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גולני:  מספר   הוד  המניין,  מן  המועצה  ישיבת  את  פותחים  אנחנו 

ביום    14/22 מתחילים  30.11.2022שמתקיימת  אנחנו   .

מר   העירייה,  ראש  של  פתיחה  דברי  עם  הישיבה  את 

 אמיר כוכבי. בבקשה.  

לפני   אמיר כוכבי:  הבאים.  וברוכים  ברוכות  לכולם.  טוב  ערב 

תוד  נאמר  בישיבה,  וחברי  שנתחיל  חברות  בשם  ה 

חברת   לחברתנו,  מהירה  איחולי  נשלח  העיר  מועצת 

שנמש המוע  ולפני  ברמוחה.  עדי  לנו  צה,  יש  הלאה,  יך 

ראש   מסגן  להיפרד  שלו,  מהכיוון  אחד  כל  העונג,  את 

שנבחר   שירי,  נאור  העיר,  מועצת  וחבר  העירייה 

למעשה   תפקידו,  את  מסיים  ולמעשה  הנוכחית,  לכנסת 

תפקידו.   את  המועצה  סיים  חבר  את  בברכה  ולקבל 

וברכה,   פרידה  דברי  אז  ליטר.  מוטי  מר  הנכנס, 

 וניינים בך.  וברכות לנכנס מעכשיו למע 

שיוכל   יגאל שמעון:  מוטי,  את  נשביע  כל  שקודם  מציע  אני  לא, 

זה   יכול,  לא  אתה  מועצה.  כחבר  בכלל  דברים  לשאת 

   -הנוהל 

 . הצהרת אמונים של חבר המועצה הנכס, מר מוטי ליטר 

 

 פרידה מסגן ראש העירייה, חבר הכנסת נאור שירי. 

 

   -קיבלתי את הצעתך  אמיר כוכבי: 

 יפה, יפה.   יגאל שמעון: 

 בבקשה, יש טקסט, כן.   אמיר כוכבי: 

ישראל   מוטי ליטר:  למדינת  אמונים  לשמור  מתחייב  אני  טוב, 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

 אמן.   אמיר כוכבי: 

 ה.  בהצלח  יגאל שמעון: 

 בהצלחה.   אביבה גוטרמן: 

אותך   אמיר כוכבי:  מכיר  אני  מוטי,  הזאת,  בהזדמנות  אגיד  אני  רק 

מע  בריב  לא  היה  זה  כשהכרנו,  לדעתנו  אנשים.  ט 
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אני   שמעון.  יגאל  לשמאלך,  שיושב  זה  עם  משולש 

   -אזכיר אח"כ, אבל מעז יצא מתוק 

 על מה זה היה?   יגאל שמעון: 

   -ל תראה איך יין. פעם פעם. אב לאכלוס בנ   4טופס   אמיר כוכבי: 

 לא חשוב, יש ריבים חדשים.   אביבה גוטרמן: 

 מסתובבים.    איך גלגלים  אמיר כוכבי: 

 רחוב הבנים.   יגאל שמעון: 

לקהילה   אמיר כוכבי:  מחויב  מסור,  כאדם  מוטי,  אותך,  מכיר  אני 

גם   שכהונתך,  ספק  לי  אין  ודואג.  אכפתי  בה,  חי  שהו 

זה   מאוחר  בשלב  מתחילה  תהיה  אם  הקדנציה,  של 

של   וגם  ואיכותית,  ועמוקה  אמיתית  למידה  של  כהונה 

שתיקח  במסגרות  משמעותית  וגם    עשייה  עצמך,  על 

ומהניסיון   שלך  מהמזג  נהנה  שכולנו  בטוח  ואני  ביתר. 

לקהילה   לעיר,  טוב  לעשות  שלך  ומהרצון  שלך, 

החברות   בשם  בשמי,  הבא  ברוך  אז  המועצה,  ולשולחן 

   -והחברים 

 ובהצלחה.   ון: יגאל שמע 

   -אם יש מישהו שרוצה  אמיר כוכבי: 

ל  יגאל שמעון:  רוצה  אני  גם  כן, אני ברשותך.  אני  כן,  ברך את מוטי. 

שלו   הפעילות  את  מכיר  ואני  שנים,  מספר  אותו  מכיר 

יודע   ואני  והלבבית.  הענפה. את האישיות הנעימה שלו 

בארנונה,   שלו  הלחימה  את  זוכר  אני  לוחם.  שהוא 

שלא   שצריך  בעלייה  בזה  נלחם  הוא  איך  אבל  הייתה, 

הייתה   העיר  וכל  ושלטים,  הארנונה,  את  להוריד 

בשלטים,   ארנונה.  מרושתת  להוריד  ארנונה,  להוריד 

פה,   היום  שלך  הראשונה  שהמשימה  חושב  אני  אז 

 להוריד את הארנונה.  

ב  אמיר כוכבי:  שעשינו  הארנונה  הפחתות  את  להמשיך  השנים    4-זה 

 האחרונות.  

מדבר.   מעון: יגאל ש  אני  רגע,  לצערי,  להעלות.  לא  להוריד, 

לא    ברשותכם, אני מדבר. שנייה, אני מדבר חברים, זה 
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 יפה.  

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

עלתה   יגאל שמעון:  הארנונה  לצערי,  תכבדו.  נכנס,  מועצה  חבר 

וגם   למחסנים,  וגם  לעסקים  גם  האחרונות.  בשנים 

היום   שלך  שהתפקיד  חושב  ואני    10-ב לתושבים, 

זו   היא  שלך  שהעשייה  ולהוכיח  לבוא  זה  החודשים 

את   לך  יש  היכולת,  את  לך  יש  להצליח.  שצריכה 

מכיר  הר  שאני  שלך,  הלב  וטוב  שלך  הנעימות  צון. 

לך   ולאחל  איתך  לעבוד  מאוד  אשמח  אני  שנים,  אותך 

והעיר   תצליח  אתה  נצליח,  ואנחנו  הלב,  מכל  בהצלחה 

 תצליח.  

יגאל  מאיר חלוואני:  להגיד   ומוטי,  אל    רגיל  אז  אותך,  אוהב  אני 

 תיבהל מזה, לפעמים זה בא.  

   אבל זאת אהבה אמיתית.  אמיר כוכבי: 

 לגמרי.   מאיר חלוואני: 

 כן, רן.   אמיר כוכבי: 

   -אני אתחיל בכמה מילים לנאור  רן יקיר: 

 לא, נאור זה אח"כ, קודם כל מוטי.   יגאל שמעון: 

 למה?   רן יקיר: 

   -רוצה להגיד   ור. גם אני אח"כ זה נא  יגאל שמעון: 

 רן הוא חושב מחוץ לקופסה.   אמיר כוכבי: 

ל  יגאל שמעון:  גם  רוצה  אני  רוצים  לא,  אתם  אם  נאור,  על  הגיד 

 לדבר על נאור.  

 תגיד יחד, תקצר לנו.   יעל עבוד ברזילי: 

להמתיק   רן יקיר:  שיכול  משהו  יש  שאם  אומר  אני  כאילו  אז 

שולחן המועצה  את הגלולה המרה על זה שנאור נפרד מ 

ומנטור,   שותף  היה  מבחינתי  שסה"כ  שלנו,  ומהצוות 

אותך   לנו  שיהיה  הדבר זה  אחד  חושב  בכנסת.  שאני  ים 

רואים   ואנחנו  גם  זה  את  וראינו  עליך,  להגיד  שאפשר 

קצת   הזזת  אתה  לסדר,  בהצעות  היום  עד  זה  את 
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   -גבינות 

   -גם היא מסכימה איתך  נאור שירי: 

בתפקיד   רן יקיר:  ואם  מס כן.  תזיז  שלך  כמו  הבא  גבינות  פיק 

נשכרים.   כולנו  נצא  שדיינו,  חושב  אני  אז  אז  שפה, 

 באמת, בהצלחה.  

 תודה.   נאור שירי: 

או   רן יקיר:  ארוכה  כנסת  שתהיה  לך  לאחל  אם  יודע  לא  אני 

קצרה, כי מצד אחד אני רוצה שהיא תהיה קצרה, אבל  

 אני רוצה שתספיק.  

 לא תהיה.   אביבה גוטרמן: 

 היא לא כל כך תהיה קצרה, תהיה רגוע.   בי: יוסי שא 

 תהיה ארוכה.   אביבה גוטרמן: 

   -היה ארוכה לצערנו, כנראה ת  רן יקיר: 

יהיה   אמיר כוכבי:  שנאור  נשמח  שכולנו  לסכם,  שאפשר  חושב  אני 

 בכנסת כמה שיותר.  

יודע,   יוסי שאבי:  ואתה  בהצלחה,  לך  שיהיה  כל  קודם  ברור.  זה 

 יה כמו נאור.  אל תהיה כמו נאור, אל תה 

לכל   רן יקיר:  מתחבר  לגמרי  אני  מוטי,  לגבי  מוטי,  ולגבי  זהו. 

חו  אני  אמר.  שיגאל  את  מה  גם  ראינו  שיפה  שב 

ארנונה,   עליות  פה  היו  לא  שבאמת  בזה  שלך  התרומה 

מה   האלה.  השנים  במהלך  ירידות  כמה  היו  ואפילו 

בתור   לזה  שלהתייחס  חושב  אני  זה    10שכן,  חודשים 

נכנ  זה גם כן זה    6-ס לפה ל חבל, אתה  ומבחינתי  שנים, 

 הולכת לנו לכולנו שותפות נפלאה.  

 ן אצלך, אמיר?  הוא משוריי  יגאל שמעון: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 הוא משוריין אצלך? מזל טוב, יפה.   יגאל שמעון: 

יגאל.   אמיר כוכבי:   אנחנו שריוני ברזל, 

רצ  יגאל שמעון:  לא  אותי,  קח  לך,  אמרתי  אני  יודע.  מה  אני  ית. 

   -אתה 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 8 
 

שהוא   רן יקיר:  מי  את  ישריין  אחד  כל  לא,  אני  פעם,  שוב  אני 

משריין,  הייתי  אני  נכנס    רוצה,  מוטי  מבחינתי,  כאילו 

ו   6-ל  דברים.    6-שנים,  לעשות  זמן  הרבה  זה  שנים 

לכולנו   ושיהיה  ולהצליח,  הרבה  להספיק  אפשר 

 בהצלחה ביחד.  

 תודה רבה.   מוטי ליטר: 

ואתה בהחלט  אנחנ   מוטי,  אביבה גוטרמן:  כן מכירים הרבה שנים,  גם  ו 

להיות   אמור  כאן  שיושב  מי  לך.  הראוי  במקום  נמצא 

ובהחלט    שליח  זכויותיו,  על  להגן  בשמו,  לדבר  ציבור, 

בכל   הורים,  בוועד  כחבר  זה  את  לעשות  ידעת  אתה 

שאתה   בטוח  אני  ותבורך.  אחרות,  פעילויות  מיני 

יפה כאן, אז שיהיה בהצ  זה גם  וזה גם  תעשה את  לחה, 

נגמור עם נאור.    מה שנקרא, כבוד לנו שאתה כאן. כבר 

 ביבה.  תסיימי עם זה מהר, א  נאור שירי: 

   -לא, לא, חכה כמה דקות, אל תמהר, אל תמהר  יוסי שאבי: 

   -האמת, נאור  אביבה גוטרמן: 

 אל תמהר.   יוסי שאבי: 

אני  אביבה גוטרמן:  לך,  שאמרתי  מאוד  טוב  יודע  אתה  נאור,    האמת, 

אב  לכנסת,  תלך  שלא  כדי  יצליחו  שלא  מקווה  ל  מאוד 

גם   אתה  כי  ראוי,  ואתה  בכנסת,  שאתה  שמחה  אני 

זה לעשות  שלי  בכנסת, מה שצריך לעשות  וגם  ציבור,  ח 

ותמיד   ועשית,  פה  שפעלת  וכמו  שבחר.  הציבור  עבור 

שאתה   מה  על  להיאבק  על  וידעת  דעותיך  על  עמדת 

תעשה   שאם  בטוח  אני  בו,  ומאמין  זה  חושב  את 

לך   מאחלת  אני  אז  מצוין.  ח"כ  נראה  אנחנו  בכנסת, 

 בהצלחה.  

 תודה רבה.   נאור שירי: 

וטובה,   רדכי: רפאל בן מ  חשובה  ממפלגה  בא  אתה  בנאור.  אתחיל  אני 

שקיבלו   שמח  יותר.  24ואני  קיבלו  שלא  מצטער  אני   ,

כבר   אני  טובה,  מעיר  טוב,  מבי"ס  בא  אתה  שנית, 

ומאחל  רואה את הילדה המתוקה שאתה   בידך,  מחזיק 

שכאיש   לך  מאחל  אני  ובכנסת  כאלה.  הרבה  עוד  לך 
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ח  הרבה  תקדם  שאתה,  מה  וזה  חיובית  מעשה,  קיקה 

   -לטובת הציבור בישראל 

 והוד השרון בפרט.   נאור שירי: 

 כן, לא רע.   אביבה גוטרמן: 

   -לא הוד השרון, אלא עם ישראל. מעכשיו אתה  רפאל בן מרדכי: 

ראי  אביבה גוטרמן:  שקש לא  במדינה  תי  למישהו  פעם  הזיקו  רים 

 הזאת.  

של  רפאל בן מרדכי:  ח"כ  אתה  מועצה,  חבר  לא  אתה  עם    מעכשיו 

נמצא   השרון  בהוד  אנחנו  שגם  בטוח  ואני  ישראל. 

 אצלך אוזן קשבת, ותחזקנה ידיך.  

 תודה.   נאור שירי: 

   -אני גם רוצה  יעל עבוד ברזילי: 

א  רפאל בן מרדכי:  מוטי,  מאחל,  אני  פה  למוטי  שתהיה  לך  מאחל  ני 

ותתעסק  הרב  טובים,  מעשים  הרבה  פה  שתעשה  זמן,  ה 

 .  מעט בפוליטיקה, ותחזקנה ידיך 

 תודה רבה.   מוטי ליטר: 

שכל   יעל עבוד ברזילי:  זה  ולמוטי,  לנאור  המשותפים  הדברים  אחד 

אשתדל   אני  אז  אתכם,  מביכות  נורא  האלו  המילים 

אמר  שרן  למה  מתחברת  אני  קצר.  זה  את  אם  לעשות   ,

נאור,   את  מאבדת  העיר  מועצת  כבר  אם  כבר.  אז  כבר, 

ה  אתה  מבחינתי,  נאור  מוטי.  לטובת  לפחות  דבר  אז 

והערכים   שלך  החריצות  האלה.  בבחירות  שקרה  הטוב 

בכך   מאמינה  ואני  הכרחיים,  הם  ישראל  בכנסת  שלך 

תפקיד   בהצלחה.  המון  לך  מאחלת  אני  ומוטי,  מאוד. 

התפקידים   אחד  הוא  המועצה  חשובים  חבר  הכי 

אותו   שתעשה  בטוחה  ואני  פעם,  אי  לעשות  שתוכל 

 בצורה הטובה ביותר.  

 תודה.   מוטי ליטר: 

לא   אלון גלבוע:  אני  מוטי  את  בהצלחה.  למוטי  לאחל  רוצה  אני 

לצערי,   נאור,  את  אותו.  רואה  ראשונה  פעם  אני  מכיר, 

את   שתיקח  שבאמת  מקווה  אני  הרבה.  אותו  ראיתי 
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ו  כאן,  שעשית  פה  המלחמות  שעשית  הפעולות  את 

בהצלחה,   לך  שיהיה  אז  יעזור.  שזה  ובאמת  לממשלה. 

 נאור.  

 תודה.   נאור שירי: 

 באמת בכל הלב.   לון גלבוע: א 

י   אביבה גוטרמן:  אנ מבקשת.  אני  הממשלה.  עם  יפה  תתנהג  לא, 

 צוחקת.  

 לא בשביל זה שלחנו אותו.   רפאל בן מרדכי: 

 אני צוחקת.   אביבה גוטרמן: 

ואני   יוסי שאבי:  בהצלחה,  לך  שיהיה  אותך,  מכיר  לא  אני  מוטי, 

אל  עוזרים.  שאנחנו  כמו  פה,  לכולנו  שתעזור    מקווה 

 תלמד מנאור.  

חדש   אמיר כוכבי:  יש  עכשיו  החדש,  לא  כבר  הוא  כי  מתרגש,  יוסי 

 אחר.  

   -ונאור, נאור, גם נאחל לך בהצלחה  יוסי שאבי: 

 אלון, אתה כבר ותיק.   אמיר כוכבי: 

הכל   יוסי שאבי:  אבל  בעיות,  קצת  לי  שעשית  עזוב  אותך.  אוהב 

 בסדר. שיהיה לך בהצלחה, ותעלה מעלה מעלה.  

 מזל שבאת עם אלי היום.   וד ברזילי: יעל עב 

 זה היה מתוכנן.   נאור שירי: 

 יגאל?   אמיר כוכבי: 

באמת   יגאל שמעון:  אני  נאור.  את  לברך  מבקש  גם  אני  אז  טוב, 

תשים   אל  אישי,  באופן  אותך  מה  אוהב  לכל  לב 

לב.   תשים  אל  מסביב,  שמדברים  מה  לכל  שאומרים, 

ישבתי   נאור  עם  אני תראו,  צהריים,  לא    לארוחת 

כ  לפני  זה,  את  לכם  לומר  ואיך  שנים.    3-מתבייש 

   -שישבתי איתו בארוחת הצהריים 

 לא אמרת לי.   יוסי שאבי: 

לארוחת   יגאל שמעון:  תקווה  בפתח  שישבתם  לי  אמרת  אתה  למה, 

 צהריים?  
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 זה אחרי.   שאבי:   סי יו 

מאוד   יגאל שמעון:  ונהניתי  בנונו,  ישבתי  אז  טוב.  אחרי?  זה  אה, 

ומהק  כי  מהארוחה,  נאור,  לו  שקוראים  האדם  של  סם 

אישי,   באופן  אותך  הערצתי  וממש  נאור.  באמת  הוא 

דבר.   אותו  הכל  זה  תתייחס,  אל  הפוליטיקה,  למרות 

הלכת   גוטליב  טלי  של  הנאום  אחרי  שבכנסת,  כמו 

   -בקת אותה והכל היה בסדר וחי 

 אתה עוקב.   נאור שירי: 

זה,   יגאל שמעון:  אז אהבתי את  עוקב.  זה אתה. אתה  ברור שאני  כי 

גבוה. אתה תמיד רואה   אדם, אין לך, אתה לא מסתכל 

 את כולם באותו דבר, זה מה שחשוב.  

 גובה העיניים.   יוסי שאבי: 

ל היכולות שלך.  גובה העיניים. יש לך את זה באמת מכ  יגאל שמעון: 

שאת  לך  אמרתי  גם  לא  אז  אחד  אף  לכנסת.  תיכנס  ה 

 לם, גם לאמיר.  האמין, אני האמנתי. תגיד את זה לכו 

 יותר רצית.   אמיר כוכבי: 

ה  יגאל שמעון:  את  שנתנו  אתה    23-למרות  לו,  אמרתי  מנדטים, 

 בפנים, אתה נכנס, תהיה רגוע.  

 למה, גם אני האמנתי האמת.   יעל עבוד ברזילי: 

אני   יגאל שמעון:  בד"כ  זה.  על  איתי  להתערב  רצה  לא  אחד  אף  אבל 

אבל  זוכרת,  שכנרת  כמו  וזוכה,  רוצה    מתערב  אני 

   -לאחל לך בהצלחה 

אתה לא תשכח את זה, אני חושבת, עד אחרית הימים,   כנרת א. כהן: 

זוכר?   אתה  זה  את  פעמים,  כמה  זכיתי  זה  אחרי  מה. 

 יפה, זה חשוב.  

לנ  יגאל שמעון:  שאתה  חשוב  בכנסת,  ו  השרון  הוד  העיר  את  תייצג 

יש   מהלכים,  להוביל  היכולות  את  לך  יש  כי  באמת,  כי 

ראי  שלך  לך  הראייה  בישיבות,  אותך  ראיתי  חדה.  יה 

לך   יש  כן.  גם  נכונה  היא  שלך  העקשנות  נכונה,  היא 

   -את 

 לא תמיד, בוא.   אביבה גוטרמן: 
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י  יגאל שמעון:  ואני  איתו,  ישבתי  אני  לא.  לא,  רואה  לא,  שהוא  ודע 

 וזה חשוב.  דברים שאני לא רואה,  

 בסדר.   אביבה גוטרמן: 

לב  יגאל שמעון:  שם  לא  אותך  ואני  ומעריץ  מעריך  מאוד  אני  אז   .

את   תיקח  אישי,  דבר  שום  אליך  היה  לא  מעולם  כחבר. 

 זה בחשבון. שיהיה לך בהצלחה מכל הלב.  

 תודה.   נאור שירי: 

 חביבה, נראה לי.  טוב, אז אני אחרונה   כנרת א. כהן: 

אני   מאיר חלוואני:  מזה,  חוץ  אני  אמרתי.  נשים,  קודם  לא,  לא,  לא, 

 יו.  כבר מתגעגע אל 

מאוד   כנרת א. כהן:  מאוד  שאני  להגיד  חייבת  אני  אז  בסדר.  הבנתי, 

לך   מגיע  שזה  חושבת  ואני  דרך,  כברת  עשית  בך.  גאה 

הנכון   האדם  שאתה  בטוחה  ואני  בחסד.  ולא  בזכות 

הנכון  הצלחה.  במקום  המון  המון  לך  מאחלת  ואני   ,

 תביא לנו גאווה. אני בטוחה שתביא.  

 תודה.   נאור שירי: 

 ולך, מוטי, המון בהצלחה.   . כהן: כנרת א 

 תודה.   מוטי ליטר: 

בכמה   עדי פ. אנקורי:  נפגשנו  אנחנו  רבה.  בהצלחה  מוטי,  אז  טוב, 

על   כאן  שהייתי  לפני  הרבה  עוד  בדרך,  מאבקים 

אני  אבל  בא    השולחן,  ואתה  טוב,  ראש  לך  שיש  יודעת 

כמה   לעשות  לך  שיתנו  ואני מקווה מאוד  עשייה.  מתוך 

ונ  כאן.  החבר'ה,  אור,  שיותר  וכל  וקורל,  וגל,  ואלי, 

טובים.   מאוד  מאוד  חברים  ואני  נאור  טוב,  ואורל'ה. 

של   הלהבות  את  להקטין  ככה  שלי  הברומטר  היה  נאור 

ב  פה  שקרו  דברים  מיני  כל  על  שלי  השנים    4-העצבים 

 האחרונות.  

 והם אומרים שלא פתחנו נקודת כיבוי.   נאור שירי: 

אז   עדי פ. אנקורי:  זהו,  לא  אז  אני  ונאור,  שלי.  הכיבוי  נקודת  זו 

להתעסק   הולך  נאור  אבל  יודעים,  אתם  אם  יודעת 

לפני   כבר  הרך.  זה    5או    4בגיל  על  דיברנו  שנים 
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הרך.  בגיל  יתעסק  הוא  אז  ח"כ,  יהיה  שהוא    שכנראה 

הולכים   ואנחנו  בו,  להתעסק  הולך  שהוא  מה  זה  ולכן, 

שלנו  שלי,  הארצית  בפעילות  כוחות  ולשלב    להמשיך 

תהי  פשוט  שאתה  יודעת  ואני  משליחי  יחד.  אחד  ה 

כיסא   ולחמם  לשבת  באו  ולא  לעשות,  שבאו  הציבור 

ותשפר   דברים  תעשה  בתכלס  אלא  לצעוק,  ולשבת 

כמה   עם  פעולה  שיתופי  לעשות  ותנסה  שיותר  דברים, 

בך,   מאמינה  ואני  וזהו,  אתה,  זה  כי  מפלגות. 

 ובהצלחה, חבר.  

 זה בסדר, בסדר?   מאיר חלוואני: 

 כן, מאיר.   אמיר כוכבי: 

 כן? אוקי. אז מוטי, ברוך הבא.   מאיר חלוואני: 

 תודה.   מוטי ליטר: 

פה   מאיר חלוואני:  אנחנו  ותחווה.  תראה  עוד  אתה  מעניינת.  שליחות 

בהצלחה  ולחבק.  מתגעגע,  לסייע  כבר  אני  נאור,   .

מ  כל  על  הלילה  באמצע  שלך  ההודעות  שאת  יני  למרות 

מקבל,   עדיין  אני  שלא  דברים  מקווה  ואני  בסדר,  וזה 

לנו,   אכפת  ובטח  כולנו,  של  העיר  בסוף  כי  יסתיימו. 

דבר   אמר  יגאל  שאפו.  אז  עניינו  את  מעיר  אתה  ואם 

שלך   החדות  תחסר.  אתה  יחד,  שהיינו  בוועדות  נכון. 

נקרא  וה  תכננו,  לא  שאנחנו  מהכיוון  שלך  הסתכלות 

את   לעשות  לנו  עזרה  במירכאות,  המבוגרים,  לזה, 

בהצלחה,  השליחו  לך  איחלתי  אני  גם  טובה.  יותר  ת 

מקום   באיזשהו  אבל  לכנסת,  והתמודדת  כשהלכת 

בתוך ליבי חשבתי אולי שתישאר איתנו עוד קצת. אבל  

ב  לך  ואני מאחל  לנו שגריר שם.  הצלחה,  אני שמח שיש 

והטלפון   שנים.  להרבה  תישמר  הזאת  החברות  ואנחנו, 

 שלי זמין.  

 תודה.   נאור שירי: 

 גם שלו.   רן יקיר: 

 שלו, אני לא רוצה להפריע.   מאיר חלוואני: 

יועצים.   עדי פ. אנקורי:   יש עכשיו איזו סוללת 
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 נאור, בוא תגיד כמה מילים.   יוסי שאבי: 

   -אין בעיה  נאור שירי: 

 ללה, בוא.  א י  יוסי שאבי: 

על   נאור שירי:  וגם  הברכות,  על  לכולם  תודה  כל,  קודם  טוב, 

וג  יוסי.  המיוחדות,  בסוף,  הברכות  בירך.  שלא  למי  ם 

שב  חושב  למדתי    3-אני  פה,  שאני  השנים  ומשהו 

בהתחלה,   שחשבתי  מה  לא  שזה  מודה  אני  מכולכם. 

אם   הרגשה.  לאותה  שותפים  שכולנו  לי  נראה  אבל 

את  בכלל  זוכרים  אתם    אתם  כי  שלכם,  ההתחלה 

לכם,   להודות  רוצה  ואני  רובכם.  ותיקים  יחסית 

לעשו  זכיתי  גם  בסוף  כי  ממש  לכולם,  שאני  משהו  ת 

בכמה   זה  את  ואמרתי  אוהב,  ממש  ממש  אוהב, 

על   די מתבאס  פרידה שאני  טקסי  מיני  בכל  הזדמנויות 

בי   יש  אני,  אבל  פחות,  חלק  מאמינים,  חלק  העזיבה. 

העי  את  לעזוב  לעשייה,  עצבות  גם  מתחבר  מאוד  אני  ר. 

לידי.   במטר  טוב  ולעשות  בבוקר  לקום  ליכולת  גם 

נר  שמניע  מה  זה  פה.  בסוף  מרביתנו  את  לי  ואני  אה 

באמת   מכם  אחד  מכל  כי  לכם,  התודות  את  אמשיך 

לא   אני  שליליים,  דברים  גם  למדתי  למדתי.  באמת 

לנו פה חתיכת פרבולה, אני מרגיש   כן. היה  כן,  אשקר. 

לפ  יודע.  ככה  לא  מורדות,  עליות,  גם  יחסים,  גם  חות, 

מניח   אני  מכם  אחד  כל  בסוף,  פה.  דברים  הרבה  עשינו 

הרגשה  שי  אותה  מניע  כן  השולחן,  מסביב  פה  ושב 

וכשאנחנו   טוב,  משהו  ועושים  בבוקר  קמים  שאנחנו 

לנו   שעושה  משהו  יש  פה,  לתושב/ת  לעזור  מצליחים 

א  משהו  מזקק  אני  שאם  לי  ונראה  בלב,  זה  טוב  חד, 

כאלה   יש  כמובן.  עיניו  בראות  אחד  כל  הזה.  הדבר 

וי  זה טוב,  וחניות  זה טוב  ש כאלה  שחושבים שכבישים 

לך,   תדעי  בדיוק.  טוב,  זה  תחבורה  שנתיב  שחושבים 

בסוף   אבל  לעשות.  רוצים  פה  שכולם  משהו  עשית  את 

והילדים   התושבים/התושבות  בשביל  באמת  פה  אנחנו 

המון  לומר  רוצה  ואני  עובדי    שלנו.  לכל  תודה  המון 

אנשים   אתם  בסוף,  לכולם.  ממש  העירייה,  ועובדות 

להר  זוכים  שלא  מסורים,  תמיד  מאוד  כי  קרדיט,  בה 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 15 
 

שעושים   בדברים  בשלילי,  לפעמים  נפגשים,  אנחנו 

ואת   הטוב  את  גם  להנכיח  מאוד  חשוב  אז  טוב,  פחות 

אומר   ואני  העבודה,  את  ולעשות  לקום  שלכם  היכולת 

תודה.  באמת  שלי    לכם  לשותפים  חביבים,  ואחרונים 

האמת.   על  נודה  בואו  בסדר,  חלקכם.  כולכם,  בעשייה, 

שא  שלי,  היא  ולסיעה  אבל  פה,  לא  אולי  מרינה  תם, 

אנשים  י בק  של  שלנו,  היכולת  לי.  נראה  לימנג'רו 

ומוטי קח טיפ,   להיכנס למערכת מאוד סבוכה,  חדשים 

לשאול   מי  ואת  להישען,  מי  על  שיש  לדעת  היכולת  זה 

לחשוש   בלי  שיקרה,  שמשהו  לחשוש  בלי  השאלות,  את 

לפעמים,   מושג.  חסר  או  מוזר,  או  הזוי  קצת  שתישמע 

תתרגש  ה  אל  זה,  את  לעשות  נטייה  לו  יש  הזה,  שולחן 

בעיקר   היא  הזאת  למערכת  להיכנס  היכולת  אז  מזה. 

אתם   בסוף  ואמיר.  יעל  שבינינו,  והוותיקים  בזכותכם, 

רוצה  ואני  המון    עוגן מאוד משמעותי,  המון  לכם  לומר 

מתיימר   לא  אובייקטיבי,  לא  ואני  בעיניי,  תודה. 

הוא  שהציבור  חושב  אני  בכם,    להיות.  זוכה  כן 

ושותפים   אמת  חברי  ואתם  ציבור,  כנבחרי  בכולכם, 

המשך   לכם  מאחל  ואני  חשוב.  פחות  לא  וזה  לדרך, 

לי   נראה  אבל  משהו,  או  מתנתק  שאני  לא  הצלחה. 

רן,  מעניינת.  שנה  אי    שתהיה  על  גם  לך,  תודה 

ב  היום  גם  אי  16:00-ההסכמות,  על  אולי  בעיקר   .

ה  על  מחדד  תמיד  זה  כי  לשמור  ההסכמות.  שלנו  יכולת 

להוקיר,   צריך  שכן  משהו  זה  תקינים,  עבודה  יחסי  על 

הסבלנות   על  תודה  המון  והמון  כזה,  בנאדם  ואתה 

תודה   ממש  אבל  שמית,  אעבור  לא  אני  וההכלה. 

ל  להוד,  גם  בגדול.  לכולכם.  בה  שהתעללתי  נראה  טלי, 

הצלחה.   באמת  לך  לאחל  רוצה  אני  מוטי,  שזהו.  לי 

מכירים  אנחנו  ואתה    4את    האמת,  האחרונות,  השנים 

בפרופורציות,   הכל  קח  הנכון.  במקום  הנכון  הבנאדם 

גמור.   בסדר  וזה  פעם,  מדי  תיאטרון  קצת  בסה"כ  זה 

 זהו, שיהיה בהצלחה.  

לפני הפרחים   אמיר כוכבי:  ולנכנס, א אז  ני אגיד כמה מילים.  ליוצא 

הרוחות   אנחנו  הזה  השולחן  סביב  פעמים  הרבה 
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רואה  מתלהטות, הדיבורים  כל אחד  נאור,  , כמו שאמר 

אחרים,   כיוונים  יש  ולפעמים  אחרת,  מזווית  דברים 

שהיא   הזאת  הגדולה  הספינה  את  אליהם  שמושכים 

ורבים   העירייה.  של  הדירקטוריון  שהיא  העיר,  מועצת 

משלמים  מאי  ומתנדבים  שמתנדבות  אלו  בוודאי  תנו, 

הזה.   השולחן  סביב  להיות  כדי  פשוטים  לא  מחירים 

עליהם,  בנוכחו  ממונים  שהם  בתיקים  בוועדות,  ת 

בעבודה באופוזיציה, בעבודה בקואליציה. דברים שלא  

הזדמנות   זאת  ובעיניי,  לראות.  יודע  הציבור  תמיד 

ר  שאני  לנאור,  תודה  להגיד  כל  קודם  אותו  טובה  איתי 

אחרים   סטנדרטים  מייצר  מקרוב,  ראיתי  מייצר, 

בהתנד  הזאת  העבודה  את  לעשות  ליכולת  בות  בעיניי 

ולמשפחות   לכם  תודה  להגיד  גם  אבל  לעיר,  ובאהבה 

הארוכות,   השעות  על  משלמות.  שהן  המחיר  על  שלכם, 

על   השמחות,  על  הכעסים,  על  הלילות,  על  הימים,  על 

שהולכים   שמכינים,  דבר  האירועים  לא  זה  אליהם. 

תודה   להגיד  כן  לי  חשוב  וזה  זה,  את  יודע  ואני  פשוט, 

עדיין   הכל,  עם  כי  טוב  לכולכם,  לעשות  כדי  כאן  כולנו 

אם   וגם  מסכימים,  אנחנו  תמיד  לא  אם  גם  לעיר, 

זה.   על  לכם  תודה  אז  תיאטרון.  קצת  יש  לפעמים 

ובימים   בשבועות  אמרתי  שכבר  חושב  אני  ולנאור, 

כל  את  שקיים    האחרונים  הפרידה  בטקסט  לי  שיש  מה 

 אצלי בזה.  

 תמיד יש הזדמנות לחדש.   נאור שירי: 

ואני אגיד משהו פשוט.  אבל   אמיר כוכבי:  יש הזדמנות לחדש.  תמיד 

אוהב   ציבור,  כנבחר  אותך  אוהב  כבנאדם,  אותך  אוהב 

טוב   הכי  מהמקום  ועושה  בבוקר  שקם  כבנאדם  אותך 

אמיתי  ברצון  בחריצות,  בלמידה,  ואמרה    שיש.  לשפר. 

פה,   עוזב  שאתה  בזה  זה  או  משמח  משהו  יש  אם  עדי, 

הזה   העולם  את  תביא  שאתה  הידיעה  שלך  זה 

לכולנו   מאחל  אני  הכנסת.  נבחרות    120למסדרונות 

לא   ואם  ציבור כמוך.  אולי  120ונבחרי  אז  לא  20,  . אם 

אולי  20 אז  בהוד  10,  המועצה  משולחן  מכאן,  אבל   .

שיה  מקווים  אנחנו  ברמה  השרון,  כמוך.  עוד  יו 
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הוא   הזה  הדבר  שבעיניי,  להגיד  חייב  אני  העירונית, 

אנשים   פעמים  הרבה  השרון,  הזדמנות.  הוד  חושבים, 

חברת   שאמרה  כמו  כלום.  צריך  לא  חזקה,  עיר 

והמנוסה, אביבה, קשרים במקומות   המועצה הוותיקה 

דאגה   של  בהיבט  בוודאי  טוב,  תמיד  זה  הנכונים 

שאנח  אמיתיים,  בגלל  לצרכים  ושוב  ששוב  ראינו  נו 

לי   ואין  המיצוב והמיקום של העיר, קל להתעלם מהם. 

ה  סביב  פה  שאנשים  בתחומי  ספק  אחד  כל  שולחן, 

כדי   אותך  ולהפעיל  בך  להיעזר  יידעו  שלו,  העניין 

חושב   אני  משם.  גם  העיר  ותושבי  לתושבות  לדאוג 

פה   שיש  הפוליטי  הפוטנציאל  עם  בעיניי,  חשוב.  שזה 

לשול  נדרש  מסביב  הישג  בכלל  להיות  צריך  זה  חן 

ונציגים   נציגות  ועוד  עוד  יהיו  השרון  הוד  כמו  שלעיר 

הנבחר  מקווה  בבית  ואני  ישראל,  מדינת  של  ים 

פעם   מדי  ניפרד  שבהם  ומסורת  תהליך  שהתחלנו 

   -ממישהו שיושב פה מסביב, או מישהי שיושבים פה 

 אתה רומז משהו?   יגאל שמעון: 

 צטער לבאס אותך.  אני. אני מ לא, זה לא   אמיר כוכבי: 

 חשבתי, חשבתי.   יגאל שמעון: 

היי  אמיר כוכבי:  לזה  אני.  לא  זה  לא,  אבל  זה  ולא.  הזדמנות,  תה 

ואת   אתכם  ומהיכרותי  חשוב,  שזה  חושב  כן  אני 

ומעורבים   הקלעים  שמאחורי  אלו  את  וגם  האנשים, 

אני   ולכן  יודע שיש את הפוטנציאל הזה,  אני  ודוחפים, 

שאנחנו  אני    בטוח  אז  בזה.  ונשמח  זה  את  נראה  עוד 

מוטי.   יבוא  הנכנס.  המועצה  חבר  עם  נתחיל  מבקש, 

 דקות הפסקה, תודה.    5ם. אנחנו נעשה  תודה רבה לכול 

העירי  יעל עבוד ברזילי:  ראש  וחברים,  חברות  יגאל.  רבה,  יצא  תודה  יה 

בסדר   נתחיל  אנחנו  אז  חוזר,  תכף  הוא  דקות,  לכמה 

 היום, בשאילתות.  

