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רונן ויניק
בנימין זיני
מוטי פרוינד
מיכל אפרתי
אתי ברייטברט

-

ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

סגנית ומ"מ ראש העירייה
חברת מועצה

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש לעירייה
גזבר העירייה
מבקר העירייה
מנהלת אגף החינוך
מנהלת מחלקת תיאום ובקרה ומרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:

.1

שאילתות חברי מועצה.

.2

אישור מינויה של מנהלת אגף החינוך בעיריית הוד השרון הגב' מיכל אפרתי.

.3

מינוי חברי הדירקטוריון – הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.

.4

בקשה לפתיחת חשבונות בנק ל 3-גני ילדים.

.5

בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר החדש במתחם  ,1200בבנק פועלים
סניף  626ברחוב דרך רמתיים הוד"ש.

.6

אישור הארכת שירות ל 2-עובדות מעל גיל .70

.7

הצעות לסדר של חברי המועצה.
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א ת י ברייטברט:

ערב טוב לכולם ,אנחנו פותחים את ישיבת המועצה
 , 8/20ישיבה מן המניין לתאריך ה  . 5.8.2020 -אנחנו
נפתח עם עדכונים ודברי פתיחה של ראש העירייה מר
אמיר כוכבי.

אמיר כוכבי:

טוב ,ט"ו באב שמח לחוגגים  ,הפרח על השולחן
באדיבות מזכירת המועצה .כמה עדכונים קצרים,
נעדכן אתכם שנכון להיום לנתונים המעודכנים שיש
אנחנו כרגע עד  79חולים בפועל 179 ,מחלימים258 ,
תושבות ותושבי העיר בבידוד .אנחנו רואים מגמת
ירידה ,אנחנו אומרים את זה בזהירות ,להמשיך
להקפיד על ההנחיות כפי שהן .היום הייתה הסברה,
פעילות הסברתית שעדיין מתבצעת ברחבי העיר גם של
פיקוד העורף ביחד עם העירייה .אנחנו מקפידים
עדיין על הא למנטים ההסברתיים יותר מאשר
האכיפתיים אבל כן גם זה נכנס לפעולה .בכל מקרה
אנחנו כאמור רואים צמצום ,הדבר הזה רלוונטי
במיוחד לאור התוכנית החדשה שבעיקר שמענו עליה
בתקשורת ,שאמורה לתת עצמאות נרחבת לרשויות
בריאות ,אנחנו עדיין לא יודעים מה זה אומר ,ככול
שנקבל את ז ה כמובן נעדכן את כולם ,כדי שידעו גם.
מבחינתי אפשר -

.1

שאילתות חברי מועצה.

אתי ברייטברט:

אפשר להתחיל בסדר יום? אנחנו נתחיל בשאילתות
של חברי המועצה .יש לכם את הדף מצורף באייפדים.

יפעת קריב:

חנוכה חולה אז תתחילו באביבה ,הוא כבר מגיע.

אתי ברייטברט:

אז אנח נו נתחיל ונמשיך -

אמיר כוכבי:

לא ,את מתחילה את סדר היום כפי שהוא.

א ת י ברייטברט:

אנחנו נתחיל בשאילתות של חבר המועצה משה חנוכה
מיום  . 27.7.2020הראשונה היא מי מנהל את עמוד
הפייסבוק עיריית הוד השרון? למי יש גישה לניהול
העמוד למאגרי המידע הכרוכים בו? התשובה שנ יתנה:
העמוד מנוהל על ידי גלי לב חיימוב הדוברת .בנוסף
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יש גישה לרויטל גל מהדוברות' ,ליים  -דיגיטל ' משרד
פרסום ,יוסי שדה חברת ריאליטק שידור לפייסבוק,
בן ויזל עוזר ראש העיר ,ראש העיר מר אמיר כוכבי.
יפעת קריב:

אבל מכיוון שגלי עובדת כחודש וחצי ,מי ניהל את זה
לפני גלי?

אמיר כוכבי:

מאחר ואת לא שואלת שאלות...

אתי ברייטברט:

הלאה ,נעבור לסעיף הבא ,מה התקציב העירוני,
השאילתה הבאה -

יפעת קריב:

 . ..שהתשובה לא הייתה איזה דבר שמסת ירים אותו.
למה לא לענות?

אמיר כוכבי:

אין שום בעיה לענות ,אבל זה לא הנוהל ולכן.

יפעת קריב:

 ...מי מנהל את האתר בפייסבוק ,אז אל תגידו מי
מנהל אותו.

אתי ברייטברט:

מה התקציב העירוני המוקצה לתפעול עמוד הפייסבוק
העירוני ,וכיצד מתבצע רכש המדיה בעמוד ועל ידי
מי? תשובה :הרכש מתבצע על ידי משרד פרסום
'ליים  -דיגיטל ' בתקציב של  ₪ 2,000לחודש בהסכם
ל  5 -חודשי ם .נעבור לשאילתות הבאות של חברת
המועצה אביבה גוטרמן מיום ה  . 29.7.2020 -מיהם
חמשת מקבלי השכר הגבוה בחברה לקידום החינוך
והתרבות ,ומה עלות שכרם? התשובה שניתנה :מנכ"ל
 ,₪ 26,945מנהל תחום כדורגל  ,₪ 26,000מנהל
קונסרבטוריו ן  ,₪ 22,316.80מנהל הכספים 21,430
 ,₪מורה לאנגלית .₪ 20,333

יגאל שמעון:

זה ברוטו.

אמיר כוכבי:

מצוין עוד כי הנתונים האלה
בדיווחים של החברה באתר ה -

יגאל שמעון:

תציינו שזה ברוטו.

אתי ברייטברט:

זה ברוטו.

יגאל שמעון:

זה לא רשום .עלות.

יפעת קריב:

לא ,עלות הברוטו זה לא אותו דבר

אביב ה גוטרמן:

 ...שהחברה יוצאת -
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יפעת קריב:

זה  2דברים שונים לחלוטין -

אביבה גוטרמן:

זה לא רלוונטי ,הברוטו או הנטו ,כרגע מה שחשוב
שהחברה נמצאת במצב כלכלי לא פשוט עם גירעונות,
והשאלה באמת אם יש חשיבה שחלק מלשפר את
המאזן וכו' ,זה גם שאלה של משכורות .מורה
לאנגלית  ?₪ 21,000יפה מרוויחים מורים לאנגלית
למה מקטרים למה ...ברצינות ,אני שואלת שאלה -

אמיר כוכבי:

זה שאלת ההמשך למה יוצאים להפגנות?

אביבה גוטרמן:

איך היא  ₪ 21,000אני יכולה לשאול.

אמיר כוכבי:

רוצה להסביר?

נאור שירי:

כן.

אמיר כוכבי:

יענה יו"ר -

נאור שירי:

ז ה פרויקט שהתחיל לפני  4שנים ,פרויקט משותף של
בית ספר רבין בנוגע לשיעורים אקסטרה באנגלית.
זהו ,שיעורים פרטיים לתלמידים מתקדמים.

אביבה גוטרמן:

לא הבנתי ,זה דרך בתי הספר?

נאור שירי:

זה דרך בתי הספר ובחברה.

אביבה גוטרמן:

אני צריכה להבין את החיבור הזה

נאור שירי:

אני אשמח לענות לך בלי קשר לכל שאלה שתרצי.

אביבה גוטרמן:

לא ,אני שאלתי -

נאור שירי:

לא צריך שאילתות בשביל זה ,כמו שאת יודעת אפשר
גם לפנות אליי ואני -

אביבה גוטרמן:

אנחנו נמשיך -

נאור שירי:

או לאורלי כמו שאת פונה.

אביבה גוטרמן:

כן.

אתי ברייטברט:

הלא ה נעבור לשאילתה הבאה.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה של אביבה גוטרמן.
מהם הכתובות בהם העירייה משכירה היום משרדים?
מה עלות השכירויות ואלו מחלקות יושבות במשרדים
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השכורים.
רפאל בן מרדכי:

שוכרת ...,שוכרת .משכיר זה לתת שוכר זה לקחת.

אתי ברייטברט:

התשובה מופיעה לכם על המסך ,אני לא מקריאה את
זה כמובן ,אתם יכולים לעיין בזה ,זה מופיע לפניכם.
אנחנו עוברים לשאילתה הבאה?

אמיר כוכבי:

שאלת המשך אביבה.

אביבה גוטרמן:

כן ,קצת קשה לי ,אתה יודע אני צריכה לעבור לבדוק.
תראו אחת הבעיות למשל ,כשהולכים ל בדוק
משרדים -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

למשל העבירו את המשרדים של משרד הפנים ,העבירו
אותם ,איך בודקים איזה משרד לוקחים? אין נגישות,
אין חניה ,משרד הפנים כשמגיעים לשם כל כך הרבה,
באמת שאלה .איך בחרתם במקום כזה מבלי לחשוב
על נגישות לציבור וחניות? בעייתי המק ום.

אמיר כוכבי:

התשובה היא מאוד פשוטה ,יש חוסר במבני העירייה,
כמו שאת יכולה לראות במסמך.

אביבה גוטרמן:

אני יודעת.

אמיר כוכבי:

כמו שאת יכולה לראות במסמך המצורף כל ההסכמים
האלה הם בטרם התחילה הקדנציה הזאת .כמו שאת
יודעת גם החברה הכלכלית אנחנו פועלים כדי ל קדם
בניין עירייה באזור התעשייה נווה נאמן ,ואנחנו
מנסים למצוא פתרונות למגבלות הקיימות במקום .יש
שעשו את השיפוץ כאן במבנה לא הגיעו להסכמות
הנדרשות עם מינ הל מקרקעי ישראל על החלפת
השימוש ,ולכן אנחנו כרגע לא מקבלים מהם אישור
לשפץ פה ולהוסיף כאן מקומות .ולכן משת משים
בפתרונות הקיימים על בסיס החוזים שנחתמו כאמור
כעבר.

יפעת קריב:

מדובר על  ₪ 75,000בחודש לא כולל מע"מ ולא כולל
ריביות.

אביבה גוטרמן:

לחודש אמיר.
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אמיר כוכבי:

על מה?

יפעת קריב:

 ₪ 75,000של השכירויות האלה שזה סכום מטורף
לכמה מבנים שזרוקים פה ושם ,עם  ₪ 75,000אפשר
לעשות משהו הרבה יותר רציני ומשמעותי ,זה לגמרי
בזבוז ,תראו על זה איזה שהיא תכנית התייעלות.
 ₪ 75,000אתה לוקח משרדים בניין שלם ,אתה בונה
את זה אחרת לגמרי.

נאור שירי:

איזה בניין את לוקחת ב ?₪ 75,000 -

יפעת קריב:

בוא תסתכל לפי המטראז' ,פה בעיר לא חס ר לך,
בעצם אין לך איפה לקחת כלום.

אמיר כוכבי:

אבל פספסת את מה שאמרתי .א' כל החוזים האלה
נחתמו עוד בטרם נכנסנו...

יפעת קריב:

אבל בתקופת חי אדיב ,והתקופה שעכשיו זה היינו אך
אין שום הבדל ,חזרנו לזה.

אמיר כוכבי:

אני לא יכול לצאת מחוזה שחתום.

יפעת קריב:

בסד ר בכל מקרה היית ממשיך.

כנרת א .כהן:

רק הקנסות יעלו לך יותר.

אמיר כוכבי:

איפה שנגמרו החוזים יצאנו .היה את השכירות על
דרך רמתיים ,הסתיימה יצאנו משם .אנחנו במדיניות
של צמצום השכירו יו ת מתוך רצון לבנות מקום קבוע
לעירייה .אם נוכל לקבל פתרונות מהמינהל לעשות את
זה כאן ,לפחות בתור התחלה כדי לצמצם את הדבר
הזה זה יהיה מעולה .אלה בדיוק התוכניות לסיפור
הזה.

אתי ברייטברט:

נעבור -

אמיר כוכבי:

אני מרגיש את הכסף יותר ממך.

יפעת קריב:

בטוחה שכולם מרגישים אותו.

אתי ברייטברט:

נעבור הלאה לשאילתה של חברת המועצה יפעת קריב
מיו ם  . 29.7.20אילו פעולות מקיימת העירייה לבני
הנוער בתקופת הקיץ ,על מנת למנוע שוטטות
וונדליזם? תשובה -

יפעת קריב:

דקה ,ולא סתם בקיץ ,בקיץ הספציפי הזה עם כל מה
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שקורה .המצב קשה אם אתם טיפה ערניים למה
שקורה.
אתי ברייטברט:

ראשית יש לציין שרק ב  28.7.20 -התקבל אישו ר משרד
הבריאות למתווה החינוך הבלתי פורמלי .העירייה
מקיימת לאורך כל השנה וכך גם בימים אלו פעילות
ענפה לנוער .להלן התייחסותנו לפעילות חודש
אוגוסט .פעילות שוטפת ,ניתן מענה שוטף בימים א'
עד ה' לבני הנוער ב  2 -מוקדים עיקריים -

יפעת קריב:

באיזה שעות?

אתי ברייטבר ט:

תני לי לסיים את התשובה ,בסדר?

יפעת קריב:

לא רשום.

אתי ברייטברט:

יפעת תני לי לסיים את התשובה.

יפעת קריב:

אוקיי.

אתי ברייטברט:

ב  2 -מוקדים עיקריים מועדון הבאר ובמועדון נוסף
במרכז העיר במקום שנקרא הזולה של החבר'ה,
שעיריית הוד השרון הקצתה לטובת פעילות שו טפת
לפעילות בקיץ .התכלית היא שבני הנוער יעשו שימוש
של קבע בזולה ,שנותנת להם מענה ופלטפורמה לריכוז
הפעילות שלהם במהלך כל השנה ,מעבר לשימוש
שכבר נעשה השנה .מיקום הזולה :קבוצת הגנים של
נעמ"ת.

יפעת קריב:

באיזה שעות? אתם לא עניתם לא באיזה שעות -

אתי ברייטברט:

תני לי לסיים אבל את התשובה ,תשאלי.

יפעת קריב:

אבל דקה אבל זה -

נאור שירי:

לא יפעת יש כללים לשאילתה.

אתי ברייטברט:

תני לי לסיים את התשובה.

יפעת קריב:

אבל זה לא התשובה המלאה.

אתי ברייטברט:

אבל יש בדיוק מה שהוא אומר ,יש כללים ,יש שאלה
קצרה ,תשובה.

יפעת ק ריב:

יש פה כמה תשובות ,אני צריכה לכל אחת מהם
להתייחס.
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אתי ברייטברט:

אחר כך יש לך מקום לעוד שאלה נוספת אחת .אני
מקריאה את הפעילויות -

יפעת קריב:

אז תעני תשובה אחת ,את עונה כמה תשובות ,אז תני
לי להתייחס לכל אחת.

נאור שירי:

את לא נותנת לה -

אתי ברייטברט:

את לא נותנת לי לסיים.

נאור שירי:

את כל שנייה קוטעת.

אתי ברייטברט:

באמת ,תני לי לסיים.

נאור שירי:

זה אותה תשובה פשוט במקטעים .תני לה לסיים.

אתי ברייטברט:

תני לי לסיים יכול להיות שיש לך תשובות לשאלות
בתשובה עצמה .יש את הפעילות את הפנט בו ל בימי
שני ,לטובת ה אירוע תועמד לבני הנוער הסעות שיצאו
ממועדון הבאר .עלות סמלית של  .₪ 50יש סדנאות,
בנוסף יתקיימו מגוון סדנאות לטובת בני הנוער בכפוף
להוראות ,בתחום היצירה ,אפייה ,בישול והעשרה
כללית .יש מונית הכסף ,פעם בשבוע במהלך חודש
תגיע מונית הנוער בסגנון מונית הכסף ,שתוזמ ן מראש
על ידי בני הנוער באמצעות שליחת הודעה .הרצאה
בזום של מובילי דעת קהל בתחום הנוער,
סטנדאפיסטי ם ואומנים מוכרים אשר מספרים את
סיפורם האישי ומתחברים לקשיים אותם חווים בני
הנוער ,התלבטות לקראת הגיוס ,בדידות ,חרם ועוד.
תנועות נוער ,בנוסף זו השנה הראשונה שבמ הלך חודש
יולי עיריית הוד השרון קיימה בשיתוף תנועות הנוער
קורס מד"צים בנוסף לקורס המד"צים שהתקיימו
בכלל התנועות והארגונים .מנהיגות הכנה לצה"ל,
לאורך כל התקופה נערכות פגישות תוכן שונות לבני
הנוער באמצעות הזום .הפגישות הינם בעלות תוכן
חינוכי ערכי ,וכוללות מפג שים בנושא מנהיגות,
הרצאות של דמויות מובילות במשרד החוץ ,גורמים
שונים מלשכת הגיוס כולל מפגש בזום של בני הנוער
עם מנהלת הלשכה ,והצפת נושאים שחשובים להם
וניתן להם מענה על שאלות פרטניות .במהלך החודש
האחרון חו לקו תיקים שכללו תיק רחצה ותיק כב יסה
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לבני הנוער העומד ים בפני גיוס.
יפעת קריב:

אני רוצה להגיד שזה דל ,זה מאכזב ,זה לא מביא פה
כרגיל שום חזון ,שום אופק ,שום דבר -

אמיר כוכבי:

יש לך שאלת המשך?

יפעת קריב:

תסתכלו יש לכם קורונה ,יש ונדליזם ,אין נסיעות
לחו"ל ,אין חופשות ,ילדים מסתובבים ,אין מסגרות,
אין קייטנות ,תר או מה אתם מציעים פה ,דברים שהם
עלות סמלית של  ₪ 50פעם בשבוע -

כנרת א .כהן:

זה לא פעם בשבוע זה לאורך כל החודש.

יפעת קריב:

פעם בשבוע מונית הכסף ,איך מונית הכסף זה משהו
לפעילות לבני נוער ,אבל לא משנה ,פעם ב  . -איפה
התוכנית? איזה הרצאות בזום? איזה דברים אתם
עו שים? זאת התוכנית שאתה מביא? אמיר זה דל ,זה
מעליב ,חודשיים שאין לך שום דבר פה בעיר .בני נוער
משוטטים ,אני לא יודע אם מישהו מכם מסתובב פה
בלילה ורואה מה קורה ,יש פה ממש תכנית לדעתי
דלה מאכזבת מעליבה ,לא משקפת שום דבר שקשור
לקורונה ,אפשר לקבל פירוט ברמה טיפה יותר רצינית
ממה שכתבתם פה? באיזה ימים? מה זה פעילות
שוטפת בקורונה סעיף מספר  ? 1באיזה ימים? באיזה
שעות? ' פ יי נט בו ל '  ,מה שעה פעילות ב ' פ יי נט בו ל '  ,זה
מה שאתם נותנים לאלפי בני נוער בעיר? תסתכלו על
דברים שאתם נותנים פה .סדנאות ,איפה הפירוט של
הסדנאות? איפה הפעי לויות של ההרצאות.

אתי ברייטברט:

יפעת ,יפעת -

יפעת קריב:

לא זה דל ומעליב ומאכזב ,ואני פשוט בהלם שזה מה
שהמועצה הצעירה הזאת יכולה להביא.

אתי ברייטברט:

יפעת שאילתה זו שאלה קצרה תשובה קצרה.

יפעת קריב:

יכולתם לתת תשובה יותר רצינית.

כנרת א .כהן:

אמיר אני יכו לה להתייחס?

אמיר כוכבי:

אני חושב שמה שמעליב זה שאת מאשימה את כל
הנוער בעיר בוונדליזם -
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משה חנוכה :

היא לא האשימה את כל הנוער בעיר בוונדליזם.

יפעת קריב:

אין ונדליזם בעיר כמו שאמרתם שאין גם אבטלה
בעיר.

אמיר כוכבי:

את יכולה לענות לאין שאלה של ה .

כנרת א .כהן :

טוב אז אני רוצה -

משה חנוכה:

אני חייב להגיד שהיום -

כנרת א .כהן:

שלום משה ברוכים הבאים.

משה חנוכה:

ברוכים הנמצאים ,ניסיתם לרוץ מהר ,ראיתי בלייב,
מהר ,מהר ,להריץ את השאילתות שחלילה לא ישאלו
שאלות על הפייסבוק ומי מממן ,אבל -

כנרת א .כהן:

חיכינו לך ,לא רצי נו...

משה חנוכה:

כן ,ראיתי שחיכו ,שמעתי בדרך .תרוצי ,תרוצי ,אתי
תרוצי .את לא יכולה לשאול שאלה אז הכול בסדר,
אני הגעתי -

רינה שבתאי:

מדהים שאתה מגיע מאוחר ואתה...

נאור שירי:

פעם הבאה נחכה לך...

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אני מקווה שהתשובות שרשמתם פה הם מדויק ות ,אני
מקווה ,אני מקווה שהתשובות מדויקות .רק אני רוצה
להגיד לך יפעת ,השבוע לפני  7שנים חנכנו את מרכז
הנוער הבאר .והיה אז איזה חבר מועצה שהסתובב
וסיפר ,אני הייתי אז רכז נוער ,והיה איזה חבר
מועצה שהסתובב וסיפר לבני נוער שיום אחרי
הבחירות יסגרו את המרכז הזה .ומי היה מאמין
שההיסטוריה תעשה כזה טרנספורמציה באותו בן
אדם ,והוא זה שיהפוך את תרבות השקר הזאת ,ואת
המקום שהיה כל כך שוקק חיים בקיץ שאנחנו
הפעלנו ,ויהפוך את זה לאיזה משהו רע ,ועוד יאשים
אותך בזה שאת מאשימה את בני הנוער בוונדליזם.

יפעת קריב:

אני שואלת שאלה  ,אני רוצה תשובה מלאה.

משה חנוכה:

השאלה שלך לגיטימית וחשובה ,ואני אומר אם כבר
בואו נציין היום בשבוע  7שנים לחנוכת המרכז היפה
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הזה.
אמיר כוכבי:

אתה יכול גם לתת פרס לחי אתה צודק.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

בוא תסכם ,ואפשר לתת פרס לחי

משה חנוכה:

לא ,אבל כבר אז תרבות השקר אצלכם -

נאור שירי:

כרגיל נו ,אני כאילו לא יודע מה היה פה לפני שאנחנו
היינו ,היה כל כך טוב ,הכול היה מושלם ,חנכו פה
מרכזים ,היה פה תכניות -

משה חנוכה:

עובדתית.

נאור שירי:

באמת לללנד בואך הוד השרון.

משה חנוכה:

חצי ממה שאנחנו -

נאור שירי:

איז ה חצי ואיזה נעליים.

יפעת קריב:

נאור ,נאור ,אני הייתי אופוזיציה אז ואני אופוזיציה
היום ,ומי שכרגע חוזר לשלטון הקודם  -של חי

נאור שירי:

איזה אז? את לא היית בכלל חברת מועצה ,אז על מה
את מדברת?

יפעת קריב:

הייתי לפני כן והייתי לאורך כל הדרך -

נאור שירי:

הוא מד בר לפני  7שנים ,לא היית חברת מועצה ,אני
במקרה יודע איפה היית.

יפעת קריב:

במקרה הייתי חברת כנסת ועדיין אופוזיציה לוחמת -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

 ...תמיד הייתי אופוזיציה של חי אדיב.

נאור שירי:

לא היית בכלל באופוזיציה שהוא מדבר ,על מה את
מדברת?

משה חנוכה:

אני אגב מקווה שהכניסה של חיים ויגאל לקואליציה
שלכם -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

נאור ,אני חושב שהכניסה של חיים ויגאל -

יפעת קריב:

על מה אתה מדבר נאור  5שנים חברת מועצה תתאפס
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על עצמך.
משה חנוכה:

לקואליציה תכניס טיפה אנרגיה למערכת הזאת
שנכנסה לקיפאון.

נאור שי רי:

לא היית חברת מועצה.

יפעת קריב:

חבר'ה לא הייתי חברת מועצה?

משה חנוכה:

ואני בטוח...

נאור שירי:

לא בזמן שהוא פתח ורומם את מועדון הבאר המפואר.

יפעת קריב:

 ...לחי אדיב בכל מקום -

משה חנוכה:

תגיד לי מה אתה מזלזל? אתה עשית משהו בעיר
הזאת שאתה יכול לדבר -

נאור שירי:

רק אתה עשית דברים -

משה חנוכה:

מה עשית?

נאור שירי:

רק ממך אנחנו לומדים.

משה חנוכה:

מה אתה עשית?

נאור שירי:

שום דבר ,אני עובר כל יום מה משה חנוכה עשה ,ואני
מנסה -

משה חנוכה:

אז תלמד.

נאור שירי:

באמת משתדל לצאת כל יום לטקס עצה -

משה חנוכה:

אתה הקמת -

נאור שירי:

מה אני עושה היום כדי להיות משה חנוכה.

משה חנוכה:

הכנסת תקן אחד לנוער -

(מדברים יחד)
נאור שירי:

בן טיפוחיו של חי אדיב ,תפסיקי לומר את זה
בשלילה .אביבה ,נו אבל אי אפשר.

אביבה גוטרמן:

הוא גם עשה דברים.

נאור שירי:

הוא תומך ברציפות שלטונית  ,אז תחליטו איפה אתם
נמצאים.

אביבה גוטרמן:

הוא גם עשה דברים.

נאור שירי:

אף אחד לא אמר שלא.
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אמיר כוכבי:

כנרת את רוצה -

משה חנוכה:

אתה רוצה לספר לנו למה המרכז לא נסגר יום אחרי
הבחירות?

כנרת א .כהן:

אני מבקשת ברשותך ,להגיב ולהתייחס -

משה חנוכה:

איך את חיה עם זה כנרת?

כנרת א .כהן:

משה חנוכה שלום ,ברוכים הבאים ,גמרת לנאום אני
רוצה להשיב

משה חנוכה:

איך את חיה עם זה אבל?

כנרת א .כהן:

אני חיה מצוין .אני חיה מצוין ,לא תגרור אותי
לוויכוחים הפוליטיים חסרי המהות האלה .יפעת -

יפעת קריב:

לא ,אמרתי שאתם באתם ביחד בת קופה של חי אדיב.

כנרת א .כהן:

אני רוצה להשיב לך ,היינו ביחד עכשיו אנחנו בנפרד
הכול בסדר.

יפעת קריב:

כל התקופה של חי אדיב אתם מעבירים לכאן ,בסדר.

נאור שירי:

לא הבנתי אז היית אופוזיציה למשה?

משה חנוכה:

אנחנו עדיין ביחד.

כנרת א .כהן:

הא אוקיי שכחתי ,טוב לדעת שאנחנו עדיין ביחד.

(מדברים יחד)
כנרת א .כהן:

עכשיו אפשר אבל רגע ,את העלית שאילתה רצינית.

יפעת קריב:

מאוד .רציתי תשובה רצינית.

כנרת א .כהן:

אני רוצה לתת לך שאלה ,את רוצה אבל לתת לי או
שאת רוצה לנאום בזמן שאני נותנת? כי קיבלת את
הבמה פה  10דקות .אני באתי השקעתי המון זמן,
ישבתי גם החבר'ה בנוער ,גם ראש העיר עבר על
התוכניות ,אני חושבת שהתוכנית הזאת היא רחוקה
מלהיות דלה ,אני חושבת שזה מעליב מה שאת
אומרת -
שנייה רגע ,את מוזמנת לבוא ,אני אומרת לך באמת
ברצון ,אני תמיד משתפת פעולה עם כולם ,לבוא
להיות חלק אית י ,ובואי תראי לי איזה תוכן את
רוצה ,ואני מבטיחה לך שאנחנו נשמח לשלב אותו .זה
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בפן הזה .בפן השני אנחנו את התוכניות האלה כבר
הכנו ביוני ובתחילת יולי .מה לעשות מדינת ישראל
סובלת ממשבר קורונה ,ואנחנו נתונים -
יפעת קריב:

המשבר התחיל באפריל -

כנרת א .כהן:

שנייה ר גע -

יפעת קריב:

המשבר התחיל באפריל.

כנרת א .כהן:

יפעת את רוצה -

נאור שירי:

במרץ.

יפעת קריב:

במרץ.

כנרת א .כהן:

אני אתייחס אחרי זה לכל מה שאת רוצה ,אבל אל
תקטעי אותי יש לי הפרעות קשב וריכוז ,אני
מתבלבלת סבבה? הכנו תכנית אני חושבת שהיא
מדהימה ,גם תוכן ,מש ה רצית להגיד משהו? גם תוכן,
גם פעילויות בחוץ ,גם פעילויות בפנים ,פתחו עוד
מרכז לנוער ,כן יש עוד מרכז ,הנוער עושה בו פעילות
כל אחרי צהריים ,את מוזמנת לבוא ולראות.

משה חנוכה:

איפה?

כנרת א .כהן:

אתה נכנסת באמצע תקשיב עד הסוף ,ובאמת עמלנו
להכין תכנית רצינית .באה הקורונה עצרה לנו את זה,
משרד הבריאות נתן הוראות ,רק ב  28.7.20 -ניתן לנו
אישור להמשיך את הפעילויות .ולראייה הפעילויות
כבר פורסמו באתר העירייה עם השעות המדויקות ,עם
כל הפרטים ,כל פעילות כזאת היא לאורך כל החודש,
נעשה שיח עם בני הנוער מה הם היו רוצים לראות ,
ואני חייבת להראות לך בטלפון שלי ,אני שלחתי את
זה היום לראש העיר ,להראות לו שמרגע הפרסום
הטלפונים שלנו פשוט קורסים ,מרוב שהנוער כל כך
מתעניין בתוכן ורוצה לקחת חלק.

יפעת קריב:

זה בוודאי ,יש לך אלפי בני נוער בעיר ,תני להם
פעילות הרבה יותר עשירה.

כנרת א .כ הן:

אנחנו נותנים להם פעילויות ,אנחנו מחזקים גם -

משה חנוכה:

 ...אבל השאילתה של יפעת...
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כנרת א .כהן:

אני עוד לא סיימנו ,חיכינו רק לך משה .שתביא לפה
הצעה פופוליסטית שעד ה  28.7.20 -אי אפשר היה
לעשות כלום ,אז אל תבלבל את המוח.

משה חנוכה:

למה יום לפני הישיבה -

כנרת א .כהן:

תעשה לי טובה.

משה חנוכה:

אתם מפרסמים על אירועי קיץ -

כנרת א .כהן:

תכבד ,אני לא פרסמתי שום דבר לפני הישיבה.

משה חנוכה:

ויום לפני הישיבה מפרסמים את היומן של ראש העיר.
אני שמח שאנחנו מצליחים להניע אתכם לפעולה ,כי
הכול נעשה -

כנרת א .כהן:

אני מדברת עכשיו על אירועי נוער שנעשו כבר ביוני,
ונעצרו בגלל המתווה שאושר ,כך גם תנועות הנוער,
ואנחנו מעורבים בכל מה שקורה בנוער ,גם אני
אישית ביום יום ברמה יומיומית -

משה חנוכה:

את רואה את התמונות שעולות בפייסבוק יום יום?

כנרת א .כהן:

עוד לא סיימתי ,אני לא יו דעת איזה תמונות -

משה חנוכה:

על ונדליזם -

כנרת א .כהן:

אני לא חיה בפייסבוק.

אתי ברייטברט:

כנרת בואו נסיים ונמשיך לסדר היום.

יפעת קריב:

כנרת רק שאלה אחת ,באמת חשובה .כמה בני נוער,
סך בני הנוער בהוד השרון...

משה חנוכה:

אתי זה נושא מספיק חשוב.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

מאחר ויצרתם כפילות פה בשאילתה -

יפעת קריב:

כמה בני נוער מסך בני הנוער משתתפים בפעילות
הזאת?

אמיר כוכבי:

מאחר ויצרתם כפילות ויש גם שאילתה וגם הצעה
לסדר -

יפעת קריב:

 200 , 100בני נוער?

אמיר כוכבי:

נדון בזה בהמשך.
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יפעת קריב:

הגזמתי ב  200 100 -בני נוער?

אתי ברייטברט:

נמשיך בסדר היום.

משה חנוכה:

אתי ,אתי ,עם כל הכבוד סליחה ,עם כל הכבוד לכם.
הנושא מספיק חשוב.

יפעת קריב:

אני רק מבקשת לפרוטוקול ,ביקשתי לדעת -

אתי ברייטברט:

אבל תתייחסו לנושא של שאילתה יש שאלה קצרה -

משה חנוכה:

על אנחנו מדברים על מ צב החסה בשטחים?

אתי ברייטברט:

תשובה קצרה ואולי עוד שאלה .בואו נמשיך.

משה חנוכה:

אמיר אני רק רוצה להבין ,אנחנו קיבלנו פה החלטה
לפני  2ישיבות ,שהישיבות ישודרו בפייסבוק .פניתי
היום ליועץ המשפטי לעירייה כשהבנתי בצהריים,
שההחלטה של המועצה לא הולכת להיות מקוימ ת.
אני אשמח לקבל התייחסותך כיצד מועצת העיר -

אמיר כוכבי:

אני מציע שתפתח את הפייסבוק של העירייה.

משה חנוכה:

לא ,זה לא משודר בפייסבוק.

אמיר כוכבי:

אתה רוצה לפתוח?

משה חנוכה:

כן בבקשה.

אמיר כוכבי:

אוקיי תפתח.

משה חנוכה:

בתחילת הדיון אני צפיתי בדרך רבותיי  .בואו נפתח
את הפייסבוק של העירייה ,אוקיי זה עלה השידור,
בואו נראה באיזו שעה ,לפני  9דקות ,מתי הדיון
התחיל?

נאור שירי:

חיכינו לך פשוט.

משה חנוכה:

לפני  23דקות .אז אל תבלבל את המוח -

מאיר חלוואני:

רצינו לעשות מהר מהר מהר.

משה חנוכה:

חיכיתם לי כדי להפעיל מ עולה .אני מקווה שהפעם
השידור -

נאור שירי :

די ,די -

משה חנוכה:

לא יעלה כמו השידור של הישיבה הקודמת -
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.2

אישור מינויה של מנהלת אגף החינוך בעיריית הוד השרון הגב' מיכל
אפרתי.

אתי ברייטברט:

משה אנחנו ממשיכים בסדר היום ,הנושא הבא.
אישור מינויה של מנהלת אגף הח ינוך בעיריית הוד
השרון הגב' מיכל אפרתי .בהתאם לסעיף  169ב'
לפקודת העיריות (תוספת חמישית) (נוסח חדש) ,
מתבקשת מועצת העירייה לאשר את מינויה של הגב'
מיכל אפרתי  ,שנבחרה במכרז מס'  23/20על ידי ועדת
המכרזים לבחירת עובדים בכירים למנהלת אגף
החינוך מתאריך  . 9.8.2020מ יכל אפרתי תועסק ע ל פי
הסכם מנהלי מחלקות חינוך בהיקף של  100%משרה,
בהתאם לסעיף  13א' להסכם ,השיעור המירבי לשכרה
יהיה שווה ערך ל  82% -משכר מנכ"ל .כל קורות
החיים ,אישור הזכייה ,אישור גזבר לתקציב המשרה
מצורפים לכם כנספחים .נמצאת איתנו כאן גב' מיכל
אפרתי ,היא תציג את עצמה.

מיכל אפרתי:

שלום נעים מאוד ,ערב טוב .אני מיכל אפרתי ,אני
תושבת הוד השרון .ב  8 -השנים האחרונות ניהלתי את
בית חינוך שש שנתי בן גוריון בפתח תקווה .בית ספר
שבעצם הייתי אחראית גם לתהליך המיזוג השש שנתי
של חטיבת הביניים שהתמזגה אל התיכון .אני מובי לה
לאורך השנים מיזמים רבים באקטיביז ם חברתי .בית
הספר שהובלתי זכה בפרס חינוך ארצי לפני שנתיים.
אני הגעתי למכרז הזה מאוד נרגשת ,מתוך מטרה
להשפיע על המקום שבו אני מגדלת את הילדים שלי.
ואני אשמח כאן לענות לשאלות שלכם.

יפעת קריב:

ראשית אני מאחלת לך בהצלחה.

מי כל אפרתי:

תודה רבה.

יפעת קריב:

אני אשמח שתפרטי את הפעילויות שלך ,שאת אומרת
אקטיביזם חברתי למה את מתכוונת ,איזה סוג של
אקטיביזם חברתי ,אם זה במסגרת משרד החינוך,
מעבר -

מאיר חלוואני:

יפעת תגידי לה מי את ,כי היא לא מכירה.
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יפעת קריב:

אני חושבת שהיא תושבת הוד השרון נראה לי שהיא
מכירה.

מיכל אפרתי:

אז כך ,קודם כל כול התוכנית אני מאמינה גדולה בזה
שמי שגדל היום בחברה הזאתי ,צריך להכיר את
החברה שהוא חי בתוכה .לא מספיק רק לראות
טלוויזיה או לקום בבוקר וללכת לבית ספר ,ולכן
בתוך בית הספר במסגרת החינוך הפורמלי יצרנו מי זם
שהוא מיזם שהוא לא פורמלי ,שמשלב את הבלתי
פורמלי מול מודל של תנועות הנוער .בכל שכבה אצלי
ב  -י' תלמידים התחלקו לקהילות לומדות .קהילה
לומדת זה  12ילדים ומורה ,שהובילו יחד מיזמים
חברתיים .חקרו את זה יחד ,יצאו אחר כך לראות את
זה בשטח ויצאו לפעול ,אחד מהם היה אימוץ נשים
במעגל הזנות ,שאימצו את המעון לנשים ו ב מעגל
הזנות בתל אביב .הייתה קבוצה שאימצה את
הכלבייה העירונית ועשו כל מיני מבצעי אימוץ.
הייתה קבוצה אחרת שהתעסקה בנוער בסיכון ותגברה
את מוקד עלם .כך מידי שנה  28קבוצות של תלמידים,
זה רק דוגמא אחת ,אני גם הקפדתי מאוד על
אקטיביזם של מורים ,ולכן מורים אצלי בבית הספר
כתבו תכניות לימודים ייחודיות ,אנחנו היינו ,אנחנו
עדיין בית הספר היחיד בארץ שבו לומדים מודיעין,
ביטחון ולימודי אירן ברמה של  5יחידות ,תכנית
שהיא של בית הספר שהפכה להיות קניין של משרד
החינוך .תכנית בסינית  ,כל מקצועות רבי המלל בית
הספר שאני ניהלתי -

משה חנוכה:

 ...בפייסבוק
המיקרופון.

את

מיכל אפרתי:

חבל.

משה חנוכה:

לא שומעים כלום ,העיקר מסיבת צפייה ,אמיר בונה
על זה שלא ישמעו מה הוא מבטיח .איזה כיף שאפשר
לשמוע גם את הציבור תוך כדי.

נא ור שירי:

מה היינו עושים בלעדיך...

לא

(מדברים יחד)
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רינה שבתאי:

אתה יודע יש קצת טעם טוב לכל אמירה ,תשקול
קצת ,תשקול קצת מה שאתה אומר.

משה חנוכה:

לא שמעו כי המיקרופון היה סגור.

רינה שבתאי:

זה בסדר שלא שמעו ,זה בסדר ,בזה נגמר הסיפור.

נאור שירי:

הם פרופילים אמ יתיים או פייק

רינה שבתאי:

תאפשרו לה לדבר.

