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.1

אפליה בגביית ארנונה בין תושבי העיר ............................עמ' 130

.2

הוקרת עובדי העירייה הפורשים והיוצאים לגמלאות ........עמ' 157

.3

העברת הצהרונים לעירייה ............................................עמ' 164

א ת י ברייטברט :

ערב טוב לכולם  ,אנחנו רוצים בבקשה לפתוח את ישיבת
המועצה

מן

המניין

, 13/20

שמתקיימת

בתאריך

 . 30.12.2020אנחנו כמובן נפתח את הי שיבה בעדכונים
של ראש העירייה מר אמיר כוכבי  .אני רק מבקשת מכל
המשתתפים וכל הנוכחים באולם לעטות מסכה  ,אם הם
לא מדברים .
נדב דואני :

או שותים קפה .

אמיר כוכבי :

ערב טוב סגר שמח  ,ערב סיום השנה החולפת  ,בתקווה
שזאת הבאה המתרגשת עלינו תהיה שנה טובה ובריאה
יותר לכול ם .

אביבה גוטרמן :

אמן .

אמיר כוכבי :

אני מקווה שעם בוא החיסונים נוכל להתפנות חזרה
לשיקום של כל מה שדורש שיקום בעקבות האירוע
הממושך הזה  .ולחזור גם לשגרה שהיא שגרת חיים
עירונית רגילה ומהנה  .אני אתחיל בעדכונים של היום
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בעיר  .עיר שמוגדרת עיר צהובה  149חולים בפוע ל ,
 1,160מחלימים  780 ,בבידוד  ,ממוצע בדיקות שלנו
בימים האחרונים עומד על בין  700ל  900 -בדיקות
ביום  ,שזה נתון לא רע .
הנתון הזה מתאפשר בין היתר גם בזכות המתחמים
שאנחנו פותחים כאן מידי שבוע עם פיקוד העורף  ,אבל
גם בזכות תכנית שמיושמת כבר זה השבוע השני  ,תכנית
מג ן חינוך שמאפשרת בדיקות ב  -פול במוסדות חינוך  ,ב -
 4בתי ספר בינתיים מתוך תקווה שזה יתרחב וייכנס גם
לבתי ספר נוספים  ,מתוך רצון ואמונה שהמדינה תקבל
החלטה  ,שבתי ספר שנמצאים במסגרת הזאת לא ייסגרו
שוב גם במצב של עיר אדומה וגם במצב של סגר .
אני יכול לעדכן שמתחילת שב וע הבא  ,ככול הנראה יום
שני ייפתח בעיר מתחם חיסונים של קופת חולים כללית ,
מתחם גדול ומשמעותי עם  10מסלולי בדיקה  .כרגע
הגדרות משרד הבריאות מדברות על אוכלוסיות בסיכון
ועל אוכלוסיות מגיל  60ומעלה  .ההערכה של קופת
חולים

שהיא

תספיק

לחסן

את

כלל

האוכלוסייה

הרלוונטית הזאת בעיר בתוך  3שבועות מהיום שהם
פותחים את המתחם  .אנחנו נערכים איתם לשיתופי פעולה
גם בנושא החינוך  ,וגם בניסיון להשאיר אותם כאן
להמשך המאמץ לחסן את האוכלוסייה  ,מתוך הבנה שיש
היענות די גדולה בציבור לסיפור הזה .
היה לנו לפני שבוע תרגיל פיקוד העורף תרגיל מוכ נות ,
שנועד למדוד את התפקוד של הרשות באירוע חירום  ,זה

6

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

כאילו קצת מצחיק בתוך אירוע חירום להימדד באירוע
חירום

אחר .

היו

סנריואים

מלבבים ,

אחרי

ששנה

מתעסקים במגפה  ,פתאום היו טילים  ,פתאום היו הפסקות
חשמל והפסקות מים  ,והתרגיל היווה בעצם הזדמנות גם
לראות שהמערכות כו לן דרוכות

ומוכנות לאירועים

שכאלו  ,תרגיל שהתעקשנו לעשות אותו למרות התקופה
הזאת  ,נעשה בזום בקפסולות  ,מה שהוכיח את עצמו בגלל
איזה שהוא אירוע הדבקה שאחר כך היה ולשמחתנו לא
פגע בעבודת העירייה  ,בגלל העבודה בקפסולות במהלך
התרגול הזה  .ועוד יש כמה שעות ל  , 2020 -אז ז ה הדבר
היחיד שעוד לא היה לנו  ,אז נקווה שנעבור את השנה
הזאת בלי אירוע כזה .
נדב דואני :

תשמור עלינו קרוב .

אמיר כוכבי :

אתה יודע עם כזאת שנה  ,כבר אי אפשר לדעת למה
לצפות  .בהיבט השני  ,נגיד שמדינת ישראל החליטה
לעדכן או ממשלת ישראל החליטה לעדכן את נתוני
הדירוג הס וציו אקונומי של הרשויות המקומיות  ,והדירוג
הסוציו אקונומי של עיריית הוד השרון עלה מ  8 -ל . 9 -

נדב דואני :

פחות כסף לנו .

אמיר כוכבי :

פחות כסף מהמדינה כמובן  .מה שנקרא חדשות טובות .
אפרופו בעניין של -

נדב דואני :

איפה הגזבר  ,מעניין איך אתה קיבלת את החדשות האלה .

א מיר כוכבי :

הוא לא התרגש ממנה  ,הוא כבר למוד זה  .אפרופו בעניין
של נושאים כלכליים  ,נעדכן אתכם כי אני מניח שאתם
תתחילו כנבחרי ונבחרות ציבור לקבל פניות בעניין
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בקרוב  ,כשהמדינה אישרה את תקנות ההנחה בארנונה
לעסקים  ,היא שמה שם סעיף שחייב את כל בעלות ובעלי
העסקים לש לם את כל חובות הארנונה שלהם לשנה
הזאת  ,כדי להיות זכאים להנחה .
תאריך היעד שהם שמו מחר  ,ובעצם עסקים שלא ישלימו
את חובות הארנונה שלהם עד מחר  ,משרד הפנים שולל
מהם את הזכות לזכאות להנחה  .המצב הזה הוא כמובן
הזוי  .כאילו נתנו משהו אבל גם דאגו שלא יקבלו אותו .
יש מ אבק עכשיו של השלטון המקומי  ,כדי לקבל דחייה
בדבר הזה  .אני רוצה להאמין שזה באמת ייקרה  .אבל אני
מניח שאתם תקבלו פניות בנושא  ,אז חשוב להכיר את
זה .
נדב דואני :

יש איזה שהוא משהו  ,פתרון שמסתמן  ,שלטון מקומי
דורשים משהו או שזה -

אמיר כוכבי :

השלטון המקומי דורש הארכ ה של המועדים  ,לדחות את
זה -

נדב דואני :

מה  3חודשים ?

אמיר כוכבי :

לסוף השנה הבאה בכלל  ,כדי לתת לאנשים את הזמן
לנשום ולהיות זכאים לקבל את ההנחות האלה  ,באופן
מצחיק ברשויות כמו שלנו  ,חלק לא קטן מהתקציב
שהולך לדבר הזה הוא בכלל תקציב מקומי  ,אז לא ברורה
ההתעקשות הזאת של משרד הפנים שם  .אבל אין לרשות
יכולת לקבל החלטה אחרת בהיבט הזה  .אם כבר דחיות ,
נגיד

שבאופן

חסר
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לרשויות המקומיות הוד השרון  ,כפר סבא  ,רעננה ,
הרצליה  ,רמת השרון ודרום השרון  ,דחייה בהגשת
ההתנגדויות לתוואי המטרו .
אנחנו לקראת סיום של הכנה של ההתנגדויות המקצועיות
שלנו  ,אבל כן היה חשוב גם ברמה העקרונית להראות
שזה לא נושא קל דעת בוועדה לתכנון ובנייה  ,שאפשר
באמת להכין לו עמדה מפורטת ל  60 -יום  ,ואחרי שכל
הרשויות האלו פנו בנפרד ונדחו  ,יזמנו פנייה משותפת
של כולם  ,ואתמול הגיע המכתב שמאשר דחי יה של 30
ימים  .גם ראיתם את הזימון לישיבת המליאה  ,אנחנו
מתכוונים להיות ערוכים למועד המקורי  ,אני כן אעדכן
אתכם שהוספנו לצוות היועצים גם בדיקה של איכות
סביבה  ,כדי לבחון את כל הנושא של חפירת תוואי מטרו
באדמות של תע " ש  ,שזה נושא שפתאום הבנו שאף אחד
לא באמת חשב ע ליו .
החפירה עצמה בתוך האדמות הללו לפני שהן עוברות
טיהור  ,עשויה לפגוע במרקם החיים של כולנו  ,ולכן
חשוב לנו לייצר גם את הדבר הזה  .ואם כבר תע " ש אז
נעדכן אתכם גם שתוכנית מש  1 /שמתקדמת או נמצאת על
שולחנות התכנון של המדינה כבר  20ומשהו שנים  ,כל
השטחים של תע " ש ממער ב לעיר  ,למעשה נמצאת עכשיו
בשלב של יצירת תכנית צל  ,שלב יחסית טיפה יותר
מתקדם ממה שזה היה ב  20 -השנים האחרונות  .אבל
אנחנו החלטנו ראשי הרשויות הגובלים בתוכנית לבקש
ממשרד הפנים לזנוח את התוכנית הזאת  ,ובעצם להביא

9

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

לתכנון חדש לכל המרחב הזה שבין הערים הוד השרון ,
רמ ת

השרון

והרצליה ,

מתוך

הבנה

שהנחות

היסוד

התכנוניות בבסיס התוכנית שהתחילה להתגלגל אז לפני
 20-30שנה השתנו מאוד  ,ואי אפשר לעשות טלאי על
טלאי ולנסות לתקן  ,אלא צריך פשוט להוריד את
התוכנית הזאת מסדר היום  ,ולתעדף את המשך הפיתוח
של הערים מסביב  ,כשהצפייה שלנו כראשי הרשויות
מסביב היא שהשטח הזה של תע " ש גם יטוהר וגם יופנה
לשימושים ציבוריים בלבד  ,ולא למגורים או תעסוקה .
אז זה גם משהו שמתגלגל במקביל  .בישיבת המועצה
הבאה אני מקווה להציג כאן את הדו " ח המסכם של
אירועי החורף עד כה  ,עשינו תחקיר ראשוני גם בתוך
העירייה וגם עם יוע צים חיצונים  .יש כוונה להביא צוות
איכות סביבה והידרולוגיה כדי שיעשו בדיקה מקיפה על
כלל הנחלים בעיר  ,כדי שהדבר הזה יהיה כבר חלק
מתוכנית תיקונים אם צריך  .בכל מקרה הדבר הזה יובא
בהמשך  .כן אתי אפשר לעבור לסדר היום .
אביבה גוטרמן :

רק שאלה שלא קשורה  ,...זה לא שיי ך לפה אבל רציתי
לדעת האם אנחנו גם בוועדת משנה גם כן ניתן הארכת
תוקף למי שסיים בגלל השנה הזאת  ,שניתן לו הארכת
תוקף למרות שהוא סיים אותה .

אמיר כוכבי :

של מה ?

אביבה גוטרמן :

של תכנית שהם הגישו  ,תכניות שהגישו .

אמיר כוכבי :

כל הקורונה הגוף היחיד שאפשר להגיד עלי ו שתפקד
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טוב  ,זה מינהל התכנון -
אביבה גוטרמן :

אני יודעת  ,אני יודעת  ,אני שואלת ככלל .

אמיר כוכבי :

להערכתי אם אני זוכר נכון  ,רונן תתקן אותי  ,זה כבר
מוטמע בפנים .

אביבה גוטרמן :

ש?

אמיר כוכבי :

היערכות לפי הסגרים כבר הוטמעו בתוך התוכניות .

אביבה גוטרמן :

הא יופי  ,רציתי לדעת .

אמיר כוכבי :

גם הוטמע בתוך התוכניות וגם יש אפשרויות לרשויות
לבקש -

אביבה גוטרמן :

להאריך  ,יופי  .לתושבים  ,אני מדברת לאנשים פרטיים .

אמיר כוכבי :

אם הם חורגים מהארכה שניתנה -

אביבה גוטרמן :

כן .

אמיר כוכבי :

הם יכולים לבקש מהרשות -

אביבה גוטרמן :

יו פי .

אמיר כוכבי :

 ...יכולה לבקש -

אביבה גוטרמן :

מעולה .

אמיר כוכבי :

שינוי .

א.

שאילתות – השאלות והתשובות יונחו על שולחן המועצה .

אתי ברייטברט :

אנחנו נעבור לסדר היום  .נתחיל בסעיף א ' שאילתות .
שאילתות של חבר המועצה משה חנוכה מיום , 8.12.20
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שאילתה ראשונה  .מד וע ראש העירייה לא הניח לאישור
את התקציב של שנת  2021במועדים הקבועים בסעיף
 ( 206א ) לפקודת העירייה  .תשובה  :עיריית הוד השרון
פועלת בהתאם להוראות החוק המאפשר שינויים בלוחות
הזמנים  .החוק מאפשר את אותם שינויים מתוך הבנה של
המחוקק שלעיתים מסיבות מיוחדות גורמו לכך שמלאכת
הכנת התקציב אורכת זמן רב יותר  .על פי החוק ניתן
לאשר את התקציב עד  3חודשים מיום קבלת חוק
התקציב השנתי בכנסת  ,ואף ניתן להאריך את המועד ב -
 3חודשים נוספים  ,ובכפוף לאישור השר  .לקראת תקציב
 2021נוכח משבר הקורונה ונוכח העובדה שעד לרגע זה
לא הוגש תקציב מדי נה  ,העירייה ממשיכה לבחון את
הפערים התקציביים  ,שנסיבות אלה יצרו בשנה החולפת
וזאת כדי לתת מענה כולל בתקציב השנה הבאה  .העירייה
פועלת

להשלמת

התקציב

ולהצגתו

בפני

התושבות

והתושבים וחברות וחברי מועצת העיר  ,בכפוף להוראות
החוק .
משה חנוכה :

תודה על התשובה  .אנחנו נמצ אים היום ב - 30.12.20 -

אמיר כוכבי :

רק מזכיר לך שזו שאלת המשך .

משה חנוכה :

מה ? מה ?

אמיר כוכבי :

שאלת המשך  ,שאילתה זה שאלה  ,שאלת המשך .

משה חנוכה :

יפריע לך שאני אגיד כמה מילים על העניין הזה ?

אמיר כוכבי :

כי יהיה לך זמן אחר כך למלא  ,אז בוא נקפיד על
שאילתות ושא לת המשך .
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משה חנוכה :

ברשותך רק שהציבור יבין על מה אנחנו מדברים ,
בסדר ?

אמיר כוכבי :

הציבור יבין  ,אתה גם יכול לעשות סרטונים  ,בוא נקפיד
על ההנחיות  ,שאילתה זה שאלה ושאלת המשך  .יכולת גם
להעלות את זה כהצעה לסדר .

משה חנוכה :

אני רק רוצה שהציבור בבית יבין על מה אנ חנו מדברים .

אמיר כוכבי :

אין שום בעיה  ,אבל אני רק רוצה שאתה תקפיד על
ההנחיות .

משה חנוכה :

בסדר .

אמיר כוכבי :

אז שאלה ושאלת המשך .

משה חנוכה :

אתה רוצה להקפיד על ההנחיות  ,זה משהו חדש  ,זה יפה .
בגדול אנחנו נמצאים היום -

אמיר כוכבי :

תקפיד ותשאל שאלת המשך .

משה חנוכה :

ב  . 30.12.20 -ביום שישי הקרוב יהיה ה , 1.1.2021 -
ובעוד שרוב הרשויות המקומיות או הרבה מאוד מהם ,
וכל החברות והארגונים -

אמיר כוכבי :

כמה ?

משה חנוכה :

שרוצים לעבוד בצורה מסודרת -

אמיר כוכבי :

כמה ? אתה יודע להגיד או שאתה רק זורק מספר .

משה חנוכה :

אדוני ראש הע יר אני הקשבתי לך קשב רב  ,למרות שהיו
דברים לא מדויקים שאמרת  ,אז בוא רק תיתן לנו -

אמיר כוכבי :

עוד לא דיברתי  ,ואתה אמור לשאול שאלת המשך .
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משה חנוכה :

גם לחברי המועצה לדבר .

אמיר כוכבי :

אז אם אתה בפייק ניוז לפחות תנקוב מספרים .

משה חנוכה :

לא  ,אז בוא אני אומר ש וב -

אמיר כוכבי :

האם אתה יודע כמה רשויות מקומיות הגישו הצעת
תקציב לשנה החולפת ?

משה חנוכה :

אדוני ראש העיר בוא תן לי בבקשה להשלים משפט ,
בסדר ?

אמיר כוכבי :

אני אתן לך בשמחה  ,אבל רק תענה לי על השאלה הזאת ,
האם אתה יודע ?

משה חנוכה :

אני יכול להגיד משפט ?

אמיר כ וכבי :

האם אתה יודע ?

משה חנוכה :

מה קרה לך היום ? אתה באת -

אמיר כוכבי :

האם אתה יודע ?

משה חנוכה :

אתה לחוץ .

אמיר כוכבי :

האם אתה יודע כמה רשויות מקומיות הגישו תקציב
לשנת ? 2021

משה חנוכה :

אמיר  ,לא תפקידי לתת לך תשובות  ,תפקידך לתת לנו
תשובות -

אמיר כוכבי :

לא  ,לא  ,לא .

משה חנוכה :

חבל שהגזבר לא מקשיב -

אמיר כוכבי :

קודם כל -

משה חנוכה :

כי הוא גם שותף לזה שלא הבאתם את זה בזמן .
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אמיר כוכבי :

אם אתה כבר חורג -

משה חנוכה :

אבל אמיר תן לי להגיד משפט ואחר כך תגיב בסדר ?

אמיר כוכבי :

אבל אני לא חייב לתת לך להגיד משפט כשהוא לא נכון
ולא מדויק .

משה חנוכה :

אז אני רוצה ברשותך -

אמיר כוכבי :

אבל אני רוצה גם לדייק את הדברים שלך .

משה חנוכה :

אז בוא תקשיב -

אמיר כוכבי :

אני יש לי שאיפה - ...

משה חנוכה :

אתה לא יודע הרי לנהל  ,שנה אחרי שנה אתה מביא
תקציב עירייה באמצע שנת תקציב -

אמיר כוכ בי :

יש לי שאיפה -

משה חנוכה :

ואני בא ואומר שאנחנו ב - 30 .12.20 -

אמיר כוכבי :

עוד פעם אתה בא ואומר ?

משה חנוכה :

ובמקום שתהיה ישיבה חגיגית שבה עיריית הוד השרון
תאשר תקציב בזמן -

אמיר כוכבי :

איך הוא בא ...

משה חנוכה :

אתה שוב בוחר גם להגיד דברים לא נכונים משפטית  ,לא
יודע אם היועץ המשפטי עבר על התשובה הזאת  ,פשוט
לא נכון משפטית  .וגם לא נכון ניהולית  .ובגלל זה אתה
זה שאמרת שהעירייה בברוך תקציבי בישיבה הקודמת ,
זה עבר ככה מתחת לרדאר -

אמיר כוכבי :

למה מתחת לרדאר ?
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משה חנוכה :

אבל ראש העיר אמר  ' :העירייה בברוך ' .אז אני מבי ן
שאתה בברוך  ,אני מבין שאתה לא יודע איך להכין את
התקציב  ,ולכן אתה מפחד שחברי המועצה פעם חודש
כשהם יכולים לשאול אותך שאלות  ,אתה לא נותן להם
אפילו לדבר  ,אז תן לי להשלים משפט -

אמיר כוכבי :

אני בעיקר -

משה חנוכה :

ואז תוכל לענות .

אמיר כוכבי :

השלמת כבר הרבה משפ טים .

משה חנוכה :

אני אומר אנחנו ב  , 30.12.20 -בעוד יומיים מתחילה שנת
 , 2020וגם ברמה החוקית אתה לא צודק  ,כי החוק הגדיר
מועדים -

אמיר כוכבי :

מתחילה -

משה חנוכה :

וזה שאין סנקציה עד מרץ -

אמיר כוכבי :

. 2021

משה חנוכה :

זה לא אומר שאתה לא חורג כבר היום .

ארנון אבר מוב :

מתחילה . 2021

משה חנוכה :

 . 2021וזה שאין סנקציה נגדך עד מרץ  ,זה לא אומר
שכבר היום אתה לא חורג מהוראות החוק .

אמיר כוכבי :

אוקיי .

משה חנוכה :

אתה חורג מהוראות החוק  .אתה מנהל את העירייה
בשיטה  ,לא רוצה להגיד חובבנית או רשלנית  ,ושנה
אחרי שנה אתה מביא תקציב עירייה במרץ  .ואני רוצה
לשאול את התושבות והתושבים שצופים בנו  ,האם הם
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נותנים לאדם כזה לנהל להם את תיק ההשקעות -
אמיר כוכבי :

אני אוהב את השפה ...

משה חנוכה :

האם נותנים לבן אדם להיות מנכ " ל החברה שלהם  .כי כל
חברה וכל עירייה וכל גוף ציבורי שרוצה לעבודה בצורה
מסו דרת  ,מאשר תקציב לפני תחילת שנת התקציב  .והכי
קל להאשים את המדינה  ,אבל לך אין שום משבר או
בעיה פוליטית להעביר תקציב  ,ובמדינה הסיבות שלא
עובר תקציב זה סיבות פוליטיות .

אמיר כוכבי :

לא הכול בחיים זה פוליטי .

משה חנוכה :

אז אני אגיד לך מה הסיבה שאתה לא מעביר תקצי ב -

אמיר כוכבי :

אני מבין שאתה חי בעולם הזה .

משה חנוכה :

אני אגיד לך מה הסיבה שאתה לא מעביר תקציב -

אמיר כוכבי :

משה -

משה חנוכה :

כבר שנה שלישית .

אמיר כוכבי :

נו ?

משה חנוכה :

לא בזמן  .כי אחד אתה לא רוצה שיתנהל כאן דיון
ציבורי ,

המקום

היחיד

שבו

חברי

המועצה

יכו לים

להשפיע על מדיניות  ,ולעבוד על בסיס תכניות עבודה .
שתיים  ,אתה אוהב שכולם תלויים בגחמות וברצונות
שלך ושעובדי העירייה לא יכולים אפילו לדעת אם הם
יכולים לקנות מחר חלב למשרד שלהם  ,כי אין תקציב
עירייה מאושר  .ושלוש  ,נוח לך לחכות לשנייה האחרונה
ולהביא תקציב במרץ .
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אמיר כוכבי :

למה בשנייה האחרונה -

משה חנוכה :

אז אני לא שואל אותך  ,אני שואל את שומרי הסף -

אמיר כוכבי :

אתה לא יכול להשפיע ?

משה חנוכה :

איפה היועץ המשפטי שיגיד לך זו לא תשובה נכונה
משפטית  .איפה הגזבר שיגיד לך  :אדוני ראש העיר צריך
להביא תקציב בזמן  ,כי זה האח ריות שלי כגזבר העירייה ,
ואיפה מנכ " ל העירייה שיגיד לך ככה לא מנהלים  .זו
השאלה  ,שאלת המשך שלי  ,ואני אשמח אם יענו לי
עליה .

אמיר כוכבי :

היו  3שאלות המשך  ,אז תבחר אחת .

משה חנוכה :

אז אני אשמח לשאול את היועץ המשפטי האם התשובה
הזאת היא תשובה משפטית נכונה .

רונן יואל ויניק :

היא משפטית נכונה .

משה חנוכה :

אוקיי  ,בסדר גמור תודה רבה .

אמיר כוכבי :

הלאה .

א ת י ברייטברט :

אפשר להמשיך ? אנחנו נעבור לשאילתה הבאה  .מה
הייתה עלות ההשקעה העירונית בניו מדיה  ,פייסבוק ,
טוויטר  ,אינסטגרם לרבות הפקת סרטוני יחסי ציבור בין
השנים  2017עד  . 2020התשובה  :בשנת  2017הוצאו
 , ₪ 323,670בשנת  ,₪ 392,073 2018בשנת 2019
 ,₪ 180,501ובשנת .₪ 164,310 2020

משה חנוכה :

האם העירייה מקדמת גם תכנים -

אמיר כוכבי :

שאלת המשך ?
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משה חנוכה :

כן  .האם העירייה מקדמת גם תכנים שקשורים לראש
העירייה באתרים או בדברים כאלה ?

אמיר כוכבי :

מה זאת אומרת ?

משה חנוכה :

באתרים האם העירייה מקדמת כתבות על ראש העירייה
על משפחתו ? כן או לא  ,שאלת המשך אדוני המנכ " ל .

אמיר כוכבי :

התשובה היא לא  ,השתנו קצת דברים מאז שהיית פה .

משה חנוכה :

אוקיי בבקשה  ,תודה רבה  ,תודה על התשובה .

אתי ברייטברט :

נע בור לשאילתות הבאות -

אביבה גוטרמן :

השאילתה הבאה אני מורידה אותה מסדר היום  ,מהסיבה
הפשוטה שבדקתי את העניין  ,וזה אדם פרטי .

אתי ברייטברט :

את מדברת על גבעת הכלניות .

אביבה גוטרמן :

כן .

אתי ברייטברט :

אוקיי .

אביבה גוטרמן :

אדם פרטי עשה את הדבר הזה  ,אין קשר לעירי יה ולכן
אין טעם לשאול .

אמיר כוכבי :

אני בטוח שתיקנת גם את הפוסט בהתאם .

אביבה גוטרמן :

אני אתקן בוודאי .

אתי ברייטברט :

אוקיי  ,אז נעבור לשאילתה השנייה של חברת המועצה
אביבה גוטרמן  ,שהוגשה מיום  . 8.12.20כיצד העירייה
נערכה לחורף  ,ומדוע מנעה מהנהלת העירייה את כי נוס
ועדת הביקורת לדיון במחדל ההצפות ? התשובה  :הנהלת
העירייה לא מנעה דבר  .פקודת העיריות מגדירה את אופי
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עבודת מבקר העירייה ואת אופי עבודת ועדת הביקורת ,
וקובעת שוועדת הביקורת תדון בנושאים שנבדקו על ידי
מבקר העירייה  .ניתן לפנות למבקר העירייה ולבקשו
לכלול

נושא

זה

או

אחר

בתוכנית

העבודה

שלו .

ההיערכות העירונית לחורף פורטה בשלל המסמכים
שהועברו זה מכבר  ,לבקשת חברות וחברי המועצה  ,כולל
בשאלות המשך וממילא יהוו חלק מדיון במועצת העיר
בדו " ח הבדיקה של אירועי החורף הנמצא כעת בשלבי
ביניים .
אביבה גוטרמן :

אנחנו באמת נדון בעניין הזה בהמשך השאלות שלנו  .רק
עניינית  ,הקטע הזה להסתמך על טיעון משפטי -

אמיר כוכבי :

לא טיעון משפטי .

אביבה גוטרמן :

טכני  ,זה טכני .

אמיר כוכבי :

זה ממש לא נכון .

אביבה גוטרמן :

אני יודעת יפה מאוד איך אנחנו אומרים -

משה חנוכה :

פרוצדורה  ,פרוצדורה .

אביבה גוטרמן :

ל מעלה -

אמיר כוכבי :

אבל זה ממש -

אביבה גוטרמן :

איך משתמשים בטיעונים  ,אני יודעת כי אני דיברתי עם
מוטי  ,וביקשתי ממנו שכן לבדוק את העניין -

אמיר כוכבי :

אין שום בעיה שיבדוק את העניין .

אביבה גוטרמן :

והוא אמר לי  :אי אפשר לבדוק את זה -

אמיר כוכבי :

זה ממש לא נכון .
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אביבה גוטרמן :

כרגע -

אמיר כוכבי :

אני דיברתי איתו ואת יכולה בוודאי לבקש ממנו לבדוק
את זה בתוכנית העבודה שלו .

אביבה גוטרמן :

טוב  .בוודאי שזה לעתיד  ,אני רציתי -

אמיר כוכבי :

לא  ,מה זה לעתיד ? תכנית העבודה שלו יכולה גם להיכנס
עכשיו .

אביבה גוטרמן :

בוא  ,אני אסג ור את זה ככה  ,רציתי במיידי לבדוק את
זה  ,ורציתי גם הכי חשוב  ,זה מה עושים לצופה פני
עתיד  ,ואני שמחה שנעשתה עבודה מצוינת מרגע שקרו
כל ההצפות  ,מה שהיה צריך להיעשות קודם .

אמיר כוכבי :

נעשתה גם קודם .

אביבה גוטרמן :

אנחנו נדבר על זה בהמשך  ,כי הנושא הזה עוד לא ירד
מסדר היום  ,זהו .

אתי ברייטברט :

נעבור לשאילתה הבאה של חבר המועצה אלון גלבוע
מיום  . 15.12.2020מזה מספר חודשים בחברת נתיבי
ישראל עובדת במרץ על סלילת נתיב תחבורה נוסף ,
לאורך כביש  . 4קטע הכביש  126-127גובל עם
השכונות נווה הדר  ,גני צבי והפרחים  .האם העירייה
היית ה או הינה מעורבת בעבודות המתבצעות שם  ,ומה
מידת הפיקוח על העבודות מבחינת אי פינוי חול  ,שכידוע
גרם לסתימת ערוץ הנחל  ,כניסת משאיות ברחובות צרים
ולאורך החורשה  ,הקפדה על מידת זיהום האוויר ומטרד
הרעש  ,כפי שמחייב סעיף  2לחוק למניעת מפגעים
תשכ " א –  . 1961בהמשך של ה מסמך  ,יש שם את
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התמונות שאלון צירף  ,אני אראה לכם אותם  .רק אני
אענה קודם על התשובה  .הפרויקט שמבוצע על ידי חברת
נתיבי ישראל בשטח שבאחריות העירייה  ,נמצאת בקשר
אל מול נתיבי ישראל  ,מנכ " ל החברה ומול מנהלי
הפרויקטים מחברת אביב  AMCGוזאת כדי להבטיח את
תקינות העבודו ת  .כחלק מהעבודה השוטפת אל מול
החברה בוצעו סיורים בהובלת מהנדס העיר ומנהל אגף
תשתיות  ,וככול שה תגלו בעיות ופערים הם צוינו בפני
נתיבי ישראל  .ערימות החול בצד המערבי של כביש 4
הם חלק מהעבודה על הוספת הנת " צ  ,והעירייה מפקחת
על הפינוי שלהם  .מטרד הרעש  ,ככול שמדובר על קיר
אקוסטי  ,קיים סיכום מול נתיבי ישראל שבתום הפרויקט
תתבצע מדידת רעשים לבחינת הצורך בהקמת הקי ר .
זיהום אוויר  ,בתום העבודות תדרוש העירייה ביצוע סקר
זיהום אוויר  .כניסת משאיות ברחובות הצרים  ,בוצעו
חסימות במעברים שנפתחו שלא כחוק  .אם אתם רוצים
לראות את התמונה .
אמיר כוכבי :

שאלת המשך -

משה חנוכה :

אגב ברכות לעיריית כפר סבא שמאשרת הערב את
תקציב העירייה  .שמה אין קורונה  ,שמה הכול  ,גם שם
עבר תקציב המדינה בכפר סבא  ,יישר כוח .

אמיר כוכבי :

שמה לא הורידו ארנונה פעמיים וויתרו על גבייה -

משה חנוכה :

הא כן  ,הורידו בסוף את ה ארנונה פה לפי הטייס
האוטומטי השנה ?
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אמיר כוכבי :

לא ...

משה חנוכה :

אז תספר גם את זה לציבור  .יצאת בכותרות שוויתרת על
הטייס האוטומטי -

אמיר כוכבי :

תיכנס -

משה חנוכה :

אבל לא סיפרת שמשרד הפנים לא אישר  ,ולכן הארנונה
כן עלתה בהוד השרון השנה .

אמיר כוכבי :

אני מבין -

משה חנוכה :

אז רבותיי חייכו אכלתם אותה  ,אתם גם תשלמו יותר
ארנונה  ,גם יספרו לכם שהורידו לכם את הארנונה  ,גם
ימדדו לכם את הנכסים וייקחו לכם יותר כסף על אות ה
דירה  ,וגם לא יעבירו תקציב עירייה .

עדי ברמוחה :

איך אתה מבסוט שלא אישרו במשרד הפנים -

משה חנוכה :

ממש לא  ,אני מבסוט שאתם מסתירים מהציבור אבירי
השקיפות  ,ורושמים את זה באיזה כוכבית קטנה בארנונה .

אמיר כוכבי :

אני מבין כשעוד לא  ,טוב לא נגיד למה  ,אבל אני מבין
שתלוש ארנונה אתה לא פותח  ,אני מציע לך לפתוח  .כן .

אלון גלבוע :

אני האמת היא מאוד מופתע מהתשובה  ,אני מאוד מופתע
מהתשובה -

משה חנוכה :

אלון  ,תפעיל את המיקרופון  ,תתקרב  .זו שיטה שכל
האופוזיציה יושבת מאחורי הזה ולא ישמעו אותם .

יעל עבוד ברזילי :

למה ? גם אני יושבת .

עדי ברמוחה :

גם אני יושבת .
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נאור שירי :

מה עכשיו עם העובדות .

אמיר כוכבי :

אל תבלבלו אותו .

אלון גלבוע :

קודם כל אני מאוד מופתע מהתשובה  ,משום שמבדיקה
שביצעתי אפילו יש שיחות מוקלטות עם מנהל הפרויקט
ומנהל העבודה  ,לדעתו מעולם אף אחד מהעירייה לא
פנה  ,לא שאל  ,לא היה בשטח  ,גם פינוי של האדמה
שבוצע  ,לא היה פינוי בזמן  .בשיחות המוקלטות אפשר
גם לשמוע ולהבין שכל החול שנס חף מכביש  , 4הוא זה
שגרם בסופו של דבר להצפה  ,והם גם מודים בהקלטה
הזו  .אני לא חושב שיש פיקוח של העירייה  .אני לא
חושב שיש פיקוח של העירייה  ,וחבל מאוד  .אם אפשר
לראות את התמונות -

משה חנוכה :

לא שומעים אותך בכלל בפייסבוק .

אלון גלבוע :

אפשר לראות את התמונות שמשאי ות ענק נכנסות לתוך
החורשה  ,הורסות את החורשה  ,משמידות את העצים  .פה
אפשר לראות את כמות האדמה שהוצאה מערוץ הנחל  ,זה
בערך  1.5גובה  .ואם נראה בתמונה הבאה -

אמיר כוכבי :

אבל אלון לא שאלת אם אין בעיות עם הפרויקט  .אם
היית שואל אם יש בעיות עם הפרויקט  ,הייתי מונה לך
הרבה מאוד  .יש הרבה מאוד בעיות עם הפרויקט הזה -

אלון גלבוע :

בסדר  ,זה יש בעיות עם הפרויקט זה אחד .

אביבה גוטרמן :

אמרתם שהעירייה שותפה ובודקת .

אמיר כוכבי :

לא  ,לא  ,לא -
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אביבה גוטרמן :

לא היה פיקוח .

אלון גלבוע :

תראה  ,בוא אני אגיד לך רגע שנייה -

אמיר כוכבי :

שני יה חבר ' ה -

אביבה גוטרמן :

בדקנו את זה .

אמיר כוכבי :

שנייה  ,שנייה -

אלון גלבוע :

אמיר אפשר לבדוק עם המוקד -

אמיר כוכבי :

שנייה -

אלון גלבוע :

תלונות של תושבים -

אמיר כוכבי :

אתם שואלים -

אלון גלבוע :

תלונות של תושבים שבאמצע הלילה הם עבדו וקדחו
בכבישים -

אמיר כוכב י :

נכון .

אלון גלבוע :

ולא נתנו לאף אחד לישון  .התקשרנו למוקד  ,אני אומר
לך תושבים  ,ושאלנו האם הם הודיעו לעירייה או מי
מהעירייה -

אמיר כוכבי :

התשובה היא לא .

אלון גלבוע :

שיהיו רעשים כל הלילה  ,או שאתה יודע אולי לא נישן
בבית  .שום דבר לא היה .

אמיר כוכבי :

נו בסד ר .

אלון גלבוע :

הכוונה בכלל את הרעש שדיברתי זה לא על הקיר
האקוסטי  ,כי זה אני יודע שאתה מטפל באופן אישי
בבעיה  ,ואני מקווה שהיא תיפתר  .העניין של הרעש שהם
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יוצרים במשך היום והלילה  ,בעיקר בלילה בשעות
הקטנות של הלילה -
אמיר כוכבי :

בסדר .

אלון גלבוע :

והם לא מודיע ים ולא בתיאום עם העירייה .

אמיר כוכבי :

אני אומר עוד פעם לא אמרתי שאין בעיות עם הפרויקט .
הפרויקט הוא לא בשיתוף העירייה אביבה  ,זה פרויקט
תשתית לאומית של נת " י שעובר בכביש שבאחריות
שלהם  ,ואני אגיד לך יותר מזה  ,כשאני נכנסתי לתפקיד
והם פתחו לעצמם אתר עבודה  ,הם א פילו לא שאלו את
העירייה  ,למרות שזה באדמות העירייה  .מאז אנחנו
יושבים עליהם  ,מה לעשות ? נכון .

אביבה גוטרמן :

אמיר  ,זה שאתה עכשיו ...

משה חנוכה :

אבל הוא אומר שאתם לא יושבים עליהם .

אלון גלבוע :

שנייה  ,אני רוצה לסיים רק .

משה חנוכה :

הוא אומר שאין פיקוח .

אמיר כו כבי :

זה שמישהו שם אמר לו שאין  ,אחלה .

אביבה גוטרמן :

אמיר לא היה פיקוח של העירייה .

אמיר כוכבי :

אין בעיה  ,אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה -

אביבה גוטרמן :

אז אל תגיד לי  ,מה זה מי ? זה אחראי על הפרויקט .

אמיר כוכבי :

בואי -

אביבה גוטרמן :

אומר העירייה לא הייתה פה  ,לא בדקה מעולם  ,אין
תיאומים איתם .
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( מדברים יחד )
אלון גלבוע :

אתה יודע מה שהם עשו אחרי השיפוצים ?

אמיר כוכבי :

חבל שיש גם סיכומי סיור גם של מהנדס העיר -

אביבה גוטרמן :

חבל שיש  ,אני אשמח לראות אותם .

אמיר כוכבי :

גם של מהנדס העיר וגם המנכ " ל שהיה שם  ,וגם שיחות
של י עם מנכ " ל נת " י  .כן כמו הרבה -

נאור שירי :

מה הזלזול ?

אמיר כוכבי :

כמו הרבה מאוד חברות גדולות שמקבלות פרויקטים
מהמדינה  ,יש להם נטייה לזלזל ברשויות המקומיות שהם
עוברים דרכה .

אביבה גוטרמן :

כי פנו לעובד עירייה  ,לא משנה לא אומרים שמות ,
שיבוא לבדוק את העניין  ,ו הוא אמר  :זה בכלל לא קשור
אלינו .

משה חנוכה :

אני אגיד לך מה הזלזול  ,שזה פוגע בתושבות ובתושבים -

אביבה גוטרמן :

די נו באמת .

נאור שירי :

מה הקשר ?

משה חנוכה :

זה מייצר הצפות .

אביבה גוטרמן :

מה הקשר ? אם זה בפיקוח שלך ...

משה חנוכה :

יום אחד יגרום אסון ההפקרות הזא ת בהיעדר הפיקוח -

נאור שירי :

הוא דיבר עם מישהו שאמר לו שלא דיברו  ,אבל זה לא
נכון  .מי אמר שאת צודקת ?

אביבה גוטרמן :

כי בדקנו .
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נאור שירי :

מה בדקת ? דיברת עם מישהו אחד זה מייצג ?

אביבה גוטרמן :

בדקנו עם מי שעושה את העבודות שם .

משה חנוכה :

היא דיברה עם מנהל הפ רויקט כן .

אביבה גוטרמן :

עם מנהל הפרויקט .

אמיר כוכבי :

מי זה מנהל הפרויקט ?

נאור שירי :

מי זה מנהל הפרויקט שבדקת איתו ?

אביבה גוטרמן :

חבר ' ה -

אלון גלבוע :

אני בדקתי איתו .

אמיר כוכבי :

מי זה ? מי זה מנהל הפרויקט ?

( מדברים יחד )
אלון גלבוע :

אני אגיד לך את השם של ו .

אמיר כוכבי :

תגיד לי את השם שלו .

אביבה גוטרמן :

יש את השמות ויש הכול .

אלון גלבוע :

לא רוצה גם להגיד  ,אתה רוצה לשמוע אתה הקלטה  ,אני
אתן לך לשמוע .

אמיר כוכבי :

אני אשמח לשמוע את ההקלטה .

אלון גלבוע :

הוא אומר  ' :אני מנהל הפרויקט  ,ואף אחד לא בא
מהעירייה - .

מ שה חנוכה :

או שהוא שם לו וסט צהוב ועומד שם וחופר .

אלון גלבוע :

ואתה יודע מה  ,אחרי ההצפה אתה יודע מה -

אמיר כוכבי :

יש שם הרבה פועלים .
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אלון גלבוע :

אתה יודע אמיר מה הם עשו  ...אחרי ההצפה ?

אמיר כוכבי :

אני אשמח לא רק  ,נו ?

אלון גלבוע :

הם יצרו ערוץ חדש ביטנו  ,עש ו עבודה  ,עובדים בערך
כבר  3שבועות  ,מיד אחרי ההצפה  ,הם יוצרים -

אמיר כוכבי :

על דעת עצמם .

אלון גלבוע :

מתווה חדש  .מה ?

אמיר כוכבי :

על דעת עצמם .

אלון גלבוע :

לא  ,יכול להיות שהעירייה נפתה אליהם .

( מדברים יחד )
אביבה גוטרמן :

זה אחרי  ,על זה מדובר  .זה אחרי .

משה חנוכה :

במקום להתכונן אתם מכבים שריפות  .במקום להתכונן
מכבים שריפות .

אביבה גוטרמן :
משה חנוכה :

אחרי שהעורבים יצאו מהאורווה .
זו השיטה .

אביבה גוטרמן :

השומר בא  ,נו באמת .

אמיר כוכבי :

זה קשה  ...לכבות את כל השריפות שיצרתם .

נאור שירי :

הסוסים  ,לא העורבים .

אבי בה גוטרמן :

הסוסים סליחה  .אחרי שהם ברחו מהאורווה השומר בא ,
נו באמת  .על זה מדובר .

אמיר כוכבי :

את צודקת אביבה .

אביבה גוטרמן :

בטח שאני צודקת .
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משה חנוכה :

 ...מנהל אסטרטגיה זה העניין -

אמיר כוכבי :

אנחנו האשמים  ,באמת אשמים שבפרויקט תשתית לאומית
מחוץ לגבולות הע יר לא ראינו -

משה חנוכה :

לפני רגע אמרת שזה באדמות העיר .

אמיר כוכבי :

שהם משנעים את הנגר העילי .

משה חנוכה :

לפני רגע אמרת שזה באדמות העיר אמיר .

אמיר כוכבי :

די .

משה חנוכה :

זה באדמות העיר או לא באדמות העיר .

אביבה גוטרמן :

די נו  ,זה שטחים של העירייה .

אמיר כ וכבי :

די .

אלון גלבוע :

זה שייך  ,זה באדמות העיר .

משה חנוכה :

לפני רגע אמרת שזה באדמות העיר  ,עכשיו אמרת שזה
לא באדמות העיר .

אמיר כוכבי :

אמרתי שהכביש הוא באחריות נת " י .

משה חנוכה :

אבל אמרת שזה באדמות העירייה  .אז זה לא באדמות
העירייה או כן באדמות העירייה ?

אב יבה גוטרמן :

טונות של חול הוציאו .

אמיר כוכבי :

הנושא הבא .

אתי ברייטברט :

נמשיך .

אביבה גוטרמן :

חבר ' ה  ,ביום ההצפה טונות של חול -

משה חנוכה :

אנשים היו יכולים לאבד את החיים שלהם שם .
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אביבה גוטרמן :

מכל המקומות  ,מכל המקומות -

אמיר כוכבי :

אבל -

אביבה גוטרמן :

זה ה עבודה  ,אני פתחתי את היומן  ,ביקשתי את היומן של
העבודות -

אמיר כוכבי :

אבל אין שום ויכוח איתך על זה -

אביבה גוטרמן :

של חודשים קודם  .כמעט ואין עבודות טרקטור  ,בוא אני
ראיתי  .אני יודעת מה היה קודם ומה היה השנה .

אמיר כוכבי :

אני מציע שתראי את היומנים שוב .

אביבה גוטרמן :

היה לי  ,יש לי את היומן .

אמיר כוכבי :

אולי כדאי לשבת עם מישהו שמבין .

אביבה גוטרמן :

יש  ,אתה רוצה שנבדוק ונראה  ,אין לי בעיה  .אני אוציא
את היומן  ,אנחנו נקבל חדש .

משה חנוכה :

אז ביקשת לקיים דיון אבל מנעו ממך אביבה .

אביבה גוטרמן :

את מה שהיומן שנעשה -

מ שה חנוכה :

ביקשת לקיים .

אביבה גוטרמן :

ונראה את היומן הקודם  ,ביקשנו ואתם תראו את ההבדל .
בין הטרקטורים שעבדו  ,ועבדו נעשתה עבודה מצוינת ,
טיפול מעולה  ,על זה אין לי טענה  .אחרי  ,נעשתה עבודה
מצוינת  .אני באה בטענה על לפני .

משה חנוכה :

תגיד לי אמיר האישה שהצלת  ,שנכ נסת למים להציל
אותה  ,איפה היא ? מחפשים אותה עד היום  ,איפה האישה .

אתי ברייטברט :

חברים  ,אנחנו ממשיכים בסדר היום .

31

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

אביבה גוטרמן :

ילדה לא ?

משה חנוכה :

ילדה אישה  ,היא התחילה כילדה  ,עברה לאישה עכשיו
היא קשישה  ,אבל איפה היא ? מישהו ראה אותה ?

ב.

עדכון ועדת השקעות .

אתי ברייטברט :

אנחנו ממשיכים בסדר יום  .סעיף ב ' עדכון ועדת
השקעות  .מצורף לכם פרוטוקול ועדת השקעות כנספח
א ' ,ויש גם את הסטטוס של ההשקעה ליום , 15.11.20
סטטוס השקעות מצורף כנספח ב ' .אתם רוצים להגיד
משהו לפני שאנחנו  ,אין פה הצבעה או משהו .

בנימין זיני :

זה עדכון מהוועדה .

אתי ברייטברט :

בדיוק .

משה חנוכה :

אני מבקש שיתקיים דיון בעניין הזה .

בנימין זיני :

רק נעדכן את חברי המועצה לגבי התנהלות ועדת
ההשקעות  ,שהתחילה לעבוד  ,התחילה להשקיע בחודש
מאי האחרון  ,אחרי שבנינו את כל הנהלים מסביב  .אז
כרגע מנוהלים  15מיליון  ₪ב  3 -מנהלי תיקים  .בנוסף
לזה אנחנו גם מנהלים תיק - ...

רפאל בן מרדכי :

אתה מוכן לא לדבר כמו חזן אלא כמו מדבר .

בנימין זיני :

איזה חזן  ,יש לי קול של צפרדע  ,איזה חזן .

ארנון אברמוב :

אל תזלזל בחזנים .

( מדברים יחד )
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רפאל בן מרדכי :

אני מאוד בעד חזן  ,אבל אני לא מבין א ת המילים .

ארנון אברמוב :

אל תזלזל בחזנים .

רפאל בן מרדכי :

רגע  ,אתה מבין מה שהחזן קורא כל מילה ?

ארנון אברמוב :

כל מילה .

רפאל בן מרדכי :

איך כמוך .

ארנון אברמוב :

כל מילה .

רפאל בן מרדכי :

אז אתה מצוין  ,אני -

אביבה גוטרמן :

את האמת אם זה תימני אף מילה אני לא מב ינה .

רפאל בן מרדכי :

רגע  ,בייחוד תימני .

ארנון אברמוב :

מצד סבא שלו החזן הגדול ז " ל  ,ואני הבנתי כל מילה .

רפאל בן מרדכי :

תקשיב היה לנו קורא -

אביבה גוטרמן :

לא תימני .

רפאל בן מרדכי :

בתורה שקראו לו חיים חלף  ,אל תלמד אותי  ,בחיי תאמין
לי אני מכיר אותם מקרוב .

א תי ברייטברט :

בואו נמשיך בדיון  ,בני בבקשה .

בנימין זיני :

אני אעשה את זה ב -

רפאל בן מרדכי :

אני הייתי בתוכנית ברמת הדר  .אז בכבוד .

בנימין זיני :

רפי בבקשה עוד פעם  ,אני אחזור על מה שאני אומר .

רפאל בן מרדכי :

תחזור בבקשה -

בנימין זיני :

יותר לאט .

רפאל בן מרדכי :

בקול כזה שאני אבין מה אתה אומר .
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בנימין זיני :

נסקור בקצרה את פעילות ועדת ההשקעות שהתחלנו
להשקיע במאי האחרון  .כרגע מנוהלים  15מיליון  ₪אצל
 3בתי השקעות  .בנוסף לזה אנחנו מנהלים חלק ניכר
מיתרת המזומנים בפיקדונות  ,מה שלא היה עד היום  .סך
הכול אנחנו בהיקף השקעו ת של כ  100 -מיליון .₪
התשואה השנתית מהפיקדונות בממוצע של  0.5%לשנה .
ביצוע של מנהלי התיקים נכון לכרגע  ,מהעדכון של היום
לפחות או מאתמול  1.18% ,לחצי שנה האחרונה  ,שזה
יחסית ביחס לשוק נתון טוב  .מבחינת פילוח של בתי
השקעות  ,אז אפשר לראות את הפילוח בטבלה פה .
ממשלתי צמוד יש כ  29% -מהכספים מושקעים שם .
ממשלתי

כ , 45% -

שקלי

קונצרני

צמוד

כ , 14% -

וקונצרני שקלי כ  . 10% -אמרתי הנתון פה של התשואה
הוא כרגע  1.18%נכון להיום  ,ולא  . 0.44%זה הפילוח
של הפיקדונות  ,אמרתי ממוצע של כ  . 0.5% -אנחנו לא
מצליחים

עכשיו

להוציא

יותר

מידי

זה .

פיקדונו ת

שהוצאנו לפני מספר חודשים היו בריביות יותר טובות ,
הממוצע אבל הוא בערך  0.5%נכון להיום  .רק נעדכן
שבפברואר  2020פורסם חוזר מנכ " ל חדש  ,מנכ " ל
משרד הפנים לניהול יתרות מזומנים  .בעצם הרחיב את
אפשרות ההשקעה של רשויות מקומיות  ,הוא הוסיף עוד ,
אם עד היום היינו יכולי ם להשקיע  100%באג " ח
ממשלתי ו  25% -באג " ח קונצרני דירוג  Aומעלה -
רפאל בן מרדכי :

אתה מוכן לדבר ככה שאני אבין אותך .

יגאל שמעון :

רפי תוריד את זה -
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נדב דואני :

תוריד בדיוק .

רפאל בן מרדכי :

תקשיב לי  ,תדבר בבקשה -

בנימין זיני :

לפה הנה מה .

רפאל בן מרדכי :

אני לא שו מע אותך .

יגאל שמעון :

אותך אני לא שומע  .הוא אני שומע  ,אותך אני לא שומע .

נדב דואני :

יגאל  ,אל תעודד אותו .

רפאל בן מרדכי :

תחזור בך  ,אתה הבן אדם הראשון שלא שומע אותי בלי
רמקול .

יגאל שמעון :

טוב .

בנימין זיני :

אני אחזור  .אני אחזור רפי  ,אני אחזור  .בפברואר 2020
פורסם חוזר מנכ " ל חדש מעודכן של משרד הפנים ,
לניהול יתרות מזומנים  ,שהוא מאפשר  ,מרחיב טיפה את
אפשרות ההשקעות של רשויות מקומיות  .הוא בעצם
מאפשר עוד  15%באג " ח קונצרני בדירוג דאבל A
ומעלה  .הוא מאפשר גם  10%במניות  .אנחנו דנו על זה
בוועדת ההשקעות האחרונה  .החלטנו שאנחנו מרחיבים
את יכולת ההשקעה ל  15% -קונצרני נוספים  ,שיהיה בסך
הכול  40%קונצרני לפי הפירוט שאמרתי  25% ,בדירוג
 Aומעלה  15% ,בדאבל  , Aומגדילים את תיק ההשקעות
בעוד  15מיליון  ,₪שיהיה סך הכול  30מיליון  ₪באופן
יחסי בין בתי ההשקעות .

משה חנוכה :

אמיר  ,אתה יכול ל הסביר לנו מה זה מדד תל בונד ? 20

אמיר כוכבי :

יש פה גזבר שיסביר לך מה שאתה רוצה -
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בנימין זיני :

תל בונד - 20

אמיר כוכבי :

תן לו לסיים .

משה חנוכה :

תל בונד  20אתה יודע להסביר לנו מה זה ?

אמיר כוכבי :

יש פה גזבר  ,הוא יסביר לך מה שאתה רוצה .

רפאל בן מרדכי :

רגע  ,ר גע  ,תן לו רגע לגמור .

