
 

 

 
  

 

 
 עיריית הוד השרון 

 
 
 
 

 ***תמלול*** 

 18/22מן המניין מס' לא ישיבת מועצה  

 21.12.2022,  תשפ"ג בכסלו כ"ז   ,רביעימיום 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    18/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 2 
 

 

 ן וד  השרו עיריית ה 
 18/22ישיבת מועצה מן המניין מס'  

 21.12.2022,  ג פ" תש   לו כ"ז בכס ,  רביעי מיום  
         

 
 

 חברים: 
 ראש העירייה -  אמיר כוכבי  

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

 חבר מועצה -   רן יקיר
  חבר מועצה -  מוטי ליטר 

 חבר מועצה -  ני חלוואמאיר 
 חבר מועצה -  יגאל שמעון

 חבר מועצה           -             יוסי שאבי
 חברת מועצה -  עדי ברמוחה

 חבר מועצה  -  אלון גלבוע
 חבר מועצה -   משה חנוכה

 
 חסרים:

 מועצהחברת  -  רינה שבתאי
 חברת מועצה - עדי פרילינג אנקורי 

 חבר מועצה -  חיים שאבי
 חבר מועצה -  אני נדב דו

 חברת מועצה -  אביבה גוטרמן 
 חבר מועצה  -   רפי בן מרדכי  

 
 

 :סגל

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

 ירייה מבקר הע -  משה שטיגליץ
 מרכז ישיבות המועצה  -  הוד גולני 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    18/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 3 
 

 

 
 :סדר היום

  

   2022העברות מסעיף לסעיף תקציב  .א

 

 2022מרץ  –ינואר    1דוח כספי רבעון  .ב

 

   2022יוני  –ינואר    2דוח כספי רבעון  .ג

 

   70אישור הארכת שירות לעובדות מעל גיל  .ד

 
 
 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    18/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 4 
 

 

 

 . 2022ציב  העברות  מסעיף לסעיף תק  א. 

 

גולני:  מן   הוד  שלא  המועצה  לישיבת  חוזרים  אנחנו  חברים, 

מספר   סעיף    . 18-22המניין,  עם  הישיבה  את  מתחילים 

לסעיף,  מסעיף  העברות  היום,  לסדר  .  2022תקציב    א' 

כנספח  ה  לכם  מצורפת  כספים  ועדת  לישיבת  .  1זמנה 

. הצעת ההחלטה  2לתקציב מצורף כנספח    6עדכון מס'  

מסעיף   העברות  מאשרת  העירייה  מועצת  הינה: 

מס'   עדכון  עפ"י  הצעת    6לסעיף,  מסגרת  לתקציב. 

משתנ  של  התקציב  ע"ס  ועומדת  ₪.    611,978,000ה, 

 .  1,675.6-מספר המשרות אינו משתנה מ 

 בני.   כבי: אמיר כו 

זיני:  האחרונה   בנימין  הכספים  בוועדת  שנדון  כמו  בעצם  זה  טוב, 

החלק    4-ב  אז  לאישור.  הייתה  וההמלצה  לחודש, 

זה   שגם  הרווחה,  בתחום  תקציב  עדכוני  זה  הראשון 

של   התקציב  בישיבות  הרווחה  2023יידון  שמשרד   ,

התקציבים   את  והופך  התקציב,  התאמות  את  עושה 

יותר.    לגמישים 

אותן  ואנ  מעדכנים  שאנחנו  מכסות  לפי  עובדים  גם  חנו 

א  שנה.  סוף  לקראת  זה  בעיקר  את  לראות  יכולים  תם 

לנו תוספת לא מבוטלת. זה החלק    גם בתחום ה...  שיש 

הדברים,   שאר  לסעיף.  מסעיף  העברות  של  הראשון 

אני  בתוך   העירייה,  אגפי  בתוך שאר  רק,  אני  העירייה, 

 אעבור עליהם רק בראשי פרקים.  

הילדים  א  במספר  מגידול  כתוצאה  הכנסה  תוספת  יש  ז 

גם   זה  את  רואים  ואנחנו  הספר,  בבתי  בצהרונים 

תושבים,   השתתפות  וגם  ממשלה  גם  עצמה.  בהוצאה 

העברות   או  שינוי  מבחינת  בהכנסה.  עלייה  בעיקר  שזה 

ל  הדברים  מסעיף  על  אעבור  אני  שוב  אז  סעיף, 

הביצוע,  הגדולים.   לקצב  בהתאם  שוב,  ..  הפחתנו,  -כ .

כ   100,000 טלפונית  בגבייה  הפחתה.    100,000-₪,  ש"ח 
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ש"ח. כל הנושא    145,000-הוספנו לפינוי פסולת מנוף כ 

התקציבים   את  הוספנו  הספר,  בבתי  הצהרונים 

כ  של  בהיקף  במיק   700,000-הנדרשים  סייעות  ור  ₪. 

כ  הוספנו    720,000-חוץ,  השונים  בסעיפים  ביטחון,   .₪

 ₪.    800,000-כ 

את  ב   הפחתנו  בעצם    427,000-הרזרבה  אלה   .₪

וגם   כספים,  בוועדת  גם  עברו  המרכזיים.  הדברים 

ועדת   של  הפרוטוקול  במסגרת  תשובות  העברנו 

אליכם   הועבר  בוועדה.  שעלו  השאלות  על  הכספים 

 לשאלות שנשאלו.    באמצעות הפרוטוקול כל התשובות 

 שאלות? כן, משה.   אמיר כוכבי: 

ת  משה חנוכה:  כל,  קודם  אז  התשובות  כן,  על  בני,  באמת,  ודה 

שאלתי   אני  שלפחות  השאלות,  בעקבות  ששלחתם, 

וגם   גדולות  סוגיות  גם  בעיניי  יש  הכספים.  בוועדת 

לסעיף   מסעיף  בהעברות  בעייתיות  קטנות  סוגיות 

יש   עליהן.  לעמוד  שצריך  להעביר  האלה,  בקשה  כאן 

 ₪?    800,000כסף לצהרונים. כמה,  

זיני:   ₪.    720,000 בנימין 

 ₪. בעבור מה?    720,000 ה חנוכה: מש 

זיני:     -אני חושב שזה גם נשלח אליכם במסגרת  בנימין 

   -לא, אבל מה השם של  משה חנוכה: 

זיני:   אה, הסעיף הספציפי?   בנימין 

 כן.   משה חנוכה: 

זיני:  י  בנימין     -בית ספר ש צהרוני  יש שוב, 

 כן.   משה חנוכה: 

זיני:     -הילדים שזה תוספת, זה עלייה בכמות   בנימין 

גנים.   משה חנוכה:   אני מדבר על צהרוני 

זיני:  גני הילדים יש תוספת  בנימין     -צהרוני 

 לא חשבנו אחרת.   אמיר כוכבי: 

גני ילדים  עדי ברמוחה:     -זה סייעות 
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זיני:   ₪.    720,000יש   בנימין 

שהעירייה   ה: חנוכ משה   פתאום  קרה  מה  שאלתי  עוד  ואני  יפה. 

ב  בעניין   720,000-משתתפת  זה    ₪  באמת  כי  הזה. 

רוצה   טובות,  סייעות  שיהיו  רוצה  העירייה  מבורך, 

שבמכרז   היא  היחידה  הבעיה  אבל  בעניין.  להשתתף 

ע"י   שנבחר  הספק  שבו  פרמטר  היה  פרסמה,  שהעירייה 

את  בחשבון  לקחת  צריך  היה  הדברים    העירייה,  אותם 

העירייה   אסביר.  ואני  כרגע,  לממן  מבקשים  שאתם 

אנחנ  כי  במכרז  מהשירותים  יצאה  מרוצים  היינו  לא  ו 

גני הילדים. היה שם שירות   של חברת אלומה בצהרוני 

את   להעביר  החליטה  העירייה  ולכן  גרוע,  ניהול  גרוע, 

תהליך   וזה  החינוך,  אגף  אחריות  תחת  אחר,  לספק  זה 

 מברוך.  