משה חנוכה:

רק הפרופילים שלכם אמיתיים שלנו הכול פייק

כנרת א .כהן:

בואו ניתן לה לדבר ,זה לא לעניין.

רינה שבתאי:

בואו נכבד אותה ,תכבד אותה.

אמיר כוכבי:

לא כל מה שבא מפתח תקווה זה פייק.

משה חנוכה:

אגב התחילו ב  18: 15 -את השידור ,כנראה לא רצו
שיהיה את השאילתה על הפייסבוק -

רינה שבתאי:

חנוכה יש פה מישהי בתפקיד חדש שרוצה להציג את
עצמה.

משה חנוכה:

החליטו אחרי רבע שעה ,שלא ישמעו...

אמיר כוכבי:

זה גם יופיע באתר העירייה בהתחלה.

משה חנוכה:

אז אולי נחזור לשאילתות של מה שלא היה בפייסבוק
ברבע שעה הראשונה.

נאור שירי:

הקורונה גורמת לכולם להיות בלחץ.

אביבה גוטרמן:

מיכל זה תמיד ככה ,ואל תצפי למשהו יותר טוב ,עזבי
אותך.

נאור שירי:

זה רק יחמיר ,זה רק יכול להחמיר.

(מדברים יחד)
מיכל אפרתי:

אני אשת חינוך ,ואני יודעת להחזיק כיתה 2 ,דברים
אני יודעת לעשות .אז אם תצטרכו אותי -

נדב דואני :

אולי היא צריכה עזרה.

מיכל אפרתי:

אני מוכנה לעזור.

נדב דואני :

זו כיתה מאוד בעייתית ,לא כיתה רגילה.

מיכל אפרתי:

זה  2דברים שאני יודעת לעשות מצוין .אז אני כן
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אגיד שאקטיביזם אצלי בבית ספר גם היה בתחום
ה חברתי וגם בתחום הפדגוגי .הרבה מאוד תכניות
לימודים שבית הספר כתב  .וזה דרך אגב מה שאני
רוצה להביא הן למערכת העל יסודית בין היתר,
יזמות בתחומי הדת  ,בבית ספר שאני עזבתי כל
מקצועות הבגרות כמעט היו בהערכה פנימית ,זאת
אומרת שבית הספר כתב את התוכניות וגם הגיש .אני
מגיעה לתפקיד מאוד נרגשת מתוך מטרה לשתף
פעולה ,ולעשות דברים טובים למען העיר שבה אני
גרה וילדיי מתחנכים כאן ,ואם יש לכם עוד שאלות
אני אשמח לענות.
משה חנוכה:

כן אני -

יפעת קריב:

גם לי .אני שוב אמרתי אני באמת מאחלת לך
בהצלחה ,זה מאוד חשוב .בתור תושבת העיר וב תור
מישהי שגרה כאן ,וילדיך התחנכו במערכת ,מהם
שלושת הדברים המשמעותיים ביותר שהיית משנה
באגף החינוך -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

הייתי רוצה לשמוע את החזון שלך.

משה חנוכה:

רינה מה קרה? למה את לחוצה?

יפעת קריב:

כן ,למה את מבוהלת?

נאור שירי:

אף אחד לא מבוהל -

משה חנוכה:

אנחנו צריכים לאשר אותה ,אנחנו שואלים שאלות.

יפעת קריב:

רינה אני לא מכירה אותה ולא ראיינתי אותה ,ואני
אמורה להצביע ,בבקשה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

מה מפריע לכם -

יפעת קריב:

מה החזון שלך?

אביבה גוטרמן:

לשמוע מנהלת אגף חינוך ,היא לא ישבה בו ועדת
בחינה -

נדב דואני:

גם אנחנו לא.
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אביבה גוטרמן:

סליחה -

נדב דואני:

אני אגיד לך את דעתי -

נאור שירי:

אבל אביבה ישבה בוועדה.

נדב דואני:

אביבה ,אביבה ,אני אגיד לך את דעתי ,אני חושב -

נאור שירי:

אביבה ישבת בוועדה ,אני חושב שמחובתך לעדכן את
יפעת.

יפעת קרי ב:

נדב ,נושא החינוך חשוב לתושבי הוד השרון -

נדב דואני:

זה הנושא שחשוב לכולנו -

יפעת קריב:

בדיוק.

נדב דואני:

אני חושב שאתם מעמידים -

יפעת קריב:

מה פתאום.

נדב דואני:

אתם מעמידים פה עובדת ציבור בכירה במבוכה ,זה
לא המקום -

יפעת קריב:

נדב להיפך -

נדב דואני:

ז ה לא המקום.

יפעת קריב:

להיפך ,יש לה במה להגיד -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

לא שאלו אותה שאלות אישיות ,שאלו אותה בנושא
חינוך -

נדב דואני:

לא ,לא ,משה ,משה ,אפשר להגיד משפט? משה אפשר
להגיד משפט? אני חייב להגיד לכם משהו ,מדובר
בעובדת בכירה חדשה שרק נכנסה .להעמי ד אותה בפני
החוויה הזאתי שאנחנו רגילים אליה ,חלקנו  20שנה,
שנה ,זה לא משנה .זה מביך זה לא במקום -

אביבה גוטרמן:

למה זה מביך?

נדב דואני:

זאת דעתי ,זאת תחושתי ,אביבה רגע תני לי לסיים -

אביבה גוטרמן:

...

נדב דואני:

שנייה ,תני לי לסיים -

אביבה גוטרמן:

זה רק יחמיא לה ולראש העיר שבחר -
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נדב דואני:

אביבה ,אביבה -

אביבה גוטרמן:

בה וכולנו שהיא תענה על זה.

נדב דואני:

תני לי רגע לסיים.

אביבה גוטרמן:

מה קרה?

נדב דואני:

תני לי לסיים בבקשה.

אביבה גוטרמן:

למה כל כך -

נדב דואני:

אני חושב -

משה חנוכה:

אנחנו רוצים להצבי ע בזה פה אחד.

נדב דואני:

רגע ,רגע -

משה חנוכה:

אל תגרום לנו להתנגד.

נדב דואני:

משה ,משה -

משה חנוכה:

עם כל הכבוד.

נדב דואני:

משה ,אתם לא עושים פה שימועים -

משה חנוכה:

אנחנו שואלים שאלות בנושא חינוך אדוני ,אתה
מגזים .עם כל הכבוד -

נדב דואני:

על מה אדוני? איזה אדוני?

משה חנוכה:

זכותנו לשאול אותה שאלות בנושא חינוך.

נדב דואני:

זכותך לשאול הכול -

משה חנוכה:

אז זהו תירגעו

נדב דואני:

זה לא במקום ,אני חושב שנכון יהיה רגע אחרי
שתהיה ועדת חינוך ,תשבו תשאלו ,זה המקום להציב
את האג'נדה ואת תפיסת העולם שלנו ,אל תעמ ידו
אותה במקום הזה .מה אתם עושים שימועים לעובדי
עירייה?

יפעת קריב:

נדב ,אנחנו לא עושים שימועים -

משה חנוכה:

תן לציבור לשמוע להכיר אותה ,מה קרה?

נדב דואני:

ועדת חינוך תשודר .למה בלחץ -

משה חנוכה:

כי תן לציבור לשמוע להכיר את האג'נדה שלה.

נדב דואני:

א' לא בלחץ -
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יפעת קריב:

מה ההתרוממות האדירה הזאת?

נדב דואני:

כי זה לא מכובד ,אתם רוצים -

יפעת קריב:

נדב ,נדב -

נדב דואני:

תתקפו את כולנו ,לא אותה.

יפעת קריב:

אתה טועה לגמרי.

נדב דואני:

תתקפו מנכ"ל עירייה זה גם בסדר ,סליחה רן.

רן היילפרן:

לא ,לא ,אני רגיל זה ב סדר.

יפעת קריב:

נדב...

נדב דואני:

זה לא מכובד .משה זה לא במקום.

משה חנוכה:

אנחנו מכבדים אותך -

נדב דואני:

מחר היא אחראית על הילדים שלנו ,זה לא מכובד.

יפעת קריב:

נדב ,אני אשאל את השאלה הזאתי 2 ,הבוגרים שלי
לא למדו בהוד השרון ,ויצאו ללמוד בחוץ -

נדב דואנ י:

אבל זה לא בגללה.

יפעת קריב:

היה הרבה מה לתקן במערכת בתקופת חי אדיב -

רינה שבתאי:

זה בסדר גמור...

יפעת קריב:

 2הבוגרים שלי סיימו מחוץ להוד השרון.

נדב דואני:

יפעת את צודקת ,את צודקת ,אז מה ,אבל זה לא
במקום.

יפעת קריב:

אז משפט ,אני אומרת את זה שוב ,כמו שאמרתי זו
הפעם השלישית -

נדב דואני:

שימוע לשופט אין ,אתם עושים דבר כזה.

יפעת קריב:

אני מאחלת לך בהצלחה.

מיכל אפרתי:

תודה.

יפעת קריב:

ושמחה ,יש לי שאלה ורק אם תרצי תעני עליה.
כתושבת -

נדב דואני:

לא ,היא לא צריכה להחליט אם היא רוצה או לא.

יפעת קריב:

שני יה ,רק אם היא תרצה -
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נדב דואני:

אתה יודע מה ראש העיר -

יפעת קריב:

היא ענתה על זה בטוח -

נדב דואני:

שאתה תחליט אם היא תענה או לא ,ותגיד שלא תענה
מעכשיו.

יפעת קריב:

היא לא נבחרה בלי להגיד את זה.

נדב דואני:

זה לא המקום ,תקבעי איתה פגישה מחר בבוקר
תדברי איתה .

משה חנוכה:

אתה יודע את מה זה מזכיר לי הגישה שלך העקומה
הזאת? שהיום הייתה ועדת חינוך חינוך

נדב דואני:

למה זה עקום? למה זה עקום?

משה חנוכה:

אני אסביר לך ,היום הייתה ועדת -

נדב דואני:

אתה בעד שימוע לשופט?

משה חנוכה:

היום הייתה ועדת חינוך -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

היום הייתה ועדת חינוך של הכנסת ,ושר החינוך
הורה לפקידים לא להגיע לוועדה .אתה יודע איזה
ביזיון זה שעובדי ציבור שמקבלים את שכרם
מהציבור ,לא מוכנים להגיע ולענות שאלות של נבחרי
הציבור.

רינה שבתאי:

רק מה הקשר בין זה לבין -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

ז ה אותו דבר בדיוק זה לא שימוע.

נאור שירי:

משה ,אתה מוזמן לכתוב ולהעביר בין השרים ותדאג,
אתם באותה קואליציה -

משה חנוכה:

אני בא ואומר יש כאן נבחרי ציבור שישאלו כל מה
שהם רוצים -

נאור שירי:

מי שמבזה את הכנסת זה הממשלה שאתה חבר בה.

משה חנוכה:

כל מה שהם רוצים -

אמיר כוכבי:

חבר'ה ,אני לא מבין על מה הצעקות.

יפעת קריב:

כן ,גם אני לא מבינה.
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רינה שבתאי:

האמת אני מתביישת במה שקורה פה

נדב דואני:

צועקים רק יש רעש.

רינה שבתאי:

אני פשוט מתביישת במה שקורה פה.

משה חנוכה:

אז תתביישי בשקט.

יפעת קריב:

את יכולה לצאת החוצה ולחזור כשנסיים.

רינה שבתאי:

לא ,אני לא אתבייש בשקט ,אתם מביישים את
עצמכם וגם אותי.

משה חנוכה:

בסדר.

יפעת קריב:

אוקיי ,אני חוזרת בפעם החמישית ,אז אחד אני
מאחלת לך בהצלחה ... .שאלה אחת ,כתושבת העיר
וכאימא במערכת החינוך ,וכמי שנבחרה לתפקיד ,אין
לי ספק שגם בראיונות זה עלה ,בטח היה אני חושבת
יותר מריאיון אחד ,מהם שלושת הדברים שבעיניך
הכי חשוב לשפר ולקחת קדימה?

עדי ברמוחה:

אולי תעשו פגישה אחת על אחת?

יפעת קריב:

למה?

משה חנוכה:

כי הציבור רוצה לדעת -

יפעת קריב:

מה הבעיה לענות על זה?

משה חנוכה:

לא יפעת באופן אישי ,מה קרה?

רינה שבתאי:

אולי תיתנו לה איזה -

משה חנוכה:

היא ילדה גדולה -

רינה שבתאי:

כמה ימים ללמוד את העיר ואת מערכת החינוך...

(מדברים יחד)
נדב דואני:

חוצפה.

מיכל אפרתי:

טוב חברים ,בואו אני אענה ,אני בחורה עם אג'נדה -

יפעת קריב:

ברור לנו.

מיכל אפרת י:

הכול בסדר.

רינה שבתאי:

אין לי ספק שהיא בחורה עם אג'נדה.

מיכל אפרתי:

אני בחורה עם אג'נדה -
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יפעת קריב:

אז תני לה לדבר.

מיכל אפרתי:

ואני אענה ,ואין שום בעיה ,אני גם ישבתי בחדר הזה
במספיק מפגשים שרעדתי כאן ,אז הכול בסדר ,אני
מורגלת גם בנוהל .אז ככה קודם כל -

אמיר כוכבי:

למה רעדת? לא היינו נחמדים?

מיכל אפרתי:

הייתם מקסימים ,אבל זה היה מעמד מרעיד.

נאור שירי:

כל המעמד הוא לא נעים.

מיכל אפרתי:

אני אגיד ככה ,מערכת החינוך בעיר היא מערכת חינוך
טובה .אני כשהגעתי לנהל את בית הספר שלי ,קיבלתי
בית ספר טוב מאוד וע שיתי אותה מצוין ,ואני אעשה
את מערכת החינוך הזאת מצוינת בזכות  3דברים כמו
שביקשת ,ויש אפילו יותר .אחד פיתוח עתודה -

יפעת קריב:

הייתי עדינה -

מיכל אפרתי:

לא ,הכול בסדר ,אני יכולה להגיד לך גם  , 10חבל על
הזמן של כולם פה .דבר ראשון זה פיתוח של הצוותים
כאן ,מהמק ום הזה שאנחנו מעוניינים לייצר כאן
עתודה ניהולית ,הכשרה לעתודה ניהולית בתוך העיר,
אז המרכיב המשמעותי זה פיתוח של צוות .הדבר
השני ,זה פיתוח של יזמות וחדשנות פדגוגית בתוך
בתי הספר ,החלום שלי זה לייצר כאן חממות ליזמות
בכל בית ספר בעיר ,שכל בית ספר יהיה לו ,אני בוגרת
תכנית מפרש למנהלים אם מישהו מכיר ,זאת תכנית
ליזמות בחינוך ולפיתוח תרבות יזמית בבתי ספר
במערכת החינוך .והמטרה שלי זה לייצר כאן חממות
ליזמות בכל בתי הספר ,והמטרה שלי להפוך גם את
אגף החינוך עצמו למקום שבתנאים הנוכחיים זה
בלתי אפשרי ,אבל במקום אחר אולי שבו אפשר לייצר
חממת יזמות לאנשי צוות בתוך אגף החינוך ,כי אני
חושבת שהתפקיד של ראש אגף חינוך הוא לא רק
להתעסק בבירוקרטיה הפדגוגית ,אלא ליצור וליזום,
ואת זה אני מתכוונת להביא הנה.

אביבה גוטרמן:

פגעת בחברי הקואליציה.

מיכל אפרתי:

לא פגעתי באף אחד ,אמרתי את ה אג'נדה שלי.
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אתי ברייטברט:

תודה רבה למיכל ובהצלחה.

נאור שירי:

לא ,הריאיון לא הסתיים.

משה חנוכה:

קודם כל מיכל המון המון בהצלחה.

מיכל אפרתי:

תודה רבה.

משה חנוכה:

אני מאוד סמכתי על התשובה שבה אמרת שיש דברים
טובים שנעשו כאן לפני ,ואני בטוח -

נאור שירי:

בחי יאת בוא נכין פלאיירים כל ישיבת מועצה ,וזה
הצעה שלי ,מה נעשה טוב לפני שנה.

משה חנוכה:

אפשר לסיים נאור?

נאור שירי:

או שנתיים .כי עד שאתה לא שומע את זה -

משה חנוכה:

היא טיפה יותר בוגרת ממך.

נאור שירי:

במועצה ,אתה פשוט לא נרגע.

משה חנוכה:

אפשר רגע -

נאור ש ירי:

עשיתם גם דברים טובים משה חנוכה.

משה חנוכה:

אני יכול לסיים אבל?

נאור שירי:

אתה יכול ,מוזמן לסיים -

משה חנוכה:

תודה.

נאור שירי:

השאלה מתי זה ייקרה .מתי תסיים כבר את המופע,
אני מחכה .מה אתה ,מה הבכייה?

אמיר כוכבי:

יש שאלה משה?

משה חנוכה:

כן .ואני רו צה להגיד שאני מאוד מאוד שמח על זה,
אני חושב שחשוב שתזכרי שבסוף את שליחה של
וגם
פוליטיקאים,
של
ולא
כולו,
הציבור
כשפוליטיקאים ינסו לפעמים להפעיל אותך ולהפעיל
עליך לחצים ,ולגרום לך לקבל החלטות שהם לא נטו
לפי הקוד הערכי שלך ,תזכרי תמיד את היום הזה שבו
את מקבלת את האמון של כל מי שיושב סביב השולחן
הזה ,קואליציה ואופוזיציה ,ואני בטוח שתצליחי ,אני
מאחל הצלחה גדולה.

מיכל אפרתי:

אני מודה לך.
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משה חנוכה:

ואני חושב שכל מי שעוסק בחינוך באמת בשליחות
גדולה וכל הכבוד לו ,מה שעשית ומה שתעשי.

אתי ברייטברט:

יופי ,תודה רבה ,מיכל תודה רבה.

יגאל שמעון:

רגע ,אני רוצה גם לומר משהו .קודם כל אני רוצה
באמת לאחל לך מיכל בהצלחה ,אני חושב שהעירייה
בחרה באשת חינוך מצוינת ,שתוכל להוביל כאן את
מערכת החינוך .שיהיה לך באמת הצלחה מכל הלב.
וגם באותה הזדמנות אני חושב שצריך להודות ליפה,
על השנ ים היפות שהיא נתנה בעיר הוד השרון
במערכת החינוך ,שתפחה ,גדלה ,וצריך להודות לה
מקרב לב ,אני בטוח שהעירייה תדע להוקיר לה את
זה.

אביבה גוטרמן:

הייתה לי הזכות לשבת בוועדת בחינה למועמדים .אני
מוכרחה לומר לכם שהיה לנו צרות של עשירים ,ממש.
היו מועמדים נפלאים ,בא מת כבוד גדול .מתוך העיר
היה לנו כ  , 8 -ואני מאוד גאה ,גאה שאנשים כאלה
טובים באופן כללי יש במערכת החינוך במדינה שלנו,
אנשי חינוך כאלה טובים ,אז זה בגדול .מיכל נבחרה
עם כל השאלות ,הרבה הרבה יותר יותר קשות ממה
שהיה כאן ,אז לא פחדתי מהתשובות שלה ,ולא היה
צריך לפ חד .היא נבחרה בגלל מי שהיא -

יפעת קריב:

ופחדו פה חבל על הזמן ,איזה לחץ.

אביבה גוטרמן:

בגלל היכולות שלה -

יפעת קריב:

נדב מה קרה?

אביבה גוטרמן:

בגלל שהיא הולכת להביא -

נדב דואני:

אף אחד לא פחד זה פרשנות לא נכונה.

אביבה גוטרמן:

בגלל שהיא הולכת ,חשבנו שהיא הולכת להביא משהו
חדשני -

יפעת קריב:

אתה יודע ,חבר'ה תנשמו נשימה עמוקה ,תרגיעו,
מותר לשאול שאלה מה החזון של מי שנבחר.

נדב דואני:

יש דרך לשאול -

יפעת קריב:

איך אתם שומעים.
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נדב דואני:

סגנון ,מקום ,עשית דברים יותר קשים ממה שעשית
פה עכשיו במשך  5שנים.

יפעת ק ריב:

זה לא משהו קשה.

נדב דואני:

 5שנים ...בראש עיר ,זה כלום.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

אני אומרת שאנחנו בלב שלם מיכל נבחרה ,כי חשבנו
שהיא ראויה ,היו הרבה מאוד ראויים 3 ,הגיעו באמת
אחת אחת יותר טוב מהשני ,ואני שמחה שמיכל
נבחרה ,היא מעבר למקצועיות ,מעבר ל תפיסה
החדשנית שהולכת להביא ,היא בן אדם עם נשמה ולב
גדול ,שזה אחד הדברים שבעיניי מאוד חשובים
בחינוך ,מעבר לכל דבר אחר .ובן אדם כזה אני רוצה
לראות אותו במערכת החינוך .אני מוכרחה לומר לכם,
היו המון מועמדים וכולם כשאמיר שאל אותם מה
אתם יודעים על החינוך כאן? כמ עט ללא יוצא מן
הכלל ,כולם אגב אמרו  ,יש לכם מערכת חינוך מצוינת,
היא מערכת טובה ,היא מערכת מצוינת ,אנחנו רוצים
להביא אותה -

יפעת קריב:

בבחירות כולם אמרו צריך משהו אחר .כל קמפיין
בחירות גם שלנו גם שלכם היה -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

הם לא הספיקו להרוס את זה ,ח כי עוד חצי שנה
אנחנו כבר נראה את כל המדדים.

אביבה גוטרמן:

מערכת החינוך הטובה הזאת היא כבר שנתיים ,היא
מתחת גם -

משה חנוכה:

היא תרד אל תדאגי ,לאט לאט אנחנו במגמת ירידה.

אביבה גוטרמן:

היא לא תרד ,היא במגמת עלייה והיא תהיה .מה
שאני רק רוצה להגיד -

רינה שבתא י:

אתה מאחל לה בהצלחה -

משה חנוכה:

לא ,לא לה ,לא לה -

רינה שבתאי:

לא ,לא ,שאני אבין אתה מאחל לה בהצלחה ,אבל זו
אמירה שלך שהיא תרד .זה מעניין.
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משה חנוכה:

לפני שהיא הגיעה -

אמיר כוכבי:

זה שמבקש להחזיר מתרבות...

רינה שבתאי:

זה עוד לא שמעתי.

משה חנוכה:

רינה  ,לפני שהיא הגיעה כבר ראינו את ההפחתה של
שעות ההשקעה בבגרויות שראש העיר החליט ,לא אף
מנהל אגף .ואני מקווה שהוא יתעשת ויחזיר תקציבים
לתיכונים ,יחזיר תקציבים לשעות לימוד שהוא
הוריד -

אמיר כוכבי:

איזה הפחתה של שעות לימוד?

משה חנוכה:

אז בוא תבדוק ,תבדוק מה עש ית.

אמיר כוכבי:

למה ,למה אתה ממציא אבל?

משה חנוכה:

אמיר ,אני ממציא -

נדב דואני:

רגע ,לאיזה חברה הפחיתו? אני חייב לשמוע לאיזה
חברה הפחיתו משה.

משה חנוכה:

אני אומר ,בואו נבדוק ...בהוד השרון.

נדב דואני:

משה איזו חברה?

אמיר כוכבי:

מה הייתה ההפחתה? רק תגיד .

משה חנוכה:

תדבר עם מנהלות תיכונים ,תדבר
תיכונים שלך ,כדאי שתהיה איתם בקשר.

נדב דואני:

משה לאיזו חברה -

אביבה גוטרמן:

חבר'ה די ,בואו נסיים -

רינה שבתאי:

אביבה את סיימת? אני רוצה להגיד משהו.

אביבה גוטרמן:

אני רוצה רק להגיד לכם שהתחושה שלי שאנח נו
בהחלט הולכים לשים את החינוך בידיים בטוחות ,אני
מאחלת לך הצלחה גדולה מאוד מאוד ,זה חשוב לנו,
החינוך זה הפנים של העיר הזאת ,פני הדור שלנו
הבא ,ולכן כל מה שתעשי לטובת הדבר הזה אנחנו
נברך אותך .אני רוצה להגיד ,כמו שאנחנו מכבדים
את הנכנסת ,תרש י לי לברך את הי וצאת.

נדב דואני:

חד משמעית.
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אביבה גוטרמן:

אני היה לי גם כן זכות לעבוד איתה  11שנים ,אני
קיבלתי אותה כסגנית מחזיקת תיק החינוך ,קיבלתי
אותה לעבודה ,עבדתי איתה  11שנים מעולות .הייתה
נשמה גדולה ,עשתה פה דברים טובים נפלאים ,ואני
יודעת מה היה לפני שיפה הייתה מ נהלת אגף החינוך,
תאמינו לי .והיא עשתה דברים מצוינים למערכת
הזאת ,תודה רבה לה ,על כל העשייה שלה ,ומי שלא
יודע לכבד את היוצא ,לא יודע לכבד את הנכנס .ולכן
לא צריך פה להתחיל יותר מידי מעבר לכך שלומר לך
בהצלחה ,וכולנו איתך וכל מה שצריך אנחנו לרשותך.

אתי ברייטב רט:

תודה רבה -

רינה שבתאי:

רגע ,אני רוצה להגיד משהו.

נדב דואני:

רגע ,אולי נצביע ואז נברך -

משה חנוכה:

רינה זה מביך שאת תשאלי משהו.

רינה שבתאי:

לא ,מילה בסדר? אני לא אוהבת לצעוק ,אני מחכה
לסוף .קודם כל גם הברכות שלי להצלחה ,יש לך את
עזרתי המלאה עם הידע של י בתפקיד החדש שאת
נכנסת אליו .אני הייתי במקומה לפני  4שנים ואני
רוצה להגיד לכם שקבלת פנים כזאתי אם היו עושים
לי ,היה לי מאוד מאוד לא נעים .אז זה ככה
מהאמירה ,מהצד ש  , -לא ,לא ,אל תענה לי ,אני עכשיו
מדברת ,אני אותך שמעתי .זה היה לי מאוד לא נעים -

משה חנוכה:

ללכת לעמוד בפינה?

רינה שבתאי:

אנחנו מקבלים מנהלת חדשה -

משה חנוכה:

לעמוד בפינה רינה?

רינה שבתאי:

לא ,לא צריך לעמוד בפינה.

יפעת קריב:

לא ,רינה את מתבלבלת -

רינה שבתאי:

סליחה ,שמעתי אתכם ,שמעתי אתכם.

יפעת קריב:

את מתבלבלת -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

 ...רי נה חברת מועצה טרייה וחדשה ,לא מבינה שיש
גם אופוזיציה וגם קואליציה ,ותתני לאופוזיציה
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להתבטא ,ולא יכול להיות שכל פעם ...
(מדברים יחד)
יפעת קריב:

לא ,לא מקובל עליי ,כל פעם שהאופוזיציה מדברת
רינה נעלבת -

רינה שבתאי:

סיימתם?

יפעת קריב:

לרינה לא נעים ,אז אל תהי י פה כשהאופוזיציה
מדברת ,זאת דמוקרטיה אמיתית.

רינה שבתאי:

אני מבינה את הדמוקרטיה היטב ,אני במקום הנכון
של הדמוקרטיה.

יפעת קריב:

כל פעם שהאופוזיציה מדברת לרינה לא נעים.

אמיר כוכבי:

תפסיקו להתקרבן ,ומשה לא יקרה כלום אם תהיה
קצת יותר מנומס למי שהיא בגיל...

משה חנוכה:

בואו אפשר בלי טון מתנשא.

יפעת קריב:

 ...תפסיקי עם ה  , -זה לא נעים לנו.

אמיר כוכבי:

 ...שלך.

רינה שבתאי:

אני רוצה לסיים את מה שהתחלתי להגיד.

יפעת קריב:

רינה ,לדעתך יש הרבה מאוד תושבים שהם בחרו בנו -

רינה שבתאי:

אין לי בעיה עם זה.

יפעת קריב:

אנחנו נייצג אותם ,אנחנו נדבר ואנחנו נשאל שאלות
ואל תסתמי לנו את הפה.

נאור שירי:

ואת אל תסתמי לה את הפה ,תני לה גם לדבר ,בדיוק
כמו שאת אומרת לה ,תגידי גם לעצמך.

רינה שבתאי:

נאור ,אני לא מתייחסת לדברים ,אני רוצה להמשיך
את מה שאמרתי.

יפעת קריב:

אז פעם הבאה כשאני מדברת אל תעצרי אותי ואל
תפסיקי ואז זה יהיה הרבה יותר נעים.

רינה שבתאי:

את ברוך השם טובה בזה .אני אמשיך לדבר את מה
שאני חושבת להגיד .אני עדיין חושבת שזה היה לא
נעים.

יפעת קריב:

את יצרת את הוויכוח רינה.
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רינה שבתאי:

אני לא יוצרת שום ויכוח ,אני אומרת לך את דעתי,
זה הכול.

יפעת קריב:

תנו לנו לדבר -

רינה שבתאי:

היא לא מקובלת עליך ,זו בעיה שלך לא שלי .אני
אמשיך ואומר שאני חושבת שקבלת הפנים לא מכבדת
אותנו ,אני חושבת שאת השאלות היה אפשר לשאול
בנוסח אחר ובסגנון אחר -

יפעת קריב:

לא נתת לנו לדבר.

רינה שבתאי:

ואז לא הייתה קמה פה סערה כזאתי .אני מכירה
אטונציה  ,אני גם יודעת תאמינו לי בגילי המופלג ,יש
לי ניסיון חיים לא פחות ממך .עכשיו אני רוצה לומר
דבר כזה ,אני חושבת שלכל אדם ולכל עת יש זמן.
אנחנו מכבדים את יפה על עבודתה ,יפה התאימה
לתקופה שהיא עבדה ,עשתה פה עבוד ה מצוינת,
סיימה את עבודתה ,אני חושבת שהעירייה אכן צריכה
להוקיר את  7השנים או  8שנים שהיא עבדה כאן .כל
אדם שעושה עבודה מתוך לב ומתוך רצון טוב ומתוך
נאמנות לתפקידו צריך לקבל הכרת תודה .אני חושבת
שהגיעה העת והגיע הזמן לפרוץ דרך ולהפוך את
המערכת לחדשנית יותר ו ליוזמת יותר .ומיכל אני
שמחתי לשמוע שזה נוסח הדברים וזה הכיוון שאת
לוקחת את המערכת ,אני מאחלת לכולנו שאכן נלווה
אותך במגמה הזאתי ,ונתחדש יחד לכיוון של העידן
החדש עם הצרכים ,עם מגבלות הקורונה ,יש לך
משימה מאוד קשה ,הקורונה מאתגרת ,אני באמת
מאחלת לך בהצלחה ,ו אני מקווה שכל מי שיושב
מסביב לשולחן הזה יסייע להצלחה הזאתי .אני מודה
לך.

אתי ברייטברט:

תודה רבה לכולם ,תודה רבה לך מיכל.

מיכל אפרתי:

תודה.

אתי ברייטברט:

אנחנו נקרא את הצעת ההחלטה :מועצת העירייה
מאשרת את מינויה של הגב' מיכל אפרתי לשמש
כמנהלת אגף החינוך ה חל מתאריך  , 9.8.2020בהתאם
להסכם מנהלי מחלקות חינוך בהיקף של 100%
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משרה ,השיעור המירבי לשכרה יהיה שווה ערך ל 82% -
משכר מנכ"ל .אני מעלה להצבעה מי בעד? אמיר,
מאיר ,רן ,כולם פה אחד?
נדב דואני:

פה אחד.

יפעת קריב:

ברור.

========================================= ====
החלטה :אישור מינויה של מנהלת אגף החינוך בעיריית הוד השרון הגב' מיכל אפרתי:
 15בעד (פה אחד)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,נאור שירי ,נדב
דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי,
משה חנוכה
החלטה :95/20
מועצת העירייה מאשרת את מינויה של הגב' מיכל אפרתי ת.ז 28914489 .לשמש כמנהלת אגף
החינוך החל מתאריך  .9.8.2020בהתאם להסכם מנהלי מחלקות חינוך בהיקף של 100%
משרה ,השיעור המירבי לשכרה יהיה שווה ערך ל 82% -שכר מנכ"ל.

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

אתי ברייטברט:

תודה רבה .נמשיך לסעיף הבא.

נדב דואני:

אמיר לפני שאתה מברך ,אני מעדיף תמיד לברך על
המוגמר ולא לפני .אני רוצה דווקא להתייחס ל 3 -
נקודות -

משה חנוכה:

תיזהר שלא תביך אותה כשאתה מדבר אליה.

נדב דואני:

לא ,לא ,לא ,להביך אותה ,אני מקווה שאני לא אביך
אותך .קודם כל אני חושב שהאופוזיציה באמת
תפקידה לאתגר את הקואליציה ,עשינו את זה נאמנה
במשך - 5

יפעת קריב:

אתה חסר לנו באופוזיציה אתה יודע -

נדב דואני:

יפעת ,יפעת -

יפעת קריב:

אם היית נאמן לדרך שבה אתה מאמין -

נדב דואני:

את יודעת אם אתה נאמן לדרך -

יפעת קריב:

אז היית גם באופוזיציה.

נדב דואני:

אני אספר לך סוד ,כשאתה נאמן לדרך אז אתה
מחליט להיות שותף לעשייה ,ואתה נכנס להיות שותף
לעשייה .עכשיו יפעת -
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יפעת קריב:

נו נדב אתה יודע בינינו -

נדב דואני:

בואי ,בואי ,יפעת -

יפעת קריב:

בינינו רק שנינו שומעים -

נדב דואני:

מה בינינו? מה רק בינינו רק שנינו שומעים ,בואי מה,
על מה את מדברת?

יפעת קריב:

קואליציה אופוזיציה ,אם היית אופוזיציה יכולת
להיות גם עכשיו.

נדב דואני:

אני אספר לך משהו ,אופוזיציה תמיד אתה יכול
להיות ,תמיד .וק ואליציה -

יפעת קריב:

בדיוק ההיפך ,להצביע בעד -

נדב דואני:

יפעת ,יפעת -

יפעת קריב:

לא לדבר ,לא להשמיע את הקול ,הרבה יותר קל.

נדב דואני:

אנחנו -

יפעת קריב:

יצאתי להילחם על העקרונות -

נאור שירי:

לא ,הרבה יותר קל להיות באופוזיציה.

נדב דואני:

לא דקה ,דקה ,שני יה ,יפעת את בטוחה שאת רוצה
לפתוח את זה? את רוצה לבדוק נוכחות בישיבות
מועצה? את רוצה לבדוק נוכחות בוועדות? את רוצה
להראות קשב לציבור? אל תפתחי את זה ,תעשי לי
טובה ,לכבודך אני מכבד אותך ,את חברה שלי .אני
רוצה להגיד לך משהו כחברה -

יפעת קריב:

זה בדיוק מה שאמר נו כחברים -

נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו כחברה ,את יודעת מה אני
אפילו אחמיר ,כאישה שרואה את עצמה כפורצת דרך,
כחברת כנסת לשעבר ,שצריכה לכבד אנשים במעמד
הזה שנמצאו כאן ,שיש מנהלת חדשה ,הדרך הייתה
לא מכובדת .תאתגרו אותנו ,האופוזיציה תאתגר
אותנו כל הזמן ,רגע  ,אני אסיים.

רינה שבתאי:

אותנו.

נדב דואני:

תאתגרי אותנו כל היום.

רינה שבתאי:

אותנו.
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נדב דואני:

תאתגרי את ראש העירייה כל היום ,תשאלי שאלות
קשות ,אל ת פחדי לפשפש ולבדוק ולדרוש ,תעשי מה
שאת צריכה כדי למלא את תפקידך ,תקשיבי אני
אסיים ותדברי ,כדי למלא את תפק ידך נאמנה ,אף
אחד לא ימנע את זה ממך ,ולעמוד כאן כדי לשמור -

יפעת קריב:

אני לא אצביע בלי לשאול שאלות.

נדב דואני:

לשמור על זכותך.

יפעת קריב:

בדיוק.

נדב דואני:

עכשיו אני רוצה להגיד ,א' באמת אני מכבד את יפה,
ויפה עשתה עבודה נפלאה לאורך שנים ,באמת צריך
להגיד לה תודה על השנים הנהדרות שהיא עשתה כאן,
ואני מקווה שעכשיו היא קצת תנוח וזה דבר חשוב.
ומיכל ,איפה מיכל ,אני רוצה לאחל לך -

משה חנוכה:

אני מקווה שהיא תעבור לאתגר הבא שלה ,היא לא
חייבת לנוח ,יש לה שנים רבות ,הכול בסדר -

נדב דואני:

אתה יודע ישבתי ,אני אספר לך -

משה חנוכה:

בואו ,כל אחד זמנו -

נדב דואני:

משה ,משה -

משה חנוכה:

יש לה עוד אתגרים ,אני בטוח שברשויות אחרות -

נדב דואני:

משה ,ישבתי היום -

משה חנוכה:

ילמדו מניסיונה הרב של יפה.

נדב דואני:

משה ,ישבתי היום -

משה חנוכה:

מספיק עם הטון המתנשא הזה ,כאילו אתם זה
העתיד -

נדב דואני:

משה ,אף אחד לא מתנשא -

משה חנוכה:

וכולנו זה העבר וזמננו תם ,יפה יש לה עוד הרבה מה
לתרום למערכת החינוך בישראל והיא תתרום במקום
אחר שידעו להעריך את הניסיון שלה.

נדב דואני:

סליחה ,סליחה ,רגע שנייה ,משה אני אספר לך ,היום
ישבתי עם פרופ' רבק ה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן
גוריון לשעבר ,ולצערנו נשיאת האוניברסיטאות
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היחידה שהובילה כאישה אוניברסיטה  ,והיא החליטה
לנוח קצת ,והיא תורמת ועושה ויושבת בדירקטורים,
ויושבת בדירקטוריון שלי ,ועושה עבודה יוצא ת מ גדר
הרגיל ,והיא החליטה גם טיפה לנוח וזו זכותה.
משה ח נוכה:

נאחל ליפה להמשיך בעשייה שלה.

נדב דואני:

משה תן לי לסיים שנייה ,אני רוצה באמת להגיד
מילה טובה למיכל אפשר? בתפקיד המאתגר והמרגש
הזה שאני בטוח שאמרת שרעדה הרגל בריאיון ,אני
בטוח שהכנסת את הרגל בפעם הראשונה למשרד רעדה
לך הרגל ,וב  1 -לספטמבר תרעד לך הרגל ,ובשותפות
האמיצה הזאת שאת ,לא מצד ,שאת נמצאת בנקודה
אחת וכולנו ראש העירייה כל העובדים ובסוף
ההורים ,אנחנו ההורים והתלמידים ,תעשי עבודה ,אל
תפחדי ,תיקחי את האג'נדה שלך ,רוצי קדימה,
הילדים שלך בידיים שלנו ,יש לי  3בנות במערכת
החינוך ,יש פה אנשים שיש להם ילדי ם ,נכדים -

אביבה גוטרמן:

גם הילדים שלה במערכת החינוך

נדב דואני:

היא אמרה ,אני אומר יש לנו פה ילדים ונכדים ואנחנו
מצפים שתעשי באמת עבודה יוצאת מגדר הרגיל ,כי
אנחנו צריכים ,מה שיש טוב ,אנחנו רוצים הרבה יותר
טוב ,ובחינוך תמיד יש מה להשתפר ,המון המון
בהצלחה.