בנימין זיני :

תכף אני אגיד לך  ,זה מדד של אג " חים -

אמיר כוכבי :

ראש העיר יעזור לך  ,מה הבעיה .

בנימין זיני :

אג " חים קונצרניים ה  20 -הטובים ביותר  ,הגדולים .

משה חנוכה :

מה ההבדל בין תל בונד  20לתל בונד ? 40

בנימין זיני :

זה כמות -

נאור שירי :

כ מות ...

בנימין זיני :

כמות הניירות שנכנסים פנימה  ,זה או  20או , 40
הגדולים ביותר .

נאור שירי :

חוסר הבנה בסיסי .

אמיר כוכבי :

מאקרו כלכלה .

משה חנוכה :

הא כן נאור  ,אתה ידעת את זה ממש -

אמיר כוכבי :

הוא אפילו אמר את זה .

משה חנוכה :

תל בונד כן .

נאור שירי :

נשמע אח רי זה בפרוטוקול .

בנימין זיני :

זה העדכון .

משה חנוכה :

כמה ישיבות ניהלה הוועדה לפני שקיבלתם את ההחלטות
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האלה  ,את ההמלצות ?
רפאל בן מרדכי :

אתה מוכן לתת לבן אדם ?...

משה חנוכה :

הוא סיים  ,הוא אמר זה הכול .

בנימין זיני :

אנחנו מתכנסים .

רפאל בן מרדכי :

אתה אמרת זה הכול ?

בנימין זיני :

כן .

רפאל בן מרדכי :

יש לי שאלה .

בנימין זיני :

רגע .

אביבה גוטרמן :

רפי אתה היום מתחיל שאתה לא שומע  .אחרי זה אתה גם
לא עונה לעניין .

רפאל בן מרדכי :

אני לא שמעתי .

אביבה גוטרמן :

אני יודעת .

משה חנוכה :

כמה דיונים ניהלתם -

רפאל בן מרדכי :

אנ י מתנצל  ,לא שמעתי .

משה חנוכה :

כמה דיונים ניהלתם -

ארנון אברמוב :

רפי  ,אתה לא מרוכז .

רפאל בן מרדכי :

לא נעים לי להגיד  ,אני קצת יותר זקן ממך  .כשתגיע
לגילי נדבר .

בנימין זיני :

לגבי מה ? לעדכון המדיניות או למה ? בוא נגיד ככה ,
הוועדה מתכנסת בהתאם לנוהל אחת לרבעון  ,ולפעמים
גם יותר  ,אם יש צורך אנחנו מתכנסים יותר  ,אבל אחת
לרבעון  .כל העדכונים מובאים לוועדת כספים  ,ומובאים
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גם למועצת העיר  ,גם הפרוטוקולים וגם ה -
משה חנוכה :

לא  ,אבל ועדת ההשקעות עצמה  ,לפני שהיא הביאה את
ההמלצות לוועדת הכספים  ,כמה דיונים היא קיימה על
ההמלצה הזאת ?

בנימין זיני :

על ההמלצה הזאתי . 2

משה חנוכה :

עכשיו איך אתה יכול לקבל החלטה בעניין השקעות  ,אם
אין לך מסגרת תקציב עירונית  ,ואין לך תקציב עירייה ?
איך את זה אתה יכול לתכנן  ,ואת תקציב העירייה אתה
לא יכול לתכנן .

בנימין זיני :

אז אני אסביר שוב  ,אין קשר חד חד  -ערכי בין התקציב
לבין יתרות המזומנים שיש לעירייה .

משה חנוכה :

לא  ,זה קשור ליכולת שלך לתכנן משהו .

אמיר כוכבי :

לתקציב השוטף  ,מה זה קשור לשוטף ?

משה חנוכה :

גם פה אתה מתכנן וגם שם אתה מתכנן .

בנימין זיני :

אני אסביר -

אמיר כוכבי :

אתה יודע שיש הבדל בין התקציב השוטף -

בנימין זיני :

אין קשר חד חד  -ערכי בין יתרות המזומנים  ,אני יכול
להגיד -

אמיר כוכבי :

אתה מכיר את זה ?

משה חנוכה :

ת ל בונד כן .

מאיר חלוואני :

. 20

בנימין זיני :

יתרות המזומנים שיש לעירייה נעים באזור ה 200 -
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מיליון  .₪רובם ככולם הם יתרות מזומנים שמקורם
בהיטל י השבחה ובהיטלי פיתוח  ,שזה לא תקציב רגיל
בואו נתחיל מזה .
משה חנוכה :

אבל גם את תקציב הפיתוח אתה מאשר .

בנימין זיני :

רגע  ,רגע  ,אני אומר  ,אבל יש הפרשי עיתוי בין קבלת
תקבולי היטלי פיתוח  ,לבין הוצאתם על הפרויקטים .
כשהכסף הזה נמצא ועומד בחשבונות של העירייה  ,אתה
מנהל את תיק ההשקעות שלך בהתאם  ,שוב התחזית
שאתה עושה פה היא תחזית מאקרו כלכלית  ,לגבי לאן
השווקים הולכים .

משה חנוכה :

דווקא

עכשיו

אתה

אומר

הקורונה ,

שבגלל

רשמת

בתשובה למה אין תקציב עירייה היום ב , 30.12.20 -
רשמת נוכח משבר הקורונה  ,ונוכח העובדה שאין תקציב
מדינה ,

העירייה

ממשיכה

לבחון

את

הפערים

ואת

השינויים ואת הנסיבות המיוחדות שנוצרו כאן  ,בגלל זה
אין תקציב עירייה  .אני שואל איך באותו יום -
בנימין זיני :

אני אומר -

משה חנוכה :

כשאתה לא יכול לתכנן תקציב עירייה  ,רק אני אשלים
את השאלה  ,אתה כן יכול לתכנן את מדיניות ההשקע ות
שלך  .גם אם זה לא קשור באופן חד חד  -ערכי לתקציב
העירייה ,

זה

קשור

השקעות -
בנימין זיני :

לא -

משה חנוכה :

למה ?
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בנימין זיני :

הם  2דברים שלא קשורים כל כך אחד לשני  ,ואני
אסביר  ,תקציב הוא כלי תכנוני  ,יש הרבה הנחות -

נאור שירי :

 ...אתה נותן המילוט הזה שעוד פעם נקבל בדיוק את
אותה שאלה -

משה חנוכה :

נאור  ,נאור  ,בוא מדברים  ,יש אנשים שמבינים את
הנושא .

נאור שירי :

חוץ מזה אני יכול לדבר  ,תודה רבה .

משה חנוכה :

בסדר -

נאור שירי :

תודה רבה  ,לא צריך ...

משה חנוכה :

אתה לא מדבר דברי טעם אף פעם  ,אם יש לך דברי טעם
תגיד  .אבל אם -

נאור שירי :

 ...גם אנחנו יכולים לדבר  ,תודה .

משה חנוכה :

בסדר  ,אז בוא נשמע את הגזבר .

בנימין זיני :

תקציב העירייה או תקציב בכלל הוא כלי תכנוני  ,הנחות
העבודה שלטובת הכנת תקציב  ,הם לא הנחות עבודה
לטובת

מדיניות

השקעות

והשקעות

פיננסיות ,

ואני

אסביר  .בתקציב עירייה נגיד של עירייה או רשות
מקומית  ,אתה צריך לדעת מה הארנונה שלך  ,כמה
עסקים  ,במיוחד אחרי משבר כזה  ,עתידים להישאר איתנו
או לא להישאר איתנו  ,מה שיעור הגבייה שהולך להיות
לך  ,במיוחד לאור המשבר הזה  ,מה היקף הכנסות
המדינה  ,לאור זה שאין תקצי ב מדינה  ,ואם נוכל לקבל
את כל מה שמגיע לנו על פי חוק  ,שאין תקציב מדינה ,
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ועוד כאלה וכאלה  .כשאני מתכנן השקעה פיננסית  ,אני
רואה מה השווקים  ,מה הצפי לעליית ריבית  ,מה הצפי -
משה חנוכה :

תגיד לי בני  ,האם נכון ש  40 -מיליון  ₪מההשבחות
עוברים כל שנה לתקציב העירייה ?

ב נימין זיני :

לא  .קודם כל זה לא עובר  ,על פי החוק מותר לנו לממן
את הוועדה המקומית -

משה חנוכה :

בכמה ?

בנימין זיני :

רגע  ,את הוועדה המקומית והלוואות שנלקחו לטובת
פיתוח העיר  ,ולממן אותם מתקציבי ההשבחה  ,המחוקק
מעט מתיר  .בגרוסו מודו בערך  20-22מיליון  ₪היטלי
ההשבח ה מממנים את הוועדה המקומית והנלוות לה  ,ועוד
כ  20 -מיליון  ₪הלוואות פיתוח .

משה חנוכה :

ולכן יש השפעה בין ההשקעות שאתה משקיע מאותם
תקציבים ובין חלק  ,בוודאי שיש -

בנימין זיני :

טוב .

משה חנוכה :

שוב הכול זה אותה קופה .

בנימין זיני :

לא .

משה חנוכה :

למה לא ?

בנימי ן זיני :

כי אם עכשיו קיבלתי  ,אני אתן דוגמא  ,איפה סרג ' יו ,
שומע אותי ? אם עכשיו אני מקבל ממתחם מסוים קרוב
ל  100 -מיליון  ₪היטלי פיתוח  ,השבחה סליחה  ,והכסף
הזה ייצא רק בעוד  4-5שנים כנראה  ,בגלל שהפיתוח עד
שנניע ועד שזה  ,אז יש לי עכשיו בקופה תקציבית 100
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מיליון  ,₪אבל במזומנים בבנק  100מיליון  ,₪שאני יכול
לשחק איתם או לנהל אותם בהיבט של ההשקעות
הפיננסיות שלי .
משה חנוכה :

אבל איך אתה יודע כמה אתה משקיע אם אנחנו באי
ודאות כלכלית ?

בנימין זיני :

אני יודע כמה אני משקיע  ,השקעה זה תקציב  ,זה לא
ניהול מזומנים  ,זה לא אותו דבר .

משה חנוכה :

אבל גם כשאתה לא יודע מה יהיה -

אמיר כוכבי :

שמנו להם גבולות גזרה  .המועצה שמה להם גבולות
גזרה  ,על כמה אנחנו מוכנים שהם ישקיעו בכלל .

בנימין זיני :

הוא קושר בין התקציב לבין  ...המזומנים שיש בעיר .

אמיר כוכבי :

אבל לנו אין עניין גם  ,אין עניין  ,זה ש ההיטלים שנכנסים
הם באיזה שהוא  Xשיחסית לערים בסביבה הוא גבוה ,
אבל עדיין אין לנו עניין שכל תקציב הפיתוח שלנו
ישועבד להשקעות  .ולכן המועצה כשהקימה את ועדת
ההשקעות  ,גם קבעה לה את גבולות הגזרה של מה היא
שמה  .והנגזרת הזאת היא לא איזו נגזרת משפיעה  ,אם
הוא רואה בא יזה שהוא שלב שהיא כן משפיעה  ,הוא גם
יכול להחליט שהוא מוריד את זה  .אנחנו לא משועבדים ,
ההשקעה היא בונוס לכספים שכרגע יושבים ולא אמורים
לצאת לפיתוח עכשיו .

משה חנוכה :

כן  ,אבל השקעה אתה יכול להפסיד אתה יכול להרוויח
בהשקעה  ,נכון ? יכול להיות שזה סולידי וזה המסלו לים
שלקחתם -
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אמיר כוכבי :

זה סולידי .

בנימין זיני :

אני יכול להגיד לך שהנה חוזר מנכ " ל משרד הפנים ,
אפילו היועץ אמר תשקיע במניות  ,אמרתי לו  :במניות
אתה לא משקיע  ,כי זה כסף ציבורי  ,ואני לא מוכן להיות
שמה  .אני כן עושה  ,שוב בתמהיל גם שהרחבנו עכשיו
את האג " חים  ,הוא תמהיל במאקרו בסך הכול של יתרות
המזומנים הוא באחוזים בודדים  .אתה לא לוקח סיכון ,
מנסה למקסם כמה שניתן במגבלות חוזר מנכ " ל משרד
הפנים שהוא יחסית מאוד מגביל  ,אנחנו אפילו עוד יותר
מגבילים מחוזר מנכ " ל משרד הפנים  ,ועושים את זה
בצורה

מדורגת ,

מבוקרת ,

אחת

לשבוע

יש

דו " ח

שמגדיר  ...מדיניות ההשקעות  ,ולאן התיק הזה הולך  ,זה
לא שגר ושכח  .בבקשה .
רפאל בן מרדכי :

קודם כל אני אתחיל בקומפלימנט .

נאור שירי :

אתה על רמקול כבוי .

נדב דואני :

הוא שמע אותך .

רפאל בן מרדכי :

 ...אבל אני אעזור לכם .

נדב דואני :

זה לא בשבילנו  ,זה בשביל ההקלט ה והאנשים  ,זה לא
עובד אגב .

רפאל בן מרדכי :

אז אני אחזור ואומר שאני רוצה להתחיל בקומפלימנט .
בדיון הקודם שהיה לנו בנושא הזה הייתי מאוד לא
מרוצה מהעובדה שאחוז קטן מאוד עד אפסי מהכסף הלך
להשקעות יותר רווחיות מאשר מק " מים וכו ' .ואני שמח
לראות שוועדת ההשקעות ואתה  ,אני מניח בשיתוף
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הנהלת העיר  ,אני שמח ששיניתם את זה והגדלתם את
כמות ההשקעות  ,ודבר ראשון אני רוצה על זה לתת לכם
קומפלימנט .
בנימין זיני :

אמרתי לך גם אז  ,שאנחנו רק התחלנו לעבוד  ,ואנחנו
בונים את זה בהדרגה .

רפאל בן מרדכי :

אז אני שמח שההדרגה הלכה לכיוון שקיווי תי שהיא
תלך  ,זה דבר ראשון  .עכשיו דבר שני  .כאן יש לי סדרת
שאלות  ,ואני אשמח אם אתה תוכל לענות מיד  ,ואם לא
אני אשמח אם תענה על זה בפעם הבאה  .והשאלות הן
אלה  ,מי בתי ההשקעות שלנו ? כמה תשואה נתן כל בית
השקעות ? האם יש כוונה להגדיל את השיעור של בית
ההשקעות מסך הכס ף ? כי אנחנו עוד לא יודעים כמה
כסף זה יהיה כמו שנאמר פה  .האם יש כוונה להגדיל את
השיעור של הטיפול של בית השקעות לפי ההצלחה שלו ?
האם אתם קבעתם מטרות  ,כי בתי השקעות יש להם
מומחיות שונות  ,יש כאלה שמומחים יותר לריביות ולזה ,
ויש כאלה שיותר למניות  ,ויש כאלה של חו " ל וכן הלאה .
כך שיש טעם רב לגוון את בתי ההשקעות במובן של
מומחיות  .אבל האם קבעת ם מטרה לכל בית השקעות לפי
ההתמח ות שלו ? ואם בית השקעות לא עומד לאורך זמן
במטרה שנקבעה לו  ,האם יש מחשבה או להקטין או גם
לבטל אותו ולהחליף אותו בבית השקעות אחר  .אלה
שאלותיי .

בנימין זיני :

אני אנסה לענות לכל השאלות -

אמיר כוכבי :

אני חייב אבל להבין משהו  ,אני רואה שהשאלות כתובות
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לך .
רפאל בן מרדכי :

בוודאי .

אמיר כוכבי :

אז לא יכולת לעשות  sendלפני ולשלוח כדי ש -

רפאל בן מרדכי :

אתה יודע שאני צריך להודות על האמת  ,הם ישבו לי פה ,
וקצת קשה לי ל העביר לך ב  , send -אתה יודע ב -

בנימין זיני :

לא  ,לפני המועצה .

רפאל בן מרדכי :

שטלפתיה את המחשבה שלי .

אמיר כוכבי :

חשבתי שזה היה כתוב עוד לפני .

רפאל בן מרדכי :

עכשיו  ,כדי להיות מסודר אמיר  ,וכדי שלא יפריעו לי פה
עם שאלות ביניים  ,אז לפני שאני מדבר  ,אני נוהג
לכת וב  .עשיתי את זה עכשיו  .אבל מה שאני כן יכול ,
מאחר שזה יושב לי בראש  ,זה לתת לך את זה ביד  ,כדי
שאם -

בנימין זיני :

בוא אני אענה לך לדעתי על הרוב עכשיו .

אמיר כוכבי :

בני  ,בוא זה שאלות על דף מסודר  ,תוציא לו מייל מחר
עם התשובות  ,הכול בסדר .

בנימין זיני :

אין בעיה .

אמיר כוכבי :

אפשר להפיץ לכלל חברי המועצה  ,שאני בטוח שישמחו
לדעת .

משה חנוכה :

אם אפשר לקבל ...

רפאל בן מרדכי :

אתה יודע אתה צודק .

אמיר כוכבי :

הנושא הבא  .תודה בני .
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אתי ברייטברט :

אני רק מציינת שמועצת העירייה רושמת כי עדכון
בוועדת ההקצאות הוצג לחברי המועצה ב ישיבה זו .
אנחנו נעבור לסעיף הבא  ,דו " ח כספי רבעון  3ינואר -
ספטמבר . 2020

רפאל בן מרדכי :

סליחה  ,אם זה כך אני רוצה לדעת מתי אמיר אתה מנחה
שאני אקבל תשובות  .נראה לי ש -

משה חנוכה :

 14ימי עבודה .

אמיר כוכבי :

אם לא מחר יום ראשון .

רפאל בן מרדכי :

אני אשמח אם זה יה יה בישיבה הבאה .

אמיר כוכבי :

או השנה או בשנה הבאה .

רפאל בן מרדכי :

אני אגיד  ,אל תענה לאחרים  ,עכשיו אתה מדבר איתי .
אני רואה שכבר נכנסת לאווירה .

בנימין זיני :

חלק מהשאלות שלך  ,היו תשובות במצגת .

רפאל בן מרדכי :

אוקיי  ,אז אתה יודע מה  ,אני מקבל את מה שאמרת  ,ובכ ל
זאת תענה בפעם הבאה לפי הרשימה ששאלתי  ,ותודה
מראש .

אמיר כוכבי :

לא  ,לא צריך בפעם הבאה  ,ביקשתי שהוא ישלח לך
תשובה כתובה .

רפאל בן מרדכי :

אוקיי  ,אז איך אני אגיד  ,נפיץ את זה לכולם .

בנימין זיני :

...

רפאל בן מרדכי :

אני אגיד לך  .קדימה .

אתי ברייטברט :

נמשיך ?
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אמיר כוכבי :

ג.

כן .

דו "ח כספי על עיריית הוד השרון רבעון  3ינואר – ספטמבר . 2020

אתי ברייטברט :

אז סעיף ג ' זה דו " ח כספי רבעון  3ינואר  -ספטמבר
 , 2020הוא מצורף לכם כנספח ג '  .בני  ,אתה רוצה ? יש
למישהו איזה שהם שאלות בנוגע לדו " ח ? אני אעלה
אותו ?

אלון גלבוע :

כן  ,בעמוד  4מופיע העברות בהוצאות חד פעמיות
 ,₪ 640,000שזה  350%מהשנה הקודמת  ,מה זה
ההוצאות האלה ?

בנימין זיני :

עמוד  4של הדו " ח ?

אלון גלבוע :

כן .

בנימין זיני :

אין את כל הביאורים כרגע .

אמיר כוכבי :

איזה סעיף ?

אלון גלבוע :

יש שם בעמוד  , 4יש שמה כוכבית למעלה .

מ שה חנוכה :

מה זה אין את הביאורים ? תביאו את הביאורים שנוכל
חברי המועצה להבין ...

( מדברים יחד )
בנימין זיני :

הדיון המיוחד על הדו " ח הכספי הוא בשנתי  ,פה החובה
שלנו להניח אותו  ,לא -

משה חנוכה :

כן  ,אבל חבר המועצה גלבוע גם ראה נתון חריג של
עלייה של כמה ?
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אלון גלבו ע :

. 350 %

משה חנוכה :

 , 350 %והוא רוצה לדעת על מה זה .

אמיר כוכבי :

אני שומע  ,הוא יקבל תשובה .

משה חנוכה :

אבל למה יש דיון במועצה אם לא לעשות עכשיו .

אמיר כוכבי :

כדי לקבל תשובות לשאלות שנשאלו לפני  .אם היה שואל
את השאלה לפני  ,היה מקבל תשובה פה .

משה חנוכה :

אבל קיבל את החומר לפני יומיים בשעה  19:00בערב -

אמיר כוכבי :

אין בעיה  ,אבל עדיין מצא את זה .

משה חנוכה :

אחרי שלא הצליחו טכנית להעביר .

עדי ברמוחה :

לא  ,לא נכון .

בנימין זיני :

 ...אני חושב שהדו " ח הכספי הופץ -

אלון גלבוע :

לא  ,לא  ,רק לפני יומיים .

אתי ברייטברט :

אתם קיבלתם את החומר לפני שבועיים .

אלון גלבוע :

לא ראיתי גם את הביאורים .

אתי ברייטברט :

הם קיבלו לפני שבועיים .

אמיר כוכבי :

אלון  ,יש לך בעיה לקבל תשובה על זה בהמשך ?

אלון גלבוע :

לא .

אמיר כוכבי :

אין פה הצבעה  ,אין פה כלום .

אתי ברייטברט :

נכון .

אמיר כוכבי :

הלאה .

אתי ברייטברט :

אז אנחנו רק נרשום שמועצת העירייה -
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אמיר כוכבי :

משה  ,די לחמם סתם .

אתי ברייטברט :

רושמת כי עדכון ועדת -

אמיר כוכבי :

תיבחר את ה -

משה חנוכה :

לא  ,אבל אפשר להגיד שמועצת העירייה מאשרת שהונח ,
בהנחה שיועבר לחבר המועצה גלבוע את מה שהגזבר לא
יודע לע נות לו עכשיו .

אתי ברייטברט :

בסדר  ,אז -

רן יקיר :

לא בהנחה  ,הוא הונח .

אתי ברייטברט :

מועצת העירייה רושמת כי היא קיבלה את דו " ח כספי
רבעון  3ינואר  -ספטמבר  2020בישיבה זו .

ד.

הקצאת מבנה בהליך מקוצר לתקופה של שנה  ,הארכת תקופת שימוש ,
לעמותת נעמ "ת למטרת הפעלת ב ית ספר טכנולוגי בנווה נאמן .

אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף הבא סעיף ד ' .אישור מועצת העיר לבקשת
עמותת נעמ " ת  ,תנועת נשים עובדות ומתנדבות להארכת
הקצאת המבנה ברחוב שמעון הצדיק  41הוד השרון ,
הידוע גם כחלקות  22ו  25 -בגוש  , 6660למטרת בית
ספר טכנולוגי וזאת לתקופה נוס פת בת שנה אחת בהליך
מקוצר ,

בהתאם

להמלצת

ועדת

הקצאות

מיום

 , 28.12.2020היא מצורפת לכם כנספח ד '.
אמיר כוכבי :

זה בית ספר נעמ " ת מישהו עוד צריך הסבר על העניין
הזה ?
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אביבה גוטרמן :

לא .

אמיר כוכבי :

אפשר להצביע ?

אתי ברייטברט :

אז אפשר להעלות להצבעה ?

אביבה גוטרמן :

כן .

אתי ברייטברט :

מי בעד ? כולם פה אחד ? תודה רבה .

===============================================
=====
אישור מועצת העיר לבקשת עמותת נעמ"ת
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה
החלטה מס' :162/20
מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת נעמ"ת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות (מספר
עמותה  )580044261להארכת הקצאת המבנה ברח' שמעון הצדיק  41הוד השרון ,הידוע
גם כחלקות  22ו 25 -בגוש  ,6660למטרת בית ספר טכנולוגי וזאת לתקופה נוספת בת שנה
אחת בהליך מקוצר בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות מיום  28.12.2020המצורפת כנספח
ד'
=========================================
====
ה.

הקצאת מבנה בהליך מקוצר לתקופה של שנה  ,הארכת תקופת שימוש ,
לעמותת ויצו למטרת מבנה קהילה ורווחה ברח ' הרשות .

אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף הבא  ,אישור מועצת העיר לבקשת עמותת
ויצו  .מועצת העיר מאשרת  ,זאת הצעה ההחלטה  :מועצת
העיר מאשרת את בקשת עמותת ויצו הסתדרות עולמית
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לנשים ציוניות  ,להארכת הקצאת המבנה ברחוב הרשות 6
הוד השרון  ,הידוע גם כחלק מחלקה  388בגוש , 6455
למטרת מבנה קהילה ורווחה  ,וזאת לתקופה נוספת בת
שנה

אחת

בהליך

מקוצר ,

בהתאם

להמלצת

ועדת

ההקצאות מיום  . 28.12.2020מצורפת לכם כנספח ה '.
יש למישהו משהו לומר ? אז אפשר להעלות להצבעה  ,מי
בעד ? כולם פה אחד מהמשתתפים .
=========================================
====
אישור מועצת העיר לבקשת עמותת ויצ"ו
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,אביבה
גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה
החלטה מס' :163/20
מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (מספר
עמותה  )580057321להארכת הקצאת המבנה ברח' הרשות  6הוד השרון ,הידוע גם
כחלק
מחלקה  388בגוש  , 6455למטרת מבנה קהילה ורווחה וזאת לתקופה נוספת בת שנה אחת
בהליך מקוצר בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות מיום  28.12.2020המצורפת כנספח ה'
=========================================
====

ו.

הקצאת מבנה על חלק מחלקה  320בגוש  6574ברח ' החרש לאגודת מגן דוד
אדום בישראל .
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אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף הבא  ,סעיף ו ' .הקצאת מבנה על חלק
מחלקה  . 320מועצת העירייה מאשר ת להוסיף נושא
נוסף לסדרי עדיפויות שנקבעו בקריטריונים והתבחינים ,
להקצאת קרקע שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום
 , 11.10.2010וכן להוסיף שימוש נוסף של שירותי חירום
על חלקה  320בגוש  6574בפרוגרמה למבני ציבור ,
ובהמשך לכך מאשרת מועצת העיר להקצות את המבנה
על חלק מחלקה  320בגוש  6574ברחוב החרש לאגודת
מגן דוד אדום בישראל  .לצורך הפעלת נקודת הזנקה
לאמבולנס לתקופת שימוש בת שנה אחת  ,וזאת בכפוף
לתנאים

הקבועים

בהמלצת

ועדת

ההקצאות

מיום

 . 28.12.20יש למישהו משהו ?
משה חנוכה :

כאן אני רוצה להגיד לפני  2ישיבות  ,בערך לפני 3
חודשים  ,ש אלתי אותך אדוני ראש העיר אם יש נקודת
הזנקה  ,אמרת לי  :בטח  ,תלך לנווה נאמן תראה  .הלכתי
לנווה נאמן  ,הסתובבתי  ,הסתובבתי  ,הסתובבתי  ,לא
ראיתי נקודת הזנקה  .התקשרו התושבים אמרו  :תגיד ,
איפה נקודת ההזנקה  .אתה יכול ללכת איתי אחרי
הישיבה להראות לי ? או שרק עכשיו -

אמיר כוכבי :

חבל שלא התקשרת  ,הייתי מכווין אותך -

משה חנוכה :

איפה ?

אמיר כוכבי :

כי היא קיימת שם כבר חודשיים .

משה חנוכה :

הא באמת  ,אז איפה ? בוא תספר לנו .
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אמיר כוכבי :

מתחם הווטרינריה מכיר ?

אביבה גוטרמן :

כן .

מאיר חלוואני :

רחוב החרש  ,אחרי בית ספר -

משה חנוכה :

יש שם אמבולנסים בנקודת ההזנקה ?

אביבה גוטרמן :

עוד לא -

אמיר כוכבי :

הם כרגע עוד לא הביאו כלום .

משה חנוכה :

הא אז אין נקודת הזנקה .

אמיר כוכבי :

גם לקח להם חצי שנה להביא את הריהוט  ,ובסוף אנחנו
כנראה נביא להם ...

משה חנוכה :

אז אין אמבולנסים בנקודת ההזנקה .

אמיר כ וכבי :

יש את מה שהעירייה יכולה לתת  ,אמבולנס אני עוד לא
יודע לתת .

משה חנוכה :

אז אין נקודת הזנקה  ,אז לא צריך להגיד דברים שהם
חצי אמיתיים  .אם אין -

אמיר כוכבי :

אתה שאלת מתי היא תהיה בנויה  ,בוא הזיכרון שלי
מספיק טוב -

משה חנוכה :

אני שאלתי אם יש נקודת הזנקה -

א מיר כוכבי :

שאלת מתי תהיה בנויה -

משה חנוכה :

ואמרת שיש נקודת הזנקה  ,הלכתי וחיפשתי -

אמיר כוכבי :

ונאמר לך -

משה חנוכה :

ולא ראיתי אמבולנסים בנקודת ההזנקה .
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אמיר כוכבי :

אני מקווה בשבילך שלא תראה אמבולנסים .

אביבה גוטרמן :

בואו נדייק  ,יש הקצאת קרקע .

משה חנוכה :

אני גם מקווה בשביל כולנו .

אביבה גוטרמן :

יש הקצאה קרקע  ,זה הדיון .

אמיר כוכבי :

יש הקצאה -

אביבה גוטרמן :

בסדר  ,גם טוב .

אמיר כוכבי :

גם עכשיו זה ממשיך להיות תלוי בעיקר בהם .

משה חנוכה :

אז בוא נדבר איתם  ,מה יש איזה קושי איתם ?

אמיר כוכבי :

לא .

רפאל בן מרדכי :

אני יכול לשאול שאלה ?

משה חנוכה :

אנחנו יכולים לעזור אם צריך .

אמיר כוכבי :

מישהו יכול להגיד לך לא ?

נדב דואני :

מישהו יכול לעצור אותך ?

ארנון אברמוב :

זקן השבט .

רפאל בן מרדכי :

השאלה שלי  ,בהמשך למה שמשה סיפר  ,בהמשך לתשובה
שלך  .אנחנו יודעים מה נתנו להם  .מה הם הולכים לתת
לנו ? מתי יהיה שם אמבולנס ? איזה אנשים יהיו בתוך
האמבולנס ? איזה ציוד ? זאת השאלה שאני שואל .

נדב דואני :

אתה לא חושב שנגישות של דבר כזה מספיק טוב ? דבר
מספיק טוב לך ?

רפאל בן מרדכי :

מספיק טוב אתה אומר שיהיה לי מקום  ,לא צריך שיהיה
לי -
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נדב דואני :

לא  ,ברור שיהיה  ,הם לא היו לוקחים את זה סתם .

אמיר כוכבי :

אני אגיד גם למה אנחנו עושים את זה בגדול לשנה ,
בסדר ? הנקודה שממוקמת במקום שמבחינתנו הוא טוב ,
כי א ' הוא בן  2בתי חולים  ,ונמצא בצד של העיר
שלהגיע אליו מבתי החולים  ,זה כאילו הכי משמעותי
ורחוק  .הם צריכים לתת שם אמבולנס וכוננות מלאה  .הם
לא מתחייבים  ,ארצי  ,שהוא יהיה בעיר  24שעות  ,כי הוא
מקבל משימות וקריאות וכו '.

נאור שירי :

הם לא מתחייבים שלא דרך אגב .

אמיר כוכבי :

הם אומרים גם שלא  ,הוא לא חי פה  .זאת עמדת הזנקה
שלו אבל  .זאת אומרת שכל פעם שאין לו משימה  ,והוא
לא בר ונדלים  ,אז הוא אמור להיות פה  .הדגש המשמעותי
זה בעיקר בלילות  ,שאז הוא כאילו אמור להיות כאן
באזור  .אנחנו עושים כל מיני פעולות משלימות  ,עם
איחוד הצלה וגופים אחרים  ,שהרעיון הוא באמת לייצר
פה איזה שהיא מעטפת יותר רחבה של שירותי חירום .
אבל הם כאילו ככה זה מונופו לים הם לא מתחייבים
לכלום .

רפאל בן מרדכי :

ובשביל זה יש את איחוד הצלה .

אמיר כוכבי :

מה ?

רפאל בן מרדכי :

בשביל זה יש את איחוד הצלה .

אמיר כוכבי :

לאיחוד הצלה אין אמבולנסים  .יש להם  40אמבולנסים
בכל המדינה .

משה חנוכה :

מה שאני הבנתי שיש איזה מתיחות בין מד " א  ,הב נתי את
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זה מגורמים במד " א  ,בין מד " א לבין העירייה  ,וזה מה
שדופק את תושבי העיר .
אמיר כוכבי :

אפשר להפגיש -

נאור שירי :

אתה לא מבין נכון .

אמיר כוכבי :

אפשר להפגיש -

משה חנוכה :

שווה לנטרל את ה  , -גם אני שומע את זה מהדברים של
ראש העירייה .

אמיר כוכבי :

אפשר להפגיש א ת הגורמים הללו עם מנהל הפרויקט
שאלון דיבר איתו .

משה חנוכה :

אז בוא  ,אני מציע  ,אני מציע שנעשה פגישה  ,נעזור לך
לארגן פגישה עם מד " א  ,אם אתה צריך את העזרה שלנו .

אמיר כוכבי :

אין צורך  .אבל אני מודה לך על העזרה .

משה חנוכה :

לא  ,אני אומר אני יכול לעזור לך בזה  ,כי אני יכול
לסייע .

רפאל בן מרדכי :

אם הבן אדם שנותן כסף ואמצעים צריך אותך  ,יש לנו
בעיה .

משה חנוכה :

מה לעשות  ,אבל זה מד " א בסוף -

אמיר כוכבי :

חברים אם לא ירצו יש לנו מספיק גופים אחרים שישמחו
להיכנס לשם .

משה חנוכה :

אז אני אומר יש מתיחות כנראה עם מד " א  ,אבל אין
הרבה כמו מד " א כרגע  .אז אני מציע שננטרל את
המתיחות  .נבין שאנחנו לא שריפים נאור  ,ולא נאיים על
מד " א  ,ולא זה  ,וננסה להגיע איתם להבנות למען תושבות
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ותושבי העיר .
נאור שירי :

מי מאיים על מד " א תגיד ?

משה חנוכה :

הסגנון -

נאור שירי :

איפה אתה חי ?

נדב דואני :

מאיפה א תה מבין שיש פה מתיחות עם מד " א .

נאור שירי :

איפה אתה חי ?

משה חנוכה :

עוד פעם איפה את חי ?

נאור שירי :

כן  ,איפה אתה חי ?

משה חנוכה :

אתה יודע להגיד מילה שהיא יותר מאיפה אתה חי ?

נאור שירי :

מדבר  ,מאיים -

משה חנוכה :

אתה מסוגל ?

נאור שירי :

אני יכול להגיד מה שאני רוצה .

משה חנוכה :

יש לך יכולת להגיד דברי טעם חוץ מאיפה אתה חי ?

נאור שירי :

אז הנה אני אגיד  ,דברי הטעם בעיניי -

משה חנוכה :

הנה עם מד " א זה לא עבד לך השיטה הזאת  ,הם לא
רוצים .

נאור שירי :

איפה ? איפה ? איפה אתה חי ?

משה חנוכה :

הם לא עובדים אצלך .

נאור שירי :

מי ?

משה חנוכה :

מד " א .

נאור שירי :

מי מדבר עם מד " א תגיד ?
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משה חנוכה :

הנה זה מה שקרה .

נאור שירי :

למה קרה ? מה אתה ממציא ?

משה חנוכה :

יש משבר מול מד " א -

נאור שירי :

מה אתה ממציא ? ממציא משבר ?

משה חנוכה :

כן .

נאור שירי :

תגיד מה  ,צריך לחבר אותך לפוליגרף -

אמיר כוכבי :

די  ,לא חבל על הפוליגרף ?

משה חנוכה :

תקשיב  ,צריך לחבר אותך לפוליגרף -

נאור שירי :

אני אשמח ...

משה חנוכה :

הוא יתחיל לרקוד -

נאור שירי :

בישיבה הבאה שנינו נהיה מחוברים לפוליגרף .

משה חנוכה :

אתה הרי כישלון  ,כישלון בביטחון -

נאור שירי :

אחד הולך לרחוב החרש -

משה חנוכה :

שאתה אחראי עליו  ,יש כישלון .

נאור שירי :

אין לך בכלל מושג איפה זה רחוב החרש .

משה חנוכה :

במוסדות יש כישלון -

נאור שירי :

אתה לא יודע .

משה חנוכה :

אתה מדבר  ,אתה משקר  .אמרתם שיש נקודת הזנקה  ,אבל
אין אמבולנסים -

נאור שירי :

מייצר סכסוכים ...

משה חנוכה :

בנ קודת ההזנקה .
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נאור שירי :

מי דיבר בכלל עם מד " א .

משה חנוכה :

למה ? כי אתם רבים עם מד " א  .כי אתם גיבורים .

נאור שירי :

אני  ...מייצר סכסוכים -

משה חנוכה :

אז לא תבלבל את המוח -

נאור שירי :

אתה ממציא  .בינתיים אתה מבלבל את המוח -

משה חנוכה :

יש אמבולנס ? הצלחתם ?

נאור ש ירי :

מה הקשר ?

משה חנוכה :

שנתיים אתם רבים עם מד " א .

נאור שירי :

מה הקשר ?

משה חנוכה :

בגלל זה התושבות והתושבים לא מקבלים נקודת הזנקה .

אמיר כוכבי :

מי רב עם מד " א ?

נאור שירי :

לא רבתי מימיי עם מד " א  ,אבל בהצלחה לך .

משה חנוכה :

בסדר .

נאור שירי :

תמשיך להמציא את סיפורי עולמו של משה חנוכה .

משה חנוכה :

אז בואו תמשיכו -

נאור שירי :

הלכתי ולא מצאתי אמבולנסים .

משה חנוכה :

היה אמבולנסים ?

נאור שירי :

די נו תפסיק .

משה חנוכה :

היה אמבולנסים ?

נאור שירי :

די  ,די  ,משה .

משה חנוכה :

תגיד פעם אחת -
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נאור שירי :

עולמו של משה חנוכה .

משה חנוכה :

תשובה ברורה  ,היה -

נאור שירי :

אני מוכן -

משה חנוכה :

בעולמך יש נקודת הזנקה בלי אמבולנס .

נאור שירי :

אני מוכן בשביל הספורט -

משה חנוכה :

בעולמי כמו שיש -

נאור שירי :

שיהיה לי מחובר לפוליגרף -

משה חנוכה :

כמו שיש אירועי יום העצמאות עם כסף -

נאור שירי :

ונראה מי השקרן הגדול בינינו .

משה חנוכה :

בלי אירועים .

אמיר כוכבי :

רפי  ,רצית לשאול שאלה .

משה חנוכה :

אני אומר  ,זה כמו שיש אירועי יום העצמאות בלי
אירועים  ,יש נקודת הזנקה בלי אמבולנס .

נאור שירי :

כמו עם ה  ₪ 600,000 -ששיקרת -

משה חנוכה :

בדיוק  .אתה שקרן .

נאו ר שירי :

כמו עם ה  6.7 -ששיקרת .

אמיר כוכבי :

די  ,משה -

נאור שירי :

אתה ממציא לך עולם .

אמיר כוכבי :

להפריע לך -

משה חנוכה :

נאור  ,אתה חי בסרט -

נאור שירי :

בעולם שלך הכול טוב .
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משה חנוכה :

אני אגיד לך -

נאור שירי :

אני מבין את זה .

משה חנוכה :

אני אגיד לך את האמת -

אמיר כוכבי :

משה -

משה חנוכה :

אני אגיד לך את האמת -

אמיר כוכבי :

אבל מילא להפריע לנו  ,אבל עכשיו אתה -

נאור שירי :

לך ולאמת אין שום קשר .

משה חנוכה :

מי שבאמת חי בסרט זה אתה .

אמיר כוכבי :

משה -

נאור שירי :

אין שום קשר בינך לבין האמת ...

משה חנוכה :

אתה חי בעולם מ נותק  ,ויום אחד הבלון הזה יתפוצץ ,
ואתה תגלה -

נאור שירי :

אתה מדבר מניסיון .

משה חנוכה :

שהכול היה אוויר נפוח שלך .

נאור שירי :

אתה מדבר מניסיון .

משה חנוכה :

לא  ,אני מדבר מזה שאני רואה איך אתה מתנהג  ,ואיך
מדברים וזהו  .אני אומר חבל לי שהתושבות והתושבים
בשביל המ לחמות המיותרות שלך  ,לא יזכו לנקודת
הזנקה  .מה לעשות ?

נאור שירי :

עוד פעם אני נלחם ?

משה חנוכה :

אי אפשר לעשות נקודת הזנקה בלי מד " א  ,מה לעשות .

61

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

רינה שבתאי :

לא ידעתי שאתה כזה .

משה חנוכה :

קשה  ,קשה ללכלך על מד " א  ...כמו עם החיסונים  ,בכל
עיר יש חיסונים  ,בהוד השרו ן  ,לא  .למה ?

אמיר כוכבי :

רגע  ,עם מי הסתכסכנו שם ?

משה חנוכה :

כי לא בסדר קופות החולים  ,כי המדינה לא בסדר .

נאור שירי :

עכשיו הסתכסכנו עם מנכ " ל משרד הפנים .

משה חנוכה :

הסגנון שלכם גורם לכך שתושבי הוד השרון מפסידים .

נאור שירי :

תשמע  ,אתה חי בסרט בן אדם .

משה ח נוכה :

עוד פעם  ,אתה חי בסרט  ,תמשיך -

אתי ברייטברט :

רפי  ,רצית לשאול שאלה נוספת -

משה חנוכה :

לחזור על האמירה המטופשת הזאת שלך .

נאור שירי :

זו לא אמירה מטופשת -

משה חנוכה :

אתה מתנשא -

נאור שירי :

אם היא הייתה מטופשת -

משה חנוכה :

אתה מתנשא ואין לך על מה -

נאור שי רי :

לא היית ...

משה חנוכה :

להתנשא  ,אתה כישלון .

נאור שירי :

בסרטונים -

משה חנוכה :

כישלון  .כישלון  .אתה כישלון  .אתה כישלון  ,בכל אתה
נכשל .

עדי ברמוחה :

די  ,די  ,די  ,די  ,די !
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משה חנוכה :

אתה כישלון  ,אוקיי ? ותתבע אותי על הוצאת דיבה .

עדי ברמוחה :

די כבר עם סגנון הדי בור הזה .

נאור שירי :

אני אתבע אותך על כל מה שצריך -

משה חנוכה :

אוקיי .

נאור שירי :

להגיד שאני כישלון זכותך .

משה חנוכה :

אתה כישלון .

נאור שירי :

אתה יוצא פה  ,מה שאתה רוצה -

משה חנוכה :

אתה כישלון .

נאור שירי :

הכול טוב לך .

משה חנוכה :

אתה רוצה שנספר לתושבים שא יימת עליי וביקשת -

עדי ברמוחה :

משה  ,די עם סגנון הדיבור הזה .

משה חנוכה :

אתה רוצה שנספר על האיומים שלך ?

אתי ברייטברט :

אני מעלה להצבעה חברים -

משה חנוכה :

אתה מאיים .

נאור שירי :

אני לא מאיים -

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

אתה מאיים כמו עבריין .

אתי ברייטברט :

חברי ם  ,תכבדו  ,תכבדו  ,רפי בבקשה .

נאור שירי :

אז אני עכשיו עבריין ...

משה חנוכה :

אז אני אומר -

נאור שירי :

אתה תיתבע על כל הדברים שאתה -
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משה חנוכה :

תמשיך לאיים .

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

בדיוק  ,תיתבע  ,תיתבע  .אתה כישלון .

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

כישלון .

נאור שיר י :

אני מבין את התסכול .

משה חנוכה :

אתה כישלון .

נאור שירי :

האמת שאני מבין את התסכול .

משה חנוכה :

כישלון .

נאור שירי :

אתה יושב כמו מלפפון חמוץ -

משה חנוכה :

כישלון .

נאור שירי :

עושים פה דברים  ,ושוב זה מעצבן אותך .

משה חנוכה :

כישלון .

נאור שירי :

אתה יכול להמש יך -

אתי ברייטברט :

בואו ניתן -

עדי ברמוחה :

די  ,די .

נאור שירי :

מה עוד ?

משה חנוכה :

אתה חי בסרט .

אתי ברייטברט :

די נאור ומשה  ,מיצינו

נאור שירי :

לא הבנתי  ,עכשיו אתה מעתיק ממני משפטים ?

עדי ברמוחה :

די .
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אתי ברייטברט :

נאור ומשה מיצינו .

נאור שירי :

זה לא קשור ל צעירים  ,זה קשור לצורה  ...שהוא רואה
את זה .

אתי ברייטברט :

בואו ניתן לרפי -

עדי ברמוחה :

אבל די עם סגנון הדיבור הזה  ,די !

אביבה גוטרמן :

זה קשור לצעירים  ,כי אם הייתם קצת יותר בוגרים ,
הייתם מבינים שהדיון הזה מיותר .

אתי ברייטברט :

די אביבה .

אביבה גוטרמן :

והוויכו ח הזה מיותר  ,והמילים הלא יפות שאתם מפנים
אחד לשני ...

עדי ברמוחה :

היא צודקת אבל  ,היא צודקת  .זה לא מכבד אף אחד
מהיושבים פה .

אביבה גוטרמן :

שניכם מדברים לא יפה .

אתי ברייטברט :

טוב  ,רפי רצית להוסיף משהו לפני שנעלה להצבעה ?

נאור שירי :

יש גבול לשקרים שאפשר לשמו ע .

משה חנוכה :

כישלון .

רפאל בן מרדכי :

כן  ,התשובה היא כן .

משה חנוכה :

הוא כישלון  ,וזכותי להגיד .

עדי ברמוחה :

בסדר  ,אז תעמוד בחוץ ...

רפאל בן מרדכי :

די רגע הי  ,מיצינו  .אני מבקש רגע להגיד עוד משהו .

נאור שירי :

בית ספר לניהול על שם משה חנוכה .
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רפאל בן מרדכי :

חבר ' ה די !

משה חנוכה :

כישלון .

רפאל בן מרדכי :

אני מבקש רגע שאלה -

יגאל שמעון :

יש פה בעיה חמורה .

עדי ברמוחה :

כן .

יגאל שמעון :

אחד  ,אוכל את הלב בגלל מפלגת העבודה שנפלה .

נאור שירי :

למה תראה איזו הצלחה הוא נחל במשרד הכלכלה .

יגאל שמעון :

יש עתיד התפרקה .

נאור שירי :

לקח מפלגה העיף אותה .

יגאל שמעון :

שלח התפרק ...

נאור שירי :

אפס  ,אפס .

יגאל שמעון :

כל אחד פה -

נאור שירי :

יועץ שר הכלכלה .

יגאל שמעון :

בפנים הוא לא יודע מה לעשות  ,לא יודע מה לעשות  .אז
הם מתפרצים עלינו .

אביבה גוטרמן :

רק אנחנו  ,כאילו נשארנו רק ...

אמיר כוכבי :

רפי  ,יש לך שאלה .

אביבה גוטרמן :

רק אנחנו נשארנו .

רפאל בן מרדכי :

מותר לי רגע  ,חבר ' ה יש לי שאלה  ,ואני מבקש רגע שלא
תפריעו .

נאור שירי :

כישלון זה באמת מה שצריך לשים ...

66

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

רפאל בן מרדכי :

נאור -

עדי ברמוחה :

נאור די .

רפאל בן מרדכי :

חנוכה  ,יגאל  ,יגאל -

( מד ברים יחד )
משה חנוכה :

 ...נראה לאן תגיע .

רפאל בן מרדכי :

חבר ' ה  ,אתם יכולים רגע ? די !

נאור שירי :

מלפפון חמוץ .

משה חנוכה :

לקקן .

רפאל בן מרדכי :

לא מעניין את העיר לראות אתכם ולשמוע אתכם .

משה חנוכה :

לקקן בשביל כסף  ,מלקק בשביל כסף .

אביבה גוטרמן :

משה די .

נאור שירי :

מה כסף ? ...כסף פה .

משה חנוכה :

כן כסף וכסף וליקוקים .

נאור שירי :

איזה שטויות .

רפאל בן מרדכי :

רגע יש לך פטיש ?

משה חנוכה :

כישלון .

רפאל בן מרדכי :

אולי תדפוק על השולחן -

אתי ברייטברט :

זה בדיוק מה שבאתי בזה הרגע  ,אני מקווה שזה לא יהיה
למישהו על הראש  ,אבל בבקשה .

רפאל בן מרדכי :

זהו תודה .

אתי ברייטברט :

תכבדו גם את זה .
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רפאל בן מרדכי :

יש לי שאלה .

עדי ברמוחה :

באיזה עדינות עשית את זה .

אתי ברייטברט :

לא  ,את יודעת  ,בואי  ,עד שאנחנו -

אמיר כוכבי :

נו .

רפאל בן מרדכי :

עדי  ,אל תתחילי עכשיו את  .השאלה שלי -

עדי בר מוחה :

רפי .

רפאל בן מרדכי :

השאלה שלי הבאה  ,ברור לכולם ולא צריך לעשות מזה
צחוק  ,שההקצאה של מגרש חנייה לצעד ראשון אבל לא
צעד מספיק  .כדי שהצעד הזה יהיה מספיק בגוף שממנו
אני בא ,

גוף ממשלתי מסודר ,

פונים

לכל

הגופים

הרלוונטיים עם פרמטרים  ,אומרים להם  :כמה שעות אתם
נותנים ביום  ,כמה שעות בלילה  ,כמה ואיזה אנשים יהיו
באמבולנס  ,ואיזה אמבולנס זה יהיה  ,פשוט  .וקובעים ,
ונותנים לזה ציונים  ,ואז הולכים ל  2 -הגופים שעליהם
דיברנו  ,ה  2 -שרק אותם יש לנו בארץ  ,ואולי גופים
אחרים  ,ושואלים אותם מה אתם מציעים  .ומי שמציע את
היותר טוב  ,אפי לו אם זה יהיה מעט מאוד  ,זה יהיה יותר
טוב מכלום  .אותו לוקחים  .אני מציע שאנחנו נעשה -
אמיר כוכבי :

מאחר ועשינו את התהליך הזה ...

רפאל בן מרדכי :

אז תגיד לנו מה התוצאות בבקשה .

אמיר כוכבי :

כרגע אין את היכולת להעמיד פה כרגע אמבולנס ,
ההקצאה הזאתי לשנה  ,שבה זה ייב חן  ,יסתדר יסתדר  ,לא
יסתדר נחליף .
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משה חנוכה :

למה שהם יבואו אבל ?

אתי ברייטברט :

טוב  ,נעלה להצבעה חברים -

משה חנוכה :

למה שהם יבואו אדוני ראש העיר ?

אתי ברייטברט :

מי בעד ההצעה -

משה חנוכה :

לא  ,אתי סליחה  ,אתי סליחה  ,אני שואל שאלה -

אמיר כוכבי :

תעלי להצבעה .

מש ה חנוכה :

אתי  ,אני שואל שאלה .

אמיר כוכבי :

נגמרו השאלות .

משה חנוכה :

אתי  ,אני שואל שאלה .

אתי ברייטברט :

יש לי פה  ,מי שמנהל את הישיבה זה אמיר .

משה חנוכה :

למה שמד " א יבואו ?

אמיר כוכבי :

מה ?

משה חנוכה :

למה שמד " א יבואו ?

רפאל בן מרדכי :

זה התפקיד שלהם .

אמיר כו כבי :

ביקשו לבוא  .אני לא כל כך מבין את הזה  .משה  ,אני
מבין -

אתי ברייטברט :

אנחנו ממשיכים .

אמיר כוכבי :

אני מבין שקשה להתנהל חודשים עם תכנית טלוויזיה
שמלווה

אותך

בונה

אותך

כראש

העירייה

הבא ,

ולהתעורר בבוקר עם בקושי מנדט  .ואני מבין את הפער
והניתוק שזה יוצר אצלך בחיים  .אבל בסופו של דבר יש
כאן גוף חירום שביקש לקבל עמדה  ,והוא מקבל אותה
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הערב אם נאשר  .לא נאשר לא יקבל אותו  ,זה נורא
פשוט  .אנחנו מאשרים  ,והם יבואו  ,ככה זה עובד If you .
. build it they will come
משה חנוכה :

אז אתה צריך להבין שלא כל הארגונים במדינה עובדים
אצ לך -

אמיר כוכבי :

אני לא מבין מה -

משה חנוכה :

אתה יכול להתנשא ולחיות -

אמיר כוכבי :

מה הנושא -

משה חנוכה :

תקשיב אדוני .

אמיר כוכבי :

אני לא מבין  ,אתה לא רוצה שיהיה פה מד " א ? מה -

משה חנוכה :

אתה מונע את זה כבר שנתיים -

אמיר כוכבי :

אני מונע את זה ?

משה חנוכה :

בג לל ההתנשאות שלך ושל הסגן שלך .

אמיר כוכבי :

למה אתה חושב שאנחנו מונעים משהו ?

משה חנוכה :

כי אתה מתנהג אליהם בהתנשאות למד " א -

אמיר כוכבי :

מה -

משה חנוכה :

הם לא רוצים לבוא לפה -

אמיר כוכבי :

מד " א זה קדוש שאסור לדבר איתו ?