כל  פי  שקורה תחת  דבר    כי  גני הילדים הוא    10מחלקת 

של   בפיקוח  לא  שיקרה  ממה  טוב  גני  יותר  מחלקת 

היו   במכרז  מכרז.  עשיתי  לשם  בדרך  אבל  הילדים. 

שהספק   היה  כמדומני  במכרז  התנאים  אחד  תנאים. 

השכר   בתנאי  הסייעות,  את  לקלוט  יצטרך  שייבחר 

   -שעבדו לפני זה בצהרונים, כדי לא לייצר טלטלה 

 רשאי, רשאי לקלוט.   עדי ברמוחה: 

כ  משה חנוכה:  יודע, למה?  אני  לדייק.  רוצה  יודע שאנשים  אני  אני  י 

אמרו,   לא,  האם  או  למכרז  לגשת  האם  התעניינו 

יודע   אני  אם  אומרת,  זאת  רווחי.  לא  זה  תקשיבו, 

לסייעות, באופן   שמשלמים באלומה סכומים מטורפים 

פתר  להם  היו  לא  כי  פרופורציונלי,  לא  לא  אני  ונות, 

הרבה   בכדי  לא  ולכן  האלה.  בסכומים  לעמוד  יוכל 

וא  ניגשו,  לא  שלא  ספקים  בחרו  טובים  ספקים  פילו 

 לגשת למכרז הזה.  

שזכה   אחרי  המכרז,  אחרי  העירייה?  עשתה  שמה  אלא 

מבקשת   ועכשיו  הכללים,  את  שינתה  מסוים,  ספק 

של   העברה  לאשר  ציבורי,    720,000מאיתנו  מכסף   ₪

ש  דברים  במכרז.  על  אליהם  התחייב  לא  הספק  זה 

בעק  זה לא בסדר. בתשובה של אגף החינוך,  בות  תקין, 
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התוספת   ככה:  נאמר  הכספים,  בוועדת  שאלתי 

לתקנת   בהתאם  החוזה,  של  כהגדלה  מתבקשת 

הזכייה   לאחר  שעלה  בפער  מדובר  מכרזים.  העיריות 

 במכרז, ולא היה ידוע לאף מציע או מציע פוטנציאלי.  

מדויק  לא  יו זה  אני  כי  פוטנציאליים  ,  מציעים  על  דע 

שהוא  הזה,  התנאי  את  ראו  הם  כי  ניגשו  את    שלא  הפך 

היה   המידע  ספקים.  אותם  עבור  רווחית  ללא  העסקה 

שהבנאדם   אחרי  כי  שלא,  כנראה  המציעים.  לכל  שווה 

לו   שנעביר  מבקשים  עכשיו  אתם  ₪,    720,000זכה, 

את   לתת  אותו  שמחייב  במכרז  תנאי  שיש  למרות 

בכסף  הש  אלא  לזוכה,  בהטבה  מדובר  ואין  הזה.  ירות 

סי  של  שכרן  על  שמירה  לטובת  עובדות  שנועד  יעות 

 אלומה שעברו לעבוד בקיטו.  

אתה   לספק,  אומר  שאתה  ברגע  כי  מדויק,  לא  גם  זה 

קליטת   עם  הזה  השירות  את  לי  לתת  אמור  היית 

עצמי   על  לוקח  אני  ועכשיו  התנאים,  כל  ועם  עובדות 

וא  האחריות,  שממילא  את  מה  על  לך  משלם  ני 

לי, בוודאי שזו הטבה.   תיקון של חוזה,  התחייבת לתת 

בתיקון  בה  לבוא  יכול  מכרזים,  העיריות  לתקנת  תאם 

   -₪ לכאן   ₪15,000 לכאן,    20,000של  

זיני:   מהיקף המכרז.    25%עד   בנימין 

אלינו   משה חנוכה:  לבוא  מבקשים  שאתם  מטורפים,  בסכומים  לא 

אנח  ולהגיד,  זה  עכשיו  כדי.  תוך  הכללים  את  משנים  נו 

אי  תמצאו  עכשיו  אם  גם  הוגן.  חוקי,  לא  סעיף  זה  זה 

   -לא הוגן 

זיני:   לא, זה החוק.   בנימין 

   -זה חוק המכרזים  עדי ברמוחה: 

אליו,   אמיר כוכבי:  לגבי מה שאתה מתייחס  טועה  לזה שאתה  מעבר 

 אתה גם טועה בסעיף בחוק.  

ל  משה חנוכה:  זה  אומר,  אני  פוגע  בסדר.  גם  וזה  הוגן,  בשירות  א 

   -שניתן לילדים, למה? 

 הפוך.   אמיר כוכבי: 
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חברות  כה: משה חנו  יותר  הרבה  לבוא  יכלו  טובות,  כי  פחות  לא   ,

אוכל   עם  יותר,  טוב  שירות  לתת  יותר,  טובות  אפילו 

יכולים   שהיו  השרון,  מהוד  אנשים  עם  יותר,  טוב 

כמו   מקומית,  וכלכלה  מקומי  רכש  ולעודד  להתמודד 

 שאנחנו רוצים.  

כדי   שתוך  תנאים,  הכנסנו  זה,  את  סגרנו  לא,  אבל 

דרק  תנאים  הגיוניים,  אמרו,  לא  כלכליים,  לא  וניים, 

אנשים   מאוד  הרבה  ניקינו  אליהם.  ייגש  לא  אחד  שאף 

אנחנו   בדיעבד,  ועכשיו  להתמודד,  שיכלו  טובים 

אני   ולכן  שזכה.  ספק  לאותו  הטבה  לתת  מבקשים 

אגב,   בעיניי  זה  שוב  אומר,  כדי,  עד  לעלות  יכול 

אדוני   סביר,  לא  משחק  כאן  יש  אישי.  חיוב  לדעתי, 

   -, במכרזים המנכ"ל 

וחיוב   רן היילפרן:  סביר  לא  משחק  יש  אם  תגיד  ואז  אענה  אני 

את   מכיר  לא  אתה  אבל  לנופף,  אוהב  שאתה  אישי, 

   -העובדות 

   -אני אגיד את עמדתי  משה חנוכה: 

הנתונים,   רן היילפרן:  את  מכיר  נכוני לא  לא  דברים  וגם  ואומר  ם. 

העירייה   פקודת  את  כנראה  מכיר  לא  יודע,  לא 

   -25%על  שמדברת  

 )מדברים ביחד(  

שאתה   רן היילפרן:  לפני  ההסברים  את  לשמוע  מבקש  אתה  אם 

 מאשים, זה יהיה נחמד.  

לוועדת   משה חנוכה:  מגיע  היית  אם  לסיים.  לי  שתיתן  מבקש  אני 

שם  לי  להסביר  יכול  היית  זה  כספים,  את  שאלתי  כי   ,

 גם שם.  

א  אמיר כוכבי:  את  שם  גם  לך  וענו  מאחר  שם.  גם  לך  ותן  ענו 

   -תשובות שיענו לך פה, אז 

   -אדוני, אני אסביר לך משהו  משה חנוכה: 

כדאי   עדי ברמוחה:  מכרזים,  דיני  מצטט  אתה  אם  אבל  משה, 

 שתקרא אותם לפני.  
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נניח לך  משה חנוכה:     -אנחנו לא 

 בלבל בעובדות.  לא מ הוא   אמיר כוכבי: 

 לא, תקרא דיני מכרזים.   עדי ברמוחה: 

 ל לעבוד לפי הכללים.  עד שתתחי  אמיר כוכבי: 

   -די  אמיר כוכבי: 

ו   כנרת א. כהן:  שיענ תיתן  תסיים,  תמשיך,  שאלת,  ענייניים.  תהיו 

 לך.  