 לאן הוא הלך, ראש העירייה?   נוכה: משה ח 

 הוא מברך באירוע הגמלאים וחוזר.   יעל עבוד ברזילי: 

ונחזור.   : משה חנוכה   אז בוא נלך גם אנחנו לברך אותם 
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 כמה דקות וראש העירייה חוזר, בסדר?   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  סעיף   הוד  עם    1חברים,  מתחילים  אנחנו  היום,  בסדר 

 שאילתות.  

   -רגע, אבל שנייה, רצינו להעלות איזשהו משהו  ע: אלון גלבו 

 לא, לא.   אביבה גוטרמן: 

 בל כבר.  לא, א  יעל עבוד ברזילי: 

 נחכה שהוא יחזור.  משה חנוכה: 

 כשהוא יחזור?   אלון גלבוע: 

 כן.   משה חנוכה: 

 כן, כן, שיחזור.   אביבה גוטרמן: 

 התחלנו בשאילתות.   יעל עבוד ברזילי: 

 שאילתות.   א. 

 

גו  גוטרמן,   לני: הוד  אביבה  המועצה,  חברת  של  ראשונה  שאילתא 

מחלקת  26.10.2022מיום   של  הפעילויות  הן  מה   .

חברת   תשובה:  ולמה.  לאלומה  שהועברו  התרבות 

וקהילה   תרבות  אירועי  העירייה  עבור  מפעילה  אלומה 

החברה   של  האירועים  לוח  שונים.  יעד  קהלי  עבור 

ובאמצעותו   החברה,  באתר  במלואו  ניתן  מפורסם 

 להתעדכן במלוא האירועים המופקים על ידה.  

כרגיל.  אביבה גוטרמן:  ששאלתי.  התשובה  לא  זו  פעם    טוב,  אף  כרגיל, 

לי,   אומרים  שאתם  רבה  תודה  לשאלה.  תשובה  אין 

   -שאני יעודכן שאלה האירועים שבעיתונות 

 מה הן הפעילויות, אני קורא.   אלון גלבוע: 

של  אביבה גוטרמן:  פעילויות  המחלקה   אילו  של  נלקחו    האגף,  הזו, 

   -מהם, נלקחו. יש מנהל מחלקת תרבות 

 אגף.   רן יקיר: 

אותה   אביבה גוטרמן:  רוקנו  מחלקה.  זו  תרבות  אגף.  לא  זה  לא, 

נלקחו משם   פעילויות  אילו  אני שואלת,  לקחו.  מתוכן, 
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לי   עניתם  לא  זה  מייצרים.  ואלומה  היום,  אותן  שאין 

עכשיו  לי  תענה  לא  ובטח  לזה,  כמובן,  להתכונן  צריך   .

בצורה   הזה  הדבר  כל  את  להביא  מבקשת  אני  אז  נכון? 

 -מסודרת לישיבה הבאה 

יודע.  נוכה: משה ח  יודע, אולי המנכ"ל   לא, רגע, אולי המנכ"ל 

 אני לא חושבת שהמנכ"ל יכול לתת תשובה מסודרת.   אביבה גוטרמן: 

   -אבל הגשת את השאילתא באוקטובר  משה חנוכה: 

ונותנים תשובות  אביבה גוטרמן:     -ולא נערכו, כרגיל. 

 אביבה, מנכ"ל העירייה ישיב לך.   יעל עבוד ברזילי: 

ג   אוקי.   וטרמן: אביבה 

שהועברו,   רן היילפרן:  אירועים  יש  פעילויות,  שלא.  האמת  אתה 

כמו   והתרחשו,  כוונתך,  לזו  גם  אם  יודעים,  שאתם 

עדל 2022במהלך   ל"ג  ע ד י א ,  אירועי  לאום,  אירועי   ,

אירועים   בעומר,  מיני  ועוד  הוותיקים  פסטיבל  חודש   .

   -הבירה 

נגיד.   משה חנוכה:   יום העצמאות 

 יום העצמאות, אמרתי אירועי לאום.   רן היילפרן: 

 אה, לאום.   משה חנוכה: 

ויום   רן היילפרן:  הזיכרון  יום  השואה,  יום  שבכללם  לאום,  אירועי 

 העצמאות.  

יום הזיכרון אלומה מפיקה?   משה חנוכה:   את 

לא   רן היילפרן:  לא,  הפיקה  הזיכרון  יום  של  שהיה  הטקס  את 

הש  שעברה,  שנה  הטקס  את  אלומה.  לא  נה  אלומה, 

 תפיק אלומה.  

יום השואה?   משה חנוכה:   ואת 

 כן, אלומה הפיקה.   רן היילפרן: 

   -אוקי. מה ההבדל, אבל? אני לא מבין מה  משה חנוכה: 

 לא, אבל היא שאלה שאלה.   יגאל שמעון: 

ג     -אני שאלתי שאלה. בסדר, רן  וטרמן: אביבה 
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   -רק אביבה, אני אבהיר, זה לא פעילויות שנלקחו  רן היילפרן: 

   -זה ממש ממש  אביבה גוטרמן: 

הפעילויות,   רן היילפרן:  של  הליינאפ  את  מגדירה  התרבות  מחלקת 

   -ואלומה מפיקים אותם כמפיקים 

בשביל  אביבה גוטרמן:  אני מחזיקה מחלקת תרבות?  זה  אני    בשביל  זה 

לש  לם משכורת? אם  מחזיקה מנהל תרבות? בשביל מה 

מ  הפקות,  מנהל  מחזיקה  זה,  את  לוקחת  שלמת  אלומה 

אתה   רן,  רן,  לא,  תקשיב,  אנשים,  עבור  משלמת  יותר, 

 -לא עונה 

   -אביבה, אני אזכיר לך  רן היילפרן: 

 סליחה, אבל אתם לא עונים לשאלה, מצטערת.   אביבה גוטרמן: 

א  רן היילפרן:  רו אם  לך  ת  לענות  אשמח  אני  פרסונלית,  להיכנס  צה 

למשל   תרבות  שבמחלקת  לך  אגיד  אני  אבל  אח"כ, 

   -הייתה 

   -אני לא רוצה פרסונלי  אביבה גוטרמן: 

היה   רן היילפרן:  תרבות  במחלקת  אבל,  מה  בשביל  אמרת  כי  לא, 

שאחריות   מישהו  או  מחלקת  מנהלת  של  תפקיד  למשל 

 ם אין תפקיד כזה.  על האירועים בעבר תפקיד כזה. היו 

   -האבחנה היא שאלומה מפיקה למעשה את כל  יעל עבוד ברזילי: 

הוא  ולכן,   רן היילפרן:  שלו,  שהתפקיד  מה  תרבות,  אגף  ראש  סגן 

בתוך   להיות  שצריכים  הדברים  את  התוכן,  את  מגדיר 

לצורך   האירוע.  את  לפועל  מוציאים  ואלומה  האירוע, 

ל  העצמאות,  יום  בעבר,  גם  הרי  בעצמו  העניין,  הפיק  א 

   -סגן ראש אגף 

   -הפיק את זה. הוא הפיק, הוא הביא  אביבה גוטרמן: 

   -וא לקח מפיק, הוא לקח מפיק לא, ה  רן היילפרן: 

לקח   אביבה גוטרמן:  הוא  בסדר?  נעשה,  זה  איך  לי  תספר  אל  אתה, 

 מפיק, בוודאי.  

 הוא לקח מפיק? יפה.   רן היילפרן: 

   -ני סגר את זה חודשים לפ  אביבה גוטרמן: 
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יותר.   יעל עבוד ברזילי:   מוציאה לפועל, אולי זאת ההגדרה המדויקת 

   -ת הליינאפ. חבר'ה הוא הכין א  אביבה גוטרמן: 

 אז גם היום הוא הכין את הליינאפ.   רן היילפרן: 

   -אל תגידו לי, תקשיב, תקשיב  אביבה גוטרמן: 

   -לא, אבל אביבה  משה חנוכה: 

דבר   אביבה גוטרמן:  לדעת  רוצה  מעבירים אני  כשאתם  כל    אחד.  את 

וחוזרת   זה,  על  חוזרת  פעם  עוד  ואני  האלה,  הדברים 

בדקתם  האם  שוב.  זה  ע"י    על  זה  את  בדקתם  זה?  את 

נכון   זה  האם  שקובע  מישהו  ע"י  רו"ח,  ע"י  חברה, 

נכון   זה  האם  חברתית,  נכון  זה  האם  כלכלית, 

שאלות   מגוון  יש  לעיר.  נכון  זה  האם  למחלקה, 

העניי  על  מעבירים,  שנשאלות  אנחנו  כסף  כמה  הזה.  ן 

מה   מה,  מזה,  מרוויחה  מזה,  מפסידה  העירייה  האם 

   -הסיבה 

   -דקות   5לא, גם ראש העיר אמר לפני   : משה חנוכה 

מפיקה   אביבה גוטרמן:  שהיא  התוצרים  כל  את  שלמה  ממחלקה  לקחת 

אמיתי,   שואלת  אני  אלומה.  לחברת  מעבירים  ועושה, 

י  הכל  אם  כי  אמיתי.  שואלת  לא  אני  ואני  ממנו,  צא 

מה   יודעת  אני  לי.  לספר  שתתחיל  עכשיו  אותי  מעניין 

יודעת  לא  שאני  חושב  אתה  כדאי    יצא,  אני  יצא?  מה 

את   רוקנתם  יצא.  מה  יודעת  אני  ישמעו,  שאחרים 

את   רוקנו  אם  שואלת,  ואני  מתוכן.  הזו  המחלקה 

המחלקה   את  צריך  בכלל  למה  מתוכן,  הזו  המחלקה 

 הזו?  

ואלומה   : יעל עבוד ברזילי  התוכן,  על  אחראית  הזו  המחלקה  אבל  לא, 

 היא מוציאה לפועל.  

יעל,   אביבה גוטרמן:     -מאמיל'ה תקשיבי, 

 זאת האבחנה.   יעל עבוד ברזילי: 

ככה,   אביבה גוטרמן:  לא  שזה  יעל,  לך,  אומרת  אני  די.  די,  יעל,  יעל, 

מישהו   ועוד  מפיקים  עוד  לוקחים  והכל  נכון.  לא  זה 

ועוד מנהל א     -ירועים לשם, 
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נכון, אבל  יעל עבוד ברזילי:     -אני לא חושבת שזה 

העוב  אביבה גוטרמן:  עושים  שהיו  העבודה  העבודה  תקשיבי,  שם,  דים 

שעות   מקבלים  היו  המחלקה  אנשי  שם  עושים  שהיו 

שואלת,   ואני  הכל.  את  עשו  הם  היה,  זה  אבל  נוספות, 

המחלקה   את  להחזיק  צריך  למה  רוקנתם,  בסדר, 

 הזאת?  

וגם למה אם ראש העיר שזה הדירקטוריון פה, אז   וכה: משה חנ  לא, 

וי  העצמאות  ויום  לאום  אירועי  מעבירים  ום  איך 

מזיזים   מעבירים,  אומרת,  זאת  שבכלל,  בלי  הזיכרון 

   -מפה לשם, משם לפה 

 הכל, ואיך הכסף הולך?   אביבה גוטרמן: 

 מי מנהל את זה?   משה חנוכה: 

 איך הכסף עובר?   אביבה גוטרמן: 

אתם   ה: חנוכ משה   שם  כי  ממכרזים?  להתחמק  שיטה  זו  האם 

ממכרז   הפטור  תקנת  הרי  מכרז.  בלי  מעבירים 

לניהול    מתייחסת  מתייחסת  לא  מבנים,  לניהול 

מעבירים   שאתם  יודע  הפנים  משרד  האם  אירועים. 

נפטרים   בעצם  אתם  וככה  המכרז,  אירועים,  מחובת 

משקל,   כבדות  שאלות  אלו  המשפטי.  היועץ  אדוני 

   -אנחנו כמועצה צריכים לדעת   שבסוף 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

ל  משה חנוכה:  שקלים  מיליוני  מעבירים  אתם  והיא,  שאם  חברה, 

כאן   מישהו  חלילה  הזאת  ובדרך  מכרז,  חובת  לה  אין 

חמור   זה  לעירייה,  שיש  להתנער מחובת מכרזים  מנסה 

 מאוד.  

יודעים  אביבה גוטרמן:     -ואנחנו 

 לה עוברות ככה?  ע הפעילויות הא וזו השאלה, מדו  משה חנוכה: 

יודעים בוודאות.   אביבה גוטרמן:   כשנמנעים ממכרזים, אנחנו 

גו     -טוב, חברים, זאת הייתה השאילתא הראשונה  לני: הוד 

   -לא, אבל סליחה, מה אתה  משה חנוכה: 
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גולני:     -השאילתא השנייה זה אותו נושא  הוד 

היועץ  משה חנוכה:  את  נשמע  בוא  קשור.  זה  מה  מה    אבל  המשפטי, 

 את זה?    הוא אומר, האם הוא בחן 

 ה לאלומה.  בטח שהוא בחן, יש הסכם בין העיריי  יעל עבוד ברזילי: 

 בוא נשאל את היועץ המשפטי רגע.   משה חנוכה: 

ויניק:  להסכם   רונן יואל  נספח  יש  פעילות,  כל  על  ויש  נבחנו,  שהדברים 

 המסגרת, אז כל דבר שעבר, הועבר מכח נספח.  

האם   כה: משה חנו  לחברה?  מכרז  בלי  הועבר  שזה  מסביר  אתה  איך 

מיליוני  להעביר  לך  מאפשרת  פטור  תקנת  איזו    יש, 

 שקלים? מה התקנה אומרת?  

ויניק:     -יש תקנת פטור, ואני לא  רונן יואל 

 היא מתייחסת לאירועים? היא מתייחסת לאירועים?   משה חנוכה: 

ויניק:     -חברים  רונן יואל 

 ם באלומה יש מכרזים.  ג ו  יעל עבוד ברזילי: 

ויניק:  לבקש.   רונן יואל  היה  דעת משפטית, אפשר  חוות  רציתם  חברים, 

   -זה לא 

דעת   משה חנוכה:  חוות  לפרוטוקול  מבקש  אני  אז  מבקש,  אני  אז 

   -משפטית 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

מיליוני   משה חנוכה:  העברת  הפטור,  תקנת  עם  מסתדר  זה  כיצד 

זה  והאם  והאירועים,  כל    השקלים  קודם  זה  נבחן. 

 שאלה ראשונה.  

גולני:     -לא, זו הייתה שאילתא, משה  הוד 

   -אנחנו, רגע, גם אנחנו כן,   יעל עבוד ברזילי: 

מהיועץ   משה חנוכה:  דעת  חוות  לפרוטוקול  לבקש  יכול  אני 

הוא   תשובה,  לתת  מסוגל  לא  כרגע  הוא  המשפטי. 

זמן   בתוך  לנו  ישלח  הוא  דעת.  כחוות  זה  את  ביקש 

זה,  סביר.   את  יכתוב  והוא  יישב  שהוא  עליו  סומך  אני 

 הכל בסדר.  
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גולני:  השנייה 100% הוד  השאילתא  אביבה,  נדונה,    .  גם  לדעתי 

   -כך 

 אני חושבת שהיא אותו דבר.   אביבה גוטרמן: 

 אביבה, סליחה.   רפאל בן מרדכי: 

שתי   אביבה גוטרמן:  את  העליתי  אומרת,  זאת  דבר?  אותו  זה  מה  כן. 

ז  אם  צריך  השאילתות.  למה  אז  מתוכן,  מרוקן  ה 

 להחזיק שם את המקום הזה.  

ראש   רפאל בן מרדכי:  הבטיח  ארוך  זמן  לדעתי  לפני  היה  זה  העיר, 

   -בדיון על תקציב של אלומה 

קורונה   משה חנוכה:  הייתה  אז  לי,  נראה  לסייעות  כסף  העברת  של 

 או משהו.  

הבטי  רפאל בן מרדכי:  הקורונה,  לפני  עוד  היה  וזה  אה,  ראש  כן,  ח 

   -העיר 

   -שייתן לנו  אביבה גוטרמן: 

ובהשתתפות אב  רפאל בן מרדכי:  יבה, כדי  שיקים צוות ברשות המנכ"ל, 

ומה   כאן  לעשות  כדאי  מה  של  רצינית  בחינה  שתהיה 

 כדאי לעשות כאן.  

 לשם כך נשכרה חברה.   אביבה גוטרמן: 

   -ולא קיבלתי  רפאל בן מרדכי: 

   -רונים לא, לא, זה לא רק צה  אביבה גוטרמן: 

 אה, אוקי.   רן יקיר: 

 אל תתבלבל, אל תטעו, לא להטעות.   אביבה גוטרמן: 

קיבלנו  אב  רפאל בן מרדכי:  לא  היום,  עד  קיבלנו  לא  סליחה.  יבה, 

   -כולנו 

 את הדו"ח.   אביבה גוטרמן: 

מוציאים   רפאל בן מרדכי:  שאנחנו  אגורה  שכל  לזה  אחראיים  כולנו  כי 

בצורה  תוצע  העיר,  תושבי  כספי  היה    של  וזה  יעילה, 

   -נורא פשוט. הובטחה בדיקה כלכלית 

 וזה לא בא לפה.   אביבה גוטרמן: 
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   -ועד היום אני לא ראיתי אותה  י: רפאל בן מרדכ 

   -אף אחד מאיתנו  אביבה גוטרמן: 

שהיא   רפאל בן מרדכי:  בישיבות  השתתפה  לא  ידיעתי,  למיטב  ואביבה, 

   -הייתה אמורה להשתתף בהן 

 ת הייתה.  ה אח ישיב  אביבה גוטרמן: 

 ואיך אני אגיד, זה לא ראוי, ככה לא מנהלים כספים.   רפאל בן מרדכי: 

מסתיים  עכ  משה חנוכה:  היה  זה  אם  מילא  יודעים,  אתם  מילא,  שיו 

כספים   עוצרים  שעכשיו  גם  מגלים  אנחנו  אבל  בזה, 

כספים   מיני  כל  מעבירות  לא  שהן  בגלל  לעמותות 

תקווה   בפתח  במסעדות  ויושבים  מיני  לאלומה,  בכל 

את   להסדיר  כדי  גישור  ישיבות  או  בוררות  ישיבות 

ו  הציבור.  מעין  רחוק  האלה,  הכספים  אני  העברת 

הכסף   את  מנהלים  איך  המשפטי,  היועץ  אדוני  שואל, 

 פה בהוד השרון?  

 על מה מדובר?   רפאל בן מרדכי: 

הכספים?   משה חנוכה:  עוברים  איך  מחליט  מי  הכסף?  את  מנהל  מי 

 ישיבה בפתח תקווה? לא, אוקי.  אתה מעודכן על ה 

 חברים, אנחנו מתקדמים לשאילתא הבאה.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני  מספר   : הוד  יגאל  3סעיף  המועצה,  חבר  של  שאילתא   ,

ה  מיום  ההנדסה  27.10.2022-שמעון,  אגף  יצאו  מדוע   .

קבלת   יום  שהוא  שלישי,  ביום  דווקא  גיבוש  ליום 

נסגרו  הוועדה המקומית  ומשרדי  תוך    הקהל,  זה,  ביום 

של   לשירות  הזקוקים  התושבים,  בציבור  קשה  פגיעה 

במנה  קהל  קבלת  שעות  תשובה:  על  הוועדה.  הנדסה  ל 

הוא   יום,  כל  ולכן  ומגוונות,  רבות  ומחלקותיו  אגפיו 

יצא   המנהל  נמסרו מראש.  הודעה  שינויים.  יום מצריך 

יגאל.    ליום ריענון בשל עבודתו המסורה. 

לי  יגאל שמעון:  עוב תאמינו  אתם  את  ,  רואים  לא  אתם  בשיטה,  דים 

רואים   לא  הציבור, אתם  רואים את  לא  האנשים, אתם 

הצרכים   לפני  את  זה  את  העליתי  אני  האנשים.  של 

מה   אמרתם,  ומה  שאלה,  אותה  כזה,  משהו  שנתיים, 
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התשובה אז הייתה? ברור, אנחנו נתחשב ואנחנו להבא  

ש  בערך,  התשובה  הייתה  זו  ככה  נפגע.  לא  אני  אנחנו 

החגים,   אחרי  השנה,  ראש  אחרי  מיד  מה,  אלא  זוכר. 

ל  אנשים  חודשיים  בחופשות,  היו  שכולם  זה  א  אחרי 

או   בחו"ל  שלהם,  הבתים  בתוך  נמצאים  כולם  עבדו, 

הוועדה   סגרו את  פעם  עוד  איפה, שבוע אחרי,  יודע  לא 

את   לסגור  איך  דרך  מצאתם  פעם  עוד  המקומית. 

 ם קבלת קהל.  הוועדה המקומית, ביום שלישי, ביו 

ניתן.   אביבה גוטרמן:   גם ככה בקושי השירות 

מח  יגאל שמעון:  סוגרים,  קהל,  קבלת  אח"כ,  ביום  לסגור.  ליטים 

מפרגן   הוא  לב,  תשימו  יש,  לסיעת  שלי  חבר  הוא  חיים 

 לי בד"כ, אבל בסדר.  

 מה קרה היום?   חיים שאבי: 

העיר,  דקות. אולי תבדקי איפה ראש    5אגב, יעל, עברו   משה חנוכה: 

   -כי יש פה תושבים 

 הוא כבר חוזר.   יעל עבוד ברזילי: 

בטקס  משה חנוכה:  היה  שהוא  מצחיק  מיד    וקצת  ונעלם  המכובד 

 אחרי זה.  

 הוא כבר חוזר.  יעל עבוד ברזילי: 

מצפה   יגאל שמעון:  הייתי  באמת  מצפה,  הייתי  מצפה,  הייתי 

   -מהנהלת העיר 

   -? אני לא מבין אבל רגע, זה שאילתות או דיונים  חיים שאבי: 

   -חיים שאבי, חיים שאבי  יגאל שמעון: 

 כבר.    יגאל, שאילתא, שאלה, תשובה, די  חיים שאבי: 

זו לא תשובה. אדוני, מר חיים   יגאל שמעון:  זו לא תשובה.  לא, אבל 

 -שאבי, זאת לא תשובה 

 שאילתא זה שאלה, תשובה.   חיים שאבי: 

הפ  יגאל שמעון:  העירייה,  ראש  סגן  היית  העיר  כשאתה  כל  את  כת 

 ו את המשרדים.  על זה, כדי שיפתח 

 שאלה, תשובה.   חיים שאבי: 
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   -ם האוהבים, אל תריבו יגאל וחיי  יגאל שמעון: 

 פתאום עכשיו אתה רוצה שיסגרו את המשרדים?   יגאל שמעון: 

 אנחנו לא רוצים שיהיה ביניכם זה.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אני לא רוצה  יגאל שמעון: 

 אל תריבו.   י: יעל עבוד ברזיל 

 )מדברים ביחד(  

לכם   יגאל שמעון:  יש  בין    3עכשיו,  קהל.  קבלת  של  בשבוע  ימים 

וביום    12:00-ל   08:00 חמישי,  ביום  ראשון  ביום 

שכולם   אחה"צ  שזה  שלישי  ביום  משעה,  שלישי 

הוועדה   את  לסגור  מחליטים  בבית,  בחופש  נמצאים 

מי   קהל.  קבלת  ביום  שלישי,  ביום  פתאום  המקומית. 

דבר  ה  שזה  חושב  אני  יודע.  לא  החליטו?  איך  חליט? 

מנהלים   ככה  העיר.  את  מנהלים  שככה  ביותר,  חמור 

פוגעים  את   בציבור,  פוגעים  אתם  המקומית.  הוועדה 

הרציף   התפקוד  על  לדבר  שלא  העירייה,  של  בהכנסות 

כספים   זה  גם.  המקומית  הוועדה  של  העירייה.  של 

ב  לבנות  רוצים  אתם  זה  אגב,  דרך  ספר,  שלכם,  תי 

לקבל   שאמורים  כספים  זה  גנים.  לבנות  רוצים  אתם 

מי  בתב"רים, בהשבחות, אבל אתם, לא מעניין את  כם. 

 אתם בכלל?  

   -אם כבר מדברים  אביבה גוטרמן: 

 הכל בסדר.   יגאל שמעון: 

היה   אביבה גוטרמן:  זה  הקורונה,  בתקופת  הערה.  רק  הערה.  רק  אז 

חופשי   קהל  קבלת  מקבלים  לא  שינו,  והכל  מובן 

זה.   ולפי  חזרו  במשורה,  לא  ואנשים  הקורונה,  נגמרה 

ימ  היו  לא,  חזרו,  לא  הם  שצריך.  כפי  קבלת  לעבוד  י 

   -קהל אחרים, והיום 

שנוכל   יעל עבוד ברזילי:  קונקרטית,  בצורה  אביבה,  אח"כ,  תפרטי  בואי 

 להתייחס.  

 אני יכולה להגיד לך, מה זאת אומרת?   אביבה גוטרמן: 

 בסדר, אבל זה לא קשור לשאילתא עכשיו.   יעל עבוד ברזילי: 
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יודעים  אביבה גוטרמן:  בעצמם  הם  החינוך.  לאגף  תלכי  את    בבקשה, 

עבודה   לאותה  מחזירים  לא  למה  איתם.  דיברתי  זה, 

זה   לא,  הזה.  מהדבר  התלהבו  נורא  אז  קודם?  שהייתה 

יכולים   לא  שירות.  מקבלים  לא  אנשים  לעניין.  לא 

ה  דרך  לקבל.  יכולים  לא  המחשב,  לשלם,  דרך  טלפון, 

   -זה לא עובד, זה לא עובד 

חשבתי   יעל עבוד ברזילי:  הזה.  הפן  על  מדברת  את  מתכוונת  אה,  שאת 

   -שאנשים 

הדברים   אביבה גוטרמן:  את  לתווך  נדרשים  הזמן  כל  שאנחנו  עובדה 

צריכים   אגב,  דרך  הזמן  כל  המחלקות.  עם  האלה 

אבל   זה,  את  נעשה  אוקי,  כן?  לי,  אכפת  לא  זה  לתווך. 

כמו   שירות  לתת  להיות,  צריך  כי  נכון,  לא  זה  נכון,  לא 

נותנים עכשיו.    שהיה פעם, ולא 

גולני  סעיף   : הוד  אלון  4חברים,  המועצה,  חבר  של  שאילתא   ,

ה  מיום  דווחו  27.10.2022-גלבוע  האחרונים  בשבועות   .

של   כנופיות  מסתובבות  בלילות  כי  בעיר  תושבים  ע"י 

בתים   לרכבים,  שפורצות  שגורמים  גנבים  ועסקים 

העירייה   מדוע  התושבים.  לכלל  אישי  ביטחון  לחוסר 

אזרחי,  משמר  תחנת  להקמת  פועלת  מנת    לא  על 

קיים   לתושבים. תשובה:  הביטחון  להחזיר את תחושת 

ובנוסף   סבא,  כפר  משטרת  עם  בשיתוף  אזרחי  משמר 

כל   קהילתי.  משמר  של  להקמתו  דאגה  העירייה 

ב  העירייה.  באתר  מופיעים  נציין  הפרטים  נוסף 

כפר   משטרת  השרון,  הוד  שוטרי  של  יזומה  שבפעילות 

נ  המדוברים  בחודשים  ביטחון,  ואגף  מוקדים  סבא  גד 

של   תפיסה  ובהם  רבים  הישגים  הושגו    3עברייניים 

פחי   של  סדרתי  מצית  חשוד,  ומעצר  רכב,  גנבי  חוליות 

במעשים   חשוד  מעצר  גז,  בלוני  להבעיר  סכנה  עם  זבל 

סדר,   אופניים  מבצ   3מגונים,  רוכבי  כנגד  לאכיפה  עים 

חשוד    3חשמליים,   מעצר  סמים,  החזקת  כנגד  מבצעים 

לקטי  סמים  גנבי  במכירת  חוליית  תפיסת  בעיר,  נים 

מעוכבים,   פינוי  צווי  ביצוע   , א' בי"ס ממלכתי  ליד  רכב 

נגד   יזומה  ופעילות  בעיר,  עמידר  של  למבנים  פלישות 

 חות.  דו"   30ונדליזם, בעיקר בפארק עתידים, ומתן  
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בלילה.   יוסי שאבי:  מסתובבת  לא  ניידת  אף  לצערי  אגב,  סליחה 

פורצ  באו  בבית  אצלי  יומיים  .  לפני  אין ניידת  אף  ים, 

אין   בערבים,  תסתובב  אם  כלום.  אין  שיטור,  אין 

 כלום, שום דבר.  

יודעים שאין.   יגאל שמעון:   אבל אין, אנחנו 

 איפה יש משמר אזרחי?   אביבה גוטרמן: 

להיות    ה מ  יוסי שאבי:  יכול  לא  להיות.  יכול  לא  זה  אבל  אין?  זה 

   -שאין ביטחון 

   -אין, אין, אין  יגאל שמעון: 

 ברים ביחד(  )מד 

ן   יוסי שאבי:  ביטחו אין  שנייה.  סליחה,  לתושבים.  ביטחון  אין 

צריך   גרוע.  המצב  לכם,  להגיד  מצטער  אני  לתושבים. 

   -לראות איך 

   -הגשנו הצעה  יגאל שמעון: 

עוד,  משי משת  יוסי שאבי:  להביא  להם,  הכבוד  כל  עם  בניידות  ם 

ניידות לעשות משהו.    עוד 

 הצעה.  אנחנו הגשנו   אביבה גוטרמן: 

 כן.   יוסי שאבי: 

לא   אלון גלבוע:  אני  אבל  זה,  פחות  זה  אז  הצעה,  הגשנו  כל,  קודם 

איפה   כן,  להחזיר,  רגע  יכול  אתה  להבין,  מצליח 

מקו  איזה  יש  אזרחי?  משמר  קיים  איפה  ם  בדיוק, 

שמתאספים בו המתנדבים, שמגיעים למשמר האזרחי?  

ככה   באה  לא  הזו,  השאילתא  הסתובבתי,  אני  אגב, 

עובדי  בא  ופגשתי  ערבים,  כמה  הסתובבתי  אני  וויר. 

הניידות. שאלתי אותם   עירייה מסורים שהסתובבו עם 

כזה.   דבר  שאין  אמרו  שוטר,  אליהם  מתלווה  האם 

אירוע,   איזשהו  יש  האם  אותם,  הם  ושאלתי  מה 

כמו   כמוך,  אנחנו  אומרים,  הם  לעשות.  יכולים 

לעשות   יכולים  לא  לעצור,  לא  יכולים  לא  אזרחים, 

מסתובבים,   חודש  כבר  אנחנו  שוטר.  עם  רק  דבר,  שום 

איזה   על  מבין  לא  אני  אז  בכלל.  איתנו  שוטר  ואין 
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אז   פה,  שציינתם  מה  כל  מדברים.  אתם  מזרחי  משמר 

בעיר  מסתובבים  שכנראה  שוטרים  סבא,  זה  כפר  יית 

מישהו   אזרחי?  משמר  יש  איפה  אזרחי,  משמר  אבל 

האנשים  מי  ממוקם,  איפה  לי?  לענות  מי  יכול   ,

 המתנדבים? לא שמעתי, כן.  

בקשה   רן היילפרן:  משהו,  זה  עירוני  ששיטור  יודע  אתה  אלון, 

   -שאנחנו מנסים מספר שנים לקבל 

ו   אלון גלבוע:   סיפורים?  אז תגידו שאין, אז מה אתם מספרים עכשי

עם   רן היילפרן:  אדוק  פעולה  שיתוף  יש  תבדיל.  בוא  רגע,  לא, 

גם  פה, שעושים  לבקשתנו, כמו שצוין    נקודת המשטרה 

שאנחנו   במקומות  ממוקדים  מבצעים  מנהלים  פה,  גם 

עם   וגם  סיירים.  של  תנועה  יש  פעילויות.  בהם  רואים 

אזרחי   משמר  ולעכב,  לעצור  יכולת  אין  אזרחי  משמר 

 רים.  זה לא שוט 

 זה מתנדבי אבטחה.   יעל עבוד ברזילי: 

אזרחי.  אלון גלבוע:  משמר  זה  מה  יודע  לא  אתה  כנראה  קודם    אז 

אזרחי   משמר  יש  אזרחי?  משמר  אין  למה  שאלתי  כל, 

 בעיר או אין משמר אזרחי בעיר?  

 כן, כן.   אביבה גוטרמן: 

   -אלון  רן היילפרן: 

   -אבל הם אומרים שיש, אז  אלון גלבוע: 

   -משמר אזרחי, אם הוא לא  פרן: רן הייל 

שוטר.   אלון גלבוע:  אליהם  שמלווה  מתנדבים  זה  אזרחי  משמר 

   -חודשים   3-4עשו קורס של  מתנדבים ש 

פה   רן היילפרן:  שלנו  הצורך  לשוטר,  אליהם  מתלווה  אם  אלון, 

כבר   אנחנו  עירוני.  בשיטור  הוא  אותו,  מעלים  ואנחנו 

עכשיו   אולי  יצא,  יוסי  איפה  שנים,  יכול  מספר  הוא 

כבר   אנחנו  עירוני.  שיטור  שנקבל  כדי  בלחץ  לנו  לסייע 

המשרד  מול  ודברים  בדין  ארוכה  לביטחון    תקופה 

זה.   את  מכיר  אתה  עירוני,  שיטור  לקבל  כדי  פנים, 

כרגע   אנחנו  ולכן  הערבי,  למגזר  עדיפות  הייתה  וכרגע, 
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יוסי או מישהו     -לא קיבלנו. אם 

 '?  לא הבנתי, אנחנו סוג ב  יוסי שאבי: 

עוד פעם אני אחזור על מה שאמרתי. עוד רגע יהיה לנו   עדי פ. אנקורי: 

   -שר לביטחון לאומי 

 רגע, רגע, רגע.   עבוד ברזילי: יעל  

 עוד רגע יהיה לנו שר לביטחון לאומי.   עדי פ. אנקורי: 

 הפעם אני יכול לעזור לכם, הכל בסדר.   יוסי שאבי: 

 מעולה.   רן היילפרן: 

 ור לכם.  כלל לעז תבקשו ב  יוסי שאבי: 

על   יעל עבוד ברזילי:  תשמרו  שאילתא,  זאת  שנייה,  להתפזר.  לא  רגע, 

 בסדר?  מסגרת הזמנים,  

אמרת   משה חנוכה:  העיר?  ראש  איפה  יעל,  רגע,  אבל  דקות.    5לא, 

 דקות, איפה ראש העיר?    5יעל, אמרת  

   -הוא כבר חוזר, אנחנו מחכים לו  יעל עבוד ברזילי: 

י  משה חנוכה:   קרה לו. בדוק מה  שמישהו 

   -הוא כבר חוזר  יעל עבוד ברזילי: 

   -צה פעם בחודש מה זה כבר חוזר? אנחנו בישיבת מוע  משה חנוכה: 

 הוא כבר חוזר.   יעל עבוד ברזילי: 

 לאן הוא נעלם?   משה חנוכה: 

   -הוא כבר מגיע, הוא באירוע  יעל עבוד ברזילי: 

ל  משה חנוכה:  העיר.  ראש  שיבדוק  סייר  תשלח  אולי  היא  רן,  א, 

 קות הוא חוזר.  ד   5דקות אבל. היא אמרה,    5אמרה  

   -ועצה לא אמרנו עוד פעם, ישיבת מ  אביבה גוטרמן: 

 הוא כבר מגיע.   יעל עבוד ברזילי: 

   -שנדחית ללא נתינת תאריך  אביבה גוטרמן: 

 דוחה עד הסוף ואז נעלם.   משה חנוכה: 

יודעים מתי הישיבה  אביבה גוטרמן:     -כן. אף פעם אנחנו לא 
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   -איפה הוא? מישהו יכול לבדוק רגע, להתקשר  משה חנוכה: 

   -ר חוזר. הוא באירוע חברות וחברים, הוא כב  יעל עבוד ברזילי: 

 פשוט לא ייאמן.   אביבה גוטרמן: 

 מה זה כבר, כמה זמן?   משה חנוכה: 

 כמה דקות.   יעל עבוד ברזילי: 

 כמה דקות?   משה חנוכה: 

   -כמה דקות  יעל עבוד ברזילי: 

ונחכה   ה: חנוכ משה   להפסקה  נצא  בוא  אז  דקות?  כמה  דקות,  כמה 

 לו. מה, ראש העיר.  

