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שלום לכולם וערב טוב, אנחנו פותחים את ישיבת  הוד גולני:

, שמתקיימת ביום 11-22המועצה מן המניין מס' 

13.7.2022 . 

 אני מבקש דקה בסוף הישיבה, בסדר?  :משה חנוכה

לו לסיים מאיר חלוואני:   -אבל לא באמצע? תן 

 גם יגאל וגם אני וגם אלון. משה חנוכה:

 הם מחויבים בפתיחה לבקש, זה בסדר.  אמיר כוכבי:

 אבל באמצע הדיבור? קצת נימוס.  מאיר חלוואני:

  -צריך בפתיחה, לפני שראש העיר משה חנוכה:

 קצת נימוס.  י:מאיר חלוואנ

 חברים, דקה לכולם בסוף הישיבה.  אמיר כוכבי:

 בסוף הישיבה, בסוף העדכון, לא?  אלון גלבוע:

 לא, בסוף הישיבה.  אמיר כוכבי:

אנחנו פותחים את הישיבה עם דברי פתיחה ועדכונים  הוד גולני:

 של העירייה, מר אמיר כוכבי. 

ה בשם כל השולחן טוב, זה יהיה קצר. אני רק רוצ אמיר כוכבי:

הזה להשתתף בצערה של חברתנו לעבודה, איילת לרר 

לא פשוט מילאנו, על פטירת אביה באופן פתאומי. 

באף גיל אבידה, בטח לא בכזאת הפתעה. אני בטוח 

שאני משקף את עמדת כולם במסירת תנחומים 

לאיילת, לאימא שלה, למשפחה, לאחים, לנכדים, 

השבעה ברגע שיהיו לנו. לנכדות. אנחנו נפיץ את פרטי 

 אפשר להמשיך. 

ן  משה חנוכה: אתה לא רוצה, אדוני ראש העיר, להתייחס בעדכו

  -שלך לנטישת הבכירות והבכירים

י  אמיר כוכבי: ביקשת דקה בסוף הישיבה, תקבל אותה, ואז אנ

 אתייחס למה שתרצה. 

  -תראה, אני אגיד לך משהו, לפני שאתהלא, השאלה,  משה חנוכה:

 לא, אבל יש סדר יום.  כוכבי: אמיר

  -לא, שנייה, לפני סדר היום משה חנוכה:
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 אבל יש סדר יום.  אמיר כוכבי:

  -אבל אתה יודע שזה לא משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: תראה, אנחנו קיבלנו את הזימון לישיבה הזאת לפנ

 שעות.  48

 נכון.  אמיר כוכבי:

י משה חנוכה:   -ודעים שאתהאחרי שאנחנו 

ן  אמיר כוכבי: רגע, אני אדייק. מאחר וידעתי שזה יהיה, אז אי

עדכונים כדי שתוכלו את הזה, אבל נא להקפיד על 

המפתח הסיעתי. בואו תגידו מה שאתם רוצים, 

 קדימה. 

 48אוקי. אז בגדול, אתם זימנתם את הישיבה לפני  משה חנוכה:

פחות שעות, כשאנחנו שמה שקורה בעירייה זה לא 

מקטסטרופה. השבוע התפטר מהנדס העיר. יום אחריו 

התפטרה מנהלת מערכות המידע בעירייה. לפני שבוע 

  -התפטרה כי מנהלת

 אבל למה בדרמה, משה?  עדי ברמוחה:

כי זאת דרמה, עדי. למה בדרמה? כי זה דרמטי. לפני  משה חנוכה:

שבוע התפטרה מנהלת אגף התקציבים המאוד 

  -שבועות התפטרה מנהלת 3מוערכת. לפני 

 מנהלת מחלקה.  אמיר כוכבי:

 מנהלת מחלקת תקציבים?  משה חנוכה:

 מצטער.  אמיר כוכבי:

 אוקי, חבל שהיא לא מנהלת אגף התקציבים.  משה חנוכה:

  -חבל שאתה לא אמיר כוכבי:

יודע שיש מנהלים נוספים שדנים איתך בתנאי  משה חנוכה: אני 

דיון במועצה, מבלי  התפטרותם, ואי אפשר לקיים

להתייחס לסוגיה הזאת. וכנראה, בגלל שראיתם 

שהמצב הציבורי מאוד מאוד בעייתי, מה שקרה 

נוהגים לדחות את  שכינסתם במקום, כפי שאתם 
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הישיבה מתחילת החודש לסוף החודש, דחיתם את 

שעות לפני המועד שלה, שיש  48הישיבה והודעתם לנו 

העלות נושאים ישיבה, באופן שלא מאפשר לנו ל

שנמצאים באמת על סדר היום הציבורי. לא שאני 

חלילה מזלזל בשינוי מורשי חתימה בבית ספר נחשון, 

שזה נושא חשוב. אבל מעבר לשינוי מורשי החתימה 

בבית ספר נחשון אורנה פורת, יש גם נושאים שהם 

בליבת מה שקורה בעיר הזאת, וזה ההתפטרות של כל 

  -השדרה המקצועית, אמיר

 כולה?  אמיר כוכבי:

  -כולה, כן משה חנוכה:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

אם תסתכל לאורך השנים מאז שאתה נכנסת, למעלה  משה חנוכה:

נהלות סיימו את דרכם בעירייה מנהלים ומ 35-מ

בדרך זו או אחרת. אז נכון, חלקם יצאו לפנסיה 

מוקדמת, חלקם התפטרו, חלקם פוטרו, אבל בסוף 

י הוועד העובדים. אנחנו דואגים לכך אנחנו לא נציג

שבסוף השירות לתושב נפגע. כי כשאין מהנדס עיר, 

וכשאין . 1200-אז אין מי שיתכנן את גן הילדים ב

סיירים באגף הביטחון, אין מי שישמור על הביטחון 

האישי בדרך רמתיים. וכשאין מנהלת אגף תקציבים, 

שהוא  אין מי שיעבוד על תקציב העירייה היום בשביל

יהיה מוכן בזמן. וכשמבקר העירייה לא מגיע לישיבת 

מועצה פעם אחרי פעם, אז אין מי שיבקר ויהיה שומר 

סף על הפעילות. אני רואה שלא המבקר פה, לא היועץ 

משפטי פה. כולם שלחו נציגות, ואלה נציגות מכובדות 

ואני מכבד אותן, אבל אין גם שומרי סף שיגידו לך, 

  -וברגע שכולם רואים את זהאמיר, עד כאן. 

 אז מזל שאתה פה.  אמיר כוכבי:

  -נכון משה חנוכה:

 מזל.  אמיר כוכבי:

  -מזל שיש אופוזיציה משה חנוכה:
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 מלא.  אמיר כוכבי:

שלא מפחדת להסתכל לך בעיניים ולהגיד לך, אמיר,  משה חנוכה:

  -בוא ננהל על זה דיון, דיון אמיתי

 אין שום בעיה.  אמיר כוכבי:

אין רציני, כי העיר הזאת חשובה לנו לא פחות משהיא  משה חנוכה:

 חשובה לך. 

 כן.  אמיר כוכבי:

לכן אני מבקש, שלפני שנדבר על הנושאים החשובים  משה חנוכה:

של שינוי מורשי חתימה ומחיקת חובות, בוא נדבר על 

הפיל שבחדר, וזה המצב הקטסטרופלי שעיריית הוד 

 השרון הגיעה אליו. 

 כן, עוד? יר כוכבי:אמ

 אביבה רוצה להמשיך.  משה חנוכה:

אני בהחלט מצטרפת לדבריו. אני מאוד כועסת,  אביבה גוטרמן:

באמת, אני כועסת, אמיר, כי לא אחת ביקשתי, 

ביקשנו כל ישיבה שאתה דוחה, וזה בסדר, אין לנו 

בעיה שתדחה, שתבטל, אבל בבקשה במקביל תיתן 

נו את זה. כאילו, מה כל מועד חדש. כמה פעמים ביקש

כך קשה לבצע את זה? זה אפילו לא אתה אמור לעשות 

את זה, אלא מי שאחראי לזמן את הישיבות. וזה דבר 

שהוא לא סתם אנחנו מבקשים. אנחנו צריכים 

להיערך. להיערך לשאילתות, להצעות לסדר, וכן, 

ישנם דברים בוערים שהם מעכשיו לעכשיו, ואנחנו 

כדי להעלות אותם. וכשאתה לא צריכים את הזמן 

שעות, ומבחינת החוק אנחנו לא  48נותן זמן לזה, תוך 

יכולים עכשיו, לא את השאילתות ולא את ההצעות 

לסדר, זה ממש לא בסדר. זה לא בסדר, אמיר. עכשיו, 

זו לא הפתעה. זה לא שאתה לא ידעת מזה. לא 

שפתאום זו פעם ראשונה שזה קורה דבר כזה. למה? 

כעסנו, אמרנו, זה זלזול, לא יודעת, או זלזול, אנחנו 

 תגיד לי, או טקטיקה שהיא טובה לך. 

 אני תכף אענה.  אמיר כוכבי:
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אני אשמח. או טקטיקה שהיא מתאימה לך, על  אביבה גוטרמן:

הכיפאק, בוא נעשה את זה עכשיו, יש כל כך הרבה 

  -בעיות, נעשה שלא צריך שאילתות

 . מבטיח לענות אמיר כוכבי:

לא צריך כלום. נעביר את הישיבה הזאת, איך שלא  אביבה גוטרמן:

אז אני ממש מוחה על העניין הזה. ויש לנו יהיה. 

שאילתות, ויש לנו הצעות לסדר, ואני מאוד מבוקשת 

שתיתן לנו את המקום להעלות את זה לסדר, את 

הדברים ואת השאילתות, זה חשוב לא פחות 

אני שי חתימה וכו'. מהתב"רים או מהחתימה על מור

ממש מבקשת את זה, כי גם אנחנו אולי זה לא נכון 

  -מבחינת החוק

 זו לא סוגיה משפטית, אביבה, זה עניין ציבורי.  משה חנוכה:

זה בדיוק מה שאני רוצה. זה לא עניין משפטי או לא  אביבה גוטרמן:

  -משפטי

ה, היא מספיק מנוסה כדי לטעון את טיעוניה בעצמ אמיר כוכבי:

 משה. 

וזה, זה  אביבה גוטרמן: לנו  סליחה, זה באמת לא עניין שאווה ענתה 

נכון. מה שאווה אומרת, אנחנו מקובל. אני עכשיו 

אומרת מעבר לזה. גם ההתנהלות שלך היא לא נכונה, 

היא לא בסדר, היא לא מכבדת, ולא נתנה לנו מקום. 

ולכן כדאי, אל תגיד לי ככה, כי אתה, מה אתה רוצה 

 גיד לי, שאתה לא אכפת היה לך לדחות? לה

  -לא, לא, לא, לא אמיר כוכבי:

 אבל היה לך תנאים לדחייה, ולא קיבלנו את זה.  אביבה גוטרמן:

 אני אענה.  אמיר כוכבי:

 מה לעשות.  אביבה גוטרמן:

 אני אענה.  אמיר כוכבי:

 אז אני מבקשת שכן, תענה על זה.  אביבה גוטרמן:

 11:30רק דבר נוסף, תראה, רק היום בשעה  אמיר, אלון גלבוע:

קיבלתי מהוד את פרוטוקול ועדת כסף. אתה מבין 
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שאנחנו גם אנשים שעובדים. לא הספקתי אפילו 

  -לעניין בזה

 גם אני לא.  אביבה גוטרמן:

אני אמור להצביע היום על דברים חשובים, על  אלון גלבוע:

  -תקציבים, ואני חושב שזה לא לעניין

יודע איך מתנהלת הישיבה, בכלל היית  וכה:משה חנ אם היית 

 מתבייש. איך התנהלה ועדת הכספים. 

 אבל את החומר קיבלת לפני.  עדי ברמוחה:

את החומר לא קיבלתי, ואמרתי לך, והסתכלתי במייל  אלון גלבוע:

  -ובדקתי

  -פרוטוקול זה משהו אחר, זה פרוטוקול של ועדת עדי ברמוחה:

קיבלתי את החומר. והפרוטוקול, אני חושב לא  אלון גלבוע:

  -שהפרוטוקול

 את החומר קיבלת לפני.  עדי ברמוחה:

 הפרוטוקול הוא גם חלק מהחומר, נכון?  אלון גלבוע:

 לא, אבל אני אענה גם על זה. בסדר, אני אענה.  אמיר כוכבי:

 רפי גם רצה להתייחס.  משה חנוכה:

מישהו שלח לי או לא  אני לא קיבלתי במייל, אם אלון גלבוע:

  -יודע

 אני אענה גם על זה.  אמיר כוכבי:

 חשוב שישמעו אותך, רפי.  משה חנוכה:

  -רגע, אני גם רוצה להתייחס. תראו יגאל שמעון:

  -מה שכבר נאמר, אני לא צריך לחזור רפאל בן מרדכי:

 רפי סומך ידיו על דבריכם החכמים.  אמיר כוכבי:

  -המועצהתראו, חברי  יגאל שמעון:

 למה אני שומע ציניות בטון שלך?  משה חנוכה:

 בכלל לא.  אמיר כוכבי:

 כי הוא איש ציני.  אביבה גוטרמן:
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 אנחנו מכבדים אותך, תכבד אותנו.  משה חנוכה:

 הפסול במומו פוסל.  אמיר כוכבי:

 זה בהרגל.  אביבה גוטרמן:

ביבה. מה אני סומך את ידיי על דבריה של חברתי, א רפאל בן מרדכי:

  -שצריך להיות

 הוא לא צריך את העזרה שלך.  משה חנוכה:

 אל תכניס לו מילים לפה, מה שנקרא.  אמיר כוכבי:

אני מסתדר היטב, תודה לכולכם. ואני מציע להירגע.  רפאל בן מרדכי:

אביבה אמרה דבר פשוט. אני לא קובע פגישה עם 

 אנשים תוך יומיים, מדוע? מפני שיש להם סדר יום,

 , . ב', אני מניח שגם מחברי הקואליציה וגם מאיתנו א'

אתה מניח, מצפה שנתכונן, וזה לא עושים תוך 

יומיים. וכמובן, לאנשים יש שאילתות והצעות לסדר 

ייעשה תוך יומיים. לכן אמיר, רק  , וגם זה לא  יום וכו'

 , נימוס בסיסי וגם  מסיבות של סדר נכון של הדברים 

חה, וזה קורה, אתה בפעם צריך להחליט שאם אתה דו

 הבאה תיתן התראה תוך שבוע, לכל הפחות. 

או שיש איזה נושא בהול, שהיה צריך להיכנס לישיבה  משה חנוכה:

 תוך, מה בהול פה? 

 אני תכף אענה. יגאל?  אמיר כוכבי:

 ממה אתה בלחץ, אמיר?  משה חנוכה:

 אני תכף אענה.  אמיר כוכבי:

 ע שניתן לאמיר לדבר. משה, אני מצי רפאל בן מרדכי:

 לא, רגע, יגאל, יגאל ביקש.  אמיר כוכבי:

ברשותכם, תראו, בתחילת הקדנציה בחרנו את יום  יגאל שמעון:

  -ראשון בשבוע, יום רביעי כיום

 לא, התחלנו בשלישי.  אמיר כוכבי:

מהחודשים,  99%התחלנו שלישי, עברנו לרביעי.  יגאל שמעון:

 ביקשתם דחייה, נכון? 

 נו. לא, לא חושב, אבל אוקי.  כוכבי: אמיר
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, מה זה משנה? הדחייה תמיד הייתה לסוף %90 יגאל שמעון:

 החודש. 

 יחידות מתמטיקה, לא אתווכח איתך על אחוזים.  3 אמיר כוכבי:

לא משנה. זה סוף החודש. בד"כ זה היה בסוף כל  יגאל שמעון:

 חודש. 

 נכון, תמיד סוף חודש.  אביבה גוטרמן:

אלא מה, בפקודת העיריות מה כתוב? שרשאית  שמעון:יגאל 

המועצה בחתימה של שליש מחברי המועצה לדחות 

בשבוע, בסדר. אבל מה אנחנו מקבלים? שאנחנו 

מקבלים שהבקשה היא עפ"י רוב חברי המועצה, ששם 

מה אומרים בפקודות העירייה? שנדחית למועד אחר. 

היועצת כשאתה כותב, אתה אומר, מועד אחר, גבירתי 

המשפטית, הכוונה היא שבאותו רגע שאתה קובע 

ה על דעת רוב, לא על זהימים, כי  7-מועד אחר, לא ב

דעת שליש, אתה חייב לתת תאריך באותו מועד שאתה 

-קובע את המועד האחר, ואת זה לא עשית במשך כל ה

השנים האחרונות. והייתה הסכמה, מה שנקרא,  3.5

יה בסוף אותו חודש. בע"פ או בשתיקה, שתמיד זה ה

כי אף פעם לא דחית את זה לשבוע, דחית את זה בד"כ 

 לסוף אותו חודש. 

 לא מדויק.  אמיר כוכבי:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אז כשאתה שולח מכתב, ואתה אומר על דעת רוב  יגאל שמעון:

חברי המועצה, אתה היית חייב להודיע לנו באיזה יום 

. כאשר אם זה היה איזה יהיה בהחלטה של מועד אחר

שליש מחברי המועצה, זה היה בשבוע ימים. אז מן 

  -הראוי היה שבישיבה הזו לדוגמה

 אני לא חושב.  אמיר כוכבי:

  -תקרא יגאל שמעון:

אני חושב שאתה טועה בהגדרה. אני יכול לדחות  אמיר כוכבי:

  -בעצמי לשבוע
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דקלם תקראו את פקודת העירייה, ואתה רוצה אני א יגאל שמעון:

  -לך את זה עוד פעם? אז אני אדקלם לך את זה

  -בלבלת כמה דברים אמיר כוכבי:

  -לא בלבלתי, אני עוד פעם אחוזר יגאל שמעון:

  -אבל בסדר, בסדר אמיר כוכבי:

רשאית המועצה בחתימה של שליש, בהודעה של שליש  יגאל שמעון:

ימים. מה זה שליש? כי  7-מחברי המועצה, לדחות ב

חברי  6, אתה יכול היום, אוקי? 6ליש זה היום ש

מועצה, אתה יכול לדחות. אבל אם אתה בדעת רוב 

, אתה קובע אותו למועד אחר. 9חברי המועצה, שזה 

וזה כתוב בפקודת העירייה, תקראו, אני לא צריך 

 ללמד אתכם. 

 יש פה יועצים משפטיים, לא?  אביבה גוטרמן:

, מן הראוי, כשאתה קובע עכשיו, מאחר שמועד אחר יגאל שמעון:

מועד אחר, אתה צריך להודיע לנו מתי המועד, כדי 

שאנחנו נתכונן, וזה לא נעשה במצב הזה. מן הראוי 

 3.5שאני חושב שגם אם לא עשיתם את זה במשך 

שנים אחרונות, הייתם צריכים לפחות לעשות את זה 

בפעם הזאת, ולהבא, עם מה שנשאר לכם בקדנציה 

 הזאת. 

כן, עוד משהו? אני יכול לענות? קודם כל, אני מרגיש  כבי:אמיר כו

את אי הנחת שלכם מזימון הישיבה, ואני יכול להבין 

אותו. אגב, את הטענה הכי משמעותית בעיניי, לא 

השתמשתם בה, והיא הכי נכונה. רוב השולחן הזה 

כאן הם מתנדבות ומתנדבים, ולכן התזמון הזה הוא 

גם לחלק מחברי  באמת בעייתי, לא רק לכם,

הקואליציה, זה טיעון שלא השמעתם, אז אני משמיע 

אותו בשמכם. אני אגיד את הדבר הבא. כמו שאתם 

מדברים על נוהגים, יש גם נוהג שמפיצים עפ"י החוק 

 ימים לפני דיון. הופץ 10את הנושאים הכספיים, 

הנושא של העברות מסעיף לסעיף שהן מהותיות 

קציב העירייה. אין לי להתקדמות של העירייה ות
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בעיה להגיד את זה, זה גם הנושא המהותי היחיד 

מבחינתי הערב על השולחן. לכן, הצעתי כשהבנתי עד 

כמה זה מפריע לכם, והסכמתי עם ההפרעה, כמו שאני 

אומר, דווקא מהסיבה שאני ציינתי, הצעתי דרכים 

  -אלטרנטיביות להחליף. החלטתם שלא

 זה בטלפון? מה, לאשר את  משה חנוכה:

  -החלטתם שלא אמיר כוכבי:

 לדון בהעברות, לעשות את זה טלפונית?  משה חנוכה:

 משה, אני לא רב.  אמיר כוכבי:

 זה לא פתרון, אמיר.  משה חנוכה:

זה לא ריב, אני רק אומר. הצעתי, החלטתם שלא,  אמיר כוכבי:

ימים  10מקבל. אין פה מה זה. אבל כן, החומר נשלח 

זה היה רמז מתרים מספיק גדול שאנחנו  לפני הזמן.

מתכוונים לעשות את הישיבה הזאת, שאין לנו אלא 

לעשות אותה ולהעביר את הסעיפים הללו. ואני אגיד 

על ישיבות מועצה ככלל. ישיבות מועצה נקבעות עפ"י 

סדר יום של הנהלת עירייה, הן לא נקבעות עפ"י 

את הצעות לסדר או שאילתות. אתם רשאים, עשינו 

זה בעבר. עדי ברמוחה, נדב דואני, יעל ברזילי, מאיר 

חלוואני, וגם חלקכם. הגשתם מראש הצעות לסדר 

  -מהותיות

 תמיד היו לנו בקנה.  עדי ברמוחה:

קונקרטיות. היה בנק אצל מרכז/מרכזת המועצה,  אמיר כוכבי:

  -והיה נכנס לישיבות

 50נק של אל תדאג, יהיה בנק. מהיום יהיה לכם ב משה חנוכה:

  -הצעות

  -אין בעיה, הכל בסדר, זה לא איום בעיניי אמיר כוכבי:

 עד סוף הקדנציה שלכם.  משה חנוכה:

 זה בסדר שיהיה.  אמיר כוכבי:

 אז יהיה.  משה חנוכה:
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  -זה לגיטימי אמיר כוכבי:

 אנחנו, את הלקח שלנו למדנו.  משה חנוכה:

ה, הכל טוב, אין פה זה לגיטימי ולגמרי הגיוני שיהי אמיר כוכבי:

מה זה. הצעות לסדר זה כלי, זה כלי חשוב. מאחר 

ואנחנו היינו צריכים את העברות מסעיף לסעיף האלה 

כדי להתקדם איתן ולדאוג שדברים נעשים, או 

נחתמים לפני שכספים עוברים, אז זימנו את הישיבה 

נוח גם לנו.  הזאת. אני מבין שזה לא נוח, זה לא 

זה לא מאוד נוח היום. בסדר, קורה אפילו לי אישית 

  -לפעמים

 מה אתה אומר על נטישת הבכירים?  משה חנוכה:

על מה? אה, שנייה, רק נסגור את העניין הזה. אני  אמיר כוכבי:

מוכן שנעשה מאמץ כדי ששוב אני אומר, עפ"י 

הצרכים של הנהלת העירייה, ישיבות המועצה, אתם 

 . תדעו מתי הן, במקסימום זמן שאפשר

 שעות לפני?  48אתה ידעת על זה  משה חנוכה:

  -לגבי אמיר כוכבי:

  -אתה, על הישיבה הזאת, ידעת משה חנוכה:

 שעות לפני, כן. אין מה לעשות.  52אני החלטתי על זה  אמיר כוכבי:

 לא ידעתי שצריך העברות תקציביות דחופות?  משה חנוכה:

  -אני חשבתי אמיר כוכבי:

 ה לא ידעה לתכנן את זה שבוע לפני? העיריי משה חנוכה:

לא, אני חשבתי שזה משהו שיכול לחכות, ולא. בסופו  אמיר כוכבי:

  -של דבר

 מי הציף לך את זה שזה בעייתי?  משה חנוכה:

 כלום, אני. מה זה, מי הציף?  אמיר כוכבי:

שעות, צריך  48שדווקא עכשיו, פתאום החלטת  איך משה חנוכה:

 לעשות את הישיבה? 

כי יש דברים שאני רוצה להתחיל. אנחנו נגיע לזה  אמיר כוכבי:

ונראה. בסופו של דבר, מבין את התחושות, מבטיח 
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  -שנעשה מאמצים קצת יותר כדי להחיל

לא מאמצים. השאלה, בפעם הבאה, לא, אין בעיה  אביבה גוטרמן:

לבטל או לדחות. האם אנחנו נקבל במקביל, הישיבה 

וכך? מה כל כך קשה לעשות הזו נדחית לתאריך כך 

 את זה? 