 עד שתתחיל לעבוד לפי הכללים.   משה חנוכה: 

   -אבל לשקר בחוקי מכרזים  אמיר כוכבי: 

 ביחד(  רים  )מדב 

 גם מראש עיר מצופה שלא ישקר.   משה חנוכה: 

 ר.  אבל אתה משק  אמיר כוכבי: 

אני   משה חנוכה:  פוסל.  במומו  הפוסל  שוב,  אומר  אני  בסדר,  אבל 

 -אומר שוב 

 כמו שאתה נושם.   אמיר כוכבי: 

   -אדוני ראש העיר  משה חנוכה: 

 כמו שאתה נושם.   אמיר כוכבי: 

יכול  משה חנוכה:     -אתה לא 

 כמו שאתה נושם.   כוכבי:   יר אמ 

יכול  משה חנוכה:     -אתה לא 

נו  אמיר כוכבי:   שם.  כמו שאתה 

יכול  משה חנוכה:     -אתה לא 

   -כמו שאתה נושם  אמיר כוכבי: 

נו די, די, די, די  עדי ברמוחה:     -אתם יכולים די, די, 

השולחן   אמיר כוכבי:  סביב  הצגות  הרבה  פה  יש  דבר  של  בסופו 

   -הזה 

   -, אבל זה ן כ  עדי ברמוחה: 
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   -אבל אי אפשר גם לעמוד, אי אפשר  אמיר כוכבי: 

 .  די, די  עדי ברמוחה: 

ו  אמיר כוכבי:     -עדי, אי אפשר 

המהות   עדי ברמוחה:  זו  שחקן,  הוא  משה  שחקן,  הוא  משה  אבל 

 שלו.  

   -אבל אי אפשר, אבל אי אפשר  אמיר כוכבי: 

   -בסדר, הוא שחקן  עדי ברמוחה: 

   -ת שלו א שחקן במהו בסדר, אז הו  אמיר כוכבי: 

 אז תן לו.   עדי ברמוחה: 

   -ו אבל גם שחקן במהות של  אמיר כוכבי: 

   -הוא יסיים  עדי ברמוחה: 

את   אמיר כוכבי:  ומאשרים  בשקרים,  עירייה  עובדי  מאשים  כשהוא 

   -המנכ"ל בשקרים 

   -ואז אתה צריך רגע לנשום  עדי ברמוחה: 

   -ואותי בשקרים  אמיר כוכבי: 

ל  עדי ברמוחה:     -להראות לך אנשים  ולתת 

   -אתה גם טועה וגם מטעה  אמיר כוכבי: 

   -ק אותך רק אותך, ר  משה חנוכה: 

את   אמיר כוכבי:  המנכ"ל,  ואת  ואותי  הגזבר  את  כבר  האשמת  לא, 

   -כולם 

אותך.   משה חנוכה:  האשמתי  אני  מלחיץ  לא,  אתה  להם,  גורם  אתה 

   -אותם 

   -משה  אמיר כוכבי: 

   -במקום לעשות, באמת  משה חנוכה: 

נו.   אמיר כוכבי:   די, 

יודע איך המנכ"ל בלחץ ממך?   משה חנוכה:   אתה 

   -משה, רק אותך אני מלחיץ  י: אמיר כוכב 

 לספר לך מה הוא אומר למנהלים בשיחות סגורות?   משה חנוכה: 
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 רק אותך אני מלחיץ.   אמיר כוכבי: 

יודע מה המנכ"ל שלך מדבר עליך  משה חנוכה:     -אתה 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 אוקי.   ה: חנוכ משה  

 כל מילה.   אמיר כוכבי: 

   -אז בוא, אתה  משה חנוכה: 

 ל מילה.  כ  אמיר כוכבי: 

איך   משה חנוכה:  לדעת  כדי  אליו,  קרוב  כך  כל  כנראה שבאמת תשב 

 הוא מדבר עליך.  

 אבל בשביל זה באנו למועצת עיר?   כנרת א. כהן: 

   -אבל לא משנה  משה חנוכה: 

 . חרים לעשות, מצטערת אני, יש לי דברים א  כנרת א. כהן: 

גם   אמיר כוכבי:  קרובים  אליו,  שקרובים  שהאנשים  בטוח  אני 

 ליך, שאתה תדע מה הוא אומר.  א 

נו.   כנרת א. כהן:   די, 

איך   משה חנוכה:  שנדע  בשביל  קרוב  להיות  צריך  לא  אני  לי,  תאמין 

   -הוא מדבר עליך, אבל עזוב 

   -אתה מבין, ההבדל  אמיר כוכבי: 

או  משה חנוכה:  שוב אני  להעביר  מר  מבקש  עכשיו  אתה  בסוף   ,

אחרי    720,000 ספק  עם  להיטיב  מבקש  אתה   ,₪

   -המכרז. אני חושב 

 אתה רוצה לנאום נאומים או לקבל תשובות?   רן היילפרן: 

אני   משה חנוכה:  כי  לדבר,  לי  תיתן  ואתה  נאומים.  לנאום  רוצה  אני 

 נבחר ציבור, אתה פקיד, אתה תיתן לי לדבר.  

 משה, די, די.   עדי ברמוחה: 

על   רן היילפרן:  תשובות  לך  לתת  יכול  אני  עדיין  אבל  פקיד,  אני 

 ולחן הזה, ותפסיק לזלזל בפקידות.  הש 

   -אני לא מזלזל ב  משה חנוכה: 
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ואיזה   רן היילפרן:  המנהלים  באמת  אני  אומר,  אחד  מצד  אתה 

   -יופי, ומצד שני אתה מתייחס למנהלים בזלזול 

   -אני בעד מנהלים  משה חנוכה: 

   -אז תפסיק להתייחס בזלזול לפקידים  רן היילפרן: 

 )מדברים ביחד(  

במכרז,   משה חנוכה:  שלהם  לעבודה  שיגיעו  עובדים  בעד  אני 

של   פוליטיים  פעילים  היו  שהם  זה  דרך  ולא  במכרז, 

   -ראש העיר ועמדו בצומת 

עירייה   אמיר כוכבי:  ראש  פה  שהיה  הימים  איפה  צודק,  אתה 

 דות שלו לוועדת האיתור.  שהביא נהג ושיקר בתעו 

 אמיר, מה קורה לך?   כנרת א. כהן: 

 זה, לא?  תמכת ב  אמיר כוכבי: 

   -אם הכללים  משה חנוכה: 

אבל   אמיר כוכבי:  האישי.  החיוב  עד  הזה,  המנכ"ל  תחת  גם  עבדת 

   -עבדת 

 )מדברים ביחד(  

   -אז אומר, אם הפרמטרים  משה חנוכה: 

ב  אמיר כוכבי:  היה  כשהוא  בבית  אצלו  הלך  ישנת  כשהוא  כלא? 

   -לכלא 

לבחור   משה חנוכה:  שלך  הפרמטרים  אם  שלך,  הפרמטרים  אם 

חולצה  מנ  עם  בצומת  עמד  שהוא  זה  עירייה,  כ"ל 

   -כתומה, אז 

   -די  אמיר כוכבי: 

ולמה   משה חנוכה:  ככה,  נראית  העירייה  למה  מבינים  אנחנו  אז 

   -התשובות שלו של עסקן פוליטי ולא של מנכ"ל 

 ש לך שככה אתה מדבר.  תתביי משה,   רן היילפרן: 

להצ  משה חנוכה:  זה  את  להעלות  יכול  אתה  ועכשיו  כי  זהו.  בעה, 

ונפנה גם לוועדה לחיוב אישי.   נגד הזה,   אנחנו נצביע 

 אז תעלה להצבעה. אתה רוצה לענות רגע?   אמיר כוכבי: 
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   -רגע, שנייה, שנייה, מה זה  יגאל שמעון: 

 ת.  שנייה, אז תן לו רגע לענו  אמיר כוכבי: 

 אבל גם בנושא הזה.   יגאל שמעון: 

זיני:  לענות  בנימין  כן  לענות  רק  רגע  זה.    אפשר  על  חוק  1ברשותך   ,

הסכם   את  להרחיב  מאפשר  המכרזים  חובת 

עד   שלנו  אנחנו    25%ההתקשרות  היום  גזבר.  בסמכות 

ועדת   בסמכות  זה  את  ועושים  אפילו  מרחיבים 

ועד   הגזבר,  רק  לא  זה  מוע   50%השלושה,  צת  בסמכות 

דבר   השלושה.  בוועדת  בדיון  נעשו  ההרחבות  כל  עיר. 

