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 פרוטוקול החלטות 

 10/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 29.06.2022מיום רביעי, ל' בסיוון תשפ"ב, 
         

 
 חברים:
 ראש העירייה -  בי אמיר כוכ

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - יעל עבוד ברזילי
 סגנית ראש העירייה  - כנרת אלישע כהן

 סגן ראש העירייה -  נאור שירי 
 חבר מועצה -   רן יקיר

 חברת מועצה -  רינה שבתאי
 חבר מועצה -  מאיר חלוואני

 חברת מועצה -  עדי ברמוחה
 חבר מועצה -  יגאל שמעון

 חבר מועצה -  י נדב דואנ
 חבר מועצה          -             יוסי שאבי

 חברת מועצה -  אביבה גוטרמן
 חבר מועצה  -  אלון גלבוע

 חבר מועצה -   משה חנוכה
 

 חסרים:
 חבר מועצה -  חיים שאבי

 חברת מועצה - עדי פרילינג אנקורי
 חבר מועצה  -   רפי בן מרדכי 

 
 

 :סגל

 ירייהמנכ"ל הע -  רן היילפרן
 גזבר העירייה -  בנימין זיני
 יועמ"ש העירייה  -  רונן ויניק 

 והממונה על תלונות הציבור מבקר העירייה          -  משה שטיגליץ
 עוזר מנכ"ל ומרכז ישיבות המועצה -  הוד גולני 
 מנכ"לית החברה הכלכלית  -  גלית פוגל

 סמנכ"ל כספים -  יואב מדמוני 
 ל תאגיד מיהמנכ" -  חיים זרביב 
 מנהל הכספים של תאגיד מיה -  ברוך ברוכי 
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 :סדר היום
 

 שאילתות .א

הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח  - 2021הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת  .ב
 בע"מ

 י הוד השרון בע"ממ - 2021הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת  .ג

 אישור מינויו של מר הוד גולני כמרכז ישיבות המועצה .ד

 2022ת מסעיף לסעיף תקציב העברו .ה

  ₪ 10,500,000ווה חקלאית  ע"ס ח – 1457תב"ר מס'  בקשה לעדכון מקורות מימון .ו

מרחבים מוגנים מוס'  – 1479בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .ז
 ₪ 3,000,000חינוך  ע"ס 

  1302יה"ס יסודי מתחם ב – 1485בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .ח
 שלב תכנון (₪ )  5,000,000ע"ס 

שיפוץ ותוספת כיתות  – 1490בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .ט
 ₪  10,000,000ביה"ס לפיד  ע"ס 

שיפוץ עומק ביה"ס רעות  – 1520בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .י
  ₪ 5,000,000ע"ס 

שיפוץ עומק ביה"ס שילה  – 1521 בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' .יא
 ₪  5,000,000ע"ס 

גפן ה -ומי מעון יום שיק- 1523בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .יב
  ₪ 3,000,000ע"ס 

שלב ₪ )  2,000,000מרכז ספורט עירוני ע"ס  – 1531תבר מס'  -בקשה לתבר חדש .יג
 (תכנון

 7,000,000ך דמוקרטי ע"ס מתחם חינו שדרוג – 1532בר מס' ת -בקשה לתבר חדש .יד
₪  

 2021סגירת תברים  .טו

 2021ר  דצמב -ינואר 4דוח כספי רבעון  .טז

  , עו"ד כנרת אלישע כהןאישור מינוי עוזרת לסגנית ראש העירייה .יז

  70אישור הארכת שירות לעובדים מעל גיל  .יח

( לפקודת העיריות 179בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס )סעיף  .יט
 )נוסח חדש( 

 א. ש.  -ל

( לפקודת העיריות )נוסח 179בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס )סעיף  .כ
 חדש( 

 א. א.  -ל

 הצעות לסדר .כא

 15.5.2022הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום  .1
  הנושא: הנצחת שמו של רון ארד

 

 24.6.2022הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום  .2
 ופעים עירונייםקביעת מחירון למ הנושא:
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 עדכונים שוטפים של ראש העירייה, מר אמיר כוכבי. 

 

. נפתח 22-10ערב טוב. ישיבת מועצה מן המניין,  :רן היילפרן

 בעדכונים של ראש העירייה, מר אמיר כוכבי. 

ו  אמיר כוכבי: ערב טוב, מזמן לא נפגשנו. מאחר ובין הישיבות הי

  -אירועים פוליטיים דרמטיים

 כן, תגיד.  טרמן:אביבה גו

 תדליק את המיקרופון שלך רק.  משה חנוכה:

ן  אמיר כוכבי: מה? הוא לא דולק? דולק, למה לא? מאחר ובי

  -הישיבות היו אירועים פוליטיים דרמטיים, אני חש

 אתה רוצה להודיע על פרישה?  משה חנוכה:

שעדכוניי פה הם פחות רלוונטיים. אני אספר לכם  אמיר כוכבי:

יום חתמתי בשם העירייה על הסכם שותפים אבל שה

'קול קורא'  לדרך עם משרד התחבורה, שמהווה 

לפיתוח פרויקטים ₪  200,000,000משותף בעלות של 

תחבורתיים בעיר. ההליך הזה הוא לשמחתי, הליך 

שקבוע בחוק, ולכן אין השפעה על התהליכים שקורים 

 מסביב. 

ם. אני אנחנו מקווים שבאמת נזכה בכלל הפרויקטי

אגיד בהקשר הזה, שלאחרונה, לא יודע אם אתם 

זוכרים, אבל עדכנתי אתכם בעבר, עדכנתי את 

המועצה, שבפגישת עבודה עם שרת התחבורה, מרב 

מיכאלי, ומנכ"לית המשרד, וכל צוות משרד 

התחבורה, עלתה אפשרות שאנחנו מאוד מאוד רצינו, 

להיות אחת ממספר מצומצם של רשויות שזוכות 

כם גג לתחבורה. אני שמח לעדכן שאנחנו בחילופי להס

 טיוטות לחוזה. 

למעשה, ההבדל בין זה לבין קולות קוראים, קולות 

קוראים, מה שדיברת עליו בהסכם שותפים לדרך, 

הוא שבניגוד לקולות הקוראים, ההסכם הזה בעצם 

מגדיר את הסכום שמקבלת רשות, ומאפשר לרשות 
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ינג, להבדיל משותפים להניע את התהליכים בלי מאצ'

לדרך. אנחנו כרגע מדברים על סכום של בסביבות 

לשבילי ₪  55,000,000נוספים. למשל, ₪  150,000,000

 אופניים. 

הדבר הזה הוא פורץ לדרך. קודם כל, הוא פורץ דרך 

מבחינת משרד התחבורה, שהבין שהבעיה הכי 

מהותית שלו בהקצאת הכספים והביצוע של 

זה שברגע שהם היו נותנים 'קול פרויקטים נובע מ

קורא', הרשויות היו לוקחות את הזמן, נתקעות על 

סטטוטוריקה, כל מיני דברים כאלו, ולמעשה לא היו 

מבצעות את הפרויקטים הנדרשים. גם בשותפים לדרך 

צריך מראש להגיש 'קול קורא' ספציפי. ככה יצא מצב 

 שהיית מגיש למשל על שביל אופניים, אבל הסכומים

שם היו מוגבלים, ואז היית יוצא עם שביל אופניים 

  -שהוא חצי רחוב ההכשרות נגיד. ולמעשה

זו גם בשורה כי זאת פעם ראשונה שבאמת העיר  כנרת א. כהן:

  -מחוברת

זאת פעם ראשונה שהמדינה עושה את זה, וזה בהחלט  אמיר כוכבי:

  -מהלך

  כל הכבוד לשרת התחבורה, מרב מיכאלי. משה חנוכה:

 בשורה מאוד חשובה.  כנרת א. כהן:

זה בהחלט מהלך מאוד חשוב ומאוד משמעותי של  אמיר כוכבי:

משרד התחבורה, ברשות השרה, מרב מיכאלי. הדבר 

הכי משמעותי בו מבחינתי, שהוא מגדיר בעצם, הוא 

מאפשר לסדר העדיפויות של הרשות לבוא לידי ביטוי, 

, פרויקטים והוא בעצם מתקצב ללא דרישה למאצ'ינג

תחבורתיים בהיקף מלא. הם בוחרים מראש, מאחר 

וזה מצומצם, מאחר וזה, התקציב כבר הועבר למשרד 

הוא ₪.  3,000,000,000התחבורה למעשה. נדמה לי, 

אנחנו כאמור רשויות, ו 10-ל 5בעצם מתחלק בין 

 אמורים להיות אחת מהן. 

ובעצם הדבר הזה קוצב לוחות זמנים לחלק מהדברים 

שנים. אבל  5שנים, לחלק מהדברים של עד  3עד  של
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בעצם הוא שם בפעם הראשונה את הכסף ברשויות, 

ומאפשר לרשויות להוביל תהליכים בקצב שאנחנו 

יודעים, שכשאנחנו רוצים, אנחנו יודעים לעשות. ויש 

לזה אמירה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מקווים 

לנו גם לבחור את שיטת ה הפעלה. שהדבר הזה יאפשר 

עד היום משרד התחבורה הגדיר לרשויות עם אילו 

חברות הן עובדות, חברות ממשלתיות. בדבר הזה, זה 

אמנם הסכם משולש עם חברת נתיבי איילון, אבל 

אחד הסעיפים שאנחנו ביקשנו להוסיף, ומשרד 

התחבורה הסכים עקרונית, זה שהרשות תוכל לבחור 

לשונים.  את הפרויקטים, את המבצעים לפרויקטים

ככה אנחנו נוכל בעיקר, לא רק בביצוע, אלא בעיקר 

בתכנון, לתכנן באמת את מה שנכון לעיר. אני מקווה 

שהדבר הזה ייחתם בימים הקרובים, ונוכל להתקדם. 

 וזהו, נעבור לסדר היום. 

  -אגב, לפני משה חנוכה:

 האמת, אחלה בשורה. יישר כח.  עדי ברמוחה:

ו רואה שבעיריית רמת גן אישרו הנחה רק אני עכשי משה חנוכה:

לכל מי שיעבור להוראת קבע. אז  3%בארנונה של 

אולי, אדוני הגזבר, כדאי לשקול את, אם אפשרי, לא 

יודע איך עושים את זה, לשקול את השיטה הזאת, 

 כדי להגביר את הגבייה. 

אני מציע שעד סוף הישיבה תבדוק את אחוזי הגבייה  אמיר כוכבי:

 ואז נדבר על זה עם הגזבר.  ברמת גן,

לא, למה לא לתת לתושבים את ההטבה הזאת? מי  משה חנוכה:

שעובר להוראת קבע, לתת לו כמה אחוזי הנחה. אם 

זה אפשרי, אני רואה שעשו את זה ברמת גן, עכשיו 

  -אישרו

% זה אפשרי, אני זוכר 3-קודם כל, אני לא בטוח ש אמיר כוכבי:

נגזרת של אחוזי שמשרד הפנים מאפשר. ש 1% וב, זו 

  -הגבייה. זאת אומרת, זה משרד הפנים

 הנחה, סליחה.  %2 משה חנוכה:
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משרד הפנים מאפשר משרד הפנים מאפשר, מה?  אמיר כוכבי:

  -לרשויות

 )מדברים ביחד( 

משרד הפנים מאפשר לרשויות שבהן אחוז הגבייה לא  אמיר כוכבי:

ת להיות, מגיע למקום שבו הוא חושב שהרשויות יכולו

 לתת את ההנחה הזאת. כן, סדר היום. 

 שאילתות. א.

 

סדר היום, נתחיל משאילתות. כן, שאילתא של חבר  רן היילפרן:

ני אקריא את . א19.5.2022-המועצה, יגאל שמעון מה

התשובה. אין כיום במערכת רישוי זמין אפשרות לבצע 

פילוח בכדי לדעת מדוע הבקשה נסגרה. האם בעקבות 

הבקשה או בשל אי עמידה בזמנים של הוועדה  מגיש/ת

עצמה. הרשות, כמו גם רשויות אחרות, פועלות 

לתיקון הרפורמה, כך שתינתן אפשרות לא לסגור 

 115, 2020בקשה שהוגשה, בטרם נדונה. בשנת 

 97, 2022בקשות. בשנת  146, 2021בקשות. בשנת 

 בקשות. 

 יגאל?  אמיר כוכבי:

 שובה לשאילתא שלי. לא קיבלתי ת יגאל שמעון:

 איך?  אמיר כוכבי:

 לא קיבלתי לשאילתא.  יגאל שמעון:

 למה?  אמיר כוכבי:

אני ביקשתי לדעת כמה בקשות נפתחו וכמה נסגרו  יגאל שמעון:

במהלך השנה, ונפתחו שוב. לא קיבלתי את התשובה. 

כי אני אגיד לך למה, למה שאלתי את זה. היום עפ"י 

בקשה להיתר, פותח בהליך  החוק, כל מי שמגיש היום

יום  45מקוון את הבקשה. ויש לך זמן מוקצב של 

שאתה חייב להשיב לאותו מבקש. עכשיו, מה קורה? 

מאחר שאתה לא מספיק לדון, לבדוק את הבקשה, אז 

אוטומטית המבקשים, האדריכלים מקבלים הודעה 

 שהתיק נסגר, אוטומטית. 
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. למה ואז מתקשרים אליו ואומרים לו, תפתח שוב

אתה צריך לפתוח שוב? כי אם לא, אז תלך הבקשה. 

ומה הם שולחים לאותו האדריכל? לבקשתך, אנחנו 

מאשרים את הפתיחה שוב של הבקשה שלך. פשוט 

דבר שהוא לא, זה שאתה מהנהן, זה בסדר, אז אני 

שמח, אתה צודק. לא, זה בסדר גמור. אני מבין שאתה 

צאת ההיתרים, מבין אותי. ומה שפוגע בהליך של הו

שאנשים משלמים הון תועפות, גם על אדריכל, ושוב 

עוד פעם לאלה הבודקים. עוד פעם הם צריכים לחכות 

עוד חצי שנה. ותפתח שוב ותסגור שוב. יצא למשל 

שנים הוא ממתין  3תושב, דרך אגב, עובד עירייה, 

פעמים פתחו וסגרו לו את התיק, בלי  4להיתר. 

  שאפילו בדקו את הבקשה.

 שאלה שניה, איך אתה יודע את זה?  נאור שירי:

 כי הוא פנה אליי.  יגאל שמעון:

 דיברתי איתו?  נאור שירי:

אז זהו, דרך מישהו שלא קשור לזה, אני ביקשתי  יגאל שמעון:

 שידבר איתו. 

 -תודה על ההבהרה. לא, כי זה כאילו  נאור שירי:

 הוא פחד לדבר איתי.  יגאל שמעון:

י  אמיר כוכבי: אני לא רוצה רגע לדבר על מקרה פרטני, בטח אם אנ

לא מכיר אותו, ולא יודע לענות עליו. אני אגיד 

יודע את זה טוב מאוד, שהכוונה  שהרפורמה, אתה 

שלה הייתה לקצר לוחות זמנים בתכנון ורישוי. 

בפועל, היא יצרה גם קושי עצום, גם מהצד של 

יודע אם המבקשים, בוודאי מהצד של הרשות. אני לא 

שמתם לב, היום התחיל קמפיין לקראת השבתה של 

מנהלי ההנדסה בכל העיר. התחילו בשיתוף פעולה 

החזית החמישית, שזה ארגון האדריכלים החדש, 

ביחד עם מהנדס העיר מודיעין. ובעצם, יש היום 

כתבה בדה מארקר, מאוד גדולה, על הנושא הזה. יש 

  -קושי עצום
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 נכון.  אביבה גוטרמן:

ואם תשימו לב לשורה שכתובה שם בסוף, שהיא  מיר כוכבי:א

נגזרת של מה שאתה שאלת, אנחנו, התיקון הכי 

משמעותי שהצגנו לשרת הפנים בעניין הזה, זה 

לאפשר לרשות, אנחנו מבינים את הרפורמה, ואנחנו 

מבינים למה צריך לקצוב לרשות זמן, אבל אנחנו 

היות שציבור יזמנו פנייה אליה, ואמרנו שלא יכול ל

שעמד בזמנים, ובגלל העומס, ובגלל החוסר בכח 

האדם של בודקי ובודקות תכניות, ועדות התכנון לא 

מצליחות לעמוד בלוחות הזמנים האלה, ולכן שרק 

הסעיף הזה ברפורמה ישונה, כדי שוועדה, שאתם 

שניכם חברים בה, יגאל ואביבה, תוכל להגיד שבאמת 

נדחתה בגלל חוסר  אם זה נסגר בגלל, אם הבקשה

עמידה בזמנים של הרשות, אז הרשות עצמה תוכל 

להאריך את זה לפחות באותו פרק זמן, כדי לייתר את 

  -התהליך שאתה תיארת

 מחדש.  אביבה גוטרמן:

שהם צריכים להגיש שוב. היא שמעה. אני יודע שהם  אמיר כוכבי:

הבינו את הבעיה. אני מקווה שזה ייפתר, לפני שמנהל 

 סה בכל הארץ יחליטו שהם סוגרים שערים. ההנד

 בסדר, זה צעד נכון.  אביבה גוטרמן:

רק תזכור שהחוק נדמה לי קובע שבמידה ואתה לא דן  יגאל שמעון:

 ואתה לא מאשר, אז אוטומטית התכנית מאושרת. 

 לא בשלב הזה.  אמיר כוכבי:

  -בסדר, אז צריך לשים לב לדברים האלה יגאל שמעון:

לא בשלב הזה, כי אם זה היה קורה, אז המון תכניות  :אמיר כוכבי

 היו מאושרות בלי שנדון בהן. 

לא, אז תשמו לדברים האלה. שלא נמצא מצב שבסופו  יגאל שמעון:

של דבר, הם יתבעו אותנו, ונצטרך להגיע איתם. אבל 

בכל מקרה, לא קיבלתי תשובה, אבל תודה רבה על 

 התשובה שלא קיבלתי. 

. 22.5-שאילתא של חבר המועצה, משה חנוכה, מיום ה רן היילפרן:
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  -תשובה: יתושים. העירייה מטפלת במטרד היתושים

תשאל קודם כל את השאלה, אדוני המנכ"ל. השאלה  משה חנוכה:

  -הייתה

לפניכם. כיצד נערכה העירייה לעונת הקיץ בהיבט  רן היילפרן:

 התמודדות עם יתושים ונחשים? 

 ם סביב השולחן. הנחשים במרחב הפתוח. לא הנחשי משה חנוכה:

יתושים. העירייה מטפלת במטרד היתושים ע"י  רן היילפרן:

, פעולות מניעה.  מחלקת התברואה בשני היבטים. א'

ניטור נרחב בשטחים הפתוחים, במטרה לאתר מפגעי 

מים עומדים ועודפי השקיה, המהווים בסיס דגירה 

וטף. הדברת ליתושים, ופועלת לייבשם. ב', טיפול ש

נחלים, ודיות ומאגרי מים עומדים, כחלק 

מההיערכות, וגם עפ"י קריאות. נחשים. היערכות 

המחלקה הווטרינרית לקראת עונת הנחשים, הנה 

 סביב חודש מרץ. 

במחלקה הווטרינרית עובד לוכד נחשים מוסמך, 

הזמין לקריאות מוקד במהלך שעות העבודה ושעונת 

ם גיבוי של קבלן לכידות הכוננות שלו. בנוסף, קיי

נכשים מוסמך, שהינו תושב העיר, וזמין לקריאות 

. שירות לכידת הנחשים ניתן העירייה באופן 24/7

חריג גם בשטחים פרטיים, לאור הדחיפות וחיי אדם 

שכרוכים בנושא. פעולות מניעה וניקוי שטחים. 

העירייה פועלת באופן יזום מול בעלי מגרשים ריקים, 

ות אותם מעשבים, ומנקה את השטחים על מנת לנק

 העירוניים לצמצום סכנות שריפה ונחשים. 

,  משה חנוכה: תודה על התשובה. אמנם זה הצחיק את נדב דואני

אבל אני חושב שזה נושא מאוד מאוד שמטריד הרבה 

מאוד תושבות ותושבים, וגם אותי באופן אישי, כי 

אני באמת לא מצליח להירדם כבר תקופה מאוד 

 וכה בעניין היתושים. אר

 )מדברים ביחד( 

 הבנאדם משתף אתכם מה עובר אליו.  משה חנוכה:
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נגמרים לאור בעיית  השאלה, משה, האם יתושים אמיר כוכבי:

 הנחשים אצלך? 

 אנחנו לא יכולים לשבת בחוץ בכלל.  אביבה גוטרמן:

י  משה חנוכה: יכול להיות שזה מעורר אותם, אבל האמת, אנ

יודע, אני ישן בסלון. איך שאני מכבה באמת, אלוהי ם 

 את האור, הוא מגיע לי. כאילו מישהו שלח אותו. 

 האור בוקע מתוכך.  אמיר כוכבי:

עכשיו, אני אגיד לכם מעבר לזה, לא, אני אגיד לכם  משה חנוכה:

  -מה עכשיו. לפני שבוע אני חוזר הביתה

  -רק תיעקץ, לא צריך אביבה גוטרמן:

בית סגול מתנורים כאלה של זה, לא הבנתי מה כל ה משה חנוכה:

יום אחרי זה, אני קורא  קרה. עכשיו אני אומר, ואז 

פוסט של העירייה, איך תערכו לטפל לי ביתושים. 

תסגרו את החלונות. כאילו כמו הכנות למלחמת 

המפרץ. ואני אומר, רבאק, תרססו. למה אתם צריכים 

 זה? 

  -דרמטייםמשה, אנחנו קצת פחות  עדי ברמוחה:

 משה, נערכת למלחמה? זה מה שהרגשת?  מאיר חלוואני:

  -לא, הכל בסדר. אבל אני אומר באמת משה חנוכה:

  -עדי, אבל המצב באמת דרמטי אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 מעניין אבל למה.  רינה שבתאי:

אגב, אם הייתם יודעים באיזו שעה הוגשה השאילתא  משה חנוכה:

  -מגלים שזה ממש בזמןהזאת, הייתם 

ממש כשנעקצת. אני חייב להגיד שני דברים בנושא  אמיר כוכבי:

הזה. קודם כל, מאחר ואני בשעות הלילה, 

כשמפריעים לי לישון, אני גולש ברשתות של ערים 

אחרות, אני רואה שיש תלונות שעולות בכל האזור. 

זה באמת קיץ אגרסיבי בהיבט הזה. ההמלצות של 

ת הסביבה ושל משרד הבריאות, הן המשרד לאיכו
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להימנע ככל הניתן מהדברה כימית באזורי מחייה. 

פעם היה נהוג שרובנו, חוץ מיעל ומשה, ואולי נאור 

זוכרים את הרכבים שהיו עוברים ברחוב. רחוב ראשון 

  -כורז

 נכון.  אביבה גוטרמן:

יודע מה.  אמיר כוכבי:  תסגרו חלונות. ורכב שני מרסס באלוהים 

 אבל זה היה הכי אפקטיבי.  יבה גוטרמן:אב

 מאוד אפקטיבי. שנייה, שנייה.  אמיר כוכבי:

 אף בנאדם לא נהרג כתוצאה מזה.  אביבה גוטרמן:

 אי אפשר לדעת.  רינה שבתאי:

  -אני אגיד שבמהלך אמיר כוכבי:

 לא, תפסיקו, נו, די.  אביבה גוטרמן:

 את לא יכולה לדעת.  רינה שבתאי:

  -אני אגיד שבמהלך אמיר כוכבי:

ו אביבה גוטרמן:   -כל איכות הסביבה, הירוקים הרגו אותנ

  -אביבה אמיר כוכבי:

 הרגו אותנו.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אביבה.  רן יקיר:

כדי שהם מגנים על האחרים, חוץ מאשר על האנשים.  אביבה גוטרמן:

 הם מגנים על היתושים. 

ומאחר והמצב באמת הרגיש אני אגיד שבהקשר הזה,  אמיר כוכבי:

, 80-לנו מוגזם, בדקנו אפשרויות לחזור לשנות ה

לפחות בהיבט הזה. לא עבר. צריך לזכור שהיום יש 

הרבה יותר מוקדי מים בבתים מבריכות נוף, נוי 

וכאלה, ועד בריכות רגילות, שכמובן בהן אם יש כלור, 

אין יתושים, אבל אם יש מים בחוץ, יכול להביא. ולכן 

נו כן עושים הדברות לפחות בשטחים הציבוריים אנח

במוקדים של הנחלים, של אגני היקוות כאלה 

 ואחרים. גם יזום וגם עפ"י תלונות. 

וכן, כשיש תלונות משכונה מסוימת, אגף שפ"ע יוצא 
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ומחפש מוקדים מסביב. וכן, אנחנו גם מקבלים 

הפניות נקודתיות של תושבות ותושבים, וגם בהם 

ההחלטה כרגע היא להימנע מריסוס  מטפלים. אבל

  -כימיקלים

לא, כל מה שאמרת הוא נכון, וצריך יותר מזה, זה לא  אביבה גוטרמן:

רק שמאגרי מים. מה שצריך לעשות בבתים 

המשותפים, הם כולם צריכים לבדוק, זה מטומטם 

לגמרי אבל זה המצב. אפילו מאפרה או אפילו עציץ 

  -שיש בו קצת מים

 עציץ, נכון.  אמיר כוכבי:

.  500שעות יש יתושים, וזה למרחק של  24תוך  אביבה גוטרמן: מ'

ואני כתבתי את זה אצלנו בשכונה, ואמרתי, חבר'ה, 

אתם חייבים לעשות עבודה חוץ ממה שכללי, כל אחד 

 בבית שלו. ואנחנו בבעיה גדולה, אני יודע. 

אני אגיד גם שבהקשר הזה יש גם את השטחים  אמיר כוכבי:

 קלאיים שבהם מוקדים מאתגרים בעניין הזה. הח

טוב, זה צריך באמת, שם צריך לעשות את העבודה.  אביבה גוטרמן:

, זה ניקוי שטחים, רק אנשים 3דרך אגב, רק לנושא 

צריכים להבין, כי העירייה כאילו אסור לה להיכנס 

לשטחים פרטיים. במקרה הזה, כן, אבל עם התראה 

ך וכך ימים. ואם לא, לתושב שעליו לנקות תוך כ

 העירייה מנקה ומחייבת את הנכס. את הנכס. 

 זה מה שעושה מחלקת הפיקוח.  מאיר חלוואני:

  -החוב עומד וקיים על הנכס אביבה גוטרמן:

  -ולכן כתוב שההיערכות מתחילה כבר במרץ אמיר כוכבי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -כי אז נעשה סיור אמיר כוכבי:

 וין. מצ אביבה גוטרמן:

ואז יוצאים מכתבי התראה. העירייה בינתיים פועלת  אמיר כוכבי:

  -לניקוי השטחים שלה

 כן.  אביבה גוטרמן:
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ואז אחרי פרק זמן, רואים האם ההתראות, האם  אמיר כוכבי:

  -טופלו או לא

 כן.  אביבה גוטרמן:

ואנחנו כבר לא מעט פעמים, אגב, גם בהיבט של  אמיר כוכבי:

טי. אנחנו פשוט נכנסים, וכן, מחייבים שריפות זה קרי

 אותם אחרי. 

 כן.  אביבה גוטרמן:

אמיר, אז מדוע העירייה לא מטפלת בחורשה הצמודה  מר אלון גלבוע:

,  2-3-? ששם העשבייה מגיעה ל4במקביל לכביש  מ'

ומסכנת את התושבים. לא מזמן הייתה שם שריפה. 

שפינו  שנים, ממש ליד גן הייתה שם שריפה, 3גם לפני 

שם את כל הילדים. ואם מחודש מרץ כבר שולחים 

מכתבים, אני חושב שזה כבר היה אמור מטופל, ואני 

 יודע שהמון תלונות למוקד הוגשו כבר. 

  -לדעתי שם אמיר כוכבי:

  -ואגב, זו אדמה של אנשים פרטיים מר אלון גלבוע:

  -עם עשרות אם לא מאות שלכן, אני יודע, אבל זה  אמיר כוכבי:

בעלי  10לא, לא, לא, לא, אמיר. יש שם סה"כ  מר אלון גלבוע:

מגרשים, ואתה יודע את זה. אני גר, אגב, אני גר 

שותפים יש  12בשכנות, ואני הגשתי בקשה, סה"כ 

  -שם, אפשר להגיע

בעלי  140מהתנגדות אקראית לבריכה, אני זוכר שיש  אמיר כוכבי:

  -קרקע

  למה, לא, לא. מר אלון גלבוע:

  -חוץ מזה, ליד הבית, בגדר שחוצה מאיר חלוואני:

  -200לא משנה, גם אם יש  מר אלון גלבוע:

  -רגע, רגע, רגע, אלון מאיר חלוואני:

השאלה איך מטפלים בזה, הרי זה מסכן את  מר אלון גלבוע:

 התושבים. 

 לא העבירו שם טרקטור? מה שקרוב לבתים?  מאיר חלוואני:
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 מה?  מר אלון גלבוע:

לא העבירו שם טרקטור במה שקרוב לבתים? העירייה  מאיר חלוואני:

 העבירה טרקטור. 

  -עשו שם. אגף שפ"ע עשה שם אמיר כוכבי:

לא, לא, רק איפה שהניקוז. לא, רק איפה שניקוז,  מר אלון גלבוע:

בכמה מטרים, נו, אבל החורשה הזאת היא מסוכנת. 

לבתים זו שאלה של זמן עד שתתפתח שריפה, ותגיע 

 ולשני הגנים החדשים שהעירייה עכשיו שיפצה. 

 על איזה אזור אתה מדבר?  רינה שבתאי:

  -מדוע לא פנים אליהם מר אלון גלבוע:

 . 4צמוד לכביש  אמיר כוכבי:

 . 200, אז לשלוח 200וגם אם יש  מר אלון גלבוע:

 אני לא בטוח שלא פנו, אני יכול לבדוק.  אמיר כוכבי:

  -בוא נניח שפנו אליהם, זה עדיין מר אלון גלבוע:

לא, אני יודע שאגף שפ"ע עשה שם עבודה, אבל אפשר  אמיר כוכבי:

 לבדוק. 

 , המפורסמת. 1זה חלקה  יגאל שמעון:

 . 120זה חלקה אחת, אמיר, אין שם  מר אלון גלבוע:

 . 1לא, הוא אומר מספר  אמיר כוכבי:

  -לדעתי 147, 1חלקה מספר  מאיר חלוואני:

 שאילתא של חבר המועצה, אלון גלבוע.  ר כוכבי:אמי

. כמה תביעות ייצוגיות הוגשו כנגד 4.5.20222-מה רן היילפרן:

היום, וכמה מהן נסגרו  ועד 1.1.2019-העירייה מה

תביעות ייצוגיות,  8בפשרה כספית. תשובה: הוגשה 

 ואף תביעה ייצוגיות לא נסגרה בפשרה כספית. 

 יא נסגרה? אז איך ה מר אלון גלבוע:

ויניק: יש כאלה שעוד מתנהלות, אז עוד לא נסגרו פשוט.  רונן יואל 

  -נדמה לי זה

  -8-אז כמה מתוך ה מר אלון גלבוע:
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ויניק:   -עדיין מתנהלות 5 רונן יואל 

 ? 3-וה מר אלון גלבוע:

ויניק: בבית המשפט העליון. יש אחת שנסגרה  3או   2-ו רונן יואל 

 גיש, הסתלק. בהודעת הסתלקות, מי שה

  -7, 8-אז כלומר, אז מתוך ה מר אלון גלבוע:

ויניק: עדיין פתוחות. אני לא זוכר כל אחת.  5, 8-מתוך ה רונן יואל 

אחת אני בטוח שזו הייתה הודעת הסתלקות. כלומר, 

 מי שתבע, החליט שהוא טעה וביקש להסתלק. 

שהעירייה תביעות,  8אז כלומר, צפויות לנו עוד, יש  מר אלון גלבוע:

  -עוד

ויניק:   -שהעירייה עדיין נמצאת 5עוד  רונן יואל 

 ? 2בסדר, אז אמרת אחת הסתלקות. ועוד מה,  מר אלון גלבוע:

ויניק:  אמרתי שאני לא זוכר את השתיים הנוספות.  רונן יואל 

,  מר אלון גלבוע: לא הבנתי, מה זאת אומרת? אתה אומר שהן נסגרו

  -או לא נסגרו

ו פתוחות עדיין מתנהלות בבתי  5-לא, אמרתי ש יניק:רונן יואל 

 המשפט. 

  -תביעות. הרי, הגשתי פה 2בסדר, אבל עוד  מר אלון גלבוע:

ויניק: , נכון? מתוכן, אחת הסתלקות, ואת השתיים 3יש עוד  רונן יואל 

 האחרות אני לא זוכר. 

 מה לא זוכר, אם נסגרו או לא נסגרו?  מר אלון גלבוע:

וי  לא, נסגרו. אני רק לא זוכר למה.  ניק:רונן יואל 

אבל איך הן נסגרו, מה זה לא זוכר? כלומר, יש פה  מר אלון גלבוע:

 שאילתא, למה לא עושים שיעורי בית? 

 הוא צודק. צריך לקבל תשובה מלאה.  אביבה גוטרמן:

אז צריך לדעת מדוע הן נסגרו. אני לא מכיר תביעה  מר אלון גלבוע:

  -אם היא לא נסגרה

ויניק:   -נודיע לך רונן יואל 

אם היא נסגרה, אז היא נסגרה כספית, אני לא מכיר  מר אלון גלבוע:
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  -צורה אחרת. אבל אם היא נסגרה

ויניק: לא, היא יכולה, שנייה. תראה מה השאלה אומרת.  רונן יואל 

השאלה אומרת, פשרה. תיק יכול להיגמר בפסק דין, 

 לא בפשרה. יש אפשרות כזאת? 

 אוקי, נכון.  אלון גלבוע:מר 

ויניק: יפה. אז אם אתה רוצה מדויק, אני אודיע לך בבוקר,  רונן יואל 

על השתיים הנוספות. זו הייתה השאלה, והתשובה 

 מתאימה לשאלה. 

 8-בקיצור, היית צריך לשאול, כמה כספים שילמנו ב יגאל שמעון:

 התביעות האלה. לא משנה באיזו דרך. 

 לא בפשרה.  נסגרו, נדב דואני:

 לא משנה, נסגרו או לא נסגרו, כמה שילמנו?  יגאל שמעון:

לא, אבל הוא ענה, הוא ענה על השאלה שהוא שאל  נדב דואני:

 אותו. 

 אבל הוא לא שאל את זה.  רינה שבתאי:

הוא לא שאל, אבל אתם בדיוק הולכים לפי הספר.  יגאל שמעון:

  -מילה

 יכול לשאול?  טוב, שאלה שנייה הוא אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, חלאס. הוא יכול לשאול את השאלה. אז הוא  אביבה גוטרמן:

 ייתן לו תשובה. 

 אמר, לא זוכר.  נדב דואני:

 בדיוק.  אביבה גוטרמן:

שאילתא של חבר המועצה, יגאל שמעון, מיום  רן היילפרן:

. לאחרונה עולה פרסום ברדיו בנושא קניית 2.6.2022

בהוד השרון. אבקש לשאול מה העלות  קרקעות

הכספית לפרסום ברדיו, ובאילו תחנות רדיו 

מפרסמים. תשובה: התשדיר פורסם בתחנות רדיו: 

103fm, 99fm, 100fm כחלק ממהלך שנועד להגביר ,

הציבור לצורך בבדיקת תכניות בניין עיר. שודר  ערנות



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 18 
 

-עד ה 29.5.2022בתחנות הרדיו בין התאריכים 

 כולל מע"מ. ₪,  65,736בעלות כוללת של  12.6.2022

 לא חבל על הכסף?  יגאל שמעון:

 למה? למה?  אביבה גוטרמן:

  -בזבוז הכספים. סתם משלמים כספים יגאל שמעון:

 למה שילמנו את כל הדבר הזה?  אביבה גוטרמן:

 למה?  אמיר כוכבי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -אגב, אתהאני יכול, אתה מוזמן להגיש.  אמיר כוכבי:

 ברור, איזו שאלה.  יגאל שמעון:

  -אתה מוזמן להגיש גם על כל הרשויות שעשו כמונו אמיר כוכבי:

 איזו רשות עשתה כמונו?  אביבה גוטרמן:

ן אמיר כוכבי:   -דרום השרון, השכנה, עכשיו עלתה בקמפיי

  -השאלה היא כזאת יגאל שמעון:

 אני אגיד לך למה.  אמיר כוכבי:

  -אבל עוד לא שאלתי ן:יגאל שמעו

 שאלת. שאלת אם לא חבל.  מאיר חלוואני:

  -אבל אמרת, שאלת אם לא חבל אמיר כוכבי:

 לא אמרתי.  יגאל שמעון:

 שאלת, אם לא חבל.  מאיר חלוואני:

עכשיו אני שואל. לא, לא שאלתי לא חבל, אמרתי זה  יגאל שמעון:

 בזבוז כסף. 

 ת לפרוטוקול? מה לא? אתה רוצה ללכ מאיר חלוואני:

תראו, אני נוסע באזור הגליל, אני שומע איזו תחנה  יגאל שמעון:

  -שם בגליל. פתאום אני שומע, הוד השרון היפה

 אלה התחנות.  אמיר כוכבי:

 והמקסימה והטובה.  יגאל שמעון:
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 רגע, אתה לא מסכים עם זה? אמיר כוכבי:

 היא לא יפה?  רן יקיר:

י יגאל שמעון: ם קרקעות, תבואו לשאול במנהל כי אם אתם קונ

 ההנדסה. 

 או תבדקו באתר, לא חייבים לבוא למנהל ההנדסה.  אמיר כוכבי:

 לא משנה, ככה כתוב.  יגאל שמעון:

 לא.  אמיר כוכבי:

 תבדקו.  יגאל שמעון:

 איך כתוב אם שמעת ברדיו?  אמיר כוכבי:

 . לא, ככה אומרים. תבדקו במנהל. לא, תבדקו במנהל יגאל שמעון:

 טוב.  אמיר כוכבי:

י  יגאל שמעון: אח"כ אני נוסע בדרום, לכיוון אילת, פתאום אנ

שומע גם כן. תושבי אילת, אם אתם מגיעים להוד 

  -השרון

 רוצים להשאיר אותך ליד הבית.  רינה שבתאי:

  -היפה והזה וזה, תדעו לכם יגאל שמעון:

 יגאל, אתה לא מטייל יותר מדי, תגיד?  אביבה גוטרמן:

  -אם אתם קונים. עכשיו תקשיב יגאל שמעון:

  -אני חייב להגיד אמיר כוכבי:

  -אז השאלה היא כזאת יגאל שמעון:

אני חייב להגיד שאכן הרפורמה שנעשתה בשידורי  אמיר כוכבי:

הרדיו האזורי, הפכו אותו להרבה יותר כדאי גם 

בפרסום וגם באפקטיביות. כתוב לך שם באילו תחנות 

 99fmמוגדרת רדיוס אזור השרון.  100fmבחרנו. 

ו אביב,  שזה רדיו תל 103fm-אקו, אזור השרון. 

שהוא רדיו חזק אזורי. וזה שאתה שומע אותם בגליל 

 ובדרום, אחלה. 

התחנות  3אבל אנחנו בדקנו מעבר לזה שהעלות של 

האלה עם כל הסלוטים של השידור, וכל הדבר הזה 
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נו. הדבר הזה עלה פחות מחצי מכל רשת ארצית שבדק

  -מבחינתי, אם העלה מודעות, אפילו

 למה, למה? מה המטרה?  אביבה גוטרמן:

 אני אסביר.  אמיר כוכבי:

 לדאוג למי? סליחה.  אביבה גוטרמן:

  -אני אסביר. אני אסביר, את שואלת אמיר כוכבי:

 אין אף אחד שקונה אדמה. תקשיב טוב, אמיר.  אביבה גוטרמן:

 נו.  אמיר כוכבי:

 -מי שקונה נכס, אדמה כזה, קונה בכל עיר, הוא בודק ביבה גוטרמן:א

 )מדברים ביחד( 

 בואי, אני יש לי חברים, זה לא נכון, זה לא נכון.  עדי ברמוחה:

 זה לא נכון בכלל. מרמים אנשים, עזבו אתכם.  נדב דואני:

תקשיבו, לא חלומות. אין חלומות. מי שיש לו כסף,  אביבה גוטרמן:

 מות. קונה אד

 זה בכלל היה קמפיין שיגאל חלם.  אמיר כוכבי:

 הוא אמר לעשות את זה.  נדב דואני:

 וחי לא נתן לו. אני רק מימשתי את זה.  אמיר כוכבי:

אני חושבת שזה פרסום מיותר. אתם לא עוזרים  אביבה גוטרמן:

לתושבים מסכנים. סליחה. אתה לא עוזר פה לתושב 

 מסכן. 

 היה הרעיון שלך, מה אתה מסתלבט?  יגאל, זה נאור שירי:

 לא היה, רגע, חכה.  יגאל שמעון:

  -ריבונו של עולם, אף בנאדם מסכן אביבה גוטרמן:

 לא נכון, אביבה, לא נכון.  עדי ברמוחה:

  -אף בנאדם אביבה גוטרמן:

 אביבה, לא נכון, אבל את לא צודקת.  עדי ברמוחה:

  -זוג צעיר, תקשיבו לי טוב תקשיבי טוב, תקשיבי טוב. אביבה גוטרמן:

 זה מבוסס אמפירי.  נאור שירי:
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  -זוג שאין לו כסף אביבה גוטרמן:

למה את כל כך נחרצת? למה את כל כך נחרצת, שאף  נדב דואני:

 אחד לא בדק? לא, אבל את רק מדברת. 

  -אני יודעת, אני מכירה את הנושא אביבה גוטרמן:

  -מה, את כל מי שגר נדב דואני:

 ברים ביחד( )מד

 אני לא חייבת להוציא כסף על זה.  אביבה גוטרמן:

  -אין לך מושג לגבי הדברים נדב דואני:

  -אם זה זוג צעיר שאין לו כסף אביבה גוטרמן:

 אביבה, אביבה.  אמיר כוכבי:

  -תקשיבו טוב אביבה גוטרמן:

  -אביבה, אביבה אמיר כוכבי:

 אנחנו בדקנו אדמות.  למה? גם אנחנו בדקנו. גם אביבה גוטרמן:

  -אביבה, אני אתן לך דוגמה אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  גם הילדים שלי בדקו

 אביבה.  אמיר כוכבי:

  -כל דבר הלכו לוועדה אביבה גוטרמן:

  -כל הכבוד, כל הכבוד. הילדים נדב דואני:

גוש וחלקה. מה זה הדבר הזה? אתה שם את כספך על  אביבה גוטרמן:

 ? קרן הצבי

 יש אנשים שכן, שמים את כספם על קרן הצבי.  נדב דואני:

  -אביבה, אביבה אמיר כוכבי:

 אז אני לא צריכה לדאוג להם.  אביבה גוטרמן:

 אביבה.  אמיר כוכבי:

 למה לא?  נדב דואני:

 ככה, ככה.  אביבה גוטרמן:

 אני אתן רק דוגמה.  אמיר כוכבי:
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  -מה זה, זה לא אביבה גוטרמן:

 אני רגע דוגמה אחת.  כבי:אמיר כו

 די, תפסיקו בחייכם.  אביבה גוטרמן:

יש לי תחושה פשוט שכל מה שעושים לטובת אנשים,  נדב דואני:

 אתם לא בעד. 

ו  אביבה גוטרמן: אני לא צריכה לשלם לתחנות, כדי שיפרסמו לנ

  -חזרה. אני חושבת שהדבר הזה

 )מדברים ביחד( 

 בל פרסום. סליחה, זה כדי לק אביבה גוטרמן:

למה, הוא דיבר? אמרו את השם שלו? הוא קריין?  נדב דואני:

 למה מישהו, אתה קריינת? 

 אתה יודע מה זה סיקור אוהד?  אביבה גוטרמן:

 אתה דיברת? אתה קריינת?  נדב דואני:

  -אתה יודע מה זה סיקור אוהד? אתה משלם אביבה גוטרמן:

בתכנית רדיוס איזה שטויות. רגע, התראיינת  נדב דואני:

 הנבחרים? 

 . 99ברדיו  אמיר כוכבי:

 התראיינת?  נדב דואני:

 לא.  אמיר כוכבי:

יש  103-לנבחרים, התראיינת? מה יש לנו פה? דווקא ב נדב דואני:

 מלא תכניות, התראיינת? נו באמת. 

 הלאה, יגאל, יגאל, שאלת המשך.  אמיר כוכבי:

 לא שאלתי את שאלת ההמשך.  יגאל שמעון:

  -הם לא יודעים שהם צריכים ביבה גוטרמן:א

  -לא הבנתי, חסר נדב דואני:

 שטח חקלאי.  אביבה גוטרמן:

  -תגידי, מה קרה, אביבה, אביבה אמיר כוכבי:

נראה לי, אביבה, יש לה חברה לשיווק של קרקעות  נדב דואני:
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 חקלאיות. 

יודעת אביבה גוטרמן:   -אני מכירה, לא, אני 

 ה, אביבה, מה קרה בגני צבי? אביב אמיר כוכבי:

  -מי שקונה שטח אביבה גוטרמן:

 אביבה, מה קרה בגני צבי?  אמיר כוכבי:

  -מה קרה אביבה גוטרמן:

  -, מה קרה? המנהל שיווק קרקעות3071-ב אמיר כוכבי:

 ומה אמרתי בישיבה?  אביבה גוטרמן:

אנשים הלכו במכרז, הגישו, כשהם לא יודעים מה  אמיר כוכבי:

 רה שם. קו

מה אמרתי להם בישיבה? שלא תתבלבל, הם ידעו  אביבה גוטרמן:

  -בדיוק, הם רק

  -אביבה, יש לך טעות יסודית עדי ברמוחה:

 סליחה.  אביבה גוטרמן:

 לא.  עדי ברמוחה:

 אל תגידי לי לא.  אביבה גוטרמן:

  -אביבה, יש לך טעות יסודית עדי ברמוחה:

שקנה זכות לדירה, כל מי שקנה כל מי שקנה, כל מי  אמיר כוכבי:

  -או בשביל התפוזים 1202-זכות לדירה ב

 כן.  אביבה גוטרמן:

 כן.  אמיר כוכבי:

 בודק.  אביבה גוטרמן:

 אף אחד לא בודק.  עדי ברמוחה:

 בודק ועוזב ירוחם, אפשר להתקדם?  נאור שירי:

 ואני אומרת לך שאנשים בודקים, שואלים גם אותנו.  אביבה גוטרמן:

 אולי בודק ועוזב לירוחם.  מיר כוכבי:א

  -ואנחנו אומרים להם אביבה גוטרמן:
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 ויגאל רוצה לשאול שאלת המשך, תודה.  נאור שירי:

ו יגאל שמעון:   -תראו, אנחנ

 די, תפסיקו.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו לא אמורים יגאל שמעון:

 אביבה, בבקשה, תכבדי את זה שיושב לידך.  נאור שירי:

 אדוני סגן ראש העירייה, נאור שירי.  עון:יגאל שמ

 בבקשה, ידידי.  נאור שירי:

  -אנחנו לא נועדנו לממן יגאל שמעון:

 מה זה השטויות האלה?  אביבה גוטרמן:

את תושבי תל אביב, רמת גן, הרצליה וכל העולם  יגאל שמעון:

  -שרוצים לבוא

  -אני מזכיר שרשתות הרדיו הן פרטיות, זה לא נאור שירי:

 אנחנו לא צריכים לממן את הביטחון שלהם.  יגאל שמעון:

  -אתה עוזר לתושבים שלך שיהיו עדי ברמוחה:

 לא נכון.  יגאל שמעון:

 אוי נו, תפסיקי עם זה.  אביבה גוטרמן:

  -תקשיב, אתה יודע כמה פנו אליי, לשאול אותי עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

 תפנו לוועדה.  אביבה גוטרמן:

  -את מצפה שמחר₪,  00,0002-מגרש שאת קונה ב ון גלבוע:מר אל

 יגאל, פעם אחרונה שאני מקשיב לך.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

מי שמתעסק עם מגרשים, זה לא בודק סטטוס של  אביבה גוטרמן:

  -המגרש וכל הדברים האלה, אז מגיע לו

דאג במקום להגיד, תודה רבה ליגאל שמעון על זה ש יגאל שמעון:

  -שאף אחד לא יקנה את הקרקעות האלה

 לא כזה דאגת.  אמיר כוכבי:
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 )מדברים ביחד( 

 רצית לדאוג, לא דאגת.  אמיר כוכבי:

אבל שאלתי איזה פסיכולוג אחד, השמעתי לו את  יגאל שמעון:

  -הקמפיין הזה

 אביבה, את מפריעה לו. את מפריעה לו.  נדב דואני:

אתם, יש לכם ראש עיר תותח.  הוא אומר, בואנה, יגאל שמעון:

אמרתי לו, מה זה קשור לראש העיר? הוא אומר לי, 

לא, אני, כשאתה אומר עיר יפה וזה, אז אני אומר, 

  -ראש העיר תותח

 -לא הבנתי אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

  -ואז ביוטיוב של העירייה, העלו את הקמפיין משה חנוכה:

אפשר לחשוב שאתם כולכם  באותו זמן בדיוק. לא, אמיר כוכבי:

בורחים מתקשורת, אם היא רק הייתה מתעניינת 

קמפיינים עירוניים  3בכם. אבל באותו זמן ממש היו 

  -של ערים אחרים

  -אמיר, כשאתה תסיים משה חנוכה:

אני מציע שתלכו ותעשה השוואה איך נראה קמפיין  אמיר כוכבי:

  -עירוני שדואג להתריע ולהעלות מודעות

  -אז אני רוצה להקריא את מה שאמרת, כשחי אדיב שמעון:יגאל 

 עשה קמפיין, הילדים אוהבים אותי?  אמיר כוכבי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

עשה קמפיין ברדיו, ואני רוצה להקריא בדיוק מה  יגאל שמעון:

  -שאמרת

 אתה מוזמן.  אמיר כוכבי:

 עליו.  יגאל שמעון:

 אבל מההתחלה ועד הסוף.  עדי ברמוחה:

  -ומה אמרו החברים שלך פה מהקואליציה יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 
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ן  יגאל שמעון: על חי אדיב, שהוא היה ברדיו, ואמר שהוד השרו

  -היפה

  -תקריא, תקריא, אבל זה עדי ברמוחה:

 להקריא לכם?  יגאל שמעון:

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -מאוד סקרנים. אני מאוד סקרן מה הוא אמר נדב דואני:

 נו, תקריא.  אביבה גוטרמן:

 זה ישר חיוב אישי.  יגאל שמעון:

 טוב.  אמיר כוכבי:

,  יגאל שמעון: עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? באמת, תראו

  -אנחנו צריכים לשמור על תושבי הוד השרון

  -יגאל, אתה יודע שזה אמיר כוכבי:

  -יגאל, תודה, אפשר נדב דואני:

  -נו צריכים לשמור על תושבי הוד השרוןשנייה, אנח יגאל שמעון:

די, יש גבול למשחק. אתה יודע שזה קמפיין נכון,  אמיר כוכבי:

  -ואתה יודע להמשיך אותו

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

 זה קמפיין ששומר על תושבי הוד השרון.  עדי ברמוחה:

  -לא, אני לא צריכה אביבה גוטרמן:

 אתם לא נותנים לו לדבר. רגע, זו שאלה של יגאל.  נדב דואני:

 מצטערת.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו רוצים להקשיב ליגאל.  נדב דואני:

 מצטערת.  אביבה גוטרמן:

  -אם הייתם בודקים יגאל שמעון:

  -אני לא משלמת אביבה גוטרמן:

כמה מתושבי הוד השרון רכשו קרקעות. אם הייתם  יגאל שמעון:

עכשיו  שרכשו 5,000אומרים לי, תשמעו, מתוך 

מתושבי הוד השרון,  80%, רכשו 1200במתחמים 
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, וואלה, אתם 60%הייתי אומר, וואלה, אתם צודקים. 

, וואלה, 20%, וואלה, אתם צודקים. 40%צודקים. 

  -אתם צודקים. כמה בהוד השרון קנו קרקעות

 כמה?  עדי ברמוחה:

 מאיפה אתה יודע? אתה בדקת את ההפך?  נאור שירי:

 ה זה בדקתי? מ יגאל שמעון:

 אתה יכול להגיד שאנחנו לא בדקנו?  נאור שירי:

  -זה התפקיד שלכם לבדוק משה חנוכה:

  -₪ 5,0006-ואת הכסף הזה, את ה יגאל שמעון:

 יגאל, די, יש שאלת המשך? די.  אמיר כוכבי:

  -כן, זו השאלה. שבמקום שתיקחו את יגאל שמעון:

 תשים סימן שאלה אבל.  אמיר כוכבי:

תיתנו לנוער, תעשו איזה קמפיין לילדים, לקשישים,  שמעון: יגאל

  -תעשו קמפיין לבית, שהנוער יידע לאן הוא הולך

 זה בזבוז של כסף.  אביבה גוטרמן:

 טוב.  אמיר כוכבי:

  -אתם מתעסקים לי יגאל שמעון:

זה בזבוז. עכשיו, תראה אמיר, אם נתת דוגמה,  אביבה גוטרמן:

ל מה נתת דוגמה, לצורך תסתכל איך אתה עובד. ע

שהקמפיין שלך הוא נכון. אתה אומר לי, תראי מה 

  -קרה בגני צבי

  -זו סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך אמיר כוכבי:

 אבל הדוגמה לא נכונה.  אביבה גוטרמן:

 ושביל התפוזים והאגם.  1202אני יכול להגיד לך גם  אמיר כוכבי:

 . אבל הדוגמה לא נכונה אביבה גוטרמן:

 מה?  אמיר כוכבי:

כי אנחנו יודעים מי קנה שם. וקנו שם קבלנים מהוד  אביבה גוטרמן:

השרון, מלא, והם מבינים בענייני נדל"ן. והם בדקו 

  -את הסטטוס של האדמות האלה
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 ? 1202-ושביל התפוזים ב אמיר כוכבי:

יודע אביבה גוטרמן:   -אבל הם יודעים משהו, שגם אתה 

 ? 1202-התפוזים ב ושביל אמיר כוכבי:

שאם המנהל מוכר להם, כמו עכשיו בגיל עמל,  אביבה גוטרמן:

המגרשים, יודעים שאם מגרש השיכון  16המגרשים, 

מעורב, יש לזה היתכנות, בסדר? אז אני צריכה לדאוג 

להם ולפרסם עבורם? מה פתאום, מה פתאום. ואין 

דבר כזה. בנאדם קונה קרקע, זה לא אחד שאין לו. זה 

חד, אני צריכה בנאדם כזה שאין לו, ואת הכסף שיש א

במקום להשקיע באיזו ₪,  200,000או ₪  150,000לו, 

  -דירה, לקחת עוד הלוואה, ומשקיע במגרש

אביבה, לדעתי את צריכה לפתוח פודקאסט,  נדב דואני:

נדל"ן, אביבה. לדעתי את צריכה לפתוח  פודקאסט

באה, ייעוץ נדל"ן. אפשר להתקדם לשאילתא ה

 בבקשה? לשאילתא הבאה. 

ו  אביבה גוטרמן: אם הוא לא בודק את הסטטוס של הקרקע, מה אנחנ

  -חיים באיזה מקום

 לא, איך אומרים, אביבה, תודה.  נדב דואני:

  -אנשים לא יודעים אביבה גוטרמן:

 נדב, הכסף הציבורי קל בעיניכם. משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

  -אביבה אמיר כוכבי:

 די, נו, באמת.  ה גוטרמן:אביב

 יאללה, הסעיף הבא. אביבה, תודה.  נדב דואני:

  -מי שדיבר על נדל"ן זה ראש העיר שלך אביבה גוטרמן:

  -שאילתא של חבר המועצה רן היילפרן:

  -לא אני. די כבר, תפסיקו אביבה גוטרמן:

 -אין לכם זמן לתכניות יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 29 
 

 וא ולהגיד שזה חשוב. לב אביבה גוטרמן:

 די, הבנו אותך.  נדב דואני:

יגאל. מר אלון גלבוע:  היתכנות, היתכנות, 

 כן, היתכנות.  אביבה גוטרמן:

אני מחכה לרגע שתגידי, די, נמאס לי, אני עייפה, אני  נדב דואני:

 רוצה ללכת הביתה. 

  -מדוע העירייה לא מפעילה רן היילפרן:

ע נדב דואני:  צמך. את מעייפת את 

 היא אמרה את זה לפני שהגעת.  אמיר כוכבי:

 היא מעייפת את עצמה בכח.  נדב דואני:

 עוד שנה, עוד שנה נעשה את השינוי.  יגאל שמעון:

מדוע העירייה לא מפעילה קייטנה מסובסדת לכל ילדי  רן היילפרן:

 21.7-עד לתאריך ה ? תשובה:21.7-העיר לאחר ה

ר של החופש מתקיימת מסגרת כחלק מבית הספ

הגדול. לאחר תאריך זה, מפעילה העירייה מחזור 

. בגני 28.7נוסף לכיתות א' עד ג' בבתי הספר עד 

שר מחזורים, א 3-הילדים ניתנה אפשרות להירשם ל

. במהלך החופש 9.8ועד  3.7פועלים החל מהתאריך 

הגדול, העירייה מבצעת שיפוצים נרחבים במוסדות 

צרכי  בתכלולמשתלב גם  החינוך. קיומן של הקייטנות

 השיפוץ. 