ו  אמיר כוכבי: אני אסביר לך, אני אסביר לך. לישיבה הזאת רצינ

להביא גם את הקריטריונים של התמיכות, בסדר? 

רצינו להביא גם את הקריטריונים של התמיכות. לא 

התקבלו מספיק פידבקים מחברות וחברי המועצה על 

  -הקריטריונים של התמיכות

אני אגב הצעתי לרכז ישיבות המועצה לכנס את  משה חנוכה:

 החברים, לאפשר להם לדבר על זה. 

בסדר, אז לכן זה לא נמצא פה, ואנחנו נעשה את מה  אמיר כוכבי:

  -שנדב הציע, אתה הצעת. יש לכם הצעות דומות סה"כ

  -כן, למרות שאנחנו בנתק משה חנוכה:

 אנחנו אותה תפוצה.  נדב דואני:

 כל בסדר. ה אמיר כוכבי:

 אנחנו לא מדברים.  משה חנוכה:

 למה, היום חזרנו לדבר, מה אתה רוצה.  נדב דואני:

 אני רוצה לבדוק את מערכת היחסים בינינו.  משה חנוכה:

, אני חייב להגיד, אני חייב להגיד באמת, 2. 1זה  אמיר כוכבי:

תראו, זה מאוד סקסי לדבר על נטישת בכירים וזה. 

כנסתי, מזכירה בלשכה לא החלפתי כראש עירייה, כשנ

בשבועות הראשונים. אני חשבתי ואני עדיין חושב 

שבנאדם שמגיע למקום חדש, צריך לבוא עם צניעות. 

לראות עד כמה הוא יכול לעבוד עם מי שנמצא, עד 

כמה מי שנמצא יכול לעבוד איתו. כולכם 

פוליטיקאים, כולכם אנשים שרוצים לקבוע סדר יום. 

ם שזה לא תמיד אפשרי עם מה שאתה כולכם מביני

  -, עיריות עוברות שינוי2. 1יורש, זה 

 אבל את המנמ"רית לא ירשת, אתה הבאת אותה.  משה חנוכה:
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שנייה, שנייה. עיריות עוברות שינוי. תן, התחלנו יפה,  אמיר כוכבי:

 בוא נסיים. 

  -לא, אני לא משה חנוכה:

 אבל אני אגיע גם לזה.  אמיר כוכבי:

  -גם מנהלת הפיקוח, מנהלת הפיקוח בה גוטרמן:אבי

  -אני גם, אני אתייחס אמיר כוכבי:

 נו אז מה?  נדב דואני:

 מה זה, אז מה, נדב?  משה חנוכה:

 שנייה.  אמיר כוכבי:

 אז מה?  נדב דואני:

 זו שדרה מקצועית. זה לא עסק, זה עירייה.  משה חנוכה:

 שים. יש תחלופה, יש תחלופה של אנ נדב דואני:

  -זה עירייה. מה זה, אנשים שבאו עכשיו לאחרונה משה חנוכה:

 שנים זה לאחרונה?  7 נדב דואני:

 שנים.  7אבל בוא נדון, המנמ"רית זה לא  משה חנוכה:

 אבל למה אתה יורד לגופו של בנאדם?  עדי ברמוחה:

שנים. אתה דיברת על  7אז אתה אומר לי עכשיו  משה חנוכה:

 עובדים. 

 באו לא מזמן.  אני:נדב דו

 נדב, אל תענה. אני יודע לענות על הזה.  אמיר כוכבי:

 אבל עכשיו היא הייתה בחו"ל, לא?  יגאל שמעון:

 אבל די, די לרדת לגופו של בנאדם, תפסיקו. תפסיקו.  עדי ברמוחה:

  -חברים, א', אני באמת מבקש שתמנעו אמיר כוכבי:

  -תפסיקו, זה לא לעניין עדי ברמוחה:

 מדברים ביחד( )

מה זה קשור? אבל אתה יורד לגופו, אתה מתעקש  עדי ברמוחה:

  -לדון על גופו של בנאדם
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 על חשבון העירייה?  יגאל שמעון:

 לא.  עדי ברמוחה:

 לא? אוקי.  יגאל שמעון:

 לא יודעת.  עדי ברמוחה:

 מה זה את לא יודעת?  יגאל שמעון:

 לא יודעת.  עדי ברמוחה:

. ל אביבה גוטרמן:  א, היא לא הייתה על חשבון העירייה, די

 בטוח?  יגאל שמעון:

 די כבר.  אמיר כוכבי:

 גם אם הייתה, אז מה?  נדב דואני:

 אסור, אסור, אסור.  יגאל שמעון:

  -א', בטח שמותר אמיר כוכבי:

  -לא, לא, לא הייתה אביבה גוטרמן:

  תפסיקו לדבר לגופם של אנשים, זה לא לעניין. עדי ברמוחה:

 שקט, נו. אתם רוצים שאני אענה או לא?  אמיר כוכבי:

 אני אענה לך, זה החוק.  יגאל שמעון:

 אתה רוצה שאני אענה?  אמיר כוכבי:

 מה, זה החוק.  יגאל שמעון:

  -בסופו של אמיר כוכבי:

  -בגלל זה יש אופוזיציה אביבה גוטרמן:

 בשביל מה?  אמיר כוכבי:

 וקואליציה.  אביבה גוטרמן:

 לא, היא לא הייתה באופוזיציה.  אל שמעון:יג

אופוזיציה מעלה דברים, כשמן הסתם הקואליציה לא  אביבה גוטרמן:

  -מסכימים לזה

 אבל תני לענות.  אמיר כוכבי:

 אז אל תעירי לאנשים שפה מדברים.  אביבה גוטרמן:
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  -אבל אי אפשר לדבר עדי ברמוחה:

 אפשר.  אביבה גוטרמן:

 ביבה, זה לא מכובד לדבר לגופו של אדם. לא, א עדי ברמוחה:

 זה לא מעניין אותי מה הוא.  אביבה גוטרמן:

  -אבל אביבה, אבל אביבה, את דיברת ונתתי אמיר כוכבי:

  -אבל מותר להביע גם דעה אחרת, ולהגיד אביבה גוטרמן:

 הכל בסדר, אבל לא לדבר לגופו של אדם, אביבה.  עדי ברמוחה:

 את לא רוצה שאני אענה?  אבל למה אמיר כוכבי:

 למה לא?  יגאל שמעון:

  -כשמתפטרים מנהלים, הכל זה לגופו של אדם משה חנוכה:

 באמת, נו, מה זה סודי פה?  יגאל שמעון:

  -אין לכם שום בעיה של אביבה גוטרמן:

 שנייה.  אמיר כוכבי:

 זה כספי ציבור.  יגאל שמעון:

 די, די.  עדי ברמוחה:

אחד לא יודה שיש כאוס בעירייה, שעובדים אף  אביבה גוטרמן:

  -סובלים, שאחד אחרי השני מתפטרים

 לא, לא, זה הטקסט של משה.  אמיר כוכבי:

שאפילו בוקר טוב לא אומרים להם בהנהלה, מה  אביבה גוטרמן:

 קרה? 

 אביבה, זה ממש הטקסט של משה.  אמיר כוכבי:

 מה קרה?  אביבה גוטרמן:

  -די. תראו אמיר כוכבי:

  -לא, אמיר אביבה גוטרמן:

בואו, בסופו של דבר, עדי, תני לי רגע לסיים, ואח"כ  אמיר כוכבי:

  -זה. בסופו של דבר, מעבר לעניין הזה

 גם להגן צריך לדעת איך.  אביבה גוטרמן:
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 אביבה, די.  אמיר כוכבי:

אביבה, לא יכול לדבר על בנאדם ספציפית, מה לא  עדי ברמוחה:

 מובן? 

  -בסופו של דבר בי:אמיר כוכ

  -תגידו לי, כשמפרסמים את כל הכספים בציבור יגאל שמעון:

  -יגאל, יגאל אמיר כוכבי:

ומראים כמה כל אחד מקבל, אז אומרים לא לדבר על  יגאל שמעון:

 אף אחד? אסור לדבר? 

  -לא, לא, יגאל אמיר כוכבי:

 מותר לדבר. נו באמת, זה לא דברים אישיים.  יגאל שמעון:

 מותר הכל, אבל זה לא מכובד.  די ברמוחה:ע

 שנייה, שנייה.  אמיר כוכבי:

  -זה דברים יגאל שמעון:

 מותר הכל, לא מכובד.  עדי ברמוחה:

 מה לא מכובד, עדי?  משה חנוכה:

  -וזה כספי ציבור יגאל שמעון:

 לא מכובד.  עדי ברמוחה:

 זה כספי ציבור, ואנחנו נדאג לכספי ציבור.  יגאל שמעון:

  -אתה רוצה להמשיך? תמשיך. אתה רוצה עדי ברמוחה:

  -רגע אמיר כוכבי:

  -שאלתי שאלה יגאל שמעון:

  -לא מכובד עדי ברמוחה:

 עדי, אני יכול לענות?  אמיר כוכבי:

 שמה, שעובד ייסע לחו"ל?  נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

 עזוב, זה לא על חשבון העירייה.  אביבה גוטרמן:

  -דבנ אמיר כוכבי:
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 נו, אבל זה גם לא על חשבונה.  נדב דואני:

 אפשר לענות? אפשר לענות?  אמיר כוכבי:

 מה שאלתי?  יגאל שמעון:

יגאל אמיר כוכבי:   -יגאל, יגאל, 

 )מדברים ביחד( 

 יגאל, אפשר לענות?  אמיר כוכבי:

 בטח.  יגאל שמעון:

יופי. מעבר לעובדה הפשוטה הזאת, במצב של היום  אמיר כוכבי:

גם בשוק התעסוקה וגם בציפיות של תושבות 

ותושבים מהעירייה, גם עירייה היא כבר לא קיוסק 

  -הסתדרותי. אנחנו עם מדדים, אנחנו עם תפיסת עולם

אני מוחה על האמירות הזאת, קיוסק הסתדרותי, עם  משה חנוכה:

 כל הכבוד, מה זה קיוסק הסתדרותי? 

  -אתה תמחה בסוף אמיר כוכבי:

 מה יש לך נגד ההסתדרות?  ה:משה חנוכ

 תמחה בסוף דבריי.  אמיר כוכבי:

 מה יש לך נגד ההסתדרות?  משה חנוכה:

 אתה בטוח שאתה רוצה לפתוח את זה?  נדב דואני:

 תמחה בסוף דבריי.  אמיר כוכבי:

  -קיוסק הסתדרותי, איזו מן אמירה זאת משה חנוכה:

 אתה בטוח שאתה רוצה לפתוח את זה?  נדב דואני:

לפני רגע הגנת על יפה בן דוד, לא השבת את הזה.  משה חנוכה:

 פתאום קיוסק הסתדרותי, זה הביטוי שלך? 

 מה זה במילון, קיוסק הסתדרותי?  יגאל שמעון:

 אני מציע שתבדוק לפני שאתה קופץ.  אמיר כוכבי:

  -כאילו עניין של פעם, כאילו משה חנוכה:

 ילים לפה? לא, למה אתה מכניס לי מ אמיר כוכבי:

  -אתה אמרת, קיוסק הסתדרותי משה חנוכה:
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 אבל אתה יכול לשאול למה אני מתכוון.  אמיר כוכבי:

 למה אתה מתכוון?  משה חנוכה:

 יש בבניין ההסתדרות קיוסק, יש?  אמיר כוכבי:

 יש.  משה חנוכה:

 בכניסה מימין, לא, משמאל.  מאיר חלוואני:

אם תיגש, היום זה כבר  משמאל. בכניסה משמאל. אמיר כוכבי:

בנאדם אחר. אבל נגיד, לפני כמה שנים היית ניגש, 

היית פוגש שם בחור מאוד חביב, שאם היית מתעניין 

בעברו, היית מגלה שהוא שם בערך עוד לפני שבנו את 

הבניין, בנו את הקיוסק, את הבניין בנו מסביבו, והוא 

ה בוותק שם, אי אפשר להזיז. עכשיו, דברים עבדו ככ

יודעים את זה. אנחנו  פעם בשירות הציבורי, אנחנו 

יודעים שעד היום לעיריות יש קושי משמעותי. עכשיו, 

שיש בגיוס כח . מתחלק למשבר 2-העולם מתחלק ל

אדם. בואו, כולכם מכירים את זה. אנחנו לא שמחים 

על אף מנהל או מנהלת, או על עובד או עובדת 

ו שמצליחים שעוזבים. מה שכן, אנחנו גאים באל

ומוצאים את הדרך להתקדם. אני לא עומד בדרכם, 

למרות שראש עירייה יכול בקלות, בין אם בזה בשיחה 

לראש רשות אחרת, ובין אם זה שיחה למנכ"ל של 

חברה. אנחנו לא עושים את זה. אנשים שמצליחים 

להתקדם למקומות אחרים, אחלה, זה מביא לנו הרבה 

לצאת לחיים עצמאיים, מאוד כבוד. אנשים שבוחרים 

אחרי שנים בשירות הציבורי, אחלה, כל הכבוד להם 

וכן, גם אנשים שלא הסתדרו או לא עמדו על האומץ. 

במדדים, ונפרדנו בצורה הדדית. אני אגיד לכם למה 

עדי מתייחסת כשהיא אומרת, לא לרדת לגופו של 

עניין. ואני אשמח ברמה האישית, ולא מול מצלמות, 

מאות, שאת חלקן אתם מכירים. בסופו לתת לכם דוג

של דבר, כשאנחנו מדברים על מנהלות ומנהלים, וגם 

מכניסים את השמות שלהם לתוך הדבר הזה, וזה 

מופיע אח"כ בגוגל ובעיתונות, הם אח"כ הולכים 

למקומות אחרים, אם הם לא עזבו כבר למקום. אבל 
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גם אם בדרך למקום, וגם אם מחפשים עבודה, 

 ה תוקעים אותם אחרי זה. הדברים האל

אתה יודע למה אתה טועה? כי אמרנו לך שאנחנו לא  משה חנוכה:

נציגי ועד העובדים, שיתקדמו. הבעיה שלנו שהתוצאה 

 הישירה של הדבר הזה, היא פגיעה בשירות לתושב. 

  -אבל, כשאתה ממציא סיפורים אמיר כוכבי:

זה בסדר,  כשאחד עוזב זה בסדר. כששניים עוזבים משה חנוכה:

 5-אבל ברגע שהרבה נוטשים, בחודש, אתה רואה ש

  -מנהלים

  -תגיד לי, מה ההבדל אביבה גוטרמן:

 זו בעיה, אמיר.  אמיר כוכבי:

  -מה ההבדל בין העירייה שלנו אביבה גוטרמן:

 מה הבעיה בזה?  נדב דואני:

  -שאתה לא יכול לתכנן עיר, ואתה לא יכול לתת פתרון משה חנוכה:

 אבל יש תחלופה, מה אתה רוצה?  דואני:נדב 

ן  משה חנוכה: אני צילמתי את הניידות עומדות מיותמות ליד בניי

העירייה. זה אומר שאין ביטחון. המנכ"ל יודע, הוא 

  -דיבר על זה בישיבת מנהלים שבוע שעבר

  -נו, קודם כל זה לא קשור לבכירים אמיר כוכבי:

 ום עובדים חדשים. שאין לו יכולת לגייס הי משה חנוכה:

  -זה לא קשור לבכירים אמיר כוכבי:

  -לא דיברת על זה בישיבת מנהלים משה חנוכה:

 זה לא קשור לבכירים.  אמיר כוכבי:

 אז זה עובדים.  משה חנוכה:

  -אבל אתה רוצה, אני אתן לך גם על זה. יש אמיר כוכבי:

שרון אבל אתה לא מצליח לגייס. טוב, אז רק בהוד ה משה חנוכה:

  -יש

 לא, יש בעיה בכל הארץ.  נדב דואני:
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  -אני שואלת אביבה גוטרמן:

 לא, לא רק בהוד השרון.  אמיר כוכבי:

 הוד השרון היא ייחודית?  אביבה גוטרמן:

 לא, למה?  אמיר כוכבי:

  -מה קורה בכפר סבא, רעננה אביבה גוטרמן:

 לכי תבדקי.  אמיר כוכבי:

חון בכפר סבא, נלווה סיירים, אם אמר לי מנהל הביט משה חנוכה:

אתם רוצים, אם יש לכם בעיה. נביא לכם אופנוענים, 

אצלנו הכל בסדר. אז למה בכפר סבא אנשים הולכים 

 לעבוד, ופה הניידות עומדות ריקות? 

  -אני אגיד לך למה אמיר כוכבי:

  -משה, משה, אז תביא נדב דואני:

 שנתיים. וזה לא היה מצב ככה עד לפני  משה חנוכה:

 משה, למה אתה לא עוזר?  נדב דואני:

 אצלם השאירו את אגרת השמירה, אנחנו ביטלנו.  אמיר כוכבי:

 אה, אוקי.  משה חנוכה:

  -מה זה, הביטחון עולה יגאל שמעון:

תראו, אני אגיד ככה. יש קושי משמעותי, ובואו, אתם  אמיר כוכבי:

ם יכולים להיות ציניים כמה שאתם רוצים, אבל את

  -יודעים את זה. יש קושי משמעותי

 למדנו ממך.  משה חנוכה:

בגיוס כח אדם גם בדרגי השטח. בין אם זה סייעות,  אמיר כוכבי:

בין אם זה עו"סיות, בין אם זה סיירים, בין אם זה 

  -בודקות תכניות

שמעתי שהתגייסת עכשיו לסיירים שהיו צריכים  משה חנוכה:

אתה מכיר את זה?  שמעתם על זה?מלווים באוטו, 

ייסעו סייר עם מלווה, באמת. לא רוצה לרדת לרמה 

 האישית, תבדוק. 

  -משה עדי ברמוחה:
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 אם סיירים שצריכים מלווה.  משה חנוכה:

 -אתה עוד פעם מוריד עדי ברמוחה:

 זה, אם זה נכון, זה שיא השיאים.  משה חנוכה:

  -בסופו של דבר, יש קושי אמיר כוכבי:

 תה רציני? א יגאל שמעון:

 ככה שמעתי.  משה חנוכה:

יש קושי משמעותי לגייס כח אדם בדרגים האלה,  אמיר כוכבי:

והקושי הזה קיים בכל הרשויות מסביב. אתם יכולים 

לבדוק, בין אם זה ברמת השרון, הרצליה, רעננה, גם 

  -כפר סבא. בוא

 הם אומרים אחרת.  משה חנוכה:

אומרים אחרת. עכשיו בישיבת הקושי האמיתי, בסדר,  אמיר כוכבי:

  -מועצה

 אולי תקנה מהם שירותים.  משה חנוכה:

עכשיו יושבים שם בישיבת מועצה ואומרים שפה  אמיר כוכבי:

 אומרים אחרת. עזוב, הכל בסדר. 

 הדשא של השכן.  משה חנוכה:

 הכל המצאה.  אמיר כוכבי:

, תגיד אמיר, השאלה איך אתה מתמודד עם זה? אוקי משה חנוכה:

  -את הבעיה אנחנו מבינים

זה נשמע כמו ריאיון רדיו, צריך להתחיל את ישיבת  נדב דואני:

 המועצה. 

  -פודקאסט. אנחנו עכשיו עושים משה חנוכה:

  -אני אענה על זה אמיר כוכבי:

למה, על איזו עיר פה בשרון אתה שומע על ככה  אביבה גוטרמן:

 התפטרויות? 

שם החליפו בגל אחד, על ההתחלה. את צודקת. פשוט  אמיר כוכבי:

 יאללה נו, אתם ממחזרים כתבות ממקומות אחרים. 

 מה?  אביבה גוטרמן:
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 אמיר, מה אתה עושה?  משה חנוכה:

  -בו, אני אענה לך לשאלהתקשי אמיר כוכבי:

 זה לא נכון, מה שאתה אומר.  אביבה גוטרמן:

  -שנייה, שנייה אמיר כוכבי:

 רת עכשיו את מה שאמרת. אתה סתם אמ אביבה גוטרמן:

 אוקי, אני אשלח לך את הלינק.  אמיר כוכבי:

 אני מתמצית טוב מאוד מה קורה בערים השכנות.  אביבה גוטרמן:

 מאוד, מאוד, מאוד. לפעמים אפילו יותר מדי.  אמיר כוכבי:

  -יותר מדי אפילו אני מתמצית, נכון. אז אל תגיד לי אביבה גוטרמן:

 לח לך אבל את הקישור. אני אש אמיר כוכבי:

  -ואני בעד אביבה גוטרמן:

 אבל תני לענות לבנאדם.  אמיר כוכבי:

 לעשות סקר מההתחלה, זה היה נכון לעשות את זה.  אביבה גוטרמן:

 בסדר, אני לא בגישה הזאת.  אמיר כוכבי:

 וטעית.  אביבה גוטרמן:

  -לא, אני לא חושב שטעיתי אמיר כוכבי:

  -טועה לכל אורך ואתה אביבה גוטרמן:

אני חושב שהרווחתי ככה מנהלות ומנהלים נהדרים,  אמיר כוכבי:

שהצליחו להראות שהם יודעים להביא את התוצאה 

שמצפים מהם. ואני שמח שהם מתקדמים כל אחד 

ואחת למקומות שעוזרים להם להתפתח הלאה, ואני 

  -אשמח

שבוע.  רק שלא יעשו את הכל, שלא כולם ילכו באותו משה חנוכה:

 ומה לגבי המנהל הבא? 

ו  אמיר כוכבי: אני יכול להבטיח לך שבשבועות הקרובים כבר יהי

 לך עוד. 

אה, ברור, ברור. אתה רוצה לספר לנו מי, שלא  משה חנוכה:

 נופתע? 
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ן אמיר כוכבי:   -בשמחה וששו

 אתה הבאת אותם, או שהם היו בתקופת חי אדיב?  משה חנוכה:

שון אני אספר לך כשהם יצליחו לנעול את בשמחה ובש אמיר כוכבי:

  -אליהם םמרואייניהתפקידים שהם 

בקיצור, עירייה שהעובדים מאוד מרוצים, המנהלים  אביבה גוטרמן:

  -סתם בא להם להתפטר

  -אביבה, נשמה, אנחנו אמיר כוכבי:

כי הם צעירים והם רוצים להתקדם הלאה, ולא רוצים  אביבה גוטרמן:

  -להתבסס במקום אחד

  -אנחנו לא דור ה אמיר כוכבי:

 נו, די כבר, אמיר, בחיאת.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו לא דור הבומרים.  אמיר כוכבי:

לא נתת שום תשובה, והאמת, איזו תשובה אתה יכול  אביבה גוטרמן:

 לתת? 

 נכון, אז מה את רוצה? אז יאללה.  אמיר כוכבי:

  -איזו תשובה אתה יכול להגיד אביבה גוטרמן:

 בואו נתקדם.  נדב דואני:

שאתה מנהל את זה לא נכון? שמערכת היחסים היא  אביבה גוטרמן:

  -קלוקלת? נו, לא תגיד את זה

  -די, אביבה, אבל בסדר, את לא צריכה אמיר כוכבי:

 אבל אנחנו מעלים את זה על השולחן.  אביבה גוטרמן:

 בסדר, האמת.  אמיר כוכבי:

 זה הכל.  אביבה גוטרמן:

אמיר, אתה יכול להגיד שהיום העובדים מרוצים  ון גלבוע:אל

  -בעבודה? כי אני אגיד לך למה

אני יכול להגיד שיש עבודה, נו די, אבל אתם סתם  אמיר כוכבי:

 עכשיו. 

  -למה סתם? למה אתה אומר משה חנוכה:
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 כי ביקשתם להתייחס. וחלאס, יש גם סדר יום.  אמיר כוכבי:

 בין את פנינו? למה אתה מל משה חנוכה:

 כי הוא יעזור לך, לא יעזור לך.  עדי ברמוחה:

כשאתה מסתובב במסדרונות העירייה, אתה מרגיש  אלון גלבוע:

  -את

 לא שמעת את אביבה? אני לא.  אמיר כוכבי:

 מה?  אלון גלבוע:

נו.  אמיר כוכבי:  תקשיב לאביבה, 

  -לא, לא, הוא לא מסתובב במסדרונות אביבה גוטרמן:

 הנה, שמעת? הוא לא מסתובב.  כוכבי: אמיר

אם הוא היה מסתובב, הוא היה רואה את משה שם כל  נדב דואני:

 הזמן, אין לו סבלנות. כל מקום שהוא הולך, משה. 