   -שני, כל התוספת 

 מי זה ועדת השלושה?   ה: משה חנוכ 

זיני:  יועץ משפטי.   בנימין   מנכ"ל, גזבר, 

 זה אמרת הכל.   משה חנוכה: 

 זה סטטוטורי, קבוע בחוק.   עדי ברמוחה: 

זיני:     -לא משנה, אבל עדיין הפקידות  בנימין 

   -שה נו מ די,   עדי ברמוחה: 

זיני:  גם  בנימין     -וזו הסמכות. בוא, אנחנו בוחנים את הכל, 

 אתה מערער גם על ההגדרות של משרד הפנים?  ן: רן היילפר 

את   משה חנוכה:  לך  להביא  הכתומה,  החולצה  את  לך  להביא 

   -החולצה הכתומה 

   -אתה רוצה לשבת רק עם המנכ"ל וראש העירייה  עדי ברמוחה: 

ניתן לך רוצה, ל   משה, אתה  אמיר כוכבי:     -א, בעצם לא 

 די, די.   עדי ברמוחה: 

יש   משה חנוכה:  חולצה,  יש  יש  חוברת  אפילו  הכל.  לי  יש  חוברת,  לי 

   -לי, יאללה, איזה מזל יש לי 

זיני:     -דבר נוסף שחשוב  בנימין 

 חוברת אמיתית אבל.   משה חנוכה: 

   -די, משה, אתה מבקש תשובות  רן יקיר: 

.  ש תשובות,  הוא לא מבק  אמיר כוכבי:   זה לא מעניין אותו
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 )מדברים ביחד(  

זיני:  שחשוב   בנימין  נוסף  רק  ודבר  רגע,  שנייה,  להבהיר,  רק 

   -תשובה למה שנאמר. עדי, רק תשובה 

 זה מבזה אותנו.   עדי ברמוחה: 

זיני:     -עדי  בנימין 

   -אנחנו נבחרי ציבור יושבים פה בערב חג  עדי ברמוחה: 

מבז  משה חנוכה:  מה  יודעת  כ את  עדי?  אותנו,  יוצא  ה  שמכרז 

   -בתנאים מסוימים   בעירייה 

   -ה מבזה אותנו   עדי ברמוחה: 

להעביר   משה חנוכה:  עכשיו  מבקשת  לבנאדם    720,000ואת   ₪

   -שזכה 

   -צורת הדיבור שלך. משה, אני מסכימה  עדי ברמוחה: 

יו"ר ועדת מכרזים.   משה חנוכה:   את אחראית גם כן, 

   -אני אחראית  עדי ברמוחה: 

יודע את התשובה.   יר כוכבי: מ א   אבל אתה 

באופוזיציה,   עדי ברמוחה:  הייתי  גם  דיברתי  ואני  לא  שלי  ובחיים 

לי,   אומר  והיה  אליי  מגיע  היה  חי  ישיבה,  ובכל  כמוך. 

   -כל הכבוד לך שאת מדברת אליי 

   -לאמיר הוא לא אמר את זה  משה חנוכה: 

יגאל.   עדי ברמוחה:   ותשאל את 

 את זה.    א לא אמר לאמיר הו  משה חנוכה: 

יכול  עדי ברמוחה:     -אבל זה לא מעניין, אבל אתה לא 

יכול  : משה חנוכה     -אני יכול. את רואה שאני 

.   עדי ברמוחה:   אתה יכול, אבל אתה מבזה אותנו

 אוקי, אז תבוזי בלי להפריע.  משה חנוכה: 

אתה   עדי ברמוחה:  יש,  בוא,  הלו,  הפריע.  בלי  לי  תגיד  אל  סבבה. 

הבוס   נמצא?  יודע,  הוא  איפה  יודע  אתה  שלי,  האחרון 

 אז אוקי, הלאה.  
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זיני:   רק להשלים עוד משפט.    רק שנייה,  בנימין 

 כן.   משה חנוכה: 

זיני:  נושאים,   בנימין  בכמה  היא  המכרז  הרחבת  התוספת  כל  קודם 

ישר   הולכת  התוספת  אגב,  דרך  השכר  של  והנושא 

גוזר על זה שום רווח בדרך     -לסייעות, הוא לא 

   -שהוא היה צריך לתת אבל זה תנאי   וכה: חנ   משה 

זיני:     -אין השפעה  בנימין 

גוזר  : משה חנוכה     -אבל הוא היה צריך לשלם את זה, בטח שהוא 

זיני:     -אין השפעה על רווחיות  בנימין 

   -זה לסייעות  יעל עבוד ברזילי: 

מכיסו.   משה חנוכה:  זה  את  לשלם  צריך  היה  הוא  אם  כי  שזה.  בטח 

בני  לי,  לשלם  תגיד  צריך  היה  הוא  אם  אמיתי?  אתה   ,

ה  הוא  אם  בני,  אבל  זה.  את  את  לשלם  צריך  אז  יה  זה, 

   -בטח 

זיני:     -זה לא מדויק, כי אנחנו דרשנו את העסקת  בנימין 

צריך   משה חנוכה:  היה  הוא  במכרז,  זה  את  שדרשת  בגלל  נכון, 

 לשלם את זה.  

זיני:   אין השפעה על רווחיות.   בנימין 

 לטת לשלם לו את זה בסוף?  הח   למה  משה חנוכה: 

זיני:   אין השפעה על רווחיות.   בנימין 

 בטח שיש.   משה חנוכה: 

זיני:   זה כדי שהוא יקלוט אותם.   בנימין 

זה,   משה חנוכה:  את  משלם  היית  לא  אתה  שאם  מבין  אתה  אבל 

   -הוא היה צריך לשלם את זה, כי זה היה תנאי במכרז 

זיני:     -לא, לא  בנימין 

 בטח.   משה חנוכה: 

זיני:   זה גם נאמר במכרז.   בנימין 

בנ  רן היילפרן:  בקיא  לא  פשוט  אתה  לא  משה,  גם  ואתה  תונים, 

תנאים   כמה  פה  יש  לך.  אסביר  אני  אז  להסביר.  נותן 
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להרחיב   רוצה  שאני  בטוח  לא  ואני  מצבו,  את  שהרעו 

מסחרי,   במו"מ  איתו,  ודברים  בדין  אנחנו  כי  זה,  את 

   -אבל אני רק אגיד 

ספק   בי: אמיר כוכ  החלפת  כמו  פורסמו,  שכבר  שדברים  לזה  מעבר 

   -זה   וא נאלץ להתמודד עם המזון שה 

   -כי הוא למד את הסטנדרט  משה חנוכה: 

   -לא, הוא  אמיר כוכבי: 

יותר, רגע  רן היילפרן:     -אבל ספק מזון שיקר 

ויש   אמיר כוכבי:  התמודדות  שם  יש  לא.  או  לסטנדרט  קשור  לא  זה 

פה   ויש  חדשה,  חברה  כדי.  פה  תוך  שעולים  צרכים 

יודע   ואתה  העירייה,  לתוך  העברה  של  הזה  והמהלך 

ה  זה  בכל  את  הרוח  להלך  מנוגד  מהלך  הוא  יטב, 

להוציא   מחפשות  שרק  כמעט,  בארץ  החינוך  מערכות 

   -את זה החוצה 

לא העברת את זה לעירייה, העברת את זה לספק אחר.   משה חנוכה: 

   -אל 

לאחרי  אמיר כוכבי:  זה  את  העיריי העברנו  של  ישירה  מה  ות  זה  ה. 

