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 מבקר העירייה -  משה שטיגליץ

 עובדת ביקורת בכירה - אנדרייב  -דנה זלוטין 

 מנהלת מח' תקציבים - מרקובסקי יוליה

 ה ומרכזת ישיבות מועצהרמנהלת מחלקת תיאום ובק -  אתי ברייטברט

 

  על סדר היום:

 שאילתות. .א

 .2022סעיף תקציב העברות מסעיף ל .ב

שדרוג מגרש כדורגל נווה  – 1500בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .ג
 שח.  8,000,000הדר ע"ס 

שדרוג אולמות ומועדוני  – 1501תב"ר מס'  –בקשה לעדכון מקורות מימון  .ד
 שח.  8,000,000ספורט ע"ס 

 מסלול רשויות –מתחם בן גוריון  – 1503תב"ר מס'  –בקשה לתב"ר חדש  .ה
 שח.  1,500,000ע"ס 

 עדכון ועדת השקעות.  .ו

 . 2021ספטמבר -ינואר – 3דו"ח כספי רבעון  .ז

רישום מחדש של העירייה לשירותי הבנקאות החדשים של בנק הדואר  .ח
כמורשית חתימה  באינטרנט ואישור הסמכה מחדש של מנהלת הקופות

 בחשבון המקוון של העירייה. 

לחוזר מנכ"ל משרד  13.9סעיף תשלום מקדמות למוסדות ציבור בהתאם ל .ט
 ועל פי המלצת ועדת תמיכות.  4/2006הפנים 

אישור נסיעת ראש העירייה לכנסת ראשי רשויות לקידום יעדי האו"ם לפיתוח  .י
 בר קיימא. 

לכהונה  040837973הארכת מינויו של חבר המועצה מר נדב דואני ת.ז.  .יא
ים של הוד השרון המ –נוספת כדירקטור מקרב נבחרי הציבור בתאגיד "מיה 

 בע"מ" )מי הוד השרון לשעבר(.

הארכת מינויה של עובדת העירייה עו"ד דנה זלוטין אנדרייב ת.ז.  .יב
לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עובדי העירייה בתאגיד "מיה  321166571

 המים של הוד השרון בע"מ" )מי הוד השרון לשעבר(. –

לכהונה  59832378רט ת.ז. הארכת מינויו של נציג הציבור מר מושיק אלפ .יג
המים של הוד השרון בע"מ"  –טור מקרב הציבור בתאגיד "מיה קנוספת כדיר

 )מי הוד השרון לשעבר(.

בפקודת העיריות,  162חילופי גברי, לפי סעיף  –שינוי בהרכבי ועדות העירייה  .יד
 מתבקשת המועצה לאשר את השינויים בוועדות העירייה כדלקמן:

 נדב דואני יו"ר הוועדה במקום ארנון אברמוב. –ת( . ועדת ספורט )רשו1 
 נאור שירי יו"ר הוועדה במקום ארנון אברמוב.  –. ועדת שמות )רשות( 2 
יוסי שאבי ישמש  –בקשה למינוי יו"ר הוועדה להתחדשות מרקמית )רשות(  .טו

 כיו"ר הוועדה. 

 180סעיף )בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים  .טז
 ק.ת. )קובי תבור(.-ל – (()ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש()א
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 180סעיף )בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים  .יז
 ז.ד.מ. )זאב דב מושכל(.-ל – ()א()ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש(

 הצעות לסדר: .יח

 .1.2.2022הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום  .  1 
 רת שילוט. הנושא: אג  
הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ואלון גלבוע מיום  .2 

8.2.2022. 
 שח.  40,000,000הנושא: פירעון הלוואה בסך   
 . 20.3.22הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום  .3 
 הנושא: החזרת ניהול אירועים גדולים לידי עיריית הוד השרון.   

 

 

 

ערב טוב לכולם. לפני שנפתח בישיבה, אני מבקשת  אתי ברייטברט:

מכל הנוכחים באולם לעטות מסכות. אנחנו פותחים 

ין,  , ליום 3-22היום בישיבת המועצה מן המני

 , . נוכחים: כבוד ראש העיר, חברי 30.3.2022רביעי

המועצה, הנהלת העירייה. אנחנו כמובן נפתח עם 

, עדכונים של ראש העירייה, מר אמיר כוכבי

 בבקשה. 

ערב טוב. שני עדכונים קצרים. ישיבה ראשונה מאז  אמיר כוכבי:

הטרגדיה במשפחת שאבי. יוסי, בשמי. בשם חברות 

וחברי מועצת העיר, הנהלת העירייה, כולנו 

משתתפים בצערכם על מות הנכד. טראגי וכואב, 

אנחנו אתכם, ונעשה את כל מה שאפשר כדי לעזור. 

וע אחרון, מספר טרגדיות בנימה לא מאוד שונה, שב

ופיגועים רצחניים. באר שבע, בני ברק. אירועים 

ן.   שמאתגרים מאוד את תפיסת הביטחו

שבוע האחרון אנחנו בשיחות צמודות גם עם  

המשטרה, גם עם פיקוד העורף. ניסיון לראות את 

ההיערכות הביטחונית אל מול אויב שכרגע נראה 

בפיגועים,  שהוא מתחת לרדאר של גופי הביטחון.
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נקרא לזה, שנסתרים מעיני זרועות הביטחון, כאשר 

מפגע שלא בהכרח עונה לפרופיל שגופי הביטחון 

מחפשים, מכה בלב אוכלוסייה אזרחית. אנחנו לא 

יודעים להגיד איך זה יתפתח, קטונתי. זה נראה 

כמו התחלה, זה נקרא גל חיקויים, זה נראה כמו 

 התחלה של דבר כזה. 

רייה בשבוע האחרון, אתמול ביתר שאת, אנחנו כעי 

יחד עם משטרת כפר סבא, מתגברים גם את 

האנשים שלנו, גם את האנשים שלהם. גם פריסה 

נראית לעין, גם בפריסה סמויה. גם בתוך העיר, גם 

 מחוץ לעיר, בדרכים המובילות אליה. 

יש לא מעט שאלות שעולות. גם אנשים סביב  

שבים. אני חושב השולחן הזה, גם תושבות ותו

ששני הדברים שחשוב לזכור, שהניצחון הכי 

משמעותי של טרור, כל סוג של טרור, הוא אם 

אנחנו נשבית את החיים הנורמליים שלנו. אני חושב 

ן  שאסור לנו לעשות את זה כל עוד גופי הביטחו

אומרים לנו שאפשר להמשיך לפעול בשגרה. אני 

ץ למשל יודע שיש הרבה מאוד שאלות לגבי המרו

ביום שישי ואירועים נוספים. אנחנו מחכים לסוף יום 

האדמה, שזה היום, להערכות מצב עדכניות של 

הפיקוד במשטרה כדי לקבל החלטות. כמובן 

 שנעדכן את כולם. 

כאשר הנחת היסוד היא שכרגע, כמו בערים  

ון, האירוע  ן, לוד וסבי ו אחרות, כמו ראשון לצי

"י המשטרה. שוב, יתקיים תחת האבטחה שתוגדר ע

מתוך החלטה לא לתת לאירועים הללו להשבית את 

 החיים של כולנו. 
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אני חייב לציין שאני רואה, מעבר לעובדה  

שהפעילות החבלנית הזאת מאיימת וגורמת להרבה 

מאוד חששות ורצונות לבטל את הפעילות 

השגרתית שלנו, גם גורמת לעלייה מאוד קשה 

כלפי תושבות ותושבי בשיח האלים, גם בתוכנו, גם 

חוץ. אני מזכיר שעם היישובים הערביים שמסביבנו, 

יש לנו יחסים של חיים משותפים, מסחר, הם חלק 

מאיתנו. הם איתנו במערכת החינוך, הם איתנו 

במערכת הרפואה, הם איתנו בפקקים, והם איתנו 

 בכל דבר שהוא חלק ממרקם החיים שלנו. 

יה הזאת, פוגעות, ואמירות גורפות כלפי האוכלוסי 

מחדדות את הפילוג ואת הקרע. וגם הן בעצם 

מאיימות להשבית את מערך החיים של כולנו. כי 

הרי ברור לכולנו שאלה בלי אלה, לא באמת יוכלו 

להסתדר. לכן, הדגש המרכזי שלי, מעבר לזה שאני 

רוצה להגיד תודה לאגף ביטחון ולאגף שפ"ע 

בוקר. נאור שנערכו כל הלילה, והתפרסו היום ב

שירי, סגן ראש העירייה, הממונה על הביטחון. מול 

מוסדות ציבור, מול מוסדות חינוך, בסיורים 

 דינמיים. 

של  ו נמשיך לעשות את המקסימום. הערנותאנחנ 

התושבות והתושבים. ההבנה שכל אירוע יכול לצאת 

 מידי שליטה, ולכן כדאי לעדכן באופן מידי או את

, או גם וגם, היא תובנה המשטרה או את המוקד

חשובה. ואני יודע שקשה להפגין איפוק בתקופה 

 הזאת. אני יודע שהכאב הוא גדול. 

אבל אני חושב שגם האלימות הזאת, הרצח הזה,  

הניסיון הזה להשבית חיים של מדינה, ע"י לקיחת 
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חיים של אנשים חפים מפשע, אסור לתת לזה פרס. 

מנו למשפחות בשמי ובשמכם, אנחנו שולחים תנחו

ההרוגים בפיגוע, ומושיטים יד לסיוע בכל מה 

שצריך לעיריית בני ברק. אני מקווה שהימים האלה 

, והשגרה השקטה תחזור.   יעברו

, בנושא 1הערות, ברשותך.  2יש לי בבקשה  יגאל שמעון:

הביטחון, בית ספר לפיד, אתם עומדים לעשות שם 

מידים עבודות. אני מבין שאתם תעבדו בזמן שהתל

 ילמדו, זה נכון? 

אני אומר, כרגע, העבודות שאמורות להתחיל  אמיר כוכבי:

יתחילו במועדן, למעט, אם תהיה הערכת מצב 

 שתמנע את זה. 

אני חושב שזה לא, אני חושב שאסור לעבוד בזמן  יגאל שמעון:

הלימודים. זה שמתחמים ועושים כל מיני אישורים 

החלטה שלך  כאלה ואחרים, זה לא רלוונטי. זו

כראש עיר לתת הנחיה, אין עבודות בזמן שיש 

תלמידים בבית הספר. וגם אם זה יעלה עוד כמה 

 שקלים, אני חושב שזו לא תהיה בעיה. 

אני לא חושב שזה עניין של עלות, זה עניין של  אמיר כוכבי:

חוסר יכולת לא לעמוד ביעדים. זה בדיוק כמו 

ע עלינו, שאמרתי על זה שלתת לדבר כזה להשפי

 זה לפגוע בעצמנו. 

בתוך בית ספר, יעבדו במה? זה ביטחון הילדים.  יגאל שמעון:

  -שם עבודות

  -כמו שעובדים בכל השנים אמיר כוכבי:

 לא, לא, זה לא אותו הדבר.  יגאל שמעון:

  -בכל הימים, ובכל ה אמיר כוכבי:
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 -אני חושב שזה לא אותו דבר, ואני חושב יגאל שמעון:

  -בכל מקרה, זה לא עבודות שאמורות כבי:אמיר כו

אני חושב שזה אסור שזה יקרה, זה דבר אחד. דבר  יגאל שמעון:

  -שני

יום, וגם -למה רק לפיד? גם מפנים אשפה ביום אמיר כוכבי:

ן, וגם יש לנו מורים ערבים בכיתות   -עובדים בגינו

  -אני לא מלין על יגאל שמעון:

איפה, מעבר לאמירה, שאני יכול אני מנסה להבין  אמיר כוכבי:

להבין את הלחץ מאחוריה, בסוף, כשאני מסתכל 

  -על

  -הלחץ הוא יגאל שמעון:

ואנחנו רואים כמה אזרחים ואזרחיות של ישראלים,  אמיר כוכבי:

ערביי ישראל עובדים בתוך המערכות שלנו, איפה 

  -הגבול? למה דווקא פועלי בניין בבית ספר כן

 חושב שזו אחריות, זה לא קשור ללחץ.  אני יגאל שמעון:

  -אין בעיה. השאלה היא אמיר כוכבי:

  -אם אתה כראש עיר אחראי יגאל שמעון:

  -לא הבנתי, זו אחריות אמיר כוכבי:

ואתה אומר, אני מבחינתי, הם יעבדו במוסדות  יגאל שמעון:

  -חינוך

  -לא הבנתי, אז האחריות בעצם אמיר כוכבי:

 הם עובדים בתוך מוסדות חינוך. אבל  נאור שירי:

 מה?  יגאל שמעון:

 הם עובדים.  נאור שירי:
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 לא, לא אותו דבר.  יגאל שמעון:

יש לך צוותים. מה לא אותו דבר? יש לך צוותים  נאור שירי:

 אינהרנטיים.

זה לא אותו דבר. חברים, זה לא אותו דבר. בתוך  יגאל שמעון:

  -בית ספר, כשאתה

 בדים בתוך גנים, מה יש לך? אבל עו נאור שירי:

  -חצי בית ספר לומד, חצי בית ספר עובד יגאל שמעון:

 אבל הם עובדים בתוך גנים.  נאור שירי:

לא, נו. זה לא, אני אומר לכם שלא. אני חושב שזה  יגאל שמעון:

דברים שאסור שזה יקרה, ואתם צריכים לקחת 

 אחריות ולהחליט לא עובדים בזמן שיש תלמידים. 

 אין סייעות בגנים? בגנים אין סייעות?  ור שירי:נא

יגאל, אני רוצה, אני קודם כל מסכימה עם הדברים  אביבה גוטרמן:

להרתיע את  –של אמיר. הטרור, מטרתו אחת 

התושבים, להפחיד אותנו. זו הדרך לאבד את 

המדינה. אני לא מוכנה להיכנע לטרור. כן, בגלל 

הבוקר עם המצב כרגע, ודווקא דיברתי באמת 

כולם, לוודא שיש תגבור של האבטחה, ויש תגבור. 

למשל בלפיד, אז אתה יודע מה, לצורך זה, בוא 

נשים שם עוד שמירה. עוד שומר לצורך הזה. לא 

לשתק את העיר, לא לשתק את המדינה, בשום אופן 

 לא. 

  -זה לא שיתוק, אני לא מדבר שיתוק יגאל שמעון:

  -אתה כן עושה אביבה גוטרמן:

.  יגאל שמעון: ן ילדים, נו באמת, נו  אני מדבר על ביטחו

 אז על ביטחון ילדים תוסיף שמירה, תוסיף שמירה.  אביבה גוטרמן:
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  -יכול להיות שאת לא רואה את מה שצריך לראות יגאל שמעון:

אני רואה, יש לי נכדים בכל מערכת החינוך, מגן  אביבה גוטרמן:

  -ועד

, אני חושב שזמן הזה, כשהמצב, הרף אני אומר לך יגאל שמעון:

  -קצת עלה

  -הבנתי, הבנתי אביבה גוטרמן:

צריך לחשוב פעמיים, זה דבר אחד, דבר שניה, רק  יגאל שמעון:

  -שניה

 כולנו, לא נלחצים, אבל אני לא אשתק את המדינה.  אביבה גוטרמן:

  -דבר שני יגאל שמעון:

עובדים בכל אבל יגאל, נמצאים בכל העיר,  עדי ברמוחה:

  -המחלקות בעיר. עובדים בגינון, עובדים בניקיון

  -אני דיברתי על הילדים יגאל שמעון:

 -לא, הוא מדבר על בתי הספר אביבה גוטרמן:

 מי מדבר על סייעות עכשיו? יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 איפה אתה מותח את הקו? זאת השאלה.  אמיר כוכבי:

מוסד חינוכי עובדים, דרך אגב, הקו הוא שבתוך  יגאל שמעון:

אתם מדברים. מי צילם את הרוצח אתמול בבני 

ברק? מי צילם? בתוך אתר בנייה. מאתר הבנייה, 

אותו עובד שעבד שם. אז מה אתם משחקים אותה 

 כאילו שכולם צדיקים? 

 אף אחד לא צדיק.  עדי ברמוחה:

  -חברים, אני חושב שזו אחריות שלנו יגאל שמעון:

 אין צדיק יותר וצדיק פחות.  וחה:עדי ברמ
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  -זו אחריות שלך כראש עיר. אני יגאל שמעון:

  -כמה מקומות ש אביבה גוטרמן:

אם אני הייתי ראש עיר, זה לא היה קורה, חד  יגאל שמעון:

וחלק. אבל אתה, תיקח אחריות שלך, זה אחד. 

  -שתיים

רגע אמיר, כמה יש לנו בתי ספר, שנעשית בהם כ אביבה גוטרמן:

 עבודה? 

  -יש מספר מוסדות חינוך אמיר כוכבי:

 כמה?  אביבה גוטרמן:

 שנעשית בהם עבודה.  אמיר כוכבי:

 מישהו יודע, כמה?  אביבה גוטרמן:

בוודאי, יש עבודה שגרתית. יש בגנים, בגינות, בגני  אמיר כוכבי:

  -ילדים

  -אני מדברת על בתי ספר, בגני ילדים אביבה גוטרמן:

בגני ילדים. גם בבתי ספר, יש עבודות בגני ילדים,  י:אמיר כוכב

  -יש עבודות בבתי ספר

אז במקום שבית ספר, שיש שם באמת עבודה  אביבה גוטרמן:

רצינית, ויש שם הרבה עובדים, אפשר לפחות לשם 

 יותר פיקוח. 

  -אז אמרנו, שהשמירה תוגברה אמיר כוכבי:

 זה מה שצריך לעשות.  אביבה גוטרמן:

אני חייב להזכיר גם שלהבדיל שאר העובדים,  כוכבי:אמיר 

ין עוברים הליך בדיקה מאוד סדור של  עובדי בני

כוחות הביטחון. גם משטרה וגם שב"כ. בעיר, 

 . ן באופן שגרתי הם נבדקים, בוודאי בשבוע האחרו
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  -גם האישורים, גם השהייה. ככל שיהיה

י ברק, אותו דבר אמר ראש עיריית רמת גן, בנ יגאל שמעון:

ואותו דבר ראש עיריית חדרה, וגם ראש עיריית 

באר שבע אמר בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. אבל 

עזוב, אני אמרתי את מה שאמרתי, ואני מצפה 

  -שתיקח אחריות. אתה תחליט לבד. דבר שני

לא, מה שאמרת זה כאילו אתה מסיר מעצמך את  עדי ברמוחה:

  -האחריות

את זה, סליחה. אני אמרתי, אם אני  אני לא אמרתי יגאל שמעון:

  -הייתי מחליט

אבל אתה לא יכול להגיד דבר כזה, בצורה כזאת,  עדי ברמוחה:

  -אחריות של

  -בטח שאני אגיד. אני אגיד את זה, פה מדובר על יגאל שמעון:

 אוקי, אז אמיר, אתה אחראי.  עדי ברמוחה:

 -יש פה בעיה שאתם לא רואים אותה יגאל שמעון:

אל תגיד לא רואים, אתה לא רואה את התמונה  ברמוחה: עדי

  -הכוללת

המצב הוא קריטי היום, ותפסיקו להתייפייף. אל  יגאל שמעון:

  -תתייפייפו

אתה מתייפייף. אבל אתה לא שם. אתה מתייפייף  עדי ברמוחה:

  -לגמרי

אתם מתייפייפים, די. תפסיקו, תראו מה קורה  יגאל שמעון:

 במדינה. 

ל, למה אתה חושב שאנחנו לא רואים את זה? יגא תאי:רינה שב

 אין לנו את אותן עיניים שיש לך? 
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כי אני חושב שביטחון של הילדים שלנו יותר חשוב  יגאל שמעון:

 מכל דבר אחר. 

שמענו, אבל אתה יכול גם להגיד את זה בשקט,  אמיר כוכבי:

  -ולא להשתלט

  -אוקי, זה דבר אחד. דבר שני יגאל שמעון:

כאילו, לא חשוב לאנשים שיושבים פה סביב  עדי ברמוחה:

 השולחן? 

 עובדים שאתם מתעלמים ממה שאני אומר.  יגאל שמעון:

 אף אחד פה לא מתעלם.  עדי ברמוחה:

  -בטח שמתעלמים יגאל שמעון:

לא, אנחנו לא מתעלמים. שיקול הדעת שלנו פשוט  רינה שבתאי:

 שונה. 

 , לא. אף אחד לא מתעלם עדי ברמוחה:

כי אתה עושה לי השוואה עם הסייעת שעובדת שם,  יגאל שמעון:

 נו באמת. 

 יגאל, יגאל.  אמיר כוכבי:

אני אמרתי סייעת? את שמעת אותי אומרת סייעת?  עדי ברמוחה:

 אתה לא הקשבת למה שאני אומרת. 

 יגאל, שיקול הדעת שלנו הוא אחר משלך, זה הכל.  רינה שבתאי:

  -עיה, אז תגידי ששיקול הדעת שלך שונהאין ב יגאל שמעון:

אז אנחנו אומרים לך. אמיר אומר לך ששיקול הדעת  רינה שבתאי:

 הוא אחר. 

 תעשו מה שאתם רוצים.  יגאל שמעון:

 לא, אתה לא הקשבת למילה.  עדי ברמוחה:
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  -אוקי, דבר שני יגאל שמעון:

יגאל, שניה. התחלנו ישיבה, שזה בעצם הדבר  אמיר כוכבי:

 חרון שבא לי לעשות. הא

  -אתה יודע, אבל אתם מתחילים ישיבה דודי שאבי:

  -לא, לא אמיר כוכבי:

לא, לא, לא, לא, אתה מתחיל ישיבה, ואתה מתעלם  דודי שאבי:

 מכל הנוף שנמצא פה. 

 אני לא מתעלם, מה מתעלם?  אמיר כוכבי:

  -חודשים 3אז תקשיב רגע. אנחנו היינו פה לפני  דודי שאבי:

  -רגע, אבל יש לנו י ברמוחה:עד

אני מבין שמה שיש לכם, ויש פה תושבים. אנחנו  דודי שאבי:

  -חודשים 3היינו פה לפני 

 נו.  אמיר כוכבי:

ישבנו. היה נציג של מנהל מקרקעי ישראל. יש לך  דודי שאבי:

פה את חברי המועצה שהצביעו נגד, כל התכנית 

 . 1307הזאת של 

 נו.  אמיר כוכבי:

 נו. אתה יודע, אני מכבד. -אל תדבר איתי ב שאבי: דודי

 אבל אנחנו באמצע.  עדי ברמוחה:

  -אני ממש לא אמיר כוכבי:

  -לא, אז אני דודי שאבי:

 אתה ממש מכבד. נו, דבר, תגיע לנקודה.  אמיר כוכבי:

חודשים, היינו צריכים לקבל תשובה מה  3אנחנו  דודי שאבי:

ש כאילו משתינים קורה עם הפרצלציה, ואני מרגי



 עיריית הוד השרון
 02230.3.2מיום  3/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 

 15 

 

 עלינו מהמקפצה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

 לא, אל תגיד לי טוב.  דודי שאבי:

 אני אענה לך.  אמיר כוכבי:

 אז רגע. נו, אני מחכה.  דודי שאבי:

אין בעיה, אני אענה לך. מה שקרה בישיבה ההיא,  אמיר כוכבי:

היה שהוחלט שאנחנו נדחה את הפרצלציה, נעשה 

המנהל הגיש בקשה לניהול תהליך מול המנהל. 

סכסוך מול הוועדה המחוזית. לא מול הוועדה 

המחוזית, מול מנהל המחוז ברמלה, ובעצם התחיל 

תהליך של גישור לפני עתירה, שבה איים המנהל 

 נגד עיריית הוד השרון. 

  -אבל אם אתה תיקח דודי שאבי:

  -טוב, שניה, אני אמיר כוכבי:

  -אם אתה תיקחלא, לא, לא, אבל  דודי שאבי:

 אבל שניה אני מסיים.  אמיר כוכבי:

  -2016-לא, לא. ב דודי שאבי:

 אבל שנייה, אני מסיים.  אמיר כוכבי:

, היו אנשי מקצוע מהעירייה. 2016-תקשיב רגע. ב דודי שאבי:

מהנדס העיר, יואב רוביסה, איילת לרר. כל הצוות 

המקצועי שהיה. מנהל מקרקעי ישראל נתן הבטחה 

ם יעשו פרצלציה, לפני שמאשרים את שבעצ

התכנית. אז איזה בדיוק סכסוך עכשיו נהיה? זאת 

אומרת מה, אז אתה, בגלל שאתה עכשיו באת, 

נהיית ראש עיר אחר, אז בעצם את התיק, את מה 

שהחליט ראש העיר הקודם, ואתה עושה משהו 
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אחר? אני אביא לך את ההחלטה, אתה יכול לקרוא 

 אותה. 

ן  אמיר כוכבי: אני מזכיר לך שאתה גם מתבלבל, כי בעצם הרצו

של התושבים, כמו הרצון של העירייה, היה שלא 

ין גני צבי. לא  תהיה פרצלציה לפני שיוסדר עני

  -הפוך. לא שתהיה פרצלציה

 חייב. חייב לסיים את הפרצלציה לפני התכנית.  דודי שאבי:

היה , לפני שת1307-לא, שלא תהיה פרצלציה ל אמיר כוכבי:

 תכנית בגני צבי. 

 . 1307. מאשרים את 1307מאשרים את  דודי שאבי:

דודי, אתה גם מתבלבל וזה גם לא על סדר היום.  אמיר כוכבי:

 3-ואני יכול להגיד לך בצורה הכי ישירה, שב

החודשים האלה, אנחנו מתעסקים עם זה ברמה 

יומית כדי להגיע פתרון שיהיה טוב ונכון לגני -יום

צעה של המנהל. אנחנו בדיונים. אמור צבי. יש ה

ון נוסף מול המחוז, כדי לראות איזו ערבות  להיות די

הוא נותן לנו. בסופו של דבר, המנהל מוביל קו 

מאוד מסוים. אבל אני חושב שאנחנו מצליחים 

להביא אותו יותר ויותר לנטייה שלנו, שזו הסדרה 

של גני צבי, במקביל לתהליכים שהם מבקשים 

 . 1307-לקדם ב

, יש לך את  250אתה יודע, אני יו"ר של  דודי שאבי: דונם. כן

דונם, ויש לך בנק מסד. לא יודע כמה  100שפירא, 

יש לו מבחינת, כל הדבר הזה של מה שהם עושים. 

 , הם בעצם משאירים את כל הבלגן בגני צבי

ולוקחים גם את שפירא ולוקחים את בנק מסד, 

חלקות:  3יש שם , 1307. 1307-ודוחפים אותם ב
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  -זה 64, וחלקה 56, 57, 58

  -אבל דודי אמיר כוכבי:

 לא, לא, אבל זה של אנשים.  דודי שאבי:

אבל השיח הזה הוא גם לא לכאן, כרגע, וגם אני  אמיר כוכבי:

אזכיר לך שביקשנו כמה פעמים שתעביר את כל 

  -המסמכים הרלוונטיים שיש לך

לך משהו. תקשיב, בוא בוא, אני רוצה להסביר  דודי שאבי:

תקשיב. מבחינת מסמכים של מה שיש לי, אני 

מסודר. לא צריך, לא את העירייה. אז לא, אני אומר 

 לך. 

  -אבל הוא צריך מסמכים, כדי שהוא יוכל ללכת לשם אביבה גוטרמן:

 מסמכים יש.  דודי שאבי:

 לא משהו שלך.  אביבה גוטרמן:

 אבל אתה לא מראה אותם.  אמיר כוכבי:

 מה?  דודי שאבי:

 אבל אתה לא מראה אותם?  אמיר כוכבי:

 אני לא מראה אותם?  דודי שאבי:

 שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

 למה, היועצת שלך לא הראתה אותם?  דודי שאבי:

 חבר'ה, ששש.  אמיר כוכבי:

 אבל אנחנו בישיבת מועצה, אמיר.  עדי ברמוחה:

 ה, לא הבנתי. נו אז מה אם אתם בישיבת מועצ דודי שאבי:

מה זאת אומרת? נו אז מה, אם אני בישיבת  עדי ברמוחה:

מועצה, כשזה קשור. זה לא קשור לישיבת המועצה, 
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 מה. זה קשור למליאה, זה קשור לעניינים אחרים. 

הם פשוט לא יכולים להגיע לראש העיר בדרך  משה חנוכה:

אחרת. יש כאן הזדמנות ציבורית שכולנו רואים. הם 

כאן, תנו להם לדבר, תשמעו אותם, לא קרה הגיעו ל

שום דבר. נשב עוד חצי שעה ונקשיב להם, מה 

 קרה? 

עכשיו תראה, מבחינה, תראי, בוא, כוכבי, בוא אני  דודי שאבי:

אעשה לך סדר. מבחינת המסמכים של מה שאנחנו 

צריכים להציג, הרי אנחנו נלך תביעה נגד מנהל 

שלך, הנה, מקרקעי ישראל, נלך תביעה. במקרה 

דונם, כל השכונה הזאת עומדת  250אני אומר לך, 

מאחורינו, יש לנו עו"ד. כל מהלך שתרצה לעשות, 

אתה תקבל צו מניעה. אז לא, לא, אז אני אומר לך, 

  -בכל מקרה

המהלך שאנחנו מנסים לעשות זה המהלך שאתם  אמיר כוכבי:

. 1307ביקשתם, שתוסדר גני צבי, במקביל להליכי 

הבטחה מתוקצבת ומתוזמנת, עם לוחות שתהיה 

  -זמנים של המנהל, לקדם את

  -הבטיחו את זה דודי שאבי:

  -אין בעיה, אבל אני אמיר כוכבי:

  -הבטיחו את זה דודי שאבי:

 אבל אני ראיתי את ההבטחות שאתה טוען שהיו.  אמיר כוכבי:

לא, משה, נראה לך הגיוני שזאת הדרך לקבל  עדי ברמוחה:

 ראש העיר?  פגישה עם

 . 1984לא, אבל הבטיחו גם בשנת  דודי שאבי:

  -4הייתי בן  1984בשנת  אמיר כוכבי:
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אז לא, אז לא, אז אם אתה תלך, כל תכנית מנהל  דודי שאבי:

  -מקרקעי ישראל

 לא.  אמיר כוכבי:

 הוא חארטה.  דודי שאבי:

לא. כי התהליך שאנחנו עושים עכשיו. חברים,  אמיר כוכבי:

שאנחנו עושים עכשיו הוא בדיוק כדי  התהליך

להימנע מהדבר הזה. ולכן, זה שהם בוחרים ללכת 

והם בחרו ללכת דרך, אני גם אמרתי את זה 

וונים משפטיים, וזה  בישיבה פה שהם ילכו לכי

. כי מה שהם עושים עכשיו בניהול  בסדר לנו

הסכסוך מול מנהל המחוז, זו בעצם הכנה להליך 

הסכמות. אבל אנחנו מנסים  משפטי, ככל שלא יהיו

בתוך ניהול הסכסוך הזה, להגיע איתם להסכמה 

שתקבע גם בתקציב מאושר, וגם בלוחות זמנים, 

 את הכנת התכנית לגני צבי. 

ולמה דנים בכל הדברים האלה, ולמה לא תהיה  דודי שאבי:

 נציגות של תושבי גני צבי בכל הדיונים האלה? 

ך הזה, את יישוב סכסוך הזה, כי שמנהל את הסכסו אמיר כוכבי:

 זה המחוז, והוא זה שמזמן צדדים, לא אנחנו. 

  -מה זה סכסוך? בוא, בוא, תקשיב דודי שאבי:

  -אנחנו יכולים אמיר כוכבי:

  -במה שאני מבין דודי שאבי:

 אבל דודי, בלי צעקות.  אמיר כוכבי:

 לא, לא, אני לא צעקות.  דודי שאבי:

 אתה צועק.  אמיר כוכבי:

, נו.  אביבה גוטרמן:  זו האינטונציה שלו
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אתה יודע, במקרה של גני צבי, זה שוד לאור היום,  דודי שאבי:

מאחורי מקלדת. שוד. אז אם יש דיונים על השכונה 

הזאת וכל הדברים האלה, יש נציגות שרוצה לשבת, 

ושיפתחו את כל הנושא של הקרקעות. היום, בנאדם 

גם לא יודע שיש לו יש לו חוזה שיש לו דונם, הוא 

. אני מכיר 700דונם. אולי מחר בבוקר יש לו 

דונם, מגיש  1.50שמישהו שיש לו חוזה, שיש לו 

ן, ואומרים לו, איזה  תכניות לעיריית הוד השרו

דונם אתה  800דונם. על  300דונם? יש לך  1.50

 פולש. אז כמה עוד משפחות כאלה יכולות להיפגע? 

ישיבת עדכון בתחילת השבוע, לפני אוקי. נקבע  אמיר כוכבי:

 נציגים.  5המשך השיח מול המחוז. תבחרו 

 יש.  דודי שאבי:

ברשותך, היות ואני מאמין שראש עיר, ואנחנו  :קוממי

התושבים שלך, אתה גם איתנו באותה, אתה מבין 

 אותנו ורוצה לעזור לנו. 

 לגמרי, חד משמעית.  אמיר כוכבי:

הגורמים המקצועיים של בואו נקדם ישיבה של  קוממי:

העיר, סליחה, מילה. יחד עם הנציגות, וביחד נלך 

מול המנהל. אם אתה כראש העיר שלנו רוצה לקדם 

 את הדברים. 

  -קודם כל, כבר היו מספר ישיבות, והיו גם אמיר כוכבי:

ינו.  קוממי:  אבל לא הי

 היו בהן גם נציגים. גם חלק מהדוברים פה היום.  אמיר כוכבי:

, נכון, הייתה ישיבה אחת.  שאבי: דודי  נכון

שניה, שניה. אז אני אומר עוד פעם, אין בעיה,  אמיר כוכבי:
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נקיים ישיבה. נציג לכם את התהליך שמתקיים מול 

המנהל, ננסה להסביר את המשמעויות של מה 

שהם מציעים מול מה שאנחנו דורשים, ונראה איך 

יה אנחנו מתקדמים. בסוף, האינטרס שלנו כעירי

הוא להיות מסוגלים לקדם את גני צבי, אחרי שנים 

 20שהיא תקועה. והיא תקועה בין היתר, בגלל 

שנות סכסוך, שאף אחד לא באמת ניסה לפתור. אז 

שנה  20חודשים, אבל בוא, כבר  3אפשר לדבר על 

אי אפשר לעשות שם כלום, ואנחנו רוצים לפתור 

צה את הדבר הזה. זה לא יכול להיות שכשאני רו

להרחיב כבישים אני לא יכול, וכשאני רוצה לשדרג 

את התשתיות של השכונה אני לא יכול. המצב הזה 

הוא לא מצב הגיוני. אבל כדי לפתור אותו, אנחנו 

צריכים איכשהו להגיע להסכמות עם המנהל, שהוא 

גוף חזק, משמעותית, יותר מעיריות, ויש לו סדר 

חנו להגיע יום משלו. עכשיו אנחנו, איכשהו הצל

איתם לפינה, והפינה הזאת מחייבת גישור וכניסה 

. ואנחנו בתהליך הזה. ואנחנו מנסים  של צד שלישי

שהתהליך הזה ישקף כמה שיותר את הצרכים 

וגם  1307-והרצונות של התושבות והתושבים, גם ב

בגני צבי, מתוך הבנה שהדבר הזה חייב להיפתר. 

ז זה יותר , א1984שנים אני רואה, משנת  20כי 

שנים, אז כל השנים שהשכונה הזאת  20-שנים מ

תקועה, מתנקזות לחודשים האלה של מו"מ מאוד 

אגרסיבי, מאוד כועס, בין שתי רשויות של המדינה. 

רשות מקומית ומנהל מקרקעי ישראל. כשכל אחד 

טוען דברים אחרים. וכשאני אומר, שלא הבאת את 

ני מנסה המסמכים, דודי, זה כי אני אומר שכשא

לייצג את התושבות והתושבים, אני צריך כל פיסת 



 עיריית הוד השרון
 02230.3.2מיום  3/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 

 22 

 

אינפורמציה שיכולה לעזור. ואם אתם מחזיקים 

יון בתוך  ו מסמכים שיכולים להוות איזשהו שובר שו

הדבר הזה, אז אנחנו צריכים לקבל אותם, כי לנו 

אין אותם. והמנהל טוען מול המחוז שהם לא 

הרבה יותר קיימים בכלל. נקודת הפתיחה שלנו היא 

חלשה מהחולשה שמלכתחילה מובנית ביחסי 

 מנהל. -עירייה

 כן, אבל יש שם התניה.  אביבה גוטרמן:

  -רגע, רגע דודי שאבי:

יש מכתב עם התניה, שהם לא יכולים בלי  אביבה גוטרמן:

 הפרצלציה, אמיר. אתה לא יכול להתעלם מזה. 

 תראה, אני רוצה לעשות לך סדר.  דודי שאבי:

אבל בוא נעשה את הסדר בישיבה. תביא מצדי את  וכבי:אמיר כ

כולם, נשב לפגישה, שנשב. גם נראה איפה הגענו 

עם השיח איתם, וגם אם יש למישהו משהו להביא, 

 זה יהיה הזמן להביא, בסדר? 