אמיר כוכבי:

ברוכה הבאה לכיתה הטיפולית .אבל אנחנו סך הכול
כולנו פה מאהבה.

משה חנוכה:

ולראש העיר הסטנדאפיסט.

אמיר כוכבי:

ואנחנו סך הכול כולנו כאן מאהבה .אני רוצה לאחל
לך הרבה בהצלחה ,אני יודע שזה היה מכרז מאתגר,
כמו שאמרה אביבה ,גם אנחנו העברנו את המועמד ות
והמועמדים דרך ארוכה ומאתגרת ,כדי לדעת עד כמה
שיותר שאנחנו בוחרים נכון .אבל באמת הרשמת
אותנו מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון .ואני בטוח
שאת תעשי את תפקידך בהצלחה ,ואנחנו כאן כדי
לעזור לך בכל מה שרק אפשר .לגבי יפה ,אנחנו כמובן
נודה לה באופן שבו היא תמצא לנכו ן ,מאחר והיא
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מעדיפה את הפרטיות שלה וביקשה לא להגיע הערב,
אנחנו נעשה זאת כמובן על שירותה למען ילדות וילדי
העיר ,ונדאג להזמין את מי מכם שהיא תרצה ,תודה.
אתי ברייטברט:

.3

אני רוצה רגע להתייחס כאן לפני שנעבור לסעיף הבא.
עולים כאן השאלות ,אני הקראתי בהחלטה את השכ ר
שלה ,הקראתי ,נכון זה לא כתוב ,אבל הקראתי,
בסדר? ציינתי את השכר .בדיוק כמו שכתוב בנושא.

מינוי חברי הדירקטוריון – הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח
בע"מ.

אתי ברייטברט:

אפשר לעבור לסעיף הבא .מינוי חברי דירקטוריון הוד
השרון החברה הכלכלית עירונית לפ יתוח בע"מ. 1 .
לדירקטוריון הוד השרון חברה כלכלית עירונית
לפיתוח בע"מ אושרו על ידי מועצת העיר  ,ביום
 , 2.8.2017שני דירקטורים מקרב נציגי ציבור גב'
ר ו וית קלוד ומר עמוס סימן טוב .כהונת נציגי הציבור
אושרה בוועדת לבחינת כשירות מינויים ביום
 . 30.08.2017כ הונת הדירקט ורים מקרב הציבור
מוגבלת ל  3 -שנים ,וצפויה להסתיים ביום . 30.8.20
מועצת העירייה רשאית להאריך את כהונת נציגי
הציבור ב  3 -שנים נוספות .לאור האמור ,מועצת
העירייה מתבקשת להאריך את תקופת כהונתם של
הדירקטורים מקרב נציגי הציבור גב' ר ו וית קלוד ומר
עמוס סימן טוב ל  3 -שנים נוספות .קו רות החיים
של הם מצורפים לכם כנספחים המופיעים בהזמנה.
הסעיף השני זה :מועצת העירייה מתבקשת למנות את
חבר המועצה מר יגאל שמע ון כדירקטור מקרב נבחרי
הציבור  .אני אקרא את הצעת ההחלטה לגבי הסעיף
הראשון -

אמיר כוכבי:

יש שאלות משהו?

יפעת קריב:

כן לי יש  ,אני רוצה להסביר למה אחרי  3שנים ,אני
לא מצליחה להבין ,אני לא מכירה אותם ,לא יודעת
מיהם ,אין לי שום מערכת יחסים איתם ,אני רוצה
לדעת למה מחליטים להאריך ב  3 -שנים נוספות? למה
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לא לתת לתושבים אחרים להיות שם? למה אין איזה
באמת אפשרות לאנשים אחרים? מה היתרונות ש להם?
מה הם עשו ב  3 -שנים האחרונות שמצדיק הארכה
בעוד  3שנים ,הארכת התקופה? מה הייחודיות ,איזה
דברים פורצי דרך הם עשו? למה? לא מצליחה להבין.
אמיר כוכבי:

הסתכלת בקורות החיים שלהם?

יפעת קריב:

כן הסתכלתי ,אבל הם היו פה  3שנים .אתה רוצה
שאני אביא לך קורות חיים של תושבי הוד השרון ,או
שאתה די מכיר את קורות החיים של תושבי הוד
השרון .למה לא לתת ל  2 -אחרים את ההזדמנות
להיות דירקטורים אצלנו? אני לא מכירה ,אני לא
יודעת מיהם ,אין לי שום דבר איתם -

אמיר כוכבי:

לשם הרציפות השלטונית של משה.

יפעת קריב:

לא ,אני באמת אומרת .א ין לי בעיה ,בואו נאשר את
זה ,רק תגידו לי איזה דבר פורץ דרך הם עשו.

אביבה גוטרמן:

יפעת ,הם  3שנים חברי דירקטוריון -

יפעת קריב:

ומה הם עשו?

אביבה גוטרמן:

אני חברת דירקטוריון בחברה הכלכלית ,שניהם
מצוינים ,עושים עבודה מצוינת.

יפעת קריב:

יש מלא תושבים מצויני ם.

משה חנוכה:

נאור אתה יודע מי מינה אותם?

אביבה גוטרמן:

די הופתעתי ,אני דווקא מופתעת -

נאור שירי:

שמעתי רציפות שלטונית ,אני לא מדבר.

אביבה גוטרמן:

שאמיר לא מנצל את זה להביא אנשים -

נאור שירי:

אבל אני יודע שאתה תהיה מבסוט.

משה חנוכה:

מי מינה אותם נאור?

נאור שירי:

כל עוד אתה שומע שאתה עושה משהו טוב ,אתה
תהיה מבסוט.

אביבה גוטרמן:

אני מופתעת שאמיר לא מנצל את זה ומוציא ,ושם
אנשים שלו.

נאור שירי:

הופה -
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אביבה גוטרמן:

כן.

נאור שירי:

מה זאת אומרת? משה יש לך משהו לומר על זה?

אביבה גוטרמן:

והוא משאיר כי הם טו בים.

משה חנוכה:

אני חושב שזה מעשה ראוי.

נאור שירי:

מה להוציא ולשים אנשים -

משה חנוכה:

לא ,שהוא שם את הסגן של חי.

יפעת קריב:

חבר'ה אני לא -

משה חנוכה:

ממנה במקומו בחברה -

יפעת קריב:

ורינה וזה כשתכירי אותי את תביני ,שלא מעניין אותי
אם הם אנשים של חי אדיב א ו של אמיר כוכבי ,ואני
אומרת אותי מעניין אם האנשים האלה פרצו דרך
ועשו משהו משמעותי שאפשר להעיד עליו ,ולכן צריך
להאריך להם את הכהונה.

רינה שבתאי:

אין לי בעיה ,אבל יש לי בעיה עם הסגנון.

יפעת קריב:

זה סגנון של אופוזיציה .אני שואלת שאלה לגיטימית
ואמיתית.

נאו ר שירי:

...

יפעת קריב:

כן ,תקשיב החברה הכלכלית בהוד השרון צריך לקחת
אותה ולהעיף אותה קדימה ,היא תקועה כבר הרבה
מאוד שנים .השאלה אם יש פה מעשים שנעשו .תגידו
לי הם מובילים פרויקט והם באמצע ,הם באמצע
עשייה ,לכן אנחנו רוצים ,אתה יודע איזה קורות חיים
יפים בעיר ? ברור שאחרי מה שאביבה אמרה אני
להיפך אני אתמוך בהם ,כי יש פה חלון הזדמנויות
שלא נוצל -

נאור שירי:

מה?

יפעת קריב:

אבל אני רוצה רק לדעת מה הם עשו שמצדיק את
הארכה של הכהונה?

אמיר כוכבי:

הם עוד לא עשו מספיק.

יפעת קריב:

 3שנים.

אמיר כוכבי:

ובגלל שהם עוד לא עשו מספיק -
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יפעת קריב:

בחודש אתה עושה דברים.

אמיר כוכבי:

ואני רואה את הפוטנציאל שלהם ,אני חושב שזה נכון
להשאיר אותם עוד קדנציה כפי שהחוק מאפשר ,יש
שם עוד חברי מועצה או חבר דירקטוריון ,שאי אפשר
להאריך לו את הקדנציה ,ולכן אם יש לך אנשים עם
קורות חיים כה מר שימים ,את מוזמנת להעביר אנחנו
נצטרך להביא עוד דירקטור.

יפעת קריב:

 ...אני אומרת אז אולי שהציבור יעביר אליך ישירות,
לא צריך אותי באמצע כתיווך -

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,זה בסדר ,זה לגיטימי לגמרי -

יפעת קריב:

תעבירו לראש העירייה קורות חיים של אנשים
טובים -

אמיר כוכבי:

שתעבירו הכול בסדר -

יפעת קריב:

בתחום הכלכלי בהוד השרון.

אמיר כוכבי:

אני אומר ככה ,החברה הכלכלית נמצאת בפני אתגרים
משמעותיים ,זה נכון שיש שם דירקטוריון שמכיר מה
היה שם ,ומבין לאן רוצים לקחת את הכיוון ,ויסייע
כדי לעשות את זה ,ולכן אני חושב ש  2 -הדירקט ורים
הללו ,שהחוק מאפשר להאריך להם את הקדנציה ,הם
גם ראויים וגם מתאימים בלי קשר ,וגם נמצאים
בנקודה הזאת במקום הנכון ובזמן הנכון.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז יש לנו כאן  2הצעות החלטה ,אנחנו נעבור
להצעת ההחלטה הראשונה :מועצת העירייה מאשרת
הארכת כהונתם של הדירקטו רים מקרב נציגי הציבור,
הגב' רווית קלוד ומר עמוס סימן טוב ,לתקופה נוספת
של  3שנים בהוד השרון חברה כלכלית עירונית
לפיתוח בע"מ .אני מעלה להצבעה מי בעד?

יפעת קריב:

אם ממשיכים את השלטון של חי ,אז ממשיכים את
השלטון של חי -

משה חנוכה:

אנחנו בעד חי אדיב.

אתי ברי יטברט:

מי בעד? אמיר ,מאיר ,רן  -פה אחד
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====================================================
החלטה :מינוי חברי הדירקטוריון – "הוד השרון" חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ:
 15בעד (פה אחד)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,נאור שירי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי,
משה חנוכה
החלטה 96/20
מועצת העירייה מאשרת הארכת כהונתם של הדירקטורים מקרב נציגי הציבור הגב' רוית קלוד
ומר עמוס סימן טוב לתקופה נוספת של  3שנים ב"הוד השרון" ,חברה כלכלית עירונית לפיתוח
בע"מ.

====================================================
יפעת קריב:

אנחנו ...המשך השלטון של חי אדיב.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

נדב דואני:

את בעד?

יפעת קריב:

מה?

נדב דואני:

את בעד המשך שלטונו של חי?

יפעת קריב:

א ני אומרת -

נאור שירי:

לפני  10דקות היא הייתה תמיד אופוזיציה.

יפעת קריב:

נכון .במקרה הספציפי הזה כדי לא לעשות מינויים
אישיים שלכם ,אמרתי בעקבות מה שאביבה אמרה -

אמיר כוכבי:

לפני רגע אמרת שאת לא עושה חשבון של אנשים,
תראי כמה קל לך לעבור מאמירה -

יפעת קריב:

א ני מצביעה על זה בעד.

נאור שירי:

עזבי ,עזבי ,את חייבת להיות...

אביבה גוטרמן:

אני לא אמרתי להמשיך שלטון -

אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור -

משה חנוכה:

אני חושב שהם אנשים ראויים והכול בסדר.

אביבה גוטרמן:

אמרתי שזה יפה -

יפעת קריב:

אם זה מונע לשים מקורבים -

אביבה גוטרמן:

מאמיר שמשאיר אותם -

יפעת קריב:

במקום תושבים ,אז נשאיר אותם.
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אביבה גוטרמן:

שהם לא מהתקופה שלו.

אתי ברייטברט:

הלאה נעבור להצעת ההחלטה הבאה ,זה מועצת
העירייה מאשרת מינויו של חבר המועצה מר יגאל
שמעון ,כדירקטור מקרב נבחרי הציבור בהוד השרון
חברה כלכלי ת עירונית לפיתוח בע"מ .יגאל לא
משתתף -

נדב דואני:

למה  2בנפרד?

יפעת קריב:

קודם כל תסבירו את זה.

אתי ברייטברט:

אחד זה ה -

יפעת קריב:

מה זה דירקטור מקרב נבחרי הציבור?

משה חנוכה:

אני אגיד לך משהו זו הצעה לא הוגנת.

יפעת קריב:

לא ,אני לא מבינה את זה.

משה חנ וכה:

אני אגיד לך למה הצעה לא הוגנת .תראי יגאל שמעון
אני בחיים לא אוכל להצביע נגד.

יפעת קריב:

אז תמנע.

משה חנוכה:

אני חושב שיגאל יש לו תרומה אדירה לעיר הזו -

אמיר כוכבי:

אבל למה אתה בלי מיקרופון דולק.

משה חנוכה:

ליגאל ולחיים ,ואני חושב -

אמיר כוכבי:

אבל למה אתה בלי מיקרופון דולק ,מה אתה לא רוצה
שישמעו את זה.

יגאל שמעון:

משה תחזור עוד פעם ,תדליק את המיקרופון.

אמיר כוכבי:

יש דברים שאתה לא רוצה שישמעו הא? הוא עדיין לא
דולק משה.

נאור שירי:

משה תדליק את המיקרופון ,התושבים -

אמיר כוכבי:

למה אתה לא מדליק?

מש ה חנוכה:

עובד.

עדי ברמוחה:

לא ,הוא לא עובד.

משה חנוכה:

תכוונו את הכול ,תצלמו יגאל.

יפעת קריב:

לא ,דקה ,אבל דקה -
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אמיר כוכבי:

י ש אור אדום כשזה דולק -

משה חנוכה:

הנה.

אמיר כוכבי:

תדליק ,תדליק ,לא דולק.

משה חנוכה:

דולק.

רפאל בן מרדכי:

הושיבו אותך ליד אח ד מקולקל.

משה חנוכה:

טוב יגאל בקיצור מה שאני אומר -

יגאל שמעון:

בקול רם.

משה חנוכה:

שאני לא אוכל להצביע נגד המינוי שלך ,כי אתה אדם
ראוי ,ואני שמח -

יגאל שמעון:

תודה.

משה חנוכה:

שאתה חוזר לעשייה ,אתה וחיים .ואני מקווה
שהכניסה שלכם לקואליציה תחזיר טיפה אנ רגיה -

יפעת קריב:

אתה שומר את שלטון חי אדיב?

משה חנוכה:

לא ,לא ,אני עכשיו מאוד רציני.

יפעת קריב:

לא ,זה חי אדיב לגמרי ,חזר בענק.

משה חנוכה:

אני חושב שלחיים יש לו הרבה זכויות.

יפעת קריב:

שמעתי שהוא מתמודד...

אמיר כוכבי:

לא הבנתי ,את רוצה לעבור לפוליטיק ה? שנזכור מי רץ
איתם בסיבוב השני? מה קרה נשמה -

יפעת קריב:

לא ,אני אומר חי אדיב כאן -
כאילו

אמיר כוכבי:

הכול בסדר,
לקואליציה -

יפעת קריב:

כאילו היום כל היום חי אדיב חי אדיב חי אדיב.
ועכשיו עם כנרת שאני מברכת אותה בהצלחה ושתהיה
סגנית עוד כמה ימים .אז תראו יש לנו -

נאור שירי:

עוד כמה ימים כנרת?

יפעת קריב:

כמה ימים ,עברו עוד מעט שנתיים.

יגאל שמעון:

לא ,כמה שעות.

יפעת קריב:

חי אדיב ,חי אדיב ,חי אדיב ,לדעתי יש ...היום ערב
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ט"ו באב ,ערב ט"ו באב -
אתי ברייטברט:

חברים אנחנו מעלים להצבעה את ההחל טה -

יפעת קריב:

לא ,לא ,יש לי שאלה ,יש לי שאלה.

אמיר כוכבי:

אני מקווה שבט"ו באב הוא נהנה בצורה אחרת.

יפעת קריב:

אני רוצה להבין ,אני רואה שמועצת העירייה -

אמיר כוכבי:

רגע ,אבל משה לא סיים.

יפעת קריב:

לא סיימת?

משה חנוכה:

אז אומר אני באמת מאחל לכם הצלחה גדולה ,ואני
אולי אצביע בעד המינוי שלך ,כי אתה ראוי בהחלט
יגאל.

נדב דואני:

למה אולי?

יגאל שמעון:

תודה משה.

משה חנוכה:

והמון בהצלחה חיים.

נדב דואני:

אמרת אולי.

נאור שירי:

יגאל הוא קצת עידן את הנוסח מהדלקת המיקרופון
לזה ,אתה שמת לב?

יגאל שמעון:

שמתי לב היה איזה משהו שם.

אמיר כוכבי:

בסדר ,הפרוטוקול שומע הכול.

נאור שירי:

בקשר לתרומה לעיר.

יפעת קריב:

תראו אין ספק שיגאל שמעון בן אדם ראוי ,ובטח אם
היום אמיר כוכבי אומר שיגאל שמעון ראוי וראוי
להיות חלק מכל מה שהוא עושה ,ולהמשיך להיות
חלק מדרכו ,אז ברור שנברך על השקיפות שיש היום
סוף סוף ,והנה אתם ביחד .אבל יש לי שאלה .אני
רואה שמועצת העירייה מבקשת למנות חבר מועצה
יגאל שמעון כדירקטור .האם היו עוד מועמדים להיות
דירקטורים במקום התפקיד הזה? האם זה תפקיד
שנבנה במיוחד אך ורק ליגאל שמעון? האם יש עוד
אנשים -

נדב דואני :

כמו שהוא יצא הוא נכנס.
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יפעת קריב:

מה?

נדב דואני:

כמו שהוא יצא הוא נכנס.
רוצה

להסביר

ליפעת

אמיר כוכבי:

אביבה ,את
הדירקטוריון?

יפעת קריב:

כן ,אני רוצה לדעת האם זה רק -

נאור שירי:

אני חושב שאביבה לא רוצה לענות.

יפעת קריב:

לא ,לא ,לא...

איך

בנוי

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אני אענה ברצינות ,שאלת מקודם על לאן החברה
הכלכלית הולכת ,לא שאלת אבל אמרת מה קורה שם.

יפעת קריב:

וגם אמרתי חי אדיב...

אמיר כוכבי:

מאחר ואנחנו מתעסקים שם באזורי התעסוקה
ובפיתוח שלהם ,וגם בקידום התוכניות החדשות של
אזורי התעסוקה ,והדרך שב ה העירייה מושכת לעיר
לא רק מיזמים חדשים ,אלא גם עסקים חדשים
חברות חדשות ,לכן חשבנו שיהיה נכון להכניס
דירקטור שזה יהיה תחום העיסוק שלו .מאחר ויגאל
ציין בעצמו בכמה הזדמנויות שזה תחום העיסוק
שמעניין אותו ,אני שמח להכניס אותו לתקן הזה של
חבר מועצה בדירקטוריון.

יגאל שמעון:

בהתנדבות.

אמיר כוכבי:

בהתנדבות.

יגאל שמעון:

שלא יחשבו שזה שכר ,זה בהתנדבות.

יפעת קריב:

כלומר ללא שכר דירקטורים.

אביבה גוטרמן:

יגאל מבינים ,חבר מועצה...

יפעת קריב:

טוב ,אז אם ככה כנראה -

אתי ברייטברט:

נאחל לו בהצלחה ונעלה להצבעה ,מי בעד -

יפעת קריב:

חי אדיב יושב גם בחברה הכלכלית ,לא רק בעירייה.

חיים שאבי:

אני רק רוצה לענות ליפעת ככה לחדד לה ,זה שיגאל
נכנס רק אחרי שנה וחצי -
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יפעת קריב:

ואני מאוד אוהבת את יגאל ,שזה יהיה ברור.

חיים שאבי:

אז אני אענה לך ,זה שהוא נכנס רק אחרי שנה וחצי
כדירקטו ר או כחלק מהעשייה בעיר ,אנחנו הרי
פוליט י קאים ונבחרי ציבור ,ואנחנו יש לנו החלטות
בחיים .ואת התוצאות תמיד מגלים אחרי הבחירות.
בגלל החלטה שגויה שלי כנראה בסיבוב הראשון
ובסיבוב השני ,לקחנו שנה וחצי להיכנס .אז אחרי
שנה וחצי ואחרי ש -

יפעת קריב:

זה לא מה שהוא או מר לי בשיחות באחד על אחד -

חיים שאבי:

מי?

יפעת קריב:

אבל אני היום אכבד את כולכם כאן ,ואני אברך אותך
כחבר -

חיים שאבי:

אז אני אומר לך אחרי שנה וחצי -

יפעת קריב:

אני תמיד אצביע בעד יגאל.

חיים שאבי:

כשאנחנו היינו באופוזיציה ולפחות אני אבל גם יגאל,
בין הוותי קים פה שרגילים להיות חלק מהעשייה,
חלק מהעשייה ואמרתי את זה גם לאביבה גוטרמן,
אני לא שחקן של אופוזיציה ,אם אני שחקן
באופוזיציה ,אז אני מעדיף להיות בבית .ולקח לנו
לשלם שנה וחצי על הטעות שעשינו .אז אני מודה
לראש העירייה בהזדמנות הזו .עשינו טעויות אביבה.

אביב ה גוטרמן:

אבל אתה לא היית.

חיים שאבי:

חלק מהחיים זה גם -

אביבה גוטרמן:

מה הבעיה ,איזה טעות עשית?

חיים שאבי:

בשיקולים הפוליטיים -

יפעת קריב:

אז תשתו כוס קפה אחר כך.

חיים שאבי:

יש גם טעויות ,לא משנה אני אומר לך.

אביבה גוטרמן:

טוב בסדר.

אתי ברייטברט:

נמש יך?

חיים שאבי:

ואחרי שנה וחצי אנחנו שמחים להיות חלק מהעשייה,
ושמחים להיות שותפים -
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ארנון אברמוב:

אנחנו שמחים שאתם איתנו.

יפעת קריב:

אני מה זה מקווה בשביל יגאל שהוא עושה את זה בלב
שלם ,ושהוא באמת שמח.

חיים שאבי:

אני מאמין שאני מדבר -

עדי ברמוחה:

לא נראה לי שיגאל עושה דברים לא בלב שלם.

נאור שירי:

הוא הכריח את יגאל לעשות משהו?

עדי ברמוחה:

כן.

חיים שאבי:

ואני מודה לראש העירייה מר כוכבי על השותפות ועל
האמון שנבנה לאט לאט ,אבל לקח שנה וחצי ,כי מה
לעשות על טעויות משלמים ,אז תודה.

כנרת א .כהן:

ברוכים הבאים ו בהצלחה.

חיים שאבי:

תודה.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אנחנו נעלה להצבעה את אישור מינויו של
חבר המועצה מר יגאל שמעון כדירקטור מקרב נבחרי
הציבור בהוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח
מי בעד -

נאור שירי:

יגאל לא יכול להצביע.

אתי ברייטברט:

נכון .הוא לא משתתף בהצב עה .אני מעלה להצבעה מי
בעד? כולם פה אחד?

אמיר כוכבי:

משה לא הצביע.

אתי ברייטברט:

משה? פה אחד? תודה.

====================================================
החלטה :מינוי חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח בע"מ מקרב נבחרי ציבור – חבר המועצה יגאל שמעון
 14בעד (פה אחד)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,חיים שאבי ,נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע
כהן ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
* יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה
החלטה :97/20
מועצת העירייה מאשרת מינויו של חבר המועצה ,מר יגאל שמעון ,כדירקטור מקרב נבחרי ציבור
ב"הוד השרון" ,חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.,

====================================================
יפעת קריב:

אם יגאל הולך אחרי הלב שלו -

(מדברים יחד)

49

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

אתי ברייטברט:

יגאל ,נרשם שאתה לא משתתף בהצבעה.

יפעת קריב:

אני אגיד לך שאנחנו ממש ...דרך חזרה ,כל האנשים
שלו בכל מקום.

.4

בקשה לפתיחת חשבונות בנק ל  3-גני ילדים.

אמיר כוכבי:

חברים בואו נראה איזה עניין אפשר לעשות מפתיחת
חשבונות בנק ל  3 -גני ילדים ,קדימה.

אתי ברייטברט:

הסעיף הבא -

נאור שירי:

יש שאילתה לגבי זהות הסניף? מי בסניף? ומה מנהל
הסניף עשה ואיך הוא פרץ דרך בחייו.

רן יקיר:

איזה אקטיביזם חברתי הוא רוצה...

יגאל שמעון:

אפשר להוסיף עוד גן אחד?

אמיר כוכבי:

אני לא חושב שיתנו לנו לפתוח חשבון בנק ,בטח לא
אחרי הדיון הזה יגאל.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,בקשה לפתיחת חשבונות בנק ל 3 -
גני ילדים ,חשבון גננת וחשבון ועד הורים .אישור
פתיחת חשבונות בנק כולל כרטיס דביט ,בבנק איגוד
סניף  13/152לגני הילדים :ארבל ,חרמון וכרמל .גן
דרור נסגר ,וחשבון הבנק שלו אינו פעיל ,ולכן
מתבקשת המועצה לאשר שינוי שם :חשבון גננת ג ן
דרור שמספרו  11115/71לחשבון גננת גן ארבל.
וחשבון הורים גן דרור שמספרו  12036/79לחשבון
הורים גן ארבל .זה החלפה ,זה החלפה.

יפעת קריב:

לא ,יש לי שאלה ,אני לא יודעת הילדים שלי כבר לא
בגן ,שאלה.

נאור שירי:

תשמעי ,את כמו ליקוי חמה כשאת באה זה כזה יש
מה לראות .

אמיר כוכבי:

אני חושב שבליקוי חמה לא.

נאור שירי:

לא ,אתה מסתכל במשקפיים מיוחדים.

יפעת קריב:

אני באמת שואלת ,ועד הורים ,אני שואלת שאל ה ,ועד
הורים שרוצה לפתוח חשבון בנק  ,צריך לבקש את
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אישור מועצת העיר?
נדב דואני:

כן.

יפעת קריב:

תמיד?

נדב דואני:

תמיד.

דוברת:

חובה.

יפעת קריב:

בסדר הבנתי.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אתה רוצה להגיד לי שכל ועדי ההורים שפותחים
חשבונות בנק ולא מאשרים את זה במועצת העיר ,אז
זה לא חוקי?

אמיר כוכבי:

בגני עירייה?

יפעת קריב:

מה?

רינה שבתאי:

בגני עירייה.

יפעת קריב:

אבל הורים שמתאר גנים ופותחים -

אמיר כוכבי:

את יכולה לפתוח חשבון  pay boxולהגיד אני עכשיו
ועד ייצוגי אנחנו קונים מתנות לזה ,זה לא זה.

נדב דואני:

זה ועד זה.

יפעת קריב:

אז מה זה החשבון הזה של ועד ההורים?

אמיר כוכבי:

כי זה תקציב של גן ושל בית ספר ,זה לא -

יפעת קריב:

אבל מה נמצא בתוך החשבון של ועד ההורים? כאילו
יש פה את החשבון גננת ויש חשבון ועד הורים ,אז מה
זה חשבון ,מה נמצא שם?

רינה שבתאי:

תשלומי הורים -

יפעת קריב:

למה זה בוועד הורים?

רינה שבתאי:

אני אסביר לך ,תשלומי הורים -

בנימין זיני:

יש חוזר שמגדיר מה -

רינה שבתאי:

ח וזר מנכ"ל.

בנימין זיני:

התעריפים לכל גן וגן וזה הכסף...

יפעת קריב:

זאת אומרת שכל חשבון בנק -
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בנימין זיני:

מי שמנהל אותו זה הגננת.

יפעת קריב:

דקה ,יש פה  2חשבונות או שזה חשבון אחד?

בנימין זיני:

כספי עירייה שמובאים לגן ואחד זה כספי ההורים
שמועברים לגן.

יפעת קריב:

אבל רשום פה חשבון גננת זה חשבון אחד ,וחשבון ועד
הורים זה חשבון שני.

רינה שבתאי:

נכון.

יפעת קריב:

אז לגן יש  2חשבונות בנק ,אבל בעצם את שניהם
מנהלת הגננת?

בנימין זיני:

כן.

יפעת קריב:

ומה זה חשבון ועד הורים ,הגננת מנהלת אותו גם כן,
למה זה לא או תו חשבון? למה צריך ? 2

בנימין זיני:

עוד פעם יש הפרדה בין כספי הרשות לבין כספי
ההורים זה פעם אחת .פעם שנייה ,תשלומי הורים
שהם על פי חוק מגיעים -

משה חנוכה:

בני לא שומעים אותך.

בנימין זיני:

היא מפקידה אותם לחשבון הספציפי הזה ...,ספציפי
שמותר להוציא רק מהחשב ון הזה .והרשות מעבירה
לחשבון של הגן.

יפעת קריב:

זאת אומרת שאת חשבון ועד הורים ,אני באמת
שואלת ,מנהלת הגננת -

רינה שבתאי:

הגננת מנהלת ההורים חייבים להסכים על ההוצאות
שם .היא לא מנהלת את זה על דעת עצמה ,היא
מנהלת את זה בשיתוף פעולה עם ההורים ,בהסכמה
ובחתימה משותפת.

יפעת קריב:

זאת אומרת שכל הגננות בעיר מנהלות  2חשבונות
בנק?

בנימין זיני:

כן.

יפעת קריב:

בעירייה.

רינה שבתאי:

אסור לגננת לגבות היום או להורים לגבות איך שהם
רוצים ,יש חוזר מנכ"ל שמסביר בצורה מאוד מסודרת
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את הנוהלים על כל הדברים האלה .והם חייבים
לה יות...
יפעת קריב:
אתי ברייטברט:

יוצא שהגננת מנהלת את חשבון ועד ההורים.
אוקיי ,נעבור להצעת ההחלטה:
מאשרת את שינוי חשבונות הבנק
ארבל .וכן מועצת העירייה מאשרת
בנק לגן חרמון וגן כרמל .אני מעלה
כולם פה אחד.

מועצת העירייה
של גן דרור לגן
פתיחת חשבונות
להצבעה מי בעד?

=============================================
החלטה :אישור בקשה לפתיחת חשבונות בנק ל 3 -גני ילדים
אישור פתיחת חשבונות בנק ,כולל כרטיס דביט ,בבנק איגוד סניף 13-152
לגני הילדים :ארבל ,חרמון וכרמל.
שם הגן

כתובת

שם הגננת

ת.ז

ארבל

הדרים 50

שחף סמל דניאל

302129275

חרמון

הדרים 50

הניג חן

37072931

כרמל

הדרים 50

ברק רינת

60414190

 14בעד (פה אחד)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,נאור שירי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה :98/20
מועצת העירייה מאשרת את שינוי חשבונות הבנק של גן דרור לגן ארבל וכן מועצת העירייה
מאשרת פתיחת חשבונות בנק לגן חרמון וגן כרמל.

====================================================
.5

בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר הח דש במתחם  , 1200בבנק פועלים
סניף  626ברחוב דרך רמתיים הוד"ש.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית
ספר החדש במתחם  , 1200בבנק הפועלים סניף 626
ברחוב דרך רמתיים הוד השרון .יש חשבון רשות ויש
את מורשי החתימה ,מנהלת בית הספר ומנהלנית בית
הספר .יש את החשבון של ההורים ביחד עם מנהלת
בית הספר ,מנהלנית בית הספר ונציג ההורים שטרם
נבחר .חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה
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של מנהלנית בית הספר או חתימתו של נציג ההורים
בצירוף חותמת בית הספר ,תחייב את חשבון הבנק.
הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את פתיחת
חשבונות הבנק לבית הספר החדש במתחם  1200לפי
הפרטים המופיעים בהזמנה .אני מעלה להצבעה ,מי
בעד? כולם פה אחד.
=============================================
החלטה :בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר החדש במתחם , 1200
בבנק פועלים סניף  626ברח' דרך רמתיים הוד"ש
 14בעד (פה אחד)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,נאור שירי ,נדב
דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה :99/20
מועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לבית הספר החדש במתחם 1200
לפי הפרטים הבאים:
 .1חשבון הרשות :מורשי החתימה הם:
עינת לנדיס
מנהלת בית ספר-
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-

ת.ז040003345 .
ת.ז029665106 .

 .2חשבון הורים :מורשי החתימה הם:
עינת לנדיס
מנהלת בית ספר-
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-
טרם נבחר גזבר
נציג ההורים-

ת.ז040003345 .
ת.ז029665106 .

=============================================
.6

אישור הארכת שירות ל  2-עובדות מעל גיל . 70

אתי ברייטברט:

אני רק מציינת פה אומנם יש כאן הארכת שירות של 2
עובדות ,אם אתם רוצים לשאול שאלות ,אנחנו לא
נציין את השמות שלהם בשידור ,אלא אם כן מישהו
רוצה לשאול שאלות ספציפיות לגבי אותן עובדות ,אז
אנחנו נפסיק את השידור.

יפעת קריב:

אנחנו לא רוצים -

יגאל שמעון:

אין טעם ,אין טעם.

אתי ברייטברט:

בסדר ,הכול בסדר .יש כאן אישור הארכת שירות ל 2 -
עובדות מעל גיל  . 70מועצת העירייה מתבקשת לאשר
הארכת שירות ל  2 -עובדות שהינן מעל גיל  . 70ע ל פי
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חוזר מנכ"ל  4/2014סעיף " : 11הארכת שירותו של
עובד מע ל לגיל  70לא תתאפשר  ,אלא מטעמים
מ יוחדים שיירשמו על פי החלטת ראש הרשות
המקומית  ,באישור המועצה ולאחר המלצתה של
הועדה להארכת שירות" .חוזר מנכ"ל מצורף לכם.
חברי הועדה להארכת שירות אישרו את  2ה בקש ו ת .
ויש לנו את  2העובדות בסעיף א' וסעיף ב' .הצעת
ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת ל  2 -העובדות נ.פ.
ו  -נ .ה .את בקשתן לעבוד מעבר לגיל  . 70אישור זה
יהיה בתוקף לשנת הלימודים תשפ"א .יש שאלה?
יגאל שמעון:

הצבעה.

אתי ברייטברט:

הא הצבעה ,אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה
אחד .אנחנו עוברים להצעות לסדר -

נאור שירי:

רגע לא ,ארנון לא פה.

אתי ברייטברט:

היא רושמת.

יגאל שמעון:

פה אחד מהנוכחים.

====================================================
החלטה :אישור הארכת שירות ל 2-עובדות מעל גיל 70
 14בעד (פה אחד)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,נאור שירי ,נדב
דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה :100/20
מועצת העירייה מאשרת לשתי העובדות נ.פ .ו -נ.ה .את בקשתן לעבוד מעבר לגיל .70
אישור זה יהיה בתוקף לשנה"ל תשפ"א.

===================================================
אביבה גו טרמן:

אמיר רק ככה ,מישהו העיר לי שהאם ללגלג יפה על
ילדים שאמרת כיתה טיפולית ,אז תתנצל לא התכוונת
ללגלג על ילדים משולבים וכו' .כתבו לי.

דובר:

הוא לא התכוון?

אביבה גוטרמן:

לא ,לא התכוון נו באמת.

אמיר כוכבי:

אם כתבו לך אז בסדר ,אני חושבת שמועצת העיר
יכולה וצריכה לשמש דוגמא ,לפעמים אנחנו רואים
את זה קצת יוצא מפרופורציה.
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אביבה גוטרמן:

בסדר ...ביטוי .אתה יודע אנשים מאוד רגישים היום.

אמיר כוכבי:

אני חושב שאת יודעת למה התכוונתי ,זה בסדר.
ראיתי -

אביבה גוטרמן:

לא הטענה שלי -

אמיר כוכבי:

ראיתי בקבוצה שאתם שולחים עדכונים ,אבל לא
נותנים לתושבים לענות ,שזה מה שהוקלד.

אביבה גוטרמן:

אין בעיה ,תשאיר את זה ,אין בעיה .אם לך זה בסדר,
אין בעיה.

אמיר כוכבי:

הקבוצה שלהם היא סגורה.

נדב דואני:

רגע ,רגע ,רגע ,הקבוצה היא חד צדדית?

אמיר כוכבי:

העיקר הוא הזמין אותך כאילו -

מאי ר חלוואני:

הצעת לנו כבר -

נאור שירי :

לא ,אתה הצעת לי להצטרף כדי שאני אענה ,אתה
עושה אותי אדמין?

משה חנוכה:

כן.

.7

הצעות לסדר של חברי המועצה.

הצעה לסדר של חברי המועצה יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ומשה חנוכה:
א.

העדפת רכש מקומי בהתקשרויות עירוניות.

אתי ב רייטברט:

אפשר לעבור להצעות לסדר של חברי המועצה -

נדב דואני:

תשלח לי קישור.

אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של -

משה חנוכה:

אני גם אשלח לך קישור.

נדב דואני:

תשלח קישור מה ,איפה אני אמצא את זה עכשיו?

משה חנוכה:

יש לך שם הרבה אנשים.

אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חבר י המועצה יפעת קריב אביבה
גוטרמן ומשה חנוכה מיום  . 1.8.2020הנושא הראשון
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העדפת רכש מקומי בהתקשרויות עירוניות .הסבר:
ברקע משבר הקורונה  ,מועצת העיר מורה להנהלת
העירייה להעדיף רכש מקומי בהליכי התקשרות
בסכומים שאינם חייבים במכרז פומבי .הצעת
ההחלטה :העירייה תעדיף רכש מעסקים מקומיים
בהליכי התמחרות עירוניים ,בכפוף לחוק חובת
המכרזים.
אמיר כוכבי:

מי מדבר?

משה חנוכה:

אני אתחיל ,השאלה אם אתם הולכים להסיר את
הנושא מסדר היום.

אמיר כוכבי:

כן.

משה חנוכה:

וואו ,באמת אני מופתע .יש לי  10דקות ,אני יכול
לדבר על מה שאני רוצה ב  10 -דקות?

אמיר כוכבי:

לא ,אתה מדבר על ההצעה לסדר.

אתי ברייטברט:

לא ,מה שקשור לנושא.

משה חנוכה:

לא ,אני יכול -

יפעת קריב:

ברור שאתה יכול.

משה חנוכה:

 10דקות -

אמיר כוכבי:

 ...הצעה לסדר.

משה חנוכה:

בסדר .קודם כל -

אמיר כוכבי:

אני אגיד שאנחנו מסירים את זה מסדר היום כי
אנחנו פשוט עושים את זה.

משה חנוכה:

אז אין בעיה לאשר את זה בישיבת מועצה ולהפוך את
זה להחלטה.

אמיר כוכבי:

מה יש לאשר אחרי שהנהלת העירייה כבר קידמה את
זה?

משה חנוכה:

בינתיים לא ראיתי שסטודיו עינהר הוא בהוד השרון
והוא במסגרת הליכי התקשרות ,ולקחתם אותו
למרות שהוא מתל אביב ,אני לא בטוח זה ,אבל בואו
נתחיל מהתחלה.