   -שאפשר לנו 

 תחת ספק.   משה חנוכה: 

   -וודאי תחת ספק ב  אמיר כוכבי: 

   -בסדר, אל תגיד  משה חנוכה: 

עובדות   אמיר כוכבי:  בסיס  על  כזה  מנגנון  לייצר  יכולת  שום  אין 

גם   ולכן,  יודע.  אתה  זה  את  גם  עירייה.  ועובדי 

רבע    התוספת הזאת שהיא תוספת שנגזרת מתוספת של 

נכון?    שעה, 

 נכון.   רן היילפרן: 

הסייעות,  אמיר כוכבי:  של  העסקה  שעות  שהיא    של  תוספת  היא 

   -במכרז הזה של השנה הזאת עלינו 

 נראה לך הוגן?   משה חנוכה: 

   -בוודאי. הרי אני דרשתי את רבע השעה הזאת  אמיר כוכבי: 
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   -לא, נראה לך הוגן שאחרי המכרז  משה חנוכה: 

ולכן,  בוודאי  אמיר כוכבי:  אחרי,  הזאת  הדרישה  את  הוספתי  אני   ,

   -כדי 

שזה  משה חנוכה:  של    הגזבר אמר  עובדות  של  עובדות  לקליטת  יהיה 

   -אלומה. איך זה נהיה עכשיו 

זיני:   -חלק, לא. אמרתי, חלק  בנימין 

 )מדברים ביחד(  

 אתה רוצה לעשות הפסקה להיסגר על גרסה?   משה חנוכה: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

זו בדיוק התשובה שראש העיר  ילפרן: רן הי     -לא, אבל 

   -כי הגזבר אמר  משה חנוכה: 

זה.   כבי: אמיר כו  ואתה  קוטע,  ואתה  לסיים,  נותן  לא  אתה  אבל 

   -וכאילו 

ואני, ואתם לא סגורים על גרסה. הגזבר   משה חנוכה:  ואני  ואני  אני 

 אמר משהו, והמנכ"ל משהו אחר.  

זיני:  אמרת  בנימין  דבר.  אותו  כמה  אמרנו  שזה  דבריי  בתחילת  גם  י 

   -נושאים, זה רק 

 אלומה?    זה כולל קליטת עובדות של  משה חנוכה: 

זיני:     -גם  בנימין 

   -לרבע שעה  רן היילפרן: 

זיני:     -יש תוספת רבע שעה  בנימין 

 קליטת העובדות היה במכרז?   משה חנוכה: 

   -כן. קליטת עובדות, כן. רבע שעה  רן היילפרן: 

 ז למה אני צריך לשלם על זה?  יפה. א  משה חנוכה: 

   -רבע שעה נוספת  רן היילפרן: 

 דות, למה אני צריך לשלם על זה?  קליטת עוב  משה חנוכה: 

בניגוד   רן היילפרן:  במכרז,  הוגדרה  לא  הנוספת  השעה  רבע  כי 

לגבי   שעה  רבע  זה  שמדובר,  מה  עובדות.  לקליטת 
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   -העובדות הללו 

   -למה אני צריך לשלם  משה חנוכה: 

להיות   לפרן: רן היי  אמורים  שהיו  מיוחד  חינוך  גני  על  גם  מדובר 

ביני  שמתחלקים  ספקים,  מיוחד  שני  חינוך  בגני  הם 

שהשתנו,   דברים  יש  אחד.  ספק  רק  יש  ובסוף  בעיר, 

מכרז   כשמפרסמים  המציאות.  זאת  זה,  ככה 

שיש   לעיתים  לפעמים,  מגלים  לפעול  ומתחילים 

   -דברים 

   -יכלו לגשת אבל זה שמנעת מספקים ש  משה חנוכה: 

לספק   רן היילפרן:  מבהיר  אתה  הספק.  עם  ודברים  דין  יש  לא, 

שהוא   לו  שחשב  מבהיר  אתה  מהעיר,  מחצית  רק  ייקח 

בחצי   גם  המיוחד,  החינוך  גני  על  אחריות  לו  יש  שגם 

   -השני של העיר 

 לכמה שנים המכרז?   משה חנוכה: 

   -אתה מבהיר לספק  רן היילפרן: 

 שנה.   אמיר כוכבי: 

 שנה?   ה: משה חנוכ 

 שנה עם אופציה.   אמיר כוכבי: 

   -פק שאתה שנה עם אופציה. אתה מבהיר לס  רן היילפרן: 

 ועכשיו, בשנה הבאה מה תעשו?   משה חנוכה: 

   -אנחנו  אמיר כוכבי: 

ונחליט  רן היילפרן:     -אנחנו נשקול 

חוות   אמיר כוכבי:  עם  מולו,  ההתנהלות  מול  אל  מצב  הערכת  נעשה 

 טה.  דעת, עם הכל, נקבל החל 

 ותמשיכו להעביר לו כל שנה עוד כספים?   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

   -תמשיכו  וכה: משה חנ 

היא   רן היילפרן:  התשובה  המקורי,  במכרז  נכללו  שלא  דברים  יש 

ויש דברים  ונחליט להאריך, ובמידה     -כן. במידה 
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   -אז חסמת ספקים טובים  משה חנוכה: 

וגילינו אותם תוך כדי שלא נכללו במכרז המקור  רן היילפרן:     -י, 

כי זה לא היה במכרז ה  אמיר כוכבי:   מקורי.  לא חסמנו שום דבר, 

 זה דברים שלא היו.   רן היילפרן: 

 לא, לא היה.   אמיר כוכבי: 

   -לקלוט סייעות  משה חנוכה: 

   -רבע השעה  רן היילפרן: 

   -זה לא קשור לקליטה  אמיר כוכבי: 

 זה מה שבני אמר.   משה חנוכה: 

היא   כבי: אמיר כו  אלומה,  לסייעות  הרלוונטית  השעה  רבע  תוספת 

הסיי  של  השעה  מרבע  יותר  ולכן,  יקרה  שלו,  עות 

הצריך   הזה  הדבר  ולכן  מבחוץ.  הביא  שהוא  מהסייעות 

הדבר   על  לריב  לא  הייתה  שלנו  וההחלטה  החלטה, 

 הזה.  

הזאת,   השעה  ברבע  חשיבות  רואים  ואנחנו  מאחר 

שז  מהרגע  שלה  המשמעות  את  לתוקף,  ורואים  נכנס  ה 

הזמן   שזה  חשבנו  חלק  ולא  זה  וכן,  המכרז.  את  לפתוח 

העיר  של  דבר  מהאמירה  של  בסופו  מתקצבת  שהיא  ייה 

 את הפתרונות הללו.  

ההוצאות   משה חנוכה:  את  להגדיל  מבקש  שאתה  והעובדה  תגיד, 

זרים,   זרים,  זרים,  לזרים,  העיר  ראש  בלשכת  השונות 

פרטיו  לא  פרטיות,  והוצאות  איך  פולדרים  הוצאות,  ת, 

לך   נראה  זה  העיר,  ראש  הוצאות  החזר  נקרא,  זה 

 סבבה?  

 אם זה שם, אז כן. מה זה, אני לא מבין את השאלה.   אמיר כוכבי: 

את   משה חנוכה:  הוצאת  מה  על  רגע  לציבור  אקרא  שאני  רוצה  אתה 

 זה?  

זמין   אמיר כוכבי:  הכל  גם  רוצה,  שאתה  מה  להקריא  יכול  אתה 

   -ונגיש 

 לא, זה לא זמין.   משה חנוכה: 
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ונגיש  אמיר כוכבי:     -משה, הכל זמין 

ז  משה חנוכה:     -ה לא זמין. זה אני ביקשתי זה לא זמין, 

   -באתר העירייה  אמיר כוכבי: 

בוא   משה חנוכה:  נכון.  לא  שונות,  בהוצאות  שהוצאת  מה  לא. 