 לדעתי, הוא יכול להנחות את הפודקאסט של אביבה.  נדב דואני:

אני שאלתי שאלה פשוטה. מדוע העירייה לא מפעילה  משה חנוכה:

 ? 21.7-קייטנות מסובסדות לכל ילדי העיר, לאחר ה

 קבעת עובדה, לא שאלת שאלה.  עדי ברמוחה:

-בה, מה עונים לי? עד לתאריך הואז התשובה, בתשו משה חנוכה:

מתקיימת מסגרת. ידעתי, כאילו אז בגלל זה  21.7

 . 21.7-שאלתי למה אתם לא מפעילים אחרי ה

 אבל כתוב שיש לך גם אחרי.  אמיר כוכבי:

אז רגע, אז כל החלק, המשפט הראשון לא רלוונטי  משה חנוכה:
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למה ששאלתי. בוא נמשיך. לאחר תאריך זה, מפעילה 

, עד ההעיריי . 28.7-ה מחזור נוסף לכיתות א' עד ג'

זאת אומרת, עוד שבוע. לא אמרתם כמה עולה 

המסגרת הזאת. כי אם שאלתי, כנראה המסגרת לא 

כל כך מסובסדת ביחס למה שקורה בערים אחרות. 

ותכף אני אשאל שאלת המשך, כמה עולה המסגרת עד 

 . 28.7-ה

. בוא נמשיך את התשובה לשאלה הפשוטה ששאלתי

מחזורים,  3-בגני הילדים ניתנת אפשרות להירשם ל

חופש, . במהלך ה9.8-ועד ה 3.7-אשר פועלים מה

העירייה מבצעת שיפוצים נרחבים במוסדות החינוך. 

קיומה של קייטנה משתלבת בתכלול צרכי השיפוץ. 

מה זה קשור לשאלה ששאלתי? לא כל מוסדות החינוך 

בעיריית כפר  בכל העיר בשיפוצים, יש כאלה שלא. גם

  -סבא

  -ואם פירקת כבר את השאלה עדי ברמוחה:

  -אני אסיים, ואז תוכלי משה חנוכה:

אז לא שואלים שאלה וקובעים עובדה. מדוע העירייה  עדי ברמוחה:

  -לא מפעילה. השאלה היא

 בטח לא כשהיא מוטעית.  אמיר כוכבי:

  -האם העירייה, אוקי? אם אתה כבר מלמד עדי ברמוחה:

אוקי, אז פעם הבאה אני אתייעץ איתך בניסוח  ה חנוכה:מש

השאלה, ואז אני אעזור לך גם לנסח את התשובות. 

אבל בגדול, שאלת ההמשך שלי היא כמה עולה 

ה ? כמה, מ21.7-המסגרת שהעירייה מפעילה אחרי ה

 עלות המסגרות? כמה אתם דורשים מההורים? 

 יש כמה מסגרות.  נאור שירי:

תפרוט את כל המסגרות שמפעילים, כמה אנחנו  אז משה חנוכה:

 גובים מההורים? 

 נעביר לך תשובה מפורטת. אמיר כוכבי:

לא, אני רוצה, זו שאלת ההמשך שלי. גם לזה לא  משה חנוכה:
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 באתם מוכנים? 

  -מאחר ואגף חינוך נמצא בטקסי סיום אמיר כוכבי:

-המה זאת אומרת? שאלתי אתם לא עובדים אחרי  משה חנוכה:

. לא עניתם לי על השאלה. עכשיו אני שואל, כמה 21.7

. 28.7-אתם, אתם סיפרתם כאן שאתם מפעילים עד ה

אני מבקש שתבדקו כמה, זה לא כזה מסובך. כמה 

אתם גובים מההורים על קייטנה. אתם לא יודעים 

להגיד את זה? אתם יודעים לגבות את זה, אבל אתם 

, אף אחד לא לא יודעים, כל המנהלים הגדולים פה

 יודע להגיד כמה אתם גובים מההורים בהוד השרון? 

אילו מנהלים גדולים יש פה? אילו מנהלים גדולים יש  עדי ברמוחה:

 פה? 

  -יש פה ראש עיר משה חנוכה:

 אוקי.  עדי ברמוחה:

יש פה מנכ"ל עירייה. יש פה יועץ משפטי לעירייה, יש  משה חנוכה:

. כל המנהלים פה גזבר עירייה, יש פה מבקרת

הגדולים. הם יכולים להרים טלפון לספק שנותן להם 

את השירות הזה, ולהגיד לו, אדוני, כמה אתה גובה 

מההורים בהוד השרון. זה שאתה לא יודע לשמור על 

כרטיסי האשראי שלהם. כמה גביתם מהם על 

מה כסף אתה לוקח? זו , כמה? כ21.7-קייטנות אחרי ה

 שאלה פשוטה. 

בערים אחרות מפרסמים שהם יעשו  ראשי ערים

קייטנות מסובסדות. שוב, רמת גן אגב, שבמקרה אני 

מקבל עדכונים בפושים באינסטגרם שלי, אני רואה 

אילו קייטנות מדהימות הם מפעילים, מסובסדות 

אומר, מה, רק מה שהמדינה  . אז אני21.7-אחרי ה

נותנת במסגרת בית הספר של החופש הגדול אנחנו 

  -ומעבר לזה כלום? הבסיס של הבסיס נותנים,

 הפוך.  אמיר כוכבי:

 הוד השרון.  משה חנוכה:

  -אחרי זה, זה אפילו פחות, אבל אמיר כוכבי:
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 אז אני מבקש לדעת כמה.  משה חנוכה:

  -אז נעביר לך מחר את אמיר כוכבי:

למה אתם לא יכולים לבדוק את זה עכשיו, בלחיצת  משה חנוכה:

 כפתור? 

  -תראה, אני מסתכל על טבלת השוואה לא על ידי בי:אמיר כוכ

 ערים.  8-ל₪  750 נאור שירי:

 אתה לוקח? ₪  750כמה,  משה חנוכה:

  -לא על ידי אמיר כוכבי:

 יש טבלה השוואתית גם בנוגע לאזור.  נאור שירי:

 אני מבקש לדעת כמה אתם לוקחים.  משה חנוכה:

אומר מה שאני  אתה תבקש מה שאתה רוצה, אני נאור שירי:

 רוצה. 

  -אז אני שואל, אתה לא יודע, אז אל תענה משה חנוכה:

 אני אמרתי לך.  נאור שירי:

 עולה? ₪  750 משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

 לכל הקייטנה?  משה חנוכה:

 ימים לדעתי. בגנים, כן? אני לא יודע בבתי ספר.  8 נאור שירי:

גנים למחזור, כמה בבתי ב₪  750וכמה בבתי הספר?  משה חנוכה:

 ספר? 

 אני אעדכן אותך מחר.  אמיר כוכבי:

 למה, מה הבעיה לבדוק רגע, אמיר?  משה חנוכה:

 הוא אמר הרגע שהוא לא יודע.  כנרת א. כהן:

  -אני לא רוצה לשלוף לך תשובה אמיר כוכבי:

אבל יש לנו כאן אנשים שצופים בנו, הורים. אתה לא  משה חנוכה:

גובה מכל ההורים לקייטנת קיץ? זה  יודע כמה אתה

 נתון בסיסי. 

 אין בעיה, תעשו הפסקה, תביאו תשובה.  אמיר כוכבי:
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 מה הפסקה? לא, לא הפסקה.  נדב דואני:

 הוא צודק, לא באו ערוכים החבר'ה, הוא לא אשם.  משה חנוכה:

 זה זמן של אביבה לנוח, יהיה עוד יותר כח בהמשך.  נדב דואני:

 חזרנו לישיבת המועצה.  רן היילפרן:

 כן, מנכ"ל העירייה, בוא רק תן תשובה לשאלה.  אמיר כוכבי:

מופעל בין  8.72-כן, במחזור הנוסף שנמשך עד ה רן היילפרן:

ובין השעות ₪,  300ל שבעלות  13:00-ל 08:00השעות 

 ₪.  240, תוספת של 16:30-ל 13:00

 ומה לגבי, זה בבתי ספר, אתה אומר.  משה חנוכה:

 זה בבתי ספר.  רן היילפרן:

, גני ילדים, 9.8-וה 3.7-ולגבי המחזורים שאמרתם מה משה חנוכה:

 ₪?  750גם 

 ? 3.7-מה זה מה נאור שירי:

כאן רשום בתשובה שלכם, בגני הילדים ניתנה  משה חנוכה:

שר פועלים מחזורים, א 3-האפשרות להירשם ל

 ₪?  750. זה 9.8ועד  3.7-מהתאריך ה

 זו שאלת המשך נוספת?  :רן היילפרן

לא, לא, שאלתי מקודם. רק אני רוצה לדעת את כל  משה חנוכה:

 המחירים פשוט. 

מחזורים שונים. המחזור הראשון זה בית ספר  3זה  נאור שירי:

 של החופש הגדול. 

 זה בסדר.  משה חנוכה:

 מה בסדר? אתה רוצה לדעת את המחיר?  נאור שירי:

 . 21.7-אחרי הלא, כי שאלתי  משה חנוכה:

  -לא, שאלת נאור שירי:

? אמרתם שעד 1.72-שאלתי, מדוע לא מסובסד אחרי ה משה חנוכה:

מסגרת של החופש הגדול, אוקי? עד  מתקיימת 21.7-ה

פלוס ₪  300כ"ל שבבתי הספר זה אמר המנ 28.7-ה

  -₪ 750זה. בגנים, אתה אמרת ₪  250
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 נו, אז קיבלת את התשובה.  נאור שירי:

רגע. אבל אמרת שבגני הילדים ניתנה אפשרות  נוכה:משה ח

 . 3.7-מחזורים אשר פועלים החל מה 3-להירשם ל

 ₪.  750 לא, מחזור ב' יום מלא יש לך אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

 . 0192-אותו דבר, מחזור ג'. אותם מחירים אגב מ נאור שירי:

 ₪.  750מלא ג' יום מחזור  אמיר כוכבי:

 אוקי. זה אותו מחיר נשאר. ₪,  750 משה חנוכה:

 . 2019-אותם מחירים מ נאור שירי:

 בסדר גמור, תודה רבה. תודה, אמיר.  משה חנוכה:

 בבקשה, משה. כן.  אמיר כוכבי:

אוקי, שאילתא של חבר המועצה, אלון גלבוע ואביבה  רן היילפרן:

דוע דנים בוועדת משנה . מ15.6.2022-גוטרמן, מיום ה

לבקשות עם התנגדויות וח שמצורפים בדו"חות פיק

. 46עד  46, חלקות 6456להיתר. בית ספר לפיד, גוש 

פיקטיביים, שאינם משקפים את המצב הקיים. 

תשובה: דו"ח פיקוח מועבר עפ"י נוהל של מנהל 

הנדסה, והוא משקף מצב נתון בזמן הביקורת לקראת 

-נערך דו"ח פיקוח ב 6456הדיון. במקרה של גוש 

, אשר נכנס עפ"י הנוהל בסדר היום לדיון 16.1.2018

 . 8.4.2018-התכנית שהתקיים ב

דו"ח פיקוח הנ"ל הופיע גם בדיון שהתקיים בחודש 

אפריל, זאת היות וסדר היום של כל תכנית כולל את 

ככל שיש שינויים בשטח, הם כל היסטורית הדיונים. 

מטופלים במסגרת העבודה השוטפת של אגף הפיקוח, 

מדיוני ועדה. ללא קשר לאמור, אגף  ולא כחלק

הפיקוח פעל מיד עם קבלת התלונה לטיפול במקרה, 

, כאמור, הוסרו. בבית הקרווניםוזאת עפ"י החוק. 

לגילוי הדברים אשר היו בחריגה,  ספר לפיד, ובהמשך 

העירייה הגישה בקשה להסדרת והכשרת החריגות 

 . 2014אשר בוצעו במהלך שנת 
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בדרך, אבל אני רוצה רק שניקח בחשבון את  רגע, רפי משה חנוכה:

 לוח הזמנים. 

 אנחנו נתחיל מההתחלה.  אמיר כוכבי:

 אתה, משהו אתה.  נדב דואני:

  -זו לא תשובה, מצטערת. תקשיבו, בוועדה אביבה גוטרמן:

 שמת לב, אביבה?  נאור שירי:

 מה, מותק?  אביבה גוטרמן:

 ה הטעיה. על השאילתא הקודמת, פשוט היית נאור שירי:

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

עצם הניסוח שלה, כי העירייה מסבסדת. לא, רק היה  נאור שירי:

 חשוב להבהיר. זאת הייתה צריכה להיות התשובה. 

 יופי.  אביבה גוטרמן:

  -העירייה מסבסדת קייטנות נאור שירי:

 יפה.  אביבה גוטרמן:

 לילדי וילדות העיר.  נאור שירי:

 בוד, אז תעבדו על התשובות שלכם לפעם הבאה. כל הכ משה חנוכה:

 מצוין.  אביבה גוטרמן:

 תעבוד על השאילתות שלך, כי אתה יודע את זה.  נאור שירי:

  -אני רק רוצה אביבה גוטרמן:

 המדליות בדרך, נאור.  משה חנוכה:

טוב, תראו לגבי התשובה, אני מצטערת, היא לא  אביבה גוטרמן:

  -תשובה

 שהשאלה לא שאלה.  חבל נאור שירי:

לא הבנתי למה זה הגיע ללא דו"ח פיקוח. אין תכנית  אביבה גוטרמן:

שמוגשת לוועדה, שאין בה דו"ח פיקוח נכון לזמן שזה 

הוגש, נקודה. על זה אין ויכוח. אין דבר כזה. אנחנו 

נוהגים, במקרה במקרים האלה לא שאלתי, אבל אני 

יקוח, בעצמי הרבה פעמים אומרת, רגע, דו"ח הפ

בדקתם, זה ריק, המקום הזה? אומרים, כן, הכל 
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-בסדר. צריך להיות דו"ח פיקוח עדכני. מה זה ב

  -? מה זה היסטוריה? לפי ההיסטוריה2018

 . 0182-מה זאת אומרת, הדיון היה ב אמיר כוכבי:

  -מה זה מעניין? זה לבקשה להיתר אביבה גוטרמן:

 לא הבנתי.  אמיר כוכבי:

 תקשיב טוב, אמיר.  אביבה גוטרמן:

 איזה היתר?  אמיר כוכבי:

 זה לא בקשה להיתר.  רן יקיר:

זה הגיע לדיון, התיק הזה שוב? הגיע לדיון? הגיע?  אביבה גוטרמן:

היה צריך להראות דו"ח פיקוח? צריך להראות, מה 

, והיה שם קרווניםהמצב העדכני. עובדה שהיו שם 

ו אתם, פינו דבר שהוא פלילי, שהוא לא חוקי, בסדר? 

את זה רק לאחר ההערות שלנו, שיופי שלפחות עשו 

את זה, אבל מלכתחילה זה לא היה צריך להיות, כי 

אם היה פיקוח בזמן אמת, כי צריך להביא, עם 

התכנית צריך להביא פיקוח נכון לאותו יום. יום, 

יומיים קודם הולכים בודקים, השטח ריק, בשטח יש 

. זה צריקרוונים ך להיות. אז פה אין לי , וכו' וכו'

 תשובה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

  -נושאים. אחד לגבי 2ככה, לגבי יש פה  מר אלון גלבוע:

 חברים, שאלת המשך אבל.  אמיר כוכבי:

אז ככה, לא הצלחתי להבין  6456לגבי הנושא של גוש  מר אלון גלבוע:

  -2018-כמובן למה היה שם דו"ח מ

 . 1820-כי היה דיון ב אמיר כוכבי:

שבד"כ כתוב, שנייה, שנייה, שכתוב, תראה מה כתוב  מר אלון גלבוע:

 בשורה הראשונה. 

 נו.  אמיר כוכבי:

דו"ח פיקוח מועבר עפ"י נוהל של מנהל ההנדסה,  מר אלון גלבוע:

והוא משקף מצב נתון בזמן, יכול להיות שחסר פה 
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משהו. בזמן אמת, ביקורת לקראת הדיון. כלומר, מתי 

  -י זה אמור להיערך? עכשיו, אני רוצהנערך, מת

 בינואר דו"ח פיקוח, כשבאפריל יש דיון.  אמיר כוכבי:

 מה זאת אומרת, באפריל?  מר אלון גלבוע:

 באותה שנה.  אמיר כוכבי:

 . 0222-אבל אנחנו מדברים על זה עכשיו ב אביבה גוטרמן:

. חודש אבל היה דיון, כן, כן, אבל החסרתם פה תאריך מר אלון גלבוע:

. כלומר, הוועדה דנה פה בהתנגדות, 2022אפריל 

שנים אחורה. איך זה יכול  3כאשר הדו"ח הוא 

להיות? זה לא הגיוני. הרי אם דברים השתנו, עובדה 

שגם דברים השתנו, ולא יכול להיות מצב שהוועדה 

 תדון בדו"חות פיקטיביים כאלה. זה לגבי אחד. 

נתונים פה הם לגבי נושא של בי"ס לפיד, אז כל ה

. 2020בכלל לא נכונים, כי הייתה שם חריגה מאוגוסט 

אני רק רוצה להקריא פה את התשובה שאביבה ויגאל 

שמעון, שהם חברי הוועדה, לא הסכימו לקבל את 

הדו"ח שלא שיקף את המבנים בפועל. ואז מהנדס 

העיר טען ואמר שדו"ח הפיקוח נעשה בתום לב ע"י 

מה זה תום לב. אם הפקח. לא הצלחתי להבין 

הבנאדם מגיע, בודק, ואיפה תום הלב נכנס כאן? לא 

 הצלחתי להבין. 

 הוא לא שם לב, זה תום לב.  אביבה גוטרמן:

עכשיו, זה לא תקין, אמיר, שהוועדה דנה בדו"חות  מר אלון גלבוע:

כאלה. אתה מסכים איתי, נכון? תום לב, לא תום לב. 

יודע מה, בוא נל ך לשיטה הזאת עכשיו, אני, אתה 

שבסדר, היה בתום לב. אני ביקשתי את הדו"ח, וגם 

אביבה אני חושב ביקשה את הדו"ח, וגם יגאל שמעון 

ביקש את הדו"ח, את הדו"ח העדכני. עד היום לא 

  -קיבלתי אותו

 עד היום לא קיבלנו.  אביבה גוטרמן:

פעמים, ועדות לכך אפשר לקבל  4-3וביקשתי לפחות  מר אלון גלבוע:

ם מהיועץ המשפטי שיודע, והוא ביקש מסרג'יו ג
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שיעביר לי את הדו"ח המעודכן. עד היום הדו"ח הזה 

 לא נמצא, לא אצלי ולא בדו"ח הבקשה. 

  -בוודאי שכן. כשהוצאנו אמיר כוכבי:

 לא נמצא. אביבה גוטרמן:

 לא נמצא. איפה הדו"ח? למה לא קיבלתי אותו?  מר אלון גלבוע:

כשהוצאנו את ההיתר לעבודות שנעשות  בוודאי, אמיר כוכבי:

 עכשיו. 

 נכון, הוצאתם היתר אבל בלי הדו"ח המעודכן.  מר אלון גלבוע:

 עם, בוודאי שעם.  אמיר כוכבי:

לא, לא, אין דו"ח, אז למה לא קיבלתי? ביקשתי כמה  מר אלון גלבוע:

 וכמה פעמים. אז למה מסתירים אותו? 

 תה את הדו"ח. נבדוק. ועדת המשנה רא אמיר כוכבי:

ועדת משנה, אתה ראית את הדו"ח המעודכן? אתה  מר אלון גלבוע:

 ראית את הדו"ח המעודכן, יגאל? 

 של מי?  יגאל שמעון:

  -של בי"ס לפיד. שטענת פה מר אלון גלבוע:

אז חמור מאוד שהם הצביעו בעד ההיתר החדש, אם  אמיר כוכבי:

  -הם לא ראו את הדו"ח, שאתה אומר

  -אז בסדר גלבוע:מר אלון 

 זה חמור. חמור.  אמיר כוכבי:

 זה חמור.  אביבה גוטרמן:

  -חמור. הרי, העלית אמיר כוכבי:

 אמיר, זה חמור.  אביבה גוטרמן:

 שנייה, הרי העלית עניין, נכון?  אמיר כוכבי:

  -אני מר אלון גלבוע:

ן אמיר כוכבי:   -העלית עניי

  -עדת המשנהתשמע, אני לא נמצא בוו מר אלון גלבוע:

  -שנייה, לא, לא אמיר כוכבי:
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זה חמור מאוד שכל הוועדה, אני לא אמרתי שאביבה  מר אלון גלבוע:

  -בסדר או יגאל

  -אני אומר, אני אומר זה אמיר כוכבי:

אני אומר שהם רצו לראות ולא ראו. וזה שהסכימו  מר אלון גלבוע:

 להצביע, זה לא בסדר. 

  -ת על קוצואני אומר, עמד אמיר כוכבי:

  -חמור. אם אנחנו הצבענו עוד פעם בלי אביבה גוטרמן:

יגיש בקשה כזאת מר אלון גלבוע:   -הרי אם תושב העיר 

  -שנייה, שנייה, תן רגע אמיר כוכבי:

מבקשים מעודכן, לא הייתם מסכימים להמשיך את  מר אלון גלבוע:

 הדיון בוועדה. 

קוצו של יוד, על משהו  תן להגיד רגע מילה. עמדת על אמיר כוכבי:

שהמהנדס חשב שפחות רלוונטי. וואלה, הסכמנו איתך 

בסופו של דבר. וגם היה המשך. הרי, הוצאנו היתר 

מחודש להמשך, או הוצאנו היתר להמשך העבודות, 

והכללנו בו את כל החריגות. הם עשו שם דו"ח פיקוח 

נוסף, שעלה בוועדת המשנה. זה גם אפשר לראות 

 . בפרוטוקולים

אז איפה הוא? לא, זה לא מופיע, בדקתי  מר אלון גלבוע:

בפרוטוקולים. אגב, זה לא נכון מה שאתה אומר. ואל 

תגיד פה שמדובר בפאנלים, שלא היה צריך לעשות 

להם היתר. פה התושבים, יש פה, אני לא רוצה גם 

להגיד איפה הבניין, אבל יש פה בניין שחשב שהוא 

פות את הבניין באריחים. יכול לבד במקום טייח, לצ

מיד העירייה פנתה אליו, דרשה מהבניין, מוועד הבית 

שיגישו היתר בעניין. אז בוא, עוד פעם, אין פה איפה 

 ואיפה. אין פה חוק לרשות וחוק לתושב. 

  -היה דו"ח מעודכן, לא יודע למה קיבלת אמיר כוכבי:

 בסדר, בוא נקבל, בוא נראה.  מר אלון גלבוע:

 נדאג לזה.  בי:אמיר כוכ

אבל תשמע, יש פה שאילתא, אז למה לא הצגתם  מר אלון גלבוע:
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אותו? יש פה כבר שאילתא. אבל אומרים, תשמע, 

 אתה לא צודק. הנה, בבקשה, זה הדו"ח. 

יש פה תשובה. אתה עומד על זה שלא קיבלתי, נבדוק  אמיר כוכבי:

 את זה. 

אני חושב שאם אין כן. לא, גם שלא קיבלתי, וגם  מר אלון גלבוע:

  -דו"ח מעודכן

  -אומר אבל אמיר כוכבי:

אם אין דו"ח מעודכן בוועדת המשנה, אני חושב שלא  מר אלון גלבוע:

 צריך לקיים את הישיבה. 

 זה הסיפא, זה הסיפא.  אביבה גוטרמן:

 שנייה, שנייה.  אמיר כוכבי:

יא שלא יכול להיות, לקבל החלטה. אין דבר כזה לב אביבה גוטרמן:

תכנית לוועדה ללא דו"ח פיקוח נכון לאותו תאריך, 

 זה הכל. זו המסקנה שצריכה להיות. 

אמיר, תקשיב רגע. זה נראה לך, עזוב, בוא תענה אבל  מר אלון גלבוע:

באמת. זה נראה לך הגיוני שדנו בוועדה שבהתנגדות 

בתכנית שהמצב הקיים לא תאם לתכנית הפיקוח? זה 

 לא בסדר, נכון? 

  -אז אתה יודע שגם לא השתתפתי, וגם כוכבי:אמיר 

  -לא, אני יודע, עזוב מר אלון גלבוע:

 לא קשור.  אביבה גוטרמן:

  -נגיד במקום אחר, אני לא רוצה סתם מר אלון גלבוע:

  -אז אני לא מגיב לעניין. אני מגיב אמיר כוכבי:

  -אמיר, אתה יו"ר הוועדה אביבה גוטרמן:

ל אמיר כוכבי:  סוגיה הכללית. אני מגיב 

 מה זה קשור שלא ישבת בזה?  אביבה גוטרמן:

  -כי אני לא אמיר כוכבי:

ן  אביבה גוטרמן: אבל את הנהלים ואת הכל, אתה אמור לדעת ולכוו

 לזה, מה זאת אומרת? 
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  -אבל את לא מקשיבה אבל אמיר כוכבי:

לקחת אחריות שאתה לא היית ספציפית בוועדה  אביבה גוטרמן:

 הזאת? 

אבל את לא מקשיבה. לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי  ר כוכבי:אמי

שלהתווכח איתי על פרטים של תיק שאני לא מכיר, 

 וואלה, לא לעניין. 

 בסדר, אתה עונה. אז יש מישהו שיכול לענות?  מר אלון גלבוע:

אני עונה אבל, אני עונה לך מה ענה מנהל הנדסה.  אמיר כוכבי:

, מנהל הנדסה אומר, א', אנחנ ו לא מחויבים בזה. ב'

  -זה נוהל שלנו. אנחנו עושים לפני דיון

 לא מחויבים במה?  מר אלון גלבוע:

 בדו"חות פיקוח.  אמיר כוכבי:

 לא מחויבים דו"ח פיקוח בבקשה?  מר אלון גלבוע:

 לא.  אמיר כוכבי:

כלומר, אם אני היום, מחר, רוצה להגיש בקשה  מר אלון גלבוע:

 ב בדו"ח פיקוח? להיתר, אני לא מחוי

יש נוהל של מנהל הנדסה לצרף לדיונים דו"חות  אמיר כוכבי:

 פיקוח. 

 כן.  מר אלון גלבוע:

הם אומרים, שעפ"י חוק התכנון הם לא מחויבים  אמיר כוכבי:

 בזה. 

בסדר, אבל אם יש נוהל שצריך לצרף, אז צריך לצרף  מר אלון גלבוע:

 דו"ח עדכני, נכון? 

ים לב לתשובה שלהם. הם אומרים, אכיפה אבל תש אמיר כוכבי:

 מתמשכת מתבצעת באגף אכיפה, לא בוועדה. 

 מה זה קשור, אבל? מה קשור לאכיפה?  מר אלון גלבוע:

 זאת התשובה.  אמיר כוכבי:

 עובדה שלא הייתה אכיפה.  אביבה גוטרמן:

  -התשובה היא האם מר אלון גלבוע:
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 עובדה שלא הייתה אכיפה.  אביבה גוטרמן:

 מה הקשר?  מר אלון גלבוע:

 מה הקשר?  יגאל שמעון:

 זאת התשובה.  אמיר כוכבי:

 אבל מה הקשר?  יגאל שמעון:

 אז התשובה לא נכונה.  אביבה גוטרמן:

אז מה התשובה? אז רגע, שנייה, אמיר. התשובה היא  מר אלון גלבוע:

שאפשר גם לא להגיש לבקשה, גם לא להגיש עם דו"ח 

 מעודכן? 

 אין דבר כזה. ון:יגאל שמע

 זאת התשובה?  מר אלון גלבוע:

ל יגאל שמעון:   -חייב דו"ח מעודכן 

 חייב דו"ח מעודכן. נו, די.  אביבה גוטרמן:

אבל זה מה שהוא אומר. אז אם אין דו"ח מעודכן, מה  מר אלון גלבוע:

  -עושים? ממשיכים

  -עוברים לסעיף השני בסדר היום. אישור מינויו של רן היילפרן:

  -חכה רגע, שנייה רגע, סליחה רגע מר אלון גלבוע:

  -אז זאת אומרת אביבה גוטרמן:

אני רוצה לשאול, שנייה, אני רוצה לשאול את היועץ  מר אלון גלבוע:

  -המשפטי

  -הגיע בקשה, תושב הגיש בקשה אביבה גוטרמן:

האם אפשר להגיש בקשה להיתר עם דו"ח פיקוח לא  מר אלון גלבוע:

 עדכני? 

 לא.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  אמרו לך שיש נוהל שמחייב הצגת דו"ח, איפה הבעיה?  רונן יואל 

 ואם הגישו דו"ח לא עדכני, אז זה תקין?  מר אלון גלבוע:

 אבל מה זה דו"ח לא עדכני?  אמיר כוכבי:

  -דו"ח לא עדכני. אתה מגיש מלפני מר אלון גלבוע:
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 מה לעשות.  . זה לא עדכני,2018-מ אביבה גוטרמן:

  -יש אמיר כוכבי:

 רגע, לא קיבלנו תשובה. רק שנייה, נסיים.  מר אלון גלבוע:

 אני אתן את התשובה.  אמיר כוכבי:

  -אם הדו"ח לא עדכני, שאלתי מר אלון גלבוע:

  -יש אמיר כוכבי:

  -אם הדו"ח לא עדכני מר אלון גלבוע:

  -אלון, יש תשובות אמיר כוכבי:

 ז זה תקין או לא תקין? א מר אלון גלבוע:

  -אלון, התשובה היא כזאת. יש תיקים אמיר כוכבי:

ויניק:  הדו"ח צריך להיות עדכני. לא אמרו אחרת.  רונן יואל 

 צריך להיות עדכני.  מר אלון גלבוע:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 אז אם הוא לא עדכני, אז זה לא תקין.  מר אלון גלבוע:

להיות עדכני כשמגיעים לדיון  כי הדו"ח צריך אמיר כוכבי:

כשהבקשה עולה. אתה מדבר על דברים שחוזרים 

  -וחוזרים וחוזרים. העירייה

  -דווקא בי"ס לפיד זה לא חזר מר אלון גלבוע:

 אמיר, זה לא נכון.  אביבה גוטרמן:

  -בי"ס לפיד, אתה אמרת שאנחנו צריכים מר אלון גלבוע:

 שאתה מדבר.  אמיר, זה לא נכון איך אביבה גוטרמן:

 קיבלנו את מה שאמרת.  אמיר כוכבי:

 מה?  מר אלון גלבוע:

 יו"ר הוועדה, מה זה השטויות האלה?  אביבה גוטרמן:

  -לא, זה מה שאני אמרתי. בי"ס לפיד מר אלון גלבוע:

בי"ס לפיד, עם חילוקי הדעות של האמירה על המקום  אמיר כוכבי:

  -, לא משנה2014-מ
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 . 2014, זה לא על לא מר אלון גלבוע:

קיבלנו את מה שאמרת, אז אני לא מבין את  אמיר כוכבי:

 ההתעקשות. כן. 

 -טוב, סעיף ב' לסדר היום. אישור רן היילפרן:

סליחה, אני רוצה, המסקנה. לא, לא, לא. סליחה על  אביבה גוטרמן:

בלבול המוח, תשובות לא קיבלנו. אני רוצה 

גש בקשה שהמסקנה תהיה, לא יכול להיות שתו

לוועדה, ואני מבקשת את זה כחברת ועדה, שיהיה 

 רשום. 

 אז את תבקשי את זה במליאה.  אמיר כוכבי:

  -אין דבר כזה. צריך להיות דו"ח פיקוח עדכני, נקודה אביבה גוטרמן:

 אביבה.  אמיר כוכבי:

 ואם לא, אז זה יהיה אותו דבר לגבי אנשים רגילים.  אביבה גוטרמן:

 ה אותו דבר לגמרי. ז אמיר כוכבי:

שהולכים וחזרו ובאו, ועברה שנה, ועברו שנתיים,  אביבה גוטרמן:

  -והם מגישים את הבקשה, לא ללכת על דו"ח פיקוח

זה אגב, אותו דבר לגמרי. את אומרת את זה כאילו  אמיר כוכבי:

  -התושבים הם מוציאים את דו"חות הפיקוח

ח הולך ובודק את זה. אז באמת, אבל לא, דו"ח הפיקו אביבה גוטרמן:

לא צריך להיבהל. אפשר לבנות, להכין, לעשות מה 

שרוצים, כי ממילא אין דו"ח פיקוח עדכני. זו 

 המסקנה. 

  -בסדר, אין בעיה. אנחנו יכולים לקיים על זה דיון אמיר כוכבי:

 אז תגיד את זה.  אביבה גוטרמן:

וונטי לפה, כי אני לא יכול להגיד את זה פה, זה לא רל אמיר כוכבי:

זו מועצת עיר ולא מליאת הוועדה לתכנון ובנייה. את 

  -יכולה להעלות את זה כהצעה לסדר

  -העניין הוא, לשים לב, אמיר מר אלון גלבוע:

 נבדוק את ההשלכות.  אמיר כוכבי:

 טוב.  אביבה גוטרמן:
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  -אם אין דו"ח פיקוח, אם אין דו"ח פיקוח עדכני מר אלון גלבוע:

 שמעתי.  בי:אמיר כוכ

  -לא לדון בבקשה. אפילו אם מדובר מר אלון גלבוע:

 טוב, נעלה את זה כהצעה לסדר במליאה.  אביבה גוטרמן:

נדון על זה.  אמיר כוכבי: עפ"י תשובתם, לא בר מימוש, אבל בוא 

 הלאה. 

הוד השרון חברה כלכלית עירונית  – 2021הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת  .ב

 לפיתוח בע"מ. 

 

על מנת לשחרר פה את החברים ממי"ה, ומהחברה  ן היילפרן:ר

הכלכלית, אז אנחנו מבקשים להעלות קודם את 

 הנושאים הללו. למישהו יש התנגדות? 

 לא.  אביבה גוטרמן:

 צריך לעשות הצבעה. משה חנוכה:

  -מצוין. אז אני מזמין את רן היילפרן:

 למה צריך לעשות הצבעה?  נדב דואני:

 סתם, נו די.  ן:אביבה גוטרמ

את מנכ"לית החכ"ל ומנהל הכספים, להציג את  רן היילפרן:

 . 2021ח הכספי המבוקר לשנת הדו"

 ערב טוב, גלית, מה שלומך?  משה חנוכה:

 בסדר, מה שלומך?  גלית פוגל:

 בסדר גמור.  משה חנוכה:

טוב, אני אעשה הפסקה. אני מכירה את הדו"ח. גם  אביבה גוטרמן:

 ת הדו"ח וגם אישרתי אותו, מה לעשות? אני מכירה א

 אבל את התמצית את לא מכירה.  יואב מדמוני:

 אני אבוא להצבעה.  אביבה גוטרמן:

אביבה, תחזרי גם אחרי זה של מי"ה, טוב? אחרי גם  נדב דואני:

 זה של מי"ה. 



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 46 
 

  -חברים, בואו, היה אמיר כוכבי:

 ערב טוב לכולם.  יואב מדמוני:

 גע של שקט, בואו ננצור אותו, כן. היה ר אמיר כוכבי:

ערב טוב לכולם. יואב מדמוני, מנהל הכספים של  יואב מדמוני:

החכ"ל, וגלית. אנחנו נציג את הדו"חות הכספיים של 

, את התמצית. נשעמם אתכם עוד קצת, כמה 2021

דקות, כמו שנה שעברה ונתקדם. דו"חות כספיים 

רכוש . ₪ 3,000,000למאזן. רכוש שוטף מזומנים, 

מורכב בעיקרו ₪.  11,500,000שוטף חייבים, 

 מהכנסות לקבל בגין פרויקטים. 

אנחנו מבצעים פרויקטים של בינוי, ואז לקראת סוף 

שנה יש לנו תמיד מה שנקרא, הכנסות לקבל, שזה 

הפער בין הביצוע לבין החשבוניות שההכנסות 

שהתקבלו בפועל. ומלאי עבודות בביצוע, שזה מורכב 

של עמודי טעינה, השקעה בעמודי טעינה. רכוש  מנושא

בעיקרו, זה השקעה בפרויקט ₪.  2,761,000קבוע, 

הפוטו וולטאי, במערכות ובאיטום, שהוא סעיף 

₪.  17,000,000מהותי בפרויקט הזה. סה"כ הנכסים, 

ש"ח, שזה הוצאות  11,000,000התחייבויות שוטפות, 

 לשלם, שזה תמונת המראה של ההכנסות לקבל

  -מהסעיף למעלה. שזה  אותו דבר

תגיד, בעניין הפוטו וולטאי, אנחנו מקבלים הרבה  משה חנוכה:

  -על זה 1200-תלונות מתושבים ב

התחייבתם להגיש שאילתא בנושא, למה לא הגשתם?  אמיר כוכבי:

  -למה לא

  -אנחנו נגיד שאנחנו לא הספקנו, זה היה ביום שבת משה חנוכה:

  -לא, לא, לא, לא, לאהיה,  אמיר כוכבי:

  -ואי אפשר, אתה יודע, אני מצפה לדיון פה משה חנוכה:

היה לכם זמן, חבל שאתם מזלזלים בתושבים, אחרי  אמיר כוכבי:

 שהבטחתם לו שתגישו שאילתא. 

  -אז בוא, אז אני רוצה את המנכ"ל של משה חנוכה:
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  -אחרי שהבטחתם אמיר כוכבי:

אותך, אמיר, אבל שהקרקס  אני שמח שזה מצחיק משה חנוכה:

  -האיר באורות אדומים את הזה, הזדעזעת ב

הדבר היחיד שמצחיק אותי זה שהתחייבת, וגם בזה  אמיר כוכבי:

 לא עמדת. כולה לשלוח שאילתא. 

לא אני התחייבתי. חבר המועצה, גלבוע התחייב, אבל  משה חנוכה:

  -בואו

 כולה לשלוח שאילתא, בווטסאפ.  אמיר כוכבי:

עד שאני מקבל את כל המסמכים. לצערי הרב, לא  אלון גלבוע: מר

 קיבלתי מסמכים. 

 אה, אוקי.  משה חנוכה:

 הבנתי.  אמיר כוכבי:

אבל בואו, אם אפשר לתת תשובה, הבנתי שאתם  משה חנוכה:

אמרתם לתושבים שזה לא יסנוור אותם. האם זה 

לוחות זזים? איך החלטתם על דבר כזה? להציב 

  -הבתים של האנשיםמראות מול 

 מה אתה מתקדם, משה?  מר אלון גלבוע:

  -תגיש שאילתא מסודרת, תקבל זה אמיר כוכבי:

 הוא הזכיר את הפוטו וולטאי.  משה חנוכה:

  -כמובן שכל טענה תיבדק אמיר כוכבי:

  -לא, מה משה חנוכה:

 אבל זה לא עכשיו.  אמיר כוכבי:

של התושבים לא  שהמצוקהאמיר, אבל אני מניח  משה חנוכה:

 מצחיקה אותך. באמת אכפת לך מהם. 

לא, קודם כל אני מודה שאני לא קיבלתי תלונות  אמיר כוכבי:

  -בעניין. למיטב ידיעתי

אבל אתה יודע שמתכתבים על המנכ"ל של החברה  משה חנוכה:

 הכלכלית. 

 גם במוקד לא התקבלה לא תלונה בעניין.  אמיר כוכבי:
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  -שאני אקריא לך את המייליםאתה רוצה  משה חנוכה:

 אבל אנחנו נבדוק.  אמיר כוכבי:

 את יו"ר החברה, אז אני מניח שאתה יודע.  משה חנוכה:

  -אנחנו בהחלט נבדוק כל תלונה בהיבט הזה אמיר כוכבי:

אז אתה יודע על התלונות או שאתה לא יודע על  משה חנוכה:

 התלונות? 

יח של חבר המועצה, אני יודע על התלונות מהש אמיר כוכבי:

  -גלבוע

אז המנכ"לית של החברה, גלית, לא סיפרה לך שהיא  משה חנוכה:

 מדברת עם התושבים בעניין הזה? 

 ומה, היא צריכה לעדכן אותי בכל דבר זה?  אמיר כוכבי:

אז הם קיבלו תלונות. אז אולי תיתן לה רגע לדבר,  משה חנוכה:

  -לענות

  -אנחנו נציג אמיר כוכבי:

  -מראשית חודש מרץ ועד היום אלון גלבוע:מר 

אני אקריא לך את המייל האחרון שהתושבים  משה חנוכה:

  -כותבים

 הם לא קיבלו תשובות לגבי הנושא של הסנוור.  מר אלון גלבוע:

בסדר, עכשיו עוברים על הדו"ח, אני לא מבין את  רן יקיר:

 הדבר הזה. 

  -ו וולטאימה זאת אומרת, הוא הזכיר פוט משה חנוכה:

  -לא, הוא צודק נדב דואני:

,  משה חנוכה: ואני רוצה, אם נשכח, מייל שתושב שלח לנו. היי

גלית. ראשית, אני מודה לך על ההתייחסות במיילים. 

בעקבות סנוור  31.5-ההתראה הראשונית שנשלחה ב

אפשרי מהמערכת הסולארית שהותקנה גם בבית ספר. 

, שמסביר 6.6-אני מודה על המכתב ששלחת לי ב

ומנמק. אז אני מבקש רגע, לא, סליחה, אל תהיה 

חוצפן. אל תהיה חוצפן. אנחנו באמצע שיח על נושא 

שמאוד מעניין את האנשים. גלית, אני מבקש את 
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 ההתייחסות שלך המקצועית לעניין הזה. 

  -אני לא קובעת את סדר היום גלית פוגל:

 ת לא קיבלת תלונות? אבל את קיבלת תלונות, גלית? א משה חנוכה:

אנחנו קיבלנו סדר יום לדבר על נושא, להציג את  גלית פוגל:

  -הדו"חות הכספיים

  -אבל התפקיד שלנו משה חנוכה:

אני לא מתייחסת כרגע למה שקורה, אם יש בדיקות,  גלית פוגל:

  -ואלו בדיקות ויש התכתבויות

  -לא, אבל משה חנוכה:

 זה לא הנושא הרגע.  גלית פוגל:

  -את יודעת שאנחנו מלאי הערכה אלייך משה חנוכה:

 אבל אתה יודע שאני לא קובעת פה את סדר היום.  גלית פוגל:

 לא, אין לי טענות כלפייך, אני אומר, הכל בסדר.  משה חנוכה:

 לא, לא עניין של טענה.  גלית פוגל:

אבל ראש העיר אמר שהוא לא שמע על זה. את יכולה  משה חנוכה:

על תלונות שאת קיבלת מהתושבים בעניין  לספר לו

 הזה? 

  -עכשיו, אם היא עונה עכשיו, זה משחרר מאיר חלוואני:

 היא לא אשמה.  משה חנוכה:

  -לא, זה משחרר את השאילתא הבאה שתגישו מאיר חלוואני:

זה לא משחרר שום דבר, מאיר. עד שהם לא תשחררו  משה חנוכה:

 ם. את התושבים, אנחנו לא נשחרר אתכ

אותי אתה לא צריך לשחרר. ובטח לא אתה צריך  מאיר חלוואני:

כן, אלון, מה הלחץ? די, מה קרה?  לשחרר אותי, טוב? 

 חבר'ה, תכבדו את האנשים. 

  -חברים, השולחן אמיר כוכבי:

 תכבד את התושבים, מאיר.  משה חנוכה:

 באו לדבר על כספים עכשיו.  מאיר חלוואני:
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 ושבות והתושבים. תכבד את הת משה חנוכה:

 אני לא מכבד. זה אני, אני לא.  מאיר חלוואני:

 מתי רפי מגיע?  אמיר כוכבי:

 מה?  משה חנוכה:

 מתי רפי מגיע?  אמיר כוכבי:

 רפי בדרך.  משה חנוכה:

בואו, תנו ליואב, הוא לא מורגל באווירה הזאת. תנו  אמיר כוכבי:

  -לסיים את הצגת הדו"ח הכספי

 אתה מבטיח להתייחס לעניין הזה? אבל  משה חנוכה:

אני מבטיח להתייחס במסגרת הדקה שמותרת לי  אמיר כוכבי:

 בהמשך. 

 תודה.  משה חנוכה:

משה, פעם הבאה אל תכתבו כל דבר. תבין, הם כבר  מר אלון גלבוע:

  -יודעים את השאילתות

 עזוב, שיעור באופוזיציה אח"כ, אם תרצה. כן.  אמיר כוכבי:

נמשיך. אמרנו, התחייבות שוטפות זה מורכב בעיקר,  יואב מדמוני:

אבל לא רק, מהוצאות לשלם בגין פרויקטים. אמרנו 

שזה בגדול זו תמונת ראי של הרכוש  שוטף חייבים. 

שזה מורכב מהון מניות ₪,  6,000,000הון ועודפים, 

ועודפים צבורים. סה"כ התחייבויות כמובן זהה 

זה הכנסות ברוטו, לסה"כ הנכסים. הכנסות. הכנסות 

₪,  29,000,000זה לאו דווקא הכנסות תקורה, 

בעיקרם מביצוע של פרויקטי בינוי. עלות תפעול 

רווח גולמי, ₪.  27,500,000ועלות הפרויקטים, 

ה הוצאות הנהל ₪. 2,000,000-כ₪,  2,000,000

 ₪.  1,860,000וכלליות, 

פחות או יותר, ההכנסות שלנו מכסות בדיוק את 

הנהלה וכלליות. הכנסות מימון זה הכנסות  הוצאות

מימון, בד"כ ממקדמות מס הכנסה. כך שיש לנו 

 70,000ורווח נקי, ₪,  90,000-הכנסות לפני מס, כ

נוספים. הכנסות מפרויקטים מהוות כ -ש"ח. נתונים 
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מסך הכנסות החברה, שזה ניהול פרויקטי בינוי  93%

וכו'.  יתרת עבור העירייה. בתי ספר, גני ילדים 

ההכנסות נובעות מניהול פארק האגם. הכנסות פוד 

 טראק, ניהול הבריכה העירונית ושונות. 

 כמה אתם מכניסים מהפוד טראק?  משה חנוכה:

 ₪.  180,000-כ יואב מדמוני:

 לשנה?  משה חנוכה:

 לשנה.  יואב מדמוני:

כמה זה יוצא לחודש, השכירות שהוא משלם,  משה חנוכה:

 הבנאדם? 

תחלק. זה הכנסות כוללות גם את דמי הזיכיון. זה  מוני:יואב מד

 כולל, זה סוג של שכירות מזיכיון. סוג של. 

הבנתי. ועד מתי ההסכם איתו? כי הבנתי שהארכתם  משה חנוכה:

 אותו לאחרונה. 

נכון, ופרסמנו מכרז, ואנחנו צריכים לדון בהצעות  גלית פוגל:

 שקיבלנו. 

סכם שיש שם מתי נגמר? המכרז אז זאת אומרת, הה משה חנוכה:

 פורסם, מתי יסתיים ההליך המכרזי? 

 אני לא זוכרת. קבענו ועדת מכרזים.  גלית פוגל:

 אבל זה ממש כאילו בשנה הקרובה.  משה חנוכה:

 כן, כן.  גלית פוגל:

 כן, כן.  יואב מדמוני:

יגדל שם?  משה חנוכה:  ואתם צופים שמחיר הזיכיון 

 בה של הפעילות לעוד גינות בעיר. יש גם הרח אמיר כוכבי:

וגם בעוד גינות  משה חנוכה: אז, יהיה זכיין שיהיה גם שם 

 ציבוריות פוד טראקים? 

 וגם יכולים להיות כמה זכיינים.  אמיר כוכבי:

 מה זה, איזה סוג של מכרז זה?  משה חנוכה:

 מדיניות פוד טראק בעיר.  נאור שירי:
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מיקומים. שניים בפארק,  3-במכרז להצבת פוד טראק  גלית פוגל:

 ואחד ליד ספריית השחר. 

למה רק שניים בפארק? למה רק שניים באגם? זה מה  נדב דואני:

 שהמכרז מאפשר לך? 

 אתה לא צריך יותר.  יגאל שמעון:

למה אתה לא צריך יותר? אתה יכול לעשות שם היום  נדב דואני:

פוד טראקים, שיכול להיות מרכז מזון  8מתחם, עם 

  -טורףמ

 )מדברים ביחד( 

  -אדוני, נדב דואני, יקירי. מדובר על פארק אקולוגי יגאל שמעון:

 אקולוגי, הוא שכח את זה, כן.  משה חנוכה:

 פארק אקולוגי.  יגאל שמעון:

 איך זה קשור?  נדב דואני:

  -אתם לא יכולים יגאל שמעון:

 הפכתם אותם לאולם שמחות.  משה חנוכה:

  -קשור זה לא יגאל שמעון:

יגאל נדב דואני:   -אתה רוצה לדבר ברצינות? 

  -אתה צריך מעבר יגאל שמעון:

  -יגאל, יגאל נדב דואני:

  -יש לך שם צמחיה. יש לך שם יגאל שמעון:

לא, אבל בכניסה, ליד אזור החניון, יש לך שם שטח  נדב דואני:

 שאפשר לעשות שם. 

 ק לפארק? אבל המכרז הוא גם לכל העיר, או ר נאור שירי:

  -מיקומים. שניים בפארק 3-ל גלית פוגל:

 בתור התחלה.  אמיר כוכבי:

 ואחד בפארק השחר.  גלית פוגל:

ההסכם עם המנהל, מאפשר לכם להציב שם כל כך  משה חנוכה:

 הרבה פוד טראקים? 
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 שניים, מה זה כל כך הרבה?  אמיר כוכבי:

 לא, זה פוד טראק נייד, זה נייד.  גלית פוגל:

ל ר שירי:נאו  מיקומים?  3-מותר 

 כן.  גלית פוגל:

 שניים ואחד?  נאור שירי:

 כן.  גלית פוגל:

 ואי אפשר להגדיל אותו?  נאור שירי:

 אפשר, יהיה בהמשך. להגדיל אפשר. לבקשת העירייה.  אמיר כוכבי:

 בוא נראה שיש ביקוש.  גלית פוגל:

  -אם אתה רוצה להקריס את העסק משה חנוכה:

 כמה הגישו לך עד היום?  י:נדב דואנ

 בקשות?  גלית פוגל:

 כן, כמה? כמה ספקים?  נדב דואני:

  -אני לא חושב שזה משהו שאפשר להגיד לפני אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

 כן, יואב.  אמיר כוכבי:

הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות בעיקרן מהוצאות  יואב מדמוני:

ועצים מסך ההוצאות. הוצאות י 55%-שכר, כ

והוצאות אחזקת משרדי החברה. וזהו, תודה. אם יש 

 שאלות, כמובן. 

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

  הוד השרון חברה כלכלית עירונית  - 2021דו"ח כספי מבוקר לשנת אין הצבעה

 הוצג לחברי המועצה בישיבה זו. לפיתוח בע"מ

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

 

 חברת מי"ה, בבקשה. תודה.  אמיר כוכבי:
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 מי הוד השרון בע"מ.  – 2021הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת  .ג

 

 או, עכשיו להיות מעניין.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אני אסקור בקצרה את הנתונים העיקריים של  :ברוכי ברוך

 הדו"חות הכספיים. 

 מי אדוני בבקשה? רגע,  יגאל שמעון:

 תציג את עצמך.  אמיר כוכבי:

 אני ברוך, מנהל הכספים.  :ברוכי ברוך

 חיים, מנכ"ל מי"ה.  חיים זרביב:

 חי, מנכ"ל.  יגאל שמעון:

  -, ברוך, או שאתהin houseאתה  משה חנוכה:

לא, מיקור חוץ, מסיים את תפקידו, ותכף נגיד לו  נדב דואני:

 תודה בסוף. 

 תה עובד עם עוד גופים עירוניים, או רק במי"ה? א משה חנוכה:

 מה קשור?  נדב דואני:

 אני שואל שאלה, אני רוצה להכיר את הבנאדם.  משה חנוכה:

הוא סיים את עבודתו. אנחנו מודים לו שהוא בא, הוא  נדב דואני:

 מחכה פה כל הערב הזה כדי להציג את זה. 

  -למה אתה כל כך כועס? שאלתי משה חנוכה:

נותן לו להציג. מה זה, דיון על  דב דואני:נ אני כועס, כי אתה 

 ברוך, תציג. ברוך? 

 ברוך, אתה נותן שירותים לעוד גופים עירוניים?  משה חנוכה:

 גם עירוניים, גם עסקיים.  :ברוכי ברוך

  -משה נדב דואני:

הוא ענה יפה, מה אתה רוצה? גם עירוניים וגם, הוא  משה חנוכה:

 שלי, אבל בסדר. סבבה, תודה.  לא ענה לשאלה
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לא, אבל אני אשמח להרחיב, אבל אני חושב שזה לא  :ברוכי ברוך

 כל כך מעניין את האנשים. 

  -משה במשרד הכלכלה. אולי זה אמיר כוכבי:

אוקי, אז נתחיל, צריכת המים. צריכת המים בשנת  :ברוכי ברוך

קוב, די דומה לשנה  6,000,000-הסתכמה לכ 2021

אנחנו נציג אחרי זה איך מתפלגת הצריכה.  שעברה.

 56,000,000-הסתכמו לקרוב ל 2021ההכנסות בשנת 

ה קודמת, בהשוואה לשנ ₪, 3,000,000-גידול של כ₪. 

שעיקר הגידול נובע מגידול בתעריף המכירה 

גידול של כ ר הגידול. כמובן . זה עיק4.5%-לצרכנים. 

, כי מנגד שכל גידול בתעריף, אנחנו לא מרוויחים מנו

עולה באותו יחס הגידול ברכישה שאנחנו קונים 

ממקורות. ברווחיות, הרווחיות היא נמוכה יותר 

משנה שעברה. אנחנו נרחיב אחרי זה מה הסיבה. 

הסיבה היא בעיקר בגלל תיקון רטרואקטיבי. 

-, הסתכמו לכ2021ההשקעות שביצענו בשנת 

בשנה ₪  12,100,000-בהשוואה ל₪,  12,700,000

ודמת. בסה"כ, כל ההשקעות של התאגיד מיום ק

. דמי הקמה, ₪ 160,000,000-הקמתו, מסתכמות לכ

זאת אומרת, דמי הקמה שמתקבלים כתוצאה על מנת 

, ₪ 10,000,000-לקבלת היתרי בנייה, הסתכמו לכ

שנה הקודמת. פחת ב₪  8,000,000-בהשוואה לכ

, זה עוד המשך מגמה, 5%עמד על  2021המים, בשנת 

שיעור מאוד מאוד נמוך, מהנמוכים הייתי אומר זה 

שזו מגמה שנמשכת. אנחנו כל שנה מתקדמים, בארץ. 

ם השנה ג. הגבייה, 5%-משרפים, וזו שנת השיא של ה

 , בדומה לשנה הקודמת. 98.5%עמדה על 

 מרשימים מאוד, אחוזי הגבייה האלה.  משה חנוכה:

לעומת ₪  00011,200,-כן. המזומנים עומדים על כ :ברוכי ברוך

אין הבדל, זה בעיקר שיפטינג בין ₪.  13,600,000

₪  18,000,000-החודשים. ההלוואות מסתכמות לכ

כל שנה אנחנו ₪.  21,800,000בסוף השנה, לעומת 

ההון החוזר ₪.  3,700,000-מחזירים סדר גודל של כ

והיחס השוטף זה שני מדדים שמבטאים את האיתנות 
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אגיד איתן פיננסית. ממשיך הפיננסית של התאגיד. הת

לשמור על האיתנות שלו. ואני ממשיך. השקף הבא 

מתאר את דו"ח המקורות והשימושים. דהיינו, מהיכן 

אנחנו רוכשים את המים, וכיצד אנחנו משתמשים 

בהם. כאשר הפער ביניהם זה הוא פחות המים. אז 

מקורות המים, אתם רואים שרוב הרכישות מתבצעות 

גם התאגיד החל להפיק  2020משנת ממקורות, החל 

, כבר הפקנו קרוב 2021מבאר אייזקסון. כאשר בשנת 

קוב. בסה"כ, אם אתם יכולים לראות  400,000-ל

שברכישה, הרכישה היא אפילו נמוכה יותר מבחינת 

קובים, ביחס לשנה קודמת. לעומת זאת, הצריכה היא 

גבוהה יותר. מכאן בעצם נובע השיפור בפחת המים. 

