
 
  

 

 עיריית הוד השרון
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10/20שיבת מועצה מן המניין מס' יפרוטוקול 

 14.10.2020, פ"אתש כ"ו בתשרי, רביעימיום 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 עיריית הוד השרון
 14.10.2020מיום  10/20מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 

 2 
 

 עיריית הוד  השרון
 10/20ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 14.10.2020, פ"אתש ו בתשריכ", רביעימיום 
         

 חברים:

 

 ש העירייה רא  -   אמיר כוכבי

 סגן ראש העירייה -  שירי נאור 

 חבר מועצה -   רן יקיר

 חברת מועצה -  רינה שבתאי

 חברת מועצה  - כנרת אלישע כהן

 חבר מועצה -   משה חנוכה

 סגן ראש העירייה -  מאיר חלוואני

 חבר מועצה -  נדב דואני

 חברת מועצה -  עדי ברמוחה

 חברת מועצה -   אביבה גוטרמן

 חבר מועצה -   מרדכי רפאל בן

 

 חסרים:

 חברת מועצה - עדי פרילינג אנקורי

 חבר מועצה -   חיים שאבי

 חבר מועצה -  יגאל שמעון

 חברת מועצה -  יפעת קריב

 סגנית ראש העירייה - יעל עבוד ברזילי

 חבר מועצה -   ארנון אברמוב

 
 

 :סגל

 ייהמנכ"ל העיר -  רן היילפרן

 העירייה  יועמ"ש -  רונן יואל ויניק

 עירייהגזבר ה -  בנימין זיני

 מנהלת מחלקת תקציבים - יוליה מרקובסקי

 העירייהמבקר  -  מוטי פרוינד

 מנהל אגף ביטחון ואכיפה -  עמיר לזובר

 מנהלת אגף חשבות -  ענבר מויאל 

 ה ומרכזת ישיבות מועצהרמנהלת מחלקת תיאום ובק -  אתי ברייטברט



 עיריית הוד השרון
 14.10.2020מיום  10/20מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 

 3 
 

 

  על סדר היום:

  . של חברי המועצה שאילתות .1

 לתקציב.  4עדכון מספר  –העברות מסעיף לסעיף  .2

לעמותות בתחום הרווחה  2020בקשה לאישור השלמת סכום התמיכה לשנת  .3

 . שפעלו בתקופת מגפת הקורונה

)א(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  . 4

 לפקודת העיריות )נוסח חדש(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עיריית הוד השרון
 14.10.2020מיום  10/20מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 

 4 
 

אנחנו נעבור למר אמיר כוכבי ראש העירייה לעדכונים  י ברייטברט:תא

 ודברי פתיחה. בבקשה. 

ערב טוב וצונן לכולם, עברנו לפורמט חיצוני לישיבות  אמיר כוכבי:

המועצה וזה בעיקר בגלל שהמדינה טרם קיבלה 

החלטה בנוגע ליכולת לערוך היוועדות חזותית 

ת מועצה. ולכן בחרנו כן לקיים את הישיבה, בישיבו

אבל לקיים אותה באוויר הפתוח. אולי נזכיר שצריך 

, על מסכות בזמן שלא מדברים, להקפיד על ההנחיות

למרות שאנחנו שומרים פה על מרחק ואנחנו באוויר 

הפתוח. יותר מידי עדכונים, נגיד שאנחנו היום 

רמזור. יומיים לתוך חזרה למצב הירוק בתוכנית ה

תכנית הרמזור עד גמר הסגר כאילו פחות רלוונטית, 

אבל מרגע שהממשלה תחליט על הסרת הסגר הכללי, 

אז תכנית הרמזור היא זאת שתקבע את החזרה של 

הרשויות המקומיות לשגרת חיים, ואנחנו כיומיים עם 

גרף ירידה בתוך הצבע הירוק, גרף ירידה זה חיובי, 

של הנתונים הכלליים. זה אומר שהמספרים יורדים 

 794חולים בפועל,  134אנחנו היום עומדים בעיר על 

חולים  310-מחלימים מתחילת אירועי הקורונה, וכ

כדי שבעיר ייערך דרייב אין או בבידוד. אנחנו פועלים 

, מה שיאפשר לנו בתקווה אין בשבוע הקרוב-קוו

שמערכת החינוך תיפתח בצורה כזאת או אחרת, 

לסגור מהר אירועים עם חשש כזה או יאפשר לנו גם 

יעזור לכלל  אחר להתגברות התחלואה, אבל גם 

התושבות והתושבים שמעוניינים בכך להיבדק ולקבל 

תשובה יחסית מהר. היתרון בדרייב אין שזה משרת 

את כל קופות החולים ובלי צורך בהפניה. אנחנו 

כמובן נעדכן בדבר הזה. ביחד עם הירידה בתחלואה 

שלנו לצבע הירוק ברמזור, אנחנו נקבל מחר והחזרה 

בהנחה ובתקווה שהמספרים ימשיכו לרדת, החלטות 

חדשות גם בנוגע למצב בעיר מבחינת גינות המשחק, 

וגם אנחנו נערכים כדי לראות איך אנחנו יכולים 

וגם  לקבל החלטות עצמאיות גם במערכת החינוך 

 מבחינת הפעלת עסקים בעיר באופן שלא ישים מכשלה

בפני בעלות ובעלי העסקים, זאת אומרת אנחנו 
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יכולים לצורך העניין היום להודיע שאנחנו כעירייה 

לא אוכפים, אבל בעצם מי שעדיין ממשיך לאכוף על 

פי הנחיות הממשלה זאת משטרת ישראל, ולכן אני לא 

רוצה שנוציא איזה שהיא אמירה כזאת שאיננה 

ם מתואמת עם המשטרה ובתיאום גם עם הגופי

הרלוונטיים, משרד הבריאות, פרויקטור הקורונה. אז 

אלו דברים שנעשים במקביל מתוך ראייה וצפי של 

המשך הירידה של התחלואה בעיר. נוסף אנחנו גם 

פועלים כדי לייצר איזה שהוא מתווה עירוני שיאפשר 

הצלחנו לעשות גם חזרה של פעולות תרבות, כמו ש

שוב כדי להחזיר קצת לפני הסגר הזה, לנסות לעשות 

לאנשים קצת את התחושה של חיים נורמליים עד כמה 

שרק ניתן. נגיד שבמשל"ט העירוני שהקמנו עם פיקוד 

העורף ויושב בבית המתנדב, מעבר לכך שאנחנו 

מפעילים מתנדבות ומתנדבים, פועל למעשה גם למערך 

תחקור, שגם אני חלק ממנו, עברתי הכשרה של משרד 

רונה פעיל, אז אם אני מתקשר הבריאות כמתחקר קו

לאחד מכם אז קודם כל תחשבו מיד איפה 

הסתובבתם, וכל זה כאמור בתקווה שברגע שיוסר 

הסגר אנחנו כרשות נוכל לשמור על סוג של 

אוטונומיה, גם בתוך... הכללית של הדברים והחוסר 

בהירות אני חושב, אם ננסח את זה בדיפלומטיות אל 

יבות להנחיות, אבל אנחנו מול ההנחיות ואל מול הס

כבר מבינים יותר ויותר שיש מקום עבורנו כקובעי 

מדיניות, להוביל החלטות בעיר שלנו, אנחנו צריכים 

ייעשה בשכל ומתוך אחריות, וכדי  כמובן לדאוג שזה 

שאנחנו נוודא שאנחנו לא מבלבלים את התושבות 

באמת שוהתושבים, אלא נותנים מידע אמין ומדויק 

ם לחזור לחיים. זו הזדמנות גם להגיד מאפשר לה

תודה לכל מי שהשתתף אתמול בישיבת המליאה 

ואישר את החלטתנו לדחות את התוואי המוצע של 

המטרו, ובעצם להמשיך להיאבק על הסטת התוואי 

רפי,  400דרומה לאזור התעסוקה נווה נאמן והר/

וזאת כדי באמת להבטיח שהמטרו שאנחנו כולנו 

ושבים שהוא כלי חשוב מאין כמוהו מברכים עליו וח
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לתחבורה ציבורית עירונית וחוץ עירונית, באמת יעשה 

שירות טוב לעיר הוד השרון ולא רק יעבור דרכה כפי 

שאנחנו חשים אל מול התוואי הקיים. אני אנצל את 

ההזדמנות להגיד מזל טוב לחבר המועצה רן יקיר, 

  היה לו יום הולדת השבוע. הוא לא הביא עוגה.

 סליחה, סליחה, יש עוגה.  רן יקיר:

 אוקיי הבנתי.  אמיר כוכבי:

הבאתי עוגה, הכול יהיה בסדר ושקיות הפתעה אצל  רן יקיר:

 אימא שלי ביציאה. 

ננצל את ההזדמנות גם להגיד מזל טוב למזכירת  אמיר כוכבי:

 , המועצה אתי ברייטברט. את הבאת עוגה? אוקיי

דיברנו הרבה על אוקיי. אז הסתדרנו על עוגות. 

קורונה אז לפני שנמשיך בפורמליסטיקה של הישיבה, 

ננצל את ההזדמנות בחוסר הוודאות הקיים, אני לא 

יודע אם תהיה עוד ישיבת מועצה החודש או לא, אז 

ננצל את ההזדמנות ונפרד במילים עוד לא פורמלית 

ממנהל אגף ביטחון אכיפה וחירום עמיר לזובר, 

יומיים, שאתה כאן  שבשנה וקצת, היה שם עוד איזה 

עשית מהפכה גדולה בכל מה שקשור לביטחון גם 

בשגרה גם בחירום. הקמת ביחד עם העובדות 

והעובדים אגף שיצליח לצעוד קדימה אל האתגרים 

העתידיים, אף אחד לא חשב על קורונה, כשהגעת היו 

רקטות, כשאתה עוזב עדיין יש קורונה, אבל לפחות 

ד מעציב לראות בן אדם שרצית אנחנו בירוק. תמי

עוזב, אבל עם ההצעה לאופציות כבר לא יכולנו 

להתמודד, ולכן אנחנו אני חושב בשם כולם כאן 

מסביב לשולחן, גם אולי אלה שפחות מכירים, אני 

יכול להגיד לך גם תודה רבה על כל מה שעשית, על 

התהליכים שבנית, על מה שאתה משאיר למי 

יש לי הרגשה שבאירועים שיבוא/תבוא אחריך, ו

הבאים אנחנו עוד נראה אותך פה, אבל זה כבר יהיה 

בכובע אחר. ובשביל הסמליות גם הכנו לך איזה משהו 

עם עקיצה קטנה, זה מתבקש אני חושב. זו פעם 

 ראשונה שאני רואה אותך כזה אדום עמיר. 
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 תודה רבה.  עמיר לזובר:

בא תישאר יותר זמן נאחל לבוסים הבאים שבתפקיד ה אמיר כוכבי:

 מהשעון חול הזה. 

י  עמיר לזובר: תודה רבה. אז אני אנצל את ההזדמנות באמת לפנ

 2-התודה, להגיד שאני חושב שחוסן של עיר בנויה מ

דברים מרכזיים, אחד מהתושבים שחיים בה ובאיכות 

שלהם, ובטח במעורבות בקהילה ובאחריות החברתית 

רגל השנייה שזה שיש להם, אבל זה גם החיבור עם ה

הרשות המקומית על כל האגפים שבה, ועל החיבור 

בין השניים והשירות שלפחות אני מרגיש, גם את 

החיבור הזה בין התושבים לבין הרשות המקומית, 

ואת השירות שהאגפים פה נותנים ועל כל חבריה 

ומנהליה ומנהלותיה, וזו הזדמנות להגיד תודה, אני 

אבל מאוד מאוד  החוויתי פה שנה אומנם קצר

מאתגרת, ועם הרבה מאוד אהבה של עשייה, זו 

הזדמנות להגיד תודה לרן המנכ"ל באמת על הבחירה 

ועל הדרך ועל הליווי, אני חושב שהעירייה זכתה 

לאמיר בטח ולנאור, ותודה לכולם, לכל ההנהלה 

ולחברים ולחברות, אני מתרגש לא פחות, ועוד 

 נתראה. תודה. 

שכן הכנסנו את המספר של הרכב הפרטי שלך  מה אמיר כוכבי:

ים של הפקחים ואנחנו נטפל בזה בפעם הבאה ונלמסופ

 שתעבור בעיר. כן אתי. 

אתי לפני שמתחילים את הישיבה אני מבקש בסוף  משה חנוכה:

 הישיבה לתת נאום מהמקום. 

 

 שאילתות של חברי המועצה.   .1

 

אילתות של חברי אנחנו נעבור לנושא הראשון ש אתי ברייטברט:

המועצה. הוגשה שאילתה של חבר המועצה משה 

. והשאילתה היא: עם התפטרותו 21.9.20חנוכה מיום 

 , של מנהל אגף הביטחון אחרי תקופה קצרה בתפקידו

האם זה נכון שגם מנהל אגף הגבייה שנבחר גם הוא 
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בתקופה של שלטון כוכבי, ביקש לסיים את תפקידו 

 היא: לא.  בעירייה? התשובה שניתנה

אוקיי, אני רוצה רק לחדד את השאלה. האם ביקש  משה חנוכה:

מנהל אגף הגבייה, האם הוא ביקש לסיים את תפקידו 

 בעירייה? 

 התשובה היא עדיין לא.  אמיר כוכבי:

 אוקיי, אני מקווה שיש בתשובה הזאת אמת, תודה.  משה חנוכה:

 . אגב בני לא היה בתקופתך אביבה גוטרמן:

 לא, מנהל אגף הגבייה, לא הגזבר.  וכה:משה חנ

 

 לתקציב.  4עדכון מספר  –העברות מסעיף לסעיף  .2

 

אנחנו נעבור לסעיף הבא, העברות מסעיף לסעיף על פי  אתי ברייטברט:

לתקציב, זה צורף לכם באייפדים  4עדכון מספר 

כנספח א'. הצעת ההחלטה שתינתן היא: מועצת 

עיף לסעיף על פי העירייה מאשרת את ההעברות מס

צגת מ. אני אפתח לכם את זה על ה4עדכון מספר 

 שתוכלו לראות. 

ימים גם  3. לפני 4העברות מסעיף לסעיף עדכון מספר  בנימין זיני:

היה דיון בוועדת הכספים, שהרחבנו שמה לגבי כל 

הסעיפים. אני אציין שסעיפי ההכנסות גדלים 

מה, כתוצאה בעיקר מקולות קוראים שהמדינה פרס

משרד החינוך בעיקר גם לעוזרי חינוך באגף החינוך 

כתוצאה מהקפסולות, וגם השתתפות של משרד 

החינוך ברכישת אמצעים דיגיטליים למידה מרחוק, 

ומשרד הפנים גם נתן עוד הקצבה לסיוע למשבר 

הקורונה. מבחינת ההוצאות אז גם ההוצאות הם 

בהתאמה לגבי הסעיפים האלה ועוד מספר התאמות 

תקציב שנדרשות כתוצאה מפעילות תפעולית של 

העירייה. לבקשת חברי המועצה וחברי ועדת הכספים 

גם פיצלנו ונשלח למיטב ידיעתי הפיצול שביקשתם, 

  -בין ההכנסות לבין
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 איפה נשלח?  משה חנוכה:

 לא נשלח? אז אנחנו נדאג, נשלח אתי? נשלח?  בנימין זיני:

 אנחנו לא קיבלנו. נשלח לחלק מהחברים,  משה חנוכה:

אז תקבלו את זה. שוב, זה אמרנו זה גם נספח עזר  בנימין זיני:

  -כדי להבין את הפיצול בין ההכנסות

 תביאו את הנספח כדי שנוכל לראות אותו.  משה חנוכה:

 דקה אני אשלח.  בנימין זיני:

למי שלא היה בישיבת ועדת הכספים, עלה שם על ידי  משה חנוכה:

דווקא, שהדרך שבה מציגים פה את  החברי קואליצי

הנתונים יכולה להטעות ולהראות שכספים שמגיעים 

 -מהמדינה לצורך אחד

.  עדי ברמוחה: .  לא, לא, זה לא היה.

  -משמשים לצורך אחר כמו משה חנוכה:

 משה, משה, תדייק בניסוח.  עדי ברמוחה:

 אז אני אומר.  משה חנוכה:

 לא יכולה להטעות.  עדי ברמוחה:

 זה לא מה שנאמר.  ן יקיר:ר

 יש לנו הקלטה.  משה חנוכה:

 אוקיי.  עדי ברמוחה:

  -מה שנאמר משה חנוכה:

 לא נאמר להטעות.  עדי ברמוחה:

אז אני אומר עכשיו שיש חשש לפי איך שהנתונים כאן  משה חנוכה:

מוצגים, שכספים שהמדינה מביאה לצורך מסוים, 

ל גדול העירייה לוקחת אותם מכניסה אותם לפו

ומשתמשת בהם לדברים אחרים. ניתנה שם דוגמא של 

 ג'ובים למיטב זיכרוני, נכון עדי את זוכרת? 

 לא, לא, זה לא מה שנאמר שם.  עדי ברמוחה:

  -אני ברשותכם מתייחס, קודם כל בנימין זיני:

 ממש לא מה שנאמר, זו פרשנות שלך.  עדי ברמוחה:
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ציגים, וככה זה גם נשלח סעיפי ההכנסות שאנחנו מ בנימין זיני:

צד ברי המועצה לגבי כל סעיף הכנסה, בבמקור לכל ח

ההערות מצוין בדיוק מאיפה סעיף ההוצאה יוצא, כל 

תקציב הולך לייעודו, אם זה בתחום החינוך ואם זה 

כיסוי הוצאות לשעת חירום של משרד הפנים. כך 

אנחנו גם מדווחים למשרדי הממשלה. ואם אנחנו לא 

לפי הסעיפים הרלוונטיים אנחנו גם לא מדווחים 

 מקבלים את הכסף. 

 אז למה נדרשת להכין מסמך עזר?  משה חנוכה:

אני לבקשת חברי המועצה, חברי ועדת כספים רצו  בנימין זיני:

וגם זה עלה בדיון  לראות באמת, שוב לטעמי זה טכני, 

שזה מסמך טכני, כי כשאני עושה התאמות תקציב אני 

כל התקציב של העירייה נכון למועד עושה התאמות ל

הרלוונטי. ביקשו לראות את ההכנסות, למרות שזה 

כתוב בהערות, אם תסתכלו מצד שמאל בהערות כתוב 

ל לאן כל סעיף וסעיף הולך מבחינת ההוצאה שלו כ

סעיף הכנסה, בטח סעיפים מהותיים. אין פה שימוש 

לייעוד מסוים ממשרד ממשלתי  בכספים שמגיעים 

אחרים, אלא רק לטובת הקול קורא או  לדברים

נותן לעירייה. אנחנו  הייעוד שהמשרד הרלוונטי 

  -מקפידים

  -אני רוצה רגע לחדד עדי ברמוחה:

 מה ההבדל בין המסמך המקורי למסמך החדש?  משה חנוכה:

שנייה, אני רוצה רגע לחדד. מה שביקשנו זה ברגע  עדי ברמוחה:

היה בנספח עזר שיש תקבולים ממשרדי ממשלה, זה י

שייקח את התקבולים ואת ההוצאות בנפרד. אם יש 

 העברות נוספות מסעיף לסעיף הם יהיו בנפרד. 

 שהגזבר הציג לנו?  מה הייתה הבעיה במסמך הראשון משה חנוכה:

  -לא הייתה בעיה עדי ברמוחה:

  -אז למה עשינו משה חנוכה:

 זה הכול היה ביחד.  עדי ברמוחה:

ל משה חנוכה:  מה ביקשנו מסמך הבהרה, כי הכול היה ביחד. אז 
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 נכון.  עדי ברמוחה:

  -וביחד מה זה יכול לייצר? מצב שבו העירייה משה חנוכה:

  -לא, זה לא יכול לייצר עדי ברמוחה:

  -לוקחת כספים משה חנוכה:

כמו שאמרתי גם בוועדת הכספים, יש לך סעיפים  עדי ברמוחה:

 ולך. בסוף, לאיזה סעיפים בדיוק זה ה

 אבל זה לא צוין במסמך הראשוני נכון?  משה חנוכה:

  -הנה, זה עדי ברמוחה:

 משה, זה צוין בדיוק במסמך המקורי.  רן יקיר:

 אז למה עשו מסמך חדש רן?  משה חנוכה:

 אין לך מסמך חדש, אתה אמרת שלא קיבלת אותו.  רן יקיר:

 אין מסמך חדש.  עדי ברמוחה:

 י הגיש לי מסמך חדש. לא, עכשיו בנ משה חנוכה:

  -אני אתייחס בנימין זיני:

 בוא תסביר למי שלא מבין לציבור.  משה חנוכה:

.  רן יקיר: .  המסמך נעשה.

אני מבין שאתם חושבים שזה תהליך טכני, אבל היה  משה חנוכה:

  -ראש העיר

  -משה, אתה שואל שאלות כדי לקבל תשובות רן יקיר:

רוצה להגיד משהו, הגזבר אמר זה  לא רגע רן, אני רק משה חנוכה:

  -תהליך טכני פשוט

 זה מסמך טכני.  סרג'יו וולינסקי:

מסמך טכני. אני אומר ראש העירייה היה זה שנלחם  משה חנוכה:

לאורך שנים בכל התהליך הזה של העברות מסעיף 

לסעיף, כדרך של פוליטיקאים לשחק תוך כדי השנה 

  -בסעיפי התקציב

ואה שבאת היום לדבר בשם אחרים. אז דבר אני ר אמיר כוכבי:

  -בשם עצמך
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  -אתה לא היית משה חנוכה:

אתה מוזמן להסתכל על המסמך הזה ולהביא לי  אמיר כוכבי:

מסמך דומה מהתקופה שבה היית חבר מועצה 

  -בקואליציה בקדנציה הקודמת

 אין בעיה.  משה חנוכה:

מסעיף לסעיף, להראות לי מתי בדיוק עשיתם העברות  אמיר כוכבי:

בטח בזמן שגרה אבל גם בזמן חירום כל כך קרוב 

 למועד, עם כזה פירוט. 

  -אמיר בינתיים לפי הנתונים הביצועים שלך משה חנוכה:

  -אם אתה צריך אמיר כוכבי:

  -ניהול התקציב בתקופה שלנו היה יותר אחראי משה חנוכה:

  -אם אתה צריך אמיר כוכבי:

  -אנחנו סיימנו כל שנה עם עודף תקציביכי בינתיים  משה חנוכה:

  -אבל אתה אמיר כוכבי:

  -₪מיליון  10ואתה הולך לסיים עם  משה חנוכה:

  -אתה יודע אמיר כוכבי:

,  משה חנוכה: גירעון לפחות, לא לכל היותר כמו שאמרת בעיתון

 אלא לפחות כמו שהגזבר אמר בישיבה. 

  -א' כש אמיר כוכבי:

 ניהול תקציב. ככה נבחן  משה חנוכה:

כששלמה להט ציץ' היה ראש עיריית תל אביב הוא  אמיר כוכבי:

לכולם שראש עירייה שמסיים בפלוס הסביר 

תקציבים, זה ראש עירייה שלא עובד בשביל התושבים 

  -שלו

  -אבל כאן משה חנוכה:

וכאן גם ראינו את המימון של זה בכל התקופה  אמיר כוכבי:

 ..  שבה.

  -ון כאן לא משקף שירות טוב יותרהגירע משה חנוכה:

  -אבל הגירעון כאן אמיר כוכבי:
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יש חושך ברחובות ויותר כסף, יש יותר ג'ובים, יותר  משה חנוכה:

  -מקורבים

ו אמיר כוכבי:   -תראה, באת לצעוק 

לא, באתי להגיד את האמת, אני לא באתי להיות חלק  משה חנוכה:

 מלהקת מעודדות שלך. 

  -ו על האמת שלךשמענ אמיר כוכבי:

 יפה.  משה חנוכה:

 אתה הרי נושם, כמו שאתה משקר אתה נושם.  אמיר כוכבי:

  -אוקיי, תודה רבה משה חנוכה:

  -אז אני מציע אמיר כוכבי:

  -אבל אני אומר בינתיים משה חנוכה:

  -אני מציע אמיר כוכבי:

אי הדיוקים והשקרים יוצאים מהודעות הדוברות  משה חנוכה:

  -שלך

  -אם יש לך שאלות מיר כוכבי:א

  -שהגזבר שלך אומר משה חנוכה:

  -אני מציע לך אמיר כוכבי:

לפני יומיים שהוא יסיים לפחות, הוא מקווה, במינוס  משה חנוכה:

  -ואתה אומר לעיתון₪, מיליון  10של 

  -גזבר תפקידו אמיר כוכבי:

 ₪. מיליון  10לכל היותר  משה חנוכה:

  -, ואני תפקידילהלחיץ אמיר כוכבי:

  -בסדר משה חנוכה:

 לקבל החלטות.  אמיר כוכבי:

לא, תפקידכם לבלבל אותנו ולהגיד כל אחד גרסה  משה חנוכה:

  -אחרת

 הגזבר תפקידו להלחיץ ולדאוג לקופה הציבורית.  אמיר כוכבי:

 כדי שתוכלו אחר כך לבחור אמת שמתאימה לכם.  משה חנוכה:
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  -אוג שהשירותואני תפקידי לד אמיר כוכבי:

בוא תיתן לנו הסברים איך הובלת את העירייה תוך  משה חנוכה:

שנתיים מעירייה מאוזנת, שמתנהלת בצורה אחראית, 

לעירייה שהולכת לסיים את השנה לפי מה שהגזבר 

  -גירעון₪ מיליון  10אומר בלפחות 

  -אני מבין אמיר כוכבי:

  -ולפי מה שאתה אומר משה חנוכה:

  -אין לי שום בעיה אמיר כוכבי:

 גירעון. ₪ מיליון  10לכל היותר  משה חנוכה:

 בוא תהיה רגע בשקט ותשמע הסבר.  אמיר כוכבי:

 בבקשה.  משה חנוכה:

בני, בחודש יוני הפסקנו גבייה על אגרת שמירה, כמה  אמיר כוכבי:

 זה הוריד לך מהתקציב? 

 ₪. מיליון  3.5 בנימין זיני:

מרץ הפסקנו גבייה ואכיפה על כחול לבן, בני, בחודש  אמיר כוכבי:

 כמה זה הוריד לך מהתקציב? 

 ₪. מיליון  3-בסביבות ה בנימין זיני:

  -בני, בחודש מרץ אמיר כוכבי:

 התכוננתם על ההצגה הזאת בבית?  משה חנוכה:

  -בני, בחודש מרץ אמיר כוכבי:

כשאני שאלתי אותו, ביקשתי ממנו לסכום הוא לא  משה חנוכה:

  -יודע

  -בני, בחודש אמיר כוכבי:

הוא גמגם בוועדת הכספים, אז איך פתאום הוא שולף  משה חנוכה:

 את המספרים? 

  -בני, בחודש מרץ אמיר כוכבי:

  -הרי לא התנהל שום דיון אסטרטגי משה חנוכה:

  -הפסקנו אכיפה אמיר כוכבי:
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  -שום מדיניות, שוב קו מנחה משה חנוכה:

לא יכול להגיד אפילו שכשהיית  תראה, אני אמיר כוכבי:

בקואליציה היית נוכח, כי גם לזה לא טרחת להגיע אף 

 פעם. 

 אני לא הייתי, אמיר, אמיר הכול בסדר.  משה חנוכה:

  -אז אין פה מה זה אמיר כוכבי:

אתה לא קיימת דיון, זה הדיון הראשון שאתה  משה חנוכה:

  -מקיים

  -תהיה רגוע אמיר כוכבי:

 תחילת הגל השני. מ משה חנוכה:

 תהיה רגוע.  אמיר כוכבי:

אתה לא משתף באמת את חברי המועצה, גם לא את  משה חנוכה:

 העשייה שלך אגב. 

  -אתה יכול להיות רגוע אמיר כוכבי:

  -אני רגוע משה חנוכה:

  -כל מי שצריך אמיר כוכבי:

 מה שמלחיץ אותי בעיקר זה מצבה של העיר.  משה חנוכה:

 ל תילחץ, אל תילחץ. א אמיר כוכבי:

 אז אני אומר, זה מה שמדאיג אותי.  משה חנוכה:

 הכול בסדר.  אמיר כוכבי:

  -לראות עירייה שמנהלים בכירים משה חנוכה:

 דאגה עושה קמטים.  אמיר כוכבי:

למרות מה שאתה מספר, מבקשים לעזוב את התפקיד  משה חנוכה:

  -שלהם פחות משנה

תשובות שאתה מקבל לא נעימות לך, אני לא מבין, ה אמיר כוכבי:

  -כי אתה מבין שנעשו פה

 לא.  משה חנוכה:

גם כלכלי גם חברתי  מהלכים תוך כדי תקופת משבר אמיר כוכבי:
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  -גם בריאות

מה עשית? בנית בית חולים שבגללו היה לך משבר  משה חנוכה:

  -כלכלי

 -לא, אנחנו מאפשרים אמיר כוכבי:

  -סך הכול כל הוצאהפיתחת חיסון? ב משה חנוכה:

  -אנחנו מאפשרים אמיר כוכבי:

 שהייתה לך המדינה נתנה לך.  משה חנוכה:

 א' זה לא נכון.  אמיר כוכבי:

 כל הנחה בארנונה המדינה שילמה.  משה חנוכה:

  -אבל אתה אמיר כוכבי:

 זה מה שהגזבר העיד בוועדת הכספים.  משה חנוכה:

ע, כי אתה עובד במשרד עכשיו אתה גם משקר במוד אמיר כוכבי:

 שיודע בדיוק מה המדינה נתנה לרשויות איתנו. 

  -אז אני אומר לך שעל כל הנחה משה חנוכה:

  -אז אני מציע אמיר כוכבי:

לבעלי עסקים שאתה נתת בארנונה, המדינה שילמה  משה חנוכה:

 ושיפתה. אתה לא נתת שום דבר... 

על ההנחה שנתנו  בני, כמה המדינה לא החזירה לנו אמיר כוכבי:

 בעסקים לארנונה? 

 ₪. מיליון  1.6-כ %8 בנימין זיני:

 יפה.  אמיר כוכבי:

  -אז אני אומר שוב משה חנוכה:

לאגרת שמירה, תוסיף את זה  אז תוסיף את זה ביחד אמיר כוכבי:

ביחד לכחול לבן, ותוסיף את זה לעצירת האכיפה על 

  -חובות

 ₪. מיליון  5 בנימין זיני:

ועדיין הגזבר ₪, מיליון  10-הנה כבר עברת את ה וכבי:אמיר כ

אני מאמין ₪, מיליון  10-מעריך שזה יהיה בקירוב ל

  -שזה יהיה פחות
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 ₪. מיליון  10-לא פחות מ משה חנוכה:

ואני אגיד לך שגם פחות מפריע לי אם זה יהיה יותר,  אמיר כוכבי:

המדינה מבינה את המצב, היא נשענת על הרשויות 

ית גם כלכלית בצורה חסרת תקדים, יש המקומ

  -שיאמרו אפילו חסרת אחריות

  -אמיר אותי לא מעניין מה שהמדינה חושבת משה חנוכה:

  -וכראייה אמיר כוכבי:

  -או אומרת, אותי מעניין המצב משה חנוכה:

  -וכראייה לכך אמיר כוכבי:

שבו אתה ממשכן את החיים של הילדים שלי בעיר  משה חנוכה:

 . הזאת

  -אני לא אמיר כוכבי:

ועל ההתנהלות הזאת הם יצטרכו לשלם עוד הרבה  משה חנוכה:

 שנים. 