אמיר כוכבי:

זה היה טרום הקורונה.
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משה חנוכה:

אנחנו נמצאים במשבר קשה מאוד ,משבר בריאותי,
משבר כלכלי וזה לא סוד .המטרה של ההצעה הזאת
של העדפת רכש מקומי בהליכי התקשרות של
העירייה ,באה בע צם לייצר מצב שבו עסקים קטנים
ובינוניים פה בעיר הוד השרון ,שגם ככה נאנקים תחת
הנטל של הארנונה שהעירייה החליטה להעלות להם
השנה ,והנטל של העסקים שלהם שהיו סגורים תקופה
ארוכה ,לפחות יזכו לסוג של העדפה בהליכים שהם
הליכים לא פומביים .אתם יודעים העירייה לפעמים
בס כומים של עד  ₪ 140,000לדעתי ,מבצעת הליכים
פנימיים ,פונה באופן עצמאי לספקים ,בוחרת עם מי
להתקשר באמצעות הצעות מחיר ,ואנחנו באים
ואומרים :בואו תיקחו את הצעות המחיר מאותם
בעלי עסקים קטנים מהוד השרון ,כדי לאפשר כמו
שהמדינה באה ואומרת אנחנו רוצים רכש כחול לבן,
אז כאן בהוד השרון לבוא ולהגיד אנחנו רוצים רכש
מקומי .אני חושב שעצם הבחירה להסיר את הנושא
ה זה מסדר היום ,היא בחירה מוזרה ,כי בסוף יש
הרבה מאוד אנשים שלא יכולים לסיים את החודש,
החנויות שלהם עומדות בפני סכנת סגירה ,ויש כאן
כלי די פשוט לעירייה ,כדי ככה להתמודד עם העניין
הזה .לצורך העניין הנה בשאילתה של -

יפעת קריב:

גם קמה תנועה של תושבים שקוראת לקנות מקומי
בהוד השרון ,הוציאו מדבקות על חשבונם -

משה חנוכה:

נכון ,זה באמת פעילות אזרחית יפה של תושבים
שעשו.

נאור שירי:

שומעים אותך ,אמרו בקבוצה.

יפעת קריב:

שומעים אות י בקבוצה? מה שאמרתי שקמה תנועה של
תושבים ,אתה מכיר את התנועה הזאת שקמה?

נאור שירי:

הוא לא שולח לי קישור.

משה חנוכה:

לצורך הדוגמא -

יפעת קריב:

אתם רוצים לדעת כל מה שקורה.

משה חנוכה:

לצורך הדוגמא -
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נאור שירי:

הוא הזמין אותי לקבוצה.

עדי ברמוחה:

הוא לא הזמ ין אותך.

משה חנוכה:

לצורך הדוגמא ,אני תכף אשלח לך .לצורך הדוגמא -

נדב דואני:

אני תכף אשכח לך.

משה חנוכה:

בשאיל תה של אביבה ענו לך ש'ליים  -דיגיטל '
שמממנים ב  ₪ 2,000 -לחודש ,השאילתה שלי סליחה,
את עמוד הפייסבוק של העירייה ,הם לא -

אביבה גוטרמן:

לא תושבי העיר.

משה חנוכה:

ככול שידוע לי הם לא תושבי העיר ,ויש הרבה מאוד
חבר'ה צעירים מהעיר או חברות דיגיטל שפועלות כאן
שהיה אפשר לפנות אליהם ,ולאפשר להם את ה 2,000 -
 ₪האלה בחודש .לא היה קורה שום אסון .אגב אי
דיוקים ,אם אנחנו מדברים על אי דיוקים ,שאלת
שאילתה לגבי חמשת מקב לי השכר בחברה לקידום
החינוך והתרבות ,את שאלת מה עלות שכרם .מה
שענו לך זה הברוטו שלהם ,לא עלות שכרם ,עלות
השכר היא הרבה יותר גבוה.

יפעת קריב:

טוב זה ברור.

נאור שירי:

אבל זה קבוע בחוק.

משה חנוכה:

לא ,אבל שאלו ,השאלה מה עלות שכרם ועניתם נתון
אחר ,זו כזאת מ ומחיות כזאת ,אתם יודעים לפני
הישי ב ה רן יקיר העלה איזה פוסט בעניין הצעות
לסדר שלנו .והוא אמר תכף אחרי הישיבה יעלו לכאן
סרטונים ערוכים של ההצעות לסדר ,חברי
האופוזיציה לוקחים את הכלי החשוב הזה ,ומנצלים
אותו להביא הצעות לא חוקיות .ואני אומר אם לא
הבחירה שלנו ל הביא לידיעת הציבור לדוגמא את מה
שהבאתם לכאן בישיבה הקודמת על ₪ 600,000
שהוצאתם על אירועי עצמאות בלי שהיו אירועים ,ויש
כאן ציטוט של הגזבר שבא ואומר שזה הסכום שיצא,
ציטוט בישיבת מועצה לא באיזה חדר סגור ,בישיבת
מועצה שגזבר העירייה ותקציבאית אומרת זה
הסכום -
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א מיר כוכבי:

משה יש גם ציטוטים של הגזבר שאומר שאתה לא
מבין אותו.

משה חנוכה:

אחרי שעלה פוסט של תושב לפייסבוק ,שבו בזכות מה
שאנחנו אומרים כאן הנושא הזה הגיע לידיעת
הציבור ,רצה סגנית ראש העירייה ופרסמה איזה
מסמך ,שלא הגיע לאף חבר מועצה בתאריך הנקוב
שלו ,אגב בנ י המסמך שאתה פרסמתם נשלח לחברי
המועצה? אתה רוצה להצהיר פה למיקרופון שהמסמך
הזה לא מפוברק ,ואתה שלחת את המסמך של סגנית
ראש העיר פרסמה בעמוד הפייסבוק -

אמיר כוכבי:

משה ,אני מבקש -

משה חנוכה:

בעניין אירועי יום העצמאות -

אמיר כוכבי:

משה ,אני -

משה חנוכה:

אתם פ רסמתם מסמך -

אמיר כוכבי:

משה ,אני מבקש -

נאור שירי:

מה אתה מאשים את הגזבר שהוא פברק מסמך?

משה חנוכה:

אני שאלתי שאלה ,אני שאלתי שאלה.

אמיר כוכבי:

 ...לדבר על הנושא זה בסדר ,גם לסטות ממנו זה
בסדר ,בוא לא נגזים עם הדיבור לעובדי העירייה.

משה חנוכה:

אז אני א ומר זה אותו הנושא .בסופו של דבר היכולת
שלכם לבוא לכאן לשולחן המועצה ,ולהסיר כל הצעה
לסדר ,גם בנושא חשוב כמו רכש מקומי לבלבל אותנו
ולעמעם אותם עם נתונים חצי אמיתיים ,זה משהו
שלא יעלה על הדעת .אם אתם בעד רכש מקומי,
תצביעו בעד ,ותהפכו את זה להחלטת מועצה שרירה
וקיימת .אם אתם נגד רכש מקומי ונגד העסקים
המקומיים תצביעו נגד ,אבל אל תספרו סיפורים .הנה
דוגמא עמוד הפייסבוק שלכם מנוהל ב ₪ 2,000 -
לחודש על ידי חברה ,שככו ל הידוע לי היא לא חברה
הוד השרונית  ,ויש עוד המון שירותים שעירייה
לוקחת ,ואני יכול לפרוט לכם ,אז אל תספר ו סיפורים
כאן ,ותגידו את האמת.

אמיר כוכבי:

אבל גם אתה בהצעה שלך -
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משה חנוכה:

רגע ,אני אסיים ,אתה תענה לי בסוף .אני אומר בסוף
מי שרוצה להעדיף רכש מקומי ,אין לו בעיה שזה
יהיה בהחלטת מועצה מחייבת .כמו שלפעמים משרד
ממשלתי יכול לקבל החלטה ,שאי אפשר לשנות ,ואז
בא המחוקק ואומר אני קובע שזו ההחלטה המחייבת
מכאן ולהבא .ואם אין לכם בעיה לעשות את זה ,אז
בואו תקבלו את ההצעה החשובה הזאת .תסייעו
לעסקים הקטנים והבינוניים שלא משתכרים ב -
 ₪ 30,000ו  ₪ 40,000 -לחודש כמו המשכורות
שהצגתם כאן מקודם ,שמקבלים אנשים בחברות
העירוניות שלכם ,ותאפשרו לאנשים לחיות בתקופת
הקורונה.

נאור שירי:

קודם כל לא מקבלים  ₪ 30,000ו - ₪ 40,000 -

משה חנוכה:

להגיד לך מה עלות המעביד?

נאור שירי:

עלות מעביד ,זה לא מה שהעובד מקבל.

משה חנוכה:

אני אגיד לך מה עלות המעביד?

נאור שירי:

אני יודע בדיוק מה עלות המעב יד.

משה חנוכה:

עלות המעביד בניגוד למה שאמרתם לאביבה של
המנכ"ל -

נאור שירי:

אני יודע בדיוק מה עלות המעביד -

משה חנוכה:

- ₪ 36,000

נאור שירי:

זה לא מה שהם מקבלים.

משה חנוכה:

אתה רשמת .₪ 26,945

נאור שירי:

זה לא מה שהם מקבלים .לא משנה כמה פעמים
תחזור על זה.

משה חנוכה:

עלות המעביד של מנהל בית ספר -

נאור שירי:

לא משנה כמה פעמים תעשה את זה -

משה חנוכה:

ל מאמן כדורגל החבר שלך -

נאור שירי:

זה לא מנהל בית ספר -

משה חנוכה:

 .₪ 34,000וכאן רשמת  .₪ 26,000היא שאלה מה
עלות המעביד ,אתה העברת -
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אביבה גוטרמן:

לא ,תכלס כמ ה כסף -

משה חנוכה:

מספרים לא נכונים.

אביבה גוטרמן:

לא משנה מה מסביב ,כמה תכלס יוצא כסף.

משה חנוכה:

זה מה שמשנה ,כמה הציבור משלם.

נאור שירי:

כשאת שואלת מה השכר ,קודם כל אין שום בעיה
להגיד מה העלות.

משה חנוכה:

היא שאלה מה עלות המעביד.

נאור שירי:

זה דבר אחד.

משה חנוכה:

היא שאלה -

נאור שירי:

זה לא נושא עכשיו ההצעה לסדר -

משה חנוכה:

 ...או שאתה לא מבין את השאלה -

נאור שירי:

ודי לפופוליזם -

משה חנוכה:

או שאתה משקר.

נאור שירי:

של משה חנוכה ,די.

משה חנוכה:

או שאתה לא מבין מה שכתוב -

נאור שירי:

אתה ממשיך להג יד שאני משקר אותך?

משה חנוכה:

או שאתה לא מבין.

נאור שירי:

מה אני משקר?

משה חנוכה:

או שלא הבנת.

נאור שירי:

אני לא משקר.

משה חנוכה:

או שלא הבנת.

נאור שירי:

הסגנית שלא נמצאת פה אתה אומר שהיא פברקה
מסמך -

משה חנוכה:

לא ,לא ,עליה אין לי טענה.

נאור שירי:

א תה ממשיך לזרוק פה עם ה  ₪ 600,000 -האלה -

משה חנוכה:

או שאתה לא מבין -

נאור שירי:

הלוך ושוב  ...לא משנה מה אתה שומע -

משה חנוכה:

או שאתה לא מבין את השאלה או שאתה משקר.

62

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

נאור שירי:

אז עוד פעם אתה אומר שאני משקר.

משה חנוכה:

כאן אמרו ,שאלנו מה עלות המעביד.

נאו ר שירי:

רק אתה מבין מה השאלות .קודם כל לא אתה שאלת.

משה חנוכה:

אביבה שאלה מה עלות המעביד.

נאור שירי:

אין שום בעיה ,נגיד לך...

משה חנוכה:

אז למה -

נאור שירי:

עלות המעביד זה לפי חוק .

משה חנוכה:

אבל למה מסרת מספר שקרי?

נאור שירי:

זה לא מספר שקרי.

משה חנ וכה:

למה ,עלות המעביד היא  ₪ 34,000אתה רשמת -

נאור שירי:

זה מיותר ,אתה תמשיך עם עלות המעביד - ₪ 600,000

משה חנוכה:

אתה שמת נתון לא נכון -

נאור שירי:

מסמכים מפוברקים ,אתה ממציא.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

ולהזכיר אגב להזכיר ,אם כבר העלינו את זה -

משה חנוכה:

א תה שמת נתונים לא נכונים -

נאור שירי:

 ...שלפני חודש קיבלתם את כל המשכורות גם
הספקים וגם המשכורות -

משה חנוכה:

שאלו מה עלות מעביד ואמרת נתון לא נכון לגבי עלות
מעביד

נאור שירי:

די מר משה חנוכה ,ולהזכירך כמות הפעמים שאתה
הצבעת נגד העסקים הקטנים למשל בהצעה לס דר של
חברת המועצה עדי ברמוחה ,אני לא רוצה בכלל
להזכיר לך כמה פעמים אתה הצבעת נגד מה שאתה
עכשיו מעלה.

יפעת קריב:

עדי ברמוחה העלתה הצעה לסדר?

נאור שירי:

שים את המסכה על הפנים ולא על העיניים.

יפעת קריב:

בקדנציה הקודמת.

(מדברים יחד)
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משה חנוכה:

שואלים אותך מה עלות המעביד ,ומסרת נתון שקרי.

יפעת קריב:

עדי מזמן לא נתת הצעה לסדר.

משה חנוכה:

אתה מוסר נתונים לא נכונים...

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

מה הקשר לפופוליזם?

נאור שירי:

כי אתה מעלה הצעות ,אני לא מדבר עכשיו על זה,
אתה מעלה הצעות שאתה בעצמך הצבעת נגד.

עדי ברמוחה:

בקדנציה הקודמת בדיוק אותה הצעה.

משה חנוכה:

חברים אנחנו בתקופת הקורונה -

נאור שירי:

אגב ,אומנם לפני שבועיים בישיבת מועצה שהעליתם
את ההצעה לניידות ,אבל אני לא רוצה לגזול עכשיו
מזמן -

משה חנוכה:

לא ,כי אתה גם אין לך זכות דיבור כרגע ,אבל אנחנו
שאלנו -

נאור שירי:

בסדר...

משה חנוכה:

אנחנו שאלנו מה עלות שכרם ,ואתה מסרת נתון
שקרי .ולכן זה חמור מאוד ,ואנחנו לא נעבור על זה
לסדר היום.

אמיר כוכבי:

אל תעבור.

משה חנוכה:

תדווחו אמת למועצה.

נאור שירי:

יאללה אל תעבור לסדר.

משה חנוכה:

תדווחו אמת למועצה.

נאור ש ירי:

הנה עכשיו אנחנו -

משה חנוכה:

אתם כאן לא דיווחתם אמת למועצה שוב.

רן יקיר:

הנה משפט עריכה.

משה חנוכה:

תדווחו אמת למועצה.

אמיר כוכבי:

משה ,אני רק מזכיר לך כמו שהזכרתי קודם ,שגם
הנתונים האלה גלויים ומדווחים -

משה חנוכה:

הם לא מדווחים עדיין ,הם ידווחו ע וד שנה.
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אמיר כוכבי:

בסדר ,מדווחים.

משה חנוכה:

בואו אז תדווחו אמת למועצה .שאלנו מה עלות -

אמיר כוכבי:

הם דווחו גם בעבר למועצה על פי בקשת המועצה.

משה חנוכה:

השכר ורשמת את הברוטו ,אז זה לשחק עם המספרים
אמיר ,אנחנו לא ילדים קטנים.

אמיר כוכבי:

על פי אותה בק שת מועצה ,ולכן -

משה חנוכה:

שאלנו למה? ששאלנו מה עלות השכר ,רשמת מה
הברוטו .אתם לא יודעים מה זה עלות שכר? או שאתם
לא מדווחים אמת?

אמיר כוכבי:

א' עלות שכר זה לא עלות מעביד ,אתה רוצה להיות
מדויק תהיה מדויק.

משה חנוכה:

אני שאלתי מה עלות השכר ,זה עלות השכר א מיר,
אתה מוכן להתחייב על המסמך הזה? זה עלות השכר?
אני שואל אותך אדוני ראש העיר ,זה עלות השכר?
אתם מדווחים לא נכון.

נאור שירי:

מי מדווח לא נכון ,אתה חי בסרט.

משה חנוכה:

זה לא עלות השכר -

נאור שירי:

מישהו בא לשקר אותך -

משה חנוכה:

אתם באים להגיד למועצה דבר ים לא נכונים .אז מה
שווים הניירות שאתם כותבים את הדברים האלה.

יפעת קריב:

תשאל את היועץ המשפטי לעירייה אם זה נתון נכון
או לא נכון .תשאל את היועץ המשפטי.

אמיר כוכבי:

יש דברים שאתה יכול זה ,שנייה -

יפעת קריב:

או את הגזבר.

אמיר כוכבי:

כבר צעקת את המספרים ,כ בר אמרו לך נכון ,מה אתה
רוצה?

משה חנוכה:

אז דיווחתם לא נכון -

אמיר כוכבי:

אני לא מבין מה השאלה -

משה חנוכה:

אז דיווחתם -

אמיר כוכבי:

חידדת את השאלה ,קיבלת תשובה.
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משה חנוכה:

לא חידדתי ,אבל זה היה רשום פה ,ניסיתם לרמות
את אביבה ולא הצלחתם.

אמיר כוכבי:

את אביבה לנסות לרמות בעלות זה ,נו באמת.

משה חנוכה:

הנה עובדתית.

אמיר כוכבי:

בוא משה -

משה חנוכה:

או שאתם לא הבנתם את השאלה -

נאור שירי:

אתה לא היית גם כשענינו את השאלה ,והעברנו את
העלות.

יפעת קריב:

האמת הוא צודק.

נאור שירי:

את יכולה בבקשה לדבר אביבה.

יפע ת קריב:

האמת האמת הוא צודק.

משה חנוכה:

זה לא עלות ה -

נאור שירי:

באופן מפתיע את אומרת האמת הוא צודק.

יפעת קריב:

לא ,לא ,חזרתי על השאלה.

אביבה גוטרמן:

אנשים מגיעים פעם בחודש -

יפעת קריב:

צודק ,חנוכה אתה צודק.

אביבה גוטרמן:

תרשה להם להתבטא -

נאור שירי:

שי תבטא.

אמיר כוכבי:

אין לנו בעיה שיתבטא והוא יכול לבוא גם יותר מפעם
בחודש.

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים להצבעה -

יפעת קריב:

בואו נעשה משהו אחר -

משה חנוכה:

מה סליחה -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אתי יקירה את ממהרת.

אתי ברייטברט:

אני לא ממהרת ,אתם פשוט מדברים על דברים שלא
קשורים להצעה לסדר

יפעת קריב:

יש לו  10דקות ,עברו  6מה קרה?
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משה חנוכה:

לא סיימתי את זכות הדיבור שלי .אמיר אני מצפה -

נאור שירי:

 10הדקות שלו הסתיימו.

משה חנוכה:

אני מצפה נאור -

נאור שירי:

כן משה.

משה חנוכה:

אני מצפה -

נאור שירי:

כן.

משה חנוכ ה:

שאתה ...בעד ההצעה הזאת ,כי זו הצעה חשובה ,היא
לא פוליטית -

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,היא לא פוליטית.

משה חנוכה:

ובאמת -

נאור שירי:

אבל ראש העיר אמר לך את התשובה ,אתה מתעלם -

משה חנוכה:

בוא נצביע בעד.

אמיר כוכבי:

עזוב ,עזוב נו.

נאור שירי:

אתה לא מקשיב.

אמי ר כוכבי:

משה תן לי לענות ,בסדר?

אביבה גוטרמן:

נאור ,נאור ,אתה אומר ראש העיר ענה על זה ,נכון?

אמיר כוכבי:

עוד לא עניתי -

אביבה גוטרמן:

אבל הוא נתן דוגמא -

אמיר כוכבי:

אבל עוד לא עניתי -

אביבה גוטרמן:

רגע ,התשובה שהייתה שכבר עושים את זה -

אמיר כוכבי:

אבל א פשר לענות?

אביבה גוטרמן:

והוא נתן נתון שהנה חברה שעושה כל חודש -

נאור שירי:

זה בדיוק הפופוליזם ,למה זה פופוליזם ,לוקחים
משהו אחד -

אביבה גוטרמן:

למה פופוליסטי?

נאור שירי:

לוקחים משהו אחד סתם -

אביבה גוטרמן:

לא ,כי ...אפשר לשאול עוד דוגמאות לא בדקו .אז
בו א -
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אמיר כוכבי:

בואו נענה על זה ברצינות.

נאור שירי:

אני מבקש אחרי שתסביר למה הצבעת בקדנציה
הקודמת נגד ההצעה.

אביבה גוטרמן:

זאת לא הצעה שסותרת ...של אף אחד פה מה הבעיה.

אתי ברייטברט :

בואו ניתן לראש העירייה להמשיך.

אמיר כוכבי:

אביבה -

אביבה גוטרמן:

למה ל מי זה מפריע?

אמיר כוכבי:

אביבה ,את צועקת מהיציע ולא שומעים -

אביבה גוטרמן:

כי לא שומעים מה אני אעשה.

אמיר כוכבי:

אז תתקרבי מהיציע.

אביבה גוטרמן:

אז אתה ממילא לא מדבר.

נאור שירי:

למה עכשיו תדיחו אותו גם משולחן המועצה? אביבה.

אביבה גוטרמן:

לא ,אנחנו חבר ים אתה יודע כמה שנים?  30שנה .אז
בוא ,אני לא מדיחה אף אחד בגלל אני לא אדם
שמדיח אף אחד .גם שצריך לא עשיתי את זה.

נדב דואני:

היא בחורה טובה.

אביבה גוטרמן:

בחורה טובה.

נדב דואני:

אביבה את בחורה טובה .סך הכול בסדר.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה אני רוצה להגיד לכם דבר אחד ,לפני כל דבר
אחד איך אמר לנו -

משה חנוכה:

רגע משה הוא בזמן שלך -

רפאל בן מרדכי:

קודם כל להיות בן אדם ,אחרי כן תהיו חברי מועצת
עיר ,אביבה בקשה.

אביבה גוטרמן:

לא ,אני באמת חושבת ,החלטה הזו -

נדב דואני:

סך הכול את בסדר.

אביבה גוטרמן:

כולנו חושבים או תו דבר.

נדב דואני:

בחורה טובה.

אביבה גוטרמן:

לא חושבת שיש מישהו מאיתנו ,ואיך אמר אמיר,
אנחנו בעצם נוריד כי אנחנו כבר התחלנו בזה .אז הוא
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אמר משפט שהוא בעיניי נכון .סבבה ,אתה רוצה תגיד
זה החלטה של כולנו ,לא של האופוזיציה -
אמיר כוכבי:

למה שאני -

אביבה גוטר מן:

ואנחנו באמת מחוקקים כדי שזו תהיה אמירה.
אמירה שלכל הגורמים בעירייה שצריכים משהו,
שילכו אף ורק לתושבים בעיר הזאת לרכוש מהם ,זה
הכול.

משה חנוכה:

זה גם לא הכול מגיע לראש העיר ,הם לא יודעים
המנהלים.

אביבה גוטרמן:

זה לא פופוליסטי.

משה חנוכה:

נכון.

אביבה גוטרמן:

זה לא פוליטיקה ,באמת שלא .ככה אני רואה על כל
פנים את הדברים ,ואני חושבת שכולנו חושבים אותו
דבר ,אמיר.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,אז אני אחדד ואגיד למה אנחנו מסירים את
זה מסדר היום .אנחנו מסירים את זה מסדר היום כי
א' מרגע שנכנסה בלי קשר לקורונה ,חברת ה מועצה
עדי ברמוחה לתפקיד יו"ר ועדת מכרזים ,אנחנו
בוחנים את הדרכים החוקיות ,כדי לתעדף ספקים
מקומיים לא רק בעניין של עד  ₪ 140,000אלא בכלל,
יש עם זה כל מיני אתגרים .אני מאמין שעם זה
בקרוב ,יש יועץ משפטי חדש ,נמצא את הדרך לעשות
את זה ,כי אני חושב שזה נכון וראו י .ברגע שפרץ
משבר הקורונה ,התחלנו להבין את המשמעויות של
זה ,ניתנה הנחיה ברורה שלי למנכ"ל להנהלת
העירייה לתעדף עד כמה שניתן ,אני מדגיש עד כמה
שניתן ,ספקים עירוניים בכל מה שקשור ,בוודאי
בהתמודדות עם נגיף הקורונה ,אבל גם בשאר
הרכישות .עשינו את זה גם בשפ"ע וגם באגפים
אחרים .גם ההצעה כאן היא יודעת ומתעלמת
מהעובדה שאי אפשר להבטיח שכל התקשרות תהיה
מבוססת על בסיס הדבר הזה ,זה לא חוקי -

עדי ברמוחה:

זה אפליה.
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אמיר כוכבי:

זה אפליה ,זה מייצר בעיות משפטיות .יש אפשרות
לעירייה במסגרת גבולות ההיגיון לקדם את העסקים
המקומיי ם ,כמובן בכפוף להצעות המחיר ,כמובן
בכפוף להליכי התקשרות תקינים .ואת הדבר הזה
אנחנו עושים .אתם רוצים לבוא ולהגיד זה לא
פוליטי ,אין לי שום בעיה .רוצים לבוא ולהגיד למה
מורידים הצעות לסדר ,אפשר לייצר מנגנון ,תחליטו
מי יו"ר האופוזיציה ,יפעת בואי לפגישה פעם בחוד ש -

משה חנוכה :

אתה מחליט מי יו"ר האופוזיציה?

יפעת קריב:

לא יודעת עד היום לא הזמנת אותי לפגישה ,עברו כבר
עוד מעט שנתיים.

אמיר כוכבי:

זה פשוט רעיון שבא לי מי שהציג את עצמו כיו"ר
האופוזיציה.

יפעת קריב:

כאילו פתאום אחרי שנתיים אתה אומר אני אזמין
אותה פגישה .פעם אחת לא נפגשת איתי ,מה אתה לא
שמעת שאני יו"ר האופוזיציה.

אמיר כוכבי:

אני לא יודע ,כי את לא עונה לטלפונים -

יפעת קריב:

לא עונה לטלפונים?

נאור שירי:

לא מגיעה לישיבות.

יפעת קריב:

ממש.

משה חנוכה:

יפעת אם תכנסי אצלו לפגישה ,תצאי עם הסכם
קואליציוני ,תזהר י.

יפעת קריב:

לא ,אין סיכוי ,אין סיכוי.

אמיר כוכבי:

אתה אומר את זה כאילו זה רע.

יפעת קריב:

אין סיכוי.

אמיר כוכבי:

אל תגידי אין סיכוי ,למה אין סיכוי.

יפעת קריב:

אין סיכוי.

אמיר כוכבי:

אני אומר ברצינות.

יפעת קריב:

אין סיכוי.

אמיר כוכבי:

בואו אפשר גם להיות רציניים -
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כנרת א .כהן:

לא יפה.

אמיר כוכבי:

אפשר גם להיות רציניים ,לא משנה זה בסדר -

נאור שירי:

את לא מפתיעה...

אמיר כוכבי:

לא מפתיע .אפשר להיות רציניים -

נאור שירי:

אתה יכול גם להעיר לה ,אל תהיה צבוע.

אמיר כוכבי:

יו"ר האופוזיציה יכולה למנות נציג -

יפעת קריב:

בניהול העירייה אני חושבת שהעירייה מתנהלת באופן
בינוני ,נאור.

אמיר כוכבי:

יו"ר האופוזיציה יכולה גם להציע -

יפעת קריב:

אני חושבת שבשנתיים האחרונות -

אמיר כוכבי:

נציג מטעמה לשיחות אלו.

יפעת קריב:

לא קרה כלום בעיר הזאת .נאור כמה זמן תוכלו
להגיד י ש קורונה יש קורונה ,גם בקורונה אפשר
לעבוד .העיר מתנה ל ת בצורה בינונית.

אמיר כוכבי:

לא הבנתי ,את מעלה עכשיו הצעה לסדר כי את
אומרת יש קורונה יש קורונה.

יפעת קריב:

העיר מתנהלת בצורה בינונית.

אמיר כוכבי:

כל ההצעות השטחיות שאת מעלה היום מבוססות על
יש קורונה ,אז את לא יכולה להגיד לו לא להגיד יש
קורונה.

יפעת קריב:

אני רוצה אבל שהקורונה תעיף אתכם למעלה -

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,הקורונה תעיף אותנו למעלה.

יפעת קריב:

תעשו פעילויות מדהימות .הקורונה היא גם הזדמנות.
בטח בעיר כזאת.

נאור שירי:

הקורונה היא מכניסה לסגר -

יפעת קריב:

ומאפשרת לכם לעשות דברים מדהימים.

אמיר כוכבי:

היא מונעת תקציבים מהעירייה -

יפעת קריב:

ת ראו מה קורה ברשויות מקומיות אחרות .

אמיר כוכבי:

פוגמת בתזרים הכלכלי ,הכול בסדר.
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יפעת קריב:

תסתכלו בפייסבוק של רמת גן -

אמיר כוכבי:

תעיף אותנו למעלה בדיוק כמו את כל המדינה.

יפעת קריב:

ושל עוד הרבה מאוד רשויות.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר אני אומר עוד פעם ,אם אתה ברצינות
אומר יש לנו דרך לייצר מנגנון של הצעות לסדר,
שהוא רלוונטי .נגיד לכם מה כבר קורה ,מה לא קורה,
איזה דברים יש ,איזה דברים אין ,אחלה .אתם רוצים
לבוא ולראות דברים שכבר קורים ,אגב גם זה פורסם
כבר בעבר -

משה חנוכה:

אבל אמרת שזה קורה וזה לא קורה באותה נשימה,
זה קורה או לא קורה? כי הבנתי שיש בעיות
משפטיות.

יפעת קריב:

כי יש קורונה ואין קורונה ,זה הזדמנות וזה לא
הזדמנות.

אמיר כוכבי:

לא ,הדיון המשפטי זה...

י פעת קריב:

בינוני ומצוין.

משה חנוכה:

עכשיו כל הליך התקשרות שהעירייה עושה ללא מכרז -

עדי ברמוחה:

יהיה ,יפורסם ספר ספקים .אתה זוכר בקדנציה
הקודמת דיברתי הרבה על ספר ספקים ,אז יש לזה
תקציב וייצא קול קורא ויפורסם ספר ספקים שבו כל
תושבי העיר שהם ספקים ,יוכלו להג יש את המועמדות
שלהם וייכנסו לספר ספקים -

אביבה גוטרמן:

זה כבר דובר לפני שנתיים.

עדי ברמוחה:

אבל רק עכשיו קיבלנו תקציב לזה ו -

יפעת קריב:

כל מה שהיה ...עוד הפעם חי אדיב ...עכשיו -

משה חנוכה:

אז למה שלא נחזק אותך בהצעה לסדר -

יפעת קריב:

אבל למה ,זה עוד הפעם חי אדיב ,הכול בא לידי ביטוי
עכשיו.

עדי ברמוחה:

נו אבל זה כבר קורה.

משה חנוכה:

מה זה כבר קורה ,אבל בינתיים -

עדי ברמוחה:

זה כבר קורה.
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יפעת קריב:

היה לפני שנתיים ...קורה היום.

יגאל שמעון:

משה ,ההצעה שהצעת אין סמכות למועצה לקבל
החלטה כזאת.

עדי ברמוחה:

זה אפליה.

יגאל שמעון:

היא לא חוקית בכלל.

משה חנוכה:

למה לא חוקית?

יגאל שמעון:

כי היא לא חוקית.

משה חנוכה:

למה? אז אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

בוא שהיועץ המשפטי יתייחס  ,אם זה עניין חוקי -

יגאל שמעון:

אני אומר לך -

משה חנוכה:

י גאל ,בוא נשמע את היועץ המשפטי.

אביבה גוטרמן:

יש קורונה וזה המצב ,זה לא נכון מה שאתה אומר.
יש הוראת שעה .היום אתה יכול לשכנע ולהגיד...

(מדברים יחד)
נאור שירי:

המדינה אומרת כחול לבן וקונה עגבניות מטורקיה,
אז אל תגידי המדינה ,זה שום דוגמא טובה המדינה.
שר הכ לכלה שאומר על כחול לבן ,וקונה באותה
נשימה עגבניות מטורקיה.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,יש לו בעיה עם כחול לבן.

נדב דואני:

אתה בטוח שהוא קונה?

נאור שירי:

אני בטוח.

נדב דואני:

אתה ראית?

נאור שירי:

אני ראיתי.

נדב דואני:

אתה יכול לאשר את זה?

אביבה גוטרמן:

נדב ב כלל יש להם בעיה עם כחול לבן ,למה שהם -

אתי ברייטברט:

חברים ,אנחנו מעלים להצבעה -

משה חנוכה:

בואו ,אני רוצה התייחסות של היועץ המשפטי
לעירייה.
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נדב דואני:

למדינה יש בעיה...

משה חנוכה:

אני רוצה לדעת אם זה לא חוקי כמו שיגאל אמר.

אמיר כוכבי:

תבוא אליו אחרי זה ,מה זה קשור?

משה חנוכה:

למה שהוא לא יתייחס רגע בשולחן המועצה? העלינו
הצעה -

אמיר כוכבי:

מה זה קשור?

משה חנוכה:

כי אתה אומר שההצעה שלי היא לא חוקית -

אמיר כוכבי:

אני לא אמרתי את זה.

משה חנוכה:

זה מה שיגאל אמר.

אמיר כוכבי:

יגאל זה אני? יגאל זה לא אני.

מ שה חנוכה:

מה זאת אומרת?

יגאל שמעון:

אני אומר את דעתי -

משה חנוכה:

אני מבקש את חוות הדעת של היועץ המשפטי -

יגאל שמעון:

אני לא אצביע על דבר שאני חושב שהוא לא ,אני
לא ...לא חוקי.

משה חנוכה:

אני מבקש חוות דעת של היועץ המשפטי ,האם ההצעה
הזאת חוקית או לא.

יגא ל שמעון:

המועצה לא יכולה -

אביבה גוטרמן:

זה לא מכרזים גדולים ,תפסיק -

יגאל שמעון:

זה לא משנה.

משה חנוכה:

בוא אמיר ,אני מבקש שהיועץ המשפטי יתייחס.

אביבה גוטרמן:

אנחנו יודעים חוקי מכרזים ,די.

משה חנוכה:

יגאל ,אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי.

רונן יואל וינ יק:

נאמר שהדברים נבדקים ,והם אכן נבדקים.

משה חנוכה:

השאלה אם ההצעה הזאת לא חוקית.

רונן יואל ויניק:

כל העניין הזה צריך להיבדק מ  -א' ועד ת' .אז אני רק
נכנסתי לתפקיד ,תנו רגע לנשום ,ותקבלו תשובה.

משה חנוכה:

מתי נוכל לקבל חוות דעת ממך?
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רונן יואל ויניק:

בקרו ב.

משה חנוכה:

מה זה בקרוב?

רונן יואל ויניק:

בקרוב.

משה חנוכה:

מה זה זמן סביר?

רונן יואל ויניק:

לא יודע.

משה חנוכה:

הא אתה לא יודע.

אמיר כוכבי:

לא ביקשת אז -

משה חנוכה:

אז אני מבקש חוות דעת ,עכשיו אני מבקש לפרוטוקול
חוות דעת ,אני אשמח שהיא תתקבל בהקדם בזמן
סביר ,כמו שיועץ משפטי צריך להעביר לחברי מועצה
בעניין החוקיות של ההצעה הזאת ,בסדר?

נדב דואני:

ואתה מסיר אותה מסדר היום.

רונן יואל ויניק:

רק תפנה מסודר -

משה חנוכה:

לא ,אני פונה כאן ,זה מספיק מכובד הפורום הזה
בישיבת מועצה.

רונן יואל ויניק:

הפורום מא וד מכובד ,רק תבקש תפנה ותסביר בדיוק
מה אתה רצה.

משה חנוכה:

אז אני פונה אליך קבל עם ועדה -

אביבה גוטרמן:

תפנה אליו אחר כך ,לא עכשיו.

משה חנוכה:

לקבל חוות דעת בעניין ההצעה לסדר שהגשנו .ככה זה
מקובל פה ,אנחנו בישיבת מועצה יכולים לפנות
ולקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי.

רונן יואל ויניק:

אין בעיה.

משה חנוכה:

תודה רבה.

אתי ברייטברט:

אוקיי אנחנו מעלים להצבעה ,מי בעד -

אמיר כוכבי:

רגע ,אז אתה רוצה לחכות עם זה?

משה חנוכה:

לא ,לא ,אני מבקש להעלות את זה ,אני יודע שיש
רשויות שעושות את זה -

אמיר כוכבי:

אין בעיה.
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משה חנוכה:

ושמה עשו שיעורי בית לפני ישיבת המועצה ,ולא באו
לישיבה ולהגיד אנחנו נלמד את הנושא.

רונן יואל ויניק:

אני חוזר שוב ,אתה רוצה לפנות מסודר ולשאול מה
אתה רוצה ,או שאתה רוצה תשובה כללית לשאלה
הכללית?

משה חנוכה:

אני רוצה לדעת ,אנחנו מגישים הצעות לסדר ,שלפני
זה ייבחנו משפטית ,תוכל לענות לנו אם ההצעה לא
חוקית .אנחנו יודעים שיש רשויות שבהם כן עושים
העדפה של רכש מקומי ,בהליכים שהם לא מכרזים -

רונן יואל ויניק:

אתה הפנית פה לכזה דבר?

משה חנוכה:

אני לא צריך להפנות ,זה לא תפקידי ,אני חבר מועצת
עיר ואני מביא ה צעת לסדר.

יגאל שמעון:

משה ,בהחלטת מועצה -

משה חנוכה:

אתם צריכים ללמוד את החומר ,יש לשכה משפטית -

יגאל שמעון:

השאלה אם זה בהחלטת מועצה.

משה חנוכה:

תשבו תחקרו תבדקו ...תגיעו לכאן מוכנים.

יגאל שמעון:

זה לא בהחלטת מועצה ,זה שהם עושים העדפה יכול
להיות זה בסד ר -

משה חנוכה:

יש גם רשויות שעשו את זה בהחלטת מועצה -

יגאל שמעון:

אף אחד -

משה חנוכה:

תסתכל על רעננה.

יגאל שמעון:

לא בהחלטת מועצה.

משה חנוכה:

תסתכל בישיבת מועצה ברעננה לפני שבועיים ,אבל
לא משנה.

יגאל שמעון:

אין דבר כזה.

אמיר כוכבי:

נעלה ליגה.

משה חנוכ ה:

נעלה ליגה .בואו אני מציע להעלות את ההצעה לסדר,
אתם רוצים להתנגד להעדפת רכש מקומי -

אמיר כוכבי:

אנחנו כמו שאמרתי לך בחודשים האחרונים ,הנהלת
העירייה פועלת על פי הנחייתי כדי לתעדף רכש מקומי
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בכל מקום שניתן ,בלי קשר ועדת המכרזים ומחזיקת
תיק ועדת המכרזים פועל ת כדי לבחון את הדברים
האלה כדי לקדם אותם ,גם בהליכים רחבים יותר על
פי החוק והדין.
אתי ברייטברט:

אוקיי ,אנחנו מעלים להצבעה -

משה חנוכה:

אני מבקש ,רק אני רוצה לחדד ,שלא נאמר פה
שההצעה היא לא חוקית -

אמיר כוכבי:

אני לא אמרתי -

משה חנוכה:

אתם מסרבים להעלות או תה מסיבות שלכם ,לא
סיבות של חוק או לא חוק.