משה חנוכה :

שים לב שכבר שנתיים התושבים סובלים מהסגנון הזה
שלך .

אמיר כוכבי :

אני לא זה -
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משה חנוכה :

כבר שנתיים התושבים סובלים בגלל הסגנון שלך  ,בגלל
היעדר הניהול שלך  ,זה גדול עליך  ,זה גדול עליך ועל
המנכ " ל שהבאת איתך .

אמיר כוכבי :

מאחר -

משה חנוכה :

זה גדול עליכם .

אמיר כוכבי :

מאחר ו -

משה חנוכה :

א תם מנסים להעביר מכרזים -

אמיר כוכבי :

מאחר -

משה חנוכה :

שגם בזה אתם נכשלים  .גם לעשות קומבינות אתם לא
יודעים .

אמיר כוכבי :

מאחר -

משה חנוכה :

גם בזה אתם נכשלים .

אמיר כוכבי :

מאחר -

משה חנוכה :

אז די עם הכישלון .

אביבה גוטרמן :

משה -

אמיר כוכבי :

מאחר ואתה רוצה נו רא לפתוח את זה -

אביבה גוטרמן :

יש לך מידע -

משה חנוכה :

כן  ,כן .

אביבה גוטרמן :

שזו ההתנהלות  .יש לך מידע -

משה חנוכה :

כן  ,יש לי מידע .

אמיר כוכבי :

אין לו כלום .
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אביבה גוטרמן :

שזו ההתנהלות ?

משה חנוכה :

כן  ,כן  ,יש לי מידע  .יש לי מידע  .כבר שנתיים משחקים
עם מד " א מ שחקים  ,והם לא באים לפה  .למה ? מאותה
סיבה שגם החיסונים אין פה  .מאותה סיבה שהוא מצטלם
כמו ג ' ימס בונד בתוך המים  ,הוא לא נערך  ,הוא מכבה
שריפות והתושבים סובלים  .זה לא מופע החיים שלך .

אתי ברייטברט :

חברים אנחנו מסיימים -

משה חנוכה :

זה עירייה וצריך לדעת  ,וזה גדול עליכם .

אתי ברייטברט :

משה  ,אנחנו מעלים להצביע את הנושא -

משה חנוכה :

גדול עליכם הארגון הזה .

אמיר כוכבי :

תודה משה  ,אנחנו מקבלים באהבה את חוות הדעת שלך ,
שהיא כרגיל לא רלוונטית .

משה חנוכה :

אוקיי זה גדול עליכם .

אמיר כוכבי :

הלאה .

אתי ברייטברט :

חברים בואו נעל ה להצבעה  ,מי בעד ההקצאה למגן דוד
אדום  ,מי בעד ? כולם פה אחד מהמשתתפים .

=========================================
====
הקצאת מבנה על חלק מחלקה  320בגוש  6574ברח' החרש לאגודת מגן דוד אדום
בישראל
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה בתאי,
כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,אביבה
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גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה
החלטה מס':164/20
מועצת העיר מאשרת להוסיף נושא נוסף לסדרי העדיפויות שנקבעו בקריטריונים
והתבחינים להקצאת קרקע שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום  11.10.2010וכן להוסיף
שימוש נוסף של "שירותי חרום" על חלקה  320בגוש  6574בפרוגרמה למבני ציבור
ובהמשך לכך מאשרת מועצת העיר להקצות המבנה על חלק מחלקה  320בגוש 6574
ברח' החרש לאגודת מגן דוד אדום בישראל (מספר רשום  )589104751לצורך הפעלת
נקודת הזנקה לאמבולנס לתקופת שימוש בת שנה אחת וזאת בכפוף לתנאים הקבועים
בהמלצת ועדת ההקצאות מיום .28.12.2020
===============================================
=====
ז.

השתתפות הרשות במימון התקנת מעלית במבנה של עמותת עמיחי ברחוב
יקינטון .

אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף הבא  ,סעיף ז ' .השתתפות הרשות במימון
התקנת מעלית במבנה שהוקם על ידי עמותת עמיחי
ברחוב יקינטון  ,על קרקע שהוקצתה לו על ידי העירייה
במסגרת תמיכות  . 2020יש לכם את סיכום המלצת ועדת
התמיכות  ,היא מצורפת כנספח ז ' .אני אעלה את זה גם
כן על ה מסך  .זה הסיכום וזאת הבקשה  .אני אתן איזה
שהוא רקע  .עמותת עמיחי הגישה בקשה השנה לתמיכה .
במסגרת הבקשה היא הוסיפה נושא נוסף  ,בקשה למימון
המעלית שהותקנה בשנת  . 2014בתבחינים מופיע שאם -

אמיר כוכבי :

בואי נקצר תהליכים  .יש תקנה שמאפשרת השתתפות של
עירייה בהנגשה של מ וסדות ציבור  ,שקיבלו עמותה .
עיריית הוד השרון במשך שנים התעלמה מהבקשה הזאת
של עמותת עמיחי  ,הובא לידיעתי ולכן זה מגיע היום .
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אביבה גוטרמן :

יופי מעולה .

אמיר כוכבי :

הלאה  ,תעלי להצבעה .

אתי ברייטברט :

אז בואו נעלה להצבעה .

אביבה גוטרמן :

תעלי להצבעה .

אתי ברייטבר ט :

הוועדה ממליצה במסגרת התמיכות לשנת  2020לאשר
את השתתפות הרשות במימון התקנת מעלית במבנה
שהוקם על ידי עמותת עמיחי ברחוב יקינטון  ,על קרקע
שהוקצתה על ידי העירייה  .המימון יהיה מתב " ר , 1473
שדרוג מוסדות חינוך וציבור על סך ,₪ 100,000
בהתאם לסעיפים  ) 7 ( 70 ,) 4 ( 70בתבחינים  .מי בעד ?
כולם פה אחד מהמשתתפים ? תודה .

=========================================
====
השתתפות הרשות במימון התקנת מעלית במבנה שהוקם ע"י עמותת עמיחי (ברחוב יקינטון) על
קרקע שהוקצתה לו ע"י העירייה  ,במסגרת תמיכות .2020
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה

החלטה מס' :165/20
במסגרת התמיכות לשנת  ,2020מועצת העירייה מאשרת את השתתפות הרשות במימון התקנת
מעלית במבנה שהוקם ע"י עמותת עמיחי (ברחוב יקינטון) על קרקע שהוקצתה ע"י העירייה.
המימון יהיה מתב"ר  - 1473שדרוג מוסדות חינוך וציבור ,על סך  ,₪ 100,000בהתאם לסעיפים
 70.7 ,70.4בתבחינים.
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=========================================
====

ח.

אישור ההצעות לשינויים בתבחינים לתמיכות לשנת הכספים . 2021

אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף הבא  .סעיף ח ' ,אישור תבחינים לתמיכות
לשנת  . 2021מועצת העירייה מתבקשת לאשר את
ההצעות לשינויים בתבחינים לשנת הכספים . 2021
ההצעות מופיעות לכם בנספח י " א .

משה חנוכה :

אני מ בקש שהיועץ המשפטי יסביר את השינויים בבקשה .
תסביר לנו את השינויים .

אתי ברייטברט :
משה חנוכה :

הם מופיעים לך במסמך -
אני

מבקש

שהיועץ

המשפטי

יסביר

את

השינויים

בתבחינים לעמותות  ,כפי שמקובל בכל שנה .
אמיר כוכבי :

לא מקובל בכל שנה שהיועץ המשפטי יסביר  ,תשאל איזה
תב חין -

משה חנוכה :

תסביר את השינויים בתבחינים שאתם מבקשים להביא
למועצה ועדת תמיכות .

רונן יואל ויניק :

יש את התבחינים .

משה חנוכה :

אני מבקש ממך אדוני היועץ המשפטי שתסביר לנו את
השינויים בתבחינים  .אתה יודע להסביר ? אתה קראת את
זה ?

רונן יואל ויניק :

אני קראתי את זה -
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משה חנוכה :

אז בוא תסביר לנו בבקשה .

רונן יואל ויניק :

תשאל שאלה משפטית -

משה חנוכה :

אני שאלתי  ,אני מבקש שהיועץ המשפטי יסביר את
השינויים בתבחינים בבקשה  .ואם לא יוסבר כאן לחברי
המועצה ,

תוגש

על

עתירה

שיטת

הניהול

ואישור

התבחינים של העירייה  ,שלא על פי נהלי משרד הפנים ,
בבקשה .
אביבה גוטרמן :

יש שינויים מינוריים .

רונן יואל ויניק :

זה לא מה שהוא רוצה לדעת שהשינויים מינוריים ,
השינויים כתובים -

משה חנוכה :

אני

מבקש

שתסביר

לנו

את

השינויים

ומה

היו

הקריטריונים שלפיהם שיניתם .
אמיר כוכבי :

אנחנו לא שינינו כלום  ,מי שמשנ ה זה המועצה .

משה חנוכה :

הוועדה ממליצה לשנות -

אמיר כוכבי :

הוועדה קיבלה הצעות -

עדי ברמוחה :

הוועדה מורכבת מכל חברי המועצה -

משה חנוכה :

לא  ,לא נכון -

עדי ברמוחה :

אני -

משה חנוכה :

לא  ,ועדת התמיכות לא  ,היא מורכבת מגזבר  ,יועץ
משפטי ומנכ " ל .

עדי ברמוחה :

אבל הוז מנו כל חברי -

כנרת א  .כהן :

מי שלא הגיע  ,בעיה שלו .
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עדי ברמוחה :

כל חברי המועצה הוזמנו ואני הייתי ...

משה חנוכה :

אני מבקש שהיועץ המשפטי יסביר את השינוי בתבחינים
שאתם מבקשים .

רונן יואל ויניק :

ואני מבקש שתשאל שאלה -

משה חנוכה :

אני מבקש שתסביר לנו  ,אני לא מבין מה לא לגיטימי -

רונן יואל ויניק :

זו לא שאלה משפטית .

משה חנוכה :

אני מבקש ממך שתסביר  .אתה לא רוצה להסביר את
השינויים בתבחינים ?

אמיר כוכבי :

משה  ,אני מבקש שתירגע .

משה חנוכה :

לא  ,אני לא מבין איך העירייה מתנהלת  .זה כמו חצר
ביזנטית נהיה  .מה זה ?

אמיר כוכבי :

ז ה הפוך -

משה חנוכה :

היועץ המשפטי לא יודע לענות על שאלה אחת משפטית .
הגזבר עושה דברך  ,אין שומרי סף -

אמיר כוכבי :

אני מבין שאתה -

משה חנוכה :

זה כמו חצר ביזנטית -

אמיר כוכבי :

רגיל לעידן אחר .

משה חנוכה :

מתנהל פה  .מה נסגר אתכם ? בעידן אחר יועץ משפטי
היה מסביר -

אמיר כוכבי :

לא  ,בעידן האחר -

משה חנוכה :

את השינויים בתבחינים  ,לא היה אומר לי תשאל שאלה
משפטית  ,מה זה הסגנון הזה ?
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אמיר כוכבי :

בעידן האחר בגלל שאתה לא יודע -

משה חנוכה :

אתה לא עובד אצלו  ,אתה עובד אצל הציבור -

אמיר כוכבי :

משה תירגע -

משה חנוכה :

המינוי שלך הו א של חברי המועצה  ,לא של ראש העיר ,
אתה לא עורך דין שלו .

אמיר כוכבי :

משה תירגע -

משה חנוכה :

אני מבקש ממך שתסביר  ,אז תסביר .

רונן יואל ויניק :

ואני מבקש שתשאל שאלה .

משה חנוכה :

אני מבקש ממך שתסביר את השינויים שאתה מבקש
שהמועצה תאשר לך  .מה זה הסגנון הזה ?

אמיר כוכבי :

יש למישהו שאלות ?

משה חנוכה :

לא  ,אני מבקש שהיועץ המשפטי  ,ואני עומד על זה ,
שהיועץ המשפטי יסביר -

אמיר כוכבי :

אתה יכול גם לשבת על זה .

משה חנוכה :

את השינויים לתבחינים שאתם מבקשים .

אמיר כוכבי :

מאחר והשינויים הם לא שינויים של היועץ המשפטי -

משה חנוכה :

מי בוועדה אתה יודע ראש העיר ? אתה לא יודע  ,מה אתה
יודע ? מי בוועדת תמיכות לפי חוק ?

אמיר כוכבי :

גם אתה יכולת להיות -

משה חנוכה :

לא נכון  ,אז אתה לא יודע גם את זה .

אמיר כוכבי :

יכולת להיות נוכח -
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משה חנוכה :

בוועדת התמיכות מי שממליץ למועצה זה גזבר  ,יועץ
משפטי -

אמיר כוכבי :

אבל מי שמציב את השינויים זה חברי המועצה  ,זה
המדיניות שלך .

משה חנוכה :

אבל יש ועדה שלפי הדין ממליצה לחברי המועצה  .אני
ביקשתי שהיועץ המשפטי יבוא ויציג לנו מה השינויים
שהם מבקשים  .אני לא מבין מה הבעיה לגשת למיקרופון
ולהסביר .

אמיר כוכבי :

קיבלת ת שובה די ברורה לדעתי .

משה חנוכה :

מה ? מה התשובה ?

אמיר כוכבי :

שלא שאלת שאלה .

משה חנוכה :

אז אני ביקשתי  ,לא שאלתי שאלה  ,אני ביקשתי שתציג
לי את השינויים .

רונן יואל ויניק :

זו לא שאלה .

אמיר כוכבי :

הוא מבקש הסבר כללי  ,מה ההסבר כללי ?

אביבה גוטרמן :

מה הבעיה אבל להסביר את השינויים .

משה חנוכה :

אני לא מבין מה הבעיה שלכם .

אמיר כוכבי :

תלמד לשאול שאלות -

משה חנוכה :

בושה וחרפה ההתנהלות הזאת .

אמיר כוכבי :

ואל תזרוק ...

משה חנוכה :

אני מתבייש  ,אני מתבייש שזה היועץ המשפטי בעירייה .
אני מתבייש .
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רונן יואל ויניק :

תתבייש שככ ה אתה מתנהל .

משה חנוכה :

כן  ,אני מתבייש שזה היועץ המשפטי  .אתה לא תיתן לנו
ציונים אדוני .

נאור שירי :

אני אתן לך ציונים .

משה חנוכה :

אתה לא תיתן לנו ציונים -

נאור שירי :

אני מתבייש בך .

משה חנוכה :

אדוני היועץ המשפטי .

נאור שירי :

אני מתבייש בך .

משה חנוכה :

תשת וק כישלון .

אמיר כוכבי :

אם אתה יכול -

נאור שירי :

אני מתבייש בך -

משה חנוכה :

כישלון .

נאור שירי :

ואני ...

משה חנוכה :

כישלון .

אמיר כוכבי :

אם אתה יכול לתת ציונים -

נאור שירי :

נבחר ציבור פשוט בושה .

אתי ברייטברט :

משה -

משה חנוכה :

אני מבקש אדוני היועץ המשפטי שת סביר את השינויים .

נאור שירי :

להתנהלות ולצורה שאתה מדבר אל עובדי עירייה .

משה חנוכה :

בסדר  ,אתה ממש מגן על עובדי עירייה  ,אתה מתייחס
אליהם כמו פח אשפה .
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נאור שירי :

בסדר .

משה חנוכה :

רק לגדולים אתה מלקק .

נאור שירי :

לגדולים .

משה חנוכה :

תתבייש  .לאלה שמקבלים ש כר בכירים  ,לא לסייעות -

נאור שירי :

תתבייש איך אתה מדבר לאנשים בכלל -

משה חנוכה :

המסכנות שמקבלות שכר מינימום  ,בהם אתה רודה .

נאור שירי :

צועק פה חצאי עובדות -

משה חנוכה :

על גדולים עם שכר הבכירים אתה שומר  ,בושה וחרפה .

נאור שירי :

אני יש לי הבדלים בין השכר  ,כן .

משה חנוכה :

כמו הבוס שלך  ,כמו הבוס שלך .

נאור שירי :

מי זה ?

משה חנוכה :

מי זה ?

נאור שירי :

מי מהם ?

משה חנוכה :

זה שאתה עובד אצלו בהתנדבות  ,וזה שאתה עובד אצלו
בשכר  .הרי איפה אתה עובד ? איפה אתה עובד ?

אתי ברייטברט :

חברים  ,בואו נהיה ממוקדים בנושא בבקשה .

משה חנוכה :

אני מבקש אדוני היועץ המשפטי שתסביר את השינויים
בתבחינים .

רונן יואל ויניק :

ואני מבקש שתשאל -

משה חנוכה :

זה לא יעלה להצבעה .

נאור שירי :

שאתם יושבים בצד ונותן לבושה הזו ...
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אביבה גוטרמן :

אבל למה צריך להגיע למצב כזה  .אתה יודע מה -

נאור שירי :

פשוט בושה .

משה חנוכה :

בחיים זה לא קרה  ,בחיים .

נאור שירי :

בחיים לא שמעתי ...

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

עוד לא ראיתי דבר כזה .

מאיר חלוואני :

משה -

משה חנוכה :

חצר ביזנטית .

מאיר חלוואני :

משה -

משה חנוכה :

אין שומרי סף .

מאיר חלוואני :

משה  ,טרם שהתקיימה ועדת ה -

אמיר כו כבי :

אם אתה משתמש במילים האלה  ,זה אומר שאתה פורש
ומקים מפלגה ?

מאיר חלוואני :

טרם פגישת ועדת התמיכות לגבי התבחינים  ,נקראנו
חברי המועצה בהזמנה לכולם  ,לשבת סביב שולחן
המועצה -

משה חנוכה :

מאיר היום זה ...

מאיר חלוואני :

אתה מוכן רגע להקשיב ? לא הפרעתי לך  .נפגשנו פה
מספר פעמים  ,לדעתי  3פגישות  ,כל חבר מועצה שהיה
נוכח בפגישה הזו הציג את הצורך או את הרצון שהוא
חשב

שיכולנו

להעלות

בפני

הוועדה ,

לגבי

שינוי

התבחינים  .לאחר שכל הדברים שרצינו לשנות  ,לפחות
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חלקם גם אני  ,הצגנו את זה לוועדת התמיכות  ,והם דנו .
ועדת התמיכות אנחנו י ודעים ממי היא מורכבת  ,אל
תעשה שאלונים פה  .ועכשיו אם יש לך איזה תבחין
ספציפי שאנחנו חברי המועצה ביקשנו לשנות  ,תציג לנו
אותו ונענה לך .
אמיר כוכבי :

אני מתקשה להבין  ,יש בעיה בלהבין את הדברים
שעליהם -

מאיר חלוואני :

הבנת אותי רגע ? אתה מבין מה אני אומר ?

אמיר כוכ בי :

שנייה משה  ,יש -

אביבה גוטרמן :

אמיר כמה שנים אתה במועצה ? תמיד -

משה חנוכה :

כל שנה יועץ משפטי -

אביבה גוטרמן :

כל שנה כשבאים על תבחינים -

אמיר כוכבי :

אבל תסתכלי -

אביבה גוטרמן :

מסבירים אותם  ,אז למה צריך בכלל לריב על זה .

אמיר כוכבי :

א ' אין לי שום בעיה להס ביר -

אביבה גוטרמן :

בשביל מה להתווכח ?

אמיר כוכבי :

את רוצה אני אסביר אותם .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,תסביר וגמרנו .

משה חנוכה :

למה הוא מתעקש בלהסביר ?

אמיר כוכבי :

למה שהוא יסביר ? זה לא תפקידו .

משה חנוכה :

להראות לנו שמה  ,אצל מי הוא עובד .

אביבה גוטרמן :

להסביר ו גמרנו  ,למה לעשות מזה עניין .
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משה חנוכה :

הוא יועץ משפטי של העירייה .

מאיר חלוואני :

אבל אנחנו -

אביבה גוטרמן :

אין שנה ...

משה חנוכה :

הוא עובד  ...מה זה ההתנהגות הזאת ? מחר משרד
המשפטים מקבל תלונה על ההתנהגות הזאת אדוני .
תסביר למה היועץ המשפטי שלך מתנהג ככה .

א ביבה גוטרמן :

משה  ,משה -

משה חנוכה :

אתה מבולבל  ,אתה לא עובד אצל ראש העיר  ,אתה עובד
אצל העירייה .

אביבה גוטרמן :

משה -

אמיר כוכבי :

משה די לאיים -

אביבה גוטרמן :

אני לא אוהבת את הטון .

אמיר כוכבי :

ודי עם השפה הזאת .

משה חנוכה :

אני לא מאיים  ,אני מודיע .

אביבה גו טרמן :

סליחה  ,אני לא אוהבת את הטון .

משה חנוכה :

כאן בשולחן המועצה  ,שאם היועץ המשפטי יפסיק לתת
ייעוץ משפטי -

אביבה גוטרמן :

משה -

משה חנוכה :

לעירייה ולא ייתן -

אביבה גוטרמן :

משה -

משה חנוכה :

אביבה שנייה  ,תני לי לסיים בבקשה .
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אביבה גוטרמן :

אני את הטון לא אוהבת  ,אבל אתה צודק בדבר אחד  ,כל
שנה כשמגישים את התבחינים מסבירים אותם .

אמיר כוכבי :

לא הבנתי  ,אבל אין שום בעיה להסביר אותם -

אביבה גוטרמן :

זה הכול .

אמיר כוכבי :

מה הבעיה ?

משה חנוכה :

הוא לא מוכן .

מאיר חלוואני :

האם כולם לא ברורים ? אני לא מבין .

משה חנוכה :

אני מבקש שיציגו לנו .

מאיר חלוואני :

אבל אני מסביר לך שאנחנו חברי המועצה ביקשנו את
זה .

רפאל בן מרדכי :

אבל לא  ,הוא מתעקש שיסביר  ,אבל הוא רוצה תשובה
מהיועץ המשפטי .

( מדברים יחד )
אביבה גוטרמן :

מה זה משנה .

משה חנוכה :

הוא חבר בוועדה .

אמיר כוכבי :

רפי  ,רפי -

משה ח נוכה :

הוא חבר הוועדה שמאשרת .

אמיר כוכבי :

האם לכולם ברור  ,רפי -

רפאל בן מרדכי :

דבר לעניין המשפטי .

אמיר כוכבי :

רפי -

משה חנוכה :

לא  ,תבחינים זה עניין משפטי .
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אמיר כוכבי :

רפי  ,האם לכולם ברור מדוע עיריית הוד השרון לא רוצה
לאשר תמיכה לגוף  ,שגירעונו המצטבר מפעי לות עולה
על  50%ממחזור הכנסותיו  ,למעט גופים הנמצאים
בתוכנית הבראה מאושרת על ידי רשם העמותות ?

יגאל שמעון :

כן .

אמיר כוכבי :

האם זה ברור ?

משה חנוכה :

ביקש נו להסביר את זה .

אמיר כוכבי :

הנה אני מסביר .

יגאל שמעון :

אני רוצה להבין מה זה -

משה חנוכה :

הנה בבקשה יגא ל יש לו שאלה .

אמיר כוכבי :

מה ?

יגאל שמעון :

מה זה ? לא הבנתי .

אמיר כוכבי :

גוף שהגירעון שלו -

יגאל שמעון :

במה זה אמור לפגוע ? אתה יכול לדעת  .במי זה יכול
לפגוע ?

משה חנוכה :

למה השתנה התבחין ?

אמיר כוכבי :

אנחנו לא בודקים ככה דברים .

כנרת א  .כהן :

הוא לא משלם לר שם עמותות ...

יגאל שמעון :

ברגע שאתם רוצים לשלם -

אמיר כוכבי :

העירייה משלמת מיליוני שקלים בתמיכות  ,יש לה זכות
לדעת

שהגופים

שמקבלים

את

הכסף

הציבורי

הזה

מתנהלים כחוק  .גוף שהגירעון שלו הוא מעל , 50%
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צריך או להראות רצינות ולהיכנס לתוכנית מאושרת של
רשם העמותות  ,א ו לוותר על התמיכה באותה שנה  .מה
אני בור בלי חור לעמותות שמנוהלות לא נכון ?
יגאל שמעון :

אתה צודק  ,אבל השאלה שלי במי זה אמור לפגוע ?

אמיר כוכבי :

זה לא אמור לפגוע באף אחד  ,מצידי שהם כולם יכנסו
לפעילות הסדרה .

יגאל שמעון :

מה זאת אומרת ? ואם לא  ,אז הוא לא יקבל כ סף ?

אמיר כוכבי :

כתבנו למעט גופים הנמצאים בתוכנית הבראה .

יגאל שמעון :

אנחנו יכולים לפגוע בעמותות .

נדב דואני :

לדעתי עמותה עם גירעון כזה לא תקבל נוהל תקין .
עמותה לא יכולה להיות בגירעון .

יגאל שמעון :

אז אם יש בעיה של  -א

בנימין זיני :

רגע  ,בלי נוהל תקין אנחנו לא נותנים .

נדב דואני :

אתה לא נותן  ,זה תלוי אחד בשני .

יגאל שמעון :

אז אם נוהל תקין  ,אז למה אני צריך לקבוע את ה ? 50% -

אמיר כוכבי :

אני לא יודע מה נוהל תקין לא נוהל תקין  ,מבחינת
הדרישות שלהם לגבי הגירעון  ,לי זה נראה סעיף הגיוני ,
אני לא כל כך מבין מה אתם זה .

יגאל שמעון :

יכול להיות שיש גירעון סתם לכדורגל  ,סתם אני זורק .

אמיר כוכבי :

נכון  ,יכול להיות .

יגאל שמעון :

אז מה תעצור את הכדורגל בגלל זה ?

אמיר כוכבי :

אבל אתה לא הקשבת ? למעט גופים הנמצאים בתוכנית
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הבראה .
יגאל שמעון :

אבל אין להם תכנית הבראה .

אמיר כוכבי :

אז ייכנסו .

יגאל שמעון :

תכנית הבראה לוקח זמן עד שיקבלו  .אז זאת אומרת
השנה הם לא יקבלו כסף ?

אמיר כוכבי :

לא .

יגאל שמעון :

מה כדורגל לא יקבל כסף ?

משה חנוכה :

הוא יעכב להם .

יגאל שמעון :

אני לא יודע  ,זה -

( מדברים יחד )
מאיר חלוואני :

קודם כל השנה כולם קיבלו ומלא .

יגאל שמעון :

תקשיבו ,

לפני

שמקבלים

החלטה

צריך

לדעת

מה

המשמעות  .אז אם המשמעות פגיעה בעמותות  ,שאנחנו לא
יודעים מיהם  ,תעשו בדיקה  ,תראו מי העמותות  ,יכול
להיות שבאמת הם צודקים  ,אבל אי אפשר לבוא -
אמיר כוכבי :

אבל מאיפה אני יודע עכשיו להגיד באיזה גירעון הוא ?

יגאל שמעון :

אז בשביל החלטתם על זה ?

אמיר כוכבי :

כדי לבדוק שלא יהיו עמותות עם גירעון מעל . 50%

יגאל שמעון :

אבל אי אפשר עכשיו  .קודם כל תבואו -

מאיר חלוואני :

זה בשנה הבאה יגאל .

יגאל שמעון :

תקשיבו  ,כדי לקבל את האישור  ,זה לוקח שנה שנתיים
שאתה נכנס לתוך מסגרת של -
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אמ יר כוכבי :

לא לוקח שום דבר -

מאיר חלוואני :

אם אתה חדש  ,אבל אם אתה -

אמיר כוכבי :

לוקחים רואה חשבון  ,אפשר גם לעשות את זה עם
העירייה -

יגאל שמעון :

ואם זה עמותת רווחה שתפסיד  ,לא יודע מה -

אמיר כוכבי :

מה הבעיה ? אני לא מבין -

יגאל שמעון :

אני חושב שצריך לדעת מה המש מעות חברים  ,זה לא
עובד ככה  .מה המשמעות  ,תגידו לי מי ייפגע  .אני לא
יודע  ,אתם יודעים מי ייפגע  .אתם ישבתם איתם  ,אתם
יודעים -

אמיר כוכבי :

חברים  ,הסעיף הבא אם אתם צריכים הסבר  ,עמותה
מגישה -

משה חנוכה :

לא סגרתם את זה בקואליציה ...

אמיר כוכבי :

עמותה מגישה בקשה -

יגאל שמעון :

תראה כשמדברים אדוני ראש העיר  ,אתה יכול לצעוק ,
אתה יכול לדבר בצורה כזו  ,לזלזל עד לפה  .כשאני שואל
שאלות ואתה אומר סעיף הבא  ,זאת אומרת שאתה לא
מתייחס אלינו  .אז אם אתה לא רוצה להתייחס אליי  ,אל
תתייחס אליי .

אמיר כוכבי :

קודם כל התייחסתי -

יגאל שמעון :

לא  .כשאתה אומר סעיף הבא  ,כאילו אתה מסתכל עליי
כאילו שאני אוויר  ,ולא מקובל עליי דבר כזה .

אמיר כוכבי :

התייחסתי אליך  ,לא קיבלת את התשובה שלי -
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יגאל שמעון :

לא קיבלתי את התשובה -

אמיר כוכבי :

המשכתי הלאה .

יגאל שמעון :

אז תגיד לי תשמע אני לא מקבל את התשובה -

א מיר כוכבי :

אבל אתה לא קיבלת את התשובה .

יגאל שמעון :

אבל אתה לא יכול להגיד לי דבר כזה עם כל הכבוד .

אמיר כוכבי :

אני מבין שאתה מתבלבל -

יגאל שמעון :

אני לא מתבלבל -

אמיר כוכבי :

אבל מי שלא קיבל את התשובה זה אתה לא אני .

יגאל שמעון :

יש גבול לשאלות ולתשובות .

אמ יר כוכבי :

בסדר  .הסעיף הבא -

יגאל שמעון :

כשאתה אומר סעיף הבא תתייחס אליי -

אמיר כוכבי :

עמותה מגישה בקשה לתמיכה בפעם הראשונה -

יגאל שמעון :

קצת אחרת  ,זו לא פעם ראשונה .

אמיר כוכבי :

לא תיתמך באותה השנה  ,פעילותה תיבחן על ידי
העירייה במהלך השנה שלאחר הגשת הבקשה .

משה חנוכה :

אני רוצה שהיועץ המשפטי יסביר את הסעיף ...

אמיר כוכבי :

בכל רבעון יירשם דו " ח פיקוח ובסוף השנה תינתן
המלצה על ידי הרפרנטים בתחום הרלוונטי  ,שתשמש
בסיס לבחינת בקשת תמיכה מעודכנת  ,בהתאם לתבחינים
ולקריטריונים -

משה חנוכה :

מי בלשכה המשפטית ליווה את הת הליך הזה ?
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רונן יואל ויניק :

אני .

משה חנוכה :

אתה ? אז בוא תסביר לנו את הסעיף הזה בבקשה .

רונן יואל ויניק :

הרגע קיבלת הסבר -

משה חנוכה :

אני שאלתי אותך .

רונן יואל ויניק :

אבל אני שואל מה השאלה המשפטית .

משה חנוכה :

שאלתי  ,אני מבקש הסבר על הסעיף הזה .

נדב דואני :

משה  ,זה לא משפטי .

משה חנוכה :

אני לא מבין  ,זה משפטי  ,תבחינים זה משפטי .

נדב דואני :

משה  ,זה לא משפטי  .משה  ,זה לא משפטי .

משה חנוכה :

אני לא מבין  ,אני מבקש שתסביר לנו -

נדב דואני :

זה שיח  ...אבל זה לא משפטי משה .

משה חנוכה :

תבחינים זה שיח משפטי .

נדב דואני :

לא נכון  .הניסוח זה שיח המשפטי  ,המהות היא לא
משפטית .

משה חנוכה :

אז אני מבקש הסבר על הניסוח  ,אני לא מבין את הניסוח .
אני מבקש שתסביר לי .

אמיר כוכבי :

אז אני אסביר לך שעמותה שנרשמת בשנה הראשונה -

משה חנוכה :

אני שאלתי את היועץ המשפטי  ,מה אתה עובד אצלם ?
מה קרה לך ?

אמיר כוכבי :

אני מנהל את הישיבה .

משה חנוכה :

אבל אני מבקש מהיועץ המשפטי הסבר .
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אמיר כוכבי :

עם כל -

משה חנוכה :

לא מבקש ממך אדוני ראש העיר  ,אני מבקש מהיועץ
המשפטי .

אמיר כוכבי :

מאחר ועמותה -

משה חנוכה :

אני מבקש הסבר מהיועץ המשפטי  .זה לא מופעי יחיד .
יש יו עץ משפטי  ,אני מבקש הסבר מהיועץ המשפ ט י .

אמיר כוכבי :

תשאל אותו שאלה משפטית  ,תקבל תשובה משפטית .

משה חנוכה :

המשפטי סליחה .

רונן יואל ויניק :

אז תשאל שאלה משפטית .

משה חנוכה :

אז שאלתי  ,אני לא מבין את הסעיף  .אני מבקש שתסביר
לי .

רונן יואל ויניק :

זו לא שאלה משפט ית .

משה חנוכה :

הא זו לא שאלה משפטית ?

רונן יואל ויניק :

לא .

משה חנוכה :

אתה לא צריך לתת לי ייעוץ משפטי ? אתה רוצה שאני
אקריא לך את הסעיף לפיו אתה צריך לענות לי  ,לתת לי
ייעוץ משפטי .

אמיר כוכבי :

זו לא שאלה משפטית .

משה חנוכה :

אני לא מבין את הסעיף  ,אני מבקש ה סבר מהיועץ
המשפטי .

כנרת א  .כהן :

איזה סעיף אתה מדבר ?

משה חנוכה :

שאלתי את היועץ המשפטי  ,סעיף שראש העיר קרא .
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כנרת א  .כהן :

אני רק שואלת איזה סעיף  ,מה אתה נפוח ?

אתי ברייטברט :

. 1.2

משה חנוכה :

אפשר בבקשה .

כנרת א  .כהן :

איזה סעיף ?

אתי ברייטברט :

. 1.2

משה חנו כה :

אפשר הסבר ?

רונן יואל ויניק :

זו לא שאלה משפטית .

משה חנוכה :

בינתיים לא ענה על אף שאלה .

רונן יואל ויניק :

בינתיים אתה לא שואל שאלה .

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

הבנת ?

משה חנוכה :

לא  ,אני חושב שאנחנו לא נשתתף בהצבעה הזאת כל
האופוזיציה  ,אם זה ימשיך ככה .

אמ יר כוכבי :

אוקיי .

משה חנוכה :

אנחנו נחרים  ,אנחנו נעתור לבית המשפט על התבחינים
האלה  .כי לא יכול להיות שתתנהל בתבחינים של עמותות
כמו בחצר ביזנטית .

אמיר כוכבי :

אז להמשיך ?

משה חנוכה :

זה לא עסק פרטי שלך .

אמיר כוכבי :

א ז להמשיך ?

משה חנוכה :

ויש שומרי סף שצריכים לתת לנו שירות  ,ולא להתחכם
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איתנו  ,כל הזמן התחכמויות כאילו אנחנו ילדים קטנים .
אני מבקש ממך הסבר  ,אז זה כן שאלה משפטית אם אני
מבקש ממך הסבר  .אתה מסרב פעם אחרי פעם לתת ייעוץ
משפטי לחברי המועצה  .וזה חמור מאוד  ,זה מנוגד לחוק .
רונן יואל ויניק :

טוב .

אמיר כוכבי :

פעילות קבוצת נשים בכל גיל בוגרות ונוער  ,תהיה זכאית
לתוספת

של

20%

על

הניקוד

המגיע

לה

בהתאם

לתבחינים  .בסדר ? ניסיון לעודד פעילות מגדרית .
משה חנוכה :

אגב הכדורגל שנאור ניסה כישלון נשים  ,נכון  .נכשלת
גם בזה .

כנרת א  .כהן :

די כבר עם הכישלון .

משה חנוכה :

כנרת -

נ אור שירי :

כואב לך הלב  ,אתה מתפוצץ  .אתה מתפוצץ .

מאיר חלוואני :

 ...עכשיו עברנו כבר לזה .

משה חנוכה :

לא נכשלת בזה אבל גם .

נאור שירי :

מתפוצץ .

מאיר חלוואני :

ממסגרות חינוך .

נאור שירי :

בהצלחה .

משה חנוכה :

לא נכשלת בזה גם .

נאור שירי :

סגרו את הכדורגל  ,מה אתה ר וצה ? מה  ,סגרו את
החוגים  ,מה אתה צוחק ?

משה חנוכה :

טוב בסדר  .היו המון נשים שרצו וסגרו .
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נאור שירי :

היו  40נשים  ,מה אתה רוצה ?

משה חנוכה :

טוב  ,טוב .

נאור שירי :

יש לך בעיה עם זה ?

משה חנוכה :

כישלון .

נאור שירי :

יש לך בעיה ?

משה חנוכה :

כישלון .

נאור שירי :

אני מבין את זה  ,זה מעצבן אותך  ,עשייה מעצבנת אותך ?

משה חנוכה :

בוא נמשיך .

נאור שירי :

חבר ' ה  ,עשייה מעצבנת אותו .

משה חנוכה :

איזה עשייה ? אתה לא יודע לעשות כלום .

נאור שירי :

עשייה  ,קבוצת נשים זו עשייה .

משה חנוכה :

אתה בסך הכול קבלן עפר  ,אתה מעביר עושה מה
שאומרים לך .

נאור שירי :

עוד פעם קבלן עפר ?

רינה שבתאי :

די נו .

נאור שירי :

ראינו מה קורה בפעם הקודמת .

משה חנוכה :

אתה קבלן עפר .

נאור שירי :

בסדר אוקיי .

נדב דואני :

מי קבלן עפר ?

משה חנוכה :

נאור  ,הוא מתנהג כמו קבלן עפר  .מזיז חול מפה לשם .

אתי ברייטברט :

חברים יש לכם עוד שאלות לגבי התבחינים ?
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נאור שירי :

יש לך עוד משהו ?

משה חנוכה :

בלי לפגוע בקבלני העפר .

נאור שירי :

יש לך עוד משהו לומר ?

משה חנוכה :

בלי לפגוע בקבלני העפר  .בואו נמשיך כן .

נאור שירי :

יש לך עוד משהו לומר ?

משה חנוכה :

בואו נמשיך  .אתה לא מפחיד אותי .

אמיר כוכ בי :

אנחנו לא פה בהצגה .

כנרת א  .כהן :

אבל הדיון הוא לא בין שניכם  ,הדיון הוא -

משה חנוכה :

אתה כל הזמן מאיים .

נאור שירי :

מלפפון חמוץ -

כנרת א  .כהן :

הדיון הוא על הדברים בשולחן המועצה -

משה חנוכה :

 ...שלך מאיים .

נאור שירי :

שיושב ומתפוצץ כי עושים .

כנרת א  .כהן :

די .

נאור שירי :

זה מעצבן אותך .

משה חנוכה :

בואו נמשיך חברים  ,בואו נמשיך .

נאור שירי :

אל תגיד לנו מה לעשות .

משה חנוכה :

אוקיי  ,אני מבקש להמשיך .

אתי ברייטברט :

אפשר

להצבעה

להעלות

את

התבחינים ,

את

ריכוז

התבחינים ? השינויים בתבחינים ? מי בעד כל השינויים
שהופיעו במסמך ?
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משה חנוכה :

רגע סליחה  ,אני לא מו כ ן שזה יעלה להצבעה ככה .

אתי ברייטברט :

אז מה ?

משה חנוכה :

לא קיבלנו הסבר מהיועץ המשפטי  ,באמת אני חושב שזה
ביזיון השיטה שבה העסק הזה מתנהל  ,ואני בחיים בדיון
על אישור תבחינים בעיריית הוד השרון לא נעשה כך ,
חזרנו שנות דור אחורה .

אמיר כוכבי :

אחורה לאן ?

משה חנוכה :

אחורה לתקופת בן יוסף  .בלי לפגוע בבן יוסף כמובן .

נדב דואני :

הוא נפטר .

משה חנוכה :

בגלל זה אני אומר  ,חזרנו -

נדב דואני :

אבל הוא היה אחלה .

משה חנוכה :

הוא היה אחלה  ,והוא עשה עבודה מדהימה  ,אבל אני
אומר אנחנו מתנהלים כמו עירייה בשנות ה  60 -וה . 70 -

אמיר כוכבי :

אני עדיין מחכה לאיזה שהיא שאלה פרקטית חוץ
מההצגה .

משה חנוכה :

אני שאלתי המון שאלות ולא -

אמיר כוכבי :

לא שאלת אף שאלה .

משה חנוכה :

היועץ המשפטי לא הסכים להסביר -

אמיר כוכבי :

לא שאלת אף שאלה וזה חבל .

משה חנוכה :

שום תבחין כמו שביקשנו כאן .

אמיר כוכבי :

העניין הזה של להגיע לישיבות מועצה ורק לצעוק  ,בלי
להכין שאלות מראש -
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משה חנוכה :

בוא אמיר תפסיק כבר אתה פופוליסט -

אמיר כוכבי :

זה חבל  ,זה ...

משה חנוכה :

די כבר עם ההתנשאות הזאת -

אמיר כוכבי :

האמת שהפופוליזם זה אתה .

משה ח נוכה :

הוא לא בסדר כי הוא לא שלח את השאלות לפני  ,כולנו
עובדים אצלך ? תפסיק כבר .

אמיר כוכבי :

אתה עובד אצל הציבור -

משה חנוכה :

אתה לא מוכן  ,אתה לא יודע -

אמיר כוכבי :

בסוף הוא שופט אותך .

משה חנוכה :

לא הכנת תקציב עירייה  ,אנחנו ב  1.1.21 -ואין תקציב
עירייה .

אמיר כוכבי :

לכן הציבור שופט אותך -

משה חנוכה :

אתה מקבל משכורת עתק -

אמיר כוכבי :

בסופו של דבר -

משה חנוכה :

עוזרים עוזרות  ,רכבים  ,נהגי ם  ,הרחבת את הלשכה ,
שיפצת  ,שמת ספ ה ענקית בהמון כסף מהכסף של הציבור ,
אתה מקבל משכורת  ,אנחנו מתנדבים  ,ואתה עוד מתנשא .
מה נסגר איתך אחי ?

רן יקיר :

כולם מתנשאים עליך משה .

משה חנוכה :

מה נסגר איתך ? מה נהיה ממך ?

אמיר כוכבי :

אני חש שיש לך איזו -

משה חנוכה :

כזאת מפלצת ?

98

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

אמיר כוכבי :

בעיית ביטחון עצמית -

ארנון אברמוב :

מתנשא זו אמירה של ליכודניקים על שמאלנים .

אמיר כוכבי :

כולם פה מתנשאים עליך -

ארנון אברמוב :

אני מבקש אל תיקח לנו את זה .

משה חנוכה :

בסדר גמור .

אמיר כוכבי :

כולם מתנשאים עליך .

ארנון אברמוב :

תשאיר לנו את זה .

משה חנוכה :

אז אני אומר שוב לא קיבלנו כאן לא התייחסות של
היועץ המשפטי לשום שאלה ששאלנו -

אמיר כוכבי :

לא שאלת אף שאלה .

משה ח נוכה :

שאלנו  ,ביקשנו המון הסברים  ,והוא לא הסכים להסביר -

אמיר כוכבי :

אתה מבקש הסבר כללי זה לא זה .

משה חנוכה :

ואני חושב שככה אי אפשר לאשר תבחינים  .זה לא עומד
בהנחיות משרד הפנים  ,ולא עומד בנוהל משרד הפנים .

אמיר כוכבי :

הבנתי  ,אתה רוצה לא לאשר תבחינים לעמותות ? זה מה
שאתה אומר ?

משה חנוכה :

לא  ,אני אומר שאתם לא יודעים להתנהל  ,כמו חצר
ביזנטית .

אמיר כוכבי :

אתה רוצה לא לאשר תבחינים לעמותות ?

משה חנוכה :

אני אומר שאין שומרי סף .

אמיר כוכבי :

אז אתה מוזמן להצביע נגד
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משה חנוכה :

אני אומר שאני לא מבין מי קיבל את ההחלטות -

אמיר כוכבי :

תעלי .

משה חנוכה :

ומה המניעים הנסתרים שלך של שינויים בתבחינים  ,לא
יודע למה  ,מי החליט ולמה  ,ואני מפחד .

אתי ברייטברט :

טוב  .אנחנו חוזרים בכל זאת להעלאה להצבעה את
התבחינים לשנת -

אביבה גוטרמן :

יש לך עוד שאלות על תבחינים אחרים ? לא  ,שנדע  ,היא
רוצ ה להעלות את הכול .

משה חנוכה :

אני אומר שוב אביבה  ,אני חושב שהשיטה שבה הדיון
הזה מתנהל  ,שבו היועץ המשפטי מסרב לענות לשאלות
של חברי מועצה -

אביבה גוטרמן :

אני מסכימה איתך .

משה חנוכה :

ומתנהל כאילו עובד אצל ראש העיר ולא כיועץ משפטי
של העירייה -

אביבה גוטרמן :

לא אוהבת את הטון  ,אבל אני מסכימה במהות .

משה חנוכה :

יפה מאוד .

אתי ברייטברט :

טוב  ,אני מעלה -

אלון גלבוע :

אתי  ,יש עוד תבחינים או שזה ...

אתי ברייטברט :

זה כל המסמך

משה חנוכה :

עכשיו מבקשים ממך לאשר את התבחינים האלה .

אתי ברייטברט :

אתם בטח קראתם את זה -

אמיר כו כבי :

יש פה  5שינויים שהועברו לכם .
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אלון גלבוע :

בסדר .

אתי ברייטברט :

אנחנו מעלים להצבעה את כל נוסח השינויים בהצעות
לשינויים בתבחינים  ,מי בעד ? אמיר  ,מאיר  ,רן  ,רפי ,
ארנון  ,נדב  ,נאור ויעל  .מי נגד ?

אביבה גוטרמן :

רק מהסיבה שלא - ...

אתי ברייטברט :

אביבה  ,אלון ומש ה .

אביבה גוטרמן :

התקבלו פה הסברים .

אמיר כוכבי :

טוב  ,לא נשאלו שאלות .

אביבה גוטרמן :

כפי שרצו .

אתי ברייטברט :

אנחנו נמשיך .

=========================================
====
אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים 2021
הצבעה:
 9בעד :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,נדב דואני ,רפי בן מרדכי
 3נגד :אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,משה חנוכה
* לא נכחו בהצבעה :כנרת אלישע כהן ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה

החלטה מס' 166/20
מועצת העירייה מאשרת את התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים  2021כמפורט בנספח
יא' להזמנה.
=========================================

101

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

====
רפאל בן מרדכי :

אביבה  ,חשבת שהאנשים האלה לא יקבלו .

משה חנוכה :

זה לא קשור רפי .

אביבה גוטרמן :

מה זה קשור ?

משה חנוכה :

תמשיך להצביע בעד  ,הכול בסדר .

אביבה גוטרמן :

הכול התקבל אל תד אג .

משה חנוכה :

איתך  ,הכול בסדר .

אביבה גוטרמן :

הצבעה שלנו לא משנה .

רפאל בן מרדכי :

אני רוצה להבין  ,יש לי שאלה  ,האם אפשר להקצות כסף
לאגודות בלי תבחינים ? יש לי שאלה ליועץ המשפטי .
האם

ניתן

להקצות

כסף

לעמותות

בלי

תבחינים

מאושרים ?
ארנון אברמוב :

לא ניתן .

רפאל בן מרדכי :

לא ?

רונן יואל ויניק :

לא .

רפאל בן מרדכי :

תודה רבה .

מאיר חלוואני :

הם גם צריכים להגיש בקשה לקבלת תמיכות  ,זה ברור .

רפאל בן מרדכי :

זה ברור לגמרי .

מאיר חלוואני :

אוקיי .

רפאל בן מרדכי :

אבל אני רוצה לדעת אם אני יכול לתת אחרי שהם הגישו
בקשה .

משה חנ וכה :

בוא רפי התבחינים כבר אושרו  ,זה שינויים בתבחינים ,
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תקרא את החומר .
רפאל בן מרדכי :

בוודאי שכן .

משה חנוכה :

זה רק שינויים בתבחינים  ,ועליהם לא קיבלנו הסבר ,
בגלל זה הצבענו נגד .

רפאל בן מרדכי :

סליחה  ,אני רוצה לשאול שאלה אחרת -

משה חנוכה :

תצביע בעד זאת זכותך  ,הכול בסדר .

רפאל בן מרדכי :

לא  ,לא  ,זכותי בוודאי  ,ותאמין לי שאני מכיר את
הזכויות שלי  .יש לי שאלה  ,...האם צריך לאשר את
התבחינים מידי שנה או לא ?

אביבה גוטרמן :

כן .

דובר :

צריך לאשר כל שנה .

רפאל בן מרדכי :

תודה רבה .

אביבה גוטרמן :

כן .

רפאל בן מרדכי :

אוקיי  ,אין שום בעיה  ,בסדר גמור .

רן יקיר :

מה הסעיף הבא ?

אתי ברייטברט :

יאללה נעבור לסעיף הבא .

אמיר כוכבי :

לא הבנתי רק מה הוא הצביע .

משה חנוכה :

הצביע בעד .

רן יקיר :

רפי הצביע בעד .

רפאל בן מרדכי :

השאלה הייתה למה אני מצביע בעד  ,והתשובה הייתה כדי
שעמותות יקבלו את הכסף .
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משה חנוכה :

כל הכבוד רפי .

אמיר כוכבי :

 ...תודה .

משה חנוכה :

יישר כוח .

ט.

אישור הסכם בין העירייה לחברה הכלכלית – ניהול פרויקט מערכות
סולאריות לייצור אנרגיה נקיה על גגות מבנים ציבוריים וחלוקת רווחים .

אתי ברייטברט :

נעבור לסעיף הבא  ,סעיף ט אישור הסכם בין העירייה
לחברה הכלכלית  ,ניהול פרויקט מערכות סולאריות
לייצור אנרגיה נקייה על גגות מבנים ציבוריים וחלוקת
רווחים  .אני אתן איזה שהוא רקע  .ביום ה 2.6.20 -
חתמה העירייה עם החכ " ל על הסכם במסגרתו מסרה
העירייה לחברה הכלכלית את הניהול  ,התכנון  ,הביצוע
והפיקוח לפרוי קט התקנת תאים פוטו וולטאיים על גגות
מבנים ציבוריים  .כעת מבקשת העירייה לתת הרשאה
לחברה הכלכלית לבצע את הפרויקט ובכלל זה להתקין
ולהפעיל

את

המתקנים

על

גגות

מבנים

ציבוריים ,

ובהמשך לכך למכור את החשמל שייוצר על גגות אלה .
דו " ח חלוקת רווחים בין החברה הכלכלית לעירי יה הכול
כמפורט בהסכם  .ההסכם בין העירייה לחברה הכלכלית
מצורף כנספח ח ' .מסמך עקרונות הפרויקט מצורף כנספח
ט ' .נמצאת איתנו כאן מנכ " לית החברה הכלכלית גלית
פוגל .
גלית פוגל :

נמצא איתנו גם יואב מדמוני  .ערב טוב  ,נמצא פה גם ערן
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הוסמן מחברת אנרגיה ירוקה  ,יועץ מקצועי שלנו לכל
הפרויקט  .אנחנו מדברים על פרויקט להקמת מתקנים
פוטו וולטאיים על מבני ציבור  .אנחנו איתרנו כ 20 -
אתרים פוטנציאליים  .לצורך הקמת הפרויקט החברה
הכלכלית פרסמה מכרז  .יש קבלן זוכה במכרז  .על פי
תנאי המכרז הוא מקים את אותם מתקנים פוטו וולטאיים
לייצור חשמל  .הה סכם איתו לתקופה של  5שנים  ,עם
אופציה לעוד  5שנים תוספת  5 ,שנים לתקופת האחזקה .
ההסכם בין החברה הכלכלית לחברת החשמל הוא ל 25 -
שנה  .התפוקה לתקופה של  25שנה  ,כאשר כל קילו ואט
הוא  45אגורות  .אגב בינואר התעריפים משתנים  ,ואנחנו
כבר פתחנו הזמנות לאותם אתרים  ,על מנת שנוכל
להיכנס השנה למכסה של חברת החשמל השנה באותם
תעריפים  .סך כל הפרויקט  2מגה ואט  .שווי התפוקה
החל מהשנה השנייה  ,ההכנסות הצפויות  1.5מיליון ₪
לשנה  ,כאשר בניכוי כל ההוצאות אנחנו מדברים בערך
על  550בממוצע החל מהשנה השנייה  ,כאשר חלוקת
ההכנסות

כמו

שדיברנו

על

, 75-25

75%

לטובת

העירייה מהרווח לפני מס  ,רווחים סליחה  .כמובן יש
אחריות לקבלן לביצוע וביטוח גם לעירייה וגם לחברה
הכלכלית  .אגב היום קיבלנו  ,העירייה קיבלה מיועץ
הביטוח של העירייה סעיפי ביטוח שרוצים שנכניס
להסכם  ,ההסכם בתהליך חתימה  .לנושא ההלוואה אנחנו
רוצים ל קחת הלוואה  9מיליון  .₪פנינו ל  3 -בנקים ,
עשינו ביניהם בדיקה לתנאי הלוואה  .ההלוואה הטובה
ביותר הציע בנק לאומי  .ההלוואה מורכבת 50% - 50%
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ב  2 -מסלולים שונים  ,שהריבית הממוצעת היא . 1.5%
והעירייה תיתן  ,אנחנו מבקשים -
רפאל בן מרדכי :

 50 %צמוד  , 50%מה ? 50%

גלית פוגל :

 50 %ריבית קבועה של  1.85%ו - 50% -

רפאל בן מרדכי :

בפריים פלוס .