ינת השימושים במים, השימושים לפי הצריכה, מבח

אז יש לנו את הצריכה של מגורים. תשימו לב דרך 

אגב, שהצריכה של מגורים בכמות המוכרת עלתה 

מעט, לא בצורה משמעותית, בכמות הלא מוכרת היא 

ירדה מעט. הסיבה היא שהגידול בצריכה המוכרת, 

נובע בעיקר מגידול במספר התושבים, והגידול 

יכה המעבר למוכרת, בעיקר נובעת מכך שבשנת בצר

, הייתה צריכה, בגלל הקורונה, הייתה צריכה 2020

מוגברת, של צריכת המגורים. לעומת זאת, אפשר 

לראות שלדוגמה במוסדות הרשות המקומית, בגלל 

שבאופן יחסי פחות היו בתי ספר ומוסדות חינוך, אז 

, 2021, וכמובן חזרה בשנת 2020הייתה ירידה בשנת 

. שאר הדברים בלי 2019-אפילו עוד גבוהה יותר מ

שינויים משמעותיים. ובסה"כ, הפער שמתקבל הוא 

 . 6.5%, 2019-, וב5.8%ראינו  2020-. ב5%פער של 

 מה נכנס בגדר צריכה אחרת?  משה חנוכה:

צריכה אחרת זה בעיקר דברים שאנחנו לא יכולים  :ברוכי ברוך

דר, שזה היה חלק לצבוע. היה שם גם את כפר ה

חקלאות, אבל זה בעיקר דברים שקשורים גם 

  -לצריכת

 אבל יש צריכה חקלאית.  משה חנוכה:

לא, לא, היא הייתה צריכה חקלאית, אבל זה בעיקר  :ברוכי ברוך
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הייתה הצריכה של כפר הדר, שהייתה שם שאלה אם 

 לשייך אותה לחקלאית או לצריכה אחרת. 

 אז אוקי.  משה חנוכה:

זו עיקר הצריכה האחרת. טוב, אנחנו רואים כאן את  :ברוכי ךברו

אותו דבר, רק בצורה גרפית. דו"ח רווח והפסד. 

בדו"ח רווח והפסד אנחנו מציגים כאן את, דרך אגב, 

החברה הזאת מציגה בעצם כמו חברה בע"מ. זאת 

אומרת, זה קצת שונה מהצורה שאתם מכירים אולי 

ותשלומים. כאן זה  מהעירייה, שמבוסס על תגמולים

בעצם הדו"ח, הדיווח הוא על בסיס מצטבר. אז אנחנו 

, בהשוואה 2021רואים כאן את ההשוואה של שנת 

, בנתונים בפועל. וההפרש, כאשר אנחנו 2020לשנת 

, ואחוז הביצוע. אז 2021משווים גם לתקציב של שנת 

-כפי שדיברנו, המכירות, נכון, המכירות גדלו ב

סברנו שזה בעיקר מהשינוי ה₪.  3,000,000

מהתעריפים. יש לנו ירידה בעלויות האחזקה ותפעול 

המים. אפשר יהיה לפרט קצת יותר, כמה שנרצה, 

גידול מסוים  בעלויות אחזקה ותפעול ביוב. יש לנו 

 החיוב הרטרואקטיבי. בעיקר בגלל הנושא של 

איך אתה צופה שהמעבר למשרדים החדשים ישפיע על  משה חנוכה:

 "ח הזה בשנה הבאה? הדו

תראה, מעבר המשרדים, רוב הסיפור הזה מדובר  ברוך ברוכי:

 ...בהשקעות. זאת אומרת, הרוב יהיה בהשקעות, 

וכדומה. זאת אומרת, מבחינת הרווח וההפסד לא 

  -תהיה לזה השפעה משמעותית, רק מבחינת

זו אותה עלות על השכירות החדשה לעומת הישנה, או  משה חנוכה:

 ת יותר? דרמטי

 סליחה?  ברוך ברוכי:

עלות השכירות במרכז אגם, לעומת עלות השכירות  משה חנוכה:

 בנווה הדר, נווה נאמן, סליחה. 

יש גידול שנובע בעיקר מגידול בשטח, אבל לא מאוד  ברוך ברוכי:

 משמעותי. 
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לא, זה גם חשוב. כי בסוף אתם רוצים בעירייה תאגיד  משה חנוכה:

  -שירות טוב, אין לי טענותגדול, רוצים לתת 

  -כן, בהחלט. אז ברוך ברוכי:

 רציתי לדעת איך זה ישתקף בדו"חות.  משה חנוכה:

, כמובן שתקצבנו את זה 0222-כן, זה ישתקף ב ברוך ברוכי:

וגם ציינו בדיוק מה יהיו  והבאנו את זה לידי ביטוי, 

 ההפרשים. 

, 2020יקר בשנת אני רואה שבדו"ח רווח והפסד, בע מר אלון גלבוע:

 , מעין זה נובע? 2020-היה רווח תפעולי גדול יותר מ

נכון, אז אני אסביר בקצרה. אני הולך שנייה להסבר  ברוך ברוכי:

של האחזקה. מה שקרה, ממש בכמה מילים, על 

הנושא של מכון לטיהור השפכים. מכון לטיהור 

השפכים, אתם בוודאי, הוא למעשה בבעלות משותפת 

פלגי השרון, כאשר פלגי השרון היא מבצעת שלנו ושל 

את החיובים ומחייבת אותנו עפ"י שיעור האחזקה או 

שיעור היחס. יש בינינו ויכוחים. יש גם חיובים של 

ההשקעות, שההשקעות הן לפי שיעורי ההון, שזה 

. ולגבי השוטף, יש שאלה ויש 69%אנחנו,  31%

עד מחלוקת, איך בעצם זה צריך לחשב. אנחנו בעצם 

-. החל מ31%, החיובים היו באותה צורה, לפי 2019

התחילה מחלוקת. הם רוצים לחייב לפי ספיקות  2020

  -ולא לפי

 המחלוקת התחילה לפני.  נדב דואני:

 המחלוקת התחילה כמובן לפני.  ברוך ברוכי:

 התחילה לפני, הרבה לפני.  נדב דואני:

, הם טוענים %06-40%נכון, אנחנו רטרואקטיבית לפי  ברוך ברוכי:

ודל שהוא דומה ג, זה סדר 60%-40%לקצת יותר. 

  -לשיעורי האוכלוסייה, שזה

עכשיו, תבין שהיה שנים ויכוח ודרישה לתקן באופן  נדב דואני:

מסוים, ופשוט לא, והעניין לא נפתר. וזה חשוב 

שפשוט עמד ועמד ונצבר ונצבר, ולאורך הוא היה 

ריד לך מהרווח שלך. צריך, אתה יודע, במירכאות, להו
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ופעם אחת עשינו פתרון, היה שיח באמת של כולם, של 

הנהלות העירייה, סליחה, של ראש העירייה איתנו 

וראש עיריית כפר סבא. באמת מתוך רצון טוב 

  -למערכת יחסים טובה ללכת לפשרה בעניין הזה

 טוב שדיברו, היו שנים שלא דיברו.  רינה שבתאי:

  -יברו. היה חוב שעמד ושכבלא, לא ד נדב דואני:

אתה אומר אבל איך זה פוגע ברווח התפעולי? אם  מר אלון גלבוע:

 -שמבחינת החוב

זה פוגע, כי אתה מעביר כסף ששכב אצלך, אתה  נדב דואני:

 מעביר אותו עכשיו לגוף אחר, זו הוצאה. 

.  מר אלון גלבוע: .  . 2020יש גם הפרשה אחורה לשנת .

  -, וגם%13-, אנחנו תקצבנו לפי ה2020עד שנת  ברוך ברוכי:

שנה הבאה, מה יהיה? יהיה אותו רווח תפעולי, או  מר אלון גלבוע:

  -שזה יהיה

אז אני אגיד רק מילה אחת. למעשה, ההשפעה שיש  ברוך ברוכי:

כאן, שאתם רואים מכון לטיהור שפכים, יש כאן 

  -השפעה שהיא

 באופן משמעותי.  נדב דואני:

. זאת אומרת, הגידול 0212-שהיא מושפעת גם מ ברוך ברוכי:

, 31%באותה שנה שאנחנו בעצם עד השנה חייבנו לפי 

וכאן יש לנו עוד השפעה של תיקון רטרואקטיבי גם 

בדו"חות  2020. זאת אומרת, שנת 2020לשנת 

, ותיקנו רטרואקטיבי. את 31%הכספיים הוא לפי 

רק התיקון ₪.  1,300,000ההשפעה, היא 

. זאת אומרת, אם היה 2020טיבי של הרטרואק

אנחנו היינו, אני שנייה חוזר. אם היינו ₪,  1,300,000

-שהיה ב 40%-כולל ה ₪, 1,300,000-מוסיפים את ה

יינו נמצאים ברווח , ה40%, 2021-. אם היינו ב2021

 דומה בעצם לתקציב. אפילו קצת יותר מהתקציב. 

 . 1.5 נדב דואני:

יו ברוך ברוכי: תר מהתקציב. כן. זאת אומרת, לא נגיע לא, קצת 



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 60 
 

 . 40%-לתקציב, למרות ה

מה, אין הסכם עם כפר סבא, כמה כל אחד? אתה  מר אלון גלבוע:

  -41%, פעם 30%אומר לי, פעם 

לא, יש הסכם, ההסכם, בהסכם נדרש לדווח באופן  נדב דואני:

קבוע לכפר סבא על מספר תושבים. יש שם כל מיני 

ומה שקרה, שנפתח ויכוח לפני  סעיפים שלא מומשו.

כמה שנים, ולא הכריעו בו, והתעלמו ממנו. והתקבלה 

החלטה, לא מתעלמים מהוויכוח. זה בסוף שותפים 

שלנו לעסק הזה, ואי אפשר כל הזמן להיות איתם 

במחלוקת. זה עלה לנו כסף, אבל עלה כסף כדי, אתה 

יודע, יש לנו משימות יותר גדולות בהמשך הדרך. א', 

ערכת יחסים טובה, לעבוד עם שותף שלך. ובסוף, מ

השאיפה היא באמת לסגור, גם לטפל בבעיות, וגם 

לסגור אותו. אז אתה יודע, כל הזמן אמרו, תשלמו 

 כסף כדי לדבר איתנו, אז עשינו את המהלך. 

  -ואם לא שואלים אותך ומאשרים בנייה מר אלון גלבוע:

  -נותהם לא בונים, הם רוצים לב נדב דואני:

  -הם בונים, בונים. אז אתה, אנחנו עושים להם חשבון מר אלון גלבוע:

  -לא, אלון, זה לא נכון, לא, לא, אלון, אלון נדב דואני:

אני לא ראיתי בשום תכנית שלהם שהם מגבילים את  מר אלון גלבוע:

  -הבנייה

 אלון, אלון, אני אתן לך תשובה.  נדב דואני:

  -ראיתי בשום תכנית שלהםאני לא  מר אלון גלבוע:

 לא, הם לא יקבלו, יש התנגדויות, מה.  אביבה גוטרמן:

 שהם מגבילים את הבנייה שלהם בהגדלת המט"ש.  מר אלון גלבוע:

 אני יכול לתת לך תשובה, אתה רוצה תשובה רצינית?  נדב דואני:

 יש הבדל בין דיבורים לבין להגיש את התכניות.  אביבה גוטרמן:

, אם אני זוכר נקראת, אין 1088הם טענו שתכנית  :נדב דואני

  -למט"ש בעיה לקבל את הספיקות

  -למה, הוא ישב מר אלון גלבוע:
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רגע, תן לי, שנייה, אני אענה לך, אני אענה לך, רגע.  נדב דואני:

גם העירייה וגם אנחנו הגשנו התנגדות. וטענו 

שהמט"ש לא יודע להכיל את הספיקות האלה, ולכן יש 

נגדות שלנו לבנייה, ולכן הם לא יבנו. הם לא יבנו, הת

הם רוצים לבנות. בינתיים מנסים למצוא פתרון. 

להתחבר לרעננה, להתחבר ליד. למט"ש הוד השרון, 

הם לא מתחברים, עד שאין לו פתרון, זהו. אז לכן, 

  -דיבורים באוויר

 נכון, לא יוכלו לבנות.  אביבה גוטרמן:

ל נדב דואני: שלוח לך כתבה שפורסמה עכשיו בדה אני יכול 

מארקר, עם ההתנגדויות שלנו. חד משמעית, לא 

 ייבנה. יכולים לתכנן. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 לבנות, הם לא יבנו.  נדב דואני:

,  ברוך ברוכי: אוקי, עברתי מדו"ח הרווח וההפסד בעצם למאזן

היתרות שנכון לסוף השנה. אין פה דברים שהם מאוד 

. דיברנו גם על היתרה של המזומנים משמעותיים

שירדה, אבל אתם רואים שזה בעצם מול הצרכנים, זה 

בעצם המועד שבו נגבה בפועל החיוב האחרון שהיה 

של נובמבר. בסה"כ, ההון העצמי שלנו גדל באופן לא 

-ל ₪ 18,000,000-משמעותי. ההלוואות ירדו מ

יש גם את החלויות השוטפות, מה ₪.  14,000,000

צם ייגבה השנה. ואלו הנתונים העיקריים של שבע

  -המאזן. לגבי תזרים המזומנים

איפה ההצעה של העירייה, שהנה, אתם רואים את זה  נדב דואני:

  -פה

כן, אז אני אגיד אולי מילה על ההשקעות? אז  ברוך ברוכי:

כפי שאתם רואים, ₪.  12,700,000ההשקעות, 

ד פיתוח בתקציב, היה לנו בעצם תכננו לבצע עו

שרובם נדחו לשנה הזאת, ₪  3,000,000מתחמים של 

. קו החלפה, בעצם חלוקת ההשקעות 2022לשנת 

מרכיבים עיקריים. פיתוח מתחמים  4-מתבצעת ל

חדשים, שיקום ושדרוג. כששיקום ושדרוג, אנחנו גם 
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מחויבים להשקיע רמה מסוימת עפ"י הוראות של 

ות, שזה רשות המים. ההשקעה במט"ש, והשקעות שונ

קרם וכדומה. כאשר בפיתוח המתחמים, אנחנו כמובן 

בעקבות העיכובים, אנחנו השקענו רק מעט במתחם 

. ששת הימים התחלנו, ביצענו ברקון, המעגל. 1302

בכל המקומות האלה שאתם רואים. בעקבות גם כך 

, אנחנו בעצם לא נבצע את כל 2021שראינו שבמהלך 

וריון אנחנו גם פיתוח המתחמים. באישור הדירקט

ניתבנו תוך כדי השנה, העברנו השקעות לשיקום 

ושדרוג. תמיד יש מה להשקיע, ותמיד יש את המתח 

בין כמה שאפשר, בין הרצוי למצוי. בין כמה שיש 

זהו, אלה מבחינת היכולות הכספיות, לעומת הצרכים. 

 הנתונים העיקריים. אם יש שאלות. 

לב שבכל השקעות המט"ש, קודם כל, בואו, תשימו  נדב דואני:

יותר ממה שתוכנן להשקיע. ₪  375,000השקענו 

אתמול, מי שהיה בוועדה של רן יקיר על איכות 

הסביבה, אנחנו עומדים להחליף כרגע את כל 

 4הסנסורים שעושים את איתור הריחות. לפני 

חודשים נכנסה חברה חיצונית, גילתה שהסנסורים לא 

יך להיות מושקע, ולא עובדים. כסף יושקע איפה שצר

נבזבז כסף במקומות שלא צריך. משקיעים שם הרבה, 

נשקיע הרבה, הכל במטרה לפתור את הבעיה הזאת. 

ובזה אתם יכולים להיות רגועים, אנחנו משקיעים כל 

  -סכום. הכסף הוא לא מהווה בעיה בפתרון

אחוזים עם עיריית כפר  עפ"יוכל השקעה כזאת, זה  אביבה גוטרמן:

  סבא?

כן, ואני אגיד לך מה, שגם בסיפור הזה אנחנו לא  נדב דואני:

מתמקחים. אנחנו משקיעים ונתחשבן אח"כ. אין, אם 

  -צריך לשלם כסף, אנחנו מוכנים לשלם אותו

למה אתה לא פותר אחת ולתמיד, אולי אפילו בבית  מר אלון גלבוע:

משפט, בהליך משפטי? אתה אומר, אני דואג לתושבים 

מצוין. אבל הם אומרים, תשמע, הם דואגים  שלי, וזה

 לתושבים שלהם. אז אנחנו, לא מתאים לנו להשקיע. 
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קודם כל, אני לא יודע. באמת חבל שלא הגעת אתמול  נדב דואני:

 לדיון. היה פה דיון מקיף של שעתיים. 

 היה דיון מעולה. מעולה.  רינה שבתאי:

 הקלטה ותמלול.  רן יקיר:

ע משה חנוכה:  ל הדיון הזה. שמעתי 

 היה דיון מעמיק, ממוקד.  רינה שבתאי:

 מה היה אתמול?  יגאל שמעון:

.  רן יקיר:  בטח שמעת את הדיון

 לא, שמעתי שהיה דיון טוב.  משה חנוכה:

 היה דיון מצוין.  רינה שבתאי:

 אני חבר, לא קיבלתי זימון.  יגאל שמעון:

 קיבלת.  נדב דואני:

 ל? חבר של מי, יגא אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל שמעון:

 חבר של מי?  אמיר כוכבי:

 בוועדה.  יגאל שמעון:

 אתה לא חבר בוועדה.  רן יקיר:

 בטח שאני חבר בוועדה.  יגאל שמעון:

 בוועדת איכות הסביבה? אתה לא חבר. רן יקיר:

 בטח.  יגאל שמעון:

 לא.  רן יקיר:

 אתה תראה שכן.  יגאל שמעון:

  -בראז עכשיו הוא ח עדי ברמוחה:

  -מרוב הוועדות שאתה פעיל בהן אמיר כוכבי:

 סופחת, סרג'יו, סופחת, יאללה.  אביבה גוטרמן:

 הוסמכת.  נאור שירי:

 הוסמכת, הוסמכת, הוסמכת.  אביבה גוטרמן:
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 היה מאוד עניין.  עדי ברמוחה:

 הייתה ועדה מעולה אתמול.  רינה שבתאי:

 לות? כן, סרג'יו, תמשיך. אין עוד שא אמיר כוכבי:

 לא.  אביבה גוטרמן:

 תודה רבה.  רן יקיר:

 תודה רבה לכם.  ברוך ברוכי:

 תודה רבה, באמת. נתונים מאוד מרשימים, כל הכבוד.  משה חנוכה:

 תודה רבה.  רינה שבתאי:

 וכל הכבוד ליו"ר.  משה חנוכה:

 אני, יש לי כמה שאלות ברשותכם.  יגאל שמעון:

  בהצלחה למנכ"ל החדש. משה חנוכה:

רגע, על הדו"ח? הדו"ח, צריך לבקש מהם להישאר,  נדב דואני:

 אין בעיה. 

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

  לחברי הוצג  מי הוד השרון בע"מ - 2021דו"ח כספי מבוקר לשנת אין הצבעה

 המועצה בישיבה זו.

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

 כן, נחזור לסדר היום.  אמיר כוכבי:

 אישור מינוי של מר הוד גולני כמרכז ישיבות המועצה.  .ד

 

י  רן היילפרן: סעיף ב' בסדר היום, אישור מינויו של מר הוד גולנ

כמרכז ישיבות המועצה. ראש העירייה הטיל על מר 

הוד גולני לרכז את ישיבות המועצה, בהתאם לתקנון 

, 1הל בהן, סעיף בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנו

מרכז ישיבות המועצה. עובד עירייה בדרג שלא יפחת 

מדרג של ראש ענף, שראש העירייה הטיל עליו באישור 

את המועצה, את ביצוע תפקידי המרכז עפ"י תקנון 

זה. נוסף על תפקידיו האחרים והן באופן כללי, ובהן 

הצעת ההחלטה היא: מועצת העיר לישיבה מסוימת. 

ויו של מר הוד גולני לתפקיד מרכז מאשרת את מינ
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ישיבות המועצה, בהתאם לתקנון בדבר ישיבות 

 . מי בעד? 1המועצה, זימונן והנוהל בהן, סעיף 

רגע, רגע, רגע. אני ביקשתי, קודם כל, הוד נראה לי  משה חנוכה:

  -בחור באמת נחמד ומוכשר

  -רף נחמדות זה לא ה רן יקיר:

 יון לשולחן הזה. נחמד זה לא קריטר רינה שבתאי:

בסדר, אני לא מכיר אותו באופן אישי. אני אומר, הוא  משה חנוכה:

  -נראה לי בחור נחמד

גם להיות נחמד זה חשוב, חבר'ה. גם להיות נחמד זה  אביבה גוטרמן:

 חשוב. 

 נחמד אבל זה לא קריטריון לתפקיד.  רינה שבתאי:

לא נמצאים כן, אבל יש קריטריונים אחרים שלדעתי  משה חנוכה:

 כאן, רינה, ובגלל זה אני רוצה רגע ללבן. 

 כולי אוזן.  רינה שבתאי:

אני ביקשתי אתמול חוות דעת של היועץ המשפטי  משה חנוכה:

לעירייה בעניין המינוי הזה, היות שהחוק, בגלל 

שמדובר בתפקיד מיוחד של מרכז ישיבות מועצה, 

לתי מגדיר כללי כשירות. והבוקר, היום בצהריים קיב

עמודים של היועץ המשפטי, שסוקר  4חוות דעת של 

את למה לטעמו אין פגם במינוי, אבל אני עדיין סבור 

שיש כאן סוג של בעייתיות, שצריך לשים על השולחן. 

התפקיד של מרכז ישיבות מועצה לא מהיום זה 

תפקיד של מעין, אם ניקח את זה לעולם דימויים 

משחק כדורגל. חברי אחר, למעין אני יודע מה, שופט ב

האופוזיציה, חברי הקואליציה צריכים להרגיש בנוח 

, שצריך לפעמים גם לשרוק, להרים ניטרלימול אדם 

דגל, להגיד זה מותר, זה אסור, ככה אפשר לכנס, ככה 

אי אפשר לכנס. חברי מועצה מהאופוזיציה צריכים 

להרגיש בנוח לפנות, לשאול שאלות, שאילתות. זאת 

תפקיד שיש בו אופרציה שהיא ככה אומרת, זה 

רוחבית, והיא סוג באמת, עם דברים מורכבים, 

בסוגיות שהן גם רגישות. ולכן גם בא משרד הפנים בא 
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ואומר, צריך להיות מישהו ברמת ראש ענף. המועצה 

צריכה לאשר את המינוי הזה, גם אם זה בנוסף 

אז בא היועץ לתפקיד, יש כאן תנאי כשירות מיוחדים. 

פטי ואומר, אין, אנחנו בהוד השרון, אין ראש המש

יודע מה זה  ענף, יש מנהל מחלקה, יש זה, אני לא 

ראש ענף. אני לא יודע אם עוזר שלה או מנכ"ל זה 

ראש ענף או לא ראש ענף. אבל מה שאנחנו כן יודעים, 

זה תפקיד במשרת אמון. ואני יודע מה זה תפקיד 

א בו במקומות במשרד אמון, כי זה התפקיד שאני נמצ

אחרים, ואני הייתי בכמה תפקידים כאלה. ובסוף, 

בתפקיד כזה, כשאתה עוזר של מישהו, במקרה הזה 

העוזר של המנכ"ל, אתה בוחר קודם כל, לעזור לאותו 

בנאדם, כי זה התפקיד שלך, זו מהות התפקיד. אתה 

עושה דברו של הבוס שלך, של המנכ"ל. כמו שעוזר שר 

השר. ועוזר מנכ"ל חברה. זה הוא עושה דברו של 

המנכ"ל מפעיל אותך למשימות עיקר התפקיד. 

  -כעוזרו

 לא הבנתי, עובד רגיל לא עושה מה שהבוס שלו אומר?  אמיר כוכבי:

רגע, רגע. עוזר, הייעוד שלו זה לסייע לאותו מנהל  משה חנוכה:

בכיר, להצליח בתפקיד שלו. ולא סתם משרד הפנים, 

וך חוות הדעת שאתה שלחת ואני רוצה להקריא מת

לי, היועץ המשפטי, קובע גם אילו מגבלות יש על 

. אני רוצה אותו עוזר מנכ"ל. וככה משרד הפנים קובע

לפתוח את הסעיף הרלוונטי. הוא אומר ככה. "עובד 

במשרת אמון אינו יכול להתמודד במכרזים פנימיים. 

חלה עליו הגבלה להתמודד במכרזים גם שנה אחרי 

קידו". ואז הוא אומר: "עובד במשרת אמון סיום תפ

שאיננו מנהל כללי, אינו רשאי לתת הוראות והנחיות 

לעובדי הרשות, למעט למזכירות ראש הרשות או 

לעובדים שמועסקים גם הם במשרת אמון נוספת". 

זאת אומרת, משרד הפנים בא ואומר גם, עוזר של 

מנכ"ל לא יכול לתת הנחיות לעובדים או הוראות. 

אני שואל עכשיו, תגיע שאילתא, תגיע הצעה להסדר, ו

איך הוא ייתן הוראה לעובדים, תענה על השאילתא? 
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הגיע משהו מחבר מועצה, איך? התפקיד הוא לא 

תפקיד שמובנה ללהיות מרכז ישיבות מועצה. וגם 

ברמת ההתייחסות לשולחן המועצה, כשצריך גם 

א לפקח על המנכ"ל ועל זה, צריך כאן מישהו שהו

מנותק מהמחויבות שיש לעוזר. ואגב, זה באמת 

התפקיד של עוזר, להיות מחויב קודם כל למנכ"ל. 

כשם שלא היו מממנים את עוזר ראש העיר להיות 

מרכז ישיבות המועצה, גם עוזר המנכ"ל, בעיניי, לא 

יכול להיות זה. ואני רוצה לשאול כאן, האם טרם 

אין דרגה של המינוי, אני מבין גם מתוך חוות הדעת ש

ראש ענף בעירייה. האם העירייה פנתה למשרד הפנים 

ושאלה, האם עובד שהוא עוזר מנכ"ל, שידוע לכולם 

שזה תפקיד מיוחד בחוזה אישי, במשרת אמון, יכול 

 להיות מנהל ישיבות המועצה? 

ויניק:  חוות הדעת שלי היא ברורה. לא שנה, אין דבר כזה.  רונן יואל 

 ית למשרד הפנים לשאול את זה? האם פנ משה חנוכה:

ויניק: אני לא פניתי, אני כתבתי חוות דעת. אני לא בטוח  רונן יואל 

  -שצריך לפנות. הדברים די ברורים

אז למה ללכת לפנות למשרד הפנים, כדי שלא לעשות  משה חנוכה:

 טעות? 

ויניק: שנייה, שנייה, אני לא חושב שנעשית טעות, אז אני לא  רונן יואל 

  -ב שצריך לפנות בגלל זה למשרד הפניםחוש

לא, אם אתם לא תפנו, אני אפנה מחר בבוקר למשרד  משה חנוכה:

  -הפנים. השאלה, חבל על הזה

ויניק: לפני המינוי הזה, כיהנה מישהי בתפקיד, נכון? אז  רונן יואל 

 היה ברור מה זה מנהל ענף. 

 היא הייתה מנהלת מחלקה.  משה חנוכה:

וינ  היא הייתה מנהלת מחלקה.  יק:רונן יואל 

 נכון.  משה חנוכה:

ויניק: ן  רונן יואל  אז כתוב בחוות הדעת, נכון? יש אמירה גם על העניי

  -הזה
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 שמה?  משה חנוכה:

ויניק: שראש ענף או מנהל מחלקה, זה מקביל לדירוג דרגה  רונן יואל 

של מנהל מחלקה. ראש ענף ומנהל מחלקה זה אותו 

 דבר. 

רונן, החוק לא סתם, המחוקק לא סתם הגדיר תנאי  משה חנוכה:

כשירות מיוחדים, כי הוא רצה שני דברים. הוא רצה, 

, 1אחד, שנייה, אני אסיים שנייה ואתה. הוא רצה 

הוא רצה  2-בכירות. מישהו שהוא לפחות ראש ענף. ו

בלי תלות. ואי תלות, אתה לא תוכל לשכנע אותי 

 ת. שעוזר מנכ"ל, יכול לפעול ללא תלו

י אמיר כוכבי:   -אז אנ

אם הוא יבוא וירצה להגיד, אדוני המנכ"ל, אני לא  משה חנוכה:

יכול לכנס ישיבת מועצה עכשיו בתנאים האלה, איך 

 הוא יגיד לו? הוא עוזר שלו. 

  -להגיד רגע משהואז אני רוצה  אמיר כוכבי:

ויניק:   -רגע, העניין של הבכירות זה מנהל מחלקה רונן יואל 

 נכון.  כוכבי: אמיר

ואי התלות, איך אתה מתייחס לסוגיה הזאת? איך  משה חנוכה:

אתה ממנה עוזר של מישהו, שצריך להגיד למישהו 

הזה, אתה יכול או לא יכול? הוא חייב להיות בלתי 

תלוי. איך, הוא מינה אותו, וברגע הוא יכול להגיד לו, 

אדוני, לך הביתה, הוא לא מחויב לו, הוא משרת 

 . אמון

ויניק: בעניין הזה, קבע שר הפנים או מנכ"ל משרד הפנים,  רונן יואל 

בחוזר מנכ"ל, את המגבלות שחלות על עובד במשרת 

 אמון. 

ייתן הוראות? הוא לא יבקש משה חנוכה:   -אז מה, הוא לא 

ויניק:  הוא לא צריך לתת הוראות.  רונן יואל 

  -אז איך עכשיו מגיעה שאילתא, איך הוא משה חנוכה:

 מה הבעיה?  אמיר כוכבי:
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ויניק:   -מי שעונה על השאילתא, זה רונן יואל 

יודע מה היה עד עכשיו.  משה חנוכה:  אז אני לא 

 הוא מרכז את זה.  נאור שירי:

  -הוא לא יכול לתת הוראות משה חנוכה:

  -שנייה רגע, אני רוצה רגע להזכיר משהו אמיר כוכבי:

 שרד הפנים. בחוות הדעת, שקבע מ משה חנוכה:

 לא, איפה בחוק?  נאור שירי:

אתה יודע מה זה מרכז ישיבות מועצה, מה הוא  משה חנוכה:

 עושה? 

  -קודם כל אמיר כוכבי:

 אז בבקשה, בוא נאמר רגע איפה הוא נותן הוראות.  משה חנוכה:

 שנייה, שנייה.  אמיר כוכבי:

 אין לך סבלנות כי אין לך מושג.  נאור שירי:

 טוב.  משה חנוכה:

אני אזכיר שבעבר, הלא רחוק, תפקיד מזכיר מועצה  אמיר כוכבי:

היה אף הוא תפקיד אמון, עד הרגע שבו החליטו 

  -שרשויות שיש בהן מנכ"ל, אז

זה היה עוזר מנכ"ל פעם? עוזר של מישהו היה מזכיר  משה חנוכה:

 ישיבות המועצה? 

, עוזר מנכ"ל 2. 1שנייה, אני יודע מה אני אומר. זה  אמיר כוכבי:

היום הוא מקביל לדרגת מנהל מחלקה, אז אין פה 

  -אדוני ןזיכרו, לרענן את 3שאלה לגבי הבכירות. 

אתה גם היית עוזר. אם עכשיו רוני בראון היה אומר  משה חנוכה:

לך לעשות משהו, היית עושה או היית מפעיל שיקול 

 דעת עצמאי? 

של כולם, שלמרות  ןכרוהזיאני ארענן, אני ארענן את  אמיר כוכבי:

  -שזו משרת אמון בלשכת מנכ"ל

 . רלוונטיהוא נבחר במכרז, זה לא  משה חנוכה:

  -המנכ"ל הזה אמיר כוכבי:
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אבל עדיין הוא העוזר שלו. הוא העוזר שלו. זה  משה חנוכה:

התפקיד העיקרי שלו, לעזור למנכ"ל. אז איך הוא 

לו, אדוני, אתה לא יכול ל עשות יוכל לבוא ולהגיד 

 משהו? 

ובתזכורת הרביעית אני אזכיר, שלא בקדנציה הזאת  אמיר כוכבי:

אלא בעבר נקבע והושרש, וכך נשאר עד כה, שמרכז 

המועצה או מרכזת המועצה בעבר, היא חלק מלשכת 

  -מנכ"ל בכל מקרה

  -לאבל היא לא העוזרת של המנכ" משה חנוכה:

  -לא יודע למה אתה אמיר כוכבי:

בל לא עוזר של המנכ"ל, יש לזה משמעות. ולמה לא א משה חנוכה:

 בדקתם עם משרד הפנים לשאול את זה. 

אני אסביר, מהסיבה הפשוטה, שמדינת ישראל ומשרד  אמיר כוכבי:

הפנים בא ואמר, יש רשויות שלא צריכות לשאול 

אותנו, אתן יכולות לעשות מה שאתן מבינות במסגרת 

  -הכללים

 חרגת מהכללים האלה. אבל אתה כאן  משה חנוכה:

לא, יש יועץ משפטי שחושב שלא, אתה תלך למשרד  אמיר כוכבי:

  -הפנים

  -אתה חושב שזה בסדר משה חנוכה:

  -ואם הם יחשבו אחרת, אחלה. אני לא אמיר כוכבי:

אתה חושב שזה בסדר, כי חוות דעת שלך טיפה  משה חנוכה:

 מטושטשת. 

  -אני לא צריך ללכת אמיר כוכבי:

ויניק: רונן חוות הדעת שלי ברורה לגמרי, גם בנושא הבכירות  יואל 

  -וגם בנושא

 שאני אבין, שנדע לייצג גם מול משרד הפנים.  משה חנוכה:

ויניק: נדע לייצג את זה בכל מקום. אני לא כותב חוות דעת  רונן יואל 

  -שאני לא חושב

 )מדברים ביחד( 
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י אבקש שיבחנו את מחר אני אפנה למשרד הפנים, ואנ משה חנוכה:

 זה. 

יש לי שאלה אחרת. אני מבקש והעלית סוגיה, תפקיד  יגאל שמעון:

של מזכיר עירייה, מזכירת עירייה זה עפ"י חוק, עפ"י 

דיני העיריות. התפקיד הזה חייב להיות בהליך של 

  -מכרז. אני מניח שמזכיר עירייה, הוא גם

 אבל זה לא נכון.  נאור שירי:

 יה, רגע. לא מרכז, מזכיר עירייה. שני יגאל שמעון:

ויניק:  זה לא התפקיד הזה.  רונן יואל 

 מזכיר ישיבות מועצה.  נאור שירי:

שנייה. אין לנו היום בעיר מזכיר עירייה או מזכירת  יגאל שמעון:

  -עירייה

 זה מה שאמרתי.  אמיר כוכבי:

  -מזכיר עירייה זה רינה שבתאי:

רייה המליצה בזמנו, היא לא שנייה. מזכירת העי יגאל שמעון:

  -מנכ"לית הייתה. יש מזכירת עירייה

 אדוני טועה, אדוני טועה.  אמיר כוכבי:

לא, יש מעבר לזה. תזכור שמזכיר עירייה הוא גם  יגאל שמעון:

  -רשאי לחתום

 טועה, טועה ומטעה.  אמיר כוכבי:

ויניק:   -זה המנכ"ל. יש רונן יואל 

 רתי עליו. זה השינוי שדיב אמיר כוכבי:

אני הבנתי אתכם. השאלה שלי, תבדקו מה אומר  יגאל שמעון:

  -החוק לגבי מזכיר עירייה

 )מדברים ביחד( 

 מה הבעיה לפנות למשרד הפנים?  משה חנוכה:

  -משה, אני אגיד אמיר כוכבי:

 יכול להיות שיגידו לכם, הכל טוב, מה הלחץ?  משה חנוכה:

זה כי שמנו לב שלקחת קשה  משה, הסיבה העיקרית, אמיר כוכבי:
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, ופנית גם  את זה שאתה לא יכול לדבר עם מר גולני

בעניין שלו זה שהוא עובד, אתה לא בטוח אם מותר 

לך לדבר איתו או לא, אז התפקיד הזה יאפשר לך 

 לדבר איתו על בסיס קבוע, על בסיס קבוע. 

 )מדברים ביחד( 

על החוק, תן לי  משה, אני יכול להגיד משהו? תסתכלו נדב דואני:

 רגע מילה. 

 טוב, תקריא, תקריא.  משה חנוכה:

תקשיבו, תסתכלו. רשום עובד עירייה. מי זה מרכז  נדב דואני:

ישיבות המועצה? התפקיד שאנחנו עומדים לאשר פה. 

עובד עירייה בדרג שלא יפחת של ראש ענף, אני מבין 

הוא שם. שראש העירייה הטיל עליו. הנה, ראש 

טיל עליו. באישור המועצה, אנחנו אמורים העירייה מ

לאשר. את תפקיד ביצוע מרכז עפ"י תקנון. זאת נוסף 

על תפקידיו האחרים בין באופן כללי ובין אם לישיבה 

מסוימת. עכשיו אני חייב להגיד לכם בכנות, תראו, 

  -אפשר לריב על

  -לך אבל נראה שעוזר מנכ"ל משה חנוכה:

  -מדבר 8:001-גע, משה, משה, אתה מתן לי, תן לי ר נדב דואני:

  -אתה, כשהיית אופוזיציה, היית רואה שעוזר המנכ"ל משה חנוכה:

  -אז אני אגיד לך איך הייתי באופוזיציה נדב דואני:

 תהיה הגון.  משה חנוכה:

רגע, אתה מוכן להקשיב? אתה מוכן להיות בשקט  נדב דואני:

שמעו שנייה? אל תדאג, יש לך מספיק זמן דיבור, 

אותך, עכשיו תקשיב. יושב פה בנאדם, שבעיניי זה 

  -אפילו לא מכובד שאנחנו עושים את זה בצורה הזאת

לא מכובד שאתם עושים את זה בלי לבדוק את זה מול  משה חנוכה:

 משרד הפנים, זה מה שלא מכובד כאן. 

  -רגע, אדוני ראש העיר, אתה מרשה לי נדב דואני:

 ות דעת מהיועץ המשפטי, קיבלתי. ביקשת חו מאיר חלוואני:
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אפשר לקבל את זכות הדיבור? משה, אתה מרשה לי?  נדב דואני:

אולי אתה מנהל את הישיבה הזאת. מאיר, מאיר, 

אפשר מילה? אני לא יודע, לדעתי משה פתאום כאילו 

השתלט על הישיבה כאילו הוא מנהל אותה. אני חייב 

  -להגיד לכם, באמת יש מספיק על מה לריב

יש לך על ביקורת על ראש העירייה, איך שהוא מנהל  משה חנוכה:

 את הישיבה? 

כי  נדב דואני: לא, יש לי ביקורת עליך שאתה משתלט על הדיון, 

  -אתה חושב

 )מדברים ביחד( 

החלטנו שאנחנו מאוד עניינים. אז כשיש לנו הערה  משה חנוכה:

 אמיתית, אל תזלזל בהערות שלנו, מר נדב דואני. אם

היינו רוצים לתקוף, היינו תוקפים בתאגיד המים, זה 

  -היה לא ענייני. ישבנו

 סיימת את ההצגה?  נדב דואני:

  -שתקנו, ישבנו משה חנוכה:

 סיימת את ההצגה?  נדב דואני:

  -עכשיו ההערה שלי מאוד עניינית משה חנוכה:

 אבל פירגנת בסוף מה קרה?  נדב דואני:

בהוגנות כלפי ההערות שלנו. לא הכל  לא, אבל תתנהג משה חנוכה:

ציניות. אם אנחנו חושבים שתפקיד של מרכז ישיבות 

מועצה, אנחנו צריכים להרגיש שזה אדם שהוא לא 

תלוי במנכ"ל העירייה ולא העוזר שלו, זה משהו 

 לגיטימי, ותכבד את זה. 

טוב, משה, אתה מרשה לי לדבר עכשיו? אתה נותן לי  נדב דואני:

 יבור? לא, אני רוצה לקבל אישור, אפשר? את זכות הד

אני חושב שאת האישור צריך לקבל ממרכז ישיבות  נאור שירי:

 המועצה. 

 )מדברים ביחד( 

אני חושב שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה מביכה  נדב דואני:
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  -מבחינתנו. כשמגיע לכאן

  -עוזר של המנכ"ל משה חנוכה:

  -משה, אני אספר לך נדב דואני:

גוף צדדי חנוכה: משה   -אתה הופך את הגוף הזה לאיזה 

 אתה מוכן להיות רגע בשקט ולתת לי לדבר?  נדב דואני:

  -החוק לא סתם משה חנוכה:

אתה מוכן להיות בשקט, ולכבד את הדקה וחצי שאני  נדב דואני:

 מבקש לדבר בה? 

 כן.  משה חנוכה:

לט על בבקשה מך, תסגור רגע את המיקרופון, תשת נדב דואני:

הגיעה כאן תוספת לתפקיד של שניות. כש 90-עצמך ל

ונלחמתי כל  יהודית ביטון, כשאני הייתי באופוזיציה 

שנייה בחי, יותר ממה שאתה נלחם היום באמיר, 

הצבעתי בעד, למה? כי לא הסתכלתי על זה פרסונלי. 

שניות ביקשתי  90הסתכלתי על זה, תהיה בשקט, 

בד שעושה עבודה טובה. ממך, אלא ענייני. יושב פה עו

הגענו לסיטואציה שצריך להעביר עכשיו למישהו את 

תפקיד מרכז ישיבות המועצה. לא מזכיר, לא כל מיני 

טייטלים מכובדים, אלא להעמיס עליו עוד משימות 

על המשימות שיש לו. דחילאק, רגע, חבר'ה, תנו 

לבנאדם הזדמנות, תכבדו את הבקשה הזאת. אם הוא 

היום בצורה מכובדת, אל תיתנו לו. לא מתפקד עד 

  -יושב הבנאדם כאן, ואתם מנהלים עליו דיון

 לא, אבל אתה הופך את זה לאישי.  משה חנוכה:

 אתה הופך את זה לאישי.  נדב דואני:

אתה הופך את זה לאישי. אמרתי שהוא נהדר, אתה  משה חנוכה:

  -הוא זה

 נדב, זה לא אישי.  אביבה גוטרמן:

  -נחנו אומרים פהא משה חנוכה:

אבל אתם רואים את החוק, אתם רואים את החוק.  נדב דואני:
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 אביבה, תראי את החוק. אביבה, תראי את החוק. 

 מה זה ראש ענף? מתי החלטנו שזה מתאים?  משה חנוכה:

  -רשום לך פה, חד משמעית נדב דואני:

הם אומרים שעוזר מנכ"ל לא יכול להעביר הנחיות  משה חנוכה:

ייתן הנחיותלעוב   -דים. איך הוא 

 )מדברים ביחד( 

 אתה ביקשת שאילתא, הוא מבקש תשובה.  נדב דואני:

 אז הוא לא יכול לעשות את זה.  משה חנוכה:

 לא יכול.  נדב דואני:

י  אמיר כוכבי: מה זאת אומרת, הוא יכול לעשות את זה בשנ

 התפקידים. 

יב עליהם, אתם על כל תריבו. גם דברים שלא צריך לר נדב דואני:

 רבים עליהם. 

 )מדברים ביחד( 

תפנה למשרד הפנים מחר בבוקר. אם לא תפנו אתם,  משה חנוכה:

אני אפנה למשרד הפנים, ותשאלו את השאלה האם זה 

בסדר. אם אתם בטוחים בצדקתכם, יגידו גם משרד 

 הפנים, כן. מה הבעיה? 

ויניק:  ן הוראות. משה, חוות הדעת אומרת שהוא לא נות רונן יואל 

  -אז איך הוא משה חנוכה:

ויניק: גם במשרד הפנים בחוזר המנכ"ל, היא שעובד במשרה  רונן יואל 

כזו שלא נותן הוראות. בתפקיד הזה, מותר לתת 

נותן הוראות לעובדי העירייה, ובטח  הוראות. הוא לא 

  -לא

ואם עכשיו אני אבקש חוות דעת ממרכז ישיבות  משה חנוכה:

פונה אליך, הוא אומר לך, אדוני, תן  המועצה, והוא

 לי חוות דעת בבקשה. 

ויניק:  הוא עושה העבר. הוא לא מנחה אף אחד.  רונן יואל 

 הוא מבקש.  נאור שירי:
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 נו באמת.  משה חנוכה:

 הוא מבקש.  נאור שירי:

 אה, הוא מבקש, הוא לא נותן הוראות  משה חנוכה:

 ולא נותן הוראה. לא.  נאור שירי:

 הוא מרכז פה את הדברים, הוא מרכז.  אני:נדב דו

טוב, אני שוב מציע ולמען הזה, תפנו מחר למשרד  משה חנוכה:

  -הפנים, תביאו את זה לישיבה הבאה

 בואו נאשר את זה. מי שיש לו בעיות, שיתלונן.  נדב דואני:

 נפנה, נפנה ביחד.  נאור שירי:

פנה על המשרד אני אפנה, בטח שאני אפנה. וגם אני א משה חנוכה:

ששמעתי שאתה מחזיק למעלה בניגוד לדין. רואים את 

  -זה שצילמת באינסטגרם שלך

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

 לחיוב אישי. שאתה יושב במשרד שאסור לך לשבת.  משה חנוכה:

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

למרות שאמרת שאתה לא יושב שם. אני אפנה גם על  משה חנוכה:

 זה. 

 פנייה נעימה.  ירי:נאור ש

 ואני אפנה גם על עוד הרבה דברים.  משה חנוכה:

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

 ואני אפנה.  משה חנוכה:

 ממליץ לך לפנות.  נאור שירי:

 אני אפנה.  משה חנוכה:

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

 ותתחיל להתכונן.  משה חנוכה:

  -טוס לשלום נאור שירי:

  -ע לך, לקראת הבחירות הקרובותואני מצי משה חנוכה:

 טיסה נעימה.  נאור שירי:
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  -לא לעשות במשאבים ציבוריים משה חנוכה:

 טיסה נעימה.  נאור שירי:

  -כמו שעשית בבחירות הקודמות משה חנוכה:

 בוא תסביר לי.  נאור שירי:

  -ולא מפגשים פוליטיים בלשכת ראש העיר משה חנוכה:

 מה עוד?  נאור שירי:

 אני מציע לך לא לעשות את זה בבחירות הקרובות.  וכה:משה חנ

 יופי, פנייה נעימה.  נאור שירי:

 אנחנו נפנה.  משה חנוכה:

פנייה נעימה, אדון חבר המועצה, אתה לא מאיים פה  נאור שירי:

על אף אחד, אדון יקר. אתה לא מאיים עלינו. פנייה 

 נעימה, אדון יקר. 

  -ודדאמיר, שמעת? הוא מע משה חנוכה:

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

ו משה חנוכה:   -ואנחנו נפנה עכשי

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

גם על המשרד שאתה לו נותן להשתמש בו, בניגוד  משה חנוכה:

  -להנחיות

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

 למרות שהוא סגן בתואר ואסור לו.  משה חנוכה:

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

הוא מצלם באינסטגרם שלו את המשרד שלו ו משה חנוכה:

  -בעירייה

  -פנייה נעימה נאור שירי:

 שאסור לו.  משה חנוכה:

 אגב, למה אסור? בתל אביב אין להם לכולם משרדים?  נדב דואני:

  -גם על זה למשרד הפנים משה חנוכה:

  -אגב, למה אסור? אין נדב דואני:
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 זה אסור, מה לעשות.  אביבה גוטרמן:

 אסור לו.  נוכה:משה ח

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

בעיריית תל אביב, לכל חבר מועצה יש. בעיריית תל  נדב דואני:

 אביב, לכל חברה מועצה יש משרד. 

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

 פנייה נעימה.  משה חנוכה:

 טוב, די.  אביבה גוטרמן:

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

פ משה חנוכה:  נייה, אדוני. אתה כל יום תקבל 

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

 -רגע, רגע, נאור אביבה גוטרמן:

 ראינו את הפניות הקודמות שלך.  נאור שירי:

 די, די.  אביבה גוטרמן:

ראינו. מה הפניות שלך בדיוק עושות. אתה לא  נאור שירי:

 מאיים. שום דבר לא יקלע, תאמין לי. 

 אל תדאג, לא אלמן ישראל.  משה חנוכה:

שום דבר לא יקלע. אתה תסיים את הפעם הבאה  נאור שירי:

בדיוק כמו שסיימת את הקודמת, בבכי ליד בובה 

ודגלים של הוד השרון. ככה אתה תסיים גם בפעם 

 הבאה. 

  -נאור, נאור אביבה גוטרמן:

 מה הבעיה, מה? בכי, בכי.  נאור שירי:

 נאור, די.  אביבה גוטרמן:

 בריאליטי. בכי, ככה סיימתי. צילמת את עצמך  נאור שירי:

  -אוי, די כבר, נאור אביבה גוטרמן:

 מה, כן, כן, בכית. נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 
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  -אני ממליץ לך לבכות יותר נאור שירי:

נאור, כל הכבוד. תנסה להתמודד לרשות העיר. תנסה  אביבה גוטרמן:

 להתמודד. בוא נראה את האומץ שלך להתמודד. 

אני מאמץ את אמירתו של משה, וממליץ לכולם  אמיר כוכבי:

  -לבכות מדי פעם

 זה הדבר הכי נכון שהוא אמר פה היום בדיון.  מאיר חלוואני:

 אבל זה לא כזה בושה, הכל בסדר.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

  -נאור, זה לא פייר, נאור, זה לא הוגן אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

פה ישיבה אחרי ישיבה, שהביזיון הזה  אתם יושבים נאור שירי:

  -ממשיך

  -נאור, נאור אביבה גוטרמן:

הצורה והדרך שבה הוא מדבר, ואביבה, אל תחנכי  נאור שירי:

 אותי. 

  -אתה קואליציה אביבה גוטרמן:

 ואתם משתפים עם זה פעולה, זה לא קשור.  נאור שירי:

 אנחנו אופוזיציה.  אביבה גוטרמן:

 לא קשור, אביבה. זה  עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

ו  משה חנוכה: מחר תסתיים החגיגה שלו, אל תדאגי. שמרתי עלי

  -תקופה ארוכה מדי

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

 מחר הוא יתחיל לקבל מבול של פניות.  משה חנוכה:

 פנייה נעימה.  נאור שירי:

אגב, אני רוצה לעדכן אתכם בהזדמנות הזאת  משה חנוכה:

תי ממשרד הפנים, כשפניתי אליהם על חברת שקיבל

אלומה בעניין גניבת פרטי האשראי, קיבלתי מייל, 

  -פנייתך מטופלת ע"י יחידת האכיפה
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 נהדר, נהדר.  נאור שירי:

 אז גם שם תתכונן, פנייה נעימה, פנייה נעימה.  משה חנוכה:

  -אנחנו מברכים נאור שירי:

 פנייה נעימה, תודה רבה.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אני אראה לך את המייל, בהמשך לפנייתך לרשות  משה חנוכה:

להגנת הפרטיות, אבקש לעדכנך, פנייתך מטופלת ע"י 

מחלקת האכיפה ברשות. חכה, חכה במשרדים שם 

 למחלקת האכיפה. 

  -אני אחדש לך נאור שירי:

יכולת לשאול אותנו, והיית יודע שהרשות להגנת  אמיר כוכבי:

  -ת הוזמנה ע"י חברתהפרטיו

 אנחנו אלה שפנינו אליהם.  נאור שירי:

הם רשמו, בעקבות פנייתך, אז אני לא יודע. כן, פנייה  משה חנוכה:

 נעימה. 

 )מדברים ביחד( 

 אני צריך להוציא אתכם להפסקה?  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

 בבקשה, אדון יקר, אתה לא מאיים.  נאור שירי:

מזהיר אותך להשתמש במשאבים ציבוריים. אם ואני  משה חנוכה:

  -אתה תעשה את זה, אתה תפגע במפלגה שלך

 בסדר.  נאור שירי:

 המפלגה שלך היא מפלגה ישרה, אל תפגע בהם.  משה חנוכה:

 איזה ישרה?  אביבה גוטרמן:

  -אתה מוזמן נאור שירי:

הם מאוד ישרים מאוד החבר'ה, אני מכיר חבר'ה  משה חנוכה:

 ביש עתיד. הוא, הוא מנסה לדרדר אותם.  מצוינים

 -הכי פושעת, יש עתיד. יאללה אביבה גוטרמן:
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  -לא, לא נכון. הם אנשים טובים. הוא פשוט משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

בקיצור, אמיר, אני מציע, למען כבודו של עוזר  משה חנוכה:

המנכ"ל, תפנו מחר למשרד הפנים שנוכל להצביע פה 

 ן הזה. אחד על העניי

אני רוצה משהו לומר, בהמשך לדיון. א', שיובהר פה  אביבה גוטרמן:

  -חד משמעית, אף אחד פה, גם לא משה, הטיל ספק

 אל תדברי בשמו.  אמיר כוכבי:

 אני מדברת בשמו, כי שמעתי אותו.  אביבה גוטרמן:

 אל תדברי בשמו. ואנחנו גם שמענו דברים אחרים.  אמיר כוכבי:

  -הוא לא הטיל ספק :אביבה גוטרמן

 הוא אמר, אחלה ונחמד.  מאיר חלוואני:

  -לא ביכולות של אביבה גוטרמן:

 אבל אנחנו גם שומעים דברים.  אמיר כוכבי:

 לא, סליחה. תראה, אני התכוונתי להצביע אוטומטית.  אביבה גוטרמן:

 שמענו.  אמיר כוכבי:

  -התכוונתי להצביע אביבה גוטרמן:

ל תצביעו אוטומטית, יש לכם שיקול דעת, אז א אמיר כוכבי:

 תצביעו. 

  -ואני אסביר אבל, אבל תן לי להסביר אביבה גוטרמן:

  -תשתמשו בשיקול הדעת שלכם אמיר כוכבי:

לאחר הנימוקים שלו, אני חושבת שכן צריך לשאול  אביבה גוטרמן:

  -את משרד הפנים

 אין בעיה, תשאלו.  אמיר כוכבי:

ל אביבה גוטרמן: א צריך להעליב, כי לא מדברים עכשיו על הוד וזה 

חלילה, ואומרים שהוא לא בסדר, שהוא לא תקין, 

  -מבחינת היכולות

 אגב, הוא גם היה חובש בצבא.  משה חנוכה:
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  -לא, אף אחד לא מדבר על זה. אבל אביבה גוטרמן:

 אני אסביר, אני אתן לך תשובה.  אמיר כוכבי:

  -להבין. במסגרת המינוי הזה אני לא הצלחתי מר אלון גלבוע:

  -יש בתפקיד הזה, נדב אביבה גוטרמן:

 חברים, תנו לאביבה לדבר.  אמיר כוכבי:

  -אני עכשיו, אתי אביבה גוטרמן:

 חברות וחברים.  אמיר כוכבי:

אתי, שהייתה מזכירת הוועדה, אני במסגרת שכתבתי  אביבה גוטרמן:

  -לה

 המועצה.  אמיר כוכבי:

המועצה, כן. כתבתי לה כמה דברים. בין היתר,  אביבה גוטרמן:

כתבתי לה, יפה שהשכלת, אחד הדברים היפים 

שהשכלת לעשות, זה לנווט בין הפוליטיקה שקיימת 

כאן. זה לא פשוט. את ידעת לעשות את זה בשום שכל, 

כי בהבנה. באמת, כתבתי את הדברים האלה, למה? 

ך, אז יש בזה פוליטיקה עוד. ולא קשור ליכולות של

באמת חס וחלילה, ואנחנו מחבבים אותך. אני אישית, 

 אין לי שום טענה כלפיך. 

 אני יודע.  הוד גולני:

ואני חושבת שאתה יכול למלא את זה בצורה נפלאה.  אביבה גוטרמן:

ואני גם הצבעתי מיד איך שאמרו, כאילו בלי בעיה, 

ואמרתי לו, למה לא הצבעת בהתחלה. אבל קורה 

, בהחלטות, שזה דנים ולא מצביעים בדברים האלה

בלי לדון. מעלה חבר המועצה שלנו פה, משה חנוכה, 

טיעון שאני מוכרחה לקבל אותו, כי יש בו אפילו מן 

העניין מעט, אפילו מעט, לבדוק ניגוד עניינים. פסלנו 

 מקודם פה דיון דו"ח על חשש לניגוד עניינים. 

 לא, לא פסלנו.  אמיר כוכבי:

אני חושבת שפה צריך לבדוק שאין בעיה של ניגוד  ן:אביבה גוטרמ

עניינים, שאתה גם עוזר מנכ"ל, ואתה עושה את זה 

  -מצוין
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 אז אני אענה לך.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן: את התפקיד. ואין לי ספק שתעשה גם את הדבר השני

רק אני רוצה לדעת שאין פה ניגוד עניינים, מבלי 

  -להעליב אותך

 למה ניגוד עניינים אבל?  י:נדב דואנ

 כי הוא עוזר המנכ"ל, הוא מחויב קודם כל לעזור לו.  משה חנוכה:

 אבל למה ניגוד עניינים, אביבה?  נדב דואני:

כי כשהוא יעמוד מול המנכ"ל ומול האינטרס של חברי  משה חנוכה:

  -המועצה

אבל המנכ"ל משרת גם את האינטרסים של חברי  נדב דואני:

  -תם מטילים דופי בוהמועצה. א

 אבל הוא מפקח עליו, נדב.  משה חנוכה:

אבל אתם מטילים דופי במנכ"ל. אתם מטילים דופי  נדב דואני:

 בו. 

הוא יהיה העוזר של המנכ"ל. תגיד, אתה רציני, תגיד  משה חנוכה:

 לי? 

  -אבל זה עבר מכרז, זה לא מאיר חלוואני:

 פי. זה לא עניין של להטיל דו אביבה גוטרמן:

את מטילה דופי במנכ"ל, את מטילה דופי בהוד, כי  נדב דואני:

 את מטילה דופי במנכ"ל. 