 מזל טוב משה, יש לך ילדים?  אמיר כוכבי:

 זה מה שמדאיג אותי. הילדים שעוד יהיו לי.  משה חנוכה:

 איזה פופוליסט.  נאור שירי:

 מה לעשות.  משה חנוכה:

 דים שלך. למשכן את החיים של היל נאור שירי:

  -כן, את הילדים שעוד יהיו לי נאור משה חנוכה:

 איזה חלק של המשפט דיברת אמת?  נאור שירי:

  -משה אמיר כוכבי:

  -בוא נאור, נאור,... חדשה שלכם משה חנוכה:

  -בחייאת אנחנו מודים לך נאור שירי:

  -אני מבין את הגישה החדשה שלכם משה חנוכה:

  -שיהיו לך ילדים משהאנחנו נשמח  אמיר כוכבי:

  -אבל בינתיים מי שמוביל אותנו לתהום משה חנוכה:

  -והעתיד שלהם בטוח אמיר כוכבי:
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  -מאוד מאוד מסוכנת זה אתם משה חנוכה:

 בסדר.  נאור שירי:

אני מבין שאתם רואים את הצניחה שלכם  משה חנוכה:

בפופולריות,... שהתושבים גם מבינים שאתם פייק 

  -לכם מפגן נפוחאחד גדול, כו

  -משה אמיר כוכבי:

  -של יחסי ציבור, אבל המספרים משה חנוכה:

  -אני שמח ששתית מיץ אומץ היום אמיר כוכבי:

 לא משקרים.  משה חנוכה:

  -ובאת אמיר כוכבי:

 -המספרים לא משקרים רבותיי משה חנוכה:

  -אבל כאופוזיציה אמיר כוכבי:

  -ת לא משקריםאתה משקר, המספרים באמ נאור שירי:

  -מיץ אומץ צריך לשתות מי שיושב כאן ושותק משה חנוכה:

 אתה בעיקר משקר.  נאור שירי:

.  משה חנוכה: .  ורק מסנגר על.

  )מדברים יחד(

.. ולגונן עליך, ליצן חצר עסקן שמגונן עליך, בשביל  משה חנוכה: .

  -זה הציבור בחר

  -אני לא אגרר לשיח הרדוד נאור שירי:

  -נאור ביום שמישהו כה:משה חנו

 המגעיל, היהיר, המתנשא שלך תודה רבה.  נאור שירי:

 אדוני, אתה פה בזכות דיל פוליטי.  משה חנוכה:

  -... להמשיך לדבר נאור שירי:

 יש עתיד נתנו כסף ואתה נכנסת.  משה חנוכה:

  -לעשות מה שאתה רוצה נאור שירי:

  -יש עתיד נתנו כסף משה חנוכה:
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  -הצורה שאתה מדבר אני לא נגרר אליה :נאור שירי

 אוקיי, תודה רבה.  משה חנוכה:

  -אתה משקר נאור שירי:

  -אתה בינתיים אמרת שאני משקר משה חנוכה:

וכולם יודעים גם שאתה תשקר, ואנחנו גם נוכיח את  נאור שירי:

 זה, זה הכול. 

אתה יכול לחזור על זה, אבל אתה נבחרת כאן בזכות  משה חנוכה:

  -דיל פוליטי, נתנו כסף

 לא הבנתי, אתה לא פוליטיקאי?  אמיר כוכבי:

  -מהציבור 10%אני הציבור בחר,  משה חנוכה:

 העבודה שקיבלת עכשיו היא עבודה של פוליטיקאי.  אמיר כוכבי:

  -בחר 10%הציבור בחר,  משה חנוכה:

לא הבנתי, העבודה שקיבלת עכשיו היא לא תוצאה של  אמיר כוכבי:

 פוליטי?  דיל

שלשל פתק עם השם משה חנוכה. האדון שיושב כאן  משה חנוכה:

  -מולך הוא דיל פוליטי, שאתה רקמת יחד עם מפלגות

 העבודה שקיבלת היא לא עבודה שהיא דיל פוליטי?  אמיר כוכבי:

... אני מבין שעכשיו העבודה שלי זה מה שמפריע לך,  משה חנוכה:

  -אני שמח

 ה להבין. אני מנס אמיר כוכבי:

  -אז אני אומר, אני שמח על העבודה שלי משה חנוכה:

 לא, אני רק מנסה להבין את ההיגיון.  אמיר כוכבי:

אני גאה בעבודה שלי, וזה לא קשור לעניין, אבל  משה חנוכה:

הבחור שיושב כאן, מה לעשות אף אחד לא בחר נאור 

, זו עובדה.  שירי. הוא יושב כאן בזכות דיל פוליטי

  -לא שקר זו עובדה. ולכן אני אומר ביום ששקר 

  -אני רק מזכיר לך אמיר כוכבי:

מהתושבים יבחרו בך תטיף לי מוסר על איך  %10 משה חנוכה:

 לנהל את זה. 
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  -בסדר, אז אני אדאג להטיף לך מוסר נאור שירי:

  -אפשר שכולם משה חנוכה:

  -ותוחוץ מזה אתה כבר כמו שאמרנו בפעמים הקודמ נאור שירי:

  -אז אני אומר אפשר שכולם משה חנוכה:

אתה לא תגיד לנו מה לומר, בין אם נבחרנו פה  נאור שירי:

  -בזכותך

 אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים.  משה חנוכה:

בין אם שכמותך, אתה לא תגיד לנו מה לומר, אתה לא  נאור שירי:

  -תגיד לנו מתי לומר

  -ולים להגידמה שאתם רוצים אתם יכ משה חנוכה:

ו נאור שירי:   -אתה לא מנהל אותנ

  -אוקיי משה חנוכה:

ו נאור שירי:   -אומנם אתה חושב שאתה מנהל אותנ

 בינתיים כל מנהל שעובד איתך עוזב.  משה חנוכה:

.  נאור שירי:  אתה לא מנהל אותנו

  -כל מנהל שבא איתך במגע עוזב משה חנוכה:

 בסדר, אין בעיה.  נאור שירי:

 אחרי חודשים ספורים.  נוכה:משה ח

 אין בעיה, בסדר גמור.  נאור שירי:

 מה זה אומר על שיטת הניהול שלך?  משה חנוכה:

  -כולם עוזבים נאור שירי:

 אתה יודע מה הסיירים אומרים עליך?  משה חנוכה:

  -כולם הולכים נאור שירי:

 מה העובדים, איך אתה מתנהג כמו שריף.  משה חנוכה:

  -בסדר, הטפת המוסר שלך נאור שירי:

 אז בואו חבר'ה לא לעולם חוסן.  משה חנוכה:

  -על הסיירים מצחיקה אותי נאור שירי:
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  -לא לעולם משה חנוכה:

  -במיוחד לאור התנהלות נאור שירי:

 תקשיב, כל אחד מהם מדבר איתי.  משה חנוכה:

 בסדר נו אז מדברים איתך.  נאור שירי:

 לך בכל מקום. גם העובדים ש משה חנוכה:

משה, אתה ממציא שטויות בדיוק כמו עם האורות  נאור שירי:

  -בגינה

  -איך הם בזים משה חנוכה:

  -בישיבה הקודמת נאור שירי:

  -איך הם בזים משה חנוכה:

  -אומר משה חנוכה נאור שירי:

 לסגנון שלך.  משה חנוכה:

  -בוא נכבה את האורות בגינה נאור שירי:

  -, אני אמרתי לכם תכבו את האורותבוא משה חנוכה:

 מה אומר משה חנוכה?  נאור שירי:

 בלילה.  00:00-ב משה חנוכה:

  -חודש אחרי נאור שירי:

 בערב.  19:00-לא ב משה חנוכה:

העיר חשוכה. ומהגינות החשוכות כבר עברנו לרחובות  נאור שירי:

  -החשוכים. לא משנה מה אומרים לך

  -אין לך יכולת משה חנוכה:

 לגבי המספרים, שום דבר לא מזיז אותך.  נאור שירי:

 אתה כל כך מצחיק.  משה חנוכה:

 בסדר, אני שמח שאני מצחיק אותך.  נאור שירי:

.  אמיר כוכבי: .  אתם יכולים להמשיך את הדיון.

 פשוט תן לנו להתנהל, ואתה תמשיך לקטר ולקשקש.  נאור שירי:

יך לענות לאמירות לא, אני רק אענה, אני צר משה חנוכה:
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השקריות שלכם בהודעות יחד שלכם, שנייה רגע 

 אדוני. 

  -רק תדליקי את המיקרופון אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: רגע, רגע, אביבה שנייה, משהו קטן. אביבה רק אנ

  -רוצה רגע לחדד

לאור הוויכוח הזה, הרי ירד מהשמירה, זה הכנסה  אביבה גוטרמן:

  -שהיא תיכנס בעתיד

 נכון.  ר כוכבי:אמי

זאת אומרת כל שנה אנחנו נהיה בגירעון הזה, איך  אביבה גוטרמן:

 מתכוונים מן הסתם לכסות את זה? 

 הם לא חשבו על זה.  משה חנוכה:

 זה יותר חשוב.  אביבה גוטרמן:

  -לא חשבו על זה, אין להם אסטרטגיה. הם יורים משה חנוכה:

קטר שוויתרנו גם על אני לא מבין, עכשיו אתה מ אמיר כוכבי:

 ארנונה וגם על אגרת שמירה וגם על אכיפה? 

לא, אני רוצה להגיד לגבי האור, אני אמרתי לכם  משה חנוכה:

בלילה, אל תשאירו אותו  00:00-תכבו את האור ב

  -דלוק כל הלילה

 זה לא נכון.  נאור שירי:

 זה מטופש.  משה חנוכה:

 זה את ההקלטה.  אתה יודע מה אנחנו נעלה את אמיר כוכבי:

 נעלה את ההקלטה לכולם.  נאור שירי:

להחשיך  19:00-בשמחה, בשמחה. לא אמרתי לכם ב משה חנוכה:

 את העיר כבימי המנדט. 

 לא נכון.  נאור שירי:

אנשים נופלים, אנשים מפחדים ללכת ברחוב ואתם  משה חנוכה:

 ממשיכים. 

ל שעוד אין לך העניין של ההחשכה משה אני מבין, בגל אמיר כוכבי:

ילדים אתה עוד לא מבין, העניין של ההחשכה נועד 
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 כדי למנוע התקהלויות, לא שאנשים יתקהלו בחושך. 

אתה רוצה לראות מה אנשים עם ילדים כותבים לי,  משה חנוכה:

כמה פציעות, כמה אנשים מפחדים לרדת עם הכלב 

 בגינה. 

  -האלטרנטיבה אמיר כוכבי:

אתה הורדת את התחלואה, הרי יש סגר. אתה חושב ש משה חנוכה:

 מי מאמין שבגללך העיר נהייתה ירוקה? 

  -אני לא יודע, אני ראיתי אמיר כוכבי:

 כל הערים נהיו ירוקות.  משה חנוכה:

  -אני ראיתי שמיהרת לשבח ראשת עיר אמיר כוכבי:

 גם כפר סבא נהייתה ירוקה.  משה חנוכה:

ירו אמיר כוכבי:  קה בסגר. על זה שהיא נהייתה 

לא הבנתי, כשעולה התחלואה אנחנו אשמים,  נאור שירי:

 כשיורדת התחלואה העולם אשם. 

  -לא, אז בוא אני אסביר משה חנוכה:

 די, תהיה לפחות איזה, קצת יציב בזה.  נאור שירי:

ו  משה חנוכה: אתה יודע בשיטה שלך הכול אשמה המדינה ואנחנ

  -לא אשמים בכלום. כשטוב אנחנו

תסתכלי בקבוצת וואטסאפ אביבה, הצטרפת אליו גם  שירי: נאור

 בתמיכה.  

 מישהו האשים אתכם בתחלואה?  אביבה גוטרמן:

.  נאור שירי:  ברור, עוד אומר לנו משה חנוכה: 'ככה עושים את זה'

 נכון.  משה חנוכה:

ו נאור שירי:   -אז הנה בבקשה. אז כשיורד זה לא אנחנ

  -כי זה סגר כללי משה חנוכה:

 כשעולה זה אנחנו.  נאור שירי:

 אבל יש סגר.  משה חנוכה:

  -בסדר, אז נאור שירי:
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 זה יש סגר כללי.  משה חנוכה:

  )מדברים יחד(

מנהל אגף הביטחון החליט ללכת, כי הוא לא יכל  משה חנוכה:

 לעבוד איתך, אתה מדבר איתי על זה. 

ל נאור שירי: ך אפילו אתה ממשיך לשקר, שעוד הבן אדם פה, אין 

 טיפת בושה, זו הזיה. אני אומר לך זה הזוי. 

 בוא הכול בסדר.  משה חנוכה:

  -אתה פשוט משקר, הבן אדם יושב פה נאור שירי:

ו משה חנוכה:   -בואו תיתנ

.  נאור שירי:  ואתה לא רואה בעיניים, אתה משקר כאילו

 הבנתי שהמילה, וואוו אתה בהלם מה?  משה חנוכה:

מות השקרים שלך, והיכולת שלך לעשות את זה כן. כ נאור שירי:

 בכזה פתוס שאפו. 

 -בוא נגיד המספרים משה חנוכה:

 זה עורך דין, אין מה לעשות, בסוף זה עורך דין.  אמיר כוכבי:

המספרים לא משקרים. עכשיו גם כל ציבור עורכי  משה חנוכה:

יופי אמיר כל הכבוד, בסוף זה עורך דין, יפה.  הדין? 

סוף לא משקרים. הגזבר אני מקווה שהוא המספרים ב

דובר אמת, והמספרים כאן אומרים שאתה הובלת את 

לפחות. אז בואו ₪ מיליון  10העירייה לגירעון של 

 תסבירו את זה. 

אז תיתן לו להסביר והוא יסביר. תמשיך בני לפי  אמיר כוכבי:

 הסדר שלך. 

שנייה רק ברשותך משה, אני חושב זו הישיבה ה בנימין זיני:

 שאתה אומר שאני משקר, ואני... 

 אני לא אמרתי.  משה חנוכה:

 אמרת בעיקרון.  אמיר כוכבי:

לא, לא, אני אמרתי שראש העיר אולי טוען שאתה  משה חנוכה:

  -משקר. כי אתה אמרת
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 אמרת שהוא משקר.  אמיר כוכבי:

  -ואתה יודע מה אתה לא כל דיון צריך לעשות לי נאום משה חנוכה:

אתה פשוט צריך ללמוד לדבר גם לאנשים שעובדים  שירי: נאור

 פה. 

  -אדוני הגזבר בסדר בוא משה חנוכה:

 אגב כשאתה מטיף לי מוסר איך שאני מדבר.  נאור שירי:

אני מבין שאתה חושב שאתה עובד רק אצל ראש  משה חנוכה:

 העיר, אבל יש כאן דירקטוריון. 

 הוא עובד אצל הציבור.  אמיר כוכבי:

  -אז אני אומר הוא עובד ה חנוכה:מש

וככזה אתה תכבד אותו, ותפסיק לקרוא לעובדי  אמיר כוכבי:

 עירייה שקרנים. 

  -אז אני לא קורא לעובדי עירייה שקרנים, תאמין לי משה חנוכה:

 אתה עושה את זה פעם אחר פעם.  אמיר כוכבי:

עובדי העירייה שלי שמדברים איתי, תאמין לי  משה חנוכה:

  -רים על זלזולמדב

 יש לו גם עובדי עירייה.  נאור שירי:

  -אתה אפילו שלום לא אומר להם משה חנוכה:

.  נאור שירי: .  יש לו עובדי עירייה במשפחה.

אתה אפילו שלום לא אומר להם במסדרון כשאתה  משה חנוכה:

  -עובר, רק לגזבר ולמנכ"ל שלך

  -אני מבטיח אמיר כוכבי:

צריך להגן, כבר אמרתי לכם הם מרוויחים עליהם לא  משה חנוכה:

כסף יפה מאוד, הם פקידים בכירים מאוד, אבל הם 

  -לא עובדים אצלך

 אני מבטיח להגיד שלום לכל קרוב למשה חנוכה.  אמיר כוכבי:

כשבני אומר לי שהוא ישאל את ראש העיר, ויעשה מה  משה חנוכה:

שראש העיר אומר לו, הוא מתבלבל ושוכח שיש גם 

רי ציבור והוא שומר סף. גם הוא וגם היועץ נבח
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  -המשפטי

  -שמענו את הנאום אמיר כוכבי:

משרד  , ואם הוא לא יבין את זהאין מה לעשותזה ו משה חנוכה:

 הפנים יבהיר את זה. 

 עכשיו תיתן לו לענות.  אמיר כוכבי:

מיליון  10כי בינתיים בתקופתו אנחנו מובלים למינוס  משה חנוכה:

 .₪ 

 עכשיו תיתן לו לענות.  כוכבי: אמיר

 בבקשה.  משה חנוכה:

סיימנו בעודף,  2018-2017אתה יכול להגיד שלפחות  בנימין זיני:

, וגם נראה 2019תכף נראה קצת את הדו"ח הכספי של 

שאנחנו סיימנו בעודף אנחנו רשות איתנה, ועדיין 

שומרים על איתנו. כמו שציינתי גם בוועדת כספים 

ף את הקלפים לא רק לעיריית הוד המשבר הזה טר

השרון, טרף אותו למדינת ישראל לכל העולם כולו 

  -כנראה, והגירעון הוא

 מה זה קשור למשבר בנית בית חולים?  משה חנוכה:

קשור לא קשור, לא בניתי בית חולים, הרבה  בנימין זיני:

מההכנסות שצפינו לא קיבלנו אותם מהסיבות 

וגבר כתוצאה  הידועות, היקף ההוצאות גם הלך 

  -מהצרכים של הקורונה

  -איך? עשית פחות פעילות, אין תרבות משה חנוכה:

  -אני בנימין זיני:

אני שואל אותך שאלה, עשית פחות פעילות איך יש  משה חנוכה:

 יותר הוצאות. 

אני אומר, אני אומר, בטח שיש הוצאות, היקפי  בנימין זיני:

  -הרכישות

  -ה דבר אחד, יש חינוך, יש תברואהתרבות ז אמיר כוכבי:

  -היקף הרכישות בנימין זיני:

 העיר מטונפת, מה קרה לכם, אתם מסתובבים פה?  משה חנוכה:
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היקף הרכישות שעשינו לטובת הקורונה היה  בנימין זיני:

משמעותי, מאלכוג'לים ועד המסכות עם כל מה 

  -אמרתי את זהשנדרש, כל תגבור הפעילות 

 ₪? מיליון  10ז האלכוג'ל הוביל אותנו לגירעון של א משה חנוכה:

לא אמרתי את זה, אמרתי שהיקף ההכנסות נפגע  בנימין זיני:

והיקף ההוצאות הלך וגדל, ויודע מה יכול להיות 

שאולי בסך הכול ההוצאות לא יגדלו, אבל הפגיעה 

המשמעותית היא באה מההכנסות. לא רק אנחנו, אני 

אפילו שיחה עם גזבר עיריית מדבר עם הקולגות שלי, 

תל אביב הגדולה והעשירה כנראה תסיים את השנה 

שלה בגירעון, אז אנחנו לא יחידים פה במצב הכלכלי 

הקשה. ואני יכול להבטיח גם בפורום הזה וגם 

בישיבה הזאתי שככול שיהיה גירעון, עיריית הוד 

השרון תדע להתמודד איתו, ולהתמודד איתו אפילו 

בטח לא תכיש את זה על הדורות קדימה, בצורה יפה ו

  -יש לנו את הפתרונות

 אבל אתה אמרת שתיקחו הלוואות.  משה חנוכה:

אני אמרתי שאנחנו בוחנים כמה אפשרויות, אחד זה  בנימין זיני:

מיליון  10גם לקיחת הלוואה וגם לקיחת הלוואה של 

שנה, תעשה את החישוב לבד  20-שתפרוס אותה ל₪ 

לשנה, בהיקף מחזור ₪ ות מחצי מיליון שזה אפילו פח

 אני מניח שזה בטל בשישים. ₪, מיליון  500-600של 

וצריך להמר שזאת פעם ראשונה שמשרדי האוצר  אמיר כוכבי:

והפנים מאשרים לרשויות מקומיות לקחת הלוואה 

לשוטף לרשויות איתנות, בגלל המצב ובגלל 

 שהממשלה נשענת על אותן רשויות במהלך המשבר. 

 לגמרי, לגמרי.  בנימין זיני:

לא, עוד ג'ובים, בינתיים הכניסו... בסעיפים עוד  משה חנוכה:

משרות, עוד עוזרים לעוזרים, ועוד מקורבים 

 למקורבים. 

די משה, די. אני מבין שאתה מדבר מעולם התוכן שלך  אמיר כוכבי:

 ומה שאתה מכיר. 
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  -לא, זה עולם התוכן שלכם משה חנוכה:

  -זה פחות עובד בי:אמיר כוכ

אתה רוצה שאני אתחיל לפתוח להגיד את השמות של  משה חנוכה:

 האנשים ומה היה התפקיד שלהם במטה שלך? 

.. לך.  אמיר כוכבי:  זה פחות.

 אתה רוצה שנדבר פר שם ומה היה התפקיד במטה?  משה חנוכה:

אני רוצה שתיתן לגזבר לסיים, ואחר כך תעשה את  אמיר כוכבי:

 . הצעקות

 אז בוא אל תנסה להגיד אמירות פוגעניות סתם.  משה חנוכה:

  -אנימשה  אמיר כוכבי:

 אתם מכניסים ג'ובים, עושים ג'ובים, מה לעשות?  משה חנוכה:

אתה פותח שיח באופן מסוים, הוא חוזר אליך באותו  אמיר כוכבי:

 אופן, ככה זה. תעשה דברים בחיוך, יחזור אליך חיוך. 

 י לא צריך שתחייך. אנ משה חנוכה:

 תמשיך בני.  אמיר כוכבי:

  -צריך פשוט ש משה חנוכה:

 אמרתי לך גם באופוזיציה מותר לחייך.  אמיר כוכבי:

לא תהרסו את כל מה שבנו כאן. לא תהרסו את כל מה  משה חנוכה:

 שנה.  30שבנו כאן במשך 

 שנה.  30בוא בני, ראינו מה בנו כאן  אמיר כוכבי:

 , בנו, בנו. כן משה חנוכה:

שוב, אמרתי אלה עיקרי הזה, יש הוצאות אמרתי  בנימין זיני:

שקשורות לתפעול השוטף של העירייה. זהו אם יש 

שאלות ספציפיות אז אפשר לענות עליהם, בגדול הכול 

הורחב והוסבר במסגרת ועדת הכספים. אם לא נשלח 

עדיין החומר, אני חושב שנשלח, כל השאלות לגבי 

ומה החישובים של  יםים דפיברילטוראיפה ממוקמ

עוזרי הוראה, נשלח אליכם, תרצו להרחיב נרחיב. זהו 

 בגדול. 
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 אני מבקש לעבור סעיף סעיף.  משה חנוכה:

ן  בנימין זיני: בבקשה. טוב סעיף ההכנסות ממשרד הפנים בגי

  -הכנסות

 זה המסמך החדש או הישן?  משה חנוכה:

 ו דבר אותם סעיפים. זה היינו אך, זה אות בנימין זיני:

 אותם סעיפים? אוקיי.  משה חנוכה:

בתי ספר יסודי לעוזרי חינוך, זה בעצם גם קול קורא  בנימין זיני:

. -של משרד החינוך לגבי עוזרי הוראה לכיתות ג' ד'

מחשוב דיברנו, משרד החינוך מעביר קול קורא של 

2,800,000 ₪-  

 ריונים? איך יחולקו המחשבים? מה הקריט משה חנוכה:

  -כרגע אין את התשובה, אפשר לבדוק ולהעביר אותה בנימין זיני:

לא, אני מבקש תשובה לפני שמצביעים. מה זה כל דבר  משה חנוכה:

אין תשובה? יש כאן מנהלת אגף החינוך שיכולה 

 לענות על השאלה הזאת? 

נרשמו בתי ספר לפי הצורך והחוסר במערכות  אמיר כוכבי:

  -הקיימות בעיר

 בכמה מחשבים זה?  משה חנוכה:

איך שהוא לצערנו יש חוסר גדול, כי בעבר לא כל כך  אמיר כוכבי:

  -חשבו על מחשוב בתי ספר, ולכן

 בכמה מחשבים מדובר?  משה חנוכה:

זה לא רק מחשבים, זה גם תשתיות אינטרנט, זה גם  אמיר כוכבי:

ציוד קצה נוסף, לא פונקציה, מחשבים לדעתי זה 

 הכי פחות משמעותית.  הפונקציה

אפשר לדעת? לקבל פירוט על מה ייצא הכסף, איך  משה חנוכה:

הוא יחולק? יש כאן מישהו איש חינוך שיוכל להסביר 

 לנו את הקול קורא הזה? 

 מה אביבה?  אמיר כוכבי:

 זה מיועד הכול לבתי הספר?  אביבה גוטרמן:

 רק בתי ספר.  אמיר כוכבי:
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  -, אפשר לקבל פירוטשוב אני שואל משה חנוכה:

 תגיש בקשה תקבל את כל המידע.  אמיר כוכבי:

 לא, אני רוצה לפני ההצבעה לדעת על מה מצביעים.  משה חנוכה:

 אין את המידע כאן.  אמיר כוכבי:

  -אבל אתם אמרתם משה חנוכה:

מאחר והצבעת כבר נגד בוועדת הכספים ולא ביקשת  אמיר כוכבי:

  -את זה

  -₪מיליון  4תה אמרת שהצבעתי נגד לקבל לא, א משה חנוכה:

 נכון.  אמיר כוכבי:

גם מה שביקשתי לא קיבלתי, אבל להגיד לא שלא  משה חנוכה:

  -ביקשתי

 כל מה שאתה מבקש. משה אתה מקבל  אמיר כוכבי:

 קודם כל ממש לא.  משה חנוכה:

 כל מה שאתה מבקש, אתה מקבל.  אמיר כוכבי:

  -אבל אני בא ואומראוקיי, בוא זה,  משה חנוכה:

 מאיפה אתה בא? אתה יושב פה.  אמיר כוכבי:

  -אני רוצה לשאול, זה ביטוי אמיר משה חנוכה:

 אבל אתה יושב פה.  אמיר כוכבי:

  -זה ביטוי כזה של עורכי דין משה חנוכה:

 אבל אתה יושב פה.  אמיר כוכבי:

 ביטוי כזה של עורכי דין.  משה חנוכה:

 יושב פה, אתה לא צריך לבוא, כבר באת.  אבל אתה אמיר כוכבי:

איפה מנהלת אגף החינוך שתסביר לנו איך יחולק  משה חנוכה:

 הכסף? 

אמרתי תגיש שאילתה תקבל את כל הפירוט, אין צורך  אמיר כוכבי:

 להסביר הכול מפורט. 

י  משה חנוכה: למה שאילתה? אבל אתה רוצה שנצביע פה, איך אנ

 ף הזה לדברים אחרים? יודע שאתה לא לוקח את הכס
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 אתה לא יודע.  אמיר כוכבי:

 אוקיי, אז למה אתה רוצה שאני אצביע בעד זה?  משה חנוכה:

 אני לא רוצה שתצביע בעד זה.  אמיר כוכבי:

 אתה רוצה שרק להקת מעודדות יצביעו בעד.  משה חנוכה:

 אני בסדר גמור עם זה שתצביע נגד זה.  אמיר כוכבי:

  -יי, אז אתה אומר כל המועצההא אוק משה חנוכה:

 בני, בוא תמשיך תעבור על הסעיפים.  אמיר כוכבי:

 לא, אני מבקש לדעת תשובה אדוני.  משה חנוכה:

  -בוא משה, אמרתי לך אתה רוצה אמיר כוכבי:

  -אדוני ראש העיר אני מבקש משה חנוכה:

  -אתה רוצה את הפירוט אמיר כוכבי:

חר ציבור, על מה הולך הכסף? שקיפות בסיסית לנב משה חנוכה:

 איפה יש פה איש מקצוע שיידע להסביר את זה? 

  -מאחר אמיר כוכבי:

משה, כסף ממשלתי הוא כסף צבוע, אי אפשר לקחת  נדב דואני:

 אותו לדברים אחרים. אז זה אתה יכול להיות רגוע. 

  -אז בוא אני אסביר לך שוב, אותי מאוד מדאיג משה חנוכה:

אתה נותן כסף ממשלתי, הוא צבוע אי אפשר  גם נדב דואני:

יודעים.   לעשות בו דברים אחרים, זה כולנו 

אותי מאוד מדאיג שכאן בעירייה ואיך שהציגו את  משה חנוכה:

ינסו לשחק עם המספרים, שהכסף הממשלתי  הדברים 

לא ישמש בדיוק לצרכים שלו. ואני רוצה לדעת 

  -בדיוק

 הכסף. הממשלה לא תעביר את  נדב דואני:

ן  משה חנוכה: אני רוצה לדעת, בוא ראינו את זה גם בעניי

הצהרונים שהעלינו העברת כסף ממשלתי בכל מיני 

דרכים לכל מיני חברות, אבל אני רוצה לדעת איך 

הכסף הזה יחולק, ואם יש כאן נציג של אגף החינוך 

 שיוכל להסביר על הקול קורא הזה. 
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אגף חינוך, זה סעיף תקציבי. לא, אין כאן נציג של  אמיר כוכבי:

 תמשיך בני. 

  -אבל בדרך כלל כשעושים דיון תקציבי משה חנוכה:

  -אז הגשת בקשה אמיר כוכבי:

 לא, אבל אני רוצה, מה זאת אומרת?  משה חנוכה:

  -ביקשת תקבל אמיר כוכבי:

  -אין לכם תשובה מקצועית לתת לי איך הכסף הזה משה חנוכה:

 הפירוט כפי שהוגש למשרד החינוך. תקבל את  אמיר כוכבי:

 אני רוצה לפני שמצביעים אבל מה זאת אומרת.  משה חנוכה:

  -אם יצליחו להשיג לך את זה לפני הזה אמיר כוכבי:

 אבל למה כל פעם אנחנו מגיעים לא מוכנים לישיבות?  משה חנוכה:

  -כי זה לא רלוונטי כרגע, זה היה בישיבת אמיר כוכבי:

 לא רלוונטי לדעת לאן הולך הכסף?  מה משה חנוכה:

  -זה היה בישיבת ועדת כספים שאתה חבר בה אמיר כוכבי:

 אבל גם שם הוא לא נתן את התשובות.  משה חנוכה:

  -לא ביקשת את זה אמיר כוכבי:

  -שם ביקשו חברי ועדת הכספים משה חנוכה:

 אני לא זוכר שביקשת את זה.  אמיר כוכבי:

נ בנימין זיני:  שאל בוועדה. זה לא 

הא זאת אומרת מה שלא שאלת בוועדה, זה כמו  משה חנוכה:

משחק כזה, לא שאלת אתה לא יכול לשאול עכשיו. 

 -אני רוצה לדעת

תראה אנחנו לא יכולים להיות ערוכים לכל השאלות  אמיר כוכבי:

 היצירתיות שלך. 

  -הא זה לא נראה לך סביר משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

 ₪. מיליון  2.5לדעת לאן הולכים  :משה חנוכה

העברות מסעיף לסעיף זה עבר אישור של ועדת  אמיר כוכבי:
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  -כספים, זה עובר אישור של משרד החינוך

 הבנתי.  משה חנוכה:

 הכול בסדר. בני, בוא תמשיך.  אמיר כוכבי:

 סליחה, אתה לא תשתיק אותי אדוני.  משה חנוכה:

אבל תראה אתה ביקשת לעבור  אני לא משתיק אותך, אמיר כוכבי:

  -סעיף סעיף

 נכון.  משה חנוכה:

  -למרות שאין שום חובה כזאת, ולמרות אמיר כוכבי:

 אז בוא תצביע, אז למה אתה עושה את ההצגה הזאת?  משה חנוכה:

 כי אני אוהב לתת לך לעשות הצגה.  אמיר כוכבי:

 אוקיי מעולה.  משה חנוכה:

 אתה נהנה מזה.  אמיר כוכבי:

 עשית הפקה כזאת יפה.  משה חנוכה:

בדיוק, וזו ישיבה קצרה, אז לפחות שזה יימשך קצת  אמיר כוכבי:

 זמן. 

