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 על סדר היום:
 

 שאילתות של חברי מועצה. א.
 

 : מינוי דירקטורים בדירקטוריון תאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ:הנושא  ב. 
 , מתבקשת מועצת 2001 -)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף            
  השרון -"מי הוד-י הדירקטורים המפורטים להלן כדירקטורים בהעירייה לאשר את מינו           
      בע"מ ":           

 דירקטורית מקרב הציבור.  –גב' דפנה קיסלוביץ     .1
 דירקטורית מקרב הציבור.  –עו"ד נטעלי שרויטמן  .2

 דירקטור מקרב הציבור.  –מר אלון נחמיאס         .3
  . מקרב הציבור ית דירקטור  – הגב' דורית משה           .4    
 דירקטורית מקרב עובדי העירייה.  –הגב' יעל גרין                   .5    



 מובהר, כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף        
 . 1975 -)ב( לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה  18       

 הצעת החלטה:    
 העירייה  מאשרת מועצת 2001 –)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף       
 את מינויים של:       

 

 דירקטורית מקרב הציבור. –. הגב' דפנה קיסלוביץ 1       
 דירקטורית מקרב הציבור. –. עו"ד נטעלי שרויטמן 2   
 דירקטור מקרב הציבור. –. מר אלון נחמיאס        3   
  .מקרב הציבור ית דירקטור  –. הגב' דורית משה       4       
 דירקטורית מקרב עובדי העירייה.  –. הגב' יעל גרין             5       

 

 .** על מנת לשמור על צנעת הפרט יישלחו אליכם קורות החיים בדואר האלקטרוני
 

 :כרטיס דביט לחשבון הגננות בלבד: אישור הנושא  ג.
  –סניף  3 –בנק אגוד ב מועצת העיר מתבקשת לאשר כרטיס  דביט לח"ן הגננות בלבד המתנהל     
     152 . 

 
 הצעות לסדר של חברי מועצה:. ד

  – 25/08/16 הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום   .1
 תכנית הנגשה:          
 הצעת החלטה:                  

 עיריית הוד השרון תציג בפני מועצת העיר, את התכנית השנתית ונהלי העבודה להנגשה                   
 של העיר לרבות מוסדות חינוך, מבני ציבור קהילתיים ובמרחב הציבורי.                  

 

 סייעת   -18.9.16ועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום הצעתם לסדר של חברי המ  .2
 שלישית בגני ילדים:     
 הצעת החלטה                    
 סייעות יעבדו  3-עיריית הוד השרון תממן סייעת שלישית בגני הילדים ברחבי העיר, כך ש          
 ימים. 5ימים בשבוע ולא  6בגן           

 

 שימוש  - 22.10.16הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום   .3     
 במתקני הספורט  ללא עלות:          

 :הצעת החלטה
תאפשר לילדים, לבני הנוער, חיילים וסטודנטים בעיר לעשות שימוש עיריית הוד השרון 

כל עלות מצדם, במשך כל חופשי בכל מתקני הספורט בעיר, לרבות אולמות הספורט, ללא 
סופי שבוע, חגים וחופשות )לרבות חופשות הקיץ(, ותשקיע כספים הדרושים לשם הצבת 
עובד או קבלן חיצוני, שיהווה נציג העירייה במתקנים אלה, לשם שמירה על המתקנים ועל 

 בטיחות המשתמשים בהם.
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 יצירת קביעות  – 22.10.16ום הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מי  .4
 ושיוך לגן לגננות היול"א: 

 :הצעת החלטה
תשקיע כספים מתוך התקציב השנתי וכן תוביל לשינוי תפיסתי של היול"א עיריית הוד השרון 

בעיר, בהתאם להמלצות הרשומות לעיל, כך שגן הצהריים )היול"א( ייחשב לכל דבר ועניין כגן 
לגננות ולסייעות מידי שנה בכל גן וגן, תעניק תקציב משותף  הבוקר, ותייצר קביעות ושיוך

 לשתיהן והנחיות פדגוגיות משותפות לשתי המסגרות הנ"ל.
 

 הנושא: אישור בקשה לעבודה נוספת למר ע.ל.: ה.
 מועצת העירייה מתבקשת לאשר בקשת מר ע.ל. להיתר לעבודת חוץ  על מנת לקבל פרס בהתאם      
 :נוסח חדש לפקודת העיריות     

 חוץ גם )א(: רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת180"סעיף    "רשאית מ                             )א(:
 על מנת לקבל פרס.                                                         

 חוץ על מנת לקבל פרס-)ב(: אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת180סעיף       בהתאם לסעיף                            
         -לפי סעיף זה, אלא אם                                                           

 היא לטובת הכלל;   (1)        
 אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;   (2)        
 אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,    (3)       

 מסחרי  או עניני עם העירייה;               
 ".  (   העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה4)       

   .1.11.17אישור היתר זה למר ע.ל. יהיה בתוקף עד ליום      
 )על מנת לשמור על צנעת הפרט יישלח אליכם החומר בדואר האלקטרוני. קטע הפרוטוקול        
 מהדיון בנושא הנ"ל יישמר במשרדי מזכירות  העירייה(.            

 
 

 

  תחילת הישיבה

 . 19/16אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין  ניצה משה:

 רק ברשותך.  יגאל שמעון: 

 בבקשה. ניצה משה:

טוב, ערב טוב לכולם. בראשית הישיבה אני רוצה להודות לרשות הספורט על קיום  יגאל שמעון: 

הצעדה, צעדת רון ארד, איציק הצעדה הוד השרון. כפי שאתם  יודעים מדי השנה 

 עשית עבודה מצוינת,

 תודה רבה. איציק בן דור:

היו שם עשרות אלפי צועדים וכמובן גם אנחנו השתתפנו ואני רוצה לברך אותך,  יגאל שמעון: 

להודות לכל מי שפעל ומי שסייע בקרב עובדי העירייה, מנהליה. מי שלא ראה, ראש 

 העיר השתתף בצעדה. 

 לא, ראיתי אותו רק מצטלם אבל אני רוצה להצטרף לדברים שלך. היה אירוע לעניין.  חלוואני:מאיר 

 .. שראש העיר לא פה. יגאל שמעון: 

 לא, לא, לא, אני התכוונתי בכל מקרה להדגיש את זה.מאיר חלוואני: 

 אז זהו. אז זה מבחינתי,  יגאל שמעון: 
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או לא צעד. אנחנו  יודעים שהוא הצטלם. זה אנחנו  אנחנו פשוט תוהים אם הוא צעד  נדב דואני: 

 יודעים. 

 בואו נמשיך בבקשה, ברשותכם  לסדר היום. יגאל שמעון: 

 . 1אני עוברת לשאילתה מספר  ניצה משה:

אגב, יגאל, אני שמח שאתה מנהל את הישיבה היום. אני  מבין שראש העירייה לא  נדב דואני: 

 נמצא. הבנתי שהוא בברצלונה,

 הולך להחכים, להחכים. עדי ברמוחה: 

 בכנס ערים חכמות.  נדב דואני: 

 חכמות?מאיר חלוואני: 

 כן. עדי ברמוחה: 

אני מברך על זה שהוא נסע. אני רציני, אני לא ציני. יש הרבה מה ללמוד. אני מקווה  נדב דואני: 

יביא שאולי מעט מתוך מה שהוא יכיר וילמד  ויראה שעושים בערים אחרות, הוא 

 שנה מאחורה. אז אני מברך על הנסיעה, 40לעיר שלנו כי אנחנו תקועים 

 אני גם מברך, יגאל הררי:

 אני שמח שהוא שם.  נדב דואני: 

 הנה יגאל התחיל.  עדי ברמוחה: 

 אני גם מברך אותך משובך לארץ אחרי כמה חודשים שלא היית בארץ.  יגאל הררי:

 אני  נוסע עוד שבועיים, אני המון זמן פה. לא, אני המון זמן פה. נדב דואני: 

 תודה. יגאל שמעון: 

 עוד שבועיים אני נוסע יגאל. נדב דואני: 

 נדב, גם אותי הזמינו וגם את חיים ואת כל הסגנים, יגאל שמעון:

 ראש העירייה זה בסדר. נדב דואני: 

ראש העיר זה פעם ראשונה וגם את כל ראשי הרשויות שרצו השתתפו. כמו שאני יודע  יגאל שמעון: 

 שנה שהוא משתתף. 12אחרי 

 אני לא ציני. באמת שאני ר ציני. נדב דואני: 

 זה מכבדת גם את הוד השרון וגם את המשתתפים.  דובר:

 יגאל, נשמעתי ציני? נדב דואני: 

 נאחל לו בהצלחה, שיחזור רק עם תוצאות. יגאל שמעון: 

ציני. הלוואי. אנחנו, הסיכוי מאיר שהוא יעשה משהו הוא  נשמעתי ציני? לא, אני לא  נדב דואני: 

 נמוך. 
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שנה לעשות את זה  20לא רק זה, מי שהוציא את המשלחת זה תושב העיר שמנסה מאיר חלוואני: 

 בעיר.

 כן, מי זה?  נדב דואני: 

 לא חשוב. מאיר חלוואני: 

 רבותיי,  ניצה משה:

 שאילתות של  חברי מועצה -סעיף א' 

 אני עוברת לשאילתה הראשונה.  משה:ניצה 

 לצערי לא יקרה עם זה כלום.  נדב דואני: 

 2016באוגוסט  25-שאילתה של חבר המועצה מר נדב דואני מיום ה

באוגוסט. המועצה לארץ ישראל יפה ביקרה  25-של חבר המועצה נדב דואני מיום ה ניצה משה:

 ת כוכבי יופי. לאחרונה בהוד השרון והחליטה לדרג את העיר באמצעו

 ניצה, התגעגעת אלינו, נכון? עדי ברמוחה: 

האם העיר הוד השרון העבירה או מתכננת להעביר תשלום כלשהו לטובת המועצה  ניצה משה:

לארץ ישראל יפה ואם כן מהו הסכום  שהיא העבירה או מתוכנן להעביר. המענה: על 

להעביר דמי  מנת להשתתף בתחרות קריה יפה נדרשות הרשויות המקומיות

יש להניח כי הסכום ₪.  2,980נגבו דמי השתתפות בסך של  2015השתתפות. בשנת 

 . 2016יהיה דומה גם בשנת 

אני הייתי רוצה להפנות שאלה. האמת היא אם המועצה לארץ ישראל יפה הייתה פה   נדב דואני: 

איפה  הייתי מפנה את השאלה אליהם. באיזו עיר הם הסתובבו? אני פשוט לא מבין

הם היו. אם אתם יכולים  לספר  לנו לאן  לקחתם אותם כשהם החליטו לתת להוד 

 השרון חמישה, כמה כוכבי יופי הם קיבלו? 

 חמישה.  יגאל שמעון: 

 חמישה. עדי ברמוחה: 

 אצלנו זה בונוס, הם התבלבלו כבר מרוב היופי.  נדב דואני: 

 הם היו בכפר סבא, כפר סבא. חיים שאבי:

זהו, יכול להיות שבעצם הם היו בכפר סבא או שהיו ברעננה ושם הם ראו עיר  ני: נדב דוא

 נורמלית.

 מה השאלה, יגאל שמעון: 

 אני שואל, נדב דואני: 

 נדב, היינו חודשיים בחופש,  ניצה משה:
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 אז חזרנו מלאי כוחות.  נדב דואני: 

 נכון, אבל אני  מבקשת שאלה קצרה. ניצה משה:

 אם הייתם נותנים לנו עוד איזה,  נדב דואני: 

 שאלה קצרה בבקשה. ניצה משה:

ישיבת מועצה או שתיים במהלך החודשיים האחרונים, היה לך פחות לחץ. אני רק  נדב דואני: 

 מנסה להבין יגאל.

 כן.  יגאל שמעון: 

השרון. האם באמת סיירו בהוד השרון או באיזה עיר אחרת, כי הנתונים זה לא הוד  נדב דואני: 

ואתה יודע מה, מבחינתי המועצה לארץ ישראל יפה אם הם סיירו בהוד השרון, 

בהחלט לא היו מספר כוכבי היופי האלה. הם יכולים לפשוט את הרגל. אין  להם שום 

 הבנה איך עיר צריכה להיראות, אין להם שום הבנה איך עיר נקייה צריכה להיראות.

 מה השאלה? יגאל שמעון: 

 אני שואל האם הם באמת סיירו או שהם התבססו על תמונות שהצלם העירוני צילם.   נדב דואני:

 יגאל שמעון:   התשובה היא כן.

 )מדברים יחד(

 אני עוברת לשאילתה הבאה. שאילתה של הגברת, של  יעל ברזילי ואמיר כוכבי.  ניצה משה:

 רגע, אבל מה עם התשובה של השאלה שלו?מאיר חלוואני: 

 התשובה היא כן. סיירו. : יגאל שמעון

 מה זה כן? כן בכפר סבא? מאיר חלוואני: 

 סיירו בעוד השרון.  יגאל שמעון:  

 אה, בהוד השרון. מאיר חלוואני: 

 הוא התכוון רמת השרון. מאיר, הוא התכוון רמת השרון.  נדב דואני: 

 שאילתה של חברי המועצה הגב' יעל ברזילי ומר אמיר כוכבי

כל גני הילדים בעיר נבדקו ואושרו בטיחותית בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.  האם ניצה משה:

 מענה: כן, יש אישורי בטיחות לכל כיתות הגן. 

 תודה. הסעיף הבא.  יגאל שמעון: 

 רגע, אבל מותר שאלה אחרת, נוספת, לא?  מאיר חלוואני: 

 שאילתה של חברי המועצה הגב' יעל ברזילי ומר אמיר כוכבי
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שאילתה של חברי המועצה גם של יעל ואמיר. מדוע מתעקשת הנהלת העירייה על  משה:ניצה 

פגיעה בשטח הירוק בגינת האילנות למרות שתוכנית החנייה בוטלה ונשארה רק 

התוכנית של  נתיב הורדה והעלאת נוסעים. ניתן לבצע על חשבון המדרכה הרחבה 

תלמידים  750מונה כיום מאוד הסמוכה לבינוי. מענה: בית ספר יגאל היום  

ובטיחותם נמצאת בראש סדרי העדיפויות. מנהלת בית הספר והנהגת ההורים פנו 

 אלינו וביקשו לשפר את  תנאי הגעתם של התלמידים,

 חיים, אתה לא חייב להפריע. יגאל הררי:

לבית הספר באמצעות הסדרת מקום להורדתם ולהעלאתם. יועץ התנועה מטעם  ניצה משה:

ערך תצפיות ובדיקה ועל פי הממצאים שנתגלו כגון  מספר התלמידים, דרכי העירייה 

הגישה לבית הספר, הסדרי תנועה באזור, מדרכות, כלי רכב, שטחים פנויים וכו', 

המליץ להקצות מקום נוסף להורדה והעלאת תלמידים ברחוב האילנות. נושא זה 

משרד התחבורה אישר  נבדק ונדון באופן מקצועי במסגרת ועדת התנועה. כמו כן

תקציב לביצוע. במהלך התקופה התנהל תהליך של שיתוף הציבור באמצעות הגברת 

אורנה זמיר סמנכ"לית שירות וצוות מקצועי בה העלו נציגי רחוב האילנות  את 

דרישותיהם אשר בסופו העירייה עשתה מאמצים וביצעה שינויים בהתאם כך שהגינה 

 לא תיפגע. 

 ילתה הבאה.השא יגאל שמעון: 

 שאילתה של חברי המועצה הגב' יעל ברזילי ומר אמיר כוכבי

השאילתה הבאה.  חברי המועצה יעל ואמיר. בסמוך לפתיחת שנת הלימודים הודיעו  ניצה משה:

ארבע מנהלות בתי ספר על סיום תפקידן. כיצד תפעל העירייה כדי להבטיח את יציבות 

 מערכת החינוך בעיר בשנים הבאות? 

 פסחת, פסחת על שורה. עוד פסיקה. שלוש מתוכן במפתיע. מאיר חלוואני: 

שלוש מתוכן במפתיע. סליחה. כיצד תפעל העירייה כדי להבטיח את יציבות מערכת  ניצה משה:

החינוך בעיר בשנים הבאות? המענה: נבחרו ארבע מנהלות מצוינות במקומן לשביעות 

 רצון גבוהה של ההורים. 

 ודה.ת יגאל שמעון: 

 

 שאילתה של חבר המועצה מר נדב דואני
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השאילתה הבאה של חבר המועצה מר נדב דואני. בהוד השרון  פועלות מספר מסגרות  ניצה משה:

של צהרונים בבתי הספר ובגנים. אחת מהמסגרות היא צהרון של מרכז אומנויות. 

י בוועדת המכרזים האחרונה שאלתי את  מנהלת מרכז האומנויות מה הם נתונ

ההכנסה וההוצאה של הצהרון שבאחריותה, אך נשארתי ללא  מענה שזאת לטענתה 

שאיננה יודעת את הנתונים. לכן אבקש לקבל מענה לשאילתה הבאה. מה היקף 

ההכנסות והיקף ההוצאות בפירוט לסעיפים של הצהרון שמופעל באמצעות המרכז 

. 136. אבטחה 353יון. חוגים מיל 1.511מיליון. שכר  3.204לאומנויות? מענה : הכנסות 

. הוצאות 243מיליון. תקורה  2.564. סך הכול הוצאות ישירות 80. אחרות 484מזון 

 . 397מיליון. חשמל, מים, ניקיון ועוד  2.807כולל תקורה 

 כן. שאלה.  יגאל שמעון: 

 אני שואל, רגע.  אני סוכם את הנתונים, אני סוכם את הנתונים יגאל,  נדב דואני: 

 יגאל,  די ברמוחה: ע

אני סוכם את הנתונים  ואני  מגיע שבסוף שנה לא ראיתי  ואין עודף, בקופה אין שקל,  נדב דואני: 

 שבינינו זה הרי בלוף אחד גדול. מי מחזיק תיק החינוך?

 ראש העירייה. מה השאלה? יגאל שמעון: 

אלף שקלים.  243לעירייה אז אני שואל, תמתין בסבלנות. יש פה תקורה שמשלמים  נדב דואני: 

אנחנו נדבר על זה אחר בהמשך. יש הצעת לסדר של עדי ושלי גם בעניין הזה, אנחנו 

 נדבר על זה. 

 מה השאלה? יגאל הררי:

 אלף שקלים התקורה שהרי גם .. 243-אני לא מבין למה לוקחים לדוגמה את ה נדב דואני: 

 אלף תקורה? זאת הייתה השאלה.  243לא, זאת השאלה, למה לא לוקחים  יגאל הררי:

 ומחזירים אותם חזרה,  יגאל, נדב דואני: 

 מה השאלה? יגאל הררי:

 ומחזירים,  יגאל, אני מבין שאתה קצת בלחץ, הכול בסדר. נדב דואני: 

 לא, לא בלחץ. מה השאלה? אתה לא באת לנאום פה. יגאל הררי:

 אתה יושב ראש הישיבה? אני  לא מבין.  מאיר חלוואני: 

 יגאל, אני מבין שאתה בלחץ. יש סיבה. נדב דואני: 

 או קיי, יגאל שמעון: 

 יגאל, אני מבין שאתה בלחץ ויש סיבה. נדב דואני: 

 לא, לא, לא, אני לא רוצה לשחק פה,  יגאל הררי:
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 יגאל, אני מבין שאתה בלחץ. נדב דואני: 

 שואל.לא, הוא לא  יגאל הררי:

 מה השאלה?  יגאל שמעון: 

 מדוע העירייה לא בוחרת,  נדב דואני: 

 עוד שאלה. יגאל הררי:

במקום להעשיר את קופתה בעוד כסף על חשבון ההורים, להחזיר את הכסף בחזרה  נדב דואני: 

לילדים. אני רואה שמדובר על סכום של בערך חודש פעילות. מדוע אתם בוחרים 

ולא להחזיר את זה להורים בדמות הנחה או בדמות תעריף  לקחת את הכסף אליכם 

 מוזל יותר? זה מה שאני מבקש לדעת. 

 טוב. בוא, בוא נעשה, יגאל שמעון: 

 בוא נניח שאני מחזיק תיק החינוך, עדי ברמוחה: 

בתשובה אחת. כל הכסף שייך לעירייה, כל הכסף הוא של הציבור. כל מה שנכנס שייך  יגאל שמעון: 

 . אנחנו לא לוקחים את זה לשום מקור אחר. לציבור

 מה זה התקורה? נדב דואני:  

 זה הכול משוקע במסגרת החינוכית לטובת הציבור. יגאל שמעון: 

 אבל התקורה  יוצאת החוצה יגאל. נדב דואני: 

 כל שקל שיוצא, ניתן לאותה מטרה לטובת אותם, יגאל שמעון: 

 צה. אבל התקורה זה יוצאת החו נדב דואני: 

 לאותם, לאותם בני, התלמידים ואני חושב שזה,  יגאל שמעון: 

 יגאל, אבל התקורה יוצאת החוצה בוודאות. נדב דואני: 

 לא לוקחים שום רווח. יגאל שמעון: 

 התקורה עוברת לשיקום של ה, נדב דואני: 

 שאלת?  יגאל שמעון: 

 לא, אבל לדעתי יש פה חוסר דיוק כי התקורה,  נדב דואני: 

 יגאל, נדב, ניצה משה:

 רגע, שנייה  ניצה, התקורה חוזרת חזרה לעירייה. היא לא נשארת במרכז לאומנויות.  נדב דואני: 

 העירייה לא משקיעה? נו באמת. יגאל שמעון: 

 יגאל,  יגאל הררי:

 לא, אז למה אתם לוקחים את הכסף?  על מה?  נדב דואני: 

 הפעילויות.זה לטובת אותם  יגאל שמעון: 
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 לא. אבל אתה יודע מה, אנחנו נרחיב בזה בהמשך. אני  מבטיח לך.  נדב דואני: 

 אני עוברת לשאילתה הבאה.  ניצה משה:

 סמוך עלי. נדב דואני: 

 

 שאילתה של חברי המועצה מר מאיר חלוואני ומר נוה גור

ם הקריטריונים שאילתה של חברי המועצה מר מאיר חלוואני ומר נוה גור. מה ה ניצה משה:

שנות לימוד,  12 :הנדרשים מכל מועמד או מועמדת המבקשים לעבוד ביול"א? מענה

אישיים עם יכולת  כישוריםניסיון בעבודה עם ילדים יתרון. תעודת מטפלות יתרון. 

 הכלה של ילדים. סבלנות,  חוכמה ובעלת גישה לילדים.

 כן. יגאל שמעון: 

ק לציין שגם בדו"ח המבקר לפני שנה זה נאמר וגם באופן קודם כל בקשר לתשובה, ר נוה גור:

כללי, אני מקווה שזאת לא טעות כי  אחד הקריטריונים הנוספים זה תעודת יושר, אז 

זה קודם כל קריטריון שחייב להופיע, כאשר יש אנשים לפעמים כשהם בעיקר ממין 

דם כל אני זכר וגם מופעלים, אבל בכל מקרה צריך להמציא תעודה כזאת. אז קו

מקווה שמי שאחראי על הנושא הזה יבדוק, יושב ראש הדירקטוריון יוודא שאכן זו 

תעודה שמקפידים עליה. לגבי השאלה, רציתי לדעת האם יש איזשהו צוות או מי 

הגורם שאחראי על קבלת אותם מועמדים ביול"א. אמרתם מה הקריטריונים, עכשיו 

 ן זה נעשה. אני מבקש לדעת מי הצוות או באיזה אופ

 נמצא פה אבי?   יגאל שמעון: 

 הוא מדבר על יול"א. מה קשור.  יגאל הררי:

 לא  משנה, זה קשור  לחינוך.   יגאל שמעון: 

 טוב, משה יענה כיושב ראש הדירקטוריון?  נוה גור:

 זה לא מחוץ לתחום.  יגאל שמעון: 

 קודם כל העירייה היא רגולטור ניצה  ויש כאן נציגים מאגף החינוך שיכולים לענות.   משה חנוכה: 

 כן. יגאל שמעון: 

 אז זה קודם כל. יש אחריות לעירייה, זה קודם כל. משה חנוכה: 

 לא הבנתי, יש אחריות לעירייה? נוה גור:

 כן, אבל אני אענה בשם החברה, בסדר? משה חנוכה: 

 בבקשה. כן, משה יגאל שמעון: 



 16.11.16מיום  19/16פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין  מס' 

                                                                                                            
 

11 
 

החברה לקידום החינוך נוה, מעסיקה צוות מקצועי שכולל גם מנהל הצהרונים, שתי   משה חנוכה: 

 יועצות פדגוגיות, שלוש רכזות, הם אלה שמבצעים את הראיונות. 