  -אנחנו מדברים אביבה גוטרמן:

אם הוא היה עוזר של ראש העיר, אני מבין, אבל הוא  נדב דואני:

 עוזר של המנכ"ל. המנכ"ל זה איש מקצוע. 

ויניק:  יבה. גם אתי הייתה ת"פ של המנכ"ל, אב רונן יואל 

 נכון, היא ישבה אצלו במשרד, באותה מבואה.  נדב דואני:

  -אבל היא לא הייתה, היא הפסיקה אביבה גוטרמן:

 אביבה, עוזר ראש עיר, אני מבין, הוא עוזר מנכ"ל.  נדב דואני:

 לא, היא לא. בטח שכן, מה פתאום.  אמיר כוכבי:

  -אבל תגיד לי לא אביבה גוטרמן:
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 לדו"חות השכר? מי אישר  נדב דואני:

 אל תגיד קשקוש.  אביבה גוטרמן:

 היא לא הייתה העוזרת של המנכ"ל אף פעם.  משה חנוכה:

שיו"ר הוועדה שלך לתכנון ובנייה הוא לא יושב  אביבה גוטרמן:

 בוועדה לתכנון ובנייה בתפקיד של אחד הקבלנים. 

 לא הבנתי.  אמיר כוכבי:

 אנשים שלו. אז מה? אבל מי יושב בכל הזה? ה אביבה גוטרמן:

 לא הבנתי.  נדב דואני:

 הבנת.  אביבה גוטרמן:

 לא, לא הבנתי.  נדב דואני:

אז אני אומרת אותו דבר גם פה, פוליטיקה, תקשיבו  אביבה גוטרמן:

  -טוב, יש דברים שהמנכ"ל

 אביבה, מי חתם לאתי על השעות? המנכ"ל אישר לה.  נדב דואני:

  -בתי שיש לךעד עכשיו עוד חש אמיר כוכבי:

 די, נדב, אל תהיה ליצן.  משה חנוכה:

נו.  נדב דואני:  די, 

 אני הסברתי את עצמי.  אביבה גוטרמן:

אתה הפכת באמת את הדיון הזה לליצנות. הוא אומר  משה חנוכה:

לי, היא לא הייתה עוזרת של המנכ"ל. תגיד, אתה לא 

  -יודע

 היא עבדה אצל המנכ"ל?  נדב דואני:

זה כמו מזכיר חברה, מזכיר דירקטוריון, יהיה העוזר  מן:אביבה גוטר

 של המנכ"ל. איפה שמעת דבר כזה? 

 אבל היא הייתה כפופה אליי.  רן היילפרן:

  -אבל כפופה משה חנוכה:

 הוא היה הבוס שלה.  נדב דואני:

  -מנהלת מחלקת רן היילפרן:

יש כולם כפופים למנכ"ל. אבל יש לך עוזר אחד. אבל  משה חנוכה:
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  -לך עוזר אחד, והוא

 לא הבנתי, אתה רוצה שהוא ימנה עוד אחד?  אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

  -כאילו, אין לי בעיה שתמנה משה חנוכה:

נביא את זה בתקציב הבא. חברים, אני אתן את  אמיר כוכבי:

התשובה. להבדיל מכל שאר הדברים שנאמרו פה, 

ירייה הזאת, שהיא רשות איתנה בסופו של דבר הע

ומוסכמת ע"י משרד הפנים למינויים, לא פונה למשרד 

הפנים על מינויים שמוגדרים. יש חוות דעת יועץ 

משפטי, חוות הדעת התקבלה. מי שרוצה להצביע נגד 

  -שיצביע נגד. מי שרוצה

 לפנות למשרד הפנים, שיפנה למשרד הפנים.  משה חנוכה:

 , בכיף שיהיה לו. בכותרות אמיר כוכבי:

 אני לא רוצה לצאת נגד.  אביבה גוטרמן:

מי שרוצה לפנות למשרד הפנים או לעתור, אחלה,  אמיר כוכבי:

  -אנחנו תמיד בעד

 אמיר, אבל אני לא רוצה להצביע נגד.  אביבה גוטרמן:

 לא שישה במקביל.  אמיר כוכבי:

נו.  נדב דואני:  מצביעים, 

  -לא, אבל שנייה יגאל שמעון:

 בואו, אלון מנסה כבר רבע שעה לפתוח את הפה.  אמיר כוכבי:

  -אני חושב מר אלון גלבוע:

 אבל יגאל כבר דיבר, אתה עוד לא.  אמיר כוכבי:

 לא דיברתי.  יגאל שמעון:

 לא דיברת?  אמיר כוכבי:

 שאלתי שאלה, לא ענו לי.  יגאל שמעון:

 נו.  אמיר כוכבי:
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ל מר אלון גלבוע: מה להעמיס על הוד גם את הנושא של אני רק שואל, 

המזכירות? למה לא לתת לו לעשות רק את התפקיד 

 הזה? 

אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי הפנייה שכן  אמיר כוכבי:

עשינו למשרד הפנים, העלתה שהתקן הזה לתפיסתם 

לא מחייב משרה מלאה. ואנחנו אמרנו, נעשה בדיקה 

ת, נוסף על תפקיד. בנע"ונראה אם זה יכול לעבוד 

ולכן ההיגיון הוא גם בבעל תפקיד שמעורב בעשייה 

  -של לשכת מנכ"ל

 הוא מתעסק בזה כל היום, אני לא מבינה מה חדש.  כנרת א. כהן:

כפוף. אלה הדברים שהוא מתעסק בהם. ממילא זה  אמיר כוכבי:

  -חלק מהתפקידים שלו

 פה במשכורת. תראו, היתרון הוא גם שפה חוסכים  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

לא רק חוסכים משכורת, הוא גם לא מקבל תוספת על  נדב דואני:

 זה. 

 זה מאוד משמעותי.  אביבה גוטרמן:

 למה צריך לחסוך?  נאור שירי:

ולכן, אין לי שום כוונה להתחיל פה תקדים של רשות  אמיר כוכבי:

איתנה שפונה למשרד הפנים על מינוי כזה. ואם אתם 

  -צים לפנות, תפנו, זה בסדררו

 נביא תוספת לישיבה הבאה.  נדב דואני:

  -אני חושב שצריך למנות אותו כמזכיר יגאל שמעון:

 רק מזכיר.  מר אלון גלבוע:

אם כבר אתה ממנה אותו כרכז וזה, אנחנו מועצת  יגאל שמעון:

  -עיר. זה מועצת עיר

 אין לנו מזכיר.  אמיר כוכבי:

 הרבה עבודה. זה  אביבה גוטרמן:

בטח, יש לך מזכיר. מזכיר עירייה, תבדוק, תבקש  יגאל שמעון:

  -חוות דעת ותראה ש
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 לא, לא, אין לך. אין לך, אין לך.  אמיר כוכבי:

 אין בפקודת העיריות אין התייחסות של זה.  נאור שירי:

 אין. או מנכ"ל או מזכיר.  רן היילפרן:

שאתה ציינת בשמה, אני  הגברת שאתה ציינת, הגברת אמיר כוכבי:

לא אחזור על זה, בשל הוותק שלה וההבנה שהעירייה 

בצמיחה וכו', משרד הפנים אישר, לא יודע אפילו אם 

בכתב או כזה, להשאיר את התקן על קנו. מרגע שהיא 

עזבה, הרשות הזאת גדולה מדי בשביל, זה או זה או 

וגם. אין מזכיר לעירייה בסדר גודל  זה, זה לא גם 

 . כזה

אם אתה אומר שאין, אז אין. אני חושב שהתפקיד  יגאל שמעון:

מכובד יותר זה מזכיר, הוא גם חותם על הסכמים, על 

 חוזים של העירייה. 

 זה תפקידו של המנכ"ל.  אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל שמעון:

 זה תפקידו של המנכ"ל.  אמיר כוכבי:

  -בסדר, מנכ"ל זה מנכ"ל, הוא לא יגאל שמעון:

.  ה גוטרמן:אביב  אני שואלת שאלה עכשיו לסגור את העניין

ויניק:   -אבל יש התפקיד. התפקיד של מרכז, שנייה, אביבה רונן יואל 

  -רן, מה הוועדה אביבה גוטרמן:

ויניק:   -שנייה, אביבה, אביבה רונן יואל 

הוא ממשיך לעבוד, הוא עושה את מה שצריך, זה לא  אביבה גוטרמן:

שלנו לא פוגעת בעבודה. השאלה,  שפוגע בו, ההצבעה

בוא, כדי לסגור את העניין הזה, הוא ממשיך לעשות 

את העבודה שלו וזה בסדר. מה הבעיה לשלוח במקביל 

 בקשה לבדוק שזה בסדר? 

  -אז אנחנו נאשר, ואז נדב דואני:

לפני שאני מקבלת את חוות לא, אני לא רוצה לאשר  אביבה גוטרמן:

 הדעת. 

 , אנחנו עובדים במשרד הפנים? לא הבנתי. רגע נדב דואני:
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 הוא ממשיך לעבוד, הוא ממשיך לעבוד.  אביבה גוטרמן:

את מבינה שאתם רוצים כל פנייה למשרד הפנים,  נדב דואני:

אתם כובלים את הידיים של העירייה להתנהל, אי 

 אפשר ככה. 

 אוי, אוי, אוי.  אביבה גוטרמן:

וי, אוי, אוי. את הרי לא בעד אוי, אוי, אוי, בטח א נדב דואני:

  -בירוקרטיה

 אני רוצה לקדם אותה יותר.  יגאל שמעון:

עוד בירוקרטיה? עוד בירוקרטיה? תנו לנהל את  נדב דואני:

 העירייה הזאת. 

 אני רוצה תפקיד סטטוטורי.  יגאל שמעון:

  -יש לך חוות דעת אבל נדב דואני:

 אוקי, אז בוא נשמע.  יגאל שמעון:

 יש לך חוות דעת שהכל בסדר.  י:נדב דואנ

אני אומר לך, לדעתי הוא צריך לקבל תפקיד  יגאל שמעון:

 סטטוטורי של מזכיר עירייה. 

  -נאשר אותו, ואם נדב דואני:

 לא, אבל אני רוצה חוות דעת.  יגאל שמעון:

 אפשר להצביע, אדוני המנכ"ל?  נדב דואני:

  -אני לא מצליחה להבין מה זה כנרת א. כהן:

 הנה, גם המנכ"ל קיבל תוספת לתפקיד.  נדב דואני:

 זה מה שהוא עושה היום.  כנרת א. כהן:

ויניק: . 1התפקיד של מרכז ישיבות הוא מגדר בתקנון בסעיף  רונן יואל 

התפקיד של מזכיר זה משהו אחר, ופה עושה אותו 

  -המנכ"ל. אין שניים, זה משהו אחר לגמרי

י נדב דואני: פה המנכ"ל, ויש לו גם מלא פנאי, עושה את זה מאוד 

 לעשות גם את זה. 

ויניק: זה אחד. לשאלה, למה להעמיס, אז גם זה מגדיר  רונן יואל 

  -התקנון
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 המנכ"ל יכול לעשות את הכל.  עדי ברמוחה:

ויניק: זה תפקיד נוסף. זה נוסף על מה שכבר עושה אותו  רונן יואל 

אחר, עובד. כמו שאתי הייתה לפני. היה לה תפקיד 

 וגם מרכזת את ישיבות המועצה. 

 חברים, אפשר להתקדם בנושא הזה?  אמיר כוכבי:

  -טוב, רצינו לשאול אותך, רגע, זה לא יגאל שמעון:

 נביא את השדרוג בישיבה הבאה. קדימה.  אמיר כוכבי:

י  רן היילפרן: מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר הוד גולנ

תאם לתקנון בדבר לתפקיד מרכז ישיבות המועצה בה

 . 1ישיבות המועצה, זימונן והנוהל בהן סעיף 

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 מי בעד?  רן היילפרן:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 אמיר, מאיר, רן, יוסי, עדי, נדב, נאור, יעל.  רן היילפרן:

 אני רוצה להצביע על התניה.  אביבה גוטרמן:

 מי נגד?  אמיר כוכבי:

נג רן היילפרן:  ד? מי נגד? מי 

  -אני רוצה להצביע אביבה גוטרמן:

  -משה. מי נמנע? אביבה, אלון רן היילפרן:

 יגאל?  אמיר כוכבי:

 יגאל, עוד לא הצבעת.  רן היילפרן:

  -אני רוצה חוות דעת של אביבה גוטרמן:

 יגאל הצביע בעד.  עדי ברמוחה:

 אתה בעד? אה, בעד, אז יגאל בעד.  רן היילפרן:

 יגאל בעד, כל הכבוד, יגאל.  נדב דואני:
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============================================= 

 אישור מינויו של מר הוד גולני כמרכז ישיבות המועצה

 הצבעה:
 ,ר חלוואנימאירינה שבתאי, רן יקיר, , נאור שירי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי-( 10בעד )

 .רמוחהעדי ב, נדב דואני ויוסי שאבי יגאל שמעון,
 .ומשה חנוכה אלון גלבועאביבה גוטרמן,  - (3)נגד 

  .לא נכחה בהצבעה כנרת אלישע כהן*
 

 :39/22 החלטה מס'
 

לתפקיד מרכז ישיבות המועצה בהתאם ויו של מר הוד גולני צת העיר מאשרת את מינמוע

 .1על פי סעיף לתקנון בדבר ישיבות המועצה, זימונן והנוהל בהן, 

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

 חברים, תודה.  אמיר כוכבי:

  )מדברים ביחד(

שניות. בטח מר הוד גולני לא  20רן, אני ברשותכם  מאיר חלוואני:

 תכנן שיהיה כזה שיח עליו פה בשולחן המועצה. 

 לא, לא, אל תדאג, הוא ידע.  אמיר כוכבי:

 משפט.  אבל תנו לו לסיים, תנו לו לסיים עדי ברמוחה:

 לא, לא, אל תהפכו את זה לאישי.  אביבה גוטרמן:

ואני רוצה בהזדמנות זו, על אף שהוא אחלה ונחמד,  מאיר חלוואני:

 כי זה הביטויים שעלו פה, לאחל לו בהצלחה בתפקיד. 

 בהצלחה.  עדי ברמוחה:

ואם אנחנו יכולים לסייע, אני מזמין אתכם לסייע.  מאיר חלוואני:

 תודה רבה. 

 בהצלחה, הוד.  דואני: נדב

 טוב, אם אתה התחלת, אז אני גם רוצה להמשיך.  יגאל שמעון:

  -לא, זה עוד פעם עכשיו נדב דואני:

 אני לא, אני ביקשתי.  מאיר חלוואני:

  -אתה נציג האופוזיציה נדב דואני:

  -כי היה מספיק מאיר חלוואני:
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 יגאל, אני אוהב אותך, זה מספיק.  עדי ברמוחה:

 קשה לכם, אה?  שמעון: יגאל

  -למה, אני אוהב אותך זה עדי ברמוחה:

קשה לכם לקבל אהבה, חיבוק, דברים טובים. אתם  יגאל שמעון:

  -לא מסוגלים. יש לכם

 איך אמרת, אני אוהב אותך, נו תגיד.  עדי ברמוחה:

תראו, מה שמשה עשה בסה"כ, הוא בא לשמור עליכם.  יגאל שמעון:

כעו"ד, והוא מכיר את החוק, הוא מסתכל על החוק 

 והוא מבחינתו לא רוצה שיהיו לנו בעיות בהצבעה. 

 והיועץ המשפטי לא מבין את החוק?  נדב דואני:

אני אומר, אני אומר דבר כזה. התפקיד הוא תפקיד  יגאל שמעון:

מאוד חשוב. המרכז עצמו בעצם, אל תשכחו שיש 

 בחירות עכשיו לכנסת.

 )מדברים ביחד( 

  -לא, לא, לא, רגע, רגע, זה לא מחויב, הסיפור הזה רן:רן היילפ

  -לא מחויב, אבל יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

אבל מול משרד הפנים, מול ועדת הבחירות, מן הסתם  יגאל שמעון:

 אתה תיתן לו. 

  -לא, ועדת הבחירות ביקשה נציג, והנציג כרגע רן היילפרן:

 הורידו לך את מרכז המועצה. עכשיו הוא יהיה רן, כי  עדי ברמוחה:

נשאיר את זה בחלל האוויר, שזו תהיה הפתעה לאחד  רן היילפרן:

 מהעובדים. 

תביאו את אתי, ושהיא תקבל כסף על זה ותעשה את  אביבה גוטרמן:

 זה. 

י  יגאל שמעון: אז אני באמת רוצה בשם החברים, בשם כולנו, אנ

מאחל לך בהצלחה. אתה בסה"כ שמתי לב שאתה 

  -ד בסדר. נותן שירות טובעוב

 פירגנת עד הסוף. כאילו, מכל הלב.  נדב דואני:
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עובד לעניין, כמו שאומרים. ואני רוצה לאחל לך  יגאל שמעון:

 בהצלחה, זה הכל. 

 הוד, שיהיה בהצלחה, ואת כעס, זה לא אישי.  אביבה גוטרמן:

 אני חלילה, בכלל לא כועס, הכל בסדר.  הוד גולני:

 זה הכל. וצריך לבדוק את זה, אין מה לעשות.  :אביבה גוטרמן

 מחר יישלח מכתב עם השם שלך, אבל זה לא אישי.  נדב דואני:

 נכון, יישלח, אמרנו.  אביבה גוטרמן:

על המבוכה שיבוא משרד הפנים, שהם יבטלו את  משה חנוכה:

המינוי כנראה, כי אתה צריך להסביר לו ולהתנצל 

 בפניו. 

 אתה לא יודע מה קורה. אבל  מאיר חלוואני:

 טוב, יאללה, לנושא הבא.  נדב דואני:

 די לצעוק, די לצעוק, דברו, אל תצעקו.  רינה שבתאי:

 אני מקווה שהם יאשרו את זה.  אביבה גוטרמן:

ואתה יודע, עוד משהו אני רוצה להגיד. אביבה לקחה  מאיר חלוואני:

לי את הפאנץ', אבל גם פה זו הזדמנות להגיד 

  -עלות במשרותשההתיי

חייבו אתכם, זו לא התייעלות. משרד הפנים חייב  משה חנוכה:

  -שלא יהיה מזכיר מועצה

 אתה לא יכול לקבל משהו טוב.  מאיר חלוואני:

לא הייתה התייעלות. אמרו לכם שאי אפשר להביא  משה חנוכה:

מזכיר, מה אתה מתנפח? כל העובדים לקחתם משרת 

  -אמון

 רגע, אני לא מתנפח, אתה מדבר לא יפה.  רגע, מאיר חלוואני:

  -זו לא התייעלות משה חנוכה:

 זה לא מכבד. זה לא מכבד. תפסיק עם זה.  מאיר חלוואני:

ו  רן היילפרן: משה, אם היינו יוצאים למכרז, משה, משה, אם היינ

יוצאים למכרז  יוצאים למכרז, משה, אם היינו 

היה למנהלת מחלקת תיאום ובקרה כמו שהיה, זה 
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משהו אחר. אבל אנחנו כעירייה חושבים שאפשר 

  -לעשות את התפקיד הזה בנוסף לתפקיד

אם משרד הפנים יאשר את זה, זה מאוד נוח שהעוזר  משה חנוכה:

לנו כמועצה  שלך יהיה, כי בסוף הוא העוזר שלך. אבל 

  -זה יום עצוב מאוד

  -אני לא חושב שזה לא רן היילפרן:

  -נייה, משהשנייה, ש אמיר כוכבי:

זה יום עצוב מאוד לדמוקרטיה העירונית ולשולחן  משה חנוכה:

הזה, והמעמד שהולך ונשחק ונשחק, עד שמרכז 

 ישיבות מועצה נהיה עוזר של המנכ"ל. 

 מדהים, הפוך.  אמיר כוכבי:

את האמת, איפה זה נשמע דבר כזה? אין שום עיר  משה חנוכה:

 בארץ. 

 הפוך, אגב.  אמיר כוכבי:

 בסדר, הפוך.  חנוכה: משה

  -הפוך, העוזר נהיה אמיר כוכבי:

בסדר. אני אומר לך באמת, זה כל כך נדיר, אתם לא  משה חנוכה:

מבינים עד כמה אתם במו ידיכם מורידים את השולחן 

 הזה לרמה שהוא מעולם לא היה בו. 

 היגון שאולה.  נדב דואני:

  -לא, אתה יכול לצחוק, נדב משה חנוכה:

.  ני:נדב דוא נו  די, משה, תתקדם, 

 אתה תהפוך את זה לבדיחה, אבל זה לא מצחיק.  משה חנוכה:

 אני לא הפכתי את זה לבדיחה, אתה תשחרר.  נדב דואני:

 בסדר, אז מחר תתחילו להתגונן מול משרד הפנים.  משה חנוכה:

 בסדר, נתגונן.  נדב דואני:

 מחר?  עדי ברמוחה:

 ם? יאללה, אפשר להתקד נדב דואני:
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 .2022העברות מסעיף לסעיף תקציב  .ה

 

טוב, אז ברשותכם, אנחנו חוזרים לסדר היום, לסעיף  רן היילפרן:

 ג', העברות מסעיף לסעיף. 

  -לפי מה שאני קורא יגאל שמעון:

שעות, זה  4-לא ידעתי שהוא כתב את מה שהוא כתב ב משה חנוכה:

 מדהים. 

  -אחריםלפי מה שאני קורא במקומות  יגאל שמעון:

,  רן היילפרן: ג' אנחנו ברשותכם ממשיכים את סדר היום. סעיף 

. נמצא איתנו 2022העברות מסעיף לסעיף, תקציב 

הגזבר שייתן סקירה. אנחנו מציגים את עדכון מספר 

  -לתקציב 2

 בני, היום אתה כוכב.  עדי ברמוחה:

 בני, סקירה קצרה בבקשה.  בני זיני:

סעיף, סעיף, כי לא הייתי בוועדת  אני מבקש לעבור משה חנוכה:

 כספים בחיים. 

 נפל בזה.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

  -אם נפלת, אני מקווה שהכל בסדר, שלא נפצעת רן יקיר:

 לא נפלתי, עכשיו אנחנו נעבור ביחד, הכל טוב.  משה חנוכה:

 רגע, יגאל, גם אתה בטלפון?  יעל עבוד ברזילי:

 שדאגנו לך. תדע לך  מאיר חלוואני:

 אבל יגאל קיבל השלמה אח"כ.  נדב דואני:

ו יעל עבוד ברזילי:   -לא, כי שניהם הי

 יגאל הצטרף אלינו.  עדי ברמוחה:

אבל משה, זאת הייתה הוועדה הקודמת. זאת הייתה  רן היילפרן:

  -הוועדה הקודמת. זאת לא וועדה

 אני רוצה לעבור סעיף, סעיף, זו זכותי.  משה חנוכה:
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 בסדר, אבל לא צריך להמציא תירוצים.  כוכבי: אמיר

 )מדברים ביחד( 

 זה לא תירוץ, הנפילה. אז לא נפלת.  רן יקיר:

 לא, גם יגאל חזר לישיבה.  יעל עבוד ברזילי:

  -לא, אני חזרתי יגאל שמעון:

אז אני לא הצלחתי לחזור לישיבה, אתם חושבים  משה חנוכה:

 שאני משקר? 

 )מדברים ביחד( 

אבל זה לא היה בישיבה הזאת. אבל זה לא היה  כוכבי:אמיר 

 בישיבה הזאת. 

 )מדברים ביחד(  

 משה, אתה סומך על יעל?  נדב דואני:

 לא.  משה חנוכה:

 אתה לא סומך?  נדב דואני:

 את יעל אני סומך.  משה חנוכה:

 הכל טוב.  יעל עבוד ברזילי:

יטלו את ות שלקחו מהספורט, במשה, זה כל ההעבר יגאל שמעון:

  כל, זה העברות מהספורט?

  -רותאבל זה ההעב עדי ברמוחה:

  -הספורט זה רן יקיר:

 יגאל, יגאל.  עדי ברמוחה:

 ביטלו שם מהספורט הרבה סעיפים.  יגאל שמעון:

יגאל, זו הישיבה הקודמת, זו לא הישיבה הזאת. זה  עדי ברמוחה:

 עיף מהישיבה הקודמת. ס-העברות סעיף

 מה זה?  אז יגאל שמעון:

מהישיבה הקודמת. כמה כסף אתה מבזבז לעיריית  עדי ברמוחה:

 הוד השרון, תקשיב. 

 )מדברים ביחד( 
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 בקודמת, פרטנר נפל, דרך אגב, לא פלאפון.  מאיר חלוואני:

לא, לא, בקודמת הוא הצביע נגד, הוא היה, הוא  רן יקיר:

 הצביע נגד. 

 סעיף הזה. -לא, בסעיף נאור שירי:

 הוא היה, הוא היה.  ברזילי:יעל עבוד 

 כן, כן, כן, היה.  עדי ברמוחה:

-הפרוטוקול גם מופץ לכם. הישיבה התקיימה ב בני זיני:

. יש פה את הפרוטוקול, גם הופץ לכם לפני 15.5.2022

  -שבוע בערך

  -לא, הפרוטוקול עדי ברמוחה:

 עוד הפיצו אותו.  בני זיני:

  -אפשר לעשותיש לי הצעת ייעול רגע.  אמיר כוכבי:

  -לתקציב 2הנה, עדכון מספר  עדי ברמוחה:

סעיף, סעיף בהסברים, ואז להצביע? ולא סעיף, הסבר  אמיר כוכבי:

ואז הצבעה? סעיף, סעיף בהסברים. חבל, כי אז צריך 

 הפסקה, אז אני מנסה לייתר. 

  -לא הבנתי מה אתה אומר משה חנוכה:

 הישיבה. לא, אני יכול גם לעצור את  אמיר כוכבי:

 אתה יודע מה, בוא נעצור. אתה רוצה לעצור? יאללה.  משה חנוכה:

 הביתה, זהו?  יגאל שמעון:

 דקות.  7לא, נחזור בעוד  אמיר כוכבי:

 הישיבה הסתיימה?  יגאל שמעון:

 אני הולכת הביתה.  עדי ברמוחה:

.  יגאל שמעון:  לא, אל תשגעו אותנו

 דקות הפסקה.  7 משה חנוכה:

 די, די, די.  ה:עדי ברמוח

 בני, בבקשה, הסבר על העברות מסעיף לסעיף.  אמיר כוכבי:

טוב, העברות מסעיף לסעיף. העברות מסעיף לסעיף,  בני זיני:
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. החלק 2022לתקציב הרגיל לשנת  2עדכון מספר 

הראשון של ההסבר הוא בעצם התאמה של התמיכות 

העקיפות, קיבלנו הערה גם בביקורת, אנחנו נותנים 

התמיכות העקיפות, משקפים אותן בתקציב  את

. זאת אומרת, שמשקף 0העירייה, זה בעצם סכום 

, איגום של סעיפי רווחה 2הסבר הכנסות והוצאות. 

כהקצבה חדשה של משרד החינוך, של משרד הרווחה 

סליחה, מאגמים מסעיפים לפעילות אחת. אם זה 

למשפחות, אם זה הזדקנות מיטבית  ...בתכנית

איגום של סעיפים קיימים לסעיף אחד. בקהילה. 

, השתתפות ממשלה בשכר עובדי 3הסבר מספר 

  -רווחה

 רווחה, כן.  עדי ברמוחה:

עבור משרות חדשות של עובדים סוציאליים אזרחים  בני זיני:

ותיקים. עובד סוציאלי קהילתי אלימות במשפחה. 

  -, גם השתתפות הגדלה של משרד התחבורה4הסבר 

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עדי ברמוחה:

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לתקצוב של  בני זיני:

בריאות לבטיחות בקירבת מוסדות חינוך. זה בא לידי 

ביטוי גם בסעיפי ההוצאה. העברות מסעיף לסעיף 

בהתאם מסעיפים שונים בתוך תקציב העירייה. אז יש 

לארגון והדרכת ₪  200,000פה תוספת של 

 ויות ומשאבי אנוש. השתלמ

מה זה? אתה יכול רגע להסביר לנו על הסעיף הזה,  משה חנוכה:

 ש"ח?  200,000

  -גם מאיפה זה בא אביבה גוטרמן:

כי אני זוכר, כי אם אני זוכר נכון, דיברתם על איזה  משה חנוכה:

 בית מלון לכל המנהלים, משהו כזה. 

ודה מורחב אנחנו השנה עושים כנס של תכניות עב בני זיני:

למנהלי מחלקות ומעלה. שנה שעברה עשינו את זה 

 יום אחד, היום אנחנו מרחיבים את זה. 

 איפה אתם עושים את זה, באיזה מלון?  משה חנוכה:
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 שפיים. זה לא מלון, זה מלון?  בני זיני:

 זה בית הארחה כזה.  מאיר חלוואני:

 ואתם לוקחים את כל העובדים?  משה חנוכה:

 מנהלי מחלקות ומעלה.  בני זיני:

. נו, איזה שאלות. -לא, את כל אלה שמתחילים ב עדי ברמוחה:  א'

הגדלה לצורך בתי מלון מנהלים, אני ₪  200,000לא,  משה חנוכה:

  -רוצה לדעת

זה לא רק זה, יש גם לקוחות חוץ, יש גם פעילויות  בני זיני:

שאנחנו נעשה במסגרת היומיים האלה, כדי להעשיר, 

  -רגם לחב

 מחזיקי תיקים גם מוזמנים?  יגאל שמעון:

לא. אני מוכרח להגיד לך שאתה מאוד עקבי בשאלות  מאיר חלוואני:

 אגב, ואמרת שאתה בעד בוועדת הכספים. 

 אבל הוא לא היה.  נאור שירי:

 לא, בזאת הוא היה. בזאת הוא היה.  מאיר חלוואני:

ני משקר, אז אז הוא אמר, כאילו, מה נראה לכם שא נאור שירי:

 זה כאילו מה? 

 לזאת הייתה אתמול או שלשום.  מאיר חלוואני:

 טעות סופר.  נאור שירי:

יש עוד התאמות סעיפים קטנים של ריהוט ואחזקה  בני זיני:

אני אמשיך. וכיבודים. תוספת למיקור חוץ בשכר. 

 תוספת למיקור חוץ במחלקת השכר. 

 בלשכת מנכ"ל יוזמות. ₪  100,000תגיד, אתה מוריד  משה חנוכה:

 נכון.  בני זיני:

  -מה, לאן זה הולך משה חנוכה:

ל בני זיני:   -₪ 200,000-אמרתי, 

 של העובדים, של המלון? ₪  00,0002-ל משה חנוכה:

 כן.  בני זיני:
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זה לבית המלון, או שאתם מחלקים ₪  00,0002-כל ה משה חנוכה:

 את זה לכמה עניינים? 

 אומרת?  לא. מה זאת בני זיני:

  -זה רק האירוע של בית המלון₪  200,000 משה חנוכה:

כן.  בני זיני:  זה אירוע, כנס תכניות עבודות ליומיים, 

 מתי זה?  משה חנוכה:

 . 25.7-24 רן היילפרן:

 חברי מועצה לא מוזמנים.  מאיר חלוואני:

 אגב, עוד לא הוחלט העניין הזה.  אמיר כוכבי:

ות, אני רק רוצה להניח פה על השולחן, אגב, יש רשוי משה חנוכה:

  -שחברי המועצה נוסעים

  -אנחנו עובדים עדי ברמוחה:

לא, רק רגע, רק רגע, עדי. אפשר לשלוף את  מאיר חלוואני:

הפרוטוקול של ועדת הכספים? לא, זה כאילו ממש 

 השיח הזה, מעולה. 

  -זה פשוט היה מזמן, אז יעל עבוד ברזילי:

 אני זוכר אותו דבר.  לא, מאיר חלוואני:

אני אמשיך. אחד הדברים העיקריים, תוספת, אמרתי  בני זיני:

  -למחלקת שירותי שכר מיקור חוץ ויש

  -לשכת מנכ"ל שכר קובע משה חנוכה:

כי אנחנו עוברים סעיף, סעיף, או  נאור שירי: באיזה סעיף אנחנו? 

 מה? 

 לא, אנחנו עוברים על הדברים העיקריים.  בני זיני:

 מי קבע, מה עיקרי?  נאור שירי:

 אני אקבע מה עיקרי והם יענו לי.  משה חנוכה:

 אלא אם כן זה, אלא אם כן יש שאלות.  בני זיני:

לי יש שאלה. לגבי לשכת מנכ"ל, השכר הקבוע, הגדלה  משה חנוכה:

אני רואה ראש מנהל התפעול וראש ₪.  90,000של 

קודם  מנהל ארגון ומשאבים. אפשר לדעת, כאילו,
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  -המנכ"ל התגאה בזה שהוא חוסך את ראש מנהל

 מדובר על משרות בדצמבר.  מאיר חלוואני:

  -אז יש מנהל ארגון ומשאבים. מה ההבדל משה חנוכה:

 מדובר על משרות בדצמבר.  מאיר חלוואני:

 אני גם אתקן, המנכ"ל לא התגאה בזה.  נאור שירי:

 דיברנו על זה.  מאיר חלוואני:

  -לא, מה זה מנהל משה חנוכה:

  -דיברנו על זה עדי ברמוחה:

אבל אני רוצה לשמוע. עדי, אני לא זוכר, זה היה לפני  משה חנוכה:

 למעלה מחודש. 

  -אוי, אז תרענן את זכרותך ותקרא את החומר לפני עדי ברמוחה:

  -בוא נשמע רגע משה חנוכה:

יש צורך במסגרת בחינה ארגונית שביצענו, אז ראינו ש רן היילפרן:

  -במספר משרות בנקודות אקוטיות

 פונקציות חדשות, שלא היו.  משה חנוכה:

 פונקציות חדשות, שלא היה, נכון.  רן היילפרן:

 בלשכת מנכ"ל?  כנרת א. כהן:

כרגע, הם מתוקצבים בלשכת מנכ"ל, כי זה רק  רן היילפרן:

לחודש, כי תהליך המכרז הוא תהליך ארוך, אבל 

כן, על ראש מנהל תפעול, וראש אנחנו מדברים על 

מנהל ארגון ומשאבים. אנחנו על סמך העבודה של 

, שליוותה אותנו בתהליך, והציעה עוד 1חברת ארא

מגוון פונקציות נדרשות, לאור הגידול בעיר, אנחנו 

בחרנו כרגע לעשות משהו יותר מצומצם, ובאמת לתת, 

 מוקדים.  4-להתמקד ב

 תפעול? מה עושה ראש מנהל  משה חנוכה:

ראש מנהל תפעול אחראי על השפ"ע, על הביטחון ועל  רן היילפרן:

  -עוד

אה, הוא המנהל של מנהלי, כאילו, זו עוד דרגה, זה  משה חנוכה:
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 כמו סמנכ"ל שהיה. 

  -זה פחות מסמנכ"ל. ראש מנהל הוא בדירוג פחות רן היילפרן:

 זו הגדרה של משרד הפנים.  אמיר כוכבי:

 מו מה? זה כ משה חנוכה:

 כמו ראש מנהל הנדסה. כמו ראש מנהל כספים.  אמיר כוכבי:

 כן.  רן היילפרן:

 אוקי, אז זאת אומרת, תחתיו יש מנהלי אגפים?  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 כן.  רן היילפרן:

 תחתיו יש מנהלי אגפים?  משה חנוכה:

 נכון.  רן היילפרן:

 יו? ואם היה, זה היה סמנכ"ל מעל משה חנוכה:

 נכון.  אמיר כוכבי:

 נכון.  רן היילפרן:

  -אוקי. מאיר, אז ביחס להערה שלך מקודם על צמצום משה חנוכה:

 שהיה בעבר.  אמיר כוכבי:

  -עכשיו אנחנו מחזירים משה חנוכה:

  -לא, אבל היה בעבר אמיר כוכבי:

  -אבל שמעת שבהמשך לגוף שליווה מאיר חלוואני:

  -היה סמנכ"ל אחדהיה סמנכ"ל,  משה חנוכה:

 היו שניים.  אמיר כוכבי:

 שניים, שניים.  רן היילפרן:

וזה במקום שני סמנכ"לים מנהלים? במסגרת תכנית  משה חנוכה:

של ארא, יש היתכנות לעשות עוד, זאת אומרת, את 

 הארא שזה בשלבים. 

 יש פה עוד אגף שירות ואגף רכש והתקשרות.  רן היילפרן:

  -2במקום  4יה אז זה יה משה חנוכה:
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 לא.  אמיר כוכבי:

  -לא, זה לא קשור רן היילפרן:

 מנהלים.  4היו שני סמנכ"לים, עכשיו יש  משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

 זה לא קשור, לא מנהלים. ראשי אגפים.  רן היילפרן:

אבל אתה לא משתף את זה נכון, כי היום, מי שעובד  כנרת א. כהן:

הל במערכת, רואה שהיום בפועל ומתנהל מולך ומתנ

הכל אתה עושה, אוקי? וזו המציאות. ואני יכולה 

  -להגיד את זה מתוך עבודה, אני עובדת צמוד עם רן

 אני גם עושה כמה דברים.  אמיר כוכבי:

 מה?  כנרת א. כהן:

 אני גם עושה כמה דברים.  אמיר כוכבי:

נו עכשיו ברור, אבל אני מדברת עכשיו על, לא, באמת,  כנרת א. כהן:

בלי צחוק, אני מדברת על רן, ואני אומרת שבאמת 

אני עובדת איתו באופן שוטף, ואני אומרת לך, אני 

זוכרת שבכמה פגישות אמרתי לך כבר כמה פעמים, 

נכון? לפני שנה ושנה וחצי. אי אפשר לעבוד בצורה 

  -כזאת. הכל מרוכז אצלו. גם אי אפשר לנהל

 ריכוזי, גם שמעתי. כן, הוא איש מאוד  משה חנוכה:

  -לא קשור לריכוזי כנרת א. כהן:

 סתם, סתם, סתם, סתם.  משה חנוכה:

 הוא שותף מצוין לעבודה.  כנרת א. כהן:

 אז תגיד, אני חוזר בי.  עדי ברמוחה:

 לכמה זמן? ₪  90,000אני חוזר בי. אוקי, בסדר. זה  משה חנוכה:

 י מברכת. אני חושבת שפשוט הגיע הזמן, ואנ כנרת א. כהן:

 לחודש, למעשה, כל אחד מהם.  רן היילפרן:

 זה רק לחודש עד לסוף השנה כאילו?  משה חנוכה:

 נכון.  רן היילפרן:

 וכמה זה יעלה לנו שנתי בשנה הבאה בתקציב?  משה חנוכה:
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  -תכפיל ב רן היילפרן:

 נראה בתקציב.  אמיר כוכבי:

 אוקי, אז נגיע לתקציב, בסדר גמור.  משה חנוכה:

 רק ברשותך, משה.  מאיר חלוואני:

זה מבורך, והיינו צריכים לעשות את זה, ושיהיה סדר  כנרת א. כהן:

 ושהיה צריך לעשות את זה. 

 מר חנוכה?  מאיר חלוואני:

 כן, כן, אני מקשיב קשב רב.  משה חנוכה:

י  מאיר חלוואני: קשב רב, לא, אז אני מצפה שתסתכל עליי גם שאנ

מה שאמרת קודם לגבי  אחשוב שאתה מקשיב.

התייעלות, זה לא אומר שגם הפוך זו לא התייעלות. 

אני מלווה את אגף השפ"ע, ואני אומר לך שכמות 

המשימות, חלק מהתהליך זה לאגם את כל נדבכי 

העירייה שיעבדו יחד, ולא יכפילו עבודות, או לא יעשו 

משהו שמישהו אחר עושה, ויהיה יותר סדר. וגם 

תר נקייה, כי אתה כל הזמן תצלם תהיה לך עיר יו

 אותה באינסטגרם. 

  -ותגיד, כמחזיק תיק השפ"ע משה חנוכה:

 שפ"ע.  מאיר חלוואני:

בגנים ₪  0,0005-איך אתה מסביר את ההורדה של ה משה חנוכה:

 ונוף? 

  -שאלה מצוינת, איזה סעיף זה? תן קודם כל מאיר חלוואני:

 . 79 משה חנוכה:

ל מאיר חלוואני: א זוכר בע"פ, אפילו שקראתי, אבל תן לבני רגע אני 

 לענות. ואם אני צריך להשלים, אני אשלים. 

זה איוש משרה של סגן מנהל מחלקת חשמל. כרגע  בני זיני:

  -אין

 לא חשמל, גנים ונוף.  משה חנוכה:

  -איוש של משרה של סגן מנהל מחלקת בני זיני:

 של מנהל מחלקת גנים ונוף.  משה חנוכה:
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  -לא, יש יקיר:רן 

  -אה, סליחה, סליחה, סליחה בני זיני:

גנים ונוף.  משה חנוכה:  יש אחד חשמל ואחד 

ונוף.  בני זיני:  יהיה איוש משרה של מנהל מחלקת גנים 

 עכשיו זה מאויש המשרד?  משה חנוכה:

 לא.  מאיר חלוואני:

  -אז איך אתם רוצים משה חנוכה:

אם יש כרגע, אנחנו מחפשים לא, אבל רגע. לא, אבל  בני זיני:

רגע למקורות מימון. אם במשך השנה לא ייגשו, זאת 

מעלות השכר לא תנוצל השנה, ואני יכול  50%אומרת, 

 לנייד אותה למקום אחר. 

 אז אני שואל אם איישתם כבר את התפקיד הזה?  משה חנוכה:

  -לא, אנחנו בתהליך, כי קשה, יש לך מנהל מאיר חלוואני:

 אולי יש מישהו מרעננה?  :משה חנוכה

  -אני לא יודע מאיר חלוואני:

 תפרסמו במקומונים של רעננה.  משה חנוכה:

  -איזה דמגוג אתה. אתה רוצה תשובות מאיר חלוואני:

  -לא, אני אומר, ברעננה משה חנוכה:

 אתה רוצה תשובות או שיש לך אמירות כל הזמן?  מאיר חלוואני:

לפני שאתה פונה אליי, קודם תפנה  אני מבקש קודם, נאור שירי:

 למשרד הפנים. 

  -אוקי. מחר, אביבה משה חנוכה:

 תכין.  אביבה גוטרמן:

  -אז קיבלת תשובה מאיר חלוואני:

אביבה בכלל רצתה לענות ליגה לרעננה, אליה אתה  נאור שירי:

 פונה? 

  -האמת אביבה גוטרמן:

 קיבלת תשובה על הגינון?  מאיר חלוואני:
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  -האמת, זה לעלות ליגה וטרמן:אביבה ג

₪?  8,000מה זה ריהוט משרדי הלשכה המשפטית,  משה חנוכה:

  -מה

 איזה סעיף בבקשה?  נאור שירי:

 . 81 משה חנוכה:

  -, היו התאמות במשרדים של היועץ המשפטי81 בני זיני:

 ₪?  008,0-כמה ספות קונים ב משה חנוכה:

  -ותאני לא יודע אם קנו ספ מאיר חלוואני:

אבל זה לא בהכרח ספות, זה לא בהכרח ספות. לא,  בני זיני:

  -היה שם

לא, רגע, אני מזכיר פה, כי היה פה. דברים ספציפיים,  נאור שירי:

 היה צריך להכין שאלות לפני. 

  -טוב, נאור, די משה חנוכה:

 לא, באמת, מה?  נאור שירי:

 זה כבר הפך להיות בדיחה הזה שלך.  משה חנוכה:

  -אתה בדיחה ור שירי:נא

 בואו נמשיך.  משה חנוכה:

מה זה, איזה ספות? אם יש לך שאלה באמת אמיתית,  נאור שירי:

  -היית צריך להגיש את זה

 הנה, הוא רוצה לענות, היועץ המשפטי.  משה חנוכה:

ויניק:  זה שולחנות וארונות.  רונן יואל 

  -אל תגיד לי, שקט, שקט, סליחה נאור שירי:

 לא שמעתי, מה אתה אומר?  נוכה:משה ח

ויניק:  אמרתי, שולחנות וארונות.  רונן יואל 

 אה, אוקי.  משה חנוכה:

 לא צריך שולחנות וארונות.  עדי ברמוחה:

לא, צריך, הכל טוב, בסדר גמור. מה זה הגדלה של  משה חנוכה:

 מחלקת שכר שירותים במיקור חוץ? 
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 איזה סעיף בבקשה?  נאור שירי:

, אנחנו היום כתוצאה מהפרישה של מנהלת 91סעיף  :בני זיני

מחלקת השכר, לידיה, אנחנו ניסינו לגייס לעירייה 

מכרזים, לא צלח. וגייסנו חברה חיצונית. אז  3במשך 

אנחנו מניידים את עלות שכרה של מנהלת המחלקה 

  -לטובת העסקה של מיקור חוץ, שמנהלת כרגע את

באיגוד ערים ₪  20,000רשום פה שאתה מוריד  משה חנוכה:

 יתושים. 

 איפה, באיזה סעיף?  רן היילפרן:

 בהמשך לשאילתא שלי.  משה חנוכה:

 . 94סעיף  בני זיני:

, איזה סעיף זה העברה כאן 17460. הערה לסעיף 94 משה חנוכה:

 בעצם? 

 מאיפה אנחנו מורידים?  בני זיני:

יטול הורדתם מאיגוד ערים פתח תקווה יתושים, ב משה חנוכה:

הקצבה לאור הפסקת קבלת שירותים מאיגוד ערים. 

העברה לסעיף אחר. אבל רשום מספר הסעיף, לא מה 

עושה הסעיף. אז השאלה אם העברתם את זה 

 ליתושים במקום אחר? 

  -זה עבר בני זיני:

  -אני שואל משה חנוכה:

 אני אומר, זה עבר לבקרה להוצאות מים במיקור חוץ.  בני זיני:

 אז זה לא עבר להדברת יתושים?  ה:משה חנוכ

 לא, עושים את זה לדעתי בכוחות פנימיים של האגף.  בני זיני:

  -₪ 20,000אתה מבין אבל שהורדת  משה חנוכה:

אבל בכל מקרה לא הייתי מקבל את השירות הזה  בני זיני:

 משם. 

 אבל היית מקבל את זה ממקום אחר.  משה חנוכה:

 עושה את זה בכוחות עצמו. אני אומר, האגף  בני זיני:
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 האגף עושה את זה, כח אדם פנימי של האגף.  רן היילפרן:

 והכסף, מאיפה?  משה חנוכה:

 מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי:

 מתקציבים של האגף.  רן היילפרן:

  -כסף מהכוחות הפנימיים של האגף, ואנחנו הולכים משה חנוכה:

ניסינו להתחקות פה הייתי משלם לאיגוד ערים, ש בני זיני:

  -אחרי קצת מי, מה, למה, דו"חות

בוא, בוא, תן לי לעזור לך, הייתי חבר קבוע שם,  מאיר חלוואני:

בסדר? במשך שנתיים וחצי, כל מה שעשינו זה נפגשנו 

ואכלנו סנדוויצ'ים, בסדר? אפילו בסיור בפתח 

גילינו שהמנטר הוא  תקווה, ואפילו כשיצאנו לסיור, 

ו, תתקדם. לקחו כסף תודה לאל גם זה שמרסס. זה

 הרבה שנים. 

  -, אתה מגדיל99תגיד בני, סעיף  משה חנוכה:

 תודה מאיר, על ההסבר.  מאיר חלוואני:

, מכרזים הוצאות 99תודה מאיר, על ההסבר. סעיף  משה חנוכה:

 ₪.  95,000פרסום. הגדלה של 

 בגלל ההיקף של המכרזים.  עדי ברמוחה:

 ם. היקף מכרזי בני זיני:

  -היקף מכרזים של מה משה חנוכה:

 פרסום מכרזים עירוניים.  בני זיני:

אה, הפרסום של המכרזים? בגלל שאתם מוציאים  משה חנוכה:

 הרבה מכרזים, אתם לא צריכים לגייס כאילו. 

  -לא, זה פרסום מכרזים בני זיני:

 מכרזי רכש.  רן היילפרן:

 מכרזי רכש, כאילו התקשרויות.  בני זיני:

 אה, לא מכרזי כח אדם.  משה חנוכה:

  -לא. שם גם יש, אבל בני זיני:

 גם שם דרך אגב זה עולה כסף.  מאיר חלוואני:
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  -אבל זה פרסום של מכרזים בני זיני:

  -מה זה משנה, בשני המכרזים נאור שירי:

לא, כאילו מה אתה חושב שמכרזי כח אדם לא עולים  מאיר חלוואני:

 כסף? 

 לים, גם הפרסום עולה. עו בני זיני:

בסדר, ברור. תיכון הדרים, השכר הקובע. ותיכון  משה חנוכה:

רמון, השכר הקובע. ותיכון השקמים, השכר הקובע. 

 126,000ברמון, ₪.  77,000יש כאן הקטנה. בהדרים, 

 . 109עד  107זה סעיפים ₪.  49,000בשקמים, ₪. 

  זה לטובת העסקת לבורנט במיקור חוץ. בני זיני:

הסיפור הזה של הלבורנטיות במיקור חוץ, אני רוצה  משה חנוכה:

 רגע להגיד. 

לגייס גם את זה, תקופה ארוכה.  בני זיני:  אנחנו לא מצליחים 

אני שמעתי שהיה דיון מאוד סוער בוועדת מכרזים  משה חנוכה:

לאחרונה בעניין הזה, כי אתם משלמים הרבה מאוד 

 כסף. 

 לכח אדם.  עדי ברמוחה:

  -אבל עכשיו, הוצאתם את זה למכרז שה חנוכה:מ

 לא היה דיון על זה בוועדת מכרזים.  נאור שירי:

 איתור.  עדי ברמוחה:

לא צריך להטעות. אלא אם אני טועה, חברי ועדת  נאור שירי:

 מכרזים. 

 לא, לא, אתה לא טועה.  עדי ברמוחה:

 לא היה דיון על הלבורנטיות?  משה חנוכה:

 . לא נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

אז אני רוצה רגע להבין, בני, איך העירייה מתכוונת  משה חנוכה:

להתמודד עם הסיפור הזה של הלבורנטיות? כי זה לפי 

מה שהבנתי, שעלה לפני זה בוועדת מכרזים, שופכים 
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הרבה מאוד כסף על מיקור החוץ הזה היום. השאלה, 

ד איך העירייה מתמודדת לקראת שנה הבאה, תתמוד

 ? 1.9-עם זה ב

 מאיזה היבט?  בני זיני:

 .in house-מהיבט של לגייס אותן ב משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 זו בעיה ארצית, עולמית.  עדי ברמוחה:

העירייה בכל התחומים האלה מנסים לגייס את כח  בני זיני:

האדם, במקביל להעסקה. אבל אני לא יכול להשאיר 

  -ואקום

לה, אין בעיה, אם העירייה מתקשה, אני לא, השא משה חנוכה:

מבין שהיא מתקשה לגייס. איך לקראת שנה הבאה, 

אתה מנסה להתמודד עם זה, כדי לא לשלם במיקור 

 ? in houseחוץ הרבה יותר מאשר היית משלם 

 . on goingאני חושב שאנחנו מפרסמים מכרזים  בני זיני:

 ים. כדי שיידעו קודם כל לשלם למור מאיר חלוואני:

 וגם אני לא בטוח שמשלמים הרבה יותר.  נאור שירי:

הסעיפים שהורידו, מול  3אבל זה חשוב, תסכום את  רן יקיר:

הסעיף של מיקור החוץ, זה יוצא אותו סכום בדיוק. 

אז זה לא ששופכים כסף, זה כסף שצריך להוציא, 

 מוציאים אותו. 

יוד משה חנוכה: ע שברגע לא, אבל רן, אתה בחור רציני, אתה 

שאתה משלם, אז גם זה שנותן את השירות גוזר עליו 

קופון, על אותו עובד, כי הוא צריך להתפרנס ממשהו. 

  -הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא לא

 inמה זה קשור? גם כשאתה נותן, זאת אומרת,  נאור שירי:

houseעדיין יש הוצאות אקסטרה ,-  

  -דבר עם רן, אני מדבר עם רןאני מדבר עם רן, אני מ משה חנוכה:

 שבד"כ מתקזזות עם ההוצאות שאתה משלם לעובד.  נאור שירי:
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אני בצד שמוציא בכסף בעבודה שלי. בעבודה שלי,  רן יקיר:

 אני אחראי על להוציא כסף, לא להכניס. אני מוציא.

 אה, אז אתה לא יודע איך זה עובד? משה חנוכה:

 לא, לא, אני יודע.  רן יקיר:

לא, אני אומר לך, אתה מבין שברמה ההגיונית, אם  חנוכה: משה

, ולא תצטרך לשלם in houseתגייס את העובד הזה 

לחברה שתביא לך עובד, ותגזור את הרווח התפעולי 

  -הזה

 לא נכון, לא מסכים עם הנחת היסוד הזאת.  נאור שירי:

אבל בכל מקרה, כרגע מדובר על תקציב שמסתכם  רן יקיר:

ותו סכום. אני מסכים, אני מסכים בדיוק לא

שעקרונית יהיה נכון יותר שהם יהיו פנימי, אם יהיה 

  -אפשר לשכור

 אבל לא בהיבט הכספי, זה לא נכון.  נאור שירי:

  -לא בהיבט הכספי רן יקיר:

  -בסדר, הוא מדבר על ההיבט הכספי נאור שירי:

 היבט אידיאולוגי.  רן יקיר:

  -גיעזוב אידיאולו נאור שירי:

 גם בהיבט האידיאולוגי, נכון.  משה חנוכה:

 משה.  מאיר חלוואני:

 כן.  משה חנוכה:

בהמשך למה שקורה עם עניין המורים במדינה,  מאיר חלוואני:

שנה יש בעיה  20והגננות, אני יכול לגיד לך, מעל 

  -לגייס לבורנטיות בתוך בתי הספר

 אתי הייתה הלבורנטית שלי.  נאור שירי:

ו  לוואני:מאיר ח זה נכון. אתי הייתה גם לבורנטית של הילדים שלנ

  -בחטיבת הראשונים

 כן.  אביבה גוטרמן:

 הייתה אחלה לבורנטית.  נאור שירי:
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אבל בסוף, מה שאני אומר, זה אם הוא שווה ערך ויש  מאיר חלוואני:

לבורנטים, זה כבר שווה. לדעתי, גם שם צריך 

 להעצים את השכר. 

  )מדברים ביחד(

תיקח מורה למתמטיקה, או ספורט, מורה אומנות.  יגאל שמעון:

 ככה, זה מה שיקרה במדינה שלנו, אין לה עשות. 

  -פעילות מרכז צעירים משה חנוכה:

  -בואו נתעסק בעיר שלנו רן יקיר:

הגדלה. המרכז הזה מתחיל לפעול? מתי ₪  120,000 משה חנוכה:

 מתחיל לפעול? 

  -ים וחצי הוא מסיים אותועוד שבועי כנרת א. כהן:

 מה זה, מה זה, עוד פעם, עוד פעם.  מאיר חלוואני:

 מרכז צעירים.  רן היילפרן:

  -לטובת מה זה ההגדלה הזאת? לטובת₪  20,0001-ה משה חנוכה:

 לטובת ההפעלה, לטובת ציוד.  כנרת א. כהן:

  -₪ 120,000ולמה הקטנתם  משה חנוכה:

 . 21סעיף  רן יקיר:

כי כרגע יש לנו אפשרות להקטין. הפעילות שלהם  כהן:כנרת א. 

מתחילה בספטמבר, ויש מספיק תקציב לכל אותה 

 פעילות. וקיבלנו כסף גם בשני קולות רואים שהבאנו. 

אבל אם קיבלתם כסף למרכז הצעירים, מאיזו סיבה  משה חנוכה:

  -מורידים

כנה אמרתי, קיבלנו כסף לשני קולות קוראים של ה כנרת א. כהן:

 לצה"ל וציוד, אוקי? 

אני רואה הקטנה של בית העלמין אה, הבנתי.  משה חנוכה:

בית עלמין ₪.  118,000-האלטרנטיבי, הפעלה, ב

 אלטרנטיבי. 

 כי לא צריך לקבור יותר.  מאיר חלוואני:

אנחנו נמצאים בהליך מול משרד הדתות, לקבל את  בני זיני:



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 112 
 

נית רישיון הקבורה. כרגע מחכים לאישור התכ

העסקית. אנחנו הקצבנו את זה לפעילות מלאה, 

ואנחנו לא נעשה שם פעילות, אז יש עודף כספי, אנחנו 

 נביא אותו למקום אחר. 

אוקי. שמירה מעברי חצייה, אני רואה פה הגדלה של  משה חנוכה:

 ש"ח.  213,000

 זה תגבור של מעברי החצייה לבתי הספר.  בני זיני:

  מי שומר שם? משה חנוכה:

תושבי העיר הוותיקים, וגם הם זומנו לאיזה אירוע  מאיר חלוואני:

  -כזה, לדעתי, עירוני. שיבואו ו

על ₪,  180,000זה בא על חשבון, אני רואה, לפחות  משה חנוכה:

פרויקטים עירוניים בתחבורה, ביטול הקצבה של 

פרויקטים עירוניים בתחבורה. אילו פרויקטים תכננו 

 לא התבצעו? לעשות בכסף הזה, ש

לא היה, חלק מהזה, חלק מהפעילות המתוכננת  בני זיני:

שהייתה, וכנראה גם אולי תחזור, זה נעים בסופה"ש, 

  -והיה

  -בוא נדבר רגע על נעים בסופה"ש משה חנוכה:

לא, אני אומר היה סל כזה, שמנו סל כדי שפרויקטים,  בני זיני:

  -קולות קוראים של משרד התחבורה, זה

אתה להסביר בוא נדבר רגע על נעים בסופה"ש, רן.  נוכה:משה ח

לנו איפה תקוע הפרויקט שלנו בהוד השרון, נעים 

 בסופה"ש? 