 . 5אז אם יש להם נציגים, שיביאו  יוסי שאבי:

  -יכולים גם את כולם. תיקבע ישיבה אמיר כוכבי:

אז אני בא ואני אומר לך, וזה מאוד פשוט. יש את  בי:דודי שא

הפרצלציה שכל אחד יידע מה הגודל שלו, ויש את 

. יכול להביא מפות, יכול 1307הדבר השני, שזה 

 להביא מספר חלקות ואת הכל, שזה של אנשים. 

דודי, תביא גל מה שיש לך שיכול לעזור לצוות  אמיר כוכבי:

 המקצועי. 

  -חנו, מי יעדכן אותנו לגביאז אנ דודי שאבי:

 נקבע איתך פגישה בשבוע הבא. תודה.  אמיר כוכבי:
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אם לא יקבעו איתכם שבוע הבא, תדברו איתנו  משה חנוכה:

ין.   ונכנס ישיבה מיוחדת בעני

 חברים.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

זה גבול בהפקרות שהוועדה הייתה שותפה לזה  קהל:

לי, של ההורים שלי, שנמכרו קרקעות מול הבית ש

 שאני עיבדתי את השטח, ונמכר. 

באותה ישיבה, כולם יכולים לבוא ולהגיד את מה  אמיר כוכבי:

 שיש להם ולהביא מסמכים. 

בינתיים, נציגות של מנהל מקרקעי ישראל, קח את  דודי שאבי:

, נכנסת, ומשאירה שוברים.  ן  600,000זה בחשבו

 ,₪500,000  .₪ 

 ? על מה יגאל שמעון:

 על מה?  דודי שאבי:

 מה, מה זאת אומרת?  יגאל שמעון:

 חריגות בנייה.  דודי שאבי:

חריגות בנייה הוא מדבר. הוא מדבר על חריגות  יוסי שאבי:

 בנייה. 

אז בוא, אם אנחנו, אז בוא, אז אני אומר, צריך  דודי שאבי:

 צוות מקצועי שידון בכל הסוגיות האלה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

 תודה רבה.  אבי:דודי ש

שנה אחורה, חריגות בנייה? נו באמת. יש גבול,  50 אביבה גוטרמן:

 שנה אחורה.  50

 )מדברים ביחד( 
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 חברים, תודה.  אמיר כוכבי:

אבל הוועדה הייתה שותפה לזה, נתנו לאישור לזה.  יוסי שאבי:

 מה את מדברת? 

 לא, עוד לא אישרנו את זה. לא אישרנו, לא.  יגאל שמעון:

  -אנחנו נמשיך בסדר היום. שאילתות ותשובות של תי ברייטברט:א

רגע, רגע, שניה, לפני השאילתות, לגבי הנושא  משה חנוכה:

הקודם. אתה תוכל להסביר לנו גם על אבטחה בגני 

הילדים, אם עשיתם איזה שינוי במדיניות? כי בעבר 

היו מאבטחים. כשהמצב הביטחוני השתפר אז 

ות. השאלה, אם עכשיו הורידו את זה לסייר

 בתקופה הזאת לפחות, להחזיר שומרים בגנים? 

ון לגייס עוד  אמיר כוכבי: יכול להיות. אגף ביטחון עושה ניסי

שומרים. זה כמובן מצב שהיה בעייתי עוד לפני 

. יש חוסר בכח אדם, בהיבט הזה.  האירועים הללו

הצליחו לגייס כמה להיום. אני מקווה שהדבר הזה 

  -חנויימשך. אנ

  -זה רק עניין של כח אדם? לא בבחינת משה חנוכה:

ברמת המדיניות, לא בגלל שבוע משנים מדיניות.  אמיר כוכבי:

אנחנו כן נבחן את זה לאור האירועים, ולאור 

הערכות מצב של המשטרה. לתקופה הקרובה, 

אנחנו עושים, כמו שאמרתי קודם, גם לפני 

  -שנכנסת, שאנחנו

 ייתי מההתחלה. אני ה משה חנוכה:

אה, כן? היית שקט. אנחנו עושים את כל המאמצים  אמיר כוכבי:

 לתגבר בכל מוסדות הציבור הרלוונטיים. 

 לגבי מעונות היום?  משה חנוכה:
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אנחנו עושים מאמצים לתגבר בכל מוסדות הציבור  אמיר כוכבי:

נוכחות באזורים שאנחנו יודעים ... הרלוונטיים. 

 פרטיים משמעותיים. שיש בהם גם מקבצים 

אמיר, אבל אני הצעתי, ואני חושבת שכדאי, שווה  אביבה גוטרמן:

לחשוב על זה. דיברתי גם עם עומר כספי והוא אמר 

ון. אם חסר אנשים, אני חושבת שניתן  לי שזה רעי

  -לגייס לתקופה הקצרה הזאת

 רגע, רגע, מה זאת אומרת דיברתי עם עומר כספי?  נאור שירי:

,  טרמן:אביבה גו נאור, אם לחשוב אולי, אתה שממונה על הביטחון

לחשוב לגייס תושבים, תושבים לתקופה הזו, שהם 

 עם נשק, חיילים, למה לא? באמת, למה לא? 

איך את רוצה, כשיש הנחיה, איך את רוצה, כשיש  יגאל שמעון:

הנחיה שעובדי עירייה יסתובבו בלי נשק? אז איך 

 את רוצה שתושבים יבואו? 

אבל זה יותר טוב מכלום. איזה מצחיק אתה, זה  ביבה גוטרמן:א

  -יפה מאוד

ון יגאל שמעון:   -אבל עובדי העירייה שיש להם רישי

 איזו הנחיה, מי נתן את ההנחיה הזאת?  משה חנוכה:

  -נו באמת, אז אביבה גוטרמן:

 העירייה.  יגאל שמעון:

שיש להם יש הנחיה כזאת, אמיר? שעובדי עירייה  משה חנוכה:

 נשק, לא יסתובבו עם נשק? 

 אז גם זה לא בסדר?  אביבה גוטרמן:

 יש עובדי עירייה, שאסור להם להסתובב עם נשק.  יגאל שמעון:

  -לעובדי העירייה, שתפקידם אמיר כוכבי:
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אבל אמרו, אבל שר הביטחון והממשלה אומרת,  משה חנוכה:

 למי שיש נשק ברישיון שיסתובב איתו. 

.  מן:אביבה גוטר  נכון

 א', ההנחיה הזאת היא מפני שנתיים וחצי בערך.  אמיר כוכבי:

  -אז הגיע הזמן אביבה גוטרמן:

השאלה, אם לא כדאי לרענן אותה, אם המדינה  משה חנוכה:

 חושבת שזה נכון. 

 בזמן שנחשוב שצריך לרענן אותה, נרענן אותה.  אמיר כוכבי:

נוגדת להחלטה של אתה הולך, אתה אומר הנחיה מ משה חנוכה:

 הממשלה. 

  -מאחר וגם אני אמיר כוכבי:

  -אתה כעיר אביבה גוטרמן:

  -אני יודע מה נדרש כדי לעבור הכשרה אמיר כוכבי:

שר הביטחון אומר לאזרחים, היום שמעתי את סגן  משה חנוכה:

שר הביטחון ברדיו אומר, מי שיש לו נשק, יש לו 

ריית הוד מיומנות, שיסתובב עם נשק. בא ראש עי

 , ן השרון, אומר, לא, אל תסתובבו. עיריית הוד השרו

 אל תסתובבו עם נשק. מה הרציונל, אמיר? 

אבל יש הבדל בין להסתובב עם נשק, לבין נגזרת  נאור שירי:

 מהתפקיד. 

אני אסביר לך מה הרציונל. הוא כבר היה טמון  אמיר כוכבי:

בשאלה שלך. אני בטוח שאתה זוכר מהכשרות 

מה ההבדל בין הכשרה בסיסית לבין  מהנשק,

מיומנות אמיתית שנדרשת להפעלת נשק במצבי 

 לחץ. 
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ן  משה חנוכה: אתה אומר בעצם, ההנחה שלך שעובדי עירייה, אי

 להם את המיומנות הבסיסית. 

ן  אמיר כוכבי: ו ההנחה שלי, שבנאדם כמוני, שיש לו רישי

  -לאקדח, לא עושה מטווחים בתנאי לחץ

  -בל אם יש עובד שכן עושהא משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  אבל אין

  -אתה לא יכול נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

 איזה שטויות, נו.  יגאל שמעון:

 תפסיק עם השטויות.  נאור שירי:

. יש לך עובדי עירייה פה ברמה גבוהה,  יגאל שמעון: , נו תפסיקו

יש להם פה יכולות, ואני לא מבין אתכם. להגיד 

 תבואו עם נשקים לעבודה. להם, אל 

יגאל, סליחה שנייה, אבל כל אחד שיש לו נשק, יש  יוסי שאבי:

 לו רישיון גם ללכת עם הנשק שלו, אין דבר כזה. 

  -לא, יש הנחיה של העירייה לעובדים, לא להגיע יגאל שמעון:

 אבל הוא אומר לך, לפני שנתיים וחצי.  יוסי שאבי:

  -עכשיו. איפה ההנחיה? תגידמה זה קשור, אבל  יגאל שמעון:

 לשנות את ההנחיה.  יוסי שאבי:

אין, ההנחיה לא קיימת. אני רואה מישהו בחוץ, אני  יגאל שמעון:

 , אומר לו, איפה הנשק שלך? הוא אומר לי, לא, אני

 אסור לי. 

חברים, אנחנו נמשיך בסדר היום. אנחנו עוברים  אתי ברייטברט:

צה, משה לשאילתות. שאילתה של חבר המוע

. האם החברה 24.2.2022-חנוכה, מיום ה
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  -הכלכלית

שניה, שניה, שניה. די. אי אפשר להגיד דברים בלי  אמיר כוכבי:

הצדק. אסור להשתמש ברישיון בנשק אישי בעבודה 

יש חוקים במדינת ישראל. שלא דורשת נשק אישי. 

  -ועם כל הכבוד

  -אבל היום באו ואמרו משה חנוכה:

. אמיר כוכבי:  אז היום באו ואמרו

 )מדברים ביחד( 

כשאתה בתפקיד, והנגזרות שלך, כשאתה לובש  נאור שירי:

חולצה, אתה בתפקיד, אתה לא יכול. הוא דיבר, 

  -שמעתי את הריאיון

 תבדוק.  משה חנוכה:

 אני לא צריך לבדוק, בדקתי.  נאור שירי:

 אוקי.  משה חנוכה:

דל בין זה שאתה הוא דיבר על נשיאה. ויש הב נאור שירי:

בתפקיד, משמש בתפקיד, ומכורך זה אתה נושא 

נשק. אין פה תפקיד, חוץ מהסיירים, ומי שמוגדר לו 

ון לנשיאת נשק. זה לא מערב  עפ"י החוק לרישי

פרוע, ואי אפשר להציב אנשים ככה סתם עם נשק, 

ואת הופכת אותם לשומרים. זה לא עובד. אין 

  -סמכות כזו, וזה במובן מסוים

 אבל זה לא שמירה, זה לא שמירה.  גאל שמעון:י

  -או שלא הבנת, או ש משה חנוכה:

 מה, מה, מה?  נאור שירי:

  -יש דבר כזה שנקרא צו שעה. ואנחנו היום אביבה גוטרמן:
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 אבל זה לא חוקי, מה זה צו שעה?  נאור שירי:

בשביל זה יש ראש עיר. לא רק הוא, כל מה שערים  אביבה גוטרמן:

ון. אנחנו נמצאים במקום, באזור עם סיכון, פה בשר

אין מה לעשות. יש לנו יופי של בני דודים פה. אז 

אנחנו יכולים, ראשי הערים פה להתארגן ולהוציא 

בקשה, צו שעה, ואני בטוחה שיצטרפו לזה ראשי 

  -הערים שחייבים

ההערה הזאת הייתה מיותרת. ואני מזכיר לך  אמיר כוכבי:

 אירוע הוא בן דוד. שהשוטר שסיים את ה

  -בסדר, אמיר. אנחנו לא מדברים על כולם אביבה גוטרמן:

 אז לא צריך אמירות כאלה.  אמיר כוכבי:

אני מדברת שאנחנו קרובים למקומות שיש את  אביבה גוטרמן:

האוכלוסייה, שממנה יכולים לצאת. מה לעשות? מה 

לעשות? פוליטיקלי קורקט על הכיפאק, לא בבית 

 . ספרנו כבר

 קלי קורקט? ימה זה קשור לפוליט אמיר כוכבי:

מספיק עם הפוליטיקה הזאת, המאוד עדינה והזה.  אביבה גוטרמן:

  -הכל, שקט, שקט, זה לא מכבד, זה

  -הבנתי. באתם אמיר כוכבי:

לא, זה רצח, זה לא פיגוע, די כבר, די. רצח זה  אביבה גוטרמן:

  -רצח, הרג זה הרג

 אס, זה דאעש מהצפון. זה לא חמ יגאל שמעון:

 זה דאעש וחמאס וזה, וכולם הם שונאי ישראל.  אביבה גוטרמן:

 זה דאעש מסוריה, זה דאעש סוריה הגיע.  יגאל שמעון:

זה הכל. אפשר לחשוב שיש הבדל ביניהם.  אביבה גוטרמן:
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 ים זה כולם. יאיסלמיסט

אביבה, אבל לבוא ולהכליל שלמות אוכלוסיות  משה חנוכה:

  -שלמות

, נו, מה אתה מדבר.  אביבה גוטרמן: הם בעלי עובד עם אנשים. די

 בני בית אצלי, אני לא מכלילה. 

  -היום אנחנו במצב בעייתי יגאל שמעון:

ן אביבה גוטרמן:   -אנחנו נמצאים באזור כזה שיש עליות בסיכו

וצריך להתמודד עם זה, זה הכל. מחר, כשיהיה  יגאל שמעון:

 טוב, יהיה טוב. 

אבל זה לא חייב לבוא גם גזענות. אמירות שיש בהן  נוכה:משה ח

 גזענות. 

 די כבר, מספיק כבר עם גזענות, די, בסדר, גזענות.  אביבה גוטרמן:

אביבה, בואו נתקדם בסדר היום, יש הרבה נושאים  אתי ברייטברט:

 על הפרק. 

 מה לעשות, יש צד אחד שהורג, מה לעשות?  אביבה גוטרמן:

 בואו נתקדם.  אתי ברייטברט:

 הוא גם לא הורג, הוא רוצח.  כנרת א. כהן:

לא, הם לא הורגים. רוצחים. מאיפה יוצאים?  אביבה גוטרמן:

 הרבה. 

  -אז אמרתי כנרת א. כהן:

 הרבה. בלי לספור.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אפשר להתקדם?  אמיר כוכבי:

  -אז עזבו, בוא נתקדם, די, אני לא אביבה גוטרמן:

  -בואו נתקדם. שאילתה רייטברט:אתי ב
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 אני שמחה שמדברים יפה, זה בסדר.  אביבה גוטרמן:

 

 שאילתות. א.

 

-שאילתה של חבר המועצה, משה חנוכה, מיום ה אתי ברייטברט:

. האם החברה הכלכלית קיבלה משימה 24.2.2022

 , לתכנן ולתמחר שיפוץ של מועדון גלי רון? אם כן

שיפוץ במועדון גלי מה המקורות הכספיים לביצוע 

רון. התשובה: החברה הכלכלית נערכת לשיפוץ 

ושדרוג מועדון גלי רון לדרישת העירייה, בצורה 

שתאפשר הפעלת המקום במקביל לשיפוצים. 

מקורות כספיים לביצוע יוקצו דרך תב"ר, כפי 

 שמתבצע בכל פרויקט. 

טוב, אני, יש לי שאלת המשך. אדוני, אתה כתבת  משה חנוכה:

 התשובה, הגזבר, לגבי המקורות התקציביים? את 

 לא.  בנימין זיני:

לא. למה לא מפנים לגזבר? בנאדם שואל מאיפה  משה חנוכה:

המקורות הכספיים לביצוע עבודות השיפוץ. להגיד 

לנו, תב"ר, אפשר לחשוב שאני מטומטם. אז להגיד, 

 אין מקור תקציבי כרגע. 

  -יבי?לא, מה זה אין מקור תקצ אמיר כוכבי:

  -אז שניה, שניה, שניה, רגע משה חנוכה:

  -מקור תקציבי הוא קרנות פיתוח, מה אמיר כוכבי:

 יש כסף.  חיים שאבי:

רגע חיים, שניה. איפה הכסף, באיזה תב"ר הוא  משה חנוכה:

  -נמצא? זה מה שאני שואל
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 איפה הכסף? אבל אומרים לך שאין תב"ר.  אמיר כוכבי:

ומר, בוא נקרא את השאלה והתשובה. אז אני א משה חנוכה:

 רגע, רגע, רגע. 

התכנון נעשה מתב"ר תכנון, משה, כמו שאמור  אמיר כוכבי:

 להיות. וברגע שיושלם התכנון, זה יתוקצב בתב"ר. 

  -אז כרגע, התשובה משה חנוכה:

אתה בוועדת כספים, אתה תאשר את התב"ר ויהיה  אמיר כוכבי:

 תב"ר. 

שהייתה צריכה להינתן, החברה  אז התשובה משה חנוכה:

הכלכלית נערכת לשיפוץ ושדרוג מועדון גלי רון 

עפ"י דרישת העירייה בצורה שתאפשר את הפעלת 

המקום במקביל לשיפוצים. כרגע לא קיים מקור 

 כספי לביצוע השיפוץ. 

 לא.  אמיר כוכבי:

 למה לא?  משה חנוכה:

עירייה. ויש כי מקור כספי זה קרנות הפיתוח של ה אמיר כוכבי:

  -כסף

 לא, מקור כספי זה להגיד סעיף זה וזה.  משה חנוכה:

  -לא, תב"ר שייפתח אמיר כוכבי:

  -אז אני אומר, אז כרגע, לא תקצבנו את זה משה חנוכה:

  -אני מבין שזה מה שאתה רוצה להגיד אמיר כוכבי:

 לא, זו המציאות.  משה חנוכה:

 אבל זה לא נכון.  אמיר כוכבי:

 נכון, זה לא מתוקצב.  גוטרמן:אביבה 

  -אני מוכן פעם אמיר כוכבי:
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 זה לא מתוקצב.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

מה זאת אומרת, ייגזר מהמקור? עכשיו אם הייתי  משה חנוכה:

שואל מאיפה ייבנה היכל התרבות, למרות שאין 

כרגע, אתם הייתם אומרים לי, מתב"ר כך וכך, היכל 

ב"רים גם כשאין תכניות. והיכל תרבות. כי הרי יש ת

תרבות, לא יהיה כאן בקדנציה הזאת. שניה. אז 

ן  בריכה, שצריכה להיות כאן עוד רגע, אין עדיי

תב"ר. אתם רואים, זה יבוא מתב"ר, כאילו אני 

 מטומטם ואני אגיד, אה, תב"ר, סבבה. 

 מה העניין בלפתוח תב"ר?  אמיר כוכבי:

 אז אין תב"ר כרגע.  משה חנוכה:

ין ב אמיר כוכבי:   -לא הבנתי מה העני

 אז כרגע לא פתוח תב"ר.  משה חנוכה:

 אבל כתוב לך שאין תב"ר. למה שיהיה תב"ר?  אמיר כוכבי:

  -לא רשום כרגע שאין. רשום שזה יתוקצב משה חנוכה:

 נו.  אמיר כוכבי:

אתם כאילו מסבירים, כפי שמתבצע בכל פרויקט,  משה חנוכה:

תכף תגידו לי, זה יתוקצב מקופת דרך תב"ר. ברור. 

 העירייה. 

מסבירים כי השאלה שלך הראתה על חוסר הבנה  אמיר כוכבי:

  -של תהליכים

 לא, התשובה שלכם מראה על רצון להסתיר.  משה חנוכה:

 יש אומדן?  אביבה גוטרמן:

 מה?  אמיר כוכבי:
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 יש אומדן של השיפוץ?  אביבה גוטרמן:

 ן. יש אומדנים, כ אמיר כוכבי:

  -יש? אז למה לא אביבה גוטרמן:

 אז למה אין תב"ר?  משה חנוכה:

 שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

 אני לא מבינה את זה.  אביבה גוטרמן:

זאת אומרת שיש דרישה, כשמבקשים תב"ר, שיהיה  חיים שאבי:

  -אומדן

, יש אומדן?  אביבה גוטרמן:  אם יש אומדן

לספר סיפורים  את התושבים פה שהיו אפשר משה חנוכה:

  -ולענות את זה, אבל אנחנו קצת מכירים

ן אמיר כוכבי:   -אז אני מבי

 נעבור לשאילתה הבאה.  אתי ברייטברט:

 לא, סליחה.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 א', לא שאלת המשך.  אמיר כוכבי:

  -אני שאלתי משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

ן משה חנוכה:  ? האם יש תב"ר לטובת העניי

 אבל כתוב לך בתשובה שלא.  אמיר כוכבי:

לא, רגע. אז לא, לא רשום בתשובה. איפה רשום  משה חנוכה:

 בתשובה? תפנה אותי. 

 רשום שיתוקצב דרך תב"ר.  אמיר כוכבי:

 תפנה אותי, איפה זה רשום בתשובה?  משה חנוכה:
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לי אין את זה מודפס, אבל הקראת את זה לפני  אמיר כוכבי:

 רגע. 

 איפה זה רשום שאין תב"ר? בוא תקריא לי.  חנוכה:משה 

מקורות כספיים לביצוע יוקצו דרך תב"ר, כפי  אמיר כוכבי:

  -שמתבצע בכל

 אז זה אומר שכרגע אין תב"ר.  משה חנוכה:

 אין תב"ר. אבל כתוב שאין תב"ר.  אמיר כוכבי:

, יכול לחשוב שיש תב"ר.  משה חנוכה:  אבל מי שלא מבין

 לא.  אמיר כוכבי:

כי רשום, יוקצו במסגרת תב"ר. אין תב"ר כרגע  משה חנוכה:

 לעניין הזה. 

 גם אין אומדן.  אביבה גוטרמן:

אז אני מבקש לערוך, ולהוסיף את המילה 'חדש'  אמיר כוכבי:

. הלאה, שאילתה הבאה.   אחרי המילה 'תב"ר'

  -אין אומדן, אין תב"ר אביבה גוטרמן:

ור תקציבי. כשיהיה תקציב, זה אין תב"ר, אין מק משה חנוכה:

 יבוא מתב"ר ולא בתקציב שוטף. 

  -יש מקור, יש אומדן. אנחנו מדייקים את רן היילפרן:

 אין תב"ר.  משה חנוכה:

למרות שבהמשך אנחנו נראה שחברי האופוזיציה  אמיר כוכבי:

מבקשים לפגוע במקורות הכספיים, ולבטל מקורות 

ם את הדברים כספיים שהם בעצמם ביקשו, כדי לקד

  -האלה

.  אביבה גוטרמן:  אנחנו לא ביקשנו

 חלקכם כן.  אמיר כוכבי:
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  -גני המשחק 15תראה, אמיר, היום ראית פה את  משה חנוכה:

  -אז אני אמיר כוכבי:

שנים חיכית, לא עשית גן אחד. פתאום,  3אמרתי,  משה חנוכה:

. עכשיו, אני אומר, כאילו, חשבתי איפה אנחנו 15

נה. ואז הבנתי שהנה, שנת בחירות הולכת בלוח הש

 לבוא. 

 אה, באמת?  אביבה גוטרמן:

 השיטה הראשונה בספר.  משה חנוכה:

קודם כל, אביבה אמרה את זה כבר לפני שנה,  אמיר כוכבי:

כשעשינו דברים אחרים, היא אמרה שזו תקופת 

 כבר תקופת בחירות. 

,  משה חנוכה: ום, האמוק גנים בבת אחת. מה קרה פתא 15בואו

  -הזה? מה, אתה מבין ששעון החול

 . 15זה כדי שבשנה אחרי זה נעשה עוד  אמיר כוכבי:

  -לא. שלא יראו משה חנוכה:

  -מה שמדהים בעיניי אמיר כוכבי:

ן אלון גלבוע:   -תרשום, משה, תרשום. יש פה נתו

מדהים עד כמה בעיניי, היה צריך לתקן את כל  אמיר כוכבי:

  -אתה עשית, ולאפשרההליך הקלוקל ש

  -שנה לפניך 20אני, כשהייתי ראש שנה  משה חנוכה:

ולאפשר מצב שבוא נקבל מוצר שגם שווה כסף.  אמיר כוכבי:

ואתה, במקום לחגוג את זה, שסוף סוף יצאנו 

 -לדרך

 ביחד?  15 משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:
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 . 2, 2תוציא  משה חנוכה:

 תקרא את הכתבה.  אמיר כוכבי:

 . 8, 8, 6, 6 ה חנוכה:מש

ולאורך, כבר לפני שנה התחיל כל התהליך, ואם  כנרת א. כהן:

  -היית עוקב, אז היית

 הצגנו מה יהיה בשנה הקרובה.  אמיר כוכבי:

 בשנת הבחירות.  משה חנוכה:

 . 15לא. בשנת הבחירות יהיו עוד  אמיר כוכבי:

את  ומגלשה. בואו להתגלש איתי. אנחנו מכירים משה חנוכה:

  -התהליך של

אני האמת, זוכר את הפוסטים האלה, שאתה  אמיר כוכבי:

 צילמת את ראש העירייה הקודם. 

  -בואו נתגלש, ובואו משה חנוכה:

ין לא חוגג את  אמיר כוכבי: אני לא יודע אם שמת לב, אני עדי

 הדברים, כמו שאתה שכנעת אותה לחגוג. 

 אתה, לא צריך ללמד אותך.  אביבה גוטרמן:

 בסדר, אז יאללה.  אמיר כוכבי:

ן  אתי ברייטברט: נמשיך. שאילתה הבאה היא של חבר המועצה, אלו

. מדוע עיריית הוד 10.3.2022-גלבוע, מיום ה

השרון התקשרה עם אמן לציורי גרפיטי, שהצעתו 

הייתה הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו? 

התשובה שהתקבלה: ההתקשרות בוצעה בהתאם 

הצעות בהפרש של  2מחיר. היו  לנוהל הצעות

 2-ועוד הצעה שהייתה חריגה ביחס ל₪,  1,000

ההצעות האחרות. הצעה זו העלתה תהיות לגבי 
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היקף ואיכות העבודה. בסופו של דבר, נבחרה 

, ובהמלצת גורמי  הצעתו של אמן עם שם בינלאומי

 המקצוע העירוניים. 

וים, ומי תראה, מי שקורא את זה, מבין דבר מס אלון גלבוע:

  -שקורא את הפרוטוקולים של הישיבה

אבל למה אתה חושבים שכולם מטומטמים? הוא  אמיר כוכבי:

מסביר מה אנשים מבינים, אתה מסביר מה אנשים 

  -מבינים

 למה? הוא קרא את הפרוטוקול.  אביבה גוטרמן:

  -אני אסביר, כי אני אגיד לך אלון גלבוע:

 נו, מה חסר לך?  אמיר כוכבי:

  -אז בוא אני אגיד לך ון גלבוע:אל

הוא קרא את הפרוטוקול, והוא יכול לתת לך נתונים  אביבה גוטרמן:

 מהפרוטוקול. 

אתה רוצה לשמוע? אני לא הפרעתי לך, אתה רוצה  אלון גלבוע:

 להפריע? 

 נו, אבל אתה אמור לשאול שאלת המשך.  אמיר כוכבי:

שך, אף פעם לא אז אני, קודם כל, לפני שאלת המ אלון גלבוע:

מקבלים פה תשובות. תמיד זה מסביב, מסביב. אז 

, זה 50%-ככה, אז ההצעה הזולה ביותר הייתה ב

. ובסופו של יום נבחר האמן, בעל שם ארצי. לא  נכון

ואני ₪,  50,000כולם יודעים שהיה הפרש של 

אתה, אם היית רוצה לצייר ₪,  50,000-מניח ש

ב פעמיים. ביטלו ציורי קיר אצלך בבית, היית חוש

 14פה אמן שעשה עבודה יפהפה בכפר סבא, של 

מ', של אליסה בארץ הפלאות. כששם זה התאים 
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  -לעיריית כפר סבא, לא התאים להוד השרון

יכול להיות, ויכול להיות שגם משהו לא יתאים גם  אמיר כוכבי:

  -פה, מה

 למה אתה מפריע לי?  אלון גלבוע:

  -כי הרזולוציה אמיר כוכבי:

לא, לא, אמיר, אתה לא תפריע, תן לי לדבר.  אלון גלבוע:

  -עכשיו, תקשיב רגע

  -א', אתה לא תגיד לי מה לעשות אמיר כוכבי:

אני אגיד לך, אני אגיד לך מי, תראה, בסופו של  אלון גלבוע:

יום, תראה, לדבר על שיתוף ציבור אתה יודע. אבל 

פה, במקרה הזה, לא היה שיתוף ציבור. היה 

שיתוף, אתה יודע של מי? היה שיתוף או שלך או 

של העוזרת האישית שלך. משום שלפי האימיילים 

שאני רואה, אף אחד לא אישר את ההצעה לפני 

 שהיא הגיעה למשרדך, ואתה זה שאישרת אותה. 

  -אתה אמיר כוכבי:

עכשיו, אני יודע, יש לי פה את המיילים. אל תגיד  אלון גלבוע:

פה את כל המסמכים, הם פרוסים.  לי, אתה. יש לי

, כשיואב רוביסה העביר לכם 25.10-רק לאחר ה

את חוות דעתו. שאני לא יודע איזו חוות דעת, מה 

  -הוא מבין בציורי קיר, אני לא יודע

  -מה אדריכל העיר מבין אמיר כוכבי:

מה אדריכל העיר מבין בציורי קיר. הוא גם בעצמו  אלון גלבוע:

מבין. הוא רק חושב שההצעה אומר, שהוא לא 

הנמוכה יותר. הוא עוד כותב, למה הוא לא בחר 

בה, כי הוא אומר, כי היא מעלה תהיות, האם היקף 
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העבודה היה ברור לאמן. אבל מה, בפרוטוקול הוא 

כותב, כששואל אותו הגזבר, האם בחנתם את תיק 

העבודות של המציע הזול ביותר. אז הוא עונה לו, 

עבודות, והצענו סיור בשטח עם כל בחנו את תיק ה

האמנים. כלומר, איך זה יכול להיות? מה, הוא 

סותר פה את עצמו? מצד אחד, הוא לא הבין את 

היקף העבודה. אז אם יכול להיות שהוא לא הבין 

את היקף העבודה, אז צריך לעשות איתו עוד 

זה לא הולך ₪,  75,000-סיבוב. אני חושב, ש

ואתה לא היית מוציא מכיסך לא הולך ברגל. ברגל. 

סכומים כזה. עכשיו, שאלת ההמשך היא, אני רואה 

שלפי הפרוטוקול, אז העירייה מתכוונת לבצע עוד 

ציורי קיר. האם בפעם הבאה, בפעם הבאה יבחרו 

את האמן הזה באופן אוטומטי, או יבצעו שוב, 

 יבקשו שוב הצעות מחיר מאמנים נוספים? 

 תהליכי רכש, כפי שנהוג תמיד. יבחרו אמן ב רן היילפרן:

  -אבל לא פעלתם פה לפי אלון גלבוע:

 בוודאי שפעלנו.  רן היילפרן:

 איך פעלת, כשלקחת את ההצעה הכי גבוה?  אלון גלבוע:

  -זה תהליך רן היילפרן:

  -איך פעלת, איזה תהליך בדיוק עשית? אני קורא אלון גלבוע:

 עיר? אבל למה לא לקחת תושבי ה אביבה גוטרמן:

כל התהליך שנעשה זה בדיוק דף אחד. הגזבר  אלון גלבוע:

שואל שאלות, ורוביסה עונה לו תשובות. לא, אתה 

יודע מה, בוא אני אספר לך גם, אם מישהו לא צחק 

  -היום

  -אתה רוצה לשאול, או אתה רוצה רן היילפרן:



 עיריית הוד השרון
 02230.3.2מיום  3/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 

 41 

 

אז בוא אני אגיד לך, אם מישהו היום לא צחק  אלון גלבוע:

  -יחה טובה, אז אני אסביר לך. שואלמאיזו בד

 זאת עיר קהילה. שיש בה מלא אמנים.  אביבה גוטרמן:

  -רגע, רגע, אביבה. שואל הגזבר אלון גלבוע:

 אסור לנצל את האמנים פה? אני לא מבינה את זה.  אביבה גוטרמן:

 125,000שואל הגזבר, שואל הגזבר, ובצדק, מה,  אלון גלבוע:

הוא שואל אם זה יעמוד במזג  זה המון כסף. אז₪, 

האוויר, או אם תקרה איזושהי בעיה. אז עונה לו 

שרון, מדובר במקום מקורה, כך שהוא יכול לעמוד 

בכל מזג האוויר. ואתם יודעים מה קורה לציורים 

 האלה. 

  -אלון, אני אזכיר לך שיש רן היילפרן:

  -אבל אני מבקש, באמת אלון גלבוע:

 ? אתה מתכוון להמשיך שיהיו עוד ציורים? למה די אביבה גוטרמן:

תתייחס לשאלה שלי, מה ששאלתי. האם באופן  אלון גלבוע:

אוטומטי, אתם תבחרו באמן הזה, בעל שם ארצי, 

  -ותבזבזו שוב כספים יקרים

 שם עולמי.  אמיר כוכבי:

 שם עולמי.  רן היילפרן:

 מכספי ציבור.  אלון גלבוע:

 שם עולמי?  אז מה אם הוא אביבה גוטרמן:

  -הוא שם עולמי. ואני מזכיר לך, אלון רן היילפרן:

 אז מה?  אביבה גוטרמן:

ין. זו  אלון גלבוע: ין אותי השם העולמי, זה לא מעני לא מעני

מנהרה, שאני בספק רב, אם חוץ מילדים, מישהו 
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 אחר עובר בה. למה צריך להוציא סכומים כאלה? 

  -רק שכונה חדשה רן היילפרן:

 לילדים לא מגיע אמנות?  כוכבי:אמיר 

מגיע אמנות הכי טובה שיכולה להיות, אבל יש גם  אלון גלבוע:

סכומים. ואם הייתי רואה, סליחה, שאכן בדקו, 

בדקו את העבודות. ברחוב ביאליק, בגן ציבורי 

  -ביאליק בכפר סבא

 נו.  אמיר כוכבי:

 אני הלכתי לראות. שמע, מרשים.  אלון גלבוע:

 -אין בעיה, נצוות אותך לוועדת י:אמיר כוכב

 2.5אז אם האדריכל או מישהו מהצוות היה נוסע  אלון גלבוע:

ן  ק"מ ורואה את העבודות, והוא היה מתרשם, תאמי

₪.  75,000לי שהיינו חוסכים פה לקופת העירייה 

 אבל זה לא אכפת לך. 

ואפשר היה להעביר את זה, אם יש לנו כסף,  אביבה גוטרמן:

 רעים', שהם במצוקה גדולה. לעמותת '

 אבל יש מגמת ציור בתיכון רמות?  יגאל שמעון:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 כן?  יגאל שמעון:

 למה לא נתנו להם? זו שאלה טובה.  אלון גלבוע:

 יש לנו מגמות פה, ויש לנו אמנים פה.  אביבה גוטרמן:

נו, אז למה לא נתנו להם? למה לא נתנו? למה לא  יגאל שמעון:

  -שתפים את התיכונים? למה ישמ

  -למה? כי יש פה אמן בעל שם ארצי. רוצים להביא אלון גלבוע:

 עולמי, עולמי.  אמיר כוכבי:
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מה זה קשור לעולמי? יש לנו תלמידים, מה זה  יגאל שמעון:

 הדבר הזה? 

קודם כל, מה שכתוב פה, זה ארצי. אתה אומר  אלון גלבוע:

 עולמי. 

 יתפנו אותם, היה מקסים. אתמול ש כנרת א. כהן:

 איפה אתם? איפה איתם?  יגאל שמעון:

 כי עושה יצירות ברחבי העולם.  רן היילפרן:

 )מדברים ביחד( 

ין אותי לשמור  אלון גלבוע: היצירות שלו לא מעניינות אותי. מעני

 על הקופה. 

 אגב, גם תמי יכלה לצייר.  משה חנוכה:

עפרה? מה קרה עם  למה, עפרה, מה קורה עם אביבה גוטרמן:

 עפרה? היא עזרה לו. עפרה עזרה לו. 

-תגיד לי, יגאל, אתה ידעת שהייתה פה הצעה ל אלון גלבוע:

 60,000-יגאל, ידעת שהייתה הצעה ב₪?  60,000

 ?₪ 

 מה?  יגאל שמעון:

 ₪?  60,000-ידעת שהייתה הצעה ב אלון גלבוע:

למשה  אני מציע אבל שאתה תגיש את הבקשה, כי אמיר כוכבי:

 נמאס לשלם על העתירות שלו. 