 עובדות. 200-וכ נוה גור:

אני אומר, זה הצוות שבוחן את העובדים.  מפרסמים את המודעות הדרושים כי   משה חנוכה: 

דרושים הרבה מאוד עובדים על פי צורך, זה מפורסם במקומונים, באתרים ייעודיים 

 לאנשי חינוך, הם מראיינים, בדרך כלל הם מבצעים שתי ראיונות אפילו,

 שני, נוה גור:

 שני, ומשם העובדים שמתקבלים ועומדים בקריטריונים, הולכים לעבוד ביול"א. משה חנוכה: 

-נית זה אותו הצוות שאמרת בהתחלה? זה הצוות שמראיין את כל האז מי, הצוות שמ נוה גור:

 ומשהו עובדות? 200

 כן.  משה חנוכה: 

 של הצהרונים,  תהמנהל נוה גור:

 ומשהו. 200לא, לא מראיינים  כל יום  משה חנוכה: 

 לא אמרתי כל  יום. בוודאי. אני רק שואל האם זה הצוות. נוה גור:

 . תודה. השאילתה הבאה.הוא אמר לך כן יגאל שמעון: 

 

 שאילתה של חברי המועצה מר מאיר חלוואני ומר נוה גור

או קיי, אני עוברת לשאילתה הבאה של חברי המועצה מר מאיר חלוואני ונוה גור.  ניצה משה:

גני ילדים המצויים  תחת אחריות עיריית הוד השרון, אבקש לדעת בכמה  100-מתוך כ

בשנת תשע"ו הוחלף החול בארגזי  :האחרונה?  המענהגנים הוחלף החול במהלך השנה 

 . ההחול בכל גני הילדים בעיר. בשנת תשע"ז  החלפת  החול בכול גני הילדים הושלמ

 כן. יגאל שמעון: 

אחוז? אז  100-השלימו ל שאלה, לא הבנתי, אני בתשע"ו החליפו את הכול ובתשע"ז מאיר חלוואני:

לא הבנתי. כל שנה מחליפים את כל החול. מי נתן את התשובות? זה משהו פה עם 

טעות סופר. לא הבנתי מתי הוחלפה. הוחלפה כל שנה? תקרא את התשובות. איך 

 כותבים כזאת  תשובה חבר'ה? אתם נורמליים? 

 בשנת הלימודים הזאת כל החול הוחלף.  חנה גולן: 

 אז למה כתבתם תשע"ו שגם הוחלף? אז אני שואל עכשיו שאלה. כל שנה זה מוחלף?ואני: מאיר חלו

 כן. חנה גולן: 

 בכל הגנים?  מאיר חלוואני: 
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 כן.  חנה גולן: 

 כן, כן, מאיר.  חיים שאבי:

 אז אני שואל. מה אתה כן, כן.  מאיר חלוואני: 

 כל שנה מוחלף החול בכל הגנים. חיים שאבי:

 אנחנו מחליפים את כל החול.  יגאל שמעון:

 יש חוזה, יש לקבלן  חוזה.  חיים שאבי:

 אולי הניסוח פה לא נכון. יגאל שמעון: 

 נכון, זאת אומרת הושלמה הביא אותי לשאלה, אתה מבין? מאיר חלוואני: 

 הניסוח כאן לא נכון.  יגאל שמעון: 

 טעות סופר. חיים שאבי:

רק לחדד את השאלה. הושלמה הזאת הושלמה בטרם אני לא הבנתי, רק שנייה,  נוה גור:

 תחילת שנת הלימודים? 

 במהלך. יגאל שמעון: 

 לא, במהלך. חנה גולן: 

 גני ילדים הוחלף? 100-זאת אומרת נכון לעכשיו חנה כל החול וחול ב נוה גור:

 כן. חנה גולן: 

 ומתי הוחלף האחרון?  נוה גור:

 הוחלף.אפילו היום עוד היום  חנה גולן: 

 אז היום עוד הוחלף? נוה גור:

 עוד היום. חנה גולן: 

 אחוז.  100אז היום זה היה  נוה גור:

 כן. חנה גולן: 

 כי זה מה שכתוב שכולם הוחלפו. או קיי, סחתין על ההספק. נוה גור:

 בכל הגנים? ףזאת אומרת כל שנה, אחת לשנה מוחלאביבה גוטרמן: 

 כל החול. חיים שאבי:

 עזוב את התהליך. אחת לשנה? מן:אביבה גוטר

 כן. חיים שאבי:

 יפה. אביבה גוטרמן: 

 הלוואי וזה היה קורה. זה לא קורה.  נוה גור:
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 שאילתה של חבר המועצה מר מאיר חלוואני

 שאילתה של מר מאיר חלוואני. החזר כספים למחוננים בעיר בגין הסעות על פי דין.  ניצה משה:

 , לא של זה?זה של  חלוואני יגאל הררי:

 שלנו.  נוה גור:

 זה לא שאלה של, זה של נוה. יגאל הררי:

 כן, יש פה טעות. זה של שנינו.  נוה גור:

 לא חשוב, אל תדאג, הוא יענה.  מאיר חלוואני: 

 בסדר, אל תדאג.  נוה גור:

 הוא לא  יכול אם הוא לא רשום. יגאל הררי:

 בחייך.מאיר חלוואני: 

השרון מחויבת מדי שנה לדאוג להסעות או  לחילופין לתשלום כספי בגין עיריית הוד  ניצה משה:

יום בשבוע במסגרת  נסיעות ציבוריות עבור הילדים המחוננים מן העיר הלומדים

אבקש לדעת האם העירייה פעלה כך במשך החמש השנים האחרונות  המחוננים תה"ל.

 :זכאים לכך. המענהוהעניקה הסעות או העבירה תשלומים אלה מדי שנה לילדים ה

מדובר ביום ₪.  250-התמורה הכספית מועברת בסוף השנה לחשבון ההורים בסך של כ

בשנה כפול ימי הלימודים שנה. במידה וידוע  על משפחות אשר לא  קיבלו החזר, נא 

 להפנותן אל אגף החינוך. 

 כן. יגאל שמעון: 

. לא משולם פה על יום בשנה אלא קודם כל רק לחזק את מה שיפה רצתה לומר מאחור נוה גור:

על יום בשבוע ומשלמים את זה פעם בשנה. זה קודם כל לחדד את התשובה. דבר שני, 

רצה הגורל ומבין שלושת בניי שניים דומים לאמא ולכן הם יצאו  מחוננים, ואחד 

דומה לאבא ולא יצא ככה.  אבל במשך חמש שנים שהם נמצאים באותו מוסד של 

פנו אלינו למעט שנה אחת בעקבות פנייה של הורים. עכשיו, אני לא  תה"ל, מעולם לא

מדבר עלי באופן אישי. פשוט זכיתי להכיר לא מעט הורים במקום הזה שאמרו לי 

שמעולם לא פנתה אליהם העירייה. א' אני חושב, ממלא מקום היועץ המשפטי שהדבר 

ות ייצוגיות ואחרות. הזה איננו חוקי בעליל ועיריית הוד השרון חשופה פה לתביע

דיברנו על זה גם בדו"ח המבקר, ולכן אני שואל מי הגורם בעירייה שאחראי לפנות 

למשפחות, כי אמרתם במידה וידוע על משפחות אשר לא קיבלו החזר, נא להפנותן אל 

אגף החינוך. אין לי בעיה לעמוד בצעדת רון ארד ליד ראש העיר ולשאול מי לא קיבל, 

 י הגורם שפונה להורים.  אבל אני שואל מ
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ומשהו תלמידים  100אנחנו מקבלים רשימה של כל התלמידים, הנוהל הוא כזה:  יפה עזרא: 

שמשתתפים, תלמידי הוד השרון במרכז אומנויות ומרכז המחוננים תה"ל. מנהלת 

ההיסעים מודדות את המרחקים, כך שהתשלום הוא על פי מרחק. אז ילד צעיר בכיתה 

קילומטר, ומי שזכאי אנחנו  3ילומטר, והילדים הגדולים  יותר מדובר על ק 2 זהג' ד' 

מבקשים את פרטי החשבון בנק של ההורים ואנחנו מעבירים. יש לי כאן רשימת שמות 

של המשפחות שנמצאו זכאיות על פי  מרחק להם העברנו בתשע"ה ובתשע"ו. בתשע"ד 

זה לא היה מספיק מדויק. אנחנו  העברנו באופן חלקי ולא מלא. אני מאשרת, זה נכון,

 מתקנים ומדייקים את זה עכשיו. 

 בכל ה.., יפה? נוה גור:

 ...אני לאע"ד, תשלפני  יפה עזרא: 

 שנה. 12זה כבר  נוה גור:

, אין לי תשובה. אני כן יכולה 2013לא הייתי מנהלת האגף אומנם אבל אתה מדבר על  יפה עזרא: 

 250מועבר אחת לשנה, הסכום יוצא משהו כמו לומר שבשלוש השנים האחרונות זה 

שקלים לשנה שזה סכום חשוב ומכובד וצריך להעביר אותו ואנחנו עושים את זה  על 

 פי מרחק כתובת מגורים של הילד מהמרכז.

אחוז שולמו? כי אני  למשל מעולם לא קיבלתי  100-יפה, לך יש אישור של כל אלה, ה נוה גור:

 אלי. זה לא, שלא חלילה יישמע,  ועוד הורים נוספים שפנו

 הוא עומד בקריטריונים?  יגאל שמעון: 

 מבחינת המרחק? מאיר חלוואני: 

 אני עומד בקריטריונים, בוודאי. נוה גור:

 מבחינת המרחק,   יגאל שמעון: 

 כן, כן. נוה גור:

 שאלתי.  יגאל שמעון: 

 כן, כן.   נוה גור:

 )מדברים יחד(

חשבתי שאתה שואל אם אני עומד בקריטריונים של המחוננים כי בזה התשובה היא  נוה גור:

, יש גם מזרחה לי ומערבה ולא פנו אליהם, אז אני 200לא, אבל אני אומר, אני בתחם 

 מבקש,  אני יודע שבעבר היה הרבה יותר,  אני מבקש לעשות סדר ולבחון, 

 מי שזכאי יקבל.  יגאל שמעון: 

 אז אני מבקש רק לפרוטוקול לשלוח לנו את האישור שזה שולם.    נוה גור:
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 אולי ברשימה של יפה יש ... בצד של המחוננים. מאיר חלוואני: 

 זה  מהצד של אשתי.  נוה גור:

 אנחנו לא העברנו,  יפה עזרא: 

 בסדר, הבנו, הבנו.  יגאל הררי:

 אני התכוננתי לישיבה הזאת רבותיי.  יפה עזרא: 

 מה קרה יגאל? נוה גור:

 2.750אני כן מדדתי את המרחק של החמוד שהוא אכן מחונן אבל  לא במרחק, זה  יפה עזרא: 

 קילומטר, הוא גר ברחוב בן צבי,

 ?זכאיםאה, אנחנו לא  נוה גור:

 לא. יפה עזרא: 

 אה, מצוין.  נוה גור:

 אני שאלתי אותך עומד, אמרת לי כן.  יגאל שמעון: 

 חה, סליחה, סלי נוה גור:

 )מדברים יחד(

 חשבתי שאני מצטרף לבקשה של ראש העיר.  נוה גור:

סליחה, רק הערה אחרונה. ניתן לערער על מה שאנחנו אומרים, לכן הייתה אמירה  יפה עזרא:  

 שמי שלא מקבל מותר לו לפנות אלינו, לא ברמה של  מי שרוצה. 

 זיר כי פעם אחת שילמתם לי.אז יפה, אני יש לי חוב לעירייה, אני צריך להח נוה גור:

אין  לך חוב ואני אסביר לך גם למה. הפעם ששילמנו לך הייתה שהילד שלך היה צעיר  יפה עזרא: 

 יותר,

 אה, הכול ברור. נוה גור:

 ... גדול יותר על מרחק משותף. יפה עזרא: 

 נוה, אני עוברת לשאילתה הבאה. ניצה משה:

 תודה ליפה על התשובה הזאת.  נוה גור:

 

 שאילתה הבאה של חברי המועצה מר מאיר חלוואני ומר נוה גור

אני עוברת לשאילתה הבאה של חברי המועצה מר מאיר חלוואני ומר נוה גור. בתחילת  ניצה משה:

במסגרת ישיבות הפגישות עם תושבי האזור במסגרת ועדת הכספים, הקצית  2015

אלף ש"ח לטובת שיפורים .. לצורך מזעור הנזקים  500עיריית הוד השרון תקציב של 



 16.11.16מיום  19/16פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין  מס' 

                                                                                                            
 

16 
 

דעת מה נעשה בכסף זה מאז ועד שיצר ..  לתושבי הסביבה מאז הקמתו. אבק של

 . 1314נמצא ביתרת זכות בתב"ר ₪ אלף  500התקציב בסך  :היום? המענה

 תודה. כן, שאלה נוספת? יגאל שמעון: 

שאלתי אם כך מדוע, גם ככה זה קצר בכוונה, לא נותנים לנו לדבר למיקרופון. קודם מאיר חלוואני: 

זה שהוא נמצא ביתרת ₪, אלף  500 כל אני אבקש לשאול בנוסף, אם תקצבו תב"ר של

זכות זה יפה מאוד. אני לא מבין למה לא מבצעים את הסיכומים שהיו עם ועד השכונה 

לגבי  העניין שהכסף הזה תוקצב לזה. כמו לדוגמה העתקת מגרש הכדורסל או 

לחילופין בתוספת מצלמות שם שיהיו, בקיצור יש תב"ר והוא בזכות אבל הפעילות לא 

 ז מה? בשביל מה תב"ר? מתבצעת. א

 התב"ר, יגאל הררי:

 לא, לא, אל תענה אתה.מאיר חלוואני: 

 למה?  יגאל הררי:

 ככה, כי אני לא רוצה ...מאיר חלוואני: 

 זה באחריותי. יגאל הררי:

 לא, אבל לא שאלתי אותך. מאיר חלוואני: 

 זה באחריותי. יגאל הררי:

 יגאל,מאיר חלוואני: 

 השאלה?כן, מה  יגאל שמעון: 

 , לא? פארקזה במסגרת האחריות שלי ה יגאל הררי:

 אמרתם שיש כסף, הוא שאל, נוה גור:

 אף אחד לא אמר שיש כסף בתב"ר.   יגאל הררי:

 יש יתרת זכות. נוה גור:

 אפשר לקבל תשובה?מאיר חלוואני: 

 הצבעת על זה? יגאל הררי:

 תראה מה כתוב פה. יתרת זכות. נוה גור:

 תב"ר הצבעת. אתה לא רוצה בגירעון.על  יגאל הררי:

 אני אשיב.  מאיר,  יגאל שמעון: 

רגע, רגע, רגע, קודם כל חשוב שהוא ישמע את תשובת המנכ"לית. יש כסף שתוקצב  נוה גור:

 לזה, אז יגאל תקרא את התשובה.

 אני קראתי. יגאל הררי:
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 אני ואתה לא מחוננים אבל תקרא את התשובה.  נוה גור:

 לא, יגאל זוכר,  יגאל שמעון: 

 כן. נוה גור:

 יגאל זוכר שהצבעתם נגד, אז הוא חשב שלא אושר. יגאל שמעון: 

 , טועהחס וחלילה, הוא  נוה גור:

 אפשר לראות את הניירות ולבדוק.מאיר חלוואני: 

 סליחה רגע,  נוה גור:

 זה לא בסדר.מאיר חלוואני: 

 מבקש לא לומר דברים סתם.יגאל, יש פה פרוטוקול, אני  נוה גור:

 לא. אני לא יודע, זה מה שהוא התכוון. יגאל שמעון: 

 מה זה אתה לא יודע אבל עונה לו עכשיו.מאיר חלוואני: 

 אולי הוא רוצה להתנצל. נוה גור:

 הוא אמר שהצבענו נגד. מאיר חלוואני:

 יגאל, אני הצבעתי נגד בנושא הזה? אתה עומד? נוה גור:

 וכר.לא ז יגאל הררי:

 אתה המפרשן אותו עכשיו?מאיר חלוואני: 

 הוא אומר לא זוכר יגאל.  נוה גור:

 אתה לא זוכר. טוב, אז יש כסף. אני אשיב לכם, בבקשה.  יגאל שמעון: 

 בבקשה. נוה גור:

קודם כל יש כסף בתב"ר. קיר אקוסטי זה לא חצי מיליון, זה מיליון וחצי. בהערת  יגאל שמעון: 

 תלונות, 4קבלו בחצי שנה האחרונה במוקד רק אגב, עד היום הת

 .24 חנה גולן: 

 כל הילדים. מפארק תלונות על רעש  24אה, סליחה,  יגאל שמעון: 

 זה מעט? זה הרבה?  מה זה אומר?מאיר חלוואני: 

 אני לא אומר שזה מעט אבל מבחינת הפארק עצמו, יגאל שמעון: 

תלונות על רעש. אבל יש הרבה תלונות  נוספות על זה שלא סוגרים להם את  24רגע,  נוה גור:

 השער ושאומרים להם לכו אתם תסגרו את השער. 

 עזוב, עזוב, אני שאלתי שאלה,מאיר חלוואני: 

 לא, בסדר, אני משיב.  יגאל שמעון: 

 זה לא מה ששאלתי.מאיר חלוואני: 
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מספר אלמנטים בתוך הפארק וחלק כן שינינו. לגבי הקיר  אנחנו רוצים כן לשנות יגאל שמעון: 

האקוסטי עדיין לא, אני באופן אישי לא שלם אתו. אני לא חושב שאני  באזור שכל כך 

יפה, פארק ארבע העונות, לבוא מול החזית של אותם בניינים, להקים איזשהו קיר 

שב שיש פתרונות. שאני לא רואה אותו מסתדר גם מבחינה חזותית אבל אני עדיין חו

 אם הפתרונות לא יהיו נכונים, אז צריך לחזור לקיר האקוסטי אבל בוא נשאיר את זה, 

 יגאל, אבל אני לא הצבעתי על קיר אקוסטי. אתה לא שמעת מה שאלתי.מאיר חלוואני: 

 אני עניתי לך. יגאל שמעון: 

ם הוועד ואתם לא מבצעים יש תקציב, יש סיכומים עם הדיירים,  עם התושבים, עמאיר חלוואני: 

 אלף שקלים. 500אותם והם עולים 

 לא. יגאל שמעון: 

נתתי דוגמה. רגע, אתה לא עונה לי למה ששאלתי. נתתי דוגמה.  כמו העתקת מגרש מאיר חלוואני: 

הכדורסל, כמו הצבת מצלמות. שני אלה לדעתי, למירב הבנתי, יכולים להיכנס בתחום 

זיקים כסף ביתרת זכות ולא מבצעים את מה של הכסף הזה. עכשיו, למה מח

שסיכמתם עם התושבים? קיר אקוסטי מיליון וחצי ולא מתאים לך? אני מסכים. אגב, 

שלא יובן פה שאני נגד הגן. ממש לא. אני הרבה בעד.  סליחה, אני לא שומע אותך שם 

 ממלמלת, אולי תעני לנו? 

 .אני לא ממלמלת. אני מעדכנת  את יגאל חנה גולן: 

לא, אני שומע אותך כל הזמן פיששש ואני  לא מבין בזה. אני צריך לשמוע את זה.   מאיר חלוואני: 

 את נושאת תפקיד בעיר הזאת,  אם יש לך מה להגיד אני רוצה לשמוע. 

 אני מעדכנת את יגאל.  חנה גולן: 

 , הוא גם לא שומע. 24במקום  4אז אני לא מבין. הוא אומר  מאיר חלוואני:

 תפסיקו לתקוף, מאיר.  ם שאבי:חיי

 אבל הוא גם לא שומע.  מאיר חלוואני:

 תתנהגו כמו בני אדם. חיים שאבי:

 טוב, מאיר,   יגאל שמעון: 

 חיים, חיים,מאיר חלוואני: 

 באמת,  חיים שאבי:

 חיים אני מבקש ממך, אל תגיד לי להתנהג כמו בן אדם כי אני מתנהג כמו בן אדם.מאיר חלוואני: 

 העובדים הם לא פוליטיקאים. שאבי: חיים

 מה זה קשור אחד לשני?מאיר חלוואני: 
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 ההתנפלות הזאת, באמת.די עם ...  חיים שאבי:

 טוב,  יגאל שמעון: 

 די, מדברים איתכם ברמה,  חיים שאבי:

 אתה יכול לענות על השאלה שלי?מאיר חלוואני: 

 אני השבתי לכם. יגאל שמעון: 

 לא. מאיר חלוואני: 

 אני חושב שזה מספיק. או קיי? תודה. בואו נעבור  לסדר היום. יגאל שמעון: 

 

מינוי דירקטורים בדירקטוריון תאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ", בהתאם לקבוע  -סעיף ב' 

 2001 –)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בסעיף 

ון תאגיד המים "מי הוד השרון מינוי דירקטורים בדירקטורי -אני עוברת לסעיף ב' ניצה משה:

. 2001 –)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בע"מ", בהתאם לקבוע בסעיף 

מתבקשת מועצת העירייה לאשר את מינוי הדירקטורים המפורטים להלן 

 כדירקטורים ב"מי הוד השרון בע"מ". 

 ניצה, ניצה אני לא שומעת אותך.  אני הזדקנתי. עדי ברמוחה: 

 אחד, גב' דפנה קיסלוביץ, דירקטורית, ניצה משה:

 קיסלוביץ', יגאל יכול להגות לך בדיוק את השם. קיסלוביץ'. נדב דואני: 

 איזה יגאל?  יגאל הררי:

 יגאל שמעון. :נדב דואני

, דירקטורית מקרב הציבור. דירקטורית מקרב הציבור.  עורכת הדין נטעלי שרויטמן ניצה משה:

מר אלון נחמיאס, דירקטור מקרב הציבור. הגב' דורית משה, דירקטורית מקרב 

הציבור. הגב' יעל גרין, דירקטורית מקרב עובדי העירייה. מובהר, כי מינוי 

)ב( לחוק 18הדירקטורים כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 

 .  את קורות החיים קיבלתם במייל. 1975 – החברות הממשלתיות תשל"ה

 כן, מי רוצה להתייחס?  יגאל שמעון: 

 מצביעים אחד אחד? אני רק רוצה לדעת, מצביעים אחד אחד?  נדב דואני: 

 כן, אבל קודם כל מי רוצה, אני שואל.  יגאל שמעון: 

שמות, האם החתימו  אני אשמח לשאלה קצרה. בעוונותיי אני קצת מכירה פה, יש פה עדי ברמוחה: 

 אותם על ניגוד עניינים? זיקה פוליטית? 