 לא.  רן יקיר:

 לא?  משה חנוכה:

 לא.  רן יקיר:

 אמיר, אתה יודע להסביר לנו?  משה חנוכה:

יודע להסביר.  אמיר כוכבי:  בוודאי שאני 

 בבקשה.  משה חנוכה:

קודם כל, התנגדת לו נחרצות, כולל טור דעה בעיתון  אמיר כוכבי:
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 דה מארקר. 

 אוקי.  משה חנוכה:

לא יודע, כאילו שמישהו יעשה רגע גוגל ויעלה אותו  אמיר כוכבי:

  -ויקריא אותו. משה חנוכה, נעים בסופה"ש

  -חשבתי שהתקשורת לא מתעניינת בי, מה קרה? משה חנוכה:

  -הביע עמדה אמיר כוכבי:

  -חבר מועצה זוטר בדה מארקר, טור משה חנוכה:

  -דעה אמיר כוכבי:

לא ראש עיר, בלי להוציא כסף על יחצ"ני וזה, טור  משה חנוכה:

 בדה מארקר, וואלה, והתקשורת לא מתעניינת בי. 

מאחר ואני יודע איך מקבלים אותו, הכל טוב. חבל  אמיר כוכבי:

  -שאתה לא זוכר אותו. אני אגיש ש

אני שמח שכל מילה שאני כותב אבל נחקקת  נוכה:משה ח

 בזיכרונך. 

  -זה באמת נחקק אמיר כוכבי:

,  נאור שירי: משה, אני שמח כמה אתה עוקב על הסטורי שלי

 למרות שאתה לא עוקב אחריי. 

 הייתי מופתע, מה שאתם עושים ביניכם, זה ביניכם.  אמיר כוכבי:

א עדיין יודע מה אני לא, הוא לא עוקב אחריי, והו נאור שירי:

 מעלה בסטורי. 

תעצרו את העיר, מיזם לתחבורה הציבורית נועד  רן יקיר:

  -לכישלון

 אתה מבין כמה הוא מוכשר? מוכשר.  אביבה גוטרמן:

 איש אשכולות.  עדי ברמוחה:

 איש אשכולות.  אביבה גוטרמן:

יותר נאור שירי:   -הייתי אומר, 

ה רצינית רגע ונתקדם. בסופו שנייה, אני אתן תשוב אמיר כוכבי:

  -של דבר, לענות או לא לענות? כי זה לא באמת

. ככל שזכור ליאני אשמח שתענה.  משה חנוכה:  לא התנגדת.  ..
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 זה אתה טועה.  אמיר כוכבי:

 התנגדת?  משה חנוכה:

כשהתחיל המיזם, ודיברנו עליו מתוך רצון להפעיל  אמיר כוכבי:

לנו. אחד, ברמה  אותו, היו שני דברים שהפריעו

העקרונית, שהמדינה מונעת באופן אקטיבי מרשויות 

שיאפשרו להן להפעיל  מטרופוליטניותלהפעיל רשויות 

תחבורה כפי צרכיהן. לא רק בשבת, גם ברגיל. הדבר 

שני היה שהמסלולים הראשונים, שימשו לפחות 

למראית עין, יותר כמו הסעה נקודתית. אנחנו, עם 

יכאלי לתפקיד, ידענו שהיא כניסת השרה, מרב מ

מובילה מהלך שיאפשר לרשויות להפעיל תחבורה 

ציבורית. אשכול השרון נמצא עד עכשיו בתהליכים 

של פיילוט רשות שינוי, ככה זה נקרא, שאמור לאפשר 

לאשכול השרון להפעיל תחבורה ציבורית באופן 

. בנוסף, משרד תמטרופוליטניעצמאי כרשות 

שהיו אמורות לאפשר גם התחבורה העביר תקנות 

לרשויות בודדות לייצר קווים של תחבורה ציבורית, 

נוספים על אלה הקיימים, בהנחיית משרד התחבורה. 

התקנות האלה נתקעו. לאחרונה, לפני כחודש, הבהיר 

משרד המשפטים לא תקיפות. בעצם, ירד הנושא הזה 

, שאנחנו שמחים תהמטרופוליטנימהפרק, והרשות 

אמור להוביל אותם, גם זה כרגע  שאשכול השרון

 נראה כלא זז. 

 מה עמדתך, אמיר?  משה חנוכה:

עמדתי היא שאנחנו בישיבה האחרונה של ועדת  אמיר כוכבי:

  -כספים, שלא נכחת בה, כי נפלת

  -לא, נפל האינטרנט בכל חברת פלאפון משה חנוכה:

  -כן, כן, נפל אמיר כוכבי:

ממשיכה את ועדת הכספים  העירייה החליטה שהיא משה חנוכה:

 בזום, במקום לעשות אותה פיזית, אז זו הסיבה. 

ו  אמיר כוכבי: נאשר אותו במועצה, ולו אושר תקציב להפעלה. אנחנ

רק בגלל ההעברה הזאת שאיכשהו חמקה מתחת 
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לרדאר והוציאה החוצה מהסעיף הרלוונטי 

בתקציבים. אז בישיבה האחרונה זה תוקן והוחזר. 

 יל לקראת, במהלך חודש יולי. והפרויקט יתח

 , הישיבה הסתיימה. 23:00השעה  יגאל שמעון:

 יגאל, אני מודה לך.  עדי ברמוחה:

 יגאל, תודה.  מאיר חלוואני:

, זה 22:00עד השעה  8:001-אי אפשר לקיים ישיבה מ יגאל שמעון:

  -18:00-לא מעניין. אי אפשר לקיים ישיבה רצופה מ

 . 8אבל  נאור שירי:

  -. אם נסגור, הישיבה מן המניין8אין  שמעון: יגאל

 תגיד, מה אתה רוצה?  נאור שירי:

  -תקשיבו יגאל שמעון:

  -אתה לפני חצי שנה נאור שירי:

  -ישיבה מן המניין שלא תתקיים יגאל שמעון:

התלוננת על היעדר דמוקרטיה בישיבות מועצת העיר,  נאור שירי:

  -למה?

ל יגאל שמעון:   -אתקשיבו, אתם 

 שעות.  4כי עשינו ישיבות רק  נאור שירי:

  -אין דבר כזה, החוק אומר יגאל שמעון:

 . 23:00עכשיו אתה פתאום מתפוצץ עד  נאור שירי:

, ישיבה מן המניין. מה עשיתם? 8:001-תקשיב, מ יגאל שמעון:

  -קראתם לא מן המניין. אז מבחינתי, אין ישיבה

 מה זה קבענו?  נאור שירי:

 אין דבר כזה.  עון:יגאל שמ

 מה זה אין דבר כזה?  נאור שירי:

שעות להחזיק פה את חברי  5אתם לא יכולים  יגאל שמעון:

שעות. אין, אתם  8המועצה. להגיד להם, תישארו פה 

 צריכים פה אחד. 
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  -שנינו שותפים בדיוק באותו זה נאור שירי:

  -אין דבר כזה, אתה לא יכול, עם כל הכבוד יגאל שמעון:

 אני לא זוכר שאתה מתנגד ואני לא.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

י  יגאל שמעון: סליחה, אירגנו ישיבה לא מן המניין ביום רביעי לפנ

שבוע, ותקיימו היום מן המניין. אתם לא יכולים 

 לעשות את זה לחברי המועצה. 

 אביבה, באופן מפתיע, את מסכימה.  נאור שירי:

 הזה?  מה זה הדבר יגאל שמעון:

 אני מסכימה איתו.  אביבה גוטרמן:

 וואלה.  נאור שירי:

 ועוד ישיבה אחת הוא ביטל, משה.  יגאל שמעון:

 מי זה הוא?  נאור שירי:

 משה. ביטל לכם ישיבה.  יגאל שמעון:

 זה לא משה.  מאיר חלוואני:

 טוב.  נאור שירי:

  -זה משה. אז אני מבקש חוות דעת משפטית יגאל שמעון:

  -חבל, חבל שאתה כוכבי:אמיר 

 אביבה, אתה לא קורא את החומר? זו אביבה.  מאיר חלוואני:

מה, היא קטנה אז אתה לא שם לב? אביבה ביקשה,  אמיר כוכבי:

 נענינו, הכל טוב. 

 מה אביבה ביקשה?  יגאל שמעון:

  -יגאל, זהו, השעה עדי ברמוחה:

י יגאל שמעון: כולים לקיים אפשר חוות דעת? אני חושב שאנחנו לא 

 ישיבה. 

 אני לא מסכים איתך.  נאור שירי:

 שעות, אתה לא יכול לקיים ישיבה.  4אחרי  יגאל שמעון:

 אני לא מסכים איתך.  נאור שירי:



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 117 
 

  -הארכנו את זה בעוד שעה יגאל שמעון:

  -לא, סגרנו ישיבה אמיר כוכבי:

 אני לא מסכים.  נאור שירי:

 פתחנו ישיבה אחרת.  אמיר כוכבי:

ויניק:  ישיבות שונות, יגאל.  2לא, זה  רונן יואל 

  -זה לא משנה. אתה לא יכול יגאל שמעון:

 06:00אז לשיטתך, אנחנו יכולים להישאר פה עד  משה חנוכה:

 בבוקר? 

, אין דבר 0:002-, ולקבוע ב8:001-לעשות ישיבה ב יגאל שמעון:

 כזה. 

 )מדברים ביחד( 

 . 18:00בשעה ישיבה מן המניין זה  יגאל שמעון:

 לא, לא נכון.  נאור שירי:

אתם החלפתם, תקשיבו, ישיבה מן המניין בשעה  יגאל שמעון:

. ישיבה לא מן המניין, תקבעו אחרי זה מתי 18:00

שאתם רוצים. אתם לא יכולים להפוך, אין דבר כזה. 

. זה שלא 18:00ישיבה מן המניין, אתה חייב בשעה 

זו כבר , וקבעתם לא מ18:00קבעתם בשעה  ן המניין, 

 בעיה שלכם. 

ויניק: אתה יכול לקבוע יותר מישיבה אחת. כלומר, מן  רונן יואל 

  -המניין ועוד אחת

ן יגאל שמעון:   -אבל לא, הוא לא עשה מן המניי

  -ישיבות 3הוא עשה  משה חנוכה:

  -הוא היה צריך להתחיל יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

, חברים, לא בשעה 18:00ן זה בשעה זה הכל. מן המניי יגאל שמעון:

 , אין דבר כזה, זה לא רלוונטי. 20:00

חברים, בואו נגמור את הסעיף הזה. אחרי זה נחליט  אמיר כוכבי:

 ביחד אם רוצים להמשיך או לא, בסדר? 
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 מה יש לסעיף הזה?  יגאל שמעון:

לא, לא, לא. מה, אתה בא להעביר להם את הכסף,  משה חנוכה:

  -ואז הם ילכו

מה זה, להעביר להם? מה זה, מה זה להעביר להם? זה  מאיר חלוואני:

 לתפעול העיר, מה זה להעביר להם? 

 לא עוצרים, הלאה.  נאור שירי:

 אם ממשיכים, ממשיכים עוד שעה.  משה חנוכה:

  -אני לא מוכן לעצור בלי להעביר את נאור שירי:

  -אז אני אומר משה חנוכה:

  -ו באמצע נושא, מהאבל אנחנ אמיר כוכבי:

  -לא, אתה לא יכול משה חנוכה:

 לא הבנתי, זה גם לא עבר, תראה את השעה.  נדב דואני:

 או שעוצרים עכשיו, או שממשיכים עוד שעה, אמיר.  משה חנוכה:

משה, עוד לא עבר. גם תראה את השעה וגם הייתה לך  נדב דואני:

 הפסקה, מה אתה רוצה? 

  -ה או חוק המטרולא הבנתי, ז אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

 . 18:00ישיבה מן המניין בשעה  יגאל שמעון:

 נציג החוק, יגאל שמעון.  נאור שירי:

 אז חוות דעת.  יגאל שמעון:

 מה חוות דעת? ענה לך.  אמיר כוכבי:

 אתה לא נציג החוק.  נאור שירי:

 תקשיבו לחוות הדעת.  יגאל שמעון:

 אז תקשיב אתה.  נאור שירי:

 בבקשה.  יגאל שמעון:

 בבקשה.  נאור שירי:

ויניק:   -אמרתי ש רונן יואל 
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 אבל תקשיב.  עדי ברמוחה:

ויניק: ,  2אפשר לקבוע  רונן יואל  ישיבות באותו היום. אחת מן המניין

  -כן? ואחת

 תקשיב, תקשיב.  נאור שירי:

ויניק:  ואחת מיוחדת.  רונן יואל 

 שמחויבות באיזו שעה?  יגאל שמעון:

ויניק:ר . אז אם היא הייתה 8:001-אז היא מחויבות ב ונן יואל 

  -שעות 4, היית סוגר אותה אחרי 18:00-מתחילה ב

 נכון.  יגאל שמעון:

ויניק:  שעות.  4ופותח אחת חדשה לעוד  רונן יואל 

 לא מן המניין.  יגאל שמעון:

ויניק:   -זה אותו דבר רונן יואל 

 זה לא אותו הדבר.  יגאל שמעון:

  -אז זאת אומרת, מה? אתה מכריח אותי כחבר מועצה אל שמעון:יג

ויניק:  אני לא מכריח.  רונן יואל 

לבוא לישיבה מן המניין שהיא בכלל לא בשעה  יגאל שמעון:

 המיועדת. 

 הוא נותן חוות דעת, הוא לא מכריח אותך.  מאיר חלוואני:

 לא, אני שואל, כי זה החוק.  יגאל שמעון:

  -ממליץ אני נאור שירי:

  -אני מחר פונה למשרד הפנים, ואני אומר להם שאתם יגאל שמעון:

 משה כבר פונה.  נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

אדוני, אתה רוצה לא מן המניין? תקיים ביום רביעי  יגאל שמעון:

 אחד לחודש. 

אבל אתה ביקשת את חוות דעתו של נציג החוק,  נאור שירי:

 את חוות דעתו.  היועמ"ש, ואז אתה לא מקבל

קבענו ישיבה מן המניין בתחילת החודש. אתם מה  יגאל שמעון:
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עשיתם? דחיתם אותה מתחילת החודש, קבעת אותה 

  -בסוף החודש

 נכון.  אביבה גוטרמן:

,  יגאל שמעון: ואז אתם מכניסים גם כן את לא מן המניין. תגידו

 מה אנחנו מגזימים? 

 ? משה, כמה יש לך עוד מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 אני אומר לך, אי אפשר לקיים את הישיבה. אי אפשר.  יגאל שמעון:

 , נזכרת שאי אפשר לקיים את הישיבה. 23:00 נאור שירי:

חברים, אני חייב להגיד משהו. כל אחד פה גם ילד  אמיר כוכבי:

 גדול, אני לא מחזיק אף אחד בכח. 

 . ברור, כי אתם שלטון יחיד פה יגאל שמעון:

 אבאל'ה, אתה בקואליציה, מה קורה?  אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל שמעון:

 אתה בקואליציה.  אמיר כוכבי:

אני בקואליציה, אני שומר עליכם. אני שומר עליכם  יגאל שמעון:

 פה. 

  -אם אתה בקואליציה ואתה שומר עלינו מאיר חלוואני:

בית  כי משה ילך מחר למשרד הפנים, ואז יעשה לך יגאל שמעון:

 ספר. 

 זה לא עלינו, זה עליכם, אתה יחד.  מאיר חלוואני:

  -אני לא, אני בא להעיר לך יגאל שמעון:

  -תודה, תודה נאור שירי:

 תודה, אם אתה שואל אותה, בוא נלך הביתה.  מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

אמיר, אני מציע שתמשיך את הישיבה. יש חוות דעת  משה חנוכה:

  -יהיועץ המשפט

 אנחנו מנסים להמשיך.  אמיר כוכבי:
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אנחנו נפנה למשרד הפנים, ננסה לתת את כל  משה חנוכה:

 ההחלטות שהתקבלו, תעשו מה שאתם רוצים. 

יופי.  עדי ברמוחה:  אה, איזה 

 רגע, יש לך מספיק מקום בדף?  מאיר חלוואני:

 יאללה.  אמיר כוכבי:

 שעה.  אבל או שעוצרים או שממשיכים עוד משה חנוכה:

 יאללה כבר.  עדי ברמוחה:

 קודם כל, לא עוצרים באמצע נושא.  אמיר כוכבי:

 בטח שעוצרים באמצע נושא.  משה חנוכה:

 די, אין כבר זה.  אמיר כוכבי:

 אתה עצרת.  משה חנוכה:

 בחיים לא באמצע נושא.  אמיר כוכבי:

 ועוד איך עצרת.  אביבה גוטרמן:

 אמיר. משה חנוכה:

  -כשיו הוא סתםע עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

 ועוד איך עצרת.  אביבה גוטרמן:

 מתי?  אמיר כוכבי:

 קמת והלכת.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 בין נושא לנושא. יאללה, חברים.  אמיר כוכבי:

  -23:00טוב, עוד שעה. ממשיכים עד הישיבה  משה חנוכה:

 נו. יאללה, תתקדמו, בסדר. לא שואלים,  נדב דואני:

אני לא שואל כלום, יש כאן דברים חשובים כמו  משה חנוכה:

  -₪ 110המחירים המופקעים שהם גובים על מופעים, 

 בבקשה, בבקשה.  נאור שירי:

גם על רון ארד, שהם מבזים אותו ואת ההנצחה שלו.  משה חנוכה:
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 יש הרבה נושאים חשובים לדבר עליהם היום. 

 אתה תגיע לזה?  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 אפשר להמשיך?  עדי ברמוחה:

 אני מנווט את הדיון, אל תדאג.  משה חנוכה:

 יאללה.  עדי ברמוחה:

 אה, אתה מנהל את הדיון?  יגאל שמעון:

 הכל אתה.  אביבה גוטרמן:

 אני מנווט את הדיון, לא מנהל.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

באופן אישי כאדם,  אנחנו כל היום מדברים, ואמיר משה חנוכה:

אין לי שום דבר נגדו. אני פשוט חושב שהשלטון שלו, 

הוא שלטון שצריך להחליף, אבל כבנאדם אין לי שום 

נגדו.   דבר אישי 

 קדימה.  אמיר כוכבי:

  -אנחנו מעלים להצבעה. מועצת העיר מאשרת הוד גולני:

 לא, רגע, עוד לא סיימתי.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

  -הוא אמר שהוא סיים . כהן:כנרת א

  -הוא סיים, מה אתם רוצים? הוא סיים עדי ברמוחה:

 אני סיימתי.  משה חנוכה:

  -מועצת העיר מאשרת העברת מסעיף לסעיף הוד גולני:

 , בבקשה. 137שנייה, שנייה, יש לי שאלות. סעיף  אמיר כוכבי:

 רגע, רגע, גם לי יש שאלות.  יגאל שמעון:

 ה יודע מה? אז גם אני אשאל. את עדי ברמוחה:

  -אז גם לי יש מאיר חלוואני:

 ברור.  יגאל שמעון:
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 אוקי.  עדי ברמוחה:

  -הורדת מתנועות הנוער משה חנוכה:

 זו הגדלה, אבאל'ה.  אמיר כוכבי:

 לא, אבל הורדת מתנועות הנוער.  משה חנוכה:

זו הגדלה, זה הפרדה של תקצוב תמיכה לתנועות  בני זיני:

  -נוער

 . 136אני שאלתי על  אמיר כוכבי:

אנחנו מוסיפים תקציבים שונים, והקטנו את זה  בני זיני:

  -מהסעיפים

 ? הפחתת לתנועות הנוער. 136מה זה  משה חנוכה:

 אתה סיימת.  נדב דואני:

י  בני זיני: זו הפרדה של תקציב תמיכה לתנועות הנוער וארגונ

  -נוער נוספים, סעיפים תקציביים שונים

 זה חלק ממה שעובר, כן.  עדי ברמוחה:

 ? 134מה זה  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

 חברים.  אמיר כוכבי:

  -תלמידים 100-בערך ב בני זיני:

.  עדי ברמוחה: נו  זה מה שהבטחתם, 

 נכון, זה בתמיכות.  בני זיני:

 נכון.  עדי ברמוחה:

מזרקות זה סעיף, היה כאן סעיף על המזרקות.  משה חנוכה:

  -אחזקת מזרקות

 שנייה, שנייה.  אמיר כוכבי:

 אתה לא סיימת לשאול?  נדב דואני:

  -לא משה חנוכה:

  -סעיף אמיר כוכבי:

 מה אלון, אתה אלון?  מר אלון גלבוע:



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 124 
 

 בבקשה.  104סעיף  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

 לא, מה הייתה האמירה?  אמיר כוכבי:

 נו יאללה, תתקדמו.  מי שאוכל לבד, מת לבד. כנרת א. כהן:

  -אפשר לחשוב שמתים אביבה גוטרמן:

זה בדיחות שבבזוקה כבר לא מסתכלים עליהן.  כנרת א. כהן:

 יאללה. 

 )מדברים ביחד( 

 חברים.  אמיר כוכבי:

 תנו לבני, מה יש לכם?  יוסי שאבי:

בני נותן תשובות ואתם איבדתם את זה, חבר'ה,  מאיר חלוואני:

 יאללה. 

אני מבקש לכבד את השאלות שאני שואל. שאלתי על  :אמיר כוכבי

104 . 

הגדלת תקציב ₪,  75,000, תוספת של 104שורה  בני זיני:

ומענה לתקצוב משרה של מנהלת מחלקת חינוך על 

יסודי, כתוצאה מהעברת תקציב במשרה של רכז רכש 

 שלא אויש. 

 ? 102ומה זה  משה חנוכה:

 ? 97סליחה, מה זה  נאור שירי:

הוא עושה הגדלה, אני אעשה הקטנה. איך אני איתך?  חנוכה: משה

  -נאור, כל הגדלה

פשוט הרמתי לך לשאול, למה אנחנו מוסיפים תקן  אמיר כוכבי:

 בחינוך. 

 בבקשה, אני אשמח לשמוע.  משה חנוכה:

אוקי. כחלק מתפיסת הניהול של החינוך בעיר, אז  אמיר כוכבי:

ים במקביל. אתם למעשה באגף חינוך קורים כמה דבר

יכולים, אולי תזכרו שהוקמה מחלקה מגילאי לידה 

. עכשיו לאחרונה נבחרה במכרז מנהלת מחלקת 3עד 

צהרונים, שתעשה למעשה את האינטגרציה בין הזכיין 
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החדש לבין העירייה, ותוודא, גם תהיה אשת קשר 

  -להורים, אבל גם תוודא שהניהול של הצהרונים

 הכל.  אביבה גוטרמן:

למעשה מתקיים כמו שהעירייה מצפה מהזכיין הזה.  מיר כוכבי:א

הדבר הזה, זה בעצם מנהלת מחלקת העל יסודי, מתוך 

הבנה שהעיר שגדלה, ומספר בתי הספר שהולך וגדל, 

והתפיסה הפדגוגית השונה בין הגוף שמרכז, מחלקת 

הקדם יסודי והיסודי, לבין הצרכים שצריכים לקבל 

י. ולכן זה גם מכרז שמתקיים מענה בחינוך העל יסוד

עכשיו, אז אני מנחש שהסכום הזה הוא לפי אכלוס, 

כן? איוש. אלון, הייתה לו שאלה. למה אתה משתיק 

 את אלון? 

 לנו נגמרו השאלות. אני רק מעדכן אותך.  משה חנוכה:

אלון יושב בשקט. גם כשהוא מנסה לדבר, אתה לא  אמיר כוכבי:

 נותן לו. 

 לא, שאלתי לגבי המזרקות.  מר אלון גלבוע:

 . 97אני שאלתי על  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

  -תוספת תקציב לבקרת מים בני זיני:

 )מדברים ביחד( 

אמרתי, בקרה על תוספת תקציב לבקרה על הוצאות  בני זיני:

  -המים. למיטב זכרוני

  -מה זה בקרה, זה מונה, זה נאור שירי:

  -לא, בקרה של חברת בני זיני:

 )מדברים ביחד( 

ו  רן היילפרן: אנחנו עושים עבודות כאלה שיוצרות, ואז אנחנ

ממקמים לפי זה מרכזיות או מטייבים את המרכזיות 

הקיימות, כדי לחסוך בהוצאות המים. ועד כה, זה 

 מביא סכומים מאוד משמעותיים. 

 אז זה כאילו, מה זה מחשוב?  נאור שירי:
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ים שאיתם אנחנו מבצעים את כן. זה בעצם הסקר רן היילפרן:

 ההתאמות, את הטיוב של המערכות. שאלות נוספות? 

, לגבי המזרקות. מישהו יכול להגיד 95תגיד לי, סעיף  מר אלון גלבוע:

לנו מה קורה איתן? הן יעבדו בסוף? מה הוחלט בסוף 

 לגביהן? 

לא, עדכנו בעבר. אני אזכיר שחלק מהבדיקות שעשה  אמיר כוכבי:

, 3העלו שבמזרקות הקיימות, שזה בעצם אגף שפ"ע 

אם אני לא טועה, נכון? העלויות של תיקון והבטחה 

של יכולת עבודה לאורך זמן הן משמעותיות מאוד 

מאוד, משמעותית מאוד יקרות, ומחייבות עבודות 

תשתית דרמטיות. ולכן בפארק ארבע העונות, את 

המזרקה שהייתה קיימת, ובעינינו גם הפריעה לבמה 

חוויה, בוטלה. יש מחשבות ותכנון ראשוני ול

לאיזושהי מזרקה אחת, דווקא בגב של הדבר הזה. 

בגינת מגדיאל, כחלק מהשינוי המקיף של הגינה, 

תבוטל המזרקה, ותוקם בריכה אקולוגית. יש 

מחשבות על עוד אלמנט מים, אבל זה בבדיקה גם 

בגלל עלויות, וגם כי אנחנו בודקים עד כמה זה ברמת 

עול, אחרי שעושים את זה, וזה מגניב, כמה התפ

באמת זה מחזיק. והמזרקה ברחוב הבנים, מאחר 

ואנחנו כרגע בוחנים, דיברתי בהתחלה על כל סוגיית 

הקולות הקוראים של משרד התחבורה, ויותר מכך, 

על ההסכם שאמור להיחתם איתם, כחלק מההסכם 

אנחנו מתכוונים לבחון שינויים בהסדרי התנועה 

וב, למעשה במרחב העירוני, במע"ר של רחוב ברח

הבנים, ולכן זה יחכה לבדיקה הזאת, כי זה כמובן 

ישליך על כל מה שקורה שם במרחב. ולכן הצמצום 

שאלות הזה מתאפשר כי אין מה לעשות עם זה. 

 נוספות? נדב? 

 אני שאלתי, תודה.  עדי ברמוחה:

 כנרת?  אמיר כוכבי:

  אני ישנה כבר. כנרת א. כהן:

 יוסי? אלון? אביבה? יגאל?  אמיר כוכבי:
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 בטח.  יגאל שמעון:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

  -תגיד לי, תגיד לי יגאל שמעון:

 תנו לו לשאול, מה אתם רוצים?  נאור שירי:

ו  יגאל שמעון: לא, אבל ברצינות. ישיבה אחת, כל הישיבות הי

 בזום. על מה אתה רוצה כיבוד לגזברות? 

 ה קשור לגזברות לכיבוד? מה ז נאור שירי:

תראה, אני הגעתי לתובנה שכשהגזברות רוצה אוכל,  אמיר כוכבי:

אני לא מתווכח איתו. ככה אני מקבל גם לדברים 

 אחרים. 

כי אנחנו, אתה יודע, כל הזמן זום, זום, זום, זום,  יגאל שמעון:

מוציאים את הטלפונים, אנחנו מהדקים אותנו, אין 

  -פת. אתם רוצים פה תוספתכלום. אתם רוצים תוס

 לא הבנתי, אתה נגד שעובדי ועובדות עירייה יאכלו?  נאור שירי:

 השאלה מי אוכל. העובדים או המנהלים?  יגאל שמעון:

 לחתולים.  נאור שירי:

 מי שקרוב לצלחת, יגאל, אוכל.  משה חנוכה:

 אה, הבנתי אותך.  יגאל שמעון:

 עוד שאלות, יגאל?  אמיר כוכבי:

דקות. אה, אתה לחוץ? אמרתי לך  10כן, יש לי זמן,  שמעון: יגאל

 בוא זה, לא רצית. 

 אתם רוצים רגע חדר? להחליט מה אתם עושים?  אמיר כוכבי:

 אפשר הפסקה כמה דקות?  יגאל שמעון:

אתה יכול התייעצות סיעתית, אבל אתם לא אותה  נאור שירי:

 סיעה. 

 לא, הוא גם בקואליציה.  רן יקיר:

 מה קרה שמוסינזון יש תוספת גדולה?  שמעון: יגאל

 אני אחזור שוב.  אמיר כוכבי:
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 כן.  יגאל שמעון:

 לא, דיברו.  רן יקיר:

 נכון.  אמיר כוכבי:

 הוא לא הקשיב.  רן יקיר:

אבל הוא לא שמע, היה פה רעש, ולכן אנחנו נחזור  אמיר כוכבי:

 שוב. 

ההצעה שלי לסדר, יגאל, תודה לך. אם לא תעלה היום  משה חנוכה:

 זה הסוף שלך. 

 לא יעלה, לא יעלה.  עדי ברמוחה:

 אני רוצה לראות שלא יעלה.  משה חנוכה:

 משה, לא יעלה.  עדי ברמוחה:

 אני מבקש לא לאיים פה על חברי מועצה.  אמיר כוכבי:

  -אני לא מאיים, אני משה חנוכה:

 זה היה נשמע איום.  אמיר כוכבי:

  -תיטוב, הבנ יגאל שמעון:

  -לא, לא, עוד לא אמיר כוכבי:

 לא, כתוב לי פה, זה בסדר, הבנתי.  יגאל שמעון:

 עוד לא עניתי.  אמיר כוכבי:

 אין לי שאלות, כן. אפשר להצביע.  יגאל שמעון:

כן, מועצת העיר מאשרת העברות מסעיף לסעיף עפ"י  הוד גולני:

לתקציב. מסגרת הצעת התקציב  2עדכון מספר 

מספר ₪.  597,500,000ת על סך משתנה ועומד

ת. מי משרו 1,650.3-ל 1,644.3-המשרות משתנה מ

רן, יוסי, עדי, נדב, נאור, יעל. מי  בעד? אמיר, מאיר, 

 נגד? 

  -כנרת שם אמיר כוכבי:

נגד?  הוד גולני:  כנרת, סליחה, פספסתי אותך. מי 

 אני.  משה חנוכה:
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 משה. נמנעים?  הוד גולני:

 אביבה.  נאור שירי:

 שנייה, יגאל?  אמיר כוכבי:

 אני בודקת.  אביבה גוטרמן:

  -אבל נגמרה ההצבעה נדב דואני:

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

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב 
 הצבעה:

 ,ואנימאיר חלורן יקיר, נאור שירי,  כנרת אלישע כהן, ,אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי- (11)בעד 
 .ואביבה גוטרמן עדי ברמוחה ,, נדב דואנייוסי שאביגאל שמעון, י

 .חנוכה משה - (1)נגד 
 אלון גלבוע. –( 1נמנע )

 
 :40/22 החלטה מס'

 לתקציב. 2מועצת העיר מאשרת העברות מסעיף לסעיף על פי עדכון מס' 

 ₪. 597,500,000מסגרת הצעת התקציב משתנה ועומדת ע"ס 

 משרות. 1,650.3-ל 1,644.3-מספר המשרות משתנה מ

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

 יגאל? בעד?  אמיר כוכבי:

 אז למה אתם לא אומרים?  נאור שירי:

  -אני בקואליציה יגאל שמעון:

  -אז תרימו את היד. תגידו, מה, צריך נאור שירי:

 אתה לא צריך לשאול אותי. לא, אתה שואל אותי?  יגאל שמעון:

  -הוא לא שואל, אבל הוא עובר שמות, וכשאין אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

  -תשמע יגאל, אתה יודע מה אתה מר אלון גלבוע:

 אתה כוכב, יגאל, כוכב.  עדי ברמוחה:

  -אני מבקש אמיר כוכבי:

  -לא כוכב, אני אומר את האמת יגאל שמעון:

 . הואתה כוכב. אני החלטתי שאתה כוכבי, ז עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 
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 אני מבקש לקדם מערכת הצבעה אלקטרונית בבקשה.  אמיר כוכבי:

 מה, מה?  נאור שירי:

 מערכת הצבעה אלקטרונית.  אמיר כוכבי:

  -לא, אני מוחא על זה. אני לא נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

 יאללה, בוא ננהל את הישיבה. מה אומר סעיף הבא?  משה חנוכה:

 ( )מדברים ביחד

חווה חקלאית על סך  – 1457ר מס' "בקשה לעדכון מקורות מימון תב . ו

 ש"ח.  10,500,000

 

סעיף ד', בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס'  הוד גולני:

 ₪.  10,500,000חווה חקלאית על סך  – 1457

 יאללה, קדימה, הוד.  נדב דואני:

 אנחנו בעד. אתה נגד תב"רים?  יגאל שמעון:

 אני רוצה לשאול על מה.  רי:נאור שי

 אבל ראית את זה, אתה לא נגד תב"רים.  יגאל שמעון:

  -הייתי בחווה נאור שירי:

יודע על מה התב"רים. זה גבול,  משה חנוכה: סגן ראש העיר לא 

 עוד גבול נחצה בחוסר ההבנה הבסיסית. 

 יאללה, סעיף ד', שקט.  נדב דואני:

  -סגן ראש לא יודע משה חנוכה:

אחד שלא יודע לקרוא, מלמד אותי על חוסר הבנה  ור שירי:נא

 בסיסית. 

 העלית את זה להצבעה?  נדב דואני:

 אפשר להצביע, פה אחד.  יגאל שמעון:

 אתה לא יודע לקרוא.  נאור שירי:

אוקי, חברים, אנחנו ברשותכם ממשיכים לקרוא את  הוד גולני:

  -הסעיף עד הסוף. עדכון מקורות מימון, הקטנת
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 )מדברים ביחד( 

 בקול רם.  נדב דואני:

-משרד החינוך, הגדלה מ₪.  6,518,827-ל הוד גולני:

ן מקורות מימו ₪. 3,981,273-ל₪  3,595,473,000

משרד ₪.  6,518,727לאחר עדכון: קרת פיתוח, 

עד כאן. מעלים להצבעה, מי ₪.  3,981,273החינוך, 

 בעד. 

 פה אחד.  משה חנוכה:

 ד? פה אח הוד גולני:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 אושר פה אחד.  הוד גולני:

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

  ₪ 10,500,000ווה חקלאית  ע"ס ח – 1457תב"ר מס'  בקשה לעדכון מקורות מימון
 ₪  6,518,727ל ₪  6,904,527מ  –עדכון מקורות מימון : הקטנה קרן פיתוח 

 ₪  3,981,273ל  3,595,473משרד החינוך הגדלה מ 
 מקורות מימון לאחר עדכון:

 .₪ 6,518,727 –קרן פיתוח 
 ₪  3,981,273 –משרד החינוך 

 הצבעה:
  ,מאיר חלוואנירן יקיר, נאור שירי,  ,אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי- (11פה אחד )בעד 

 .וכה, אלון גלבוע ומשה חנאביבה גוטרמן , נדב דואני,יוסי שאבישמעון, יגאל 
 .בהצבעה ועדי ברמוחה לא נכחו*כנרת אלישע כהן 

 
 :41/22 החלטה מס'

 -מחווה חקלאית   – 1457מימון תב"ר מס' מועצת העיר מאשרת את הבקשה לעדכון מקורות 

3,595,473  

 .₪ 3,981,273 -ל

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

 סעיף הבא.  יגאל שמעון:

מרחבים מוגנים  – 1479עדכון מקורות מימון תב"ר מס' ובקשה להגדלה  .ז

 ש"ח.  3,000,000מוס' חינוך על סך 

 

עוברים לסעיף ה'. בהקשה להגדלה ועדכון מקורות  הוד גולני:

מרחבים מוגנים מוסדות  – 1479מימון תב"ר מס' 

-ל₪  3,000,000-הגדלה מ₪.  3,000,000חינוך על סך 
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לאחר עדכון: קרן  ש"ח. מקורות מימון 6,000,000

הצעת ההחלטה: מועצת העיר ₪.  6,000,000פיתוח, 

מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון 

מרחבים מוגנים מוסדות חינוך על  – 1479תב"ר מס' 

 ₪.  3,000,000סך 

 אני מבקש לקבל פירוט על הבקשה.  אמיר כוכבי:

צה. אתה תגיד, אתה אמיתי? אתה הבאת את זה למוע משה חנוכה:

  -מביא לנו משהו, אתה לא

אבל זה נושא מספיק חשוב כדי שכולכם תקבלו  אמיר כוכבי:

 פירוט. 

י  נאור שירי: וגם יגאל התבטא בנושא בישיבות הקודמות, אנ

 חושב שצריך לתת פירוט. 

  -אני לא מבין מה אמיר כוכבי:

אין בעיה, שיהיה פירוט, אבל אני אומר, היום,  משה חנוכה:

ה הזאת איך שהיא התנהלה, את האמת, ממש הישיב

  -מעלה שאלות נוקבות לגבי

אני צופה עתירה למשרד הפנים על אופן ניהול  נאור שירי:

 הישיבה. 

לא שולחים את החומר, מבטלים את דו"ח מבקר  משה חנוכה:

 הפנים. 

לא רק ההצעה לסדר שהצעתי. משה, לא רק ההצעה  יגאל שמעון:

שתומכים ותמכו ומובילים  לסדר שהצעתי. אני שמח

  -איזשהו מהלך

 הייתה שאילתא, יגאל, לא הצעה לסדר.  אמיר כוכבי:

 זו שאילתא, הייתה?  יגאל שמעון:

 כן.  נאור שירי:

אוקי, גם שאילתא היא חשובה. ונעשים פה מעשים  יגאל שמעון:

  -טובים, אז

.  משה חנוכה: אתה יודע מה, אתה צודק, זה באמת מעניין אותי

א נשמע. אבל את כל התב"רים, אני רוצה עכשיו בו
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פירוט בבקשה. אני רוצה תב"ר, תב"ר לעבור את 

 ההנמקה. 

 כשאני רציתי פירוט על תב"ר, כולם יצאו עליי.  נאור שירי:

 לא, לא, אני בעד.  אמיר כוכבי:

 עכשיו, פתאום רוצים פירוט על תב"רים.  נאור שירי:

  לא אנחנו רוצים. מר אלון גלבוע:

  -לא, לא נאור שירי:

 אנחנו לא ביקשנו.  מר אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

ו משה חנוכה: דקות, תב"ר, תב"ר. לא נגיע גם  05-יש לנו שעה 

להעברות מסעיף, לסעיף, איך אני? בוא נעשה את זה 

 ככה. מורחים? אז נמרח עד הסוף. 

רות לא נגיע, כי זה בישיבה הבאה. לא נגיע, כי ההעב רן יקיר:

  -האלה של יום השואה

  -הישיבה הזאת נאור שירי:

 תשמע, מוזס, תקרא את סדר היום.  אמיר כוכבי:

 בסדר היום אין עוד העברות כספיות.  נאור שירי:

חבר'ה, תקשיבו, השיטה הזאת שפתאום הסגן של  משה חנוכה:

ראש העיר וראש העיר רוצים הסברים על התב"רים, 

סטוריה, בשביל שאנחנו לדעתי, בפעם הראשונה בהי

  -לא נדבר על הצעות לסדר שלנו שהגשנו

  -לא הבנתי, אתה אמיר כוכבי:

  -בנושאים חשובים משה חנוכה:

  -אתה מוחא אמיר כוכבי:

אני אומר, זה לא משנה, והשתמשנו בכלים שלנו.  משה חנוכה:

 האמנתי להם עוד פעם. 

  -הצטרפת אמיר כוכבי:

  -ד פעםהאמנתי להם עו משה חנוכה:

 הוא צודק.  אביבה גוטרמן:
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 האמנתי להם.  משה חנוכה:

 מה האמנת? אמיר כוכבי:

כמו שהאמנתי להם, שבמקרה בוועדת תכנון ובנייה  משה חנוכה:

האחרונה, הוא פתאום האריך את הישיבה, עוד לפני 

שהתחילה הישיבה. ואני כמו תמים, כולנו, כן, אין 

כתם, כי היה לו בעיה. למה? הוא קם ואמר, כבר האר

נושא שחשוב בסוף שהוא לא יכל להשתתף בו, כשכבר 

הארכנו ואי אפשר לשחק איתו. אז אתה מאמין 

לבנאדם, מאמין לו, הגון איתו, ואז כשמגיע רגע 

  -האמת

  -מה זה קשור, תגיד אמיר כוכבי:

הוא מורח את הזמן על תב"רים. אז בוא נמרח את  משה חנוכה:

  -הזמן על תב"רים

  -מאריכים ישיבה ר כוכבי:אמי

 העיקר שלא שיהיו הצעות לסדר שלנו, בבקשה.  משה חנוכה:

  -אני לא מבין, אבל מי אמר שלא יהיה? למה אתה אמיר כוכבי:

בבקשה, הסגן שלך רוצה את התב"רים, בבקשה,  משה חנוכה:

  -תב"ר, תב"ר

אני לא שאלתי על התב"ר הזה, שאלתי על החווה  נאור שירי:

 ת. החקלאי

 בואו נחזור לחווה החקלאית.  יגאל שמעון:

 כן, בואו נחזור, תעשו מה שאתם רוצים.  משה חנוכה:

  -מה הבעיה? עשו שם שיפוץ ענק, רציתי לשאול נאור שירי:

  -אבל אי אפשר לחזור, הצבענו רן יקיר:

אני מסביר למה אני שאלתי. עכשיו, אם אתה חושב  נאור שירי:

  -שיש איזו קנוניה

 זה לא רלוונטי, כבר הצבענו.  אלון גלבוע: מר

נגד ההגעה שלך להצעות לסדר, אתה מוזמן לעתור  נאור שירי:

 למשרד הפנים. 

 אתה יודע מה, משה? תחכה, תגיש את הכל ביחד.  מר אלון גלבוע:
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לא, סבבה, רק שאלתי מה עושים. לא שאלתי על  נאור שירי:

 הכסף. אז אני שואל, בונים עוד כיתות? 

  -לא, משרד החינוך עושים אחוזים :יוכי נחמן

 שינוי במקורות תקציב.  אמיר כוכבי:

 תודה רבה.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

ו  יגאל שמעון: התכנית של החווה החקלאית היא התכנית שאישרנ

 בקדנציה הקודמת. 

 נכון.  מאיר חלוואני:

נגיע למה זהו, אני הולכת, אני גומרת. אנחנו לא  אביבה גוטרמן:

 שאנחנו רוצים. 

אתם מתנהגים בצורה לא דמוקרטית, מגעילה,  משה חנוכה:

  -כוחנית

 אני לא מבין על בסיס מה החלטת.  אמיר כוכבי:

על בסיס מה? על בסיס שאתה מושך עכשיו תב"רים  משה חנוכה:

שאתה הגשת. ראש העיר שואל שאלות על תב"רים 

  -שהוא

  -בנאדם רצה. אתה אמיר כוכבי:

  -כדי שההצעות שלנו לא יגיעו לדיון משה חנוכה:

דקות מתווכח, במקום לתת תשובה לשאילתא  10אתה  אמיר כוכבי:

 שהעלה יגאל שמעון בעידודך. 

  -בוא, בוא, בוא, זה משחק עלוב משה חנוכה:

 בעידודך.  אמיר כוכבי:

 לא דמוקרטי.  משה חנוכה:

  -זה משהו אחר בוא, אם אתה עייף ורוצה ללכת, אמיר כוכבי:

 לא, לא, תאמין לי שאני לא עייף.  משה חנוכה:

יגאל ביקש, יגאל ביקש. אפשר היה לסגור את זה  אמיר כוכבי:

  -ולקבוע ישיבה אחרת. אבל אתה לא יכול להחליט
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  -אם היינו רוצים ללכת, היינו סוגרים את זה משה חנוכה:

  -אתה לא יכול להחליט אמיר כוכבי:

  -ל ההתנהגות הילדותית של הסגן שלךאב משה חנוכה:

  -אבל אתה לא יכול להחליט, משה אמיר כוכבי:

  -והפחדנית, כי הוא יודע משה חנוכה:

  -משה, אתה לא יכול, אתה לא יכול להחליט אמיר כוכבי:

לעינת שרוף. ₪  110שחברת אלומה גובים מהתושבים  משה חנוכה:

  -מפחד על זה שהוא

י אמיר כוכבי: כול להחליט, אתה לא יכול להחליט. משה, אתה לא 

 די, די. 

 )מדברים ביחד( 

 אין לך מושג.  נאור שירי:

 דקות, ונמשיך בישיבה.  5אני מציע שנצא להפסקה של  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

  -אתה יודע מה משה חנוכה:

.  נאור שירי:  אני מתרשל בתפקידי

 אני אתן לך עוד הזדמנות.  משה חנוכה:

 לא, לא.  ר שירי:נאו

 )מדברים ביחד( 

משה, אתה מאכזב את אביבה, תלך. אביבה, הוא  נדב דואני:

 מאכזב אותך. לא, לא, אל תטעה, תקום ותלך. 

 דקות.  34 עדי ברמוחה:

משה, תקום ותלך. בבקשה, אתה מאכזב את כנרת,  נדב דואני:

 אותי. תקום, תלך. 

הסגנית ממהרת,  פתטי שסגנית ראש העיר ממהרת. משה חנוכה:

 והסגן שיושב הזה, פשוט פתטי בעיניי. 

 לאן הם ממהרים?  אמיר כוכבי:

 זה הדבר הכי פתטי פה.  משה חנוכה:
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  -מה ממהרת? היא יושבת אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה:  זה מה שפתטי בעיניי

 אתה פתטי.  כנרת א. כהן:

 הסגנית שממהרת.  משה חנוכה:

  -ד רגע, אתה אמרת לימשה, משה, תגי מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 עד לשם? לא, אתה לא בשורה, אתה לא בשורה.  מאיר חלוואני:

  -מה הבעיה? תגיד אתה במקום כנרת א. כהן:

 לא, לא, זו לא בשורה.  מאיר חלוואני:

 לא, הוא לא רוצה לקבל.  רן יקיר:

 לא, אני, הוא כבר אמר עליי, אני לא.  מאיר חלוואני:

משה, תלך בבקשה. משה, מה זה, חצי מחאה? משה,  ני:נדב דוא

 זו חצי מחאה? 

 הוא חזר בו.  יוסי שאבי:

 לא, הוא לא חזר בו. תלך.  נדב דואני:

 לא, לא, הוא יושב, עזוב.  יוסי שאבי:

 משענת קנה רצוץ.  נאור שירי:

 איפה לסמוך עליכם לפוצץ ישיבה, אתם לא מסוגלים.  נדב דואני:

 , כבר תישאר. 9:000-מחר בבוקר ועדת משנה פה ב יש נאור שירי:

  -פעם הבאה, אני אסמוך עליך, יגאל משה חנוכה:

 פעם הבאה תשמע בקולי.  יגאל שמעון:

 לאיזה מצב הבאת אותי שאני אסמוך על יגאל שמעון?  משה חנוכה:

 יגאל זה הבנאדם לסמוך עליו.  אמיר כוכבי:

 נכון.  יגאל שמעון:

 הוא רמז לך משהו, היית צריך להקשיב לו. ואם  אמיר כוכבי:

 אבל בעיה שלא מקשיבים לי.  יגאל שמעון:

  -הוא לא הקשיב לך גם בבחירות נאור שירי:
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 טוב, אז בוא נחזור לשאלות שאני רוצה.  יגאל שמעון:

גם אני חייב להגיד, תראו כמה זמן, במקום לענות על  אמיר כוכבי:

 השאלה. למה? 

 ת היו. שאילתו נאור שירי:

 אביבה, להתראות, זה הזמן לנוח. את צודקת.  נדב דואני:

 אביבה, בשמחות, אביבה.  עדי ברמוחה:

 מה זה הדבר הזה? באמת, מה זה הדבר הזה?  נאור שירי:

 משה, תתחיל להקשיב ליגאל.  נדב דואני:

 שאלה ששאלתי. תראה איזה סימפוזיון.  נאור שירי:

 יך? חברים, אפשר להמש אמיר כוכבי:

 לא.  יגאל שמעון:

  -בחצי השעה האחרונה יעל עבוד ברזילי:

 לא.  יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

 לא, יש לי הרבה שאלות.  יגאל שמעון:

  -בסדר, אנחנו מחכים נדב דואני:

 בסדר, תמשיך בשאלות.  אמיר כוכבי:

 רגע, תסגור רגע עם משה.  נדב דואני:

  -תי אפשרויותעכשיו, תראו, יש ש יגאל שמעון:

 לפני רגע אמרת, אין לי שאלות, נגמרו.  כנרת א. כהן:

  -לא, יש לי, יש לי יגאל שמעון:

 פתאום נזכרת?  כנרת א. כהן:

יש לכם שתי אפשרויות עכשיו. או שעכשיו אתם  יגאל שמעון:

סוגרים את הישיבה, או שאנחנו נברבר עד שעה 

00:00 . 

מה, אתה עושה, מה זה  תגיד לי, מה אתה חמאס? נאור שירי:

 ארגון טרור? 

תקשיבו, מה שאתם עשיתם היום זה מעשה שלא  יגאל שמעון:
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  -22:00ייעשה. ישיבה שהייתה צריכה להסתיים בשעה 

ו כנרת א. כהן:   -טוב, אז הנה, יש לנו עכשי

יכלת להאריך אותה מקסימום עוד שעה. זה שאתם  יגאל שמעון:

ושבים שאנחנו , אתם ח00:00משאירים אותנו עד 

  -מתנדבים פה שעובדים פה כל היום

  -אבל נשמה, אני מתנדב כמוך. אל תצעק נאור שירי:

  -אתה עובד, אתה יש לך לשכה, יש לך מזכירה ומשרד יגאל שמעון:

  -בניגוד לדין, בניגוד משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 מה זה כל היום אני מסתובב, תגיד לי.  נאור שירי:

  -חד וחלק. עכשיו תשמעו :יגאל שמעון

 יגאל, אתה שקרן, ותחזור בך ממה שאמרת.  נאור שירי:

 מה אמרתי?  יגאל שמעון:

  -או שאתה מצפה נאור שירי:

 מה אמרתי?  יגאל שמעון:

 אוי ואבוי לך אם יש לי מזכירה.  נאור שירי:

 מה אמרתי?  יגאל שמעון:

  -אני חוזר אחרי נאור שירי:

 מזכירות.  יש שתי יגאל שמעון:

 אין לי, הלאה.  נאור שירי:

 אין דבר כזה.  יגאל שמעון:

 מה אין דבר כזה? אין לי.  נאור שירי:

 החוק מחייב לתת לך שירותי מזכירות.  יגאל שמעון:

אתה לא, אני אומר לך, אתה לא מחובר. אתה לא  נאור שירי:

מחובר. אתה לא מחובר, אתה משקר, ואתה יודע 

 ר בך. שאתה משקר, ותחזו

  -עוד פעם, אני לא משקר. החוק יגאל שמעון:

 יש לי שירותי מזכירות?  נאור שירי:
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 בטח, חייב, החוק מחויב.  יגאל שמעון:

 יש לי שירותי מזכירות?  נאור שירי:

 בלשכת ראש העיר.  יגאל שמעון:

 אין לי.  נאור שירי:

 אז אתה פראייר.  יגאל שמעון:

 נאור.  עדי ברמוחה:

 יגאל, מי מתקשרת אלייך בשעה כזאת?  בי:אמיר כוכ

 מה?  יגאל שמעון:

  -אביבה, איך קוראים לה נדב דואני:

 אביבה?  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

 מי זו אביבה, חברה שלך?  נדב דואני:

  -חברים, חברים יגאל שמעון:

 לילה טוב, יגאל.  נדב דואני:

  -סגן ראש עירייה בשכר יגאל שמעון:

 אני לא בשכר.  י:נאור שיר

 יש לו לשכה עם מזכירה ועוזרת.  יגאל שמעון:

 אני לא בשכר.  נאור שירי:

סגן ראש עירייה בתואר, סגן ראש עירייה בתואר, סגן  יגאל שמעון:

  -ראש עירייה בתואר מקבל שירותי משרד

 אין לי. מנכ"ל, אני מוחא.  נאור שירי:

שואל אותי, הייתי  אז אני מסביר לך. תלמד. היית יגאל שמעון:

ייעוץ משפטי. אתה מקבל שירותי  עונה לך. תבקש 

  -משרד מלשכת ראש העירייה

 אני אחדד, אני אסביר שוב, לא, לא, לא.  אמיר כוכבי:

הוא מקבל רק משרד, הוא יושב שרונה ישבה. הוא  משה חנוכה:

העלה את זה לאינסטגרם שלו, הוא מתגאה בזה. הוא 

  יודע שזה בניגוד לדין.
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  -די, די נאור שירי:

  -עפ"י הנוהל אמיר כוכבי:

צא מהעליהום עליי. נשמה, תעזוב אותי כבר. תפסיק  נאור שירי:

  -לעקוב אחריי באינסטגרם

 נאור, נאור, נאור.  משה חנוכה:

  -לא מעוניין שתעקוב אחריי נאור שירי:

 תקשיב, תקשיב.  משה חנוכה:

  תפסיק, די. תשחרר, תשחרר. נאור שירי:

הכסף הוא של הציבור, אתה לא העניין. אתה לא  משה חנוכה:

 העניין. 

 תשחרר, תשחרר.  נאור שירי:

העובדה שהתעלקת על הקופה הציבורית, כאילו היא  משה חנוכה:

  -הקופה הפרטית שלך, זה מה שמפריע לי

  -אפילו שירותי מזכירות נאור שירי:

  -זו דעתי משה חנוכה:

  -בוריתהקופה הצי נאור שירי:

הרי באה עובדת עירייה ודיווחה לנו שאתה מתנגד  משה חנוכה:

כאילו היא המזכירה שלך, אמרה לנו את זה. אמרו 

לנו את זה. אתה מדבר לעובדים לא יפה, אתה מתנגד 

  -כמו איזה בריון

, אתה מדבר לא יפה לעובדים. אדון משה חנוכה נאור שירי:

 ריכה. האירוניה ממגדל עזריאלי ראש לתוך הב

בגלל זה אמיר החליט לקחת לך את הצהרונים, כי  משה חנוכה:

הוא הבין שזה גדול עליך. זה גדול עליך, והחברים 

 שלך בחברה. 

  -הזמן שאתה מבזבז, משה, בצעקות אמיר כוכבי:

לא, אתה אמיר, גילית שאתה איש לא הגון, אתה לא  משה חנוכה:

  -יודע להתנהג בצורה באמת אני אומר

  -סליחה, אתה מניח הנחות, אתה מניח הנחות כוכבי: אמיר
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 בוא, אתה מתחיל לשאול שאלות על תב"רים.  משה חנוכה:

אתה מניח הנחות, אתה מבזבז פה זמן לכולם. אתה  אמיר כוכבי:

  -צועק, אתה משתולל

 דקות.  28 עדי ברמוחה:

  -תשמע, אמיר משה חנוכה:

  -אתה פוגע בחברים שלך אמיר כוכבי:

  -אתה זה שהתחלת לשאול על תב"רים. פעם ראשונה חנוכה: משה

 שאלתי שאלה אחת.  אמיר כוכבי:

  -בסדר, אז משה חנוכה:

 על תב"ר אחד, שרציתי לדבר עליו.  אמיר כוכבי:

אגב, אני מזכיר לכם שבקדנציה הקודמת הקואליציה  נדב דואני:

הגישה הצעות לסדר, כולל סגן ראש העירייה. מתוך 

  -, אז2, הייתם תופסים 4-מקום ל

נדב, נדב, אתה האחרון שיכול לטעון לחוסר הגינות  משה חנוכה:

  -כלפיך

 יודעים להמציא. מה עכשיו?  נדב דואני:

למרות הביקורת הקשה שיש לי הבילבורדים, שמי"ה  משה חנוכה:

תולים שלטים, הייתי יכול לשאול. אבל סתמנו. ועל 

  -הבזבוז בכל הקמפיינים האלה

  -אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה ב דואני:נד

אנחנו מתנהגים איתך בעדינות, אתה לא תתקוף  משה חנוכה:

  -אותנו

, אני לא תוקף אותך נדב דואני:   -א'

 אתה כן.  משה חנוכה:

 זה לא ברמה האישית.  נדב דואני:

 אתה כן.  משה חנוכה:

ם אתה טוען שעושים דברים שלא עושים. אתם תפסת נדב דואני:

הצעות לסדר.  2שנים בכל ישיבת מועצה,  5שנים,  5

 כולל הצעות שלך, משה. 
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 אוקי.  משה חנוכה:

 חלאס.  נדב דואני:

 תסגור את הישיבה.  יגאל שמעון:

חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שמפה זה נראה גרוע  מאיר חלוואני:

 מאוד. 