   -לא. יאללה, בואו נתקדם. חברות וחברים לא,   יעל עבוד ברזילי: 

 אי אפשר לעשות מאיתנו פה קרקס.   משה חנוכה: 

 אתה יכול לצאת.   רן יקיר: 

   -רן, מה שונה  אלון גלבוע: 

   -מחכים אני לא אצא. התושבים פה   משה חנוכה: 

שכנות,   אלון גלבוע:  ערים  ורעננה,  סבא  כפר  לבין  השרון  הוד  בין 

ובהוד  אזרחי,  משמר  יש  משמר    ששם  אין  השרון 

 אזרחי?  

הוא   רן היילפרן:  השונה  אלון.  האזרחי,  המשמר  לא  הוא  השונה 

השרון   ובהוד  עירוני  שיטור  יש  ורעננה  סבא  שבכפר 

 אין. זה השונה.  

הת  אלון גלבוע:  זאת  אז  אין  או,  אז  ואין  שובה.  עירוני,  שיטור 

 משמר אזרחי.  

   -לא, אבל הם מגייסים מתנדבים  יעל עבוד ברזילי: 

 אל תגיד לי שיש משמר אזרחי.   אלון גלבוע: 

 הם מגייסים מתנדבים, אלון.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אלון, אולי שיביאו תקציב  יוסי שאבי: 

מ  אלון גלבוע:  זה?  את  עושים  לא  השרון  בהוד  לא  למה  זה  ה, 

 מספיק חשוב?  
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   -אלון, אלון  רן היילפרן: 

רן?   אלון גלבוע:   זה לא מספיק חשוב, 

 אלון, שיביאו תקציב.   : יוסי שאבי 

לך   רן היילפרן:  להסביר  אני אשמח  רוצה,  ואם אתה  עירוני,  שיטור 

המדינה.   של  עניין  זה  עירוני  שיטור  באריכות.  אח"כ 

שנמצאים  שוטרים  ומתקננת  מתקצבת    המדינה 

שוטרים.   פה  יש  עירוני,  שיטור  שיש  ברגע  בעירייה. 

א  מכירים  אתם  עירוני,  שיטור  לקבל  לוחצים  ת  אנחנו 

   -זה. אולי אתה לא היית בתקופה הזאת 

פה   אלון גלבוע:  יש  הערים  שבכל  יודע  ואני  זה,  את  מכיר  לא  אני 

   -ורק בהוד השרון אין 

   -ה יש לא, לא, לא בכל הערים. בכפר סבא וברעננ  רן היילפרן: 

 טוב, כמעט ברוב הערים יש.   אלון גלבוע: 

 .  משמר מזרחי בלי שוטר, אין לו משמעות  רן היילפרן: 

נכון, אז  אלון גלבוע:     -נכון. 

   -אבל אתם אומרים שיש  אביבה גוטרמן: 

לא   אלון גלבוע:  אין?  או  יש  אז  אזרחי,  משמר  אומר שיש  אבל אתה 

   -הבנתי 

   -חברים, די  יעל עבוד ברזילי: 

מה   לפרן: היי רן   זה  עירוני,  בשיטור  הוא  שהצורך  אומר  אני  לא, 

 שאני אומר.  

היו  יוסי שאבי:  לנו  יש  אני  רן,  לנו.  לעזור  יכול  בכנסת,  חבר  ם 

יסדר את הכל.    מקווה שהוא 

גולני:     -חברים, אנחנו  הוד 

 )מדברים ביחד(  

   -תושבי העיר היום צריכים לדאוג  אלון גלבוע: 

ל  יעל עבוד ברזילי:     -תדברו ביחד בבקשה א, אל  רגע, 

   -אין משמר מזרחי  אלון גלבוע: 

 חברי וחברות המועצה.   יעל עבוד ברזילי: 
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   -אין  אלון גלבוע: 

ניתנה   יעל עבוד ברזילי:  תשובה,  ניתנה  אנחנו,  בואו.  שנייה,  רגע, 

 תשובה, הוא ענה לך.  

 עניתי לך.   רן היילפרן: 

   -אז הוא לא ענה לי  אלון גלבוע: 

 הוא ענה לך.   זילי: יעל עבוד בר 

 פעמים. אתה רוצה עוד פעם?    4עניתי לך   רן היילפרן: 

   -נייה. רגע, זו שאילתא. חברות וחברים רגע, ש  יעל עבוד ברזילי: 

אדוני.   משה חנוכה:  העירייה,  מנכ"ל  אתה  זה?  את  אומר  אתה  למי 

   -מה אתה אומר כאילו אתה 

   -ר אני אומר שאנחנו מנהלים, לא, אני אומ  רן היילפרן: 

   -3,  2,  1אז תגיד, אני כמנכ"ל העירייה פועל,   משה חנוכה: 

   -נכון, אמרתי את זה  רן היילפרן: 

   -לא, כי אתה אומר צריך שיטור עירוני  משה חנוכה: 

לא, כי אתה אומר שיש. לפי התשובה פה, אז אני מבין   אלון גלבוע: 

   -שיש 

   -תקרא לזה  יעל עבוד ברזילי: 

   -לון, אמרתי לא, אמרתי, א  רן היילפרן: 

 יאללה.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אוקי, אנחנו נפעיל מוקד פרטי  אלון גלבוע: 

גולני:     -לסדר היום   5חברים, סעיף   הוד 

 שישמור על הבתים, כן.   אלון גלבוע: 

גולני:  מיום   הוד  חנוכה,  משה  המועצה,  חבר  של  שאילתא 

אלון  8.11.2022 גורמים,  ו/או  העיר  מהנדס  האם   .

מ  האם  במנהל  בבקשה.  גורמים  ו/או  העיר  הנדס 

הדרור,   שבחור  בפרויקט  הליקויים  על  ידעו  הנדסה 

הבולע  מחדל  את  הפעולות  שיצרו  מה  כן,  ואם  ן, 

שקדמו   בחודשים  תשובה:  בעניין.  העירייה  שנקטה 

לבנייה   מתושבים  פניות  התקבלו  הבולען,  לאירוע 
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הגורמים  3בדרור   שבוצעו.  מהעבודות  והחשש   ,

מה  וסגן  את  רלוונטיים  ובדקו  בשטח  היו  העיר  נדס 

לכך   ובהתאם  לתכנית,  ההתאמות  את  גם  כמו  הפניות, 

ממה  דעת  חוות  השלד  הועברה  וממתכנן  הביצוע  נדס 

הסקירה   ועפ"י  מאחר  כנדרש.  הפרויקט  מטעם 

להעריך   ניתן  האירוע,  בזמן  שהתקבל  ומידע  במקום, 

תכנית   עפ"י  ולא  מאושרות  לא  מעבודות  נגרם  הנזק  כי 

 ע עצמו.  בסמוך לאירו 

   -טוב, עכשיו אני רוצה  משה חנוכה: 

 לא הבנתי כלום.   יגאל שמעון: 

 את התחקיר, העירייה?  מי עשה   אביבה גוטרמן: 

   -יגאל, שנייה. אביבה, אביבה, שנייה  משה חנוכה: 

אנחנו   אביבה גוטרמן:  זה,  את  שיבדקו  להתלונן  למשטרה  הלכנו  אנחנו 

 לא סומכים על התחקיר של העירייה.  

   -אביבה  ה: חנוכ משה  

 מה אמרו לכם?   יעל עבוד ברזילי: 

 הם יבדקו.   אביבה גוטרמן: 

 זו שאילתא שלי.  יעל, אבל   משה חנוכה: 

 שישלחו לבדוק.   אביבה גוטרמן: 

נכון.   יעל עבוד ברזילי:   כן, 

עבודה   משה חנוכה:  איזו  שנעשה  רגע  רוצה  אני  פשוט  תודה. 

תגובה   כותבים  לאיך  המנכ"ל,  בסדר?  מודרכת, 

לחברי   לשאילתות  מדייקים  איך  לתקשורת,  לעיתון, 

ה  מהנדס  האם  פשוטה.  שאלה  שואלים  או  מועצה.  עיר 

התשובה  גור  הליקויים.  על  ידוע  ההנדסה  במנהל  מים 

אנחנו   עכשיו  אז אם  לא.  או  כן  להיות  צריכה  כל  קודם 

את   פותחים  לטשטש,  מנסה  שלא  מתוקנת,  בעירייה 

לאירוע   שקדמו  בחודשים  בכן,  התקבלו  התשובה 

על   ידעו  מטעמו  מי  או  המהנדס  אומרת,  זאת  פניות. 

איר  לפני  הדרור  ברחוב  התושבים  של  וע  התלונות 

ידעו.   כן,  ברורה.  תשובה  מנסחים  ככה  ואת  הבולען. 
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פניות   יהדהד.  וזה  ישמעו  שהתושבים  צריך  זה 

כי   הבולען,  אירוע  לפני  מתושבים  בעירייה  התקבלו 

לקרות  הולך  שמשהו  הרגישו  מה  התושבים  אבל   .

סגן   כנראה  הרגישו,  שלהם  בחושים  שהתושבים 

בשטח   שהיו  הרלוונטיים  והגורמים  העיר  מהנדס 

כך  וב  שוב,  כנראה,  כשל,  היה  כנראה  אז  ראו.  לא  דקו, 

אותם   שביצעו  בבדיקה  כאן,  קורא  שאני  מה  עפ"י 

השם   ברוך  השם,  ברוך  אומר,  ואני  מהעירייה.  גורמים 

חלי  חלילה,  אם  כי  ככה,  נגמר  היה  שזה  בנס  באמת  לה 

ממי   השדרה  כל  הזה,  במקום  משהו  למישהו  קורה 

אחרון  ועד  הישיבה  בתחילת  וברח  הפקידים    שנעלם 

קיבלה   השרון  הוד  עיריית  כי  הסברים.  צריכים  היו 

שמשהו   שראו  מתושבים,  הבולען  אירוע  לפני  תלונות 

כל   קודם  זה  עירייה  של  ותפקידה  קורה.  תקין  לא 

מכם   ביקשנו  לא  אז  זה  לפקח.  יזומות,  פעולות  שתעשו 

אתרי   שתבדקו  מצפים  לא  מצפים.  לא  אנחנו  כבר 

אליכם  פונים  כבר  אבל  אליכם  בנייה.  מתחננים   ,

ואתם   רועד,  שלהם  שהבית  שמרגישים  תושבים 

חוסר   כבר  זה  רבותיי.  רשלנות,  כבר  זו  מתעלמים? 

קורא   אני  לכם,  אומר  אני  באמת,  כבר  זה  מקצועיות. 

מ  ואני  הזאת  התשובה  שמח  את  אני  ולכן  זועזע. 

תלונה,   והגישו  המשטרה  לתחנת  ניגשו  ויגאל  שאביבה 

י  לא  הוא  אם  הזה,  הנושא  מבקר  כי  ע"י  יבדק 

ייבדק,   לא  שהוא  כזאת  תחושה  איזו  לו  יש  העירייה, 

שהוא   תחושה  יודע,  לא  כזאת.  בטן  תחושת  יודע,  לא 

והוא   כאן.  שיש  הקשים  הממצאים  למרות  ייבדק,  לא 

ע"י   ייבדק  אליהם  כנראה  הגישו  ויגאל  שאביבה  מי 

מתנהלת,   עירייה  שכך  להיות  יכול  לא  כי  תלונה. 

מב  מועצה  כשחבר  במקום  ואח"כ  אז  תשובה,  קש 

אפשר   מטשטשים.  ברורה,  תשובה  או  לא,  או  כן  להגיד 

 לעבור לשאילתא הבאה.  

הילדים,   יגאל שמעון:  גן  של  הבולען  על  דיברת  לא  אבל  משה,  לא, 

כלום,  ראינו  שם  לא  על    שגם  דבר  דבר.  שום  ראינו  לא 

קיים  שזה  ממצב  חלק  זה  הכל,  שפתאום  ,  הבולענים 
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ומיש  אותו,  לפתור  ילדים,  שצריך  גן  פותר.  לא  פה  הו 

   -חס וחלילה היה קורה משהו שם בגן הילדים 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

יודע מה היה קורה? אוי ואבוי לנו.   יגאל שמעון:   אתה 

גולני:     -לתא של חבר המועצה , שאי 6אנחנו בסעיף   הוד 

מכל   משה חנוכה:  אנשים  שיביאו  תיירות,  עמותת  תקים  אולי 

 ענים פה.  העולם לראות את הבול 

או   רן היילפרן:  כן  ניסוח  על  הערות  תעיר  שלא  מציע  אני  משה,  רק 

   -לא או בכלל 

אתה   משה חנוכה:  המנכ"ל.  אדוני  ניסוח,  על  הערות  אעיר  ודאי  אני 

   -יכול להציע 

   -אל תעיר לי הערות  רן היילפרן: 

ניסוח  משה חנוכה:     -אני ודאי אעיר לך על 

שה  רן היילפרן:  לי  להגיד  יכול  לא  אתה  אבל  מקובלת,  לא  תשובה 

   -איך אני 

תשובה.   משה חנוכה:  תענה  אותך,  שואל  אני  לך.  אעיר  שאני  ודאי 

 זו חובתך שבדין, אתה לא עושה לי את טובה.  

   -וקיבלת תשובה  רן היילפרן: 

זו   וכה: משה חנ  המנכ"ל.  אדוני  שנשאלת,  לשאלה  תענה  אתה  לא, 

 חובתך שבדין.  

   -קיבלת תשובה  רן היילפרן: 

כן   ה חנוכה: מש  תענה  לא,  או  כן  שאלת  כן,  אותך  שואלים  לא.  אתה 

 או לא.  

 קיבלת תשובה או לא?   רן היילפרן: 

אתה   משה חנוכה:  המנכ"ל.  עפ"י  אדוני  תפעל  ואתה  בעירייה,  פקיד 

זו חו   בתך שבדין, אתה לא עושה לנו טובה.  הדין. 

   -אף אחד לא עושה טובה  רן היילפרן: 

תענה  משה חנוכה:  אז  גם  יפה,  תענה.  לא,  כן,  בשאלת  נשאל  אתה   .

   -לתקשורת, אתה תגיע 
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שם   רן היילפרן:  שהיה  המהנדס  לסגן  המקצועי.  לדרג  כבוד  תיתן 

   -ובדק את הדברים 

כבוד, אני לא אתן כבוד    לא, לא, אני אתן, אני לא אתן  משה חנוכה: 

 ייה שמפקירה את ביטחון תושביה.  לעיר 

לא  יגאל שמעון:  הוא  בדק?  זה  מה  רן,    אבל  בחיאת,  בדק?  מי  בדק. 

 למה אתם מטייחים?  

   -הוא היה בשטח  רן היילפרן: 

מה   יגאל שמעון:  יודעים  אתם  אתם,  לי  תגידו  ובדק?  בשטח  היה  מי 

יודעים מה קרה?    קרה שם? אתם 

 כן.   ן: רן היילפר 

ידעתם שהם   יגאל שמעון:  שמעתם מה קרה? דיברתם עם התושבים? 

שם  להם  כשקודחים  למהנדס,  בכלונסאות,    קראו 

להם,   אומרים  לשם,  באים  תראו,  בואו,  להם,  אומרים 

 הכל בסדר.  

   -כמו שציינו, היה שם צוות מקצועי  רן היילפרן: 

   -איזה מקצועי, כשנופל, תגידו לי, אתם  יגאל שמעון: 

   -חברים  עבוד ברזילי: ל  יע 

שנעשות   רן היילפרן:  בדיקות  ויש  שבדק,  מקצועי  צוות  שם  היה 

   -לאותו רגע 

 אני משתגע מזה.   גאל שמעון: י 

   -ויש עבודות אחרות שלא מאושרות שנמשכות אח"כ  רן היילפרן: 

חיצוניים?   יגאל שמעון:  גורמים  שיחקרו  רוצה  אני  למה  מבין  אתה 

ה  את  שיחקור  שמי  רוצה  ,  אני  חיצוני גורם  בולען, 

מקבל   שאני  והתשובה  מחכה.  ואני  חיצוני,  מהנדס 

   -מהמשטרה 

ה  משה חנוכה:  לבוא  יגאל,  זה  אחריות  בלקיחת  הראשון  שלב 

אחרת.   דברים  לעשות  יכולנו   . שגינו טעינו,  ולהגיד, 

   -המנכ"ל שבוי באיזו קונספציה שהכל בסדר 

ת  רן היילפרן:  גם  הגיש  העיר  שמהנדס  אציין  רק  לונה  אני 

   -במשטרה, בנושא הזה 
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 על יגאל?   משה חנוכה: 

 אחרי שיגאל הגיש.   אלון גלבוע: 

יגאל.  לא   רן היילפרן:   על 

 על הקבלן?   אביבה גוטרמן: 

 כן.   רן היילפרן: 

 הוא הגיש על הקבלן?   אביבה גוטרמן: 

עפ"י   רן היילפרן:  ולא  לא מאושרות  עבודות  נעשו שם  הרי,  בוודאי. 

   -תכנית 

   -כן, אבל מהנדס העיר הוא  יוסי שאבי: 

 טוב, אנחנו עוברים הלאה.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  סעיף   הוד  משה  6חברים,  המועצה,  חבר  של  שאילתא   .

   -חנוכה 

למה   יגאל שמעון:  בתשובה?  זה  את  אמרתם  לא  למה  אז  תגידו.  אז 

תשובה   נותנים  לא  אתם  למה  בתשובה?  אמרתם  לא 

 נכונה לחברי מועצה?  

   -מטשטשים, מטשטשים   ם ה  משה חנוכה: 

תגידו, הוגשה תלונה ע"י מהנדס העיר, והמצב הוא כך   יגאל שמעון: 

המשטר  פתחה  וכך.  אם  עכשיו  לכם  לומר  יכולה  ה 

תסתירו   אל  מידע.  לציבור  תנו  פתחה.  לא  בחקירה, 

הוא   שומע,  הוא  אטום.  לא  הזה  הציבור  מהציבור. 

בחירות,   לפני  חודש  לבוא  יכולים  לא  אתם  מקשיב. 

 יד להם, אנחנו עשינו ואנחנו, מה עשיתם? כלום.  להג 

גולני:  ח 6סעיף   הוד  משה  המועצה,  חבר  של  שאילתא  מיום  .  נוכה 

מבקר  8.11.2022 בלשכת  העובדים  תוספת  האם   .

לעובדים   הצורך  עלה  ומאיפה  תוקצבה,  העירייה 

תקן,   תוספת  הייתה  לא  תשובה:  המבקר.  אצל  נוספים 

בת  קיים  תקן  של  המרה  בוצעה  עובד  אלא  של  קן 

עובדת   או  בעובד  גובר  צורך  לאור  זאת  ביקורת, 

 לתחום זה.  

ו  משה חנוכה:   יתרתם?  אז על איזה תקן 
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גולני:  התקן   הוד  של  הסווה  הייתה  שלא  כותב  הוא  משה.  אל  לא, 

  .  למעשה. לא בוטל תקן

 מה זאת אומרת?  משה חנוכה: 

 לא בוטל תקן, החלפנו עובד.   משה שטיגליץ: 

 את העבודה שלו? יים  מי ס  משה חנוכה: 

 ליאת.   משה שטיגליץ: 

וזה עובד ביקורת?   משה חנוכה:   אה, הבנתי. 

 אבל רק אל תיכנס שמית.   ילי: יעל עבוד ברז 

לא, פשוט ראיתי מכרז. אני אומר, ראיתי מכרז לעובד   משה חנוכה: 

 ביקורת.  

הציבור,   משה שטיגליץ:  תלונות  על  אחראית  שהייתה  עובדת  הייתה 

ש  חשבתי  שמתמחה  ואני  ביקורת  עובד  שיהיה  נכון 

תל  את  לבדוק  שיכול  לקחת  בביקורת,  הציבור,  ונות 

קדי  אחד  צעד  זה  מראות  את  באות  שהן  ומתלונות  מה. 

 על בעיות רוחביות, לרדת גם ולעשות ביקורות.  

 תודה.   משה חנוכה: 

גולני:  סעיף   הוד  גלבוע  7בסדר.  אלון  חבר המועצה,  , שאילתא של 

ע 10.11.2022מיום   היה  .  בעיר,  החנייה  מצוקת  רקע  ל 

על   חנייה,  קווי  שתסמן  מהעירייה  מנת  מצופה 

ב  רכבם  את  יחנו  עפ"י  שהנהגים  מסודרת,  צורה 

שיגרום   דבר  החנייה,  מרווחי  יצומצמו  ובכך  הסימון, 

נמנעת   העירייה  מדוע  חניות.  של  משמעותית  לתוספת 

 מלבצע קווי סימון לחניות ברחבי העיר?  

 לראש העיר.    י אתקשר אולי אנ  משה חנוכה: 

גולני:  מתבצעים   הוד  חניות  וסימוני  ותיקונים  השלמות  תשובה: 

   -ק רגע בבקשה בשוטף. חברים, ר 

 לא, רק אולי אני אתקשר אליו.   משה חנוכה: 

גולני:  בחלק מהרחובות המשולבים קיימים סימונים קבועים   הוד 

המייצרות   שונים,  בצבעים  משתלבות  אבנים  שנעשים 

תתבצ  החנייה  הפרדה.  אזורי  לכלל  יזומה  בחינה  ע 
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סימונים.   וחידוש  בהשלמת  צורך  לבחון  המוגדרים, 

 אלון.  

שהיא   וע: אלון גלב  תשובה  פה  מקבל  שאני  ראשונה  פעם  כל,  קודם 

את    70%-ב  שוב  ולבחון  לבצע  באמת  צריך  נכונה. 

   -הסימון של החניות 

 חברים בקהל, אנחנו לא שומעים את אלון.   יעל עבוד ברזילי: 

גם צירפתי תמונות ואתה ראית אותן, שכאשר אין   ון גלבוע: ל א  אני 

מח  רכבים  אז  מסודרים,  חנייה  שבא  סימוני  איך  נים 

בבקשה   באמת,  אז  חנייה.  המון  ומפסידים  להם, 

שיו  כמה  כדי  יותר  לסמן,  להוסיף  לגרום  מהר  תר 

 חניות.  

גולני:     -טוב, סיימנו את החלק של השאילתות. אנחנו  הוד 

אמרתם   משה חנוכה:  חבר'ה?  העיר,  ראש  איפה  כבר    5רגע,  דקות, 

 נגמרו השאילתות.  

 הוא חוזר.   יעל עבוד ברזילי: 

 מתי, יעל?   משה חנוכה: 

   -הוא חוזר. הוא מברך באירוע  יעל עבוד ברזילי: 

   -כמה דקות הוא פה  משה חנוכה: 

   -זה סיכום לחודש הוותיקים  יעל עבוד ברזילי: 

   -סקה אז בואי נצא להפ  משה חנוכה: 

 וגם לומר תודה לרינה וכל הכבוד.   יעל עבוד ברזילי: 

 שולחן המועצה.    אבל את מבינה שזה לבזות את  משה חנוכה: 

 למה אתה מקשקש?   רן יקיר: 

פה   משה חנוכה:  ויושבים  ללכת,  ואז  הזה,  לטקס  לפה  להגיע  כי 

בזה,   לשבת  במקום  שלהם,  הבית  את  שעזבו  תושבים, 

שלהם  הקול  את  להשמיע  פשוט  בשביל  העיר  וראש   ,

 נעלם. תגיד לי, זה לקשקש? זה הזוי.  

   -משה  יעל עבוד ברזילי: 

 מנהלת את הישיבה, היא ממלאת מקומו.  מישהי ש  רן יקיר: 
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בבקשה   משה חנוכה:  מבקש  אני  יעל,  אז  מה,  יודעת  את  בוא,  אז 

 לתת לתושבים לדבר.  

   -לא, רגע, כמה דקות  יעל עבוד ברזילי: 

 מה לא?   משה חנוכה: 

 כמה דקות.   יעל עבוד ברזילי: 

   -הנה, אתה רואה  משה חנוכה: 

   -לשמחתי   רגע, אתה הרי לא מנהל הדיון,  רן יקיר: 

   -כמה דקות אנחנו  יעל עבוד ברזילי: 

 לשמחתך.   משה חנוכה: 

   -יש ממלאת מקום, ראש העירייה  רן יקיר: 

   -ראש העירייה חוזר  יעל עבוד ברזילי: 

ל  משה חנוכה:     מה הוא נעלם, רן? שוב אני מסביר, 

   -יש פה שאלות שעולות  אלון גלבוע: 

   -אני אמרתי  יעל עבוד ברזילי: 

צריך   משה חנוכה:  לא  העיר  ראש  מועצה,  ישיבת  יש  בחודש  פעם 

 לכבד את המועצה בעינייך?  

 אמרו לך בדיוק איפה הוא נמצא.   רן יקיר: 

 דקות.    5אבל כמה זמן? כבר עברו   משה חנוכה: 

ל  רן יקיר:   ו ממך את הלוקיישן.  א הסתיר אפילו 

בתושבות   משה חנוכה:  מזלזל  הוא  למה  שוב,  אומר  אני  אז  וואו, 

   -שמגיעים לכאן   ובתושבים 

 אתה רוצה נלך אתה ואני?   רן יקיר: 

 לא, אני שואל למה הוא מזלזל בהם?   משה חנוכה: 

 אולי יתנו לנו להיכנס.   רן יקיר: 

 למה הוא מזלזל בהם?   משה חנוכה: 

   -משה, הוא יחזור אני מקווה כמה דקות  ברזילי: יעל עבוד  

 כנראה הוא מפחד להיות כאן.   משה חנוכה: 
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 אני, לא נראה לי.   רן יקיר: 

 אז מה, איך אתה מסביר את זה?   משה חנוכה: 

יודע  רן יקיר:  יודע כי אני לא  יודע, אני לא     -אני לא 

 יש הסבר אחר הגיוני?   משה חנוכה: 

גולני:     -בה לא הסתיימה משה, רן, הישי  הוד 

יודע?   משה חנוכה:   אה, אתה לא 

נו  יעל עבוד ברזילי:     -שאים בואו בינתיים נתקדם. יש עוד 

   -לא, אני לא מצליח להבין אבל איפה הוא  משה חנוכה: 

גולני:     -אנחנו עוברים לסעיף ב'  הוד 

 אתה בדיוק איפה הוא.   רן יקיר: 

 איפה?   משה חנוכה: 

 מופת.   רן יקיר: 

 אה, במופת?   משה חנוכה: 

 אולי הלכו לאכול במסעדה.   אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

 . 2חדשים לגנים פיקוס ודמוקרטי    בקשה לפתיחת חשבונות בנק  ב. 

 

גולני:  בנק   הוד  חשבונות  לפתיחת  בקשה  היום,  לסדר  ב'  סעיף 

ודמוקרטי   פיקוס  לגנים  העירייה  2חדשים  מועצת   .

לשני   בנק  חשבונות  פתיחת  לאשר  גני  מתבקשת 

מזרחי   בבנק  הורים  ועד  וחשבון  רשות  חשבון  הילדים, 

כרטי  כולל  בנק  חשבונות  פתיחת  אישור  ס  טפחות. 

סניף   מזרחי  בבנק  ודמוקרטי    380דביט  פיקוס  לגנים 

מצורף  2 לכם  יש  בנק,  חשבונות  לפתיחת  בקשה   .

מועצת   הינה:  ההחלטה  הצעת  בטאבלטים.  כנספח 

לשני  בנק  חשבונות  פתיחת  מאשרת  גני    העירייה 

 ילדים, חשבון רשות וחשבון ועד הורים בבנק מזרחי.  

 אני אשמח להסבר של הגזבר.   משה חנוכה: 

זיני: ב  גן חדשים שנפתחו  נימין     -פשוט חשבונות 
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ל  יעל עבוד ברזילי:     -לא שומעים אותך נראה לי 

בבנק   משה חנוכה:  מזרחי,  בבנק  לפתוח  אם  מחליט  אתה  איך 

 דיסקונט, בבנק פועלים.  

ז בנימ     -אמרתי, רוב  יני: ין 

גולני:   אלון, אלון, הגזבר מסביר. בבקשה תקשיבו, משה.   הוד 

זיני:  כן?   בנימין  היסטורית,  היו,  מזמן  לא  עד  הילדים  גני  כל 

בנק   ע"י  נרכש  לאחרונה  איגוד  בנק  באיגוד.  נפתחו 

אישרתם   גם  האחרונה  במועצה  הסבה,  עשינו  מזרחי. 

נוחות,  תפעול,  מטעמי  זה  אז  זה.  יהיה    את  שהכל  כדי 

ממשיכים   אנחנו  אז  זה,  את  נפזר  ולא  שם  מרוכז 

שכרג  מזרחי,  בבנק  החשבונות  את  מאגם,  לפתוח  ע 

גני הילדים.   גנים, את  גנים או שלושה   למעט אולי שני 

האלה,  רגע,   משה חנוכה:  לגנים  פותחים  דווקא  אתם  למה  שאלה. 

גנים חדשים?    זה 

זיני:   הם חדשים, כן.   בנימין 

 תודה רבה. תשובה ממצה.   ה: משה חנוכ 

גולני:  פה   הוד  רבה,  תודה  אחד?  פה  בעד?  מי  חברים,  הצבעה, 

 אחד.  

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

 2בקשה לפתיחת חשבונות בנק חדשים לגנים פיקוס ודמוקרטי 

 הצבעה: 

ואני, עדי פרילינג אנקורי,  יעל עבוד ברזילי, מוטי ליטר, רן יקיר, מאיר חלו -  (12בעד פה אחד ) 

 ומשה חנוכה. יוסי שאבי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע יגאל שמעון,  

 כנרת אלישע כהן וחיים שאבי לא נכחו בהצבעה. אמיר כוכבי, *

 : 92/22החלטה מס' 

  רחית חשבונות בנק חשבון רשות וחשבון ועד הורים בבנק מזמועצת העירייה מאשרת פתיח

 . 2לגנים פיקוס ודמוקרטי   730סניף 

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

לעבור   חלוואני: מאיר   אפשר  אומר,  שאתה  רגילים  הם  כי  לא, 

תעיר   אז  העסק,  את  מנהל  אתה  כי  הבאה,  לשאילתא 

 לנו.  
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 . 1בקשה לפתיחת חשבון בנק חדש לגן דמוקרטי   ג. 

 

גולני:  חש  הוד  לפתיחת  לג בקשה  חדש  בנק  דמוקרטי  בון  .  1ן 

בנק   חשבון  פתיחת  לאשר  מתבקשת  העירייה  מועצת 

מזר  בבנק  הורים  סניף  לוועד  דמוקרטי    333חי  .  1לגן 

בבי"ס   מנוהלים  היו  ההורים  כספי  היום,  עד 

מופיעים   בנק  חשבונות  לפתיחת  בקשה  הדמוקרטי. 

כנספח   מועצת    1לכם  ההחלטה:  הצעת  בטאלבט. 

פתיחת   מאשרת  הורים  העירייה  לוועד  בנק  חשבון 

סניף   מזרחי  דמוקרטי    333בבנק  אפשר  1לגן   .

 להצביע?  

 ד, יש לי שאלה רגע.  רגע, הו  משה חנוכה: 

גולני:   בבקשה.   הוד 

תמיכות   משה חנוכה:  כספים  העברת  שיש  היום  סדר  ראינו  אנחנו 

כאן   מופיע  לא  וזה  הכדורסל,  לעמותת  עקיפות 

 בטאבלטים.  

 ות.  יש פה טע  מאיר חלוואני: 

 זה על סדר היום, זה לא על סדר היום?   משה חנוכה: 

 שה.  . סליחה, מ 730הסניף הוא   מאיר חלוואני: 

זיני:   .  730סניף   בנימין 

יודע את המספר.   מאיר חלוואני:   רק אני 

זיני:   נכון, אתה צודק.   בנימין 

 אז אני אומר, הסניף הזה פשוט בטעות.   מאיר חלוואני: 

זיני:     -300, לא  730 בנימין 

גולני:   ? אז יש לנו פה טעות סופר.  730סניף   הוד 

 ת?  בשני הזה? גם בהחלטה הקודמ  רן היילפרן: 

 גם בקודמת.   מאיר חלוואני: 

גולני:  זה  הוד     -גם בהחלטה הקודמת 

זיני:     -כן, כן  בנימין 
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ו 330 עדי פ. אנקורי:   .  333-, עשיתם פה, 

 , הסניף.  730מזרחי נקרא   מאיר חלוואני: 

 .  730סניף   זיני:   בנימין 

 זה הסניף שלך?   אלון גלבוע: 

 אבל זה הסניף שלי.    שלי? עוד לא, אין לי בנק מזרחי,  מאיר חלוואני: 

 אז יש לך.   יוסי שאבי: 

מה   מאיר חלוואני:  סגן.  לא  אני  כי  שם,  חתימה  מורשה  לא  כבר  ואני 

 עוד אתה רוצה לשאול? תשאל.  

גולני:  או  הוד  טוב,  זה.  אותו  לשניהם  אנחנו  אה,  חברים,  אז  קי, 

את  היה    נתקן  לא  באמת  הסניף  מספר  כי  הדברים, 

   -נכון 

ל  אביבה גוטרמן:   יעל.  תודה 

גולני:     -אני חוזר על הצעת ההחלטה ברשותכם  הוד 

 יעל, עשית את זה בצורה מכובדת, תודה לך.   משה חנוכה: 

גולני:  לוועד   הוד  בנק  חשבון  פתיחת  מאשרת  העירייה  מועצת 

בבנק   סניף  ההורים  דמוקרטי    730מזרחי  .  1לגן 

 הצבעה, מי בעד?  

 פה אחד.   משה חנוכה: 

גולני:   תודה רבה.   הוד 

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

 1חשבון בנק חדש לגן דמוקרטי בקשה לפתיחת 

 הצבעה: 

 וואני, יעל עבוד ברזילי, מוטי ליטר, רן יקיר, מאיר חלאמיר כוכבי,  -  (31בעד פה אחד ) 

יוסי שאבי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון    יגאל שמעון,עדי פרילינג אנקורי, 

 גלבוע ומשה חנוכה. 

 כנרת אלישע כהן וחיים שאבי לא נכחו בהצבעה. *

 : 22/39החלטה מס' 

 . 1לגן דמוקרטי  730פתיחת חשבון בנק לועד הורים בבנק מזרחי סניף  מאשרתמועצת העירייה 

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

 אמיר, תודה שחזרת, התגעגענו אליך, איפה היית?   שה חנוכה: מ 
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באירוע   אמיר כוכבי:  הייתי  וזה.  בשירה  געגועיך  כל  את  שמעתי  אני 

בהצדעה   והוותיקים,  הוותיקות  חודש  של  הסיום 

   -למתנדבות והמתנדבים 

   -לך מה ואיך היה? מה הרשמים ש  משה חנוכה: 

נס  אמיר כוכבי:  עוד  בזמן,  פה  נסיים  לי  אנחנו  נראה  להגיע.  פיק 

 שיש להם שם ערבה כיפי.  

   -אמיר  אביבה גוטרמן: 

 יש כיבוד?   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 יש כיבוד?   משה חנוכה: 

   -אמיר, חיכינו לך  אביבה גוטרמן: 

.  אמיר כוכבי:     אני נכנסתי מהדלת האחורית, אז אין לי מושג

   -טוב, אמיר  אביבה גוטרמן: 

גולני:  ר  הוד  בסעיף  חברים,  לנו  יש  אביבה,  לפני,  אחת  שנייה  ק 

   -הקודם שגינו בסניף, אז 

 מה יש?   אמיר כוכבי: 

גולני:     -שגינו בסניף של  הוד 

 אז תתקן.   אביבה גוטרמן: 

 הקראתם את הנוסח הנכון?   אמיר כוכבי: 

 פה אחד, פה אחד.   משה חנוכה: 

גולני:     -פה אחד, אבל צריך לחזור על זה  הוד 

 ד, פה אחד.  פה אח  משה חנוכה: 

 פה אחד.   אביבה גוטרמן: 

 פה אחד.   משה חנוכה: 

 בסדר גמור.   אמיר כוכבי: 

גולני:   פה אחד, מקובל?   הוד 

 כן, כן.   אביבה גוטרמן: 
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גולני:   , תודה רבה.  730 הוד 

   -אמיר, אנחנו חיכינו לך  אביבה גוטרמן: 

   -פוזיציה עניינית ו או אנחנ  משה חנוכה: 

 כן, כן.   אמיר כוכבי: 

   -כיוון  ה גוטרמן: אביב 

   -מאחר וחיכיתם כל כך יפה  אמיר כוכבי: 

 לא כל כך יפה, אבל בסדר. השתדלנו.   אביבה גוטרמן: 

 הוא רואה את זה בלייב.   יוסי שאבי: 

   -כן. לא, נשבר לי הטלפון  אמיר כוכבי: 

 אה, נשבר? אז קח את שלי.   יוסי שאבי: 

 מצער.   אמיר כוכבי: 

   -ם מרחוב הדרור ישנם פה תושבי  אביבה גוטרמן: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

והם   אביבה גוטרמן:  ספק.  אין  יודע,  שאתה  לי  ברור  יודע,  שאתה 

הם   ולכן  נענו,  לא  תשובות,  קיבלו  לא  כי  לכאן  באים 

   -באו לכאן לקבל תשובה 

 לא, לא מדויק.   אמיר כוכבי: 

לא   אביבה גוטרמן:  אתה  יודעת.  אני  בקודש,  כהרגלך  דווקא  אבל 

ב  נותן  מאוד,  בהחלט  יפה  וזה  פה,  שבאים  לאנשים  מה 

 אני מאוד מעריכה את זה.  