 חבר המועצה כוכבי שלח מייל על העניין הזה. מישהו ענה עליו? מאיר חלוואני: 
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 לא הבנתי . יגאל שמעון: 

 אני שאלתי אם חתמו פה על, עדי ברמוחה: 

 אני לא מצביע. חיים שאבי:

 האנשים, עדי ברמוחה: 

 אלים.אם אתם שו חיים שאבי:

 האנשים שנמצאים פה כדירקטורים,  עדי ברמוחה: 

 יש פה יועץ משפטי, שאלת אותו?  יגאל שמעון: 

 אני אחדד, אני אחדד  היות ויש לך קצת בעיית שמיעה.   עדי ברמוחה: 

 לא, כי את לא שומעת כשאת רוצה. יגאל שמעון: 

 רגע. עדי ברמוחה: 

 אני לא שומע אותך גם. יגאל שמעון: 

אז רגע, אז אני אדבר לאט וברור. בסדר?  הדירקטורים שהוצעו כאן, חלקם בעלי זיקה  ברמוחה: עדי 

 פוליטית מידיעה אישית שלי. אני שואלת האם החתימו אותם על ניגוד עניינים? 

 כן. אדוני היועץ המשפטי.  יגאל שמעון: 

דה לבדיקת מנויים של הסמכות  לבדוק  את שאלת  ניגוד העניינים היא של הווע אבידע שדה: 

חברות ממשלתיות. כל מועמד, אחרי שהוא בעצם מאושר פה, צריך למלא באינטרנט, 

יש קישור באתר האינטרנט של אתר רשות החברות הממשלתיות, שאלון שהוא צריך 

כאלה ואחרות. פוליטיות לבוא ולמלא, בין היתר גם שאלות שנוגעות לכל מיני זיקות 

מכוון לוועדה והיא בעצם בוחנת את העניין. לנו בכל אופן לא  השאלון הזה עובר באופן

 קיום חשש לניגוד עניינים. קיבלנו שום מידע. אנחנו לא יודעים על 

 מה לא יודעים? עדי ברמוחה: 

 אני אומר.  אבידע שדה: 

 אתה לא יודע פה שיש פה מישהו עם ניגוד עניינים.  עדי ברמוחה: 

 לא יודע  אבידע שדה: 

 מאן דהוא, מאן דהיא,  עדי ברמוחה: 

 תודה. כן נדב. יגאל שמעון: 

אני רוצה לשאול שאלה. האם יגאל אתה בתור מי שהיה פעיל במטה של חי בבחירות   נדב דואני: 

 האחרונות, מכיר את דפנה קיסלוביץ' כפעילה שלכם? 

 לא באופן אישי אבל מכיר אותה.   יגאל שמעון: 

 אופן אישי?מה לא ב עדי ברמוחה: 
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 רגע, שנייה, רגע, נדב דואני: 

 לא באופן אישי,  יגאל שמעון: 

 אין בעיה.  נדב דואני: 

 אני מכיר אותה כתושבת העיר. יגאל שמעון: 

 מכיר אותה כפעילה במטה שלכם?  נדב דואני: 

 כן. עדי ברמוחה: 

 תני לו לענות.  נדב דואני: 

 לא, אני  לא זוכר אותה. יגאל שמעון: 

 אתה לא מכיר אותה כפעילה. האם אתה מכיר אותה כתורמת לקמפיין של חי אדיב? דואני:  נדב

 נו באמת. יגאל שמעון: 

 אני שואל שאלה.  נדב דואני: 

 לא. יגאל שמעון: 

 שאלה.  נדב דואני: 

 אני אבדוק.  יגאל שמעון: 

 לא, עזוב, אתה אל תבדוק, אל תטרח. נדב דואני: 

 לא, לא זוכר.  יגאל שמעון: 

 אגב, אני אומר לך מתוך היכרות, אני מכיר אותה, היא באמת בחורה טובה.  נדב דואני: 

 נכון. חיים שאבי:

 היא בחורה העל הכיפאק, זה לא אישי, זה לא אישי. היא בחורה על הכיפאק. נדב דואני: 

 חבל מאוד שאתם מכשילים אותה ומביאים אותה לפה. עדי ברמוחה: 

יש לה ילדים נהדרים. אני רק מנסה לדעת האם דפנה קיסלוביץ מוכרת לכם כפעילה,  : נדב דואני

אם לא, יש לך עוד, משה וכנרת פה, שנייה רגע, האם היא מוכרת לך כתורמת, שדווחה 

 למבקר המדינה כתורמת שלכם. זה רק תענה לי. אני מכבד  את מה שתגיד.

 אני אענה לך. יגאל שמעון: 

 כן. נדב דואני: 

כפי שהיועץ המשפטי הסביר לכם, כל מועמד ממלא טופס עם כל השאלות שאתה  יגאל שמעון: 

 שואל ומין הסתם,

 יש לכם העתקים של הטפסים פה? נדב דואני: 

 ומין הסתם, יגאל שמעון: 

 יש העתקים של הטפסים  פה? נדב דואני: 
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 תראה את זה באתר של,  יגאל שמעון: 

 כבר את הטפסים? אבידע, מילאו את הטפסים?לא, הם הביאו  נדב דואני: 

 רק אחרי שיאשרו אותם. יגאל שמעון: 

 מילאו?   נדב דואני: 

 למה אבל אתם מביאים לפה אנשים ש,   עדי ברמוחה: 

 אחרי האישור ממלאים את זה במחשב.   :דע שדהאבי

 אתם גורמים להם מבוכה לאותם האנשים. פשוט.  עדי ברמוחה: 

 אנשים טובים, אתם מכשילים אותם.  נדב דואני: 

 לאותם אנשים?מבוכה ..  עדי ברמוחה: 

 אנחנו שקובעים להם?  יגאל שמעון: 

 זה פשוט להכשיל אותם ככה.  עדי ברמוחה: 

 למה אתם פוסלים אותם? יגאל שמעון: 

 ככה.  עדי ברמוחה: 

 למה אתם פוסלים אותם ישר? יגאל שמעון: 

 אנחנו לא פוסלים.  נדב דואני: 

 מה זה למה אתם פוסלים? עדי ברמוחה: 

 באמת. יגאל שמעון: 

 כי אני מכירה את דפנה קיסוביץ ממערכת הבחירות. עדי ברמוחה: 

 ממה? ממעגל נשים? ממה? יגאל שמעון: 

 אמרתי ממערכת הבחירות.  עדי ברמוחה: 

 יגאל, יגאל, נדב דואני: 

 היו במערכת הבחירות. את יודעת כמה אנשים יגאל שמעון: 

 דפנה קיסלוביץ, דפנה קיסלוביץ נסעה,  נדב דואני: 

 .. יגאל שמעון: 

דפנה קיסלוביץ נסעה עם רכבה  הפתוח ליד השיירות של חי ברחבי העיר עם דגלים  נדב דואני: 

 היא נופפה,

 הייתה יו"ר המטה.  עדי ברמוחה: 

 לא יודע אם היא הייתה , נדב דואני: 

 הייתה יו"ר המטה. עדי ברמוחה: 
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דפנה קיסלוביץ תרמה לחי בבחירות כפי שדווח למבקר המדינה. היא אישה טובה,  נדב דואני: 

 היא אישה ראויה עם הרבה זכויות ויכולות. השאלה  אם, 

 למה היא לא יכולה?  יגאל הררי:

 התשובה שלי, יגאל שמעון: 

 אמות המידה שלך,  אתה תנהג לפי הרב נוח. אתה עדי ברמוחה: 

 יש, יגאל שמעון: 

 אתה לא מכיר?  נדב דואני: 

 זה לא, זה לא מתאים. לפי הרב נוח, אתה יודע,  עדי ברמוחה: 

 או קיי, אני מקווה,  נדב דואני: 

 תודה רבה. יגאל שמעון: 

 אני סומך עליה שהיא תדווח בטפסים אמת, רק חבל שאתם מכשילים אנשים טובים.  נדב דואני: 

 אני רוצה להזכיר לכם,  יגאל שמעון: 

 אגב לתרום זה לא מונע ממנה כלום.  חיים שאבי:

 אני יודע מה, מה דורשים בדו"חות. יש ועדה.  נדב דואני: 

 יכול להיות שתורמים לפי החוק וזה בסדר.  חיים שאבי:

של חי בבחירות זה בסדר. יש ועדה של ניגוד עניינים. היא הייתה הפעילה המרכזית  נדב דואני: 

 האחרונות,

 נדב, יגאל שמעון: 

כולל ללוות אותו בשיירות שלו עם רכבה הפתוח, נוסעת ליד, פינתה את התנועה. היא  נדב דואני: 

תרמה לו כסף בבחירות. הכול לגיטימי. אגב, אתה יודע שהנשיא האמריקאי הנבחר 

ת גם כאלו. אבל פה עומד למנות שגרירים בכל העולם, גם את התורמים שלו. יש שיטו

 זה עובד קצת אחרת. 

 טוב, תודה. יגאל שמעון: 

זה עובד פה אחרת ולכן כמו שעדי אמרה, חבל, ושמאיר אמר, חבל שאתם מכשילים  נדב דואני: 

 אנשים טובים ומביאים אותם לידי ביזיון. 

 תודה. כן, עוד מישהו רוצה להתייחס?  יגאל שמעון: 

 כן.מאיר חלוואני: 

 בבקשה מאיר.  ון: יגאל שמע

ראשית מההיכרות עם דפנה במטה של חי אדיב בסיבוב הראשון, השני שהוא זכה,  מאיר חלוואני: 

 היא ראויה לחלוטין ואני אשמח שהיא תהייה שם. 
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 )ברקע מחיאות כפיים(

 כל הכבוד. חיים שאבי:

הגברת רונית החליטה  שתיים, אני רוצה להבין, לפני חודשיים ישבנו פה ושאלנו למהמאיר חלוואני: 

לעזוב או רוצה לעזוב וכולם פה רצו שאנחנו נקבע או נחליט שהיא תישאר בעל כורחה 

 עוד חודש ימים נוספים.

 לא כולם. יגאל הררי:

 רובם. מאיר חלוואני: 

 אני הסברתי לכם גם למה. יגאל שמעון: 

גם לא של המחוננים אני דרך רגע, רגע, תן לי לסיים. לא מצליח להבין, שאלה של,  מאיר חלוואני:

אגב, איך אחת הולכת וחמישה מצטרפים? לא, תספרו לי מה התהליך פה. וחוץ מזה, 

גם ביקשנו לדעת למה הגברת רונית רצתה לעזוב, אמרו שייתנו תשובה על זה.  

 בפרוטוקול זה מופיע. אז ספרו לנו בבקשה.

 ת.אבל אני הסברתי לכם את זה בישיבה הקודמ יגאל שמעון: 

 לא, זה נשמע מעליב, הסברת לנו  זה לא אומר שקיבלנו תשובה.מאיר חלוואני: 

 קיבלתם תשובה.  יגאל שמעון: 

 תן תשובה.מאיר חלוואני: 

 אני אגיד לך למה. יגאל שמעון: 

 כן.מאיר חלוואני: 

 אני הסברתי לכם ומאחר שלא הבנתם אז אני שוב אסביר. יש הבדל, יגאל שמעון: 

 זה אני שאלתי. הם הבינו אולי.מאיר חלוואני: 

 אולי הם הבינו.  יגאל שמעון: 

 אני לא הבנתי. מאיר חלוואני: 

אז אני אחזור ואומר. יש הבדל בין חברי דירקטוריון לחברי מועצת עיר. חבר מועצת  יגאל שמעון: 

צת עיר שמתפטר, ממנים אחריו ישר בישיבה לאחר מכן את המועמד הבא בתור ומוע

העיר מתכנסת כדין עם חברי מועצה שממונים ואין שום בעיה לנהל את מועצת העיר. 

בדירקטוריון זה לא עובד ככה. כשמתפטר חבר דירקטוריון, לא ניתן  לקיים ישיבות 

 מאחר שאין קוורום. 

 כל זה מובן לי.... מאיר חלוואני: 

רי דירקטוריון, חבר דירקטוריון סליחה, אני משיב לך. אתה לא יכול למנות אח  יגאל שמעון: 

 שמתפטר, אתה לא יכול למנות אחריו את הבא בתור. אין דבר כזה. אתה צריך, 
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 עד כאן הבנתי. שאלתי למה אחת הולכת,  חמישה באים? מאיר חלוואני: 

בגלל זה היינו חייבים להאריך לאותה גברת בשבועיים כדי שניתן יהיה לפחות לקיים  יגאל שמעון: 

ביקשנו כאן היום למנות חברים,  קטוריון. היום, אחרי שסיימו את ההליךבדיראסיפה 

מספר חברים, ואנחנו מבקשים שתאשרו אותם. כמובן שאתם רשאים להצביע נגד. אם 

 יש לכם שאלות מעבר לזה, נשיב. אם לא, אז בואו נעלה את זה להצבעה.

 ורום הזה? זה מה ששאלתי, האם חסרים חמישה חברים בקו מאיר חלוואני:

 )מדברים יחד(

 הסתיימה כהונתם עם שתי קדנציות והדרקטוריון לא מאפשר... חלק אביאל אברמוביץ:

מאיר, לדירקטוריון מותר כדי לאפשר להם לעשות מה שהם רוצים. די  נו באמת. אביבה גוטרמן: 

 אתה כן תצביע, לא תצביע, מה זה משנה. 

 רגע, זה לא לגיטימי?  חיים שאבי:

 מאוד לגיטימי.  אביבה גוטרמן: 

 מה הבעיה?  חיים שאבי:

 לא, אני לא חושבת שזה לגיטימי. אביבה גוטרמן: 

 אנחנו מעלים להצבעה בבקשה. יגאל שמעון: 

אין לי בעיה ... אבל אני צריכה אנשים שידעו את האמת ולהגיד את זה ולעשות את אביבה גוטרמן: 

 העבודה. 

 אחד אחד? יגאל שמעון: 

 אחד אחד. ב דואני: נד

 ברור.  עדי ברמוחה: 

 או קיי, מי בעד, מי בעד מינויה של הגברת דפנה קיסלוביץ? ניצה משה:

 אני לא יכול להצביע. חיים שאבי:

 למה? נדב דואני: 

 למה?  יגאל שמעון: 

 כי היא פעילה אצלך במטה? נדב דואני: 

 לא, אני לא מכיר אף אחד.  חיים שאבי:

 או קיי, כן בבקשה. יגאל שמעון: 

 מי בעד מינויה של הגברת דפנה קיסלוביץ? יגאל שמעון, כנרת, ניצה משה:

 למה אחד אחד? יגאל שמעון: 

 אחד אחד.  נדב דואני: 
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 כי יש לך הצבעות נגד. חיים שאבי:

 מה זה קשור, אבל זה סעיף אחד.  יגאל שמעון: 

 נו אז מה, אז מה. יגאל שמעון: 

 אתה צריך להפריד. אז מה, עדי ברמוחה: 

 לא, אני רוצה את כולם.  יגאל שמעון: 

 מה פתאום. עדי ברמוחה: 

 חי לא כאן.  נדב דואני: 

 מה? יגאל שמעון: 

 חי לא פה.  נדב דואני: 

 תקשיבו, יגאל שמעון: 

 הוא לא יכעס עליך. נדב דואני: 

 יש סעיף ב', הוא לא הובא אחד אחד. יגאל שמעון: 

 שייך אם הוא הובא אחד אחד, אתה מצביע,  זה לא עדי ברמוחה: 

 תסתייגו ממי שאתם רוצים להסתייג, זהו. תסתייגו.  חיים שאבי:

 אנחנו מעלים להצבעה. יגאל שמעון: 

 אני מבקשת את חוות הדעת של היועץ,  עדי ברמוחה: 

 חברים, אנחנו מצביעים. יגאל שמעון: 

 או קיי, עדי ברמוחה: 

 הסעיף. אני לא מצביע אחד אחד.עבור כל  יגאל שמעון: 

 אני מבקשת חוות דעת, עדי ברמוחה: 

 חבל, יש פה אנשים שאנחנו רוצים להצביע בעדם.  נדב דואני: 

 אין בעיה, אז  תסתייגו ממי שאתם רוצים להסתייג.אביבה גוטרמן: 

 מה הבעיה להעלות אחד אחד בנפרד? עדי ברמוחה: 

                   לא, לא, לא.             יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 על כל אחד בנפרד.  עדי ברמוחה: 

 אני מניח שאתם רוצים להצביע לחלק בעד. יגאל שמעון: 

 נכון, תודה רבה. סוף סוף,  עדי ברמוחה: 

 בבקשה. יגאל שמעון: 

 או קיי, אז אני עוברת להצבעה שוב. מי בעד הגברת דפנה קיסלוביץ? יגאל שמעון, ניצה משה:
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 פה אחד חיים שאבי:

אין. כנרת, חנוכה, תקוה, מאיר, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר, אביאל, אביבה. מי נגד?  ניצה משה:

 מי נמנע? נוה, עדי ונדב.  

 :הצבעה
 

 , כנרת כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר : יגאל שמעון, חיים שאביבעד 11
 אביאל אברמוביץ, מאיר חלוואני, אביבה גוטרמן.טואיל,               

 

 : נוה גור, עדי ברמוחה, נדב דואני.נמנעים 3
 

 : 205/16 החלטה מס'

 , מאשרת  מועצת העירייה את2001 -)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף 
 בע"מ " השרון -"מי הוד-ב תכדירקטוריהגב' דפנה קיסלוביץ ה של מינוי

 )ב( לחוק  18מובהר, כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 
 . 1975 -החברות הממשלתיות תשל"ה 

 

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

 תקוה, מאיר, אני עוברת לשם הבא. נטעלי שרויטמן. מי בעד? יגאל, חיים, כנרת, חנוכה,ניצה משה: 

 מי נמנע?  נוה ונדב. אין. עדי, יואב, יגאל הררי, אופיר, אביאל, אביבה. מי נגד?                    

  :הצבעה
 

 , כנרת כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר : יגאל שמעון, חיים שאביבעד 12
 , אביאל אברמוביץ, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן.טואיל              

 

 : נוה גור, נדב דואני.נמנעים 2
 

 : 206/16 החלטה מס'

 , מאשרת  מועצת העירייה את 2001 -)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף 
 בע"מ " השרון -"מי הוד-ב תנטעלי שרויטמן כדירקטוריהגב'  ה שלמינוי

 )ב( לחוק  18מובהר, כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 
 . 1975 -החברות הממשלתיות תשל"ה 

 

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

 

השם השלישי אלון נחמיאס.  מי בעד? יגאל, שמעון, כנרת, חנוכה, תקוה, מאיר, יואב, ניצה משה:   

 מי נמנע?  אין. יגאל הררי, אופיר, אביאל, אביבה. . מי נגד? 

 אני בעד. חיים שאבי:

 חיים שאבי בעד.    ניצה משה:

 מי נמנע? יגאל שמעון: 

 מי  נמנע? . נוה, עדי ונדב.  ניצה משה:
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  :הצבעה
 

 , כנרת כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר : יגאל שמעון, חיים שאביבעד 11
 טואיל, אביאל אברמוביץ, מאיר חלוואני, אביבה גוטרמן.              

 

 : נוה גור, עדי ברמוחה, נדב דואני.נמנעים 3
 

 : 207/16 החלטה מס'

 , מאשרת  מועצת העירייה את2001 -וביוב, תשס"א  )א( לחוק תאגידי מים61בהתאם לקבוע בסעיף 
 בע"מ " השרון -"מי הוד-כדירקטור ב מר אלון נחמיאס ו שלמינוי

 )ב( לחוק  18מובהר, כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 
 . 1975 -החברות הממשלתיות תשל"ה 

 

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

 אני עוברת לשם הרביעי דורית משה. מי בעד? יגאל שמעון, כנרת, ניצה משה: 

 פה אחד. יגאל שמעון: 

 חיים שאבי,  ניצה משה:

 פה אחד.  יגאל שמעון: 

 פה אחד? ניצה משה:

 כן. יגאל שמעון: 

 פה אחד. עדי ברמוחה: 

 תודה. יגאל שמעון: 

 :הצבעה
 

 , כנרת כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל יגאל שמעון, חיים שאבי :)פה אחד(בעד  14
 הררי, אופיר טואיל, אביאל אברמוביץ, עדי ברמוחה, נוה גור, מאיר חלוואני,                               
 אביבה גוטרמן נדב דואני.                              

 
 

 : 208/16 החלטה מס'

 , מאשרת  מועצת העירייה את2001 -)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף 
 בע"מ " השרון -"מי הוד-ב תכדירקטוריהגב' דורית משה  ה שלמינוי

)ב(  18ועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף ומובהר, כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור ה
 . 1975 -החברות הממשלתיות תשל"ה  לחוק 

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

 אני עוברת לשם הבא הגברת יעל גרין.  ניצה משה:

 היא עובדת עירייה. נדב דואני: 

 כן.  ניצה משה:

 פה אחד. חיים שאבי:

 פה אחד. ניצה משה:

 פה אחד, תודה.  יגאל שמעון: 

 



 16.11.16מיום  19/16פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין  מס' 

                                                                                                            
 

29 
 

  :הצבעה
 

 , כנרת כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל יגאל שמעון, חיים שאבי :בעד )פה אחד( 14
 הררי, אופיר טואיל, אביאל אברמוביץ, עדי ברמוחה, נוה גור, מאיר חלוואני,                              
 אביבה גוטרמן נדב דואני.                             

 
 

 : 16920/ החלטה מס'

 , מאשרת  מועצת העירייה את2001 -)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף 
 בע"מ " השרון -"מי הוד-ב תהגב' יעל גרין  כדירקטורי ה שלמינוי

)ב(  18ועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף ומובהר, כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור ה
 . 1975 -לתיות תשל"ה החברות הממש לחוק 

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

 סעיף ב' אושר. תודה רבה. בואו נמשיך.יגאל שמעון: 

 אישור כרטיס דביט לחשבון הגננות בלבד -סעיף ג' 

. מועצת העיר אישור כרטיס דביט לחשבון הגננות בלבד -אני עוברת לסעיף ג'  ניצה משה:

 152סניף  3מתבקשת לאשר כרטיס דביט לחשבון הגננות בלבד המתנהל בבנק איגוד 

 וקיבלתם את רשימת כל הגננות עם הגנים.

 פה אחד.  חיים שאבי:

 לא, לא. נוה גור:

 אתה מתנגד? חיים שאבי:

לא, חס וחלילה, למה?  אני לא אמרתי עוד כלום.  לא אמרתי עוד כלום. יגאל, קודם  נוה גור:

 כל אם אפשר להסביר על מה אנחנו מצביעים. 

 מה? :דובר

 אם אפשר להסביר על מה אנחנו מצביעים. נוה גור:

 כרטיס, ניצה משה:

 מה זה אומר? נוה גור:

 כן. יגאל שמעון: 

 יגאל? נוה גור:

 תסביר.ניצה  חיים שאבי:

אני אסביר.  כרטיס דביט זה כרטיס שמאפשר לעקוב מקרוב אחר ההוצאות. עד סוף  ניצה משה:

חייבים הבנקים להציע את זה לכל לקוח. המשמעות זה שהחשבון מחויב באותו  2016

רגע שרוכשים, כלומר בשונה מכרטיס אשראי. בכרטיס זה הרכישה יורדת באופן 

ת לשלוט טוב יותר בניהול הכסף. זו גם חלופה לפנקס מיידי מחשבון הבנק, וזה על מנ

 צ'קים.  
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 בסדר? יגאל שמעון: 

 קודם כל,  נוה גור:

 )מדברים יחד(

 שנייה רגע, אני לא שומע אותך.  יגאל, אי אפשר לשמוע. נוה גור:

 כן. יגאל שמעון: 

זה לא כרטיס אשראי, זה .. שעם  של פנקס צ'קים רק בכרטיס.זה על אותו עיקרון   איל מימון: 

 ההעברה שלו זה יורד ישר מהחשבון. 