 גם משם, גם מהצד השני.  נדב דואני:

  -בים גם רואים את זהכי התוש מאיר חלוואני:

 השאלה אבל איך זה נראה משם?  רן יקיר:

 אז אתה יכול לשבת כל הזמן.  משה חנוכה:

  -אל תכריח אותי לשבת מאיר חלוואני:

 -אל תתבייש. אני מציע לך משה חנוכה:

  -אתה כוחני היום מאיר חלוואני:

  -אם אתה מתבייש משה חנוכה:

 הוא כוחני.  באמת, באמת מאיר, היום נאור שירי:

 הברקה, מאיר.  אמיר כוכבי:

היום לא מדבר יפה, היום הוא צורח. באמת, משהו  נאור שירי:

 קרה היום. היום, קרה משהו. הוא כל הזמן ככה. 

 תתחיל.  אמיר כוכבי:

הוא כל הזמן מדבר את השיח הזה. הגיע הזמן  נאור שירי:

 שתשימו לו את זה בפנים. 

 ? את מה, את מה משה חנוכה:

 תתחיל.  אמיר כוכבי:

 תודה.  נאור שירי:

  -את מה, תספר לנו, את מה, סליחה שנייה משה חנוכה:

חברים, אנחנו יכולים להמשיך את השאלות שיש  אמיר כוכבי:

 ליגאל?

מה מוציא אותך קצפך כל כך טוב, אדוני? סגן ראש  משה חנוכה:

 העיר הפוליטי. מה, מוציא אותך מדעתך? 
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 או, אני פוליטי. איזה שוקינג. וו נאור שירי:

 יגאל, אתה יכול להמשיך בבקשה?  אמיר כוכבי:

 מה מוציא אותך מדעתך?  משה חנוכה:

 קצת קשה עם הצעקות שלהם. חברים, הלאה.  אמיר כוכבי:

 חלאס, מספיק, מספיק. מספיק.  נדב דואני:

 יגאל, רצית לשאול משהו?  אמיר כוכבי:

 ים המוגנים. לא, בקשר למרחב יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

  -בעצם, זה שאתה מבקש פה הגדלה וקרן פיתוח וזה יגאל שמעון:

 אני מאשר.  עדי ברמוחה:

כמה זמן אתה מתחייב כאן היום, אתה כראש עיריית  יגאל שמעון:

הוד השרון, לבנות ולהקים את אותם מבנים בבתי 

  -הספר

 זה לא בבתי הספר.  נדב דואני:

 בגני הילדים, סליחה.  :יגאל שמעון

 מרחבים מוגנים.  מאיר חלוואני:

 מרחבים מוגנים? כן, בסדר.  יגאל שמעון:

 יגאל, הייתה לך שאילתא על זה.  עדי ברמוחה:

ו  יגאל שמעון: כן, אבל אני רוצה לדעת. עכשיו יש תקציב. אנחנ

הגדלנו את זה. אני רוצה התחייבות של ראש העיר, 

גני הילדים, האם בשנת הלימודים הקר  100%ובה 

מגני הילדים יהיו ממוגנים? תגידו לי, לא, בינואר, 

כן, בסדר,  ספטמבר, 2023-כן, בסדר. תגידו לי, לא, ב

נשמע. אבל לפחות נדע היום כמה זמן נבנה, נקים את 

  -המבנים האלה

 מהגנים כבר מוגנו. נכון, אני לא טועה?  50%כבר  נאור שירי:

ר את מה שעניתי בישיבה בה הנושא עלה, אני אזכי אמיר כוכבי:

? אממה, 13? 14, 13-שאכן הייתה כוונה למגן את כל ה

כחלק מבדיקות קונסטרוקציה שנעשו בחלק מהגנים 
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הוותיקים יותר, הם הרי כולם ותיקים, נבנו לפני שזה 

גן. ולכן אנחנו  זה. התברר שפשוט עדיף לבנות 

"דים, בתהליכים על הגנים שלא נשלים בהם את הממ

  -3גנים עכשיו,  4-יש עכשיו בנייה לדעתי ב

 . 3 רן היילפרן:

שנבנים עכשיו, ואנחנו גם  3יש כאלה שנבנו, יש עוד  אמיר כוכבי:

בתהליכים של קבלת בקשות לגנים חדשים. הפער 

  -מעבר

 )מדברים ביחד( 

  -חברים. די, אבל אמיר כוכבי:

 מה שיחליטו, אני שלם.  נאור שירי:

שמעכב את הנושא הזה, מעבר לנושא ההקצאות  מה בי:אמיר כוכ

של הכיתות במשרד החינוך שתקוע הרבה מאוד זמן, 

וכולם מכירים את זה, שמתברר שבסוגיה של חדש 

תמורת ישן, לא ממש יודעים איך להתמודד עם 

רשויות בסוציו גבוה. המרכז לשלטון מקומי לא מבין 

לות נפרדת מה זה קשור בכלל לסוציו. ולכן, יש התנה

על הדבר הזה. אני אזכיר שאנחנו עכשיו למשל 

משדרגים, לדעתי גם יש פה בית ספר רעות, שילה, 

שזה דברים שמשרד החינוך פשוט לא ידע לתקצב 

אותנו עדיין, ואנחנו עושים את זה כרגע מכספנו. 

ומאחר וזאת הסיבה, אז בנושא של הגנים אנחנו כן 

 מחכים להרשמה. 

 בנושא הגנים מה?  מה, יגאל שמעון:

 מחכים להרשמה.  אמיר כוכבי:

  -אז זאת אומרת, לא תהיה השנה יגאל שמעון:

הצפי זה, שאלת זה, הצפי זה ספטמבר לא הקרוב,  אמיר כוכבי:

 הבא. 

 ? 2023אז  יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

אז כמה גנים לא יהיו ממוגנים בשנת הלימודים  יגאל שמעון:
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 הקרובים? 

  -אני חושב שנשארו ירי:נאור ש

 ? 4 אמיר כוכבי:

 לא.  נאור שירי:

 בונים, לא?  3סיימו,  3. 7 מאיר חלוואני:

 סיימו.  4 נאור שירי:

  -בונים 3, ועוד 4 מאיר חלוואני:

  -בונים, אז 3 נאור שירי:

 . 14, בסה"כ 7 יוכי נחמן:

 . 7אז יש עוד  יגאל שמעון:

 לדעתי.  13 מאיר חלוואני:

  -גנים ש 2כי יש  13לא, זה  רי:נאור שי

  -גנים לא יהיו ממוגנים 7בסדר, אז  יגאל שמעון:

  -15-מתוך ה נאור שירי:

 , נכון? אוקי. 2022בשנת הלימודים  יגאל שמעון:

  -מתוכם שהם לא 4לא, יש  רן היילפרן:

 . 2022/23 מאיר חלוואני:

 , בסדר. 2022כן,  יגאל שמעון:

 9יהרסו ויבנו מחדש. אז  4הלא ממוגנים,  13-מתוך ה אמיר כוכבי:

 יהיו ממוגנים. 

 יהיו ממוגנים? בשנת הלימודים הקרובה.  9אז  יגאל שמעון:

 לדעתי, אחד כבר הרסנו בשקמים שם.  אמיר כוכבי:

 מה זה?  רן היילפרן:

  -גנים 4לא יהיו? אז  4אז  יגאל שמעון:

 . 3או  4 אמיר כוכבי:

ה התכניות, חלילה בשנת חירום, אוקי, עכשיו מ יגאל שמעון:

 גנים?  4לאותם 
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  -אתה שואל על נאור שירי:

  -מה, מה התכנית? הרי יש מה שנקרא יגאל שמעון:

 אבל יגאל, ענינו על הדברים האלה.  אמיר כוכבי:

הוראות פיקוד העורף, שגם לי זה נשמע לפעמים קצת  נאור שירי:

בעת זה, אומרים על הרצפה. צריך לשכב על הרצפה 

 אזעקה. 

  -יגאל, יש גם תכנית מפורטת של מעבר גנים רן היילפרן:

 מה, אתם עושים פזצט"אות לילדים?  יגאל שמעון:

  -לא, לא, יש תכניות מפורטות רן היילפרן:

אתה מכיר את זה שפיקוד העורף שמנחה את הרשויות  נאור שירי:

 ואת המדינה? 

 מה זה בכלל להנחות?  יגאל שמעון:

זו ההנחיה, מה זה יכול להנחות? תגיד, יגאל, אני  רי:נאור שי

 יכול לשאול אותך שאלה אמיתית? 

 תמיד.  יגאל שמעון:

 סבבה. כמה זמן היית בצד הזה של השולחן?  נאור שירי:

 שנים.  12 יגאל שמעון:

 שלא היו ממוגנים?  51-כמה גנים מיגנת מתוך ה נאור שירי:

 . %100 יגאל שמעון:

 אז איך הם נשארו לא ממוגנים?  אמיר כוכבי:

 זה לא בתקופה שלנו.  יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

 מה אתה אומר?  נאור שירי:

 היה להם מיגון בתקופה של יגאל, ואז הם נעלמו.  אמיר כוכבי:

 תגיד, אתה מסתלבט, כן?  נאור שירי:

ו יגאל שמעון:   -כל מה שבנינו, בנינ

  -יקל"ר באותה תקופהיגאל, בתור מפקד  רן היילפרן:

  -היו גני ילדים יגאל שמעון:
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 יגאל, די.  נאור שירי:

  -אתה שאלת אותי יגאל שמעון:

 אבל זה לא נכון, יגאל.  אמיר כוכבי:

  -אם שאלת אותי יגאל שמעון:

  -יגאל, בתור מפקד על הגנים רן היילפרן:

 אז אני עונה לך.  יגאל שמעון:

 וגנים. הם לא גנים חדשים. גנים לא היו ממ 15 נאור שירי:

 תקשיב מה שאני אומר.  יגאל שמעון:

 לא, הוא מדבר על חדשים.  מאיר חלוואני:

 תקשיב אתה מה אני אומר.  נאור שירי:

  -יגאל, בתור, יגאל רן היילפרן:

 אז עוד פעם אני חוזר.  יגאל שמעון:

 בבקשה.  נאור שירי:

 15-שעה תכנית ל יגאל, בתור מפקד יקל"ר לשעבר, רן היילפרן:

  -2014גנים לא ממוגנים, פתרון במהלך 

  -אבל אתה יגאל שמעון:

וכל הגנים החדשים נבנו כבר עם ממ"ד, אז זו לא  רן היילפרן:

 הבעיה. 

  -אתה היית איתנו ב יגאל שמעון:

השנים שלך  12גנים לא היו ממוגנים במשך  15יגאל,  נאור שירי:

 פה. 

לי שאתה פעיל שלו, ועשית לנו תרגיל אתה לא אמרת  יגאל שמעון:

 על בסיס הודי. 

  -אני חייב להגיד לך תודה אמיר כוכבי:

  -כן, אבל לא משנה יגאל שמעון:

 אני אסביר לך אחרי זה.  אמיר כוכבי:

  -תשמעו, אז זאת אומרת, אותם ארבעה יגאל שמעון:

 אז למה לא מיגנת אותם?  נאור שירי:
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 בטח שמיגנתי.  יגאל שמעון:

 המיגון הלך?  אמיר כוכבי:

 מה שנבנה חדש, יגאל.  מאיר חלוואני:

 יגאל, הגנים האלה לא נבנו.  נאור שירי:

 בסדר.  יגאל שמעון:

 הם גנים ישנים.  נאור שירי:

יגאל, וגם לארבעה האלה יש פתרון לשנת הלימודים  רן היילפרן:

הקרובה. יש בית ספר שנבנה עכשיו, שיש בו יותר 

. 1200-יתות, בית ספר יסודי, החדש בתכולה של כ

במקרה שנצטרך לתת מהם מענה, יש מקום לאכלס 

  -אותם

  -כן, יש מענה אמיר כוכבי:

ויש עוד פתרונות חלופיים. ומעבר לזה, יש תכנית  רן היילפרן:

 מפורטת של פיקוד העורף. 

נזכיר גם שבשני האירועים הצבאיים האחרונים,  אמיר כוכבי:

'צוק איתן' שנמשך במשך שבועות, ולא להבדיל נגיד מ

השפיע על המרכז בצורה של זה, בשני האירועים 

 האחרונים הלימודים הופסקו מיד. 

 את החובה שלנו. כן, ז יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

ברגע שקורה, חס וחלילה, איזשהו מקרה, הילדים לא  יגאל שמעון:

, מגיעים לבית ספר, זה פשוט. או שאתם מעבירים

  -מאחדים גנים, מאחדים אותם

 לא, עובדים לפי הוראות פיקוד העורף.  נאור שירי:

 הבנתי.  יגאל שמעון:

 נו.  נאור שירי:

 אבל בד"כ ראש העיר קובע.  יגאל שמעון:

  -לא. פיקוד העורף מגדיר נאור שירי:

יגאל, זה שאלות על התב"ר, או שאתה מנסה למשוך  משה חנוכה:
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ין מה, יש לך על התב"ר, או שאתה זמן גם? אני לא מב

רוצה למשוך זמן עכשיו? כאילו, מה המטרה של 

 השיחה עכשיו? 

 . 00:00הוא אמר שהוא יברבר עד  מאיר חלוואני:

מה, אתה מברבר את עצמך לדעת? אתה, הרי ברור לך  משה חנוכה:

שלא מעניין אותם, לא הביטחון, הם נכשלו בביטחון. 

ן הכי גרוע שהיה זה המצב הביטחוני בהוד השרו

  -שנים. אנשים מפחדים ללכת ברחוב

 הסורים על הגדרות.  אמיר כוכבי:

באמת, מצב ביטחוני גרוע. אין סיירים, הם לא  משה חנוכה:

מצליחים לגייס סיירים. הביאו חברים שלהם מרעננה, 

ששמו אותם פה סיירים, מנהלים, הביאו להם רכבים, 

ד מהחבר'ה הביאו להם זה. אגב, שמעתי שאח

החדשים, גם מחנה את הרכב שלו על חצי מדרכה, 

קיבלתי את התמונה, ומעמיס כיסאות ים. זה גם אגב 

יעבור למבקר העירייה, אני מקווה שהוא יעשה עם זה 

 משהו הפעם, ולא יטאטא את זה מתחת לשטיח. 

 מה קורה?  אמיר כוכבי:

  -אין סיירים משה חנוכה:

 משה.  רן היילפרן:

  -אין ביטחון, אין ניידות, אין כה:משה חנו

משה, דברים כאלה, אתה מוזמן להעביר אליי לטיפול  רן היילפרן:

  -משמעותי

אין בעיה, אני אעביר לך עוד הערב, אתה תקבל את  משה חנוכה:

התמונה של הרכב של העירייה עומד על חצי מדרכה. 

אין סיירים, אין ביטחון. לא מצליחים לגייס. 

בים שהיו פה הלכו הביתה, ואתה הסיירים הטו

מקשקש את הדעת ומצחקק איתם על העובדה שהם 

מספרים לך איזה סיפור על תב"ר, בשביל למשוך את 

הזמן, כדי גם לא לאפשר לדבר על הפקעת המחירים 

  -המטורפת
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 לא הבנתי, משה, מה קרה, מה קרה?  אמיר כוכבי:

 120ופת. על על הפקעת המחירים המטורפים באולם מ משה חנוכה:

להופעה של עינת שרוף. רגע, כשבכפר סבא מביאים ₪ 

של ₪  50-הופעות בחינם. בדרום השרון, הופעות ב

רותם כהן. בכל מקום בארץ, הופעות שוות. וכאן על 

 למה? כדי לממן דברים אחרים. ₪,  110עינת שרוף, 

 איזה דברים אחרים?  אמיר כוכבי:

ע משה חנוכה:  ל זה בהצעה לסדר שלי. אז שוב, אנחנו נדבר 

 בסדר גמור.  אמיר כוכבי:

  -אם לא תברברו את עצמכם לדעת משה חנוכה:

אבל מי שמברבר זה אתה, אתה כל הזמן צועק  אמיר כוכבי:

 ומפריע. 

  -לא, לא מפריע משה חנוכה:

 תן כבר לסיים.  אמיר כוכבי:

אתה, היו לך שאלות, ראש העיר, על התב"רים שלך.  משה חנוכה:

 תה עושה מעצמך צחוק. א

 אבל ראית שזה פתח נושא. יגאל, זה היה חשוב לו.  אמיר כוכבי:

 אוקי, זה חשוב לו, בבקשה. כן.  משה חנוכה:

  -דרך אגב, אם אנחנו מדברים על ההופעות, אני מבקש יגאל שמעון:

  -לא, לא, בוא אמיר כוכבי:

  -אני מבקש שבאלומה יגאל שמעון:

 ים את זה. בוא נסי אמיר כוכבי:

  -ייקחו קצת פיקוד יגאל שמעון:

 ייקחו פיקוד?  משה חנוכה:

  -כן, כן, כן. וייכנסו לעצמם, לראש יגאל שמעון:

אולמות ריקים. חיפשו כרטיסים להופעה האחרונה  משה חנוכה:

שהביאו, האולם היה ריק. חילקו לעובדים כרטיסים, 

 רק תבואו. הם לא מהענף. 

 יגאל.  אמיר כוכבי:
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הייתה הופעה של בנאי, אחד הבנאים, האולם היה  שה חנוכה:מ

ריק. אולמות ריקים, וממשיכים לגבות מחירים כאילו 

 אנחנו נמצאים, מחלקים כרטיסים במתנות. 

מה, אתה רוצה שאני אגיד לך שהוא משקר? אל  נאור שירי:

 תסתכל עליי. 

 מתנות.  משה חנוכה:

 ? מה אתה רוצה שאני אגיד לך נאור שירי:

  -אתה מבין משה חנוכה:

  -הוא משקר. הבנאדם יושב פה נאור שירי:

  -לדעתי, הבנאי האחרון שהגיע לשם אמיר כוכבי:

הוא משקר על הכל. אני רוצה לראות את התמונה של  נאור שירי:

הג'יפ של הביטחון שמביא כיסאות. תשלח, תשלח את 

 התמונה, נו. 

 לא סומך עליך.  אבל לך אני לא אשלח כלום, משה חנוכה:

  -אל תשלח לי נאור שירי:

לא סומך עליך לא למילה, לא ליכולת אפס יכולת  משה חנוכה:

הניהול שלך, אני אשלח למבקר. אני אשלח למבקר. 

המבקר צריך לבדוק את זה. אני אשלח למבקר, הוא 

 צריך לבדוק את זה, זה התפקיד שלו. 

  -אז אני יכול להמליץ לך נאור שירי:

לא לשבת מהצד ולצחוק. הוא צריך להסתכל על  נוכה:משה ח

 הדברים האלה, ולראות איך אתם מתנהלים. 

לכל עובדי ועובדות העירייה, יש להם מנהל. אתה לא  נאור שירי:

  -צריך לסמוך על אף אחד

 אני אפנה למבקר.  משה חנוכה:

אני אחדש לך. אף אחד פה בשולחן לא מצפה שתסמוך  נאור שירי:

  -גם אניעליו, ו

 למבקר. למבקר.  משה חנוכה:

בבקשה, אתה מוזמן לפנות, הוא פה, תשלח לו את  נאור שירי:

 התמונות. 
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 אני לא צריך את האישור שלך.  משה חנוכה:

 אה, אוקי.  נאור שירי:

אני אוסף את החומרים. עכשיו, כל מה שאספתי  משה חנוכה:

  -בתקופה האחרונה

 תמונה, מה אתה מגזים? אה, חומרים? זאת  נאור שירי:

  -כל מה שאספתי בתקופה האחרונה משה חנוכה:

  -איך אני אוהבת את הדינמיקה עדי ברמוחה:

  -אני אעביר את משה חנוכה:

 בבקשה, בבקשה.  נאור שירי:

 אני רק רוצה לעדכן שהכנסת עוד לא פוזרה.  אמיר כוכבי:

 אתה מוזמן.  נאור שירי:

 זה עכשיו בשידור ישיר?  אפשר להקרין את יגאל שמעון:

  -לא, אפשר לסיים מאיר חלוואני:

 דקות.  15 עדי ברמוחה:

  -יאללה, בואו נעביר את רן יקיר:

 אפשר להתקדם?  אמיר כוכבי:

 לא, יש לי שאלות.  יגאל שמעון:

 מה, תב"ר על הגנים? יש לך שאלות על התב"ר הזה?  רן יקיר:

 ני שואל. אני שואל. עם כל הכבוד, א יגאל שמעון:

 שאלת.  רן יקיר:

  -די, יגאל, די. אני מבין שאתה כועס על משה שלא אמיר כוכבי:

סליחה, התב"ר הזה, אני רק רוצה רגע להבין שוב  משה חנוכה:

 אמיר. 

 כן.  אמיר כוכבי:

כשאתם מבקשים עכשיו לשנות מקורות מימון, זה  משה חנוכה:

פה, למה אומר, אדוני הגזבר, או מי שמנהל את זה, אי

  -המהנדס לא פה, אגב? מי שמתעסק

 למה שהוא יהיה?  אמיר כוכבי:
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מה זאת אומרת, זה תב"רים, זה פיתוח, מי מתעסק  משה חנוכה:

 עם זה? יש מנהל, מי החליף את רונן שמעוני? 

 תב"ר זה תקציב, תקציב בלתי רגיל. אמיר כוכבי:

מבצע את  אני יודע. מי החליף את רונן שמעוני? מי משה חנוכה:

זה? הגזבר בסוף הולך ובונה את הממ"דים, או שהוא 

 רק זה? תמיד יש כאן איש צוות מקצועי. 

 אנחנו בהחלט בוחנים את הסוגיה.  אמיר כוכבי:

 יוכי פה.  יעל עבוד ברזילי:

אוקי, אז אני שואל, למה אנשי המקצוע לא פה? אבל  משה חנוכה:

  -אני שואל שאלה

 ם סיבה שהם יהיו פה. כי אין שו אמיר כוכבי:

  -ברגע ש משה חנוכה:

 ראש מנהל, כן.  אמיר כוכבי:

ברגע שאתם משנים מקורות מימון, מה זה אומר,  משה חנוכה:

 שלא נערכתם נכון לפרויקט? 

לא, אנחנו פשוט מוסיפים לפרויקט, אנחנו מגדילים  בני זיני:

 את הפרויקט. 

שיו, אתם מגדילים את הפרויקט. השאלה, עכ משה חנוכה:

  -מאשרים

לא, זה שתי שאלות שונות. פה יש הגדלה, ובקודם  אמיר כוכבי:

  -היה שינוי מקורות

 בקודם היה שינוי מקורות מימון.  משה חנוכה:

 נכון.  בני זיני:

  -שינוי מקורות הגיע מה אמיר כוכבי:

  -עכשיו, בתב"ר הזה בני זיני:

יחס לתב"רים, אנחנו לא, אבל אני שואל באופן כללי ב משה חנוכה:

רגע פותחים דיון שהוא טיפה יותר רחב, פותחים את 

 הפריזמה. זה אומר שהעירייה לא נערכה נכון? 

י  אמיר כוכבי: נזכר בדילי לא, זה אומר שלפעמים משרד החינוך 
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  -שהוא יכול להגדיל, לצורך העניין, כמו בקודם

  -או אתה נזכר בדיליי שאתה יכול להגדיל משה חנוכה:

 זה לא משרד החינוך, אמיר.  יגאל שמעון:

 לא, לא בממ"דים, בתב"ר.  אמיר כוכבי:

 לא, הוא מדבר עכשיו בכללי.  רן יקיר:

 עקרונית. הוא שאל עקרונית.  אמיר כוכבי:

 עקרונית או על התב"ר הזה?  יגאל שמעון:

 אני שואל עקרונית.  משה חנוכה:

את ההקצבה שלו  עקרונית, אם משרד החינוך מגדיל בני זיני:

  -ותוך כדי זה, אנחנו משנים את מקורות המימון

  -אבל למה תוך כדי תנועה? הרי, מה זה ניהול משה חנוכה:

 מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי:

זה יכולת לתכנן דבר, ללכת עם פרויקטים, לדעת את  משה חנוכה:

 מקורות המימון, ולא לשנות כל שנייה. 

 עם ראש בקיר? זו היכולת ללכת  רן יקיר:

 לא עם ראש בקיר, חלילה, חלילה.  משה חנוכה:

  -נגיד, מפעל הפיס הודיע לנו השבוע אמיר כוכבי:

 בקיר של ממ"ד אבל.  נאור שירי:

  -נגיד, מפעל הפיס הודיע לנו השבוע אמיר כוכבי:

 מפעל הפיס.  נדב דואני:

 מפעל הפיס הודיע, רגע, רגע, אני אודיע מה הוא אמיר כוכבי:

הודיע לנו השבוע. שמאחר והם סיימו את השנה 

 באיקס, אז הם מחלקים לנו וויי נוסף. 

אני רוצה להגיד לך על מפעל הפיס. אתם לא מבינים  יגאל שמעון:

כמה שעזרתם לי בסיפור הזה של מפעל הפיס. אני, 

אתה יודע, מדי פעם הייתי שולח לוטו, לא בכמויות. 

חצי השנה, מאז בשבוע וזה. וב₪  ₪40,  30אולי 

הסיפור של מפעל הפיס, אני לא נוגע בלוטו. לא נוגע, 

 לא שולח אפילו טופס אחד, לא שולח. 
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 בשביל זה אתה נוסע לבטומי.  נדב דואני:

הוא לא מעניין אותי. אני אומר לכם, אני הולך, לא  יגאל שמעון:

 מעניין אותי. אני רואה שחור. 

 , אז תחמיא לעצמך. אתה העלית את הנושא הזה נאור שירי:

תקשיב, לא יכול, מפעל הפיס זה מסחטה של כסף,  יגאל שמעון:

 שסוחטים בהוד השרון, מתושבי הוד השרון. 

, ואתה מדבר על 23:50מסכנה יוכי, היא נשארה עד  עדי ברמוחה:

 מפעל הפיס. 

 אבל נתנו לך כסף עכשיו הוא אומר.  מאיר חלוואני:

בשנה, ₪  100,000,000הוד השרון,  הם גובים מתושבי יגאל שמעון:

 ₪.  ₪3,000,000,  2,500,000אנחנו מקבלים 

 קודם כל, הם לא גובים.  אמיר כוכבי:

 לא משנה, הם מפרסמים אצלך.  יגאל שמעון:

 נותנים להם את זה.  אמיר כוכבי:

כן, בסדר, אבל אתה יודע, הם הולכים ברחוב, רואים  יגאל שמעון:

 מפעל הפיס, קונים. 

 כן, חלקם אבל מקבלים חזרה.  איר חלוואני:מ

בהוד השרון ₪,  00,000,0001-קרוב ל₪,  100,000,000 יגאל שמעון:

 יש מכירות. אני אומר, בדקתי את זה. 

אז רגע, בשביל זה נשארנו? אתה לא רוצה להצביע על  עדי ברמוחה:

 התב"ר הזה? 

 אף אחד לא מחזיק אתכם.  משה חנוכה:

י הפרסום שלהם, הכל חוזר לציבור, הכל. אז כלא,  יגאל שמעון:

 אנחנו פראיירים? 

 יגאל, יאללה, כן.  עדי ברמוחה:

 כן?  יגאל שמעון:

 אבל עכשיו הוא אומר לך שחוזר לציבור.  מאיר חלוואני:

 מה שתגיד עכשיו, אני אגיד לך כן.  עדי ברמוחה:

 רגע, למה מפעל הפיס העבירו עוד כסף?  משה חנוכה:
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 אתם לא רוצים להצביע? אתם לא רוצים להצביע?  י:נאור שיר

 למה מפעל הפיס העבירו עוד כסף, אמיר?  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 תעלו את זה כבר להצבעה.  עדי ברמוחה:

 למה מפעל הפיס העביר עוד כסף?  משה חנוכה:

 למה את ממהרת, אני לא מבין.  יגאל שמעון:

מים האלה, כבר היינו מסיימים את בלי כל הנאו יעל עבוד ברזילי:

 הישיבה. 

,  משה חנוכה: תנו לראש העיר לדבר, חבר'ה, לא שומעים אותו

 סליחה. 

 אבל לא רצית להצביע, להגיע להצעות לסדר?  נאור שירי:

 לא, אני לא רוצה להגיע.  משה חנוכה:

  -דקות 5לא, אין מה להגיע. מה, בשביל  יגאל שמעון:

נגיעאני הבנת משה חנוכה:   -י כבר שלא 

 אני בעד להאריך את הישיבה, אין לי בעיה.  נאור שירי:

 ושאתם לא רוצים להגיע.  משה חנוכה:

  -אין לי בעיה יגאל שמעון:

 בבקשה, תעלו להצבעה.  נאור שירי:

 אני רוצה עכשיו יש לי שאלות, סליחה, עם כל הכבוד.  משה חנוכה:

ע יגאל שמעון:  וד שעה? אולי בואו נאריך מעכשיו 

 אין לי בעיה.  משה חנוכה:

תגידו לי, מה אתם חושבים שאנחנו משחק? לא,  עדי ברמוחה:

 באמת, יאללה. 

 למה לא?  יגאל שמעון:

 אז בוא נאריך בעוד שעה, בוא נעלה להצבעה.  משה חנוכה:

 בוא נעריך בעוד שעה, אני בעד.  יגאל שמעון:

 בוא נאריך בעוד שעה, מה?  משה חנוכה:
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 אפשר?  שמעון: יגאל

 מה הלחץ? פעם בחודש נפגשים.  משה חנוכה:

אמות מידה של מפעל הפיס, זה בעצם הכינוי לתקציב  אמיר כוכבי:

של מפעל הפיס שמעביר לרשויות המקומיות. לפני 

  -כמה שנים הם עשו מהלך שמאפשר לרשויות

 יש רוב, את יכולה ללכת.  יגאל שמעון:

מה. בעצם, לקבל תכנית חומש. שנים קדי 5לקבל  אמיר כוכבי:

ובעצם, הם עושים כל שנה התאמות אל מול התקציב 

  -שלהם. ובעצם

אבל מה שהוסיפו לך, מה אתה הולך לבנות, עוד  משה חנוכה:

 היכלי ספורט או פיתוח דברים שהם תרבות? 

לא, זה לא קשור לתרבות. זה בעיקר לבינוי וקנייה של  אמיר כוכבי:

  -לתקציבדברים, זה לא קשור 

לא, אבל אפשר לעשות בינוי גם, אתה יודע, באולמות,  משה חנוכה:

לא רק. הרי מה הבעיה המרכזית שלי, וגם את זה 

אמרתי בוועדת הכספים. כל הכסף שמגיע מהפיס 

בהוד השרון, הולך תמיד לאולמות ספורט, אולמות 

  -ספורט, אולמות ספורט

 ים כאלה. לא, לא, לא, יש גם מחשוב ודבר בני זיני:

 מחשוב ומזגנים.  מאיר חלוואני:

 לא, אני מדבר על בינוי.  משה חנוכה:

 מחשוב ומזגנים.  מאיר חלוואני:

 גם למלגות לספורטאים מצטיינים.  נאור שירי:

  -את המלגות לסטודנטים אני הבאתי משה חנוכה:

קודם כל, הלוואי והכסף היה הולך לאולמות ספורט,  אמיר כוכבי:

 היה חסרים לנו כל כך הרבה עכשיו. אולי לא 

 צודק. מה הוא עשה, לקח, עשה נזק.  נאור שירי:

אבל התקצוב שהם העבירו עכשיו, או שהם הודיעו  אמיר כוכבי:

 1,000,000שהם יעבירו עכשיו הוא לא איזה זה, הוא 

  -משהו כזה, זה לא₪, 
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ן  משה חנוכה: ואתה אומר, זה מה שיביא לשינוי מקורות מימו

 ב"רים הבאים? בת

  -זה יכול למשל להופיע לך בתב"ר מיזוג או מחשוב אמיר כוכבי:

 מיזוג או מחשוב.  בני זיני:

מהם, ופחות כאילו ₪  1,000,000כשינוי מקור מימון  אמיר כוכבי:

 . what everמאיתנו, או בנוסף, או 

וכשמדברים פה על ממ"ד בתב"ר הזה, כמה ממ"דים  משה חנוכה:

ם לבנות בכסף הזה, ובאילו לוחות אתם מתכווני

 זמנים? 

 אבל הוא שאל את זה, הוא קיבל תשובה מלאה.  נאור שירי:

  -אבל לא שמעתי, אני מצטער. גם קודם הפריעו משה חנוכה:

 לא, אבל לא צריך להגזים.  אמיר כוכבי:

לא, לא. אתה גם זלזלת בתשובה שנתן, ועכשיו אתה  נאור שירי:

 שואל אותה שאלה. 

מה העלות של ממ"ד, הוא לא שאל. הוא שאל את  אל שמעון:יג

 עלות הממ"ד. 

 לא, לא. הוא שאל גם על לוחות הזמנים.  נאור שירי:

 בסדר.  יגאל שמעון:

 נו.  נאור שירי:

 בואו, בני, יש לך תשובה בשביל זה?  משה חנוכה:

  -לא 3נבנו,  4יש  בני זיני:

  -הוא שאל מה אמיר כוכבי:

 מה עלות הממ"ד?  משה חנוכה:

 אנחנו לא יודעים להגיד ממוצע לפי ממ"ד.  בני זיני:

 על בסיס מה בנית את התחשיב שלך?  משה חנוכה:

י  יוסי שאבי: אני יכול לראות תכניות של ממ"ד? לא באמת, אנ

 כמה עולה ממ"ד? יכול לראות? 

 ₪.  00,0007-ל₪  600,000בין  משה חנוכה:
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ל יוסי שאבי:  היות. בחיים לא יכול 

 יכול, יכול להיות.  נאור שירי:

 ממ"ד?  יוסי שאבי:

 אתה בונה את זה גם לפי תקן של משרד החינוך.  נאור שירי:

 גם משרד החינוך לא יכול לבנות.  יוסי שאבי:

 תקרא, תקן לפי משרד החינוך.  נאור שירי:

  -₪ 101-אם הופעה של עינת שרוף עולה ב משה חנוכה:

 . ₪ 100,000-ה ממ"ד באני בונ יוסי שאבי:

 ₪.  700,000אז ממ"ד עולה  משה חנוכה:

 ₪.  00,0001-אתה לא בונה ממ"ד ב נאור שירי:

  -לא, זה מאיר חלוואני:

 אני בונה ים של ממ"דים.  יוסי שאבי:

 לא, לא.  נאור שירי:

אני בונה ₪,  00,0005-תביא ב₪,  700,000אתה מבין,  יוסי שאבי:

 לך כמה אתה רוצה. 

,  ה חנוכה:מש הוא מסוגל לחשוב שאתה רציני בשיטות האלה, יוסי

 תירגע עם נאור בבקשה. 

  -אני בונה ממ"דים יוסי שאבי:

 )מדברים ביחד( 

אפרופו, מי שהחליף את שמעוני זו גברת אורלי. אז  מאיר חלוואני:

 אם אתה לא מכירה אותה עד היום, תכיר אותה. 

 אין סיבה.  אמיר כוכבי:

 הוא שאל.  ני:מאיר חלווא

ק"מ. זה בערך  01-7אתה מתבלבל עם זה בטווח של  נאור שירי:

 לממ"ד. ₪  80,000

 יאללה, עוד אחד פרש, ועוד אחד פורש.  יגאל שמעון:

וכמה התב"ר כאן, ₪.  700,000-ל₪  600,000אז בין  משה חנוכה:

 מה הסכום שלו? 
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 ₪.  00,0006-ל₪  500,000בין  יוכי נחמן:

 ₪.  00,0006-ל₪  500,000בין  משה חנוכה:

אני יכול, שנייה, אני יכול לראות תכנית? תראו לי  יוסי שאבי:

 תכנית, אני אגיד לך. 

יודעים באילו גנים ספציפיים התב"ר הזה מיועד, או  משה חנוכה:

 שזה תב"ר כללי למיגון? 

 תראה לי תכנית.  יוסי שאבי:

  -יודעים באיזה אמיר כוכבי:

  -שה, אתה חבר מועצה כמוני, אתה יכולבבק נאור שירי:

 לא, בסדר.  יוסי שאבי:

 אני לא בונה את הממ"דים.  נאור שירי:

 אבל מה ההתעקשות עם הממ"דים?  יעל עבוד ברזילי:

 לא, אני מעניין אותי לראות תכנית.  יוסי שאבי:

  -בבקשה. תיגש להנדסה נאור שירי:

אן מישהו מהנדסה, שומע, אמיר, זו הסיבה שצריך כ משה חנוכה:

  -כי החבר'ה מהגזברות לא יודעים

 מה השאלה, לא שומע.  אמיר כוכבי:

  -אני שאלתי את הגזבר משה חנוכה:

 נו.  אמיר כוכבי:

  -אם יודעים איפה ייבנו הממ"דים משה חנוכה:

 בוודאי שיודעים.  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: רגע. הוא אמר, בוודאי, אבל ההנדסה לא ענו. אנ

שאלתי מקודם איפה המהנדס, אמרתי לי, מה זה 

 קשור לגזבר. 

 אבל למה אתה לא שואל אותי?  אמיר כוכבי:

אז תגיד לי אתה איפה בונים את הממ"דים, באילו  משה חנוכה:

 גנים? 

 בגן חוחית.  אמיר כוכבי:
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 אוקי.  משה חנוכה:

  -בגן אמיר כוכבי:

 איפה זה גן חוחית, משה?  יגאל שמעון:

 אני לא יודע.  נוכה:משה ח

 מישהו יודע איפה זה גן חוחית, אדוני ראש העיר?  יגאל שמעון:

 כן.  נאור שירי:

 רחוב הגלעד.  אמיר כוכבי:

 איפה?  יגאל שמעון:

 רחוב הגלעד.  אמיר כוכבי:

 איפה זה רחוב הגלעד?  יגאל שמעון:

 ליד רחוב הכרמל.  אמיר כוכבי:

 בפתח תקווה.  מאיר חלוואני:

 רסקו, רסקו.  שירי: נאור

  -אוקי, אז גן חוחית משה חנוכה:

 אתה רוצה שאני אקח אותך?  אמיר כוכבי:

 איזה עוד גן?  משה חנוכה:

  -אני מחפש שנייה את הרשימה נאור שירי:

 אה, מאחורי הבית של זה?  יגאל שמעון:

 של זה.  אמיר כוכבי:

 של ההיא.  יגאל שמעון:

 את התעדוף של הגנים האלו?  אגב אמיר, מי קבע משה חנוכה:

אגף הביטחון. מה זה תעדוף? זה איפה שחסר, בונים.  נאור שירי:

תעדוף. אתה יודע מי קבע את התעדוף? יגאל שמעון, 

 כי הוא לא בנה בגנים האלו. 

אם נתתם לו ללוות את הפרויקט הזה, אני כבר רואה  משה חנוכה:

 איזה כישלון. 

 ם שקרן, בפעם הראשונה. אתה קראת לי היו יגאל שמעון:
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 ממ"דים לא יהיו פה.  משה חנוכה:

 למרות שלא שיקרתי אותך.  יגאל שמעון:

 ממ"דים לא יהיו פה.  משה חנוכה:

 ין.עלא, אתה שיקרת ביוד נאור שירי:

אני לא שיקרתי, אני אמרתי את האמת. זה שאתה לא  יגאל שמעון:

מודע לתפקיד שלך, ואתה לא יודע שאתה זכאי 

ירה מטעם לשכת ראש העיר, אז תלמד את למזכ

  -התפקיד, תקרא את ספר החוקים

  -לא, אתה לא טענת נאור שירי:

  -תשאל את השאלות יגאל שמעון:

  -אבל לא טענת שאני זכאי נאור שירי:

  -ואחרי זה תדע מה אתה מקבל יגאל שמעון:

 טענת שיש לי.  נאור שירי:

 ור שיש. מה זאת אומרת? מה זה, בר יגאל שמעון:

 לא.  נאור שירי:

 מי מדפיס לך?  יגאל שמעון:

  -יש הבדל בין זכאות לבין נאור שירי:

 תקשיב, תקשיב.  יגאל שמעון:

 מה מדפיסים לי? לא מדפיסים לי כלום.  נאור שירי:

 אז מה אתה עושה כל היום?  יגאל שמעון:

  -תגיד, מה אני לא עובד בעירייה נאור שירי:

 תעסקן, מה הוא עושה? הוא מ משה חנוכה:

 מה זה לא? יש לך משרד.  יגאל שמעון:

 עסקן, מתעסקן, מה עושה כל היום?  משה חנוכה:

מי מדפיס היום, יגאל? ביטלנו ניירות, יש לך  אמיר כוכבי:

  -טאבלטים

 מה הוא עושה כל היום? הוא מתעסקן.  משה חנוכה:

  -אני אומר לכם שזו השפה, וזה מה נאור שירי:
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 אפשר לראות את המשרד שלו?  שמעון:יגאל 

 בבקשה.  נאור שירי:

 הוא מתעסקן, זה מה שהוא עושה כל היום.  משה חנוכה:

  -אפשר לראות, תשלח לי בבקשה יגאל שמעון:

את המשרד שלו, אני אשלח לך. הוא הגיע בחול  משה חנוכה:

 המועד פסח, לנקות את המשרד שלו בעירייה. 

 למשרד שלך. מחר אני בא  יגאל שמעון:

 לנקות את המשרד שלו.  משה חנוכה:

 לא ניקיתי כלום, האמת.  נאור שירי:

 אה, כלום?  יגאל שמעון:

  -לא ניקיתי נאור שירי:

 מחר אני אצלך בבוקר. באיזו שעה אתה שם?  יגאל שמעון:

 אני לא שם.  נאור שירי:

 הוא לא שם.  משה חנוכה:

  -מחר בבוקר אמיר כוכבי:

  -לא, יש לי איזו עבודה אחרת נאור שירי:

  -מחר בבוקר אמיר כוכבי:

 הוא צריך להתעסקן מחר בבוקר, בבית קפה.  משה חנוכה:

 משה, תמשיך.  נאור שירי:

 אבל אל תפנה את השולחן לפני שאני בא.  יגאל שמעון:

תגיד, עכשיו שאתה מצלם אותי, בחיאת, קודם כל  נאור שירי:

ב. אתה אשכרה אתה מצלם את נדב אם לא שמת ל

מתכוון לפרסם את זה, איך שאתה מדבר? אתה צריך 

 להתבייש. כולם מתביישים פה בשבילך. 

 נכון, תתביישו.  רן יקיר:

 חברים, אפשר להתקדם?  אמיר כוכבי:

 לא, יש לי עוד שאלות.  יגאל שמעון:

 יש לנו עוד הרבה נושאים.  אמיר כוכבי:
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יין הממ"דים. אני מרגיש אני רוצה רגע שנמצה את ענ משה חנוכה:

 שעוד לא מיצינו אותו. 

  -לא, הנושא של הממ"דים חשוב. יש פה יגאל שמעון:

הוא חשוב, אז אולי נצביע עליו ותריבו על הנושא  נדב דואני:

הבא? אולי נצביע על זה, ותדברו על הנושא הבא, כי 

 זה חשוב, יגאל? 

 לא, אבל שנייה.  יגאל שמעון:

נ נדב דואני:  אשר את זה. בואו 

  -לא, לא, זה לא משה חנוכה:

 להוסיף לגני ילדים.  נדב דואני:

 צריכים להבין איך אתם מתכננים בעיר הזאת.  משה חנוכה:

 אין בעיה, נצביע, מקסימום תשאלו אח"כ.  נדב דואני:

  -גני ילדים שאין להם ממ"דים 4 יגאל שמעון:

צות, על הסיפור יגאל, זה חשוב, אולי נצביע לפני ח נדב דואני:

 הזה? 

  -אין בעיה, אני מבטיח לך יגאל שמעון:

בסדר? לפני שסינדרלה תהפוך להיות לכלוכית. בואו  נדב דואני:

 נתקדם בבקשה. 

אם זה מספיק חשוב, נדב, אז גם אחרי חצות תישאר  משה חנוכה:

 פה. 

 מה?  נדב דואני:

  -אם זה מספיק חשוב משה חנוכה:

 נאשר את זה עכשיו. אל תשחק משחקים. לא, בואו  נדב דואני:

  -לא, יש לנו שאלות משה חנוכה:

 כי כבר יגאל רצה ללכת.  נדב דואני:

 יש לנו שאלות.  משה חנוכה:

 אין בעיה, יש לכם שאלות, מצוין.  נדב דואני:

אז אנחנו נשאל את השאלות. כשאנחנו נסיים לשאול  משה חנוכה:
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  -את השאלות

גנים? אתה נגד?  נדב דואני:  אתה נגד מיגון 

  -אני נגד אי תכנון. ברגע ששמעתי משה חנוכה:

 למי אי תכנון?  נדב דואני:

שהבחור שם לידך מעורב בזה, אני חושש לעתיד  משה חנוכה:

הפרויקט. כן, אני חושש, בכנות אני אומר לך. וכמו 

  -שהצהרונים, ראש העיר

אתה תכננת את רגע, נאור, אתה תכננת את זה? נאור,  נדב דואני:

 זה? אז תתקדם. 

 שנייה, שנייה.  נאור שירי:

 הוא עכשיו מחפש את הרשימה של הגנים.  משה חנוכה:

  -מה זה משנה נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

 נרקיס.  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: אה, נרקיס זה גן שהייתי בו, אז אני לא יכול, אנ

 בניגוד עניינים. 

 אורן.  אמיר כוכבי:

 אורן, אוקי.  ה חנוכה:מש

 אגוז.  אמיר כוכבי:

 מה, לפני שנתיים, זה לא נחשב.  נדב דואני:

 אורן, אגוז, נרקיס.  משה חנוכה:

 הדס.  אמיר כוכבי:

 הדס. מי שלח את הרשימה?  משה חנוכה:

 או הדר.  אמיר כוכבי:

 מה זה משנה?  נדב דואני:

 הדס או הדר, אוקי.  משה חנוכה:

  -שנייה אתה קיבלת את כל הזה תוך יגאל שמעון:

לא, זה עבר לך מעל הראש, אה? לא משנה. תעשה  אמיר כוכבי:
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אח"כ גוגל, הדס או הדר, לא משנה. קצת תרבות 

 בשעת הלילה. 

 אורן, אגוז, נרקיס, הדס.  משה חנוכה:

 או הדר.  אמיר כוכבי:

 גנים?  5, 4, 3, 2, 1או הדר. זהו?  משה חנוכה:

י יוסי שאבי:  כול לבנות אותם? אני 

 מה זאת אומרת?  יגאל שמעון:

 אני יכול לבנות אותם?  יוסי שאבי:

 בוצעו: חצב, רקפת, כלנית.  אמיר כוכבי:

 בוצעו.  יגאל שמעון:

 חברים, אפשר להתקדם? אמיר כוכבי:

 תגיד אמיר, אגב, מה אתה חושב על חוק המטרו?  משה חנוכה:

  -זה להצבעה כבר, תעבירועזוב את המטרו, תרימו את  יוסי שאבי:

 יגאל, אפשר להעלות את זה להצבעה?  נאור שירי:

 כן, כן.  יוסי שאבי:

  -רק שאלה אחרונה יגאל שמעון:

 יגאל, לא נשאר זמן.  יוסי שאבי:

 אני חושב שזה חוק לא טוב, והיה צריך להעביר אותו.  אמיר כוכבי:

  -לא, יש זמן, יש עוד יגאל שמעון:

לא טוב, והיה צריך להעביר אותו? תמיד יש לך  חוק משה חנוכה:

 מסרים מורכבים. 

 החיים מורכבים, משה.  אמיר כוכבי:

 חוק לא טוב, והיה צריך להעביר אותו?  משה חנוכה:

 קשה לך, קשה לך עם זה, אה, משה?  רן יקיר:

חוק מאוד בעייתי, מפקיע הרבה מאוד כח מהרשויות  אמיר כוכבי:

יבית, מקים רשות מטרו שלא המקומיות בצורה אגרס

  -ברור לגמרי מי יהיה מסוגל עליה. פוגע ברשויות גם

 אבל יעזור לקדם את הפרויקט.  משה חנוכה:
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בעניינים כספיים. ולכן אמרתי, חוק לא טוב, והיה  אמיר כוכבי:

 צריך לקדם אותו. 

  -ואתה מעריך שהחוק הזה יקודם, או שהוא משה חנוכה:

ל אמיר כוכבי: א התפזרה עכשיו, כי שר האוצר הודיע שהוא הכנסת 

 לא מוכן לפזר אותה, אם לא מאשרים אותו. 

 את החוק הזה?  משה חנוכה:

 אז מה, לפיד לא ראש ממשלה?  יגאל שמעון:

 עדיין לא.  נאור שירי:

 אבל בנט, מה יותר טוב לך?  רן יקיר:

  וואה, וואה, לפיד ראש ממשלה. מה יהיה עם בלפור? יגאל שמעון:

 חברים, אפשר להתקדם?  אמיר כוכבי:

 אפשר להצביע?  מאיר חלוואני:

 תצביעו, תצביעו, נו, תרים אצבע.  יוסי שאבי:

חברים, אני חוזר על הצעת ההחלטה. מועצת העיר  הוד גולני:

מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון 

, מרחבים מוגנים מוסדות חינוך על 1479תב"ר מס' 

 מי בעד? ₪.  3,000,000סך 

אני נמנע, כי אני לא יכול לסמוך על אופן ניהול  משה חנוכה:

 הפרויקט. 

 אמיר, מאיר, רן, יוסי.  הוד גולני:

 אתה נגד ממ"דים בגני ילדים?  אמיר כוכבי:

 לא, אני נמנע.  משה חנוכה:

 נדב, נאור.  הוד גולני:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

 וגם יגאל.  נדב דואני:

 ברור, אני בקואליציה.  ן:יגאל שמעו

 מי נגד? נמנע? משה נמנע. ההצבעה הסתיימה.  הוד גולני:
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=========================================== 

מרחבים מוגנים מוס' חינוך   – 1479בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 
  ₪ 3,000,000ע"ס 

 ₪  6,000,000ל ₪  3,000,000הגדלה 
 מון לאחר עדכון:מקורות מי
 .₪ 6,000,000 –קרן פיתוח 

 הצבעה:
  ,ואנימאיר חלורן יקיר, נאור שירי, כנרת אלישע כהן,  ,אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי- (9)בעד 

 .נדב דואניו יוסי שאבישמעון, יגאל 
 משה חנוכה.-( 1נמנע )

 
 :42/22  החלטה מס'

מרחבים  – 1479ת מימון תב"ר מס' בקשה להגדלה ועדכון מקורוהמועצת העיר מאשרת את 

 .₪ 6,000,000 -ל₪  3,000,000 -ממוגנים מוס' חינוך  

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

 , תודה רבה. 00:00השעה  יגאל שמעון:

  -לא, לא, קודם כל יש עוד זמן אמיר כוכבי:

  -00:00מה פתאום,  יגאל שמעון:

 . 18:10-נו בכן, אנחנו התחל נאור שירי:

ככה, כשפוגעים בדמוקרטיה, יגאל, זה אתה יודע,  משה חנוכה:

 מדרון חלקלק. 

 יגאל, יגאל.  נאור שירי:

 . 00:00, 00:00 יגאל שמעון:

 יגאל.  אמיר כוכבי:

  -00:00חברים, השעה  יגאל שמעון:

 , היו שתי הפסקות. 00:15 אמיר כוכבי:

 נכון.  נאור שירי:

  -00:00דיע לכם, שעה אני מו יגאל שמעון:

 מה, יגאל, היו שתי הפסקות.  נאור שירי:

 , אני מבקש חוות דעת משפטית. 00:00 יגאל שמעון:

  -אני מבקש חוות דעת משפטית נאור שירי:
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, אני אומר לך. חוות הדעת 00:15חוות הדעת על  נדב דואני:

 . 00:15המשפטית עד 

 ינו הך. אתה יכול חוות דעת מאמיר, זה ה משה חנוכה:

 תתקדם, תתקדם.  נדב דואני:

יגאל, שאלה, שנייה, עכשיו. למה אני מקבל בשעה  נאור שירי:

 זימונים לוועדת מכרזים?  00:00

 זה יוצא אוטומטי.  נדב דואני:

 איזה מכרזים?  יגאל שמעון:

 כן, אני פונה אליך.  נאור שירי:

 פונה ללב שלך.  נדב דואני:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

 יאללה, אני פונה ללב שלך.  דואני:נדב 

 יגאל, אתה שיחקת לידיהם.  משה חנוכה:

 אני? אם היית שומע בקולי, לא היית פה.  יגאל שמעון:

אני לא מחכה לא להיות פה, אני מחכה שיעלו את  משה חנוכה:

הנושאים, את הפקעת המחירים שלהם בזה. ברחוב 

 רון ארד. 

 חברים.  אמיר כוכבי:

 הישיבה חייבת להסתיים.  יגאל שמעון:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

ביה"ס יסודי  – 1485בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .ח

 ש"ח )שלב תכנון(. 5,000,000ע"ס  1302מתחם 

 

'. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון לתב"ר 7סעיף  הוד גולני:

  -1485מס' 

, אבל כולם אני מסכים איתך. מה אתה רוצה משה חנוכה:

 שותקים? כל שומרי הסף לא מדברים. 

 רבע שעה.  נאור שירי:
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 תעשו מה שאתם רוצים, אתה מגזים.  משה חנוכה:

 לא הבנתי, עם מה אתה מסכים?  אמיר כוכבי:

  -שעות 4עברו כבר  משה חנוכה:

 לא, לא עברו, הייתה הפסקה.  נאור שירי:

תפסיק כבר כל  . די, אני לא מדבר איתך.0:002-מ משה חנוכה:

 הזמן להתערב, נו. 

 20:10-משה, אני שמעתי אותך. אני שמעתי אותך ב רן יקיר:

  -. אתה בקולך00:10אומר, יאללה, עד 

 אני גם שמעתי.  אמיר כוכבי:

ונישן.  יוסי שאבי:  אולי תביעו מיטות 

  -דקות, אז עוד 5ואחרי זה הייתה עוד הפסקה, נגיד  אמיר כוכבי:

 , אבל אתה לא יכול לספור את ההפסקות. לא משה חנוכה:

נו.  נאור שירי:  די, 

 )מדברים ביחד( 

 אני אומר לך, הישיבה לא חוקית.  יגאל שמעון:

 תגידו, מה יש לכם? בואו נתקתק, מה קרה?  אמיר כוכבי:

 הישיבה לא חוקית.  יגאל שמעון:

 מה היועץ המשפטי אומר?  יוסי שאבי:

 מה הרים יד.  נדב דואני:

 חבל לכם. אני אומר לך, הישיבה לא חוקית.  אל שמעון:יג

 אמיר, מה היועץ המשפטי אומר?  משה חנוכה:

  -מחר, למסמך של משה נדב דואני:

  -00:05לפרוטוקול, השעה  יגאל שמעון:

.  נאור שירי:  לא, לא נכון, לא נכון

  -ואתם ממשיכים יגאל שמעון:

 ון בפרוטוקול. הפרוטוקול, אני מקווה שיש שע נאור שירי:

אתם ממשיכים לקיים ישיבת מועצת עיר. הישיבה לא  יגאל שמעון:
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  -חוקית. אני מודיע לכם לפרוטוקול

 רגע, אני רוצה לצלם אותך אומר את זה.  משה חנוכה:

 תקרא.  יגאל שמעון:

 תצלם.  יוסי שאבי:

 מה אתה רוצה להגיד, יגאל?  משה חנוכה:

  -00:05השעה  יגאל שמעון:

 לא נכון.  שירי: נאור

 דקות.  2 נדב דואני:

, והישיבה עכשיו לא 18:00. אנחנו פה משעה 2פלוס  4 יגאל שמעון:

 חוקית. 

יגאל, הישיבה חוקית, וזה בסדר גמור לעבוד קשה  אמיר כוכבי:

למען הציבור, ובוא נתקדם, במקום למרוח את הזמן 

 בנאומים, נמשיך עם הנושאים. 

ל יגאל שמעון:  האריך בשעה? אתה רוצה 

 קדימה.  אמיר כוכבי:

 להאריך בשעה?  יגאל שמעון:

 בוא נאריך בשעה. בוא נצביע על הארכה בשעה.  משה חנוכה:

  -לא בתשלומים. לא מאריכים בתשלומים, מאריכים ב נדב דואני:

 אז לא צריך.  רן יקיר:

 אתם רוצים להאריך אותה בשעה?  יגאל שמעון:

 כן להאריך. בשעה, אני מו אמיר כוכבי:

 הוד, תקריא את הזה, קדימה, תמשיך.  נאור שירי:

  -החל משלב תכנון לשלב בינוי, מ הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

ויניק:  דקות.  10שעות, עוד רבע שעה, עוד  4-אני אמרתי ש רונן יואל 

 שעות.  4איך,  יגאל שמעון:

ויניק:  . 20:00התחיל אחרי  רונן יואל 
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 בדיוק.  0:002-הוא התחיל בלא,  יגאל שמעון:

זה מטורף מה שעשית לעירייה הזאת, זה ממש  משה חנוכה:

 פיאסקו. 