 בדיוק, אז יאללה.  משה חנוכה:

דברים עם הנחות יסוד, אחד  2אבל עדיין מאחר ויש  אמיר כוכבי:

 התשובות האמיתיות לא באמת מעניינות אותך. 

 נהיית נאור שירי?  הו איזו הנחת יסוד, מה משה חנוכה:

  -והנחת היסוד השנייה אמיר כוכבי:

 זו תשובה של עסקנים לא של ראש עיר.  משה חנוכה:

באמת אני מנסה כאילו משה, תירגע עם הדיבור שלך.  נאור שירי:

קצת לשדרג את העסק ולהפסיק לצרוח אחד על השני, 

 אבל אתה מזלזל פה בכל חברי המועצה. 

  -אני מדבר משה חנוכה:

 -כולנו חבורה של ליצנים נאור שירי:

 אני מזלזל רק בך.  משה חנוכה:

  -ומעודדות נאור שירי:
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 בוא לגופו של עניין.  משה חנוכה:

אז בסדר, אתה מזלזל בי ותראה איך אתה נראה,  נאור שירי:

 תסתכל על הפרצוף שלך. 

  -אני רוצה רגע להוסיף משהו אתי ברייטברט:

 תירגע.  תירגע בסדר? משה חנוכה:

  -משה, אחת אתי ברייטברט:

שוב אני אזכיר לך, אני לא שואל אותך מה לומר, איך  נאור שירי:

להירגע, מתי להירגע, ונראה לי שאני קצת רגוע. אז 

 תרגיע את עצמך. 

, זה לא כנס עסקנים של יש פה זה לא מליאת יש עתיד משה חנוכה:

 עתיד, אז תירגע. 

  -צהמשה, אני רו אתי ברייטברט:

עסקנים אין ספק שאתה מבין, ראינו לאן הבאתם את  נאור שירי:

מפלגת העבודה. אגב הממשלה שלך מסיימת עם מעל 

גירעון, שאם אתה רוצה לבכות על ₪ מיליארד  100

 הילדים שלך שמה הכסף האמיתי. 

 עזוב, אל תגיד דברים כאלה.  אמיר כוכבי:

 תתבייש.  נאור שירי:

צה רגע שתקשיבו, אחת הסיבות שמפיצים אני רו אתי ברייטברט:

לחברי המועצה את ההעברות מסעיף לסעיף או כל 

ימים מראש, זה כדי שתוכלו ללמוד את  10נושא כספי 

החומר ואולי אפילו להגיש כל מיני שאילתות, כדי 

  -לקבל את התשובות

אתי, אתי, בואו חבר'ה אנחנו לא מוציאים את הזה  משה חנוכה:

  -פה

  -לא, לא, לא טברט:אתי בריי

ו  משה חנוכה: עם כל הכבוד, אני רוצה שיהיה כאן... שייתנו לנ

  -תשובות

  -אי אפשר להיות ערוכים אתי ברייטברט:

 מה זה?  משה חנוכה:
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אתי, זה בסדר, יש חברי מועצה שלא מנצלים את  אמיר כוכבי:

  -הזמן לקרוא, הם עסוקים בדברים אחרים וזה בסדר

עוד פעם אתה לא הגעת לוועדת כספים, אני  אמיר משה חנוכה:

  -ישבתי בזום שעות ארוכות, כדי לנסות להבין

זה לא היה כזה שעות ארוכות, ראיתי מתי רן התקשר  אמיר כוכבי:

 אליי כדי לקבוע איתי ישיבת עדכון. 

ן  משה חנוכה: ישיבת עדכון אוקיי, חבל שלא הצטרפת היה דיו

 מאוד מעניין. 

יכול להיות רגוע, אני אזכיר לך ועדת כספים אין  אתה אמיר כוכבי:

בה נוכחות לא של ראש עיר ולא של מנכ"ל, הכול 

 בסדר.  

בוא אז למה בוועדת תכנון ובנייה אתה מגיע לכל  משה חנוכה:

  -ישיבה. מה שחשוב לך אתה מגיע

 אני יו"ר הוועדה.  אמיר כוכבי:

  -בתכנון ובנייה משה חנוכה:

 הוועדה. הוא חבר  רן יקיר:

 אני יו"ר הוועדה.  אמיר כוכבי:

 -שוב בוועדת המשנה משה חנוכה:

 -אני אסביר לך איך זה עובד אמיר כוכבי:

  )מדברים יחד(

בוועדת שאני יו"ר שלהם אני מקפיד להגיע, כי אחרת  אמיר כוכבי:

  -אתה יודע

 -בדרך כלל ראשי ערים משה חנוכה:

 זה קצת מוזר.  אמיר כוכבי:

 -בדרך כלל ראשי ערים נותנים לסגנים שלהם :משה חנוכה

  -אז אני מגיע לוועדת אמיר כוכבי:

 להיות בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.  משה חנוכה:

  -משנה לתכנון ובנייה אמיר כוכבי:

כי זה לדון בתיקים קטנים, וכאן אתה בכל ועדה  משה חנוכה:
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 נמצא. 

דנים בתיקים לא  מאחר ואנחנו ועדה עצמאית, אנחנו אמיר כוכבי:

 קטנים בכלל. 

 בינתיים עצמאית, בינתיים.  משה חנוכה:

אתה יודע מה שעצוב זה שאתה נורא רוצה שהעיר  אמיר כוכבי:

  -תיפגע, הרי זה

 לא, אבל אני רואה מה קורה.  משה חנוכה:

אני לא מבין את הגישה הזאת. אתה לא רוצה שנהיה  אמיר כוכבי:

  -היה ועדה מוסמכתעיר איתנה, אתה לא רוצה שנ

בינתיים אני מאוד רוצה, אתה מוביל אותנו שלא  משה חנוכה:

 נהיה עיר איתנה. 

 לא, אתה כל הזמן מייחל לזה.  אמיר כוכבי:

 אתה מוביל אותנו שלא נהיה ועדה עצמאית.  משה חנוכה:

ואני לא מבין מאיפה השנאה הזאת שלך לעיר  אמיר כוכבי:

 וב אותם. ולתושבים שלה, אתה אמור לאה

 אני מת על התושבים של העיר הזאת.  משה חנוכה:

  -זה נכון אמיר כוכבי:

 אני שונא את זה שמקבלים שירות חרא.  משה חנוכה:

  -אני מבין אמיר כוכבי:

  -אני שונא את זה שהעירייה משה חנוכה:

 שאתה קצת כועס על מספר הקולות.  אמיר כוכבי:

 פשוט מתפרקת.  משה חנוכה:

ואני מבין שאתה קצת כועס על האנונימיות ואתה  וכבי:אמיר כ

 מנסה לצאת מזה. 

  -אני כועס על משה חנוכה:

אבל לא צריך לתת לזה ביטוי בשנאה לעירייה לעיר  אמיר כוכבי:

  -לתושבים

 אהבתי, אהבתי, אהבתי אמיר.  משה חנוכה:
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 בני בוא תמשיך.  אמיר כוכבי:

 אהבתי.  משה חנוכה:

 ה אתה רוצה את כל הסעיפים? יש לך שאלות? מש אמיר כוכבי:

כל הסעיפים, כאן לא נתתם לי תשובה על הסעיף הזה,  משה חנוכה:

 הגזבר אתה לא יודע להסביר לי לאן הולך הכסף? 

 הוא לא צריך להסביר את זה.  אמיר כוכבי:

 הוא לא יודע להסביר לנו?  משה חנוכה:

 הוא יודע להסביר הכול.  אמיר כוכבי:

 אז שיסביר.  חנוכה:משה 

 אבל הוא לא צריך להסביר.  אמיר כוכבי:

 למי הוא צריך להסביר?  משה חנוכה:

את הפירוט הזה אתה רוצה כחבר מועצה, תבקש  אמיר כוכבי:

 נשלח. 

למה שלא יהיה בשקיפות בדיון? אני לא מבין. למה  משה חנוכה:

 שהציבור שצופה בנו לא יראה את זה? 

 יראה את זה, זה אני יכול להבטיח לך.  הציבור אמיר כוכבי:

 מתי הוא יראה את זה?  משה חנוכה:

 מיד כשזה יעלה באתר העירייה.  אמיר כוכבי:

הבנתי, אוקיי בוא נעבור לסעיף הבא, אז כאן אין לכם  משה חנוכה:

 תשובה. 

 תמשיך בני.  אמיר כוכבי:

 אמרתי יש השתתפות הורים בגין רכישת מחשבים, בנימין זיני:

נעבור להוצאות, משאבי אנוש ₪.  45,000הכנסה של 

מבדקי התאמה, העלינו את זה גם בוועדת כספים 

כחלק מהגיוסים שהעירייה מנהלת בתקופה האחרונה, 

נדרש מבחני התאמה, אנחנו מתגברים את הסעיף 

 הזה. 

 עבור איזה תפקידים מבדקי ההתאמה האלה?  משה חנוכה:

  -זה סל מבחינתי בנימין זיני:
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אתה יכול להגיד לנו איזה תפקידים אתם הולכים  משה חנוכה:

תגיד לנו לגייס בתקופה הקרובה או זה גם סוד? 

לאיזה תפקידים אתם מבקשים את הכסף למבחני 

 התאמה. 

 מה זה קשור אליו? הוא גזבר.  אמיר כוכבי:

  -אז שתבוא מנהלת משאבי אנוש ותגיש משה חנוכה:

נעשים למנהלים אגפים ובמקרים מבחני התאמה  אמיר כוכבי:

 נוספים איפה שיש סגני מנהלי אגפים. 

אתה מבקש כאן שנשנה את גודלו את הסעיף התקציבי  משה חנוכה:

 בעניין גיוס מנהלי אגפים ומבחני התאמה. 

 נו?  אמיר כוכבי:

אני מבקש לדעת מה אתם מתכננים, איזה מנהלים  משה חנוכה:

 מבחנים כאלה.  אתם מתכננים לגייס ולעשות להם

זה העברה מסעיף לסעיף זה על דברים שכבר יצאו  אמיר כוכבי:

 לא? 

.. יהיה בדיעבד משה חנוכה:   -לא, אתה אמרת.

  -לא, לא, לא בנימין זיני:

 לא, אמרתי בדיעבד או בסמוך.  אמיר כוכבי:

  -לא, לא, לא, גם עתידיים בנימין זיני:

 ת בשנתיים האלה. אמיר איזה טרנספורמציה עבר משה חנוכה:

  -תשמע אמיר כוכבי:

בניגוד משה חנוכה:   -הא זה גם בדיעבד? אתה עושה כאן משהו 

 לא, אין פה בדיעבד.  בנימין זיני:

 אין פה בדיעבד. אוקיי, אז מה עתידי? מה מתוכנן?  משה חנוכה:

  -מתוכנן שיהיה תקציב אמיר כוכבי:

אתה הולך לגייס איזה מנהלי אגפים, שאלה פשוטה,  משה חנוכה:

 בשביל המבחנים האלה? 

  -זה לא קשור, יש תקציב אמיר כוכבי:

 למה אתה מבקש להגדיל אם אתה לא יודע?  משה חנוכה:
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אני יכול להגיד לך שעכשיו יש באוויר מנהל אגף  אמיר כוכבי:

  -ביטחון, צריך לעשות לו זה

.  משה חנוכה:  ... מנהל אגף ביטחון

איש, אנחנו לא יודעים כמה יעלו לשלב  50 ניגשו מעל אמיר כוכבי:

 שמחייב מבחני התאמה. 

  -₪ 50,000אז הגדלה של  משה חנוכה:

יועצת ראש העיר למעמד האישה, שזה אומנם לא  אמיר כוכבי: ויש 

מנהל אגף, אבל זה כן מסוג התפקידים שאנחנו נשלח 

 אליהם. 

 אגב. שאף עובדת עירייה לא התאימה לתפקיד לטעמך  משה חנוכה:

 ממי שניגשו זה נכון.  אמיר כוכבי:

 אוקיי, בוא נמשיך.  משה חנוכה:

  -יהיו תפקידים נוספים בהמשך, יש אמיר כוכבי:

  -העובדים מרגישים משה חנוכה:

אני מבין שאתה את השנאה שלך אתה ממשיך לפמפם  אמיר כוכבי:

  -לעובדים

 לא, לא, ממש לא.  משה חנוכה:

  -אבל כש אמיר כוכבי:

 הם מתקשרים אליי, לא אני אליהם.  משה חנוכה:

כשהתובעת העירונית זוכה במכרז ועוברת לתפקיד  אמיר כוכבי:

באגף ביקורת, אז צריך לגייס גם תובעת עירונית 

 במקומה, מה לעשות. 

  -₪ 50,000אז  משה חנוכה:

 וגם שם יהיה זה.  אמיר כוכבי:

ובעת עירוני, מבחני התאמה, זה לת₪  50,000אז  משה חנוכה:

 מנהל אגף ביטחון ויועצת ראש העיר למעמד האישה? 

 וכל תפקיד אחר שנצטרך.  אמיר כוכבי:

  -אבל למה משה חנוכה:

  -ואלה אמיר כוכבי:
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  -אז למה אתה מכניס משה חנוכה:

 אלה התפקידים שכרגע באוויר.  אמיר כוכבי:

  -יש קו מנחה שבגללו משה חנוכה:

 קו המנחה. שמעת מה ה אמיר כוכבי:

  -₪ 50,000למה עוד  משה חנוכה:

מנהלים בכירים ותפקידים נוספים שאנחנו מחליטים  אמיר כוכבי:

 שצריך בהם מבחני התאמה. 

  -אבל אתה משנה משהו שכבר קבענו בתקציב משה חנוכה:

 נו?  אמיר כוכבי:

וכנראה יש סיבה. אתה יודע שאתה הולך לעשות  משה חנוכה:

 ני אומר בוא תגיד איזה תפקידים. , א3, 2, 1תפקיד 

 . 3אמרתי לך  אמיר כוכבי:

 . 3 משה חנוכה:

 שנמצאים כרגע על השולחן.  אמיר כוכבי:

 אלה התפקידים הגזבר?  משה חנוכה:

 מאיפה הוא יודע?  אמיר כוכבי:

 מה הוא סתם, הוא עושה מה שאתם אומרים לו?  משה חנוכה:

 די משה, די.  אמיר כוכבי:

 מה זה הוא גזבר, בטח שהוא יודע לאן הולך הכסף.  :משה חנוכה

 אני מבין שאתה לא מבין איך הכלכלה עובדת.  אמיר כוכבי:

 אני מבין טוב מאוד איך כלכלה עובדת.  משה חנוכה:

  -הגזבר צריך לייצר את הפתרונות התקציבים אמיר כוכבי:

 אבל יודע למה, לא?  משה חנוכה:

  -לדברים ש אמיר כוכבי:

 -הוא שואל למה. אתה יודע חנוכה: משה

בוודאי, הוא שואל למה ואומרים לו למבחני התאמה,  אמיר כוכבי:

  -אז הוא יודע כמה עולה מבחן התאמה
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  -הוא יודע איזה מבחני התאמה עושים משה חנוכה:

 והוא יודע מה צריך.  אמיר כוכבי:

 אבל הוא יודע כמה מבחני התאמה עושים?  משה חנוכה:

  -והנה אמרתי לך כבי:אמיר כו

 הוא יודע למי עושים?  משה חנוכה:

 כמה מבחנים?  אביבה גוטרמן:

 הוא לא יודע.  משה חנוכה:

 ₪?  1,000אני שואלת כמה עולה מבחן התאמה?  אביבה גוטרמן:

 הוא לא יודע הוא גזבר, מה את רוצה שהוא יידע?  משה חנוכה:

 אני שואלת. ₪?  500 אביבה גוטרמן:

 הוא לא יודע.  כה:משה חנו

  -אז לכל תפקיד מגיעים בסוף אביבה גוטרמן:

 זאת התשובה. ₪  1,700 אמיר כוכבי:

  -כמה מגיעים₪.  1,700 אביבה גוטרמן:

 כמה שלחנו בחינוך אביבה?  אמיר כוכבי:

 -4-3 אביבה גוטרמן:

 כמה?  אמיר כוכבי:

 ? 5-4 אביבה גוטרמן:

 נשמה.  10 אמיר כוכבי:

 זה מוגזם, לא צריך.  10 :אביבה גוטרמן

 . 10יכול להיות, אבל בחינוך שלחנו  אמיר כוכבי:

  -, אתה מצמצם10אתה לא בוחר מתוך  אביבה גוטרמן:

  -אבל בחינוך אמיר כוכבי:

 מצמצם לכמה.  אביבה גוטרמן:

 . 10למשל שלחנו  אמיר כוכבי:

 אוקיי בסדר.  אביבה גוטרמן:

ל משה חנוכה: ני התאמה הסכום הזה, אם זה מבח 40-אז זה כאילו 
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תוספת. אז ₪  50,000מבחני התאמה  40, בערך 1,700

 40תפקידים האלה,  3-זאת אומרת זה בדיוק ל

  -מבחנים. כל מנהל אגף

יכול להיות שזה יהיה קצת פחות, ואז יהיה לנו לעוד  אמיר כוכבי:

 האלה.  3-תפקיד, ויכול להיות שזה יהיה בדיוק ל

 ₪.  68,000זה ₪  1,700ל כפו 40 נאור שירי:

 אל תבלבל אותו. כן בני תמשיך.  אמיר כוכבי:

  -האלה מתוך₪  50,000-אנחנו מממנים את ה בנימין זיני:

 מה זה החיוך הזה?  משה חנוכה:

 תקציב של קשרים בינלאומיים.  בנימין זיני:

מותר לי לחייך. אתמול הוא רצה להוריד אותי  נאור שירי:

לי לחייך. ואללה תאמין לי איזה  מהזום, היום אסור

 שלטון. 

 -אמרתי אנחנו מממנים את זה מקשרים בינלאומיים בנימין זיני:

 הוא קרוב לליכוד, הוא עשה איתם קואליציה.  אביבה גוטרמן:

יוצאים לחו"ל בנימין זיני:   -כי השנה אנחנו לא 

ניכר מאוד, את צודקת.  נאור שירי:  האמת שזה 

 כן. כן,  אביבה גוטרמן:

  -ייעוץ משפטי השכר בנימין זיני:

 רגע קשרים בינלאומיים אין כשיש קורונה?  משה חנוכה:

 בתקופת קורונה?  אמיר כוכבי:

אין בכלל? נדב לא עושים קשרים בינלאומיים  משה חנוכה:

  -בתקופת קורונה

  -אתה לא צריך נדב דואני:

 תחשוב על תשובה טובה ותחזור אליי.  משה חנוכה:

  -לא, לא דואני:נדב 

  -עושים זום אמיר כוכבי:

... קנו מנוי ב נדב דואני: דולר נגמר  400-א' אני אחזור אליך. 
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 הסיפור. אז אין לך הוצאות. 

 ולדובאי עוד לא הסתדרנו.  אמיר כוכבי:

  )מדברים יחד(

 דולר חשבון בזום? מנכ"ל זום.  400 נאור שירי:

. בקיצור לא צריך משה, דולר אני יודע 400לא, זה  נדב דואני:

 בשנה הבאה. 

 אוקיי, אני מקווה.  משה חנוכה:

₪  50,000ייעוץ משפטי אנחנו מפחיתים מהשכר  בנימין זיני:

כתוצאה מאיוש לטובת תגבור בייעוץ המשפטי. גם זה 

ניתן הסבר בוועדת הכספים. גבייה אנחנו מפחיתים 

  -מהוצאות ריהוט₪  5,000

ן לגבי מיקור חוץ, אני ביקשתי מהיועץ רגע, רגע, כא משה חנוכה:

המשפטי לקבל את ההליך את ההסכמים שנחתמו עם 

 משרדי עורכי הדין, לא קיבלתי את זה עדיין. 

ויניק: ביקשת לקבל במועד שקבוע בחוק, לטעמי הוא עוד לא  רונן יואל 

 עבר. 

 שעות הקרובות?  24-אז אנחנו נקבל את זה ב משה חנוכה:

ויניק:   -תקבל את זה במועד שקבוע בחוק רונן יואל 

אגב אתה קיבלת הצעות מכל המשרדים שפנית אליהם  משה חנוכה:

 או רק מחלקם? 

ויניק:   -, אני חושב שציינתי את זה2-קיבלתי מ רונן יואל 

, זאת אומרת עשית התמחרות, 2בחרת  2-הא קיבלת מ משה חנוכה:

 . 2-, בחרת את ה2-קיבלת מ 3-פנית ל

וי  נכון.  ניק:רונן יואל 

פי יפה, אחלה שיטה. אז אני אשמח לקבל את  משה חנוכה:

 ההצעות. 

ויניק: אז אולי אתה לא צריך לקבל, כי אתה כבר מבין את  רונן יואל 

 השיטה. 

, ואז 3-לא, כי אני יודע שעושים התמחרות מקבלים מ משה חנוכה:

, לא מקבלים 3-הזולים. לא פונים ל 2-בוחרים את ה
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 שרצינו.  2-את הבוחרים  1-מ

ויניק: יודע רונן יואל    -אז אם אתה 

ל משה חנוכה: -זה יועץ משפטי צריך לדעת, זה בסיסי. אתה פונה 

 3-עם המחיר הזול. לא פונה ל 2ובוחר  3-, מקבל מ3

 . 2לא מקבל ואז בוחר  1-שאתה רוצה, מ

ויניק:  משה אתה רוצה גם לשמוע או רק לדבר.  רונן יואל 

 א בעיקרון רק רוצה לדבר. הו אמיר כוכבי:

ויניק:  אז אני אשתוק.  רונן יואל 

 כן, תשיב לי אדוני היועץ המשפטי.  משה חנוכה:

 זה מרגיש כמו משחק.  עדי ברמוחה:

באמת זה מרגיש כמו משחק עדי, שככה בוחרים ייעוץ  משה חנוכה:

 משפטי לעירייה. 

  -אבל הזמן הוא יקר משה עדי ברמוחה:

  -אז מי שממהר בואו משה חנוכה:

  -... לשבת פה שעה עדי ברמוחה:

מי שממהר יכול ללכת, אני אשמח לשמוע תשובה  משה חנוכה:

 מהיועץ המשפטי. 

נו.  עדי ברמוחה:  די 

ויניק: הייעוץ המשפטי שנבחר אתמול ליווה חלק מהישיבה,  רונן יואל 

 שאתה שיבחת בסופה. 

ל בסדר, אני אבל אני שואל שוב, איך בחרת, הכו משה חנוכה:

  -שואל

ויניק:  אתה תקבל את המסמכים והכול כתוב שם.  רונן יואל 

ל משה חנוכה:  2-ולקחת את ה 2-קיבלת מ 3-אז זאת אומרת פנית 

 שרצית. 

ויניק: אומר את זה אתה רוצה שאני אומר את זה שוב? אני  רונן יואל 

 . 2הצעות ובסוף נבחרו  2קיבלתי  3-שוב. פניתי ל

  -א נבחרו כי זה מה שקיבלת, לא קיבלתל משה חנוכה:

 אפשר היה גם לא לבחור.  אמיר כוכבי:
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ויניק:  אפשר לעשות כל מיני דברים.  רונן יואל 

הא אוקיי, הבנתי שאפשר לעשות כל מיני דברים.  משה חנוכה:

בסדר, אני אשמח לקבל את החומר הזה, מעניין 

 בהחלט. כן, בואו נמשיך. 

ויניק: תה כבר כל כך רוצה להקפיד על החוק ועל ואם א רונן יואל 

הזמנים, אז אתה מתבקש לפנות למי שצריך לפנות 

 לפי החוק לקבל את המסמכים האלה. 

 אז אני אפנה לראש העירייה ולא אליך בפעם הבאה.  משה חנוכה:

ויניק:  מעולה.  רונן יואל 

 האמת שאתה מוזמן לפנות למנכ"ל.  אמיר כוכבי:

העיר הותיר לפנות למנכ"ל, תודה. כי בדרך הנה ראש  משה חנוכה:

כלל הוד עונה לי, שהוא כנראה ראש העירייה, הוא 

  -העוזר של המנכ"ל

 המנכ"ל הסמיך את הוד לענות לך.  אמיר כוכבי:

י משה חנוכה:   -אז אנ

 הכול בסדר.  אמיר כוכבי:

 אז בסדר, אז אני אפנה להוד ברשותך.  משה חנוכה:

מון זמן להבין, ואתה כל פעם מנסה דברים לוקח לך ה אמיר כוכבי:

  -אחרים. אבל הנה

לא, כי היועץ המשפטי, אני הולך לפי החוק, אמר  משה חנוכה:

 לפנות לראש העירייה. 

 אם הסדרנו את זה עכשיו, אז הסדרנו את זה.  אמיר כוכבי:

אוקיי, אז בוא אני אפנה לעוזר של העוזר, כן. טוב,  משה חנוכה:

 ל אתה יודע העוזרים. שיהיה סיבה לכ

 בוודאי. יש עוזר לענייני משה חנוכה, קדימה.  אמיר כוכבי:

אני מבינה שאתם מאוד מאוד נהנים מהפינג פונג  עדי ברמוחה:

  -הזה, אבל די. כאילו

 אבל עדי יש לו פעם בחודש להשמיע את הקול שלו.  אמיר כוכבי:

ת שאני אני מסכימה שיש פעם בחודש, אני מתנצל עדי ברמוחה:



 עיריית הוד השרון
 14.10.2020מיום  10/20מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 

 46 
 

כזאת לא נחמדה, אבל די. כאילו בואו, תהיו קצת, 

אנשים רואים אתכם בבית, כותבים, מגיבים, לא יפה, 

 לא מכובד, לא מכבד לא אתכם ולא אותנו, זה הכול. 

 בני תמשיך.  אמיר כוכבי:

. 18איפה עצרתי סעיף  בנימין זיני: , אנחנו מוסיפים הוצאות..

ף שנה, אחרי לגבייה כתוצאה מעדכון לקראת סו

תחזית שביצענו. גבייה הוצאות משפטיות אנחנו 

  -₪ 68,000מפחיתים 

 זה בגלל שלא גביתם כאילו או למה אתם מפחיתים?  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי: .  בגלל צמצום העבודה.

  -נכון, שוב אנחנו עושים תחזית בנימין זיני:

ות, ואז אתה יודע שאם לא תהיה גבייה לא יהיה הכנס משה חנוכה:

 אם לא יהיה הכנסות בגירעון. 

אבל זה מה שניסיתי להסביר לך בפתיח, כשלא הבנת  אמיר כוכבי:

איך הגענו לגירעון והסברתי לך שאנחנו לא אוכפים 

  -כחול לבן, לא גובים שמירה

 לא, אני מדבר איתך על גבייה של ארנונה.  משה חנוכה:

זאת את האכיפה על ולא עושים כי הקפאנו בתקופה ה אמיר כוכבי:

הגבייה של כספים, בגלל המצב הקשה שאנחנו מבינים 

שהוא משפיע על תושבות ותושבי העיר ועל משלמות 

ומשלמי ארנונה בעיר, ולכן הגזבר מהדק את החגורה 

התקציבית ונמנע כרגע מאכיפה אגרסיבית בעניין 

 הזה. 

 לא אמרתי אכיפה אגרסיבית, אכיפה.  משה חנוכה:

 אכיפה היא אגרסיבית.  :אמיר כוכבי

לא, לענות לאנשים במחלקת הגבייה זה לא אכיפה  משה חנוכה:

אגרסיבית, יש שרוצים לשלם נגיד. זה לא אכיפה 

 אגרסיבית. 

 אוקיי.  אמיר כוכבי:

 אז לענות להם.  משה חנוכה:
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 איזה גבייה אתם לא גובים השוטף?  אביבה גוטרמן:

 לא.  אמיר כוכבי:

 ושבים? לא. מת אביבה גוטרמן:

 לא.  אמיר כוכבי:

 לא על זה מדובר.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו לאור המצב בנימין זיני:

 רגע, רגע, אני רוצה להבין.  אביבה גוטרמן:

  -לא מפעילים עכשיו אמיר כוכבי:

 אכיפה על מי שלא שילם.  אביבה גוטרמן:

 נכון.  אמיר כוכבי:

  -ת ההבדלאוקיי. למה רציתי לדעת א אביבה גוטרמן:

  -למעט, אני אסייג אמיר כוכבי:

  -כי לא צריך לאנשים להגיד להם אביבה גוטרמן:

 לא, לא, ברור.  אמיר כוכבי:

  -עכשיו אל תשלמו אביבה גוטרמן:

 ברור.  אמיר כוכבי:

  -כי זה צובר ריביות אביבה גוטרמן:

הם לא עונים בטלפון, את לא רואה מה אנשים  משה חנוכה:

 אומרים? 

.  ביבה גוטרמן:א .  בסדר.

עשויה לחול התיישנות, ולכן אז למעט במקרים שבהם  אמיר כוכבי:

מבצעים הליכים של גבייה. שוב למרות המצב ומבינים 

שההליך צריך להתבצע, אבל הוא לא חייב להתממש 

 עד סופו דווקא בעת הזאת. 

 בסדר, רק רציתי לבדוק, לחדד את זה.  אביבה גוטרמן:

 כן בני.  אמיר כוכבי:

 14,000נתקדם, גבייה קנסות מינהלי, אנחנו מורידים  בנימין זיני:

.. גם זה עבר בוועדה, ₪  40,000מוסיפים ₪,  לגבייה.
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שאנחנו צריכים לתגבר את אגף הגבייה במיקור חוץ 

בתקופה מסוימת, כדי להתגבר על כמות הפניות שיש. 

שזה עובר ₪,  1,000ביטחון מערכות מצלמה מפחיתים 

 . םטובת השכרת ציוד רפואי עבור דפיברילטוריל

כמה ביקשנו לקבל את המפה של הדפיברילטורים, לא  משה חנוכה:

 קיבלנו אותה. 

 יש אותה גם פה וגם נשלח אליכם.  בנימין זיני:

 אפשר לקבל אותה בבקשה?  משה חנוכה:

 רק נציין שזה פרויקט משותף עם מד"א.  בנימין זיני:

 "א מה קורה לגבי נקודת ההזנקה? אגב מד משה חנוכה:

 אתה מוזמן לסייר שם.  אמיר כוכבי:

 איפה?  משה חנוכה:

 בנקודת ההזנקה.  אמיר כוכבי:

 איפה נקודת ההזנקה?  משה חנוכה:

 בנווה נאמן, איפה שאמרנו שהיא תהיה.  אמיר כוכבי:

 יש נקודת הזנקה של מד"א בהוד השרון?  משה חנוכה:

 בשיפוץ לבקשתם.  היא כרגע אמיר כוכבי:

 אז מתי זה ייפתח?  משה חנוכה:

 ברגע שיסתיים השיפוץ.  אמיר כוכבי:

 יש הערכת זמן?  משה חנוכה:

 בשבועיים הקרובים.  אמיר כוכבי:

 אוקיי.  משה חנוכה:

  -סעיף הבא בנימין זיני:

 בני איפה שנושמים רגע תיכנס.  אמיר כוכבי:

₪  100,000נו מפחיתים נמשיך, מינהל הנדסה אנח בנימין זיני:

לטובת תכנון שירותי הריסה ושירותי שמאות, גם 

כחלק מהליך האישור של הוועדה. חזות יועצים 

לטובת יועצים למכרזים של אגף ₪  64,000-מגדילים ב

שפ"ע שצריכים לצאת בקרוב. אחזקת מזרקות 
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  -₪ 64,000ופסלים אנחנו מפחיתים 

שהו אדוני ראש העיר לגבי כאן אני חייב להגיד לך מ משה חנוכה:

המזרקות, דיברנו על זה גם בוועדת כספים. אני מאוד 

מאוד לא בגישה שצריך לייבש את העיר בקטע של 

מזרקות. אני מבין שהמזרקות במצב לא טוב, חלקן 

נגיד  הרבה שנים, חלקן מהשנתיים האחרונות. 

