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ערב טוב לכל חברי המועצה, ההנהלה, המנהלים  י ברייטברט:תא

שיושבים בחדר הסמוך והחשבים. אנחנו היום נפתח 
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לדיון  5/21המועצה שלא מן המניין  את ישיבת

. אנחנו 2021המיוחד לאישור הצעת התקציב של 

 נתחיל עם סדר היום. 

 .2021בקשה לאישור הצעת תקציב רגיל  .1

 

ערב טוב לכולם ולכולן, אני שמח לראות פה את  אמיר כוכבי:

חלקכם פחות שמח לראות. למה רק משה  אםכולכם. 

 צוחק? 

 לא מצחיק, זה נכון. לכן לא צחקתי.  לא, זה אביבה גוטרמן:

אחרי אני רוצה להתחיל דווקא באווירה הטובה של  אמיר כוכבי:

לקחו ולוקחים חלק שהחג ולהגיד תודה לכל מי 

בתהליך הזה של אישור התקציב. קודם כל, למנהלי 

ולמנהלות האגפים בעיריית הוד השרון שעמלו על 

ר מכן, תקציב חלומות ואז שינינו להם אותו. לאח

לחשבות ולחשבים, לאגף החשבות שדאג להכניס את 

להביא המספרים לתוך מתווה שאנחנו יכולים 

למועצה עם כל המגבלות שהעמסנו עליהם בשנה 

, לעבודה ליוליההחולפת ומנהל הכספים כולו. לבני, 

הלא פשוטה שנוצרת פה מצד אחד מפחיתים את 

ת הוצאות התושבים, ומצד שני מגדילים את הוצאו

 העירייה. למנכ"ל העירייה. 

 זה לא כל כך נכון האמירה הזאת, אדוני ראש העיר.  משה חנוכה:

 אנחנו מתחילים. ודבריך יישמעו. משה  אמיר כוכבי:

לא, אני אומר, מהתחלה בוא נתחיל בלדייק. זה לא  משה חנוכה:

 כל כך נכון, המשפט האחרון שלך. 

 אש העיר, סגנית ראשאתה תדייק. וממלאת מקום ר אמיר כוכבי:

, יעל ברזילי. היא אתנו יו"ר ועדת כספים העירייה

שיש לאישור התקציב. אני אגיד  בשביל תהליך שיוביל

הרבה, אבל גם לא מעט תאריכים במהלך לא מעט, לא 

גם ולבחון השנה שמאפשרים לנו בצורה סדורה לשבת 

את הדברים שעשינו, גם את הדברים שאנחנו רוצים 

יכי סיכום ויציאה לדרך חדשה. תחילת לעשות. תהל
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לנו את הרגע  שנה, חגים, כל מיני אירועים שבהם יש 

הזה לעצור ולראות. אחד הרגעים האלה, זה אישור 

תקציב חדש, שגם בתהליך אליו אנחנו לומדים מה 

היה בשנה החולפת. אנחנו מנסים לאזן את הדברים 

לשנה הבאה. גם בתקציב השוטף, גם בתקציבי 

ח, אני חושב שעל השנה האחרונה מגיעה תודה הפיתו

גדולה לעובדות ולעובדי העירייה, למנהלות ולמנהלים 

שידעו להתמודד בצורה בעיניי יוצאת דופן עם משבר 

בריאותי, כלכלי, חברתי, שאת אותותיו אנחנו נמשיך 

להרגיש גם בשנה הקרובה. ידענו לתת פתרונות, 

אחד לא ידע  בוודאי במקומות שמראש לא תכננו. אף

שהדבר הזה יגיע. ידענו גם לשמור על עמוד השדרה 

הנוכחי שלנו ועל הכוונות שלנו ועל הדברים שאנחנו 

רוצים לקדם ולפתח בעיר והמשכנו עם הדברים 

למרות כל המגבלות ולמרות הצורך להצטמצם 

ולהתייעל ולמצוא את הדרכים לעשות את זה בצורה 

ירות שהוא שירות שגם שהכי טובה שיש, מתוך כוונה 

ם הפך זה כחירום, למרות שהחירול , נקראניתןש

כמה  לשגרה, אבל גם כחירום וגם השגרה יפגעו

שפחות, והשירות יהיה כמה שיותר טוב. ובעיניי, 

עשינו את זה ביחד בצורה שאנחנו יכולים להיות גאים 

בה. אני חושב שהשנה הקרובה מזמנת לנו לא מעט 

תקציב  את ם להכיןאתגרים. כשיצאנו לדרך ע

העירייה, הפגיעה בהכנסות העירייה כתוצאה 

מההחלטות שלנו שנועדו לצמצם את הוצאת התושב, 

גם ₪.  10,000,000הביאה אותנו לחוסר של מעל 

הפעמיים צמצום בארנונה של משרד הפנים, גם ביטול 

 אגרת השמירה. 

 משרד הפנים לא אישר את הצמצום בפעם השנייה, אז משה חנוכה:

 לא הייתה הפחתה. 

 לא אישר.  הוא הייתה פעמיים, את השלישית :יקיררן 

אז אני אומר, צריך להבהיר לציבור, שההחלטה  משה חנוכה:

 האחרונה על הפחתת ארנונה. 
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 משה, בזמנך תבהיר את כל מה שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:

 לדייק, אמיר. אבל לא, חשוב  משה חנוכה:

 לרשום נקודות. אני מציע לך  אמיר כוכבי:

 חשוב לדייק.  משה חנוכה:

  -אני מבין שבשבילך זאת הצגה, אבל בשביל כל אמיר כוכבי:

 למה הצגה?  אביבה גוטרמן:

 זו לא הצגה, בשבילך כנראה זו הצגה.  משה חנוכה:

 הוא ציין עובדה.  אביבה גוטרמן:

 . הציבורציינתי עובדה מאוד עניינית וחשובה לטובת  משה חנוכה:

 יש גם דרך ארץ.  יר כוכבי:אמ

דרך ארץ זה לא לזרות חול בעיניים של הציבור  משה חנוכה:

 ולהגיד שאתה הורדת, כשאתה לא הורדת ארנונה. 

 אתה יודע, אתה רוצה שנעשה הפוך ואתה תתחיל?  אמיר כוכבי:

 לא.  משה חנוכה:

 אפשר לעשות את זה.  אמיר כוכבי:

ה"כ מנהל אתך שיח, הכל לא, אני משתדל. אני בס משה חנוכה:

 בסדר. 

בוא נראה את התובנות המרחיקות. לא, שיח מנהלים  אמיר כוכבי:

 כשאחד מסיים את דבריו והשני מתחיל. 

 אני מתקן דברים לא מדויקים שאתה אומר.  משה חנוכה:

דבר הבסיסי הזה אתה טועה, ואנחנו בטוב. מאחר וגם  אמיר כוכבי:

של משרד הפנים.  בקשות להפחתת ארנונה 3הגשנו 

 . 0.32%-אכן, את הבקשה האחרונה של ה

 . %1.14 :היילפרןרן 

האחרונה לא אישרו, את שתי ההפחתות  %1.1 אמיר כוכבי:

 הקודמות הם כן אישרו. 

ולכן כשאתה  ,ובינתיים, הדירות של התושבים תפחו משה חנוכה:

רואה את הנתונים המספריים, אתה רואה שלא 
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 ארנונה. עובדתית, מספרית. הקטנת את ההכנסות מ

אחת לטעון שלא עשינו את  אתה לא יכול בישיבה אמיר כוכבי:

ואז לטעון בישיבה אחרת שהדירות  ידותדהמפרויקט 

 טפחו. אז צריך להחליט. 

  -לא, אני אומר תגבה בצורה משה חנוכה:

 אבל משהו אתה צריך להגיד.  אמיר כוכבי:

ויונית מהתושבים. אל תגבה שואני אומר תגבה בצורה  משה חנוכה:

 מחלק. 

אילו מהדברים שאתה אבל משהו אתה צריך להגיד.  אמיר כוכבי:

 מאמין בהם הוא הנכון? 

אז אני אסביר את הדברים. אתה רוצה שאני אפתח  משה חנוכה:

 את זה עכשיו? 

 לא, אתה תסביר את הדברים בזמנך.  אמיר כוכבי:

ל להסביר. שאני פשוט לא, אם אתה רוצה, אני יכו משה חנוכה:

רוצה שתהיה גבייה שוויונית מהתושבות ומהתושבים. 

ואני גם רואה בספרי התקציב שאין באמת הפחתה 

מההכנסות שלך מהתושבים, ולכן לא הורדת את 

 הארנונה. 

אם אתה מגיע מתוך רצון רק להשמיע, אז כמו שהציע  אמיר כוכבי:

ביע להצו לבואיגאל לפני שהתחילה הישיבה, אפשר 

, או שתדבר עכשיו ואחרי זה עכשיו ואחרי זה שתדבר

 נעלה להצבעה. 

  אני בעד. יגאל שמעון:

אבל אם אנחנו רוצים לקיים פה דיון תרבותי, כמו  אמיר כוכבי:

תן לכל נישהתקיימו מרבית הדיונים עד כה, אז בוא 

אחד בזמנו לומר את דברו. אני מבטיח לך שכמו בכל 

 ו, גם זמנך יהיה ולא יופרע. ישיבות המועצה עד עכשי

יופרע?  משה חנוכה:  אתה יכול להבטיח את זה? ולא 

אני יכול להבטיח, ככל שאתה יכול להבטיח את זה.  אמיר כוכבי:

בסופו של דבר, דברים גוררים דברים. בסופו של דבר 

-ההתנהלות שלנו הביאה להגדלה של התקציב בכ
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נצברות עיקר ההוצאות הן הוצאות ש₪.  21,000,000

מראש, בין אם זה צמיחה של תיכון חדש, או צמיחה 

תיכונים ופתיחה של תיכון חדש. ואנחנו עושים  2של 

 את המאמץ, ככל שניתן כדי להמשיך את המדיניות

שתאפשר לנו להגדיל את ההכנסות שיש לנו  הזאת

כדי להמשיך לפתח את  ,בעיר מתעסוקה ומסחר

זאת, וגם השירותים הנדרשים לעיר גם בתקופה ה

בוודאי בעתיד. האיתנות הכלכלית כבר דיברנו על זה 

לא מעט, צריכה להיות סביב פיתוח אזורי תעסוקה 

ופחות להתבסס על הבנייה למגורים. ובכל אופן את 

התקציב הזה היה לנו חשוב להמשיך גם את 

התהליכים שנעשו בשנה הקודמת. גם עם תכניות 

ות פנים עבודת צועם תקציב, אבל גם מקושרות 

ארגונית שנועדה להגדיר יעדים לתוך הארגון, מתוך 

הבנה שתקציב שוטף הוא תקציב של שנה אחת, אבל 

ברגע שמגדירים לו יעדים, הוא יוצר רצף גם לשנים 

המנכ"ל יפרט בהמשך, שהיעדים חמשת הבאות. 

החלטנו עליהם בעבודה של הנהלת העיר ביחד עם 

תהליכים. חברות וחברי המועצה שרצו להשתתף ב

נקודות שמבחינתנו הן ואנחנו בסופו של דבר שמים 

נקודות עקרוניות. אני לא אכנס לכל הדברים שיועלו 

בהמשך הערב בתקציב. אני אגיד שמבחינתי, אחד 

הדברים המשמעותיים, לא רק, אבל גם בראייה של 

השקעה במגוון החינוכי הקיים וא משבר הקורונה ה

שנת התקציב הזאת, קרובה, בבעיר. אנחנו בשנה ה

באגף החינוך, מתוך  3עד גיל  פותחים מחלקת לידה

הבנה שבשנים הקרובות האחריות על הדבר הזה 

תעבור מהפרטיים אל העירייה. אנחנו נקים מרכז יום 

לגיל הרך, אנחנו נקים מעון יום שיקומי לילדים עד 

עם צרכים מיוחדים. אנחנו מקימים בית ספר  3גיל 

הללו  יםעל אוטיזם. הדבר רגע בדגשלחינוך מיוחד, כ

לתושבות ולתושבי העיר שנמצאים  הם שירותים

במקומות הכי כואבים של החיים והשירותים שנתנו 

בערים ניתנים להם עד היום, הם שירותים שהם 

אחרות, מה שמחייב גם הסעות, לא רק תקציבי עתק 
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להסעות, אלא גם את אי הנוחות של לשלוח ילד שהוא 

ולכן, בהסעה, או להסיע אותו לעיר אחרת.  בן שנתיים

אלו הדגשים המשמעותיים מבחינתנו. זאת כמובן עם 

הצמיחה המשמעותית של אגף החינוך, גם בנושא 

הבחירה, היכולת לייצר רצף בין הגנים לבתי הספר 

היסודיים, החטיבות והתיכונים במקצועות הבחירה, 

יתם ביכולת להשקיע. כשבתקציבי הפיתוח שלנו, מחצ

נוער שייבנו  ילכו למבני חינוך ונוספים למבני תנועות 

בשנה הקרובה. קידום נוער שיבנה בשנה הקרובה, 

למעשה כבר התחיל. ותהליכים נוספים שנועדו לתת 

את כל המענים הנדרשים בתוך העיר כולה. חלק 

יופנה לשיפור השירות בתוך העירייה,  נוסף  משמעותי 

ורה יותר מקצועית והיכולת של העירייה לעבוד בצ

ויותר יעילה. גם מבחינת מחשוב, גם מבחינת תהליכי 

נזכיר שאנחנו נתחיל גם תהליך של רה -עבודה. גם 

כל ולמבנה העירייה, או בחינת המבנה הארגוני.  ארגון

זאת כדי באמת לייצר את השיפור שאנחנו רוצים 

לראות בתוך התהליכים שקורים בעירייה. אני חושב 

מרות שהיא כבר נמצאת, אנחנו שהשנה הזאת ל

ר המשמעותי גנמצאים בסוף החודש השלישי. האת

שלנו היה גם לסגור את השנה הקודמת בצורה 

הנכונה, גם להתחיל את השנה הזאת בצורה שתאפשר 

לנו למרות הריסון התקציבי הנדרש, לעשות את זה 

בצורה המיטבית שתאפשר לנו להמשיך לפתח את 

ם, תאפשר לנו להמשיך לתת הפרויקטים שאנחנו רוצי

את המענים שאנחנו חושבים שהם מענים נכונים. ואני 

חושב שנעשתה כאן עבודה מקיפה על התקציב. תמיד 

. אף תקציב הוא לא התקציב יש מקום לשיפור

המושלם, בוודאי לא זה שמגיע אחרי שנה שכזאת, 

, חלקם האילוציםאבל אני חושב שבתוך מסגרת 

וצים שאנחנו בחרנו להמשיך החיצוניים וחלקם איל

גם לתת את לנו בהם, יצרנו כאן תקציב שיאפשר 

המענים בשנה הלא ברורה שלפנינו, וגם להמשיך 

בתכניות שלנו לקידום העיר הוד השרון, ואני אשמח 

שאנחנו כולנו כאן לדון על זה. אני שמח ומודה לכל 
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מי שהגיע למפגש עיון על התקציב ולתהליכים שקדמו 

 רן. לו. 

 תודה, שלום אחר הצהריים טובים.  :היילפרןרן 

י  משה חנוכה: רן, אני מבקש התייחסות של היועמ"ש רגע, לפנ

לעמידה שלנו  ,תם מתחילים לדון לגופו של ענייןאש

א' לפקודת העיריות. איך אתה מסתדר עם  206בסעיף 

חריגה מהוראת על חוות דעת ממך,  האם קיבלוזה? 

 הסעיף. 

 הסעיף? תקריא את הסעיף.  מה יגאל שמעון:

"הגזבר יכין הצעת תקציב לעירייה עפ"י הנחיית ראש  משה חנוכה:

אישור המועצה ל אותה יגישהעירייה, וראש העירייה 

לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנה הכספים 

 שאליה מתייחסת ההצעה". 

ויניק:  כבר דיברנו על זה.  רונן יואל 

ית לממונה על המחוז, שאני לא יודע גם דיברנו, גם פנ אמיר כוכבי:

 אם ענה לך בעניין, הכל בסדר. 

כן, אתה יודע, לפעמים עדיף שלא יענו כמו שענה לך  משה חנוכה:

השב"כ, שרשם לך שהטענות שלך מופרכות. אז בוא, 

כל אחד עם המענים שלו והפניות שלו. אני לפחות 

 פניתי בנושא שקשור לניהול העיר. 

, אתה תראה שהתשובה שלו קרא טוב את המענהאם ת אמיר כוכבי:

  ...שלו לא הייתה

אני מבקש התייחסות של היועמ"ש, אדוני ראש העיר,  משה חנוכה:

 אני רוצה את ההתייחסות של היועמ"ש. 

ויניק: זה עלה כבר כאן באחד הדיונים, ואני אמרתי שזה  רונן יואל 

 נבדק וזה עומד בהוראות החוק. 

 בהוראות החוק להביא את זה באפריל?  זה עומד משה חנוכה:

 במרץ. אנחנו במרץ.  אמיר כוכבי:

, 00:00עוד כמה שעות יהיה אפריל. אנחנו במרץ עד  משה חנוכה:

. שוב 00:00בוא נראה אם תצליח להעביר את זה עד 

אני מקריא את הוראת הסעיף: "הגזבר יכין הצעת 
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עפ"י הנחיית ראש העיר, וראש העירייה תקציב 

למועצה לא יאוחר מחודשיים אותה  יגישייה העיר

. לפני תחילת שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה"

 זה עומד בהוראות החוק, היועמ"ש? 

ויניק:  שהוגשו.  םתתי סעיפי לעודלסעיף הזה יש המשך  רונן יואל 

 אז בוא תסביר לנו.  משה חנוכה:

ויניק:  . אני שוב אומר, זה עומד בהוראות החוק רונן יואל 

 אנחנו היום נמצאים חודשיים לפני תחילת התקציב.  משה חנוכה:

ויניק:  וזה עומד בהוראות החוק.  רונן יואל 

זה בפרוטוקול מופיע שהיועמ"ש אמר שזה עומד  משה חנוכה:

בהוראות החוק. ותגיד לי, היועמ"ש, כמה זמן מראש 

ימים,  10צריך להעביר לנו את החומר לישיבה הזאת? 

תה יודע שלפני שעה שלחו עוד חומר ואת יש סעיף. א

 שלחו אתמול בלילה?  ועדת הכספים הפרוטוקול של

ויניק: יודע.  רונן יואל   את זה אני לא 

איך זה עומד בהוראות החוק? אתה מכיר את נוסח  משה חנוכה:

 הסעיף? 

 אתה עושה לו בחינות?  :עדי ברמוחה

 אני רוצה חוות דעת משפטית.  משה חנוכה:

בשבילך, אני מציע, שגם כשאתה פונה לאנשי מקצוע  וכבי:אמיר כ

  תעשה את זה עם קצת פחות זלזול. בעירייה,

בוא, בסדר, אח"כ תעשה לי שיעור בנימוסים  משה חנוכה:

 והליכות. 

 לא, באיזשהו שלב.  אמיר כוכבי:

אני עומד מול החוק אדוני, וכנראה, אתם לא מכירים  משה חנוכה:

ישיבת התקציב, אתם צריכים ימים לפני  10אבל 

להעביר לנו את כל החומרים. אי אפשר להעביר שעה 

  -לפני ישיבת תקציב

 אתה טועה.  אמיר כוכבי:

 אני שואל את היועמ"ש, לא אותך.  משה חנוכה:
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 אני אבל מסביר לך.  אמיר כוכבי:

 אני רוצה לשמוע את היועמ"ש, אבל, שאלתי אותו.  משה חנוכה:

אני מסביר לך, מאחר ואני מבין לא פחות טוב אז  אמיר כוכבי:

 ממך. 

אבל, אמיר, אמיר, אי אפשר לנהל ככה את העסק.  משה חנוכה:

 שאלתי את היועמ"ש. 

 אבל גם הוא ענה לך.  אמיר כוכבי:

, הוא לא הכיר את השאלה הזאתהוא לא ענה לי על  משה חנוכה:

 זה, הוא אמר. אז, בוא נשמח לשמוע. 

ויניק  . שעה לא מכיר שקיבלת חומר לפנימה שאמרתי שאני  :רונן יואל 

י  משה חנוכה: לפני שעה? אז בוא אני אראה לך מייל מאתי מלפנ

שעה. אני אקריא לכם, הנה כאן: "שלום וברכה, 

לפרוטוקול וועדת הכספים שנשלח אליכם אתמול, 

עוד  פה ויש "שנדון 1מצורף עדכון תקציב מספר 

ה בשעה הזאת? איך נתונים. מה אתם רוצים שנעש

 נלמד את החומר? 

 אבל ישבת בוועדה הזאת.  יעל עבוד ברזילי:

 מה זה קשור? יש הוראות של החוק, יעל.  משה חנוכה:

 זה עדכון מתוך וועדת הכספים.  יעל עבוד ברזילי:

 הוראות החוק.  אמיר כוכבי:

  פרוטוקול. יש  משה חנוכה:

  אבל אתה אישרת את זה. יעל עבוד ברזילי:

אבל שאלתי את היועמ"ש, לא אתכם. למה לא העבירו  משה חנוכה:

את החומר הזה? למה שעה לפני מעבירים לחברי 

 המועצה חומר? 

 יעל, אני לא הייתי בזה.  אביבה גוטרמן:

 יעל, אביבה לא הייתה. אלון, לא היה.  משה חנוכה:

 אלון לא היה.  אביבה גוטרמן:

 הוראות החוק.  אמיר כוכבי:
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 ארנון אברמוב לא היה.  חנוכה:משה 

 הוראות החוק מדברות.  אמיר כוכבי:

? מי יכול יעל למה אתם שולחים שעה לפני את החומר משה חנוכה:

 לקרוא את זה שעה לפני? 

 הוראות החוק.  אמיר כוכבי:

חודשים  4חודשים. אתם באיחור של  4היו לכם  משה חנוכה:

שיבה עוד בהגשת תקציב, ושולחים לנו שעה לפני הי

 עדכונים? ככה עובדת עירייה? 

 את זה.  נוגם ביקש אזתקציב איפה? ה וביצוע אביבה גוטרמן:

 משה, אתה שואל בשביל לקבל תשובות?  :יקיררן 

לא, כרגע אין תשובה. אתה, יש לך איך להסביר את  משה חנוכה:

 זה? 

 רגע, תסתכל לשם כשאתה שואל, כי מצלמים.  :יקיררן 

תה יש לך איך להסביר את זה, רן? את ההפקרות א משה חנוכה:

 הזאת. 

 אני שואל אם אתה שואל בשביל לקבל תשובה.  :יקיררן 

 ככה עירייה צריכה לעבוד? אני שואל אותך.  משה חנוכה:

 אנשים מנסים לענות לך.  :יקיררן 

 ככה מתייחסים בכבוד למקום הזה? לחברי המועצה?  משה חנוכה:

 מעוניינים לענות לך, אבל. אבל אנשים  :יקיררן 

 שולחים שעה לפני חומר.  משה חנוכה:

 אבל משה.  אמיר כוכבי:

משה, על כל שאלה אתה ממשיך עוד שאלה? רוצים  :יקיררן 

 לענות לך, אתה מפריע. 

אני רוצה תשובה של היועמ"ש, אתם קופצים כדי  משה חנוכה:

 לענות. אני אשמח שהוא יענה. 

י לענות, אני רק תמה, אני תמה על אני לא קפצת :יקיררן 

 הדרך שבה אתה שואל. 
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. יעל עבוד ברזילי: .  אתה פשוט אמרת ששלחו לך חומר, אז נכנסתי.

  כן, אז מה שלחו לפני שעה? משה חנוכה:

 פרוטוקול של ועדת כספים.  יעל עבוד ברזילי:

 . 1עדכון נוסף לתקציב. עדכון מספר  משה חנוכה:

, בעקבות בקשתי, 2019וע תקציב איפה היה? וגם ביצ אביבה גוטרמן:

 אתמול. אותו קיבלנו 

 יש כאן עכשיו העברות מסעיף לסעיף.  משה חנוכה:

  ...בזמןשאי אפשר  אביבה גוטרמן:

, 1נספח  2021העברות מסעיף לסעיף, הצעת תקציב  משה חנוכה:

מועבר שעה לפני ישיבת התקציב. ואנחנו נמצאים עוד 

 . 1.4-דקה ב

לא יכול מרגיש שאתה אז אני מציע, שמאחר ואתה  וכבי:אמיר כ

 להצביע בעד הסעיף הזה, לא תצביע בעדו. 

לא, אני מציע שתתחילו לנהל את העסק, כמו שצריך  משה חנוכה:

לנהל עירייה, ולא כמו שוק, או שכונה. זה מה שאני 

 מציע. 

אני מציע שיהיו לך דברים שהם תכלס. תביא דברים  אמיר כוכבי:

 ם תכלסשה

 אני מציע שהיועמ"ש. תגיד לי, זה לא תכלס?  משה חנוכה:

 לא. אני אסביר לך למה לא.  אמיר כוכבי:

 אתה חושב שזה?  משה חנוכה:

 אתה רוצה גם שיענו לך למה לא?  אמיר כוכבי:

אני אגיד לך מה הבעיה, אמיר. שאתה חושב  משה חנוכה:

צת שהמועצה זו מעין חבורה כזאת של חבר'ה שאתה ק

מזלזל בהם. אתה יכול לשחק אתם, לעשות מתי 

 שאתה רוצה, לשחק, למתוח. 

 בינתיים, היחיד שמזלזל זה אתה.  אמיר כוכבי:

למתוח את גבול היכולת של החוק עד למקסימום,  משה חנוכה:

ולבקש שאנחנו לא חלילה  ,לשלוח לנו חומר שעה לפני
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 נעצור לך בנאומי המלך שלך. זה לא עובד ככה. אתה

תתייחס בכבוד למועצה, אתה תשלח חומר בזמן. אתה 

לא תשלח לנו שעה לפני ישיבת התקציב, עדכון מספר 

, כי זה לא רציני. לא עובדים ככה 2021לתקציב  1

 . יבגוף ציבור

 של וועדת כספים.  פרוטוקול של מסמךזה אבל  יעל עבוד ברזילי:

 יעל, לא עובדים ככה בגוף ציבורי.  משה חנוכה:

מה אמרתי לא נכון? זה לא נספח של הפרוטוקול של  עבוד ברזילי: יעל

 וועדת כספים? 

גם נספח של פרוטוקול של וועדת כספים, לא שולחים  משה חנוכה:

שעה לפני הישיבה. גם פרוטוקול וועדת כספים, לא 

 שולחים אתמול בלילה. מה לעשות? 

 ק. זה לא לא עומד בהוראות החו כל קודם יעל עבוד ברזילי:

 אנחנו לא שכירים בעירייה.  משה חנוכה:

 קודם כל זה לא לא עומד בהוראות החוק.  יעל עבוד ברזילי:

זה כן לא עומד בהוראות החוק, כי הוראות החוק  משה חנוכה:

את כל החומר לפני ימים  10אומרות שאתם תעבירו 

 על התקציב. 

 לא, אתה טועה.  אמיר כוכבי:

 ת היועמ"ש. אז בוא נשמע א משה חנוכה:

 הימים.  10 אמיר כוכבי:

אתה לא מוסמך לפרש את החוק, היועמ"ש מוסמך.  משה חנוכה:

  -שיגיד שאני

 ימים לפני ישיבת תקציב.  10 אמיר כוכבי:

 שהיועמ"ש יגיד שאני טועה.  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי: .  היועמ"ש יגיד.

לפחות  למה? אתה גם ככה. אז תכתיב לו שיגיד, אבל משה חנוכה:

שהוא יגיד. לא, אבל שאלתי את היועמ"ש. אתה לא 

 נותן לו לענות. 
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 אני אתן לכל מי שירצה.  אמיר כוכבי:

אז אני שאלתי את היועמ"ש, ואני מבקש תשובה  משה חנוכה:

 מהיועמ"ש. 

 ואני אענה לך.  אמיר כוכבי:

 אני רוצה אבל תשובה מהיועמ"ש.  משה חנוכה:

נות. ואני אענה לך שהוראות החוק אני רוצה לע אמיר כוכבי:

למסירת המידע מחייבות את ספר התקציב וטיוטת 

 ימים לפני.  10התקציב 

 עכשיו, אני רוצה שהיועמ"ש יגיד את זה.  משה חנוכה:

כל היתר יכול להיות כלול בתוך הזמן הזה, לראייה,  אמיר כוכבי:

עושים בוועדת הכספים עושים את זה. אם אי אפשר 

היה מגדיר שוועדת הכספים עצמה צריכה  היה, החוק

 ימים.  10להיות 

י  משה חנוכה: אחרי ששמענו את הפרשנות המשפטית שלך, אנ

 אשמח שהיועמ"ש יפרש את הדין, בסדר? 

 אני מרגיש שאתה מזלזל בהכשרה המשפטית שלי.  אמיר כוכבי:

אני לא מזלזל, רק אני פשוט שאלתי מישהו אחר,  משה חנוכה:

 שאלתי, על מדיניות אני אשאל אותך.  אדוני. אני

 נשמע שאתה מזלזל בהכשרה המשפטית.  אמיר כוכבי:

 איזו הכשרה משפטית יש לך?  אביבה גוטרמן:

שיש בו אחד שלא מכיר כשנים של לשבת בצד ההוא  אמיר כוכבי:

 את החוק. 

אז הנה, עכשיו אני אומר לך אדוני ראש העיר. אולי  משה חנוכה:

חוק, אבל אתה מצפצף על החוק, וזה אתה מכיר את ה

 חמור שבעתיים. 

 אתה טועה.  אמיר כוכבי:

מי שלא מכיר עוד עושה את זה בתום לב, אתה מכיר  משה חנוכה:

 ומצפצף. 

 אתה טועה ומטעה.  אמיר כוכבי:
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 למה?  משה חנוכה:

 כי הסברתי לך.  אמיר כוכבי:

שינוי לא, אבל למען הסדר הטוב, משה. אין פה  יגאל שמעון:

בתקציב. אתה אל תעשה דברים. יש לך תקציב 

 מסגרת, הוא לא משתנה. 

 אני לא יודע מה יש, אני קיבלתי אותו לפני שעה.  משה חנוכה:

 משה, כשאתה משנה סעיף.  יגאל שמעון:

 שורות שהצבעת עליהן כבר.  2אלו  אמיר כוכבי:

 זה לא קשור.  יגאל שמעון:

 ליי. אמיר, זה לא קשור א משה חנוכה:

 10אם היית משנה את כל המסגרת, אתה צודק. תביא  יגאל שמעון:

ימים. אבל אתה לא משנה את המסגרת. המסגרת 

נשארת אותו דבר. זה הכל. אני לא מבין על מה כל 

 הבלגן. 