באף מקום אי אפשר שכולם יהיו מרוצים. בסדר,  אלון גלבוע:

נכון. אבל פה המקרה הוא כזה שאתה יודע, זה מקבץ 

וגם כשאתה מסתובב של עובדים שעוזבים. 

 , במסדרונות העירייה, אתה שומע שהם לא שבעי רצון

  -העובדים. הם מרגישים שמתייחסים אליהם

  -אני יכול להגיד לך אמיר כוכבי:

 שנייה, אני אגיד לך.  אלון גלבוע:

 נו.  אמיר כוכבי:

.  אלון גלבוע: מה שאומרים לי. יכול להיות שזה נכון או לא נכון

ן אישי, הם לא רוצים בעבודה, וזה אומרים לי באופ

משפיע. וגם המנהלים כנראה שזה משפיע עליהם. 

וכנראה שזה, זה לא, תראה, אחד מתפטר, שניים, 

  -אבל שים לב שההתפטרויות

 כמה מנהלים יש בעירייה?  אמיר כוכבי:

 אנחנו כבר לא יודעים.  משה חנוכה:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 24-שיבה יהיו פחות. שמעתי יש בעד שנסיים את הי משה חנוכה:
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 בשפיים. מה תעשו עם כל החדרים? 

  -אישרת ב אמיר כוכבי:

  -מי יישן בכל החדרים משה חנוכה:

 אם תבקש יפה, אם תבקש יפה, אולי נזמין אותך.  אמיר כוכבי:

 לא, וואלה, פתאום יש לך סוויטות לאנשים.  משה חנוכה:

 מה, מה יש בשפיים?  יגאל שמעון:

.  חנוכה: משה יש כנס לכל המנהלים, ולא יודע כמה מנהלים יהיו

 בסוף ייסעו אמיר והמנכ"ל ונדב דואני. 

טוב, אני עדיין לא קיבלתי את חוות הדעת המשפטית  יגאל שמעון:

 לעניין מועד אחר. 

 למה?  אמיר כוכבי:

 מועד אחר.  יגאל שמעון:

  -א', לא ביקשת חוות דעת משפטית אמיר כוכבי:

 אני שאלתי.  שמעון:יגאל 

  -עכשיו הוא שאל משה חנוכה:

אם תרצה חוות דעת משפטית, יכינו לך חוות דעת  אמיר כוכבי:

 משפטית וישלחו לך במייל, בהחלט. 

 לא, לא בכתב. לא ביקשתי בכתב.  יגאל שמעון:

 הוא ביקש התייחסות מהיועצת המשפטית.  משה חנוכה:

  -א', הוא לא ביקש אמיר כוכבי:

 תגיד, אתה, יש לך חשש מחוות דעת?  שמעון: יגאל

  -א', לא ביקשת התייחסות אמיר כוכבי:

 בטח שביקשתי.  יגאל שמעון:

ב', עכשיו אתה אומר שביקשת חוות דעת. חוות דעת,  אמיר כוכבי:

  -אני יודע מה זה עורכי דין

  -ביקשתי חוות דעת של היועצת המשפטית יגאל שמעון:

ל אמיר כוכבי: שבת, לקרוא, להביא פסקי דין, לתמצת, ועכשיו 

  -לתקצר
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 זה רק פקודות העירייה.  יגאל שמעון:

אווה פה כבר חושבת, איזה מעבד תמלילים היא  אמיר כוכבי:

 יאללה. צריכה עכשיו בשביל הדבר הזה. 

 אתה רוצה שאני אחזור?  יגאל שמעון:

  -תקשיב אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

 יא, לא, זה לא נכון. התשובה ה אמיר כוכבי:

הנה, אווה יכולה. היא מצאה את פקודת העיריות.  אביבה גוטרמן:

 הנה, בבקשה. אווה, תקריאי. 

  -אתה רואה מה קורה כשיש יועצת משפטית אמיר כוכבי:

  -יש יועצת משפטית אביבה גוטרמן:

 זה תשובה ישר.  אמיר כוכבי:

 בבקשה, מועד אחר.  יגאל שמעון:

אפשרויות לדחות ישיבה.  2כמו שיגאל אמר, יש  אז אווה לוי:

אחת לפי דרישת שליש. והשנייה, מה שרלוונטי אלינו, 

זה לפי הסכמת רוב חברים. מה שנקבע לגבי הסכמת 

רוב החברים, רשום, ואני מצטטת: "ראש עירייה 

רשאי, בהסכמת רוב חברי המועצה, לדחות ישיבה, לא 

אי שבאותו יותר מפעם אחת למועד אחר. והכל בתנ

חודש תקוים ישיבה אחת לפחות, ושלא יחלוף מועד 

שנקבע עפ"י דין לעניין שעל סדר יומה של הישיבה". 

זאת אומרת, למועד אחר, זהו, כך נגמר הסעיף. לא 

 כתוב בסעיף שצריך לקבוע מה הוא המועד אחר. 

 שצריך להגיד בכלל את המועד.  אמיר כוכבי:

  -בטח, לא יגאל שמעון:

 צריך באותו חודש.  וכבי:אמיר כ

ו יגאל שמעון:   -עכשי

  -מגבלות בסעיף 2רגע, רגע, יש  אווה לוי:

 תקשיבו, מועד אחר, מה הכוונה עם מועד אחר?  יגאל שמעון:
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 אבל אתה לא נותן לה לסיים? תן לה לסיים.  עדי ברמוחה:

 מה הבעיה, מועד אחר באותו חודש.  אמיר כוכבי:

 ם. תן לה לסיי עדי ברמוחה:

 מועד אחר.  נדב דואני:

 לא.  יגאל שמעון:

 בוודאי.  אמיר כוכבי:

  -אתם צריכים לקבוע מועד אחר יגאל שמעון:

  -די, נו, יגאל אמיר כוכבי:

 אתה לא יכול להגיד מועד לא ידוע.  יגאל שמעון:

 יגאל, יש לי הצעה.  אמיר כוכבי:

  -לא, אבל שנייה אווה לוי:

  -שנייה רגע אמיר כוכבי:

 הישיבה נדחתה למועד אחר, זה מה שנכתב.  נדב דואני:

, זה שזה יהיה בימי רביעי, כי 1מגבלות.  3בעצם יש  אווה לוי:

  -זה מה שקבעתם בתחילת הקדנציה

 נכון, יום המועצה.  אמיר כוכבי:

  -, שזה לא יידחה אחרי החודש2 אווה לוי:

 יחרוג מהחודש.  אמיר כוכבי:

  -זה ש 3-ו אווה לוי:

 שהדחייה תהיה פעם אחת.  אמיר כוכבי:

  -שלא יידחו משהו שצריך לבוא באותו זמן אווה לוי:

 אל תעזור לה.  משה חנוכה:

 עפ"י סדר היום של העירייה.  אווה לוי:

  -הבנתי, אבל מועד אחר, מועד אחר יגאל שמעון:

 מועד אחר.  אווה לוי:

  מה זה, אז את צריכה לקבוע את המועד. יגאל שמעון:

יגאל אמיר כוכבי:   -יגאל, ברגעים אלה ממש, יגאל, 
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  -שבועות 3אבל אתם כבר  יגאל שמעון:

יגאל, יגאל, ברגעים, יגאל, ברגעים אלה ממש שולח  אמיר כוכבי:

לך עו"ד חנוכה מכתב לממונה על המחוז. רק תחתום 

 . forwardותעשה 

  -אין בעיה. תשלח בבקשה יגאל שמעון:

הוד, אפשר? חברים, סדר היום, כן. חברים,  קדימה, אמיר כוכבי:

 השאילתות שלכם. 

 

 שאילתות. א.

 

אנחנו מתחילים את סדר היום. סעיף א', שאילתות.  הוד גולני:

אנחנו מתחילים עם שאילתא של חבר המועצה, יגאל 

  -19.5.2022שמעון, מיום 

  -רגע, רגע, רגע, זה, אה יגאל שמעון:

ס סיום לקבוצות כדורגל נוער לאחרונה נערך טק הוד גולני:

  -וילדים

 שאילתא מדהימה, יגאל, בחיי.  אמיר כוכבי:

ברצוני לשאול, מדוע לא הוזמנו חברי ועדת הספורט,  הוד גולני:

ומדוע ניתנה הנחיה שלא להזמין את חברי מועצת 

העיר, ובכלל את חבר המועצה, מר יוסי שאבי, שכיהן 

ומי שהוביל את עד לא מכבר כיו"ר עמותת הכדורגל, 

ענף הכדורגל בעיר. תשובה: לא נערך טקס סיום. היה 

מפגש פנימי לציון סוף עונה בנוער, כפי שיש בכל 

 מסגרות הספורט. שאלת המשך? 

 מפגש יכול להיות טקס או לא?  אלון גלבוע:

  -קשה לכם יגאל שמעון:

תגידו, מה אתה חושב שאתה תהיה מוזמן עכשיו לכל  אמיר כוכבי:

ע בחוגים? ברצינות אני שואל. לכל פעם אירו

  -שמתקשרים

 רגע, היו עסקנים אחרים? היו פוליטיקאים?  משה חנוכה:
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 רק עסקנים ראשיים.  אמיר כוכבי:

 מי?  משה חנוכה:

 אני.  אמיר כוכבי:

 אתה העסקן היחיד שהיה?  משה חנוכה:

 אני ויו"ר אלומה.  אמיר כוכבי:

 אז היו עסקנים.  משה חנוכה:

 הגענו להגיד מזל טוב. אפילו אוכל לא נתנו לנו.  יר כוכבי:אמ

אז זה לא היה כזה פנימי. אז למה את יוסי לא  משה חנוכה:

 הזמנתם? 

 זה היה מאוד פנימי. מה קשור יוסי?  אמיר כוכבי:

 מה זאת אומרת?  משה חנוכה:

 מה קשור?  אמיר כוכבי:

מן היה פעיל אתה יודע שהבנאדם במשך הרבה מאוד ז משה חנוכה:

  -בתחום הזה

יגאל.  עדי ברמוחה:  זו שאילתא של 

  -למה אתם מנסים כאילו משה חנוכה:

 יגאל, שאילתא שלך.  עדי ברמוחה:

הוא בניגוד עניינים. אנחנו לא שמים מכשול בפני  אמיר כוכבי:

 עיוור. 

 עיוור, אתה קורא לו עיוור עכשיו?  משה חנוכה:

 . יגאל, שאלת המשך. שאלת המשך, יגאל אלון גלבוע:

יגאל.  אמיר כוכבי:  נו, שאלת המשך, 

 שאלת המשך.  יגאל שמעון:

  -האם בסייף אמיר כוכבי:

 כבר קיבלת תשובה מי היה, אז אין שאלת המשך.  מאיר חלוואני:

אחרי שראיתי שהכדורסל נהרס, אז אני פוחד שגם  יגאל שמעון:

  -הכדורגל ייהרס, כי
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 דורסל כמו שהצלנו את הכדורגל. נציל את הכ אמיר כוכבי:

ן  יגאל שמעון: צר לי על מה שקרה בכדורסל. אני חושב שזה ביזיו

 לעירייה, מה שקרה. 

 נציל את הכדורסל, כמו שהצלנו את הכדורגל.  אמיר כוכבי:

 האמת שזה ביזיון, זה לא עירייה.  נדב דואני:

ב אני לא רואה שאתה הצלת את הכדורסל. אני חוש יגאל שמעון:

  -שהכדורסל נכנס לתוך

 מי שמנהל את הכדורסל.  נדב דואני:

 חכה.  אמיר כוכבי:

שנה. זה כמו שמוכרים  30לחכות, לחכות, עוד  יגאל שמעון:

שנה, והכל בסדר.  50קרקעות בהוד השרון היפה, עוד 

תראו, אתם עושים אירועים שמוזמנים אליהם חברי 

ת מחזיק מועצה. זה לא משנה מה. ולא הזמנתם, לא א

התיק, לא את חברי ועדת הספורט. כאילו, אתם 

שולטים על העיר הזאת באופן כזה שבעצם אתם 

  -הקובעים, אתם מחליטים, רק אנחנו

 הם לא מזמינים לכלום.  אביבה גוטרמן:

שוועדת הספורט אפילו לא התכנסה, ואפילו אתם לא  יגאל שמעון:

שאבי, מתייחסים אליה. אני חושב שזה ביזיון שיוסי 

חבר המועצה, לא הוזמן, כמי שבאמת מחזיק תיק 

  -הספורט

תגיד, כשמזמינים אותך, אתה בא? מה אתה מחנטרש,  אמיר כוכבי:

 נו. 

 הוא דיבר על יוסי, לא עליו.  משה חנוכה:

 קודם כל, מזמינים אותי, אני בא.  יגאל שמעון:

 לא, לא הקשבת.  אמיר כוכבי:

 מין אותי, אני בא, לידיעתך. קודם כל, מי שמז יגאל שמעון:

  -למרכז המסחרי רן יקיר:

  -דבר שנייה יגאל שמעון:
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 למרכז המסחרי הוא בא.  אמיר כוכבי:

שנפתח לטובת  200נכון, המרכז המסחרי, מתחם  יגאל שמעון:

בהוד השרון, ממש יפה היה שם.  200תושבי מתחם 

 וגם אתה היית שם. 

 . האמת, גם היית בביטלס אמיר כוכבי:

הביטלס, היתושים גמרו אותי שם. לא יכולתי  יגאל שמעון:

  -להישאר שנייה אחת

 אני עד לזה שיגאל היה ועקצו אותו יתושים.  אלון גלבוע:

,  יגאל שמעון: אני רוצה להגיד לך, באתי לביטלס, אני אמרתי

רציתי ליהנות מהמוסיקה, היה לי ממש כיף לשמוע 

תי, גמר אותי, את השיר הראשון. כל יתוש עקץ או

התחלתי להתגרד כולי. ברחתי, אמרתי אני לא יכול 

להישאר דקה אחת. איך, מסכנים הילדים שם 

נמצאים על הבמה, מנגנים כל כך יפה, עם כינור 

  -ונעקצים, עם כינור ועם המפוחית, מסכנים

  -בישיבה הקודמת שהייתה שאילתא אמיר כוכבי:

ביתושים? ואתם לא מה כל כך קשה לכם לטפל  יגאל שמעון:

 מסוגלים אפילו ביתושים לטפל? 

בישיבה הקודמת, כשהייתה שאילתא על יתושים  אמיר כוכבי:

ונחשים, הסברנו שמטפלים בהכל, חוץ מביתושים 

 שאילתא הבא. שבאים רק לנחשים. 

הייתי בטוח שאתה מדבר על עכברים, לא הבנתי, מה  יגאל שמעון:

ל כך שיוסי שאבי לא זה היה שם? טוב, אז אני מוחה ע

  -הוזמן, ולא הוזמנו חברי ועדת הספורט

 זה היה פנימי רק לעסקנים.  משה חנוכה:

,  יגאל שמעון: זה לא היה פנימי, ואני אומר לכם, זה לא היה פנימי

איש היו? לא. היו  4כי הוזמנו אליו. מה זה פנימי, 

 כמה? כמה אנשים היו, משה? 

 לא יודע.  משה חנוכה:

 ? 90, 80 עון:יגאל שמ
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 איש.  80מה? לא, לא היה שום אירוע של  אמיר כוכבי:

 יגאל, לפני כן היו מוזמנים?  עדי ברמוחה:

 בטח.  יגאל שמעון:

 . 90, 80לא היה שום אירוע של  אמיר כוכבי:

 כולם היו מוזמנים.  יגאל שמעון:

 די, די, נו, יאללה.  אמיר כוכבי:

  -ר אכל על האשבאמת. אפילו ראש העי יגאל שמעון:

  -שאילתא הבאה. זה לא זה אבל, למה אתה אמיר כוכבי:

 מה זה משנה? באירועים דומים. יגאל שמעון:

 אבל למה אתה מערבב? אמיר כוכבי:

 באירועים דומים, מה זה משנה?  יגאל שמעון:

 טוב, זה לא אירוע דומה.  אמיר כוכבי:

 להגיד. עזוב, חשבו שזה, טוב, אני לא רוצה  משה חנוכה:

 הלאה, יאללה, שאילתא הבא.  אמיר כוכבי:

שאילתא השנייה של חבר המועצה, יגאל שמעון, מיום  הוד גולני:

  -19.5.2022-ה

 יגאל, אתה פורה.  אמיר כוכבי:

כידוע, עיריית הוד השרון לא חידשה את הסכם  הוד גולני:

נודע לי כי בעלי  שכירת מגרש החנייה בכיכר מגדיאל. 

מכתבים לעירייה עם דרישה לסילוק  המגרש שלחו

-החוב של העירייה כלפיהם, שע"פ הערכה מגיע ל

אבקש לשאול, מדוע העירייה מתעלמת ₪.  1,000,000

מהחוב, מה שעלול להגיע לערכאה משפטית, וגרימת 

נזק כספי לעירייה. תשובה: לא התקבלה דרישה כזאת 

במשרדי העירייה. ככל וידוע לך על מסמך שכזה, 

ן להעבירו לטיפול לגורמים הרלוונטיים מוזמ

 בעירייה. 

  -תראה יגאל שמעון:

 באמת שחיפשנו אבל.  אמיר כוכבי:
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 אני ראיתי מסמך כזה.  אלון גלבוע:

  -קודם כל, יש מסמכים יגאל שמעון:

 אז הם לא שלחו.  אמיר כוכבי:

יש מסמכים, יש מסמכים, וחבל שאתם מעלימים  יגאל שמעון:

 אותם. 

תשמע, מה זה מעלימים אותם? אם פונים אלינו, הרי  כבי:אמיר כו

אם מישהו פונה על דבר כזה, הוא רוצה לתבוע, נכון? 

 מה יש לנו להעלים? שיגיע. 

  -אבל יש מכתבים ששלחו לכם יגאל שמעון:

 מה זה קשור?  אמיר כוכבי:

  -להחזיר, שנייה רגע יגאל שמעון:

 תראה מה אתה כותב אבל.  אמיר כוכבי:

  -אבל אני כתבתי גאל שמעון:י

 די, יגאל.  אמיר כוכבי:

לפחות תגידו את האמת. יש מכתב, לא אחד ולא  יגאל שמעון:

  -שניים

, אז מה? בארלוזורוהוא גם יכול לטעון שרצחתי את  אמיר כוכבי:

 איזו משמעות יש לזה? 

שביקש הבעלים, שביקש הבעלים, להחזיר לו את  יגאל שמעון:

כמו שהוא קיבל. ואתם מתעלמים  השליטה במגרש,

מכך. והתביעה שתקבלו, ושהעירייה תקבל, יכולה 

 להגיע לסכומי עתק וחבל, באמת חבל. 

 בסדר.  אמיר כוכבי:

  -אבל אני לא מדבר רק על זה. אני מדבר יגאל שמעון:

 נו.  אמיר כוכבי:

תקשיב, אמיר. ההתעקשות שלך לא לפתוח את מגרשי  יגאל שמעון:

  -החנייה

 אין שום התעקשות.  אמיר כוכבי:

  -אני חושב שזו התעקשות מיותרת יגאל שמעון:
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 אין שום התעקשות.  אמיר כוכבי:

 פגיעה בעסקים.  יגאל שמעון:

 אבל אתה טועה.  אמיר כוכבי:

 פגיעה בציבור.  יגאל שמעון:

הגענו להסכם עם חלק מהשותפים, וחלק מהשותפים  אמיר כוכבי:

 לא, זה נורא פשוט. 

 אין דבר כזה.  יגאל שמעון:

 בוודאי שיש.  אמיר כוכבי:

 שיש לו חלק.  יגאל שמעון:

יש שם כמה וכמה שותפים, והם לא מגיעים להסכמות  אמיר כוכבי:

  -בינם לבין עצמם. תשמע

  -אתה רוצה שאני אלך יגאל שמעון:

מה אתה רוצה שאני אגיד לך יותר מזה? אתה יודע  אמיר כוכבי:

אין עליו עוררין, נכון? עדיין לא. אנחנו שאת הכסף, ש

מחזיקים, בני מחזיק קופה, רק שיבואו לקחת. אפילו 

 את זה הם לא באים לקחת. 

 יגאל הציע פה, הוא רוצה לעזור.  עדי ברמוחה:

 שנים.  5בזמנו עזרתי לכם בהסכם של  יגאל שמעון:

 נו.  אמיר כוכבי:

בירים, ולא השכלנו. בסכומים, שאני חושב שהם היו ס יגאל שמעון:

אתה רוצה עכשיו, אין לי שום בעיה לסייע בהתנדבות, 

ולפתוח את המקום הזה ואת החניון לטובת תושבי 

 מגדיאל. 

 אנחנו תמיד שמחים לכל סיוע, יגאל.  אמיר כוכבי:

  -לא נראה לי שאתה רוצה. אז תמשיכו יגאל שמעון:

  -אני מציע שיגאל ימונה משה חנוכה:

 לראש ועדה.  אמיר כוכבי:

 תמשיכו לזלזל בתושבי מגדיאל ובעסקים שם.  יגאל שמעון:



 יית הוד השרוןעיר
 13.7.2022מיום  11/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 38 
 

 האמת, זה באמת פוגע בעסקים שם.  משה חנוכה:

 כן, כן, בסדר.  אמיר כוכבי:

 אני לא צוחק, זה מאוד בעסקים.  משה חנוכה:

  -נכון, זה עניין נכון מאוד אביבה גוטרמן:

  -יאללה, יגאל שאלת אמיר כוכבי:

ביום שישי ישבתי שם, לא היה בעסק עסק שלא אמר  :משה חנוכה

  -לי, אנחנו נשלם

 בכמה עסקים ישבת?  נדב דואני:

 אבל זה לא עניין של כסף.  אמיר כוכבי:

 באחד או בכמה?  נדב דואני:

 אז מה זה עניין של מה, של פרנציפ.  משה חנוכה:

 היית בחוץ. לא, הסכמנו כבר עם חצי מהבעלים.  אמיר כוכבי:

 אז מה הבעיה?  שה חנוכה:מ

 שהם בינם לבין עצמם לא מסכימים.  אמיר כוכבי:

 די, אמיר.  אלון גלבוע:

  -הסברתי שיש פה אמיר כוכבי:

 זה לא נכון.  יגאל שמעון:

  -יש קופה תקציב אמיר כוכבי:

  -הם מוכנים יגאל שמעון:

תקשיב, את הכסף שמגיע להם, הם לא לוקחים, כי  אמיר כוכבי:

 וכסכים בינם לבין עצמם, על מה אתה מדבר? הם מס

  -הם לא מסוכסכים יגאל שמעון:

 כן, כן, יש לו את המסמך.  אביבה גוטרמן:

נו.  יגאל שמעון:  ישבנו איתם, נו באמת, 

 אז תשב איתם עוד פעם.  אמיר כוכבי:

  -ישבנו איתם בזמנו, אין שום סכסוך יגאל שמעון:

הזה, זה היה הנושא של סעיף כל הבעיה עם המגרש  אלון גלבוע:
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 אחד שהעירייה לא קיבלה אותו. 

 עברנו את זה כבר.  אמיר כוכבי:

  -לא עברנו אותו אלון גלבוע:

 עברנו, חצי מהם מסכימים.  אמיר כוכבי:

 כי כל הבעיה זה הסעיף הזה.  אלון גלבוע:

 חצי מהם מסכימים, אני אומר לך.  אמיר כוכבי:

ל אלון גלבוע:  קבל את ההסכם כמו שהוא? אתם מוכנים 

  -לא, חצי מהם אמיר כוכבי:

  -אה, אז נומה, אתה אומר לא אלון גלבוע:

  -כי חצי מהם מסכימים אמיר כוכבי:

  -הם אומרים, אנחנו לא משנים את ההסכם אלון גלבוע:

י אמיר כוכבי:   -זה לא נכון. חצי מהם אומרים שהם מסכימים לשינו

. אבל הם לא מסכימים לשינוי. 0082-ההסכם הזה מ אלון גלבוע:

 הם חלק מההסכם הזה, לא? 

י  אמיר כוכבי: חצי מהשותפים מסכימים. חלק, אני אומר חצי, אנ

  -לא יודע

 מה מסכימים? לשנות את ההסכם?  אלון גלבוע:

חלק מהשותפים מסכימים לשינוי הזה, בכפוף לזה  אמיר כוכבי:

 לנו בעיה.  שהוא יהיה לזמן יותר ארוך. עם הזמן, אין

 נו, וחצי לא מסכימים.  אלון גלבוע:

ן  אמיר כוכבי: זה אגב היה רעיון שלך. סבבה, נו. והם בינם לבי

 עצמם לא מביאים את זה לסגירה. 