זאת אומרת שכל גננת, קודם כל, קודם כל תבורכו על כל התקדמות ובעניין הזה אני  נוה גור:

רוצה לומר שבנושא הגנים, חל כל הזמן שיפור בכל נושא התשלומים וכל הכבוד בראש 

נוי מאוד מאוד חשוב, זה אחד, ויפה כמובן. ובראשונה לגזבר שאני חושב שעושה פה שי

שתיים, אני רוצה רגע להבין שוב. היום גננת תקבל כרטיס כזה, שאני שואל ותענה לי 

 כמובן, היא מקבלת אותו בתחילת שנה כשמזינים לתוכו סכום של כסף מסוים?

 לא, הכסף נמצא בחשבון בנק. זה כמו כרטיס אשראי. איל מימון: 

 קט, דיירקט.דייר חיים שאבי:

 אבל כשהיא מעבירה את הכרטיס באיזה חנות כשהיא רוכשת משהו,  איל מימון: 

 כן. נוה גור:

אז הסכום הזה יורד ישר מהחשבון. אם לצורך העניין אין יתרה בחשבון אז זה לא  איל מימון: 

 עובר.

הבנתי. אז זאת אומרת, זאת אומרת שהחשבון שלה מראש מוזן בכסף שאתם  נוה גור:

 העברתם.

 נכון. איל מימון: 

 שאנחנו העברנו אותו עכשיו מראש קדימה ואז עם זה היא יכולה לעשות שימוש, נוה גור:

 נכון. איל מימון: 

 במקום צ'קים או במקום הכרטיס אשראי. נוה גור:

 או קיי, תודה.  יגאל שמעון: 

 ה טוב.רגע, רגע, רגע, יש לי כמה שאלות יגאל. אם עושים שינוי ז נוה גור:

 )מדברים יחד(

הדבר השני שאני רציתי לדעת, האם כל, כל גני הילדים רשומים פה או שיש כאלה   נוה גור:

  שלא נמצאים?

 זה אני לא יודע.  איל מימון: 
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 כי כתוב פה, נוה גור:

 זה מה שביקשו... איל מימון: 

 שהם לא באיגוד?אני מבין שזה רק הסדר עם איגוד, אז כנראה שיש כאלה  מאיר חלוואני: 

פשוט הגישו לי רשימה של מי שביקשו ..., אני לא יודע להגיד אם זה כולם או לא כולם  איל מימון: 

 אבל אולי ...

 ... את הרשימה אני לא רואה  יפה עזרא: 

 אנחנו מעלים את זה להצבעה.  חיים שאבי:

 רגע, שנייה. אני רוצה להבין. נוה גור:

 כזה, אני אאשר לו. כרטיסבוא נגיד ככה, כל מי, כל מי שביקש או יבקש שיהיה לו  איל מימון: 

 או קיי. יגאל שמעון: 

 אז למה לא מראש עושים את זה לכל הגננות? נוה גור:

 יש כאלה שלא רוצים.   איל מימון: 

 ואז גננת איך משלמת יגאל? נוה גור:

 יש לה את החשבונות שלה. איל מימון: 

 בצ'קים מהחשבון. נוה גור:

 כן.  איל מימון: 

 אז מה היתרון של הכרטיס?  נוה גור:

 יותר נוח פשוט, זה הכול. איל מימון: 

 אז יפה, א',  נוה גור:

 )מדברים יחד(

 גנים.  100אין פה  יגאל שמעון: 

 אז איל, זה מבורך. לדעתי כדאי ליצור מצב שלכל הגנים יש את זה.  נוה גור:

 התקדמנו.יופי,  :יגאל הררי

 תעלי להצבעה בבקשה. יגאל שמעון: 

 מי בעד? יגאל שמעון,  ניצה משה:

 פה אחד, פה אחד. חיים שאבי:

 פה אחד? ניצה משה:

 פה אחד.  יגאל שמעון: 

 רגע, רגע, נדב.  יגאל הררי:

 פה אחד. נדב דואני: 
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 תודה, פה אחד. עבר. יגאל שמעון: 

 :הצבעה
 

 , כנרת כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל חיים שאבייגאל שמעון,  :בעד )פה אחד( 14
 הררי, אופיר טואיל, אביאל אברמוביץ, עדי ברמוחה, נוה גור, מאיר חלוואני,                               
 אביבה גוטרמן נדב דואני.                              

 
 

 :210/16החלטה מס'
. להלן 152 –סניף  3 –מועצת העיר מאשרת  כרטיס  דביט לח"ן הגננות בלבד המתנהל בבנק אגוד 

 רשימת הגננות והגנים:

 שם הגן שם הגננת

 גן פשוש אדווה פאר
 גן אלון אורי מלכי מעיין
 גן אמנון אורית גליקסמן

 גן רימון אורית לאוף נוביק

 גן תפוזינה אורית מאירוביץ

 גן הדר דקלה ינון שהינו 
 גן כרכום אושרת בן דוד
 גן פומלית איילין אסרף

 גן חלמונית אילנה רובנשטיין
 גן קחוון  אסנת הרציגר

 גן דולב  אסתי עיון
 גן תדהר  ברכה פרנדר

 גן ענבר גל מיטב
 גן תפוז  גליה חג'בי

 גן שחף  גלית הרשקו
 גן ציפורן גלית זוארץ

 גן גפן  ברכהדורית הגלילי 
 גן אדמונית  דורית מידן

 גן ערבה דינה טרשטדגן
 גן ארז  דליה אשכנזי

 גן שקד  חן הניג
 גן צבר  טל בן דוד
 גן צאלון  יעל שמש

 גן דובדבן יפה טורלטאוב

 גן סביון   יפעת אבידוביץ

 גן יערה  יפעת סלומון חשאי

 גן הרדוף ירדנה ג'רזי
 גן צבעוני  ישראלה שניר
 גן אורן כוכי בן חיים
 גן חרוב  כוכי בר אדון

 גן דמוקרטי ליאור קורנבלוט
 גן דרור   ליאורה בן הרועה

 גן תות  ליאת אבשרי
 גן תפוח  ליגל מנשה
 גן דקל לימור צדקי

 גן שיטה   מור זיו
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========================================================== 

 הצעות לסדר של חברי המועצה –סעיף ד' 

 אני עוברת לסעיף הבא. סעיף ד' הצעות לסדר.  ניצה משה:

 

 גן תמר  מורן שטרקס
 גן סיגלון  מיטל מצויינים שגב

 גן אתרוג  מיכל אזולאי סגל
 גן חצב  מיכל גפרי בן עמי

 גן אלמוגן מיכל מניפלר
 גן אנפה  מיכל נפתלי
 גן רוזמין מיכל סבג

 גן יסמין  מלי בר
 גן כלנית  נאווה ימיני
 גן אגוז הפנינה נועה עובד
 גן שקמה  נורית קורן

 גן אשכולית נירית גרינוולד
 גן לילך  עדי דוד כהן

 גן צופית  עדי לשם
 גן דפנה  עדי סימונס
 גן ברבור  עדי סמרה
 גן אגס  עינת יוסף

 גן נורית  עליזה לידר
 גן תומר  ענבל גולן
 גן נופר  ענת גזית

 גן רקפת  ענת פלינט
 גן סתוונית  ענת פלכטמן אברהם

 גן אשל  צילי תבורי
 גן מורן קרן אשואל

 גן לימון  רויטל חן
 גן יקינטון  רוית הלר נתיב
 גן נחליאלי  רונית ווינקלר
 גן קינמון רחל כהן לוי
 גן חוחית רינת אלצפון
 גן פעמונית  רינת ישראל

 גן פקאן  שיר שמילוביץ
 גן ריחן שירז בר שביט

 גן עגור  שירי קאשי
 גן מנדרינה  שירלי שרף

 גן שיזף  שני לוטן
 גן עירית  שני ליכט
 גן אירוס  שני עוז

 גן פרג  שקמה דוד

 גן מור שרית גפני
 גן סחלב  תמי בן פורת

 גן פטל  תמי יחיליביץ
 גן ברוש  תמר שול
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 – 25.8.2016הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום  - 1סעיף 

 הנגשה  תוכנית

. לאוגוסט. 25הצעה לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום  ניצה משה:

הצעת החלטה: עיריית הוד השרון תציג בפני  מועצת העיר את התוכנית השנתית ונהלי 

בודה להנגשה של העיר לרבות מוסדות חינוך, מבני ציבור קהילתיים ובמרחב הע

 הציבורי. 

 נדב, אין בעיה. אנחנו נציג את זה. מבחינתך זה בסדר? יגאל שמעון: 

 אנחנו רוצים רק לדבר לפני כן. נדב דואני: 

 מה? יגאל שמעון: 

 רוצים רק להגיד כמה דברים. נדב דואני: 

 אנחנו מה? למי פנית, לנדב?מה זה,  עדי ברמוחה: 

 לשנינו.  נדב דואני: 

אה, סליחה, סליחה.  אני רגיל שזה  סיעת תכלס מדברת איתי אז אני  מדבר לכיוון  יגאל שמעון: 

 הזה.

 לא, לא. : אביבה גוטרמן

 התבלבלתי. טוב. יגאל שמעון: 

 מה אמרת?  עדי ברמוחה: 

 רציתי לראות כמה זמן זה ייקח לחזור בסוגיה הזאת. מאיר חלוואני:

 לא,  יגאל שמעון: 

 אני לא הקשבתי לך, מה אמרת? עדי ברמוחה: 

 זה סיעה, זה סיעה זוגית.אביבה גוטרמן: 

 זה לא סיעה זוגית.  עדי ברמוחה: 

 טוב, יגאל שמעון: 

 לא חשוב.אביבה גוטרמן: 

 כן. יגאל שמעון: 

 רגע, רגע,לא, רגע,  יגאל הררי:

 הוא רוצה להציג את התוכנית. אנחנו רוצים להתייחס לפני כן.  נדב דואני: 

 מה, מה, חיים שאבי:

 פשוט רציתי להגיד כמה דברים. נדב דואני: 

 אנחנו ...  יגאל שמעון: 
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 אנחנו נזמין אתכם ליום הנגישות.  חיים שאבי:

 דקות לדבר. 10יש לנו  נדב דואני: 

 , סליחה חברים,תזמין יגאל שמעון: 

 כן. נדב דואני: 

אנחנו אמורים להציג את התוכנית במהלך החודש הבא, דצמבר. יש יום הנגישות  יגאל שמעון: 

ואנחנו כמובן נזמין את כל חברי המועצה ואת כל הגורמים להציג בפניכם את כל 

 התוכנית הזאת, ככה שההצעה הזאת מתייתרת מבחינתנו.

 ים  להגיד משהו.אנחנו רק רוצ נדב דואני: 

 כן. עדי ברמוחה: 

 כן, בבקשה. יגאל שמעון: 

 היא מתייתרת גם מבחינתנו.  עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 מה אמרת יגאל הררי? עדי ברמוחה: 

 לא, אנחנו מאשרים. לא צריך להוריד את זה. יגאל שמעון: 

 יש דיון?  נדב דואני: 

 אמרת?רגע, רגע,  יגאל הררי מה  עדי ברמוחה: 

 אתה רוצה לקיים דיון? אין לי בעיה. יגאל שמעון: 

 בוא נקיים דיון. נדב דואני: 

 אבל יהיה דיון בדצמבר.  יגאל שמעון: 

 לא, אין מה לדון.  חיים שאבי:

 אתה רוצה להוריד את זה מסדר היום או שאתה רוצה לאשר את ההצעה? נדב דואני: 

 אנחנו, יגאל שמעון: 

 אתה צריך להחליט.זה רק  נדב דואני: 

אני אומר לך מראש. אני לא אצביע על זה, אנחנו לא נקיים דיון על זה, אני רק אומר  יגאל שמעון: 

 לכם, 

 אז אתם מורידים מסדר היום? נדב דואני: 

 כן. פשוט. חיים שאבי:

 אנחנו,  יגאל שמעון: 

 אומרים שפה נגישה, אתה מוריד את זה מסדר היום?  עדי ברמוחה: 

 כן.  שאבי: חיים
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 הם רוצים, יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 כי זה על סדר היום שלנו בחודש הבא. יגאל שמעון: 

 כן, אז בוא אני אספר לך ממתי זה על סדר היום שלך.  עדי ברמוחה: 

 כן. יגאל שמעון: 

 נעשה סקר נגישות בהוד השרון ו,  עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 כן,  יגאל שמעון: 

 חד()מדברים י

 כן עדי. יגאל שמעון: 

 לא, אחרי שתפסיקו להתמלמל,  מאיר חלוואני:

 לא, אנחנו מנסים, יגאל שמעון: 

 אתם מנסים מה? מאיר חלוואני: 

 תדברו, יאללה. חיים שאבי:

 מנסים להסביר לכם, יגאל שמעון: 

 .. להפריע .. נדב דואני: 

אנחנו אמורים לקיים את הישיבה יום במסגרת שבוע הנגישות בתחילת דצמבר, אז  יגאל שמעון: 

 אחרי,

 חגיגית, ישיבה חגיגית. יגאל הררי:

, אני מצפה שכמובן כולם  יגיעו אז אין טעם לדון בזה. בואו את הנושא כן, ואז נציג יגאל שמעון: 

 כולנו נסכים,

 תגיד במילים בואו נוריד את זה מסדר היום. עדי ברמוחה: 

 הוא אמר. נדב דואני: 

 לחודש. 4-לא, אין טעם לקיים דיון על זה כי נקיים על זה דיון ב עון: יגאל שמ

 אין טעם. עדי ברמוחה: 

 או קיי?  יגאל שמעון: 

סבוק שהם מסירים את זה מסדר היום. אתה מקלקל ייש בעיה יגאל, כבר כתוב בפי יגאל הררי:

 להם את זה. 

 לא, ממש לא, לא מקלקל.  יגאל שמעון: 

 לקיים דיון על זה. נשמח לקיים דיון ולאמץ את ההחלטה שלנו. נשמח  נדב דואני: 
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 אנחנו קבענו בעוד חודש, יגאל שמעון: 

 אז אתה מאמץ את ההחלטה שלנו לא באופן רשמי ואני שמח.  נדב דואני: 

 אתה יכול לקרוא לזה.  יגאל שמעון: 

 כן. נדב דואני: 

 או קיי, מקובל עליכם? תודה. יגאל שמעון: 

 לא, לא, נדב דואני: 

 לא, לא, ממש לא.  עדי ברמוחה: 

 אנחנו רוצים לדבר.  נדב דואני: 

 אתם לא מתואמים? יגאל שמעון: 

 לא, לא, עדי ברמוחה: 

 מתואמים מאוד.  נדב דואני: 

 אתה אומר כן, היא אומרת לא.  יגאל שמעון: 

 , תפסיק אני אומרת שאני רוצה להציג ואני לא מבינה שאתה עדי ברמוחה: 

 אז תחליטו ביניכם.  יגאל שמעון: 

 אנחנו בסדר. נדב דואני: 

 ...להוריד פוסטאתה לא מבין, הם כבר כתבו בפייסבוק ואתה רוצה, הם לא יודעים  יגאל הררי:

 טוב, עדי בבקשה. יגאל שמעון: 

אבל תודה. אז התחלתי עם הסקר נגישות שהתקיים בהוד השרון ובמסגרת תוכנית  עדי ברמוחה: 

לנגישות שמקדמת עיריית הוד השרון ואני מתפארת בזה גם באתר של עיריית הוד 

השרון שיש הנגשה של מבנים, תשתיות וסביבת רחוב וההנגשה תתבצע על פי  לוחות 

היא זמנים הנדרשים בחוק, אז כנראה יש פה קצת חוסר הבנה של החוק. ההנגשה 

 היא לא המלצה, זה משהו ש, חובה, 

 אנחנו יודעים את זה. טוב שאת מזכירה לנו. :יגאל הררי

 כמה דקות יש לנו? נדב דואני: 

 כל אחד חמש.  ניצה משה:

 או קיי. סך הכול עשר. נדב דואני: 

 כן.  ניצה משה:

 בהוד השרון,  אתה יודע כמה תושבים שמוגבלים וניידים חיים? אתה יודע יגאל הררי?  עדי ברמוחה: 

 האמת, לא. יגאל הררי:
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תושבים.  אני מבינה שהתחלתם לעשות איזושהי תוכנית אבל  300-או קיי, למעלה מ עדי ברמוחה: 

 אנחנו לא רואים אותה. אנחנו לא רואים אותה בשטח. 

 את מנותקת מהעיר כנראה. יגאל הררי:

 כן, אני מנותקת.  עדי ברמוחה: 

 אל תגידי לא רואים. יגאל הררי:

 לא רואה וכמוני יש עוד כמה,  אני לא רואה. אני עדי ברמוחה: 

 את מדברת שטויות. יגאל הררי:

ואני אקריא לך, אתה יודע מה, אני לא חשבתי לעשות את זה ואני אקריא לך מלבד  עדי ברמוחה: 

 לראות צריך גם לשמוע יגאל הררי. אז אני אקריא לך מכתב של תושבת העיר.

 כן. יגאל הררי:

 כלשונו, בסדר? עדי ברמוחה: 

 טוב. הררי:יגאל 

עיריית הוד השרון יודעת לפאר את עצמה בלי סוף. על זה אין לנו עוררין. עכשיו הם  עדי ברמוחה: 

משוויצים בכמות הכסף שהם שופכים הקיץ על שיפוצים בגני הילדים אבל האם 

ידעתם שיש ארבעה גני ילדים או מספר כיתות בבתי הספר בהוד השרון שמשובצים 

גם בהנגשה אקוסטית? הנגשה שמומנת במלואה על ידי משרד  אליהם ילדים שנזקקים

החינוך ובכלל לא יוצאת מהכיס של העירייה, אבל העירייה בכל זאת מטרפת את 

חודשים שהיא כבדת  8-ו 4, 4.8הנגשת הגנים. ואז היא מספרת על הבת שלה שהיא בת 

כאית על פי שמיעה, מוכרת כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי והיא נזקקת והיא ז

 חוק הנגישות להנגשה אקוסטית,

 מאיזה תאריך המכתב?  יגאל שמעון: 

 מה? עדי ברמוחה: 

 מאיזה תאריך המכתב? יגאל שמעון: 

 זה לא משנה. עדי ברמוחה: 

 זה משנה. יגאל שמעון: 

 באוגוסט. 4זה מאוגוסט,  עדי ברמוחה: 

 יפה. אני  מאוד מודה לך שאת אומרת. יגאל שמעון: 

 באוגוסט. 4 רמוחה: עדי ב

 באוגוסט, 4 יגאל שמעון: 

 רגע, עדי ברמוחה: 
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 פנתה אלי אותה הגברת,  יגאל שמעון: 

 או קיי, עדי ברמוחה: 

 ישבה אצלי במשרד,  יגאל שמעון: 

 אז אנחנו מקיימים דיון. עדי ברמוחה: 

תב שבאוגוסט אנחנו  לא מקיימים דיון. כי את מעלה בחודש דצמבר אוטוטו על מכ יגאל שמעון: 

 שהיא פנתה ובאמת ביצענו את זה באופן מיידי ואני חושב ש,

 היא לא מסתובבת בעיר. :יגאל הררי

 אני לא חושב שאת צריכה להקריא היום מכתב, יגאל שמעון: 

 אני אגיד לך, עדי ברמוחה: 

 מחודש אוגוסט. יגאל שמעון: 

 אני אגיד לך איפה הבעיה שלה.  עדי ברמוחה: 

 עם כל הכבוד. יגאל שמעון: 

 הבעיה שלה,  עדי ברמוחה: 

 אני מציע שתעלי אותה פה לרמקול ונעשה לה שיחה, יגאל הררי:

 יגאל, אני לא מדברת אליך. עדי ברמוחה: 

 לשאול אם המכתב עדיין רלוונטי. יגאל הררי:

 הבעיה שלי, עדי ברמוחה: 

 או שזה מה שאת רוצה שיישמע וייראה. יגאל הררי:

 בעירייה שנושאת את הדגל שהיא מנגישה, עדי ברמוחה: 

 את מקריאה אבל משהו שהוא לא רלוונטי. יגאל הררי:

 את הטרטורים שאותה תושבת עברה עד שהגיעה למנוחה ולנחלה. עדי ברמוחה: 

 בבתי הספר הדברים האלה נעשו ואני מצטערת להגיד לך.אביבה גוטרמן: 

 אבל הם נעשים,  עדי ברמוחה: 

 נעשו ממש.יבה גוטרמן: אב

 עדי? יגאל שמעון: 

 מה זה אחרי? בת אדם כתבה באוגוסט מכתב, בספטמבר כבר הכיתה הייתה מוכנה.  יגאל הררי:

 אביבה, אביבה, עדי ברמוחה: 

 אל תגידי לא נכון.  אביבה גוטרמן: 

 אביבה,  עדי ברמוחה:  
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הייתי מחזיקה תיק החינוך, אני מכירה את  כיאני במקרה יודעת את זה,  אביבה גוטרמן:

הפרוצדורה, אני מכירה את כל התהליכים והעירייה כל הזמן עושה ומוציאה גם יותר 

 כסף על מעליות וכו', אז בואי בחייך. תגידי דברים אחרים. אל תגידי על זה.

 לעירייה יש,  עדי ברמוחה: 

 אני  מצטערת. אני לא יכולה לשקר.אביבה גוטרמן: 

 תתני דוגמה יותר,  גאל הררי:י

 אני לא יכולה לשקר. אביבה גוטרמן: 

 רגע,  עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 כי זאת כבר לא רלוונטית.יותר עדכנית,  יגאל הררי:

 אי אפשר סתם להגיד.אביבה גוטרמן: 

 לא, זה לא סתם.  עדי ברמוחה: 

 מה לא  נכון?אביבה גוטרמן: 

 לא נכון. זה לא נכון. זה יגאל הררי:

 מה נכון? אבל זה לא נכון. הם מקבלים את כל ה, אבל אני אומרת לך, אביבה גוטרמן:

 זה לא נכון. עדי ברמוחה: 

 אוי נו באמת. אביבה גוטרמן: 

 )מדברים יחד(

.. ויפה נמצאת פה ותגיד איזה בית ספר ואיזה גנים ויפה תענה אם אין שם. אני רוצה  אביבה גוטרמן:

 ן. לראות איפה אי

 לא, הבנו שהם רוצים שיהיה כתוב בפייסבוק. יגאל הררי:

 אביבה,  עדי ברמוחה: 

 חברים, יגאל שמעון: 

 תשמעו טוב, תלמדו על עובדות. יגאל הררי:

 לא, תקשיבי,  עדי ברמוחה: 

 על עובדות. יגאל הררי:

 הם מסדרים את זה. אני יודעת. אביבה גוטרמן: 

 יועץ אקוסטי,  עדי ברמוחה: 

 עדי, נדב,  יגאל שמעון: 

 והריצו אותה בהלוך ובוא ובהלוך ובוא.  עדי ברמוחה: 
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 תקשיבו למחזיקת תיק החינוך, סגנית ראש העירייה אביבה גוטרמן,   יגאל שמעון: 

 כשהיא הייתה סגנית ראש העירייה, עדי ברמוחה: 

 והיא עשתה, יגאל שמעון: 

 אז אולי זה היה. עדי ברמוחה: 

 והיא עשתה.  יגאל שמעון:

 עכשיו זה לא נעשה.  עדי ברמוחה: 

 והיא ביצעה ואני רוצה להגיד לכם,  יגאל שמעון: 

 עכשיו זה לא נעשה. עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 יגאל, היום זה לא קורה. היום זה בכיתה ... נדב דואני: 

 .. את הזמן שהיא הייתה.  היום, היום אנשים, עדי ברמוחה: 

 היא הקריאה מכתב, היא הקריאה מכתב מחודש אוגוסט,  יגאל שמעון: 

 סליחה, אבל יש פה, אביבה גוטרמן: 

 עם כל הכבוד, יגאל שמעון: 

 את מערכת החינוך שיענו.אביבה גוטרמן: 

 היא הקריאה מכתב מחודש אוגוסט. יגאל שמעון: 

 זה חמור מאוד,  אביבה גוטרמן: 

ל, תן לדמגוגיה לדבר ואני רוצה שהאיש מקצוע שיש קודם כל, סליחה רגע יגאל, יגא יגאל הררי:

 לנו בעירייה, 

 נכון, שיענו.אביבה גוטרמן: 

 שיקום וייתן תשובה, יגאל הררי:

 רגע, רגע, יגאל שמעון: 

 .....יש לנו פה, צוות ל יגאל הררי:

 סיימת? יגאל שמעון: 

 אני לא סיימתי. עדי ברמוחה: 

 תסיימי.  יגאל שמעון: 

 לא, אמרה שיש ארבעה מקרים. יגאל הררי:

 אני לא סיימתי. עדי ברמוחה: 

 בבקשה. יגאל שמעון: 

 אני לא אמרתי ארבעה מקרים. עדי ברמוחה: 



 16.11.16מיום  19/16פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין  מס' 

                                                                                                            
 

42 
 

 ארבעה גנים. יגאל הררי:

 לא. לא אמרתי. עדי ברמוחה: 

 אמרת ארבעה גנים. יגאל הררי:

 שמעת אבל לא בהקשר הנכון.  4-באוגוסט המכתב. את ה 4-אמרתי ב עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 את תחכי שהם יסיימו את השאלות ואחרי זה.  יגאל שמעון: 

אפרופו אינטרנט, פייסבוק וכל המדיה, היה סרטון שעשו ובאו עם כיסא גלגלים והגיעו  עדי ברמוחה: 

 ירותים לנכים יש בפארקים? לפארק ארבע העונות והגיעו למשרדי העירייה, ש

 על איזה פארק את מדברת? יגאל שמעון: 

 בארבע עונות יש שירותים לנכים? עדי ברמוחה: 

 יש, בטח שיש. בפארק כל הילדים, כן, כן. כנרת אלישע כהן: 

 בפארק כל הילדים.  עדי ברמוחה: 

 מה זה פארק כל הילדים?  יגאל הררי:

 , נכון, בפארק כל הילדים יש.סליחה, סליחה, נכון עדי ברמוחה: 

 יש שירותי נכים.  כנרת אלישע כהן: 

 גם המכתב מאוגוסט, יגאל שמעון: 

לא, רגע, רגע, יש לה, שנייה, יש לה בלבולים, היא כנראה מדברת על עירייה אחרת כי  יגאל הררי:

 הם מביאים כל הזמן דברים משם.

