיר כוכבי:

איך לכתוב שאילתה -

משה חנוכה:

אוקיי ,כן בסדר.

אמיר כוכבי:

ואיך לבקש חומר.

משה חנוכה:

הכול טוב חברים .זה רציני מאוד כל הכבוד ,תודה.

אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור לשאילתות של חבר המועצה רפי בן
מרדכי מ יום ה . 27.10.20 -

משה חנוכה:

הפכת את כל שומרי הסף כמו תיאטרון בובות ,כל
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אחד עונה מה שאתה רוצה ,יפה מאוד.
אמיר כוכבי:

משה ,תעריך את כבודם של אנשים.

משה חנוכה:

פשוט מביך ,אתה פשוט מביך.

אתי ברייטברט:

טוב ,אנחנו עוברים לשאילתות של חבר המועצה רפי
בן מרדכי .מ דוע העירייה לא מונעת נסיעות של
משאיות כבדות בתוך שכונות הוד השרון ,והקימה
מערום עפר שעשוי לסכן את הציבור מול נווה הדר.
התשובה -

אמיר כוכבי:

אני רק רוצה לחדד שהשאילתה התקבלה לראשונה
בצורה קצת אחרת ,ולכן בעקבות שיחות הבהרה עם
רפי ,זה המענה שניתן.

אביבה גוטר מן:

הגברת אתי ברייטברט -

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,זה לא -

רפאל בן מרדכי:

הא אתה מדבר על היום?

אמיר כוכבי:

זה לא לרעתך .פשוט הפעם לא נקבת -

נדב דואני:

 ...התכוונת.

אמיר כוכבי:

רפי לא נקב במיקום הבעיה ,ורק בשיחה איתו
הצלחתי להבין .אז לכן המענה.

אתי ברייטברט:

נ קרא את התשובה ,מערום העפר כמו כלל העבודות
לאורך כביש  4הם של חברת נת"י – נתיבי ישראל,
שהיא קבלן ביצוע של משרד התחבורה לפרויקט
הרחבת כביש  . 4בוועדת התנועה אושרו תמרורים
האוסרים כניסת משאיות לרחובות פנימיים ומתבצעת
אכיפה יזומה ,כמו גם במענה לפניות .העירייה ת בחן
את יכולתה להגביל כליל את תנועת רכב כבד דרך
שכונות העיר לפרויקט כביש . 4

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה רק לומר ,ראשית התשובה היא טובה
בעיניי .אני הייתי מציע עוד לפרט אותה .יש ועדת
תנועה ברשות המשנה והסגנית שלך ,שתפקידה לטפל
בנושאי תנועה ,אני לא חושב שראש העיר צריך להיות
מעורב ספציפית בכל בעיה ,אני חושב כמו שאני הייתי
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בזמנו ראש ועדת התנועה והתחבורה ,שהייתה בעיניי
מספר  2בחשיבות לוועדת תכנון ובנייה .אני חושב
שזה גם היום המצב .זה משתנה מפתח .אני צריך
להגיד דבר נוסף ,אני לא יודע אם אתם זוכרים ,אבל
לפני  3שבועות או משהו כזה ,נהרג ילד באשקלון
ששם אימא שלו לימדה בזמן הסגר בזום ,הילד נסע
ברחוב ליד הבית ,ילד צעיר ,הנהג דרס אותו ולא ידע
על זה .צריך להבין מה זה המשאיות האלה .זה כמו
רכבת .רכבת לא יכולה לנסוע בתוך שכונת מגורים
קטנה ,רק בדרכים מסוימות .עכשיו תראו ,אני
אתייחס לזה אולי תרשו לי -
אמיר כוכבי:

אבל שאלת המשך.

רפאל בן מרדכי:

אז אוקיי ,בואו נגמור את שאלת ההמשך ,ואז אני
רוצה עוד להגיד משהו.

אמיר כוכבי:

לא ,נענתה שאילתה.

משה חנוכה:

רפי מבקש להציג מצגת.

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא ,ממש לא צריך מצגת.

יעל עבוד ברזילי:

רפי אני מזמינה אותך גם ,אתה יודע את המספר שלי
אם יש לך איזה שהן השגות כלפי רחובות או שכונות
ספציפיים ,כידוע אנחנו הרי עובדים על כל הסדרי
התנועה ,דבר איתי לגבי כל מקרה.

אמיר כוכבי:

אני רק אחדד -

רפאל בן מרדכי:

הלוואי שהיית צודקת ,זה לא המצב .אבל בואו נשמע
את .. .הבא -

יעל עבוד ברזילי:

מה לא המצב? הזמנתי אותך לדבר איתי.

רפאל בן מרדכי:

לא ,לדבר איתך ברצון ,את יודעת .גם להיפגש איתך
אישית בשמחה .לא זאת הנקודה.

אמיר כוכבי:

היא לא הזמינה לפגישה אישית.

רפאל בן מרדכי:

אני מדבר על ניתוח ,אני מדבר על עבודה ,אני מדבר
ע ל תשובה שיטתית ,לא שכונה זאת וכביש זה.

יעל עבוד ברזילי:

אבל התשובה לא יכולה להיות שיטתית ,מכיוון שיש
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בנייה בעיר ,ולעיתים חייבות להיכנס משאיות .מה גם
משאיות שמתעסקות בכל הסיפור של אשפה.
רפאל בן מרדכי:

נכון.

יעל עבוד ברזילי:

לכן כל שכונה תיבחן לגופה -

אמי ר כוכבי:

מאחר והשאילתה -

יעל עבוד ברזילי:

אתה מבקש תשובה ספציפית

אמיר כוכבי:

רפי ,רפי -

רפאל בן מרדכי:

באמת לא ידעתי שבעיר צריכות להיות משאיות.

אמיר כוכבי:

רפי ,מאחר והשאילתה הזאת מובילה לשאילתה
הבאה ,בוא נעבור אליה רגע.

רפאל בן מרדכי:

בבקשה.

אתי ברייט ברט:

לאור העובדה שמשאיות כבדות נוסעות ברחבי הוד
השרון בלי שליטה ,איך בכוונת העירייה לפעול
בדחיפות למניעת הסכנה והעברת התנועה הכבדה,
העוברת בתוך שכונות הוד השרון לדרכים מחוץ להוד
השרון? תשובה :העירייה תיבחן את יכולתה להגביל
גישה דרך שכונות העיר לפרויקטי תשת ית במעטפת
העירונית בעתיד ,וגם בנוגע לעבודות כביש 4
המתבצעות כעת.

רפאל בן מרדכי:

א' תודה על התשובה .למקרה הספציפי שעליו דיברתי
עם ראש העירייה לפני חודש ,כי היום דיברת איתי
עוד פעם ,אבל כפי הנראה נשכחה אותה שיחה ,גם אז
לא הרגשת טוב ,היה לך איזו בעיית גב .מה שאתה
עונה -

נדב דואני:

רפי אתה שופך הכול ,זה לא נעים.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה ,מה לא נעים?

אמיר כוכבי:

האופוזיציה החליטה כל ישיבה להזכיר לי את הגב?

רפאל בן מרדכי:

מה זה קרה ,בן אדם מקבל כאב גב זה עניין לא נעים?

נדב דואני:

לא ,לא נעים -

רפאל בן מרדכי:

דר ך אגב זה באמת לא נעים ,אבל ציבורית זו לא
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בעיה.
אמיר כוכבי:

כל ישיבה מישהו אחר -

אביבה גוטרמן:

רק זה יגרום לו עוד פעם לכאב גב ,די.

רפאל בן מרדכי:

אל תעזרו לראש העיר  ,הוא מסתדר מצוין לבד.

נדב דואני:

העירייה ,תיקנת את עצמך.

רפאל בן מרדכי:

יש לך באמת חבר ק ואליציה שעוזר לך ,לא יודע אם
אתה צריך את העזרה ,לא יודע אם היא עוזרת לך.

מאיר חלוואני:

למה אתה יכול להשאיר סגן רפי גם.

רפאל בן מרדכי:

אני אשמח.

נדב דואני:

אני אביא לו אקמול זה נגד כאבים.

רפאל בן מרדכי:

יהיה עוד סגן ,תגדל העיר יהיה עוד סגן .לענייננו -

י על עבוד ברזילי:

בקיצור רפי בוא נדבר פשוט ,אין מניעה.

רפאל בן מרדכי:

אני לענייננו רוצה לומר את הדבר הבא .בכל תכנית
ספציפית יש או צריכה להיות תכנית התארגנות,
שעוברת את אישורה של נורית כספי יועצת התנועה
של העירייה .בוודאי שמה שאני אומר עכשיו נכון אם
אנחנו מס תכלים על כל העיר כגוף שלם ,זאת אומרת
לא רק נקודתית אלא אסטרטגית .אני חושב שצריך
להתייחס לזה .הבעתי בשיחה עם אמיר את המחשבה
שאולי צריך לשנות להתקין חוקי עזר בעניין הזה ,אין
ספק שזה נושא חשוב ,שבסוף מגיע לשאלה של מה
קורה לאנשים ,נערים ,ילדים בעיר .אני מודה ע ל
התשובה ואני אשמח שהיא תהיה ,תיעשה עבודה
רצינית ותוצג בפני העירייה.

יעל עבוד ברזילי:

בוא תהיה שותף.

רפאל בן מרדכי:

אני אשמח כמובן.

נדב דואני:

מצוין.

אתי ברייטברט:

יופי ,תודה רבה.
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ב.

דו"ח כספי מבוקר לשנת  – 2019חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ –
נספח . 1

אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור לסעיף הבא .הצגת דו"ח כספי מבוקר
לשנת  . 2019הוד השרון חברה כלכלית עירונית
לפיתוח בע"מ ,מצורף לכם כנספח  . 1על פי סעיף 5
בפקודת העיריות (הקמת תאגידים) תש"ם – , 1980
ראש העירייה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה
דין וחשבון על מצב התאג יד ,והמועצה תקיים דיון על
הדין וחשבון .העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת
המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים .נמצאת איתנו
מנכ"לית החברה הכלכלית ורו"ח של החברה.

גלית פוגל:

מנהל הכספים.

אתי ברייטברט:

מנהל הכספים סליחה.

יואב מדמוני:

ערב טוב שמי יואב מדמוני רו "ח ,ואני מנהל כספים
של החברה הכלכלית של הוד השרון .נפגשנו לפני שנה
הצגנו את הדו"חות הכספיים הקודמים .אנחנו נציג
עכשיו את תמצית הדו"חות הכספיים של שנת , 2019
כמובן שיש לכם לפניכם גם את הדו"חות הכספיים
המלאים .אנחנו פה לכל השאלות וההבהרות .אז
ברשותכם נתחיל .ר כוש שוטף ,רכוש שוטף כ 10 -
מיליון  ,₪מתוכם  4.6מיליון  ₪מזומן ו  5 -מיליון ₪
חייבים ,שזה בעיקרו עיריית הוד השרון הכנסות
לקבל מניהול פרויקטים ,מביצוע פרויקטים וניהול
פרויקטים .רכוש קבוע  ,₪ 122,000אין לנו הרבה
רכוש קבוע .התחייבות שוטפות כ  4 -מיליון - ₪

נדב דואני :

מה זה רכוש קבוע באמת?

יואב מדמוני:

ציוד משרדי בעיקר ,ציוד מחשוב וציוד משרדי -

נדב דואני:

מתכלה.

יואב מדמוני:

מה?

נדב דואני:

זה גם ציוד מתכלה אני מבין ,שאתה קונה כל שנה.
אין לך ציוד זה -
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יואב מדמוני:

לא ,לא מתכלה ,ציוד מחשוב ריהוט משרדי ,השקעות
בשיפוץ המשרדים.

נדב דואני:

הא גם זה נחשב חלק מהזה?

גלית פוגל:

זה לא רכוש שלנו.

נדב דואני:

לא רכוש שלכם? של מי זה?

גלית פוגל:

של העירייה.

נדב דואני:

של העירייה? רק אתם מתפעלים.

יואב מדמוני:

זה בעיקר הציוד של משרדי ה -

נדב דואני:

שם היה מופיע לכם  80מיליון  ₪ככה בלתי להתאמץ.
באגם ,אם זה האגם היה  80מיליון  ₪ככה בלי
להתאמץ רכוש קבוע.

אביבה גוטרמן:

קצת פחות.

נדב דואני:

קצת פחות  78מיליון .₪

יואב מדמוני:

התחייבויות שוטפות כ  4 -מיליון  ,₪שמורכבים בעיקר
מהוצאות לשלם לקבלנים בגין פרויקטי בינוי .והון
ועודפים  6מילי ון  ₪זה מורכב מהון פרמיות ועודפים
שנצברו במהלך ארבעת השנים האחרונות ,ארבעת
שנות הפעילות.

עדי ברמוחה:

מה עושים עם כל כך הרבה עודפים? אני באמת
שואלת.

גלית פוגל:

מחלק מהעודפים אנחנו מיעדים להשקעות במיזמים
שיניבו רווחים בשלב הרבה יותר מאוחר .בדיקות,
ייעוץ ,ת כניות כלכליות ,תכניות עסקיות ,זה חלק
מההשקעות שלנו.

עדי ברמוחה:

כן ,אבל זה הרבה כסף כאילו שנשאר ,שצריך כבר
לעשות איתו משהו.

אביבה גוטרמן:

אין כוונה להשאיר את הכסף הזה למס הכנסה או
למישהו אחר.

עדי ברמוחה:

אני מודה לך ,תודה אביבה.

אביבה גוטרמן:

צריך להשק יע את זה.
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עדי ברמוחה:

צריך לעשות עם זה משהו ,כי זה -

רפאל בן מרדכי:

סליחה ,אני אמשיך את השאלה של עדי ,עדי ויחד עם
בני או להיפך הנהיגו השקעה של הסכומים השוטפים
של העירייה באופן שיישא קרן ,שיישא סליחה ריבית.
האם אתם עושים את זה גם בכספים שלכם?

עדי ברמוחה:

האם יש ועדת השקעות אצלכם?

יואב מדמוני:

כן ,יש ועדת השקעות ,בחנו -

עדי ברמוחה:

והתשואה מתי מממשים -

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה תנו לגלית לשאול ,שאלתי שאלה.

יואב מדמוני:

בחנו את האפשרות הזאת לפני כשנה ,לקחנו יועץ,
ובדקנו בדיקה יסודית את האפשרות הזאת .ובשלב
הזה ה עדפנו לא לעשות את ההשקעות האלה מהסיבה
הפשוטה שאנחנו רוצים שההשקעות יהיו נזילות .שוב,
עבור פרויקטים יזמיים שהשנה אנחנו נכנסו -

עדי ברמוחה:

לא צריך לקחת את כל הסכום ,אתה יכול לייעד לזה
משהו.

יואב מדמוני:

השנה נכנסו אליהם בצורה יותר רצינית בנושא של
פרויקטים יזמיים .אנחנו נוכל לבחון את זה שוב .יש
אפשרות שנבחן את זה שוב השנה.

עדי ברמוחה:

יש אפשרות להשקיע גם את יודעת ב -

גלית פוגל:

על זה דיברנו -

עדי ברמוחה:

לא ,לא ,להשקיע בפרויקטים באגם שגם יכניסו אחר
כך כספים -

גלית פוגל:

זה חלק מהתוכנית

רפאל בן מרדכי:

גלית ,תמיד לחברה יהיו כספים שוטפים מה לעשות
בכל מקרה ,ולכן את הכסף הזה כמו שהתחילה לעשות
העירייה ,היא עוד לא מאומנת בזה מספיק -

עדי ברמוחה:

אמרתי אם היא מנוהלת נכון.

רפאל בן מרדכי:

אתם גם יכולים לעשות ,דהיינו החברה ,ואין שום
סיבה שלא תעשו את זה.
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גלית פוגל:

הה שקעות שאנחנו יכולים לעשות -

רפאל בן מרדכי:

הכסף זמין ברמה של יום או של שבוע ,כמובן כמה
שהוא יהיה פחות זמין ,תקבלו ריבית יותר גבוהה,
אבל חבל על הכסף ,זה כסף ציבורי.

גלית פוגל:

אנחנו בוחנים את זה ,חלק מההשקעות שחברה
כלכלית צריכה להשקיע במיזמים שהם מניבים לה
הכנסות ,לא להשקיע ולעבור הלאה.

רפאל בן מרדכי:

זה לא סותר.

גלית פוגל:

נכון ,ויש מספר מיזמים ,אחד מהם גם עולה ,היום
עולה פה תכנית בניין עיר להקמת מרכז מסחרי ,יש
מספר מיזמים עם השקעה צפויה שעשויים להניב
הכנסה ,ובזה אנחנו -

עדי ברמוחה:

אני אגיד לך למה -

רפא ל בן מרדכי:

אני מדבר ברמה השוטפת.

עדי ברמוחה:

אני אגיד לך למה רפי מתעקש ,סליחה רגע .רפי
מתעקש כי אנחנו רואים שזה כבר שנה שנייה אותו
סכום יש .וכאילו במשך שנה את יודעת הכסף מת.

גלית פוגל:

תראי המיזמים שאנחנו מטפלים בהם הם לצערי
לוקחים הרבה זמן ,וההתנהלות ש להם ארוכה מבחינה
טבעית ,לא שיש איזו אחריות למישהו .זה תהליך
שנבחן ,יש תהליך של -

עדי ברמוחה:

אני אחדד את זה עוד יותר ,בסדר?

גלית פוגל:

בבקשה.

עדי ברמוחה:

 2019 2018אני מניחה ש  2020 -תסתיים באותו סכום
ועדיין אין לנו תכנית ,התוכנית הבאה תהיה ב . 2021 -
עד שנתח יל לראות משהו מימוש ,זה יהיה  2022חבל
על הזמן ,זה מה שאני אומרת.

גלית פוגל:

אוקיי ,אני מקבלת את ההערה.

רפאל בן מרדכי:

כל חברה תמיד יש לה יתרות ,כל חברה.

עדי ברמוחה:

כשמנוהלת כמו שצריך
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רפאל בן מרדכי:

ואת היתרות האלה צריך לנהל כך שיהיה מהם תשואה
מקסימלית  ,זה הכול .אני לא מבקר את הפעולה
הריאלית שלך.

גלית פוגל:

אנחנו נעשה על זה בחינה מחודשת.

עדי ברמוחה:

כן כדאי.

יואב מדמוני:

ברשותכם נמשיך?

עדי ברמוחה:

כן.

יואב מדמוני:

הכנסות ,מחזור ההכנסות כ  34 -מיליון  ,₪רובו ככולו
נובע מניהול פרויקטים בדרך כלל של בינו י ,עלות
תפעול ופרויקטים  32מיליון  ,₪רווח גולמי  2מיליון
 ,₪כ  . 6% -הוצאות הנהלה וכלליות  1.5מיליון ₪
והוצאות מיסים  ,₪ 107,000סך הכול רווח נקי
 ₪ 340,000לשנת . 2019

יגאל שמעון:

יש לי שאלה ,אם את זוכרת את הפרויקטים שלך
בגדול -

גלית פוגל:

סליחה.

יגאל שמעון:

את כל הפרויקטים שהיום.

גלית פוגל:

שאנחנו מנהלים?

יגאל שמעון:

שמנהלת החברה .כמה אחוזים מהפרויקט הוא
ההוצאה בערך ,ההוצאה של החברה עצמה? בערך כמה
אחוזים?

גלית פוגל:

תקורת ניהול?

עדי ברמוחה:

הנהלה וכלליות כן.

גלית פוגל:

לא ,לא הבנתי את השאלה .על כל פרויקט שאנחנו -

יגאל שמעון:

כשאני לוקח את כל הפרויקטים שלך נניח בשנה ,כמה
הוצאות יש לך בשנה מבחינת אחוז מההוצאה שאת
מוציאה?...

עדי ברמוחה:

תקורה או שכר?

גלית פוגל:

תקורת ניהול שלנו היא בין  6%ל . 8% -

30

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

אביבה גוטרמן:

כמו בכל מקום.

יואב מדמוני:

ברוטו.

גלית פוגל:

ברוטו של החברה .מתוך זה אנחנו משלמים עבור
מנהלי הפרויקטים ,זאת אומרת -

יואב מדמוני:

.5%

גלית פוגל:

אנחנו
למשל
ניהול
אנחנו

יגאל שמעון:

זאת אומרת מה שאת אומרת עדיין זה יותר משתלם
ממשכ"ל ,מה שאת אומרת.

נדב דואני:

למה כמה משכ"ל?

יגאל שמעון:

אם משכ"ל אנחנו משלמים להם - 9%

גלית פוגל:

אני לא יודעת כמה אתם משלמים למשכ"ל.

יגאל שמעון:

.9%

נדב דואני:

אז זה גם  6%עד  8%וגם אין האוס.

יגאל שמעון:

ואין האוס אז -

נדב דואני:

ברור.

יגאל שמעון:

זאת אומרת העסקה היא טובה.

נדב דואני:

השאלה כמה משלמים לקבלן ,זו שאלת מיליון הדולר.

יגאל שמעון:

לא ,אני בודק -

נדב דואני:

אבל כן.

יגאל שמעון:

אם אני לוקח פרויקט של  100מילי ון  ₪של משכ"ל.

אמיר כוכבי:

אבל זה לא הנגזרת היחידה.

יגאל שמעון:

לא משנה ,אני שאלתי כמה אני משלם בסופו של דבר
פה ,וכמה אני משלם פה.

אמיר כוכבי:

קודם כל זה  7.5%במשכ"ל ,אבל גם יכול להיות
שהפרויקט שמשכ"ל עושה אותו ,בגלל היקפי עבודה

נשארים בערך בין  5%ל  4% -תקורת ניהול .אם
על פרויקט של בית ספר אנחנו לוקחים תקורת
של  , 8%ואנחנו שוכרים מנהל פרויקט מפקח,
משלמים לו בער ך  , 3%נשארים אצלנו . 5%
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שלהם אז מלכתחילה הוא מתו מחר יותר בזול גם אם
לוקחים את האחוז ,שהוא טיפה יותר גבוה או אותו
דבר.
נדב דואני:

היתרון הגדול שלך שזה מתנהל פה בבית ,זה היתרון
הגדול.

אמיר כוכבי:

נכון.

נדב דואני:

שיש לך שליטה על זה -

יגאל שמעון:

שיש לך שליטה.

נדב דואני:

שיש לך שליטה ,ואתה יכול לקדם את הפרויקט בקצב
שלך.

יגאל שמעון:

אני עדיין חושב שיש לזה רווח -

נדב דואני:

ויש גם לחברה דין וחשבון.

יגאל שמעון:

ערך כלכלי יותר טוב בחברה הכלכלית.

נדב דואני:

אז מצוין ,אז אתה אומר אוקיי -

יגאל שמעון:

וצריך להעביר את הכול לחברה הכלכלית ולא לתת
את זה לשום דבר אחר -

נדב דואני:

למה? מה יש לנו במשכ"ל היום?

יגאל שמעון:

שום דבר לא צריך להעביר להם.

נדב דואני:

מה יש לנו במשכ"ל היום?

יגאל שמעון:

לא יודע ,אני יודע ,אני פה אומר את זה באופן -

נדב דואני:

רן מה יש לנו במשכ"ל היום?

רן היילפרן:

תיכון השקמים מתנהל בחברה הכ לכלית ,העירייה
הוציאה עכשיו מכרז לבית ספר נוסף -

נדב דואני:

בחברה הכלכלית?

רן היילפרן:

לא החברה הכלכלית העירייה ,לא דרך משכ"ל .היה
לנו איזה משהו שמתנהל -

נדב דואני:

מעולה.

אביבה גוטרמן:

כמה שפחות משכ"ל יותר טוב.
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(מדברים יחד)
רן היילפרן:

 ...שהוא בתכנון .

יגאל שמעון:

ולמה לא העברנו את זה לחברה הכלכלית?

רן היילפרן:

זה שיקולים של זמן של תכנית ביצוע של חוזה .יש
תחומים ,אני חושב ...יש דברים שהם יותר טובים יש
להם דברים שהם פחות טובים ... .בית הספר לעשות
כל דבר ענייני לפי העניין.

אתי ברייטברט:

עוד שאלות?

גל ית פוגל:

תודה רבה.

אמיר כוכבי:

תודה.

עדי ברמוחה:

נשמח לשמוע על תכנית עסקית.

אתי ברייטברט:

תודה רבה לנציגי החברה הכלכלית .אני רק אציין
שהמועצה רושמת כי הדו"ח הכספי המב וקר לשנת
 2019של החברה הכלכלית ה ונח על שולחן המועצה
בישיבה זו.

ג.

רח' סוקולוב  61הוד השרון – תכנית בניין עיר – נספחים . 2,3

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .תכנית מספר  423 - 0590992בגוש
 6407חלקות  328-332סוקולוב  . 61מדובר בחלקות
אלה בגוש  6407מגרש  301ו  517 -על פי תכנית
הר/מק / 1201 /א ,רחוב סוקולוב  , 61שרשומות
בבעלותה המלאה של עיריית הוד השרו ן .עיריית הוד
השרון באמצעות החברה הכלכלית מבקשת ליזום
ולהכין תכנית בניין עיר ,בסמכות הוועדה המחוזית,
להוספת זכויות בנייה בייעוד מסחר ומשרדים,
והפירוט מצורף לכם כנספח . 2
התוכנית נדונה בוועד ת המשנה המקומית ביום
 , 24.5.20והומלצה להפקדה בוועדה המחוזית ,החלטת
הוועדה מצורפת לכם כנספח  . 3על פי הנחיית לשכת
התכנון המחוזית לצורך קליטת התוכנית בוועדה
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המחוזית ,נדרשת החלטת מועצת העיר בדבר ייזום
והגשת התוכנית על ידי עיריית הוד השרון .נמצא
איתנו כאן יואב רוביסה אדריכל העיר ,הוא יציג את
התוכנית.
יואב רוביסה:

ערב טוב לכול ם ,המגרש המדובר ,מגרש בייעוד
מסחרי עם זכויות למסחר ולמשרדים ,זה שטח של
שצ"פ שמקיף אותו ,רחוב סוקולוב פינת גולדה מאיר
וחיים הרצוג ,במתחם  . 1201מדובר בחלקות , 328-332
זה מספרי המגרשים.
העירייה באמצעות החברה הכלכלית מכינה את תכנית
להעצמת זכויות בנייה של מסחר ומשרדים במגרש
בבעלות העירייה .זה אחד המגרשים הבודדים שיש
לעירייה כבעלים שהוא נכס מניב .רוב הקרקעות של
העירייה הם שטחים ציבוריים .התוכנית כפי שאמרה
אתי אושרה להעברה לוועדה המחוזית להפקדה,
בוועדת המשנה במאי השנה ,הומלצה להפקדה .על פי
הנהלים של הוועדה המקומית  ,כדי שהתוכנית תוכל
להיקלט ,כיוון שזו תכנית שביוזמת עיריית הוד
השרון והעירייה כאן היא גם בעלים ,נדרשת החלטה
פורמלית בדבר ייזום והגשת התוכנית .אנחנו
מסתכלים על סביבת הפרויקט.
מדובר על מגרש שהיום מאושר עליו מבנה של 5
קומות ,מצפון לו מבנה של דיור מוגן של  14קומות.
מגדלי המגורים בסביבה שלו  18קומות ,ומעברו השני
של סוקולוב יש משרדים גם בגובה של  14קומות .זו
החלטת ועדת המשנה ,כפי שאפשר לראות .היזם ובעל
הקרקע ומגיש התוכנית זה העירייה .זו החלטת
הוועדה.
אנחנו כתבנו שנדרשת חתימת עירייה על מסמכי
התוכנית ,וחשבנו שבזה יסתפקו הצרכים ,אבל כפי
שאמרתי הוועדה המחוזית דורשת החלטה פורמלית
על ייזום והגשת התוכנית .התוכנית באופן כללי
מדברת על תוספת שטחים ,גם שטחים עיקריים גם
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שטחי שירות מעל הקרקע וגם שטחים תת קרקעיים.
השיעורים של התוספות מופיעים לפניכם .מדובר גם
על תוספת של  3קומ ות מעבר ל  5 -הקומות
שמאושרות .אפשרות של ניוד זכויות של שטחים
עיקריים ושטחי שירות מתחת לפני הקרקע ,מעל
ומתחת לפני הקרקע ,ושינויים בקווי בניין .כמה
שקופיות מנספח הבינוי ,זה העמדה אפשרית ,זה
נספח שהוא לא מחייב .העמדה אפשרית יוצרת איזה
שהיא כיכר לכיוון סוקולוב ופינת גולדה מאיר .זה
חתך של הבניין .אנחנו יכולים לראות את שלושת
הקומות הנוספות מעל  5הקומות המאושרות ,וקומות
המרתפים ,וזו הכלה.
אמיר כוכבי:

שאלות חברים חברות?

יגאל שמעון:

הייעודים רק משרדים ומסחר נכון? זה מה שאישרנו?

יואב רוביסה:

יש את השצ"פ שמסביב ,שהו א נכנס גם לתוכנית.
במגרש עצמו זה מסחר ומשרדים ,קומת הקרקע
והקומה שמעליה אפשר לעשות מסחר .בקומה שמעל
קומת הקרקע אפשר גם משרדים ,וביתר הקומות
משרדים .לא שינינו את התמהיל הזה ממה שיש
בתוכנית המאושרת.

יגאל שמעון:

ואם ראש העיר יחליט מחר לפתוח אוניברסיטה שם?

י ואב רוביסה:

אנחנו נעשה מה שראש העיר יחליט.

יגאל שמעון:

לא ,השאלה שלי אם זה אפשרי שם.

אביבה גוטרמן:

אנחנו לא דיברנו על הקצאת קרקע לאוניברסיטה בכל
מקרה באזור?

אמיר כוכבי:

לא שם.

יגאל שמעון:

הייעודים שמה לא מאפשרים את זה.

אמיר כוכבי:

זה בסוקולוב.

אביבה גוטרמן:

מה?

יגאל שמעון:

הייעודים שם לא מאפשרים.

אביבה גוטרמן:

שערי משפט.
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יגאל שמעון:

את לא יכולה ,כי זה רק משרדים?

אביבה גוטרמן:

איפה?

רינה שבתאי:

ייעוד הקרקע.

יואב רוביסה:

כפי שאמרתי -

אביבה גוטרמן:

כן ,איפה?

יואב רוביסה:

השימוש כאן הוא שימוש שכיר לכל דבר -

אביבה גוטרמן:

אבל זה לא ליד תחנת הרכבת?

יואב רוביסה:

העירייה כאן היא בעלים ככול הבעלים ,שונה
ממגרשים בייעוד ציבורי ,שהעירייה בעלים מתוקף
היותה רשות מקומית.

אמיר כוכבי:

זה גם לא שטח לאוניברסיטה .שטח לאוניברסיטה זה
שטח פתוח -

יגאל שמעון:

מכללות ,מכללות.

אמיר כוכבי:

אתה לא רוצה שהיא תהיה סלמס לגובה ,אתה רוצה
שהיא תהיה עם שטח פתוח -

אביבה גוטרמן:

צריך שטח ייעודי כמו שצריך ,מה זאת אומרת.

אמיר כוכבי:

עם הדשא לאוויר ...לנוח מהלימודים .אתה יודע כל
אחד והזה ,מקום לקפיטריה.

אביבה גוטרמן:

לא ,זה לא מתאי ם.

אמיר כוכבי:

המיקום שם ליד הרכבת הוא מיקום קלאסי ,גם
למסחר ,גם למשרדים .חשבתי וחשבו גם אחרים גם
בוועדה ,שלא נכון להעמיס עוד יחידות דיור על
המתחם הזה -

אביבה גוטרמן:

מצוין.

אמיר כוכבי:

ולכן אנחנו כן מתקדמים ,וגם בבקשה שלנו אנחנו לא
חזירים בזכויות בנייה .יכולנו ללכת לתהליך אחר
ולבקש יותר ,זה משהו שישרת את העיר -

אביבה גוטרמן:

בסדר גמור.

אמיר כוכבי:

וייצר הכנסה קבועה ושוטפת לעירייה במהרה בימינו.
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אביבה גוטרמן:

אמן.

רינה שבתאי:

אמן.

יגאל שמעון:

תודה.

אמיר כוכבי:

עוד שאלות לאדריכל העיר? תודה יואב.

אתי ב רייטברט:

לפני שנעלה להצבעה אני אקרא את הצעת ההחלטה.
מועצת העיר מאשרת הגשת תכנית מספר 423-
 0590992באותם גושים ,סוקולוב  , 61על ידי העירייה
כבעלת הזכויות במקרקעין בהתאם לפרטים שהעביר
הצוות המקצועי ,ולאישור ועדת המשנה להעברת
התוכנית להפקדה בוועדה המחוזית מיום . 24.5.20
אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד
מהמשתתפים?

אביבה גוטרמן:

כן.

========================================================
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
החלטה מס' : 118/20
מועצת העיר מאשרת הגשת תכנית מס'  423-0590992בגוש  6407חלקות  -328-332סוקולוב 61
על ידי העירייה כבעלת הזכויות במקרקעין ,בהתאם לפרטים שהעביר הצוות המקצועי ,ולאישור
ועדת המשנה להעברת התכנית להפקדה בוועדה המחוזית מיום .24.5.20

=============================================
אתי ברייטברט:

תודה רבה .נמשיך לסעיף הבא.

רפאל בן מרדכי:

כולל האופוזיציה ,אני מבקש לרשום.

אתי ברייטברט:

פה אחד מהמשתתפי ם.

אמיר כוכבי:

פה אחד מהמשתתפים.

ד.

הסכם שכירות מוסינזון והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט – נספח . 4

אתי ברייטברט:

עבור לסעיף הבא ,אישור הסכם שכירות עם המוסד
החינוכי מוסינזון והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
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מועצת העירייה מתבקשת לאשר את התקשרות
העירייה בהסכם ש כירות עם המוסד החינוכי על שם
מוסינזון והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,בנוגע
למבנה ברחוב מרגוע  , 5המהווה חלק מחלקה 169
בגוש  . 6448בקשה מפורטת מאת מנהלת מחלקת
הנכסים ואישור היועץ המשפטי לעירייה ,וכן נוסח
הסכם השכירות מצורפים לכם כנספח  . 4אני אקריא
את הצעת ההחל טה ואם יהיו שאלות ,נמצאת איתנו
כאן איילת לרר מנהלת מחלקת נכסים.
אמיר כוכבי:

שאיילת קודם תציג ואז -

אתי ברייטברט:

בבקשה.

אביבה גוטרמן:

לא עלו התעריפים או משהו כזה.

איילת לרר:

עלו.

אביבה גוטרמן:

עלו כן? כמה?

איילת לרר:

כן.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,לדעת.

אי ילת לרר:

ההסכם שאנחנו מביאים לאישורכם היום ,הוא הסכם
שכירות משולש בין העירייה מוסינזון ומכללת שערי
משפט .בשנת  1996נערך הסכם בין העירייה לבין
מוסינזון ,ועל פיו הוקם מבנה של  4קומות בשטח של
כ  2,500 -מ"ר ,שנועד לשמש עבור מכללה במידה ויבוא
יום והם ייצאו משם למ טרות חינוכיות משותפות יחד
עם מוסינזון.
במהלך השנים נערכו הסכמי שכירות בין הצדדים,
בעירייה לא נמצאו הסכמים חתומים ,הנושא צץ
בדו"ח ביקורת של מבקר העירייה שהציף את הנושא,
בעקבותיו עשינו עבודה מאוד מקיפה לאתר את
הנתונים ,לבדוק אותם ,ובמקביל התחלנו משא ומתן
מו רכב בין כל הצדדים ,על מנת להסדיר את מערכת
היחסים בין כולם .לאורך כל השנים העירייה קיבלה
דמי שכירות עבור המבנה.
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דמי השכירות משולמים חצי למוסינזון וחצי לעירייה,
על פי תעריף של  ₪ 32למ"ר .במסגרת המשא ומתן כל
אחד מהצדדים ערך שמאות נבחר שמאי מכריע,
שהוסכם על ד מי שכירות של  ₪ 38לכל מ"ר .ובעצם
ההסכם שאנחנו מביאים כאן לאישור היום ,הוא
לאחר באמת משא ומתן מאוד ארוך בין הצדדים .אולי
אני רק אגיד עוד מילה ,שברקע -
אביבה גוטרמן:

ולגבי ארנונה זה גם נשאר אותו דבר או העליתם?

איילת לרר:

לגבי ארנונה אני לא יודעת.

אמיר כוכב י:

לא ,ארנונה זה ארנונה.

איילת לרר:

זה בהתאם לצו.

אביבה גוטרמן:

בסדר גמור.

איילת לרר:

אני רק אגיד שלצד זה קיימים עוד  2מבנים שבין
מוסינזון לבין המכללה יש הסכם נפרד .יש שאלות?

משה חנוכה:

אילת ,אני חושב שמגיעה לך מילה טובה על העבודה,
אני יודע שעבדת על ז ה הרבה שנים על ההסכם הזה,
עוד מהקדנציה הקודמת ,וזה לא פשוט בכלל להסדיר
את הנושאים האלה ,והובלת את העניין במחלקה
המשפטית ,אז באמת יישר כוח.

איילת לרר:

לא לבד.

משה חנוכה:

לך ולכל העושים במלאכה לאורך השנים.

אביבה גוטרמן:

אני גם משתתפת ,אני יודעת שהמון בעיו ת שם היה,
ואני שמחה שהגעתם איתם -

איילת לרר:

הרבה מאוד אנשים בתוך העירייה השתתפו בכל
התהליך הזה ,הוא היה מאוד מורכב.

אמיר כוכבי:

אני אגיד שהמשימה העיקרית הייתה יותר עבודת
גישור ופסיכולוגיה.

אביבה גוטרמן:

כן ,כן.

אמיר כוכבי:

אבל אנחנו שמחים שזה מאחורינו.

אביבה גוטרמן:

שהם נשארו.
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אמיר כוכבי:

יישארו לא יישארו זה כבר עניין של החלטה -

אביבה גוטרמן:

לא ,זה חשוב שהם יישארו.

אמיר כוכבי:

אבל מרקם היחסים שם ,כשאני נכנסתי לתפקיד כבר
היה בצורה שהם לא רצו להיפגש אחד עם השני ,חוסר
אמון מוחלט .זו באמת ההזדמנות להגיד תודה גם
למנכ"ל העירייה ,שתפר שם שעות ,לייעוץ המשפטי
הקודם ,לייעוץ המשפטי הנוכחי ,ולכל הצוות שנכנס
לגוב האריות הזה והוציא משם הסכם שמוסכם על
ידי כלל הצדדים.

עדי ברמוחה:

בשעה טובה.

אמיר כוכבי:

לפחות עד היום בבוקר.

אביבה גוטרמן:

זה חשוב ,זה מוסד חשוב.

אמ יר כוכבי:

בואו נראה מה ייקרה עכשיו.

אביבה גוטרמן:

זה מוסד חשוב ,וחשוב לשמור עליו.

אתי ברייטברט:

תודה לאיילת ,אנחנו נקרא את הצעת ההחלטה.
מועצת העירייה מאשרת את התקשרות העירייה
בהסכם שכירות עם המוסד החינוכי על שם מוסינזון
והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,בנוג ע למבנה
ברחוב מרגוע  5המהווה חלק מחלקה  169גוש 6448
בהתאם לנוסח ההסכם המצורף כנספח  . 4מי בעד?
כולם פה אחד מהמשתתפים? תודה רבה.

========================================================
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* רפי בן מרדכי לא נכח בהצבעה
החלטה מס' : 119/20
מועצת העירייה מאשרת את התקשרות העירייה בהסכם שכירות עם המוסד החינוכי ע"ש
מוסינזון והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בנוגע למבנה ברח' מרגוע  ,5המהווה חלק מחלקה
 169בגוש  ,6448בהתאם לנוסח ההסכם המצורף כנספח 4

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

40

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

ה.

השלמת תמיכות לעמותות בשנת הכספים  – 2020נספח . 5

אתי ברייטברט:

נמשיך לס עיף הבא ,אישור השלמת תמיכות לעמותות
בתקופת הקורונה לשנת הכספים  . 2020א .ועדת
התמיכות התכנסה בתאריך ה  16.11.20 -לדון בהשלמת
סך התמיכות לשנת הכספים  2020לעמותות השונות,
פרט לעמותות שקיבלו באישור המועצה בישיבה
 10/20מיום ה  , 14.10.20 -השלמת סך התמיכה ל -
 . 100%סיכ ום דיון הוועדה וטבלת השלמת התמיכות
לעמותות מצורפת לכם כנספח  . 5ב .הוועדה ממליצה
להתנות את העברת סכום התמיכה לעמותות שגבו
גביית יתר מהמשתתפים בפעילותן בתקופה הקורונה,
והשבת כל סכום שנגבה ביתר .אני אעלה לכם את
הטבלה.

רן יקיר:

לא כדאי שההתניה הזאתי תהיה בהצע ת ההחלטה
עצמה?

אתי ברייטברט:

כן ,זה נמצא הכול .כל הסעיפים האלה -

רן יקיר:

ההחלטה היא שורה אחת שלא כוללת את זה.

אתי ברייטברט:

אפשר להוסיף גם את זה .בסדר ,אני אקריא גם את
זה אבל .זה הפרוטוקול של ועדת התמיכות  .זאת
הטבלה שמצורפת לכם .העמודה השמאלית הם
הסכומי ם שאנחנו משלימים לעמותות שעד כה לא
השלימו.

משה חנוכה:

זה מאוד גדול.

אתי ברייטברט:

אני יודעת שלא רואים ,אבל יש לכם את הנספח .וסך
הכול הכולל שאנחנו מוסיפים להם זה ,₪ 639,198
שהם נשארו כרזרבה ,נכון בני?

בנימין זיני:

זה התקציב שאושר מלכתחילה.

אתי ברייטברט:

זה התקציב ,בדיוק .שה וא פשוט חולק במנות.
בעיקרון זה זה .יש למישהו שאלות?

אמיר כוכבי:

למעט נציין הסתייגות אחת ,שעל מנת לקבל את
ההשלמה של התמיכה ,עמותות שגובות כספים
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מהציבור ,יצטרכו להצהיר ובמידת הצורך להוכיח
שאם גבו כספים אקסטרה בגלל ההקפאה הזאת או
בגלל כל סיבה אחרת בתקופה הזאת ,הם יצטרכו
להראות שהם או החזירו או מוותרים על החלק הזה
בתמיכה .לא יהיה פה הכנסה כפולה.
יגאל שמעון:

או החזירו או החזירו התחייבות.

רינה שבתאי:

או יוותרו על החלק היחסי.

יגאל שמעון:

אם אין להם כסף כרגע ,רק אם תשלם להם הם
יחזירו.

ארנו ן אברמוב:

נראה לך?

אביבה גוטרמן:

למה לא?

אמיר כוכבי:

אתה תשלם להם -

יגאל שמעון:

העמותה היא צריכה להחזיר את הכסף .מאיפה היא
תחזיר? אתה אומר לה תחזירי .תיקחי מינוס בבנק
תשלמו ואחרי זה?

אביבה גוטרמן:

לא אמרתי לך ספר חוקים זה המלצה?

אתי ברייטברט:

אנחנו נקר א את הצעת ההחלטה.

משה חנוכה:

אני רוצה להגיד משהו ביחס לסעיף הזה .בסופו של
דבר אני חושב שבאיזה להט כזה טענתם לפני כמה
ישיבות ,שעמותות שלא ביצעו פעילות בקורונה צריך
להקפיא להם את התשלומים ,צריך לבחון האם צריך
לשלם להם ,כי הם ממילא לא ביצעו את הפעילות .אני
ח ושב שהדוגמא של הסעיף הזה זה דוגמא של איך
לחץ ציבורי ,שיחות גם של הורים וגם של העמותות
עם חברי מועצה מהקואליציה ,וגם בדרכים נוספות,
בסוף מצליח לקחת את העירייה לכיוון הנכון .וזה
מראה לציבור שצופה בנו בבית שלא צריך לחשוש
לבקר ולהגיד ברגע שנעשות טעויות ,בסופו של דבר
אפשר גם לתקן במהלך הדרך .אני חושב שלא היה
צריך ממילא לקבל החלטה -

עדי ברמוחה:

אולי לא היה צריך לקרוא לזה טעות מלכתחילה.
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משה חנוכה:

אז אני אומר ,אני חושב שלא היה -

עדי ברמוחה:

זו הייתה בחינה.

משה חנוכה:

אני חושב שממילא לא היה צריך להקפיא תשלומים
בת קופה כל כך קשה לעמותות ולמגזר שלישי ,אמרנו
את זה בזמן אמת.

רינה שבתאי:

עמותה לא פעילה למה לתת לה כסף?

משה חנוכה:

הנה עכשיו את ם נותנים את כסף.

אביבה גוטרמן:

אבל עובדה שאת מחזירה.

עדי ברמוחה:

הייתה צריכה להיות בחינה.

אמיר כוכבי:

נדייק את האמירה -

משה חנ וכה:

רק אני אסיים ,אני אומר בסוף ,הנה רינה עדיין לא
עדכנתם אותה בזה ששיניתם את הגישה .העמותה לא
הייתה פעילה -

רינה שבתאי:

תאמין לי שאני מעודכנת ,אל תשים מילים בפי ,אני
מודה לך.

משה חנוכה:

לא ,אבל אמרת עכשיו עמותה לא פעילה למה לתת לה
כסף.

רינה שבתאי:

לא ,לא ,בסדר ,זה הכול דבר יחסי.

משה חנוכה:

לא ,זה אותו דבר .בגלל זה אני אומר ,בסוף היה צריך
את הכסף ביום הראשון ,ולא לעשות את השינויים
והמשחקים האלה עם העמותות ,ולנסות לעשות את
זה בשיטת מצליח ,אם אף אחד לא ידבר אז אנחנו
נפחית ונחסוך לקופה של העירייה .העמותות האלה
היו צריכות לקבל את הכסף מהיום הראשון ,בלי
לשחק איתם משחקים ,בלי למרוח אותם כמו מסטיק.
אז הכסף הזה היה בתקציב העירייה ,והיה צריך לתת
להם אותו ,ואז לא לגרום להם לגבות יתר מהורים,
ושההורים לא יבואו לעירייה ויגידו למה העירייה זה,
זה סתם מיותר המשחקים האלה אמיר .הייתם מהיום
הראשון משאירים את הכסף לעמותות ,והיית מונע
את כל ה -

43

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

עדי ברמוחה:

לא נכון זה היה שיקול מאוד מאוד -

אמיר כוכבי:

אם הייתה לנו את החוכמה שלך לא היינו יושבים כאן
היום ,אני אגיד שההחלטה של העירייה -

משה חנוכה:

אם היה לך ,לא שמעתי.

אמיר כוכבי:

אם היה לנו את החוכמה שלך לא היינו יושבים כאן
היום.

משה חנוכה:

יכול להיות.

אמיר כוכבי:

אני אגיד שהחלטת הנהלת העירייה ומועצת העיר
מלכתחילה הייתה החלטה שמקפיאה את הסכומים.
לא רק מקפיאה את הסכומים אלא גם מבטיחה שלא
ייגעו בהם עד לסוף השנה .פרסנו את הדיונים ע ל
היכולת להחזיר לאורך תקופה ,החזרנו לעמותות
הרווחה את מלוא הסכום מוקדם יותר ,וגם עכשיו
בספורט א' סוף סוף קיבלנו נתונים על חלק
מהעמותות על אופי הפעילות שהם עשו גם בסגר
הראשון ,כולל הרצאות וזומים ודברים אחרים.
ו  -ב' הגענו למסקנה שפיסקלית אני בטוח שלא יאהב
או תה הגזבר ,שגם ככה העירייה נכנסה פה לברוך ,אז
 ₪ 600,000כדי להבטיח שהעמותות לא ייפגעו ,זה
משהו שאנחנו יכולים לספוג .אבל את הדבר הזה לא
יכולנו לדעת שעוד לא ידענו מה יהיה גודל הברוך של
העירייה .וכשלא ידענו לאן הדבר הזה הולך ,לכן
הקפדנו להגיד כל הזמן שאנחנו גם נבחן את זה שוב,
וגם נמשיך לקבל נתונים ,והעמותות שבהתחלה אמרו
לנו שלא עשו פעולות ,באו והציגו את מאפייני
הפעילות שהם כן עשו ,ואמרנו מבחינתנו זה פעילות,
גם אם עברת למוד פרטני בזום מול ילדים ,אז זה
משהו שאנחנו יכולים לקבל ,זה העסיק את הילדים,
זה עשה פעילות שח יברה אותם ליום יום ספורטיבי,
ולכן קיבלנו את ההחלטה להחזיר את כלל הסכומים.

משה חנוכה:

לא ,אבל אמיר אני חייב להגיד לך משהו ,אתה בא
ואומר שמהרגע הראשון תכננת להחזיר להם -
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אמיר כוכבי:

אני לא בא ואומר ,אני פה.

משה חנוכה:

אתה מהיום הראשון רצית להחזיר להם את הכ סף.

עדי ברמוחה:

עוד פעם מתחילים עם זה

אמיר כוכבי:

זה שלנו אין מה -

משה חנוכה:

תני לנו לשחק קצת.

אמיר כוכבי:

זה שלנו.

אביבה גוטרמן:

עדי ,כל עוד הדברים נאמרים בנחת ,על זה אני
סבלנית.

עדי ברמוחה:

אבל את יודעת לאן זה מגיע.

אביבה גוטרמן:

כל עוד נאמרים בנחת -

משה חנוכה:

הוא בסך הכול לא אמר שהוא בא ,הוא פה ,למה הוא
צריך להגיד בא ואומר ,הוא פה.

עדי ברמוחה:

אוקיי ,אז הבנת?

משה חנוכה:

אז אני הבנתי את זה.

עדי ברמוחה:

משה תפנים.

משה חנוכה:

אז אני בא ואומר.

רפאל בן מרדכי:

תגידו ,יש לכם עודף זמן?

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

רפי בן מרדכי אתה -

רפאל בן מרדכי:

שתקת עד עכשיו ,טוב עשית.

אמיר כוכבי:

אתה מעיר הערה על שולחן המועצה לעודף זמן?

רפאל בן מרדכי:

כן .אתה שואל שאלה?

אמיר כוכבי:

כן.

ארנון אברמוב:

הוא יענה עליה תשובה.

אמיר כוכבי:

שאלתי.

רפאל בן מרדכי:

שאלת ,זה ענה לתשובה ,כן.

ארנון אברמוב:

יופי.
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משה חנוכה:

ממה שאני שואל ,אם תכננת מלכתחילה להחזיר את
הכסף הזה לעמותות הספורט .למה בישיבה הקודמת
בא ה גזבר ובהעברות מסעיף לסעיף הוא רו קן את
הסעיפים של עמותות הספורט והעביר את זה
לסעיפים אחרים?

אמיר כוכבי:

לדעתי זה ל א מה שהוא עשה ,כי אז הוא היה ...לנו
את זה עכשיו.

משה חנוכה:

בואו נסתכל על המספר של העברות מסעיף לסעיף -

בנימין זיני:

העברות מסעיף לסעיף?

משה חנוכה:

כן.

בנימין זיני:

מהזה? היה רק תיקון אחד של עמותת כנפיים של
קרמבו ,שניידנו אותה לרווחה ,וזהו .לא נגענו -

מ שה חנוכה:

לא ,אז תסתכל -

בנימין זיני:

עובדה שהכסף כרגע קיים בתוך הרזרבה

אתי ברייטברט:

זה השכירות ,זה השכירות של ה  -ש.ש.

משה חנוכה:

תבדוק ,תבדוק את העברות מסעיף לסעיף בישיבה
הקודמת.

נאור שירי:

לאיזה סעיף זה עבר? אם זה עבר לסעיף אחר היתה
הוצאה.

בנימין זינ י:

אם זה עבר אני לא יכול לממש את ההחלטה עכשיו.

משה חנוכה:

בגלל זה אני אומר ,אתם צריכים -

בנימין זיני:

לא ,אבל זה לא נכון.

משה חנוכה:

אז אני אומר תסתכלו על זה ,לא צריך לכעוס.

בנימין זיני:

לא ,לא ,חלילה

משה חנוכה:

תסתכלו מהעברות מסעיף לסעיף ותראו שרוקנתם
סעיפים שהם כסף שהיה צריך להגיע לעמותות ,ולכן
זה הראה על הרצון ,המחשבה שלכם לפחות לא
להחזיר את הכסף.

בנימין זיני:

אתה טועה .אם זה קרה אי אפשר ליישם את ההחלטה

46

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

עכשיו זה ב תקציב.
משה חנוכה:

אז בגלל זה אני אומר תבדוק.

בנימין זיני:

ובדקנו לפני שהעברנו את החומ ר למועצה ,שהתקציב
קיים והכול בסדר ,ולא נגענו בו ,למעט תיקון טכני
פנימי.

משה חנוכה:

בואו נראה.

(מדברים יחד)
רינה שבתאי:

להיפך נאמר שניתנו ה  100% -לעמותות הרווחה ,נאמר
במפורש שהכסף קיים...

משה חנוכה:

בינתיים הצלחתי לתקן את מנכ"ל העירייה -

רינה שבתאי:

חד מ שמעית.

משה חנוכה:

שכנראה אמר בוועדת הכספים לגבי נתון מסוים
שמופיע בפרוטוקול ,והעירייה שלחה נתון אחר .אז
אני אומר בואו תבדקו את הדברים ,ואם עשיתם- ...

נאור שירי:

אבל גם עליך מוטלת החובה לבדוק כמו שאתה אומר,
זה לא רק אנחנו בודקים.

משה חנוכה:

נכון ,אני הצעת י -

נאור שירי:

יש משמעות למה שאתה אומר ,אם אתה אומר
שהעבירו מסעיף לסעיף ,בוא תראה.

משה חנוכה:

אני אומר שהעברנו מסעיף לסעיף ,ומחובתה של
הנהלת העירייה -

נאור שירי:

לא ,גם מחובתך לבוא ולדבר דברים מדוייקים

משה חנוכה:

את חובתי אני אמלא .את חובתי אני אמלא -

נא ור שירי:

אז אפשר גם להעיר לך שאתה לא ממלא את החובה.

אביבה גוטרמן:

הוא ימלא ,ימלא.

משה חנוכה:

בסדר.

אביבה גוטרמן:

אם הוא טען כזו טענה ,הוא יצטרך להוכיח אותה.

נאור שירי:

תביא נראה.
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משה חנוכה:

בדיוק .ולכן אני אומר -

ארנון אברמוב:

הטענה לא קיימת.

משה חנו כה:

ולכן אני אומר ,כל הכבוד לארנון ,אני יודע שארנון
מאוד מאוד לחץ בעניין -

אמיר כוכבי:

אמרת לה בדיוק ,אבל היא חייבה אותך בעבודה
עכשיו.

משה חנוכה:

אתה יודע שאני לא מפחד מעבודה קשה.

אביבה גוטרמן:

הוא לא מפחד מעבודה.

משה חנוכה:

אני אומר כל הכבוד לארנון שלח ץ ודרש ,כל הכבוד
לעמותות שלא ויתרו ,ואני שמח שהעירייה חזרה
אחורה מהרצון שלה לקצץ בתקציב הזה ,ולכן אני
חושב שצריך לעבור פה אחד.

אמיר כוכבי:

גם ארנון שלחץ ידע שהעירייה לא חזרה אחורה
מכלום ,שהיא עשתה בדיוק את מה שהיא אמרה -

משה חנוכה:

בוא נשאל את ארנון.

אמי ר כוכבי:

היא עשתה בדיוק את מה שהיא -

משה חנוכה:

למה אתה מדבר בשם ארנון?

אמיר כוכבי:

שנייה ,היא עשתה בדיוק את מה שהיא אמרה ,שזה
להקפיא את העברות ולהחזיר אותם בהמשך בהתאם -

אביבה גוטרמן:

למצב.

אמיר כוכבי:

למידע שיהיה בפניה.

נאור שירי:

אני רוצה להגיד
המיקרופונים.

עדי ברמוחה:

אנחנו מקבלים הודעות שלא שומעים אותנו -

נאור שירי:

זה מעצבן.

עדי ברמוחה:

כי אנחנו רחוקים מהמיקרופונים.

נאור שירי:

יש פה אנשים מקורבים שמקבלים מיקרופון יותר
טוב -

עדי ברמוחה:

כן.
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נאור שירי:

אני לא אצב יע.

רפאל ב ן מרדכי:

זה לא אני.

נאור שירי:

יש פה אנשים שיושבים ליד השולחן.

עדי ברמוחה:

אתה יש לך קול בס ,אני יכולה לעשות קול בס.

משה חנוכה:

אז תעבור לשולחן.

נאור שירי:

לא ,יש עליי איסור.

משה חנוכה:

לבוא לעזור לך להעביר את הדברים שלך?

נאור שירי:

דיברתי על המקורב  ,הוא יש לו את המיקרופון הכי
טוב .הוא מקורב לסאונד מן ,הוא כל ישיבה מוודא
שמגבירים לו ב  4 -לבלים.

אביבה גוטרמן:

איזה מזל שאני חברה של המקורב .אני גם אבקש.

משה חנוכה:

נאור תלחץ על הכפתור.

נאור שירי:

אני לא מגיע.

משה חנוכה:

לחיצה אחת -

נאור שירי:

לא מגיע.

עדי ברמוחה:

לא ,לא ,זה לא תקין.

משה חנוכה:

נדב תלחץ לנאור על המיקרופון.

נאור שירי:

אתה יכול עזור לי בבקשה?

נדב דואני:

אתה מוכן לסיים?

משה חנוכה:

סיימתי.

נדב דואני:

יאללה תצביעו.

אמיר כוכבי:

עוד מישהו בנושא הזה?

נדב דואני:

תן לו הוא צריך לשמור את ה אנרגיה להמשך .אל
תגמור לו את האנרגיה עכשיו.

ארנון אברמוב:

הלילה עוד צעיר.

אתי ברייטברט:

טוב ,אנחנו נקרא את הצעת ההחלטה :מועצת
העירייה מאשרת את השלמת התמיכות ל  100% -לכל
העמותות שהגישו בשנת הכספים  2020כמפורט בנספח

49

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

 . 5בנוסף העירייה מתנה את העברת סכום התמיכ ה
בכך שיושבו הכספים שנגבו ביתר מהמשתתפים .אני
מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים?
תודה.
========================================================
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
החלטה מס' : 120/20
מועצת העירייה מאשרת את השלמת התמיכות ל 100% -לכל העמותות שהגישו בשנת הכספים
 2020כמפורט בנספח  ,5בנוסף העירייה מתנה את העברת סכום התמיכה בכך שיושבו הכספים
שנגבו ביתר מהמשתתפים.

=============================================
ו.

אישור העסקת עובד מעל גיל  – 70נספחים .6,7

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .יש כאן  2נושאים סעיף ו' וסעיף
ז' ,מדובר על עובדים .אתם קיבלתם את השמות
ה מלאים ,זה גם מופיע לכם בהזמנות ,על המסך לא.
אם מישהו רוצה לשאול שאלות בנוגע לעובדים ,אנחנו
פשוט נפסיק את השידור וגם נוציא את הקהל.

נדב דואני:

אני רוצה לשאול שאלה עקרונית אבל למה אנחנו
צריכים ,אנחנו מביאים כל שנה הרי נכון?

אתי ברייטברט:

כן.

נדב דואני:

אי אפשר לתת איזה אישור שהוא יותר ארוך? של
שנתיים.

אתי ברייטברט:

במקרה הזה זה  2שלא קיבלו אף פעם.

נדב דואני:

לא ,אבל הרבה פעמים יש כאלה גם עובדי עירייה מן
המניין -

אתי ברייטברט:

כן ,כל שנה.

נדב דואני:

גם אנשים בגיל פנסיה ,כל הסייעות כל הזה ,זה סתם
כאילו -
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רינה שבתאי:

נכון כל שנה.

נדב דואני:

אי אפשר לתת זה?

אביבה גוטרמן:

בתקווה שדברים ישתנו

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה להצטרף לשאלה שלך.

נדב דואני:

לא רגע ,אני שואל את היועץ המשפטי -

רפאל בן מרדכי:

בעיקר לגבי העניין של אנשים שהם קשישים -

נדב דואני:

לא קשישים 7 3 ,זה לא קשיש.

אתי ברייטברט:

לא ,זה מעל גיל . 70

רפאל בן מרדכי:

נכון ,ילדים בני  , 70למה זה צריך להגיע לפה?

אתי ברייטברט:

כי זה מחייב בחוק.

נדב דואני:

שאלה -

אתי ברייטברט:

תקרא את הסעיף .אני אקרא את הסעיף מחוזר
מנכ"ל.

נדב דואני:

רגע ,אני רוצה לשאול -

רונ ן יואל ויניק:

יש חוזר מנכ"ל שהוא מחייב את זה.

נדב דואני:

כל שנה הוא מחייב?

רונן יואל ויניק:

כן .כל פעם שזה נעשה זה צריך לבוא מחדש.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה זה כמו אפליה על רקע מין ,זה אפליה על רקע
גיל .זה דבר שצריך למחוק -

נדב דואני:

רפי ,אם אתה תביא ,אנחנו נאשר לכם...

אתי ברייטברט:

זה חוזר מנכ"ל של משרד הפנים.

רינה שבתאי:

משרד הפנים קובע ,זה לא -

רפאל בן מרדכי:

אני תודה לאל אני טייקון.

נדב דואני:

יש לך פנסיה ,גם פנסיה גם קרקעות.

אביבה גוטרמן:

כל פעם אתה חוזר על אותו דבר שכבר דיברנו .היה
כבר הוויכוח הזה -

נדב דואני:

מה טייקון?
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אביבה גוטרמן:

אל תגן כל כך על הקשישים.

רפאל בן מרדכי:

לא?

נדב דואני:

הוא עם אימא של משה ביחד ,הם שווים.

רפאל בן מרדכי:

אני מגן על שוויון זכויות לכל קבוצה.

נדב דואני:

ביחד עושים ממוצע כמה הם שווים ,זה -

רפאל בן מרדכי:

אדון דואני  ,אדון דואני ,אני מגן על שוויון ,דיברנו על
שוויון לנשים?