   -אפשר לשבת פה. מי שרוצה  משה חנוכה: 

   -ולכן, לכן  אביבה גוטרמן: 

 שנייה, שנייה. בלי רעש.   אמיר כוכבי: 

   -רגע. לכן נמצאים פה התושבים  אביבה גוטרמן: 

   -זה שאתה רוצה לקום, לא צריך להמציא תירוצים  : אמיר כוכבי 

 ריקי רוצה להגיד כמה מילים.   וסי שאבי: י 

לשמוע   אביבה גוטרמן:  שתוכל  ונשמח  התושבים,  פה  הם  רגע. 

   -ולהשמיע, ולהגיד 
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 כן, כן.   אמיר כוכבי: 

   -אוקי. מי ש  אביבה גוטרמן: 

 לא. אחד, אחת, כן.   אמיר כוכבי: 

   -כולם, סבבה. אם היא   דברת בשם אם היא מ  אביבה גוטרמן: 

ב  אמיר כוכבי:  בבקשה.  הכל  על  סדר.  קשה  כך  כל  עבדת  יגאל, 

  .  הכיסא, איך שאתה מוותר עליו, זה מדהים בעיניי

 כי אני הולך לעבור כיסא.   יגאל שמעון: 

 תראה, לפעמים אומרים, תיזהר ממה שאתה מבקש.   אמיר כוכבי: 

 למה?   אביבה גוטרמן: 

שמחה  טובה רוזנשטיין:  ואני  רוזנשטיין,  טובה  שמי  לכולם.  שלום    טוב, 

פה   לי  שיש  גאה  אני  בחיי.  הראשונה  בפעם  פה  להיות 

 תלמידים.    3סביב השולחן  

 ברוך הבא.   יוסי שאבי: 

 ברוכה.   רפאל בן מרדכי: 

גאים.   משה חנוכה:   תגידי מי התלמידים, טובה, שיידעו, שיהיו 

נדב  טובה רוזנשטיין:   ויעל.    התלמידים הם משה, 

שנ  אמיר כוכבי:  חייהם?  של  שלב  באיזה  יכול  רגע,  היית  אם  ראה, 

 לסכל דברים או לא. בשחר? אוקי.  

 טובה, אצל נדב זה היה מזמן, אה?   משה חנוכה: 

 ככה היית בכיתה גם, משה? כל הזמן מפריע?   מאיר חלוואני: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

א  טובה רוזנשטיין:  עכשיו,  מילים.  אין  השרון,  שלושתם,  הוד  בת  ני 

בשיכ  ג גדלתי  אני  והיום  עממי,  מזה  ון  שנה    40רה 

בהיר   וביום  ילדיי.  את  גידלתי  ושם  הדרור,  ברחוב 

לי   קוראים  הבניין  של  המזרחי  מהצד  השכנים  אחד, 

זו   מה  גדר.  פה  שמו  תראי,  בואי  טובה,  ואומרים, 

בצד   להם  להקים  עולה שהולכים  מבירורים  הזו?  הגדר 

למר  מתחת  שירותים  המזרחי,  והחלונות,  פסות 

לי   אין  עכשיו,  לשירותים  ציבוריים.  התנגדות 
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נועד,   זה  זה  בשביל  ציבוריים,  במתחמים  ציבוריים 

לבניין?   בסמוך  למה  שאני  אבל  למי  פניתי  עכשיו, 

רק   קיבלתי.  לא  ממש  ותשובות  בעירייה,  מכירה 

כפתרון   הצעות  כמה  ועלו  להנדסה.  ויעבירו  שישתדלו 

 ה נדב, מה הצעת?  חליפי. אחת מהן ז 

 להצמיד ליד לבנים.   נדב דואני: 

 זו הייתה החלטה של העובדים, שלהם, מה.   אביבה גוטרמן: 

וזה יהיה  טובה רוזנשטיין:     -שהולכים להקים פוד טראק 

 ואת תופתעי שזו גם הצעה שלי.   נדב דואני: 

 יפה.   אביבה גוטרמן: 

 מדהים, אביבה.   נדב דואני: 

 זה כמוהם.    חשבת על כמוהם,   אביבה גוטרמן: 

   -ות לא אמרתי נכון, אבל אני לפח  נדב דואני: 

 אבל זה מה שהיה אמור להיות מלכתחילה.  עדי פ. אנקורי: 

מלכתחילה   אביבה גוטרמן:  שזה  אמרו  לא  למה  אז  מלכתחילה?  למה 

 שם?  

   -אז למה  טובה רוזנשטיין: 

נכון, אני אסביר, אבל בואי  אמיר כוכבי:     -רק זה לא 

   -ני רוצה להוסיף על מה שהיא אומרת א  : ברג קובי גרינ 

   -אני רק רוצה דקה  זנשטיין: טובה רו 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

   -דקה, אני אסיים  טובה רוזנשטיין: 

אומר   אמיר כוכבי:  לא  ומאפשרים,  מפרוטוקול  חורגים  שאנחנו  זה 

 שזה קרקס, בסדר?  

א  טובה רוזנשטיין:  גרים  ואסיים, שבבניין שלנו  נשים מעל  אז אני אקצר 

חי 80לגיל   כל  רואים  שהם  שהנוף  ז ,  שם  ירוק  יהם  ה 

האחרות   והבעיות  הרעש  על  לדבר  שלא  ופארק, 

להוות   יכולים  בהחלט  ציבוריים  ששירותים  שציינתם, 

להם   מגיע  שלא  חושבת  ואני  האלה.  לעניינים  גם  בעיה 
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נוף. סיימתי.    לראות כזה 

.   אמיר כוכבי:   אמרתי אחד, התיישבו שניים, די

 הנה, יש פה עוד אחד.   וזנשטיין: ה ר טוב 

 אז שמי קובי גרינברג, ואני גר ברחוב השחר.   קובי גרינברג: 

 בסדר, אבל זה לא עובד ככה.   אמיר כוכבי: 

 הוא מהצד השני, ממול.   טובה רוזנשטיין: 

   -אין בעיה, בסדר, חברים  אמיר כוכבי: 

אחד   קובי גרינברג:  מנופפים  אנחנו  ולפעמים  מולה,  גר  לשני  אני 

אבל  מרפסות,  אין  שלנו  בצד  רק   מהמרפסות.    אולי 

 אצלה.  

את   טובה רוזנשטיין:  השאירו  שחלק  כך  נבנה  הבניין  לחלק,  לנו,  יש 

 המרפסת וחלק לא.  

שהטרוניה   קובי גרינברג:  אמרה  שהיא  למה  להוסיף  רוצה  אני 

שעוד   חושב  ואני  לפה,  הגעתי  אני  שבגללה  הגדולה 

בהיר  שבבוקר  היא  הגיעו  ורואה    אנשים  אדם  קם  אחד 

ל  מתחת  שירותים  מבנה  לו  שנעשה  שבונים  בלי  בית, 

שמתריעים   שלטים  שנתלו  בלי  ציבור,  שיתוף  של  הליך 

   -לקראת זה, ומדובר בדבר שהוא מהותי 

 שתגישו התנגדויות.   אביבה גוטרמן: 

לשם   קובי גרינברג:  תכנית  הופקדה  האם  בדיוק.  התנגדויות,  להגיש 

 כך?  

   -יד שעניתי לך אבל על השאלות האלה ת תג לפחו  אמיר כוכבי: 

נכון  ברג: קובי גרינ     -זה 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

   -וענית גם מהר, אבל התשובות הן ממש לא סיפקו  קובי גרינברג: 

השירותים   אמיר כוכבי:  נושא  כל  קודם  תראו,  שוב.  אענה  אני  אז 

מקדמת   הזאת  שהמועצה  נושא  הוא  הציבורי  במרחב 

זמן,  מאוד  הרבה  האחרונות    כבר  בשנתיים  רק  ולצערי 

זה,  את  להניע  עוד    התחלנו  שנים,  כבר  שאנחנו  למרות 

לפני שישבתי פה על הכיסא הזה, רצינו לעשות את זה.  
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חברתיות   השלכות  יש  הציבורי  במרחב  לשירותים 

מהמיפוי   כחלק  אגב.  הגילאים  לכל  משמעותית,  מאוד 

של   מבנים  על  היתר  בין  דובר  העיר,  בשטחי  שנעשה 

בגינת  שיר  ספציפית  משחק.  בגינות  ציבוריים  ותים 

של  השחר,   המובנות  עצמן  שבתכניות  משנה  לא  שאגב 

אבל   שכזה.  לבינוי  ההרשאה  את  יש  משחק,  גינות 

כאב   שחר,  בגינת  יותר  ועוד  משחק,  בגינות  ספציפית 

הרבה מאוד   לי לראות  יצא  לא מעט,  צעיר שמגיע לשם 

הציבוריים   השירותים  של  שההיעדר  פעמים, 

שלא   וילדים  ילדות  מעט  שלא  לזה  גורם  הקרובים, 

הגב  מסוג  על  לדעתי  צרכיהם  את  עושים  להתאפק,  לים 

גם   להם,  שמפריע  אנשים  יש  אוקי,  שלכם.  הבניין  של 

ולכן,   וגם בדברים אחרים.  יוצר,  נקי שזה  במרחב הלא 

מותאמים   שירותים  תאי  לקדם  שנועד  תהליך  עשינו 

גדו  מפלצת  איזושהי  לא  זה  הליך  לסביבה.  עבר  זה  לה. 

מ  שחלק  בוועדה,  דיון  כולל  שכרגע  רישוי,  פה  הנוכחים 

   -עם זאת מדברים אחרת, הצביעו בעד.  

 אנחנו בעד.   אביבה גוטרמן: 

פניתם. לא, הצביעו בעד המיקום הזה והתכנית הזאת,   אמיר כוכבי: 

   -והכל בסדר, משום שהצוות המקצועי 

   -אבל היה  אביבה גוטרמן: 

 ה.  שניי  אמיר כוכבי: 

לא  אביבה גוטרמן:  הפרוטוקול.  את  ראיתי  שם    תקשיב,  הייתה 

   -התנגדות, לא 

   -לא אמורה להיות התנגדות  אמיר כוכבי: 

 לא צריך היה לפרסם את זה?   אביבה גוטרמן: 

   -לא, לא, זה הליך רישוי  אמיר כוכבי: 

   -לא צריך פרסום? אני לא  אביבה גוטרמן: 

   -זה הליך רישוי  אמיר כוכבי: 

 אה, זה רק הליך רישוי?   : גוטרמן אביבה  

   -ליך רישוי סטנדרטי, אין פה שום דבר זה ה  אמיר כוכבי: 
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 זה משהו אחר.   אביבה גוטרמן: 

מכסת   אמיר כוכבי:  על  בירוקרטיה  עודף  לייצר  אפשר  אי 

שמענו   זאת,  עם  מוגזמת.  ככה  הגם  הבירוקרטיה 

הנדסה   ומנהל  העבודות.  התקדמו  לא  ולכן,  אתכם. 

אפשרויו  תכנתי  בוחן  שנקרא,  מה  ותכנית  מאחר  ת. 

נעשית תכנית    הצבת השירותים שם  נעשתה כשבמקביל 

ומתקנים   וחידוש  השחר,  גינת  מתחם  כל  של  לשינוי 

וכל   התאורה,  ושדרוג  בזה,  שיוצא  מה  וכל  חדשים 

לכן   הציבורי,  המרחב  של  העצמה  שהם  האלה  הדברים 

אני   השירותים.  של  המיקום  סוגית  את  גם  שוב  יבחנו 

א  גם  כן  כי  שהצעתם,  הפתרונות  את  מכיר  שאני  גיד 

ח  עליהם.  אנחנו  לשים  שבנו  כל  קודם  לשים,  אבל 

מתאים,   פחות  לבנים  יד  בית  על  ציבוריים  שירותים 

לשמה   המטרה  את  ישרת  לא  שהוא  לעובדה  מעבר 

כבר   שזה  משום  ציבוריים,  שירותים  בכלל  שם  רצינו 

יש   והספרייה  לבנים  יד  בית  בתוך  הרי  מדי.  רחוק 

   -ירותים ש 

 ד אחד?  יש שירותים, אז למה צריך עו  אלון גלבוע: 

 נכון, כי זה רחוק מדי, הם לא הולכים לשם.   אמיר כוכבי: 

 זה מה שלא מובן.   אלון גלבוע: 

   -אתה כבר לא זוכר  אמיר כוכבי: 

   -זוכר, זוכר  אלון גלבוע: 

ילד.   אמיר כוכבי:   ללכת עם 

בצד  קהל:  בכלל  משחקים  הקטנים  הילדים  הם    רוב  השני, 

 של השירותים.  לא משחקים בצד של המבנה  

 באיזה צד שני?   אמיר כוכבי: 

   -איפה שהנדנדות  קהל: 

 בצד הצפוני, איפה שהנדנדות.   קהל: 

   -חברים, הדבר הזה, המיקום הזה, השורה התחתונה  אמיר כוכבי: 

   -ילדים והסתדרנו   3אנחנו גידלנו   קהל: 
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א  אמיר כוכבי:  סליחה,  השורה,  דיון,  שנייה,  פה  ננהל  לא  בטח  נחנו 

התחת  השורה  בצעקות.  דבר,  לא  של  שבסופו  היא  ונה 

זה   את  אמרתי  וגם  ההנדסה  מנהל  את  ביקשתי 

אולי   הצלחתי  לא  מודה,  אני  אליי.  שפנו  מי  למרבית 

כי   כמה,  בית  באותו  חייבים  לא  גם  אבל  לכולם,  לענות 

השורה   התשובה,  אבל  לאחרים.  קשב  לוקח  זה  אז 

ש  היא  גם  התחתונה  האפשרויות,  את  בוחנים  אנחנו 

הז  הדבר  של  מאחר  למיקום  נעדכן,  כמובן  ואנחנו  ה, 

 ואתם התעניינתם ורציתם לשמוע.  

 האם הפעם זה יהיה בשיתוף ציבור, אמיר?   אלון גלבוע: 

שאתה   אמיר כוכבי:  כמו  ציבור  שיתוף  לא  הוא  שירותים  תא  לא, 

 קורא לו.  

בקו  קובי גרינברג:  לתהות  חייב  אני  על  אבל  ישמור  מי  ל, 

שפ"ע, האסתטיק  מנהל  יהיה  זה  האם  מנהל    ה.  סגן 

 שפ"ע?  

   -ולכן עניתי לך, גם  אמיר כוכבי: 

הקהילתי,   קובי גרינברג:  המשמר  האם  שם?  הביטחון  על  ישמור  מי 

   -שקודם דיברנו ואמרנו 

 )מדברים ביחד(  

יש   אמיר כוכבי:  הציבורי  במרחב  הציבוריים  השירותים  של  לתכנית 

מל  של  תכנית  ניקיון,  לצורך  שפ"ע  אגף  של  ווה 

לצורך   כמה  הביטחון  זה  את  אמרתי  ואני  אבטחה. 

יהיה   מה  השעות,  היא  הסוגיה  שאם  לך,  גם  פעמים, 

לבחון.   אפשר  האלה  הדברים  כל  את  בלילה,  שם 

רק   לא  זה  אגב,  ציבוריים.  לשירותים  הנגישות  תכלית 

שם,   שנמצאים  ומבוגרים  למבוגרות  גם  זה  לילדים, 

שלהם  ולוותי  המקום  וזה  שם,  שנמצאים  מאוד  קים 

ורוגע  לא  לפנאי  שירות,  לתת  היא  המטרה  ולכן   .

על   זה  המקום  של  הנהלים  ולכן  מטרד.  משהו  לעשות 

אפשר   שלגמרי  לגמרי,  אחר  קשר  משהו  בלי  עליו 

משהו   זה  אז  המיקום.  של  בדקירה  המדויק  למיקום 

יודעים   אנחנו  שאם  ברור  זה  להדאיג.  צורך  לא  שבכלל 
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פעילה  הגי  להיות  אמורה  לא  היא  הציבורית  ,  24/7נה 

פתוחים    ולכן  יהיו  האלה  שהמקומות  סיבה  אין  גם 

אנחנו  24/7 שאם  ברור  זה  הניקיון.  לגבי  דבר  אותו   .

בו   יהיה  אז  ניקיון,  שמצריך  ציבורי  מבנה  שם  שמים 

 ניקיון. זה הכל.  

   -אולי לעשות לו קירוי  יוסי שאבי: 

   -ה בכל העיר, הכוונ  אלון גלבוע: 

לא  אמיר כוכבי:  ניקוי  תכנית  יש  כן.  כן,  אירוע  נכון,  זה  הזה.  ירוע 

   -שמייצר 

   -אולי לחשוב בכלל על שעות סגירה, אני מניח שזה  אלון גלבוע: 

 אולי אפשר לפתור בעיה, לעשות לו קירוי.   יוסי שאבי: 

 זה מקורה, זה מבנה סגור יפה.   אמיר כוכבי: 

   -איזה משהו   לא, גם איזה משהו, כמו  יוסי שאבי: 

   -המבנה עצמו  אמיר כוכבי: 

 זה מבנה שמגיע מוכן.   רן יקיר: 

   -שנייה. המבנה עצמו  אמיר כוכבי: 

 כמו במרתפים.   אלון גלבוע: 

לחברה,   אמיר כוכבי:  פרסום  נעשה  לא  יפה,  מבנה  הוא  עצמו  המבנה 

גם   עושה.  שהיא  מה  שזה  מקצועית  מאוד  חברה  אבל 

מבחי  גם  חיצונית,  נראות  פרקטיות  מבחינת  נת 

או  זאת  גדול.  מבנה  לא  גם  והוא  הם  פנימית,  מרת, 

קומפלט.   שמגיע  מבנה  גם  זה  מאוד,  טוב  לנצל  יודעים 

ביסוס,   למעט  בנייה,  תהליכי  מייצר  עכשיו  לא  הוא 

לתשתיות   והחיבור  כבד.  זה  כי  מינימלי,  זה  שגם 

ולא   שלו,  בבינוי  חריג  אירוע  איזה  לא  זה  ולכן  עצמן. 

מעב  דבר  שום  אסיים  מצריך  ושוב,  שעשינו.  לתהליך  ר 

לאור   שהתחלתי.  בקשות  במה  שאלות,  התהיות, 

 שלכם, אנחנו בוחנים את הדבר הזה.  

גר   קהל:  לא  הוא  כי  מודע  לא  העיר  ראש  האם  דקה?  אפשר 

מדבר   ואתה  הנוער?  מבני  יש  ככה  שגם  לרעש  בסביבה, 

כאן על ביטחון, אין שום ביטחון בסביבה. אף אחד לא  
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ל  אחד  אף  ישימו  בא,  עכשיו,  הנוער.  בני  את  מגרש  א 

מבנ  גם  שם  ונדליזם  לנו  איזה  יודע  אתה  שירותים,  ה 

נוער   בני  מה  רואה  שלי  מהמרפסת  אני  שם?  יהיה 

המשחקים   בכל  עושים  הם  מה  בקרוסלה,  עושים 

 האלה. מיותר, מיותר. זה סתם יהיה פיל לבן. מכוער.  

   -פיל לבן זה לא יהיה  אמיר כוכבי: 

   )מדברים ביחד( 

 חברים, די.   אמיר כוכבי: 

נכון?  יש משמר א  אלון גלבוע:   זרחי, 

 איזה משמר אזרחי, איפה יש?   אביבה גוטרמן: 

   -ביקשתם. אבל למה  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

 אבל אני מבקש די, כי ככה גם לא שומעים.   אמיר כוכבי: 

הילדים   טובה רוזנשטיין:  מרבית  שכונתית.  גינה  היא  הזו  הגינה 

והסביבה  שמ  והדרור  השחר  ילדי  זה  בה  לשחק  גיעים 

שרוצים  קרוב ה  אנשים  ממרחקים.  מגיעים  לא  ה, 

העונות,   ארבע  לפארק  מגיעים  השרון,  בהוד  פארק 

שמאוד   שמי  או  אז  שירותים.  יש  ושם  האגם,  לפארק 

בספריה,   כבר  שקיימים  בשירותים  ישתמש  צריך 

שהיינו   כמו  עד    40ונישאר  דבר  שום  קרה  לא  שנה, 

 ם. הם לא כאלה הכרחיים.  היו 

שא  אלון גלבוע:  חושב  את  אני  רק  לא  מצב  לבחון  גם  אמיר,  פשר, 

 מיקום השירותים, אולי בכלל אם צריך שם.  

ו   אמיר כוכבי:  והי השנים,  לאורך  שיטתי  באופן  עלה  והצורך  מאחר 

יושבים   חלקם  שלדעתי  מועצה,  חברי  של  הצעות  פה 

   -פה, עוד בשנים קודמות 

הקדנציה   : עדי פ. אנקורי  לפני  שהתקבלה  הררי  יגאל  של  הצעה  הייתה 

 הנוכחית.  

יש   אמיר כוכבי:  כי  השנים,  לאורך  לסדר  והצעות  שאילתות  כן,  היו 

שחלק   משהו  זה  הציבורי  המרחב  בסוף  בואו,  צורך. 

   -מהנגישות 
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 יש שירותים לפארק בגיל עמל? זה גם יהיה שם?   אלון גלבוע: 

 ניין הזה, כן.  אנחנו בודקים את הע  אמיר כוכבי: 

 יהיה.   אביבה גוטרמן: 

 גם יהיה?    1200-ב  יגאל שמעון: 

 בוודאי.   אמיר כוכבי: 

גולני:   חברים, זה לא דיון, בבקשה.   הוד 

 די.   אמיר כוכבי: 

 בפארק עתידים.   קהל: 

 אנחנו עוד לא סיימנו.   אמיר כוכבי: 

 יש בפארק עתידים, בית העסקים שם, לא?   אלון גלבוע: 

 תודה.   אמיר כוכבי: 

 . הנחה בארנונה למפקד/ת פעילה/ה במילואים  ד. 

 

גולני:  לסדר   הוד  ד'  סעיף  היום.  לסדר  חוזרים  אנחנו  רבותיי, 

הנחה   השקט.  על  לשמור  בבקשה  קהל,  בארנונה  היום. 

העיר   מועצת  הסבר:  דברי  במילואים.  פעיל  למפקד 

של   בארנונה  הנחה  לאשר  מ"ר    100-ל   25%מתבקשת 

ש  בנכס  למחזיק  פעיל,  מהנכס,  מילואים  מפקד  הינו 

פעיל כהגדר  תו בחוק שירותי המילואים  חייל מילואים 

הוא  2008תשס"ח   הבאים:  מהתנאים  אחד  בהינתן   ,

צה"ל,   ע"י  שניתנה  תקפה  מילואים  בתעודת  מחזיק 

היותו   על  צה"ל  לו  שנתן  תקף  באישור  מחזיק  הוא 

לרשות   צה"ל  ע"י  הודעה  נמסרה  פעיל,  מילואים  מפקד 

על   תחולה,  המקומית  פעיל.  מילואים  מפקד  שהוא  כך 

מ 1.1.2022-ב  כנספח  .  פירוט הסעיף  לכם  קובץ  2צורף   ,

גם הוא כנספח. הצעת ההחלטה הינה: מועצת   התקנות 

מילואים   למפקד  ארנונה  הנחת  מתן  מאשרת  העירייה 

לתקנה   בהתאם  במשק    3פעיל  ההסדרים  לתקנות  א  ז 

 .  1993המדינה הנחה וארנונה תשנ"ג  

 אבל זו הצעה שלי ושל משה.   ן: יגאל שמעו 
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   -ה שאל  רפאל בן מרדכי: 

את   יגאל שמעון:  לחבר  אפשר  אז  לא?  משה,  ושל  שלי  הצעה  זו 

 ההצעות?  

 אפשר לחבר את ההצעות?   משה חנוכה: 

   -זו תקנה שאנחנו מאשרים, זו לא הצעה  אמיר כוכבי: 

   -לא, לא  אלון גלבוע: 

 אבל הייתה פה הצעה שלהם.   אביבה גוטרמן: 

   -הגשנו הצעה  חנוכה: ה  מש 

מובן   אלון גלבוע:  לא  גם  רגע,  או  למפקדים  רק  זה  אם  השאלה  פה. 

 כל חייל מילואים?  

 לא, מפקדים.   משה חנוכה: 

 למה מפקדים?   אלון גלבוע: 

 כי זה מה שהחוק מאפשר.   משה חנוכה: 

   -עלית על נושא מאוד  רן יקיר: 

 אלון, כל הכבוד לך.   אמיר כוכבי: 

   נכון.  רן יקיר: 

   -אני רוצה להגיד על הצעת התקנה  אמיר כוכבי: 

   -לא, קודם כל, אמיר, אני רוצה להגיד לך  ה חנוכה: מש 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -שאתה יכול להגיד מילה טובה  משה חנוכה: 

על   אמיר כוכבי:  עלה  אלון  כי  טובה,  מילה  לאלון  אמרתי  הרגע  אני 

ואנחנו   המילואים,  מערך  את  שמסעירה  נקודה 

מבחינתי  מביאים   הסתייגות  תוך  הזה  התקנון  את 

שזה נשלח ע"י משרד הפנים, אנחנו, אני  חמורה, כבר כ 

למשרד   גם  הפנים,  למשרד  גם  הצפתי  אישי  באופן 

הזאת   שהתקנה  המקומי  לשלטון  למרכז  וגם  הביטחון 

   -היא תקנה מפלה 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 59 
 

   -שתעשה בדיוק הפוך ממה שהם מצפים  אמיר כוכבי: 

נגד?   נוכה: משה ח   אז למה הבאת את זה, אם אתה 

 אני אגיד לך.   י: אמיר כוכב 

 כן.   משה חנוכה: 

   -מסיבה אחת  אמיר כוכבי: 

 אם אתה הבאת את זה.   רן יקיר: 

לכולם   אמיר כוכבי:  שמגיע  יודעים  ואנחנו  לכולם,  שמגיע  זה  כי 

שמי   אומר  לא  זה,  את  יקבלו  שכולם  כדי  נפעל  ואנחנו 

   -להיענש   שהמדינה החליטה צריך 

   -בסדר, אז  אלון גלבוע: 

נגד?  אז   משה חנוכה:   אני לא מבין, אתה בעד או 

 עכשיו אפשר לתקן את זה.   אלון גלבוע: 

   -אבל אפשר  אביבה גוטרמן: 

   -הבאת את ההצעה שלנו  משה חנוכה: 

שרצה   אמיר כוכבי:  סטנדרטית  הצעה  זאת  שלך,  ההצעה  לא  זו  לא, 

   -בכולם עפ"י התקנות 

 אנחנו הגשנו את זה.    26.10-ב  משה חנוכה: 

   -סדר היום נכון,   אמיר כוכבי: 

יכול  משה חנוכה:     -אז דחית כמה שאתה 

   -די, די, משה, די  אמיר כוכבי: 

 ובסוף הבאת את ההצעה שלנו. מה די?   משה חנוכה: 

   -אמיר, למה אתה לא יכול לצרף  אביבה גוטרמן: 

 אני אגיד.   אמיר כוכבי: 

 למה?   אביבה גוטרמן: 

שבת  כוכבי:   יר אמ  בזה  נעוצה  המרכזית  הבעיה  אגיד.  הם  אני  קנה 

מה   יגדיר  שהצבא  אמרו  הם  בכירים.  מפקדים  הגדירו 

בפועל.   כזאת  הגדרה  אין  עוד  בכיר.  מפקד  הוא 

ניסינו לברר מה הצפי של הדבר הזה מבחינת   כשאנחנו 
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בקרב   בודדות  עשרות  לכמה  הגענו  השלכות, 

אוכ  שהיא  יודעים  שאנחנו  שהיא  אוכלוסייה  לוסייה 

ומשרתות  משרתי  של  משמעותית  מאוד    מאוד 

והם   אותם  וראינו  בקורונה,  אותם  שפגשנו  מילואים, 

יוצר   בעצם  הזה  והדבר  פה.  בין,    דיפרנציאציה היו 

או   סמל  או  מילואים  חייל  מפלה.  למה  רפי,  שאלת 

משרתת   או  משרת  כל  או  מסוימת,  דרגה  עד  או  קצין 

בשנ  ימים  עשרות  שנותנים  התקנה  מילואים  לפי  ה, 

הגדיר  התקנה  כי  זכאים,  יהיו  לא  מפקדים  הזאת  ה, 

   -בכירים 

משמעותי   משה חנוכה:  באופן  עושים  שמפקדים  יודע  אתה  גם  אבל 

   -הרבה יותר 

   -אין בעיה, אבל  אמיר כוכבי: 

שאתה   משה חנוכה:  אומר  ואתה  הצעה  מביא  אתה  הטעם?  מה  אז 

 נגד ההצעה שאתה מביא.  

   -החיתוך כי נקודת   אמיר כוכבי: 

   -זה משהו חדש  משה חנוכה: 

   -א, משה, לא הכל הצגות. הנקודה ל  אמיר כוכבי: 

זו הצגה, אמיר.   משה חנוכה:   לא, מה שאתה עושה 

להיות   אמיר כוכבי:  יכול  שהוא  ימים  מספר  היא  החיתוך  נקודת 

לחיילים   גם  אותו,  מבינים  שאנחנו  כפי  רלוונטי 

לקצינים   וגם  מילואים,  שעושים  שעושים  וחיילות 

שעושים  בכירים  שאינם  למפקדים  וגם    מילואים, 

של   כהגדרה  מבחינתנו  הזאת  ההגדרה  ולכן,  מילואים. 

היא   בדיוק  מה  ברור  לא  שעדיין  בכירים,  מפקדים 

משמעותי.   אפליה  פוטנציאל  עם  בעיניי  היא  אומרת, 

לפגוע   כוונה  שום  לנו  אין  שאמרתי,  כמו  זאת,  עם 

להם  לתת  החליטה  כן  שהמדינה  ולכן    באלו  זה,  את 

רטרואקטיבי,   התקנה  את  מאשרים  כמו  אנחנו 

להחיל   כדי  לפעול  נמשיך  ואנחנו  מאפשרת,  שהמדינה 

 את זה על כלל משרתות ומשרתי המילואים.  

 טוב, אז אני יכול להתייחס?   משה חנוכה: 
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   -התייחסת כבר  אמיר כוכבי: 

 כן, גם אני רוצה להתייחס.   יגאל שמעון: 

   -ש העיר שזה רק רא ברור, או   משה חנוכה: 

הצ  יגאל שמעון:  זו  כל  קודם  והביאו  לא,  אותה  שהעתיקו  שלנו  עה 

 אותה כהצעת החלטה.  

ההצלחה   משה חנוכה:  מה,  יודע  אתה  יגאל,  משנה.  לא  זה  בסדר, 

בבולען.   זה  ראינו את  יתום.  והכישלון  לה,  רבים  אבות 

על   אבל  ידעו,  לא  הם  הכישלון  על  יתום.  הכישלון 

   -זה הצלחות ודברים  

 מה, אלון? לא שמעתי.   אמיר כוכבי: 

   -עכשיו, אני אומר משהו כזה  : משה חנוכה 

 שנייה, אני אגיד לך.   אלון גלבוע: 

שהבשורה   משה חנוכה:  חושב  אני  מאוד.  שמח  כל  קודם  באמת  אני 

שהחוק   הכלים  במסגרת  היום,  להביא  יכולים  שאנחנו 

למפקדים   מילואים,  למשרתי  ההסדרים  חוק  לנו,  נותן 

   -מילואים ב 

ההסדרים,   אמיר כוכבי:  לחוק  קשור  לא  משרד  זה  של  תקנה  זו  כן? 

 הפנים מלפני חודש וחצי.  

 תקנות ההסדרים למשק המדינה, תקרא.   משה חנוכה: 

 זה לא בחוק ההסדרים אבל.   אמיר כוכבי: 

 תקנת ההסדרים למשק המדינה.   משה חנוכה: 

וזה   אמיר כוכבי:   לא בו.  מה לעשות, חוק הסדרים הוא אחד 

   -אז אני אומר, במסגרת התקנה  משה חנוכה: 

שזה   אמיר כוכבי:  אומר  זה  רטרואקטיבית,  מאושר  שזה  גם  מה 

 לגמרי לא היה בחוק ההסדרים.  

נותן לי  משה חנוכה:     -אתה לא 

   -אני רק רוצה לדייק את דבריך  אמיר כוכבי: 

לדייק   משה חנוכה:  תתחיל  ואז  דבריכם,  את  תדייק  כל  קודם  אה, 

   -ים של אנשים אחרים דבר 
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בטוח   אמיר כוכבי:  כך  כל  רק  אתה  אז  מדובר,  מה  על  יודע  שאתה 

 רציתי לדייק.  

ואז   משה חנוכה:  העירייה,  של  התשובות  את  תדייק  כל  קודם 

 תדייק תשובות של אנשים אחרים.  

 בסדר, אתה תדייק את אלה, ואני אדייק את אלה.   אמיר כוכבי: 

י  משה חנוכה:  אחד  כל  אז  אוק אוקי,  חברו,  את  אומר  דייק  אני  י? 

אני מאוד מאוד  בקדנציה    שוב,  שמח שבפעם הראשונה 

ב  לסדר  הצעה  מקבלת  העירייה  הנהלת  ,  26.10-הזאת, 

ב  היום אנחנו  זמן?  לפני כמה  עבר איזה  30.11-דהיינו   ,

ההצעה,   את  והופכת  מאז.  אותה  חודש  מלאימה 

 והופכת אותה להצעה שלה.  

 מדהים.   אמיר כוכבי: 

ג  ה: חנוכ משה   אלון  גוטרמן,  שאביבה  יגידו  לא  חלילה  לבוע,  שמא 

הגישו   האופוזיציה  וחברי  ורפי  ומשה  שמעון  יגאל 

זה   את  מקבלים  אנחנו  בסדר.  זה  טובה.  הצעה 

   -בחיבוק, זו הצעה שלך. אתה הבאת את ההצעה 

 לא, זאת הצעה של המדינה, שמועצת העיר מאשרת.   אמיר כוכבי: 

   -לפי מיר, יש פה  אבל תראה, א  אלון גלבוע: 

   -רגע, רפי לא שם. למה  רן יקיר: 

 נכון, רפי לא הגיש, מה לעשות.   משה חנוכה: 

   -ו   3סעיף   אלון גלבוע: 

 איך, איך?   אמיר כוכבי: 

   -ו   3אני אומר, לפי סעיף   אלון גלבוע: 

פעמים, אז רק תראה שאתה   אמיר כוכבי:  כמה  זה  כבר שינו את  הם 

 מסתכל על הנכון.  

תוספת,   : אלון גלבוע  פה  יש  עכשיו  בוטל.  לא  התיקון  לא,  ז    3למה, 

 הנחה למפקדי מילואים.  

כל   משה חנוכה:  על  מברכים  אנחנו  אמיר,  שוב,  אומר  אני  אז  נכון. 

אלה   להיות  גם  שמחים  אנחנו  שקורה,  טוב  דבר 

מי   אומר,  ואני  שקורים.  טובים  דברים  שיוזמים 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 63 
 

את   יראה  מהאופוזיציה,  להשפיע  אפשר  שאי  שאומר 

את   מניעה  האופוזיציה  איך  וייראה  עכשיו  הישיבה 

אין  כך  ועל  לפעולה,  העירייה  ואת  העיר  אלא    ראש  לי 

את   יקבלו  במילואים  שהמפקדים  שמח  ואני  לברך, 

 ההטבה הזאת.  

 המפקדים הבכירים.   אמיר כוכבי: 

גזבר, מה, איך   יגאל שמעון:  כל,  לי שאלה ברשותכם. קודם  יש  טוב, 

   -אומרים 

זה   אמיר כוכבי:  הנקודה.  בדיוק  זו  שמעצבן.  מה  זה  עלויות,  אין 

   -שיפוי 

 ?  אז למה הבאת את זה  משה חנוכה: 

המועצה   אמיר כוכבי:  לישיבת  זה  את  הבאנו  אומרת?  זאת  מה 

 הראשונה שהייתה, אחרי שיצאה התקנה.  

נגד זה?   משה חנוכה:   אבל למה הבאת, אם אתה כל כך 

ואם  אמיר כוכבי:  פעם,  עוד  לך  אומר  להיות    אני  רוצה  אתה 

פה  אופוזיצי  נוסיף  שאנחנו  מציע  אני  אז  עניינית,  ה 

   -סעיף, או נפריד אותו 

   -אבל אמיר, שנייה רגע  אלון גלבוע: 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

   -לחייל מילואים   5%ה מדבר על    3סעיף   אלון גלבוע: 

 לא, זה קיים. זה קיים.   אמיר כוכבי: 

 זה אישרנו מזמן כבר.   רן יקיר: 

 זה קיים.   בי: כוכ   אמיר 

 זה קיים.   אביבה גוטרמן: 

אנחנו   אמיר כוכבי:  אם  להיו אבל  רוצים  כך  אני  כל  ענייניים,  ת 

הדבר   אחרי  מיד  אחד,  פה  החלטה  פה  שנקבל  מציע 

הכלכליות   המשמעויות  את  מבינה  העיר  שמועצת  הזה, 

כזאת   להנחה  הפנים  משרד  מאישור  להיות  שעשויות 

ראש   את  ומסמיכה  חשבונה,  על  גם  אולי  בארנונה, 

את   לקדם  כדי  הפנים  משרד  מול  מו"מ  לנהל  העירייה 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 64 
 

   -הדבר הזה 

   -לא, לא, אני לא מסמיך אותך לשום דבר מעבר  משה חנוכה: 

לראות   אמיר כוכבי:  ראיתי  רק  אבל  ככה,  גם  מוסמך  אני  בסדר, 

כמה אתה ענייני כשמדובר במילואימניקים, ואני מבין  

 שאתה לא.  