 כוכבי יופי יגאל.כמו עם המאיר חלוואני: 

 טוב,  יגאל שמעון: 

 כן.  יגאל הררי:

 זה הביאו משם.מאיר חלוואני: 

 הם קראו משהו על כפר סבא אז ישר הם שואלים את זה פה. יגאל הררי:

 יגאל הררי,  עדי ברמוחה: 

 הסיעה החדשה. יגאל הררי:

 יגאל הררי, עדי ברמוחה: 

 כן, יגאל הררי:

 זה שיש מדרכות לא, עדי ברמוחה:  

 לא למחזר דברים. יגאל הררי:

 זה שיש מדרכות, עדי ברמוחה: 
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 עובדים אבל, הקבלנים עובדים. יגאל הררי:

 אבל למה, אנחנו מבצעים, יגאל שמעון: 

 אני רוצה לראות תוכנית. עדי ברמוחה: 

לחודש נציג לכם. עשינו בשנה שעברה ולפני שנתיים, אנחנו  4-אנחנו מבצעים. ב יגאל שמעון: 

 תים. זה לא תוכנית של יום אחד. מנגישים את כל הצמ

את יכולה במסגרת, במסגרת התפקיד שלך כחברת מועצה להשתתף גם בסיורים  יגאל הררי:

 שהקואליציה עושה. 

 )מדברים יחד(

 רבותיי, יגאל שמעון: 

 אני רוצה להגיד משהו. נדב דואני: 

 הם מוזמנים  לסיור, נכון?  יגאל הררי:

 כן, כן, תודה. נדב דואני: 

 נדב בבקשה. יגאל שמעון: 

תראה, אמרתם מקודם תציגו תוכנית אב להנגשה, הדבר הזה מאוד מופלא כי אתה  נדב דואני: 

 יודע, כמות תוכניות האב שיש לכם היא בלתי רגילה.

 יש לזה תאריך. יגאל הררי:

אב. הן  הבעיה, יש לזה תאריך תפוגה. הבעיה של תוכניות האב שלכם, הם רק תוכניות נדב דואני: 

נשארות כתוכנית אב ואף אחד לא לקוח אחריות ועושה. טקסים אתם אלופים, 

 טקסים על גבי טקסים, 

 כן, יגאל הררי: 

 והצהרות בומבסטיות אבל אף אחד לא לוקח אחריות ועושה משהו. נדב דואני: 

 כן, יגאל הררי:

יהיה פה טוב לחיות אבל אף מודעות בעיתון שנעשה ונקדם ועשינו ויהיה, אל תדאגו,  נדב דואני: 

אחד לא לוקח אחריות ולא עושה כלום. אתה יודע, בתחילת הקדנציה כשחי נבחר 

הוא עשה באמת משהו שייאמר לזכותו. הלך והנגיש את המדרכות.  אני  2003בשנת 

שנכים יוכלו לעבור, לרדת ממדרכה  דאגזוכר את זה, תושב העיר הלך הנגיש מדרכות 

כאלה שקוראים לזה תיאוריית העגלה, עגלת האם, כדי שאמא  ולעלות ממדרכה, יש

תוכל לרדת, ייאמר לזכותו עשה עבודה טובה. אבל לאורך השנים, הרי הוא התעייף, 

את זה אנחנו כבר יודעים והוא לא שם והוא לא עושה את זה. כלומר סיפור ההנגשה 

אז אני בודק איזה נגמר לגמרי. הוא כבר לא מנגיש. אתם רוצים לספר שהכול בסדר, 
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SMSבספטמבר שנה שעברה, ייאמר, השנה זה  21-ים, כי התכתבתי עם איזה אבא, שב

 גם חזר עם ילדה אחרת כבדת שמיעה. כולם יודעים.

 איפה? איפה? יגאל הררי:

 כולם יודעים. נדב דואני: 

 איפה?  יגאל הררי:

 לספטמבר שהגן לא מונגש. 21-הוא התכתב איתי ב נדב דואני: 

 מה שהיא קיבלה? יגאל הררי:

והוא אומר לי תגיד, אולי אני אביא את המסמכים ממקום א' למקום ב'. אולי אני  נדב דואני: 

 יכול לעזור,

 אה, הבנתי.  יגאל הררי:

בנובמבר, אחרי ששנת הלימודים התחילה, חודש וחצי  15-אני מוכן לבוא לעזור. ב נדב דואני: 

  ימים לפני כן, 10אחר כך ... 

 ?2015 יגאל הררי:

 בנובמבר הגן עדיין לא מונגש. ילדים כבדי שמיעה,  15-ב נדב דואני: 

 הוא מתאר פה, נדב, דבר תאריכים. יגאל הררי:

 יגאל, יגאל, נדב דואני: 

 ?2016או  2015 יגאל הררי:

יקויי תיכף תגיד, תאמין לי אני אשמח לשמוע אותך. רצינו  לקיים פה דיון. ילדים ל נדב דואני: 

שמיעה לא מקבלים מענה. כלומר אף אחד,  סליחה, אף אחד פה לא לוקח בסוף 

אחריות. כולם יודעים שצריך לעשות את זה, אבל אף אחד לא לוקח את האחריות. 

ההורים צריכים לטפל בזה בעצמם. ילד שנמצא בגן או בכיתה ולא שומע, זה ילד 

ו, זה משפיע על כל הגן. עכשיו, אתם שסובל, זה ילד שהופך  להיות בעייתי לסביבה של

מקבלים את כל הכסף, ריבונו של עולם. אתם מקבלים את הכול מהמדינה. אתם לא 

משקיעים שקל מהכיס שלכם. אז מה נאמר לי? הגזבר מה אומר? אני לא מוכן לחתום 

עד שאני לא אקבל את הכסף ממשרד החינוך. אבל יש פה ילדים. למה אתם לא 

 זמן הנכון?  מקדמים את זה ב

 אני חושב שאתה מטעה. יגאל שמעון: 

 סליחה רגע יגאל, תן לי לסיים. נדב דואני: 

 או קיי. יגאל שמעון: 
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למה? אתם יודעים על ילדים בעלי צרכים מיוחדים שצריכים הנגשה של הכיתות, אתם  נדב דואני: 

יודעים על זה מספיק זמן מראש. למה אתם לא נערכים לזה מספיק זמן מראש? למה 

 אתם לא מטפלים בזה כמו שצריך? למה ילדה שהילד שלה נמצא, רגע, סליחה, 

 מה זאת מראש אצלך? יגאל שמעון: 

 אבל יש פה אנשי מקצוע, תשאל אותם.  אביבה גוטרמן: 

 אני שאלתי את אנשי המקצוע.  נדב דואני: 

 )מדברים יחד(

בסיפור הזה אתם נותנים שנה אחרי שנה, פעם אחר פעם, עוד ילדים שמתרוצצים.   נדב דואני: 

אמא שמבקשת שינגישו את הגן של הבת שלה כי הבת שלה לא שומעת, היא נמצאת 

שים. היא אומרת אם לא יהיה לי גן, אני ארשום את הילדים שלי בגן לילדים כמעט חר

 בכפר סבא, כי אני צריכה גן.

 איפה זה? חיים שאבי:

 וחברי מועצה מתגייסים פה מכל הסיעות, מכל הקצוות, ועוזרים לטפל בבעיה. נדב דואני: 

 אין כזה דבר נו. יגאל הררי:

 תודה נדב. יגאל שמעון: 

אני חבל לי, אתה יודע מה חבל לי? שנושא כל כך  חשוב הופך להיות כאילו מחלוקת,  נדב דואני: 

 כאילו אתה יודע, באים לעשות פה חגיגה. אנחנו מבקשים להבין, 

 אתה עושה מזה. יגאל הררי:

בטח שאני עושה מזה חגיגה. אתה יודע למה? כי אתם נושאים באחריות. אתם נושאים  נדב דואני: 

 תם לא אחראים.  באחריות אבל א

 תודה. יגאל שמעון: 

אתם לא מטפלים בזה ותאמין לי ילד שיש לו צרכים מיוחדים זה האוכלוסייה הכי  נדב דואני: 

רגישה, הכי חשובה. אנחנו צריכים לטפל בה בצורה הכי טובה שיש. הבעיה שתמיד הם 

שלא הונגש,  הולכים לאיבוד בדרך ותמיד יש כל שנה, יגאל, ילד אחד במוסדות החינוך

 ילד אחד,

 נדב, יגאל שמעון: 

 אתם פישלתם בגדול. נדב דואני: 

 אבל שים לב מה אתה עושה. אתה מדבר אלינו כאילו שאנחנו אנטי, כאילו שאנחנו, יגאל שמעון: 

 לא, אני לא אומר שאתם אנטי. נדב דואני: 

 )מדברים יחד(
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ד, כשצריך להצביע עבור הנגשה לכל תסתכל, תסתכל על כל חברי המועצה אחד אח יגאל שמעון: 

 ילד, הם הראשונים שקופצים. מי שמתנגד זה אתם בכל הנושא הזה של כל התב"רים.

 לא יודע.  נדב דואני: 

 אז אל תהייה לי צדיק גדול. יגאל שמעון: 

 מיליון,  30אני הצבעתי בעד  נדב דואני: 

 חברי המועצה פה, יגאל שמעון: 

 מיליון להלוואה.  30מיליון אני הצבעתי להלוואה.  30לשיפוצים של,  נדב דואני: 

 מאחר ש, יגאל שמעון: 

 אז אל תגיד שאנחנו נגד. נדב דואני: 

 הטעיתם פה את הציבור,  יגאל שמעון: 

 אנחנו נגד ה.. שלכם. נדב דואני: 

 ואמרתם דברים לא נכונים, יגאל שמעון: 

 יגאל, נדב דואני: 

 קראתם מכתבים,וה יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

 בואי יפה, בבקשה.  יגאל שמעון: 

אני יכולה לשמוע את בעלת המקצוע פה. הם אומרים פה דברים כל כך חמורים, וגם אביבה גוטרמן: 

אני כאופוזיציה, לא, מצטערת, אני יודעת איך זה עובד בהרבה דברים יותר טוב מהם,  

 יודעת באיזה מקרים טיפלנו, שהעירייה שילמה,וזה נראה לי כל כך לא נכון כי אני 

 כשאת היית שם.אביבה, ..  עדי ברמוחה: 

סליחה, שילמה הרבה כסף שלא היה .. לילדים שאני הבאתי שהיו צריכים לקבל  אביבה גוטרמן:

אותם לגן ילדים שאף אחד לא הסכים לקבל אותם בגלל המוגבלות שהייתה להם, 

 רק שקיבלו, שמו להם סייעת מיוחדת רק לילד הזה.בגלל האלרגיה הקשה שלהם ולא 

 ברור, ברור. עדי ברמוחה: 

והאמא אמרה אני מוכנה גם לשלם. העירייה אמרה לא תשלמו, אנחנו נשלם. אז זה אביבה גוטרמן: 

 מרגיז, זה מקומם.

 אביבה ... נדב דואני: 

 לא להגיד סתם דברים. אביבה גוטרמן: 

 )מדברים יחד(
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ואני רוצה לשמוע   האנשים שסובלים מאוד מדברים כי אני עוזרת לאנשים כל הזמן. אביבה גוטרמן: 

את בעלת המקצוע, כי מה שאתם אומרים זה נכון, זה ממש חמור ואני אפוצץ את כל 

 המועצה הזאת אם זה נכון.

 תיכף תגלי שזה נכון. נדב דואני: 

 ולכן אני רוצה לדעת.אביבה גוטרמן: 

 י שזה נכון.תיכף תגל נדב דואני: 

 כן. אביבה גוטרמן: 

 טוב שנדב נמצא פה,  יגאל הררי:

 .. פופוליסטי, אביבה גוטרמן: 

 כי אחרת לא יהיה,  יגאל הררי:

 שום פופוליזם.  יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

 לבוא ולהתרעם על .. של אנשים אחרים. נדב דואני: 

 לא התרעמו ולא כלום. לא הבאת אפילו .. אחד.  יגאל הררי:

 אני מבקשת תשובה.אביבה גוטרמן: 

 בבקשה. יגאל שמעון: 

 אנחנו מבקשים תשובה, זה בסדר, זה הצעה שלנו.   נדב דואני: 

 ברמת העובדות, יפה עזרא: 

 המזל שלנו שיש חבר מועצה כזה.  יגאל הררי: 

 נכון. נדב דואני: 

 דברים מה..הוא מביא  יגאל הררי:

 נכון.  נדב דואני: 

 . 2014-, מ2015מנובמבר  יגאל הררי:

.. בדירקטוריון, שיהיו חברים בדירקטוריון, לא, הוא מאיים לא להצביע בעד  נדב דואני: 

 הדירקטוריון כי החברים שלו לא שם.

 כן, בבקשה. יגאל הררי:

 אז אל תבלבל במוח.  נדב דואני: 

 ובות? אתם רוצים תש יגאל שמעון: 

אני כמובן מתייחסת ברמת העובדות בלבד. אין עוררין על כך שכולנו, אבל כולנו ללא  יפה עזרא: 

יוצא מן הכלל, חברי מועצה, מנהלים, התושבים, כולנו מבינים שילדים בעלי צרכים 
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מיוחדים הם בעדיפות עליונה בכל דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להתאים את 

ים האלה, לעשות אותה בהלימה לצרכים שלהם. אין על זה הסביבה הלימודית לילד

-בכלל, יש פה הסכמה מקיר לקיר.  ברמת העובדות ילד זכאי להנגשה ארבע פעמים ב

ד', כלומר שלוש שנים, -שנות לימודיו בבית ספר. הוא זכאי פעמיים בבית ספר, א' ו 12

חטיבה ופעם נוספת כשהוא א' ב' ג', ושוב ד' ה' ו', הוא זכאי פעם נוספת כשהוא עולה ל

עולה לתיכון. אני בכוונה מתחילה עם בית ספר כי בית ספר זה יחסית קל. מפני 

ז' זה -ו' ל-שהילדים ידועים ואז אנחנו  יכולים להכין את המקום. כשילד עולה נניח מ

ידוע. איפה מתעוררים לפעמים הפערים? בגנים, מפני שאז הילדים לא מוכרים. אנחנו 

יו לאתר של העירייה חוברת רישום של הילדים שעולים לגן הילדים ושם מעלים עכש

 חודשים לפני שהילד שלו עולה לגן מסוים,  15כתוב שההורה צריך  להודיע 

 דברי את זה לנדב. לנדב תדברי, אנחנו בסדר.  יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 כולנו רוצים את אותו הדבר.  יפה עזרא: 

 די. עדי ברמוחה:  

 כולנו רוצים את אותו הדבר. עזרא: יפה 

 תכתבי בפייסבוק אבל.  יגאל הררי:

 די כבר. עדי ברמוחה: 

 אני אמרתי אני עונה ... יפה עזרא: 

 אני לא רואה אגב שהיא סותרת את מה שאנחנו אומרים. נדב דואני: 

צריך לומר אני לא נוקטת עמדה. אני עונה ברמת העובדות. על פי חוזר מנכ"ל הורה  יפה עזרא: 

כדי שהרשות תוכל להיערך ויש כאן היערכות. בשנה שעברה אכן היה פער של זמן 

במקרה שאתה הצגת בשנה שעברה. השנה היינו צריכים לעשות בקיץ, בהתרעה יחסית 

חודשים שמגיע לרשות להתארגן כדי לקבל את ההרשאות  15-קצרה, לא בטווח של ה

חודשים  4דבר הזה, ולמרות  הטווח של כדי  להפעיל את ה ,ולקבל את התקציבים

,  אני בהחלט שמחה לומר ולהודות למינהל ההנדסה,  כאן 15שרק עמד לרשותנו ולא 

 גני ילדים, סליחה,  5סרג'יו ולאנשיו, שכל הפערים, 

 )מדברים יחד(

 בספטמבר, ואפשר לבדוק, הונגשו באופן מלא 1-בתי ספר שכולם עד ה 4-גני ילדים ו 5 יפה עזרא: 

בעבודה מואצת בחודש אוגוסט ובצורה מלאה. אז אלה הן העובדות, אלה הם הדברים 
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חודשים מראש, כי באמת זה לא  15-ואנחנו מסכימים שכל פעם, גם אם לא נקבל את ה

 בטרום טרום,  3תמיד אפשר, כשמדובר בילד בן 

 לא תמיד גם שמים לב ההורים לזה. אביבה גוטרמן: 

 הם שמים לב.  יפה עזרא: 

 ..ההורים שמים לבילד עם צרכים מיוחדים  נדב דואני: 

 האישורים הם לא תמיד בטווחים האלה.  יפה עזרא: 

 חודשים זה חדש. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה חדש. 15 נדב דואני: 

 גם אני לא. זה חדש לי. עדי ברמוחה: 

 אני אשמח להעביר לכם.  יפה עזרא: 

 יכולה לשאול משהו?  אני עדי ברמוחה: 

 לא, את לא יכולה לשאול. שאלת את כל השאלות. יגאל הררי:

 )מדברים יחד(

 רגע, יש לי שאלה.  עדי ברמוחה: 

 סליחה יפה, יש לך עוד משהו להגיד בעניין הזה? יגאל הררי:

 לא. יפה עזרא: 

 תודה רבה.  יגאל הררי:

 אתה מנהל את הישיבה? נדב דואני: 

 רים,חב יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

 רבותיי, ניצה משה:

 אבל למה להרוס ככה, יגאל?  נוה גור:

 תודה רבה. לא, לא. הדמגוגיה עוברת את כל הגבולות. יגאל הררי:

 יגאל, יגאל שמעון: 

 חודש,  15-.. ואין לה את הטווח של ה עדי ברמוחה: 

 מהאתר.הדמגוגיה עוברת, אם אתם לא יודעים משהו, תלמדו  יגאל הררי:

 , את הטווח אנחנו, אנחנו מסייעים גם למשפחות שאין להם יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

נכון. אנחנו עושים את זה. תודה רבה. אז אני אבקש שלא, אלא אם כן אתם מקבלים  יגאל שמעון: 

 את זה שאנחנו נדון בזה ב,

 מתי? עדי ברמוחה: 
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 אני מבקש להצביע.   נדב דואני: 

 בחודש הבא.  ניצה משה:

 מתי אתה, מתי אתה מעלה את זה?  אני רוצה לדעת מתי.  עדי ברמוחה: 

 לא היה דיון, לא היה דיון. נוה גור:

 לא, לא. יגאל שמעון: 

 לא, זה לא דיון.  יגאל שמעון: 

 אז ההצעה היא לדון או לא לדון. נוה גור:

אני מבקש, בואו,  אני לא מוריד את לדצמבר לדיון בוועדה.  4-חברים, אנחנו נביא ב יגאל שמעון: 

 ההצעה.

 ועדת נגישות? איזה ועדה?אביבה גוטרמן: 

 אין פה הצעת החלטה.  יגאל שמעון: 

 אתה מוריד את זה.  נדב דואני: 

 ועדת נגישות?  אביבה גוטרמן: 

 אתה מוריד את זה מסדר היום. נדב דואני: 

 איזה ועדה? ועדת נגישות?אביבה גוטרמן: 

 כי אני מציג לכם את זה, ן: יגאל שמעו

 אז בוא נצביע.  נדב דואני: 

 נכון. יגאל שמעון: 

רגע, סתם שאלה, למה לא, ידעתם על ההצעה הזאת לסדר היום לפני חודשיים, למה  עדי ברמוחה: 

 לא הבאתם את זה לפה עכשיו בישיבה הזאת וסוגרים את העניין?

יש יום נגישות שאנחנו אמורים להציג לכולם. למה צריך להציג שלוש פעמים או ארבע  יגאל שמעון: 

 פעמים? 

 )מדברים יחד(

 טוב, בבקשה. יגאל שמעון: 

בדצמבר, תדחי  4-אתה יודע מה, תבוא ותגיד לי עדי אני מתכוון להציג את התוכנית ב עדי ברמוחה: 

 את ההצעה לסדר שלך, 

 מי בעד? יגאל שמעון: 

 תאמין לי שהייתי זורמת איתך. רמוחה: עדי ב

 שלא לכלול, יגאל שמעון: 
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רבותיי, מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום?  יגאל שמעון, חיים שאבי, חנוכה,  ניצה משה:

 תקוה, יואב, יגאל, אופיר, אביאל, אביבה. מי נגד? 

 הצביעו לא הרימו  יד, זה נכון?אני  מוכרח פעם אחת להבין. אלה שאת סופרת כאילו מאיר חלוואני: 

 למה? ניצה משה:

 אף אחד, לא ראיתי את יואב, לא ראיתי את יגאל. מאיר חלוואני: 

 יואב הצביע ביד השנייה.  ניצה משה:

 כולנו הצבענו. חיים שאבי:

 אני הצבעתי. יגאל הררי:

 טוב.  יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

 גד? אנחנו באמצע ההצבעה. מי  נ יגאל שמעון: 

 מי נגד? ניצה משה:

 מי נגד להסיר את זה מהדיון, כן? נוה גור:

 כן. ניצה משה:

 זאת השאלה. נוה גור:

 נוה, מאיר, עדי, ונדב.  ניצה משה:

 לכלול את ההצעה לסדר בנושא תוכנית הנגשה בסדר היום?  שלאמי בעד  :הצבעה

 יגאל שמעון, חיים שאבי, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר טואיל, :בעד 9
 אביאל אברמוביץ, אביבה גוטרמן.             