 משה לא שילם. אני יודע שמישהו שילם.  יגאל שמעון:

 הוא לא ישלם?  אמיר כוכבי:

 לא.  יגאל שמעון:

 אה, מישהו אחר שילם?  אמיר כוכבי:
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 כן, כי הם תומכים בו.  יגאל שמעון:

 רן, אני ממתין לתשובה.  אלון גלבוע:

  -דרך אגב, דרך אגב יגאל שמעון:

 אני רוצה לענות, אתה לא מאפשר לענות.  רן היילפרן:

דרך אגב, משה, תסביר להם שמעניין שבנשר כן  יגאל שמעון:

ין מי שם  קיבלו את העתירה, ופה לא קיבלו. מעני

ומי פה. אבל באמת, אני שואל, איך אנחנו כעיר 

קהילה, לא יכולים לתת לתלמידי בית הספר לקחת 

 120,000שם, ולחסוך פרויקט של מנהרה ולייצר 

 ?₪ 

  -יגאל, הניתוק שלך אמיר כוכבי:

 איך, איך, איך, איך, איך?  יגאל שמעון:

יגאל, קהילה ושיתוף ציבור, אתה יודע, זה רק  אלון גלבוע:

 דיבורים, זה לא מעשים. 

  -איזה ניתוק? איזה ניתוק? קהילה אנחנו יגאל שמעון:

  -יגאל, הניתוק שלך אמיר כוכבי:

  -תנו לילדים, תנו לנוער מעון:יגאל ש

ר  אביבה גוטרמן: נגיד, הוא רוצה מאוד מקצועי? יש אמנם בעי

 יש אמנים. הזאת. 

 אני חושב, שבכלל לא היינו צריכים לקבל הצעות.  חיים שאבי:

אולי תראה להם את הגרפיטי שעשינו אתמול,  כנרת א. כהן:

  -מהממם עם הנוער

  -אני חושב ש חיים שאבי:

  -כן, שיטת חיים שאבי לניהול עיר. בואו נקשיב נוכה:משה ח

 בטח, אצלך לא הצעות.  יגאל שמעון:
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 כן, בבקשה, לא צריך הצעות. מה עוד? בוא נרשום.  משה חנוכה:

  -אצלך אפשר לתת יגאל שמעון:

 מה עוד? לא צריך הצעות, מה עוד?  משה חנוכה:

 ברור, אצלך אפשר לתת לכולם.  יגאל שמעון:

 שאבי את כוכבי, ניהול עיר. תקימו חברה ביחד.  נוכה:משה ח

 אנחנו ממשיכים לשאילתה הבאה.  אתי ברייטברט:

 עוד לא קיבלתי תשובה, לא קיבלתי תשובה.  אלון גלבוע:

  -קיבלת תשובה. התשובה היא ש רן היילפרן:

 פעמים.  3קיבלת אותה  אמיר כוכבי:

 שזה התבצע לפי הליכי רכש.  רן היילפרן:

 רגע, לא שומעים אותך.  ינה שבתאי:ר

 פעמים.  3ועניתי על זה  רן היילפרן:

  -אז אני אמרתי לך אלון גלבוע:

בסדר, אז אמרת, אלון. אני מבין את החשיבות  אמיר כוכבי:

 העצמאית. 

 אבל אילו הליכי רכש ביצעת?  אלון גלבוע:

 לפי הליכי רכש הקבועים בחוק. הלאה.  אמיר כוכבי:

  -בואו נמשיך. שאילתה של ברט:אתי ברייט

.  חיים שאבי:  אני רוצה רק להגיד משהו קטן, קטן

 נו.  אמיר כוכבי:

ברגע שמדובר על אמן בסדר גודל כזה, אי אפשר  חיים שאבי:

 להשוות אותו לאחרים, מה לעשות. 

.  משה חנוכה:  נכון
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  -ואם זה היה תלמידים חיים שאבי:

ועדיין ההצעה הייתה כמעט  וגם פה, אפשר להשוות אמיר כוכבי:

 זהה. הלאה. 

הצעות מחיר, אם אתה רצית  2אבל למה יש לך  אלון גלבוע:

 אותו מראש? 

 הלאה, שאילתות.  אמיר כוכבי:

  -בואו נמשיך, שאילתה הבא אתי ברייטברט:

אגב, חיים צודק. יש תקנת פטור לאמנים. לא  משה חנוכה:

ת האמן, הייתם צריכים הליך רכש. הייתם בוחרים א

'ואומרים  כי הוא אמן בעל שם  'בחרנו את האומן

הצעות, ולקחת את ההצעה  3בינלאומי. לקחת 

היקרה, זה נראה מסריח. אבל תעשו מה שאתם 

 רוצים, אתם יודעים יותר טוב מכולם. 

.  אמיר כוכבי:  נכון

טוב. נעבור לשאילתה הבאה של חברת המועצה,  אתי ברייטברט:

. מתי יועברו 23.3.2022-האביבה גוטרמן, מיום 

הצהרונים מחברת מוסדות אלומה לעירייה, כפי 

שראש העיר התחייב בפניי, כשביקש שאסיר הצעת 

סדר בנושא. התשובה: ראש העירייה לא הבטיח את 

העברת הצהרונים, בין היתר משום שאין גוף 

להעביר אליו, אלא יש צורך בקיום מכרז. אין חברת 

ברת אלומה, שתמשיך מוסדות או עלומה, יש ח

לקדם תרבות, חינוך וקהילה בהוד השרון, ביחד עם 

העירייה. העברת הצהרונים נבחנה כאמור לפני 

ההצעה לסדר, והעירייה מקדמת ביחד עם הנהגת 

הורים וחברת אלומה אפשרויות לכתיבת מכרז 

שיישמר את ההטבות והגמישות שחברת אלומה 
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ו חד של ידעה לייצר, בעיקר שנתיים קשות במי

י  משבר בריאות עולמי. הליך הבחינה ותוצאותיו צפו

 להסתיים בזמן הקרוב. 

אמיר, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, כן  אביבה גוטרמן:

 התחייבת שזה עובר לזה. 

 אפשר שאלת המשך?  אמיר כוכבי:

  -ולכן שתקתי אביבה גוטרמן:

לא זה,  אבל אביבה, מאחרים חדשים אני מבין שהם אמיר כוכבי:

 אבל את יודעת, שאלת המשך. 

 לא, לא, אל תגיד לי. עזוב אותי משאלת המשך.  אביבה גוטרמן:

 נו.  אמיר כוכבי:

 מישהו כאן אומר אמת ומישהו משקר.  משה חנוכה:

 איך אפשר שאלת המשך, כשענית תשובה.  אלון גלבוע:

.  אביבה גוטרמן: אתה אמרת לי שאתה מעביר את זה, ולכן שתקתי

דיברנו על זה גם בחברה הכלכלית, ודיברתי איתך ו

 גם פה. 

 אבל מכרז צריך להיעשות.  אמיר כוכבי:

  -אתה התחייבת. אם זה עובר לעירייה, לא משנה אביבה גוטרמן:

  -אבל תקראי אמיר כוכבי:

 לא. התשובה היא לא נכונה.  אביבה גוטרמן:

  -כולהאבל אביבה, את לא יכולה, אבל את לא י אמיר כוכבי:

 התשובה היא לא נכונה.  אביבה גוטרמן:

  -אבל את לא יכולה להיות אמיר כוכבי:

 אביבה, את לא מקבלת תשובות.  אלון גלבוע:
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  -את לא יכולה אמיר כוכבי:

אמרת שהיא תעבור לעירייה. זה שבעירייה יעשו  אביבה גוטרמן:

  -מכרז, אין לי בעיה

  -אביבה, יש הליך אמיר כוכבי:

  -אבל כל התהליך גוטרמן:אביבה 

  -אבל יש כבר מכרז אמיר כוכבי:

  -כל האחריות הפדגוגית אביבה גוטרמן:

 אבל את לא מקשיבה.  אמיר כוכבי:

  -אני רוצה אביבה גוטרמן:

 נו.  אמיר כוכבי:

שכל האחריות הפדגוגית, כל אחריות של המכרזים,  אביבה גוטרמן:

 וצה. הכל יהיה בידי העירייה, זה מה שאני ר

אוקי, את יודעת שהסתיים מכרז כח אדם לגיוס  אמיר כוכבי:

 מנהל מחלקה? 

 של מה, של הצהרונים?  אביבה גוטרמן:

 כן.  אמיר כוכבי:

 זה יהיה, אבל מי אחראי על זה?  אביבה גוטרמן:

 אגף חינוך.  אמיר כוכבי:

 זה יהיה באגף חינוך? זה מה שאני שואלת.  אביבה גוטרמן:

, יש הליך גיוס עכשיו אמיר כוכבי:   -הניהול הפדגוגי

 הכל של העירייה?  אביבה גוטרמן:

של מנהל מחלקה, תחת העירייה. מכרז לבחירת  אמיר כוכבי:

חברה, ככל שיהיה, צריך לשקף את הדברים 

שאנחנו בעירייה יודעים לתת דרך חברה כמו חברת 
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אלומה. אלו לא דברים שאפשר באמת לעשות דרך 

ם לפה חברות עסקיות. ולכן השיח, מכרזים שמביאי

גם עם הנהגת הורים, וגם עם חברת אלומה, היה 

איך מייצרים מכרז שיאפשר באמת לדרוש את 

הדברים האלה. אנחנו אחת הרשויות הבודדות שכל 

 הקורונה לא סגרה גן ילדים בגלל כח אדם. 

.  אביבה גוטרמן:  נכון

רז, אין במקומות שבהם יש חברות שזכו במכ אמיר כוכבי:

לרשות כמעט שיקול דעת. ולכן, הלכנו ולמדנו מכל 

הרשויות שפרסמו מכרזים בשנתיים האחרונות, כדי 

לנסות להבין איך אנחנו לומדים מהמכרזים שלהן, 

ומנסים לייצר מכרז שיאפשר לנו שיקול דעת, 

 , יאפשר לנו גמישות, יאפשר לנו. אנחנו דאגנו

ון את זה מועצת העיר הזאת אישרה פה אחד בטלפ

 שאנחנו נדאג לנשות הצוות בזמן הסגר. 

.  אביבה גוטרמן:  נכון

אלה דברים שאנחנו לא יודעים עדיין אם אפשר  אמיר כוכבי:

לעשות אותם דרך מכרז. ולכן העבודה על המכרז 

עצמו, לפני שהוא יוצא. כי ברגע שהוא יוצא, זה 

כבר אירוע אחר, היא מאוד מאוד משמעותית, כדי 

חנו נקבל בסוף תוצר, שעם כל הכבוד לדעת שאנ

לרצון הגורף שלך להעביר מאלומה לעירייה, אנחנו 

צריכים לראות גם שהתוצר שנקבל הוא לא תוצר 

 פחות טוב. 

אמיר, אנחנו דיברנו כבר לפני הקורונה, לפני  אביבה גוטרמן:

 הקורונה. זה בממשק לדברים האלה. 

  -אביבה אמיר כוכבי:
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ו"ח של משרד רו"ח, שבודק את כל הפעילות על ד אביבה גוטרמן:

של החברה הזו, מה כן כדאי להפעיל דרכה. ובטוח 

שיש הרבה מה לעשות. ומה לא כדאי. מה כדאי 

. נכון  דרך העירייה. הכל כלכלית, מקצועית וכו'

לרגע זה, לא קיבלנו שום דו"ח. לא ראינו שום 

  -דו"ח. ומה שקורה בפועל, שאתה מעביר הכל לשם

  -קודם כל כוכבי: אמיר

  -הכל אתה מעביר לשם אביבה גוטרמן:

  -קודם כל, זה אמיר כוכבי:

 כשאני לא יודעת מה התוצאות. אולי זה לא נכון.  אביבה גוטרמן:

 זה לא יפה שמסתירים ממך בבית דו"חות.  אמיר כוכבי:

 אתה מסתיר.  אביבה גוטרמן:

 דו"חות.  לא, אבל לא יפה שמסתירים ממך בבית אמיר כוכבי:

 מי מסתיר בבית?  אביבה גוטרמן:

 מהבן? מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי:

 מה?  אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי:  אוקי, תשאלי אותו

 איזה בן? יש לי ארבעה.  אביבה גוטרמן:

בשיטוט אקראי בגוגל, בנך הבכור והחביב  אמיר כוכבי:

 והמוצלח, עובד בחברת הייעוץ שעשתה את הדו"ח. 

 וואלה?  בה גוטרמן:אבי

 וואלה.  אמיר כוכבי:

 לא ידעתי.  אביבה גוטרמן:

 מנהל די בכיר שם, לטעמי.  אמיר כוכבי:
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הוא לא יגיד לי, אני יודעת. אבל מי זה, החברה  אביבה גוטרמן:

 שעובד, עשתה? 

 כן.  אמיר כוכבי:

  -רק דבר אחד אני יכולה להגיד לך אביבה גוטרמן:

 שורה לזה. שאת לא ק אמיר כוכבי:

אני, עובדה שאני לא יודעת, כי הם לא משתפים  אביבה גוטרמן:

אותי. אתה יודע טוב מאוד שאני לא יודעת. גם לא 

  -הבן העו"ד שלי

 בסדר, זו הייתה בדיחה, אפשר זה.  אמיר כוכבי:

 אני לא יודעת כלום. מה?  אביבה גוטרמן:

 זו הייתה בדיחה, אבל הוא שם.  אמיר כוכבי:

 אז עכשיו, אז אני אבקש ממנו?  גוטרמן: אביבה

 לא, לא.  אמיר כוכבי:

יפה, אז אני מבקשת בכל אופן לקבל את הדו"ח  אביבה גוטרמן:

הזה, כי ממנו אין סיכוי שאני אקבל, ובטח הוא לא 

יענה לי על שאלה כזאת. אז כדאי שאני אקבל ממך. 

בנים גידלתי, ואתה מבין, ככה זה ממש לא ידעתי. 

 עובד. 

אני רוצה להודות לעיתון ירוק שחשף מי האמנים  יגאל שמעון:

שיופיעו בעצמאות. וואלה, תאמיני לי, אני מקבל 

ידיעות שאני צריך לדעת כחבר ועדת תרבות, חברי 

מועצה. אני צריך לדעת מי צריך להופיע, אני קורא 

את זה בעיתון. זה פשוט לא להאמין. תודה רבה 

ן ירוק. לעיתון ירוק, באמת, כל הכ  בוד לעיתו

נמשיך לשאילתה הבאה. שאילתה של חבר  אתי ברייטברט:

. מדוע 20.3.2022-המועצה, אלון גלבוע מיום ה
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עיריית הוד השרון הפיקה אירוע שיועד למקסימום 

 67,000מבקרים בחג פורים, בעיר המונה  2,999

תושבים. השאלה לא ברורה, מאחר והעירייה 

אנשים  200אירועים של מפיקה ומוציאה רישוי גם ל

תושבות ותושבים. במהלך חג  67,000בעיר, של 

הפורים התקיימו אירועים רבים בעלי מאפיינים 

שונים, שביחד נתנו אפשרויות בילוי לעשרות אלפי 

תושבות ותושבים בכל הגילאים. האירוע הזה 

התקיים בהתאם להערכת מצב ונתוני השתתפות 

, ואל מול נתוני הגע ה לאירועים בעת משנים עברו

האחרונה, כמו גם כנגזרת מתא שטח שתוחם 

לאירועם, לצמצום הפרעה לשאר העיר. אנו שמחים 

על ההיענות הציבורית הגדולה והרצון להשתתף 

בעדלאידע, ובהתאם לנתוני המשטרה, נכחו במהלך 

משתתפות ומשתתפים. אנו  9,000האירוע 

מצטערים על עוגמת הנפש שנוצרה בשל סגירת 

רים למשך כחצי שעה, מודים לכלל הגופים השע

שפעלו להצלחת האירוע, ובהם משטרת כפר סבא. 

ונשמח באירועים הקרובים, במידת הצורך, להתכונן 

 לקהל רב יותר. 

,  אלון גלבוע: ן תראה, שוב אמיר, כל מה שכתוב פה זה לא נכו

 זה בניגוד למציאות. 

  -טוב. בוא, אם אתה רוצה אמיר כוכבי:

 הגיעו אלפי חוגגים שניסו להיכנס ולא הצליחו.  בוע:אלון גל

 אוקי. אלפים לא הצליחו?  אמיר כוכבי:

 וחזרו לביתם. אלפים לא הצליחו.  אלון גלבוע:

 טוב. משה, אלפים לא הצליחו?  אמיר כוכבי:
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  -אם אתה אומר שמותר אלון גלבוע:

 מה?  אמיר כוכבי:

 מאות.  משה חנוכה:

  -יםמאות, אלפ אמיר כוכבי:

.  אלון גלבוע:  אלפים הגיעו

אמרו לאנשים בכניסה ללכת הביתה. וגם אמרו שזה  משה חנוכה:

 בגלל העירייה. 

  -תראה, העירייה בעצמה אלון גלבוע:

 סיפרת לי בזמן אמת.  אמיר כוכבי:

  -נכנסו 6,000-העירייה בעצמה טוענת ש אלון גלבוע:

 תקשיב, תקשיב לשוטר.  משה חנוכה:

לא, הוא אומר, לך לעירייה. הוא שולח אנשים  י:אמיר כוכב

  -לעירייה

מה יעשו בעירייה? העדלאידע פה, העירייה פה.  משה חנוכה:

 מה יעשו בעירייה? נגיד הגענו לעירייה, מה נעשה? 

משה, הניסיון שלך לסכסך בין משטרת כפר סבא  אמיר כוכבי:

 לעיריית הוד השרון לא יצליח. 

 מרת שהכל בגלל המשטרה. לא, אתה א משה חנוכה:

   -יש לנו משטרה שעובדת קשה. אנחנו אמיר כוכבי:

 שר לביטחון פנים.  משה חנוכה:

תושבים, לא מפיקים  67,000תשמע, בעיר של  אלון גלבוע:

  -. עכשיו, אני לא מצליח להבין2,999-אירוע ל

 איש.  50-איש וגם ל 200-אני מפיק אירועים גם ל אמיר כוכבי:

אילו הערכות מצב היו, כאשר גם לפני שנה לא  בוע:אלון גל
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  -היה

 -אני לא מבין מה אתה אמיר כוכבי:

. משה חנוכה: ון לאירוע המרכזי  הוא מתכו

 לא חגגו את חג הפורים.  אלון גלבוע:

 אלון, אבל אני לא מבין למה לחנטרש.  אמיר כוכבי:

 בשורה התחתונה, אמיר.  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

אתה יודע מה, בוא, מאות ילדים חזרו בוכים  ון גלבוע:אל

  -הביתה, והורים שלא הצליחו להיכנס

  -אז אנחנו להפיק לקחים אמיר כוכבי:

תן להם מילה כבר, זהו, נפיק לקחים. אני סבור  אלון גלבוע:

  -שאתה צריך להסתכל למצלמה

 נו, כן, המצלמה למעלה, לא איפה שאתה מצביע.  אמיר כוכבי:

ולבקש סליחה מכל הילדים שלא הצליחו לחגוג את  לון גלבוע:א

העדלאידע בהוד השרון, ולא לספר את הסיפורים 

  -האלה

 אני מבין שלא קראת גם את התשובה.  אמיר כוכבי:

  -תשמע, בוא, זה חובבני, כאשר יש עיר כזו גדולה אלון גלבוע:

.  אמיר כוכבי:  רק אתה מקצוען

  -זמנים לאירוע הזה, אמירמו 2,999-ו אלון גלבוע:

 יש לך שאלת המשך?  אמיר כוכבי:

אתם צריכים להתבייש. מי שהפיק את האירוע הזה,  אלון גלבוע:

מי שהפיק את האירוע הזה צריך להתבייש. 

 שמספיק ילד אחד חזר הביתה בוכה. 
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 טוב.  אמיר כוכבי:

 תחשוב שזה אתה היית בתור ילד.  אלון גלבוע:

 ב, נעבור לסדר היום? טו אתי ברייטברט:

 כן.  אמיר כוכבי:

 למה לעבור לסדר היום?  אלון גלבוע:

 כי סיימת.  אמיר כוכבי:

 מה?  אלון גלבוע:

 סיימת.  אמיר כוכבי:

  -אז אני שואל, רגע, אבל יש לי שאלת המשך אלון גלבוע:

  -אבל אין לך שאלת המשך אמיר כוכבי:

ון.  אתי ברייטברט:  זה לא די

  -א', אתה לא שואל שאלות :אמיר כוכבי

  -יש לי שאלת המשך אלון גלבוע:

, אתה באופן שיטתי לא מבין מה אומרים לך. -ו אמיר כוכבי: ב'

 ובאופן עוד יותר שיטתי, אתה מסלף אמת. 

באופן שיטתי אתה משקר פה מתחילת הדיונים ועד  אלון גלבוע:

סוף הדיונים. השאלות פה, השאילתות, לא נענות 

  -לאף אחד

וקיבלת תשובה מפורטת. אני לא יודע למה אתה  אמיר כוכבי:

 טוען שלא. 

התשובה היא תשובה לא נכונה, היא תשובה  אלון גלבוע:

  -שקרית

מה זאת אומרת? אנחנו לא מפיקים גם אירועים של  אמיר כוכבי:

 אנשים?  200
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 בוא תגיד, אתה אומר, מה?  אלון גלבוע:

 אנשים?  200אירועים של אנחנו לא מפיקים  אמיר כוכבי:

 . 50-אתה מפיק גם אירוע ל אלון גלבוע:

 מה, נו, אנחנו לא?  אמיר כוכבי:

. אבל מדוע אירוע 50-אתם מפיקים גם אירוע ל אלון גלבוע:

  -כזה, במרכז

 מה זה אירוע כזה?  אמיר כוכבי:

  -מדוע אירוע כזה אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

י אלון גלבוע: ם שלא חגגו בגלל הקורונה, ידעתם שלאחר שנתי

  -שייצאו כולם מהבית

 באמת, ידענו?  אמיר כוכבי:

 כל הילדים ירצו לחגוג.  אלון גלבוע:

  -היינו לנו אירועים לפני זה אמיר כוכבי:

  -אם לא ידעת, זה עוד יותר גרוע אלון גלבוע:

.  אמיר כוכבי:  היו לנו אירועים לפני, שאנשים לא הגיעו

 אז אם לא ידעתם, זה עוד יותר גרוע.  ע:אלון גלבו

 מה, איך זה?  אמיר כוכבי:

 זה עוד יותר גרוע.  אלון גלבוע:

 איך ידענו?  אמיר כוכבי:

  -ואתם טוענים פה, שאני רואה אלון גלבוע:

  -ואם ידעת, אז אמיר כוכבי:

משתתפים. מאיפה הנתון השקרי הזה, תגיד  9,000 אלון גלבוע:

  -לי? איך הגעתם
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 מהמשטרה.  אמיר כוכבי:

 הגיעו?  9,000מהמשטרה,  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

.  אלון גלבוע: אז הנה, עובדה, אז הערתי על זה שאלפים חזרו

, אני הייתי שם כמעט בחוץ רוב האירוע, 9,000עם 

 לא נכנסו. עצרו את כולם, וכולם הלכו הביתה. 

  , באילו שעות?מתי היה האירוע עדי ברמוחה:

  -האירוע היה אלון גלבוע:

 עזבי נו, באמת, אין לו מושג.  אמיר כוכבי:

 לא, אני בודקת אותך.  עדי ברמוחה:

. 16:00אז בואי, אני אגיד לך. האירוע היה בשעה  אלון גלבוע:

, כשראש עיר ובאה פמליה, ואת היית 17:00בשעה 

  -שם, חגגו שם על הבמות, ואני הייתי בחוץ

 . 16:00-האירוע לא התחיל ב לא, עדי ברמוחה:

. ואני יכול גם להראות לך את התמונה  אלון גלבוע: ולא נכנסתי

שלי בחוץ, מחכה בתור, ורואה איך חברי המועצה 

, ונכנסים   -מהקואליציה בשער הצדדי

 ואת יגאל ראיתי בפנים, ליד דומינו.  עדי ברמוחה:

.  אלון גלבוע:  יגאל היה בפנים, והמתין

 . 15:00-בסדר, אני הגעתי מ יגאל שמעון:

אנחנו המתנו עם משה חנוכה, שלא נתנו לו  אלון גלבוע:

 להיכנס.

  -16:10-לא הייתה כניסה. ב 15:00-לא, ב עדי ברמוחה:

במקרה איך שהגעתי, סגרו גם את השערים.  משה חנוכה:

 במקרה. 
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.  אלון גלבוע:  זה חובבני

 מה?  אמיר כוכבי:

 רתם את השערים. איך שהגעתי, סג משה חנוכה:

ון.  אמיר כוכבי: ון. לא, זה לא במקרה, זה היה מכו  זה היה מכו

 בושה וחרפה.  משה חנוכה:

פשוט קיבלנו מידע מוקדם שאפילו תחפושת, אתה  אמיר כוכבי:

לא מסוגל שלא להעתיק ממני, ובאת כבאטמן, נכון? 

  -ולכן ניתנה הנחיה

מן, אבל לא ידעתי שאתה התחפשת לבאט משה חנוכה:

  -התחפשת

  -לא, התחפשתי גם לבאטמן. ולכן אמיר כוכבי:

  -תחפושות 4-אתה לא יכול להתחפש ל משה חנוכה:

בוודאי שכן. היו כל כך הרבה אירועים בעיר,  אמיר כוכבי:

פעם, והיה נראה  20שיכולתי להתחפש גם עוד 

באירועים שונים. וזאת ההזדמנות להגיד תודה לכל 

 מי שעסקו בזה. 

 לגמרי.  ברמוחה:עדי 

חברת המועצה, עדי ברמוחה. לסגנית ראש העיר,  אמיר כוכבי:

כנרת כהן. לסגן ראש העיר, נאור שירי. לחברת 

  -אלומה, לאגף תרבות אירועים ונוער

  -אה, נאור, לא ראיתי אותך משה חנוכה:

 מה, לא הסקת מסקנות? רגע, לא הסקת מסקנות?  יגאל שמעון:

 סקנות? מה המ מאיר חלוואני:

 כולם תודה רבה. אין מסקנות?  יגאל שמעון:

 אבל לא הבנתי, מה המסקנות שהעירייה הסיקה.  אלון גלבוע:
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הסקתם מסקנות? אז המסקנות הן תודה רבה לזה  יגאל שמעון:

 ותודה רבה לזה. זה המסקנות. 

תקשיב, בסופו של דבר, היה אירוע שהמשטרה גם  אמיר כוכבי:

זה אירוע מתגלגל, מתמשך.  הגדירה אותו כמוצלח.

איש. בסופו של דבר, אנחנו  9,000עברו בו מעל 

מפנימים את הזה. ותאמיני לי שאף אחד לא שמח 

  -לראות ילד מאוכזב. אנחנו נפיק לקחים

דווקא ראיתי אותך שמח, רוקד על הבמות. אני  אלון גלבוע:

אומר לך, שאם אני הייתי ראש עיר, הייתי יוצא 

  -החוצה

  -אבל אם אתה לא מסוגל כוכבי:אמיר 

  -אני מסוגל אלון גלבוע:

  -אבל אם אתה לא מסוגל אמיר כוכבי:

  -אמיר, אתה לא מסוגל לתת תשובות אלון גלבוע:

  -להפריד בין המרירות האישית שלך אמיר כוכבי:

 אין לי שום דבר.  אלון גלבוע:

רת וחוסר היכולת שלך להניע מהלכים, לבין ביקו אמיר כוכבי:

  -איכותית

אמיר, תאמין לי שאני, להניע מהלכים, תאמין לי  אלון גלבוע:

שאני יודע יותר טוב ממך, ואני יכול גם ללמד אותך, 

ואתה יכול ללמד. אז בוא, אל תגיד לי, איזה 

 מהלכים שעשית. 

קדנציות ניסה להיות מנכ"ל,  3-לא יודע, בנאדם ש אמיר כוכבי:

  -ובסוף הזדנב בסוף רשימה

 שנים לא עשית פה שום דבר.  3.5אמיר,  לון גלבוע:א
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 על מה הוא יכול ללמד?  אמיר כוכבי:

 אמיר, כשאין לך תשובות, אתה ראש עיר.  אביבה גוטרמן:

 לא שומע.  אמיר כוכבי:

ן אביבה גוטרמן: י   -כשאין לך תשובות, אז תדבר לעני

 אבל אני לא שומע, הוא צועק.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  ולא אישי

ין אמיר כוכבי:   -אבל אני מנסה לדבר לעני

 לא, אתה אישי.  אביבה גוטרמן:

 אבל הוא רק אישי על כולם.  אמיר כוכבי:

 אתה לא יודע לענות.  אביבה גוטרמן:

  -והוא ממורמר. והוא זה אמיר כוכבי:

 זה נורא, אתה ראש עיר.  אביבה גוטרמן:

 גיד לי שהוא ממורמר? מה זה, מה, אסור לי לה אמיר כוכבי:

 אתה ראש עיר.  אביבה גוטרמן:

חברים, נגמר העידן שכולם שותקים לכם. יאללה,  אמיר כוכבי:

 תתקדמו. 

  -אמיר, אני מציע פה אלון גלבוע:

  -איך ראש עיר עונה? איך אתה יכול ככה אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

  -רשנים כתושב, לא עשית פה שום דב 3.5 אלון גלבוע:

 חברים, אנחנו ממשיכים.  אמיר כוכבי:

 אילו תשובות.  אביבה גוטרמן:

 כלום ושום דבר לא עשית פה.  אלון גלבוע:
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  -עזבי אמיר כוכבי:

 תכבד. לפחות תכבד את התפקיד שלך.  אביבה גוטרמן:

  -אני מאוד מכבד את התפקיד אמיר כוכבי:

 לא, אתה לא.  אביבה גוטרמן:

  -מכבד בשולחן הזה ומי שלא אמיר כוכבי:

  -אתה לא ממלכתי. אתה לא נותן תשובות אביבה גוטרמן:

מי שלא מכבד את השולחן הזה, אביבה, זה מי  אמיר כוכבי:

 שחושב שכולם משקרים לו כל היום. 

אמיר, אתה, כשאתה לא יודע לתת תשובות, אתה  אביבה גוטרמן:

  -פוגע באנשים

 ת, והוא לא נותן. אבל אני מנסה לתת תשובו אמיר כוכבי:

 זו לא תשובה.  אביבה גוטרמן:

  -ני בא לתת תשובות, והוא לא נותןאבל א אמיר כוכבי:

 אז אל תעליב.  אביבה גוטרמן:

  -אבל אי אפשר אמיר כוכבי:

 לא, אתה לא תעליב.  אביבה גוטרמן:

ין עובדה. אני לא אמיר כוכבי:   -אני לא מעליב, אני מצי

 פוגעני.  לא, אתה אביבה גוטרמן:

  -אמיר, העובדה היא שאתה משקר אלון גלבוע:

משה, למה זה מצחיק אותך, משה? כי אני רואה  אמיר כוכבי:

אותך מחייך. אני לא מבין, מה, אתה מסתכל על 

 אביבה נפעם. 

  -אני חושב איך אני משה חנוכה:

 לא, בוא תסביר למה אתה מסתכל על אביבה נפעם.  אמיר כוכבי:
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  -בוא אני אגיד לך משהו, כי בכל פעם משה חנוכה:

 כן, כל פעם.  אמיר כוכבי:

שהעירייה ברשותך נדרשת למציאות עצמה, לאירוע  משה חנוכה:

, נגיד ביום העצמאות   -פיזי

 אז הוא משקר.  אלון גלבוע:

 אתם נכשלים.  משה חנוכה:

 אה, באמת?  אמיר כוכבי:

 בעצמאות, נכשלתם.  משה חנוכה:

 מת? בא אמיר כוכבי:

 בעדלאידע, חצי מהאנשים לא נכנסו.  משה חנוכה:

  -אוקי, אז הבנו, אז אם בהכל אנחנו נכשלים אמיר כוכבי:

 אז תחזרו לפייסבוק.  משה חנוכה:

 אז למה יש לכם ציפיות?  אמיר כוכבי:

  -עכשיו, אני אגיד לך משהו משה חנוכה:

 ? אז למה יש לכם ציפיות, ולמה אתם מאוכזבים אמיר כוכבי:

 אגב, אתה בסדר. אני אגיד לך למה.  משה חנוכה:

  -ואם אתם חושבים אמיר כוכבי:

  -שניה, רגע, תן לי משה חנוכה:

  -לא, אבל אם אתם חושבים אמיר כוכבי:

  -תן לי לפרגן לך משה חנוכה:

 נו, אתה לא מסוגל לפרגן לאף אחד.  אמיר כוכבי:

 אני אגיד לך למה.  משה חנוכה:

 נו.  אמיר כוכבי:
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 אתה, את הכסף מקצה.  משה חנוכה:

 כן, נו.  אמיר כוכבי:

באמת, אתה משקיע את הכספים, כמו שלא השקיעו  משה חנוכה:

 לפניך. 

 נו.  אמיר כוכבי:

הבעיה, שהאנשים שאתה נותן להם לבצע את זה,  משה חנוכה:

חסרי יכולת ביצוע. אתה נותן את מה שצריך, אבל 

  -עסק, אז אני אומרהם כל פעם מחרבשים לך את ה

 אני חושב שאתה טועה.  אמיר כוכבי:

  -יש לך שנה לעשות חושבים משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

עם התקציבים שאתה מעביר והמשאבים שאתה  משה חנוכה:

מגיע לך כראש עיר, שלא כל אירוע שלך התחרבש. 

קח אנשי מקצוע טובים, תעמיד אותם, תן להם 

תאמין לי, זה לא יקרה לך לעבוד, תן להם לרוץ. 

 יותר. 

 הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל.  אלון גלבוע:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 זו עצה חברית, ממנה אליך.  משה חנוכה:

 איזה חבר טוב אתה, יאללה.  עדי ברמוחה:

 נעבור לסדר היום.  אתי ברייטברט:

. עדי ברמוחה: ן ן, אי , אי  אין, חברים כמוך, אין, רק באגד. אין

 

 .2022העברות מסעיף לסעיף תקציב  ב.
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. הצעת 2022העברות מסעיף לסעיף. תקציב  אתי ברייטברט:

ההחלטה שאמורה להתקבל זה, מועצת העיר 

. כאשר 2022לתקציב  1מאשרת את העדכון מספר 

מסגרת התקציב משתנה ועומדת על סך 

-מספר המשרות משתנה ל₪.  593,493,000

 יה, מר בני, בבקשה. משרות. גזבר העירי 1,644.3

, כפי שנדון 2022לתקציב  1קודם כל, עדכון מספר  בנימין זיני:

דברים, אז יש פה כבר בוועדת הכספים. עיקרי ה

עדכוני תקציב מהכנסות ושימוש במתקני שקילה 

לעשות אירועים.  , השתתפות'קולות קוראים'מ

תוספות מהשבחה כנגד משרות. יש פה את הכנסות 

 נאמני קורונה ממשרד החינוך.  'קול קורא' של

או לפי  אתה רוצה שנעבור סעיף, סעיף רגע משה חנוכה:

יש לי שאלות, אז אפשר  ?  יש לי שאלות.שאלות

 להתחיל כבר שאלות?

 שאלות, שאלות, כן.  בנימין זיני:

 36,000הגדלה  טוב, דמי שימוש במתקן שקילה. משה חנוכה:

 . 5שורה  מה זה אומר, למה?₪, 

מדובר בהסכם שנחתם עם דרום השרון. אנחנו  ן זיני:בנימי

מיקמנו עמדת שקילה בדרום העיר, לטובת שכל 

שתישקל בתוכה לפני שהיא משאית אשפה שיוצאת 

.  יוצאת החוצה. דרום השרון רצו להשתמש במתקן

הגיעו איתם להסכם. והחישוב הוא של, למיטב 

בחודש. וכנגד זה, ההכנסה ₪  3,000זכרוני, 

 השרון. מדרום 

  -אז רגע, אנחנו משה חנוכה:

 זו הכנסה, כן.  אמיר כוכבי:
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אז אני לא מבין, איך אני יודע, מה הכנסה, מה  משה חנוכה:

הוצאה. נגיד, מדובר פה להוצאות חשמל לפארק 

 הוד השרון זו הוצאה? 

.  בנימין זיני:  הוצאה, כן

  -אז למה משה חנוכה:

 כתוב הקצבה להכנסות.  עדי ברמוחה:

,  בנימין זיני: רגע, רגע, רגע. לבקשת חברי ועדת הכספים בזמנו

לפני אולי שנה פלוס, ביקשו לחלק את העברות 

מסעיף לסעיף לפי קטגוריות. מה זה בהכנסות 

מקבלים מהממשלה, מה מהכנסות אחרות, מה 

העברות מסעיף לסעיף. וככה בנינו, לפחות שנה 

ושמנו  פלוס, אם אני לא טועה, את העברות מסעיף.

 קשה אחת. הכל כמ

אבל נגיד, פארק הוד השרון, הוצאות חשמל. אני  משה חנוכה:

למה החברה ₪.  36,000רואה כאן, הגדלה של 

 הכלכלית לא משלמת לא את זה, או שכן? 

לא, החברה הכלכלית, הוצאות החשמל, אנחנו  בנימין זיני:

 משלמים. 

  -מפעילים את הפארק אםאבל  משה חנוכה:

החברה הכלכלית מתפעלת את הביצוע, החשמל  זיני: בנימין

 נשאר בעירייה. החשמל נשאר כאן. 