המזרקה בבנים שעבדה לפני שנתיים, ארבע עונות 

פארק מגדיאל בשנתיים  הרבה מאוד שנים,

האחרונות. אני חושב שלא צריך דווקא להפחית את 

הסכומים האלה, צריך להגדיל את הסעיף הזה, כדי 

לפחות להתחיל לטפל במזרקות מרכזיות. אלא אם 

אתה בא ואומר אני לא רוצה מזרקות בעיר בכלל 

  -כתפיסה

ו  אמיר כוכבי: א' אני לא חובב מזרקות, ב' המזרקות שקיבלנ

בתחילת הקדנציה אולי סוג של עבדו, אבל היו במצב 

כל כך קשה, שכל הצעה שקיבלנו לשיפוץ ראתה שעדיף 

יותר, ולהרוס ולבנות מחדש.  –להשקיע "קצת" 

ומאחר ועם כל הכבוד בטח בעת הזאת, מזרקות זה 

לא שיא הדחיפות העירונית, אנחנו נמתין עם זה 

נוכל ל עשות לזמנים שבהם ההכנסות יזרמו, ואז 

תכנון ופיתוח של מזרקות חדשות, כי גם בבנים וגם 

במגדיאל הן צריכות כמו שאמרתי הריסה ובנייה 

מחדש, כמובן בארבע עונות שאני לא זוכר מתי בכלל 

 היו בה מים. 

זה בעצם הגדרת משרה באגף החינוך  31-30סעיפים  בנימין זיני:

לטובת ניהול פרויקטים בשיפוצים לכל מוסדות 

, שבעצם יהווה את התווך בין אגף החינוך החינוך

  -לאגף...

נכון?  משה חנוכה:  תפקיד חדש בעירייה. זה תפקיד שלא היה 

 תפקיד חדש שלא היה.  בנימין זיני:

 כמה זה עולה לנו התוספת הזאת?  משה חנוכה:

זה לא תוספת, זה העברה מתפקיד אחר שהיה  אמיר כוכבי:

 בעירייה. 
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 אז על איזה תפקיד ויתרנו?  הא אוקיי, משה חנוכה:

  -לא, לא, לא בנימין זיני:

  -אז זה תקן משה חנוכה:

לא, זה תקן, אמיר תקן נוסף, מממנים אותו מרזרבה  בנימין זיני:

  -לפיצויים. זה עובד עירייה שנויד בעצם

 כן.  אמיר כוכבי:

 אבל הכסף הוא תוספת, תוספת תקן.  בנימין זיני:

 תקן הזה? כמה עולה ה משה חנוכה:

לדעתי שנתי, יוליה את ₪,  78,000עד לסוף שנה יעלה  בנימין זיני:

 זוכרת את העלות השנתית? 

 חודשים.  4-זה ל₪  78,000 יוליה מרקובסקי:

 חודשים.  4-ל בנימין זיני:

עד סוף שנה, אבל כמה יעלה כל שנה התקן הנוסף  משה חנוכה:

 הזה? 

 עשות לך מכפלה? . ל4כפול ₪  78,000 יוליה מרקובסקי:

 עד סוף השנה.  משה חנוכה:

כדי לדעת כמה זה ₪.  78,000לא, עד סוף השנה זה  יוליה מרקובסקי:

  -4שנתי, אם נשאר לנו 

אני קודם טעיתי בחשבון, אז אני מפחד, אני אשמח  משה חנוכה:

 אם תעשי לי שנאור לא, הוא מחפש בזה. 

, אני אשמור לא שווה את ההתייחסות שלי הפעם נאור שירי:

 אותה לפעם הבאה. 

 כמה אדוני הגזבר?  משה חנוכה:

 ₪.  220,000-באזור ה בנימין זיני:

אתה חושב שזה תקן חשוב ראש העיר ₪?  220,000 משה חנוכה:

  -מתאם בין אגף החינוך ל

 אני חושב שזה תקן קריטי.  אמיר כוכבי:

  -למה משה חנוכה:
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  -אחת הסיבות אמיר כוכבי:

 בוא תספר לנו.  :משה חנוכה

שהמצב בגנים ובתי הספר ומוסדות הציבור סובל  אמיר כוכבי:

מהזנחה רבת שנים דווקא בגלל שאין את הגורם 

המתאם והמתחלל שעובד במהלך כל השנה ודואג 

להעביר מגורמי החינוך הרלוונטיים את הצרכים 

לאחזקת מוסדות, להנדסת עיר, לתשתיות, לכל 

תקן שניסינו אותו הגופים הרלוונטיים. זה 

  -באאוטסורסינג לפני שנתיים בפתיחת שנת הלימודים

 בקיץ קודם זה היה במיקור חוץ.  בנימין זיני:

הקודמת, וראינו שבאמת זה מצליח, ופה ההתייעלות  אמיר כוכבי:

היא להעביר עובד עירייה קיים שיעשה את התפקיד 

  -הזה באופן שוטף

 אתה מוסיף תקן. לא, זה לא התייעלות,  משה חנוכה:

זה התייעלות על פני להביא אאוטסורסינג רק לתקופה  אמיר כוכבי:

של כמה חודשים, שאז הוא לא מצליח במהלך השנה 

 לפתור את הבעיות, והכול מתנקז לאותם שיפוצי קיץ. 

כמה תקנים הוספתם בשנתיים האחרונות של עובדים  משה חנוכה:

מנהל אגף לתפקידים שלא היו? כי גם נגיד סגנית 

משאבי אנוש לא הייתה, יש הרבה מנהלי אגפים 

.., כמה תקנים הוספו בשנתיים האחרונות?  חדשים.

המתאם הזה גם תקן חדש, תפקידים נחמדים אבל 

 כמה, מישהו יודע לסכום כמה תפקידים נוספו? 

 בוודאי, תגיש שאילתה תקבל תשובה.  אמיר כוכבי:

 אוקיי.  משה חנוכה:

בעצם גם להביא כספים תפקיד של הפרויקטור הזה ה אביבה גוטרמן:

 אתה מתכוון קול קורא? 

 לא, לא.  אמיר כוכבי:

 הוא רק מתאם בין האגפים בעירייה.  משה חנוכה:

 רק מתאם בין האגפים?  אביבה גוטרמן:
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  -זה הבן אדם שאמור, אפשר להתייחס לזה בזלזול אמיר כוכבי:

 ול. לא, אני שואלת לא בזלז אביבה גוטרמן:

לא את, זה מנהל פרויקטים, רק שהוא מוגדר לחינוך.  אמיר כוכבי:

הבינוי שיש בעירייה, אגף בינוי לא יכול להתעסק כל 

היום גם בתחזוקה השוטפת, מתעסק בבינוי של בתי 

גני ילדים, של מבני ציבור, וככה  ספר של כיתות, של 

לאורך זמן השיפוצים במערכת החינוך כל הזמן או 

עודדו לשיפוצים שהם שיפוצים קריטיים נדחו או 

מבחינת בטיחות. וההבנה או המחשבה שלנו עכשיו 

היא, שאם יהיה בן אדם שזה יהיה העיסוק שלו, שכל 

  -הזמן

אבל יש מחלקה שלמה שזה העיסוק שלה, מחלקת  משה חנוכה:

אחזקת מוסדות, אז למה צריך עוד בן אדם? יש 

 . מחלקת אחזקת מוסדות שזה התפקיד שלה

לא, זה לא התפקיד שלה. מחלקת אחזקת מוסדות  אמיר כוכבי:

  -מקבלת פנייה ובאה ומטפלת בה. ברז דולף

אבל היא עושה אחזקת מוסדות של מערכת החינוך,  משה חנוכה:

  -למה צריך מתאם בין ה

אתה רוצה להקשיב? כי אנחנו לא מדברים על לתקן  אמיר כוכבי:

רים. אלא אנחנו ברזים או לתקן דלתות שירדו מצי

  -מדברים על שיפוצים משמעותיים

 אחזקת מוסדות עושה גם שיפוצים משמעותיים.  משה חנוכה:

  -לא. כדי לא לדחוף אותם אמיר כוכבי:

 בוודאי.  משה חנוכה:

לשיפוצי הקיץ, ולהבטיח שבמשך כל השנה מוסדות  אמיר כוכבי:

 החינוך שלנו מטופלים היטב. 

מר, עכשיו אני סתם לדוגמא מקבל פנייה שוב אני או משה חנוכה:

 מתושב לגבי פיתוח של גינה ציבורי בעזר ויצמן. 

  -אבל אנחנו לא בפניות של תושבים אמיר כוכבי:

לא היה עדיף שהייתם לוקחים את הכסף הזה  משה חנוכה:

 400,000-ומשקיעים אותו בדברים חשובים יותר את ה
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 האלה בשנה. ₪ 

ב שיש משהו יותר חשוב מהחינוך של אני לא חוש אמיר כוכבי:

  -הילדים שלנו

  -אוי איזה פופוליסט משה חנוכה:

  -וכנראה שבגלל שאין לך ילדים אמיר כוכבי:

 איזה פופוליזם.  משה חנוכה:

 אתה עוד לא הבנת את זה.  אמיר כוכבי:

 איזה פופוליזם.  משה חנוכה:

  -אבל כשיהיו לך ילדים אמיר כוכבי:

 מחלקת אחזקת מוסדות שזה התפקיד שלה. יש  משה חנוכה:

  -אבל כשיהיו לך ילדים אמיר כוכבי:

  -חיפשת פתרון יצירתי משה חנוכה:

  -כשיהיו לך ילדים אמיר כוכבי:

  -הוספת תקן משה חנוכה:

  -כשיהיו לך ילדים אמיר כוכבי:

  -₪ 400,000שעולה לנו  משה חנוכה:

 ₪?  400,000-ת לאיך הכפל₪  200,000אמרו לך  אמיר כוכבי:

  -שוב אמיר משה חנוכה:

 לא, אבל משה, אבל למה לשקר איך שאתה נושם?  אמיר כוכבי:

  -יש לך משה חנוכה:

 ₪.  200,000אמרו לך  אמיר כוכבי:

 זה תקן שקיים במקומות אחרים?  אביבה גוטרמן:

קיים במקומות אחרים ומבורך מאוד, ואני אישית  רינה שבתאי:

 י שלי מברכת עליו כפל וכפליים. מהניסיון המקצוע

ן אביבה גוטרמן:   -מאחר וזה תקן חדש, ובהחלט יכול להיות שזה מצוי

זה לא כזה תקן חדש, כי עשינו את זה גם לפני שנת  אמיר כוכבי:

 הלימודים הקודמת אבל חיצונית. 
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לא, מה שאני אומרת שווה לבדוק את זה בסוף שנה,  אביבה גוטרמן:

 ת היעילות של זה. אחרי שנה לראות א

 זה ברור.  אמיר כוכבי:

 זה הכול.  אביבה גוטרמן:

כמו שבדקנו את האאוטסורסינג שעשינו לעניין,  אמיר כוכבי:

 והחלטנו שעדיף לעשות את זה פנימית. 

אבל אתם מבינים שאתם מנפחים את המערכת עם עוד  משה חנוכה:

ועוד תפקידים? זה לא התפקיד היחיד שאתם מנפחים 

 המערכת איתו, פרויקטור באגף החינוך. את 

אני לא חושב שלקרוא למנהל פרויקטים באגף חינוך  אמיר כוכבי:

  -זה לנפח תפקידים, אני חושב שזה

 זה עובדתית לנפח את המנגנון.  משה חנוכה:

לא, זה להוסיף תקן שבעיניי הוא קריטי. אתה יכול  אמיר כוכבי:

  -להגיד

היחיד שהוספת, הוספת המון המון  אבל זה לא התקן משה חנוכה:

 תקנים. 

ו  אמיר כוכבי: אתה יכול להגיד שהוא לא קריטי. משה, אנחנ

  -יכולים

 הוספת המון תקנים.  משה חנוכה:

  -לא הוספנו המון תקנים אמיר כוכבי:

אז בוא אני אגיד לך, סגנית מנהל אגף משאבי אנוש,  משה חנוכה:

 זה תקן חדש? 

  -תקןהוספנו  אמיר כוכבי:

 זה תקן חדש?  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

 אוקיי, זה גם תקן חדש.  משה חנוכה:

 ויהיו שם עוד.  אמיר כוכבי:

ומנהלי אגפים שעשיתם חדשים. כמה מנהלי אגפים  משה חנוכה:

 חדשים שלא היו בתקנים שלא היו בעירייה? 
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 ? אתה שואל אותי את אותה שאלה300מה זה שאלון  אמיר כוכבי:

ולראות אם תקבל תשובה אחרת. הוצאתי גבוה 

 בפסיכוטכני הזה. 

 על זה לא ענית.  משה חנוכה:

י אמיר כוכבי:   -אמרתי לך תגיש שאילתה תקבל את כל התקנים. בנ

  -אז לא ענית. אז אני אומר שוב משה חנוכה:

 תמשיך.  אמיר כוכבי:

  -בשורה התחתונה משה חנוכה:

  -משה אמיר כוכבי:

יש פה שוב דוגמא לאיך אתם מנפחים את המערכת  ה:משה חנוכ

 במקום לייעל אותה לשאלתך אביבה. 

 לא.  אמיר כוכבי:

זה ניפוח של המערכת. אנשים אין להם מה לאכול,  משה חנוכה:

עסקים סגורים כבר חצי שנה, ובעיריית הוד השרון 

  -עוד תקנים, ועוד ג'ובים

  -קצועילנפח מערכת זה לקחת יועץ מ אמיר כוכבי:

 ועוד מקורבים.  משה חנוכה:

 לשר כלכלה בלי שלמד כלכלה, זה לנפח את המערכת.  אמיר כוכבי:

יופי, עוד פעם אמירות אישיות ואפילו פוגעניות על  משה חנוכה:

 העבודה שלי. 

 לא, זה רק דוגמא.  אמיר כוכבי:

  -אמיר עם כל הכבוד, יפה מאוד, בוגר מאוד משה חנוכה:

  -בני אמיר כוכבי:

  -באמת כיף. אבל בינתיים אני מבקש להבין משה חנוכה:

  -משה אני מציע אמיר כוכבי:

 בכמה ניפחתם את המערכת.  משה חנוכה:

 אמרת, זה שתחזור על מילים לא הופך אותם לנכונות.  אמיר כוכבי:

אני מבין שזה מלחיץ אותך הסיטואציה שבה העירייה  משה חנוכה:
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 בהובלתך נקלעה אליה. 

.  אמיר כוכבי: .  אני דווקא.

אני גם שמח שיצאת מהבית, הבנתי שנתפס לך הגב  משה חנוכה:

 מהלחץ. אז הכול בסדר. בריאות איתנה. 

אפילו כשאתה מנסה להגיד משהו טוב אתה לא מסוגל  אמיר כוכבי:

 להגיד אותו כמו שצריך. 

בינתיים אתה זה שמעליב אותי ומנסה לדבר על  משה חנוכה:

  -הדברים

 בני, בוא תמשיך.  אמיר כוכבי:

ועוד ₪  20,000אנחנו מפחיתים מהליסינג באגף חינוך  בנימין זיני:

מהשתתפות באגף חינוך לטובת השכרת ₪  22,000

 מבנים יבילים בבית ספר אנתרופוסופי. 

זה אגב מבנים שהוצבו על פי חוק המבנים היבילים  משה חנוכה:

 האלה? 

 כן.  אמיר כוכבי:

 יופי, זה כבר חידוש.  ה:משה חנוכ

 לא.  אמיר כוכבי:

אנחנו לטובת הפעלת השמרטפיות בתקופת הסגר,  בנימין זיני:

  -₪ 600,000מפחיתים 

לגבי השמרטפייה, כמה עולה יום הפעלת שמרטפייה  משה חנוכה:

כזאת? אני אשמח לקבל תשובה מקצועית. אני יודע 

 שזה לא התפקיד שלך, אבל אם יש מישהו. 

 ₪.  30,000נכון,  ן זיני:בנימי

 ליום? ₪  30,000 משה חנוכה:

 אני טועה?  בנימין זיני:

 25,000אני לא רוצה לשלוף מהשרוול, זה בסביבות  יוליה מרקובסקי:

 .₪ 

 ליום? ₪  25,000 משה חנוכה:

  -זה כולל הזנה, כולל אבטחה יוליה מרקובסקי:
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 כולל הכול.  בנימין זיני:

  -פיותכל השמרט אמיר כוכבי:

 כולל השכר של העובדים.  יוליה מרקובסקי:

השכר של העובדים, קודם כל אתם גם משלמים  משה חנוכה:

לעובדים האלה, זה עובדים חדשים מעבר לפול של 

 העירייה. 

לא משלמים להם מעבר, אבל אתה שאלת כמה עולה  יוליה מרקובסקי:

 שמרטפייה. 

  -אבל זה כבר משה חנוכה:

 ל היא חישבה לך גם את זה. אב אמיר כוכבי:

 כן.  יוליה מרקובסקי:

 ליום? כמה ילדים יש בשמרטפייה הזאת? ₪  25,000 משה חנוכה:

 כרגע.  100מעל  אמיר כוכבי:

 נכון.  יוליה מרקובסקי:

 זה המון כסף.  משה חנוכה:

  -כשיש הגדרות לקבוצות קטנות אמיר כוכבי:

  -נכון, יש קרוב יוליה מרקובסקי:

 כמה ילדים על איש צוות?  וכה:משה חנ

 . בחלק מהקבוצות פחות בגלל הגילאים. 8עד  אמיר כוכבי:

נותנים להם  אביבה גוטרמן: למה ההורים שלהם לא עובדים? הרי 

 פתרון לעובדים הורים. 

  -זה פתרון אמיר כוכבי:

 אז לא צריך שההורים יממנו את זה?  אביבה גוטרמן:

  -בגל הראשוןזה פתרון שנתנו  אמיר כוכבי:

 אני יודעת.  אביבה גוטרמן:

 גם בגל הזה.  וונתנו אות אמיר כוכבי:

 לילד ליום כאילו? ₪  250 משה חנוכה:

יש עכשיו שיח מול משרד הבריאות, מאחר ומשרד  אמיר כוכבי:
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הבריאות, הייתי רוצה להגיד הבין את החשיבות של 

זה, אבל הסחבת שהם מפגינים עם זה מראה שהם לא 

רי הבינו. משרד הבריאות החליט שהוא בעצמו לגמ

  -פותח שמרטפיות

  -הם פותחים אביבה גוטרמן:

 ביום. ₪  25,000-ותאמין לי לא ב משה חנוכה:

  -בבתי חולים יש שמה שמרטפיות. בבתי חולים יש אביבה גוטרמן:

 זה נכון.  אמיר כוכבי:

  -כלתי עובדת בבית חולים אביבה גוטרמן:

 נכון.  זה אמיר כוכבי:

 ויש שם כל הזמן שמרטפיות.  אביבה גוטרמן:

 אבל כאן אין בית חולים שאפשר לעשות את זה בו.  אמיר כוכבי:

 אבל למה אנחנו צריכים, הם עובדים.  אביבה גוטרמן:

  -שנייה אמיר כוכבי:

 שיממנו את זה. אני לא מבינה את הקטע.  אביבה גוטרמן:

  אבל תני לי גם לענות. אמיר כוכבי:

אני מפחד ללכת להכין לי משהו לשתות, כי אני יודע  משה חנוכה:

 שתרוץ עם כל הסעיפים בזמן הזה. 

 זה בסדר, אני אראה אותך.  אמיר כוכבי:

 לא, אני לא רוצה.  משה חנוכה:

נחכה לך. אנחנו מנסים עכשיו להגיע להסדרה  2תכין  אמיר כוכבי:

 עם משרד הבריאות, כדי שבעצם את התקציב שהם

 , תכננו להוציא כאן הם יעבירו לעירייה, וזאת כי הבנו

כאמור גם בגל השני פתחנו את השמרטפיות עוד לפני 

שהמדינה אמרה שהיא עושה משהו. ועלתה מצוקה 

מאוד קשה מההורים סביב הנושא, בגלל עוד החלפה 

  -של צוותים ואולי מקום לילדים. ולכן

ליום על שמרטפייה ₪  25,000נראה לך סביר לשלם  משה חנוכה:

 לילדים? 
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אנשי הכספים שהם לא  2מאחר ונאמר פה על ידי  אמיר כוכבי:

  -בטוחים במספר

 ₪.  25,000היא אמרה ₪  30,000הוא אמר  משה חנוכה:

  -אנחנו נעשה את ה אמיר כוכבי:

 נראה לך סביר? ליום. ₪,  20,000נגיד זה  משה חנוכה:

ילי, זה המספר על בסיס משה, זה היה המספר התח רן היילפרן:

הנחיות משרד הבריאות. בשלב מסוים כשהבנו 

שמשרד הבריאות לא משתתף בחגיגה, הקטנו את 

 העליות האלה. 

 אז כמה המספרים אתה יודע להגיד?  משה חנוכה:

 נכין תחשיב.  בנימין זיני:

אני לא רוצה סתם לזרוק מספר, הקטנו אותם  רן היילפרן:

בכוח אדם,  2ס על כמעט פי משמעותית, זה היה מבוס

עשינו שם הקטנה משמעותית, אבל עם זאת שעומדת 

 במצב של שמירה על הבריאות של הילדים. 

 מה הקריטריונים כדי להתקבל לשמרטפיות האלה?  משה חנוכה:

 יש קריטריונים שפרסם משרד הבריאות.  אמיר כוכבי:

להבין  רגע, משרד הבריאות אומר לכם, רק אני רוצה משה חנוכה:

איך זה עובד. משרד הבריאות בנה את המודל ואנחנו 

 משלמים אותו? 

  -אפשר לראות את זה ככה אמיר כוכבי:

  -זה גם משפט כולל לגבי כל התנהלות נאור שירי:

זה גם מה שאמרתי בהתחלה, על זה שהמדינה נשענת  אמיר כוכבי:

 הרבה מאוד על הרשויות האיתנות. 

 ל... לא, אני שוא משה חנוכה:

ן  אמיר כוכבי: תראה, כשאנחנו פתחנו את השמרטפיות בגל הראשו

משרד הבריאות ומשרד החינוך, היו שם אנשים 

שקראו לנו עבריינים. אבל אנחנו הבנו שזה שירות 

נדרש שאנחנו חייבים לתת לתושבות ולתושבי העיר. 

אנחנו לא ידענו כמה זמן המצב הזה יימשך. ולכן לא 
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ה של כן תשלום לא תשלום בגל נכנסנו לתוך הסוגי

הראשון. בגל השני אנחנו בהחלט חושבים על זה, 

  -בסכום שגם לא יכסה את הכול, אבל כן

אפשר לקבל את הרשימה של מי שקיבל את הפרס  משה חנוכה:

 הזה? 

 לא, בוודאי שלא.  אמיר כוכבי:

 למה?  משה חנוכה:

 צנעת הפרט משה.  אמיר כוכבי:

צנ משה חנוכה: עת הפרט, כאן חברי המועצה יש פסק דין של מה זה 

השופט ברק שכל מידע שחשוף בפניך יכול להיות 

 חשוף בפניי, אנחנו אורגן של העירייה. 

  -אז תגיש בקשה לפי חוק חופש המידע, ואם תתקבל אמיר כוכבי:

 א' לפקודת העיריות.  140לא, לפי סעיף  משה חנוכה:

וגם זה אמיר כוכבי:  . אתה יכול גם זה 

ימים. אז בוא אני מבקש את  3ימים זה  45לא, זה  משה חנוכה:

 הרשימה של מי שקיבל את הפרס הזה. 

 בסדר גמור.  אמיר כוכבי:

 בסדר?  משה חנוכה:

המיזם הוא יפה, אני רק חושבת שאנחנו לא צריכים  אביבה גוטרמן:

וניתן פתרון  לממן את זה. זה אנשים עובדים כולם 

נתנה פתרון, אני מאוד מעריכה יפה מאוד שהעירייה 

  -את זה וחושבת שזה אפילו נכון לעשות את זה

 זה נראה לך סביר הסכומים האלה אביבה?  משה חנוכה:

לא, אני חושבת שההורים שהם עובדים והעירייה  אביבה גוטרמן:

נותנת להם פתרון, הם צריכים לממן. וגם אם רוצים 

בהחלט לא לבוא לקראתם, אז לא את כל הסכום, אבל 

לתת שירות, זה לא הוגן. אני חושבת שישנם פה 

מספיק תושבים אחרים בעיר שהם עובדים חיוניים, 

 ולמה שהם לא יקבלו? 

יש אנשים שהם לא תושבי העיר אגב בשמרטפייה?  משה חנוכה:
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 ילדים של אנשים שהם לא תושבי העיר? 

יודע יש  אמיר כוכבי:   -עירמשפחות שהם לא תושבות ה 2ממה שאני 

 איך הם זכו בפרס?  משה חנוכה:

 הם עובדים חיוניים בעיר.  אמיר כוכבי:

 למה השקט? אפשר להמשיך לסעיף הבא.  משה חנוכה:

 אני מחכה לראות מה יש לך להגיד על זה.  אמיר כוכבי:

לא, שאלתי שאלה קיבלתי תשובה. ככה מתנהלים  משה חנוכה:

 בדיון. 

ראיתם בהכנסה של משרד הפנים טוב נמשיך, כמו ש בנימין זיני:

 מתשאלים אנחנו מוציאים את זה על הוצאות שכר

  -חירום הכשרות, הסברה ופרסום זה

 מה זה חירום הכשרות?  משה חנוכה:

הכשרה של פקחים בנושא התו הסגול, הכול בהתאם  בנימין זיני:

 לקול קורא של משרד הפנים. 

 מי מעביר את ההכשרות האלה?  משה חנוכה:

 אמיר? משרד הפנים?  מין זיני:בני

 ואנחנו משלמים למשרד הפנים?  משה חנוכה:

 לא, משרד הפנים מעביר את הכסף.  בנימין זיני:

  -משה אמיר כוכבי:

 שאלתי מי מעביר את ההכשרות.  משה חנוכה:

 משרד הפנים.  בנימין זיני:

 אני לא מבין.  משה חנוכה:

מעביר את ההכשרות, אמרתי לך... משרד הפנים  בנימין זיני:

הכסף מגיע ממשרד הפנים, ראינו אותו בהכנסה 

 עכשיו רואים אותו בהוצאה. 

לא מבין, מה זאת אומרת משרד הפנים מעביר כסף  משה חנוכה:

ואנחנו עושים הכשרה, או משרד הפנים מעביר את 

 ההכשרה אין כסף? לא מבין את ההסבר הזה. 

 מפע"ם? הא מפע"ם.  בנימין זיני:
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 אז אנחנו משלמים למפע"ם?  חנוכה:משה 

.  :עמיר לזובר .. )מדבר ללא מיקרופון( . 

אני לא מבין מה אתם אומרים, אני לא מבין את  משה חנוכה:

 התשובה אמיר. אני מצטער. 

 אני עוד לא הבנתי את השאלה.  אמיר כוכבי:

ו  משה חנוכה: אני שאלתי האם משרד הפנים מביא כסף ואנחנ

כן איפה ההכשרות, ואיזה גוף עושים הכשרה ואם 

עושה אותם? ואם משרד הפנים עושה את ההכשרות 

  -אז אין כסף בצד העניין הזה. אז אני שאלתי

אם ההכשרה היא במפע"ם, המפע"ם גובה כסף עבור  בנימין זיני:

 ההכשרות האלה. 

אז שאלתי, זה מה ששאלתי, ההכשרה במפע"ם,  משה חנוכה:

 ? ואנחנו משלמים למפע"ם כסף

אז גם את זה אני אשמח אם תבדקו. עכשיו לגבי  

 הסברה ואיך קראת לזה בני? איזה סעיף זה? 

 הוצאות חירום הסברה ופרסום.  45סעיף  בנימין זיני:

הסברה ופרסום, זאת אומרת זה יח"צ, נכון? זה כל  משה חנוכה:

  -מיני סרטונים

ה כל מה שאתה מעלה בכל אתרי הפרסום, אם ז בנימין זיני:

 דיגיטלי ואם זה מקומונים ואם זה אתר האינטרנט... 

הסברה זו מילה יפה, אני הצעתי לראש העיר הקודם  משה חנוכה:

להחליף את כל סעיפי הדוברות לסעיפי הסברה. 

אמרתי לו: תקשיב זה יישמע הרבה יותר טוב, אתה 

לא מוציא על פרסום ויח"צ, אתה מוציא על הסברה, 

אני שמח שיישמת את הטיפ  כי זה הסברה. וזה הנה

הזה אמיר, אתה מגדיל בעצם את סעיף הדוברות 

אפשר לדעת, זה כסף שכבר יצא או ₪.  63,000בכמה? 

 כסף שעתיד לצאת? 

  -דרך אגב בנימין זיני:

 זה לא הגדלה שלנו.  אמיר כוכבי:
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 זה הגדלה של משרד הפנים.  בנימין זיני:

  -ד הפניםהגדלה אוקיי, הגדלה של משר משה חנוכה:

הגדלה של משרד הפנים, גם אם הכסף הזה יצא הם  בנימין זיני:

, שזה 7.2לתקן את הסעיפים לסעיפי  הנחו אותנו

המונחים שלהם בעולם הכספי, כי אנחנו שמנו את זה 

  -, אנחנו מניידים900בסעיפי 

 ? 900-ל 7.2מה ההבדל בין  משה חנוכה:

 זה לרוב רכישות.  900 זה סעיף חירום, 7.2סעיפי  בנימין זיני:

אוקיי, אז אפשר לדעת מסעיף החירום הזה איזה  משה חנוכה:

-ספקים יקבלו או קיבלו, זאת אומרת את הכסף של ה

 האלה? ₪  73,000

  -אפשר לבדוק את זה עם הדוברת ואז בנימין זיני:

 אתם כבר יודעים את זה, או שאתם תדעו בעתיד?  משה חנוכה:

 , לא כאן לא בשלוף. לא כרגע בנימין זיני:

 הדוברת פה אבל, אפשר לשאול אותה רגע.  משה חנוכה:

 תמשיך בני.  אמיר כוכבי:

  -בני, הדוברת פה אני אשמח לדעת איזה ספקים משה חנוכה:

  -בסדר גמור אמיר כוכבי:

 ₪.  73,000 משה חנוכה:

 הגשת שאלה היא תענה.  אמיר כוכבי:

 לפני שאנחנו מצביעים?  אבל אפשר עכשיו בישיבה משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

הסברה ₪  63,000למה? אתה רוצה שנצביע על  משה חנוכה:

  -ופרסום, הדוברת פה

 סיכמנו בהתחלה שאני לא רוצה שתצביע.  אמיר כוכבי:

לא, אבל למה הדוברת לא תגיד, לא לי, לציבור שצופה  משה חנוכה:

  -בנו בפייסבוק על מה עכשיו אם אתה מגדיל

  -ההגדרות אמיר כוכבי:
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 כמעט את סעיפי הפרסום ולמי זה יוצא. ₪  70,000-ב משה חנוכה:

 מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי:

 לאיזה ספקים.  משה חנוכה:

זה יוצא לספקי השילוט שצריכים להחליף שילוט עם  אמיר כוכבי:

 ההנחיות פה. 