  -הצעת החלטה הוד גולני:

  -לא הבנתי, מה אמיר כוכבי:

  -תקשיב, החוק הראסמי, ראסמית משה חנוכה:

  -בחיים לא הייתה אופוזיציה שרוצה אמיר כוכבי:

 למה?  משה חנוכה:

 ישיבות. מה קורה? לסגור  אמיר כוכבי:

 כי אתה רוצה להעביר את הדברים שחשובים לך.  משה חנוכה:

  -לא, מה אמיר כוכבי:

ו  משה חנוכה: כן. כי ברגע שתסיים, אתה תקום ותלך, אנחנ

 מכירים אותך, אמיר. 

  -סליחה אמיר כוכבי:

 אני אגיד לך מה הקטע.  משה חנוכה:

תם רוצים להעביר את אני לא שאלתי לפני שעה, אם א אמיר כוכבי:

 זה למועד אחר? 

  -ישיבות 3אתה זימנת  משה חנוכה:

  -שאלתי אמיר כוכבי:

 שנייה, אמיר.  משה חנוכה:

שנייה, לא, לא בלי הצגות. שאלתי לפני שעה אם  אמיר כוכבי:

 רוצים להעביר למועד אחר. 

  -חשבנו שתהיה הגון משה חנוכה:

 אמרתם, לא.  אמיר כוכבי:

 התחלת לשאול שאלות על התב"רים שלך.  משה חנוכה:

מי שאל שאלות? תגיד, שאלתי שאלה אחרת, תפסיק  אמיר כוכבי:

 עם השטויות האלה. 

 הוא שאל שאלה, יאללה.  נאור שירי:
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  -עפ"י שיטתו של היועץ המשפטי משה חנוכה:

 אבל גם עכשיו אתה מושך.  אמיר כוכבי:

  -לךעפ"י שיטתו של היועץ המשפטי ש משה חנוכה:

  -אבל גם עכשיו אמיר כוכבי:

,  משה חנוכה: שנייה רגע, אמיר. שתראה שעד כמה זה אבסורדי

 רונן. 

ו אמיר כוכבי:   -עכשי

  -אתה בא, שנייה, רגע, תן לי רק להגיד מילה משה חנוכה:

 אבל גם עכשיו אתה מושך סתם.  אמיר כוכבי:

 בסדר, בסדר.  משה חנוכה:

 ה מתלונן. אבל אחרי זה את אמיר כוכבי:

 בסדר, תראה מה אתה אומר כאן?  משה חנוכה:

  -אבל למה אמיר כוכבי:

ישיבות אחת אחרי  3לפי שיטתך, היום כינסתם כאן  משה חנוכה:

 השנייה. 

 נו.  אמיר כוכבי:

 שעות.  4כל ישיבה הייתה יכולה להימשך  משה חנוכה:

 נכון.  אמיר כוכבי:

 06:00לצאת גם בשעה  לפי שיטתך, היינו יכולים משה חנוכה:

בבוקר. האם נראה לך סביר שהמחוקק קבע שאפשר 

  -ישיבות אחת אחרי השנייה 3לכנס 

 אבל שאלתי אתכם אם אתם רוצים להפסיק.  אמיר כוכבי:

  -שעות כל ישיבה 4שזה במצטבר  משה חנוכה:

 מה יותר מזה?  אמיר כוכבי:

 בוקר. ב 06:00כדי שחברי המועצה יהיו כאן עד  משה חנוכה:

 בוודאי שאלתי.  אמיר כוכבי:

 לא שאלת.  יגאל שמעון:

 נראה לך סביר?  משה חנוכה:
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  -שאלתי, כשאתה העלית את זה אמיר כוכבי:

 . 22:00עד  8:001-, מ4שעות,  4לא. אומרים  משה חנוכה:

 ואמרתי, רק בוא נגמור את הנושא שהיינו באמצע.  אמיר כוכבי:

  -לא שאלת יגאל שמעון:

 הסכמנו למען הסדר הטוב. בואו, לא צריך להגזים.  חנוכה:משה 

 שאלתי. קדימה, תמשיך.  אמיר כוכבי:

  -למען הפרוטוקול יגאל שמעון:

בסדר, דיברת עם הפרוטוקול. שירתך לפרוטוקול  אמיר כוכבי:

 נרשמה. 

ואני מודיע לכם, כל ההצבעות שלכם, יעברו למשרד  יגאל שמעון:

  -הפנים

 סדר. ב אמיר כוכבי:

 חד וחלק.  יגאל שמעון:

 לילה טוב.  אמיר כוכבי:

 משה, יש לך מקום?  יגאל שמעון:

 יש לו מקום בדף למשרד הפנים.  מאיר חלוואני:

  -אין בעיה, תישארו יגאל שמעון:

 לילה טוב. יגאל, אבל די, לא לעזוב.  אמיר כוכבי:

 אני לא אשאיר אותם לבד. מספיק חשובה לה.  משה חנוכה:

 קדימה, יאללה.  ר כוכבי:אמי

  -טוב, הצעת ההחלטה הוד גולני:

אדוני היועץ המשפטי, אני לפרוטוקול אמרתי את זה,  יגאל שמעון:

  -ואני אעביר את זה מחר

, 0:102-אני רק לפרוטוקול אזכיר שמשה ציין ב רן היילפרן:

 , ואנחנו מתחילים ישיבת מועצה. 20:10שהשעה 

 5, ועוד 00:05יין גם עכשיו שהשעה נכון, ומשה מצ משה חנוכה:

 דקות זה נגמר. 

 אבל הייתה הפסקה בדרך.  רן היילפרן:
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אה, אז גם הפסקות לא נספר וזה לא נספר. ושכוכבי  משה חנוכה:

 קם לשתות קפה, לא נספר. 

 , סליחה. 00:10החוק,  כנרת א. כהן:

  -אפשר זה רן יקיר:

 היו הפסקות, היו זה.  משה חנוכה:

בואנה, הקואליציה הזאת תתפרק אם לא תהיה  עון:יגאל שמ

  -המועצה הקרובה, עשה לי טובה

 מה זה הקואליציה שלך, אתה הקואליציה.  נאור שירי:

 אני מציע ככה.  אמיר כוכבי:

  -מחר יגאל שמעון:

 אני מציע ככה. נשחרר את כולם עכשיו.  אמיר כוכבי:

 אוקי.  יגאל שמעון:

 עירייה עם נציג שתבחרו. יישאר ראש ה אמיר כוכבי:

 אוקי.  יגאל שמעון:

יש לי קול כפול, נכון? ונסגור את העניינים. נדון עד  אמיר כוכבי:

 אור הבוקר. הצעה על השולחן. 

 שלטון יחיד.  יגאל שמעון:

 תבחרו. לא, להפך, למה, אחד מול אחד.  אמיר כוכבי:

ם, ואני אני יכול לייצג אתכם. אני יכול לייצג אתכ נאור שירי:

 אשאל אחלה שאלות. 

 דקות, לא חבל על הזמן?  5יש עוד  כנרת א. כהן:

 אני גם מוכנה.  יעל עבוד ברזילי:

 דקות, כנרת.  4 משה חנוכה:

 ארדואן.  יגאל שמעון:

 אף אחד לא סופר כלום, אני רואה.  נדב דואני:

 אני אשאל את השאלות, תאמין לי.  נאור שירי:

  -כשיו, מהמה עוד ע כנרת א. כהן:

 אנחנו נעשה משחק תפקידים, נאור ואני.  יעל עבוד ברזילי:
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אבל יגאל, משה אמר שלא אכפת לו להישאר עוד  מאיר חלוואני:

 שעה. 

יגאל, בוא נישאר עוד שעה. אם מעלים את ההצעות  משה חנוכה:

 לסדר שלי, אני מוכן להישאר עוד שעה. 

יודע אמיר כוכבי: ים כמה זמן תמשוך מה זאת אומרת? אנחנו לא 

 בשעה הזאת? 

  -תגיד לי, אמיר, אתה לא מתבייש משה חנוכה:

אני? תראה מה אתה עושה פה. תראה מה אתה עושה  אמיר כוכבי:

  -פה, בנאדם

  -אתה ראש העיר משה חנוכה:

 אתה לא נורמלי.  אמיר כוכבי:

  -אני לא מאמין שאתה באמת משה חנוכה:

 אתה לא נורמלי.  אמיר כוכבי:

  -אתה פשוט בנאדם, אתה יודע מה, אני כל פעם משה חנוכה:

  -אתה פשוט אמיר כוכבי:

  -אני כאילו מאמין שאתה הולך לעשות משהו הגון משה חנוכה:

 אתה פשוט לא נורמלי.  אמיר כוכבי:

 וזה קורס לי מול העיניים.  משה חנוכה:

 אני בעד עוד שעה.  יגאל שמעון:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

 ים ביחד( )מדבר

 , אמיר. 00:07 משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 רגע, יש לנו שאלה על התב"ר הזה.  משה חנוכה:

 יוסי, לא, אל תלך, בוא, יוסי, אל תלך.  יגאל שמעון:

 אין לי כח בשבילכם.  יוסי שאבי:

 די, חבל על הזמן. מה הלאה?  כנרת א. כהן:

 לשאול. טוב, משה, תשאל את השאלה שרצית  יגאל שמעון:
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  -אוקי משה חנוכה:

 די.  נאור שירי:

  -טוב, אז הצעת ההחלטה הוד גולני:

 רגע, הייתה לו שאלה.  אמיר כוכבי:

 יש שאלות.  יגאל שמעון:

 נו, באמת.  נאור שירי:

  -1302בי"ס יסודי, מתחם  משה חנוכה:

 אני לא קשור לזה, אין לך מה לשאול.  נאור שירי:

נ כנרת א. כהן:  ו גם אתה די. די כבר, 

נו, תשאל שאל שאלה, אולי תמצא משהו. קשה בשעות  רן יקיר:

 האלה להמציא שאלות. 

 אני אשמח לשמוע טיפה על הפרויקט.  משה חנוכה:

  -בי"ס נהדר אמיר כוכבי:

 בתקציב של ההנדסה.  משה חנוכה:

  -אתה מוזמן לבוא לראות את המצגת אמיר כוכבי:

  -רק תכנון זה תכנון רק, זה משה חנוכה:

  -לא, זה אמיר כוכבי:

 לא, זה עבר את שלב התכנון.  מאיר חלוואני:

 עוברים מתכנון לביצוע.  רן יקיר:

היה תכנון, ועכשיו זה שלב של בינוי ₪  5,000,000 יוכי נחמן:

 ותכנון. 

 מי שיבנה זה החברה הכלכלית?  משה חנוכה:

 דרך החברה הכלכלית.  יוכי נחמן:

 י אתם צופים שהפרויקט יתחיל? ומת משה חנוכה:

 בע"ה, ברגע שתגיע הרשאה.  אמיר כוכבי:

אתה בתפקיד של קסלמן עכשיו, לא הבנתי, מה אתה,  משה חנוכה:

בנון שלנטיות. אתה מבין שהיית צריך להביא כאן 

 מישהו ממנהל הנדסה היום. 
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  -לא, זה לא קשור למנהל הנדסה אמיר כוכבי:

ל רן היילפרן:  מנהל הנדסה? מה זה קשור 

 זה קשור להרשאה של משרד החינוך.  אמיר כוכבי:

  -הבינוי משה חנוכה:

משרד החינוך, ודיברנו על זה, החוסר בכיתות, בלה,  אמיר כוכבי:

בלה, בלה. מאיפה זה נובע? זה נובע מפקק במשרד 

החינוך, שמגדיר שרשות מקומית, איתנה ככל שתהיה, 

מקבלת הרשאה  אסור לה להתחיל לבנות לפני שהיא

כספית. זה השלב האחרון בתהליך אישור מבני חינוך. 

יש הכרה בצורך, יש זה, זה. ההרשאה הכספית, בעצם 

  -מאפשרת לך להתחיל לבנות

 הרשאה להתחייב.  משה חנוכה:

הרשאה כספית בעיקרון, אבל וכל עוד הם לא  אמיר כוכבי:

מוציאים לך את זה, אז בעצם אם אתה מתחיל לבנות 

עליך נטו, והם לא מביאים. וכמו שאתה רואה פה,  זה

הם אמורים להביא סכום, ולכן אנחנו מחכים. אבל 

 אנחנו נערכים. 

 כמה כיתות?  יגאל שמעון:

 . 24 רן היילפרן:

 . 24 אמיר כוכבי:

 בכמה קומות?  יגאל שמעון:

 . 3 אמיר כוכבי:

  וזה יהיה בית ספר צומח אני מערעלץ  משה חנוכה:

 זה עם מעליות, מן הסתם, נכון?  עון:יגאל שמ

 כמובן, מה זאת אומרת.  אמיר כוכבי:

 מן הסתם.  רן היילפרן:

  -אם הייתם אומרים לי, אני רגיל לעשות פזצט"א יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

הפתרון של נאור שירי, תשכבו על הרצפה עם ידיים על  משה חנוכה:
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 ן. הראש. זו הכותרת של הישיבה הזאת, ליצ

באמת אין לך מושג, אבל אלו ההוראות של פיקוד  נאור שירי:

העורף. אם היה אכפת לך מילדים וילדות העיר במשך 

הקדנציה הקודמת שהיית אתה, מרחבים מוגנים. זו 

  -המציאות

חירבת את מחלקת הביטחון. האמת, צריך להיות  משה חנוכה:

מוכשר כדי לחרב מחלקת ביטחון שכולם יתפטרו ולא 

 וכל לגייס אחרים. ת

 אגף, אגף, אגף.  נאור שירי:

  -חוץ מכמה חבר'ה מרעננה שעבדו איתו משה חנוכה:

אז אני לא מבין, אתם לא מעוניינים להמשיך? מה,  אמיר כוכבי:

 מה הדיבור? 

 מאריכים?  רן יקיר:

אם מאריכים, מאריכים בעוד שעה. אם לא מאריכים,  משה חנוכה:

  -לא מאריכים

בסדר, אבל בהתנהלות הזאת גם בעוד שעה לא תגיע  בי:אמיר כוכ

למה שאתה רוצה. ולכן אני שואל ברצינות, האם 

  -אנחנו

, בוא תקיים ישיבה בתחילת השבוע הבא. הרי, 00:10 יגאל שמעון:

אתה יכול לקיים ישיבה, נכון? בתחילת השבוע. אנחנו 

  -בסוף החודש. נקיים ביום רביעי. תביא גם את מה ש

 אני לא יכול ביום רביעי.  כוכבי: אמיר

 מה הבעיה, אני לא מבין.  יגאל שמעון:

 לו"ז.  אמיר כוכבי:

  -לו"ז. חבר'ה, מה הלו"ז יגאל שמעון:

יש כמה הופעה של שרים ביטלס בפארק מגדיאל,  נאור שירי:

 וכולם מוזמנים ביום רביעי הבא. 

 מה, מי?  יגאל שמעון:

ה נשמע כמו שרין. שרים ביטלס. שרים ביטלס. זה הי נדב דואני:

 שרים, לא שרין. זה היה נשמע שרין. 
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 כן, יגאל.  נאור שירי:

  -תגיד לי יגאל שמעון:

 כן, יגאל.  נאור שירי:

  -ראיתי את כל הלו"ז של כל אלומה שם בזה יגאל שמעון:

 הופעות.  נאור שירי:

קיים הופעות. אין מזרחיים בכלל בכל, כלום? אין, לא  יגאל שמעון:

 אצלכם? 

 ביטלס זה מזרחי.  נדב דואני:

 מחוץ לתחום? לא קיים?  יגאל שמעון:

 ביטלס זה מזרחי.  נדב דואני:

 אני מוחא.  נאור שירי:

 אני מסתכל בכל ההופעות שלכם באלומה.  יגאל שמעון:

 נו.  נאור שירי:

אני לא רואה אפילו זמר אחד לציבור אחר. לא  יגאל שמעון:

  -לציבור

 עינת שרוף היא פולנייה, אני מבין.  חלוואני:מאיר 

 היא שרה, כן, היא שרה בפולנית, דרך אגב.  יגאל שמעון:

 ₪.  110 משה חנוכה:

אני רוצה שאני אגיד לך? בד"כ הזמרים שמאופיינים  נאור שירי:

  -בשירים ים תיכוניים

 כן.  יגאל שמעון:

ממה  8מאוד מאוד יקרים. ואני מדבר איתך פי  נאור שירי:

שבערך אנחנו משלמים. ואם אתה רוצה, אפשר להביא 

לכרטיס. ואז תקום ₪  ₪600,  500אותם. זה יעלה 

  -זעקה

  -לכרטיס₪  600 משה חנוכה:

  -של חסר המושג שיושב פה בשולחן נאור שירי:

לכרטיס ₪  600לכרטיס. הבנאדם, הוצאת ₪  600 משה חנוכה:
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  -פיע פהעכשיו. כאילו הביא את אלטון ג'ון להו

  -בוא אני אעשה איתך יגאל שמעון:

 האמת, הם לא לוקחים רחוק ממנו.  נאור שירי:

  -בוא אני אעשה איתך עסקה, אוקי? הרי, אתה יודע יגאל שמעון:

אתה מוזמן, בוא, אתה רוצה שנייה לדבר ברצינות?  נאור שירי:

  -אתה מוזמן להגיע ולבקש

 )מדברים ביחד( 

תאריכים, כדי שאני אדע, אני אביא  4וגוסט תן לי בא יגאל שמעון:

  -לך זמרים

  -אני מבין שאתה חושב שזה מתנהל כמו שוק נאור שירי:

 גם לציבור השני.  יגאל שמעון:

 אני בטוח שזה מתנהל כמו שוק, לא חושב.  משה חנוכה:

כי היו"ר הקודם, ככה התנהל. אני לא מתנהל ככה.  נאור שירי:

  -יש

 שכונה, תת רמה, רמה של בית שימוש. שוק,  משה חנוכה:

 אתם רוצים לעבור להצעה לסדר הרלוונטית?  אמיר כוכבי:

  -בית שימוש. כל הביטויים הכי קשים אפשר להגיד על משה חנוכה:

 די, די.  אמיר כוכבי:

  -אני אומר לך את האמת משה חנוכה:

אנחנו בטוחים שאתה תמצא ביטויים יותר קשים  נאור שירי:

 ימוש.מבית ש

אני אחפש אז לישיבה הבאה, ואני אביא אותם  משה חנוכה:

 לשולחן. 

 בבקשה, תמשיך.  נאור שירי:

 כדי שתוכל להזדעזע מהשיח.  משה חנוכה:

 אפשר להמשיך?  אמיר כוכבי:

  -תפסתם את נאור, מספיק, עזבו אותו יוסי שאבי:

 מה?  אמיר כוכבי:
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 אי אפשר.  יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 זהו, נגמר.  אל שמעון:יג

 )מדברים ביחד( 

חברים, ברגעים קשים אלה, אני מציע שנצביע  אמיר כוכבי:

קולקטיבית על כל מה שנשאר על סדר היום בעד. 

 האופוזיציה תצביע נגד, ונתקדם. 

 ממש לא.  משה חנוכה:

 למה לא?  אמיר כוכבי:

 תגיד, אתה אמיתי?  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

 לא.  כה:משה חנו

 אנחנו נצביע גם בעד ההצעות שלך, ואתה תתנגד.  אמיר כוכבי:

 שיבשת את המוח שלי לרגע.  משה חנוכה:

נגד, כי הוא יהיה בעד.  נאור שירי:  לא, האמת שהוא יצביע עדיין 

 הוא נגד הבעד, בעד הנגד, כל הזה.  אמיר כוכבי:

 טוב, חברים, יאללה.  יגאל שמעון:

אמת, אני אגיד לך ברמה האישית, אין לי אמיר, ב משה חנוכה:

  -שום דבר נגדך

 לא, אין שום דבר, שום דבר.  אמיר כוכבי:

 עוד פעם ברמה האישית?  מאיר חלוואני:

וגם המכתב שייצא מחר למשרד הפנים, לא ניקח את  משה חנוכה:

 זה אישי. 

 רק חסר שתגיד אתה אוהב אותי.  אמיר כוכבי:

שור לאהבה. אני אומר, גם מחר הפניות לא, לא, לא ק משה חנוכה:

למשרד הפנים, זה לא אישי. זה בשביל לשמור על 

 המנהל התקין. 

 אבל ברבים.  אמיר כוכבי:
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 כן.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 אז מי בעד הארכת הישיבה?  אמיר כוכבי:

 אתה צריך פה אחד.  יגאל שמעון:

 לא.  אמיר כוכבי:

 בטח.  יגאל שמעון:

 מה פתאום?  כבי:אמיר כו

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 מה פה אחד?  נדב דואני:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 מה פתאום?  אמיר כוכבי:

ויניק:  . 3/4 רונן יואל 

 מה, בשעה כזאת?  יגאל שמעון:

 מה, מה אתה מסתכל עליי, מה?  נאור שירי:

 אני אמרתי לכם שהדמוקרטיה בסכנה.  משה חנוכה:

מבין, יש הצבעה או אין? אתם עם הטלפונים, אני לא  נאור שירי:

 . 00:00-כאילו אנחנו לא ב

י  יגאל שמעון: לי בעיה. אנ אם אתם רוצים לשבת פה עוד שעה, אין 

 אשב פה עוד שעה. 

 אין לי שום בעיה, יגאל, מה שאתה רוצה.  נאור שירי:

תתאמו את זה לשבוע הבא. תביאו את שתי הישיבות,  יגאל שמעון:

 וזהו.

 אתה חלק מהקואליציה. מה שתגיד, אני איתך.  ר שירי:נאו

 בבקשה, תתאמו.  יגאל שמעון:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל שמעון:

 הארכה.  רן יקיר:
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 מה הארכה?  יגאל שמעון:

 אמרת שאתה רוצה להאריך.  נאור שירי:

 אמרת שאתה מוכן עוד שעה.  מאיר חלוואני:

י  נאור שירי: לא מבין, נשבע לך, אני לא מבין מה אתה רוצה? אנ

 אותך. 

 משה?  יגאל שמעון:

אני בעד להאריך. מי שיגיע עד הסוף, ירצה לבכות  משה חנוכה:

 מרוב תוחלת. אתה רואה, אני מגלה רגישות, אמיר. 

 יפה. קדימה, הוד.  אמיר כוכבי:

 ההארכה אושרה פה אחד, אוקי? יאללה.  יגאל שמעון:

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

 עות ש 4 -הארכת זמן ישיבת המועצה מעבר ל

 הצבעה:
איר מרן יקיר, נאור שירי, כנרת אלישע כהן,  ,אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי- (10פה אחד )בעד 

  ,חלוואני
 .ומשה חנוכה , נדב דואנייוסי שאבישמעון, יגאל 

 

 :43/22החלטה מס' 

 .עות דיוןש 4 -זמן ישיבת המועצה מעבר לכת האר מועצת העירייה מאשרת את

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

 אני לא הצבעתי, סליחה. צריך פה אחד.  כנרת א. כהן:

. אני הסתמכתי על היועץ 3/4הוא אומר שצריך  יגאל שמעון:

  -המשפטי. הוא אמר

 אגב, הוא מדבר עם משרד הפנים.  נדב דואני:

 יש לו חבר טלפוני, שנייה. ה:משה חנוכ

אני אומר לכם, פה אחד. פה אחד. חייב להיות פה  יגאל שמעון:

 אחד. 

 סוגיה משפטית מורכבת.  משה חנוכה:

בלילה, חייב להיות פה אחד. אני אומר  00:00אחרי  יגאל שמעון:

  -לכם את זה. לא יכול להיות

 ? 00:00אה, ספציפית  אמיר כוכבי:
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 , מה זה חצות, נגמר, זהו. ברור יגאל שמעון:

 איפה זה כתוב?  משה חנוכה:

 זה לא קשור.  נדב דואני:

ויניק: יודע מאיפה אתה מביא את זה.  רונן יואל   זה לא כותב. אני לא 

  -מה זה, אין דבר כזה. אתה לא יכול יגאל שמעון:

 זה הנוהג.  משה חנוכה:

  -תקשיב, אתה לא יכול יגאל שמעון:

ויניק  יש נוהג ויש תקנות.  :רונן יואל 

  -דקות הפסקה, שיגאל יקרא את התקנון 5 אמיר כוכבי:

 לא צריך הפסקה.  משה חנוכה:

 הפסקה, הפסקה.  יגאל שמעון:

אני מבקש להפסיק עם המנהג הזה. אתה לא יושב  נאור שירי:

ומתעלק על הקופה הציבורית. לא יזמינו לך פה 

 פיצות, אדוני היקר. 

 נדוויצ'ים.יש ס אמיר כוכבי:

בלילה, שזה לא בריא למערכת  00:00ובטח לא אחרי  רן יקיר:

 העיכול. 

 זה לא בריא.  אמיר כוכבי:

 זה לא בריא.  3:002-לא בריא. ממש לא. גם ב רן יקיר:

 3-תשמע, נאור, מה שאתה עשית לקופה הציבורית ב משה חנוכה:

 השנים האחרונות, זה צריך ועדת חקירה. 

 תקים. אז  אמיר כוכבי:

 מחר, בפנייה שלך, אל תשכח לציין את זה.  נאור שירי:

אני אציין את זה. אתה רוצה שנשלח לך העתק, אגב?  משה חנוכה:

 ? שתוכל לקרוא, ללמוד את החומר

 בטח.  נאור שירי:

 ממשיכים עם הזה? עם ההצבעות? על התב"רים?  רן יקיר:

 אני מציע כמו בכנסת, ברצף.  נדב דואני:
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  -הצעת ההחלטה ני:הוד גול

 אז רגע, אז מה החלטנו? ממשיכים עוד שעה?  משה חנוכה:

 יגאל קורא את התקנון.  אמיר כוכבי:

 עד שיגאל יסיים, נמשיך.  אמיר כוכבי:

לא, אני לא רוצה אבל שתעלו להצבעות דברים,  משה חנוכה:

 ואנחנו לא יודעים שהישיבה החוקית או לא. 

 ותה. מקסימום נבטל א נדב דואני:

 הישיבה כרגע חוקית.  אמיר כוכבי:

 אתה נהיית היועץ המשפטי?  משה חנוכה:

 הפסקות.  3 אמיר כוכבי:

 , נו, רשום לך. 3/4 נאור שירי:

 רגע.  יגאל שמעון:

נו.  אמיר כוכבי:  די, 

אל תגזים, אתה לא יכול כל הזמן, זה פוסים של  משה חנוכה:

  -משחק

 ת אומרת? בוודאי שכן, מה זא אמיר כוכבי:

 . 3/4רשום  נאור שירי:

 שעות ואין ישיבה.  4אחרת הייתי לוקח הפסקה של  אמיר כוכבי:

 טוב.  משה חנוכה:

הצעת ההחלטה. מועצת העיר מאשרת את הבקשה  הוד גולני:

, בי"ס 1485להגדלה בעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 

. הגדלה משלב תכנון לשלב בינוי, 1302היסודי מתחם 

יר, . מי בעד? אמ₪ 55,000,000-ל₪  5,000,000-מ

  -נאור, מאיר, רן

 פה אחד.  משה חנוכה:

 יעל, יוסי.  הוד גולני:

 פה אחד.  משה חנוכה:

 נאור, כנרת. פה אחד? פה אחד. עוברים לסעיף הבא.  הוד גולני:
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=========================================== 

  1302ביה"ס יסודי מתחם  – 1485מס'  בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר
 שלב תכנון (₪ )  5,000,000ע"ס 

 ₪  55,000,000ל ₪  5,000,000הגדלה משלב תכנון לשלב בינוי מ 
 ₪  27,000,000קרן פיתוח ₪  23,000,000מקורות מימון הגדלה : משרד החינוך 

 מקורות מימון לאחר עדכון:
 .₪ 28,000,000 –קרן פיתוח 

 ₪  23,000,000 –משרד החינוך 
 ₪  4,000,000 –הלוואה 



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 189 
 

 

 
 הצבעה:

 רן יקיר, נאור שירי, כנרת אלישע כהן,  ,אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי- (10פה אחד )בעד 
 .ומשה חנוכה , נדב דואנייוסי שאבישמעון, יגאל  ,מאיר חלוואני

 
 :44/22  החלטה מס'

ביה"ס  – 1485מימון תב"ר מס' בקשה להגדלה ועדכון מקורות המועצת העיר מאשרת את 

 .₪ 55,000,000-ל )שלב תכנון( ₪ 5,000,000 -מ  1302יסודי מתחם 

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

 לא, רק התחלנו.  רן יקיר:

שיפוץ ותוספת  – 1490בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .ט

 "ח. ש 10,000,000כיתות ביה"ס לפיד ע"ס 

 

סעיף ז'. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר  הוד גולני:

שיפוץ ותוספת כיתות בי"ס לפיד, על סך  – 1490מס' 

-ל ₪ 10,000,000-ש"ח. הגדלה מ 10,000,000

מקורות מימון לאחר עדכון: קרן ₪.  18,000,000

 ₪.  4,000,000הלוואה, ₪.  14,000,000פיתוח, 

ל משה חנוכה: הבין לגבי השיפוץ של לפיד. אני זוכר, אני אני רוצה 

 מספיק מבוגר כדי לזכור שבקיץ שעבר שיפצנו שם. 

.  נדב דואני:  זה חלק ב', חלק ב'

  -עכשיו אתם עוד פעם משה חנוכה:

.  נדב דואני:  חלק ב'

 פעימות, פעימות.  מאיר חלוואני:

 חלק ב'. חלק נוסף.  נדב דואני:

ספר פעם הראשונה לקחנו בית שנה שעברה, זאת ה אמיר כוכבי:

ופירקנו אותו, והרכבנו מחדש. לפיד, בגלל שזה היה 

זה, מראש עשינו את זה בשני שלבים, כדי לא לפגוע 

בפעילות בית הספר. גם יש קושי בפרק הזמן הזה 

נגיד השנה ברעות,  בחלקה לעשות את זה. מה שעשינו 

זה שמבנה אחד הצלחנו לעשות במהלך חופשת הפסח, 

נה השני, המרכזי, קורה עכשיו. שילה, שהוא והמב
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 יותר קטן פיזית, קורה כולו במהלך אחד. 

השאלה אם העובדה שאתה עכשיו נכנס לשיפוץ עומק  משה חנוכה:

נוסף, לא ישבש את השיפוץ שעשית אז? כי אתה נכנס 

  -שוב

 לא, זה מבנה שונה.  אמיר כוכבי:

 זה מבנים אחרים.  רן היילפרן:

 לא נגעתם באזור שאתם נוגעים בו עכשיו?  משה חנוכה:

לא. אנחנו גם מוסיפים כיתות בשלב הזה, מוסיפים  רן היילפרן:

  -כיתות 4עוד 

  -יש שם תוספת בינוי, ויש אמיר כוכבי:

 ויש כבר היתר לבינוי הזה?  משה חנוכה:

 עם דו"ח פיקוח.  אמיר כוכבי:

כלכלית גם, ושאלה נוספת, מבחינת ביצוע, החברה ה משה חנוכה:

  -או שזה העירייה

 לא, לא, העירייה, אגף בינוי בעירייה.  רן היילפרן:

 הבנתי.  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

 והפרויקט כבר התחיל? כבר התחלתם לבנות שם?  משה חנוכה:

 עכשיו.  רן היילפרן:

אז אתם מאשרים עכשיו את התב"ר הזה, אחרי  משה חנוכה:

 שהתחלתם לבנות? 

 לא, היה פה תב"ר, אתה מגדיל אותו.  חלוואני: מאיר

 הבנתי, אוקי.  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

טוב, הצעת החלטה. מועצת העיר מאשרת את הבקשה  הוד גולני:

, שיפוץ 1490להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 

-ל ₪ 10,000,000-ותוספת כיתות בי"ס לפיד מ

 מי בעד? ₪.  18,000,000

 כמה יהיה הפרויקט בסה"כ, בסוף?  נוכה:משה ח
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  -אמיר הוד גולני:

 כמה מה?  אמיר כוכבי:

 כמה יהיה הפרויקט בסוף?  משה חנוכה:

  -יגאל, רן הוד גולני:

 פה אחד, פה אחד.  משה חנוכה:

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

יפוץ ותוספת כיתות ביה"ס ש – 1490בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 

 ₪  10,000,000לפיד  ע"ס 

 ₪  18,000,000ל ₪  10,000,000הגדלה 

 מקורות מימון לאחר עדכון:

 .₪ 14,000,000 –קרן פיתוח 

 ₪  4,000,000 –הלוואה 

 הצבעה:

 רן יקיר, ירי, שנאור כנרת אלישע כהן,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 10בעד פה אחד )
 .ומשה חנוכה , נדב דואנייוסי שאבישמעון, יגאל , נימאיר חלווא

 
 :45/22 החלטה מס'

שיפוץ  – 1490להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  בקשהמועצת העיר מאשרת את ה

 .₪ 18,000,000 -ל₪  10,000,000-מותוספת כיתות ביה"ס לפיד 

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

בל מה הקראת? הקראת את הדבר הנכון? אתה בטוח א נדב דואני:

 שהקראת את הדבר הנכון? 

 כן, כן.  הוד גולני:

 לאיזה סכום אמרת?  נדב דואני:

-פה נדב, הגדלה מ₪.  18,000,000-ל₪  0,000,0001-מ הוד גולני:

 ש"ח.  18,000,000-ש"ח ל 10,000,000

  -אבל רשום למטה, תשים לב, תרד למטה נדב דואני:

  -לא, זה סעיף ר כוכבי:אמי

  -לא, תרד רגע למטה נדב דואני:

  -כן, כן, פה כתוב לך הוד גולני:

יש פה טעות, הצעת החלטה, אתה רואה? בסדר, אבל  נדב דואני:

 זו טעות מה שרשום פה. 
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 נכון, נכון.  רן היילפרן:

 בסדר.  נדב דואני:

שיפוץ עומק ביה"ס  – 1520בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .י

 ש"ח.  5,000,000רעות ע"ס 

 

טוב, אז אושר. אנחנו עוברים לסעיף ח'. בקשה  הוד גולני:

 – 1520להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 

הגדלה ₪.  5,000,000שיפוץ עומק בי"ס רעות על סך 

מקורות מימון, ₪.  7,000,000-ל₪  5,000,000-מ

מועצת העיר ₪.  7,000,000לאחר עדכון: קרן פיתוח, 

מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון 

-, שיפוץ עומק בי"ס רעות. הגדלה מ1520תב"ר מס' 

 ₪.  7,000,000-ל₪  5,000,000

 זו שוב טעות בטקסט.  נדב דואני:

משה, ההזמנה היא לאותו יום. אתה יכול להאריך את  יגאל שמעון:

 , אוקי? 2/3זה בהסכמת רוב של 

 אוקי.  חנוכה:משה 

 , חצות, שזה יום חדש. 00:00אלא מה, ברגע שזה  יגאל שמעון:

יגאל.  נאור שירי:  לא רשום את זה, 

 כתוב, אל תתווכח.  יגאל שמעון:

 לא.  נאור שירי:

  -יום חדש, יום חדש, אתה כבר לא יכול יגאל שמעון:

 זה לא הדיון שאנחנו מנהלים כרגע.  נדב דואני:

 ה סעיף זה כתוב? באיז משה חנוכה:

  -חברים אמיר כוכבי:

  -בסעיף של יגאל שמעון:

 כן, זה כתוב?  משה חנוכה:

  -כן, כתוב יגאל שמעון:

  -הוא הקריא. אז תגידו מדעת, חבר'ה נדב דואני:
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  -שעות מותר לך להאריך, אבל פה מדובר על 4אחרי  יגאל שמעון:

 בוא נסיים את ההצבעה הזאת, יגאל.  אמיר כוכבי:

  -בלילה 00:00אין,  יגאל שמעון:

 תצביעו.  נדב דואני:

 מי בעד?  הוד גולני:

 מי בעד? מי בעד?  נדב דואני:

 איזה, רגע, על מה אנחנו מצביעים עכשיו?  משה חנוכה:

 בי"ס רעות.  מאיר חלוואני:

רעות, לא שאלתי. יש לי שאלה. ברעות, מה זה שם  משה חנוכה:

 מילים עליו? הפרויקט? אם אפשר טיפה כמה 

 מה?  אמיר כוכבי:

 כמה מילים על השיפוץ ברעות.  משה חנוכה:

 כמה מילים אתה רוצה? שיפוץ עומק.  נדב דואני:

  -שנייה. שיפוץ עומק בתוך ובחוץ מבנה בית הספר אמיר כוכבי:

 אני לא מצליח לשמוע. יגאל, אתה מפריע.  משה חנוכה:

ל אמיר כוכבי: ימוד חדשים בתוך כולל הרחבת, יצירת מרחבי 

 המבנה המרכזי. 

נוספות ודברים כאלה?  משה חנוכה:  וזה בלי בינוי כיתות 

 בלי בינוי כיתות נוספות.  אמיר כוכבי:

יהיה שלב ב' לפרויקט הזה, של בינוי בשנה הבאה, או  משה חנוכה:

  -שזה

לא, אמרתי, עשינו בפסח את החטיבה הצעירה,  אמיר כוכבי:

 על המבנה המרכזי. ועכשיו אנחנו כאילו 

פיון, של ר באבשיפוץ כזה, מה המעורבות של בית הספ משה חנוכה:

 המנהלת, של הנהגת ההורים? 

קיימת. חלק מהתהליך. מנהלת אגף חינוך מובילה את  אמיר כוכבי:

זה ביחד עם המנהל, במקרה הזה. משתפים גם את 

 הנהגות ההורים, הוא חלק מהעניין. 
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 ה? נעלה להצבע הוד גולני:

 מה?  אמיר כוכבי:

נעלה להצבעה? טוב, אז הצעת ההחלטה: מועצת העיר  הוד גולני:

מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון, 

-, שיפוץ עומק בי"ס רעות. הגדלה מ1520תב"ר מס' 

 מי בעד? ₪.  7,000,000-ל₪  5,000,000

 פה אחד.  משה חנוכה:

 פה אחד, אושר.  הוד גולני:

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

שיפוץ עומק ביה"ס רעות ע"ס  – 1520בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 
5,000,000 ₪  

 ₪  7,000,000ל ₪  5,000,000הגדלה 
 מקורות מימון לאחר עדכון:

 .₪ 7,000,000 –קרן פיתוח 
 הצבעה:

 רן יקיר, ירי, שנאור כנרת אלישע כהן,  לי,אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזי-( 10בעד פה אחד )
 .ומשה חנוכה , נדב דואנייוסי שאבישמעון, יגאל , מאיר חלוואני

 

 
 :46/22  החלטה מס'

שיפוץ  – 1520להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  בקשהמועצת העיר מאשרת את ה

 .₪ 7,000,000 -ל₪  5,000,000-מעומק ביה"ס רעות 

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

שיפוץ עומק ביה"ס  – 1521בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  .יא

 ש"ח.  5,000,000שילה ע"ס 

 

סעיף ט'. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון, תב"ר  הוד גולני:

  -, שיפוץ עומק בי"ס שילה, על סך1521מס' 

 יגאל זה, אבל אנחנו ממשיכים? אני רוצה רגע, בסדר,  אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

 אין עם זה? אוקי.  אמיר כוכבי:

אז בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון, תב"ר מס'  הוד גולני:

₪.  5,000,000, שיפוץ עומק בי"ס שילה על סך 1521

מקורות ₪.  10,000,000-ל₪  5,000,000-הגדלה מ
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הצעת ₪.  10,000,000מימון לאחר עדכון: קרן פיתוח, 

ההחלטה: מועצת העיר מאשרת את הבקשה להגדלה 

-. הגדלה מ1521ועדכון מקורות מימון, תב"ר מס' 

 מי בעד? פה אחד? ₪.  10,000,000-ל₪  5,000,000

 כן.  משה חנוכה:

 פה אחד, אושר.  הוד גולני:

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

שיפוץ עומק ביה"ס שילה  – 1521תב"ר מס' מימון בקשה להגדלה ועדכון מקורות 
 ₪  5,000,000ע"ס 

 ₪  10,000,000ל ₪  5,000,000הגדלה 
 מקורות מימון לאחר עדכון:

 .₪ 10,000,000 –קרן פיתוח 
 הצבעה:

מאיר רן יקיר, ירי, שנאור , כנרת אלישע כהן אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 10בעד פה אחד )

 עון, יוסי שאבי, נדב דואני ומשה חנוכה.יגאל שמ, חלוואני

 
 :47/22 החלטה מס'

שיפוץ  – 1521להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  בקשהמועצת העיר מאשרת את ה

 .₪ 10,000,000 -ל₪  5,000,000 -מעומק ביה"ס שילה 

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

מעון יום שיקומי  – 1523ימון תב"ר מס' בקשה להגדלה ועדכון מקורות מ .בי

 ש"ח.  3,000,000הגפן, ע"ס 

 

י'. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון, תב"ר  הוד גולני: סעיף 

 3,000,000, מעון יום שיקומי הגפן, על סך 1523מס' 

₪-  

₪  2,000,000-. הגדלה מסופרזו טעות ₪,  2,000,000 דוברת:

 ₪.  3,000,000-ל

₪.  3,000,000-ל₪  2,000,000-כון, סליחה. הגדלה מנ הוד גולני:

מקורות מימון לאחר עדכון: קרן פיתוח על סך 

הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת ₪.  3,000,000

את הבקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון, תב"ר מס' 

  -, מעון יום שיקומי הגפן1523

 מה זה מעון שיקומי הגפן? מי מפעיל אותו?  משה חנוכה:
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מכרז של חבר'ה של משרד הרווחה. בוצע מכרז של  רן היילפרן:

  -משרד הרווחה. נבחרה חברה

על אמיר כוכבי:   -זה מעון יום לילדים 

 זה ליד צורים שם?  נדב דואני:

 זה מעון יום למה?  משה חנוכה:

 אחרי צורים.  מאיר חלוואני:

  -מעון שיקום יום יעל עבוד ברזילי:

  -על הרצף האוטיסטילילדים  אמיר כוכבי:

 הוא חדש? זה בניית מבנה?  משה חנוכה:

 לא, מה?  אמיר כוכבי:

 לא, היה מבנה ישן שם.  מאיר חלוואני:

  -זה שיפוץ של מבנה קיים משה חנוכה:

זה שיפוץ של המבנה הקיים, בהתאמה לצרכים של  אמיר כוכבי:

מעון יום מהסוג הזה. יש לזה קריטריונים של משרד 

 הרווחה. 

 מה שהיה פעם מעון מרגלית, כאילו?  משה חנוכה:

 בדיוק.  מאיר חלוואני:

 אוקי. ואתם יודעים מי החברה? אוקי.  משה חנוכה:

 צ'יימפס.  אמיר כוכבי:

 ומתי הפרויקט הזה יסתיים?  משה חנוכה:

 הוא מחכה להם כרגע.  אמיר כוכבי:

  -להם משה חנוכה:

קני המשחק, ואז יש הם צריכים להציב שם את מת רן היילפרן:

  -שם עוד השלמות, אחרי שהם

ואיך יודעים את החלוקה בין העירייה לעמותה  משה חנוכה:

 באחריות על המבנה? 

העמותה מפעילה. אנחנו נותנים את המבנה, העמותה  רן היילפרן:

 מפעילה את זה בשוטף. 
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ואנחנו, יש לנו גם סנקציה אם לא יעמדו. זאת  משה חנוכה:

 הם צריכים להפעיל את המקום?  אומרת, מתי

 באופן עקרוני, מתחילים בספטמבר.  רן היילפרן:

 אוקי.  משה חנוכה:

התקצוב הוא דרך סלים שמגיעים לאגף הרווחה,  רן היילפרן:

 אצלנו בעירייה. 

 אוקי.  משה חנוכה:

טוב, אז אני חוזר על הצעת ההחלטה. מועצת העיר  הוד גולני:

עדכון מקורות מימון מאשרת את הבקשה להגדלה ו

-, מעון יום שיקומי הגפן. הגדלה מ1523תב"ר מס' 

 מי בעד? ₪.  3,000,000-ל₪  2,000,000

 פה אחד.  משה חנוכה:

 פה אחד, תודה רבה, אושר.  הוד גולני:

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

הגפן ע"ס  -ם שיקומי מעון יו- 1523תב"ר מס'  בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון
3,000,000 ₪  

 ₪  3,000,000ל ₪  2,000,000הגדלה 
 מקורות מימון לאחר עדכון:

 .₪ 3,000,000 –קרן פיתוח 
 הצבעה:

 רן יקיר, ירי, שנאור כנרת אלישע כהן,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 10בעד פה אחד )
 .ה חנוכהומש , נדב דואנייוסי שאבישמעון, יגאל , מאיר חלוואני

 
 :48/22 החלטה מס'

מעון יום - 1523להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס'  בקשהמועצת העיר מאשרת את ה

 .₪ 3,000,000 -ל₪  2,000,000-מ הגפן  -שיקומי 

============================================= 
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 2,000,000מרכז ספורט עירוני ע"ס  – 1531בקשה לתב"ר חדש, תב"ר מס'  .גי

 ש"ח )שלב תכנון(.

 

עוברים לסעיף יא'. בקשה לתב"ר חדש, תב"ר מסד  הוד גולני:

שלב ₪,  2,000,000, מרכז ספורט עירוני על סך 1531

תכנון. מקורות מימון: קרן פיתוח. הצעת ההחלטה: 

מועצת העיר מאשרת את הבקשה לפתיחת תב"ר חדש, 

  -1531תב"ר מס' 

ננים את זה? מה זה הפרויקט הזה? רגע, איפה מתכ משה חנוכה:

 פרויקט חדש? בוא נשמע עליו טיפה. 

 איזה?  אמיר כוכבי:

 ₪.  2,000,000תכנון של מרכז ספורט עירוני,  משה חנוכה:

.  יעל עבוד ברזילי:  שלב תכנון, יא'

כי אני יודע שהיה את התכנון של הווינר, דיברו על  משה חנוכה:

כסף לתכנון. אח"כ,  בזמנו. הוציאו עליו הרבה 1200

 בא ראש עיר חדש, עצר את הפרויקט. 

מדובר בשדרוג גלי רון. אנחנו, חידוש ושדרוג תוספת  רן היילפרן:

  -בריכה. אנחנו

 ₪?  2,000,000אז רק התכנון זה  משה חנוכה:

-כן, כן. זה פרויקט שהוא בסה"כ מדובר על כ רן היילפרן:

לבים. השלב אנחנו נבצע אותו בשני ש₪.  20,000,000

 ₪.  12,000,000-הראשון מדובר על כ

 כן, דיברנו על זה גם בישיבות הקודמות.  נאור שירי:

 הגדלת הבריכה.  נדב דואני:

וזה מה שהמנויים שם חוששים מהזכיין, כן יעצור,  משה חנוכה:

  -לא יעצור, איפה מפיגים את ה

 זה הבינוי, זה לא קשור לזכיין.  רן היילפרן:

לא, אבל זה קשור, כי אם אתה בונה, אז אתה סוגר  :משה חנוכה

  -את המקום
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 זה במקביל.  נדב דואני:

זאת אומרת, אתם מאשרים את התב"ר הזה, ואתם  משה חנוכה:

מתחייבים שהבריכה נשארת פתוחה לאורך כל 

 התקופה. 

 זה הרעיון. אנחנו שוב בשלבי תכנון.  רן היילפרן:

 מה אתה אומר?  משה חנוכה:

 בסדר, כבר דיברנו על זה.  כוכבי: אמיר

וזה יבוצע דרך החברה הכלכלית או  משה חנוכה: זה הרעיון? אוקי. 

 ע"י העירייה? 

אנחנו כרגע בשלבי תכנון, עוד לא החלטנו אם יבוצע  רן היילפרן:

 על ידם או ע"י העירייה. 

תמיד התכנון הוא ע"י העירייה, או לפעמים גם  משה חנוכה:

 רה הכלכלית? התכנון ע"י החב

 לפעמים גם ע"י החברה הכלכלית.  רן היילפרן:

יודע, כי זה דווקא מופעל על ידם משה חנוכה:   -אז זה אתה לא 

 כרגע, התכנון הוא ע"י החברה הכלכלית.  רן היילפרן:

אנחנו בכל מקרה כרגע מחכים ל'קול קורא' לבריכות,  אמיר כוכבי:

 מתחילים. שאמור לצאת בחודש הקרוב, לפני שאנחנו 

 של מי? מפעל הפיס?  משה חנוכה:

 משרד הספורט.  אמיר כוכבי:

 אוקי.  משה חנוכה:

טוב, אז הצעת ההחלטה. מועצת העיר מאשרת את  הוד גולני:

, מרכז 1531הבקשה לפתיחת תב"ר חדש, תב"ר מס' 

שלב תכנון. מי ₪,  2,000,000ספורט עירוני על סך 

 בעד? פה אחד? 

 כן.  משה חנוכה:

 תודה רבה.  וד גולני:ה
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============================================= 

שלב ₪ )  2,000,000מרכז ספורט עירוני ע"ס  – 1531תבר מס'  -בקשה לתבר חדש
 תכנון (

 מקורות מימון : קרן פיתוח
 הצבעה:

 יר, רן יקנאור שירי, כנרת אלישע כהן,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 9)בעד פה אחד 

 .ומשה חנוכה , נדב דואנייוסי שאבי, מאיר חלוואני
 

 :49/22  החלטה מס'
וני רכז ספורט עירמ – 1531תבר מס'  -תבר חדשפתיחת ל בקשהמועצת העיר מאשרת את ה

 .()שלב תכנון₪  2,000,000ע"ס 

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

שדרוג מתחם חינוך דמוקרטי ע"ס  – 1532בקשה לתב"ר חדש, תב"ר מס'  .יד

 ש"ח.  7,000,000

 

. בקשה לתב"ר חדש, תב"ר מס'  הוד גולני: עוברים לסעיף יב'

 7,000,000, שדרוג מתחם חינוך דמוקרטי על סך 1532

מקורות מימון: קרן פיתוח. הצעת ההחלטה: ₪. 

מועצת העיר מאשרת את הבקשה לפתיחת תב"ר חדש, 

ם חינוך דמוקרטי על סך , שדרוג מתח1532תב"ר מס' 

 ש"ח.  7,000,000

 מה זה שדרוג מתחם חינוך דמוקרטי?  משה חנוכה:

 בנייה של כיתות תיכון.  אמיר כוכבי:

 איפה, בבית הנערה?  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

ואיך זה מסתדר עם כל התהליכים שמתרחשים היום  משה חנוכה:

מציב  בעיריית תל אביב, שהם בעלי השטח, זה ממש

  -את זה

 ניצחנו.  אמיר כוכבי:

לנו טיפה סיפור.  משה חנוכה:  מה זאת אומרת? תן 

 תם הטקס.  אמיר כוכבי:

 מה זאת אומרת?  משה חנוכה:

 תזמין אותי לפודקאסט שלך, אני אסביר.  אמיר כוכבי:
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 לא, הפרק כבר סגור, הפרק הזה.  משה חנוכה:

נ אמיר כוכבי:  יוז. חבל, חבל שאתה תדלבר אולד 

 לא, אבל באמת, מה הסיפור שם?  משה חנוכה:

הסיפור הוא שהתכנית מאפשרת, שמה שעשינו בעצם  אמיר כוכבי:

זה להתלבש על שטחים שגם התכנית החדשה, גם לפני 

וגם אחרי השינויים שביקשנו, היו למעשה שטחים 

חומים. ברגע שתל אביב מכרה את השטחים שלה 

ו וגם ההבנות, גם לחברה פרטית, גם הפרשנות שלנ

מול המחוז, היו שאנחנו יכולים להתחיל לבצע בשטח 

  -הזה

לא, אבל השאלה אם לא כדאי לראות קודם כל, כי זה  משה חנוכה:

מתחם גדול, שהולך לעבור שינוי משמעותי. אז אתה 

כבר ששם זה יהיה בית הספר הדמוקרטי, בלב 

השכונה הזאת, או שאתה יכול לעשות לימודים 

  -ללא יודע מה אחרים,

זה שטח בצד. זה שטח שצמוד להכשרות, זה השטח  אמיר כוכבי:

החום הגדול היחיד בתוך המתחם. כאילו, המשמעותי. 

 זה היה הייעוד שלו מלכתחילה. 

 ושם יהיה תיכון?  משה חנוכה:

  -הייעוד שלו מלכתחילה היה בית ספר אמיר כוכבי:

שלכם, ללכת לתיכון  לא, אני אומר, אבל זו ההחלטה משה חנוכה:

  -שם, תיכון דמוקרטי

 בסופו של דבר, כנראה הכל יהיה שם.  אמיר כוכבי:

 מה זה הכל?  משה חנוכה:

  -כשאפשר יהיה לבנות אמיר כוכבי:

קמפוס דמוקרטי? אוקי. כי אני שואל, למה לקבוע  משה חנוכה:

עכשיו, כשאתה יודע שזה במסגרת תכנית גדולה הרבה 

 יהיה שם. היכל תרבות, אני יודע. יותר, לקבוע מה 

 אני לא יכול להיות שם היכל תרבות.  אמיר כוכבי:

 למה? שטח חום.  משה חנוכה:
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  -בגלל הצרכים הדמוגרפיים של העיר, אנחנו נצטרך אמיר כוכבי:

 אתה יודע כמה מבני חינוך צריך, מה זאת אומרת?  נאור שירי:

 ספר יסודיים. אנחנו נצטרך לפחות שני בתי  אמיר כוכבי:

 באזור המערבי.  נאור שירי:

בוודאי חטיבה, ובוודאי תיכון. ולכן, השיקולים על  אמיר כוכבי:

השטחים הגדולים, המשמעותיים, הרי אתה לא יכול 

על כל שטח חום בית ספר, צריך דונמים, ולכן 

השטחים החומים המשמעותיים, בכל תכנית בית 

, הם מראש הנערה אגב, לא רק בתוך הפארק עצמו

 הולכים לזה. 

לא, השאלה מי מבטיח שהתכנית שעכשיו אתה מקדם  משה חנוכה:

באזור הזה, שוב, לבנות בית ספר, אפשר בצורה אחת, 

בצורה, אתה יודע, זאת אומרת, זה משפיע על התכנון 

 של המבנה. 

אין לזה שום משמעות לתכנית שאנחנו קידמנו מול  אמיר כוכבי:

 המחוז. 

מה זאת אומרת? ברגע שאתה בא לאשר בית ספר  משה חנוכה:

  -עכשיו

וגם  אמיר כוכבי: השטח הוא אותו שטח. גם בתכנית המקורית 

 בתכנית הזאת. 

  -₪ 7,000,000-וה משה חנוכה:

לא, זה מצחיק, על התיפוף הזה, לפני שעה דפקו עם  נאור שירי:

מצ'טות על הזה. עכשיו על התיפוף הזה, אתה כאילו, 

 דר. סבבה, בס

 -הרגישות עם הלילה רן יקיר:

 כן. עוד משהו?  אמיר כוכבי:

 לא.  משה חנוכה:

טוב, אז מועצת העיר מאשרת את הבקשה לפתיחת  הוד גולני:

, שדרוג מתחם חינוך 1532תב"ר חדש, תב"ר מס' 

 מי בעד? פה אחד? ₪.  7,000,000דמוקרטי על סך 
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 כן.  משה חנוכה:

 רה.תודה. ההצבעה אוש הוד גולני:

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

  ₪ 7,000,000שדרוג מתחם חינוך דמוקרטי ע"ס  – 1532תבר מס'  -בקשה לתבר חדש
 מקורות מימון : קרן פיתוח

 הצבעה:
 רן יקיר, נאור שירי, אלישע כהן, כנרת  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 9)בעד פה אחד 

 אבי, נדב דואני ומשה חנוכה.יוסי ש, מאיר חלוואני

 
 

 :50/22 החלטה מס'
שדרוג מתחם חינוך  – 1532תבר מס'   -חדש תברפתיחת ל בקשהמועצת העיר מאשרת את ה

 .₪ 7,000,000דמוקרטי ע"ס 

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

 . 2021סגירת תב"רים  .טו

 

הצעת ההחלטה:  .2021סעיף יג'. סגירת תב"רים  הוד גולני:

מועצת העיר מאשרת את סגירת התב"רים לשנת 

 . מי בעד? פה אחד? 11, עפ"י נספח 2021

? אני לא יכול להצביע, אני נמנע. או 11מה זה נספח  משה חנוכה:

שתציגו לי את התב"רים שאנחנו מבקשים לסגור. יש 

 לכם את התב"רים האלה? 

 אמרת שאתה נמנע.  נאור שירי:

 י, נאור, אני כבר, נאור, התעייפתי. ד משה חנוכה:

 אמרת שאתה נמנע. יש לו את הנספח.  נאור שירי:

 בוא נראה.  משה חנוכה:

 אתה רוצה להקריא אותם לפרוטוקול?  אמיר כוכבי:

 אני?  משה חנוכה:

 לא, בני.  אמיר כוכבי:

ציר  מובל ניקוז, 1048התב"רים שנסגרים זה תב"ר  בני זיני:

-, פיתוח בית עלמין מזרחי1161הנשיאים. תב"ר 

, תכנון שביל אופניים 1175מסורתי נווה הדר. תב"ר 
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. תב"ר 485, מתחם 1209וחיבור לתחנת הרכבת. תב"ר 

, מערכת גילוי 1298, שלב ב'. תב"ר 19, מתחם 1250

, קריית ספורט 1339אש וציוד כיבוי אש. תב"ר 

, שדרוג והקמת מוסדות ציבור. 1534עתידים. תב"ר 

, 1362, העתקת מכון שטיפה לחנייה. תב"ר 1359 תב"ר

, כבישים 1373שלב א'. תב"ר  1201פיתוח מתחם 

, שיפוץ עומק גני 1392. תב"ר 2016, 2015ומדרכות 

, סלילת רחב האשל. 1418. תב"ר 2020, 2016ילדים 

, 1462, שדרוג רחוב דרך הים. תב"ר 1419תב"ר 

רחבת בי"ס , ה1464תוספת בינוי תיכון הדרים. ותב"ר 

 מגד. 