תראה, יגאל, ביום הראשון שלנו בקדנציה הזאת,  משה חנוכה:

מאתנו ספר כזה. אחד ראש העיר השקיע וקנה לכל 

 החוקים, החקיקה ברשויות המקומיות.  ספר

 גם בו אתה מזלזל?  אמיר כוכבי:

אני לא מזלזל, אבל אני הבאתי לאותו לכאן, כי אני  משה חנוכה:

לאיך  ,הפך להיות המלצה בלבדהזה מרגיש שהספר 

שהעירייה הזאת מתנהלת בתקופה האחרונה ולא 

יודע מה? עם כמה שזלזלו בך  מתאים לי. ואתה 

או ן ראש העירייה, לפחות לא זלזלת אתה, כשהיית סג

לידך. לא זלזלתם בהוראות הדין, וזה מה  זה שיושב

 שחורה לי. 

 אני מודה לך, תודה רבה לך, משה.  יגאל שמעון:

 שם היה מישהו אחר שהיה עושה.  אמיר כוכבי:

 אני ישבתי שם, אתה זוכר?  יגאל שמעון:

 של היועמ"ש. כן, אני אשמח לשמוע התייחסות  משה חנוכה:

 וגם אנחנו הגשנו יום, יומיים ושבוע.  חיים שאבי:
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יום לפני ולא הייתה בעיה.  יגאל שמעון:  הגשנו 

 אתה יודע מה? אז גם אתם.  משה חנוכה:

 הגישו גם אחרי.  אמיר כוכבי:

 נכון.  חיים שאבי:

 הם הגישו.  אמיר כוכבי:

 לא הייתה בעיה.  יגאל שמעון:

 ה שלו, קודם כל להצביע בעד. לפי ההצע משה חנוכה:

 המסגרת היא אותה מסגרת.  יגאל שמעון:

 שינינו בלי להגיש, משה.  חיים שאבי:

 כן, אני אשמח לשמוע את חוות הדעת של היועמ"ש.  משה חנוכה:

חוות הדעת של היועמ"ש תינתן אחרי שהמנכ"ל  אמיר כוכבי:

 יסיים. 

את הדיון, אדוני. לא, לא, לא. אז אנחנו לא נמשיך  משה חנוכה:

אנחנו לא נמשיך את הדיון. אנחנו לא נמשיך את 

 הדיון. 

ויניק: ואני אגיב, גם אני לא משה, אני אקח כמה דקות  רונן יואל 

 ראיתי את מה שאתה קיבלת. 

 תודה.  אוקי. אז אני, משה חנוכה:

אהלן, אחר הצהריים טובים. קודם כל, אני שמח  :היילפרןרן 

גיגית. עברנו שנה לא פשוטה, שנה להיות פה. ישיבה ח

של קורונה. בשנה הזאת התגלתה החוזקה שלנו 

לעיתים כרשות מקומית. ידענו לתת מענה לדברים ש

יודע לתת. ועל כך תודה לעובדות  השלטון המרכזי לא 

ועובדי העירייה המסורים. אנחנו עכשיו בנקודה 

אבל באופטימיות לעבר  שאנחנו מסתכלים בזהירות

קווה שאת המשאבים שהיינו צריכים בת ,2021

נוכל  להשקיע במענה לתקופה הלא פשוטה הזאת, 

להשקיע בקידום יעדי העירייה. קבענו, כמו שהזכיר 

הראשונים הם ארבעת יעדים.  5ראש העירייה קודם, 

מצוינות בחינוך, פיתוח כלכלי, מענה לצמיחה 
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דמוגרפית ושיפור השירות לתושבות ולתושבי 

החמישי הוא שדרוג התשתיות הפנים  העירייה. היעד

ארגוניות. זה יעד מרכזי מבחינתנו לקדם כדי לתת 

כדי לעשות היעדים הקודמים שציינתי.  ארבעתמענה ל

את זה, ובאמת לחזק את התשתיות בצורה ראויה, 

 היבטים. היבט המשא"ן, 2תכלים על אנחנו מס

משאבי אנוש. אנחנו משקיעים בתקציב הזה לא מעט 

 ותאנוש, במתן מענה למעגל חייו של עובדבמשאבי 

המיון, הגיוס, דרך התהליך מ החלועובדי העירייה. 

של קליטה, מענה הדרכתי, הכשרתי. עניין 

מענה רווחתי, ועד  ,התמקצעות. כל אחד בתפקידו

לתהליך הפרישה של כל עובדת ועובד. אנחנו 

בתהליכים, אנחנו משקיעים בדרג גם משקיעים 

ות ובעובדי העירייה. אנחנו מובילים הניהולי, בעובד

תהליך של התמקצעות, תהליך תכנית אוורסט שתצא 

אפריל השנה, של קידום ומתן כלים במהלך לפועל 

למנהלות ולמנהלים מדרג הביניים בעירייה. חווינו 

שינוי, הובלנו שינוי משמעותי ופרסונלי במנהלים. 

אנחנו מסתכלים עכשיו על הנהלה חזקה, מובילה, 

יכולה לעשות פה שינוי משמעותי. ואנחנו עושים כל ש

  -הזמן גם תוך שיתוף פעולה אדוק עם

אני מוחה על האמירה הזאת, שההנהלה החדשה חזקה  משה חנוכה:

 ומובילה. 

 שיש. זה מה אתה יכול למחות, משה, אבל  :היילפרןרן 

אתה יודע זה מאוד קטן, זה כמו יו"ר אגודת  משה חנוכה:

שביל להגדיל את עצמו, הוא מנסה סטודנטים שב

 להקטין את מי שהיה לפניו. 

 לא, אני לא מקטין אף אחד.  :היילפרןרן 

.  משה חנוכה:  אתה אמרת 'כי עכשיו יש לנו הנהלה חזקה'

 זו פרשנות.  אמיר כוכבי:

 תחושה, אולי שלך.  :היילפרןרן 

לא, לא, באמירות שלך זה צף וגם נאמר בוועדת  משה חנוכה:
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 ים. ואני מוחה על האמירה הזאת. הכספ

. אמיר כוכבי: . .   אתה לא מבין.

אני מוחה על האמירה הזאת. יש אנשים שעשו עבודה  משה חנוכה:

מצוינת. יש גם מנהלים חדשים טובים, מנהלים 

חדשים פחות טובים, כמו בכל ארגון. אבל לא צריך 

בשביל לנסות להאדיר את עצמך, לנסות להעליב מי 

 פניך. שהיה כאן ל

לציין שיש הנהלה חזקה, זה לא להפחית מאף אחד,  אמיר כוכבי:

  -אלא זה כדי

להגיד 'החלפנו את הנהלים, עכשיו יש לנו הנהלה  משה חנוכה:

, זה אומר שההנהלה הישנה הייתה החלשה.  זה חדשה'

 עברית. 

ההנהלה היא חדשה מעצם היותנו חדשים, להגיד ש אמיר כוכבי:

 הכל בסדר. תמשיך. 

גם הדוק יחד עם זאת, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה  :היילפרןרן 

עם וועד העובדים, אנחנו קשובים לעובדים, גם דרך 

הוועד, וגם נמצאים באמצעות אופן ישיר. אנחנו 

מקדמים גם את המענה ואת תהליך החיים של כל 

גם  ,עובד ועובד פה בארגון כדי לייצר מקסימום

וגם מקסימום לארגון  תחושה של העובדים והעובדות

עצמו. הרגל השנייה של השדרוג בתשתיות פנים 

ארגוניות היא בשדרוג מערכות המידע. גם פה אנחנו 

מובילים שינוי מאוד מאוד משמעותי. שינוי שיתרום 

גם לשירות שהתושבות והתושבים מקבלים בעיר, וגם 

לשיפור תהליכים ותעשה אותם בצורה הטובה ביותר. 

נהל יהזדמנות כדי להגיד תודה למאני אנצל את ה

נהל. ליוליה, ליוכי ישמוביל את המלבני כספים 

נהלים ישהובילו את התקציב יחד עם מנהלי מ

והאגפים שמובילים את הארגון הזה קדימה, בהתאם 

  תודה.  לחזון של ראש העירייה.

. אנחנו היום בדיון שמעצם םחג שמח לכולן ולכול יעל עבוד ברזילי:

מן ון בתקציב העירייה, הוא דיון חשוב, היותו דיו
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הסתם הוא לא באמת לא יכול להתנקז לערב אחד. זה 

תהליך שהיה פרוס על פני שנה מורכבת ולא פשוטה, 

ואני חייבת לומר שעבורי אחד הדברים שהכי חיממו 

את ליבי, היה לראות את ההירתמות המדהימה של 

די עובדי ועובדות העירייה. אני חושבת שזה בא לי

דיון שקיימנו בשבוע שעבר. דיון ההכנה בביטוי 

לתקציב שיועד לחברי וחברות המועצה, ובהזדמנות 

הזאת אני גם אומר תודה למי שכן בחרו להגיע 

ולשאול שאלות ולהתערב, ולא רק במהלך הדיון הזה, 

אלא לאורך כל השנה כולה. החדר כאן היה מלא 

, ואני וחשבותבחשבים במנהלים ובמנהלות העירייה 

ב' -התגייסות והש לראות את חושבת שזה היה א' מרג

, כי אנחנו מבינים שבאמת הייתה שנה את האכפתיות

לא פשוטה, ועבור המנהלים והמנהלות שנדרשים 

לבנות ולעבוד על תכניות עבודה ועל תקציבים, זה 

באמת לא פשוט ועל כן באמת תודה, תודה רבה לבני, 

ת, ואני לא אעבור תודה רבה לכל החברים והחברו

עכשיו שם, שם, כי אני בטוח, זה ארוך מדי בשביל 

 םותודה לחברי ,להכיל, אבל באמת תודה רבה לכולם

ולחברות המועצה, על הדגשים שבחרתם להעביר 

סגני ראש לעל השאלות, על המעורבות,  ,אלינו

העירייה, לנאור ולמאיר. ושוב, כל חברי וחברות 

ל השאלות, על המועצה על הדגשים שלכם, ע

היצירתיות. אין זה מובן מאליו, וזהו, שיהיה לנו ערב 

 פורה. 

אז אנחנו נתחיל בסדר היום. בקשה לאישור הצעת  אתי ברייטברט:

 . אני אעלה את המצגת שבה. 2021תקציב רגיל שנת 

 תעלי להצבעה.  חיים שאבי:

 כן, משה לא פה, אפשר להצביע.  יגאל שמעון:

 סקה, משה, זה לא יפה שאתה כבר אוכל מזה. זה להפ אמיר כוכבי:

 אה, אתה פה?  יגאל שמעון:

 תעלי להצבעה וזהו.  חיים שאבי:
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גזבר העירייה יציג את הצעת התקציב הרגיל לשנת  אתי ברייטברט:

 . בבקשה. 2021

ערב טוב לכולם. אז אנחנו בעצם מניחים את הצעת  בנימין זיני:

 התקציב. 

הסוער, אני אגיד, אני אחדד. הנחיות לאור הפתיח  אמיר כוכבי:

 10תקציב בד"כ מדברות על הצגה, על דיון סיעתי, 

 . יו"ר הדיון דקות לכל דובר, עד שעה באישור 

מבחינתי, כל הדברים האלו לא רלוונטיים. בסדר? 

מבחינתי, תקציב עירייה, אנחנו יכולים לדבר פה כמה 

. שאנחנו רוצים. אני כן מבקש דבר אחד מכל הצדדים

נעשתה פה הרבה עבודה, גם אם אתם מסכימים אתה, 

גם אם אתם לא מסכימים אתה, תתייחסו בכבוד 

למנהלים, תנו להם לדבר. תרשמו הערות, זה לא יורד 

לכם מזמנים, לא יורד לכם מכלום. לא יהיה משהו 

  -רק תנו את הכבוד שלא ייענה, תזרמו.

כלפי המנהלים לי חשוב לחדד, שאין לנו שום טענה  משה חנוכה:

 בעירייה. 

 אין בעיה.  אמיר כוכבי:

יש מנהלות ומנהלים מצוינים ועובדות ועובדים  משה חנוכה:

 נהדרים. 

 אבל למה אתה מזלזל בקודקוד?  אמיר כוכבי:

אני לא מזלזל באף אחד. יש לנו ביקורת, כן, על  משה חנוכה:

 ההנהלה הבכירה. 

 אין שום בעיה.  אמיר כוכבי:

יש לנו ביקורת, ואנחנו לא מזלזלים לא במנהלים  משה חנוכה:

 ואנחנו את העובדים אנחנו אפילו אוהבים. 

 למה אפילו? למה אפילו?  מאיר חלוואני:

 אוהבים.  משה חנוכה:

  בעיקר.  מאיר חלוואני:

 רגע, אז מתחילים ישר בשאלות?  :עדי ברמוחה
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 לא, מתחילים עם הצגה של גזבר העירייה.  אמיר כוכבי:

כן . 2021אנחנו מניחים את תקציב העירייה לשנת  נימין זיני:ב אני 

נעשתה עבודה מאוד מאומצת. ניסינו אציין שבאמת 

גם ללמוד משנת הקורונה שהייתה שנה ייחודית 

ממנה הלאה. ואנחנו כמובן לא  ולהדגישוחריגה 

את  להתאיםיודעים מה צופן פני העתיד, אבל ניסינו 

התקציב הרגיל הוא  עצמנו לסיטואציה החדשה.

באמת משקף את ההוצאות השוטפות של תכנית 

ה ותקציב הפיתוח, בעצם כל העבודה של העיריי

של העירייה. מבחינת הנחות  שילוט הפרויקטלי

עבודה, שיעור גביית ארנונה השוטף, הנחת העבודה 

 ,שנים עברובארנונה זה תחומי ה, 94% נעמוד על ש

 מקדם המתמטיאת  עדכנו₪.  15,000,000נעמוד על 

 משרד החינוךהכנסות . ממוצע 1.1%-של הארנונה ב

. ביטלנו את אגרת השמירה 63%, משרד הרווחה 75%

 5,000,000-צת העיר בהיקף של כמועבהתאם להחלטת 

₪.  7,500,000-החניה עמדו על כהכנסות רשות ₪.

העזר שצפוי לעבור עדכון.  גם לגבי חוק צופה פני עתיד

בפעילות השקעות פיננסית של  רווחיםמ הכנסות

השתתפות  ,₪ 500,000-וועדות ההשקעות, של כ

מבחינת ₪.  56,000,000-בקרנות הפיתוח בסה"כ של כ

ההוצאות, כמו שאמרתי לקחנו בעצם את רוח 

הקורונה והתאמנו אותה לתקציב. עד שנדע בוודאות 

מקדם לפתוח אירועים המוניים.  ניתן עד כמה

לא תקצבנו את מקדמי , 1.4%שכר בהתייקרות 

חוץ. הגדלנו את מיקור בח אדם וההתייקרות לכ

התעסוקה  ינהלת אזוריהפעילות של רשות העירייה במ

 החברה הכלכלית. הגדלנו את תקצובשמופעלת ע"י 

העירייה לפעילויות עירוניות בתחום השתתפות 

 תקצבנוהחינוך והתרבות. עדכנו יחידות קיימות, 

תקציב של שכר לפי נו הקמת יחידת קיימות. הקמ

. מבחינת מבנה ארגוני מעודכן בהנדסה ושפ"ע

וחלקם  מאקרוהשלכות וסיכונים בתקציב, שחלקם 

אנחנו זה, אז כמובן שנגיף הקורונה שמשפיע עלינו 
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 על כל הארץ והעולם.לא רק עלינו, אלא באופן ישיר, 

 אישור חוקי מדינה, צמצום השתתפות ממשלה

דינה. שינוי מחירים, תקציב המכתוצאה מצמצום 

חתימה על הסכמי שכר, ואי הוודאות הפוליטית 

ביעות פיצוי כנגד שאנחנו קצת נמצאים בה, ות

קציב. סך תקציב שבעצם מהווים סיכון לת ,העירייה

זה הפירוט ₪.  577,027,000עומד על  2021-ייה להעיר

ברמת הכותרות הכלליות של ארנונה, הנחות, ממשלה, 

 זו העוגה של הכנסותבעירייה.  והפעולות השונות

שעיקר שרואים  .התקבוליםסליחה, כן, של  העירייה.

הם נובעים מארנונה בסבסוד משרד  התקבולים

המרכזיים בתקציב העירייה.  הנושאים החינוך, אלו

מבחינת התפלגות ההכנסות, אז אמרתי, הארנונה 

-כעומדים על הנחות ₪.  260,000,000-עומדת על כ

ש"ח. משרד החינוך  24,000,000כמעט ₪,  23,000,000

-ח. רווחה כש" 152,000,000עומד על השתתפות של 

עצמית  של העירייה בפעילות עצמיות₪.  39,000,000

ומימון מהקרנות שמסתכמות ₪.  47,000,000-כ השל

 להנדסה, לטובת מימון₪  41,000,000ומחולקות 

ה"כ . ספירעון מלוותלמימון ₪  15,000,000-וועדה וה

מבחינת הפילוח של האגפים. אפשר ₪.  577,000,000

כל של  הסך הכול לראות את פילוח האגפים ברמת

-מסתכמים ב ך הפעולות שלהםאגפי העירייה. שס

ההוצאות של כל סך זו ההתפלגות של ₪.  326,000,000

 אגפי העירייה. 

 תעבירי רגע אחורה את העוגה.  רפאל בן מרדכי:

ר. הנתח העיקרי כמובן, זה אגף החינוך. זה השכ בנימין זיני:

הנתח העיקרי אמרתי, זה אגף החינוך. ושכר שיעמוד 

זאת ההתפלגות, וגם כאן הנתח ₪.  250,000,000-על כ

בין  -ל 2020העיקרי זה אגף החינוך. עדכון המשרות. 

, שהן בעצם משרות מטה. ללא מוסדות חינוך 2021

השינויים  שזה גני ילדים ובתי ספר. מבחינת עיקרי

בתוך תקציב העירייה, נעבור באמת בבריף על עיקרי 

 1השינויים שמיפינו בהכנסות ואחרי זה בהוצאות. 
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-כ להכנסות משרד החינוך שעלייה במשרד החינוך, 

₪.  1,500,000-של משרד הרווחה של כ₪,  25,000,000

₪.  10,000,000-עלייה בסה"כ הכנסות מארנונה של כ

₪  2,500,000-ת עצמיות של כירידה, תוספת הכנסו

תושבים במסגרות הקיץ של  מהשתתפותכתוצאה 

החינוך הבלתי פורמלי. בעצם, משרד החינוך הנחה 

את כל ההכנסות מהמסגרות האלה דרך  אגםל

ירייה, גם אם זה מופרד עם ארגונים חיצוניים. הע

חניה, כתוצאה כמו שציינתי  גידול בהכנסה מרשות

, רווחים מהשקעות פיננסיות מעיכוב חוק העזר הצפוי

שמתחיל להיות  וולטאיםכמו שציינתי, ופרויקט פוטו 

מופעל ע"י החברה הכלכלית, בהתאם לתכנית 

 העסקית שלה. 

 ? 2021-וההכנסה היא כבר ב :רן יקיר

 . 2021-ההכנסה היא תתחיל ב :בנימין זיני

 חד פעמי?  נדב דואני:

 לא, לא, היא פרוסה.  בנימין זיני:

 . ₪ 115,000-לא, ה ואני:נדב ד

. היא שנתית, היא לפני תכנית חד פעמיתלא, היא לא  בנימין זיני:

, 11-ו 24כלכלית חברה שנה.  25-הזה ניתן ל, עסקית

ויש תכנית עסקית שברגע שהם יסיימו את ההלוואה, 

יגדל.   אז מן הסתם הנתח הזה גם 

 אז מה ההכנסה?  נדב דואני:

ל. מבחינה זה ילך ויגד בערך. ₪  5,00011היא  רגעכ בנימין זיני:

את אגרת השמירה כמו ביטלנו ירידה בהכנסות, 

 תוזיכיונווירידה בהכנסות מאגרות שילוט  ,שציינתי

עבודות בדרך רמתיים שביטלו לא מעט מכתוצאה 

-שילוט. ירידה בקרנות ההשבחה משנה שעברה, כי ב

שנלקחה ₪  15,000,000-החזרנו הלוואה של כ 2020

. מבחינת גידול בהוצאות, הוצאות השכר ים עברובשנ

כשהנתח ₪,  18,000,000-בכ נמדדוכמו שציינתי 

זה מוסדות חינוך ₪  13,000,000-העיקרי קרוב ל
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חדשים שצפויים להיפתח, ומשרות חדשות בעירייה 

 יתתוספת ועלות פנסיה תקציב₪.  4,800,000-קרוב ל

. 1.4%-עדכנו את מקדם השכר ב₪.  1,200,000-של כ

למסגרות הקיץ,  ₪ 5,000,000הוספנו, כמו שציינתי 

את כל הפעילות בתוך העירייה, כי הדיווח לאגם כדי 

'קול קורא' של ₪  3,000,000יוצא מהעירייה. תוקצב 

 2021-, ועבר ל2020-רד החינוך שהתחיל בשל מש

רכישת למידה, ציוד רכישת למידה מרחוק. הוספנו ל

פה, פסולת גזם וניקיון לפינוי אש₪  5,500,000-כ

להוצאות ניקיון ₪  1,300,000-העיר. הוספנו כ

 ומוסדות חינוך. 

₪  3,000,000'קול קורא' של משרד החינוך לא הבנתי.  :נדב דואני

 ? 9%היה רשום אנחנו הוספנו? 

בערך הגיע, אני לא זוכר את ₪ מיליון  2.8לא, יש  בנימין זיני:

מדינה. אנחנו המספרים בערך, מ'קול קורא' של ה

 איזשהו נתח קטן יחסית.  הוספנו

 ? יף שרשמת שםסעבמשהו אז לא הבנתי  :נדב דואני

ול קורא' ממשרד החינוך של אם אני יש 'קאמרתי,  בנימין זיני:

 2.8, הם ירדו בערך מדויקים זוכר את המספרים

 . ₪ 250,000הוספנו כמו משהו של אנחנו ₪, מיליון 

אתה  9%-ו 91%יש לך הכנסות של הוצאות ש זה :נדב דואני

 ? מוסיף פה

ל בנימין זיני: ך ציוד קצה שבימים אלה מתבצע ע"י כן, אבל יש 

  אגף המחשוב.

  .2021-ל 2020מחשוב נדחה מסוף  :רן היילפרן

 הכסף כבר נמצא?  נדב דואני:

אנחנו מגישים את שהקול קורא יש לנו, ברגע  בנימין זיני:

'קול בבכלל  בחזרה.   החשבונית ומקבלים את הכסף

-הוספנו כאנחנו מוצאים את הדרך ואנחנו  'יםקורא

במסחר  שם...תקשורת, מידע ובמערכות ₪  1,800,000

פרמיה ₪  400,000-כמיועד למשרדי העירייה השונים. 

תוספת ₪  400,000לביטוח, וכמו שציינתי גם מקודם, 
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-אזורי תעסוקה. וכ נהלתיהקצבה להשתתפות מ

 בתחום וספנו בגיוס כח אדם מיקור חוץה₪  300,000

 לבורנטיות. תוספת בגין אגרות בעיקר  חינוך שזה

 במוסדות השרון שלומדיםחוץ, תלמידי הוד  תלמידי

וביטוח  תוספת הדרכות₪  300,000-מחוץ לעיר. כ

לשי החג, ₪  230,000מנהלים לעובדי העירייה, 

למיקור חוץ ₪  250,000להגדלת שי לחג לעובדים. 

להקמת יחידת ₪  240,000ור הייעוץ המשפטי. עב

מול  מצ'ינג תוספת מלגות₪  140,000-קיימות. כ

מפעל הפיס. בעצם הכפלנו את כמות המלגות. מבחינת 

הצמצומים העיקריים, אז שוב ברוח הקורונה, 

בעיקר אירועים המוניים. התאמנו את התקציבים של 

₪  700,000שונים.  באירועים צמצמנו₪  2,700,000-כ

-ות עירייה. כבהוצאות ניקיון באולמות ספורט, מוסד

לא זה שמירה בחינוך, וזה שוב, הוצאות ₪  1,100,000

נכפה עלינו שזה כתוצאה מהסגר  ,צמצום בשמירה

האלה בתחילת השנה. אז לא שילמנו את ההוצאות 

 וזה ירד מהתקציב. 

 ? שום מתקן עירוני לא ביטלתם שמירה משה חנוכה:

 , באף מקום. ביטול שמירה לא, לא. נכון, לא, לא היה ני:בנימין זי

לנו.  משה חנוכה:  בטוח? בשום מתקן לא היה 

 -למעט מה שאמרתי בנימין זיני:

 מה אתה עושה לו בוחן פתע?  יגאל שמעון:

 לא, אני שואל.  משה חנוכה:

אבל לא  האגף אפשר לוודא את זה מול מנהל :רן היילפרן

  כמדיניות. 

 -רק בגלללא כמדיניות.  יני:בנימין ז

מכיר,  שאני לאכלשהו ייתכן שמשהו נקודתי במקום  :רן היילפרן

  אבל אנחנו יכולים לבדוק את זה.

 תיכף אנחנו נדבר על זה.  משה חנוכה:

  .פוחדים לענות לך :יגאל שמעון
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כתוצאה מגיוס הסיירים  בסיור עירוני₪  500,000 בנימין זיני:

כתוצאה צמצמנו בהוצאות ₪  400,000לתוך העירייה. 

החלפת נורות לדים שהחברה  פרויקטהחשמל בעקבות 

 3,000,000'קול קורא' של  , יש שם הכלכלית מנהלת

 שניגשנו אליו בנושא הזה. ₪ 

 וקיבלנו או שעוד לא?  :נדב דואני

אני חושב שזה בתהליך עדיין, אבל זה משהו שאמור  בנימין זיני:

צמו הוא רב שנתי, 'קול להיות מיושם. הפרויקט ע

  גבוהים לקבל, דווקא הוא, יש סיכוייםקורא' 

בצמצום הסעות, כתוצאה גם שוב ₪  500,000צמצמנו 

באירועי ₪  400,000מהסגר שהיה בתחילת השנה. 

ואתם  דתית מועצה תקצוב₪  300,000-וספורט 

₪  300,000-משפטית. כ יודעים ששם אנחנו בעתירה

₪  200,000-ו כבורה. צמצמנפרויקטים עירוניים ותח

 250,000-. כבגינות כלביםוניקיון וגם  קקנועבשירותי 

₪  200,000-הוד השרון. כ בהוצאות באחזקת פארק₪ 

עיקור ₪  180,000-וסדות חינוך. כצמצום גינון במ

מיקור חוץ שהכוונה הייתה להכניס בסירוס חתולים 

 לביטול מזרקות₪  120,000-פנימה. וכהזה את הנושא 

 140,000-עד שיושמשו בפרויקט התב"רים למעשה. וכ

בגינון ₪  200,000-בספורטק. ו  סדרן שירותי₪ 

זו גם פעילות של מנהל אגף שפ"ע  מגרשי ספורט. שוב, 

שגם העביר הפחתת הוצאות הגינון בעיר בכלל. 

הדיונים, מבחינת ביצוע כדי מבחינת, זה גם עלה תוך 

, אני שוב 2020של לכם פה הביצוע  הוצגאז  2020של 

מציין זה בגדר אומדן טרם ביקורת של רו"ח משרד 

הפנים, שיכול גם להעיר, ויכול גם לשנות את 

 המספרים. ושוב, זה כרגע הצפי שאנחנו מסיימים. 

? שנה שעברה זו הייתה הקקנועלמה קיצצתם את  משה חנוכה:

 הבשורה של התקציב, התגאיתם בזה. 

 זה, זה שנים ככה. ממש לא התגאו ב :נאור שירי

 אתה התגאית בזה?  משה חנוכה:

 אני? אני הראשון שנגד זה.  :נאור שירי
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 הוא הראשון שביקש להוריד את זה.  :מאיר חלוואני

 אז לא אתה, מישהו אחר התגאה בזה.  משה חנוכה:

 אז למה סתם? למה אתה מדליק?  :נאור שירי

 אולי אתה התגאית?  :רן יקיר

 לא התגאה בזה?  אף אחד משה חנוכה:

  ...אף אחד לא התגאה ולא :נאור שירי

  שנה?האז למה הגדלתם את זה  משה חנוכה:

 ביטלו.  נאור שירי:

תסתכל על ספר התקציב. כמה זה היה לא ביטלו.  משה חנוכה:

בשנה שעברה וכמה זה היה, אתה רוצה שאני אפתח 

בואו נמשיך, ואז נחזור אני אעזור לך. את הסעיף? 

 לזה. 

. אנחנו 2020מבחינת הצפי, שוב, צפי בסוף שנת  בנימין זיני:

₪.  2,200,000-אמורים לסיים את השנה בגירעון של כ

שוב, זה יכול עוד להשתנות. כן נעשתה פה עבודה 

מאומצת לרישום הכנסות עד ממש ערב החג. התקבלו 

הכנסות גם מהמדינה, בתחום הארנונה ובתחום בתי 

וח של האגפים מבחינת זה הפילמוסדות חינוך. 

הטבלאות שגם הועברו  2אלה  ,ההכנסות וההוצאות

גבי אליכם בהמשך לבקשה בוועדת כספים. זה ל

. תקציב הפיתוח צפוי לעמוד מבחינת רגילתקציב 

 הכנסות. 