נדב דואני:

כן.

רפאל בן מרדכי:

צריך גם שוויון לאנשים שהם מעל לגיל . 67

רן יקיר:

ולטייקון.

רפאל בן מרדכי:

אוקיי?

נדב דואני:

טייקונים לא צריכים ,הם דואגים לשוויון של עצמם
באופן עצמאי.

אתי ברייטברט:

אנחנו נקריא את הסעיף -

רפאל בן מרדכי:

אתה צודק ,אני לא צריך את זה באופן אישי.

נדב דואני:

נכון.

אביבה גוטרמן:

בטוח.

רפאל בן מרדכי:

אבל יש כאלה שכן.

אתי ברייטברט:

חברים ,בואו נמשיך .אישור הארכת שירות לעובד
מעל גיל  . 70מועצת העירייה מתבקשת לאשר הארכת
שיר ות לעובד שהינו מעל גיל  . 70על פי חוזר מנכ"ל
 4/2014סעיף  : 11הארכת שירותו של עובד מעל גיל 70
לא תתאפשר ,אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו על פי
החלטת ראש הרשות המקומית ,באישור המועצה
ולאחר המלצתה של הוועדה להארכת שירות .חוזר
המנכ"ל מצורף לכם כנספח  . 6מדובר על העוב ד ד.א.
היא סייעת צמודה לתלמיד ,בת  , 73היא מועסקת
בעירייה מה . 2.9.18 -
הבקשה מצורפת ,האישור מצורף ,יש שם את חברי
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הוועדה שאישרו את הארכת השירות .אני מעלה
להצבעה .קודם כל הצעת ההחלטה :מועצת העירייה
מאשרת לעובדת ד.א .את בקשתה לעבוד מעבר לגיל
 . 70אישור זה יהיה ב תוקף לשנת הלימודים תשפ"א.
אני מעלה להצבעה ,מי בעד?
רפאל בן מרדכי:

סליחה ,אני מצביע בעד תחת מחאה על עצם החוק
הפגום.

נאור שירי:

אז אתה בניגוד עניינים.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

אנחנו מצטרפים למחאה.

=========================================================
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
החלטה מס' : 121/20
מועצת העירייה מאשרת לעובדת ד .א .את בקשתה לעבוד מעבר לגיל .70
אישור זה יהיה בתוקף לשנה"ל תשפ"א.

=============================================
ז.

אישור עבודת חוץ על מנת לקבל פרס – נספח . 8

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת
לקבל פרס במקרים מיוחדים סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות ל  -א.ב ,.כתוב לכם את השם המלא .אני לא
אקרא את הסעיף זה מיותר .בקשת העובד אושרה על
ידי הממונים .הצעת ההחלטה היא :מועצת העירייה
מאשרת את בקשת א.ב .לעסוק בעבודת חוץ גם על
מנת לקבל פרס .אישור היתר זה יה יה בתוקף לשנה
אחת עד לתאריך  . 24.11.21אני מעלה להצבעה ,מי
בעד? כולם פה אחד?

רפאל בן מרדכי:

אני מצביע תחת מחאה .תרשמי את זה.

רן יקיר:

הוא צעיר רפי.

אתי ברייטברט:

זה בחור צעיר.
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רפאל בן מרדכי:

לא משנה יש המון צעירים בגילי ,שהם צריכים לבוא
לקבל -

(מדברים יח ד)
רינה שבתאי:

לא ,אבל זה סיפור אחר רפי ,זה סיפור אחר.

נדב דואני:

זה סיפור אחר ,זה תחת הקמפיין שעשית עם...

ארנון אברמוב:

אבל הוא קודם כל מוחה.

נדב דואני:

זה סיפור אחר.

ארנון אברמוב:

אחר כך הוא בודק למה.

אביבה גוטרמן:

הוא מתוך הרגל.

אתי ברייטברט:

נעבו ר -

אביבה גוטרמן:

מתוך הרגל ,כל שבוע הוא כמה פעמים במחאה .הוא
רגיל.

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה להגיד לכולכם את הדבר הבא -

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

אתם יכולים לצחוק ,שתהיה כאן הצבעה על אפליה
נגד נשים ,לא תצחקו .אז אני מודיע לכם שגם אפליה -

נדב דואני:

זה לא אפליה.

נאור שירי:

זה לא אפליה.

רפאל בן מרדכי:

זאת אפליה.

נדב דואני:

זה תיקון.

רפאל בן מרדכי:

אם החוק הזה הוא קיים ,אז החוק הזה פגום ,ואני
כל פעם מוחה נגד החוק -

נאור שירי:

אתם בקואליציה תשנו את החוק.

רפאל בן מרדכי:

תודה רבה.

נדב דואני:

זה נכון אגב.

עדי פרילינג אנקורי :לא להתעצבן רפי.
רפאל בן מרדכי:

אני מצטער המצב מעצבן .זה המצב.
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נדב דואני:

זה משפט חזק.

אמיר כוכבי:

אני אקח את נאומו -

רינה שבתאי:

אתם כולכם עוד רחוקים מהגיל ,אני מזדהה ב 100% -
במה שהוא אומר.

עדי ברמוחה:

רינה ,לא כזה רחוקים בואי.

רינ ה שבתאי:

אתם רחוקים.

עדי ברמוחה:

לא ,לא ,לא.

אמיר כוכבי:

אני אקח את נאומו חוצב הלהבות והמרגש של חבר
המועצה רפי בן מרדכי כמו שהוא ,ואבקש בשם
המועצה מהייעוץ המשפטי לבדוק את האפשרות
לתהליכים לערעור על החוק הזה.

רינה שבתאי:

בראבו.

אביבה גוטרמן:

יפה.

אמיר כוכבי:

ורשויות מקומיות שמכירות את העובדים שיודעות -

רינה שבתאי:

מהוד השרון תצא תורה.

רפאל בן מרדכי:

תודה רבה.

אביבה גוטרמן:

את האמת זה הצליח לך יותר...

(מדברים יחד)
ארנון אברמוב:

רפי ,טוב שהכעסתי אותך ,טוב שהכעסתי אותך.

רפאל בן מרדכי:

אני מבקש שתהיה אי תי.

ארנון אברמוב:

תמיד אני אתך.

(מדברים יחד)
ארנון אברמוב:

 50שנה אני אתך רפי.

אתי ברייטברט:

חברים בואו נתקדם.

נדב דואני:

כל הכבוד כן .הצבענו?

אתי ברייטברט:

כן ,פה אחד.
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========================================================
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
החלטה מס' :122/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת א.ב .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנה אחת ,עד לתאריך 24.11.2021

============================================
ח.

דו"ח כספי רבעון  2ינואר – יוני  – 2020עיריית הוד השרון – נספח . 9

אתי ברייטברט:

בואו נתקדם אנחנו עוברים לסעיף הבא דו "ח כספי
רבעון  2ינואר עד יוני  , 2020זה מצורף לכם כנספח , 9
זה לא מובא להצבעה ,זה רק מובא לידיעתכם .יש כאן
מצגת אם רוצים בבקשה אני אעלה אותה.

יגאל שמעון:

אנחנו ראינו מה זה עוד פעם לראות עכשיו?

נאור שירי:

זה למשה.

יגאל שמעון:

זה רק להצגה ,ראינו את זה.

עדי ברמוחה:

זה גם דו"ח חצי שנתי.

רפאל בן מרדכי:

תנו לראות.

יגאל שמעון:

אין לי שאלות.

נדב דואני:

אולי באמת אם חבר מועצה ...שישאלו שאלות.

מאיר חלוואני:

זה מונח.

נדב דואני:

נכון ,אם יש שאלות שישאלו שאלות.

יגאל שמעון:

אפשר לעבור לסעיף הבא ,עזבי נו.

אתי ברי יטברט:

אז אוקיי אין בעיה ,אז אני רק מציינת ,זה לא
הצבעה ,אני רק מציינת שמועצת העירייה רושמת ,כי
הדו"ח הכספי רבעון שני  ,חודשים ינואר עד יוני
 , 2020הונח על שולחן המועצה בישיבה זו .

עדי ברמוחה:

תודה רבה.

יגאל שמעון:

תודה רבה.
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נדב דואני:

ט.

תעברי לסעיף הבא לפני שמשה יתעורר.

הצגת תיק ועדת השקעות – נספח . 10

אתי ברייטברט:

נעבור להצגת תיק ועדת ההשקעות .גם את זה אתם
קיבלתם כנספח ,מופיע לכם כנספח  , 10וגם זה בעצם
לא מובא להצבעה אלא רק לידיעת שולחן המועצה.
אם יש לכם משהו לשאול להגיד ,יש גם מצגת.

יגאל שמעון:

אפשר לעבור לסעיף הבא.

אתי ברייטברט:

אפשר?

יגאל שמעון:

אין בעיה.

אתי ברייטברט:

אז אני רק אציין שמועצת העירייה רושמת ,כי תיק
ועדת ההשקעות הונח על שולחן המועצה בישיבה זו.

י.

עדכון תעריפים – היטלי פיתוח – נספחים .11,12

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא זה ,אנחנו מדלגים בעצם.

יגאל שמעון:

י"ב עכשיו.

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים לסעיף י"א בהזמנה ,שימו לב .אנחנו
מורידים את י' מסדר היום.

יא.

אישור הארכת תעריפי היטלי פיתוח – נספח .13

אתי ברייטברט:

בקשה להארכת תעריפי היטלי פיתוח נוכחיים.
הבקשה מצורפת לכם כנספח  . 13אין לכם מה להגיד?

יגאל שמעון:

אנחנו משאירים אותו דבר ,אין פה .אין בעיה עם זה.

נדב דואני:

לא צריך להציג?

עדי ברמוחה:

אין בעיה -

נדב דואני:

בני ...אם יש שאלות.
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(מדברים יחד)
בנימין זיני:

אנחנו רק בעצם ...אנחנו גובים תעריפי היטלי פיתוח
בעיקר ...היתר בנייה  .אנחנו סיימנו בעצם את
העבודה ,יש על זה דיון בהמשך לגבי התעריפים
החדשים .אבל עד שנאשר את התעריפים החדשים גם
במועצה וגם אחרי זה במשרד הפנים ,על מנת שתהיה
לנו את האפשרות להמשך גבייה ...אישור המועצה
ואחרי זה נלך לבקש אישור ממשרד הפנים ,להאריך
את התוקף של התער יפים הנוכחיים לפחות ה 6 -
חודשים עד  30.6.2021או המוקדם ביניהם,
התעריפים החדשים ...אז הם ייכנסו לתוקף.

משה חנוכה:

בני אם אתה היית קבלן שצריך לבנות בהוד השרון,
היית מחכה לשלם כי אתה יודע שעוד מעט הולך לרדת
. 12%

בנימין זיני:

הלוואי הייתי קבלן ,אבל אם הייתי ק בלן אני יכול
להגיד שלפחות מניסיוני וניתחתי את זה בעבר ,גם לא
בהוד השרון גם בתל אביב ,רכיב היטלי פיתוח מתוך
סך הבנייה נעמד ב  4% - 3% -ולרוב זה לא משהו שהוא
מעכב את היתר הבנייה -

נדב דואני:

כי אם תתעכב שנה תפסיד הרבה יותר.

בנימין זיני:

בדיוק ,הרבה יותר.

משה ח נוכה:

לא שנה ,חודש עד שהעירייה -

בנימין זיני:

עדיין ,עדיין ,זה לא רכיב שהוא מהותי במרכיב
הבנייה.

עדי ברמוחה:

בכמה כסף זה מתבטא לפרויק ט ?

בנימין זיני:

תלוי בפרויקט ,תלוי בכמה מ"ר .התעריף הוא בסוף
למ"ר ולפי מטר קרקע ונפח ,אלה שלושת התעריפים
שמחייבים.

משה ח נוכה:

אתה מעריך שבסוף התחשיב יישאר כמו שהוא?

בנימין זיני:

כן.

נדב דואני:

אז אנחנו חושבים שלא.
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משה חנוכה:

נדב מעריך שהתחשיב ישתנה.

נדב דואני:

לא ,אנחנו חושבים שזה לא צריך להיות ככה ,אבל
בסדר יהיה על זה דיון .עושים על זה עבודה ,זה ירד
מסדר היום כדי שתתקי ים על זה עבודה רצינית.

משה חנוכה:

ומתי תסתיים העבודה?

בנימין זיני:

העבודה המקצועית הסתיימה .זאת אומרת אני,
מהנדס העיר שעבדנו בשיתוף יחד עם ,שוב הוא לא
נמצא פה ,אבל היועץ שליווה את זה -

ארנון אברמוב:

הוא פה ,הוא פה.

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא ,המהנדס כן ,אב ל יועץ שליווה והכין את
התחשיב הוא נחשב באמת לאחד המומחים בארץ,
ועתיר ניסיון בתחום .עשה המון תחשיבים ,להערכתי
וגם הבדיקות שלנו בימים האחרונים ,שוב במשרד
הפנים יש נוהל מאוד מפורט ,הוא פה אם תרצו ,איך
בנוי תחשיב -

משה חנוכה:

בסוף זה נוסחאות ...אפשר לשחק עם זה .

נדב דואני:

לא משה ,משה זה לא נוסחאות .זה לא רק נוסחאות,
השאלה איזה נתון אתה מכניס לנוסחה.

אמיר כוכבי:

דווקא עם נוסחאות אתה לא אמור להיות -

נדב דואני:

זו השאלה.

משה חנוכה:

אז אני אומר ,כמו שנדב אמר ,איזה נתונים הם
הכניסו .אם אתה מכניס יותר מידי התחלות בנייה
ומעט מידי פרויקטים ...צריך לבצע.

בנימין זיני:

לא ,לא ,קודם כל בוא ,אם פתחתם את זה כבר -

נדב דואני:

בני ,אפשר רגע סליחה לקטוע אותך? אני חושב שקרה
אתמול דבר נכון .אתמול הייתה ישיבת קואליציה
והנושא הזה עלה ,והיה שיח רציני על הסוגיה הזאתי,
והתקבלה החלטה להוריד את זה ,כדי לעשות חשיבה
נוספת .ולכן אני אומר שצריך א' -

משה חנוכה:

גם יעל בוועדת הכספים כבר באה ואמרה -
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נדב דואני:

מצוין ,אוקיי מעולה.

משה חנוכה:

שצריך להוריד את הסעיף הזה.

נדב דואני:

מעולה אז אתה יודע יש סדר ,ועדת כספים עושה
חשיבה ,מועצת העיר עוש ה חשיבה ,קואליציה עושה
חשיבה ,התקבלה החלטה להוריד את זה ,כדי לעשות
חשיבה נוספת ולהביא מוצר ש  -משהו שיותר ברור
לכולם שגם רוצים אתה יודע ללכת איתו.

משה חנוכה:

לא ,אבל הצוות המקצועי בא ואומר לך אני בסך הכול
משהה את זה בשבוע ,אני אעשה מה שרציתי -

נדב דואני:

ל א נכון ,מי אמר את זה .זה לא נכון.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

לא לכעוס חבר'ה ,לא לכעוס ,הכול בסדר.

ארנון אברמוב:

הפרשנות שלך מכה גלים.

משה חנוכה:

אני שמח שאני ככה מעורר בכם ,בני אמר שהוא חושב
שהתחשיב נכון ,והוא רק מעכב את הזה.

אמיר כוכבי:

שאלת את בני את ג זבר העירייה לדעתו .וגם איתו היו
לי לא מעט שיחות על הנושא ,א' גם ברמה של
התפיסה העירונית וגם בהיבט התקציבי .אין ספק
שהתחשיב שנעשה נעשה על פי כל ההנחיות בהתאם
להוראות משרד הפנים ,קיבל את האישור של הבודק
החיצוני שבודק את היועץ שמכין את התוכנית.
מהבחינה הזאת ה כול בסדר .כאן עלתה שאלה -

משה חנוכה:

כשאומרים משרד הפנים צריך להגיד זה חברה
שמשרד הפנים לוקח ,הוא לא יושב ובודק.

רן יקיר:

 ...יועץ חיצוני שבודק...

משה חנוכה:

אני אומר זו חברה שבדקה ,היא יכולה גם לאשר
תחשיב אחר רן.

אמיר כוכבי:

אבל אם יום אחד אותה חברה תג יד לי אתה לא ועדה
מוסמכת ,או אתה לא רשות איתנה ,אז תחגוג את זה
כמו נינג'ה .אז זה אותו דבר.
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משה חנוכה:

לא ,זה לא אותו דבר.

אמיר כוכבי:

זו ההנחיה -

משה חנוכה:

כי החברה יכולה לאשר כמו שהיא אישרה -

אמיר כוכבי:

זו הנחיה של משרד הפנים ,אלה הם שבודקים ,הם
מוסמכ ים מטעם משרד הפנים .תערער עכשיו על כל
הבודקים של משרד הפנים?

משה חנוכה:

לא ,חס וחלילה.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר זה התהליך וזה החוק .מבחינת
הדברים האלה הכול שם מוסדר .עלו אמירות שעלו גם
קודם ועלו גם בוועדת כספים ועלו גם אתמול -

משה חנוכה:

מה עמדתך?

אמיר כוכבי:

שאנחנו רוצים לבחון ,אתה רואה אותי ,אני מוריד
ארנונה ,מבטל אגרת שמירה ,משחרר כחול לבן ,אני
מאמין שצריך -

משה חנוכה:

אתה אומר אין לך בעיה ...ליזמים ולקבלנים.

אמיר כוכבי:

 ...כסף לאנשים.

משה חנוכה:

לעזור לקבלנים.

אמיר כוכבי:

די ,די ,בוא תזכור שעיקר ההשפעה על הדבר הזה ,זה
להיפך דווקא על התושב הפרטי שבונה לעצמו את ה -

משה חנוכה:

לא ,אבל הם באו ואמרו זה לא תגלגל לתושב .הגזבר
אמר בוועדת כספים.

(מדברים יחד)
בנימין זיני:

אני אמרתי משהו אחר ,אני אמרתי שלפחות -

נדב דואני:

עשית את שלך ,אם אנחנו כועסים עשית א ת שלך .אז
תהיה מבסוט.

נאור שירי:

אני מבקש רוטציה בכיסאות עוד איזה חצי שעה.

משה חנוכה:

תדליק את המיקרופון.

נאור שירי:

שאתה תהיה פה ,הוא יהיה פה ,נזוז קצת .ישמעו גם
אותנו.
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יגאל שמעון:

אין לי בעיה להתחלף איתך.

נדב דואני:

אתה יכול להחליף עם רן.

(מדברים י חד)
רפאל בן מרדכי:

תחשיב של  ₪ 10להארכת החוטים ,כך שגם לך גם לי -

נדב דואני:

אנחנו שומעים אותך מצוין רפי.

משה חנוכה:

נאור ,אני מוכן שבהעברות מסעיף לסעיף תבוא תשב
לידי.

רפאל בן מרדכי:

גם אותה אתה שומע מצוין? וגם את עדי אתה שומע
מצוין?

נדב דואני:

כל מי ש מדבר אני שומע מצוין.

רפאל בן מרדכי:

בקיצור חבר'ה -

משה חנוכה:

נאור אני מציע שתבוא תשב לידי בהעברות מסעיף
לסעיף ,מה אתה אומר?

רפאל בן מרדכי:

כדי שזה יהיה מכובד -

נדב דואני:

אתם תלכו מכות ,צריך מאבטח באמצע.

אמיר כוכבי:

גם תחזיק לו ידיים.

נדב דואני:

צריך מ אבטח באמצע.

נאור שירי:

 ...אבל אני לא חולק איתך מיקרופון.

נדב דואני:

אפשר להמשיך? משה אפשר להמשיך?

רפאל בן מרדכי:

שהישיבה תהיה מכובדת ,צריך שכל חברי מועצת
העיר תהיה גישה -

נדב דואני:

צודק ב . 100% -

ארנון אברמוב:

זה אני מסכים איתך ב . 100% -

אתי ברייטברט:

א ני רוצה להעלות להצעת ההחלטה.

אמיר כוכבי:

רגע ,הוא מדבר הוא באמצע משפט.

אתי ברייטברט:

הא הוא לא סיים? סליחה ,חשבתי שסיימת.

משה חנוכה:

אתי את ממש...
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אתי ברייטברט:

לא ,חשבתי שסיימת.

משה חנוכה:

בני רצה לענות לי.

יעל עבוד ברזילי:

אבל דיברנו על זה כבר בווע דת הכספים.

אמיר כוכבי:

אבל הוא רוצה גם פה.

יעל עבוד ברזילי:

בהמשך להסתייגויות שעלו אנחנו מכבדים את עמדתם
של חברי המועצה שהעלו שאלות ,ואנחנו בודקים.
יכול להיות מאוד -

אמיר כוכבי:

בסוף יש עבודת צוות מקצועי.

יעל עבוד ברזילי:

שהתשובה תהיה אותה תשובה.

אמיר כוכבי:

אבל יש גם חשיבות בתפיסה ,והנה אביבה את רואה,
כשמדברים איתי אני שומע .קיבלנו החלטה -

אביבה גוטרמן:

לשמוע זה לא מספיק.

אמיר כוכבי:

קיבלנו החלטה להוריד מסדר היום.

אביבה גוטרמן:

להפנים ,לקבל החלטות.

אמיר כוכבי:

נו הנה ,קיבלנו החלטה להוריד מסדר היום -

רפאל בן מרדכי:

הצעה טובה ואנחנו תומכים בה.

אמיר כוכבי:

כדי שנוכל גם לשמוע טיעונים מנומקים יותר ,כי
הדבר המרכזי שאני הרגשתי ,ואני אגיד את האמת,
זה בעיקר בלבול .גם של חברות וחברי המועצה ,זה
אומר שאנחנו כהנהלה לא עשינו מספיק כדי להנגיש
את המידע ולהבין אותו ולפרק אותו ,ולענות על
השאלות שנשאלו ,ועל הסנריונים השונים .לא יודע
מה עשו עם הדברים האלה בעבר ,אני רוצה שגם אם
אנשים מצביעים נגד הם יודעים בוודאות שהייתה
להם סיבה להצביע נגד .ואם הם מצביעים בעד הם
יידעו בוודאות שהייתה להם סיבה להצביע בעד .לכן
אנחנו מורידים את הדבר הזה מסדר היום .כן חשוב
להגיד שוב שהתהליך כולו היה בדיוק כפי שמשרד
הפנים מנחה -

משה חנוכה:

אף אחד לא חשב אחרת.
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אמיר כוכבי:

לא -

משה חנוכה:

אז למה אתה מתגונן? אנחנו ידענו שהתהליך היה כמו
שמשרד הפנים הנחה.

אמיר כוכבי:

לא ,זה לא התגוננות ,זה בגלל של פעמים בין השורות
אפשר היה לתהות ולשמוע משהו אחר.

משה חנוכה:

ממש לא ,התהליך היה תקין ,היועץ המשפטי הביא
חוות דעת מאוד מנומקת שעשתה שכל בעניין הזה -

מאיר חלוואני:

גם כתבת לו את זה ,כל הכבוד.

משה חנוכה:

שצריך להגיד אני אומר את הזה .אני משתדל להגיד
את הדברים כמו שאני מרגיש.

אמיר כוכבי:

כשיש לו זמן...

נדב דואני:

משה ,אם זה מפריע לנו כמו שזה מפריע לך ,אז זה
הזמן לעשות חשיבה למרות כל האנשים המכובדים
שהם מסביב ,למרות מה שהם רוצים.

משה חנוכה:

אנחנו היינו אצל רפי,
האופוזיציה לדיונים האלה.

נד ב דואני:

לא ,אבל משה -

משה חנוכה:

מה שרפי יסכם אתכם אנחנו מקובל עלינו.

נדב דואני:

משה ,בסוף אנחנו צריכים להצביע על זה כולנו ,ועם
כל הכבוד להמלצות שלו אנחנו צריכים לעמוד
מאחורי ההצבעה שלנו.

אביבה גוטרמן:

חבר'ה זה בסדר גמור להוריד ,אנחנו צפינו את זה
שזה גם ירד.

נדב דואני:

מצוין.

אביבה גוטרמן:

זה בסדר ,אנחנו כולנו מצביעים.

משה חנוכה:

לא ,אבל היה קצת מוזר שאלי כהן זה שבדק ,בנה
תחשיב פעם קודמת אמר משהו אחד ,אהוד חסון
אומר משהו אחר ,ולכן -

נדב דואני:

זה צריך לשאול אותם.
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אביבה גוטרמן:

מה לעשות ,זה ...צריך לד בר איתנו .מה נעשה?

(מדברים יחד)
בנימין זיני:

אני לא אעשה את זה ארוך ,אני מבטיח .מה שאני
התכוונתי רק להגיד ,שבסוף זה לא מגולגל על התושב,
לפחות מניסיוני ,בגלל שזה רכיב קטן יחסית בתוך
מרכיב הבנייה ,אני לא מדבר על מי שבונה וילה ,כי
שם אולי יש לזה יותר הד .אב ל כשמדובר על בית
שעולה  2.5מיליון  ₪והרכיב בתוך הבית הזה של
ההיטל הוא  ₪ 20,000או  ₪ 30,000ליחידת דיור ,אז
היזם לא יחזיר את זה לפחות מניסיוני ,לא יחזיר את
זה...

משה חנוכה:

ברור ,אני אומר ,היזמים ייהנו.

בנימין זיני:

בגלל זה אני אומר ,זה דרך אגב -

אמיר כוכ בי:

אבל בעיר בונים גם הרבה מאוד אנשים פרטיים.

בנימין זיני:

נכון .רק -

משה חנוכה:

אז אנשים פרטיים ייהנו מזה או יזמים? לא הבנתי.

בנימין זיני:

כל מי שבונה.

נדב דואני:

משה ,בסוף אתה רוצה שיהיה לך כסף להשקיע
בתשתיות במה שאתה עושה.

משה חנוכה:

זה חשוב.

נדב ד ואני:

וזה מה שבודקים פה עכשיו ,שיהיה לך מספיק כסף
לתשתיות.

בנימין זיני:

רק שנציין ש -

נדב דואני:

תראה כמה עשיתי עם ...עם קרן פיתוח.

רינה שבתאי:

וזו ממש הייתה הנקודה.

נדב דואני:

תסתכל תראה כמה אתה מעביר לקרן פיתוח ,הכול
מהכיס שלך ,מאיפה תביא את הכסף.

מש ה חנוכה:

מסכים איתך.

נדב דואני:

אז זהו.
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משה חנוכה:

לכן אני בטוח שצריך להוריד באחוזים כאלה.

בנימין זיני:

רק נציין שמשרד הפנים -

רפאל בן מרדכי:

אנחנו חושבים שצריך להשקיע יותר.

בנימין זיני:

משרד הפנים יש נוהל מאוד מפורט וסדור לגבי איך
בונים את התחשיב הזה ,איזה רכיבים נכנסים אליו,
יש  2שיטות ,שאר היישוב וכל היישוב .בעצם זו שיטה
אחת שאומרת קח את כל הנכסים שלך גם היום,
תוסיף לתוכנית הפיתוח ותחלק במטרים שקיימים לך,
או רק את הדלתאות .העירייה פה בחרה לאורך
השנים לעבוד לפי שיטת כל היישוב ,זה לוקחים גם
את הנכסים ה קיימים ואת תכניות היטל פיתוח .גם
את ההוצאות וגם את ההכנסות ,ומחלקים במ"ר .יש
פה מקדמי מימון שלוקחים אותם ,ויש פה שיעור
מימוש של תב"עות שגם פה המהנדס גם הצהיר על זה
דרך אגב ,גם אני וגם המהנדס מצהירים על אמיתות
הנתונים .שוב ,החברה בודקת ,אני יכול לציין
בתהלי ך הזה גם החזירה אותנו לעוד שאלות לגבי עוד
תב"עות פה בעיר ,חידדנו איתם עוד דברים ,ובסוף
הגענו לתוצאה שהגענו.

משה חנוכה:

אתה אומר שישתנה עוד פעם ,חברי המועצה אמרו
שיכול להיות שהיא תשתנה.

בנימין זיני:

באמת הייתה ועדת כספים עם חלק מחברי המועצה,
אני חושב שכן יש מקום לשמוע ,אתם בסוף מצביעים
על זה ,כן לשמוע את כולם ,לחדד את הנתונים,
להבהיר את הנתונים ,זה ייקרה אני מניח בקרוב.

נדב דואני:

תודה בני.

אתי ברייטברט:

בסדר? אני אקרא את הצעת ההחלטה ,מועצת
העירייה מאשר את הבקשה להארכת תעריפי היטלי
הפיתוח הנוכחיים כמפורט בנספח  13בהזמנה.

בנימין זיני:

ל  6 -חודשים.

אתי ברייטברט:

ל  6 -חודשים?
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בנימין זיני:

עד ה . 30.6.21 -

אתי ברייטברט:

עד לתאריך -

בנימין זיני:

 30.6.21או לאישור התעריפים החדשים -

אתי ברייטברט:

רגע ,עד לתאריך ה  30.6.21 -או -

בנימין זיני:

או אישור התעריפים החדשים .

אתי ברייטברט:

עד אישור התעריפים החדשים? המוקדם מביניהם
אוקיי .אז אני אקרא שוב את ההחלטה ,מועצת
העירייה מאשרת את הבקשה להארכת תעריפי היטלי
פיתוח הנוכחיים עד לתאריך ה  30.6.21 -או לאישור
התעריפים החדשים או המוקדם מבין שניהם.

נדב דואני:

לא או.

אתי ברייטברט :

סליחה המוקדם מבין שניהם ,נכון צודק .מי בעד?
כולם פה אחד מהמשתתפים.

========================================================
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* יגאל שמעון לא השתתף
החלטה מס' : 123/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להארכת תעריפי היטלי הפיתוח (סלילה ותיעול)
הנוכחיים (כמפורט בנספח  13בהזמנה) עד לתאריך  30.6.2021או עד לאישור התעריפים
החדשים לפי המועד המוקדם מבניהם.

====================================================
יב.

תב"ר  – 1395שדרוג והקמה מבני תרבות ונוער – נספח . 14

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף י"ב בקשה להגדלה ועדכון מקורות
מימון תב"ר מספר  – 1395שדרוג והקמת מבני תר בות
ונוער על סך  10מיליון  .₪הגדלה מ  10 -מיליון  ₪ל 13 -
מיליון  ,₪סך הכול הגדלה של  3מיליון  .₪מקורות
מימון לאחר ההגדלה :קרן פיתוח  12מיליון  ,₪מפעל
הפיס  1מיליון  .₪הבקשה מצורפת לכם כנספח , 14
זאת אומרת בקשת מנהל אגף הבינוי.

אביבה גוטרמן:

רק שאלה ,זה שדרוג אני מבינה ,איזה הקמה? מה
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מקימים?
יוכי נחמן:

את הצופים.

אביבה גוטרמן:

אוקיי ,אוקיי.

נדב דואני:

זה בני עקיבא.

אביבה גוטרמן:

כן ,כן ,בסדר .בסדר גמור.

יגאל שמעון:

יגאל הלך לא?

אביבה גוטרמן:

למה הלך?

ארנון אברמוב:

לא ,הוא בטלפון.

אתי ברייטברט:

יש עוד שא לות לגבי אותו סעיף? לגבי תב"ר ? 1395

נדב דואני:

לא.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אנחנו נעלה להצבעה .מועצת העירייה
מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון
תב"ר  1395שדרוג והקמת מבני תרבות ונוער ,מי בעד?
כולם פה אחד מהנוכחים.

========================================================
בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון  -תב"ר מס'  – 1395שדרוג והקמה מבני תרבות ונוער ע"ס
₪ 10,000,000
הגדלה  :מ  ₪ 10,000,000ל  - ₪ 13,000,000סה"כ הגדלה ₪ 3,000,000
מקורות מימון לאחר הגדלה:
קרן פיתוח – .₪ 12,000,000
מפעל הפיס – ₪ 1,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  4מיום  26/2/2019ע"ס  .₪ 10,000,000מקורות מימון :קרן פיתוח , ₪ 9,000,000
מפעל הפיס . ₪ 1,000,000
ישיבה מס'  15מיום  24/12/14ע"ס  . ₪ 10,000,000מקורות מימון  :קרן פיתוח
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,אביבה גוטרמן ,רפי
בן מרדכי,
אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* רינה שבתאי ויגאל שמעון לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 124/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון  -תב"ר מס'  – 1395שדרוג
והקמה מבני תרבות ונוער
========================================================
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יג.

תב"ר  – 1467אולם ספורט מתחם  – 1201נספח . 15

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .בקשה להגדלה ועדכון מקורות
מימון תב"ר  – 1467אולם ספורט מתחם  1201על סך
 18מיליון  .₪הגדלה מ  18 -מיליון  ₪ל  20 -מיליון ,₪
סך הכול הגדלה של  2מיליון  .₪מקורות מימון לאחר
הגדלה :קרן פיתוח  2.5מיליון  ,₪משרד התרבות
והספורט  ,₪ 4,200,000ומפעל הפיס .₪ 13,300,000
הבקשה מצורפת לכם כנספח  , 15יש למישהו משהו
לומר? אני מעלה להצבע ה ,הצעת ההחלטה היא:
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון
מקורות מימון תב"ר - 1467

אביבה גוטרמן:

שאלה ,אנחנו מדברים על בית ספר  40מיליון  ₪זה
לבית ספר אחד?

יוכי נחמן:

לא ,לא ,זה עוד לא בית ספר.

אתי ברייטברט:

 1467אולם ספורט -

אביבה גוטרמן:

הא סליחה ,סליחה.

אתי ברייטברט:

מתחם  . 1201אז מי בעד?

נדב דואני:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

אביבה גוטרמן:

כן.

=========================================================
בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון  -תב"ר מס'  – 1467אולם ספורט מתחם  1201ע"ס
₪ 18,000,000
הגדלה  :מ  ₪ 18,000,000ל  - ₪ 20,000,000סה"כ הגדלה ₪ 2,000,000
מקורות מימון לאחר הגדלה:
קרן פיתוח – .₪ 2,500,000
משרד התרבות והספורט – ₪ 4,200,000
מפעל הפיס – ₪ 13,300,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  5מיום  24/6/2020ע"ס  .₪ 18,000,000מקורות מימון :קרן פיתוח , ₪ 2,000,000
משרד התרבות והספורט  ,₪ 4,200,000מפעל הפיס . ₪ 11,800,000
ישיבה מס'  14מיום  13/8/19ע"ס  . ₪ 2,000,000מקורות מימון  :קרן פיתוח.
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הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,אביבה גוטרמן ,רפי
בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,ארנון אברמוב ,משה
חנוכה.
* רינה שבתאי ויגאל שמעון לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 125/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון  -תב"ר מס'  – 1467אולם
ספורט מתחם 1201
=========================================================

יד.

תב"ר  – 1468ביה"ס יסודי מתחם  – 1201נספח . 16

אתי ברייטברט:

נעבור לבקשה להגדלה ועדכון ,שם הפרויקט זה תב"ר
 1468בית ספר יסודי מתחם  1201על סך  4מיליון .₪
עדכון שם ,זה בית ספר יסודי מתחם  , 1200הג דלה מ -
 4מיליון  ₪בשלב התכנון ל  40 -מיליון  ,₪סך הכול
הגדלה של  36מיליון  .₪מקורות מימון לאחר הגדלה:
קרן פיתוח  ,₪ 22,800,000משרד החינוך 17,200,000
 .₪יש למישהו משהו?

אביבה גוטרמן:

שאלה ,אני מבינה שמקבלים סכום מהמדינה לכל בית
ספר ,אבל עדיין אני רוצה להבין ,כנראה יש סיבה
שבית הספר בעלות שלו היא במקום ,אני יודע מה אם
זה  17מיליון  ₪להגיע ל  22-23 -מיליון  40 ,₪מיליון
 ₪הייתי שמחה לדעת איך -

אמיר כוכבי:

קודם כל ההנחה שאמרת שמגיע כסף ממשרד החינוך,
כרגע עוד -

אביבה גוטרמן:

היא תגיע ,היא תגיע.

אמיר כוכבי:

לא הייתה ועדת הרשאות כבר מעל שנה ,למעשה זה
מעכב גם אותנו בבניית מוסדות.

אביבה גוטרמן:

כן ,אבל זה יגיע ,בהנחה שזה יגיע.

אמיר כוכבי:

כי מתחילים לבנות ,אז אי אפשר לקבל אחר כך את
ההרשאה .אנחנו בונים את בתי הספר עכשיו בצורה
אחרת ,אפשר גם לראות את זה במתחם הגנים החדש
ש עשינו ,גם מבחינת חלוקת חלל ,גם מבחינת הצרכים,
אנחנו בונים בתי ספר שידברו את הפדגוגיה שלהם גם
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בקירות ,יאפשרו חללים אחרים ,יאפשרו מרחבים
אחרים ,הם יותר גדולים במטרים ממה שמגדיר משרד
החינוך ,גם בכיתות עצמם ,גם בחללי ספח ,אנחנו
בעצם לוקחים את הפרוגרמה של משרד החינוך,
עושים לה התאמה לדברים שאנחנו היינו רוצים
לראות בעיר .ולכן הפערים בין מה שמשרד החינוך
חושב שעולה בית ספר ,לבין מה שבסוף עושה לנו.
אביבה גוטרמן:

זה אין לי ספק ,אני יודעת את זה ,ותמיד זה ככה .אני
רק תוהה ,כאילו אני רוצה להאמין שכמובן ישבו
והכול לבדוק  ,שהפער הוא כל כך גדול -

אמיר כוכבי:

אין בית ספר -

אביבה גוטרמן:

מדובר על  18כיתות?

דובר:

כן.

נדב דואני:

בסטנדרט אחר אבל.

אביבה גוטרמן:

עדיין סטנדרט ,סטנדרט זה בסדר.

נדב דואני:

גודל מורחב עולה כסף.

אביבה גוטרמן:

טוב ,אני עוד פעם אני יודעת שיהיו בתי ספ ר ,בטח
ובטח מבחינה פדגוגית והצרכים וכל זה ,אין ספק
שאני שם .אני רק לא יודעת ,אני תוהה על המחיר,
הפער הוא גדול אמיר .ותמיד בנו פה בתי ספר ברמה
אחרת ,עם צרכים שונים .באמת בשנים האחרונות
ואף פעם זה לא היה מקבלים  8מיליון  ₪ושמים עוד 8
מיליון  ₪נהיה  16מיליון  , ₪ממש לא .תמיד זה היה -

יוכי נחמן:

תמיד היה דורש . 50%

אביבה גוטרמן:

בדיוק .היה הפרש של . 50%

יוכי נחמן:

תמיד .תמיד העירייה השקיעה -

אביבה גוטרמן:

כן ,כן ,אני יודעת הכול.

יוכי נחמן:

אותו סכום שהשקיע משרד החינוך אם לא יותר
לפעמים.

אביבה גוטרמן:

את יודעת ש אני יודעת ,אבל אני שואלת ,זה עדיין
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יותר גבוה מ  50% -שאנחנו מדברים.
יוכי נחמן:

כי העירייה משקיעה יותר ממה שמשרד החינוך
מגדיר.

רינה שבתאי:

וטוב שככה.

יוכי נחמן:

מרחבי למידה שמשרד החינוך לא מכיר ,כל מיני
פרמטרים שמשרד החינוך מכמת -

אביבה גוטרמן:

אני מניחה ש בדקתם -

אמיר כוכבי:

אני אוסיף לך אלמנט נוסף שלא היה בעבר.

אביבה גוטרמן:

כן.

אמיר כוכבי:

אנחנו בתב"רים עכשיו מכניסים כבר את ההצטיידות,
זה לא היה בעבר.

אביבה גוטרמן:

הא הצטיידות ,כולל ההצטיידות.

נדב דואני:

כמה מתוך זה? כמה מתוך זה?

רפאל בן מרדכי:

יש לי שאלה -

נדב דואני:

סדר גודל של כמה?

אביבה גוטרמן:

לא ,זה גם הרבה.

יוכי נחמן:

לבית ספר יכול להיות -

נדב דואני:

מה  4מיליון  5 ₪מיליון  3 - 4 ?₪מיליון  ?₪אביבה
הנה רק הצטיידות  4מיליון .₪

אביבה גוטרמן:

בסדר.

רפאל בן מרדכי:

יש לי שאלה.

יוכי נחמן:

גם תכנון.

רפאל בן מרדכי:

פר מ"ר פר עלות הציוד ,הפרויקט הזה כמו
הפרויקטים האחרים מ"ר ,אתה מגדיר מ"ר ברור שזה
יעלה יותר ,אתה מוסיף ציוד ברור שזה יעלה יותר .אז
אני רוצה את התשובה לא כפר בן אדם אלא כמ"ר
וציוד.

אמיר כוכבי:

בהתאם לתנודות בשוק של עלות מ"ר וכו' וכו'.
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רפא ל בן מרדכי:

זה בסדר.

אמיר כוכבי:

ודאי.

רפאל בן מרדכי:

מדד מחירי התשומות בבנייה אין בעיה.

אתי ברייטברט:

בסדר? אפשר להמשיך?

אביבה גוטרמן:

בסדר גמור.

אתי ברייטברט:

אני מקריאה את ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת
את הבקשה להגדלה ועדכון של הפרויקט  , 1468בית
ספר יסודי מתחם . 1201

יוכי נחמן:

זה  , 1200ההחלטה החדשה היא  , 1200עדכנו את
השם.

אתי ברייטברט:

הא זה מעדכן ל  1200 -צודקת 1200 .אוקיי ,מי בעד?

נדב דואני:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד מהמשתתפים.

=============================================
בקשה להגדלה ועדכון שם הפרויקט  -תב"ר מס'  – 1468ביה"ס יסודי מתחם  1201ע"ס
₪ 4,000,000
עדכון שם :ביה"ס יסודי מתחם 1200
הגדלה  :מ  (₪ 4,000,000שלב תכנון ) ל  - ₪ 40,000,000סה"כ הגדלה ₪ 36,000,000
מקורות מימון לאחר הגדלה:
קרן פיתוח – .₪ 22,800,000
משרד החינוך – ₪ 17,200,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס' 14מיום  . 13/08/19מקורות מימון :קרן פיתוח
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,ארנון אברמוב,
משה חנוכה.
* עדי ברמוחה ויגאל שמעון לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 126/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון שם הפרויקט  -תב"ר מס'  – 1468ביה"ס
יסודי מתחם 1200
=========================================================
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טו.

תב"ר  – 1470מ רכז קידום נוער – נספח . 17

אתי ברייטברט:

נעבור לנושא הבא ,בקשה להגדלה ועדכון מקורות
מימון תב"ר  – 1470מרכז קידום נוער ,על סך 2
מיליון  .₪הגדלה מ  2 -מיליון  ₪שלב א' ל  4 -מיליון ,₪
סך הכול הגדלה של  2מיליון  .₪מקורות מימון לאחר
הגדלה :קרן פיתוח  4מיליון  .₪אפש ר להקריא את
ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את הבקשה
להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר  – 1470מרכז
קידום נוער ,מי בעד? כולם פה אחד.

עדי פרילינג אנקורי :כמה שיותר כאלה מרכזי נוער.
אתי ברייטברט:

כן.

=============================================
בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון  -תב"ר מס'  – 1470מרכז קידום נוער ע"ס ₪ 2,000,000
הגדלה  :מ  ( ₪ 2,000,000שלב א ) ל  - ₪ 4,000,000סה"כ הגדלה ₪ 2,000,000
מקורות מימון לאחר הגדלה :קרן פיתוח – .₪ 4,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  14מיום  13/8/19ע"ס  .₪ 2,000,000מקורות מימון :קרן פיתוח
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,ארנון אברמוב,
משה חנוכה.
* עדי ברמוחה ויגאל שמעון לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' :127/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון  -תב"ר מס'  – 1470מרכז
קידום נוער

=============================================
טז.

תב"ר  – 1487קריית חינוך על יסודי מתחם  – 1201נספח . 18

אתי ברייטברט:

נעבור לבקשה לאישור תב"ר  1487קריית חינוך על
יסודי מתחם  1201על סך  8מיליון  ₪שלב תכנון,
מקורות מימון קרן פיתוח  8מיליון  .₪הצעת
ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את הבקשה
לאישור תב"ר  1487קריית חינוך על יסודי מתחם
 . 1201מי בעד? כולם פה אחד.
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נדב דואני:

פה זה ? 1201

אתי ברייטברט:

כן.

רפאל בן מרדכי:

גם משה בעד.

אביבה גוטרמן:

כן ,כן.

רפאל בן מרדכי:

לא ,אני לא יודע ,הוא לא -

אתי ברייטברט:

אם הוא היה מתנגד ,הוא כבר היה אומר.

אביבה גוטרמן:

אתה יודע שכן.

נדב דואני:

הסמיך אותך ,מסמיכים להצביע במקומו.

====================================================
בקשה לאישור תבר מס'  – 1487קרית חינוך על יסודי מתחם  1201ע"ס ₪ 8,000,000
שלב תכנון
מקורות מימון  :קרן פיתוח – ₪ 8,000,000
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
אביבה גוטרמן,
רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* עדי ברמוחה ויגאל שמעון לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 128/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תבר מס'  – 1487קרית חינוך על יסודי מתחם
1201

====================================================
יז.

תב"ר  – 1488ביה"ס חינוך מיוחד מתחם  – 1302נספח . 19

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,בקשה לאישור תב"ר  1488בית
ספר חינוך מיוחד מתחם  1302על סך  3מיליון  ₪שלב
תכנון .מקורות מימון :קרן פיתוח  3מיליון  .₪הצעת
ההחלטה :מועצת הע ירייה מאשרת את הבקשה
לאישור תב"ר  1488בית ספר חינוך מיוחד מתחם
 . 1302מי בעד? כולם?

עדי ברמוחה:

כן.

אתי ברייטברט:

הא עדי ,פה אחד מהמשתתפים.
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=============================================
בקשה לאישור תבר מס'  – 1488ביה"ס חינוך מיוחד מתחם  1302ע"ס ₪ 3,000,000
שלב תכנון
מקורות מימון  :קרן פיתוח – ₪ 3,000,000
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 129/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תבר מס'  – 1488ביה"ס חינוך מיוחד מתחם
1302

=============================================
יח.

תב"ר  – 1489תוספת כיתות ביה"ס רבין – נספח . 20

אתי ברייטברט:

נעבו ר ,בקשה לאישור תב"ר  1489תוספת כיתות בית
ספר רבין ,על סך  10מיליון  .₪מקורות מימון :קרן
פיתוח  10מיליון  .₪הצעת החלטה :מועצת העירייה
מאשרת את הבקשה לאישור תב"ר  1489תוספת
כיתות בית ספר רבין ,מי בעד?

אביבה גוטרמן:

איפה מוסיפים? איזה חלק?

יוכי נחמן:

יש  6כ יתות ב  2 -שלבים 3 ,כיתות בכל שלב .ה 3 -
כיתות ראשונות לספטמבר . 2021

נדב דואני:

לא ,היא שואלת מיקום.

אביבה גוטרמן:

מיקום.

נדב דואני:

מיקום ,מיקום.

יוכי נחמן:

מיקום יגיד מהנדס העיר.

נדב דואני:

איך פיזית? איפה בתוך בית הספר?

אמיר כוכבי:

מעל בניין -

אביבה ג וטרמן:

מעל בניין ההנהלה?

אמיר כוכבי:

אביבה ,אביבה ,מעל בניין המנהלה  3כיתות ,ו 3 -
כיתות מעל הבניין כשאת נכנסת -

אביבה גוטרמן:

זה אני יודעת שהיה צריך להיות שם ,אוקיי.
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רפאל בן מרדכי:

איך יגיעו לשם?...

אמיר כוכבי:

העיקר הבינו אותה.

אתי ברייטברט:

בסדר?

רפאל בן מרדכי:

זו בעיה.

נדב דואני:

מה איך יגיעו לשם?

אתי ברייטברט:

אז זה פה אחד? אני מעלה להצבעה -

ארנון אברמוב:

אין בעיה ,צא להפגנה.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד? תודה רבה.

ארנון אברמוב:

צא להפגנה מה הבעיה.

=============================================
בקשה לאישור תבר מס'  – 1489תוספת כיתות ביה"ס רבין ע"ס ₪ 10,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח – ₪ 10,000,000
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 130/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תבר מס'  – 1489תוספת כיתות ביה"ס רבין

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

יט.

תב"ר  – 1490שיפוץ ותוספ ת כיתות ביה"ס לפיד – נספח . 21

אתי ברייטברט:

הלאה בקשה לאישור תב"ר  1490שיפוץ ותוספת
כיתות בית ספר לפיד על סך  10מיליון  .₪מקורות
מימון :קרן פיתוח  10מיליון  .₪הצעת ההחלטה:
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תב"ר
 1490שיפוץ ותוספת כיתות בבית ספר לפיד ,מי בעד?
כולם פה אחד מהנוכחים.

=============================================
בקשה לאישור תבר  -מס'  – 1490שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד ע"ס ₪ 10,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 10,000,000
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הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' :131/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תבר  -מס'  – 1490שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס
לפיד

=============================================
כ.

תב"ר  – 1491גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם  – 1302נספח . 22

אתי ברייטברט:

הלאה ,בקשה לאישור תב"ר  1491גני ילדים ומבנה
קהילתי במתחם  1302על סך  12מיליון  .₪מקורות
מימון :קרן פיתוח  7.5מיל יון  ,₪משרד החינוך 4.5
מיליון .₪

נדב דואני:

זה לא מופיע במצגת.

אתי ברייטברט:

אני ארים סליחה.

אמיר כוכבי:

בני מהתעריפים שהבאת איך ...אבל אף אחד אחר לא
אמר את זה.

יוכי נחמן:

אנחנו בונים על משרד החינוך.

אתי ברייטברט:

אני אקרא את הצעת ההחלטה :מועצת העיריי ה
מאשרת את הבקשה לאישור תב"ר  1491גני ילדים -

אביבה גוטרמן:

כמה גני ילדים?

יוכי נחמן:

.6

אביבה גוטרמן:

סביר.

אתי ברייטברט:

בסדר? מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים.

=============================================
בקשה לאישור תבר מס'  – 1491גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם  1302ע"ס ₪ 12,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 7,500,000
משרד החינוך – ₪ 4,500,000
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה
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החלטה מס' :132/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תבר מס'  – 1491גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם
1302

=============================================
יוכי נחמן:

סרג'יו ,כמה יחידות דיור ב ? 1302 -

סרג'יו וולינסקי:

. 2,300

יוכי נחמן:

זה מתחם גדול.

אביבה גוטרמן:

הוגש כבר למשרד החינוך בקשה לגנים האלה?

יוכי נחמן:

בקשה לפרוגרמה.

אביבה גוטרמן:

כן לפרוגרמה.

יוכי נחמן:

כן.

רפאל בן מרדכי:

סרג'יו זה כולל המתחם של עיריית תל אביב.

אמ יר כוכבי:

לא.

אביבה גוטרמן:

לא.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

לא אמרתי כלום ,סליחה ,חשבתי על . 310

נדב דואני:

מה הלוז של לפיד אגב?

רן היילפרן:

הכיתות ספטמבר . 2023

נדב דואני:

? 2023

רן היילפרן:

השיפוץ עומק עכשיו בקיץ הקרוב.

כא.

תב"ר  – 1492מתחם חינוך ות רבות ביה"ס שילה – נספח . 23

אתי ברייטברט:

אוקיי נמשיך לסעיף הבא ,בקשה לאישור תב"ר מספר
 – 1492מתחם חינוך ותרבות בית ספר שילה ,על סך 5
מיליון  .₪מקורות מימון :קרן פיתוח  5מיליון .₪
הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את הבקשה
לאישור תב"ר  1492מתחם חינוך ותרבות בית ספר
שילה .מי בעד?

אמיר כוכבי:

למי ששאל קודם זה כולל גם סניף חדש לתנועת בני
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עקיבא.
אביבה גוטרמן:

באותו מקום?

משה חנוכה:

במקום הסניף...

אמיר כוכבי:

במקום מאחורה פה במרכז מגדיאל.

רינה שבתאי:

מצוין.

אביבה גוטרמן:

יופי.

יוכי נחמן:

וגם כיתת גן נוספת.

אביבה גוטרמן:

יופי.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אז אני העליתי להצבעה ,כולם פה אחד?

אביבה גוטרמן:

כן ,כן.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד ,נמשיך.

=============================================
בקשה לאישור תבר מס'  – 1492מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 5,000,000
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 133/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תבר מס'  – 1492מתחם חינוך ותרבות ביה"ס
שילה

=============================================
כב.

תב"ר  – 1493מתחם שירותים חברתיים – נספח . 24

אתי ברייטברט:

בקשה לאישור תב"ר  1493מתחם שירותים חברתיים
על סך  10מיליון  .₪מקורות מימון :קרן פיתוח 10
מיליון  .₪הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת
את הבקשה לאישור תב"ר  1493מתחם שירותים
חברתיים.
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אמיר כוכבי:

בניין רווחה -

אביבה גוטרמן:

מעבירים אותו.

אמיר כוכבי:

כן.

יוכי נחמן:

עובר למקום נגיש.

רן היילפרן:

 ...מעבירים ,בונים.

עדי ברמוחה:

במקום בני עקיבא.

אמיר כוכבי:

יש כוונה לבנות -

רינה שבתאי:

כל הרווחה מתכנסת לאותו מקום.

אמיר כוכבי:

כאן מאחורי העירייה מתוך ראייה עתידית גם למתחם
התפר -

אביבה גוטרמן:

כמה יש שמה שטח?

יוכי נחמן:

ה יום של בני עקיבא  1,000מ"ר ,אבל הולכים ל 3 -
קומות.

רן היילפרן:

זה מבנה בנוי -

אביבה גוטרמן:

לא ,אני לא סתם שואלת .כמה יש שמה סרג'יו
לרווחה -

רן היילפרן:

אנחנו נבנה  1,000מ"ר.

אביבה גוטרמן:

עם המבנה והכול?

רן היילפרן:

 1,000מ"ר בנוי המבנה.

אביבה גוטרמן:

יפה .לא ,חשוב שיהיה להם פינות שם ,שהורים
יכולים להיפגש עם ילדים במשמורת ודברים כאלה.
זה חשוב.

משה חנוכה:

יוכי המבנה שאתם לוקחים מבני עקיבא הוא בגודל
של מה שתיתנו להם בזה או יותר גדול יותר קטן?

יוכי נחמן:

אני לא חושבת שיש פרטים תכנוניים.

רן היילפרן:

בני עקיבא מקבלים את אותו דבר שמה שיש להם פה.
אנחנו מתואמים איתם גם ברמה מדוקדקת ,הם
אפיינו את מה שהם צריכים.
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נדב דואני:

בסכום הזה נראה לי שאתה בונה יותר גדול אגב
סליחה 5 .מיליון  ₪אתה תבנה יותר גדול.

אמיר כוכבי:

לא ,המתחם כולל שם עוד גן וגם מועדון שקיים שם
ה יום בקרוון.

אביבה גוטרמן:

בסדר.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

אביבה גוטרמן:

כן.

אתי ברייטברט:

מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים.

=============================================
בקשה לאישור תבר מס'  – 1493מתחם שרותים חברתיים ע"ס ₪ 10,000,000
מקורות מימון :
קרן פיתוח – ₪ 10,000,000
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
* יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' :134/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לאישור תבר מס'  – 1493מתחם שירותים חברתיים

=============================================
כג.

מחיקת חובות ו/או הסכמי פשרה – נספחים . 25,26

אתי ברייטברט:

עכשיו אנחנו עוברים למחיקת חובות ו/או הסכמי
פשרה.

משה חנוכה:

אני רוצה לראות את השמות של האנשים אם אפשר.

אתי ברייטברט:

אני כתבתי לכם.

עדי ברמוחה:

אני מבקשת את העסקים ואת הקרן.

אתי ברייטברט:

רגע ,אני כתבתי לכם בהזמנה.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אני שאלתי מקודם פה את החברים מהגזברות ,אמרו
לי ל חכות שנגיע לסעיף.
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נדב דואני:

למה צריך שמות משה?

(מדברים יחד)
נדב דואני:

תקשיב ,אתה לא יודע מי האנשים נכון?

אביבה גוטרמן:

נכון.

נדב דואני:

ולכן אין לך בעיה להצביע ... .מה להצביע.

אתי ברייטברט:

חברים אם אתם רוצים לדון אנחנו מפסיקים את
השידור ,אני מודיע ה להפסיק את השידור -

נדב דואני:

רגע אבל חכי עוד לא עלו שמות ,אני מנסה להסביר לו
למה הוא לא צריך את השמות.

משה חנוכה:

לא ,מה זאת אומרת אם אתה לא יודע חובתך לבדוק
שאתה לא בניגוד עניינים.

אתי ברייטברט:

אז אני מפסיקה את השידור.
*** הפסקת שידור ***

נדב דואני :

אתה לא בניגוד עניינים בעצם זה שאתה לא יודע.

משה חנוכה:

אבל אתה מוחק פה חובות לאנשים,

נדב דואני:

אבל יש יועץ משפטי ,איפה הוא הלך?

משה חנוכה:

עם כל הכבוד...

נדב דואני:

לא ,לא ,משה ,משה עכשיו ברצינות.

משה חנוכה:

נדב מה זה השטויות האלה ?

אמיר כוכבי:

נדב  ,זו בקשה לגיטימית של  3חברי מועצה -

עדי ברמוחה:

כן ,גם אני רוצה.

אמיר כוכבי:

כל הזה עדיף ש -

עדי פרילינג אנקורי :לא מעניין אותי השמות כמו -
נדב דואני:

כל הרעיון היה ,סליחה רגע חשוב לי להגיד ,כל
הרעיון היה שהשיקול שלנו בהצבעה על מחיקה או לא
מחיקה לא יהיה פרסונלי ,אלא יהיה ענייני .ברגע
שהשמות נחשפים בפניך גם אם אתה רוצה או לא
רוצה ,אז השיקול שלך הופך להיות על פניו פרסונלי,
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גם אם הוא לא .לכן אתה מסתכל על העובדות -
משה חנוכה:

אני לא מקבל את הניתוח המשפטי שלך -

נדב דואני:

זה לא ניתוח משפטי.

משה חנוכה:

מחובתך לפני שאתה מוחק חובות לאנשים לבדוק אם
תרמו לך לבחירות ,אם יש לך קשר אליהם או לא .אני
רוצה לדעת מי האנשים.

נדב דואני:

א' תקשיב ,זה מצחיק אני אומר אני מסביר ,זה כמו
דודי אמסלם  .אני מסביר ואני אומר ברצינות -

אביבה גוטרמן:

תעשה את זה אבל יפה ,עם התנועה.

נדב ד ואני:

אני עושה ,אביבה אני מסביר .אני מדבר בשיא
הרצינות .ברגע שאתה לא יודע מי האנשים ,כי אתה
לא יודע ,אלא אם אתה יודע ותגיד חבר'ה יש לי בעיה
אני מכיר אחת מהשמות ויש לי בעיה ,אז נבקש.

משה חנוכה:

אני לא יודע ,אני לא יודע.

נדב דואני:

אז אתה לא בניגוד עניינים  ,כי אתה לא יודע .מצד
שני אם אתה חושף את השמות ,אז אתה מייצר
לעצמך ניגוד עניינים ,כי אתה מתחיל להתייחס לזה
פרסונלי ולא עקרוני .אבל ראש העיר רוצה להיענות
לבקשה שלך -

עדי ברמוחה:

אני לא מעניין אותי השמות -

נאור שירי:

באישור עבודה הם בחוץ למה אתה רואה את השמו ת?

נדב דואני:

באישור עבודה זה משהו אחר .אישור עבודה אתה לא
נותן מתנה

נאור שירי:

אם לא תדעי ,אף פעם לא תהיי בניגוד עניינים.

ארנון אברמוב:

לא ,אבל אתה לא יכול להשוות.

משה חנוכה:

זה כמו שבתיקים בוועדה אתה לא תגיד מי השמות,
תקבל החלטות ואז תגיד אתה לא בניג וד עניינים.

ארנון אברמוב:

נאור ,אתה לא יכול ...בן אדם שרוצה ...את העמדה
שלו בעוד שנה...

אמיר כוכבי:

חברים מאחר ונעצר השידור -
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(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

שנייה ,שנייה ,מאחר ונעצר השידור ,גם אתה עדיין
צריך להפסיק את הצילום ,אתה לא מפסיק,
הפרוטוקול קיים.

נדב דואני:

יהיה מושחר.

אמיר כוכבי:

אתה מבין זה מורכב ,תקשיבו לי רגע ,מורכב וזה .אני
יושב פה כבר שעתיים עוד לא הגעתי לזה ,אז אנחנו
גם נעשה  5דקות הפסקה .בזמן הזה אתי כל מי שלא
אמור להיות בדיון ש ה שמות עולים על השולחן -

אתי ברייטברט:

לא יהיה.

אמיר כוכבי:

מבין ונשאר עד גמר הדיון בחוץ.
*** הפסקה ***

אמיר כוכבי:

את הפרוטוקול אחר כך ונדאג שנעבור עכשיו סעיף
סעיף והם יגידו את השמות .צריך להקפיד על השחרה
של הפרוטוקול.

אתי ברייטברט:

של השמות.

בנימין זיני:

אני אגיד את השם -

נדב דואני:

רגע ,יגאל שמעון פה ,לא שיש לי בע יה ,אבל -

אמיר כוכבי:

יגאל אתה מצטרף או לא?

עדי ברמוחה:

אתה מצטרף?

נדב דואני:

הוא בטלפון .אני לא הסתכלתי ,עכשיו מקריאים את
השמות.

בנימין זיני:

אני אגיד את השם ומי שיש לו זה .אנחנו מדברים על
הסכמי פשרה ,הראשון זה לוי מאיר -

נדב דואני:

אם מישהו יש לו ניג וד עניינים ,שיגיד שהוא בניגוד
עניינים .הלאה ,זו השיטה .אם יש משהו חריג אז
להגיד.