אני יודע שרובם לא רוצים, אבל אם אתה אומר  אלון גלבוע:

 צי, אז אפשר לבדוק את זה. ח-שחצי

  -חברים אתה מוכן לקבל סיוע משני אביבה גוטרמן:

 פעמים?  7די נו, מה אני לא אמרתי לו כבר  אמיר כוכבי:

 לא, אמיתי.  אביבה גוטרמן:

 לא נכון.  יגאל שמעון:
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 למה לא?  אביבה גוטרמן:

 לא אמרתי לך, אלון?  אמיר כוכבי:

  -אני לא מסייע. אני אסייע יגאל שמעון:

 אתה שליח ציבור. מה, לא אכפת לך מהציבור?  משה חנוכה:

  -פאשלה אחת כבר עשיתי כשסגרתי את ההסכם אל שמעון:יג

 היא שאלה על אלון.  אמיר כוכבי:

י  יגאל שמעון: הכל היה מוכן לחתימה, ומישהו אמר, לא, זהו. אנ

 לא הולך פעמיים לעשות את זה, תודה רבה. 

  -3ממשיכים לסעיף  הוד גולני:

בר מוכן יש הסכם, אגב, יש הסכם, אמיר, יש הסכם כ אלון גלבוע:

 שמקובל על חצי מבעלי המגרש? יש? 

  -על חלקם, אמרתי חצי, אני לא בטוח אמיר כוכבי:

 לא, אני אומר, אבל יש הסכם כבר שמוכן?  אלון גלבוע:

 ראית אותו גם.  אמיר כוכבי:

לא, לא ראיתי את ההסכם. טוב, שלח לי את ההסכם  אלון גלבוע:

 ואני אראה. 

שאילתא של חבר המועצה, משה  .3חברים, סעיף  הוד גולני:

. מדוע עיריית הוד השרון 7.6.2022חנוכה, מיום 

ביטלה את תהלוכת שבועות המסורתית. תשובה: חג 

 שבועות השנה צוין במגוון אירועים פתוחים לציבור,

  -במסגרת עממיות יהודית, בשיתוף אלומה ...

 המילה הזאת, עממיות.  אביבה גוטרמן:

  -ה דווקא יותרעממיות ז משה חנוכה:

 עוד מילה פרוגרסיבית.  אביבה גוטרמן:

 הצעות בדבר אירועים נוספים יתקבלו תמיד בשמחה.  הוד גולני:

אבל הוד, כשאתה מקבל תשובה כזאת, אני נותן לך  משה חנוכה:

עכשיו טיפ כמרכז ישיבות המועצה. תגיד להם, אבל 

 לא עניתם לו על התשובה, לחבר המועצה, אתה מבין. 

 מה אתה רוצה שנגיד לך?  מיר כוכבי:א
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  -אבל חבר המועצה קבע פה עובדה עדי ברמוחה:

 אני שאלתי, הייתה תהלוכת שבועות?  משה חנוכה:

 מתי הייתה?  אמיר כוכבי:

 מה זה מסורת של תהלוכת שבועות?  עדי ברמוחה:

 עשית אותה פעם אחת.  אמיר כוכבי:

 תספר לי, תספר לי.  עדי ברמוחה:

 למה אתה משקר?  וכה:משה חנ

 כמה עשית?  אמיר כוכבי:

 תספר לי, תספר לי.  עדי ברמוחה:

  -הייתה תהלוכת שבועות משה חנוכה:

 פעמיים?  אמיר כוכבי:

 פעמים.  4לא,  משה חנוכה:

 בקדנציה הקודמת.  עדי ברמוחה:

 מה פתאום.  אמיר כוכבי:

  -פעמים אנחנו, פעם אחת אתם. מה לעשות 3 משה חנוכה:

נו.  מיר כוכבי:א  די, 

 איפה, איפה היה בקדנציה שלנו?  עדי ברמוחה:

 ככה, היה בפעם הראשונה בכיכר מגדיאל.  משה חנוכה:

 נכון.  יגאל שמעון:

  -פעם שנייה ברחוב הבנים משה חנוכה:

 שנה.  20די נו, היה גם ברסקו ג' לפני  אמיר כוכבי:

פ משה חנוכה:  . עם שנייה, ברחוב לא, בכיכר מגדיאל שאנחנו עשינו

  -הבנים

סליחה, אז למה הפסקת את המסורת ברסקו ג', למה?  אמיר כוכבי:

 שם היו החקלאים. 

  -לא, אמיר, אל תעשה את זה משה חנוכה:

 זאת הייתה המסורת האמיתית.  אמיר כוכבי:
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  -אוקי, אז אני רוצה משה חנוכה:

 למה זלזלת בחקלאים של הוד השרון?  אמיר כוכבי:

אז בוא אני אגיד לך משהו, אמיר. אתה בחרת, ואני  וכה:משה חנ

לא תקפתי אותך בזה. במקום לעשות תהלוכת 

  -שבועות

 נו.  אמיר כוכבי:

שיבואו הילדים בלבן עם הקונסרבטוריון והפעילות,  משה חנוכה:

וזה וזה, לעשות שיחה איתך ועם סופרת, שאני לא 

  -זוכרת את שמה, אבל אני מאוד מעריך

אתה מאוד מעריך ולא זוכר את שמה? לא משנה,  כוכבי:אמיר 

 נשלח לך את הזה. 

 דורית רביניאן.  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

שיחה עם אמיר כוכבי ודורית רביניאן. במקום  משה חנוכה:

  -שהילדים יצעדו עם סלים וטנא, ויהיו טרקטורים

 זה הכל על הראש?  נדב דואני:

 איך, איך?  אמיר כוכבי:

 והכל על הראש?  נדב דואני:

סלים וטנא. אבל במקום דורית רביניאן ואמיר כוכב  משה חנוכה:

בריאיון שיחה אחד על אחד. אפילו בטוויטר מישהו 

רשם, אני אוהב את אמיר כוכבי, אבל בוא, שיחה עם 

  -ראש העיר לכבוד חג שבועות, זה קצת

 אתה רשמת?  נדב דואני:

  -י לא מכירלא. מישהו שאנ משה חנוכה:

 זה רק הוא.  אמיר כוכבי:

  -איש מאוד באמת נראה זה. עכשיו אני שואל משה חנוכה:

 נראה אמיתי.  נדב דואני:

 נראה אמין.  אמיר כוכבי:

  -לא, נראה אחד דווקא שאוהד אותך באופן כללי משה חנוכה:
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 כן, כן, בטוח.  אמיר כוכבי:

  -ורת יפה? עדיואני שואל, חברים, למה לבטל מס משה חנוכה:

 לבטל.  אמיר כוכבי:

למה לא לקיים תהלוכה כזאת, באמת, שבאמת  משה חנוכה:

הייתה, אני זוכר את הפעם הראשונה שעשינו את זה, 

  -שוב, כשחידשנו את זה אחרי הרבה שנים

כשהיה טרקטור ומישהו היה בראש של הטרקטור,  עדי ברמוחה:

  -היו ובראש התהלוכה, ואתה צעדת מאחוריו, ככה

נכון, נכון, נכון. לא הייתי אז עם הדגל, אבל זה היה  משה חנוכה:

מרגש, זה היה אותנטי, זה היה קהילתי. עממיות זה 

  -יפה

  -אם ראש העירייה היה טרקטור אמיר כוכבי:

אבל עממיות זה גם חשוב. להגיע לעם זה גם חשוב.  משה חנוכה:

ת מה, להרגיש את האנשים זה גם חשוב. כי אתה יודע

  -שנייה, עדי

  -משה, כשיהיה לך רעיון יותר יפה, באמת עדי ברמוחה:

  -הרעיון הזה הוא הוכיח את עצמו משה חנוכה:

 מתי?  עדי ברמוחה:

  -הוא הוכיח את עצמו. ואני חושב, אמיר, שאתה יודע משה חנוכה:

 נו.  אמיר כוכבי:

  -שזה היה פרויקט יפה משה חנוכה:

  -פשוט אמיר כוכבי:

  -כמו שאתה משמר את פסטיבל הבירה שעשינו משה חנוכה:

  -שלך לקחנו את העדלאידע אמיר כוכבי:

  -זה היה פרויקט מאוד יפה אביבה גוטרמן:

 נו.  אמיר כוכבי:

 עוד הפעם פרויקט?  עדי ברמוחה:

  -כן אביבה גוטרמן:
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  -מסורתי עדי ברמוחה:

  -זה היה יפה. המסורת הזאת אביבה גוטרמן:

 פעמים זו מסורת, מה לעשות?  4כן, לפחות  חנוכה:משה 

זה או פרויקט או מסורת, זה לא יכול להיות גם  אמיר כוכבי:

 פרויקט וגם מסורת. 

 מה עם הבירה? איך זה נקרא מה שאתה עשית?  אביבה גוטרמן:

 פסטיבל הבירה יהיה.  משה חנוכה:

 מה עם פסטיבל הבירה, לא יהיה?  אביבה גוטרמן:

 יהיה, יהיה.  בוע:אלון גל

 כן?  אביבה גוטרמן:

 יהיה, כדי שאלון יוכל לשאול על קופונים.  אמיר כוכבי:

 באמצע?  המצריםאת יודעת שיש בין  עדי ברמוחה:

  -אז אני שואלת אביבה גוטרמן:

  -, מכבדים. את יודעת, ישהמצריםיהיה, יש בין  עדי ברמוחה:

  -יופי, סבבה, לא, אני רק אביבה גוטרמן:

אז אני אומר, אמיר, באמת, היית עונה, אתה יודע מה  משה חנוכה:

, זו עהייתי עונה במקומך? היית אומר, הייתה עדלאיד

 הייתה תהלוכה אחרת. אז תגיד את זה. 

 אבל לא אכפת לך באמת. אמיר כוכבי:

  -לא, אתה במקום לרשום דורית רביניאן משה חנוכה:

ל אמיר כוכבי:   -א אכפת לךאבל לא אכפת לך, הרי 

 . עהיית רושם, הייתה עדלאיד משה חנוכה:

 הרי לא אכפת לך. אמיר כוכבי:

 אכפת לי.  משה חנוכה:

 לא, לא אכפת לך.  אמיר כוכבי:

הייתי הרבה יותר מעריך אם היית אומר, משה,  משה חנוכה:

 לפני חודש, זה אותו דבר.  עהייתה עדלאיד
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  -אבל אם היה אמיר כוכבי:

 הלוכה במקום תהלוכה, סבבה. ת משה חנוכה:

  -הרי אם היה לך אכפת, היית מציע בוועדת אמיר כוכבי:

מתי היא כונסה, הוועדה? אל תפיל אותה, אל תכשיל  משה חנוכה:

  -אותה

  -ועדת תרבות, או למחזיקת התיק אמיר כוכבי:

 הוועדה לא כונסה כבר הרבה מאוד זמן.  משה חנוכה:

  -באגף תרבות או לאנשים שלך אמיר כוכבי:

 אין חובה. עדי ברמוחה:

אז למה הוא אמר שאני אציע בוועדה? אילו אנשים יש  משה חנוכה:

 לי באגף תרבות? 

אתה יודע למה? כי בוועדה האחרונה עשית סימפוזיון,  עדי ברמוחה:

  -אז ויתרנו

 אז החלטתם לוותר על הוועדה, כל הכבוד. משה חנוכה:

 כן, כן.  עדי ברמוחה:

 מה, ביטלו לך את ועדת תרבות?  שמעון:יגאל 

 בגלל שעשיתי סימפוזיון, אז החליטה לבטל.  משה חנוכה:

 כן.  עדי ברמוחה:

 רגע, סימפוזיון תרבותי?  אמיר כוכבי:

 כן, אין חובה לגייס, זה לא סטטוטורי.  עדי ברמוחה:

 מי יו"ר הוועדה?  משה חנוכה:

 עדי ברמוחה.  משה חנוכה:

 לה, הלאה. יאל אמיר כוכבי:

שנים, מילה  5אני אשלח לך את כל מה שאמרת במשך  יגאל שמעון:

במילה, אצטט לך אותך. איך ירדת על כל מילה. חכי, 

חכי, אני אשלח, ואני אצטט אותך, ונראה מה את 

 עושה. 

 אבל תצטט במדויק, יגאל.  עדי ברמוחה:
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 חודשים כינסנו ישיבה.  3אנחנו כל  יגאל שמעון:

 ועדת תרבות?  :עדי ברמוחה

 ברור, תשאלי את משה. יגאל שמעון:

 נכון.  עדי ברמוחה:

  -חברים, סעיף ב' לסדר היום. אנחנו ממשיכים הלאה הוד גולני:

  -היחידה שכינסה זו אביבה, ואני הייתי אצל בישיבה עדי ברמוחה:

 למה את לא מכנסת?  אביבה גוטרמן:

  -חברים אמיר כוכבי:

 לא מביאים את חווה אלברשטיין לגיל עמל? עדי, אבל אלון גלבוע:

 שנייה.  עדי ברמוחה:

למה מביאים זמרים מזרחיים? היא שואלת, אני אומר  אלון גלבוע:

 עכשיו. 

 למה, חווה אלברשטיין היא מזרחית?  עדי ברמוחה:

לא, למה לא מביאים אותה לגיל עמל? למה מביאים  אלון גלבוע:

 רק זמרים מזרחיים? 

 זה נוער צעירים וקהילה.  עדי ברמוחה:

  -סעיף ב' לסדר היום הוד גולני:

  -יכול להיות שזה ממש לא משה חנוכה:

גזור? ישיר לוי?  אמיר כוכבי:  תגיד, אתה 

 ישי לוי מושלם. מושלם.  עדי ברמוחה:

  -חברים, חוזרים לסדר היום, ברשותכם, סעיף ב' הוד גולני:

 מר אחד. רק. נכון, רק, הביאו רק ז אלון גלבוע:

  -אלון, אלון, בבקשה הוד גולני:

  -לא, ישי לוי ועוד מישהו אביבה גוטרמן:

 ישי לוי, כן.  אלון גלבוע:

  -. מצורף לכם2022העברות מסעיף לסעיף, תקציב  הוד גולני:

רגע, רגע, לפני העברות מסעיף לסעיף, אני רוצה חוות  משה חנוכה:
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 דעת מהיועצת המשפטית על זה שקיבלנו את

שעות. האם  5הפרוטוקול של ועדת הכספים רק לפני 

  -זה בסדר

  -היא אמרה לך נדב דואני:

 אני רוצה לשמוע.  משה חנוכה:

 אבל היא אמרה.  נדב דואני:

אני רוצה לשמוע, אני רוצה שזה יהיה בפרוטוקול  משה חנוכה:

שהיא אמרה שזה בסדר לשלוח חומר של ועדת כספים 

 שעות לפני הישיבה.  5

  -ימים לפני 10קודם כל, את החומר קיבלתם  ווה לוי:א

  -פרוטוקול זה חלק מהחומר משה חנוכה:

  -שנייה, תן לי לסיים אווה לוי:

אני רק רוצה, אני רק רוצה שתדעו, שהבנאדם שעמד  אמיר כוכבי:

 מול אווה נראה הרבה יותר פצוע עכשיו, אז תיזהרו. 

ים העיקריים קיבלתם טוב, אז קודם כל, את החומר אווה לוי:

  -27.6-ימים קודם, ב 10ימים, אפילו מעל  10

מי מגדיר מה זה עיקרי? פרוטוקול זה לא עיקרי? רק  משה חנוכה:

 שנבין לפרוטוקול מה זה פרוטוקול. 

 הסתכלת על הפרוטוקול?  אווה לוי:

 כן.  משה חנוכה:

  -הוא עמוד וחצי אווה לוי:

 עמודים.  3 משה חנוכה:

בסדר, אם אתה כולל את החתימות והמשתתפים  :אווה לוי

  -והכל

אז זה שהוא לא משקף את מה שקרה בישיבה, זה  משה חנוכה:

חמור שבעתיים. אז את אומרת, לא שיקפנו את מה 

שעות לפני, שלחנו  5שהיה בישיבה, שלחנו את זה 

 שעות לפני, זה בסדר גבירתי?  5פרוטוקול חסר 

 ול? מה חסר בפרוטוק אמיר כוכבי:
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  -עמודים 2-הוא פרוטוקול חסר. את אומרת ש משה חנוכה:

 מה חסר בפרוטוקול? לא, זה הדיון שהיה שם.  אמיר כוכבי:

 אה, זה הדיון שהיה שם? ככה? משה חנוכה:

 כן, זה רק להעברה מסעיף לסעיף.  עדי ברמוחה:

  -לא היה דיון על משה חנוכה:

 ית הייתה לפני כן. אני מזכיר לך שהישיבה המהות אמיר כוכבי:

 הישיבה גם מוקלטת.  בני זיני:

שעות  5אבל בני, למה אתם מעבירים את הפרוטוקול  משה חנוכה:

לפני הישיבה? גם אם זה עמוד אחד. איך אני כחבר 

מועצה, שמקבל היום בצהריים את הפרוטוקול, צריך 

 להיערך לישיבה הזאת? 

 ל. עם החומר, בכלל לא עם הפרוטוקו אמיר כוכבי:

אה, הפרוטוקול, אז מה שהיה בוועדת כספים זה לא  משה חנוכה:

 רלוונטי? 

  -תגיד, מה אתה אמיר כוכבי:

אתמול יעל ברזילי התגאתה ברדיו שהייתה ועדת  משה חנוכה:

 כספים. 

תגיד, לישיבת מועצה אתה מקבל את הפרוטוקול של  משה חנוכה:

 הישיבה הקודמת כדי להיערך? 

 של הישיבה הקודמת, זה הנושא שעולה עכשיו.  זה לא משה חנוכה:

 מה קשור?  אמיר כוכבי:

 זה לא קשור, אמיר.  משה חנוכה:

 מה זה קשור?  אביבה גוטרמן:

 מה קשור?  אמיר כוכבי:

 איזה מצחיק.  משה חנוכה:

  -לישיבה של אמיר כוכבי:

 עכשיו הצחקת אותי.  משה חנוכה:

 איך זה קשור?  אביבה גוטרמן:
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  -למה אתה כבי:אמיר כו

  -היום אתה מבקש שנעשה העברות מסעיף לסעיף משה חנוכה:

  -אבל אתה מקבל את החומר, מה רלוונטי אמיר כוכבי:

ועדת הכספים זו ועדה סטטוטורית שצריכה להמליץ  משה חנוכה:

  -למועצה

אם המחוקק היה חושב שהפרוטוקול הוא חובה, הוא  אמיר כוכבי:

קובע לך מה חובה בכמה ימים היה מציין את זה. הוא 

 לפני. 

 זה חלק מהחומרים, פרוטוקול.  משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

 אז זה מה שאני רוצה לדעת מהיועצת המשפטית.  משה חנוכה:

אז תן לי להשלים. אז טוב, כן היה צריך להפיץ את זה  אווה לוי:

 -שעות קודם 48

 ולים. ואני מבקש שתתחיל לקרוא פרוטוק אמיר כוכבי:

 שמעת מה היא אמרה?  משה חנוכה:

 נתחיל בזה.  אווה לוי:

 שעות לפני.  48כן היה צריך להפיץ את זה  משה חנוכה:

 48-קודם כל זה לא אני אומרת, זו הפקודה קובעת, ש אווה לוי:

  -שעות קודם

 אם צריך.  אמיר כוכבי:

את כל החומר הנוגע לקבלת החלטה שאתם צריכים  אווה לוי:

  -החלטה עכשיו ברגע זה לקבל

 אז הפרוטוקול הוא חלק מהחומרים?  משה חנוכה:

ימים קודם, שזה  10למעט החומרים שצריכים להפיץ  אווה לוי:

  -החומרים שנוגעים לענייני תקציב

 שעות לפני?  5יש חומר שמותר להפיץ  משה חנוכה:

קודם כל, נוהל ועדת כספים קובע שפרוטוקול ועדת  אווה לוי:

 שעות לפני הדיון במועצה.  24ים יישלח כספ
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 שעות לפני.  5 משה חנוכה:

 שעות.  48אבל זה עדיין לא  אווה לוי:

 שעות.  5אבל זה גם לא  משה חנוכה:

  -בסדר, אבל זה גם לא אווה לוי:

 אז את מסכימה איתי שיש כאן בעיה, יש כאן פגם.  משה חנוכה:

שהיה צריך לשלוח שוב אני אמרתי, פתחתי ואמרתי  אווה לוי:

 שעות קודם.  48את כל החומר 

 אז בוא נדחה את זה לדיון הבא.  משה חנוכה:

כשאני מסתכלת על הפרוטוקול, כשאני מסתכלת על  אווה לוי:

הפרוטוקול, אני מסתכלת על זה שהחומר העיקרי 

 ימים קודם, אני לא רואה שנפל פגם.  10הועבר 

 5ת שהחומר נשלח לפני אז את מאשרת את זה? למרו משה חנוכה:

שעות. רק שיהיה בפרוטוקול, שאני במשרד הפנים 

 אביא את הציטוט שלך. 

כיוון שהחומר הוא לא הנושא העיקרי, הפרוטוקול  אווה לוי:

 -הוא לא הנושא העיקרי

למרות שפקודת העיריות אמרה. למרות שפקודת  משה חנוכה:

שעות לפני, ופה תקנון  48העיריות קובעת שצריך 

 5שעות לפני, את מאשרת לשלוח  24וועדה קובע ה

 שעות לפני. 

  -נכון, ושוב אני אומרת אווה לוי:

  -מאחר וזה לא חומר אמיר כוכבי:

  -זו פרשנות מרחיקה, אווה משה חנוכה:

  -שוב אני אומרת אווה לוי:

 כל הכבוד.  משה חנוכה:

  -כיוון שכל החומר העיקרי, לרבות אווה לוי:

 ה זה עיקרי? מי מגדיר מה הוא עיקרי? מ משה חנוכה:

 החומר שמאפשר לך להתייחס.  אמיר כוכבי:

הפרוטוקול לא משקף את כל מה שמופיע פה, הוא  אווה לוי:
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 הרבה יותר מתומצת, תסתכל עליו. 

אז את אומרת שברגע שעירייה תתמצת את  משה חנוכה:

הפרוטוקולים שלה, תשלח פרוטוקולים דלים, היא 

שעות לפני, למרות שזה  5ח אותם גם יכולה לשלו

מנוגד למה שכתוב לפקודה, זו הפרשנות המשפטית 

 שלך. 

 לא, בוא, משה, את הפוליטיקה תעשה מולי, לא מולה.  אמיר כוכבי:

לא, זו לא פוליטיקה, אני באמת שואל את היועצת  משה חנוכה:

המשפטית. היא אומרת כאן שהחוק קובע משהו, והיא 

  -אומרת

י  וכבי:אמיר כ לא, אז אני אגיד לך בדיוק מה היא אמרה, כמו שאנ

 הבנתי. 

 אני רוצה לשמוע רגע אותה.  משה חנוכה:

 ועדת הכספים היא ועדה מייעצת.  אווה לוי:

 אבל היא ועדה סטטוטורית.  משה חנוכה:

 אבל היא ועדה מייעצת.  אווה לוי:

  -אז איך אני צריך ללמוד מה שהיא מייעצת לי משה חנוכה:

 מהחומר.  אמיר כוכבי:

 שעות לפני?  5כשאני מקבל את החומר שעתיים,  משה חנוכה:

ימים קודם, הרגשת שחסר  10כשקיבלת את החומר  אווה לוי:

 לך הפרוטוקול? 

כן, את יודעת למה? אני אספר לך, כי יו"ר ועדת  משה חנוכה:

כספים מכנס עדיין את הישיבות בזום. ולכן, כשאני 

טרנט, ומה לעשות, טכנית, אני לא יכול כשנופל האינ

להשתתף בוועדה, ולא מחכים לראות מה קורה, אלא 

פשוט ממשיכים להעלות הצבעות מהר מהר כדי 

שעות לפני הישיבה. יש כאן  5לסיים, בסוף אני מקבל 

צירוף של התנהלות בעייתית של הוועדה שמתכנסת 

  -בזום

 עדה. אז אתם צריכים לפתור את זה בוו אווה לוי:
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אבל גם צריך לפתור בעירייה את זה שהיועצת  משה חנוכה:

ני יכול לקבל אשעות לפני  5-המשפטית אומרת ש

 חומר, למרות שזה רשום אחרת בפקודה. 