  עם התקציב הרגיל? צים לחלק, לסיים פה אתם לא רו משה חנוכה:

 שקפים.  4יש  בנימין זיני:

 כ אנחנו נשכח על מה דיברנו בתקציב הפיתוח. כי אח" משה חנוכה:

שעיקר ₪,  251,000,000-הצפי של ההכנסות כ בנימין זיני:

היטלי ₪.  171,000,000-ההכנסות הן מהשבחה של כ

-ממשלה כ השתתפות₪,  47,000,000פיתוח 

, שאחרי 2020יש את העברת יתרות ₪.  22,000,000

העריך גם סגירת הספרים ואישור משרד הפנים, ניתן ל

עוד יתרה נוספת שאפשר להעביר לטובת הפיתוח. זה 
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הפילוח של ההכנסות. כמו שאמרתי, העיקר הוא מגיע 

מהשבחה. זה הפילוח לפי קבוצות הפיתוח, לפי 

אגפים, שהנתח העיקרי, כמו שאמר גם ראש העיר וגם 

נוי מוסדות חינוך וציבור, פרויקטים בילהמנכ"ל, 

פ"ע, בתחום הגינון, פיתוח בש יש פרויקטיםעירוניים, 

מתחמים, מגרשים ומדרכות. רק דגמנו חלק, למרות 

רק ספר התקציב, ותוך בנמצאת כל התכנית פיתוח ש

 נו חלק מהפרויקטים, שחלקם התחילו וזה.דגמ

פרויקטים מובילים שיתחילו בשנה הקרובה וילוו 

 אותנו קדימה הלאה. זהו, זו הסקירה בגדול על זה. 

 בתוכנית הפיתוח. מצאתי את היכל התרבות  לא משה חנוכה:

 , ויתרנו על היכל תרבות בתב"רים? היכל תרבות משהו

 לא ראיתי. 

 אבל עכשיו זה תקציב, משה.  יגאל שמעון:

 לא, עכשיו הוא דיבר על תקציב הפיתוח.  משה חנוכה:

 אבל עזוב, עכשיו תקציב.  יגאל שמעון:

  דיברנו. משה חנוכה:

 אמרת שאתה בונה, לא?  יעל עבוד ברזילי:

 פספסנו.  משה חנוכה:

 חברה כלכלית.  אמיר כוכבי:

 הוא אמר שהוא בונה אצטדיון.  :עדי ברמוחה

לא אצטדיון, אמרתי שאני יכול להביא, בשביל למנוע  משה חנוכה:

 תירוצים, אפשר להביא טריבונות, זה מה שאמרתי. 

 הראשונה?  אתי, אפשר לראות את המצגת יגאל שמעון:

 היכל תרבות, ויתרנו בקדנציה הזאת, הגזבר?  משה חנוכה:

 חלק ממתחם שער העיר.  אמיר כוכבי:

 איפה זה בתב"רים?  משה חנוכה:

 . באזור התעסוקה נמצא כרגע בנווה נאמן אמיר כוכבי:

 איפה זה בתב"רים?  משה חנוכה:
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 זה כרגע יושב תחת החברה הכלכלית. זה מופיע כרגע,  אמיר כוכבי:

כן, זה בתב"ר של החברה הכלכלית? יש תב"ר כללי  חנוכה: משה

 לחברה כלכלית? 

 יש תב"ר תכנון שבתהליך התכנוני.  :היילפרןרן 

 איזה מספר תב"ר זה?  משה חנוכה:

 יש תב"ר תכנון כללי.  רן היילפרן:

כל עוד זה לא מתגבש לפרויקט שאושר עם זה, אז  בנימין זיני:

 . מגיע מתב"רני, הרעיוני, הרעיון הראשו

 חבר'ה, אבל איפה השאלה ותשובה?  אמיר כוכבי:

 )מדברים יחד(

 מה אתה אומר, בני? שוב, סליחה.  משה חנוכה:

הפרויקט הוא עדיין לא בשל לתקציב באופן מלא, אבל  בנימין זיני:

 יש איזשהו תכנון ראשוני. 

לא, נגיד תכנון לבית אמנים ראיתי, אבל תכנון להיכל  משה חנוכה:

תרבות לא ראיתי. השאלה אם. כי אם זה לא בא 

עכשיו, זה כבר לא ילך לתרבות בקדנציה הזאת. רק 

 שנבין שאנחנו קוברים הערב את רעיון היכל התרבות. 

 אתה דואג לקדנציה שלי?  אמיר כוכבי:

שיהיה לנו משהו אני רוצה שתספיק כמה שיותר.  משה חנוכה:

 לשים בכריכה של ספר התקציב. 

 שנה לכמה.  15שגם את זה לקח  וכבי:אמיר כ

 אבל הנה, בסוף אתה מתגאה בזה. באגם, יפה מאוד.  משה חנוכה:

 מה זה, משה?  :יגאל שמעון

את הפרויקט של חי  בספר התקציב שמו את האגם, משה חנוכה:

 אדיב. 

 כדי להראות איפה שקע הכסף.  אמיר כוכבי:

אדיב, על כל מה  זו הזדמנות להגיד תודה רבה לחי יגאל שמעון:

 שהוא עשה. 

  זה תפקידו של משה. אמיר כוכבי:
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 לגבי היכל התרבות, אני רק רוצה להבין. אז מה רק  משה חנוכה:

  ...לגבי בנימין זיני:

 אביבה תשאל את זה.  משה חנוכה:

שוב באמת, תודה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה  בנימין זיני:

 ובלתנית ראש העיר על התמיכה בהוליעל, סג

 התקציב. 

 אפשר לראות את המצגת הראשונה.  אתי יגאל שמעון:

 כן, זה כבה לי, רק שניה.  אתי ברייטברט:

. נהל הכספים, יולמ בנימין זיני: . הגזבר יוליה יוכי שממצים את .

 כל התהליך הזה עד לאישורו. תודה. 

תודה רבה, אפשר לראות את המצגת הראשונה? יש  יגאל שמעון:

 שם לגזבר. איזו שאלה 

היועמ"ש ייתן לי אולי קודם כל שאלות, ה נעבור לשלב משה חנוכה:

 את התשובה לחוות הדעת שביקשנו בתחילת הישיבה. 

 יש דברים שצריך לשאול.  יגאל שמעון:

 הוא ביקש כמה דקות, אז אני אומר.  משה חנוכה:

ויניק:  עוד כמה דקות, לא שכחתי.  רונן יואל 

 עוד כמה דקות? לא שכחת?  משה חנוכה:

הוא לא הגדיר את זה במספר, משה, מה יהיה?  :מאיר חלוואני

 סבלנות. 

 סבלנות, אני המטיף.  משה חנוכה:

 מה אכפת? תגיד לי, מה אתה יו"ר הסיעה שלי?  :יגאל שמעון

 מעניין אותי.  חיים שאבי:

,  משה חנוכה: חיים, תגיד, אתה יודע שכל כך קרוב לעטיני השלטון

 ת בישיבה הזאת? או שהתקרב

 לא הבנתי.  חיים שאבי:

 תמיד ישבת ככה קרוב לעטיני השלטון?  משה חנוכה:

 אני ויתרתי לו על מקומי.  :יגאל שמעון
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 אה.  משה חנוכה:

 רציתי להתרחק, לא להתקרב.  חיים שאבי:

 למה? אבל  :יעל עבוד ברזילי

 כי הוא פריבילג.  נאור שירי:

 )מדברים יחד(

משה, משה, אני, הזה שלו היה כאן, באתי הראשונה,  אביבה גוטרמן:

 לקחתי. 

 שמת אותו ליד עטיני השלטון.  משה חנוכה:

שמתי אותו ליד יגאל. אז אל תאשים את אף אחד בלא  אביבה גוטרמן:

 כלום. 

 במחילה, חיים.  משה חנוכה:

 ובטח לא להשתמש בביטוי כזה.  :עדי ברמוחה

 השלטון'?  מה רע בביטוי 'עטיני משה חנוכה:

 . זה ביטוי מגעיל :יעל עבוד ברזילי

 מגעיל.  עדי ברמוחה:

תגידו, מה אתם כולכם נהייתם פתאום אתם  משה חנוכה:

מזדעזעים מביטויים. אתם רוצים שאני אשמיע לכם 

שלו, השתמשו  יםאילו ביטויים ראש העירייה והחבר

 פה בקדנציה הקודמת. 

 , אנחנו מגיבים. אנחנו לא מזדעזעים :יעל עבוד ברזילי

.  משה חנוכה:  אז בסדר, אז אמרתי

 יותר מגעילה.  היא התגובה שלך לתגובה שלנו :עדי ברמוחה

 בסדר, עדי.  משה חנוכה:

  -יזו לא בושה להגיד 'אוקי :עדי ברמוחה

 אז כל אחד שישתמש בביטויים.  משה חנוכה:

לא . זו לא בושה להגיד 'אוקי, טעיתי' ולהמשיך הלאה :עדי ברמוחה

 קרה שום דבר. 

. משה חנוכה:  בסדר, אני לא חושב שטעיתי, עדי
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 מודה ועוזב ירוחם.  אביבה גוטרמן:

אז את חושבת, אני לא חושב שטעיתי. אנחנו לא  משה חנוכה:

 בשיעור נימוסים והליכות כל היום פה. 

 אני לא בשיעור נימוסים והליכות, נכון.  :עדי ברמוחה

 לגיטימי. זה ביטוי ן' 'עטיני השלטו משה חנוכה:

  ...פריבילגיזה ביטוי  נאור שירי:

 בוא, אתה התחלת.  :עדי ברמוחה

 משה, אתה מפריע לי. יש לי רק שאלה פה.  יגאל שמעון:

דקות לכל  10חברים, יגאל. בשביל הסדר הטוב נגיד  אמיר כוכבי:

דקות לכל  10אחד, מי שיצטרך יותר, יקבל יותר, אבל 

 אחד. 

 אני מציע שנעשה הפסקה.  ני:מאיר חלווא

  -ה תואת רשימ אמיר כוכבי:

 אין הפסקות.  :נדב דואני

 משחק של הנבחרת.  21:45-מאיר, ב חיים שאבי:

 מולדובה.  מאיר חלוואני:

 . 20:00אני מבקש לדבר בשעה  משה חנוכה:

 )מדברים יחד(

אני יודע שיש תחושה שאנחנו פה לבד, אבל רואים  אמיר כוכבי:

 בואו נהיה רציניים.  אותנו,

 דקות. אופטימיסט חסר תקנה.  10יהיו לך  חיים שאבי:

 אמיר, תנהל את הדיון.  משה חנוכה:

 יש לי שאלה לגזבר.  יגאל שמעון:

 דקות שלך.  10יגאל, זה במסגרת  אמיר כוכבי:

 דקות יש לי?  10 יגאל שמעון:

 דקות.  10 אמיר כוכבי:

 פת אמתית אפשר לדעת? קודם כל, מה זו תוס יגאל שמעון:
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מה שאתה רואה בטבלה זה בעצם תוספת, יש את  בנימין זיני:

שאתה התחלנו את התקציב בעצם  2020הבסיס של 

עכשיו. ביטלנו חלק מהמשרות, חלק מהמשרות ירדו 

וזה לא בעצם משרות חדשות שנפתחו. חלק מהמשרות 

 . 2020-עודכנו ב

י יגאל שמעון: ש פה מסתתר מאחורי כן, אבל למה 'אמתית'? מה 

 ? אמיתות

תקנים  5כי אם אני סתם הוספתי באגף מסוים  בנימין זיני:

 זו הכוונה זה הרעיון. . 4וצמצמתי אחד, התוספת היא 

 . 17אז הוא הוסיף עוד  אביבה גוטרמן:

 אז אולי זו תוספת נטו?  יגאל שמעון:

 נטו.  בנימין זיני:

, יש מש יגאל שמעון: הו לא אמת בזה. אוקי, כשאתה אומר 'אמתית'

דקות שלי, יש לי רק  10-אז תשנו את זה רק לנטו. ב

שאלה אחת. יש פה סעיף של הכנסות והוצאות. 

  -עכשיו, סעיף של ההכנסות

 עמוד?  מאיר חלוואני:

 . הכנסות מריבית. 6עמוד  יגאל שמעון:

 כן.  בנימין זיני:

 נכון? ₪,  100,000 יגאל שמעון:

 כן.  בנימין זיני:

 למה אין את זה גם בהוצאות?  יגאל שמעון:

בהוצאות אתה תראה במנהל כספים, יש לי הוצאות  בנימין זיני:

 עבור ניהול התיקים בעצם. 

  -לא, לא, אני מדבר על ריבית. היום כשאתה גובה יגאל שמעון:

 יש לך את זה.  בנימין זיני:

 איפה?  יגאל שמעון:

 ה מממנת את ההלוואות. שהשבח₪  15,000,000-ב בנימין זיני:

 לא את ההשבחה, של הארנונה, זה ארנונה.  יגאל שמעון:
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לא, אני אומר. כשאני מתקצב את המימון מלוות דרך  בנימין זיני:

 ההשבחה. 

אני דיברתי על ארנונה עכשיו. יש לך פה הכנסות  יגאל שמעון:

 . של ארנונה מריבית

ההכנסות מריבית, למה לא מפוצל  אתה אומר כאילו בנימין זיני:

 כאילו מחישובים? 

 כשאתה גובה ריבית היום.  יגאל שמעון:

 הבנתי, הבנתי, הבנתי.  בנימין זיני:

 למה אין את זה גם?  יגאל שמעון:

 הבנתי, הבנתי.  בנימין זיני:

 אתה מחזיר בריבית היום את הארנונה?  יגאל שמעון:

 כן.  בנימין זיני:

 בריבית?  יגאל שמעון:

 כן.  זיני:בנימין 

 אז זה לא מופיע לך בספר.  יגאל שמעון:

אתה צודק, זה שיפור שצריך לעשות לפעם הבאה, כדי  בנימין זיני:

לפלח כמה, ולעשות את הפיצול בין הקרן לבין 

 הריבית. 

 אתה חייב פה ופה. אוקי, בסדר, זה הכל.  יגאל שמעון:

 יגאל, אתה יכול להרחיב? לא הבנתי.   :נאור שירי

אתה היום גובה ריביות על הארנונה שתושבים לא  ל שמעון:יגא

 משלמים. 

 זה צד ההכנסות.  :נאור שירי

 בצד ההכנסות אז כמה אתה גובה בריביות.  יגאל שמעון:

 ובצד ההוצאות.  :נאור שירי

ועכשיו, בהוצאות, נניח שאתה היום, אדם צריך לקבל  יגאל שמעון:

 היום החזר. 

 שלום ריבית. גם שם יש ת :נאור שירי
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 בארנונה, אוקי?  יגאל שמעון:

 אז זה לא מופיע בכלל?  :נאור שירי

 ודרך אגב.  יגאל שמעון:

 זה גם עם ריבית.  אביבה גוטרמן:

את הארנונה תראה בנטו. גם אם אני חייבתי, וגם אם  בנימין זיני:

זה. אבל, מה שאתה אומר זה נכון. זה לפרק עוד טיפה 

זה נותן לך, כאילו לריבית. את התקציב. בין הקרן 

 בסוף יש את השורה התחתונה ששילמת. 

כן, אבל אתה עושה הכנסות סעיף מסוים, אתה צריך  יגאל שמעון:

 להגיד מה ההוצאות. 

 ברישומים.  בנימין זיני:

ברישומים. עכשיו, דרך אגב, הערה. אנשים מחכים  יגאל שמעון:

הרבה זמן לקבל את ההחזרים הכספיים, תיקח 

 חשבון. השאלה, אם אתם משלמים ריבית על זה? ב

 בטח.  בנימין זיני:

 בטח שחייבים.  אביבה גוטרמן:

 . הוא יפסיד תאמין לי, התשובה תהיה הריבית רפאל בן מרדכי:

יודע שאנשים מחכים הרבה זמן להחזרים. אז  יגאל שמעון: כי אני 

 זה סתם לשלם ריבית, זה לא ארנונה. 

יבית? זה בטח יותר לתושבים שחייבים, לא כמה ר אביבה גוטרמן:

 ההחזרים. 

 טוב, אוקי, אלו ההערות שלי.  :יגאל שמעון

 זה כאילו משתלם לעירייה.  אביבה גוטרמן:

 יגאל, היית שותף בגיבוש התקציב?  משה חנוכה:

 ,אני שותף לכל מה שקורה בעיר לטובת התושבים יגאל שמעון:

 ש לך עוד שאלות? ואני סומך פה על הצוות המקצועי. י

 לא, תודה.  משה חנוכה:

 . אני אגיד תודה טוב, אני, קודם כל אביבה גוטרמן:

 . מיקרופון אמיר כוכבי:
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לכל לתודות טוב, קודם כל באמת גם אני אשתתף  אביבה גוטרמן:

העובדים, לכל המנהלים שעסקו בהכנת התקציב. 

הכנת תקציב זה לא דבר של מה בכך, בהחלט, צריך 

חשיבה, הרבה עבודה, הרבה הקשבה ותודה הרבה 

רבה על הזמן שהקדשתם, כולל חברי המועצה וכל 

המנהלים וכולם. ותודה לכל העובדים שהגיעו ליום 

 המוזר הזה, היום, שנשלפו מהבתים, מהחופשות ומכל

, באמת, אנשים חזרו מהחופשה. ואני חושבת גם -ה

 שצריך לשלם להם, כי זה יום חופשה. 

 שעשו לנו.  ...דווקא נורא נחמד :משה חנוכה

לא, לא, צריך לשלם להם. עובדים, זה יום חופש  אביבה גוטרמן:

שלהם, והם יהיו פה הרבה שעות היום, והיו גם לפני 

כן. אני חושבת שצריך לשלם להם ובכל אופן תודה, 

תודה לכל העובדים שהסכימו להגיע. אני אומרת, לא 

יודעת אם הייתי  יודעת, אם אני הייתי עובדת, לא

 מסכימה. אני בקושי כחברת מועצה הסכמתי. 

  ...חברת מועצה חיים שאבי:

וכן, כעסתי על העיתוי. ואני, את המחאה שלי אומרת  אביבה גוטרמן:

עכשיו. אמרתי אותה, ואני אומרת אותה. רינה, 

 הראשונה שאמרה. 

 לא בהקשר הזה. לא בהקשר של היום.  רינה שבתאי:

 לא, הישיבה הקודמת, הישיבה הקודמת.  ן:אביבה גוטרמ

 זה יום עיון היה.  :נדב דואני

 לא משנה.  אביבה גוטרמן:

 לא, זו לא ישיבה.  :נדב דואני

,  אביבה גוטרמן: שבועיים שעברנו זה בהישיבות בעיתוי הזה. תקשיבו

בחירות, כולנו אנשים פוליטיים עסוקים. היה לנו את 

דשים בקולו החלש של החג הזה, באמת, אנחנו כמה חו

חנוכה, חלש, לא שומעים אותו הרבה, אמר 'מה עם 

. ביקש אותו ופה חיכו  התקציב, מה עם התקציב'

באמת לרגע האחרון. מבינה אילוצים, מבינה הכל. 
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אבל לפחות, אתה יודע מה, אמיר, היית צריך להגיד, 

אבל אני מבינה אותך, זו החלטה פוליטית. יכולת 

את הדבר הזה, בואו נעשה את זה להגיד 'אני דוחה 

ימים  10כי אנחנו צריכים לפחות שבוע,  ,אחרי פסח'

אומרת לכם, זה באמת נטו לשבת על התקציב. אני 

קשה. אני יודעת מה עשינו, עדי, יעל ברזילי ואנוכי אז 

באופוזיציה. ישבנו על תקציב ימים רבים. סעיף, 

 סעיף. 

 גם עכשיו ישבנו על זה.  :עדי ברמוחה

יופי. סעיף, סעיף. להגיד לכם שאני הצלחתי לעשות  אביבה גוטרמן:

 20את זה הפעם? לא. מה אני אעשה? ניקיונות, בית, 

אנשים לערב חג, מה אני יכולה לעשות? מתנות, 

קניות. מה, אני צריכה להגיד את זה? כולנו עסוקים. 

היום בערב יש לי פעם בשנה, בחיי, זה הכי כואב לי, 

עם כאב ראש. יש לי מפגש של חבר'ה לא סתם אני 

שלי מהצבא. היום. אז שקלתי וגם התייעצתי עם אתי, 

תוכיח את זה, אמרתי לה 'אתי, תגידי אני יכולה 

ללכת'? להגיד אני מצביעה נגד  21:00-ובלהצביע 

וללכת. אמרה 'לא, לא, זה לא ייחשב. את חייבת 

. ואני אהיה עד הסוף. כי מה אני  להיות עד הסוף'

 עשה. א

 אפשר בזום אולי.  חיים שאבי:

 כל אחד והדפיקות שלו. אני אהיה עד הסוף.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אמרתי שאני אסיים, אל תדאגי.  :ארנון אברמוב

אז מה עשית, אמיר? אז א' יכולת לבטל, אבל אמרת  אביבה גוטרמן:

, בסדר, שהם מראה''לא, אני איש שקיפות, אני 

ם, חברי האופוזיציה. אבל חנוכה, יוציאו את הערמוני

אני דרך אגב, בעד הייתי. לא עשיתי זה. אבל משה, 

ובצדק רב, אמר לי 'למה אנחנו צריכים להוציא 

ערמונים מהאש לחברי הקואליציה ולראש העיר?' הם 

רוצים, שיבטלו. למה אנחנו נבקש וזה ייפול עלינו? 

נורא נוח, אמיר. כמעט אין אנש ים הדבר השני, זה גם 

 שצופים, זה חג. 
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 יש צפיית שיא עכשיו, מה יש לך.  אמיר כוכבי:

ייראו?  אביבה גוטרמן:  כן, כמה אנשים, מה זה שיא. כמה אנשים 

 איש, למה את מזלזלת?  40לפני רגע היו  אמיר כוכבי:

זה נוח, פוליטית, תקשיב, עיתוי נוח, טוב, ולצערי  אביבה גוטרמן:

כי אנחנו נשב פה הרבה אבל, העיתוי הזה לא יעזור, 

 שעות. מאוד הייתי שמחה שזה יהיה קצר ולעניין. 

 אני לא מבין את האיום הזה.  אמיר כוכבי:

 זה לא יהיה, לצערי הרב.  אביבה גוטרמן:

 מה הבעיה להישאר?  חיים שאבי:

לא יהיה, לא יהיה, אתם יודעים, נו, חבר'ה, שאלה  אביבה גוטרמן:

פה, אותו דבר. יאללה, די, גם אלה שהיו של פוזיציה. 

זה מה יש. מה אני אעשה, אני אומרת את הדברים 

כהווייתם. טוב, אבל מה, איך אומרים בפוליטיקה 

אתה מעולה. אז זה עוד תרגיל פוליטי מעולה. טוב, 

עכשיו תראו, אני מסתכלת על התקציב ואני רואה 

כמה דברים. אני קוראת בפתיח, ובצדק, קורונה, 

ו'. אבל אני לא רואה את זה בפועל תקופה קשה וכ

משרות חדשות, אני  112בתקציב. זאת אומרת, יש 

מבינה שמתוכן זה חלק אנשי חינוך, בסדר. לא 

יכול  17משרות חדשות,  112נכנסתי לגמרי, אבל 

 להיות באגף משאבי אנוש? 

 סה"כ.  :בנימין זיני

 סה"כ.  :עדי ברמוחה

 בסה"כ? כמה היה?  אביבה גוטרמן:

  -היה ר כוכבי:אמי

בסדר, לא משנה. יש תוספת גדולה. חבר'ה, אני לא  אביבה גוטרמן:

נגד, רק מה שאני אומרת הרבה מנהלים, נכנסו 

עובדים כשהם קיבלו מנהלי מחלקה או מנהלים, 

משהו שבעצם גורם לכך שהמשכורת תהיה יותר 

גבוהה. עוד פעם, לא אכפת לי, אני בעד, אני רק תוהה 

היום, בתקופה הזאת, שאנחנו מדברים עכשיו נכון ל
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ו  , והצפי, אנחנ על קורונה ותקופה קשה בגבייה וכו'

עוד לא יודעים. לא כל כך ראיתי את הירידה 

זאת אומרת, התושבים בארנונה, דרך אגב, של השנה. 

חיים פה טוב ומשלמים טוב, אז זה בסדר, אבל לא 

משנה, אני אומרת אם באמת המצב קשה, אז איפה 

 ם? דבר ראשון, מתייעלים. עושי

 לא הבנתי מה זה קשור שחיים טוב.  נאור שירי:

 לא מעלים בפרסום.  אביבה גוטרמן:

 אל תפריע לה, נאור.  משה חנוכה:

 משה, מותר לשאול שאלה.  נאור שירי:

 אל תפריע לה לדבר.  משה חנוכה:

 נאור, אני באמת עם כאב ראש.  אביבה גוטרמן:

וכה לא מאפשר לי, אבל בכל זאת אני המורה חנ נאור שירי:

 אשאל. 

 אל תפריע לה, תפסיק.  משה חנוכה:

לא, לא, כפרה, תשמור, תגיד לי מראש, ואני אתן לך,  אביבה גוטרמן:

 אני אענה, זה בסדר. 

 תסבירי לי.  נאור שירי:

י  אביבה גוטרמן: רק תן לי לגמור. אני לא נכנסת לכל סעיף, לא זה, אנ

 י. ואני לא רואה את זה. מדברת באמת בכלל

 אפשר לשאול שאלה?  נאור שירי:

 את ההתייעלות, לא רואה.  אביבה גוטרמן:

 בסוף.  משה חנוכה:

 אפשר לשאול, אביבה?  נאור שירי:

 אתה רוצה, תשאל.  אביבה גוטרמן:

לא הבנתי את הזה, גבייה ארנונה והתושבים חיים פה  נאור שירי:

 טוב. 

חושבת שלא, אני לא רואה בארנונה, בעקבות  לא, אני אביבה גוטרמן:

 הקורונה, ציפינו שיהיו. 
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 ירידה דרסטית?  נאור שירי:

ירידה, לא אמרתי את זה, כציון עובדה, שהאנשים לא  אביבה גוטרמן:

 יוכלו לשלם, אתה יודע. 

 זה ציון לטובה של תושבי העיר.  נאור שירי:

 אני אומרת את זה לטובה.  אביבה גוטרמן:

 אה, זה לא היה נשמע.  ר שירי:נאו

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

אביבה, הם קיבלו כסף מהמדינה. כל הארנונה  משה חנוכה:

 לעסקים, המדינה שילמה, אז אין להם את האחוזים. 

,  אביבה גוטרמן: לא אמרתי, לא, בסדר. לא, אבל גם תושבים. אנחנו

הצפי שלנו, בוא, בוא, הצפי שלנו היה שתושבים 

ו הנחות על ארנונה בעקבות הפסקת עבודה, יבקש

 .  חל"ת וכו' וכו'

 את יודעת מה מדהים אותי, אגב?  משה חנוכה:

 אז א' אני מציינת את זה כחיובי.  אביבה גוטרמן:

 אבל את יודעת מה מדהים אותי אבל, אביבה?  משה חנוכה:

 אתה מפריע לה.  נאור שירי:

 שלמרות  בסוף קורונה.  משה חנוכה:

 רגע, למה לך מותר להפריע?  שירי: נאור

 לא, לא, נו, נתתי גם לך.  אביבה גוטרמן:

 בגלל ההערה שלך.  משה חנוכה:

 לא, לא, לא, בזכותך, יאללה.  אביבה גוטרמן:

בזכותך, בזכותך. אני אומר, מה שמדהים פה שלמרות  משה חנוכה:

שאנחנו בעיצומו של משבר כלכלי, העירייה לקחה 

גבייה,  94%יב, ואמרה שיהיו וניפחה את התקצ

יודעים שבעשור האחרון, לא הגענו ל -למרות שהם 

גבייה. ואיפה אנשים, איך פתאום נצליח לגבות  94%

 כל כך הרבה? 

 זה צפי, שאפו לזה, מה אתה.  מאיר חלוואני:
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אבל ככה אתה מנפח תקציב. כי כל אחוז בגבייה זה  משה חנוכה:

 מיליונים. 

  אם זה צפי?נפח כמה מ מאיר חלוואני:

  ?כמה מיליונים :עדי ברמוחה

 ₪.  2,000,000זה בערך  משה חנוכה:

 לא, אז לא.  :עדי ברמוחה

 אז כמה, עדי?  משה חנוכה:

 נעשה חשבון.  :עדי ברמוחה

 כמה זה, עדי? כמה זה, עדי?  משה חנוכה:

 תעשה חשבון. תעשה עכשיו אתה חשבון.  :עדי ברמוחה

 שבון. תעשי את הח משה חנוכה:

 לא, אני יודעת את החשבון.  :עדי ברמוחה

אז תגידי, תשתפי אותנו. אני אומר שאי אפשר להגיד  משה חנוכה:

שבתקופה של אחרי קורונה, נצליח בנתוני גבייה שלא 

 הצלחנו בתקופה שלפני קורונה. זה מה שאני אומר. 

שאנחנו התחלנו תהליך  ,זה גם הוסבר בוועדת כספים בנימין זיני:

 ל אכיפה מנהלית. ש

 תעשו אכיפה מנהלית.  משה חנוכה:

נכון, כדי לשים את היד על חובות טריים ולא לחכות  בנימין זיני:

 אתם הרבה זמן, וזה אמור לשפר את שיעורי הגבייה. 

 . בני, שנינו יודעים שזה משה חנוכה:

  -לא, לא בנימין זיני:

 -מגייסיםם מחלקה, כשממנים מנהל אגף במקוכש רן היילפרן:

ו  משה חנוכה: בינתיים, בקדנציה הקודמת אחוזי הגבייה, הי

אחוזי הגבייה היו  2017-גבוהים יותר לפני שהגעתם. ב

. אז איך אתה 90%-ואז כשהגעתם זה צנח ל 92.77%,

 מסביר את זה? 

עם מנהל  2017-אני לא רוצה להזכיר מה היה ב :רן היילפרן

 מחלקה. 
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 . 2017-שאתה הבאת ב אבל שוב, בנתון משה חנוכה:

 ...כן, אבל :רן היילפרן

אחוזי הגבייה היו יותר גבוהים לפני שאתם הגעתם.  משה חנוכה:

 . 91%, 2019-, ב90%, 2018-ב

 שכחת את רשימת מעוכבי גבייה?  :עדי ברמוחה

 שכחת מה היה כאן.  :רן היילפרן

 שכחת.  :עדי ברמוחה

 אני לא שכחתי. אני אומר שוב.  משה חנוכה:

 אתה מכיר את תהליכים.  הרי :רן היילפרן

 זה המידע שאתם הבאתם.  משה חנוכה:

כשאנחנו מתבססים על התוצאות שהיו שנה שעברה  :רן היילפרן

קורונה ועל תהליכים, שנת ועל תוצאות שהיו למרות 

תהליכים על על מנהל אגף גבייה במקום מחלקה, 

גיוס עובדים נוספים, על שיפור ש מותנעים, על 

 תהליכים ממוחשבים, על תהליכים משפטיים. 

אתה יודע מה, מה שמזל שהכל מוקלט כאן, ואנחנו רן  משה חנוכה:

נראה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, האם עמדתם ביעד 

 הזה. 