גלית פוגל :

במינוס .

ואנחנו

מבקשים

שהעירייה

תיתן

ערבות

להלוואה  ,הבנק מבקש .
אביבה גוטרמן :

אני רק לא זוכרת  ,אבל בהוצאות  ,הרי ההתחלקות בין
העירייה לבין החברה זה אחרי ההוצאות  ,זה כולל גם
ההוצאה של הח וב לבנק נכון ?

אביבה גוטרמן :

תשלום עבור הבנק .

יואב מדמוני :

כן .

אביבה גוטרמן :

רק רציתי להיות בטוחה .

גלית פוגל :

אחרי פירעון ההלוואה .

אביבה גוטרמן :

כן  ,כן .

אלון גלבוע :

לי יש בעיה עם ההסכם  ,כמה בעיות  .אחת  ,אם אנחנו
נפנה לסעיף  8.1להסכם בתוקפו לתקופה של  25שנים
ממועד חתימתו  .אנחנו יודעים שלפי סעיף  1לחוק
המקרקעין הרי שמדובר פה בחכירה לדורות  ,ויש סיכוי
שייחשב פה מיסוי הן הוני והן פירותי  .לכן אני סבור
שצריך לתקן את ההסכם  ,בכך שהתוקף יהיה ל  24 -שנים
ו  11 -שנים או ל  24 -שנים  ,וככה נמנע -

משה חנוכה :

הו סוף סוף ייעו ץ משפטי  ,יפה מאוד .
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אלון גלבוע :

זה אחד  .שתיים  ,זה - 8.2

גלית פוגל :

אנחנו רק נבדוק את זה .

אלון גלבוע :

אין מה לבדוק  ,זה חוק המקרקעין  25שנים -

גלית פוגל :

לא  ,אני אומרת בסדר .

אלון גלבוע :

יהיה פה תשלום  .וגם צריך להודיע למיסוי מקרקעין .
סעיף  8.2אני לא מצליח ל הבין  ,כתוב במקרה בו תידרש
החברה על ידי העירייה להסיט או להסיר מתקנים או
חלקם  ,תיערך התחשבנות בין הצדדים .

גלית פוגל :

איפה ? באיזה סעיף ?

אלון גלבוע :

סעיף  . 8.2לא מצוין פה המפתח הכלכלי  .באיזה שיטה ,
איך זה יעבור  ,כמה העירייה תקבל  ,כמה החברה
הכלכלית .

גלית פוג ל :

הכול הרי חלק יחסי  ,כי כל מתקן יש לו תפוקה מסוימת ,
אז אני מניחה שזה חלק יחסי .

אלון גלבוע :

לא  ,לא של תפוקה  ,חלק יחסי של המכשור שנקנה ב 9 -
מיליון  .₪נניח ואחרי  5שנים העירייה תחליט שהיא
מסירה את זה  ,מה המפתח לשיפוי החברה ?

גלית פוגל :

אתה רושם את ההערות האל ה ?

יואב מדמוני :

כן .

גלית פוגל :

בסדר .

אלון גלבוע :

זה גם  8.2וגם  , 8.3אותה שאלה  .לגבי ההסכם  ,אני לא
ראיתי כאן שיש פה שיפוי של החברה הכלכלית לעירייה
במקרה של נזק או כל דבר שיכול לקרות כתוצאה
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מהשימוש .
אביבה גוטרמן :

זה החברה אחראית .

אלון גלבוע :

שיפוי חייב להיות בכל הסכם  ,וגם מה שלא ראיתי כאן
זה תחילת ההפעלה  .יש פה את החתימה אבל אין פה
התחלה .

גלית פוגל :

הקבלן שנבחר עכשיו התחיל  ,ברגע שתאשרו את ההסכם ,
כל עוד אין הסכם ואין הלוואה -

אלון גלבוע :

צריך להיות כתוב  .מיום חתימת ההסכם  5 , 4 , 3חודשים
זמן מוגדר .

גלית פ וגל :

לקבלן יש זמן מוגדר  ,אנחנו נקבע את הזמן מרגע
שמתחיל הייצור

אביבה גוטרמן :

צריך לרשום .

גלית פוגל :

אבל בסדר  ,אין בעיה .

כנרת א  .כהן :

זה חייב להיות רשום .

אביבה גוטרמן :

כן  ,תרשמו את זה .

אלון גלבוע :

ביטוח היא אומרת שהיא עושה  ,יש ביטוח .

אביבה גוטרמן :

זה הערות ענייניות .

גלית פוגל :

הערות בסדר .

אביבה גוטרמן :

הערות ענייניות .

אלון גלבוע :

עכשיו עוד דבר אחד  ,אני לא מבין למה  25שנים  ,זה
נראה לי תקופה ארוכה  ,נראה לי שעוד יהיו שינויים ,
נוכל להפיק גם אנרגיות מ -
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גלית פוגל :

זה ההסכם מול חברת החשמל  .זה התחייבות של חברת
החשמל -

אמיר כוכבי :

להיפך זה -

אלון גלבוע :

לא  ,סתם אני שואל  ,אולי אני לא יודע  ,אני לא -

אמיר כוכבי :

לנו זה טוב  ,כי זה משריין מחיר מסוים .

אלון גלבוע :

בסדר  .אם זה עוזר לשריין מחיר  ,אז זה בסדר .

יואב מדמוני :

זה הסכם מקביל להסכם מול חברת חשמל .

אלון גלבו ע :

אז קיבלתי תשובה על הזה .

אביבה גוטרמן :

גם אם יש שינויים  ,חברת החשמל מתחייבת לדבר הזה .

אמיר כוכבי :

גם בסוף היתרון המרכזי בפרויקט הזה  ,זה לא הבאנו
חברה  ,יש כאלה כל מיני פזורים בעיר שהביאו איזו
חברה ונתנו לה את הגג  .פה זה כאילו פרויקט שלנו  ,זה
לא איזה זה  .מסתדר לנו מסתדר לנו -

אלון גלבוע :

בסדר  ,פרויקט שלנו .

אמיר כוכבי :

לא מסתדר לנו -

גלית פוגל :

לכן אני לא בטוחה גם שזה עסקה במקרקעין  ,אבל אנחנו
נבדוק את זה  .אין פה עניין של -

אלון גלבוע :

עסקה במקרקעין ברגע שכתבת פה סעיף  3.2להתיר את
השימוש  ,השימוש וחזקה זה א ותו דבר  ,זה שכירות  .לא
צריך להיות כתוב שכירות  ,מספיק השימוש וזה מתאים
לסעיף  1לחוק המקרקעין .

אביבה גוטרמן :

בסדר .
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גלית פוגל :

בסדר .

אביבה גוטרמן :

רשמנו .

אתי ברייטברט :

אפשר ? אפשר להעלות להצבעה ?

אביבה גוטרמן :

כן ברור .

אתי ברייטברט :

כן ?

משה חנוכה :

לא צרי ך להעלות להצבעה  ,צריך לתקן את ההסכם ,
תביאו הסכם מתוקן  .אני מציע שהלשכה המשפטית תשלח
את זה לאחד ממשרדי עורכי הדין  ,שאנחנו משלמים
הרבה כסף שיעברו על ההסכם הפעם .

אמיר כוכבי :

די  ,די  ,משה די .

אתי ברייטברט :

אז מה -

אלון גלבוע :

יש פה אני חושב את הבחור הזה הנכבד -

גלית פוגל :

הוא היועץ -

אלון גלבוע :

אני עבדתי גם מולם  ,הם שולחים הסכמים של  24שנים
ולא  , 25והוא יודע גם למה  ,נכון ?

משה חנוכה :

למה שיניתם ? למה שיניתם בהסכם שלנו ?

ערן הוסמן :

אנחנו לא היינו שותפים להסכם -

גלית פוגל :

זה הסכם משפטי  ,הוא היועץ המקצועי מול הק בלן .

משה חנוכה :

הייעוץ המשפטי בעירייה עבר על ההסכם לפני שזה הגיע
למועצה ?

ערן הוסמן :

מה שמך ?

משה חנוכה :

משה .
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ערן הוסמן :

משה  ,ההערה שלו היא נכונה לחלוטין  ,הסכמים כאלה
יוצאים ל  24 -שנים ו  11 -חודשים לא היה כאן איזו
מטרה -

אלון גלבוע :

אם לא הייתי עולה על זה אז מה קורה  ,מחר היינו
מקבלים טופס תשלום למיסוי מקרקעין  ,ואי דיווח זה גם
קנס .

ערן הוסמן :

חבר ' ה לעירייה יש יועץ משפטי  ,לחברה הכלכלית יש
יועץ משפטי -

גלית פוגל :

אנחנו נטפל בזה .

ערן הוסמן :

היו צריכים לבשל את זה בינם .

אלון גלבוע :

לא  ,אני מניח שגם ...

משה חנ וכה :

ההסכם הזה עבר את הייעוץ המשפטי של העירייה ?

רונן יואל ויניק :

הוא עבר את הייעוץ המשפטי .

משה חנוכה :

אז מה אתה אומר -

אלון גלבוע :

 ...של היועץ המשפטי של החברה .

משה חנוכה :

אז מה אתה אומר על הטענה של אלון ?

רונן יואל ויניק :

שמענו  ,זה יתוקן אם צריך .

משה חנוכה :

מה זה אם צריך  ,צריך או לא צריך ?

עדי ברמוחה :

אני מבקשת שיביאו את זה לאישור רק אחרי תיקון .

משה חנוכה :

בואו נוריד את זה מסדר היום  .שוב  ,גדול עליכם  .אלון
יישר כוח .

עדי ברמוחה :

יש פה יותר מידי תיקונים מהותיים .
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אמיר כוכבי :

למה יותר מידי תיקונים מהותיי ם ?

עדי ברמוחה :

כי  24ו  11 -חודש זה -

אמיר כוכבי :

סעיף . 1

עדי ברמוחה :

אבל הוא מהותי .

אמיר כוכבי :

אז זה ייבדק ויתוקן .

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

כמה תושבי הוד השרון חייבים לך על התיקון  .כמה כסף
ציבורי חסכת .

אמיר כוכבי :

יאושר בכפוף לתיקון הזה .

משה חנוכה :

לא  ,אי אפשר לאשר דבר כזה  .תביאו את ההסכם מתוקן ,
אחרי שהיועץ המשפטי עובר על זה שוב  .יכול להיות
שיש דברים שאלון לא עלה עליהם  ,ואנחנו רואים שזה
הוכן ברשלנות ההסכם הזה .

אמיר כוכבי :

אבל אני לא מבין  ,רק אלון עורך דין  ,גם אתה עורך דין .
אתה עברת על זה ?

אלון גלבוע :

אני לא עורך דין למקרקעין  ,לא מבין בזה יותר  ,הוא
עוסק בתחום  .אני מציע תשלחו את זה למשרד עורכי דין
שמבין בעניין  ,שמתעסק במיסוי מקרקעין  ,שיעבור על
ההסכם שוב  .אין דחיפות  ,אפשר להביא את זה בישיבה
הבאה ונעשה את זה בנחת  .אלון עלה תוך דקה על ליקוי
גדול  ,שבאמת ייא מר לזכותו  ,זה יכול לעלות הרבה כסף -

אמיר כוכבי :

למה אתה מקטין אותו ? למה תוך דקה  ,אולי הוא לא
כמוך השקיע את ה  48 -שעות האחרונות והביא לנו את
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הסעיפים ?
משה חנוכה :

לא  ,הוא כבר אמר לי את זה אתמול .

אמיר כוכבי :

אז זה אומר שהוא למד את זה  ,למה אתה אומר תוך
דקה ?

מ שה חנוכה :

כל הכבוד .

אמיר כוכבי :

זה אומר שהוא השקיע .

משה חנוכה :

לכן אני מציע שתשלח את זה  ,יש לך הרבה משרדי
עורכי דין שעובדים עם העירייה -

נאור שירי :

הוא עלה על זה תוך דקה  ,והוא כבר אמר לו את זה
אתמול  .שקרים חוגגים .

משה חנוכה :

מה הקשר שקרים ?

אמיר כוכבי :

לא  ,יכול להיות ...

( מדברים יחד )
עדי פרילינג אנקורי  :הבעיה הכי גדולה זה צריך להיסגר עד ה . 31.12.20 -
משה חנוכה :

הייתי בטוח שיש לך בעיה בהבנת הנקרא  ,בהבנת הנשמע
יש לך בעיה ?

עדי פרילינג אנקורי  :משה שנייה תפסיק לריב -
משה חנוכה :

היי עדי  ,מה נשמע ?

רפאל בן מרד כי :

רגע  ,מבקשים -

משה חנוכה :

הצטרפת .

עדי פרילינג אנקורי  :הכול טוב מה נשמע  .נכון .
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רפאל בן מרדכי :

תורידי  ,תורידי רגע .

משה חנוכה :

ברוכה הבאה .

עדי פרילינג אנקורי  :תודה  .אני אומרת שיש פה דחיפות לנושא הזה  ,כי הוא
צריך להיסגר עד ה  . 31.12.20 -ולכן אם אנחנו לא נ צביע
עליו עכשיו -
אביבה גוטרמן :

מי אמר שלא מצביעים ?

משה חנוכה :

לא  ,אז אני אומר צריך -

עדי פרילינג אנקורי  :אז בואו נאשר -
משה חנוכה :

לא  ,אי אפשר לאשר את זה ככה  ,עדי זה לא חפלף .

עדי פרילינג אנקורי  :בכפוף לשינויים .
משה חנוכה :

אי אפשר לאשר את זה  ,זה לא חפלף .

רפאל בן מרדכי :

מה התאריך היום ?

משה חנוכה :

יש הסכם שיש לו הרבה משמעויות -

אלון גלבוע :

. 30

עדי פרילינג אנקורי  :בסדר  ,אבל בוא -
משה חנוכה :

ל  25 -שנה .

עדי פרילינג אנקורי  :אבל בוא ניקח שזה יהיה בכפוף לשינויים האלה .
משה חנוכה :

אז אני אומר -

אביבה גוטרמן :

י תקנו .

עדי פרילינג אנקורי  :זה בסדר .
משה חנוכה :

אני מבקש שההסכם יעבור ייעוץ משפטי של משרד
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עורכי דין שמבין בעניין -
עדי פרילינג אנקורי  :אז בואו תיקחו  10דקות  ,תפתחו את הקובץ בוורד -
משה חנוכה :

זה לא שכונה עדי  ,זה לא עובד ככה  .הוא לא עלה על זה
אז  ,למה שיעלה על זה עכשיו .

עדי פרילינג אנקורי  :חבל  ,פשוט חבל .
רונן יואל ויניק :

זה לא בטוח שזו עסקה במקרקעין -

משה חנוכה :

אז תבדוק  ,אני אומר תבדוק .

אמיר כוכבי :

אין שום בעיה .

רונן יואל ויניק :

אמרתי שאני אבדוק  ,לא צריך לעשות מזה כזה טררם .

משה חנוכה :

תעביר את זה למשרד שמבין שיבדקו .

אלון גלבוע :

אתה לא בטוח שזה עסקת מקרקעין ?

רונן יואל ויניק :

אני חושב שלא  ,וכך אנחנו סברנו  .העליתם שאלה -

אלון גלבוע :

אז אני מפנה אותך לסעיף  1לחוק המקרקעין -

משה חנוכה :

למה סברת ככה ? זו שאלה משפטית  ,למה סברת כך ?

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

אני שואל שאלה משפטית  ,אפשר תשובה ?

אמיר כוכבי :

מאחר וההסכם -

אלון גלבוע :

שנייה רגע  ,אני רוצה שגם יירשם בפרוטוקול  ,ואני מפנה
את היועץ המשפטי להליך מחוזי י " ע  1377/6/16מס
שבח טבריה נגד קיבוץ מעלה הגלבוע  .כמעט באותו עניין
דומה -
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אמיר כוכבי :

לא בדיוק .

אלון גלבוע :

שחייבו במס -

אמיר כוכבי :

אתה מפספס אבל נקודה מרכזית אחת  ,זה הסכם ביני
לבין החברה הכלכלית שלי  ,זה לא -

אלון גלבוע :

אז מה ?

אמיר כוכבי :

מה ? מה ? מה ?

אלון גלבוע :

כן .

אמיר כוכבי :

יתבעו אותה בעלות על הזה ? די נו .

אלון גלבוע :

לא  .אז לא הבנת  ,לא  ,לא  ,אז אני אחדד .

אמיר כוכבי :

גלית תכריז על עצמאות -

אלון גלבוע :

לא הבנת  ,לא הבנת  ,זה לא עניין של בעלות .

אביבה גוטרמן :

זה המדינה תרוויח על זה .

אלון גלבוע :

זה המדינה תדרוש מס הוני -

אביבה גוטרמן :

זה המדינה תדרוש  ,לא קשור .

אלון גלבוע :

משום שיש פה עסקה במקרקעין  ,לא קשור שהגג עובר
לחברה הכלכלית  ,זה לא העניין .

אמיר כוכבי :

אבל העסקה -

אלון גלבוע :

העניין הוא המיסוי שיידרש .

אביבה גוטרמן :

המיסוי של המדינה .

אלון גלבוע :

ותקרא את פסק הדין הזה  ,אתם מוזמנים לקרוא את פסק
הדין הזה ותראו .
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גלית פוגל :

אתם יכולים לקבל החלטה שאתם מאשרי ם את ההסכם
הזה ל  24 -שנים ול  11 -חודש ?

עדי ברמוחה :

לא  ,לא  ,אבל אי אפשר לא בכפוף ולא בכלום -

משה חנוכה :

אבל אם מישהו ...

עדי ברמוחה :

כי עוד לא יודעים .

גלית פוגל :

לא בכפוף  ,לאשר ל  24 -ו  11 -חודש .

עדי ברמוחה :

אי אפשר  ,אני לא מצביעה בכפוף  ,בטח ובטח כשהיועץ
המש פטי אומר שהוא לא בטוח שיש פה עסקת מקרקעין
וצריך לבדוק את זה .

אמיר כוכבי :

הוא אומר -

משה חנוכה :

למה לא בדקו את זה לפני הישיבה עדי ?

עדי ברמוחה :

לא יודעת .

משה חנוכה :

אוקיי .

עדי ברמוחה :

אני לא עורכת דין  ,אני לא מבינה במקרקעין -

אמיר כוכבי :

ענה לך שבדק וסבו ר שאין פה בעיה .

משה חנוכה :

אבל הביא כאן פסק דין  ,אז מה עשו בדיקה רשלנית ?

אמיר כוכבי :

אין שום בעיה -

משה חנוכה :

הוא אמר שהוא חושב שהוא סבור -

אלון גלבוע :

בוא אמיר נניח ש -

משה חנוכה :

הוא גם לא הסביר למה הוא סבור .

אלון גלבוע :

החודש הזה הרי הוא כלום נכון ?
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אמיר כוכבי :

נכון .

אלון גלבוע :

מה זה משנה ? אז  24ו  11 -חודשים הרי אף אחד פה לא
יפסיד .

אמיר כוכבי :

נו ?

אלון גלבוע :

על מנת אתה יודע איך אומרים להיות בטוחים שיראו
עסקה .

אמיר כוכבי :

אז אפשר גם לשנות את זה בשביל הזה  ,לא ? מה הבעיה ?

אלון גלבוע :

אם יכניסו כאן את השיפוי -

אמיר כוכבי :

זה שונה .

אלון גלבוע :

את כל התיקונים של השיפוי והתקופה  ,התחלת התקופה
בנושא של תקופת -

עדי ברמוחה :

אז אתה מכסה את עצמך  ,ואם זה מקרקעין -

אלון גלבוע :

את תקופת ההסכם הזה אין לי בעיה .

עדי ברמוחה :

נכון  ,אז אתה מכסה את עצמך מכל הבחינות  ,אבל אם לא
תכניס את זה ואתה רוצה - ...

אמיר כוכבי :

אז תכניסו את השינוי -

משה חנוכה :

כנרת  ,איך לא עלית על זה כנרת ?

כנרת א  .כהן :

אני לא כמוך חופרת .

אמיר כוכבי :

הוא לא חופר בכלל אל תדאגי .

כנרת א  .כהן :

לא חפרתי  .אם הייתי חופרת הייתי עולה  .יש לנו תיקים
משותפים .

משה חנוכה :

בואו נשמע את היועץ המקצועי .
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ערן הוסמן :

חברים אם יורשה לי משפט אחד או שניים בעניין הזה .

אמיר כוכבי :

אבל אולי רק תתקרב גם לפרוטוקול -

ערן הוסמן :

הקשר שבין חברות כלכליות עם רשויות עם עיריות
בקשר רב שנים בתחום הפוטו וולטאי  .לא  ,זה בסדר .

משה חנ וכה :

לא  ,רוצים אותך לשמוע -

אביבה גוטרמן :

צריך לשמוע לפרוטוקול .

עדי ברמוחה :

צריך לשמוע אותך בהקלטה .

ערן הוסמן :

שוב ערב טוב  ,הקשר שבין חברות כלכליות ורשויות
מקומיות בתחום הפוטו וולטאי הוא כבר בין 10-11
שנים  ,החלה אותו מוריה בירושלים  ,החברה הכלכלית
של תל א ביב ועוד חברות כלכליות של רשויות  ,בעיקר
של מועצות אזוריות ושל רשויות רבות נוספות  .זאת
אומרת הכללים כבר נקבעו וכבר ידועים במשרד הפנים
ובכל המשרדים המהותיים או הרלוונטיים לעניין הזה .
ההצעה שלי מאוד פשוטה ואני חושב שאין סיבה לא
להסכים  .זה צריך להיבדק  ,הנושא צ ריך להיבדק על ידי
היועצים המשפטיים של העירייה ושל החברה הכלכלית ,
והיה אם זה אכן נכון ישנו את זה  ,אבל זה לא צריך
לפגוע בפרויקט עצמו  .אנחנו מדברים על עניין של
חודש  ,שזה כן  24שנים ו  11 -חודשים או שזה  25שנה -

משה חנוכה :

לא  ,אני אגיד לך מה הבעיה אדוני  ,הבעיה כ אן היא הרבה
יותר רוחבית  .מזל שיש לנו דוקטור למשפטים שהוא חבר
מועצה חדש  ,ועלה על הכשל הזה  .אבל אנחנו מצפים
שמה שמגיע לישיבת דירקטוריון של עיר שהוא מבושל
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אחרי

משפטיות .

בדיקות

אני

מבין

שאת

העבודה

המקצועית שלכם אתם עשיתם  ,אבל לצערי הייתה כאן
לקונה שהייעוץ המשפ טי לא בדק כנראה  ,או שבדק וסבר
לא נכון  ,ואנחנו לא מצליחים לקבל תשובה למה הם
סברו ככה  ,כי יש כאן פסיקה שמראה אחרת  .ולכן זה
הלחץ  ,זו הבעיה שלנו .
אמיר כוכבי :

כמו שאתה יודע פסיקות בדרך כלל רלוונטיות למקרים
שבהם הם ניתנו .

משה חנוכה :

אמיר אבל זה לא העניין

אמיר כוכבי :

אבל אני אסביר זה חשוב  ,כי אתה בוחר לעוות את
הדברים .

משה חנוכה :

אני מעוות את הדברים ?

אמיר כוכבי :

זה שיש כאן ייעוץ משפטי שמוכן לבחון את הטענה של
אלון עם הדברים שהוא העביר -

משה חנוכה :

או שיסביר לנו למה הוא סובר אחרת .

אמיר כוכבי :

זה אחלה .

משה חנוכ ה :

אפשר לקבל הסבר למה הוא סבור אחרת ?

אמיר כוכבי :

הסביר לך שהוא סבור אחרת -

משה חנוכה :

למה ? אבל למה ?

אמיר כוכבי :

אבל ממילא -

משה חנוכה :

אמיר למה ? למה הוא סבור אחרת ?

אמיר כוכבי :

בוא  ,תן לי לסיים .
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משה חנוכה :

לא  ,אבל אני שואל למה הוא סבור אחרת .

אמיר כוכבי :

בוא  ,תן לי לסיים .

משה חנוכה :

הוא יודע להסביר לי למה הוא סבור אחרת ?

אמיר כוכבי :

בוא  ,תן לי לסיים  .כי לא הכול הצגה -

משה חנוכה :

לא  ,אבל למה הוא סבור אחרת ?

אמיר כוכבי :

שנייה -

משה חנוכה :

זה ממש לא הצגה  ,אני באמת שואל שאלה הכי -

אמיר כוכבי :

בסדר  ,אז אתה תש אל אותה עוד מעט  .וממילא אם אפשר
לשנות את זה כאן  ,כדי שתנוח דעתם של כלל החברים ,
ובמקביל זה ייבדק שוב אל מול הנתון שאלון הביא  .מה
זה משנה ?

משה חנוכה :

זה משנה  ,כי ההסכם הזה כנראה לא עבר את הבדיקות
המשפטיות שהוא היה צריך לעבור .

אמיר כוכבי :

לא  ,לא .

משה חנוכה :

מה לעשות  ,אם אלון מגלה דבר כזה מהותי -

אמיר כוכבי :

מה מגלה  ,הוא מערער על איזה שהיא זה  ,מוכנים לבדוק
את זה שוב  ,ובלי קשר מוכנים גם לשנות למה שהוא
ביקש .

משה חנוכה :

אז אנחנו מבקשים שתביא את זה  ,וזה שיהיה אחרי
שבדקתם  .מה הלחץ כאילו ? להביא את זה לישיבה הבאה .
כדי שהפעם נוכל להצביע בעד  ,זה פרויקט חשוב .

מאיר חלוואני :

מישהו יכול להסביר לי את אלמנט הזמן שנדע .
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משה חנוכה :

עוד חודש לישיבה הקרובה .

מאיר חלוואני :

לא  ,יש בעיה עם הרישיונות לגגות עם התעריף .

משה חנוכה :

אם אתה מביא תקציב עירייה  ,אתה בטח תביא את תקציב
העי רייה בשבוע הבא לא ?

אלון גלבוע :

רק רוצה שתהיה בטוח  ,תראה חוק המקרקעין סעיף 2
בעלות במקרקעין היא זכות להחזיק במקרקעין  .נתת להם
פה זכות להחזיק במקרקעין  ,זה בעלות .

נאור שירי :

זה לא חברה של העירייה ?

אלון גלבוע :

לא  ,לעניין מס  ,לא לעניין זה -

אביבה גוטרמן :

לענ יין המס  ,המדינה תדרוש מס .

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

הוא לא מבין בזה אלון  ,הוא לא מבין בזה .

אביבה גוטרמן :

בסדר  ,אבל עושים את התיקון .

אלון גלבוע :

מדובר לא על בעלות  ,אלא על העניין של המיסוי .

אביבה גוטרמן :

אבל תעשו את התיקון -

אמיר כוכבי :

אבל כבר אמרנו את ז ה .

ערן הוסמן :

אתה יודע איך זה נקרא ברוב החוזים  ,זה נקרא שימוש
בגגות .

אביבה גוטרמן :

אין בעיה יעשו את התיקון .

ערן הוסמן :

זכות שימוש בגגות -

אלון גלבוע :

אבל זה מקרקעין .
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ערן הוסמן :

לא בקרקע ולא בנכס .

אלון גלבוע :

אבל זה נחשב מקרקעין  ,מבנה זה נחשב מקרקעין  ,זה לא
קרקע .

יגאל שמעון :

מקרקעין זה לא רק קרקע .

אלון גלבוע :

זה לא רק קרקע .

יגאל שמעון :

זה לא קשור .

( מדברים יחד )
יגאל שמעון :

אבל שנייה  ,אני רוצה להגיד לך משהו משה  .פה מדובר
על הסכם עם חברת חשמל  ,פה מדובר על הסכם שצריך
לסיים אותו עכשיו .

משה חנוכה :

אז למ ה מביאים את זה היום אם צריך לסיים את זה
עכשיו .

יגאל שמעון :

תקשיב לי רגע  ,תקשיב  ,חשוב שתבין  .ההסכם חייב
להיחתם היום  .אני -

משה חנוכה :

אז למה אתם מביאים את זה היום יגאל .

יגאל שמעון :

מקבל את מה שהוא אומר  ,אנחנו בסך הכול צריכים
לאשר את ה  24 -שנים ו  11 -חודש  ,ז ה הכול  .תאשר את
זה בצורה כזו  ,אני מבחינתי לא רואה בזה בעיה  .למה
צריך לדחות את זה לעוד חודש -

משה חנוכה :

אבל למה אתה מביא את זה היום  ,אם מחר אתה צריך
לאשר את זה .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא צריך לדחות .
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משה חנוכה :

למה לא הבאתם את זה בזמן .

יגאל שמעון :

מה זה משנה ?

אביבה גוטרמן :

לא צריך לדחות .

ארנון אברמוב :

אם אחד למיליון מה שאלון אומר נכון -

יגאל שמעון :

לא  ,אנחנו קיבלנו את מה שהוא אומר .

אביבה גוטרמן :

זה לא יום על אחד  ,זה הטיעון שלו נכון .

ארנון אברמוב :

זה יושת על -

יגאל שמעון :

אבל קיבלנו את מה שהוא אומר .

אביבה גוטרמן :

קיבלו את הטיעון  ,אין בעיה .

ארנון אברמוב :

 ...חובת תשלום על התושבים  ,מה נעשה אז ?

יגאל שמעון :

לא -

אביבה גוטרמן :

ארנון קיבלו את הטיעון .

( מדברים יחד )
יגאל שמעון :

אבל קיבלתי את הטיעון שלו  ,אני אומר מה שהוא אומר ,
מכניס את זה בפנים  ,זה הכול .

אביבה גו טרמן :

משה  ,אני לא חושבת  ,קודם כל אני שמחה -

אלון גלבוע :

אם ישנו את התקופה  ,ישנו את השיפוי  ,אין לי בעיה
להצביע .

אביבה גוטרמן :

אתמול הסתכלנו על זה  ,ועלתה שאלה לא ראינו את
ההסכם העסקי וכל זה  ,וסברתי שהוא צודק  .אני מכירה
את ההסכם -
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גלית פוגל :

אבל שלחנו אותו .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,והנה זו התוצאה שהוא בדק וזה בסדר  ,אנחנו
צריכים לשמוח שיש את התיקון .

משה חנוכה :

או שיש ייעוץ משפטי שבודק .

אביבה גוטרמן :

מקבלים את התיקון  ,אבל משה מקבלים את התיקון  ,ואין
בעיה אנחנו לא רוצים לתקוע את זה  .וטוב שהיה וטוב
ששלחתם אתמול בליל ה  .ביקשתי  ,אמיר מיד אמר אין
בעיה  ,ביקש מאתי תשלחו  .אמרתי תשלחו את זה כדי
שחבר ' ה יראו את החוזה  ,נגמר הסיפור עכשיו  .למה
להמשיך להתווכח ? אנחנו עושים עכשיו את התיקון הזה ,
אנחנו לא דוחים את זה  ,די .

משה חנוכה :

יש שני תיקונים אביבה  ,גם לעניין השיפוי -

אביבה גוטר מן :

כן  ,כן  ,הוא רשם .

משה חנוכה :

וגם לעניין הזמנים .

אביבה גוטרמן :

מדמוני אתה רשמת את התיקונים  ,זה הכול  ,תכניס את
זה .

( מדברים יחד )
ארנון אברמוב :

אלון מודיע שאם זה לא מתוקן אני לא מצביע .

אביבה גוטרמן :

מה זאת אומרת יש התחייבות פה  ,מה זה .

אמיר כוכבי :

חברים  ,בסופו של דבר -

אביבה גוטרמן :

אז נרשום בהחלטה -

אמיר כוכבי :

שנייה -
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יואב מדמוני :

אני רק רוצה לציין שהשיפוי הוא כלכלי .

אביבה גוטרמן :

כן .

יואב מדמוני :

הוא יוגדר בצורה מסוימת  ,אי אפשר היה -

משה חנוכה :

איך הוא יוגדר ?

אלון גלבוע :

אתה יש לך שיפוי מהחברה -

יואב מדמוני :

אי אפשר הרי -

אמיר כוכבי :

חברים  ,חברים -

יואב מדמוני :

זה יוגדר בצורה כלכלית .

אמיר כוכבי :

ברור  .הצעת ההחלטה מלכתחילה היא מועצת העיר
מאשרת התקשרות בין העירייה לבין החברה הכלכלית
לתקופה של  25שנים  .תשנו את זה ל  24 -שנים ו 11 -
חודש לניהול הפרויקט  ,איפה ש צריך לשנות את זה
בהסכם  ,תשנו בהסכם  .אלון תודה על ההערה .

משה חנוכה :

למי אלון צריך להוציא חשבונית על הייעוץ המשפטי ?

אמיר כוכבי :

בהיותו מתנדב למען הציבור הוא איבד את הזכות הזאת .

אביבה גוטרמן :

לחברה  ,לחברה .

ארנון אברמוב :

עוד תרומה לחברה  ,עוד תרומה .

משה חנ וכה :

המון כסף נחסך בזכות העיניים ...

אמיר כוכבי :

לא  ,לא בטוח בכלל  ,אבל אנחנו מעדיפים ללכת על הצעד
הבטוח .

משה חנוכה :

בטוח  ,בטוח  ,תגיד לו תודה  .כל הכבוד לו .

אמיר כוכבי :

אמרתי לו תודה עוד לפני .
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אביבה גוטרמן :

הוא אמר  ,הוא אמר .

( מדברים יחד )
אביבה גוטרמן :

מ שה נשמה  ,הוא אמר לו תודה  ,אמר לו .

רן יקיר :

זה לא מספיק  ,הוא צריך גם תודה ...

משה חנוכה :

אולי שיעניק לו תעודה .

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

חברים  ,אפשר להצביע ? תודה  .מי בעד ?

אתי ברייטברט :

אז מי בעד ?

אלון גלבוע :

רגע  ,אבל הצבעה שמתקנים את שלושת הסעיפים האלה .

נדב דואני :

כן  ,רשם תיקון .

ארנון אברמוב :

על מה מצביעים ?

יגאל שמעון :

 24ו  11 -חודש .

אתי ברייטברט :

קודם כל זה  24שנים ו  11 -חודשים -

רינה שבתאי :

ותיקון שלושת הסעיפים .

אמיר כוכבי :

אלון תקשיב רגע  ,ההצבעה היא על העיקרון  ,בסדר ?
אנחנו מאשרים פה את הזה  ,בגלל שנ קוב שם פרק הזמן ,
אז שיניתי את זה בהצעה לסדר  2 .הדברים האחרים הם
יבדקו בהסכם ויתקנו בהתאם .

אלון גלבוע :

אוקיי .

אמיר כוכבי :

אבל אנחנו לא מצביעים על ההסכם .

אתי ברייטברט :

אז  24שנים ו  11 -חודש בסדר ? מי בעד ?
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ארנון אברמוב :

מקובל .

אתי ברייטברט :

כולם פה אחד מהמ שתתפים ?

אביבה גוטרמן :

כן .

אמיר כוכבי :

משה לא הצביע .

משה חנוכה :

לא  ,זה פה אחד .

אמיר כוכבי :

איך ? איך ?

משה חנוכה :

אני נהניתי לראות אותך מצביע .

אמיר כוכבי :

איך ? איך ?

משה חנוכה :

אני פה אחד .

ארנון אברמוב :

הוא פה אחד .

משה חנוכה :

נהניתי לראות אתכם מצביעים .

עדי ברמוחה :

אלון תודה .

===============================================
=====
אישור הסכם בין העירייה לחברה הכלכלית  -ניהול פרוייקט מערכות סולאריות לייצור אנרגיה
נקיה על גגות מבנים ציבוריים וחלוקת רווחים .
הצבעה:
 16בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה
החלטה מס' :167/20
מועצת העיר מאשרת התקשרות בין העירייה לבין החברה הכלכלית לתקופה של  24שנים ו11-
חודשים לניהול פרוייקט מערכות סולאריות לייצור אנרגיה נקיה על גגות מבנים ציבוריים ,מכירת
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חשמל וחלוקת רווחים בין העירייה לחברה הכלכלית ,הכל בהתאם להוראות ההסכם.

===============================================
=====
י.

אישור מתן ע רבות עירייה להלוואה של החברה הכלכלית לצורך ביצוע
פרויקט מערכות סולאריות לייצור אנרגיה נקיה על גגות מבנים ציבוריים .

אתי ברייטברט :

אנחנו ממשיכים לסעיף הבא  .אישור מתן ערבות עירייה
להלוואה של החברה הכלכלית לצורך ביצוע פרויקט
מערכות סולאריות לייצור אנרגיה נקי ה על גגות מבנים
ציבוריים .

העירייה

מבקשת

להתקשר

עם

החברה

הכלכלית בהסכם לניהול פרויקט מערכות סולאריות
לייצור אנרגיה נקיה  ,במסגרתה תתקין החברה הכלכלית
ותפעיל את המתקנים הפוטו וולטאיים על גגות מבנים
ציבוריים .

לצורך

ביצוע

הפרויקט

בכוונת

החברה

הכלכלית ליטול הלוו אה בגובה של  9מיליון  ₪מבנק
לאומי  .ההלוואה תיפרע -
יואב מדמוני :

עד  9מיליון .₪

אתי ברייטברט :

בגובה של עד  9מיליון  ?₪אוקיי  .עד  9מיליון  ₪מבנק
לאומי  .ההלוואה תיפרע בתוך תקופה של  15שנים .
העירייה מבקשת לערוב להבטחת פירעון ההלוואה  .הצעת
ההחלטה  :בהתאם לסעיף  ( 202א ) לפקודת העיריות ,
מאשרת מועצת העיר את ערבותה להלוואה שתיטול
החברה

הכלכלית

לצורך

ניהול

הפרויקט

מערכות

סולאריות לייצור אנרגיה נקיה  ,לרבות חתימה על כל
מסמך שיידרש על ידי הבנק לטובת מתן ערבות העירייה
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להלוואה כאמור  .ההלוואה תינתן מבנק לאומי וזאת עד
לסך של  9מיליון  ₪לתקופה של  15שנים  ,ככול שהדבר
יידרש תועבר הבקשה לערבות לאישור משרד הפנים  .מי
בעד ?
משה חנוכה :

רגע  ,רגע  ,למה דווקא בנק לאומי ?

אביבה גוטרמן :

אני בעד .

מאיר חלוואני :

הציגו את הטבלה קודם והראו לך איזה כדאי .

נדב דואני :

קיבלת הסבר כבר  .תודה משה  ,כן .

ארנון אברמוב :

זה לא מבחן  ,אתה לא עובר על החומר משה .

אתי ברייטברט :

מי בעד ?

נדב דואני :

פה אחד .

אתי ברייטברט :

כולם פה אחד מהמשתתפים ?

=========================================
====
אישור מתן ערבות עירייה להלוואה של החברה הכלכלית לצורך ביצוע פרוייקט מערכות
סולאריות לייצור אנרגיה נקיה על גגות מבנים ציבוריים
הצבעה:
 16בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,עדי
ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה
החלטה מס' :168/20
בהתאם לסעיף 202א לפקודת העיריות [נוסח חדש] מאשרת מועצת העיר את ערבותה להלוואה
שתיטול החברה הכלכלית לצורך ניהול פרוייקט מערכות סולאריות לייצור אנרגיה נקייה ,לרבות
חתימה על כל מסמך שידרש על ידי הבנק לטובת מתן ערבות העירייה להלוואה כאמור .ההלוואה
תינטל מבנק לאומי וזאת עד לסך של  ₪ 9,000,000לתקופה של  15שנה .ככל שהדבר יידרש,
תועבר הבקשה לערבות ,לאישור משרד הפנים.
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=========================================
====
אתי ברייטברט :

נעבור הלאה לסעיף הבא .

נדב דואני :

את ל א צריכה להקריא את כל הסעיף .

אתי ברייטברט :

אנחנו נצא להפסקה של -

נדב דואני :

לא  ,אבל בואו נאשר את הסעיף הזה  .לא צריך להקריא
את הכול .

אתי ברייטברט :

אישרתי .

נדב דואני :

לא  ,את סעיף י " א  ,תאשרי את זה  ,אבל אל תקריאי את
הכול .

ארנון אברמוב :

אני חייב ללכת .

נדב ד ואני :

לא צריך להקריא  ,זה מונח לפנינו .

אתי ברייטברט :

בואו נצא ל  5 -דקות הפסקה ואחר כך נמשיך  5 .דקות
הפסקה .

נדב דואני :

את יכולה להקריא את זה  ,זה ייקח לך רבע שעה -

אתי ברייטברט :

אני לא מקריאה את הטבלאות בכלל .

נדב דואני :

אל תקריאי את זה .

אתי ברייטברט :

לא  ,א ני שלחתי את השינויים  ,כולם מסכימים לשינויים .

*** הפסקה ***

יא .

שינויים בהרכבי ועדות העירייה .

131

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

אתי ברייטברט :

אנחנו ממשיכים בישיבה  , 13/20ואנחנו ממשיכים לסעיף
י " א בהזמנה  .שינוי בהרכבי ועדות העירייה  .יש לכם את
נספח י ' שמופיעים שם כל הרכבי הוועדות שביקשו
ל עשות בהם שינויים חילופי גברי .

משה חנוכה :

לפני הדיון שמי  ,אני מבקש להעלות סוגיה עקרונית .
הסיעה שלי והסיעה בראשות אביבה  ,סיעת לב  ,חתמנו
על הסכם שיתוף פעולה  ,במסגרתו אנחנו מבקשים
להיחשב לעניין הוועדות כסיעה מאוחדת  .ולמרות הבקשה
שלנו מספר פעמים במספר הזדמנויו ת גם בכתב להביא
לידי ביטוי את ההחלטה הזאת שלנו למפתח הסיעתי  ,יש
ועדות שבהן יש רוב משמעותי לקואליציה  ,לצורך העניין
והדוגמא ועדת מכרזים  ,שבה יש נציגת אופוזיציה 1
והשאר החברים מהקואליציה  .אנחנו חושבים שהדבר הזה
הוא -

עדי ברמוחה :

אתה רוצה להיות במכרזים ?

משה ח נוכה :

לא  ,לא אני  .אנחנו חושבים שאלון -

רן יקיר :

חס וחלילה .

משה חנוכה :

בעקבות הכישורים המשפטיים שהוא הפגין פה  ,אנחנו
חושבים ש -

כנרת א  .כהן :

אל תגזים אבל  ,אל תגזים .

משה חנוכה :

לא  ,אבל אני אומר -

כנרת א  .כהן :

אל תזלזל במי שיושב בוועדה .

אביבה גוטרמן :

כנרת הוא לא מזלזל -
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משה חנוכה :

לא  ,לא  ,אני לא מזלזל אני אומר באמת .

כנרת א  .כהן :

אז אל תזלזל .

משה חנוכה :

אנחנו חושבים שצריך להיות בהרכב של הוועדה הזאת
ייצוג -

עדי ברמוחה :

איך נקראת הסיעה שלכם ?

משה חנוכה :

האמת שבלב .

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

אני רק אבקש הבהרה  ,האם איחדתם את הסיעה באופן
רשמי או רק לצורך החלוקה של הוועדות ?

משה חנוכה :

לא  ,אנחנו עשינו הסכם שיתוף פעולה בין הסיעות .

אביבה גוטרמן :

יש לנו גם הסכם .

אמיר כוכבי :

מלא  ,אז זה סיעה אחת .

עדי ברמוחה :

איזה מספר אתה משה ?

אמיר כוכבי :

ההרכב כפי שהוא מובא כאן נ בדק על ידי אווה לוי
יועצת משפטית לפי אחוזים  ,זה מה שיצא  ,רוצים לשנות
אין שום בעיה אפשר לשנות  .אבל כאילו -

משה חנוכה :

אני מספר  . 7אני מספר . 7

עדי ברמוחה :

 7זה מספר חזק .

נאור שירי :

לא  ,איזה מספר אמיתי ? שיניתם -

עדי ברמוחה :

נו באמת .

( מדברים יחד )
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משה חנוכה :

ברצינות ועדת מכרזים שבה אתם מביאים כל מיני
הליכים שאתם רוצים לאשר  ,אנחנו חושבים שמן הדין
ומן הצדק שיהיה -

עדי ברמוחה :

מה ? מה אמרת עכשיו משה ?

משה חנוכה :

אני אומר בוועדת מכרזים שזו ועדה חשובה -

עדי ברמוחה :

כן .

משה חנוכה :

וקריטית  ,אנחנו חושבים שצריך להיות -

עדי ברמוחה :

מה אמרת אבל אחרי זה  ,תחזור -

כנרת א  .כהן :

אתה ממילא יודע מה קורה .

משה חנוכה :

לא  ,שאתם מביאים הליכים שאתם רוצים לאשר  ,אין לי
טענה  ,אין לי טענה  ,אני חושב שאת מנהלת את הוועדה
בצורה -

אביבה גוטרמן :

נכון .

משה חנוכה :

מאוד טובה .

עדי ברמוחה :

מאיפ ה אתה יודע ?

משה חנוכה :

מה זאת אומרת מאיפה אני יודע  ,זה לא סוד  ,ועדת
מכרזים הפרוטוקולים אחר כך מתפרסמים  .אבל אני
אומר שוב אני חושב שדווקא בוועדה כזאת -

כנרת א  .כהן :

לפני שהפרוטוקולים מתפרסמים הכל מתפרסם  ,זה משהו
מדהים -

אביבה גוטרמן :

הוא יודע ממני .

כנרת א  .כהן :

מה שהולך בוועדה הזאתי .
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אביבה גוטרמן :

הוא יודע גם ממני .

משה חנוכה :

כנרת  ,ועדה מאוד מאוד רגישה .

כנרת א  .כהן :

הא גם ממך ? אוקיי בסדר .

משה חנוכה :

מכולם אגב רוב חברי הוועדה מעדכנים אותי  ,זה בסדר .

כנרת א  .כהן :

רוב  ,תדייק כי אני לא מעדכנת אותך בכלום .

משה חנוכה :

רוב חברי הוועדה מעדכנים אותי .

כנרת א  .כהן :

אז אוקיי מי שרוצה שיעדכן אותך  .לא ידעתי  .לא ידעתי
שאני לא ברוב  ,בדרך כלל אני ברוב .

משה חנוכה :

כנרת  ,כנרת  ,אבל בעניין העקרוני  ,אנחנו יושבים בוועדה
כמו מכרזים  ,לא יכול להיות שיש חבר אופוזיציה 1
והשאר חב רי קואליציה  ,זה לא עובד ככה  .ולכן אנחנו
מבקשים להביא לישיבה הבאה -

עדי ברמוחה :

זו ועדה מקצועית .

משה חנוכה :

נכון  ,אבל עדיין גם בוועדה מקצועית -

עדי ברמוחה :

ומצביעים באופן מקצועי .

משה חנוכה :

יש סוגיות שבהם צריך להיות על פי המפתח  ,ואנחנו
עומדים על זה -

אמיר כוכבי :

אין בעיה -

משה חנוכה :

במידה ואנחנו לא נקבל את ההגנה שאנחנו מצפים לה
מהיועץ המשפטי של העירייה  ,אנחנו גם נשקול לעתור
בעניין הזה .

אמיר כוכבי :

די  ,לא צריך דרמה על כל דבר  .יש -
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משה חנוכה :

זה לא דרמה .

אמיר כוכבי :

אין בעיה  ,אז אנחנו -

כנרת א  .כהן :

אתה כ ל הזמן עותר  ,תחכה  ,יבדקו וא ז תעתור ביחד על
הכול .

נדב דואני :

כנרת יכולה לייצג אותך לעתור .

משה חנוכה :

אנחנו כבר - 3

אמיר כוכבי :

יש עוד ועדות ?

משה חנוכה :

מה ?

אמיר כוכבי :

יש עוד ועדות ?

משה חנוכה :

אני מבקש להציע את זה ביחס לכל הוועדות -

אמיר כוכבי :

הבנתי .

משה חנוכה :

אבל ועדת מכרזים זו ועדה שהיא רגישה  ,ואנחנו
מבקשים ששם זה יבוא לידי ביטוי .

אמיר כוכבי :

אני שואל אם יש עוד ועדות שאתה מרגיש שזה המצב .

משה חנוכה :

שוב אני אומר  ,ועדת מכרזים זו הוועדה שבה יש בעיה .

דובר :

הוא לא עבר  ,הוא לא עבר  ,הוא לא זוכר .

כנרת א  .כהן :

איזו בעיות ?

משה חנוכה :

שיש רק נציג אופוזיציה . 1

אמיר כוכבי :

אין בעיה  ,אז אנחנו -

משה חנוכה :

אגב בעבר היו שם  2נציגי אופוזיציה -

אמיר כוכבי :

מה שאנחנו נעשה -
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כנרת א  .כהן :

שאחד מהם אף פעם לא הגיע  .לא זוכרת מי זה היה .

אמיר כוכבי :

מאחר ואני תחת הרוש ם שהדבר הזה נבדק והאחוזים הם
תקינים והכול  ,אפילו מעבר למה שנדרש  ,בסדר  ,אני
מוכן לעשות בדיקה נוספת  .תשבו עם היועצת המשפטית
ועם יעל מצידי  ,תשבו אתם תעברו על הוועדות ונביא את
זה לאישור בישיבה הבאה  .אז אנחנו מורידים את זה
מסדר היום .

אתי ברייטברט :

אנחנו מורידים כרגע -

משה חנוכה :

לא מורידים את זה מסדר היום .

נדב דואני :

מה את הכול ?

משה חנוכה :

אני מבקש לדון בוועדות  ,מה זאת אומרת ?

אמיר כוכבי :

אני לא יכול לדון פרטני .

משה חנוכה :

בוודאי שאתה יכול -

אמיר כוכבי :

אם אתה מערער -

משה חנוכה :

בוועדות האלה אתה יכול לדון .

אמיר כוכבי :

אם אתה מערער על האחוזים ועל החלוקה -

משה חנוכה :

אמיר אל תעשו את המשחק הזה  ,זה לא מצחיק .

אמיר כוכבי :

זה מה שאתה אמרת עכשיו .

משה חנוכה :

לא  ,אני מבקש את הוועדות האלה להביא  ,ובנוסף להביא
לישיבה הבאה גם את ועדת המכרזים .

אמיר כוכבי :

זה לא תכנית כבקשתך אני מצטער .

משה חנוכה :

מה זאת אומרת אתה לא יכול להוריד את זה  ,אתה לא
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יכול למנוע מחבר מועצה להיות חבר בוועדות העיר 3
חודשים  .גם ככה התמהמהת ובישיבה הקודמת יכולת
להביא את זה  ,בחרת להגיד שלא הספקתם להיערך הבן
אדם חבר מועצה חדש -
אמיר כוכבי :

ל א  ,בחרנו להגיד שאתם לא ביקשתם שום דבר .

משה חנוכה :

הבן אדם חבר מועצה חדש  ,הוא כבר חודשיים -

אמיר כוכבי :

אתם בישיבה הקודמת לא העברתם שום בקשה -

משה חנוכה :

בוודאי שהעברנו -

אמיר כוכבי :

לא  ,זה לא נכון  ,אל תגיד סתם .

משה חנוכה :

ויש את זה גם כתוב למזכירת העיריי ה .

אתי ברייטברט :

מה פתאום -

אמיר כוכבי :

אין שום דבר -

משה חנוכה :

וגם -

אמיר כוכבי :

סליחה -

משה חנוכה :

אתה רוצה שאני אגיד לך את ההתכתבות עם היועץ
המשפטי  ,שבו הוא אמר שהוא סבור שאין בעיה עם זה ,
שלא יביאו את זה לישיבה ?

אמיר כוכבי :

בבקשה  .אתה ביקשת לוועדה אחת שלך -

משה חנוכה :

לא  ,ביקשנו -

אמיר כוכבי :

הסיעה המאוחדת בראשה מישהו מכם עומד  ,לא הגישה
בקשות על שאר הוועדות .

משה חנוכה :

אנחנו הגשנו את ההסכם -
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אמיר כוכבי :

וזה לא תכנית כבקשתך -

משה חנוכה :

ובו את הבקשות  ,זה לא נכון .

אמיר כוכבי :

אנחנו מנהלים את הדבר הזה בא ופן מסודר .

משה חנוכה :

אנחנו עומדים על זה שעכשיו יעלו את זה להצבעה ,
ואנחנו עומדים על זה שבישיבה הבאה ישלימו את ועדת
המכרזים .

אמיר כוכבי :

אמרתי גם קודם  ,אפשר -

אביבה גוטרמן :

נכון  ,מה הקשר ?

אמיר כוכבי :

מה זאת אומרת  ,כי זה משפיע על האחוזים .

אביבה גוטרמן :

מה הקשר ? למה אתה  ,עזוב האחוזים לא מדברים על
הכול  ,הייתה פה ועדה ספציפית -

אמיר כוכבי :

מה זאת אומרת ? מה זה ועדה ספציפית ?

אביבה גוטרמן :

עכשיו תעלה -

אמיר כוכבי :

אז אין בעיה -

אביבה גוטרמן :

מה שצריך -

אמיר כוכבי :

אז יכול להיות ששם צריך -

אביבה גוטרמן :

כי כבר ע ברו כמה -

אמיר כוכבי :

וצריך להוציא ממקום אחר .