הוצאות חשמל מואת הוצאות בפארק, אתה מוציא  משה חנוכה:

  בעיר באופן כללי?

  כן.  בנימין זיני:

 ? הזאת למה אתה לא עושה את ההפרדה משה חנוכה:

 למה, מה זאת אומרת?  בנימין זיני:



 עיריית הוד השרון
 02230.3.2מיום  3/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 

 66 

 

  -ההבדל בין הוצאות חשמלמה  משה חנוכה:

  כמו שמשלמים מאור רחובות... בנימין זיני:

אז למה אתה מפריד את זה לפארק בנפרד? יש  משה חנוכה:

הוצאות חשמל פארק השחר, הוצאות חשמל פארק 

  -ארבע העונות

כמו שיש לכל בית ספר או לכל מוסד זה, יש את  בנימין זיני:

  -ציביהוצאות החשמל שלו בנפרד, וסעיף תק

 גם לכל פארק? לא.  משה חנוכה:

ן בנימין זיני:   -לפארק ארבע העונות, אי

 אין פארק בסדר הגודל הזה.  אמיר כוכבי:

 פארק ארבע העונות.  משה חנוכה:

צריך גם, בזמנו גם בידדנו את פארק האגם.  לא, בנימין זיני:

  -ובכלל

 אני שואל, מה הרציונל?  משה חנוכה:

ו בנימין זיני: .  תצו תפעול של פארק האגם, בזמנו, בידדו אותו

אתה יודע, בדיוק כשנכנסתי לתפקיד והכנו את 

התקציב שלו, בידדנו אותו מבחינת מים, חשמל 

 והוצאות תפעוליות. 

, אירועים שונים. אילו אירועים? יש 13אוקי. בסעיף  משה חנוכה:

מהכנסות. התקציב כנגד ₪  20,000כאן הגדלה של 

  -הכנסות

מאירועים שונים ספציפית, ואנחנו יודעים  גבייה מין זיני:בני

 אילו אירועים? 

  -אירועים עתידיים. זה לא משהו שאנחנו יוליה מרקובסקי:

 אנחנו צופים שתהיה גבייה?  משה חנוכה:
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  -יש גבייה פה, יש גביה בנימין זיני:

 אבל רוב הגבייה בעיר, רואים את זה באלומה.  משה חנוכה:

ממש לא. ממש לא. גם אנחנו גובים באופן קובע,  כהן:כנרת א. 

 כל הזמן. 

  -יש מערכת עירונית בנימין זיני:

 חיכיתי מתי יעלה סעיף, סעיף.  נאור שירי:

 . 19? סעיף ביתאמה זה פרויקט תרבות ומורשת  משה חנוכה:

 ישראל. עליית יהודי אתיופיה.  ביתא אמיר כוכבי:

 מופעל, באילו בתי ספר?  וזה פרויקט שאיפה משה חנוכה:

 הוא לא היה בישיבת כספים.  עדי ברמוחה:

 אני יכול לבדוק את זה.  בנימין זיני:

 . 19סעיף  משה חנוכה:

.  עדי ברמוחה:  פרויקט תרבות במורשת ביתא, הם הסבירו

מורשת ביתא, זו יוזמה חדשה שתחזק את הקהילה  יוליה מרקובסקי:

פעילות בשיתוף האתיופית בעיר, ע"י מתן תוכן ו

 הקהילה לאורך כל השבוע. 

 איזו מחלקה מפעילה את זה?  משה חנוכה:

 אגף חינוך.  אמיר כוכבי:

זה הכל, גם מה שאנחנו הגשנו. זה מחלקת נוער  כנרת א. כהן:

 צעירים וקהילה. 

 אז זה מחלקת נוער. אז זה בחינוך הבלתי פורמלי.  משה חנוכה:

. נכון, זה אנחנו ה כנרת א. כהן:  גשנו

 45,000אוקי. מה זה פרויקט שירות הכנה לצה"ל,  משה חנוכה:

 ?₪ 
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זה גם 'קול קורא' שאנחנו הגשנו, חדש, עם כל מיני  כנרת א. כהן:

  -תכנים חדשים שאנחנו מכניסים

 הרבה כסף אתם מביאים, יפה מאוד.  משה חנוכה:

אנחנו מביאים הרבה, זו רק ההתחלה. יהיו לך פה  כנרת א. כהן:

 וד כמה. ע

הרבה. 'קול קורא' יש לנו כמות משמעותית בשנה  בנימין זיני:

 החולפת.

לא, זה יפה מאוד, באמת, אם אפשר לקבל כסף  משה חנוכה:

 מהמדינה.

  -הכנסנו₪,  600,000אני חושבת שכמעט  כנרת א. כהן:

  -'קולות קוראים' לא רק, בכלל, אנחנו מנהלים בנימין זיני:

 נוער.  בלי מנהל מחלקת וכל זה, משה חנוכה:

 -אני אומר, ברמה העקרונית, 'קולות קוראים' בנימין זיני:

טוב, בסדר. תמשיך, אבל לפרגן, קשה. קשה  כנרת א. כהן:

 לפרגן? 

כל הכבוד לכנרת שלקחה אחריות בעניין הזה, אני  משה חנוכה:

 7,000אשמח. אירועי ספורט. יש כאן הגדלה של 

₪,  7,000לסכומים,  איך אתם מגיעים דווקא₪. 

20,000  ?₪ 

 חישובים שאנחנו עושים בתיאום עם המנהלים. זה ה בנימין זיני:

אז למה בתחילת השנה לא עשינו את זה? מה קרה  משה חנוכה:

עכשיו, שאתה רוצה להביא את העברה הזאת, או 

 שזה משהו שכבר קרה? 

 זו יתרת הכנסה, הגדלה, רק הכנסה.  עדי ברמוחה:

זו הגדלת  ₪,  7,000, קודם כל, יש הכנסה ובסקי:יוליה מרק
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של החוגים שנפתחו באולם הכנסה  ... הוצאה

  -2022ספורט השחר. שלא תקצבו במקור כתקציב 

  -לא, דיברתי על אירועי ספורט, לא על משה חנוכה:

 . 29לא, רגע. אז אתה רואה שורה אחת, שורה  יוליה מרקובסקי:

 כן.  משה חנוכה:

ההכנסה בעצם עבור החוגים שיש באולם הספורט  בסקי:יוליה מרקו

לפי התכנית השנתית של ₪,  22,000שחר, זה 

של החוג. זה  משלמים למפעילאנחנו  הפעלת החוג.

  -20%-80%בד"כ הולך 

 מסעיף אירועים, אתם משלמים לה?  משה חנוכה:

. מרכז ספורט השחר, זה 31לא, יש סעיף בשורה  יוליה מרקובסקי:

של אותו חוג.  למפעילהוצאה כנגד הכנסה בעצם ה

בד"כ, שנשארת  20%-ויש את היתרה של ה

  -בעירייה, לשיקול דעתו של מנהל רשות

 אה, זה עובר לאירועי ספורט.  משה חנוכה:

 הוא הכניס את זה לאירועי ספורט.  יוליה מרקובסקי:

, פרויקט למען קהילות 56הבנתי, אוקי. סעיף  משה חנוכה:

 להט"בים. 

 זה 'קול קורא' שאנחנו הבנו.  עדי ברמוחה:

 מה תעשו עם הכסף?  משה חנוכה:

תהיה נישה של להט"בים, יהיה רכז להט"בים. יצא  עדי ברמוחה:

  -גם פרסום

  -יש תכנית כבר, או שזה רק משה חנוכה:

, כן, יש תכנית. זה בעקבות כתיבת תכנית,  עדי ברמוחה: כן

 כתבנו תכנית. 
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 197,000ה פרויקט תרבותיות, הגדלה של מה ז משה חנוכה:

 ?₪ 

 איזו שורה, משה?  אתי ברייטברט:

 . 60סעיף  משה חנוכה:

  -זה גם 'קול קורא' בנימין זיני:

  -זה גם 'קול קורא' כנרת א. כהן:

 זו דירקטיבה של משרד החינוך.  בנימין זיני:

 ואת זה, איזו מחלקה מפעילה?  משה חנוכה:

 ף החינוך, לא אצלי. זה הגדול. זה באג כנרת א. כהן:

 חינוך דתי? מי מנהל אגף?  משה חנוכה:

 מי מנהל המחלקה? איילה שרעבי.  יוליה מרקובסקי:

 איילה שרעבי.  משה חנוכה:

 יופי, יפה.  אביבה גוטרמן:

אז רואים שיש תקציב מדינה, פתאום הרבה כסף  משה חנוכה:

  -נכנס? באמת, אני אומר זה משהו

.  :עדי ברמוחה , כן, כן, כן , כן  כן, כן

פשוט בתחילת הקדנציה, איתרנו את הפער בין  אמיר כוכבי:

כספי המדינה שנמצאים על השולחן, לבין אלה 

 שמגיעים בפועל. 

 יפה.  אביבה גוטרמן:

  -ואז מנהל הכספים גם הביא חברה שיודעת לאתר אמיר כוכבי:

 של בן חמו?  משה חנוכה:

עובד איתנו, ועם ה'קולות ת... לא, יש חבר בנימין זיני:

הקוראים' שמוגשים, למשרדי ממשלה, הטוטו 
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  -וכאלה

וגם עשינו הליך מאוד בסיסי, של להירשם באתרי  אמיר כוכבי:

ממשלה, שלא עשו את זה לפני זה, ואז אנחנו 

 מקבלים אותם. 

אגב, אתה יודע, לא חייבים. אפשר שעובדי עירייה  משה חנוכה:

 חברה.  גם יעשו, לא לקחת

  -נכון, אנחנו מקבלים אמיר כוכבי:

 אנחנו עשינו בלי יועצים.  כנרת א. כהן:

 יופי.  אביבה גוטרמן:

 כן, בלי יועצים. אנחנו עשינו את זה במחלקה.  כנרת א. כהן:

 יפה מאוד.  אביבה גוטרמן:

  -בסוף, גם אחוזי ההצלחה, זה על, הרי אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

ניואנסים נקודתיים. ולכן, כשיש מישהו שמתמצא  אמיר כוכבי:

  -בזה

 זה מאפשר לך לעשות הרבה דברים.  רינה שבתאי:

 לא, כל הכבוד. מה, זה יפה.  אביבה גוטרמן:

מנהלים אבל קובעים את התוכן. מי שעושה את  אמיר כוכבי:

 ההגשה, עושה לפי הניואנסים הנדרשים. 

  תרבות יהודית, זה טוב. אביבה גוטרמן:

ן  משה חנוכה: יפה מאוד. יש כאן ייעוץ משפטי, שירותי עורך די

, סליחה, 90סעיף ₪.  90,000במיקור חוץ, 

 הגדלה. ₪  100,000

בגלל שיש חוסר בסגנית יועץ המשפטי, אם אני לא  בנימין זיני:

 10טועה, שעזבה, שסיימה דרך אגב, לפני 
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 חודשים. 

 לפני כמה זמן היא עזבה?  משה חנוכה:

שנתנה לפני, אם אני לא טועה, בסוף דצמבר.  מין זיני:בני

כספים בנושא גבייה ושומה.  בעיקר שירות למנהל

אז סוכם עם היועץ המשפטי שינותב חלק מהשכר 

שבינתיים שהיא לא מממשת לטובת מיקור חוץ, עד 

 שיאויש התפקיד. 

 איזה משרד עו"ד נותן את השירות הזה?  משה חנוכה:

 , איזה משרד? איך כנרת א. כהן:

 . תברגי רונן יואל ויניק:

 .תברגי בנימין זיני:

 הם נותנים ייעוץ, או הם נותנים אכיפה?  משה חנוכה:

 לא, לא, ייעוץ, ייעוץ, ייעוץ, ייעוץ.  בנימין זיני:

 ייעוץ?  משה חנוכה:

 . ושומהגבייה  ייעוץ בנושא בנימין זיני:

הבוס שלך נותן ייעוץ אני לפני שבועיים למדתי שגם  כנרת א. כהן:

, ידעת את זה?   בעיריית הוד השרון

 מי הבוס שלו?  אביבה גוטרמן:

 מי הבוס שלי?  משה חנוכה:

הבוס שלך, שעיה, נותן פה ייעוץ לעיריית הוד  כנרת א. כהן:

 השרון. 

 היה.  אלון גלבוע:

 היה.  אביבה גוטרמן:

 היה.  אלון גלבוע:
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 מי זה הבוס שלי?  משה חנוכה:

אמרתי שהיה. מישהו דיבר על ניגוד עניינים?  א. כהן: כנרת

  -חברים, תהיו רגועים, הכל טוב. רק אמרתי

 אין ניגוד עניינים בכלום.  אביבה גוטרמן:

משה נטש את המקצוע. אין לו, הוא מחק את עברו  אמיר כוכבי:

 כעורך דין. 

 לא יודע על מה את מדברת.  משה חנוכה:

 ע, עם הקורס של המכרזים. אתה כן יוד כנרת א. כהן:

  -נר פה מהיטיבסדר, הוא כבר איבד את הרי משה חנוכה:

.  כנרת א. כהן:  ממש לא נכון. אני התייעצתי איתו במשהו

פשוט הוא סיפר לי את זה, אז מאז זה בוטל. הוא  אמיר כוכבי:

 יודע, הוא יודע. 

 עמיחי. הוא יודע בדיוק, והוא שולט בכל הגזרה, כנרת א. כהן:

 בוא. 

גם שחר בן עמי עובד פה יפה מאוד, שם נתן ייעוץ  משה חנוכה:

 לחברת מוסדות בעבר למכרזים. 

 מי?  אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה:  שחר בן עמי

 מי זה?  אמיר כוכבי:

 משרד, שבעבר הוא עבד כאן.  משה חנוכה:

 הוא עובד בעירייה?  יגאל שמעון:

 הוא עובד, בטח.  משה חנוכה:

 על מה?  ן:יגאל שמעו

 עכשיו היה להם תיק גדול ביחד.  משה חנוכה:
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 למה?  יגאל שמעון:

הוא נותן ייעוץ בעתירות נגיד, כשחברי המועצה  משה חנוכה:

 מגישים, אז לוקחים אותו שיגיש תגובות. 

 משרד שרקון בן עמי.  אמיר כוכבי:

  -שרקון בן עמי, כן. אז נגיד לוקחים את הברמן משה חנוכה:

 יש הצעות מחיר, איך זה עובד?  עון:יגאל שמ

אני לא יודע, האמת, שזה משהו ששווה לבדוק. גם  משה חנוכה:

  -אם יש הצעות מחיר

  -בוא ניתן לדבר באמת עדי ברמוחה:

כמה, מה הסכומים שנותנים לכל משרד. יש כאן  משה חנוכה:

  -המון המון משרדים

ר עתירות באמת משלמים כסף לייעוץ חוץ עבו אביבה גוטרמן:

 כאלה? 

.  משה חנוכה:  כן, כן

 מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי:

 ברור. מה, צריך להגן על ראש העיר.  משה חנוכה:

 נגד חברי מועצה?  אביבה גוטרמן:

אין המון משרדים, ויש אלפי הצעות מחיר. ביחס  רונן יואל ויניק:

לערים אחרות, ההוצאה פה על מיקור חוץ היא 

 ות מזה מה שזה לא. קטנה. לא צריך לעש

אני גם יכול להגיד לכם שמעבר לזה, ההצעה  אמיר כוכבי:

המקצועית של היועץ המשפטי של העירייה, נועדה 

בין היתר, כדי שחברות וחברי המועצה ירגישו שהם 

, והוא לא מייצג אותם  ין יכולים לפנות אליו עדי

  -בהליכים שיכולים להיות מוגדרים על ידם כ
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בסדר שהוא ייצג את העירייה, כשעותרים את  זה משה חנוכה:

העירייה, זה לגיטימי. הוא היועץ המשפטי של 

 העירייה. 

 בסדר.  אמיר כוכבי:

  -גם מייצגים גם כשלא כנרת א. כהן:

אם זה יחסוך לקופה הציבורית, ומעניין כמה קיבל  משה חנוכה:

  -העו"ד הזה. אם זה יחסוך לקופה הציבורית כסף

.  אמיר כוכבי:  לא יודע. תספר לנו כמה הוצאות פסקו

מה, לא הבנתי. אמיר, אני רואה שאתה נורא  משה חנוכה:

אם זה יעזור לי ₪,  3,000מודאג. אני מוכן לשלם 

  -לעזור

.  אמיר כוכבי:  ולעיריית הוד השרון

 3,000-לפרסם סרטונים. תאמין לי, התרומה של ה משה חנוכה:

₪-  

  -זה כנראה לא ימנע כלום, אבלולאור הפסיקה,  אמיר כוכבי:

חכה, אתה הפסקת לחלק מתנות, ואמרת שלא  משה חנוכה:

  -חילקת. אז כנראה, או ששיקרתם וחילקתם

 לא.  אמיר כוכבי:

  -או שאתה משה חנוכה:

אני מבין שאתה כמו אלון, אתה קורא חלקית, אז  אמיר כוכבי:

  -אני

  -לא, אני אומר, אתה אמרת, אז למה משה חנוכה:

חברים, אחרי ישיבת המועצה, קריאה מודרכת  אמיר כוכבי:

  -בפסק הדין

 יאללה, יאללה.  משה חנוכה:
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משה חנוכה, סיעת אמת, נגד אמיר כוכבי. הרי, הוא  אמיר כוכבי:

הפסיד ונדרש לשלם עלויות זה. אלון, גם אתה 

 מוזמן לקריאה המודרכת.

 )מדברים ביחד( 

ין, אלון, א אמיר כוכבי: תה מוזמן גם לקריאה המודרכת, כעד עו

ואנחנו נעשה ערב. חברים, אנחנו נעשה, אנחנו 

נעשה ערב מזה. אבל למה, אבל למה, אבל למה? 

מה הצעתי? הצעתי לעשות לך קריאה מודרכת, 

  -ושנשב על הדברים ביחד

 לחנך אתכם, להכניס אתכם לגבולות.  משה חנוכה:

 אתה מוזמן.  אמיר כוכבי:

 ו עושים את זה. אנחנ משה חנוכה:

 אתה מוזמן.  אמיר כוכבי:

 אנחנו נעשה.  משה חנוכה:

  -כן. יש עוד אמיר כוכבי:

  -ואני שמח שסיעת אמת עומדת מאחורי משה חנוכה:

  -יש עוד שאלות ב אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

 איפה באמת רפי?  אמיר כוכבי:

 . 121מערכות מידע ותקשורת, השכר הקובע, סעיף  משה חנוכה:

ך  בנימין זיני: מערכות מידע. כתוצאה מקושי בגיוס אנשים בתו

 העירייה, אנחנו מנתבים כסף למיקור חוץ. 

יש פער בעולמות הטכנולוגיה, בין היכולת של  אמיר כוכבי:

העירייה לשלם, לבין הרצון של אנשים לעבוד רק 

 במקום אחד. בין היתר, בעולמות הטכנולוגיה. 



 עיריית הוד השרון
 02230.3.2מיום  3/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 

 77 

 

, מקטינים 127ם מקטינים, בסעיף למה את משה חנוכה:

 ₪?  1,400,000מהרזרבה של רשות איתנה, 

רזרבה.  1%רשות איתנה, אנחנו מוכנים להחזיק  בנימין זיני:

, ניתן לשחרר רבע מהרזרבה  לפעילות מדי רבעון

 בלתי צפויה, כמו שאתה רואה. 

  -מה, כל כך מהר? כבר בחודש יגאל שמעון:

 אל'ה. עבר רבעון, אב אמיר כוכבי:

 נו, אז מה זה, זה ממעט התקציב?  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

.  עדי ברמוחה:  היום יעבור, מחר יעבור רבעון

 ? אוקי. 5 יגאל שמעון:

זהו? סיימנו את השאלות? אפשר להעלות  אתי ברייטברט:

 להצבעה? 

 משה?  אמיר כוכבי:

  -אני סיימתי. בטח יש גם לאחרים משה חנוכה:

אוקי, חברים, יש עוד שאלות? תודה. אפשר  כבי:אמיר כו

 להצביע? 

בואו נעלה להצבעה. מיד בעד ההצעה שהועלתה.  אתי ברייטברט:

  -אני לא אקרא אותה שוב, היא מצוינת בפרוטוקול

  -לא, את צריכה לקרוא את עדי ברמוחה:

 קראתי את הכל, אני אקרא שוב.  אתי ברייטברט:

  -תאת מספר המשרו עדי ברמוחה:

ר  אתי ברייטברט: אני קראתי, אבל אני אקרא שוב. מועצת העי

מסגרת . 2022לתקציב  1מאשרת את עדכון מספר 

₪.  593,493,000התקציב משתנה ועומדת על סך 
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משרות. מי  1,644.3-מספר המשרות משתנה ל

 בעד? 

 ? 23תוספת של  אביבה גוטרמן:

ל, נאור, עדי, כנרת, אמיר, רן, רינה, חיים, יגאל, יע אתי ברייטברט:

 יוסי. מי נגד? 

 אביבה הצביעה בעד.  רינה שבתאי:

מי נגד? מי נמנע? אלון ומשה חנוכה. נעבור לסעיף  אתי ברייטברט:

 הבא. 

  רגע, מה יגאל הצביע?  אמיר כוכבי:

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

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב 

 :הצבעה

  נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי,ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי,  :בעד 11

  חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, אביבה גוטרמן עדי ברמוחה,

 משה חנוכהאלון גלבוע ו נמנע: 2

 : 11/22החלטה מס' 

 . 2022לתקציב  1רת את עדכון מס' מועצת העיר מאש

 ₪  593,493,000דת על סך תנה ועוממסגרת התקציב מש

   משרות. 1,644.3 -מספר המשרות משתנה ל

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

שדרוג מגרש כדורגל  – 1500בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס'  ג.

 שח.  8,000,000הדר ע"ס  נווה 

 

,  אתי ברייטברט: ן נעבור לסעיף הבא. בקשה לעדכון מקורות מימו

שדרוג מגרש כדורגל נווה  – 1500תב"ר מספר 

עדכון מקורות מימון: ₪.  8,000,000הדר, ע"ס 

 900,000משרד המדע התרבות והספורט, על סך 

 במקום קרן פיתוח. ₪, 
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 אין משרד כזה.  משה חנוכה:

 מה?  אתי ברייטברט:

אין משרד המדע התרבות והספורט. יש משרד  משה חנוכה:

  -הספורטהמדע, משרד התרבות ו

 הם התאחדו לטובת המגרש.  אמיר כוכבי:

 משרדים.  3מיזם משותף של  משה חנוכה:

מקורות המימון לאחר העדכון, קרן פיתוח  אתי ברייטברט:

7,100,000  .₪ 

  -בסדר, אז ישנו, זה משרד הספורט, נו מה אמיר כוכבי:

 טוב, זה מה שכתוב, יאללה.  אביבה גוטרמן:

 ₪.  900,000המדע התרבות והספורט, משרד  אתי ברייטברט:

 הם עוד לא שינו בלייטרהדס שלהם.  אמיר כוכבי:

 אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

 כן.  אמיר כוכבי:

. אביבה גוטרמן:  כן

ן אתי ברייטברט:   -מועצת העיר מאשרת את הבקשה לעדכו

 מה, יגאל.  אמיר כוכבי:

 יש לי שאלה.  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

מדובר על ספורט. איפה טוטו? איפה הלוטו? איפה  יגאל שמעון:

 הפיס? 

  -אבל איזה שינוי עדי ברמוחה:

 לא, עם הטוטו היה אצלנו דווקא שבוע שעבר.  כנרת א. כהן:

 איפה הכספים? מה זה רק מקרן פיתוח הכל?  יגאל שמעון:
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.  אמיר כוכבי:  נכון

כספים מאותם אנשים  איפה המלחמה שלנו להוציא יגאל שמעון:

 שגובים מתושבי הוד השרון מאות מיליונים? 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 לא חבל?  יגאל שמעון:

 יגיע.  עדי ברמוחה:

  -לא, אבל יגאל שמעון:

.  עדי ברמוחה:  ישנו מקורות מימון

 מקורות המימון כרגע זה רק מקרן פיתוח.  יגאל שמעון:

  -₪ 900,000לא.  עדי ברמוחה:

 הייתה לנו פגישה בדיוק שבוע שעבר.  . כהן:כנרת א

אבל זה לא טוטו. זה לא טוטו ולא לוטו, ולא מפעל  יגאל שמעון:

 הפיס. 

  -בסדר, אז כשהוא יגיע, אז גם יהיה עדי ברמוחה:

  -אבל יגאל, אנחנו רן היילפרן:

במקום להגיד, איזו עירייה, שסוף סוף דואגת  אמיר כוכבי:

, כי אנחנו למתקנים, גם כשהמדינה  לא נותנת לנו

, אתה בא ואומר, גם זה לא בסדר. אז פה, 9סוציו 

אומר לך ₪.  900,000קודם כל, אנחנו מקבלים 

שיש מאבק להביא תקציבים. לפני שבוע, סגנית 

ראש העיר, כנרת כהן, ישבה עם מנכ"לית הטוטו. 

הטוטו קצת מצומצם תקציבים בשנים האחרונות, כי 

קרן המתקנים. אנחנו מנסים התקציבים שלו עברו ל

גם לעשות תהליכים מולם. עושה אותם סגן ראש 

. וכל חבר/חברת מועצה  העירייה, נאור שירי
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 שמעוניינים לעזור לנו להביא כסף מבחוץ, מוזמן. 

תראה איזה דבר מדהים, משרד המדע נתן להם  משה חנוכה:

  -כסף למגרש ספורט. הוא שכנע את משרד המדע

 רח. בי אמיר כוכבי:

 לתת כסף.  משה חנוכה:

,  יגאל שמעון: כאילו, המגרש הזה ייבנה על הירח, כן? הבנתי

 טוב. 

טוב, בואו נעלה להצבעה. מועצת העיר מאשרת  אתי ברייטברט:

  -את

בסדר, הוא הביא מלא מדענים לארץ. תגידו לי  אביבה גוטרמן:

 מדען אחד שהוא הביא. 

  -אביבה, בואי לא אמיר כוכבי:

, יאללה.  גוטרמן: אביבה  יאללה נו, די. אבל זה מצחיק אותי, נו

, נו.  אמיר כוכבי:  אבל די

 סתם, שקצת הומור. אביבה גוטרמן:

אבל מה, את רוצה עכשיו לריב עם עצמך? הוא לא  אמיר כוכבי:

 פה לענות לך.  

 קצת הומור.  אביבה גוטרמן:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן: , נו  די

 בואו נעלה להצבעה.  טברט:אתי בריי

 למה את יורדת לאישי? אני לא מבין את זה.  נאור שירי:

.  אביבה גוטרמן:  אני לא יורדת לאישי

 תמיד את באישי.  נאור שירי:
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  -אני צוחקת, זה לא אביבה גוטרמן:

 זה היה עקיצות, וזו לא הייתה ירידה.  אמיר כוכבי:

 רידה, זה בדיוק. לא זה, זה כסתם. זו לא י אביבה גוטרמן:

מועצת העיר מאשרת את הבקשה לעדכון מקורות  אתי ברייטברט:

, שדרוג מגרש כדורגל נווה 1500מימון של תב"ר 

מי בעד? כולם, פה אחד ₪.  8,000,000הדר, ע"ס 

 מהמשתתפים? 

 כן.  עדי ברמוחה:

 ברור.  אביבה גוטרמן:

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

שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר  – 1500לעדכון מקורות מימון תב"ר מס' בקשה 
  ₪ 8,000,000ע"ס 

במקום קרן ₪  900,000עדכון מקורות מימון : משרד המדע התרבות והספורט סך 
 פיתוח

 :מקורות מימון לאחר עדכון
 ₪. 7,100,000 -קרן פיתוח 

 ₪  900,000 -משרד המדע התרבות והספורט 

 :הצבעה 

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : )פה אחד( בעד 13
 אלון גלבוע אביבה גוטרמן, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 משה חנוכהו
 

 :12/22החלטה מס' 
שדרוג  – 1500מועצת העיר מאשרת את הבקשה לעדכון מקורות המימון של תב"ר מס' 

  ₪ 8,000,000מגרש כדורגל נוה הדר ע"ס 
 

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

שדרוג אולמות  – 1501תב"ר מס'  –בקשה לעדכון מקורות מימון  ד.

 שח.  8,000,000ספורט ע"ס  ומועדוני 

 

ן  אתי ברייטברט:  –נעבור לסעיף הבא. בקשה לעדכון מקורות מימו

שדרוג אולמות ומועדוני ספורט  – 1501תב"ר מס' 

עדכון מקורות מימון, משרד ₪.  8,000,000ע"ס 

₪,  600,000המדע התרבות והספורט, סך של 
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במקום קרן פיתוח. מקורות מימון לאחר עדכון: קרן 

משרד המדע התרבות ₪,  7,400,000פיתוח 

 ₪.  600,000והספורט, 

 אילו אולמות?  משה חנוכה:

 עתידים.  דוברת:

 אפשר להעלות להצבעה?  תי ברייטברט:א

.  אביבה גוטרמן:  כן, כן

 מי בעד ההצעה? כולם, פה אחד? נעבור הלאה.  אתי ברייטברט:

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

 שדרוג אולמות ומועדוני ספורט   – 1501תב"ר מס'  -בקשה לעדכון מקורות מימון 

  ₪ 8,000,000ע"ס 

במקום קרן ₪  600,000ורות מימון : משרד המדע התרבות והספורט סך עדכון מק

 פיתוח

 מקורות מימון לאחר עדכון:

 ₪. 7,400,000 -קרן פיתוח 

 ₪  600,000 -משרד המדע התרבות והספורט 

 :הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 13

 אלון גלבוע אביבה גוטרמן, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 המשה חנוכו

 

 :22/31החלטה מס' 

שדרוג  – 1501מס'  מועצת העיר מאשרת את הבקשה לעדכון מקורות המימון של תב"ר

 אולמות

 ₪ 8,000,000ומועדוני ספורט ע"ס 

====================================================== 
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מסלול  –מתחם בן גוריון  – 1503תב"ר מס'  –בקשה לתב"ר חדש  ה.

 שח.  1,500,000ע"ס  רשויות 

 

מתחם בן  – 1503תב"ר מס'  –בקשה לתב"ר חדש  אתי ברייטברט:

מקורות ₪.  1,500,000מסלול רשויות ע"ס  –גוריון 

מימון: משרד הבינוי והשיכון, הרשות הממשלתית 

 ₪.  1,500,000ונית, להתחדשות עיר

.  עדי ברמוחה:  שמת לב? הכל ממומן

 ברור, יאללה.  אביבה גוטרמן:

 מה, מה?  יגאל שמעון:

.  עדי ברמוחה:  משרד הבינוי והשיכון

 אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

.  אביבה גוטרמן:  ודאי

 מי בעד? כולם, פה אחד.  אתי ברייטברט:

 ברור.  אביבה גוטרמן:

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

רשויות ע"ס מסלול  –מתחם בן גוריון  – 1530תב"ר מס'  -בקשה לתבר חדש

1,500,000 ₪ 

 :  מקורות מימון

 ₪  1,500,000 –הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  -משרד הבינוי והשיכון 

 :הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, רת אליעל עבוד ברזילי, כנאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 13

 אלון גלבוע אביבה גוטרמן, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 משה חנוכהו

 

 :22/41החלטה מס' 

מסלול  –מתחם בן גוריון  1530מועצת העיר מאשרת את הבקשה לתב"ר חדש מס' 

 ₪ 1,500,000רשויות ע"ס 
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================= ====================================== 

 

זו הזדמנות טובה להגיד, עבודה טובה, למנהל  אמיר כוכבי:

עבודה, ובמיוחד לאגף להתחדשות עירונית. חני 

שרון גלזר והצוות שלה, באמת, אני חושב שפעם 

  -ראשונה שהעירייה זוכה ב'קול קורא' כזה

 מה זה, על מה ייצא הכסף?  משה חנוכה:

 זה הרבה כסף, זה יפה.  ברמוחה: עדי

 מה?  אמיר כוכבי:

 על מה ייצא הכסף, אמיר?  משה חנוכה:

למעשה, התקציב הזה הוא תקציב ייעודי. היה 'קול  אמיר כוכבי:

קורא' של משרד הבינוי והשיכון לרשויות שרוצות 

להיכנס למה שנקרא, מסלול רשויות להתחדשות 

הייתה ועדה. עירונית. אתה צריך להגיש פרויקט. 

. הוד 8ומתוך עשרות רשויות שניגשו, נבחרו רק 

 השרון היא אחת מהן. 

 יפה. אביבה גוטרמן:

 כל הכבוד, זה ממש, זה יפה.  עדי ברמוחה:

 כל הכבוד.  רינה שבתאי:

 

 עדכון ועדת השקעות.  ו.

 

הבא הוא בעצם, אין הצבעה. יש כאן הלאה. הסעיף  אתי ברייטברט:

עות. צורף לכם הפרוטוקול של עדכון של ועדת השק

, וסטטוס ההשקעות. 31.1-ועדת השקעות מיום ה

 בני, אתה רוצה להציג משהו? 
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, התשואה 2021כן, אני יכול להגיד שבשנת  בנימין זיני:

 לתיק.  3.3%השנתית עמדה בממוצע על 

 היה לנו דיון ארוך על זה בוועדת הכספים.  עדי ברמוחה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

, יושבים ובוחנים את תיק  ן זיני:בנימי בסה"כ, אנחנו מדי רבעון

ההשקעות שלנו, ועושים בייעוץ את ההתאמות 

  -הרלוונטיות. סה"כ, תשואה יפה

 )מדברים ביחד( 

לא, אני יודע מה הבורסה עשתה, ואנחנו לא שם.  בנימין זיני:

אבל לתיק שהוא כסף ציבורי, שיש לו מגבלה של 

  -םחוזר מנכ"ל משרד הפני

 )מדברים ביחד( 

אני יכול להגיד לך, לוחצים אותי חזק כדי גם  בנימין זיני:

ין לא עושה,  להשקיע את הרכיב המנייתי, ואני עדי

  -3.3%כי זה כסף ציבורי, 

 מה זאת אומרת? חוזר מנכ"ל מאפשר השקעה?  אמיר כוכבי:

  -, אבל זה%5 בנימין זיני:

  -ת השווקיםיכול להיות שלאור התנהגו אמיר כוכבי:

 למה אתם לא משקיעים בנדל"ן?  משה חנוכה:

 מה?  בנימין זיני:

 למה אתה לא משקיעים גם בנדל"ן?  משה חנוכה:

 אנחנו בהחלט בוחנים את האופציות.  אמיר כוכבי:

 מותר לך, מה.  משה חנוכה:

לא, יכול להיות שחלק, תראה, בסוף, הכסף יוצא  בנימין זיני:

וזר מנכ"ל משרד הפנים, גם למנהלי תיקים. לפי ח
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במדיניות ההשקעות, אם יש חברה נדל"נית, 

מתעסקת בנדל"ן, בדירוג הרלוונטי, יכולה להשקיע 

 בו, אני לא אומר שלא. 

 מי מנהלת ההשקעות שלכם?  משה חנוכה:

 יש כמה.  עדי ברמוחה:

 ...זה הראל בתי השקעות: 3ודם כל יש לנו ק בנימין זיני:

חברת אמירים, שבעצם מלווה  ומגדל, ויש לנו את

  -אותנו בייעוץ, וגם מורכבת בדו"חות

  -ואיך אני נבחר ב משה חנוכה:

-שעשינו, פנייה ל 12היה הליך מאוד ארוך. מתוך  בנימין זיני:

  -בתי השקעות 12

 מי יותר זול?  לפני דמי הניהול, אתם בוחרים? משה חנוכה:

גם, אני לא זוכר,  היההיה גם לפי דמי ניהול, אבל  בנימין זיני:

זה היה לפני, שנה וחצי, או שנתיים כבר. אבל היו 

פרמטרים לזה. ועדת השקעות ישבה והתכנסה, 

בתי ההשקעות  3ודנה לפי הפרמטרים, ובחרה את 

 האלה. 

ין לפרוטוקול, אוקי, יש עוד שאלות?  אתי ברייטברט: אני רק אצי

שסטטוס ההשקעות הוצג למועצה בישיבה 

 נעבור לסעיף הבא. הנוכחית. 

 מניות? עולים?  5%-רגע, אז עולים ל נאור שירי:

 מה, סליחה?  בנימין זיני:

 מניות?  5%-עולים ל נאור שירי:

 יש ועדת השקעות. נדון בזה.  בנימין זיני:

רשום, עדכון מדיניות השקעה לחשיפת מניות  נאור שירי:
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 . 5%בהיקף של 

יו בגלל שהריבית צפויה תראה, יכול להיות שעכש בנימין זיני:

לעלות ואז מן הסתם האג"ח ירד, ואז כן שווה 

ין, הרכיב הוא יחסית ביחס לכל יתרות  להיכנס. עדי

המזומנים של העירייה הוא נמוך. אני שונא סיכון, 

 מודה. בטח לא כשזה הכסף לא שלי. 

 צודק.  רינה שבתאי:

  -בדיוק, זאת הבעיה. ברגע שזה כסף ציבורי עדי ברמוחה:

  -אני מבין שזה כסף נאור שירי:

זה מאוד נחמד כשמרוויחים, אבל אני רוצה לראות  רינה שבתאי:

 את השולחן הזה כשנפסיד. 