 נכון, נכון, בהחלט.  :רן היילפרן

אני אומר לך, זה יהיה עוד מופרז שמנפח בעיקר את  משה חנוכה:

 י. התקציב. זו התפיסה של

בסופו של דבר, השנה הזאת והמגבלות שהיא הביאה  אמיר כוכבי:

אתה, גרמה להרבה חוסר וודאות גם אצל הציבור. 

חודשים הייתה שאחוז  5עכשיו, ההערכה שלנו לפני 

סוף, ה. עשו תהליך לקראת 86%הגבייה יעמוד על 

מאחר וארנונה זה משהו שיש אנשים שקל להם לשכוח 

לקראת סוף השנה כדי לתזכר  שהוא קיים, עשו תהליך

. וזה הביא SMSחייבים. עוד לא מנהליים ולא כלום. 

את האחוזים הנוספים שהיו חסרים. התקופה הזאת, 

זה כמו שהבנקים הציעו להקפיא משכנתאות. יש 
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אנשים שלקחו את זה, ויש אנשים שלא לקחו את זה. 

אלו שלקחו את זה, אחרי זה גילו שזה יעלה להם 

 תהליכים האלה, בוא, אנחנו גם יודעים. יותר. אז ה

זו  משה חנוכה: אמיר, אבל אתה יודע שלהגדיל צפי לאחוזי גבייה, 

 שיטה לנפח את התקציב. 

שניה, לא, אם אני רוצה לנפח, אני יכול לנפח, את מה  אמיר כוכבי:

 שאני חושב שאני אקבל מתע"ש. היה לי בית ספר טוב. 

 לקודמך בתפקיד. ממש יש לך אובססיה  משה חנוכה:

אצל מנפחים היה לי בית ספר טוב. לא הכנסנו דברים  אמיר כוכבי:

שיתקיימו. גבייה זה יעד,  100%-שאנחנו לא יודעים ב

 בסדר? 

 בסדר, זה יעד גבוה, זה טוב.  אביבה גוטרמן:

 אתה לא שם את זה כדי לנפח.  אמיר כוכבי:

 יעד גבוה זה טוב, נקודה.  אביבה גוטרמן:

ה כדי להציב לעצמך יעד כארגון כדי אתה שם את ז וכבי:אמיר כ

 . להגיע לשוויון

 העיקר להתכוון לזה. זה בסדר.  אביבה גוטרמן:

 דרך אגב, זה מסוכן מאוד היעד. מאוד מסוכן.  יגאל שמעון:

 אני אומר, אני מסכים אתך.  משה חנוכה:

  -אתה יכול יגאל שמעון:

 אתה יכול להתרסק.  משה חנוכה:

 –למנהל אגף  להגידלא רק להתרסק, אתה יכול  שמעון: יגאל

 נכשלת. מה? מה נעשה?

 לא נגיד, לא נגיד.  אביבה גוטרמן:

 אה, לא תגידי?  יגאל שמעון:

 לא, אני אגיד 'הוא ציפה, הוא שאף'. לא הצלחנו.  אביבה גוטרמן:

 סליחה רק שהפרעתי לך.  :משה חנוכה

 כן, סולחת מראש.  אביבה גוטרמן:
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אביבה, את לא תצטרכי להגיד, יהיה מי שיגיד את זה  :יקיררן 

 כבר. 

על משהו שאנחנו לא בדיוק יודעים, להתחיל לעשות  אביבה גוטרמן:

עכשיו פולמוס כזה גדול, מיותר. יכול להיות שנצליח, 

יכול להיות שלא נצליח. מה זה אומר בתכלס? ניפוח 

ניפוח תקציב. יאללה, זו לא הבעיה ה כי תקציב? אז 

 גדולה. 

 עדיף לשים יעדים גבוהים ולשאוף אליהם, גם אם :היילפרןרן 

 אותם, מאשר לשים יעדים נמוכים.  נגשים

כן, אני בעד יעדים גבוהים. כן, אני בעד יעדים  אביבה גוטרמן:

גבוהים. ולהתכוונן לשם. זה בסדר, בכל דבר אגב אני 

בעד יעדים גבוהים. בכל דבר. אז כפי שאמרתי, אז 

ה לי עוד גם בפרסום בדוברות וזה תמיד באופן הי

קבוע עולה, ובאופן קבוע האופוזיציה מתריעה על זה. 

 ואני מתריעה על זה. אני גם אומרת פה. 

לא, לא, לא. הגענו לתקציב, כל תקציב היה למקום  בנימין זיני:

  פשוט. אחד 

 עדיין. יש הגבלה שם.  אביבה גוטרמן:

 מה 'עדיין'?  אמיר כוכבי:

 ₪.  300,000בדיגיטל  משה חנוכה:

 הגדלה.  ,יש אביבה גוטרמן:

 ₪.  300,000דיגיטל  משה חנוכה:

  -בתשובה שלו שהעובדים שנוספוהוא כתב  אלון גלבוע:

 כן.  אביבה גוטרמן:

הם עובדים בתקנים זמניים, על מנת לצמצם את  אלון גלבוע:

וענית פה על תשובה לגבי אחת  הפערים הקיימים. 

ות שנשאלת, התשובה, לא אתה, סליחה, השאל

 התשובה של מנהלת אגף משאבי אנוש. 

 כן.  אביבה גוטרמן:

 לגבי התוספת של העובדים, הם עובדים זמניים בלבד.  אלון גלבוע:
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 חלקם, לא כולם.  :רן יקיר

 מה שכתוב.  זהכתוב כאן.  אלון גלבוע:

ו אביבה גוטרמן: שילמנו הרבה היה לנו הרבה זמן עובדים וכל מיני, 

 כסף שם. 

כתוב ש"תוספת העובדים הינה בתקנים זמניים על  אלון גלבוע:

 מנת לצמצם את הפערים הקיימים". 

 ₪.  300,000בדיגיטל הגדילו  משה חנוכה:

 השאלה, מי הם זמניים וכמה זמן? זה מה שכתוב.  אלון גלבוע:

 לא, זה משהו אחר. היא מדברת על דוברות.  משה חנוכה:

 2לא, זה נושא אחר, אבל אם אתה שואל, אז זה  :ילפרןרן הי

עובדים שלטובת נושא המכרזים וצמצום פערים של 

גויסו   תקופה של כחצי שנה. לעובדים  2גיוס עובדים, 

 אבל תנו רגע לאביבה לסיים.  אמיר כוכבי:

 לא, לא, לא מפריע לי.  אביבה גוטרמן:

 לסדר הטוב.  חיים שאבי:

 לי הפרעת קשב וריכוז.  אין אביבה גוטרמן:

 אבל לי יש.  אמיר כוכבי:

 לך יש?  אביבה גוטרמן:

 עובדים. שזה זה גם לא סביר  :רינה שבתאי

 הנה, זה מה שכתוב בתשובה.  אלון גלבוע:

את  עוד דבר שככה תפס את עיניי, כאילו לא הבנתי אביבה גוטרמן:

שנה במועצה, לא ראיתי שנותנים למחזיק  13, אני זה

 ברור שזה לא לאישי. ₪.  100,000תיק 

 וואי, אבל אביבה זה היה.  :עדי ברמוחה

  -סליחה, סליחה, עדי. אין לי בעיה שמחזיק תיק אביבה גוטרמן:

 איזה תיק? ל :אמיר כוכבי

 מבקש תקציב נוסף עבור תכניות, עבור, בואו, חבר'ה.  אביבה גוטרמן:

 למה את מתייחסת?  אמיר כוכבי:
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 מה אתה מדברת? על  נאור שירי:

 לתנועות רווחה? אמיר כוכבי:

לא, רשום בספר התקציב "יוזמות של מחזיק תיק  משה חנוכה:

 הרווחה". 

 טעות בניסוח שלנו.  בנימין זיני:

 יוזמות רווחה זה סעיף שקיים כבר כמה שנים טובות.  אמיר כוכבי:

 לא, רשום בביאורים. בביאורים שאתם הוספתם.  משה חנוכה:

 אז לא כתוב, לא כתוב.  גוטרמן:אביבה 

 לא את הניסוח שלנו.  בנימין זיני:

 . ..ששאלנו מה זה, אז אמרו משה חנוכה:

 אז אני אענה. תקציב היוזמות היה קיים לפחות בנימין זיני:

בסכום הרבה יותר גבוה.  אפילו נמצא פהמהשנים, 

הוא דווקא צומצם. הטעות בדברי ההסבר, היא טעות 

 . מן הסתם נתקן אותה לפעם הבאהשלנו. אנחנו 

כן, לא, כי פתאום אתה יודע, אני אומרת אוקי, אין  אביבה גוטרמן:

לי בעיה שמחזיק תיק מבקש תקציב יותר גדול לתיק 

 שלו, זה בסדר. 

 מקום הזה. א מהאביבה, זה לא ב בנימין זיני:

רווחה זה תקציב שנועד להיות גמיש לתת מענה  תיק אמיר כוכבי:

 בזה.  ...לצרכים

 תאמין לי שאני יודעת.  אביבה גוטרמן:

 ברור שאת יודעת.  אמיר כוכבי:

 אבל זה לא מה שרשום פה, אמיר.  משה חנוכה:

 קראתי משהו אחר.  אביבה גוטרמן:

 טעות סופר.  :בנימין זיני

  כן, בסדר, אם זו טעות סופר, קיבלתי. אביבה גוטרמן:

 ן. אמרנו טעות סופר, יתוק בנימין זיני:

 אוקי, אוקי. בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:
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 מאיר, אתה צריך להתעקש.  אמיר כוכבי:

הנה, "ההקצבה מיועדת לפרויקטים וליוזמות של  משה חנוכה:

 מקדם מחזיק תיק הרווחה". 

מהזמנים שלכם,  200,000-הזדמנות להחזיר אותך ל וז :מאיר חלוואני

 . 200,000-אתה אומר הזמנים שלנו כל הזמן. תחזירו ל

 לא, אין לי בעיה.  אביבה גוטרמן:

 לא, אין לי בעיה, אנחנו בעד.  משה חנוכה:

 אין לי בעיה.  אביבה גוטרמן:

ן  משה חנוכה: תנו לעדי ברמוחה , ₪ 100,000רק תתנו גם לארנו

הכל . ₪ 4,000,000ארנון קיבל איזה . ₪ 100,000

 בסדר. 

 ושה. יש לי חדשות בשבילך, זו יר :מאיר חלוואני

.  אביבה גוטרמן: נו  טוב, אני מבחינתי, זה סגור. חבר'ה, די 

 . דרך אגב טובהוהיא  :מאיר חלוואני

,  אביבה גוטרמן: חברים, מבחינתי קיבלתי תשובה, זה סגור. לא הובן

 הבנתי, זהו. 

לא, וזה גם לא בהסכמים, כי משה עכשיו יגיד שאולי  מאיר חלוואני:

 קוף ולא כתוב. בהסכמים יש משהו שהוא לא ש

מאיר, אין לי בעיה, אני הוצאתי תקציבים רבים לכל  אביבה גוטרמן:

הוספתי לזה, זה לי. מיני דברים. לא היה תקציב ש

בסדר, אני בעד, אני רק לא אומרת לבנאדם עצמו שיש 

לו. ככה זה נשמע. אז זה לא היה הגיוני, וקיבלנו 

 תשובה, הלאה. 

 ת הדברים. אנחנו אז הסתרנו א חיים שאבי:

הלאה, די. תראו, אני מסתכלת על התקציב, התוספות  אביבה גוטרמן:

 וכו' לחברת, איך אתם קוראים לה תרבות. 

 חברה לקידום החינוך.  :חיים שאבי

.  אביבה גוטרמן:  חברה לקידום החינוך וכו'

' נאור שירי: .  איךלמה הזלזול?   אתם קוראים לזה'



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 50 
 

 זלת. אני בכלל לא מזל אביבה גוטרמן:

 את לא יודעת איך קוראים לחברה?  נאור שירי:

,  אביבה גוטרמן:  2,200,000אני מסתכלת פה על המון תשלומים. א'

 כן? למה אנחנו צריכים להוסיף להם? ₪, 

 הסעיף. תסתכלי על  :אמיר כוכבי

רגע, רגע, יש לי הרבה סעיפים פה. אני רוצה שתסבירו  אביבה גוטרמן:

 ת הכל. לי הכל, תסבירו לי א

 תגידי איזה סעיף זה אבל.  :יגאל שמעון

 רגע, תנו לי.  אביבה גוטרמן:

 מספר, עמוד.  :יגאל שמעון

ו  אביבה גוטרמן: אני שואלת בכלל באופן עקרוני, אנחנו שכרנ

שירותיה של חברה לרו"ח, לרו"ח נכון? לבדוק את כל 

הנושא של התפעול של החברה. את כל הנושא. גם של 

ם את זה, לא חשוב. קיבלתי. אבל העבר, הורדת

  -דיברנו נתח

 לא הורדנו כלום.  אמיר כוכבי:

 לא בודקים את העבר.  אביבה גוטרמן:

 ברור שבודקים.  נאור שירי:

 באמת? אז תודה רבה, הפתעה לטובה.  אביבה גוטרמן:

 מה זה קשור?  נאור שירי:

איך  הפתעה לטובה. אבל, דיברנו, וזה היה חשוב, אביבה גוטרמן:

מפעילים את החברה הזאת, באיזו דרך? מה כן 

משאירים בחברה, מה לא משאירים בחברה. עכשיו, 

זה צריך לבוא לידי ביטוי בתקציב, איפה הדו"ח? איך 

אתם יודעים מה החברה אמרה? יש לנו דו"ח? האם 

צריכה להישאר, לפי הדו"ח, צריכה להישאר  יול"א

עם הניהול של בחברה הזאת, או לעבור לעירייה? מה 

ניהול? אתה מעביר את זה, כמה תקציב?  מופת? איזה 

זה יהיה גרעוני. אם הולכים להפעיל את זה באמת 

לתרבות, זה יהיה גרעוני. אתה מפיל גרעון עוד פעם 
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 על החברה הזאת? 

ו  אמיר כוכבי: את רוצה תשובה, אבל את רוצה תשובה? לענות עכשי

 או אח"כ? 

 עכשיו.  אביבה גוטרמן:

החברה עוד לא סיימה את עבודתה. מבחינתי, היא  אמיר כוכבי:

הגישה דו"ח שהוא לא אפוי עד הסוף. ואני רוצה 

לראות את זה מכל הזוויות עם השוואות, מאחר 

והדגש, יש שם שתי עבודות, שלוש עבודות שהם 

חברה כ בין אםנדרשו לעשות גם אופי עבודת החברה, 

בר השלישי, סוכנותית, או חברה עירונית, והד

 המשמעותי, זה כל נושא הצהרונים. בסדר? 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

מאחר ושלושת הדברים האלה, עוד לא התגבשו לכדי  אמיר כוכבי:

שהם יכולים לבוא ולהציג לנו כאיזה, כי  ,המלצות

ראייה שלי, איך שראיתי ההדברים שהם בחנו מבחינת 

וד לא את הצגת הביניים, עוד לא מספיק אפויים, ע

מספיק בדקו מקומות אחרים, עוד לא מספיק בדקו 

לא את האספקטים של חברות סוכנותיות, לא את 

הנושאים של הפעלת צהרונים, בין אם בפרטי או דרך 

. כמו עירייה, לכן הם נשלחו לעשות מקצה שיפורים

  -כל יועץ שאנחנו לוקחים

 הכל טוב ויפה.  אביבה גוטרמן:

 ם שיעשה עבודה כמו צריך. אנחנו מצפי אמיר כוכבי:

תראה, אתה בונה, מה שנקרא, בשטח. מחכים לחוק,  אביבה גוטרמן:

 אבל קודם כל בונים. 

 לא.  אמיר כוכבי:

מה עשית? אתה נתת את המבנה של מופת, את כל  אביבה גוטרמן:

 החממות, תקשיב, אמיר. 

 אבל אנחנו נדבר על זה.  אמיר כוכבי:

 ₪?  2,200,000למה אתה נותן עוד  אתה מתקצב, אביבה גוטרמן:

 אבל אנחנו יכולים לעשות.  אמיר כוכבי:
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היה להם גירעון גדול, כיסינו, שילמנו ים של כסף.  אביבה גוטרמן:

₪  5,000,000אני מסתכלת על צהרונים של העירייה. 

גירעון. בחיים לא היה שם גירעון, כי זה מכסה דברים 

 . 100%-שלהם ב

אני לא ₪?  5,000,000ה, על איזה גירעון של אביב בנימין זיני:

 מכיר דבר כזה. של החברה? 

 לא.  אמיר כוכבי:

 לא של החברה.  אביבה גוטרמן:

 שלנו?  בנימין זיני:

 של העירייה.  אביבה גוטרמן:

 ממש לא.  בנימין זיני:

  -אל תגיד לי ש אביבה גוטרמן:

 עכשיו?  בנימין זיני:

בצהרונים של העירייה שאף פעם לא  יש גירעון שם אביבה גוטרמן:

 היה, לא היה.

תגיד תפתח את הסעיף, את הסעיף, מה עכשיו. תפתח  אמיר כוכבי:

 לה מה כתוב בסעיף. 

ו  אביבה גוטרמן: עכשיו, אתה מממן שמירה. אני לא מבינה למה אנחנ

מממנים לחברה בצהרונים שם את השמירה. העירייה 

 מממנת את הצהרונים את השמירה. 

 זו החלטה של משה.  :אור שירינ

 בחיים לא מימנו שמירה.  משה חנוכה:

 מה?  נאור שירי:

  בחיים העירייה לא מימנה שמירה. משה חנוכה:

 שצריך לבטל את השמירה? תלא הבנתי, את חושב אמיר כוכבי:

לא, מהכסף שמשלמים להם עבור הצהרון, ככה נעשה  אביבה גוטרמן:

לממן את השמירה, אני בצהרונים שלנו. הם צריכים 

לא צריכה לממן את זה. אמיר, אנחנו לא צריכים 

 לממן. 
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 את הניקיון של הגנים צריך לממן?  אמיר כוכבי:

 ₪.  404,000גני ילדים בחגים, ניקיון זה לא קשור.  אביבה גוטרמן:

 אני לא שומע, רגע, אביבה, אני לא שומע.  אמיר כוכבי:

₪.  300,000בנוסף, עוד ₪.  5,0003,43מוסדות קיץ  אביבה גוטרמן:

 מה, אני כאילו, בואו, חבר'ה, סכומים מטורפים. 

טח לא אביבה, קודם כל הצהרונים לא בגירעון, ב בנימין זיני:

את כל ההכנסות אגמנו . אנחנו בעירייה, גם לא בזה

משרד החינוך שכל  הנחייתכנגד ההוצאות בהתאם ל

  -פעילות הצהרונים

 ירה, זה מעכשיו? השממה  חיים שאבי:

 אז איך אתה מימנת?  אביבה גוטרמן:

 דוד היה משלם.  ארוכים? ימים שמירה :משה חנוכה

 ממה אתה מממן את הצהרונים.  אביבה גוטרמן:

ל חיים שאבי:  וקיבלנו שמירה. שמירה.  950-ביום שיורידו 

 מייש מימון של משרד החינוך ויש מימון של תשלו בנימין זיני:

נושא הזה, אני גם בדקתי אישית, הוא לא מההורים. ה

 גרעוני. 

 עבור הצהרונים?  כמה שילמת לחברהבפועל  אביבה גוטרמן:

 רות הקיץ. גרק על מס החברה רק תושפע בנימין זיני:

 ₪.  3,000,000 אביבה גוטרמן:

 לא, מה פתאום?  בנימין זיני:

 . 404,000ובחגים, בחגים אתה מדבר על  אביבה גוטרמן:

 ₪. ומשהו אלף  300על  ין זיני:בנימ

 ₪.  300,000ועוד  אביבה גוטרמן:

 צהרונים, זהו.  בנימין זיני:

זה היה כמה מוסדות קיץ. זה לא? כל מוסדות הקיץ.  אביבה גוטרמן:

יותר. ₪.  300,000לא, זה לא  ?עד של הקיץ  זה 

 ₪.  300,000קיץ ובוקר  בנימין זיני:
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את מוטרדת מזה. אני אומרת  תשמעו, אני מאוד אביבה גוטרמן:

 אני מוטרדת. האמת, 

 אבל ממה?  אמיר כוכבי:

אני מוטרדת שאין לכם את הדו"ח, ובניתם כבר את  אביבה גוטרמן:

 הכל מבלי לקבל את הדו"ח. 

 לא בנינו.  אמיר כוכבי:

 האם עד עכשיו אין לך כלום בדו"ח? שום דבר?  אביבה גוטרמן:

יש פה שלא מספיק. הדבר היחיד שלי  לא, יש. בעיניי, אמיר כוכבי:

מעבר להסכמים הקיימים, זו החלטה שלי שעד 

  -שאנחנו מחליטים

 אבל נאור, אם אני צודק, אתה לא מדבר?  רגע משה חנוכה:

עד אותו רגע,  או לא, כן רווחי האם נושא הצהרונים אמיר כוכבי:

אני רוצה לדעת שאנחנו מסוגלים לתת שכר יותר טוב 

גם כדי לייצר את הרצף ולהשאיר נשות בצהרונים, 

צוות בתוך העבודה הזאת, וגם כדי לתת שירות טוב 

לחכות לסוף התהליך או לשנת יותר. אני לא מוכן 

הלימודים הבאה, כדי להגיע למקום הזה. אז הציפו 

את הצרכים, הציפו את הרצונות ואת זה תקצבנו. זו 

 התוספת שאת רואה. 

ויעשה  שיהיה לנו דו"ח שידבר כמו שצריךאני מקווה  אביבה גוטרמן:

 . מה שצריך

זה לא בדיוק נכון, אמיר. אבל אני לא רוצה להיכנס  משה חנוכה:

 לזה. 

 ואז נראה מה שתקצבת, אם הוא נכון.  אביבה גוטרמן:

 גם אתה?  אמיר כוכבי:

אני מסתכלת, אנחנו דיברנו, פעמיים הבאתי הצעה  אביבה גוטרמן:

ץ השכונות. אמרנו תקום וועדה, סדר על נושא שיפול

לא קמה עד היום. אבל, לא מצאתי לזה אפילו 

בתקציב איזשהו קצת משהו לתכנון, שאני אדע 

שהתייחסת לעניין הזה. אין כלום. אתה יודע מה, כמו 

לחברת מוסדות. אין דו"ח. אבל נתת, למה לא עשית 
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 את זה פה? 

 למה את ממשיכה לחזור על זה?  נאור שירי:

לא, אני מדברת עכשיו על משהו אחר. אתה לא  ה גוטרמן:אביב

 מקשיב. 

 זה לא נכון.  אמיר כוכבי:

 אתה בדיליי.  אביבה גוטרמן:

 אבל זה לא נכון, לא במקרה הזה ולא במקרה הזה.  אמיר כוכבי:

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

 אני אסביר.  אמיר כוכבי:

 כונות? למה לא שמת שום דבר לשיפוץ בש אביבה גוטרמן:

מילה, אני אסביר לך. מאחר והתקציבים האלה,  אמיר כוכבי:

חלקם באים ממקורות שונים. הדברים הללו צבועים 

. יש פרויקטים של החלפת תאורה, ויש תפרויקטיילי

כבישים, יש פרויקטים של ריבוד פרויקטים של 

 החלפת תשתיות, יש שיפוץ מדרכות. 

 זה תמיד קיים.  אביבה גוטרמן:

 נכון.  כוכבי: אמיר

 זה תמיד קיים.  אביבה גוטרמן:

 אבל העניין הוא התקצוב של הדברים.  אמיר כוכבי:

 אני לא מדברת על זה.  אביבה גוטרמן:

אבל אביבה, העניין של התקצוב של הדברים הללו,  אמיר כוכבי:

והדברים האלה באים בנפרד, ואנחנו עכשיו עובדים 

תאורה, אלא כל  בצורה כזאת שאין יותר רק להחליף

דבר שעושים, הוא דבר נפרד. אגב, השכונה הראשונה 

שאנחנו נעשה עליה בקרוב פיילוט עם מערכת לאיתור 

חדשה, זו שכונת גיל עמל. מערכת מצולמת פגמים 

שנעה ברחובות, מצלמת את כל הפגמים שהיא יודעת 

שבר הלזהות, ובעצם מייצרת לעירייה במקום אחזקת 

 ם לא יודעים מה כן, מה לא. והזה שאנחנו אף פע

 כן.  אביבה גוטרמן:
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לא. מקבלים רשימה כמה מדרכות, כמה תאורות,  אמיר כוכבי:

 כמה כבישים, כמה בורות. 

 זה טוב.  אביבה גוטרמן:

כמה זה. אם הדבר הזה יעבוד בשכונה הזאת, אז  אמיר כוכבי:

 הדבר הזה ייכנס גם למקומות אחרים. 

 אוקי. פיילוט,  אביבה גוטרמן:

אבל התקציבים לזה באים בסוף מהתקציבים  אמיר כוכבי:

שקיימים בתוך הסעיפים השונים. אני לא יכול לעשות 

 זה. 

לא, אמיר, אתה יודע בדיוק על מה אני מדברת. זה  אביבה גוטרמן:

בסדר שמשקיעים בזה ומשקיעים בפה. דיברנו על 

 תכנית מובנית, לבוא לשכונות ולדעת מה אנחנו רוצים

 לעשות. 

 אבל התכנית הזאת.  אמיר כוכבי:

 מה כן צריך לשפץ, מעבר לדברים הבסיסיים.  אביבה גוטרמן:

אבל התכנית המובנית היא בהבנה שלנו, שבאיזה  אמיר כוכבי:

שכונות אנחנו משקיעים השנה, ובאילו שכונות בשנה 

 זה לא קשור לסעיף תקציבי. הבאה. 

, אוקי? זה לא בכלל להצעה לסדראוקי, זה לא קשור  אביבה גוטרמן:

קשור. אנחנו, בקיצור סתם. אני כנראה אביא את זה 

 פעם שלישית בע"ה. 

 אני בעד.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  שתהיה עוד איזו הצעה מעניינת ונגיד 'תקום וועדה'

 וצוות היגוי.  חיים שאבי:

 דה. וצוות היגוי. ונראה מי החברים שיהיו בווע אביבה גוטרמן:

 אביבה, להעביר את הצהרונים לעירייה?  :עדי ברמוחה

 כן. אני בעד גם זה.  אביבה גוטרמן:

 לא, היא מדברת על השכונות.  :רן יקיר

גם בעד להעביר את הצהרונים. טוב, אנחנו מדברים  אביבה גוטרמן:
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על הספורט. עוד פעם, כדורגל. אתה זוכר כמה 

דורגל בכלל נלחמנו, אתה זוכר, לא להעביר את הכ

כמה רבנו עם ₪  100,000לעירייה, כדי לא לשלם. על 

 חברת, עוד פעם אני רגילה לקרוא לזה חברת מוסדות. 

וזהו.  נדב דואני:  תקראי לזה 'הדסה' 

הדסה, בדיוק. לא, באמת. היום, אתה מעביר לשם  אביבה גוטרמן:

ובעצם לקחתם מהילדים,  ,ש"ח לכדורגל 560,000

רדתם מסעיף של הכדורגל, לקחתם את הכל, הו

 העברתם לכדורגל, אל תגיד לי ככה. 

 תגידי, איך מורידים מסעיף?  נאור שירי:

לא יודעת, קראתם את זה פה. אני ראיתי שהוספתם.  אביבה גוטרמן:

 לא, סליחה. מספורט. 

 לא, מה פתאום. אביבה, זה שולי.  בנימין זיני:

 אבל אביבה, את עושה סלט.  :עדי ברמוחה

 זה לא המספר.  ל עבוד ברזילי:יע

 שני נושאים, אביבה.  :בנימין זיני

 וגם אם העברתם, אז תורידו מחירים לילדים.  אביבה גוטרמן:

 משה סתם מטעה אותך.  :נאור שירי

תורידו מחירים לילדים. אין לי בעיה, אם אתם כבר  אביבה גוטרמן:

 מעבירים. 

 שני נושאים שונים לגמרי.  בנימין זיני:

 את רוצה שנממן?  אמיר כוכבי:

 גם לממן וגם לא לקבל?  אביבה גוטרמן:

 שניה רגע, אפשר לחדד מה שאביבה אמרה?  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  מה זה, אתה אומר לי 'לא'

 ₪. 556,000אני רואה כאן השתתפות בכדורגל  אלון גלבוע:

 אני מדבר בסעיפים.  אמיר כוכבי:
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 . 1.780סעיף  ן גלבוע:אלו

 עמוד, עמוד.  אמיר כוכבי:

 לא הצלחתי להבין.  אלון גלבוע:

 עמוד?  אמיר כוכבי:

 . 158עמוד  אלון גלבוע:

 רגע הוצאות?  רן יקיר:

אני רק מזכיר שחוקי התקציב הלא כתובים אומרים  אמיר כוכבי:

שאם נוקבים עמוד, אי אפשר לחזור אח"כ אחורה. 

  מתקדמים משם. 158

 ? בזה בהסברים, איפה זה בתקצי 158 :עדי ברמוחה

 . 158כתוב לי פה  אלון גלבוע:

 טוב.  :עדי ברמוחה

 . בתקציבעמוד ה, זה 73 נאור שירי:

 כן.  :עדי ברמוחה

 סעיף? :יגאל שמעון

 עכשיו החזרת אותו אחורה.  אמיר כוכבי:

 כי הוא מתייחס לזה.  :עדי ברמוחה

  ?780 :יגאל שמעון

 . 780, 301. 829-כל ה :וחהעדי ברמ

אז כתוב פה שה"הקצבה המיועדת להשתתפות ברשות  אלון גלבוע:

בית ספר בליגה לכדורגל בעיר עפ"י הסכם חתום בין 

 הצדדים". מתי נחתם הסכם? זה משהו חדש? 

הסכם נחתם למיטב זכרוני, אל תיקחו אותי בזה,  בנימין זיני:

 במרץ או אפריל שנה שעברה. 