אתי ברייטברט:

רגע אתה לא רוצה לעשות הצבעה לכל אחד בנפרד?
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אם יש ניגוד עניינים אז הוא לא מצביע.
נדב דואני:

אז הוא צריך להגיד.

אתי ברייטברט:

אם יש התנגדות זה משהו אחר.

עדי בר מוחה:

מי שיש לו ניגוד עניינים פשוט יגיד.

אתי ברייטברט:

אני רושמת בינתיים אחר כך אנחנו נוסיף.

נדב דואני:

יאללה ...יגיב.

בנימין זיני:

מקרה שני הסכם פשרה עם דני פרי עילם.

אמיר כוכבי:

אתה לא עושה הצבעה על זה?

אתי ברייטברט:

אנחנו לא עושים? זה מה ששאלתי .אז אני אומרת עוד
פעם ,מי שיש לו ניגוד עניינים בכלל לא משתתף
בהצבעה.

נדב דואני:

אני מציע שאם יש מישהו שהוא מתנגד שיגיד שהוא
מתנגד -

אתי ברייטברט:

בדיוק.

נדב דואני:

באופן עקרוני כולם בעד .אם יש ניגוד עניינים יגיד
אני בניגוד עניינים .ואז החריג.

עדי ברמוחה:

ו אחרי כל -

נדב דואני:

זה החריג .כל אחד שיקשיב טוב.

בנימין זיני:

אז אני מתחיל ,לוי מאיר פה אחד?

נדב דואני:

אם אין תגובה זה פה אחד.

אתי ברייטברט:

פה אחד.

========================================================
בקשה להסכם פשרה ל -ל.מ:)***764( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב
דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 148/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ל.מ.
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בנימין זיני:

דני פרי עילם ?

=============================================
בקשה להסכם פשרה ל -ד.פ.ע:)***183( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי,
נאור שירי ,נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 149/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ד.פ.ע.

=============================================
ב נימין זיני  :מזיג מסילתי גאולה ?
אלון גלבוע:

אני בניגוד עניינים.

נדב דואני:

בניגוד עניינים.

אתי ברייטברט:

ניגוד עניינים.

נדב דואני:

אז הוא לא מצביע ,והוא בניגוד עניינים.

אתי ברייטברט:

אלון לא מצביע.

=============================================
בקשה להסכם פשרה ל -מ.מ.ג:)***007( .
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב.
* אלון גלבוע ומשה חנוכה לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 150/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של מ.מ.ג.

=============================================
בנימין זיני:

לביא משה וסיגל ?

אלון גלבוע:

גם בניגוד עניינים.
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========================================================
בקשה להסכם פשרה ל -ל.מ.ס)***629( :
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב.
*אלון גלבוע ומשה חנוכה לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 151/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ל.מ.ס

=============================================
בנימין זיני:

ראובן ניסים ?

נדב דואני:

פה אחד.

=============================================
בקשה להסכם פשרה ל -ר.נ:)***687( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 152/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ר.נ.

=============================================
בנימין זיני:

אורן מירה לסקלי ? פה אחד.

=============================================
בקשה להסכם פשרה ל -א.מ.ל:)***934( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 153/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של א.מ.ל.

=============================================
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בנימין זיני:

שוקר יעקב ורונית ? פה אחד.

=============================================
בקשה להסכם פשרה ל -ש.י.ר:)***411( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 154/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ש.י.ר

=============== ==============================
בנימין זיני:

חברה בשם רם ברכה והצלחה בע"מ ? פה אחד.

=============================================
בקשה להסכם פשרה ל -ר.ב.ה .בע"מ(:)***894
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב
דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 155/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ר.ב.ה .בע"מ

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

רפאל בן מרדכי:

אני בעד ברכה והצלחה .

בנימין זיני:

כ שני תמר ומרדכי ?

אלון גלבוע:

אני גם בניגוד עניינים.

רפאל בן מרדכי:

זה לא כ אושני .

=============================================
בקשה להסכם פשרה ל -כ.ת.מ:)***339( .
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב.
* אלון גלבוע ומשה חנוכה לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 156/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של כ.ת.מ.

=============================================
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בנימין זיני:

זאבי ליאת ? פה אחד.

===========================================
בקשה להסכם פשרה ל -ז.ל:)***)096( )934( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 157/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ז.ל.

===== ======================================
חברה בשם קניבר בורגר בע"מ ? פה אחד.
בנימין זיני:
===========================================
בקשה להסכם פשרה ל -ק.ב .בע"מ(:)***755
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב
דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 158/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להסכם פשרה של ק.ב .בע"מ

============================ ===============
בנימין זיני:

אני רק מציין עכשיו שאנחנו עוברים להנחות רטרו,
מי שזכאי להנחה ומקבל את האישור בדיליי אנחנו
בזה מכירים רטרואקטיבית .זה רק פרטיים ,זה לא
חברות .קפלן שפיר ענת ? פה אחד.

=============================================
בקשה למחיקת חוב ל -ק.ש.ע: )***141( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס': 135/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ק.ש.ע.

=============================================
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בנימין זיני:

דגה מרים ? פה אחד.

=============================================
בקשה למחיקת חוב ל -ד.מ:)***040( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 136/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ד.מ.

=============================================
ה ברי עדי ? פה אחד.
בנימין זיני:
=============================================
בקשה למחיקת חוב ל -ה.ע:)***344( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 137/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ה.ע.

=============== ==============================
אלמליח ליאור ? פה אחד .
בנימין זיני:
=============================================
בקשה למחיקת חוב ל -א.ל:)***140( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 138/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של א.ל.

=============================================
גואטה מרים ? פה אחד.
בנימין זיני :
=============================================

בקשה למחיקת חוב ל -ג.מ: )***257( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב
דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 139/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ג.מ.
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=============================================
רגב קטי ? פה אחד.
בנימין זיני:
======================== =====================
בקשה למחיקת חוב ל -ר.ק: )***257( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 140/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ר.ק.

=============================================
אלמגור ישראל ?
בנימין זיני :
עדי פ .אנקורי:

אני בניגוד עניינים.

===================================== ========
בקשה למחיקת חוב ל -א.י:)***100( .
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי ברמוחה ,אביבה
גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,ארנון
אברמוב.
* משה חנוכה ועדי פרילינג אנקורי לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 141/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של א.י.

=============================================
אלמגור אביעד ? פה אחד.
בנימין זיני:
אתי ברייטברט:

רגע ,אז גם ניגוד עניינים נכון?

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא ,רק על זה ,

בנימין זיני:

אלמגור אביעד פה אחד.

=============================================
בקשה למחיקת חוב ל -א.א:)***388( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 142/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של א.א.

=============================================
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בנימין זיני:

ב ליץ ברק ונופר ? פה אחד.

= ============================================
בקשה למחיקת חוב ל -ב.ב.נ:)***818( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 143/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ב.ב.נ.

=============================================
עקנין מנחם ? פה אחד.
בנימין זיני:
========================================= ====
בקשה למחיקת חוב ל -ע.מ:)***316( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי,
נדב דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 144/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ע.מ.

=============================================
לדר לימור ? פה אחד.
בנימין זיני:
=============================================
בקשה למחיקת חוב ל -ל.ל:)***981( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב
דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 145/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ל.ל.

=============================================
בן שטרית  ,זה שם משפחה פה בן שטרית -
בנימין זיני:
אתי ברייטברט:

אולי זה בן .בן ושטרית .

בנימין זיני:

בן שטרית כן בסדר .פה אחד.

====================================== =======
בקשה למחיקת חוב ל -ב.ש:)***776( .
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
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ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב
דואני ,ארנון אברמוב.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 146/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ב.ש.

=============================================
רק נעבור על הנושא -
בנימין זיני:
אתי ברייטברט:

לא ,יש לך עוד אחד.

בנימין זיני:

עוד אחד זה מחיקת חוב שאבי שמחה .

את י ברייטברט:

אתה גם לא?

=============================================
בקשה למחיקת חוב ל -ש.ש:)***501( .
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי ברמוחה,
אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני,
ארנון אברמוב.
* אמיר כוכבי ומשה חנוכה לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' : 147/20
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה למחיקת חוב של ש.ש.

=============================================
בסדר? תודה.
בנימין זיני:
נדב דואני:

אפשר להחזיר?

אמ יר כוכבי:

הייתה בקשה להפוך את סדר היום כדי לדון בהצעה
לסדר שלך -

אביבה גוטרמן:

מבחינתי אין בעיה.

נדב דואני:

אבל התחלנו זה? אין בעיה עכשיו.

אתי ברייטברט:

רגע ,אז להעלות לשידור.

עדי ברמוחה:

אפשר להעלות לשידור.

נדב דואני :

תרשמי גם את משה חנוכה.

אתי ברייט ברט:

מה גם בניגוד עניינים.

נדב דואני:

הוא לא צריך להגיד בניגוד ,הוא לא מצביע .הוא לא
היה .הוא לא היה ,הוא לא צריך.

(מדברים יחד)
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רפאל בן מרדכי:

צריך להגיד יצאתי.

נדב דואני:

הוא לא צריך להגיד ,היא רושמת הוא לא נמצא
בהצבעה.

אתי ברייטברט:

אני רשמתי מי הי ה בניגוד עניינים ,אני לא יכולה
לרשום מי נמצא ומי לא .בכולם הוא לא היה?

(מדברים יחד)
**** חוזרים לשידור *****
כו.

הצעות לסדר.

 . 3הצעה לסדר בנושא :טיפול במפגעי הריח שתושבי העיר סובלים מהם
כל לילה.

אתי ברייטברט:

חברים אנחנו חוזרים לשידור ,אנחנו ממשי כים בסדר
יום .אנחנו עוברים לסעיף כ"ד -

אמיר כוכבי:

לא ,התקבלה בקשה לשנות את -

אתי ברייטברט:

את סדר הישיבה? מה?

אמיר כוכבי:

את סדר הישיבה ,ולהעלות את ההצעה לסדר בנוגע ל -

אביבה גוטרמן:

מט"ש.

אמיר כוכבי:

מכון טיהור שפכים.

נדב דואני:

אני פשוט צריך לצאת ב  2 1:00 -לאיזו שיחה ,ואני לא
רוצה שזה ייפול בזמן הזה.

ארנון אברמוב:

לא ,עד  21:00נסיים אל תדאג.

נדב דואני:

מהפה שלך לחברי המועצה .אתי מופיע לך מטרדי ריח
למעלה.

אתי ברייטברט:

אני יודעת אבל אני אקרא את הנושא קודם.

נדב דואני:

בבקשה .אחרי ששגיתי בשם פעמיים היא כבר כועסת
עליי.

אתי ברייטברט:

אבל אני עניתי לך ,לכולם תודה.
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נדב דואני:

זה נכון.

אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חברת המועצה ,אנחנו עושים שינוי
בסדר היום של הישיבה ,אנחנו מעלים עכשיו את
ההצעה לסדר ,רק בנושא הזה.

נדב דואני:

אתה מתנגד?

משה חנוכה:

לא.

נדב דו אני:

אתה רוצה לפתוח פה חזית באזור המזרחי?

משה חנוכה:

רק רציתי לדעת אם כולם הסכימו.

אמיר כוכבי:

יש הסכמה פה אחד -

אביבה גוטרמן:

כן.

משה חנוכה:

כן.

אמיר כוכבי:

לשינוי סדר היום? אני לא שומע משה.

משה חנוכה:

כן.

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

שינוי בסדר היום בישיבה
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי ברמוחה ,אביבה
גוטרמן ,יגאל שמעון ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,ארנון
אברמוב ,משה חנוכה.
החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה לשינוי סדר היום בישיבה

=============================================
שמעת?
ארנון אברמוב:
אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן וחבר
המועצה משה חנוכה מיום  . 1.11.20הנושא זה טיפול
במפגעי הריח שתושבי העיר סובלים מהם כל לילה.
תושבי העיר מ מזרח וממערב סובלים מידי לילה
ממפגעי ריח קיצוניים .הצעת ההחלטה שהועלתה זה
שהעירייה תיישם תכנית חירום לטיפול במפגעי הריח
במזרח העיר ובמערבה ,לאור פניות רבות של תושבים
על ריחות צחנה .היעדים ואופן הביצוע יוצגו למועצת
העירייה וייערכו בשיתוף הציבור באופן מיידי .כמו
כן ,העירייה תזמן בירור עם נציגי המט"ש במהלך
השבוע יחד עם חברי מועצת העירייה.

96

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

נדב דואני:

אביבה צריכה לדבר ,אביבה וזה.

אביבה גוטרמן:

טוב ,הנושא מדבר בשם עצמו ,זה לא דבר חדש ,זה לא
מאתמול שלשום ,אנחנו שנים רבות עם בעיות עם
המט"ש .לעיתים טוב יותר לעיתים רע יותר ,אבל
המצב לאחרונה באמת באמת מאוד גרוע .אנחנו
דווקא ישבנו עם ,הזמין אותנו למשרדים של התאגיד
נדב ,ודיבר על כל מיני דברים.
בשורה התחתונה אין בשורה ,יש תכנונים יש הכול,
נשמח לשמוע אותם .אבל למה זה כאילו ביקשתי,
העירייה לא באמת תכלס ,זה לא העירייה כל כ ך
יכולה ,יש לה השפעה כמובן על הכול ,אבל כל זה
באחריות התאגיד .ואנחנו יודעים את זה .אנחנו בסך
הכול יש לנו  30%בערך ולכפר סבא  , 70%על זה אני
אומרת ,תסלחו לי על הביטוי ,אנחנו אוכלים את
החרא בכל הכיוונים.

נאור שירי:

מריחים.

אביבה גוטרמן:

בכל הכיוונים .אז זה נורא ואיום .כי גם אנחנו גם
פחות ,הם הרוב ,הם גם צריכים להשקיע את מרב
הכסף ,אני לא יודעת כמה החלטות השפעה שיש להם,
ואת זה נדב יעלה ,אבל חייבים לפתור את זה ,כי
אנחנו במצב ממש קשה .אני יודעת שישנם כל מיני
דברים ,היה אז חברת נהרה ,אני זוכרת.

נאור שירי:

'יארה' .

אביבה גוטרמן:

'יארה' נכון? אני לא זוכרת אם אמרת לי פניתם לא
פניתם ,אתה תגיד את הדברים שצריך .אבל אני
חושבת שצריך לעשות מעשה כראש עיר ,אין מה
לעשות ,אני לא יודעת צריך לפתור את זה בצורה,
להגיד לכפר סבא לשבת עם התאגיד שמה ,צריך
לעשות משהו ממש דרסטי .כי אנש ים באמת במצב
ממש רע .אני זוכרת אני גרתי בנווה נאמן ,היה לנו
פעם נחל קנה ,אני מדברת לפני שבנימיני עלה לרשות
העיר.
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נדב דואני:

מה הוא עשה סכר?

אביבה גוטרמן:

זה היה זוועה .לא ,הוא ניקה שם את הכול סידר ,זה
היה אחד הדברים שאמרתי לו :את זה תפתור לי ועוד
כמה .אנ י מביאה לך את כל נווה נאמן .תקשיבו אני
זוכרת את הלילות ,היה איום ונורא .נורא אי אפשר
היה לחיות .זה לסגור חלונות .באמת איכות חיים
שאני ממש מרחמת על אנשים .אני לא כל כך מריחה,
אנ י מודה .בנווה נאמן פחות מריחים ,אבל -

משה חנוכה:

אתם מריחים את הלולים.

אביבה גו טרמן:

בסדר ,לנו יש את הבעיות האחרות .בתוך עמי אני
חיה ,קול ההמון זועק ואני שומעת את הקולות .וצריך
לעשות פה באמת ,בטח נדב עכשיו יסביר ,ובאמת
קיבלנו הסבר מעולה וממצה ,אבל עדיין אנחנו לא
אנשי בשורה מה שנקרא .אולי יש משהו חדש ,אני
אשמח לשמוע.

משה חנוכה:

אני ר וצה רק להוסיף לדברים שאביבה אמרה ,באמת
בעיית הריחות מהמט"ש היא לא בעיה חדשה ,אבל
ללא ספק מדובר בבעיה שהולכת ומחריפה בחודשים
האחרונים .זה מספיק ככה לרפרף בפייסבוק בקבוצות
העירוניות ,ולשמוע מה התושבים אומרים ,אני לקחתי
כאן איזה כמה תגובות של תושבים 12.10.20 ,מעלה
תושבת" :שוב ריח נורא של ביוב באזור מגדיאל .מה
ניתן לעשות?" כמה ימים לאחר מכן" :שוב ריח חריף
של ביוב באזור מגדיאל ,אני גרה בטרומפלדור ,מה
יהיה עם זה?" ב " – 19.10.20 -די נמאס לנו מהסירחון
כל לילה ,אנחנו צריכים לסגור את החלונות
והתריסים.
אף אחד לא מעניי ן אותו מהעירייה ,אולי נצא
להפגנות ויקרה משהו ".ב " – 16.10.20 -שוב כעת
ברחבי העיר ריחות קשים ורעילים .אם אתם מרגישים
נא דווחו בתגובות ".ב " – 12.10.20 -שוב ריח נורא
במגדיאל" מתייגים את רן יקיר .לפני זה ב – 6.10.20 -
"מה עם ריחות הביוב המקסימים כל ערב? כולנו חיים
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עם זה בשלום שמרעילים אותנו ,מלא תלונות ואין
טיפול ".מישהי עונה" :נורא הקאתי את נשמתי
אתמול בלילה ,נאלצנו לסגור את כל החלונות בבית".
ב " – 18.10.20 -ריחות נוראיים מכיוון מזרח לרמתיים
כל ערב ,אנחנו ברחוב הראשונים ,האם מדובר
בדישון? העירייה לא כל כך בעניין ".ו התמונה הזאתי
היא תמונה מאוד מאוד לא פשוטה ,של איכות חיים
של התושבים שבאמת מרגישים שהם חיים כמו
שאמרה אביבה בביוב של תושבי כפר סבא .ואי אפשר
לחיות בשלוות נפש אפילו לא יום אחד מול המציאות
האבסורדית הזאת.
ואני חושב שיש אחריות לעירייה גם לפעול מול
המט"ש בעוצמ ות ובכוח הרבה יותר גדול מול עיריית
כפר סבא ,מול הגורמים האחראיים במט"ש ,אם זה
המהנדס של המט"ש או הבעלים של המט"ש .אני יודע
שכפר סבא מחזיקה  70%מהמתקן הזה ,אבל צריך
לפעול בכל הכוח מול המט"ש ,וגם בנושאים אחרים
שאנחנו יודעים שיש זיהום אוויר .נושא הקמינים,
נוש א השריפות ביישובים הקרובים .אתם יודעים
הייתה כתבה מאוד גדולה בידיעות השרון ,והתגובה
של רן הייתה שהריחות הם לא מהמט"ש אלא
מהקמינים -
רן יקיר:

משה ,משה ,משה -

משה חנוכה:

ואני אומר -

רן יקיר:

חשבתי שאנחנו בלי פייק ניוז היום.

משה חנוכה:

איזה קמינים ,זה לך
התושבים? אין ריח?

רן יקיר:

לא ,מה שאתה אומר על מה שאני כתבתי.

משה חנוכה:

אתה רוצה שאני אקריא -

רן יקיר:

 ...קיימת.

משה חנוכה:

אז בוא אני אקריא מה כתבת.
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רן יקיר:

כתבתי שבנוסף לריחות מהמט"ש -

משה חנוכה:

יש בעיה של קמינים.

רן יקיר:

יש ע וד מקורות ריח בעיר.

משה חנוכה:

ביניהם קמינים.

רן יקיר:

והבעיה של הקמינים היא בעיה -

אביבה גוטרמן:

שזה נכון.

רן יקיר:

הבעיה של הקמינים היא בעיה קיימת ,ואני מקבל על
זה תגובות ותלונות כל יום .גם בתחילת החורף -

משה חנוכה:

אפשר להשלים את הדברים ואז תתייחס?

רן יקיר:

כשאתה עוד חם לך ,יש אנשים שקר להם ומדליקים
את הקמינים.

משה חנוכה:

אז אני אומר שוב ,התלונות ששמענו בחודשי הקיץ
ביולי אוגוסט ,אני מעריך בזהירות שהם לא
מקמינים ,כי אנשים לא נוהגים להדליק קמין בחום
של אוגוסט ,אבל יכול להיות שאצלך אתה מדליק
קמין באוגו סט ,זה בסדר .אני לא נוהג להדליק חימום
בקיץ ,ולכן אני אומר שוב ,יש בעיה קשה .אי אפשר
להתעלם ממנה.

אמיר כוכבי:

בחורף אבל אתה מדליק מזגן?

משה חנוכה:

מדליק מזגן לא על חימום.

אמיר כוכבי:

אתה לא ישן בחורף עם מזגן ופוך?

משה חנוכה:

בקיץ?

רן יקיר:

עם מזגן וקמי ן הוא ישן.

אמיר כוכבי:

בחורף.

רן יקיר:

מזגן ,קמין ופוך.

משה חנוכה:

אני מדליק מדורה ליד המיטה.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,אני שואל ברצינות .יש אנשים שגם בחורף
מדליקים מזגן וישנים עם פוך .רק ציינתי ,יש -

משה חנוכה:

מדליקים קמין -
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גדול

שאני

מבקש

לא

לפגוע

אמיר כוכבי:

חלק אוכלוסייה
ברגשותיו.

משה חנוכה:

לא ,מדליקים קמין בחדר השינה והולכים לישון איתו
בלילה?

אמיר כוכבי:

לא ,מזגן.

אתי ברייטברט:

מזגן קירור.

משה חנוכה:

מזגן אבל לא עושה ריח.

אמיר כוכבי:

בחורף .לא משנה...

משה חנוכה:

אני אומר בשורה התחתונה -

עדי פרילי נג אנקורי :הוא רצה לקטוע את הנאום חוצב להבות.
משה חנוכה:

אפשר להשתעשע אפשר זה אבל בסוף התושבים באמת
מאוד סובלים באיכות החיים שלהם ,בדבר הכי בסיסי
של לשבת אחר הצהריים בבית ,ולהריח ריח נעים ,ריח
לא של ביצה סרוחה ,פשוט לא קיים .ולכן אני חושב
שהעירייה מחויבת לפעול בהרבה יותר במהירות,
באגרסיביות מול מי שצריך ,כדי לייצר איכות חיים
לתושבות ולתושבים ,וזה מטרת הדיון הזה ,ואני שמח
שאתם מוכנים להעלות את הנושא לדיון.

נדב דואני:

טוב ,אז אני רוצה באמת להתייחס ,הזמנתי גם את
אביבה וגם את משה ,כדי לתת להם סקירה רחבה על
הפ עילות .סקירה על מה עשינו -

אמיר כוכבי:

לצופות ולצופים רק נגיד ,נדב דואני יו"ר תאגיד
המים.

נדב דואני:

כן ,לא סתם ,תאגיד המים והביוב ,חבל שזה לא רק
מים .הצגתי להם את מה שעשינו ,זה היה ב 7-8 -
חודשים מאז שאני מוניתי לתפקיד יו"ר התאגיד .אגב
דברים שלא קרו עשור .אז להגיד אביבה שאין
התקדמות ,ותכף תראי את ההתקדמות פעם נוספת,
זה מה שנקרא לא לדייק .כל הדברים שאת עומדת
לראות כאן ,אולי למעט משהו אחד לא התחיל עד
שאני באתי.
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אביבה גוטרמן:

מבחן התוצאה.

נדב דואני:

רגע חכי ,רגע ,רגע ,רגע אביבה -

אביבה גוטרמן:

עשיתם דברים מד הימים -

נדב דואני:

תני לי שנייה ,דקה ,דקה -

אביבה גוטרמן:

מבחן התוצאה אין כלום.

נדב דואני:

מבחן התוצאה כשהיה לכם בעיה עם ...זה לסגור את
המפעל.

אביבה גוטרמן:

נכון.

נדב דואני:

כשיש בעיה עם מוקד ריח זה לא שלטר מרימים
מדליקים ומתקדמים קדימה ,זה דבר הרבה יות ר
מורכב משלטר.

רן יקיר:

את המט"ש אי אפשר לסגור.

אביבה גוטרמן:

נכון .הטעות הגדולה שלא העבירו לשפד"ן.

נדב דואני:

רגע ,רגע ,תנו לי אביבה ,תני לי שנייה ,אני אתן את
כל התשובה ,ובאמת אין בעיה אם תרצו שאלות אני
אשמח .קודם כל אני חייב להגיד בתפיסה אנחנו לא
מתכח שים לזה שיש בעיה .עד לפני כמה חודשים ,אולי
אפילו יותר ,בואו נגיד עד לפני שנתיים ,כל מי
שאמרת לו שיש בעיה ,אמרו אין בעיית ריח .כנסו
היום למכון טיהור השפכים תדברו עם מנהל המט"ש,
הוא יגיד לכם אין בעיית ריח ,תנשמו אין שום בעיה.
רן ואמיר זוכרים שגם היינו בשפד"ן ואמר לנו ...אותו
דבר ,אין בעיית ריח .אתה מריח בא לך למות ,אבל
מבחינתם אין ריח ,הם כנראה התרגלו -

אביבה גוטרמן:

הם התרגלו.

נדב דואני:

לסף הריח הזה ,מבחינתם זו לא בעיה .אז קודם כל
אנחנו אומרים יש בעיה ,אנחנו מכירים בבעיה ,אנחנו
לא מתעלמים ממנה ,לא מתכחשים אליה ,אנחנו
אומרים שיש בעיה של ריח במט"ש .אנחנו גם מבינים
שיש בעיות ריח של הזיבול כמו שאמרת ,וכמו של
הלול הזה שנמצא שם מול נווה נאמן ומסריח כמו
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ביוב ,ויש שריפות וכן הלאה .אבל המט"ש הוא פקטור
בבעיית הריח שקיימת כאן.
מעבר לזה שאנחנו מכירים בזה שיש בעיה ,אנח נו
עובדים גם בשיתוף פעולה עם ועד הפעולה להזזת
המט"ש .יש ועד פעולה ,יש לו  4נציגים ,שמגיעים
אלינו .הם מקבלים חשיפה מלאה לכל החומרים ,לכל
הפעולות .הם כבר היו איתנו ב  4 -פגישות 3 ,או 4
פגישות לסקירה על כל מה שאנחנו עושים .יש להם
איש שהוא מקצועי ומומחה לתחום הז ה ,הוא היה
בסיור במט"ש לפני כן הוא לא היה בסיור במט"ש .אף
אחד לא נתן לו להיכנס.
הוא נתן הערות ופידבקים כמו שצריך ,וגם אתם תראו
פה את הקול קורא שפרסמנו ,גם עליו הוא עבר  ,וגם
על סקר הריחות הוא עבר ,אנחנו חושפים להם את כל
המידע ...לקבל תשובות מלאות .התוכניות שלנו
מדברות על כמה שלבים כדי לפתור את הבעיה הזאתי.
טווח קצר ,טווח בינוני וטווח ארוך .וחשוב לי להגיד,
וזה אני חושב שכולכם תסכימו ,שהפתרון
האופטימאלי והטוב ביותר זה חיבור לשפד"ן וסגירה
של המט"ש .אבל זה הטווח הרחוק מאוד ,ואני יכול
להגיד מאוד פשוט ,אם היינו -
משה חנוכה:

זו העמדה של העירייה נדב?

נדב דואני:

מה?

משה חנוכה:

זו העמדה של העירייה?

נדב דואני:

כן .לסגור ,לא סתם היינו בסיור בשפד"ן ,והשאלה
הראשונה שאמיר שאל אותו ,אחרי שסקרו ובאמת
איש מוכשר ,אמר לו' :אני רוצה להתחבר ,מתי
אפשר?' והתשובה הייתה' :אתה לא י כול עכשיו'.

משה חנוכה:

מי מוכשר?

נדב דואני:

רגע תן לי שנייה.

משה חנוכה:

אמרת איש מוכשר.
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נדב דואני:

המנהל -

(מדברים יחד)
נדב דואני:

גם אמיר מוכשר ,גם מנהל השפד"ן מוכשר ,גם אתה
מוכשר ,בסדר? כולם מוכשרים פה.

אמיר כוכבי:

אתה כשר.

נדב דואני:

הוא אמר :אין לי מקום לקבל אתכם .אני יכול להגיד
לך  2דברים ,אחד שאם לפני עשור היינו שמים את זה
על השולחן ואומרים ,אנחנו רוצים להתחבר ,היום
כבר היינו מה שנקרא מפעילים את הברז ,ומתחילים
להזרים את הביוב לשפד"ן .אבל אז לפני עשור לא
דיברו על זה ,גם לפני  20שנה לא דיברו על זה  .זה
בכלל לא היה במחשבה .רצו להשאיר את המט"ש ,כי
רצו לעשות איתו שימושים בין היתר להפעיל איתו
אגם לדוגמא.

משה חנוכה:

תודה נדב.

נדב דואני:

רגע שנייה -

משה חנוכה:

זמן הכי טוב לשתול עץ לפני  20שנה ,הזמן השני הכי
טוב זה היום.

נדב דואני:

אחלה ציטוט .ולכן אנח נו שותלים עכשיו את העץ
הזה ,ורוצים להתחבר לשפד"ן -

נאור שירי:

כשאתה מצטט מישהו מינימום לתת לו קרדיט.

נדב דואני:

ולמרות שהשפד"ן -

משה חנוכה:

פתגם סיני עתיק.

נדב דואני:

משה ,משה -

משה חנוכה:

העברנו את זה בהצעות שלי במשך שנתיים.

נדב דואני:

משה ,משה -

אמיר כוכבי:

זה אגב לא פתגם סיני ,רק רציתי לראות אם אתה
מעתיק את הטעות.

נדב דואני:

ולמרות משה שאין מקום ,אנחנו מבקשים כן להיכנס
לשלב הבא ,שלב ג' או שלב ד' של הפיתוח.
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אביבה גוטרמן:

שזה יהיה.

נדב דואני:

בעזרת השם יהיה ,זה לא תלוי בנו ,זה תלוי בהם.
בואו נדבר רגע מה אנחנו עושים כרגע .בואו נדבר על
הדברים המיידים.

משה חנוכה:

אבל תכלס כמו שאביבה אמרה ,תכלס ,תכלס.

נדב דואני:

תכלס אנחנו עושים ,תאמין לי עובדים ,אתה קיבלת
סקירה ,אני חושב שגם היית מרוצה והופתעת ממה
שקורה שם.

משה חנוכה:

נכון ,אני לא מכחיש.

נדב דואני:

א וקיי ,אז בוא נספר לכולם מה אנחנו עושים -

רן יקיר:

הוא לא קרא את הפוסטים ,רק את הכותרות.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,לא ,יש הוא אמר הרבה דברים -

משה חנוכה:

לא ,דווקא מנדב מאוד התרשמתי ומהמעמד שלו.

אביבה גוטרמן:

ואנחנו מבינים ,הבעיה היא -

נדב דואני:

רגע אביבה -

אביבה גוטרמן:

יש לטווח הארוך -

רן יקיר:

אביבה ,אביבה -

נדב דואני:

אבל רגע אביבה ,הטווח -

אביבה גוטרמן:

מה מחר בבוקר?

משה חנוכה:

הוא צריך גיבוי -

נדב דואני:

לא מחר בבוקר -

משה חנוכה:

הוא צריך גיבוי.

נדב דואני:

לא מחר בבוקר ,עכשיו -

אביבה גוטרמן:

כן.

נדב דואני:

ועכשיו בגלל שיש גשם כנראה לא עושים ,אבל עכשיו
שוטפים את הקו ,הנה התוואי של הקו שמוביל את כל
הביוב של השכונות המזרחיות ושל כפר סבא אל
המט"ש .הקו הזה אמור להישטף על פי הנוהל כל 5
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שנים ,הוא כבר לא נשטף  6שנים .ומהסיבה הפשוטה
שפלגי ,שזו החברה שמנהלת יחד איתנו ,או יותר נכון
מנהלת באופן עצמאי את המט"ש ואנחנו רק מפריעים
לה .החליטה שהיא לא רוצה לשטוף אותו .התערבות
בשיחה שהייתה בעיריית כפר סבא בנוכחות ראש
העירייה ,בנוכחות שלי ,הם התחייבו לשטוף את הקו.
תראו מה מוציאים מהקו הזה .הם טענו שלא צריך,
וזה דוגמאות קט נות וזה  4תמונות שונות ,זו לא
אותה תמונה .אגב אלה מגבונים ,זה הכול מגבונים.
הדברים האלה פשוט סתמו את הקו ,זה שטיפה של 3
שבועות .אני יכול להגיד לכם שהחזקנו  5מיליון  ₪על
הסיפור הזה ,שחררתי להם  2.7מיליון  ,₪והתחייבתי
לשחרר את ה  2.3 -מיליון  ₪ביום שהם יתחילו לשטוף.
הם התחילו לשטוף ביום ראשון בלילה ,ביום שני
נתתי הוראה ,העברנו להם את הכסף ,כי התחייבתי.
ופה אנחנו עושים שטיפה ,זה לא אנחנו ,זה כפר סבא
עושים .אגב אם אנחנו היינו עושים זה היה קורה כבר
לפני  3חודשים ,אבל הם לקחו את הזמן ,התאגיד של
פלגי ,וסוף סוף הסיפ ור הזה קורה ושוטפים את הקו,
והתוצאות שלו מרגישים אותם .מרגישים אותם א',
הרי זה בא לפתור את בעיית הפקק ההידראולי בין
היתר.
מה זה הפקק ההידראולי? מי שמכיר או לא מכיר ,זה
חיבור של  Tשנוצר בין הקו הזה שאתם רואים כאן
לחיבור  Tשל הקו של הוד השרון ,שבסוף לא מאפש ר
לביוב שלנו לזרום .הביוב שלנו נעצר בצינורות ,עולה
למעלה ,עומד ,מייצר ריח ,ריח נפלא .אז קרו  2דברים
נפלאים ,אחד הביוב היה מגיע לקוטר מלא ,כלומר
היה מגיע עד למעלה ,והיה דוחס את האוויר החוצה.
היום ירדנו ב  15 -ס"מ ,גם לא מלא וגם ירדנו ב 15 -
ס"מ בגובה .בשעות הלח וצות  18:00בערב 19:00
בערב אתה כבר מתחיל לזרום יותר ,ואתה ירדת ב 15 -
ס"מ ,זה מפלס משמעותי ,ועוד לא סיימו את
השטיפה ,יש עוד לפחות ,אנחנו היום ביום רביעי ,עוד
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שבוע וחצי לשטיפת ה -
רינה שבתאי:

מתי התחילו לשטוף?

נדב דואני:

לפני  10ימים בערך 12 ,יום התחילו לשטוף  .הגשם
עיכב את הסיפור הזה ,אבל היו גם בעיות אחרות
שאני יכול לשים אותם ,ואני אומר לכם ,אני לא
מרוצה מהתפעול של המט"ש ,אני לא מרוצה מעבודת
המט"ש ,לא ממנהל המט"ש ,לא ממהנדס המט"ש .אני
איבדתי את האמון בהם .כי כשלי הם אמרו שיש להם
 , 4איך זה נקרא ,יש בוכנות בורג כאלה שמושכות את
הביוב ,יש להם  2 , 4עובדות ו  2 -ברזרבה .באנו לעשות
את השטיפה פתאום גילינו שה  2 -רזרבה גם לא
תקינות .אז יש פה בעיה ,יש פה בעיה בתפעול של
המקום הזה.

ארנון אברמוב:

ו  2 -כן עובדות?

נדב דואני:

 2כן עובדות ,אבל כשאתה רוצה לעשות שטיפה -

רינה שבתאי:

אבל  1לא יעבוד ,מה יהיה?

נדב דואני:

כשאתה רוצה לעשות שטיפה אתה חייב להפעיל את
הרזרבה ,את השלישי .הבעיה שהרזרבה לא תקין ,לא
השלישי ולא הרביעי .מה זה אומר? הזנחה של המט"ש
בפועל .אז גם צריך להזמין מחו"ל -

משה חנוכה:

מה אומר יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה?

נדב דואני:

רגע ,רגע ,עזוב רגע את יו"ר ועדה לאיכות הסביבה.

משה חנוכה:

לא ,מעניין אותי לדעת מה דעתו על הנהלת המט"ש.

נדב דואני:

היה איתנו גם בסיור -

משה חנוכה:

מה אתה אומר?

נדב דואני:

רגע שנייה -

משה חנוכה:

אתה גם בעמדה שלו שצריך להחליף?

נדב דואני:

משה ,משה ,משה רגע בבקשה.

רן יקיר:

משה ,מה אתה רוצה?

משה חנוכה:

אני שואל ,אתה יו"ר ועדה לאיכות הסביבה.
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נדב דואני:

משה -

רן יקיר:

נכון ,ואני -

משה חנוכה:

אתה בעמדתו של יו"ר התאגיד?

רן יקיר:

בתור יו"ר ועדת איכות הסביבה אני מלווה את
התהליכים האלה ,אני הולך עם נדב לס יורים -

משה חנוכה:

מה עמדתך על מהנדס המט"ש? יש לכם היכרות
מוקדמת?

נדב דואני:

משה ,משה ,משה ,תן לי בבקשה לסיים את הסקירה.

רן יקיר:

כן ,אני מכיר אותו.

משה חנוכה:

מאיפה?

רן יקיר:

משה ,מה זה עניינך?

משה חנוכה:

לא ,אני שואל אם אתה מכיר אותו מפעילות פוליטית .

נדב דואני:

משה ,משה -

(מדברים יחד)
רן יקיר:

כמו שאני אומר משה -

משה חנוכה:

לא לכעוס.

רן יקיר:

אני יו"ר ועדת איכות הסביבה ,בתור יו"ר ועדת
איכות הסביבה אני מלווה את התהליכים במשך
כיותר משנה ,התהליכים האלה אני שמח לראות
שמתקדמים ,ועכשיו אנחנו גם רואים תוצ אות .מה
שנדב אומר בפרטים ,אני שמח מאוד שהוא עובד על
הנושא הזה -

נדב דואני:

משה ,משה -

רינה שבתאי:

אתה בנושאים האלה ...בוועדה.

נדב דואני:

משה תן לי להמשיך ,משה.

רינה שבתאי:

היה מפגש ועדה שיוחד לנושא.

נדב דואני:

תן לי להמשיך -

רן יקיר:

היו כמה מפגשים של ה וועדה שדנו בנושא המט"ש,
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כולל נדב שהציג לנו תכניות ,אז הם היו לפני ביצוע,
והיום הם כבר במהלך ביצוע.
משה חנוכה:

לא ,אבל...

נדב דואני:

שנייה -

משה חנוכה:

אי אפשר ,אני רוצה לשאול שאלה את יו"ר הוועדה.

נדב דואני:

תן לי דקה ,תשאל מה שאתה רוצה ,תן לי רגע לסיים
את הזה ,כי אתה קוטע לי את חוט המחשבה .אגב רן
היה גם בסיור בשפד"ן ,גם בסיור במט"ש יחד איתי
ועם המהנדס שלנו ,גם בשיחות זום שהתקיימו
במקביל -

משה חנוכה:

אני רק לא רוצה שייכנסו עוד שיקולים ,אתה מבין?

נדב דואני:

לא ,לא ,תאמין לי ,בוא ,בוא ,תן לי שנייה רגע .אגב
למעלה אתם יכולים לראות את שלבי ההתקדמות,
אתם רואים את הגרף הזה למעלה כמו בטרייה ,כזו
סוללה -

רינה שבתאי:

ירוק.

נדב דואני:

אז אנחנו לקראת סיום שמה ,ברגע שתסתיים
השטיפה אז סיימנו את השלב הראשון בטווח הקצר,
שמבחינתנו הוא מאוד מאוד משמעותי ,ואם הייתי
מעביר א ת הקליקר אז הייתי מעביר גם לדבר הבא -

רינה שבתאי:

אתה מצפה שתהיינה תוצאות של ריח כאן?

נדב דואני:

כן ,אני חושב שכבר רואים .אני חושב שהיום את
מרגישה את העניין .דבר נוסף שהותקן ,זה מתקן
לנטרול ריחות .אביבה אם אמרתי שיש דבר אחד
שהתחיל לפני שאני באתי ,זה היה ד בר שכבר היה
דיבור עליו .הוא התחיל ואני הגעתי ,זה היה מה
שנקרא על האש ,ואז אמרתי אני לא מחכה יותר מידי
לדיבורים ,הוצאנו את זה לפועל .התקנו מתקן ראשון
שנמצא ברחוב הנחל .אתם רואים את הנקודה הכי
דרומית .

רינה שבתאי:

הנקודה השחורה?
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נדב דואני:

אתם רואים את זה? הנה זו הנקודה של המתקן הזה.
המתקן הזה עובד ,אנחנו רואים היום במרחק של 600
מטר בתוך הצנרת .מה שזה עושה ,זה מתחבר לצנרת,
שואב את האוויר ומנקה אותו ,מטהר אותו בצורה
פחמית .אנחנו רואים ירידה של ,לא נכנס למונחים,
אבל זה ככה מ  PPM 3.5 -ל  PPM 1.5 -כשהסטנדרט
מדבר על  1 , 1זה סביר .כלומר בכל מקום שתלכו יש 1
 PPMבתוך שלוחות הביוב .ירדנו מ  PPM 3.5 -ל 1.5 -
 PPMבהשפעה של  600מטרים .אנחנו מתכננים
להעמיד עוד אחד ,היה תכנון ראשוני בגן הפקאן ,יש
בעיית חשמל ,אז יש פה תכנית להניח כאן עוד נקודה
אחת ,זה ממש על הכיכר .אני מבין שזה עו בד בשיתוף
עם העירייה ,כי א' זה עניין של שטח ,שצריך שטח .אז
פה זה שטח פרטי ,אגב שאנחנו משלמים עליו כל
חודש כסף ,וחיבור מתחברים לחשמל של העירייה .אז
פה נתחבר לחשמל של העירייה בשטח עירוני.

משה חנוכה:

איפה זה מוצב היום המתקן הזה?

נדב דואני:

ברחוב הנחל ,לתת ל ך בדיוק את הכתובת? מאחורי
הבית של ההורים של חי.

דובר:

בכניסה לגיל עמל ,לא?

נדב דואני:

לא ,מאחורי הבית של ההורים של חי בדיוק ,מאחורה
שם .זה מיקום מדויק ,זה מקום שכולנו מכירים.
עכשיו דבר נוסף ,אנחנו מתכוונים לשים פה -

אמיר כוכבי:

 ...בעיקר משה.

נדב דואני:

גם אני מכיר אגב ,גם אני.

רן יקיר:

משה נעשה לך סיור שם .גם שם עשו לי סיור.

נדב דואני:

אגב משה ביקש ויבוא -

משה חנוכה:

רק אם יבוא מהנדס המט"ש.

נדב דואני:

משה ביקש סיור ויבוא איתי לסיור .יש לנו כאן גם
בשכונת הרמטכ"לים ,אנחנו מתכוונים להעמיד עוד
מתקן .כל מת קן כזה העלות שלו היא ,₪ 50,000
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תבינו זה מה שנקרא פלסטר ,זה לא פתרון ,זה
פלסטר ,וזה פלסטר זמני וכולנו מבינים .אבל כדי
לייצר השפעה אנחנו עושים .אגב ברחוב גשמי ברכה
היה רצון להעמיד מתקן כזה ,כי יש המון המון
תלונות על גשמי ברכה.
אבל מה שגילינו ,כי אנחנו לא סת ם מתקינים מתקן,
אנחנו שמים סנסורים בתוך הביוב ,מנסים להבין את
הגבהים של הביוב .מנסים להבין את העוצמות של
הריח .גילינו שבגשמי ברכה עצמם זה יהיה כמו
כוסות ריח למת ,כי אין משמעות בביוב שם .למה הם
מריחים? כי בסוף אם תעמדו בתצפית למט"ש ,כל מי
שרוצה מוזמן לסיור במקום הזה ,נביא את המהנדס
של התאגיד את שירן שיעשה לכם סיור כמו שצריך
במקום ,אתם תראו שהם ראשונים ,הם קו ראשון כמו
רחוב הנחל כמו רחוב שחל ,הם בסוף קו ראשון
למט"ש ,ולכן הם סובלים מהריח.
אני אומר לכם אלו  3מתקנים ,אחד הותקן ,שני
יותקן ממש בקרוב ,השלישי גם עו בדים כרגע .כל
מקום שיהיה עוד שטח שנראה שיש בו צורך ,אגב יש
צורך ,אבל יש שטח יהיה חשמל ,אנחנו נעמיד עוד
מתקן .סוגית הכסף היא לא רלוונטית ואנחנו הולכים
קדימה .גם פה מסומן ,מבחינתי זה אמצע ביצוע ,כי
אנחנו נמצאים ממש בשלבים קדימה .אנחנו עושים
במקביל סקר ריחות .סקר ריחות מתחלק ל . 2 -
יש סקר ריחות עירוני ,שהעירייה חתמה חוזה לדעתי
גם לפני  10ימים ,ביום ראשון בשבוע שעבר .זה סקר
כלל עירוני שעושה בדיקה לכל סוגיית הריחות,
קמינים ,לולים ,שריפות ,זיבול ,הכול הכול הכול .זו
חברה שעושה נקראת  , DHVהמליצו עליה אגב בין
היתר וע ד הפעולה ,אמר זו חברה נהדרת והיא באמת
מהטובות שיש היום ,אולי הטובה ביותר שיש היום
בשוק .אחרי שהעירייה חתמה חוזה ,אנחנו לקחנו את
החברה הזאת ,וביקשנו לעשות סקר ממוקד למט"ש,
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מחר הם עושים סיור במט"ש ,כדי להבין בדיוק איך
לתמחר את זה ,יש סקר למט"ש שיבדוק את הבעי ות
הספציפיות שם ,ויש שם בעיות.
משה חנוכה:

מתי זה ייצא לדרך הסקר?

נדב דואני:

תראה -

משה חנוכה:

מחר עושים סיור כדי לקבל הצעת מחיר.

נדב דואני:

נכון.

משה חנוכה:

מתי הסקר ייצא לדרך?

נדב דואני:

אני אוסיף ,אני מקווה שבשבוע הבא אנחנו כבר נוכל
לחתום איתם חוזה ,ואיך שחתמנו איתם חוזה יוצאים
החוצה .המטרה של הסקר הזה לתת לנו כלי עבודה,
כדי לתת פתרונות טובים .כלומר כל הפתרונות
שאנחנו מציעים ,אגב היה מישהו שאמר לי ,בוועד
הפעולה גם אמרו לי ' :לא ,חכה ,חכה ,קודם כל
הסקר' .אמרתי' :אני לא מחכה לסקר '.יש בעיות
שאנחנו יודעי ם שהן קיימות אנחנו נפתור אותן,
ובמקביל נקבל את הסקר ,ונראה אם יש דברים
שצריך לקדם או צריך לדחות .אז גם סקר הריחות
הזה ייצא ,הוא יהיה חשוף .הסקר הזה עבר באמת
לבדיקה של רוברטו צימרמן מוועד הפעולה ,הוא
יסתכל ,נתן את הפידבקים שלו .במקביל אנחנו
מוציאים קול קורא  ,שזה משהו שבאמת לא נעשה עד
היום ,הוא יפורסם בכל העיתונות הארצית ,גם
בעיתונות המקומית האזורית ,שבו אנחנו מבקשי ם
מסטארט אפיסטיים ,אנשי אקדמיה ,יזמים ,שיש להם
רעיון ,לבוא להציע לנו רעיונות לפתרון הבעיה .כלומר
כשאת דיברת על יאר ה לדוגמא ,יאר ה מוזמנת לבוא
להציע.
עכשיו מה ההבדל בין קול קורא למכרז ,שמכרז אני
מחויב לקחת בסוף התהליך .ובקול קורא אני לא
מחויב .אני יכול לעשות סיעור מוחות  ,רן אגב אתה
בוועדה ,אתה לא יודע אבל אתה בוועדה .ומי שרוצה
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אגב ,מי שרוצה להצטרף לוועדה כדי להקשיב לקולות
הקוראים מוזמן .המטרה היא לשמו ע סקירה מכל
האנשים שיש להם שיגעונות ורעיונות יצירתיים,
ובסופו של דבר אם יהיה משהו שהוא טוב ונכון,
אנחנו נראה איזה תהליכים זה ייחודי להצעות מחיר,
אם זה לא ייחודי נצטרך ללכת למכרז ,והמטרה לתת
כאן עוד פתרונות.
זה יפורסם בשבוע הבא ,אתם רואים את מועד
ההגשה ,נת נו חודש וחצי כדי לתת לאנשים מספיק זמן
להיערך ,אין פה פורמט מיוחד ,אין פה תנאים
קשיחים .מי שיש לו רעיון ,שיש לו יוזמה ,מוזמן
לשלוח מייל ,מוזמן אחר כך לוועדה ,יציגו את כל
הנושאים ,ונתקדם קדימה .זו כתובת האי  -מייל אתם
מוזמנים להציע .אם אתם מכירים יזמים ,אנשים
מהאוניברסיטה שיש להם רעיונות ,לבוא ולהציע לקול
קורא .זה יכול ללכת מדברים של תשתיות ומפתרונות
ביולוגיים ,ומפתרונות כימיים ומה שאתם רוצים.
הקול קורא הזה יוצא בשבוע הבא.
אביבה גוטרמן:

איפה יכולים לראות את זה?

נדב דואני:

יפורסם בכלכליסט ,יפורסם בדה  -מרקר ,ויפ ורסם
בעיתונות המקומית בעיתון האזורי ובעיתון המקומי
שלנו ,ולדעתי בעוד איזה עיתון.

משה חנוכה:

למה לא בגלובס?

נדב דואני:

לדעתי גם בגלובס .יש לי בדיוק את הרשימה אם
תרצה .במקביל אנחנו עובדים על הסכם חדש מול כפר
סבא ,שיעשה  2דברים .הוא ישפר לטובת כפר סבא את
אח וזי החלוקה ,הם הרי כל הזמן טוענים זה לא 70-
 30זה הרבה יותר ,מה שאומר שאנחנו צריכים לשלם
עוד כסף ,ומצד שני הדרישה שלנו קבלת יותר אחריות
במסגרת של הפרויקט .אנחנו מסכימים להגיע למצב
שאנחנו משלמים סדר גודל של  ₪ 800,000בשנה יותר
ממה שאנחנו משלמים היום ,זה  5מי ליון  ,₪יעלה מ -
 5מיליון  ₪לבערך  6מיליון  ,₪אבל בתנאי שאנחנו
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מקבלים אחריות .כי מה שקורה היום ואני אומר את
זה חד משמעית -
רפאל בן מרדכי:

סמכות.

נדב דואני:

אחריות.

רפאל בן מרדכי:

סמכות.

נדב דואני:

אחריות ,סמכות ,אחריות הכול .האמת אתה צודק
סמכות ,כי האחריו ת היום נופלת עלינו אם אנחנו
רוצים או לא רוצים .זה אומר היום שכוח האדם
במט"ש ,הוא הרי לא חושב שהוא מחויב להוד השרון,
הוא מחויב רק לכפר סבא ,רק לפלגי ,שזה אגב חברת
ניהול זה לא תאגיד .מוזר שהם אומרים על עצמם
תאגיד ,הם לא תאגיד ,הם חברת ניהול שמנהלת את
הביוב ש ל כפר סבא בין היתר .אגב מים מופיע בכוכב
יאיר וצור יגאל ,בגלל זה המים מופיעים שמה .אז
אנחנו מוכנים לתת יותר ,אנחנו רוצים לקבל הרבה
יותר סמכויות ,כדי לפעול בסוגית הריח .שלחנו חוזה
חדש ,הרי היינו צריכים לקחת את החוזה הישן
ולהבין מה כתוב ,לא היה ברור מה כתוב ,זה היה
מצולם לא טוב ,היה מטושטש .שחזרנו אותו העברנו
הערות שלחנו אותו למנכ"ל פלגי ,זה נמצא אצלו ביד.
התשובה שלו הייתה :לא מוכן לדון אתכם על זה ,עד
שאתם לא משלמים לי כסף .הוא קיבל את ה 2.3 -
מיליון  .₪היועץ המשפטי שלנו יצר קשר איתו ,כדי
להמשיך בניהול .ביום שלי שי אני אצל רפי סער ,בין
היתר זה יעלה לשם .אני יכול להגיד לכם שביקשנו 2
דברים מרכזיים .דבר אחד זה שפתרונות לבעיית
הריח אנחנו נביא ,והם יהיו הפתרונות המובילים,
אחד .ושתיים ,שכוח האדם יעבור יחד איתנו ,כלומר
האחריות היא לשנינו .לא יכול להיות שאנשים
מתנערים ואו מרים ,איך אמר לי מנהל המט"ש' :אני
לא עובד אצלך '.אמרתי לו' :אתה טועה ,אתה כן
אצלי ,כי אני משלם לך  30%מהמשכורת שלך ,אז
אתה לא יכול להגיד שאתה לא עובד אצלי '.אבל הם
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מרשים לעצמם דברים שאולי במקומות אחרים לא
היו מרשים לעצמם .וביקשנו מה שנקרא שתהיה
ועדה ,שהווע דה הזאתי היא תורכב ממהנדסי  2ה , -
מהנדסי פלגי ,מהנדס הוד השרון ,מהנדס המט"ש
שמבחינתנו הוא יהיה מהנדס חיצוני ,והמנכ"לים של
כל הקבוצות כדי לקבל החלטות ,אם תהיה בעיה אז
זה יהיה היו"ר של התאגיד והיו"ר של פלגי ,כדי לקבל
החלטות .הם יתכנסו אחת לחודש כדי לראות איך
מתקדמים ,וסוגית המט"ש היא סוגיה מאוד מאוד
מורכבת ,כי כל אחד רוצה לקבל יותר כסף ,או לשלם
פחות כסף ולקבל יותר אחריות או לתת פחות
אחריות .אני מקווה שאנחנו נצליח לפתור כאן את
הבעיה .אנחנו מתכוונים לעשות בדיקת עשן לחיבורים
פירטיים .זה דבר שנעשה לדעתי לפני שנתיי ם בנווה
נאמן ,אביבה אם את זוכרת .זה נעשה עכשיו בעוד
שכונה בעיר ,ואנחנו מתחילים לעשות אותו בגיל עמל.
מה הרעיון? היום אנשים מחברים את הקולטים
שלהם של המים ,הם מחברים אותם לתוך הביוב,
לפעמים זה הבחירה שלהם ,לפעמים זה הקבלן עושה,
כדי לא להטביע את הגינה שלהם ,ו אז המים זורמים
פנימה .זו בעיה אחת ,אבל בואו נגיד היינו מקבלים
אותה .הבעיה שהריח זורם חוזר חזרה ועולה בתוך
הבתים שלהם ,אנשים סובלים מריח ,לכן המטרה היא
לעשות בדיקה ,לראות אם יש חיבורים פירטיים,
ולבקש מאנשים לתקן את זה .האם אנחנו יכולים
לאכוף את זה .אני כבר אומר שלא .אבל כן נוכל
להתריע בפני אנשים מה אנחנו עומדים לעשות .עכשיו
בואו נדבר רגע על  2הפתרונות ארוכי הטווח ,שהם
הפתרונות המשמעותיים .הפתרון הראשון שאנחנו
מקדמים אותו ,זה קו מקביל שאמור לפתור את בעיית
הפקק ההידראולי .עד היום לא לקחו אותנו ברצינות
שאנחנו ע ומדים לעשות את הקו הזה .אבל אני לא
חיכיתי שאנשים יאשרו לי או לא יאשרו לי ,או ישימו
לי כסף ,כפר סבא תשים כסף ,זה לא מעניין אותי .זה
פרויקט של  15מיליון  ,₪רוב הכסף הולך לתחנת
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שאיבה .אנחנו מתכוונים להקים קו חדש .זה הקו אם
אתם רואים אותו כאן ,זה הקו שזורם כאן הירוק.
אגב הוא שחור פה ,ועולה כאן צפונה .פה תהיה
נקודה ,אתם רואים כאן זאת תהיה תחנת שאיבה
חדשה .היא תגיע לעומק של  4מטרים ותשאב את
הביוב ותעלה אותו למעלה .המטרה פה באמת היא
להתנתק מהקו הארוך הזה ,כמו שאתם רואים כאן.
מה שאנחנו מחוברים היום .ואז לא נוצר פקק
הידראולי ,הביוב יזרום ,פשוט ימשיך לזרום כל הזמן
ולהגיע למט"ש בתחנת השאיבה יעלה ויעבור את
הטיהור .אנחנו נפתור את הבעיה הזאת של העומסים
בתוך הקווים .הפרויקט הזה אמור לקחת שנתיים
ימים ,שנתיים וחודשיים .אנחנו נמצאים בתוך
התהליך ,אני מעריך שהיום אנחנו עומדים ע ל שנה ו 9 -
חודשים .יש כבר מתכנן ,זה השלב הראשון ,נלקח
מתכנן ,המתכנן בדק את השטח .אגב אני יכול להגיד
לכם שאחרי שהם הבינו שאנחנו רציניים במט"ש ,הם
עיכבו אותנו  3שבועות בלתת לנו נקודת חיבור
למט"ש זה אחד .ואז אחרי שהם נתנו לנו נקודת
חיבור ,הם הבינו שאנחנו רציני ים ,הבאנו הרי מודד,
אז יש מודד מתחיל עם סקר קרקע .אז אמרו :רגע,
רגע ,רגע ,תעבירו לנו את זה פה לכניסה .למה? כי אז
אנחנו נוכל להשתמש גם בתחנה הזאת לצרכים שלנו.
יצרו פה ברדק לא ייאמן .עזבו את הכסף ,הכסף לא
רלוונטי ,באמת לא רלוונטי .אבל יצרו ברדק לא
ייאמן ,כי כבר התחלנו לתכנן משהו ,התחלנו לעבוד.
מעבר לזה שיש פה קו ביוב שעובר ,ואתה צריך לחפור
מתחת לקו הביוב ,וברגע שעוברים מתחת לקו ביוב
אפשר לשבור אותו ,מורכב .הם הרימו ידיים ,אנחנו
הסכמנו ללכת איתם ,אני אומר חד משמעית .אמרתי
אם זה מה שהם צריכים אנחנו נלך איתם ,יי קח עוד
חודש עוד חודשיים ,אין בעיה ,העיקר שנעשה משהו
ביחד ,שזה יהיה לטובת כל הצדדים ,ואנחנו מבינים
שצריך שם תחנת שאיבה ,אבל הם דאגו להגיד את זה
אחר כך .בסוף ירד הסיפור ,וכאן נוצרה ,כאן יהיה
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החיבור .במקביל לקחנו מנהל פרויקט ,שיעשה ניהול
ופיקוח של הפרויקט .הת נאי שלי היו  2דברים :א'
שיהיה בעל ניסיון עם המלצות ,ותנאי שני שלא ייקח
על עצמו יותר מידי פרויקטים .מנהל לי  30פרויקטים
ברחבי הארץ במקביל ,אלא יוכל להתמקד אלינו,
איתנו פה בעיר .היום עדכנו אותי מי עתיד להיות
מנהל הפרויקט .הוא מעולם לא עבד בתאגיד ,אבל
קיבלו ה מלצות מאוד מאוד טובות עליו מכל מיני
מקומות ,והוא בשטח .זה איש שנמצא בשטח.
התפקיד שלו יהיה עכשיו בשלב הנוכחי ,נתחיל לצאת
למכרזים .נתחיל לייצר מכרז לקבלן ביצוע ,מכרז מה
שנקרא למתכנן כמו שצריך ,לאדריכל אם צריך ,יעשו
את כל העבודה ונצא לשטח ,אני מאמין שתוך שנה ו 9 -
חודשים אנחנו כבר עם קו מקביל חדש ,מה שאמור
לחסוך את מתקני הטיהור ,מה שאמור לחסוך ולפתור
את בעיית החיבור הפירטי לתוך המערכת .אני אומר
לכם אנחנו נמצאים פה בשלב מאוד מתקדם ,מה שלא
האמינו ,ואני יושב פה על לוחות זמנים ,כלומר על
הסיפור הזה אני ממש מציק ,כי א ני רוצה תוך שנה ו -
 9חודשים שנוכל לחנוך קו ,ולא מדובר בכסף קטן15 ,
מיליון  ₪בפעילות התאגיד זה כסף גדול מאוד .אגב
אני רוצה להגיד לכם ,אני מקווה שאני לא טועה,
אתם רואים את הדבר הזה? זו בריכה שפתאום גילינו
עליה באיזו שיחה ,שזו בריכה לאיזון שפכים .מה
שקורה שכשי ש עומס במט"ש אז אין אפשרות לקלוט
את השפכים .אז מה עושים? שופכים אותם פה בצד
בבריכה פתוחה לא מקורה .אלה שפכים או רעילים או
שפכים רגילים מסריחים ,בריכת איזון אם אני לא
טועה קוראים לזה ,בריכת חירום .מה?
רינה שבתאי:

יופי של מקור...

נדב דואני:

נהדר ,בריכת חיר ום .פתאום גילינו שיש פה בריכת
חירום ולא ידענו על קיומה בכלל .עכשיו בריכת
חירום ברור שהיא מסריחה .עד שלא נעשה פה סקר
מלא ונבין האם פה יש בעיית ריח ,ואני כבר מוכן
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להתערב שפה יש בעיית ריח ,אז אנחנו לא נדע איך
לפתור את זה .אני נתתי אישור ,יש לנו הרי תחנה
בחרש .תחנת החרש מקבלת למעלה מ  50% -מהשפכים
של העיר ,זה באזור נווה נאמן ,יש שם תחנה ענקית
שלא משתמשים ,אולי משתמשים ב  30% -ממנה.
הסכמתי שאנחנו לבקשת המט"ש בעבודה משותפת
איתם נקלוט את חלק מהשפכים האלה אצלנו ,נשמור
אותם בתחנה שם ,כדי שלא נגיע למצב שיש בעיה
באיזון וצ ריך להזרים את זה לכאן .ונתתי אישור כל
מה שצריך כדי לא להגיע לבריכה הזאת ,אנחנו נעשה.
עכשיו צריך להתקדם קדימה -
אביבה גוטרמן:

אז לעשות לנו בעיה לנווה נאמן?