  -מהר, כי שאלנו שאלותמשה, אני מוחה על המהר,  עדי ברמוחה:

 אני מצטרף למחאה.  רן יקיר:

  -אתם יכולים למחות משה חנוכה:

 היה דיון רציני.  רן יקיר:

  -כן, והיה דיון ושאלנו שאלות עדי ברמוחה:

 אבל עובדתית, הוועדה מתכנסת בזום.  משה חנוכה:

  -היה דיון אמיר כוכבי:

 מהר. גם יגאל שמעון עלה. -וזה לא היה מהר עדי ברמוחה:

  -אז איך בפרוטוקול משה חנוכה:

 לות. יגאל שמעון עלה לישיבה וגם כן שאל שא עדי ברמוחה:

  -בוא, עשיתם כל כך הרבה רעש. הרי אם היית חושב אמיר כוכבי:

 מהר? -יגאל, זה היה מהר עדי ברמוחה:

שיש משהו בטענה שלך, היית מבקש לדחות את  אמיר כוכבי:

  -הסעיף הזה

  -גם היועצת המשפטית יודעת שיש משה חנוכה:

יבה בעיקר כשידעת שזה הסעיף היחיד שמשמעותי ביש אמיר כוכבי:

  -הזאת, ולכן

  -משה, אתה כחבר אופוזיציה לשעבר משה חנוכה:

  -נראה לי שהגיע הזמן אמיר כוכבי:

  -שעות לפני 5נראה לך סבבה לקבל  משה חנוכה:

נראה לי שהגיע הזמן להפסיק לשלוח דברים שהם לא  אמיר כוכבי:

  -רלוונטיים. כי אומרת אווה והיא צודקת

 נטי, פרוטוקול ועדת כספים? אה, זה לא רלוו משה חנוכה:

 לא, לא מחויב בחוק.  אמיר כוכבי:

  -לא צריך, אז למה אתה משה חנוכה:
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 לא מחויב.  אמיר כוכבי:

אה, לא מחויב. אה, אז את זה לא שמעתי מהיועצת  משה חנוכה:

 המשפטית. 

 הוא לא מחויב, תשאל את הגזבר.  אמיר כוכבי:

 וקול ועדת כספים? לא צריך בכלל לשלוח פרוט משה חנוכה:

 הגזבר שולח לך את החומרים, לא היועצת המשפטית.  אמיר כוכבי:

לפי הנוהל שלכם, הפנימי של ועדת כספים, אתם  אווה לוי:

צריכים לקבל פרוטוקול. זה לא תנאי לדיון במועצה 

 אבל. 

  -אין בפקודה חובה משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

 ת למועצה? אז איך הוועדה מייעצ משה חנוכה:

תקבעו, תקבעו בנוהל שלכם בוועדת כספים, מתי  אווה לוי:

 צריך לשלוח את הפרוטוקול. 

 בזום.  משה חנוכה:

  -צר לי שהייתה בעיה בפלאפון, לא בסלקום יעל עבוד ברזילי:

 בזום, למרות שכולם חזרו להתכנס פורמלית.  משה חנוכה:

  -ההייתה קורונה, הייתה קורונ יעל עבוד ברזילי:

איזה קורונה? רק בוועדת כספים שלך יש לך קורונה?  משה חנוכה:

 יעל, אל תעשי ממך, באמת. 

אני לא, היה עכשיו גל קורונה, ובחרנו לקיים את  יעל עבוד ברזילי:

  -הוועדה בזום

 אז למה אנחנו מתכנסים פה פיזית?  משה חנוכה:

ועדה, היה גל אנחנו באותה תקופת זמן של זימון הו יעל עבוד ברזילי:

קורונה, ולכן התכנסנו בזום. אנחנו לא אחראיים על 

  -תקלות הרשת של סלקום או פלאפון

יעל, את יודעת שזה לא רציני, שכל המדינה נפגשת  משה חנוכה:

  -פיזית, וועדת כספים שלך ממשיכה להיפגש בזום

 אין שום סיבה לא להיפגש בזום.  אמיר כוכבי:
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 , לדון ככה בנושא כספים. זה לא רציני משה חנוכה:

נו.  אמיר כוכבי:  אבל די 

וזה לא רציני ששולחים את הפרוטוקול שאת היית  משה חנוכה:

צריכה לקום ולהגיד, אתם לא תשלחו את הפרוטוקול 

שעות לפני, תכבדו את הוועדה. אבל את  5של הוועדה 

לא שומרת על כבודה של הוועדה שאת עומדת בראשה, 

 לצערי. 

תגיד, כמה ישיבות ישבת בהן שהן בזום, והן מספיק  בי:אמיר כוכ

מכובדות, גם כשזה ממשלה וגם כשזה זה? לא צריך 

, אפשר לקיים ישיבות בהיוועדות 2022להגזים. השנה 

  -מרחוק

 -יו גם ישיבות שלא היוה יעל עבוד ברזילי:

 בוודאי איפה שהחוק הגדיר שמותר.  אמיר כוכבי:

יבות שגם אתה ביקשת שנקיים בזום. אגב, היו יש יעל עבוד ברזילי:

  -בעיניי, זום זה

 בשיא גל הקורונה.  משה חנוכה:

  -0222-בעיניי, זום זה כלי נהדר. אנחנו ב יעל עבוד ברזילי:

 היית מגיע בזמן לישיבה פיזית, משה?  רן יקיר:

  -אין לנו שום בעיה להיפגש ברמה הפיזית יעל עבוד ברזילי:

 ע, יכול להיות כן, יכול להיות שלא. לא יוד משה חנוכה:

 כשאין חולי וחולות קורונה.  יעל עבוד ברזילי:

.  רן יקיר:  היית באוטו, לא היית במשרד. היית באוטו

 איפשרו לך להשתתף בדיון.  אמיר כוכבי:

  -כאילו, היית יכול לבוא הביתה רן יקיר:

 כן.  משה חנוכה:

  -ההיית יכול להיות במשרד. כנרא רן יקיר:

 אתה יודע שאני אדם עובד, רן? אני צריך להתפרנס.  משה חנוכה:

  -אז בסדר אמיר כוכבי:
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 אז מה אתה רוצה?  משה חנוכה:

  -אז באים לקראתך אמיר כוכבי:

 למה אתה כועס עליי?  משה חנוכה:

 אז באים לקראתך, גם לא טוב?  אמיר כוכבי:

הגעת עוד אז מכיוון שהיית באוטו ולא בעיר, לא  רן יקיר:

  -לעיר, היית מגיע לישיבה

כן, כן. אני יודע לבוא. כמו שידעתי לבוא לפה היום.  משה חנוכה:

 היום ידעתי לבוא לפה. 

 היום זה הסתדר לך.  אמיר כוכבי:

לא, היום עבדתי מהבית פשוט בגלל ביידן. טוב  משה חנוכה:

חברים, יעל, אני מציע באמת מפאת כבוד ועדת 

ש, כיו"ר הוועדה, תעמדי על זה הכספים, אני מבק

שעות לפני, ושיהיה דיון  5שישלחו את הפרוטוקול לא 

רציני פנים מול פנים, או לפחות באופן שבו יאפשר 

כי בעיניי, זה שוב, לא מכבד את  לכל החברים לדון. 

 הוועדה. 

  -וזאת אמירה אמיר כוכבי:

 אמירה קשה, כן, אמירה קשה.  משה חנוכה:

ירה שהיא מהסבנטיז להגיד ששיחה בזום לא אמ אמיר כוכבי:

 מכבדת דיון. 

  -אני חושבת שהיה דיון מאוד מכובד יעל עבוד ברזילי:

 כאילו, התקדמנו קצת.  אמיר כוכבי:

בטח שהיה מכובד, זה היה רק קואליציה, אז זה היה  משה חנוכה:

 מכובד. 

  -אבל אתה הצטרפת עדי ברמוחה:

  הייתה תקלה. יעל עבוד ברזילי:

  -אז תקלה, אז מה אכפת לכם משה חנוכה:

  -השידור נפל, ולא נכנסנו יגאל שמעון:

 בוא, יגאל, יכולת לבקש דיון חוזר, לא ביקשת.  אמיר כוכבי:
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 נראה לך?  יגאל שמעון:

 אמיר, די, אל תעשה מאיתנו קרקס.  משה חנוכה:

בוא, אתם יודעים לעשות רעש וצלצולים על כל דבר.  אמיר כוכבי:

יום כדי לבוא  20, חיכיתם כמעט 10ה לא חיכיתם ז

 ולהגיד פה שנפל לכם הפלאפון? 

 לא, אתה שמעת אותי מתלונן?  יגאל שמעון:

 אני אמרתי ליו"ר הוועדה באותו ערב.  משה חנוכה:

 וביקשת דיון חוזר?  אמיר כוכבי:

 אני לא רוצה לחשוף שיחות פרטיות.  משה חנוכה:

  -, אני לא מבין מה אתהאבל למה אתה יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

אני רוצה להגיד לך שאחת הוועדות הרציניות  מאיר חלוואני:

ות לגבי איך שזה שמתכנסות באופן קבוע ומחליט

ייראה כל העניין של ועדה, בוחר תמיד להיות שם. 

ולכן, אם נפל האינטרנט, אתה לא חייב לעלוב בוועדה 

 ולא ביו"ר הוועדה, זה לא יפה. 

  -אם היא חשה נעלבת מהדברים שלי, אני מתנצל משה חנוכה:

  -אני חשתי נעלב, כי אני חבר הוועדה גם מאיר חלוואני:

 -ואני מתנצל גם בפניך משה חנוכה:

 אני גם חבר הוועדה.  מאיר חלוואני:

ן משה חנוכה:   -אני ממש כולי סליחה וכפרה, אבל לגופו של עניי

 הזאת? למה הציניות  מאיר חלוואני:

  -לא, לגופו של משה חנוכה:

 קצת כאב לך המשפט הזה?  מאיר חלוואני:

 לא, אני באמת מתנצל.  משה חנוכה:

 לא, זה משהו, זה היה לו קשה.  עדי ברמוחה:

אבל לגופו של עניין אני אומר שזה לא רציני, ואתה  משה חנוכה:

  -יודע שזה לא רציני
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 י מאוד. לא, אני חושב שזה רצינ מאיר חלוואני:

 די.  עדי ברמוחה:

  -שעות לפני, וגם 5להביא את הפרוטוקול  משה חנוכה:

 די, משה, מה יש בפרוטוקול?  עדי ברמוחה:

הפרשנות המשפטית הזאת היא קצת מרחיקת לכת  משה חנוכה:

בעיניי, אבל אני מכבד את אווה, ואם היא אומרת, 

אני מקבל. ואני גם לא אפנה למשרד הפנים, כי אני 

 מכבד את חוות דעתה של אווה, איך אני איתך? 

  -חברים, בואו נתקדם הוד גולני:

  -אתה גם נקבת בזה שאתה גם עובד מאיר חלוואני:

 אם אווה אמרה, כנראה יש צדק בדבריה.  משה חנוכה:

 אבל תכתוב ליגאל את הפנייה.  אמיר כוכבי:

 

 .2022העברות מסעיף לסעיף תקציב  ב.

 

. יש למישהו שאלות או אנחנו מעלים 3מספר  סעיף הוד גולני:

 להצבעה? 

 ניסיון יפה.  אמיר כוכבי:

הוא איש אופטימי, ואנחנו אוהבים את זה, ותמשיך  נדב דואני:

 ככה, שלא יפילו אותך. 

 אני ממש אשמח לדבר על אחד הסעיפים. ממש אשמח.  עדי פ. אנקורי:

 מה זה הדבר הזה?  משה חנוכה:

 ן רק סקירה קצרה. אני את בני זיני:

 אין בעיה.  עדי פ. אנקורי:

. 2022לתקציב  3שמעלים לדיון את תיקון מספר  בני זיני:

ל'קול קורא' של אפשרי  ...עיקרי הדברים שעלו, זה

  -₪ 87,000בריא. כשמסתכלים בסה"כ 

 מה זה אפשרי בריא?  משה חנוכה:
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  -יש פרויקט בני זיני:

ית, שעיריית הוד השרון היא תכנית בריאות לאומ אמיר כוכבי:

  -הראשונה

 באיזה סעיף אתה בני?  אלון גלבוע:

י  בני זיני: תסתכל על ההסדר הראשון, על החלק הראשון. אנ

מסביר את זה לפי ההסברים, לפי הקטגוריות. ההסבר 

השני זה בעצם ניוד לטובת מתקציב יתרות תקציב 

שונות בהתאם לבקשתו של מנהל רשות הספורט 

 ₪.  370,000י ספורט שונים, לאירוע

אני אשמח לקבל פירוט מה זה האירועים השונים  משה חנוכה:

 האלה. 

יש איזה הפנינג חוגים, אופניים למשפחות, פעילות  בני זיני:

  -קיץ בפארקים ועוד. יש לכם את זה בדברי ההסבר

 אפשר לקבל את הפירוט?  משה חנוכה:

  -אמרתי לך, יש את זה בני זיני:

  -ועוד. אתם מבקשים מאיתנו תוך כדי להסיט כספים חנוכה:משה 

לא, הדברים העיקריים זה הפנינג חוגים, אופניים  בני זיני:

  -למשפחות, פעילות בקיץ בפארק

וזה דרך חברת אלומה או העירייה עושה את זה  משה חנוכה:

 עצמאית? 

 לא, עושים את זה באמצעות רשות הספורט.  בני זיני:

 אוקי.  משה חנוכה:

 של איציק בן דור?  אביבה גוטרמן:

למוסדות לפנסיה לגמלאים, השתתפות איציק עושה.  בני זיני:

  -השלמת פנסיה

ולא ידענו על זה בתקציב העירייה, כשעשינו את  משה חנוכה:

 השלמת הפנסיה הזאת? איך זה הוא בא עכשיו דווקא? 

 היא פרשה, נכון?  בני זיני:

ק מבחינה טכנית, להציג את ההכנסות שאנחנו זה ר יוליה מרקובסקי:
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 מקבלים בסעיף נפרד של ההכנסות. 

  -אבל השינוי משה חנוכה:

כן, רק לשינוי. זה בעצם, עד עכשיו היינו רושמים את  יוליה מרקובסקי:

זה כהקטנה של ההוצאות, שכר של הגמלאים. 

וההערה של הרו"ח שמבקר אותנו משרד הפנים, זה 

להציג הכנסות בנפרד והוצאות להפריד את זה, ו

 ברוטו בנפרד. 

 אז זה בעקבות הדו"ח של המבקר.  משה חנוכה:

  -זה לא דו"ח אפילו, זו הערה יוליה מרקובסקי:

של רו"ח חיצוני. תוך כדי ביקורת של רו"ח, לפעמים  בני זיני:

  -עולות הערות טכניות לגבי רישום

  -כן, טכניות של יוליה מרקובסקי:

אגב, מתי אתה מביא את דו"ח מבקר משרד הפנים  :משה חנוכה

 שדחינו משבוע שעבר? 

כשמשרד הפנים יענה לשאילתא שהפנינו, בעקבות מה  אמיר כוכבי:

 ששאלתם. 

 אוקי.  משה חנוכה:

זו בעיה שלהם בלוחות הזמנים.  אמיר כוכבי:  מה שנקרא, עכשיו 

 אבל פניתם אליהם?  משה חנוכה:

 צודק.  אביבה גוטרמן:

 בוודאי.  מיר כוכבי:א

הוא יודע. כאילו, הוא ביקש להאיץ מהלשכה  בני זיני:

 המשפטית שם. 

 בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:

  -לשימור תקן₪  85,000גזברות, תוספת של  בני זיני:

 רגע, אבל אתה דילגת.  משה חנוכה:

  -מה, מה דילגתי? שילוט בני זיני:

 שכונות, מה זה? דילגת על חוגי מבוגרים ב משה חנוכה:
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לא, אבל ציינתי את כל הוספות תקציב שביקש מנהל  בני זיני:

 רשות הספורט לטובת אירועי ספורט. 

אבל חוגי מבוגרים בשכונה זה סעיף אחר, זה גם  משה חנוכה:

 בספורט? 

  -מה פספסתי? למה בני זיני:

אתה יודע מה, תעבור ואז אנחנו נעבור ונשאל את  משה חנוכה:

  השאלות.

 אני רוצה לפי ההסברים.  בני זיני:

₪.  20,000מה זה חוגי מבוגרים בשכונות? הגדלה של  משה חנוכה:

 זה משהו שרינה מובילה? 

 זה הכנסה, קודם כל.  יוליה מרקובסקי:

אה, זה הכנסה כנגד פעילות שעולה כסף לציבור? איזו  משה חנוכה:

ק את לא יודעת? אז אפשר לבדופעילות, אילו חוגים? 

 עם מנהל האגף? 

  -זה למשל כולל טיולים, שבהם המבוגרים רפאל בן מרדכי:

זה לדעתי בדיוק הטיולים. סליחה שאני יורד  אמיר כוכבי:

 לרזולוציות. 

 לא שמעתי אותך.  רפאל בן מרדכי:

 זה לדעתי בדיוק הטיולים.  אמיר כוכבי:

  -זה הטיולים וההליכה שהתחילה עדי ברמוחה:

  -א, ההליכה אני לא חושבל אמיר כוכבי:

 איך אבל אתם מכניסים כסף מטיולים?  משה חנוכה:

  -כי חייבת להיות השתתפות של הביטוח וזה, זה לא אמיר כוכבי:

  -לא, אבל זה משה חנוכה:

 אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס מן הסתם.  אמיר כוכבי:

 ויש כאן הקטנה של חוגי ספורט לנשים בהשתתפות משה חנוכה:

 זה בגלל שלא פתחתם חוגים? ₪.  110,000-תושבים ב

  -לא, זה אימון של כדורשת שעבר בני זיני:



 יית הוד השרוןעיר
 13.7.2022מיום  11/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 61 
 

 אלומה.  אמיר כוכבי:

  -לאלומה, בלי בני זיני:

 הנה, הגעת.  אמיר כוכבי:

 מאמאנט כאילו.  משה חנוכה:

 הודנט.  אמיר כוכבי:

  -רגע, יש לי שאלה רפאל בן מרדכי:

, שנייה רגע, רפי. כאן בעצם אתם אז כאן, רגע משה חנוכה:

אמרתם, אנחנו מעבירים הכל, את ההכנסות ואת 

ההוצאות לאלומה. כמה אלומה תרוויח מזה לפי 

 הערכה שלכם? 

 מיליונים.  אמיר כוכבי:

  -לא יודע, זה בני זיני:

 מה זה אתה לא יודע? אתה הגזבר.  משה חנוכה:

  לא, אבל זו פעילות שעוברת אליהם. בני זיני:

אבל כמה העירייה הרוויחה על זה עד עכשיו, וכמה  משה חנוכה:

 נתתם להם עד עכשיו? 

,  בני זיני: זה די מאזן את עצמו, זה די מאזן את עצמו. כאילו

  -. לא איזהbreak evenכן, 

ואתם צופים שאלומה יהיו יעילים יותר, ופתאום  משה חנוכה:

יותר?   תהיה הכנסה גדולה 

 כנסה של אותם משתתפים. זו גם ה בני זיני:

  -קודם כל, אנחנו כבר רואים אמיר כוכבי:

 אז למה העברתם את זה, אם זה סבבה בעיר?  משה חנוכה:

 זה לא היה סבבה בעירייה.  אמיר כוכבי:

  -אני מזכירה עוד פעם אביבה גוטרמן:

 לא היה סבבה בעירייה.  אמיר כוכבי:

טנו שהדו"ח יהיה על את הדו"ח, שפה במועצה החל אביבה גוטרמן:

חברת אלומה, שאנחנו שם נדע איזו פעילות להשאיר, 
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איזו פעילות להעביר. עד היום אנחנו לא רואים את 

 הדו"ח הזה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

 מה אתה עושה ככה, מה יהיה? מה יהיה?  אביבה גוטרמן:

 מה זה קשור עכשיו?  אמיר כוכבי:

 מאוד קשור.  אביבה גוטרמן:

 איך זה רלוונטי לנושא הזה?  בי:אמיר כוכ

אנחנו מדברים על עוד פעילות שעוברת. תראה, אמיר,  אביבה גוטרמן:

מה שלא מתאים לך, זה מה קשור, מה, זה קשור 

 מאוד. 

 כי את אפילו לא זוכרת מה ביקשת שיהיה בדו"ח.  אמיר כוכבי:

 סליחה?  אביבה גוטרמן:

 ביקשת דו"ח על הצהרונים.  אמיר כוכבי:

לא, לא, אל תבלבל. זה לא נכון. אחד הדברים  ביבה גוטרמן:א

שביקשתי זה היה במיוחד שרציתי גם על הצהרונים, 

להחזיר לעירייה, ולבדוק את ההיתכנות שלה לגבי זה. 

אבל גם את שאר הפעילות. ואני אמרתי, כלכלית, אני 

רוצה לדעת מה הן הפעילויות, כולל הקונסרבטוריון, 

ון להעביר לאלומה, מה להשאיר כולל הכל. מה נכ

בעירייה. אולי הכל. אבל יותר מזה, אמרתי לך, 

מבחינתי, אם הדו"ח יראה שצריך להעביר הכל, נעביר 

הכל. אבל הדו"ח הזה צריך לצאת. אף אחד לא רואה 

 אותו. 

  -הוא צריך להיות רפאל בן מרדכי:

נותן  אפילו אני אישית, כשרציתי, עד היום אתה לא אביבה גוטרמן:

 לי לראות אותו.

 זה לא הדו"ח שביקשת אבל.  נאור שירי:

 מה אתה אומר?  אביבה גוטרמן:

 מה שאת שומעת.  נאור שירי:

 תגיד לי, אתה לא מתבייש?  אביבה גוטרמן:
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 ממש לא.  נאור שירי:

 ממש אין לך בושה?  אביבה גוטרמן:

 ממש לא.  נאור שירי:

בי אביבה גוטרמן:   -קשתיישבנו במשרד, ואני 

 אין לי שום בושה.  נאור שירי:

  -יותר מזה, רציתי לדעת דו"ח על העבר אביבה גוטרמן:

 את יכולה לרצות, בכיף.  נאור שירי:

,  אביבה גוטרמן: והתפשרתי על זה שאמרתם, לא, לא על זה, אמרנו

  -אוקי

  -מה הבעיה אמיר כוכבי:

  -מה הבעיה? שלא אביבה גוטרמן:

ל אמיר כוכבי:  הציג לך דו"חות מהעבר. נשמח 

  -אני עוד שמעתי את המילה הזאת כל הזמן אביבה גוטרמן:

 על העבר, נשמח.  אמיר כוכבי:

 שמעתי אותך.  אביבה גוטרמן:

 רק תגידי.  אמיר כוכבי:

 איפה זה?  אביבה גוטרמן:

 כשהיה דיון על דו"חות מהעבר, היית שקטה.  אמיר כוכבי:

 ר, את יכולה לקרוא. יש גם דו"חות מבק נאור שירי:

יו"ר ועדת ביקורת, די דפדפת דו"חות  אמיר כוכבי: גם בתור 

 מהעבר. 

 על מה, על העבר?  אביבה גוטרמן:

בו  משה חנוכה: על הקונסרבטוריון הוא מתכוון. שהם התגאו 

  -בביטלס עכשיו

 למשל.  אמיר כוכבי:

  -אותם מנהלים עשו את הביטלס משה חנוכה:

  למשל. אמיר כוכבי:
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 אז הם מוחאים לנו כפיים, זה מהעבר.  משה חנוכה:

  -אני רוצה להגיד לך שזה אחד הדברים אביבה גוטרמן:

 אותם מנהלים מהעבר.  משה חנוכה:

 שאני שותפה להם, לקונסרבטוריון הזה, ואני גאה בו.  אביבה גוטרמן:

 על ההתנהלות.  אמיר כוכבי:

  -סיט את זהוגאה בו מאוד. עכשיו, אל ת אביבה גוטרמן:

  -חברים, זאת הזדמנות, כמה שנים אמיר כוכבי:

  -אני אמרתי, גם את הקונסרבטוריון לבדוק אביבה גוטרמן:

להגיד תודה לרפי סער, שהיה לו את החזון להקים  אמיר כוכבי:

  -קונסרבטוריון בעיר

 חד משמעית, עשינו יחד את זה, נכון.  אביבה גוטרמן:

 וחיים שאבי.  משה חנוכה:

 אני ורפי עשינו את זה, נכון.  אביבה גוטרמן:

 וחיים שאבי.  משה חנוכה:

ל ויפה עזרא. נאור, אתה יודע עשינו, רפי, המנכ" אביבה גוטרמן:

  -ושמעת את זה בדיוק, נכון? גם ממנו

 את מה?  נאור שירי:

  -אז תפסיקו לגמד את האחרים, לחשוב שאתם הכל אביבה גוטרמן:

ס, שהיה הראשון שהקים קונסרבטוריון למר ול אמיר כוכבי:

  -באזור

אף אחד לא דואג לזה שלא נפרגן לך או משהו כזה.  אביבה גוטרמן:

 אין לי בעיה לעשות את זה. 