   -נקרא 

   -משה  אמיר כוכבי: 

 , זרים.  מחברות, פולדרים, עטים, לוגו. פרחי רון  משה חנוכה: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -חכם יגאל ערכות שתילה אישיות  משה חנוכה: 

 לא אני.   ן: יגאל שמעו 

רון   משה חנוכה:  פרחי  פרחים.  זר  רון  פרחי  אישית.  שתילה  ערכת 

 זר פרחים. המשתלה של דני זר פרחים.  

 נו.   אמיר כוכבי: 

 דוד לוחית לשעון חול.   משה חנוכה: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -דודו לוחיות ופרספקט לשעון חול. זר ליולדת  : משה חנוכה 

 מה אתה מנסה להגיד?  אמיר כוכבי: 

 אמיר כוכבי, החזר הוצאות מעוז.   משה חנוכה: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

לשכת   משה חנוכה:  פרספקט  קולאז' תמונות  דוד מכרז  ליולדות.  זר 

זר.   רון  פרחי  לעובדים פסח.  ראש העיר. אחותי מתנות 

   -בקות ומעטפות פרחי רון זר. מד 

זה   אמיר כוכבי:  איתה,  שנעבוד  רוצה  שאתה  אחרת  משתלה  יש 

 העניין?  

 עירית מזל, החזר הוצאות.   משה חנוכה: 

 זה העניין?   אמיר כוכבי: 

של   משה חנוכה:  המשתלה  הירקות.  שוק  העיר,  ראש  לשכת  כיבוד 

פרחים   גלגל.  הזמנת  בסלון.  דני,  זיכרון  לאירוע 
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ג  עירית  דני.  של  יום  המשתלה  זר  הוצאות.  החזר  וזן 

   -הולדת 

 חה להבין.  איך הוא פוגע באנשים, אני לא מצלי  עדי ברמוחה: 

 זרים ליולדת. זר פרחים.   משה חנוכה: 

 אני לא מצליחה להבין.   עדי ברמוחה: 

 נקלה.  אתה טיפוס   רן יקיר: 

   -לא, לא, אני לא מצליחה להבין  עדי ברמוחה: 

למנ  אמיר כוכבי:  שהביא  בנאדם  ודירקטורים  בתור  שלו  חבר  כ"ל 

בחברה כדי להבטיח שהם יצביעו עבור החבר שלו חסר  

לגירעונות  הכישורי  החברה  את  והכניס  והתנאים,  ם 

   -ומוטט אותה מכל כיוון אפשרי, ותוך כדי אתה 

   -יהב שי הוא חבר מועצה ומנכ"לי תאגידים  משה חנוכה: 

   -הוא אמר שמות  עדי ברמוחה: 

 פרספקט.  לוחית הוקרה   משה חנוכה: 

 יש פה צנעת הפרט.   עדי ברמוחה: 

 , החזר הוצאות.  זרים ליולדות. אמיר כוכבי   5 משה חנוכה: 

   -יש פה עובדי עירייה, יש פה צנעת הפרט  עדי ברמוחה: 

 להמשיך?   משה חנוכה: 

 הוא ממשיך.   עדי ברמוחה: 

לא   אמיר כוכבי:  שאני  חושב  אתה  מציין.  אתה  מה  להבין  מנסה  אני 

לל  ללכת  אתה  צריך  בהן?  העירייה  את  ולייצג  וויות, 

 חושב שאני לא צריך לקבל החזר הוצאות?  

ההוצאות   נוכה: משה ח  את  לך  שנגדיל  מבקש  שאתה  אומר  אני 

   -הנוספות 

 יש חוזר מנכ"ל, מה?   אמיר כוכבי: 

   -למה זה כאילו ברובריקה  אלון גלבוע: 

   -אמר, אמר, אמר שמות  עדי ברמוחה: 

 נות.  זה הוצאות שו  משה חנוכה: 
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 אני לא שומע.   אמיר כוכבי: 

יורד   עדי ברמוחה:  אתה  הפרט.  צנעת  זה  אמר,  לפרטים  הוא  פה 

   -בשביל 

   -מי שמקבל כסף ציבורי  משה חנוכה: 

   -אין לי שום בעיה  אמיר כוכבי: 

   -לבזות  עדי ברמוחה: 

מבזה   אמיר כוכבי:  בעיקר  הוא  מה,  מבין  לא  אני  מבזה?  מה  עזבי, 

 את עצמו.  

להקשיב   עדי ברמוחה:  נעים  אולי  לך  יודעת.  לא  אני  אמיר,  אמיר, 

   -לזה 

   -ן אותי. הבנאדם חושב זה לא מעניי  אמיר כוכבי: 

   -אני נבחרת ציבור, תקשיב, לא, לא, לא, לא. כשאנחנו  עדי ברמוחה: 

עבור   אמיר כוכבי:  הפרחים  מניח  היה  הקודם  בתפקידו  הוא  הרי 

   -ראש המועצה 

   -ולחן המועצה הוא יושב פה על ש  עדי ברמוחה: 

סליחה,   אמיר כוכבי:  מקום.  ממלא  היה  הוא  בלוויות,  ניגש  והיה 

הפרחים  ממלא   ותקציב  בלוויות.  הפרחים  מניח  מקום 

נכון,   ולצערי,  שנכנסנו.  מהרגע  משמעותית  קטן  אגב, 

הגדלנו    4אחרי   ולכן  יותר,  כמה  נפטרו  כנראה  שנים 

 אותו.  

   -אמיר, הירידה הזאת ברמה  עדי ברמוחה: 

 עדי, אבל מה את רוצה?   ר כוכבי: אמי 

   -בת תקשיב, כולנו נבחרי ציבור. אני חוש  עדי ברמוחה: 

 די, עדי.   אמיר כוכבי: 

   -אל תגיד לי, אני חושבת  עדי ברמוחה: 

 לא, אבל מה את רוצה?   אמיר כוכבי: 

   -שזה לא נעים  עדי ברמוחה: 

   -הוא בוחר להתנהל  אמיר כוכבי: 

   -עצה לאף חבר וחברת מו  עדי ברמוחה: 
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   -הוא בוחר להתנהל בצורה כזאת  אמיר כוכבי: 

   -הדו שיח הזה  עדי ברמוחה: 

 איזה דו שיח? מה את רוצה, שלא נענה על זה?   ר כוכבי: אמי 

על   עדי ברמוחה:  לשמור  היכולת  אי  הזאת,  הירודה  הרמה  שיח,  הדו 

   -צנעת הפרט, אדון משה חנוכה 

 חד כיווני.  למה את אומרת דו שיח? יש פה שיח   אמיר כוכבי: 

   -למה את אומרת שהוא  משה חנוכה: 

   -אתה מדבר לא יפה  עדי ברמוחה: 

 אבל הפעם הוא צודק.   ר כוכבי: אמי 

   -אתה מבזה  עדי ברמוחה: 

 זה רק הוא מדבר לא יפה.   אמיר כוכבי: 

הציבור,   עדי ברמוחה:  ונבחרות  הציבור  נבחרי  את  מאותנו,  חוץ 

   -אותך בראש ובראשונה 

 על המשוב.    תודה  משה חנוכה: 

 כשאתה מגיע לרמה הזאת.   עדי ברמוחה: 

 תודה על המשוב.   משה חנוכה: 

 בבקשה.   י ברמוחה: עד 

 חברים, עוד שאלות?   אמיר כוכבי: 

יידע,   משה חנוכה:  שהציבור  שיידע  ציבורי,  בכסף  שמשתמש  ומי 

   -יכיר 

יודע  אמיר כוכבי:     -הציבור 

   -אדון מר שקיפות הנקלה  משה חנוכה: 

אקסל   י: אמיר כוכב  ברמת  שקוף  התקציב  מפורסמים,  הפרטים 

לחפ  יוכל  אחד  שכל  כדי  העירייה,  את  באתר  בדיוק  ש 

   -הסעיפים הללו 

 זה לא, זה לא נמצא.   משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

בישיבה   אמיר כוכבי:  זה  את  העלית  די,  מופיע.  הכל  די,  די, 
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 הקודמת אז. שאלת מה זה. קדימה.  