ן נאור שירי:   -אבל יש פה עדכו

 אני רוצה לראות את השולחן הזה כשנפסיד.  רינה שבתאי:

מה זה אומר, אז עדכון מדיניות השקעה, חשיפת  נאור שירי:

 הזה? כן מעלים או לא מעלים?  מניות בהיקף

 לא, אנחנו דנים על זה בוועדת השקעות, בסדר?  בנימין זיני:

 אוקי.  נאור שירי:

והדיון הבא, נדון לראות מה מצב השוק. יכול להיות  בנימין זיני:

  -בינואר, ינואר, פברואר, היו ירידות

 ממש.  עדי ברמוחה:

פחות. אנחנו נבדוק , הוא קצת 3.3%התיק כבר לא  בנימין זיני:

מה השוק. יש גם השקעות גלובליות, כמו מלחמות 

 וכל מיני דברים כאלה, שמשפיעים על שוק המניות. 

נכון, פשוט צריך להזיז את ההשקעה, או שזה, טוב,  נאור שירי:

 לא משנה. 
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בסדר, גם השקעה במניות זה לטווח ארוך, זה לא  משה חנוכה:

  מחר בבוקר אתה תוציא את הכסף.

 דווקא אתה צריך כן להזיז השקעה.  נאור שירי:

ין, גם אם כן, חוזר מנכ"ל מגביל את זה ל בנימין זיני: -אבל עדי

5%-  

הוא לא יממש את הזה. הקופה יכולה לרדת  משה חנוכה:

  -ולעלות, אבל

 לא, אתה משנה, שמשהו יורד, משהו עולה.  נאור שירי:

בסדר, אתם אומרים אותו דבר. אפשר לבחון את  אמיר כוכבי:

 ההשקעה באפיקים כאלה. 

תגיד, שמה שעולה, אתה לא תמיד, בתור רשות  רינה שבתאי:

 מקומית, יכול להיכנס אליו. 

 מעולה. זהב, נפט, חיטה, נחושת.  נאור שירי:

אנחנו לא לוקחים אבל לפי השקעות כאלה. יש לך  בנימין זיני:

  -י דירוגתיק, אתה הולך לפ

בסדר, אבל אתה יכול לעשות תעודות סל. אתה לא  אמיר כוכבי:

  -עכשיו במסחר של מניות

לא, אני עוד פעם, הקריטריון, אני לא קובע  בנימין זיני:

  -לתעודות סל או לא. אני

 אתה לוקח תיק באנדל כאילו?  נאור שירי:

לבית  לא. אני נותן לצורך העניין מדיניות השקעות בנימין זיני:

השקעות, שהוא לא יכול לרדת, סתם, מנייר שהוא 

דאבל איי, בסדר? הוא יכול לקנות בדאבל איי. כל 

משהו שהוא בדאבל איי, באג"חים קונצרניים, לא 

במנייתי. גם במנייתי, אני יכול להגדיר אותו, לפי 

חוזר מנכ"ל משרד הפנים. הוא ממש מגדיר לך 
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 ול לרדת מתחת. לאילו רמות דירוג אתה יכול, לא יכ

אתה רואה גם נתונים של רשויות אחרות  משה חנוכה:

שמשקיעות, או שזה לא חשוף? את זה, אנחנו 

 צריכים לפרסם איפשהו? 

לא. אלא אם כן, אני מתייעץ עם גזברים, או  בנימין זיני:

  -שהחברה שמלווה אותי, מלווה עוד רשויות, אז אני

 לא, זה מפורסם.  נאור שירי:

 זה מפורסם? אז אני שואל.  כה:משה חנו

  -אם זה פה ככה נאור שירי:

  -בפרוטוקול זה עדי ברמוחה:

 עד כמה שאני יודע, לא מפורסם.  בנימין זיני:

את הרכיבים של התיק, אבל אתה רואה את הסיכום  נאור שירי:

 לפי אפיקי השקעה. 

 את הסיכום, כן.  בנימין זיני:

  -האז זה נותן לך את הז נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

אני יכול להיכנס פנימה ולראות כאילו עוד פעם, את  בנימין זיני:

, מן הסתם, אילו ניירות מחזיקים. נניח חברות שלנו

 שהתוכנה שמלווה אותנו, יש לה את כל הפירוט. 

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

 רי המועצה בישיבה זו.פעילות ועדת ההשקעות הוצגה לחב –*אין הצבעה 

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

 

 . 2021ספטמבר -ינואר – 3דו"ח כספי רבעון  ז.

 

שוב, הצגת דו"ח בסדר? אוקי, נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

. גם כאן לא 2021ספטמבר -, ינואר3כספי, רבע 

ש נערכת הצבעה. בני, אתה רוצה להגיד משהו? י
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 למישהו שאלות? 

לא, אנחנו עדיין שומרים על יעדינו, ואנחנו נשארים  בנימין זיני:

בעודף. אמנם קטן, אבל בעודף. ואנחנו בעיצומה 

 והשנתי, ונישאר אופטימיים.  4של סגירה של רבעון 

ן  אתי ברייטברט: ין לפרוטוקול, שהדו"ח הכספי רבעו , 3אוקי, רק נצי

 לסעיף הבא.  הוצג בישיבה הנוכחית. נעבור

 מה זה הוצג? לא הוצג כלום.  משה חנוכה:

 יש לך שאלות? תשאל.  אתי ברייטברט:

הוא הונח על השולחן, לא הוצג. בוא נדייק  משה חנוכה:

לפרוטוקול. הוא הונח על השולחן של חברי 

 המועצה. 

 ברגע שמקבלים אותו, הוא הוצג להם.  אתי ברייטברט:

 . הוא לא הוצג לנו משה חנוכה:

  -אם יש שאלות אתי ברייטברט:

הדו"ח לא הוצג. הדו"ח הונח על השולחן לחברי  משה חנוכה:

המועצה, מונח על הטאבלט. זהו, לא דנו בו. אחרי 

 זה, תבואו, תגידו, אבל הצגנו לך. לא הצגתם לי. 

 אבל אתה יכול לשאול שאלות.  אתי ברייטברט:

 הוא נמצא בכלל פה?  יגאל שמעון:

  -כן, כן ברט:אתי ברייט

.  אביבה גוטרמן:  כן, כן

 אני אפתח לכם אותו.  אתי ברייטברט:

  -יש משהו שצריך יגאל שמעון:

  -יגאל, זה עד ספטמבר, זה לא עדי ברמוחה:
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  -אתה שואל אותנו אמיר כוכבי:

לא, אני שואל, יש משהו שצריך לראות מה קורה,  יגאל שמעון:

 בדו"ח? 

  -אם אתם רוציםהנה הדו"ח,  אתי ברייטברט:

 הנה הדו"ח מוצג.  אמיר כוכבי:

 בבקשה.  אתי ברייטברט:

 איפה?  יגאל שמעון:

 הנה.  אמיר כוכבי:

  -הנה הוא. יש לכם אותו באייפדים אתי ברייטברט:

 אוקי, אז יש לי שאלה לגבי הדו"ח.  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

דשים החו 3-האם ירידה בהכנסות מארנונה ב יגאל שמעון:

 האחרונים? עפ"י הצפי. 

 חודשים אחרונים.  3זה לא של  רן יקיר:

 החודשים האחרונים, הדו"ח.  3זה לא של  אמיר כוכבי:

הדו"ח הוא עד ספטמבר. אני יכול להגיד דווקא  בנימין זיני:

גבייה  95%עם שיעור של  2021שסגרנו עכשיו את 

  -שוטף, שזה אני חושב, שלא היה פה עדיין

 החודשים האחרונים, עכשיו?  3-זה ספטמבר. וב מעון:יגאל ש

 אבל זה לא קשור לדו"ח הזה.  אמיר כוכבי:

ין בנימין זיני:   -של ינואר, אין לי עדי

 אין לכם?  יגאל שמעון:

ין אין לי. אנחנו עכשיו מן הסתם 2022של  בנימין זיני: , עדי

  -נסיים את חודש מרץ מחר, ונתחיל
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  -אזכיר את השאלה הזו לטוב, אני  יגאל שמעון:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

₪,  22,000,000גם חובות עבר, סיימנו בגבייה של  בנימין זיני:

 ₪.  15,000,000כשתכננו 

 ₪.  15,000,000 עדי ברמוחה:

 כמה היה לנו אחוז הגבייה הקודם שדנו בו?  רינה שבתאי:

או,  90.5%, אם אני לא טועה, 2020בשנת  בנימין זיני:

 , משהו כזה. 90.7%או  90.5%ור, בקיצ

  -הוגדר יעד להגדיל רינה שבתאי:

 כן.  אמיר כוכבי:

 . 95%-והגענו ל רינה שבתאי:

, ועשינו 94%אנחנו הגדרנו בתקציב שנה שעברה,  בנימין זיני:

95% . 

 יפה.  אביבה גוטרמן:

.  רינה שבתאי:  שאפו

 יפה. , זה יפה. זה 95%, יש 94%שהגדירו את  אביבה גוטרמן:

 אפשר להמשיך? עוד שאלות?  אתי ברייטברט:

.  משה חנוכה:  מה שאפו? לא הבנתי

 כשהעלו את אחוז הגבייה.  אביבה גוטרמן:

אני אזכיר, שכשהצבנו את היעד הזה, נאמר פה  אמיר כוכבי:

  -סביב השולחן שזה יעד שאפתני

יש גם תושבים חדשים. גם תושבים חדשים, אבל  אביבה גוטרמן:

 בות ניגבו, זה יפה. גם חו

  -שעושים את זה רק כדי לנפח מספרים אמיר כוכבי:
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 , יותר ממה שהצבנו. 1%-עלה ב רינה שבתאי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 יפה.  רינה שבתאי:

 כן.  אמיר כוכבי:

 אוקי, נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

 תקופה לא קלה.  אביבה גוטרמן:

 

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

 הדוח הכספי הוצג לחברי המועצה בישיבה זו. -*אין הצבעה 
==================================================== 
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רישום מחדש של העירייה לשירותי הבנקאות החדשים של בנק הדואר  ח.

באינטרנט ואישור הסמכה מחדש של מנהלת הקופות כמורשית  

 קוון של העירייה. בחשבון המ חתימה 

 

נעבור לסעיף הבא. רישום מחדש של העירייה  אתי ברייטברט:

לשירותי הבנקאות החדשים של בנק הדואר 

באינטרנט, ואישור הסמכה מחדש של מנהלת 

הקופות כמורשית חתימה בחשבון המקוון של 

העירייה. בנק הדואר חידש לאחרונה את אתר 

יים האינטרנט, המאפשר קבלת שירותים בנקא

ין. לשם הצטרפות מחדש לשירותי הבנקאות  אונלי

המקוונים של בנק הדואר, מועצת העיר מתבקשת 

לאשר את מורשית החתימה מטעם העירייה, אשר 

  -הוסמכה לשם כך בעבר. הצעת ההחלטה

 מי זאת?  משה חנוכה:

 לוריה. ב אביבה גוטרמן:

 הפתעה.  משה חנוכה:

  -העיר מאשרת מועצת ההחלטה: מועצת אתי ברייטברט:

  -לוריהלמה? כתוב, ב אביבה גוטרמן:

את הצטרפותה מחדש של העירייה לשירותי  אתי ברייטברט:

הבנקאות המקוונים של בנק הדואר, ומסמיכה 

ה מטעמה את מנהלת הקופות, כמורשית חתימ

 יש למישהו לומר משהו? לוריה חכימי. הגברת ב

  -נטבשביל שהיא תסתכל כאילו באינטר משה חנוכה:

  -רק דואר ישראל יחזיק מעמד, ולא עדי ברמוחה:
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 כן.  אביבה גוטרמן:

 מה היא צריכה לעשות?  משה חנוכה:

  -למשוך טפסים בנימין זיני:

 ולא ייפול, כי הוא בדרך לנפילה.  עדי ברמוחה:

אפשר להעלות להצבעה? מי בעד ההצעה  אתי ברייטברט:

 שנאמרה? כולם, פה אחד מהמשתתפים? 

 כן, פה אחד.  גוטרמן: אביבה

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

רישום מחדש של העירייה לשירותי הבנקאות החדשים של בנק הדואר באינטרנט 

ואישור הסמכה מחדש של מנהלת הקופות כמורשית חתימה בחשבון המקוון של 

 .העירייה

 :הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, זילי, כנרת אליעל עבוד בראמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 13

 אלון גלבוע אביבה גוטרמן, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 משה חנוכהו

 

 :22/51החלטה מס' 

מועצת העיר מאשרת בזאת את הצטרפותה מחדש של העירייה לשירותי הבנקאות 

רשית חתימה מטעמה את מנהלת הקופות, המקוונים של בנק הדואר, ומסמיכה כמו

 012062691הגברת בלוריה חכימי ת.ז. 

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

 

לחוזר מנכ"ל  13.9תשלום מקדמות למוסדות ציבור בהתאם לסעיף  ט.

 ועל פי המלצת ועדת תמיכות.  4/2006הפנים  משרד 

 

ר לסעיף הבא. תשלום מקדמות תודה. נעבו אתי ברייטברט:

לחוזר מנכ"ל  13.9למוסדות ציבור, בהתאם לסעיף 

, ועפ"י המלצת ועדת 4/2006משרד הפנים 

התמיכות. רשימת העמותות הזכאיות למקדמה 

 . אני אפתח אותה. 7מצורפת לכם כנספח 
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ון.  משה חנוכה:  יוסי יצא מהדי

  -אני רק אתן איזשהו רקע כללי שהוגשו אתי ברייטברט:

 אני אגיד לך מה ראיתי פשוט, לא ראיתי משהו.  עדי ברמוחה:

בקשות לתמיכה השנה.  51אתן רקע כללי שהוגשו  אתי ברייטברט:

בקשות חדשות, שלא תיתמכנה בשנה  5מתוכן, 

הראשונה. להלן הרשימה של כל העמותות. ופה יש 

  -לנו את החלוקה של

 גם עמותת רעים, נכון?  אביבה גוטרמן:

 כן.  רייטברט:אתי ב

 אז הם יקבלו, כי הם ממש במצוקה.  אביבה גוטרמן:

 רגע, תשאירי, תשאירי, אני רוצה לראות.  יגאל שמעון:

  -הנה, רגע, זאת הרשימה של אתי ברייטברט:

 יהיה לך יותר להסתכל בטאלבט, יגאל.  אמיר כוכבי:

מה הסה"כ? כי אין פה שורה של הסה"כ, ואני, לא  עדי ברמוחה:

  -לי היה

 מה, הסה"כ של מה?  אתי ברייטברט:

 של המקדמות שאנחנו נותנים.  עדי ברמוחה:

 סכום של סה"כ המקדמות?  אתי ברייטברט:

 מתקציב התמיכה.  %25 אמיר כוכבי:

.  עדי ברמוחה:  באמת? אני לא יודעת, את הכותרת לא קראתי

  -אין לי פה את החישוב של זה, אבל אתי ברייטברט:

 כמה?  :עדי ברמוחה

 6בערך... תמיכות ₪.  1,500,000סדר גודל של  בנימין זיני:

 אם אני לא טועה. 
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  הקפאה?למה לכדורסל  יגאל שמעון:

ן  עדי ברמוחה: עד לבירור עמידה עמידה בהתחייבויות. כנראה אי

 עמידה בהתחייבויות. לפי מה שכתוב. 

מה שעשינו כאן זה שהתהליך התמשך גם מול  אמיר כוכבי:

. ואני ביקשתי מהצוות העמ ותות יותר מדי זמן

המקצועי לעשות את כל המאמצים כדי להיות 

מסוגלים להעביר תמיכות, לפחות לעמותות שברור 

לנו, או שהסיכוי שהן יעמדו בכל התנאים, גבוה, 

כדי שהמקדמה הזאת תעבור עוד לפני חג הפסח. 

אנחנו יודעים שחלק גדול מהעמותות האלה תלויות 

האלה. למרות שהתהליך מולן, או שלהם  בתקציבים

מולנו, היה יכול להיות יותר יעיל. ניסינו למצוא את 

הדרך. ולכן, זה מה שמובא לפה. עמותות שישלימו 

בימים הקרובים, לפי האישור הסופי, אני מקווה 

שבישיבת המועצה של החודש הבא, כבר נאשר את 

כל התמיכות, נגמור את התהליך עם כולן. אבל אם 

זה לא יקרה, ויהיו עמותות שישלימו, אז גם אותן 

 נעביר במסלול הזה של המקדמה. 

לא, אז אל תרשום לא. מקדמה, לא. תרשום,  יגאל שמעון:

 מקדמה, כן, בתנאי שכך וכך, למה לא? 

 תגיד רגע, איפה הכדורגל?  משה חנוכה:

. אתי ברייטברט:  הנה, ספורטאי הוד השרון. השני

 . השני בנימין זיני:

  -אני לא חושב שזה יגאל שמעון:

  -מה משנה מה אתה נותן להם, אם אתה לא יודע נאור שירי:

ן  יגאל שמעון: מועדון כדורסל שירד ליגה, ירד ליגה. מועדו

  -כדורסל
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 קורה, מה קרה?  נאור שירי:

 שנים ירד ליגה.  16אחרי  יגאל שמעון:

 בכל העמותות ירדו ההישגים.  משה חנוכה:

 לא נכון.  רי:נאור שי

  -ילדים 1,000מועדון שהיה תפארת,  יגאל שמעון:

 זה רק אומר שהכסף הוא לא פונקציה.  אמיר כוכבי:

  -תלמידים 1,000 יגאל שמעון:

  -הפוך, הכסף נשאר אותו דבר, העיר גדלה. כלומר משה חנוכה:

  -ירד ליגה. ירדו ליגה יגאל שמעון:

  -ות מביאות הישגיםאנחנו רואים אילו עמות אמיר כוכבי:

 הכדורסל ירד ליגה.  יגאל שמעון:

 הגיע הזמן להקים תאגיד עירוני לספורט.  משה חנוכה:

 זה, חד משמעית אתה צודק.  אמיר כוכבי:

  -במקום שנפרגן לכדורסל ולספורט יגאל שמעון:

 חד משמעית, אתה צודק.  אמיר כוכבי:

  -האני מבקש, אני מבקש, שהמקדמה תהי יגאל שמעון:

 זה לחוגים ולספורט.  אמיר כוכבי:

אני מבקש שהמקדמה תהיה כן, בתנאי. לא, לא,  יגאל שמעון:

כדי שתגידו להם לא. ואני חושב שזה צריך להיות 

  -כן. מה שצריכים להשלים, שישלימו, אבל

 אני מסכים איתך.  משה חנוכה:

 ככה צריך להיות.  יגאל שמעון:

 יתך. יגאל, אני מסכים א משה חנוכה:
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 מה יגאל אמר?  עדי ברמוחה:

 אלא אם כן אתם רוצים שהוא ירד עוד ליגה.  יגאל שמעון:

הוא אמר, במקום להגיד לא, תגיד כן בהתניה.  משה חנוכה:

בהנחה שישלימו את כל ההתחייבויות, יועבר סכום 

 של כך וכך. 

 יופי.  עדי ברמוחה:

ל כאן זה ככל שלא ישלימו, לא יעביר העברה. אב משה חנוכה:

 רשום, לא, וזהו. 

נכון. אבל אמרתי בדברי ההסבר, שככל, מאחר  אמיר כוכבי:

והזה מתוכנן, שאר התמיכות או השלמת התמיכות, 

  -בישיבת מועצה הבאה, ככל שהעמותות יעמדו בזה

לא מבין אבל למה צריך את כל המקדמות. לא  משה חנוכה:

 אישרנו כבר את התמיכות השנה? 

 רק את התבחינים.  ניק:רונן יואל וי

 לא, אישרנו תבחינים.  אמיר כוכבי:

 למה אנחנו לא אישרנו?  משה חנוכה:

 כי הם לא סיימו את התהליך.  אמיר כוכבי:

 אז למה לא סיימתם את התהליך בזמן?  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  כי הן לא מסיימות אותו

 העמותות?  משה חנוכה:

 עית. העמותות, חד משמ אמיר כוכבי:

אני מניחה שעמותות, שנאמר להן פה, הם מבינים  אביבה גוטרמן:

  -שזה מותנה ב

עכשיו צריכה לבוא העירייה, להגיד, אתם רוצים  משה חנוכה:

 כסף? עד ליום זה וזה, תגישו. 
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זה נכון, זאת אפשרות. לא, זאת אומרת, אנחנו  אמיר כוכבי:

אומרים את זה. אבל בסוף כשהעמותות שפועלות 

עיר הרבה שנים, ואנחנו מכירים את הפעילות ב

שלהן, כל אחת מסיבותיה, לא מצליחה לעמוד 

בזמנים, אנחנו כן מנסים להיות גמישים. אבל 

  -מאחר וזה נמתח באמת כבר, וראינו שזה

 זו פגיעה בעמותות אחרות שעומדות בזמנים.  משה חנוכה:

 מעט, מעט.  אמיר כוכבי:

י יגאל שמעון:  ות יש היום? אילו התחייבו

 מעטות העמותות.  אמיר כוכבי:

  -למשל, יכול להיות דו"חות. יכול להיות אביבה גוטרמן:

 לא, מעטות העמותות שהיו מוכנות.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

לא השלימו מסמכים, זה כמו נעמ"ת, לא השלימו  יגאל שמעון:

 מסכים. מה ההתחייבויות? 

של הכדורסל, שבגללן אתם לא מה ההתחייבויות  משה חנוכה:

 מעבירים להם את הכסף? 

  -אני לא יודעת, איך זה נקרא, מנהל תקין אביבה גוטרמן:

  -ויש קריטריונים שהוגדרו אמיר כוכבי:

  -מה, מה, מה יגאל שמעון:

ן.  אביבה גוטרמן:  אישור מנהל תקי

נציגות מטעם העירייה בתוך העמותה? לא, שנדע,  יגאל שמעון:

 התחייבויות? מה זה 

.  אמיר כוכבי:  מאוד יכול להיות שגם בזה הם לא עמדו

 לא, אה, וכולם עמדו?  יגאל שמעון:
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  -אבל יגאל אביבה גוטרמן:

 כולם עמדו, לכולם יש כאן נציגים?  יגאל שמעון:

  -כל מי ש אמיר כוכבי:

 כולם, יש לך נציגים?  יגאל שמעון:

בטוחה שהם יודעים מה  אבל יגאל, העמותות, אני אביבה גוטרמן:

 התבקש מהן. 

נו באמת. יש לכם בכל העמותות נציגים של  יגאל שמעון:

 העירייה? 

  -יגאל, לא בכל מקום רן יקיר:

.  יגאל שמעון: , נו  די

  -לא, לא, אבל אני, יגאל אביבה גוטרמן:

ון להוריד,  יגאל שמעון: אני חושב שמה שנעשה פה זה ניסי

רסל. גם היא ירדה להשפיל את כל עמותת הכדו

ליגה, וגם אתם לא נותנים להם תקציבים. וגם אתם 

  -פוגעים בהם, וגם זה

לא הבנתי, עכשיו אנחנו אשמים שהם ירדו ליגה?  אמיר כוכבי:

 בוא. 

לא, אתה תיתן להם, תיתן להם, שישלימו, וצריך  יגאל שמעון:

 להשלים. 

 א, הלאה. מה אני? יש צוות מקצועי, החליט שעוד ל אמיר כוכבי:

 אתה ראש העיר.  משה חנוכה:

 לא, יש קריטריונים.  אמיר כוכבי:

 אח"כ ותבוא ותגיד, אה, ראש העיר כתב.  רינה שבתאי:

 אתה המחליט.  יגאל שמעון:
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 אח"כ תגיד, ראש העיר כתב.  רינה שבתאי:

לכולם מותר. הם היחידים שלא, כי זה כדורסל. הם  יגאל שמעון:

 גד ראש העיר. אוי ואבוי. יצאו בכותרת ענקית נ

 כן, הלאה. חברים, שאלות?  אמיר כוכבי:

ין טוען שנעשה פה עוול לכדורסל, ואני  יגאל שמעון: אני עדי

 חושב שצריך לשנות את זה. 

טוב, חברים, אנחנו נעלה להצבעה. מועצת העירייה  אתי ברייטברט:

מאשרת מקדמות למוסדות ציבור, בהתאם לסעיף 

פורט בנספח. מי בעד? אמיר, , ובהתאם למ13.9

 מאיר, רינה, אביבה, יעל, נאור, כנרת ועדי וחיים. 

 וחיים.  רינה שבתאי:

 מי נגד?  אתי ברייטברט:

 אני גם בעד.  משה חנוכה:

 הוא גם בעד.  אביבה גוטרמן:

 אני לא רואה אותך מצביע.  אתי ברייטברט:

 נראה לך שאני אהיה נגד העמותות?  משה חנוכה:

גם משה חנוכה בעד. מי נגד? מי נמנע? אה, אז  ייטברט:אתי בר

 כולם, פה אחד מהנוכחים? 

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -אמרו כאילו נאור שירי:

 אוקי. כולם, פה אחד.  אתי ברייטברט:

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

רד הפנים לחוזר מנכ"ל מש 13.9תשלום מקדמות למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 

4/2006  
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 .ועפ"י המלצת ועדת התמיכות

 :הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 11

 משה חנוכהו אביבה גוטרמןחיים שאבי, יגאל שמעון,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 בהצבעה נכחו*יוסי שאבי ואלון גלבוע לא 

 

 :22/61החלטה מס' 

לחוזר מנכ"ל  13.9עצת העירייה מאשרת מקדמות למוסדות ציבור בהתאם לסעיף ומ

 .בנספח ובהתאם למפורט 4/2006משרד הפנים 

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

 

 אפשר לקרוא לחבר המועצה, יוסי שאבי חזרה.  אמיר כוכבי:

 תות? אני לא מבינה. מה, אנחנו נגד העמו אביבה גוטרמן:

 אוקי, בואו נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

 

אישור נסיעת ראש העירייה לכנסת ראשי רשויות לקידום יעדי האו"ם  י.

 לפיתוח בר קיימא.  

 

רונן, מזכירת המועצה שאלה אותי אם אני נשאר  אמיר כוכבי:

ין. אני  בנושא הזה. לא חשבתי שיש פה איזה עני

ה? חשבתי שהמועצה תרצה לקבל אמור לצאת, מ

 הסבר. 

פשוט אני רוצה לחפש את השינויים בתכנית  משה חנוכה:

 המתאר שכוכבי הכניס. 

 זו לא תכנית שלו אבל.  יגאל שמעון:

 הלאה.  אמיר כוכבי:

 בואו נתקדם.  אתי ברייטברט:

תכנית המתאר זה של חי אדיב, וזה הזמן להגיד לו  יגאל שמעון:

 תודה רבה. 
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 תודה רבה לחי אדיב על תכנית המתאר.  חנוכה:משה 

  -תודה לחי אדיב שנלחם יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

את הכותרות שלכם, של האנטי ונגד תכנית  יגאל שמעון:

 המתאר, יש לי אותן. 

 בוא, בוא, גם אנחנו היינו נגד.  אביבה גוטרמן:

 נגד תכנית המתאר.  יגאל שמעון:

 אביבה, גם הוא היה נגד?  לא הבנתי, אמיר כוכבי:

 אני הייתי נגד.  אביבה גוטרמן:

 כן.  אמיר כוכבי:

  -תודה רבה לך יגאל שמעון:

 תודה.  אמיר כוכבי:

  -יגאל, אנחנו, אני שילמתי גם לעו"ד אביבה גוטרמן:

 אה, ושילמתם לעמותה הזאת.  יגאל שמעון:

 כן. שילמנו לעמותה.  אביבה גוטרמן:

  -ם, סעיף הבא בסדר היום. אישורחברי אתי ברייטברט:

 הכל אישי.  יגאל שמעון:

אישור נסיעת ראש העירייה לכנס ראשי רשויות  אתי ברייטברט:

לקידום יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא. בהתאם 

 4/2017לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  17.2לסעיף 

מובאת לאישור נסיעת ראש העירייה במסגרת 

דום יעדי האו"ם תפקידו לכנס ראשי רשויות לקי

 לפיתוח בר קיימא. 

 אני אסביר, ואם תרצו, אני אצא.  אמיר כוכבי:
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 אני לא ארצה, אבל החוק, הדין ירצה.  משה חנוכה:

 לא, אני לא חושב שהדין ירצה.  אמיר כוכבי:

 אוקי, בבקשה.  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  אבל שאלתי את היועץ המשפטי

 ם. אני הנפתי דגל אדו משה חנוכה:

בואו נסיים לקרוא, ואז. ראש העירייה נבחר ע"י  אתי ברייטברט:

הנהלת השלטון המקומי לקדם הטמעת היעדים 

בשלטון המקומי, כחלק ממענה הממשלה לדו"ח 

האו"ם. כנס ראשי הרשויות באו"ם, תחת המועצה 

לכלכלה, הוא כנס רשמי, וראש העירייה ייצג את 

ישראל, כנציג הוד השרון, השלטון המקומי ומדינת 

יחיד במימון מלא של המרכז לשלטון מקומי. לצורך 

נסיעתו, תודרך ראש העירייה ע"י משרד החוץ 

וילווה בכנס ע"י השגרירה למוסדות האו"ם. ישתתף 

בפאנלים מקצועיים בנושאי ליבה ובפגישות עפ"י 

הכוונת משרד החוץ והמרכז לשלטון מקומי. הצעת 

שאני אציין פה,  . זה חוזר על עצמו, רקההחלטה

שלאור חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה, 

לפיה, אין במימון בנסיעתו של ראש העירייה 

 , לפורום ראשי הערים, ע"י המרכז השלטון המקומי

משום ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות וסדרי 

מנהל תקין, מאשרת המועצה את נסיעתו של ראש 

כאמור, בדברי העירייה לפורום ראשי הערים, 

ההסבר. כאשר, עלויות הטיסות והשהות יחולו על 

 מרכז השלטון המקומי. 

  -רק תספרו לנו מתי זה עדי ברמוחה:

אבל רגע, את המשכורת, אנחנו משלמים. לכמה  משה חנוכה:
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 זמן אתה נוסע? 

 אנחנו נוסעים איתו.  עדי ברמוחה:

כם רקע תראה, לא בטוח שאני אחזור. אני אתן ל אמיר כוכבי:

, האו"ם 2015קצר, בסדר? בשביל שלא זה. בשנת 

קבע את יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא. זה נקרא 

SDG מדינות לקדם  145. ובעצם, מניע תהליך מול

יעדים, שלמעשה,  17את היעדים האלה. הוא קבע 

התרגום לעברית קצת מטעה, כן? זה לא רק 

ת קיימות, בהיבט שבד"כ מתייחסים פה בארץ לאיכו

', אלא זה ממש מדבר על ביטחון תזונתי,  סביבה וכו

יעדים  17ביטחון מים ומיגור העוני. ובאמת, 

, מעצבים אותם עם 2015שלאורך השנים, מאז 

יעדי משנה, ובודקים ומקדמים אותם בכל המדינות 

שמשתתפות בזה. לאחרונה, המרכז לשלטון מקומי 

הניע תהליך מקביל לתהליכים שכבר קרו בעולם, 

מתוך הבנה של החוזק של השלטון המקומי, וקיבוע 

היעדים הללו. ולכן, התבקשתי לעמוד בראש 

הפורום הזה. ובעצם, המסגרת או ההגדרה של 

המקום שלי כיו"ר הפורום הזה, הוא גם לקדם את 

ההטעמה של היעדים והשיח הזה של האו"ם בתוך 

הרשויות המקומיות במדינת ישראל, וגם להיות 

ת הלמידה של הרשויות, תחת החסות חלק מקבוצו

ואני חייב להגיד שהדבר הזה בעיניי זה של האו"ם. 

גם כבוד גדול שהתבקשתי ונמצאתי מתאים לעמוד 

ולהוביל את התחום הזה בשלטון המקומי בארץ. 

וגם אני חושב שהוא, אני חושב, מקור לגאווה לעיר 

שבאמת מנסה גם בתת המודע. אפילו אם עוד לא 

השתמשנו בשפה הזאת של יעדי העומק יצרנו או 
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פיתוח בר קיימא. בהחלט, זה חלק מהדברים 

שנמצאים בשיח הזה. אתם יודעים שאני לא אוהב 

לטוס לחו"ל. זה קרה רק פעם אחת מאז שנבחרתי. 

אבל הכנס הזה הוא כנס אחרי שנתיים שלמעשה 

לא היו כנסים של האו"ם. מי שמוביל אותו זו 

ו"ם, במטה האו"ם בז'נבה. היחידה הכלכלית של הא

ובאמת, מגוון ראשי הרשויות שנמצאים שם, 

פיגורות בינלאומית מרשימות מאוד. וכחלק 

מהנסיעה, גם כמו שנכתב פה, תדרוך של משרד 

החינוך, בנוגע לאירועים שסביר להניח שיהיו בצד 

 הדברים המקצועיים. 

 לכמה זמן אתה נוסע?  משה חנוכה:

 ימים.  3 אמיר כוכבי:

  -כל הסיפור הזה משה חנוכה:

 ימים?  3כל הסיפור הזה,  יגאל שמעון:

 הייתי בטוח, חודש, חודש וחצי.  משה חנוכה:

 חברים, עד יום רביעי הבא אני פה.  אמיר כוכבי:

 יום רביעי הבא? אתה תהיה פה?  אביבה גוטרמן:

 כן.  אמיר כוכבי:

 יופי.  אביבה גוטרמן:

 פסח אבל. לא, הוא ייסע ב יגאל שמעון:

 לא. שבוע הבא, הכנס הוא שני, שלישי.  אמיר כוכבי:

 אתה יכול להגיד לנו מתי ישיבת המועצה הבאה?  אביבה גוטרמן:

 . 13-אני חושב שב אמיר כוכבי:

  -אני נורא מבקשת אביבה גוטרמן:
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 כי ביום רביעי אי אפשר.  אמיר כוכבי:

 זה, תאריך. אין לי בעיה שדוחים. אבל יחד עם  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו מכוונים, אני אגיד, אנחנו אמיר כוכבי:

  -לא יכול להיות שאני כל שבוע לא עושה אביבה גוטרמן:

בואי, אנחנו חזרנו היום מרחוק למועצה, גם לנו זה  אמיר כוכבי:

לא נוח. הסיפור של התמיכות, ניסינו להכניס אותו 

 החודש. באמת התאמצנו שייכנס מלא. אנחנו קבענו

 לחודש.  13-יעד שנעשה את הישיבה הבאה ב

 יופי.  אביבה גוטרמן:

  -אני מקווה שהעמותות יעמדו בזה. כי אני לא אמיר כוכבי:

 דקה לפני ערב חג?  עדי ברמוחה:

 זה ערב חג, לא?  4-לא, ה אמיר כוכבי:

 . 15-לא, זה ה אביבה גוטרמן:

.  עדי ברמוחה:  זה יומיים לפני

 י אפשר לעשות. לא, א אביבה גוטרמן:

 לא, הגזמתם.  עדי ברמוחה:

 . 13-אין מצב שנגיע לפה ב אביבה גוטרמן:

 אנחנו נבחן את האפשרות.  אמיר כוכבי:

אין בעיה, רק תגידו שנדע. אי אפשר שכל יום רביעי  אביבה גוטרמן:

 אנחנו שבויים. 

ן.  אמיר כוכבי:  מחר. מחר נוציא עדכו

 יופי.  אביבה גוטרמן:

  -זה יומיים לפני ערב חג, זה לא ה:עדי ברמוח

 , אי אפשר. 13 אביבה גוטרמן:
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 13-אני רק רוצה להגיד, שאם לא נקיים את זה ב אתי ברייטברט:

לחודש, אז אנחנו בעצם לא נוכל לקיים ישיבת 

 מועצה בחודש אפריל. 

 זכרתי שיש סיבה.  אמיר כוכבי:

 , נכון? כי יום רביעי אחרי זה, ערב יום השואה רן היילפרן:

יום רביעי אחרי, זה ערב יום השואה. ואחרי זה, יום  אתי ברייטברט:

 הזיכרון לחללי צה"ל. 

 תעשו ישיבה קצרה, לא יודעת מה.  עדי ברמוחה:

אמיר, אני חושב שאתה צריך לשקול קריירה  משה חנוכה:

דיפלומטית, לאור ההצעות האלה שאתה מקבל 

ראשונה מהאו"ם. ואנחנו ניתן לך את הדחיפה ה

באמצעות הצבעתנו בעד הנסיעה. אני לפחות. אגב, 

 זה כבוד באמת גדול, אמיר, ובהצלחה במשימה. 