יוכי, אני רואה שזה תב"רים מאוד ישנים חלקם.  משה חנוכה:

השאלה, מה התהליך שמגיע עד שזה מגיע לסגירה פה 

 במועצה? 

שאנחנו מיישמים את כל המסגרות של החוזים. הרבה  יוכי נחמן:

פעמים זה לוקח כמה שנים עד שהשריונים של החוזים 

  -ו את המסגרתמגיעים לביצוע. ורק לאחר שמיצינ

ועד שמשרד החינוך, חוץ מלעכב, להתמודד בחוסר  אמיר כוכבי:

הצלחה עם החוסר המסיבי של הכיתות, הוא גם מפרק 

. גם  הרשאות כמו סלמי. שלב א', שלב ב', שלב ג'

ההתחשבנות בסוף אורכת זמן. זאת אומרת, אתה 

יכול לסגור תב"ר למשל בחינוך, רק אחרי שמשרד 

  -החינוך כאילו

,  בני זיני: נסגר הפרויקט והושלם כל ההיבטים הפיננסיים שלו

 הכספיים. 

 אוקי, בסדר גמור.  משה חנוכה:

 סוגרים?  רן יקיר:

 טוב, הצעת החלטה?  הוד גולני:

 כן.  אמיר כוכבי:

מועצת העיר מאשרת את סגירת התב"רים לשנת  הוד גולני:

 . מי בעד? פה אחד? 11, עפ"י נספח 2021

 כן.  :משה חנוכה
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============================================= 

 2021סגירת תברים 
 הצבעה:

 רן יקיר, נאור שירי, כנרת אלישע כהן,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 8)בעד פה אחד 
 .ומשה חנוכה נדב דואני, מאיר חלוואני

 
 :51/22  החלטה מס'

 .11על פי נספח  2021מועצת העיר מאשרת את סגירת התברים לשנת 

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

 .2021דצמבר -, ינואר4דו"ח כספי רבעון  .טז

 

. אין פה 2021דצמבר -, ינואר4טוב, דו"ח כספי רבעון  הוד גולני:

 הצבעה. 

 תשמע, בני, כל הישיבה הזאת זו אשמתך.  אמיר כוכבי:

לים על הדו"ח הכספי? אתה לא רוצה להגיד כמה מי משה חנוכה:

זה שלא צריך להצביע, צריך להניח על שולחן 

 המועצה, אולי להגיד מילה או שתיים. 

 אנחנו מניחים אותו, זו לא הצבעה.  בני זיני:

זה שמניחים, זה שאין הצבעה, בסדר, אבל כשאמורים  משה חנוכה:

להניח, בכל זאת צריך להגיד כמה מילים. להניח זה 

  לא להניח פיזית.

 משה, אתה משתוקק לא להגיע להצעה לסדר שלך.  רן יקיר:

לא משתוקק לכלום. אתם יכולים גם מבחינתי לקום  משה חנוכה:

 וללכת כולם אחרי זה ולא לשמוע. 

 אני אקום ואלך לשירותים.  אמיר כוכבי:

. אנחנו עכשיו 2021, 4אני אגיד לדו"ח כספי רבעון  בני זיני:

, של בעצם, אני לא יודע נמצאים בביקורת של השנתי

 , למה משרד הפנים גם את הרבעון הרביעי וגם שנתי

אבל כרגע אנחנו בשנתי. יהיו עוד התאמות על 

המספרים האלה, כבר יש התאמות. אם יש מה 

שיבלוט אולי בדו"ח הזה, זה בעצם תיקון שהרו"ח 

ביקש שנעשה, הוצאות הנדסה ממקורות מימון שהם 

ירים לשוטף, יצר איזשהו היו בהשבחה, ואנחנו מעב
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גירעון בתקציב השוטף, שכרגע, לפי הדו"ח הזה הוא 

אבל אנחנו ניקינו כבר את כל, ₪,  4,000,000בקירוב 

עשינו הסדרה מול ההנדסה, וניקינו את הסעיף, אז זה 

אבל את הסיכום, אנחנו אולי הדבר שיבלוט פה. 

  -מקבלים בשנתי

האלה לא היו, ₪  0,00004,0-ביחס לדו"ח הקודם, ה משה חנוכה:

 נכון? 

 לא.  בני זיני:

 זאת אומרת, הגירעון הזה נוצר בדו"ח הזה.  משה חנוכה:

זה נוצר, עוד פעם, כתוצאה מתיקון שהרו"ח ביקש  בני זיני:

להסב הוצאות שמומנו ממקורות מימון של השבחה 

לתקציב הרגיל. אבל שוב, אחרי שישבנו עם מנהל 

צאות הן כן השבחה, ואיזה ההנדסה, מיפינו איזה הו

כרגע,  ₪, 1,900,000-הוצאות הן שוטף. הגירעון ירד ל

לפני הביקורת של הרו"ח. אנחנו נסיים את הביקורת 

ונציג את הדו"ח הזה שוב.   השנתית, 

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

  המועצה  לחבריהוצג  2021דצמבר  -ינואר 4רבעון הדוח הכספי  -אין הצבעה

 בישיבה זו.

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

 

 אלישע כהן. כנרת אישור מינוי עוזרת לסגנית ראש העירייה, עו"ד  יז.

 

טוב, אנחנו עוברים לסעיף יז'. אישור מינוי עוזרת  הוד גולני:

לסגנית ראש העירייה, עו"ד כנרת אלישע כהן. 

  -ב 2בהתאם לסעיף 

  -אפשר לקרוא אמיר כוכבי:

 כנרת לא פה.  הוד גולני:

 דקות הפסקה. מה, מה קורה, נדב?  5 אמיר כוכבי:

 אני הולך, אבל אני אצביע.  נדב דואני:

טוב, אז כנרת חזרה, אנחנו חוזרים על הסעיף. אישור  הוד גולני:
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מינוי עוזרת לסגנית ראש העירייה, עו"ד כנרת אלישע 

לתקנות העירייה  3ב על  2 כהן. בהתאם לסעיף

. לא תחול חובת 1979מכרזים לקבלת עובדים, תש"ם 

עריכת מכרז על משרות שונות, וביניהן גם עוזר לסגני 

ראש רשות מקומית. מועצת העירייה מתבקשת לאשר 

ת ההעסקה של בהתאם לתקן כח האדם המאושר א

יה, כעוזרת לסגן ראש הגברת טופז אביטן עט

רת אלישע כהן, במשרת אמון, העירייה, עו"ד כנ

בחוזה אישי, ובכפוף לקבוע בחוזר הנחיות משותף 

למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר, 

לעניין העסקת עובדים במשרת אמון בשלטון המקומי, 

 40%עד  30%, לפי שכר בשיעור 10.12.2018מיום 

משכר מנכ"ל הרשות, ובכפוף לאישור משרד הפנים. 

מועצת העירייה מאשרת את  הצעת ההחלטה:

העסקתה של גברת טופז אביטן עטיה כעוזרת לסגנית 

ראש העירייה, עו"ד כנרת אלישע כהן במשרת אמון, 

בחוזה אישי, ובכפוף לקבוע בחוזר הנחיות משותף 

למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר, 

בעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון 

, לפי שכר בשיעור שבין 10.12.2018-המקומי, מיום ה

משכר מנכ"ל הרשות, ובכפוף לאישור  40%עד  30%

 משרד הפנים. מי בעד? פה אחד? 

 כן.  משה חנוכה:

 בהצלחה, כנרת. תודה, אושר פה אחד.  הוד גולני:

 תודה.  כנרת א. כהן:

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

  עו"ד כנרת אלישע כהן, העירייה אישור מינוי עוזרת לסגנית ראש

 הצבעה:
 רן יקיר, נאור שירי, כנרת אלישע כהן,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 8)בעד פה אחד 

 .ומשה חנוכה נדב דואני, מאיר חלוואני

 
 

 :52/22  החלטה מס'
של גב' טופז אביטן עטיה כעוזרת לסגנית ראש  מאשרת את העסקתהמועצת העירייה 

עו"ד כנרת אלישע כהן, במשרת אמון, בחוזה אישי ובכפוף לקבוע בחוזר הנחיות העירייה, 
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משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות 

משכר מנכ"ל  30%-40%, לפי שכר בשיעור של בין 10.12.18אמון בשלטון המקומי מיום 

 הרשות ובכפוף לאישור משרד הפנים.

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

 . 70אישור הארכת שירות לעובדים מעל גיל  יח.

 

. 70סעיף יח'. אישור הארכת שירות לעובדים מעל גיל  הוד גולני:

 8-מועצת העירייה מתבקשת לאשר הארכת שירות ל

. עפ"י חוזר המנכ"ל 70עובדים שהינם מעל גיל 

של עובד מעבר לגיל . הארכת שירותו 11סעיף  4/2014

  -לא תתאפשר, אלא מטעמים מיוחדים שיש 70

 אני מוחא, בשם רפי.  משה חנוכה:

ושיירשמו עפ"י החלטת ראש הרשות המקומית,  הוד גולני:

ואישור המלצה ולאחר המלצתה של הוועדה להארכת 

-ו 15שירות. פרוטוקולי הוועדה מצורפים כנספחים 

16-  

 עה המאוחרת, בלי שמות. נזכיר לאור הש אמיר כוכבי:

 תקריא את הצעת ההחלטה.  נדב דואני:

  -אני רק רוצה לדעת, אם אני יכול לראות את הרשימה משה חנוכה:

ט. היא מופיעה לך בטאבלט עם לבמופיעה לך בטא אמיר כוכבי:

 השמות. 

 אז, רגע, שנייה אחת.  משה חנוכה:

 יש לך אחת קרובת משפחה פה כנראה.  נדב דואני:

 . 16-ו 15מסמכים  ד גולני:הו

 זאת משפחה?  נדב דואני:

 כן.  משה חנוכה:

 אז תצא. אל תצביע.  נדב דואני:

 אני לא מצביע על הסעיף.  משה חנוכה:

 אתה לא מצביע.  נדב דואני:

 אם אתה בניגוד עניינים, אתה צריך לצאת.  אמיר כוכבי:
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 יאללה, תקרא את הצעת ההחלטה.  נדב דואני:

אנחנו ממשיכים להצעת החלטה. מועצת העירייה  :הוד גולני

  -מאשרת את בקשות

 תגיד שאני יצאתי מהישיבה.  משה חנוכה:

 יצאת מהישיבה.  נדב דואני:

 יצא מהישיבה.  אמיר כוכבי:

 משה חנוכה מהישיבה.  רן היילפרן:

 יש שקט, אז הם יודעים שיצאת.  נדב דואני:

יה מאשרת את בקשתו הצעת ההחלטה: מועצת העירי הוד גולני:

  -70העובדים לעבוד מעבר לגיל  8

 הוא פה, הוא לא יצא.  נאור שירי:

  -אישור זה יהיה בתוקף הוד גולני:

 משה, אנחנו רואים אותך במראה. תצא בבקשה.  אמיר כוכבי:

 הוא לא יצא, אני מוחא.  נאור שירי:

 די כבר עם השטויות.  נדב דואני:

 שייצא החוצה.  נאור שירי:

 די.  נדב דואני:

 צא.  נאור שירי:

 כן, הוד.  רן היילפרן:

העובדים לעבוד  8מועצת העירייה מאשרת את בקשות  הוד גולני:

. אישור זה יהיה בתוקף לשנת 70מעבר לגיל 

 . מי בעד? 31.8.2023-הלימודים תשפ"ג, עד ה

 פה אחד.  נדב דואני:

 פה אחד, אושר.  הוד גולני:
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============================================= 

  70מעל גיל  יםאישור הארכת שירות לעובד

 הצבעה:
 מאיר חלוואנירן יקיר, נאור שירי,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 6)בעד פה אחד 

 ונדב דואני.

 כנרת אלישע כהן ומשה חנוכה לא נכחו בהצבעה.
 

 :53/22  החלטה מס'
 . 70לעבוד מעבר לגיל  העובדים 8מועצת העירייה מאשרת את בקשות 

 (.31.8.2023) אישור זה יהיה בתוקף לשנה"ל תשפ"ג

 (בנימין מרדכי)ב.מ. 

 (לוזון יעקב פנינה)ל.י.פ. 

 (באך ויקי)ב.ו. 

 (מקמל שושנה)מ.ש. 

 (צימנד דניאל)צ.ד. 

 (דינר אטי)ד.א. 

 (אורן דליה)א.ד. 

 (ארוץ אורית)א.א. 

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

 הלאה, תמשיך.  נדב דואני:

( לפקודת 179בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס )סעיף  יט.

 .)איילת שמש( .א.ש-העיריות )נוסח חדש( ל

 

  -סעיף יט'. בקשה להיתר הוד גולני:

 משה, תחזור.  רן היילפרן:

 הוא לא יצא.  נאור שירי:

 תמשיך, תמשיך.  נדב דואני:

 שמעתי שסיימתם.  חנוכה: משה

בקשה להיתר עבודות חוץ, שלא על מנת לקבל פרס,  הוד גולני:

  -לפקודת העיריות, נוסח חדש 179סעיף 

 משה חנוכה חזר לדיון.  רן היילפרן:

. 17נכון. א.ש. משה חנוכה חזר לדיון. מצורף כנספח  הוד גולני:
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א.ש. את -הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת ל

בודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס, לפי הבקשה לע

לפקודת העיריות, נוסח חדש. אישור היתר  179סעיף 

. מי בעד? פה 28.6.2023זה יהיה בתוקף עד לתאריך 

 אחד? 

 פה אחד.  משה חנוכה:

 פה אחד, אושר. הוד גולני:

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

( לפקודת העיריות )נוסח 179קבל פרס )סעיף בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת ל

 חדש( 

 א. ש.  -ל

 הצבעה:
 ב דואנינד, מאיר חלוואנירן יקיר, נאור שירי,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 7)בעד פה אחד 

 .ומשה חנוכה

 כנרת אלישע כהן לא נכחה בהצבעה.
 

 :54/22 החלטה מס'
ץ שלא על מנת לקבל פרס )לפי סעיף מועצת העיר מאשרת ל א.ש.  את הבקשה לעבודת חו

 28.06.2023( לפקודת העיריות )נוסח חדש( .  אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 179

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

( לפקודת 179בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס )סעיף  כ.

 מן(.אלון אדל)א.א. -העיריות )נוסח חדש( ל

 

סעיף כ'. בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס,  הוד גולני:

א.א, מצורף -לפקודת העיריות נוסח חדש ל 179סעיף 

-. הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת ל18כנספח 

א.א. את הבקשה לעבודת חוץ על מנת לקבל פרס, לפי 

לפקודת העיריות נוסח חדש. אישור היתר  179סעיף 

י בעד? פה . מ28.6.2023-עד לתאריך ה זה יהיה בתוקף

 אחד? אושר פה אחד. 

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

 ( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 179בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס )סעיף 

 . אא.  -ל

 הצבעה:
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 ב דואנינד, מאיר חלוואני רן יקיר,נאור שירי,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,-( 7)בעד פה אחד 

 .ומשה חנוכה

                                                                                      כנרת אלישע כהן לא נכחה בהצבעה.                                                     
 

 :55/22  החלטה מס'
( 179שה לעבודת חוץ על מנת לקבל פרס )לפי סעיף .  את הבקאמועצת העיר מאשרת ל א.

 28.06.2023לפקודת העיריות )נוסח חדש( .  אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 

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

 הצעות לסדר: כא.

 .15.5.22הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום  .1

 ן ארד. הנושא: הנצחת שמו של רו 

 

.  הוד גולני:  עוברים להצעות סדר, סעיף כא'

משה, אתה רוצה לדחות את זה לישיבה הבאה ונפתח  נדב דואני:

את הישיבה הבאה בזה? לא, אפשר להגיע להסדר עם 

 הדבר הזה? 

  -אני אומר ככה משה חנוכה:

 לא, הארכנו בשעה, בשביל זה, מה?  נאור שירי:

 טוב.  נדב דואני:

 על המחאה על אובדן הדמוקרטיה והליברליות.  נאור שירי:

 יאללה, משה.  יעל עבוד ברזילי:

דקות? אתה מציג את ההצעה, או ראש  10טוב, יש לי  משה חנוכה:

העיר אומר שהוא רוצה להסיר אותה, ואז אני עונה, 

 דקות.  10יש לי 

טוב, אז ההצעה לסדר של חבר המועצה, משה חנוכה,  הוד גולני:

, על נושא הנצחת שמו של רון ארד. 15.5.2022מיום 

דברי הסבר: ההצעה להצנחת שמו של הנווט השבוי 

הובאה לדיון במועצת העירייה מספר פעמים. בין אם 

בקדנציה הזאת ובין אם בקדנציה הקודמת. הפעם 

האחרונה בה הובאה ההצעה לדיון הייתה בחודש מאי 

 בשנה שעברה, ביוזמה של הח"מ ושל חברת המועצה,

אביבה גוטרמן. חרף התחייבויות העירייה, נושא 

הנצחת שמו של רון ארד לא קודם. ועדת השמות 



 עיריית הוד השרון
 29.6.2022מיום  10/22שיבת מועצה מן המניין מס' י

 

 213 
 

העירונית לא כונסה, ולא קיימה דיון רציני בעניין. אי 

לכך, ההצעה מוגשת שוב, בתקווה שתאושר ע"י חברי 

המועצה, ותביא למימוש ציון שמו של רון ארד, 

 כגיבור מקומי. 

 משה.  בבקשה, אמיר כוכבי:

הצעת ההחלטה: מועצת העירייה מנחה את ועדת  משה חנוכה:

ימים.  30השמות להתכנס ולהגיש את המלצתה תוך 

  -בגדול, זה נושא שעלה לדיון

 מה?  אמיר כוכבי:

רגע, קודם כל, אתם רוצים להסיר את ההצעה מסדר  משה חנוכה:

 היום? אתם רוצים להצביע בעדה? 

 אדוני, דבר.  אמיר כוכבי:

קודם כל, אתה אומר מה אתה רוצה, ואז אני צריך  משה חנוכה:

 לנמק. 

אמרתי, לא מסירים שום דבר מסדר היום. תמשיך,  אמיר כוכבי:

 ימשיך כבודו. 

ן  משה חנוכה: אז ככה, בגדול, הסיפור הזה של הנצחת שמו של רו

יוזמה בזמנו  ארד עלה גם בקדנציה הקודמת. הייתה 

וחה, כחברת מועצה של חברת המועצה, עדי ברמ

שביקשה לקדם את העניין הזה. לדעתי, גם נאור הוא 

זה, הוא לא היה חבר מועצה, אבל קראתי התבטאות 

שלו בעיתונות המקומית, ויכול להיות שהוא ביקש 

ממני להעלות את זה, אבל בגדול הרעיון הוא רון 

ארד, בהחלט אחד, אני חושב, אפשר להגיד, הסמלים 

העצוב והטראגי סביב נפילתו  של העיר. והסיפור

בשבי. ואין היום הנצחה מעבר לצעדה העירונית, אין 

הנצחה, לא במבנה, לא בעץ, לא בשום דבר שהוא 

באמת ראוי לעיר שבה נולד, גדל, התחנך. אני חושב 

שראוי, ראוי לקבל את ההחלטה הזאת. אנחנו הגשנו 

הצעה דומה לפני שנה, בערך בחודש מאי שנה שעברה, 

רנו אותה אחרי שעמדת הנהלת העירייה הייתה והס

שממש בחודש הקרוב, בישיבה הקרובה, יביאו וידונו 
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בנושא הזה, יקדמו אותו. עברה שנה מאז, והנושא לא 

קודם ולא נפתר. שוב, בעקבות חלוף הזמן, אני מבקש 

להביא את ההצעה הזאת שוב. באופן כללי, ועדת 

האחרונה.  השמות לדעתי לא התכנסה בכלל בקדנציה

התחלפו פה יו"רים, התחלפו זה. שמעתי כל מיני 

הצהרות לגבי קריאת שמות רחובות ע"ש נשים, או 

וזה, אבל הוועדה עצמה לא עובדת, לא  יוזמות אחרות 

התחילה את עבודתה. ואני חושב שהנושא הראשון 

בישיבה הראשונה של הוועדה, צריך לפתור את עניין 

 רחוב רון ארד. 

 אדוני חבר בוועדה?  :אמיר כוכבי

 אני לא חבר בוועדה.  משה חנוכה:

 אה, אוקי.  אמיר כוכבי:

 אתה ממלא מקום, לא?  נאור שירי:

ולכן החלטתי וחשבתי להעלות שוב את לא נראה לי.  משה חנוכה:

הנושא הזה לסדר היום, כדי לעודד את העירייה, 

ושהמועצה תנחה פה את ועדת השמות להביא את 

יום עד לישיבה  30כל המלצה, תוך  ההמלצה שלה,

הבאה. אני חושב שמספיק שנים דיברו על זה, הגיע 

הזמן גם לעשות את זה. ודווקא בגלל שאני יודע 

שהנושא הזה הוא נושא שחשוב לנאור, והוא עכשיו 

יושב בוועדת השמות, אני חושב שעניינית, לא צריכה 

 להיות התנגדות לעניין הזה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

 זה בגדול.  משה חנוכה:

 סיימת?  אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

אוקי. נענה ונגיד שההצעה, קודם כל ברמה  אמיר כוכבי:

העקרונית, ברמה העקרונית נגיד שההנצחה ומתן 

שמות, בין אם זה לרחובות או, בעיקר לרחובות, זה 

נושא רציני ומהותי, שיש לקיים עליו דיונים, בוודאי 

לתת שמות. ועדת שמות, לפי החוק היא ככל שמתבקש 
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הוקית שמתכנסת כאשר יש רחובות לקרוא  ועדה אד

להם בשמות. מאחר ולאורך זמן לא עלה הצורך, אז 

היא אכן לא התכנסה. לא מזמן יצא סדר יום לחברי 

הוועדה, במקביל לפרסום העניין המגדרי. מאחר ויש 

 צורך לקרוא לשמות גם במתחם המייסדים, וגם בציר

, 1202-החינוך לקראת אכלוס. כמו גם רחוב חדש ב

, ועוד רחוב חדש באזור התעסוקה נווה 531-צמוד ל

נאמן. ולכן יצא סדר יום של הוועדה, שגם מסדיר את 

מנגנוני העבודה. יש שם הצעה לקריטריונים שונים. 

אני מזכיר, ועדת שמות דנה בהמלצות, או דנה 

  -לאישור בבקשות, ובעצם מעבירה למועצת העיר

 יום שלישי הבא.  נאור שירי:

 כן.  אמיר כוכבי:

 הנושא של רון ארד נכלל בסדר היום?  משה חנוכה:

הנושא של רון ארד בסדר היום. אני חייב להגיד על זה  אמיר כוכבי:

משהו אחד. הנצחה של אנשים, כמובן מחייבת קשר 

עם המשפחות. זה לא נושא תמיד פשוט. אנחנו 

ת שיעלו, גם יתאמו את הרוח מקווים שהבקשו

  -העירונית

 המשפחה הוזמנה לישיבה הזאת?  משה חנוכה:

ושמועצת העיר תאשר את ההמלצות של ועדת השמות.  אמיר כוכבי:

 בין היתר, גם את זאת. 

 הזמנת את המשפחה?  משה חנוכה:

בקריאת שם, חלק מהנוהל זה לייצר שיח עם  נאור שירי:

 המשפחה. 

 ה הולך להיות בוועדה? אז מ משה חנוכה:

 דיון. זה נושא מורכב. כן.  נאור שירי:

 לא, מה זה לא יהיו שם? יש נושאים.  אמיר כוכבי:

לא, אין בעיה. אבל השאלה אם לפני הדיון בוועדה,  משה חנוכה:

  -לא כדאי לעשות איזה

  -אני ביצעתי כבר נאור שירי:
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 אוקי.  משה חנוכה:

פ נאור שירי: ורמלי. פעם שתתקבל החלטה, חלק שיח. אבל זה לא 

גם מהנוהל זה לייצר את הקשר עם המשפחה, כל 

 משפחה. 

 כן. תודה.  אמיר כוכבי:

  -אז אנחנו מעלים להצבעה הוד גולני:

  -לא, נראה לי נאור שירי:

 אני מסיר, אם זה המצב.  משה חנוכה:

אתה מסיר את ההצעה? אוקי, אז ההצעה הוסרה  הוד גולני:

  דר היום.סמ

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

 .מגיש ההצעה לסדר הוריד את ההצעה מסדר היום 

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

 .24.6.22הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום  .2

 הנושא: קביעת מחירון למופעים עירוניים. 

 

, הצעה לסדר חבר המועצה, 2אנחנו עוברים לסעיף  הוד גולני:

. הנושא: קביעת מחירון 24.6.2022משה חנוכה, מיום 

למופעים עירוניים. דברי הסבר: לאור הפקעת 

המחירים ע"י חברת אלומה באולם התרבות 

העירונית, והטלת נטל לא סביר על תושבות ותושבי 

העיר, צרכני התרבות, המועצה מחויבת לקבוע מחירון 

צעת ההחלטה: מועצת העירייה לאירועי תרבות. ה

מנחה כי עלויות הכניסה לאירועים עירוניים לתושבי 

 ₪.  45העיר לא תעלה על סכום סמלי של 

  -טוב, זה נושא משה חנוכה:

 אני מוחא על הצורה שבה ההצעה הזו נוסחה.  נאור שירי:

 כן.  אמיר כוכבי:

 על דברי ההסבר.  רן יקיר:

 ם העירייה? אתה רוצה להשיב בש משה חנוכה:
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.  נאור שירי:  אני מביע את מחאתי

 מי ישיב בשם העירייה, אתה או ראש העיר?  משה חנוכה:

 בבקשה, יש דיון, תמשיך. ימשיך כבודו.  אמיר כוכבי:

אז אני אתחיל, אז אני אתחיל. תראו, אני רק אגיד  משה חנוכה:

 שזה לא עובד ככה. 

 נו.  אמיר כוכבי:

 דברים לא עובדים ככה. בסדר, הרבה  נאור שירי:

תראו, אני עשיתי בדיקה לפני, הטריגר, בוא נתחיל  משה חנוכה:

  -ככה

  -איך זה עובד, יגאל מתעצבן ואז אתה בודק, או אמיר כוכבי:

יגאל.  משה חנוכה:  לא, במקרה הזה אני הדלקתי את 

 אתה עצבנת אותו?  אמיר כוכבי:

  -בל, אני חבראני שלחתי לו את זה. כי אני מק משה חנוכה:

 יגאל לא בודק.  רן יקיר:

 מה?  אמיר כוכבי:

 יגאל לא בודק.  רן יקיר:

 יגאל לא בודק.  אמיר כוכבי:

ן  משה חנוכה: בעוונותיי הרבים אני חבר בקבוצות העדכו

העירוניות. ומעת לעת אני מסתכל על מה שהדוברת 

 שולחת. נחמד, באמת, כל מיני מופעים פה ושם. 

דמנות טובה להחמיא על פעילות קבוצות הווטסאפ הז נאור שירי:

 העירוניות. 

בהחלט. ובאחד הימים השבוע, אני מקבל, מצלצל  משה חנוכה:

  -הטלפון, אני מסתכל

 זה על מיוט, אל תשקר. לא צלצל לך הטלפון.  נאור שירי:

ואני רואה הופעה של עינת שרוף במופת. ואני אומר,  משה חנוכה:

ניב, אולי נלך, ואז אני רואה היי, עינת שרוף, מג

שאתם מבקשים לגבות על הופעה של עינת שרוף, 

מתושבות ₪  110רבותיי, בואו רגע, במלוא הכבוד. 
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ותושבי העיר. אז עינת שרוף, אדוני היועץ המשפטי, 

יודע שזו לא סוגיה משפטית, אבל אתה ₪.  110 אני 

יודע, זה משהו, מושכלות יסוד. עכשיו, אני הולך 

, ואימא שלי אומרת, תקשיב, ראיתי שיש הביתה

הופעה של עינת שרוף במופת, אולי אני אלך. אמרתי 

היא אומרת לי, אבל קניתי כרטיס ₪.  110לה, 

להופעה של רותם כהן בדרום השרון באולם זאפה 

  -החדש שלהם

תשמע, זו פעם שנייה שלך היום, ואני לא מבין במי  אמיר כוכבי:

  -מדובר, אבל אוקי

רותם כהן? אז זה אומר על גילך, זה אומר הרבה  חנוכה: משה

  -ואז אני נכנס לפייסבוק של₪.  50באמת. אבל 

 ₪.  45שעות זה היה  3לפני  נאור שירי:

 -ואז₪.  50 משה חנוכה:

 ₪.  45 נאור שירי:

ואז אני נכנס לאתר של עיריית כפר סבא ורואה ששם,  משה חנוכה:

נם, אבל ההופעות שהן קודם כל, יש המון הופעות בחי

לדוגמה, ישראל והגיטרה ₪.  25בתשלום, עולות בערך 

 ₪.  25במרכז גלר, 

 מי, מי?  אמיר כוכבי:

ישראל והגיטרה, מופע ילדים. אליעד, מופע פתיחת  משה חנוכה:

 קיץ, הכניסה חופשית. 

 נו.  אמיר כוכבי:

 ₪.  25המשאלה הגדולה של תיאטרון אורנה פורת,  משה חנוכה:

אדוני רקד במופע של אליעד בכניסה חופשית, בדרך  מיר כוכבי:א

 רמתיים, ואז קיטר שלא נתנו לו להיכנס. 

אגב, גם לשם לא נתנו לי להיכנס, גם בתשלום לא  משה חנוכה:

 נתנו לי להיכנס. 

 אבל בסוף נכנסת.  אמיר כוכבי:

₪.  40-ב וטררםברעננה, בהיכל התרבות, דורון רפאלי  משה חנוכה:
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  -"כ אני מסתכלאח

 שערורייה אגב, מגיע להם הרבה יותר.  אמיר כוכבי:

יכול להיות. יכול להיות שהעירייה שמה, מכניסה את  משה חנוכה:

הכסף בזה. אח"כ אני מסתכל מה קורה נגיד, סתם 

 יישוב, הלכתי למועצות אזוריות, חבל מודיעין. 

 חבל מודיעין?  מאיר חלוואני:

  -י רואהכן. ואז אנ משה חנוכה:

 שוקינג.  נאור שירי:

  -אני רואה משה חנוכה:

 מה יש לך בחבל מודיעין?  נאור שירי:

  -יש לי שם אנשים שמספרים לי משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

עוד נכבוש, עוד נכבוש. ואני מגלה שמביאים שם את  משה חנוכה:

טיפקס ויהורם גאון, ואליעד, ומני ממטרה, והטיש 

₪  35-בל, ונתן גושן ושרון חזיז בהגדול, וחנן יו

 למופע קטן. ₪  25-למופע גדול, ו

 לא הבנתי.  אמיר כוכבי:

  -ואני שואל, אם כולם מסוגלים משה חנוכה:

 מה זה, מופע גדול, מופע קטן?  אמיר כוכבי:

 -מופע שהוא משה חנוכה:

 עזוב, למה אתה בפרטים? מופע גדול ומופע קטן.  נאור שירי:

  -ז אני אגיד לך מה, אליעדא משה חנוכה:

  -בלון כחול, בלון אמיר כוכבי:

  -מופע גדול, מופע קטן. מני ממטרה נאור שירי:

 ₪.  35טיפקס,  משה חנוכה:

 יפה.  אמיר כוכבי:

 ₪.  25ומני ממטרה,  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:
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 ₪.  25וחנן יובל ₪,  35אליעד,  משה חנוכה:

  -את לסדר באמתמשה, ההצעה הז אמיר כוכבי:

 שנייה, אני יכול רגע לסיים?  משה חנוכה:

  -לא, אבל אני חייב, אני חייב אמיר כוכבי:

דקות, תן לי לסיים. החבר שלך הפריע  10בוא, יש לי  משה חנוכה:

  -לי, אני סלחן כלפיו, אבל

  -אבל זה אמיר כוכבי:

  -אני מוחא על השימוש בחבר שלך נאור שירי:

  -ל ישאב אמיר כוכבי:

שנייה, אני רק אסיים את התיקון, בסדר? תן לי  משה חנוכה:

 לסיים, אז תן לי לסיים. 

 אבל זה מביך.  אמיר כוכבי:

 תן לי לסיים.  משה חנוכה:

 אבל זה מביך.  אמיר כוכבי:

 אז תובך, ואז תביך אותי.  משה חנוכה:

 אבל אני מובך בשבילך.  אמיר כוכבי:

 . בסדר, הכל טוב משה חנוכה:

 טוב, תמשיך.  אמיר כוכבי:

תודה. אני אומר, ואז אני רואה מה קורה בכפר סבא,  משה חנוכה:

ברעננה, ובדרום השרון, ואני מרחיק עד חבל מודיעין 

ורואה גם מה קורה שם. אני אומר, אין סיבה שתושבי 

הוד השרון, כשזה מה שקורה מסביב, ישלמו על 

שגם אנחנו במיוחד ₪.  110הופעה של עינת שרוף, 

ידענו להביא את אותה עינת שרוף בכניסה חופשית. 

  -ואני אומר, אם אנחנו כמועצה

 לאן הבאת אותה?  אמיר כוכבי:

 מה?  משה חנוכה:

 לאן הבאת אותה?  אמיר כוכבי:

 . 2016, לדעתי, או 2017לכיכר מגדיאל, בשנת  משה חנוכה:
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 יפה, יפה. מה ההבדל?  אמיר כוכבי:

 מה?  מה, משה חנוכה:

 מה ההבדל?  אמיר כוכבי:

ואז ₪,  110ההבדל זה שעכשיו לוקחים על אותו מופע  משה חנוכה:

  -הוא עלה

 תמשיך, תמשיך.  אמיר כוכבי:

ן  משה חנוכה: אני אומר, בשורה התחתונה, צריך לעשות סדר בעניי

הזה של מכירת כרטיסים. אני לא ראיתם אותי ביום 

ן גביית הכספים העצמאות תוקף מהתוקפים את עניי

הסמלית באירועי הנוער, כי זה בסדר לגבות כספים 

באולם ₪  110סמלית. אבל יש הבדל בין סמלי לבין 

התרבות היחיד שיש בהוד השרון. במיוחד כשאני 

יודע, אמיר, עד כמה אתה משקיע כסף, ובאמת אני 

אומר את זה בלי ציניות. כמה אתה משקיע כסף 

אן עירייה או ראש עיר בדברים האלה. זה לא שיש כ

שאומר, אני לא משקיע, שהתושבים ישלמו. אתה כן 

שופך כסף. ואני אומר, יחד עם, נתת כסף, מתוך הבנה 

שזה נושא חשוב, אז גם צריך להבטיח שהמחירים 

שגובים לתושבים הם מחירים נורמליים. אם היית 

אומר לי, אני מביא מופע של הקאמרי או הבימה, 

עם הרבה שחקנים, שדורש זה וזה, שהוא מאוד יקר, 

אבל ברגע ₪.  100מקומות, תגבה  220באולם של 

שאתה מביא מופע שירה בציבור בסכומים האלה, אני 

מרגיש שמשהו ביסודות קצת הלך לאיבוד. ולכן 

שיעשה סדר, לפי גודלי ההצעה הזאת, לייצר מחירון 

מופעים, כדי לעשות ולתת לתושבים פה בעיר את 

ו שמקבלים תושבות ותושבים בערים השירות, כמ

סמוכות. זהו, עכשיו אתה יכול להתייחס. אחרי 

 שתסיים לצלם, להתייחס לעניין. 

מישהו שאל אותי פשוט, מי מדבר על הדבר הזה בלי  אמיר כוכבי:

להבין את ההבדלים. אני אגיד ככה, קודם כל, תרבות 

היא צורך בסיסי בעינינו, ואנחנו משקיעים הרבה 

גם דרך הנוער והצעירים, גם דרך אגף תרבות מאוד 
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וגם דרך אלומה, בקידום אירועי תרבות. גם דרך 

המועצה הדתית, גם דרך החברה הכלכלית. לקידום 

אירועי תרבות ברחבי העיר. יש כל מיני וריאציות. יש 

אירועים חינמיים, יש אירועים בתשלום סמלי, ויש 

המחיר,  אירועים שהערך המשמעותי בהבאתם הוא לא

אלא הוא היכולת של אנשים שצורכים את האירוע 

הזה, לקבל אותו בקירבת הבית. יש הבדל גם בין 

במקום גדול, לבין אירועים במקום  venue-אירועים ב

קטן, אינטימי. הפערים בין אולם מופת או בית מקומי 

לתרבות, לבין היכל התרבות של דרום השרון, הם 

 מקומות.  550-לדעתי בכ

 . 750 ר שירי:נאו

  -לא, הפער. ולכן, כשאתה קונה, יש להם שניים אמיר כוכבי:

רק להגיד, זה לא בהיכל התרבות, זה במבנה החדש  משה חנוכה:

 שהם בנו, שהוא לדעתי יותר מקומות אפילו. 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 וזה סיבה שיש שולחנות.  משה חנוכה:

מביא מופע, שנייה, עוד לא הייתי בו. אבל כשאתה  אמיר כוכבי:

כשאתה מביא מופע קנוי מראש, יש משמעות לגודל 

של האולם, ולכן מופע כזה, כמו עינת שרוף, אתה 

יודע, גם לא כל תושב חייב ללכת לכל מופע תרבות. 

 אנשים בוחרים למה הם רוצים. 

  -אבל אתה כעירייה צריך לספק משה חנוכה:

  -אני לא צריך לספק אמיר כוכבי:

 למופת? ₪  005-אתה יודע, מחר בבוקר תביא מופע ב כה:משה חנו

 שנייה, שנייה, לא. כלומר, יביאו מה שהציבור צורך.  אמיר כוכבי:

 מה הגבול?  משה חנוכה:

שנייה, תן לי לסיים. כמו שלא ראיתי אותך מתרעם  אמיר כוכבי:

 50-או על אהוד בנאי ב₪,  35-על רמי קליינשטיין ב

חינם, שאלה דברים שידענו או על הדג הנחש ב₪, 

ים גדולים ומאפשרים, גם פה venue-לעשות, כי הם ב
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אני חושב שזה לא איזו סוגיה. גם בדקנו את 

ההופעות, אפילו ספציפית של עינת שרוף במקומות 

אחרים. גם במקומות יותר גדולים, העלויות של 

 המופע שלה לא באמת היו שונים. 

  -כן, הדוגמה שיגאל הביא רן יקיר:

הדוגמה שיגאל הביא מחולדה, היא בהחלט נחמדה.  אמיר כוכבי:

יודע איזו מועצה זה בחולדה   -אבל כן, אני לא 

  -איזה, יש לך מקומות לכמה גובים משה חנוכה:

 ועד אני לא יודע מה. ₪,  101-כן, מגריי זה ב אמיר כוכבי:

אז מה היתרון שאתה כעירייה מפעיל את זה באולם  משה חנוכה:

 רוני, ולא באולם פרטי? עי

  -אז אמרתי, יש אמיר כוכבי:

גריי זה מקום פרטי שצריך להרוויח, אתה לא צריך  משה חנוכה:

 להרוויח. 

  -יש דברים ש אמיר כוכבי:

 הוא לא מרוויח על זה.  נאור שירי:

 אני ממש לא מרוויח.  אמיר כוכבי:

  -₪ 110ואתה גובה ₪,  110גם בגריי גובים אז  משה חנוכה:

 מקומות.  6אבל בגריי הוא פי  אמיר כוכבי:

 מה אתה אומר?  משה חנוכה:

 מקומות לפחות.  6הגריי הוא פי  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: לא, אמיר, אני אגיד לך, זה גם מצטרף לזה שגם אנ

על ₪  5,000שומע נגיד מבתי ספר, שאתם גובים מהם 

  -האולם הזה להשכיר. זה לא נכון

 לא.  :אמיר כוכבי

אתה לא התערבת לאחרונה באיזה עניין עם בתי ספר,  משה חנוכה:

  -₪ 5,000כשרצו מהם 

 אבל פנו אליי, זה על שולחני. ₪,  5,000לא  רן היילפרן:

 על שולחנך.  משה חנוכה:
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 עוד לא התערבתי בזה, אבל זה על שולחני.  רן היילפרן:

  -אז זה על שולחנו של המנכ"ל, אז בואו משה חנוכה:

  -אבל יש לחינוך נאור שירי:

יש תחושה שמישהו מנסה לעשות קופה מהאולם הזה,  משה חנוכה:

  -ולא צריך, בסוף

 למה אתה לא מגדיר את זה שיש ימים?  כנרת א. כהן:

  -בסדר, הפנייה היא, יש כמות ימים שמוקצים רן היילפרן:

  -יש ימים נאור שירי:

 נכון.  רן היילפרן:

נתחיל מזה שקודם כל, יש תכנית עסקית  בוא נאור שירי:

שפרוסה. אין פה איזו הפתעה, אין פה רווח. העירייה 

מסבסדת ים של הופעות. כל כרטיס, העירייה 

מסבסדת. לחינוך יש ימים, למחלקות העירייה 

השונות יש ימים. אין פה רווח. המוקד הזה זה לא 

מוקד רווח. ואני לא יודע, לפעמים אתה כאילו שואל 

אלות, אתה מצפה לאיזו תשובה רצינית, אבל ש

בתכלס אתה יודע את התשובה. ולהגיד עכשיו 

 10שהעירייה עושקת את התושבים, בגלל הפרשים של 

עושקת את התושבים, אז בסדר. אתה ₪,  10כן? ₪, 

יודע, זה לא, בגלל זה אני גם אומר לך, קשה לתת 

 תשובה רצינית לזה. 

  -ינוהרי, גם אם הי אמיר כוכבי:

 וגם יש עשרות הופעות בחינם, עשרות.  נאור שירי:

  -אבל שוב אני אומר משה חנוכה:

עכשיו התקיים, נכון? ראיתי בסטורי של כנרת,  נאור שירי:

התקיים שם הופעות גם, כמה כסף עלה? לדעתי, זה 

 היה בחינם שם. 

 זה היה ללא עלות.  כנרת א. כהן:

 ללא עלות.  נאור שירי:

 מה, הגוספל?  רן יקיר:
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  -בסדר. אז אתמול היה הגוספל נאור שירי:

  -שוב אני אומר, בסוף, ברגע משה חנוכה:

העירייה מסבסדת בעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי  נאור שירי:

 שקלים. 

 את מה, את המופע של עינת שרוף?  משה חנוכה:

את כל ההפעלה של התרבות. זה לא מופע של עינת  נאור שירי:

 שרוף. 

אז אני אומר שוב, אני חושב שבעירייה עירונית,  משה חנוכה:

במקום שהוא מקום עירוני, מן הראוי לקבוע גבולות 

  -₪ 60עד ₪,  50גזרה. להגיד, אנחנו גובים עד 

  -זה לא ישים. אתה לא יכול נאור שירי:

 למה זה לא ישים?  משה חנוכה:

יש דברים שנייה, זה ישים מאוד, אבל זה אומר ש אמיר כוכבי:

שאנחנו לא נביא, וחבל. אם יש להם ביקוש, ואם יש 

קהל שמעדיף לצרוך את זה קרוב לבית, אין שום 

סיבה שזה לא יגיע באותו מחיר, שזה היה עולה להם 

לנסוע לתל אביב, או אני לא יודע מה. במקום להניע 

את האוטו, במקום לחפש חנייה, במקום להתעצבן, 

  -. זהקרוב לבית, מופע, הולכים

 אתה גם היית בהופעה, שילמת?  נאור שירי:

 איזו הופעה?  משה חנוכה:

היית בהופעה, אני ראיתי אותך על הדק, אסף  נאור שירי:

 אמדורסקי. 

 לא נכנסתי להופעה.  משה חנוכה:

 אה, לא נכנסת, אבל היית.  נאור שירי:

יש חוות דעת היועץ המשפטי. אתם חילקתם  משה חנוכה:

אני ביקשתי חוות דעת, הגעתי לפתיחה, כרטיסים, ו

 ולא נכנסתי. 

 זו הייתה פתיחה, חוות דעת, חילקתם.  נאור שירי:

 כן.  אמיר כוכבי:
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 -לא חילקו, כי מאיר חלוואני:

טוב, שורה תחתונה, בסדר, אני מבין את העמדה  משה חנוכה:

שלכם. בואו, תעלו את זה להצבעה. אני אצביע נגד, 

  -י חושבאתם תצביעו בעד. אנ

  -אתה תצביע נגד נאור שירי:

  -שעירייה לא צריכה לתת, במיוחד משה חנוכה:

 45מה אתה בקולחוז בברית המועצות? מה זה לקבוע  נאור שירי:

 ₪?  45מה זה האימרה הזאת? ב', מה זה ₪, 

 הכל בסדר, לא חייבים להסכים.  משה חנוכה:

 אתה, טוב, בסדר.  נאור שירי:

 לא חייבים. נכון,  רן יקיר:

 זה נכון.  נאור שירי:

 כן. תעלה להצבעה בבקשה.  אמיר כוכבי:

טוב, מי בעד הסרת ההצעה מסדר היום? אמיר, רן,  הוד גולני:

נאור, מאיר, כנרת. ומי נגד הסרת ההצעה מסדר 

 היום? 

אגב, לא חייבים זה, להסיר. אפשר להצביע על  אמיר כוכבי:

 ההצעה. 

 הצבעה? שנצביע על ה הוד גולני:

אני חושב שזאת הצעה לא נכונה, אני חושב שזה בא  אמיר כוכבי:

 להגביל את התרבות. 

אני חושב שזאת הצעה שבאה לאפשר שוויון בתרבות  משה חנוכה:

  -במבנה עירוני

באיזו עירייה בארץ יש הגבלה של מחיר במופעי  נאור שירי:

 תרבות? 

  -בית מקומי לתרבות משה חנוכה:

  -עזוב, באיזו עירייה נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

עשית סקר בין מקומות למקומות, הרחקת אפילו עד  נאור שירי:
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מועצה אזורית חבל מודיעין המפוארת. בבקשה, האם 

מגבילים שם מחירים? תן לי מקום אחד בארץ שיש 

 הגבלה של מחיר. 

אז אני אומר לך שבמועצה אזורית המפוארת, חבל  משה חנוכה:

  -מודיעין

 יש הגבלה?  נאור שירי:

 אמרת עכשיו, כן. ₪.  53-אין מופע שעולה יותר מ משה חנוכה:

 ₪?  53-אין מופע שעולה יותר מ נאור שירי:

  -שוב משה חנוכה:

 לא, לא, אין בעיה.  נאור שירי:

  -אני אומר, בית מקומי לתרבות משה חנוכה:

  -שנייה אמיר כוכבי:

זה במקומות אחרים זה אפילו  זה לא היכל תרבות. משה חנוכה:

,  220לא מתנ"ס. זה אולם של מתנ"ס,  מקומות. ולכן

זו פעילות בסכומים  אופי הפעילות שצריך להיות שם, 

 ₪.  110האלה, ולא 

  -תשמע, בסופו של דבר, אבל בסיטואציה אמיר כוכבי:

  -הכל בסדר, אבל אתם יכולים להצביע בעד משה חנוכה:

  -יעאנחנו נצב אמיר כוכבי:

 בגלל זה האולמות ריקים, אמיר. ₪.  500תגבו  משה חנוכה:

 האולמות לא ריקים.  אמיר כוכבי:

 האולמות ממש לא ריקים.  נאור שירי:

 מה שאני שומע, זה דברים אחרים.  משה חנוכה:

 אתה שומע הרבה דברים לא נכונים, זה לא דבר חדש.  נאור שירי:

בדים של החברה לאחד אתם חילקתם כרטיסים לעו משה חנוכה:

  -המופעים

 לא מחלקים כרטיסים.  נאור שירי:

 לא מחלקים?  משה חנוכה:
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 לא.  נאור שירי:

 לא חילקתם כרטיסים לעובדים של החברה?  משה חנוכה:

 לא, לא.  נאור שירי:

 אוקי, אז אני, יש לי מידע אחר.  משה חנוכה:

נות, אנחנו, כל מה שאתה רוצה, אתה מוזמן לפ נאור שירי:

  -להתלונן

אין לי מה להתלונן. אין לי זמן להתלונן על הכל. אם  משה חנוכה:

לי, הייתי מתלונן כל היום, אין לי  היה לי זמן, תאמין 

 זמן, אין לי זמן. 

אין שום מניעה לפרגן לעובדים של החברה  אמיר כוכבי:

  -בכרטיסים, אבל זה כבר

י משה חנוכה: ודע אם הוא יפרגן, אבל הוא פירגן, כל הכבוד. לא 

 אבל פירגנו להם. לא צריך להתחבא מאחורי זה פשוט. 

.  נאור שירי: איך קוראים בזמני הפנוי אני גם כרטיסן עכשיו

לאולם במועצה אזורית חבל מודיעין? תקציר לי את 

  -ה

 זאפה.  אמיר כוכבי:

 היכל התרבות אייר פורט סיטי.  משה חנוכה:

 אוי, נו באמת.  אמיר כוכבי:

לא, אבל שם יש מופעים יותר יקרים. בסדר, זה לא  משה חנוכה:

  -קשור

י  נאור שירי: לא, לא, אנחנו נבדוק את המחיר. אני רק שנייה, אנ

  -רוצה זה

בסופו של דבר, ידיד הקומוניסט, אני אזכיר לך  אמיר כוכבי:

  -שבסופו של דבר

ים. אתה היית סוציאל דמוקרטי גדול השבוע עם המור משה חנוכה:

  -פתאום אתה

 נכון.  אמיר כוכבי:

  -אתה נע בין מצד אחד סוציאליסט שיש משה חנוכה:
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 זה ההבדל בין סוציאל דמוקרטיה לקומוניזם.  אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

אתה יכול בבקשה להודיע לו שהאתר לא עובד?  נאור שירי:

 בואנה, זה מביך מה שקורה פה. מביך, אין אירועים. 

  -אני רוצה להגיד שבסופו של דבר אגב כבי:אמיר כו

 אין אירועים.  נאור שירי:

  -הרי זה ברור אמיר כוכבי:

 אתה לא באתר הנכון.  משה חנוכה:

 אתה מקשיב? אתה יכול להקשיב?  אמיר כוכבי:

  -מעגלים, מעגלים משה חנוכה:

 אתה יכול להקשיב?  אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

ל דבר, גם אירוע כזה, השורה התחתונה היא, בסופו ש אמיר כוכבי:

מלא או לא. לא מלא, מפיקים לקחים, לא מביאים 

כזה, או מנסים משהו אחר ובודקים. אין פה משהו 

  -זה. ולקבל החלטה במועצת עיר, על מה החברה

בסדר, אבל התפקיד של המועצה זה לקבוע מדיניות  משה חנוכה:

 בדברים מסוימים. 

 ר. בסד אמיר כוכבי:

ואם רואים שמגזימים, צריך לקבוע גבולות גזרה.  משה חנוכה:

זה לא ₪  45עכשיו אם היית אומר לי, משה, תקשיב, 

בוא ₪,  100בוא נקבע עד ₪,  90סביר, בוא נקבע עד 

נקבע רק בקיץ. אתה אפילו את זה לא מוכן לעשות. 

 אתה אומר, לא, זה קומוניזם, בסדר, הכל טוב.

  -ש לא נכון. קודם כל, ישזה ממ אמיר כוכבי:

 -לא, לא, לא, סליחה נאור שירי:

 מה?  אמיר כוכבי:

  -אין גבול. באמת, באמת נאור שירי:

 נו.  אמיר כוכבי:
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דקות. לא עולה  4אמר הבנאדם, חזר ואמר, יש לי פה  נאור שירי:

 הוד, אני צודק, מזכיר המועצה? ₪.  35-כרטיס יותר מ

 דקות.  9יש לך אפילו  אמיר כוכבי:

, כן? אל אל קול ג'ייבבקשה. סלאח שבתי. לא עכשיו,  נאור שירי:

המחזמר, הלהקה, בבקשה. יעל, ₪.  129סלאח שבתי. 

 כמה היית משלם? 

הוא מקריא מהיכל התרבות. זה מה שאני מנסה  משה חנוכה:

 להסביר לך, אמיר. 

 ₪.  35מה, מה אתה רוצה, מה אמרת? אמרת  נאור שירי:

אני מדבר איתך על עינת שרוף, על מופע שירה  משה חנוכה:

  -בציבור

. בוא, לא הייתי שם את Dancing queen₪.  279. 15 נאור שירי:

 -זה בפלייליסט שלי, אבל

  -תגיד, מה קורה עם הבחירות אמיר כוכבי:

 ₪.  150כמה?  נאור שירי:

  -נאור משה חנוכה:

  -זו גניבת דעת בצורה הנלוזה ביותר נאור שירי:

 אני רואה שאתה לא מבין מה זו תרבות.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אז אתה יודע מה אני מציע, אמיר? אתה יודע מה  משה חנוכה:

 אמיר אני מציע? 

 רגע, אני גם רוצה לראות את זה.  אמיר כוכבי:

 שמע, אני בהלם.  נאור שירי:

 אתה יודע מה אני מציע, אמיר?  משה חנוכה:

 נו.  מאיר חלוואני:

הציבור ישפוט. בוא נראה כמה יקנו כרטיסים לעינת  משה חנוכה:

 ₪.  110-שרוף ב

 אבל זה מה שאני בעצמי אמרתי.  אמיר כוכבי:
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בוא נבדוק. וכמה יחולקו כרטיסים בסוף לעובדות,  משה חנוכה:

 עובדים וחברים. 

  -די, די, די אמיר כוכבי:

  -גיל להאשים בעכשיו אתה כבר, בסדר, אבל אתה ר נאור שירי:

 לא האשמתי אותך בכלום.  משה חנוכה:

 רגיל לקבל.  אמיר כוכבי:

 אוקי, שוב אתה לא מאשים אותי.  נאור שירי:

 אני לא מדבר עליך.  משה חנוכה:

 לא אמרת, אני מחלק כרטיסים?  נאור שירי:

  -לא. כמה יחלקו משה חנוכה:

 אמר או לא אמר?  נאור שירי:

 ר. אמר, אמ אמיר כוכבי:

 ככה מהזיכרון. הנה, בבקשה, תסתכל פה.  נאור שירי:

תגיד לי, אתה, נשארו פה הסיעה של ראש העיר  משה חנוכה:

  -והעוזרים

 וכנרת ומאיר.  רן יקיר:

 וכנרת, הסגנית.  משה חנוכה:

 ומאיר.  רן היילפרן:

 אז אני אומר, הסגנים בהווה ובעבר, והסיעה שלו.  משה חנוכה:

 טוב שהוא מתקן. הווה, עבר, עתיד.  מאיר חלוואני:

 אני בעתיד? לא יודע, לא יודע.  רן יקיר:

אתה אולי תהיה בעתיד. בקיצור אמיר, בוא, אתה  משה חנוכה:

  -רוצה, תעלו את זה להצבעה, כל אחד יצביע

 הצבענו.  אמיר כוכבי:

 אני אמרתי את עמדתי.  משה חנוכה:

ל אמיר כוכבי: מה היא שגויה. הראינו אמרת את עמדת, הסברנו לך 

לך שאתה גם טועה במידע שאתה מציג, אפשר 

 להצביע. 
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בוא נראה מי יקנה כרטיס לעינת נכון, הכל בסדר.  משה חנוכה:

 ₪.  110-שרוף ב

גם מחר יש לנו אירוע מדהים בחינם. מי שרוצה,  כנרת א. כהן:

 מוזמן, במתחם העירייה. 

 נכון.  אמיר כוכבי:

 לכם לבוא.  ממליצה כנרת א. כהן:

 אירוע גאווה למשפחות.  אמיר כוכבי:

 כן, משהו חבל על הזמן.  כנרת א. כהן:

 נשמח שתבוא. מאיר, אני אשמח שתבוא.  אמיר כוכבי:

חברים, בוא נעלה להצבעה. מי בעד ההצעה? מי בעד  הוד גולני:

 ההצעה? 

 בעד ההצעה? אני.  משה חנוכה:

 צעה שלו. אני לא יכול להיות בעד הה נאור שירי:

 מי נגד ההצעה?  הוד גולני:

 אני.  רן יקיר:

  -אמיר, רן, נאור הוד גולני:

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

 24.6.2022הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום 

 קביעת מחירון למופעים עירוניים הנושא:

 הצבעה:
 משה חנוכה. -(1בעד )

 .ואנימאיר חלורן יקיר ונאור שירי, כנרת אלישע כהן,  י, יעל עבוד ברזילי,אמיר כוכב-( 6) נגד

 
 :56/22 החלטה מס'

 ההצעה הוסרה מסדר היום ברוב קולות.

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

 חברים, תודה, הישיבה הסתיימה. הוד, בהצלחה. אמיר כוכבי:

 

 

 