   -גם ככה את הסמכויות שלך אתה מנצל  משה חנוכה: 

יגאל.  אמיר כוכבי:   כן, 

   -אני שאל ולא קיבלתי  יגאל שמעון: 

   -כן. אין משמעות. השיפוי  מיר כוכבי: א 

 מה זה אין משמעות?   יגאל שמעון: 

לדבר   אמיר כוכבי:  מלא  הוא  השיפוי  נכון?  מלא,  הוא  השיפוי  אז 

לכל   הפנים  משרד  של  מלא  השיפוי  הזה,  בשלב  הזה. 

   -הרשויות, ללא זה 

   -זאת אומרת, שקל שיוצא  יגאל שמעון: 

 ן.  לפי מה שהם אומרים לא. כ  אמיר כוכבי: 

 אני שואל את הגזבר.   יגאל שמעון: 

לק  אמיר כוכבי:  אמור  מי האנשים. אתה  לנו  מגדירים  גם  הם  בל  כן, 

הם   למעשה,  זה  הזכאים.  מי  קיבלנו  שטרם  רשימה 

להבדיל   להנחות,  שדומה  בהליך  זה  את  מכניסים 

 לנזקקים. כאילו, הנחת מדינה קבועה.  

רשימ  יגאל שמעון:  נקבל  שאנחנו  הגיוני  לך  מפקדים  נראה  של  ה 

   -בכירים בצה"ל לפה, ונתחיל כן ולזה. זאת אומרת 

 מה זאת אומרת?   אמיר כוכבי: 

   -זאת אומרת, אתה  יגאל שמעון: 

   -יש את הרשימה  רן יקיר: 

ונראה מה.   אמיר כוכבי:   אני מקבל בווטסאפ ושולח לכולכם, 

   -לא, אני לא צוחק  יגאל שמעון: 

   -זה הליך  אמיר כוכבי: 
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 לא, אני לא צוחק.   יגאל שמעון: 

לאומי   אמיר כוכבי:  מביטוח  שמגיע  כמו  רשימות  של  הליך  זה 

שבאמת   לא  זה  לדעתי,  מערכת.  מוטמע  זה  לשומה. 

 רואים את השמות, זה פשוט נכנס להם לזה.  

ברחוב   יגאל שמעון:  הזה,  המפקד  להקליד.  צריך  מישהו  אבל  לא, 

נו באמת  וזה,     -זה 

יותר  אמיר כוכבי:   מתוחכמים היום.    לא, דברים קצת 

לא   יגאל שמעון:  אני  רגישים.  עניינים  פה  שואל  אני  שנייה,  לא, 

 שואל שאלה סתם.  

 הגשת הצעת לסדר, יגאל. מה, לא חשבת על זה אז?   רן יקיר: 

לקחתם   יגאל שמעון:  לא  אתם  אבל  לסדר,  הצעה  הגשתי  זה  בשביל 

   -את ההצעה 

 -הדאגה שלך אבל לא כתבת את זה בהצעה לסדר, את   אמיר כוכבי: 

לי   יגאל שמעון:  יש  זה  בשביל  לי    10אז  לתת  רוצה  לא  אתה  דקות. 

 הדקות.    10את  

בסוף   אמיר כוכבי:  שוב  זה  על  לדבר  אפשר  לך.  שניתן  בוודאי 

 הישיבה.  

   -אז אין בעיה  יגאל שמעון: 

 אבל אתה נשאר פה, אתה לא פוזל לארגנטינה.   אמיר כוכבי: 

אז  יגאל שמעון:  בעיה.  שום  אין  שלנו    אז  ההחלטה  על  נצביע  בואו 

 בסוף הישיבה.  

 אבל אתה לא פוזל לארגנטינה.   אמיר כוכבי: 

   -יש לי את זה פה  יגאל שמעון: 

 אמרתי, אבל אתה לא.   אמיר כוכבי: 

באמת,   יגאל שמעון:  אבל  מסי.  את  נראה  אנחנו  ופה  הנה,  פה.  הנה, 

אומרת   זאת  אנחנו,  וחשובה.  עניינית  שואל  אני 

ר  לקבל  נכון?  אמורים  מפקדים,  איקס  של  שימה 

את   לתת  צריך  מישהו  להקליד,  צריך  מישהו  ושאותם, 

פה   יש  אומרת,  זאת  לבדוק.  צריך  מישהו  ההנחה, 

מקבלים   שמרשימות  הפרוצדורה  לי  מסתדר  לא  משהו 
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יגיע באיזשהו מצב  וזה  נדע     -אצלנו, ואנחנו 

הן   אמיר כוכבי:  למחשב,  נכנסות  רשימות  הפרוצדורה.  אומרת  זאת 

לרשימות  ל  ומותאמות  נכנסות  הן  שליח.  עם  מגיעות  א 

   -המשלמים כפי שנעשה בביטוח לאומי 

שנכנס   מאיר חלוואני:  שלם  קובץ  מגיע  וכתובת,  זהות  מספר  עפ"י 

 פנימה למערכת.  

 תודה.   אמיר כוכבי: 

ושל   יגאל שמעון:  משה  ושל  שלי  ההחלטה  על  נצביע  בואו  אז  טוב, 

בואו   יחד?  רוצים  אתם  הזה.  זה  חברי  את  נעשה 

 משותף?  

 לא, לא, זה שני נושאים שונים.   אמיר כוכבי: 

   -מה ההבדל? בוא נמצא את ההבדל  משה חנוכה: 

כשהיא   אמיר כוכבי:  אגיד  אני  שלכם.  ההצעה  על  להגיד  מה  לנו  יש 

 תעשה לסדר.  

 מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל?   משה חנוכה: 

   -חברים, יאללה  אמיר כוכבי: 

 הבדל, אמיר?  מה ה  משה חנוכה: 

חושב   אמיר כוכבי:  במהות  באמת  ואני  שמאחר  אתכם  מעדכן  אני 

שאני   ובגלל  משמעותי,  מאוד  אפליה  פוטנציאל  שזה 

מה   נעשה את  אנחנו  בעיר,  יודע מה הם אחוזי השירות 

שאנחנו יכולים כדי לגרום לממשלה לשנות את התקנה  

משרתות   לכלל  זהים  תנאים  מתן  שיאפשר  באופן 

 אים שיעמדו בהגדרה של הימים. כן.  ומשרתי המילו 

נכון?   יגאל שמעון:   אמיר, כתוב מפקד בכיר, 

 הם עוד לא שלחו.   אמיר כוכבי: 

 אז אולי בוא נקבל החלטה.   יגאל שמעון: 

 שמה?   אמיר כוכבי: 

 אנחנו פה.   יגאל שמעון: 

 לא, זו ההגדרה שלהם, זה לא עלינו.   אמיר כוכבי: 
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   -נו רק מאשרים אז זאת אומרת, אנח  יגאל שמעון: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 והם שולחים לך את הקובץ.   יגאל שמעון: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

   -אז הם קובעים מי ה  יגאל שמעון: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 מי המפקד הבכיר.   יגאל שמעון: 

נכון.   אמיר כוכבי:   הבנת 

 והם גם משלמים.   מאיר חלוואני: 

   -אז אין בעיה, משה  יגאל שמעון: 

 אמיר, לא היית מפקד גם?   וסי שאבי: י 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 היית מפקד?   יוסי שאבי: 

 לא בכיר.   אמיר כוכבי: 

   -בוא אנחנו נעשה בהצעה שלנו, כל מפקד בכיר  יגאל שמעון: 

 הייתי מפקד בשריון, לא בכיר.  אמיר כוכבי: 

גולני:   -חברים, הצבעה  הוד 

מקבלים   משה חנוכה:  שאתם  מאוד  שמח  אני  ההצעה  טוב,  את 

   -שלנו 

   -האמת היא כל הכבוד שסוף סוף  יגאל שמעון: 

בהחלט.   אמיר כוכבי:  של    4בהחלט,  משהו  להעתיק  הצלחתם  שנים, 

 המדינה.  

   -מי שאומר שאי אפשר להשפיע מהאופוזיציה  משה חנוכה: 

 חברים, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

יגאל,   משה חנוכה:  שלנו.  ההצעה  בעד  הזאת.  הישיבה  את  שייראה 

   -ברכות. אביבה, פעם ראשונה בקדנציה הזאת 

   -הנושא הבא  אמיר כוכבי: 
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גולני:   -סעיף ה'  הוד 

 הצעה של האופוזיציה עברה. ברכות.   משה חנוכה: 

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

 הנחה בארנונה למפקד/ת פעיל/ה במילואים  

 הצבעה: 

מוטי ליטר, רן יקיר, מאיר  כנרת אלישע כהן, וד ברזילי, יעל עבאמיר כוכבי,  -  (41בעד פה אחד ) 

נדב דואני, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי,  יוסי שאבי,    עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון,חלוואני,  

 אלון גלבוע ומשה חנוכה. 

 שאבי לא נכח בהצבעה. *חיים

 :22/49החלטה מס'     

.ז )א(  3לתקנה לואים פעיל בהתאם מאשרת מתן הנחת ארנונה למפקד מי ייהמועצת העיר

 .1993-לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג

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

גולני:  העירייה   הוד  ראש  סמכויות  אצילת   . ה' סעיף  חברים, 

   -כראש רשויות 

 אפשר להגיד כמה מילים?   משה חנוכה: 

   די, די, די.  אמיר כוכבי: 

 היו כמה הצעות, אל תגיד, לא יפה.   יבה גוטרמן: אב 

 די, בלי לברך עכשיו.   אמיר כוכבי: 

רישוי   ה.  טעון  לעסק  הרישוי  רשות  כראש  העירייה  ראש  סמכויות  אצילת 

 למנהל מחלקת רישוי עסקים, מר אילן גריידי. 

 

גולני:  רשות   הוד  כראש  העירייה  ראש  סמכויות  אצילת   , ה' סעיף 

טע  לעסק  ר הרישוי  רישוי  ון  מחלקת  למנהל  ישוי 

לסעיף   בהתאם  גריידי.  אילן  מר  לחוק    17עסקים, 

וסגניו   הרשות  ראש  בחירת  המקומיות,  הרשויות 

התשל"ה   א  1975וכהונתם  לסעיף  ובהתאם  לחוק    1, 

. בהתאם לקבוע בסעיפים  1968רישוי עסקים התשכ"ח  

סמכויותיו   את  לאצול  מבקש  העירייה  ראש  לעיל, 

הרישו  רשות  לע כראש  מחלקת  י  למנהל  רישוי  טעון  סק 

הינה:   ההחלטה  הצעת  גריידי.  אילן  מר  עסקים,  רישוי 

סעיף   להוראת  המקומיות    17בהתאם  הרשויות  לחוק 
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, התשל"ה   וכהונתם( וסגניו  ,  1975)בחירת ראש הרשות 

לסעיף   התשכ"ח    1א    5ובהתאם  עסקים,  רישוי  לחוק 

סמכויותיו  1968 את  לאצול  העירייה  מועצת  מאשרת   ,

ר  טעון  של  לעסק  הרישוי  רשות  כראש  העירייה  אש 

 רישוי, למנהל מחלקת רישוי עסקים, מר אילן גריידי.  

 איפה האדון?   משה חנוכה: 

 לא, הגזמת. מי היה עד היום?   יגאל שמעון: 

 מי חתם לפני כן?   אלון גלבוע: 

   -דבר ראשון, אני רוצה להגיד  עדי פ. אנקורי: 

 מי עד היום חתם?   אלון גלבוע: 

 מי חתם קודם?   ה גוטרמן: אביב 

 מנהל האגף.   אמיר כוכבי: 

 ומה אילן?   אלון גלבוע: 

 אילן מנהל מחלקת רישוי.   אמיר כוכבי: 

זכינו   עדי פ. אנקורי:  שכולנו  עסקים,  רישוי  מחלקת  מנהל  הוא  אילן 

כי לראשונה   שיש לנו כזה מנהל מחלקת רישוי עסקים, 

וה  לעסקים,  מענה  כאן  שיש  באמת  שנים  ע מזה  ונה  וא 

   -7,  24/7בנייד הפרטי שלו,    24/7

 .  24/7 אמיר כוכבי: 

עונה   עדי פ. אנקורי:  הוא  בבוקר  שבת  ביום  וגם  בלילה  שישי  ביום  גם 

   -לבעלי עסקים עם כל מיני תקלות ובעיות 

 שבת בבוקר, רחמנא לצלן.   משה חנוכה: 

 כן. אין מה לעשות, לא כולם דתיים.   עדי פ. אנקורי: 

 הוא באמת עונה.    לא,  אביבה גוטרמן: 

,   עדי פ. אנקורי:  שלנו בפיס  הזכיות  אחת  הוא  אילן  אומרת,  אני  ולכן, 

רישוי   לדעתי,  מזה.  יותר  הרבה  לדעתי  לו  ומגיע 

צריך   עסקים,  וקידום  רישוי  אגף.  להיות  צריך  עסקים 

יתקדם   שזה  מקווה  אני  ובע"ה,  בעירייה.  אגף  להיות 

בא  הטובה,  העבודה  כל  על  לו  ותודה  ע לשם,  בור  מת 

והוא   ראוי,  שירות  קיבלו  לא  ששנים  פה,  העסקים 
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 יוצר את השירות מחדש.  

   -חברים  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

 שנייה, הבאתם אחד ראוי והוא מקשיב לתושב.   יוסי שאבי: 

 חברים, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

 פה אחד?   אמיר כוכבי: 

ע  עדי פ. אנקורי:  היו  יהודה,  ה אחרי  יהודה  וד  אחלה  בנהר.  מים  רבה 

 בעולם.  

 חברים, פה אחד?   אמיר כוכבי: 

 פה אחד, פה אחד.   נדב דואני: 

 פה אחד.   עדי פ. אנקורי: 

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

כראש רשות הרישוי לעסק טעון רישוי למנהל מחלקת  סמכויות ראש העירייהאצילת 

 ריידימר אילן ג  -רישוי עסקים

 הצבעה: 

מוטי ליטר, רן יקיר, מאיר  כנרת אלישע כהן, יעל עבוד ברזילי, אמיר כוכבי,  -  (41בעד פה אחד ) 

בה גוטרמן, רפי בן מרדכי,  יוסי שאבי, נדב דואני, אבי  עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון,חלוואני,  

 אלון גלבוע ומשה חנוכה. 

 .*חיים שאבי לא נכח בהצבעה

 : 22/59החלטה מס' 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,   17בהתאם להוראת סעיף 

, מאשרת  1968 –( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1)א() 5, ובהתאם לסעיף 1975 -התשל"ה 

העירייה לאצול את סמכויותיו של ראש העירייה כראש רשות הרישוי לעסק טעון מועצת 

 .059221432סקים, מר אילן גריידי ת.ז. רישוי, למנהל מחלקת רישוי ע

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

 תודה, הלאה.   אמיר כוכבי: 

 אישור פתיחת חשבונות בנק חט"ב השחר.   ו.   

 

גולני:  השחר.   הוד  חט"ב  בנק  חשבונות  פתיחת  אישור   , ו' סעיף 

להיום,  נכון  הסבר.  בי"ס    דברי  של  הבנק  חשבונות 
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ה  מוסד  וחשבון  אינם  444224ורים חט"ב השחר, סמל   ,

החינוך   משרד  בדרישות  עומדים  ואינם  פרטיים 

מייצר   זה  מצב  עירונית.  בחסות  בי"ס  בחשבון 

החינוך   משרד  תקציבי  בהעברת  מתמשכת  מורכבות 

החשבון,   בהגדרת  שינוי  לבצע  ניתן  ולא  מאחר  לבי"ס. 

ה  צורך בסגירת שני  ופתיחת שני  יש  חשבונות הקיימים 

וחשבון  חשב  הורים  חשבון  במקומם.  חדשים  ונות 

   -4בי"ס. מכתב הבקשה מצורף לכם כמספר  

 יש לי שלה דיונית.   משה חנוכה: 

גולני:  שני   הוד  פתיחת  מאשרת  העירייה  מועצת  ההחלטה:  הצעת 

 חשבונות הבנק לחט"ב השחר.  

 את הפרס?    יש לי שאלה. זה בי"ס הזה שקיבל  יגאל שמעון: 

הוא  אמיר כוכבי:  אתה    לא.  אם  אבל  לפרסים,  מבחינתנו  זכאי  גם 

מגיע   הראשונים,  חט"ב  זה  האחרון,  הפרס  על  מדבר 

על   פרס  ברכות,  גדול,  טוב  מזל  קרפל  אביגיל  למנהלת, 

 מצוינות, יזמות.  

 נראה לי מקסימה.   אביבה גוטרמן: 

 בהחלט אירוע מרגש.   אמיר כוכבי: 

השחר לא    ה להבין למה הסעיף הזה של חטיבת אני רוצ  משה חנוכה: 

 בא עם כל חשבונות הבנק, למה הפרדתם?  

   -תמיד זה בנפרד  נדב דואני: 

 למה עשיתם הפרד ומשול?   משה חנוכה: 

זיני:  שגם   בנימין  השחר,  בחטיבת  היה  מה  אסביר  אני  כל,  קודם 

ישן   מאוד  מאוד  חשבון  זה  הופתעתי.  אני  מודה,  אני 

לפני   שנפתח  מי  כנראה,  מה,  שמשום  שנים,  עשרות 

השרון  שהיה   הוד  עיריית  לא  זה  הבנק  בספרי  רשום 

בית   מנהל  זה  כנראה  החשבון.  את  שפתח  מי  אלא 

גפן   מתכנית  כתוצאה  משהו.  איזה  עוד  עם  הספר 

את   ישיר  באופן  מקבלים  הספר  בבתי  שעכשיו  עכשיו, 

העירייה,   דרך  עובר  לא  וזה  החינוך,  ממשרד  הכסף 

ר  מהתקציבים,  ולמשרד  חלק  לנו  כנראה  קפץ  זה  ק 
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למה  החינ  החשבון  את  להעביר  אפשר  שאי  וראינו  וך, 

נדרש   ופה  השרון.  הוד  עיריית  ע"ש  חשבון  לא  שהוא 

האלה.   החשבונות  שני  את  לסגור  אחת  פעם  התיקון. 

לפתוח   בהדרגה,  להעביר  אלא  לסגור,  לא  נכון,  יותר 

בחשבון   הפעילות  את  בהדרגה  ולהעביר  חדשים 

הוא   לאפ לחשבון  ובכך  השרון,  הוד  עיריית  שר  תחת 

לחטיבת השחר לקבל את הכספים ממשרד החינוך בכל  

 מה שקשור לגפן.  

גולני:   עוד שאלות?   הוד 

 כן, אני מבקש לשאול שאלה.   מאיר חלוואני: 

גולני:   כן.   הוד 

 האם תכנית גפן זה רק בחטיבות?   מאיר חלוואני: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 לא.   אביבה גוטרמן: 

   -גפן זה בכל  כוכבי:   אמיר 

   -גפן זה בכלל היסודי, חטיבות  קורי: עדי פ. אנ 

זיני:  כבר   בנימין  היה  זה  קופץ,  כבר  היה  זה  קופץ.  כבר  היה  זה  אז 

 קופץ, כן.  

אחד   אביבה גוטרמן:  אף  לאכול,  איך  יודעת  לא  העירייה  יודע,  אתה 

 לאכול את התכנית הזאת.  

מז  מאיר חלוואני:  נלמד  שאולי  חשבתי  מוסד  לא,  עוד  איזה  יש  ואם  ה 

   -שלא 

זיני: ב   זה היה קופץ.   נימין 

 זה אחד הדברים הפחות טובים שהחליטו.   עדי פ. אנקורי: 

 מה זה תכנית גפן?   משה חנוכה: 

 לא בטוח שהיא לא תבטל.   כנרת א. כהן: 

 אני לא מכיר.   משה חנוכה: 

שהשורה   אמיר כוכבי:  ניהולית,  לגמישות  תכנית  היא  גפן  תכנית 

אחר התח  זה  לכם,  אקצר  אני  שלה,  מאוד  תונה  הרבה  י 
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משפיע.   זה  ואיך  אומר  זה  מה  להבין  וניסיון  עבודה 

מכניס   החינוך  שמשרד  זה  דבר  של  בסופו  שקורה  מה 

הכסף   עם  מתערבב  זה  שם  הספר,  בתי  לחשבונות  כסף 

 של הרשות, ומה שלא מנוצל חוזר למשרד החינוך.  

   -אני מציע שנסמיך אותה  משה חנוכה: 

תכנית   י פ. אנקורי: עד  בעיקרון  חיצוניות  זו  תכניות  לרכישת 

ושעות   דברים,  מיני  כל  ועוד  פסיכולוגיים,  ושירותים 

 פרטניות בתוך בי"ס.  

שכאילו   אמיר כוכבי:  הגמישות  ספקים.  ומגדיר  שימושים  מגדיר 

של   בגמישות  פוגעת  ולמנהלים  למנהלות  נוצרה 

בר  כמובן  ביטוי  לידי  בא  הזה  הדבר  שויות  הרשויות. 

הס  בתי  את  בפלוס  במינימום  שמתקצבות  ולא  פר 

לפעולות   נצבע  לא  הוא  אם  הזה,  הכסף  ואז  הנדרש, 

זה   בחזרה.  נמשך  הוא  אז  החינוך,  משרד  ע"י  שאושרו 

 בהחלט משהו שמעורר הרבה מאוד רעש.  

יש פה איזה מנהל שרושם לי שזו בסה"כ שיטה לניהול   משה חנוכה: 

   -הכסף שמגיע ממשרד החינוך 

 ה לניהול הכסף.  זה מה שאמרתי. זו שיט  יר כוכבי: אמ 

   -אתה סיבכת אותי  משה חנוכה: 

 שאלת, עניתי.   אמיר כוכבי: 

   -בקיצור, זה אחד התרגילים שלהם לקבל כסף חזרה  אביבה גוטרמן: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

   -ומה שצריך לעשות, הוא להתחכם  אביבה גוטרמן: 

 וכסף לא שלהם.   אמיר כוכבי: 

ג  ל  וטרמן: אביבה     -דאוג כן. מה שצריך לעשות זה 

   -צריך לעשות העברה  עדי פ. אנקורי: 

   -ממש לדאוג לזה, תקשיבו טוב  אביבה גוטרמן: 

 של הסכום מאצלנו, ואחרי זה לבדוק מה קורה.   עדי פ. אנקורי: 

ולהגיד   אביבה גוטרמן:  בהגדרה  ממש  וזה  לעשות,  שצריך  מה  אמיר, 

בחינוך.  שלנו  הזאת  המערכת  יישאר    לכל  שלא  לדאוג 
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בסוף,   כסף  בעלי  שם  שעושים  כמו  נקודה.  שנה,  סוף 

זה. לעשות תכניות, לא לתת   עסקים. משפצים, עושים, 

 כסף חזרה למשרד החינוך, נקודה.  

גולני:   חברים, הצבעה. מי בעד?   הוד 

 פה אחד.   אמיר כוכבי: 

גולני:   פה אחד, תודה רבה.   הוד 

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

 ב השחר "ונות בנק חטאישור פתיחת חשב

 הצבעה: 

מוטי ליטר, רן יקיר, מאיר  כנרת אלישע כהן, יעל עבוד ברזילי, אמיר כוכבי,  -  (41בעד פה אחד ) 

יוסי שאבי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי,    עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון,חלוואני,  

 אלון גלבוע ומשה חנוכה. 

 .*חיים שאבי לא נכח בהצבעה

 : /2296חלטה מס' ה

 מאשרת את פתיחת שני חשבונות הבנק לחט"ב השחר.  ייהמועצת העיר

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

 הצעות לסדר:  ז. 

 . 15.7.22חבר המועצה משה חנוכה מיום  הצעה לסדר של   . 1

 הנושא: תכנית לטיפול בפקקים.  

 

גולני:  היו  הוד  לסדר  ז'  לסעיף  עוברים  לסדר.  אנחנו  הצעות  ם, 

מיום   חנוכה,  משה  המועצה,  חבר  של  לסדר  הצעה 

דברי  15.7.2022 פקקים.  לטיפול  תכנית  הנושא:   .

תכנית   שיגבש  מיוחד  צוות  תקים  העירייה  הסבר: 

השרון.    להתמודדות  בהוד  הקשה  התחבורה  מצב  עם 

העירייה   תקציב  במסגרת  יתוקצבו  הצוות  המלצות 

ה 2023לשנת   מועצת  ההחלטה:  הצעת  מאשרת  .  עירייה 

 הקמת תכנית טיפול לפקקים. משה.  

 המתי ההצעה שלי, הוד?   משה חנוכה: 

ודנים  15.7 משה חנוכה:  בנובמבר  שאנחנו  שהחיינו,  לברך  אפשר   .

 בהצעה הזאת.  

 לברך את כל הברכות.   ר חלוואני: מאי 
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 אבל היא עדיין בסדר.   רפאל בן מרדכי: 

ח  משה חנוכה:  עדיין  והיא  בסדר,  עדיין  ורלוונטית  היא  בועטת  יה, 

 מתמיד.  

נגיד שחלק מהישיבות לא היית  אמיר כוכבי:     -רק 

 הייתי בישיבה חולה.   משה חנוכה: 

קודם.   אמיר כוכבי:  שהיו  לסדר  אחרות  הצעות  לך  לא  היו  בוא, 

 צריך להגזים.  

כי   משה חנוכה:  זה,  את  להגיד  רציתי  בסה"כ  אני  יודע,  אתה  בסדר. 

   -לפני דקות אחדות תקציב העירייה נשלח אלינו  

 אה, הבנתי, אוקי.   אמיר כוכבי: 

זה   משה חנוכה:  לדעתי  עירייה,  תקציבי  בתקצוב  הרלוונטיות  ולכן 

הישיב  אחרי  מיד  שהוא  בטוח  ואני  הגזבר,  על  ה  יקשה 

את   מביא  הוא  מאיפה  לראות  וינסה  יצלול,  ייגש, 

אתמול   אני  עניין.  של  לגופו  נדבר  רגע  בוא  אבל  הכסף. 

מירושלי  זו  חוזר  בכיף,  ונוסע  עבודה,  יום  מעוד  ם, 

נוסע,   נוסע,  ואני  כזה,  ערביים  בין  ערב,  שעת  הייתה 

יוצא מירושלים בכיף  נוסע,     -הכבישים פתוחים, 

   באת מוקדם.  רפאל בן מרדכי: 

   -6נוסע בכביש   משה חנוכה: 

 זה היה בשעון קיץ.   נדב דואני: 

נוסע בכיף. עד שאני מגיע להוד הש  משה חנוכה:   רון.  נוסע, 

להוד   אמיר כוכבי:  והגעת  מקום,  בשום  פקקים  אין  אומר,  אתה 

 השרון.  

 לפני הכניסה לנווה נאמן.   קהל: 

   -לפני הכניסה לנווה נאמן  משה חנוכה: 

 י מצלם ומעלה אינסטגרם, כמה העיר יפה.  אנ  מאיר חלוואני: 

פתאום   משה חנוכה:  באדום,    WAZE-ה בדיוק.  להיצבע  מתחיל 

יו  לא  הוא  אותך.  להשתגע.  לקחת  מאיפה  דקות,    43דע 

יותר     -את תזמנת? אז אני תזמנתי קצת 
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 תודה, בני כבודי.   אמיר כוכבי: 

יפ.   יוסי שאבי:  ג'  לא, היה צריך לקנות 

ה  רפאל בן מרדכי:  מסביר  אם  הייתי  אחותי,  כמו  טלפון  אליי  מרים  יית 

 לך איך להגיע.  

שנייה.  אמיר כוכבי:  שנייה,  רציני.  הוא  והנושא  מאחר    מאחר 

מציע   אני  מהותי,  ומאוד  בעיניי,  רציני  הוא  והנושא 

אירועים   שהם  יודעים  שאנחנו  אירועים  בין  להפריד 

בעיה   לבין  שמתבצעות,  כרגע  עבודות  בגלל  נקודתיים 

   -עיה אמיתית שמחייבת התייחסות שהיא ב 

   -לא, לא, אבל אני אסיים ברשותך, אמיר. אני אומר  משה חנוכה: 

 מר, אתה לא רוצה להיות רציני.  אתה או  אמיר כוכבי: 

לא, אני רציני, אני לא סותר את מה שאתה אומר, אני   משה חנוכה: 

היום   אומר,  אני  אבל  אומר,  שאתה  מה  את  מקבל 

אפי  גדולה  הזאת  האלה  הבעיה  העבודות  בגלל  יותר  לו 

שעכשיו   עבודות  לא  זה  שנים?  כמה  כבר  שמתמשכות 

 הן שבוע, שבועיים.  

   -לא, לא  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

לפחות   עדי פ. אנקורי:  לפחות,  אז  עבודות  כאלה  שמבצעים  מתי 

כמו   הודעה,  לשלוח  לפחות  לתושבים,  להתריע 

עבוד  הודעה שמתבצעות  לשלוח  בעבר,  של  ששלחתם  ות 

   -מע"צ 

להניח   אמיר כוכבי:  יכולה  את  אז  בעבר,  ששלחנו  יודעת  את  אם  אז 

שלא  המבצעת,  החברה  של  תקלה  פה  שלחה    שהייתה 

   -הפעם 

   -אבל חבר'ה, בואו תני לי רגע  משה חנוכה: 

 אבל זה הודעות שיוצאות מהעירייה, אמיר.   עדי פ. אנקורי: 

ניתן רגע למשה.   אמיר כוכבי:   בואי 

 יעל, בואי, את מנהלת את הישיבה?   משה חנוכה: 

נכון?   עדי פ. אנקורי:   אה, כי אני, הדברים שלי לא מספיק חשובים, 
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 דקות שלמות.    10לא, להפך, אחריו   אמיר כוכבי: 

אבל אני אומר, בגדול, אני חושב שהבעיה של הפקקים   משה חנוכה: 

תיפתר   גם  שהיא  רוצים  אנחנו  ואם  היום,  התחילה  לא 

לה  אבל  מחר  איתה  לא  ולהתמודד  לטפל  תחיל 

עם   מסודרת  תכנית  לגבש  צריכים  אנחנו  כעירייה, 

אנח  איך  באמת  להבין  כדי  מסודרת,  נו  אסטרטגיה 

שלנו   העיר  של  והתושבים  התושבות  את  מוציאים 

אגב   מעריך  גם  אני  בו.  תקועים  שהם  החמור  מהפקק 

את   רואים  אנחנו  כי  ותחמיר,  תלך  הזאת  שהבעיה 

ו  החינוך  בציר  מקום,  הבנייה  בכל  הבנייה  את 

לעשות,   מה  האלה,  בבתים  לגור  שיעברו  והאנשים 

עד  הקרובות,  בשנים  לפחות  פרטים  ברכבים    יתניידו 

   -שתהיה תחבורה רצינית יעילה במדינת ישראל 

 שנה לפחות.    30אתה מתכוון,   עדי פ. אנקורי: 

לא   משה חנוכה:  שוב,  כעירייה,  שאנחנו  חושב  ואני  להיות.  יכול 

לפ  לכל  יכולים  תשובות  לתת  יכולים  לא  הכל,  תור 

לפחות   יכולים לתת פתרונות  כן בהחלט  השאלות, אבל 

אנחנ  איך  לראות  זה.  לסימפטומים,  את  עושים  ו 

בוקר   כל  בעבר  ז'בוטינסקי,  מרחוב  ביציאה  כדוגמה, 

חנייה   לאפשר  לא  החליטו  מתמשך,  בפקק  תקוע  היית 

 , מקל.  10:00בצד הדרך, בצמוד לקניון מרגלית עד  

רמזור   רן יקיר:  ואמרת,  וצעקת  כעסת  שאתה  רמזור  ולעשות 

 מעולה.  

 )מדברים ביחד(  

   -האלה אני אומר, הדברים    אז  משה חנוכה: 

היום   רפאל בן מרדכי:  יוצא  אתה  אחד,  נתיב  במקום  שם.  נתיב  הוסיפו 

   -עם שניים 

 כשהמשאיות שם לא מפריעות לך, משה.   אלון גלבוע: 

עו  משה חנוכה:  לעשות  שאנחנו  ואפשר  חושב  ואני  כאלה.  פעולות  ד 

זה   הישיבה,  בתחילת  דירקטוריון  אמרת  כמועצה, 

להעלו  לבוא,  שלנו.  התפקידים  שהן  בדיוק  סוגיות  ת 

ולתושבים,   לתושבות  כואבות  באמת  שהן  סוגיות 
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   -ולפתור אותן ביחד 

 מתי התכנסה ועדת תחבורה לאחרונה?   אביבה גוטרמן: 

 הוועדה?    את שואלת אותי כיו"ר  משה חנוכה: 

 אני שואלת.   אביבה גוטרמן: 

 פעם בחודש, חודש וחצי.   יעל עבוד ברזילי: 

 אחרונה?  מתי הייתה הפעם ה  אביבה גוטרמן: 

 מה פתאום.   יגאל שמעון: 

 .  13.11-ב  יעל עבוד ברזילי: 

 לא, לא, לא. בטיחות בדרכים או תחבורה? יש הבדל.   יגאל שמעון: 

 יא הייתה?  ועדת תחבורה, מתי ה  אביבה גוטרמן: 

   -לא, ועדת תחבורה, לא, אולי ועדת תנועה  יגאל שמעון: 

 לא, יש הבדל.   אביבה גוטרמן: 

ויש ועדת בטיחות בדרכים  יעל עבוד ברזילי:     -יש ועדת תנועה 

   -את מדברת על תנועה, זה משהו אחר. אנחנו  יגאל שמעון: 

בטי  יעל עבוד ברזילי:  ועדת  יש  בחיאת.  ההבדל,  את  לי  תסבירו  חות  אל 

ויש ועדת תנועה     -בדרכים 

 -לא ועדת תנועה. יש הבדל  אביבה גוטרמן: 

 ים.  לא, אבל מדובר על בטיחות בדרכ  יגאל שמעון: 

   -הייתה גלית, גלית, גלית הוד הייתה תמיד כל פעם  אביבה גוטרמן: 

או   משה חנוכה:  היום  מסדר  הנושא  את  מסירים  אתם  אמיר, 

   -שאתם 

   -מתכנסת אחת לחודש, חודש וחצי   ועדת תנועה  יעל עבוד ברזילי: 

   -זה לא תנועה, נשמה לי  אביבה גוטרמן: 

   -רה אין דבר כזה ועדת תחבו  יעל עבוד ברזילי: 

.   אביבה גוטרמן:   אז זה לא בסדר שאין

   -בואי, אביבה, אני אסיים את הזה  משה חנוכה: 

 אבל היא הייתה מתכנסת קבוע.   אביבה גוטרמן: 
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שו  משה חנוכה:  אומר  אני  להקים  אז  נוכל  שאנחנו  מקווה  אני  ב, 

כאחד   הזה  הצוות  את  יוביל  מוטי  אולי  משותף.  צוות 

   -שבים שיודע לשמוע את המצוקות של התו 

 נפל עליך על הפעם הראשונה.   נדב דואני: 

 אתה כבר ממנה אנשים.   מאיר חלוואני: 

   -סוגיה פשוטה לפתרון, זה משהו לא מורכב  משה חנוכה: 

מורכב,  נדב דואני:  הזאת,    לא  הבעיה  עם  מתמודד  לא  אחד  אף 

 אה?  

 כן.   משה חנוכה: 

   -מדינת ישראל הכל, רק פה  נדב דואני: 

פרבולות  אני   אמיר כוכבי:  להביא  מתכננים  אביב  שבתל  ראיתי 

   -שיעבירו אנשים בחלל הזה. אנחנו נשלח 

   -או עכבר אפשר לשים  משה חנוכה: 

ל  אמיר כוכבי:  המועצה  וחברי  מחברות  מישהו  השתלם  נשלח 

   -בפרבולות תל אביביות 

שנעשה   רפאל בן מרדכי:  לפני  אופניים  דרכי  לעשות  אפשר  חבר'ה, 

 פרבולות.  