  -אני לא יודע, יכול להיות משה חנוכה:

 לך בהסבר. רשום  נאור שירי:

  -לא, אני רוצה לדעת איזה ספקים משה חנוכה:

 רשום לך. יש הנחיות לכסף הזה.  נאור שירי:

 אני שאלתי איזה ספקים.  משה חנוכה:

,  נאור שירי: זה רשום בצד, יש שלטי חוצות, פרסום דיגיטלי

  -פייסבוק מקומי

 מקומונים, אני יודע לקרוא.  משה חנוכה:

 . כנראה שלא נאור שירי:

  -אבל איזה ספקים משה חנוכה:

-שבפועל זה קרוב ל₪  70,000כי גם אתה אומר  נאור שירי:

60,000  .₪ 

 ₪.  63,000 משה חנוכה:

  -בסדר, אבל זה מתודה, הדרך שלך לנפח נאור שירי:

  -יפה משה חנוכה:

  -וחצאי אמת זה נאור שירי:

  -למדתי את זה משה חנוכה:

 יג. זה דרך שאתה מצ נאור שירי:

 למדתי את זה מהבוס שלך.  משה חנוכה:

 קודם כל זה שאתה לומד, אני כבר שמח.  נאור שירי:

יפה, אז אני שואל שוב, האם אפשר לדעת איזה  משה חנוכה:

-כ₪,  63,000-ספקים הולכים ליהנות מההגדלה של ה

 בסעיפי הפרסום. ₪,  70,000
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  -בוודאי שאפשר לדעת, תגיש אמיר כוכבי:

,  משה חנוכה: אז אפשר לקרוא לדוברת? למה אבל אתה לא תגיד לי

 למה כל הטכניקה הזאת? 

.  אמיר כוכבי: . כי אף אחד לא יפתח עכשיו רשימות של ספקים.

  -שמות

 -למה זה גם סוד משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

ו משה חנוכה:   -אז מה הבעיה להגיד לנו, אנחנ

 בשלוף.  כי זה לא מידע שהוא אמיר כוכבי:

 הא זה לא מידע חיוני לדיון הזה.  משה חנוכה:

 זה לא מידע שהוא בשלוף.  אמיר כוכבי:

לפרסום ₪  70,000אתה מבקש להעביר עכשיו  משה חנוכה:

  -להגדיל

ימים לבקש את השאלה הזאת, בחרת לא  10היו לך  אמיר כוכבי:

 לבקש. 

 גם מה שבחרתי לבקש לא קיבלתי.  משה חנוכה:

זה נאמר פה על ידי כמה שזה לא נכון, אז אולי יש  כבי:אמיר כו

  -בעיה במייל שלך

אני לא קיבלתי, מה לעשות. כשאתם רוצים אתם  משה חנוכה:

משיגים אותי תאמין לי. אתמול אתי לא ירדה לי 

מהטלפון עד שהיא לא ידעה אם אני בא לכאן או לא. 

 כשרוצים תאמין לי אתם יודעים להשיג. 

 אבל בטלפון אי אפשר להעביר מסמכים.  אמיר כוכבי:

  -בסדר, אז אני שואל שוב. האם אתם לא מספרים לך משה חנוכה:

 לא עובד אצלי.  300אמרתי לך שאלון  אמיר כוכבי:

האם אתם מסתירים מאיתנו מי אותם ספקים שאתם  משה חנוכה:

 לפרסום? ₪  70,000מעבירים להם עכשיו 

 לא משה.  אמיר כוכבי:

 אז זה מה שאתה עושה.  כה:משה חנו
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. אמיר כוכבי: .  אנחנו לא מסתירים.

ו  משה חנוכה: תקרא לדוברת הנחמדה שיושבת פה, ושהיא תציג לנ

₪  70,000איזה ספקים היא הולכת לעבוד איתם על 

 האלה. 

אם אתה תבקש היא תכין לך מסמך שיופץ לכלל חברי  אמיר כוכבי:

 המועצה. 

לנו עכשיו, היא פה. אבל למה שלא תגי משה חנוכה:  ד 

כי אני מסביר לך, שזה לא עובד ככה עכשיו לפתוח  אמיר כוכבי:

 ספרים, ואתה יודע את זה. 

.. )מדברת ללא מיקרופון(  דוברת: . 

תדליקי את המיקרופון שישמעו אותך. אז זה לא  משה חנוכה:

  -לגיטימי לדעת איזה ספקים אתם

י להגיש את זה כבקשה זה לגיטימי לגמרי, לגיטימ אמיר כוכבי:

 מסודרת ולא לצפות שאנשים ישלפו מהכיס. 

אבל אתה בא לדיון על הנושא הזה, מה אתה לא בא  משה חנוכה:

 עם החומר הרלוונטי? 

הסבירו לך כבר בעבר ויסבירו לך שוב, אי אפשר לבוא  אמיר כוכבי:

  -עם כל שאלה שאתה עשוי לחשוב עליה, בוודאי לא

  -לוונטי לשאולהא לא ר משה חנוכה:

לא אמרתי שלא רלוונטי, אמרתי שאי אפשר לבוא עם  אמיר כוכבי:

כל שאלה שאתה עשוי לשאול. א' כי אנחנו לא יודעים 

ג' -ימים לשאול, ו 10ב' היה לך -על מה אתה חושב, ו

הייתה לך ישיבת ועדת כספים לשאול, אז אם לא 

  -נשאל לא שם ולא שם ולא שם

שאלתי בוועדת הכספים עלו שאלות אחרי מה ש משה חנוכה:

  -נוספות, ולכן אני שואל

 אוקיי, אז גם אותם אפשר היה לשאול מראש.  אמיר כוכבי:

 הא עכשיו לא לגיטימי לשאול שאלות.  משה חנוכה:

לגיטימי לגמרי, ויש שאלות שיש לנו איך לתת מענה,  אמיר כוכבי:

  -ויש שאלות שלא
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 אפילו הזדמנות לדוברת לענות. אבל אתה לא נותן לה  משה חנוכה:

אנחנו לא נעכב עכשיו את הישיבה בשביל להוציא  אמיר כוכבי:

יוצא. מספרים ולהתחיל לחפש   איזה ספקים זה 

 אז כנראה שהמידע הזה מוסתר היום מהציבור.  משה חנוכה:

  -לא, אם אתה תבקש את המידע אמיר כוכבי:

 עובדה, זו עובדה.  משה חנוכה:

אתה תקבל אותו. אני מבין שאתה רגיל להסתיר  אמיר כוכבי:

 מידע. 

 למה יש פה ריח של על האש?  משה חנוכה:

  -מישהו אמיר כוכבי:

 אתה שורף לכולם את המוח.  נאור שירי:

 הבנתי.  משה חנוכה:

 מישהו החליט לאתגר אותנו.  אמיר כוכבי:

משה לא כתבו לך את זה התושבים על האש? לא  מאיר חלוואני:

 ו. כתב

 עדיין לא כתבו.  משה חנוכה:

 בני תמשיך.  אמיר כוכבי:

אנחנו מגדילים כנגד הקול קורא גם את הוצאות שעת  בנימין זיני:

-פיקוח ואכיפה ב₪,  160,000-חירום הצטיידות ב

84,000 ₪-  

ו  משה חנוכה: כאן בני שאלתי בוועדת כספים כמה דו"חות ניתנ

 נתון הזה? מתחילת הזה, אמרתם לי שתעבירו את ה

דו"חות דקה אני אתן, ניתן לך גם את התשובה  בנימין זיני:

הזאתי. למיטב זיכרוני, אבל למה זיכרון אפשר 

₪,  42,000-דו"חות בהיקף של כ 1,000-מהנייר. נתנו כ

  -זה נשלח גם אליכם

 לא, לא... דו"חות.  יוליה מרקובסקי:

 פחות?  בנימין זיני:

  להגיד?אני יכולה  יוליה מרקובסקי:
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  )מדברים יחד(

של משהו  1,000לא, לא, סליחה, טעיתי, טעיתי, היה  בנימין זיני:

 דו"חות.  71אחר. 

 נכון.  יוליה מרקובסקי:

 דו"חות, זה גם נשלח אליכם.  71כן הנה  בנימין זיני:

ההנחיה שלנו גם לפיקוח העירוני וגם לפיקוח על  אמיר כוכבי:

הימנע עד כמה התנועה לעסוק בעיקר בהסברה, ל

שניתן במתן דו"חות. כשאנחנו רואים שיש הפרות 

חוזרות באותו מקום, קדם לזה גם כמובן חלוקת 

התראות ולמעשה הצוותים עובדים יותר, אבל אנחנו 

 פחות רואים את זה בהכנסות. 

הדו"חות הם על התקהלות או על מסכות, מה   משה חנוכה:

 הפילוח? 

וב, אם אני זוכר מהראש יש כמה לא, מסכות זה הר אמיר כוכבי:

  -הפרות של בתי עסק

 כן, יש פה.  בנימין זיני:

 אבל הרוב זה מסכות.  אמיר כוכבי:

ואיפה אתם מחלקים את הדו"חות האלה? בפארקים?  משה חנוכה:

זה לא כל כך הרבה.  74בגינות? במקומות סגורים? זה 

 בטח מחזיק התיק אולי יודע להגיד את התשובה. 

 אתה יודע תמשיך את הזה.  ירי:נאור ש

. משה חנוכה: .  לא, אני אומר תגיד.

  -נכתב דו"ח 19מה זה איפה? ברחוב הבנים  נאור שירי:

  -יש פקח 32ברחוב השחר  אמיר כוכבי:

 . 29 משה חנוכה:

 לא אמרתי שמחכים לך.  אמיר כוכבי:

נורא ממושמעים לא צריך, הם פה  אביבה גוטרמן: אנשים פה 

  ממושמעים.

  -לא, שאלתי בגדול משה חנוכה:
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 לא צריך לתת קנסות.  אביבה גוטרמן:

אני רוצה רגע להגיד על זה משהו ברצינות. יש דילמה  אמיר כוכבי:

והמדינה עשתה תרגיל מעניין, והיא קיבלה החלטה 

מהרגע הראשון למעשה, שקנסות הקורונה ילכו 

לקופת העירייה. למה היא עשתה את זה? כדי לעודד 

העיריות בעצם למלא את הקופה. ואנחנו למרות  את

הרצון העז של בני לצמצם את הגירעון, למרות הרצון 

העז של בני לצמצם את הגירעון הקפדנו גם באמצעות 

מנהל אגף שפ"ע יוסי מתיתיהו וגם באמצעות מנהל 

 -אגף ביטחון ואכיפה עמיר לזובר ודרך המחלקות

ירת הורים כן, אבל היא לא מוסמכת לדו"חות. סי 

  -שמחלקת מסכות

 בסדר, יותר הסברים זה גם בסדר.  אביבה גוטרמן:

עבדנו גם בעיקר בגל הראשון לגמרי בכיוון של  אמיר כוכבי:

הסברה, וגם בשבועות הראשונים של הגל השני, סביב 

, מה זאת אומרת, הרתעהנושא של הסברה. כן עשינו 

ת זה דימינו מצב חילקנו התראות, כשבן אדם רואה א

מהצד הוא לא יודע אם הבן אדם שעומד מולו קיבל 

התראה או דו"ח, ולכן זה מייצר איזה שהיא הבנה 

שיש אכיפה. בשבועיים האחרונים התחלנו קצת 

להגביר את האכיפה במקומות שראינו שהם חזרתיים. 

אבל אני שמח להגיד שתושבות ותושבי העיר בעיקרון 

ריאות של מקפידים על ההנחיות ושומרים על הב

עצמם, ולכן אנחנו רואים שמספר הדו"חות לא צומח 

באופן דרמטי. אבל העבודה הקשה על ידי הפיקוח 

נעשית, שוב גם כי באלמנט של ההסברה והסיור 

וההרתעה, וגם בסופו של דבר באלמנט של האכיפה. 

 כן בני. 

זה בעצם הגדלה של עוזרי החינוך כמו  48נמשיך סעיף  בנימין זיני:

 יע בהכנסה. שהופ

 מה זה עוזרי חינוך, בוא תסביר לנו טיפה.  משה חנוכה:

  -ברגע שעושים קפסולות בנימין זיני:
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 כמה עוזרי חינוך זה?  משה חנוכה:

משרד החינוך אישר לרשויות המקומיות ביחד עם  אמיר כוכבי:

משרד הפנים לגייס עוזרי הוראה לכיתות הנמוכות 

  -לוקה לקפסולותביסודי, כדי לאפשר בעצם את הח

אבל יש סגר עכשיו. זה מה שיהיה כשנחזור מהסגר או  משה חנוכה:

 -זה מה שהוצאתם כבר

זה גם וגם. הא הסעיף הזה, לא יודע, בני זה על מה  אמיר כוכבי:

 שהיה או על מה שיהיה? 

 זה גם על מה שהיה.  בנימין זיני:

 מה שהיה?  משה חנוכה:

 בוודאי.  אמיר כוכבי:

זה עדיין לא בדיעבד, כי בסעיף השכר יש כסף, זה לא  יני:בנימין ז

 של כסף... אנחנו רק משלימים אותו. 

זה על מה שיהיה, כי אתה יודע שיש לך חוסר בגלל  משה חנוכה:

 מה שהיה. 

  -71משה כתוב בהערות לכמה עוזרי הוראה, כתוב  עדי ברמוחה:

 רכזי בית ספר.  14עוזרי הוראה,  71 בנימין זיני:

  -14עוזרי הוראה,  71כתוב  עדי ברמוחה:

 יש לכם את החלוקה לפי איזה בתי ספר זה?  משה חנוכה:

 אולי אתה רוצה לדעת אם גברים או נשים.  עדי ברמוחה:

חלק לא קטן מהעוזרים האלה מחליפים מורים  רפאל בן מרדכי:

ומורות שנמצאים בבידוד. חלק לא קטן מהעוזרים 

ת, אלא להחליף מורים האלה זה לא רק לקפסולו

 ומורות שנמצאים בבידוד. 

 תודה רפי. זו תשובה.  משה חנוכה:

אני אגב לא בטוח שזה נכון, אפילו שאתה חושב שזו  אמיר כוכבי:

  -תשובה. כי משרד החינוך

  -לא פלא שזה הסתדר טוב ב נאור שירי:

כי משרד החינוך מחייב נוכחות של איש סגל הוראה,  אמיר כוכבי:
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המצב הזה, מה שאתה אומר היה יכול להיות  ולכן

לגייס באמת  מצב אופטימלי אם היו מאפשרים לנו 

אנשי צוות, אבל גם את זה המדינה עשתה קצת עקום. 

  -למשל היא לא אישרה לגייס עוזרי הוראה

תפסיק כבר כל הזמן 'המדינה עשתה עקום, המדינה  משה חנוכה:

  -עשתה עקום', אתה

 אבל מה הם עשו.  תקשיב אמיר כוכבי:

 נו?  משה חנוכה:

  -אולי תצליח לפתור את זה אמיר כוכבי:

  -תגיד הממשלה, לא המדינה משה חנוכה:

 כי זה באמת עקום.  אמיר כוכבי:

נגד המדינה.  משה חנוכה:  זה לא נעים שאתה 

 סליחה האם אפשר לשמוע רגע את התשובה עד הסוף.  רפאל בן מרדכי:

  -כן אמיר כוכבי:

.  בה גוטרמן:אבי .  ... הממשלה יודעים.

הם בסופו של דבר מנעו או לא אישרו העסקה למשל  אמיר כוכבי:

של עוזרי הוראה שהם סטודנטים להוראה. באנו ראשי 

רשויות ואמרנו: סליחה יש סטודנטים וסטודנטיות 

להוראה שאם תסמנו להם את התקופה הזאת כתקופת 

, גם ירצו לבוא גם ישתפשפו בתו ך המערכת סטאז'

ו במצב מאוד מאתגר, וגם אנחנו נדע שבאמת קיבלנ

כוח אדם איכותי לתוך בתי הספר. ולא אישרו את זה, 

, ולכן סטודנטים  לא אישרו להם את זה כסטאז'

וסטודנטיות להוראה כמעט ולא באים לתפקיד הזה, 

ואז בעצם מה שנוצר זה שאחרי שהרשות, כל רשות 

ריכה לסנן את נשות פרסמה, אז כל רשות גם הייתה צ

ואנשי צוות החדשים שהגיעו, זה באמת בעיה, ולכן 

הם לא נשארים לבד עם התלמידות והתלמידים. אם 

 היו נשארים לבד זה היה פותר לנו הרבה מאוד בעיות. 

ההכרח לא יגונה, ומה שאתה אומר נכון שהיה קורה,  רפאל בן מרדכי:

ל שאין אבל לצערנו הרבה פעמים זה לא קורה. לא בגל



 עיריית הוד השרון
 14.10.2020מיום  10/20מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 

 72 
 

 רצון אלא בגלל שאין אנשים. 

 זה נכון. כן בני.  אמיר כוכבי:

  -נמשיך בנימין זיני:

 סיימנו?  אמיר כוכבי:

 עוד מעט.  בנימין זיני:

 כן בני.  אמיר כוכבי:

להצטיידות במחשוב. סעיף ₪  183,000תוספת של  בנימין זיני:

בהמשך לקול קורא ₪  3,063,000הבא זה תוספת של 

בהכנסות עם המימון החלק היחסי של שהופיע 

₪  1,096,000-את הרזרבה ב והעירייה עצמה, הקטנ

 לטובת מימון חלק מהסעיפים פה. 

הקטנת הרזרבה אתה צפית אותה לפני הקורונה או  משה חנוכה:

 שזה בעקבות הקורונה אתה מקטין. 

אמרתי גם בוועדת כספים ואני חוזר, רזרבה נועדה  בנימין זיני:

  -ציא דברים בלתי צפוייםכדי להו

 בכל שנה הוצאת את הרזרבה?  משה חנוכה:

 כן.  בנימין זיני:

 בכל שנה שאתה גזבר פה הוצאת רזרבות?  משה חנוכה:

למיטב זכרוני אני חושב את הכול, אולי שנה קודמת,  בנימין זיני:

אולי לא במלואה אבל השתמשנו ברזרבה כן. שוב, אם 

ם לנייד ממקומות אחרים יש צרכים, אם אנחנו יודעי

אנחנו עושים את זה, כרגע קצת קשה. הוספנו 

לתביעות ביטוח, זה סעיף תוצאתי. אנחנו ₪  500,000

גם לבקשת חברי ועדת כספים אנחנו נבחן את התקציב 

, נתקצב אותו טיפה ביותר גבוה. ומענה 2021-הזה ב

להיערכות ₪  150,000חירום מדיני של ציוד של 

₪  100,000ה עד סוף השנה. ועוד במסגרת הקורונ

לצורכי אבטחה בתקופת הסגר. זהו. סכום התקציב 

 ₪.  564,870,000שאנחנו מעדכנים אותו יעמוד על 

  -אנחנו עוברים להצעת ההחלטה אתי ברייטברט:
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רגע, לצערי רוב השאלות שנשאלו הוכיחו שאין כאן  משה חנוכה:

להתבסס, בדיון הזה מסד נתונים שעליו אנחנו יכולים 

וזה גם מה שאמרתי שהכי מדאיג אותי בוועדת 

הכספים. בסופו של דבר אתם חושבים שמדובר 

בתהליך טכני, כמו שחבר המועצה הגיב לי בפייסבוק 

תהליך טכני פשוט, אבל בעיניי זה ממש לא תהליך 

טכני, מדובר בכסף ציבורי. ואי אפשר שכל פעם בכל 

באים לכאן ישיבת מועצה בחודשים האחרונים אתם 

ומזיזים מכאן לשם משם לכאן, הכי קל להאשים את 

 10הקורונה, אבל זה לא קשור לעניין הזה בכלל, כי 

האלה שאנחנו צופים שיהיו, יכניסו את ₪ מיליון 

העירייה לגירעון זה בעיקר תוצאה בעיניי של ניתוק 

ח המערכת, שגם פה אנחנו ראינו את... זה של ניפו

אין אסטרטגיה, אין קו מנחה, העובדה שאין ניהול, 

וגם הדיון היום היה דיון שלא אפשר לנו לנהל דיון על 

לשם ₪  100,000אסטרטגיה, אלא רק על להעביר מפה 

להגדיל פה, להוסיף שם, להוריד כאן, ₪,  100,000

להוסיף כאן כדי לכבות שריפות. מועצת עיר בעיניי 

הל ות שריפות, היא נועדה כדי לנבלא נועדה כדי לכ

דיונים שקשורים למדיניות, לניהול, למנהיגות, דברים 

שכאן אנחנו לא רואים, אנחנו רואים אנשים שמנסים 

להגן על ההחלטות של הפקידות, ואנשים שמסבירים 

את ההחלטות של הפקידות, בדרך כלל לא יודעים 

לתת גם מסמכים שיבהירו את מה שנשאל כאן. בסופו 

מוביל את העירייה של דבר אני מרגיש שזה הדבר ש

  -בניהול הכלכלי שלה

אבל אתה צריך להיות קוהרנטי אם אתה מאשים את  אמיר כוכבי:

הפקידות או אותי, כי אתה כל פעם מתבלבל, פעם 

אחת אתה מאשים את הפקידות פעם אחת אותי,  

 תהיה קוהרנטי. 

י  משה חנוכה: אתה יודע מה אני מאשים את השולחן הזה, אנ

ן הזה, כי בסוף האחריות היא מאשים את השולח

שלנו. אם אנחנו באים לכאן בסוף מצביעים בעד הדבר 

הזה, וכל מי שירים את ידו בעד העברות מסעיף 
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לסעיף הזה בוחר להיות חלק מהשיטה הזאת. שיטה 

שבה מאשרים תקציב עירייה, בכל ישיבת מועצה 

משחקים עם הכספים האלה במעין כיבוי שריפות, 

של כיבוי שריפות בלי אסטרטגיה ומנציחים שיטה 

ובלי קו מנחה, וזה מה שכואב לי. ואני שמחתי שגם 

חברי קואליציה הצטרפו אליי בקריאה לנהל דיון 

אסטרטגיה בישיבת המועצה לאן הולכת העיר הזאת 

  -ברמה...

 בוא נדייק, בוא נדייק.  עדי ברמוחה:

 לא דיברתי עליך, לא דיברתי עליך.  משה חנוכה:

 הא אוקיי. בוא נדייק.  מוחה:עדי בר

 אז מה אמרת?  משה חנוכה:

נו אז תגיד, תגיד, אתה יודע לחזור על הדברים  עדי ברמוחה:

 שאמרתי. 

את רצית שהדיון האסטרטגי לא יתנהל בוועדת  משה חנוכה:

הכספים אלא יתנהל במועצה, כי אמרת שלא יכול 

להיות שזה ינוהל רק בוועדת הכספים, וכל חברי 

 צה צריכים להיות שותפים לדיון. המוע

 ומה אמרתי?  עדי ברמוחה:

 זה מה שאמרת.  משה חנוכה:

 תעלה הצעה לסדר.  עדי ברמוחה:

 עכשיו אנחנו מדברים על השיטה.  משה חנוכה:

 זה מה שאמרתי.  עדי ברמוחה:

  -לא, אבל אנחנו דנים פה עכשיו משה חנוכה:

  -י המועצהתעלה הצעה לסדר ותן לכל חבר עדי ברמוחה:

 אבל עכשיו יש הזדמנות, אנחנו פה.  משה חנוכה:

  -לא, אבל תעלה הצעה לסדר עדי ברמוחה:

 תראי איזה כיף.  משה חנוכה:

ובוא כל חברי המועצה ישתתפו, ידברו, אני מניחה  עדי ברמוחה:

  -שלכל אחד יש מה להגיד
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מה יש לך להגיד על זה? על המצב כאן היום? מה  משה חנוכה:

 ך היום? דעת

  -תגיד מה זה ראיון טלוויזיה? מה יש לך להגיד נאור שירי:

 לא, אני שואל אותך עדי.  משה חנוכה:

  -כולם ישתתפו נאור שירי:

  -משה אני מבין שאתה אמיר כוכבי:

 לא, אני רציני.  משה חנוכה:

בוא תסיים את הדברים, אני מבין שאתה מנסה  אמיר כוכבי:

  -ה להגיד, אבל בואלמשוך שם זמן שיכתבו מ

 לא, אני עושה משהו אחר.  משה חנוכה:

 בוא תסיים את הזה.  אמיר כוכבי:

אז אני סיימתי, ואני אומר שוב שאני מצפה שלפני  משה חנוכה:

שעולה להצבעה, כל אחד מי שיושב בשולחן הזה יזכור 

מי שלח אותו לשבת כאן, ויזכור שהוא לא עובד אצל 

הציבור. והחובה שלנו  ראש העיר, הוא עובד אצל

לשאול את השאלות לא רק שלי של כולם, לשאול את 

השאלות ולנהל דיון ענייני ורציני. וכרגע כולכם, אף 

אחד מכם לא שאל שאלה אחת ואתם מעלים את זה 

להצבעה, נראה לי לא סביר, אני מקווה שזה ישתנה 

 ועכשיו אנשים יתחילו לשאול. אני סיימתי בבקשה. 

  -אחלה. אני אסכם ואגיד :אמיר כוכבי

 אולי אביבה רוצה לפני שאתה מסכם.  משה חנוכה:

 אביבה את רוצה להגיד?  אמיר כוכבי:

 אביבה מתביישת.  עדי ברמוחה:

  -לא, לא, לא עניין של בושה אביבה גוטרמן:

 אביבה גם לא צריכה מיקרופון.  אמיר כוכבי:

רים שלך, אני אני רוצה רק לומר לסיפא של הדב אביבה גוטרמן:

מסכימה, ואני חושבת שכן צריך לעשות דיון באמת 

אסטרטגי בהרבה נושאים, לא רק בנושא של התקציב. 

אני חושבת שבאמת התפקיד שלנו, אנחנו פה 
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דירקטוריון ואתה יודע אפילו הקורונה, אפילו בנושא 

הקורונה, ויש החלטות שהן טובות, פחות טובות, אני 

א שוללת, אבל אני חושבת עכשיו לא מגנה או גם ל

שהיה נכון כן להתייעץ עם חברי המועצה, לזמן אותנו 

וכן לדון בעניין הזה, אולי יהיה לנו איזה שהוא 

במקרה משהו חכם או פחות חכם להגיד. אבל לפחות 

להרגיש שותפים לעניין הזה. וזה רוחבי אני מדברת, 

זאת אומרת בהרבה דברים. ואני חושבת שגם כן ניהול 

ה יהיה לך יותר קל, כי אם אנחנו דנים ואומרים כז

ועושים וחושבים שמה, אז יהיה יותר קל במועצה 

 לאשר את הדברים, זו התפיסה שלי.  

תראה איזה קל לך להאשים אותי על זה שהצעתי  משה חנוכה:

להחשיך את האורות שקיימת דיון. עזוב את זה 

 19:00-בלילה ולא ב 00:00-שהצעתי שזה יהיה ב

 ערב, אבל התייעצת. ב

  -בלילה 00:00קודם כל אתה לא הצעת  אמיר כוכבי:

 אתה אמרת לכבות את האור, אמרת.  נאור שירי:

  -גם אמרת אמיר כוכבי:

 אתה יודע מה אמרתי לכבות משה חנוכה:

  )מדברים יחד(

 להוציא לך את ההקלטה?  נאור שירי:

.. 240ולא  חולים בעיר 20גם אמרת את זה כשהיו  אמיר כוכבי: . 

 נראה לך שזה עזר לתחלואה.  משה חנוכה:

 אתה יודע מה עזר לתחלואה? מה אתה גמזו?  נאור שירי:

.  משה חנוכה: .  אתם חיים בסרט ואתם חושבים.

  -אבל מה זה רלוונטי אביבה גוטרמן:

  -התפקיד שלנו אמיר כוכבי:

  -נניח שהוא הציע ואתם לא הצעתם אביבה גוטרמן:

.  :אמיר כוכבי .  לא.

אני חושבת שאפילו דיברנו אז בוואטסאפ וחשבתי  אביבה גוטרמן:
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אפילו שאין ברירה צריך להחשיך, יכול להיות שהיה 

צריך יותר מאוחר, אבל הניהול והדברים מתגלגלים, 

וקמה קול צעקה, כן היה חשוב בעיניי לבוא ולהגיד: 

חבר'ה קמה קול צעקה, בואו נשב נחשוב האם, ונראה 

ורך המצב מה זה עשה, איזה אפקט היה לזה. גם לא

. 00:00-ולהגיד חבר'ה אולי באמת נעשה את זה רק ב

כי זה נתן הרגשה, אני אגיד לך מה אנשים אמרו לי, 

דיכאון. תשמעו זה ממש מדכא, זה לא העניין שהם 

 לא היו... 

 זה נכון.  אמיר כוכבי:

 . תראו גם ככה יש תעוקה גדולה לציבור אביבה גוטרמן:

  -אבל השיקול, אבל בזה אמיר כוכבי:

 אני יודעת מה השיקול.  אביבה גוטרמן:

  -אבל השיקול בזה היה אמיר כוכבי:

 אני יודעת.  אביבה גוטרמן:

כדי לא להגיע למצב שבו אנחנו סוגרים לגמרי את  אמיר כוכבי:

 הגינות. 

 אז אולי לתת מענה אחר, לתת שם פיקוח בשעות הללו אביבה גוטרמן:

ולפזר את האנשים, זו גם דרך. אני מבינה, אני לא 

שוללת את זה, את הרעיון. אבל אני חושבת שאפשר 

היה לעשות את זה בדרך אחרת, וגם אני חשבתי שנכון 

לעשות את זה, אבל לאור הביקורת והתחושה הקשה 

  -שזה נתן לאנשים, אולי היינו עושים

 ית בסדר? אביבה אני חושב שזה החלטה ביזר משה חנוכה:

או יותר מאוחר לכבות או בשעות האלה שכן יהיה  אביבה גוטרמן:

דולק, אבל לבוא עם פיקוח ולפזר את ההפגנות. אני 

  -לא יודעת

 לפזר את ההפגנות?  משה חנוכה:

 התכוונתי את ההתקהלות.  אביבה גוטרמן:

 כביטוי.  אמיר כוכבי:
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 כבר נדבק.  ביטוי, זה כל כך שכיח עכשיו, שזה אביבה גוטרמן:

 הכול לטובה.  רפאל בן מרדכי:

.. וכל  אביבה גוטרמן: הכול לטובה. בקיצור זו דעתי ואני חושבת.

תגלגל כמו שקורה בכל המדינה ובכל העולם, מהדבר ה

אנחנו לא יודעים שום דבר, ואף אחד לא יודע באמת 

הכול. אז אני חושבת שאתה יודע, סתם דוגמא של 

עלה, אני חושבת שכן שווה כיבוי אורות, עכשיו זה 

דיון, שווה דיון. עכשיו אנחנו עיר ירוקה, בוא נגיד 

בלילה  00:00-אתם יודעים מה אולי שווה להגיד ב

  -נכבה

 בואו נדבר על זה עכשיו.  משה חנוכה:

אולי שווה לקחת פיקוח בשעות הללו, לא יודעת אני  אביבה גוטרמן:

נוי, כי אני מציעה, ושוב לא מתוך גינוי, לא מתוך גי

יודעת. החוכמה  לא יודעת מי צודק ומה צודק, לא 

היא לא אצל אדם אחד, והידע לא אצל אדם אחד. 

, יכול להיות שאפילו זה הוכח  ולכן אולי זה נכון

כנכון, לא יודעת. אבל זה כן שווה בגלל שאנחנו 

כחברי מועצה אמורים להיות שותפים להחלטות 

ף זה הכול, ואולי שניתנות בעיר הזאת, אז קצת לשת

נוכל גם להועיל במשהו. והרבה יותר קל להעביר 

 החלטות כשאתה משתף את האנשים זו הצעה. 