נדב דואני:

מה?

אביבה גוטרמן:

ואז -

משה חנוכה:

להעביר את הריחות ל -

נדב דואני:

לא ,לא ,אז שאלנו ,זו שאלה -

אביבה גוטרמן:

להסיט את הבתים?

נדב דואני:

לא ,לא ,אז א' זו שאלה שנשאלה והיא שאלה נכונה.
שאלנו מה ייקרה אם יהיו שם שפכים עכשיו ,שפכים
יעמדו שם .אגב יש פה  2תיאוריות ,תאוריית הטלטול
ויש תיאוריית המים עומדים .תיאוריית מים עומדים,
מים עומדים מייצרים ריח  .יש תיאוריית הטלטול
שאומרת ,עכשיו תביני זה כולם מומחים אומרים
בצורה מאוד משכנעת  2דברים הפוכים .אומר לך
תטלטל כוס של קולה גזים יוצאים החוצה ,נכון?
אותו דבר תטלטל ביוב הגזים יוצאים החוצה .יגיד לך
מישהו אחר להיפך ,העומד זה מייצר גז והגז עולה.
מה שיש בתחנה ב חרש יש מתקני נטרול טובים יותר
משוכללים יותר ,מתקדמים הרבה יותר הם לא
פחמיים הם ביולוגיים -

רן יקיר:

לא בריכה פתוחה .זה לא בריכה פתוחה שם.

נדב דואני:

לא ,א' זה סגור לא משנה ,זה מקורה נכון ,וזה עמוק,
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זה ממש מתחת לאדמה ,זה  4מטרים מתחת לאדמה
אם אני זוכר נכון  .אגב עוד פעם אני אחזור על זה
בפעם אולי ה  , 50 -כל מי שרוצה מהמועצה להגיע
לסיור במתקן הזה במתקן אחר ,אתם יותר
ממוזמנים -
אמיר כוכבי:

עזוב ,תקבע יום כיף מספיק רחוק שכולם יוכלו
לתאם -

נדב דואני:

רצינו לעשות את זה אחד מימי השישי ,כבר קבענו
ודחינו .קבענו ודחינו ניקח -

משה חנוכה:

אם אפשר בעוד שנתיים ,בינתיים שהם ימשיכו לסבול
מריחות .בוא נקבע בשבוע הבא סיור.

נדב דואני:

אין לי בעיה ,קבוע.

משה חנוכה:

אמרת מספיק רחוק -

נדב דואני:

לא ,בגלל הגשם.

אמיר כוכבי:

שיהיה לכם תאריך נוח.

משה חנוכה:

לא ,בואו נעשה את זה בשבוע הבא -

נדב דואני:

בשבוע הבא שישי -

משה חנוכה:

זה נושא מספיק חשוב.

נדב דואני:

קיבלת ,אם אין גשם שישי.

משה חנוכה:

שישי.

יגאל שמעון:

שישי כולם בבית.

נדב דואני:

לא ,אבל אם ירד גשם ,בגלל זה.

יגאל שמעון:

לא ,אבל כולם בבית יהיה מלא סירחון.

נדב דואני:

גם נכון  .יש את הסוגיה המשמעותית שזה חיבור
לשפד"ן ,ולא סתם בחרתי למעלה להראות שאנחנו
בהתקדמות .אנחנו לא בהתקדמות מהסיבה הפשוטה,
שהשפד"ן אמר :אין לי מקום בשבילכם .עכשיו
הרצליה הם האחרונים שמתחברים .הם האחרונים
שנכנסים לתוך החיבור הזה ,וגם הם לא התחברו אם
אני זוכר נ כון .זה משהו שגם אמיר שם בראש סדר
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העדיפויות שלו וגם אני .יש פה עניין של העתקת
המט"ש לצומת מורשה .יש פה עניין של חיבור
לשפד"ן ,יש המון המון דברים שנמצאים על הפרק
ונעצרו .אני אעצור כאן ,כי נתתי לכם אני חושב
תשובה ארוכה ,ואני חושב שמשהו אחד אני יכול
להגיד לך אביבה ,כי המשפט הזה בהתחלה שלך היה
משפט לא נכון ,שאין פה בשורה .אם מה שעשינו ב 8 -
חודשים הוא לא בשורה ,שלא עשו במשך עשור ,אז
אני לא יודע מה הבשורה ,ואם יש פתרון אני תמיד
אשמח לשמוע על פתרונות טובים יותר ,תמיד ענינו:
יש לך פתרון תביא לי אותו ,אני מוכן לבדוק אותו.
משה חנוכה:

אני יכול להגיד לך נדב שזה מאוד מרענן ומפתיע
קודם כל לשמוע תשובות של בן אדם שבקיא בפרטים,
ועובד על הדברים ,וצולל לעומקם של דברים .אבל אני
באמת מקווה שמכל מיני שיקולים פוליטיים לא
התקבלו החלטות שקשורות למט"ש או לאנשים
ספציפיים במט"ש ,שיגרמו לריחות האלה להימשך.
כמו שאמרתי בהתחלה כרגע המצב מאוד מאוד גרוע.
וכל פעם לבוא ולהגיד לא עשו או כן עשו ,בסדר גמור
עכשיו עושים ,צריך לעשות את זה בכוח גדול ובלי
לפחד ולהסתכל לעיריית כפר סבא בלבן של העיניים
ולהגיד עד כאן .תושבי הוד השרון זה לא החצר
האחורית שלכ ם .ואם צריך לייצר משבר ,בשביל
שיגיע פתרון ,צריך לייצר משבר ,לא צריך לפחד מזה.

נדב דואני:

אז אני אגיד לך משהו לגבי המשבר ,תסלחו לי אני לא
מצליח לפתוח פה איזו שיחת זום ,שאם אני לא פותח
אותה היא לא תהיה .אני אגיד משהו לגבי המשבר,
תראה במשך  15שנה  2ראשי ערים של כפר סבא והוד
השרון לא דיברו.

אמיר כוכבי:

היו רק במשברים.

נדב דואני:

כן .הם לא דיברו.

אמיר כוכבי:

ראינו לאן זה הביא אותנו.

אביבה גוטרמן:

משבר אחד מתמשך.
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נדב דואני:

הם באמת 15 ,שנה הם לא דיברו אחד עם השני -

אמיר כוכבי:

זה מבן טיפוחיו.

נדב דואני:

כל כך מטופש ,כל כך מטופש ,אני לא מבין למה זה
קרה .היום ברוך השם אנחנו נמצאים בתקופה אחרת,
גם אמיר ורפי בקשר מצוין ,הרבה פעמים אני אומר
לאמיר' :תשמע יש בעיה '  ,הוא אומר לי ' :אני אצל
רפי ,אני אדבר איתו ' ופותרים את הבעיות זה אחד.

משה חנוכה:

אומרים לפעמים שהוא יו תר אצל רפי מאשר פה.

נדב דואני:

מעבר לזה -

משה חנוכה:

בגלל שפה יש ריח.

ארנון אברמוב:

מי אמר לך את זה?

משה חנוכה:

בגלל שפה יש ריח.

ארנון אברמוב:

תן לי שם של בן אדם אחד שאמר לך את זה.

נאור שירי:

התכוונו לרפי בן מרדכי.

ארנון אברמוב:

נהיית עיתונאי הא?

נד ב דואני:

מעבר לזה -

ארנון אברמוב:

מקור בכיר .מקור פיזי.

נדב דואני:

מעבר לזה שגם ברוך השם לי ולרפי יש שיח פתוח ,יש
לנו שיח פתוח ,ואני מדבר איתו ,ואני אצלו ביום שני -

נאור שירי:

תפתח שנייה את הזום ותתרכז.

אביבה גוטרמן:

כן ,יש עם מי לדבר.

נאור שירי:

עצרו ש נייה ,נדב פותח זום.

משה חנוכה:

אולי רן בינתיים רוצה להגיד כמה מילים.

נאור שירי:

מה יש לך תגיד? תפנה ליו"ר התאגיד.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

לא ,אני שואל באמת רן מתעסק בזה הרבה.

יגאל שמעון:

יש לי שאלה לנדב ,יש לי שאלה .נדב ,כמה רשויות
חוץ מכפר סבא והוד ה שרון מחוברות למט"ש?
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נדב דואני:

רק אנחנו.

יגאל שמעון:

לא ,יש עוד -

נדב דואני:

היה .היה מחובר ,והם -

אמיר כוכבי:

היה דרום השרון.

נדב דואני:

היה דרום השרון והם...

ארנון אברמוב:

דרום השרון התנתקו לפני שנתיים כבר.

יגאל שמעון:

לא היה חיבור ,נתנו איזה אישור -

נדב דואני:

זמני.

יגאל שמעון:

זמני וזה בוטל? אז כרגע זה רק כפר סבא והוד
השרון?

רן יקיר:

זה היה אישור זמני כשהמט"ש שלהם...

רינה שבתאי:

לי יש שאלה.

רפאל בן מרדכי:

יש לי שאלה.

רן יקיר:

המט"ש שלהם קרס ,היה אישור זמני ,וזה בוטל.

רינה שבתאי:

יש מודלים דומ ים בארץ של  2רשויות שעובדות עם
מט"ש משותף?

נדב דואני:

קודם כל שפד"ן זה קלאסי -

אביבה גוטרמן:

שפד"ן יש לו כמה.

רינה שבתאי:

השפד"ן זה משהו אחר ,השפד"ן כבר הבנתי .סגנון
כזה של מט"ש מהסוג שאנחנו מתעסקים בו.

נדב דואני:

אני מאמין שכן ,אני לא יודע לתת לך תשובה .

רינה שבתאי:

שווה לבדוק איתם מה הבעיות שמה ואיך ניתן למצוא
פתרונות.

נדב דואני:

תראי הבעיה המרכזית שלנו -

רן יקיר:

בעיה של המיקום.

נדב דואני:

הנה הוא אמר ,הבעיה זה המיקום .ברגע שזה אצלך
בבית ,אז הם לא מוטרדים.

רינה שבתאי:

אז הבנתי ,גם המיקום וגם ה -
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נד ב דואני:

תשמעי אם זה היה בכפר סבא ,הם לא היו נחים
שנייה .ראש העיר בכפר סבא לא נח דקה.

נאור שירי:

מי החליט על המיקום? סליחה שאלה.

נדב דואני:

בהסכם שנעשה לפני עשרות שנים -

רן יקיר:

ב . 1995 -

נדב דואני:

קודם ,קודם ,קודם .ואז נאמר אותנו מעניין המשרות
שנשיג במט "ש.

רפאל בן מרדכי:

יש שאלה שתושבים פנו אליי ולא הייתה לי תשובה.

נדב דואני:

יאללה שאל.

ארנון אברמוב:

לא יכול להיות.

רפאל בן מרדכי:

הבעיה היא בערך כמו שעכשיו התחלתם להגיד ,שהם
מייצרים את רוב הביוב ,ואנחנו סובלים מכל
הסירחון.

משה חנוכה:

נכון.

רפאל בן מר דכי:

והשאלה שנשאלה על ידי התושבים פשוטה ,כדי שכל
אחד יהיה לו את כל הסמכות והאחריות של מה שהוא
מייצר והתוצאות של זה ,למה לא להפריד? האם
אפשר להיאבק עם משרדי הפנים ,ברור שזה לא יהיה
מחר ,אבל בואו נגיד תוך פרק זמן מסוים ,כפר סבא
בונה לעצמה ,אנחנו נתפעל את זה ,הסמכות תהיה
שלנו ,האחריות תהיה שלנו.

אמיר כוכבי:

לך אולי לא הייתה תשובה לתושב הזה ,אבל גם נדב
וגם אני ענינו לו.

רפאל בן מרדכי:

אז תענו גם לי.

אמיר כוכבי:

אבל אפשר לענות גם פה.

נדב דואני:

אני אגיד לך מה העניין .תראה ,בסוף אתה רוצה
להיות ריאלי בבקשות של ך .אתה עומד לבקש ממדינת
ישראל ,בשיחה שהיינו ,מתי היינו אצל ביילסקי? לפני
 7חודשים?

אמיר כוכבי:

חצי שנה –  7חודשים.
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נדב דואני:

חצי שנה –  7חודשים ,ביילסקי היה מה שנקרא
בשלהי כהונתו ורצה לעזור פה באמת ,בזכות הקשר
של אמיר איתו ,לעזור באיזו סוגיה משמעותית ול פנות
את המט"ש ,וכבר היה דיון בירושלים ,הגיעו כל מי
שרק אתה מדמיין ,והסבירו איך אפשר להעביר את
המט"ש לצומת מורשה -

רפאל בן מרדכי:

כפר סבא.

נדב דואני:

לא.

רן יקיר:

צומת מורשה -

נדב דואני:

אני אומר לך -

רפאל בן מרדכי:

צומת מורשה אני מכיר את המתנגדים ברמת השר ון.

נדב דואני:

רפי ,רפי ,תבחר את הקרבות שלך בחיים .אתה חושב
שראש עיריית כפר סבא יסכים שתבנה אצלו מט"ש?
בוא נראה אותך .מה תעשה? מה תסגור לו את השיבר?
אתה לא יכול לסגור את השיבר ,אתה לא יכול.
המדינה לא תרשה לך.

משה חנוכה:

מה פתאום ,אתה דואג לתושבים שלך ,עז וב אותי
מ תושבי כפר סבא.

נדב דואני:

מה הפתרון.

משה חנוכה:

אני אומר גם אם זה אומר לעמוד מול ראש עיריית
כפר סבא ולהגיד לו :עד כאן ,כי התושבים סובלים,
אז בהחלט זה פתרון.

נדב דואני:

אז אני מעדיף בשלב הזה לנהל איתו שיח דיאלוג -

משה חנוכה:

עד מתי? מה מבחינתך י היה הקו האדום?

נדב דואני:

עד שאני אראה שאין עם מי לדבר .אתה יודע ביקשנו
שטיפה של הקו ,ורפי התערב ,ואני יכול להגיד כי היו
אנשים בחדר .שהצוות שלו דיבר ,והוא אמר ,רגע יכול
להיות ששומעים אותי ,סליחה אבל בישיבת מועצת
עיר אנשים אומרים :למה אנחנו מקשיבים? מישהי
כותבת למה אנחנו מקשיבים ,מזל שאני רואה מי
כותב.
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משה חנוכה:

היא לא מדענית מחו"ל שהיא מקשיבה.

נדב דואני:

היא מדענית מחו"ל ,בגלל זה זה בשעה הזאתי .ואז
מישהי אחרת מסבירה להם שאני ...עם מי נדב
מתווכח שואלים .עם משה ,תכף אני אגיד לה.
כשאנחנו היינו בשיחה אז רפי אמר להם ,ברגע שהיה
שם איזה סוג של התפרעות ,רפי אמר להם' :אתם
מביישים אותי' והוא עשה סדר ,והוא נתן הוראה,
והייתה פה הסכמה שאנחנו נשחרר כסף מצד אחד,
והם יעשו את השטיפה מהצד השני .אז כל עוד יש
קולגה כמו רפי ,אתה יודע מה אני יכול להגיד לך אני
מרוצה .אם לא היה לנו את רפי ,אז היינו יכול להיות
בבעיה.

רפאל בן מרדכי:

אבל בעבר כבר סבלנו .אי אפשר לסמוך על זה שראש
העיר יהיה איש הגון ,כמו רפי סער ,ואני לא יכול
להיות תלוי בזה.

נדב דואני:

בינתיים הוא ראש העיר לעוד  3שנים בטוח.

אמיר כוכבי:

אני רוצה רגע להרחיב -

רפאל בן מרדכי:

פתרת לי בעיה ל  3 -שנים ,מה קורה אחר כך?

אמיר כוכבי:

אני רוצה רגע גם להרחיב את היריעה ,אבל גם לתמצת
את הדברים שאמר נדב .בהצגה באמת מפורטת של
הדברים .קודם כל ועד הפעולה נפגש באופן קבוע
מהרגע שנכנסתי לתפקיד .ומרגע שנדב נכנס לתפקידו
אז הוא עומד איתם בק שר ,אני משער אם לא יומי אז
שבועי -

נדב דואני:

כולל קבוצת וואטסאפ משותפת.

אמיר כוכבי:

כולל קבוצת וואטסאפ משותפת .מבחינתנו ,וזה מה
שנאמר גם לתושבים גם לתושבות וגם לנדב בתחילת
הדרך ,אנחנו לא עושים פה חשבון ,בסדר? אנחנו
אומרים כל ההיבטים ,אני לא מומחה לא לביו ב ולא
למים ,נדב גם לא .אנחנו רוצים לפתור בעיה
שהתגלגלה הרבה שנים עם הרבה חילופי האשמות ,עם
הרבה צעקות ,אבל בלי תכלס .ולכן אנחנו אמרנו
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אנחנו מקבלים כהנחת מוצא כל אמירה שנראית לנו
מספיק מבוססת לגבי מקור הריחות .לכן אנחנו
מתקדמים במקביל גם עם נטרול הריחות ,גם עם
הסקר ,גם עם התכנון של הקו החלופי ,כמו שנדב אמר
 15מיליון  ₪מתקציב התאגיד זה לא הולך ברגל,
אנשים אמרו לנו :תחכו ,תעשו את זה ,תעשו את זה,
תעשו את זה .לא גם זה וגם זה וגם זה .כשבמקביל
אנחנו ממשיכים את הדיונים או הרחבה ,תמ"א 48
אותה קדימה המדינה ניסתה לבסס הקמה של עיר
משנה בדרום מזרח העיר באזור גיל עמל .הדבר
המשמעותי ביותר שהפריע להם היה המט"ש .יש
רדיוסים יש מרחקים אי אפשר ,יש קרקע שצריך
לטהר ,צריך להזיז את הקרקע .מה רפי?
רפאל בן מרדכי:

לא רק דרום מזרח העיר -

אמיר כוכבי:

נכון ,נכון ,בכוונה ...גם בדרום מערב -

רפאל בן מרדכי:

בקיצור כל דרום העיר.

אמיר כוכבי:

כל דרום העיר ,אבל בכוונה בדגש על דרום מזרח
העיר ,כי מתוכנית מתאר עירונית של  2,300יחידות
דיור ,הם הגיעו למספרים של  12,000ו  13,000 -ו -
 14,000יחידות דיור .במסגרת הדיונים מול הוועדה
הלאומית לתשתיות שבראשה עמ ד ביילסקי מול
מינהל התכנון ,אמרנו בואו תראו לנו תכנית ממשית
לביצוע להעתקת המט"ש .ואני זוכר את הפעם
הראשונה שהם הציגו את אופציית רמת השרון ,או
יותר נכון את הפעם הראשון שראש עיריית רמת
השרון ראה את האופציה בדיון .היכולת של הגופים
הכי חזקים במדינה ,גם מינהל ה תכנון ,גם הוועדה
הלאומית לתשתיות ,גם משרד האוצר ,גם משרד
הפנים ,גם רשות המים ,כל אלה היו מעוניינים
בלהעתיק את המט"ש כדי לאפשר שם יחידות דיור,
הם לא הצליחו .ולכן אנחנו מתקדמים בתהליכים
שמבחינתנו אם היינו חושבים רק בראייה של להעתיק
את המט"ש ,היו יכולים לבוא ולהגיד אתם מבזבזים
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לנו כסף .כי זה לא רק הקו הזה ,כי זה אומר שאם
המט"ש נשאר שם בשנים הקרובות ,גם אם הוא
יועתק עוד  10שנים ,בסדר? אנחנו תכף את זה -
רפאל בן מרדכי:

אמיר ,תתקרב לרמקול ,לא שומעים אותך.

אמיר כוכבי:

אני אומר גם אם הוא יועתק עוד  10שנים ,אנחנו את
הקו הזה עושים וזה  15מיליון  .₪לא דיברת על -

נדב דואני:

על ההרחבה.

אמיר כוכבי:

זה עוד לפני ההרחבה .על השיפוץ?

נדב דואני:

אם אני אראה לכם תמונות של איך המקום נראה,
אתם תזדעזעו.

אמיר כוכבי:

המקום לא עבר שיפוץ ,אנחנו חלק מהדרישה ,אגב
שאלת על מערכות יחסים ועל למה אנחנו לא זה,
כשנדב אמר אני צריך להיכנס פנימה ,הקדמנו שיחה
לרפי והסברנו ,שכבעלי בית אנחנו מתכוונים להיכנס
עם חברה חיצונית בלתי תלויה ,כדי לעשות בדיקה.
וכדי להוריד מראש את כל העניינים של זה ,אמרתי
לו' :אני משלם '.נרצה נריב אחר כך ,עכשיו אני לא
רב ,אנ י משלם .הבדיקה הזאתי עלינו ,ואנחנו עושים
אותה ברגע שאנחנו מוכנים.

רפאל בן מרדכי:

בשיתוף התושבים אם אני זוכר -

נדב דואני:

מה בשיתוף התושבים?

רפאל בן מרדכי:

שיתוף זאת אומרת שהבחירה אנחנו לא נביא מישהו
והם יגידו אחר כך -

נדב דואני:

זו הייתה הבחירה ההמלצה של הם?

אמיר כוכבי:

החברה שנבחרה בסופו של דבר היא במקרה גם
החברה שהם המליצו עליה.

נדב דואני:

נכון .אחרי שהיו הצעות מחיר והכול -

רפאל בן מרדכי:

תן לי לעזור לך.

נדב דואני:

מה?

רפאל בן מרדכי:

תרשה לי לעזור לך.
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נדב דואני:

תדייק.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר יש כ אן נושא מורכב ,יש כאן נושא
בעייתי ,הוא גם לא היחיד .דיברתם מקודם על
קמינים ,שריפות ,לולים ,אגב אפשר לתת עדכונים גם
בדברים האלה .בנושא הלולים עיריית הוד השרון
עכשיו הגישה דרישה להתקבל כמתנגדת לתוכנית
המתאר של ירקונה ,שניסו לקדם בלי להודיע לנו,
וזאת משום שבת וכנית המתאר הם רוצים לקבע את
הלולים .אנחנו הגשנו דרישה להיכנס כמתנגדים
לתוכנית בדיוק על הדבר הזה .מול המשרד לאיכות
הסביבה יש עבודה כמעט שבועית של כלל ראשי
הרשויות באזור ,כולל אותי ,כולל רפי ,כולל יובל
ארד ,כולל רמי גרינברג שגם נפגש רק לפני יומיים עם
השרה ל איכות הסביבה ,כדי לפתור את נושא הריחות.
השריפות שקורות בתוך הקו הירוק ומחוץ לקו הירוק.
התהליכים האלה קורים .יש הרבה מאוד תהליכים
שהוזנחו לאורך השנים ,ואנחנו כאן כדי לפתור אותם
גם עם ההבנה שחלקם ייקח קצת יותר .בנושא
הספציפי של המט"ש שהוא על שטח שלנו ,והנזק שלו
משפיע על התושבות והתושבים שלנו ,אנחנו קיבלנו
החלטה עקרונית גם בהנהלה והעירייה גם יו"ר
התאגיד ,אנחנו לא חוסכים פה .יש פתרון א' יתקדמו
עם פתרון א' .יש פתאום הצעה לפתרון ב' יתקדמו גם
עם פתרון ב' .כמובן בכפוף לכל התהליכים והבדיקות
והכול ,אבל הדברים יתקדמו .אנחנו לא נעכב את
הצינור בתחנת השאיבה ,כי עכשיו הוועדה המחוזית
שוב העלתה את רעיון העתקת המט"ש ,אין בעיה .אני
אמשיך לדבר עם הוועדה המחוזית על העתקת
המט"ש .דיברתי איתם לפני שבוע ,שאלתי אותם אם
יש להם פתרון שבמועצה הארצית לא חשבו עליו.
אמרו שיחזרו אליי .אז אנ חנו לא נחכה שהם יחזרו,
ואנחנו נמשיך ונפעל כדי לשפר את המצב ,עם ההבנה
שעדיין בין לבין כן יהיו גלים ויהיו פיקים ,אני זוכר
לפני שנה היה איזה גל סירחון מטורף -
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נדב דואני:

בגלל דשן.

אמיר כוכבי:

שכולם חשבו מט"ש מט"ש ,בסוף התברר שזה חקלאי
שאת תהליך הדישון שלו לא עשה כמו שצריך ,בסדר.

רן יקיר:

גם אז זה הגיע לרעננה.

אמיר כוכבי:

וזה הגיע לרעננה וזה הגיע לכפר סבא וזה הגיע
לכולם.

נדב דואני:

היחידה הסביבתית הייתה מעורבת גם.

אמיר כוכבי:

והיחידה הסביבתית והיו שם קנסות ,אבל זה לא
משנה ,בסוף אנחנו חיים במרחב נושם וחי שק ורים בו
הרבה דברים ,אנחנו צריכים לתת את המענה לבעיות
שמשפיעות על התושבות והתושבים שלנו ,ואנחנו
נעשה את זה בלי לחסוך .ולריב אני יודע ,ונדב יודע,
אבל יש לנו כרגע שיתוף פעולה מראש עיריית כפר
סבא ,שמבין את האינטרס שלנו ,גם בינתיים עוד לא
ביקשנו ממנו כסף ,זה כנ ראה לא דגדג לו ,אבל -

נדב דואני:

אבל קיבל.

אמיר כוכבי:

אבל אני מאמין כשגם כשזה יגיע לענייני הכספים ,גם
אז נדע להסתדר .בסופו של דבר הוא גם היה כאן
מנכ"ל  5שנים ,הוא מכיר את הבעיות מקרוב ,הוא
מכיר את האתגרים.

רפאל בן מרדכי:

היה מנכ"ל טוב.

אמיר כוכבי:

אני חושב שהרעיון -

ארנון אברמוב:

חד משמעית.

אמיר כוכבי:

לפתיחת החוזה ולחידוש החוזה שעד עכשיו ,שנדב
הראה לי אותו ,זה כמעט לא להאמין שחוזה כזה
עדיין מחזיק .אי אפשר לקרוא את המילים.

נדב דואני:

צריכים לפענח.

אמיר כוכבי:

הכול מטושטש משנות ה  . 60 -ממתי ההסכם?

נדב דואני:

לפני הרבה
קטסטרופה.

שנים,
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אמיר כוכבי:

והגענו גם שם להחלטה משותפת עם כפר סבא,
שאנחנו פותחים את החוזה הזה ועושים חוזה חדש,
ואני מאמין שזה ייקרה בקרוב ,ולדבר הזה יהיו
השלכות .שאגב כבר היום אנחנו לוקחים בשטח ,לא
יודע מתי פעם אחרו נה יו"ר תאגיד נכנס למט"ש כמו
הבעל הבית שהוא ,אבל עכשיו זה קורה .אז גם
קובעים את העובדות בשטח ,אבל גם פועלים כדי
לשפר את מערכות היחסים שלאורך שנים כנראה היו
נגועות בהרבה מאוד כעסים כאלה ואחרים.

אביבה גוטרמן:

טוב ,תודה על התשובה .אפשר להגיד שזה על סדר
היום באופן חד משמעי.

נדב דואני:

ביג טיים.

אביבה גוטרמן:

שזה מצוין .ונקווה לטוב עם השטיפה הזאת ,אולי
באמת זה -

נדב דואני:

אחד מהדברים.

אביבה גוטרמן:

בסדר.

נדב דואני:

ואנחנו באמת נתאם פגישה ל -

משה חנוכה:

יחד עם חברי המועצה בשבוע הקרוב...

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אז אביבה אם כך אנחנו מבינים שאת מסירה ,את
מקבלת את מה שנאמר ואת מסירה את זה?

אביבה גוטרמן:

לא ,אני לא מסירה ,מקבלת.

אתי ברייטברט:

אז אנחנו נעלה להצבעה.

אביבה גוטרמן:

קיבלנו תשובות.

אתי ברייטברט:

אז לא מצביעים ,זאת הכוונה .כי להצעת ההחלטה
שאת ציינת בהצעה לסדר.

יגאל שמעון:

אני מבקש קודם כל לברך את...

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

נדב ,קודם כל כל הכבוד .אני חושב שהידע שלך -
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אתי ברייטברט:

תסתכלי על הצעת ההחלטה ואז...

אביבה גוטרמן:

שכאילו צריך להזמין וכל זה ,ובעצם קיבלנו הסבר.
הבנתי.

יגאל שמעון:

 ...זה מאוד חשוב ,כי בסך הכול האווירה שונה כבר.
אני מרגיש את האווירה השונה ,והמהלכים שאתה
עושה הם מהלכים מבורכים וזה מצוין .אני רק רוצה
להזכיר לכולם פה ,בתקופה הקודמת שהתחילו עם כל
המלחמות בקדנציות ,היה פה ראש עיר אחד ,שלקח
טרקטור והלך חסם את הכניסה של כל ה -

אביבה גוטרמן:

אנחנו גם יודעים מי זה.

יגאל שמעון:

השפכים שהגיעו מכפר סבא ,זו המלחמה שהייתה.

משה חנוכה:

מי זה?

אביבה גוטרמן:

עזרא בנימין.

יגאל שמעון:

לא משנה.

נדב דואני:

אין לי רישיון על טרקטור.

ארנון אברמוב:

לראש העיר דווקא יש.

יגאל שמעון:

היום כשאתה רואה את השיתוף ,אתה אומר כל
הכבוד ,ואני מברך אותך נדב ,תמשיך ככה.

אמיר כוכבי:

אני כן רוצה להגיד ,בטח בשבתך בתפקידך הקודם,
שגם אם בהיערכות שלנו בסיפור ,אמרנו המט"ש
יצטרך גם אם נמשיך לעבוד על העתקה ,זה יהיה עניין
של שנים עם המט"ש ,נצטרך גם שיפוץ ,אבל כמו
שנדב אמר ייתכן צורך בהרחבה .וזה -

נדב דואני:

זה יבוא ביחד.

אמיר כוכבי:

וזה שם אותנו במגרש משחקים אחר ,גם מול כפר
סבא ,אנחנו עושים עכשיו בדיקה על תכניות הבנייה,
לא רק של הוד השרון ,אלא גם של כפר סבא .כדי
לגזור משם את המשמעויות לגבי המט"ש הזה ,וכדי
שזה יהיה גם איזה שהוא כלי בידיים שלנו ,בבואנו
לדרוש מהם את ההתנהלות הכספית הנכונה גם אל
מול השיפוץ וגם אל מול השדרוג.
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נדב דואני:

עד שאתם לא נכנסים למט"ש אתם לא מבינים את
המורכבות .יש לך בבית טוחן אשפה נכון? עכשיו
עומדים לעשות פרויקט פיילוט בכפר סבא של טוחני
א שפה באחת מהשכונות .אחלה פרויקט ,מדהים,
רעיון נהדר -

רינה שבתאי:

ואי ואי.

נדב דואני:

מצמצמים את הפינוי של הזבל -

רינה שבתאי:

ואי ואי.

נדב דואני:

את היטלי ההטמנה ,בלי אישור שלנו ,בלי אישור ,בלי
שיתוף פעולה .את יודעת מה זה עושה למט"ש?
המט"ש לא יודע להתמודד בכמויות כאלה -

רינה שבתאי:

בטח.

נדב דואני:

עם טוחני אשפה .הוא יודע להתמודד עם ביוב ,הוא
יודע להתמודד עם צרכים של אנשים ,הוא לא יודע
להתמודד עם מזון שגורסים אותו ,ויש פה ברדק שלם,
רק הם מצאו  2מכתבים על הסיפור הזה .רפי ביקש
פגישה על העניין הזה ,ואיך אמרו ל י? עדכנו אותנו
בטיוטה מספר  29לסיפור .כל פעולה שעיר עושה,
בנייה כמו שאמיר אמר משפיעה בצורה דרמטית על
הזה ,ובסוף זה אצלנו בבית.

רינה שבתאי:

אם אתה שותף.

נדב דואני:

אז יש פה ,יש פה ,קורים פה דברים ,ואני באמת
מקווה שנצליח ,אני בטוח שנצליח השאלה באיזה
היקף ו זהו.

משה חנוכה:

באיזה קצב.

נדב דואני:

קצב אני חושב שראית.

אביבה גוטרמן:

אני רוצה להזכיר שאמרת שאף אחד לא דיבר על
שפד"ן ,היה פה אחד שהתמודד -

דובר:

דיברו.

אביבה גוטרמן:

ורץ ,זה היה הטייטל שלו לחבר את המט"ש לשפד"ן,
זה היה יואב רוזן ויואב לוי.
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רפאל בן מר דכי:

יואב רוזן אכן...

אביבה גוטרמן:

כן?

אמיר כוכבי:

בביקור שלנו בשפד"ן המשפט הראשון שלו היה ,אתה
זוכר? כבר היה אישור להוד השרון להצטרף לשפד"ן.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

כבר היה אישור להוד השרון להצטרף לשפד"ן.

אביבה גוטרמן:

שהיה אישור.

נדב דואני:

היה א ישור.

אביבה גוטרמן:

ולא לקחו את זה.

נדב דואני:

את יודעת למה?

אביבה גוטרמן:

משרות?

נדב דואני:

לא.

אביבה גוטרמן:

אז מה?

נאור שירי:

מי לא לקחו?

נדב דואני:

אם את סוגרת את המט"ש מה קורה? מה הדבר אחריו
שסוגרים מיד? באופן אוטומטי מה מתייבש?

ארנון אברמוב:

האגם.

נדב דואני:

האגם מתייבש.

נאור שירי:

רגע ,מי לא לקח? מי לא חיבר לשפד"ן?
אגב

דיברנו

נדב דואני:

זה מה שקורה.
אלטרנטיביים -

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה תעזבו את ההיסטוריה ,אחרת אנחנו נתחיל
עכשיו עוד פה -

אביבה גוטרמן:

מה אתה רציני?

נאור שירי:

אבל ההיסטורי חשובה.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

סגרת את המט"ש אין לך אגם.
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רינה שבתאי:

לגמרי .אין אגם ,אין חידוש ...של המים למעלה -

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אגב גם חולדאי התנגד לסגירה ,כי זה פוגע לו...
הירקון.

רינה שבתאי:

בוודאי.

אביבה גוטרמן:

בירקון.

נדב דואנ י:

בטח ,גם חולדאי התנגד ,וחולדאי הוא קצת חזק.
סיימנו את הסעיף.

אביבה גוטרמן:

רגע ,זאת אומרת אז מחר אנחנו מעבירים את
המט"ש ,סוגרים את האגם?

נדב דואני:

באופן עקרוני כן.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,לא -

נדב דואני:

יש פתרונות -

אביבה גוטרמן:

יש פתרון אחר.

נדב דואנ י:

יש בארות ,יש בארות ליד.

נאור שירי:

רגע ,אז אתה סומך על מהנדס התאגיד עכשיו?

נדב דואני:

מהנדס התאגיד -

משה חנוכה:

מהנדס התאגיד לא מעניין אותו המט"ש.

נאור שירי:

הא סליחה.

רינה שבתאי:

האגם זה ...בפני עצמו.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

די ,די ,די ,משה די.

מא יר חלוואני:

משה ,אתה רוצה להגיד תודה למישהו.

רן יקיר:

קודם כל אני גם רוצה להגיד כמה דברים .לא בהכרח
לענות .אנחנו הזמנו את נדב לפני נדמה לי  3חודשים
ל-

נדב דואני:

ועדה?

רן יקיר:

כן ,זה היה בקיץ מתי שהוא ,יוני נדמה לי ,לפני 4
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חודשים ,הזמנו את נדב לוועדה ל איכות הסביבה ,היה
שם דיון שהגיעו גם תושבים ,אני חושב שאז התחיל
גם קשר טוב מאוד עם נציגי ועד הפעולה ,ולקחנו
אותם לסיור במט"ש וכו' .אז נדב נתן לנו סקירה על
תכניות שהיו הבשלה של תהליכים ודיונים במשך כמה
חודשים .והתוכניות האלה לקראת התחלה ,עוד לא
היה אפילו ניק וי של הקו ,זה היה ביום שהייתם
בפגישה עם רפי סער והתאגידים .אני מאוד שמח שיש
עכשיו התקדמות ושגם ראינו כבר את מערכת נטרול
והניקוי של הקו והכול ,ואנחנו נמשיך להזמין אותך
שוב לאחד המפגשים של הוועדה ,כדי לסקור את
ההתקדמות .ונצטרך גם לראות כמובן מתוך הדיווחים
למ וקד ,האם המצב משתנה ומשתפר כמו שאנחנו
מצפים .מעבר לזה אני באמת רוצה להגיד למשה,
שאם יש לו משהו להגיד שהוא ברמת הדיבה ,אז הוא
מוזמן להגיד אותו.
משה חנוכה:

אני רק שאלתי אם יש לך היכרות מוקדמת עם מהנדס
המט"ש.

נאור שירי:

אבל זו לא שאלה...

רן יקיר:

מה אתה מנס ה להגיד?

משה חנוכה:

אני שאלתי שאלה פשוטה.

נאור שירי:

מה אתה רומז?

(מדברים יחד)
נדב דואני:

לרן אין סמכות בסוגיה ,לי יש סמכות.

אמיר כוכבי:

לא ,גם מהנדס המט"ש ...עוד לפני שהוא הכיר את -

משה חנוכה:

שאלתי אם הוא מכיר ,אני לא יודע למה...

נדב דואני:

אני אספ ר לך סוד ,לו אין סמכות וגם לראש העירייה
אין סמכות בסוגיה ,לי יש סמכות.

משה חנוכה:

אתה צריך לדווח לרן הוא אמר.

נדב דואני:

לא ,אני לא מדווח .לא ,א' אני -

משה חנוכה:

זה מה שהוא אמר שאתה מדווח.
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נדב דואני:

א' יש מן ההגינות ,אין פה איזה זה ,מכובד שאני
אדווח ל וועדה אם היא תקרא לי ,גם יש ועדה אחרת
רלוונטית ,מכובד שאני אבוא ואדווח כמו שאר חברי
המועצה ,ככה צריך להיות .אבל מעבר לזה סוגיית
כוח האדם במט"ש היא לא על פי חוק ,לא ראש
העירייה -

אביבה גוטרמן:

נכון.

נדב דואני:

ולא יו"ר ועדה או חבר מועצה אחר מעורב .בשביל זה
יש יו"ר דירקטוריון מנותק לגמרי ,ואני אמרתי את
עמדתי ,אני איבדתי אמון במהנדס המט"ש.

משה חנוכה:

אני לא מבין אבל למה להילחץ ,בסך הכול שאלתי
שאלה אם מכירים.

רן יקיר:

לא ,אני רוצה להבין מה אתה מנסה להגיד -

משה חנוכה:

רק שאלתי.

רן יקיר:

אף אחד לא נלחץ ,אף אח ד לא נלחץ.

משה חנוכה:

אז תענה כן או לא.

רן יקיר:

נהפוך הוא -

נאור שירי:

אמרו לך  20פעמים.

רפאל בן מרדכי:

משה ,בתור מזכיר העבודה בהוד השרון -

עדי ברמוחה:

מה זה?

נדב דואני:

מה זה העבודה?

רפאל בן מרדכי:

העבודה ,האדון נטע מאיר שהוא פעיל חשוב -

רן יקיר:

די רפי ,רפי בלי שמות והכול.

רפאל בן מרדכי:

במרץ -

עדי ברמוחה:

למה זה חשוב?

רפאל בן מרדכי:

כי הוא שואל שאלה משמיצה -

עדי ברמוחה:

אבל זה -

רפאל בן מרדכי:

ואני רוצה לענות -
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משה חנוכה:

למה שאלה משמיצה?

נאור שירי:

תראה כמה אומרים לך שהשאלה משמיצה .אז תבין
שהשאלה משמיצה.

משה חנוכה:

למה אתה רואה -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

למה השמצה? שאלתי אותו אם הוא מכיר אותו.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

משה ,אני אמרתי את עמדתי בעניין הזה ,סליחה שאני
לוקח את זה אליי .אני זה הסמכות שלי בסוגיה
הזאת ,אני כבר הבעתי את עמדתי גם בכתב .ואי בדתי
את האמון בו ,ואנחנו נצטרך לעשות שם ...חילופין...

אתי ברייטברט:

אביבה ומשה ,אביבה -

אביבה גוטרמן:

רגע ,הוא רצה משהו להגיד.

נדב דואני:

הוא דיבר ,הוא דיבר.

רן יקיר:

לא שמת לב.

אתי ברייטברט:

הוא סיים אביבה.

עדי ברמוחה:

אפשר להתקדם?

נדב דואני:

אביבה ,הסיכום ברשותך יהיה ומשה ,שנעשה סיור
שמה ,נביא גם אנשי מקצוע שתוכלו לקבל תשובות.

משה חנוכה:

מעולה ,אז קיבלתם את ההצעה ,בואו נצביע כולנו פה
אחד.

נדב דואני:

לא ,אין פה ,זה לא קיבלנו את ההצעה -

משה חנוכה:

למה? קיבלנו הצעה לקיים דיון ,כי אתה מזמין
אותנו -

נד ב דואני:

התקיים דיון ,התקיים דיון -

נאור שירי:

ההצעה זה להכין תכנית חירום.

נדב דואני:

תכנית יש.

משה חנוכה:

אז אם יש תכנית -
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נדב דואני:

יש יותר מתוכנית אחת.

משה חנוכה:

אבל אני רוצה -

נאור שירי:

ולהציג לך פה את התוכניות -

נדב דואני:

משה ,יש יותר מתוכנית אח ת .

רן יקיר:

לא ,משה רצה שנגיד עד כאן .שנצביע על זה שנגיד עד
כאן.

משה חנוכה:

לא חבר'ה בואו -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

עד עכשיו הייתם ענייניים ,בואו נשאר ענייניים.

נדב דואני:

אני ענייני ,יש לי פשוט שיחה ,אני כבר מאחר22 ...
דקות.

עדי ברמוחה:

משה תקשיב שניי ה ,בוא נעשה הבנת הנקרא נפרק את
זה לסעיף וסעיף ומשפט משפט.

משה חנוכה:

אני כתבתי את זה ,אני יודע מה כתוב.

עדי ברמוחה:

בסדר אוקיי .הצעת החלטה בוא נפרט ,כי אחרת לא
נצא ראש.

משה חנוכה:

אני מציע פשרה -

עדי ברמוחה:

העירייה תיישם תכנית חירום לטיפול במפגעי הריח
במזרח -

משה חנוכה:

כולנו מסכימים.

עדי ברמוחה:

אוקיי רגע ,היעדים ואופן הביצוע יוצגו למועצת
העירייה -

משה חנוכה:

כולנו מסכימים.

עדי ברמוחה:

הוצג .כמו כן העירייה תזמן בירור עם נציגי המט"ש -

משה חנוכה:

זה לא מוכנים.

נאור שירי:

תתקן את ההצעה לסדר.

נדב דואני :

תקשיב ,תבואו לסיור במקום תראו את המט"ש -

משה חנוכה:

אז בואו נתקן את ההצעה ,שמועצת העירייה -
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עדי ברמוחה:

אין מה לעשות.

נדב דואני:

אבל אתה הוזמנת.

נאור שירי:

נדחה לפעם הבאה.

משה חנוכה:

נדב בוא נעשה ,בוא תכבד אותי ,אני מכבד אותך בוא
תכבד אותנו.

נדב דואנ י:

אותנו ,למה ברבים?

משה חנוכה:

אותי ואת אביבה.

נדב דואני:

הא סליחה.

משה חנוכה:

אביבה ואותי .אני אומר אנחנו הצענו הצעה לסדר,
בואו למען הכבוד והנימוס -

עדי ברמוחה:

לא להתעקש.

נאור שירי:

למען הקרדיט.

נדב דואני:

פעם אחת הוא לא נותן להעביר הצעה...

נאור ש ירי:

 ...למה אתה ...העירייה תיישם אבל העירייה כבר
מיישמת.

משה חנוכה:

אנחנו חברי מועצת עירייה כמוך ,אנחנו חברים.

נאור שירי:

אתה יודע שהיא כבר מיישמת.

משה חנוכה:

ואנחנו חלק מהעירייה רן ...,גם אנחנו העירייה.

רן יקיר:

כשאנחנו מכירים בכך שהתאגיד כבר מיישם ,נכון?

משה חנוכה:

רן ,רן -

נדב דואני:

מה אתה רוצה שנצביע נגד? מה זה אומר שאנחנו לא
הצגנו? אנחנו נגד התוכניות שהצגתי?

משה חנוכה:

אני אומר -

נדב דואני:

נגד הפעולות שעשיתי? מה?

משה חנוכה:

אני אומר דבר מאוד פשוט ,אנחנו חלק מהעירייה...
שאנחנו באופוזיציה .לכן זה לא ענייני ולבוא ולהגיד
בגלל שאתם הצעתם את ההצעה לסדר -

נדב דואני:

זה לא קשור אבל משה ,מה אתה מבקש לעשות שלא
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עושים? אגב היה סיור שנדחה .היה סיור שנדחה -
משה חנוכה:

אז בואו תצביעו נגד ,ואנחנו נצביע בעד -

עדי ברמוחה:

אין לך מה להצביע ,צריך להוריד את זה מסד ר היום.

רפאל בן מרדכי:

מה להצביע נגד?

נדב דואני:

משה אתה לוקח את זה ,היה דיון טוב אני חושב ,אתה
לוקח את זה עכשיו לנקודה לא -

משה חנוכה:

כי אתם מתעקשים על זה נדב ,זה סתם מיותר.

רפאל בן מרדכי:

רגע ,השאלה אם אתה מקבל את ההסברים -

נאור שירי:

מה זה מפריע לך ,באותה מידה מה זה מפריע לך
להוריד

אביבה גוטרמן:

אני אגיד לך למה ,מסיבה אחת פשוטה.

נאור שירי:

תספרי.

אביבה גוטרמן:

אני מגלה פה ,אני כבר הורדתי איזו הצעה לסדר , 2
ופתאום זה -

משה חנוכה:

פה ...עבדו עליי.

אביבה גוטרמן:

 ...אחר כך ,ואז זה כאילו זה לא קשור אל ינו.

משה חנוכה:

הופה.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

אביבה ,זה לא קשור אליך ,כל מה שנדב הציג פה
במשך שעה -

אביבה גוטרמן:

הכול בסדר.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

הוא טרח להזמין אותנו אליו -

נאור שירי:

לא ,זה לא העניין ,את אומרת -

אביבה גוטרמן:

הכול טוב .אבל אני רוצה -

(מדברים יחד)
נאור שירי:

אני לא צריך הסבר ,אני רוצה לדבר.
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אביבה גוטרמן:

לא ,אני אגיד לך למה אני לא רוצה להוריד את זה.

נאור שירי:

אבל אני לא שאלתי למה את רוצה ,אני רוצה להציג
את הדעה שלי למה את רוצה.

אביבה גוטרמן:

טוב.

נאור שירי:

את מעוניינת בק רדיט ,ובא בן אדם ואומר לך את כל
הדברים שנעשו -

משה חנוכה:

אנחנו באים להגיד את ההסכמות בהחלטות מועצה -

נאור שירי:

משה ,אני מבקש בבקשה -

עדי ברמוחה:

משה ,אנחנו נגיד תודה -

נאור שירי:

את מעוניינת -

אביבה גוטרמן:

לא עדי בואי ,תשמעו -

נאור שירי:

את מעוניינת שנקב ל את ההצעה שכולה נעשתה .
פוליטיקה,

כולכם

יודעים

לעשות

אביבה גוטרמן:

כולכם פה
פוליטיקה -

עדי ברמוחה:

זה לא קשור לפוליטיקה.

נאור שירי:

רק את לא יודעת לעשות פוליטיקה.

נדב דואני:

איפה יגאל שמעון שיגיד בואו נעביר את זה לוועדה
להגנה לאיכות סביבה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

נאור ,אני יודעת לעשות פוליטיקה -

נאור שירי:

אני יודע.

אביבה גוטרמן:

אני לא תמיד עושה את זה.

נאור שירי:

זה בסדר.

אביבה גוטרמן:

אל תגיד לי בסדר.

נאור שירי:

עכשיו אני לא יכול להגיד בסדר?

משה חנוכה:

אביבה ,אביבה ,שיעלו להצבעה ,אנחנו נצביע ב עד
לדון -

יגאל שמעון:

אני אגיד לכם מה ,תראו יש פה הצעת החלטה ,עכשיו
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אתה יכול להתווכח איתה ,אתה יכול להתווכח.
ביקשו סיור במקום -
נדב דואני:

אמרתי יש.

יגאל שמעון:

אז בואו תלכו לסיור ותביאו את זה לישיבה הבאה -

משה חנוכה:

לא ,לא ,לא.

יגאל שמעון:

ואחרי זה תחל יטו מה אתם רוצים.

נדב דואני:

רעיון נהדר.

נאור שירי:

מה זה נותן ,אנחנו כאילו מדברים על זה כבר שעה על
כלום .אנחנו מבזבזים את הזמן על כלום.

משה חנוכה:

אני מציע נאור ,אני מציע -

נאור שירי:

שום הצעה קונקרטית -

משה חנוכה:

אנשים סובלים מריחות מידי יום ,זה ממש לא כלום.

נאור שירי:

 ...שום דבר ...עם רגליים ,שום דבר שיעזור למצב -

משה חנוכה:

נאור זה ממש לא כלום.

נאור שירי:

בסדר -

משה חנוכה:

הכלים הפרלמנטריים של חברי מועצה -

נאור שירי:

זה לא כלי פרלמנטרי ,כי הכלי הפרלמנטרי לא
רלוונטי בכלל לטיפול בבעיה .נדב ישב פה ו הציג פה -

משה חנוכה:

אם לא היינו מעלים את זה ,לא הייתם עובדים בכזה
מרץ ,כולנו יודעים.

נאור שירי:

מה זה קשור הוא הציג לך את הדברים שנעשו כבר
בעבר.

עדי ברמוחה:

זה לא פייר מה שאתה אומר.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

לא לכעוס.

נאור שירי:

כלום ,כלום ,פשוט כלום .עוד פעם לא לכעוס .מה זה
נהיה עכשיו המשפט -

משה חנוכה:

בשבוע הבא אתם מפרסמים את הקול קורא -
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נאור שירי:

לא לכעוס.

משה חנוכה:

בשבוע שעבר יצאתם לסקר ריחות ,במקרה הכול ליד
ההצעה לסדר.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

מעכשיו עברנו לשלב ההשמצות.

משה חנוכה:

אני לא משמי ץ .נדב עושה עבודה -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

נדב ,מאחר וקיבלנו סקירה והכול ,אני לא מורידה,
אבל אני כן אשנה ,כן אשנה את ההצעה ,בסדר?

נאור שירי:

מה ההצעה -

אביבה גוטרמן:

אתה בבקשה -

משה חנוכה:

לא לזלזל בהצעות שלנו אדוני.

דובר:

הוא שאל מה ההצעה.

נאור שי רי:

אני שואל מה ההצעה.

אביבה גוטרמן:

תקשיבו טוב ,אני אסביר לכם בעוד איזה שלב אתם
תראו ,שאני אסביר למה אני לא רוצה ,תקשרו את זה
את ההצעה שלי.

עדי ברמוחה:

היום ,היום זה ייקרה?

אביבה גוטרמן:

היום זה ייקרה.

עדי ברמוחה:

אוקיי.

אביבה גוטרמן:

כן זה ייקרה ,זה ייקרה ,אתם תחברו את זה -

נאור שירי:

אני מנחש אגרת השמירה.

אביבה גוטרמן:

בדיוק.

נאור שירי:

וואוו.

אביבה גוטרמן:

לא ,זה ברור ,כולנו חכמים -

נאור שירי:

כולנו פה...

אביבה גוטרמן:

כולנו חכמים -
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נדב דואני:

אני מבטיח שאני לא מעלה פוסט.

(מדברים יחד)
אמיר כו כבי:

חלקם הצביעו שנים נגד הורדת אגרת השמירה ,זה לא
הפריע להם להעלות פוסט.

נדב דואני:

אני מבטיח לך שאני לא מעלה פוסט על זה.

אביבה גוטרמן:

אמיר ,אמיר -

נאור שירי:

אבל אנחנו סתם מדברים -

נדב דואני:

אני מבטיח לך שאני לא מעלה פוסט.

אביבה גוטרמן:

אתה עם כל הכ בוד ,אתה האחרון שתעיר למישהו על
לקיחת קרדיטים או לפרסם בציבור -

אמיר כוכבי:

למה הנה אני הראשון.

אביבה גוטרמן:

כי אתה הכי עושה את זה ובצדק ,אין לי בעיה.

נאור שירי:

בטח ,כי הוא ראש העיר.

אביבה גוטרמן:

אמרתי ,אמרתי -

נאור שירי:

מה זה?

אביבה גוטרמן:

אמרתי בצדק אתה ראש העיר.

נאור שירי:

לא ,את אומרת אתה האחרון שתגיד לנו.

אביבה גוטרמן:

אבל הוא לא יגיד לנו לפוליטיקאים האחרים פה -

נאור שירי:

למה לא?

אביבה גוטרמן:

לא לקחת קרדיטים ,לא לפרסם.

נדב דואני:

אביבה מה ההצעה? אביבה מה ההצעה?

אביבה גוטרמן:

עכשיו ההצעה שלי ,בואו מאחר וההצעה באמת
מדברת על דברים שצריך לעשות ,ולא צריך את זה ,אז
את זה אנחנו כן נוריד ,ועל ההצעה שהעירייה ,נוסיף
את הסיום ותקבל במועצת העיר הסברים מתאגיד
המים על כל התוכניות -

נאור שירי:

אני רוצה להיות מדויק בפוסט שאת אומרת ש -

אביבה גוטרמן:

אתה נתת לי.
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נאור שירי:

זה כל מה שמעניין אותו ,הפוסט .הצעה לסדר
במועצת עיר הוד השרון בואו נעשה סיור במט"ש.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אני מציעה -

אביבה גוטרמן:

אתה רוצה לסגנן?

אתי ברייטברט:

אני רוצה להציע הצעה.

אביבה גוטרמן:

כן בבקשה.

אמיר כוכבי:

לאתי יש הצעה...

אתי ברייטברט:

שנייה ,מאחר -

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

מאחר ויו"ר הדירקטוריון של התאגיד מי הוד השרון
הציג פה באמת פירוט מפורט על תהליכים שלא
התחילו אתמול שלשום -

משה חנוכה:

עם זה כולנו מסכימים.

אתי ברייטברט:

אלא התחילו ממש מזמן .אני מציעה -

משה ח נוכה:

למה את נוקטת עמדה?

נדב דואני:

היא לא נוקטת עמדה.

אתי ברייטברט:

די נו ,אני לא ,אני מציעה ,אני לא נוקטת שום עמדה.
את

אמיר כוכבי:

היא נתנה
מועצת העיר.

אתי ברייטברט:

אני חושבת לנכון שאתם יכולים לבוא ולהגיד ,אנחנו
מסירים את ה הצעה ,רגע ,לאור ההסבר המפורט של
יו"ר הדירקטוריון על פעילות המט"ש ,תוך התחייבות
לקיים את הסיור במט"ש וזהו ,כאילו לקיים את
ההתחייבות שלהם לקיים את הסיור הזה.

נאור שירי:

אבל הוא הזמין את כולם.

אתי ברייטברט:

לא משנה ,הם רוצים לעמוד על זה שכאן תהיה
התחייבות ל קיים סיור במט"ש.

משה חנוכה:

אביבה ,אני חייב להגיד שההצעה של אתי -
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אביבה גוטרמן:

לא ,היא טובה.

משה חנוכה:

הפגינה כאן -

אביבה גוטרמן:

בסדר.

משה חנוכה:

חבל על הזמן .אתי אנחנו איתך .כל הכבוד מזכירת
העירייה.

אתי ברייטברט:

לשם הפרוטוקול -

אביבה גוטרמן:

תראה אם אני אתחיל להיות פוליטיקאית -

נדב דואני:

רגע ,תני לה ,תאשרי אותו.

אביבה גוטרמן:

אתם יותר טוב שתזהרו ממני ,אני לא ...אני מאוד
עניינית ,תקשיבו טוב ,לא ,לא ,אתם תקשיבו.

נאור שירי:

בלי איומים.

נדב דואני:

את עניינית ,מישהו אמר שלא?

אביבה גוטרמן:

אני מאוד עניינית.

נאור שירי:

בלי איומים.

אביבה גוטרמן:

אני מאוד מכבדת כל אחד מכאן -

נאור שירי:

אבל למה לאיים.

אביבה גוטרמן:

אני ככה .כי לא תגיבו אליי בצורה כזו -

נדב דואני:

למה? מה אמרנו לך?

אביבה גוטרמן:

כשאני מחליטה ,אני אומרת משהו אתם כולכם
מתנפלים ,למה ,תסי רי ,לא צריך ,לא זה .תנו לי ,אני
מוכנה -

נאור שירי:

אתם ממש אי אפשר לדבר אתכם.

אביבה גוטרמן:

אני מקבלת -

משה חנוכה:

כי אתה מדבר בצורה לא יפה.

נאור שירי:

כל פעם שאנחנו מדברים -

משה חנוכה:

אתה מדבר מגעיל -

אביבה גוטרמן:

לא נאור ,לא כל פעם.
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משה חנוכה:

תדבר יפה -

נאור שירי:

אתם מתנפלים ,אתם עושים -

משה חנוכה:

תדבר יפה אבל ,תדבר יפה.

אביבה גוטרמן:

 ...הנקודה היא שאני קשובה וקיבלתי הצעה ,ואני
מוכנה -

נאור שירי:

יו"ר ועדת האתיקה.

נדב דואני:

תודה רבה.

אביבה גוטרמן:

לבוא לשנות את ההצעה על פי ה -

אתי ברייטברט:

א ז רגע ,אני רק רוצה לקרוא כדי שיירשם בפרוטוקול,
שההצעה הוסרה לבקשת מגישי הבקשה לאור ההסבר
המפורט שהתקבל על ידי יו"ר הדירקטוריון על
פעילות המט"ש ,והתחייבו לקיים סיור במקום.

משה חנוכה:

בכפוף לקיום סיור תוך שבוע.

אתי ברייטברט:

בכפוף לקיום הסיור במקום ,בסדר?

אביבה גוטרמן:

בסדר.

=============================================
ההצעה הוסדרה מסדר היום לבקשת מגישי ההצעה לאור ההסבר המפורט שניתן ע"י נדב דואני
יו"ר דירקטוריון תאגיד 'מי הוד השרון' בכפוף לסיור במט"ש.

=============================================
אתי ברי יטברט:

יופי .אנחנו נמשיך -

רפאל בן מרדכי:

תוסיפי עוד דבר אחד.

עדי ברמוחה:

רפי ,רפי ,רפי -

רפאל בן מרדכי:

אנחנו מבקשים ,רגע חבר'ה זו בעיה מז'ורית ,אנחנו
רוצים דו"ח תקופתי ,אנחנו מודים על ההסבר של
היום ,ואנחנו מבקשים עוד  3חודשים עוד הסבר .לא
עוד הסבר ,אלא דיווח על ההתקדמות.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

זה כבר הצעת החלטה.
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נדב דואני:

רפי אני מציע א' אפשר לקבל דו"ח מתי שרוצים,
אפשר גם לדבר איתי ולבוא לקבל -

רפאל בן מרדכי:

במליאת המועצה ,זה הכול.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

יש היגיון במה שהוא אומר.

אתי ברייט ברט:

אין בעיה ,תגישו בקשה -

אביבה גוטרמן:

אנחנו נגיש -

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

עם כל הכבוד ואני חבר מכובד ,אני מדבר על מליאת
העירייה.

אביבה גוטרמן:

רפי ,נבקש את זה בישיבה הבאה.

אתי ברייטברט:

תבקשו ,בדיוק.

אביבה גוטרמן:

אין בעיה סגור.

אתי ברייטברט:

בנפרד ,יופי.

כד.

ביטול חיוב אגרת שמירה – נספח . 27

אתי ברייטברט:

אנחנו נמשיך לסדר היום? אנחנו נמשיך בסדר היום,
אנחנו מגיעים לביטול חיוב אגרת שמירה.

עדי ברמוחה:

לא.

אתי ברייטברט:

למה?

עדי ברמוחה:

זה עכשיו על סדר היום?

אתי ברייטברט:

לא ,אנחנו חרגנו מס דר היום ,הבאנו את ההצעה לסדר
לגבי המט"ש -

עדי ברמוחה:

סליחה ,סליחה.

אתי ברייטברט:

עכשיו אנחנו בביטול חיוב אגרת שמירה.

משה חנוכה:

זה נושא מעניין.

אתי ברייטברט:

חוזרים לסדר היום.
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משה חנוכה:

אתי תגידו ,הוגשה לך הצעה לסדר של חברת המועצה
אביבה גוטרמן בעניין הזה ,למועצה הקרובה?

נאור שירי:

משה תגיד ,כמה פעמים הצבעת נגד ביטול האגרה?

משה חנוכה:

רגע ,אני שאלתי את אתי שאלה.

נאור שירי:

אני גם שאלתי שאלה.

אתי ברייטברט:

הוגשה והוסרה על ידה.

אביבה גוטרמן:

לא .זה מופיע פעמיים ולא צריך שיהיה פעמיים,
אמרתי בהחלט לא.

אתי ברייטברט:

לא ,אמרתי שיש את זה בנושאים בסדר היום ,ואת
הגשת את זה כהצעת החלטה.

אביבה גוטרמן:

טוב ,ועכשיו אני אגיד לך -

אתי ברייטברט:

אמרת לי מיותר.

אביבה גוטרמן:

אין לי בעיה.

אתי ברייטברט:

אוקיי.

אביבה גוטרמן:

אבל מה אני רוצה להסביר ,אמרתי לכם זה יג יע.
עכשיו אני אתן את ההסבר.

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

יש סדר -

אמיר כוכבי:

אבל להעלות נושא אביבה ,רגע תני לה.

אתי ברייטברט:

כן ,שיתנהל דיון סביב הנושא הזה אביבה.

אמיר כוכבי:

אפשר אבל להתחיל את הדיון לפני ה -

אביבה גוטרמן:

לא.

אמיר כוכבי:

מה לא?