לי   יגאל שמעון:  יש  לעניין של המכרז  טוב,  לחזור  רוצה  ואני  שאלה, 

 ברשותכם.  

 דוברת? מה אמרת?  מה אמרת, גבירתי ה  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

תפסיק   רן היילפרן:  תפסיק.  עירייה,  עובדי  על  לאיים  תפסיק 

לא   הם  לאיים,  תפסיק  עירייה,  עובדי  על  לאיים 

 מתרגשים ממך.  

   -משה, משה  מאיר חלוואני: 

 אמרת, אדוני?    מה  משה חנוכה: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 שמעת איך הוא אמר, אתה כזה קטן?   משה חנוכה: 

 לא, אני שומע את יגאל שמעון.   מיר כוכבי: א 

 ככה אתה אמרת עכשיו?   משה חנוכה: 

 כן, ככה אמרתי.   אמיר כוכבי: 

יודע להגיד, תשתוק לראש העירייה, זה בסדר?   מאיר חלוואני:   ואתה 

 קטן?  אני כזה   משה חנוכה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -תודה. רואים שאתה פעיל פוליטי  משה חנוכה: 

יגאל  אמיר כוכבי:     -קדימה, הלאה. 

 )מדברים ביחד(  

שהיו   אמיר כוכבי:  הבאת,  שאתה  הפוליטיים  הפעילים  בין  ההבדל 

לשכנע   צריך  שהיית  כישורים,  כל  חסרי  ילדים 

סמנכ"ל   יש  שפה  זה  לעובדים,  להצביע  דירקטוריונים 

   -גיד, ובנאדם שהיה יקל"ר של עיר. ולכן, כל תא 

 ראינו את היכולות שלו.   משה חנוכה: 

   -כל חינטרוש שלך  אמיר כוכבי: 

 ראינו את היכולות העלובות שלו.   משה חנוכה: 
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 כן, ראינו, בוודאי.   אמיר כוכבי: 

   -היי, משה, משה  כנרת א. כהן: 

 )מדברים ביחד(      די, די, די.   עדי ברמוחה: 

להרגיז   לפרן: רן היי  הצלחתי  משה?  אה,  אותך,  להרגיז  הצלחתי 

   -אותך. הצלחתי 

      -תקשיבו, אתם  עדי ברמוחה: 

 )מדברים ביחד(  

יגאל.   אמיר כוכבי:   כן, 

 לא, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. משה, די.   עדי ברמוחה: 

 אתה רוצה להגיד עוד משהו, המנכ"ל?   משה חנוכה: 

הפרע  עדי ברמוחה:  עוד  פשוט  יגאל,  אנחנו  הצדדים,  משני  אחת  ה 

   -קמים והולכים 

   -יגאל  אמיר כוכבי: 

 די, די, די.   עדי ברמוחה: 

   -יש לי שאלה  יגאל שמעון: 

 תמשיך, אתה רוצה להמשיך?   משה חנוכה: 

   -משה חנוכה  עדי ברמוחה: 

   -700-בנוגע לתוספת של ה  יגאל שמעון: 

 אתה רוצה להמשיך, המנכ"ל?   משה חנוכה: 

 די.   י: אמיר כוכב 

   -אתה כזה קטן  משה חנוכה: 

 די.   אמיר כוכבי: 

 מכרז?  מתי זכה הספק ב  יגאל שמעון: 

יגאל  מאיר חלוואני:     -אנחנו ישבנו, 

 לפני חודשיים או שלושה?   יגאל שמעון: 

 אנחנו ישבנו בוועדת המכרזים.  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  
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   השנה מתחילה בספטמבר, חודש וחצי לפני.  אמיר כוכבי: 

   -יגאל, ישבנו באוגוסט בוועדת המכרזים  מאיר חלוואני: 

   -גיד לך, יגאל, אני אגיד לך בדיוק יגאל, אני א  רן היילפרן: 

 למה אני אסביר למה אני שואל.   יגאל שמעון: 

בתחילת   רן היילפרן:  ביוני,  היה  זה  בבית,  והייתי  חולה  הייתי  כי 

   -יוני. אז אישרנו 

 דה, אתה לא עושה שום דבר.  עכשיו כשאתה בעבו  משה חנוכה: 

 חודשים.    3 רן היילפרן: 

אני   יגאל שמעון:  רגע,  אתה  שנייה  כי  שואל,  אני  למה  לך  אגיד 

ספקים.   מספר  אליו  ניגשים  כשמכרז,  מכרז,  מפרסם 

אתה   לעבוד,  מתחיל  שהאדם  שלפני  ידע  לא  אחד  אף 

 , אז זה קצת בעייתי.  25%מוסיף לו כבר  

   -אבל גם אנחנו  רן היילפרן: 

 ?  25%-מתי אתה מוסיף את ה  יגאל שמעון: 

   -רגע, גם אנחנו  רן היילפרן: 

תוך   : כנרת א. כהן  קרה  זה  אם  יגאל,  אבל  תוך,  קרה  זה  אם  אבל 

   -כדי 

   -חברים, חברים, בואו  יגאל שמעון: 

 לא, גם הם לא היו מודעים אבל.   כנרת א. כהן: 

   -אני רוצה להגיד לך מה זה חוק מכרזים  יגאל שמעון: 

   -אני רוצה להסביר  יילפרן: רן ה 

 אבל זה קרה לפני שהוא התחיל לעבוד.   אמיר כוכבי: 

התחיל   היילפרן: רן   הספק  לעבוד,  התחיל  הוא  להסביר.  רוצה  אני 

   -לעבוד 

 לא הייתה שום הגדלה לפני שהוא התחיל לעבוד.   אמיר כוכבי: 

   -לא הייתה הגדלה אחת לפני שהוא התחיל לעבוד  רן היילפרן: 

,   כהן: כנרת א.   תדייקו מהשטח.  עולים  הדברים  כי  כדי,  תוך  היה  זה 

 חברים.  
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 )מדברים ביחד(  

 די כבר, כל אחד מדבר לעצמו.   נרת א. כהן: כ 

העובדים   יגאל שמעון:  לעובדים,  שכר  מוסיפים  שאתם  ברגע 

 התחילו מתי?  

   -אבל זה לא היה  רן היילפרן: 

 מתי שהוא מתחיל.   יגאל שמעון: 

   -day one-יה ב זה לא ה  רן היילפרן: 

   -אבל זה לא היה בתחילת העבודה  עדי ברמוחה: 

   -day one-יה ב זה לא ה  רן היילפרן: 

יכול  יגאל שמעון:     -אין דבר כזה. אתה לא 

   -day one-, זה לא היה ב day one-זה לא היה ב  רן היילפרן: 

 חודשים?    3סליחה, מתי נתת לו, לפני   יגאל שמעון: 

 ים. זה היה אחרי החגים.  לא, אחרי החג  רן היילפרן: 

שהם  יגאל שמעון:  ברגע  להם  נתת  אתה  תוספת  אומרת,  זאת    מה 

   -נכנסו לעבודה 

 לא, לא.   רן היילפרן: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

את   רן היילפרן:  הסדרנו  ואז  עבר,  הראשון  החודש  היה  לא.  לא, 

היה מעבר. תהליך של מעבר הוא   ודברים,  דין  זה. היה 

   -טבעי באופן טבעי, הוא באופן  

   -אני אומר לכם  יגאל שמעון: 

תהליכים,   כנרת א. כהן:  כשיש  תמיד  אבל  תוך  יגאל,  קורים  דברים 

מה   הדברים,  טבע  זה  עליהם.  מודע  לא  שאתה  כדי 

   -לעשות 

עוד   רן היילפרן:  לך  אגיד  גם  אני  יגאל,  מה,  לך  אגיד  גם  אני  יגאל, 

עניין   רק  לא  היא  הגדלה  המכרזים,  בחוק  כי  משהו. 