אני חושב שהרעיון של משה הוא נכון, זה לפחות  רפאל בן מרדכי:

הייתה הסכמה בוועדת כספים שבגלל המצב שמה... 

המיוחד שבו אנחנו נמצאים, שקרה באמצע ולא על פי 

ש, זה רעיון נכון לעשות דיון אסטרטגי התוכנית מרא

של איך נערכים לזה, גם מעשית וגם כספית. כי ברור 

שזה לא הצבר של החלטות פקידותיות אלא דורש 

איזה שהיא חשיבה מראש. הרעיון הזה הוא נכון, זו 

הערה ראשונה. הערה שנייה למשה, אתה חבר ועדת 

ו כספים, באת ישבת שאלת שאלות, אני נכנסתי עכשי

ללינק שאתה נתת באתר שלך, ואני ראיתי מה אמרו 

 התושבים. 

 זה לא אתר, זה הקבוצה הסגורה.  נאור שירי:
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  -הקבוצה הסגורה של משה רפאל בן מרדכי:

 משה, מתי אתה פותח אותה?  נאור שירי:

 זה קבוצת עדכונים.  משה חנוכה:

 מה זה עדכונים? איפה השקיפות?  נאור שירי:

  -רגע, רגע, רגע רפאל בן מרדכי:

 עדכון זה שקיפות.  משה חנוכה:

רגע, נאור כשתרצה לריב איתו אחרי שאני גומר  רפאל בן מרדכי:

 בבקשה. 

 סליחה אני מתנצל.  נאור שירי:

 אחד אחד לריב.  משה חנוכה:

 אני לא רוצה לריב.  נאור שירי:

י רפאל בן מרדכי:  כולכם עוזרים לי, אני מבקש, אני מסתדר לבד. אנ

משהו הערה לסדר היום או לעניין איך לך רוצה לומר 

מנהלים דיון. דיון מפורט ברמה שאתה עושה עכשיו, 

אתה כחבר ועדת כספים קיבלת את החומר הזה, 

סימנת, היו שאלות, ביקשת עליהם תשובה, חלק כן 

קיבלת היום, ולמעט מה שהיועץ המשפטי הבטיח לך 

 בות. לתת תוך פרק זמן קצר, קיבלת את התשו

  -רפי, אני מבקש אמיר כוכבי:

  -רק דקה רפאל בן מרדכי:

אני מבקש שלא תחנך את משה, הוא רוצה לפעול ככה,  אמיר כוכבי:

 תן לו לפעול ככה. 

רגע, רגע, תן לי, בוא תקשיב משה מכיר אותי מאז  רפאל בן מרדכי:

  -שהוא צעיר ואני קצת פחות, ויש לנו יחסים

  -ן צעיר ואתה עדיין קצת פחותוהוא עדיי אמיר כוכבי:

 נכון, נכון.  רפאל בן מרדכי:

  -ובכל זאת הייתי מציע שלא תחנך אותו אמיר כוכבי:

ועדיין אני לא מקבל את הצעתך, אני רוצה לומר את  רפאל בן מרדכי:

 מה שאני אומר עד הסוף. 
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 ניסיתי משה.  אמיר כוכבי:

בעיה. לענייננו אני משה עם חברים אתה יודע אתה ב רפאל בן מרדכי:

חושב שהדרך הנכונה לנהל כזה דיון, גם מול האנשים 

שיושבים כאן, וגם מול האנשים שמקשיבים לנו, הוא 

לרכז את השאלות העיקריות שלך מראש, בעיקר עקב 

זה שאתה חבר ועדת כספים, ואתה ברוך השם בא 

ומשתמש בפורום ההוא. ולכאן אתה צריך לבוא עם 

א לעבור שורה שורה, ולהתחיל דברים עיקריים, ל

לשאול שאלות שבהכרח מחייבות אם אתה רוצה 

  -תשובה רצינית

 דיון מעמיק.  משה חנוכה:

הכנה מראש. לגבי הדיון המעמיק, אני חושב שמן  רפאל בן מרדכי:

הראוי לעשות אותו ובוועדת כספים ששם האווירה 

  -הייתה הרבה פחות, בוא נגיד עוינת

דיון סוער. למה? שמ רן יקיר:  עתי שהיה 

י  רפאל בן מרדכי: כי מה שנעשה כאן היה דיון לא נעים. סליחה אנ

אומר את דעתי, אני יושב מהצד, לא ביקשתי רשות 

דיבור, עכשיו אני אומר את דעתי. דעתי שזה היה דיון 

  -לא נעים. דיון רציני כזה בהנחה שאתה רוצה אותו

 לנו זה נעים.  משה חנוכה:

 אני מעריך שאתה מגזים.  כי:רפאל בן מרד

 לך.  עדי ברמוחה:

 אלא אם כן אני טועה מאוד.  רפאל בן מרדכי:

 אל תדבר ברבים.  עדי ברמוחה:

זהו, לכן אני מבקש אותך כעיקרון, כי בוודאי אתה  רפאל בן מרדכי:

עוד וגם אני, בקיצור אנשי אופוזיציה כדי שהם יעשו 

  -את עבודתם נאמנה

 לא מתאמים את עמדותיכם באופוזיציה? אתם  אמיר כוכבי:

אתה רואה, אתה רואה איזה זוועה. הייתי איתו  רפאל בן מרדכי:

  -בדיון, הוא שאל את כל השאלות אני חושב נכונות



 עיריית הוד השרון
 14.10.2020מיום  10/20מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 

 81 
 

 הבנתי.  אמיר כוכבי:

אני גם שאלתי, קיבלתי את התשובות הם השביעו את  רפאל בן מרדכי:

ין שנה ו בנרצוני. משה, למשל מספר האנשים שהוספ

זה היו  1.6אנשים מתוכם  6.6שעברה לשנה, זה 

זה תוספת. שאלת כמה, השאלה הזו  5-טעויות סופר ו

נשאלה והייתה תשובה. אני שאלתי אותה וכולנו 

 קיבלנו את השאלות. 

 קיבלת תשובה מפורטת מאוד.  עדי ברמוחה:

 מפורטת בדיון.  רפאל בן מרדכי:

 נכון.  עדי ברמוחה:

,  :רפאל בן מרדכי מיוליה. ואיך אני אגיד, שאני חשבתי על מה שניתן

אני מבין שזאת הייתה התוכנית לפני שנה, כשהכינו 

 5את התקציב, התוכנית הייתה רצינית להוסיף 

איש זה לא יותר מידי, עכשיו לדעתי  1,500אנשים על 

הרבה מאוד  הדברים מתהפכים, בגלל הקורונה יהיו

י דברים אחרים עוזרי הוראה שיידרשו, וכל מינ

שצריך להיערך להם, וזה לא מה שתוכנן באופן טבעי 

לקראת שנת הכספים הזו. לכן אני חושב שכדאי 

לעשות דיון עקרוני על האסטרטגיה של העיר למשך 

 הקורונה. תודה. 

רפי, רק אני רוצה להשיב ברשותכם, כי הוא התייחס  משה חנוכה:

 לדברים שאמרתי. 

  -בואו, הדיוןאבל חבר'ה  אמיר כוכבי:

  -זה חשוב, זה חשוב, אני חייב להתייחס משה חנוכה:

.  רן יקיר: .  אבל לא עכשיו, רגע משה.

 רן, אני חייב להגיב לרפי ברשותך.  משה חנוכה:

  -דיון עקרוני חשוב שיקרה רן יקיר:

  -תראה אני חושב רפי משה חנוכה:

  -אבל עכשיו צריכים להצביע רן יקיר:

  -בוועדת הכספים רפי, משה חנוכה:
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 על העברות מסעיף לסעיף משה.  רן יקיר:

הציבור לא ראה ולא שמע את השאלות והתשובות,  משה חנוכה:

ויש גם משמעות לעובדה, כבר אני חושב מאות אנשים 

  -או עשרות אנשים צופים בנו ברשתות החברתיות

 יש פרוטוקול של ישיבת ועדת כספים.  עדי ברמוחה:

  -יה חבר'השני משה חנוכה:

 יש שמה הכול.  עדי ברמוחה:

 חבר'ה תנו לבן אדם לדבר.  רפאל בן מרדכי:

 אפשר לדבר?  משה חנוכה:

 אבל הוא רק מדבר מהרגע שהתחלנו את הישיבה.  עדי ברמוחה:

  -בסדר, אבל עכשיו סוף סוף רפאל בן מרדכי:

תנו לבן אדם לדבר, המיקרופון שלו היחידי שלא כבה  נאור שירי:

  פה.

  -לא רוצה להשתיק אותו, אבל יש פרוטוקול עדי ברמוחה:

חבר'ה, הייתם סבלנים עד עכשיו, תהיו סבלנים עוד  רפאל בן מרדכי:

 קצת. 

בוא משה תענה לחברך לאופוזיציה, מה שרצית לענות  אמיר כוכבי:

 לו. 

 אני מבקש להגן על הזכות שלי להשיב.  משה חנוכה:

 .. לקואליציה יש. אביבה גוטרמן:

  -בסדר, אנחנו מנסים אמיר כוכבי:

 מה זה קשור? מה הקשר?  נאור שירי:

אנחנו מנסים למנוע ויכוחים באופוזיציה זה הכול.  אמיר כוכבי:

 אבל אנחנו מנסים למנוע ויכוחים באופוזיציה. 

אביבה בישיבת ועדת כספים היו שאלות לא רק של  עדי ברמוחה:

 האופוזיציה. 

  -רוצה להגיד מה שאני משה חנוכה:

  -ומותר לנו להגיב ודי, ותנו לו לדבר אביבה גוטרמן:
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 בינתיים את מדברת ולא נותנת לו לדבר.  אמיר כוכבי:

 )מדברים יחד(

  -לא להעיר כל הזמן אביבה גוטרמן:

  -אבל אביבה אמיר כוכבי:

 כל ישיבה זה קורה.  אביבה גוטרמן:

 את מפריעה למשה.  אמיר כוכבי:

 אני לא מפריעה לאף אחד.  ן:אביבה גוטרמ

ן  משה חנוכה: אני אומר רפי בסופו של דבר ההבדל בין הדיו

שמתקיים כאן עכשיו לדיון בוועדת הכספים, שפה זה 

דיון שקוף, פתוח וגדול ויש הזדמנות לציבור לראות 

ולשמוע לאן הולך הכסף שהוא משלם בעמל רב, משלם 

לי צר אותו לעירייה. ולכן אני חושב שחשוב, גם 

שהדיון מתנהל בצורה הזאת, מה אתה חושב שאני 

  -נהנה מזה? אבל אני כן שואל את השאלות

 כן, בעיקרון לפני רגע אמרת שאתה נהנה.  אמיר כוכבי:

 גינה. באור אמרת שאתה מאוד נהנה. זה כמו עם ה נאור שירי:

 מה יהיה?  אמיר כוכבי:

  -אני אומר חברים משה חנוכה:

 כוכבי תן לו בבקשה לדבר.  רפאל בן מרדכי:

 אבל קצת קוהרנטיות נדרשת.  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: בסדר, אז אני אומר שוב למרות הבדיחות וזה, אנ

חושב שרפי זו ההזדמנות שלנו להסתכל לציבור 

 3, 2, 1-בעיניים ולהגיד לו אנחנו מתעסקים בדברים ב

יידע כמה משרות 4-ו , בעיניי מאוד מהותי שהציבור 

דשות נוספו לעירייה בשנתיים האלה. מאוד חשוב ח

 שהציבור יידע לאן תגיע קופת העירייה בסוף השנה. 

 אבל הוא לא אמר לך לא לשאול.  אמיר כוכבי:

 לא, הוא אומר תשאל בוועדת כספים.  משה חנוכה:

  -לא, לא, הוא לא אמר, אני שמעתי מה רפי אמר אמיר כוכבי:
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 אל תגן על רפי.  משה חנוכה:

י  אמיר כוכבי: זה לא מה שהוא אמר. קודם הגנתי עליך, עכשיו אנ

 מגן עליו, כי אני שמעתי מה הוא אמר והבנתי אותו. 

 כן אדוני השופט, אז מה אתה אומר?  משה חנוכה:

מה שרפי אמר, תקן אותי אם אני טועה, מאחר והיה  אמיר כוכבי:

דיון מפורט בוועדת הכספים, וניתן היה גם לראות 

ה שאלות צפויות לעלות, אפשר היה מאחר והחומר איז

שאלות קשות ככול  להעביר ,ימים מראש 10מועבר 

שיהיו בזמן סביר, כדי שגם יהיו פה תשובות. אני לא 

  -אשאיר את כל הנהלת העירייה ועובדיה לתת תשובות

אבל זה התפקיד שלהם. זה לא התפקיד... לתת  משה חנוכה:

  -תשובות

  -תן לי רגע להגיד את מה אני אמרתי רפאל בן מרדכי:

 לא לשאלות שלא נשאלו.  אמיר כוכבי:

 אבל זה דיון.  משה חנוכה:

  -חבר'ה מותר לי רגע רפאל בן מרדכי:

 אבל לא לשאלות שלא נשאלו.  אמיר כוכבי:

  -מה זה שאלות שלא נשאלו, באמת אל תהיה משה חנוכה:

את הישיבה הזאת, משה, תראה איך אנחנו עושים פה  אמיר כוכבי:

  -הכול פה מצומצם

 איזה מצומצם?  משה חנוכה:

 אנחנו מונעים מאנשים להיכנס.  אמיר כוכבי:

 מעולם לא היה כזה שפע.  משה חנוכה:

  -משה רפאל בן מרדכי:

 מבחינת אנשים.  אמיר כוכבי:

אני רוצה רגע לענות, תן לי רגע לסיים. משה, מה  רפאל בן מרדכי:

  -שאני רוצה לומר

 משה, אתה לא עונה לו אחרי זה.  אמיר כוכבי:

אתה עובר עם שאני אמרתי לך ואני חוזר על זה, מה  רפאל בן מרדכי:
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מיליון שאלות ונכנס למיליון דיונים, הקהל את זה לא 

מבין. אתה היית צריך לבוא עם השאלות העיקריות 

כתוצאה מהדיון בוועדת כספים, ולהציג אותם פה, זה 

הפורום הזה כאן הוא לא פורום שהוא  בהחלט ברור.

חותמת גומי. לא רק בוועדת כספים. לכן מה שאני 

אומר הוא שהיית צריך לבוא כתוצאה מהדיון שם, 

לשאול את כל השאלות המפורטות ששאלת וזה בסדר, 

לקבל תשובות או לקבל אותם או לא לקבל אותם, 

ולבוא לכאן עם השורה התחתונה או עם השורות 

של הדיון בוועדת כספים. מה שעשית  התחתונות

  -בפועל זה לפורר את הדיון להמון דברים קטנים

נו.  נדב דואני:  זה לא הדיון רפי, דחילאק 

ן רפאל בן מרדכי:   -ויכול היה להיות דיו

או שתנהלו דיון על הנושא או תפסיקו לקשקש, די  נדב דואני:

 כבר! 

  -אבל אם אני לא פה משה חנוכה:

 די משה, גם אתה וגם אתה.  נדב דואני:

  -אין דיון. אם אני לא פה משה חנוכה:

  -או... על הנושא, אחר כך תדריך אותו מה לעשות נדב דואני:

נדב, נדב, נדב, אני לא חותמת גומי שלכם עם כל  משה חנוכה:

 הכבוד. 

 אתה מצביע גם ככה נגד.  נדב דואני:

 אתה זה? טיפלת כבר בכל... בתאגיד המים ש משה חנוכה:

 נדב אני מציע לכולם להירגע.  רפאל בן מרדכי:

  -לא, אבל בחייאת רפי נדב דואני:

  -משה ענית רפאל בן מרדכי:

 אתה מסביר לו איך לנהל דיון.  נדב דואני:

יודע רפאל בן מרדכי:   -את שלי אמרתי לך, את דעתך אני 

 אני מכבד את עמדתך.  משה חנוכה:

 שאתה מבין. תחליט מה  רפאל בן מרדכי:
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.  נדב דואני: .. )מדבר ללא מיקרופון( . 

  -דברים 2אני אגיד  אמיר כוכבי:

  -זו השעה שמתחיל עם הריחות אגב. חצי מהעיר משה חנוכה:

 ריח של על האש.  נאור שירי:

  -של השיפודים. זו השעה משה חנוכה:

 הורגים אותנו עם השיפודים.  נדב דואני:

 תחילים אנשים להריח. זו השעה רן שמ משה חנוכה:

  -אני מבין שאתה אמיר כוכבי:

ואז מה תגיד להם? דווח למוקד, זה יפתור להם את  משה חנוכה:

  -הבעיה. אנשים לא יכולים לחיות

 נעלה את זה גם למועצת העיר משה, אל תדאג.  נדב דואני:

 בואו נדון בזה.  משה חנוכה:

אחד לגבי הסוגיה דברים,  2עשיו אני אדבר ואגיד  אמיר כוכבי:

האחרונה, אני חושב שגם רפי וגם משה צודקים. אני 

חושב שבהחלט מועצת העיר היא הבמה להעלות 

בקשות, שאלות, טענות, וגם לקבל תשובות. כדי לקבל 

תשובות לעומק עדיף להעביר את השאלות מראש כדי 

 שייערכו האנשים הרלוונטיים ויביאו את התשובות. 

 תיים לא נתת שום תשובה למה ששאלנו. אבל בינ משה חנוכה:

  -משה, אנחנו לא מסתירים כלום אמיר כוכבי:

 אתם כן.  משה חנוכה:

 כל שאלה שאתה שואל, אתה מקבל תשובה.  אמיר כוכבי:

 לא בדיון הזה.  משה חנוכה:

אבל הרגע הסברתי, תעביר את השאלות מראש תקבל  אמיר כוכבי:

זה, תנסה אותנו, תשובות גם בדיון, גם על השולחן ה

 אלא אם כן זה מפריע לך שניתן את התשובות במקום. 

ממש לא מפריע לי, נראה לי שאתם פשוט, לא נוח  משה חנוכה:

 לכם. 

  -בוא תנסה לפעם הבאה לקרוא את החומר אמיר כוכבי:
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  -אני הייתי בוועדת כספים משה חנוכה:

  -תלהעביר את השאלו אמיר כוכבי:

 ת החומר, אתה לא היית. קראתי א משה חנוכה:

 אבל לא העברת את השאלות.  אמיר כוכבי:

 שאלתי שאלות גם אז וגם עכשיו.  משה חנוכה:

 וקיבלת עליהם תשובות.  אמיר כוכבי:

 לא. הציבור ראה שלא.  משה חנוכה:

הציבור ראה את ההצגה שעשית, וזה בסדר, זה חלק  אמיר כוכבי:

 מהתפקידים. 

 ול זה הצגה בחיים. אמיר לא הכ משה חנוכה:

מפנים לא זה משפט שאני אומר לך הרבה, אבל אתה  אמיר כוכבי:

 אותו ואתה ממשיך לפעול ככה. 

המצלמות מכוונות לדובר אחד,  2אתה יודע בסוף  משה חנוכה:

  -עדיין הציבור שומע למרות שהוא רואה רק אותך

  -מגמת תיאטרון אמיר כוכבי:

 . הוא שומע גם אותנו משה חנוכה:

זה מאוד עצוב אם הוא רואה רק אותי. מגמת  אמיר כוכבי:

  -תיאטרון הסתיימה

 הוא לא רואה רק אותך.  דובר:

הא אוקיי, לא יודע למה לרגע חשבתי שיש בזה מן  אמיר כוכבי:

האמת. בסופו של דבר היכולת לקיים כאן דיון כמו 

  -שצריך אביבה

ן, למדתי ממך גם לא למדתי את זה במגמת תיאטרו משה חנוכה:

 את השיטות האלה. 

ן  אמיר כוכבי: זה גם מתחבר למה שאת אמרת. כדי לקיים דיו

אסטרטגי באמת, צריך לעשות אותו עם אנשים 

שרוצים לדבר אסטרטגיה, ולא עם אנשים שרוצים 

 לצעוק. 

  -אתם בינתיים משה חנוכה:
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  -משה אמיר כוכבי:

 ות. הבאתם אותנו לכבות לכם את השריפ משה חנוכה:

  -אבל עכשיו אני מדבר אמיר כוכבי:

  -למה אתה כל הזמן משה חנוכה:

 קיבלת זמן לדבר.  אמיר כוכבי:

אתה כל הזמן משמיץ אבל. במקום לענות לגופו של  משה חנוכה:

עניין אתה עסוק בלהשמיץ את כל מי שמבקר אותך, 

 מזכיר את ביבי. 

  -א נתנו לךמתי ניסית לעשות דיון אסטרטגי ול אביבה גוטרמן:

  -כל הזמן הוא שקרן משה חנוכה:

 את מי ניסיתי להשמיץ?  אמיר כוכבי:

  -אתה כל הזמן משמיץ משה חנוכה:

  -לא אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

 אני עוד לא סיימתי את המשפט.  אמיר כוכבי:

  -כל הזמן משמיץ האבל את משה חנוכה:

  -משה אמיר כוכבי:

נורא  זה שיטות של משה חנוכה: מישהו אחר, לא שלך. אתה 

  -השתנית

  -אתה יכול אמיר כוכבי:

 הכוח הזה כנראה בלבל אותך.  משה חנוכה:

  -משה אמיר כוכבי:

 לא צריך לתקוף את כל מי שתוקף אותך עניינית.  משה חנוכה:

אני מבין שאתה פועל בשיטה של להשליך את  אמיר כוכבי:

 ד. ההתנהגות שלך על אחרים, זה פחות עוב

 הא זה טיפול פסיכולוגי עכשיו?  משה חנוכה:

 אני יכול לעשות אם אתה צריך.  אמיר כוכבי:

 אוקיי.  משה חנוכה:
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חלק מההסמכה כחוקר אפידמיולוגי זה באמת לנהל  אמיר כוכבי:

שיח גם עם המרואיין בצד השני, ולהוציא ממנו את 

 הפרטים הרלוונטיים. 

קורונה, אז זה יכול להפרות לי יש הסמכה לבדיקות  משה חנוכה:

 אחד את השני. 

 אתה רואה אפשר לעשות עבודת צוות.  אמיר כוכבי:

עכשיו אני מבין למה המצב שלנו ככה, אם אתה בודק  נאור שירי:

 קורונה. 

אני אגיד, יש לנו כאן יכולת מוגבלת אומנם אבל  אמיר כוכבי:

קיימת לנהל שיח סביב שולחן המועצה. ואפשר לנצל 

ובאמת לקיים את השיח הזה. אני מסתכל על  אותה

העברות התקציביות האלה ומבין שיש חוסר הבנה של 

המילה אסטרטגיה. להנהלת העיר הזאת הנהלת 

העירייה הזאת לחברות וחברי המועצה בקואליציה יש 

אסטרטגיה ברורה, הפחתת העלויות על התושבים, 

היכולת לשנות את מקורות ההכנסה של העירייה 

  -ביםמתוש

 הפיננסי של העיר לשנים רבות קדימה. שעבוד עתידה  משה חנוכה:

יכול להיות, אם אנחנו לא נצליח במה שאנחנו רוצים,  אמיר כוכבי:

יכול להיות שזה מה שיעשה. אבל אין גאה ממני על זה 

שבתקופה הזאת, ולמרות הקשיים האישיים של כל 

חבר וחברת קואליציה עם התיקים שהם מחזיקים 

שהם רואים איך אנחנו מפחיתים את ההכנסות כ

מהתושבים, איך הורדנו את אגרת השמירה, איך 

הורדנו את האכיפה בכחול לבן, איך הורדנו את 

האכיפה האגרסיבית על חובות הארנונה במהלך 

התקופה הזאת, מה עוד לקחתי לך בני? היו שמה עוד 

שנים ביקשנו להפחית. יש כאן  3-ארנונה ש

רורה, ואין גאה ממני על זה שביחד עם אסטרטגיה ב

  -נבחרות ונבחרי הציבור והצוות המקצועי

תוך ₪ מיליון  10הובלנו את העיר לגירעון של  משה חנוכה:

 שנתיים. 
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והצוות המקצועי של העירייה אנחנו מצליחים לעמוד  אמיר כוכבי:

בזה, גם במשבר הזה ועדיין להיות עם גירעון פחות 

 מהערים בסביבתנו. 

 והמדינה אשמה לא אמרת במשפט האחרון.  משה חנוכה:

  -המדינה לא אשמה, המדינה תצטרך אמיר כוכבי:

 המדינה אשמה.  משה חנוכה:

נותנת מענה, כי היא מבינה שבתקופה הזאת  אמיר כוכבי: והיא 

היא נשענה עלינו, ואנחנו למרות שנשענה עלינו 

זאת המדינה הצלחנו לדאוג שלתושבות ותושבי העיר ה

 ייצא פחות כסף מהכיס. 

 ₪. מיליון  10הצלחנו להכניס את העירייה לגירעון של  משה חנוכה:

הגירעון זה לא דבר קדוש בעיניי, אני לא מבין את  אמיר כוכבי:

הזה. יש גירעון בגלל המצב, אנחנו נכסה אותו בדיוק 

כפי שמשרד הפנים ומשרד האוצר מצפים מאיתנו 

גירעון הזה ההתנהלות לכסות אותו, וגם בתוך ה

התקציבית של העירייה היא כל כך טובה, שכן אנחנו 

 נהיה במצב הרבה יותר טוב מהערים מסביבנו. 

 איך? עם עוד משרות ועוד תקנים? כמו שהראית כאן.  משה חנוכה:

תקנים כשעל כל אחד  5הנה עובדה. כמו שאמרו לך  אמיר כוכבי:

 ואחד מהם, תאמין לי היו חסרים.  

  -תקנים האלה? אגב אמיר יש לי שאלה 5-כמה עולה ה חנוכה: משה

 -לא, לא, אבל עכשיו אני אמיר כוכבי:

אתה מבין למה לא ניהלו איתך דיון אסטרטגי, כי  נאור שירי:

השאלות שלך הם כאילו אתה מחכה לכישלון של 

  -כולנו, זה הווייב שנותן

 דיברנו מקודם.  אמיר כוכבי:

 שניות.  3-2לחכות, הנה עכשיו העלבה עוד לא צריך  משה חנוכה:

  -הסלידה אמיר כוכבי:

  -הסלידה מהעובדה שאתם לוקחים את העיר משה חנוכה:

  -מהעירייה, מהעיר, מהעובדים והעובדות אמיר כוכבי:
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 העובדים והעובדים.  משה חנוכה:

 הסלידה מהתושבות והתושבים.  אמיר כוכבי:

 איך הם מדברים עליכם. וצים לשמוע אתם לא ר משה חנוכה:

למה, אתה חושב איך שמדברים עליך, מה אתה כל  נאור שירי:

 פעם זורק את זה? 

  -אני אומר לך המנהלים עוזבים משה חנוכה:

 די, די לזרוק את זה.  נאור שירי:

 המנהלים מנסים לעזוב.  משה חנוכה:

  -די בסדר נאור שירי:

  -אבל לא טוב להם משה חנוכה:

  -בסדר נאור שירי:

  -נאור תשנה גישה משה חנוכה:

  -אבל אני אומר לך את האמת נאור שירי:

  -תגידו שלום משה חנוכה:

  -אני אגיד לך את האמת נאור שירי:

 לסייעת במסדרון.  משה חנוכה:

 אני פשוט לא מאמין לך.  נאור שירי:

 זו לא בושה.  משה חנוכה:

 פשוט לא מאמין לך.  נאור שירי:

 זו לא בושה, אבל אין בעיה אתה לא צריך להאמין.  משה חנוכה:

 לא מאמין לך לכלום.  נאור שירי:

 אבל תגיד שלום לסייעת במסדרון.  משה חנוכה:

 לא מאמין לך לכלום.  נאור שירי:

 למנקה במסדרון תגיד שלום.  משה חנוכה:

  -בגלל זה אי אפשר יהיה לנהל דיון אסטרטגי נאור שירי:

 מבט.  תיישר משה חנוכה:

 כי הכוונות שלך הן לא כוונות טובות.  נאור שירי:
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  -לרכז הנוער. אז אני אומר משה חנוכה:

 זה הכול.  נאור שירי:

.  אמיר כוכבי: .  כוונות טובות.

אתה מתפלל כל הזמן לכישלון שלנו, לא משנה כלום.  נאור שירי:

 אין לך שום הערה תורמת.

  -אני מתפלל משה חנוכה:

תה רק בכישלון אנחנו שומעים אותך, כשהמצב קצת א נאור שירי:

 משתפר אתה נעלם... 

 אני מתפלל להבריא את העיר הזו.  משה חנוכה:

  -אני אומר לך נאור שירי:

 להבריא את העיר הזאת.  משה חנוכה:

  אתה תבריא את העיר? מה אתה משיח? נאור שירי:

 מהשלטון המנותק. לא, יאיר לפיד אמר שהוא משה חנוכה:

יבריא... הוא המשיח. אז אני אומר אז אני אבריא את 

  -העיר הזאת

  אתה תבריא את העיר הזו? נאור שירי:

  -אני אבריא את העיר הזאת, אני והרבה מאוד אנשים משה חנוכה:

  עם בדיקת הקורונה שאתה מוסמך עליה? אמיר כוכבי:

  מה? משה חנוכה:

 עליה.   עם בדיקת הקורונה שאתה מוסמך אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

  -בסדר, אבל משה אני באמצע עכשיו, אז אמיר כוכבי:

 בסדר, אבל הנאום הזה הוא לא תורם לנו.  משה חנוכה:

אתה סיימת. הנאום הזה תורם לציבור שמקשיב  אמיר כוכבי:

  -ובדרך כלל שומע

  -את הנאום אנחנו שומעים משה חנוכה:

  -מירת האמת שלך, ועכשיואת הצעקות ואת אי א אמיר כוכבי:

 שוב העלבה אישית, זה לא עוזר אבל.  משה חנוכה:
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  -לא, למה אמיר כוכבי:

גם אתה לא דובר אמת, אני צריך להגיד את זה כל  משה חנוכה:

 פעם שאתה משקר, זה לא יפה. 

  -זה ציון עובדה, אתה הרי לא מסוגל אמיר כוכבי:

 אתה משקר כל הזמן.  משה חנוכה:

  -להראות דבר אחד כזה, אז למה כבי:אמיר כו

אתם כל הזמן משחקים עם המספרים. למה הנה,  משה חנוכה:

אמרתי לכם כל השנה שתיכנסו לגירעון כי אתם 

  -משחקים עם המספרים

  -משה אמיר כוכבי:

 הנה הגעתם לגירעון.  משה חנוכה:

ה חוכמה גדולה לדעת שנכנס לגירעון תממש הי אמיר כוכבי:

  -רונהבתקופת קו

 עזוב עוד פעם קורונה, מה תעשה בשנה הבאה.  משה חנוכה:

 כשאנחנו גובים פחות ופחות כסף מהתושבים.  אמיר כוכבי:

 די נו, עד עכשיו זה היה חי אדיב עכשיו זה הקורונה.  משה חנוכה:

 תבוא בשנה הבאה.  אמיר כוכבי:

 זה התירוץ החדש שלך? די תבוא בשנה הבאה.  משה חנוכה:

 תבוא בשנה הבאה ונראה.  כוכבי: אמיר

 בסדר. כל שנה יש תירוץ.  משה חנוכה:

  -בסופו של דבר אמיר כוכבי:

 כל שנה ותירוציה.  משה חנוכה:

גם לא אמרת שנה, אתה רק חצי שנה פתאום גילית  נאור שירי:

 את האור. 

 בואו, בואו.  משה חנוכה:

 נו מה, אבל אי אפשר לא להגיב.  נאור שירי:

 אני כבר שנה יודע.  נוכה:משה ח

י  נאור שירי: תראו בסוף שלא מגיבים לדבר הזה, אני מבין, אנ
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מבין, אז עוד יחשבו שמה שנאמר פה הוא אמת, וצריך 

 להגיב לזה נכון. 