 אה, שנה שעברה.  ע:אלון גלבו

שנה שעברה. גם הושלם התקציב שלו במהלך שנת  בנימין זיני:

התקציב, ואביבה, אלו שני לספר וכרגע זה נכנס  2020

 נושאים שונים לגמרי. 
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 לא, אבל שניה רגע.  אלון גלבוע:

 ₪?  560,000לא העברתם ₪?  560,000אז לא הוספתם  אביבה גוטרמן:

ל בנימין זיני: לבית ספר לכדורגל ₪  550,000-ך, אבל האני עונה 

זה מתוקף הסכם נספח יז' שנחתם מול החברה, אחרי 

 הקשיים. איפה שניתחנו את הפעילות וראינו 

 זה אחרי. זה כשביקשנו הסכם.  :עדי ברמוחה

 גם החלטה על רצף בעקבות המכתב. זה  בנימין זיני:

 שלא יועבר כסף.  :עדי ברמוחה

  -לגביאביבה,  בנימין זיני:

 . 800לא, לא, אביבה, לא נכון, היה  :עדי ברמוחה

 . 2018-ב₪  250,000את הצבעת רק על  בנימין זיני:

 לא? ₪,  640,000לא, אבל גם לא, היה גם לפני כן  :עדי ברמוחה

 הצבעת בעד.  נאור שירי:

 מה פתאום.  משה חנוכה:

 פתאום?  מה עוד פעם ,הצבעת בעד :נאור שירי

 ביבה אומרת משהו מאוד פשוט. א משה חנוכה:

 לא, אביבה לא אומרת משהו פשוט.  :נאור שירי

אביבה ואלון אומרים משהו מאוד פשוט. אני אעזור  משה חנוכה:

 להם, אני אעזור להם, אני אעזור להם. 

 רגע, אלון, הייתה לך שאלה, לא?  :בני זיני

ל אלון גלבוע: פני כן, שניה רגע, משה. אז אתה אומר שזה נחתם 

שנה. עכשיו, אני לא מצליח להבין את התקציב הזה. 

הרי, ההסכם הזה והתקציב הזה הרי הוא מפלה בין 

לכדורעף, כדורסל,  גילדים. ילד שרוצה ללכת לחו

 שחייה. מדוע אין השתתפות בתקציב? 

 אבל יש השתתפות בתקציב  בנימין זיני:

 השתתפות₪  550,000מה ההשתתפות בתקציב?  אלון גלבוע:

 כשהוא מהווה רבע מסך כל התקציב. 
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 שניה, כמה הכדורעף?  בנימין זיני:

תגיד, אתה רציני? לא רק שיש השתתפות בתקציב,  אמיר כוכבי:

הרבה יותר דרך התמיכות, היא גם עולה לנו  הגבוה

ביוקר, כי אנחנו נצטרך עוד לדייק את המענה שאנחנו 

 רוצים. 

אתה מדבר על התמיכות אז  אז שניה, נכון, רגע. אם אלון גלבוע:

 תקשיב רגע, לגבי התמיכות. 

 רגע, אני רק אגיד עוד משפט.  בנימין זיני:

שניה רגע, אני רוצה לסיים, שניה, התחלתי. לגבי  אלון גלבוע:

התמיכות, תראה, לפי התמיכות שאני רואה כאן 

ירד  2020בתקציב ₪  2,682,000, שזה היה 2019משנת 

אז ₪,  1,930,000זה עומד על והיום ₪  2,430,000-ל

כבר לא תהיה תמיכה. כי  2025-אני מעריך שבערך ב

 ₪.  ₪500,000,  250,000זה יורד בקצב של 

 לא, אבל זה תלוי פעילות.  :עדי ברמוחה

  ...זה כמעט לא אמיר כוכבי:

 זה תלוי פעילות.  בנימין זיני:

 ילות? אז זה תלוי פעילות ובכדורגל זה לא תלוי פע משה חנוכה:

אבל רגע, וההסכם בכדורגל הוא קבוע? לא מתייחסים  אלון גלבוע:

 לקורונה? 

שאתה מה חד משמעית, כן. אבל זה כמעט מדויק  אמיר כוכבי:

אמרת, כי בשאיפה העירונית, השאיפה העירונית היא 

בכלל להקים חברה לניהול חוגים וספורט בעיר. גם 

ין הענפים ת גם בוכדי שיהיה את השוויון והשוויוני

השונים שפועלים בעיר, גם כדי שיהיה לילדות 

ולילדים את השוויוניות בדברים שהם רוצים, וגם כדי 

שאנחנו כגוף שמנהל את הדבר הזה, תהיה לנו את 

פנים, וגם לקבוע בהיכולת גם לדעת איך זה מנוהל מ

 את סדרי העדיפויות שלנו. 

. מה שאומרת אבל אמיר, זה לא קשור, זה לא קשור משה חנוכה:

 אביבה ואומר אלון, זה משהו מאוד פשוט. 
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 זה לא קשור?  לא שמעת מה הוא אמר, שאתה אומר אמיר כוכבי:

אני אגיד לך מה הם אומרים, הם אומרים שאתה ביד  משה חנוכה:

מכל ארגוני הספורט ₪  500,000אחת היום מקצץ 

שמפעילים את החוגים של הכדורסל, של הכדורעף, של 

 ,₪ 560,000וביד השנייה אתה מעביר  השחייה,

שמעולם לא היו בבסיס התקציב לחוגי הכדורגל. 

ולכן, גם אם זה בנתיב של תמיכה לעמותה וזה בנתיב 

 של הסכם. 

 אבל זה לא נכון.  אמיר כוכבי:

 שניה, תן לי לסיים.  משה חנוכה:

 אבל אגודות הספורט לא פעלו בגלל הסגר.  בנימין זיני:

 בל תן לי לסיים רגע. א משה חנוכה:

 לא הורדנו.  בנימין זיני:

 אבל גם בכדורגל לא פעלו בגלל הסגר.  משה חנוכה:

 פעלו. פעלו.  :נאור שירי

אה, אז רק כדורגל פעל בסגר, ואף אחד אחר לא פעל?  משה חנוכה:

זה בדיוק העניין, אתם מייצרים פה אפליה בין 

 הילדים. 

פ אביבה גוטרמן:  שאר לא? , כל העלהכדורגל 

אז זה ₪.  350,000 זהבבסיס התקציב בפעם האחרונה  אמיר כוכבי:

 בבסיס התקציב. ₪  350,000זה ₪.  570,000-ל 0-לא מ

 לא נכון, אתה העברת במהלך השנה. אתה הגדלת.  משה חנוכה:

 . 2019של  אבל יש לך ביצוע אמיר כוכבי:

 כי אתה הגדלת במהלך השנה.  משה חנוכה:

 . זה ביצוע 2019-ב אמיר כוכבי:

לא הבאת שקל לכדורגל, כי זה  2019אבל בתקציב  משה חנוכה:

אמור להיות גרעוני. מרגע שהמקורבים התחילו 

להפעיל את זה, התחלת להזרים כספים, ובלמת 

 בעמותות הספורט האחרות. אמיר, זה מה שעשית. 
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 אוקי.  אמיר כוכבי:

 אתה יודע את זה, אבל.  משה חנוכה:

 הוא יודע.  בי:אמיר כוכ

 אתה יודע את זה. אתה יודע מי עובד שם.  משה חנוכה:

 מה זה קשור?  אמיר כוכבי:

אתה יודע, ילדים של מי עובדים שם, ומי מפעיל את  משה חנוכה:

זה. ולא הגיוני שמורידים לכל ארגוני הספורט 

זה ₪.  560,000-ומגדילים לחוג הכדורגל ל₪  500,000

 לא צודק. 

ולמה לא מורידים את השכר אם כבר. כדי שהתשלום  מן:אביבה גוטר

 עבור העובדים האלה. למה לא להוריד? 

י  אמיר כוכבי: הגיוני שתקציב עירייה שעושים בו קיצוץ של מיליונ

שקלים בכל האגפים, העירייה תגיד גם בתמיכות 

 שכרגע אנחנו מורידים חצי. 

 אז תוריד גם בכדורגל.  משה חנוכה:

 אז תוריד גם, אז אם אתה אומר זה הסכם חתום.  אלון גלבוע:

העירייה, בתוך מיליוני השקלים שהיא הורידה,  אמיר כוכבי:

  ...החליטה איפה היא מורידה לעצמה

אז אתה בכדורסל, בכדורעף, בשחייה מוריד.  משה חנוכה:

 גם כדורגל לא היו פעילים. ובכדורגל מקפיץ. 

כמה פעילויות ספורט יש.  לפי מה שאתה אומר, תראה :אלון גלבוע

כיתות ספורט, נבחרת כדורסל הדרים, חוגי  6יש 

ציוד. תראה כמה ניהול חוגי ספורט. כל התקציב פה 

₪  1,502,000סליחה, ₪.  1,200,000מדבר על 

זה לכדורגל. תראה כמה, לליגה ₪  556,000שמתוכם 

למקומות העבודה, אירועי ספורט, תנועות ספורט 

התקציב הפחית, אבל בהשתתפות בשכונות. כל זה 

בכדורגל, השאיר אותו דבר. זה הגיוני? וגם הוריד 

 בתמיכות. כלומר, כל ענפי הספורט בעיר. 

 קודם כל, זה הגיוני.  אמיר כוכבי:
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 מה הגיוני?  אביבה גוטרמן:

 אני אסביר.  אמיר כוכבי:

 מלבד בית הספר לכדורגל.  אלון גלבוע:

וני, כי אתה נמצא עכשיו בסוף מרץ, קודם כל זה הגי אמיר כוכבי:

ולכן כשמאזנים את התקציב, הוא יודע אם כיתות 

הספורט עבדו או לא עבדו, נכון? יודע. אז אתה לא 

מתקצב את זה על מלא. אתה מתקצב את החלק 

 היחסי. מה זה. 

אם אתה הולך על חלקים יחסיים, אז לא הצלחתי  אלון גלבוע:

ל, איפה פה אתה, להבין בהשתתפות בליגה לכדורג

 איפה פה החלק היחסי? הרי אם יש פה הסכם. 

 רק הם עבדו לטענתו.  משה חנוכה:

 אז בוא נעבור לפי ההסכם. אז תעשו הסכם.  אלון גלבוע:

 עובדה שהליגות עובדות.  אמיר כוכבי:

הליגה לא עבדה בזמן שליגת הכדורסל לא עבדה. גם  משה חנוכה:

  ליגת הכדורגל לא עבדה. אמיר.

,  2021אבל היום בתקציב  אלון גלבוע: כולם עובדים. כרגע אין

 הקורונה לא פוגעת. 

כשכל הספורט לא עבד, הספורט לא עבד. כשהספורט  משה חנוכה:

 עובד, הספורט עובד. אם לשיטתך 

 אין לי בעיה עם הכדורגל, אמיר.  אלון גלבוע:

ועל. שניה, גם התשלום לחברה הוא לפי ביצוע בפ בנימין זיני:

 מגישים דו"ח הוצאות, לפי זה משולם. בסוף הם 

אבל אתה אמרת הרגע שאתה מאשר תקציב שהוא  משה חנוכה:

ותקציב שהוא חלקי לשאר אגודות  ,מלא על הכדורגל

הספורט. אתה אומר, בואו תפלו בין הילדים של העיר 

 הזאת. 

 אני לא חושב שיש פה אפליה.  בנימין זיני:

הולך לחוג כדורסל ואתה מתקצב אותו כי ילד ש משה חנוכה:

בפחות, וילד של חוג הכדורגל, אתה מתקצב אותו 
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 ביותר. זו עובדה. 

 לא חושב.  בנימין זיני:

 אבל, הנה התקציב.  אלון גלבוע:

 כמה ילדים יש בכדורעף?  בנימין זיני:

י  יגאל שמעון: מה, אתם נגד הכדורגל? אני לא מבין אתכם. מה, אנ

 לא מבין. 

אתה יודע כמה יש? אני אגיד לך, כדורגל, כדורסל,  גלבוע: אלון

 שחייה, הרבה יותר מהכדורגל. הרבה יותר מהכדורגל. 

נגד הכדורגל?  יגאל שמעון:  לא, אבל אתם 

 ואתה נגד הכדורסל?  משה חנוכה:

 אתם לא יכולים להיות נגד הכדורגל.  יגאל שמעון:

 ילדים. אה, אתה נגד השחייה? אתה נגד ה משה חנוכה:

 כל מה שקשור לחינוך, לתרבות.  יגאל שמעון:

 אז תוריד להורים כסף, לא למשכורות ולג'ובים.  משה חנוכה:

 מה זה משנה, מה?  יגאל שמעון:

 לא לג'ובים, אני רוצה יותר כסף לתושבים.  משה חנוכה:

הכל בסדר. אל תהיו נגד הכדורגל ונגד הספורט. על  יגאל שמעון:

 עכשיו?  מה אתם מתעסקים

 מה אתה נהיה לי פופוליסט?  אביבה גוטרמן:

 -יגאל, יש לי שאלה אליך, נראה לך אלון גלבוע:

כן, אני פופוליסט. מה בכדורגל, פתאום כולם נגד  יגאל שמעון:

 הכדורגל. 

 למה לא מעבירים את זה לאגודה של יוסי?  משה חנוכה:

ש מכל הכסף הספורט, נראה לך ששליחוגי יגאל, מכל  אלון גלבוע:

 הולך לכדורגל? 

  תמספרי זה אםמה זאת אומרת, אבל  אמיר כוכבי:

 איך אתה מגיע למספרים האלה?  :נאור שירי

 קודם כל זה לא שליש.  אמיר כוכבי:
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 תסתכל, תעשה חשבון. הנה  אלון גלבוע:

 איך, תעשה לי את החשבון.  :נאור שירי

 יותר, מה.  יגאל שמעון:

בוא תראה באילו סכומים קטנים. ציודי תסתכל,  אלון גלבוע:

כיתות ₪,  100,000אחזקת מתקנים ₪,  18,000ספורט 

נבחרת כדורסל הדרים, לא מגיע ₪,  20,000ספורט 

 ₪.  35,000להם? רק 

 יחידות מתמטיקה.  3ודם כל, בוא, אני ק :אמיר כוכבי

 חוג ספורט וציוד.  אלון גלבוע:

 . 25%זה ₪  0002,000,-מ₪  500,000 אבל אמיר כוכבי:

 מה אתה מחשיב? ₪?  2,000,000למה  אלון גלבוע:

 תסכם את הסך הכל למטה.  :בנימין זיני

 . על פעולות רק פעולות הוא מסתכל משה חנוכה:

 ₪.  300,000לא, אל תסתכל על אירועי ספורט  אלון גלבוע:

 תסתכל על פעולות.  משה חנוכה:

אני ₪,  300,000? תוריד אני מדבר על חוגים. אוקי אלון גלבוע:

כן?   יודע לעשות חשבון, 

יודע, אני התחלתי בזה.  אמיר כוכבי:  בסדר, אני 

י  אלון גלבוע: נו, אז תעשה חשבון ותראה ששליש מכל החוגים, אנ

מדבר רק על חוגים. אוקי? ליגת הורים, פעילות 

, 77ספורט בבתי ספר, תראה אילו סכומים קטנים. 

63 . 

זה ביחס לפעילות. מה קשור? אם בחוג הורים אבל  נאור שירי:

אנשים, מה אתה רוצה לתת להם  30למקרמה יש 

1,000,000  ?₪ 

בכל ארגוני הספורט כי יש להם פחות  תםאז קיצצ משה חנוכה:

 פעילות? 

 המיקרופון לא פתוח.  בנימין זיני:

עובד. קיצצתם בכל ארוגני הספורט כי יש להם פחות  משה חנוכה:



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 66 
 

 פעילות? 

  -אין סעיף. לא יודע, מה שאני יודע בכדורגל נאור שירי:

 אני יכול לראות את המספרים.  משה חנוכה:

 זה נראה.  ככהמה זה לא? אבל  אביבה גוטרמן:

 קודם כל אתה רואה את כל המספרים.  נאור שירי:

 אני אשאל שאלה אחרת.  אלון גלבוע:

 לא, אתה תיתן לי לענות.  נאור שירי:

 שניה, אני אשאל אחרת.  :אלון גלבוע

 לא, אתה תיתן לי.  נאור שירי:

 אבל יש קיצוץ. יש קיצוץ, נאור.  אביבה גוטרמן:

 תודה.  נאור שירי:

 האם היה קיצוץ בליגה לכדורגל?  אלון גלבוע:

 אני אשמח.  נאור שירי:

 בעקבות הקורונה.  אלון גלבוע:

 מה זה היה קיצוץ? ברור שהיה קיצוץ.  נאור שירי:

 אבל זה עפ"י הסכם. איפה הקיצוץ?  לון גלבוע:א

איך אני אוהבת שאתם מתעסקים רק בכדורגל, זה  :עדי ברמוחה

 אומר שאנחנו נסיים מהר. 

 ממש לא.  אביבה גוטרמן:

  זה מדהים, מדהים חוסר האפליה. משה חנוכה:

 זה לא רק כדורגל, זה מתחיל.  אלון גלבוע:

 זה ממש לא.  אביבה גוטרמן:

אני חושב שהעלאת סכום העירייה בליגת הכדורגל,  שירי:נאור 

בבי"ס לכדורגל, זו בעצם החלטה שהיא רציפות 

ישב משה חנוכה  2018, 2017-שלטונית ואני אסביר. ב

וביקש והפציר בעירייה לתקצב את  ,בראש החברה

הפעילות, כי עד השנים האלו שקל לא הועבר. בסדר? 

, היא צורה הצורה והדרך שבה בית הספר התנהל
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גרעונית. אני יכול להראות מכתבים שמשה חתם 

כמעט כל מי שסובב פה  2018-וביקש מהעירייה. ב

 250,000סביב על השולחן, הצביע בעד העברה של עוד 

. זאת אומרת, 2019-מה שלא בוצע, ובוצע ב₪, 

שהכדורגל לאורך שנים סבל מאפליה. עכשיו, אני לא 

ת הכדורגל, כמו מבין בכלל מה הבעיה. תקצבו א

שמתקצבים הרבה מאוד דברים. הכדורגל במשך 

שנים, אני יכול לעשות לכם סיבוב במתקנים, להראות 

לכם את הפעילות, זה עולה כסף. בתקופת הקורונה, 

אני אסביר למה בתקופת הקורונה הפעילות יחסית 

הייתה בניגוד לענפים שונים, כי הפעילות בתחרותי כן 

ם הכדורעף עשה אימונים, גם התקיימה. זה הכל. ג

 אימונים. עשה הכדורסל 

  -הדעת לא סובלת מצב משה חנוכה:

 השאלה אם היה צמצום, אם היה צמצום.  אלון גלבוע:

 מה צמצום? אני מבחינתי צריך להכפיל את הסכום.  נאור שירי:

אז צריך להכפיל? אז למה לא מכפילים במקומות  אלון גלבוע:

ום אצלך, למה יש צמצום אחרים? אם לא היה צמצ

 במקומות אחרים? 

בניגוד, תראה לי פעילות. אתה לא יכול למה לא  נאור שירי:

עושים. זה לא סנטה קלאוס. בוא נתן לכולם 

מיליונים. תגיד כמה יש בחוג בסעיף שהקראת כמה 

 יש בחוג. 

 הקטנת לאגודות הספורט, תקטין גם לכדורגל. אתה  משה חנוכה:

 , חברים. אלון. רגע אמיר כוכבי:

 להזכיר לך, החזירו את התקציב לעמותות הספורט.  נאור שירי:

 שניה.  אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה:  אז תחזיר כבר עכשיו

 אבל החזירו.  נאור שירי:

 לא, אבל עכשיו אתה מתקצב אותם בחסר. תהיה הוגן.  משה חנוכה:

 שניה.  אמיר כוכבי:
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 . בחסרכולם מתוקצבים  נאור שירי:

 לא, הכדורגל מתוקצב ביתר.  משה חנוכה:

 לא נכון, ממש לא.  נאור שירי:

 כן נכון, עובדה.  משה חנוכה:

 ממש לא. לא, העובדה היא כי אתה אומר.  נאור שירי:

זו עובדה.  משה חנוכה:  זה לא נכון, 

 לא, זה לא.  אמיר כוכבי:

בתקציב של שנה קודמת לא הופיע סעיף כזה של  משה חנוכה:

560,000  .₪ 

 זו לא עובדה.  אמיר כוכבי:

וכן היה.  נאור שירי:  אז הוסיפו ותסתכל 

מה שצריך, אבל בשורה בשנה הקודמת קיבלו  אמיר כוכבי:

 התחתונה. 

 וגם לאגודות הספורט הוא לא מעביר, אמיר.  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

אגודות ספורט זה בוודאי בחסר אם אתה מקטין להם  משה חנוכה:

 ש"ח.  500,000

שניה, שניה, שניה. כמו שאמרנו, גם התקציב הוא  אמיר כוכבי:

לנו העברות  ,תקציב שכרגע מאשרים אותו כמו שיש 

שרצינו להעדיף כבר עכשיו ואולי נביא בפעם אחרת, 

ככה גם זה משהו שיכול להשתנות ככל שהמצב שלנו 

. פה יש שני דברים, ואנחנו כבר נכנסים לנושא משתפר

צד אחד המצב הכלכלי, שבעיניי זה דווקא של מ

הפחות חשוב, וזה אמרנו, כל העירייה ספגה קיצוצים. 

כל התקציבים הציבוריים סופגים קיצוצים, אז כולם 

 להתייעל ולמצוא דרכים לעבוד. יתכבדו 

חוץ מהכספים שאתה מעביר לכדורגל, שאתה מעביר  משה חנוכה:

 להם יותר מכל שנה. 

זה לא. תן לענות ברצינות, אח"כ תענה מה שאתה די,  אמיר כוכבי:

  רוצה.
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 אז אני מאוד רציני.  משה חנוכה:

 אבל זה נכון עובדתית.  אמיר כוכבי:

 זה כן נכון עובדתית.  משה חנוכה:

 ? 2020-מה הביצוע ב נאור שירי:

 כמה?  000300, משה חנוכה:

 ₪.  350,000 אמיר כוכבי:

, כי לא 2020-ת הביצוע באני לא יודע להגיד א משה חנוכה:

 העברתם לנו. 

 בשורה התחתונה.  אמיר כוכבי:

 . 2020זה לא הופיע בספר התקציב של  משה חנוכה:

.  :בנימין זיני  במהלך השנה הוספנו

סגר, וזה באמת כבר עניין של מדיניות, היה שבועיים  אמיר כוכבי:

זו שלדעתי כבר דיברתי על זה בצורה כזאת או אחרת. 

איך אנחנו רוצים להכיר את הספורט בעיר,  הבנה של

ומה אנחנו רוצים לעשות. והכיוון הזה שאנחנו 

הולכים אליו, הוא לא יהיה נעים לחלק מהאנשים, 

לא יהיה הוא והוא לא יהיה נעים לחלק מהעמותות, ו

נעים לחלק מהחוגים, אבל בסוף כאן יהיה גוף עירוני 

ט שייקח גם את הכדורגל וגם את ענפי הספור

האחרים, גם הקבוצתיים, גם היחידניים וגם הכל, 

יודע לפקח שלי ויעשה גוף ספורט עירוני, שהגזבר 

עליו, והיועמ"ש שלי יודע לפקח עליו ומבקר העירייה 

 שיהיה לנו. ככל 

 ? הסכומים ירדו? ירדואתה אומר שבעתיד זה  אביבה גוטרמן:

 יש צפי?  אלון גלבוע:

 ביטוי בספר התקציב, אמיר. אבל זה לא מוצא  משה חנוכה:

 חד משמעית תקין. זה  אמיר כוכבי:

 אבל הכיוון צריך להיות בתקציב.  משה חנוכה:

אני מזכירה לך שאני התווכחתי עם חי בזמנו על  אביבה גוטרמן:

 הכדורגל. 
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בייעוץ ₪  50,000 –תרשום "הקמת אגודת ספורט  משה חנוכה:

 המשפטי". תן ביטוי. 

. לא, זה זה כבר נכנס. הם כבר עובדים על זהלא,  אמיר כוכבי:

  -כבר

 מה הצפי של זה?  אלון גלבוע:

 תן ביטוי למדיניות שלכם.  משה חנוכה:

על זה, זה הם כבר עובדים חבר'ה, לא, לא. שניה, לא.  אמיר כוכבי:

 היועמ"ש ביחד עם גזבר העירייה. זה יובא. 

ג ארנון אברמוב:  . 16יל צריך להדגיש גם שזה לילדים עד 

 חוגים.  אמיר כוכבי:

 חוגים בלבד, לא לקבוצות.  ארנון אברמוב:

 מדברים על חוגים, ברור.  אביבה גוטרמן:

 לא מדובר על קבוצות הנוער והבוגרים.  ארנון אברמוב:

לא, אנחנו מבינים שעל זה אנחנו מדברים, על חוגים.  אביבה גוטרמן:

חנו תראה אמיר, אני בזמנו, גם עדי ברמוחה, אנ

 שתינו התנגדנו. 

 מדובר על החוגים.  ארנון אברמוב:

 גם את וגם משה, אתם מה זה מכלילים.  :עדי ברמוחה

אבל זה נכון, זה מה שהיה. אני מזכירה, הצבענו בסוף  אביבה גוטרמן:

או ₪  100,000ואז היה ₪,  100,000בעד העברת 

200,000  .₪  

 זה היה חוב. ₪,  100,000 :עדי ברמוחה

חוב. אמרתי כן, פעם אחרונה אנחנו מממנים חוב של  בה גוטרמן:אבי

כדורגל. אמרנו את זה אז והצבענו, זו הייתה התניה. 

 עכשיו, פתאום זה כבר. 

 לא, זה היה לצהרונים.  אמיר כוכבי:

 לא, אני מדברת על הכדורגל, כדורגל.  אביבה גוטרמן:

 כדורגל, זה ילדים.  מה נאור שירי:

  -סופו של דברב אמיר כוכבי:
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  עם חי אדיב. לא אתך,  אביבה גוטרמן:

 זה ילדים וילדות.  נאור שירי:

תוריד לילדים ולילדות, זה לג'ובים ולג'ובות, זה מה  משה חנוכה:

שיהיה. זה לג'ובים, זה לג'ובים, זה למקורבים, זה לא 

 לילדים. 

.  נאור שירי: .  הצטרף אליו חיים שאבי ואמר את זה. .

 זה לג'ובים, זה לא לילדים, נאור.  :משה חנוכה

 זה לילדים ולילדות.  נאור שירי:

 זה לניפוח של המערכת. זה לג'ובים.  משה חנוכה:

אם קיבלו לילדים, מורידים עכשיו את דמי התשלום  אביבה גוטרמן:

 החודשי? 

 לא.  משה חנוכה:

 את לא מבינה שהשירותים היו בחסר.  נאור שירי:

 ה מראש. זה הי :עדי ברמוחה

 לא היו כל כך הרבה מנהלים באותה תקופה.  משה חנוכה:

 מה היה שם?  אביבה גוטרמן:

 אביבה, יש לך השוואה לערים אחרות?  נאור שירי:

 כמה מקבלים המנהלים?  אביבה גוטרמן:

 את יודעת כמה מקבלים? מה סך השירותים?  נאור שירי:

 ים? שכר של המנהלהכמה מקבלים? מה  אביבה גוטרמן:

 מנהלים מקבלים פה יותר מבהפועל תל אביב. ה משה חנוכה:

 אנחנו נבקש לבדוק בדיוק את השכר של המנהלים.  אביבה גוטרמן:

מקבלים כל פעם, כל חודש אני ם אז תבקשי, את נאור שירי:

 אעשה לך דיווח. 

 פעילות הכדורגל, אם מסתכלים עליה בסה"כ היא בנימין זיני:

 בגלל זה שמנו את הכסף. ופח ה טוגרעונית, וגרעון הז

 ילדים.  600אתה יודע מה מפריע לי, נאור? שזה רק  יגאל שמעון:

 . 600-יותר מ נאור שירי:
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 ילדים.  1,600צריך להיות  יגאל שמעון:

 נכון.  נאור שירי:

 ₪.  1,000,000לתת ₪,  1,000,000לא לוותר. אם צריך  יגאל שמעון:

 יע לי, נאור? אתה יודע מה מפר משה חנוכה:

 מה לעשות.  נאור שירי:

 ולא לשמוע את השטויות האלה כן ולא.  יגאל שמעון:

 עוד מנהלים, עוד מנהלים.  משה חנוכה:

 . 15%-מה לעשות, למרות השנה של הקורונה, גדלו ב נאור שירי:

 יפה, ככה צריך להיות.  יגאל שמעון:

 בסדר, אנחנו נבקש לדעת מה.  אביבה גוטרמן:

 פתחו עוד שני מוקדי הפעלה.  שירי:נאור 

 הכל הולך למשכורות, אמיר.  משה חנוכה:

 נאור, יש לי שאלה. קבוצת הכדורגל, רגע, שניה.  אלון גלבוע:

לדעת מה אנחנו נבקש הצעה לסדר. אנחנו נבקש  אביבה גוטרמן:

 משכורות. 

 פעמים.  10קיבלת כבר את המשכורות,  נאור שירי:

 בלתי את המשכורות. לא קי אביבה גוטרמן:

 קיבלת, קיבלת.  נאור שירי:

 לא קיבלתי, אל תזדעזע.  אביבה גוטרמן:

 מזדעזע, קיבלת. לא אני  נאור שירי:

 עוד פעם.  אביבה גוטרמן:

אגב, אתה טענת שנה אחרי שנה שהפעילות הזאת זיני  משה חנוכה:

 לא צריכה להיות גרעונית, טענת בתוקף. 

 על זה כבר בעבר. עניתי לך  בנימין זיני:

אני גם טוען שהיא לא צריכה להיות גרעונית, אבל  נאור שירי:

 היא גרעונית. 

 אז למה אתה לא מעביר את זה לגורם פרטי?  אלון גלבוע:
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 עניתי גם בעבר.  בנימין זיני:

 אנחנו גורם פרטי, תשאל את משה חנוכה.  נאור שירי:

  תמיכה.  עודאתה גורם פרטי שמקבל מהעירייה  :אלון גלבוע

 לא יקבל תמיכה?  גורם פרטימה מה לעשות, למה  נאור שירי:

 אז בוא תוציא את זה לגורם פרטי.  :אלון גלבוע

 לא תמיכה? די, נו.  שימוש במגרש זה נאור שירי:

 אז בוא נוציא את זה לגורם פרטי.  :אלון גלבוע

 נעשה מכרז, נראה אם הוא יעיל.  משה חנוכה:

לי תשובה, אם אני מפסיד, יש לי  למה :אלון גלבוע אתה לא עונה 

עסק ואם אני מפסיד, חלק ממנו, אז אני מעביר אותו 

 לגורם פרטי. 