 נכון, כבוד גדול ובהצלחה.  כנרת א. כהן:

 תיסע בשלום ותחזור בשלום, זה יותר חשוב.  יגאל שמעון:

 בדיוק.  כנרת א. כהן:

 זהו, יאללה, נצביע.  אביבה גוטרמן:

, אז אנחנו בעצם חוזרים להצבעה של אישור טוב אתי ברייטברט:

  -נסיעה

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם, פה אחד?  אתי ברייטברט:

 כן.  אביבה גוטרמן:

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

ם לפיתוח בר "לקידום יעדי האואישור נסיעת ראש העירייה לכנס ראשי רשויות 

 קיימא
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 :הצבעה

  נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי,ישע כהן, : יעל עבוד ברזילי, כנרת אלחד(בעד )פה א 12

 משה חנוכהאלון גלבוע ואביבה גוטרמן, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה,

 בהצבעה  השתתףאמיר כוכבי לא *

 

 :22/71החלטה מס' 

כר ותנאי שירות )ש 4/2017לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  17.2בהתאם להוראות סעיף 

לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות( ולאור חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה לפיה 

אין במימון נסיעתו של ראש העירייה לפורום ראשי הערים ע"י מרכז השלטון המקומי 

משום ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות וסדרי מנהל תקין, מאשרת המועצה את 

הערים כאמור בדברי ההסבר כאשר עלויות  יירייה לפורום ראשנסיעתו של ראש הע

 הטיסות והשהות יחולו על מרכז השלטון המקומי.

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

 ברכת הצלחה.  רינה שבתאי:

 רן יקיר, למה אתה לא מצטרף?  אביבה גוטרמן:

  -אז אני אגיד, שניה, שניה אמיר כוכבי:

 באמת, אני לא צוחקת.  אביבה גוטרמן:

אני אגיד בשיא הרצינות. בגלל שהאירוע הזה,  אמיר כוכבי:

מבחינתי, הוא בחודש האחרון, משהו שקורה, ואני 

רק לומד את ההיקפים הבאמת מטורפים של מה 

יכול לקרות בשלטון המקומי. אז נכון שהמרכז 

ין, מי שמוביל פה א ת לשלטון מקומי לצורך העני

הוועדות הם ראשי רשויות והרבה פעמים נטען שגם 

ההשתתפות בוועדות הם של ראשי רשויות, אבל 

בגלל שאני מזהה את הפוטנציאל הגדול של יכולת 

ון כיו"ר  ההשפעה לקידום הדבר הזה, אני כן מתכו

הפורום, להניע פורומים מקבילים של נבחרי ציבור 

כדי ושל עובדים מקצועיים ברשויות המקומיות, 

באמת לנצל את המשאב האנושי שקיים פה, 

ובהחלט יכול לקדם את הנושאים הללו. אז מי 

 שירצה, מוזמן בשמחה. 
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 040837973הארכת מינויו של חבר המועצה מר נדב דואני ת.ז.  יא.

המים  –נוספת כדירקטור מקרב נבחרי הציבור בתאגיד "מיה  לכהונה 

 שעבר(.השרון בע"מ" )מי הוד השרון ל של הוד 

 

ו  אתי ברייטברט: י אוקי, נעבור לסעיף הבא בסדר היום. הארכת מינו

של חבר המועצה, מר נדב דואני, לכהונה נוספת 

 –כדירקטור מקרב נבחרי הציבור בתאגיד "מיה 

 . ן המים של הוד השרון", לשעבר, מי הוד השרו

א לחוק תאגידי מים  61בהתאם לקבוע בסעיף 

ו וביוב, מתבקשת מועצת העירי י יה לאשר את מינו

של חבר מועצת העירייה, מר נדב דואני, לכהונה 

נוספת. מובהר, כי המינוי כפוף לאישור הוועדה 

ב לחוק  18לבדיקת מינויים, שהוקמה לפי סעיף 

 . 1975החברות הממשלתיות 

 שאלה רק.  אביבה גוטרמן:

 מה?  אתי ברייטברט:

ם אחרי שנים, זה בעצם ג 3רק שאלה. זה  אביבה גוטרמן:

הבחירות. מה קורה במצב שהוא לא נמצא, שהוא 

 לא נבחר? 

 לא הבנתי את השאלה.  אמיר כוכבי:

  -אני שואלת אביבה גוטרמן:

 מצב שהוא לא נבחר לחבר מועצה.  כנרת א. כהן:

  -חוקית, שאם הוא לא נבחר לחבר מועצה אביבה גוטרמן:

ה. אל אל תדאגי, הוא ייבחר, הוא ייבחר, אביב משה חנוכה:

 תדאגי לו. 
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לא, אני שואלת עקרוני. עקרוני. אם חבר מועצה,  אביבה גוטרמן:

שנים, כשהוא לא ייכנס למועצה  3-עכשיו מתמנה ל

  -הבאה. נותנת

 מצב היפותטי, את אומרת.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  מצב שהוא אפשרי

 היפותטי.  רינה שבתאי:

שואלת באמת עקרונית. היפותטי, אפשרי. אני  אביבה גוטרמן:

  -שנים מפה, או 3-אנחנו מאשרים את זה ל

עקרונית, אני חושב שהקדנציה של דירקטורים  אמיר כוכבי:

קבועה בזמן. אני מניח שאם היה נבחר ראש עירייה 

אחר, הוא היה יכול לנסות לעשות תהליכים 

הדירקטורים שאנחנו  3ולהחליף. אבל סה"כ, 

דירקטורים שאנחנו  מעלים פה היום להארכה, זה

  -גם

ן אביבה גוטרמן:   -אתה לא מבי

  -הבנתי שאת אמיר כוכבי:

 אני לא שואלת עליו. אני שואלת באופן כללי.  אביבה גוטרמן:

אבל זה מקרב נבחרי ציבור, אז בטח בחוק יש סייג  נאור שירי:

  -לזה. כי הוא נבחר

 מה הסייג?  אביבה גוטרמן:

  -ני אומר, אני מניחאז אני שניה, א נאור שירי:

  -שאם הוא לא נבחר ציבור יעל עבוד ברזילי:

 אה, כתוב?  אביבה גוטרמן:

אם הוא נבחר מתוקף היותו נבחר ציבור, והוא לא  נאור שירי:

נבחר ציבור, אז בטח החוק התייחס לזה וקצב את 
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 זה. 

 מה, מה החוק אומר?  משה חנוכה:

 תקרא.  נאור שירי:

 ציג אחר. יבחרו נ יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 אתה לא מכיר את החוק?  משה חנוכה:

 לא, אני אמרתי שאני משער.  נאור שירי:

 מה זה משער?  משה חנוכה:

בא לי לומר, תראה מה זה, בא להדליק את  נאור שירי:

ן ולומר, אני משער   -המיקרופו

 אה, אתה משער?  אביבה גוטרמן:

ילדים לעדלאידע.  0003,אתה גם שיערת שיבואו  משה חנוכה:

שיערת. מה שאתה משער, אנחנו אוכלים אותה כל 

 הזמן. 

הלאה. נבדוק את הסוגיה הזאת, אם זה חשוב לך,  אמיר כוכבי:

 אבל אני מניח שהחוק מתייחס לסוגיה. 

זה חשוב לי מאוד. כי אני רוצה לדעת, אם אני  אביבה גוטרמן:

 מצביעה בעד או נגד. 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

אין לי בעיה, עד סוף הקדנציה הזו. אלוהים גדול,  ביבה גוטרמן:א

 מה יהיה בקדנציה הבאה. 

אביבה, אני חושבת שזה מסתיים ברגע שהוא לא  כנרת א. כהן:

  -נבחר

 ברגע שהוא לא נבחר?  אביבה גוטרמן:
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, ואז  כנרת א. כהן: אז אני חושבת שזה אוטומטית מתעדכן

 מביאים מישהו במקום. 

  -אביבה, אביבה, אביבה וחה:עדי ברמ

 לא, אבל זו לא הנחיה רשמית.  אביבה גוטרמן:

תסתכלי על הסעיף הבא, על עובדת העירייה  עדי ברמוחה:

לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עובדי העירייה, 

  -את מבינה? לא, יש כמה

יש נבחרי ציבור ויש עובדי עירייה. כי זה  כנרת א. כהן:

 דירקטורים, נכון. 

אז יש כמה תבחינים. יש תבחין של עובדי עירייה.  עדי ברמוחה:

  -יש תבחין

י.  כנרת א. כהן:  זה לא תבחין, זה מינו

 מינוי, אוקי.  עדי ברמוחה:

אבל מה יקרה אם, נגיד יש שינוי, מה יקרה? לא  משה חנוכה:

 יהיה יו"ר תאגיד המים? 

 טוב, יאללה, הלאה.  אביבה גוטרמן:

  -ז נעלה להצבעהא אתי ברייטברט:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 את האישור של מר נדב דואני. מי בעד? פה אחד?  אתי ברייטברט:

 פה אחד, כן.  יגאל שמעון:

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

לכהונה נוספת  040837973.ז. הארכת מינויו של חבר המועצה מר נדב דואני ת

)מי  המים של הוד השרון בע"מ" –ור בתאגיד "מיה כדירקטור מקרב נבחרי הציב

 הוד השרון לשעבר(.

 :הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 31
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אלון גלבוע אביבה גוטרמן, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 משה חנוכהו

 

 :22/81' החלטה מס

מאשרת מועצת  ,2001-)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א61בהתאם לקבוע בסעיף 

לכהונה  040837973ת.ז. העירייה את מינויו של חבר מועצת העיריה, מר נדב דואני, 

המים של הוד השרון בע"מ" )מי  -כדירקטור מקרב נבחרי הציבור בתאגיד "מיה  נוספת 

 הוד השרון לשעבר(.

)ב( לחוק 18כי המינוי כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף מובהר, 

ולעמידת הדירקטור הנ"ל בתנאי הכשירות, כאמור  1975-החברות ממשלתיות תשל"ה

 .2001-לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 60בסעיף 

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

 

 

ת העירייה עו"ד דנה זלוטין אנדרייב ת.ז. הארכת מינויה של עובד יב.

לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עובדי העירייה  321166571 

 המים של הוד השרון בע"מ" )מי הוד השרון לשעבר(. –"מיה  בתאגיד 

 

הארכת מינויה של עובדת נמשיך לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

העירייה, עו"ד דנה זלוטין אנדרייב לכהונה נוספת 

 –ירקטורית מקרב עובדי העירייה בתאגיד "מיה כד

  -המים של הוד השרון". שוב, בהתאם לסעיף

 פה אחד.  משה חנוכה:

 פה אחד. חבל על הזמן.  יגאל שמעון:

 פה אחד? כולם, פה אחד?  אתי ברייטברט:

יו משה חנוכה:   -כן. סעיף הבא. הארכת מינו

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

 321166571אנדרייב ת.ז. -הארכת מינויה של עובדת העירייה עו"ד דנה זלוטין

המים של הוד  –לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עובדי העירייה בתאגיד "מיה 

 השרון בע"מ" )מי הוד השרון לשעבר(.
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 :הצבעה 

 ן יקיר, : אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, נאור שירי, רבעד )פה אחד( 13

 רינה שבתאי, עדי ברמוחה, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע

 משה חנוכהו

 
 :19/22החלטה מס' 

מאשרת מועצת  ,2001-תאגידי מים וביוב, תשס"א)א( לחוק 61בהתאם לקבוע בסעיף  
 321166571. אנדרייב, ת.ז-עו"ד דנה זלוטיןעובדת העירייה של  ההעירייה את מינוי

 השרוןהמים של הוד  –ה "מי – תאגידבעובדי העירייה כדירקטורית מקרב לכהונה נוספת 
 )מי הוד השרון לשעבר(. בע"מ"

)ב( לחוק 18מובהר, כי המינוי כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 

ות, ולעמידת הדירקטורית הנ"ל בתנאי הכשיר 1975-החברות ממשלתיות תשל"ה

 .2001-לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 60כאמור בסעיף 

 

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

 

רגע, ומה קורה אם היא לא תהיה עובדת עירייה?  נאור שירי:

 מה אתם צוחקים? 

 זה אותו דבר.  אביבה גוטרמן:

 אה, זה אותו דבר?  נאור שירי:

 . כן אביבה גוטרמן:

 את משערת או יודעת?  נאור שירי:

 לא, אני לא יודעת.  אביבה גוטרמן:

 לא, אני לא יודע אם אני יכול להצביע.  נאור שירי:

אני לא יודעת. השאלה שלי, הכוונה גם לגבי זה,  אביבה גוטרמן:

 אני לא יודעת את התשובה. 

ין, שם אתם קופצים.  נאור שירי:  מעני

ו אביבה גוטרמן:  דעת. אני לא י

 לפרט, מה קורה? די נו, מושיק א כנרת א. כהן:

נאור, זה לא אומר שאני לא מצביעה, אבל זכותי  אביבה גוטרמן:

 לשאול, מה הקטע?
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 59832378הארכת מינויו של נציג הציבור מר מושיק אלפרט ת.ז.  יג.

המים של הוד  –טור מקרב הציבור בתאגיד "מיה קנוספת כדיר לכהונה 

 " )מי הוד השרון לשעבר(.בע"מ השרון 

  

הארכת מינויו של נציג הציבור, מר מושיק אלפרט,  אתי ברייטברט:

לכהונה נוספת כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד 

 המים של הוד השרון". מי בעד?  –"מיה 

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 פה אחד.  עדי ברמוחה:

 כולם, פה אחד. הלאה.  אתי ברייטברט:

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

לכהונה נוספת  59832378הארכת מינויו של נציג הציבור מר מושיק אלפרט ת.ז. 

המים של הוד השרון בע"מ" )מי הוד  –כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד "מיה 

 השרון לשעבר(.

 :הצבעה

 רי, רן יקיר, נאור שיישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 31

אלון גלבוע אביבה גוטרמן, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 משה חנוכהו

 

 :22/20החלטה מס' 

מאשרת מועצת  ,2001-, תשס"א)א( לחוק תאגידי מים וביוב61בהתאם לקבוע בסעיף 

לכהונה נוספת  23785983ת.ז. , מושיק אלפרט, מר נציג הציבורהעירייה את מינויו של 

הוד השרון בע"מ" )מי הוד השרון  המים של - "מיהכדירקטור מקרב הציבור בתאגיד 

 לשעבר(.

לחוק )ב( 18מובהר, כי המינוי כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 

ולעמידת הדירקטור הנ"ל בתנאי הכשירות, כאמור  1975-החברות ממשלתיות תשל"ה

 .2001-חוק תאגידי מים וביוב, תשס"אל 60בסעיף 

============================================= 
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בפקודת  162חילופי גברי, לפי סעיף  –שינוי בהרכבי ועדות העירייה  יד.

העיריות, מתבקשת המועצה לאשר את השינויים בוועדות העירייה  

 כדלקמן: 

ה במקום ארנון נדב דואני יו"ר הוועד –. ועדת ספורט )רשות( 1 

 אברמוב.

נאור שירי יו"ר הוועדה במקום ארנון  –. ועדת שמות )רשות( 2 

 אברמוב. 

 

. יש כאן שינוי בהרכבי  אתי ברייטברט: אנחנו עוברים לסעיף יד'

, 162ועדות העירייה, חילופי גברי. לפי סעיף 

  -מתבקשת המועצה

 למה חילופי גברי?  יגאל שמעון:

. יש  לאשר את אתי ברייטברט: השינויים בוועדות העירייה כדלקמן

את ועדת ספורט, שהיא ועדת רשות. נדב דואני, 

יו"ר הוועדה במקום ארנון אברמוב. בוועדת 

השמות, גם ועדת רשות, נאור שירי, יו"ר הוועדה 

 אברמוב. ארנון במקום 

  -למה לא יוסי אלון גלבוע:

 רגע, שאלה.  אביבה גוטרמן:

ו אלון גלבוע:  סי? למה לא י

למה לא יוסי? למה, למה? זה היה אברמוב, למה  אביבה גוטרמן:

 לא יוסי? 

 מה אתם מתערבים?  אמיר כוכבי:

למה, מה אתם מתערבים? יש ניגוד עניינים, מה?  אביבה גוטרמן:

, יש ניגוד, אתה לא רוצה   -יוסי

יוסי רצה להחליף את השם של דרך רמתיים לדרך  משה חנוכה:
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 ו מזה, זה הסיפור. נתניהו, והם נלחצ

.  אמיר כוכבי: ון נתניהו  בן צי

אבל ועדת שמות, גם יש לי מינוי, חשיבה על מישהו  אביבה גוטרמן:

אחר. ועם כל הכבוד, אני חושבת שוועדה לשמות, 

צריך להיות אדם מבוגר, שמכיר את העיר. בנאדם 

שבאמת, אני חושבת, עם כל הכבוד. קצת שיקול. 

 רים. אלון, למה אתה לא? אבל יוסי, זה שני הדב

אני חושב שזה צריך להיות מישהו שמגיע מתנועה  משה חנוכה:

, או יוסי.   שורשית. או מהליכוד, או המערך. או רפי

ן אמיר כוכבי:   -תראו, בעיקרו

אבל אם אברמוב לא היה מתחלף איתו, הוא היה  אביבה גוטרמן:

 ממשיך? 

 מהליכוד. נכון. אין סיבה להפקיע את זה  משה חנוכה:

 אז למה הוא? למה לקחת את זה?  אביבה גוטרמן:

.  משה חנוכה:  נכון

בעיקרון, אני יכול להגיד לכם שוועדת שמות, שהיא  אמיר כוכבי:

ועדה מאוד חשובה בעיקרון בחוק, מוגדר גם שראש 

ישיבה.  perהעירייה יכול להקים אותה אד הוק, 

  -לכן

 זה ככה.  אבל זה לא הוגן לעשות את משה חנוכה:

 כל מה שהיה שכל השנים, הכל אצלך.  יגאל שמעון:

 אבל הוא לא הצביע נגד, מה אתם רוצים?  אמיר כוכבי:

 אבל יוסי, לא דיברת איתו על זה אפילו.  משה חנוכה:

  -יוסי, למה אביבה גוטרמן:

 יוסי לא ידע מזה.  משה חנוכה:
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 בסדר.  אמיר כוכבי:

 חבר קואליציה. משה חנוכה:

 הלאה.  כוכבי: אמיר

 למה נדב? לא, לא, אני שואלת.  אביבה גוטרמן:

יוסי, למה אתה מוותר על ועדת שמות? בוא תסביר  משה חנוכה:

 לנו. 

, יאללה.  אמיר כוכבי:  תגיד, מה אתה מחרטט? יוסי

למה מחרטט? רגע, רגע, רגע, אני רוצה לביא  משה חנוכה:

 הצעה נגדית, סליחה. 

  -ביא הצעה נגדיתאתה לא מ אמיר כוכבי:

  -אני מבקש להביא הצעה נגדית משה חנוכה:

 אין לך שום הצעה נגדית.  אמיר כוכבי:

  -אם יוסי לא רוצה. אני רוצה את משה חנוכה:

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

  -אבל עפ"י חלוקה של קואליציה, אופוזיציה יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

  -זה עם כל הכבוד אתה לא יכול לתת את יגאל שמעון:

  -אנחנו נוותר, או לתת ליוסי משה חנוכה:

 נוותר על ועדות אחרות.  אביבה גוטרמן:

.  משה חנוכה:  בעיניי, צריך להיות יוסי

 אוקי.  אמיר כוכבי:

אז בוא רגע נדבר עם יוסי, זה לא הוגן מה שאתם  משה חנוכה:

 עושים. 

.  אמיר כוכבי:  בסדר גמור. תעלי להצבעה, נו
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 למה אתם לוקחים ממנו את זה?  ה חנוכה:מש

  -אני רוצה להעלות להצבעה. מועצת אתי ברייטברט:

לא, לא. אתם לוקחים, אתם מפרשים את ההוגנות  משה חנוכה:

 שלו כחולשה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

הבנאדם, היו לו ועדות. פתאום, נותנים לו איזו  משה חנוכה:

  -, חדשהמומצאתועדה 

 יד, אתה מוכן להפסיק להתנשא על אנשים? תג אמיר כוכבי:

אתה מתנשא. אתה לוקח את כל הפקידים לסיעה  משה חנוכה:

 שלך. 

 נדב עוד לא בסיעה, אבל אנחנו נשמח שהוא יהיה.  אמיר כוכבי:

אבל נדב, אנחנו יודעים כולנו למה הוא לוקח את  משה חנוכה:

 הוועדה. 

ד. מועצת העירייה חברים, משה, אתה יכול להתנג אתי ברייטברט:

  -מאשרת

  -חבר מועצה חייבת להיות לפחות בוועדה יגאל שמעון:

אני אשמח שאתם תצביעו בעד הקמת הוועדה  אמיר כוכבי:

  -החדשה שאנחנו מקימים

 תנו לו ועדת חובה.  יגאל שמעון:

 תנו לו ועדת חובה.  משה חנוכה:

ות. ועדות רש 2מה זה קשור לוועדת חובה? אלה  אמיר כוכבי:

 ועדות רשות.  2תפסיקו להיות ליצנים, אלה 

 אי אפשר. לא, הוא חייב חובה גם.  יגאל שמעון:

 ועדות רשות.  2אבל אלה  אמיר כוכבי:
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 אבל הוא רוצה חובה גם.  יגאל שמעון:

נכון, למה לא הבאתם את זה? הוא כבר חבר  משה חנוכה:

 מועצה חודשיים. 

ו פשוט צריכים לעשות כי אני אסביר לך, אנחנ אמיר כוכבי:

עכשיו ריענון לכל הוועדות, כדי להבין מי 

  -בקואליציה, מי באופוזיציה, ואיך מחליטים

 אין בעיה, נו, תעשה.  יגאל שמעון:

  -הוועדות האלה, אנחנו רוצים 2אז נעשה. אבל  אמיר כוכבי:

 תעשה ריענון.  יגאל שמעון:

 הלאה.  אמיר כוכבי:

 ע, רגע. רגע, רגע, רג נאור שירי:

עוד שנה וחצי יהיו הרבה ריענונים גם כן ממילא,  יגאל שמעון:

 זה אותו דבר, מה זה משנה? 

, לגופו  כנרת א. כהן: ון רציני אולי תנהלו פעם אחת כולם פה די

  -של עניין

 למה לפגוע בליכוד? אפשר לדעת.  יגאל שמעון:

 תפסיק, מה הקשר לליכוד?  כנרת א. כהן:

  -כי יש שקר בטח, יגאל שמעון:

מה הקשר לליכוד? כל דבר אתה מכניס פוליטיקה,  כנרת א. כהן:

  -די כבר

ברגע שמגיע לליכוד נציגות בוועדת חובה, הוא  יגאל שמעון:

 חייב להיות בוועדת חובה. 

, די כבר.  כנרת א. כהן: , אין לי ייצוג, נו די  תדברו עניינית. ואני

 איפה אתם?  יגאל שמעון:
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 איפה, מה איפה איתם?  כנרת א. כהן:

 את חברת ליכוד, למה את לא מדברת?  יגאל שמעון:

אז אני נמצאת בכל הוועדות. תפסיק כבר לקשקש,  כנרת א. כהן:

, יגאל, תפסיק.   די

 לא, הוא, יש לו זכות.  יגאל שמעון:

.  כנרת א. כהן:  אף אחד לא מדבר על הזכות שלו. די

 לא.  יגאל שמעון:

מאוד אני עומדת לצד הזכות שלו כשצריך, אז יפה  כנרת א. כהן:

 בוא, אל תקשקש. כל דבר פוליטיקה, פוליטיקה די. 

 אז למה הוא לא מקבל אותה?  אלון גלבוע:

ון ענייני.  כנרת א. כהן:  תהיו עניינים. אי אפשר לנהל פעם אחת די

 הכוחניות שלך. הכוחניות פה היא כוחניות מגעילה.  יגאל שמעון:

  -איזו כוחניות? יגאל :כנרת א. כהן

 היא כוחניות מגעילה.  יגאל שמעון:

 אתה מדבר שטויות. יגאל, אתה מדבר שטויות.  כנרת א. כהן:

ון יגאל שמעון: י ו   -אין לכם, שו

 מה הקשר לכוחניות עכשיו?  כנרת א. כהן:

 כוחניות.  יגאל שמעון:

 לא שומעים. מה הקשר לכוחניות?  כנרת א. כהן:

  -ד וחלקח יגאל שמעון:

ון, בלי שכל אחד מגדף כנרת א. כהן:   -אי אפשר לנהל פה די

  -מגיע לחבר מועצה להיות עפ"י החלוקה יגאל שמעון:

 בלי שכל אחד ידבר לגופו של אדם.  כנרת א. כהן:
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 מגיע לו ועדות חובה?  יגאל שמעון:

במקום לראות את הדברים הטובים, כל הזמן את  כנרת א. כהן:

.  הדברים הרעים.  די, די

במקום זה, מה אתם נותנים לו? נותנים לו איזו  יגאל שמעון:

  -ועדה מצ'וקמקת, של איזה משהו

 אבל הוא נמצא פה. הוא יודע לדבר.  כנרת א. כהן:

  -אז אנחנו שואלים אותו, למה הוא אביבה גוטרמן:

 הוא לא יודע, הוא לא קשור.  יגאל שמעון:

 בה הבאה. בוא נדחה את זה לישי משה חנוכה:

.  כנרת א. כהן:  הנה, הוא אומר שאין לו שום בעיה, מה? די

  -חברים, יגאל, שינוי בהרכב אמיר כוכבי:

 לא, לא, אני רוצה סעיף, סעיף. ועדה, ועדה.  משה חנוכה:

 לא, די, די, תעתור.  אמיר כוכבי:

אני לא רוצה להצביע על הכל בעד. לא, אני לא  משה חנוכה:

  -רוצה להצביע על

 תעתור, תצביע מה שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:

 ועדה, ועדה. ועדה, ועדה.  משה חנוכה:

  -קדימה, שינוי בהרכבי ועדות העירייה אמיר כוכבי:

אדוני, היועץ המשפטי, אני מבקש שזה יעלה ועדה,  משה חנוכה:

 ועדה. 

  -אז אני לא יודעת למה לא נתן ליוסי אביבה גוטרמן:

  -ו נעלה להצבעה, מי בעדאנחנ אתי ברייטברט:

 ועדה, ועדה.  משה חנוכה:

 לא, זה מעצבן.  אביבה גוטרמן:
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 אבל תנו לה לדבר.  אמיר כוכבי:

הוועדות. מי בעד מינויו של  2אנחנו מפרידים בין  אתי ברייטברט:

  -נדב דואני כיו"ר הוועדה

זה הזלזול, זה פשוט זלזול. אמיר, זה חלק  אביבה גוטרמן:

  -מהזלזול

 זה בדיוק מה שאתם עושים בכנסת.  גאל שמעון:י

.  אמיר כוכבי:  די

 אל תגיד די.  אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי:  די

 אל תגיד די.  אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי:  די

 אל תנפנף את האנשים כאילו אתה מלך העולם.  אביבה גוטרמן:

 אבל די, את סתם צווחת. את לא יודעת את ההבדל אמיר כוכבי:

  -בין

 אל תגיד לי צווחת.  אביבה גוטרמן:

שנה חברת מועצה. את לא יודעת את  15את  אמיר כוכבי:

 ההבדל בין ועדת רשות לוועדת חובה, די. 

אוי, אני יודעת בדיוק פוליטיקה. מה שאתה עושה,  אביבה גוטרמן:

 זה פוליטיקה. 

  -כולם צריכים להיות בוועדות יגאל שמעון:

,  אמיר כוכבי: . יגאל, אני מבטיח לך שמהוועדות שנפנה די די

  -אותך, יוסי יקבל

 ממש בושה, זה רק פוליטיקה.  אביבה גוטרמן:

 תפנה את מי שאתה רוצה.  יגאל שמעון:
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 יהודי לא מפנה יהודי, יאללה.  אמיר כוכבי:

 בסוף פוליטיקה.  אביבה גוטרמן:

  -מי בעד השינוי בוועדת הספורטהצבעה.  אמיר כוכבי:

 אני בעד.  ר שירי:נאו

  -נדב דואני במקום ארנון אברמוב אמיר כוכבי:

מי בעד? אמיר, מאיר, רינה, יעל, נאור, כנרת,  אתי ברייטברט:

 משה, יוסי. מי נגד? אה, ועדי ברמוחה גם. 

 רגע, יש לך ניגוד עניינים?  אביבה גוטרמן:

 לא, הוא לא, הוא יכול.  נאור שירי:

 ץ המשפטי? מה, אתה היוע משה חנוכה:

 חברים, תנו לי לסיים את ההצבעה.  אתי ברייטברט:

, אין לו.  אביבה גוטרמן:  ואין לו שום ניגוד עניינים. שאלתי לו

 מי נגד?  אתי ברייטברט:

.  אביבה גוטרמן:  אין לו

 מי נגד המינוי? מי נגד המינוי בוועדת הספורט?  אתי ברייטברט:

  -יוסי לא משתתף ב יגאל שמעון:

 מי נגד? מי נמנע? אלון.  ברייטברט:אתי 

 גם אני נמנע.  יגאל שמעון:

 גם אני נמנעת.  אביבה גוטרמן:

 גם יגאל.  אתי ברייטברט:

 גם אביבה, יאללה.  אמיר כוכבי:

 וגם אביבה.  אתי ברייטברט:

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

בפקודת העיריות,  162לפי סעיף  , חילופי גברי –שינוי בהרכבי ועדות העיריה 

 השינויים בוועדות העירייה כדלקמן: מתבקשת המועצה לאשר את 
 נדב דואני יו"ר ועדת ספורט מחליף את ארנון אברמוב- ועדת ספורט )רשות(*

 :הצבעה

  נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי,ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד 9
 ומשה חנוכה יוסי שאבי ,עדי ברמוחה

 יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע  :נמנע 3
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 חיים שאבי לא נכח בהצבעה*
 :21/22החלטה מס' 

 : נדב דואני יו"ר ועדת ספורט עדההוו בהרכב מועצת העירייה מאשרת את השינוי

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

, יו"ר הוועדה במקום ארנון ועדת שמות. נאור  אמיר כוכבי: שירי

  -אברמוב

 אני רוצה להציע את רפי בן מרדכי.  משה חנוכה:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

 מי בעד?  אתי ברייטברט:

 אין צורך ועדת שמות.  יגאל שמעון:

 אני בעד רפי בן מרדכי.  משה חנוכה:

 אמיר, מאיר, רינה, יעל, נאור, עדי, כנרת, יוסי. מי אתי ברייטברט:

 נגד? 

 נאור לא יכול להצביע.  רינה שבתאי:

 משה ואלון ואביבה.  אתי ברייטברט:

  -אני חושבת שצריך לוועדת שמות אביבה גוטרמן:

 את רפי, בנאדם בעל שיעור קומה.  משה חנוכה:

 בנאדם שמכיר את העיר.  אביבה גוטרמן:

.  משה חנוכה:  נכון

? אתה עושה מכיר את הדמויות. למה לא לשים אביבה גוטרמן:

 דברים מקצועיים, אז תלך עד הסוף. 

 למה להתנשא?  אמיר כוכבי:

 רק פוליטיקה.  אביבה גוטרמן:

 הלאה.  אמיר כוכבי:

 אוקי, הצבענו, הלאה.  כנרת א. כהן:
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  -לא הצבענו. סליחה, לא הצבעת כמו שצריך משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  אז תפסיק להפריע. די

 בקשקושים. אתה עוסק  כנרת א. כהן:

 הצבעה.  משה חנוכה:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

אני חוזרת על ההצבעה. מי בעד? אמיר, רן, רינה,  אתי ברייטברט:

 יעל, עדי, כנרת ויוסי. 

 ויגאל.  יגאל שמעון:

  -ויגאל. מי נגד? משה. מי נמנע? אביבה אתי ברייטברט:

 לא, לא, אני נגד.  אלון גלבוע:

 משה ואלון. אז נגד,  אתי ברייטברט:

  -נגד, משה ואלון כנרת א. כהן:

 אני נמנעת.  אביבה גוטרמן:

 אביבה נמנעת.  כנרת א. כהן:

 ואביבה נמנעת.  אתי ברייטברט:

 הלאה.  כנרת א. כהן:

 הלאה.  אתי ברייטברט:

 אפשר לציין שנאור שירי לא השתתף בהצבעה.  עדי ברמוחה:

 צבעה. הלאה. כן. נאור שירי לא השתתף בה אתי ברייטברט:

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

 נאור שירי יו"ר וועדת שמות מחליף את  ארנון אברמוב – *ועדת שמות )רשות(

 :הצבעה

  נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי,ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד 9

 יגאל שמעון, יוסי שאבי עדי ברמוחה,

 משה חנוכהאלון גלבוע ו :נגד 2
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 אביבה גוטרמן נמנע: 1

 בהצבעה נכחחיים שאבי לא לא השתתף בהצבעה ו*נאור שירי 

 

 :22/22החלטה מס' 

 : נאור שירי יו"ר ועדת שמות. ההוועד בהרכב מועצת העירייה מאשרת את השינוי

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

  -דמתבנוגע לשאלתך הקו נאור שירי:

 הרמת את האצבע, לא?  אלון גלבוע:

דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצה, רשות מקומית  נאור שירי:

או עובד שלה, וחדל להיות חבר או עובד, כאמור 

 יחדל לכהן כדירקטור בחברה. 

 יפה מאוד. ההשערה שלך הוכיחה את עצמה.  משה חנוכה:

 יפה.  אביבה גוטרמן:

  -ך ייעוץ משפטיבשביל מה צרי יגאל שמעון:

  -האמת שבאותו רגע נזכרתי שזה היה אמיר כוכבי:

 אני אגב חושב שזה מקצוע מאוד מבוזבז.  נאור שירי:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

  -הלאה, נעבור אתי ברייטברט:

 )מדברים ביחד( 

  -נאור, אני אומרת על עורכי דין, זה אנשים אביבה גוטרמן:

. יש כמה סביב השולח אמיר כוכבי:  ן

 שמוצאים בעיות לפתרונות.  אביבה גוטרמן:

  -אני מבקש, חברים יגאל שמעון:

, יאללה.  כנרת א. כהן:  תתקדמו

אני חייב הערה, תראו, תראו, תשימו לב מה אתם  יגאל שמעון:

עושים. אתה משנים את הוועדות, את יושבי ראש 
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הוועדות, אבל אתם לא דואגים לשבץ את יוסי כחבר 

 ועדה. 

  -זה יובא בישיבה הבאה כוכבי:אמיר 

אבל למה לא עכשיו? תכניסו אותי עכשיו לוועדת  יגאל שמעון:

  -שמות

  -כי רצינו להבין מה אנחנו עושים איתך אמיר כוכבי:

  -תכניסו אותו לוועדות יגאל שמעון:

כי רצינו להבין מה אנחנו עושים איתך. יגאל הוא  אמיר כוכבי:

. ייתכן ותו קם ועדת רשות על שם נושא בפני עצמו

יגאל שמעון, שתתכנס ותדון באילו ועדות הוא מייצג 

קואליציה, ובאילו הוא מייצג אופוזיציה. ויד ימין ויד 

 שמאל, ואז יבוא הכל על מקומו בשלום. 

אדוני ראש העיר, אני כרגע הצבעתי עם  יגאל שמעון:

הקואליציה, לידיעתך. אל תשים מילים בפי, ואל 

  -ד הקואליציה. אני רק מתקןתחשוב שאני נג

 אתה נגד הבעד לפעמים, ואתה בעד הנגד.  אמיר כוכבי:

את מה שאתם עושים, אני מתווה לכם את הדרך  יגאל שמעון:

הנכונה. כמו להצטייר שאתם אלה חתמתם על 

  -2050תכנית המתאר 

  -אתה מגדלור של אמיר כוכבי:

  -וואו, אמרתי, לא, מה זה יגאל שמעון:

 אתה מגדלור של מצפון ומוסר.  וכבי:אמיר כ

 אותה תכנית שהתנגדתם.  יגאל שמעון:

 הלאה.  אמיר כוכבי:

והכי יפה זה שעשו שיתוף. אין תכנית מתאר  אביבה גוטרמן:
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  -שעוברת ללא שיתוף

אה, שיתוף? עם מי היה לכם שיתוף, עם עצמכם?  יגאל שמעון:

  -ישבתם אחד עם השני? שיתפתם

 א, היה שיתוף. יש שיתוף. ל אביבה גוטרמן:

  -בואו, נדרשת פה רגע, חבר'ה אמיר כוכבי:

  -אין תכנית מתאר שעוברת ללא שיתוף אביבה גוטרמן:

 אביבה.  אמיר כוכבי:

 אבל זו תכנית מאושרת.  יגאל שמעון:

 ברור.  אביבה גוטרמן:

אביבה, נדרשת פה רגע הקשבה, כי לפי דעתי   אמיר כוכבי:

 ות את הזה. אנחנו צריכים לשנ

 מה?  אביבה גוטרמן:

 

 בקשה להקמת הוועדה להתחדשות מרקמית )רשות( טו. 

יוסי שאבי ישמש  –בקשה למינוי יו"ר הוועדה להתחדשות מרקמית )רשות( ו

 כיו"ר הוועדה. 

 

אנחנו צריכים קודם להקים את הוועדה, ואז למנות  אמיר כוכבי:

 את יוסי ליו"ר. 