אביבה גוטרמן :

לא  ,מצטערת אמיר -

אמיר כוכבי :

אתם רוצים לעשות בדיקה -

אביבה גוטרמן :

לא -
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משה חנוכה :

אתה עושה פוליטיקה קטנה  .תגיד לי אמיר מה נסגר
איתך ?

אמיר כוכבי :

אני לא מבין את ההתנהגות -

משה חנוכה :

אתה עושה פו ליטיקה על הסיפור הזה ?

אמיר כוכבי :

אני לא מבין את ההתנהגות שלכם .

משה חנוכה :

אתה מונע מחבר מועצה להיות בוועדות ?

אמיר כוכבי :

להיפך  ,הוא מוזמן לכל ועדה -

משה חנוכה :

מה אתה  ...לא הבנתי  ,כי אנחנו נצטרך גם להצביע
בוועדות .

אמיר כוכבי :

לכל ועדה וועדה -

משה חנוכ ה :

אתה הרי יודע שאביבה לפי החוק יש בעייתיות בזה
שהיא גם יו " ר ועדת ביקורת וגם דירקטוריות בחברה
העירונית  .יש לך חוות דעת משפטית  ,יש לך הערה של
המבקר כבר חודשים זה יושב אצלך  ,ואתה מעכב את
התיקון של זה  .עכשיו אתה יודע את זה  ,ביודעין אתה
שוב חורג מהוראות הדין -

אמיר כוכבי :

אם אתה כל כך -

משה חנוכה :

העירייה ברשותך חורגת מהוראות הדין -

אמיר כוכבי :

בטוח שאנחנו כל כך יודעים וכל כך מעכבים  ,אתה יכול
לפנות באפיקים המקובלים .

משה חנוכה :

פניתי באפיקים  ,פניתי  ,אתה רוצה שאני אקריא לך את
ההתכתבות לי עם היועץ המשפטי  ,בהיעדר התשובות גם
בעניין הזה ?
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אמיר כוכבי :

אתה יכול לפנות באיזה ערוץ שאתה רוצה -

משה חנוכה :

אני עומד על זה ואנחנו עומדים על זה שעכשיו ...
הוועדות  ,אנחנו עומדים על זה בוועדת המכרזים תוקם
בישיבה הבאה .

אביבה גוטרמן :

לא  ,זה לא נימוק -

אמיר כוכבי :

אביבה -

אביבה גוטרמן :

להוריד את כל הוועדות  ,סליחה .

אמיר כוכבי :

בוודאי שזה נימוק .

אביבה גוטרמן :

לא  ,ממש לא  .כי אין לנו בעיה עם הוועדות האחרות .

אמיר כוכבי :

אבל זה לא מה שהוא אמר  ,הוא אמר שיש פה חוסר
ייצוג -

אביבה גוטרמן :

מה הוא אמר ?

אמיר כוכבי :

וחוסר התאמה -

משה חנוכה :

רק ע ם ועדת המכרזים .

אמיר כוכבי :

לא  ,אני שאלתי אותך ואתה אמרת זה נכון לכל הוועדות .

משה חנוכה :

בוועדות או בוועדת מכרזים ?

אמיר כוכבי :

שאלתי אותך לפני רגע .

משה חנוכה :

ועדת מכרזים .

נאור שירי :

זה לא יכול להיות שזה רק בוועדת מכרזים .

משה חנוכה :

אתה מונע מחבר מועצ ה להיות בוועדות  .תגיד לי עד כמה
ציני אתה יכול להיות .
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אמיר כוכבי :

להיפך אני מזמין אותו בחום -

משה חנוכה :

כמה ציני אתה יכול להיות ?

אמיר כוכבי :

ראיתי ש -

משה חנוכה :

איזה התנהגות מגעילה זאת .

אמיר כוכבי :

ראיתי שסנג ' רתם אותו לכל הוועדות חוץ מאלו שהוא
רצה .

מש ה חנוכה :

איזה התנהגות  ...הוא רוצה .

אמיר כוכבי :

אז הכול בסדר .

משה חנוכה :

הוא רוצה .

אמיר כוכבי :

ראיתי  ,ראיתי שס י נג ' רתם אותו -

משה חנוכה :

הוא גם יהיה בעזרת השם בוועדת תכנון ובנייה בהמשך .

אמיר כוכבי :

לכל הוועדות חוץ ממה שהוא רצה .

אביבה גוטרמן :

אמיר  ,סוף ס וף יש מישהו שמתחלק איתי .

אמיר כוכבי :

את צודקת .

אביבה גוטרמן :

מה לעשות  ,אז מה אתה רוצה .

אמיר כוכבי :

את צודקת .

אביבה גוטרמן :

גם רפי בטח  ,אבל ...

אמיר כוכבי :

חברים  ,יש -

משה חנוכה :

אני עומד על זה שהנושא הזה יעלה .

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

יש ישיבה בתחילת החודש הבא  ,אני רואה שיש לכם
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בעיות עם הדבר הזה  ,נסיר את זה מסדר היום .
משה חנוכה :

לא  ,אתה לא מסיר את זה מסדר היום  ,אני עומד על זה
שהנושא הזה יעלה להצבעה .

אביבה גוטרמן :

למה אתה מסיר את זה ? אני לא מבינה .

אמיר כוכבי :

מה ?

משה חנוכה :

איזה קטע .

אביבה גוטרמן :

למה אתה מסיר ? לא  ,אתה עכשיו תעלה את זה ואנחנו
נאשר את זה  ,ומה שיש לנו השגות נעביר את זה עוד
פעם  ,ובישיבה הבאה ...

משה חנוכה :

אם אתה חושב שהכול חוקי הכול בסדר ...

אביבה גוטרמן :

מה זה קשור ? אני לא מבינה .

משה חנוכה :

אז תעלה את זה .

אביבה גוטרמן :

למה אתה מור יד את זה ?

משה חנוכה :

מה הבעיה להביא ועדה נוספת בישיבה הבאה ?

אמיר כוכבי :

מה זאת אומרת ?

משה חנוכה :

אנחנו גם רוצים עוד ראש רשות בו ועדה אחר כך  ,אנחנו
נבקש את זה  ,לא תרצה תתנגד .

אמיר כוכבי :

אנחנו כבר שנתיים מתקשקשים עם הנציגויות שלכם
בוועדות -

משה חנוכה :

לא  ,יש חבר חדש .

אביבה גוטרמן :

לא היה לך שום התקשקשות .

אמיר כוכבי :

מה את אומרת .
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אביבה גוטרמן :

לא היה לך .

אמיר כוכבי :

החלפתם פה והחלפתם שם -

אביבה גוטרמן :

היה לך ועדות שבהם אני הייתי בכולם -

אמיר כוכבי :

ואתם כל הזמן  .זה נכון .

אביבה גוטרמן :

לא היה שום התקשק שות אז מה אתה סתם אומר .

אמיר כוכבי :

אביבה חוץ ממך באמת זה היה -

אביבה גוטרמן :

אבל תן לי אני רוצה שיהיה שותפות -

אמיר כוכבי :

אז אני אומר לפרוטוקול -

אביבה גוטרמן :

אז אתה אומר לי אני לא רוצה לתת לך עזרה ?

אמיר כוכבי :

א ' אני נהנה מהנוכחות שלך בכל הוועדות .

א ביבה גוטרמן :

תודה נשמה שלי .

אמיר כוכבי :

ב'-

אביבה גוטרמן :

אבל אני רוצה -

אמיר כוכבי :

ב ' אני בטוח שאני אהנה גם מהנוכחות של אלון .

רינה שבתאי :

היא מתכננת להיות עם הנכדים קצת .

אמיר כוכבי :

אבל אי אפשר להגיד פה אמירות כאלה  ,ולצפות שהם
יעברו ...

אביבה גוטרמן :

איזה אמירות אנחנו אומרים ?

אמיר כוכבי :

עשו פה עבודה -

אביבה גוטרמן :

הוא לא אמר כל הזמן -

אמיר כוכבי :

אמר בוודאי שאמר .
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אביבה גוטרמן :

אמר שהוא חושב -

אמיר כוכבי :

אמר -

אביבה גוטרמן :

שצריך לבדוק -

משה חנוכה :

אני מבין שנוח שיש לך ועדת מכרזים ש -

אמיר כוכבי :

א מר -

משה חנוכה :

 , 90 %גם הקואליציה שלך אגב עושה בוועדת מכרזים
לא מה שאתה אומר להם כנראה  ,וזה מעולה  ,ואני שמח ,
כי -

כנרת א  .כהן :

די  ,די  ,אני ביקשתי ממך שלא תכפיש את מה שוועדת
מכרזים -

משה חנוכה :

אני לא הכפשתי אני רק אמרתי -

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

אמרתי שגם הקואליציה -

כנרת א  .כהן :

אז אל תגיד  ,אף אחד לא נותן לנו הוראות מה לעשות
בוועדת המכרזים .

אמיר כוכבי :

אני מבין שאתה בונה -

משה חנוכה :

את לא עושה מה שראש העירייה אומר לך .

אמיר כוכבי :

אני מבין שאתה בונה על זיכרון קצר של כולם -

אביבה גוטרמן :

אבל מה הקשר ?

אמי ר כוכבי :

אבל רק -

אביבה גוטרמן :

הוא לא הכפיש .
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משה חנוכה :

כל הכבוד לך .

אמיר כוכבי :

משה -

אביבה גוטרמן :

לא הכפיש .

אמיר כוכבי :

משה -

עדי ברמוחה :

זו ועדה מקצועית .

אביבה גוטרמן :

כנרת למה הוא הכפיש ?

משה חנוכה :

זה לא הכפשה  ,זה ההיפך .

אמיר כוכבי :

משה -

אביבה גוטרמן :

הוא אמר שיש -

כנרת א  .כהן :

אביבה די !

אביבה גוטרמן :

הוא אמר שהוועדה עובדת מקצועית .

כנרת א  .כהן :

לא  ,הוא אמר שאנחנו לא עומדים בהוראות שנותנים לנו .

משה חנוכה :

לא  ,הפוך .

כנרת א  .כהן :

אז אף אחד לא נותן לנו הוראות .

אביבה גוטרמן :

אבל הוא אמר שלהיפך -

כנרת א  .כהן :

אף אחד לא נותן לנו הוראות -

אמיר כוכבי :

לא רק זה -

אביבה גוטרמן :

הוא החמיא -

כנרת א  .כהן :

יאללה די  ,די .

אמיר כוכבי :

אביבה  ,אביבה  ,משה פשוט חושב -

כנרת א  .כהן :

כל אחד נהיה פרשן .
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אמיר כוכבי :

שלכולם יש זיכרון קצר  ,ורק מקודם הוא טען שהכול פה
חצ ר ביזנטית  ,שרק אני מחליט  .ועכשיו הוא פתאום אומר
שחברי הקואליציה עושים מה שהם רוצים .

משה חנוכה :

יש שומרי סף שהם לא שומרי סף  ,אלא חברי המועצה
שלך .

אמיר כוכבי :

אז אני מסכים -

משה חנוכה :

ואני שמח שלהם נשאר קוד ערכי  ,כי שומרי הסף
שותקים גם שם .

עדי ברמוחה :

מש ה חנוכה  ,אתה  ...נבחרי ציבור .

אביבה גוטרמן :

אני רוצה ככה להגיד לך משהו בידידות  ,מאחר ואתה
היית שנים באופוזיציה  ,והיום אתה ראש עיר  ,והיית
אחלה אופוזיציה  ,היית יופי של אופוזיציה  ,תהיה קצת -

אמיר כוכבי :

חברים  ,חברים  ,אני מקבל מחמאות מאביבה אני מבקש
שקט .

אביב ה גוטרמן :

אני נותנת מחאה  .אתה היית שנים רבות -

נאור שירי :

שום דבר לא יהיה פה מחמאה .

אביבה גוטרמן :

באופוזיציה -

אמיר כוכבי :

זה נכון  ,אבל ההתחלה  ,התחלה מעוררת תקווה .

אביבה גוטרמן :

אני אומרת שבאמת היית תמיד חבר אופוזיציה מצוין ,
הרבה פעמים הערתי גם על הטון כ מו שמעירה לחברי
משה  ,אבל אתה היית חבר אופוזיציה מעולה  ,ואני אומרת
בזכות זה שהיית ואתה זוכר  ,אז תהיה קצת עם יותר
הבנה וחמלה -
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אמיר כוכבי :

אני עם הבנה לגמרי  ,מה יותר הבנה מזה -

אביבה גוטרמן :

למה שקורה פה .

אמיר כוכבי :

שאני מוכן שתשבו ביחד עם מי שצריך -

אביבה גוטרמן :

מותר לו להביע -

אמיר כוכבי :

כדי לעשות -

אביבה גוטרמן :

מותר לו פעם בחודש לעשות פוליטיקה  ,מה לעשות
אמיר -

אמיר כוכבי :

עשינו פה  ,סליחה -

אביבה גוטרמן :

מה לעשות אמיר ?

אמיר כוכבי :

עשינו פה עבודה -

אביבה גוטרמן :

יש לך אופוזיציה בסך הכול בגדול -

אמיר כו כבי :

אביבה  ,אביבה -

אביבה גוטרמן :

מצוינת  ,עניינית  ,מצביעה  ,בוא תאמין לי -

אמיר כוכבי :

אל תחלקי ציונים לעצמכם .

אביבה גוטרמן :

אני רואה רשויות אחרות  ,אני כן נותנת  ,אני כן נותנת .

אמיר כוכבי :

לא  ,אין צורך .

אביבה גוטרמן :

אני נותנת אפילו וי רציני לאופוזיציה  .ל מה ?

אמיר כוכבי :

למה ?

אביבה גוטרמן :

כי אני יודעת ממקומות אחרים  .יש לנו את החבר שלנו
רפי שעושה עבודה מעולה כראש עיר -

משה חנוכה :

היום הוא מאשר תקציב .
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אביבה גוטרמן :

הוא מסכן האופוזיציה הורגת אותו .

אמיר כוכבי :

אני מקווה שאתה לא עושה נאחס עם כל  ...שאתה אומר
את זה  .זה מסוכן .

אביבה גוטרמן :

אמת  ,האופוזיציה הורגת אותו  .אז בוא אנחנו לא כאלה .
אבל גם לא לתת לפתוח את הפה ולא להגיד משהו פעם
בחודש ?

אמיר כוכבי :

תפתחו נשמה  ,זה אתם מדברים פה  ,מה -

אביבה גוטרמן :

עכשיו כולם עובדים בעיתונות  ,כולם באינסטגרם  ,ככה
זה עובד  .א ני עוד לא  ,אני עכשיו מתחילה להיכנס  .עד
היום אני גם כן  ,אני מהזקנים  ,לא השתמשתי  ,לא
השתמשתי  .אבל הצעירים עובדים בזה  ,ואתה עובד בזה
הכי טוב  .וזה בסדר ולגיטימי  ,מותר גם ל ו  .מותר גם
לחברי האופוזיציה  .וזה לא פייר מה שאתה עושה פה ,
באמת עכשיו אני אומרת .

אמיר כוכ בי :

מה עשיתי ? לא עשיתי כלום .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא  ,זה לא פייר לבוא ולהעיר לו  ,אני עכשיו אגב
פונה

גם

לכם

לחברי

הקואליציה ,

שהיום

אתם

בקואליציה  .איך אומרים לא לעולם חוסן  ,אנחנו לא
יודעים אף פעם .
נאור שירי :

איזה חוסן ? מה חוסן ?

אביבה גוטרמן :

אנחנו יכולים להי ות בצד הזה -

אמיר כוכבי :

חוסן לישראל .

אביבה גוטרמן :

ומחר אתם תהיו -
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נאור שירי :

מי ישמע -

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא -

נאור שירי :

איזה אוויר צלול אנחנו -

אביבה גוטרמן :

אתה יודע מה ההבדל ? הגיל  ,הגיל  ,הגיל  .תמיד תחשוב
על הגיל  .אני אומרת לך שיכול להיות אופציה שאנחנ ו
נהיה בצד הזה  ,ואתם תהיו בצד הזה .

נאור שירי :

מה את רוצה ? מה ?

אביבה גוטרמן :

אז תמיד תחשוב ככה  ,ולכן כשאתה מביע דעה או מדבר ,
תמיד תחשוב -

משה חנוכה :

איך הוא יחשוב ?

אביבה גוטרמן :

לא באיזה צד אתה יושב  ,אלא מה שאתה באמת מאמין
ומה שאתה חושב באמת  .זה אני משתד לת לעשות  ,ולא
משנה אם אני אופוזיציה או קואליציה  ,וככה אני עושה
 12שנה שאני במועצת העיר  .והוותיקים מכירים אותי ,
יכולים להעיד אם זה נכון או לא נכון  ,כולל ראש העיר .
אז מה שאני מבקשת להיות יותר סבלניים  ,ויותר עם
הבנה  ,ולא להתרגז -

אמיר כוכבי :

סבלני מאוד  ,מה יו תר מהצעה לשבת -

אביבה גוטרמן :

ולא להעליב  ,ואגב לא להעליב ולא לדבר יפה  ,משה אני
מבקשת ממך  ,ואני אומרת את זה גם פה  ,לא אוהבת את
הטון  ,לא אוהבת את זה  .ואני מדברת עכשיו בכללי  ,לא
כאופוזיציה לא קואליציה  .לא חושבת שאנחנו כחברי
מועצה יכולים לשמוע בשיח כל כך מכוער  ,כל כך נמוך ,
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וכל כך לא יפה  ,ובטח לא לאנשי המקצוע פה  .על אחת
כמה ולא לאנשי המקצוע  .אנשי המקצוע הם מחוץ
למשחק -
משה חנוכה :

אביבה תפקידנו -

אביבה גוטרמן :

לא  ,מצטערת הם מחוץ למשחק .

רינה שבתאי :

צודקת ב . 100% -

אביבה גוטרמן :

אתה רוצה להגיד משהו תעיר  ,תכתוב  ,תגי ד לראש העיר ,
תכתוב לו -

משה חנוכה :

אביבה -

אביבה גוטרמן :

אני מצטערת -

משה חנוכה :

הניסיון הציני של ראש העיר -

אביבה גוטרמן :

זו דעתי .

משה חנוכה :

למנוע מאלון להיות בוועדות לא יעבור פה -

אביבה גוטרמן :

זה לא קשור .

משה חנוכה :

אוקיי  ,אז זהו .

אביבה גוטרמן :

דיבר תי עכשיו על משהו אחר .

משה חנוכה :

אז אני אומר .

אביבה גוטרמן :

וזה לא קשור .

משה חנוכה :

ואם אנ שי המקצוע יתנו לזה גיבוי  ,גם הם יהיו -

אביבה גוטרמן :

ועכשיו מה שאני רוצה להגיד -

משה חנוכה :

נגיד את מה שאנחנו חושבים .
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אביבה גוטרמן :

לא  ,לא .

משה חנוכה :

כן .

אביבה גוטרמן :

ועכשיו נמשיך  ,אנחנו הבאנו את הדברים לוועדה  ,נכון
גם אנחנו לא התנהלנו נכון  ,לא הגשנו אולי בזמן  ,לא
משנה  ,הייתה התנהלות -

משה חנוכה :

אני לא מקבל את זה .

אביבה גוטרמן :

לה היה מספיק זמן הכול בסדר  .עכשיו ביקשנו -

אמיר כוכבי :

אבל זה לא נכון .

אביבה גוטרמ ן :

כי עשינו עבודה  ,סליחה אמיר  ,עשינו עבודה  ,הגשנו ,
החבר אלון שהוא חדש מת להיכנס לעבוד זה כיף  ,אתה
צריך להיות מבסוט שיש לך כוח חדש -

משה חנוכה :

ואתה גם צריך להיות מבסוט שאנחנו מתקנים את העיוות
בוועדת ביקורת .

אביבה גוטרמן :

שייכנס לעבוד  ,ואני רוצה להיות מבסו טית שיורדת מ
מעלי קצת מהעול  ,תרחם עליי מה יש ? מותר לך  .אני
מותר לי גם כן קצת נחת שיהיה לי  ,לא חייבת להיות
בכל הוועדות -

אמיר כוכבי :

אין שום בעיה -

אביבה גוטרמן :

ואני אגיד לך משהו -

עדי ברמוחה :

אני במכרזים לא ...

אביבה גוטרמן :

תהיה מבסוט שאני לא בכל הוועדות  ,תהיה מבסוט  ,אני
לא כזאתי נחמדה  ,לא כדאי לך שאני אהיה בכל הוועדות .
אז עכשיו תקשיב אמיר  ,אנחנו כן מעלים את זה  ,כיוון
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שעשינו עבודה  ,הערה שהייתה לו  ,סליחה הערה שהייתה
לו אני מקבלת אותה  ,גם אתה אמור לקבל אותה  ,שצריך
לבדוק לפי מפתח  ,אבל זה לא מפריע  .למה ?
אמיר כוכבי :

זה מה אני אומר ש  -א ' זה נבדק לפי מפתח -

אביבה גוטרמן :

רגע  ,למה זה לא מפריע  ,כיוון שמה שהוא מבקש -

משה חנוכה :

 ...נבדוק -

אביבה גוטרמן :

סליחה  ,רק תן לי לדבר  ,כי מה שהוא אומר בעצם זה
תוספת  ,זה לא מפריע למה שצריך עכשיו  ,אז התוספת
יכולה להיות  ,אם צריך ונ בדוק את זה משפטית  ,אם צריך
זה יגיע בישיבה הבאה וזהו  .ולכן מיותר  ,אני לא רוצה
פה להמשיך ולדבר על זה .

אמיר כוכבי :

אני אגיד -

אביבה גוטרמן :

אני חושבת שצריך להעביר את זה ונגמר הסיפור .

אמיר כוכבי :

אני אגיד יותר מזה  ,בסדר ? הרכב הוועדות במועצת העיר
אמור לשקף עד כמה שניתן את הרכב הסיעות .

אביבה גוטרמן :

נכון .

אמיר כוכבי :

ברגע שאתם סיעה אחת זה רק מצמצם לכם את ההרכב .
זה שאנחנו בחרנו לאפשר לכם ללכת על המקסימום של
האחוזים  ,אחלה  ,אני בעד שתהיו שם  .אבל זה לא יכול
להיות

שגם

כשאנחנו

באים

ולפנים

משורת

הדין

מאפשרים אובר יי צוג  ,כי זו סיעה אחת  ,זו סיעה אחת -
אביבה גוטרמן :

איפה אובר ייצוג ? אם אתה חושב ככה  ,אז למה לא כתבת
לנו ואמרת ולא היית מאשר .
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אמיר כוכבי :

כי לא אכפת לי שתהיו  ,אני שמח שאתם חברים בוועדות
אבל .

משה חנוכה :

אסור לך אמיר  ,אמיר מה שאתה רוצה לעשות אסור לך
לעשות אות ו עכשיו  ,בסדר ?

אביבה גוטרמן :

אבל אם זה לא לפי המפתח -

משה חנוכה :

אתה לא יכול להוריד מסדר היום .

אמיר כוכבי :

בוודאי שאני יכול .

משה חנוכה :

אם היה כאן יועץ משפטי היה אומר לך שאסור לך
לעשות את זה .

אמיר כוכבי :

בוודאי שאני יכול להוריד מסדר היום .

משה חנוכה :

אס ור לך לעשות את זה  ,זה לא חוקי .

אמיר כוכבי :

אני יכול להוריד מה שאני רוצה מסדר היום .

משה חנוכה :

זה לא חוקי  ,זה לא חוקי .

אמיר כוכבי :

בוודאי שזה -

משה חנוכה :

כי אתה יודע שהישיבה של ועדת ביקורת פועלת בניגוד
למה שהדין קובע כבר הרבה חודשים  ,וזה נוח לך  ,ואתה
שת קת למרות שיש לך חוות דעת -

אמיר כוכבי :

למה זה נוח לי ?

משה חנוכה :

כי יש חוק -

אמיר כוכבי :

אתה אומר שאביבה היא  ...ועדת ביקורת ?

משה חנוכה :

לא  ,אני אומר שאתה ידעת מזה  ,אתה ידעת מזה  ,היא
ביקשה כבר לפני חודשיים להחליף -
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אמיר כוכבי :

היא לא ביקשה לפני חודשיים -

משה חנוכה :

היא ביקשה לפני חודשיים -

אביבה גוטרמן :

זה היה בהסכם גם .

משה חנוכה :

אנחנו שלחנו  ,זה היה בהסכם .

אביבה גוטרמן :

זה היה בהסכם .

משה חנוכה :

היועץ המשפטי יודע  ,והוא צריך לדאוג שזה יעלה
עכשיו  .בבקשה  ,נשמח לשמוע את חוות הדעת של היועץ
המשפטי אם מותר לך לדחות את זה  .ויש כאן חבר חדש
שלא חבר בשום ועדה -

אמיר כוכבי :

אני לא צריך חוות דעת של יועץ משפטי כדי לדעת אם
מותר לי להוריד נושא מסדר היום .

משה חנוכה :

זה היה צריך להיות בישיבה הקודמת  ,ואסור לך לדחות
את זה  ,זה לא חוקי מה שאתה עושה .

אמיר כוכבי :

אני לא -

משה חנוכה :

זה לא חוקי  ,אתה פועל בניגוד לחוק .

אביבה גוטרמן :

אמיר קיבלת מראש את הבקשה לשינויים  ,ולמה קיבלת
מראש  ,כי אתה היית צריך לאשר את זה .

אמיר כוכבי :

אבל קיבלנו את ה -

אביבה גוטרמן :

 onceאישרת -

אמיר כוכבי :

אבל קיבלתי את הרצון שלכם -

אביבה גוטרמן :

אל תחזו ר בך עכשיו .

אמיר כוכבי :

אני לא חוזר בי .
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אביבה גוטרמן :

אתה רוצה לשנות -

אמיר כוכבי :

מי שחוזר פה זה אתם .

אביבה גוטרמן :

תשנה את זה בישיבה הבאה .

משה חנוכה :

לא  ,אתה מנסה לפעול בניגוד לחוק עכשיו .

אמיר כוכבי :

מי שחוזר בו -

משה חנוכה :

זה לא ירד  ,זה יעלה עכשיו להצבעה .

אביבה גוטרמן :

אמיר אנחנו לא רוצים לשנות .

אמיר כוכבי :

בוודאי שכן  ,הוא פתח ואמר -

משה חנוכה :

מבקשים להוסיף  ,לא להוריד .

אמיר כוכבי :

הוא פתח ואמר  ,מה זה להוסיף ?

אביבה גוטרמן :

הוא לא ביקש -

אמיר כוכבי :

אין דבר כזה להוסיף .

משה חנוכה :

אוקיי  ,לא לא  .אי אפשר יש -

אביבה גוטרמן :

אי אפשר אז אי אפשר .

אמיר כוכבי :

יש הרכב ועדה  ,יש מספרים אי זוגיים  ,מה זה להוסיף ?

אביבה גוטרמן :

אמיר אין בעיה -

משה חנוכה :

אל תוסיף .

אביבה גוטרמן :

כל מה שאתה אומר נכון .

משה חנוכה :

אל תביא .

אביבה גוטרמן :

לא צריך  ,לא נעשה את זה  ,אל תביא את זה לישיבה
הבאה  ,תשלח לנו שאי אפשר להוסיף  ,סבבה קיבלנו .
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כרגע זה הוועדות  ,קיבלת מראש  ,יכולת להגיד לא
מתאים  ,זה מיותר  ,זה לא נכון  ,היינו מקבלים -
אמיר כוכבי :

למה שאני אגיד דבר כזה  ,אין לי שום בעיה -

אביבה גוטרמן :

אז למה עכשיו אתה לא מעלה את זה .

אמיר כוכבי :

אני לא מעלה את זה  ,או לא נעלה את זה  ,כי -

אביבה גוטרמן :

אתה כן תעלה .

משה חנוכה :

אתה כן תעלה .

אמיר כוכבי :

הוא פתח את הישיבה משה  ,כרגיל באי אמירת אמת
בלהגיד שזה לא מייצג -

משה חנוכה :

אתה לא אומר אמת  ,אתה משקר אמיר .

אמיר כוכבי :

להגיד שזה לא מייצ ג -

משה חנוכה :

עוד פעם אחת תגיד אי אמירת אמת ואי אמירת אמת -

אמיר כוכבי :

זה אי אמירת אמת -

משה חנוכה :

זה לא יכפה על זה שזה גדול עליך הניהול של העירייה .
אתה לא מסוגל לנהל  ,ואתה מפחד מאיתנו  ,ואתה מפחד
שנהיה בוועדות  .נוח לך שיש לך ועדות רק עם
קואליציה  ,אתה רו צה שיהיה עירייה שהיא חצר ביזנטית ,
אתה מפחד -

אמיר כוכבי :

תחליט  ,לפני רגע אמרת שלא עושים מה שאני אומר
להם  .אבל משה -

משה חנוכה :

אתה לא דובר אמת  ,אתה לא דובר אמת  ,תפסיק כבר  .זה
גדול עליך .
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אמיר כוכבי :

משה  ,למה גם בשקרים שלך אתה לא מסוגל להיות עקבי

משה חנוכה :

אתה לא אומר אמת .

אמיר כוכבי :

אבל למה -

משה חנוכה :

אתה מפחד מאיתנו  ,אתה מפחד שיהיה חבר שיפקח את
העיניים -

אמיר כוכבי :

אבל למה -

משה חנוכה :

ויהיה בוועדות -

אמיר כוכבי :

כשאתה משקר -

משה חנוכה :

אתה פועל בניגוד לחוק .

אמיר כוכבי :

אתה לא מסוגל להיות עקבי .

מש ה חנוכה :

אתה פועל בניגוד לחוק .

אמיר כוכבי :

בסדר .

משה חנוכה :

מה נסגר איתך .

אמיר כוכבי :

טוב -

משה חנוכה :

כוחני  ,אגרסיבי ובניגוד לחוק .

אמיר כוכבי :

אני מבין -

אביבה גוטרמן :

חבר ' ה סליחה  ,הוא לא אמר המפתח לא נכון  .הוא אמר
אנחנו מבקשים שזה יהיה לפי המפתח -

אמ יר כוכבי :

זה לא נכון .

נאור שירי :

הוא אמר המפתח לא נכון .

אמיר כוכבי :

הוא אמר המפתח לא נכון .
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אביבה גוטרמן :

אנחנו רוצים  ,הוא חושב שצריך להוסיף  ,כרגע אנחנו לא
מוסיפים כלום  ,כרגע אנחנו לא מבקשים תוספת של שום
דבר  ,הדברים האלה עלו גם  ,אתה יודע אמיר שהוגשה
בקשה לגבי ועדות  ,הוגשה אליך  ,גם לגבי מכרזים גם
לוועדת המשנה  .לא טופל  ,לא דובר  ,לא נעשה כלום  ,אין
בעיה  .אבל מה שעכשיו עלה נתנו מראש  ,זה ביקשנו .

משה חנוכה :

סליחה אמיר  ,אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי  ,אתה
מסוגל להגן על ההחלטה של ראש העיר עכשיו לא
להעלות את זה לד יון ? משפטית  .אמיר  ,אני מבקש שתיתן
לו לענות .

אמיר כוכבי :

אבל אני עכשיו עונה -

משה חנוכה :

אני מבקש מהיועץ המשפטי -

אמיר כוכבי :

אני שמח שאתה זה  ,אבל מי שמנהל את הישיבה זה אני

משה חנוכה :

אבל אני רוצה התייחסות משפטית .

אמיר כוכבי :

אבל אני ...

משה חנוכה :

אתה מ תנהג כמו שריף  ,אסור לך לעשות את זה  .אסור לך
לעשות את זה .

אמיר כוכבי :

משה -

משה חנוכה :

זה לא חוקי -

אמיר כוכבי :

משה -

משה חנוכה :

זהו .

אביבה גוטרמן :

טוב אוקיי  ,יועץ משפטי הוא יכול להוריד את זה ?

159

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

רונן יואל ויניק :

נתנו את עמדתנו  ,כתבנו חוות דעת -

משה חנוכה :

מה עמדתך ?

אביבה גוטרמן :

שמה ?

אמיר כוכבי :

מה זה קשור ?

אביבה גוטרמן :

שאפשר להעלות את זה .

רונן יואל ויניק :

על איך צריכות להיראות הוועדות .

אביבה גוטרמן :

אוקיי .

משה חנוכה :

אבל עכשיו מותר לו להסיר את זה מסדר היום ?

רונן יואל ויניק :

אם ביקשתם לשנות -

משה חנ וכה :

אנחנו ביקשנו להוסיף לא להוריד .

אביבה גוטרמן :

ביקשנו רק להוסיף .

( מדברים יחד )
נאור שירי :

להוסיף משהו זה לא לשנות ?

אביבה גוטרמן :

אנחנו לא רוצים עכשיו ...

אלון גלבוע :

לא  ,רק לשנות .

נאור שירי :

מה זאת אומרת ?

אלון גלבוע :

לא ביקשנו להפוך -

נאור שירי :

ביקש ת להוסיף ? אתה משנה ?

אביבה גוטרמן :

אמיר  ,אנחנו לא ביקשנו להוסיף עכשיו  ,לא ביקשנו .

נאור שירי :

מה נסגר אתכם ?

אביבה גוטרמן :

אתה אל תגיד לי מה נסגר .
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נאור שירי :

זה לא משנה ?

אלון גלבוע :

בהתאם לחוק זה לא משנה .

אביבה גוטרמן :

לא  ,עכשיו אנחנו -

נאור שירי :

אתה מ וסיף עכשיו אותי לוועדה זה לא משנה ?

אביבה גוטרמן :

אנחנו לא מוסיפים עכשיו .

משה חנוכה :

רגע  ,אני לא מבין -

אביבה גוטרמן :

דיבר על העתיד .

משה חנוכה :

היועץ המשפטי אתה יודע שאסור לה להיות יו " ר ועדת
ביקורת ?

רונן יואל ויניק :

כן .

משה חנוכה :

כן  .אתה מסכים שראש הע יר יוריד את זה מסדר היום את
ההחלפה שלה כמו שהיא מבקשת -

אביבה גוטרמן :

זה לא בסדר .

משה חנוכה :

ושזה יעמוד בהוראות החוק ?

אביבה גוטרמן :

אני לא רוצה -

משה חנוכה :

רגע אביבה שנייה  ,אני רוצה תשובה מהיועץ המשפטי .

רונן יואל ויניק :

היא לא תוכל להמשיך בתפקיד הזה .

משה חנוכה :

אז לא יהיה יו " ר ועדת ביקורת ?

רונן יואל ויניק :

...

משה חנוכה :

אז לא יהיה יו " ר ועדת ביקורת ? מה יהיה ?

רונן יואל ויניק :

יהיה יו " ר ועדת ביקורת .
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משה חנוכה :

מי יהיה ?

אמיר כוכבי :

ממלא המקום שלה .

משה חנוכה :

אבל אנחנו מבקשים להביא בדרך המלך .

אמיר כ וכבי :

אין שום בעיה .

משה חנוכה :

יש כאן בסדר היום הצעה  ,למה אתה ...

אמיר כוכבי :

אבל משה אני לא מבין  ,תקשיב -

משה חנוכה :

אמיר מה נסגר איתך ? זה לא חוקי .

אביבה גוטרמן :

למה ?

משה חנוכה :

איפה אמיר כוכבי  ,תוציא אותו  ,תחזור .

אמיר כוכבי :

אתה לא צריך להתרגש יותר מ ידי .

אביבה גוטרמן :

ממלאת מקום שלי יפעת קריב .

אלון גלבוע :

זה בכלל יפעת קריב .

אביבה גוטרמן :

אתה רוצה שנקרא לה ?

משה חנוכה :

אז יפעת קריב תהיה יו " ר ?

אביבה גוטרמן :

נוציא אותה ? מאיפה נוציא אותה ?

משה חנוכה :

מי יהיה  ,מה נסגר אתכם ?

אביבה גוטרמן :

אז לא יכולנו  ,עכשיו אני יכולה ?

משה חנוכה :

אני לא מבין אותך .

( מדברים יחד )
משה חנוכה :

אמיר  ,יש לך חוות דעת ביד  ...ועדת ביקורת -

אמיר כוכבי :

חברים  ,מי בעד שינוי הרכב הוועדות שירים את ידו .
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משה חנוכה :

אני מבקש להעלות את זה ועדה ועדה .

אביבה גוטרמן :

יאללה .

משה חנוכה :

אנ י מבקש ועדה ועדה .

אמיר כוכבי :

יאללה  ,מי בעד שינוי הרכב הוועדות ?

משה חנוכה :

רגע  ,אני מבקש  ,יש לנו שינויים שביקשנו  ,אני לא רוצה
להיות בוועדה לדורות הבאים  ,במקומי יהיה אלון גלבוע ,
אני מבקש להחליף את זה .

אמיר כוכבי :

אז תעביר  ,אז מה יש לכם ? זה כבר יומיים אצל כם  .אז
תגיד עכשיו את השינויים שאתם רוצים -

משה חנוכה :

אז אני אומר עכשיו במועד הישיבה  ,שבוועדה לדורות
הבאים שלא התכנסה אפילו פעם אחת  ,אלון גלבוע יהיה
ממלא מקום של רפי .

כנרת א  .כהן :

יש עכשיו קורונה .

אמיר כוכבי :

התכנסו  ,לא הזמינו אותך .

משה חנוכה :

כן התכנסנ ו בסדר .

אביבה גוטרמן :

בסדר  ,לא משנה .

רפאל בן מרדכי :

אני בדורות הבאים ? אני הדורות שעברו אני .

( מדברים יחד )
אלון גלבוע :

איזה ועדה ?

אמיר כוכבי :

מה עוד ?

אלון גלבוע :

איזה יו " ר ?

כנרת א  .כהן :

משה רוצה לבוא אליי ? בוא  .איפה אתה רוצה נשמה ?
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אתי ברייטברט :

אם את ה רוצה לתקן -

משה חנוכה :

תקראי בבקשה את ההרכב החדש כמו שצריך שיהיה
בפרוטוקול .

אתי ברייטברט :

רגע  ,אני שואלת שאלה אחרת -

אמיר כוכבי :

זה הוגש לפרוטוקול .

אתי ברייטברט :

זה כבר הכול רשום  .השאלה היא אם יש לכם שינויים
נוספים -

משה חנוכה :

אני מבקש להקריא את זה לפ רוטוקול  ,מה זאת אומרת ?

אמיר כוכבי :

מה יש להקריא לפרוטוקול ?

רפאל בן מרדכי :

תקריאו מה הבעיה שלכם ? אמיר תקריאו אחד אחד  ,מה
הבעיה ? נצביע על כולם ביחד  ,אבל תעלו אחד אחד
שנראה .

אתי ברייטברט :

בואו נעשה את זה זריז  .שינוי בהרכבי ועדות העירייה
חילופי גברי  ,לפי סעי ף  162לפקודת העירי ות  ,אנחנו
קוראים את כל השינויים  .בוועדת כספים  :משה חנוכה
חבר בוועדה ואלון גלבוע ממלא מקום .

רפאל בן מרדכי :

תודה .

אתי ברייטברט :

ועדת הנחות  :אלון גלבוע -

רפאל בן מרדכי :

תעלי  ,תעלי .

אתי ברייטברט :

אני לא יכולה גם לקרוא וגם לשלוט בזה .

אמיר כוכבי :

די  ,די  ,רפי -

אתי ברייטברט :

די  ,מה זה משנה ?
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אמיר כוכבי :
אתי ברייטברט :

די עם הקרקס .
יש לך את זה במצג  ,אתה יכול לראות .

אמיר כוכבי :

יש לך את זה מולך  ,היא מקריאה את זה .

אתי ברייטברט :

ועדת הנחות  :אלון גלבוע במקום אביבה גוטרמן כחברה
ועדה  .אביבה גוטרמ ן במקום רפי בן מרדכי כממלא
מקום .

אמיר כוכבי :

פשוט תקריאי את ההרכב החדש  .לא צריך את מה שעזבה
ואיננה .

רפאל בן מרדכי :

הכול טוב .

אתי ברייטברט :

טוב  .ועדת ביטחון -

משה חנוכה :

זה יותר קשה  ,מה שהיא עושה יותר מהיר .

אמיר כוכבי :

לא  ,הפוך רק את ההרכב החדש .

אתי בר ייטברט :

אוקיי  ,ועדת ביטחון אלון גלבוע ממלא מקום  .ועדת מל " ח
אלון גלבוע חבר בוועדה  ,אביבה גוטרמן ממלאת מקום .
ועדת חינוך  :אלון גלבוע במקום יפעת  .ועדה למיגור
אלימות  :אלון גלבוע חבר  ,אביבה גוטרמן ממלאת מקום .
ועדת קיימות ואיכות הסביבה  :אלון גלבוע ממלא מקום .
ועדת בטיחות בדרכים  :אלון גלבוע ממלא מקום  .ועדה
לענייני ביקורת  :משה חנוכה יו " ר הוועדה  ,אלון גלבוע
ממלא מקום  .ועדה חקלאית  :אלון גלבוע ממלא מקום .
ועדה לשימור אתרים  :אלון גלבוע חבר בוועדה  .ועדת -

רפאל בן מרדכי :

רגע -

נאור שירי :

ממלא מקום בהכול  ,אמרת אתה רוצה להיות בוועדות ?
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רפאל בן מרדכי :

לשימור אתרים -

אלון גלבוע :

לא חכה  ,זה עוד לא נגמר .

רפאל בן מרדכי :

סליחה  ,שימור אתרים -

נאור שירי :

מה זה ?

רפאל בן מרדכי :

בסיכום שלי עם אלון אני חבר -

נאור שירי :

אמרת ממלא מקום .

רפאל בן מרדכי :

והוא ממלא מקום  ,זה הפוך ממה שקראת .

אביבה גוטרמן :

נכון .

אתי ברייטברט :

איך ? איך ?

אמיר כוכבי :

רפי חבר ואלון ממלא מקום .

רפאל בן מרדכי :

חבר ' ה כל דבר של העבר זה אני אחראי פה .

אתי ברייטברט :

אז אני קוראת בוועדה לשימור אתרים רפי חבר ואלון
ממלא מקום ?

רפאל בן מרדכי :

כן .

אתי ברייטברט :

רפי חבר אוק יי  .ועדת שמות  :אלון גלבוע חבר בוועדה ,
רפי בן מרדכי ממלא מקום  .ועדה למען הדורות הבאים ,
הבנתי שאלון גלבוע הוא  ,נכון משה ? אלון גלבוע במקום
משה חנוכה  .זאת אומרת הוא ממלא מקום  ,אלון גלבוע .

משה חנוכה :

נכון .

אתי ברייטברט :

יפה  .ועדת ספורט אלון גלבוע חבר בוועדה  .ועדה
לשוויון מגדרי אביבה גוטרמן חברה בוועדה  ,אלון גלבוע
ממלא מקום  .ועדת שקיפות חדשנות ושירותים דיגיטליים
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אלון גלבוע חבר בוועדה ומשה חנוכה ממלא מקום  .ועדה
לקשרי חוץ אלון גלבוע חבר בוועדה  .ועדת עסקים אלון
גלבוע ממלא מקום  .ועדת חינוך בלתי פורמלי אלון
גלבוע ממ לא מקום .
אביבה גוטרמן :

ככה מסנג ' רים את החדשים  ,ככה זה עובד .

נאור שירי :

מה מסנג ' רים ...

אמיר כוכבי :

את יפעת לא הצלחתם לסנג ' ר ככה .

אביבה גוטרמן :

בסדר  ,הוא יקבל עבודה אל תדאג .

אתי ברייטברט :

אפשר להעלות להצבעה את כל מה שקראתי ?

אמיר כוכבי :

כן  .מי בעד ?

אתי ברייטברט :

מי בעד ? כולם פה אחד ?

אביבה גוטרמן :

כן .

אתי ברייטברט :

תודה .

=========================================
====
שינוי בהרכבי ועדות העיריה – חילופי גברי
הצבעה:
 16בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת
אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה

החלטה מס' :169/20
מועצת העירייה מאשרת את השינויים בהרכבי הוועדות כדלקמן:
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 .1ועדת כספים (חובה) – משה חנוכה חבר בוועדה ואלון גלבוע מ"מ
 .2ועדת הנחות (חובה)  -אלון גלבוע במקום אביבה גוטרמן כחבר בוועדה,
אביבה גוטרמן במקום רפי בן מרדכי כמ"מ.
 .3ועדת ביטחון (חובה) – רפי בן מרדכי חבר וועדה ואלון גלבוע מ"מ
 .4ועדת מל"ח (חובה) – אלון גלבוע חבר בוועדה במקום אביבה גוטרמן,
אביבה גוטרמן מ"מ במקום יפעת קריב
 .5ועדת חינוך (חובה) – אביבה גוטרמן חברה בוועדה,
אלון גלבוע מ"מ במקום יפעת קריב
 .6ועדה למיגור אלימות (חובה) – אלון גלבוע חבר בוועדה במקום אביבה גוטרמן,
אביבה גוטרמן מ"מ במקום יפעת קריב
 .7ועדת קיימות ואיכות הסביבה (חובה) – רפי בן מרדכי חבר בוועדה
ואלון גלבוע מ"מ במקום יפעת קריב
 .8ועדת בטיחות בדרכים (חובה) – רפי בן מרדכי חבר בוועדה
ואלון גלבוע מ"מ במקום יפעת קריב
 .9ועדה לענייני ביקורת(חובה) – משה חנוכה יו"ר הוועדה במקום אביבה גוטרמן
ואלון גלבוע מ"מ במקום יפעת קריב
 .10ועדה חקלאית (חובה) – רפי בן מרדכי חבר בוועדה ואלון גלבוע מ"מ
 .11ועדה לשימור אתרים – רפי בן מרדכי חבר בוועדה  ,אלון גלבוע מ"מ
 .12ועדת שמות (רשות) – אלון גלבוע חבר בוועדה במקום רפי בן מרדכי ,
רפי בן מרדכי מ"מ במקום יפעת קריב
 .13ועדה למען הדורות הבאים (רשות) – רפי בן מרדכי חבר בוועדה ,
אלון גלבוע מ"מ במקום יפעת קריב
 .14ועדת ספורט (רשות) – אלון גלבוע חבר בוועדה במקום אביבה גוטרמן,
רפי בן מרדכי מ"מ
 .15ועדה לשיויון מגדרי (רשות) – אביבה גוטרמן חברה בוועדה במקום יפעת קריב,
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אלון גלבוע מ"מ במקום אביבה גוטרמן
 .16ועדת שקיפות ,חדשנות ושירותים דיגיטליים (רשות) –
מצטרפים אלון גלבוע חבר בוועדה ומשה חנוכה מ"מ
 .17ועדת קשרי חוץ (רשות) – אלון גלבוע חבר בוועדה במקום יפעת קריב
ורפי בן מרדכי מ"מ
 .18ועדת עסקים (רשות) – אביבה גוטרמן חברה בוועדה
ואלון גלבוע מ"מ במקום יפעת קריב
 .19ועדת חינוך בלתי פורמלי (רשות) – אביבה גוטרמן חברה בוועדה
ואלון גלבוע מ"מ במקום יפעת קריב
===============================================
=====
יב.

הצעות לסדר .

 . 1אפליה בגביית ארנונה בין תושבי העיר

אתי ברייטברט :

נמשיך להצעות לסדר  .הצעה לסדר של חברי המועצה
אביבה גוטרמן ומשה חנוכה מיום  . 28.10.20הנושא
אפליה בגביית ארנונה בין תושבי העיר  ,זה הועבר
מהישיבה הקודמת לבקשתכם  .בעקבות תלונות לא מעטות
שהתקבל ו מתושבים בעניין אפליה בחיובי ארנונה עקב
המדידות  ,אנו מבקשים להעלות לסדר היום ולדון בנושא
זה על פי הפירוט שלהלן  :כפי שהצהיר הדרג המקצועי
מטעם מינהל כספים במספר הזדמנויות  ,העירייה הפסיקה
את מדידות הנכסים בעיר ונוצר מצב בו חלק מהנכסים
נמדדו ועודכנו וחלק לא ע ודכן  .מכאן נוצר עיוות
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במסגרתו העירייה לא גובה לפי נתונים אחידים  .הצעת
החלטה  :מועצת העיר קובעת תאריך יעד לסיום המדידות
וכי עד לסיום התהליך לא תגבה ארנונה באופן לא
שוויוני בין תושבי העיר  .יובהר כי כל מי ששילם על פי
המדידות החדשות כספו יושב  ,והוא מחויב החל מה מועד
בו יחויבו כל התושבים על פי המדידות החדשות  .החלטה
זו נועדה לעצור את העיוות הקיים לגביה שלא שוויוני ם
בין התושבים שנכסיהם נמדדו לאלו שלא .
אביבה גוטרמן :

אני רוצה להגיד משהו  ,בזמנו דיברנו פה על מדידות  ,אני
העליתי את זה  ,למי שזוכר נכון ? אמרתי תראה אמיר יש
בעיה זה יעורר זעם  ,כי זה אי שוויוני  ,לא יכול להיות
שאלה שמדדו להם הם ישלמו  ,ואלה שלא מדדו  ,אני
אמרתי את זה גם אז  .ואני עכשיו אומרת פשוט התחילו
באמת  ,אתם לא מבינים כמה אנשים כועסים באמת  .אני
חושבת שכל חברי המועצה יודעים את זה  ,אני חושבת
שגם אליך זה הגיע  .אנ י חושבת שלהחזיר  ,בקטע הזה אני
לא חושבת שזה נכון  ,אבל לא -

אמיר כוכבי :

זה הצעה לסדר שלך .

אביבה גוטרמן :

אני לא רוצה לעשות נזק לעירייה  ,אבל אני כן הייתי
עושה לפחות דבר אחד  ,עוצרת כרגע את הגבייה  ,עוצרת
את הנוספת  ,של המדידה הנוספת -

רפאל בן מרדכי :

נכון  ,את השי נויים .

אביבה גוטרמן :

את השינוי  .ובמיידי לפחות  ,חבר ' ה למדוד ולחייב את
כולם  ,אני לא אומרת להחזיר כספים  ,כי אני לא רוצה
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שהעירייה תיכנס פה לגירעון או משהו כזה  ,זה ...
משה חנוכה :

לפני שראש העיר ישיב  ,אני רוצה להשלים את ה 10 -
דקות שיש לי .

אביבה גוטרמן :

אבל זו ד עתי  ,ואני אומרת לכם זה באמת יוצר  ,אני
אומרת לכם עוול  ,ואנשים נורא כועסים .

משה חנוכה :

אני רוצה רגע להסביר -

אביבה גוטרמן :

ואני אמרתי את זה לפני שעשינו  ,אמרתי חבר ' ה זה
מרגיז  ,זה כזה אי שוויון זה אפליה  ,אפילו השתמשתי
בביטוי אפליה  .וחבל כי זה גם יהיה כעס וכל זה  ,תחשבו
על זה  .אז לצערי אני מעלה את זה מהסיבה הזו  ,איך
אומרים עוד פעם כאשר יגורתי בא לי  ,חבל  .ואני אומרת
עוד פעם  ,אני מבינה להחזיר כספים אני נגד  ,זו טעות
היה לרשום את זה במחשבה שנייה  ,אבל כן הייתי עוצרת
את זה כרגע  ,ואומרת העירייה שוקלת לעשות את כל
הבדיקו ת  ,ולאחר מכן כולם יחייבו מחדש .