אמיר כוכבי:

מסיבה מאוד פשוטה שהדבר מתקיים ,ראית את זה
בפוסט ואמרת בוא נעשה הצעה לסדר.

יגאל שמעון:

אולי היא באמת לא חוקית.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,בואו נעלה להצבעה ,מי בעד -

משה חנוכה:

אני אומר שוב -

יגאל שמעון:

תמת ין יש חוות דעת ,תמתין.

אתי ברייטברט:

להסיר את ההצעה -

יפעת קריב:

 ...העירייה פרסמה את זה -

יגאל שמעון:

לא ,היא לא -

אתי ברייטברט:

מסדר היום?

יפעת קריב:

לא ,אני אומרת ...לפרסם כזה דבר -

אתי ברייטברט:

חברים בואו נעשה ,אנחנו עושים הצבעה .מי בעד
להסיר את ההצ עה מסדר היום?

משה חנוכה:

לא ,מי נגד לדון בנושא.

אתי ברייטברט:

כל פעם זה אותו דבר ,זה אותו דבר .זה אותו דבר ,זה
אותה הצבעה.

משה חנוכה:

מי נגד לדון בזה?

אתי ברייטברט:

אמיר ,מאיר ,רן ,רינה ,יגאל ,חיים -

משה חנוכה:

פשוט ביזיון.
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יפעת קריב:

נגד לדון בנושא.

אתי ברייטברט:

נאור ,נדב ,עדי ,כנרת .מי נגד?

משה חנוכה:

מי בעד להעלות את הנושא לסדר היום?

אתי ברייטברט:

יפעת ,אביבה -

יפעת קריב:

אנחנו בעד להעלות את הנושא לסדר היום.

אתי ברייטברט:

זה אותו דבר.

יפעת קריב:

זה לא.

משה חנוכה:

זה לא אותו דבר.

יפעת קריב:

א נחנו בעד להעלות את הנושא לסדר היום...

אתי ברייטברט:

יפעת ,אביבה ,משה -

יפעת קריב:

בעד להעלות את הנושא לסדר היום.

אתי ברייטברט:

מי נמנע? רפי בן מרדכי.

יפעת קריב:

האם אפשר ...מהיועץ המשפטי שיגיד לנו מה הניסוח
המדויק בנושא הזה?

אתי ברייטברט:

זה שלא לכלול.

יפעת קריב:

כי אנחנו בעד להעלות את זה על סדר היום.

נדב דואני:

זה הנוסח.

אתי ברייטברט:

שלא לכלול.

רונן יואל ויניק:

הניסוחים בסדר.

יפעת קריב:

בעד להעלות את זה לסדר היום?

רונן יואל ויניק:

גם הניסוח הקודם בסדר.

יפעת קריב:

בסדר ,אנחנו מצביעים בעד להעלות את זה לסדר
היום.

====================================================
הצבע ה :מי בעד להסיר את ההצעה של חברי המועצה יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ומשה חנוכה
בנושא העדפת רכש מקומי בהתקשרויות עירוניות
 10בעד (להסיר מסדר היום)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,חיים שאבי ,יגאל שמעון ,נאור שירי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן
 4נגד (להסיר מסדר היום)
יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' 101/20
מועצת העירייה מסירה את ההצעה מסדר היום

=========================================== ==
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נאור שירי:

 ...מה שאת רוצה.

אמיר כוכבי:

את יכולה לכתוב בעדכון מה שאת רוצה ,זה כמו
אבשלום קור ,הוא מתיר גם ככה וגם ככה .הלאה.

אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר הבאה -

משה חנוכה:

אמיר אני רוצה להודות לך מאז שאמרת על הקבוצה
בפייסבוק ,מלא אנשים רוצים להצטר ף.

אמיר כוכבי:

מעולה.

משה חנוכה:

תודה רבה ליחסי ציבור לקבוצה.

אמיר כוכבי:

אבל את נאור כבר הכנסת?

משה חנוכה:

אני מתלבט עם להכניס את נאור עכשיו.

נאור שירי:

הוא לא הכניס ,הוא לא שלח -

אמיר כוכבי:

הבטחת  3פעמים .אתה מבין איזה מילה אתה ,אין לך
מילה.

אביבה גוטרמן:

תכניס ,תכניס את נאור ,למה לא?

נאור שירי:

גם מעבר לזה אני חושב שזה סתימת פיות לסגור את
הקבוצה לתגובות.

משה חנוכה:

יפעת פתחה זה מהלחץ שלכם.

נאור שירי:

אז יפעת אני מצפה ממך שתפתחי את זה לתגובות.

משה חנוכה:

נאור שלחתי לך ,אבל אם תתנהג לא יפה אני א וציא
אותך.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך לסעיף הבא בהצעות לסדר.

יפעת קריב:

לא ,רק תושבים מבקשים שנייה אחת -

אמיר כוכבי:

לא ,לא -

יפעת קריב:

רק תושבים מבקשים בנושא הקודם ,מילה ביקשתם,
אתם פתחתם התושבים מגיבים -

אמיר כוכבי:

די ,די ,לא לעשות צחוק.

יפעת קריב:

זה כן חשוב ,זה כן חשוב ,זה חשוב.

אמיר כוכבי:

יפעת ,לא לעשות צחוק.
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יפעת קריב:

אבל זה חשוב.

אמיר כוכבי:

בסדר.

ב.

העירייה תקיים פעילות קיץ לנוער ולכל המשפחה תחת מגבלות
הקורונה .

אתי ברייטברט:

בואו נעבור לסעיף הבא בהצעות לסדר .העירייה
תקיים פעילות קיץ לנ וער ולכל המשפחה ,תחת
מגבלות הקורונה  ,בין היתר :דרייב אין ,לילות לבנים
לנוער בפארק האגם ,טיול ליל ירח בקפסולות ,כיתות
אמן ופעילות רחוב עם דמויות שטח ואומני רחוב -

יפעת קריב:

אני אגיד משפט -

אתי ברייטברט:

תני לי לסיים .הסבר :בעיצומה של חופשת הקיץ נראה
שמקרי -

נדב דואני:

כמו שצריך .הגיע הזמן.

אתי ברייטברט:

ונדליזם ושוטטות -

יפעת קריב:

חשבתי שסיימת.

אתי ברייטברט:

הולכת ועולה והעירייה לא מייצרת פעילות תרבותית
וקהילתית .הצעת ההחלטה :מועצת העיר מורה על
קיום פעילות תרבותית וקהילתית.

יפעת קריב:

אז קודם כל אני רוצ ה להגיד שהרעיונות שאנחנו
הצענו כאן הם כבר נותנים לכם באמת ,אני אומרת גם
כנרת גם אמיר שככה דיברתם בהתחלה ,יש פה עוד
רעיונות נהדרים לדברים שאפשר לעשות בעיר ואין
בהוד השרון .אין דרייב אין -

אמיר כוכבי:

למה את אומרת שאין אבל?

יפעת קריב:

אין לילות לבנים ,כי את ם הצגתם בהתחלה לפני 5
דקות ולא שמענו -

רינה שבתאי:

אני תוהה למה זה צריך לבוא לכאן.

יפעת קריב:

אין טיולי ליל ירח ,אין כיתות אמן ואין פעילות רחוב,
שנייה -
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רינה שבתאי:

תשבו עם כנרת  3דקות תציעו וזהו.

יפעת קריב:

זה גם כן נוער ,כנרת אנחנו מדברים על נוער .אני רק
רוצה להגיד שעכשיו רץ ברשויות מקומיות -

אמיר כוכבי:

רגע ,אם נכנסת ישר לנאום ,אז רק נגיד שאנחנו
מסירים את זה מסדר היום ,כן.

יפעת קריב:

כמובן שאתם מסירים מסדר היום -

אמיר כוכבי:

נכון.

יפעת קריב:

למה שלא תסירו מסדר היום פעילות לבני הנוער.

אמיר כוכבי:

אבל את מציעה דברים שקיימים ,מה אני אעשה?

יפעת קריב:

מה קיים? יש לכם את הדברים האלה? הלא אתם
הצגתם לפני  5דקות ,אפשר לחזור למה שהצגתם -

אמיר כוכבי:

הצגנו לך מקודם את הפעילות לנוער ,יש גם פעילות
תרבות.

יפעת קריב:

אין פעילות רח וב לבני נוער .וגם עכשיו פעילות קיץ
לנוער ,פעילות קיץ לנוער ,תסתכלי מה כתוב.

אמיר כוכבי:

בסדר.

יפעת קריב:

 ...לפעילות קיץ לנוער.

אמיר כוכבי:

יפעת דברי ,יש לך  10דקות.

כנרת א .כהן:

עניתי לנוער...

יפעת קריב:

ואני רק רוצה לספר לכם שהיום רץ בהרבה מאוד
רשויות מקומיות ,פסטיבל מרפסות ,ופסטיבל י רחוב
שעושים אותם לבני נוער ולילדים ולצעירים ולכל
המשפחה ,זה רעיון נהדר לאמץ אותו .כיתות אמן זה
עוד דברים שאפשר להפעיל בגינות הציבוריות ,יש
הרבה מאוד דברים .פעילות של לילות לבנים ,טיולים
אפשר לעשות בעיר ,יש הרבה מאוד דברים .דווקא
הקורונה מאפשרת לנו לעשות הרבה יותר פעילויות.
ואחד מהדברים המאוד משמעותיים שאני שואלת וגם
שאלתי מקודם ולא קיבלתי מענה בנושא של הנוער,
כמה בני נוער בעיר מסך בני הנוער משתתפים
בפעילויות .כי אני נוטה להאמין שמדובר בעשרות
בודדות ,ואם זה לא עשרות בודדות זה  100-200מתוך

81

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

אלפי בני נוער .אז לדעת האם הפעילות שלכם מכוונת
לכלל התושבים או לאוכלוסייה מאוד מסוימת
ואוכלוסייה מאוד חלקית .וחנוכה ביקש להמשיך את
הזמן שלי ,אז אתה תמשיך אם לא אני -
אמיר כוכבי:

הוא באמצע פוסט.

יפעת קריב:

לא ,הוא מגיב לזה .אבל אני אומר יש לכם הרבה
מאוד עוד מה לעשות.

משה חנוכה:

ככה ,אני אגיד לכם מה -

עדי ברמוחה:

אם תסגרי את המיקרופון שלך ,הוא יכול יהיה
להדליק את שלו ,ואז ישמעו אותו גם.

משה חנוכה:

טוב אז ככה ,קודם כל אנחנו הגשנו את ההצעה הזאת
בשלהי חודש יולי ,כשראינו שהעירייה לא קיימה
אירועי קיץ ,לא לנוער ולא לכל המשפחה בתק ופה
הזאת ,למעט האירועים היפים שרינה שיתפה אותנו
לגיל הזהב ,באמת שאפו על העשייה הזאת .אבל
באמת לא היו אירועים ,וראינו ברמת השרון ובכפר
סבא ,בפתח תקווה ,גם תהלוכות רחוב ,ראינו הרבה
רשויות נגיד בחבל מודיעין שעשו דרייב אין מאוד
מאוד יפה ,ובתל אביב שעושים דרייב אין -

נאור שירי:

איך אתה יודע שבחבל מודיעין עשו דרייב אין?

משה חנוכה:

אני ראיתי.

נאור שירי:

הא אוקיי.

משה חנוכה:

ואני אומר בסופו של דבר ראיתי לפני יומיים את
הכתבה על הכוונה לעשות תהלוכות רחוב ,באמת אני
חושב שזה יפה וחשוב עדי ,ואני חושב שאפשר לעשות
יותר וצריך לעשות יותר במגבלות הקורונה .בסופו של
דבר זו תקופה לא פשוטה ,כמו שדיברנו על הסיפור
הקודם של רכש מקומי ,תקופה לא פשוטה לעסקים,
וגם תקופה לא פשוטה לילדים בחופשת הקיץ
ולמשפחות וההפוגה הזאת -

יפעת קריב:

וגם הקטע שברכש המקומי זה בסופו של דבר יוזמות
של תוש בים .אתה יודע אפילו לאמץ יוזמות של
תושבים .נגיד תומר שי שהיה את היוזמה של אני
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קונה בעסקים קטנים ,אני קונה מקומי ,אז למה לא
לאמץ את זה ,למה שהעירייה לא תאמץ את זה.
משה חנוכה:

נכון ,ואני אומר -

יפעת קריב:

תושבים עושים פעילויות ,תושבים מייצרים מציאות
כאן.

נ אור שירי:

אבל אני לא מבין ,באמת אמיר אמר הרי שזה קורה,
אז למה את מציירת תמונה שזה לא קורה?

יפעת קריב:

תושבים מעלים ,זה יוזמות של תושבים -

נאור שירי:

אבל מסבירים שזה קורה.

יפעת קריב:

אבל איך זה קורה אם תושבים בזמן אמת כותבים לך
אנחנו מובילים את זה.

נאור שירי:

את מתעלמת מזה ,את ממשיכה לגלגל את הכול
לנתיב ,לא משנה מה אומרים לך ,לא משנה מה תהיה
התשובה -

יפעת קריב:

אבל זה לא משנה מה אתה אומר -

נאור שירי:

ברור.

יפעת קריב:

המציאות מדברת בעד עצמה.

נאור שירי:

זו בדיוק הנקודה.

יפעת קריב:

התושבים מייצרים את המצי אות.

נאור שירי:

לא משנה מה נגיד ,לא משנה מה תהיה המציאות.

אביבה גוטרמן:

אבל למה באמצע.

נאור שירי:

בסדר.

אמיר כוכבי:

זה היא הפריעה לו.

רינה שבתאי:

חוסנה של קהילה היא בזה שהתושבים מייצרים,
קהילה שמאפשרת ורשות שמאפשרת ,התושבים
מייצרים .וזה בדיוק מה שקורה היום ,מתאפשר .אני
יכולה להגיד לך שאצלי בפייסבוק אני לקחתי את הזה
של התושבים עם האמירה ,וצרפתי את זה לפייסבוק
שלי .כי אני שותפה להרגשה הזאתי כחברת מועצה
וגם כתושבת .אז הנושא של מה נוצר כיוזמות מהשטח
הוא שונה מסמכות של רשות מקומית חוקתית או
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חוקית .תושב שיוז ם והרשות מאפשרת לו ליזום,
ואנשי הרשות מצטרפים ליוזמה שלו ,זה חוסן
קהילתי ,וזה אנחנו צריכים להיות מאוד גאים
בתהליך הזה ולא הפוך.
משה חנוכה:

נכון מאוד ,תודה רינה .בשורה התחתונה אני בא
ואומר ההצעה הזאת מפרטת שורה של -

אמיר כוכבי:

מאיפה אתה בא? כבר היית פה.

משה חנוכה:

מה?

אמיר כוכבי:

בא ואומר .אתה כבר פה.

משה חנוכה:

אני אומר ההצעה הזאת באה ואומרת ,ואני מצפה
שתקבלו אותה ,ונצטרף ליוזמות שכנרת התחילה
להוביל עם הנוער ,ושעדי התחילה להוביל בתרבות.
ונבוא עם איזו אמירה עירונית .כי ביולי לא היה פה
כלום ,אז אפשר אולי באוגוסט ,אבל ביולי היה רדום.

אמיר כוכבי:

אסור היה לעשות כלום .אל תגזים.

כנרת א .כהן:

אנחנו חוזרים ומחדדים שעד ה  27.7.20 -בהתאם
להנחיות ,ואנחנו פועלים בהתאם להנחיות ,אסור היה
לעשות -

משה חנוכה:

הדרייב אין אתה יכול לעשות גם ביולי.

כנרת א .כהן:

שום פעילות.

עדי ברמוחה:

אבל משה אי אפשר היה ,היה צריך  50ולא - 100

יפעת קריב:

כנרת התקציב שלך הוכפל ,את יכולה את תקציב יולי
לעשות גם באוגוסט ,יש לך פה הזדמנות ,תעשו יותר
ויותר פעילויות.

נאור שירי:

אבל אומרים שעושים.

יפעת קריב:

לא עושים יותר ויותר ,לא מרגישים.

נאו ר שירי:

אבל אומרים שעושים.

יפעת קריב:

כמה בני נוער משתתפים בפעילויות?

אמיר כוכבי:

אבל את רוצה שנגיד לך כמה משתתפים לפני שהם
השתתפו?

יפעת קריב:

כמה משתתפים ,לכמה קהל אתם פונים?
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אמיר כוכבי:

אבל איך את רוצה שנגיד לך כמה השתתפו לפני -

יפעת קריב:

כמה עשרות בודדות.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אבל איך אפשר להגיד לפני?

עדי ברמוחה:

אני מזמינה אתכם ב  16.8.20 -להגיע לישיבת ועדת
תרבות להציע ולהיות חלק מהעשייה זה א' .ב' דרייב
אין אנחנו כבר בשיא ההליך ,ההנחיות היו ל 50 -
רכבים ,ואנחנו חיכינו והיה שינוי כמו שכנרת אמרה
ב  28.7.20 -בהנחיות .אנחנו נמצאים בסוף התהליך של
הדרייב אין ,וכנראה שיהיה כאן דרייב אין .אבל אתם
מספרים...

יפעת קריב:

תחפשי פסטיבל מרפסות ,אחד הדברים היפים ביותר
שרצים ברשויות מקומיות.

עדי ברמוחה:

אני פסטיבל מרפסות אוקיי.

יפעת קריב:

רץ בהרבה מאוד רשויות מקו מיות.

עדי ברמוחה:

אני מזמינה אותך ,בואי לישיבת ועדת תרבות -

נאור שירי:

אני מתאר לעצמי אותי במרפסת ,מה הפסטיבל שם?

יפעת קריב:

זה פרויקט מדהים שרץ בהרבה מאוד רשויות
מקומיות .אנשים ש ה ם אמנים ושחקנים ,אני מוכרחה
להגיד לכם...

רינה שבתאי:

עומדים על המרפסות
האנשים החוצה.

יפעת קריב:

אתם מתחפשים עושים הצגות...

משה חנוכה:

רעיון מקסים ,אגב זה רעיון מקסים.

יפעת קריב:

זה רעיון מקסים שרץ בכל הרשויות המקומיות עכשיו.

עדי ברמוחה:

אני יכולה להגיד לך משהו בלי ש  , -שתיתני לי לסיים
משפט.

יפעת קריב:

לא ,אמרתי באמת מה זה .רעיון מדהים.

עדי ברמוחה:

אוקיי ,מה שראיתם בפרסומים לגבי ימי חמישי ,זה
עכשיו בחודש הקרוב ,יש עוד המון תכניות בקנה ,אני
באמת מזמינה אתכם ב  16.8.20 -להגיע לישיבת ועדת
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תרבות ,בואו תשמעו על התוכנית ותציעו ותהיו חלק,
אני אשמח מאוד.
יפעת קריב:

אז עדי אני הכי מפרגנת לך וכל הכבוד ,אבל באמת
אני אומרת -

עדי ברמוחה:

זה לא אני ,זה אגף התרבות.

יפעת קריב:

אוגוסט זה עכשיו ,אוגוסט זה היום ,אוגוסט זה לא
אחרי ה  16 -נדון ,ואז נתכנן ,ואז אנחנו כבר אחרי
החגים וזה נגמר -

עדי ברמוחה:

לא ,לא ,יש כבר תכניות.

יפעת קריב:

אוגוסט עכשיו.

עדי ברמוחה:

אבל יפעת את לא הקשבת.

יפעת קריב:

אפשר כל יום לעשות משהו.

עדי ברמוחה:

אז את לא הקשבת ,תקשיבי -

יפעת קריב:

חשבתי שזה מעט מידי מה שיש.

עדי ברמוחה:

לא תקשיבי ,אני אמרתי והזמנתי אותך לישיבת ועדת
תרבות ,בואי תשמעי על התוכנית שיש גם לאוגוסט גם
לספטמבר ,בסדר?

נאור שירי:

את יכולה גם לתרום בהם ניסיון ,לא רק להקשיב.

יפעת קריב:

משפט אחרון אני יכולה לבוא ולשמוע ,אבל אני רוצה
להרגיש .אני תושבת העיר אני לא מרגישה -

עדי ברמוחה:

אני רוצה שתעשי -

יפעת קריב:

יש לי  4ילדים בעיר ,אף אחד מא רבעת הילדים שלי
לא משתתף ולו בפעילות אחת ,זה גם לא מגיע אליהם.
אז אני רוצה כי אם לי יש  4ילדים והם לא שומעים
על פעילויות עירוניות אז בואו נראה מה .פעילות אחת
הייתה ביוזמת ספורטן ,שמעתי על זה.

עדי ברמוחה:

בואי ,בואי ,יש לך רעיונות -

יפעת קריב:

כל טווח הגיל אים יש לי פה בעיר.

עדי ברמוחה:

בואי ,בואי .ישיבת ועדת תרבות זה נחמד מאוד.

משה חנוכה:

אביבה ,את לא רוצה להתייחס משהו?
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אביבה גוטרמן:

אמרתם הכול.

משה חנוכה:

כשרת התרבות האולטימטיבית של הוד השרון.

אביבה גוטרמן:

אמרתם הכול.

אמיר כוכבי:

אני אגיד עוד פעם ,כ ל ההצעות האלה למעט טיול ליל
ירח בקפסולות מתקיימות .צריך לבדוק את העניין
הזה .ולכן אנחנו מסירים את זה מסדר היום.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה ,מי בעד להסיר את ההצעה לסדר
היום? אמיר ,מאיר ,רן ,רינה ,יגאל -

משה חנוכה:

מי נגד לדון -

אתי ברייטברט:

די נו משה ,זה חוזר על עצמו.

משה חנוכה:

אז אנחנו -

נדב דואני:

משה -

משה חנוכה:

תבחרי בניסוח שמטיב עם הקואליציה -

רינה שבתאי:

ואתה צריך שזה ייאמר.

משה חנוכה:

ותתפסי צד ,אנחנו נתקן אותך ,תחליטו לתקן -

רינה שבתאי:

צריך שזה ייאמר.

אתי ברייטברט:

הלאה אני ממשיכה בהקראת ה מצביעים.

משה חנוכה:

אנחנו נחזור על זה כל פעם -

אמיר כוכבי:

אין בעיה.

משה חנוכה:

עד שתתקני את הנוסח.

אמיר כוכבי:

מעולה.

נדב דואני:

זה נוסח.

אתי ברייטברט:

אני ממשיכה להקריא ,רינה ,יגאל -

משה חנוכה:

מי בעד מה?

אתי ברייטברט:

חיים שאבי- ...

משה חנוכה:

אני לא יודע על מה מצביעים.

אתי ברייטברט:

נאור ,נדב ,עדי ,כנרת .מי נגד?

משה חנוכה:

מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום?
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אתי ברייטברט:

אוקיי ,מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום? יפעת,
אביבה ,משה ורפי בן מרדכי.

נאור שירי:

יפעת לא הצביעה.

יפעת קריב:

אבל היא יודעת מ ה אני מצביעה.

אתי ברייטברט:

הלאה ,אנחנו נמשיך -

יפעת קריב:

אני בעד לכלול את הנושא בסדר היום.

====================================================
הצבעה :מי בעד להסיר את ההצעה לסדר של חברי המועצה יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ומשה חנוכה
בנושא העירייה תקיים פעילות קיץ לנוער ולכל המשפחה תחת מגבלות הקורונה.
 9בעד (להסיר מסדר היום)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,נאור שירי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן,
 4נגד (להסיר מסדר היום)
יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' 102/20
מועצת העירייה מסירה את ההצעה מסדר היום

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

ג .ביטול ועדת המשנה לתכנון ובנייה .

אתי ברייטברט:

אנחנו ממשיכים להצעה לסדר הבאה .ביטול ועדת
המשנה לתכנון ובנייה .לאור ניצול ציני של מוסד
ועדת המשנ ה ,והחשש ביחס להחלטות שמתקבלות
ללא שקיפות מול מליא ת הוועדה ,אנו מבקשים לקיים
את כלל הדיונים באופן שיאפשר השתתפות של כל
חברי מועצת העיר .הצעת ההחלטה :מועצת העיר
מבטלת את ועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ותקיים
דיונים בנושאי תכנון ובנייה תוך הזמנת כלל מליאת
הוועדה ,כשהקוורום לקיום הדיון יהיה זה הקיים
בוועדת המשנה .הדיונים יתקיימו בשקיפות מלאה
וישודרו בלייב.

יפעת קריב:

טוב אני אתחיל -

אמיר כוכבי:

לפני שנסיר את ההצעה הלא חוקית מסדר היום ,אני
רק אבקש הבהרה ,מה הניצול הציני של ועדת המשנה?

יפעת קריב:

אנחנו הולכים לדבר רגע אחד ,נכון?
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אמיר כוכבי:

 10דקות.

יפעת קריב:

 20דקות  30דקות יש לנו לזה?

אמיר כוכבי:

. 10

יפעת קריב:

לכל אחד.

אמיר כוכבי:

לא. 10 ,

יפעת קריב:

טוב ,בואו נעשה ככה ,תראו אני חושבת שאנחנו טיפ
טיפה התבלבלנו .אני חושבת שזה גם מתחבר למתקפה
שהייתה פה של רינה בתחילת הדיון .אתם שוכחים -

רינה שבתאי:

אני עשיתי את המתקפה.

יפעת קריב:

אני יכולה -

רינה שבתאי:

מעניין.

יפעת קריב:

כן ,את.

רינה שבתאי:

לא ,זה מעניין .לא ,ממש מעניין.

אמיר כוכבי:

איזה קורבניזם קלאסי ,את סותמת פיות -

יפעת קריב:

אני מדברת -

אמיר כוכבי:

בפ עמים המעטות כשאת מגיעה ,את סותמת פיות
לאנשים -

יפעת קריב:

קודם כל אני יכולה ...אני מגיעה -

אמיר כוכבי:

ואז פעם אחת עונים לך ,אז את ישר מתקרבנת ,די עם
זה יפעת ,את מספיק בוגרת -

יפעת קריב:

אמיר ,אמיר -

אמיר כוכבי:

כדי להציג את העמדות שלך בלי להתקרבן.

רינה ש בתאי:

למרות שאני שנה וחצי עוד בתפקיד.

אמיר כוכבי:

לא חייבים להתקרבן.

יפעת קריב:

נכון ,זה בדיוק העניין ,עוד כמה שנים תביני שיש גם
אופוזיציה -

אמיר כוכבי:

אז אל תתקרבני.

יפעת קריב:

וזאת דמוקרטיה ,וזה בדיוק מה שמתחבר -

מאיר חלוואני:

 ...מי זה אנחנו התבלבלנ ו ,שאני רוצה לדעת מי זו
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הקבוצה שהתבלבלה.
יפעת קריב:

אני רוצה להתחבר למה שאמרתי -

מאיר חלוואני:

לא ,לא ,לא ,התחלת ב  -אנחנו התבלבלנו.

יפעת קריב:

כן...

מאיר חלוואני:

אז תסבירי לנו מי זה אנחנו.

רן יקיר:

את התבלבלת?

יפעת קריב:

אני אסביר לכם כולכם.

מאיר חלו ואני:

לא ,כי אם את קובצת אותו איתך ,אני לא התבלבלתי.

נאור שירי:

אני אסביר לך למה התבלבלנו מאיר? שהם מגיעים לא
מוכנים לנושא ,אז הם אומרים התבלבלנו ,ואז
מתחילים להתבלבל.

מאיר חלוואני:

לא ברצינות ,אני מבקש לקבל הבהרה מי חלק מאלה
שהתבלבלו.

יפעת קריב:

תראו א נחנו יכולים לצחוק ,אבל בעיניי זה נושא הכי
רציני שעלה היום לדיון כאן .והגיע הזמן שאנחנו
נדבר על הנושא הרציני הזה ,ותכף תבין מה זה אנחנו
התבלבלנו ,ואז אמרתי זה מתחבר לרינה ולדברים
שהיא אמרה בהתחלה ,ואני אמשיך את הקו.

אמיר כוכבי:

רק תגידי מה זה ניצול ציני שע ושה ועדת המשנה.

רינה שבתאי:

אני רוצה להבין מה אמרתי בדיוק כשהתבלבלתי .לא,
אני רוצה להבין מה אמרתי -

משה חנוכה:

בואו ,שמישהו ישמור על ,אתי תשמרי על הזכויות
שלה.

יפעת קריב:

 10הדקות שלי ,אתם יודעים שאני יכולה לשבת פה גם
עד  01:00ועד  , 02:00וכבר עשינו את זה -

נאור שירי:

תכלס לא ,לא .מה עד  01:00ו  ? 02:00 -מה עד 01:00
ו ? 02:00 -

יפעת קריב:

אני אמרתי שאני אדבר ,התחילו  10הדקות שלי.

נאור שירי:

 02:00את תמיד מבריזה לפני כולם.

יפעת קריב:

ממש.
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(מדברים יחד)
משה חנוכה:

תפסיקו כולכם עליה ,זה לא...

נאור שירי:

לא ,הי א לא ממהרת ,עד  03:00 02:00היא ראשונה
מבריזה  ,אל תהיו גיבורים על אחד .

משה חנוכה:

היא יש לה -

אתי ברייטברט:

אתם מאלצים אותי להוציא את הפטיש -

משה חנוכה:

אישה אמיצה...

אביבה גוטרמן:

אחד הדברים החכמים שעשה אמיר שלקח אותך
לקואליציה ולא השאיר אותך באופוזיציה.

אתי ברייטברט:

כרגע זה איום.

נדב דואני:

הוא איש חכם .נכון הוא איש חכם?

מאיר חלוואני:

משה ,אני חושב שהתבלבלנו בהמשך למה שחברת
המועצה הוותיקה אמרה.

רינה שבתאי:

הוותיקה בעלת הניסיון הרב.

מאיר חלוואני:

מה זאת אומרת התבלבלנו ,זה שאם אתה מרשה
לעצמך להעיד שמ ישהו מהעירייה עשה איזה שהוא
פברוק או מסמך ...לעבור עליו על ההערה הזו -

משה חנוכה:

המסמך הזה לא הגיע אליי בתאריך הנקוב ,אז כנראה
הוא לא יצא.

מאיר חלוואני:

אני הקשבתי לך קשב רב בשקט ובסבלנות ,ואני חושב
שהתבלבלנו ,כי אתה עכשיו מזלזל באותם אנשים
שעושים את העב ודה שלהם ,רגע ,ומאשים אותם
בפברוק -

משה חנוכה:

אני אומר -

מאיר חלוואני:

רגע -

משה חנוכה:

אני ביקשתי שיצהירו פה -

מאיר חלוואני:

עוד לא סיימתי -

משה חנוכה:

שהמסמך נשלח במועד שבו צוין בפייסבוק שנשלח -

מאיר חלוואני:

אבל עוד לא סיימתי.

משה חנוכה:

כי הוא לא נשל ח.
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מאיר חלוואני:

רק יש לי בקשה אליך ,עוד לא סיימתי .בעניין הנוסף
זה ,כל הזמן כשאתם מציגים -

אתי ברייטברט:

אני כבר הפעלתי אותו.

יפעת קריב:

אני לא מדברת.

אתי ברייטברט:

בסדר ,אז אני עצרתי אותו.

יפעת קריב:

תעצרי ,עוד לא התחלתי לדבר -

אתי ברייטברט:

את התחלת אבל הוא המשיך לדבר.

משה חנוכה:

תנו למאיר לדבר רבותיי.

יפעת קריב:

ממש לא התחלתי לדבר.

מאיר חלוואני:

כל זמן שאתה מציג -

יפעת קריב:

אני אמרתי 10 ...דקות שזה יתחיל ,ומבחינתי ה 10 -
דקות עדיין לא התחילו.

נדב דואני:

למה? התחילו.

יפעת קריב:

לא התחילו ,אמרתי א תם התבלבלתם.

נאור שירי:

בסדר ,בסדר ,לא התחילו.

מאיר חלוואני:

לא ,אמרת אנחנו.

משה חנוכה:

אבל זה נכון ,היא לא אמרה כלום.

מאיר חלוואני:

היא אמרה אנחנו .כל מה שאני רק רוצה להמשיך למה
שאתה אמרת .כשאתם מציגים את כל השאלות או
השאילתות שלכם -

יפעת קריב:

ואתם ע ושים את עבודתכם נאמנה -

רינה שבתאי:

תני לו לסיים ,תני לו לסיים -

יפעת קריב:

כמו שאנחנו עשינו בעבר -

רינה שבתאי:

את לא נותנת לאף אחד לדבר פה ,תני לו לסיים.

מאיר חלוואני:

אתה כל הזמן אומר בעיקר -

יפעת קריב:

אני ראש האופוזיציה ...,מה שראש האופוזיציה
עושה -

ר ינה שבתאי:

עדיין ראש האופוזיציה יכול להיות גם מנומס ,לא
יקרה לו כלום ...באמת לא יקרה לו שום דבר .תאמיני
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לי זה יכבד אותך יותר...
יפעת קריב:

בסדר ,תמשיכי להשתיק את הדמוקרטיה ,אחר כך
תצאי להפגין נגד הממשלה שלנו.

רינה שבתאי:

אני אמשיך להפגין -

יפעת קריב:

פה א תם משחקים ככה...

רינה שבתאי:

וגם אני אמשיך להפגין על סגנון הדיבור שלך.

נאור שירי:

היא בעד המדינה לא נגד הממשלה.

רינה שבתאי:

אני רואה שאת לא מכבדת את עצמך.

יפעת קריב:

בסדר -

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

משה חנוכה ,כנראה שאנחנו התבלבלנו ,משה -

אמיר כוכבי:

הצעה -

יפעת קריב:

רגע ,בעירייה אין פעילות פוליטית?

אמיר כוכבי:

הצעה לייצר על שטחים חקלאיים -

נאור שירי:

נשמח לעזרתך משה .שר הכלכלה.

אמיר כוכבי:

לא ,לא קשור לשר הכלכלה.

נאור שירי:

לא ,אבל תמיכה ממשלתית -

משה חנוכה:

אני לא עוסק בענייני השלטון...

אמיר כו כבי:

אני שמח שאתה עוקב אחרי היומן שלי -

משה חנוכה:

עד שפרסמו אותו אתמול ,חיכיתי.

אמיר כוכבי:

אני עוד מחכה להצהרת ניגוד עניינים שלך שביקשת -

משה חנוכה:

שביקשתי שיפרסמו .אני חוזר ומבקש תפרסמו אותו,
היא אצלכם לא אצלי.

אמיר כוכבי:

לא ,נאמר לך אחרי הישיבה לשל וח להם ,לא שלח ת .

משה חנוכה:

שלחתי ואני אראה לך את המייל .אמיר ,אל תגיד
סתם דברים.

אמיר כוכבי:

תראה ,תראה ,תראה.

נאור שירי:

תדליק את המיקרופון לא שומעים.
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אמיר כוכבי:

אחרי הישיבה לא את המייל ...ששלחת אז בהתחלה.

משה חנוכה:

מה אתה רציני? שלחתי מייל ,ביקשת י בישיבה ,אני
מתחנן -

אמיר כוכבי:

שאלת מה היה.

משה חנוכה:

תפרסמו את הסדר ניגוד עניינים שלי.

אמיר כוכבי:

אין בעיה.

משה חנוכה:

אני שב ומתחנן בפני עיריית הוד השרון תפרסמו.

אביבה גוטרמן:

בעיקר תרשמו את כל הנכסים.

משה חנוכה:

כן ,את כל הנכסים.

נדב דואני:

א ת כולם .כמה דפים אפשר להכניס יש מספיק

אמיר כוכבי:

הצעה לשימוש בקרקעות חקלאיות שלא משתמשים
בהם כקרקעות חקלאיות למתקני ספורט ,יפה הצעה
ראויה שנקווה שהקואליציה תתמוך בה.

יפעת קריב:

כן ,כרגע יש תומכים מהאופוזיציה אז הסיכוי בדיוק -

אמיר כוכבי:

לא ,דווקא היה ש ם חיבור טוב לגורמים הרלוונטיים.

נאור שירי:

מה יפעת מה? האופוזיציה לא יכולה לקדם -

יפעת קריב:

בוא נראה ,האופוזיציה יכולה לקדם דברים? כי פה
בעיריית הוד השרון -

נאור שירי:

ונדבר על הכנסת.

יפעת קריב:

אבל למה על הכנסת ,איך אתם יכולים...

(מדברים יחד)
יפעת קרי ב:

אבל פה בעיר לאופוזיציה אין זכות ,אסור לה לדבר -

אמיר כוכבי:

למה אין זכות?

יפעת קריב:

אסור לה לצעוק ,אסור להעלות הצעות לסדר.

נאור שירי:

את מדברת ,את צועקת ,הכול בסדר.

משה חנוכה:

אם היו מדברים ככה למיקי לוי כל פעם שהוא היה
צועק תאמין לי -

נאור שירי:

את ם ממציאים דברים ,הכול מותר לכם.

אמיר כוכבי:

כשאביבה ,רפי או משה רוצים לדבר איתי על משהו,
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הם מוצאים את הדרך ,אני לא מבין .את רואה שהם
לא אומרים שהם לא מוצאים את הדרך לדבר עם ראש
העיר .את רוצה לדבר עם ראש העירייה לקדם
נושאים ,את מוזמנת ,הם כולם יודעים לעשות את זה.
כמו שידעו לעשות את זה חיים ויגאל .אני מרגיע
אותך לא כל מי שמדבר איתי נכנס לקואליציה ,אבל
את עדיין יכולה לדבר איתי ולקדם דברים חיוביים
בעיר.
משה חנוכה:

אני אומר לך יפעת אל תדברי איתו ,אני מזהיר אותך
עוד פעם .הבן אדם הוא להטוטן במילים ,זו
המומחיות ש לו ,אני אומר לך כחבר.

יפעת קריב:

ונראה לך שזה עובד עליי?

נדב דואני:

אתה מזלזל ביפעת.

משה חנוכה:

אני לא מזלזל ,אני רק אומר.

יפעת קריב:

אתה חושב שזה מדגדג לי כאילו.

מאיר חלוואני:

סיימתם?

יפעת קריב:

לא התחלתי לדבר על הנושא.

אמיר כוכבי:

בואו נחזור להצעה הלא חוקית לבטל ועדת משנה
לתכנון ובנייה ,שזו ועדת חובה של משרד הפנים -

משה חנוכה:

אמיר ,אמיר ,אמיר ,אמיר תפסיק כבר ,תפסיק עם
הפופוליזם הזה.

אמיר כוכבי:

ואם אפשר -

(מדברים יחד)
נאור שירי:

יש פה בעיה ,אני לאחרונה ,...משה חנוכה לוקח 4
מיקרופונים מכוון אליו ,ובסוף יוצא ששומעים רק
אותו .ובעקבות דבריו החצי מדויקים -

אמיר כוכבי:

זה לא ששומעים רק אותו ,פשוט לא שומעים את חברי
המועצה האחרים שחתומים איתו על הצעות ,כי בדרך
כלל הם לא יודעים על מה הם חתמו .כמו למשל
ההצעה הזאת שאם  2חברות ועדת משנה לתכנון
ובנייה בעבר וחב רות מועצה מנוסות ,היו שמות לב על
מה הן חותמות ,הן לא חותמות עליו ,ודי כבר לעשות
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צחוק מהצעות לסדר.
משה חנוכה:

אז בוא בוא -

אמיר כוכבי:

עד שיש לכם כלי -

יפעת קריב:

אז זאת ההצעה...