  -אני לא חיפשתי ממך פרגון, אביבה נאור שירי:

י  אביבה גוטרמן: אז אל תנסה לגמד דברים ולהוריד פעילות שאנ

 עשיתי. 

 ר מילה. הוא לא אמ אמיר כוכבי:

 עכשיו אתה אמיר, לא.  אביבה גוטרמן:

 הוא מילה לא אמר, מה את רוצה ממנו?  אמיר כוכבי:
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י  אביבה גוטרמן: אל תנסה להסיט את הנושא, שניכם, אל תסיטו. אנ

  -אלף פעם דיברתי פה על הדו"ח

 אביבה, די עם הצעקות האלה.  אמיר כוכבי:

  -הזהאלף פעם דיברתי על הדו"ח  אביבה גוטרמן:

 אבל אביבה, את סתם צועקת.  אמיר כוכבי:

 אני לא צועקת סתם, אתה מרגיז אותי.  אביבה גוטרמן:

 אבל את צועקת.  אמיר כוכבי:

 את צורחת סתם.  נאור שירי:

כי תגיד, אין בעיה, בפעם הבאה נביא את הדו"ח  אביבה גוטרמן:

 לשולחן, תביא אותו. 

  -אבל ביקשת אמיר כוכבי:

תביא, אני כבר שנה, מתחילת הקורונה זה כבר הדו"ח  רמן:אביבה גוט

, מה, 140הזה. די כבר נו באמת, מה זה? להוציא לפי 

  -נוציא

 . 145גם לפי  אמיר כוכבי:

 למה, למה צריך? למה?  אביבה גוטרמן:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

או פעם אחת כבר קבענו איתך, אז כאב לך הגב,  אביבה גוטרמן:

לא צריכה אותך בשביל זה. אמרתי  אמרתי לך, אני

 לך, אני לא צריכה אותך בשביל לקרוא את הדו"ח. 

 לא צריכה את הגב שלך.  אמיר כוכבי:

די, לא, אני לא צריכה אותך בשביל לקרוא את  אביבה גוטרמן:

 הדו"ח. 

 בסדר.  אמיר כוכבי:

ואיחלתי לך בריאות שלמה ובכיף שתמיד שתהיה  אביבה גוטרמן:

די אמיר, אל תעשה ממני איזו אחת  בריא, אבל

  -שמדברת סתם ולא לעניין. הדו"ח הזה

 אבל אני לא עושה שום דבר כזה בכלל.  אמיר כוכבי:

ביקשנו אותו. אנחנו אישרנו פה את התקציב, את  אביבה גוטרמן:
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הכל, לעשות את הדבר הזה, ולא קיבלנו את הדו"ח עד 

נכון פה מה שאמרתי, אני רוצה  היום. מה, מה לא 

 לשמוע. תגידו לי אתם. עדי, עדי, אני לא צודקת? 

 אני אבדוק.  אמיר כוכבי:

 אני מבקשת שתגידו.  אביבה גוטרמן:

 אני אבדוק.  אמיר כוכבי:

,  אביבה גוטרמן: לא, אני רוצה לשמוע את חברי המועצה, זה לא נכון

 נדב? לא ביקשתי?

אומרת  לא, אני רק אומר שאמרת שאת מדברת ולא נדב דואני:

שטויות, לפעמים את כן אומרת שטויות, זה לא נכון. 

את לפעמים מדברת הרבה שטויות. אני הקשבתי לכל 

  -הדברים שאמרת

 מה אמרת עכשיו?  אביבה גוטרמן:

 נדב, זה לא מכובד.  משה חנוכה:

 נדב, מה אמרת עכשיו?  אביבה גוטרמן:

 מה זה משנה, תתקדמי.  נדב דואני:

 ית אבל למה ששאלתי? ענ אביבה גוטרמן:

 אני לא חייב לענות למה ששאלת, את לא המורה שלי.  נדב דואני:

 אז זו אותה שיטה.  אביבה גוטרמן:

 אני אענה למה שאני רוצה, לא מה שאת רוצה. נדב דואני:

 אותה שיטה.  אביבה גוטרמן:

 מבית מדרשו, אתה מתנהג.  משה חנוכה:

  -לא לענות למה שצריך אביבה גוטרמן:

  -את משתוללת ומתפרעת פה על כלום נדב דואני:

.  אביבה גוטרמן:  מבית מדרשו של אמיר. אתה בדיוק כמוהו

 את לא צריכה לחזור על כל מה שמשה אומר.  אמיר כוכבי:

 תפסיקי להשתולל, תפסיקי להשתולל.  נדב דואני:

 הילכו שניהם יחדיו אם לא נועזו.  אביבה גוטרמן:
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 די, מספיק להתפרע. תפסיקי,  נדב דואני:

 זה בדיוק מה שהכל.  אביבה גוטרמן:

-ראינו את הפוסט שמשה כתב לך ועשית לו העתק נדב דואני:

 הדבק. 

 הילכו שניהם אם לא נועזו, אותו דבר.  אביבה גוטרמן:

 בסדר, תתקדמי, מספיק להשתולל.  נדב דואני:

 לא, תתבייש לך.  אביבה גוטרמן:

לה על השתוללויות. אל תגיד לה על נדב, אל תגיד  משה חנוכה:

  -השתוללויות

 עוד פעם, תתבייש, נדב.  אביבה גוטרמן:

  -אני מתבייש, גם הוא יתבייש נדב דואני:

 תתבייש.  אביבה גוטרמן:

 עוד מישהו צריך להתבייש?  נדב דואני:

  -נכון, כשאומרים דברים לא יפים ולא נכונים אביבה גוטרמן:

 , תתקדמי כבר, חלאס. די, אביבה נדב דואני:

 אתה צריך להתבייש.  אביבה גוטרמן:

 חלאס, תפסיקי להתפרע ולהשתולל.  נדב דואני:

 אבל למה אתה אומר את זה?  אביבה גוטרמן:

 כי אני רוצה להגיד מה שאני רוצה.  נדב דואני:

 נאור שירי לא צדק במה שהוא אמר לי.  אביבה גוטרמן:

הוא זה, כולם חצופים, כולם לא  מה, אבל הוא חצוף, נדב דואני:

  -בסדר

אבל זה לא נכון, להציג אותי מה, כאילו אני משקרת?  אביבה גוטרמן:

מה, מה הסיפור? יש פה חברות מועצה, אפשר לשמוע 

 אתכן? 

 יש פה גם חברי מועצה.  נאור שירי:

 וחברי מועצה.  אביבה גוטרמן:

 לא, רק אומר.  נאור שירי:



 יית הוד השרוןעיר
 13.7.2022מיום  11/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 68 
 

וואואז בב אביבה גוטרמן:   -קשה, מי שיגיד. אני נשמעת כאילו 

  -לא, לא, את לא נשמעת עדי ברמוחה:

 אני משקרת? די.  אביבה גוטרמן:

  -היא צודקת, היא ביקשה עדי ברמוחה:

 מה זה הדבר הזה?  אביבה גוטרמן:

  -היא לא ביקשה את הדו"ח שהיא אמרה נאור שירי:

  -עיםתגיד לי, את חושבת שאנחנו לא יוד אמיר כוכבי:

  -איזה דבר זה. איזה אלף פעם בפרוטוקול אביבה גוטרמן:

 נכון, היא ביקשה.  משה חנוכה:

עירבת גם את הבן שלי בפעם הקודמת, די. בושה  אביבה גוטרמן:

 וחרפה. 

 אל תהפכו אותה למשוגעת. היא ביקשה, מה.  משה חנוכה:

 אביבה, הבן שלך זה הדו"ח על הצהרונים.  אמיר כוכבי:

 איזה דו"ח?  שירי:נאור 

  -זה הדו"ח הזה. מה זה משנה אביבה גוטרמן:

 נו, אז זה הדו"ח.  אמיר כוכבי:

מה, איפה הוא? זה על חברת אלומה, שבתוך הדו"ח  אביבה גוטרמן:

הזה יש גם על הצהרונים. לא ביקשנו מיוחד. למה 

להגיד את זה? בין היתר זה גם על הצהרונים. מה, 

  -אתה מנסה לעשות ממני

 לא, הנה, היא אומרת שאני צודק, מה אתם רוצים?  אמיר כוכבי:

 תגיד לי, אתה רוצה שנפתח פרוטוקולים? נפתח.  אביבה גוטרמן:

 כן.  נאור שירי:

 לא, אבל את אומרת שאני צודק.  אמיר כוכבי:

 אין בעיה, נפתח, זה לא יפה.  אביבה גוטרמן:

 אבל את אומרת שאני צודק.  אמיר כוכבי:

נאור, זה לא יפה. כי היה דבר אחד שם שלא התקבל  ה גוטרמן:אביב

על דעתי, זאת אומרת, מה שביקשתי, והסכמתי 
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אתכם. אני ביקשתי שנלך הלאה בדו"ח על מה שהיה. 

על הגירעונות, על התפקוד. הסכמתי אתכם. אמרו, 

 מה פתאום, לא צריך, קיבלת את זה. 

זה הכי לא רציונלי אני אגיד לך כזה דבר? תשמעי,  נאור שירי:

 שיש. 

 יא, אלוהים ישמור, אנחנו היינו ביחד.  אביבה גוטרמן:

 הזוי, הזוי, הזוי.  משה חנוכה:

 מישהו רשם פרוטוקול בישיבה הזאת, נאור?  אביבה גוטרמן:

האמת שאם הייתי חצי בטוח שאת צודקת, עכשיו אני  נאור שירי:

א בטוח שאת טועה. אני בחיים לא אגיד, וזה גם ל

 רציונלי שאני אגיד, אל תבדקי את העבר. 

ו אביבה גוטרמן:   -אמיר, היינו אצלך בישיבה. היינ

 מה אכפת לי שתבדקי?  נאור שירי:

 אבל יש דו"ח של הישיבה הזאת?  אביבה גוטרמן:

 בבקשה, תוציאי.  נאור שירי:

 יש פרוטוקולים.  אביבה גוטרמן:

 בבקשה, תוציאי.  נאור שירי:

נאור, אמיר, אמיר, האם לא ביקשתי גם לבחון את כל  ן:אביבה גוטרמ

  -הנושא של העמותה הזאת בעבר

את כל כך מבקשת שאני מבטיח שאני אבדוק את זה  אמיר כוכבי:

 עוד היום. 

  -ממש לא יפה אביבה גוטרמן:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

  -באמת. אתה יודע, אני אביבה גוטרמן:

  -י מתבלבללא, יכול להיות שאנ אמיר כוכבי:

  -לא מכובד. לבוא ולהגיד את זה אביבה גוטרמן:

  -שאני זוכר  אמיר כוכבי:

  -ואם אני שומעת פה את השקט מכל החברים אביבה גוטרמן:



 יית הוד השרוןעיר
 13.7.2022מיום  11/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 70 
 

 אני זוכרת שביקשת על הצהרונים.  אמיר כוכבי:

 אני זוכר שאת ביקשת.  משה חנוכה:

ברים שלכם, כי אני יפה מאוד יודעת להגן גם על הד אביבה גוטרמן:

 כשאתם צריכים. 

  -אבל אביבה, אני אומר לך שאני אבדוק אמיר כוכבי:

 לא צריך, זה בסדר.  אביבה גוטרמן:

  -אני זוכר שדיברת על צהרונים אמיר כוכבי:

אביבה, אל תרפי מהם בכלום. מבחינתם הפוליטיקה  משה חנוכה:

 לפני הכל. 

 בסדר, בואו נמשיך.  אמיר כוכבי:

 חברים, בואו נמשיך. משה, שאלות נוספות?  הוד גולני:

  -בוודאי, אנחנו באמצע. תגיד רגע, אמיר משה חנוכה:

  -לא יפה, לא מכובד אביבה גוטרמן:

  -רגע אחד רפאל בן מרדכי:

 ממש לא מכובד.  אביבה גוטרמן:

 אני שאלתי שאלה, הייתה כאן איזו הפסקה נרגשת.  רפאל בן מרדכי:

 לזל, רפי, במה שאביבה, למה אתה ציני? למה אתה מז משה חנוכה:

  -למה אתה חושב שהוא מזלזל? מה זאת אומרת אמיר כוכבי:

 מה זה הפסקה נרגשת?  משה חנוכה:

  -הייתה הפסקה שאביבה מנהמת ליבה רפאל בן מרדכי:

 אה, אוקי.  משה חנוכה:

הפסיקה אותי, וזה בסדר. ואני ויתרתי, לא קרה  רפאל בן מרדכי:

משה, אל תעזור כי אתה שיו אני אגיד. כלום. ועכ

 מפריע. 

 אני חושב שזה נכון, וצריך לכתוב את זה על הדלת.  רן יקיר:

 אביבה, אם את רוצה, אני אתקן אותך בדיוק מה היה.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 
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 אמיר, יש לי שאלה אליך, שהתחלתי מקודם.  רפאל בן מרדכי:

העבר, גם על הצהרונים. דיברתי  אני רציתי גם את אביבה גוטרמן:

אפילו על הקונסרבטוריון. אמרתי, בוא נבדוק, די. 

  -לא, הייתה לנו ישיבה

  -היה לך דו"ח על הקונסרבטוריון נאור שירי:

איתו, עם אורי, עם אמיר. נו די. אני דיברתי שבו  אביבה גוטרמן:

  -נבחן את כל הנושא, מה להעביר לאלומה

  -ני אסביר לך מהלא, אז א נאור שירי:

 אילו פעילויות להעביר.  אביבה גוטרמן:

  -אני אסביר לך נאור שירי:

נו.  אביבה גוטרמן:  די 

  -את זה את ביקשת עוד מזמן רפאל בן מרדכי:

  -את ביקשת דו"ח נאור שירי:

 מזמן ביקשתי.  אביבה גוטרמן:

 אז, כשהייתה ישיבה בחוץ, בתחילת הקורונה.  רפאל בן מרדכי:

י יבה גוטרמן:אב   -די נו. אז בסדר, הם אומרים לי שאנ

,  נאור שירי: את ביקשת לראות מספרים על העברה לתאגיד עירוני

 זה מה שביקשת. 

 לא נכון. לא נכון.  אביבה גוטרמן:

 נכון ורעמסס.  נאור שירי:

  -חבר'ה, סליחה רפאל בן מרדכי:

 טוב, בסדר.  אביבה גוטרמן:

הקורונה הייתה ישיבה בחוץ, שנגעה לחברה בתחילת  רפאל בן מרדכי:

  -שהיום נקראת אלומה, ואז נקראה מוסדות

 אז היא הייתה חברת מוסדות, מה זה משנה.  אביבה גוטרמן:

וסוכם אצל אמיר שתהיה בדיקה, מה צריך להעביר  רפאל בן מרדכי:

 מהעירייה לחברה, ומה לא. 

 זה היה לתאגיד עירוני.  נאור שירי:
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  -ואביבה הייתה נציגת האופוזיציה דכי:רפאל בן מר

 זה ממש לא נכון.  אביבה גוטרמן:

 ואני מבין שעד היום לא הייתה תשובה לזה.  רפאל בן מרדכי:

,  משה חנוכה: מה את מצפה ממנו? מה את ממשיכה להתווכח? עזבי

אוקי, לא נכון. הוא מנסה לשגע אותך. כלומר, זו 

 השיטה. 

 ישגע אותי. אף אחד לא  אביבה גוטרמן:

נו.  משה חנוכה:  אז עזבי, 

בוא, אם אתה לא הצלחת לשגע אותה, באמת אף אחד  אמיר כוכבי:

 לא יצליח. 

 אותי, אף אחד לא יכול לשגע.  אביבה גוטרמן:

עזבי, מה את מתרגשת בכלל? למה את בכלל מבזבזת  משה חנוכה:

  -את האנרגיות שלך? תראי איך אני היום באתי

 אפשר להתקדם?  אז נדב דואני:

 באתי היום בלב נקי.  משה חנוכה:

 תנו לרפי לדבר.  אמיר כוכבי:

קודם כל, אני מתייחס למה שאביבה אמרה. בתחילת  רפאל בן מרדכי:

  -הקורונה הייתה ישיבה במגרש הפתוח

 אני פשוט חושב שזה אותו דו"ח, חבר'ה, זה הכל.  אמיר כוכבי:

  -אני גם חושב רפאל בן מרדכי:

 אוקי, אז אני לא מבין את הוויכוח.  ר כוכבי:אמי

אבל אביבה אומרת, ככה אני מבין, היא הייתה  רפאל בן מרדכי:

  -נציגתנו שם

 בסדר.  אמיר כוכבי:

 והיא אומרת, לא קיבלתי את הדו"ח, פשוט.  רפאל בן מרדכי:

 היא גם צודקת.  משה חנוכה:

 ברור?  בין היתר, גם הצהרונים. מה פה לא אביבה גוטרמן:

  -לא משנה, כל הדו"ח. כל מה שיש לו רפאל בן מרדכי:
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 כל הדו"ח, לא קיבלנו אותו עד היום.  אביבה גוטרמן:

 זה הכל. את מבקשת את הדו"ח.  רפאל בן מרדכי:

  -ודרשתי לא פעם ולא פעמיים אביבה גוטרמן:

אמיר, אתה לקחת על עצמך לבדוק שיהיה לה את זה,  רפאל בן מרדכי:

  -וזהו

 יהיה דו"ח, נו יאללה.  אמיר כוכבי:

  -עכשיו שאלה שלי לגבי טיולי גמלאים רפאל בן מרדכי:

 ₪.  230-ב משה חנוכה:

יש סכום קטן כלשהו שמופיע כאן, והוא השתתפות  רפאל בן מרדכי:

-הגמלאים בטיולים. השאלה שלי היא הבאה, מאחר ש

יש אנשים שקשה להם, אני יודע שבגופים ₪,  230

שעושים טיולים כאלה, לוקחים בשקט ובלי  אחרים

אני להגיד שמות, אנשים מהרווחה כל פעם כמה. 

שואל, האם גם בקטע בטיולים האלה שעושה חברת 

  -אלומה, דואגים לצרף אנשים מהרווחה

 לא.  משה חנוכה:

אני שואל את השאלה לאמיר, והשאלה היא שאלה  רפאל בן מרדכי:

היא כן, מה טוב, מנחה. זאת אומרת, אם התשובה 

 ואם התשובה היא לא, אני מציע שזה ייכנס כנוהל. 

אבל למה רק רווחה? למה תושב שיש לו כסף, צריך  משה חנוכה:

גמלאי ₪,  230לטיול, רפי? למה? ₪  230לשלם 

 שמתפרנס מהבטחת הכנסה, למה? 

אם אתה רוצה לשאול את השאלות, תשאל. אני כרגע  רפאל בן מרדכי:

  -לה מטעמי. ואני שואלשואל את השא

מגמלאים? הזוי. האנשים האלה הם גמלאים, ₪  230 משה חנוכה:

 ₪.  230תעזרו להם. במקום זה, 

וגם, לא נעים להגיד, יש גמלאים שיכולים, ויש  רפאל בן מרדכי:

גמלאים שלא. אלה שברווחה, בוודאי שלא. ואחרים, 

 אולי כן. 

טוח שיכולים בגיל וגם לכאלה שלא ברווחה, לא ב משה חנוכה:
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 הגמלאות שלהם. 

עזוב, אני לא רוצה, אתה רואה, אני שאלתי שאלה  רפאל בן מרדכי:

אחת. אם אתה רוצה לשאול שאלה אחרת, תשאל 

 אותה. 

 אוקי.  משה חנוכה:

השאלה שאני שואל היא זו, האם באותם סיורים,  רפאל בן מרדכי:

  -טיולים, טיולי גמלאים, שאלומה עושה

 זה לא אלומה עושה.  בי:אמיר כוכ

 מה זה משנה.  אלון גלבוע:

 זה בית המתנדב.  אמיר כוכבי:

  -האלה, מי₪  230-ה רפאל בן מרדכי:

  -העירייה עושה הכל בעיר נאור שירי:

 העירייה עושה את זה?  רפאל בן מרדכי:

 בית המתנדב.  אמיר כוכבי:

האלה רגע, סליחה, אני שואל שאלה. הטיולים  רפאל בן מרדכי:

  -שעולים

עניתי. בית המתנדב. רפי, זה פרויקט חדש יחסית. זה  אמיר כוכבי:

נעשה בית המתנדב. אומרים לי שגם יש התייחסות 

לאוכלוסיית רווחה שנמצאת שם. ובכל מקרה, זה 

פרויקט חדש, שאני מניח שהוא עוד ישתפר ויתהדק. 

 בסדר. 

בלי קשר תגיד, אמיר, חוץ מאוכלוסיית רווחה,  משה חנוכה:

  -לשאלה של רפי, גמלאים באופן כללי אני שואל

  -זה רזולוציות אמיר כוכבי:

  -משה, משה, תן לי רגע רפאל בן מרדכי:

זו יוזמה מקומית בבית המתנדב, כוללת ימי טיול,  אמיר כוכבי:

  -כולל כניסה לאתרים, כולל ארוחות לאורך כל היום

 נכון.  רפאל בן מרדכי:

ין לי, האירוע, כפי שאני מכיר אותו, הוא אירוע תאמ אמיר כוכבי:
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 , מכובד, וברור שהוא עולה כסף. זה טיול לא זה עכשיו

  -זה

אז למה צריך עירייה, אם הגמלאים שלה לא יכולים  משה חנוכה:

 לקבל מחיר מסובסד? 

 מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי:

  -זו אגב יוזמה של מאיר חלוואני:

 וד? זה אחרי הסבס משה חנוכה:

 זו יוזמה של גמלאים.  אמיר כוכבי:

 זו יוזמה של גמלאים.  מאיר חלוואני:

אני יודע, והגמלאים כותבים לי עכשיו שזה יקר.  משה חנוכה:

כותבים לי בטלפון עכשיו. איך אני יודע את 

 הסכומים? 

מה, אתה לא נמצא בקבוצה הזו? אני אראה לך, אף  מאיר חלוואני:

 סף, הפוך. אחד מהם לא דיבר על כ

  -קודם כל, לגמלאים אמיר כוכבי:

 יש אובר בוקינג.  מאיר חלוואני:

ו  משה חנוכה: אז איך אני יודע על המספר הזה? פנו אליי עכשי

 ואמרו לי שזה הרבה כסף. 

 אבל מה זה קשור, תגיד?  אמיר כוכבי:

  -אבל זה לא משהו שקשור מאיר חלוואני:

איש, נגיד, לא יודע כמה  50וס תגיד, מוציאים אוטוב אמיר כוכבי:

  -מוציאים זה

 . 60מעל  רפאל בן מרדכי:

יודע, תקנות קורונה וזה. זה גם ככה לא  אמיר כוכבי: אוקי. לא 

  -העירייה לגמלאילכל גמלאי העיר. זה בטח לא 

 אז אתה אומר, גמלאי העירייה מבוססים.  משה חנוכה:

 לולים שלהם. לגמלאי העירייה יש בכלל את המס אמיר כוכבי:

 גמלאי העירייה מבוססים?  משה חנוכה:
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לא. אמרתי שקיבלנו פה תשובה שגם מי שצריך עזרה  אמיר כוכבי:

 שם, מקבל. 

ברשותך, אני רוצה לחדד, זה ותיקי העיר. זה לא  מאיר חלוואני:

  -גמלאים. לא בוחרים אותם לפי גמלאי עירייה

 ותיקי העיר המבוססים.  משה חנוכה:

ותיקי העיר. אני לא אמרתי המבוססים. ולוקחים  וואני:מאיר חל

בחשבון אנשים שאין להם יכולת, ומצרפים חלק מהם 

וזו יוזמה עצמאית של גמלאי מתוך  לתוך אותו טיול. 

 העיר, שהוא מתנדב. 

 כל הכבוד לו.  משה חנוכה:

 נכון מאוד.  רפאל בן מרדכי:

 ויש אובר בוקינג.  מאיר חלוואני:

 יאללה, בני, בוא נמשיך.  משה חנוכה:

  -אני כאילו בני זיני:

 . 15כן, סעיף  משה חנוכה:

ריא סעיף, סעיף? הרי אולי נשאל שאלות במקום להק עדי פ. אנקורי:

 עברנו את זה. 

אני חושב שזה חשוב, אבל אם את רוצה לשאול שאלה  משה חנוכה:

 תשאלי, ואז אני אשאל אחרייך. 