 אתה צודק.   אמיר כוכבי: 

   -לא כולנו  נדב דואני: 

נתקצב   משה חנוכה:  צוות,  שנקים  מציע  ואני  מציע,  שאני  מה  זה 

ביחד   שרוולים  ונפשיל  בעניין,  לעבוד  נתחיל  זה,  את 

 המצוקה הזאת.  כדי לפתור את  

 אחלה. עוד מישהו בעניין?   אמיר כוכבי: 

   -בטח, יש לי  יגאל שמעון: 

 מה.  טוב, די, יגאל, קדי  אמיר כוכבי: 

 דקות.    5זה   יגאל שמעון: 

אותך.   אמיר כוכבי:  הגבלתי  לא  בחיים  יגאל,  רוצה.  שאתה  כמה 

   -למה אתה זה 

   -למען הסדר הטוב  יגאל שמעון: 
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 וזו הטעות.   נדב דואני: 

 מה?   מיר כוכבי: א 

 וזו הטעות.   נדב דואני: 

 יכול להיות.   אמיר כוכבי: 

 זו הטעות.   נדב דואני: 

   -ד אבל להגי  אמיר כוכבי: 

 פה הטעות.   נדב דואני: 

יודע שאני לא מגביל אותו.   אמיר כוכבי:   אתה 

ו   יגאל שמעון:  שאנחנ מאחר  כרגע.  התאגיד  על  מדברים  לא  פה  לא, 

זה  את  הסרת  ולא  בנושא  כל    דנים  אז  היום,  מסדר 

   -דקות בנושא   5אחד רשאי לדבר  

 יגאל, אתה רשאי לדבר כמה זמן שאתה רוצה.  אמיר כוכבי: 

והפקקים   ון: יגאל שמע  בעיר  היום  התחבורה  של  המצוקה  תראה, 

השנים    4,  3.5היא מצוקה מה לעשות, היא כבר קיימת  

   -האחרונות 

רצ  אמיר כוכבי:  כשאתה  זוכר  אני  עוד  יגאל,  הבטחה  בדיוק.  עם  ת 

שלך,    5-ל  הבטחה  לאותה  קרה  מה  לעיר,  יציאות 

 יגאל?  

 אתה נבחרת, מה לעשות.   משה חנוכה: 

 , זה היה לפני. זה היה כשאתה נבחרת.  לא  אמיר כוכבי: 

 לפני, לפני.   נדב דואני: 

 בסדר, לא קרה כלום גם עכשיו.   עדי פ. אנקורי: 

על   יגאל שמעון:  לדבר  רוצה  אתה  א   5טוב,  לדבר  היציאות?  יכול  ני 

אחת   יציאה  קרה?  מה  הרי  אמיר.  בעיה,  לי  אין  איתך, 

לבית   הלכתם  שנייה,  יציאה  אותה.  ביטלתם  שאישרנו, 

חי,   תל  של  יציאה  קיימת.  שלישית,  ויציאה  משפט. 

אחרי   עניינים,    30פתחנו  משפט,  בית  שכחתם?  שנה. 

את   פותחים  ואמרנו,  שבאנו  עד  סגורה  הייתה  חי  תל 

ופתחנו.   מחר,  כל  זה  ותגיד,  הוגן  תהיה  לפחות  אז 

   -הכבוד שעשינו את מה שעשינו ופתחתם את תל חי 
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יגאל.   משה חנוכה:   כל הכבוד לך, 

זה   אל שמעון: יג  על  בעצם  היא  המצוקה  היום?  המצוקה  על  עכשיו, 

לנו היום   שלוקחים רחוב ראשי, דרך רמתיים. הרי אין 

כביש   לקצה.  מקצה  אורך,  כבישי  לנו  יש  רוחב,  כביש 

מגדיאל,  ה  דרך  זה  בעיר  היום  לנו  שיש  היחיד  רוחב 

תיתקע   ייתקע,  אחד  יום  תקוע  כשמישהו  ששם 

יציאות   אין  נגמר.  ממערב  משאית,  כניסה  אין  היום, 

אחד,   אורך  כביש  לנו  נשאר  ואז  אפשרות.  אין  למזרח, 

שפתאום   רמתיים,  ,    3.5דרך  אנחנו אגב,  דרך  שנים, 

את  התחלנו  לא  שם,  העבודות  את  העבודות    כשאישרנו 

יתבצעו,   שהעבודות  בטוחים  היינו  שלא  בלילה,  1עד   ,

נתיבים.  2 יהיה במקטעים מסוימים.  3, לא יחסמו  זה   ,

שאנחנו  ול  כמו  למצב  להגיע  רצינו  לא  כי  ויתרנו  א 

   -שנים   4שנים,    4רואים היום. אבל  

   -לא התחלתם את העבודות  רן יקיר: 

רמתיים.   יגאל שמעון:  בדרך  ופ עובדים  וסוגרים  ועובדים  ותחים 

יכול לדבר,   לי שאני  נוסעים שם על, אמרת  ואופנוענים 

 לא?  

 אבל לא להגיד סתם.   אמיר כוכבי: 

   -אבל זה לא סתם. כל אופנוע שנוסע שם  עון: יגאל שמ 

 לא להגיד סתם.   אמיר כוכבי: 

שם   יגאל שמעון:  שנוסע  רכב  כל  שלו.  הגב  את  שובר  במהמורות, 

הקפיצים  כל  עם  שם,  החול  שנקרעים.    בתוך  שלו 

חוסר   איזה  פה  יש  זה?  את  אומר  אני  למה  עכשיו, 

זה   את  לקחת  צריך  שמישהו  חושב  שאני  שליטה, 

ל  חבר  ולהתחיל  וידידי,  חברי  צודק  סדר.  עשות 

נקים   בואו  שאומר  חנוכה,  משה  עו"ד  המועצה, 

לנו   שיהיה  לטיפול,  הנושא,  את  נבדוק  צוות,  איזשהו 

הפקקי  מבחינת  שקורה  מה  בכל  להיות  טיפול  יכול  ם. 

מה   יראה  הוא  כן  רעיונות,  לו  יהיה  כן  שהצוות 

כי   העיר.  לטובת  פתרונות  ייתן  צוות  ואותו  הבעיות. 

מועצה,  בסה  כחברי  אנחנו  כלום.  יודע  לא  אחד  אף  "כ, 
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לדבר   לנו  נתת  לא  אותנו.  הרי חסמת  כלום.  יודעים  לא 

עם   לדבר  לך  ידידי, אסור  מוטי  אגב,  דרך  אף אחד.  עם 

עיריי  אסור  עובד  משמעית,  חד  הנחיה  יש  לך,  תדע  ה. 

 לחבר מועצה לדבר עם עובד עירייה.  

ג  אמיר כוכבי:   ם עובד עירייה.  הוא יכול לדבר איתי, אני 

 מחזיק תיק.   נדב דואני: 

נכון.   עדי פ. אנקורי:   זה 

ויכוח. אל תסבן פה  יגאל שמעון:     -לא, לא, שלא יהיה 

קיבל  עדי פ. אנקורי:  השבוע  גם  נכון.  מעובדות  זה  מאחת  זה  את  תי 

 העירייה, אסור לך לדבר איתי.  

   -לא, אסור לאף אחד לדבר  אביבה גוטרמן: 

יתפסו אותך אם ית  יגאל שמעון:     -פוס אותך, אם 

   -רגע, אז אני אחדד את מה שאמר  רפאל בן מרדכי: 

אותו,   יגאל שמעון:  לפטר  יכולים  להינזף,  יכול  עירייה  עובד  אותו 

   -שימוע 

 כן.   ן: אביבה גוטרמ 

   -ויש מכתב שהיועץ המשפטי שלח שפשוט  יגאל שמעון: 

 אדוני על גבול הדיבה.   אמיר כוכבי: 

 ין מכתב?  לא, א  יגאל שמעון: 

 אדוני על גבול הדיבה.   אמיר כוכבי: 

 תתבע אותי דיבה. תתבע אותי דיבה.   יגאל שמעון: 

 אני רק אומר.   אמיר כוכבי: 

המשפטי  יגאל שמעון:  היועץ  של  מכתב  לא    יש  לעובדים,  שמורה 

המועצה   חבר  את  חסמת  מועצה.  חברי  עם  לדבר 

עוד   הרי  באופן    11מלדבר.  לך  אומר  ואני  חודשים, 

   -ר ברו 

 אפילו דנו בזה, מה.   אביבה גוטרמן: 

עובד   יגאל שמעון:  אין  שיקרה,  הראשון  הדבר  ברור,  באופן  אני 

 עירייה שלא ידבר עם חבר מועצה.  
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והכוחניות שלך חסמתי את האלי  אמיר כוכבי:     -מות 

   -לא, איזו אלימות? תפסיק אלימות, אלימות  יגאל שמעון: 

 אוי, די, באמת.   אביבה גוטרמן: 

מאיים   שמעון:   יגאל  העובדים,  את  לוקח  אני  אלימים?  אנחנו 

האלימות?   על  לדבר  רוצה  אתה  באמת.  נו  עליהם? 

 היום במחלקת החינוך, מה היה למחלקת החינוך?  

   -לא מנהל אתה   אמיר כוכבי: 

   -08:00-מה היה במחלקת החינוך? מה עשו להם ב  יגאל שמעון: 

 .  08:00-גייסו אותם ב  משה חנוכה: 

 ומה עשו?   ן: יגאל שמעו 

   -ביקשו  אביבה גוטרמן: 

   -חיפשו את הפירות הבאושים  משה חנוכה: 

   -לא, אין צורך לחפש. אין מה לחפש, משה  אמיר כוכבי: 

 הפירות הבאושים.   משה חנוכה: 

יודעים.   אמיר כוכבי:   מתברר שכולם 

יודעים?   משה חנוכה:   אה, כן, כולם 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 אושים.  את הפירות הב  משה חנוכה: 

יודעים.   אמיר כוכבי:   כולם 

   -יש האזנות לטלפונים אולי, אז  יגאל שמעון: 

 בוודאי, לשלך במיוחד.   אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

   -נים, שהעירייה רשאית לבדוק בטלפו   2בסעיף   יגאל שמעון: 

   -שאתה חתמת עליו כסגן ראש עירייה  אמיר כוכבי: 

הוצ  יגאל שמעון:  וזו  חתמתי,  לא  אותך  אני  אתבע  ואני  דיבה,  את 

 לדין, אל תשקר.  

 כבר הראינו לך.   אמיר כוכבי: 
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   -אני לא חתמתי  יגאל שמעון: 

 די, יגאל, אתה הכנסת את זה.   אמיר כוכבי: 

נו, אני לא נתתי להם לחתום.  אל   יגאל שמעון:   תבלבל. תפסיק, 

   -יגאל, בוא, תחזור לתחבורה  אמיר כוכבי: 

נב  יגאל שמעון:     -רא לא היה ולא 

   -שם עוד לפחות היית על איזה מסלול  אמיר כוכבי: 

 לפחות תגיד את האמת.   יגאל שמעון: 

   -כבר אמרתי את האמת  אמיר כוכבי: 

   -את כל העובדים   תגיד את האמת. הבאת להם  יגאל שמעון: 

 תמיד אומר אמת.   אמיר כוכבי: 

   -2סעיף   יגאל שמעון: 

 הלאה.   אמיר כוכבי: 

   -אוי ואבוי כל עובד,   יגאל שמעון: 

   -יגאל  אמיר כוכבי: 

נכון שהיה, הם אמרו להם שרוצים  אביבה גוטרמן:     -רגע, אבל זה 

אז   אמיר כוכבי:  תחבורה,  על  רוצים  שאתם  הדיון  של  הסגנון  אם 

 לייתר אותו.  אפשר  

 מה קרה בבוקר?   אלון גלבוע: 

 מה קרה בבוקר?   אביבה גוטרמן: 

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

לעובדי  רגע  אביבה גוטרמן:  אמרו  בבוקר  שהיה  נכון  זה  אמיר.  רגע,   ,

 העירייה שרוצים שיעברו פוליגרף?  

 לא.   אמיר כוכבי: 

   -לראות מי הדליף את הפרס  אביבה גוטרמן: 

 קר?  למה לש  אמיר כוכבי: 

יודעת, אני שואלת.   אביבה גוטרמן:   אני לא 

 לא, אבל כששואלים ככה, זה לשקר.   אמיר כוכבי: 
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 ו לנו.  אמר  אביבה גוטרמן: 

יופי.   אמיר כוכבי:   לא, אז אמרו לכם, 

 טוב.   אביבה גוטרמן: 

 אה מה, שיקרו.   אלון גלבוע: 

 למה לשקר, זו שאלה טובה.   משה חנוכה: 

ל  אמיר כוכבי:     -שקר נכון, למה 

 למה לשקר, זו שאלה טובה, חבר'ה.   משה חנוכה: 

   -משה, היכולת שלך  אמיר כוכבי: 

יו  משה חנוכה:     -דע למה לשקר. אתה 

   -היכולת שלך בשנאה  אמיר כוכבי: 

וואו  משה חנוכה:     -למה לשקר, 

   -לפגוע בעבודה של כל צוותי החינוך בעיר  אמיר כוכבי: 

   -למה לשקר זו שאלה מעניינת  משה חנוכה: 

   -מתוך רצון לגזור איזה הון פוליטי  אמיר כוכבי: 

של   משה חנוכה:  במוניטין  פגעת  אתה  לשקר.  למה  לשקר,  למה 

   -החינוך   מערכת 

 מי שפגע במוניטין זה אתה.   אמיר כוכבי: 

   -שאתה פעלת בניגוד לכללי משרד החינוך  משה חנוכה: 

יודע   אמיר כוכבי:  אתה  המשרד.  לכללי  בניגוד  פעלנו  לא  איך  לא, 

יודע שלא?    אני 

   -אתה הפכת את כל המנהיגות לכללי המשרד החינוך  משה חנוכה: 

   -ם אתה תמכור זה לא משנה כמה שקרי  אמיר כוכבי: 

 לשקר, מעניין.   משה חנוכה: 

משרד   אמיר כוכבי:  של  לכללים  בניגוד  פועלים  היינו  אם  הרי 

   -החינוך, אז משרד החינוך היה נוקט באיזושהי עמדה 

   -23-אז בוא נקרא את הבהרת משרד החינוך מה  ה: משה חנוכ 

 אתה מוזמן לקרוא, ולראות למה היא מתייחסת.   אמיר כוכבי: 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 86 
 

   -בוא נקרא התקנון של הפרס שאומר שאסור לך לקחת  ה: משה חנוכ 

   -כן, אבל אתה יכול לקרוא  אמיר כוכבי: 

נו, יאללה.   רפאל בן מרדכי:   חבר'ה, 

 , תחבורה. סיימת?  מה קרה, רפי? חברים  אמיר כוכבי: 

 זהו.   רפאל בן מרדכי: 

להגיד   אמיר כוכבי:  רוצה  אני  תחבורה?  מישהו,  עוד  מישהו?  עוד 

בסדר?  קריטי.    ככה,  נושא  הוא  התחבורה,  נושא  את 

אף   לומר,  נהוג  אומרים,  אמנם  עיר  היא  השרון  הוד 

שמנותק   אי  היא  השרון  הוד  אבל  אי,  אינו  אדם 

למעט   ארציים,  אנחנ 531מכבישים  יודעים  .  גם  ו 

עפ"י   גם  משמעותי,  גדילה  פוטנציאל  עם  עיר  שאנחנו 

וגם   המדינה,  של  רצונות  עפ"י  גם  המתאר,  תכנית 

שעוד    באופן  הפתוחים  בסיס השטחים  על  אובייקטיבי, 

שנוצר   פער  שיש  יודעים  אנחנו  עתידי.  תכנון  בצפי 

ואל מול   בינוי מואץ למגורים,  ואל מול  לאורך השנים, 

וא  בעסקים.  שהיו  חוסר  עבר  שתכניות  יודעים  נחנו 

לא   משמעותית,  אפקטיבית  ציבורית  תחבורה  לגבי 

בנקודה שההת  נמצאים  אנחנו  לכן  שלנו  קודמו.  עסקות 

רק   לא  פתרונות  כולה  כל  מוכוונת  העירונית  בתכנון 

כפי   אלא  רכבים,  של  לומר  שנהוג  כפי  בהגדרה,  תנועה 

בישיבת   ממש  תראו  אתם  אופניים.  שבילי  רפי,  שאמר 

תכנית  ה  אליה  שתגיע  הקרובה,  אתם  1202מליאה   ,

שמכוון   שינוי  עוברת  שהיא  אחרי  נראית  איך  תראו 

והליכתי  ועירוב שימושים שמאפשר  שבילי אופניים  ות, 

במרחק   הכל  משרדים.  עסקים,  תרבות,  חינוך,  לצרוך 

ולכן,   המגורים.  מבתי  שלך  הליכה  הכללית  האמירה 

גם   תראו  אתם  בפועל,  נכונה,  אולי  בתקציב  היא 

גם   לעשות  מוכן  אני  שיהיה.  העיון  ביום  גם  הקרוב, 

בדמי,   שנקרא,  מה  נושא  שהוא  תחבורה,  על  נפרד  דיון 

לר  היום,  כדי  העיר  גם את האתגרים של  ולהראות  אות 

לקדם   מנסים  אנחנו  ואיך  הבאות,  בשנים  גם  אבל 

מי   לכל  אומר  כבר  אני  שיפתרו.  הגיוניים  פתרונות 

ש  שמח  שאני  אחרת,  כי    5-שחושב  קרו,  לא  היציאות 
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הם   הללו,  לכבישים  שהחיבורים  יודעים  כולנו  אנחנו 

יוצ  שהיה  ומה  בכשל,  לכבישים  מובילים  זה  בעצם  ר 

יודעים   כן  אנחנו  השכונות.  בתוך  ענק  פקקי  למעשה 

שאנחנו צריכים לעבות את מערכת הכבישים ההיקפית  

ולייצר   לזה,  גם  בתכניות  נמצאים  ואנחנו  העיר,  של 

פתרו  ציבורי,  בעצם  גם  מענה  לתת  לנו  שיאפשרו  נות 

הראשונה   בפעם  ציבורית  תחבורה  מסוף  מקודם  ולכן 

ו  נאמן.  נווה  התעסוקה  תכנון  באזור  מקודם  לכן 

תכנית   בתוך  תחבורה  ולכן  1202למסוף  גם  .  אנחנו 

האופניים   שבילי  של  החיבורים  את  עושים 

את   לצמצם  נצליח  שאנחנו  ברגע  שוב,  כי  וההליכתיות, 

ייתן  התנועה   שזה  מאמין  אני  הרכובה,  עירונית  הפנים 

אגיד   אני  ממנה.  החוצה  ליציאה  גם  והקלה  משמעות 

ל  מהיר  פרויקט  על  במהות  מילה  שתוכנן  פרויקט  עיר. 

שומע   אני  הראשונה,  בשנה  הקודמת.  בקדנציה  שלו 

לא    4אומרים,   זה  הראשונה    4שנים,  בשנה  כי  שנים, 

עסוק  היינו  אותו.  בלשנות  עסוקים  בלבקש  היינו  ים 

לרכבת   חיבור  בלדרוש  אופניים,  שבילי  של  תוספות 

את   בלשנות  מתוכנן.  היה  שלא  נפרדת,  בתכנית  סגולה 

ה  ועל  סגנון  ההליכתיות  על  ההקפדה  ואת  עבודה 

החברה   לעיר.  נכונים  שהם  חושבים  שאנחנו  דברים 

  . איילון נתיבי  חברת  היא  הזה  הפרויקט  של  המנהלת 

אני  טובה,  מילה  גם  להגיד  זה    אפשר  את  עושה  לא 

וברוב   הצבנו,  שאנחנו  לאתגרים  נענו  הם  הרבה. 

מרגישים   שאנחנו  הזה  האירוע  שינו.  באמת  המקומות 

ביום היום  גם  ולצערי  האחרונים,  ובימים  יומיים  -, 

שכשאושרה   שהסתבר  מזה  שנולד  אירוע  זה  הקרובים, 

להגדיל   חשבו  שלא  לעובדה  מעבר  המקורית,  התכנית 

שאנחנו  מה  שזה  שזאת    תשתיות,  חשבו  לא  גם  עושים, 

דרך   על  פעם  אי  לראשונה  לשים  טובה  הזדמנות  אולי 

ניקוז.    רמתיים צינור 

ת  משה חנוכה:  להדק,  אבל  להדק,  חזק.  נדב, תהדקו את  חזק.  הדקו 

 להדק, להדק.  

לא   נדב דואני:  זה  דבר,  אותו  לא  זה  מקצוע.  איש  אני שמח שאתה 
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 אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר.  

 אתה איש מקצוע.   ה: משה חנוכ 

 זה לא אותו דבר.   נדב דואני: 

להגיד,  אמיר כוכבי:  רוצה  אני  אבל  זה.  את  עושה  נדב  לא  כל,    קודם 

היה   לא  גם,  מוכן  אני  עילי,  נגר  במי  ששחה  מי  שבתור 

את   יותר  לעדכן  יכלו  בהחלט  אבל  כך,  לקרות  צריך 

   -הציבור על העבודות האלו 

 עדיין יכולים.   עדי פ. אנקורי: 

   -אבל אלו עבודות שהם עושים  יר כוכבי: אמ 

 גם עכשיו, ברגע זה.   עדי פ. אנקורי: 

לגמור   אמיר כוכבי:  כדי  לשעון  מהר,  מסביב  שיותר  כמה  זה  את 

על   זה  את  למשוך  את    3ובמקום  גורמים  הם  שבועות, 

בלי,   או  הודעה  עם  מקרה,  בכל  ולכן  בשבוע.  זה 

ה,  העבודה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת, אבל בסופ 

על   משמעותי  ניקוז  צינור  לראשונה  לנו  להיות  צפוי 

הסוף,   לא  עוד  זה  יסייע.  שזה  בתקווה  רמתיים,  דרך 

השכ  לכל  לדרך  אבל  מתחת  שנמצאת  נאמן  בנווה  ונה 

שהיה   העילי  הנגר  את  סופגת  הייתה  ותמיד  רמתיים, 

בעיר.   אחרים  לאזורים  וגם  אותם,  ומציף  לבתים  נוזל 

ההצפה   את  שזוכר  מי  גדול  וכמובן,  חלק  הגדולה, 

לציר   רמתיים  מדרך  הגובה  הפרשי  בגלל  הגיע  מהמים 

ו  נמוכה,  יותר  בנקודה  שנמצא  הדר,  לנחל  לכן  החינוך, 

שאנחנו   שמח  ואני  משמעותי,  צינור  הוא  הזה  הצינור 

 עושים אותו.  

לא   משה חנוכה:  אני  עכשיו  בנושא,  באמת  אתה  מציע,  אני  אמיר, 

תפיס  כבר  לך  שיש  מאמין  אני  שהיא  צוחק.  עולם  ת 

אנחנו   שגם  אותנו,  שתשתף  מציע  ואני  בכיוון,  נכונה 

אלא   כמוך,  כמומחים  לא  שלנו,  מהתובנות  לתת  נוכל 

   -ה"כ עוברי אורך כס 

 נוסעי אורך.   אמיר כוכבי: 

נוסעי אורך, בדיוק. כי אני חושב שבאמת, שוב, זה   משה חנוכה:  כן, 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 89 
 

צריך   החוכמה,  כל  את  לו  יש  אחד  שבנאדם  עניין  לא 

הציבור,  לה  את  לשלב  נגיד  אולי  אפילו  כולם,  את  ביא 

 כדי להתחיל לפתור את הבעיות ביחד.  

אזכי  אמיר כוכבי:  אני  שיתוף  כמובן,  עשינו  הדרך  שבתחילת  ר 

לתחבורה   אב  תכנית  של  משמעותי  מאוד  ציבור 

בתחבורה   וגם  בכבישים  גם  שיתעסק  ציבורית, 

   -הציבורית 

 יא צריכה התעדכנות.  היא צריכה להתעדכן, ה  אביבה גוטרמן: 

   -שלצערנו, לא עודכנה בתקציבים של משרד התחבורה  אמיר כוכבי: 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

אצלנו,   כבי: אמיר כו  רק  לא  זה  בקרוב.  יקרה  שזה  מקווים  ואנחנו 

בעיה   שיש  לזכור  צריך  אחרים.  במקומות  גם  זה 

על   לקטר  נוהגים  אנחנו  פורסם,  היום  בדיוק  מהותית. 

ו  השירות שלהם, אבל היום ראיתי שהם רק  מטרופולין 

בתל   דן  חברת  עליהם.  בקיטורים  בארץ  שני  מקום 

   -אביב ניצחה אותם. יש מצוקה 

 של נהגים.   ביבה גוטרמן: א 

העבודה.   אמיר כוכבי:  בשוק  משינויים  עובדים,  ממאבקי  שנובעת 

נהגים. אלה שיש, לא מקבלים שכר. הנתון   אין מספיק 

ל  זה  היום,  שהוצג  נסיעות  המדהים  כמה  אזורים,  פי 

אנשים   אומרת,  זאת  יצאו.  לא  ובכלל  כיצאו  מדווחות 

בתחנה  עומדים  הציבורית  בתחבורה  ,  שמשתמשים 

ב  אותה  רואים  הם  לנסיעה,  הם  MOOVIT-מחכים   ,

   -רואים אותה בלוח 

 והיא לא קיימת.   נדב דואני: 

 אין נסיעה, היא לא יצאה.   אמיר כוכבי: 

 ום מסיעים את הילדים.  אנחנו כל הי  אביבה גוטרמן: 

זה   אמיר כוכבי:  את  העלה  מישהו  זה  מטורף.  הוא  הזה  הוא  והנתון 

להבין  כדי  רק  אחת,  תמונה  בתל    על  הפרופורציות,  את 

מעבר    5%אביב   זה  אז  יוצאות.  לא  בכלל  מהנסיעות 

מספר   זה  האחרים,  הדברים  ולכל  ולפקקים  לעיכובים 
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שעומדים   האנשים  כל  על  חושב  כשאתה  מטורף, 

על  ו  לקיים  אשמח  ואני  אתגרים  הרבה  יש  כן,  מחכים. 

ונעשה את זה בהקדם     -זה דיון משמעותי פנימי שלנו, 

יותר  אביבה גוטרמן:     -כן, זה צריך הרבה 

 אז בוא נעשה הצבעה.   משה חנוכה: 

שאנחנו   עדי פ. אנקורי:  עכשיו,  שקורה  קונקרטי  משהו  יש  אופן,  בכל 

נערכנו אלי  ולא  זה  צריכים להיערך אליו  ו כמו שצריך, 

ב 1 זה  אם  לתושבים,  להודיע   ,-SMS  בכל זה  אם   ,

כזה   שדבר  העירייה,  של  החברתיות  הרשתות  ערוצי 

ש  מתל  בין  שמגיע  שבנאדם  כדי  לכאלה,  כאלה  עות 

כי   לברוח,  יוכל  לברוח,  יוכל  אחר  מקום  מכל  או  אביב 

צרכים   עם  לילדים  אימהות  שם  נתקעות  בסוף  בסוף 

קטנים,  לילדים  שקרו    מיוחדים,  דברים  מיני  לכל 

תושבות   אליי  ששולחות  עכשיו,  גם  בסיס  על  וקורים, 

שמכ  פקח  אף  ואין  בפקקים,  שעומדות  ווין,  מסכנות, 

של   פקק  יהיה  פעם  או    40שעוד  אף    50דק'  אין   . דק'

SMS   שיצא. בבקשה לבצע מידית את הנושא הזה-   

נכון, אבל  אמיר כוכבי:     -זה פשוט לא 

 נכון?    לא, לא  עדי פ. אנקורי: 

שזה   אמיר כוכבי:  תראה  העירייה,  באתר  תסתכלי  נכון.  לא  זה  לא, 

   -שם 

 י פתחת את אתר העירייה?  לא, באתר העירייה? מת  עדי פ. אנקורי: 

   -את אמרת  אמיר כוכבי: 

 מתי פתחת את אתר העירייה?   עדי פ. אנקורי: 

   -את אמרת אתרים. אל תצעקי עליי, אל תצעקי עליי  אמיר כוכבי: 

 אה, כן?   . אנקורי: עדי פ 

נעשה.   אמיר כוכבי:  פרשום  חברתיות.  ורשתות  אתרים  אמרת    את 

   -אני אמרתי בהתחלה 

 באתר העירייה?   : עדי פ. אנקורי 

   -אין באתר העירייה  אביבה גוטרמן: 
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   -את אמרת  אמיר כוכבי: 

נו, זה עצוב  עדי פ. אנקורי:  נו,     -די, 

 נושא הבא.   אמיר כוכבי: 

   -ב, עצוב עצו  עדי פ. אנקורי: 

נו מה הבעיה? רק לשלוח SMSהיא ביקשה   יגאל שמעון:     -ים, 

 ורשתות חברתיות.    SMS עדי פ. אנקורי: 

ב  כבי: אמיר כו  מעודכן  אפשרי.    WAZE-זה  מקום  בכל  מעודכן  וזה 

קורה   מי  לחשוב  לאוטו  SMSאפשר  שנכנס  מי  כל  ים. 

   -WAZEמדליק  

 אז בשביל מה אתה שולח?   יגאל שמעון: 

 כן, הלאה.   י: אמיר כוכב 

גולני:   מי בעד הסרת ההצעה מסדר היום?   הוד 

 קבענו שיתקיים דיון.   אמיר כוכבי: 

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

 15.07.2022מיום  משה חנוכהלסדר של חבר המועצה  ההצע

 הנושא : תוכנית לטיפול בפקקים

 : /2297החלטה מס' 

 תתואם פגישה משותפת לחברות וחברי המועצה לדיון משותף בהצעות לטיפול בעומסי התנועה.

 .מסדר היום הוסרהההצעה 

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

 בסדר, הוא התבלבל, מה קרה, מה.   כנרת א. כהן: 

מצפה   אמיר כוכבי:  אני  אבל  הבא.  נושא  הלאה,  קופץ?  אתה  מה 

שאני   אקבע,  שאני  לדיון  יגיע  זה,  פה  שנלחם  מי  שכל 

 לא אשב לבד.  

נגיע, תבחן אותנו.   משה חנוכה:   אנחנו 

יגיע.   אמיר כוכבי:  יודע, רק רפי   אני 

 או נציג שלנו.   : משה חנוכה 
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חנוכה   . 2 ומשה  גלבוע  אלון  גוטרמן,  אביבה  המועצה  חברי  של  לסדר  הצעה 

 . 26.10.22מיום  

 הנושא: פעילות חברת אלומה.     

 

גולני:  אביבה  2עיף  ס  הוד  המועצה,  חברי  של  לסדר  הצעה   ,

מיום  גוטרמן,   חנוכה  ומשה  גלבוע  .  26.10.22אלון 

הסב  דברי  אלומה.  חברת  פעילות  לאור  הנושא:  ר: 

ב  אלומה  חברת  בהתנהלות  השנים    3-הכשלים 

לסגירת   פוסקת  הבלתי  הכספים  והעברת  האחרונות, 

החברה   של  עמידתה  אי  לאור  וכן  החברה,  גירעונות 

למשכורות   ביחס  מהציבור  מידע  והסתרת  ביעדים 

ולמ  לעירייה,  הבכירים,  החברה  בין  ההסכמים  ערכת 

הפעילויות  כלל  את  להעביר  העיר  מועצת    מורה 

חברה   לידי  ו/או  עירייה  לידי  החברה  שמפעילה 

משרד   להנחיות  בהתאם  ותופעל  שתוקם  עירונית, 

תביא   זו  החלטה  לציבור.  מלאה  ובשקיפות  הפנים 

והתושבים.   לתושבות  בשירות  ההתדרדרות  להפסקת 

מועצת  ההחלטה:  העברת    הצעת  על  מחליטה  העירייה 

לחלופין  או  לעירייה,  חזרה  אלומה  חברת  פעילות    כלל 

משרד   להוראות  בהתאם  שפועלת  עירונית  לחברה 

 הפנים ובפיקוחו.  

 טוב, מי רוצה לדבר?   משה חנוכה: 

 דבר, וגם אני אדבר, אין בעיה.   אביבה גוטרמן: 

   -ה קודם כל, הלך קצת הכיף בהצעה הזאת, הלך כל   משה חנוכה: 

   -אני מודה שאני מופתע, אבל  אמיר כוכבי: 

   -כל ההתלהבות  משה חנוכה: 

ונדאג שהוא יצפה לפחות.    5נעשה   ר כוכבי: אמי   ,  דק'

האחרונות   משה חנוכה:  בשנים  רואים  אנחנו  תראו,  וברצינות, 

פעולות שהן   ועוד  עוד  די אינטנסיבי של העברת  תהליך 

פעו  לתושב,  שירות  בעצם.  העירייה  לות  באחריות 

העירייה   שמנכ"ל  וחבל  אלומה.  לחברת  תרבות,  חינוך, 

על   דיברנו  כי  פה,  הישיבה  לא  בתחילת  גם  זה 
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סבורים   אנחנו  בגדול,  אבל  אביבה,  של  בשאילתא 

יודע  שצריך לעשות את הדברים אחרת.   בעבר, מי שלא 

הדסה   חברת  שנים,  הרבה  לפני  ההיסטורי,  הרקע  את 

שלה   שהכינוי  חינוך  מוסדות  חברת  הדסה,  או  היה 

   -שימשה כחברת כח אדם 

 מהאחים עובדיה.   אמיר כוכבי: 

בעצם  ל  משה חנוכה:  הדסה  חברת  אחרת.  חברה  על  מדבר  אתה  א, 

הייתה   העירייה  העירייה.  של  צינור  גוף  מעין  שימשה 

עירייה.   עובדי  מעסיקים  היו  ודרכו  כספים,  מעבירה 

ומדריכים בתחום החינוך. במשרד   נוער  בעיקר מדריכי 

יכולים  הפני  לא  אנחנו  כאן.  עד  ואמרו,  הסוכנות,  או  ם 

צינ  חברת  להיות  להמשיך  שהחברה  יותר  אסור  ור. 

באה   ואז  עובדים.  להעסקת  צינור  חברת  תהיה  הזאת 

כי   הזה,  הדבר  את  והפסיקה  ארוך,  בתהליך  העירייה 

בעבר   הוקמה  הזאת  ושהחברה  בעיה,  שיש  הבינה  היא 

שכו  שיקום  בתקופת  שנים  הרבה  הרבה  כדי  לפני  נות, 

חמת   או  לדעתי,  שרת  חממת  כמו  ציבור  מבני  להפעיל 

ובעצם הסוכנות רצתה  גני צבי, שהוקמו ע  "י הסוכנות, 

פטור   תקנת  הייתה  ולכן  מבנים.  אותם  את  שיפעיל  גוף 

להפעיל   האלה  לחברות  לאפשר  כדי  המכרזים,  בחובת 

יהודי  איזה  בא  כי  הקימו.  שהם  המבנים  -את 

הסוכנות להקמת מבנה  אמריקאי, תרם כסף באמצעות  

הגיוני   לא  אמרו,  אז  שכונות,  שיקום  בפרויקט 

תת  את  שהעירייה  שיפעיל  מי  עם  במכרז  עכשיו  קשר 

ולכן   מבנה,  החברה    אפשרו אותו  להגיד,  לעירייה 

זאת   ולכן  אותו.  לנהל  גם  לה  תנו  המבנה,  את  הקימה 

באמת   פעולות  עברו  השנים,  עם  הפטור.  תקנת  הייתה 

לא   אבל  מדוד,  החברה  באופן  אומרת,  זאת  כסף.  עבר 

צהרונים  על  תקורות.  לעירייה,  כסף  משלמת  ,  הייתה 

פעולות   על  לעירייה.  תקורות  מעבירה  הייתה  החברה 

ובשנים   לעירייה.  משלמת  הייתה  החברה  אחרות, 

לפני   אם  הפוך.  תהליך  קורה  שנים,    5או    4האחרונות 

בנגיד,   משתתפת  ₪    ₪700,000,    500,000העירייה 

על  ריון בקונסרבטו  כספים  מהחברה  מקבלת  והייתה   ,
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אנחנו   שנה  מדי  אחרים,  ודברים  רואים  צהרונים 

העירייה,   במקום  מנהלת  שהחברה  בפעולות  גם  קפיצה 

חברה.   לאותה  מעבירה  שהעירייה  בכספים  אם  וגם 

במשורה,   ככה  נעשים  הדברים  את  רואים  היינו  בעבר 

להיות   הפכה  בעצם  והחברה  נפרץ,  הסכר  פתאום 

   -קטנה. זה בעינינו עירייה  

 שמפסידה.   אלון גלבוע: 

נדב  משה חנוכה:  אנחנו  תכף  זה  לא  על  כל  קודם  בעינינו  זה  אבל  ר, 

   -הייתה כוונת המחוקק 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

לעשות   משה חנוכה:  יכולה  היא  זה,  את  לעשות  רוצה  העירייה  ואם 

מגדיר   והחוק  שמגדיר,  שהחוק  בנתיבים  זה  את 

חברה   להקים  את  שאפשר  לה  שיש  חברה  שזו  עירונית, 

אבל  כאן,  לייצר  מבקשים  שאתם  הניהולית    הגמישות 

ומשרד   הפנים.  משרד  של  ופיקוח  רגולציה  גם  לה  יש 

הפנים.   למשרד  ומדווחים  בה,  קורה  מה  יודע  הפנים 

החברה   אומרת,  זאת  היה,  והכל  בסדר,  היה  הכל  אם 

היינו   באמת,  רואים  והיינו  ביעילות  מתנהלת  הייתה 

כפי  מרוצ  משפטית  בעיה  יש  גם  אבל  ניחא,  אז  ים, 

ב  לתאר  שניסיתי  כפי  רואים,  גם  שאנחנו  אבל  קצרה, 

ועוד   עוד  ומעסיקה  לגירעונות,  הזמן  כל  נכנסת  החברה 

פתאום   לעוזרים.  ועוזרים  למנכ"ל,  ועוזר  עובדים, 

המרכזי   הנתח  שזה  הצהרונים,  את  לוקחת  העירייה 

אחרת  פרטית  לחברה  החברה  של  הפעילות  ,  של 

יוצא   הזה  וכשהנתח  העירייה,  של  במכרז  שמנוהלת 

ותז  פעולות  מייצרים  כספים,  מהחברה,  של  אחר  רים 

מנגנונים   עם  גדול  כזה  גוף  להחזיק  הצדקה  כשאין 

ליבת   היה  זה  הצהרונים  בסוף  כי  גדולים,  כאלה 

שם,   שהיה  כאחד  החברה.  של  המחזור  ליבת  הפעילות, 

ולכן אני אומר, במקום     -הייתה צהרונים. 