משה חנוכה :

לפני שאתה משיב אני רוצה רק להשלים את ה  10 -דקות
שיש לנו להצעה הזאת  ,ולהקריא פוסט שכתב תושב
בפייסבוק בעניין הזה  .אני חושב שהוא מסביר בצורה די
ברורה תחושות של הרבה מאוד אנשים בעניין גביית
ארנונה לא שוויונית שיש היום בעיר  .והוא רושם  " :אני
כותב את הפוסט הזה בלב כבד  ,ואחרי המון התלבטויות
אבל האמת שהגיעו מים עד נפש  .אני גם מעיד על עצמי
שאני לא מהמתלהמים  ,אבל האמת חייבת להיאמר .
עובדות  :מול הרשות התנהלו ומתנהלת גם עכשיו מערכת
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משפטית בעניין הארנונה  .בפרשה המשפטית הראשונה
החל משלהי הקדנציה הקודמת  ,העירייה שלחה חברות
מדידה לחלק מבתי אב בהוד השרון למדידה חוזרת .
לאחר

עבור

המדידה

לא

מעט

בתי

אב

הארנונה

הנומינאלית קפצה באופן מטורף עשרות אחוזים  .הסיבה
השתת השטחים החיצוניים לדירה בחישוב הארנונה שעד
אותה תקופה לא חויבו  .שטחים אלו לא סת ם מחויבים ,
הם מחויבים בתעריף השולי הגבוה ביותר  ₪ 74למ " ר .
התושבים הגישו עררים לוועדת הערר בנושא הזה  .ועדת
הערר פסקו לטובת התושבים  .העירייה לא ויתרה ופנתה
בעתירה מנהלית לבית המשפט כדי להמשיך ולהילחם
בתושבים ולמצות כל שקל נוסף שלא חויב בעבר  .וכרגע
נכנס בגדול ומממנת עורכי הדין היקרים שהרשות שכרה
לכל מיני מטרות ממטרות שונות  .אני כתושב בוודאות לא
מקבל כלום עבור גביית האקסטרה השנתית שמגיעה
לכדי עוד  ₪ 6,000בשנה  .יותר מזה  ,הגבייה אינה
שוויונית  .רק חלק מהנכסים נמדדו  ,וזאת לאחר שכבר
עברו  3שנים ממועד תחילת המדידות  .באותו רחוב נוכל
למצוא נכסים שנמדדו ומשום מה נכסים שלא נמדדו ,
כלומר תושב שישלם על פי עיקרון  , Xושכניו על פי
עיקרון  . Yהרשות מסרבת בתוקף לפרסם למרות כל
הפניות אליה  ,כמה נכסים נמדדו עד כה ומה הצפי לסיום
המדידות  .כלום  ,הסתרה כללית  .את הדברים האלה אני
אומר לאחר דיאלוגים ארוכים מול כל אנשי הרשות .
בפגישה

אישית

עם

ראש

העיר ,

עוזרו ,

המחלקה

המשפטית  ,התכתבויות עם סגני ראש העיר  ,כולם עד
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האחרון שבהם  ,מילים כמו חול  ,מעשים אין  .שורה
תחתונה בעניין הזה הגבייה העודפת והמעוותת נמשכת
כרגיל  ,אין תשובות  ,אין התייחסות  ,מסמוס והסתר ה .
עובדה שתיים  :אתמול " ,זה היה לפני מספר שבועות ,
" פורסם כי בית המשפט אישר להגיש תובנה ייצוגית
בעניין גביית ארנונה שלא כחוק עבור מרתפים בהוד
השרון  .מדובר בגבייה עודפת של  30מיליון  ₪בשנים
האחרונות  .צו הארנונה שהרשות אישרה נצמדת לכל תו
ותק  ,והוא קובע במפורש כי על המרתפים לא תגבה
ארנונה  .הרשות פירשה זאת בצורה הנוחה לה  ,והשיתה
ארנונה על מרתפים בבתים פרטיים  .כלומר בית המשפט
אישר את תקפות התביעה הייצוגית והסגה הזאת לא
הסתיימה  ,היא כנראה תסתיים בבית המשפט העליון .
הפלא ופלא הרשות מסתמכת בעניין זה על עיקרון
ההמשכיות  ,תמיד גבינו ארנונה על מרתפים בבתים
פרטיים  .מדוע כשנוח לרשות עיקרון ההמשכיות עומד
לה ? מה עם עיקרון ההמשכיות בעניין אי גביית ארנונה
השמ " מים זהו  ,לא רוצה להלאות יותר  ,מטייחים את
עינינו בקטנות  ,ביטול אגרת השמירה  ,אי גביית חנייה
בכחול

לבן ,

ביטול

הטייס

האוטומטי ,

אגב

הטייס

האוטומטי לא בוטל  ,ובצווי הארנונה רשום שהחל מה -
 1.1.21כן ייגבה הטייס האוטומטי  ,דהיינו הארנונה כן
תעלה " -
אמיר כוכבי :

אבל מקודם אמרת שלא פרסמנו את זה ...

משה חנוכה :

חברים כותב התושב  " ,הם גדולים בכסף קטן שעושה

173

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

המון יחצ " נות  ,בלי שאף אחד מרגיש את הכ סף הגדול
מכניסים לנו מהצד כוכבי וחבריו איבדתם אותי  ".זה
כותב תושב שמרגיש שהרשות הגדולה עם היועצים
המשפטיים שלה פשוט לא רואה אותו  ,והתפקיד שלנו
כנבחרי ציבור היא לשמוע את אותם תושבים  .בעבר לפני
מספר שנים הוגשה תובנה ייצוגית נגד עיריית הוד
השרון  ,על כך שהייתה גבייה לא שוויונית  ,שחלק
מהנכסים נמדדו וחלק לא  ,וגבו מחלק לפי התעריף הזה
ולחלק לפי התעריף הנמוך  .בא בית המשפט ואמר אני לא
מתערב כי זה בתהליך  .אבל לפני כבר כשנה נאמר
בוועדת כספים באחד ההעברות מסעיף לסעיף  ,שהעירייה
הפסיקה לגבות עד שהיא תעשה קמפיין  .לא יכול ל היות
שאחרי כל כך הרבה שנים של תהליך מדידה העירייה
עוצרת את תהליכי המדידות  ,וממשיכה לגבות מחלק
מהתושבים יותר ולחלק פחות  ,זה פשוט לא צודק  ,זה לא
הוגן אמיר  .ואני חושב שזו ההזדמנות שלנו כחברי
מועצה לעצור את אי השוויוניות הזאת  ,להקשיב למה
שכותבים

התושבים ,

לכאב

העמוק

שלהם ,

התחושה

הגדולה שלהם של חוסר הצדק  ,לאי הנוחות הזאת שהיא
באמת מבוססת בתלושים שהם משלמים  ,להפסיק לחלק
מתנות קטנות כאלה של ביטול אגרת שמירה  ,שזה היה
חשוב ואני שמח על כך  ,אי גבייה בכחול לבן -
אמיר כוכבי :

תוך כדי שהוא משקר הוא מתבלבל .

משה חנוכה :

שזה חשוב  .אבל בדברים הגדולים לא להמשיך לגבות
בצורה עודפת ולא שוויונית ולהילחם בתושבים ובבתי
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משפט כאילו הם היו האויבים שלכם  ,וזו מטרת ההצעה .
אמיר כוכבי :

טוב  ,מאחר והפוסט של יוסי הוא אכן פוסט ראוי  ,וגם
קראתי אותו כמה פעמים  ,לא יכולתי שלא לשים לב שכל
ההפרות או כ ל התחושות שעליהן הוא מדבר מבחינת
הדרך שבה הרשות התנהלה מול התושבים מתקיימת
בעיקר -

משה חנוכה :

הוא כתב כוכבי איבדת אותי  ,לא חי אדיב איבדת אותי .

אמיר כוכבי :

אין שום בעיה  ,את חי כבר אי אפשר לאבד -

משה חנוכה :

אבל הוא מרגיש שאתה שיחקת איתו .

אמיר כוכבי :

יכול ת ושב לפנות לראש עירייה והפעם גם לקבל פגישה
איתו  ,שיענה לו  .ויכול התושב לא לאהוב את התשובות
שהוא מקבל  ,זה לא אומר שהוא לא קיבל תשובות .

משה חנוכה :

גם אנחנו לא אוהבים את התשובות שאנחנו מקבלים .

אמיר כוכבי :

אין בעיה  ,אני יכול לאבד גם אותך  ,זה בסדר  .בסוף
עירייה -

משה חנוכה :

אני זה לא העניין  ,העניין זה האפליה והעובדה -

אמיר כוכבי :

בוא שמענו .

משה חנוכה :

שחלק מהתושבים -

אמיר כוכבי :

את האפליה אתה התחלת כשאישרת את זה פעם אחר
פעם בקדנציה הקודמת -

משה חנוכה :

אני לא אישרתי שום דבר פעם אחרי פעם  ,לא הייתי
ראש העיר .

אמיר כוכבי :

גם את השמ " מים  .אישרת כחבר מועצה  ,גם את השמ " מים
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והצבעתי נגד -
משה חנוכה :

אתה היום ראש העיר ויש לך יכולת לתקן את זה .

אמיר כוכבי :

בוודאי שיש לי יכולת -

משה חנוכה :

ובחרת לא לתקן את העיוות  ,ואתה עצרת את המדידות .

אמיר כוכבי :

אבל אתה מדבר -

משה חנוכה :

נ כון ? מי עצר את המדידות ?

אמיר כוכבי :

למה אתה מדבר שטויות ?

משה חנוכה :

מי עצר את המדידות ?

אמיר כוכבי :

קודם כל מתבצעות מדידות לאורך כל התקופה  ,כי זה
משמר רציפות של התהליך זה אחד  ,אז בוא בעובדות .

משה חנוכה :

אתה אבל באת ואמרת שעצרת כי גילית שחלק מהמדידות
לא היו מדויקות .

אמיר כוכבי :

עצרנו לכמה חודשים  ,והמדידות חזרו  ,ובשנת -

משה חנוכה :

איפה מדדו השבוע הגזבר ?

אמיר כוכבי :

די  ,די .

משה חנוכה :

אל תשקר  ,תגיד את האמת  .אל תגיד דברים שאינם אמת .
איפה מדדו השבוע ?

אמיר כוכבי :

משה -

משה חנוכה :

איפה מדדו ?

אמיר כוכבי :

שק רים זה בצד שלך של השולחן .

משה חנוכה :

איפה מדדו ? אתם גובים -
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אמיר כוכבי :

תגיש שאילתה  ,תקבל איפה מדדו .

משה חנוכה :

אתם גובים ארנונה בצורה לא שוויונית מהתושבים  ,זה
מפריע לי  ,זה כואב לי .

אמיר כוכבי :

אנחנו מתמודדים עם הכשלים הניהוליים שאתה היית
חלק מהם  ,ועם ה ונאת הציבור -

משה חנוכה :

אתה היית סגן של חי אדיב  ,לא אני  .קיבלת שכר -

אמיר כוכבי :

ועם הונאת הציבור -

משה חנוכה :

וגם שם קיבלת שכר עם ורכב ועוזרים .

אמיר כוכבי :

ועם הונאת הציבור  ,לא קיבלתי רכב אף פעם וגם לא
עוזרים  ,אני מציע -

משה חנוכה :

אין לך עוזרים עכשיו .

אמיר כוכבי :

כסגן לא היו לי .

משה חנוכה :

כמה עוזרים יש לך היום כראש עיר ?

אמיר כוכבי :

כסגן לא היו לי .

משה חנוכה :

היום כמה עוזרים יש לך ?

אמיר כוכבי :

אבל אתה שיקרת קודם  ,אז תחזור בך מהשקרים .

משה חנוכה :

אבל אתה משקר לתושבים  .הנה כותב יוסי חברנו
בפייסבוק  ,ל א קיבלתי תשובות עד היום .

רינה שבתאי :

תשאל שאלה עניינית  ,הוא עונה  ,די !

משה חנוכה :

כותב יוסי  :לא קיבלנו תשובות עד היום .

רינה שבתאי :

שאלת שאלה עניינית  ,תן לו לענות .
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אמיר כוכבי :

הוא הרי לא פה בשביל הענייניות  ,הוא פה בשביל
לעשות רעש וצלצולים .

משה חנוכה :

מי יוסי ?

אמיר כוכבי :

לא  ,אתה .

משה חנוכה :

אבל הוא כתב לא קיבלתי תשובה עד היום .

אמיר כוכבי :

אוקיי  .נבדוק איפה זה לא עבר במייל  .בסופו של דבר יש
גם תהליכים משפטיים  ,שאותם גם אי אפשר לעצור תוך
כדי  ,כי זה חושף את העירייה באלף ואחד כיוונים  ,ולכן
הם מתבררים בבתי מ שפט  ,ואם בית משפט יחליט אחרת
יופי  .כמו שהוא אישר תובנה או אישר להגיש ייצוגית
בנושא אחד  ,באותו שבוע הוא דחה  2אחרות  .אז זה בית
משפט  ,והתהליכים שקורים שם יתבררו שם  ,כי אני לא
יכול גם כראש עירייה לבוא ולהגיד  :סליחה  ,העירייה
שיש לה זכות עמידה לא תעמוד עכשיו  ,כ י זה חושף את
העירייה בעשרות ומאות מיליוני שקלים .

משה חנוכה :

אבל אתה יודע שיש עיוות  ,ואתה ראש העיר -

אמיר כוכבי :

זה אחד  .שתיים -

משה חנוכה :

למה אתה לא מתקן את העיוות ?

אמיר כוכבי :

א ' כי דברים שנמצאים בבית משפט  ,יתבררו בבית משפט
ואם נוכל ונרצה לתקן דברים אח רי זה  ,נתקן אחרי שבית
משפט יחליט .

משה חנוכה :

אבל אתה נלחם בתושבים בבית משפט למה ?

אמיר כוכבי :

זה אחד  .אני לא נלחם בתושבים -
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משה חנוכה :

זה מה שקורה  ,הנה הוא רושם .

אמיר כוכבי :

רשאי תושב ללכת לבית משפט  ,אנחנו נמצאים בהרבה
מאוד תהליכים כאלה  ,בהרבה מאוד נושאי ם כשאנשים
חושבים שזה הסעד שיש להם כדי לקבל תשובות .

משה חנוכה :

אבל גם תפקידנו כדירקטוריון לבוא ולשנות החלטות
שגויות .

אמיר כוכבי :

אבל לא כל החלטה  ,ולא כל בקשה שהתושב רוצה ישר
משתנה  ,ולכן יש לו גם את הסעד הזה של בתי משפט .

משה חנוכה :

לך נראה הגיוני שעל בית אחד ישלמו  , Xועל בית אחר
באותו רחוב ? Y

אמיר כוכבי :

לי נראה הגיוני שכל התקלות -

משה חנוכה :

בשכל הישר .

אמיר כוכבי :

שאת כל התקלות שהיו עם הליך המדידות צריך לתקן ,
ולתקן בצורה אפקטיבית  .ולכן -

משה חנוכה :

אתה כבר שנתיים ראש עיר .

אמיר כוכבי :

נכון .

משה חנוכה :

נו אז השאלה  ,אתה עדיין ממשיך -

אמיר כוכבי :

אבל זה הרי לא מעניין אותך  ,כי גם לא באת ליום עיון
שעשו לך על הדבר הזה .

משה חנוכה :

אני לא באתי ללמוד יום עיון  ,באתי עכשיו לישיבת
מועצה וביקשת ממך לתקן את העיוות .

אמיר כוכבי :

לא באת אז אתה מתעלם מהתהליכים שקורים  ,למרות
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שאתה יודע שהם קורים  ,זה נוח לך לצעוק .
משה חנוכה :

אתם חושבים שהמועצה זה איזו קייטנה  ,ימי עיון ,
סיורים לימודיים  ,אנחנו לא באנו להיות סטודנטים -

אמיר כוכבי :

אנחנו חושבים שחברי מועצה -

משה חנוכה :

שאת שכר הלימוד ישלמו התושבים .

אמיר כוכבי :

שרוצים לדעת מי דע ישקיעו בלהבין את המידע .

משה חנוכה :

תאמין לי אני יודע וראינו כאן מי החובבן -

אמיר כוכבי :

אני לא בטוח .

משה חנוכה :

ומי המקצועי .

אמיר כוכבי :

אני לא בטוח שאתה יודע .

משה חנוכה :

בינתיים אלון גלבוע בלי ימי עיון עשה לכם בית ספר
בישיבה הראשונה שלו .

אמיר כוכב י :

אני לא בטוח שאתה יודע מה המידע -

משה חנוכה :

אז אני אומר שוב -

אמיר כוכבי :

ואני בטוח שאם אתה יודע מה המידע  ,אתה עדיין בוחר
להתעלם ממנו  .ובשורה התחתונה בנושא הזה העירייה
בוודאי לא יכולה להחליט שהיא מחזירה על מה שהיה
בעבר  ,היא גם לא יכולה להחליט שהיא חדלה עכשיו  ,כי
היא נמצאת בתהליך מדידות שבשנת  2021יושלם  ,כן
האטנו את הקצב אולי בזמן הקורונה  ,כן אנחנו מתכוונים
לסיים את התהל י ך הזה בשנה הקרובה  ,כן עשינו עבודה
מול  2חברות המדידות  ,כדי לשנות את הדרך שבה הם
עבדו  .לא יהיה יותר שהם בוחרים לאן ללכת  ,שזה מה
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שהיה פה ב קדנציה הקודמת .
משה חנוכה :

אתה כבר שנתיים ראש עיר .

אמיר כוכבי :

נכון  .מה שהיה נוח -

משה חנוכה :

שנתיים לא תיקנת ?

אמיר כוכבי :

מה שהיה להם נוח זה מה שהם עשו  .תשמע  ,לפעמים
כשרואים כשלים לא מבינים עד כמה הם עמוקים  ,ואז
כשאתה מתחיל ללמוד אותם -

משה חנוכה :

התירו ץ הקלוש הזה היה בשנה הראשונה -

אמיר כוכבי :

משה -

משה חנוכה :

עכשיו זה כבר תירוץ של יו " ר אגודת סטודנטים -

אמיר כוכבי :

אני שמח שאתה נותן לי ציונים -

משה חנוכה :

שלא מצליח להסביר -

אמיר כוכבי :

אבל הציונים שלך לא -

משה חנוכה :

אז הוא אומר יו " ר אגודת סטודנטים לפני י נכשל  ,אבל
אתה ראש עיר .

אמיר כוכבי :

אבל הציונים שלך לא מעניינים אותי .

משה חנוכה :

אתה ראש עיר  .קראתי לך פוסט של תושב כואב  ,ואתה
עדיין ציני .

אמיר כוכבי :

אני לא ציני בכלל .

משה חנוכה :

הוא משלם  Xוהשכן שלו  . Yואני אומר לך תתקן את
זה  ,אתה אומר לי  :לא  ,שבית משפט יגיד לי לתקן את זה .
זה מזכיר לי ראשי ערים ותיקים שרוצים לחמם את בית
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משפט  ,לא ראש עיר צעיר שרוצה להביא שינוי מציאות .
אמיר כוכבי :

משה אוקיי .

משה חנוכה :

אמיר בבקשה .

אלון גלבוע :

אמיר יש לי שאלה .

אמיר כוכבי :

כן .

אלון גלבוע :

לי נראה הגיוני שאם מבצעים מ דידה  ,נניח ויש לצורך
העניין  100בתים  ,וביצעו מדידה ב  6 -בתים  .אז מה
שאני מבין פה מכל העניין הזה  ,זה שבאו בדקו את הבית
הראשון  ,שינו לו את המטרים וקבעו לו ארנונה  .הבית
השני לא היה  ,לא יודע בחו " ל חזר  ,בינתיים מחייבים
אותו בארנונה הישנה  ,וכן הלאה וכן הלאה  .קודם כל
אביבה באה ואמרה שזה נראה לא הגיוני גם להחזיר
כספים .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,אני לא חושבת -

אלון גלבוע :

אבל אני חושב -

משה חנוכה :

בית משפט יחייב אותך להחזיר כספים .

אלון גלבוע :

אני לא נכנסתי אבל אני חושב שזו תמונה -

אביבה גוטרמן :

זה אם יהיה תביעות ייצוגיות ואני לא חושבת שצריך
להגיע לשם .

אלון גלבוע :

אני חושב שמבחינה -

משה חנוכה :

נגיע לשם אם אנחנו לא נקבל החלטה לתקן את זה
אביבה  ,זה התפקיד שלנו לתקן את המעוות מה לעשות .
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אלון גלבוע :

אני חושב שהעירייה יכולה  ,זה מהסיבה שאני חושב
שיכול להיות פה המון תביעות  ,קודם כל אני חושב
שצריכים היום למדוד את כל הבתים  ,ואז להטיל על
כולם את הארנונה במכה אחת .

אמיר כוכבי :

חברים  ,זה לא עובד ככה  ,הנושא -

אלון גלבוע :

ולא מי שהיה נחמד והסכים -

אמיר כוכבי :

הנושא של המדידות -

אלון גלבוע :

רגע אמיר  ,מי שהיה נחמד והסכים שיבואו לעשות לו
מד ידה  ,אני יודע ואני אומר לך שאנשים בכוונה -

אמיר כוכבי :

זה לא קשור .

אלון גלבוע :

אנשים בכוונה לא -

אמיר כוכבי :

זה לא -

אלון גלבוע :

לא רוצים שימדדו להם את הבית -

אמיר כוכבי :

אבל אני רוצה רגע זה  ,בוא -

כנרת א  .כהן :

אבל יש מדידות שכבר ...

אלון גלבוע :

אבל שנייה רגע -

אמיר כוכבי :

אבל זה לא נכון .

אלון גלבוע :

אני אגיד לך מה נכון  ,שנייה רגע  .מתקשרים לאנשים
אומרים אנחנו רוצים לבוא למדידה  ,אנחנו לא נמצאים ,
כן בבית  ,לא בבית  ,בינתיים מושכים את זה  ,והשכן
משלם ארנונה בהתאם לגודל האמיתי שלו  ,ואז הם
חוזרים אליו  ,הרי זו חבר ה גדולה  ,הם לא כל רגע
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יושבים בטלפון אומרים סליחה אני רוצה לבוא למדידה .
ואז הוא מושך מושך ומושך  ,וזה גביה לדעתי  ,זה לא
פייר  .ואני חושב שלא צריכים להחזיר את הכסף  ,אבל
לעצור  ,עד שלא תהיה מדידה לכל ה  , -לתת זמן מסוים
שמסיימים את המדידות  ,ומי שלא מוכן לבצע מדידה
אצלו בבית  ,אז יש אפשרות  ,אני יודע שצילמו את כל
הבתים מהאוויר  ,ואפשר לקבוע מדידה שאפילו טיפה
יותר גבוהה -
אביבה גוטרמן :

עושים את זה  ,עושים את זה  .גם מי שלא -

אלון גלבוע :

לקבוע לו אפילו מדידה יותר גבוהה  ,כדי שיבקש שיבואו
אליו .

ארנון אברמוב :

אלון אני יכול לש אול ? אם נעשתה גביית יתר  ,למה אתה
חושב שלא צריך להחזיר את הכסף ?

אמיר כוכבי :

שנייה  ,שנייה -

אלון גלבוע :

כי אתה היום לא יכול להכניס  ,לא גביית יתר -

אמיר כוכבי :

לא גביית יתר .

אלון גלבוע :

לא הייתה גביית יתר .

ארנון אברמוב :

אלא מהי ?

אמיר כוכבי :

אלון  ,אלון -

א לון גלבוע :

ברחוב אחד יש  10בתים -

עדי ברמוחה :

ההנחה שלך הנחת בסיס היא לא נכונה .

אלון גלבוע :

 3מדדו ועוד  7לא מדדו  ,מסיבות אלה ואחרות  ,למה הם
צריכים לשלם יותר ?
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עדי ברמוחה :

אלון  ,הנחת הבסיס שלך לא נכונה .

אלון גלבוע :

למה ?

אביבה גוטרמן :

תקשיבו חבר ' ה -

אלון גלבוע :

מה לא נכון ?

עדי ברמוחה :

זה לא נכון .

אלון גלבוע :

שאני ואת שכנים  ,את לא מודדים לך את הבית -

עדי ברמוחה :

זה לא שייך  ,ועדיין הוא מודד מבחוץ  ,אז מה אם אני
אכניס אותו ולא אכניס אותו הוא ימדוד .

( מדברים יחד )
אלון גלבוע :

אם זה נכון מה שאת אומרת  ,אז הם מו דדים מבחוץ והיו
מסיימים את כל המדידות .

אמיר כוכבי :

אלון  ,אלון  ,נמדדו בעיר מעל  14,000נכסים  ,זה לא
שנמדדו  10ולא שנמדדו - 100

אלון גלבוע :

ברור  ,בסדר .

אמיר כוכבי :

ולא שנמדדו  . 4,000 , 3,000 , 2,000מעל 14,000
נכסים נמדדו  ,יש בעיר  , 19,000זה הפער  .והפער כרגע
ה וא פער שמחייב אותנו לעשות את התהליך בצורה
מסודרת  ,גם להשלים את אלו שנשארו  ,וגם לאשר מנגנון
ירוק לערעורים  ,לכל מי שחפץ בלערער  ,והדבר הזה
קורה  .יש תהליך -

אלון גלבוע :

כמה זמן אבל ? בסדר  ,זה מקובל  .כמה זמן ?

אמיר כוכבי :

זה קורה  ,תכנית העבודה אמורה להיות ככה  ,א נחנו
נערכים לחזרה או לעבודה מלאה בהיקף מלא של צוותים
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וכו ' וכו ' וכו ' ממרץ  . 2021עד מרץ  2021יהיה גם
הסבר  ,יום עיון לחברי המועצה כדי שיבינו מה עומד
לקרות  ,יום עיון  ,כבר רושם אותך  .וגם -
משה חנוכה :

אז עד מרץ  2021אתה לא מודד או כן מודד ?

אמיר כוכבי :

לא  ,מודדי ם .

משה חנוכה :

כמה ? במינון נמוך .

אמיר כוכבי :

מודדים ערעורים ומודדים במימון שמאפשר לחברה  ,גם
החברה צריכה לקבל פקודת התראה לגייס עובדים .

משה חנוכה :

בינתיים יוסי משלם יותר מהשכן שלו אמיר  ,בגלל זה
אני אומר לך ...

אמיר כוכבי :

יש הרבה מאוד שמשלמים יחסית יותר מה שכנים  ,א ' כי
הבתים שונים  ,ו  -ב ' הדרך שבה זה נעשה לאורך שנים
הייתה לא נכונה  ,ולכן תיקנו את זה  ,והדרך שבה זה
ייעשה -

משה חנוכה :

אז בוא נקבל החלטה שעד שאנחנו לא מסיימים את
המדידה  ,נגיד יסתיים באפריל שנה הבאה במאי  ,אנחנו
מודדים לפי התעריף הנמוך לכולם  .למה לחלק  .. .לחלק
יותר .

אמיר כוכבי :

כי אין יכולת חוקית כזאתי בכלל .

רפאל בן מרדכי :

תן לי רגע -

משה חנוכה :

אני לא יודע .

אמיר כוכבי :

אני יודע  ,אין .

רפאל בן מרדכי :

אני גם מבקש רשות דיבור .
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אמיר כוכבי :

אין יכולת חוקית אחרי שהייתה מדידה להחליט שהמדידה
היא לא רלוונטית ואני מתעלם ממנה .

משה חנוכה :

אני אומר לך אמיר -

רפאל בן מרדכי :

אני מבקש גם רשות דיבור .

אביבה גוטרמן :

לא  ,זה בעייתי מבחינה חוקית אחרי שמדדו להגיד -

משה חנוכה :

אבל גם בעייתי להמשיך לגבות מאנשים -

אמיר כוכבי :

לא  ,לא בעייתי  ,החוק מגדיר את זה  .בוא  ,מה שאתם
ניסי תם לעשות -

כנרת א  .כהן :

אם לאנשים יש השגות הם צריכים להגיש ערר ולהביא
מדידה משלהם .

אמיר כוכבי :

מה שאתם ניסיתם -

כנרת א  .כהן :

זה מה שהחוק אומר .

אמיר כוכבי :

אני אגיד לך יותר מזה  ,אחת משיטות המדידה המקובלות
בערים  ,מה שלא נעשה פה  ,כי פה היו חכמולוגים רצו
את הכול בביס אחד .

משה חנוכה :

יגאל .

אמיר כוכבי :

זה לעשות לפי שכונות  ,וכל פעם שכונה אחרת לאורך
שנים  ,שבמשך  5שנים אתה כל פעם מודד אזור אחר  ,זה
גם עולה לך יותר זול לעירייה וזה גם פחות נקרא לזה
פיגוע של יחסי ציבור  .אבל לא עשו את זה פה ככה  ,ניסו
לנגוס את כל העוג ה להשאיר אותה שלמה ולאכול אותה .
אי אפשר לעשות ככה ולכן עכשיו -

משה חנוכה :

אז מה אתה מציע אמיר .
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אמיר כוכבי :

הסברתי מקודם מה עומד לקרות  .כן רפי .

משה חנוכה :

עד מרץ  ,יתחילו למדוד במרץ בכל הכוח -

אמיר כוכבי :

לא .

משה חנוכה :

וכמה זמן ייקח לסיים את המדידות ?

אמ יר כוכבי :

אנחנו מקווים שתוך שנה .

משה חנוכה :

זאת אומרת במרץ ? 2022

אמיר כוכבי :

אתה חייב לזכור גם  ,או לא לזכור  ,לא יודע אם אתה
מכיר את זה  ,המדידות מגלות תופעה חדשה של נכסים -

משה חנוכה :

מגעים לאיחוד בין העבודה וכחול לבן .

רפאל בן מרדכי :

עזוב  ,עזוב .

אמיר כו כבי :

בין גווייה לבר מינן .

רפאל בן מרדכי :

עזוב אותך נו .

כנרת א  .כהן :

שניהם ביחד לא עוברים את אחוז החסימה .

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

אני רוצה להגיד משהו  .המדידות האלה גם הרבה מאוד
פעמים מציפות שטחים שהעירייה בכלל לא מודעת
אליהם  ,גם מבחינת יחידות דיור כל מ יני דברים כאלה .
הדבר הזה מוסיף לעבודה של המודדים .

רפאל בן מרדכי :

הבעיה היא שאתם -

משה חנוכה :

תמשיכו לזלזל .

נאור שירי :

הנה בבקשה זלזלתי  ,מה תעשה ?
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כנרת א  .כהן :

עוד פעם התחלתם ?

רפאל בן מרדכי :

חבר ' ה אני מבקש  ,רגע  ,נאור אני מבקש ממך רשות
דיבור  .אם אתה מנהל את העניין פה  .אני רוצה לשאול
שאלה .

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

כן רפי .

רפאל בן מרדכי :

חבר ' ה לא נעים לי להגיד  ,מי מנהל פה את הדיון ?
תפסיקו .

אביבה גוטרמן :

נשבעת לכם אתה יודע מה נאור -

רפאל בן מרדכי :

אביבה  ,אביבה  ,אביבה -

אביבה גוטרמן :

 ...בעתיד שתתבגרו אתם תהיו כמו אלה -

עדי פרילינג אנקורי  :חבר ' ה  ,רפי מבקש זכות דיבור .
אביבה גוטרמן :

החבובות  ,הזקנים מהחבובות .

עדי פרילינג אנקורי  :תנו לרפי את זכות הדיבור  ,הוא מבוגר .
רפאל בן מרדכי :

לא משנה אם אני מבוגר או לא  ,אביבה אני צריך
לצעוק ?

אביבה גוטרמן :

כן .

רפאל בן מ רדכי :

טוב אז אני צועק .

אביבה גוטרמן :

אז תצעק .

עדי פרילינג אנקורי  :הוא מתייאש מכם .
רפאל בן מרדכי :

יש לי שאלה לראש העיר .
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עדי פרילינג אנקורי  :מה זה ? מה קורה פה היום .
רפאל בן מרדכי :

כשאני מדבר עם מישהו  ,אני רוצה שהוא יסתכל לי
בעיניים  .אמיר תקשיב  ,אני אומר לך לגבי המדידות ,
ביום שהם כתבו לי חברת המדידות  ,אני כחבר מועצת
העיר אמרתי להם תבואו  ,עשיתי איתם תאריך באו לקחו
מדדו  .עכשיו אני אספר לך מה קרה  .הבית הבסיסי שלי
הוא משהו בגודל  170מ " ר  150 .מ " ר ועוד עליית גג  .זה
 R6ועוד עליית גג  .עכשיו תראה מה קרה  .הם באו ומ דדו
את הממ " ד  ,מחסן שהיה מפעם  ,ועוד מחסן של אייס
שקניתי משהו כ  10 -מ " ר  .כל הדברים האלה שאני אומר
לך והפרגולות ששמתי גג  ,מחויבים כאילו זה חדר השינה
או הסלון שלי  .עכשיו אתה יודע מה הוא כתב ? המודד
כתב זה מחסן  ,הממ " ד משמש כמחסן  ,הוא כתב  .כשבא
החיוב  ,החיוב הגיע כ מו שאני אומר לך  .דהיינו במקום
 170מ " ר  270מ " ר  .תאמינו לי לא בניתי את זה בלי
היתר  .תאמינו לי זה לא חדר השינה שלי ולא הסלון .

משה חנוכה :

אתה מדבר על משהו אישי על מקרה אישי ? לא הבנתי .

רפאל בן מרדכי :

אני מדבר על דוגמא של מוישה  ,לא משנה .

משה חנוכה :

תגיש ערר .

רפאל בן מרדכי :

סליחה  ,אני לא רוצה להגיש ערר  ,אני רוצה להגיד מה
השיטה הייתה  .משה דרך אגב זה לא היה בימיו כשמדדו
לי את זה .

אמיר כוכבי :

לא יכול להיות .

רפאל בן מרדכי :

זהו  .אתה מבין  ,זה היה פעם .
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אמיר כוכבי :

לא יכול להיות .

רפאל בן מרדכי :

כן .

משה חנוכה :

אז בוא נתקן את העיוות רפי -

רפאל בן מרדכי :

עכשיו מה שאני אומר .

משה חנוכה :

תביא את נסח הטאבו .

רפאל בן מרדכי :

חבר ' ה סליחה  ,אני לא היחיד  ,מה לעשות יש לי שכנים ,
משפחת עיני  ,ורד  ...כל מיני אנשים  ,עשו להם את אותם
מדידות  ,והם באו עם אותה בעיה  ,שום דבר לא עזר
להם  .אז לזה  ,איך אני אגיד אני מתייחס  .בא אחרי מה
שיוסי רובננקו אמר  ,ואני אומר את זה כאן מידיעה
אישית של אנשים שיש להם שמות ופנים  ,ואתה יודע מה
אתה גם מכיר אותם .

אמיר כוכבי :

לא רק שאני מכיר אותם  ,אנחנו גם מנסים לטפל
באפיקים  .אני אומר שאי אפשר לטפל בכל בעיה
נקוד תית  ,או אפשר לנסות לטפל בכל בעיה נקודתית  ,זה
לא תמיד אומר שהתושב או התושבת יקבלו את התשובה
שהם רוצים .

משה חנוכה :

אבל זו לא בעיה נקודתית אמיר .

אמיר כוכבי :

שנייה -

רפאל בן מרדכי :

אמיר זה לא נקודתית .

אמיר כוכבי :

אני הבנתי  ,אבל אני גם יכול לענות גם על מה שב א לי ,
אבל לא רק על הדברים שאתם אומרים  ,נכון ?

משה חנוכה :

מה זאת אומרת ?
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רפאל בן מרדכי :

אני מציע שתענה על מה ששאלתי .

אמיר כוכבי :

שאני יכול לענות על מה שאני רוצה .

משה חנוכה :

אבל תענה על מה שרפי שאל .

אמיר כוכבי :

רפי לא שאל כלום  ,הוא נאם נאום שבסופו לא שמעת י
סימן שאלה .

רפאל בן מרדכי :

לא שאלתי ? סליחה  ,אני מוריד  ,תמחקו את זה מסדר
היום  ,מתברר שכל מה שאמרתי לא אמרתי .

אמיר כוכבי :

היה שם סימן שאלה ?

רפאל בן מרדכי :

אמיר אל תענה לי .

אמיר כוכבי :

היה שם סימן שאלה ?

כנרת א  .כהן :

חברים  ,מה קורה היום באמת עם השיח ? בוא ו קצת -

רפאל בן מרדכי :

סליחה  ,אני דיברתי כאן  ,איך אני אגיד -

נאור שירי :

הוא לא שאל שאלה ?

כנרת א  .כהן :

בסדר  ,אבל קצת יותר סבלנות אחד כלפי השני .

רפאל בן מרדכי :

אני בא אני מייצג אנשים  ,אנשים שאמיר מכיר  ,ואמיר
אומר לא אמרת כלום  ,נאמת .

נאור שירי :

לא  ,לא שאלת כלום .

אמיר כוכבי :

לא שאלת כלום .

נאור שירי :

שאלה  ,שאלה .

רפאל בן מרדכי :

השאלה שלי היא פשוטה  ,האם אתה חושב שזה ראוי
לגבות על מחסן פח שקניתי באייס  ,כאילו הוא חדר
השינה שלי .
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אמיר כוכבי :

אני לא יודע ואני לא רוצה להתייחס -

רפאל בן מרדכי :

אתה לא יודע .

אמיר כ וכבי :

לשאלה הזאת  ,זאת שאלה אישית שמקומה להתברר
במקום אחר .

רפאל בן מרדכי :

זאת לא אישית  ,אני אומר לך שעשו את זה לכל השכונה
שלי .

נאור שירי :

האישי הוא פוליטי .

רפאל בן מרדכי :

האישי הוא לא אישי .

משה חנוכה :

אני מבין שזה מצחיק אותך  ,כי עדיין לא משלם  ,אבל
תושבי ם זה מפריע להם .

נאור שירי :

אתה משלם  ,אתה לא יודע מה זה ארנונה בכלל .

משה חנוכה :

אני יכול ללמד אותך מה זה ארנונה .

נאור שירי :

אתה  ,אתה .

משה חנוכה :

כן .

נאור שירי :

כן  ,יש לך דירה ?

משה חנוכה :

אני משלם ארנונה .

נאור שירי :

כן ?

משה חנוכה :

כן .

נאור שירי :

איפ ה הדירה שלך ?

משה חנוכה :

אני משלם  ,אני משלם ארנונה .

רפאל בן מרדכי :

אמיר  ,צריך לבוא הנה עם השכונה כולה -
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משה חנוכה :

אני משלם ארנונה עוד ששיחקת כשהיית פקח ברעננה ,
שילמתי ארנונה .

אביבה גוטרמן :

משה  ,משה -

משה חנוכה :

יש אנשים שהם לא נולדו עם כפית של זהב בפה  ,חצוף .

אביבה גוטרמן :

רפי -

משה חנוכה :

כישלון .

אביבה גוטרמן :

רפי  ,למה שאתה תיארת עכשיו -

משה חנוכה :

הוא כישלון  .לדעתי הוא כישלון .

אביבה גוטרמן :

אתה יכול להגיש השגה .

נאור שירי :

הבעיה אצלך זה הצביעות  .כי אחרי המועצה ...

( מדברים יחד )
רפאל בן מרדכי :

את רוצה ש  20,000 -נכסים בעיר יגישו השגה ?

אביבה גוטרמן :

אני הפניתי אישית -

רפאל בן מרדכי :

איזה מן דבר ?

אביבה גוטרמן :

אני הפניתי אנשים -

נאור שירי :

אתה צבוע .

אביבה גוטרמן :

הם מדדו הגישו השגות והורידו להם .

( מדברים יחד )
רפאל בן מרדכי :

הלכתי ישר לעירייה -

אביבה גוטר מן :

אני מדברת עכשיו .

רפאל בן מרדכי :

איך קוראים לסגן שלו ?
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אביבה גוטרמן :

אני פניתי לבני כמה פעמים -

רפאל בן מרדכי :

לא לבני  ,לסגן של בני .

אביבה גוטרמן :

אז אני אומרת לך שאני אישית דיברתי  .רגע חבר ' ה -

רפאל בן מרדכי :

אני מייצג את הוד השרון  ,אני מייצג אנשים  ,ל א את
עצמי .

אביבה גוטרמן :

זה משמעותי מה שרפי אמר -

אתי ברייטברט :

נעבור -

אביבה גוטרמן :

סליחה  ,ויש פתרון  ,רגע יש פתרון לזה  .אני -

( מדברים יחד )
עדי פרילינג אנקורי  :העם זקוק לאחדות  ,וכל מה שקורה פה זה -
אביבה גוטרמן :

מה שרפי אמר  ,סליחה מה שרפי אמר -

עדי פריל ינג אנקורי  :משה  ,לא רק אתה מדבר  ,ולא רק לך יש ...
רפאל בן מרדכי :

עדי  ,משה  ,אני מבקש -

עדי פרילינג אנקורי  :לי יש בנושא של הדיון שאני חושבת שאנחנו צריכים
להעביר לתושבים שלנו .
רפאל בן מרדכי :

סליחה רגע עדי פרילינג -

עדי פרילינג אנקורי  :שנייה -
רפאל בן מרדכי :

היא מדברת על העניין שלי .

עדי פרילינג אנקורי  :אבל גם אנחנו דיברנו .
רפאל בן מרדכי :

אוקיי -

עדי פרילינג אנקורי  :זה נחמד שזה  .לא  ,זה בסדר  ,אין פה זה  ,לאט לאט .
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רפאל בן מרדכי :

מה בסדר ?

עדי פרילינג אנקורי  :לאט לאט  .רפי  ,אתם דיברתם בשיח ביניכם  ,פה התנהל
שיח בי ניהם -
רפאל בן מרדכי :

מה זה שיח בינינו  ,אני מדבר עם ראש העירייה -

עדי פרילינג אנקורי  :מה שאני רוצה להגיד  ,זה בואו נכבד אחד את השני -
משה חנוכה :

בנושא האחרון יש לך מה להגיד .

עדי פרילינג אנקורי  :משה -
משה חנוכה :

על הגבייה -

עדי פרילינג אנקורי  :משה  ,משה  ,מות ר לי להגיד משפט  ,מותר לי להגיד
משפט  ,כי אתה אומר  7,000במהלך -
משה חנוכה :

אז תגידי בנושא אבל .

עדי פרילינג אנקורי  :הישיבה  .אז מתי שאני אומרת משפט -
משה חנוכה :

תגידי .

עדי פרילינג אנקורי  :אז אל תשתיק אותי  ,טוב ?
משה חנוכה :

לא  ,אבל תגידי .

עדי פרילינג אנקורי  :אל תתעסק איתי משה .
משה חנוכה :

אני רוצה שתגידי אבל .

עדי פרילינג אנקורי  :אל תתעסק איתי .
משה חנוכה :

אני רוצה שתגידי -

עדי פרילינג אנקורי  :בסדר ?
משה חנוכה :

בנושא של הארנונה .
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עדי פרילינג אנקורי  :בסדר ?
מאיר חלוואני :

משה  ,אני מבקש להגיד משהו .

משה חנוכה :

אנחנו כל כך שמחים שבאת הערב -

עדי פרילינג אנקורי  :לא  ,די  ,חאלס  .אי אפשר ככה  ,אתה מנהל פה שיח של
חיות  .אתה לא מנהל שיח של מועצה
משה חנוכה :

עדי  ,אני שמח שבאת לישיבה -

אמיר כוכבי :

זה באמת -

משה חנוכה :

לשם שינוי  ,אבל תדברי בנושא של הדיון -

אמיר כוכבי :

די משה .

משה חנוכה :

יש לך מה להגיד בנושא הארנונה ?

עדי פרילינג אנקורי  :לשם שינוי ?
משה חנוכה :

יש לך מה להגיד בנושא הארנונה ?

אמיר כוכבי :

זה נושא -

עדי פרילינג אנקורי  :משה  ,תזהר בדבריך בבקשה .
משה חנוכה :

אני מאוד נזהר  .יש לך מה להגיד בנושא הארנונה ?

אביבה גוטרמן :

אני כבר הפניתי כמה  ,והפניתי לבני  ,ורפי אני אומרת לך
לא יודעת מה היה  .אני יודעת שהיום אתה מביא מודד
משלך  ,אתה מגיש ערעור לשומה  ,וחד משמעי -

עדי ברמוחה :

מגישים השגה .

אביבה גוטרמן :

אם הצדק הוא איתך כולל פרגולות  ,שלא צריך לקחת -

אמיר כוכבי :

לא  ,אבל השאלה שלו הייתה אחרת .
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אביבה גוטרמן :

מורידים .

רפאל בן מרדכי :

אביבה -

אביבה גוטרמן :

מורידים .

רפאל בן מרדכי :

אני רוצה להסביר -

אמיר כוכבי :

השאלה שלו הייתה אחרת .

רפאל בן מרדכי :

איפה הבעיה .

אמיר כוכבי :

הבנתי  ,הבנתי ואני אבדוק את זה  ,כי אני לא יודע לתת
לך תשובה בשלוף  ,הבנתי  .בוא  ,הנושא הזה רציני מידי
בשביל להתנהל סביבו ככה  .נתתי לכם את פירוט
התהליכים כפי שהם קורים כרגע במינהל כספים  ,ואיך
שהם אמורים לקרות  .אלה הדברים  ,בואו נעבור להצבעה
הבאה .

משה חנוכה :

רגע  ,לא  ,לא  ,אני מבקש שזה יעלה להצבעה .

אמיר כוכבי :

הסרנו את זה מס דר היום .

משה חנוכה :

לא  ,לא הצבעת  .אני מבקש שמי שבעד להסיר את זה
מסדר היום ...

אמיר כוכבי :

אין שום בעיה .

משה חנוכה :

אוקיי  ,כי אני חושב שזה נושא שכן צריך -

אמיר כוכבי :

שכמו שאמרתי -

משה חנוכה :

להיות בסדר היום -

אמיר כוכבי :

הוא מטופל -

משה חנוכה :

וכן צריך . ..
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אמיר כוכבי :

והצגתי את הדרך שבה הוא מטופל  ,כולל לוחות זמנים .

משה חנוכה :

הטיפול במהלך שנתיים שימשיך להיות גבייה -

אמיר כוכבי :

בסדר -

משה חנוכה :

לא חוקית ולא שוויונית -

אמיר כוכבי :

אז אתה תמשיך להגיש הצעות לסדר .

משה חנוכה :

זה בעיניי לא טיפול  ,בוא נעשה הצ בעה .

יעל עבוד ברזילי :

גם הפתרון  ...לא חוקי בהצעה .

אתי ברייטברט :

טוב  ,אנחנו נעשה הצבעה  ,מי בעד להסיר את ההצעה
לסדר ?

עדי ברמוחה :

אבל היא אמרה שהיא משנה -

אתי ברייטברט :

בנושא אפליה בגביית הארנונה בין תושבי -

אמיר כוכבי :

ההצעה לא חוקית .

משה חנוכה :

לא  ,גביי ת הארנונה היא לא חוקית .

אמיר כוכבי :

לא יכול  ,לא יכול .

אביבה גוטרמן :

להחזיר כסף -

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

אני רוצה בשבילכם באמת ניסיון אחרון להבהרה  ,שלא
הכול פוליטי  ,בסדר ?

אביבה גוטרמן :

אוקיי .

אמיר כוכבי :

בתחילת הקדנציה הייתה תביעה ייצוגית נגד העירייה ,
תביעה ייצוגית  , 465400216במקרה של מישהו שהוא
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ברשימתי למועצת העיר  ,הגיש לפני נגמר אחרי  .בית
המשפט

קבע

שם

ש " באשר

לטענת

האפליה

לעומת

בניינים ישנים  ,לנוכח העובדה אין מקום להעניק לקבוצה
סעד של השבה של ארנונה ששולמה על פי הצו כדין ,
נוכח העובדה שטרם הושלמו המדיד ות וטרם חויבו כל
הבניינים בארנונה המגיעה מהם כדין  ".כבר הייתה
תביעה ייצוגית כזאת  ,כבר נאמר לרשות  ,ואת לא יכולה
לא להחזיר  ,ולא להפסיק גבייה  .די  ,אי אפשר -
משה חנוכה :

אבל הנסיבות השתנו אמיר .

אמיר כוכבי :

לא השתנו שום נסיבות -

משה חנוכה :

כן השתנו נסיבות  ,כי א תה הפסקת לעשות מדידות ,
תפסיק כבר .

אמיר כוכבי :

לא הפסקנו .

משה חנוכה :

הגזבר שלך אמר את זה  ,שהפסקתם עד שתעשו קמפיין ,
נו יש את זה בפרוטוקול של ועדת הכספים .

אמיר כוכבי :

זה לא נכון .

בנימין זיני :

אני לא אמרתי את זה -

משה חנוכה :

אתה אמרת  ,הפרוטוקול שלך אומר את זה .

אמיר כוכבי :

בסדר  ,יש לך כל מיני פרוטוקולים .

משה חנוכה :

לא  ,מה לעשות הוא אמר .

אמיר כוכבי :

בוא -

משה חנוכה :

הוא אמר את זה .
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אביבה גוטרמן :

מה שאתה אומר אמיר שאין בעיה -

בנימין זיני :

מעולם לא אמרתי את זה .

אביבה גוטרמן :

לא  ,אני רוצה באמת לדעת -

משה חנוכ ה :

אמרת את זה בוועדת כספים .

אביבה גוטרמן :

משפטית עכשיו לטובת העירייה  .אם מישהו  ...לתביעה
ייצוגית הוא לא יכול לקבל את הכסף חזרה .

אמיר כוכבי :

יש -

אביבה גוטרמן :

בסדר  ,אני בעד ...

אמיר כוכבי :

זה לא מה שאמרתי -

כנרת א  .כהן :

מה פתאום  ,אי אפשר להגיד כזה .

אביב ה גוטרמן :

אני לא רוצה גם .

כנרת א  .כהן :

יודעים מה בית משפט יגיד עתידי ?

אמיר כוכבי :

אבל זה לא מה שאמרתי -

כנרת א  .כהן :

אין כזה דבר .

משה חנוכה :

אביבה  ,בית משפט יחזיר כסף .

אביבה גוטרמן :

בית משפט לא כל כך שש להשיב -

כנרת א  .כהן :

לא  ,גם אי אפשר לדעת מה תהיה החלטה של בית משפט .

אמיר כוכבי :

שנייה  ,יש כל מיני דיונים בבתי משפט כרגע  ,על כל מיני
דברים  ,מהבריכות ודרך החצרות ודרך המרתפים  ,כל
אחד כזה מהסיבוב הקודם לוקח הרי לדברים האלה זמן ,
וזה מתגלגל בבתי משפט  .הדברים האלה נמצאים בבתי
משפט  .אני לא יודע להגיד מה בית מש פט יחליט  ,ויכול
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להיות

שהוא

יחליט

משהו

שיהיה

לטובת

העירייה

כלכלית  ,אבל אני אחשוב שהוא לא נכון  ,ואחר כך ננסה
לשנות אותו  .או שהוא יחליט לטובת הצד השני ואני
אחשוב שזה נכון לי לא להיאבק בזה יותר  ,כי ככה
נשנה  .מה שאני אומר זה שהחלטה שכבר נאמרה על ידי
בית משפט  ,ש אנחנו לא יכולים -
משה חנוכה :

הנסיבות השתנו  .הנסיבות השתנו  ,כי אז היה שהתחילו
למדוד .

אמיר כוכבי :

 ...צעקת מספיק .

משה חנוכה :

עברו כבר  8שנים מאז .

אמיר כוכבי :

סליחה  ,למה אתה מדבר שטויות  ,זה מ . 2019 -

משה חנוכה :

לא  ,יש החלטה של בית משפט מלפני -

אמיר כוכבי :

פס ק הדין מ . 2019 -

משה חנוכה :

אמיר  ,יש פסק דין קודם בעניין הזה -

אמיר כוכבי :

אין בעיה תביא אותו  .פסק דין שאני הבאתי הוא מ -
. 2019

נאור שירי :

זה  8שנים .

אמיר כוכבי :

בסופו דבר בית משפט אמר גם לתובע וגם לעירייה  ,אתה
לא יכול לא להחזיר עכשיו כסף  ,ולא להפסיק את
המד ידה מטעמים של אפליה  ,כי אין פה אפליה  .כי ככה
התהליך בנוי  ,יכול להיות שפה הוא נמשך קצת יותר
מידי זמן בגלל הדברים שקרו -

משה חנוכה :

קצת יותר מידי זמן ?
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אביבה גוטרמן :

בקיצור צריך לזרז כמה שיותר את התהליך .

אמיר כוכבי :

בסדר .

משה חנוכה :

ועד אז לא לגבות מאנשים יותר ממי שמדדו לו אביבה ,
זה לא סביר .

עדי ברמוחה :

אתה לא יכול לעשות את זה .

אתי ברייטברט :

טוב  ,בואו אנחנו מעלים להצבעה  .מי בעד הסרת ההצעה
לסדר בנושא אפליה -

משה חנוכה :

את מאמינה לו  ,מה הוא הפוסק של מה חוקי מה לא
חוקי -

אתי ברייטברט :

משה -

משה חנוכה :

אמיר כו כבי ?

אתי ברייטברט :

חרגנו בזמנים  .אנחנו מעלים להצבעה  ,מי בעד הסרת
ההצעה לסדר בנושא אפליה בגביית ארנונה ? אמיר ,
מאיר  ,עדי  ,רן  ,רינה  ,ארנון  ,כנרת  ,עדי  ,נדב  ,נאור ויעל .
מי נגד ?

משה חנוכה :

אני בעד לדון בנושא .

אתי ברייטברט :

מי נגד הסרת ההצעה ? אביבה  ,אלון  ,רפי  ,משה  .מי
נמנע ? יגאל כלום ?

משה חנוכה :

מי נגד להסיר את ההצעה ? זה מי בעד ...

נדב דואני :

מי נמנע ?

משה חנוכה :

מי שלא הבין .

עדי ברמוחה :

יגאל הצביע בעד .
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נדב דואני :

לא .

אתי ברייטברט :

לא  .אז אני לא הקראתי אותו  .בעד יגאל ? בעד ההסרה ?
אוקיי  ,אז יגאל .

============ =============================
====
הצבעה :מי בעד הסרת ההצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ומשה חנוכה
בנושא :אפליה בגביית ארנונה בין תושבי העיר
הצבעה (להסרת ההצעה):
 12בעד ההסרת ההצעה :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
מאיר חלוואני ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,רפי בן מרדכי ,כנרת אלישע כהן ,יגאל שמעון ,עדי
ברמוחה
 4נגד הסרת ההצעה :אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה

החלטה :170/20
מועצת העירייה מאשרת להסיר את ההצעה מסדר היום.
=========================================
= ===
 . 2הוקרת עובדי העירייה הפורשים והיוצאים לגמלאות .