אביבה גוטרמן:

לא ,אני רוצה להסביר משהו.

אתי ברייטברט:

רגע ,תני לי להעלות אותו.

עדי ברמוחה:

אבל היא צריכה להקריא.

אתי ברייטברט:

להעלות אותו .אז הנושא הבא זה ביטול חיוב אגרת
שמירה .לאור העובדה שקיימת מחלוקת רבת שנים
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למהות גביית אגרת השמירה ,שמטרתה הייתה מניעת
פ ח"ע ,שמירה וסדר ,שהייתה רלוונטית יותר לתקופה
בה המצב הביטחוני היה רעוע ,רואה לנכון הנהלת
עיריית הוד השרון לבטל את חיוב אגרת השמירה,
ובזאת להמשיך במדיניותה להקטנת נטל המס על
תושבות ותושבי הוד השרון .המסמך שכתוב כאן
מצורף כנספח  . 27הצעת ההחלטה שתתקבל זה:
מוע צת העירייה הוד השרון מחליטה שלא להמשיך את
חיוב אגרת השמירה לתושבות ותושבי הוד השרון.
אמיר כוכבי:

בטרם יציג הגזבר את הפרטים הרלוונטיים
המקצועיים  ,אנחנו נגיד ככה :דיברנו בשלבים
מוקדמים יותר של הקדנציה הזאת ,ותיקי המועצה
ותיקות המועצה זוכרים ,שהדבר עלה גם בק דנציות
קודמות .בתחילת הקדנציה הזאת סביב סוגיות
הפחתת הארנונה שהובלנו גם בטייס האוטומטי.
דיברנו על כך שבשנת  2021אנחנו נביא לביטול אגרת
השמירה ,בין אם תאושר ההפחתה בארנונה ובין אם
לאו .במהלך השנה הזאת או יותר נכון סוף שנה
שעברה -

משה חנוכה:

כל מיני רסיסים ש ל אגרת השמירה.

אמיר כוכבי:

סוף שנה שעברה בתחילת השנה הזאת מדינת ישראל,
למי ששם לב שמה לב ,נקלעה לרצף של מערכות
בחירות .סביב או אחת ממערכות הבחירות עמדה לפוג
תוקף הוראת השעה שמאפשרת לרשויות מקומיות
לגבות את אגרת השמירה .היה דיון ער מאוד בשלטון
המקומי לגבי שאלה מה ייקרה כשהוראת השעה תפוג,
וכשהרשויות לא יוכלו לגבות ,אגב בדקתי אביבה,
כתבת בהצעתך לסדר שאין כמעט רשויות שגובות87 ,
רשויות גובות אגרת שמירה.

אביבה גוטרמן:

מתוך?

אמיר כוכבי:

מתוך . 250

אביבה גוטרמן:

יפה.
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אמיר כוכבי:

כל הרשויות האיתנות גובות אגרת שמ ירה ,תל אביב
ועוד רשימה ארוכה .ייתכן אבל לגבות הם גובים.
בתפיסה שלי אני חושב שאמרתי את זה כבר מספיק
פעמים ,המס שאנחנו כעירייה גובים ,צריך להיות
כמה שיותר ברור ,כמה שיותר פשוט ,ולגלם את
השירותים שהעירייה נותנת .טוב ,תכף נגיע לזה.
עשינו תהליכים גם להסדרת סעי פים ,גם כאמור
בהורדת טייס אוטומטי שנתיים ברציפות ,זו שנה
שלישית שאנחנו ממתינים להחלטת השרים ,ונשאר
הנושא הזה .לכן כשהתחילה או בשיא המהומה במרכז
שלטון מקומי בין ראשי רשויות למשרד הפנים למשרד
האוצר ,סביב שאלת חידוש אגרת השמירה ,אנחנו
קיבלנו החלטה בחודש אפריל לא לחייב את מועד
אגרת השמירה מהתאריך המשוער ,לא המשוער
הקבוע בחוק של פקיעתו .זאת אומרת חדלנו בעצמנו
את אגרת השמירה כבר בחודש יוני .כשהכנו את
חשבון הארנונה של מאי  -יוני ,אז זה היה באפריל,
היינו צריכים לקבל החלטה ,ההחלטות היו או
להמשיך לגבות ולראות מה קורה ע ם הדבר הזה ,ואז
אם זה לא מאושר אז להחזיר רטרואקטיבית .אנחנו
בחרנו הפוך ,אנחנו בחרנו מה שנקרא לנצל את
ההזדמנות ולהפסיק את הגבייה .ולכן מחודש יוני לא
מופיעה אגרת השמירה בחשבונות הארנונה של
תושבות ותושבי העיר .יש לדבר הזה משמעויות
כלכליות שאתם בוודאי מבינים א ותם ,אבל תכף
הגזבר גם יציג .עם זאת מועצת העיר נדרשת לאשר
את החדילה הזאת שלנו -

אביבה גוטרמן:

נכון.

אמיר כוכבי:

ולכן הנושא מגיע לכאן היום .ואני מקווה ומאמין
שלמרות שחלק מהיושבים כאן הצביעו בעבר נגד
ביטול אגרת השמירה ,הפעם הם יצביעו בעד.

משה חנוכה:

אני יכו ל להתייחס לעובדות ,רק לדייק את העובדות?

אמיר כוכבי:

תכף ,הגזבר יציג ואז נדון ,נושא לדיון.
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משה חנוכה:

בבקשה.

בנימין זיני:

טוב ,ראש העיר אמר את רוב הדברים ,ובעצם המטרה
של אגרת שמירה שהתחילה הרבה שנים אחורה,
כתוצאה מפעולות פח" ע שהיה פה במדינת ישראל,
שמטרתה בעצם הייתה שמירה ואבטחה במרחב
הציבורי ,סיוע בפח"ע סיוע למשטרה ,מניעת פגיעה
ברכוש של הרשות המקומית ,ובעיריית הוד השרון...
לטובת השמירה .המצב החוקי תואר לכם במסמך
שהועבר אליכם מחוק העזר דרך החלטות ממשלה
והארכת הוראת השעה שהוארכה מעת לעת .כמו
שציינו ,כמו שרא ש העיר ציין אנחנו עמדנו בפני
החלטה בסוף ,לקראת סוף אפריל ,כשבעצם היינו
צריכים להוציא תלוש ארנונה לתקופה  3מאי  -יוני,
כשהיה באמת אי בהירות גם של ממשלת ישראל ,וגם
כינוסי מועצה וכל מה שכרוך בזה ,והעדפנו במידה וכן
לחייב רטרו ,ולא לחייב על משהו שבסופו של דבר יש
סיכוי כזה או אחר שלא יאושר ובעצם החיוב לא יהיה
חוקי ,והשמטנו את חיוב אגרת השמירה החל מתחילת
יוני .אני רק אציין שהיקף ההכנסות של אגרת
השמירה השנתיים נעמדים על כ  5 -מיליון ,₪
כשהתעריף הממוצע פה בהוד השרון הוא כ ₪ 1.3 -
למ"ר לשנה .סך הכול ההכנסות אמרתי כ  5 -מיליו ן ,₪
כשהיקף ההוצאה נעמד בכ  5.2 -מיליון  ,₪בגבייה
העירייה מוציאה שירותי אבטחה מעבר לגבייה שלה,
וכ  ₪ 300,000 -יותר .שוב ,אני רק אתקן את ההחלטה,
שההחלטה בעצם היא לא להמשיך את חיוב האגרה לא
רק לתושבי ם  ,אלא גם לכל המחזיקים ,זה גם עסקים
בעצם בעיר .אם יש שאלות.

רפ אל בן מרדכי:

יש שאלות.

יגאל שמעון:

איך זה מסתדר אבל עם האיזון? זאת אומרת מה נפגע
על זה שאנחנו מורידים את אגרת השמירה?

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה ללכת בהמשך לשאלה של יגאל .השאלה היא
הבאה ,האם הכסף היה צבוע לטובת שירותי שמירה
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בלבד -
בנימין זיני:

כן.

רפאל בן מרדכי:

והאם ברגע שהורדנו את האגרה ,המשמעות היא שגם
הורדנו במקביל הוצאה .או שאנחנו מגדילים גירעון.

בנימין זיני:

ב  2020 -אנחנו לא מורידים את ההוצאה 2020 ,היא
שנה שלא מייצגת בגלל הסיבות של הקורונה .ל 2021 -
אנחנו בעיצומם של דיוני התקציב ,לא יודע להגיד
כרגע אם א נחנו נפחית או שנפחית משהו אחר כנגד
השארת השירותים האלה.

אמיר כוכבי:

הוא עונה תשובה של דיפלומט ,אני אענה לך .כן,
אנחנו פוגעים בבסיס התקציב של העירייה.

יגאל שמעון:

לא יודע מה הוא שאל ,אני שאלתי משהו אחר.

אמיר כוכבי:

מה שאלת?

יגאל שמעון:

האם זה פוגע בשירו ת ביטחון ואבטחה שאנחנו נותנים
כיום לציבור -

בנימין זיני:

כיום לא.

אמיר כוכבי:

התשובה היא לא.

משה חנוכה:

יותר נמוך אין לאן לרדת.

יגאל שמעון:

אני שואל עוד פעם ,האם זה פוגע בשנת  2021באיזה
שהוא פסיק מהביטחון שאנחנו נותנים כיום.

משה חנוכה:

איזה ביטחון?

בנ ימין זיני:

אמרתי  2021אנחנו כרגע בעיצומם של הדיונים אצל
מנכ"ל העירייה .אני לא יודע להגיד אם אנחנו ננסה
לייעל את השירות כדי לצמצם -

אמיר כוכבי:

אני רוצה לדייק .אגרת השמירה מכוונת למוסדות
חינוך ,לא תהיה בזה שום פגיעה.

רפאל בן מרדכי:

זאת אומרת האנשים יקבלו כ סף ,אבל האגרה לא
תיגבה?

אמיר כוכבי:

אתה מכיר מישהו ששומר חינם?
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רפאל בן מרדכי:

יפה .אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיר .א תה
איש מבוגר אבל אני עוד צעיר ,אני רק בן  , 72ועד 120
יש לי מיליון שנה ,אני לא מדבר על הילדים ועל
הנכדים .מה שאתה אומר אני רוצה עכשיו לפג וע
באיתנות הפיננסית של העירייה ,אתן לכם עדיין
שירותים גבוהים ,איך אני אגיד לך זה חוק שימור
הכסף שאיינשטיין המציא נעלם בזאת .איך אתה
עושה דבר כזה?

אמיר כוכבי:

אני אגיד -

רפאל בן מרדכי:

אני דרך אגב מאוד גאה בבני שמייצג אותך ,אני
מוכרח להגיד לך -

אמיר כוכבי:

זה קשה לו.

רפאל בן מרדכי:

הוא ממש ,איך להגיד הוא באמת דיפלומט.

אמיר כוכבי:

דיברנו על זה גם סביב נושא הארנונה כשוויתרנו
ופעלנו להפחתה של הטייס האוטומטי ,דיברנו על זה
גם בהיבט של הכחול לבן שאנחנו הרשות היחידה
שלאורך כל המשבר לא גובה שם ,או יותר נכון לא
או כפת את ...תפיסת עולם שבאה ואומר שלאורך
שנים הלכו מהר מידי ,באופן עקבי מידי לפתרון הקל
שהוא הכיס של התושבים .אנחנו הופכים ...מרחיבים
שטחי תעסוקה בעיר ופועלים כדי לייצר עוד מקורות
הכנסה עירוניים -

רפאל בן מרדכי:

מתי תקבל את הכסף הזה שאתה מתכנן אותו.

אמיר כו כבי:

יש לנו צפי למספר בניינים שיאוכלסו ,בנייני מסחר
ומשרדים שיאוכלסו ברבע הראשון של שנה הבאה.
אומנם נכנסה משוואה של הקורונה ,שאנחנו לא
לגמרי יודעים מה יהיה שם ,אבל אנחנו כן יודעים
שיש מספר בניינים שבנייתם עומדת להסתיים.
במקביל אם בשנה וחצי האחרונות התקדמו ,זאת
אומרת אתה חבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה אתה
מכיר ,גם באזור התעסוקה בגיל עמל ,גם לאזור
התעסוקה בנווה נאמן .בקשות והיתרים שחלקם כבר
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בתחילת ביצוע .זה אומר שגם לשנה שאחרי זה אנחנו
כבר עם נפח ארנונה משמעותי גדול יותר ממה שהיה
בעבר ,מבחינת מסחר ומשרדים .כש במקביל הצלחנו
לאחרונה אחרי לא מעט ,לא יודע אם מאבק ,אבל עם
חוסר הסכמות להיכנס למדידות בחלק מהמפעלים
הגדולים בעיר שלאורך שנים העירייה לא הצליחה
להיכנס אליהם למדידות .מהתוצאות ראשוניות ניתן
להבין למה לא רצו שהעירייה תיכנס שם למדידות ,גם
זה מגדיל את נפח הבניי ה במסחר ותעסוקה ,ולכן אני
לא מסתכל על זה במיקרו ,אני מסתכל על זה
במאקרו ,ועל הגישה שאותה ביקשנו להביא לשולחן
הזה בתחילת הקדנציה ולפיה אנחנו פועלים .לצמצם
את הגבייה מתושבות ותושבי העיר ,להגביר את
מחוללי ההכנסה האחרים שיש לעירייה ,לקדם
פרויקטים של העירייה על אדמה של העירייה ,כמו
שעשינו היום ,ולהבטיח שאת מה שאנחנו אמורים
לקבל באמת ,מאילו שכבר קיימים כאן ,אנחנו גם
מקבלים עם כל ההשלכות ועם ללכת רטרו עד כמה
שאפשר ,וכן לייצר את ההבנה שיש מקורות הכנסה
שהם לא תושבות ותושבי העיר .האם הדבר הזה עשוי
לתנודת רוח כזאת או אחרת של עוד המשך של משבר
הקורונה ,או חס וחלילה אירוע מלחמתי כזה או אחר,
או כל דבר שיכול להשפיע על המציאות שלנו ,האם זה
יכול להוציא אותנו מהאיזון ולהכניס אותנו כעירייה
לאיזה שהוא משבר כלכלי ,התשובה היא כן .אתה
שואל אותי למה ,למה אנחנו עושים את זה בכל זאת?
כ י אני חושב שגם אם אנחנו צריכים לחשוב כמו
עירייה ,כמו חברה כלכלית שרוצה לשמר את הרווח,
כדי להיות מסוגלת לעשות  Xדברים ,המחויבות שלנו
היא קודם כל לתושבות ותושבי העיר ,ולכן האמירה
וההתנהלות לפי תכנית שמפחיתה את נטל המיסים
עליהם ,ומייצרת מחוללי הכנסה אחרים ,הי א בעיניי
מהותית וחשובה וקריטית גם אל מול הסכנה הגלומה
כלכלית בשינוי של המצב בצורה כזאת או אחרת.
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משה חנוכה:

אני רוצה להגיד משהו.

רפאל בן מרדכי:

סליחה משה ,כל מה שאמרת כמובן אי אפשר להתנגד
לו אלא רק להסכים.

אמיר כוכבי:

רק תדליק את המיקרופון ,כי אני לא שומ ע.

רפאל בן מרדכי:

קודם כל תרשו לי ,יש כאן  17חברים ודומני שיש 9
מיקרופונים .אז זה לא מכובד ,וזה איך נגיד בעיה.

אתי ברייטברט:

אנחנו נטפל בזה.

אמיר כוכבי:

ביקשתי גם להשלים את המיקרופונים ,וגם לדאוג
לאמצעי אלחוטי שיהיה נגיש גם הוא.

רפאל בן מרדכי:

אני מודה לך.

אמיר כוכבי:

אגב עוד הערה ,שבשידור אפשר יהיה לשתף את
המצגות ,כשאנחנו רואים פה מצגת אנשים רואים
אותנו בוהים.

רפאל בן מרדכי:

בלשון הנימוס אז אני אומר לך תודה מראש ,ומקווה
גם שתוך זמן סביר אנחנו נקבל את מה שאתה ביקשת
שיעשו .עכשיו אני רוצה להגיד לך 2 ,דב רים שאמרת
מקובלים עליי בוודאי ,ושמת לב אני תומך בהם בכל
הזדמנות .אחד זה להגדיל הכנסות מהצד התעסוקתי
מסחרי וכו' ,זה ברור .והשני זה כמובן שלהוריד
לתושב את מה שאפשר להוריד לו .אבל יש לזה רגל
שלישית שחסרה לי 2 ,רגליים .אחד זה שירותים
שאנחנו ניתן לתושבים בכסף .בהנחה שניתן את זה על
בסיס מה שיש לנו ולא על בסיס הלוואות ,זה הדבר
הראשון .והדבר השני נגזר מזה ,זה הטווח הארוך.
אנחנו ,אתה כולנו נישאר בעיר הזו להרבה שנים
טובות ,ולכן אנחנו צריכים גם לשמור על ,איך זה
נקרא עיר יציבה כלכלית.

רינה שבתאי:

איתנה.

רפאל בן מרדכי :

איתנה סליחה .ועל כן אני אומר בעניין הזה אמיר,
אתה צריך לענות לנו את התשובה הפשוטה ,האם
בניתוח הגיוני וסביר ,כולל גם התגוננות מסיכונים
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ביטוח ,אתה יכול להבטיח שמבחינה כלכלית אתה
שומר עיר איתנה ונותן שירותים כאלה שבטווח
הארוך אפשר לשלם אותם.
אמיר כוכבי:

הת שובה לזה קודם כל קריטריונים של רשות איתנה
יש כל מיני ,אנחנו עומדים בהם .רשות איתנה -

רפאל בן מרדכי:

נעמוד בהם בעתיד?

אמיר כוכבי:

רשות איתנה הבדיקה מתבצעת שנה שנתיים אחרי?
כמה? אחרי שמפורסמים הדו"חות הכספיים והכול,
זה שנה אחורה .אנחנו קצת מנצלים את ההזדמנו ת
נגיד את זה ,שהשנה הזאתי היא שנה משברית
והמדינה גם מבינה את זה .המדינה גם מבינה את זה
ולראשונה החליטה לאשר לרשויות איתנות לקחת
הלוואה לשוטף ,לא לפיתוח .אין דבר כזה ,לא היה
דבר כזה מעולם .זאת החלטה של משרד הפנים משרד
האוצר ,הם הוציאו סט קריטריונים שנועד לב חון
שאתה באמת מעבר להגדרה כרשות איתנה ,שגם
במועד לקיחת ההלוואה אתה עומד בקריטריונים
שמראים להם שההתנהלות שלך בתוך המשבר הייתה
נכונה ,כדי לאפשר לך לקחת את ההלוואה .אז אנחנו
מהבדיקה הראשונית שלהם עומדים בזה .אני כבר
אומר שגם ההחלטות שאנחנו מקבלים ,מבחינתם
בר אייה לאחור הם בסדר .אני אומר עוד פעם יש
סיכון בין אם זה כי המצב יימשך ובניינים לא
יתאכלסו ,בין אם זה כי ייקרה משהו אחר שישנה את
המציאות ,תמיד יש את הסיכון הזה .אבל זה הסיכון
בנקודת הזמן הזאת ,שאנחנו בוחרים לקחת .תראה
אם הוראת השעה מבחינתנו לא היינו מגיעים למצב
שאנחנו חודלים אותה כדי לא להיות במקום של
גביית יתר והחזרה ,יכול להיות שהיינו מסיימים את
השנה עם זה  ,הרי זה גם מה שאמרו בתחילת שנה.
השנה אנחנו מבקשים שוב הפחתה בטייס האוטומטי,
ושאם זה לא יתאפשר אז בכל מקרה ב - 2021 -

משה חנוכה:

לא הפחתה בטייס האוטומטי ,ל א לעדכן את הטייס
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האוטומטי ,בוא נדייק -
אמיר כוכבי:

לא ,אתה טועה.

משה חנוכה:

הפחתה בטייס האוטומטי זה אומר שאתה מפחית ב -

אמיר כוכבי:

נכון.

משה חנוכה:

התושבים ייטו לחשוב שאתה מפחית ,אתה לא
מפחית -

עדי ברמוחה:

כן.

משה חנוכה:

אתה משאיר את המצב כפי שהוא ,אתה לא מעלה.
אתה לא מעדכן.

עדי ברמוחה:

אבל זה לא נכון.

אמיר כוכבי:

גם אישור השרים -

עדי ברמוחה:

זה מעודכן אוטומטי...

אמיר כוכבי:

גם אישור השרים ,אישור השרים להפחתה בטייס
האוטומטי הוא להפחתה חריגה בטייס האוטומטי -

עדי ברמוחה:

בהנחה.

משה חנוכה:

אבל שוב זה לא הפחתה -

אמיר כוכבי:

זה הפחתה.

משה חנוכה:

כשהציבור צופה בבית לא יחשוב שמחר הוא ישלם
פחות ,פשוט -

(מדברים יחד)
נאור שירי:

אני בטוח שזה לא מסתדר עם האג'נדה הכללית...

משה חנוכה:

חברים ,חברים ,כשיסיימו כאן את השיח המכובד ,אני
אשמח להתייחס לעובדות.

אתי ברייטב רט:

רק שנייה ,אני עוצרת אותך שנייה ,כי אנחנו ממש עוד
מעט סוגרים  4שעות ישיבה .ואנחנו רוצים אני
מניחה -

נאור שירי:

ממש עבר מהר.

אתי ברייטברט:

כן .ואני רוצה את אישורכם להמשך הישיבה אחרי 4
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שעות.
יגאל שמעון:

זה חייב להיות פה אחד נכון?

נאור שירי:

מה אתה רוצה בשביל זה?

משה חנוכה:

פעם שעברה לא היה פה אחד ,יפעת הייתה נגד -

אתי ברייטברט:

זה לא ,זה רוב.

אמיר כוכבי:

זה . 2/3

אתי ברייטברט:

זה  , 2/3זה רוב.

אמיר כוכבי:

אני אבקש -

אתי ברייטברט:

רוב מהנוכחים.

אמיר כוכבי:

בשביל הפרוטוקול ,מנומס שיצביעו אנשים שגם
מתכו ונים להישאר.

יגאל שמעון:

אני חושב שאין לי כוח יותר .אני עייף.

עדי ברמוחה:

יגאל אני איתך.

ארנון אברמוב:

אני משכים קום ,אני לא יכול להישאר.

יגאל שמעון:

כן ,יש זה.

ארנון אברמוב:

אני ב  05:00 -קם לעבודה ,אני לא יכול ,כמה אני יכול,
קדימה.

משה חנוכה:

אתם בכו ונה מדברים לאט ,שיעברו עוד  4שעות .בואו,
הנושאים החשובים עוד לפנינו .אז בואו נעשה הצבעה.

עדי ברמוחה:

משה כבר עברנו.

ארנון אברמוב:

במלוא מובן של המילה.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

אביבה גוטרמן:

אני רוצה דקה ,אני הבטחתי לכם על הדיון הקודם.

רן יקיר :

רגע ,היא רוצה להצביע על הארכה.

אתי ברייטברט:

לא ,על הארכה אני מדברת.

אביבה גוטרמן:

על הארכה בסדר.

אתי ברייטברט:

אני רוצה להעלות להצבעה את הארכת הישיבה ,מי
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בעד? אמיר ,מאיר ,רן ,אביבה ,רינה ,אלון ,יעל ,נאור,
עדי ,ארנון ומשה -
ארנון אברמוב:

ארנון לא בעד.

אתי ברייטברט:

חשבתי שאתה מצביע .לא בעד?

ארנון אברמוב:

לא ,אני הולך .אני לא נשאר ,אני עוד חצי שעה הולך.

אמיר כוכבי:

רפי?

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה אני חושב שאנחנו לא ,הישיבה הזאת לא
מתבצעת בצורה יעילה ,תסלחו לי.

עדי ברמוחה:

למה?

רפאל בן מרדכי:

אני לכן אמנ ע ,אני לא אצביע נגד ,אבל אני לא אצביע
בעד .אני אמרתי -

עדי ברמוחה:

אבל אתה תלך?

רפאל בן מרדכי:

לא ,אני אשאר ,אני אקבל את דעתכם ואני אשאר.

נאור שירי:

 ...סיור במט"ש.

משה חנוכה:

רפי יש לך עוד שאלות ,אתה רוצה להמשיך לדבר?

רפאל בן מרדכי:

לא ,אני קיבלתי תשו בות.

משה חנוכה:

אוקיי ,אז אני רוצה להתייחס ברשותך.

רפאל בן מרדכי:

בבקשה.

משה חנוכה:

אני אגיד לכם מה העניין הבעייתי מבחינתי .אפשר גם
להתייחס ארנון בבקשה?

ארנון אברמוב:

יאללה סע.

משה חנוכה:

ואני אשמח אדוני ראש העיר שכמו שלא הפרעתי לך,
שהחברים בקואליציה לא יפריעו לי ,גם אם הדברים
שאני אגיד ירגיזו אותם אם לא יסכימו עליהם ,נעשו
פה דברים ,אפשר להתייחס.

עדי ברמוחה:

רגע ,בשביל זה הצבעתי זה?

משה חנוכה:

ככה ,למען ההגינות הסדר הטוב ודיוק העובדות -

עדי ברמוחה:

על מה אנחנו מדברים? באמת תענה לי רגע ,על מה
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אנחנו מד ברים?
אתי ברייטברט:

משה ,משה ,הכול בסדר ,אני רק רוצה שזה יהיה נכון,
האם אתם מאשרים להמשיך את הישיבה מעבר לזה?
כי אם יש לי  9אז זה כבר רוב .עדי את נשארת בבעד
נכון?

עדי ברמוחה:

אני נשארת בבעד ,אני לא יודעת אם אני נשארת .אם
משה יעצבן אותי ,אז לא.

* הצבעה להארכת זמן הישיבה מעל  4שעות
הצבעה:
 11בעד :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,אלון
גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,משה חנוכה.
 2נגד :יגאל שמעון ,ארנון אברמוב
 1נמנע :רפי בן מרדכי
החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את הארכת זמן הישיבה מעל  4שעות

=============================================
משה חנוכה:

טוב אפשר בבקשה? רפי ,רפי תקשיב ,למען הדיוק
וההגינות והעובדות .הצעה לביטול אגרת השמירה
עלתה כמה פעמים בקדנציות האחרונות.

עדי ברמוחה:

מי העלה?

משה חנוכה:

יואב רוז ן ,יגאל הררי .לפני הקדנציה של ,עדי
ברמוחה ,נכון שכחתי ,בהחלט.

עדי ברמוחה:

כמה פעמים?

משה חנוכה:

לא זוכר.

עדי ברמוחה:

הא הכל טוב.

משה חנוכה:

אביבה גוטרמן באחת הישיבות הראשונות בקדנציה
הנוכחית ,הגישה הצעה לסדר לביטול אגרת השמירה.

אביבה גוטרמן:

. 18.5.19

משה חנוכה:

יפה .ולבקשת ראש העיר היא הסירה את ההצעה ,כי
טענו בפניה -

אמיר כוכבי:

למה לבקשת ראש העיר ,למה אתה -
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אביבה גוטרמן:

זה מה שהיה.

אמיר כוכבי:

אני ביקשתי -

אביבה גוטרמן:

תכף נסביר לך גם למה ,כן.

משה חנוכה:

לבקשת ראש העיר היא הסירה -

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה תנהלו דיון מסודר.

משה חנוכה:

היא הסירה את ההצעה -

אביבה גוטרמן:

טוב ,הוא מדבר בלשוני ,כי זה מה שהתכוונתי להגיד.

משה חנוכה:

ונתנה לעירייה לקבל את ההחלטות בשהות ,לא
לעשות החלטות פזיזות ומהירות -

אמיר כוכבי:

ב ? 15.5 -

אביבה גוטרמן:

. 2019

משה חנוכה:

לפ גוע בקופה הציבורית -

אביבה גוטרמן:

זה היה לפני ה  0 -נקודה משהו ,אמרת -

אמיר כוכבי:

סליחה ,חשבתי שאת מדברת על מה שהיה היום.

אביבה גוטרמן:

תשמעי אני מציע להוריד ,אנחנו נוריד את השמירה,
אבל צריך לראות אם מאשרים או זה או זה -

אמיר כוכבי:

זה מה שאמרתי -

אביבה ג וטרמן:

הכול נכון ,אני מדברת על העובדות.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אביבה אחר כך תתייחסי ,אני רוצה רגע לסיים את
התיאור העובדתי כפי שאני רואה אותו .אני ראיתי
פרסום לאחר מספר חודשים ,אני אגיד לכם בדיוק
מתי ,ב  , 20.10.2020 -שבו ראש העיר הודיע שהוא
החליט לבטל את אג רת השמירה .עכשיו אני רוצה
להגיד ,הנושא הזה לא מובא סתם לדיון היום .הנושא
הזה מגיע לכאן בתפיסה שלי ,כי ראש העיר עשה
שימוש לרעה בכוח שלו ,וחשב שהוא יכול לבטל לבד
גבייה של תשלומי חובה .עכשיו במצב שראש העיר
חושב -
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אמיר כוכבי:

איזה תשלומי חובה?

משה חנוכה:

אגרת שמירה -

אמיר כוכבי:

זה לא תשלום חובה.

משה חנוכה:

אני אסיים ,היועץ המשפטי יוכל להתייחס .אז ראש
העיר אני אומר לא יכול ולא מוסמך לקבל החלטה
כזאת לבד .החוק קובע שרק מועצת העיר רשאית
להחליט ,ולכן פניתי ליועץ המשפטי לעירייה ,יום
אחרי הפרסום ,ביקשתי לקבל את חוו ת דעתו באשר
לחוקיות המהלך שבו אנשים כבר ראו בתלוש
הארנונה כאילו לא גובים מהם אגרת שמירה.

אמיר כוכבי:

למה? לא כאילו ,לא גבו מהם.

אביבה גוטרמן:

ראו שלא גבו.

יעל עבוד ברזילי:

פג תוקפה של הוראת השעה.

משה חנוכה:

חברים ,רק מועצת העיר מוסמכת לבטל תשלומי
חובה .לראש העירייה אין סמכות לבטל מס או אגרה,
והוועדה לחיוב אישי כבר ניהלה בעבר הליכים נגד
הנהלת רשות מקומית ,שעשתה דבר דומה .אז אני
מודיע אני לא מתכוון לדווח על זה לוועדה לחיוב
אישי ,אבל אני מקווה שראש העיר ילמד את הלקח,
ויזכור שאי אפשר לקבל החלטות כאלה לבד .כ י היו
פה ראשי עיר מצוינים לפניך ,יהיו ראשי עיר מצוינים
גם אחריך ,וצריך במהלך התקופה שאתה ראש עיר
לשמור על המנגנונים הדמוקרטיים .המנגנונים
הדמוקרטיים אומרים שרק מועצת עיר מוסמכת לקבל
החלטות כאלה .ואני מודאג ששומרי הסף שאמורים
לשמור על הקופה הציבורית ,ולהגיד לראש העירייה
זה אתה לא מוסמך ,כאן צריך להביא לאישור מועצה,
לא הניפו לך דגל אדום ,ואמרו לך :אמיר ,אתה רוצה
לבטל את אגרת השמירה ,מעולה ,בוא נכנס את
מועצת העירייה ,נקבל החלטה .אתה יודע אגב שזה
היה עובר פה אחד ,כי אביבה הביאה את ההצעה
הזאת בתחילת הקדנציה ,אני פניתי אליך במכתב
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וראית את כוונותיי שגם אני בעד ביטול האגרה והמס
העקיף והלא צודק הזה לאחר מכן -
אמיר כוכבי:

אבל ראיתי הצעות קודמות שהצבעת נגד.

משה חנוכה:

בסדר .וההחלטה שלך פשוט להורות לגזבר לא לגבות
מהתושבים מסוכנת מאוד באווירה הכללית של איך
מנהלים רשות מ קומית .זה לא ככה עובד ברשות
מקומית .אי אפשר להגיד למנכ"ל תעשה ככה וזהו ,כי
אני אמרתי .הגזבר או היועץ המשפטי היה צריך
להגיד לך :אדוני ראש עיר היפ היפ היפ ,אני שומר סף
פה ,אני שומר על הקופה הציבורית .אתה רוצה לבטל
את אגרת השמירה תביא את זה למועצת העירייה.
לה קיף את עצמך באומרי הן שמבצעים הוראה לא
חוקית ,לחדול מגביית אגרת שמירה בלי אישור
מועצה ,זה דבר שמסוכן לעתיד של העיר הזאת .ולכן
כמה שאנחנו מסכימים איתך ברמה העניינית של
ביטול האגרה ,אנחנו ממש לא מסכימים על הדרך .גם
אם אתה רוצה שבסוף הקופון יהיה שלך ,אני אזכי ר
לך אתה ראש העירייה .הקופון הוא שלך.

אמיר כוכבי:

תמיד שלי.

משה חנוכה:

יפה -

אמיר כוכבי:

ולכן זה לא העניין.

משה חנוכה:

אתה יכול מחר לצאת בקמפיין שביטלת את אגרת
השמירה -

אמיר כוכבי:

לכן זה לא לעניין.

משה חנוכה:

אז אני אומר -

אמיר כוכבי:

לא העניין.

משה חנוכה:

אז אני אומר -

אמיר כוכבי:

ואתה יודע הרי מה העניין -

משה חנוכה:

מה עניין?

אמיר כוכבי:

אז למה אתה -
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משה חנוכה:

מה העניין? איך -

אמיר כוכבי:

תראה ,בסופו של דבר וגם אמרתי את זה בהתחלה,
היינו אני מזכיר שוב במציאות של מערכת בחירות
שלישית ,שהשלטון המקומי כולו מתעסק בשאלה
הזאת .היינו בנקודת החלטה עירונית שבה הגזבר
אומר לי' :אני מיוני לא יכול לגבות .אני יודע שאתה
גם ככה רוצה לבטל' ,את זה הוא אמר בשקט' ,אז מה
נעשה?' אמרתי לו :מה ההשלכות של אם אנחנו גובים
וההרשאה מבוטלת? צריך להתחיל להחזיר ,צריך
ליישם את זה.

משה חנוכה:

אבל ההרשאה לא בוטלה.

אמיר כוכבי:

זה נכון  ,בנקודת ההחלטה שלנו ,בנקודת הזמן -

משה חנוכה:

המצב הנפשי שלכם חשבתם שתבוטל ההרשאה.

אמיר כוכבי:

בנקודת -

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא.

אמיר כוכבי:

אל -

משה חנוכה:

לא ,אני אומר ברצינות אמיר.

אמיר כוכבי:

היה הרבה מאוד שיח ,היה הרבה מאוד שאלות.

בנימין זיני:

כשהעירייה מוציאה תלוש ארנונה של חודש מאי  -יוני
זה תקופה  , 3מועד ההחלטה הוא בערך ב  , 20.4 -שם
נחתך הכול ,כי יש עוד תהליך מול הפקת בית הדפוס
ומשלוח וזה.

אמיר כוכבי:

זה כשאתה חנוק.

בנימין זיני:

נכון.

משה חנוכה :

למה לא להביא את זה למועצת העירייה?

בנימין זיני:

רגע ,רגע ,רגע ,כשמדינת ישראל נמצאת בשיא
המשבר ,זה היה באפריל ,הכול היה בסגר ,לא היה
כינוסים לא של מועצה ולא כלום ,אני אומר לך השיח
בין הגזברים ,יש קבוצה כזאת של כל הגזברים ,כן
יאשרו או לא יאשרו .אני חושב ש אני מעדיף ,אני
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באופן אישי כגזבר מעדיף לחכות שתחושב ולחייב
רטרואקטיבית מאשר לעמוד פה מול השולחן הזה
ולהגיד למה גבית בלי הוראת שעה -
משה חנוכה:

למה לא באת למועצה -

בנימין זיני:

רגע ,רגע ,כי לא הייתה מועצה דרך אגב .לא היה.

משה חנוכה:

מה זאת אומרת?

בנימין זי ני:

לא היה.

משה חנוכה:

ידעת אז לכנס מועצה.

אמיר כוכבי:

א' לא היו אז כינוסי מועצה .אבל עזוב זה לא העניין -

בנימין זיני:

לא היה.

אמיר כוכבי:

לא שנייה ,העניין הוא בסופו של דבר שהסוגיה
שעמדה לנגד העיניים היא לא אם אנחנו כמועצה נבטל
או לא .האם יש לנו בכלל סמ כות להמשיך לגבות -

משה חנוכה:

אתה יודע שיש לך סמכות לגבות על פח"ע ,נכון?

אמיר כוכבי:

לא אם הוראת השעה פג התוקף.

משה חנוכה:

כן?

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

 ...פח"ע אתה יכול לגבות .למה לא הכנו תכנית
שמירה כבר שנתיים ,הרי זה אחריות של העירייה
להכין תכנית שמי רה.

בנימין זיני:

זה לא שנתיים ,זה  17שנה.

משה חנוכה:

אבל אתם שנתיים פה .אבל למה לא הכנתם? זה גם
אחריות שלכם ,נכון הגזבר? אני לא בא אליך בטענה
אישית.

בנימין זיני:

לא ,אני אומר ,קודם כל אתה צודק.

משה חנוכה:

יפה.

בנימין זיני:

אמרתי זה חלק מה -

משה חנוכה:

העירייה ,הנהלת העירייה הייתה צריכה להכין תכנית
שמירה ,לבוא לראש העיר עם תכניות השמירה ,להגיד
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לו אדוני עכשיו תחליט .לנו יש את כל הכלים -
אמיר כוכבי:

זה נכון במצב שבו הוראת השעה ממשיכה ,שוב
בנקודת ההחלטה -

משה חנוכה:

אבל אתה עדיין יכול לגבות על פח"ע .היום א תה עדיין
יכול לגבות -

אמיר כוכבי:

מה זה פח"ע? ...תגיד לי מה הפח"ע? למה שאני אגבה
על פח"ע?

משה חנוכה:

אתה יכול.

אמיר כוכבי:

די אבל ,התחלנו את הדיון משה באמירה שאמרנו
בתחילת הקדנציה שאנחנו חושבים שהמס הזה לא
צודק ,אז עכשיו אתה מוכיח אותו.

משה חנוכה:

לא ,אנ י מוכיח אותך על התהליכים.

אמיר כוכבי:

על זה שלא הצעתי את...

משה חנוכה:

על זה שלא הבאת את זה -

אמיר כוכבי:

ההנדסי -

משה חנוכה:

לא.

אמיר כוכבי:

כדי להביא -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

עזוב אמיר את התירוצים.

אמיר כוכבי:

משה -

משה חנוכה:

אבל זה ששומרי הסף לא בא ו ואמרו לך :עד כאן זה
לא בסמכות שלך.

אמיר כוכבי:

אני מבטיח לך שבפרסום הבא שנוציא נכלול את
דבריה של חברת המועצה אביבה גוטרמן -

משה חנוכה:

זה לא קשור .זה מראה אבל -

אמיר כוכבי:

אם אתה מאשר גם לכלול את דבריך -

משה חנוכה:

על זה שמנסים למחוק את המנגנונים הדמוקרט יים -

אמיר כוכבי:

הקודמים בנושא.
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משה חנוכה:

של העיר הזאת ,וזה מה שמפחיד אותי .אסור שייעוץ
משפטי לא יבוא לראש העיר ויגיד לו :תעצור כאן ,זה
לא בסמכות שלך .אסור שגזבר לא ייגבה תשלום
חובה -

אמיר כוכבי:

אגב הייעוץ המשפטי באותה תקופה ,האמירה שלו
הייתה מאוד ברור ה .היא הייתה כדי להאריך אתה
צריך מועצה ,כדי לעצור את הגבייה בגלל ביטול
הוראת שעה ,אתה לא צריך מועצה.

משה חנוכה:

יש לך חוות דעת משפטית שאישרה לך את זה?

אמיר כוכבי:

לצערי לא קיבלתי אותה בכתב .אבל אני בטוח שאפשר
להעלות אותה.

משה חנוכה:

אני מציע להראות חוות דעת משפטיות בכתב ,לפני
שאני -

אמיר כוכבי:

אני גם לא נוקב בשם ,למרות שאני יודע שאתה יודע
לברר איתם.

משה חנוכה:

עם מי?

אמיר כוכבי:

תבדוק .עם מי שנתנו את העצה המשפטית הזו.

משה חנוכה:

יש לך את היועץ המשפטי הוא ייתן התייחסות.

אמיר כוכבי:

הוא לא היה אז בתפק יד.

ארנון אברמוב:

זה לא הוא.

משה חנוכה:

אז אני אומר שוב ,האם היועץ המשפטי יש אתם
יודעים המשכיות ,האם היועץ המשפטי של העירייה
מי שלא היה נתן אישור או לא נתן אישור? אני אומר
יש שומרי סף ,זה התפקיד שלהם .אתה לא יכול
להחליט שאתם...

אמיר כוכבי:

אבל הרגע אמרת י לך מה הייעוץ המשפטי באותה
תקופה חשב.

משה חנוכה:

ש? לגבות אתה לא צריך.

אמיר כוכבי:

כדי להאריך צריך מועצה ,כדי לא להאריך לא צריך,
כי זה מתבטל מתוקף ביטול הוראת שעה.
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משה חנוכה:

חברים ,זו העמדה שלי -

רפאל בן מרדכי:

אתה צודק.

משה חנוכה:

אני חושש מהתהליכים  ,אני שמח
העניינית -

רפאל בן מרדכי:

אנחנו יושבים פה שעות ,ולא מצביעים.

משה חנוכה:

ואני כמובן אגיד הכל

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אני יכולה להעלות את ההצבעה -

משה חנוכה:

אולי אביבה רוצה להתייחס.

אתי ברייטברט:

אביבה?

אמיר כוכבי:

אביבה.

אביבה גוטר מן:

לא ,לא.

אתי ברייטברט:

אז אני אעלה את הצעת ההחלטה -

יגאל שמעון:

רגע ,אבל זה לא הצעת החלטה.

אתי ברייטברט:

לא ,לא ,אני אוסיף גם ,למה?

אביבה גוטרמן:

כן ,כן ,כן.

יגאל שמעון:

מה זה מחליטה שלא להמשיך? תסביר לי מה זה.

אלון גלבוע:

אם צו השעה הסתיים אז למה צריך -

על ההחלטה

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

זה היה הדיון עכשיו.

נאור שירי:

זה בדיוק מה שדיברנו.

עדי ברמוחה:

לא להאריך.

נאור שירי:

אבל זה בדיוק מה שדיברנו.

משה חנוכה:

זה בדיוק הכשל .זה בדיוק הכשל.

נאור שירי:

זה לא הכשל ,זה חלק ממה שהיה -

משה חנוכה:

לא ,כי אם לא צ ריך להביא ,אז למה הבאת את זה
עכשיו?

יגאל שמעון:

מה זה לא להמשיך?
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(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

שולחים את השומרים הביתה? התשובה היא לא.

יגאל שמעון:

אתה קובע על סמך החלטה.

נאור שירי:

מה קשור?

יגאל שמעון:

אני חושב שההחלטה צריכה להיות אחרת.

עדי ברמוחה:

לא להאריך.

רפאל בן מרדכי:

איך אני מממן -

יגאל שמעון:

או להפסיק את הגבייה או שלא יודע מה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

אז לא להאריך.

נאור שירי:

לא שולחים את השומרים.

רפאל בן מרדכי:

בדיוק ,אז אי אפשר גם להפסיק את הגבייה.

יגאל שמעון:

זה לא להמשיך ,לא להאריך.

נאור שירי:

אז לא שולחים את השומרים.

רפאל בן מרדכי:

אז זה לא טוב ,כי הם נופלים לך -

יגאל שמעון:

אז שהיועץ המשפטי יגיד מה נחליט.

רפאל בן מרדכי:

נאור לא שמעתי מה אמרת.

נאור שירי:

אני מסכים איתך ,אני בדעה לא פופולרית.

רפאל בן מרדכי:

אם אתה מסכים איתי אז שלום.

יגאל שמעון:

דרך אגב אני מסכים גם ,אני חושב -

נאור שירי:

כי אני חושב שכמו שאתם מציינים מפעם לפעם ,בטח
בהצעות לסדר ,בשנים האחרונות והמס הזה גרם
לעיריות להיכנס בנעלי משטרת ישראל בכל השמירה -

רפאל בן מרדכי:

זה נכון.

נאור שירי:

מה?

רפאל בן מרדכי:

אני א ומר זה נכון.

נאור שירי:

ובינתיים אני רואה בהצעות לסדר שלכם -
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רינה שבתאי:

סיפור של שנים.

נאור שירי:

מר חנוכה בא בתלונות למחלקת הביטחון ולמחזיק
התיק ,על הירידה בביטחון האישי של תושבי הוד
השרון ,על העלייה בפער ,לא משנה שהנתונים הצביעו
בדיוק אחרת ,אבל זה לא משהו שהוא -

יגאל שמעון:

נו אז למה צריך להוריד.

נאור שירי:

אני לא בעד.

יגאל שמעון:

גם אני חושב שזה -

משה חנוכה:

למה לא הכנתם תכנית ביטחון שנתיים?

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

חבר'ה צריך עכשיו החלטה נקודתית -

אתי ברייטברט:

כן ,אבל אנחנו נשנה עכשיו.

רפאל בן מרדכי:

כן ,לא מורידים את האגרה.

אתי ברייטברט:

לא ,לא ,אנחנו נקרא את ההצעה .אנחנו נקרא את
ההצעה האחרת.

נאור שירי:

אני אמרתי אני בעד אני חושב שהשירותים האלה
עולים כסף ובסוף זה ייפגע .בייחוד שאתה כל הזמן
מאשים את מחלקת הביטחון ,אתם רוצים ...את
הביטחון -

מ שה חנוכה:

 ...להתכנס בעירייה -

נאור שירי:

הכל הביטחון ,מנסים להאיר ,הביטחון .יש ברק,
הביטחון.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

אגב משה -

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה נו על זה אנחנו...

נאור שירי:

אני אשמח שתבהיר שנייה את הנקודה -

רפאל בן מרדכי:

תפסיקו כבר עם המריבות האיש יות.

נאור שירי:

הגדלת לעשות בריאיון שהענקת לתוכנית רדיו ,וזה
אני ככה הוגנבה לאוזניי השמועה .משה אחרי שהוא
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מצביע כמה פעמים נגד ביטול האגרה ,פתאום הוא
בעד ביטול האגרה .והגדיל לעשות ,ושאלה אותו -
משה חנוכה:

נחמה דואק.

נאור שירי:

נחמה דואק' ,מה אתה מציע לעשו ת כדי להתייעל '
נחש מה הוא אמר יגאל ,בואו נעבור לרכבים
היברדיים.

משה חנוכה:

לא ,נתתי את זה כדוגמא של מה שאתה אמרת שאתה
רוצה לעשות.

נאור שירי:

הוא מציע לעבור -

משה חנוכה:

לא ,לא ,לא -

נאור שירי:

שנייה ,המינימום שלך ,עוד לפני שעברת לכובע של
האנטי ,המינימום היה לפרגן ולומר שאומנם מחזיק
תיק הביטחון לא כזה מת עליו ,אבל עדיין הוא עשה
את הרכבים ההיברדיים ,ביקש לעבור לרכבים
היברדיים ,כן הציג תכנית התייעלות ,אז זה מילא.
עכשיו אני שואל אותך ,למה פתאום אתה בעד ביטול
האגרה?

משה חנוכה:

אני אגיד לך למה.

נאור שירי:

מה קרה?

משה חנוכה:

אני הייתי חבר מועצה בקדנציה הקודמת ,מספר 4
ברשימה .ובין החברות שלי במועצה בקדנציה
הקודמת לבין הקדנציה הנוכחית ,היה קמפיין
בחירות ,שבמסגרתו עמדתי מול הציבור והבטחתי
כמה דברים ,שאני אעשה כשאני אבחר ברשימה
עצמאית למועצה .כשאתה חלק מקבוצה ,יש לך
מחויבות לראש הקבוצה ,מספר  2בקבוצה ,כנרת
מספר  3בקבוצה ,אתה מקבל החלטות עם הקבוצה.
כמו שאתם עושים דברים .אני ברגע שאני עומד בראש
סיעה ,ואני התחייבתי לציבור למשהו ,אני עומד
מאחורי האמירות שלי .ולכן מתחילת הקדנציה
הנוכחית הצטרפתי לחברתי אביבה גוטרמן ,ודרש נו
את ביטול האגרה .לא חושב שאני צריך להצטער על
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זה -
עדי ברמוחה:

לא מתחילת הקדנציה...

יגאל שמעון:

אבל אני עוד פעם מבקש לשאול ,ואני שואל גם אותך,
אתה מחזיק תיק הביטחון .שום סייר לא ייפגע,
ביטחון לא ייפגע -

אמיר כוכבי:

מה זה קשור?

יגאל שמעון:

סיורים בלילה ,סליחה סיורים בלילה  24/7שסיירו
בכל מוסדות החינוך -

עדי ברמוחה:

לא יקטן תקציב הביטחון.

יגאל שמעון:

שלא תגידו לי אחר כך אין תקציב -

אמיר כוכבי:

א' אם נרצה נגיד ,ויכול להיות שנגיד ,כי יש משמעות
ואפשרות

יגאל שמעון:

אז אם אתה תגיד ,אני עושה לך הפגנות פה בחוץ ,אני
אעשה לכם פה -

אמיר כוכבי:

זה אחד .שתיים -

יגאל שמעון:

אני לא אוותר לכם.

אמיר כוכבי:

שתיים ,ציינו כבר ואמרנו כבר שכן ,ייתכן שתהיה
תקופה רזה יותר .משה חושב שאין לאן ל רזות יותר,
אני חושב שיש ,זה יהיה איפה שהוא באמצע.

אביבה גוטרמן:

יש ,יש ,תמיד יש.

אמי ר כוכבי:

יש תקציבים -

אביבה גוטרמן:

ויש התייעלות ,אפשר לעשות הרבה דברים.

רפאל בן מרדכי:

זה דגל ריק ,אם לא תגידו לי  0התייעלות זה סתם
מילים.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,זה לא סתם מילים.

אמיר כוכבי:

בסוף חברים יש נקודות זמן בחיים של הנהגה ,שצריך
לקבל החלטות שהם ...

יגאל שמעון:

אמיר ,אבל יש גם אחריות.

דובר:

בהתאם לדין.
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יגאל שמעון:

אתה צודק במה שאתה אומר ,אבל יש גם אחריות.
אחריות של כולם פה וגם שלך ,אתה כראש עיר זה
הביטחון של התושבים של הילדים של כל מה שיש לנו
בעיר הזו -

אמיר כוכבי:

אבל זה כבר אמרתי שזה לא ייפגע.

יגאל שמעון:

שמספיק שאני שומע -

אמיר כוכבי:

אז אני לא מבין למה אתה חוזר על זה  3פעמים.

יגאל שמעון:

מספיק שאני שומע שיש חשש לאיזה שהוא -

אמיר כוכבי:

שאל רפי בן מרדכי האם התקציבים -

יגאל שמעון:

ירידה קטנה בביטחון -

אמיר כוכבי:

שאל רפי בן מרדכי -

יגאל שמעון :

אני מצביע פה ,אני אומר לך אני לא מצביע פה בעד.

אמיר כוכבי:

בוא ,בוא ,יגאל אתה הצבעת בעד ביטול שמירות
בגנים והמעבר לסיירת רכובה.

משה חנוכה:

הוא שדרג את השמירה.

אמיר כוכבי:

אני לא בטוח.

יגאל שמעון:

כן ,נכון ,נכון.

אמיר כוכבי:

אני לא בטוח שזה שדרוג -

נ אור שירי:

איזה שדרוג?

משה חנוכה:

אז למה אתם לא מחזירים את השומרים? אתם כבר
שנתיים שם.

אמיר כוכבי:

באיזה עולם זה שדרוג?

משה חנוכה:

אז למה אתם לא מחזירים? אם זה כזה גרוע אתה
מחזיק תיק הביטחון שנתיים ,החלטה של רגע תשים
את השומרים שוב.

אמיר כוכבי:

אף אחד ל א אמר שזה גרוע ,אני אומר זה לא בהכרח -

משה חנוכה:

אז למה אתה משמיץ אותו.

אמיר כוכבי:

למה השמצתי?
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משה חנוכה:

אמרת אתה החלטת לבטל את הזה ,הוא אל החליט -

נאור שירי:

מה השמצה?

משה חנוכה:

אתה שדרגת -

נאור שירי:

הוא ציין עובדה.

משה חנוכה:

אתה שדרגת את מערך ה אבטחה של גני הילדים.

אמיר כוכבי:

משה ,אני לא מבין ,מה אם אומרים שהוא היה אחראי
על משהו ,זה אוטומטית השמצה? זה היה ציון עובדה.

משה חנוכה:

כי ההדבק והקשר הוא השמצתי.

אמיר כוכבי:

בוא ,בלי אישור זה.

נאור שירי:

בדיוק ,אתה מבין כמו שאתה על רן על מכון הטיהור.

משה חנוכה:

רק שאלתי אם הוא מכיר את המהנדס.

נאור שירי:

זו היא השמצה.

משה חנוכה:

לא.

נאור שירי:

זה בדיוק הפוך ,אתה מקבל מראה פה על ההתנהגות
שלך.

אמיר כוכבי:

יגאל יודע -

יגאל שמעון:

אני עדיין חושב להוריד  5מיליון - ₪

אמיר כוכבי:

יגאל יודע -

יגאל שמעון:

זה קטסטרופה לעיר ,מבחינת הביטחון.

עדי ברמוחה:

 6מיליון .₪

יגאל שמעון:

 6מיליון  ,₪זה יותר גרוע.

רפאל בן מרדכי:

או מבחינת הביטחון אם מורידים את זה -

יגאל שמעון:

נכון להיום

רפאל בן מרדכי:

או מבחינת הכלכלה אם משאירים את זה.

יגאל שמעון:

זה הזוי ,פשוט הזוי להוריד  6מיליון .₪

אמיר כוכבי:

חברים 12 ,מיליון  ₪בבסיס התקציב זה מה שהורדנו.
 3פעמים הפחתת ארנונה ,הטייס האוטומטי ,הפחתה
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חריגה כפי שמוגדרת על ידי משרד הפנים והאוצר -
משה חנוכה:

די ,די אמיר ,די.

אמיר כוכבי:

זה כסף בבסיס התקציב .אגרת השמירה והכחול לבן
של השנה .ועדיין אני חוזר ואומר ,שהדבר הזה
מבחינתי הוא החלטה נכונה למועצת העיר לקבל ,זה
הכול .אפשר להצביע?

אתי ברייטברט:

כן .אני רק אקרא את ה -

משה חנוכה:

חבל שזה לא בא במועד.

אמיר כוכבי:

קדימה אתי.

אתי ברייטברט:

אני אקרא את הצעת ההחלטה הנכונה יותר :מועצת
עיריית הוד השרון מחליטה להפסיק את חיוב אגרת
השמירה לתושבות ותושבי הוד השרון ,ולמחזיקי
הנכסים בעיר .מי בעד?

אמיר כוכבי:

ומה?

אתי ברייטברט:

ומחזיקי הנכסים בעיר ,כי יש -

עדי ברמוחה:

למה להפסיק ולא להאריך? היא כבר הופסקה.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה זה להפסיק .מה זה קיבוץ המילים הזה?

עדי ברמוחה:

למה להפסיק ולא לא להאריך? זה הופסק.

משה חנוכה:

אביבה תודה על זה שנלחמת על הנושא הזה במשך
שנתיים.

רפאל בן מרדכי:

אביבה חביבתי ...אביבה ומשה אני חולק עליכם.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

משה ,אני חושב שזו הצעה רעה.

נאור ש ירי:

אני מסכים איתך רפי.

רפאל בן מרדכי:

לבטל את האגרה ולא לבטל את השירותים ,אתה צריך
להגיד לי מאיפה יבוא הכסף.

משה חנוכה:

אתה צודק -

יגאל שמעון:

אני עדיין חושב -
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משה חנוכה:

אני לא צריך להגיד לך ,ראש העיר צריך להגיד לך את
זה.

יגאל שמעון:

אני לא יודע איך אתה נותן יד לזה .אתה יודע מה זה
להוריד עכשיו...

נאור שירי:

איך משה אמר ,אני חלק מקואליציה ,יש דברים שאני
יותר טוב בהם ,יש דברים שאני פחות טוב.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

לא נעים לי להגיד לכם ,נאור שירי אתה חלק מה -

נאור שירי:

הבעתי את דעתי באופן נחרץ

רפאל בן מרדכי:

דעתך ,אבל תצביע בהתאם לה.

יגאל שמעון:

אתם לא מבינים את המשמעות.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

המינימום שאתה יכול לעשות בתור חבר קואליציה,
זה להימנע ,המינימום.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

היה ראוי שתפרגן ,ולפרגן זה לא בושה.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

ילד אחד שייפגע טיפה -

רפאל בן מרדכי:

לא חבר'ה ,לא ככה .אתה יודע מה אני מאמין לו.

אתי ברייטברט:

טוב חברים יש הצעת החלטה ,בואו נתקדם .הצעת
ההחלטה היא :מועצת עיריית הוד השרון מאשרת את
הפסקת חיוב אגרת השמירה לתושבות ותושבי הוד
השרון ולמחזיקי הנכסים בע יר ,החל מחודש יוני
. 2020

עדי ברמוחה:

מצוין.

יגאל שמעון:

ותשמור על ביטחון התושבים כפי שהיה בעד.

אתי ברייטברט:

מי בעד ההצעה -

רפאל בן מרדכי:

אבל מה עם התקציב? בוא הנה תגיד לי...
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אתי ברייטברט:

מי בעד ההצעה סליחה? כולם?

אביבה גוטרמן:

כן.

רפאל בן מרדכי:

ל א.

אתי ברייטברט:

אז רגע נתחיל מי בעד? אמיר ,מאיר ,רן ,אביבה ,רינה,
יגאל כן? יגאל ,אלון ,יעל ,נאור -

נאור שירי:

פה אחד נו.

אתי ברייטברט:

לא ,לא.

רפאל בן מרדכי:

לא פה אחד.

אתי ברייטברט:

עדי ,ארנון ומשה .מי נגד? מי נמנע?

================================= ============
ביטול חיוב אגרת שמירה
הצבעה:
 13בעד :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,יגאל
שמעון ,אלון גלבוע ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,ארנון אברמוב ,משה חנוכה.
 1נמנע :רפי בן מרדכי
החלטה מס' : 159/20
מועצת עיריית הוד השרון מאשרת את הפסקת חיוב אגרת השמירה לתושבות ותושבי הוד השרון
ולמחזיקי הנכסים בעיר החל מחודש 6/2020

=============================================
ואני רוצה לנמק.
יגאל שמעון:
אתי ברייטברט:

רפי בן מרדכי.

עדי ברמוחה:

די יגאל. 22:15 ,

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה לכתוב משפט אחד ,לא שוכנעתי -

נדב דואני :

תחת מחאה.

רפאל בן מרדכי:

לא שוכנעתי ,אני מציע שתקשיב רגע אחד דואני ,אני
שמעתי אותך עכשיו תשמע אותי .אני לא שוכנעתי
מדברי ראש העיר שהאיתנות הכלכלית ,שהיא תנאי
למתן שירותים כללית בעיר לא תיפגע.

אמיר כ וכבי:

האיתנות הכלכלית היא לא חזות הכול ,המחויבות
שלנו לתושבות ולתושבים -

רפאל בן מרדכי:

אני לא יודע איך נותנים שירותים בלי כסף ,לא יודע.

אמיר כוכבי:

חברים 7 ,דקות הפסקה.
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*** הפסקה ***
אמיר כוכבי:

כה.

חזרנו לדיון ,אתי בבקשה.

העברות מסעיף לסעיף (עדכון מ ס'  – )5נספח .28

אתי ברייטברט:

חברים אנחנו ממשיכים את ישיבת המועצה ,ואנחנו
עוברים לסעיף הבא בסדר היום ,העברות מסעיף
לסעיף תקציב  2020על פי עדכון מספר  5לתקציב ,זה
מצורף לכם כנספח  . 28אני גם אפתח אותו על המסך.

נדב דואני:

משה שאלות כן.

עדי ברמוחה:

אני רו צה להתחיל ,גם לי יש שאלות.

נדב דואני:

לא צריך להציג ,יש להם כבר שאלות ,זה בסדר ,זה
מוכן.

יגאל שמעון:

אני יש לי רשימה גדולה.

עדי ברמוחה:

גם לי יש .גם לי יש.

נדב דואני:

למה לא הבאתם מרק?

עדי ברמוחה:

זה מאוד מקצועי צריך להיות.

בנימין זיני:

 ...אנחנו זיכ ינו ...השנה בגלל זה הקובץ הוא יחסית
גדול ,המטרה היא בעצם לנסות לשקף עד כמה שניתן
את עדכוני התקציב של  . 2020לבקשת חברי המועצה
גם חרגנו ,החלנו נוהל חדש בעצם פילחנו את הקובץ
לפי הכנסות ,בגלל זה יש לכם הסבר מ  1 -עד הסבר , 8
במטרה להראות שכל הכנסה שמגיעה ממשרד
ממ שלתי ,הולכת להוצאה ולא למקום אחר ,זה הוצאה
ספציפית שניתנה .אמרתי יש זה ,נידון בהרחבה גם
בוועדת כספים ,נשאלו שאלות ,גם שאלות מקדימות ,
קיבלו תשובות כולם.

אביבה גוטרמן:

כן ,זה כל כך מאוחר הגיעו התשובות שאני מודה שלא
הצלחתי אפילו לעיין בהם.

בנימין זיני:

לא י ודע ,אבל אני יודע שהיו עוד  2חברי מועצה
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שביקשו וקיבלו.
אביבה גוטרמן:

לא ,השאלות הם לא הוא לבד אני לבד ,זה שאלות
שלנו ,וקיבלנו את התשובות נורא מאוחר.

בנימין זיני:

טוב ...,אם יש שאלות.