 אבל זה לא עסק.  :עדי ברמוחה

 אתה יוצא מנקודת הנחה שהכל פה עסקי.  נאור שירי:

 אלון, זה ככה?  :עדי ברמוחה

 פטרי ממנו. תאז ת אלון גלבוע:

 רי ממנו? אתה נותן שירות לתושב. פטתמה זה ת :עדי ברמוחה

 . את זה תעשיאז אם זה גדול עלייך,  משה חנוכה:

  -די, די, די. אתה מתנהל :עדי ברמוחה

  -אם זה גדול עלייך משה חנוכה:

 מה אתה אומר?  :עדי ברמוחה

 אני אומר, אם יש. תן לי לסיים,  אלון גלבוע:

 תקשיב מה שאנחנו אומרים.  אמיר כוכבי:

 מה אומרים?  בוע:אלון גל

 תקשיב טוב.  אמיר כוכבי:

 תי. יאבל הוא לא מסכים א אלון גלבוע:

 בכזאתהוא מסכים אתך, אתה פשוט אומר את זה  אמיר כוכבי:

צורה, שמחייבת אותו לא להסכים אתך. אז בוא אני 
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אסביר לך את זה, רגע. כי בסופו של דבר, אני אומר 

י, הדברים לך ככה. התרבות, החינוך הבלתי פורמל

האלו לא צריכים להיות רווחיים. זו לא שורת רווח, 

זה משהו שהעירייה צריכה לשאוף שכל ילד וילדה 

יוכלו לעשות כל אפיק ספורט בלי שום קשר למצבם 

 הסוציו אקונומי. 

יודע שהכסף הזה הולך  ,הייתי מאמין לך משה חנוכה: אם הייתי 

 לילדים. 

 אם יוזילו את העלויות. ה. אני בעד, אני בעד אביבה גוטרמן:

 , אבל לא לשאלה. יפה זו תשובה אלון גלבוע:

 ?יוזילו את העלויות לילדים אביבה גוטרמן:

 הוסיפו מלא שירותים. תשאלי מה הוסיפו, ונענה.  נאור שירי:

 עוזרי מאמנים.  משה חנוכה:

 אני אשמח לענות לכם.  נאור שירי:

יכות, אנחנו, השולחן הזה, כשאני נותן עכשיו את התמ אמיר כוכבי:

 נותן בתמיכות לחוג איקס. 

עשיתי הזמנה לכולם, אתה רוצה לאכול בטאבון אולי?  חיים שאבי:

 . אני עושה עסקה. 20:00-בתנאי שהישיבה תסתיים ב

כשאתה נותן את הדבר הזה לחברה פרטית להפעיל,  אמיר כוכבי:

היא לא רואה, לא אותך, לא את הילד שלך, לא את 

א שלך, לא כלום. היא רואה שורת רווח. בסופו הסב

של דבר, כל הרעיון בלהקים חברה עירונית שמתעסקת 

גם בחוגים, גם בספורט תחרותי, גם במתקנים של 

העירייה, זאת חברה שיודעת לקחת, או אמורה, זה 

מה שאנחנו בודקים עכשיו, כדי שלא אחרי זה נצטרך 

ה לפני לפי להקים וועדות ולבדוק, אלא עושים בדיק

מודלים קיימים. זאת חברה שאמורה לדעת לקבל את 

התכתיבים שלנו, מה המדיניות שלנו. עד רמת הכמה 

הילדים  3-ילדים ו 3משפחה שיש לה היא תשלם 

בחוגים. כמה יתנו למשפחות עם צרכים מיוחדים. 

כמה יעשו החלוקה של השעות, החלוקה של 
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ת המגרשים, החלוקה במשאב. במקום שהעמותו

יריבו. אנחנו מוציאים כסף על עמותות, מוצלחות 

אגב, שהשם הוד השרון אפילו לא מופיע להן בשם. 

 למה? מה יוצא לנו מהדבר הזה? 

אתה יודע שיש לך קבוצות במחלקת הנוער שאין ילד  משה חנוכה:

 אחד מהוד השרון? 

 אין דבר כזה.  :נאור שירי

 אין דבר כזה?  משה חנוכה:

 פה? אי :עדי ברמוחה

 אין דבר כזה?  משה חנוכה:

 איפה, איפה, איפה, משה?  :עדי ברמוחה

 אני אבדוק את זה.  משה חנוכה:

 תבדוק. אבל להגיד סתם?  נאור שירי:

 עכשיו תושב רשם לי.  משה חנוכה:

 אני אסביר לך.  אמיר כוכבי:

שיש קבוצות בליגת הנוער שאין עכשיו תושב רשם לי,  משה חנוכה:

 ד השרון. להגיד לך איזה שנתון? ילד אחד מהו

 כן.  נאור שירי:

 בודק ואומר לך.  משה חנוכה:

 אבל אחרי זה אתה תעלה ואתה תפרסם התנצלות.  נאור שירי:

אין ילדים מהוד שאני עכשיו אבדוק באיזה שנתון  משה חנוכה:

 השרון. 

  -אמיר, כל מה שאתה אומר אלון גלבוע:

ה זה לא יכול להיות. כי אחד אני אגיד לכם גם למ אמיר כוכבי:

הדברים שאני שמתי עליהם דגש, אגב, זה קורה גם 

שים לב עם כמה חבר'ה מהוד לבכדורגל בוגרים. 

גדלו  7השרון הם עולים להרכב. במשחק האחרון, 

 בהוד השרון ועלו להרכב. 

 אני אבדוק באיזה שנתון.  משה חנוכה:
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 ואחד הדברים.  אמיר כוכבי:

 ני צודק? אם א משה חנוכה:

 אם אתה טועה?  נאור שירי:

 אין, לא יכול להיות.  אמיר כוכבי:

 כמו שטעית על השמירה בצהרונים, לא אמרת מילה.  נאור שירי:

יש תהליכים. כן, בעבר היה נהוג להביא חיזוקים  אמיר כוכבי:

מבחוץ. זה תהליך שאני ביקשתי מנאור לדאוג שלא 

שב שזה נכון. אני יקרה, מנאור ואורלי, כי אני לא חו

לו ערך ספורטיבי, חינוכי חשוב.  חושב שכדורגל, יש 

 14אני לא רואה שום סיבה שקבוצה של ילדים בני 

, תביא חיזוק מעיר אחרת. יש ילד שרוצה לשחק פה

  -יש לנו כמה כאלה

. 2004 משה חנוכה:  , קבוצת נערים א'

 אין דבר כזה.  אמיר כוכבי:

 תבדקו.  משה חנוכה:

 נבדוק.  כבי:אמיר כו

 ואם לא, אז מה אתה מפרסם? רגע,  נאור שירי:

 , נערים א'. תבדוק. 2004 משה חנוכה:

 עכשיו אתה מקבל זה.  נאור שירי:

 בבקשה.  משה חנוכה:

 אין אף ילד מהוד השרון?  אמיר כוכבי:

. 2004תבדוק,  משה חנוכה:  , נערים א'

 אני יכול להעיר משהו חוץ מהטאבון?  חיים שאבי:

 כן.  אמיר כוכבי:

י  חיים שאבי: אביבה, אני באמת מתפלא עלייך. למה? שנים אנ

 שומע אותך 'תרבות גרעונית'. 

אני אומרת תרבות גרעונית היא צריכה להיות  אביבה גוטרמן:

 גרעונית. 
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 דקה רגע, תני לי לסיים.  חיים שאבי:

 אני לא נגד תרבות גרעונית.  אביבה גוטרמן:

ני שומע אותך 'תרבות גרעונית, תרבות שנים א חיים שאבי:

 .  גרעונית, תרבות גרעונית'

 לא, אני לא אמרתי.  אביבה גוטרמן:

 אמרת.  נאור שירי:

 אמרתי צריך לתת.  אביבה גוטרמן:

. בואי, שנים.  חיים שאבי:  'מופת גרעוני, מופת גרעוני'

 אני לא אמרתי, אני לא אמרתי.  אביבה גוטרמן:

 רבות עולה כסף'. אמרת 'ת חיים שאבי:

 או, זה יש הרבה.  אביבה גוטרמן:

'תרבות עולה כסף, תרבות עולה כסף, תרבות עולה  חיים שאבי:

 כסף'. שנים. 

 נכון, נכון. ואני בעד לתת כמה שיותר.  אביבה גוטרמן:

זה לא תרבות? חממות זה  ןדקה, דקה. קונסרבטוריו חיים שאבי:

 לא תרבות? 

 חבר'ה.  אביבה גוטרמן:

  ...דקה רגע, שניה. מעונות יום שהוא חיים שאבי:

 החממות לא.  אביבה גוטרמן:

של על הניפוח  ,יש לה טענה על שיטת העבודה משה חנוכה:

 המערכת, על העסקת המקורבים. 

 דקה שניה, דקה רגע.  חיים שאבי:

 זו הטענה שלה.  משה חנוכה:

צריכות  אבי יש דרך להכניס הכנסות. חממות לא אביבה גוטרמן:

 להיות גרעוניות. 

 שניה רגע, אביבה, תנו לי לסיים.  חיים שאבי:

 מה לא אמור להיות גרעוני?  נאור שירי:

 כן צריך להיות גרעוני.  טרוןבימ אביבה גוטרמן:
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 תני לי רגע לסיים, אוקי?  חיים שאבי:

יש הבדל. כי אתה מממן שם, כן צריכים אנשים לממן  אביבה גוטרמן:

 לויות שלהם. את כל הפעי

 את מי מממנים?  נאור שירי:

 דקה רגע, אפשר?  חיים שאבי:

אתה עושה  ,לא צריכה להיות גרעונית בתוך החממה אביבה גוטרמן:

 שכירויות. 

 אביבה, אני הפרעתי לך?  חיים שאבי:

 משלמים הכל לחוגים שלהם, מה הבעיה?  אביבה גוטרמן:

 , חיים, מה קרה? אבל אתה טענת את זה כל החיים משה חנוכה:

 אתם מנותקים מהעולם.  נאור שירי:

 אל תגיד לי מנותקים.  אביבה גוטרמן:

 אתה טענת שהפעילות צריכה להיות רווחית.  משה חנוכה:

 אביבה. דקה רגע.  חיים שאבי:

  אני ניהלתי גם. אביבה גוטרמן:

שנה שלמה לא הייתה פעילות, תגיד לי, איפה את חיה  נאור שירי:

 הזאת?  במדינה

 . הזאת אני לא מדברת על השנה אביבה גוטרמן:

 אבל מה לעשות, אנחנו מדברים על השנה הזאת.  נאור שירי:

 נאור, הפרעתי לך? נאור, הפרעתי לך?  חיים שאבי:

 אנחנו מדברים בכללי.  אביבה גוטרמן:

 חיים, אני בהלם מהצביעות שלך.  משה חנוכה:

  דקה רגע, לא, לא, לא. חיים שאבי:

בוא, אל תנקז את הכל עכשיו, כל מה שהוא אומר  אביבה גוטרמן:

 לשנת קורונה. אני לא מדברת על זה. 

 אביבה, אביבה.  חיים שאבי:

 מדברים על השנה הזו.  נאור שירי:
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 לא מדברת על שנת קורונה.  אביבה גוטרמן:

 אביבה.  חיים שאבי:

 מדברים בגדול.  אביבה גוטרמן:

תקשיבי רגע. גם תנו לי לסיים. את יודעת אביבה,  חיים שאבי:

 שתרבות זה גרעוני וספורט זה גרעוני. 

 אתה מלמד את אביבה מה זה תרבות?  משה חנוכה:

 לא, לא, אני לא רוצה ללמד כלום.  חיים שאבי:

בעיר, אתה מלמד אותה מה זה  1האישה מספר  משה חנוכה:

 אתה מלמד אותה מה זה תרבות? תרבות, חיים? 

דקה רגע, דקה רגע. אני לא מלמד אותה מה זה  שאבי:חיים 

 תרבות. 

 איזה ספורט זה גרעוני?  אלון גלבוע:

 אני חוזר על מה שהיא אמרה.  חיים שאבי:

 חיים.  אלון גלבוע:

על כדורעף, שהיית יו"ר שלו. כן, הכדורעף הזה,  חיים שאבי:

שמקבל מיליונים שנים שאין שם כמעט שום פעילות, 

. מקבל מיליונים, שאין שם כלום. כלום זה גרעוני

 ושום דבר. אוקי? 

 אבל הוא לא גרעוני.  אלון גלבוע:

 הוא לא גרעוני, למה שיהיה גרעוני?  חיים שאבי:

 איזה מיליונים הוא מקבל?  אלון גלבוע:

אם הוא מביא שני עובדים זרים מהפיגום, איך הוא  חיים שאבי:

 נדבר על זה.  לא יהיה גרעוני? בוא, עזוב, בוא לא

 שמע, אני שומע פה דברים חדשים.  אלון גלבוע:

 חדשים, אז תבדוק אותם.  חיים שאבי:

מי זה עובדי פיגומים? על אילו עובדי פיגומים? על  אלון גלבוע:

  איזה עובד פיגומים?

שנים, הכדורעף מקבל מיליוני  8, 7וואלה, כבר  חיים שאבי:

 שקלים. 
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 ון המאסף? מה, אתה מתכו אלון גלבוע:

 לא, לא. אני רוצה להגיד לך.  חיים שאבי:

 שנותנים לו עבודה נוספת שירוויח קצת כסף?  אלון גלבוע:

 רגע, רגע, מה זו עבודה נוספת?  :נאור שירי

אני לא מדבר על כלום, אני מדבר על זה, שאת שנים  חיים שאבי:

 אומרת שהתרבות עולה כסף. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

יו"ר שלה, לא  :חיים שאבי הספורט עולה כסף. החברה הזו שהייתי 

קיבלה אמנם שקל מהעירייה. התענינו, ואני חושב 

כי היא ₪.  ₪5,000,000,  2,000,000שמגיע לה לא 

חברה שעושה פעילות גם ספורט, גם תרבות. אתם 

יכולים לחלוק על הרבה דברים, אבל זה שצריך 

ושב שזה לתקצב אותה, צריך לתקצב אותה, ואני ח

מעט כסף גם. ויש הרבה חברות, אם את תעשי עבודה, 

-תראי כמה הן מתוקצבות ע"י העירייה. לא ב

אלפי ילדים, ובטח לא בפעילות של ₪.  2,000,000

אוקי? יש שם גבייה של אני לא רוצה להגיד לך כמה 

יות שיש והורים משלמים שם כסף. לעומת מרכז אומנ

אוקי? ₪,  2,000,000 גבייה והוא עולה₪  600,000שם 

 אבל זה משהו אחר. 

 זה לא נכון.  אביבה גוטרמן:

 לא נכון? אז תכנסי לספר התקציב.  חיים שאבי:

 אתה נותן נתונים לא נכונים.  אביבה גוטרמן:

 תכנסי לספר התקציב.  חיים שאבי:

לא משנה, אני בעד אבל אתה נותן נתונים לא נכונים.  אביבה גוטרמן:

 זה בסדר. שתרבות לקבל, 

 אוקי, אז אני אומר כזה דבר.  חיים שאבי:

 עד לפה אני אתך.  אביבה גוטרמן:

  -מאתר ההתאחדות לכדורגל. מכפר ברא קיבלתי משה חנוכה:

 משה הפרעתי לך?  חיים שאבי:
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, מקלנסואהמקפלן כ"ס, מפרדסיה, מכפר ברא,  משה חנוכה:

 מקיבוץ גבעת חיים, ואחד מהוד השרון. 

 שחקנים יש?  6מה זה,  חיים שאבי:

 אה, זה המגרש, סליחה.  משה חנוכה:

שחקנים? לא משנה. משה, הפרעתי לך אבל  6זה  חיים שאבי:

 שאתה קופץ 'כפר ברא' זה? 

 לא, אני מחפש את השמות.  משה חנוכה:

אני אומר כזה דבר, אתם יכולים לחלק ולבקר והכל  חיים שאבי:

יא עולה כסף, בסדר, אבל אני חושב שהפעילות הזו ה

וצריך לתקצב אותה, ובמקום לעודד את זה, כל הזמן 

נלחמים בחברה הזאת. כבר מהימים שלי. משום מה, 

האופוזיציה לוקחת את החברה הזאת כאיזה. היא 

החברה שהיא מנהלת את המדיניות של העירייה. 

תבדקי את הצהרונים של העירייה, כמה הם רווחיים 

ר על עכשיו, על השנים וכמה הם טובים. אני לא מדב

 שעברו. 

 מצוין היה.  אביבה גוטרמן:

מעולה. תראי את מספר הילדים שיש שם והמספר  חיים שאבי:

 מדבר לדעתי. 

 הגדילו, מה אתה רוצה.  אביבה גוטרמן:

המספר מדבר. המספר מדבר של התלמידים שנמצאים  חיים שאבי:

כי -בבתי הספר. ואני לא מדבר על שנה שנתיים, 

ה שנה של קורונה, אני מדבר דווקא על יותר היית

היסטוריה. הצהרונים שנמצאים בעירייה, צריכים 

נגיד ככה, בלשון המעטה, שיפור גדול. אז אני  יבוא

אומר, במקום לעודד את התקציבים. אם יש לכם 

משהו לבקר, תבקרו, זה בסדר, אני לא אומר לכם 

את  שלא. אבל את התקציבים, הפוך, צריך לעודד, גם

, גם את הקונסרבטוריוןמעונות היום, גם את 

הכדורגל. כל הפעילות שנעשתה, גם את הצהרונים. 

זה לא הימים של פעם. זה לא ₪,  950היום הצהרונים 

הימים של פעם, ומי שאומר שהם רווחיים, אז שייכנס 
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לכל הצהרונים במדינה. היום, ברגע שמשרד החינוך 

 לא להיט גדול. היום זה אז הוריד את המחירים, 

 טוב, אוקי.  אביבה גוטרמן:

 זה לא להיט גדול.  חיים שאבי:

 לא, לא, לא, אני צריכה לענות לו. אני רוצה לענות. אביבה גוטרמן:

 רגע, אבל אני רוצה לענות רגע לאמיר.  אלון גלבוע:

  תן לי שנייה, תן לי אלון דקה.  נדב דואני:

 דים זרים. עכשיו פתחתי חזית עם עוב חיים שאבי:

יש אתם יודעים אני חייב להצטרף לדברים של חיים.  נדב דואני:

בעיריות כמו עיריית תל אביב, כמה חברות כלכליות 

 ? 37יש לה? 

 . 37 אביבה גוטרמן:

 חברות כלכליות.  37 נדב דואני:

 זו לא חברה כלכלית של העירייה.  משה חנוכה:

 רגע, תרשה לי שניה.  נדב דואני:

 לא, יש.  טרמן:אביבה גו

 תן לי רגע, אתה צועק בלי הפסקה. תן לי רגע.  נדב דואני:

 יש להם לכל דבר חברה כלכלית.  אביבה גוטרמן:

חברות כלכליות, כי היא  37עיריית תל אביב מפעילה  נדב דואני:

מבינה שזה המודל הנכון. אני מדבר לטובתך, אתה גם 

 מפריע לי? 

 זה לטובתנו.  נאור שירי:

 לא. אתה עומד ברשות חברה.  דואני:נדב 

צריך את חיים שאבי כסנגור, מצבך אתה נאור, אם  משה חנוכה:

 מאוד מאוד לא טוב. 

 חברות.  37 :נדב דואני

 -אם אתה צריך את חיים שאבי כסנגור משה חנוכה:

 אני לא סנגור של אף אחד, משה, בוא.  חיים שאבי:
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ור שלו. אתה יודע מה, וואלה, כבוד גדול שחיים סנג נדב דואני:

 בוא נגיד. 

אני לא סנגור של אף אחד. אני פשוט מכיר את  חיים שאבי:

הפעילות מקרוב, וזה מפריע לי שכולם תוקפים כל 

  .הזמן

אתה בעד השיטה החדשה שבה מפעילים את  משה חנוכה:

הצהרונים? אתה שמח שהעיפו את הספק שעשה שם 

 את הצהרונים? 

 שיטה. אני בעד ה חיים שאבי:

אתה שמח בשיטה? אתה חושב שהיא שיטה טובה?  משה חנוכה:

 ? השיטה החדשה כלכליתהיא 

 משה, משה, משה.  :נדב דואני

 תקשיב, רגע.  חיים שאבי:

יו"רים לשעבר ואחד  3רגע, לדעתי, יש פה שיח בין  נדב דואני:

 בהווה. 

השיטה החדשה היא כלכלית יותר, חיים, שהעיפו את  משה חנוכה:

 ספק? ה

אתכם לדון על תקציב על החברה  אפשר להשאיר אמיר כוכבי:

 לקידום ותעזבו אותנו. 

 חיים, אתה מבסוט מהשיטה שבלי הספק כלכלית?  משה חנוכה:

 אני יכול לחלוק על הרבה דברים.  חיים שאבי:

 לא, השיטה.  משה חנוכה:

 אני לא נכנס לשיטות.  חיים שאבי:

ל משה חנוכה:  א נכנס? אה, אתה פתאום 

 אני לא נכנס לשיטות.  חיים שאבי:

אז תגיד, היית גבר, יצאת על אלון גלבוע. תהיה גבר  משה חנוכה:

 להגיד מה דעתך על השיטה של הפעלת של צהרונים. 

 אני מה שצריך להגיד אני אומר.  חיים שאבי:

 זו לא הפעלה של צהרונים.  נאור שירי:
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בה מבחינה כלכלית, האם אז תגיד, האם זו שיטה טו משה חנוכה:

 זה יותר רווחי או פחות רווחי? 

תקשיב, מה שיש לי להגיד, אני אומר לנאור ואומר  חיים שאבי:

 לאמיר. אני לא מסתיר את מה שיש לי להגיד. 

 אוקי, אז תגיד לציבור.  משה חנוכה:

אבל אני חושב, לציבור אני אומר, אני אומר לציבור  חיים שאבי:

 ש מהצילומים, משה. פה, אני לא מתרג

 כן.  משה חנוכה:

אני אומר לציבור, שלא צריך להיות נגד החברה כל  חיים שאבי:

 הזמן. 

 אנחנו לא נגד החברה.  משה חנוכה:

 יו"ר של החברה. ואתה היית  חיים שאבי:

 אנחנו לא נגד החברה.  משה חנוכה:

ן עזוב, כיו"ר של החברה, אתה יודע כמה היה חושב, כ חיים שאבי:

 לתקצב וכן לעזור וכן לתמוך. 

אותו, ואני מבין את התסכול, שמתסכל הדבר היחיד  אמיר כוכבי:

זה שכל השנים הוא אמר צריך, ולא היה פה מישהו 

 שהקשיב לו. 

 דרך אגב, יחסית לו הקשיבו, לי לא הקשיבו.  חיים שאבי:

אפשר להגיד מילה? אמרנו, התחלתי להגיד. בעיריית  נדב דואני:

חברות כלכליות, כי רשויות מבינות שזו  37ביב תל א

הדרך הנבונה והנכונה לעבוד, לייעל תהליכים, לחסוך 

בירוקרטיות עירוניות, להריץ דברים קדימה, וגם 

למקד. להביא אנשי מקצוע רלוונטיים לכל תחום 

 ותחום, ולהרים אותו למעלה. 

 זה לגמרי נכון.  :עדי ברמוחה

את חברת הדסה שקראו לה אז, היא  היה חיים, לקח נדב דואני:

הייתה חברת כח אדם, אני מזכיר לכם, של העירייה. 

כדי להעסיק אנשים, היו מעבירים דרך החברה. לקח, 

  הפך אותה לחברה שעסקה.
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  זה לא חברה של העירייה אביבה גוטרמן:

בסדר, הרי העירייה שם יושבת, חבר מועצת עיר הוא  נדב דואני:

 יו"ר. 

 כן, היא לא של העירייה.  רמן:אביבה גוט

 ראש העיר ממליץ על חברי הדירקטוריון בין היתר.  נדב דואני:

הכל נכון, היא עדיין לא חברה של העירייה. תדייק.  אביבה גוטרמן:

 יש לזה משמעות. 

 את רוצה, אם אתם לא תפריעו לי.  נדב דואני:

 יש לזה משמעות כספית.  אביבה גוטרמן:

ל נדב דואני:  א תפריעי לי, אני אדייק. אם 

 משפטית, הרבה דברים.  אביבה גוטרמן:

 איזו משמעות כספית יש?  אלון גלבוע:

כי לעיריית הוד השרון יש חברה כלכלית אחת, שזו  נדב דואני:

החברה הכלכלית. גם התאגיד, היא לא מנהלת אותו, 

 וגם את מוסדות היא לא מנהלת. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אבל כשיש קונסטלציה מסוימת שפעילה בעיר בהוד  נדב דואני:

 השרון. 

. יו"ר הדירקטוריון  אביבה גוטרמן: לא נכון, בחברה הכלכלית לא נכון

 בחברה הכלכלית הוא ראש העיר. 

אפשר רגע? את מפריע לי, את מפריע לי, את לא  נדב דואני:

 מקשיבה למה שאני אומר. 

 ן, אבל. מה אתה מדבר? זה לא נכו אביבה גוטרמן:

 את לא מקשיבה למה שאני אומר.  נדב דואני:

 אתה אומר עובדות לא נכונות. תדייק.  אביבה גוטרמן:

 מה אמרתי לא נכון?  נדב דואני:

 100%אם אתה מדבר על תאגיד מים, תאגיד המים  אביבה גוטרמן:

  התערבות. 0מניות עירייה, 
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 את מלמדת אותי?  נדב דואני:

 ז אתה תגיד. כן, א אביבה גוטרמן:

 אז למה את מפריעה ולא מקשיבה?  נדב דואני:

עכשיו, אם אתה מדבר על חברה מוסדות, היא לא של  אביבה גוטרמן:

 העירייה.

 נכון.  נדב דואני:

 היא מלכ"ר. אסור לה להיות גרעונית.  אביבה גוטרמן:

 היא חל"צ.  :עדי ברמוחה

  -נסרבטוריוןלקווהעירייה כן נותנת תקציבים.  אביבה גוטרמן:

 מעולה.  נדב דואני:

 היא מממנת כל מיני.  אביבה גוטרמן:

 מעולה, מצוין.  נדב דואני:

 את המזכירה, היא ממנת.  אביבה גוטרמן:

 מעולה, עוד, עוד הוצאות.  נדב דואני:

והם מרוויחים מהתלמידים שהם מביאים. אסור להם  אביבה גוטרמן:

 . בגרעוןלהיות 

 ודה. אפשר לסיים, בבקשה? אוקי, ת נדב דואני:

 מופת, סליחה, תן לי.  אביבה גוטרמן:

 לא, למה לתת לה?  נדב דואני:

אל תגיד לי מה היעילות של החברה הכלכלית וזה,  אביבה גוטרמן:

 אני יודעת יותר טוב ממך. 

לי באמצע.  הלי באמצע, את מפריע הלא, את מפריע נדב דואני:

  מעולה שאת יודעת יותר טוב ממני.

 אז מה הקשר למה שאנחנו אומרים.  אביבה גוטרמן:

את יודעת מה מפתיע אותי? שאת יודעת יותר טוב  נדב דואני:

 ממני, ואת מתנגדת. 

 מה הקשר עכשיו?  אביבה גוטרמן:

.  נדב דואני:  זה מסביר שאת לא ידעת יותר טוב, א'
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 למה אני מתנגדת?  אביבה גוטרמן:

 דברים כי את רוצה להתנגד. ב', את מתנגדת ל-ו נדב דואני:

 למה? למה?  אביבה גוטרמן:

 איך אמרת, הכל עניין של פוזיציה.  נדב דואני:

 למה להתנגד, אבל?  אביבה גוטרמן:

 תני לי רגע לדבר, תני לי רגע לדבר, בבקשה.  נדב דואני:

 זה לא נכון מה שאתה אומר.  אביבה גוטרמן:

עבודה נפלאה, לקח את  תני לי רגע לדבר. חיים עשה נדב דואני:

החברה, קידם אותה. משה לקח את החברה, עשה 

עבודה נפלאה, קידם אותה. עכשיו, נאור לוקח עושה 

עבודה נפלאה, מקדם אותה. אז אפשר לברך על 

, 100%דברים, אפשר גם להעביר ביקורת. לא הכל 

ולא הכל בסדר. חיים אמר, יש לו ביקורת, הוא מעביר 

ת, תעבירו אותה, מצוין. אבל אותה. יש לכם ביקור

כשאתם מסתכלים על מקום כזה שמנהל כל כך הרבה 

פרויקטים של העיר, ועושה כל כך הרבה עבודה בכל 

 כך הרבה תחומים. 

 סבבה.  אביבה גוטרמן:

 בחינוך, בתרבות, בספורט. וואלק, תברכו.  נדב דואני:

 האמת, צריך לבטל את אגף התרבות.  אביבה גוטרמן:

נגד להעביר  כה:משה חנו לאותו ₪  100,000אז למה הצבעתם 

 כדורגל? 

 כל מה שאתה אומר, מה זה קשור?  אלון גלבוע:

 מאיפה הצביעות הזאת?  משה חנוכה:

 מבחינתי אפשר לבטל.  אביבה גוטרמן:

לכדורגל, ₪  120,000כשאתה הצבעת נגד להעביר  משה חנוכה:

 אותו כדורגל. 

 מה זה קשור?  אלון גלבוע:

 אז היה סיפור אחר.  ב דואני:נד
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 מה היה הסיפור?  משה חנוכה:

 היה סיפור אחר.  נדב דואני:

 מה היה הסיפור?  משה חנוכה:

 . תגירעונוכיסוי  :עדי ברמוחה

י  משה חנוכה: , ועכשיו כשמעבירים תגירעונואה, אה, זה כיסו

 זה לא כיסוי גרעון. ₪,  5,000,000

 לא.  :עדי ברמוחה

 , לא. אה משה חנוכה:

 אם אני זוכר, הסכמנו להצביע בעד.  נדב דואני:

אם היו מעבירים לי סכומים כאלה, הייתי מתעשר,  משה חנוכה:

החברה הייתה מתעשרת, לא רק שלא היו לה 

 . תגירעונו

 חד פעמי.  אביבה גוטרמן:

 ואם לי היו מעבירים סכומים, הייתי אוליגרך.  :חיים שאבי

 גע, אני רק רוצה לענות לך. חיים, שניה ר אלון גלבוע:

 הדקות שלך.  10אני רק אזכיר שאתה לקראת סוף  אמיר כוכבי:

דקות. כולנו  10אה, אני כבר לא יודעת איפה  אביבה גוטרמן:

 מדברים. 