 אבל די.  עדי ברמוחה:

 מצב מצער אבל זה מה שצריך לעשות. אתה חצי שנה נאור שירי:

וחצי האור, אז זה לא שנה. אז בשנה  מראיית

  לכל והכל הראשונה היית שותף

נאור, אני ראיתי מהרגע הראשון את השיטות  משה חנוכה:

העקומות שלכם. ביום שהתחלת להכניס את המקורב 

יו"ר איך ניהלת   -הראשון לחברה, ביום שנהיית 

  -מדבר זה שמיתר שוורץ חברך נאור שירי:

  -אז אני אומר משה חנוכה:

 ה תלמד אותנו על... המקורבים. היה מנכ"ל, את נאור שירי:

המקורב הראשון שלך פעיל הבחירות שלך, שאיך  משה חנוכה:

 הכנסת אותו. 

 מצחיק. עוד פעם פעיל הבחירות שלי?  נאור שירי:

כן, פעיל הבחירות שתלה לך שלטים איך הכנסת אותו  משה חנוכה:

  -במשכורת עתק. שמה הבנתי

  -הרי לא יעזור נאור שירי:

 שמה הבנתי מי אתה.  ה:משה חנוכ

  -לא יעזור כמה פעמים נאור שירי:

 ואז זה התקדם משם.  משה חנוכה:

  -אנחנו נדבר על זה ונגיב נאור שירי:

 זהו נקודה סוף.  משה חנוכה:

ו  נאור שירי: אז אתה תמשיך להגיד את זה, ואני אומר לך שאנחנ

, הטעויות והטיות שלך והדיבה לא ניעצר רק פה

  -עליי שאתה מוציא

 כל מילה שנייה שלך אומר שאני משקר.  משה חנוכה:

 תתברר.  נאור שירי:

 אתם יכולים לצאת החוצה ולריב שם?  עדי ברמוחה:
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  -הוא בחוץ אז כאילו נאור שירי:

  -בעיקרון אמיר כוכבי:

 בחוץ מפה.  עדי ברמוחה:

 אז בואו נכנס פנימה.  משה חנוכה:

 די, די.  עדי ברמוחה:

בקיצור הנושא הזה של העברות מסעיף לסעיף  י:אמיר כוכב

וההתאמות של התקציב שהוא לצורך של ארגון פועל 

ודינמי, בעיניי משקף גם ברגעים אלה את ההצלחה 

שלנו, גם במהלך התקופה הזאת, גם לתת את 

השירותים שאנחנו מצפים מעצמנו גם למצוא פתרונות 

  -לבעיות ולאתגרים חדשים, ואני מאמין שנצליח

 אתה מרוצה מהניקיון של העיר אמיר?  משה חנוכה:

  -ואני מודה על כך לכל חברות וחברי המועצה אמיר כוכבי:

 אתה מרוצה מאיך שהעיר נראית?  משה חנוכה:

 קואליציה ואופוזיציה כאחד.  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: אתה מרוצה מאיך שהעיר נראית אמיר? רגע, רגע, אנ

 ה מאיך שהעיר נראית? רוצה לשאול, אתה מרוצ

 אני אף פעם לא מרוצה, אני פרפקציוניסט.  אמיר כוכבי:

אתה חושב שהעיר נראית כמו שצריך? אתה אומר  משה חנוכה:

  -הצלחה, הצלחה, אתה חוזר על המילה הצלחה

 אני אף פעם לא מרוצה.  אמיר כוכבי:

  -אתה חושב משה חנוכה:

 . משה, אני אף פעם לא מרוצה אמיר כוכבי:

  -אתה חושב שהעיר נראית משה חנוכה:

 אתה מבין? זאת הבעיה. אני אף פעם לא מרוצה.  אמיר כוכבי:

עכשיו אגב כל אחד לא יהיה מרוצה מאיך שהעיר  משה חנוכה:

 נראית. 

  -אני תמיד רוצה אמיר כוכבי:

  -מטונפת משה חנוכה:
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  -אני תמיד רוצה אמיר כוכבי:

 לא מטופחת.  משה חנוכה:

  -אתה יודע כוכבי: אמיר

 מוזנחת, מה לעשות.  משה חנוכה:

  -טוב חברים, אנחנו נעלה להצבעה אתי ברייטברט:

 ואני אומר את זה מתוך אהבה לעיר.  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

  -לא, לא אתי עם כל הכבוד משה חנוכה:

 תודה אתי, אפשר להעלות להצבעה?  רן יקיר:

.  משה חנוכה: .  אני.

אבל אנחנו עכשיו גולשים לנושאים שלא קשורים  ייטברט:אתי בר

 להעברות מסעיף לסעיף. 

י  משה חנוכה: אנחנו לא גולשים אנחנו מדברים על הנושא הזה. אנ

  -מבקש אדוני ראש העיר

  -אני מעלה אתי ברייטברט:

להעלות לכאן את הסיפור של החשכת הגינות  משה חנוכה:

אני חושב  הציבורית לשנות את ההחלטה הזאת.

שהציבור מספיק ישב בחושך, או שתכבו פה גם את 

הפרוז'קטורים נשב גם אנחנו בחושך, שנרגיש איך 

וילדות העיר.   מרגישים ילדי 

.  עדי ברמוחה: .  משה... דקה בסוף.

  -מאחר אמיר כוכבי:

 אז בואו אני מבקש לקבל החלטה בעניין הזה.  משה חנוכה:

  -ת ציבוריתולך אין שום אחריו אמיר כוכבי:

 תאמין לי שיש לי אחריות ציבורית.  משה חנוכה:

ואתה יודע להגיד א' ומיד להגיד ב', כאילו אחד לא  אמיר כוכבי:

  -סותר את השני

  -אמיר אני עכשיו מציע משה חנוכה:
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  -אז אני אסביר לך אמיר כוכבי:

שתדליק את האורות בגינות הציבורית ותכבה אותם  משה חנוכה:

 בלילה.  00:00בשעה 

אם היית קורא את ההנחיות כפי שניתנו ברגע  אמיר כוכבי:

שקיבלנו את ההחלטה הזאת, נאמר בהערכות מצב 

סביב נושא הקורונה, לאור שינויים במצב התחלואה 

  -ההחלטות האלה

י  משה חנוכה: אבל אתה לא מזמין אותנו להערכות מצב, אז אנ

אנחנו אומר פה, זה ישיבת דירקטוריון של העיר, 

  -מבקשים ממך כקול של הציבור

הדירקטוריון של העיר לא קובע לגבי תאורה בגינות  אמיר כוכבי:

  -ציבורית, אלה הערכות המצב שאנחנו עושים

אם ראש העיר מתעסק עם זה, אם זו החלטה  משה חנוכה:

אסטרטגית שהוא קיבל בשביל להתמודד עם נגיף 

  -הקורונה

 ה לא החלטה אסטרטגית. לכבות אורות ז אמיר כוכבי:

 בהמלצתך.  נאור שירי:

אז אני אומר שוב אני מבקש, אם קיבלת את המלצתי  משה חנוכה:

פעם קודמת בואו תקבלו אותה גם הפעם, בואו תקבלו 

היום החלטה שאתם מדליקים את האור. הנה אבי 

 כהן פה תוך דקה הוא עושה את זה. 

בכל עמודי התאורה  לא בדיוק, אתה יודע למה? כי אמיר כוכבי:

שאתם שמתם לא שמתם שליטה מרחוק, אז הוא 

  -צריך

 כששמו את עמודי התאורה.  4הייתי בן  משה חנוכה:

שנים.  3לא, לא, לא, גם בעמודי תאורה ששמתם לפני  אמיר כוכבי:

 צריך ללכת להפעיל אותם או לכבות אותם ידנית. 

בדים עם אין בעיה הוא יקרא לאחד הספקים שעו משה חנוכה:

  -העירייה ויעשו את זה

משה מצאתי אותך אומר שמדליקים את  נאור שירי:

 הפרוז'קטורים, רוצה לשמוע? 
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 שמדליקים את הפרוז'קטורים?  משה חנוכה:

 כן, כן, ממליץ.  נאור שירי:

  *** נשמעת הקלטה ***

בלילה, לא  00:00בלילות, מה זה לילות? אחרי  משה חנוכה:

 בערבים. 

  -בלילה זה כבר 00:00 י:נאור שיר

  -זה מה שהסברתי לכם משה חנוכה:

 לפנות בוקר.  נאור שירי:

 הרי מה היה באותה תקופה?  משה חנוכה:

 הא גם לא אמרת שעה.  נאור שירי:

  -הייתי יושב במרפסת שלי בבית ברחוב השחר משה חנוכה:

 די משה מספיק.  נאור שירי:

 רוז'קטור מול הפרצוף שלנו. לפנות בוקר והפ 03:00-ב משה חנוכה:

  -יש אותך מצולם, מצולם ומוקלט נאור שירי:

  -בערב 19:00-היום ב משה חנוכה:

 אומר תכבו את האור.  נאור שירי:

  -בערב אתם 19:00-היום ב משה חנוכה:

  -תכבו את האור אמרת נאור שירי:

 בלילות. בלילות.  משה חנוכה:

 בית? ביקשת רק בגינה מול ה אמיר כוכבי:

 לא, נתתי לכם כדוגמא.  משה חנוכה:

 אפשר להשאיר את שלושתכם לבד וללכת?  עדי ברמוחה:

  -לא, אני מבקש שעכשיו תקבלו החלטה משה חנוכה:

 לא, אתם נהנים מזה, סוג של הנאה.  עדי ברמוחה:

להדליק את התאורה ולכבות אותה בלילות. כן נאור  משה חנוכה:

ת תחשיכו את העיר, אל תכבו אותה, אבל א 00:00-ב

 תדליקו את האורות. 
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  -אני אסביר לך נאור שירי:

 השתגעתם?  משה חנוכה:

  -כמו שאמיר אמר נאור שירי:

 מה אנחנו בימי המנדט ההחשכה הזאת?  משה חנוכה:

  -מה זה החשכה? החשכה מונעת התקהלות נאור שירי:

  -העיר חושך משה חנוכה:

של אחריות ולא רק ציפייה אם הייתה לך טיפה  נאור שירי:

  -לכישלון

אם היה לך רק טיפה של עיניים והיית מסתובב ורואה  משה חנוכה:

 את ההתקהלויות האלה אחר הצהריים. 

בסדר, אז אני לא מסתובב. יש התקהלויות אחר  נאור שירי:

 הצהריים. 

 נו אז מה אתם חושבים.  משה חנוכה:

 ונוער. יש התקהלויות גם של נערים  נאור שירי:

אז שישלחו פקח שיפזר את ההתקהלות, לכבות את  משה חנוכה:

 האור השתגעתם? 

.. ולכן היה שיקול האם לסגור את הגינות לגמרי אמיר כוכבי: .-  

לא צריך לסגור, צריך לשלוח פקח, יש לכם כל כך  משה חנוכה:

 הרבה עובדים. 

 כמה פקחים אתה חושב שיש בעירייה?  אמיר כוכבי:

  -תשלח פקח כה:משה חנו

תוסיף פקחים, תוסיף תקנים, אבל אז הוא יגיד, אתם  נאור שירי:

 מוסיפים תקנים. 

 לא, לא, תשתמשו בכוח האדם הקיים נאור.  משה חנוכה:

  -תכבו את הפרוז'קטורים נאור שירי:

  -תנהלו, תנהלו משה חנוכה:

תדליקו את הפרוז'קטורים, תוסיפו, מנפחים,  נאור שירי:

  -מפוצצים
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  -אמרתי לך לכבות את הפרוז'קטורים בלילה משה חנוכה:

 -אתם ירוק, ככה עושים את זה רעננה, כפר סבא נאור שירי:

 בוא נאור אין לך הבנת הנקרא.  משה חנוכה:

  -קודם כל אפשר אמיר כוכבי:

  -יש לי הבנה נאור שירי:

  -ולא הבנת נשמע משה חנוכה:

  -יש לי הבנת הנקרא נאור שירי:

  -אני אמרתי לכבות את האור בלילה ה חנוכה:מש

 ויש לי גם הבנת הנשמע.  נאור שירי:

 ולא לא להדליק את האור בכלל.  משה חנוכה:

  -אתה אומר מה שאתה רוצה נאור שירי:

  -ואני עכשיו אומר לכם תשאירו את האורות משה חנוכה:

  -שזה תורם לסיפור שלך נאור שירי:

  -ות ולתושביםדלוקים לתושב משה חנוכה:

  -אתה סתם מנותק מהמציאות נאור שירי:

 אתם מנותקים.  משה חנוכה:

  -אתה לא מסתובב בכלל בשטח נאור שירי:

  -אתם מנותקים משה חנוכה:

  -אין לך מושג נאור שירי:

  -תראו מה אנשים מרגישים משה חנוכה:

  -נאור אמיר כוכבי:

  -... את ההחלטה נאור שירי:

אור משה אין צורך לצעוק תירגעו, אתי תעלה נ אמיר כוכבי:

 להצבעה. 

 -בוא אני מבקש לדון בעניין האורות משה חנוכה:

  -שמעתי שביקשת אמיר כוכבי:

  -אז אני מבקש לקבל פה החלטה משה חנוכה:
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  -אתה לא מקבל החלטה לא על אורות אמיר כוכבי:

ת אתה נגד להדליק את האורות ואתה בעד להשאיר א משה חנוכה:

 העיר חשוכה? 

לפי הנתונים היום אני עדיין נגד להדליק את האורות  אמיר כוכבי:

 היום כן. 

אז אני אומר שזה בעיניי החלטה הזויה וצריך לשתף  משה חנוכה:

 את חברי המועצה בזה. 

 שמעתי אותך, לא.  אמיר כוכבי:

יש פה  29%אנחנו נציגי הציבור אדוני, אתה קיבלת  משה חנוכה:

הנותרים, תן גם אפשרות, מה לעשות זה  70%עוד 

 המציאות. 

 יחידות מתמטיקה, אתה זוכר שהיה גם סיבוב שני.  3 אמיר כוכבי:

סיבוב שני, אבל בסיבוב הראשון הם לא רצו אותך  משה חנוכה:

  -האנשים האלה, ולכן אני בא ואומר

 אבל בכל זאת בחרו נשמה.  אמיר כוכבי:

  -אבל אני בא ואומר משה חנוכה:

  -קדימה אמיר כוכבי:

  -אגב גם אני בחרתי בך, לצערי משה חנוכה:

  -אני מעלה להצבעה אתי ברייטברט:

אם בחרת בו אז אתה יודע מה בחרת גם בליצן החצר  נאור שירי:

 פה. 

לא, בחרתי בו לרשות לא למועצה. אבל אני בא  משה חנוכה:

  -ואומר

  -מיצינו, אנחנו מעלים להצבעה אתי ברייטברט:

 די לבוא, אתה כבר פה.  אמיר כוכבי:

  -את הצעת ההחלטה אתי ברייטברט:

לא, רגע, אתי, אתי, אתי, אתם לא תשתיקו אותי עם  משה חנוכה:

כל הכבוד. אני מבקש שיתנהל פה דיון בעניין החשכת 

  -הגינות
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קודם כל מי שמשתיק ומי שמתנהג באלימות זה אתה.  אמיר כוכבי:

ות לא קשור לנושא של העברות נושא של החשכת הגינ

  -מסעיף לסעיף

  -אבל למה אתה לא מוכן משה חנוכה:

  -א' כי אנחנו עדיין בתוך נושא אחר, יש לך דקה בסוף אמיר כוכבי:

 אבל אתה תקום ותלך כמו שעשית בפעם קודמת.  משה חנוכה:

 תעלה את זה בסוף.  אמיר כוכבי:

 שעשית בפעם קודמת. לא נכון, אתה תקום ותלך כמו  משה חנוכה:

לא, פעם קודמת ביקשת בסוף ולכן זה היה לא  אמיר כוכבי:

רלוונטי, עכשיו ביקשת בהתחלה, נישאר נקשיב לך 

 דקה, אם תרצה אפילו דקה וחצי. 

ו משה חנוכה:   -אני מבקש שעכשי

  -ביקשת אמיר כוכבי:

  -באותו מעמד משה חנוכה:

 הלאה.  אמיר כוכבי:

 ת האורות בעיר. תדליקו א משה חנוכה:

 תעלי בבקשה להצבעה.  אמיר כוכבי:

  -אנחנו אתי ברייטברט:

 רגע, אתה מתנגד לזה אמיר?  משה חנוכה:

אני הסברתי לך שההחלטה הזאת מתקבלת על בסיס  אמיר כוכבי:

  -הערכת מצב, ביחד עם אנשי פיקוד העורף וגורמי...

ב משה חנוכה:  גינות? פיקוד העורף אמר לך לכבות את האורות 

  -פיקוד העורף בהחלט חושב אמיר כוכבי:

נגיד חוץ מהוד השרון שמעת על עוד ערים שעשו את  משה חנוכה:

 זה? 

לא רק זה, אני אגיד לך שביום כיפור גם חשבנו ביחד  אמיר כוכבי:

איתם ועם המשטרה להחשיך רחובות ראשיים, ורק 

 מסיבות בטיחותיות לא עשינו את זה. 

  -בגינה הציבורית זה בסדר שיהיה עלטהאז  משה חנוכה:
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בוודאי, כי הרעיון הוא שאנשים לא יתקהלו, לא שהם  אמיר כוכבי:

 יבואו לשם בחושך. 

אולי תפזר ג'וקים בלילות ואז אנשים לא יתקהלו, מה  משה חנוכה:

 אתה אומר? 

 אוקיי.  אמיר כוכבי:

 ואיתך לעשות דיון אסטרטגי כן.  נאור שירי:

 אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה.  :אתי ברייטברט

  -לא, אתה מבין אבל משה חנוכה:

 כמו לפזר ג'וקים ברחוב.  נאור שירי:

השיטות הביזאריות האלה להעלים אנשים ברחובות  משה חנוכה:

  -על ידי כיבוי אור

  -משה אמיר כוכבי:

זה נראה לי הזוי. אגב מאיר מה אתה אומר, אתה  משה חנוכה:

 הישיבה, אתה מחזיק התיק לא?  שותק מתחילת

 משה, עשית רעש.  אמיר כוכבי:

אני אגיד לך מה אתה צריך להתבייש להגיד שהעיר  מאיר חלוואני:

מטונפת, עם כל הפוסטים שלך באינסטגרם. לא חשוב 

תשמע אותי בלי. כל הפוסטים והתמונות שלך בבית 

, זה מראה שהעיר שלך מטונפת. 29מהמרפסת בשחר 

לחזור בך זה בושה וחרפה. מה שעובדי אתה צריך 

העירייה עושים, ומשקיעים שהעיר תראה יותר טוב 

 ויותר נקי, זה הרבה מעבר למה שאתם עשיתם, אתם. 

הטענה שלי היא לא כלפי עובדי העירייה, היא כלפי  משה חנוכה:

 ההנהגה. 

 רגע, לא הפרעתי לך.  מאיר חלוואני:

י משה חנוכה:  כולתם. העובדים עושים כמיטב 

לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך. נושא שני, אתה עם  מאיר חלוואני:

ההתלהמות שלך גם קראת לנו להקה. אני מקווה 

שאתה מבין בגילך מה זה להקה. ולהקה זה לא 

אנשים, אז כדאי שתכבד את מי שיושב סביב השולחן 
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ועושה את עבודתו נאמנה השכם וערב, ולא תיתפס 

 תתבייש לך.  לאיזו דמגוגיה פשוטה,

להקה, מה זאת אומרת להקה זה לא אנשים? ראית  משה חנוכה:

במילה להקה כעלבון? אני מתנצל אם ראית בה 

  -כעלבון, אבל אתם מתנהגים כלהקה שנוהגת

 הוא מתנצל וממשיך להגיד שאתה להקה.  נאור שירי:

 צחקתי, כי לא שמעתי... שאומרים על מישהו להקה.  משה חנוכה:

אתה אומר סליחה שקראתי לך להקה, אבל אתה  י:נאור שיר

 מתנהג כמו להקה. 

  -זה היה בציניות, זה היה בציניות. על מה יש להתנצל משה חנוכה:

 אז למה אתה מתנצל?  נאור שירי:

 אתם להקת אנשים.  משה חנוכה:

  -משה אמיר כוכבי:

 אפשר להעלות להצבעה?  עדי ברמוחה:

 כן. אתי בבקשה.  אמיר כוכבי:

 כן, אני מבקש שנעלה להצבעה.  רן יקיר:

אוקיי, אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה:  אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את ההעברות מסעיף לסעיף 

, מסגרת תקציב העומדת על סך 4על פי עדכון מספר 

מי בעד? אמיר, מאיר, רן, רינה, רפי, ₪.  564,838,000

נגד? מש וזהו. נאור, עדי, כנרת. מי   ה חנוכה 

 רגע, אביבה גם פה.  משה חנוכה:

 איפה אביבה.  אתי ברייטברט:

אביבה הלכה רגע, הנה היא מגיעה בואי נשמע מה היא  משה חנוכה:

 מצביעה. 

 ... איזה סעיף מה?  אביבה גוטרמן:

 העברות מסעיף לסעיף.  אתי ברייטברט:

 הא על הכול, אנחנו מצביעים על הכול?  אביבה גוטרמן:

 כן.  אתי ברייטברט:
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תראו, אני אצביע בעד, אבל אני מבקשת שכל מה  אביבה גוטרמן:

 שביקשנו הסברים וכל הנתונים לקבל אותם. 

אז אנחנו כוללים גם את אביבה במצביעי בעד. תודה  אתי ברייטברט:

 רבה נעבור לסעיף הבא. 

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

 לתקציב )כמפורט בנספח א' להזמנה( 4עדכון מס'  –מסעיף לסעיף  : העברותהצבעה

 

  :בעד 9

 מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, נאור שירי, עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן, אמיר כוכבי 

  אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, משה חנוכה.

  :נגד 1

 משה חנוכה

 )נדב דואני לא נכח בהצבעה(

 

  :115/20מס'  החלטה

, מסגרת התקציב עומדת  4מועצת העירייה מאשרת את העברות מסעיף לסעיף עפ"י עדכון מס' 

 )כמפורט בנספח א' להזמנה(₪  564,838,000על סך 

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

לעמותות בתחום הרווחה  2020בקשה לאישור השלמת סכום התמיכה לשנת  .3

 קורונה. שפעלו בתקופת מגפת ה

 

הסעיף הבא זה בקשה לאישור השלמת סכום  אתי ברייטברט:

לעמותות בתחום הרווחה שפעלו  2020התמיכות לשנת 

מיום  5/20בתקופת מגפת הקורונה. בישיבת המועצה 

 75%אושרה חלוקת התמיכות, בהיקף של  24.6.2020

בהתאם לפעילות שהופסקה ו/ואו צומצמה בתקופת 

נוספת של העמותות, שפעלו הקורונה. לאחר בחינה 

בתקופה זו ובהמלצת הרפרנטים, מתבקשת המועצה 

לאשר בשלב זה את השלמת סכום התמיכות לעמותות 

שפעלו בתחום הרווחה בלבד נכון לעכשיו. מצורף לכם 

  -כאן נספח ב'

משום מה הטאבלט שלי לא עובד מתחילת הישיבה,  משה חנוכה:

, שניהם אפשר לקבל את זה פיזית? גם של כנרת

 התחלתם אותם. 
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 ורק עכשיו שמתם לב?  אמיר כוכבי:

 לא, הביאו לי פיזית את העברות מסעיף לסעיף.  משה חנוכה:

אבל אתה מבקש את זה תמיד דרך אגב. אגב, רציתי  נאור שירי:

לשאול למה זה. אתה תמיד מבקש שיביאו לך את זה 

 פיזית. 

  -בהרד קופי כן משה חנוכה:

  למה? נאור שירי:

 כי אני לא סומך עליך.  משה חנוכה:

 ילד אנלוגי בעולם דיגיטלי.  אמיר כוכבי:

 לא, אני לא מבין.  נאור שירי:

 אני לא סומך עליכם נאור.  משה חנוכה:

עוד פעם עליכם, אני לא קשור גם לזה, גם על זה אני  נאור שירי:

לא סומך. כל פעם שמגישים חומר, אנחנו מנסים 

הסביבתי, ומשה חנוכה באופן לצמצם את הזיהום 

קבוע מבקש שידפיסו לו את אלפי הדפים האלה, אני 

 לא מבין את זה. 

  -כי אתם משחקים עם המספרים, אני שומר את זה משה חנוכה:

  -מה זה משנה נאור שירי:

  -ואחר כך משה חנוכה:

.  נאור שירי: . . 

  -לא, כי אני רואה אחר כך, זה נשמר אצלי משה חנוכה:

 אתה מוריד קובץ אז זה נשמר תפסיק.  שירי: נאור

 הטאבלט נשאר אצלכם.  משה חנוכה:

מה טאבלט אתה מדבר גם על חומרי רקע לוועדות,  נאור שירי:

 אתה תמיד מבקש שישלחו לך הרד קופי. 

 זה מה שקובע החוק נאור אגב.  משה חנוכה:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

ורפת גם אצלכם אתם רואים את הטבלה המצ אתי ברייטברט:

באייפדים, יש לכם את נספח ב', אלה הם העמותות 



 עיריית הוד השרון
 14.10.2020מיום  10/20מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 

 107 
 

שאנחנו מתכוונים לבקש את אישור המועצה להשלמה 

 75%תמיכה לשנה זו. הם קיבלו עד עכשיו  100%-ל

. העמודה הזאתי שמופיעה לכם 25%והתוספת היא 

בצד, לפני הירוקה, זאת אומרת השמאלית לפני 

להם לסך התמיכה  הירוקה, זאת התוספת שמשלימים

 השנתית. 

 מי החליט שזה העמותות האלה דווקא?  משה חנוכה:

, 25%הם הרי קיזזו להם זה עמותות הרווחה בלבד.  אתי ברייטברט:

  -ואלה הם העמותות

  -למה נגיד לשחייה או לכדורעף או לכדורסל משה חנוכה:

יות לפני רגע קיטרת על הגירעון הגדול שלנו, בעוד רשו אמיר כוכבי:

אחרות ביטלו לגמרי את תקציבי התמיכות, אנחנו 

 בפעימה אחת.  75%העברנו 

 אני אמרתי תחסוך בג'ובים, לא תחסוך בעמותות.  משה חנוכה:

  -מעבר לזה אמיר כוכבי:

 זה מה שביקשתי.  משה חנוכה:

 מעבר לזה, בוא תירגע.  אמיר כוכבי:

 . אני רגוע, תחסוך בג'ובים ולא בעמותות משה חנוכה:

 די משה, הקשקושים האלה לא מכבדים אותך.  אמיר כוכבי:

  -תחסוך בג'ובים ולא משה חנוכה:

  -יש לך יכולת אמיר כוכבי:

 בעמותות.  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי: .  לייצר ביקורת בונה ולא להסתמך על.

בינתיים אתה זה שדיבר על מקום פרנסתי ולא אני על  משה חנוכה:

 מקום פרנסתך. 

  -רק שאלתי על ההיבט המקצועי, זה אתה ציינת כוכבי: אמיר

  -הכול בסדר, אני לא ביקשתי ממך לקצץ את שכרך משה חנוכה:

 אבל אתה ציינת.  אמיר כוכבי:

 אני לא מדבר על שכרך או על פרנסתך.  משה חנוכה:
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 -הוא דיבר נאור שירי:

 בוודאי שהוא דיבר גם על זה.  אמיר כוכבי:

  -בקולי קולות להאמין. אתה יצאת זה לא נאור שירי:

 נושם. הוא משקר כמו ש אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה: .  הנה בבקשה, המנטרות האלה ממש.

 זה לא מנטרה, אתה פשוט לא דובר אמת.  נאור שירי:

 ביבי קטן, בואו נמשיך כן. תוקף את האופוזיציה.  משה חנוכה:

כשזה כבר על מדהים, החוסר יכולת להגיד אמת גם  אמיר כוכבי:

 קצה הלשון שלך. 

 בסדר, כן, כן, כן.  משה חנוכה:

  -בסופו של דבר אמיר כוכבי:

 אז ג'ובים ולא עמותות, שם אני רוצה שתקצץ.  משה חנוכה:

בסופו של דבר אנחנו מוסיפים כאן היום לעמותות  אמיר כוכבי:

  -הרווחה, שאר העמותות ייבחנו בהמשך על בסיס

 תם שזה יהיה בספטמבר. אבל הבטח משה חנוכה:

זה נכון, אבל בינתיים נכנס גל סגר נוסף שמשפיע,  אמיר כוכבי:

עמותות הרווחה הוכיחו שהן עשו פעילות. חשוב לנו 

לחזק אותן בתקופה הזאת, עמותות שלא עשו פעילות 

לא בגל הראשון ולא בגל השני, אנחנו נשקול את 

ם הדרך שבה העירייה יכולה לעזור, זה לא המצב ע

 עמותות הרווחה. 

 זה כל עמותות הרווחה?  משה חנוכה:

 חלקם קיבלו את מלוא הסכום מלכתחילה.  אתי ברייטברט:

אז אני אומר ישלימו עכשיו, כל עמותות הרווחה  משה חנוכה:

 . 100%יקבלו את 

 עמותות קטנות שלא.  3לא כולם, יש  אתי ברייטברט:

 איזה עמותות?  משה חנוכה:

 כרגע לא.  אתי ברייטברט:

 עמותות רווחה בחרתם לא לתת להם?  3איזה  משה חנוכה:
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  -אני יודעת שהיה שם את אתי ברייטברט:

  -לא שבחרנו לא לתת כנרת א. כהן:

 לא, לא, בתקופה הזאת לא הייתה הצדקה לתת נכון.  אתי ברייטברט:

 אז אני שואל איזה עמותות.  משה חנוכה:

התמיכה שדובר עליהם זה היה רק שתבין שסכום  אתי ברייטברט:

 ₪.  3,500והם קיבלו ₪  5,000

  -אתי אבל מה שצריך כנרת א. כהן:

 לעמותה כל שקל קובע.  משה חנוכה:

סליחה שאני עם הגב, אבל מה רגע, אני עונה לך,  כנרת א. כהן:

שצריך לחדד שאותן עמותות כשהם לא עבדו בתקופה 

דו ולכן הזאתי, אז הם לא קיבלו. אלה עמותות שעב

הן מקבלות, זה מה שהתחייבנו, זה מה שהבטחנו, וזה 

 מה שקורה בפועל. 

 דיברנו על זה כבר אלף פעם.  אביבה גוטרמן:

 3לא, אבל אני שואל איזה עמותות עדיין לא קיבלו,  משה חנוכה:

 עמותות רווחה שלא, את השמות שלו. 

  -אני מוכנה להשיב אתי ברייטברט:

 כנרת. את השמות  משה חנוכה:

  -אני אגיד לך את האמת, אין לי את זה כאן אתי ברייטברט:

 גם את זה אין לכם פה?  משה חנוכה:

יש לי, אתה רוצה שאני אביא, אני אביא את זה בעוד  אתי ברייטברט:

שנייה וחצי, אין לי בעיה, זה פשוט למעלה, לא 

 הורדתי לפה את הכול, אבל זה לא הדיון. 

מרת אני רוצה לדעת, מה זה לא אמיתי מה זאת או משה חנוכה:

 עדי? זה נתון בסיסי, גם לזה לא נערכתם אמיר? 

לא אמיתי זה נגיד לא אמרת לכבות את האורות, לא  נאור שירי:

 דיברת על... 

לא, אבל אני ביקשתי לדעת, אפשר איזו סקירה  משה חנוכה:

 באמת. 
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ת השמות, אבל הוא ביקש אז שיסתיים אתי תיתן לו א כנרת א. כהן:

 10היא אמרה, מה קרה? למה להתעכב על כל דבר 

 שעות? שאל, יקבל תשובה, אז זהו אפשר להמשיך. 