עדי ברמוחה:

כן ,יש לי שאלות .יש לי כמה סעיפים שאני מבקשת
הסברים לגביהם  .אני נאלצתי בישיבת ועדת הכספים
לצאת ,וחלק מהדברים קיבלתי תשובות ,חלק לא ,ויש
לי פה כמה דברים שהם פחות ברורים לי .אני אגיד לך
איזה סעיף?

בנימין זיני:

כן ,כן.

עדי ברמוחה:

יש סעיף  77ויש סעיף  100שהם זהים ,אני מבקשת
לדעת מה זה .מה זה ההגדלה הזאתי ,מה זה תכ נית
העסקה הזאת.

בנימין זיני:

אני רק אציין שמשרד הרווחה ,אני חושב שגם העברנו
את זה כתשובה ,עשה תיקונים לגבי ההשתתפויות
שלו ,חלקם הוא ביטל חלקם הוא הגדיל .זה בעצם בא
לידי בי טוי בהסבר  . 7תכנית תעסוקה ,בעצם התחילו
פעילות חדשה של משרד הרווחה ,והשלמה של
התקציב העירוני.

עדי ברמוחה:

יש את זה פעמיים ,מה ההבדלים ביניהם.

בנימין זיני:

 77ו ? -

עדי ברמוחה:

. 100

יוליה מרקובסקי :אחד זה הכנסות ואחד זה הוצאות 77 ... .זה
ההכנסה -
עדי ברמוחה:

שהיא .₪ 89,000

יוליה מרקובסקי :כן ,ובשורה -
בנימין זיני:

זה ההוצאה.

יוליה מרקוב סקי 100 :זה המקביל של הכנסה
בנימין זיני:

אני מניח שהדפיסו לכם את זה בצבע ,אבל מה
שבכחול זה הכנסה ,ומה שצהוב -
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עדי ברמוחה:

מה זה? מה זה?

בנימין זיני:

אמרתי מקצועית אין לנו את הזה ,אבל זה תכנית
שתוקצבה על ידי משרד הרווחה לפעילות .אין לי פה
את ה -

עדי ברמוח ה:

מה? מישהו יודע להגיד מה?

בנימין זיני:

אנחנו נבדוק וניתן...

עדי ברמוחה:

אוקיי ,כי זה השתתפות של העירייה פה אני רואה.

בנימין זיני:

בכל תקציב ממשלתי יש מצ'ינג עירוני.

עדי ברמוחה:

בסדר ,אבל אני אשמח לדעת על מה זה ,כי אני לא
מכירה דבר כזה .יש פה גם בסעיף  , 106אז את זה אני
אקבל תשובה בהמשך?

בנימין זיני:

כן.

עדי ברמוחה:

אוקיי .סעיף  106יש פה הוצאות משנים קודמות,
הגדלה של  ,₪ 100,000עדכון תקציב לצורך מימון
הוצאות של שנים קודמות ,שמתקבלות במהלך השנה,
זה הסבר מאוד עמום לטעמי ,ואני אשמח לדעת מה -

בנימין זיני:

 ₪ 100,000הוצאות...

עדי ברמוחה:

כן ,מה זה?

יוליה מרקובסקי :במהלך השנה גם כשאנחנו סוגרים את שנת הכספים,
לעיתים לא כל ההוצאות אנחנו מקבלים אותם במועד
של סגירת השנה .ויש גם דברים שנמצאים בתהליכים
של הדיונים ובדיקות מול הספקים וסגירת חשבונות,
ולכן לעיתים יש חשבונות שמתקבלים בשנת כספים
לאחר מכן ,ואנחנו ל א שמים אותם בתקציב השוטף,
אלא מקבלים אותם בסעיף נפרד שנקרא הוצאות
משנים קודמות .אם את מעוניינת לקבל פירוט -
עדי ברמוחה:

 ₪ 100,000את מבינה זה נראה לי קצת עגול מידי ולא
מחולק לפי -

יוליה מרקובסקי :לא ,כל התקציב הוא מנוהל ב אלפי שקלים ,אנחנו לא
מקפידים בכוונת המכוון -
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נאור שירי:

לעגל.

יוליה מרקובסקי:

כן ,לעגל את זה לאלפי שקלים .את מעוניינת לקבל
פירוט ,אני בהחלט אעביר לך פירוט -

עדי ברמוחה:

אני אשמח כי אני אגיד לך מה ,הפירוט בין הסעיפים
הוא מאוד מאוד מדויק ,וכשמופ יע מספר כזה של
 ₪ 100,000כשמעבירים אותו ובמיוחד כשאת אומרת
חשבוניות ,אז בואי נשמע התפלגות .האם יש איזה
שהוא אגף שהוא לא מעביר חשבוניות בזמן ,זה משהו
שמצריך בדיקה.

יוליה מרקובסקי :אין בעיה  ,אני רושמת לעצמי.
עדי ברמוחה:

אוקיי .יש לי עוד 145 ,לשכת ראש העיר התקנה של
 ₪ 290,000בהתאם למשרה לא מאוישת ,מה זה? איזה
משרה לא מאוישת?

אמיר כוכבי:

יש לנו תקן של מזכירה שאנחנו לא מאיישים.

משה חנוכה:

כמו הצגה שביבי עשה עם איך קוראים לו ,יו"ר
הקואליציה .מה? הפתיע אותי בשאלה שלך .כל
הכבוד.

נאור שירי:

רק לכם יש את הזכות ל שאול שאלה ,אתה מחלק
ציונים לכולם -

עדי ברמוחה:

לא ,יש לי.

משה חנוכה:

לא ,זה היה בקטע יפה.

נאור שירי:

כל שאלה שמישהו שואל זה...

אביבה גוטרמן:

למה הוא אמר את זה בהומור.

משה חנוכה:

אהבתי את זה.

נאור שירי:

איך את מבינה מזה הומור אביבה?

עדי ברמוחה:

אפשר?

משה חנוכה:

יש לה חוש הומור בריא.

אביבה גוטרמן:

אני מביאה דברים משלך -

נאור שירי:

ממש ,ממש.

182

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

נדב דואני:

מה שנקרא העיקר שצחקת .זה מה שחשוב.

עדי ברמוחה:

יש פה סעיף  149ייעוץ משפטי השכר הקובע הקטנה
של  ,₪ 80,000בהתאם לצפי שנתי מעודכן ,מה ירד
שם?

בנימין זינ י:

כן ,חלק מהמשרות בלשכה המשפטית לא מאויש.
ואנחנו מניידים את זה לטובת ריטיינרים עד שיגיעו -

עדי ברמוחה:

חלק מהמשרות ב  ?₪ 80,000 -זה לא חלק מהמשרות,
זה אולי משרה אחת.

בנימין זיני:

לא למה? יש -

יוליה מרקובסקי:

אנחנו גם הקטנו בעדכון קודם.

משה חנוכה:

לוקחים מ משרדים חיצוניים במקום להעסיק.

יוליה מרקובסקי :זה העדכון הנוסף בסעיף הזה ,כיוון שהייתה תקופה,
גם כרגע ,המשנה ליועמ"ש זה משרה שלא מאוישת,
וגם הייתה תקופה ש -
אביבה גוטרמן:

אבל יש מכרז.

יוליה מרקובסקי:

יש מכרז ,אבל כרגע אין מישהו שמקבל שכר.

עדי ברמוחה:

שמק בל שכר של משנה.

יוליה מרקובסקי:

נכון ,וגם היה פרק זמן מאוד קצר שבין היועץ
המשפטי היוצא ליועץ המשפטי הנכנס -

בנימין זיני:

היו כמה חודשים ,היה איזה  4חודשים.

יוליה מרקובסקי :זה בעצם לא רק ה  ,₪ 80,000 -כי בעדכון הקודם אם
תזכרו...
עדי ברמוחה:

הייתה אז הורדה כן.

יוליה מרקובסקי:

הייתה הורדה משמעותית.

עדי ברמוחה:

סעיף - 150

רינה שבתאי:

זה השלמה להורדה.

עדי ברמוחה:

מאיר חלוואני ניקוי רחובות השכר הקובע ₪ 325,000
הקטנה?

יוליה מרקובסקי:

אז כאן אני רוצה גם להפנות את תשומת ליבך שיש
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הגדלה בסעיף חזות עיר כנגד ,כי זה  2מחלקות
שבעצם מבחינת הפעילות שלהם -
עדי ברמוחה:

כן ,אבל ההגדלה היא ב  ₪ 152,000 -וההקטנה היא
.₪ 325,000

אביבה גוטרמן:

יש פחות עובדים?

יוליה מרקובסקי :כן.
אביבה גוטרמן:

 ...וכל חזות העיר במה הורידו?

אמיר כוכבי:

לא צריך מכל דבר לעשות זה.

אביבה גוטרמן:

אנ י שואלת.

אמיר כוכבי:

יש סגן ראש אגף שפע שמהרגע שעזב לא מונה חדש
כהחלטה מודעת .בין היתר בגלל עניין תקציבי .היה
מנהל מחלקת תברואה שעזב ועד שהתמנה חדש.

אביבה גוטרמן:

אז זה זה ,זה עובדים.

אמיר כוכבי:

כן.

עדי ברמוחה:

אוקיי .תכף אני אגיע לדובדבן ,זה רק היה ד ברים -

משה חנוכה:

בינתיים השאלות מצוינות.

רפאל בן מרדכי:

 ...היידה.

עדי ברמוחה:

איך אני שמחה שאתה נותן לי ציונים.

משה חנוכה:

לא ,אני מפרגן לך.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,נו יאללה.

משה חנוכה:

אני שמח ש -

עדי ברמוחה:

לא תקשיבי הוא נותן לי -

נאור שירי:

מטעם י ו"ר ועדת האתיקה ועכשיו הוא יו"ר ועדת
פרסים.

עדי ברמוחה:

נאור עכשיו אני מתחילה איתך

נאור שירי:

מה עכשיו?

עדי ברמוחה:

איתך אני מתחילה .תקשיב יש פה הרבה מאוד
סעיפים שהם העברה לחברה לקידום החינוך ,שבסך
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הכול זה  ₪ 1,159,000שאנחנו מעבירים לחברה
לקידום החינוך .עכשיו אני אגיד לך ,אני ביקשתי
נתונים ,אני קיבלתי ,ראיתי שאת  2019סיימתם
בגירעון .מה הגירעון המצטבר היום של החברה? האם
אנחנו עיריית הוד השרון מכסה גירעונות לחברה
לקידום החינוך?
אביבה גוטרמן:

כן.

עדי ברמוחה:

אני שואלת את נאור.

אביבה גוטרמן:

חד משמעית.

ע די ברמוחה:

אבל אני שואלת אותו.

נאור שירי:

לא ,היא אמרה חד משמעית שאת שואלת אותי.

אביבה גוטרמן:

אני רואה.

עדי ברמוחה:

אז תענה ,אני אשמח לדעת.

נאור שירי:

בשנים ,וגם ציינתי את זה בתשובות שביקשתם
בהבהרות .בשנים  2015עד  2020כל שנה הסתיימה
בגירעון ,בסדר? זה כתוצאה מתקצוב פחות או יותר
לקוי של פעילויות החברה באופן כללי.

עדי ברמוחה:

מה זה תקצוב לקוי?

נאור שירי:

תקצוב לקוי זה שמתקצבים משהו בחסר.

עדי ברמוחה:

ועד היום אף אחד לא דיבר על זה?

נאור שירי:

לא ,דיברו על זה -

עדי ברמוחה:

ולא...

נאור שירי:

דיברו על זה .

עדי ברמוחה:

אז?

נאור שירי:

יושב לידך יו"ר החברה לשעבר ,יכול להתייחס
לתקצוב בחסר -

עדי ברמוחה:

עזוב ,אבל אני שאלתי אותך ,אתה יו"ר החברה.

נאור שירי:

של כל מיני פרויקטים.

עדי ברמוחה:

תראה אני אגיד לך משהו שצורם לי באמת ,כדורגל .נו
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מה לעשות - ₪ 461,000
א ביבה גוטרמן:

רק זה צורם?

עדי ברמוחה:

תסביר לי על מה זה .תגיד לי על מה זה.

משה חנוכה:

אני מת על ההצגה הזו.

עדי ברמוחה:

למה הצגה?

משה חנוכה:

אתם כל היום מדברים ,פתאום באתם לישיבה -

עדי ברמוחה:

לא -

משה חנוכה:

זה צורם לי.

עדי ברמוחה:

מותר לי לשאול.

משה ח נוכה:

בבקשה ,אני נהנה.

עדי ברמוחה:

נכון? אני מותר -

משה חנוכה:

אמרתי שכן.

נאור שירי:

אני ממש מוכן -

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

ממש לא.

אביבה גוטרמן:

את חוסכת לנו.

נאור שירי:

אתה מזלזל בשאלות -

אביבה גוטרמן:

להיפך היא חוסכת לנו.

נאור שירי:

אני אומר ברצינו ת.

אמיר כוכבי:

השעה כמעט  23:00בלילה ,תושבות ותושבי העיר
צופים בנו -

עדי ברמוחה:

לא בטוחה.

משה חנוכה:

כל העיניים נשואות לחדר הזה.

עדי ברמוחה:

אני לא בטוחה ,לא בטוחה.

משה חנוכה:

 ...הפעם והעיניים שלהם לכאן.

אמיר כוכבי:

אז אני מציע שכולם יתרעננו טיפה

נ אור שירי:

אני אסביר ,הכדורגל מתנהל ,מחלקת הכדורגל זה
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ליגה בבית ספר .בית הספר באופן כללי אמור...
פעילות ...בשום שנה זה לא קרה .וצריך לאפס את
העסק הזה .זה לא שהעירייה לא משקיעה בחוגים
אחרים או בפעילויות אחרות של ילדות וילדי העיר,
אלא בכדורגל במשך כל השנים מל בד פעם אחת ב -
 2018שהייתה העברה ,שלא הייתה העברה ,הייתה
החלטה או הצעה להחלטה להעביר ,₪ 250,000
שבוצעה רק ב - 2019 -
אביבה גוטרמן:

שהייתה התנגדות גדולה מאוד ,והיה אמור להיות חד
פעמי הדבר הזה.

נאור שירי:

מה זה חד פעמי הדבר הזה?

אביבה גוטרמן:

חד פעמי ,אנחנו לא הסכמנו.

נאור שירי:

אז אני מוחה על מה שאת אומרת.

אביבה גוטרמן:

אתה מוחה?

נאור שירי:

כן ,זכותי.

אביבה גוטרמן:

אני אומרת לך מה שהיה ,אתה לא היית.

נאור שירי:

מה הקשר? אני חושב שלהשקיע כסף בילדי העיר זה
מעולה.

אביבה גוטרמן:

מה זה אתה חושב? חברה -

נאור שי רי:

מותר לי לחשוב אביבה.

אביבה גוטרמן:

חברת מוסדות -

נאור שירי:

מותר לי לחשוב.

אביבה גוטרמן:

היא מלכ"ר ,תקשיב ותקשיב לי טוב.

נאור שירי:

נו אז מה ,מה קשור לזה?

אביבה גוטרמן:

היא מלכ"ר ,מלכ"ר לא יכול להיות בגירעונות נקודה.
כל פעילות שהחברה הזו עושה -

נאו ר שירי:

אביבה יש לי חדשות בשבילך -

אביבה גוטרמן:

החברה הזו צריכה -

נאור שירי:

החברה הזו גירעונית -
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אביבה גוטרמן:

הכנסות מול הוצאות ,אתם מקבלים על הדברים
האלה -

נאור שירי:

אני מסכים לגמרי.

אביבה גוטרמן:

רגע -

נאור שירי:

את צודקת לגמרי.

אביבה גוטרמן:

כי אתם מ קבלים עבור התפעול ,אתם מקבלים כסף על
זה.

נאור שירי:

ממש לא מקבלים כסף עבור התפעול של בית הספר -

עדי ברמוחה:

אז בגלל זה אני שאלתי -

אביבה גוטרמן:

אז רע מאוד ,למה אתם לוקחים את זה?

נאור שירי:

אז אני מסביר.

אביבה גוטרמן:

אתם לא צריכים לקחת את זה.

נאור שיר י:

את שואלת שאלה ,את יוצאת מאיזה אקסיומה
מסוימת -

משה חנוכה:

אז תוציאו את זה החוצה.

אביבה גוטרמן:

אז תוציאו את זה החוצה ,למה אתם לוקחים?

נאור שירי:

שוב ,תוציאו את זה -

אביבה גוטרמן:

למה?

נאור שירי:

שנייה ,קודם כל לא אני הכנסתי את זה פנימה ,בסדר?

אביבה גוטרמן:

אנחנו יודעים שלא אתה.

נאור שירי:

אם את יודעת הכול ,אז בואי את פשוט תעני ,תשאלי,
תעני לעצמך -

אביבה גוטרמן:

בסדר ,אנחנו יודעים שזה לא אתה.

נאור שירי:

אז אל תזלזלי ותגידי בסדר.

אביבה גוטרמן:

אז אל תמשיך לעשות את השטויות האלה.

נאור שירי:

את עושה כ ל ישיבה הזו שטויות ,אף אחד...

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,זה השטויות ,להמשיך להחזיק את הכדורגל
שהוא גירעוני אצלך -
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נאור שירי:

זה לא קשור -

אביבה גוטרמן:

זה לא נכון.

נאור שירי:

זה לא אצלי.

אביבה גוטרמן:

זה אצלך ,אתה יו"ר דירקטוריון החברה הזו?

נאור שירי:

זה לא אצלי ,זה חברה.

עדי ברמוחה:

אביבה ,לפי העברות מסעיף לסעיף זה לא רק
הכדורגל.

אביבה גוטרמן:

מי אמר כדורגל ,כל הסעיפים שם.

עדי ברמוחה:

אני את מכירה את הגישה שלי ,אז בואי אני מדברת
ככה ,קונסרבטוריו ן -

אביבה גוטרמן:

נכון.

עדי ברמוחה:

פרויקט רום לי ,תרבות יה ודית ,השלמת פעילות של
החממות -

נאור שירי:

החברה היא חברה תפעולית שמפעילה פרויקטים
שהעירייה בערבות השנים וההנהלה הנוכחית בוחרת
לתקצב ,זה הכול .פעם שבוחרת העירייה להעביר
ובחרה העירייה להעביר את הכדורגל ואת
הקונסרבטוריו ן במעונות יום ,ובחרה לא לתקצב את
זה בהת אם ,ככה נוצרים גירעונות זה הכול .אני לא
מבין מה בכלל השאלה.

אביבה גוטרמן:

זו לא התשובה.

אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת?

נאור שירי:

תשובה בעיניי.

אביבה גוטרמן:

זו ממש לא תשובה.

נאור שירי:

אוקיי ,זה לא תשובה בעיניך.

אביבה גוטרמן:

אני אגיד לך מה ,אין דבר כזה.

נאור שירי:

יש דבר כזה.

אביבה גוטרמן:

אתה דירקטור בחברה ויו"ר הדירקטוריון ,אתה לא
מקבל פעילות שלא מקבל עליה כסף.
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נאור שירי:

לכן אני מבקש את העברות הכספיות האלה.

אביבה גוטרמן:

אז אל תגיד לי ,מה לעשות פעם מעבירים לא
מעבירים ,לא מעבירים תעיף את זה.

נאור שירי:

לכן אני מבקש את התוספת אביבה.

אביבה גוטרמן:

אני יודעת מה הוא מתאר -

נאור שירי:

לא ,את לא ,את לא מקשיבה.

אביבה גוטרמן:

אני לא באה אליו בטענה .לא ,לא ,תקשיב אני רוצה
להגיד לך משהו.

נאור שירי:

לא ,את לא מקשיבה.

אביבה גוטרמן:

רגע תן לי שנייה משהו להג יד.

נאור שירי:

אבל את לא מקשיבה .לא ,אני לא אתן לך.

אביבה גוטרמן:

אני כבר במרץ -

נאור שירי:

את אומרת אל תיתן -

אביבה גוטרמן:

ממרץ -

נאור שירי:

לחברה לעבוד בגירעון.

אביבה גוטרמן:

בהחלט.

נאור שירי:

אוקיי .בהעברות הכספיות ומה שנספח י"ז הזה,
עשינו פה יחד ע ם מחלקת הכספים -

עדי ברמוחה:

אביבה ,מתפרצת לדברים שלי.

נאור שירי:

על מנת להשוות ולהתאים את התקצוב לפעילות .אני
עושה בדיוק את מה שאת אומרת ,ואת עדיין באה ולא
יודע מה.

אביבה גוטרמן:

למה הייתם צריכים כסף לכדורגל כזה סכום?

עדי ברמוחה:

זה מה שביקשתי עכשיו לד עת

אביבה גוטרמן:

על מה?

נאור שירי:

זה הפעילות אביבה.

אביבה גוטרמן:

איזה פעילות?

נאור שירי:

זה הפעילות -
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אביבה גוטרמן:

תקופת קורונה ,איזה פעילות.

נאור שירי:

שנייה ,קודם כל תקופת קורונה -

אביבה גוטרמן:

העובדים בחל"ת איזה פעילות?

נאור שירי:

את רוצה לתת ל י שנייה לענות?

אביבה גוטרמן:

כן.

נאור שירי:

או שאת רוצה רק לדבר? אז הייתה פעילות בשנת
 , 2020היא הייתה פעילות מצומצמת ,אבל הייתה
פעילות .קיבלתם את מאזן הבוחן ,קיבלתם את
הכספים ששולמו והמשכורות ששולמו בבית ספר
לכדורגל והליגה בזמן הקורונה ,קיבלתם כל מה
שתרצו .

משה חנוכה:

לא ,את המשכורת לא קיבלנו

נאור שירי:

קיבלתם -

אביבה גוטרמן:

המשכורות לא קיבלנו.

משה חנוכה:

משכורות לא הסכמתם.

נאור שירי:

את המשכורות אתם קיבלתם בלג הראשון ,אל תגידו
לא קיבלתם.

משה חנוכה:

לא קיבלנו.

נאור שירי:

זה שלא קיבלתם ...זה משהו אחר .במרץ -

משה חנוכה:

אבל עכשיו לא קיבלנו.

נאור שירי:

בכפוף להעברה ,את תגיד לא קיבלתם שוב .בכפוף
להעברה קיבלתם את המשכורות של...

משה חנוכה:

המנכ"ל הפנה אותנו לחברה.

נאור שירי:

אז מעולה.

משה חנוכה:

אז לא קיבלנו.

נאור שירי:

תגיש בקשה לזה ואני אשתף אתכם ,אנ י לא מסתיר
כלום.

משה חנוכה:

לא קיבלנו .אתם שיחקתם משחק.
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עדי ברמוחה:

תגיד לי...

יעל עבוד ברזילי:

התווספו חוגים התווספו...

עדי ברמוחה:

 ...לא היה בשנים קודמות?

נאור שירי:

מה זה לא היה?

עדי ברמוחה:

לא היה הכדורגל גירעוני?

נאור שירי:

ברור שהיה גירעוני.

עדי ברמוחה:

אז פתאום אנחנו מעבירים עכשיו כסף?

נאור שירי:

לא ,מה זה פתאום? אני אומר זו הפעילות ,אנחנו
הוספנו גם הרבה -

עדי ברמוחה:

אם ימשך הגירעון שנה אחרי שנה אחרי שנה -

נאור שירי:

נכון.

אביבה גוטרמן:

אתה אומר לי שהפעילות הזאתי בעצם משכורות.

נאור שירי:

לא ,הפעילות הזו היא פעילות.

אביבה גוטרמן:

מי שקיבל פעילות -

נאור שירי:

יש משכורות -

אביבה גוטרמן:

מי שקיבל פעילות משלם על זה? הילדים האלה
משלמים?

נאור שירי:

ברור שהם משלמים.

אביבה גוטרמן:

גביתם?

נאור שירי:

אבל אני מסביר לך בית הספר לכדורגל -

אביבה גוט רמן:

אני שואלת אותך ,אתה הרבה שנים בכדורגל -

אלון גלבוע:

בכדורעף.

אביבה גוטרמן:

זה אמור להיות גירעוני?

אלון גלבוע:

מ  2008 -מעולם לא היה גירעון ויש לנו תמיד -

נאור שירי:

כמה העמותה
מהעירייה?

מ 2008 -

אלון גלבוע:

אפשר לראות -
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עדי ברמוחה:

באחו זים.

נאור שירי:

 ₪ 900,000 ,₪ 800,000מיליון  ₪שנתי?

עדי ברמוחה:

רגע באחוזים בהשוואה לתקציב כמה זה?

נאור שירי:

שנייה ,שנייה ,רגע שנייה ,עדי במקרה אני שיחקתי 7
שנים כדורעף ,לא רק שהילדים משלמים הרבה יותר
בכדורעף ,כנ"ל בבתי הספר ,כנ"ל ...כנ"ל מוסינזון,
העי רייה נתנה לדעתי בין המיליון  ,₪ 800,000 ₪תקנו
אותי אם אני טועה כל שנה לכדורעף.

נדב דואני:

לא מיליון .₪

אביבה גוטרמן:

נכון ,לא נכון?

אלון גלבוע:

אתה טועה.

נאור שירי:

אוקיי ,תמיכות לעמותה.

אלון גלבוע:

אתה טועה.

נאור שירי:

במה?

אלון גלבוע:

כל המשחקים. ..

נאור שירי:

 ₪ 800,000השנה? השנה ?₪ 700,000 .₪ 800,000
בשנה שעברה כמה? בוא תגיד .אבל מה זה משנה.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

זה לא שאתה מציג את זה כאילו -

אביבה גוטרמן:

אבל זה מאוזן .עדיין יש לך את הזכות שאתה מקבל -

נאור שירי:

אבל הכדורגל לא קיבל אף שנה כס ף .מה זה מאוזן?

אביבה גוטרמן:

אז למה אתה מחזיק את זה? נאור למה אתה מחזיק
את הפעילות הזו?

נאור שירי:

זה דיון אחר .תבוא העירייה תגיד אדוני הנכבד או
חברה נכבדה לא מעוניינים שאתם תעשו את
הכדורגל...

אביבה גוטרמן:

נאור ,אני דירקטורית בחברה הכלכלית ,יוכי גם כן
נמצאת שם .אין פעילות שאנחנו נעשה אותה ,לא
מאפשרים אותה אם היא גירעונית נקודה.
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נאור שירי:

אני מסכים איתך -

אביבה גוטרמן:

אנחנו לא מאשרים אותה.

נאור שירי:

אני מסכים איתך.

אביבה גוטרמן:

עכשיו אנחנו עובדים עם העירייה -

נאור שירי:

ולכן -

אביבה גוטרמן:

העירי יה נותנת פרויקטים ,אם אנחנו לא מרוויחים
מזה ,לא נעשה את זה.

נאור שירי:

אני מסכים איתך.

אביבה גוטרמן:

למה אתה עושה?

נאור שירי:

אבל את לא מקשיבה למה שאני אומר.

אמיר כוכבי:

התמיכה ישירה לכדורעף השנה בלי הכיתות והחוגים
הנוספים שמוסיפים עוד ומאות אלפי שקלים ובלי
התמיכה העקיפה של המגרשים ,ישירה כסף בכיס
.₪ 712,000

עדי ברמוחה:

נו מה אתה אומר ,אז איך יהיה גירעון?

נאור שירי:

 ₪ 712,000השנה ואני יודע שבשנים קודמות היה
יותר .אבל אביבה אני חייב -

עדי ברמוחה:

תראה את זה בהשוואה לתקציב -

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אב ל זה תמיכה מה שאתם מדברים .לא הבנתי מה
קורה פה.

אלון גלבוע:

 ...ובהתאם להצלחה בקבוצה -

עדי ברמוחה:

אני אגיד לך איפה הבעיה ,ממה שאני שומעת -

(מדברים יחד)
נאור שירי:

ילדי העיר בכדורגל לא קיבלו כספים ,לא קיבלו.

עדי ברמוחה:

אני חייב להגיד לך משהו -

נאור שירי :

הסתמכו על בית הספר לכדורגל שיאזן את הליגה,
אמה מה זה לא קרה בשום שנה .ולכן השנה במרץ
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ישבנו כדי לאזן את הפעילות הזו .על מנת לאזן את
הפעילות הזו ,ולהשקיע בילדי העיר ,לכן נוצר ההסכם
הזה .אז עכשיו אני לא מבין מה השאלה .את מתלוננת
שבמשך השנים לא תוקצבה כראוי ,עכשיו מתקצבים
כראוי ,אז זו בעיה.
עדי ברמוחה:

רגע ,אני רוצה לשאול רגע משהו -

אביבה גוטרמן:

לא ,אני לא רוצה לתקצב את זה ככה.

עדי ברמוחה:

אביבה ,אביבה ,תני לי זה הזמן שלי.

אביבה גוטרמן:

היא לא צריכה להיות דרך חברה -

עדי ברמוחה:

אביבה -

אביבה גוטרמן:

שגם צ ריך -

נאור שירי:

לא משנה איפה -

אביבה גוטרמן:

שתהיה עמותת כדורגל ,זה היה פעם.

נאור שירי:

לא משנה איפה היא תהיה -

אביבה גוטרמן:

קיבלו תקציב מסוים של עמותה ,והם ממה שהם גבו -

עדי ברמוחה:

אביבה ,תני לי רגע.

אביבה גוטרמן:

החזיקו את עצמם .למה צריכים לממן יותר עבור גם
ההתקשרות דרככם ,למה?

נאור שירי:

אבל זה לא משנה ,עדיין -

אביבה גוטרמן:

זה לא נכון .עכשיו בוא ,בוא ,נלך למשהו עקרוני -

עדי ברמוחה:

אביבה ,רגע אבל זה הזמן שלי -

אביבה גוטרמן:

שנייה ,במרץ -

עדי ברמוחה:

אני שואלת.

אביבה גוטרמן:

במרץ אני ביקשתי ודיברנ ו הייתה החלטה לקיים
ועדה ,שנייה רגע עדי ,זה קשור ,זה קשור .אני
אסתום -

עדי ברמוחה:

כרגע את שותקת.

אביבה גוטרמן:

היה במרץ ,דיברנו -
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נאור שירי:

רגע אביבה ,אנחנו תיאמנו את השאלות?

אביבה גוטרמן:

לא.

נאור שירי:

או שלא תיאמנו שאלות.

אביבה גוטרמן:

במרץ החלטנו -

משה חנוכה:

מי אביבה ואתה?

אביבה גוטרמן:

ממרץ -

נאור שירי:

לא ,כי אתה צוחק על עדי.

עדי ברמוחה:

לא ,הוא אומר שאני ואתה תיאמנו.

משה חנוכה:

אתה ועדי תיאמתם.

נאור שירי:

בסדר ,אתה ואביבה תיאמתם ללא ספק.

אביבה גוטרמן:

רגע חבר'ה ,נאור אנחנו -

(מדברים יחד)
אב יבה גוטרמן:

ישבנו במרץ ודיברנו שמקימים ועדה ,מביאים חברה
או משרד שבוחן בגלל כל הדברים האלה ,שעכשיו
אנחנו מעלים על ניהול כושל ,ולאו דווקא מדובר
עכשיו עליכם.

נאור שירי:

אני מוחה על הניהול הכושל.

אביבה גוטרמן:

לא .אני מדברת על העבר.

נאור שירי:

אני מוחה גם בשמם של העבר.

אביבה גוטרמן:

אתה יכול לרצות למחות .בקיצור דיברנו על ניהול
כושל ,דיברנו על גירעון גדול מאוד של מיליונים,
ואמרנו ,אני טענתי את זה דרך אגב שנים ,זה לא
כאילו היום או מהקדנציה הזאת .וכל מי שמכיר אותי
פה מהוותיקים יודע שעל חברת מוסדות תמיד
דיברתי  ,ומי שהיה שם ,ומי שהיה יו"ר הדירקטוריון
וכו.

עדי ברמוחה:

אביבה ,לפחות תגידי דיברנו.

אביבה גוטרמן:

דיברנו ,נכון גם היא שותפה לזה נכון .דיברנו.

עדי ברמוחה:

לא ,משה אומר שאני פתאום מדברת -
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אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,עדי דיברה .ודיברנו והיה לנו הרבה הרבה
טענות -

עדי ברמוחה:

נכון.

אביבה גוטרמן:

ולא כולם היו שותפים ,פחדו לדבר .בקיצור מה שאני
רוצה להגיד -

עדי ברמוחה:

הנה זה שלצדי.

אביבה גוטרמן:

מה שאני רוצה להגיד ,ועד היום אין -

נאור שירי:

מה רשום לך שם שאת רוצה להגיד?

אביבה גוטרמן:

לא ,אני מדברת ,תקשיב טוב אני לא -

נאור שירי:

נו דברי ,בסדר הכול טוב.

אביבה גוטרמן:

עד היום אין .עכשיו תראה -

נאור שירי:

מה אין? יש.

אביבה גוטרמן:

אין שום -

נאור שירי:

יש.

אביבה גוטרמן:

איפה ביקורת? איפה היא?

נאור שירי:

יוליה.

אביבה גוטרמן:

הי יוליה ,מה יוליה ,מה?

נאור שירי:

את רו צה להקשיב?

אביבה גוטרמן:

מי נתן עכשיו אין כלום .עכשיו מה אמורה לעשות
הביקורת הזאת?

נאור שירי:

אבל את יודעת הכול ,אני כאילו מיותר.

אביבה גוטרמן:

אני רוצה להזכיר לכם ,לא ,לא ,להזכיר גם פה
לחברים .אמרנו ככה :לאור ההתנהלות לאור מה
שאנחנו מכירים וכו' ,צריכים לבדוק שם כמה דברים.
התנהלות העבר ,התנהלות היום וכו' .ואז לבדוק ככה -

נאור שירי:

לא ,זה לא מה שהיה.

אביבה גוטרמן:

אל תגיד לי לא ,די כבר.

נאור שירי:

למה אני לא יכול להגיד לך לא?
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אביבה גוטרמן:

אנחנו נעלה שמה ,יש המון סוגיות ,המון בעיות ,יש
דו"ח ביקורת חמו ר ביותר על הדבר הזה ,די כבר.
אמרנו נבדוק אילו פעיליות כדאי להמשיך שם ,אילו
פעילויות לא שם .אם בכלל איך לעבוד עם החברה,
באיזו צורה ,האם להמשיך לעבוד איתם -

עדי ברמוחה:

אני רוצה להמשיך אותך ,אביבה אל תסכמי -

אביבה גוטרמן:

אפילו השתמשנו אולי לסגור את החברה .ו אני
מזכירה פה לאמיר ,היה לנו בזום ישיבה להעביר לכם
כספים ,ולא הסכמתי ,לא הסכמנו .ואז בישיבה
אמרתי לו' :תשמע ,על מה אנחנו מעבירים עכשיו? אני
לא רוצה לכסות חובות של העבר ,אנחנו בביקורת
צריכים לבדוק' ,אמר' :אני לא מכסה ,אבל תראו
אנחנו חייבים לשלם עכשיו חובות  ,בגלל הקורונה' -

נאור שירי:

זה לא חובות.

רן יקיר:

זה היה משכורות.

אביבה גוטרמן:

עבור משכורות סליחה .גם לא לשנה שלמה ,לתקופה
מסוימת.

נאור שירי:

לחודש.

אביבה גוטרמן:

לחודש זה היה.

נדב דואני:

שנה.

נאור שירי:

חודש.

אביבה גוטרמן:

חודש זה היה ,הסכמתי .הת נאי היה שאנחנו הולכים
לבדוק את כל העסק הזה .לא לתת כל הזמן כספים
כדי לכסות את החובות האלה.

אמיר כוכבי:

אבל את אומרת את זה -

אביבה גוטרמן:

זאת לא המטרה ,עכשיו את יכולה להמשיך.

אמיר כוכבי:

לא ,לא שנייה ,את אומרת את זה אבל כאילו לא
התחלתם את התהליך -

אביבה גוטרמן:

לא.

אמיר כוכבי:

שנייה ,וכאילו לא היה שלב שפסלתם את כל החברות
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שהציעו -
אביבה גוטרמן:

לא הכול ,בוא ,בוא ,תראה ,אתה ראש עיר ,התירוצים
שלך זה לא מתאים לראש עיר .באו אמרו לי :יש לנו
חברה .אמרתי' :סליחה ,אני לא רוצה חברה מטעם,
אני רוצה עצמאית'.

משה חנו כה:

כל הכבוד.

אביבה גוטרמן:

ואמרו לי' :אוקיי ,מחפשים' -

אמיר כוכבי:

מישהו צריך לשלם לה ,מה זה חברה מטעם?

אביבה גוטרמן:

אל תגיד לי .יפה ,ואז פנה בני אמרתי לו' :אוקיי' ,אז
הוא אמר לי' :אני מחפש '.ואז הוא אמר' :חבר'ה
המחיר של פה מאוד יקר '.אמרתי' :אני לא רו צה
להוציא כל כך הרבה כסף ,אין שום בעיה תחזרו למה
שצריך שעומדים בסכום'.

בנימין זיני:

זה חלק מהעיכוב בתהליך

אביבה גוטרמן:

וזה לא קרה .כמה עיכוב היה? די תפסיקו.

אמיר כוכבי:

הם עובדים.

בנימין זיני:

הם עובדים.

אביבה גוטרמן:

מה זה עובדים? עם מי הוא נפגש? עם הוא מדבר? אני
בוועדה הזאת?

בנימין זיני:

גם ,גם.

אביבה גוטרמן:

למה אני לא יודעת? אני רוצה לעשות שאלות ,אני
רוצה לדעת ,זה יפה שהוא עובד .מי התחיל? מה
התחיל?

אמיר כוכבי:

אבל רגע.

אביבה גוטרמן:

לא ,זה מרגיז אותי ,כי אני אמורה לדעת מזה.

נאור שירי:

את לא נ ותנת לאנשים לענות.

אמיר כוכבי:

אביבה -

אביבה גוטרמן:

למה אני לא יודעת שהם התחילו לעבוד.

אמיר כוכבי:

אביבה -
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אביבה גוטרמן:

נדב ,אל תגיד ככה -

נדב דואני:

תן לה לדבר ,מה את רוצה?

אביבה גוטרמן:

 ...ואם אומרים שעובדת החברה הזאת ,אני אמורה
לדעת מזה.

נאור שירי :

אביבה רגע -

משה חנוכה:

אני מוחה בשם אביבה שהיא לא ידעה מזה.

אמיר כוכבי:

אביבה -

משה חנוכה:

רק אני רוצה ,כולם כאן מוחים כל היום ,גם אני
מוחה.

אמיר כוכבי:

אביבה ,אפשר שהגזבר רגע יסביר? זה שלב התחלתי,
תסביר.

משה חנוכה:

התחלתי אחרי  7חודשים.

אמיר כוכבי:

לא ,של החברה.

בנימין זיני:

לא רגע ,קודם כל להזכירכם ההעברה הייתה באפריל,
למיטב זכרוני התכנסנו אצל ראש העיר בתחילת מאי,
סוכמו הדברים שם ,משם יצאנו עם מטלה ,אני עשיתי
מטלות והלכתי ועשיתי בדיקה ,לא חברות שאנחנו
עובדים איתם היום ,למרות שחברות שאנחנו עובדים
א ותם הם חברות מכובדות גדולות במשק -

נאור שירי:

ולא מטעמנו.

בנימין זיני:

והם לא מטעם אף אחד ,הם מטעם עצמם ,והם לא
יעשו ,זה חברת  BDOנחשבת לחברה מאוד מובילה
בארץ בתחום הזה.

משה חנוכה:

אני גם מבקר חוץ של החברה ,איך אתה מביא אותה
לעשות את הביקורת? היא עובדת ע ם החברה.

בנימין זיני:

קודם כל החברה יש לה כל מיני זרועות -

משה חנוכה:

לא BDO ,עובדת עם חברת מוסדות חינוך ,אז מה
אתה רוצה שהם יגידו לסגור את חברת מוסדות
חינוך?
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בנימין זיני:

קודם כל הבדיקה לא זה.

משה חנוכה:

היא ועדת הביקורת שלך.

בנימין זיני:

משה ,זה נבדק ואין ניגוד עניינים.

משה חנוכה:

זה שהסוכנות משלמת זה בסדר ,אבל היא ועדת
הביקורת שלך.

נאור שירי:

לא ,אבל היא משלמת לכלל קרנות החברות.

רפאל בן מרדכי:

 BDOזו חברה מאוד מכובדת ,אבל היא עוסקת ב -

בנימין זיני:

זה נבדק ועלה גם בשיח מול החברה ,ואין ניגוד
ענייני ם.

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

זה נבדק.

בנימין זיני:

רגע אביבה ,למה את רצה ,אז את ההצעה עם חברות
אחרות על  ₪ 124לטעמי גבוה מידי ,חזרתי ואמרו לי
תחזור לחברות 2 ,חברות שאנחנו עובדים איתם.
 BDOיש לה זרוע שהיא יודעת לתפעל ולבחון את
הדברים האלה ,וכשתמהיל הבדיקה -

רפאל בן מרדכי:

הם מגדירים בדיוק מה העבודה.

בנימין זיני:

כשההליך הזה יסתיים ,גם אני מסיבות אישיות שלי
עיכבתי ,שלא היו תלויות בי ,יצא אליהם הזמנת
עבודה לפני כשבועיים ,רק ההזמנה .הם שלחו בשבוע
שעבר רשימת שאלות ,יוליה מופקדת על ההחלטה
הזאתי .יש חלק מהשאלות שאנחנו קודם כל העברנו
לחברה לקידום כבר שיחזירו לנו תשובה -

אמיר כוכבי:

בסיס ,זה לפני שאתם אוכלים להם את הראש.

בנימין זיני:

בדיוק ,יהיו מפגשים -

אמיר כוכבי:

הם צריכים לעשות עבודת הכנה.

בנימין זיני:

גם לבוא מוכנים .יהיו מפגשים מיוליה ,אני ,החברה,
מנכ"ל העי רייה ,יו"ר הדירקטוריון ,אתך ,עם ראש
העיר ,כדי שכל אחד יביע את דעתו ויגיד -
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אמיר כוכבי:

זה לא קשור.

אביבה גוטרמן:

נכון ,יש שאלות ,יש דברים שצריך לבדוק

עדי ברמוחה:

אני רוצה גם -

אביבה גוטרמן:

אנחנו רוצים להגיד.

עדי ברמוחה:

אני גם רוצה להיות שם.

נאור שירי:

את מוזמנת.

בנימין זיני:

מי שיחליט תעדכנו אותי ,שמי שרוצה שנדע לחבר
ביניכם .שוב ,אנחנו בהתחלה של התהליך ,זה לא
שהסתרנו ולא כלום ,ואני מניח שתוך חודשיים או
שלוש יהיה איזה שהם ממצאים שאפשר לדבר עליהם.
ויש גם בדיקה ,אני חוזר ,לפחות זה מה שאנחנו
יוצאים מהישיב ה ,האם אנחנו אמורים לעבוד עם
חברת סוכנות ,האם חברה עירונית ,האם מלכ"ר,
האם עוסק ,מה קורה ברשויות אחרות ,זה מהות
הבדיקה שהולכת להיות.

משה חנוכה:

אני רוצה לשאול -

עדי ברמוחה:

רגע ,רגע ,רגע ,לא סיימתי ,לא סיימתי .כולכם
התפרצתם.

רפאל בן מרדכי:

עוד לא ...עוד לא התחלת.

עדי ברמוחה:

לא ,התחלתי ,עוד מעט אני אסיים.

נאור שירי:

טוב אביבה שאלה נוספת.

עדי ברמוחה:

לא ,אני לא סיימתי.

אביבה גוטרמן:

יש עוד הרבה.

נאור שירי:

לא ,רק על הזה.

עדי ברמוחה:

הא אוקיי.

אביבה גוטרמן:

לא ,קודם כל היא.

עדי ברמוחה:

וענית על הכדו רגל ענית בפרוטרוט.

נאור שירי:

אני יכול גם להגיד מה עשינו אקסטרה השנה -

עדי ברמוחה:

אני אגיד לך ,אני אגיד לך ,אל תהיה חולה עליי תהיה

202

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

בריא עליי -
משה חנוכה:

אני מפרגן לך.

עדי ברמוחה:

אני שמחה .רגע אני מקבלת ציונים ,אני מקבלת
ציונים.

נאור שירי:

פה חשדתי.

עדי ברמוחה:

אני מקבלת ציונים שנייה .אני מקשיבה כן.

רפאל בן מרדכי:

ציונים טובים.

עדי ברמוחה:

אני מקבלת ציונים.

משה חנוכה:

 , 100בינתיים  100מתוך . 100

עדי ברמוחה:

יופי ,אני שמחה .אני קיבלתי ממך את הנתונים וגם
עשיתי קצת בדיקה ,וכמו שאביבה אמרה אם יש חברה
ש היא גירעונית ,אז באמת צריך לעשות פה איזה
שהוא סטופ ולעשות איזה שהיא חשיבה .והתקורות
שהחברה לקידום החינוך מקבלת מעיריית הוד השרון,
כנראה זה לא מספיק .ואם זה לא עובד ,אז לעצור
כאן ועכשיו .מה מבטיח לי -

נאור שירי:

אני אשמח.

עדי ברמוחה:

מה מבטיח לנו ,לנו כאן -

אמיר כוכבי:

אבל מה זה לעצור כאן ועכשיו?

עדי ברמוחה:

אני אגיד רגע איפה הבעיה שלי.

אמיר כוכבי:

זה דבר חי ,את לא יכולה עכשיו -

עדי ברמוחה:

אני רוצה להגיד לך רגע אמיר -

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

אני רוצה לדעת שאני עכשיו סוגרת חובות ,יש לי
תכנית עסקית ושיש ל חברה לקידום החינוך תכנית
עסקית .ושהוא לא יבוא בשנה הבאה ,כי הוא לא יקבל
שקל ,פשוט וקל.

נאור שירי:

אני אסביר ,קודם כל אי אפשר לעצור -

עדי ברמוחה:

כי אם הוא סוגר עכשיו חובות ישנים ,ואם משנים -
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אביבה גוטרמן:

ואיך הוא בודק אם לא יהיה חובות.

עדי ברמוחה:

רגע -

אביבה גוטרמן:

מה הוא יבדוק.

עדי ברמוחה:

ולא משנים את התקורות בהתאם ,כי אם הוא עכשיו
סוגר ועדיין הוא עומד על תקורה של  , 6.5%הוא שוב
יהיה בגירעון -

נאור שירי:

זה לא העניין -

עדי ברמוחה:

אז מה?

נאור שירי:

זה לא עניין התקורות .התקורות זה לא העיקר פה,
אתם כל פעם זורקים בואו נעצור את החברה ,בואו
נסגור את החברה ,אין פה ,זה לא לסגור את החברה.

עדי ברמוחה:

לא ,זו חברה שנותנת שירותים ,תקשיב אנחנו
מבססים עליה פה מאוד ,אבל אנחנו לא יכולים כל
הזמן להזרים כסף כדי לכסות מינוס.

נאור שירי:

אז אני אומר זה לא לכסות מינוס ,אתם גם מתעלמים
ממצב הקורונה שהכניס אותנו לטונה של הפסדים,
בדיוק כמו אגב כל חברה -

אביבה גוטרמן:

החובות הם לפני הקורונה.

נאור שירי:

חברה דומה או חברה...

אביבה גוטרמן:

נאור החובות הם לפני הקורונה נשמה שלי.

נאור שירי:

נכון.

אביבה גוטרמן:

אז מה הקשר? הקור ונה יכולה אולי להוסיף ,אבל יש
מיליונים -

נאור שירי:

לא ,הקורונה מגדילה את ההוצאות.

אביבה גוטרמן:

שחייבים לפני.

נאור שירי:

הקורונה מגדילה את ההוצאות .הגלגול של הגירעון
וזה הסברתי ,וזה אגב משה ,משה בחצי שעה חפיפה
שהיא הקדיש לי הסביר לי ,ואומנם קצת לגלג עלי י
אחרי זה ,אבל הסביר לי את עניין הגירעון שהחברה
צברה ,והגירעון שהחברה צברה גולגל חודש בחודשו
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בצורה של גבייה של החודש העודף ,ותשלומים
לספקים -
עדי ברמוחה:

ברור.

נאור שירי:

את אומרת ברור ,אבל בקורונה נעצרה הגבייה -

עדי ברמוחה:

אבל אני לא מבינה ,לא רואים בסו ף שנה גירעון
ועוצרים את הפעילות -

אביבה גוטרמן:

העובדים יצאו לחל"ת.

נאור שירי:

לא ,העובדים לא יצאו לחל"ת ,כי היו צריכים לשלם
על פברואר .את לא ,את כאילו לא מקשיבה.

אביבה גוטרמן:

אז שילמנו ,הבאנו כסף ,שילמנו -

נאור שירי:

את שואלת על מה הלך הכסף ,אני מסביר לך ,אבל
את -

יעל עבוד ברזילי:

בסיס התקצוב ברשויות אחרות בסדר גודל דומה
לשלנו ,הוא הרבה יותר גדול ,במובן הזה עדי צודקת -

רינה שבתאי:

הוא פי . 3

יעל עבוד ברזילי:

באמירה שאכן יכול להיות שהתקצוב שלנו -

רינה שבתאי:

ויותר.

יעל עבוד ברזילי:

ברמה הרוחבית הוא לא מ ספיק לחברה.

עדי ברמוחה:

. 40 %

רינה שבתאי:

. 30 %

יעל עבוד ברזילי:

הוא לא מספיק לפעילות שנועדה לילדי וילדות העיר,
וצריך לבחון את הדבר הזה מחדש ,ולהבין בדיוק
האם יש הלימה בין הכסף שאנחנו רוצים להשקיע
בחברה ,לבין הפעילות עצמה זה הכול.

רינה שבתאי:

מול השירותי ם שהחברה הזאת נותנת בואו -

אלון גלבוע:

סעיף  249מדבר רק על הכדורגל נכון?

עדי ברמוחה:

כן ,אבל יש את כל הסעיפים לפני.

רינה שבתאי:

 ...צהרוני גני ילדים -
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(מדברים יחד)
נאור שירי:

מרבית המחלקות בחברה היום פועלות בצורה...

רינה שבתאי:

מאז שמשרד החינוך הקצה את ה תקציב המסוים הזה -

עדי ברמוחה:

לא ,אבל תראה את כל הסעיפים.

רינה שבתאי:

 ...כל המערכות גירעוניות.

נאור שירי:

אז מרבית הפעילויות בחברה ,מלבד הפרויקטים
החדשים והפרויקטים שתקצבו בהתאם ,פועלים
בצורה גירעונית .אני אתן לך דוגמא למשל
הקונסרבטוריו ן ,

הוקצב

נגיד

לצ ורך

הדוגמא

X

שקלים ₪ 4 ,ללא יודע לתלמיד לפני  5שנים ,והתקצוב
נשאר בדיוק את אותם  .₪ 4אמה מה השירותים גדול
ברבות השנים ,כך נוצר גירעון .העירייה לא הגדילה
את התקצוב .אני אומר באופן חד משמעי ,התקצוב
והעלאה של התקציבים זה השקעה בילדים והילדות
שלנו.
משה חנוכה:

זה פופוליזם.

עדי ברמוחה:

אז אני רוצה שנבין פה.

משה חנוכה:

זה פופוליזם.

עדי ברמוחה:

אני רוצה -

משה חנוכה:

זה פופוליזם נאור.

נאור שירי:

בסדר ,אז אני פופוליסט.

עדי ברמוחה:

חייבים להבין שאם מעבירים את הכסף -

נאור שירי:

שנייה עדי אני רק אגיד ,נקודת המוצא שלכם ,שאתם
מסתכלים רק מנקודת הרווח וההפסד ,היא נקודת
מוצא -

משה חנוכה:

אוי איזה...

נאור שירי:

תודה משה ,היא נקודת מוצא שגויה .זה לא חברה
כלכלית ,היא לא בורסאית ,יש פה עניין של רווח
והפסד כמו כל דבר ,אבל זה השקעה בילדים .בסוף
בצהרונים ,בקונסרבטוריון ,בכדור גל ,ברובוטיקה,
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בחממות ,זה השקעה בילדים .מישהו ראה איך
החממות נראות?
עדי ברמוחה:

אני ראיתי.

נאור שירי:

מישהו ראה מתי השקיעו בשיפוצים בחממות.

עדי ברמוחה:

עשיתי שם ועדת תרבות.

נאור שירי:

כן אביבה מה?

אביבה גוטרמן:

תגיד לי דרך אגב מה מחלקת תרבות עושה?

נא ור שירי:

מה זה תרבות?

אביבה גוטרמן:

למה אנחנו מחזיקים את מחלקת תרבות?

דובר:

למה זה גם כן בחברה?

נאור שירי:

אנא להפנות שאלה -

רינה שבתאי:

יש לי שאלה ,מה ההיקף של הצהרונים בפעילות ה -

נאור שירי:

פעילות הצהרונים מהווה גם בניהול סביב ה . 70% -

רינה שבתאי:

 70 %אוקיי .מאז צמצום הכספים שמשרד החינוך
הורו להפסיק לגבות מההורים .מה המשמעויות שבאו
לידי ביטוי במסגרת הצהרונים בחברה?

נאור שירי:

זה הפך להיות תחום הרבה פחות רווחי ,וכמו כל דבר
שהממשלה בגדול עשתה היא הרבה פחות רווחית ,זה
לא הפך להיות גירעוני.

עדי ברמוחה:

נ אור באמת -

רינה שבתאי:

אני שואלת זה הפך להיות גירעוני או שזה הפך -

אביבה גוטרמן:

לא ,זה לא צריך להיות גירעוני.

נאור שירי:

זה לא הפך להיות גירעוני ,זה מאוזן ,...אני יכול
לקלוט את המספר ,אבל זה לא ,תחום שעשו ממנו
המון כסף בהתחלה -

רינה שבתאי:

זה לא התחום הג ירעוני.

נאור שירי:

נכון.

רינה שבתאי:

אוקיי.
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משה חנוכה:

אני אגיד לכם משהו -

עדי ברמוחה:

רגע -

יגאל שמעון:

רגע ,אני עוד לא שאלתי שאלות.

עדי ברמוחה:

אני עוד לא סיימתי.

יגאל שמעון:

אני לא הבנתי כלום.

עדי ברמוחה:

יופי.

יגאל שמעון:

אני פה שומע פה סיפורים ,אני לא מבין כלום בחיי.
אני מסתכל על תקציב ,מסתכל פה על הסעיפים ,סתם
 , 249אני רוצה לקבל הסבר -

עדי ברמוחה:

על ה .₪ 461,000 -

יגאל שמעון:

מה זה  ? 249איך יכול להיות שבחודש דצמבר אנחנו
מאשרים סכום כזה ,שבכלל הוא לא היה בתקציב
בכלל .תסביר לי מה זה.

נאור שירי:

אני אסביר ,התקצוב הזה הוא משהו שסוכם עליו
ודובר עליו ,לדעתי אפריל סביב מרץ אפילו פברואר,
כשבאנו ודיברנו על התוכנית ה -

משה חנוכה:

אז העירייה התחייבה על הכסף ועכשיו היא באה
רטרואקטיבית לבקש ממך את הכסף.

נאור שירי:

לא ,לא ,אמרתי התחלנו לדבר ,אבל אני מבקש לד ייק -

יגאל שמעון:

מה זה?

נאור שירי:

לתקצב כראוי את התחום ,את עולם הכדורגל .אמרנו
זה ההוצאות -

יגאל שמעון:

של הקטנים אתה מדבר ,של הילדים.

נאור שירי:

של הליגה.

אמיר כוכבי:

זה רק הילדים .זה ליגת ה -

נאור שירי:

זה הליגה ,אני לא קשור לבוגרים.

יגאל שמעון:

לא בוגרים בכלל ,רק של הליגה.

נאור שירי:

אז אמרנו אנחנו עושים  , 4 , 3 , 2 , 1מעלים את התקנים
המקצועיים ,שמים עוד לא יודע ,אני יכול לפרט לך
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פה ,פתחנו קבוצת כדורגל של נשים ,כל הפעילויות
האלה ככה זה עולה .ישבנו עם העירייה ,זה הסכום
שתוקצב ,ולפי זה נהגנו .עכשיו הדיו נים התחילו בערך
במשבר הקורונה -
יוליה מרקובסקי :לפני הקורונה.
נאור שירי:

חודש לפני ,ואז הכול התערבב והגענו למה שאנחנו
מגיעים היום.

רן יקיר:

אז בשנה הבאה זה יהיה בפרספקטיבה הפעילות הזו?

נאור שירי:

כן.

יגאל שמעון:

בשנה הבאה זה יהיה באותו סכום.

עדי ברמוחה :

יש לי שאלה .אבל אני לא סיימתי.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

ויש לכם דו"ח כלכלי? יש לכם דו"ח כלכלי?

נאור שירי:

ברור ,העירייה חשופה לכל שקל שאנחנו -

יגאל שמעון:

בדו"ח כלכלי -

משה חנוכה:

המנכ"ל לא ידע לענות על שאלות שקשורות לחברה.

יגאל שמעון:

לא ,אני שואל.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

הוא אמר מה שאני לא מתקצב אני לא מתעסק.

נאור שירי:

אני אגיד משהו ,יש לכם שאלות לגבי החברה לקידום?
אתם מוזמנים להזמין אותנו לדיונים ,אתה מוזמן גם
להזמין אותי ,אתה מוזמן גם לשאול אותי .ואתה
תקבל את התשובות המלאות -

אביבה גוטרמן:

שוא לים עכשיו.

משה חנוכה:

אבל כשהעירייה מבקשת להעביר אליך הרבה מאוד
כסף ,אתה יודע -

נאור שירי:

זה לטעמי לא רק לא הרבה מאוד ,זה מעט מאוד -

משה חנוכה:

אז בוא אני אספר לך משהו.
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נאור שירי:

הייתי מעביר פי  4מזה.

משה חנוכה:

אז בוא אני אספר לך משהו.

נאור שירי:

וי ש עוד הרבה מאוד דברים.

משה חנוכה:

בשנת  2017לדעתי ,ביקשנו לקבל מהעירייה 100,000
 ,₪אמרו :פעילויות חדשות שתוקצבו .בא היועץ
המשפטי לעירייה ואמר :אפ אפ אפ אפ לא מעבירים
שקל עד שלא באופן גרפי מפשיטים את החברה .אנחנו
כעירייה נבדוק מה בדיוק קורה שם  .מונה רו"ח ר ון
פישמן ,לא לקח  7חודשים זה לקח בדיוק שבועיים,
הוא נכנס ותאמין לי הייתי מאוד קרוב -

עדי ברמוחה:

מי? מי? איזה רו"ח?

משה חנוכה:

רון פישמן.

רן היילפרן:

מוכר לך עדי?

עדי ברמוחה:

בטח.

נאור שירי:

מי זה רון פישמן?

(מדברים יחד)
רן היילפרן:

דברים מתחברים.

ע די ברמוחה:

עכשיו הכול מתחבר לי .כן ,כן ,מתחבר לי עכשיו.

נאור שירי:

מעניין אביבה ,זה לא...

עדי ברמוחה:

עכשיו זה נהיה מעניין.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

רון פישמן הגיע ביצע ביקורת ,תאמינו לי -

דובר:

דו שלבית.

עדי ברמוחה:

כן.

משה חנוכה:

אני לא יודע למה אתם צוחקים.

עדי ברמוחה:

זה בדיחה של ועדת מכרזים.

אמיר כוכבי:

אני אפריע לך לסיפור.

משה חנוכה:

וביצע ביקורת עומק על החברה .אני שהייתי מאוד
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קרוב לראש העיר ,לא יכולתי אפילו לדבר איתו ,כי
הביקורת הייתה כל כך נוקשה ,וחיפשו והפכו ,באמת -
נאור שירי:

עוד קצת תיאורים לרמת הביקורת.

משה חנוכה:

לא ,אני רק מסביר עד כמה -

נאור שירי:

היתה ביקורת ,והיה קשה -

משה חנוכה:

כמה היום -

אביבה גוטרמן:

לא ,איך האצבע קלה על ההדק היום.

משה חנוכה:

עד כמה היום מעבירים  .₪ 850,000אני שואל את
המנכ"ל איך מציגים במאזן בוחן ,אז מציגים במאזן
בוחן ,פרויקט שבו משכירים מבנה ומפסידים בו
 ,₪ 500,000משכירים מבנה -

נאור שירי:

אז אני שמח שאתה מעלה את זה ,כי אני -

משה חנוכה:

הוא אומר לי' :אני לא יודע ,אני לא מתעסק בזה'.
אני שואל אותו' :איך ...במאזן בוחן' '.אני לא יודע,
אני לא מתעסק עם זה'.

רן היילפרן :

מאזן בוחן של החברה? משה אתה -

נאור שירי:

באמת תעצרו ,אני אומר לך זה הזוי.

רן היילפרן:

נדמה לי שאני לא אחראי על החברה.

משה חנוכה:

אתה אחראי אם אתה מעביר כספים...

רן היילפרן:

אני מעביר כספים לפעילויות
פעילויות שאנחנו מתקצבים -

צבועות

ועליהם,

(מדברים יחד)
רן היילפרן:

משה ,היות שהגענו להסכמה בוועדת כספים שבכספים
יש בינינו איזה שהוא פער ,אני מציע...

(מדברים יחד)
רן היילפרן:

אני מציע שתקשיב רגע -

אמיר כוכבי:

רגע ,רגע ,עד עכשיו עם כל ה -

נאור שירי:

אבל אי אפשר כל שנייה מישהו שואל ,ואז מתלוננים
שלא מקבלים תשו בה.
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אמיר כוכבי:

עד עכשיו עם כל האקשיין הצלחנו לשמור על דיון ,גם
יגאל -

משה חנוכה:

עד שהתחלתי לדבר ,פתאום -

אמיר כוכבי:

גם יגאל דיבר פה ...אז בואו לא נפריע -

(מדברים יחד)
נאור שירי:

אני אסביר שנייה על מאזן בוחן.

עדי ברמוחה:

מאזן בוחן זה משהו שהוא לא רלוונ טי.

נאור שירי:

שנייה ,אבל הוא שאל על מאזן הבוחן ,ואיך ייתכן
שהחברה -

עדי ברמוחה:

הוא טעה ,הוא טעה .אני אומרת לך.