אני רוצה רק לענות לחיים. אז הכדורעף לא היה  אלון גלבוע:

גרעוני בשנים האחרונות, ואני לא יודע על אילו 

 מדבר. עובדים אתה 

 איך הוא יהיה גרעוני?  חיים שאבי:

 מה זאת אומרת, איך הוא יהיה גרעוני?  אלון גלבוע:

 הוא מקבל מיליונים, אין פעילות. על מה אתה מדבר?  חיים שאבי:

 ממי הוא מקבל מיליונים?  אלון גלבוע:

 איך הוא יהיה גרעוני?  חיים שאבי:

 ממי הוא מקבל מיליונים?  אלון גלבוע:

מהעירייה, תסתכל כמה מיליונים הוא קיבל בשנתיים  שאבי: חיים
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 האחרונות. 

 תסתכל כמה קיבלו בתמיכות, בוא.  :עדיברמוחה

 מיליונים.  , אני לא רואה פהתקנו אותי אלון גלבוע:

 הכדורעף קיבל בתמיכות, אביבה, תעני בבקשה.  :עדי ברמוחה

 תסתכל בשנים האחרונות.  חיים שאבי:

 גע, רגע, שניה. ר אלון גלבוע:

 הכדורעף?  :עדי ברמוחה

 לא הפרעתי לך.  אלון גלבוע:

 אני עוד לא דיברתי, אלון. אתה לא יכול להפריע לי.  :עדי ברמוחה

 אז רגע.  אלון גלבוע:

 אני עוד לא דיברתי, אני שומרת.  :עדי ברמוחה

 הכדורעף לא מקבל מיליונים ואין שם עובדי פיגומים.  אלון גלבוע:

 אני נותנת לכם הפעם לדבר.  :רמוחהעדי ב

מה שאמיר פה אמר, אני מסכים אתו בכל מילה.  אלון גלבוע:

אפשר גם להוציא מכרזים חיצוניים, ולכלול את כל 

הפרמטרים שאתה אמרת. שיש משפחות קשות יכולת 

לקבל אותם כשחקנים. זה קורה במכבי פתח תקווה, 

. אין זה קורה בעוד קבוצות. זה קורה במכבי חיפה

בעיה, תוציא החוצה מכרז עם פרמטרים. פרמטרים 

כאלה ואחרים. מי שרוצה את המכרז, ייקח את 

המכרז הזה. אני חושב שאם יש מקום מסוים או איזו 

קבוצה מסוימת. זה לא משנה, אני לא מדבר רק על 

 הכדורגל, זה לא מעניין הכדורגל. 

 יתה. זה בכלל לא ספורט, אז ההצעה שלו הי :עדי ברמוחה

 אז רגע, שניה, רגע.  אלון גלבוע:

אז מה שהוא אמר, אתה רק מצדיק את מה שהוא  :עדי ברמוחה

 אמר. 

 תוציא את זה החוצה.  אלון גלבוע:

 עדי, זה לא יקרה.  משה חנוכה:
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אני אמרתי, אני מצדיק את מה שהוא אמר, אבל  אלון גלבוע:

 אפשר גם לעשות את זה. 

 נכון.  :עדי ברמוחה

כבר שנה הם מברברים את זה. הם עוד לא עשו את  נוכה:משה ח

 זה. 

 לעשות את זה.  חייבים :עדי ברמוחה

אפשר להוציא את זה החוצה במכרז עם כל  אלון גלבוע:

 הפרמטרים שיש אותם במוסדות חינוך. 

 חייבים.  :עדי ברמוחה

 טוב, אני.  אביבה גוטרמן:

 ואז העירייה מרוויחה כסף.  אלון גלבוע:

אבל אמיר ציין את החברה שתקום, אז מה זה להוציא  ר שירי:נאו

למכרז? לא הבנתי. אם היא תכלול את כל חוגי העיר 

 . 16עד גיל 

 נאור, אם באמת תקום חברה, דיינו.  משה חנוכה:

 מתי זה יקום?  אלון גלבוע:

 אז די דיינו.  נאור שירי:

 בוא נראה אם תקום חברה.  משה חנוכה:

 י? מת אלון גלבוע:

 חובת ההוכחה היא עליך.  משה חנוכה:

 תוך כמה זמן, אמיר?  אלון גלבוע:

י  משה חנוכה: אתה יודע מה, ואני מוכן שנאור יהיה היו"ר שלה, אנ

 בעד. 

לא רוצה, אני שום דבר לא אקח יותר יו"ר, כי אתה  נאור שירי:

 רק תיפול על כולם. 

 למה, לא.  משה חנוכה:

 צלם. רואה את נאור, שוטף.  אתה איבדת כל נאור שירי:

חברות להעלות את הנושא של טוב, אני רוצה  אביבה גוטרמן:
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  -עירוניות

 לא, אבל יפה שנרשם שכדורעף מקבל מיליונים.  אלון גלבוע:

 מה עם הצהרונים והשמירה?  נאור שירי:

  -אני רוצה לחזור לזה, תראו אביבה גוטרמן:

 . לפחות תגידו ואללה טעינו נאור שירי:

  -יש חברה כלכלית לעיריית הוד השרון אביבה גוטרמן:

 אתה יודע כמה אתה מקבל?  משה חנוכה:

 כפי שיש במקומות אחרים.  אביבה גוטרמן:

 איך?  אמיר כוכבי:

 אבל זה לא מספיק.  חיים שאבי:

 העירייה מממנת.  אביבה גוטרמן:

ה מה המון? תגיד, אתה הוצאת דו"ח על כמה העיריי נאור שירי:

 לא תומכת בהתאם למה שצריך. 

 אתה רואה שתקפתי על זה?  משה חנוכה:

 אתה כל הזמן תוקף.  נאור שירי:

 אני תקפתי?  משה חנוכה:

  -אתה מוציא נאור שירי:

 אני תוקף על שיטת הניהול העקומה.  משה חנוכה:

דו"ח לבקש כסף מהכדורגל. מעבירים לכדורגל, אתה  נאור שירי:

 ם לכדורגל. אומר, למה מעבירי

לא, אני תוקף כשאתה מעביר לכדורגל ומוריד  משה חנוכה:

 מהאחרים. זה מעצבן אותי. 

למה לוקחים את החממות? תעביר לחממות, למה  נאור שירי:

 אתה נותנים לחממות. 

 בחממות אני מאוד גאה, אני אגיד לך למה.  משה חנוכה:

ת העבודה, לייעל את העבודה, ושמייעלים אאה מבקש  נאור שירי:

 תסתכלו על השורה התחתונה. 

. משה חנוכה: . י . הביא את הרעיון לשם החממות, תאמין לי, אנ
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 אשמח, שתמשיכו להגדיל. 

אתה מבקש שיוסיפו תקנים לעירייה, מוסיפים תקנים  נאור שירי:

 תקנים לעירייה?  םלעירייה, למה הוספת

  -נאור, כמי שהביא את הרעיון להקמת החממות משה חנוכה:

  -אני מאבד את זה נאור שירי:

 אני אשמח שיעבירו מיליונים לחממות.  משה חנוכה:

 ייאמר לזכותך.  חיים שאבי:

אגב, לפי הכמות של הפעילות התרבותית שעוברת  אביבה גוטרמן:

יודעת, אולי  לחברת מוסדות, אני הייתי מבטלת, לא 

 באגף התרבות. 

 , הרמת את זה. אתה הקמת את זה, דחפת את זה חיים שאבי:

 ? עוברתאיזו פעילות תרבותית  נאור שירי:

 הכל עובר שם. החממות, התאטרון.  אביבה גוטרמן:

 שנים, אביבה. החממות קיימות  נאור שירי:

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

 תפסיקי לעקוף.  נאור שירי:

 לתפעול.  אביבה גוטרמן:

 אבל התפעול קיים שנים.  נאור שירי:

כל הפעילות שיש בעיר הזאת היום, מי מוכר  :אביבה גוטרמן

 כרטיסים? חבר'ה, תגידו לי, מה קורה לכם? 

 מה קורה לך?  נאור שירי:

 אנחנו לא רואים מי עושה את כל הפעילות?  אביבה גוטרמן:

 אבל זה שנים ככה, מה את רוצה?  נאור שירי:

 מה שנים?  אביבה גוטרמן:

 החממות, מה, זה מהשנה?  נאור שירי:

תגיד לי, החממות, אתה לא צריך לטפל את זה  אביבה גוטרמן:

במחלקת התרבות? מה הם עושים, אגף התרבות? אני 

 שואלת אותך, מה אגף התרבות עושה? 
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 אביבה, העבירו את זה כשאת היית סגנית ראש עיר.  אמיר כוכבי:

מה עשינו, אני שואלת אותך עכשיו את הפעילות. לא  אביבה גוטרמן:

 מה אתה מדבר? מי העביר את זה לכאן? . העבירו

 העבירו.  2016 נאור שירי:

 עכשיו אני שואלת אותך שאלה.  אביבה גוטרמן:

י  נאור שירי:  שנים.  5מה את רוצה, זה לפנ

 אגף שלך.  אביבה גוטרמן:

 זה לא שלי.  נאור שירי:

 רגע.  אביבה גוטרמן:

 למרות מה שתגידי.  נאור שירי:

ברה שלך, חברת מוסדות, טוב? היא לקחה את כל הח אביבה גוטרמן:

 הפעילות. 

 שלך, שלך.  :עדי ברמוחה

בסדר, לקחו, אני שואלת באמת, כל התפעול  אביבה גוטרמן:

התרבותי, כל הפעילות. כולל התאטרון הבימטרון, 

 שגם על זה תיכף אני אגיד לכם. 

 איזה בימטרון?  נאור שירי:

 מופת. :עדי ברמוחה

 את זה.  להפעילמופת, אתם הולכים  ן:אביבה גוטרמ

 חכי, תהיה תכנית כלכלית.  נאור שירי:

 כתוב לי. אה, תכנית כלכלית, יופי.  אביבה גוטרמן:

 לא טוב? נכון.  נאור שירי:

לא, זה מעולה, אבל זה גרעוני. העירייה לא יכולה  אביבה גוטרמן:

 משהו גרעוני, אני אסביר לך למה. לך לתת 

 ני יודע למה, אבל את לא מקשיבה למה שאני אומר. א נאור שירי:

החברה היא מלכ"ר. אתה צריך לעשות כל פעולה  אביבה גוטרמן:

 שאתה עושה שם, בשם העירייה. 

 החברה היא חל"צ.  :עדי ברמוחה
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 מלכ"ר זה חל"צ.  משה חנוכה:

כל דבר שאתה עושה בשם העירייה, אתה אמור לקבל  אביבה גוטרמן:

התפעול, פלוס האחוזים של הרווח, את הכסף עבור 

 כולל העובדים וכו'. 

 תקורה.  נאור שירי:

י  אביבה גוטרמן: תקורה. אז אתה לא יכול להיות גרעוני, על זה אנ

 נזעקת כל הזמן. 

 אבל את לא מקשיבה למה שאני אומר.  נאור שירי:

 אין, החברה הזאת גרעונית.  אביבה גוטרמן:

 תן שנייה לדבר.  נאור שירי:

 ? 2018-אביבה, כמה היא סיימה ב :עדי ברמוחה

 אתם לא נותנים לדבר, אתם לא נותנים.  נאור שירי:

 תני לו לדבר, נשמע למה היא גרעונית.  אלון גלבוע:

 את שנים צועקת שהחברה גרעונית.  נאור שירי:

 אני שואלת. אביבה גוטרמן:

 מה לעשות? כמה שנים?  יעל עבוד ברזילי:

דילים את התקצוב כדי לצמצם את הגרעון, להביא מג נאור שירי:

 אותה. 

 אז זה מה שאני שואלת. עדי.  אביבה גוטרמן:

 אני אומרת.  :עדי ברמוחה

 זה מה שאני אומרת.  אביבה גוטרמן:

אז תחליטו, או שאתם רוצים לאפס את הגרעון, או  נאור שירי:

 -לא הבנתי מהשאתם רוצים להפעיל גרעוני. 

ועכשיו מדברים על תאגיד המים, אין לנו תרבות. לא  אביבה גוטרמן:

 בגרעון, לא בזה. 

 אתה רואה שהיא לא מקשיבה?  נאור שירי:

 למה? אני עונה עכשיו, אתה תקשיב גם לי.  אביבה גוטרמן:

 עונה למי?  נאור שירי:
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 לכם.  אביבה גוטרמן:

 אבל לא שאלתי שאלה.  נאור שירי:

 גם לחיים.  אביבה גוטרמן:

 חיים גם לא שאל שאלה.  שירי: נאור

 מה שהוא נתן, הרצאה שלמה.  אביבה גוטרמן:

 נכון, הוא הסביר לך.  נאור שירי:

 אז עכשיו אני מסבירה, אוקי?  אביבה גוטרמן:

 מה את מסבירה?  נאור שירי:

 אז אני מסבירה.  אביבה גוטרמן:

 עכשיו היא דודי.  :עדי ברמוחה

 יו, דודי. אני מסבירה. אני מסבירה עכש אביבה גוטרמן:

 מי זה דודי?  נאור שירי:

אמסלם כפרה, אבל בנקבה. תשמעו, החברה שלכם לא  אביבה גוטרמן:

 אמורה להיות גרעונית. 

 מה זה 'שלכם'?  חיים שאבי:

 חבר'ה, דיברנו על יותר מדי על החברות. בוא נתקדם.  משה חנוכה:

ל אביבה גוטרמן: י, מסבירים לי מה זו זה מלכ"ר. לא רגע. אני אסביר 

 חברה כלכלית. 

 הם מנסים ללמד אותך, כן.  משה חנוכה:

 מה זה תאגיד.  אביבה גוטרמן:

 את יכולה לעשות להם סמינר בזה.  משה חנוכה:

יש לי תעודה של מנכ"לית, יש לי תעודה של תאגיד  אביבה גוטרמן:

 המים. 

 דירקטורית.  משה חנוכה:

ל יש. לא חשוב, תקשיב. כשניהלנו את דירקטורית. הכ אביבה גוטרמן:

מופת, מופת הוא גרעוני, הוא חייב להיות. אין פעילות 

 תרבותית שהיא לא גרעונית, אין מוסד תרבות. 

 אמרת משפט נכון. אבל מה זה קשור?  :עדי ברמוחה
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 רגע, תנו לי להסביר אותו.  אביבה גוטרמן:

 מה ההבדל בין זה לספורט?  יגאל שמעון:

 אני מסכימה אתך.  :חהעדי ברמו

ו  אביבה גוטרמן: לכן, היא נוהלה ע"י עמותה, הבימטרון, ואז אנחנ

לפני כבר מה קורה הלאה פה בתקציב. אנחנו עשינו 

מהתרבות, השכירות של  נותכנית, ההכנסות של

, והיינו צריכים להיות מאוזנים.  המבנה וכו' וכו'

 מאוזנים ביחד עם התקציב שקיבלנו תמיכה. 

 תמיכה.  :רמוחהעדי ב

 עקיפה וישירה. אוקי?  אביבה גוטרמן:

 לא קיבלתם. קיבלתם רק ישירה.  :עדי ברמוחה

ו  אביבה גוטרמן: על מופת אף פעם לא שילמנו. כמו שעכשיו אנחנ

תקצבנו את השכירות, כל השאר זה אמור ליפול על 

הבימטרון. כל השאר. כולל התמיכה. אני לא רואה 

 של הפעילות. את התמיכה, דרך אגב, 

 זה מתוקצב לך אבל.  :עדי ברמוחה

דרך אגב, שהעמותה הזאת נסגרה, היא הייתה מאוד  חיים שאבי:

 גרעונית. 

 לא מתוקצב כולה.  אביבה גוטרמן:

היא לא צריכה להיות צריכה מתוקצבת תמיכה. ברגע  :עדי ברמוחה

 שמתוקצב לך. 

ני ניהלתי, היא לא אני, ואני לא ניהלתי אותה. כשא אביבה גוטרמן:

 לא הייתה גרעונית. 

אבל מה זה קשור? אני מדבר אלייך? אני מדבר באופן  חיים שאבי:

 כללי. 

אז זה ניהול כושל. אני ניהלתי אותה, אף פעם היא  אביבה גוטרמן:

 לא הייתה גרעונית. 

 נכון.  משה חנוכה:

 מה לעשות? אני לא ניהלתי מקום גרעוני.  אביבה גוטרמן:
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 זה לא מה שאומרים, זה לא מה שאומרים.  י:חיים שאב

 מה שאומרים? יש עובדות.  אביבה גוטרמן:

 אני אומר, זה לא מה שאומרים.  חיים שאבי:

 חיים, מה זה אומרים?  אביבה גוטרמן:

 אומרים, מה לעשות.  חיים שאבי:

 אבל יש לך עובדות, נתונים.  אביבה גוטרמן:

 אני רק אומר לך.  חיים שאבי:

 כתוב, מה לעשות.  ה גוטרמן:אביב

 שהעמותה הזאת נסגרה, היא הייתה גרעונית.  חיים שאבי:

טוב, חיים, אין לי וויכוח אתך. אתה מהנעלבים, לכן  אביבה גוטרמן:

בקיצור, החברה הזאת, לא  אני לא יכולה לדבר אתך.

יכולה להיות גרעונית. כיוון, שאת הפעילות שלה 

עירייה, אנחנו אנחנו מממנים. הפעילות של ה

מממנים, כולל תקורה. אז מאיפה הגרעון? עבור כל 

פעילות. סליחה, תנו לי. אותו דבר, אם הם מחזיקים, 

לאנגלית, איך זה  גכל מי שמחזיק, נגיד את החו

 נקרא? 

 דוברי אנגלית.  נאור שירי:

 בדקו את זה.  אלון גלבוע:

יש את  דוברי האנגלית, החוג לדוברי אנגלית. אביבה גוטרמן:

 התשלום המלא, משלמים המון כסף ההורים. 

 היא רווחית מאוד.  :אלון גלבוע

 בסדר, לא אכפת לי.  הכל אביבה גוטרמן:

 זה היה בכדורעף, נכון?  :אלון גלבוע

 החברה היא מלכ"ר, הלוואי שיהיו לה יותר הכנסות.  אביבה גוטרמן:

 אז תחזיק אותה.  :אלון גלבוע

תשקיע. כי לא אמורים להיות בגרעון, ובטח ושהיא  אביבה גוטרמן:

לא להגיד אני לא רוצה להיות בעודף תקציבי. זה 

בסדר, יש לך עודף תקציבי? תשקיע את זה. זה דבר 
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שנכון. החברה הכלכלית לעומת זאת, חברה כלכלית 

עירונית, ומאחר והיא עירונית והיו"ר של היא 

כל  הדירקטוריון של החברה הכלכלית היא ראש העיר.

הפרויקטים, כל הפעילות שנעשית בחברה הכלכלית, 

היא של העירייה. העירייה יכולה ליזום ואמורה 

ליזום. מחובתה ליזום, כדי להיות רווחית גם כן. וכל 

הרווח חוזר חזרה לחברה. יש הבדל בין חברה 

החברות הכלכליות שעיריית תל אביב וכל כלכלית. 

ייה, וזה בסדר. מחזיקה, נדב, הן מקבלות כסף מהעיר

 , גם פה אני אומרת שצריך לתת, בוודאי

משלמים עבור המבנה, משלמים עבור  לקונסרבטוריון

מזכירה, משלמים עבור כמה דברים. זה בסדר. אבל 

גובים כסף ומקבלים מאתנו. זאת אומרת, הם לא 

 צריכים להיות גרעוניים שם. בשום דבר. 

 ונית? החברה גרענאור, אתה גרעוני?  נדב דואני:

 כן.  משה חנוכה:

. נדב דואני: .   אז לא הבנתי.

 איך אפשר להיות גרעוני כשמרוויחים?  משה חנוכה:

בטח, השנה קיבלו כל כך הרבה כסף, אז הם לא  אביבה גוטרמן:

 גרעוניים. 

 להיות גרעוניים לפי. צריך  :מאיר חלוואני

 סבבה.  אביבה גוטרמן:

 גרעוניים? רגע, את רוצה שהם יהיו  נדב דואני:

 לא.  אביבה גוטרמן:

 אז זה לא גרעוני.  נדב דואני:

 אז מה גרעוני? הכדורגל?  אלון גלבוע:

אתה מעביר לחברה, אם אין לך גמישות ניהולית למה  משה חנוכה:

 באמת? 

 עכשיו, העבירו לו.  אביבה גוטרמן:

 , זה מה שהיא אומרת. תחזיר אותה לעירייה משה חנוכה:
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 העבירו את מופת.  אביבה גוטרמן:

לפני שניה הרצאה של כמה צריך לא סיימו גרעונית,  נאור שירי:

 לתקצב. זה הזוי. 

העבירו את מופת. זה אחד הדברים שממילא רציתם  אביבה גוטרמן:

 לדבר. 

 זה לא בעירייה.  חיים שאבי:

 אין לך שום גרעון.  נאור שירי:

 ודאי שלא. לא אכפת לי, לא אכפת לי. לא, בו אביבה גוטרמן:

 אז מה הבעיה?  :נדב דואני

יודעת איפה החברה הייתה.  אביבה גוטרמן:  אני יודעת שלא. אני 

 אז על מה תקורה?  :נדב דואני

 עם כל הכבוד, גם העירייה שילמה בשביל הגרעון הזה.  אביבה גוטרמן:

 השנה. ₪  5,000,000 משה חנוכה:

 ה את הגרעון? אנחנו. אז לא לבלבל את המוח, מי כיס אביבה גוטרמן:

 נכון.  משה חנוכה:

.  אביבה גוטרמן:  אז אל תבלבל את המוח. זה לא שהם הנחו

 מי קיבל את השירות?  :נדב דואני

 אוי, אל תבלבל את המוח, נדב.  אביבה גוטרמן:

 מי קיבל את הג'ובים? מי קיבל את הג'ובים?  משה חנוכה:

 מי קיבל את השירות.  :נדב דואני

 נדב.  טרמן:אביבה גו

 מי קיבל את הג'ובים? מי קיבל את הג'ובים, נדב?  משה חנוכה:

 די כבר, די. אל תבלבלו את המוח.  אביבה גוטרמן:

 מי קיבל את הג'ובים?  משה חנוכה:

זה בסדר, זה תהיו הוגנים, תהיו הוגנים. יש ג'ובים.  אביבה גוטרמן:

 בסדר לשלם, אני בעד. 

 ים. תבדוק כמה ג'וב משה חנוכה:
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נגד. את רוצה להוסיף,  נאור שירי: לא, את שניה בעד, את שניה 

 את לא. אני מאבד אותך. 

 אני מסביר את עצמי. אני לא רוצה שתהיה גרעונית.  אביבה גוטרמן:

 אבל איך?  נאור שירי:

החברה לא אמורה להיות גרעונית, ומופת שאתם  אביבה גוטרמן:

 לקחתם על עצמכם. 

. עוד פע נאור שירי:  ם 'לקחתם'

אני לא רואה תקציב של הפעלה. ואתה תצטרך תקציב  אביבה גוטרמן:

 מקומות.  100-שמופת ירד ב של הפעלה במיוחד

 הוא ייקח מהכדורגל.  משה חנוכה:

 אל תצחק.  אביבה גוטרמן:

 את צודקת, אביבה.  משה חנוכה:

 כסף. תצטרך תרצה לעשות תרבות,  אביבה גוטרמן:

 היא אשת מקצוע בתחום הזה, לעומתכם.  חיים, משה חנוכה:

 אני לא רואה פה תקציב למופת.  אביבה גוטרמן:

 אז נעביר לו תקציב.  :חיים שאבי

  .כן אביבה גוטרמן:

 נעביר לו, למה לא?  חיים שאבי:

 אני בעד, זה מה שאני אומרת.  אביבה גוטרמן:

 בסדר.  חיים שאבי:

 ת. אני לא רואה תקציב לתרבו אביבה גוטרמן:

 אני גם בעד.  חיים שאבי:

 יאללה, בואו נתקדם, אביבה. חבל על הבריאות שלך.  משה חנוכה:

לא, זה לא בריאות. בוא, לבוא ולהגיד דברים שהם  אביבה גוטרמן:

 לא נכונים. 

 את עושה את זה כבר שנה.  נאור שירי:

, כולם  אביבה גוטרמן: זה לא נכון, די. קודם כל, כולם מדברים. א'

 רים, כולל אתה וגם עכשיו. מדב
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 את לא נותנת.  נאור שירי:

.  אביבה גוטרמן:  אל תגיד 'לא נותנת'

 את לא נותנת.  נאור שירי:

 אל תהיה חצוף. אביבה גוטרמן:

 אבל אתה כבר התחלת, אז בוא תסיים.  אמיר כוכבי:

 שאלתי, מה מדברים.  אביבה גוטרמן:

 . תסייםוא אבל אתה כבר התחלת, באלון,  אמיר כוכבי:

 את יוצרת עניין בדברייך.  חיים שאבי:

 אני לא סיימתי, אבל בסדר.  אביבה גוטרמן:

 יש לי כמה שאלות הבהרה.  אלון גלבוע:

לא  אני שאלתי, ברור שאם ננהל את הדיון ככה,  אמיר כוכבי:

 תוכלו לדבר, די. 

ינהל את העסק.  משה חנוכה:  שמישהו 

 שאלות הבהרה. יש לי לבני, כמה  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

 לגבי הנושא של התקציב.  אלון גלבוע:

 עזבי, אני יודעת מה יש פה.  אביבה גוטרמן:

 את לא. את חושבת שאת יודעת.  נאור שירי:

נאור נשמה, נדבר בע"ה ובהצלחה לפעילות, ונדבר עוד  אביבה גוטרמן:

 חצי שנה מהפעילות. 

 אני מבקש לסיים. ורשות לאלון גלבוע  אמיר כוכבי:

 תגיד לי איפה אתה נמצא מבחינת כסף. בסדר?  אביבה גוטרמן:

 אין שום בעיה.  נאור שירי:

 . פה אני אתך. צריך לתקצב את זה, הוא לא נמצא אביבה גוטרמן:

 אביבה רוצה עוד כסף.  נאור שירי:

 כן, כן, כסף לתרבות.  אביבה גוטרמן:

 אני מצטרף להצעה שלך.  נאור שירי:
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 אני גם מצטרף.  חיים שאבי:

 נאור, מגיע לה.  ארנון אברמוב:

אם לא הבנת, אז אני לא מבינה על מה אתם רבים  אביבה גוטרמן:

 איתי? 

 לא רבים, אנחנו אתך.  חיים שאבי:

ושהחברה הייתה גרעונית, זה לא נכון? והעירייה  אביבה גוטרמן:

מימנה את הגרעון, זה לא נכון? אז על מה אתם 

נים? על מה אתם כועסים? החברה לא צריכה מלי

 להיות גרעונית, זה לא נכון? 

לא תהיה היא אה, נו. ואיך בדיוק גורמים לכך ש נאור שירי:

 גרעונית? 

 אה, נו, טוב. כשהעירייה מתקצבת.  אביבה גוטרמן:

 אז אתה בעד התקציב?  נאור שירי:

 לא, תקשיב.  אביבה גוטרמן:

 עד התקציב. לא, היא לא ב נאור שירי:

 תגיד לי, אתה שומע את עצמך?  אביבה גוטרמן:

 את לא שומעת את עצמך.  נאור שירי:

אני מסבירה לך שאתה הולך להיות בגרעון על מופת,  אביבה גוטרמן:

 ואני לא רוצה שתהיה בגרעון. 

 איפה אני?  נאור שירי:

  -כי אתה, עבור הציבור אביבה גוטרמן:

 ין סעיף לסעיף. נעשה העברה ב נדב דואני:

  די.  אביבה גוטרמן:

 אמיר, תנהל את הדיון.  משה חנוכה:

 אביבה, אביבה, אביבה.  :נאור שירי

שמישהו ינהל את הדיון, שמישהו ינהל את הדיון. אי  משה חנוכה:

אפשר כבר עם כל הישיבות המבולגנות האלה, אין פה 

 זה מקושקש. סדר, זה לא רציני. 
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  ? איפה? איפה?איפה רשום נאור שירי:

 זה בתוכנית.  אביבה גוטרמן:

.  נאור שירי: .  זה לא בתכנית. .

 אתה מחזיק את מופת.  יעל עבוד ברזילי:

 לא, אני לא.  נאור שירי:

 זה עובר אליך, מופת?  אביבה גוטרמן:

 אז אני אסביר.  נאור שירי:

 אבל ראש העיר הצהיר.  משה חנוכה:

 את המבנה של מופת.  םדי, אתה כבר לקחת אביבה גוטרמן:

 חברים, יאללה, אלון.  אמיר כוכבי:

קיבלה  2020-אלון, אם שאלת איפה המיליונים, ב חיים שאבי:

 ש"ח.  712,000

 ₪?  ₪700,000,  1,000,000זה  אלון גלבוע:

 אני אומר לך מיליונים בשנים האחרונות.  חיים שאבי:

 מישהו מנסה גם לא להבין.  אביבה גוטרמן:

  -אתה מדבר על כדורגל הבוגרים, לא על לבוע:אלון ג

 לא, אתה מדבר על הכדורגל ילדים ונוער. יותר.  נאור שירי:

  לא לנקודות... אני לא נכנסת אביבה גוטרמן:

 לפי מה מקבלים?  אלון גלבוע:

 יותר. יותר.  נאור שירי:

 לפי איזה פרמטר מקבלים?  אלון גלבוע:

 ליגה למקומות עבודה.  זה ליגת העל, זה לא משה חנוכה:

 יש קבוצה בליגת העל פה?  אלון גלבוע:

כשאני שואל אותך פרמטרים, אתה עונה לי   נאור שירי:

 פרמטרים? 

 אבל עזוב, נו, בסדר. ברור.  אלון גלבוע:

 לי כמויות ילדים? יש  נאור שירי:



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 104 
 

 ברור, אתה מקבל תמיכות לפי פרמטרים.  אלון גלבוע:

 אלון.  אמיר כוכבי:

 סתם, זורק.  אור שירי:נ

 אבל לא משנה, לפי פרמטרים אתה מקבל.  אלון גלבוע:

 די. הלאה, שאלות.  אמיר כוכבי:

טוב, שאלה, לגבי הנושא של תקציב פיתוח, אז יש פה  אלון גלבוע:

את פילוח מקורות מימון, ואני רואה שלמטה כתוב 

 "ביצוע התכנית מותנה בהכנסות בפועל". 