אתי ברייטברט :

אנחנו עוברים להצעה לסדר הבאה  .של חברי המועצה
אביבה

גוטרמן ,

אלון

גלבוע

ומשה

חנוכה

מיום

 . 15.12.20הנושא הוקרת עובדי העירייה הפורשים
והיוצאים לגמלאות  ,עובדים שנתנו את שנותיהם הרבות
למען הציבו ר לא זוכים להוקרה וליחס אותו היה מצופה
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מהעירייה  ,ועל כן יהיה נכון שהמועצה תהיה המקום
והבמה המכובדת להיפרד מהעובדים  ,ולהודות להם על
פועלם למען ציבור התושבות והתושבים  .הצעת ההחלטה :
מועצת העיר מחליטה כי כל ישיבת מועצה תפתח בהוקרת
העובדים והעובדות שפורשים מהאר גון  ,הענקת מגן שי
צנוע ומילות תודה  .לחלק בישיבה זאת יוזמנו בני
משפחת העובד והמנהל הישיר .
משה חנוכה :

אני רוצה להגיד אם אפשר כמה מילים בעניין הזה .
למרות הביקורת שיש לנו בהרבה מאוד מקרים על
מדיניות העירייה והנהלת העירייה  ,אנחנו חושבים שיש
עובדים מצוינים בארג ון הזה  ,עובדים שהמשכורות שלהם
לא משכורות גבוהות  ,אבל הם נותנים את הנשמה למען
התושבות והתושבים  .מפקידות  ,מזכירות  ,עובדות לשכה ,
סייעות  ,סיירים ובאמת בכל הדרגות וגם מנהלים והדרג
הבינוני  ,אנשים שעובדים שנים בארגון  ,ויום אחד
מגיעים לפנסיה ומרגישים ששכחו אותם  .י ש הרבה מאוד
עובדים שהגיעו לסיטואציה הזאת בעירייה  ,ואני מדבר
שוב על עובדים בדרג הבינוני נמוך  ,והעירייה בחרה
אפילו לא לשלוח להם מכתב תודה ולא להתייחס אליהם .
לפני ישיבה אחת או  2ישיבות  ,סיים פה מנהל שעבד
בעירייה פחות משנה בשכר בכירים  ,קראו לו לישיבת
המועצה  ,ה עניקו לו תשורה  ,אמרו עליו מילות תודה .
אנחנו חושבים ראוי כמו שמתייחס ים ביראת כבוד
למנהלים הבכירים בעירייה עם שכר הבכירים  ,שיתייחסו
באותה יראת כבוד מינימאלית לאותם עובדים שיוצאים
לפנסיה  ,אחרי שהם תרמו את שנותיהם היפות לארגון

205

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

הזה  .זה המינימום שהעירייה יכולה ל תת לעובדים שלה ,
זה גם יאפשר לעובדים שבתחילת הדרך בארגון לדעת
שגם כשהם יסיימו בעוד  20 , 10ו  30 -שנה יהיה מי
שיגיד להם מילת תודה  .אני חושב שהבמה הזאת של
ישיבת מועצה  ,הדירקטוריון של העיר ופתיחת ישיבה ,
לקרוא להגיד כמה מילים על העבודה  ,לקרוא למנהל
הישיר שלו  ,להע ניק לו איזו תשורה  ,מגן  ,שראש
העירייה יצטלם איתו  ,זה יכול להיות דרך מכובדת
לאותם עובדים  ,ולתת להם תחושה שמישהו סופר אותם .
ואני בטוח שכל חברי המועצה יצטרפו להצעה הזאת
שיזמה אביבה  ,אלון ואני .
אביבה גוטרמן :

אני מצטרפת לכל מה שהוא אמר  .פשוט אנחנו רואים
בזמן הא חרון גם אולי בגלל הקורונה  ,מכל מיני סיבות ,
באמת עובדים רבים בעירייה הזאת יוצאים במפח נפש
נורא גדול  .עכשיו זה לא משנה מה הסיבה שהעובד עוזב ,
או מעזיבים אותו -

אמיר כוכבי :

את אומרת לראות אותך בערב ולקבל ממך פרח  ,זה מה
שיעשה לו את ה -

אביבה גוטרמן :

כן .

משה חנ וכה :

כן .

אביבה גוטרמן :

כן  .כן אמיר .

משה חנוכה :

ממך לא ממני .

אביבה גוטרמן :

אני חושבת שכן .

רפאל בן מרדכי :

למה פרח ?
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אביבה גוטרמן :

לא פרח  ,לא משנה .

רפאל בן מרדכי :

תעודה .

אביבה גוטרמן :

אתה יודע מה זה ממש לא משנה  .תעודה  ,מילת הוקרה ,
להגיד מה הוא עבד  ,תודה על ה  20 -על ה  , 10 -לא יודעת
מה  .תראה אמיר  ,אתה יודע המחקרים מראים -

אמיר כוכבי :

הם בודקים מה אנחנו עושים ואז מגישים הצעות לסדר .

אביבה גוטרמן :

בן אדם מה הדבר הראשון שהוא רוצה  ,זה לא אהבה ,
מדהים זה מקום שני  .מקום ראשון זה הוקרה .

אמיר כוכבי :

חד משמעית .

אביב ה גוטרמן :

הוקרה  .ואני חושבת שפה המקום שלנו להוקיר את
האנשים האלה  ,ולא משנה מה הסיבה עכשיו שהם
פורשים  ,מרצון לא מרצון  ,לא משנה  .אנחנו חושבים
שאנחנו באמת כחברי מועצת העיר דירקטוריון של ראש
העיר  ,שכן לקרוא לכל עובד כזה או  2או  3במקביל  ,לא
משנה  ,ויש לנו בדרך ויש לנו פורשים אנחנו יודעים ,
ואני יודעת כמה אנשים או אלה שפרשו  ,תאמין לי שאני
יודעת  ,אני מכירה את כולם  ,וכולם אפילו פנו אליי ,
הרגישו נורא רע שלא ראו אותם  .וסך הכול הם רצו
שמישהו יגיד להם תודה  .תודה על מה שעשיתם .

משה חנוכה :

ואנחנו מבטיחים שגם כשאתה תסיים  ,אנחנו נעניק לך
מגן

אביבה גוטרמן :

ואני אומרת לך אמיר אני בעד -

אמיר כוכבי :

אתה אומר אני לא אצטרך כמו הקודם להכין לעצמי
מתנות .
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אביבה גוטרמן :

ושתדע לך אמיר -

משה חנוכה :

אנחנו נעשה לך מסיבה .

אביבה גוטרמן :

אמיר  ,אני רוצה להגיד לך -

אמיר כוכבי :

שמתי לב שלא בד קת איזה סרטוני יח " צ נעשו ב , 2018 -
לא עניין אותך -

משה חנוכה :

נעשה לך מסיבה ...

אביבה גוטרמן :

די משה  ,מספיק .

משה חנוכה :

לא  ,אני ...

אביבה גוטרמן :

משה אומר שתצטלם  ,כן יש לזה משמעות .

אמיר כוכבי :

טוב .

אביבה גוטרמן :

זה כבוד .

אמיר כוכבי :

אוקיי .

אביבה גוטרמן :

עובד עירייה מצטלם עם ראש העיר  ,זה כבוד מה לעשות .
תכבד גם את מי שאתה  ,זה תפקיד מכובד .

אמיר כוכבי :

עוד מישהו ?

אלון גלבוע :

אין לי עוד מה להוסיף .

אמיר כוכבי :

אוקיי  ,אנחנו נסיר את ההצעה מסדר היום מ  2 -סיבות .

משה חנוכה :

מה ?

אמיר כוכבי :

 2סיבות -

מאיר חלוואנ י :

אולי תקשיבו לפני הפלאה שלכם ?

אמיר כוכבי :

אז השנה ואני לא רוצה לתת לכם ציונים  ,אבל כאילו
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מועצת העיר כמו שאמרתי דירקטוריון היא המקום באמת
לדון בנושאים כבדי משקל  ,יש לכם הצעות לכל אחד
מכם כנבחר ציבור להציע להנהלת העירייה  ,מוזמן תמיד .
בחרתם להעלות את זה כה צעה לסדר  ,סבבה  .קודם כל
אתם אני מניח יודעים שיש אגפים שבאופן שיטתי
ושגרתי יש בהם טקסי פרידה ממדור חינוך גנים ו כל
מיני כאלה  ,אבל בנוסף לזה נציין שיש דו שנתיים ,
בנוסף לזה נציין שמנהלת אגף משאבי אנוש החדשה
לבקשתי  ,מעבר לזה שתקים יחידה שמתעסקת בפרישה
לפנסיה בד גש על האוכלוסייה הפורשת לפנסיה  ,באמת
אלה שהיו כאן הרבה שנים או הגיעו בגיל כזה שהוא גיל
לקראת פנסיה  ,גם כדי לוודא מיצוי זכויות והדרכה ואת
כל הדברים האלה  ,היא כבר התחילה בזה  ,וגם התחלנו
כבר  ,אומנם קורונה וקפסולות  ,בפרידות מכלל הפורשים ,
כולל טקס צנוע  ,כולל מת נה  ,כולל מגן אישי -
משה חנוכה :

למה מנהל שעובד פחות משנה מכובד מספיק כדי להגיע
לישיבת מועצה  ,ופנסיונר שעבד  40שנה לא מכובד
להביא אותו לישיבת מועצה .

רן יקיר :

אני הייתי שמח לשמוע את התשובה עד הסוף משה  ,לפני
שאתה ...

אמיר כוכבי :

לא מעניין אותו התשובות עד הסוף .

משה חנוכה :

לא  ,מעניין אותי .

רן יקיר :

אבל אותי זה מעניין .

אמיר כוכבי :

אבל זה שלו  ,זה לא שלך  .קודם כל אני אגיד שלכלל
המנהלים שעזבו בצורה כזאת או אחרת הצענו לבוא
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ולהיפרד  ,בעיקר בגלל הסיבה שהנהלת עירייה -
משה חנוכה :

מה שאתה אומר זה לא בטוח אמת .

אמיר כוכב י :

אוקיי .

משה חנוכה :

אבל אני לא מדבר על המנהלים  ,אני מדבר על עובדים
זוטרים .

אמיר כוכבי :

אתה יכול לבדוק .

משה חנוכה :

אני בדקתי .

אמיר כוכבי :

אז תבדוק שוב  .החיכוך של מנהלות ומנהלים עם נבחרי
הציבור  ,הוא חיכוך משמעותי הרבה יותר גבוה  .הנוכחות
שלהם היא  , Xאבל לא משנה  ,אני אומר הפוך  .אתם
מעוניינים כחברות וחברי מועצה להיות בטקסים האלה
שאנחנו עושים  ,אין לנו שום בעיה להזמין  .תבואו ,
תכבדו  ,תהיו חלק  .כרגע שוב זה קפסולות קצת קטנות ,
אבל חברי וחברות מועצה שירצו יהיו אקסטרות על
הקפסולות אז אנחנו נבקש בשמחה -

משה חנוכה :

ל א  ,אני חושב שחשוב לעגן את זה בהחלטת מועצה
ולהבטיח שזה יקרה  ,כי זה לא קרה  ,וזה לא קורה .

אמיר כוכבי :

תעלי להצבעה .

אתי ברייטברט :

טוב .

אמיר כוכבי :

ורינה אגב  ,אני מצפה ממך להצביע בעד ההצעה הזאת .

רינה שבתאי :

אתה יכול לצפות -

אמיר כוכבי :

לא הכול פוליטיקה .

רי נה שבתאי :

אני חושבת שאתה טועה .
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אמיר כוכבי :

מה זה  ...הזאת ?

רינה שבתאי :

אני חושבת שיש

תפקיד למועצת עיר ויש תפקיד

למחלקות .
אתי ברייטברט :

טוב  ,חברים אנחנו נעלה להצבעה  ,מי בעד -

משה חנוכה :

אני לא מאמין שאתם מסירים הצעה כזאת מסדר היום .

אמיר כוכבי :

אני לא מאמ ין שהגשת כזאת הצעה לסדר היום במקום
לדבר כמו בן אדם .

משה חנוכה :

כי תראה איך אתה מתנהל שאפילו את זה אנחנו צריכים
להציע לכם  .זה א ' ב ' בניהול  .ארגון רן זה גדול עליך .

( מדברים יחד )
אתי ברייטברט :

אנחנו מעלים להצבעה  ,מי בעד הסרת ההצעה לסדר
בעניין הוקרת עובדי העי רייה במעמד ישיבות המועצה -

משה חנוכה :

אתי  ,תקראי את ההצעה לסדר  ,אל תעשי -

אתי ברייטברט :

קראתי את זה מקודם -

משה חנוכה :

את הפרשנות של ראש העיר .

אתי ברייטברט :

לא פרשנות  ,אבל זה מה שכתוב .

משה חנוכה :

אז מי בעד ההצעה לסדר הוקרת  ,תקראי את לשון
ההצעה  ,לא את מה שראש העיר אמר .

רן יקיר :

היא קראה את לשון ההצעה .

אתי ברייטברט :

אני קראתי את הצעת ההחלטה .

משה חנוכה :

לא  ,אז לקרוא וזה עכשיו מצביעים על זה .

אתי ברייטברט :

אוקיי  ,מי בעד הסרת הצעת ההחלטה בעניין הוקרת
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עובדי העירייה הפורשים ויוצאים לגמלאות ? מי בעד
הסרה ? אמיר  ,מאיר  ,עדי  ,רן  ,רינה  ,ארנון  ,עדי  ,נדב ,
נאור ויעל  .מי נגד הסרת ההצעה ?
משה חנוכה :

מי בעד ההצעה בעניין הוקרת עובדי העירייה -

אתי ברייטברט :

זה אותו דבר  .אביבה  ,אלון  ,רפי ומשה  .יגאל ?

יגאל שמעון :

אני כבר פרשתי ...

אתי ברייטברט :

לא שמעתי .

יגאל שמעון :

אני בפנסי ה .

אתי ברייטברט :

איפה אתה ?

משה חנוכה :

יראו עובדי העירייה -

אתי ברייטברט :

מה ?

משה חנוכה :

איך חברי המועצה -

אתי ברייטברט :

אני לא שומעת רגע .

משה חנוכה :

בושה וחרפה .

יגאל שמעון :

אני בעד .

אתי ברייטברט :

בעד מה הסרת ההצעה ? אוקיי  ,תרשמי יגאל בעד הסרת
ההצעה .

=========================================
====
הצבעה :מי בעד הסרת ההצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ומשה חנוכה
בנושא הוקרת עובדי העירייה הפורשים ו -היוצאים לגמלאות בישיבת מועצת העירייה
הצבעה (להסרת ההצעה):
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 11בעד ההסרת ההצעה :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר
חלוואני ,ארנון אברמוב ,נדב דואני ,רפי בן מרדכי ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה
 4נגד הסרת ההצעה :אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
* לא נכחה בהצבעה :כנרת אלישע כהן

החלטה :171/20
מועצת העירייה מאשרת להסיר את ההצעה מסדר היום.

=========================================
====
 . 3העברת הצהרונים לעירייה .

אתי ברייטברט :

נעבור להצבעה הבאה  .הצעה לסדר של חברת המועצה
אביבה גוטרמן מיום  . 21.12.20הנושא העברת הצהרונים
לעירייה  .לאור ריבוי התלונות של ההורים על תחל ופת
עובדי צוות  ,שירות לא טוב ותקלות בהפעלת צהרונים
גני

הילדים ,

העירייה

חייבת

להחזיר

את

הפעלת

הצהרונים לאגף החינוך ולמחלקת גני הילדים  .הצעת
ההחלטה  :מועצת העיר מחליטה על העברת הפעלת
הצהרונים לאגף החינוך בעירייה  ,חינוך הילדים לא נגמר
בשעה  , 13:00ולכן אין כל ה יגיון בפיצול המסגרות .
עדי ברמוחה :

אביבה כמה פעמים ההצעה הזאתי עלתה -

אביבה גוטרמן :

אני יכולה לדבר ?

אתי ברייטברט :

כן .

עדי ברמוחה :

לשולחן המועצה ?
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אביבה גוטרמן :

טוב תראו -

עדי ברמוחה :

אביבה ,

כמה

פעמים

ההצעה

הזאתי

עלתה

לשולחן

המועצה ?
אביבה גוטרמן :

כן  ,עלתה מיליון פעם  .תשמעו  ,לפחות אפשר להגיד עליי
שאני

עקבית

כל

השנים .

אני

רוצה

להזכיר

וחלק

מהנוכחים אולי לא יודעים  ,אבל מרבית הוותיקים
יודעים  .אני כיהנתי בקדנציה הראשונה שלי סגנית ראש
עיר  ,החזקתי את תיק החינוך  .במסגרת התפקיד הזה -
אמיר כוכבי :

באיזה שנים ?

אביבה ג וטרמן :

 . 2008עד  2013לא ?

רינה שבתאי :

זו השנה  ...רץ לבחירות .

נאור שירי :

את שואלת אותי ? מכל המועצה את שואלת אותי .

אביבה גוטרמן :

כמה  2008 ,עד -

אתי ברייטברט :

עד . 2013

אביבה גוטרמן :

לא טעיתי  .בשנים האלו הקמנו כמה דברים  .היה לי
הזכות והכבוד לעשות כמה דברים  ,כולל קונסרבטוריון
אבל בין היתר את היול " א  .עכשיו בבסיס הרעיון התפיסה
הייתה ככה  :אנחנו רוצים להקים גוף שייתן שירות מענה
מיטבי להורים ולילדים  ,מדובר על מזון טוב ומזין בריא ,
מדובר על פדגוגיה טובה ועל כוח אדם טוב  .אמרנו נשלם
ואפילו נכנסו לעניין הזה איך אנחנו נ גייס אנשים טובים
לעניין  ,כמה היה אז תשלום  ,דיברנו על  ₪ 40נטו
לסייעת  ₪ 60נטו לגננת  .למה ? כדי שאותן גננות
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שעובדות בגן שיהיה להם מוטיבציה להמשיך גם כן את
אחר הצהריים  .הכסף שיישאר מהתפעול יחזור חזרה
לגנים  ,הוא יהיה צבוע  ,יחזור לגנים לשם הצטיידות
ושיפוץ הגנים  .מערכת החינוך לא קיבלה כסף על הדבר
הזה  ,היו בסך הכול  2בנות  ,נשים יותר נכון  ,שתפעלו
את כל הסיפור הזה  ,זה עבד מעולה  .גם אז כל הזמן זה
פוליטית היה  ,להעביר את זה לחברת  ,אז קראו לה חברת
מוסדות  .עמדתי על הרגליים האחוריות כל מי שיודע פה
ולחמתי בזה  ,כל הזמן לחמת י  ,אמיר אתה זוכר -
אמיר כוכבי :

את מדלגת אבל על תהליכים בדרך לא ?

אביבה גוטרמן :

מה ?

אמיר כוכבי :

את מדלגת על תהליכים בדרך .

אביבה גוטרמן :

איזה תהליך בדרך ?

אמיר כוכבי :

ב  2011 -הוצאתם את זה לחברה אחרת בכלל .

אביבה גוטרמן :

מתי ב ? 2011 -

אמיר כוכבי :

ב  2011 -מי שה פעיל את הצהרונים -

אביבה גוטרמן :

לא  ,אני אגיד לך מה החברה עשתה  .הדבר היחידי
שהסכמתי זה כי אי אפשר להחזיק את העובדים דרך
העירייה  ,אמרתי אין בעיה -

אמיר כוכבי :

מה זה צהרוניות אם המושבות ?

אביבה גוטרמן :

רגע תן לי  ,לא  ,אתה לא תגיד לי מה היה .

אמיר כוכבי :

לא  ,אני שואל מה זה צהרוניות אם המושבות .

אביבה גוטרמן :

אז אני מסבירה לך  ,אנחנו את כל הסיפור הזה של
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תשלום  ,זה היה דרך חברת מוסדות  .תשלום לסייעות
ולגננות -
אמיר כוכבי :

לא מוסדות .

נאור שירי :

עובדות עירייה שילמתם -

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא עובדות עירייה  .זה היה כל הס ייעות קיבלו
תשלום דרך -

אמיר כוכבי :

אבל אני לא שואל על מוסדות  .אני שואל על צהרוניות
אם המושבות .

אביבה גוטרמן :

על הצהרוניות  ,אם המושבות נתנו שירות  .שנתנו שירות .

דובר :

אם המושבות ...

עדי ברמוחה :

לא  ,ממש לא  ,זו הייתה חברה חיצונית .

אביבה גוטרמן :

הם נתנו שיר ות .

נדב דואני :

חברה חיצונית .

אביבה גוטרמן :

זו הייתה חברה -

נדב דואני :

כישלון  ,אבל חברה חיצונית .

אביבה גוטרמן :

בסדר  ,אבל מי ניהל את זה .

עדי ברמוחה :

לא  ,הוא אמר -

אביבה גוטרמן :

העירייה ניהלה את זה .

עדי ברמוחה :

בסדר  ,אבל הוא משהו -

אביבה גוטרמן :

עכשיו תק שיבו -

נדב דואני :

אביבה  ,זו הייתה חברה חיצונית אם המושבות -
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אביבה גוטרמן :

בסדר  ,אבל העירייה ניהלה את כל הפדגוגיה .

נאור שירי :

אז מה  ...לא הבנתי מה היה לא ...

אמיר כוכבי :

צהרונית .

נדב דואני :

זה לא נכון .

אביבה גוטרמן :

אל תגיד לי לא נכון .

נדב דואני :

אני זוכר -

אביבה גוטרמן :

אני היה לי מלחמת עולם עם העניין הזה .

נדב דואני :

אני זוכר שנלחמתי להעיף אותם  .אני זוכר שלא היו
צריכים לקבל אותם את אם המושבות -

אביבה גוטרמן :

אתה מדבר על אוכל  ,אתה מדבר .

נדב דואני :

לא .

אמיר כוכבי :

לא  ,לא על אוכל  ,חברת ניהול ניהלה -

אביבה גוטרמן :

היו  2חברות .

נדב דואני :

היו  2אני מזכיר לך שהתמודדו .

אביבה גוטרמן :

 2חברות היו .

נדב דואני :

יוסי דבח שהפסיד את המכרז בגלל -

אביבה גוטרמן :

אוכל .

נדב דואני :

.₪ 50

אביבה גוטרמן :

אוכל .

נדב דואני :

רגע  ,לא  ,לא -

אביבה גוטרמן :

אוכל  .אל תגיד לי לא .
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נדב דואני :

את מדברת איתי  ,רגע  ,את מדברת איתי על חברת
תפעול -

אביבה גוטרמן :

זה היה על אוכל .

נדב דואני :

את מדברת על חברת ניהול של הצהרונים .

אביבה גוטרמן :

לא .

נדב דואני :

היה אם המושבות וד " ר יוסי דבח שהתחרו .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא חברת ניהול  .זה מזון .

משה ח נוכה :

מה זה משנה ההיסטוריה  .בואו נדבר על העתיד .

אביבה גוטרמן :

זה היה מזון  .היה אוכל  .אתה הלכת ראית  .על מה אתה
מתווכח ?

נדב דואני :

לא רגע -

אביבה גוטרמן :

היה על אוכל .

נדב דואני :

אז ההצעה הזאת על אוכל או ההצעה הזאת על תפעול ?

אביבה גוטרמן :

לא  ,אני מדברת לה עביר חזרה -

נדב דואני :

אז חברת אם המושבות ניהלה תפעול .

אביבה גוטרמן :

לא .

נדב דואני :

היא הביאה עובדים .

אביבה גוטרמן :

לא .

אמיר כוכבי :

חד משמעית .

נדב דואני :

אביבה היא הביאה עובדים .

אביבה גוטרמן :

לא  .מי שגייס  ,תקשיבו טוב -
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נדב דואני :

אני זוכר את הוויכוח  ₪ 600או  ₪ 650השתתפות .

אביבה גוטרמן :

לא .

נדב דואני :

אני זוכר את זה עד היום  ,יגאל אתה לא זוכר את הדיון ?

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא .

נדב דואני :

בחדר ישיבות הישן של המנכ " ל .

אביבה גוטרמן :

תקשיב הם עזרו בניהול האנשים .

נדב דואני :

הם ניהלו .

אביבה גוטרמן :

מי שהב יא את האנשים  ,מי שניהל את הפדגוגיה  ,מי
שניהל הכול אלה היו ריקי ואילנה -

נדב דואני :

היה פיקוח  ,היה פיקוח .

אביבה גוטרמן :

והם ישבו בחינוך בגני ילדים .

נדב דואני :

אני יכול להגיד משפט אביבה ? סליחה .

אביבה גוטרמן :

אל תגיד לי לא .

נדב דואני :

רגע  ,תעשי לי סדר -

א ביבה גוטרמן :

אבל אני לחמתי בזה -

נדב דואני :

רגע  ,תעשי לי סדר שנייה .

אביבה גוטרמן :

לא רציתי שיעבירו .

נדב דואני :

אביבה תעשי לי סדר בראש .

אביבה גוטרמן :

תגיד לי מה  ,נו ?

נדב דואני :

תעשי לי סדר  .אני זוכר את המכרז הזה כאילו היה
אתמול  .אני זוכר -
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אביבה גוטרמן :

על אוכל .

נדב דואני :

רגע  ,זוכר יושבת את גליה  ,בזמנו שניהלה את אגף
הגנים .

אביבה גוטרמן :

נכון .

נדב דואני :

זוכר את יהודית קדרון יושבת שהייתה אחראית -

אביבה גוטרמן :

על האוכל .

נדב דואני :

לא אוכל  ,תפעול .

אביבה גוטרמן :

לא .

נדב דואני :

רגע אביבה  ₪ 600 ₪ 650 ,ל חודש -

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא  .חד משמעית -

נדב דואני :

יגאל אתה זוכר את הדיון הזה ?

אביבה גוטרמן :

לא היה על האוכל  ,למה אתה מתווכח ?

יגאל שמעון :

ב  2011 -הייתה אם המושבות -

אביבה גוטרמן :

היה על האוכל .

יגאל שמעון :

וזה היה שייך לעירייה -

נדב דואני :

והיא תפעלה .

י גאל שמעון :

זו הייתה נפילה הכי גדולה שלנו בעירייה .

נדב דואני :

נכון  .בגלל  ₪ 50אני התנגדתי להם  ,אני היחיד
שהצביע -

אמיר כוכבי :

לא  ,אבל מה הם עשו יגאל ?

יגאל שמעון :

ואז העברנו את זה למוסדות -
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נדב דואני :

רגע אבל שנייה  ,מי ניהל ?

נאור שירי :

רגע  ,אם המושבות היי תה חברה עירונית ?

יגאל שמעון :

לא .

נדב דואני :

הם ניהלו -

אביבה גוטרמן :

העירייה -

נדב דואני :

אבל הם ניהלו את הכול  .כולל כוח אדם .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא .

נדב דואני :

כולל כוח אדם .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא .

נדב דואני :

בטח אביבה .

אביבה גוטרמן :

לא  ,אתה טועה .

נדב דואני :

את טועה .

אביבה גוטרמן :

אני אומרת לך אתה טועה .

נדב דואני :

את טועה .

יגאל שמעון :

מה שקרה כשהעברנו את זה למוסדות -

נדב דואני :

תתקשרי עכשיו לזה -

יגאל שמעון :

דרך אגב כשהעברנו את זה למוסדות -

נאור שירי :

אבל אם המושבות מה הם עשו ? מה היה התפקיד שלהם ?

י גאל שמעון :

נתנו לה את כל השירות .

נדב דואני :

הם ניהלו את הכול .

נאור שירי :

שנייה  ,ניהלו הכול .
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יגאל שמעון :

כן .

( מדברים יחד )
אביבה גוטרמן :

חבר ' ה זה היה בעירייה  .זה היה בעירייה  .וכל עוד -

משה חנוכה :

זה כישלון היום  ,מה זה משנה .

נדב דואני :

לא קשור  ,אבל אם ה מושבות זה לא היה הזנה  ,אם
המושבות זה היה תפעול .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא  ,לא  ,היה תזונה  ,הזנה  ,הזנה .

נדב דואני :

אני זוכר שהיא הגיעה בהיריון לריאיון .

משה חנוכה :

מה זה משנה אבל .

אביבה גוטרמן :

היה ויכוח גם יהודית הלכה לראות את האוכל .

נדב דואני :

אני זוכר את ז ה  ,זה כאילו היה אתמול  ,מה אתם עושים
ממני צחוק ?

אביבה גוטרמן :

תראה  ,גם אם בדקו זה לא משנה .

נדב דואני :

האוכל היה אחר כך .

אביבה גוטרמן :

זה היה תחת חסות העירייה נקודה .

נדב דואני :

את צודקת -

אביבה גוטרמן :

זה לא עבד התפעול -

נדב דואני :

זה  ,את צודקת .

אביבה גו טרמן :

רגע  ,לא עבר כל התפעול  ,ועל זה היה לי הוויכוח כל
הזמן  .את זוכרת ? עדי אני צודקת או לא ? וכל הוויכוח
שלי כל הזמן היה  ,אין לי בעיה שחברת מוסדות  ,אז
קראו לה  ,תנהל את כל הנושא הזה את המשכורת  .לא
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רוצה שהם יעשו את המכרזים  ,לא רוצה שהם ינהלו לי
את הפדגוגיה  ,לא רוצה שהם יביאו את העובדים  ,אבל
הם ישלמו  ,כמו ששילמו למורה לאנגלית  ,כמו שעשו
הרבה דברים .
נדב דואני :

רגע  ,אני יכול להגיד לך ?

אביבה גוטרמן :

רגע  ,תן לי  .פוליטית  ,זה עבר בגלל פוליטיקה .

נדב דואני :

אני זוכר -

אביבה גוטרמן :

די !

נדב דואני :

תני לי דווקא אני אחזק -

אביבה גוטרמן :

ואני לא מדברת על עכשיו .

נדב דואני :

בואי אני אחזק אותך -

אביבה גוטרמן :

מדברת אז .

נדב דואני :

אני אחזק אותך פה  ,כי אני זוכר שהתרעמת על זה
שהעבירו מהעירייה למוסדות  ,אני זוכר את זה .

אביבה גוטרמן :

ודאי .

נדב דואני :

אבל אותו דבר תזכרי בסדר הכר ונולוגי שאם המושבות
הייתה מתפעלת כולל כוח אדם  ,כולל תכניות פדגוגיות ,
הייתה אחראית -

אביבה גוטרמן :

העירייה הייתה אחראית על התוכניות הפדגוגיות  ,נקודה .

נדב דואני :

הייתה אחת בשם גליה  ,שהייתה אחראית .

אביבה גוטרמן :

זו לא גליה  ,הייתה אילנה -

נדב דואני :

לא אילנה .
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אביבה גוטרמן :

והייתה ריקי .

נדב דואני :

זה כמו המערכון של החמישייה הקאמרית עכשיו  ,לא
גליה זו אילנה .

אביבה גוטרמן :

אתה אומר לי מי היה  ,אתה אומר לי מי היה ?

נדב דואני :

איך קראו למנהלת מחלקת הגנים ?

אביבה גוטרמן :

אלוהים ישמור .

נדב דואני :

איך קוראים למנהלת מחלקת גנים ?

אביבה גוטרמן :

גליה  ,גליה מזמן עזבה .

נדב דואני :

לא נכון  ,היא ישבה בריאיון .

משה חנוכה :

מה זה משנה חבר ' ה ?

נדב דואני :

זה משנה .

אביבה גוטרמן :

תגיד לי  ,מה אתה אמיתי ?

נדב דואני :

כי אביבה לא מדייקת .

אביבה גוטרמן :

אבל מה זה משנה עכשיו  ,זה היה בע ירייה -

נדב דואני :

צריך לדייק .

אביבה גוטרמן :

זה היה בעירייה  ,ריבונו של עולם על מה הוויכוח ?

נדב דואני :

משה  ,פעם ראשונה שאתה לא שותף לבלגן  ,אתה יושב
בשקט  ,אתה משתגע .

אמיר כוכבי :

הרכזות היו אילנה וריקי .

אביבה גוטרמן :

אל תגיד לי וגם אילנה .

אמיר כוכבי :

אני אומר לך אילנה וריקי .
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אביבה גוטרמן :

כן .

נדב דואני :

וגליה הייתה אחראית כמנהלת מחלקת גנים כן .

אביבה גוטרמן :

היו וישבו בחינוך .

אמיר כוכבי :

כן  ,גנים .

נדב דואני :

כן  ,היא הייתה מנהלת מחלקת גנים .

אמיר כוכבי :

לא  ,אבל היא מדברת על הרכזות .

נדב דואני :

בסדר  ,אב ל מי הייתה אחראית ? גליה .

אביבה גוטרמן :

 ...יאללה שלך  ,די נו .

נדב דואני :

לא  ,לא  ,תדייקי .

אביבה גוטרמן :

הייתה גליה  ,ואחרי זה עזבה גליה הייתה חולה -

נדב דואני :

הנה אפילו יגאל -

אביבה גוטרמן :

ונכנסה גלילה  ,די את היול " א עשינו עם גלילה  ,די כבר .

נדב דואני :

לא  ,צריך לדייק .

אביבה גוטרמן :

עם גלילה עשינו את היול " א .

נדב דואני :

אני זוכר גם  ...שהעבירו את זה למוסדות .

אביבה גוטרמן :

די נו תפסיק  ,מה אתה אומר לי עם מי עבדתי ?

רינה שבתאי :

לא  ,בתקופה של גלילה היה ...

נדב דואני :

את אומרת די כבר  ,אבל את טועה  ,את טוענת שאם
המושבות -

אביבה גוטרמן :

אני לא טועה .

נדב דואני :

את טוענת שאם המושבות הביאו אוכל .
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אמיר כוכבי :

אביבה  ,אני אגיד לך -

נדב דואני :

אם המושבות לא הביאו אוכל  ,אם המושבות היו תפעול .

אביבה גוטרמן :

בוא  ,אני רוצה להסביר לך -

אמיר כוכבי :

אני אגיד לך גם יותר מזה  ,אילנ ה שאת זוכרת אותה  ,את
זוכרת אותה נכון ?

אביבה גוטרמן :

כן .

אמיר כוכבי :

היא הייתה עובדת של אם המושבות  ,היא לא הייתה
עובדת עירייה .

אביבה גוטרמן :

תקשיב  ,מי שהפעיל את כל העסק הזה  ,זה מחלקת
החינוך -

נדב דואני :

היא פיקחה .

אביבה גוטרמן :

גני ילדים .

אמיר כוכבי :

א ת אומרת לי מחלקת החינוך הפעילה  ,אבל זאתי עובדת
בחברה הזאת -

אביבה גוטרמן :

שום דבר -

אמיר כוכבי :

וזה בחברה הזאת .

נדב דואני :

היא פיקחה .

אביבה גוטרמן :

מה אמרת ?

אמיר כוכבי :

עזבו -

אביבה גוטרמן :

זה לא היה טוב ? נגיד  ,לא היה טוב ?

נדב דואני :

רגע לא קשור  ,אני מד בר על עובדות .
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אביבה גוטרמן :

מי היה בזה -

אמיר כוכבי :

בואו נפסיק עם שיעור ההיסטוריה  ,כי -

נדב דואני :

אני מדבר על העובדות .

אביבה גוטרמן :

תקשיבו טוב  ,כשזה עבד דרך העירייה זה היה לעילא
ולעילא  ,אין על זה ויכוח .

אמיר כוכבי :

לא יודע אני זוכר גם אמירות אחרות .

אביבה גוטרמן :

הכסף חזר לגנים  ,גם לשיפוצים  ,גם להצטיידות  .והיה
בזה כסף ויש בזה רווח .

אמיר כוכבי :

את שוכחת -

אביבה גוטרמן :

לא  ,אל תגיד לי מה אני שוכחת .

אמיר כוכבי :

משה  ,תזכיר לה מתי שינו את ה -

אביבה גוטרמן :

ואני אומרת לך -

רינה שבתאי :

היה ב זה בסיפור אחר .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא  ,שום סיפור אחר .

רינה שבתאי :

לא  ,היום זה בסיפור אחר .

אביבה גוטרמן :

היה בזה רווח  .ומה שקרה -

רינה שבתאי :

היה אז נכון  ,היום משרד החינוך מקפיא .

אמיר כוכבי :

אביבה  ,ב - 2017 -

אביבה גוטרמן :

אתה רוצה עכשיו להסיר  ,תן לי לדבר -

אמיר כוכבי :

אבל שנייה -

אביבה גוטרמן :

תגיד מה שאתה רוצה .
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אמיר כוכבי :

אבל השתנה משהו .

אביבה גוטרמן :

במערכת הבחירות אתה  ,גם אתה הצהרת גם אנחנו וכל
המועמדים על כל התלונות שהיו על יול " א  ,וכולם
הצהירו ואמרו אנחנו נחזיר את זה לחינוך  ,ויותר מזה
אני אז אמרתי  ,אני חושבת שגם נצט רך לתת בית ספר
לאותן סייעות  ,פה אנחנו נקים בית ספר דרך שלוחה של
בית ברל  ,כדי שאפילו המשכורות שלהם יעלו  ,והם יהיו
יותר

מקצועיות .

זו

הייתה

התחייבות

שלי ,

הייתה

התחייבות לשמחתי של כולם של כל המועמדים  ,כולם
אמרו את זה  ,אנחנו נחזיר בעקבות התלונות  .עכשיו מה
קרה ? מאז כל הזמן יש תלונות  .אני עקבית בזה שאני
רוצה שזה יהיה בעירייה  .פה אני רוצה להגיד על
השולחן  ,אף אחד לא יגיד שפתאום נזכרתי אני נגד או
משהו  ,ממש לא  .עכשיו אני אומרת לכם תראו  ,אני
אקריא לכם באמת איזה  3 , 2של הורים של מה הם
מדברים  " .צהרוני הוד איפה אתם ?  18נש ות צוות
התחלפו בחודשיים האחרונים  .משאירים ילדים בני  3עם
צוות לא מוכר " -
משה חנוכה :

כישלון .

אביבה גוטרמן :

" שהולך ובא מתי שבא לו  .הילדים חווים רגרסיה
והרטבה "

עדי פרילינג אנקורי  :מה היה קודם משה נו ?
אביבה גוטרמן :

" בכי  ,צעקות בבית  ,אלימות בגן  ,כי אין מי שמ כיר את
הילדים ומשגיח  .עד מתי ועד לאן ? אני לא אמשיך  .כנ " ל
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בגן תפוח בעיקר ההתנהלות של הנהלת הצהרונים שלא
מתפקדת  ".לא אמשיך  " .בצהרי הוד יודעים לקחת את
שמך ואת מספר הטלפון שלך  ,לומר לך שחזרו אליך
ושזה חד פעמי  ,מפקירים את ילדינו למחדל יום יומי ,
בושה גדולה שגוף חינוכי מתנהל והלאה  .לצערי גם
אצלנו בגן חרמון ביזיון שאין לתאר  ,כל יומיים יש שם
צוות אחר " .ואני לא רוצה לגמור את הכול  " .צהרוני הוד
פשוט בושה  ,גוף שצריך לסגור מזמן  ,צוות גרוע ואין
למי לפנות  ".ואני באמת לא מקריאה את הכול  ,אלא
דברים קטנים  .ותשמע אמיר גם אתה הת חייבת שתעביר
את זה  .עכשיו אני אומרת לך הרעיון הוא שהעירייה
יכולה לעשות את זה מצוין  ,יש לה אינטרס אחד באמת
וזה הילדים  .היא לא צריכה פה נקודות רווח או נקודות
הפסד  ,כיוון שהכסף אם נשאר הוא ממילא הולך לגנים
חזרה להצטיידות .
רינה שבתאי :

לא נשאר ...

אביבה גוטרמן :

רינה -

רינה שבתאי :

היום לא נשאר  ,בואי אני אגיד לך .

אביבה גוטרמן :

רינה נשאר  ,אל תגידי לי  ,אל תגידי לי .

רינה שבתאי :

מכיוון שזה תחום שאני במקרה מאוד מתמצאת בו .

אביבה גוטרמן :

ההתנהלות הזאת  ,בסדר גם אני מתמצאת .

רינה שבתאי :

במקרה לגמרי .

אביבה גוטרמן :

גם א ני מתמצאת .
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נדב דואני :

לא יותר מידי  ,לא להגזים .

אביבה גוטרמן :

בסדר ?

רינה שבתאי :

לא להגזים  ,הייתי רק מנהלת אגף חינוך  ,זה הכול  .חוץ
מזה אין לי שום שליטה בחומר .

אביבה גוטרמן :

אני גם מתמצאת  ,בסדר ? אני גם מתמצאת  ,גם ברעננה
וגם מקומות ואני יודעת גם מפה שניהלו את זה .

נדב דואני :

מה את  ...ברעננה ?

אביבה גוטרמן :

אני יודעת מה קורה  .ואם העבירו לחברה  ,החברה ידעה
לנהל את זה כמו שצריך -

משה חנוכה :

אביבה -

אביבה גוטרמן :

ופה לא יודעים לנהל את זה .

משה חנוכה :

בואי נשאל את אמיר  ,אמיר -

אביבה גוטרמן :

זה הוויכוח .

משה חנוכה :

אתה מרוצה מהצהרונים ?

אביבה גוטרמן :

ואני חושבת שצריך לקחת ...

משה חנוכה :

אמיר אתה מרוצה מהצהרונים ?

אביבה גוטרמן :

אתה מרוצה באמת ?

אמיר כוכבי :

סיימת ?

משה חנוכה :

אתה מרוצה מהצהרונים ?

אביבה גוטרמן :

שאלה  ,אתה באמת מרוצה ?

אמיר כוכבי :

סיימתם ?
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משה חנוכה :

א מיר אתה מרוצה מהצהרונים ?

אמיר כוכבי :

תסיימו ואני -

אביבה גוטרמן :

כן  ,אני מבקשת  ,ואתם חברים שיודעים את הבעיות
האלה  ,תעזבו אתכם עכשיו קואליציה אופוזיציה  ,חבר ' ה
תחשבו  ,וגם לך ראש העיר אני אומרת  ,כי אתה גם
התחייבת למיטב זיכרוני בבחירות  ,שאתה מחזיק את זה -

אמי ר כוכבי :

היית עסוקה בהסתה בבחירות  ,אני לא בטוח שאת זוכרת
מה התחייבתי .

משה חנוכה :

וי  ,וי  ,וי .

אביבה גוטרמן :

טוב  ,אני לא הסתי  ,אבל זה לא משנה -

אמיר כוכבי :

לא .

אביבה גוטרמן :

הדבר הזה ספציפית  ,אני חושבת שיושבים פה עוד כאלה
שהתמודדו  ,אני חושבת שכולם אמרו  ,א נחנו נחזיר את
זה  ,אני חושב ת שזיכרוני אינו מטעני -

משה חנוכה :

מה שווה מילה של פוליטיקאי אביבה ? מה שווה מילה
של פוליטיקאי ?

אביבה גוטרמן :

אבל אני -

נאור שירי :

מה אתה מגלח את השפם הפעם ?

משה חנוכה :

תראי את יאיר לפיד .

נאור שירי :

מה אתה מדבר ?

משה חנוכה :

שר האו צר הכי גרוע בתולדות המדינה הזאת .

נאור שירי :

אתה מדבר ? בושה וכלימה  .מה תגלחו הפעם ? מה שווה .
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אלון גלבוע :

הצהרונים עובדים ?

אביבה גוטרמן :

אני לא יודעת כולם  ,אני יודעת דבר אחד -

אלון גלבוע :

הצהרונים האלה עובדים ?

נאור שירי :

יש שורת רווח קטנה .

אלון גלבוע :

ולא ן זה הולך הרווח ?

נאור שירי :

רק לצהרונים  ,בניגוד לעבר .

אלון גלבוע :

רק הצהרונים ?

נאור שירי :

כן עם משק סגור .

אביבה גוטרמן :

לא  ,זה נכון  .לא יודעת מה היה בעבר -

( מדברים יחד )
אמיר כוכבי :

חבל שאת לא יודעת מה בעבר .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,אני לא יודעת מה קרה בזה .

רינה שבתאי :

אז אני רוצה להבהיר לך .

אביבה גוטרמן :

אבל תקשיב  ,עם כל הכבוד זה לא עובד טוב .

רינה שבתאי :

אז אני רוצה להתייחס במשפט ברשותכם .

אביבה גוטרמן :

התלונות הן רבות  ,ותשמע אני בכל אופן ככה אני
התחייבתי  ,ואני כל השנים טוענת את זה  ,כעסתי גם אז ,
ואני אומ רת לך שזה עבר בגלל פוליטיקה נקודה  .לא
אתה  ,לא אמיר  ,לא מדברת על המועצה הזאת  ,שזה
הועבר לחברת מוסדות -

נדב דואני :

הייתי בדרום אמריקה .
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אביבה גוטרמן :

לא  ,לא  ,לא קשור אליכם בכלל  .זה עבר אך ורק בגלל
פוליטיקה נטו .

עדי פרילינג אנקורי  :אני למדתי תואר ראשון .
נדב דואני :

סבבה .

אביבה גוטרמן :

זהו  .ואם צריך הסברים  ,ניתן .

משה חנוכה :

תגיד אמיר הבנות שלך בצהרוניות ?

אמיר כוכבי :

שנייה  ,אני רק -

משה חנוכה :

את הבנות שלך אתה שולח לצהרוניות ?

אמיר כוכבי :

אני רק -

נאור שירי :

יש לך איזה גבול מסוים ?

אמיר כוכבי :

אני רק -

אביבה גוטרמן :

למה לא ? למה לא ?

משה חנוכה :

אני שואל שאלה  ,מה קרה שאלה -

עדי פרילינג אנקורי  :הילד שלי בצהרונים כן  .מה אתה רוצה ?
משה חנוכה :

בצהרוני הוד ?

עדי פרילינג אנקורי  :כן .
משה חנוכה :

אוקיי  ,ראש העיר מרוצה מהשירות ?

אמיר כוכבי :

אני רק אעדכן -

נאור שירי :

מה אתה מדבר על צהרוניות ? מה נסגר איתך ?

משה חנוכה :

אנשים מתגעגעים לתקופה שלנו .

נאור שירי :

אתה ? איזה מתגעגעים  ,אתה היחידי שמתגעגע לתקופה

233

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

שלך .
עדי פרילינג אנקורי  :מתגעגעים ? מתגעגעים ?
משה חנוכה :

 ...אתם כישלון  ,אתם לא יודעים לנהל -

עדי פרילינג אנקורי  :אני לא מתגעגעת לא ל  3 -מיליון גירעון -
נאור שירי :

באמת אתה מביך את עצמך .

אמיר כוכבי :

לא יודע אם הוא יהיה צריך להקריא לפעמים .

עדי פרילינג אנקורי  :לא להרבה מאוד דברים .
נאור שירי :

אני יכול להקריא לך .

רינה שבתאי :

אני הייתי מצפה ממך לקצת צניעות משה

( מדברים יחד )
אב יבה גוטרמן :

אני רבתי

עם משה חנוכה שהיה

מנכ " ל שם

של

הדירקטוריון -
נדב דואני :

לא היה מנכ " ל  ,יו " ר  ,יו " ר .

אביבה גוטרמן :

סליחה יו " ר הדירקטוריון  .גם אז רבתי איתו  ,ורבתי עם
כולם  .זה לא דבר חדש  .יושבת פה עדי ברמוחה יכולה
להגיד נכון או לא נכון  .זה הכול .

אמיר כוכב י :

חברים בואו  ,עוד מישהו ?

אביבה גוטרמן :

ועדי אפילו הייתה איתי בכל  ...האלה .

משה חנוכה :

אתה מרוצה מהצהרונים אמיר ? אתה לא ענית -

רינה שבתאי :

אני רוצה להתייחס .

משה חנוכה :

התחמקת מתשובה  ,אתה מרוצה ?
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אמיר כוכבי :

אני אדבר כשאני אדבר .

נדב דואני :

קחי את זכות הד יבור .

משה חנוכה :

אתה לא מרוצה הרי  ,אז תחזיר את זה לעירייה  .ההורים
לא מרוצים  ,אחרי שנתיים שאתה ראש עיר לא הצלחת
את אפילו צהרונים לתקן  ,אם לדעתך זה היה כל כך
גרוע  .שמת שם את עדי  ,יגאל הררי  ,נאור  ,את כל
החברים שלך מהרשימה  ,את בת שבע שהייתה עושה לך
חוגי בית .

אמיר כוכבי :

עד כדי כך הצלחת להרוס .

משה חנוכה :

 ...את המנכ " לית שלכם  ,שמת הכול את כל המקורבים ,
והנה עדיין שנתיים אחרי  ,ששמעת מה ההורים אומרים
על הצהרונים  ,אז די .

אמיר כוכבי :

בסדר  ,אולי -

משה חנוכה :

נכשלת ם .

אמיר כוכבי :

אולי יו " ר ועדת הביקורת הבא יביא סוף סוף לדיון את
דו " ח הביקורת על התנהלות החברה לקידום -

משה חנוכה :

למה אתה לא מביא את דו " ח הביקורת על מה שנעשה
בלשכה שלך -

אמיר כוכבי :

לא יודע -

משה חנוכה :

שומר אותו סגור ומסוגר ?

אמיר כוכבי :

שנתיים דו " ח ביקורת על -

משה חנוכה :

ומונע את הפרסום שלו .
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אמיר כוכבי :

 3שנים סליחה  ,דו " ח ביקורת על החברה לקידום ,
שמשום מה עוד לא עלה לדיון .

משה חנוכה :

למה אתה שומר את דו " חות הביקורת סגורים ומסוגרים ?

אמיר כוכבי :

בינתיים אני לא חורג משום תאריך .

משה חנוכה :

בואו נשמור את זה בשקט  ,אף אחד לא יידע  ,נכון נאור ?

אביבה גוטרמן :

איפ ה הדו " ח של החברה ?

משה חנוכה :

בואו נשמור את זה בינינו  ,אף אחד לא יידע  .אתה חושב
שאתה באיזה כנופיית חסמה .

אביבה גוטרמן :

של החברה איפה ?

משה חנוכה :

כולם יודעים הכול .

אמיר כוכבי :

אצלך .

אביבה גוטרמן :

עשית משהו ?

נאור שירי :

קשה לך  ,אתה פשוט מאבד -

נדב דואני :

קחי את זה זכות הדיבור בבקשה .

( מדברים יחד )
נאור שירי :

מי אתה שתליץ פה יושר ?

משה חנוכה :

אני נבחר ציבור -

נאור שירי :

אתה אפס בניהול  ,אפס בהכול .

משה חנוכה :

אתה כישלון .

רינה שבתאי :

הזירה של הבוקסים בחוץ

אמיר כוכבי :

כן  ,רינה .
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משה חנוכה :

אמיר  ,אתה מרוצה מה צהרונים ? למה אתה לא עונה ?

אמיר כוכבי :

רינה .

רינה שבתאי :

אני רוצה להתייחס בסדר ?

משה חנוכה :

את מרוצה ?

רינה שבתאי :

ברשותך .

משה חנוכה :

את מרוצה ?

רינה שבתאי :

אני רוצה לענות  ,בסדר ? ברשותך .

נדב דואני :

היא תענה תשובה מנומקת  ,תן לה .

רינה שבתאי :

אני רוצה לענ ות על מה שאני חושבת -

משה חנוכה :

את מרוצה אבל ?

רינה שבתאי :

אתה שמעת מה אמרתי ?

נדב דואני :

היא תענה לך .

רינה שבתאי :

דבר ראשון  ,לא יזיק קצת צניעות  ,כי מה ששמעתי בעבר
לא היה בדיוק מאור הגולה

משה חנוכה :

אבל למה לא שיפרתם ? למה לא שיניתם ?

רינה שבתאי :

אני לא הייתי פה  ,אז לא יכולתי .

משה חנוכה :

עכשיו שנתיים  .למה את לא יכולה ?

רינה שבתאי :

לא  ,אני מדברת על העבר שלפני .

משה חנוכה :

עכשיו  ,עכשיו שנתיים אתם בשלטון  ,למה לא שיניתם ?

רינה שבתאי :

אני מדברת על לפני .

עדי פרילינג אנקורי  :יש כל כך הרבה שיפורים .
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נדב דואני :

תן לה לענות  ,תכבד אותה .

רינה שבתאי :

הייתי בתחילת הדרך קצת מעורבת בנושא החינוך  ,לפני
שלקחתי את נושא הוותיקים על עצמי  .הרבה מאוד
מהתלונות הגיעו גם אליי  .והתלונות האלה לא היו
קשורים לקדנציה הנוכחית  ,בסדר ?

משה חנוכה :

למה עזבת את נושא החינוך ?

רינה שבתאי :

אני לא בדין ודברים איתך  ,עכשיו אני מדברת  .אתה
דיברת עד עכשיו  ,כיבדתי אותך  ,תן לי עכשיו לדבר  ,בלי
להפריע לי  ,בלי לשאול אותי שאלות  ,אני רוצה לומר את
מה שיש לי לומר  ,ותקשיב  ,זהו אולי תלמד כמה דברים .
אולי גם אביבה תחכים קצת  ,לא נורא  .אני מכבדת אותה
מאוד  ,אין לי ש ום בעיה עם זה  .היו שינויים במערך של
נושא הצהרונים בנושא של תשלומי הורים כהוראה
ממשרד החינוך  .אי לכך תשלומי ההורים שהיו בעבר
בתקופות שלכם  ,בסוף הקדנציה שלך  ,לא רלוונטיים
יותר  .היום התקציב הוא תקציב נתון  ,שאיתו הצהרון
צריך לתפקד  .זה נכון לגבי בתי הספר זה נכו ן לגבי
הגנים  .אי לכך כל הרווחים שהיו בעבר ונכנסו לקופת
גני הילדים או לשיפוצים או לכל מיני דברים לא קיימים
יותר היום  .הצהרון אם הוא עובד נכון  ,משקיע בתוך
הצהרון  ,וקיבלת את התשובה מנאור  ,וזה גם כך  ,כי אני
גם ישבתי -

משה חנוכה :

התשובה לא נכונה .