נאור שירי:

אני יודע שהוא טעה ,אבל זה לא מה שהוא...

רן יקיר:

אבל הוא לא יודע.

נאור שירי:

משה ,שאלת על מאזן הבוחן .מאזן הבוחן מראה את
ה תקציב בזמן שאתה מוציא אותו ,דהיינו אם הגבייה
שלי נניח היא ב  , 30 -בסוף החודש ,ואתה ביקשת
עכשיו את מאזן הבוחן ,יכול להיות שספקים אנחנו
משלמים ב  , 15 -ואז זה יראה את התחום בגירעון.

משה חנוכה:

אז לא רשמת הכנסות במשך חודשיים מרגע שקיבלת
אותם?

נאור שירי:

מה זה חודשיים? זה היה מאזן בוחן ,זה עכשיו -

משה חנוכה:

מתי מאזן בוחן היה נכון?

נאור שירי:

פרויקט הגן שלנו ופרויקט דוברי אנגלית כפי שאתה
יודע ,כי זה פרויקטים שאתה תקצבת וחלקם גם
יזמת ,פרויקטים מאוזנים לחלוטין.

משה חנוכה:

רווחיים.

נאור שירי:

מאוזנים.

משה חנוכה:

רווחיי ם.

נאור שירי:

מאוזנים ,מאוזנים ואולי קצת רווחיים.

אלון גלבוע:

זה פעם היה...
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אביבה גוטרמן:

בטח שזה רווחי חבר'ה.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

צודק ,זה בדיוק התחום שהייתי שם את דוברי
האנגלית.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

בקיצור משה ,חבל שאתה לא יודע לציין מה זה מאזן
בוחן.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

חבר'ה אפשר לנהל את הדיון הזה באופן נורמלי ,אי
אפשר להבין כלום.

נאור שירי:

ועוד חבל שאתה מציג את זה -

משה חנוכה:

היו לך הכנסות של רשמת  3חודשים במאזן הבוחן.

נאור שירי:

עכשיו מחודשיים זה עלה ל . 3 -

משה חנוכה:

אתה מדא יג אותי.

נאור שירי:

חודשים .אני רושם הכנסות .העירייה כל עולם
החשבונאות פתוח לביקורת של יוליה .היא ישבה
איתנו ויושבת איתנו באופן קבוע .כל שאלה שאתה
שואל -

משה חנוכה:

והיא לא ידעה.

נאור שירי:

בסדר .כל שאלה שאתה שואל ,וכל שאלה שמישהו
אחר שואל ,מקבל מענה מיי די ,אף אחד לא מסתיר,
ואפילו הרמיזה שלך על זה שאנחנו מנסים לייצר
איזה מצג שווא ,בעיניי זה ביזיון לומר את זה ,אבל
זה כבר החלטה שלך.

משה חנוכה:

זה דיברנו -

עדי ברמוחה:

רגע ,רגע ,רגע ,עצרנו ,עצרנו.

רפאל בן מרדכי:

רגע חבר'ה ,אישה מנסה לשאול שאלה.

עדי ברמוחה:

אני ,עכשיו עצרתי ,זהו נתתי לך לשאול .אתה יכול
לכבות את המיקרופון שלך? נאור ,מי יבטיח לי שזה
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לא יהיה בשנים הבאות
נאור שירי:

אני אומר -

עדי ברמוחה:

זה יהיה ,אם זה ימשיך להיות ככה ,זה יהיה.

נאור שירי:

אוקיי אז אני אומר ,אנחנו מתקצבים פעילות בהתאם
לצרכים שלנ ו .לא יהיה יותר פרויקטים עירוניים
בחברה .ואני שמח שיש לי את האוזן הקשבת של
הנהלת העיר.

עדי ברמוחה:

שמעת אביבה? לא יהיו יותר פרויקטים גירעוניים.

נאור שירי:

וחבל -

רן יקיר:

אבל רגע ,מה עם הגירעון של העבר.

אביבה גוטרמן:

ועכשיו מכסים את הפרויקטים.

עדי ברמו חה:

כמה שנים הם גירעוניים.

אביבה גוטרמן:

שיבואו יבדקו את זה -

נאור שירי:

זה לא מכסה את הגירעון -

אביבה גוטרמן:

כמה קיבלה החברה?

נאור שירי:

אם את לא -

אביבה גוטרמן:

כמה? יש גרף .כמה קיבלו השנה?

נאור שירי:

יש גרף של מי? שאת עשית? מה זה גרף?

עדי ברמוחה:

מ מתי החברה גירעונית?

אביבה גוטרמן:

יש כמה קיבלו כל שנה.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

אבל גם את זה שלחתי.

אביבה גוטרמן:

החברה גירעונית את יודעת למה?

עדי ברמוחה:

מ . 2015 -

אביבה גוטרמן:

אני יודעת.

עדי ברמוחה:

אני אגיד לך ,סליחה הנה יושב פה יגאל שמעון.
אביבה ת סתכלי אליי -
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נאור שירי:

אבל אני אמרתי שזה מ . 2015 -

עדי ברמוחה:

רגע ,רגע ,רגע ,אני רוצה להגיד משהו  ,אני הייתי -

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אביבה ,את באה מהעולמות האלה ,את יודעת...
יבדקו אבל את לא יכולה לעצור עכשיו את הצהרונים,
את לא יכולה לעצור עכשיו את הפעיל ות -

אביבה גוטרמן:

אני לא אוסיף עכשיו שום דבר ,לא צריך להוסיף.

נאור שירי:

בטח שצריך להוסיף ,איך את לא מבינה את זה עדיין?
ברור שחייב להוסיף ,כי זה מהות כל הדיון פה.
תקצוב בחסר ,מה עושים כשיש חסר? מתקצבים
ביותר.

אביבה גוטרמן:

למה התוספת הזאת לכדורגל?

נאור שירי:

כי ילדי העיר גם בכדורגל זכאים לשירותים -

אביבה גוטרמן:

מה? מה? מה מזה הולך לילדים?

נאור שירי:

נו באמת.

אביבה גוטרמן:

אני שואלת.

משה חנוכה:

המשכורות קפצו ,המשכורות.

נאור שירי:

המשכורות...

אביבה גוטרמן:

על מה? על המשכורות?

נאור שירי:

אני העברתי לכם הכול ,כל המשכורות של הכדורגל
אני יכול להגיד לכם מה -

משה חנוכה:

לא העברת.

נאור שירי:

העברתי.

משה חנוכה:

לא.

נאור שירי:

העברתי .ביקשתם את המשכורות של הכדורגל .תכנית
עסקית זה תקציב ,ואנחנו עובדים על התקציב ,בדיוק
כמו כל מחלקה בעיר בזמן...

עדי ברמוחה:

אז צריך לעשות לזה תכנית עסקית לכל ה -
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משה חנוכה:

לחבר המועצה הייתה לו שאלה מי אחראי על
הכדורגל.

נאור שירי:

על איזה כדורגל.

עדי ברמוחה:

בזמני ,אבל בגלל שזה אלון והוא חדש...

נאור שירי:

מה זה אחראי על הכדורגל ,מה?

עדי ברמוחה:

זה לא יפה מה שאתה עושה.

אלון גלבוע:

יש את הילדים שמשחקים כדורגל את בית הספר
לכדורגל מי זה -

נאור שירי:

גיא ויסמן.

אלון גלבוע:

הבנתי.

יגאל שמעון:

מה הבנת?

אלון גלבוע:

כמו שהם הבינו בוועדה -

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

שאלתי אם יש תכנית עסקית ,אמרו לי שלא.

יגאל שמעון:

אני עדיין לא הבנ תי כלום על מה שאתם מדברים.

עדי ברמוחה:

אוקיי ,אז אתה בזמנך תשאל ,אני הבנתי .רגע ,רגע,
אפשר? אפשר להמשיך? תודה .אני יכולה להמשיך?
נאור אני סיימתי איתך .יש לי שאלה על סעיף  , 253מי
מעשן פה עכשיו? שומה פרויקט מדידות ,הקטנת
תקציב לאור ביצוע פרויקט מדידות במתכו נת
מצומצמת מהמתוכנן .למה? למה לא מסיימים כבר
עם הדבר הזה?

משה חנוכה:

תכף נדבר על זה בהצעה לסדר.

בנימין זיני:

עדכנתי את זה גם במועצות קודמות ,שאנחנו בעצם
התבקשנו גם על ידי ראש העיר לראות את אנחנו
משווקים את הפרויקט הזה קצת יותר טוב ,כדי
להגיע להיענות יותר גבוהה מהתושבים...

עדי ברמוחה:

תהיו רגע בשקט.

בנימין זיני:

אני יכול להגיד שבתחילת  , 2019סליחה  2020אפילו
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סוף  , 2019-2020סיימנו גם עבודת מטה ביחד עם ערן
וולף שעוזר לנו בניהול ,סליחה בשיתוף ציבור ,אפילו
הספקנו לעשות מפגש אחד עם חברי המועצה,
שחלקכם נכחתם בהצ גה של הפרויקט הזה .לצערנו
נכנסה הקורונה -
עדי ברמוחה:

חשבתי שזה הולך להיות בכל הכוח.

בנימין זיני:

לא ,לא -

משה חנוכה:

הפסיק השידור חבר'ה .מה קרה?

בנימין זיני:

לצערנו -

משה חנוכה:

הפסיק השידור אתה יודע.

מאיר חלוואני:

נגמר החשמל.

משה חנוכה:

נגמר הסליל של הקסטה.

בנימין זיני:

לצערנו נכנסנו למשבר הקורונה שבאופן טבעי רוב
הפעילויות העירוניות ובכלל ...נעצרו ,אנחנו לפני
כחודש שוב -

משה חנוכה:

חזר.

בנימין זיני:

ישבנו בדיון אצל ראש העיר ,כדי להצגי ג את כל
המתווה ,הצגנו קיבלנו אישור ,ולגבי הטיימינג לחזור
לפעילות ,יש עם זה בעיה ,אי אפשר להתעלם.
להיכנס ,שמודד נכנס בתקופת הקורונה לבתים של
תושבים .לגבי הטיימינג אני מניח ,אני מניח רוצה
להאמין שבקרוב נחזור גם להאיץ ,ראינו שב 2020 -
אנחנו את רוב תכנית העבודה של העירייה שהוכנה
בתחילת  2020לא הצלחנו ליישם ,וגם את זה לא כמו
שר צינו ,שוב המשבר ,בשאיפה שבשנה הבאה אנחנו -

עדי ברמוחה:

כמה כסף הוצאנו עד עכשיו על הפרויקט?

בנימין זיני:

לא רוצה להגיד לך בשלוף.

עדי ברמוחה:

אז אני מבקשת -

בנימין זיני:

כי הוא מ  2017 -התחיל הפרויקט הזה.

עדי ברמוחה:

כן ,כן.
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בנימין זיני:

אני יודע ,לא רוצה להגיד בשלוף -

עדי ברמוחה:

כל פעם ,אני אגיד לך למה ,אתה זוכר את הדיון בסוף
. 2018

בנימין זיני:

שהיה חסר כסף.

עדי ברמוחה:

נכון ,זכור לך .וזו נקודה מאוד מאוד -

בנימין זיני:

נכון ,בסדר .אבל אנחנו -

עדי ברמוחה:

אז אני מבקשת -

בנימין זיני:

לא ,אבל להבדיל מהדיון ב  2018 -ששם אני יצרתי דרך
אגב את הפעילות ,כי לא היה תקציב ,ואמרת לי בוא
נשלים אותו .פה אנחנו לצערנו כל תכנית העבודה של
העירייה ב  , 2020 -כמו כל המדינה ,כמו כל העולם,
היא השתבשה בגלל משבר הקורונה ,ולא יצאנו לדרך
כמו שרצינו ,ולא השלמנו ,ולא האצנו את הפעילות
כמ ו שרצינו .בשאיפה שב - 2021 -

עדי ברמוחה:

ב  2020 -כמה הוצאנו בכלל על ה -

בנימין זיני:

למיטב זכרוני כמה מאות אלפי שקלים ,כי אנחנו כן
מודדים ,זה לא שהפרויקט נעצר לגמרי ,אנחנו כן
מודדים ,אבל בווליום מאוד מאוד נמוך -

עדי ברמוחה:

חייבים לסיים את זה.

בנימין זיני:

א נחנו -

עדי ברמוחה:

זה לא יכול להיות שזה נמשך ככה בני -

בנימין זיני:

אני חושב ש -

עדי ברמוחה:

ונמרח.

בנימין זיני:

אני מסכים -

עדי ברמוחה:

ככול שזה נמשך ונמרח יעלה לנו יותר כסף.

בנימין זיני:

את צודקת ,אבל אמרתי יש קצת קושי בתקופה הזאת.

רפאל בן מרדכי:

לא ,ל א ,זה לא כל כך פשוט.

עדי ברמוחה:

לא ,חייבים לסיים עם זה.

רפאל בן מרדכי:

אבל תגמור רגע ,יש לי שאלה אחת שתסיים בבקשה.
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משה חנוכה:

אבל רפי ,עם כל הכבוד אני גם רוצה לשאול.

רפאל בן מרדכי:

כולנו רוצים ,אני עוד לא אמרתי מילה ,זה בסדר.

משה חנוכה:

אוקיי.

רפאל בן מרדכי:

ואתה סיכמנו מסכם.

משה חנוכה:

אני אסכם אוקיי.

נדב דואני:

מה זאת אומרת סיכמתם?

משה חנוכה:

הייתה לנו אתמול ישיבה -

רפאל בן מרדכי:

היה לנו אתמול דיון ,וחילקנו בינינו מי שואל מה.

נדב דואני:

בינתיים אתה לא שאלת רפי ,אני נכנסתי ללחץ.

רפאל בן מרדכי:

אתה צודק .קודם הוא יסיים .הדיון הזה שכל אחד פה
נכנס אחד לדברי השני -

נדב דואני:

לא מקובל עליך.

רפאל בן מרדכי:

רק בגללו אנחנו נגיע ל  00:00 -בלילה בלי שנבין כלום.

ארנון אברמוב:

מה עד  00:00בלילה.

עדי ברמוחה:

אני כבר הבנתי חלק מהשאלות שלי.

רפאל בן מרדכי:

תכף אתה אומר.

עדי ברמוחה:

בזאת סיימתי את דבריי ,תודה רבה .רק מבקשת
לקבל את הנתונים של ה -

רפאל בן מרדכי:

לא הבנתי את התשובות לשאלות ששאלת.

בנימין זיני:

מ  2017 -עדי?

רפאל בן מרדכי:

ה  ₪ 460,000 -כדורגל לא הבנתי.

עדי ברמוחה:

כן ₪ 461,000 ,קיבלת -

רפאל בן מר דכי:

מה קיבלתי?

עדי ברמוחה:

קיבלת פירוט.

רפאל בן מרדכי:

בסדר ,סליחה הבנתי.

יגאל שמעון:

רפי ,אני או אתה?

רפאל בן מרדכי:

אני לא יודע.
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עדי ברמוחה:

יגאל ,יגאל ,יגאל.

יגאל שמעון:

הפעם אני רוצה לשאול -

עדי ברמוחה:

פעם מהאופוזיציה פעם -

יגאל שמעון:

 ₪ 461,000של הכדורגל ,אני רוצה שתסביר לי ,האם
יש תכנית כלכלית ,האם זה נבדק על ידי איזה שהוא
גורם חיצוני .הרי אין היגיון ואין שום דבר שיכול
לבוא ולהגיד לי :תשמע ,יש לי חצי מיליון  ₪גירעון
שאני חייב אותו ,ואז אתם מחליטים להעביר אותו
תוך שנייה אחת ,כאילו הכול בסדר .א ז אני רוצה
לדעת איך אתה יכול לתת לי פה להיות רגוע ,מי בדק,
מי החליט ,ומי בכלל נתן את ההוראה כמו שהוא
אומר.

נאור שירי:

אני אמרתי אני אגיד שוב ,אני יכול להגיד לך בדיוק
על כל סעיף מה מוציאים ,כמה מוציאים ...איזה סוג
כדורי ,מאמני -

משה חנוכה:

עוזרים.

נאור שי רי:

עוזרים של המאמנים -

אביבה גוטרמן:

כל זה בקורונה.

משה חנוכה:

עוזרים של הצהרונים ,עוזרים לעוזרים -

אביבה גוטרמן:

כל זה בקורונה.

יגאל שמעון:

אנחנו מדברים על  2020נכון? מה קרה בשנה הזו -

נאור שירי:

מה זה מה קרה ,הייתה פעילות ,מה זאת אומרת?

יגאל שמעון:

א ו שתגיד לי :תשמע זה חוב מלפני  4 - 5שנים -

נאור שירי:

זה לא עניין של חוב ,זה עניין של עלות פעילות שנתית
של הכדורגל ,זה לא חוב ,זה לא חוב ,זה תקצוב -

אלון גלבוע:

אז גם בשנה הבאה זה יהיה.

נאור שירי:

ברור.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

איזה פעילות?
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נאור שירי:

יש פעילות.

יגאל שמעון:

איזה פעילות?

(מדברים יחד)
נאור שירי:

 ...חזר -

יגאל שמעון:

מתי חזר?

נאור שירי:

הליגה פועלת כבר כמעט חודש.

יגאל שמעון:

חודש נו ,אז על חודש -

נאור שירי:

אבל  2020לא התחילה בקורונה ועד היום

יגאל שמעון:

אין ,לא היה כדורגל.

נאור שירי :

היה כדורגל יגאל.

יגאל שמעון:

מי בדק את כל מה שאתה...

נאור שירי:

העירייה קיבלה -

אביבה גוטרמן:

החוגים נעצרו בחייאת ,הנכדים שלי בחוגים ,איזה
חוגים?...

נאור שירי:

הליגה חזרה ,לא תאמינו -

רפאל בן מרדכי:

לי יש גם שאלות ,אי אפשר עם הצעקות האלה.

יגאל שמעון:

די נו מה אנחנו ילדים קטנים בחייאת -

נאור שירי:

זה לא קשור לילדים קטנים.

יגאל שמעון:

 ?₪ 461,000אני סתם הסתכלתי על זה עכשיו ,כי אני
לא התייחסתי .אבל כשאני מסתכל על זה ,לא היה
כדורגל ,לא היו חוגים -

נאור שירי:

זה לא נכון.

יגאל שמעון:

אין כלום .מי בדק?

אב יבה גוטרמן:

הא לא נכון?

נאור שירי:

לא ,לא נכון אביבה.

יגאל שמעון:

מי בדק את זה? אני רוצה לדעת .אדוני הגזבר ,אתה
בדקת את זה? אפשר לראות את הדו"ח -
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אביבה גוטרמן:

איזה חוגים היו?

יגאל שמעון:

הכלכלי ,מה היה שם? מי? איך? תראה לי איך.

בנימין זיני:

הוא לא פה ,אבל יש מסמך מפורט -

יגאל שמעון:

כמה תלמידים יש לו?

בנימין זיני:

רגע ,רגע ,רגע ,אני אענה .אחד ישבנו ברמת כל פעילות
החברה ,אמרתי עשינו ...איפה שהוא בסוף אפריל
תחילת מרץ ,קצת לפני המשבר .ישבנו עם החברה,
ניתחנו פעילות והגשנו גם את ההמלצות ,איך נראה
לנו שצריך לתקצב את זה .גם התאמנו גם את העברות
האלה לתקופה ה  , -ישבנו גם לאחרונה עם החברה,
כדי לראות מה נעשה בקורונה ומה לא נעשה בקורונה.
התאמנו גם את ההשתתפות בהתאם למה שנעשה
בקורונה ,מה שבעצם לא נעשה .הקטנו טיפה את מה
שתכננו בתחילת השנה .נבדק ,נבדק על ידי ,נבדק על
י די יוליה ביחד עם החברה ,ביחד עם מנכ"לית
החברה ,ביחד עם איש הכספים של החברה .השקענו
בזה לא מעט שעות ,ובסוף הגענו ,זו המסקנה שהגענו
שבאמת כתקצוב נאות ,שמשקף את הפעילות.

נאור שירי:

בקורונה ברגע שמפסיקים את הפעילות ,יום אחרי זה
כל העובדים בחל"ת.

בנימין זיני:

חל"ת נכון.

נאור שירי:

מלבד אולי  , 5מנהל כספים ,מנכ"לית -

בנימין זיני:

רק המטה.

נאור שירי:

הנהלת חשבונות וכו' .זאת אומרת שאם אתם
מסתכלים על זה החיסכון במודל הפעילות הזה דרך
החברה ,לדעתי חסך כמה מיליונים טובים לעירייה.
וגם זה אתה יכול לקבל דיווח בדיוק על מה יצא
הכסף במשך כל השנים.

משה חנוכה:

הייתה עלייה במשכורות בכדורגל -

רפאל בן מרדכי:

רגע סליחה.

נאור שירי:

עלייה במשכורות שציינת בוועדת הכספים...
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רפאל בן מרדכי:

תענה למי ששואל עכשיו תענה ,לא צעקות ,כי מזה לא
יוצא כלום.

נאור שירי:

אני שמח שאני עובד אצלכם  ,ואתם יכולים לדבר אליי
גם יותר יפה וקצת יותר מנומס ,בסדר? אני אענה
לשאלות שלכם ,אתם כל אחד מדבר עם השני ,זורק לי
 10שאלות בו זמנית .גם התשובות שאני נותן מקבל
ממכם זלזול בחצי ,לא יודע מה ,אז בואו אני מבקש
תפסיקו עם זה ,לא ספציפית אליך ,בסדר רפי? כן ,מה
היי תה השאלה?

רפאל בן מרדכי:

יש לי  3שאלות -

נאור שירי:

הא רגע ,העלייה במשכורת שזרקו כאן.

רפאל בן מרדכי:

אני מבקש שתענה לי ,תגמור.

נאור שירי:

העלייה במשכורת נובעת ,במשכורות סליחה ,קודם כל
לא ממש הייתה עלייה .הצורה שבה הסתכלו על
המשכורות היא צורה שונה .בעבר מנהל בית ספר
כדורגל עבד בתצורה של ספק ,ולכן הוצאות השכר
שלו היו בהנהלה ,ולא בתצורה הזו שהיום הוא עובד
שכיר ,ולכן הוא מופיע במשכורות .אז זה לא הכפלה
של המשכורת ,אלא זה פשוט שיוך לא נכון,
והסתכלות לא נכונה.

משה חנוכה:

אבל אתה לא חושב שעדיף לעבוד במודל של 70 - 30
מאשר משכורת?

נאור שירי:

לא.

רפאל בן מרדכי:

רגע ,רגע ,משה -

נאור שירי:

לא ,זה ...שאני בחרתי ,אני ...החברה בחרנו לעבוד,
אתה יכול לשפוט את זה לרעה ,לטובה ,מה שאתה
רוצה.

משה חנוכה:

אבל בסוף את הכסף -

אביבה גוטרמן:

אבל אתה צריך בשביל...

רפאל בן מרדכי:

מש ה רגע לא ,חבר'ה אי אפשר ככה.

נאור שירי:

אביבה ,זה אותו כסף.
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רפאל בן מרדכי:

כולם צועקים עוד פעם .את תצעקי ,הוא יצעק ,הוא
יצעק.

אמיר כוכבי:

אני רק אפריע לדיון לפחות בשביל חובבי הכדורגל
כאן ,הוא כבר חבר ,להגיד שבמהלך הישיבה הכול כך
ארוכה הזאת ,נפטר דייגו א רמנדו מרדונה.

עדי ברמוחה:

אמרנו את זה.

רפאל בן מרדכי:

קראנו את זה.

נאור שירי:

אבל אני יכול לעדכן את חובבי הכדורגל שליברפול
נצחה ב . 0-2 -

עדי ברמוחה:

אני יכולה לעדכן את חובבי הכדורגל שהיה דרבי
בשבת.

משה חנוכה:

אני יכול לעדכן את חובבי הקולינריה שאני גווע
ברעב.

עדי ברמוחה:

ואני אוכלת.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה אני רוצה לשאול שאלה ,אבל אני מצפה שיהיה
פה שקט .תקשיבו ,השאלה הראשונה היא זאת ,אתה
אומר שיש תקציב בחסר ,ובגלל שבוא נאמר ההוצאות
היו יותר גדולות מההכנסות ,נוצר החסר ועכשיו
אנחנו באים לאשר אותו .אני שואל שאלה פשוטה .יש
תקציב בהתחלת שנה שמאושר .האם התקצוב בחסר
הזה הוצג בהתחלת השנה ואושר על ידי מי שצריך
להיות מאושר ,בסוף מועצת העיר?

נאור שירי:

חד משמעי הצגנו את כל פעילות החברה על העלויות
שלה ,והתקצוב הלא מתאים מהעירייה.

רפאל בן מרדכי:

וחסר וזה אושר.

נאור שירי:

לא ,זה לא אושר ,לכן בדיוק הגיעו העברות הכספים
האלו ,על מנת לגשר על הפער שהוצג.

משה חנוכה:

אז זה הכסף שלא היה לך?

רפאל בן מרדכי:

רגע סליחה ,תרשה לי .השאלה שלי היא פשוטה ,האם
זה אושר מהתחלה? האם הוצג מהתחלה אנחנו ניקח
מכל ילד  ,₪ 50נוציא עליו  ,₪ 100והעירייה תוסיף
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עוד  , ₪ 50והאנשים הצביעו פה ואמרו אנחנו בעד ה -
נאור שירי:

אני חייב להגיד שאני לא מבין את השאלה.

אמיר כוכבי:

אני חושב שאני יודע לענות עליה.

רפאל בן מרדכי:

רגע ,אני רוצה להסביר לו ,תן לי רגע להסביר לו.

אביבה גוטרמן:

שאלה מאוד טובה.

אמיר כ וכבי:

תן לי רגע לענות -

רפאל בן מרדכי:

יש דבר שנקרא תקציב ,אתה מבין מה זה?

אמיר כוכבי:

רפי -

נאור שירי:

פעם אחת תגידי שיש לי תשובה אחת טובה.

אביבה גוטרמן:

אבל השאלה שלו -

נאור שירי:

השאלות מאוד טובות .פעם אחת תחמיאי גם -

אביבה גוטרמן:

מה לעשות שהתשובות ל א טובות.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה ,אף תפריעו לדיון.

אמיר כוכבי:

רפי ,אני -

רפאל בן מרדכי:

בבקשה.

אמיר כוכבי:

אני אענה על נושא אחר ,שקשור גם תקציבית -

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא -

אמיר כוכבי:

לא ,פה בחברה ,אין בעיה .יו"ר ה חברה מגיע אליי
כראש העירייה בערך פעם פעמי ים בשבוע ,כדי
להסביר לי שהפעילות של הצהרונים עולה לו , X
אנחנו מעבירים  , Yועם המציאות שקורית עכשיו
בקורונה  . Lואז מה אתה חושב שקורה? הפסקנו עם
הצהרונים? לא.

רפאל בן מרדכי:

לגבי הקורונה אני שם רגע בצד .אני שם בצד את
הדיון של הבלתי צפוי מראש .אני מדבר מה כן צפוי.
התקציב עובד על מה שצפוי .צפוי שיהיו ככה וככה
ילדים ,הם ישלמו כך וכך כסף ,האימון שלהם יעלה
ככה וככה ,בסוף העסק הזה אמור להיות מכוסה .כמו
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שאני מבין מה זה חברת מוסדות ,ככה אני מבין.
אמיר כוכבי:

חברה לקידום החינוך והתרבות.

רפאל בן מרדכי:

סליחה ,לא חשוב  ,עזבו את הפורמליסטיקה .אני
שואל שאלה כלכלית פשוטה .האם התקציב כמו
שהוגש שם בצד את הקורונה ,התבצע נכון עד לשאלה
שהגיעה הקורונה.

אמיר כוכבי:

אז אני אענה על זה באמירה הבאה ,כמו שציין יו"ר
החברה ,נגיד ככול הנראה -

משה חנוכה:

סגן ראש העירייה.

אמיר כוכבי:

סגן ראש העירייה ,אני אסייג ואגיד ככול הנראה ,כדי
שניתן לחברה המכובדת שעושה את הבדיקה להציג
את ממצאיה ,אבל בהסתמך על שיחות עם יושבי ראש
עבר בחברה ,התקצוב מלכתחילה של בסיס הפעילות
של החברה נמוך מהנדרש .ולכן התשובה לשאלתך היא
כן ,החברה נדרשת לעשות פעילות שהעיריי ה לא תמיד
מתקצבת ,בטח לא בבסיס התקציב .ולכן אחת
הסיבות ,קיבלנו את ההצעה גם של היו"ר הקודם ,גם
של חברת המועצה אביבה גוטרמן  ,להביא חברה
חיצונית לבדוק את הסיפור הזה ,כדי שפעם אחת
ולתמיד נקבל תשובות .אני יכול להגיד לך הפה
חשדתי שלי נפל דווקא בסיור באשדוד ,בחבר ה
המקבילה שלהם ,ששם היא אומנם עובדת אם אני לא
טועה במודל חברה העירונית -

משה חנוכה:

אופיר טויל לקח אותה.

אמיר כוכבי:

נכון -

משה חנוכה:

אני מספר את הסיפור ,אחיו הוא המנכ"ל שם -

אמיר כוכבי:

אחיו הוא מנכ"ל החברה כן ,חד משמעית.

נאור שירי:

מה הבעיה?

משה חנוכה :

אין בעיה אני מספר ,למה בעיה? אופיר אחלה גבר.

רפאל בן מרדכי:

לא הבנתי מה לא בעיה.

אמיר כוכבי:

חבר המועצה לשעבר -
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נאור שירי:

וחבר דירקטוריון החברה.

אמיר כוכבי:

אופיר טויל הציע לי להתלוות לסיור ,כדי לראות איך
עושים דברים בעיר אחרת.

רפאל בן מרדכי:

אין בע יה.

נאור שירי:

החברה שם מתוקצבת ב  33% -בערך מסך התקציב
שלה ,הוא מהרשות המקומית.

משה חנוכה:

כן ,אבל אתה אמרת באחד הדירקטוריונים -

רפאל בן מרדכי:

רגע ,רגע ,רגע -

נאור שירי:

אני באמצע ,אנחנו עומדים בערך אחרי ,לא בערך אלא
במדויק ,אחרי התוספת הזו על סביב ה . 9% -

רפאל בן מרדכי:

לא את זה אני שואל ,אני שואל אם זה אושר לך
מהתחלה? אני אסביר -

נאור שירי:

 ...אני לא מצליח להבין.

רפאל בן מרדכי:

זה לא טוב ,כי אני רוצה לדעת מראש -

נאור שירי:

בסדר ,אני לא מושלם.

רפאל בן מרדכי:

אני אסביר .כשאני בא לאשר תקציב ,אני רוצה לדעת
מה היו הרווחים שלך ,מה ההוצאות שלך ,סליחה מה
היו ההכנסות ומה היו ההוצאות ,ומה הרווח ,ואני
צריך לאשר את זה מראש .אין דבר כזה שבדיעבד
באים אליי ואומרים לי תאשר.

נאור שירי:

אבל זה בדיעבד ,אתם קיבלתם -

רפאל בן מרדכי:

בדיעבד זה בסוף השנה.

עדי ברמוחה:

רפי אתה מרשה לי להסביר?

רפאל בן מרדכי:

כן בבקשה.

עדי ברמוחה:

יש לך תקציב בתחילת שנה שאתה צריך לאשר אותו.
התקציב מראש שמראה לך שאתה בגירעון.

רפאל בן מרדכי:

אוקיי.

עדי ברמוחה:

זה מה שאומר רפי ,אתה אישרת אותו.

רפאל בן מרדכי:

אם זה ככה ,לא ,אני מקבל ,יכול להיות שהעירייה
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תגיד ,אתה הקבלן -
נאור שירי:

אוקיי ,אז כן ,אושר תקציב בגירעון.

רפאל בן מרדכי:

מאושר מראש על ידי ,לא יודע הפורום הזה?

נאור שירי:

כן ,באישור התקציב  2020החברה לא תקצבה או
העירייה לא תקצבה את כל פעילות החברה במאזן
מאוזן.

רפאל בן מרדכי:

ויש מסמך של מועצת העיר שמראה שאנחנו אישרנו
את זה ,אנחנו הפורום הזה.

נאור שירי:

זה התקציב -

עדי ברמוחה:

אנחנו מכסים את הגירעונות הישנים.

רפאל בן מרדכי:

הוא אומר שכן.

נאור שירי:

לא ,אתם מכסים גם גירעון גם את הפעילות של השנה
הזו ,גם את הפעילות של מחר בבוקר ,כן.

רפאל בן מרדכי:

אוקיי ,אוקיי ,שאלה ראשונה.

נאור שירי:

זה לא סוגר ,הנספח הזה לא סוגר את כל גירעונות
החברה.

נדב דואני:

 ...שאלה ראשונה של כולם.

דובר:

זה גירעון החברה...

נאור שירי:

עומד על  2.73מיליון - ₪

משה חנוכה:

זה גירעון מצטבר או גירעון -

רפאל בן מרדכי:

רג ע ,רגע ,חבר'ה עזבו דו שיח ,אני רוצה רגע לגמור
לשמוע -

נאור שירי:

שנתי עומד על .₪ 900,000

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה שהוא יבין את השאלות ,אני רוצה לקבל
תשובות -

נאור שירי:

עניתי לך אבל -

רפאל בן מרדכי:

ענית.

נאור שירי:

זה תוקצב -
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רפאל בן מרדכי:

ענית בהחלט .ע כשיו השאלה רק -

עדי ברמוחה:

קצת בחסר.

נדב דואני:

כמה דפים יש לו שם?

רפאל בן מרדכי:

.2

נאור שירי:

הוא שאל ,לא אני.

רפאל בן מרדכי:

לא נורא ,אז עניתי לו.

נדב דואני:

איזה גודל ? A3

רפאל בן מרדכי:

תסתכל.

נדב דואני:

יפה מאוד.

רפאל בן מרדכי:

יפה.

נדב דואנ י:

זה נראה כמו כתב ערבי -

נאור שירי:

מה זה הגרף? נשמח גם לשמוע.

רפאל בן מרדכי:

טוב רגע ,אני יכול רגע לשאול -

משה חנוכה:

 ...אני רציתי להציג לך את זה מזמן ,אתה לא רצית.

נאור שירי:

הא נו תציג תציג.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה אני יכול לשאול? השאלה הבאה היא זאת,
עניין הקורונה ,היה לנו בלת"ם קטן קראו לו קורונה.
חודש ראשון הבנתי אנחנו אישרנו את הכסף ,זה היה
 1.7מיליון - ₪

נאור שירי:

 1.8מיליון .₪

רפאל בן מרדכי:

 1.8מיליון  .₪אבל אתה בא עכשיו ,כי למעשה מאותו
רגע ,למעט האנשים ,וצריך לחשוב כמה לשלם למנכ"ל
של חברה שלא עובדת ,מנהל חשבונות ,מנכ"ל מה
לעשות ,היה בלת"ם ,יכול להיות שכמו שהפעילות
ירדה צריך גם להוריד לו משכורת לא?

נאור שירי:

ירדה לה המשכורת.

רפאל בן מרדכי:

יופי .אז השאלה שלי -

נאור שירי:

אבל -
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רפאל בן מרדכי:

רגע ,רגע ,תרשה לי רק לשאול ,האם אתה יכול להציג -

אבי בה גוטרמן:

הכדורגל ירד?

רפאל בן מרדכי:

זה היה התקציב -

נאור שירי:

כן.

רפאל בן מרדכי:

רגע -

נאור שירי:

כן ,כולם היו בחל"ת.

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא -

נאור שירי:

גם קיבלתם את המידע.

רפאל בן מרדכי:

נאור עכשיו ,נאור ,רגע זה לא יפה -

נאור שירי:

בבקשה שאני מוסר מידע תקראו אותו.

רפאל בן מרדכי:

נאור ,עכשיו אתה מדבר איתי ,אף אחד לא יפריע
באמצע ,ככה לא מנהלים דיון.

נאור שירי:

תכבד אותו.

רפאל בן מרדכי:

בטח לא ב  23:30 -בלילה.

נאור שירי:

החברים שלך לאופוזיציה מפריעים.

רפאל בן מרדכי:

אבל אל תענה להם.

נאור שירי:

צוד ק.

רפאל בן מרדכי:

עכשיו אני מבקש תשובה פשוטה לשאלה ,האם יש
ניתוח ,זה היה התקציב ,הקורונה הורידה הכנסות,
הורידה הוצאות ,חלק מההוצאות נשארו ,הסוף הוא
ככה וככה ,ואת זה אני מבקש מכם לאשר .ניתוח
פשוט של ההשתלשלות כמו שהיא הייתה.

נאור שירי:

יש ניתוח כזה.

רפאל בן מרדכי:

אני יכול לקרוא אותו לפני שאני מצביע בעד או נגד?

נאור שירי:

אבל זה לא ,אני אשמח שתקרא אותו ,אני יכול להביא
לך את תקציב החברה ,תקרא אותו.

רפאל בן מרדכי:

רגע ,לא הבנתי -

נאור שירי:

תקרא בעין מה שאתה רוצה.
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רפאל בן מרדכי:

אני שאלתי שאלה פשוטה -

נד ב דואני:

אבל הוא נתן לך תשובה.

נאור שירי:

אני אומר לך ,אתה מוזמן לקרוא את תקציב החברה.

נדב דואני:

הוא נתן לך תשובה.

נאור שירי:

אני לא מסתיר ,אני העברתי לכם גם את ה -

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא ,אתה לא מבין .אני לא שאלתי אותך ,תקשיב,
אני רוצה ניתוח שיגיד ,בהת חלת השנה זה היה
התקציב שאושר ,בהמשך חודש אחד שילמנו לאנשים
ואז יצאו לחל"ת ,נשארו ככה וככה אנשים ,הורדנו
להם את המשכורות בכמה שתגיד לנו ,ונשארה הוצאה
כזו וכזו ,ואת זה אני מבקש מכם לאשר .פשוט ניתוח
כזה שאני אדע למה אני מאשר את הסכום הזה.

נאור שירי:

אני לא מ בין -

רפאל בן מרדכי:

אוקיי ,אלה היו שאלותיי .אמיר אתה יכול לעזור?

נאור שירי:

מי שמבין ,אני לא מבין.

רפאל בן מרדכי:

נו מה יהיה? עוד פעם אני צריך את עדי שתסביר לך.

נאור שירי:

אני לא מבין מה אתה שואל .התקציב של החברה
תקצבת אותו כשעבר תקציב העירייה.

רפאל ב ן מרדכי:

אני אסביר -

נאור שירי:

תקצבת אותו ל  . 2020 -באה הקורונה טרפה את
הקלפים.

רפאל בן מרדכי:

נכון.

נאור שירי:

היינו ביום אחד צריכים להתנהל ולשלם את חוב
החברה והגירעון שסחבה מחודש וחודש .אוקיי ,עד
פה הבנת?

רפאל בן מרדכי:

אני אגיד -

נאור שירי:

עד פה אנחנ ו באותו -

רפאל בן מרדכי:

עזוב אותי חודש מחודש .יש תקציב שאישרנו -

נאור שירי:

אבל הוא לא רלוונטי.
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רפאל בן מרדכי:

יש שינוי של הבלת"ם ,סליחה שהקורונה הכניסה ,זה
עלה ככה וככה ,את זה אני מוכן לשלם .אם אני
אשתכנע שזה היה בסכומים הגיוניים .אבל כרגע כמו
שאתה אומר את זה ,אני לא יודע מאיפה ,תסלח לי על
הביטוי ,מאיפה יוצאות הרגליים .איך הגעת
למספרים?

נאור שירי:

אז אני שוב אומר ,לא הגעתי למספרים ,עשיתי ככה
ואמרתי תביאו לי עוד מיליון .₪

רפאל בן מרדכי:

לא ,זה אני מאמין לך .אבל לא הסברת לי איך כן.

נאור שירי:

עברנו עם ה עירייה על כל פרויקט ,אתה עושה עוד פעם
לא ,אתה שואל אותי איך הגעת לתקציב ,עברנו על כל
פרויקט ,רובוטיקה ,צהרונים ,מעונות היום ,כדורגל,
הכול כל דבר ,ואמרנו זה מה עולה .מה עולה ,שאלו
אם יוליה הייתה צריכה הבהרה על מה משלמים ,מה
הכרטסת שיוצאת ,כמה הסעות ,כמה עול ה ביטוחים,
הכול היה חשוף ,והגענו לסכום ,זה הסכום .אני לא
מבין מה עוד להסביר . sorry

רפאל בן מרדכי:

אני אסביר ,אני אסביר סליחה ,אני מאמין שעשית את
העבודה הזאת .אני לא הייתי שם כשעשית .עכשיו אני
מצפה -

יעל עבוד ברזילי:

הוא רוצה לראות את הפירוט של העבודה של י וליה -

נאור שירי:

בבקשה ,הנה תעבירו לו מה שאתם רוצים.

רפאל בן מרדכי:

יוליה ,יוליה ,מישהו יכול לבוא ולהסביר ,אנחנו
הולכים להצביע על סכומים ,כדי שנבין שהם יצאו,
נאור לא מספיק לי שתגיד לי ,ואני מאמין לך שעשית
עבודה מצוינת.

נאור שירי:

קודם כל אל תאמין לי.

ר פאל בן מרדכי:

לא ,לא ,אני כן מאמין.

נאור שירי:

תדבק בצורה שעובדים.

רפאל בן מרדכי:

מה שאני צריך זה חישוב עקרוני ,לא בפרטי פרטים
כמו שיוליה עושה -
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נאור שירי:

אתה בעצמך אמרת שאתה לא מאמין ,אתה נוהג
בחברה כחברה פרטית .סליחה רפי ,סליחה.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה תרשו לי רגע לבקש לנהל דיון מסודר .שאלת
מה אני רוצה .אני אגיד לך מה אני רוצה .אני רוצה
שתסביר לי את ההתפתחות .בהתחלה ביקשתי ככה,
מזה חלק מסוים היו הכנסות ,חלק אחר היה תקצוב
העירייה סך הכול ככה וככה .באה הקורונה שינתה
את הדברים בצורה מסוימת .תסביר לי בדיוק מ ה
נשאר ,מה שינית ,כמה משכורת קיבלה המנכ"לית
במקום כמה שהיא הייתה אמורה ,וכן יתר הצוות,
ובסוף מה התמונה .זה מה שאני צריך.

נאור שירי:

רפי ,אתה קיבלת את המשכורות בזמן הקורונה ,אתה
קיבלת את ההוצאות ,למה אתה עושה פרצוף?

רפאל בן מרדכי:

נאור אני לא ,תבין מה אני לא.

נאור שירי:

אני לא מבין מה הוא רוצה.

יעל עבוד ברזילי:

הוא רוצה את רמת המיקרו -

רן יקיר:

הוא רוצה את האקסל המלא.

נאור שירי:

מה האקסל המלא? של מה?

יעל עבוד ברזילי:

אני הבנתי.

רפאל בן מרדכי:

לא המלא ,ההיפך אני צריך -

יעל עבוד ברזילי:

רפי ,זאת כמו השי חה שהייתה לנו בוועדת כספים.

רפאל בן מרדכי:

בדיוק.

יעל עבוד ברזילי:

אתה רוצה את המיקרו ,הוא רוצה לדעת -

רפאל בן מרדכי:

לא ,אני לא רוצה את המיקרו.

יעל עבוד ברזילי:

את פירוט העבודה של הצוות המקצועי.

אמיר כוכבי:

רפי רוצה -

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה את המאקרו  ,אני לא יכול להיכנס למיקרו
אני לא יוליה.

נאור שירי:

תעבירו לו מה שהוא רוצה.
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אמיר כוכבי:

בהשאלה מעולם התכנון והבנייה רפי מבקש תכנית
שינויים.

רפאל בן מרדכי:

נכון.

נאור שירי:

מה זה שינויים.

אמיר כוכבי:

לא משנה ,זה -

משה חנוכה:

אגב בהזדמנות הזו אולי נעשה סולחה בינך לבין רפי.
אתה תתנצל שקראת לו שקרן -

יעל עבוד ברזילי:

בסדר רפי -

משה חנוכה:

והוא יתנצל ונסיים עם זה.

אמיר כוכבי:

כמו שאתה רואה אני ורפי אחלה ,גם בלי התיווך

משה חנוכה:

לא ,לא ,אני באמת אומר לך ,הוא מאוד פגוע.

יעל עבוד ברזילי:

רפי ,תנוח דעתך אם תקבל את זה מחר?

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה -

יעל עבוד ברזילי:

רפי ,תנוח דעתך אם תקבל את זה מחר?

רפאל בן מרדכי:

אני עכשיו מבקש לא לדון בעניינים של אמיר ושלי,
את זה נעשה בוועדת המשנה.

משה חנוכה:

הוא אוהב אותך ,הוא אוהב אותך ,והוא תמיד כיבד
אותך ,ואני אומר הוא פגוע ,באמת הוא פגוע -

רפאל בן מרדכי:

בוא הנה משה השעה מאוחרת ,אנחנו רוצים הביתה.

משה חנוכה:

לא ,אני באמת רוצה שתעשו סולחה.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

משה ,תקשיב לאחיך.

נאור שירי:

תאמין לי צריך לשלוח אותך לעשות...

עדי ברמוחה:

 , 23:38אני השעון הדובר.

משה חנוכה:

אני יכול לדבר?

אמיר כוכבי:

חברים ביציע עם הפיצה ,אני מבקש -

רפאל בן מרדכי:

ב  00:00 -אני לא הולך הביתה ,לא יעזור בית דין.
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אמיר כוכבי:

אני מבקש שם שקט.

עדי ברמוחה:

אני איתך רפי.

רפאל בן מרדכי:

יש לך עכשיו  22דקות נאום -

עדי ברמוחה:

אני ואתה מתק זזים ביחד

רפאל בן מרדכי:

יפה.

נדב דואני:

סיימת את דף ? 2

נאור שירי:

רגע ,הייתה עוד שאלה רפי?

רפאל בן מרדכי:

לא תודה.

משה חנוכה:

טוב אני אגיד לכם מה ,אפשר להתייחס? מאיר ,מאיר -

מאיר חלוואני:

התחלת עכשיו יש לך ...הגיע.

משה חנוכה:

אני רוצה שעכשיו תשמע אות י ,שתקשיב לי.

מאיר חלוואני:

זה אותם דפים?

משה חנוכה:

לא ,דפים חדשים .תראו ,אני רוצה רגע לצאת מתוך
המספרים לגבי החברה ,ולדבר שוב על העיקרון,
ולנסות להסביר לך נאור ולך ראש העיר ,איפה
הבעייתיות בעיני.

נאור שירי:

כן ,איפה הבעייתיות.

משה חנוכה:

אנחנו נמצאים ביום המאבק באלימות נגד נשים,
ואתם מבקשים לקצץ לחלוטין  ₪ 53,000מסעיפים
תקציביים שיועדו לנפגעות תקיפה מינית₪ 70,000 ,
לסיוע למשפחות רווחה עם ילדים ,ובאותה נשימה
להעביר באיזו שלוות נפש כמעט  ₪ 900,000לחברה
שבראשה עומד סגן ראש העיר.

נאור שירי:

ששמו הוא.

מש ה חנוכה:

נאור שירי.

נאור שירי:

אתה יכול לקרוא לי בשם ,לא ייקרה לך כלום.

משה חנוכה:

נאור שירי.

נאור שירי:

תודה.
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אמיר כוכבי:

אתה גם יכול לציין שאתה יודע שסעיפי הרווחה
מתוקצבים על ידי המשרד ,שהוא זה שמקצץ ולכן
ההפחתה ,ובאותה נשימה גם להגיד תראו איזה יופי -

אביבה גוטרמן:

למה הוא קיצץ?

אמיר כוכבי:

זו שאלה טובה ,אבל לא אני מקורב לשר הרווחה.
אפשר -

נדב דואני:

מי זה שר הרווחה היום?

אמיר כוכבי:

אפשר גם באותה נשימה להגיד איזה יופי שהחברה
לקידום החינוך והתרבות עושה גם פעילות העצמה
בדמות קבוצת כדורגל נשים ,וגם לר אשונה הדרכה
ופעילות לשחקנים ושחקניות בנוגע למאבק בגזענות
ובאפליה נגד נשים במרחב הספורטיבי.

משה חנוכה:

אוקיי ,אבל באותה נשימה אני אגיד לך שבדקתי עם
משרד הרווחה -

אמיר כוכבי:

זו נשימה ארוכה.

משה חנוכה:

שבדקתי עם משרד הרווחה ,ולפי מה שנמסר לי
מגורמים ממשרד הרווחה ,שאתה מכיר היטב אגב,
תקציב המדינה הוא תקציב המשכי ,ולכן אם לא
תוקצבה תכנית לרשות שגולמה בבסיס התקציב שלה,
סיכוי סביר מאוד שהרשות או לא מילאה קול קורא,
או לא ביצעה את חובותיה ,והמשרד לא קיצץ תכניות,
כי התקציב הוא תקציב המשכי תקציב המדינה ,ולכן
לא היי תה סיבה לקצץ את זה .מעבר לכך אני אגיד לך
אדוני -

נאור שירי:

זה לא מהות התקציב ההמשכי.

אמיר כוכבי:

זה פשוט לא נכון.

משה חנוכה:

מעבר לכך אני אגיד לך -

נאור שירי:

 ...אתה מתקצב בשנה אחת תכנית -

משה חנוכה:

שגם בהנחה ששר הרווחה החליטה עכשיו ,גם בהנחה
ששר הרוו חה החליט לקצץ -

(מדברים יחד)
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נאור שירי:

מה זאת אומרת הוא יכול להפריע לכולם ואנחנו לא
יכולים להפריע?

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה אין טעם ,הדיון נפגע.

נאור שירי:

רפי ,עם כל הכבוד באמת ,אתם -

רפאל בן מרדכי:

נאור ,תקשיב לי בבקשה -

נאור שירי:

לא סליחה ,כל הזמן אתם נ כנסים והעליתם פה 20
שאלות -

רפאל בן מרדכי:

מי זה אתם?

נאור שירי:

אתם ,חברי המועצה -

משה חנוכה:

אני יכול לסיים את הדברים?

נאור שירי:

נכנסים -

רפאל בן מרדכי:

לא ,זה לא טוב -

נאור שירי:

שואלים ,מדברים עם הפיצות ,אז גם אנחנו יכולים
להתפרץ -

משה חנוכה:

בסדר ז כותך...

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אבל אני אומר בסופו של דבר הקיצוץ הזה בסעיף
 ₪ 53,000לנפגעות תקיפה מינית יכלה העירייה ,כמו
שהיא החליטה עכשיו להעביר  ₪ 500,000לכדורגל,
להחליט שהיא לא רוצה מצ'ינג ממשרד הרווחה ,זה
מספיק חשוב לה ביום הזה לא להביא קיצוץ באיזה
צ יניות כזאת  ,ולהעביר את הכסף לחברה -

אמיר כוכבי:

והיא בהחלט החליטה את זה -

משה חנוכה:

לקידום החינוך.

אמיר כוכבי:

ולכן העירייה עושה -

משה חנוכה:

הסעיף  1347114390נפגעות תקיפה מינית עודכן
בהקטנה של  .₪ 23,000עוד סעיף נפגעות תקיפה
מינית  1847114840נפגעות תקיפ ה מינית קוצץ מ -
- ₪ 30,000
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אמיר כוכבי:

ותקציבי פעילות באגף חינוך שהופנו עכשיו לשיתוף
פעולה עם המרכז לנפגעות תקיפה מינית ,כדי
להכניס -

משה חנוכה:

אמיר ,היית אומר לגזבר לא להביא את זה ביום כזה.

אמיר כוכבי:

מה זה יום כזה? מה ידענו שזה יהיה -

משה חנוכה:

אני אומ ר אז לא לקצץ -

אמיר כוכבי:

די משה ,אל תהיה פופוליסט.

משה חנוכה:

לנפגעות תקיפה מינית ביום שאתם מבקשים להעביר
כמעט  ₪ 900,000לחברה שבראשה עומד הסגן שלך
נאור שירי.

אמיר כוכבי:

טוב .החברה שלו.

נאור שירי:

מה קשור תגיד?

אמיר כוכבי:

זה לא ,אני מזכיר לך.

נאור שירי:

זו לא החברה שלי מר משה חנוכה.

משה חנוכה:

עכשיו אני אגיד לכם הנושאים האלה ,הנושא הזה
שאתם מביאים לכאן מראה בגדול ,ורפי דייק בשאלות
שלו ,חבל שהוא לא שומע ,אני חושב שהשאלות שלו
היו מאוד נכונות ,והראו שבסופו של דבר לא הכנתם
תכניות כמו שצריך.

רפאל בן מ רדכי:

שומע טוב מאוד אל תדאג.

משה חנוכה:

אוקיי .לא הכנתם תכניות כמו שצריך ,כמו שלא
הכנתם את התחשיבים בזמן לעניין השמירה ,כמו
שלא נערכתם לתקצב נכון את החברה לקידום החינוך,
ואתם ודאי לא יודעים לפקח על הכסף הציבורי שאתם
מזרימים לשם במיליונים רבים ,אוקיי? אבל אני
אומר ,אני רוצה אם נשארו צופים בבית בשעה
המאוחרת הזאת ,אני רוצה רגע שהצופים יבינו מה
ייקרה כאן עוד כמה דקות.

אמיר כוכבי:

מה עם הצופות?

ארנון אברמוב :

אין צופים ,הלכו לישון כולם.
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אמיר כוכבי:

ביום המאבק -

משה חנוכה:

והצופות גם .בקשת העירייה להסטת תקציבי ם באופן
שיאפשר עוד תקצוב לחברה לקידום החינוך יעבור,
לא משנה איזה מסמכים נציג כאן ,איזה נתונים
אנחנו -

אמיר כוכבי:

אבל אתה מוזמן להציג גם מסמכים וגם נתונים ,לא
לתת לעצמך את ה -

משה חנוכה:

אז אני אומר לא משנה מה אני אציג ,לא משנה מה
אני אשאל -

אמיר כוכבי:

לא  ,אבל אל תיתן לעצמך את הפתח הקל הזה .אם יש
לך -

משה חנוכה:

תכף אני אציג .אבל לא משנה מה אני אציג ,אני קודם
כל רוצה לספר לציבור את הסוף.

אמיר כוכבי:

הבנתי.

נאור שירי:

לא ,אני -

משה חנוכה:

חברי הקואליציה יצביעו -

נאור שירי:

אם אתה מציג משהו אמיתי ,אני אוות ר על הכסף.

משה חנוכה:

אוקיי ממש.

נאור שירי:

אין לי בעיה.

משה חנוכה:

בסדר.

נאור שירי:

מה זה ממש בסדר? תביא משהו רציני.

משה חנוכה:

אז תן לי לסיים.

נאור שירי:

כן ,כמו שהבאת את העברות תקציביות קודמות -

משה חנוכה:

אוקיי.

נאור שירי:

שאגב לא נכון.

משה חנו כה:

בסדר.

נאור שירי:

לא היה.

משה חנוכה:

אז אני אומר בסוף תהיה הצבעה וחברי הקואליציה
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יצביעו בעד ,גם אם יש להם תהיות לגבי העניין הזה,
ויש להם תהיות ,אני יודע משיחות -
נאור שירי:

מי שיש לו תהיות -

משה חנוכה:

פרטיות איתם.

נאור שירי:

מוזמן לפנות אליי -

משה ח נוכה:

אני יודע שהם יצביעו בעד.

אמיר כוכבי:

משה ,בסופה של ישיבה שבה ראית שכשיש לחברות
ולחברי המועצה -

משה חנוכה:

אני יכול לסיים? אמיר ,תן לי רגע לסיים -

אמיר כוכבי:

תהיות ,אנחנו גם יודעים להוריד נושא מסדר היום.

משה חנוכה:

אז בוא תקשיב לי ,אולי בסוף אתה ג ם תשתכנע.

אמיר כוכבי:

אבל אני -

משה חנוכה:

אתה מוחה.

אמיר כוכבי:

הייתי רוצה -

משה חנוכה:

על הסגנון.

אמיר כוכבי:

לא ,הייתי רוצה באמת בשעת לילה מוקדמת זו ,קצת
פחות ציניות בדברים.

משה חנוכה:

אבל מי שציני -

אמיר כוכבי:

אתה יכול להביע את אותה ביקורת גם עם פ חות
ציניות.

משה חנוכה:

בסדר ,אז אני ברשותך אמשיך.

אמיר כוכבי:

אוקיי.

משה חנוכה:

אני לא אשתמש במילים הקשות שאתה השתמשת ב -
 , 2018כשרצינו להעביר  ₪ 100,000לחברה ולא
.₪ 900,000

אמיר כוכבי:

זה לא היה ב ? 2017 -

משה חנוכה:

 . 2018אז בוא רגע נשים את הדברים על השו לחן ,אני
מסכים איתך נאור שלהעביר  ,₪ 850,000זה לא דבר
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דרמטי .אבל מה שכן דרמטי -
נאור שירי:

אני לא אמרתי שזה לא דרמטי.

משה חנוכה:

מה שכן דרמטי -

נאור שירי:

איך אתה מסכים איתי אם אמרתי שזה לא דרמטי.

משה חנוכה:

שאנחנו מגלים שוב -

עדי ברמוחה:

איפה  ?₪ 850,000זה .₪ 1,159,000

משה חנוכה:

איך העירייה עובדת בלי תכנון ,שוברת את הכללים,
והסעיפים רגע לפני אישור תקציב עירייה חדש,
ומעבירה בשנייה האחרונה רפי עוד - ₪ 850,000

אמיר כוכבי:

מה זה בשנייה האחרונה? יש איזון תקציב -

משה חנוכה:

לא ,רגע לפני סוף שנת התקציב.

נאור שירי:

גם הסברנו לך ואמרנו ,ישבנו על זה החל מפברואר.

משה חנוכה:

אוקיי.

נאור שירי:

להמשיך להגיד היום -

משה חנוכה:

אז בוא נגיד ממה מקטינים כדי שהתקציב הזה יהיה
מאוזן.

רפאל בן מרדכי:

מה זה ישבנו?

משה חנוכה:

מורידים - ₪ 138,000

נאור שירי:

מה זה מה זה ישבנו ?

משה חנוכה:

ממרכז תעסוקה לנכים -

רפאל בן מרדכי:

אני מאמין לך אבל זה לא בא לאישור.

משה חנוכה:

רפי ,רפי ,מפחיתים -

נאור שירי:

נכון ,זה בא עכשיו לאישור.

משה חנוכה:

מפחיתים - ₪ 320,000

אמיר כוכבי:

אומרת כאן יוליה שלא מורידים ממרכז תעסוקה.

משה חנוכה:

בוא א ני אקריא לכם איזה סעיף זה?

יוליה מרקובסקי :לא ,אני אתקן -
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משה חנוכה:

אז אפשר בסוף הדברים שלי לתקן?

נאור שירי:

לא ,אפשר עכשיו לתקן.

משה חנוכה:

כי נתתי לכם לסיים.

נאור שירי:

רק לחדד.

יוליה מרקובסקי:

לא מקטינים בשביל להעביר כסף לחברה לקידום -

משה חנוכה:

מקטינים כדי שהתקציב יהיה מאוזן .כדי שהתקציב
יהיה מאוזן בסוף את מקטינה פה ומעלה שם.

יוליה מרקובסקי :לא.
משה חנוכה:

למה לא?

יוליה מרקובסקי:

איזה סעיף ציינת הרגע?

משה חנוכה:

ציינתי את סעיף  138מרכז תעסוקה לנכים ,זה סעיף
לדעתי -

נאור שירי:

הוא לא אמר לנכי ם ,זה היה על התקיפה המינית.

משה חנוכה:

לא ,גם.

בנימין זיני:

מספר שורה של זה.

יוליה מרקובסקי :מה הסעיף?
עדי ברמוחה:

יש לכם את כל הסעיפים.

משה חנוכה:

מרכז יום שיקומי לנכה זה  ,₪ 577,000שאתם
מקטינים .נופשונים ,זה לצורך הדוגמא ₪ 83,000
מפעלי תעסוקה .בסוף אתם מקטינים בסעיפים
מסוימים ומעלים בסעיפים אחרים.

יוליה מרקובסקי :כן ,אבל בגלל זה גם עדכון התקציב הוצג בצורה
שהוצג ,שהסבר  7שזה הסעיפים שאתה מתייחס
אליהם לצורך ההקטנה ,הם סעיפים של הרווחה -
בנימין זיני:

בלבד.

יוליה מרקובסקי:

וזה עובר אחד מול השני .זאת או מרת -

עדי ברמוחה:

זה עובר ברווחה.

יוליה מרקובסקי :כל השינויים שבוצעו משורה  60בעדכון התקציב -
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משה חנוכה:

אז תגידו יוליה מה אתם מפחיתים?

יוליה מרקובסקי :עד שורה  106זה לא לצורך מימון איזה שהיא פעילות
אחרת של העירייה.
משה חנוכה:

אז מה כן את מפחיתה כדי לממן פעילות אחרת של
העירייה.

יוליה מרקובסקי:

אז אני אפנה אותך רגע.

משה חנוכה:

אין לי את המסמך הזה.

עדי ברמוחה:

הסבר  7זה מה שאני שאלתי...

יוליה מרקובסקי :בעצם העברה לחברה לקידום זה מופיע בעדכון תקציב
משורה  241עד - 254
משה חנוכה:

 241זה הגדלות ,איפה הקטנות ? מאיפה את מקטינה.

בנימין זיני:

יש לך בעמודה של ההקטנות.

יוליה מרקובסקי :לא ,עד . 254
משה חנוכה:

אז את אומרת -

יוליה מרקובסקי :יש לך הקטנות שבאות מהסעיפים שומה פרויקט
מדידות  ,₪ 500,000יוזמות תרבות ,₪ 115,000
אירועי ספורט שלא התקיימו במהלך השנה בעקבות
נ גיף קורונה  ,₪ 400,000שי חגים לעובדים 120,000
 ,₪זה לא אומר שלא נתנו את השי ,אלא -
משה חנוכה:

הקטנתם מהשי.