 אז אפשר לקבל?  משה חנוכה:

עמותות שלא  3אני אעביר לכם את התשובה, זה  אתי ברייטברט:

 השלמנו להם. 

. משה חנוכה: .  כן, אני פשוט רוצה להצביע בעד אני רוצה לדעת.

אני יכולה להגיד לך שהיה שם את ליונס שלא קיבלו,  רט:אתי ברייטב

כי המסגרות שלהם היו סגורות, וגם עין עצלה לא 

עמותות קטנות, אם אני לא  2פעלה, והיו שם עוד 

  -טועה זה היה ארגון פעמונים ועוד אחד

 פעמונים דווקא בתקופה הזאת?  משה חנוכה:

לעשות. היה דו"ח פיקוח כן, כן, הם לא עבדו, אין מה  אתי ברייטברט:

הרפרנטים בדקו את העמותות האלה, הרפרנטים עשו 

פיקוח בדקו את העמותות היו איתם בקשר, העמותות 

  -לא פעלו

  -אז פעמונים, ליונס ומי עוד משה חנוכה:

י  אתי ברייטברט: ליונס ועוד אחת, אני באמת לא רוצה להתחייב אנ

 לא זוכרת, אני מוכנה לבדוק ולהשיב לך. 

 אוקיי תודה.  משה חנוכה:

 ₪.  1,500ומדובר בסך הכול על  אתי ברייטברט:

 וליונס לב ארי קיבל וליונס השני לא קיבל?  משה חנוכה:

 כן, כי הם לא פעלו.  אתי ברייטברט:

 הבנתי. נשאר עמותות ספורט שהפחתתם להם?  משה חנוכה:

  -כרגע אתי ברייטברט:

שיו שלא החזרתם להם את איזה עמותות נשארו עכ משה חנוכה:

 הכסף? 

  -שנייה, כרגע אתי ברייטברט:

 מה זה החזרתם להם את הכסף? זה לא כסף שלהם.  אמיר כוכבי:
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  -בסדר, זה כסף משה חנוכה:

 לא, זה לא החזרתם להם את הכסף.  אמיר כוכבי:

  -תמיכה כמו שהם תכננו 100%אם היית נותן  משה חנוכה:

  -טרמינולוגיה אמיר כוכבי:

  -כמו שאתה תכננת בתקציב העירייה משה חנוכה:

טרמינולוגיה לא תכתיב את המציאות. כספי תמיכות  אמיר כוכבי:

זה כספים שהרשות נותנת כדי לעזור לעמותות 

 שמקדמות את זה סדר היום של העירייה. 

  -אתה הפחתת את הכספים האלה משה חנוכה:

  -בסופו של דבר אמיר כוכבי:

 מהם.  %25 משה חנוכה:

  -לא נכון אמיר כוכבי:

 זה עובדתית.  משה חנוכה:

בפעימה ראשונה ואמרנו שזה  75%אנחנו העברנו  אמיר כוכבי:

ייבחן בהמשך, אז זה מה שקרה כאן בשלב א', עם 

עמותות שפעלו. עם שאר העמותות שאו לא פעלו בגל 

הראשון וכן פעלו בגל השני, או פעלו בצורה כזאת או 

אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים אחרת עכשיו, 

 בהמשך, בהעברות הבאות מסעיף לסעיף. 

ן  משה חנוכה: אפשר לדעת את השמות שלהם? זאת אומרת אי

  -בעיה

 כל שאר העמותות שלא מופיעות פה.  אמיר כוכבי:

 אבל אפשר לדעת מיהם מה זאת אומרת?  משה חנוכה:

  -אז אמרתי לך אתי ברייטברט:

 ריטריון? מה הק משה חנוכה:

 הסברנו מה הקריטריון.  אמיר כוכבי:

  -אני מבין שאתם דואגים לטרמינולוגיה, אני דואג משה חנוכה:

הסברנו מה הקריטריון, הקריטריון היה פעילות בזמן  אמיר כוכבי:

 הסגר. 
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אז לא אישרתם את החזרת הכספים לעמותות  משה חנוכה:

  -הספורט

 נכון.  אמיר כוכבי:

  -מותות הנוערלע משה חנוכה:

 עמותות הנוער קיבלו כמעט כולם.  אמיר כוכבי:

 כל שאר התחומים.  אתי ברייטברט:

 לעמותות הדת?  משה חנוכה:

 ותרבות וחינוך.  אתי ברייטברט:

  -דת, תרבות, חינוך וספורט משה חנוכה:

  -שלא פעלו בסגר הראשון אמיר כוכבי:

  -הפחתתם משה חנוכה:

 קיבלו את התוספת. עדיין לא  אמיר כוכבי:

 הפחתתם להם, לא תוספת.  משה חנוכה:

 ודאי.  אמיר כוכבי:

 זה טרמינולוגיה.  משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

  -שהפחתתם 25%-לא החזרתם להם את ה משה חנוכה:

 אני לא אמור להחזיר משהו שהוא שלי.  אמיר כוכבי:

גדיל הפחתת, ולכן אתה מחזיר את ההפחתה, אתה מ משה חנוכה:

 בחזרה. 

  -שזה מה ש אמיר כוכבי:

 , אתה מחזיר להם. 25%אתה לא הגדלת, אתה הפחתת  משה חנוכה:

לצופים מהצד זה עלול להיראות כאילו אתה מבין על  אמיר כוכבי:

מה אתה מדבר, אבל אני מתחיל להבין שאתה לא 

 מבין על מה אתה מדבר. 

ם כנראה מנסים אני מאוד מבין על מה אני מדבר, את משה חנוכה:

  -לבלבל את הצופים מהצד

  -אנחנו הודענו אמיר כוכבי:
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 אז אני אסביר לצופים מהצד.  משה חנוכה:

  -משה, אנחנו הודענו אמיר כוכבי:

  -25%שאתם מפחיתים  משה חנוכה:

  -מהתמיכות 25%שאנחנו מפחיתים  אמיר כוכבי:

 לעמותות שלא פעלו בסגר הראשון.  משה חנוכה:

ושהדבר הזה ייבחן בהמשך גם אל מול פעילות, וגם  בי:אמיר כוכ

 אל מול היכולת של העירייה לתקצב את הדבר הזה

במידה ולא עשו פעילות. מאחר ואנחנו נמצאים 

ויש עמותות  בתקופה שבה אנחנו רואים שיש סגר שני, 

שפעלו בסגר הראשון ופועלות גם עכשיו, הבאנו אותם 

התקציבים לישיבה הזאת כדי לשחרר להם את 

 שיאפשרו להם לפעול. 

  -אבל משה חנוכה:

  -כל שאר העמותות אמיר כוכבי:

אז הסברת באותו להט ובאותו טון שאתה יודע ובדקת  משה חנוכה:

והיה לך מפקחים, ויודע שהם לא עבדו בסגר. מה קרה 

פתאום? פתאום הם כן עבדו בסגר הראשון? גילית 

 עולם אחר? 

 יש עמותות שלא הצהירו על עבודה... קודם כל כן, אמיר כוכבי:

אז באותו להט, איך אנחנו יכולים לסמוך על מה  משה חנוכה:

  -שאתם אומרים, שבאותו להט הפחתתם

  -מה זאת אומרת אמיר כוכבי:

  -לפני חודשיים %25 משה חנוכה:

  -אם העמותה אמיר כוכבי:

אמרת שבדקת, ועכשיו אתה אומר באותו זה שכן  משה חנוכה:

 ינו. טע

היה את הסגר הראשון, אחרי הסגר הראשון הדברים  נאור שירי:

  -השתנו והעמותות

מה יש לבדוק, אם עמותה לא מצהירה על עבודה  אמיר כוכבי:

-במהלך הסגר למרות שאומרים לה שזה יעלה לה ב
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 , מה אתה מצפה שנעשה? 25%

 לא, כי אתה אמרת שיש רפרנטים שבודקים את הזה.  משה חנוכה:

יש רפרנטים של העירייה שמקבלים את המידע  יר כוכבי:אמ

  -מהעמותות, אם העמותה לא העבירה את המידע

 חד משמעית.  רינה שבתאי:

 מאיפה אמורים לנחש את זה?  אמיר כוכבי:

 חד משמעית.  רינה שבתאי:

יודע איך זה  משה חנוכה: מה זה לנחש? הם עושים ביקורות. אתה 

 עובד? 

  -פת הקורונהבתקו אמיר כוכבי:

 אתה ראית פעם את התהליך הזה? אתה מכיר אותו?  משה חנוכה:

 פעם פעמיים.  אמיר כוכבי:

אוקיי, אז בתהליך הזה הרפרנט לא רק מקבל  משה חנוכה:

 עדכונים אלא גם בודק מול העמותות. 

זה נכון, אבל אם עמותה לא מצהירה על פעילות, אז  אמיר כוכבי:

 ה. אין מה לבוא לבדוק אות

  -בוא שוב אני משה חנוכה:

משה, העמותות שכרגע מקבלות את הכסף שחלקם גם  רינה שבתאי:

קשורים לתהליכים שאני עובדת מולם, אני מודה 

לעירייה ונותנת באמת מילת כבוד על זה שעומדת 

במילתה, ומשלימה את הסכום הזה חזרה. חלק 

מהעמותות היו יצירתיות מספיק כדי לתת מענים 

ויצירתיים למצב הקיים, ועל כן מגיע להם את חדשים 

הסכום הזה. אלה שלא עבדו כמו ויצ"ו, כמו ליונס, 

  -לעומת ליונס לב ארי שכן

 מה עם ויצ"ו באמת.  משה חנוכה:

 קיבלו.  רינה שבתאי:

 ויצ"ו גם?  משה חנוכה:

 הם לא הגישו בקשה לתמיכה.  אתי ברייטברט:
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 לא הגישו.  רינה שבתאי:

  -אני רק רוצה בהמשך למה שביקשת ברט:אתי ברייט

ויצ"ו גם פעמונים משה חנוכה:   -אז גם 

  -שנייה אתי ברייטברט:

  -אז תודה לעירייה שעושה את המאמץ רינה שבתאי:

תודה, תודה, בואו נמחא להם כפיים לעירייה ולראש  משה חנוכה:

 העיר. 

  -בהמשך למה ש אתי ברייטברט:

 שהם הפחיתו לעמותות.  25%-ה שהם מכניסים את משה חנוכה:

משה, רצית לדעת ועכשיו אני יכולה לתת לך את  אתי ברייטברט:

התשובה שרצית לדעת. בתחום הרווחה מי שלא 

מוסיפים לו כרגע זה נעמ"ת שהם מקבלים בעצם 

תמיכה עבור ההשתלמויות של אותן סייעות. כרגע לא 

נערכו שום השתלמויות, ולכן הם לא מקבלים את 

מה. השנייה זה הייתה ליונס, והשלישית זאת ההשל

 הייתה העמותה של פעמונים ארגון חסד. 

  -אוקיי, ולכל עמותות הספורט וכל עמותות הנוער משה חנוכה:

 אני מדברת על תחום הרווחה בלבד.  אתי ברייטברט:

בסדר, אני אומר זה הרווחה. מעבר לזה אתם לא  משה חנוכה:

 לנוער, לחינוך ולדת.  מחזירים את הכספים לספורט,

  -אבל אמיר אמר לך שיידונו בעתיד אתי ברייטברט:

 יידונו, כרגע אנחנו לא מביאים את זה לכאן לאישור.  משה חנוכה:

  -נכון, עכשיו הבאנו לאישור אתי ברייטברט:

שורות שכתוב בהם מה  5-זה נראה לי מאוד ברור מה אמיר כוכבי:

 אנחנו מביאים כאן עכשיו. 

לא, אני חשוב שגם הציבור, כי הציבור לא יושב מול  נוכה:משה ח

 המסמכים. 

הציבור מבין את זה יופי, שהעמותות שלא קיבלו  אמיר כוכבי:

פעילות יחכו עד לסוף שנת התקציב, כדי לראות אם 

 הן מקבלות. 
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 אתה רוצה לשמוע את המצב של עמותות הספורט?  משה חנוכה:

אתה לפני המצב, אבל אתה יודע אנחנו שומעים את  אמיר כוכבי:

רגע קיטרת על גירעון, אז אני אמרתי שאני לא מפחד 

  -מגירעון

אני לא רוצה גירעון מג'ובים, אני מעדיף שתשקיע את  משה חנוכה:

  -הכסף בעמותות

 אוקיי בסדר.  אמיר כוכבי:

 ולא בג'ובים.  משה חנוכה:

תה גם עבודת אני רוצה רגע לחדד ולהעיר, ואתי נעש כנרת א. כהן:

מטה מולך, גם של אגף הרווחה גם מול מנכ"ל 

העירייה שיושב פה, ובאמת הבטיחו התחייבו שיבדקו, 

הלכו ובדקו מול כל עמותה ועמותה, והשלימו את 

  -הכסף. כך שאני חושבת

 לא לכל העמותות כנרת.  משה חנוכה:

לעמותות שעבדו, משה אני חוזרת על זה בפעם  כנרת א. כהן:

 ת. העשירי

 אבל כדורסל נגיד פועל כל הזמן.  משה חנוכה:

  -עמותה שלא עובדת כנרת א. כהן:

 ואתם לא מחזירים להם.  משה חנוכה:

אני עונה לרווחה עכשיו, אני לא התייחסתי לעמותות  כנרת א. כהן:

 הספורט, אני התייחסתי לעמותות הרווחה. 

 זה גם לא נכון שהם פועלים כל הזמן.  נאור שירי:

ו יר כוכבי:אמ   -אם הוא פועל עכשי

 אז הוא מפר את החוק. שתיקה כהודאה.  נאור שירי:

  -כן נאור, אני לא חייב להגיב לכל מה שאתה משה חנוכה:

  -לא, אבל כשאתה טועה אמיר כוכבי:

 לא יכול להיות שאתה אומר את הדברים האלה.  נאור שירי:

  -בצורה כזאת, אתה חייב... להגיד אמיר כוכבי:

  -אתם טועים, אתם משה חנוכה:
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 אתה טועה.  נאור שירי:

אחרי שאתם ממוטטים את העירייה אתם גם  משה חנוכה:

 ממוטטים את העמותות שפועלות בעיר. 

 אתה אומר שהכדורסל עובר על החוק עכשיו?  אמיר כוכבי:

  -לא, אני בא ואומר משה חנוכה:

  -עוד פעם בא ואומר אמיר כוכבי:

  -תבדקוש משה חנוכה:

 אתה כבר פה.  אמיר כוכבי:

  -עוד עמותות, כמו עמותות נוער, חינוך ודת משה חנוכה:

פעמים ואתה פשוט לא רוצה לשמוע,  3אבל נאמר כבר  אמיר כוכבי:

 שייבדק לקראת סוף שנת התקציב. 

 אבל למה אתם לא בודקים עכשיו?  משה חנוכה:

וע, אני לא יודע כמה כי עכשיו אנחנו עדיין בתוך האיר אמיר כוכבי:

  -זמן הוא יימשך

 אבל הבטחתם שזה בספטמבר ייקרה.  משה חנוכה:

 נכון.  אמיר כוכבי:

 אז שיקרת?  משה חנוכה:

כשהבטחנו שזה יהיה בספטמבר לא ידענו שיהיה עוד  אמיר כוכבי:

 סגר. 

 אז אל תתחייב עוד פעם.  משה חנוכה:

 יב נעשה בדיקה. ... אמרתי לקראת סוף שנת התקצ אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה: .  אז אל תתחייב אף פעם.

 אני מתחייב שנעשה בדיקה משה.  אמיר כוכבי:

מסכנות העמותות שזו העיר שהם צריכים, אם זו  משה חנוכה:

 העירייה שהם צריכים לעבוד איתה. 

אתה צודק, הן יכולות לעבור לפתח תקווה, שם קיבלו  אמיר כוכבי:

0% . 

וקיי... אתה יודע אם פתח תקווה נהייתה המודל כן א משה חנוכה:
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  -שלך

 הן יכולות גם לעבור לערים מסביב, שם קיבלו פחות.  אמיר כוכבי:

ו  משה חנוכה: בוא עושים אימונים בזום, הנה אגב אני מקבל עכשי

 עדכון שעושים אימונים בזום. 

 אוקיי.  אמיר כוכבי:

 בבקשה אז הכול בסדר.  משה חנוכה:

 שמעתי שיש אימוני שחייה בזום אגב.  ן:רן היילפר

אתה יכול לעשות קריירה מקבילה אדוני המנכ"ל,  משה חנוכה:

 אבל כן עושים אימונים בזום, מה לעשות. 

 בסדר.  אמיר כוכבי:

 מה יש לך להגיד על זה נאור שתיקה?  משה חנוכה:

 על זה שאימונים בזום לא גובים שעות אולם.  אמיר כוכבי:

אני יכול להגיד בדיוק, באתי להגיד אבל כאילו זה כל  נאור שירי:

כך מיותר, כי זה לא מעניין אותך. אתה בא עם 

  -מנטרה

 אותי לא מעניין? אתכם לא מעניין.  משה חנוכה:

 כן, אותך לא מעניין.  נאור שירי:

 שום דבר לא מעניין אתכם.  משה חנוכה:

 גם אותך שום דבר לא מעניין.  נאור שירי:

 אתם באים לפה רק כשהחוק מחייב אתכם.  נוכה:משה ח

העובדות לא מעניינות אותך, התשובות לא מעניינות  נאור שירי:

  -אותך

נאור, אם לא היה פה חוק שמחייב אותך לבוא  משה חנוכה:

  -לשולחן הזה

  -אנשים לא מעניינים אותך נאור שירי:

  הייתם עושים את זה באיזה חדר חשוך וסגור. משה חנוכה:

 מה אתה מקשקש תגיד לי?  נאור שירי:

 לא הייתם באים לפה בכלל.  משה חנוכה:
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 איזה חוק מחייב אותנו לבוא לפה?  אמיר כוכבי:

העברות מסעיף לסעיף להגדיל כספים לעמותות, זה  משה חנוכה:

 החוק מחייב אתכם. 

 נו מה יכולנו לעשות?  אמיר כוכבי:

ותך, לא היית עושה את ואם החוק לא היה מחייב א משה חנוכה:

זה. כמו שלא קיימת דיון אחד בעניין הקורונה כמו 

 שהחוק לא מחייב אותך. 

 שוב לא נכון.  נאור שירי:

  -אתה פועל כאן רק כי אתה יודע משה חנוכה:

ן  אמיר כוכבי: אפילו יש הקלטה שלך מדיון שקיימתי איתך בעניי

 הקורונה. 

  -בסגר הראשון משה חנוכה:

 אבל אל תגיד אפילו לא אחד.  י:אמיר כוכב

אני ביקשתי מכם פעם אחרי פעם, כשהעיר הפכה  משה חנוכה:

  -להיות אדומה

  -כדי שאנשים לא ישימו לב אמיר כוכבי:

 ביקשתי מכם לקיים דיון עם חברי המועצה.  משה חנוכה:

 לשקרים אתה צריך שלפעמים יהיה שזור שם גם אמת.  אמיר כוכבי:

 פעם שקרים? די אמיר. עוד  משה חנוכה:

  -ברגע שאין אמת בכלל אמיר כוכבי:

  -הדרך שלך לתקוף את האופוזיציה משה חנוכה:

  -ברגע שאין בכלל אמת אמיר כוכבי:

  -אתה יודע מה אם אתה חושב משה חנוכה:

זו בעיה.  אמיר כוכבי:  שזורה במילים שלך 

  -שזה יחליש אותי או יפחיד אותי משה חנוכה:

  -לא, אני לא מנסה להחליש י:אמיר כוכב

 אתה טועה, אני לא מפחד ממך.  משה חנוכה:

אני גם לא מנסה להפחיד, אני לא בן אדם מפחיד  אמיר כוכבי:
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 משה. 

 אני לא מפחד ממך. אני לא מפחד ממך.  משה חנוכה:

  -אני פשוט הייתי רוצה אמיר כוכבי:

ו משה חנוכה: משקר זה זה שראש עיר רב עוצמה יגיד שאני משקר 

 לא יפחיד אותי. 

  -שתקפיד על להגיד את האמת לציבור אמיר כוכבי:

זה לא יפחיד אותי, ואני אמשיך לעמוד כאן וישמור  משה חנוכה:

 על האינטרס הציבורי. 

  -האינטרס הציבורי היחיד אמיר כוכבי:

  -כי אם אני לא אעשה את זה משה חנוכה:

  -שעוד אתה חושב עליו אמיר כוכבי:

  -אף אחד לא יעשה את זה. שקרים אני יכול ללמוד חנוכה: משה

 זה האינטרס האישי שלך.  אמיר כוכבי:

 מכם סמינר על שקרים ועל יחסי ציבור.  משה חנוכה:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

  -ועל לסובב את המציאות משה חנוכה:

  -אני מבין שכמו שוויתרת אמיר כוכבי:

  -פרו לי סיפוריםולעוות אותה, אז אל תס משה חנוכה:

  -כמו שוויתרת מקודם אמיר כוכבי:

 ואל תטיפו לי מוסר.  משה חנוכה:

כמו שוויתרת מקודם על קבלת כספים ממשרד  אמיר כוכבי:

  -החינוך

  -לא ויתרתי, ויתרתי על זה שתיקח כספים משה חנוכה:

  -והצבעת נגד זה אמיר כוכבי:

  -של המדינה משה חנוכה:

  -ני מבין שאתהככה א אמיר כוכבי:

ותשתמש בהם לג'ובים שאתה רוצה לחלק למקורבים  משה חנוכה:

 שלך. 
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  -ככה אני מבין, אני מציע שתיזהר אמיר כוכבי:

על זה אני התנגדתי, שתיקח את הכספים למחשבים  משה חנוכה:

 ותעשה את זה בשביל ג'ובים לחברים שלך. 

 אני מציע שתיזהר ושתחזור בך.  אמיר כוכבי:

אני נזהר, אתה תיזהר, אתה תיזהר כי מה שאתם  חנוכה:משה 

  -עושים כאן

  -אני מציע, אני מציע לך אמיר כוכבי:

  -והניסיון שלך גם להפחיד אותי באמצעות משה חנוכה:

  -משה אמיר כוכבי:

 באמצעות ירידה לרמה אישית, זה פשוט ביזיון.  משה חנוכה:

  -אני מציע לך אמיר כוכבי:

גיד לי אתה מסתלבט? אתה לא מקלל ומגדף את ת נאור שירי:

 כולם פה? 

  -נאור, נאור, נאור אמיר כוכבי:

 מה אתה מסתלבט?  נאור שירי:

  -אני מציע לך משה אמיר כוכבי:

  -אל תציע לי משה חנוכה:

 לחזור בך במשפט האחרון שלך.  אמיר כוכבי:

  -אל תציע לי משה חנוכה:

 אוקיי.  אמיר כוכבי:

  -ואל תשתיק אותי משה חנוכה:

 זה היה מספיק אזהרה?  אמיר כוכבי:

  -אזהרה כן משה חנוכה:

 טוב.  אמיר כוכבי:

 האזהרות האלה מאוד מאוד לא מפחידות אותי.  משה חנוכה:

 אוקיי.  אמיר כוכבי:

 אני אומר את הדברים ואני עומד מאחוריהם.  משה חנוכה:
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 בסדר גמור.  אמיר כוכבי:

רים לרשום את המספרים כאן בצורה אתם בוח משה חנוכה:

שעשויה להטעות, זה לא אני אמרתי, זה חברי ועדת 

 הכספים מהקואליציה שלך אמרו. 

  -אתה הרגע אמרת משפט חמור אמיר כוכבי:

  -ואתה משה חנוכה:

 אתה לא רוצה לחזור בו?  אמיר כוכבי:

  -אז אני אומר שוב, אז אני אומר שוב, אני לא חוזר משה חנוכה:

 אתה לא רוצה לחזור בו?  מיר כוכבי:א

  -בשום דבר. אני בא ואומר שוב משה חנוכה:

 אוקיי.  אמיר כוכבי:

  -שאתם משחקים עם הכסף הציבורי משה חנוכה:

 אתה בא ואומר שוב.  אמיר כוכבי:

 כאילו זה עסק פרטי שלכם.  משה חנוכה:

  -אתה מדבר בקלישאות וסיסמאות אמיר כוכבי:

  -לעשות מה משה חנוכה:

 זה לא יביא אותך לשום מקום.  אמיר כוכבי:

זה ₪, מיליון  10אתה הובלת את העירייה לגירעון של  משה חנוכה:

 כלום. 

  -אני אפילו אמיר כוכבי:

אז אני אומר, אתה רוצה בבקשה, אני לא מפחד ממך,  משה חנוכה:

  -אתה יכול לאיים עליי

  -לא מאיים עליך, רק מציע לך אמיר כוכבי:

 ולרפות את ידה של האופוזיציה.  משה חנוכה:

  -לשמור על אמיר כוכבי:

גם אם אני אהיה  הכול בסדר, אני אעמוד כאן לבד משה חנוכה:

היחיד עם האצבע על השכל, כדי לשמור על הכסף 

 הציבורי. 
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 ממש ילד הולנדי אתה, קדימה.  אמיר כוכבי:

 יופי.  משה חנוכה:

  -ו נעלה להצבעהאוקיי, אנחנ אתי ברייטברט:

 אני רוצה להבין לאיזה עמותות אתם לא מעלים.  משה חנוכה:

 היא אמרה לך כבר.  אמיר כוכבי:

  -הסברתי לך את שלושת העמותות אתי ברייטברט:

  -לא, לעמותות שהם לא רווחה משה חנוכה:

 כל שאר העמותות שלא קיבלו. תעלי להצבעה.  אמיר כוכבי:

 כן.  אתי ברייטברט:

 מה זה כל שאר העמותות שלא קיבלו?  חנוכה:משה 

 כל שאר העמותות שלא קיבלו.  אמיר כוכבי:

 יש לך רשימה? הבאת רשימה לכאן?  משה חנוכה:

  -לא, לא הבאתי לכאן רשימה אמיר כוכבי:

 למה?  משה חנוכה:

  -הנושא על הסדר הוא העברה של תקציב אמיר כוכבי:

לית, אם אתה לא נותן איך נראה את התמונה הכל משה חנוכה:

 נתונים לחברי המועצה. 

 לעמותות הרווחה.  אמיר כוכבי:

 מצביעים על מה שמעלים, לא על מה שלא מעלים.  רן יקיר:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

  -אוקיי, אנחנו מעלים להצבעה את הצעת ההחלטה אתי ברייטברט:

אגב פתח תקווה שילמו מלא לעמותות, כנראה גם  משה חנוכה:

  -אתה

 זה פשוט לא נכון.  אמיר כוכבי:

 ... לשקר. זה מה שרושמים לי אנשים.  משה חנוכה:

 אוקיי.  אמיר כוכבי:

 אז תבדוק.  משה חנוכה:
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שוב משה, אנחנו מעלים להצבעה את הצעת ההחלטה:  אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את השלמת סכום התמיכה 

בתחום לעמותות שפעלו בתקופת הקורונה  100%-ל

הרווחה בלבד. מי בעד? אמיר, מאיר, רן, רינה, 

אביבה, רפי, נאור, עדי, כנרת וגם משה חנוכה, תודה 

 רבה. 

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

שפעלו  בתחום הרווחהלעמותות  2020: בקשה לאישור השלמת סכום התמיכה לשנת הצבעה
 בתקופת מגפת הקורונה. 

 
  אחד(: בעד )פה 10

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, נאור שירי, עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן, 
  אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, משה חנוכה.

 )נדב דואני לא נכח בהצבעה(
 

 : 116/20החלטה מס' 
 לעמותות שפעלו בתקופת הקורונה 100%-מועצת העירייה מאשרת את השלמת סכום התמיכה ל

 )עפ"י נספח ב' להזמנה(.  בתחום הרווחה בלבד
 

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

 

 180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  . 4

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש(. 

 

נעבור לסעיף הבא. אתם יודעים כנהוג יש כאן בקשות  אתי ברייטברט:

בדים לעבוד בעבודה נוספת. אם אתם רוצים של עו

לשאול שאלות או משהו לגבי אותו עובד, אנחנו פשוט 

נעצור את השידור. אם אתם מסכימים למה שנאמר 

כאן אז אנחנו יכולים להמשיך להצבעה. מדובר כאן 

על בקשה של עובד להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל 

  -פרס במקרים מיוחדים

 עובדת.  אמיר כוכבי:

)א( לפקודת העירייה  180אני לא מציינת. על פי סעיף  אתי ברייטברט:

נ.א., אני לא אקרא את כל מה שכתוב שם בסעיף, -ל

אבל בקשת העובד אושרה על ידי הממונים. בקשת 

, ואפשר להעלות להצבעה. אז  העובד מצורפת כנספח ג'

הצעת ההחלטה היא: מועצת העירייה מאשרת את 
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בודת חוץ גם על מנת לקבל פרס. בקשת נ.א. לעסוק בע

אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנת הלימודים תשפ"א. 

אפשר להעלות להצבעה מי בעד? אמיר, מאיר, רן, 

 רינה, אביבה, רפי, נאור, עדי, כנרת ומשה, תודה. 

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

)א( לפקודת העיריות  180וחדים )סעיף בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מי
 נ.א.  -)נוסח חדש( ל

 
  בעד )פה אחד(: 10

 אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, נאור שירי, עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן, 
  אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, משה חנוכה.

 )נדב דואני לא נכח בהצבעה(
 

 : 117/20החלטה מס' 
 רייה מאשרת את בקשת נ.א. לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס. מועצת העי

 אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנת הלימודים תשפ"א
============================================= 

עכשיו משה נשאר עוד משהו להגיד בתום הישיבה?  :אתי ברייטברט

 ביקשת פשוט זכות דיבור בסוף הישיבה. 

 נראה לי שדיברתי די.  משה חנוכה:

 יופי, אז אנחנו מסיימים את הישיבה, נועלים אותה.  אתי ברייטברט:

 רגע, יש עוד ישיבה.  אמיר כוכבי:

 דקות.  5בואו נעשה הפסקה אבל  משה חנוכה:

 לא, לא, זו ישיבה קצרה.  אמיר כוכבי:

 דקות.  5בואו נעשה הפסקה  משה חנוכה:

 זו ישיבה קצרה.  אמיר כוכבי:

 לא, בוא נעשה הפסקה.  משה חנוכה:

 זו ישיבה קצרה.  אמיר כוכבי:

 אדוני ראש העיר בוא נעשה הפסקה בין הישיבות.  משה חנוכה:

 תסגרי ישיבה, תפתחי ישיבה.  אמיר כוכבי:

  -אנחנו נועלים את הישיבה אתי ברייטברט:

,  5למה אתה לא עושה הפסקה  משה חנוכה: דקות שנוכל להתרענן

 מה קרה? 
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 כי זו ישיבה קצרה.  אמיר כוכבי:

ן  משה חנוכה: מי יודע אם זה יהיה קצר, אולי אנחנו נרצה דיו

 אסטרטגי סוף סוף. 

 זה קצר נורא.  אמיר כוכבי:

 . 10/20אנחנו נועלים את ישיבה  אתי ברייטברט:

 בוא אני מבקש הפסקה.  משה חנוכה:

 תן לה לסיים.  אמיר כוכבי:

נו אתי ברייטברט:   -10/20עלים את ישיבה אנחנו 

 דקות.  5אני מבקש הפסקה  משה חנוכה:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

 דקות?  5אפשר הפסקה  משה חנוכה:

 אפשר לעצור את השידור?  אמיר כוכבי:

 כן.  אתי ברייטברט:

 דקות.  5הפסקה  אמיר כוכבי:

 תודה רבה לכולם.  אתי ברייטברט:

 

 