  -45לה חשובה. יש כאן סעיף אז לי יש שא עדי פ. אנקורי:

 שנייה רגע, בני, אתה סיימת, מה?  אמיר כוכבי:

 אני עצרתי בגזברות. אמרתי תוספת לשדרוג תקן.  בני זיני:

 איזה סעיף אתה?  משה חנוכה:

 . 38 בני זיני:

  -איך דילגת משה חנוכה:

  -למה דילגתי? עברתי איתכם בני זיני:

יוד לאולמות, דילגת. מלגות עברת, מרכז ספורט, צ משה חנוכה:

לספורטאים מצטיינים, דילגת. ליגת הורים, דילגת. 

יוזמות ספורט, דילגת. בוא, בני, אל תעשה מאיתנו 



 יית הוד השרוןעיר
 13.7.2022מיום  11/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 77 
 

 צחוק. 

הוא לא עובר סעיף, סעיף. זה אתה עובר פה סעיף,  רן יקיר:

  -סעיף

 אז תעבור אתה, ואח"כ אני אשאל את השאלות שלי.  משה חנוכה:

, אז תשאל, אז הוא סיים. שאלות. מה, אני לא מבין נו אמיר כוכבי:

 את הזה. או שאתה שרוצה שהוא יעבור או שלא. 

 אני רציתי שהוא יעבור.  משה חנוכה:

 לא, שאלות, שאלות, שאלות.  עדי פ. אנקורי:

 בבקשה, תשאלי.  משה חנוכה:

.  עדי פ. אנקורי: משה, אתה לא צריך העברה מסעיף לסעיף עכשיו

ני רוצה לפתוח ולהגיד שאני מיעוט בשולחן טוב, אז א

הזה. כולכם יודעים את זה. אני אישה הדתייה 

היחידה פה בשולחן. יש גם איש דתי. אני האישה 

הדתייה היחידה. ולכן, אני לא צריכה שיתקנו אותי, 

אני יודעת שחיים שאבי נמצא פה והוא דתי ברוך 

  -השם. ואני מקווה נמצא בשולחן מועצת העיר

 היה לכמה דקות.  יבה גוטרמן:אב

, סעיף 45בד"כ, בסדר? בכל מקרה, יש פה סעיף, סעיף  עדי פ. אנקורי:

מדבר על פרויקטים עירוניים בתחבורה, נעים  45

אוגוסט, -ליולי₪  220,000בסופה"ש. השקעה של 

לנסיעות לתל אביב. נסיעות בסופה"ש מהוד השרון 

מה שאני  לתל אביב. עזבו רגע את הסעיף הדתי ואת

מוחה עליו, שתהיה פה תחבורה ציבורית ממומנת על 

חשבון העירייה בשבת, אבל עזבו את זה, אני מכירה 

שיש סטטוס קוו, מכירה שיש בעוד ערים, הכל בסדר, 

יום -אבל מתי שאנחנו לא נותנים יוםסבבה, מעולה. 

יום -ורכזים שיישבו איתם יום ...פעילות פה לנוער, 

הנוער שלנו מסתובבים ברחובות,  ויהיו איתם, ובני

כדי להעביר ₪  220,000ואנחנו הולכים ומשקיעים 

ברעננה ₪  220,000-אותם לתל אביב, זה לא פתרון. ב

אני לוקחת את כל הסעיף הזה, את כל התקציב הזה, 

ימים של פעילות מלאה ומדהימה בשביל  72ועושה 
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הנוער. אפשר לקחת את זה ולעשות פעילות חינמית 

ולהשקיע את זה ₪  220,000דים. אפשר לקחת ליל

במשפחות פה, שקשה להן, ומתחילת אוגוסט אין להם 

בנו, בתושבים, ₪  220,000קייטנות. אפשר להשקיע 

בכל מי שנמצא פה. ולא להוציא את התושבים שלנו 

 לתל אביב בסופה"שים. 

צריך להשקיע קודם כל במה שחשוב באמת, וזה כל 

פה וכל האנשים המבוגרים המשפחות וכל הילדים 

שתהיה פעילות כל הזמן. עכשיו, מעבר לזה, או 

ברחמנא לצלן פעילות תורנית שתהיה פה, כי זה גם 

משהו ששווה אולי לתת עליו את הדעת, גם מבחינת 

אלומה, גם מבחינת בכלל. תרבות תורנית זה משהו 

שנים  3שאמור להתנהל דרך העירייה. עד עתה, 

ה דרך מועצת, המועצה הדתית שאנחנו מנהלים אות

בעיר. עכשיו, ממה שאני מבינה, המועצה הדתית רוצה 

להחזיר את זה. גם את נושא החינוך וגם את נושא 

התרבות התורנית. רוצה להחזיר את זה לתוך העיר. 

שגם אלומה תתעסק בזה שוב. אני מקווה וכנראה 

מאוד, כן אלומה אחראית על כל התרבות, אז כנראה 

תהיה אחראית על התרבות התורנית. אני  שהיא גם

מקווה שכמו שהם עושים דברים טוב ונכון עד עכשיו, 

  -הם יתעסקו גם בתרבות התורנית, וישקיעו בה

אני מוחה על זה שהם עושים טוב ונכון. אני לא חושב  משה חנוכה:

ונכון. אני חושב שהם עושים רע ולא  שהם עושים טוב 

 נכון. 

ונכונות בחברת  אני עדי פ. אנקורי: רואה הרבה פעילויות טובות 

אלומה, ואני לא מתביישת להגיד גם מה אני רואה 

טוב. לפעמים צריך להגיד גם את הדברים בעין טובה. 

יש כמה דברים שמתנהלים היום, שאני חושבת 

שאנחנו לא צריכים כמועצה להצביע על הסעיף הזה, 

נו לרון חולדאי. זה מה שאנח₪  220,000ולהעביר 

עושים. כי אנחנו כרגע נשלח את החבר'ה שלנו להוציא 

כסף בעסקים אצלו, לבלות אצלו בסופה"ש. עד עכשיו, 

כל מי שהיה צריך להגיע לתל אביב, הגיע לתל אביב. 
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ולמה תל אביב דווקא? למה לא חיפה? למה לא 

הרצליה? מישהו נתן גם על זה את הדעת? כאילו, 

עשות נעים בסופה"ש, בעצם יש פה, כאילו אם רוצים ל

אז קודם כל צריך להשקיע בעיר. קודם כל צריך 

לנוער, שתהיה יום יומית כמו -להשקיע בפעילות 

  -שצריך, ושהחבר'ה שלנו

 אין בעיה, נפתח את הים בשבת בהוד השרון.  אמיר כוכבי:

 מה?  עדי פ. אנקורי:

 נפתח את הים בשבת בהוד השרון.  אמיר כוכבי:

א, אני כן חושבת. דרך אגב, אני בעד שגם בשישי וגם ל עדי פ. אנקורי:

 -בשבת

 את רוצה להגיד את זה?  אמיר כוכבי:

וגם בראשון וגם בשני וגם בשלישי וגם ברביעי, וכל  עדי פ. אנקורי:

נוער עם בני הנוער  יום במהלך החופש הזה יישבו רכזי 

שלנו, או סייעות הורים, או כל מי שיכול ונכון 

איה היא מדהימה, אוקי? היא צריכה להתגייס. הזול

להיות כל יום. כל יום הוא צריך להיות מוקד של 

-זולאיה, נקודה. ואם עכשיו אנחנו לוקחים את ה

ומפיקים מהם את התועלת כדי שהנוער ₪  220,000

שלנו לא יהיה במצבי סיכון, אחרי שנתיים וחצי של 

קורונה, שגם ככה הם במצב קיצוני, ובמצב, אני לא 

דעת כמה אתם שומעים, אבל המצב זה אומר אחד יו

לאחד היום, מצבי קיצון בנוער, אחד לאחד. כל ילד 

הוא נער בסיכון כרגע. ואנחנו צריכים להשקיע את 

 תודה. הכסף הזה כאן. 

אני מסכימה לדברים שאת אומרת לגבי השקעה כאן,  אביבה גוטרמן:

אבל אני רק שואלת, אנחנו כל שנה בעצם מממנים 

 טובוסים לים, נכון? או

 אל תבלבלי עם עובדות.  אמיר כוכבי:

 נכון.  רפאל בן מרדכי:

  -אנחנו תמיד השקענו אביבה גוטרמן:
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 זה לא משנה.  עדי פ. אנקורי:

 אל תבלבלים עם עובדות.  אמיר כוכבי:

ן  עדי פ. אנקורי: לא כל שנה אנחנו אחרי קורונה, ולא כל שנה אי

  -פעילות לנוער. ולא כל שנה

דרך אגב, זה אותו סכום? לא. אני לא יודעת אם זה  אביבה גוטרמן:

אותו סכום, אבל אני בהחלט מסכימה שצריך להשקיע 

גם פה, זה בסדר. אין לי בעיה לתקצב גם פה, אבל אני 

חושבת שהפתרון של להוציא נוער מאוטובוסים שהם 

 צורכים את זה, זה גם צריך. 

 יא. אף אחד לא מוצ רפאל בן מרדכי:

  -להפך, אנחנו גם צריכים אביבה גוטרמן:

  -חברים, זה לא מוציא. אני יכול להגיד אמיר כוכבי:

 אני בעד גם וגם.  אביבה גוטרמן:

אני יכול גם להגיד שזה עולה גם כדרישה הפוכה.  אמיר כוכבי:

נשאלתי בישיבה הקודמת ע"י משה והסברתי, שהייתה 

ל משרד מחשבה והייתה עבודה מאוד רצינית ש

התחבורה לאפשר לרשויות מטרופוליניות להתחיל 

להפעיל רשות מטרופולינית. זאת אומרת, כמה ערים 

ויפעילו את התחבורה הציבורית  שהן ייקחו מכרזים 

שלהן בעצמן, ואז הן יוכלו לקבוע מה עובד ומתי. זה 

היה הפתרון המאוד מתוחכם, שלצערנו נתקע עם 

צטרף לדבר הזה. נפילת הממשלה, ולכן החלטנו לה

נגישות   -שאגב מבחינתי, הוא בכלל צורך של חסרי 

 בדיוק.  רפאל בן מרדכי:

גם להגיע לעיר, חבר'ה צעירים בלי מכוניות, כי  אמיר כוכבי:

התחבורה הציבורית מסתיימת מוקדם מדי, לא פועלת 

בשעות מלאות. לא ביום שישי, בטח לא בשבת, גם לא 

לוונטי. זה לא יכול בשבת בלילה. והדבר הזה לא ר

להיות שהעיר תמשיך להיות מנותקת. ולכן כאמירה, 

אנחנו מצטרפים לדבר הזה, ואנחנו מאמינים שזה 

יוסיף נפח ולחץ לגופים הרלוונטיים בממשלה, שידאגו 
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לקדם את הנושא המטרופוליני. כי בסוף המענה הכי 

משמעותי שצריך להיות. תחבורה ציבורית עובדת זה 

י, זה צורך של נגישות, זה לא עניין של צורך סוציאל

לתרום לעסקים כאלה או עסקים כאלה, אלא זה עניין 

של לאפשר לאנשים את הנגישות. והלוואי והייתה לי 

יכולת לעשות גם לחיפה וגם לאילת, אבל כרגע המערך 

הבין עירוני האפקטיבי שקיים, מחבר את רמת השרון, 

ם נוספות עד רמת גן, גבעתיים, תל אביב ועוד ערי

נגישות בין כל מיני  מודיעין. והמערך הזה גם מאפשר 

מקומות אחרים למקומות אחרים. ובסופו של דבר, כל 

מה שאנחנו עושים עם זה, במקום לתקצב את 

  -אוטובוס הקיץ שתמיד היה

ו אביבה גוטרמן:   -זהו, היה לנ

ו  אמיר כוכבי: היינו עושים. במקום לעשות את זה ככה, אנחנ

פים לרשת קיימת, כדי לאפשר פעילות מצטר

משמעותית. זה אגב חוסך לנו כסף, כי חלק ניכר, 

 דווקא תל אביב משלמת, בסדר? 

 יוזמה מצוינת.  נדב דואני:

 אני מבקש להגיד מילה.  רפאל בן מרדכי:

 מה?  אמיר כוכבי:

רגע, שנייה רגע, השאלה זה רק לחודשי הקיץ או שזה  אלון גלבוע:

  -לכל

 כן.  גוטרמן:אביבה 

 לא, זה כרגע מתוקצב עד סוף השנה.  אמיר כוכבי:

 עד סוף השנה?  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

 אני מבקש להגיד על זה מילה.  רפאל בן מרדכי:

 זה לכל השנה.  אלון גלבוע:

 לא, זה בסדר.  אביבה גוטרמן:

 יוזמה מעולה.  נדב דואני:
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  -גמור. אני רקאני חושבת שזה בסדר  אביבה גוטרמן:

  -אני חושב שאמירה נגד זה רפאל בן מרדכי:

  -במקום שייסעו בטרמפים או במוניות יקרות נדב דואני:

אני חושב שהאמירה נגד זה, היא אמירה של שבעים.  רפאל בן מרדכי:

כשאני עולה על הכביש ביום שישי בערב, אני רואה 

ל המון מכוניות של צעירים נוסעות, קרוב לוודאי לת

 אביב וחזרה. מה יעשו אלה שאין להם מכוניות? 

 הנה.  נדב דואני:

 הם לא בעסק?  רפאל בן מרדכי:

 הנה.  נדב דואני:

בשבילם אסור? זו התשובה. לכן מבחינתי, אני לא  רפאל בן מרדכי:

לוקח אף אחד לתל אביב, אבל מי שרוצה לנסוע לתל 

 אביב ואין לו מכונית משלו, לא ראוי שהוא יותקף,

 ראוי שנעזור לו. 

אבל מצד שני, זה לא סותר, ואני בהחלט בעד מה  אביבה גוטרמן:

  -שהיא מציעה במקביל, לא על חשבון

השנה, אירועי קיץ לצעירים ונוער מתפזרים  אמיר כוכבי:

  -לפארקים

כן, אבל יש לה ידע, היא עושה את זה ברעננה. שווה  אביבה גוטרמן:

 להתייעץ איתה. 

 אנחנו מאוד נשמח לדיון, אבל לא זה על חשבון זה.  כי:רפאל בן מרד

בלילה, היית מבין שהנוער צריך מקום להיות  0:300-ב עדי פ. אנקורי:

 בו, נקודה. 

נכון, ולמה לא לנצל את הידע שיש לה? היא עושה את  אביבה גוטרמן:

 זה. 

ן  רפאל בן מרדכי: רגע, אנחנו בעד כל פעולה נוספת, אבל לא על חשבו

  -בר הזה, שהוא בעצםהד

 בנוסף.  אביבה גוטרמן:

 תמיכה לאלה שאין להם רכב משלהם.  רפאל בן מרדכי:
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 נכון.  אביבה גוטרמן:

 פעילויות.  72אין פעילויות לנוער, זה לא  עדי פ. אנקורי:

 גם וגם.  אביבה גוטרמן:

 חברים, עוד משהו?  אמיר כוכבי:

 לעבור? כן, עכשיו סיימתם? אני יכול  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

, דובר הוצאות כיבוד, אתם מגדילים 40תודה. סעיף  משה חנוכה:

בכיבוד, כי יש כח אדם חדש. מה, כח ₪  3,000שם 

האדם הוא צריך כיבוד? לא מבין, באיזו מחלקה 

  -נותנים כיבוד

 קפה, קפה.  אמיר כוכבי:

 ₪?  3,000 משה חנוכה:

 קפה היום?  אתה יודע כמה עולה אמיר כוכבי:

זאת אומרת, ₪?  3,000אני רוצה להבין מה זה  משה חנוכה:

הגדלתם, ניפחתם את מערך הדוברות, מעסיקים 

  -הרבה יותר עובדים

 די, דברים בסיסיים.  אמיר כוכבי:

רגע, אני רוצה לשמוע את הגזבר. מה אתה אומר?  משה חנוכה:

 אולי תעבירו את הדוברות לאלומה. 

 באמת רעיון לא רע. או לחברה הכלכלית. זה  אמיר כוכבי:

דווקא במקום להשתמש במיקור חוץ שהוא לפעמים  בני זיני:

  -יקר, בטח בנושאים

 כי זה בגלל הקפה שם, בגלל זה יקר.  רן יקיר:

, ויש תוספת כח אדם כנגד in houseאנחנו גייסנו  בני זיני:

דווקא פה, בחלק הזה לפחות בגיוס, מיקור חוץ. 

  פעילות עצמה הפחתנו.דווקא ב

  -מה זה אשכול איגוד ערים משה חנוכה:

איכות הסביבה. יש אשכול ערים איכות סביבה של  בני זיני:

  -כפר סבא, רעננה ואנחנו
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 כמו הכבאים.  אביבה גוטרמן:

 אבל למה אתם מגדילים?  משה חנוכה:

  -התקציב שלהם השנה הופחת בני זיני:

  -יףלא, הוא מדבר על סע רן יקיר:

 לא הבנתי.  משה חנוכה:

בני. ₪,  4,000-ה של ה, ההגדל41הוא מדבר על סעיף  עדי ברמוחה:

  -. זה בהתאם לדרישה שלהם41סעיף 

מה זה דיברנו? אנחנו מדברים. אני רוצה להבין כמה  משה חנוכה:

 הפער הזה. 

 נו יאללה חבר'ה, מה אנחנו נכנסים לדיון דתי פה?  רפאל בן מרדכי:

 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה.  כה:משה חנו

 איזה סעיף?  אמיר כוכבי:

, תקציב של איכות הסביבה, של היחידה 44סעיף  בני זיני:

 לאיכות הסביבה ירד. וחלקנו גם ירד. 

 לא מצליח לשמוע אותך.  משה חנוכה:

  ...אמרתי, הייתה להם יתרה בתקציב כתוצאה מיתרה בני זיני:

האלטרנטיבי, ירדנו מהפרויקט הזה בית העלמין  משה חנוכה:

 השנה? 

לא, לא ירדנו, אנחנו קודם מגישים את התכנית  בני זיני:

  -העסקית לנסות

  -אמיר, אתה מנהל את הדיון או שאנשים מפריעים משה חנוכה:

 מה זה, מה זה?  אביבה גוטרמן:

 יש ביניכם דיון, הכל טוב.  אמיר כוכבי:

ציבור ישמע גם את זה שאתה לא, אבל זה חשוב שה משה חנוכה:

 בבית עלמין אלטרנטיבי. ₪  100,000מוריד 

 הציבור שומע אותך. שאני עשיתי.  אמיר כוכבי:

 אתה מוריד עכשיו, מה עשית? לא עשית כנראה.  משה חנוכה:

  -מאחר ויש אמיר כוכבי:
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 הכנסת והורדת, אז מה החוכמה?  משה חנוכה:

לגבי חברות מפעילות, מאחר ויש קושי במדינה  אמיר כוכבי:

והעירייה הזאת מנסה למצוא את הדרך הכי טובה 

  -להפעיל

 אז השנה לא יהיה בית עלמין אלטרנטיבי?  משה חנוכה:

 יש.  אמיר כוכבי:

  -נקברים שם אנשים שהם צריכים רן יקיר:

 ₪?  00,0001-אז איך את מסביר את ההקטנה ב משה חנוכה:

  -זה בתהליכיםכי אנחנו עושים את  אמיר כוכבי:

 בצורה אלטרנטיבית.  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

 מה, אתה רוצה להסביר לנו או שזה סוד?  משה חנוכה:

 לפעמים כשאני פנוי.  אמיר כוכבי:

אתה הולך וטומן אנשים? לא באמת, מה זה העניין  משה חנוכה:

 הזה? 

 ספציפיים אבל.  אמיר כוכבי:

 תלוי פעילות גם, בחייך, נו. בוא, משה, זה  מאיר חלוואני:

 מה זה תלוי פעילות?  משה חנוכה:

  -יש כרגע הסדרה עם המועצה הדתית, שהיא אמיר כוכבי:

 המועצה הדתית תפעיל את בית העלמין האלטרנטיבי?  משה חנוכה:

 לא, היא לא, אבל כשיש ביקוש אז היא עושה את זה.  אמיר כוכבי:

 בור. משה, לקבור זה לק רפאל בן מרדכי:

אז רגע, אני חושב שיש כאן כותרת. המועצה הדתית  משה חנוכה:

  -בהוד השרון

 כן, חברה קדישא. אמיר כוכבי:

 מפעילה את בית העלמין האלטרנטיבי.  משה חנוכה:

  -אין עם זה שום בעיה אמיר כוכבי:
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 למה לא?  רפאל בן מרדכי:

 זה גם יכול להיות מנגנון שעובד קבוע.  אמיר כוכבי:

 מה הופך בית עלמין לאלטרנטיבי? סליחה על הבורות.  ה חנוכה:מש

 הזכות שלך להיקבר איך שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:

  -והמועצה הדתית יכולה לקבור עפ"י משה חנוכה:

 לחפור את הבור וזה? כן.  אמיר כוכבי:

 והיא עושה את זה?  משה חנוכה:

 ודאי. לא רק פה, בהרבה ערים.  אמיר כוכבי:

  -אה, לא ידעתי. תגידו לי ה גוטרמן:אביב

 אולי אלומה יעשו את זה.  משה חנוכה:

  -, סל רווחה, לא יהיה49 אביבה גוטרמן:

כמו שהם קוברים את כל הפרויקטים שלנו, גם את זה  משה חנוכה:

 הם יקברו. מה אתה אומר, נאור? 

 אני בעד. משה, גם אתה בעד.  רפאל בן מרדכי:

 כן.  אמיר כוכבי:

 ₪.  100,000, סלי רווחה לנזקקים. הגדלה של 49 יבה גוטרמן:אב

 כן.  בני זיני:

 כל הכבוד לכנרת.  משה חנוכה:

 יפה. יפה.  אביבה גוטרמן:

מה זה צהרון גיורא, הקטנות האלה ומועדון בית חם  משה חנוכה:

 הסעות? 

  -זה צפי לסוף שנה בני זיני:

 יק? סליחה. אה סליחה, מאיר, אתה מחזיק הת משה חנוכה:

 לא, כנרת זה בסדר.  מאיר חלוואני:

 כל הכבוד למאיר חלוואני.  משה חנוכה:

לא, לא, לא, לא, לא כבוד, לא כבוד. אנחנו לא  מאיר חלוואני:

 מחפשים כבוד, הכל בסדר. 
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י  משה חנוכה: לא, לא, אני פשוט רוצה קודם כל להתנצל. מאיר, אנ

היא סלי מתנצל, אתה מחזיק התיק. זכרתי שכנרת 

 מזון, זה היה לי בראש. 

  -מאיר חלוואני מחזיק תיק הרווחה בהוד השרון עדי פ. אנקורי:

מצוין, יופי, יופי. זה היה חשוב, כל הכבוד. כל  אביבה גוטרמן:

 הכבוד, מאיר. 

צהרונים רגע. צהרון גיורא הסעות ומועדון בית חם  משה חנוכה:

 הסעות, למה אתם מקטינים? 

צפי לסוף שנה שיהיה שם ניצול של פחות כסף, אז  יש בני זיני:

 אנחנו נוריד את הכסף. 

 זה פחות ילדים? מה זה הצהרונים האלה?  משה חנוכה:

 זה גם תלוי ביצוע, משה.  מאיר חלוואני:

 אבל זה צהרוני רווחה, אני מבין.  משה חנוכה:

נכון, ואם יש פחות ילדים, בד"כ התקציב בא משנה  מאיר חלוואני:

 ודמת. ק

 יש פחות הסעות.  אביבה גוטרמן:

  -ראש, לכן זה התאמות לזה PERזה  אמיר כוכבי:

  -בד"כ התקציב שמסומן הוא משנה קודמת מאיר חלוואני:

  -לא יחסר אביבה גוטרמן:

 אין צורך בלהסיע, ולא ניתן את הכסף.  מאיר חלוואני:

 150,000תגיד, פעולות ארגוניות לעובדים, הגדלה של  משה חנוכה:

 .₪ 

 כן, לפעילויות קיץ.  בני זיני:

 מה זה?  משה חנוכה:

פעילויות קיץ לילדי עובדי העירייה, גיבוש צוותי  בני זיני:

 חינוך. 

 מה זה פעילויות קיץ לילדי עובדי העירייה?  משה חנוכה:

 קייטנה.  אמיר כוכבי:
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  -נשמע כמו בהייטק לעבוד פה, אז למה לא משה חנוכה:

 נכון.  י:אמיר כוכב

 אז למה כולם עוזבים אם יש קייטנות?  משה חנוכה:

 אין להם ילדים קטנים.  עדי ברמוחה:

 הם עוד לא קלטו שיש קייטנה.  עדי פ. אנקורי:

עובדות ועובדים יקרים, כל מי ששוקל עזיבה, תראו  משה חנוכה:

 איזו פעילות, ממש הייטק. 