 . אוקי, בסדר אביבה גוטרמן:

  -אז גם את זה דוחים, את משה חנוכה:

  -ואז אנחנו נקבל מי שרוצה להירשם לוועדה הזאת אמיר כוכבי:

 אני אשמח לקבל הסבר מה הוועדה הולכת לעשות.  משה חנוכה:

אני אסביר בהחלט. מאחר ואנחנו נמצאים  אמיר כוכבי:
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בתהליכים מתקדמים בעירייה בנוגע, חלק 

רים את זה. בנוגע מהחברות והחברים כאן מכי

לשיפור התנאים במרחב הציבורי, בשכונות 

הוותיקות. למשל, אל מול חברת חשמל, בניסיון 

ון לפנות מדרכות, ואז  להטמין רשתות חשמל, בניסי

לשפץ אותן, במקומות שבהם הבנייה הוותיקה, או 

התשתיות הציבורית פלשו לתוך המדרכות 

 ומפריעות, בעצם אנחנו מדברים על להשקיע

משאבים. משה, אני לא מבין את החיוך הזה. אנחנו 

מדברים על להשקיע משאבים בשיפוץ השכונות 

הוותיקות. כשמאחר שהעבודה הזאת נעשות ע"י 

הצוות המקצועי, חשבנו שיהיה נכון שתהיה ועדה 

ציבורית שתוביל את סדרי העדיפויות, תקבע את 

הקריטריונים, ותראה ותשקול את לוחות הזמנים 

שים לכל שכונה ושכונה, לאור הקשיים הנדר

שאנחנו מזהים. אני יכול להגיד, שבמסגרת 

העבודות, אנחנו בשיח מאוד מתקדם עם חברת 

רים. וחשמל, שמוכנה להקצות לנושא הזה פרויקט

הם כרגע הגורם הבעייתי, או הכי מאתגר לרתום 

  -אותו לדבר כזה. כי מבחינתם

שמול השכונות אז תקרא לזה, הוועדה לח משה חנוכה:

 הוותיקות. 

 לא, זה לא. קודם כל, זה פרויקט עצום.  אמיר כוכבי:

 איך קראת?  עדי ברמוחה:

 הוועדה לחשמול.  משה חנוכה:

ין. הטמנת רשתות חשמל, אני יכול  אמיר כוכבי: זה מיתוג מעני

להגיד, זה הדבר הכי משמעותי שיש. ותחשוב, 

אותה, שאם אנחנו עכשיו לוקחים שכונה ומשפצים 
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ואז, בעוד שנתיים תבוא חברת חשמל ותחליט שאז 

היא מטמינה רשת חשמל, זה אומר שאחרי 

שנעשתה כל העבודה מכספי ציבור, עכשיו צריך 

לעשות אותה עוד פעם. ולכן, אנחנו חשבנו שזה 

יהיה נכון שתהיה ועדה ציבורית שתבחן גם את 

העבודה, וגם את הקריטריונים, וגם את המשמעויות 

 ה. האל

 אז הוא היו"ר?  אביבה גוטרמן:

  -ותוביל את סדר היום של חידוש המתחמים האלה אמיר כוכבי:

וצריך להיות חברים. ואח"כ הוא היו"ר? הוא היו"ר?  אביבה גוטרמן:

 -תתבעו את החברים

 )מדברים ביחד( 

כשהוא אומר שהוא רוצה שם חילופי קרקעות, אז  יגאל שמעון:

 לא תכנון ובנייה. 

  -אגב, גני צבי זה התחשבנות פנימית חנוכה: משה

  -לא, לא, לא, זה לא קשור ל יגאל שמעון:

לא, יש סיכום משפטי בלי קשר. מוצע להקים את  אמיר כוכבי:

הוועדה להתחדשות מרקמית, שתעסוק בנושאים 

 שתיארתי להלן. מי בעד? 

 אני רוצה להיות חברה.  אביבה גוטרמן:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 אם זה שיקום שכונות, אני רוצה להיות.  יבה גוטרמן:אב

וכן למנות את יו"ר הוועדה, חבר המועצה, יוסי  אמיר כוכבי:

שאבי, כיו"ר. לפני שנצביע על זה, אם מישהו כאן 

 רוצה להצטרף לוועדה, זה הזמן. 
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 אני רוצה להיות בוועדה.  אביבה גוטרמן:

  -אז רן יקיר, אביבה גוטרמן אמיר כוכבי:

ן.  יגאל שמעון:  יגאל שמעו

 משה חנוכה.  אמיר כוכבי:

ן.  יגאל שמעון: ן. יגאל שמעו  יגאל שמעו

 אבל אני מבקש שתהיו בישיבות.  אמיר כוכבי:

אל תפחד ממנו. אל תפחד מיגאל שמעון. אתה  יגאל שמעון:

 פוחד, אה? 

 לא, אני מבקש שתגיעו לישיבות.  אמיר כוכבי:

 ר שנבוא. אתה פוחד. ברו יגאל שמעון:

חברת המועצה, רינה שבתאי. כמה אנחנו, זה  אמיר כוכבי:

  -מספר

 למרות שהתנגדת.  נאור שירי:

 ועדי ברמוחה.  משה חנוכה:

 לא, די. אני כבר בוועדות מספיק.  עדי ברמוחה:

.  אביבה גוטרמן: , יש לה על הראש יותר מדי  תעזבו

 יש לי מספיק ועדות, תודה רבה.  עדי ברמוחה:

  -הלאה, מי בעד כוכבי: אמיר

 בעצם אני לא יכול, אני לא יכול, סליחה.  משה חנוכה:

 אתה לא יכול?  אמיר כוכבי:

  -כי אני דיווחתי לעבודה אילו ועדות אני משה חנוכה:

אתה לא רוצה לפתח את הזה עוד פעם. אז משה,  אמיר כוכבי:

 אוקי, אז חמישה. כן, מי בעד? 

, אני רוצה לשאול אבל מול מי אבל כחבר ועדה יגאל שמעון:
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 אנחנו, מול מי היו"ר עובד? 

  -כמו כל ועדה אמיר כוכבי:

 מי הרכז?  יגאל שמעון:

כל כמו כל ועדה, יוקצה לה רכז, וינהל את הוועדה.  אמיר כוכבי:

 הלאה. 

 כן?  אתי ברייטברט:

 כן. נצביע, פה אחד, נכון?  אמיר כוכבי:

, כן.  אביבה גוטרמן:  הצבענו

 אנחנו בעד.  ל שמעון:יגא

חברים, אני מזכיר שהסעיפים הבאים נוגעים  אמיר כוכבי:

  -בשמות של עובדים, אז אם יש שאלות

אין שאלות, אפשר להצביע. אין שום בעיה. אני  יגאל שמעון:

 עברתי עליהם, ואין שום בעיה. 

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

  )רשות(דשות מרקמית הוועדה להתח להקמתבקשה 

 :הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 12

 משה חנוכהאלון גלבוע ואביבה גוטרמן, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 בהצבעה נכח*חיים שאבי לא 

 

 :22/23החלטה מס' 

 את הקמת הוועדה להתחדשות מרקמית )ועדת רשות(.מועצת העירייה מאשרת 

 

יוסי שאבי ישמש   -)רשות(בקשה לאישור מינוי יו"ר הוועדה להתחדשות מרקמית *

 .והרכב הוועדה שנבחרה במעמד הישיבה כיו"ר הוועדה

 

 הרכב הוועדה להתחדשות מרקמית       

 תפקיד שם

 יו"ר הוועדה יוסי שאבי

 חברה בוועדה רינה שבתאי
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 חברה בוועדה אביבה גוטרמן

 חבר בוועדה רן יקיר

 חבר בוועדה יגאל שמעון

 

 הצבעה:

 נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 11

 משה חנוכהאלון גלבוע ואביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 בעה וחיים שאבי לא נכח בהצבעהיוסי שאבי לא השתתף בהצ*

 

 :22/24החלטה מס' 

ואת  מועצת העירייה מאשרת את מינוי של יוסי שאבי כיו"ר הוועדה להתחדשות מרקמית

 .הרכב הוועדה 

 

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

סעיף )בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים  טז.

 (.קובי תבורק.ת. )-ל – (לפקודת העיריות )נוסח חדש )א()ב(  180

 

סעיף )בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים  יז.

 (.זאב דב מושכלז.ד.מ. )-ל – ()א()ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש  180

 

יש כאן בקשה להיתר עבודת חוץ. יש כאן בעצם  אתי ברייטברט:

ן. יש כאן בקשה להיתר שתיים. אני אקרא את שתיה

עבודת חוץ, על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים 

עובדים.  2לפקודת העיריות, נוסח חדש. יש פה 

 ק.ת, מופיע אצלכם השם המלא. 

 כן.  עדי ברמוחה:

. והבקשה 29.3.2023-כאשר, התוקף יהיה עד ה אתי ברייטברט:

הבאה זה של ז.ד.מ. השם המלא מופיע אצלכם. מי 

 ת? בעד הבקשו

 פה אחד.  יגאל שמעון:
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 כולם, פה אחד, אוקי.  אתי ברייטברט:

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

)א(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף 

 (קובי תבורק.ת. ) -)ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל

 :הצבעה

נאור שירי, רן יקיר, ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אל, אמיר כוכבי: בעד )פה אחד( 12

 משה חנוכהאלון גלבוע ואביבה גוטרמן, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 בהצבעה נכח*חיים שאבי לא 

 

 :22/25החלטה מס' 

לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל  הבקשה של ק.ת.מועצת העירייה מאשרת את 

  ס. פר

  29.3.2023אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 

 

)א(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף 

  (זאב דב מושכל) ז.ד.מ. -)ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל

 :הצבעה

ר, נאור שירי, רן יקיישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי, : בעד )פה אחד( 12

 משה חנוכהאלון גלבוע ואביבה גוטרמן, יגאל שמעון, יוסי שאבי,  עדי ברמוחה, רינה שבתאי,

 בהצבעה נכח*חיים שאבי לא 

 

 :22/26החלטה מס' 

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל ז.ד.מ.הבקשה של מועצת העירייה מאשרת את 

  ס. פר

  3.202329.אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 

============================================= 
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 הצעות לסדר: יח.

 .1.2.2022הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום  .  1 

 הנושא: אגרת שילוט.   

 

 נעבור להצעות לסדר.  אתי ברייטברט:

ין. מי עכשיו?  יגאל שמעון:  מצו

 ההצעה לסדר הראשונה של חבר המועצה, יגאל אתי ברייטברט:

. הנושא: אגרת שילוט. 1.2.2022-שמעון, מיום ה

 , כיום, מחייבת העירייה באגרת שילוט בחיוב שנתי

גם אם השלט הוצב ימים ספורים בלבד. ההצעה 

עושה בצדק ומאפשרת חיוב עפ"י החלק היחסי 

בשנת החיוב, עפ"י הימים שהוצב השלט בפועל. 

הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת תיקון לחוק 

ין חיוב יחסי ולא שנתי. עזר שי  לוט בעני

 לא הבנתי.  עדי ברמוחה:

ר  יגאל שמעון: להסביר, או שאמיר, אתה רוצה להגיד שאתה מסי

  -את ההצעה? הבנת? תראו, חוק עזר לשילוט

אני רק אגיד שאנחנו נסיר את זה מסדר היום, ולו  אמיר כוכבי:

רק בגלל ההיבט הטכני, שאי אפשר לאשר ככה 

 עזר. תיקון לחוק 

  -לא משנה, אבל אני חושב שהדברים יגאל שמעון:

  -צריך לעשות, לא, אבל אני מסביר אמיר כוכבי:

  -לא, אני חושב שאתה לא צריך יגאל שמעון:

  -אני מסביר, אנחנו אמיר כוכבי:

.  יגאל שמעון:  להסיר לא, אבל לפחות תגיד, בסדר, אנחנו נתקן
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 אתה תדבר ואז אני.  אמיר כוכבי:

ך  ל שמעון:יגא אוקי. תראו, חוק עזר לשילוט הוא ישן כבר. צרי

  -לתקן

 זה חוק עזר עירוני.  עדי ברמוחה:

לפחות בכמה וכמה סעיפים. אחד הסעיפים שהם  יגאל שמעון:

הכי מוזרים, זה כשמחייבים שלט, כשמתקינים את 

השלט, מגיע הפקח של העירייה, מצלם את השלט. 

ר. ואז אתה מגיש ונניח שלמחרת, השלט הזה הוס

בקשה, ואתה מודיע, לא, השלט הוסר. אבל 

אומרים, אבל כן, בזמן הצילום, הוא היה קיים, 

השלט הזה, אז אתה צריך לשלם את השנתי. שנה. 

לא חודש או יום שהוא היה מוצב, אלא אתה חייב 

  -לשלם שנה

 זו אגרת שילוט.  עדי ברמוחה:

ר, חברים, יאללה, בואו כאגרת שילוט. אני בא ואומ יגאל שמעון:

ין, חברים טובים,  נתקדם. יש פה ראש עיר מצו

אנחנו פה דואגים לציבור, עושים תיקונים, מתקנים 

  -את כל מה שהיה. בואו ביחד נקבל החלטה

  -תבוא לוועדת מכרזים נאור שירי:

 שהחיוב יהיה על הזמן שהשלט מוצב.  יגאל שמעון:

 וזה לא מצולם.  עדי ברמוחה:

 אין שום צורך בכלל לחייב שנה שלמה.  שמעון:יגאל 

איך עושים את זה? איך המנגנון? פיזית, פרקטית.  נאור שירי:

 כאילו, איך אתה מודד את הזמן? 

 מי יבקר את זה?  רינה שבתאי:

  -באותו רגע שמגיע התושב שמודיע יגאל שמעון:
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 אז נאמין לו.  עדי ברמוחה:

אותו רגע שיוצא פקח, זהו, סליחה, השלט הוסר. ב יגאל שמעון:

  -הסתיים. רואה שאין שלט

 אבל יש סקרים פעמיים בשנה, יגאל.  אלון גלבוע:

אבל ל משנה, אבל אתה מקבל, ואתה אומר, אתה  יגאל שמעון:

מקבל, אתה וראה שאתה מחויב, אתה מודיע 

למחלקה שהשלט, אין לי שלט, זה לא נכון. באותו 

 רגע, אתה מבטל אותו. 

 אבל לא הבנתי, איפה זה עובד נגיד במקום אחר?  רי:נאור שי

יש פעמיים סקרים. זה מחויב בסוף שנה או תחילת  עדי ברמוחה:

 שנה? 

שניה, אבל איפה אתה, איפה זה עובד כאילו  נאור שירי:

 חודשי? 

 זה לא עובד חודשי.  אביבה גוטרמן:

.  יגאל שמעון:  שנתי פה. פה זה שנתי

 בד שנתי. לא, זה עו עדי ברמוחה:

 לא עובד בשום מקום.  אביבה גוטרמן:

 לכן אני שואל את מציע ההצעה לסדר.  נאור שירי:

אתה חי לפי ההצעות של אחרים או על הצעות  יגאל שמעון:

  -שלך? חוק עזר

אני שואל. אני לא מאמין שיש הרבה דברים שאנחנו  נאור שירי:

 ממציאים. 

ה עושים את השינוי. לא, יש, יש, יש. בשביל ז יגאל שמעון:

אנחנו באים פה למען הציבור. מה שהיה, היה. 

  -אתם
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שואל אותך איפה זה עובד, למה אתה ישר הולך  נאור שירי:

  -למקום

אתה יודע, יש הרבה דברים שבחוקי עזר, יש הרבה  יגאל שמעון:

שינויים ברשויות אחרות. אז מה, אתה תלך עכשיו 

ו רוצים לתקן לתקן את כל מה שיש שם? לא. אנחנ

  -פה. להביא צדק

 יגאל, מחייבים בסוף שנה או בתחילת שנה?  עדי ברמוחה:

יגאל, אתה יודע איך אתה יכול לייעל את ההצעה  אלון גלבוע:

 הזו? 

 תענה לי רגע.  עדי ברמוחה:

  -סקרים בשנה. בפברואר ובאוקטובר 2משום שיש  אלון גלבוע:

 אני שאלתי.  שאלתי שאלה. הוא התפרץ, עדי ברמוחה:

אז אם אוקטובר למשל יצולם שלט, אז הוא יחויב  אלון גלבוע:

רק חצי שנה ולא את כל השנה. ואז לא תצטרך 

  -להפעיל ולשלם

 הוא שמע את השאלה.  עדי ברמוחה:

 התשובה היא כזו, התשובה היא כזו.  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

  -וםבאותו רגע שאת מקבלת שובר תשל יגאל שמעון:

 מתי, בסוף שנה או בתחילת שנה?  עדי ברמוחה:

  -אני לא יודע מתי, מתי ש יגאל שמעון:

  -אבל יש פעמיים עדי ברמוחה:

אבל לא משנה. רק אני אומר, באותו רגע שאת  יגאל שמעון:

מקבלת שובר תשלום, ואת רואה שאת השלט 

שבשובר, בעצם, כבר הסרתי אותו לפני חודש, 
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וא לא קיים. עכשיו, על השובר חודשיים, אוקי? ה

אז אני בא ומציע את ההצעה, ואני הוא לשנה. 

אומר שצריך לתקן את חוק העזר. וחוק העזר שבא 

  -ואומר

 אתה לא מסביר.  נאור שירי:

.  יגאל שמעון: שהחיוב הוא שנתי, צריך להיות חיוב תקופתי

 בדיוק עפ"י התקופה של השלט. 

 חודשים?  12של  נאור שירי:

לא. תקופתי. זאת אומרת, אם השלט חודש, אתה  ל שמעון:יגא

 תחייב אותו חודש. 

 מי עוקב אחרי זה?  רינה שבתאי:

בשביל זה יש מחלקה. מה זה, מי עוקב? אנחנו  יגאל שמעון:

  -צריכים לקבוע את הקריטריונים

 יגאל, אלפי שלטים בעיר.  אמיר כוכבי:

 נו.  יגאל שמעון:

  -אין כח אדם אמיר כוכבי:

אבל אם אני, אבל אמיר, אם אני בא, כשקיבלתי את  יגאל שמעון:

השובר, ואני אומר לך עכשיו, אתה במחלקה, הנה, 

שבועות. למה  3השלט הזה, הסרתי אותו לפני 

 חייבת אותי? או לפני חודש, אוקי? 

 נו.  אמיר כוכבי:

עכשיו, למה אתה צריך לחייב אותו? אתה אומר,  יגאל שמעון:

אחייב אותך כל השנה. נכון שבאתי אליך לא, אני 

 בפברואר או במרץ. 

 יש עירייה שעובדת ככה?  יעל עבוד ברזילי:
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 לא.  עדי ברמוחה:

 זה מה שנאור שאל.  רינה שבתאי:

בהוד השרון. מה הבעיה, אני לא מבין. למה אני  יגאל שמעון:

 צריך להתייחס למה שאחרים עושים. 

  -ורלא צריך, לא קש אביבה גוטרמן:

ין.  יעל עבוד ברזילי:  אני שואלת כדי לדעת, זה מעני

  -שינוי לחוק עזר אביבה גוטרמן:

  -זה נכון לתת התייחסות למקומות אחרים נאור שירי:

  -אבל שניה, אני אתן לך דוגמה יגאל שמעון:

כשאתה בא לשנות משהו, אני יודע שאתה לא באת  נאור שירי:

  -הרבה לשנות, אנחנו

  -אבל אתה יכול לשנות חוק עזר רמן:אביבה גוט

  -כשאתה בא לשנות משהו, אתה רוצה נאור שירי:

 כואב לכם הלב שאני משנה, אה?  יגאל שמעון:

 חס וחלילה.  נאור שירי:

 כואב לכם הלב.  יגאל שמעון:

כשאתה בא לשנות משהו, בטח שעובד ככה  נאור שירי:

  -בתקופת הזה

  -אני אתן לך דוגמה יגאל שמעון:

שניה, אתה צריך איזו נקודת ייחוס, שתבוא ותגיד,  נאור שירי:

אוקי, זה עובד ככה, זה עובד ככה שם. זה הקשיים, 

  -3, 2, 1בואו נשפר את זה. 

  -אני אתן לך דוגמה יגאל שמעון:

 איך זה עובד ברעננה?  אלון גלבוע:
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.  נאור שירי: ין  די עם רעננה שלך, י'בכי

 דוגמה, שניה.  אני אתן לך יגאל שמעון:

  -חוץ מזה, אתה מוזמן לעבור לרעננה נאור שירי:

  -אני אתן לך דוגמה יגאל שמעון:

 כי אתה אוכל את הראש על רעננה.  נאור שירי:

 -בנושא של מוני מים בחיוב של יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

לא דואג למקורבים, דואג לתושבים. להבדיל ממך,  אלון גלבוע:

 להבדיל ממך. 

נו, דיברתם על רעננה בקמפיין שלך. טוב, בקיצור,  נאור שירי:

 הבנת למה אנחנו שואלים כאילו נקודת ייחוס? 

אני אענה לך, אני אענה לך. אני אתן לך דוגמה.  יגאל שמעון:

אתה אומר, איפה זה קיים ברשויות אחרות. אני 

 אתן לך דוגמה. 

.  אמיר כוכבי:  אולי אני אענה לו

 לא, אני אתן לך דוגמה.  יגאל שמעון:

 אולי אני אסביר.  אמיר כוכבי:

אלא אם כן אתה אומר שיש לך תשובה חיובית. אם  יגאל שמעון:

 יש לך תשובה חיובית, אני שותק. 

.  אמיר כוכבי:  אני תמיד חיובי

  -אני אפתיע אותך, יש במשהו במה שהוא אומר עדי ברמוחה:

 אני לא אמרתי שלא.  אמיר כוכבי:

במיוחד, כשזה יוצא החיוב בתחילת שנה, אז יש  רמוחה:עדי ב

 בזה משהו. אני לא בניגוד עניינים. 
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 רגע, רגע.  אביבה גוטרמן:

  -מהסיבה שאי אפשר לתקן ככה חוק עזר אמיר כוכבי:

 ברור שאי אפשר ככה.  עדי ברמוחה:

, וגם  אמיר כוכבי: חוק עזר זו עבודה של מחלקה משפטית וכו'

ון ולא הבנה של מה התקציבים ולא אין פה לא מנגנ

זה. אני אגיד ככה, אגף שפ"ע בוחן עכשיו את חוק 

עזר בנוגע לשילוט, בלי קשר לסעיף הזה. אנחנו 

נבקש שהם יעשו השוואה גם לדרכים שבהם 

עובדות רשויות אחרות בהיבט של הסעיף הזה. גם 

יבחנו את אופציות ההפעלה. אני לא בטוח שאפשר 

. ואני גם לא בטוח להסתמך על מנגנו ן דיווח עצמי

שאנחנו רוצים כלכלית וציבורית, להגדיל עוד יותר 

, יש סקרים  את מנגנון הפיקוח, כמו שאמר אלון

פעמיים בשנה. אני לא בטוח שאנחנו רוצים לעשות 

פעמים בשנה, או משהו כזה. אבל אנחנו  4את זה 

  -נבקש

 לא, לא צריך לעשות.  אביב כוכבי:

 לא דיברתי על זה. לא דיברתי על זה.  יגאל שמעון:

 אפשר חיוב חצי שנתי, אמיר.  אלון גלבוע:

 מה?  אמיר כוכבי:

  -אפשר חיוב חצי שנתי. אם היה סקר של אוקטובר אלון גלבוע:

בסדר, אנחנו נבקש מהם לבדוק את הדבר הזה. גם  אמיר כוכבי:

  -אני מרגיש שלא חייבים

גע, חבר'ה. בדיוק, מה שאני אמיר, רגע, רגע, ר אביבה גוטרמן:

  -רוצה, רגע

  -בסדר, אבל כמה אנשים מודיעים? בוא אמיר כוכבי:
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לא, לא, לא, תקשיבו, אנחנו נתקלנו. זה לא בא  אביבה גוטרמן:

  -משום מקום. נתקלנו

לא, הם אולי מודיעים כשהם מסירים, אבל הם לא  אמיר כוכבי:

 מודיעים כשהם שמים. 

א, לא, לא, לא, זה לא נכון. יש פה עסקים. לא, ל אביבה גוטרמן:

חבר'ה, יש עסקים, אני נתקלתי בזה שנסגרו אחרי 

 חצי שנה. 

  -לא, כל מי ש אמיר כוכבי:

 . הם מודיעים, סגרנו. הם באים, מודיעים אביבה גוטרמן:

.  יגאל שמעון:  גם אתה סוגר את העסק, החיוב הוא שנתי

 וק את זה. בסדר, אז צריך לבד יעל עבוד ברזילי:

באים, הפקח בא, מצלם אד הוק. זה לא כיום. אבל  אביבה גוטרמן:

 יש. 

מאחר וראיתי את הסעיף הזה, והיה לי ברור שבכל  אמיר כוכבי:

מקרה אי אפשר לאשר אותו ככה, כי לא ככה 

  -מאשרים תיקון לחוק עזר

.  אביבה גוטרמן:  לא, אז צריך לתקן

  -ה ייבדקאז ביקשנו שהנושא הז אמיר כוכבי:

 ייבדק?  אביבה גוטרמן:

 הסעיף הזה ספציפית.  אמיר כוכבי:

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

, ומעביר את  יגאל שמעון: אז ראש העיר מקבל את ההצעה שלי

 זה לבדיקה. 

אנחנו בהחלט ממליצים לאגף שפ"ע לבחון את  אמיר כוכבי:

  -הסעיף הזה, ולעדכן אותנו עד כמה
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 בלו את ההצעה שלך. אז יגאל, קי משה חנוכה:

 אני שמח שקיבלת את ההצעה שלה.  יגאל שמעון:

 למה רק הצעות של הקואליציה מקבלים?  משה חנוכה:

 הלאה.  אמיר כוכבי:

 זה מה שנקרא, קואליציה מקיר לקיר.  יגאל שמעון:

 פלואידית.  אמיר כוכבי:

 מקיר לקיר.  יגאל שמעון:

מסדר היום. יגאל  כן. אנחנו מסירים את ההצעה אמיר כוכבי:

  -מסיר את ההצעה מסדר היום, והנושא הועבר

אז רגע, שניה, אז אני אגיד מה שאני, סליחה.  יגאל שמעון:

קיבלתי את הצעתו של ראש העיר, והצהרתו 

ון ולתי קון לפרוטוקול, שהנושא הזה עובר לדי

  -ובדיקה

 בוועדה של יוסי.  נאור שירי:

  -לא, בוועדה של יגאל שמעון:

.  ור שירי:נא  של יוסי

 באגף שפ"ע.  אביבה גוטרמן:

 ועדה של יוסי מתיתיהו.  יגאל שמעון:

 באגף שפ"ע.  אביבה גוטרמן:

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

 *ההצעה הוסרה ע"י מגיש הבקשה לאחר שקיבל הסבר של ראש העיר. 

 שפ"ע.הנושא יועבר לבדיקה מול אגף 

  לא נערכה הצבעה

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

,  יגאל שמעון: באגף שפ"ע. דרך אגב, המשרדים שלהם שם, וואו



 עיריית הוד השרון
 02230.3.2מיום  3/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 

 149 

 

 . , וואו, וואו  וואו, וואו

  -הייטק, הייטק משה חנוכה:

 הגיע הזמן.  נאור שירי:

ן  יגאל שמעון: תקשיב, רק תעשו תחתית למטה, כי אין חניות. אי

דים. אני רואה אותם חניות. אז הם באים, העוב

  -הולכים, חונים בהר הזבל, והולכים ברגל דרך הזה

  -אנחנו עומדים כעת לפני אמיר כוכבי:

 8דקות,  7וכשהוא צריך לצאת לסיור, הוא הולך  יגאל שמעון:

  -דקות חוזר 19דקות, 

אנחנו עומדים כעת לפני פרסום 'קול קורא' לרכש  אמיר כוכבי:

ור במחיר מסובסד לעובדות אופניים מסיבי, כדי למכ

ועובדי אזור התעסוקה נווה נאמן, כדי שיגיעו 

 באופניים. 

בשנה. טוב, אז אני לפרוטוקול ₪  700,000משה,  יגאל שמעון:

אבל אמרתי, שאני מקבל את דבריו של ראש 

  -העירייה, שהוא מעביר את זה לבדיקה

  -הוא גם הבטיח להעביר את הצהרונים משה חנוכה:

.  כבי:אמיר כו אני אוהב שהאופוזיציה מקבלת את ההצעות שלי

 כן. 

 הלאה.  אתי ברייטברט:

  -הוא גם הבטיח לאביבה להעביר את הצהרונים משה חנוכה:

  -בואו נעבור לסעיף הבא. הצעה לסדר אתי ברייטברט:

 עם מי דיברת?  יגאל שמעון:

 עם משה.  אמיר כוכבי:

 אה, עם משה.  יגאל שמעון:
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 הלאה.  אמיר כוכבי:

 הבטיח, אבל לא הבטיח לקיים.  אביבה גוטרמן:

 אביבה. הלאה.  אמיר כוכבי:

 

הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ואלון גלבוע  .2 

 .8.2.2022   מיום 

 שח.  40,000,000הנושא: פירעון הלוואה בסך   

 

. הנושא: 8.2-אביבה גוטרמן ואלון גלבוע, מיום ה אתי ברייטברט:

בישיבת ₪.  40,000,000ון הלוואה בסך פירע

ין  -, שהתקיימה ביום ה11-21המועצה מן המני

, מועצת העיר אישרה את עדכון 28.7.2021

מקורות המימון בתב"רים במימון הלוואה בסך 

מבדיקה שבוצעה, עולה כי מיום ₪.  40,000,000

, גובה 20.2.2022-ועד ליום ה 1.8.2021-ה

לם לעירייה עומד על ההכנסות מהיטלי השבחה ששו

146,104,179  .₪ 

 איזה נתון מדויק.  עדי ברמוחה:

מנתוני גביית היטלי ההשבחה, עולה כי ביכולתה  אתי ברייטברט:

 40,000,000של העירייה לפרוע את ההלוואה בסך 

ובמקביל להשקיע בפיתוח העיר. מועצת העיר ₪, 

₪  40,000,000מאשרת לפרו את ההלוואה בסך 

מקופת ₪  1,260,000רי, וכך לחסוך בהקדם האפש

 העירייה. 

 שזה הריביות?  עדי ברמוחה:

 הריביות.  אלון גלבוע:
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 כן.  אביבה גוטרמן:

-אמיר, תשמע, דובר בישיבת המועצה מה אלון גלבוע:

, שמתחם האיטלקים, המייסדים, 27.1.2021

אמורים לשלם את היטלי ההשבחה. עכשיו, גם 

ש"ח, רק  86,000,000מהנתונים עולה שהם גבו 

מפרויקט המייסדים. עכשיו, אתה גם, באותו 

, אמרת שאם הסכומים האלה 88פרוטוקול, בעמוד 

ייכנסו לקופת העירייה, אז בשנה הבאה, כלומר 

, הסכום הזה יוחזר. עכשיו, אני חושב 2022

 40,000,000-שבסכומים כאלה ניתן להחזיר את ה

וואה, אז ואם העירייה תצטרך סכום נוסף של הל₪. 

היא תעלה את זה להצבעה, ואני מניח שזה יתקבל. 

בשלב זה, אני חושב שצריך להחזיר אותה, ולחסוך 

שאפשר לעשות ₪,  1,260,000מחשבון פשוט זה 

 בהם המון דברים. 

 כן. עוד משהו?  אמיר כוכבי:

  -לא, גם אתה הצהרת, מאיפה נולדה ההצעה שלהם משה חנוכה:

  -תן להם את ה שניה, אבל אמיר כוכבי:

 לא, אני, מה?  משה חנוכה:

  -אתה לא ב אמיר כוכבי:

 אני לא מופיע, אני רוצה אבל לחזק את דבריו.  משה חנוכה:

 אבל אביבה ואלון, אז תן לאביבה.  אמיר כוכבי:

תראה, ההצעה היא עלתה לא סתם. בגלל, הוא  אביבה גוטרמן:

פשוט הסביר את זה. לפרוטוקול, בפירוש נאמרו 

הדברים הללו. שאנחנו צריכים את זה, יש לנו 

הכנסות, הם אמורים להיכנס. כרגע, אנחנו שלב 

ביניים, צריכים את ההלוואה הזו לפיתוח. וזה 
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 בסדר, הסכמנו, אישרנו. 

לא, לא הסכמתם. ישבתם פה ואמרתם, אתה מכניס  אמיר כוכבי:

  -את העירייה לחובות

יך. ואני חושבת שלא צריך, לא, אני חושבת שלא צר אביבה גוטרמן:

 .  אבל זה לא רלוונטי

אתה לא פה, אתה לא שם. ואנחנו אמרנו שהצפי  אמיר כוכבי:

  -שלנו איקס

 אמיר, זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

  -ולכן אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקחת הלוואה אמיר כוכבי:

 אמיר, זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

 אוד רלוונטי. זה מ אמיר כוכבי:

 זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

  -את לא יכולה להגיד אמיר כוכבי:

 אני יכולה להגיד הכל.  אביבה גוטרמן:

  -לא כולנו שוכחים מה אמרת אז אמיר כוכבי:

 ראשית, אני יכולה להגיד הכל.  אביבה גוטרמן:

 כדי שהיום תוכלי להגיד הפוך.  אמיר כוכבי:

  -מצטטים. אמיר, בניגוד לך אנחנו אביבה גוטרמן:

 זה לא עובד ככה.  אמיר כוכבי:

ון, וכן בודקים אביבה גוטרמן:   -אנחנו כן קוראים בעי

 כן, ממש. ראיתי.  אמיר כוכבי:

 בדיוק מה שכתוב בפרוטוקול שאמרת.  אביבה גוטרמן:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

ה. צפי של הכנסות. ואם יהיה, אז לא נצטרך את ז אביבה גוטרמן:
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 נחזיר. 

קודם כל, מועצת העיר מאשרת צפי הכנסות  אמיר כוכבי:

  -בישיבת תקציב

 אבל נכנסנו הכנסות.  אביבה גוטרמן:

  -ואנחנו אמרנו לכם שמעבר לצפי ההכנסות אמיר כוכבי:

רגע, אתה הולך להסיר את זה מסדר היום? כי אם  משה חנוכה:

 לא, אני רוצה לדבר גם. 

 אני מסיר את זה מסדר היום. בוודאי ש אמיר כוכבי:

 לא אמרת את זה בהתחלה אבל.  משה חנוכה:

אבל רגע, אתה מתכחש לפרוטוקול של שאתה  אלון גלבוע:

 אמרת שנחזיר את הכסף? 

לא, תיתן לי לענות, אני אענה לך. מה זאת אומרת,  אמיר כוכבי:

מתכחש לפרוטוקול שתחזיר את הכסף? זאת 

 ף. הלוואה, אנחנו נחזיר את הכס

 -לא, אבל אנחנו החזר אלון גלבוע:

 זאת הלוואה, אלון.  אמיר כוכבי:

לני, אני טועה? הלוואה עולה כסף? אם ההלוואה  אלון גלבוע:

  -עולה כסף, אז מדוע

נכון. הלוואה עולה כסף, והיא מאפשרת גמישות  אמיר כוכבי:

 לפתח פרויקטים. 

 אוי, די כבר.  אביבה גוטרמן:

  -נו ידענו שייכנסו דברים מהשבחהואנח אמיר כוכבי:

  -לא ידעת. אתה אמרת בפרוטוקול שאתה לא יודע אלון גלבוע:

ואנחנו גם אמרנו בפרוטוקול שם שמבחינתנו,  אמיר כוכבי:

  -אנחנו
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 הנה, אז עוד פעם אתה משקר.  אלון גלבוע:

 מה?  אמיר כוכבי:

 עוד פעם אתה משקר.  אלון גלבוע:

, די עם  עדי ברמוחה:  המילים האלה. די

 אל תגיד לי לא.  אלון גלבוע:

 די עם המילים האלה.  עדי ברמוחה:

 הוא לא משקר?  אביבה גוטרמן:

לא, הוא אומר שאני משקר, אז אני אומר שהוא  אלון גלבוע:

, זה מה שהוא 88משקר. אם נלך לפרוטוקול, עמוד 

 אמר. 

ו.  רינה שבתאי:  אבל הוא לא סיים את המשפט עכשי

 דווקא הפעם, לא אמרתי שאתה משקר.  וכבי:אמיר כ

  -אתה לא אמרת אלון גלבוע:

 לא.  אמיר כוכבי:

 הוא לא סיים את המשפט, ריבונו של עולם.  רינה שבתאי:

לא אמרתי שאתה משקר. אתה רוצה לקחת על  אמיר כוכבי:

 עצמך שאתה משקר? זה בסדר. 

ם. עזוב לא, אז אל תסבן. בוא, אל תכבס לי מילי אלון גלבוע:

  -אותך

אני לא מכבס מילים. כשאני חושב שאתה משקר,  אמיר כוכבי:

אני אומר לך. אני לא חושב שאתה משקר. אני 

  -חושב שאתה לא יודע לקרוא

  -אתה אמרת בפרוטוקול, ותבדוק אלון גלבוע:

  -אף אחד לא משקר משה חנוכה:
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אני חושב שאתה מתקשה להבין משפטים נורא  אמיר כוכבי:

רים שכתובים שחור על גבי לבן. ואני חושב שאז ברו

התנגדת להלוואה, ועכשיו אתה מציג את עצמך 

 כאילו אתה בעד. 

 לא, אנחנו לא בעד.  אביבה גוטרמן:

  -אני לא בעד אלון גלבוע:

הוא לפני רגע אמר, שאם אני אביא עוד פעם, הוא  אמיר כוכבי:

  יצביע בעד. כולם יצביעו בעד. אז אני לא מבין.