 
 : נוה גור, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, נדב דואני.בעד לכלול 4

             

 : 211/16 החלטה מס'
מועצת העירייה מחליטה שלא לדון בהצעתם של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני 
בנושא הצגת תכנית העבודה להנגשה, כיוון שהתכנית תוצג בשבוע הנגישות שיתקיים בתחילת 

 .2016חודש דצמבר 

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

 אנחנו עוברים לסעיף הבא.טוב,  יגאל שמעון: 

 – 18.9.2016הצעתם  לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני  מיום  - 2סעיף 

 סייעת שלישית בגני ילדים

, הצעתם לסדר של חברי המועצה  עדי ברמוחה ונדב 2אני עוברת לסעיף  הבא מספר  ניצה משה:

עיריית הוד השרון תממן סייעת  גור. סייעת שלישית בגני ילדים.  הצעת החלטה:
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 5ימים בשבוע ולא  6סיעות יעבדו בגן  3-שלישית בגני הילדים ברחבי העיר, כך ש

 ימים. 

 : אני מבקש שלא לדון בהצבעה.יגאל שמעון

 אגב מפתיע.  נדב דואני: 

 כן. בבקשה. יגאל שמעון: 

שאים הכי חשובים. יש עוד תראה, כולנו נמצאים פה ומבינים שהחינוך זה אחד מהנו נדב דואני: 

כמה נושאים חשובים באותה מידה, זה אחד הנושאים הכי חשובים לכולנו. התקבלה 

החלטת ממשלה להפעיל את הגנים, את הגני טרום טרום שיהיו, שיהפכו להיות חלק 

מהחובה כדי להקל על ההורים שלנו. להקל על ההורים של הילדים. אבל פתאום אנחנו 

שנעשה גם ארצי וגם בעיר, מאבק שבו ההורים דרשו סייעת   מגלים, אחרי מאבק

לא יכולים להסתדר בגן בלי סייעת נוספת. הצלחנו לשים,  3נוספת כי ילדים בני 

המאבק הצליח, העיריות צירפו סייעת נוספת אבל ביום שישי אני פתאום מגלה 

צוות. זה סתם יום , לא צריך עוד אנשי 5, בני 4.5.  הם בני כבר 3שהילדים כבר לא בני 

אחת, אני כבר לא זוכר  ,קצר חסר משמעות. באים בשמונה, הולכים בשתיים עשרה

באיזה שעה מוציאים בגיל הזה, אז אני אומר רגע, ברבע לאחת מוציאים, הנה 

מתקנים אותי פה מאחורה. אז אני אומר רגע, רגע, מה קרה לילדים באותו יום, באותו 

מעבר בין יום חמישי ליום שישי? אם הנושא הזה באמת בדמנו, אם הנושא הזה באמת 

ו מבינים שזה לא רק בייביסיטר לילדים אלא זה הרבה מעבר, רצף חשוב לנו, אם אנחנ

כשהורים  ..חינוכי, סדר בגן. אני מכיר גננות בטרום טרום שהתייעצתי איתן לפני ש,

שאלו אותי מה אתה אומר, לרשום לטרום טרום או ללכת לפרטי, הגננות אמרו לי אל 

ליחות להתייחס לילדים תרשום. אתה לא מבין איזה לחץ יש עלינו. אנחנו לא מצ

בכלל, לא מצליחים להעניק להם תוכן, אנחנו כל  היום עסוקים בלהחליף להם, 

בלעזור להם בשירותים. תשמע, הם תינוקות, ריבונו של אולם.  אם אנחנו לא נבין 

שהם תינוקות ולא נדאג להם, זה פשוט לא יעבוד. היום אני מקבל משהו שכנראה 

כתב מאיזו אמא שמספרת שבחברת מוסדות אמרו לה קיבלו כל חברי המועצה, מ

תקשיבי טוב, אם לא תגמלי את הילד, ואת לא היחידה, אלא כל הילדים הלא גמולים, 

לא תהיי יותר בצהרון שלנו. מה קורה פה? רוצים את הילדים הקטנטנים האלה? לא 

ם? רוצים את הילדים הקטנטנים האלה? רוצים להשקיע מהם? לא רוצים להשקיע בה

, לפני שהתחולל 2002ובר בנתונים אחורה, ואני מגלה נתון מפתיע. בשנת נואז אני 

המהפך האיום הזה שחי נבחר לראש עיר, השקיעה עיריית הוד השרון ביול"א, בסדר? 
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 8בואו נדבר על היול"א, לא על שום דבר אחר כי מבחינתי, איך אמרת? זה אותו כסף. 

 מיליון שקלים.

 מיליון. 8רוצה  להיבחר אתה שם  כשאתה חיים שאבי:

 הוא לא התמודד, אני מזכיר לך, הוא לא התמודד.  נדב דואני: 

 הוא שקל....... חיים שאבי:

מיליון שקלים יגאל, והיום כשאנחנו  8מה זה משנה? אגב, זה גם לא משנה. השקיעה  נדב דואני: 

שנה קדימה, כשהאוכלוסייה גדלה, כשיש פה יותר משפחות צעירות  13נמצאים 

 850מתמיד, מה אנחנו מגלים? שהעירייה לא רק שהיא לא משקיעה, היא גם לוקחת 

אלף שקלים ממרכז  300-מאלף שקלים מהיול"א, היא לוקחת עוד איזה למעלה 

אומנויות. במקום להחזיר לילדים שלנו, היא מחזירה לכיס, כדי שבצעדה המרהיבה 

והטובה שהייתה יהיה צלם צמוד לחי אדיב ויצטלם  עם כל אדם שזז. אני לא יודע מה 

עושים עם התמונות האלה, אין לי מושג. אגב, הצלם בחור על הכיפאק. אז אני אומר 

לקופה הזאת שאתם מעמיסים עליה באגרות  ,? תכניסו את היד לכיסלאן הולך הכסף

חנייה ומעמיסים עליה ביול"א ומעמיסים עליה, ותשקיעו בילדים שלנו. מה אנחנו 

ימים? זה סייעת שלישית בגני   5עת שגם ככה עובדת יימבקשים? סייעת שלישית. ס

 הילדים, אבל מכיוון שזה לא,

 ע,תחליט, אתה מצי יגאל שמעון: 

 סייעת, אני מדבר על סייעת שנייה, נדב דואני: 

 שנייה, יגאל שמעון: 

 איש צוות שלישי, בוא, שתבין את הנתונים. אני שמח שאתה, נדב דואני: 

 לא, אתה לא אומר שלישית. אתה מדבר שנייה.  יגאל שמעון: 

ה איך שאתה אתה לא מכיר את החומר. סייעת שנייה, איש צוות שלישי, תקרא לז נדב דואני: 

רוצה. בוא נלך על סייעת שנייה שיהיה ברור לכולם על מה אנחנו מדברים. גננת פלוס 

 שתי סייעות. ולכן  יגאל, מה שאנחנו מבקשים פה היום, 

 )מדברים יחד(

 אתה רוצה שאני אסביר לך עוד פעם? נדב דואני: 

שאתה אומר שביום שישי, אני לא מבין אותך. יש שתי סייעות בגני הילדים. מה  יגאל שמעון: 

 התחלת עם זה ככה, נכון?

 מה, נדב דואני: 

 שביום שישי זה סייעת אחת. יגאל שמעון: 
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 נכון. נדב דואני: 

 ואתה מבקש שביום שישי יהיו שתי סייעות.  יגאל שמעון: 

 שתי סייעות. נדב דואני: 

 אז איפה השלישית? לא הבנתי איפה השלישית.  יגאל שמעון: 

אתה יודע מה הבעיה יגאל? שבמקום להתייחס לעניין,  אתה נטפל לטעות. זה  נדב דואני: 

שאמרתי בטעות סייעת שלישית, אני מתקן. איש צוות שלישי, גננת ושתי סייעות. 

 עכשיו זה ברור יגאל? עכשיו אפשר להמשיך לדון בנושא החשוב הזה?

 אני חושב שאין משמעות, יגאל שמעון: 

לא, אין בעיה, אם אתה רוצה ללכת על הזוטות, על השטויות, נמשיך. כי אתה יודע מה  נדב דואני: 

 זה מעיד יגאל? שהחינוך לא באמת חשוב לך.

 .?מה אתה אומר יגאל שמעון: 

 שבמקום לנהל איתי דיון על החינוך, אתה מחליט לנהל איתי דיון  על השניים שלושה, נדב דואני: 

 לא, יגאל שמעון: 

 ביום שישי, ביום שישי,  י: נדב דואנ

 )מדברים יחד(

ביום שישי, ביום שישי הילדים הקטנטנים שלנו נשארים ילדים קטנים והגננות שלנו,  נדב דואני: 

הגננות שלנו, סליחה, הגננות שלנו נשארות אותן גננות ולכן העירייה צריכה להחליט 

עכשיו, לא מחר, עכשיו, שהיא מכניסה סייעת שלישית. סייעת שלישית לכל גני הטרום 

ן היתר אני מבקש, יושב פה חברי חנוכה שהוא  טרום ולתת מענה לילדים שלנו ובי

יושב ראש ועד מוסדות, אני לא יודע אם אתה מודע למכתב שיצא להורים שמודיע 

להם שילד לא גמול אז תגמלו אותו. לדעתי אתה לא מודע לזה. אתה לא יודע על זה 

ולכן אני מצפה שתתערב ותעצור את הבלוף הזה. אם רוצים להעביר הרצאה להורים 

איך לגמול ילדים, זה מבורך וזה חשוב, אבל אתה לא תגיד לילד שלא גמול, אין לך 

מסגרת חינוכית. מה יעשו ההורים שבנו על המסגרת החינוכית הזאת? לאן הם ילכו? 

רגע משה, אני אשמח לתשובה אבל אני אומר מה אתם רוצים שההורים האלה יעשו 

ההחלטה הזאת, אני צרוד, מאמין  עכשיו. בגלל זה אני מאמין שאתה לא מכיר את

שאתה לא מכיר את ההחלטה הזאת. אני מבקש ממך להפוך את ההחלטה הזאת, לתת 

 הוראה להפוך את ההחלטה הזאת באופן מיידי.

 או קיי, תודה. יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד( 
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עוד ואתה יודע איפה הבעיה שלי? שהצעה כזאת צריכה להגיע לשולחן המועצה.  עדי ברמוחה: 

זאת צריכה להיות מדיניות של ראש עיר. ראש העיר צריך לבוא ולהגיד מהאופוזיציה. 

אני מתקצב את הסייעת השנייה גם ביום עבודה השישי מהתקציב השוטף ולא לחכות 

שתגיע הצעה כזאת מחברי אופוזיציה ואז תורידו אותה מסדר היום כי, כי אתה לא 

. אני אשמח לדעת למה ?ת להיות שתי סייעות, כי ביום שישי לא צריכו?חושב שצריך

 אתם מורידים את זה מסדר היום. 

 או קיי. יגאל שמעון: 

 המדיניות של ראש העיר, עדי ברמוחה: 

תראו, גני הילדים טרום טרום כפי שאתם  יודעים, שתי סייעות אנחנו מקבלים  יגאל שמעון: 

 תקצוב,

 ממשרד החינוך. עדי ברמוחה: 

 שרד החינוך.ממ יגאל שמעון: 

 נכון. עדי ברמוחה: 

 תלמידם ומעלה. 30-ומעלה. מ 30-מ יגאל שמעון: 

 ילדים ומעלה. 30 עדי ברמוחה: 

 או קיי? יגאל שמעון: 

 נכון. עדי ברמוחה: 

 ילדים. 30אנחנו מתקצבים מהתקציב של עיריית הוד השרון גנים שהם אין להם  יגאל שמעון: 

 כמה גנים כאלה. עדי ברמוחה: 

 בוא נשמע. נדב דואני: 

 יש כמה. יגאל שמעון: 

 כמה? עדי ברמוחה: 

 בוא נשמע כמה. נדב דואני: 

 אני מניח בין חמישה שישה,  יגאל שמעון: 

 נו, אז כמה כסף יגאל? נדב דואני: 

 סליחה, תן לי בבקשה.  יגאל שמעון: 

 בבקשה.  נדב דואני: 

 אתה שואל שאלות, יגאל שמעון: 

 בד את הבקשה שלך, מכ נדב דואני: 

 אני משיב, יגאל שמעון: 
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 חוזר בי. נדב דואני: 

 או קיי. יגאל שמעון: 

 אין בעיה, מכבד. נדב דואני: 

מבחינתנו אנחנו לא מחויבים אבל אנחנו כן, כי ראש העיר החליט לתקצב כי הוא רוצה  יגאל שמעון: 

למרות שהוא לא מחויב והוא לא מקבל תקציב,  שתי סייעות בגני ילדים טרום טרום

 למרות,

 אנחנו, עדי ברמוחה: 

 ואני,  יגאל שמעון: 

 אנחנו עיר עם משאבים, אתה יודע,   עדי ברמוחה: 

 שנייה, יגאל שמעון: 

 אנחנו לא עיר ענייה,  עדי ברמוחה: 

 אני יודע שאנחנו עם משאבים, יגאל שמעון: 

 או קיי, עדי ברמוחה: 

 זאת שאלה של סדרי עדיפויות. נדב דואני: 

 אבל זה עניין, יגאל שמעון: 

 אני אשמח לדעת כמה כסף מתוקצב, עדי ברמוחה: 

 אתם שואלים ואתם לא נותנים לי לענות.  יגאל שמעון: 

 וכמה ילדים, עדי ברמוחה: 

 אתם רוצים שנוריד את זה? יגאל שמעון: 

 כמה גנים אתם מתקצבים מעבר.לא, לא, אני רוצה לדעת  עדי ברמוחה: 

 אני אעביר לך. יגאל שמעון: 

 הוא אמר חמישה. נדב דואני: 

 ניצה, עדי ברמוחה: 

 אמרתי בין חמישה לשישה. יגאל שמעון: 

 הוא אמר ש, עדי ברמוחה: 

 .50אז שיתקצב  50...  נדב דואני: 

תה מדבר על חינוך, רק אתמול סליחה, נדב תן לי להשיב. דרך אגב, דיברת על חינוך, א יגאל שמעון: 

 קיבלנו פרס חינוך. 

 אוי, הנה הפרסים. עדי ברמוחה: 

 מחוזי. יגאל שמעון: 
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 כל הכבוד לילדים ולהורים ולמורים. נדב דואני: 

 מחוזי.  יגאל שמעון: 

 כל הכבוד לילדים, להורים ולמורים. נדב דואני: 

 עיריית הוד השרון.זה לא בזכות ..  עדי ברמוחה: 

 מערכת החינוך, יגאל שמעון: 

 כל הכבוד להם. נדב דואני: 

 מנהלת האגף על מה שהיא עושה ומה שעושים בעירייה וראש העיר, יגאל שמעון: 

 בוא נחזור לעניין של הילדים. נדב דואני: 

 יגאל שמעון, עדי ברמוחה: 

 אבל אתם לא,  יגאל שמעון: 

 שלישית.אתה בורח מהנושא כבר פעם  נדב דואני: 

יפה גברת הנושא הגדול של עיריית הוד השרון שעומדת בראש אגף החינוך עומדת  עדי ברמוחה: 

 עזרא. 

 נכון. יגאל שמעון: 

 זה הדבר, המושא הכי טוב של עיריית הוד השרון, רק שאתם,  עדי ברמוחה: 

 לפני שנייה דיברתם נגד מערכת החינוך,  יגאל שמעון: 

 יות,חסרי מדינ עדי ברמוחה: 

 אם יש תקלות, אם יש תקלות אפשר לדבר על תקלות. אין אדם  מושלם.  נדב דואני: 

 טוב. יגאל שמעון: 

 גם אתה יגאל,  נדב דואני: 

 תודה. יגאל שמעון: 

 אתה בן אדם נהדר אבל אתה לא מושלם, יש לך בעיות. נדב דואני: 

 נדב תן לי להשלים. יגאל שמעון: 

 כמו כולנו. נדב דואני: 

 תן לי להשלים. תן לי להשלים. גאל שמעון: י

 אבל רגע, תן לו שיסיים. יגאל הררי:

 אנחנו סיימנו. הוא עונה. נדב דואני: 

מתקצבים כל שנה את גני הילדים. במידה ונחליט שצריך  אנחנו אז אני אומר לכם, יגאל שמעון: 

 יותר וראש העיר יידע והוא בטוח שהוא צריך יותר, זה יהיה יותר.

 אז הוא לא יודע? עדי ברמוחה: 
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 .. את השנייה. נדב דואני: 

 רגע, הוא לא יודע? עדי ברמוחה: 

 נכון להיום, יגאל שמעון: 

 הוא לא יודע? עדי ברמוחה: 

 זה לא מעניין אותו.מסתבר שהוא צריך אותנו, ..  נדב דואני: 

 מתקצב בסייעת שנייה,  יגאל שמעון: 

 הוא לא יודע? עדי ברמוחה: 

 את כל גני הילדים. יגאל שמעון: 

 מה זה כולם? חמישה גנים אתם מתקצבים. נדב דואני: 

 תן לי בבקשה. יגאל שמעון: 

 רק חמישה. נדב דואני: 

 נכון להיום, יגאל שמעון: 

 ובכלל ביול"א גם אין סייעת שלישית. נדב דואני: 

 ימים בשבוע? 5הוא לא יודע שרק  עדי ברמוחה: 

 ה, אתה רוצה להשיב לו?מש יגאל שמעון: 

 לא צריך להשיב לו. חיים שאבי:

 לא.  משה חנוכה: 

 כן ביקש להוריד את ההוראה הזאת, נכון משה? שהואלמה משה, אני מבטיח לך  נדב דואני: 

 נכון. משה חנוכה: 

 מצוין.  נדב דואני: 

 תעלי להצבעה. יגאל שמעון: 

משהו להגיד. האם זה השתנה כי נתנו סייעת אני רק רוצה משהו, אני רק רוצה אביבה גוטרמן: 

 נוספת לאותם גנים,

 אז יש דיון או אין דיון? עדי ברמוחה: 

שלא היו חייבים, העירייה כן מתקצבת, אבל, סליחה, בגנים שהילדים עדיין לא אביבה גוטרמן: 

 גמולים המשיכו את הסייעת. המדיניות הזאת היא לא קיימת? 

 היא קיימת.כן, בוודאי ש משה חנוכה: 

 ביום שישי אין סייעת. נדב דואני: 

 )מדברים יחד(

 רבותיי,  מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום? יגאל שמעון, חיים שאבי, ניצה משה:
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 רגע, אני רוצה שמאיר יראה שאני מצביע.  יגאל הררי:

 על מה אנחנו מצביעים? עדי ברמוחה: 

 מצביע.רגע, שמאיר יראה שאני  יגאל הררי:

 שלא לכלול את הנושא בסדר היום.  ניצה משה:

 השמיעה אצלי יותר טובה משלכם. אני שמעתי. מאיר חלוואני: 

 אתה יודע מה, לא אכפת לי שלא תכלול, אבל עשו משהו ריבונו של עולם.  נדב דואני: 

 סליחה, אני יכולה לדעת על מה מצביעים? עדי ברמוחה: 

 בסדר היום.   שלא לכלול את זה חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

רגע, רגע, יושב ראש המועצה, אתה לא יכול, הוועדה או איך שתקרא לזה, אתה לא מאיר חלוואני: 

 יכול לעשות פה סדר?

 אתה עומד. יגאל שמעון: 

 לא, כי אני רוצה  להגיד משהו.  מאיר חלוואני: 

 )מדברים יחד(

 זה מכתב או הנחיה להורים שילד לא גמול,אני רוצה להגיד לכם שאם יש כ  מאיר חלוואני: 

 הנה המכתב, נדב דואני: 

 לא יבוא, תתביישו.  מאיר חלוואני: 

 )מדברים יחד(

 זה לא קשור.  משה חנוכה: 

 זה קשור. לא, אני רוצה להגיב על מה שנדב דיבר. חד משמעית תתביישו.מאיר חלוואני: 

 לתת מענה חינוכי הולם, אני רוצה מאיר להקריא  לך, על מנת  נדב דואני: 

 טוב, חברים,  יגאל שמעון: 

 לדצמבר לא יוכלו להשתתף בצהרונים ילדים שלא  גמולים, 1-הוחלט כי החל מ נדב דואני: 

 נדב, אנחנו באמצע הצבעה. ניצה משה:

 ושעושים את הצרכים במכנסיים זאת בכדי לאפשר לנשות הצוות ... נדב דואני: 

 תודה. תודה נדב,  יגאל שמעון: 

 מי בעד שלא לכלול? מי בעד? ניצה משה:

 אני בטוח ש... נדב דואני: 

 מי בעד? חיים שאבי,  ניצה משה:

 רגע, רגע, אביבה גוטרמן: 
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 כנרת, ניצה משה:

 )מדברים יחד(

 זה לא שאילתה.   נדב דואני: 

 יגאל,  ניצה משה:

 אופיר, יגאל שמעון: 

 אופיר, אביאל,  ניצה משה:

 לא קשור להצעה לסדר. זה חיים שאבי:

 מי בעד לכלול?  יגאל שמעון: 

 . , נכון...אתם לא רוצים סייעת שנייה עדי ברמוחה: 

 )מדברים יחד(

 מאיר ונוה. מי נמנע? יגאל שמעון: 

 מי נמנע? ניצה משה:

 אף אחד, תודה רבה.  יגאל שמעון: 

 אביבה מה הצבעת?  ניצה משה:

 אני בעד שיהיה דיון. אביבה גוטרמן: 

 או קיי. יגאל שמעון: 

ימים בשבוע  6לכלול את ההצעה לסדר בנושא סייעת שלישית בגני הילדים  שלאמי בעד  :הצבעה

 בסדר היום? 

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי,  :בעד 9
 אופיר טואיל, אביאל אברמוביץ.             

 
 : נוה גור, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, נדב דואני, אביבה גוטרמן.לכלולבעד  5

             

 : 212/16 החלטה מס'
מועצת העירייה מחליטה שלא לדון בהצעתם של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני 

. 5ימים בשבוע ולא  6בנושא סייעת שלישית   

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

 )מדברים יחד(

 אני עוברת לסעיף הבא.  ניצה משה:

 אני פשוט רוצה לדעת את העובדות.אביבה גוטרמן: 

 רבותיי,  ניצה משה:

 )מדברים יחד(

 למה לא עונים? מאיר חלוואני: 
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 אנחנו רוצים לשמוע תשובה. נדב דואני: 

 תן לו לענות. מאיר חלוואני: 

 )מדברים יחד(

 משה תענה, משה תענה. עדי ברמוחה: 

 טוב, חברים,  יגאל שמעון: 

 אני רוצה רק להבהיר,  במשפט.  משה חנוכה: 

 כן. יגאל שמעון: 

למרות שבהחלט יש קושי לנשות הצוות להתמודד עם ילדים לא גמולים, אנחנו רוצים  משה חנוכה: 

. אף ילד לא ייצא מצהרון אם הוא גמול או לא הללו לה של הילדיםלעודד את הגמי

 גמול. אף ילד לא תופסק הפעילות שלו בצהרון. 