את   אמיר כוכבי:  כשהפעלת  לעירייה  שילמת  תמלוגים  ואילו 

 הצהרונים?  

ו   כה: משה חנו  שילמנ אנחנו  העביר,  שכחלון  החוק  עד  שילמנו  אנחנו 
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 תקורות לעירייה מדי שנה.  

 את זה לא ציינת שהשתנה.   אמיר כוכבי: 

   -אז אני אומר, בסדר  משה חנוכה: 

פעילו  אמיר כוכבי:  כי  מהותי,  זה  מהותי.  הייתה  לא,  הצהרונים  ת 

   -פעילות מכניסה 

 נכון.   משה חנוכה: 

שהשתנ  אמיר כוכבי:  וחייב.  עד  התעריפים  את  שקבע  החוק  ה 

   -ומאותו רגע 

לא   משה חנוכה:  אמיר?  אבל,  זה  את  הסברתי  למה  רק,  אני  לא, 

   -בגלל, לא, הסברתי את זה 

 שכחת.   אמיר כוכבי: 

   -כי אמרתי שהחוק  משה חנוכה: 

 יודע שלא בזדון שכחת, אז רציתי להזכיר.    אני  אמיר כוכבי: 

באמת  משה חנוכה:  היום,  מקסים  תקנת  אתה  אומר,  אני  אבל   ,

להעביר   יכולה  העירייה  שבו  למצב  נועדה  לא  הפטור 

בגני   מבנה  לנהל  רוצה  אתה  אמרה,  היא  מיליונים. 

גילינו   מקודם  אבל  המבנה.  לטובת  תעביר  צבי, 

הש  הוד  עיריית  אומר,  העירייה  עושה  שמנכ"ל  לא  רון 

יום   תא  תעשה  אלומה  חברת  הזיכרון,  יום  יותר 

הו  עיריית  יום  הזיכרון.  יותר  עושה  לא  השרון  ד 

יום   את  בשבילה  תפעיל  אלומה  חברת  העצמאות, 

 העצמאות כמפיק.  

מה   רן היילפרן:  לא  זה  בפי,  מילים  תשים  שאל  מבקש  אני 

והם   ליינאפ,  קובע  האגף  מנהל  שסגן  אמרתי  שאמרתי. 

 מפיקים.  

 אין בעיה, הם מבצעים, הם מפיקים, הם מפיקים.   משה חנוכה: 

   כן.  רן היילפרן: 

   -ואני שואל  משה חנוכה: 

 ולאן הכסף הולך?   אביבה גוטרמן: 

הופכים   משה חנוכה:  בעצם  לא  אנחנו  מדוע, האם אמיר  ואני שואל, 
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היה   שזה  בהדסה  כמו  לא  צינור,  לגוף  שוב  החברה  את 

עובדים,   להעסקת  צינור  צינור  גוף  גוף  אלא 

תקין   היה  לא  זה  שאז  כמו  ממכרזים.  להתחמקות 

העיוות  את  היום    ותיקנו  לתקן  מבקשים  אנחנו  הזה, 

הוא   שנוצר  החדש  והעיוות  שנוצר.  החדש  העיוות  את 

מתנהלת   שלא  קטנה,  לעירייה  החברה  של  בהפיכתה 

רב   ציבורי  כסף  בהעברת  להתנהל,  צריכה  כפי שעירייה 

עכשי  הזה.  לעניין  וזה  וגדול  לדרכו,  הלך  נאור  שוב,  ו 

ופרסונלי     -לא עניין אישי 

את  אמיר כוכבי:  להזכיר  ולכן  תמשיך  וגם  בזה,  לדוש  תמשיך  גם  ה 

 אותו.  

יותר לא יעלה אבל, עכשיו זה לא עולה.   נדב דואני:   זה 

   -לא, אני מנסה להגיד שזה לא עניין אישי  משה חנוכה: 

 ולא פרסונלי.   נדב דואני: 

כפי  נכו  משה חנוכה:  ולבקש,  לדרוש  ממשיכים  אנחנו  ולכן  ן, 

חברה עירונית    שביקשנו מתחילת הקדנציה, או להקים 

בצורה   זה  את  תעשה  האלה,  הפעולות  את  שתבצע 

שנחזיר   או  מופקרת.  לא  בזבזנית,  לא  ראויה,  שקופה, 

אולי   אמיר,  לך,  אומר  אני  כי  לעירייה.  הפעולות  את 

פי  לא  הם  העירייה  עובדי  יודעים,  לא  רות  אתם 

יש לך עובדים מצוינים, מסורים, מקצועיים.   באושים. 

   -רן, אמרת שמנהל האגף 

 מקודם השמצת פה את חלקם.   רן היילפרן: 

לך   משה חנוכה:  יהיה חסר  אז  חלק מהזה,  פשוט  היית  לא  לא, אתה 

עובדי   אבל  בפייסבוק.  אח"כ  תסתכל  הזה,  החלק  את 

שאמרת   וכמו  רן.  באושים,  פירות  לא  הם  העירייה 

לך  ש  אומר  אני  אלומה,  את  מנחה  התרבות  אגף  מנהל 

יוד  יותר טוב מהם איך  שכאחד שהיה עובד שלו, הוא  ע 

יכול ללמד הרבה אנשים במדינת   עושים אירועים. הוא 

 ישראל איך עושים אירועים.  

 ובגלל זה הוא קובע את הליינאפ.   רן היילפרן: 

איך   משה חנוכה:  מאוד  טוב  יודעים  החינוך  באגף  להפעיל  ואנשים 
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הם   בעירייה  שלכם  האנשים  וכל  חינוך,  מוסדות 

תעצימ  אותם,  קחו  להם  מעולים.  להרגיש  תנו  אותם,  ו 

ירגישו   גם  הם  ככה  לי,  ותאמין  גדולה.  אחת  משפחה 

הרבה   נחסוך  וגם  תרוויח  העיר  גם  אליכם,  מחויבים 

 מאוד כסף ציבורי.  

הכ  אביבה גוטרמן:  עם  מסכימה  בהחלט  אני  שלך,  לדברים  ל.  בהמשך 

שנים,   כמה  לפני  ממש  בתחילת,  הרי  להגיד,  רוצה  אני 

שאת  כמה  רן,  משנה,  אני  ולא  יגידו.  ואחרים  תגיד  ה 

אלומה.   חברת  על  דו"ח  שיהיה  משמעית,  חד  ביקשתי 

   -אגב, רציתי, הדבר היחידי שלא הסכימו 

   -מה זה, את ביקשת  רפאל בן מרדכי: 

ל  אביבה גוטרמן:  היה  זה  וביטלתי,  לי,  הסכימו  העבר.  שלא  את  חקור 

 ואמרתם, אין, לא לחקור על העבר. לא רציתם.  

 נחקור.    בואו  משה חנוכה: 

אבל   אביבה גוטרמן:  שאני,  מה  עכשיו,  ירדנו.  משנה,  לא  מזה.  וירדנו 

שחשבתי   היולה,  עם  התחיל  זה  תקשיבו,  היה,  שכן  מה 

אמרתי,   שאני  מה  אבל  לעירייה,  לחזור  צריכה  שהיא 

   -בדו"ח הזה שחייבים לבדוק 

הפעילויות   אמיר כוכבי:  כל  על  תודה  שבתאי,  רינה  טוב,  ערב 

 החודש, תודה.  

הפעולות   אביבה גוטרמן:  כל  את  לבדוק  צריך  האירועים,  כל  את 

כולל   ביניהם.  הממשק  את  אלומה,  לחברת  שעוברות 

בדו"ח  ן הקונסרבטוריו את   שנגלה  להיות  ויכול  הכל,   ,

ח  להעביר  או  דרכם,  לעשות  נכון  הכי  שזה  או  הזה  לק, 

אבל   כלכלית.  דרך  להעביר  או  לעירייה,  להעביר 

צריך   זה  חבר'ה,  מקצועית.  אמרתי,  בצורה  להיעשות 

למה   דוגמאות  לך  אתן  אני  לעשות.  נכון  מה  לבדוק 

תסתכלו   הזאת.  העירייה  של  הניהול  על  בכלל,  שקורה 

ישר   לדוגמה.  אומנויות  מרכז  עם  עכשיו  קורה  מה 

בירר  לאלומה.  עובר  זה  לי,  מה  אמרו  לא,  אמרו,  תי, 

כבר   חבר'ה,  שואלת,  אני  בודקים.  אנחנו  פתאום, 

ש  אין  מנהל.  חודש,  העברתי  ם  אפילו  שאלתי, 
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אם   עובר.  למי  הכסף,  איך  לבני,  שאלה  שאילתא, 

לא   יבחן,  לא  אחד  ואף  אוקי?  אחראית,  עכשיו  אלומה 

   -יישב. איך הכסף, משכירים שם מבנים 

 קום הזה.  יהודית שנים טיפחה את המ  משה חנוכה: 

   -נכון. מי לוקח את הכסף הזה? זה עובר לעירייה  אביבה גוטרמן: 

להיכנס   יר כוכבי: אמ  לך  לתת  לא  היה  עשתה,  שהיא  טוב  הכי  הדבר 

 לשיעור.  

   -האם מהכסף הזה, אמיר  אביבה גוטרמן: 

 איך הוא היה נבחר בלי זה?   אמיר כוכבי: 

ותפ  אביבה גוטרמן:  אח"כ,  לו  נתנה  היא  נכון,  לא  את  זה  לבלבל  סיקו 

ועוד איך     -המוח. היא נתנה לו 

   -אישה נהדרת   היא נתנה לי, והיא  משה חנוכה: 

 רטרו, היא נתנה?   אמיר כוכבי: 

 זה סתם להגיד, אמיר.   אביבה גוטרמן: 

 שנה אחורה?    20 אמיר כוכבי: 

 לא, לא, לא, היא נתנה לו.   אביבה גוטרמן: 

 ה דאגה לסולחה.  אביבה עשתה ביניהם סולחה, אביב  נדב דואני: 

 לא, לא, לא, היא נתנה לו.   אביבה גוטרמן: 

   -מה אמרת לה אז ל  נדב דואני: 

 הדבר הזה ספציפית, אתם לא צודקים.   אביבה גוטרמן: 

לא   אמיר כוכבי:  זה  האם  בה.  נאמר  זה  טלוויזיה,  סדרת  הייתה 

 נכון?  

   -כי היה צריך לתת הנחה מיוחדת  אביבה גוטרמן: 

 אמרת שהיא לא נתנה לך?    משה, לא  נדב דואני: 

 עזבו, די.   אביבה גוטרמן: 

נדון בזה נפרד.  אני פה זה ל  משה חנוכה:   א הדיון, אנחנו 

 זה לא פרסונלי, זה לא אישי.   נדב דואני: 

 אנחנו מעוניינים לדעת.   אמיר כוכבי: 
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ואתה   נדב דואני:  היה,  לא  אומרת,  אביבה  כי  לא,  מעניין.  זה  אבל 

 אומר היה.  

   -לא, הם סידרו את זה אח"כ  מן: אביבה גוטר 

   -אבל היא הוציאה אותו מהשיעור  נדב דואני: 

   -לא, אח"כ זה הסתדר. סליחה  אביבה גוטרמן: 

.   נדב דואני:   אבל היא גירשה אותו

   -היא ניהלה את המקום, וזה היה פה את העניין של  אביבה גוטרמן: 

   -היא גירשה ילד, ילד שרצה להשתתף  נדב דואני: 

גו  עושה   טרמן: אביבה  הייתה  שאתה  הלוואי  המוח.  את  תבלבל  אל  די, 

   -רבע ממה שהיא עשתה פה 

ולחינוך   משה חנוכה:  לתרבות  מאוד  גדולה  תרומה  לה  יש  נדב,  נדב, 

 בעיר הזאת, תכבד.  

אם   אמיר כוכבי:  אותך,  שואל  רק  הוא  זה.  על  ערער  לא  אחד  אף 

 היא גירשה אותך או לא.  

 לא יפה, נדב.   אביבה גוטרמן: 

   -אמרת שהיא גירשה, היא אומרת שלא גירשה  נדב דואני: 

   -עסקים בגירושים או לא גירושים מה אתם מת  משה חנוכה: 

 מה זה קשור אבל?   יגאל שמעון: 

יגורש בחיים.   אמיר כוכבי:   כי אנחנו נדאג שאף ילד לא 

   -זה מטריד, זה מטריד אותנו  נדב דואני: 

ז  אביבה גוטרמן:  אם  גם  נדב,  נדב,  הטוב  נדב,  הצד  על  נפתר  זה  היה,  ה 

   -ביותר 

   -בסדר, היום את אומרת  נדב דואני: 

במגמת   בה גוטרמן: אבי  המוצלחים  התלמידים  אחד  שם  היה  הוא  כי 

   -תיאטרון 

והביא אותו  אמיר כוכבי:     -זה חישל אותו 

   -היה בכל החוגים, די, תפסיקו, חבר'ה  אביבה גוטרמן: 

 ותו, ילד קטן.  אבל העליבו אותו, ביזו א  נדב דואני: 
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 לא העליבו, לא כלום.   אביבה גוטרמן: 

זה בטוח, הייתי חכם.  קטן לא היי  משה חנוכה:   תי בטוח, 

 בושת ילד קטן עוד לא ידעה השטן.   אמיר כוכבי: 

זה   אביבה גוטרמן:  למשל  שקורה,  מה  אמיר,  בקיצור,  רגע.  נדב,  טוב, 

   -דוגמה. לא 

 מורה.    אביבה, את היית צריכה להיות  אמיר כוכבי: 

הוראה.   אביבה גוטרמן:  תעודת  לי  יש  אני,  מורה,  הייתי  שנים    5אני 

 יתי.  הי 

 יש לך את ה"אמיר" הזה, שפתאום כולם שותקים.   אמיר כוכבי: 

 אתה שותק, אתה.   נדב דואני: 

מדברת   אביבה גוטרמן:  אני  תקשיב,  אמיר,  מה.  שלא,  יכול  לא  הוא 

אותך,   שאלתי  כשדיברנו,  שם  לך  נתתי  זה  למשל, 

   -עובר? לא, אנחנו בודקים. חודש ימים אין מנהל שם 

 בודקים.   אמיר כוכבי: 

 אמיר, לא מפטרים עד שלא מוצאים מישהו במקום.   אביבה גוטרמן: 

 את מי פיטרנו, סליחה, למה להגיד פיטרנו?   אמיר כוכבי: 

לא   אביבה גוטרמן:  עוד  אנחנו  אומר,  אתה  מזה,  חמור  יותר  עכשיו, 

   -יודעים 

 את מי פיטרנו? אל תגידי סתם.   וכבי: אמיר כ 

   -טוב לא מעניין אותי, תקשיב   אביבה גוטרמן: 

   -לא, האמירה, מפטרים, היא לא  רינה שבתאי: 

מררו   אביבה גוטרמן:  הם  ואיך  לה,  עשו  מה  יודעת  אני  בבקשה,  רינה, 

רינה,   באמת,  נו  אמיר,  תקשיב,  עכשיו  החיים.  את  לה 

   -נו באמת 

   נו באמת.  רינה שבתאי: 

הוא   אביבה גוטרמן:  אומרים  שאתם  מה  כל  לא  זה  באמת.  נו  יופי, 

ג  אולי  נכונים,  נכון,  קצת  דברים  אומרים  אנחנו  ם 

פה   עשית  מה  תסתכלו,  שם,  אומרת  אני  עכשיו,  בסדר? 

ממנו   ביקשת  הלך.  לא  המהנדס  מהנדס?  חיפשנו   ,
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קרה,   מה  להיות.  צריך  כך  מצוין,  עד,  להישאר 

נכון?   נמצא,  הוא  תיכנס?  המהנדס  שהמהנדסת  עד 

   -נכון, כך צריך להיות. אז עכשיו תראה מה קרה 

   -מה קשור מהנדס  י: חיים שאב 

 חודש ימים, אתה רוצה להקשיב? פיל לבן?   אביבה גוטרמן: 

   -כן, פיל לבן  חיים שאבי: 

 עוד פעם התחלת עם השטויות שלך?   אביבה גוטרמן: 

   -ולה בשנה ₪ הדבר הזה ע   1,600,000לא שטויות,   חיים שאבי: 

שרציתי   אביבה גוטרמן:  אלומה?  שם,  בחברה  עשית  אתה  מה  על  לספר 

   -קור את כל מה שעשית שם לח 

נו.   חיים שאבי:   בחייך, 

נתחיל   אביבה גוטרמן:  שלא  שתשתוק.  יותר  אז  זה,  את  עשו  ולא 

   -לעשות ביקורת 

   -אה, אה, אביבה  אמיר כוכבי: 

 מה זה, מה זה, את מאיימת?   נדב דואני: 

 אל תעליב, אל תאיים על אחרים.   בה גוטרמן: אבי 

 אני מציע לך לשתוק.  אני מציע לך לשתוק,   חיים שאבי: 

   -חיים, חיים  אמיר כוכבי: 

 מה את מאיימת?   נדב דואני: 

   -כן, כן, אני מאיימת  אביבה גוטרמן: 

   -שנה מאיימת, תפסיקי לבלבל את המוח   17את   חיים שאבי: 

העירי  נדב דואני:  מבקר  את  על  מה  מאיימת  מאיימת,  את  יה? 

 חברי מועצה.  

 לל.  על התפקוד שלך, המהו  אביבה גוטרמן: 

 מרכז האומנויות זה פיל לבן, תתקדמי.   חיים שאבי: 

 צריכה להתבייש, מאיימת על חברי מועצה.   נדב דואני: 

וחרפה שככה אתם  אביבה גוטרמן:     -תתביישו לכם, בושה 

. א   10הצעות לסדר זה   אמיר כוכבי:     -נחנו דק'
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   -בושה וחרפה זה מה שאני חושב על המקום הזה  חיים שאבי: 

   -ליגאל יש משחק להגיע לראות  אמיר כוכבי: 

להם,   אביבה גוטרמן:  להגיד  הזה,  במקום  שהשתמשו  התושבים  אלפי 

   -תתבייש 

נו בחייך.   חיים שאבי:   מה זה באמת, איזה מקום, 

   -עכשיו תקשיב. מה שקורה עכשיו שם  אביבה גוטרמן: 

ה  אמיר כוכבי:  את  פה  יכבה  ליגאל  WIFI-שמישהו  יהיה  שלא   ,

 מסך.  

כולל   מן: אביבה גוטר  הזה,  המקום  את  שינהל  מי  אין  מנהל,  אין 

   -דברים שהם טכניים 

 ששש, חבר'ה, אביבה מדברת.   משה חנוכה: 

לגזבר.   אביבה גוטרמן:  שאלה  הפניתי  הכסף.  עובר  לאן  הכסף.  של 

   -הכסף 

   -אני בטוח שהגזבר יענה לך הפנית,   אמיר כוכבי: 

 לא ענה לי.   אביבה גוטרמן: 

כסף  חיים שאבי:  יש  איזה  הכנסות  איזה  שם?  יש  הכנסות  איזה   ,

 שם?  

   -לחברת אלומה, לעירייה, כפי שצריך להיות  אביבה גוטרמן: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

 יש הכנסות שם בכלל, במרכז אומנויות?   חיים שאבי: 

נכון ככה.    תקשיב, זה  אביבה גוטרמן:   לא 

ומעליב  אמיר כוכבי:  צועקת  את  לענות,  נותנת  לא  את  אבל  ה  בסדר, 

   -אנשים 

 אני לא מעליבה אף אחד.   אביבה גוטרמן: 

 אבל את כן.   אמיר כוכבי: 

 כשהוא מעליב אחרים, אני מעליבה אותו.   אביבה גוטרמן: 

נו.   אמיר כוכבי:   די, 

   -שעשתה פה   לבוא ולהגיד פיל לבן, על אישה  אביבה גוטרמן: 
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 )מדברים ביחד(  

 היום הוא פיל לבן.   חיים שאבי: 

 אה, היום הוא לבן? ממתי?   אביבה גוטרמן: 

 כל החיים.   חיים שאבי: 

 ממתי הוא פיל לבן?   אביבה גוטרמן: 

 כל הזמן.   חיים שאבי: 

 אה, אז אתה מעליב אותה. די, די.   אביבה גוטרמן: 

   -בואי תיכנסי  חיים שאבי: 

 זה מעליב אותה? עובדתית.    מה  נדב דואני: 

   -עכשיו, תקשיב, אמיר  אביבה גוטרמן: 

   -תיכנסי למספרים  חיים שאבי: 

עוד   אביבה גוטרמן:  חוזרת  ואני  אחרון,  ומשפט  הלאה,  אמשיך  אני 

להיום.   גם  ונכונה  הייתה  שאז  שלי  בקשה  לאותה  פעם 

אלומה,   חברת  על  שביקשנו  הדו"ח  לנו  הוגש  לא  עדיין 

   -הפעילויות   את הממשקים של כל 

   -שסיכמנו איתך  רפאל בן מרדכי: 

   -קש את זה אלף פעם אני אב  אביבה גוטרמן: 

 את לא ביקשת, את סיכמת איתו.   רפאל בן מרדכי: 

אליי   אביבה גוטרמן:  תבואי  לי,  אמר  הוא  אז  יעזור.  לא  יעזור,  לא 

   -למשרד לראות. אמרנו, בבוקר צלצל שכואב לו הגב 

   -יאללה  אמיר כוכבי: 

 ולא יכולתי לבוא.   ה גוטרמן: אביב 

   -בואי, לא הכל את צריכה פה  אמיר כוכבי: 

נו, אמרתי את זה כבר פעם.   ה גוטרמן: אביב   די, 

 אה, אוקי, אז את יכולה לחזור על זה.   אמיר כוכבי: 

   -בטח שאני יכולה לחזור, זה רק מראה לך  אביבה גוטרמן: 

 טוב.   אמיר כוכבי: 
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   -נפתרות איך בעיות לא   אביבה גוטרמן: 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

 אם צריך לחזור עליהן.   אביבה גוטרמן: 

   -אני לא חושב שיש פה בעיה  כבי: אמיר כו 

.   אביבה גוטרמן:   אז אל תגיד את זה בלגלוג

נותנת.   אמיר כוכבי:   אני לא בלגלוג, אני מנסה לענות, אבל את לא 

   -את הלגלוג תפנה  אביבה גוטרמן: 

   -בלי זה   די, אביבה,  אמיר כוכבי: 

   -כי אתה לא עושה מה שצריך  אביבה גוטרמן: 

יורדת   אמיר כוכבי:  מתאימות  את  שלא  אישיות,  לרמות 

 לסיטואציה.  

נו, לא רמות אישיות, אתה אומר.   אביבה גוטרמן:   די, 

מעליבה   אמיר כוכבי:  את  צועקת,  את  לך,  לענות  מנסה  אני  לא, 

   -אנשים 

 .  טוב, עכשיו תענה, נשמע  אביבה גוטרמן: 

 עוד מישהו בעניין?   אמיר כוכבי: 

 כן.   יגאל שמעון: 

יגאל  אמיר כוכבי:     -. בבקשה כן, 

.    5   יגאל שמעון:   דק'

.    5 אמיר כוכבי:   דק'

יותר.   נדב דואני:   הוא לא רוצה 

יגאל.   אמיר כוכבי:   כן, 

?    5דק' או    10רגע, כמה מותר,   יגאל שמעון:   דק'

יגאל.   אמיר כוכבי:   כמה שאתה רוצה, 

   -דק'   5די כבר עם זה. הוא רוצה   ב דואני: נד 

 ' לסיעה. ראש הסיעה ידבר.  דק   10סליחה, יש להם   אמיר כוכבי: 

 דק' כבר.    8היא לקחה   נדב דואני: 
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   -הזמן הסיעתי שלכם הוא זה  אמיר כוכבי: 

,    5 יגאל שמעון:     -דק'   5דק'

על   אמיר כוכבי:  לסוגיה  התייחסותך  את  מבקש  אני  הסיעה,  יו"ר 

   -השולחן 

 תתחיל איתה.   יגאל שמעון: 

ל לא, על העברת חברת פעילות חברת א  אמיר כוכבי:     -לומה 

 לעירייה. להחזיר את זה לעירייה.   יגאל שמעון: 

לא   נדב דואני:  רציני,  למשהו  הזה  המקום  את  שבנה  כמי  בינינו, 

   -מה שהיה פעם 

   -לא, לא חייב לעירייה  אביבה גוטרמן: 

 גע, עכשיו הוא מדבר.  חברת כח אדם. ר  נדב דואני: 

   -לא אמרנו לסגור את אלומה  אביבה גוטרמן: 

 למה את לוקחת לו את הזמן?   נדב דואני: 

   -לא, לא  אביבה גוטרמן: 

 הוא רוצה לדבר עכשיו.   נדב דואני: 

נדייק.   אביבה גוטרמן:     -לבחון את הפעילויות בוא 

   -לא לסגור את אלומה, רק להעביר ממנה את הפעילות  אמיר כוכבי: 

   -את רוצה לסגור, את רוצה לסגור  נדב דואני: 

 לא, לא.   אביבה גוטרמן: 

 צודקת, זה מאוד הגיוני.   ר כוכבי: אמי 

   -חלק מהפעילויות, אמיר, חלק מהפעילויות  אביבה גוטרמן: 

לחברה   נדב דואני:  או  לעירייה,  חזרה  הפעילות  כלל  את  להעביר 

 אחרת. מה אמרת, מה את כתבת? מה את מתפתלת?  

   -שנים   3אני בעד לבחון. אני אומרת את זה במהלך   ביבה גוטרמן: א 

   -א רשום לבחון ל  נדב דואני: 

עולם,   אביבה גוטרמן:  של  זה.    3ריבונו  את  אומרת  אני  שנים    3שנים 

   -אני מבקשת לבדוק 
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   -חברים, די  אמיר כוכבי: 

   -אני אומרת, בואו נבחן שנים    3די, נמאס לי כבר.   אביבה גוטרמן: 

יגאל  וכבי: אמיר כ     -יגאל, בבקשה. 

הפעילות  אביבה גוטרמן:  את  לבחון  נכון  דרך  את    באיזו  אולי  הזאת. 

   -הכל לשם, אולי חלק להוציא 

 אז תבחני.   נדב דואני: 

   -אבל ביקשנו חברה  אביבה גוטרמן: 

 תבחני.   נדב דואני: 

   -ביקשנו חברה  אביבה גוטרמן: 

   -חברים, אביבה  אמיר כוכבי: 

 תבדוק את זה. עד היום, הדו"ח לא קיבלנו.  ש  אביבה גוטרמן: 

י  נדב דואני:   ם.  זה עובד מצוין בינתי

   -תנו ליגאל לדבר, הוא מנסה כל כך  אמיר כוכבי: 

   -אתה חושב  אביבה גוטרמן: 

   -העניין של אלומה  יגאל שמעון: 

ליגאל   אמיר כוכבי:  תנו  די,  חברים,  בנימוס.  כך  כל  מנסה  הוא 

   -לדבר 

אין  אתה   אביבה גוטרמן:  הנכון,  בכיסא  יושב  אתה  בסדר.  אתה  בסדר. 

ל  אין  הערות,  לך  אין  הערות,  אתה  לך  הכל  טענות.  ך 

 יודע.  

וחבל,   אמיר כוכבי:  זה,  לא  אתם  אם  הפסקה  על  אכריז  אני  חברים, 

 וחבל.  

 מעניין, אמיר.   אביבה גוטרמן: 

 זה האיום הכי גדול.   נדב דואני: 

י  אביבה גוטרמן:     -ושב בצד הזה, מה אתה מעניין, נדב, אם היית 

 הכל בסדר, תתקדמי.   נדב דואני: 

יגא  אמיר כוכבי:   ל.  כן, 

 אני רק רוצה להעיר הערה.   יגאל שמעון: 
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 את זה תסביר לתומכים שלך.   אביבה גוטרמן: 

   -אל תדאגי  נדב דואני: 

   -חבר'ה, תנו ליגאל. די, נדב  אמיר כוכבי: 

מהעירייה   יגאל שמעון:  פעילות  מעבירים  יכול  כשאתם  לאלומה, 

טוב,   דבר  שזה  להיות  יכול  מבורך,  דבר  שזה  להיות 

שז  מצפה  תכנית,  הייתי  איזושהי  במסגרת  יהיה  ה 

אותו   מעביר  תקציב,  לוקח  אתה  לוקח,  אתה  כי  למה? 

של   התוכן  את  מרוקן  אתה  אומרת,  זאת  לאלומה. 

   -עובדי העירייה. אבל מה קורה 

   -אבל ענינו על זה בשאילתא  אמיר כוכבי: 

נו, בחיאת.   ל שמעון: יגא   לא ענית, לא ענית, 

נו  אמיר כוכבי:     -אז אני אענה, 

 לא ענית.   אל שמעון: יג 

 נענה, אוקי.   אמיר כוכבי: 

נשארים   יגאל שמעון:  עובדים  אותם  קורה?  מה  קורה?  מה  ואז 

יכול לפטר אותם.    בעירייה, כי אתה לא 

יגאל  אמיר כוכבי:     -די, די, 

   -קיים בעירייה, אתה לא קיצצת אותו אותו תקציב ש  יגאל שמעון: 

נכון.   אמיר כוכבי:   לא, זה לא 

   -ובסופו של דבר  ון: יגאל שמע 

נכון.   אמיר כוכבי:   זה לא 

   -שנייה, אתה אמרת  יגאל שמעון: 

נכון.   אמיר כוכבי:   אבל זה לא 

.    5יש לי   יגאל שמעון:   דק'

נכונים.   אמיר כוכבי:   אבל די להגיד דברים לא 

 דק'?    5דק'? יש לי    5יש לי   יגאל שמעון: 

נכון.   אמיר כוכבי:  יודע שזה לא   אתה 

 תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה, טוב?   ן: יגאל שמעו 
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 אבל אני לא רוצה.   אמיר כוכבי: 

תוספת   יגאל שמעון:  בתקציב,  שינויים  אלינו  מביא  אתה  זה  ואחרי 

וחייבים    870,000של   שם,  הייתה  טעות  כי  למופת,   ₪

 ₪.    870,000-להעביר להם את ה 

נכון, זו לא הייתה טעות. דיברו על תכנית עס  מאיר חלוואני:     -קית לא 

הפרוטוקול,   יגאל שמעון:  את  תקראו  אתם  חוזר,  אני  פעם  עוד 

   -תקראו מה היה 

   -די, יגאל, אני מבקש  אמיר כוכבי: 

   -₪, זה אחד   870,000-איך עברו ה  יגאל שמעון: 

להכני  אמיר כוכבי:  פעם  עוד  רוצה  יש  אתה  בוא,  וקדימה.  אחורה  ס 

   -לך הערה, בוא, תן אותה 

   -בונה יש לי הערה   יגאל שמעון: 

 זה שאנחנו מאפשרים, לא אומר שצריך להגזים.   אמיר כוכבי: 

 מה היו"ר של החברה הזאת היום?   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 מי היו"ר של החברה הזאת?   משה חנוכה: 

 י.  של החברה? נאור שיר  אמיר כוכבי: 

יו"ר החברה  אלון גלבוע:  נאור     -נאור, נאור שירי, 

ויו"ר חברה, זה מותר?  הוא סגן ר  משה חנוכה:   אש עיר 

 הוא לא סגן.   נדב דואני: 

   -הוא לא סגן ראש עיר, הוא ח"כ  אמיר כוכבי: 

ויו"ר חברה, זה מותר?   משה חנוכה:   הוא ח"כ 

 עפ"י חוות דעת היועמ"ש לכנסת, כן.  אמיר כוכבי: 

 כמה זמן?   חנוכה: משה  

 מה?   אמיר כוכבי: 

 כמה זמן?   משה חנוכה: 

 נתה, לנצח.  מבחי  אמיר כוכבי: 
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 כן? אוקי.   משה חנוכה: 

 זה סקופ.   יגאל שמעון: 

.   משה חנוכה:   זה סקופ מעניין

 וואלה, זה סקופ?   יגאל שמעון: 

 תודה, תודה על המידע.   משה חנוכה: 

 אני לא בטוח שמבחינתו.   אמיר כוכבי: 

   -אז הוא ממשיך לנהל את החברה  חנוכה: משה  

פ  עדי פ. אנקורי:  לו  שעושים  זה  לא  הבעיה  אני  אז  בחמישי,  רידה 

   -יודעת 

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

יו"ר  משה חנוכה:     -אז רגע, אז הוא 

לו   עדי פ. אנקורי:  עושים  אם  לא,  או  יו"ר  יהיה  הוא  אם  יודעת  לא 

 פרידה.  

   -וא נהיה ריאליים בקיצור, אמיר, תראה, ב  יגאל שמעון: 

 רגע, אז מי יהיה היו"ר?   אלון גלבוע: 

   -יע למנות אני מצ  משה חנוכה: 

ועוד בפרק הבא.   אמיר כוכבי:   כל זאת 

שהיה   משה חנוכה:  מישהו  ניסיון,  לו  שיש  מישהו  למנות  מציע  אני 

יעשה   הוא  שאבי.  חיים  הזאת,  החברה  של  היו"ר  פעם 

   -עבודת קודש, ואני אברך אותו אלף ברכות 

 אנחנו יכולים להצביע עכשיו?   יגאל שמעון: 

 מי בעד?  בוא נצביע עכשיו,   משה חנוכה: 

 אני בעד.   יגאל שמעון: 

 למה אתה מקדים את המאוחר? למה, למה?   נדב דואני: 

 אני לא רוצה להיות.   חיים שאבי: 

 מה זה אתה לא רוצה להיות?   יגאל שמעון: 

 למה אתה מקדים את המאוחר?   נדב דואני: 
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 יגאל, אתה מוכן לסיים? די.   מיר כוכבי: א 

 לי יגאל תרצה.  די, אולי יגאל ירצה. או  נדב דואני: 

להגיד   אמיר כוכבי:  אוהבים  אבל  רוצים,  כולם  חדש.  משחק  זה 

 שהם לא רוצים.  

   -אולי אביבה רוצה  נדב דואני: 

 קדימה, יגאל, קדימה, תסיים.   אמיר כוכבי: 

ש  יגאל שמעון:  מאחר  אני,  אז  אני  אמיר,  אז  רוצים,  שכולם  אמרת 

 התשובה שלי היא לא.  

 תי.  אבל אני לא הצע  אמיר כוכבי: 

 אה, אוקי. אז אל תגיד כולם.   יגאל שמעון: 

 )מדברים ביחד(  

   -גם התשובה שלי היא לא  משה חנוכה: 

 אה, גם שלך לא?   יגאל שמעון: 

 גם לך לא הצעתי.   אמיר כוכבי: 

 אביבה, התשובה שלך?   משה חנוכה: 

   -אם אתם לוחצים  ם שאבי: חיי 

הסג  יגאל שמעון:  מי  אגב,  דרך  בעיה.  אין  נדב,  הסגן  טוב,  מי  ן? 

 החדש?  

 גם את זה, עוד לא הצעתי לך, מה אתה קופץ?   אמיר כוכבי: 

 מה זה לא? אמרת לי, בוא תהיה.   יגאל שמעון: 

 מה אמרתי לך?   אמיר כוכבי: 

 בוא תהיה.   יגאל שמעון: 

 ברור.   אמיר כוכבי: 

 אה, לא?   שמעון:   יגאל 

יגאל.   אמיר כוכבי:   די, 

 ?  אה, טוב. אז מי משקר  יגאל שמעון: 

גרעין בשביל לענות על השאלה   אמיר כוכבי:  ממש צריך להיות מדען 
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 הזאת.  

 בסדר.   יגאל שמעון: 

 עוד מישהו בעניין?   אמיר כוכבי: 

   -חיים  יגאל שמעון: 

 שאלתי מי היו"ר?   משה חנוכה: 

 יה סגנית.  ריקי תה  אמיר כוכבי: 

 ריקי.   חיים שאבי: 

 מי?   יגאל שמעון: 

   קדימה, חברים.  אמיר כוכבי: 

 רגע, אנחנו כאן באמצע הצעה לסדר.   רן יקיר: 

גולני:     -הצבעה, חברים  הוד 

 רגע, רגע, על מה ההצבעה? הוא עדיין לא ענה לנו.   משה חנוכה: 

 נכון, תנו לי לענות.   אמיר כוכבי: 

 ההצעה שלכם.  לא מקבלים את   נדב דואני: 

נכון.   אמיר כוכבי:   זה 

   אה, אתה לא מקבל את ההצעה?  משה חנוכה: 

 לא מקבלים.   נדב דואני: 

 בוודאי שלא, אבל תכף נצביע.   אמיר כוכבי: 

 אבל אמרת לי לפני שאתה רוצה, מתכנן לסגור.   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

א  משה חנוכה:  לסגור  אותה,  לקבל  כן  שאתה  לפני  לי  ת  אמרת 

 אלומה.  