הארכ  פריטים,  של  הוספת  של  עניין  גם  היא  תקופה,  ת 

שנדרש  מה  זה  הזה,  ובמקרה  תכולות.  נו  הוספת 

   -לעשות. התמודדנו 
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 קיבלת חוות דעת משפטית?   יגאל שמעון: 

   -התמודדנו  רן היילפרן: 

 האם קיבלת חוות דעת משפטית?   יגאל שמעון: 

 ועדת השלושה, היועץ המשפטי יושב בה.   עדי ברמוחה: 

וכל   כנרת א. כהן:  נבדק,  דבר  כל  יגאל.  השלושה,  בוועדת  היה  זה 

נ   ו, מה לעשות.  דבר מקבל אישור. הייתה סטייה, 

 , זה לא עובד ככה.  25%אבל אתם רוצים   יגאל שמעון: 

   -יגאל, אני  רן היילפרן: 

לו   כנרת א. כהן:  הוסיף  שהוא  לא  זה  לך,  הסביר  הוא  אבל  בסדר, 

 מיד אחרי שהוא זכה, בוא.  

   -יגאל, אנחנו מתייחסים, וכמו שהגזבר ציין  רן היילפרן: 

גולני:   הצבעה, חברים.   הוד 

 יחד(  )מדברים ב 

אותו   משה חנוכה:  שהביא  מה  זה  שלו,  הניהולית  היכולת  זו  יגאל, 

   -לתפקיד, והוא לא מסוגל לנהל 

 )מדברים ביחד(  

   -תואר ראשון בכלכלה, תואר שני  רן היילפרן: 

   -ראינו עם ה  משה חנוכה: 

גו   חברים, הצבעה בבקשה.   לני: הוד 

 בבקשה.   עדי ברמוחה: 

גולני:  מאיר,  הוד  אמיר,  בעד?  מי    מי  יעל.  כנרת,  עדי,  מוטי,  רן, 

 נגד?  

 יגאל גם בעד.   עדי ברמוחה: 

גולני:  נכון?   הוד  זהו,  נגד? אלון, משה,   סליחה, יגאל גם בעד. מי 

 כן.   עדי ברמוחה: 
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 ====================================== ======= 

  2022העברות מסעיף לסעיף תקציב 

 הצבעה: 

 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מוטי ליטר,   – (8בעד )

 ועדי ברמוחה. מאיר חלוואני, יגאל שמעון 

 אלון גלבוע ומשה חנוכה. – ( 2נגד )

 : 176/22' מס החלטה 

 לתקציב. 6עדכון מס'   מאשרת העברות מסעיף לסעיף על פי ייהמועצת העיר

 ₪ . 611,978,000ע"ס  ועומדתמשתנה  הצעת התקציבמסגרת 

 משרות. 1,675.6-מ משתנה אינומספר המשרות 

 

 2022מרץ   –ינואר  1דוח כספי רבעון 

 המועצה בישיבה זו.  ות/הוצג לחברי 2022 מרץ  -ינואר  1הדוח הכספי רבעון 

 

  2022יוני   –ינואר  2דוח כספי רבעון 

 המועצה בישיבה זו.  ות/ הוצג לחברי 2022 יוני  -ינואר  2הכספי רבעון הדוח  

 

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

גולני:   טוב, ממשיכים את סדר היום.   הוד 

נגד.   אלון גלבוע:   אני שמעתי ועדת השלושה, אני 

מקשקש  כנרת א. כהן:  עכשיו  אתה  גם  סתם  סתם  אתה  למה   ,

 מקשקש?  

ג   צוחק.   לבוע: אלון 

 

 .   70אישור הארכת שירות לעובדות מעל גיל   ד.  

 

גולני:  שירות   הוד  הארכת  אישור  של   , ד' לסעיף  מגיעים  אנחנו 

גיל   מעל  הסבר: 70לעובדות  דברי  העירייה    .  מועצת 

ל  שירות  הארכת  לאשר  גיל    3-מתבקשת  מעל  עובדות 

מנכ"ל  70 חוזר  עפ"י  סעיף  4/2014.  "הארכת  11,   :

של   לגיל  שירותו  מעבר  אלא  70עובד  תתאפשר,  לא   ,

הרשות   ראש  חלטת  עפ"י  שיירשמו  מיוחדים  מטעמים 

באיש  של  המקומית,  המלצתה  ולאחר  המועצה  ור 
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 הוועדה להארכת שירות".  

. שמות העובדות  5פרוטוקולי הוועדה מצורפים כנספח  

את  נקריא  לא  כמובן  אנחנו  לכם.  מופיעים    גם 

הע  מועצת  ההחלטה:  הצעת  מאשרת  שמותיהן.  ירייה 

 .  70העובדות לעבוד מעבר לגיל    3את בקשת  

   -צריך לדעת מי הן  משה חנוכה: 

 יש לך את זה מולך.   אמיר כוכבי: 

 יש לך, אבל בלי שמות.   יגאל שמעון: 

   -יש לך את זה ב  עדי ברמוחה: 

 יש את זה בנספח.   כנרת א. כהן: 

 ברשותכם.    יש לי שאלה  יגאל שמעון: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 בהזמנה.   ברמוחה:   עדי 

גיל   יגאל שמעון:   , אתם מאשרים?  70כל מי שביקש אחרי 

להמלצות   אמיר כוכבי:  לצורך,  כפוף  זה  שמבקש.  מי  כל  לא  לא, 

 מנהלים ולמתן אישורים רפואיים.  

מי   יגאל שמעון:  לרצות,  כן  אדם  אותו  של  הצורך  אם  קורה  ומה 

 שיכול?  

   -אני אומר, אנחנו  בי: אמיר כוכ 

יש   ן: יגאל שמעו  לעירייה  אם  צורך?  זה  מה  למה.  לך  אגיד  אני  כי 

   -צורך, אז אתה מאשר. אבל אם אדם יש לו צורך 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

 אתה לא מאשר?   יגאל שמעון: 

לזה   אמיר כוכבי:  יש  זה,  את  אמרתי  האלה    3אני  התנאים  תנאים. 

רפו  אישור  צורך,  להתמלא.  והמלצת  צריכים  אי 

 יין.  המנהל. זה הכל. זה הענ 

יודע  מאיר חלוואני:     -אני חושב שהמלצת מנהל, הוא 

 חברים, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

יודע אם צריך  מאיר חלוואני:     -הוא 
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גולני:   חברים, מי בעד? פה אחד?   הוד 

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

  70אישור הארכת שירות לעובדות מעל גיל 

 הצבעה: 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מוטי ליטר,   - ( 10בעד פה אחד ) 

 יגאל שמעון, עדי ברמוחה, אלון גלבוע ומשה חנוכה. מאיר חלוואני,  

 : 177/22החלטה מס' 

 .70לעבוד מעבר לגיל  תוהעובד 3מאשרת את בקשת מועצת העירייה 

 להלן שמות העובדות:  

התפקיד אותו ממלאת   ,נהלת מחלקת מיפוי ופרצלציהמ ,71.08בת  - ציפי שיפריס )צ.ש( •

ה אושר להאריך את העסקת העובדת הינו תפקיד חיוני ונחוץ ישנו קושי באיוש תפקיד זה.

 . 31.12.2023עד 

התפקיד אותו ממלאת העובדת הינו   ,סייעת צמודה בבי"ס תמר, 71בת  – שרה אמון)ש.א(  •

ה עד  אושר להאריך את העסקת  ה.תפקיד חיוני ונחוץ ישנו קושי באיוש תפקיד ז

31.08.2023. 

, התפקיד אותו ממלאת העובדת מדריכה בצריף הראשונים, 70בת  – שמחה קליין)ש.ק(  •

ה עד אושר להאריך את העסקת   ונחוץ ישנו קושי באיוש תפקיד זה.חיוני הינו תפקיד 

31.08.2023. 

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

 כן.   חה: עדי ברמו 

גולני:  נועלים את הישיבה, ערב טוב לכולם.  הוד   סיימנו. אנחנו 

 