אמיר כוכבי:

את אומרת שלאופוזיציה אין כלי ,זה הכלי ,הצעות
לסדר .כשאתם עושים מ הצעות לסדר צחוק -

משה חנוכה:

אתה עושה מהצעות לסדר צחוק.

אמיר כוכבי:

אתם מעצמכם צחוק .כי את מגישה הצעה לא חוקית.
לא חוקי בעליל.

משה חנוכה:

אתה לקחת את בעיות התכנון והבנייה ,שיחקת איתה,
אתם מסתירים את ניגודי העניינים שלכם בוועדה
הזאת ,אתם לא הסכמתם לפרסם א ת ניגודי העניינים
שלכם -

אמיר כוכבי:

משה -

משה חנוכה:

ועכשיו יש לך ועדה לתכנון ובנייה שאין בה נציגות
לאופוזיציה -

אמיר כוכבי:

משה -

משה חנוכה:

ועוד איך זה נוח לך שכולם שם שותקים ומרימים את
היד באוטומטיות.

אמיר כוכבי:

מזהיר אותך.

משה חנוכה:

אז אני אומר שו ב אמיר -

אמיר כוכבי:

לא להגיד דברים...

משה חנוכה:

אני אומר שוב ,ההצעה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה,
אנחנו באים ואומרים -

יפעת קריב:

ואני אסביר אותה.

משה חנוכה:

תקרא לזה איך שאתה רוצה ,אנחנו רוצים שכל
הדיונים כמו שהחוק מאפשר ,כמו שהחוק מתיר לנו
כחברי מליאת הו ועדה ,כל דיוני תכנון ובנייה בהוד
השרון יגיעו למליאת הוועדה .כי אתה לא מוכן לתת
לאופוזיציה לבחור את הנציגים שלה בוועדה ,ולכן
אנחנו דורשים שיהיו דיונים שקופים -
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אמיר כוכבי:

אין שום בעיה
בוועדה.

משה חנוכה:

פתוחים.

אמיר כוכבי:

למה אתה משקר? למה אתה משקר?

יגאל שמעון:

מה פתאום -

משה חנוכה:

אני משקר -

אמיר כוכבי:

אין לי שום בעיה שהאופוזיציה תבחר את נציגיה
בוועדה .כשמגיעה הצעה -

משה חנוכה:

לפחות אל תצטט מילה במילה את מה שכתבת לרן
יקיר לפוסט.

אמיר כוכבי:

כשמגיעה הצעה -

משה חנוכה:

כתבת לרן פוסט ,אמרת -

אמיר כוכבי:

כשמגיעה -

משה חנוכה:

אל תגיד...

רן יקיר:

עד לפוסטים שלנו.

אמיר כוכבי:

כשמגיעה הצעה לסדר בבוקר המליאה -

משה חנוכה:

תגוון אמיר נו.

אמיר כוכבי:

כשכול אחד יודע שהצעות לסדר של המליאה מועברות
גם לנציגי משרד הפנים וועדת התכנון המחו זית
כשבוע לפני ,ולכן סדר יום -

משה חנוכה:

כל זה מכבסת מילים לחוסר ההבנה שלכם ,שאנחנו
לא מתכוונים לוותר.

אמיר כוכבי:

אתה לא -

משה חנוכה:

אנחנו רוצים ייצוג ,אנחנו יש לנו זכות ,אנחנו חברי
מליאת הוועדה -

אמיר כוכבי:

אין לי שום בעיה -

משה חנוכה:

וזה לא דמוקרטי -

אמיר כוכבי:

אני אשמח לראות מי משניכם -

משה חנוכה:

לקחת ועדה ולהשאיר אותה רק נציגים מהקואליציה.
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אמיר כוכבי:

אני אשמח לראות -

משה חנוכה:

אביבה גוטרמן היא הנציגה שלנו.

אמיר כוכבי:

אביבה גוטרמן?

משה חנוכה:

כן.

אמיר כוכבי:

אוקיי בסדר.

נאור שירי:

רגע אביבה ,אני חייב להגיד משהו שנייה ,אני יכול?
לא יכול להיות שאת בכל ועדה.

יפעת קריב:

נאור אל תזלזל באביבה גוטרמן .אביבה הייתה חברה
בוועדה -

אמיר כוכבי:

איפה היה זלזול? הוא אמר שלא יכול להיות שהיא
בכל ועדה.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

יש לה את היכולת ואת הרצון ולעשו ת.

נאור שירי:

אביבה ,בכל ועדה את נמצאת.

יפעת קריב:

נכון ,תן לה.

אמיר כוכבי:

מה זה תן לה? מה איתך? למה את לא חברה בוועדות?

נאור שירי:

יפעת את לא בשום ועדה.

אמיר כוכבי:

את יו"ר האופוזיציה.

נאור שירי:

מילא לא מגיעה לישיבות מועצה.

אמיר כוכבי:

למה את לא חברה בוועדות?

נאור שירי:

את יו"ר האופוזיציה.

נדב דואני:

היא רוצה יותר מידי...

אמיר כוכבי:

יו"ר האופוזיציה איפה את מייצגת ,את אומרת רק
פעם בחודש פה ,איפה החברות שלך בוועדות?

יפעת קריב:

אביבה מייצגת -

אמיר כוכבי:

למה את עושה צחוק מתפקיד חברת המועצה.

יפע ת קריב:

אביבה מייצגת אותנו נאמנה -

אמיר כוכבי:

בכל הוועדות?
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יפעת קריב:

היא הייתה גם בתקופה של חי אדיב שם.

אמיר כוכבי:

בכל הוועדות?

נדב דואני:

אגב זה רע ,זה לא לטובתה ,זה לא לטובתה .הכול כן,
זה לא.

משה חנוכה:

גם רפי היה בתקופה של חי אדיב -

נדב דואני:

של א תמשיך שלא להחמיא לך

יפעת קריב:

היא הייתה באופוזיציה ,בניגוד אליכם שהייתם
אופוזיציה ורצתם להיות בקואליציה וחלק מזה היום.
אני אומרת אביבה גוטרמן -

נאור שירי:

אבל זה לא חי.

יפעת קריב:

אני רוצה להגיד ככה ,אני לא מנהלת פה שום דיון על
רפי בן מרדכי ,וזה גם לא ייפתח רפי ואני -

אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת כתבת -

יפעת קריב:

חברים -

אמיר כוכבי:

סליחה ,כתבת ניצול ציני -

יפעת קריב:

דקה ,בסדר .הנציגה שלנו בוועדה מבחינתי -

נאור שירי:

היא מציעה להוציא את רפי -

נדב דואני:

רפי רוצה להגיד לך משהו.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

ר פי רוצה להגיב לעניין של החברות.

יפעת קריב:

רפי היום חלק מהקואליציה של אמיר כוכבי -

נדב דואני:

אתה חוזר על מה שאמרת על אביבה שסך הכול אתם
חברים?

יפעת קריב:

ולאמיר כוכבי ,אמיר אתה צריך שתהיה לך
אופוזיציה ,אתה לא רוצה שכל ההחלטות שלך ייפסלו
אחר כך .אתה צריך אופוזיציה ,ברגע שיגאל שמעון
נהיה חלק -

אמיר כוכבי:

אני אשמח.

יפעת קריב:

מהקואליציה שלך והוא כבר אינו חבר אופוזיציה -
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אמיר כוכבי:

אין שום בעיה ,אבל מה זה קשור? זה קרה אתמול -

יפעת קריב:

וברגע שרפי מתפקד אני אומרת בנושאים הללו כחבר
קואליציה -

אמיר כוכבי:

מ ה זאת אומרת -

רפאל בן מרדכי:

 ...הללו רגע -

יפעת קריב:

אנחנו חייבים אופוזיציה אמיתית -

רפאל בן מרדכי:

תחדדי בבקשה ...בנושא תכנון ובנייה.

נדב דואני:

תדליק את המיקרופון אנחנו לא יכולים לשמוע.

רפאל בן מרדכי:

האם את אומרת שאני בנושא תכנון ובנייה חלק
מהקואליצ יה?

יפעת קריב:

אני אומרת שאתה חלק מהקואליציה בכל נושא
ונושא .ובן אדם צריך לדעת.

נדב דואני:

משה במסיבת עיתונאים ,משה.

יפעת קריב:

רפי אני לא מנהלת דיון איתך בעירייה -

נדב דואני:

משה ,אתה רק צריך לשים ערוץ . 2

יפעת קריב:

חברים תקשיבו עכשיו אני לגמרי רצינית  ,הוא ידבר
אחריי ,אין שום בעיה ,ויש לו את כל זכות הדיבור .תן
לי את זכות הדיבור.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

מבחינתי זה הנושא הכי רציני שעולה כאן ,ויש לי את
זכות הדיבור -

אמיר כוכבי:

אז אין בעיה -

יפעת קריב:

ואני רוצה להגיד שלטובת כל הרשות המקומית -

אמיר כוכב י:

אז אני משנה את עמדתי ונאפשר דיון ,כי אני רואה
שכולם פה רוצים להתבטא בנושא ,כן.

נאור שירי:

אני אשמח גם -

יפעת קריב:

תדברו כולכם .אני אהיה מאוד ברורה וקצרה.

משה חנוכה:

מעניין שדווקא להצעה הלא חוקית ,אתה פותח את זה
לדיון.
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אמיר כוכבי:

אני רואה שאתם פה בא קסטזה ,אני לא מבין ,במקום
לבוא ולהגיד ,תקשיבו קודם כל קבלת החלטות ,ואתם
כבר אמורים לדעת את זה ,לגבי ועדת המשנה
מתבצעת במליאה .תגישו הצעה למליאה לשנות כוח
אדם ,אני לא מתערב ,מה אכפת לי ,זה שלכם.

משה חנוכה:

אנחנו הגשנו אבל.

אמיר כוכבי:

לא ,לא הגשתם ,הגשתם בבוקר הדיון -

יפעת קריב:

טוב בסדר ,אני מקבלת...

אמיר כוכבי:

הגשתם בבוקר הדיון -

יפעת קריב:

אבל זה קביל לדיון הבא? בסדר?

אמיר כוכבי:

והמגישה גם לא טרחה להגיע.

יפעת קריב:

בוא נגיש את זה לדיון הבא .אז אני אומרת ,הגשנו
את זה ,זה יעלה לדיון בישיבה הבאה.

אמי ר כוכבי:

המגישה גם לא טרחה להגיע ,אני מזכיר .גם הגישה
בקשה דחופה ,גם לא טרחה להגיע.

משה חנוכה:

אבל הבקשה היא לא נגד אף חבר -

אמיר כוכבי:

היא הייתה מאוד נגד חבר -

משה חנוכה:

אז אני אומר -

אמיר כוכבי:

היא הייתה להדיח את רפי בן מרדכי ולמנות את
אביבה גוטרמן.

יפעת קריב:

היא בעד אביבה ,והיא בעד שיהיו נשים בוועדה
הזאת ,ועדה בלי נשים -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

הוועדה הספציפית הזאת -

נאור שירי:

יפעת יש לי שנייה איזה ...לוועדת מכרזים שבמקרה
אתמול...

יפעת קריב:

לא ,אבל לא סיימתי לדבר ,תכף תדבר .לא ,לא ,שנייה
אחת.

נ אור שירי:

אני רוצה רק שתדעי שאביבה גוטרמן היא חברת
מועצה מאוד מנוסה .המיקרופון שלי פועל .והיא
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מצביעה לדעתי ב  100% -מהדיונים הייתי100% ,
מהזמן היא מצביעה ביחד ,אנחנו מצביעים ביחד -
עדי ברמוחה:

אנחנו מנהלים דיון -

נאור שירי:

זאת אומרת שלפי הגישה שלך אביבה גוט רמן צריכה
להיות מודחת מוועדת מכרזים ,כי היא מצביעה עם
הקואליציה -

יפעת קריב:

אתה מפספס לגמרי -

נאור שירי:

את מפספסת כי כשאת לוקחת דיונים ענייניים -

יפעת קריב:

נאור אתה לא תיכנס -

נאור שירי:

ואת פורטת את זה לפוליטיקה.

יפעת קריב:

חבר'ה תקשיבו זה בכלל לא -

נ אור שירי:

וזה שרפי בן מרדכי הוא גם מנוסה בתחום הזה,
ומצביע עניינית ,זה לא מתאים לך ,כי לא מתאים לך
להיות עניינית ,מתאים להיות רק פוליטית -

יפעת קריב:

נכון ,אתה צודק לגמרי -

משה חנוכה:

למה אתה כל הזמן עולב?

יפעת קריב:

עזוב ,עזוב ,עזוב -

נאור שירי:

זו דעתי.

יפעת קריב:

חבר'ה אין פה מקום לדיון -

אמיר כוכבי:

למה פוליטי זה עלבון משה?

יפעת קריב:

חברת האופוזיציה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה זאת
אביבה גוטרמן ,זה לא פתוח לדיון -

משה חנוכה:

רן יקיר העלה פוסט בעקבות הזה שאנשים -

יפעת קריב:

טוב מאוד אם הוא העלה פוסט ,ה וא ביטל את
הפייסבוק לא?

משה חנוכה:

שלעורך דין כזה לא הייתי הולך או משהו כזה ,נכון?

מאיר חלוואני:

הוא מופיע ליו"ר...

משה חנוכה:

אני מציע לך שתתקן את הפוסט בסדר?

רן יקיר:

למה?

102

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

משה חנוכה:

ככה תחשוב אם בא לך.

נאור שירי:

הצנזורה.

משה חנוכה:

תחשוב ,תחשוב ע ל זה.

רן יקיר:

אני לא הולך -

משה חנוכה:

תחשוב על זה ,תחשוב על זה ,בסדר? אביר שלטון
החוק שיחשוב איך הוא מתנסח ושיחשוב איך הוא
מצביע ,ושיחשוב מה הוא כותב על המילים .אני
מקווה שיש ...משפטית לפני שכתבת את הפוסט הזה.

אמיר כוכבי:

אתה רוצה לתת לו?

משה חנוכה:

ל א .שילך לייעוץ משפטי אצל עורך דין שהוא מעריך.

אמיר כוכבי:

אצל...

משה חנוכה:

אבל אני מציע שיבחן את הדברים.

יפעת קריב:

אז ככה כמו שאני אומרת ,גם בשבילך וגם בשביל
כולם פה ,זה לא נכון לנהל ועדת תכנון ובנייה וועדת
המשנה ,בלי שיש לנו נציגות של אופוזיציה אמיתי ת,
ומבחינתנו אביבה היא הנציגה ,זה לא פתוח לדיון,
במידה וזה לא יעלה לדיון ,אנחנו קוראים להעביר את
הכול למליאה ,זהו .זאת האמירה ,זה נאמר
לפרוטוקול -

משה חנוכה:

אגב אני לא מבין מה הלחץ שלכם להגיע למליאה,
כאילו כולכם...

יפעת קריב:

ואם זה יהיה במליאה ,יהיה לכם גם את רפי וגם את
חנוכה וגם -

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

ואת תבואי כל שבוע לוועדה? אני רוצה לראות אותך
כל שבוע בוועדה.

יפעת קריב:

תעלו את הוועדה למליאה ,ותראו אותי כל השבוע,
מה הבעיה.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

מה יש לך להסתיר.

רן יקיר:

משה חנוכה ,אתה טוען שאני לא כותב את הפוסטים
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שלי?
נדב דואני:

זה מעליב נורא.

רן יקיר:

משה חנוכה -

אמיר כוכבי:

הוא פשוט רגיל מעולם...

יפעת קריב:

לא ,הוא טוען שאתה העלבת אותו בפוסט שלך.

רן יקיר:

לא ,הוא אמר -

יפעת קריב:

בצורה בוטה ,שידך על המקלדת הייתה מזעזעת ולא...

משה חנוכ ה:

אתה כתבת פוסט מתנשא ,מעליב על גבול...

נאור שירי:

לא קראת בכלל את הפוסט.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אז אחד מכם הזין את השני ,אולי אתה כתבת לו את
הנאום של הפתיחה -

רן יקיר:

משה -

משה חנוכה:

אבל בשורה התחתונה רן ,אתם מפחדים ,אתם בצד
אחד דמוקרטיים גדולים כש זה נוח לכם נגד המדינה,
ובצד השני אתם מחזיקים בכיסאות שמא תהיה
אופוזיציה שתגיד לכם איך אתם מנהלים את התיקים
של הוועדה לתכנון ובנייה ,זה בושה.

אמיר כוכבי:

האופוזיציה -

משה חנוכה:

אני מתבייש.

רן יקיר:

אני מוריד את השפם -

משה חנוכה:

אתה צריך להתבייש.

רן יקי ר:

ותקרא את שפתיי -

נדב דואני:

אבל זה לא עבד ,פעם קודמת זה לא עבד טוב.

רן יקיר:

לא ,אבל משה מאמין שזה עובד.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אתה מסתיר תיקים ודן באיזה חדר חשוך ,אתה
והחברים שלך עם מי שנוח לך -

נאור שירי:

תגיד בוא הנה זה ממש הוצאת דיבה.
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משה חנוכה :

בלי אופוזיציה.

רן יקיר:

משה חנוכה רגע ,אתה אומר לפרוטוקול שאני מסתיר
תיקים?

משה חנוכה:

אני אומר לפרוטוקול -

נאור שירי:

זה פשוט דיבה לפרוטוקול .ואני מציע...

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אני אומר לפרוטוקול שאתם מתנגדים להעלות את
התיקים לדיון בפני האופוזיציה ,ואתם רוצים שיהיה
דיון רק עם אנשים שמחויבים לקואליציה .זה מה
שאתם עושים פה ,זו עובדה ,זה לא דיבה.

רן יקיר:

רגע ,אבל אתה אמרתי שאני מסתיר תיקים.

משה חנוכה:

אני דורש -

רן יקיר:

משה אני מסתיר תיקים?

משה חנוכה:

אני דורש -

רן יקיר:

משה אני מסתיר תיקים?

נאור שירי:

הוא אמר לפרוטוקול ...מיקרופונים.

רן יקיר:

יפה אוקיי.

משה חנוכה:

שתפסיקו להסתיר -

רן יקיר:

בסדר -

משה חנוכה:

את הדיונים האלה ,ותיתנו לנו להשתתף בהם.

רן יקיר:

אז בוא עכשיו זה דיון ,מכיוון שפתחנו לדיון נכון?
אני יכול לדבר.

משה חנוכה:

אבל יפעת לא סיי מה את ה  10 -דקות שלה.

רן יקיר:

אבל זה דיון -

משה חנוכה:

לא ,יש  10דקות.

רן יקיר:

יפעת לא נותנת לי לדבר ,אני לא אתן לה לדבר .עכשיו
אני מדבר -

יפעת קריב:

...

רן יקיר:

נכון ,גם אני לא.
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יפעת קריב:

יש לי  10דקות מתחיל גם מ  00:00 -בלילה.

רן יקיר:

טוב בואו בהמ שך -

משה חנוכה:

אתה דמוקרט כשזה נוח לך -

רן יקיר:

בהמשך לפוסט שלי -

משה חנוכה:

אבל כשלא נוח לך ,רק קואליציה תשב בוועדה ,בלי
נשים ובלי אופוזיציה ,יופי של שיטה אמיר .על רן
יקיר אני לא מתפלא ,אבל עליך.

נאור שירי:

יעל מה ,יעל לא בוועדה?

משה חנוכה:

היא לא בוו עדת המשנה לא .יעל לא בוועדת המשנה
מה לעשות .היא ממלאת מקום שלו .אין נשים
בוועדה ,אין אופוזיציה .ואללה אחלה שיטה.

רן יקיר:

כל מה שאתה אומר משה -

אמיר כוכבי:

אני שמח שפתאום נזכרתם שאין נשים ,אני גם שמח,
שנייה רגע לפני שאתה ממשיך ,שאתם שניכם כאלה
אנשי -

יפעת קריב:

דרך אגב יש יועצת למעמד האישה כבר בעיר? או שזה
גם עדיין -

משה חנוכה:

לא ,הם עדיין בהליך בוחנים.

יפעת קריב:

עדיין בהליך?

אמיר כוכבי:

שאתם כאלה -

יפעת קריב:

איפה כנרת שאחראית על קידום מעמד האישה?

אמיר כוכבי:

אנשים אכפתיים לוועדת המשנה לתכנון ובנייה,
ששניכם רוצים להדיח את רפי ,שניכם רוצים למנות
את אביבה -

משה חנוכה:

אני לא רוצה להדיח את רפי ,אל תחזור לזה.

אמיר כוכבי:

אף אחד מכם לא רוצה להיות כאן בעצמו.

משה חנוכה:

אנחנו שבמליאה יהיה גם רפי וגם אביבה ,איזה יופי.

אמיר כוכבי:

זה מעניין ,זה מעניין -

משה חנוכה:

גם רפי ,גם אביבה.

אמיר כוכבי:

זה מעניין ששניכם לא רוצים להיות שם בעצמכם ,כן

106

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

רפי.
רפאל בן מרדכי:

אני רוצה לקרוא את המכתב שקיבלתי ממך וממך.
ואתם תחליטו מה עמדתי.

משה חנוכה:

אנחנו דנים אבל בהצעה לסדר לא במכתב.

יפעת קריב:

אבל לא כתבתי לך מכתב.

מאי ר חלוואני:

זה דיון מותר לו.

משה חנוכה:

אנחנו דנים עכשיו בהצעה לסדר.

נאור שירי:

בסדר ,אתה גם בהצעה לסדר אחת ענית על שאילתה
אחרת .עכשיו זה לא בסדר?

יפעת קריב:

אני לא שלחתי לך מכתב.

רפאל בן מרדכי:

מה שאני קורא עכשיו -

נאור שירי:

תן לו לדבר.

משה חנוכה:

זכ ותו ,הוא מזכיר הסניף.

רפאל בן מרדכי:

אני קורא את המכתב שקיבלתי .קיבלתי אותו ממך
וממך .ובמכתב כתוב כך" :החלטת האופוזיציה הינה
שנציגתנו תהיה אביבה גוטרמן ,שתבוא במקומו של
רפי בן מרדכי ".זה מה שכתוב .עכשיו חטאתי ,דרך
אגב משה כתב את הדבר הבא" :מצטרף לדרישתה ש ל
יו"ר האופוזיציה מהסיבות שציינה".

אמיר כוכבי:

לא הבנתי ,אתה אומר שכשהם אומרים פה שהם לא
מבקשים להדיח אותך הם...

משה חנוכה:

מה הצעת ההחלטה פה רפי? מועצת העיר -

יפעת קריב:

תקשיב...

משה חנוכה:

מבטלת את ועדת המשנה ותקיים דיונים במליאת
הוועדה -

יפעת קריב:

ת צביע בעד.

רפאל בן מרדכי:

אין לי בעיה -

משה חנוכה:

הדיונים יתקיימו בשקיפות מלאה וישודרו בלייב .זה
אתם נגד ,לא שום דבר אחר ,זה כל מיני מיילים -

מאיר חלוואני:

לפני רגע דיברת להוסיף את רפי ,עכשיו כתוב -
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יפעת קריב:

למליאה.

משה חנוכה:

אני אומר מליאת המועצה .זה שראש העיר סירב
להעלות את ההצעה הזאת ,אמרנו אין בעיה.

יפעת קריב:

אז תעביר למליאה ונשחרר את רפי.

משה חנוכה:

בוא אני אספר לך מה היה -

אמיר כוכבי:

קודם כל -

משה חנוכה:

אמיר אני חייב לספר לך מה היה -

אמיר כוכבי:

אבל אני אזכיר לך רגע -

מאיר חלוואני:

אבל רפי קו רא.

אמיר כוכבי:

שמליאת הוועדה משודרת בלייב ,אני לא מבין.

משה חנוכה:

לא ,אני מבקש שהכול יהיה במליאה ,שלא יהיה
תיקים שתדונו רק אתם ביניכם לבין עצמכם ,הכול
תשתפו.

רן יקיר:

ונסתיר בחושך

משה חנוכה:

אבל אני אגיד לך משהו אמיר ,מה היה ,אני בבוקר
שלחתי את המייל -

אמיר כוכבי:

רגע ,תן לרפי לסיים.

משה חנוכה:

לא שנייה ,אני רוצה להגיד לרפי -

אמיר כוכבי:

קצת כבוד.

משה חנוכה:

בגלל שרפי באמת בלי ציניות -

אמיר כוכבי:

והדרת פני -

משה חנוכה:

רפי הוא באמת בלי ציניות ,איש יקר לליבי ,למרות
שהיה לנו עליות ומורדות ביחסים שלנו  ,היו עליות
ומורדות רפי?

רפאל בן מרדכי:

מורדות.

נדב דואני:

זה עניין של פרספקטיבה.

אמיר כוכבי:

תלמד משה ,ילדים ורפי תמיד אומרים אמת.

משה חנוכה:

אני חושב שגם היו תקופות של עליות ,אבל בסדר.
אחרי שביקשנו -
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נדב דואני:

פשוט ישבת הפוך.

משה חנוכה:

אחרי שיו"ר האופוזיציה ביקשה ,ואני גיביתי את
הבקשה שלה לקיים את הדיון במליאה ,ואתה סירבת
לקיים את הדיון באותה ישיבת מליאה .הייתה לי
שיחת טלפון עם רפי בלילה -

אמיר כוכבי:

אבל זה לא נכון -

משה חנוכה:

שנייה רגע -

יפעת קריב:

לפני שהוא יצא מאמיר או אחרי שהוא הלך לאמיר?
אחר י הישיבה הלא הוא רץ לאמיר.

משה חנוכה:

כנראה לפני שהוא נכנס ,אבל לא משנה .הייתה
ישיבה -

יפעת קריב:

אבל זו האמת ,הוא ישב עם אמיר ,כי הוא רוב הזמן
יושב עם אמיר.

משה חנוכה:

לא משנה ,הייתה לנו שיחה -

עדי ברמוחה:

מותר לו.

יפעת קריב:

לתאם עמדות לפני או אחרי הי שיבות האלו.

משה חנוכה:

הייתה לנו שיחה -

רינה שבתאי:

באמת.

אמיר כוכבי:

את רוצה לדעת מי עוד יושב איתי? תסתכלי בלו"ז,
את תופתעי כנראה.

רפאל בן מרדכי:

אני מצטער ,נאמרים כאן דברים שהם קשקוש מוחלט.
זה נכון שמידי פעם אני מדבר עם אמיר ,בדרך לפה,
בדרך החוצה ,אמי ר לא מוקצה .דרך אגב -

עדי ברמוחה:

זה לא לעניין.

רפאל בן מרדכי:

אני מייצג -

יפעת קריב:

אבל אם זה בשם האופוזיציה -

רפאל בן מרדכי:

דרך אגב אני מייצג תושבים בפני אמיר ,אמיר הוא
ראש הוועדה -

יפעת קריב:

אבל לא את האופוזיציה.

רפאל בן מרדכי:

ואם אני חושב שלתושב עושים עוול ,אז אני הולך
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לאמיר ,ובא אליו לפעמים עם עבודות כאלה.
משה חנוכה:

רפי -

רפאל בן מרדכי:

ואני לא הולך להפסיק עם זה.

משה חנוכה:

אחרי ששוחחנו בטלפון רפי ואני -

יפעת קריב:

מעולה.

משה חנוכה:

אחרי מליאת הוועדה הרגשתי לא נוח ,באמת
מהשיחה ,כי הרגשתי ש  , -אני אומר את זה בכנות
שרפי נפגע ,ואין לי כוונה לפגוע בו בשם הכבוד שאני
רוחש לו ברמה האישית ,ואני חושב שכולנו שותפים
לכבוד הזה ,גם על התרומה שלך ,אתה בסוף עושה את
הכול בהתנדבות ,מתוך שליחות ,ואין אף אחד ,אף
אחד אגב לא יכול לפקפק בכנות הכוונות שלך ,אף
אחד לא אומר שמשהו חוץ מטובת התושבים עומד
לנגד עיניך.

נאור שירי:

למה אתה רוצה להדיח אותו?

משה חנוכה:

רגע שנייה ,תן לי לסיים .ההצעה שבאה לכאן היא
הצעה אחרת .היא באה ואומרת רפי יישאר בוועדה -

אמיר כוכבי:

עוד פעם היא באה? היא כבר כאן ,היא לא צריכה
לבוא.

משה חנוכה:

לא יודע איך לנסח את זה אחרת .אבל ההצעה מדברת
על -

אמיר כוכבי:

אין רגע אחד של כנות ממשה חנוכה ,אין אהבתי את
זה.

יפעת קריב:

ההצעה להלן.

משה חנוכה:

ההצעה המדוברת -

יפעת קריב:

על סדר היום.

משה חנוכה:

כן ,ההצעה שבה אנחנו דנים באה ואומרת גם רפי
יהיה וגם אביב ה תהיה ,וגם יפעת תהיה -

נאור שירי:

זו לא הצעה.

אמיר כוכבי:

זאת לא הצעה.

משה חנוכה:

זה כן הצעה ,הכול יידון במליאת הוועדה נו מה.
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אמיר כוכבי:

זו לא הצעה.

רן יקיר:

אבל זאת לא הצעה ,ההצעה היא לבטל -

משה חנוכה:

את ועדת המשנה .אז בואו נשנה את הנוסח ביחד,
בואו ננסח את זה ביחד.

נאור שירי:

לא ,אחרי הצעה לסדר חדשה.

רן יקיר:

לא ,זאת ההצעה.

משה חנוכה:

אז אני אומר לך בואו -

רן יקיר:

רגע שנייה -

משה חנוכה:

זו ההצעה לבטל את ועדת המשנה דה פקטו -

רן יקיר:

אני אגיד לך ,התחלתי להגיד משהו -

משה חנוכה:

ולהביא הכול לדיון ב מליאה.

רן יקיר:

אני התחלתי להגיד משהו -

משה חנוכה:

רגע ,אני רוצה לסיים עם רפי.

רן יקיר:

אנחנו עכשיו -

משה חנוכה:

רפי הכוונה שלנו -

רן יקיר:

אנחנו עכשיו בישיבת מועצה.

משה חנוכה:

כן.

רן יקיר:

בישיבת מליאת הוועדה אפשר לדון בהרכב ועדת
המשנה -

יפעת קריב:

רא ית את התמונה ששלח -

רן יקיר:

יפעת -

יפעת קריב:

בקבוצה.

רן יקיר:

יפעת ,בישיבת מליאת הוועדה אפשר לדון בהרכב
ועדת המשנה .ויש גם נוהלים שכתובים בחוק התכנון
והבנייה ,והלכתי לקרוא ,כי אמרתי אם משה כתב ,אז
אולי הוא יודע איך להעביר נושאים שהוחלטו
בישיבת ,החלטות ש הוחלטו בישיבת ועדת המשנה,
איך להעביר אותם למליאה .וענו לך על זה גם היועצת
המשפטית ענתה את זה.

111

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

משה חנוכה:

נכון.

רן יקיר:

אתה גם ביקשת להעביר את כל הנושאים לפני
שהייתה ישיבה ,שזה לא מוגדר ,מה לעשות לא מוגדר
בחוק התכנון והבנייה נוהל כזה ,וגם עכשיו אתה בא
לי שיבת מועצה ,ומבקש מישיבת המועצה לדון במוסד
שהיא בכלל לא סוברנית אליו ,הסברתי גם בפוסט
שאתה בטח קראת ,כי אתה יודע -

משה חנוכה:

לא מפריע לך שזה אותם אנשים ב  2 -מוסדות שונים,
אותו פורום -

רן יקיר:

זה לא משנה בכלל ,זה לא משנה .המועצה מתכנסת
מכוח פקודת העיריות.

משה חנוכה:

נכון.

רן יקיר:

והמליאה אתה יודע הרי ,האמת שאני מאמין שאתה
גם יודע את זה ,וזה מה שהכי עצוב לי ,כי אתה
מטעה .המליאה מתכנסת מכוח -

אמיר כוכבי:

מי שצופה שידור שיעשה את זה בשקט.

רן יקיר:

חוק התכנון והבנייה .ולכן אין לנו פה בכלל את
היכולת להחליט על ביטול ,אין לנו את היכולת
להחליט על שידור ,אלה דברים שהם למליאת הוועדה.
עכשיו יפעת יודעת שהיא לא הייתה במליאה הקודמת,
אז היא אמרה :טוב ,אז אני אעלה את זה למליאה
הבאה ,בבקשה.

יפעת קריב:

זו תהיה ההצעה...

משה חנוכה:

אבל שוב אנחנו -

רן יקיר:

מה? האם ההצעה...

נאור שירי:

ביקשת להעלות נושא ולא הגעת.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

רן ,עריצות הרוב זה משהו -

יפעת קריב:

אבל מה שכן גם לכם חשוב שתהיה לכם אופוזיציה -

אמיר כוכבי:

אבל למה ,די משה.

משה חנוכה:

עריצות הרוב זה משהו -
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רן יקיר:

זכותה של יפעת להעלות הצעה למליאה הבאה  ,אבל
מכיוון שלא הייתה עד עכשיו ,לא היית במליאה
הקודמת ועוד לא התכנסה המליאה הבאה ,אז אתם
הולכים ומגישים למועצה איזה שהיא הצעה שבכלל
למועצה אין סמכות לדון בה?

יפעת קריב:

כי אנחנו רוצים שיהיה הזדמנות לכולם לעוד חברים.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,העליתם את זה על סדר היום ,זה לא
רלוונטי פה ,כי לא המועצה מחליטה .לפני שאתה
מתחפר עוד קצת ,לפעמים עולים ...מוקדם מידי,
מבינים שעשינו טעות ,מפעילים עשן ויורדים ,לא
ממשיכים...

משה חנוכה:

אני ממש לא חושב שעשינו טעות.

אמיר כוכבי:

ההצעה הזאת לא רלוונטית ,היא לא שייכת למקום
ה זה.

משה חנוכה:

אתה לא מתנגד לה ברמה ,ברמה המהותית אתה
מתנגד לה?

אמיר כוכבי:

באיזו רמה מהותית?

משה חנוכה:

אני אומר נגיד עכשיו היינו  ,בוא רגע נשים כולנו כובע
עכשיו ,כולנו כחברי המליאה נדון ,לא כחברי
המועצה.

אמיר כוכבי:

אני אגיד  2דברים ,שנייה רגע -

משה ח נוכה:

באמת אני שואל רגע.

אמיר כוכבי:

תקשיב רגע ,אני אגיד  2דברים .כפילות ,למה יש ועדת
משנה ומליאה? יש ועדת משנה כי היא מטפלת בשוטף.

משה חנוכה:

פעילות.

אמיר כוכבי:

מליאה זאת הדרך לדון גם בדברים גדולים ,וגם הדרך
של כל אחד מחברי המועצה בכובעו כחבר מליאה,
ל בקש לדיון תיק שהוא או רוצה לערער עליו או רוצה
להעמיק את הדיון שבו .החוק מייצר את ההפרדה
הזאת ,גם בפקודת העיריות וגם בחוק התכנון
והבנייה ,כדי לשמר גם את היכולת של הוועדות
לעבוד ,וגם את היכולת של כלל חברי המועצה להביע
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את דעתם .להגיד לך שלי בתור ראש העירייה ל א היה
קל יותר לאחד את המוסד הזה ,לדאוג בטח עם
ההצעה שלכם שמספיק קוורום של ועדת משנה ,מה
שאומר שאתם תוכלו להמשיך לא להגיע ,ועדיין נוכל
לקיים דיונים ,ברור שהייתי מעדיף ,כי זה היה
מצמצם לי את מספר הפעמים שאני נפגש -
משה חנוכה:

אנחנו לא מגיעים כי אנחנו לא חברי ועדה .אבל אמיר
השאלה -

אמיר כוכבי:

אבל אני לא יכול -
רגע לאמיר הדמוקרט שבך ,לאמיר
נוח לך שבישיבות האלה אין ייצוג

משה חנוכה:

אני פונה
הדמוקרט.
לאופוזיציה.

אמיר כוכבי:

למה אין ייצוג לאופוזיציה?

משה חנוכה:

כי יגאל חבר בקואליציה -

אמיר כוכבי:

מאתמול.

משה ח נוכה:

אז אני אומר מה יהיה ממחר?

אמיר כוכבי:

בסדר ,יהיה שינויים בכל הוועדות.

משה חנוכה:

אבל אתה מרגיש שזה לא נוח?

אמיר כוכבי:

לא רק בוועדה הזאת.

משה חנוכה:

אתה מרגיש נוח לדון בתיקים -

אמיר כוכבי:

אבל בוודאי שיהיו שינויים.

יפעת קריב:

הייצוג הוא לפי מפתח סיעתי.

אמיר כוכבי:

קודם כל הייצוג הוא לפי מפתח -

יפעת קריב:

 ...לי אופוזיציה כל ההחלטות שלכם שהם יכולות
בסופו של דבר להיפסל.

אמיר כוכבי:

א' אני לא מבין למה את אומרת זה ,ממשיך לשבת
לידך חבר בסיעה שלך שהוא חבר אופוזיציה ,ואת גם
מינית אותו לוועדה הזאת -

מש ה חנוכה:

אגב לפי חוק היא יכולה להכריז עליו כפורש ,אם הוא
לא מצביע עם...
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(מדברים יחד)
נאור שירי:

היא הכריזה?

משה חנוכה:

היא יכולה תפסיק כבר לדבר אליה באיזה התנשאות
כזאת? היא יו"ר הסיעה -

נאור שירי:

איזה התנשאות ,אתה מתנשא.

אמיר כוכבי:

אבל אין בעיה ,אבל גם להגיש בקשה להחליף חבר
בוועדה -

משה חנוכה:

אז היא לא הצליחה להגיע ,אנשים עובדים ,מה קרה,
אתם חוזרים על זה ,כאילו היא עשתה משהו -

אמיר כוכבי:

לא ,לא .אני אומר היא הגישה את זה באותו יום,
תגישי עכשיו ,אנחנו עוד לא יודעים מתי המליאה
הבאה ,היא תהיה בקרוב .תגי שי עכשיו בקשה
להחלפת חבר בזה .מה קרה?

משה חנוכה:

אבל עדיין עד אז אתה תדון -

אמיר כוכבי:

תידון המועצה.

משה חנוכה:

בלי נציגות לאופוזיציה.

יפעת קריב:

הוא לא דן...

משה חנוכה:

או עם נציג אחד לשיטתך לאופוזיציה בוועדה ,בלי
נשים ובלי נציגות לאופוזיציה ,זה נוח לך.

אמיר כוכבי:

קודם כל אני לא יודע מתי ועדת המשנה הבאה.

משה חנוכה:

בטח בשבוע הבא.

אמיר כוכבי:

אתם יכולים בתוך הסיעה לבקש שממלאת המקום
תמלא את מקומו ,מה אתם רוצים ממני? זה הסיעה
שלכם.

יפעת קריב:

אנחנו לא רוצים ממך -

אמיר כוכבי:

חבר'ה אל תעשו צחוק .זה ש אתם לא מצליחים לשלוט
בתוך הסיעה שלכם- ..