 קדימה.  אמיר כוכבי:

 820,000קחים רזרבה שהיא די קטנה? למה אתם לו משה חנוכה:

 .₪ 

 זו המהות שלה. בני זיני:

 זו המהות של רזרבה.  עדי ברמוחה:

מה זה, אתם מגדילים הגדלת הקצבה אירועים שונים  משה חנוכה:

מה זה האירועים השונים שאתם ₪.  600,000על סך 

 מגדילים? 

לא לקחת מההורים והילדים כספים, אז יש פה  אלון גלבוע:

 גדלה. ה

אפשר לדעת אילו אירועים זה? אירועים שונים זה  משה חנוכה:

סעיף סף. אמיר כוכבי לא אוהב סעיפי סל. הוא אוהב 

להגיד לציבור מה הוא מזיז את הכסף בתוך הסעיפים. 

 מה זה אירועים שונים? 

  -006-מה זה, מה זה, מה זה ה אביבה גוטרמן:

 ה? . מה זה הסעיף הז175200780 משה חנוכה:

 אירועי הקיץ שחלים עכשיו.  זה לטובת בני זיני:

אפשר לדעת פירוט של האירועים האלה? על מה עולה  משה חנוכה:

 ₪?  600,000לנו 

.  עדי פ. אנקורי:  נעביר, נעביר, יעבירו

₪.  150,000אוקי. פעילויות ארגוניות לעובדים,  משה חנוכה:

 ₪.  40,000הקצבה עבור סלי רווחה, 
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אם היית קורא את זה לפני כן, היה לך כבר עכשיו את  ה:עדי ברמוח

 התשובות. 

. סה"כ 56אני אשמח שלא תעזרי לי. אוקי. סעיף  משה חנוכה:

 שינויים. 

חברים, אפשר להצביע? תודה. מי בעד? תודה, מי נגד?  אמיר כוכבי:

מה, אתה צריך להקריא את הזה? טוב, תקריא את 

 הזה. 

  -קריא את ההחלטהאתם רוצים לה משה חנוכה:

 לא, צריך להקריא כולל משרות.  עדי ברמוחה:

 רגע, משרות, אתם מגדילים פה משרות?  משה חנוכה:

 . 1.5-ל נדב דואני:

 מה זו המשרה?  משה חנוכה:

  -לא ראית? פספסת נדב דואני:

י  משה חנוכה: איזו משרה? רגע, רגע, רגע, אני רוצה להבין. אנ

ם מגדילים, אתם מבקש לדעת אילו משרות את

 מנפחים את המערכת, מאיר. 

וזה ישנה את דעתך? וזה ישנה את דעתך ואתה תצביע  נדב דואני:

 בעד? זה ישנה את דעתך ותצביע בעד עכשיו? 

 לא יודע, אולי זו משרה חשובה.  משה חנוכה:

 זו משרה חשובה. נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

עיר מאשרת העברות חברים, הצעת החלטה. מועצת ה הוד גולני:

  -3מסעיף לסעיף עפ"י עדכון מספר 

 לא להפריע להוד, עדי.  נדב דואני:

מסגרת הצעת התקציב משתנה ועומדת על סך  הוד גולני:

-ל 1,650.3-מספר המשרות משתנה מ₪.  597,692,000

. מי בעד? אמיר, מאיר, רן, יגאל, עדי, נדב, 1,651.8

 נאור ויעל. 

 לא השתנתה אחרי כל התשובות שקיבלת?  משה, דעתך נדב דואני:
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  -מי נגד? משה הוד גולני:

  -אנחנו נגד להעביר כספים תוך כדי השנה משה חנוכה:

ו אמיר כוכבי: נ   -כן, כן, בסדר, די, 

ולהצביע על חוסר התכנון שלכם וחוסר האסטרטגיה  משה חנוכה:

 של העירייה, וחוסר היכולת לנהל אותה. 

 בה ורפי. עוד מישהו? זהו. נמנעים? משה, אבי הוד גולני:

  -אני נמנעת עדי פ. אנקורי:

 את לא יכולה אחד, זו מיקשה אחת.  עדי ברמוחה:

 בסדר, אז אני נמנעת.  עדי פ. אנקורי:

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

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב 

 
 הצבעה:

 רזילי, נאור שירי, רן יקיר, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, אמיר כוכבי, יעל עבוד ב -(8בעד )

 נדב דואני ועדי ברמוחה.

 אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ומשה חנוכה.– (3נגד )

 עדי פרילינג אנקורי ואלון גלבוע.  – (2נמנע )

 

 :57/22החלטה מס' 

 לתקציב. 3מועצת העיר מאשרת העברות מסעיף לסעיף על פי עדכון מס' 

 ₪.  597,692,000צעת התקציב משתנה ועומדת ע"ס מסגרת ה

 משרות.  1,651.8-ל 1,650.3-מספר המשרות משתנה מ

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

 

 אישור מחיקת חובות ו/או הסכמי פשרה.  ג.

 

, אישור מחיקת  הוד גולני: ו/או הסכמי חברים, סעיף ג' חובות 

החובות נעשה עפ"י  פשרה. הסדרת תהליך מחיקת

. מועצת העירייה מבקשת לאשר 5/2012חוזר מנכ"ל 

  -בקשות למחיקה 12את הבקשות כדלקמן: 

 אפשר לראות את האנשים שמוחקים להם?  משה חנוכה:
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  -דקות לפני הזמן 10משה, אתה לא בסדר. אני הגעתי  עדי ברמוחה:

  -אני הגעתי פה גם לפנייך משה חנוכה:

  -שתיוניג עדי ברמוחה:

  -אני רוצה לראות משה חנוכה:

ובדקתי. ובאותה מידה גם אתה יכולת לעשות את זה.  עדי ברמוחה:

יכולת לעשות את זה. למה לא עשית את זה? למה? אז 

 למה לא עשית את זה? 

 דקות.  5אני רוצה  משה חנוכה:

 למה לא עשית את זה?  עדי ברמוחה:

ו ממש אני עושה את עכשיו אני עושה את זה. עכשי משה חנוכה:

 זה. 

לא, אתה תכבד את הזמן שלנו. אתה תכבד את הזמן  עדי ברמוחה:

 שלנו. 

משה, אין שמות, אז אין לך בעיה. משה, אין שמות.  נדב דואני:

 אין שמות, אין לך בעיה. אין שמות. זה בכוונה ככה. 

  -לא משנה, הוא עושה בשכל אמיר כוכבי:

 אבל איך אדע?  משה חנוכה:

 עדיף לו.  יר כוכבי:אמ

 אז שייצא, כי הוא לא יכול לדעת, כי אין שמות.  נדב דואני:

 מלכתחילה עדיף לו לצאת.  אמיר כוכבי:

 אולי תצא ולא תחזור?  נדב דואני:

  -הוא יכול לגשת עדי ברמוחה:

 . 20:30-משה, תבוא ב נדב דואני:

  -זה שאני מקפיד קלה כבחמורה משה חנוכה:

  -, פשוטלא אמיר כוכבי:

 משה חנוכה, קלה כחמורה, תתחשב בזמן שלנו.  עדי ברמוחה:

 תעדכן את כולנו, משה.  נדב דואני:

 אתה מזלזל בזמן שלנו.  עדי ברמוחה:



 יית הוד השרוןעיר
 13.7.2022מיום  11/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 92 
 

 אני בינתיים ברשותך ממשיך להקריא.  הוד גולני:

משה, רוב הסיכויים שיש לך שם איזה קרוב משפחה.  נדב דואני:

  -זה לא

עירייה מתבקשת לאשר את הבקשות מועצת ה הוד גולני:

-בקשות למחיקה, שווי מחיקה של כ 12כדלקמן: 

פסק דין  1הפטרים חלוטים לידיעה,  ₪4.  527,988

לידיעה. כל בקשה נבחנת עפ"י אמות המידה שנקבעו 

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, העוסק באופן מחיקת 

חובות ו/או הגעה לפשרות. הבקשות שהוגשו, אושרו 

, היועמ"ש וראש העירייה, בהתאם ע"י הגזבר

להליכים הנדרשים עפ"י נוהל משרד הפנים. דבר 

. הצעת 3הגזבר ופירוט הבקשות מצורפים בנספח 

ההחלטה היא: מועצת העירייה מאשרת את הבקשות 

 שהוגשו למחיקת החובות, בהתאם למופיע בנספח. 

 זה מוגש למשרד הפנים?  אביבה גוטרמן:

 ברור.  עדי ברמוחה:

 בוודאי.  יר כוכבי:אמ

 זה הנוהל.  עדי ברמוחה:

 כן, כן, לא, בסדר.  אביבה גוטרמן:

 טוב, יש לי שאלה.  יגאל שמעון:

 . 3רגע, תוסיף את זה בנספח  עדי ברמוחה:

 כן, יגאל.  אמיר כוכבי:

 אני לא מבין, מה, קשה לכם לשאול שאלות?  יגאל שמעון:

 יגאל, תשאל.  אמיר כוכבי:

 סיים את העבודות בששת הימים, תעשה לי טובה. ת יגאל שמעון:

 באמת, נדב.  אמיר כוכבי:

אני אסיים את העבודות, אחרי הקטסטרופה שאתם  נדב דואני:

גרמתם לה, אתה רוצה להתחיל איתי? אל תתחיל 

 איתי. אל תתחיל. 

 קטסטרופה, בכל מקום קטסטרופה.  נאור שירי:
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 עזוב, עזוב, לא זה הזמן.  אמיר כוכבי:

 זה לא הזמן, זה לא הזמן לנדבר? לא נדבר.  נדב דואני:

 יגאל, יגאל.  אמיר כוכבי:

  -, בפסק דין לידיעה1טוב, בסעיף  יגאל שמעון:

זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. אני מבקש לראות  אמיר כוכבי:

 את השמות. 

 אני רוצה רק הערה ברשותכם.  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

, -, פסק דין לידיעה, מדובר על שם משפחה ב1סעיף  יגאל שמעון: ג'

 ג'? -שמתחיל ב

  -לא יודע, אבל גש אמיר כוכבי:

 שואל.  יגאל שמעון:

 אומרת סמדר שלא.  אמיר כוכבי:

 סמדר מאחוריך, לא.  עדי ברמוחה:

  -, היא אומרת לא. ופסק דין זה פסק דין1 בני זיני:

  -טובאין, זה לא עובד, זה לא,  נאור שירי:

אתם מדברים לזה? לא צריך לדבר לזה. לא לדבר לזה.  נדב דואני:

 זה התמלול לדעתי. דברו בקול רם. 

 עוד משהו? תודה.  אמיר כוכבי:

 הצבעה?  מאיר חלוואני:

אנחנו עוברים להצבעה. מועצת העירייה מאשרת את  הוד גולני:

הבקשות שהוגשו למחיקת החובות בהתאם למופיע 

  -עד? אמיר, מאיר, רן. מי ב3בנספח 

 כולם, פה אחד.  אמיר כוכבי:

 אני נמנע.  משה חנוכה:

  -אלון, רפי, אביבה הוד גולני:

  -אין לי את הכלים לדעת משה חנוכה:

 בסדר, בסדר, בסדר.  נדב דואני:
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  -יש לך שם עדי ברמוחה:

 בסדר.  נדב דואני:

לי את  לא, אין לי בעיה, אני לא מכיר אף אחד. אין משה חנוכה:

  -הכלים לדעת איך אנחנו

  -אבל יש לך פירוט עדי ברמוחה:

אין לי את הכלים לדעת איך קיבלתם את ההחלטה  משה חנוכה:

  -למי למחוק

נו.  רפאל בן מרדכי:  הוא רוצה להימנע. מה יש לך, 

 מי נגד? משה, נגד?  הוד גולני:

 אני נמנע.  משה חנוכה:

  נמנע. משה חנוכה נמנע. הוד גולני:

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

 אישור מחיקת חובות ו/או הסכמי פשרה

 הצבעה:
, מיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקוריא -(12בעד )

  יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ואלון גלבוע.
 משה חנוכה. – (1) נמנע

 
 :58/22מס' החלטה 

 :שהוגשו למחיקת החובות את הבקשותמועצת העירייה מאשרת 

 ₪ 527,988 -בקשות למחיקה = שווי מחיקה כ 12

 הפטרים חלוטים לידיעה . 4

 . פסק דין לידיעה 1

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

 

 ורת. אישור שינוי בהרכב ועדת ביק ד.

 

. בגלל טעות סופר נמחק המלל של הסעיף.  הוד גולני:  סעיף ד'

  -אה, לא, שנייה. תשאיר את זה לסוף אמיר כוכבי:

 זה לדעתי הסיפור של ועדת הביקורת.  משה חנוכה:

לא, ועדת ביקורת. השאלה, יש פה תוספת לוועדת  אמיר כוכבי:

ביקורת בלי לאפשר קוורום אם רוצים, אז צריך רק 
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כמה פה אחד להעלות את הנושא לסדר היום. הס

 למישהו יש בעיה עם זה? 

 על מה מדובר?  נאור שירי:

על צירוף חברת המועצה, רינה שבאתי, לוועדת  אמיר כוכבי:

 הביקורת. 

 להוסיף חברה לוועדת ביקורת.  עדי ברמוחה:

 סומך על רינה.  נאור שירי:

 במקום ארנון אברמוב.  עדי ברמוחה:

 בסדר גמור.  מרדכי:רפאל בן 

  -אנחנו נצביע על זה הוד גולני:

 רינה ראויה.  משה חנוכה:

 יש פה הצבעה פה אחד?  הוד גולני:

 נדב, שיחקת אותה.  משה חנוכה:

 חברים, הצבעה פה אחד?  הוד גולני:

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

 בהצלחה לרינה.  משה חנוכה:

 אז למה לא יוסי מחליף אותי? אלון גלבוע:

 כי זה לא עובד ככה.  נדב דואני:

 לא פרסונלי. כי זה לפי מפתח סיעתי,  אמיר כוכבי:

 אז משה רוצה לראות נציגים של הסיעה שלו בוועדה.  משה חנוכה:

 משה רוצה נציגי קואליציה בוועדה.  אמיר כוכבי:

אני מקריא. שינוי בהרכבי ועדות העירייה, חילופי  הוד גולני:

לפקודת העיריות. מתבקשת  162גברי, לפי סעיף 

המועצה לאשר את השינוי בוועדת העירייה כדלקמן: 

רינה שבתאי תכהן כחברת  –בוועדת ביקורת )חובה( 

הוועדה במקום ארנון אברמוב. הצעת ההחלטה: 

מועצת העירייה מאשרת את השינוי בהרכב ועדת 

 הביקורת: רינה שבתאי תכהן כחברת ועדת הביקורת. 
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 רגע, רגע, יש לי שאלה. זה מקובל על יוסי שאבי?  רפאל בן מרדכי:

 הוא לא חבר ועדה.  אמיר כוכבי:

 הוא לא חבר ועדה. ארנון היה.  עדי ברמוחה:

 חברים, מי בעד?  הוד גולני:

 קודם היה לכם הסכם עם אברמוב.  רפאל בן מרדכי:

, זה לא היה בהסכם,  אמיר כוכבי: זה לא, הוא לא היה בהסכם. א'

 לא בהסכם. ב' הוא -ו

 מפתח סיעתי, מה.  נאור שירי:

מי בעד, חברים? אני מתחיל, מי בעד, יש פה אחד? פה  הוד גולני:

 אחד, תודה. 

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

 אישור שינוי בהרכב ועדת ביקורת
 

, מתבקשת בפקודת העיריות 162, לפי סעיף ילופי גברי ח –שינוי בהרכבי ועדות העיריה 
 המועצה לאשר את השינוי בוועדת העירייה כדלקמן:

 .במקום ארנון אברמובהוועדה  תחבר רינה שבתאי – )חובה(ועדת ביקורת 

 
 הצבעה:

 כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, מאיר חלוואני,  אמיר -(13פה אחד) בעד
לון אוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמ

 גלבוע ומשה חנוכה. 
 

 :59/22החלטה מס' 
מועצת העירייה מאשרת את השינוי בהרכב וועדת הביקורת: רינה שבתאי חברת ועדת 

 הביקורת.
============================================ 

 

 שינוי מורשי חתימה בתי ספר מול חברת האשראי.  ה.

 

אנחנו עוברים לסעיף ה', שינוי מורשי חתימה בבתי  לני:הוד גו

  -ספר מול חברת האשראי

 אולי המבקר לברך את רינה? אה, הוא לא פה.  משה חנוכה:

דברי הסבר: החל משנת הלימודים תשפ"ב, בתי הספר  הוד גולני:

החלו לגבות תשלומי הורים גם באמצעות כרטיסי 

ת החשבונות של אשראי. היות ועיריית הוד השרון בעל
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בתי הספר, מורשי החתימה מבחינת חברת האשראי 

)ישראכרט( הם גזבר העירייה ומנכ"ל העירייה. כדי 

שהנהלת בית הספר תוכל לקבל מידע בדבר תשלומי 

ההורים, יש להגדיר את מנהלות ומזכירות בית הספר 

כמורשות חתימה, במקום גזבר העירייה ומנכ"ל 

. הצעת 4ף לכם כנספח העירייה. טופס לדוגמה צור

ההחלטה: מועצת העירייה מאשרת את שינוי מורשי 

החתימה באמצעות טופס ייעודי של חברת האשראי, 

בצירוף תעודות זהות של מנהלת בית הספר ומזכירת 

 בית הספר. 

 אפשר להבין על מה אנחנו מצביעים פה?  משה חנוכה:

 שינוי מורשי חתימה.  אמיר כוכבי:

ר למי? מה המצב היום, ומה יהיה המצב אחרי לאפש משה חנוכה:

 ההצבעה? 

אני אסביר, ברשותך. בחשבונות בית הספר, העירייה  בני זיני:

היא פלטפורמה שפותחת את החשבונות האלה, אבל 

  -בסוף

 איזה זה בית ספר זה, הדרים?  משה חנוכה:

 לא, בכלל, בכל בתי הספר.  בני זיני:

 קרס. רית כי אני רואה פה אי משה חנוכה:

 לא, רגע.  בני זיני:

 זה טופס לדוגמה, משה.  הוד גולני:

ובפועל, מי שמורשי החתימה זה מנהלת בית הספר  בני זיני:

ומהזכירה שם. חברת ישראכרט משום מה לא 

מאפשרת להם לצפות בנתוני אשראי, על אף שהם 

  -מורשי חתימות בדו"ח חשבון

 לא, זו דוגמה.  אביבה גוטרמן:

  -הם רצו שאנחנו את זה, ואנחנו לא מורשי חתימה ני:בני זי

 יש לבית הספר כרטיס אשראי?  משה חנוכה:

לא, הם יכולים להסתכל, הם סולקים, סולקים  בני זיני:
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  -באשראי את תשלומי ההורים, ורוצים לצפות כאילו

ויש לנו פיקוח על חברות הסליקה האלה? בסוף מה  משה חנוכה:

יאו הורים כרטיסי אשראי קורה היום, נגיד הב

לאלומה, פרצו לחברות הסליקה שלהם, ועד היום 

אנשים ממשיכים לגנוב להם כסף מהחשבונות, כי הם 

העבירו לעירייה. מבחינת ההורים זה העירייה. עכשיו 

  -אם נותנים לבית הספר לסלוק

לא, קודם כל, שנייה, קודם כל, מי שסולק היום את  בני זיני:

עירייה סולקת, בסדר? אנחנו גם החלק הזה, זה ה

ועה, זה ט, אם אני לא EMV-שדרגנו את המסופים ל

אמצעי אבטחה יותר מתוגברים. זו גם תקנה שיצאה 

החל ממאי. אז כל המסופים בעצם שודרגו מבחינת 

 רמת האבטחה שלהם, אז זה בהיבט הזה. 

יותר ביטחון עכשיו לתת להורים  משה חנוכה: אתה בטוח, יש לנו 

לבתי ספר, לגופים עירוניים עם כרטיס  לשלם

  -האשראי שלהם? כי יש חשש אמיתי

כן, כן, כן. לא, היום, אני יכול להגיד שחלק כתוצאה  בני זיני:

רטיסי , חלק מכEMV-מהמהלך הזה של עדכון ה

למשל, בסדר? אז  CVVהאשראי נפלו כי לא היה להם 

היום אנחנו, השדרוג הזה כן שיפר את אבטחת המידע 

לגבי כל סליקה אשראי שאנחנו עושים, ופה אנחנו 

מבקשים לאשר כאילו שמורשי החתימה בפועל, 

שישראכרט יאפשר להם לצפות בפעילות של 

 ישראכרט. 

אבל זה לא פותח עכשיו כל מיני מאגרי מידע  משה חנוכה:

  -לאנשים

  -לא, לא, לא, לא, זה רק מי שמורשי החתימה בני זיני:

ומרת, מנהלת בית ספר ומזכירה, מה היא תוכל זאת א משה חנוכה:

 לראות עכשיו שהיא לא ראתה? 

להיכנס לראות את האשראי ולראות את הסליקה  בני זיני:

 שעושים. 
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  -לראות פרטים אישיים של משה חנוכה:

 ה. קלא, סלי בני זיני:

 הוא רוצה לראות כמה כסף נכנס.  רפאל בן מרדכי:

 אוקי.  משה חנוכה:

 יחד( )מדברים ב

י  הוד גולני: חברים, הצבעה. מועצת העירייה מאשרת את שינו

מורשי החתימה באמצעות טופס ייעודי של חברת 

האשראי, בצירוף תעודת זהות של מנהלת בית הספר 

 ומזכירת בית הספר. מי בעד? פה אחד? תודה. 

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

 ר מול חברת האשראישינוי מורשי חתימה בתי ספ
 

 הצבעה: 
מיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, מאיר חלוואני, עדי פרילינג א -(13פה אחד ) בעד

שה אנקורי, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ומ
 חנוכה. 

 
 :60/22החלטה מס' 

ינוי מורשי החתימה באמצעות טופס ייעודי של חברת האשראי מועצת העירייה מאשרת את ש
 בצירוף ת.ז. של מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס.

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

 ביקשנו דקה מהמקום.  משה חנוכה:

 דק' בהתחלה.  20היו לכם  אמיר כוכבי:

 אני ביקשתי דקה מהמקום.  משה חנוכה:

 דק' היו לכם. לא, לא להגזים.  03 אמיר כוכבי:

 אמיר, אתה אל תגזים.  משה חנוכה:

.  30 אמיר כוכבי:  דק'

אם אתה תפזר את הישיבה לפני הדקה מהמקום, זה  משה חנוכה:

 חמור מאוד. 

 אנחנו נלך, יש כמה דקות מהמקום שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:



 יית הוד השרוןעיר
 13.7.2022מיום  11/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 100 
 

 

 אורנה פורת. –שינוי מורשה חתימה ביה"ס נחשון  ו.

 

.  ד גולני:הו ו' בבית ספר חתימה  שינוי מורשהחברים, סעיף 

נחשון אורנה פורת. הסבר: בית הספר נחשון, סמל 

שינה את שמו לבית הספר אורנה פורת.  482604מוסד 

לאור השינוי, יש לעדכן את השם החדש בחשבונות 

הבנק של בית הספר, ולהנפיק המחאות חדשות. אין 

מכתב הבקשה עם שינוי במורשה החתימה. מצורף 

. הצעת 5ציוני תעודת זהות. יש לכם את זה כנספח 

ההחלטה: מועצת העיריה מאשרת את שינוי שם בית 

ספר לאורנה פורת, לצורך עדכון השם בחשבונות 

 הבנק. פה אחד? 

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

 מי בעד?  הוד גולני:

 פה אחד.  נדב דואני:

 פה אחד. תודה.  הוד גולני:

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

 ורנה פורתא –שינוי מורשה חתימה ביה"ס נחשון 

 
 הצבעה: 

מיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, מאיר חלוואני, עדי פרילינג א -(13פה אחד ) בעד
ה גלבוע ומשאנקורי, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון 

 חנוכה. 
 

 :61/22החלטה מס' 
מועצת העירייה מאשרת את שינוי שם ביה"ס לאורנה פורת לצורך עדכון השם בחשבונות 

 הבנק.
============================================= 

 תודה רבה.  משה חנוכה:

 חברים, תודה, הישיבה הסתיימה, ערב טוב. אמיר כוכבי:

 

 

 