 את הילדים.אותם לגמול אתה מעודד  חיים שאבי:

 ראית את המכתב הזה? נדב דואני: 

 לא יודע, אני לא יודע על איזה מכתב אתה מדבר. משה חנוכה: 

 מהיול"א.מכתב ששלחו  נדב דואני: 

 אז שוב, אני לא עובד ביול"א, אני לא עובד ביול"א.  אני חבר מועצה כמוך. משה חנוכה: 

 בחברת מוסדות. נדב דואני: 

 נכון. משה חנוכה: 

 חברת מוסדות שלחו. נדב דואני: 

בסדר, אז אני בא ואומר כיושב ראש החברה לקידום החינוך והתרבות, אף  ילד לא  משה חנוכה: 

 מהצהרון,ייצא 

 אני שמח לשמוע.  נדב דואני: 

 בגלל שהוא לא גמול. משה חנוכה: 

 כל הכבוד.  נדב דואני: 

 תודה רבה. יגאל הררי:

 הסעיף הבא. יגאל שמעון: 

 

שימוש  – 22.10.16הצעתם לסדר של חברי המועצה נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  - 3סעיף 

 עלות במתקני הספורט ללא

הצעתם לסדר של חברי המועצה נוה גור ומר מאיר חלוואני  – 3ף הבא מספר הסעי ניצה משה:

עלות. הצעת החלטה: עיריית הוד  שימוש במתקני הספורט ללא – 22.10.16מיום 
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השרון תאפשר לילדים, לבני הנוער, חיילים וסטודנטים בעיר לעשות שימוש חופשי 

ל עלות מצדם, במשך כל בכל מתקני הספורט בעיר, לרבות אולמות הספורט, ללא כ

סופי שבוע, חגים וחופשות )לרבות חופשות הקיץ(, ותשקיע כספים הדרושים לשם 

הצבת עובד או קבלן חיצוני, שיהווה נציג העירייה במתקנים אלה, לשם שמירה על 

 המתקנים ועל בטיחות המשתמשים בהם.

 כן, בבקשה.  יגאל שמעון: 

 מה בקשה? לא לדון? מאיר חלוואני: 

 .לדון לאאני מבקש  אל שמעון: יג

 יש  לנו איזה משהו שאנחנו  נדון בו היום?מאיר חלוואני: 

 אנחנו לא גובים. אנחנו לא גובים.  יגאל שמעון: 

 מה אתם?מאיר חלוואני: 

 לא גובים כספים. יגאל שמעון: 

 לא גובים כספים?מאיר חלוואני: 

 אחד כדורסל,יש לנו סינטטי אחד קט רגל וסינטטי  יגאל שמעון: 

 טוב, אם לא ... מאיר חלוואני: 

 אתה יודע מה, במחיר שגובים זה אפילו לא .. יגאל שמעון: 

 דקות? 10אז אם אנחנו לא דנים אז אנחנו יכולים לדבר על זה, כמה?  מאיר חלוואני:

 כן. יגאל שמעון: 

 בסדר, אנחנו, מאיר חלוואני: 

 שדר. כן  מאיר, דבר. חיים שאבי:

 כן.  יגאל שמעון: 

ראשית אני רוצה להחמיא למר בן דור ראש רשות הספורט שדיברתי אתו קודם  מאיר חלוואני:

 כשהוא היה, 

 אני מחזיק תיק הספורט, כן. חיים שאבי:

אתה מוכן להירגע רגע חיים? להחמיא לו משום שהבאתי אליו  את השאלה אחרי מאיר חלוואני: 

האנשים שאתה שולח אני מטפל וזה נכון לגמרי. אבל הישיבה, הוא אמר לי מאיר את 

למה האנשים עצמם שבאים, חיילים למשל, פנה אלי איזה צוהר מקורס קצינים ואמר 

ספר. אתה יודע שרוצים לקחת מאיתנו כסף  הות בית נהגלי  מאיר, אני זוכר אותך מה

 לשחק כדורסל? 

 חיילים?  יגאל שמעון: 
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 כן. מאיר חלוואני: 

 לא נכון.  י:יגאל הרר

 לא נכון. יגאל שמעון: 

 למה אתה אומר לי לא נכון אבל?  מאיר חלוואני:

 לא נכון. יגאל שמעון: 

 אבל למה כל זה לא נכון?מאיר חלוואני: 

 על מה אתה מדבר? על אולמות, מגרשים פתוחים, על מה אתה מדבר? חיים שאבי:

 דקות,  10אפשר לנהל את הדיון בצורה מכובדת? יש לו  נוה גור:

 )מדברים יחד(

 או שננהל דיון וכולם נדבר,  נוה גור:

 בבקשה מאיר. יגאל שמעון: 

אני אתן מחמאה כמו שפתחתי, זה היה צריך פה מחיאות כפיים אבל אתם לא, כנראה מאיר חלוואני: 

 לא ...

 )ברגע מחיאות כפיים(

מה שאני רוצה להסביר ולהבהיר זה שהדרישה באה מבחור נחמד חייל  פנים, על כל  מאיר חלוואני:

בעיר, שדרשו ממנו כסף, אז אני אם ככה רוצה להגיד לכם שכנראה זה בטעות וכך 

יצחק אמר לי ואני אפנה אותו ליצחק.  אני רק רוצה להגיד לכם שעדיין אפילו שהשיח 

עיר הזו גובה לא י מעריך שאם הפה הוא לא התושבים אלא חיילים וסטודנטים,  אנ

את מתקני הספורט, אבל אם כן לפחות אולי תתנו  מספיק כסף אולי בשביל לתחזק 

לאנשים האלה גם שהם תושבים לא לעבור דרך התשלומים האלה ונאפשר להם 

להשתמש במתקני הספורט זה לא על בסיס קבוע. אפילו על בסיס פנוי. אם יש מתקן 

ציה באתר העירייה שתושב שרוצה לשחק עם המשפחה שלו, ספורט, תעלו איזה אופ

 עם החברים שלו כדורגל, לא צריך לעבור קודם כל לשלם כסף בעירייה.

 על מגרשים פתוחים?  יגאל שמעון: 

 על מגרשים, גם אולמות,מאיר חלוואני: 

 לא, יש הבדל. יגאל שמעון: 

 למה?מאיר חלוואני: 

 פתוח.כי פתוחים, הכול  יגאל שמעון: 

 רק רגע, תיכף תענה. מאיר חלוואני: 

 הכול פתוח חופשי. יגאל שמעון: 
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 עדיין אני אומר לך שנדרש כסף. עכשיו בלי קשר, בגדול, מאיר חלוואני: 

 אתה מדבר על הספורטק?  יגאל הררי:

 רק רגע, מאיר חלוואני: 

 לא, זה חשוב שתגיד מה.  יגאל הררי:

 גם הספורטק.מאיר חלוואני: 

 תנו לו, נענה לו.  שאבי: חיים

 זה בחינם.הספורטק פתוח ולחיילים  יגאל הררי:

בחינם, בסדר, או קיי, אז זה השיח ועל זה כן הבאתי אותו. אני חבל לי שהורדתם מאיר חלוואני: 

אותו כי הייתם יכולים להגיד שזה חד משמעית מסודר ותאפשרו את זה להמשיך אולי 

להגיע לאיציק בן דור. אולי תתקינו איזה נוהל פה  לפנות לאנשים, לא כולם צריכים

שיאפשר לתושבים שהם  עונים לקריטריונים שיכולים לקבל ללא תשלום מתקני 

 ספורט, שיידעו לפנות אליהם. זה הכול.

 תודה.  יגאל שמעון: 

 אני רוצה, יגאל הררי:

 רגע, רק שנייה, נוה גור:

 להגיד רק מילה אחת. יגאל הררי:

 .כן נוה גור:

אני מקבל דבר אחד שאמר מאיר, שצריך  לפרסם, חוץ מהספורטק,  שגם שם חיילים  יגאל הררי:

 לא משלמים, שאר המקומות פתוחים. זה מה שחשוב שיפורסם בעיתונות.

 כל המגרשים הפתוחים חינם. אני לא יודע על מה מדובר. יגאל שמעון: 

 לא, לא, אני מדבר על אולם כדורסל.מאיר חלוואני: 

 אז הוא אמר. גאל שמעון: י

 אולם כדורסל,  יגאל הררי:

 האולמות בשום מקום לא פתוחים לקהל הרחב.  חיים שאבי:

 לא דיברתי על הקהל הרחב. דיברתי על חיילים.מאיר חלוואני: 

 מה זה קשור?   חיים שאבי:

 זה קשור. מאיר חלוואני:

 קהל רחב. מה, מה בדיוק?  לא הםחיילים   חיים שאבי:

 )מדברים יחד(

 נראה לך שאתה יכול לפתוח אולם ספורט לכולם?   חיים שאבי:
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 למה אי אפשר לפתוח לכולם?מאיר חלוואני: 

 אי אפשר.  יגאל שמעון: 

ימי  כשיהיה אפשר אולם ספורט אז גם ככה יש חוסר בשעות של אולמות ספורט ויש חיים שאבי:

 .. קהלה

 מה זה חוסר? תסביר לי. מאיר חלוואני: 

 יש דרישה מאוד גדולה לאולמות ספורט. חיים שאבי:

 או קיי. מאיר חלוואני: 

כל העמותות ספורט שמשחקים כדורסל, כדורעף, יש כל החוגים שנמצאים, יש ימים   חיים שאבי:

 מסוימים לקהילה ושזה צריך לבוא בצורה מסודרת וגם לשלם על אולמות ספורט.

 כדורסל וכדורעף ... לל מעדיפים את אלה שמשלמים.אז אני מבין שאתם בכ מאיר חלוואני: 

 זה לא מעדיפים. זה לא מעדיפים.  חיים שאבי:

 אז תאפשרו  חלון זמן,מאיר חלוואני: 

 למה? למה? חלון זמן למה? למה?  חיים שאבי:

 מה זה?מאיר חלוואני: 

 חלון זמן למה?  חיים שאבי:

 אני לא מבין את ההתנהגות הזאת.  מאיר חלוואני: 

 תגיד לי  חלון זמן למה. חיים שאבי:

 אני מסביר לך למה. שקבוצת חיילים שבאה, מאיר חלוואני: 

 חיילים פה. 200יש אלף חיילים, יש  חיים שאבי:

 כן. מאיר חלוואני: 

 אז תעשה חלונות? חיים שאבי:

 שכחתם אותם? מה קרה? מאיר חלוואני: 

 לא. חיים שאבי:

 תאפשר להם לשחק כדורסל.אז מה הבעיה? מאיר חלוואני: 

 אנחנו מעודדים אבל להיות הגיוניים. חיים שאבי:

 זה הגיוני לגמרי.מאיר חלוואני: 

 חוץ מזה, חיים שאבי:

 לא הכול דרך הכסף חיים. מאיר חלוואני: 

 זה לא קשור לכסף.  חיים שאבי:

 זה כן, כי אתה מעדיף את עמותות הכדורסל,  מאיר חלוואני:
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 קשור, תקשיב, זה לא חיים שאבי:

 כי הם משלמים כסף.מאיר חלוואני: 

 תקשיב, תקשיב, זה לא קשור לכסף. זה קשור לסדר ולאפשרות. זהו. חיים שאבי:

 או קיי, ואתה יודע אם יש לך מגרש פנוי, אתה לא יכול לתת אותו  לחיילים? מאיר חלוואני: 

 כשבאים מקבלים. חיים שאבי:

 ניין הזה. מה זה באים? אמרת שאין.  אז תתקין נוהל לע: חלוואני מאיר

 )מדברים יחד(

 דקות. אני מבקש,  10דקות. סליחה שנייה, יש לנו  10-לא, לא, יש לנו את ה  נוה גור:

 דיברתם. יגאל שמעון: 

 לא, לא, נוה גור:

 דקות?  10מה, דיברתי  מאיר חלוואני: 

 אני עונה לכם. חיים שאבי:

קות רגע כדי לחדד משהו ובואו נעבור הלאה. יש פה הצעה אני צריך בבקשה שתי ד  נוה גור:

לסדר. בואו נחדד אותה. אנחנו לא מדברים רק על מגרשים פתוחים ואני רוצה כמי 

 שמתאמן גם באולמות הספורט, יודע שיש,

 שלם.ומ חיים שאבי:

מהצבא. תרשה לי רגע, אני משלם כהורה. אני לא דיברתי עלי, אני כבר השתחררתי  נוה גור:

 אני מנסה,

 כששיחקת ביום שישי, לא שילמת? חיים שאבי:

 אבל אם תרשה לי לענות אני אולי לענות לך. נוה גור:

 אה, חיים שאבי:

 אפשר רגע? נוה גור:

 תן לו שתי דקות. יגאל הררי:

אנחנו מדברים על דבר מאוד מאוד פשוט. יש תקופות, כמו סופי שבוע, כמו חגים, כמו  נוה גור:

המועד, כמו חופשת הקיץ, שקודם כל אנחנו אומרים שבזמן שהאולם עצמו חול 

משתמשים בו לצורך כל אותם חוגים שמשלמים עליהם כספים, אלה בראש 

ובראשונה. לא ביקשנו על זה שום דבר. על זה משלמים,  העירייה עושה כסף על זה 

 והכול בסדר.

 לא עושה גם כסף. חיים שאבי:

 שנייה. רגע, סליחה  נוה גור:
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 אתה יודע כמה עולה להחזיק אולם ספורט? חיים שאבי:

וגם  יש, וגם יש היגיון  בלשלם חלק מהכסף הזה, אני לא בטוח  שאת כולו. זה אחד.  נוה גור:

יחד עם זאת, יש הרבה שעות, בעיקר באותם רגעים שאמרתי, שבהם ראוי לתת, אני 

ם אפשר לנסוע בכל הארץ,  לא דיברתי על המגרשים הפתוחים, המגרשים הפתוחי

דיברתי, ושוב, אתם רוצים להתהדר בזה שאתם משהו שונה מרשויות אחרות, 

 שתאפשרו לאותם, 

 כשנוח לכם אתם  משווים אותנו לרשויות, חיים שאבי:

 תראה, תראה, תראה, נוה גור:

 כשלא נוח לכם אתם רוצים להתהדר. חיים שאבי:

 לך איך אני בחיים, אני נוח לי תמיד, אני אגיד נוה גור:

 חיים, אתה יודע מה,  יגאל הררי:

אני לא משווה את עצמי אף פעם, אני  לא משווה את עצמי אף פעם למי שפחות ממני.  נוה גור:

אני משווה את עצמי תמיד למי שיותר ורוצה להיות יותר ממנו. בסדר? עכשיו תרשה 

 לי בבקשה לסיים עוד דקה וככה נוכל להתקדם.

 כן, בבקשה, בבקשה. ן: יגאל שמעו

  ןאז נסיים ברשותך. אני בא ואומר שוב פעם, באותם שעות, באותם ימים, באות נוה גור:

חופשות שבהם האולמות אינם שמישים, כל מה שנדרש מהעירייה זה רק דבר אחד, 

לשים שם עובד מטעם הרשות המקומית, אפשר גם קבלן חיצוני שהוא זה שנמצא שם 

אלף, לא כולם עושים  200חיילים או  200רים. עכשיו גם אם יש ושומר על סדר הדב

ספורט יגאל, לא כולם חיים רוצים לעשות ספורט. תנו איזושהי הטבה לאותן קבוצות 

של סטודנטים, של  חיילים, של בני הנוער את הזכות להשתמש באולמות, לא 

 . תודה רבה.בקשיםבספורטק. זה מה שאנחנו מ

אני רוצה רק להבהיר. כל המגרשים הפתוחים בחינם. אין אצלנו בתשלום. תראו,  יגאל שמעון: 

המגרש הסינטטי כן גובים שם,  ואני חושב שדשא סינטטי  צריך לשמור עליו ולא צריך 

לארח קבוצות מחוץ להוד השרון שמגיעים בגלל שהספורטק הוא כל כך מהודר וכל כך 

אני חושב שצריך לעשות סדר שם  יפה וכיף לשחק שם, כולם מגיעים למקום הזה. כן

 ויש לנו שומר, אז מה שאני  מציע, 

 ? דיברת על הספורטק והפתוחים.סגוריםרגע, ואולמות  נוה גור:

 האולמות נכון להיום יש פעילויות של כל החוגים מהתעמלות וכדורסל, יגאל שמעון: 

 כל המאמות וכולל הבאבות. יגאל הררי:
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 מאיר חלוואני:   שמשלמים.

 )מדברים יחד(

 שנייה, מה שאני  מציע, בנוגע להצעה, יגאל שמעון: 

 יגאל, בוא תראה בקיץ, נוה גור:

 ברשותכם, ברשותכם, יגאל שמעון: 

 כן. נוה גור:

 אני מבקש בואו נעביר את זה לוועדת הספורט לקיים דיון. יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

כן חושב, תקיימו דיון ממצה, תשבו עם מנהל הרשות לא משנה, תקיימו דיון שם. אני   יגאל שמעון: 

 הספורט.

 למה, זה לא המקום לקיים דיון יגאל? נדב דואני: 

 לא. יגאל שמעון: 

 אז מה זה? נדב דואני: 

 בשביל זה יש ועדות. יגאל שמעון: 

 למה מיועד ..? נדב דואני: 

 בשביל זה יש ועדות. יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

 המטרה של השולחן הזה?  מה נדב דואני: 

 אני מבקש להסיר את זה. יגאל שמעון: 

 רגע, יש לנו הפתעה בשבילך. נוה גור:

יש לנו הפתעה. אז אני מרשה לכם או לא אכפת לי שתורידו את זה מסדר היום, אבל  מאיר חלוואני: 

 אני מבקש גם להיות מוזמן לוועדת הספורט שתדון בזה.

 מקובל.  חיים שאבי:

רק לחדד ברשותך, אם אפשר שוועדת הספורט תתכנס בנושא הזה  רגע, רגע, גור:נוה 

 בחודשיים הקרובים. 

 בסדר, מקובל גם.  :יגאל הררי

 )מדברים יחד(

 .. משחק ואחרי זה, בתנאי אחד,  יגאל שמעון: 

 )מדברים יחד(

 אביבה, אביבה אתנו בכדורסל.  נוה גור:
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 אין היגיון בדרישה שלכם, חיים שאבי:

 אבל שלא יהיה יותר מחודשיים.  תנסה לא  למשוך את זה. מאיר חלוואני: 

 בסדר. חיים שאבי:

 סגרנו, סגרנו, חבר'ה, תודה. יגאל הררי:

 אנחנו מורידים את זה.  יגאל שמעון: 

 הם מורידים את זה מסדר היום.  יגאל הררי:

 רבותיי, בבקשה, יש הסכמה, תודה רבה. יגאל שמעון: 

 יופי.  יגאל הררי:

 
לא התקיימה הצבעה, הורד מסדר היום.   

 
 החלטה מס' 213/16: 

   של  חברי המועצה עתם מועצת העירייה מחליטה להעביר לבדיקת וועדת הספורט העירונית את הצ
 שימוש  במתקני הספורט  ללא עלות. - 22.10.16מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום 

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

יצירת  – 22.10.16הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  – 4סעיף 

 קביעות ושיוך לגן לגננות היול"א

 חברים, הסעיף הבא.  יגאל שמעון:  

הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  - 4מספר סעיף  ניצה משה:

. עיריית הוד השרון תשקיע כספים יצירת קביעות ושיוך  לגננות היול"א – 22.10.16

מתוך התקציב השנתי  וכן תוביל לשינוי תפיסתי של היול"א בעיר, בהתאם להמלצות 

דבר ועניין כגן הבוקר, ותייצר הרשומות לעיל, כך שגן הצהריים )היול"א(, ייחשב לכל 

קביעות ושיוך לגננות ולסייעות מידי שנה בכל גן וגן, תעניק תקציב משותף לשתיהן 

 והנחיות פדגוגיות משותפות לשתי המסגרות הנ"ל.

 ...,אותןאי אפשר לחייב אני מבקש שלא לדון, כי  יגאל שמעון: 

סתכל על הפנים העצובות שלך  יגאל, דקות ביחד עם מאיר. טוב, אני מ 10אני אדבר  נוה גור:

 אבל אי אפשר לחייב את הגננות האלה.  אני ליבי יוצא אליך.

 הרי הן עובדות של משרד החינוך. מה אתה יכול ..... יגאל שמעון: 

 אז אני רוצה, אני רוצה,  נוה גור:

 אני יכול לחייב אותן? יגאל שמעון: 
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שי לחייב אותי לשחק אותך כדורגל, אתה מצליח. אתה לא יכול לחייב כלום. אתה בקו נוה גור:

עכשיו בוא נדבר על היול"א בעיר שלנו. לא סתם  מועלות פה הצעות, לא סתם מועלות 

 פה הצעות לסדר היום בנושא היול"א. 

 עוד  מעט כל ההצעות שלכם יתקבלו. יהיה הרבה כסף מהבנייה.  יגאל הררי:

 אני  חושב ש, נוה גור:

 יש הצעות שאתם מעלים סתם. חבל על הזמן.אבל  יגאל הררי:

 .. את הכסף לבחירות. יש בחירות והקופה ריקה.  נדב דואני: 

 ראש העיר מתמודד עוד פעם.  יגאל הררי:

 ניצה, אני רואה שבאמת את מסתכלת על השעון.מאיר חלוואני: 

 אני מסתכלת על השעון והזמן הזה לא נספר  לכם.  ניצה משה:

 חצי דקה לא דיברתי.אפילו  נוה גור:

 לא נספר לכם.כי אחר כך אל תגידו,  ניצה משה:

 אפילו לא חצי דקה. נוה גור:

 אפילו לא חצי דקה.  ניצה משה:

 נכון, בסדר.  אפשר יגאל? נוה גור:

 כן, בבקשה. יגאל שמעון: 

תודה. בוא נדבר על נושא רציני בסוגיית הצהרון. יש לנו עוד מעט ישיבה נוספת בדיון  נוה גור:

מיוחד בדו"ח הביקורת וגם שם נדבר רבות על נושא הצהרון וגם בוועדת הביקורת וגם 

מחוץ לוועדת הביקורת מה שקורה בעיר בנושא הצהרונים. משה, חבל שאתה הולך, 

וזו ם בהוד השרון הוא בכי רע ואין על זה דיון אני חושב שחשוב שתשמע. מצב הצהרוני

השאלה, ואפשר שאנחנו נדבר כמה שאנחנו רוצים ובסופו של יום ההורים אומרים  לא

את הדברים בקולם והם אומרים את זה בגלל שמדובר בילדיהם, לא בגלל שמשעמם 

גיע ומעלה יקבל  את מה שמ 4-וה 3-להם. הדבר הכי חשוב להורה זה שהילד שלו בן ה

לו ושהוא יהיה רגוע, כך שאין פה פופוליזם בנושא של צהרונים ובנושא הילדים ואני 

מבקש את הנושא הזה להטמיע  היטב בראש. במסגרת כל העבודה הרבה שנעשתה גם 

בוועדת הביקורת וגם במסגרת פגישות ושיחות עם הורים ועם רשויות אחרות שעשינו  

חנו כל הזמן שומעים בכל הוועדות את האמירה מאיר ואנוכי, הלכנו לרגע להבין, אנ

אנחנו לא מצליחים לגייס אנשים ואנחנו הכי טובים ואנחנו ככה ואנחנו ככה, והנה 

אתה מגלה שברעננה  המצב מאוד מאוד שונה מאצלנו, המצב טוב בהרבה ואתה מגלה 

עליהן שכך ברמת השרון, אז אנחנו על נושא היול"א היום יש לנו עוד הצעות שדיברנו 
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והעלינו, רוצים לדבר על סוגיה אחת. אחד הדברים שנאמר כל הזמן באותן ישיבות זה 

שלא מצליחים לגייס אנשים, שהסייעות אינן מחויבות לגן הילדים, שבקושי מצליחים 

לגייס אותן וכן הלאה, אז ההצעה שפה היא הצעה שבאה ואומרת בואו תיקחו את 

תראו משם דברים טובים שקורים ותעשו חלק רעננה כמודל, רמת השרון, הרצליה, 

ממה שעושים שם.  מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שיש גן ילדים שבו יש לנו גננות 

ברובן המוחלט מצוינות, שמחויבות לגן הזה, שמרגישות שהגן הזה הוא חלק בלתי 

הגן נפרד מהיום יום שלהן, עד כדי כך שלפעמים מוציאות כסף  מכיסן כי חשוב להן ש

 ייראה כמו שצריך,

 יש .. חיים שאבי:

רגע, רגע, אל תפריע לי בבקשה, אל תפריע לי בבקשה. ואנחנו אומרים עכשיו תיקחו  נוה גור:

את המודל שקורה ברעננה והנה כמה דוגמאות. ברעננה למשל כל גננת משויכת באופן 

ה. זאת אומרת קבוע. אני מדבר על גננות של אחר הצהריים, משויכת לאותו גן מדי שנ

הגננת יודעת שהשנה היא פה וזה הגן שלה, בדיוק כמו שמרגישה אותה גננת של 

הבוקר, זה הגן שלה. אותן גננות שהן גננות טובות מכניסים אותן לתהליך, למסלול 

ות הן אכן הופכות להיות חלק חשבסופו של דבר הם יודעים שאם הן טובות והן  מוצל

 יודעים שהצהריים זה שעות קשות,  מהגננות של הבוקר, כי אנחנו

 איך עושים את זה? יגאל הררי:

 אבל זה חלק בלתי  נפרד,  נוה גור:

 לא, לא, אבל תסביר. יגאל הררי:

 תראה, אין דיון. לצערי אין דיון אז אתה לא יכול לשאול שאלות אז גם אל תפריע לי.  נוה גור:

 זה לא טוב.  יגאל הררי:

 . בבקשה המשיךיגאל, תן לו ל ניצה משה:

 אז אותה גננת קבועה בצהריים יודעת שזה הגן שלה. הדבר הבא, נוה גור:

 שיסביר לנו איך עושים את זה.  יגאל הררי:

הדבר הבא שעושים זה סוגיה של חפיפה. מביאים את הסייעת של הצהריים ואת  נוה גור:

הגננת של הצהריים לחפיפה של בין שעה לשעה וחצי, הסייעת מגיעה כבר סביב שתיים 

שתיים עשרה וחצי, והיא נמצאת שם כבר, אפרופו ההצעה שקודם העלו, הנה  –עשרה 

ילדים זקוקים ליציבות. זה מה כבר מצאנו  נקודת חפיפה מאוד מאוד טובה  כי ה

שצריכים ורואים בסופו של דבר את אותה סייעת ואת אותה גננת שמגיעות שעה וחצי 

קודם לכן. הנה אותה סייעת מגיעה בימי שישי או באותו יום חופשי שהסייעת של 
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העירייה בבוקר בחופשה כי יש לה יום בשבוע שהיא בחופשה, אותה סייעת של 

קר והנה מצאנו סייעת מוכרת לילדים, ממשיכה באותה פעילות הצהריים מגיעה בבו

שמוכרת לה עם אותם ילדים. אז הנה עוד נקודה. הנקודה הבאה זה שמייצרים תקציב 

משותף, תקציב משותף לאותה גננת של הצהריים ואחר הצהריים. זה גורם לגננות 

ף פעולה. להפסיק להחביא את המשחקים מהבוקר לצהריים,  זה גורם להן לשיתו

אותן גננות יושבות ודנות ביחד, מעבר עבודה שצריך לעשות על ידי חברת מוסדות 

ביחד עם העירייה על בנייה של תוכנית פדגוגית ומשותפת, בסופו של דבר יש פה גננות 

שלוקחות אחריות על הילדים. כי מה שקורה, משה אמר קודם משהו שמאוד הפתיע, 

כ"לית העירייה על כך שהאחריות כולה נופלת על זה מנוגד בתכלית למה שרשמה מנ

חברת מוסדות. הדבר הזה יוצר בסוף אחריות של העירייה על אותו ילד,  על אותו ילד 

מהבוקר עד הערב. הילד הזה רוצה יציבות, הילד הזה רוצה לדעת שהוא נכנס בבוקר 

לזלזל  הוא מכיר את אותו צוות אחר הצהריים מדי יום מדי שנה.  ואני מבקש לא

 בהצעה. 