משה חנוכה:

לא ,זה לא עניין של שליטה ,זה עניין ,אתה יודע -

אמיר כוכבי:

אבל משה לא נעשה משהו שהוא לא חוקי.

משה חנוכה:

זה לא לא חוקי.
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אמיר כוכבי:

סליחה -

משה חנוכה:

להביא את כל הדיונים -

אמיר כוכבי:

בוא רגע נצמצם את הדיון הזה לשאלה המהותית
הזאת ,יועץ משפטי אפשר ליד רמקול?

משה חנוכה:

מה השאלה המשפטית אבל?

אמיר כוכבי:

האם ההצעה לסדר הזאת -

משה חנוכה:

האם ניתן לדון בכל התיקים במליאת הוועדה ,זו
השאלה שלי.

אמיר כוכבי:

אבל לא ,קודם כל יש פה הצעה -

משה חנוכה:

האם ניתן לדו ן בכל התיקים במליאת הוועדה.

אמיר כוכבי:

קודם כל יש פה הצעה לסדר הזאת .על השאלה אם
ניתן לדון בכל התיקים במליאה ,קיבלת תשובה
מעורכת דין אווה לוי שמלווה את המליאה ואת
הוועדה.

משה חנוכה:

שמה היא אומרת התשובה? שהציבור ישמע.

אמיר כוכבי:

שאתה יכול -

משה חנוכה:

הציבור תשמע.

אמיר כוכבי:

שאתה יכול אחרי ועדת משנה לנמק ולבקש הבאת
תיק למליאה ,אתה לא יכול מראש להגיד את כל
התיקים תביאו .קיבלת את זה בחוות דעת כתובה.

משה חנוכה:

לא ,לי ידוע שיש מליאה ויש משנה ,אתה לא חייב
שיהיה משנה ,אתה יכול שהכול יהיה במליאה .משנה
זה רק לייעל.

רונן יואל ויניק:

ממש לא ,ממש לא.

משה חנוכה:

אז בבקשה בוא תסביר.

רונן יואל ויניק:

החוק מחייב שתהיה ועדת משנה ,תקרא את סעיף 18
(ה) נדמה לי ,מחייב .חייבת להיות ועדת משנה ,אי
אפשר לבטל -

אמיר כוכבי:

ועדת חובה.

יפעת קריב:

ואם -
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משה חנוכה:

ואם אין נציגות לאופוזיציה.

רונן יואל ויניק:

לא אם -

משה חנוכה:

אם יו"ר האופוזיציה אומרת שאין נציגות ,אז זה
בסדר?
היא

יפעת קריב:

לא ,לא,...
לאופוזיציה?

רונן יואל ויניק:

זו לא השאלה שלכם.

משה חנוכה:

אנחנו שואלים שאלה נוספת.

רונן יואל וינ יק:

נשאלה שאלה וקיבלתם על זה תשובה.

משה חנוכה:

לא ,אנחנו שואלים אותך ,האם אפשר שוועדת המשנה
תהיה ללא נוכחות האופוזיציה?

רונן יואל ויניק:

יש נציגות לאופוזיציה.

יפעת קריב:

אתה לא מביע עמדה אישית.

משה חנוכה:

היא יו"ר האופוזיציה והיא ראש הסיעה מה זאת
אומרת?

יפעת קריב:

שאלנו שאלה מקצועית.

משה חנוכה:

מי הנציגות של האופוזיציה אדוני?

אמיר כוכבי:

רפי בן מרדכי.

נאור שירי:

רפי בן מרדכי.

משה חנוכה:

אם ראש הסיעה וראש האופוזיציה אומרת -

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,אז תתכבד ותביא הצעה למליאת הוועדה -

משה חנוכה:

היא הביא ה.

אמיר כוכבי:

להחליף אותו.

משה חנוכה:

היא הביאה.

אמיר כוכבי:

לא.

משה חנוכה:

אז מה קורה עם כל הדיונים אני לא מצליח להבין ,מה
ההיתממות הזאת?

אמיר כוכבי:

עד אז אתה מוסמך לבקש כל דיון שיעבור למליאה.

משה חנוכה:

הוא אומר שלא.
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נדב דואני:

לא נכון.

אמיר כו כבי:

ודאי שכן.

משה חנוכה:

אתה לפני שנייה אמרת שלא.

אמיר כוכבי:

מיד אחרי דיון -

יפעת קריב:

אתה יכול לקחת כל דיון שהם דנים בו ,ולהגיד הדיון
לא היה -

משה חנוכה:

זה מה שרציתי למנוע את זה.

יפעת קריב:

אבל אתה לא יכול למנוע את זה .הוא אומר קח את
כל הדיונים של הישיבה הקודמת ,כמו שבעצם
ההתחדשות העירונית והכול ,ואפשר עכשיו את כל
הדיונים של הישיבה הקודמת -

נאור שירי:

זה מליאה הייתה.

נדב דואני:

אבל זה היה מליאה.

משה חנוכה:

בגלל זה באת לצעוק עלינו.

נדב דואני:

לא צועקים זה פשוט אתה יודע -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

 . ..את כל הדיונים שהתנהלו עכשיו ,אתה יכול
להעביר אותם למליאה.

רינה שבתאי:

זה מעכשיו ואילך.

נדב דואני:

מהמשנה.

רן יקיר:

יפעת ,קורה שלא מגיעים למליאה

משה חנוכה:

אבל באמת אדוני היועץ המשפטי ,אני באמת מאחל
לך המון בהצלחה ,אבל אני לא מצליח להבין את
הסגנון של התשובות הזה .אנחנו כאופוזיציה
אומרים -

רונן יואל ויניק:

הפניתי אותך לסעיף ,תקרא אותו ואני רוצה להפנות
אותך לסעיף ( 18ז')

משה חנוכה:

לא ,אבל שאלתי שאלה נוספת אחרי הסעיף אדוני.

רונן יואל ויניק:

( 18ז) שייתן לך תשובה גם לשאלה הבאה.

משה חנוכה:

אדוני ,שאלתי ש אלה נוספת אחרי הסעיף .האם מחר
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בבוקר כשאני אפנה למינהל התכנון ולמשרד הפנים,
גם ככה הוועדה קצת בוא נגיד ...יכול להיות שהיא
תאבד את ההסמכה שלה ,וזו תהיה סיטואציה מביכה.
אני אומר ,אחרי שהשבוע ענית לי איזו תשובה
מעומעמת על מבנים שהציב בית ספר ממלכתי ללא
היתר ,ב מקום בלי ,לא משנה ,עניתם איזה משהו
מתחמק וזה בסדר .אז אני אומר ,יש שוב נושא של
תכנון ובנייה שאנחנו מעלים פה .השאלה האם ועדת
המשנה לתכנון ובנייה בהנחה שראש האופוזיציה
אומרת שאין נציגות באופוזיציה ,שכרגע נציג אחד
מהאופוזיציה נכנס לקואליציה ,נציג שני ראש הסיע ה
שלו ביקשה להחליף אותו לפני שבועיים ,האם זה
חוקי שאתם מכנסים ועדת משנה לדון על משהו
שתכנון -
רונן יואל ויניק:

אתה מדבר על משהו שקרה היום ,ואמרו לך שזה
יתוקן -

משה חנוכה:

אני שואל אותך האם זה -

רונן יואל ויניק:

אז מה השאלה?

משה חנוכה:

מה יקרה עד שתתכנס מל יאת הוועדה .הרי יש בשבוע
הבא דיון ב  5.8.20 -לדעתי -

נדב דואני:

משה אז אמרו לך ,תמשוך את זה למליאה -

רונן יואל ויניק:

תגיש בקשה והיא תטופל -

משה חנוכה:

אז אתה מצהיר פה שזה לא חוקי?

נדב דואני:

מה לא חוקי? מה לא חוקי?

רונן יואל ויניק:

מה לא חוקי?

משה חנוכה:

אני שואל ,שאין נציגות לאופוזיציה בוועדת התכנון
והבנייה.

רונן יואל ויניק:

מי אמר שאין נציגות לאופוזיציה?

משה חנוכה:

האופוזיציה אומרת.

רונן יואל ויניק:

מה זה האופוזיציה?

משה חנוכה:

יו"ר הסיעה -
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נאור שירי:

אבל היא מינתה -

רונן יואל ויניק:

 ...שם של נציג ש ל האופוזיציה -

משה חנוכה:

אבל זה -

יפעת קריב:

אמרנו יגאל שמעון הצרף לקואליציה -

משה חנוכה:

אבל היא שלחה ,מה זאת אומרת ,יגאל שמעון היה
חבר קואליציה עד אתמול -

מאיר חלוואני:

אז תביאו למליאה הבאה.

משה חנוכה:

הוא הצטרף לקואליציה.

רונן יואל ויניק:

אני אומר שו ב ,רפי בן מרדכי הוא לא נציג של
האופוזיציה?

משה חנוכה:

לא.

אמיר כוכבי:

מה זה לא?

משה חנוכה:

זה מה שרשמה ראש הסיעה שלו.

רן יקיר:

אבל לא ביקשתם במליאת הוועדה.

משה חנוכה:

אבל היא ביקשה במליאת הוועדה.

רן יקיר:

ביקשתם בצורה -

נאור שירי:

היא לא הייתה במליאת הוועדה.

רן יקיר:

שהיא לא הייתה לגמרי תקינה ,ולא הצלחת להגיע -

יפעת קריב:

אז אנחנו- ...

רן יקיר:

בסדר -

יפעת קריב:

נדון במליאה הבאה .חבר'ה תקשיבו ,אבל שאתה
מיתמם אדוני היועץ המשפטי החדש לעירייה ,שים לב
הוא שואל אותך שאלה מאוד מדויקת -

רונן יואל ויניק:

וקיב ל תשובה מדויקת לא פחות.

יפעת קריב:

לא ,הוא לא .אבל אתה יודע מה ,אבל אני מוותרת כי
יש פה פרוטוקול ודיון ,מצידי שכל הדיונים ייפסלו
מעכשיו עד המליאה הבאה ,לא אכפת לנו .כל הדיונים
ייפסלו ,מעכשיו הם...

(מדברים יחד)
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יפעת קריב:

בעצם אנחנו כרגע אומרים שאין נציג ות לאופוזיציה,
אם יתקיימו דיונים הם ייפסלו ,תקיימו וזה ייפסל.

אמיר כוכבי:

לא הבנתי ,אין נציגות לאופוזיציה זה אומר שמה?
שרפי לא חלק מהסיעה?

יפעת קריב:

מה?

אמיר כוכבי:

רפי הוא לא חלק מהסיעה?

יפעת קריב:

בנושא של העמדות שלו ,ותיאום העמדות שלו עם
ראש הרשות בנושא מאוד מטרידות ,וזה נמצא כרגע
בבדיקה ,הנציגה שלנו היא אביבה גוטרמן ,ואפשר
למנות אותה.

אמיר כוכבי:

זה נשמע לי ...רפי בן מרדכי הוא חבר סיעה או לא
חבר סיעה .אנחנו פשוט צריכים -

יפעת קריב:

אני לא חושבת שזה דיון -

אמיר כוכבי:

בוודאי שכן.

יפעת קריב:

מבחינת ך -

אמיר כוכבי:

את באה ואומרת -

יפעת קריב:

כרגע נציגות האופוזיציה בדיון -

אמיר כוכבי:

כל הנושא הזה בא -

יפעת קריב:

עד שאנחנו נעשה שיחה סיעתית שלנו זאת אביבה
גוטרמן.

אמיר כוכבי:

כל הנושא הזה בא מטעמך כי את טוענת שאין נציגות
לאופוזיציה.

יפעת קריב:

נכון.

אמיר כוכבי:

רפי בן מרדכי רשום גם אצלך ,גם באתר העירייה ,גם
במשרד הפנים כנציג סיעת לב -

יפעת קריב:

וכרגע -

אמיר כוכבי:

שהיא סיעת האופוזיציה הגדולה .האם רפי בן מרדכי
לא חבר סיעת לב ו/או לא חבר אופוזיציה?

יפעת קריב:

אמיר -

אמיר כוכבי:

על פי עמדתך.
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יפעת קריב :

יש תשובה אחת לשאלה שאתה שואל

אמיר כוכבי:

על פי עמדתי הוא חבר אופוזיציה לגמרי ,אחרת היה
לי איתו הסכם קואליציוני.

יפעת קריב:

ואל תחרוג מתפקידך .אמרתי שהנציגה שלנו היא
אביבה גוטרמן והיא כרגע מייצגת את האופוזיציה -

אמיר כוכבי:

אין שום בעיה ,זה את יכולה להג יש הצעה -

יפעת קריב:

ומעבר לזה אין לך שום זכות לשאול אף שאלה אחרת -

אמיר כוכבי:

אבל את כל הזמן אומרת שהוא אינו חבר מועצה.

נאור שירי:

מה זאת אומרת אין לו זכות?

אמיר כוכבי:

קודם כל יש לי זכות -

יפעת קריב:

הוא יכול לשאול ,לא לקבל תשובה.

נאור שירי:

מה זה הו א לא יכול לשאול אותך ,רק את יכולה
לשאול ולקבל תשובות?

יפעת קריב:

לא לקבל תשובה.

אמיר כוכבי:

קודם כל יש לי זכות להגיד מה שאני רוצה ,וגם
לשאול שאלות ,השאלות פה הם דו כיווניות.

יפעת קריב:

תשאל ,התשובה היא תשובה חד משמעית.

אמיר כוכבי:

שמה?

יפעת קריב:

אביב ה היא הנציגה שלנו בוועדת התכנון.

אמיר כוכבי:

מה התשובה חד משמעית לגבי רפי ,לא הבנתי ,הוא
חבר אופוזיציה או לא?

יפעת קריב:

התשובה שלנו לאביבה -

אמיר כוכבי:

אז כל עוד את לא אומרת שהוא לא חבר אופוזיציה,
ועדת המשנה ממשיכה לתפקד עם נציגות אופוזיציה.
את רוצה לה חליף חבר ועדה ,את רוצה לעשות חילופי
גברי ,תעשי חלופי גברי בדרך המקובלת .תכתבי
עכשיו ,בעודנו מדברים -

משה חנוכה:

אני שב ואומר חבל שאתם לא מאפשרים שהכול יידון
במליאה ,כדי לאפשר גם לרפי להמשיך להשתתף
בדיונים ,וכואב לי.
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יפעת קריב:

ואנחנו מבקשים לדעת -

רפאל בן מרדכי:

וי שלא יכאב לך.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

ירידות וירידות.

אמיר כוכבי:

טוב -

יפעת קריב:

ומכיוון שיגאל שמעון גם עבר לקואליציה ,אז תשקלו
את הדיונים שלכם עד הישיבה הבאה.

אתי ברייטברט:

חברים אנחנו נמשיך להחלטה -

רפאל בן מרדכי:

יש לי מה להגיד...

יפעת קריב:

בגלל שיגאל שמעון עבר -

יגאל שמעון:

רגע ,רגע ,שנייה ,משה אני רוצה גם .תבינו ,אחד
מפתח כפי שקבענו פה בוועדה ,המפתח הוא 3.4
חברים בוועדת המשנה ,זה מה שקבענו .זה שאני
נכנסתי מהסיעה שלי ,אני מניח שראש העיר נתן -

יפעת קריב:

מ  2 -שווה . 3.4

יגאל שמעון:

על חש בונו ,סליחה ,על חשבונו ,למה? כי אתם הייתם,
כמה הייתם?

נאור שירי:

את לא מקשיבה.

יפעת קריב:

 2שווה ? 3.4

יגאל שמעון:

סליחה ,אתם הייתם . 3

יפעת קריב:

מה?

יגאל שמעון:

כמה הייתם אתם?

יפעת קריב:

אנחנו היינו . 3

יגאל שמעון:

נו אז קיבלתם יותר -

יפעת קריב:

יחד אתכם.

יגאל שמעון:

אז סליחה ,המפתח הוא  , 3.4זאת אומרת קיבלתם
יותר מעבר .אני קיבלתי את החבר על חשבון
הקואליציה -

משה חנוכה:

זה היה הצעד הראשון לפני החתימה ,צעד בניית
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האמון שהוא נתן לך -
יגאל שמעון:

לא ,זה היה לפני שנה.

משה חנוכה:

בלי הסכם קואליציוני -

יגאל שמעון:

זה היה לפני שנה וחצי.

אמיר כוכבי:

זה היה צעד של רציפות שלטונית.

יגאל שמעון:

בסדר ,אני מבחינתי רוצה לומר לך -

יפעת קריב:

אמרנו כבר חי אדיב בישיבה הזאת?

יגאל שמעון:

משה חנוכה -

משה חנוכה:

הוא בטח מגהק כל הערב בבית.

יגאל שמעון:

אני רוצה לומר לכם ,אל תזלזלו ברפי בן מרדכי -

משה חנוכה:

לא מזלזלים.

יגאל שמעון:

רפי בן מרדכי -

משה חנוכה:

הוא מזלזל בנו בינתיים.

יגאל שמעון:

איש מקצועי -

יפעת קריב:

חס וחלילה.

יגאל שמעון:

מקצוען.

משה חנוכה:

למה אתה לוקח את זה למקום הזה?

יגאל שמעון:

נמצא בוועדת משנה ומשר ת את תושבי העיר -

משה חנוכה:

רפי מצוין במסגרת המדיניות של ראש העיר .אביבה
במסגרת המדיניות של הסיעה של יפעת.

נאור שירי:

אביבה אתם לא שומעים את עצמכם .הוא מצוין עושה
את עבודתו נאמנה ,אבל אנחנו רוצים להחליף.

יפעת קריב:

בנציגות הקואליציה.

משה חנוכה:

זה אופו זיציה כן רבותיי ,זה כמו יולי אדלשטיין
שהיה יו"ר כנסת מצוין ,אבל הוחלף כי הוא לא יכול
להיצמד לכיסא אם יש החלפת שלטון מה לעשות.

נאור שירי:

לא הוחלף השלטון ,משה חנוכה אומנם הבטחתם X
מתחת לשפם ,אבל השלטון לא הוחלף .בנימין נתניהו
עדיין ראש ממשלה.
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משה חנוכה:

ב ממשלה פריטטית עם בנימין בני גנץ.

נאור שירי:

פרי מה? פריטטית?

משה חנוכה:

אתה לא יודע מה זה? אתה לא יודע מה זה?

נאור שירי:

אני רואה מה ,כן...

אביבה גוטרמן:

דבר אחד אני יכולה להבטיח לך ,יאיר לפיד לעולם לא
יהיה -

משה חנוכה:

זה נכון ,זה בטוח .על זה כולנו מס כימים.

נאור שירי:

מעולה.

נדב דואני:

יש פה תמימות דעים.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

האם הנושא יבוא -

רינה שבתאי:

לאור המצב זה לא הסוגיה.

אביבה גוטרמן:

הוא ילך הוא ילך ,כל אחד יש לו זמן.

רפאל בן מרדכי:

יש לי שאלה לאמיר ,האם הנושא הזה יבוא לדיון
במקום אחר מאשר היום? אם כן ,אני ארצה לדבר אז.

אמיר כוכבי:

אם הם יגישו הצעה לפורום המליאה ,זה יבוא לדיון
בפורום המליאה.

משה חנוכה:

לא ,זה לא יבוא יותר לדיון.

אמיר כוכבי:

מה?

משה חנוכה:

כי אמרתם ש -

נדב דואני:

אם אתם תרצו זה יכול לבוא.

משה חנוכה:

לא ,אני מבקש שרפי אם יש לו משהו להגיד ,שיגיד
את זה עכשיו ,מה זאת אומרת ,למה לא?

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא ,אני הולך להגיד דברים קשים ,ואני אדחה
אותם ככול שאני יכול -

נדב דואני:

למה?

רפאל בן מרדכי:

כי אני חושב שהפורום הזה ראוי לו להיות נקי
ומנומס ככול שניתן .ולכן אני אדח ה את הקטע שיש
לי לומר ,ויש לי לומר ,אם אני אוכל לדחות את זה,
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וזה מה שאני כרגע רוצה לדעת.
יפעת קריב:

שידחה את זה .בואו נתקדם.

אמיר כוכבי:

לא יודע ,משה אומר שכדאי שתגיד את זה פה -

יפעת קריב:

בואו נתקדם.

רפאל בן מרדכי:

אני עם כל הכבוד -

נאור שירי:

עכשיו או לי מעניין .ברגע שיפעת נגד אני בעד.

יפעת קריב:

לא ,אני נגד ,לא ,לא ,אני אומרת אני נגד לרדת
למקומות הנמוכים ,יש פה משהו מאוד ענייני.

אמיר כוכבי:

מאוד ענייני.

נדב דואני:

בואו נשמע את רפי .בואו נשמע את רפי.

אמיר כוכבי:

רפי ,אני מציע שנשמע את הצד הענייני של ך בדיון.

יפעת קריב:

אני מציעה רפי שלא תרד למקומות האלה ובואו
נתקדם -

נדב דואני:

אבל תוריד את הזה ,שנשמע אותך.

רפאל בן מרדכי:

אני אגיד רק -

נדב דואני:

למה רק?

רפאל בן מרדכי:

מעט ואת היתר אני אדחה לפעם אחרת.

עדי ברמוחה:

תדליק את המיקרופון.

רפאל בן מרדכ י:

אני הדלקתי את המיקרופון זה מה שיש .אני עובד 40
שנה בשביל הציבור בנושא תכנון ובנייה .ראש העיר
הראשון שעבדתי איתו היה אליהו שמעוני -

אמיר כוכבי:

ראש מועצה.

רפאל בן מרדכי:

ראש מועצה.

נדב דואני:

לא משנה.

רפאל בן מרדכי:

ראש העיר הבא היה חי אדיב ,וראש העיר הנוכחי הוא
אמיר כוכבי.

משה חנוכה:

ירום הודו.

רפאל בן מרדכי:

אני רבתי קשות כמו שאתם בוודאי יודעים עם חי
אדיב ,עשיתי חיים קשים אם כי עם תוצאות טובות
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לעיר לכולם גם לאליהו שמעוני .אף אחד מהם מעולם
לא ניסה להזיז אותי או לטעון שההחלטות שלי לא
מייצגות איזה שהי א עמדה .דרך אגב 3 ,אנשים
שיושבים פה קיבלו שאלונים על עמדותיהם
המפורטות בענייני תכנון ובנייה .אמיר ,יפעת ,חנוכה.
אמיר כוכבי:

בבחירות.

רפאל בן מרדכי:

לקראת הבחירות ,לפני הבחירות .שבעצם בזה ביקשנו
את עמדותיהם המפורטות ,והם נתנו אותם .אני רוצה
להגיד לכם שאין הבדל גדול בין ,זאת אומרת המילים
שונות ,העמדות זהות .לכן מי שאומר שאני לא עובד
על פי עמדות הקואליציה אופוזיציה ,אני לא יודע מה
זה ,דרך אגב מעולם לא היה דיון אופוזיציוני באיזה
שהיא בעיה ,ומעולם לא פנו אליי וביקשו ,בענייני
תכנון ובנייה ,מעולם כל דבר שפנו אלי י ,יפעת פנתה
אליי ,ואני טיפלתי במקרים שהובאו אליי אני חושב
לשמחתם או להרגשה טובה של אנשים שהופנו אליי.
גם את יודעת על מקרים טובים שטיפלתי בהם ,משה
לא ,הוא לא מתעסק עם אנשים בענייני תכנון ובנייה.
ולכן הטענה שבעניין תכנון ובנייה ,אני כן או לא
מייצג את עמדתה של סיעתי ,היא לא נכונה .איפה יש
כעס? שלא בכל ההצעות לסדר וכו' שמאז שאתה
לצערי הגדול שחררת מהאופוזיציה את משה ,נפל
עלינו גשם.

משה חנוכה:

הוא לא שחרר אותי .בוא ,בוא ,הוא לא שחרר אותי -

רפאל בן מרדכי:

של הצעות -

אמיר כוכבי:

לא קשרתי אותו ולא שחררתי אותו.

מש ה חנוכה:

הוא לא שחרר אותי ולא קשר אותי.

רפאל בן מרדכי:

של הצעות ,אני לא אכנס -

משה חנוכה:

האמירה ההגמונית הזאת כאילו משחררים אותנו
ומחזיקים אותנו ,בוא רפי -

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אף אחד לא מחזיק אותנו ואף אחד לא משחרר...

נדב דואני:

תיקח את זה כמחמאה.
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משה חנוכה:

שחררתם אותנו.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

שחררת אותו .לא ,אותי הם משחררים ,הם מסירים
אותי ,אתם ה  , -די ,נגמר שלטון מפא " י.

רפאל בן מרדכי:

טוב ,יאללה מספיק כבר עם ענייני הגמוניה ,כולם
הגמונים פה לך היום .אז אני רוצה לחזור ולומר -

אמיר כוכבי:

תשחרר כ בר את האסי.

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה לחזור ולומר ,אני מייצג את הציבור -

אמיר כוכבי:

אתה כזה הגמוני ופריבילג שאתה אפילו לא מודע
לזה ,אתה מבין?

נאור שירי:

סליחה רפי ,סליחה.

רפאל בן מרדכי:

בקיצור אני מייצג את הציבור 40 ,שנה אני עובד וגם
עכשיו ,הציבור הזה פנ ה וביקש שאני אשאר ,אבל ואני
אביא עוד פעם בפעם הבאה ,אני לא אקרא את שבחי
בפניי ,אבל פנה וביקש שאני אשאר  ,אותו ציבור
שבגללו באתי אליך ,ובגלל זה הצטרפתי אליך ,ובכל
הערבים שעשית עם ציבור אני הצגתי את הנושא
התכנוני ,ואני אגיד בצניעות שהיו אנשים ,אולי לא
מעטים ,שהצביעו לרשימה בגללי.

רינה שבתאי:

בזכותי.

רפאל בן מרדכי:

יפה .בזכותי.

יפעת קריב:

אני מציעה רגע באמת רפי -

רפאל בן מרדכי:

לכן אני עוצר כאן -

יפעת קריב:

רפי בוא נעצור את זה ,רפי שנייה ,אני רוצה להגיד,
אחד אני מאוד מכבדת אותך ,אתה באמת פעיל
בעירייה הזאתי מ על  40שנה ,ועושה פה עבודה באמת
מחויבת לנושאים ,אני לא חושבת שזה פה המקום
לדון .מבחינתי האמירה שלי כאן היא שאני מכבדת
אותך -

נאור שירי:

יפעת ,את הבאת את זה לדיון.

יפעת קריב:

מכבדת כבן אדם ,אני הבאתי לדיון -
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נאור שירי:

את כל כך מכבדת אותו ,ויחד עם זה -

יפעת ק ריב:

את הנושא הדמוקרטי -

נאור שירי:

את מבקשת להחליף אותו ,זה פשוט לא מסתדר.

יפעת קריב:

סליחה ,זה לא עניינך מה אנחנו מבקשים.

נאור שירי:

זה ענייני.

יפעת קריב:

אנחנו מבקשים -

נאור שירי:

מה זאת אומרת אתם דנים רק במה שנוח לך?

יפעת קריב:

סליחה ,מה שנוח -

נאו ר שירי:

זכותי גם להביע דעה ולשאול שאלות .מה זה...

אביבה גוטרמן:

 ...כסיעה מה היא רוצה לעשות -

נאור שירי:

למה זה לא ענייני?

אביבה גוטרמן:

כי זה לא עניינך.

נאור שירי:

זה ענייני.

אביבה גוטרמן:

כמו שאף אחד...

נאור שירי:

אתם מעלים את זה לשולחן המועצה .המה? סליחה.

אביבה גוטרמן:

אתה לא יכול ,תראה כל הדיון פה -

נאור שירי:

אתם מביאים את זה לשולחן המועצה ,וזכותנו גם
לשאול שאלות.

אביבה גוטרמן:

סליחה ,הדיון פה היה לא -

נאור שירי:

אני אומר באופן אישי שכואב לי מה שאתם עושים
לרפי.

משה חנוכה:

לא עשינו שום דבר ,אל ת יקח את זה למקום...

נאור שירי:

זו דעתי.

משה חנוכה:

בזה .זה לא עושים לו.

נאור שירי:

האישיות פוליטי מר משה חנוכה.

משה חנוכה:

נאור ,נאור ,אתה לא יכול להיות דמוקרט במוצאי
שבת על הגשר ולהיות דיקטטור פה בשולחן המועצה.

נאור שירי:

איזה דיקטטור?
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משה חנוכה:

יש זכות לאופוזיציה שיהיה לה נציגים.

נאור שירי:

די ,די ,די.

יפעת קריב:

תשמע אותו בכנסת אופוזיציה מדברת ,מדברת,
מדברת ,ואז כשמגיעה לרשות המקומית האופוזיציה
צריכה למות.

אביבה גוטרמן:

חבר'ה אני רוצה רגע -

יפעת קריב:

בואו נהרוג...

נאור שירי:

תגידו אתם מדברים פ ה ,אתה חבר המועצה
אופוזיציה עם  6-7רמקולים ,מדבר ללא סוף
מיקרופונים.

אביבה גוטרמן:

 ...תן לי לסכם ,אל תבלבל את המוח ,תן לי לסכם את
זה.

נאור שירי:

אתם מדברים כל היום -

אמיר כוכבי:

עוד רגע הוא יגיע עם ...מהבית.

אביבה גוטרמן:

אני אסביר לכם משהו .מה שקרה פה הצעה -

נאור שירי:

אתם כל הזמן ...לדיקטטורה ,אתם כל הזמן מדברים.
איזו דיקטטורה ,איפה אתם חיים?

משה חנוכה:

דיקטטורה זה שלא תהיה נציגות באופוזיציה...

נאור שירי:

 ...האופוזיציה ,אתה רוצה להדיח אותו -

משה חנוכה:

יפעת אומרת שלא.

נאור שירי:

לא ,יש צורה ודרך -

אביבה גוטרמן:

נאור -

נאור שירי:

וחוק איך מוציאים -

משה חנוכה:

איך הוא הצביע בתקציב?

אביבה גוטרמן:

צודק ,צודק.

משה חנוכה:

איך הוא הצביע בתקציב.

נאור שירי:

אז נו למה אתם זה ,איך הוא הצביע.

אביבה גוטרמן:

מה שפה הטעות הגדולה -

משה חנוכה:

לא הצבעת.
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רפאל ב ן מרדכי:

איך אתה יודע למה .שאלת למה?

משה חנוכה:

אז אני אומר בוא תשב עם ראש הסיעה שלך -

יפעת קריב:

לא כאן ,לא כאן.

משה חנוכה:

תגיע איתה ,תיישר איתה את ההדורים.

אביבה גוטרמן:

נכון.

משה חנוכה:

תגיד שמעכשיו והלאה אתה תהיה -

אביבה גוטרמן:

זה הכול.

משה חנוכ ה:

אופוזיציה עניינית אין בעיה ,אבל אי אפשר מצד
אחד -

אמיר כוכבי:

חברים ,זה לא נעים לנו שדיוני האופוזיציה נעשים על
שולחן המועצה ,אני מבקש -

אביבה גוטרמן:

נכון ,אתה צודק.

רפאל בן מרדכי:

סליחה ,זה מה שאני גם עכשיו אומר.

יפעת קריב:

כרגע נראה לי דיון של מפלגת העבודה .אל תכניס
אותי לתוך הסוגיה הזאת.

(מדברים יחד)
נאור שירי:

בבחירות היה נוח -

רפאל בן מרדכי:

כדאי לחדד -

נאור שירי:

רפי בבקשה.

רפאל בן מרדכי:

מה זה נוח.

יפעת קריב:

היה לך נוח לשבת איתי בלשכה ימים על ימים במשך
 3שנים ,ועכשיו לא? עשה לי טובה ,נו באמת .

נאור שירי:

שתינו אחלה קפה -

יפעת קריב:

בן בית היה שם ,ואחר כך...

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה לחזור ולהציג ,שאני אצביע בעד ונגד לפי
מה שאני אבין .קואליציה אופוזיציה ,בעד או נגד,
ככה אני אצביע.

אביבה גוטרמן:

בפוליטיקה יש את הרב נוח.

יפעת קריב:

רפי ביקש כי יש עשייה משמעותית ואמיתית .אפשר

131

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

לעשות ...איפה שאני נמצאת תמיד יש עשייה -
נאור שירי:

אני לא הייתי אצלך בגלל העשייה ,הייתי בגלל
החברה.

יגאל שמעון:

אני יכול להמשיך ,אתם הפסקתם אותי ,אני יכול
להמשיך? אני יכול להמשיך?

אביבה גוטרמן:

יגאל ,כל הדיון הזה -

יגאל ש מעון:

לא ,לא סיימתי ,אתם הפסקתם אותי באמצע.

אביבה גוטרמן:

הוא מיותר.

נאור שירי:

אבל אתם העליתם את זה אביבה.

אביבה גוטרמן:

אתה רוצה לתת לי לסיים? הדיון הוא מיותר ,כי
ההצעה מה שקרה ,הייתה הצעה נכון אמיר לא הסכים
להעלות אותה  ,כי יפעת לא הייתה וזה היה מהיר ,כל
מה שהוא אמר נכון.

יפעת קריב:

ואנחנו נעלה את זה לפעם הבאה.

אביבה גוטרמן:

ההצעה הייתה תקשיבו טוב שיפעת רוצה להחליף חבר
מהסיעה ,לא בגלל שהוא לא טוב  ,לא בגלל שהוא לא
מקצועי ,ואם הוא לא יהיה מטעם הקבוצה שלנו ,הוא
יהיה מטעם אמיר בוועדת בנייה .אף אחד לא יוצ יא
אותו .אז כל הטיעון הזה הוא דבילי וטיפשי ,ולהגיד
אנחנו מוציאים אותו -

יגאל שמעון:

מה זה מטעם אמיר? לא הבנתי.

משה חנוכה:

כמו שאתה אמיר נתן לך מכסה שלו ,שגם רפי יהיה על
המכסה שלו.

אביבה גוטרמן:

רגע ,תן לי להסביר -

יגאל שמעון:

למה הוא עבר לקואליציה?

אביבה גוטרמן:

בוא נגיד -

משה חנוכה:

אתה הלא היית בקואליציה...

רפאל בן מרדכי:

אני לא הבנתי ,עד עכשיו -

אביבה גוטרמן:

רפי ,אתה רוצה שנסביר לך?...

רפאל בן מרדכי:

לא ,מה ש -
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אביבה גוטרמן:

אתה יודע מה המצב.

רפאל בן מרדכי:

אני חוזר ואומר את הדבר הבא -

אביבה גוטרמן :

רפי ,בוא נסגור את זה.

רפאל בן מרדכי:

רק דקה ,הדבר שאני אומר הוא הבא ,אתם יכולים
לקבל החלטות בשם אמיר? את יכולה לקבל החלטה
בשמך...

יפעת קריב:

אני רק אומרת שכמו -

רפאל בן מרדכי:

שהיא תגיע למקום שיהיה מה להגיד אני אגיד.

יפעת קריב:

 ...לסגנו של חי אדיב מט עמו להיות חבר ,הוא יכול
לתת גם לך להיות זכותו על המכסה שלו.

נאור שירי:

שמע ,אתה יודע איזה השפעה יש לך עליהם?

רפאל בן מרדכי:

את לא יכולה להצביע על זכותו לתת ,את יכולה רק
להצביע או לא להצביע על ההצעה שלך .ואז מי
שיחליט זה הפורום...

אמיר כוכבי:

משה ,לאן את ה הולך ,עוד לא נגמר ,שב.

אביבה גוטרמן:

רק כדי לסבר את האוזן וכל אלה המצקצקים וכל
אלה שמדברים על הפוליטיקה ,ככה זה עובד,
אופוזיציה קואליציה ,יש סיעות בתוך סיעה ,היא
יכולה להגיד -

נאור שירי:

אתם אותה סיעה.

אביבה גוטרמן:

תן לי בבקשה -

יפעת קריב:

יו יו נאור שאני אספר לך מה קורה ביש עתיד ,אותה
סיעה באמת ,תתעורר יאללה נאור נו באמת .איזה
מלחמות -

נאור שירי:

מה קשור יש עתיד? את רוצה שנפתח? אני אין לי
בעיה לפתוח.

יפעת קריב:

אני ...אומרת -

נאור שירי:

את רוצה שנפתח?

אמיר כוכבי:

אפשר רגע?

יפעת קריב:

אתה פתחת.
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אמי ר כוכבי:

אפשר רגע -

יפעת קריב:

אתם אותה סיעה ,למה אותה סיעה לא יכולה לדבר,
אותה סיעה לא יכולה...

נאור שירי:

עוד פעם לא יכולה לדבר?

יפעת קריב:

שנראה מה קורה...

עדי ברמוחה:

אתם יכולים הכול ,אבל לא להביא את זה לשולחן
המועצה ,תדונו בבית.

אביבה גוטרמן:

נכון  ,חד משמעית.

עדי ברמוחה:

שבו בבית ותחליטו לבד ,זה לא צריך לעניין אותנו.

יפעת קריב:

הדיון היחיד שהבאנו -

עדי ברמוחה:

זה לא צריך לעניין אותנו מי הנציג ,זה נציג...

יגאל שמעון:

אני עדיין לא סיימתי.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אני התחלתי לדבר ,אני מבקש ,תני ל י בבקשה לדבר,
תני לי בבקשה לדבר .תראו חבר'ה ,קודם כל אני חוזר
על מה שאמרתי שוב ,יפעת .אני חושב -

עדי ברמוחה:

כמו שיגאל כת ב לכם בתשובה מאוד מאוד מפורטת
במייל ,שהדברים אתם יכולים להעלות למליאה ,אחרי
שידונו בוועדת המשנה ,אז תעשו ,בואו נשב כל הזמן
ונדון -

יגאל שמעון:

אני רוצה לחזור ולומר -

יפעת קריב:

בדרך דמוקרטית ,זו הדמוקרטיה.

עדי ברמוחה:

בסדר ,בסדר.

יגאל שמעון:

יפעת ,בואו לא היית פה חודש וחצי 30 ,ישיבות
פתאום באת היום? ...כאבי ראש.

נאור שירי:

הוא צודק מה לעשות ,הוא צודק.

יגאל שמעון:

תראו ,קודם כל אני חוז ר ואני אומר ,אני חושב שרפי
הוא מקצוען.

יפעת קריב:

חד משמעית.

יגאל שמעון:

איש אשכולות שתרם הרבה לעיר ותורם הרבה
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בהתנדבות .הוא מייצג מבחינתי כשאני יושב
בישיבות ,הוא מייצג את התושבים ,אין אצלו
קואליציה אופוזיציה ,כפי שכל חברי הוועדה ,כולל
ראש העיר שמייצג את העיר ,והוא לא מסתכל בכלל
אופוזיציה קואליציה .יש פה ועדת משנה שבאמת
עושה את עבודה -
אביבה גוטרמן:

כל הוועדות המקצועיות ,זה ל א ה דיון.

יגאל שמעון:

באופן מקצועי .עכשיו -

אביבה גוטרמן:

אבל אף אחד לא דיבר נגדו?

רינה שבתאי:

אז מה הדיון?

יגאל שמעון:

שנייה רגע ,עכשיו מה עשיתם אתם .אתם באים
מציעים הצעת החלטה ,שבכלל לא קשורה אליכם,
בכלל היא לא קשורה למועצה .איך אתם מביאים
הצעת החלטה למועצה שאין לה סמכות בכלל.

עדי ברמוחה:

אין לה סמכות ,זה למליאה.