רינה שבתאי :

לא  ,היא נכונה מאוד  ,כי אני גם ישבתי במקרה עם
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אורלי  ,אני גם ישבתי עם אורלי ושאלתי את השאלות  ,כי
אני יודעת מה לשאול .
נאור שירי :

אתה היחידי פה שלא מדייק .

משה חנוכה :

את טועה .

רינה שבתאי :

יכול להיות  ,אבל אני בכל זאת מאמינה למנהלת שמה .

משה חנוכה :

ואת מתנשאת  ,ו את טועה ומתנשאת .

רינה שבתאי :

ואני לא מתנשאת  ,אני לא אמרתי אף מילה מתנשאת .

משה חנוכה :

למה את מתנשאת ?

רינה שבתאי :

אולי  ,באמת אולי  ,אבל אני לא אמרתי אף מילה  ,אני
אומרת הכול מקצועית כרגע  .אתה תסיק את המסקנות
שלך  .אני אומרת כרגע מקצועית -

אביבה גוטרמן :

נכון  ,היו אז תלונות -

רינה שבתאי :

את מה שאני יודעת .

אביבה גוטרמן :

ומה עכשיו ?

משה חנוכה :

שינוי התעריף היה בספטמבר - 2017

רינה שבתאי :

רגע  ,אני לא דיברתי על תלונות  ,אני מדברת -

משה חנוכה :

אני סיימתי -

אביבה גוטרמן :

צודקת ...

משה חנוכה :

שינוי התעריף היה בספטמבר -

רינה שבתאי :

אני ביקשתי ממך -

משה חנוכה :

 , 2017את לא יודעת .

239

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

רינה שבתאי :

ביקשתי ממך לא להפריע לי .

משה חנוכה :

שינוי התעריף היה בספטמבר . 2017

רינה שבתאי :

אני יודעת  ,אני הייתי מנהלת אגף חינוך אז  ,מה לעשות .

משה חנוכה :

יפה  ,מתי היו הבחירות ? באוקטובר  , 2018אז אל תגידי
דברים לא נכונים .

אמיר כוכבי :

אבל זה מה שהיא אמרה .

משה חנוכה :

לא .

רינה שבתאי :

תן לי בבקשה לסיים .

משה חנוכה :

לא  ,היא לא אמרה את זה .

( מדברים יחד )
נאור שירי :

היא אמרה  ,המסכה שלך פשוט על האוזניים .

אמיר כוכבי :

היא אמרה שבשלהי התקופה שלך זה השתנה .

רינה שבתאי :

אמרתי בשלהי תקופתך היה שינוי  ,השינוי הזה הביא -

אמיר כוכבי :

מתחיל להיות כזה חסר ביטחון .

רינה שבתאי :

להרבה מאוד שינויים  .חבר ' ה אני רוצה לדבר  ,בסדר ?
תכבד אותי לפחות  .כיבדתי אותך כל הישיבה הזאתי .

משה חנוכה :

ממש לא כיבדת .

רינה שבתאי :

הקשבתי לך  .כיבדתי אותך מאוד  ,הקשבתי לך לכל מילה
שאמרת  .עכשיו תשמע גם אותי פעם אחת  ,לא יקרה שום
דבר  .בשלהי תקופתך היה שינוי  ,אני במקרה מילאתי
תפקיד בתקופה הזאתי  ,ניהלתי אגף חינוך  .מערכת
החינוך הגיל הרך הייתה תחת חסותי  .גם אני העברתי את
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מערכת החינוך הרך באותה תקופה לי די מתנ " ס  .יש קושי
בניהול מערכות מהסוג הזה היום במדינת ישראל  ,ואני
אסביר לך למה  .א ' אין את הרווחים שהיו בעבר  .אז כל
מה שאביבה הציעה בלב חפץ ובשום שכל  ,לא קיים היום
יותר  .ואם יש רווח שולי שקיים בתוך המסגרות האלה ,
הוא הולך לטובת הילדים  ,בדרך כלל בשיפור של איז ה
שהיא פעילות או כל דבר אחר שצריך להתקיים בתוך
המסגרות האלה  .הבעיה המרכזית בכל מדינת ישראל  ,לא
קשור להוד השרון ולא קשור לכלום  ,זה כוח האדם  .כמה
כסף שתיתן להם  ,וזה לא משנה מה יהיה גובה השכר  ,זה
שעות צהריים מוגבלות  ,אנשים לא רוצים לעבוד בשעות
האלה  .כוח האדם שמגיע לשעות האלה הוא כוח אדם
מוגבל ,

לא

מוגבל

מבחינה

שכלית ,

מוגבל

מבחינת

נתונים  ,שאני לא אתפרש לא נכון  .כי אתם גם את זה
יכולים לפרש אחרת  .הוא מוגבל מבחינת נתונים  ,זה
אנשים או נשים שיכולות לתת בצהריים  ,שלפעמים
עובדות בבוקר במשהו אחר  ,וזה כוח אדם שלפעמים לא
ע בר הכשרה  ,ולפעמים עייף כבר מעבודה קודמת  ,וכל
מיני סיבות אחרות  .והיכולת שלנו לאתר את כוח האדם
המקצועי הזה  ,הוא נכון באותה מידה לאגף חינוך או
לארגון ששוכר אותם  ,באותה מידה  .והנקודה המרכזית
שאני הייתי מצפה אולי  ,זה להכשרות או לתת להם את
הסיוע  .אבל כאן גם יש ב עיה  .הזמנתי את הסייעות  ,הן
לא רוצות לבוא מעבר לשעות  .אז נתנו להם כסף לשעות
האלה  ,הן גם לא רוצות לבוא  .כי הן מהבוקר עד 17:00
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כבר בעבודה  ,אז מה גם ב  19:00 18:00 -אני אבוא ? יש
פה מורכבות שהיא מורכבות של כל מדינת ישראל  ,היא
לא שייכת להוד השרון ספציפית  ,וזה מורכ בות שכולנו
צריכים להתמודד איתה  .חברה שעובדת נכון משיגה כוח
אדם קצת יותר טוב  .חברה שמתנהלת נכון גם יכולה
לפתור את הבעיות בצורה מכבדת  .אני כן יכולה להגיד
לך שמאז כוח האדם הנוכחי קיים שמה  ,לא קיבלתי
תלונות  .מה שאני לא קיבלתי תלונות .
משה חנוכה :

אז את מנותקת .

רינה שבתאי :

בסדר  ,יכול להיות שאני מנותקת  ,מה לעשות .

משה חנוכה :

אביבה עכשיו הקריאה -

רינה שבתאי :

אני לא קיבלתי תלונות .

משה חנוכה :

עכשיו אביבה הקריאה תלונות משבוע שעבר -

רינה שבתאי :

אין בעיה  ,תמיד יהיו כאלה שיתלוננו  ,תמיד .

משה חנוכה :

מזל שהייתה קורונה שנ ה שלמה -

רינה שבתאי :

תמיד יהיו כאלה שיתלוננו .

רן יקיר :

תן לה לגמור לדבר -

משה חנוכה :

ואני אגיד לך מה הבעיה -

רינה שבתאי :

גם במערכת החינוך יש ...

משה חנוכה :

אנחנו בשיחה  ,אנחנו מדברים רן .

רן יקיר :

אתה לא בשיחה ...

משה חנוכה :

אני רוצה לדבר איתה  .רינה  ,כאשת חי נוך שאני באמת
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מעריך את פועלך לאורך השנים בלי טיפת ציניות  .את
יודעת מה המשמעות של רצף חינוכי  .ואת יודעת  ,שנייה -
רינה שבתאי :

אני אענה לך על זה .

משה חנוכה :

אז אני אשלים  ,את יודעת הרי את המשמעות של רצף
חינוכי בשביל הילדים האלה  ,ושבשעה  13:00מתחלף
הצוות  ,מגיע צוות שהוא פחות מיומן זה גורם להרבה
בעיות .

נאור שירי :

הצוות מתחלף בשעה . 14:00

משה חנוכה :

רגע -

רינה שבתאי :

לא משנה  .באיזו שעה שלא מ תחלף .

משה חנוכה :

אני בא ואומר רשויות שרוצות לייצר רצף חינוכי ,
ורוצות לעשות באמת כמו שאביבה אמרה  ,יום לימודים
ארוך ולא צהרו ן שהוא בייביסיטר  ,מה שעושות הם
ממשיכות עם חלק מצוותי הבוקר  ,כי הרי  ,שנייה -

רינה שבתאי :

אני רוצה להגיד לך משהו .

משה חנוכה :

אז רגע  ,אז חלק מצוותי הבוקר ממשיך  ,וחלק מגיע צוות
מיומן  ,יש גם אגב בצהרונים  ,ואני מכיר אותן היטב ,
סייעות

נפלאות

ונהדרות .

אבל

העובדה

שהחברה

בהובלתו של נאור נכשלה ביכולת שלה להיערך השנה
לשנת הלימודים  ,התלונות הרבות של התושבים בעניין
הזה  ,תחושת ההורים לחוסר הרצון שלהם לשלוח את
הילדים שלהם לצהרון  ,העובדה שראש העיר לא עונה
לשאלה פשוטה -
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( מדברים יחד )
משה חנוכה :

ראש העיר לא מוכן להגיד שהוא מר וצה מהצהרונים -

עדי פרילינג אנקורי  :יש שמה תלונות מלפני  4ו  5 -שנים  ,אני פניתי אחד
אחד להורים .
משה חנוכה :

שנייה ,

אני רוצה

לסיים  ,ואגב לגבי האמירה

של

הרווחיות -
אביבה גוטרמן :

עדי  ,גם היום יש מלא תלונות

משה חנוכה :

רגע חברים  ,לגבי התלונה -

עדי פרילינג אנקורי  :יש לנו  10צהרונים ...
משה חנוכה :

לגבי התלונה של הרווחיות -

אביבה גוטרמן :

אל תנסי ליפות את הדברים .

משה חנוכה :

לפי התוכנית העסקית שהחברה -

עדי פרילינג אנקורי  :לא  ,זה לא ליפות  ,אני יודעת בדיוק ...
משה חנוכה :

לפי התוכנית העסקית שהחברה הגישה לי  ,מר נאור שירי
בישיבה הקודמת -

נאור שירי :

לא הגשתי לך תכנית .

משה חנוכה :

יש בצהרונים רווח תפעולי של  ₪ 1,672,000ולא מה
שאת אומרת  .וה  ₪ 1,672,000 -היו יכולים לחזור
לילדים  .היום הם הולכים לכל מיני מקורבים  .וזה מה
שאנחנו מבקשים לעצור  .מבקשים לייצר רצף ולא לתת
ל חברה שלא יודעת להתנהל .

עדי פרילינג אנקורי  :הם הולכים למרכז להכשרת סייעות -
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רינה שבתאי :

 ...נקודות שאתה מדבר עליהם  .אני עדיין במקום
המקצועי  .הנושא של רצפים  ,עבודה נכונה ואני יודעת
שגלילה מעורבת  ,עבודה נכונה בתפעול גנים  ,וזה לא
משנה בידי מי זה  ,אם קיימת עבודת רצף נכונה ז ה לא
משנה איפה הסייעת יושבת  .היא יכולה לשבת בגנים ,
היא יכולה גם לשבת בארגון אחר  .אם קיימת עבודת
רצפים נכונה  ,היא נכונה לגבי כל מצב וזה לא משנה .
ואני כן יודעת שקיימת עבודת רצפים נכונה  ,אני יודעת
מה קורה  ,אני במקרה התעניינתי זה הכול .

משה חנוכה :

אבל רינה  ,אי ך שמתנהלת החברה -

אביבה גוטרמן :

רגע  ,רגע  ,משה  ,משה  ,אני רוצה להגיד משהו .

משה חנוכה :

משפט אחד  ,אם בעבר החברה עבדה בשיתוף פעולה עם
גני הילדים  ,היום התחושה של גני הילדים  ,שהחברה
מתנהגת כקרחון נפרד  .מצפצפים על הצוותים המקצועיים
באגף החינוך על אנשים שמבינים פד גוגיה  ,שיודעים לתת
שירות מצוין בבוקר  ,וזה גורם לנזק ולשירות פחות טוב .
אני

אומר

לך ,

מחלקת

גני

הילדים

בעירייה

מקצועניות ברמה שאין לתאר  .הן עושות עבודה -
עדי ברמוחה :

למה לא עשית את זה כשהיית אתה ...

משה חנוכה :

כי אנחנו -

אמיר כוכבי :

אל תבלבלי אותו עם עובדו ת .

משה חנוכה :

כי אנחנו עשינו עבודה כדי לשפר ושיפרנו .

עדי ברמוחה :

לא  ,אני באמת רוצה שהוא יענה .
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אמיר כוכבי :

אבל עזבי .

משה חנוכה :

יש התדרדרות גדולה במה שקורה שם בצהרונים .

עדי ברמוחה :

 ...ואמרת לו -

משה חנוכה :

למה את עכשיו מצביעה נגד ?

רינה שבתאי :

אני לא הייתי רוצה לראות סייעת -

משה חנוכה :

הלוואי שתצביעי בעד .

עדי ברמוחה :

אתה ראית אותי מצביעה ?

( מדברים יחד )
רינה שבתאי :

אני לא הייתי רוצה לראות סייעת בגן מ  07:30 -בבוקר
עד  17:00אחר הצהריים -

משה חנוכה :

אבל אני אומר תני את הכוח לאנשי החינוך פה בעירייה .

רינה ש בתאי :

 5ימים בשבוע  ,לא הייתי רוצה לראות .

משה חנוכה :

תני להם את הכוח .

אביבה גוטרמן :

רגע  ,רגע -

רינה שבתאי :

היא שחוקה .

משה חנוכה :

ולא לכל מיני אנשים  ,ששוב אני לא יודע מה ההכשרה
שלהם -

אביבה גוטרמן :

משה -

משה חנוכה :

לנהל צהרונים .

אביבה גוטרמן :

משה  ,קודם כ ל אני מסתייגת  ,סליחה אני מסתייגת ממה
שאמרת למקורבים על הכספים  .מסתייגת לחלוטין מה
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שאתה אומר .
משה חנוכה :

זו עובדה  ,זו עובדה .

נאור שירי :

אני יכול לדבר ?

אביבה גוטרמן :

אני לא יכולה להגיד לגבי היום משהו כזה על זה  ,לא
יכולה .

משה חנוכה :

אז אני יכול להגיד לך ש היום -

אביבה גוטרמן :

אז זה לא בשמי .

משה חנוכה :

כל הדירקטוריון זה חברים -

אביבה גוטרמן :

לא רוצה לשמוע את זה .

משה חנוכה :

רוב הדירקטוריון זה אנשים שהיו עם ראש העיר ...

רינה שבתאי :

מה הקשר ? מה הקשר -

אביבה גוטרמן :

הם לא מקבלים כסף .

רינה שבתאי :

בין זה לבין מה שמתקיים בתוך הצהרונים ?

אביבה גוטרמן :

הם מקבלים כסף ?

משה חנוכה :

הם בדירקטוריון -

רינה שבתאי :

מה הקשר ?

משה חנוכה :

מקבלים ...

עדי ברמוחה :

ובקדנציה הקודמת זה לא היה ?

משה חנוכה :

לא  ,הם לא היו ברשימה שלי בקדנציה הקודמת שלי  ,מה
לעשות .

אביבה גוטרמן :

רגע  ,נאו ר זה לא נכון  ,הם לא מקבלים  ,ואני מסתייגת
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לחלוטין -
נאור שירי :

אני לא אמרתי שהם מקבלים .

משה חנוכה :

גיא ויסמן זה לא מקורב של ראש העיר ? די נו .

אביבה גוטרמן :

אני מסתייגת והם לא מקבלים כסף  .אני רוצה לענות לה
רגע .

משה חנוכה :

גיא ויסמן זה לא מקורב של ראש העיר ? שמנהל את בית
הספר לכדורגל  ,די .

אביבה גוטרמן :

טוב  ,זה משהו אחר  .תקשיבו רגע  ,אני רוצה להגיד  ,אני
מדברת עכשיו על הצהרונים  ,לא על כדורגל -

משה חנוכה :

את יכולה להסתייג  ,אני מסתייג -

אביבה גוטרמן :

זה דברים אחרים .

משה חנוכה :

אני גם מסתייג מדברים שאת אומרת  ,ולא אומר שאני
מסתייג .

אביבה גוטרמן :

אבל משה בג לל זה ביקשנו ועדה שבודקת את כל
הדברים .

משה חנוכה :

אבל זה לא קרה .

אביבה גוטרמן :

זה קורה  .אני מקווה שזה קורה .

משה חנוכה :

עברה כבר שנה .

אביבה גוטרמן :

טוב  ,רינה אני רק רוצה משפט -

משה חנוכה :

מורחים אותך בסיפורים שם בצד ואת נרגעת .

אביבה גוטרמן :

אני רוצה רק -

משה חנוכה :

הוא עבד עליך  ,כל פעם הוא עובד עליך .
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רינה שבתאי :

די  ,תן לנו לעשות דיון מקצועי .

אביבה גוטרמן :

די משה  ,די  .אני רק רוצה להגיד לך דבר לדבריך
החכמים והמלומדים  ,ואני מעריכה -

אמיר כוכבי :

תפסיק להתנשא .

אב יבה גוטרמן :

את המקצועיות שלך  .ודווקא בגלל מה שאמרת עכשיו ,
שהשפיל של הרווח נשאר קטן  ,עוד יותר טוב שהוא יהיה
בעירייה  .כי זו החברה שלא למטרת רווח  .ואם צריכים
להיות על הקשקש ולשמור  ,ולכן הם חייבים להצטמצם
בכל מיני דברים  ,כדי לא להיכנס לגירעונות  ,והם
בגירעונות  .שאני לא מבינה איך בכלל זה אפשרי .
והעירייה שהיא -

רינה שבתאי :

הם תמיד בגירעונות .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,לא מעכשיו אני מדברת .

עדי ברמוחה :

לא  ,הגירעונות הם ...

אביבה גוטרמן :

לא מדברת על גירעונות של החברה -

משה חנוכה :

הגירעונות הם מעכשיו גם .

אביבה גוטרמן :

של עכשיו  ,אני מדברת -

משה חנוכה :

 6מיליון  ₪העברנו .

אביבה גוטרמן :

שנגרר  ,לכן גם ביקשתי את הו ועדה שתבדוק  .התלונות
שלי הם לא מהיום

עדי ברמוחה :

די  ,אבל די -

( מדברים יחד )
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נאור שירי :

 6.7 ...מיליון  ₪הוא הטעה פה -

אביבה גוטרמן :

שקט .

נאור שירי :

אל תגידי לי שקט .

אביבה גוטרמן :

לא  ,אבל אני עונה שנייה .

נאור שירי :

אל תגידי לי שקט אבל .

אביבה גוטרמן :

אבל אני עונה  .איך הוא אומר ? אבל אני עונה  .אז תן לי
לענות  .אני אומרת  ,עוד יותר את מחזקת אותי בזה שאת
אומר אין לנו שפיל של רווח  ,ואז אני אומרת נהדר  .אז
היום  ,הרי מה אמרנו ? הכסף יחזור חזרה any way ,
העירייה משקיעה בציוד  ,משקיעה בשיפוצים כל שנה .
בלי כל קשר  ,אני חשבתי שהדבר הזה יעזור לחסוך
לעירייה  .אז אם זה נמצא בעירייה  ,אז לא יהיה לנו את
הדבר הזה  .אבל אנחנו לא נצטרך לק מ ץ או לא נצטרך
לחסוך  ,ואין מה לעשות גם אני ניהלתי עמותה  ,את
צריכה לחסוך בכל מיני דברים  ,כדי לתת את מה
שאפשרי  ,ואת חוסכת בדברים אחרים  .אין מה לעשות .

משה חנוכה :

אגב התשובה של רינה הייתה הכי מקצועית פה והכי
עניינית .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,נכון  .והעירייה -

משה חנוכה :

באמת .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,אני בהחלט -

משה חנוכה :

מה שלך שלך .

אביבה גוטרמן :

בהחלט מקבלת  ,לכן אני גם עונה .

250

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  13/20מיום 30.12.2020

נדב דואני :

נו אז בואו נתקדם .

אביבה גוטרמן :

ולכן אני אומרת  ,אם זה חוזר לעירייה  ,לעירייה אין לנו
בעיה  ,אז נוסיף קצת כסף .

רינה שבתאי :

זה לא בדיוק ככה .

אביבה גוטרמן :

זה בדיוק ככה .

רינה שבתאי :

זה לוגיסט יקה מורכבת מאוד .

אביבה גוטרמן :

טוב יאללה  ,נאור  ,נאור .

נאור שירי :

אני אשתה ואירגע  ,לא משנה  .קודם כל דווקא אני שמח
שהעלית את הנושא הזה  ,כי זה נותן לי הזדמנות להגיד
תודה לאנשים שפחות מתייחסים אליהם  ,ופחות נותנים
תודה  ,ושומעים בעיקר רק ביקורת  .אז תודה רבה לנ שות
הצוות לאנשי הצוות בצהרוני הוד  ,שעושים -

משה חנוכה :

אין לנו טענה על הצוותים  .יש לנו טענה להנהלה  ,לא
לצוותים .

נאור שירי :

אני מבקש שלא תפריע לי .

משה חנוכה :

לא  ,אתה מפריע לי כל הזמן .

אביבה גוטרמן :

אבל זה נכון  ,תדייק .

משה חנוכה :

אין לנו טענה  ,אל תעשה פו פוליזם על הגב של הסייעות .

אביבה גוטרמן :

נכון  ,זה לא הוגן .

משה חנוכה :

אנחנו דואגים לסייעות יותר ממך .

נאור שירי :

תכף אנחנו נשמע -

משה חנוכה :

יש לנו טענה כלפיך  ,לא כלפי הסייעות  ,הן מצוינות .
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נאור שירי :

אין בעיה .

משה חנוכה :

אתה לא יודע לנהל .

נאור שירי :

סי ימת ? סיימת ?

משה חנוכה :

כן .

נאור שירי :

אוקיי .

משה חנוכה :

הן מצוינות  ,אתה לא יודע לנהל .

נאור שירי :

אני לא מנהל את צהרוני הוד -

משה חנוכה :

אתה מנהל צהרוני הוד .

נאור שירי :

לא  ,אני לא .

משה חנוכה :

הן מתלוננות בעיקר על היחס שלך כלפיהן .

נאור שירי :

שוב שקר  .אני יכול להקריא לך הודעות עליך עכשיו -

משה חנוכה :

תקריא .

נאור שירי :

אבל באמת לא נעים לי -

משה חנוכה :

תקריא  ,לא  ,לא  ,תקריא  ,אתה בסדר  ,תקריא .

נאור שירי :

אז אני אתן לך  ,אתה יכול לתת לי לדבר ?

משה חנוכה :

אני מבקש שלא תכניס לנו מילים לפה -

נאור שירי :

אני אגיד מה שאני רוצה -

משה חנוכה :

אתה לא יודע לנהל .

נאור שירי :

אתה לא תגיד לי מה לעשות .

משה חנוכה :

הסייעות מצוינות .

נאור שירי :

אני אגיד שוב  ,מה שאני רוצה  ,ואתה לא תגיד לי מה
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לעשות .
משה חנוכה :

אנחנו נתקן אותך -

נאור שירי :

אתה לא תתקן .

אביבה גוטרמן :

אנחנו משתת פים -

נאור שירי :

אל תתקני אותי גם  ,תודה רבה .

אביבה גוטרמן :

אנחנו משתתפים בתודה לצוות שמנהל את הצהרונים -

נאור שירי :

אני אתייחס גם למה שאמרת -

אביבה גוטרמן :

שעובד בצהרונים .

משה חנוכה :

ומבקשים ממך גם להתייחס אליהם בכבוד שמגיע להם .

נאור שירי :

די  ,די  ,משה ד י אתה -

אביבה גוטרמן :

משה די  ,לא זאת הכוונה .

נאור שירי :

את ה ו המציאות ממך והלאה  .אז באמת תודה -

משה חנוכה :

גם מאיתנו .

נאור שירי :

מעולה  .אז מועצת העיר ואני -

אביבה גוטרמן :

נכון .

נאור שירי :

אוקיי  ,אז תסכימו כולם שמועצת העיר מודה לצוותי
החינוך -

אביבה גוטרמ ן :

נכון .

נאור שירי :

שעומדים בתקופה מאוד בעייתית בחזית .

רינה שבתאי :

נכון .

משה חנוכה :

מעולה  .ומורה להנהלה להתנהג אליהם באותו כבוד .
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נאור שירי :

תודה רבה  ,תודה רבה גם משה חנוכה עם כל הצביעות
שלו  ,מי שרואה אותנו  ,מודה לצוותי צהרונים  .אז קודם
כל אני אגיד כמה דברים שעשינו השנה  ,בניגוד לשנים
קודמות  ,ואני אשמח שתתקן אותי גם משה  .אז השנה
הצהרונים הם משק סגור  .כל שקל שנכנס מהורי הילדים
נשאר ב -

משה חנוכה :

זה לא נכון  ,כי העמסנו בדו " חות גם את ההנהלה וכלליות
של כל החברה על הצהרונים .

נאור שירי :

לא נכון -

משה חנוכה :

לפי הדו " ח שאתה הצגת .

נאור שירי :

ההיפך  ,ההיפך .

משה חנוכה :

אז שוב -

נאור שירי :

אז אוקיי  ,העלית טענה אני אתייחס אליה  .כפי שהוכחנו
בפעם הקודמות הצגת פה גרפים שגויים  ,וההבנה שלך
במספרים  ,לדעתי אתה - ...

משה חנוכה :

נאור  ,נאור -

נאור שירי :

כי אתה פשוט מטעה .

משה חנ וכה :

אתה כל פעם שתעליב  ,אני אעמיד את האמת ואגיד
שאתה כישלון  ,אז בוא -

נאור שירי :

תסתכל בדיוק שבניגוד לפעמים הקודמות -

עדי ברמוחה :

אפשר לשים את הגן בחוץ רגע ?

נאור שירי :

העמסת תקורות הניהול מתחלקים בין התחומים  ,אתה
יכול לראות את זה גם בתחום  .תפתח את הדו " ח -
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משה חנוכה :

אין לי פה את הדפים .

נאור שירי :

אוקיי  ,אני אשמח להראות לך  ,אם אני טועה  ,אני גם
אתנצל .

אמיר כוכבי :

אני רק אגיד שבעוד  10דקות נגמרת הישיבה .

אתי ברייטברט :

נכון .

משה חנוכה :

למה ?

נאור שירי :

אז אני אהיה יותר מהיר .

אמיר כוכבי :

 4שעות

משה חנוכה :

עשית הפסקה .

אמיר כוכבי :

 15דקות .

משה חנוכה :

קיבלנו הארכה .

רינה שבתאי :

תן לו לדבר  ,ריבונו של עולם תנו לו לדבר .

נאור שירי :

יצרנו מערכת שתיתן מענה ותוכן לקלוט את כל התלונות
שנוכל לבצע גם -

משה חנוכה :

לא  ,לקחת את אותה תוכנה והוספת לה -

רינה שבתאי :

תן לו לד בר  .תן לו לדבר ריבונו של עולם .

משה חנוכה :

וכל  ...שהוספת לו עוד מערכת דסק -

נאור שירי :

לא  ,שוב אתה טועה -

משה חנוכה :

קולביז לא עובדים יותר .

נאור שירי :

לא  ,זה לא קשור  ,זה מערכת אחרת .

משה חנוכה :

נכון  ,הוספת -
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נאור שירי :

אפשר לתת לדבר ? תודה .

משה חנוכה :

בבק שה .

נאור שירי :

אמרתי לך  ,יש לך משהו -

משה חנוכה :

לא  ,אני מדייק אותך  ,אתה לא יכול לשקר -

נאור שירי :

אתה לא מתאר אותי  ,אתה מטעה את כולם .

משה חנוכה :

ושאני אשתוק .

נאור שירי :

שקר אנחנו נשמע אחרי זה  .פתחנו עוד צהרונים לחינוך
המיוחד  ,ונתנו הכשרות מיוחדות כולל גיוס צוות לחינוך
המיוחד  .יצאנו למכרז אוכל חדש שחסך כ ₪ 400,000 -
בניגוד לפעם הקודמת  ,ולצורה שבה הפעילו את זה .

משה חנוכה :

מה  ...מה חסכת ?

נאור שירי :

מתווה מיוחד -

משה חנוכה :

איך חסכת ? אני חושב אגב שאתה בזבזת יותר כסף
בשיטה החדשה  .וזה יוכח .

נאור שירי :

איך את ה תוכיח את זה בדיוק ...

משה חנוכה :

יש מספרים  ,מה זאת אומרת ?

נאור שירי :

בוא תראה לי את המספרים .

משה חנוכה :

אני אגיד לך למה חסכת כסף ?

נאור שירי :

בוא תראה לי -

משה חנוכה :

לא היו צהרונים  .כשיהיו צהרונים אתה תפסיד הרבה
כסף בשיטה החדשה .

נאור שירי :

שמע אתה -
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רינה שבתאי :

לא כדאי שעדי -

עדי פרילינג אנקורי  :לא כדאי שאני אתחיל  ,באמת ...
נאור שירי :

אתה תשלם -

עדי פרילינג אנקורי  :אתה רוצה את המסקנות מהתקופה שלך ואת המסקנות
מהתקופה שלו לסמינריון שלי
נאור שירי :

אין לך מושג .

משה חנוכה :

כן  ,תקריאי לי .

עדי פרילינג אנק ורי  :הכול כתוב .
נאור שירי :

ואגב חוסר המושג שלך ניכר היטב  ,ניכר היטב  ,בסדר ?

משה חנוכה :

בסדר .

נאור שירי :

פתחנו מרכז הכשרות חדש  ,שזה בנוגע לשורות הרווח .
כל מה

שנכנס

אנחנו מנסים ,

ורינה ציינה ,

האמת

במקצועיות רבה ודי אין לי מה להוסיף על זה  ,שנושא
כוח אדם הוא בעייתי  ,הוא לא בעייתי רק בהוד השרון ,
הוא בעייתי גם בהוד השרון  .זה לא מוריד מהרצון שלנו ,
וכשאני אומר שלנו  ,זה גם של החברה וגם של העירייה ,
לעשות את המיטב והכי טוב בעבור הילדים  .גם הוספנו
רכזות פדגוגיות נוספות ופתחנו -
משה חנוכה :

מה זה עוזר ? בסוף ההורים -

נאו ר שירי :

אתה אמרת שאתה תתפרץ רק כשאני טועה .

עדי פרילינג אנקורי  :זה עוזר  ,כי פדגוגיה -
משה חנוכה :

איפה ההורים -
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נאור שירי :

אמרת שתתפרץ רק כשאני טועה .

משה חנוכה :

אני לא יודע אם הנתון הזה אמת  ,אני לא סומך על כל
מה שאתה אומר .

נאור שירי :

אז בסדר  ,אז תשאל את מי שאתה שואל  ,כי אין לך מושג
מהחיים גם ככה .

משה חנוכה :

למה אתה מדבר ...

אמיר כוכבי :

בגדול הוא צודק  ,אתה כל הזמן מטעה אותו .

נאור שירי :

אתה כל הזמן שואל -

אמיר כוכבי :

זה נראה כאילו ...

נאור שירי :

חוץ מזה מי שאתה שואל אותו  ,יודע בדיוק מה קורה .

עדי פרילינג אנ קורי  :כשיהיו לך ילדים או תהיה מנהל אגף חינוך תדבר .
( מדברים יחד )
עדי פרילינג אנקורי  :תחשוב מה זה פדגוגיה אז .
נאור שירי :

מזל טוב גם  ,מזל טוב .

משה חנוכה :

על מה ? למי ? על מה אתה מדבר ?

אמיר כוכבי :

תמסור מזל טוב .

נאור שירי :

בשנה של הקורונה -

משה חנוכה :

אתה יכול להגיד מזל טוב בשידור .

נאור שירי :

הכנו בסיוע עם אגף הרווחה את הקרנות המיוחדות  ,גם
פתחנו קרן מיוחדת שסייעה לכל העובדים והעובדות
בצהרונים  ,שזה משהו גם נוסף  .עכשיו אני אגיד -

משה חנוכה :

מה עם השירות ? מה עם התלונות של ההורים ? מה עם
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התחושות של חוסר הביטחון ?
רינה שבתאי :

די רגע  ,תן לו לסיים .

משה חנוכה :

מה עם חוסר השקיפות ?

רינה שבתאי :

אתה יכול לתת לו לסיים ?

משה חנוכה :

מה עם חוסר ...

רינה שבתאי :

אתה מ סוגל לשתוק  2דקות ? תן לו לסיים  .אי אפשר
לשמוע אותך כל הזמן .

משה חנוכה :

לא להגיד לשתוק  ,לא להגיד לשתוק .

נאור שירי :

אז אני אגיד  ,תשתוק בבקשה  ,תן לי לסיים .

רינה שבתאי :

אז בסדר  ,מתנצלת אבל תפסיק  ,די .

נאור שירי :

תן לי לסיים  ,תודה .

רינה שבתאי :

תן לו לסיים  ,אי אפשר לשמוע כל הזמן .

משה חנוכה :

אי אפשר שהוא אומר אבל דברים שהם לא אמת .

רינה שבתאי :

אי אפשר לשמוע אותך כל הזמן משה  ,אנחנו שומעים
אותך כל הישיבה  .תנשום .

משה חנוכה :

כי יש לנו פעם בחודש -

רינה שבתאי :

נכון  .אז תנשום .

משה חנוכה :

אתם כל החודש מדברים אחד עם השני -

רינה שבתאי :

איפוק  ,קצת איפוק .

משה חנוכה :

ויש אופוזיציה רינה  ,זה התפקיד שלנו ...

עדי פרילינג אנקורי  :להיות מעורב משה .
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רינה שבתאי :

מה אתה אומר ?

משה חנוכה :

כן .

עדי פרילינג אנקורי  :אתה מוזמן לבוא ולעשות תוך כדי החודש הזה .
רינה שבתאי :

תן לו לדבר .

עדי פרילינג אנקורי  :אתה מוזמן .
רינה שבתאי :

אתה לא נותן לו משפט אחד לדבר .

משה חנוכה :

הוא נותן ?

רינה שבתאי :

גם לי לא נתת  .תן לו לדבר .

עדי פרילינג אנקורי  :אם אתה היית מעורב  ,כמו שאנחנו מעורבים בעניין של
הצהרונים יום יום  ,אולי היית יודע מה קורה .
משה חנוכה :

אוקיי .

נאור שירי :

מ  96 -צהרונים לא כל הצהרונים בטח ובטח בתקופה הזו ,
שסתם אני אגיד עוד איזה משהו  ,אל תגידו ש זה תירוץ
של משבר קורונה  ,אבל פתחנו את השנה  3פעמים .
אוקיי  ,אז יש רגרסיות פדגוגיות מובנות  ,שזה משהו כן
להתייחס אליו  ,זה לא תירוץ ל ה כל  .דבר נוסף  ,המתווים
האלה גרמו לנו לגייס יותר מ  100 -עובדות במהלך של
פחות

מחצי שנה נטו של עבודה  .אז זה גם תשומות

מאוד מאוד קש ות  .אני יכול להמשיך  ,ומפה והלאה
תירוצים על גנים שנפתחים ביום ראשון  ,וביום שישי
אנחנו מקבלים את המתווה  ,וצריכים להוסיף דברים ,
להוסיף רכזות -
משה חנוכה :

המדינה אשמה שורה תחתונה .
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נאור שירי :

לא .

עדי פרילינג אנקורי  :סייעות נכנסות לבידוד .
נאור שירי :

האמת כן -

עדי פרילינג אנקורי  :ואז הגנים לא אוהבים את הסייעת הזאת שהבאנו להם
המחליפה -
נאור שירי :

זוכר איזה מישהו שישב בוועדת  ,לא זוכר איפה  ,ואמר
בדיוק את אותם דברים .

משה חנוכה :

ועדת הביקורת .

נאור שירי :

מעולה  ,אמרת בדיוק אותם דברים  .עכשיו אופוזיציה
מאוד משנה לך  ,כ י אם היה לך קצת הגינות -

משה חנוכה :

אבל אביבה הציעה את ההצעה לא אני .

נאור שירי :

בסדר .

אביבה גוטרמן :

אני הצעתי  .ואגב אני הטענה שלי גם כלפיו -

אמיר כוכבי :

אתה לא תומך בהצעה של אביבה ?

אביבה גוטרמן :

זה לא רק כלפיך  .הטענה כלפיו -

נאור שירי :

זו לא טענה כלפיי  ,את צריכה להבין -

אביבה גוטרמן :

וכלפי כל הדבר הזה  ,לא מהיום .

נאור שירי :

אבל אביבה אין לך טענה כלפיי .

אביבה גוטרמן :

אני לא לו  ,גם כלפיכם עכשיו .

נאור שירי :

אבל אין לך טענה כלפיי  ,אני אסביר לך עוד שנייה -

אביבה גוטרמן :

לא אישי .
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נאור שירי :

בדיוק מה -

אביבה גוטרמן :

אני מדברת על כל הנושא של הצהרון  ,שהוא צריך
לעבור לעירייה .

נאור שירי :

בסדר  ,אז אני אגיד משהו -

אביבה גוטרמן :

אבל הטענה שלי היא גם כלפיו .

נאור שירי :

שנייה במובן קצת יותר -

אביבה גוטרמן :

על כל הניהול של מוסדות  ,ועוד איך יש לי כלפיו  ,וכלפי
כל הדבר הזה  .שנים אחורה .

נאור שירי :

אפשר ?

אביבה גוטרמן :

וכל החוב הזה הוא שנים אחורה  ,אז אל תגיד לי שאין לי
טענות  .עם כל הכבוד .

נאור שירי :

לא  ,אין לך טענות כלפיי -

אביבה גוטרמן :

לא  ,אין לי  ,יש לי טענה ...

עדי פרילינג אנקורי  :זה ששנה ראשונה שבה נסגרו כל התשלומים לכל
האנשים שהיו חייבים להם כסף משנת . 2017
נאור שירי :

עזבו שנייה את ה -

עדי פרילינג אנקורי  :השנה הראשונה שזה קרה .
נאור שירי :

בואו נתמקד בצהרונים  ,בסדר ?

עדי פרילינג אנקורי  :רק שתדעו .
נאור שירי :

אני לא אומר -

עדי ברמוחה :

יש לכם עוד  7דקות .
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נאור שירי :

בכל המ דינה ועשינו סיור באמת במלא מקומות  ,כנ " ל פה
באזור  ,ההליך הוא בדיוק הפוך להליך שאת הצגת .
עיריות רבות ניסו להחזיר את זה -

עדי פרילינג אנקורי  :נכון .
נאור שירי :

הרבה התחייבו להחזיר את זה  .אני לא פוסל את זה על
הסף ברמה המהותית  .אבל יש קושי גדול  ,תבדקי עכשיו
למש ל ברעננה  ,את יכולה לבדוק  ,אני לא רוצה לנקוב
בעוד רשויות  ,אבל את יכולה לבוא איתי ולבדוק .

אביבה גוטרמן :

לא  ,אני יודעת שמעסיקים דרך -

נאור שירי :

לא  ,שעובדות העירייה  ,עזבי  ,עובדות בגנים -

רינה שבתאי :

אתם לא מבינים איזה סיפור זה .

נאור שירי :

פשוט נשחקות

בצורה

בלתי ,

אני לא יודע  ,פשוט

שחוקות  .והן לא מצליחות לקיים באמת סדר יום נורמלי .
וההליך הוא בדיוק הפוך -
משה חנוכה :

שוב אתה מאשים את העובדות במקום לקחת אחריות .

רינה שבתאי :

לא  ,הוא מדבר מקצועית לגמרי  ,תקשיב מה הוא אומר .
הוא מדבר ממש מקצועית .

נאור שירי :

אז -

רינה שבתאי :

הוא נותן לך תשובה -

משה חנוכה :

זו לא בעיה בהפרטה  ,הבעיה זה הניהול הגרוע רינה .

רינה שבתאי :

לא  ,זה לא שייך לניהול .

נאור שירי :

בסדר אוקיי .
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משה חנוכה :

זה הניהול הגרוע .

נאור שירי :

עזבי -

משה חנוכה :

מה את רוצה שהוא יגיד  ,שהוא נכשל ? שהוא יודה בזה ?

רי נה שבתאי :

לא  ,הוא לא צריך להגיד שהוא נכשל  .אני שומעת מה
הוא מדבר  ,הוא מדבר מקצועית לגמרי  ,תקשיב רגע .

משה חנוכה :

אבל אני אומר שאין בעיה עם ההפרטה  ,הבעיה עם
הניהול .

רינה שבתאי :

תקשיב רגע למה שהוא אומר .

עדי פרילינג אנקורי  :אין פה שום כישלון .
משה חנוכה :

בטח שיש .

נאור שירי :

בסדר .

עדי פרילינג אנקורי  :לא  ,אין פה כישלון .
נאור שירי :

בסדר  ,מעבר לכישלון האישי שלי  ,יש  96צהרונים  ,יש
תמיד -

רינה שבתאי :

תמיד .

נאור שירי :

תמיד תמיד יהיו בעיות .

רינה שבתאי :

תמיד .

נאור שירי :

אין מה לעשות  ,זה לא משהו  ,אפשר עכשיו לעבור על
פוסטים מלפני מלא זמן  ,אני יכול להקריא פה עמודי
מחאה שקמו  ,ואפשר לציין את זה מהיום עד מחר ,
ולהמשיך ולקרוא  .אנחנו כחברה ובסיוע העירייה עושים
מה שאפשר כדי לספק את השירות הכי טוב  ,בסדר ?
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עכשיו לקינוח  ,אני אוהב סרטים של משה חנוכה .
*** משמיע סרטון ***
משה חנ וכה :

בדיוק אני אומר  .לשמור על העובדים .

נאור שירי :

למה אתה מפריע ?

משה חנוכה :

לחזק את העובדים  .כי אני אומר בדיוק ההיפך .

אביבה גוטרמן :

אנחנו לא פוגעים בעובדים .

נאור שירי :

אבל למה אתה מפריע לעצמך ?

משה חנוכה :

אנחנו בעד העובדים  ,אנחנו בעד העובדות  .אנחנו נגד
הניהול החשדני שלך .

אביבה גוטרמן :

מי מדבר נגד העובדים ?

משה חנוכה :

פופוליסט .

אמיר כוכבי :

חבר ' ה -

אביבה גוטרמן :

מישהו אמר לפטר עובדים ? מישהו דיבר על זה ?

נאור שירי :

אז אני אסביר לך שנייה עוד משהו שאת אמרת -

אביבה גוטרמן :

איזה שטויות אלה ?

נאור שירי :

גם בפ וסט שלך  ,שנייה אני אסביר לך -

אביבה גוטרמן :

העובדים יעבדו דרך אותו דבר .

נאור שירי :

העובדים לא -

אביבה גוטרמן :

לא -

נאור שירי :

העובדות לא יכולות לעבוד -

אביבה גוטרמן :

איך לעבוד זה אנחנו מבינים את זה  ,אני אמרתי גם אז .
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חברת מוסדות -
אמיר כוכבי :

אבל תני לו רג ע לענות .

אביבה גוטרמן :

לא  ,לא ...

אמיר כוכבי :

אבל תני לו רגע -

אביבה גוטרמן :

כי אי אפשר יש הרבה דברים .

אמיר כוכבי :

אביבה -

אביבה גוטרמן :

שעושים דרך חברת מוסדות .

רינה שבתאי :

אני יודעת -

נאור שירי :

אביבה אי אפשר לשלב את העובדות .

רינה שבתאי :

 ...היא הפוכה למה שאת מצביעה .

משה חנוכה :

אבל רינה  ,יש לי שאלה  ,מה אכפת לך שמי שיפקח על
זה  ,זה גלילה ? ברמה פדגוגית רק .

אמיר כוכבי :

חבר ' ה  ,בואו -

משה חנוכה :

רק ברמה הפדגוגית .

רינה שבתאי :

מכיוון שזה -

( מדברים יחד )
רינה שבתאי :

 ...שהיא צריכה לנהל גנים ולא צהרונים .

משה חנוכה :

אז תני לה עוד כוח אדם .

אמיר כוכבי :

אפשר רגע לסכם  ,אביבה מאחר וזו הצעה -

נאור שירי :

אני רק אמרתי  ...שבעזרת העירייה יצרנו מתווה שנותן ,
רן בקיא יותר בפרטים  ,נותן תוספת יול " א  ,תוספת
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שעתית  ,תוספת לאחוזי משרה -
משה חנוכה :

אם אתה לא בקיא בפרטים תן לו .

נא ור שירי :

 ...תשאל אבל  ,תשאל .

משה חנוכה :

בואו נשמע את רן  ,מה אתה אומר ?

רן היילפרן :

זה פיילוט חדשני  ,אושר על ידי משרד האוצר  ,וממש
מוביל מהפכה ונותן מענה ושילוב יות ונותן איזון שהם
לא יעבדו  5ימים  ,יעבדו יומיים שלושה לבחירתם .

אמיר כוכבי :

כדי ליצור המשכיות  ,הרעיון הוא ליצור המשכיות  .לא
משנה  ,בסוף בשורה התחתונה והדיון הזה היה סתם כי
אני פה פספסתי את ההרדמות  ,אז לא אכפת לי למשוך
עוד שעה  .אני אגיד ככה בשורה התחתונה  ,אין לנו ויכוח
על מהות העניין שצריך להיבדק  .ולכן לפני כחודשיים
ביקשתי ממנכ " ל העירייה לעשות תכנית ע בודה ו לראות
את

האפשרויות

הכלכליות

והפדגוגיות

והמקצועיות

להעברת הצהרונים בין אם כגוש אחד  ,ובין אם בחלוקה ,
ובין אם בליצור תחרות בין העירייה לבין החברה  .זה לא
תהליך פשוט  ,אני שמתי יעד ששנת הלימודים הקרובה ,
אני מקווה שנהיה מסוגלים לעמוד בו כדי לקבל את
ההחלטה ה נכונה  ,אני לא רוצה להוריד את ההצעה הזאת
מסדר היום  ,אנחנו מתעסקים בה המון עם החברה בתוך
העירייה  ,עם הגזבר  ,עם אגף החינוך  ,כולם מעורבים
בתוך הסיפור הזה  ,בניסיון אמיתי למצוא את הדרך  ,כמו
שאת יודעת להגיד שיש רשויות שרוצות לעבוד ככה ,
אנחנו שומעים רשויות שאומרות על תעזו לעבוד ככה .
אנחנו בודקים עכשיו כל מיני מודלים  ,גם כדי לראות
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שנעמוד בהם כלכלית  ,גם לראות שהם יהיו כדאיים
לצוותים  ,וגם כדי לראות שיש באמת ישימות לעשות את
זה לאורך זמן  .מאחר והפעילות הזאת כבר מתרחשת  ,אז
אני מציע שאת הנושא הזה אנחנו נעביר לוועדת משנה
ש ל ועדת החינוך שבה -
משה חנוכה :

כבר עשו לך את זה לפני שנה .

אמיר כוכבי :

לא עשו כלום .

משה חנוכה :

תיזהרי מהמלכודת הזאת .

אמיר כוכבי :

בוא  ,מה שנעשה מול החברה בסופו של דבר  ,ואביבה גם
יודעת  ,הייתה בקשה שלה להתמחרות אחרת מול חברות
מפקחות  .היה תהליך הם עובדים  ,הי א מעודכנת יודעת .
הדבר -

משה חנוכה :

אני אחרי אביבה בעניין הזה  ,מה שהיא תקבל  ,רק אני
לא רוצה שיעבדו עליה עוד פעם .

אמיר כוכבי :

הדבר הזה מבחינתי  ,בסוף בשורה התחתונה ואני מסתכל
עליך  ,כי עליך אני סומך בעניין הזה  .האינטרס שלנו
לקבל את ההחלטה הנכונה  ,לא מאינסטינקט ולא מרגש ,
כי לכולנו יש את הרגשות שלנו בעניין הזה  ,והרצון
שלנו הוא באמת באמת באמת פעם אחת ולתמיד לסגור
את הסגה הזאת  .כי יכול להיות שזה עניין  ,עזבי זה לא
יכול להיות  ,זה לא רק עניין תקציבי  ,זה לא רק אם
נשפוך עכשיו כסף על החברה -

אביבה גוטרמן :

לא  ,בוודאי .
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א מיר כוכבי :

וזה גם לא רק עניין של רצף יומי של הסייעות  .הבעיה
שזה נושא מורכב  ,שמורכב מכמה וכמה נושאים  ,וכן
לתוך הדבר הזה גם נכנס הקורונה שהשבית פה אנשים
על ימין ועל שמאל -

אביבה גוטרמן :

כן  ,אין ספק .

אמיר כוכבי :

סבבה  ,אנחנו מודעים לסיפור הזה  ,אנחנו גם מטפלים
בזה  ,וגם אני שמתי יד שהמענים צריכים להינתן בשנת
הלימודים הקרובה  .כמובן שאנחנו עכשיו בתוך התהליך
הזה  .את מוזמנת להצטרף אליו להיות חלק ממנו  ,לא
כפיקוח אלא כחלק ממנו עם התובנות שלך ועם הניסיון
שלך  ,גם עם הרגש וגם עם השכל  .וזה מבחינתי ההליך
הנכון בגלל שאנחנו כבר נמצאים בתוך תהליך עבודה .
לבוא ולהגיד פשוט נחזיר לזה  ,גם את זה ניסיתי  ,לא
עובד  .צריך לעשות פה עבודה רצינית ...

אביבה גוטרמן :

אוקיי  ,מי הם האנשים  ,מי עושה את העבודה הזאת ?

אמיר כוכבי :

צוות מקצועי שמכין לנו את הנתונים  ,ובסופו של דבר
אני מתעסק בזה ברמה האיש ית  ,נאור מתעסק בזה ברמה
האישית  ,רינה תיכנס לזה ברמה האישית  ,את  ,יש עוד
מישהו שירצה  ,אין לי בעיה  .הרעיון הוא באמת לשבת
עד שייצא עשן לבן  ,ולקבל את הפתרון -

אביבה גוטרמן :

כדי למצוא פתרון .

אמיר כוכבי :

הנכון .

רינה שבתאי :

סוגיה מאוד מורכבת .

אמיר כוכבי :

מקובל ?
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אביבה גוטרמן :

כן  ,העיקר שהנושא הזה יטופל  .זה מה שחשוב לי .

אתי ברייטברט :

אז את מסירה לטובת מה שאמיר אמר ? אביבה ? אביבה ?

אביבה גוטרמן :

לא  ,תראי  ,אני אוריד את זה מסיבה אחת פשוטה  ,אבל
אני רוצה לדעת מתי הם מתכנסים  ,תאריך  ,תאריך ,
עכשיו  .לא כמו הוועדות האחרות שאתה יודע מה קרה
איתם  ,טיארה  .אני רוצה לדעת מתי אנחנו יושבים -

אמיר כוכבי :

חודש מהיום יציגו לנו את מה שהם עשו עד עכשיו .

אביבה גוטרמן :

חודש מהיום ?

אתי ברייטברט :

סוף חודש הבא .

אביבה גוטרמן :

אני מבקשת שזה יירשם בפרוטוקול התחייבות -

משה חנוכה :

כמו עם השכונו ת .

אביבה גוטרמן :

בסדר  ,גם בזה נטפל  .חודש מהיום אנחנו חוזרים לשבת
עם כל הנושא הזה  ,שיש לנו את כל הפרמטרים  ,כל
המחשבות איך  ,מה  ,בעניין הזה .

אתי ברייטברט :

אז לבקשת אביבה ההצעה הוסרה -

=========================================
====
לא נערכה הצבעה ,ההצעה הוסרה מסדר היום לבקשת מגישת ההצעה
(סוכם כי יוקם צוות מקצועי לבחינת הנתונים ויתכנס עד סוף חודש ינואר ) 2021

=========================================
====
אמיר כוכבי :

חברים רגע  ,אני רק רוצה לעדכן  ,במהלך הישיבה הגיע
עדכון ממשרד הפנים מה שאמרתי לכם בהתחלה על
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הנחות בארנונה  ,הם אישרו דחייה של שנה -
נדב דואני :

יפה  ,כל הכבוד .

אמיר כוכבי :

לכן אם שואלים אתכם  ,תסבירו לאנשים שיש להם ...

רינה שבתאי :

עוד פעם  ,עוד פעם  ,לא שמעתי מה אמרת .

אביבה גוטרמן :

שמה ?

אמיר כוכבי :

משרד הפנים אישר לבקשת השלטון המקומי דחייה של
שנה בהסדרת ח ובות -

אביבה גוטרמן :

הא לתשלום  ,יפה .

אמיר כוכבי :

במקום לאבד את הזה .

אתי ברייטברט :

טוב  ,ננעלת הישיבה תודה רבה .

אמיר כוכבי:

שנה טובה.

_______________

______________

אתי ברייטברט

אמיר כוכבי

מרכזת ישיבות המועצה

ראש העירייה
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