יוליה מרקובסקי:

לא ,לא הקטנו את השי דווקא להיפך -

בנימין זיני:

אפילו הוספנו.

יוליה מרקובסקי :העירייה הוסיפה בשי השני של ראש השנה ,הגדילה
את השי ב  ₪ 100 -למיטב זכרוני לעובד ,אלא
לפנסיונרים שהיו מגיעים ומקבלים את השי כאן,
בגלל הקורונה אז הועבר להם בתוך השכר שלהם,
ולכן זה נכנס להוצאות שכר ולא כבר בהוצאה הזאת.
משה חנוכה:

אז הפחתתם בסעיפים אחרים.

יוליה מרקובסקי:

בסדר? ואולם תרבות ,שגם הפעילות שלו לא יושמ ה
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ב - 2020 -
עדי ברמוחה:

מופת לא נעשה.

יוליה מרקובסקי :הקטנו את זה גם ב .₪ 24,000 -
משה חנוכה:

יפה ,אבל אני אומר -

יוליה מרקובסקי :זה הסעיפים שבעצם -
משה חנוכה:

נכון.

יוליה מרקובסקי :באים -
משה חנוכה:

נכון ,נכון.

יוליה מרקובסקי :לצורך המימון.
משה חנוכה:

ב סדר גמור ,אבל עדיין הפחתתם גם בסעיפי רווחה
הרבה מאוד כסף.

בנימין זיני:

לא ,לא.

משה חנוכה:

כן -

בנימין זיני:

תסתכל על העדכון ,העדכון של הרווחה הוא רק בגין
הרווחה ,בגין התאמה של מסמך שמשרד הרווחה שלח
לנו ושלחנו אותו גם אליכם ,שעשה את ההתאמות
הרלוונטיות ברו וחה.

משה חנוכה:

אבל בא משרד הרווחה -

בנימין זיני:

לא עשינו את זה על דעת עצמנו.

משה חנוכה:

אבל בא משרד הרווחה ואומר ,כנראה העירייה לא
הגישה קולות קוראים.

נאור שירי:

לא ,אתה בא ואומר.

משה חנוכה:

לא ,אני בדקתי עם משרד הרווחה.

נאור שירי:

משרד הרווחה אני ל א רואה אותו פה -

משה חנוכה:

אני בדקתי.

נאור שירי:

אני לא זכור לי שהוא התייחס אלינו ,והופץ לחברי
המועצה בקשה הזו ,או העברה הזו ,אז אתה בא
ואומר -
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אמיר כוכבי:

כאמירה -

נאור שירי:

זה לא משרד הרווחה בא ואומר.

משה חנוכה:

אז אני אומר ,מבדיקה שלי עם משרד הרווחה -

נאור שירי:

תראה לי משהו ממוסמך ,אני אשמח לראות.

משה חנוכה:

אני לא יכול לתת מסמך -

אמיר כוכבי:

כאמירה -

נאור שירי:

אז בוא נשאיר את זה בגדר אתה אומר.

אמיר כוכבי:

רגע ,רגע ,ניקח את זה רגע באומר -

נאור שירי:

אומר.

אמיר כוכבי:

זה יכול לבוא גם אמירה כללית ,שיכול להיות שהיא
באמת נכונה ,שבתחום מסוים לא היה ביקוש מצד
הרווחה בעירייה ,לא ניגשו לקול קורא ,ולכן הדבר
הזה הצטמצם .לא נפגעה פעילות הרווחה בעיר.
התקציבים אנחנו רק -

משה חנוכה:

את זה אתה אומר.

אמיר כוכבי:

את זה אומרת מנהלת האגף.

משה חנוכה:

בסדר ,אז אתה ו הצוות שלך ,זה בסדר שהיא תגיד -

אמיר כוכבי:

אז מי אתה רוצה שיגיד?

משה חנוכה:

הציבור.

אמיר כוכבי:

תסתכל בסוף על השורה התחתונה.

משה חנוכה:

לא ,הציבור בסוף.

אמיר כוכבי:

הציבור לא יגיד ,הציבור צריך לראות את המספרים.

משה חנוכה:

אני אומר -

אמיר כוכבי:

בלי הט עיות.

משה חנוכה:

אני רוצה רגע ברשותך לנסות לתאר לציבור שצופה
בנו בבית למה דומה הדבר עכשי ו ההעברה הזאת.
בואו רגע נדמיין ו שווה בנפשנו שיש בן אדם ששולח
את הבת שלו לחוג ג'ודו במשך  10שנים ,ובמשך כל
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חודש הוא משלם עבור חוג הג'ודו  ,₪ 120היה מגיע
בתחילת החודש מש לם למפעיל של החוג  .₪ 120אחרי
 10שנים שהוא שולח את הבת שלו לאותו חוג ג'ודו,
הוא בא לשלם למפעיל את ה  ₪ 120 -עבור החוג,
המפעיל אומר לו :לא ,מעכשיו אתה משלם לי ₪ 700
על החוג בחודש .לא רק זה ,על אותו חוג ,לא רק זה
הוא אומר :עכשיו אתה לא שולח את הבת שלך חצי
שנה לחוג ,אבל תשלם לי עדיין  ₪ 700בחודש .זה
בדיוק מה שקורה כאן ,למה?
נאור שירי:

זה ממש לא מה שקורה.

משה חנוכה:

רגע ,תן לי לסיים אבל.

נאור שירי:

לא ,אבל משה ,אי אפשר לתת לך לסיים.

משה חנוכה:

אבל תן לי ,אבל תן לי -

נאור שירי:

אני יודע שאתה -

משה חנוכה:

רגע ,אבל אני אסיים -

נאור שירי:

לא ,אני מבין מה אתה אומר.

משה חנוכה:

אני חייב רגע שהציבור יבין ,אתה הבנת -

נאור שירי:

לא ,הציבור לא יכול להבין -

משה חנוכה:

אתה מבקש בעצם -

אמיר כוכבי:

אני רק רוצה להגיד שאם  10שנים היא הולכת לאותו
חוג ג'ודו ולא ביקשו ממנה תוספות  ,נגיד על תחרויות,
זה אומר שהיא לא התקדמה ,שלא פיתחו אותה
מספיק -

משה חנוכה:

אבל תן לי לסיים -

אמיר כוכבי:

שלא נתנו לה את האפשרות למצות את הפוטנציאל
שלה.

משה חנוכה:

אני מבין שההסבר שלי מציק לך ,תן לי רגע לסיים.

נאור שירי:

ההסבר שלך הוא חלקי ,הוא לא -

משה חנוכה:

רגע ,אבל לא סיימתי ,בטח שהוא חלקי ,כי לא
סיימתי.
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רפאל בן מרדכי:

אי אפשר לנהל דיון ככה.

משה חנוכה:

לא סיימתי את הטיעון .אני אומר -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

רגע נאור ,תן לי ,קצת תרבות דיון ,בוא לא נרד
לרמות האלה ,תן לי לסיים -

נאור שירי:

מפעיל חוג ל ג'ודו במשך כל ה  10 -שנים האלה ,נכנס
לגירעון ,כתוצאה מה  ₪ 120 -האלה

משה חנוכה:

לא ,הוא באה אליה ואומר לה -

נאור שירי:

ואז הוא בא -

משה חנוכה:

לא ,המפעיל -

נאור שירי:

אומר :רגע ,רגע ,רגע ,אופס התעוררתי -

משה חנוכה:

לא ,הוא בא -

נאור שירי:

יש לי גירעון.

משה ח נוכה:

לא ,מפעיל חוג הג'ודו -

נאור שירי:

גביתי ממך סכום שהוא הזוי.

משה חנוכה:

בא ואומר לה דבר ,הוא אומר לה :תקשיבי ,אני
עכשיו לקחתי מזכירה ועוזרת ושיפצתי ועשיתי כל
מיני דברים ,ועכשיו תשלמי לי על הוצאות ההנהלה
שלי .הרי ברור -

נאור שירי:

משה ,להזכיר לך אתה ב - 2018 -

משה חנוכה:

רגע נאור תן לי לסיים ,תן לי לסיים -

נאור שירי:

אתה ב  2018 -ביקשת -

אמיר כוכבי:

נאור -

נאור שירי:

שלחת מכתב לעירייה להשקעה בעולם הכדורגל -

משה חנוכה:

אבל תן לי לסיים בבקשה ,לטעון את הטיעון .תן לי,
בסוף הכסף יעבור ,אמרתי ,אל תדאג.

נאור שיר י:

אני לא מודאג ,אני מודאג מזה שאתה מטעה את
הציבור.
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משה חנוכה:

לא ,אז אני אגיד -

נאור שירי:

אתה אפילו פנית אליהם באופן אישי ,ואני מודאג
מזה.

משה חנוכה:

בסדר ,אבל אני רוצה -

נאור שירי:

שאתה מטעה את הציבור.

משה חנוכה:

אני רוצה שהציבור יבין -

עדי ברמוחה:

 . 2 3:55הציבור הלך לישון.

נאור שירי:

אני מודאג מזה.

משה חנוכה:

אני רוצה שהציבור יבין.

עדי ברמוחה:

תפסיקו כבר עם הציבור ,די אין ציבור ,הלך לישון.

נאור שירי:

לא ,כי אחרי זה -

משה חנוכה:

די נאור ,נאור די ,אבל אני נתתי לך לדבר -

נאור שירי:

אחרי זה אנחנו נקבל סרטונים עם מוזיקה ותרגום
מגניב ,אבל מה הקשר ביניהם לבין האמת הוא מקרי
בהחלט.

משה חנוכה:

אוקיי בסדר.

נאור שירי:

אז אני דואג -

משה חנוכה:

אבל אני אומר נאור -

נאור שירי:

שנייה ,וחשוב לי שהציבור יבין -

משה חנוכה:

אבל אני באמצע הדברים.

נאור שירי:

בסדר -

משה חנוכה:

תן לי לסיים -

נאור שירי:

אני אתן לך את הסיום שאתה רוצה ,אבל אני חייב
לומר ,שזה שאתה תוסיף אחרי זה קצב מוזיקה
ותרגום מגניב ,ולהגיד למה סגן ראש העיר ,זה לא
הופך את זה לאמת.

משה חנוכה:

אוקיי.

נאור שירי:

זה לא הופך את זה לאמת ,וחשוב שאתה לא תטעה
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את הצ יבור.
משה חנוכה:

בתפיסה שלי -

נאור שירי:

בעולם שלך ,זה לא בתפיסה.

משה חנוכה:

בתפיסה שלי מבקשת העירייה להוציא מהקופה
הציבורית הרבה יותר כסף עבור אותם שירותים.

נאור שירי:

לא נכון.

משה חנוכה:

הרי אמיר לא סתם החלטנו להעביר פרויקטים
לחברה ,החברה אמורה להיות יעילה יותר מהעירייה.

נאור שירי:

החברה הרבה יותר יעילה מהעירייה.

משה חנוכה:

אבל אני יכול -

נאור שירי:

אני יכול לתת לך דוגמא רק בחל"ת הזה.

משה חנוכה:

אבל אני יכול להציג כאן רבותיי.

נאור שירי:

רק בחל"ת הזה.

משה חנוכה:

אלון ,אני יכול להציג כאן גרף לחברי המועצה .הלכתי
לדו"חות הכספיים של החברה ,משנת  2016עד שנת
 2020אין עדיין דו"ח כספי .אז ביקשתי את הדו"ח
הכספי של  2019שאתם העברתם לי ,בדקתי את כל
האחרונה
השנה
במהלך
שביקשתם
העברות
וההסכמים ,ותראו איזה פלא .ב  2018 -העירייה ,בשנת
בחירות בדו"חות הכספיים החברה סי ימה בעודף
תקציבי -

נאור שירי:

לא נכון.

משה חנוכה:

העירייה -

נאור שירי:

החברה לא סיימה בעודף תקציבי.

משה חנוכה:

ב  2018 -בסדר .לא נכון.

נאור שירי:

לא ,מה זה בסדר? אתה אומר דברים לא נכונים.

משה חנוכה:

בסדר ,אז בוא נדבר על כמה העירייה העבירה.

נאור שירי:

אנ י מבקש שתדייק בנתונים.

משה חנוכה:

אוקיי.
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נאור שירי:

גם הגרף שלך אני אתן פרומו ,הוא לא נכון.

משה חנוכה:

אבל אתה לא נותן לי לסיים לדבר.

נאור שירי:

אני רואה בדיוק את הסכום -

משה חנוכה:

בסדר 6 ,מיליון .₪

נאור שירי:

 6פסיק משהו ,מה שאתה עשית בסכום הזה -

מש ה חנוכה:

שנייה רגע אפשר לסיים ,אבל רגע תן לי לסיים.

אמיר כוכבי:

אבל תן לו רגע זה לפני שאתה עונה -

נאור שירי:

צודק.

אמיר כוכבי:

אם תענה לו לפני -

נאור שירי:

אני מת לענות פשוט.

אמיר כוכבי:

אם תענה לו לפני הוא עוד ישתכנע.

משה חנוכה:

בסדר ,אני מבין את להיט ות הזה .אבל בשנת 2018
העירייה העבירה  ,₪ 1,700,000קצת יותר .אגב
המנכ"ל טען לפרוטוקול בנחרצות בוועדת הכספים,
שהעירייה העבירה  4מיליון  ,₪לא יודע מי סימס לו
את הנתון הזה.

רן היילפרן:

ב  2.7 2019 -מיליון - ₪

משה חנוכה:

. 2018 , 2018

רן היילפרן:

 , 2019אז אני נות ן ... 2019

משה חנוכה:

איך ענית ,רשום בפרוטוקול . 2018

רן היילפרן:

רגע ,ואל תשמיט פרט חשוב -

משה חנוכה:

ב . 2018 -

רן היילפרן:

אבל אל תשמיט פרט חשוב משה ,שחוץ מהסכומים
שאתה מדבר עליהם ,העירייה גם שימשה כצינור
לסכומי ם של פעילויות שעושים ,כגון :תכנית ניצנים,
שמ עבירים כסף -

משה חנוכה:

בדו"חות הכספיים -

רן היילפרן:

שמעבירים כסף.
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משה חנוכה:

לא שוב ,בדו"חות הכספיים יש את הכול ,הכול
מגולם ,הכנסות מעיריית הוד השרון.

רן היילפרן:

נכון ,נכון .אבל יש לך -

משה חנוכה:

אבל בדו"ח הכספי -

נאור שירי:

איך יש לך דו"ח כספי של ? 20 20

רן היילפרן:

הכסף של הרשות וכסף של דרך משרד הממשלה.

משה חנוכה:

אתה אמרת אדוני המנכ"ל -
להראות

רן היילפרן:

אני יכול
בגייד סטאר.

משה חנוכה:

ב - 2018 -

רן היילפרן:

הוא מפורסם בגיידסטאר ,אפשר להיכנס אליו.

משה חנוכה:

יפה ,אגב נאור מסר את הנתון הזה ,לא צריך
גיידסטאר- 2018 .

נאור שירי:

מסרתי נכון.

משה חנוכה:

 ,₪ 1,700,000אתה אמרת  4מיליון .₪

רן היילפרן:

נכון ,זה מפורסם בגיידסטאר.

משה חנוכה:

אבל נאור אמר משהו אחר.

רן היילפרן:

לא ,הוא אמר את אותו דבר.

נאור שירי:

מה זה נאור?

משה חנוכה:

היום במייל ששלחת -

נאור שירי:

- 2019

משה חנוכה:

. 2018

נאור שירי:

 2.7מיליון .₪

משה חנוכה:

. 2018

נאור שירי:

סבבה ,אני לא יודע מה היה בישיבה ,לחשוש החשש
הגדול...

משה חנוכה:

לא ,אני לא חושש.

251

לך

את

הנתון,

הוא

פורסם

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

נאור שירי:

וייתן תשובות -

משה חנוכה:

אבל אני אומר בשורה התחתונ ה זה כמו אותה ילדה
שהלכה  10שנים לחוג ג'ודו ,שילמה  ,₪ 120ואחרי 10
שנים אמרו לה עכשיו החוג עולה  .₪ 800אין כאן שום
פעילות חדשה .שום בשורה לילדים ,לא לנוער ,שום
דבר חדש ,על אותה פעילות העירייה מוציאה הרבה
יותר כסף.

נאור שירי:

לא נכון.

משה חנוכה:

וזה מראה שהחברה לא יעילה .אגב לא אותה פעילות
אתה צודק ,זה לא נכון ,על חצי מהפעילות.

נאור שירי:

לא נכון.

משה חנוכה:

כי אתה מעביר לכדורגל בשנה שלא היה בה חוג
לכדורגל.

נאור שירי:

תעשה שנייה הפסקה ,כי הצגת פה  6מיליון - ₪

משה חנוכה:

אתה מעביר למעונות -

נאור שירי:

מא יפה אתה מביא את זה.

משה חנוכה:

אתה מעביר למעונות -

נאור שירי:

מאיפה אתה מביא את הנתונים האלה?

משה חנוכה:

בשנה שבה לא היה מעונות.

נאור שירי:

מאיפה אתה מביא את הנתונים?

משה חנוכה:

אתה מעביר תקציב לאירועי תרבות בשנה שבה לא
היה אירועי תרבות .אגב ,התרבות הי הודית אני אספר
לכם ,לפי המאזן בוחן הם הוציאו  ₪ 30,000על
תרבות יהודית.

בנימין זיני:

זה לא המאזן בוחן.

משה חנוכה:

עכשיו.

אביבה גוטרמן:

 ₪ 39,000לא?

משה חנוכה:

כן ,משהו כזה.

נאור שירי:

יש מוסרי שיעורים שעדיין מוסרים שיעורים.
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משה חנוכה:

עכשיו הם מבקשים עוד כמה? עוד למעלה מ 100,000 -
 ₪על תרבות יהודית ,נגמרת השנה ,איפה הם יוציאו
את כל הכסף הזה?

נאור שירי:

בחג האהוב עליך.

משה חנוכה:

אז אני אומר לכם -

נאור שירי:

בחג חנוכה .אני רציני ,הוא שואל ,אני עונה.

משה חנוכה:

לאן הולך הכסף אמיר ,למשכורות ועוד משכורות ועוד
משכורות -

נאור שירי:

המשכורות לא גדלו.

משה חנוכה:

בשכר גבוה זה שמקבלים עובדי העירייה -

נאור שירי:

לא נכון.

משה חנוכה:

וככה עובדי העירייה מקבלים פנים חמוצות
מההנהלה ,וההנהלה הזאתי רצה ומשלמת משכורות
גבוהות לעובדים בחברה לקידום החינוך ,וזה אמיר
אני אומ ר לך את האמת ,כמו לשים פלסטר -

נאור שירי:

מה לך ולאמת.

אמיר כוכבי:

העשייה שלו.

משה חנוכה:

זה כמו לשים פלסטר -

נאור שירי:

לא ,אבל אני התכוונתי במובן ה -

אמיר כוכבי:

די ,די ,די.

משה חנוכה:

זה כמו לשים פלסטר מאוד מאוד יקר על חולה מדמם,
ולקוות שהפלסטר יעצור את הדימום .ואביבה באה
וראתה את הנולד כבר לפני כמה חודשים .כי אתה
יודע שלא טובת הילדים -

אמיר כוכבי:

אביבה ראתה את הנולד -

נאור שירי:

את הנולד הרבה לפני כמה שנים.

אמיר כוכבי:

אביבה ראתה את הנולד לפני שנים ,אני זוכר אותה
פה יושבת בוועדות -

נאור שירי:

שאגב טענת ובמקרה מישהו העביר לי את זה שרצית
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נורא לבדוק -
משה חנוכה:

עכשיו החלק שיעצבן אותך במיוחד נאור אז תן לי.
עכשיו זה החלק שהכי יעצבן אותך.

נאור שירי:

רגע ,אני יכול שנייה סוגריים לטבלה שהצגת?

משה חנוכה:

כן.

נאור שירי:

תודה 6 .מיליון  ₪מאיפה הבאת את הנתון הזה?
ואיפה אתה מציג? אתה מציג פה גרף ,אתה מעביר את
זה עוד -

משה חנוכה:

מהנתונים -

נאור שירי:

שנייה ,שנייה -

משה חנוכה:

אז בוא אני אגיד לך מאיפה -

נאור שירי:

אני רואה את זה שאתה מעביר את זה לחברי
המועצה.

משה חנוכה:

מהמאזן בוחן שאתה הצגת לי ומהתוכנית העסקית ,
מה שהחברה שלך רשמה שתקבל מעיריית הוד השרון.

נאור שירי:

סליחה?

משה חנוכה:

סכמתי את כל -

נאור שירי:

 6מיליון ?₪

משה חנוכה:

סכמתי את כל מה שהעירייה העבירה -

נאור שירי:

תגיד אתה רציני? העירייה העבירה עד היום ,תקשיב
טוב ,תקשיב טוב ,ואתה עכשיו תתנצל על הגרף הזה,
העירייה העבירה עד היום  1.3מיליון  .₪מה שאתה
עשית ,זה לקחת הכנסות על הצהרונים בתקופה
הקורונה ,שהגיעו ממשרד החינוך ,צרפת את זה
להכנסות מעיריית הוד השרון .תראה איך אתה
מטעה -

משה חנוכה:

אז אתה יודע מה  4מיליון .₪

נאור שירי:

חברי המועצה יושבים פה -

עדי ברמוחה:

תגיד לי מה אנחנו עושים מסחרה?
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נאור שירי:

אתה מעביר -

עדי ברמוחה:

נאור ,נאור ,ותחלק ב . 4 -

נאור שירי:

שים לב ,שים לב.

משה חנוכה:

נאור תראה -

נאור שירי:

אלון ,אני יודע שאנחנו ככה מכירים ואביבה ,מה
שעשו בגרף שמעבירים לכם -

עדי ברמוחה:

אי אפשר במספרי ם להיות בערך.

נאור שירי:

זה פשוט להטעות .הגיע כסף ממשרד החינוך והבן
אדם ביודעין -

משה חנוכה:

אבל כל השנים העבירו כסף -

נאור שירי:

אני לא מאמין שהוא לא יודע.

משה חנוכה:

ממשרד החינוך.

נאור שירי:

ביודעין ,אתה לא יכול סמן את זה כהכנסה -

משה חנוכה:

אבל כל הש נים ,אבל בוודאי ,גם ב  2018 -העבירו כסף
ממשרד החינוך.

נאור שירי:

סליחה ,סליחה ,סליחה ,יש בכל מאזן בוחן ודו"ח
מבוקר הכנסות שמגיעות ממשרדי ממשלה -

משה חנוכה:

בוא נאור ,אפשר לסיים?

נאור שירי:

לא .הכנסות -

משה חנוכה:

את הדברים שלי?

נאור שירי:

לא.

משה חנוכה:

אתה מפריע לי ,אתה לא מפסיק להפריע לי.

נאור שירי:

בסדר.

משה חנוכה:

איזה מן תרבות דיון.

נאור שירי:

אתה מציג פה גרף ,אתה אמרת לי שאתה נותן...

אמיר כוכבי:

אבל הוא שאל אותך ונתת לו.

נאור שירי:

אמרת לי שאתה נותן לי סוגריים .אתה לוקח הכנסות
ממשרדי ממשלה ,אתה בונה על זה גרף ,מצרף את זה
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להכנסות מעיריית הוד השרון ,ומציג את זה כאילו 6
מיליון .₪
משה חנוכה:

אבל הגרף -

נאור שירי:

בוא הנה -

משה חנוכה:

אבל הכנסות ממשרדי ממשלה -

נאור שירי:

איפה הגבול?

משה חנוכה:

היו גם בשנים הקודמות.

נאור שירי:

אבל הם מסומנים בסעיף נפרד ,תגיד מה אתה רציני?

משה חנוכה:

הם מסומנים -

נאור שירי:

נו באמת ,באמת ,אביבה עם כל הכבוד זה פשוט
שערורייה.

משה חנוכה:

אז בוא אני אסביר לך ...,ממשרדי ממשלה -

נאור שירי:

זה הטעיה של חברי מועצה ,ואללה אני מתבאס שזה
מה שאתה עושה.

משה חנוכה:

אל תלמד אותי על הטעיה.

נאור שירי:

אתה מטעה אותם .

משה חנוכה:

בסדר.

נאור שירי:

אתה שם את זה בהכנסה מהרשות.

משה חנוכה:

אני מסביר לך למה ,בוא אני רוצה להמשיך.

נאור שירי:

רגע ,אני רוצה שתתייחס לזה ,לא באמת.

משה חנוכה:

בסוף הדברים שלי אני אתייחס.

נאור שירי:

לא ,אני ר וצה שתתייחס לזה.

משה חנוכה:

אני אתייחס בקצב שאני רוצה אבל.

רן יקיר:

משה 6 ,מיליון  ...₪כי אתה הורדת אותו כבר ל 4 -
מיליון .₪

משה חנוכה:

אמיר -

נאור שירי:

זה  6מיליון  ₪הוא רשם שם.
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עדי ברמוחה:

ואז הוא חילק אותו עוד הפעם.

רן יקיר:

הוא אמר טוב אז  4מיליון .₪

רפאל בן מרדכי:

תתחילו לנהל דיון מסודר.

משה חנוכה:

אמיר ,אמיר -

נאור שירי:

רפי ,אני אשמח גם להתייחסות שלך לגרף הזה.

רפאל בן מרדכי:

אני לא יודע להגיד אותו

נאור שירי:

אז תראה ,אני אסביר לך בדיוק מה זה הגרף הזה.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

תן לו לגמור  ,אחרי כן תענה ,זה קודם כל.

משה חנוכה:

אז שוב אני אומר ,לא טובת הילדים עומדת לנגד ,רן,
רן ,רן ,טיפת תרבות באמת ,תכבד.

רן יקיר:

אני מנסה להסביר לאביבה ,היא שאלה אותי.

משה חנוכה:

בסדר.

רפאל בן מרדכי:

לא באמצע הדיון.

רן יקיר:

אני רוצה להעלות את האמת פשוט .

מאיר חלוואני:

משה ,אתה יכול לתת לי סוגריים רגע? אני רוצה
לדבר.

משה חנוכה:

כולם רוצים סוגריים .שוב נאור ,אם יש בעיה עם
המספרים ,כנראה אתם לא רשמתם משהו נכון ,כי אני
התבססתי על מסמך שאתה העברת לי.

נאור שירי:

תראה ,אתה פשוט לא טועה.

משה חנוכה:

כי אתם מע בירים -

נאור שירי:

כל דבר שאני מעביר -

משה חנוכה:

אתה שם -

נאור שירי:

כל דבר שמישהו אומר ,רק אתה צודק.

משה חנוכה:

כי המסמכים -

נאור שירי:

אתה יודע מה אמר משרד הרווחה ,ואתה יודע מה
אמרו -
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משה חנוכה:

אני בודק.

נאור שירי:

כמה ילדים יש בצהרונים -

משה חנוכה:

אני בודק .אני בודק את החומר .מה לעשות.

נאור שירי:

אתה לא ,אתה לא ,תשמע -

משה חנוכה:

אתה לא מצפה שאנחנו נבדוק ,אתה מצפה שנבוא
טאבולה ראסה אנחנו בודקים.

נאור שירי:

אני אומר לך את זה בשיא ה  , -באמת בשיא הרצינות.
לא יכול להיות שאתה מדפיס פה גרף ,ומטעה חברי
מו עצה.

משה חנוכה:

אני התבססתי על נתונים שאתה העברת לי.

נאור שירי:

זה לא יכול להיות.

משה חנוכה:

אבל אתה העברת לי את הנתונים.

נאור שירי:

זה הכנסות ממשלה ,אתה לא יכול לצבוע את זה
כהכנסות מעירייה.

משה חנוכה:

אבל אתה העברת לי את הנתונים.

נאור שירי:

אני העבר תי לך  ,₪ 1,300,000אני מול מה שהעברתי
לך.

משה חנוכה:

לא ,לא ,אתה העברת לי את התוכנית העסקית ואת
מאזן הבוחן ואת שאר הנתונים .בוא נסיים.

נאור שירי:

סליחה אני העברתי לכם את ההכנסות מהעירייה.

משה חנוכה:

טוב ,אני רוצה לסיים.

נאור שירי:

 1.3מיליון  .₪בנוסף ל מה שאנחנו מעבירים עכשיו 1.1
מיליון - ₪

משה חנוכה:

עדי כאן אומרת דברי טעם ,אבל לא משנה .אמיר ,אני
רוצה להגיד לך משהו ,בסוף אתה ראש העירייה ,ואני
מבין את העניין האישי שיש לנאור כאן שהכסף יעבור,
ונאור הכסף יעבור.

נאור שירי:

תקשיב אני לא מודאג ,אבל -

משה חנוכ ה:

אבל תן לי לסיים -
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אמיר כוכבי:

מה זה עניין אישי? בסוף זה פעילות של החברה.

משה חנוכה:

בסדר ,אבל הוא יו"ר החברה גם ,יש לו גם אחריות
כיו"ר ,יש לו  2עניינים ,אחד הוא סגן ראש עיר ,אחד
הוא יו"ר חברה -

נאור שירי:

 3עניינים.

משה חנוכה:

ו  2 -העניינים האלה מתנגשי ם לפעמים.

אמיר כוכבי:

אין פה שום התנגשות.

יעל עבוד ברזילי:

איך זה מתנגש?

משה חנוכה:

אז אני אפנה אותך להנחיות היועץ המשפטי לממשלה
בעניין סגן ראש עיר שהוא יו"ר חברה עירונית.

נאור שירי:

מה? הא אסור לי כאילו? שנייה ,אתה מפטר אותי?

משה חנוכה:

(מקבל שיחת טל פון) שנייה רגע ,אימא אני בישיבת
מועצה אני אחזור אליך .לא נגמר ,מה אני אעשה.

רפאל בן מרדכי:

נשבע לכם הגברת חנוכה צודקת.

משה חנוכה:

 00:00בלילה.

עדי ברמוחה:

צודקת זה כבר אמרתי ,זה כבר מחר די יאללה.

משה חנוכה:

אני רוצה להגיד לכם משהו.

נאור שירי:

למה אשתי לא התקשרה?

נדב דואני:

היא לא רוצה שתחזור.

רפאל בן מרדכי:

הגברת חנוכה היא טייקונית ,אני מכיר אותה.

משה חנוכה:

כן בדיוק.

נדב דואני:

אולי נדבקה ממך.

משה חנוכה:

מה שמדאיג אותי -

עדי ברמוחה:

אז זה אומר שאף אחד לא רואה את השידור ,אז בוא
אל תדבר לשידור ,יאל לה בוא נשחרר.

נדב דואני:

היא אמרה לך ישר -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

נאור תגיד משהו שידליק אותי.
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אמיר כוכבי:

משה קדימה ,בוא.

עדי ברמוחה:

משה עייף.

משה חנוכה:

תגיד משהו ,עכשיו אני רוצה שתתייחס.

אמיר כוכבי:

חבר'ה די.

משה חנוכה:

אני אגיד לך משהו אמיר .מא וד כעסתי -

נאור שירי:

רגע ,תגיד אני עשיתי מצגת ,אתה עשית פה 30
שקפים ,אף אחד לא דיבר.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

בן אדם אחד מדבר כל פעם ,מה קרה?

אמיר כוכבי:

אבל רפי כרגע אתה מפריע לבן אדם האחד הזה.

רפאל בן מרדכי:

אני לא מפריע.

משה חנוכה:

אני אומר בשו רה התחתונה שמאוד מאוד מדאיג אותי
שמפחיתים ממקומות חשובים ,ומעבירים היום עוד
ועוד סכומים לחברה ,שבראשה עומד סגן ראש
העירייה ,וככה בעיניי אתה מקפל את הדגל אולי
היחיד שהנפת של תושבים במקום מקורבים ,כי אתה
יודע שהכסף הזה יעבור לחברה ,שהסגן שלך הוא
היו"ר שלה ,ו חברי המטה שלך הם הדירקטוריון של ה ,
וקבלן הכדורגל תלה שלטים בבחירות שלך -

נאור שירי:

הוא לא קבלן.

משה חנוכה:

ומנכ"ל העירייה גם היה שותף ,כולם שותפים ביחד
להעברה הזאת באיזה שלוות נפש כזאת ,ואם אתה
היית באופוזיציה ,היית אומר מילים מאוד מאוד
קשות על התהליך שקו רה כאן עם החברה הזאת ,ואני
קורא לך אמיר ,אני יודע שבתוך תוכך אתה אדם ישר
דרך שטובת הציבור עומדת לנגד עיניו ,תעצור את
הפארסה הזאת .אתה יודע שהם השתוללו שם עם כסף
שלא היה להם ,בשנייה האחרונה בסוף שנה צריך
להציל אותם עם הכסף הציבורי ,אני יודע שזה לא ב -
 DNAשלך  ,ואני מבקש ממך תעצור את זה ,את מה
שצריך להעביר לעירייה תעביר לעירייה ,את מה
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שצריך להעביר לעמותת הכדורגל תעביר לעמותת
הכדורגל ,מה שצריך להקים חברה עירונית ,תקים
חברה עירונית ותפסיק עם זה .כי הגבול נמתח ונמתח
ונמתח עם החברה ,וגם תקנת העיריות מכרזים
שמאפשרת פטור ממכרזים לחברות סוכנותיות כבר
שחקו אותה דרך ומעבירים כל כך הרבה כספים
שבחיים לא העבירו ,וכל הזמן אמרו בגלל שאנחנו לא
מעבירים כספים ,והחברה יודעת להתנהל כלכלית
נכון ,אז זה בסדר.
נאור שירי:

איך יודעת להתנהל כלכלית שהיא נכנסת לגירעונות.

משה חנוכה:

שאתה מעביר כל כך הרבה ,ברגע שאתה מעביר כל כך
הרבה כספים ,זה כבר הופך להיות לא סביר .ואני
אומר לך אמיר ,אני מתריע כאן ,יש לך קומונסנ ס ,
אתה מבין את הדברים ,אתה יותר טוב מכולנו ,אתה
מבין הכול ,באמת אני בטוח בזה ,תעצור את זה,
תפסיק עם זה ,תקים חברה עירונית כמו שצרי ך,
תתקצב אותה בכמה שצריך כמו בנס ציונה כמו
ברשויות אחרות -

נאור שירי:

בנס ציונה יש חברה סוכנותית.

משה חנוכה:

לא ,אני אומר אתה רוצה לתקצב בהרבה כסף,
תתקצב .היית באשדוד זו חברה סוכנותית?

נאור שירי:

כן.

עדי ברמוחה:

כמו נס ציונה.

נאור שירי:

יש גם חברה סוכנ ותית.

משה חנוכה:

אני אומר תתקצב כמו -

נאור שירי:

יש  72חברות כאלה .הא אתה מספר לי  ,נו תגיד.

משה חנוכה:

אני אומר תתקצב כמו שעושות עיריות אחרות
בחברות עירוניות .תמנה דירקטוריון שמייצג כל מי
שיושב סביב השולחן הזה .אולי תביא את החברה
למתנ"סים ,אולי תעשה משהו אחר .אתה דיברת על
הדברים האלה בעבר שהיית ,אני בטוח שעדיין בפנים
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עמוק עמוק עמוק אתה מבין שזו טעות ,ואתה לא
רוצה להמשיך להניח פלסטר קטן על -
נאור שירי:

אבל יקר.

משה חנוכה:

על נמק.

נאור שירי:

אני חייב להתייחס -

אמיר כוכבי:

בוא ,נראה לי מיצינו את הזה ,עוד מ ישהו מהחברים
פה לפני שאני אסכם את הדברים?

נאור שירי:

אני מתעקש.

אמיר כוכבי:

אתה ממש חייב?

נאור שירי:

אני מתעקש.

אמיר כוכבי:

 ...ואז אתה תהיה ממש חייב שוב.

משה חנוכה:

רגע ,יש עוד הצעות לסדר.

אמיר כוכבי:

ואז הוא יהיה חייב שוב .ואז -

משה חנוכה:

הכסף יעב ור מה אכפת לך.

נאור שירי:

זה לא העניין של הכסף.

משה חנוכה:

אני אמרתי ביקורת ציבורית.

נאור שירי:

אני יכול לדבר?

אמיר כוכבי:

בואו ננסה רגע -

נאור שירי:

אני אגיד את זה רק במשפט -

אמיר כוכבי:

סבב אחד נראה איך זה עובד.

עדי ברמוחה:

משפט.

משה חנוכה:

אתה יוד ע מה אני יכול ללכת לאכול פיצה.

נדב דואני:

לך תאכל פיצה -

נאור שירי:

תעשה מה שאתה רוצה ,סיימת את הפאתוס -

משה חנוכה:

לא ,אני לא רוצה -

נאור שירי:

תעשה מה שאתה רוצה.

נדב דואני:

לך תאכל.
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משה חנוכה:

מה רע בפאתוס ,למה את כל הזמן מנסה להעליב
אותי?

נאור שירי:

אני לא -

משה חנוכה:

ככה אני מדבר .מה אני אומר לך איך שאתה מדבר
עם -

נאור שירי:

אני אומר שזה מייצג מציאות -

רפאל בן מרדכי:

אני אגיד לך למה ,כי אתה מבקר אותך .עכשיו
מספיק ,והוא לא יאהב את זה ,ואתה לא תענה לו,
יאללה די.

נאור שירי:

אף אחד לא אוהב ביקורת ,אני לא אגיד שמישהו
אוהב ביקורת.

עדי ברמוחה:

ברור ,ברור.

נאור שירי:

לא הגיוני בעיניי ,ושוב אני אתפס ל  6 -מיליון ₪
שאתה הצגת .אתה מטעה לא רק -

משה חנוכה:

התבססתי על הנתונים שאתה הצגת לי נאור.

נאור שירי:

ביקשת לנהל ,שוב אני לא הצגתי את הנתונים האלה.

משה חנוכה :

אתה לא יכול להגיד שאני מטעה ,זה לא הוגן.

נאור שירי:

אתה מוסיף שק ר על שק ר  .הבעיה העיקרית בעיניי
היום ,שהשקר והאמת מקבלים בדיוק את אותו
מיקרופון .כולנו פה יושבים ,אתה יכול להגיד מה
שאתה רוצה -

משה חנוכה:

גם אתה אומר מה שאתה רוצה.

נאור שירי:

אתה אומר משרד הרווחה אמר ,הפשיעה בעיר עולה6 ,
מיליון - ₪

משה חנוכה:

אבל גם אתה -

נאור שירי:

החברה היא חברה פרטית -

משה חנוכה:

נאור אני לא אומר שאתה ,לא רוצה להגיד שאתה
משקר אבל.

נאור שירי:

אתה זוכר שאמרת שאתה רוצה שאני אתן לך לדבר?
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משה חנוכה:

אבל למה אתה אומר שהשקר ו האמת תופסים אותו
מקום כאילו אני משקר?

נאור שירי:

כי אני מסביר ,שאתה בא ומציג  6מיליון  ,₪שזה נתון
מזעזע -

עדי ברמוחה:

אם אתם לא עוצרים עכשיו את זה ,די אני הולכת.

נאור שירי:

בעיניי ,ואתה עושה את זה ביודעין ,כי אתה לא -

משה חנוכה:

אתה רוצה שאני אגיד לך איך בניתי את הנתון -

נאור שירי:

אני יודע מה עשית -

רפאל בן מרדכי:

אמיר -

נאור שירי:

 6מיליון  ,₪ואתה מציג את זה כהוצאה מהעירייה,...
ביודעין ,אתה מטעה אותנו.

משה חנוכה:

אני לא מטעה אותך.

נאור שירי:

אתה מטעה.

משה חנוכה:

אני מתבסס על הנתונים שאתם הצגתם.

נאור שירי:

אתה מטעה ואני מודאג מזה ,שהשקר והאמת פה
מקבלים את אותה במה.

משה חנוכה:

אני אגיד לך ממה אני מודאג -

עדי ברמוחה:

סיימנו.

משה חנוכה:

שכל שומרי הסף -

עדי ברמוחה:

די ,די ,די ,די.

משה חנוכה:

עוצמים את העיניים -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

 ...ממה זה מו רכב?

נאור שירי:

ממה זה מורכב -

משה חנוכה:

ה  6 -מיליון ?₪

נאור שירי:

תספר.

משה חנוכה:

אז אני אומר 6 .מיליון  ₪מורכב מסכום הבסיס
שהחברה ממילא מתוקצבת ,הרי אנחנו לא דנים -

264

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

נאור שירי:

כמה? כמה?

משה חנוכה:

רגע שנייה רגע -

נאור שירי:

לא ,תגיד כמה ,אי אפשר להג יד -

משה חנוכה:

רגע נאור -

נאור שירי:

סכום בסיס ,כותרות ,את לא תשמעי מספרים ,את
תשמעי פה כותרות.

משה חנוכה:

אני יכול רגע לסיים משפט?

אביבה גוטרמן:

למה ,הוא יכול להגיד לך.

נאור שירי:

בבקשה.

רן יקיר:

שיגיד.

משה חנוכה:

יש הסכם בסיס של החברה עם העירייה .ל דוגמא
 ₪ 400,000זה הקונסרבטוריון וכסף על הצהרונים
ועל החממות יש סכום בסיס ,אותו צריך להביא
למועצה -

נאור שירי:

.₪ 300,000

משה חנוכה:

כי יש הסכם ,זה במסגרת בסיס התקציב.

נאור שירי:

כמה ההסכם הזה שווה?

משה חנוכה:

שוב ,אני לא זוכר את המספרים.

נאור שירי:

הו -

משה חנוכה:

אבל רגע -

נאור שירי:

אני אמרתי לך שאת לא תקבלי מספרים?

משה חנוכה:

שנייה ,רגע אפשר לסיים אבל?

נאור שירי:

ברור .אבל אתה לא זוכר את המספרים ,אז על מה
הדיון.

משה חנוכה:

רגע -

נאור שירי:

אני זוכר את המספרים.

משה חנוכה:

רגע ,נאור ,אני אגיד לך מ ה הוויכוח של נאור ,הוא
אומר שאני הכנסתי ל  6 -מיליון - ₪
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עדי ברמוחה:

די אנחנו לא נסיים עם זה -

משה חנוכה:

גם את ה  1.5 -מיליון - ₪

נאור שירי:

 2מיליון - ₪

עדי ברמוחה:

די ,די ,די -

משה חנוכה:

 2מיליון  ₪שמשרד החינוך העביר -

נאור שירי:

בתמורה -

משה חנוכה:

לעיריי ה -

נאור שירי:

בתמורה -

משה חנוכה:

על זה שהחברה הפעילה קייטנות.

נאור שירי:

לא.

משה חנוכה:

שנייה רגע ,מה שאני אומר לו -

נאור שירי:

אבל זה לא עירוני.

משה חנוכה:

שגם בדו"חות הכספיים האחרים שבדקתי ,כסף
שהגיע ממשרד החינוך באמצעות העירייה גם זה נסכם
פה בסכום.

נאור שירי:

לא ,משה לא הגיוני שאתה אומר את זה -

עדי ברמוחה:

זה לא נכון ,זה עובר ממקום אחר ,זה לא נכון אבל.

נאור שירי:

תיכנסי עכשיו לגיידסטאר ,תסתכלו על הדו"חות,
משה אתה יודע שזה לא נכון ,תגיד טעיתי.

עדי ברמוחה:

די ,זה דיון סרק ,דיון סרק.

נאור שירי:

תגיד טעיתי.

עדי ברמוחה:

די.

משה חנוכה:

אני לא טעיתי.

נאור שירי:

תגיד טעיתי.

משה חנוכה:

אני לא אגיד טעיתי.

נאור שירי:

משה אתה יודע שטעית.

אמיר כוכבי:

נאור ומשה אתם תמשיכו פה עד הבוקר ,אם תגיד
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טעיתי לא טעיתי -
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

חברים ,כל אחד יעשה את השיקול שלו אם משה טעה
או לא .יוליה רצית להוסיף משהו.

נאור שירי:

יש לי פה דו"חות אם מישהו רוצה להסתכל.

עדי ברמוחה:

די ,די.

אמיר כוכבי:

יוליה.

יוליה מרקובסקי :כן ,לפני ההצבעה אני רק רוצה להפנות לתשומת
ליבכם ,נפלה פה טעות סופר במספר של הסעיף, 70 ...
וחשוב שזה יהיה מצוין בפרוטוקול .מספר הסעיף
הנכון צריך להיות - 1347119930
אמיר כוכבי:

מצטער אי אפשר לדון בזה ככה ,אנחנו נקבע דיון
חדש.

יוליה מרקובסקי :כנ"ל צריך להיות שינוי בסעיף ההוצאות המקביל,
שמופיע בשורה  , 1847119840 , 93תודה.
אמיר כוכבי:

לסיכום הדיון אני י כול להסכים לדבר אחד מבין שלל
הדברים שאמר חבר המועצה משה חנוכה ,אכן החברה
הייתה במצב של נמק ,ואכן אנחנו נאבקים כדי לשים
פלסטרים כדי להמשיך לתת שירות לילדות וילדי
העיר ,וכן -

משה חנוכה:

זה פופוליזם.

אמיר כוכבי:

מתוך ההבנה של הדברים שאמרה אביבה גוטרמן,
ואמרת י אני לאורך שנים ,ואמרו חברי מועצה אחרים
ואמר גם יו"ר הדירקטוריון הקודם לגבי אופי
התקצוב ,מהות התקצוב ,דרך התקצוב ,זה הוא אמר
אחרי שהוא הפסיק להיות יו"ר דירקטוריון ,גם מתוך
הדברים האלה אנחנו עושים את הבחינה ,ונביא את
התוצאות שלה ,ונקבל החלטות לגבי אופן ההפ עלה,
איך יופעל ,מה בעירייה ,מה בחברה ,מה בפה ,מה
בשם .אבל בשורה התחתונה הפעילות המתקיימת
כרגע עד שייגמר התהליך הזה ,לא רק תהליך הבדיקה
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אלא גם תהליך העברת הדברים ,הפעילות חייבת
להמשיך להתממש .ולכן אנחנו מעלים לכלל להצבעה -
אתי ברייטברט:

כלל העדכון.

אביבה ג וטרמן:

אפשר אבל שזה יהיה בלי העברות האלה ,את כל
השאר בלי העברות האלה.

אמיר כוכבי:

לא ,מעבירים את הכול.

אתי ברייטברט:

אי אפשר.

אביבה גוטרמן:

אז חייבים להעביר את הכול ביחד?

אתי ברייטברט:

אי אפשר חלקית ,זה הכול.

אמיר כוכבי:

זה סעיף אחד.

אתי ברייטברט:

אנ י אעלה את הצעת ההחלטה :מועצת עיריית הוד
השרון מאשרת את העברות מסעיף לסעיף עדכון מספר
 . 5מסגרת התקציב עומדת על סך ,₪ 585,384,000
כמפורט בנספח  . 28מי בעד? אמיר ,מאיר ,רן ,אביבה
אני לא רואה -

אביבה גוטרמן:

אני רוצה להצביע על הכול ,אין לי בעיה להצביע,
למעט לחב רת מוסדות אני לא רוצה להצביע.

אתי ברייטברט:

במקרה הזה זה או כן או לא ,בעד או נגד זאת אומרת.

רן יקיר:

או נמנעת.

אתי ברייטברט:

נמנעת? אוקיי .אז בעד אנחנו ממשיכים :רינה ,יגאל?

רפאל בן מרדכי:

אני נגד.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אלון? נגד?

אמיר כוכבי:

אבל מי בע ד?

אתי ברייטברט:

רגע ,יעל ,הם לא מצביעים ,הם לא אומרים לי כלום.
יעל ,נאור ,נדב ,עדי -

אביבה גוטרמן:

אנחנו נגד.

אתי ברייטברט:

אוקיי .מי נגד? אביבה ,רפי ,אלון -

אלון גלבוע:

יש לי פה בעיה רק על דבר אחד ,אז למה אני צריך
להצביע ,אם אתם לא רוצים -
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אביבה גוטרמן :

לא ,אנחנו נגד.

אתי ברייטברט:

נגד בסדר.

אמיר כוכבי:

חברים הצעות לסדר.

משה חנוכה:

רגע ,רגע ,לא סיימה את ההצבעה.

אתי ברייטברט:

סיימתי.

משה חנוכה:

מי בעד אמרת -

אתי ברייטברט:

אמרתי.

משה חנוכה:

מי נגד.

אתי ברייטברט:

אמרתי.

משה חנוכה:

מי?

אתי ברייטברט :

אמרתי אביבה ,רפי ,אלון ומשה.

משה חנוכה:

אוקיי .מי נמנע?

אתי ברייטברט:

כולם כאן מניתי אותם כבר.

=============================================
העברות מסעיף לסעיף תקציב  – 2020עדכון מס 5
הצבעה:
 9בעד :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי ברמוחה ,יגאל שמעון ,יעל עבוד
ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני
 4נגד :אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה
* ארנון אברמוב לא נכח בהצבעה
החלטה מס' : 160/20
מועצת עיריית הוד השרון מאשרת את העברות מסעיף לסעיף  -עדכון מס'  ,5מסגרת התקציב
עומדת על סך ( ₪ 585,384,000חמש מאות ,שמונים וחמישה מיליון ,שלוש מאות שמונים
וארבעה אלף ( )₪כמפורט בנספח )28

=============================================
יפה מעולה ,אז תודה רבה.
משה חנוכה:
יגאל שמעון:

כו.

זהו סיימנו את הישיבה?

הצעות לסדר.

 . 2הצעה לסדר של חבר המוע צה משה חנוכה :הקמת קבינט קורונה
עירוני
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עדי ברמוחה:

אפשר להעביר את ההצעות לסדר לישיבה הבאה?

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

זה נושאים חשובים ,התושבים מחכים בבית.

עדי ברמוחה:

לא ,התושבים ,תדבר אליהם.

אמיר כוכבי:

אפשר להעביר את זה לישיבה הבאה?

עדי ברמוחה:

אביבה ,תעבירי את זה לישיבה הבאה.

משה חנוכה:

תוסיפו את זה במניין ההצעות אבל.

אמיר כוכבי:

אי אפשר -

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,אין לי בעיה -

משה חנוכה:

אז אני רוצה רק לדון על ההצעה של הקורונה ,של
הקבינט קורונה.

עדי ברמוחה:

יאללה.

אמיר כוכבי:

אבל דנו על זה בשא ילתה.

משה חנוכה:

לא דנו בזה.

עדי ברמוחה:

רק על קבינט הקורונה.

אתי ברייטברט:

שנייה ,אבל לגבי ההצעה הראשונה אנחנו מורידים
בכלל?

משה חנוכה:

לא ,אנחנו נעלה את זה בישיבה הבאה.

אביבה גוטרמן:

נעלה את זה בישיבה הבאה.

רפאל בן מרדכי:

אתה יודע מה בקיצור.

עדי ב רמוחה:

משה תהיה זריז.

משה חנוכה:

אני אגיד לכם מה לגבי קבינט קורונה.

אתי ברייטברט:

מבקשים לדחות את זה לישיבה הבאה.

עדי ברמוחה:

רגע ,היא צריכה לקרוא את זה.

אמיר כוכבי:

אבל זה כבר היה בשאילתה.

משה חנוכה:

זה לא היה בשאילתה.
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אמיר כוכבי:

וכבר קיבלנו החלטה.

משה חנוכה:

לא קיבלנו .אני מבקש ממך -

נדב דואני:

כמה זמן?

עדי ברמוחה:

די.

משה חנוכה:

 10דקות.

נדב דואני:

בדיוק  10דקות רק אתה? או -

אמיר כוכבי:

בדיוק  10דקות משה ואז בדיוק  10דקות נאור ואז 10
דקות אני.

נדב דואני:

תריב איתו פעם הבאה.

משה חנוכה:

רק חשוב לי להגיד ל נאור משהו -

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,רגע ,די ,אני מפסיקה...

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

דנו בזה ,זה מיותר.

משה חנוכה:

אני רוצה להגיד לך משהו .זה לא אישי.

אמיר כוכבי:

זה היה טוב ,זה היה כמעט אמין.

נאור שירי:

 20דפים ,מתוך  20דפים של העברות תקציבי ות -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אני אומר לך שזה לא אישי.

נדב דואני:

משה תוריד את הקורונה.

אתי ברייטברט:

משה ,הקורונה ירד? מסיר?

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

חברים לדיון הבא -

נדב דואני:

הבא ,הבא ,הבא.

משה חנוכה:

לא ,קבינט קורונה עכשיו.

נאור שירי:

אני נגד ק בינט קורונה.

נדב דואני:

הבא.

משה חנוכה:

תן לנו רגע ,בואו תנו לי רגע קבינט קורונה זה חשוב

271

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  12/20מיום 25.11.2020

לי.
עדי ברמוחה:

לילה טוב .אז אתה לבד.

נדב דואני:

אתה יכול להשתלט על עצמך.

אמיר כוכבי:

חברים ,חברים -

נדב דואני:

אתה יכול להשתלט על עצמך בזמן?

משה חנוכה:

כן .ראש העיר לא סגר את הישיבה.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ...,שאני אסגור את הישיבה.

נדב דואני:

יאללה משה  5דקות.

אמיר כוכבי:

זה השעות שאני עירני.

עדי ברמוחה:

אבל אני לא.

משה חנוכה:

אני חייב להגיד לכם שאני מגיע הביתה אחרי ישיבות
מועצה בדרך כלל אני לא יכול להירדם.

אתי ברייטברט:

כולנו.

משה חנוכה:

יש לי אדרנלין ,יש לי עצבים בגוף.

רפאל בן מרדכי:

ברור.

אמיר כוכבי:

אלה הימים שאני ישן הכי טוב.

משה חנוכה:

אני אומר לכם על הפנים .היום אני מתכוון לישון טוב
כי...

עדי ברמוחה:

יאללה הנה אני עומדת.

משה חנוכה:

תראו קבינט קורונה -

אתי ברייטברט:

רגע ,אני עוד לא דיברתי עוד לא העליתי ולא שום
דבר .הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום
 . 1.11.2020הנושא הקמת קבינט קורונה עירוני .הצעת
ההחלטה :מועצת העיר מחליטה על הקמת פורום
מצומצם של חברי מועצה שיתכנס אחת לשבוע
באמצעות זום ,לדון בהתמודד ות העירונית עם משבר
הקורונה .החלטות הקשורות למדיניות עירונית תבוא
לאישור הפורום שיורכב מראש העירייה ,מנכ"ל,
מנהלי אגפים רלוונטיים 3 ,נציגי קואליציה ו  2 -נציגי
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אופוזיציה .כל יתר חברי המועצה יוזמנו כמשקיפים.
נדב דואני:

תודה .יאללה  5דקות.

משה חנוכה:

אוקיי ,בגדול אתה אמרת כבר אמיר בשאילתה של
אביבה ,שאתה מכנס הערכות מצב .אנחנו רוצים
להצטרף להערכות מצב האלה ,או שתקים פורום אחר
שהוא פוליטי או ציבורי ,זאת אומרת נבחרי ציבור,
שבו אנחנו גם נעודכן ונוכל להביע את עמדתנו בנוגע
להיערכות של העירייה על הקורונה .מבחינתי שז ה
יהיה  20דקות או חצי שעה פעם בשבוע בזום ,מחזיק
תיק הביטחון -

נאור שירי:

עוד פעם אני.

משה חנוכה:

לא ,אני רוצה לפרגן לך -

נאור שירי:

כל הזמן...

רפאל בן מרדכי:

תנו לבן אדם לגמור רגע.

נאור שירי:

קיבלתי  ... SMSזה משהו שיעניין אותך.

משה חנוכה:

אני אומר מחזי קי תיקים רלוונטיים 2 ,נציגי
אופוזיציה ,כדי לאפשר ,לתת לך לפעמים פרספקטיבה
יותר רחבה על הסיפור הזה .ומעבר מלשמוע את אנשי
המקצוע שזה חשוב ,כמו שהמדינה עוש ה שומעים גם
את נבחרי הציבור .אנחנו רוצים להיות שותפים
בעניין הזה ,זה חשוב לנו ,בעינינו זה לא רק פוליטי,
ואני מבטיח לך שאנחנו נהיה סופר ענייניים ,ונעשה
את הדברים באמת רק מתוך המבט של איך אנחנו
צריכים שהדברים ייראו .פונים אלינו תושבים בעניין
הזה ,זה בעיניי חשוב ,ואני באמת מקווה שתקבל את
הבקשה שלי.

אמיר כוכבי:

טוב .עוד מישהו רוצה?

נדב דואני:

אתה ,אתה תענה.

א מיר כוכבי:

לא ,מישהו רוצה?

אביבה גוטרמן:

לא.
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נאור שירי:

אני רק רוצה להביע -

נדב דואני:

למה אתה רוצה?

עדי ברמוחה:

די נו.

אמיר כוכבי:

אתה לא חייב.

נדב דואני:

שמעת ,יש לך המלצה חמה -

נאור שירי:

משפט קטן .אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד ולהכיש
ממה שקורה במדי נה למה שקורה בעירייה .אני שנייה
רציני ,קבינט הקורונה הפך להיות מחראה פוליטית
עם  36שרים ,שהפכו כל החלטה -

משה חנוכה:

אין להם  , 36תדייק.

אמיר כוכבי:

נכון ,יש  Xועוד  Yמשקיפים.

נאור שירי:

 30שרים  4 - 5משקיפים ,לא משנה .הקבינט הפך
להיות פוליטי ולכן מתקשה בקב לת החלטות נכונות.
בעיניי הרעיון והדרך שפה מתנהלות הערכות המצב
וקבינט הקורונה -

משה חנוכה:

שליט יחיד.

נדב דואני:

שקט!

נאור שירי:

זה לא שליט יחיד .יש שמה כל גורמי המקצוע
והמכלולים של ועדת המל"ח -

משה חנוכה:

לא ,אבל נבחר ציבור אחד.

נאור שירי:

לא ,לא נכון.

נ דב דואני:

לא נו.

רפאל בן מרדכי:

משה ,הוא לא מביע את דעתך ,הוא מביע את דעתו.
תן לו לגמור.

נאור שירי:

ולכן אני חושב שהצורה והדרך שבה מתנהל משבר
הקורונה בעיר מתנהל בצורה מקצועית ,לא להכניס
עודף פוליטיזציה לקבינט הזה או לרעיון שאתה מציע,
בעיניי שגוי .תודה.

משה חנוכה:

אגב מי אתם  14האנשים שיושבים בבית וצופים בנו
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עכשיו?
אמיר כוכבי:

אני יכול להגיד לך כמה לוזונים וכמה חנוכות כמובן
זה אחלה גם הלוזונים וגם החנוכות .אני אגיד ככה,
גם ברצינות ותסלחו לי זאת לא הערה צינית ,זאת
הערה אמיתית .לא שמתי לב ,במהלך החודשים שב הם
כראש עירייה אני מתמודד עם משבר הקורונה,
שהנושא הזה יותר מידי עניין חברי מועצה חוץ מאלה
שפנו אליי .זה לא קיבל כמעט ביטוי בכלל לא בהצעות
לסדר ולא בשאילתות ,שהם הכלים הפרלמנטריים.
ולמעט שיחות שכן התקיימו ,אני יכול להגיד שיש
מספר חברי מועצה שכלל לא פנו בנוש א .עם זאת
ולמרות זאת -

עדי ברמוחה:

ואף על פי כן.

אמיר כוכבי:

ואל מול העבודה שאנחנו עושים עם הצוות
המקצועי ...הערכת מצב של  08:00בבוקר אולי כדאי
לדחות אותה ,לרונן פה עוד יש נסיעה ארוכה ,אמרתי
כבר בשאילתה שאין לי שום בעיה ,ואם באמת יש
חברות וחברי מועצה ,עכש יו אני רציני ,שמרגישים
פחות בנוח לנהל איתי שיח שוטף ,כי הם חושבים
שהם מפריעים ,כי לא מתאים להם ,כי לא רוצים
להיות איתי לבד ,או  , whateverאפשר לכנס דיון .אני
לא יודע להתחייב לך שזה יהיה פעם בשבוע ,הלו"ז
שלי קשוח ,אנחנו כן יכולים לקיים פורום התייעצות,
שאנחנו נעשה בו  2דברים ,אחד נציג את הנתונים של
מה קורה ,אני אשמח שנושאים שמעניינים אתכם
אתם תעבירו מראש .כדי שנוכל להיערך לבדוק
להשליך .אם נצטרך להביא לתוך הפורום הזה אנשי
מקצוע שיתנו את הפרספקטיבה שלהם ,נעשה גם את
זה ,אם לא תסתפקו בי .מקובל?

משה חנוכה:

אחת לכמ ה זמן? שבועיים?

אמיר כוכבי:

בוא נתחיל.

נדב דואני:

מעולה.
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משה חנוכה:

אז בוא נצביע.

אמיר כוכבי:

כולנו בעד.

רפאל בן מרדכי:

מישהו נגד?

אמיר כוכבי:

עכשיו צריך לנסח?

משה חנוכה:

לא ,מה שראש העיר אמר ,להקים פורום התייעצות -

עדי ברמוחה:

אחת לשבועיים -

משה חנו כה:

בהתאם ללו"ז של ר אש העירייה ,אבל לפחות אחת
לחודש ,בסדר? וראש העירייה יזמן חברי מועצה
להתייעצות.

אמיר כוכבי:

הנושאים יימסרו מראש על ידי חברי המועצה ,ויימסר
עדכון על הפעילות השוטפת של העירייה.

רינה שבתאי:

 ...מי שירצה יצטרף -

אמיר כוכבי:

כולם בעד?

עדי ב רמוחה:

כן.

=============================================
הצבעה :מי בעד ההצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה בנושא הקמת ׳קבינט קורונה׳
עירוני:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי ברמוחה,
יגאל שמעון ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע,
משה חנוכה
הצעת החלטה מס' :161/20
מועצת העירייה מאשרת הקמת פורום התייעצות (בעניין הקורונה) שתתכנס אחת לחודש,
הנושאים ימסרו לראש העירייה מראש ויימסר עדכון על הפעילות השוטפת של העירייה.

=============== ==============================
אמיר כוכבי:

הישיבה נסגרה תודה רבה לכולם.

______________
אמיר כוכבי
ראש העירייה

_______________
אתי ברייטברט
מרכזת ישיבות המועצה
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