התחתונה,   אמיר כוכבי:  בשורה  תראו,  יגאל?  לי  נהיית  מה  לא, 

ל  כל  מעבר  לאורך  פה  שנאמרו  נכונים  הלא  הדברים  כל 

בסוגיית   להבדלים  ההתייחסות  חוסר  וביניהם  הדיון, 

בצהרונים,   בתקופת  למשל  וההכנסות,  השכר  גביית 

העובדה   ולאור  אחרים.  סכומים  לגבות  היה  שניתן 

עבו  בהחלט  הגופים  שיש  כל  של  משותפת  דה 
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שאלומה   אלומה,  עם  שעובדים  בעירייה  הרלוונטיים 

החברה    בסוף  והגדרות  העירייה  מדיניות  את  מבצעת 

דרך   עושים  שאנחנו  מה  וזה  ותרבות,  וקהילה  לחינוך 

   -החברה 

 למה?   משה חנוכה: 

 למה?   אמיר כוכבי: 

יעילות?   משה חנוכה:   למה לא באמצעות מכרזים ולעשות 

 -מה זאת אומרת, כי  כבי: אמיר כו 

 למה לא לוקחת מפיק להוריד את המחירים?   משה חנוכה: 

יש במספר רב   אמיר כוכבי:  דומות  לצעוק, בסדר? חברות  לא  שנייה, 

ועד   אביב  מתל  מאוד.  טוב  זה  את  יודע  אתה  ערים,  של 

   -חיפה, וגם דרומה. יש לדעתי היום 

 חבל מודיעין, מה יש?   נדב דואני: 

או  מ  אמיר כוכבי:  היום  יש  היהודית  התכנית  של  היסוד  או    46בית 

נ   64 שרשויות  פעילות,  ומפעילות  חברות  בהן  עזרות 

סביב   רובם  שונים,  עניין  תחומי  ואחת  אחת  כל  דרכן 

רגע,   אבל  לא,  ותרבות.  וחינוך  קהילה  של  הנושאים 

   -אבל אני עונה, אבל לפחות תעשו 

 על מה הם מדברים בחוץ?   משה חנוכה: 

 תצא, תשמע איתם.   : אמיר כוכבי 

 חבר'ה, תנו לו לגמור.   רפאל בן מרדכי: 

בסופו    תנו  אמיר כוכבי:  חברים,  דבר,  של  בסופו  חברים,  לסיים.  לי 

כוחה   את  שואבת  החברה  די.  החברה,  דבר,  של 

תחומי   את  גם  שמפרטים  העירייה,  עם  מההסכמים 

העבודה   לתחומי  מוסיפים  ופעם  פעם  ומדי  העבודה, 

להג  שעונים  של  דברים  החשיבה  ולכיווני  החברה  דרות 

השירות  את  להפעיל  נכון  לאיך  העירייה,  ים  הנהלת 

אותה,   רואים  שאנחנו  כמו  ההתנהלות  ולכן,  השונים. 

את   שמרחיבה  צמיחה,  של  חיובית  התנהלות  היא 

ושיתוף   ועוד.  עוד  לייצר  לנו  מאפשרת  הפעילות, 

הוא   העירייה  של  האורגניים  הגופים  עם  הפעולה 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 113 
 

פעולה  וגם    שיתוף  בהסכמים  גם  שמעוגן  מובנה, 

המשותפת.   יומית  היום  בעבודה  וגם  אני  בתקציבים, 

ולא   אביבה,  או לשאילתא שהעלתה  אתייחס לשאלתה, 

עבודה   של  תהליכים  דבר,  של  בסופו  כאן.  הייתי 

כדי.   תוך  אותם  מנסים  גם  שאנחנו  טבעם  כזה  בארגון 

היאה   העיר  לזכור,  צריכים  ואנחנו  הרחב,  המנעד 

ה  הגודל  שהיא  בסדרי  לא  היא  העירייה  פעם,  ייתה 

נד  שאנחנו  השירותים  פעם.  הייתה  רשים  שהיא 

ולכן,   הגודל של מה שהיה פעם.  אליהם, הם לא בסדרי 

עדיין   ואנחנו  הזאת.  הצמיחה  גם  באה  הצמיחה,  עם 

סמך   יחידות  תרבות,  אגף  באמצעות  גם  מפעילים 

פעילות   ומפעילים  ישיר.  באופן  האגף  ע"י  שמופעלות 

אם  שמ  ובין  ישיר,  באופן  האגף  ע"י  אם  בין  ופעלת, 

הע  ולכן,  אלומה.  חברת  הכלכלית  באמצעות  בודה 

מתקזז,   לא  שזה  שהעיר  מי  והעיר  דבר,  של  בסופו 

כל   גם  שאנחנו  לזכור  צריך  אבל  קיימים,  הקיזוזים 

יותר   יש  ילדים,  יותר  יש  צמיחה.  במגמת  הזמן 

פעילויות,  יותר  יש  ותיקים,  יותר  יש  יש    פעילויות, 

זה   לפעילות,  ונכנסים  בעיר  שנבנים  חדשים  מנגנונים 

חדשות  פעילויות  שמצריכים  מייצר  היקפים  אלו  וכן,   .

להביא   פעם  כל  ולא  עקבית,  יומית  יום  התעסקות 

יום   מישהו אחר שיפעיל. וכשיש לנו שאלה, האם מרכז 

מרכז   סליחה,  יום,  מרכז  לא  ע"י,  מופעל  להיות  צריך 

מ  להיות  צריך  הרך,  ואנחנו  לגיל  עירייה,  ע"י  ופעל 

שזה   רוצים  אנחנו  האם  שאלה,  עצמנו  את  שואלים 

שלא  יהיה   הפנים,  משרד  של  בתקנים  עירייה  עובדי 

שהוא   מקום  לייצר  רוצים  שאנחנו  או  כזה,  דבר  מכיר 

הרבה   שדומה  משמעותי  קהילתי  פוטנציאל  עם  מקום 

בעולמות   בחוץ,  שקיים  למה  שלו,  במאפיינים  יותר 

המ  של  שאנחנו  הפרטיים  מבינים  אנחנו  הללו,  רכזים 

אנחנ  אבל  הקדמה,  את  זה,  את  רוצים  אחד  ו  מצד 

להבין   לנו  שתאפשר  הניהולית  הגמישות  את  גם  רוצים 

של   היכולת  ולכן  עסק,  לא  הם  והתושבים  שהתושבות 

   -חברה כמו אלומה 
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ולא   משה חנוכה:  צריכה,  העירייה  אז  עסק,  לא  שהם  בגלל  בדיוק 

   -רך צריך להסתכל על הכל ד 

 -לא, הפוך  אמיר כוכבי: 

 עיניים של חברה.   משה חנוכה: 

   -. אבל דרך העירייה אתה לא יכול להביא הפוך  אמיר כוכבי: 

אתה   משה חנוכה:  איך  עירונית?  ספריה  מפעיל  אתה  איך  למה, 

   -מפעיל מרכז 

 כי זה לא אותו דבר.   אמיר כוכבי: 

 למה, מה ההבדל?   משה חנוכה: 

עבוד  אמיר כוכבי:  זו  להניח  כי  צריך  לא  שונים.  מסוגים  אחרת  ה 

   -שכלום לא נבדק וכלום לא נעשה 

הבעיה,   מעון: יגאל ש  זו  הגלגל,  את  המצאתם  לא  אתם  אמיר,  אבל 

   -שאתם חושבים שאתם המצאתם 

   -קודם כל, את הגלגל הזה כן המצאנו, אין לך פה  אמיר כוכבי: 

נו  יגאל שמעון:  נו באמת,     -די, 

   פה המצאנו.  אמיר כוכבי: 

   -העירייה עבדה. קודם כל, מאז שנכנסת ועד היום  יגאל שמעון: 

 אבל למה אתה מפריע לי?   אמיר כוכבי: 

העירייה    66,000 יגאל שמעון:  אבל  דבר.  אותו  נשאר  תושבים, 

   -פתאום טופחת 

   -אתה גם בזה טועה  אמיר כוכבי: 

 אה, טועה.   יגאל שמעון: 

 אתה גם בזה טועה.   אמיר כוכבי: 

   -אה, הכל אני טועה. אתה צודק ואני טועה  יגאל שמעון: 

 אבל אתה טועה.   אמיר כוכבי: 

 כמה אנחנו היום?   שמעון:   יגאל 

   -קודם כל, לפי הלמ"ס האחרון  אמיר כוכבי: 

 כמה?   יגאל שמעון: 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 115 
 

 .  62,300 אמיר כוכבי: 

 אה, אוקי, אז ירדנו.   יגאל שמעון: 

 .  63,200או   אמיר כוכבי: 

 אז ירדנו.   יגאל שמעון: 

 .  60,300לא, כי לפי הלמ"ס לפני זה, היינו   מיר כוכבי: א 

   -עלה אז כמה   יגאל שמעון: 

 .  800 משה חנוכה: 

 איש, משהו כזה.    2,000אז עלינו בכמעט   אמיר כוכבי: 

ועוד    2,000 משה חנוכה:   עובדים בעירייה.    2,000איש, 

   -ראשי מחלקות   19ראשי אגפים,    18 יגאל שמעון: 

 טוב.    די, די.  אמיר כוכבי: 

 עובדים.    30 יגאל שמעון: 

אב  אמיר כוכבי:  צלם,  שהבאת  מבין  אני  להגזים.  יגאל,  צריך  לא  ל 

 די.  

   -האמת היא שלא הבאתי, ואל תשקר  יגאל שמעון: 

 לא, למה אתה מזלזל בתקשורת המקומית?   משה חנוכה: 

אפשר   אמיר כוכבי:  סוף.  בלי  הצגות  לעשות  צריך  לא  להפך.  לא, 

   -לעשות 

ניתן  ה: משה חנוכ     -הוא לא הביא צלם, ובוא 

לה  אמיר כוכבי:  התחיל  הוא  מתי  ראיתי  וראיתי  פשוט  לי,  פריע 

אומרים   איך  חזק,  קשר  ראיתי  קורלציה, 

   -בסטטיסטיקה? קשר 

 מתאם, מתאם.   רפאל בן מרדכי: 

ולכן,   אמיר כוכבי:  לחילול.  המחולל  האירוע  בין  חזק  חיובי  מתאם 

דבר,  של  בסופו  הערתי.  את  אני    הערתי  עכשיו  בסדר, 

טוב,   דבר,  של  בסופו  דבר,  של  בסופו  הצגה.  עושה 

בסו  לעשות  חברים,  שנועד  מנגנון  פה  יש  דבר,  של  פו 

עובד   שהוא  חושבים  אנחנו  בעיר.  הפעילות  את  ולקדם 

זה   אחלה,  טוב.  לא  עובד  שהוא  חושבים  אתם  טוב, 
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 שלכם. אפשר להצביע על ההצעה. מי בעד?  

 מנו?  אה, זהו, סיי  משה חנוכה: 

 כן, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

 מי בעד ההצעה?   משה חנוכה: 

נגד?  כן  אמיר כוכבי:   . יפה. מי 

ואז   משה חנוכה:  בעד,  מי  המסורת?  כמיטב  שמית,  אומרים  לא 

   -אתה אומר 

 אפשר להביא כבר את האלקטרוני?   אמיר כוכבי: 

 רגע, כמה יש בעד?   אלון גלבוע: 

גולני:   ודר.  חברים, מי בעד? נעשה מס  הוד 

 שמות, שמות.   אלון גלבוע: 

גולני:   אמיר.   הוד 

 ?  לא, מי בעד  אמיר כוכבי: 

 אנחנו בעד ההצעה.   משה חנוכה: 

גולני:  ו  הוד     -בעד ההצעה, אוקי. אז מי, יש לנ

 אביבה, אלון, משה.   אמיר כוכבי: 

 גם אני, גם אני.   יגאל שמעון: 

 רפי, יגאל. לא שומע.   אמיר כוכבי: 

 .  יוסי  אלון גלבוע: 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

 .  6,  5,  4,  3,  2,  1אז כמה? כמה בעד? בואו נספור.   משה חנוכה: 

אומר   מאיר חלוואני:  אתה  למה  אומר,  יוסי  את  שמעתי  לא  אני  אבל 

 זה?  

עוזרים   יגאל שמעון:  פתאום  אתם  לכם,  קרה  מה  לו.  עוזרים  אתם 

 לו?  

 מה זה, אתם מאיימים לו?   משה חנוכה: 

 תם עוזרים לו בכלל?  מה א  יגאל שמעון: 
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נו.   אמיר כוכבי:   די, 

נו.   יגאל שמעון:   באמת, 

 די, אבל זה באמת כבר זלזול בעבודה של המועצה.   כבי: אמיר כו 

 בעד ההצעה.    6 משה חנוכה: 

כאילו,   אמיר כוכבי:  אותה.  להסיר  פשוט  גם  יכולים  אנחנו  חברים, 

   -למה 

   -לא, כי זה  יגאל שמעון: 

 הצבעה.  לא, צריך ל  משה חנוכה: 

יכול.   אמיר כוכבי:   בוודאי שאני 

היש  יגאל שמעון:  בתחילת  יכול  מסדר  היית  להוריד  לומר  רק  יבה 

 היום.  

יכול.   משה חנוכה:   עכשיו אתה לא 

נגד?   אמיר כוכבי:   מי 

נגד? אז כמה, כמה?   משה חנוכה:   מי 

 , הלאה, נושא הבא.  9תגיד, מה אתה רציני?   אמיר כוכבי: 

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

 26.10.2022מיום  ומשה חנוכהן גלבוע אביבה גוטרמן, אלוהמועצה  ילסדר של חבר ההצע

 הנושא : פעילות חברת אלומה 

 הצבעה: 

 משה חנוכה. יגאל שמעון, יוסי שאבי, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ו – (6בעד )

 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, מוטי ליטר, רן יקיר, מאיר חלוואני,   –( 9נגד )

 נקורי, חיים שאבי ונדב דואני. עדי פרילינג א 

 : 22/89החלטה מס' 

העברת כלל פעילות חברת אלומה חזרה לעירייה או לחלופין  את  מאשרת  לאמועצת העירייה 

 להוראות משרד הפנים ובפיקוחו. לחברה עירונית שפועלת בהתאם 

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

 חנו מנצחים.  עוד שניים אנ   חבר'ה,  משה חנוכה: 

גולני:     -3טוב, חברים, סעיף   הוד 

כמה   אמיר כוכבי:  יודע  אני  אבל  אבאל'ה,  טועה,  אתה  בעיקרון, 

   -יחידות מתמטיקה 
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   -למה, הוא צודק, למה? שתיים שיעברו  יגאל שמעון: 

 אה, יפה.   אמיר כוכבי: 

נ  יגאל שמעון:  יודע מתמטיקה? אל תעשה צחוק,   ו.  נו, מה, אתה לא 

 הלאה.   י: אמיר כוכב 

ללכת,   אלון גלבוע:  רוצה  והיא  בבית,  קטנים  ילדים  יש  לריקי  רגע, 

   -אז היא רוצה גם 

יגיעו  יגאל שמעון:     -הם עוד 

 הנושא: מצב הבריכה העירונית.   . 3

 

גולני:  סעיף   הוד  היום.  סדר  את  ממשיכים  אנחנו  מצב  3חברים,   ,

הסבר.   דברי  העירונית,  התדרדר הבריכה  ות  לאור 

ב הבריכה העירונית, וחוסר התפקוד של  מתמשכת במצ 

תדון   המועצה  המנויים,  במצוקת  בטיפול  העירייה 

הצעת   הבריכה.  פעילות  המשך  לגבי  החלטות  ותקבל 

   -ההחלטה 

 מי הגיש את ההצעה הזאת?   משה חנוכה: 

גולני:  הבריכה   הוד  במצב  דיון  לקיים  מאשרת  העירייה  מועצת 

 .  העירונית. זה אותם מציעים 

 אוקי, בבקשה, אביבה.   משה חנוכה: 

 אפשר לפני הבריכה?   מאור מ.: ריקי בן  

יום אבל  אמיר כוכבי:     -לא, אנחנו באמצע סדר 

 שנייה, אני כבר מחכה פה כמה שעות.   ריקי בן מאור מ.: 

 אבל זה לא עובד ככה.   אמיר כוכבי: 

 זה עובד. אבל החבר'ה של השחר כן קיבלו.   ריקי בן מאור מ.: 

את  ריקי  ר כוכבי: אמי  בחוץ.  איתך  דיברתי  באמת,  די.  מבקש  אני   ,

   -רוצה, אני אדבר איתך שוב. את לא צריכה כאן 

להגיד   ריקי בן מאור מ.:  רוצה  רק  אני  וסביר    30אבל  מילים,  כמה  שניות 

וסביר   אגיד.  שאני  מה  מאוד  נעים  לך  שיהיה  להניח 

   -להניח שאתה תביע את ההסכמה 
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גולני:  א  הוד  לא,  בגיש לא,  לא  זה  היום.  בל  סדר  פה  יש  הזאת.  ה 

   -גבירתי, זה לא מה 

רוצה   ריקי בן מאור מ.:  ואני  אקוטי,  מאוד  מאוד  מאוד  לנושא  באתי  אני 

   -להביע אותו. אני מייצגת 

גולני:  חברי   הוד  של  במה  זו  הבמה,  לא  זאת  אבל  מבין,  אני 

 מועצה פה. אני מאוד מבקש לכבד את המעמד הזה.  

   -רגע, אולי יש משהו תנו לה לדבר    לא,  משה חנוכה: 

 אבל היא רוצה לדבר שנייה.   יגאל שמעון: 

 חברי מועצת העיר רוצים שאני אדבר.   ריקי בן מאור מ.: 

 תנו לה רגע להגיד כמה מילים, מה קרה?   משה חנוכה: 

 בבקשה.   יגאל שמעון: 

 בבקשה, ריקי.   משה חנוכה: 

ז  כנרת א. כהן:  יש  אם  נו,  זה.  את  תכבדו  אחד אבל  כל  אז  בזמן    מן, 

 שלו.  

 מה, אתם רוצים להוציא את ריקי החוצה?   אלון גלבוע: 

 אה, רוצים להוציא אותי החוצה?   ריקי בן מאור מ.: 

 די, לא לעשות הצגות.   אמיר כוכבי: 

יוציא אותה.   משה חנוכה:   אף אחד לא 

 קצת כבוד בשולחן הזה היום.   כנרת א. כהן: 

 ואה?  , מה, את לא ר אבל הוא עמד לידה  אלון גלבוע: 

גולני:  היום,   הוד  מסדר  חלק  לא  ככה  גם  זה  בבקשה.  לה  תנו 

 בבקשה תנו לה.  

מאור   ריקי בן מאור מ.:  בן  ריקי  שמי  מאוד,  נעים  לכולם,  טוב  ערב  טוב, 

מאיה.   למשפחת  בת  אני  של  מאיה,  נצר  שושלת, 

שלי,   סבא  לפניי  שלישי,  דור  ואני  לכך,  אי  ספורטאים. 

האול  הנבחרת  פעם  חבר  לא  אבא  ימפית  פעמיים.  ולא 

תארים,   הרבה  הרבה  ועוד  ישראל  נבחרת  שחקן  שלי 

שלו  תלמידים  ספורטאים,  שלו,  חניכים  כאן  .  יושבים 

.  11בין השאר, שוער נבחרת ישראל בכדורגל ובכדוריד  
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חוקה   כותב  דברים.  הרבה  הרבה  ועוד  ט בווינגיי ועוד   ,

אחרים.   דברים  שחקנית  המון  קטונתי,  רק  אני 

יש קד  נבחרת  השרון  טיות  הוד  העיר  את  הבאתי  ראל, 

למקום הכי גבוה דרך אגב מאז בכדורסל זה לא קורה,  

אני   במגרש.  פעמים  הרבה  לידי  ישב  כוכבי  וחבל. 

אלופה   מאור,  בן  לרוני  בכדורעף,    4אימא  פעמים 

על   יודעת  לפחות  אני  אוקי?  הזאת,  לעיר  כבוד  הביאה 

לכם   4 להגיד  יכולה  אני  אחורה.  ו    דורות  שאנחנ

הארצי  מקבלי  ההיקף  בכל  מאוד  חזקה  תמיכה  ם 

כאן   שיושבים  אנשים  פה  לימד  שלי  אבא  הזה.  לנושא 

לפני   חינוך.  זה  ספורט  ספורט.  מורשת  זה  מה  ויודעים 

כל   כמו  תרבות.  זה  שספורט  אמר  שלי  אבא  חינוך, 

ספורט.   שנקראת  תרבות  צורכים  אנחנו  אחרת.  תרבות 

את   מחנך  הספורט  מחנך,  לה הספורט  שלנו  יות  הנוער 

בעלי   יותר,  טובים  ערכים  בעלי  יותר,  טובים  אנשים 

חסרה   הזה,  בציבור  מאוד  היום  שחסרה  משמעת, 

והספורט   הזאת,  במדינה  וסדר  ביטחון  משמעת,  מאוד 

לכאן   באתי  להגיע למקום הזה. אני  מביא את האנשים 

שכולכם   בישיבה  נוכחת  הייתי  אני  מכולכם,  לבקש 

   -הצבעתם 

 ריקי, די.   : אמיר כוכבי 

מסיימת.   ריקי בן מאור מ.:  אני  התקציב,  בעד  בעד  הצבעתם  שכולכם 

למגרשים   דאג  שלי  שאבא  הכדורגל  לקבוצת  התקציב 

במשך   הקודמים  הערים  ראשי  עם  יחד  שנה.    30האלה 

מ  למעלה  בצניעות,  להגיד  רוצה  לא  אני  שנה.    45-אני 

מועצת   חברי  כל  כמעט  הזאת,  בעיר  שנים  המון  כאן 

ני התבקשתי לשבת בשולחן הזה  כירים אותי. א העיר מ 

לא   אני  פעמים.  מאוד  הרבה  פעמיים,  ולא  פעם  לא 

האנשים   על  סומכת  אני  הזה,  בשולחן  לשבת  רוצה 

מכם,   ואחד  אחד  כל  על  סומכת  אני  כאן.  שיושבים 

שלי,   טובים  מאוד  אבל  שלי,  טובים  חברים  שאתם 

העיר  ראש  כבוד  אדוני  עליך  גם  במיוחד  יודעת,  ,  ואני 

שאתה   את  יודעת  הביאה  שלי  כשהבת  לידי  ישבת 

שאתה   איפה  בדיוק  עמדה  והיא  הזאת,  לעיר  הכבוד 
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אלא   כאלופה,  רק  לא  העיר  מראש  וקיבלה  כרגע  יושב 

פעמיים.   ולא  פעם  לא  האלופות,  של  אני  כמצטיינת 

ברמות   מאוד  התרגשתי  שאני  לך  להגיד  יכולה 

   -מטורפות. אז בבקשה 

זה   אמיר כוכבי:  ארו ה   30אבל  הכי  של  שניות  בהיסטוריה  כות 

   -מועצת העיר 

בתקשורת,   ריקי בן מאור מ.:  טובה  אני  מאוד,  אני  כדורגל,  לב,  שימו 

חד   אני  אוקי?  נקטע,  לא  שלי  הדיבור  של  והרצף 

של   הכדורגל  בקבוצת  התמיכה  על  לכם  מודה  משמעית 

זאת   מבחינתי  מתרגשת.  מאוד  אני  העירוני.  הספורט 

ד  רואה  לא  אני  שימו מורשת,  אחרת.  היום    רך  לב, 

בע"ה,   ממשלה,  וראש  ח"כים  שרים,  בכנסת  יושבים 

קיבלו   כולם  ספורטאים,  כולם  בימינו,  במהרה  מהר 

 את החינוך הזה. אין דרך אחרת.  

   -ריקי, תודה. אנחנו נמשיך לנושא  אמיר כוכבי: 

   -אני רק אשמח  ריקי בן מאור מ.: 

 די.   אמיר כוכבי: 

   -ומרת ס למה שריקי א אבל השאלה ביח  משה חנוכה: 

 לא, אני רק אשמח שאתה תגיב.   ריקי בן מאור מ.: 

תמיכות   משה חנוכה:  העברת  היום  בסדר  היה  קטן.  משהו 

 לכדורסל, למה זה נעלם?  

   -רגע, סליחה, אתה מפריע לי. אה, חנוכה  ריקי בן מאור מ.: 

 מה זה לא היה?   משה חנוכה: 

 לא היה.   אמיר כוכבי: 

   -רת על הכדורגל נוכה, אני מדב ח  ריקי בן מאור מ.: 

   -הייתה תמיכה עקיפה  אלון גלבוע: 

   -הייתה תמיכה עקיפה לכדורסל  משה חנוכה: 

 לקבוצת הפועל הוד השרון בכדורסל.   אלון גלבוע: 

 זה היה בסדר היום, ומשום מה זה נעלם.   משה חנוכה: 
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   -זה היה בסדר היום, וגם שלחו לנו  אלון גלבוע: 

 לך את זה במייל?  ים, אני אקרא  אתם רוצ  משה חנוכה: 

בהוד   ריקי בן מאור מ.:  לכדורסל  הכבוד  אגב, מאז שאני הבאתי את  דרך 

   -השרון 

 אבל לא משנה, אין פה ספורט, מה זה משנה?   אלון גלבוע: 

 די, הלאה.   אמיר כוכבי: 

   -אוקי, הכדורגל  ריקי בן מאור מ.: 

גולני:     -חברים, חוזרים לסדר היום  הוד 

   -ני רוצה רגע, א  ור מ.: ריקי בן מא 

 זה לא מכבד, די.   אמיר כוכבי: 

שעבר פה בשולחן הזה לכדורגל,    מה קורה עם התקציב  ריקי בן מאור מ.: 

הזה   בשולחן  פה  שעבר  התקציב  עם  קורה  מה 

למה   להבין,  רוצה  אני  לו.  הצבעתם  כולכם  לכדורגל? 

ללמוד,   שצריכים  לסטודנטים  עוברות  לא  המשכורות 

לפנ  מערב.  התחילה מתים  חודש  זו    י  הלימודים,  שנת 

   -הפרנסה שלהם. אני מבקשת, כבוד ראש העיר 

גולני:     -טוב, ממשיכים. אביבה, אלון, משה  הוד 

 רגע, מה עם הכדורסל? למה זה נעלם מסדר היום?   משה חנוכה: 

   -אני לא ראיתי שזה  אמיר כוכבי: 

 אז אני אראה לך.   משה חנוכה: 

ל  אמיר כוכבי:  מאמין  אני  תכף לא,  ואנחנו  צריך    ך,  לא  נבדוק. 

 לעצור הכל.  

   -העירייה הגישה עתירה מנהלית באשר לכספים האלה  אלון גלבוע: 

גולני:     -אלון  הוד 

נכון להיום, אי אפשר לשחרר  אלון גלבוע:     -אז 

 העירייה לא הגישה עתירה מנהלית על הכספים.   אמיר כוכבי: 

   -גל ד קבוצת הכדור העירייה הגישה עתירה מנהלית כנג  אלון גלבוע: 

 די, לא לשקר.   אמיר כוכבי: 
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עתירה   אלון גלבוע:  הגישה  לא  שהעירייה  להגיד  רוצה  עכשיו  אתה 

 מנהלית?  

 היא הגישה עתירה על אי רישום מנהלית.   אמיר כוכבי: 

 ונגד מי היא הגישה את העתירה?   אלון גלבוע: 

עמותה   אמיר כוכבי:  גם  זאת  אותם,  רשמה  שלא  העמותה  נגד 

   -ת פרטי 

תדבר   ע: אלון גלבו  אל  אותם?  רשמה  שלא  העמותה  זאת  ומי 

 בחתיכות. איזו אגודת כדורגל? של הבוגרים.  

 נו.   אמיר כוכבי: 

 נכון?   אלון גלבוע: 

   -אה, דברו יפה. מה זה כבר כל הזמן  כנרת א. כהן: 

 נגדם הגשתם עתירה מנהלית.   אלון גלבוע: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

   -ים כנגד הכספ  אלון גלבוע: 

 כנגד הרישום.   בי: אמיר כוכ 

   -כנגד קיזוז הכספים  אלון גלבוע: 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

   -לא, לא, אמיר, אני קראתי את המכתב  אלון גלבוע: 

 טוב.   אמיר כוכבי: 

 ששלח לי היועץ המשפטי.   אלון גלבוע: 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

   -העתירה המנהלית היא כנגד קיזוז הכספים  אלון גלבוע: 

ויניק רו  עתירה   : נן יואל  מנהלית.  עתירה  הוגשה  לא  אלון,  קראת,  אם 

נגד התושבים     -מנהלית, העירייה לא מגישה 

   -הגישה עתירה  אלון גלבוע: 

ויניק:     -היא לא הגישה  רונן יואל 

 הגישה תביעה.   משה חנוכה: 



 עיריית הוד השרון 
 30.11.2022מיום  14/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 124 
 

 הגישה תביעה.   אלון גלבוע: 

ויניק:   הגישה תביעה לאכיפת הסכם.   רונן יואל 

 ירייה לא יכולה להגיש עתירה מנהלית.  אבל הע  . כהן: כנרת א 

הכספים   אלון גלבוע:  וקיזוז  הסכם  לאכיפת  תביעה  הגישה 

   -שמגיעים לה 

   -אלון, תדייק. אני מבקש לדייק  רן היילפרן: 

   -אז טעיתי, אז היא הגישה הליך  אלון גלבוע: 

ויניק:  שום  רונן יואל  אין  בתביעה.  כסף  הזכירה  לא  העירייה    אלון, 

 יעה.  קשר לכסף בתב 

 אז מדוע העירייה לא מעבירה כספים?   אלון גלבוע: 

ויניק:     -התביעה  רונן יואל 

דעתך   אלון גלבוע:  חוות  לפי  כספים  מעבירה  לא  העירייה  מדוע 

שואל   אני  אבל  בכדורסל?  השרון  הוד  מכבי  לקבוצת 

   -אותך שאלה 

ויניק:   התביעה היא אך ורק על אכיפת הסכם.   רונן יואל 

 דוע לא הכספים לקבוצת הכדורגל?  אז מ  ן גלבוע: אלו 

גולני:     -חברים, זה לא על סדר היום  הוד 

   -רגע, סליחה, רגע  אלון גלבוע: 

גולני:     -אנחנו ממשיכים את סדר היום  הוד 

מדוע   אלון גלבוע:  אז  הכסף,  מדוע  לא.  לא,  רגע,  שנייה,  לא,  לא, 

 הכסף לא עובר לקבוצת הכדורגל? 

גולני:   ון הזה.  סיימנו את הדי אנחנו   הוד 

 למה הם לא מקבלים כסף?   קהל: 

 רן, מדוע הכספים לא עוברים לקבוצת הכדורגל?   אלון גלבוע: 

גולני:   הפסקה, חברים.   הוד 

 מה, מה?   משה חנוכה: 

 אין תשובות, אז קמים.   אלון גלבוע: 

לא   אמיר כוכבי:  אתם  הדיון,  את  מכבדים  לא  אתם  הפסקה.  נעשה 
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   -מכבדים את עצמכם 

 למה זו ההתנהגות הזאת, מה זו הבריונות הזאת?   משה חנוכה: 

גולני:     -3אנחנו ממשיכים, סעיף   הוד 

   -כי כבר דנו בזה גם  אביבה גוטרמן: 

גולני:  ומשה.   הוד  אלון  אביבה,  המועצה,  חברי  של  לסדר  הצעה 

לאור   הסבר:  דברי  העירונית.  הבריכה  מצב  הנושא: 

העי  הבריכה  במצב  מתמשכת  וחוסר  התדרדרות  רונית 

המנויים,  ה  במצוקת  בטיפול  העירייה  של  תפקוד 

פעילות   המשך  לגבי  החלטות  ותקבל  תדון  המועצה 

מאשרת   העירייה  מועצת  ההחלטה:  הצעת  הבריכה. 

 לקיים דיון בנושא מצב הבריכה העירונית. בבקשה.  

דירקטורית בחברה הכלכלית,  טוב,   אביבה גוטרמן:  אני  ככה,  נגיד  בוא 
הכלכל  בברי והחברה  מטפלת  עכשיו  ית  רוצה  אני  כה. 

בנושא   שלשום  ישיבה  לנו  הייתה  כי  להגיד,  פשוט 
עם   בעיות  יש  עכשיו,  זה.  על  ודיברנו  הבריכה, 
קשור   זה  משפטים.  בשני  באמת  חוזרת  ואני  הבריכה, 
על   ודיברתי  עליהן,  מדברת  שאני  הפעילויות  שאר  לכל 
אז   וזה התקבל. מה שאני  שלנו,  בישיבה  בחברה  גם  זה 

ח  ואני  שם  אמרתי,  שיש  הבעיות  כל  פה,  זה  על  וזרת 
מאוד   מאוד  באופן  להיבחן  צריך  הבריכה,  על  בחברה 
ברור, מה רוצים לעשות עם הבריכה באופן כללי. האם  

, האם לתת  BOTהיא צריכה להיות של העירייה, האם  
המשכורת,   את  יקבל  דרכנו  שהוא  פרטי  לגורם  אותה 

א  כרגע.  שיש  כמו  המנהל,  רק  צר יהיה  פשוט  יך  מרתי, 
מישהו   לנו  יש  השני,  והדבר  כמו שצריך.  באמת  לעשות 

עוד   לו  אישרנו  איש    3שעובד,  מפעיל,  שהוא  חודשים, 
וכל   שם  והייתי  יפה.  מאוד  עבודה  עושה  נחמד,  נורא 
כי   פתרונות,  יותר  או  פחות  יש  התקנון,  של  הסיפור 
ביקשתי   שכן  ומה  הזאת.  השאילתא  את  כתבתי  מזמן 

ואישרו,   המ גם  עם  יחד  איתו.  שזה  התייעץ  הוא  נכ"ל, 
שירות   לתת  צריך  מנויים,  להבריח  לא  כדי  המנויים, 
לא   שהם  מנויים,  של  בעיות  המון  ישנן  לקוחות. 
כספים   עזב.  שהיה  הבריכה  בעל  כי  מענה,  מקבלים 
ולכן   אותם.  להשאיר  צריך  הוא   . וכו' וכו'  שחייבים 

ש  חצי  להם  שייתן  אז  שנה,  שם  חייבים  נגיד,  נה.  סתם 
חצ  תן  חייבים  אמרתי,  שנה,  כדי    4י  חינם.  חודשים 

לקבל   מפחד  הוא  עכשיו,  הלקוחות.  את  להשאיר 
התקבלה   זה  אבל  אתכם,  משתפת  סתם  אתם  החלטות. 
המנכ"ל,   עם  יחד  שזה  בישיבה,  שם  החלטה  כבר 
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את   שנשמר  לתת  כדי  סמכויות,  יותר  לו  לתת  בהחלט 
הוחלט,   בישיבה  שם  בדיון  בעיקרון,  ועוד  הלקוחות. 

בודקים  פעם אמרת  ואמרו שזה מה שייעשה.  וחזרתי  י, 
הולכים    3במהלך   מה  לעומק,  באמת  הבאים  החודשים 

הסיפור,   את  גומרים  אנחנו  איך  הבריכה,  עם  לעשות 
לא   נעשה,  אנחנו  שיפוץ.  איזה  מפעילים,  אנחנו  איך 
בעצם   לדבר,  פה  שרציתי  מה  כל  בקיצור,  אנחנו. 

הכלכלית,   בחברה  זה  את  מע העליתי  קיבלנו  נה  ושם 
במהלך   זה  את  יבדקו  הם  יעשו.  החודשים    3שכן 

 הבאים, תהיה בדיקה כמו שצריך.  

 אז אפשר להוריד את ההצעה?   רפאל בן מרדכי: 

 אז כן, כי אני חושבת שאין מה לדון.   אביבה גוטרמן: 

גולני:   אז אנחנו מסירים את ההצעה מסדר היום.   הוד 

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

 26.10.2022מיום  ומשה חנוכהאביבה גוטרמן, אלון גלבוע המועצה  ילסדר של חברה הצע
 

 הנושא: מצב הבריכה העירונית  
 

 הוסרה מסדר היום.ההצעה 
 ========================= ==================== 

 ת, אביבה, כל הכבוד.  כל הכבוד על הממלכתיו  משה חנוכה: 

י  אביבה גוטרמן:  ש משהו מסודר, אז למה סתם לבלבל את  כן, מה, אם 
 המוח. 

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

מיום  יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנוכההמועצה  ילסדר של חבר ההצע
26.10.2022 

 
 בארנונה למפקדים במילואים 25%מתן הנחה של הנושא : 

 
 הוסרה מסדר היום.ההצעה 

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

 סיימנו את הישיבה.   אמיר כוכבי: 

גולני:   הישיבה הסתיימה. תודה רבה לכולם, ערב טוב.   הוד 