 דקות? 5אני מבקש לדעת למה זה חצי דקה? כי מה זה, מאיר חלוואני: 

 כן. יגאל שמעון: 

 דקות.  5 ניצה משה:

 דקות, הוא יכול להמשיך לדבר. למה אתם עוצרים אותו? 10יש לנו מאיר חלוואני: 

 אז תן לו. חיים שאבי:

 נתתי לו, שאלת אותי? מאיר חלוואני: 

 לא.  ניצה משה:

 דקות, בבקשה.  5דקות, יש לו עוד  10-ניצה, ניצה, אנחנו מחליטים כמה זמן מה נוה גור:

 או קיי, נכון. ניצה משה:

 אז אל תפריעו בבקשה במהלך דיון כל כך חשוב.  נוה גור:

 טוב, כאלה שחרטו על דגלם את נושא החינוך, כולל ראש העיר ש.., בחסות ראש העיר,מאיר חלוואני: 

לספר לכם שאצלנו דווקא בעיר גובים כמעט פי שניים על יום הלימודים אני רוצה 

הארוך או הצהרונים. אני מוכרח להבין פעם אחת ולתמיד. למה בעיר הזאת לוקחים 

כל כך הרבה כסף על שירותים שניתנים בעיר אחרת בשביל הרבה פחות ולדוגמה, ילד 

 570-80ית הרצליה  משלם שקלים ובעירי 1,180משלם בצהרון אצלנו סדר גודל של 

 שקלים.

 איפה אתה חי? : חיים שאבי
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 תסלח לי, תסלח לי, יש לי את הנתונים כולל.., אני שמח שזה מצחיק אותך  משה. מאיר חלוואני: 

 לא, כי אתה ... משה חנוכה: 

 אני יכול להמציא  לך גם מסמכים מסודרים על זה. מאיר חלוואני:

 אני אשמח.  משה חנוכה: 

 יש טבלה, יש טבלה,  הררי:יגאל 

 אז אולי לא תזלזלו בצחוקים האלה, מאיר חלוואני: 

 יש את הרצליה, כפר סבא, רעננה, דילגת עליהם. מה זה ההמצאות האלה, בחייך. חיים שאבי:

 חיים, לא הבנתי מה התנועה וניצה  אני מקווה שאת סופרת זמן.מאיר חלוואני: 

 ? רמת השרון?400סבא, רעננה? לוקחים לא, דיגלת, מה עם כפר  חיים שאבי:

 אתה רוצה עכשיו לנהל איתי דיון?מאיר חלוואני: 

 לא, כי הנתונים שאתה אומר לא נכונים. חיים שאבי:

 הסרתם את זה מסדר היום. מאיר חלוואני: 

 לא, לא, חיים שאבי:

להציג לך מסמכים משה, אני מציע לך לא לגחך עם הדברים שאני אומר כי אני יכול מאיר חלוואני: 

 ואני חשבתי שאתה יותר רציני בדברים. תודה על הגיחוך.

 ,  תלוי ברווחה.400יש פה כאלה שמשלמים  יגאל הררי:

 עזוב אותי מהרווחה. אני מדבר איתך על ילדים מהשורה, מאיר חלוואני: 

 שקלים. זה מה שהאוצר,  1,100זאת טבלה ארצית. המינימום של הוא  יגאל הררי:

 יגאל סליחה, אתה מטעה. בבקשה אל תפריע לנו עכשיו. גור:נוה 

 הטבלה היא טבלה ארצית. יגאל הררי:

 ניצה, את מנהלת את הדיון.  נוה גור:

 לא, לא, בסדר,  ניצה משה:

 לא, נוה גור:

 לא נספר הזמן. ניצה משה:

ר. אם אנחנו זה לא עניין של הזמן גם. זה  עניין של איך אנחנו נראים בעיני הציבו נוה גור:

רוצים לעשות פה שכונה, שכולם ידברו. אם אנחנו רוצים לנהל פה דיון  מסודר, הוחלט 

דקות האלה להתנהל. בואו ניראה  10-דקות, תאפשרו ל 10שלא דנים בדיון, יש 

 רציניים בעיני הציבור.

 מאיר? יגאל שמעון: 

 בדרך לישיבת מועצה לפה פגשה אותי מישהי, נוה גור:
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 אתה מדבר ברצינות? :יגאל הררי

פגשה אותי מישהי שאמרה לי הייתי פעם אחת במועצת העיר, אני התביישתי, אני לא  נוה גור:

 רוצה להתקרב. בואו נהייה רגע רציניים.

 אתה רציני עכשיו במה שאתה אומר? יגאל הררי:

 אני רציתי, ואתה? תודה רבה.   נוה גור:

 ת זה אתם.אתה שומע, המלכים של ההפרעו יגאל הררי:

 טוב, מאה אחוז.  נוה גור:

 כשאתה אומר אתם, למה אתה מתכוון?  מאיר חלוואני:

 אליו, נדב ועוד כמה.  יגאל הררי:

 טוב, מאה אחוז. נוה גור:

 מאה אחוז. הפוסל במומו פוסל אומרים.  נדב דואני: 

 בבקשה, כן. נוה גור:

 או קיי, רבותיי, אפשר להמשיך?  ניצה משה:

 אנחנו צריכים לענות לך, זה שאלה? כי הם לא נותנים לי להמשיך.מאיר חלוואני: 

 בבקשה. ניצה משה:

 אז אני חוזר, מאיר חלוואני:

 . 1,100עלות החודשית בהרצליה   משה חנוכה: 

 סליחה? מאיר חלוואני:

 . 1,100העלות החודשית בהרצליה  משה חנוכה: 

 ידודים. בבקשה.תיכף, תיכף ניתן  לך כמה ח נוה גור:

 לא, לא.  יגאל הררי:

 איזה חידודים, נו. משה חנוכה: 

כל מה ש, כל מה שרציתי  להגיד ואמרתי אבל אתם מפריעים זה עניין התשלום. אני מאיר חלוואני: 

עדיין רוצה לדעת כיצד בעיר אחרת, איך עושה חיים דילגת מעל רעננה, דיגלתי כן, 

 הרצליה, 

 וא נתן דוגמה את רעננה.  זו דוגמה מצוינת.לא, קודם ה חיים שאבי:

 חיים, אתה מפריע לי.  מאיר חלוואני:

 או קיי, כן.  יגאל שמעון: 

קיבלתי .. ואני רוצה לדעת מדוע אצלנו זה עולה כמעט פי שניים, זה אחד. שתיים, מאיר חלוואני: 

ניין של בהמשך לדבריו של נוה גור, אני רוצה לומר לכם שאף אחד לא שם דגש על הע
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הרצף הפדגוגי שלי  מאוד חשוב. אני חושב שבעצם ההצעה הזו זה לגרום למצב שמעבר 

לזה שהילדים מבינים ומכירים את האנשים שמחנכים אותם לאורך כל היום ולא רק 

באמצע היום, ואין מאבקי כוחות בין מי שממשיך את הגן או לא וזה קיים בגנים, מי 

וגי שמאוד חשוב לילד להתפתחות בגילאים האלה. שלא יודע זה קיים, יש רצף פדג

 יגאל שמעון?אתה איתי? 

 אני שומע. יגאל שמעון: 

או קיי, אז זה כל מה שהיה חשוב לי להגיד ואני מציע לכם שאולי בכל זאת תדונו בזה מאיר חלוואני: 

 או תקימו על זה איזה סוג של שיח מסודר,

 נעשה ועדה. חיים שאבי:

רק רגע, ואני אציג לך משה שאתה מסמכים בלי לזרוק את הטלפון ולזלזל בגיחוכים  מאיר חלוואני:

 למספרים שאני עקבתי. 

 טוב. יגאל שמעון: 

 יש לנו עוד,  נוה גור:

, יכול להיות שזה בימים שיש 1,100פרט, פרט להבהרה נוספת אחת, שהוא מדבר על מאיר חלוואני: 

יכים לשלם יותר כסף. על זה לא דיברתי. חופשות של משרד החינוך ואז ההורים צר

 אני מדבר על הרצף השנתי מסודר בתוך שנת הלימודים ללא חופשות. תודה רבה.

אני רוצה לנצל את השתי דקות האחרונות שנשארו לנו ולחדד עוד משהו ממה שאמר  נוה גור:

ם בנובמבר יש ישיבה בכנסת בכל נושא הצהרונים. הרי בעיית הצהרוני 22-מאיר. ב

היא לא בעיר שלנו בלבד, יש עוד ערים נוספות, והסוגיה הכספית היא לא רק בעיר 

שקלים  1,200שלנו. אז קודם כל יכול  להיות משה וחיים ועיריית הוד השרון, שגובים 

בחודש לילד פה כי אומרים זה מה שזה עולה לנו, אז קודם כל אני מבקש, בשבילכם, 

שקלים זה הסכום שראוי לשלם בשביל לתת  1,200-לא בשבילנו, אם אתם חושבים ש

לילדים צהרון ברמה גבוהה, תכתוב יושב ראש הדירקטוריון, תפיץ להורים את העלות 

של כל דבר ודבר כמה עולה לך, זה עולה לי סייעת בחודש כך וכך, אל תתבייש, תפרסם 

מתוך  את זה, זה אחד. רגע, רגע, שתיים, שתיים, תרשה לי, אנחנו באנו מוכנים.

בדיקות שעשתה הכנסת, לא אנחנו, אנחנו לא מבינים, הכנסת, עלות של ילד אחד 

שקלים. עכשיו נניח אני איתכם, שעיריית הוד השרון כמו  650בצהרונים היא סביב 

בדברים מסוימים רוצה להשקיע יותר. יאללה, אנחנו בעד. אנחנו יכולים כנראה 

שקלים זה כמעט פי שתיים, אז פעם  1,200להרשות את זה לעצמנו אבל בין זה לבין 

אחת תציגו את המספרים, תסבירו לנו, אולי ההורים יגידו ואוו, אם זה ככה, אנחנו 
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שמחים והכול בסדר. קוראים לזה שקיפות. פעם שנייה, אם זה לא ככה, תסבירו לאן 

שקלים, לא צריך שקל אחד נוסף, שקל  750, 650הולך הכסף. אם עולה להחזיק ילד 

אחד נוסף לקחת מההורים. כי מה אתם עושים פה? אתם עושים מס עקיף. אתם 

לוקחים ארנונה, אתם לוקחים חנייה, אתם לוקחים כל מיני דברים ועכשיו אתם 

לוקחים עוד כסף שבא ככה לעירייה. כי הכסף הזה הוא כסף שוועדת הכנסת, ומשה 

יש ליושב ראש דירקטוריון  אני ממליץ לך, אתה יכול לבוא איתי באוטו, לא יודע אם

 לחודש אתה יכול לבוא איתי חיים, 22-רכב, אבל אם לא אתה מוזמן לבוא איתי, ב

 אני לוקח אותו. חיים שאבי:

חיים, אתה לוקח אותו, עכשיו אני מבין לאן הולך הכסף, אז אני בא ואומר  בואו נלך  נוה גור:

 שי הערים, כולל ראש העיר, ביחד, בואו נלך ביחד לכנסת, תציג שם אתה או כל רא

 אתה מבזבז את הזמן ואת הכסף על ... חיים שאבי:

כל ראשי העיר, כולל ראש עיריית הוד השרון הוזמנו לישיבה הזאת להציג בפני ועדת  נוה גור:

הביקורת בכנסת  את המספרים. תציגו את המספרים, ותראו מה עושים עם הכסף 

ם על הכסף?  רגע, רגע, חיים אני יודע שקשה הזה. הדבר האחרון, למה אנחנו מדברי

 . אין דיוןלך אבל 

 )מדברים יחד(

 נוה, שתי דקות עברו מזמן. ניצה משה:

 שתי דקות לא נורא, יש לי עוד חצי. נוה גור:

 תודה. יגאל שמעון: 

דבר, דבר אחרון, אתם שואלים את עצמכם למה אנחנו מדברים על הכסף ושאז דיברנו  נוה גור:

על כל התוכנית הזאת, הסיבה היא שתוכנית כזאת  עולה כסף, היא עולה כסף. אנחנו 

 לא רוצים שתגידו אין לנו כסף, 

 תודה, יגאל שמעון: 

 אנחנו אומרים קחו את הכסף למקומות הנכונים. נוה גור:

 תודה, בבקשה משה. ן: יגאל שמעו

תראה, מהדברים שלך אפשר להבין כאילו יושב ראש הדירקטוריון מתפרנס  משה חנוכה: 

 מהצהרונים האלה.

 אני לא אמרתי את זה. מאיר חלוואני:

 מאיר תן לי. משה חנוכה: 

 לא, מאיר חלוואני: 
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 אתם מתפרצים לתשובה. יגאל שמעון: 

לא מהדברים שלך, מהדברים של חברך. כאילו אני מתפרנס מהצהרונים האלה. אני  משה חנוכה: 

עושה את זה בהתנדבות כי זה חשוב לי. אם הייתי חושב שזה חשוב, המסגרות האלה 

חשובות, לא הייתי מתנדב בחברה לקידום החינוך, מתנדב ולשבת כאן כי זה חשוב לי. 

רונים  בכלל צריכים להיות בחינם. זה אם אתה שואל אותי אני חושב שהצהזה בדמי. 

מוצר שהמדינה צריכה לתת. אבל יחד עם ז את אי אפשר שוב ושוב ושוב שהכנסת, 

אפרופו אם אתה מעלה את הזה, תבוא לרשויות המקומיות ותגיד להם מעונות יום 

תממנו, צהרונים  תממנו, קחו את כל השירותים שהמדינה אחראית עליהם כמדיניות 

תם אתם. אני חושב שההצעה שלך היא טובה ולפני שהצעת אותה חשוב לי  ותממנו או

להראות לציבור שישבתי  אתו, עם חלקו, לאן הולך הכסף ולהראות באופן ברור וגלוי 

שכל הכסף שהולך וההורים משלמים לצהרונים, יוצא בסוף לטובת הילדים, כי לא כל 

 800כמו בהוד השרון, עלות של  עיר בארץ מממנת מאה אחוז  מעלות סייעות רפואיות

 אלף שקל בשנה. 

 )מדברים יחד(

 לא כל עיר בארץ,  משה חנוכה: 

 בבקשה לא להפריע. חיים שאבי:

 לא כל עיר בארץ נותנת סייעת שלישית בגני טרום טרום גם בצהרונים.  משה חנוכה: 

 יש את הילדים האלרגיים. חיים שאבי:

 ת את זה. לא כל עיר בארץ נותנת הנחות לילדי רווחה, למרות שהמדינה לא נותנ משה חנוכה: 

 .. נדב דואני: 

 לא כל עיר בארץ, משה חנוכה: 

 אתם יכולים לדבר מהיום עד מחר. חיים שאבי:

 נותנת הנחות לילדי רווחה בגובה של למעלה מחצי מיליון שקלים.  משה חנוכה: 

 )מדברים יחד(

 בואו נקשיב למשה. נוה גור:

 חברים, לא להפריע למשה. יגאל שמעון: 

 בבקשה. נוה גור:

 אנחנו עושים את הדברים האלה,  משה חנוכה: 

 זה פשוט נושא כל כך רגיש שאני לא יכולה להתאפק. אני מצטערת.  :מהקהל דוברת

 אבל לנציגים פה אסור לדבר ואני מבין לליבך. נוה גור:
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 זה לא לדבר, זה להפריע.   חיים שאבי:

 סליחה,בסדר,  נוה גור:

 תודה רבה.  יגאל שמעון: 

 לא להפריע למשה, בבקשה.  חיים שאבי:

 . גם עבורך הנה, אני ביקשתי, אני ביקשתי נוה גור:

 סליחה. יגאל שמעון: 

 אני ביקשתי עבורך גם. נוה גור:

 נוה, נוה? יגאל שמעון: 

 בבקשה. נוה גור:

אנחנו עושים את הדברים האלה ומעניקים הנחות באמת במאות אלפי שקלים לילדי  משה חנוכה: 

רווחה כדי כמו שאמרתי קודם בעניין של הילדים הגמולים, שלא יהיה אף ילד בהוד 

השרון שירצה ויצטרך להשתתף בצהרון ולא יוכל לעשות את זה מסיבה כלכלית ואני 

ישתתף בצהרון, אבל יחד עם זאת, אומר לכם לא יהיה אף ילד שמסיבה כלכלית לא 

אנחנו צריכים איפשהו להביא כסף לנשות צוות איכותיות ולא להלין שכר של עובדים 

ולא לתת להם שכר מצחיק כי צריך שיהיה צוות בגנים האלה וצריך שיהיה חוגים  

וצריך שיהיה אוכל ברמה גבוהה וצריך שיהיה פיקוח פדגוגי וליווי פדגוגי. שוב, בוודאי 

יש טעויות, בוודאי שיש תקלות, אבל במקרה לשיחה שקיימנו אתמול או שלשום עם ש

 נציגים מעיר סמוכה, הבנו שהמצב שם, ושוב, אני לא משווה, זה לא רלוונטי.  

 נכון. נוה גור:

אנחנו צריכים לשאוף למצוינות וזה מה שאנחנו נעשה ואני אציג גם להורים וגם לכל  משה חנוכה: 

 ת בדיוק לאן הולך כל שקל של ההורים.מי שירצה לדע

 איפה תציג את זה משה? נוה גור:

 אני אציג את זה גם בוועדת ה, משה חנוכה: 

 אתה יכול להציג את זה באתר העירוני? נוה גור:

 בוודאי. משה חנוכה: 

 בוא קודם כל, החלטה יפה מאוד. נוה גור:

 סת, ועדת ביקורת המדינה,שוב, זה יוצג גם בוועדת הביקורת של הכנ משה חנוכה: 

 כן, נוה גור:
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גם בכל מי שירצה לדעת הנתונים האלה יהיו נגישים לו. ואם נוכל  נוזיל, ותראה לי  משה חנוכה: 

רגניים או לאתה מאיפה אתה רוצה להוזיל, מהילדים, מילדי הרווחה או מהילדים הא

 להוריד בחוגים או להוריד במזון? תודה. 

 הצעה שלנו לא דיברה על כסף גם. הוא מתייחס גם ליתר הדברים? רגע, רגע, ה נוה גור:

 דיברת מספיק. יגאל שמעון: 

 כן. מאה אחוז. נוה גור:

 בבקשה. יגאל שמעון: 

או קיי, אני מעלה להצבעה. מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום?  יגאל שמעון,  ניצה משה:

 ביאל. מי נגד? חיים שאבי, כנרת, חנוכה, תקוה, יואב, הררי,  א

 מי נגד להסיר את זה? מה שאלת? נוה גור:

 מה השאלה? מאיר חלוואני: 

 מי בעד שלא לכלול היה, עכשיו מי בעד לכלול. נוה, מאיר, עדי ונדב ואביבה. ניצה משה:

 לכלול את ההצעה לסדר בנושא קביעת שיוך גן לגננות יול"א בסדר היום?  שלאמי בעד  :הצבעה

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי,  :בעד 9
 אופיר טואיל, אביאל אברמוביץ.             

 
 : נוה גור, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, נדב דואני, אביבה גוטרמן.בעד לכלול 5

             
 214/16 החלטה מס'

מועצת העירייה מחליטה שלא לדון בהצעתם של  חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום 
 קביעות ושיוך לגן לגננות היול"א.יצירת  – 22.10.16

 

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

 .אישור בקשה לעבודה נוספת למר ע.ל -סעיף ה' 

קשה מהקהל וגם מחלק מעובדי העירייה. יש לנו פה נושא שהוא בדלתיים יש לי ב ניצה משה:

 סגורות. 

 לא, לא, לא, אנחנו לא דנים בזה.  יגאל שמעון: 

 מורידים את זה מסדר היום. דוברת:

 או קיי, אז הישיבה הזאת הסתיימה.  ניצה משה:

 תצייני שאנחנו לא דנים בסעיף האחרון. יגאל שמעון: 

 סעיף אחרון אנחנו לא דנים בו.  ניצה משה:

אנחנו נעביר את זה לישיבה הבאה. אנחנו, הישיבה מן המניין מסתיימת. אנחנו  יגאל שמעון: 

 עוברים לישיבה. 
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 דיון במיוחד.  נוה גור:

 דיון מיוחד. יגאל שמעון: 

 בדו"ח המבקר. אתם רוצים הפסקה?  נוה גור:

 כן, כן.   ניצה משה:

 

 

 ** סיום הישיבה **
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