יגאל שמעון:

אני בכלל חושב -

עדי ברמוחה:

זה למליאה.

יגאל שמעון:

אני חושב באמת ,איפה משה -

אביבה גוטרמן:

ואביבה יודעת את הדברים האלה.

יגאל שמעון:

אני חושב -

אביבה גוטרמן:

אביבה ,את מכירה את החוקים.

יגאל שמעון:

אז אני אדבר אל היועץ המשפטי -

עדי ברמוחה:

זה מליאה.

יגאל שמעון:

אני חושב שהצעת החלטה -

רן יקיר :

היא מבינה את זה .

עדי ברמוחה:

אביבה מכירה את הכול.

יגאל שמעון:

כשחבר מועצה מגיש ,קודם כל לבדוק אם בכלל היא
חוקית ,אי אפשר לבוא לקבל החלטה ,בכלל להציע
אותה .אני לא חושב ,אני בתקופה הקודמת כשמשה
היה בקואליציה ,כל הצעת החלטה שלא חוקית -
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נדב דואני:

בחורף.

יגאל שמעון:

לא הת ייחסנו ,אתה לא יכול לדון בה בכלל.

עדי ברמוחה:

הקמתי ועדה וסגרתי עניין.

יגאל שמעון:

אין מה לדון.

עדי ברמוחה:

העברתי לדון...

יגאל שמעון:

אז שוב ,אני אומר לכם ,אני כן רוצה את רפי בתוך
הוועדה ,אני חושב שהוא בסדר גמור ,והוא חשוב
שיהיה בוועדה ,ואני מצפה שאת הדיון הזה נקיים
בוועדת המליאה ולא ב -

עדי ברמוחה:

או שיקיימו בבית.

אתי ברייטברט:

מאיר רצית להגיד משהו?

מאיר חלוואני:

אני מבקש ,אם משה ישחרר את המיקרופון.

נדב דואני:

מיקרופונים ברבים.

מאיר חלוואני:

הוא עכשיו שותק.

אתי ברייטברט:

גם יפעת.

מאיר חלוואני:

אז ברשותך משה מה שיותר מדאיג אותי פה ,יגאל
סיימת?

יגאל שמעון:

כן.

מאיר חלוואני:

כחבר ועדת משנה לבניין וממלא מקום לעיתים ,אני
רוצה להגיד גם לרפי וגם ליגאל כחלק מהוועדה ,שאני
שמח שהחברים האלה נמצאים סביב שולחן הוועדה,
כי אני חושב שהיא מתנהלת באופן מקצועי ,מסודר
לגמרי ,ואני גם למד מהם ,ואני שמח שהם חלק מזה.
יותר מזה אני רוצה להגיד ,מה שיותר מדאיג אותי
משה -

יפעת קריב:

אפשר ללמוד המון מאנשי חי אדיב.

מאיר חלוואני:

רק רגע ,רק שנייה בבקשה ,עוד פעם חי אדיב?

יפעת קריב:

כן...

מאיר חלוואני:

שלא יקרה לו משהו עכשי ו ,את מפריעה לי.

אמיר כוכבי:

רפי זה אנשי חי אדיב?
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משה חנוכה:

כן ,הוא גם היה עם חי אדיב.

נדב דואני:

ואז הוא הסתכסך איתו.

מאיר חלוואני:

בשביל לא לקטוע לי את הרצף ,מה שיותר מטריד
אותי מר חנוכה משה ,רגע ,רגע ,תסגור את
המיקרופון ,כי זה תורי עכשיו .זה כל המו נחים
והמילים שאמרת פה לאורך כל הערב הזה .שקרנים,
מפברקים ,מחשכים ואת התיקים שלכם ואת הזה ,זה
נשמע רע מאוד ,אתה רחוק מהמציאות ,אתה מדמיין
לך ,כי אני שם נמצא ,ועצוב לי שזה מה שאתה חושב,
כי גם כשאתה מציג את השאילתות שלך או שלכם,
אתה גם כל הזמן אומר שלנו שלכם .אבל אני חשבתי
שכולנו נבחרי הציבור ונמצאים פה למען הציבור ,כי
זה מה שאתם רוצים להגיד ולייצג בסדר? יפעת אל
תפריעי לעצמך בטלפון .כל מה שאני רק אומר ,זה
בסוף חשבתי שכולנו פה למען הציבור .ואתם פה
עושים עוול ,אתה מדבר לא יפה ,זה לא מתאים לך.
מילא אתה אומר לנו ת תביישו ,זה אני מוכן ,כי גם לך
אני אמרתי את זה .אבל להוציא אותנו שקרנים
ומפברקים ועושים את עבודתנו לא נאמנה במחשכים,
אני חושב שזה מעליב.

משה חנוכה:

מאיר אתה איש מקסים -

מאיר חלוואני:

מה זה קשור?

משה חנוכה:

אני גם שמח שאתה יושב ליד המנכ"ל ,שהיחסים
ביניכם -

נאור שירי:

הוא דיבר אלי בעיקר  ,מאיר אל תיעלב הוא דיבר אלי

משה חנוכה:

בתהליכי השתפרות ,אני שמח באמת כיף לראות
שאתה -

מאיר חלוואני:

לא ,אבל רק רציתי להגיד לך שאני מציע לך שתחזור
במילים האלה ,כי זה לא מכבד את השולחן.

משה חנוכה:

אבל ,אבל ,אני בא ואומר ,בסו ף תפקידה של
אופוזיציה זה להאיר זרקורים דווקא בנקודות הלא
נכונות ,וכל שלטון -

נאור שירי:

שמת לב מה אמרת? להאיר זרקור במקום הלא נכון.
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משה חנוכה:

במקומות שבהם אתם עושים טעויות ,בהם אתם
שוגים.

רן היילפרן:

זרקור הוא זה שמאיר ,לא צריך להאיר את הזרקור.

משה חנ וכה:

להאיר עם זרקור במקומות בהם טועים ,בהם אתם
לפעמים לא מספיק ערניים למה שקורה .ואני לא
חושב ,זה יפה שיש לכם ביקורת על הצעות לסדר
שלנו ,זה לגיטימי ,אני חושב שהצעות לסדר שלנו היו
חשובות ,הן מעלות דווקא ,ואם תקרא את התגובות
של התושבים בפייסבוק ,שהיום בזכות הצעה לסדר
אגב הם יכולים גם להגיב למה שקורה בישיבה .תראה
שזה נושאים שכואבים לתושבות ולתושבים בעיר,
ולפעמים אני יודע את זה מניסיון ,כי גם אני הייתי
במקום הזה שלך ,שאתה יותר מידי זמן במשרדי
העירייה ,צריך לפעמים ללכת ולשמוע גם ממי שלא
נמצא כל הזמן בעירייה ,על דברים שמפריעים
ומציקים .שום דבר לא נאמר בשביל להעליב ,ושום
דבר לא נאמר בשביל להקניט ,אבל כן יש לפעמים
תחושה שהנתונים שמועברים אלינו הם לא הנתונים
על מה שאנחנו שואלים ,שיש קצת משחק עם
הנתונים ,אני אומר את זה בכנות מה לעשות.

מאיר חלוואני:

אבל אני שמעתי את כ ולם מזמינים אתכם.

משה חנוכה:

הכול בסדר ,להזמין זה בסדר ,זו שיטה טובה -

מאיר חלוואני:

כל הזמן לעשות...

משה חנוכה:

להזמין ,להזמין ,להזמין ,אבל בסוף -

מאיר חלוואני:

למה גם בתרבות אומרים לך ,וגם ב -

משה חנוכה:

בסוף המקום כאן השולחן הזה המצולם ,שבו רואים
את כל מה שנאמר ,לציבור יש הזדמנות בסוף ,זה
המקום שלנו להעיר .ואני אומר לך ,אנחנו גם בתקופה
האחרונה האופוזיציה התחילה גם לפנות בנושאים
שלא טופלו כאן לעוד מקומות ,על מנת שיבחנו אותם,
ואני בטוח שבקרוב אתה תגלה שיש גם דברים לא
טובים שנעשים בשלטון הזה -

מאיר חלוואני :

אבל עדיין שקרנים -

138

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

משה חנוכה:

זה התפקיד שלנו כאופוזיציה ,להזכיר לכם שאתם -

מאיר חלוואני:

תזכיר זה בסדר ,תדליק זרקור אם אתה רוצה זה גם
בסדר .אבל להגיד לנו מפברקים ,שקרנים ובמחשכים -

עדי ברמוחה:

יש דרך לעשות את זה.

מאיר חלוואני:

לוקחים תיקים שלכם במחשכים ,אני לא -

משה חנוכה:

עובדתית -

מאיר חלוואני:

מה זה עובדתית?

משה חנוכה:

המסמך שאתם פרסמתם בפייסבוק לא נשלח לחברי
המועצה ,ושלחתם כאילו נשלח לחברי המועצה.

מאיר חלוואני:

אז מה הוא פוברק?

משה חנוכה:

אז אם הוא לא נשלח לחברי ה -

מאיר חלוואני:

אולי...

משה חנוכ ה:

אם הוא לא נשלח לחברי המועצה ,ונכתב כאילו נשלח
לחברי המועצה ,יש לך מילה יותר טובה לזה?

מאיר חלוואני:

חד משמעית אתה טועה לטעמי -

משה חנוכה:

מה? מה?

מאיר חלוואני:

כי קודם כל לקרוא לנו שקרנים ומחשכים ,זה מעצבן
אותי מאוד ,וזה מרגיז אותי גם ,כי אנחנו עושים א ת
עבודתנו נאמנה.

משה חנוכה:

אתה חוזר על שקרנים יותר ,אני לא אמרתי את
המילה שקרנים.

מאיר חלוואני:

אתה אמרת  10פעמים שקרנים לנאור עם הטופס
של...

משה חנוכה:

לא ,אמרתי או שאתם לא הבנתם או שאתם לא
מדווחים -

רינה שבתאי:

לך חזרה למה ש  , -זה מצולם ,לך חזרה לצילו מים.

משה חנוכה:

אני אומר ,אתם כאן לא דיווחתם אמת ,מה לעשות.

אמיר כוכבי:

בסדר ,מאיר הערת הוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה.

רפאל בן מרדכי:

מילה קצרה לעניין המחשכים כמו שבוודאי כולכם
יודעים ,סדרי היום של ועדת המשנה מופצים מראש

139

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

לכל חברי מועצת העיר -
רינה שבתאי:

נכון.

רן יקיר:

ולאתר העירייה.

רינה שבתאי:

נכון.

רפאל בן מרדכי:

ולאתר העירייה.

עדי ברמוחה:

אז למי שיש מה להעיר יכול.

רפאל בן מרדכי:

בהמשך הדיון הפרוטוקול ,היום רק תרכיז
הפרוטוקול ,זה נקודה דרך אגב לתיקון ,זאת אומרת
בעבר עד לא מזמן היה גם הפרוטוקול -

עד י ברמוחה:

המתומלל.

רפאל בן מרדכי:

המתומלל ,היום הפרוטוקול המתומלל כבר לא ,זה
נושא לתיקון ,אני חושב שהפרוטוקול המתומלל של
ועדת המשנה צריך גם הוא להתפרסם ,בכל מקרה
תרכיז ה  , -גם ההחלטות כמובן וגם הפרוטוקול
מפורסמים אחר כך ,לא לאנשים שיושבים כאן  ,לכל
העיר -

ע די ברמוחה:

באתר.

רפאל בן מרדכי:

באתר .ועל כן מי שאומר שמה שיש פעולה במחשכים,
לדעתי זה לא נכון .לגבי הרעיון לשדר את ועדת
המשנה ,אני כבר אמרתי את זה יותר מאיש אחד פה,
אם יש דרך חוקית לעשות את זה ,אני חושב שצריך
לעשות את זה .למה? כדי שבאמת תהיה שקיפות.
בלאו הכי את התמליל מותר להעלות ,ולכן את העסק
הזה אם זה חוקי ,אני מאוד אשמח שזה יהיה.

אמיר כוכבי:

נרענן את זיכרונך שיש חוות דעת -

יפעת קריב:

טוב יאללה ,מיצינו את הדיון.

אמיר כוכבי:

של היועצת המשפטית לוועדה ,שהיא הצביעה על
הבעייתיות בנושא ,נפיץ את זה שוב מחדש ,אני כן
אשאל שאלת חידוד ,כמה פעמים התבקשת על ידי
סיעתך ,לאור זה שהפרוטוקול מופץ לפני ,להביע איזה
שהיא עמדה אופוזיציונית בוועדת המשנה -

משה חנוכה:

מה אתה -
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אמיר כוכבי:

אני רק רוצה לשאול.

משה חנוכה:

רק מראה את שיתוף הפעולה הפורה בין ראש העיר
לחבר האופוזיציה.

אמיר כוכבי:

זה מעניין אותי.

יפעת קריב:

אני לא יודעת אולי...

אמיר כוכבי:

כמה פעמים -

יפעת קריב:

יו"ר הוועדה או אחד מחברי הקואליציה כדי להיות -

אמיר כוכבי:

מלא פעמים

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

תגיד לי אתה מרגיש עם זה נוח אדוני היועץ המשפטי,
זה חבר האופוזיצ יה שמייצג אותנו בתכנון ובנייה.

אמיר כוכבי:

 ...שאלות.

יפעת קריב:

אתה לא חושב שלכל...

אמיר כוכבי:

כמה פעמים פנתה אליך נציגה -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

חבר מועצה אחד היה במשא ומתן מוסתר שלא הוצג
לציבור -

אמיר כוכבי:

אני מבין שהתשובה היא . 0

יפעת קריב:

חבר מועצה שני היה בדיאלוגים .בוא נראה מה כל
ההחלטות שהתקבלו בשנה האחרונה בוועדה ,הגיע
הזמן לבדוק אותם .אל תלכו אל הקצה

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה להגיד דבר פשוט ,אני במקום לענות -

יפעת קריב:

אם ניהלת את הוועדה בלי אופוזיציה ומראש עשית
את כל ההסכמים ,ורק הטעית את הציבור ,כי הוא
היה בתהליכים של הסכם -

אמיר כוכבי:

אני מציע שתזהרי...

יפעת קריב:

אז אני אומרת זה דברים שצריכים לבחון אותם.

אמיר כוכבי:

אני מציע לך -

יפעת קריב:

אז בבקשה בואו נעצור את הדיון הזה -
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אמיר כוכבי:

אני מציע לך עכשיו -

יפעת קריב:

למה ,מה אתה יכול להציע לי -

אמיר כוכבי:

לקחת בחזרה את המשפט הזה.

יפעת קריב:

למה שאני אקח את המשפט הזה בחזרה?

אמיר כוכבי:

כי את מאשימה אותי בהסכמים שהיו -

יפעת קריב:

לא מאשימה -

אמיר כוכבי:

מראש.

יפעת קריב:

אמרתי -

אמיר כוכבי:

זה מה שאת אמרת עכשיו.

יפעת קריב:

נעשה תהלי ך -

אמיר כוכבי:

זה מה שאת אמרת עכשיו.

יפעת קריב:

דקה ,הסכם נהיה אתמול מהיום לעכשיו?

אמיר כוכבי:

יפעת ,את אמרת משפט לפרוטוקול -

יפעת קריב:

נו באמת.

אמיר כוכבי:

את רוצה לתקן אותו?

יפעת קריב:

אמיר ,אמיר ,אמיר -

משה חנוכה:

אתה יודע כמה אנשים אמרו פה משפטים שהם היו
צריכים לתקן אותם?

יפעת קריב:

לא ,לא ,לא ,במקרה הספציפי -

נאור שירי:

הוא אחד שיודע ,אחד שיודע.

יפעת קריב:

במקרה הספציפי הזה יש לי בפלאפון עדויות למשא
ומתן שהתנהל -

אמיר כוכבי:

יש לך בפלאפון עדויות.

יפעת קריב:

אז אני ממש מבקשת ,בואו לא נלך אל הקצ ה הזה.

אמיר כוכבי:

מה קשור משא ומתן מ תנהל?

יפעת קריב:

לא ,אמרתי התנהל משא ומתן -

אמיר כוכבי:

לא ,זה לא מה שאת אמרת.

יפעת קריב:

 ...לקואליציה.
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אמיר כוכבי:

את אמרת שהיו הסכמים חתומים מראש ושלא התגלו.

יפעת קריב:

לא ,אמרתי שהתנהל משא ומתן ,התנהל משא ומתן
שלא היה חשוף לציבור.

אמיר כוכבי:

זה לא מה שאת אמרת.

יפעת קריב:

שהתנהל משא ומתן -

אמיר כוכבי:

אבל אני מקבל את זה -

יפעת קריב:

שלא היה חשוף לציבור .זה מה שאמרתי ,תחזירו
חזרה...

משה חנוכה:

בואו נעשה ריפליי.

יפעת קריב:

התנהל משא ומתן שלא היה חשוף וידוע לצי בור.

אתי ברייטברט:

חברים אני חושבת שדנו בזה מספיק ,אנחנו נעלה
להצבעה ,מי נגד ההצעה לביטול ,עכשיו זה בהפוכה.
מי נגד ההצעה לביטול ועדת המשנה לתכנון ובנייה?

יגאל שמעון:

אבל אין -

אמיר כוכבי:

הצעת החלטה -

משה חנוכה:

מי בעד לדון.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

מצב יעים בעד נגד מה אתה רוצה?

אתי ברייטברט:

מי נגד ההצעה?

נדב דואני:

מי בעד ההצעה מי נגד.

אתי ברייטברט:

מי נגד ההצעה לסדר? מי נגד? אמיר ,מאיר ,רינה ,רן,
יגאל -

נאור שירי:

אביבה גם נגד.

אתי ברייטברט:

אביבה?

נאור שירי:

כחבר ועדת מכרזים הייתי שוקל שוב את מינ ויה של
אביבה.

אתי ברייטברט:

אביבה אני לא רואה ,נמנעת .רפי ,נאור ,נדב ,עדי .מי
נגד?

נדב דואני:

מי בעד ההצעה?
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אתי ברייטברט:

מי בעד ההצעה?

נדב דואני:

מי בעד ההצעה?

אתי ברייטברט:

יפעת ומשה .מי נמנע?

נדב דואני:

אין נמנעים.

אתי ברייטברט:

אביבה.

מאיר חלוו אני:

אביבה הצבעת בעד.

עדי ברמוחה:

היא נמנעה.

נדב דואני:

אביבה נמנעה.

נאור שירי:

זה מבוא לנגד.

144

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

====================================================
הצבעה :מי בעד ההצעה לסדר של חברי המועצה יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ומשה חנוכה
לביטול ועדת המשנה לתכנון ובניה
 2בעד (ההצעה)
יפעת קריב ,משה חנוכה
 9נגד (ההצעה)
אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,יגאל שמעון ,נאור שירי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי
 1נמנעת:
אביבה גוטרמן
החלטה מס' 103/20
מועצת העירייה אינה מאשרת את ההצעה לביטול ועדת המשנה לתכנון ובניה

====================================================
מאיר חלוואני:

חבר'ה עם כזו אופוזיציה אני אומר לכם חבר'ה
תיזהרו .אחד נמנע ,אחד בעד.

יפעת קריב:

אתה יודע הייתי מוטרדת באמת...

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים לסעיף הבא.

יפעת קריב:

אני יודעת מה קורה כאן -

מאיר חלוואני:

לא ,לפני רגע אמרת היית מוטרדת ,את לא מוטרדת?

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים להצעה הבאה.

משה חנוכה:

בואו נצא להפסקה.

נדב דואני:

תפסיק עם השטויות שלך.

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים להצעה -

מאיר חלוואני:

רגע ,רק רגע ,אולי יש לך הסכם בשבילי ,את רוצה
להציע לי משהו?

יפעת קריב:

חס וחלילה.

מאיר חלוואני:

אבל לפני שנייה אמרת לפרוטוקול בוא נראה איפה
אני אהיה בעוד שנה.

יפעת קריב:

בדיוק.

מאיר חלוואני:

אז בואי -

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך.

יפעת קריב:

אוגוסט הבא נסתכל

אתי ברייטברט:

בואו נעבור להצעה הבאה ,תכנית עירונית לפיתוח -
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יפעת קריב:

...

מאיר חלוואני:

אם היית קוראת את ההסכם...

יפעת קריב:

לא ,אבל אמרתי ...שהוא חלק מהאופוזיציה.

נאור שירי:

אני אמרתי שהוא יעבור לאופוזיציה?

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

לא ,אני בכוונה נתתי לו עוד  3חודשים.

מאיר חלוואני:

תודה.

ד.

תכנית עירונית לפיקוח על גני הילדים ומעונות היום .

אתי ברייטברט:

יפעת ,יפעת ,אנחנו נעבור להצעת ההחלטה הרביעית
של חברי המועצה יפעת ,אביבה ו  , -הצעה לסדר
סליחה ,של יפעת ,אביבה ומשה .תכנית עירונית
לפיקוח על גני ילדים ומעונות היום  .הת וכנית תכלול
מרכיבים להגברת השקיפות ובטיחות הילדים בגנים.
במסגרת זו יבחנו תקצוב והצבת מצלמות בגני הילדים
ומעונות היום ,תקצוב תכנית הכשרה לסייעות ופיקוח
עירוני על גני ילדים עירוניים ופרטיים הפועלים בעיר.
ה צעת החלטה :הנהלת העירייה תציג לאישור
המועצה ,תוך  3שב ועות ,תכנית עירונית לפיקוח על
גני הילדים ומעונות היום שתגובש בשיתוף אגף
החינוך ,הנהגת ההורים וצוותי החינוך.

יפעת קריב:

טוב ,אנחנו רק נגיד שקודם כל הנושא הזה הוא נושא
שאני די מופתעת מזה שאנחנו בכלל צריכים להציע
אותו ,ואני מקווה שאנחנו נוריד מסדר יום כי תגי ד
לנו שזה כבר קורה ויש תכנית כזאת .כי אלימות בגני
הילדים למרבה הצער לא נעלמת .רק השבוע היינו
עדים למקרה מזעזע בגן ילדים ש  4 -סייעות התעללו
בילדים ,וכאילו הגננת לא ידעה .אני חושבת שהורים
כל יום שמשאירים את הילדים שלהם בגנים
וחוששים -

אמיר כוכבי:

לא בעיר.
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עד י ברמוחה:

לא בעיר הוד השרון.

יפעת קריב:

לא ,לא בהוד השרון ,בארץ ,זה היה בחדשות בכל
מקום אפשרי ,לא בהוד השרון.

רינה שבתאי:

ברמלה.

יפעת קריב:

אני אומרת זה היה בחדשות בכל מקום אפשרי ,כולנו
מכירים את המקרה הזה ,ואני אומרת אנחנו חווים
אלימות מאוד מאוד קשה ,כ די לדאוג לתושבים
ולתושבות ,לדאוג לילדים שלהם .אני חושבת שהגיע
הזמן להעלות כזאת תכנית ,ואני אשמח לשמוע
שהתוכנית הזאת כבר קיימת ותופעל בשנה הקרובה.
זה מבחינתי הדבר הכי חשוב ,אי אפשר להתעלם מזה,
בטח לא שחלקם ,יש חברים חדשים בקואליציה שהם
הורים חדשים ועומדים ל היות הורים חדשים ,כשאתם
שמים את הילדים שלכם במסגרת ,אתם רוצים לדעת
מה קורה שם.

נדב דואני:

את מדברת עליי אני מבין.

יפעת קריב:

עליך ועל יעל מזל טוב .ואני אומרת בקרוב .ויש עוד
הרבה שיש להם באמת ילדים -

נדב דואני:

תודה יפעת.

יפעת קריב:

ואני חושבת שחשש להשאי ר בגן ילדים ,הולך ונהיה
מפחיד יותר ומטריד יותר ,ולכן אני מקווה לשמוע
שיש תכנית כזאת .אתם רוצים להוסיף.

אביבה גוטרמן:

זה היה לא אצלנו דווקא ,אנחנו לשמחתי לא נחשפנו
בהוד השרון לכזה אירוע .אבל האמת -

יפעת קריב:

אבל אלימות במשפחה נחשפנו.

אביבה גוטרמן:

כן ודא י ,אבל האמת שזה די ,מאוד מפחיד הנושא הזה
של גני ילדים ,במיוחד גני הילדים הלא מפוקחים ,גני
הילדים שהם פרטי יותר .זאת הבעיה שלנו ,כי הגנים
הפרטיים אני חושבת בגני העירייה לפי דעתי יש
מצלמות או שאני טועה.

נאור שירי:

לא ,אין.

אביבה גוטרמן:

אין מצלמות.
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יפעת ק ריב:

אין.

רינה שבתאי:

ואני מקווה גם שלא ייכנסו.

אביבה גוטרמן:

אבל תראו -

יפעת קריב:

שמי לא ייכנס מצלמות?

אביבה גוטרמן:

באמת באמת שזה מלחיץ.

נאור שירי :

כן ,כן.

רינה שבתאי:

אני ממש מקווה שלא ייכנסו.

אביבה גוטרמן:

הדעות לכאן ולכאן בנושא הזה.

יפעת קריב:

הדעות שלנו חלוקות לחלוטין.

משה חנוכה:

בשביל זה הצענו להקים צוות.

יפעת קריב:

בעיקר בשלב של הסייעות והצהרונים והחצי השני של
היום

אביבה גוטרמן:

המצלמות תמיד יש בעיה עם זה רינה ,שזה עניין של
פרטיות.

נדב דואני:

אי אפשר להטיל דופי בכל הסייעות

(מדברים יחד)
רינה שבתאי:

כאשת חינוך אני אומרת לך בהרבה מאוד מובנים
אחרים.

אביבה גוטרמן:

אני מבינה מה שאת אומרת ,אבל הדיון הזה תמיד
יחזור על עצמו ,כשמדברים על מצלמות בכל מקום
שנמצאים אנשים ובני אדם .איפה הזכות לפרטיות
וכו' .אני מבינה את זה .השאלה איפה גם הזכות שלנו
לב יטחון.

אמיר כוכבי:

אביבה -

אביבה גוטרמן:

אני זוכרת ששמו מצלמות בגנים בגני שעשועים וזה
היה דיון אז גדול מאוד ,מזכירה לכם.

יפעת קריב:

עכשיו בכלל יש את המצלמות ואת הפייסבוק ואת
האינטרנט.

אביבה גוטרמן:

ואמרו מה זוג נמצא שם...

נדב דואני:

אבל שם נכנס העניין ש ל טשטוש -
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אביבה גוטרמן:

בוודאי.

נדב דואני:

טשטוש פנים -

אביבה גוטרמן:

והיה גם מי רואה את זה.

נדב דואני:

לא הייתה נגיעה ,אסור לגעת בחומר למעט אם נציג
של המשטרה שמגיעה לשם...

אביבה גוטרמן:

מי רואה את זה.

נדב דואני:

בגן ילדים היום עם כל הנושא של הסייבר ,א נשים
משתלטים נכנסים ייכנסו לך כל מיני אנשים שאת לא
רוצה שייכנסו ויסתכלו על הילדים ,את מטילה דופי
בכל הסייעות ,צריך -

אביבה גוטרמן:

חס וחלילה.

נדב דואני:

דרך אחרת לפיקוח ...

אמיר כוכבי:

מעבר לזה שיש גם עניינים כמובן עם הנציגויות גם של
הגננות גם של הסייעות .זה הרי לא משהו שנולד פה,
יש לזה כל מיני סימפטומים.

יפעת קריב:

זה דיון שמתנהל בכל הארץ.

אמיר כוכבי:

נכון ,חד משמעית.

משה חנוכה:

 ...כבר עבר בעניין הזה.

אמיר כוכבי:

על פרטיים.

מאיר חלוואני:

על פרטיים . 0 - 3

אמיר כוכבי:

על פרטיים.

משה חנוכה:

אז אני אומר -

אמיר כוכבי:

ההצעה היא קצת -

משה חנוכה:

לא חוקית.

אמיר כוכבי:

לא ברורה .היא פשוט לא ברורה ,לא ברור על איזה
חתך גיל.

יפעת קריב:

 ...למה אתה מעלה אותה ,למה אתה בכלל מעלה
נושאים -

משה חנוכה:

לא ,בגלל זה הצענו להקים צוות ,רשמנו בשיתוף אגף
החינוך -
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נאור שיר י:

על איזה גנים?

אמיר כוכבי:

לא כתבת.

נאור שירי:

פרטיים?

משה חנוכה:

למה הנה ,הנהלת העירייה תציג לאישור המועצה תוך
 3שבועות -

אמיר כוכבי:

לא ,לא כתוב...

משה חנוכה:

תכנית שתגובש על ידי אגף החינוך -

נאור שירי:

אבל גנים פרטיים?

נדב דואני:

רשום עירוני ופרט יים.

משה חנוכה:

גם עירוני וגם פרטי.

יפעת קריב:

בשביל זה אתה צריך ,יש לך  3שבועות לשבת לדון,
ולחשוב לפני פתיחת שנת הלימודים.

משה חנוכה:

עכשיו אני אגיד לכם מה ,אני פשוט הזדעזעתי
מהתגובה של מחזיקת התיק ,יש לנו קבוצת וואטסאפ
של חברי המועצה .ובתחילת שבוע קרא נו על זה
שהולכים להפגין נגד השר אבי ניסנקורן -

נאור שירי:

זה לא נגד ,זה בעד.

משה חנוכה:

לא משנה בעד.

נאור שירי:

בעד.

משה חנוכה:

בסדר.

נאור שירי:

בעד החמרת הענישה.

משה חנוכה:

אגב אני חושב שזה חשוב -

יפעת קריב:

אבל נגד השר שלא נתן לזה יד להחמיר את העניש ה.

אמיר כוכבי:

יש פה מספיק חברי מועצה שנמצאים לריב איתם.

יפעת קריב:

והוריד את הנושא הזה מסדר היום.

אמיר כוכבי:

אני מבקש שלא תריב עם חברות מועצה...

משה חנוכה:

לא ,אבל אני אומר שחברת מועצה -

נאור שירי:

אני חושב שזה בעד החמרת הענישה.

משה חנוכה:

אבל אני המ לצתי.

150

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/20מיום 5.8.20

יפעת קריב:

הוא הוריד את הנושא מסדר היום ,והיה לו את
ההזדמנות לקבל בזה החלטה -

נאור שירי:

בעד החמרת ענישה .איך זה נשמע? בעד החמרת
הענישה.

יפעת קריב:

בעד קיום דיון בנושא הזה בכלל ,הוריד את זה מסדר
היום ,לא היה דיון.

נאור שירי:

אני מדבר על ההפגנה.

י פעת קריב:

כן ,ההפגנה הייתה על זה שהוא הוריד את זה מסדר
היום.

נאור שירי:

לא ,ההפגנה הייתה בעד החמרת הענישה.

משה חנוכה:

אתה הרצת אותו -

נאור שירי:

אתה יושב איתו בקואליציה.

משה חנוכה:

אני בעדו דווקא גם בהסתדרות -

נאור שירי:

אז מה אתה רוצה?

נדב דואני:

כולכ ם נגועים ,הלאה.

יפעת קריב:

למה הוא תושב שלנו לא?

משה חנוכה:

אחלה בן אדם.

נדב דואני:

שכן כן ,כל היום רעש ליד הבית בגללו ,כל היום
הפגנות ,תבואו .רק חסר לי שרינה תפגין שם גם
במוצ"ש עכשיו.

אמיר כוכבי:

מאחר ו -

יפעת קריב:

האמת היא שאם זה ליד הבית שלך...

נד ב דואני:

אני מבקש לא לפספס לי שם נקודה.

אמיר כוכבי:

מאחר והנושא הזה הוא מספיק חשוב ,והעירייה
עובדת עליו ,בלי קשר גם לפני ,אתם גם מספיק
מחוברים לאנשים ,גם ה -

משה חנוכה:

רינה אמרה שהיא נגד.

אמיר כוכבי:

הפוליטיים.

יפעת קריב:

רינה אמרה שהיא נגד אמיר.
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משה חנוכה:

מחזיקת תיק החינוך אמרה שהיא נגד.

נדב דואני:

מצלמות שיש לזה השלכות ,נכון.

אמיר כוכבי:

דיברה על אספקט אחד.

נדב דואני:

יש שם עוד דרך לפקח.

אמיר כוכבי:

חוץ מזה שמותר לה גם להביע את דעתה  .מאחר -

יפעת קריב:

בדמוקרטיה מתקדמת מותר להביע דעות.

משה חנוכה :

הכול טוב ,אני לא באתי בטענה חס וחלילה.

אמיר כוכבי:

חבר'ה אפשר אחד ברצינות במועצה ,אחד ,נושא אחד
ברצינות ,בסדר?

משה חנוכה:

הכיתה הטיפולית.

אמיר כוכבי:

מאחר וזה נושא שגם ככה אנחנו מתעסקים בו ,אני
אשמח שתגידו מי מכם מצטרף ,יש לנו מנהלת אגף
חדשה ,שתצטרך ל עשות סדר גם בעניין הזה -

יפעת קריב:

תעדכנו את שלושתנו אנחנו נראה ,את ארבעתנו ,רפי
מתעניין בנושאים האלו?

אמיר כוכבי:

כבר הדיחה אותו מכל הכיוונים.

רפאל בן מרדכי:

אתה רואה למה היא אומרת שאני לא מדבר הרבה?
יותר טוב ככה.

יפעת קריב:

כי זה הצעות לסדר של יפעת ,אביבה ומשה ,הוא לא
הצטרף להצעות לסדר.

נאור שירי:

הצעת לו?

יפעת קריב:

בדקתי .תמיד ,כל פעם.

אמיר כוכבי:

אני אומר ברצינות -

יפעת קריב:

אתה לא יודע איזה ויכוחים יש על זה.

רפאל בן מרדכי:

לפעמים אני בעד לפעמים נגד.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

מתי היית בעד? מתי היית איתנו -

נאור שירי:

הוא כבר לא יודע מה זה בעד ונגד.

נדב דואני:

יאללה יש הסכמות משה .בוא נתקדם.
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אתי ברייטברט:

ההצעה הוסרה -

נדב דואני:

הוסרה ,הוסרה .יש הסכמות ,יפעת הסכימה.

==========================================================
נושא :תוכנית עירונית לפיקוח על גני הילדים ומעונות היום
לא נערכה הצבעה ,ההצעה לסדר הוסרה לבקשת מגישי ההצעה יפעת קריב ,אביבה גוטרמן
ומשה חנוכה.
==========================================================
משה חנוכה:

רגע ,רגע -

נדב דואני:

יו"ר האופוזיציה הסכימה -

יפעת קריב:

לא ,הסכמתי להצעה של אמיר שיתקיים -

נדב דואני:

מצוין.

אתי ברייטברט:

להסיר.

נדב דואני:

מעולה

יפעת קריב:

תתקיים ועדה וצוות -

משה חנוכה:

תוך כמה זמן אבל -

נאור שירי:

אני מנחש שאביבה תהיה הנציגה .אני מנחש.

יפעת קריב:

אני לא רוצה להיות בוטה ,אני לא יודעת...

אמיר כוכבי:

יפעת ,יפעת -

יפעת קריב:

כי אני יודעת שאתה פה בהתנדבות מלאה ,ואתה כל
הזמן בעיר ,אבל אנשים עובדים ,מתפרנסים כנראה
מחוץ לעיר בשעות העבודה .אם תקבעו את זה בבוקר
או בסוף היום אנחנו נגיע ,אם תקבעו את זה ב 11:00 -
או  12:00גם משה גם אני לא עובדים בהוד השרון,
אנחנו עובדים בחוץ .ולכן אנחנו לא יכולים להגיע
באמצע יום  ,אם זה יהיה לאחר השעה  17:00אנחנו
נגיע -

אמיר כוכבי:

קודם כל אני מזכיר -

יפעת קריב:

וגם אם זה יהיה ב  08:00 -בבוקר -

אמיר כוכבי:

שאפשר גם בזום -

יפעת קריב:

אין שום בעיה ,בזום נגיע.

משה חנוכה:

בז ום מעולה.
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יפעת קריב:

בזום נגיע בשמחה.

אמיר כוכבי:

זה אחד .שתיים
והסיפור הזה -

יפעת קריב:

אני באמת לא יודעת נאור איפה אתה עובד ,איפה
אתה עובד?

אמיר כוכבי:

יפעת אחר כך -

נאור שירי:

תגידי יפעת ,איפה את עובדת?

יפעת קריב:

מה?

נאור שירי:

מה?

יפעת קריב:

אני בחברת הקנביס הרפואי

נאור שירי:

מה את עושה?

יפעת קריב:

קנביס רפואי

משה חנוכה:

סמנכ"לית רגולציה.

יפעת קריב:

אני סמנכ"ל רגולציה.

נאור שירי:

לא ,מה את עושה אבל במשך היום.

יפעת קריב:

עובדת.

נאור שירי:

אוקיי.

יפעת קריב:

אבל אתה מתנדב פה בעיר ,אתה כל היום בעיר.

נאור שירי:

גם את אמורה להתנדב ולעזור לתושבים שבחרו בך.
מה את עושה?

אביבה גוטרמן:

היה הכי יעיל שתביאי קצת פה.

יפעת קריב:

היא אומרת אחרי הדיון שהיה היום בכנסת

אתי ברייטברט:

חברים אנחנו נועלים את ישיבת המועצה -

משה חנוכה:

רגע ,רגע ,לא סיימנו ,לוחות הזמנים ראש העיר אמר.

אמיר כוכבי:

אמרתי -

אתי ברייטברט:

הוא אמר.

אמיר כוכבי:

לגבי לוחות הזמנים מאחר ואנחנו גם מנהלת אגף
חדשה וגם מעבר לכך -
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משה חנוכה:

חודש ,חודשיים ,שלושה חודשים.

אמיר כוכבי:

הנושא הזה הוא מספיק מורכב ,וכנראה לא ייפתר כל
כולו ,בטח לא כשאנחנו עושים את ההפרדה בין פרטי
לעירוני ומנסים גם בתוך המסגרת החוקים הקיימים
והלא ברורים שחלקם אושרו וחלקם לא.

משה חנוכה:

 3חודשים?  4חודשים? חצי שנה? כמה זמן -

אמיר כוכבי:

בוא נגיד סמסטר.

משה חנוכה:

סמסטר זה? חצי שנה?

יפעת קרי ב:

קיץ?

אמיר כוכבי:

לא ,לא סמסטר קיץ.

משה חנוכה:

חצי שנה אפשר להביא תכנית עירונית?

אמיר כוכבי:

כן.

משה חנוכה:

אוקיי ,אז אנחנו מסכמים ,מתי זה יהיה עוד חצי
שנה?

רינה שבתאי:

ינואר.

אמיר כוכבי:

יירשם בפרוטוקול.

משה חנוכה:

עד ינואר נביא תכנית עירונית לפי קוח -

אמיר כוכבי:

אתה באוגוסט ,חצי שנה זה פברואר.

משה חנוכה:

פברואר.

אביבה גוטרמן:

יום הולדת שלי בינואר.

משה חנוכה:

בפברואר ,תודה רבה שקיבלתם את ההצעה.

אתי ברייטברט:

תודה רבה לכולם ,ישיבת המועצה ננעלת ,ערב טוב
לכולם.

______________
אמיר כוכבי
ראש העירייה

_______________
אתי ברייטברט
מרכז ת ישיבות המועצה
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