 אולי כשיהיה צורך.  אביבה גוטרמן:

 תעלה להצבעה.  אלון גלבוע:

 אז אני לא מבין.  אמיר כוכבי:

  -שלא היה כסף אלון גלבוע:

 כרגע נכנס כסף, לא צריך.  אביבה גוטרמן:

  -אתה אמרת, שברגע שייכנס משה חנוכה:

  -משה, אני אמיר כוכבי:

ים האלה אל תסבן, אמיר. אתה אמרת שהסכומ אלון גלבוע:

ייכנסו, אז ההלוואה תוחזר. זה מה שאמרת 

 . 88בפרוטוקול, בעמוד 

 וההלוואה תחזור, כמו כל הלוואה.  אמיר כוכבי:

 מתי היא תוחזר? לא, תוחזר שנה הבאה.  אלון גלבוע:

 -היא תוחזר אמיר כוכבי:

 תוחזר שנה הבאה, אתה אמרת.  אלון גלבוע:

נה הבאה זה שנה הבאה. טוב. אוקי, שנה הבאה. ש אמיר כוכבי:

 כן. 
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בואו חברים, אנחנו נעלה להצבעה, שמועצת  אתי ברייטברט:

  -העירייה מבקשת להסיר

 ככה לזרוק, זה בסדר? ₪,  1,260,000רגע, וזה  אלון גלבוע:

  -זה לא לזרוק אמיר כוכבי:

 למה לא לזרוק?  אלון גלבוע:

את  יש צוות מקצועי שעשה את החישובים, עשה אמיר כוכבי:

הנתונים. אני אפילו לא יודע אם המספר שאתה 

  -אומר הוא נכון, זה גם לא משנה

  -אז תבדוק אותו, אז אלון גלבוע:

  -יש צוות מקצועי שעשה אמיר כוכבי:

זה חמור מאוד שאתה מגיע לישיבת מועצה, ולא  אלון גלבוע:

 בודק את הנתונים. 

עכשיו את  אתה מציע עכשיו, אתה הצעת שנחזיר אמיר כוכבי:

 ההלוואה, ואז אם נצטרך, ניקח עוד אחת. 

 אם נצטרך, כן.  אלון גלבוע:

הדבר הזה לבד יעלה לנו יותר ממה שאתה מציע.  אמיר כוכבי:

אז די, לא מתנהלים בשליפות. לקחנו הלוואה 

שמרנית, שידענו שנוכל לעמוד בהחזר שלה. נעמוד 

בהחזר שלה, בזמן שהוא נוח לעירייה. לא צריך 

 המציא כל פעם. ל

אבל להגיד בישיבת המועצה שבשנה הבאה היא  אלון גלבוע:

 תוחזר, ועכשיו, כשיהיה נוח לעירייה? 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 איך נדע מתי נוח לעירייה?  אלון גלבוע:

 כשהנהלת העירייה תקבע.  אמיר כוכבי:
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אה, כשהנהלת העירייה תקבע. בסדר. וככה נבזבז  אלון גלבוע:

 בור. כספי צי

 נו.  אמיר כוכבי:

  -ממש זה לא בישיבה יגאל שמעון:

 נכון, אתה צודק. זה לא בישיבה.  אמיר כוכבי:

לא היה בישיבה. כשאישרנו את ההלוואה, אני  יגאל שמעון:

  -שאלתי שאלות, ואתה ענית לי במפורש

 אתה שאלת אותו על פרויקט המייסדים.  אלון גלבוע:

. ואני אגיד לך  יגאל שמעון:  מה אתה ענית לי

 נו.  אמיר כוכבי:

  -אתה אמרת לי, שצפי ההכנסות יגאל שמעון:

 רגע, יש דיון?  עדי ברמוחה:

ן.  אמיר כוכבי:  לא, אין דיו

ן. יש לי את  יגאל שמעון: ו הדקות של איש  5לא, זה לא די

 האופוזיציה. 

 איך אתה ממציא כל פעם מחדש.  עדי ברמוחה:

  -אתה אמרת יגאל שמעון:

  -פלואידי, הוא אמיר כוכבי:

  -אתה אמרת לי אמיר יגאל שמעון:

.  רינה שבתאי:  גאון, תאמיני לי, גאון

אמרת לי את זה במפורש, שיש עיכוב בהכנסות של  יגאל שמעון:

  -העירייה מהשבחות

.  אלון גלבוע:  נכון

  -נכון, אבל אמיר כוכבי:
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  -כולל יגאל שמעון:

 אמר את זה. נכון, גם לי הוא  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  נכון

 ההשבחה של האיטלקים.  יגאל שמעון:

 חד משמעית. אבל מה עוד אמרתי?  אמיר כוכבי:

 וברגע שנקבל, אתה תחזיר.  יגאל שמעון:

אבל אם כבר זה, לא, אבל מה עוד אמרתי? אם  אמיר כוכבי:

אתה כבר פה, מה אמרתי לך, מה אמרתי לך 

  -שאנחנו

  -י שאלתי אותךואנ יגאל שמעון:

  -שניה אמיר כוכבי:

  -אמרתי, אבל יגאל שמעון:

מה אמרתי לך שאנחנו לא סופרים בצפי ההכנסות,  אמיר כוכבי:

 גם אם ייכנס? 

 ₪.  200,000,000לא אמרת לי, קיבלת  יגאל שמעון:

  -לא אמרת אביבה גוטרמן:

  -סבבה אמיר כוכבי:

 ת הכסף. נו, מה אתה רוצה? אז תחזיר א יגאל שמעון:

ולמה התנגדנו להלוואה? כי אמרנו שצריכים  אביבה גוטרמן:

 להיכנס כספים. 

הבטחת פה, הבטחת פה, הבטחת פה, גם אתה  יגאל שמעון:

  -הבטחת

  -היער בתנופת פיתוח. יש שכונה חדשה רן היילפרן:

שאת הכסף, תחזירו לקופת העירייה. מקופת  יגאל שמעון:
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למה? כי זה העירייה להלוואות לבנקים. 

1,300,000  .₪ 

 ₪.  1,200,000הוא אמר  אמיר כוכבי:

אני אומר לכם, תזכרו, זה כספי ציבור. תפסיקו  יגאל שמעון:

 לבזבז כספי ציבור. 

 יגאל מגן כספי הציבור.  אמיר כוכבי:

 אתם מבזבזים סתם. ₪  1,300,000 יגאל שמעון:

 אתה יודע כמה ציורים אפשר לעשות?  אלון גלבוע:

  -יש לנו כסף גאל שמעון:י

 -נעלה להצבעה אמיר כוכבי:

  -משה, כמה ציורים אפשר לעשות אלון גלבוע:

תחזירו את הכסף הזה. ואתם יודעים, זה עוד חיוב  יגאל שמעון:

 אישי. בושה וחרפה. 

 )מדברים ביחד( 

 כמה עדלאידעות אפשר לעשות?  משה חנוכה:

  כמה עדלאידעות אפשר לעשות? אלון גלבוע:

רבותיי, אחרי שנאמרו הדברים, מי בעד הסרת  אתי ברייטברט:

  -ההצעה

 מה הדברים, בואי תגידי לי מה נאמר.  משה חנוכה:

  -משה, די, בואו. אחרי שנאמרו הדברים אתי ברייטברט:

 אתי, אני רוצה להגיד לך משהו אחד.  משה חנוכה:

 כן.  אתי ברייטברט:

אן סביב השולחן את היית לאורך כל התקופה שלך כ משה חנוכה:

  -הוגנת, היית ישרה
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.  אמיר כוכבי: ין  אל תסכם אותה עדי

  -ואנחנו אוהבים אותך, וחבל לנו משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי: ין  אל תסכם אותה עדי

 וחבל לנו שאת עוזבת. אני מקווה שתחזרי בך.  משה חנוכה:

 דר? חברים, בואו נתקדם. מי בעד הסרת ההצעה לס אתי ברייטברט:

  -לא, לא. מי נגד ההצעה משה חנוכה:

  -לא, מי בעד הסרת הה אמיר כוכבי:

 זה אותו דבר, מי בעד הסרת ההצעה?  אמיר כוכבי:

 רק בגלל זה היא פרשה.  משה חנוכה:

 לא? ₪,  1,200,000-מי בעד החזרת ה יגאל שמעון:

 ₪.  40,000,000לא,  אלון גלבוע:

  -ה של להחזירמי בעד הנגד של ההצע משה חנוכה:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

, רינה, יעל, עדי, כנרת.  אתי ברייטברט:  אמיר, עדי, רן

, ומי בעד?  אביבה גוטרמן:  מה, נו

 מי בעד ההצעה, ונגד החזרת הכספים?  משה חנוכה:

 מי בעד ההצעה?  אביבה גוטרמן:

  -מה הצבעת? לא ראיתי אתי ברייטברט:

 . אנחנו בעד ההצעה אביבה גוטרמן:

 לא, בעד החזרת הכספים.  אלון גלבוע:

  -מי בעד החזרת הכספים משה חנוכה:

מי בעד הסרת ההצעה? מי בעד להסיר את ההצעה  אתי ברייטברט:

 שהוגשה. 
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 לא. אביבה גוטרמן:

ון, מה פתאום.  יגאל שמעון:  לא, לקיים די

. אמיר כוכבי:  די

  -די. אמרנו, מי בעד הסרת ההצעה אתי ברייטברט:

.  ל שמעון:יגא  לא, כי את לא יכולה. האם לדון או לא לדון

ון.  אתי ברייטברט:  לא, זה לא די

 לא. הסרה.  אמיר כוכבי:

ון.  אתי ברייטברט:  זה לא די

 זה החוק.  יגאל שמעון:

 לא.  אתי ברייטברט:

 ומי שלא מכיר את החוק, שלא ידבר.  יגאל שמעון:

 אין בעיה. תגיש עתירה.  אמיר כוכבי:

  -לא. אדוני ל שמעון:יגא

  -שנים 3אנחנו כבר  אמיר כוכבי:

 לא נכון.  יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 מי נגד הסרת ההצעה?  אתי ברייטברט:

ון.  יגאל שמעון:  משה, ההצבעה לקיים דון או לא לקיים די

.  משה חנוכה:  נכון

 הם לא מבינים את זה.  יגאל שמעון:

 ההצעה או לא.  לא, אם להסיר את אתי ברייטברט:

ון, על מה להסיר?  יגאל שמעון:  אבל לא התקיים די

 אני מציע שתגישו עתירה.  אמיר כוכבי:
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ון. אז איך את רוצה להסיר  יגאל שמעון: חברים, לא התקיים די

 הצעה, כשלא התקיים דיון? 

ן.  אמיר כוכבי: ו  מה זאת אומרת? להסיר הצעה, לפני די

לא. חברים, חוק זה חוק. אמיר,  לא, אתה לא יכול. יגאל שמעון:

 חוק זה חוק, הלו. 

 בסדר, נבחן את זה ונביא עדכון לפעם הבאה.  אמיר כוכבי:

חוק זה חוק. אני מבקש, היועץ המשפטי, האם  יגאל שמעון:

ן, כן או לא. ההצבעה היא צריכה  אנחנו מקיימים דיו

ון.   להיות, האם להסיר את הנושא או לקיים די

 ר, תפתח את הסעיף בבקשה. נאו משה חנוכה:

אדוני, היועץ המשפטי, זה שאנחנו בחינם לוקחים  יגאל שמעון:

 אותו. 

 מי נגד?  אמיר כוכבי:

 מי נגד הסרת ההצעה לסדר?  אתי ברייטברט:

 מי בעד להעלות את הנושא לסדר היום?  משה חנוכה:

  -די, אבל אני לא עדי ברמוחה:

 מסדר היום? מי בעד להסיר את הנושא  משה חנוכה:

 משה, יגאל, אביבה, אלון. הנושא הבא. אביבה.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

רשמת שזה שניה, אי אפשר, אני צועקת כבר.  אתי ברייטברט:

 אביבה, אלון.

  

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

 .3.20228אלון גלבוע מיום אביבה גוטרמן והמועצה  י. הצעה לסדר של חבר2

 ש"ח 40,000,000פירעון הלוואה בסך : הנושא
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 :מי בעד הסרת ההצעה הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי,ישע כהן, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלאמיר כוכבי,  :בעד  10

 יגאל שמעון ויוסי שאבי עדי פרילינג אנקורי, עדי ברמוחה,

 משה חנוכהאלון גלבוע ואביבה גוטרמן, : נגד 3

 בהצבעה חיים שאבי לא נכח*

 

 :22/27החלטה מס' 

 מועצת העירייה אישרה ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מסדר היום.

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

  -בכל מקרה, אני אעביר את זה לממונה יגאל שמעון:

 הלאה, הצעה לסדר הבאה.  אתי ברייטברט:

  -של חברת המועצההצעה לסדר  אמיר כוכבי:

 מחר נפנה לממונה על המחוז.  משה חנוכה:

 

 . 20.3.22הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום  .3 

 הנושא: החזרת ניהול אירועים גדולים לידי עיריית הוד השרון.   

 

הצעה לסדר של חברת המועצה, אביבה גוטרמן  אתי ברייטברט:

ת ניהול אירועים . הנושא: החזר20.3.2022-מיום ה

גדולים לידי עיריית הוד השרון. החברה שניהלה 

את אירועי העדלאידע השנה לא נערכה בהתאם 

לאירוע המוני, לצפי משתתפים אשר גרם לתושבים 

רבים לנטוש באכזבה גדולה את המתחם שביקש 

ליהנות כמו כולם. לאור הכישלון בניהול האירוע, 

ירועים המועצה מבקשת להחזיר את ניהול הא

הגדולים בעיר, לידי אגף תרבות ואירועים בעיריית 

הוד השרון, שיודע לנהל אירועים בסדר גודל דומה 

שנה, בצורה  30-ואף גדולים יותר, מלמעלה מ

מקצועית, אחראית ומאורגנת היטב. הצעת 
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ההחלטה: מועצת העיר מנחה את הנהלת העירייה 

לידי יהול האירועים הגדולים ההמוניים להשיב את נ

  -אגף תרבות ואירועים של עיריית הוד השרון

 אני רק מתקנת אותך, אין אגף, יש מחלקה.  עדי ברמוחה:

 מחלקה, אין בעיה.  אביבה גוטרמן:

יש סגן מנהל אגף, כשאין אגף. אז איך הוא סגן  משה חנוכה:

 מנהל אגף? 

 סגן מנהל מחלקה.  עדי ברמוחה:

 י. הוא סגן מנהל אגף, תבדק משה חנוכה:

 סגן מנהל אגף.  אביבה גוטרמן:

 סגן מנהל אגף.  משה חנוכה:

 אבל אין אגף ואין מחלקה, זה לא משנה.  אביבה גוטרמן:

  -הוא סגן מנהל אגף. של אגף החינוך נאור שירי:

 ואין מנהל אגף, ואין אגף.  משה חנוכה:

 יש מנהל, יש סגן מנהל אגף, ואין כלום.  אביבה גוטרמן:

 ל אגף החינוך. ש נאור שירי:

 לא, לא.  משה חנוכה:

 הוא לא באגף החינוך?  נאור שירי:

משה, נדמה לי שלא אותנו צריך לשאול את השאלה  רן היילפרן:

 הזאת. 

 אז בוא תסביר לנו, משה.  נאור שירי:

  -לא, אני רק תיקנתי את חברת המועצה, ברמוחה משה חנוכה:

 סביר. אז לא, לא, בסדר, אל תתקן, ת נאור שירי:

יש דרגות במשרד הפנים. הוא היה מנהל מחלקה,  משה חנוכה:
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  -ואז נתנו לו סגן מנהל אגף

 מי, מי נתן לו?  נאור שירי:

 בשלטון הקודם.  משה חנוכה:

 מי, מי היה מחזיק התיק?  נאור שירי:

 מחזיק תיק התרבות?  משה חנוכה:

 הרגע אמרתי.  נאור שירי:

 תיק התרבות. אני הייתי מחזיק  משה חנוכה:

  -אז מה אתה צועק נאור שירי:

  -אני לא התעסקתי בכח אדם משה חנוכה:

 הוא לא התעסק בכח אדם, מה זה קשור?  אביבה גוטרמן:

 אגב, הוא ראוי גם להיות מנהל אגף.  משה חנוכה:

 כן, הלאה.  אמיר כוכבי:

  -טוב, חבר'ה, אני לא אחזור, אני אחסוך אביבה גוטרמן:

 רגע, אתה רוצה להסיר את הנושא מסדר היום?  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 אתה רוצה להסיר את הנושא?  משה חנוכה:

  -בוודאי, מועצת העיר לא קובעת מה הזה אמיר כוכבי:

 בטח שהיא קובעת.  משה חנוכה:

' אביבה גוטרמן:   -חבר'ה, אני לא אחזור על פרטי האירוע וכו

 שומעים את דעתה של אביבה. אבל אנחנו תמיד  אמיר כוכבי:

 כי דשו בזה, ואני לא רוצה לחזור.  אביבה גוטרמן:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

בגדול, אני רוצה לומר לכם, אפשר להגיד הרבה  אביבה גוטרמן:
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דברים על אגף התרבות וכל מה שאתם רוצים, אבל 

דבר אחד אי אפשר לקחת מרון שבת, זה האירועים 

 מהם. הגדולים. אי אפשר לקחת 

 מי לוקח מהם?  אמיר כוכבי:

 אף אחד לא לקח מהם.  עדי ברמוחה:

  -הוא מקצועי. לקחתם אביבה גוטרמן:

 הוא מקצועי.  עדי ברמוחה:

  -הוא מקצועי לעילא ולעילא אביבה גוטרמן:

  -בואו לא נדבר לגופם של אנשים אמיר כוכבי:

אני ובאים, אני אומרת לכם, ממקומות אחרים,  אביבה גוטרמן:

שנה בעסק הזה, אני מכירה, באים  30מכירה אותו 

ללמוד. ועכשיו, אני אומרת לכם, מה זה, מה 

אמרת? תראו, אני אומרת לכם, בואו, תקבלו פה 

החלטה. אני לא מבינה מה קרה. רוקנו את האגף, 

אגף, זו לא מחלקה, רוקנו אותו. עכשיו, אם צריך, 

האגף זה בסדר, אין לי בעיה, אז תבטלו את כל 

 הזה. תבטלו אותו. 

  -אני אסביר אמיר כוכבי:

 למה צריך לשלם משכורות?  אביבה גוטרמן:

 אז אני אסביר.  אמיר כוכבי:

 דקות.  10רגע, תן לה לסיים, יש לה  משה חנוכה:

לקחתם את כל הדברים והוצאתם שוב לאלומה. לא  אביבה גוטרמן:

 השארתם שם כולם. 

  -בתםאגב, למה לא כת אמיר כוכבי:

 מה?  אביבה גוטרמן:
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  -החברה שניהלה את אירוע העדלאידע אמיר כוכבי:

 לא משנה, לא משנה.  אביבה גוטרמן:

 היא התכוונה, המפיק.  משה חנוכה:

 חבר'ה, למפיק, מה זה משנה.  אביבה גוטרמן:

 למה, החברה היא אותה חברה.  משה חנוכה:

 רשום, חברה.  נאור שירי:

  -יא אותה חברה. זה כמוהחברה ה משה חנוכה:

 החברה לא לקחה חלק.  נאור שירי:

 אה, מי חתם על האירוע?  משה חנוכה:

 מי עשה, מי עשה את המפרט הטכני?  אביבה גוטרמן:

 מי חתם?  משה חנוכה:

 מי חתם על הכל? אני שואלת.  אביבה גוטרמן:

 מי חתם?  משה חנוכה:

  -כן, מה אמיר כוכבי:

, נו אביבה גוטרמן:  . די

 החברה או מפיק שהבאתם שיחתום?  משה חנוכה:

 נו, מה?  אמיר כוכבי:

  -אמיר, יש לך, יש לך באגף התרבות אביבה גוטרמן:

ון צדדי.  אמיר כוכבי:  אבל משה, לא לנהל די

 איש מקצוע לנושא הזה לפחות, באמת מקצועי.  אביבה גוטרמן:

 נו, בסדר.  אמיר כוכבי:

, נכון יהיה  ואני חושבת, אביבה גוטרמן: שלאור האירוע האחרון

להחזיר לפחות את האירועים הגדולים. בסדר, אני 
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לא מתווכחת על דברים אחרים. ואני עוד פעם 

אומרת, בגדול, אם המחלקה הזו, או האגף הזה, 

  -מה שנקרא. ככה גם ככה הורידו

 או המנהל.  משה חנוכה:

  -המנהל, הורידו משם כבר עובדים אביבה גוטרמן:

 מנהל מקרקעי ישראל?  מיר כוכבי:א

.  אביבה גוטרמן: אם רוצים להוריד את זה, כי כבר לא רוצים, תורידו

אבל אל תשלמו שם, ושיישב שם מנהל, מנהל אגף, 

 ולא יודעת עוד מי, ובעצם הוא לא עושה כלום. 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  ומשהו שהוא באמת מקצועי, גם זה לקחו לו

 טוב.  כוכבי: אמיר

אז אני חושבת שמן הראוי, עכשיו לפחות,  אביבה גוטרמן:

  -האירועים הגדולים

  -אני רוצה להוסיף לדברים של אביבה. בסוף משה חנוכה:

 יש דיון?  עדי ברמוחה:

ן אמיר כוכבי:   -לפנים משורת הדי

 תודה רבה.  משה חנוכה:

 ובמסגרת הזמנים של אביבה וסיעתה.  אמיר כוכבי:

 תודה, תודה, תודה, תודה. תודה רבה.  שה חנוכה:מ

 אני מבקש לא לנצל את זה לרעה.  אמיר כוכבי:

לא, חס וחלילה. תראה, כמשהו לא עובד כמו  משה חנוכה:

שצריך, צריך לעשות שינוי. לחשוב איך עושים את 

זה אחרת. אנחנו מסכימים, אנחנו לא נגד שינוי. 

נים, ויש אבל כשמשהו עובד טוב הרבה מאוד ש
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אנשים בתוך הארגון שאתה עומד בראשו, לא 

בארגון אחר, שהמנכ"ל הוא מנכ"ל הארגון הזה. 

אנשים אגב, שנאמנים גם למחזיקת התיק וגם 

לראש העיר וגם אין לי שום טענה כלפיהם, גם לא 

  -מצדכם. אין שום סיבה להפקיע מהם

מה זה היה המשפט עכשיו? לא הבנתי מה  עדי ברמוחה:

 עות. המשמ

אז רגע, אז אני אסביר. כי אני אומר, בסוף, משהו  משה חנוכה:

  -מוזר בשיטה

 לא, כי הם עובדים איתכם, עובדים יפה.  אביבה גוטרמן:

  -אני אומר, זה אנשים שעובדים איתכם משה חנוכה:

.  אביבה גוטרמן: , נכון  נכון

ובשיתוף פעולה, אנשים טובים, מקצועיים, שאגב,  משה חנוכה:

ני כן, אני עבדתי במחלקה הזאת בתחילת דרכי. א

  -אני מכיר את רון, אני מעריך אותו

 אבל למה אתם עושים את זה דיון אישי?  אמיר כוכבי:

ין אישי.  משה חנוכה: . כי בסוף זה עני  אני מוקיר אותו

ין אישי.  אמיר כוכבי:  לא, זה ממש לא עני

  -ם למהבסוף זה עניין אישי. אני אגיד לכ משה חנוכה:

,  אמיר כוכבי: זה עניין מקצועי, ואני מוכן להסביר, אם תקשיבו

  -אבל אתם לא זה

רגע, שניה, אבל תן לי לסיים את הזה. אני אומר,  משה חנוכה:

בסוף, העניין הוא שיש לעירייה, לעיריית הוד 

השרון, בהנהלה החדשה שלה, בהנהלה הישנה 

יב, שלה. בתקופת עזרא בנימיני, בתקופת חי אד

זאת שתבוא  בתקופת אמיר כוכבי, וגם בתקופת
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אחרי אמיר כוכבי. יש שדרה ניהולית. יש מסורת. 

יש דברים שעובדים טוב. לדוגמה, אירועי 

העצמאות, זה דבר שעובד טוב. לדוגמה, אירועים 

המוניים, יש אנשים שיודעים לעשות. ישבה כאן 

 תמי, אני לא יודע איפה היא, יודעת לעשות. יודעים

 , לעשות, האנשים האלה. זה לא רון, זה הצוות שלו

זה הדברים שהם מביאים, ואביבה אמרה, מכל 

 הארץ באים ולומדים איך עושים את זה. 

 באמת, אני אומרת לכם.  אביבה גוטרמן:

  -ואם אני רואה בסוף שקורה בעדלאידע משה חנוכה:

 אז מה אם את אומרת?  נאור שירי:

 שנה, מה?  30, יש ניסיון כבר של מה לעשות אביבה גוטרמן:

דבר לא קרה בחיים, שלא קרה בחיים באירועים  משה חנוכה:

  -המוניים בעיר הזאת

.  אביבה גוטרמן: ון  אל תזלזל בניסי

ושוב אני אומר לך, אמיר, הכסף שהשקעת, הוא  משה חנוכה:

יותר ממה שמשקיעים בד"כ. לא שחסכת. לא חסכת 

 בכסף. 

 יתי לחסוך. לא ניס אמיר כוכבי:

נכון, כל הכבוד. בגלל זה אין לי טענה. אבל אני  משה חנוכה:

אומר, בסוף, תיקח את האנשים האלה, את המשאב 

האנושי היקר, ותיתן להם את הכלים ואת היכולת 

להרים את הדברים האלה כמו שהם יודעים. לא 

צריך לעשת שינוי לשם השינוי. והתושבים אוהבים 

יחד באירועים הגדולים. את המפגש הזה, את הב

אוהבים את האופי של האירועים. כי אנשים, מה 

לעשות, זה מקצוע, ומקצוע לומדים. ולכן, אין סיבה 
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למנוע מרון, מהצוות שלו, מאגף התרבות בתוך 

העירייה לנהל את האירועים ההמוניים הגדולים, 

 וזה מה שאנחנו בסה"כ מבקשים. 

תרבות? אתה ניהלת את  למה אתה לא יו"ר ועדת יגאל שמעון:

 זה יפה מאוד. 

 תודה רבה, תודה. אני ממש מעריך את זה.  משה חנוכה:

  -באמת, אתה יגאל שמעון:

אבל אני בחרתי דרך פוליטית אחרת, לשרת את  משה חנוכה:

הציבור מהאופוזיציה, ואנחנו נעשה את זה מתוך 

  -האופוזיציה

 תודה, חברים.  אמיר כוכבי:

בסוף, יש דברים שאנחנו רואים, ואני אומר לך אבל  משה חנוכה:

שעמדתי שם מחוץ לעדלאידע, באמת, עכשיו אנחנו 

  -צוחקים על זה, באמת

 לא, אף אחד לא צוחק על זה.  אמיר כוכבי:

  -הייתה סיטואציה קשה משה חנוכה:

 לא צוחקים על זה.  רינה שבתאי:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

  -מבאסת. אנשים התאכזבו הייתה סיטואציה קשה, משה חנוכה:

 גם את מי שהיה בפנים זה ביאס.  רינה שבתאי:

 יפה.  משה חנוכה:

החוכמה של ארגון זה ללמוד, זה להשתפר, וזה  אמיר כוכבי:

, וזה מה שנעשה.   התפקיד שלנו

  -אבל תשתמשו במשאב האנושי, שאנשים טובים משה חנוכה:

 אמיר, זו הכוונה.  אביבה גוטרמן:
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  -זה לא קשור למשאב אנושי, זה קשור י:אמיר כוכב

  -לשפר, זו הצעת ייעול. לא אביבה גוטרמן:

  -זה קשור לאופי אמיר כוכבי:

 אני לא באה לרדת עליכם. אני אומרת, הצעת ייעול.  אביבה גוטרמן:

זה כמו שאדוני, חבר המועצה, משה חנוכה, הציע  אמיר כוכבי:

גים בספורט רק לפני שעתיים וחצי, שיוקם תאגיד חו

וון הוא חברה  עירוני, ככה גם בתרבות, הכי

שמתעסקת בזה ברמה העירונית. ככה עובדות היום 

מרבית הרשויות החזקות. העיר הזאת גדלה, יש 

  -פה צורך בגופים מקצועיים עם גמישות

אבל הם לא מקצועיים, זה מה שאנחנו אומרים, הם  משה חנוכה:

 לא מקצועיים. 

  -שתעשה את זה, ועד שתשנה ועד אביבה גוטרמן:

גם אם אתה חושב שיש לך ביקורת, על איזה אירוע  אמיר כוכבי:

  -אחד או שניים

 אני לא מבין איפה נאור היה בעדלאידע.  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 איפה יו"ר החברה היה בעדלאידע?  משה חנוכה:

הוא לא, אל תהיה מגעיל, נו, מה. בנאדם, חופש ש אמיר כוכבי:

  -מתכנן

.  משה חנוכה:  אה, הוא היה בחופש? לא ידעתי, לא ידעתי

 נו בסדר, יכולת לשאול.  אמיר כוכבי:

 את מי אני אשאל?  משה חנוכה:

 אל תהיה מגעיל.  אמיר כוכבי:

  -אמיר, אבל אמיר, אמיר אלון גלבוע:
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ן אמיר כוכבי:   -שניה, אלו

 ידע? די, למה הוא חייב להיות בעדלא אביבה גוטרמן:

לגבי הנושא של האירוע. לגבי הנושא של האירוע.  אלון גלבוע:

-הרי, לא היה פה איזשהו חיסכון של כסף, כי מ

3,000-  

  -אבל למה אמיר כוכבי:

ן.  אלון גלבוע:  לא, אני שואל שאלה שנבי

.  אמיר כוכבי:  חבר'ה, תיתנו לשאול שאלה. נו

, וזה לא הי אלון גלבוע: ין כספי ה עניין כספי, אז אם זה לא עני

מדוע לא היו עושים את זה במקום למשל שהיה 

אפשר להכיל יותר תושבים. נגיד, כמו בפארק 

ארבע העונות, או ז'בוטינסקי ומסתיים בארבע 

  -העונות? למה דווקא במרכז העיר

האירוע עבר אישור של משטרה. זה בהנחיית  עדי ברמוחה:

 משטרה. 

 ות את זה במרכז? מה יש, המשטרה לעש אלון גלבוע:

לא, אני מבין את השאלה. אני מבין את השאלה.  אמיר כוכבי:

ההחלטה, אנחנו יכולים להיות עירייה שעושה 

אירועים רק איפה שנוח ובטוח. פארק ארבע 

ון  . ואנחנו יכולים לנסות ולגו העונות, אגם וזהו

ולעשות אירועים גם במרכז העיר, וגם במגדיאל וגם 

לפי סדרי הגודל הרלוונטיים. פה  בשכונות. גל פעם,

היה ניסיון מצד אחד, באמת לעשות אירוע שהוא 

במרכז העיר, תומך בעסקים המקומיים, מאפשר 

  -לאנשים להגיע מרוב חלקי העיר ברגל

  -אבל חלק מהעסקים משה חנוכה:
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שניה, שניה, ובמקביל, ובמקביל, נעשתה חשיבה  אמיר כוכבי:

ך הבנה גם של על אורך המקטע שייסגר, מתו

מגדיאל. -המשמעות האסטרטגית של צומת רמתיים

ולכן, התקבלה החלטה. להגיד לך שאני בטוח 

שזאת תהיה אותה החלטה בפעם הבאה. ואתה 

  -צודק באירוע של ההופעה. הרי, בסופו של דבר

 בסופו של דבר, אז ההופעה הייתה.  אלון גלבוע:

רוע של ההופעה, הקושי היה לקראת ההופעה. באי אמיר כוכבי:

יכול להיות שאם בפעם הבאה אנחנו נראה שאנחנו 

עושים הופעה, שיש לה פוטנציאל כזה של הבאת 

אנשים, אנחנו נחליט שהאירוע יהיה על מקטע רחב 

יותר או גדול יותר, או במיקום אחר. הכל יכול 

  -להיות. בגלל זה אני אומר, שום דבר

מיר, זה מה שאנחנו וזה עניין של מקצועיות, א משה חנוכה:

 טוענים. 

אבל זה מה שאנחנו מדברים. על מקצועיות, על  אביבה גוטרמן:

 ראייה של הדברים האלה. נו באמת. 

  -עשינו כבר אירועים אמיר כוכבי:

  -אמיר, עוד שאלה אלון גלבוע:

 טוב, בסדר.  אביבה גוטרמן:

מה לא, מה לא? עשיתם סטטיק ובן אל ברחוב  אמיר כוכבי:

  -םהבני

די, כבר, מה הקשר? אני מדברת איתך על אירועים  אביבה גוטרמן:

גדולים. אנחנו לא אומרים, הכל לא בסדר. זו הצעת 

ייעול, מה קרה? מותר לך לקבל את זה. עד 

 שתעשה, תאגיד עירוני לתרבות, לזה. 
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ן, והיו צריכים  אלון גלבוע: למה גם לא היה ביטנים נגיד של מזו

ס? זה גם עניין של בטיחות או לצאת החוצה ולהיכנ

 של, למה זה לא היה? 

י.  עדי ברמוחה:  רישו

 זה היה צריך אישורים לזה?  אלון גלבוע:

 רישוי, רישוי עסקים. צריך רישוי עסקים, כן.  אביבה גוטרמן:

  -אבל זה עולה אותם סכומים, אז מה אלון גלבוע:

ם את אבל פעם עשו את זה. זה לא משהו שממציאי משה חנוכה:

 הגלגל. 

לא ממציאים. אבל לא היה תכנון לזה. לא צפי, לא  אביבה גוטרמן:

 תכנון, לא כלום. נו באמת. 

 מישהו היה אומר יותר כסף?  אלון גלבוע:

עשיתם הפקת לקחים, המנכ"ל? הייתה הפקת  משה חנוכה:

 לקחים? 

 כן.  רן היילפרן:

 ומי היה בהפקת הלקחים?  משה חנוכה:

 כן, הייתה הפקת לקחים.  כנרת א. כהן:

 הייתה הפקת לקחים.  עדי ברמוחה:

 הייתה הפקת לקחים?  משה חנוכה:

.  רן היילפרן:  כל מי שרלוונטי

 מחזיקת התיק לא הייתה בהפקת הלקחים.  משה חנוכה:

ן.  עדי ברמוחה:  נשמה, אתה כנראה לא מבי

  -למה זה? יש גורמים מקצועיים אמיר כוכבי:

רמים מקצועיים שעובדים, וגם רון שבת, שהוא יש גו עדי ברמוחה:
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  -מקצועי מאוד

 או, אז צריך להגיד את זה.  משה חנוכה:

  -אבל הוא מקצועי. לאף אחד לא היה עדי ברמוחה:

  -ולא להפקיע ממנו את היכולת משה חנוכה:

 אף אחד לא הטיל דופי במקצועיות של רון שבת.  עדי ברמוחה:

 אוקי.  משה חנוכה:

אוקי? ואף אחד גם לא מטיל דופי. הוא בנאדם  וחה:עדי ברמ

 מאוד מקצועי. 

 חברים, זה לא דיון כח אדם.  אמיר כוכבי:

 מה שאנחנו מבקשים, זה לסמוך על המקצועיות.  אביבה גוטרמן:

אז אנחנו מבקשים להחזיר לו, לאור המקצועיות  משה חנוכה:

  -הזאת, להחזיר לו

 ים, מה ביקשנו? זה מה שאנחנו רוצ אביבה גוטרמן:

 חברים, מי בעד הסרת ההצעה מסדר היום?  אתי ברייטברט:

 עוד פעם, הסרה.  אביבה גוטרמן:

 רגע, אבל אנחנו באמצע השיחה.  משה חנוכה:

 לא, אין, אין שיחה.  אמיר כוכבי:

 אנחנו באמצע השיחה, לא מנומס.  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  די

ין לא התייחס גם. זה לא מנומס. נאור  משה חנוכה:  עדי

 מי בעד? אמיר.  אתי ברייטברט:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

  -מי בעד הסרת ההצעה אתי ברייטברט:
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  -מי בעד להסיר את הנושא משה חנוכה:

,  אתי ברייטברט: משה, די. אמיר, עדי, רן, רינה, יעל, נאור, עדי

 כנרת. מי נגד הסרת ההצעה? 

  -מי בעד לקרוא משה חנוכה:

 אביבה, אלון ומשה.  ברייטברט:אתי 

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

 :20.3.2022הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום . 3

 ידי עיריית הוד השרוןלהחזרת ניהול אירועים גדולים  :הנושא

 :מי בעד הסרת ההצעה הצבעה

 נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי,ישע כהן, אליעל עבוד ברזילי, כנרת אמיר כוכבי,  :בעד  10

 יגאל שמעון ויוסי שאבי עדי פרילינג אנקורי, עדי ברמוחה,

 משה חנוכהאלון גלבוע ואביבה גוטרמן, : נגד 3 

 בהצבעה נכח*חיים שאבי לא 

 

 :22/28החלטה מס' 

 מועצת העירייה אישרה ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מסדר היום.

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

חברים, סיימנו? אני מברך שיהיה לנו שבוע שקט,  אמיר כוכבי:

 רגוע. 

 אמן.  רינה שבתאי:

 אמן, אמן. תהנה בחו"ל.  משה חנוכה:

 תודה רבה לכולם.  אתי ברייטברט:

 