 ן. נכו :בנימין זיני

עכשיו, אם חלק מההכנסות לא יהיו, אז בעניין של  אלון גלבוע:

פילוח הוצאות לפי נושאים, יש סדרי עדיפויות 

  -בעירייה, או ש

שנכנס בפיתוח, מובא לעירייה, היא  תקבולכל  בנימין זיני:

 מתעדפת. 

 אין תכנית. הבנתי, כלומר  אלון גלבוע:

 זאת שאלה אליי. זו לא שאלה לגזבר, סליחה.  אמיר כוכבי:

 הוא הסביר את זה.  אלון גלבוע:

ות מימון תכנית העבודה מתעדפת קודם כל מקור אמיר כוכבי:

שיש לנו מימון  זאת אומרת פרויקטיםחיצוניים. 

זה  חיצוני והם נדרשים כמו בתי ספר, אין שאלה בכלל

. אולמות ספורט, כל הדברים הללו. דברים שיש ראשון

כזה או  לתקציב מצ'ינג  אהבקבלת הרשת לנו יכול

אחר, זה קודם כל. שבילי אופניים, כיכרות, דברים 

כאלה שבאים עם זה. כי זה מה שמאפשר לנו למקסם 

את כל היתר על בסיס המיצוי. אגב, זו התחזית שגם 

בקלות יכולה בשנה הקרובה לצמוח. אנחנו עשינו עם 

 הנדסה. 

 למינימום.  אלון גלבוע:

 ימום, אבל תחזית זהירה. לא מינ אמיר כוכבי:

 בסדר.  אלון גלבוע:
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 אבל זו בקלות תחזית שיכולה לצמוח.  אמיר כוכבי:

י  אלון גלבוע: כן, הבנתי. עכשיו, בנושא של חזות פני העיר. אז אנ

עובדים  3עובדים,  3רואה שהיה פה צמצום של 

צמצום. השאלה אם היה איזה ניוד שלהם, או שהם 

 פוטרו? 

 יוד, כן. נ בנימין זיני:

 מה? ניוד. לאן הם נוידו?  אלון גלבוע:

 לתברואה.  בנימין זיני:

 זה עדיין בתוך האגף.  אמיר כוכבי:

בתוך האגף, אוקי. אתה דיברת פה על נושא של  אלון גלבוע:

 ₪.  120,000-ב 2020-המזרקות שזה תוקצב ב

 זה בוטל.  בנימין זיני:

 מה?  אלון גלבוע:

התקציב כרגע בוטל כי ציינתי את זה גם  זה בוטל. בנימין זיני:

 בדבריי שבעצם. 

לא, שניה, אני יודע שהוא בוטל, אני שואל שאלה. אז  אלון גלבוע:

ואם הוא בוטל ובסופו של ₪,  10,000הוא מופיע פה 

 יום תהיה החלטה שישמישו אותן. 

יחזור לעדכון תקציב. אם זה השמשה ככל שתהיה,  בנימין זיני:

נתאים את התקציב, נביא את  ,2021-יקרה ב

תקציב לאחזקה. גם השיפוץ שלהם  נתאיםהמקורות, 

. ואם הוא יסתיים עד 2021ייקח זמן להערכתי עד סוף 

 . 2022-ב נביא, 2021

 שנה שלמה לשפץ את המזרקות?  אלון גלבוע:

  המזרקות יש עבודת מטה שמכין אגף שפ"ע לשיפוץ בנימין זיני:

המזרקות אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך לא, בנושא  אמיר כוכבי:

בדיקה של, אמרתי את זה לדעתי גם במועצה הקודמת 

 או זה. 

 כן, נכון, אוקי.   אלון גלבוע:

מזרקות: כיכר מגדיאל,  3יש חוות דעת ראשונית על  אמיר כוכבי:
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העונות. באופן שאותי קצת הפתיע,  4הבנים ופארק 

השיקום  פארק מגדיאל ורחוב הבנים לטענת היועץ,

הוא יחסית בגדר מה שאני מוכן לקרוא לו 'סביר'. 

קצת מוזר לי לאור הזיכרונות שלי מקדנציה קודמת, 

כי כל שנה פתחו את זה מחדש. אבל זה משהו שלצורך 

העניין אני מוכן לתת את ההזדמנות כדי לייצר. פארק 

העונות שעשו שם בדיקה ראשונית, עוד לא נכנסו  4

.  לזה, הם מדברים כבר על סכומים אחרים לגמרי

ולכן, חוץ מבדיקת עומק שתיתן לנו באמת עד כמה 

הדבר הזה משמעותי, אנחנו כבר גם מכינים חלופות 

 אפשריות לפתרונות אחרים שם. 

 ומה לגבי הבנים? או בבנים.  אלון גלבוע:

אמרתי, הבנים ומגדיאל, באופן מפתיע, ההערכה של  אמיר כוכבי:

 היועץ נמוכה. 

עכשיו, לגבי הנושא של הגינון, גם השקיית הבנתי.  גלבוע:אלון 

גינות ציבוריות, אז אני ככה בדקתי קצת בעיריות 

 , אחרות, אז יש פה כמויות גדולות של מים והסתכלתי

האמת היא ככה, בתקציבים קודמים, ולא ראיתי 

שהוקצה איזשהו כסף להשקעה בהשקיה. כלומר, לא 

לא ראיתי למשל גלאי  ראיתי, אני קצת מבין בזה, אז

לחות. ואני יודע שהמון שנים לא פעלו ולא שיקמו את 

 ההשקיה הזאת. 

מוביל אגף שיש פרויקט  .בוועדת כספיםזה נכנס  בנימין זיני:

שפ"ע למחשוב כל הגינות, ואז ברגע שזה ממוחשב, 

 תוכל לשאוב את כמות המים. 

 אוקי.  אלון גלבוע:

"ר. יוכי, נמצא בתב"ר, יוכי תבשנמצא ב זה חלק בנימין זיני:

  נמצא בתב"ר נכון?

שמע, אני עשיתי סתם בדיקה לגבי ערים בסדר גודל,  אלון גלבוע:

נס ציונה וזה, ראיתי שגם הם שיקמו את מערכות 

 מים.  50%ההשקיה והם מדברים על 

נכון, זה דרך אגב פרויקט כלכלי. לרוב הוא פרויקט  בנימין זיני:
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במחשוב הגינות, בשליטה של  כלכלי, אם אתה משקיע

 פתיחת מים. 

 יש את זה אבל.  משה חנוכה:

 לא כולם, לא כל הגינות.  בנימין זיני:

 יש לך תוכנה בגינון.  משה חנוכה:

 לא כל הגינות.  בנימין זיני:

 אין גם מדדי לחות.   :אלון גלבוע

 שנה.  20המדדים לא עובדים כבר  מאיר חלוואני:

י משה חנוכה:  ₪?  400,000-ש תוכנה באז למה 

זה בכל מקרה, את גלאי הלחות לא תראה בתקציב.  אמיר כוכבי:

 ברור. 

לא, ברור שאני לא אראה בתקציב. השאלה אם יש  אלון גלבוע:

איזושהי כוונה לשפץ את כל מערכת ההשקיה, אז 

הבנתי שכן. לא ראיתי את זה בנושא הזה. עכשיו, 

של תכנון עיר, אז  לגבי אני רואה גם כאן, לגבי הנושא

. השאלה 14עובדים, והיום יש  32אני רואה שגם היו 

 אם הם נוידו. 

אמרנו את זה בהנחות עבודה, שעשינו התאמה של  בנימין זיני:

מבנה ארגוני גם בהנדסה, וגם בשפ"ע, וזה מה שאתה 

 רואה בעצם. זה צומצם. 

לרישוי ופיקוח על  ניידואוקי, לא, השאלה אם  אלון גלבוע:

 הבניה? 

  ...בניההפיקוח על ה רישויכן, נפתח אגף  :היילפרןרן 

 וניידנו אותם לשם.  בנימין זיני:

 אז עכשיו ההיתרים ירוצו יותר מהר?  אלון גלבוע:

 בין היתר.  אמיר כוכבי:

 הבנתי.  אלון גלבוע:

 גם הפיקוח.  אמיר כוכבי:

 טוב, לגבי התמיכות דיברתי. זהו, רפי.  אלון גלבוע:
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דווקא אני שמח. אז אם שמתם לב, במאי שזה עוד  ל בן מרדכי:רפא

 חודש ומשהו, את צריכה לדעת. 

 יש לי יום הולדת.  משה חנוכה:

 גם לי.  :עדי ברמוחה

מסתכל אני עוברת מחצית התקופה של שירותינו פה,  רפאל בן מרדכי:

כרגע עלייך, כנרת, כיוון שאני מאחל לך הצלחה 

 למפרע. 

 תודה.  כנרת א. כהן:

אבל, בעצם כשאנחנו מדברים על תקציב, זאת בעצם  רפאל בן מרדכי:

הכסף פעולה שלנו. לא המילים, המעשים. תכנית ה

מדבר מעשים. אז בואו נראה. הפעם אני רוצה 

להפתיע. אתם יודעים שאני בקופוזיציה. לפעמים אני 

מצביע בעד, לפעמים אני מצביע נגד, כמו שאני מבין. 

מה אני מבין מול התקציב הזה  להגידאז אני רוצה 

ומול העירייה הזאת, שכבר שנתיים וחצי, איך נגיד 

היא כבר משרתת, ולכן למעשה אנחנו כבר עומדים 

לפני החצי השני. הצד האחד, ואני אתחיל בשבחים. 

הצד אחד שהעירייה הזו, ראש העיר הזה, דיבר עליו, 

אני  הקטע של תכנון, כוונות עתידיות ובדברים הללו

מוכרח להגיד אני, לא רוצה להגיד שמח מאוד, אבל די 

שמח עם הכיוון, עם ההצהרות שהעירייה פועלת 

אליהן. הדבר הראשון שאני הייתי מאוד פעיל בו 

. ראש 2050-בשנים האחרונות, הקטע של מלחמה ב

 העיר החדש. 

 ישן אפשר להגיד. -חדש משה חנוכה:

י רפאל בן מרדכי: ה הוא חדש. קודם הוא היה חבר לא, לא, כראש עירי

 הוא זכה. אבל מועצה. כמוך, הוא היה מתחרה, 

 אני כבר לא מתחרה.  משה חנוכה:

אנחנו רק יודעים מה שהיה, מה שיהיה, אף פעם  רפאל בן מרדכי:

 אנחנו לא יודעים. 

 מתחרה נצחי.  אמיר כוכבי:
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זה אני לא יודע, אני יודע מה היה וזה הכל. על אני  רפאל בן מרדכי:

מדבר. אז מה שאני רוצה להגיד, שבכיוון הזה, ראש 

העירייה עשה את מה שהוא הבטיח ועשה טוב. הצטרף 

לתושבים במלחמתם, הלך אתנו לבית הדין העליון, 

, אנחנו עושים ביחד נייר יישום, 2050ריככנו את 

שאני מקווה שיסתיים. היה אמור להסתיים כבר 

אבל זה לא קרה. כל מזמן. עפ"י הנחיית ראש העיר, 

 , פעם שאני אומר 'עיר', תדעו שאני מתכוון ל'עירייה'

ואל תתקנו אותי. בקטע הזה, בקיצור, מה שאני בא 

לומר, שהעירייה טובה. עושה את העבודה נכון. עוד 

 דבר שהעירייה עשתה עבודה טובה. 

 על מה הוא מדבר?  חיים שאבי:

 . 2050על  :יגאל שמעון

טע של הצטרפות התושבים במלחמה בתוואי של בק רפאל בן מרדכי:

 הרכבת התחתית. 

 מה זה קשור לתקציב? לא מבין אותך.  יגאל שמעון:

 אה, אתה לא מבין? אז אני אסביר.  רפאל בן מרדכי:

 ? תחתית? מטרו? 2050מה אתה נכנס לי להיסטוריה?  יגאל שמעון:

 , יגאל. כן, אני יודע, יש לך חלק לא מכובד בזה רפאל בן מרדכי:

 שמה?  יגאל שמעון:

 בעבר, אתה יודע.  רפאל בן מרדכי:

אבל למה אתה מפריע לו בקטעים שהוא עוד אומר  אמיר כוכבי:

תפריע לו כשהוא יתחיל שדברים טובים? סיכמנו, 

 לדבר מלוכלך. 

 הוא מחמיא, למה אתה אומר.  אביבה גוטרמן:

על תקציב, אני  אז אני אסביר לך. כשאתה בא לדיון רפאל בן מרדכי:

אחזור על מה שאמרתי. אתה מדבר על תכנית המעשה 

של העירייה. עכשיו אני אומר, לפני שאני אגיד מה יש 

לי ביקורת, אני אגיד מה יש לי שבחים, ואני אומר 

אותם. וראש העירייה צודק. תפריע לי כשאני אגיד 

 דברים רעים. 
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 מחכים כבר.  חיים שאבי:

אחרון שאני רוצה להגיד, שגם אותו עשתה הדבר ה רפאל בן מרדכי:

העירייה היטב, זה הקטע של מעבר מבינוי למגורים 

נגיד,  ךשאיוהצפת העיר בבתי מגורים לבנייה עסקית 

תיתן כסף לעירייה ותשפר את רמת השירות שהעירייה 

נותנת. עד הנה, העירייה עשתה טוב. עכשיו בואו 

שאלות, זה שאלות קטנות. או, זה לא  2נראה. יש לי 

נושאים, גם הם היו חלק מהמארג על  2אמירות. יש 

נגיד את זה בית  תכנית המתאר, שפה אנחנו באנו, בוא 

המשפט הבין, שיש בעיית אמת. והבעיה הראשונה 

היא בעיית תחבורה. תחבורה בשני חלקים. גם החלק 

ם היטב. וגם החלק הארצי והפנים עירוני, שהוא סת

אליו. וזה, יגאל, דורש כסף. שאנחנו אמורים להתחבר 

וזה דורש תקציב. אבל קודם הוא דורש תכנון, אישור 

 התכנית ואז הביצוע. 

 אבל זה תקציב, זה לא תב"רים עכשיו.  יגאל שמעון:

 יגאל, זה לא תב"רים. רפאל בן מרדכי:

 תתרכז בתקציב.  יגאל שמעון:

 הוא מדבר על מה שהוא רוצה שיהיה.  אביבה גוטרמן:

איך הגעת לתחבורה? התחבורה זה תב"רים. תחבורה  מעון:יגאל ש

 זה משרד התחבורה. 

 יגאל.  רפאל בן מרדכי:

 מה זה משנה?  אביבה גוטרמן:

 איך אתה מגיע עכשיו?  יגאל שמעון:

את עברו שנתיים וחצי, הוא רוצה להגיד  כבר :כנרת א. כהן

  ההתייחסות שלו. 

 אני רואה. יגאל, אני אומר לך מה  רפאל בן מרדכי:

ן  יגאל שמעון: מה הוא מבלבל עכשיו על המתאר? הוא רוצה לדו

בנפרד על המתאר? עדיף לך שאני לא אדבר אתך על 

 המתאר. 

 יגאל, תירגע.  רפאל בן מרדכי:
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 . מההיסטוריהאל תכניס דברים  יגאל שמעון:

 תירגע.  רפאל בן מרדכי:

 דבר הלאה.  יגאל שמעון:

 יגאל.  רפאל בן מרדכי:

  אין עתיד בלי האגם, אין עתיד בלי האגם. ביבה גוטרמן:א

בשם מנהל הישיבה, אני מבקש ממך להיות מנומס,  רפאל בן מרדכי:

 ולהמתין. 

 עם שאינו יודע את עברו.  אביבה גוטרמן:

לא, לא, חביבי. אני מדבר על מה נעשה, ומה צריך  רפאל בן מרדכי:

 . ולא נעשה להיעשות

 ערפל. לוט ב אביבה גוטרמן:

י  רפאל בן מרדכי: מה שנעשה אמרתי, מה שלא נעשה, אני גם אומר. ואנ

אומר לך דבר פשוט. אולי אתה לא שם לב, אולי אתה 

לא עובד מחוץ לעיר. לא יודע, לא חשוב, אני לא אגיד 

מה אולי, אבל אני אגיד דבר אחד ברור. התחבורה 

בתוך העיר ואל מחוץ לעיר, דורשת רשת ודורשת 

שנה.  17. מדברים על זה, אני, 4כביש לנניח  חיבור,

שנה האלה, אתה מכיר, כי גם אתה  17-אתה, את כל ה

, וואלה דפדפתי,  היית פה. אני אומר לך שאני חיפשתי

, או איפה הביצוע, ולא מצאתי. 4איפה התכנון לכביש 

ואני רוצה להגיד לך מה קורה כתוצאה מזה. אני 

ים, זה לא זה. אבל יודע, זה לא תקציב, זה לא סעיפ

בבוקר, בגלל שאין תקציב, אתה, אני, כל אדם בהוד 

 השרון אם הוא רוצה לצאת מהעיר, עומד בפקקים. 

 איפה הוא עומד בפקקים?  יגאל שמעון:

 אה, לא עומד?  רפאל בן מרדכי:

 איפה עומד בפקקים?  יגאל שמעון:

ה, אין לך יגאל, אני יודע, אתה נוסע ממגדיאל עד לפ רפאל בן מרדכי:

  -פקקים, אבל תנסה אתה

תגיד לי. פתחו את תל חי, פתחו את סוקולוב, פתחו  יגאל שמעון:
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 את זה. 

 יגאל, יגאל, אתה יודע מה, סליחה. יגאל.  רפאל בן מרדכי:

 , זה בדיוק. יגאל, אתה בבוקר יושב בבתי קפה אביבה גוטרמן:

 ט טוטאלי. יגאל, לא נעים להגיד, אתה אסטרונאו רפאל בן מרדכי:

אתה יושב בבית קפה בבוקר. איך אתה רואה את  אביבה גוטרמן:

 הפקקים? 

י  רפאל בן מרדכי: אתה אסטרונאוט. אני אומר לך שהעיר סתומה, ואנ

אומר לך שהיציאה מהעיר סתומה. אני יודע, אתה לא 

יודע על מה אני מדבר. אני? אין לך מושג על מה אני 

מסתכלים עליך מדבר. אז תשמע, כל התושבים ש

אסטרונאוט, או שאתה או עכשיו, חושבים או שאתה 

 לא אומר אמת. 

  -אתה יכול להגיד באיזה מקום יגאל שמעון:

 לא רוצה לענות לך.  רפאל בן מרדכי:

 די, יגאל, באמת.  אביבה גוטרמן:

 איפה? תגידי, איפה?  יגאל שמעון:

 די כבר.  אביבה גוטרמן:

 . הכול גיד לךרגע, אני א רפאל בן מרדכי:

 ? 5ביציאה לכביש  יגאל שמעון:

 אל תלך לשתות קפה בבוקר.  אביבה גוטרמן:

 אני אגיד לך הכל.  רפאל בן מרדכי:

 תקום, תתהלך בשבילי ישראל.  אביבה גוטרמן:

רגע, רגע, אל תעני לו בבקשה, אני עכשיו עונה לו. יש  רפאל בן מרדכי:

הכנה. היא שנה ב 17תכנית מתאר. התכנית הזו כבר 

אומרת איפה צריכה להיות היציאה, ואין יציאה שם. 

היא אומרת איפה צריך לבנות כדי שיהיו זכויות 

 קרקע, כדי שיהיה אפשר לצאת, ואין דבר כזה. 

 אבל התנגדת.  יגאל שמעון:

 לא.  רפאל בן מרדכי:
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 פנית לבית המשפט.  יגאל שמעון:

 ואתה לעומת זה.  רפאל בן מרדכי:

 אז איך אתה רוצה שיבנו?  ן:יגאל שמעו

ואתה הסכמת איתי. יש היטל שנקרא היטל סלילה  רפאל בן מרדכי:

שמוטל על היזמים, שהכסף ממנו בא לצורך כבישים, 

ואנחנו, תראה, למרות שהצרכים גדלים, ההיטל ירד. 

למה? כי אין תכניות מאושרות. ואם אתה לא מבין על 

 אני לא מאמין לך.  אז מה אני מדבר,

 טוב.  יגאל שמעון:

אוקי? עכשיו, זה דבר אחד. יש עוד דבר. ראש  רפאל בן מרדכי:

העירייה, הפעם לא טעיתי, ראש העירייה, ראיתי 

 אותו עושה דבר מדהים. שוחה בשיטפון באמצע העיר? 

 שוחה?  יגאל שמעון:

 שוחה.  רפאל בן מרדכי:

 הוא לא שוחה.  יגאל שמעון:

 . שלא לומר, צולל משה חנוכה:

 אני ראיתי תמונה.  רפאל בן מרדכי:

 הוא לא שוחה.  יגאל שמעון:

 הוא לא שחה?  רפאל בן מרדכי:

 . להגיד שהוא שוחה ותפסיקו יגאל שמעון:

סתם אתה אומר אני אומר, אוקי. עכשיו, זאת לא  רפאל בן מרדכי:

הנקודה הרלוונטית, לא עליה אני רוצה לדבר. אבל 

  -ד שראש העיר שאלו אותולהגיאני כן רוצה 

  -אגב, הוא סיכן את החיים שלו וזה לא היה יגאל שמעון:

 במקום שיסכן את חייו.  רפאל בן מרדכי:

  -היה צריךנכון, כי הוא  יגאל שמעון:

היה צריך לעשות דבר אחד, לתכנן תכנית. לא, קודם  רפאל בן מרדכי:

לבדוק, האם יש בעיה במערכת הקיימת שצריך לתקן 

תה. אני חשבתי שזה נכון, ואני לא היחיד. אני לא או
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רואה כאן גרוש אחד שהולך לתכנית הזאת. וכאן לא 

תאמין מה קרה, יגאל. עוד פעם אני יודע שאתה לא 

 מאמין לי. 

 מאמין, מאמין.  יגאל שמעון:

שהיטל התיעול, אם הייתה לך תכנית מוכנה, היית  רפאל בן מרדכי:

להוריד את היטל התיעול.  יכול לדרוש את הכסף. ולא

הנקודות הכי קשות והכי כואבות לעיר  2-בקיצור, ב

הזאת, במקום שיהיה לנו יותר כסף, אם היינו עושים 

את העבודה כמו שצריך, הורידו לנו, כי לא יכולנו 

להביא תכניות מאושרות. וישב פה יהודי ואמר שאין 

את זה  תכניות מאושרות, הוא לא יכול להכניס

 אז אני רוצה להגיד לכם משהו.  .פנימה

 אני לא יודע על מה אתה מדבר.  יגאל שמעון:

 מי זה היהודי, רק?  אמיר כוכבי:

 אני לא יודע על מה הוא מדבר.  יגאל שמעון:

 אתם הבאתם אותו, אבנר משהו.  רפאל בן מרדכי:

 מה הוא קשור?  אמיר כוכבי:

  -אני לא הבנתי על מה הוא יגאל שמעון:

 הוא הסביר מה אפשר להכניס לתוך היטל תיעול.  מרדכי: רפאל בן

 אני מבין שאתה מכיר.  אמיר כוכבי:

 ואני אומר לך.  רפאל בן מרדכי:

 אהוד, אהוד.  משה חנוכה:

אהוד משהו. אהוד חסון. ואני אומר לך, לא צריך.  רפאל בן מרדכי:

, פה, שם. מכנה, מונהאתה יודע מה, בני יסביר לך. 

צריכים להגדיר את המונה. דהיינו, לשים  אנחנו היינו

תכניות מאושרות שיענו לבעיות של העיר. אנחנו זה 

 אתה, אמיר. 

 תשמע.  אמיר כוכבי:

וההחלטה לא הייתה לעשות את זה, והתוצאה שהיום  רפאל בן מרדכי:

אין לנו מערכת ניקוז חדשה, אין לנו מערכת דרכים 
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לנו  מתפתחת, לא בבת אחת, אבל לאט לאט. אין

 , וזה מאוד עצוב. 4חיבור לכביש 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

  -וכתוצאה מזה רפאל בן מרדכי:

 אנחנו עצובים.  אמיר כוכבי:

גם את הכסף, סליחה, אני אומר שאני מצפה  רפאל בן מרדכי:

 מהעירייה לעשות כמו שהיא עשתה את מה שהיא. 

ונטי אני שמח שאתה מצפה, אבל הדבר הזה לא רלו אמיר כוכבי:

 לפה. 

 אתה טועה, זה כן רלוונטי.  רפאל בן מרדכי:

  אני אסביר לך למה לא. אמיר כוכבי:

 תראה לי בבקשה את הסעיף.  רפאל בן מרדכי:

 אין לי שום בעיה להראות לך.  אמיר כוכבי:

תכנית מתאר עם  4שאתה עושה תכנון לחיבור לכביש  רפאל בן מרדכי:

 רלוונטית. 

א' יש תכנון מאושר לחיבור -אספר לך שאז אני  אמיר כוכבי:

, תכנון שאני לא רוצה לקדם אותו. יש תכנון 4לכביש 

 מאושר. 

תכנית, רגע. כשאתה אומר 'תכנית מאושרת', אתה  רפאל בן מרדכי:

מתכוון לתכנית? זו שכזו תכנית שאדון קסלמן יכול 

 לבצע? 

 זה כביש ארצי, רפי.  4שניה, שניה, לא. כביש  אמיר כוכבי:

 לא, לא, יש עד לכביש הארצי.  רפאל בן מרדכי:

 אני לא מתקצב ואני לא עושה אותו.  אמיר כוכבי:

 ועד אליו?  רפאל בן מרדכי:

.  אמיר כוכבי: ועד אליו אני עושה רק אחרי שמתחילים לעשות אותו

 לא לפני. 

 לא, לא, לא.  רפאל בן מרדכי:

 בוודאי.  אמיר כוכבי:
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 לא. לא, לא,  רפאל בן מרדכי:

 ואני אסביר לך מה אני יודע את זה.  אמיר כוכבי:

 סליחה, אל תגיד את זה, כי זה לא נכון.  רפאל בן מרדכי:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

, דומני עד לרחוב 1310הקטע שבו אתה מגיע היום עם  רפאל בן מרדכי:

הציונות, משם והלאה יש שטח חקלאי שבו צריך 

אותו, או  לשקם לעבור כביש, צריך לבנות שם, או

 לבנות קירות רעש. 

 . 4אני לא חושב שצריך להיות שם חיבור לכביש  אמיר כוכבי:

 שנה לא נהיה בלי?  20אז מה, עוד והבנתי.  רפאל בן מרדכי:

 לא.  אמיר כוכבי:

עד שמה שאתה כן רוצה יהיה? אני לא נגד, דרך אגב.  רפאל בן מרדכי:

 ה. אני בעד הרעיון שלך, רק שמתי הוא יהי

כל התשובה לזה, אני ראש עירייה כדי לקדם את  אמיר כוכבי:

הדברים שאני מאמין בהם. ואחד הדברים שאני 

מאמין בהם זה שכביש בין עירוני לא צריך לעבור 

בתוך שכונות העיר. גם אם משרד התחבורה התאהב 

 ברעיון הזה, שאני לא יודע מי הציע לו. 

 אני.  רפאל בן מרדכי:

  אני לא. ולכן,  אמיר כוכבי:

 אני אגיד לך למה.  רפאל בן מרדכי:

 אבל רגע.  אמיר כוכבי:

כי זה היה מקום היחיד שהייתה אדמה חקלאית,  רפאל בן מרדכי:

שיכולת לבנות מסביבו, וזה מה שתעשה ברחוב דרך 

 הים. 

אז אני אגלה לך, כמו שאתה יודע לשאול, ומשום מה  אמיר כוכבי:

ול, שבמסגרת זה שלא רק בנושא הזה בחרת לא לשא

תכנית המתאר, אלא גם הצלחנו לנצח את המדינה 

בכלל, והעברה של הדבר הזה  48בהיבט של תמ"א 

 לוועדה המחוזית. 
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 את זה רציתי לומר גם זה לטובתך.  רפאל בן מרדכי:

אחד הדברים שעולים על הפרק עם הוועדה המחוזית,  אמיר כוכבי:

הים למחלף של כביש  כרגע בדיונים, זה חיבור של דרך

שמשרד התחבורה התנגד אליו כל השנים, מתוך  4

איזושהי אמירה שלהם והבנה שלהם שזה משהו 

שעיריית הוד השרון לא מוכנה לוותר עליו. ולכן 

הוועדה המחוזית כרגע מגבשת עמדה לראשונה שהיא 

בעד הדרישה שלנו לחיבור העיר באזור תע"ש, למרות 

מתוך הבנה שזה הפתרון הקרבה למחלף הגדול, כי 

 הנכון שהם צריכים לתת. 

הן אדמות שאמיר, האם תעבור דרך אדמות תע"ש,  רפאל בן מרדכי:

 פרטיות? 

י  אמיר כוכבי: גם לא בעיה שלי, זו בעיה של הוועדה המחוזית. אנ

רוצה מחלף, ולהתחבר אליו. בסופו של דבר, במשך 

 . שנים הם אמרו אי אפשר בגלל הקרבה לצומת מורשה

 אני יודע, אני מכיר את הטענה.  רפאל בן מרדכי:

 אתה יודע, אבל לא כולם יודעים.  אמיר כוכבי:

 אוקי.  רפאל בן מרדכי:

ואם כבר העלית, אז אני גם אענה. ולאחרונה, בגלל  אמיר כוכבי:

השיח שלנו אתם, ובגלל ההצלחות בנושאי תכנון 

לא ובנייה שהם הבינו שעדיף ללכת ביחד עם הרשות ו

נגד הרשות, גם הוועדה המחוזית מבקשת לקדם את 

כשנרצה התכנון של הדבר. ובכל מקרה, גם בדרך הים, 

להרחיב את כולה ולסלול את כולה. יש לה גם היבטים 

סטטוטוריים שעוד לא נפתרו, ובגלל התכניות 

החלופיות שעדיין קיימות שם, שעוד לא מאושרות, 

  -ולכן

ל רפאל בן מרדכי:  פרט את מה אתה מדבר? אתה מוכן 

, 1402, 1400הר ודאי, דרך הים עוברת בתוך תכניות  אמיר כוכבי:

ומה שנקרא נוף הירקון, מה  48מה שנקרא תמ"א 

שנקרא תע"ש מזרח. כל הדברים הללו, הם כרגע גם 

 אדמות פרטיות. אני לא יכול להיכנס לשם. 
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 נכון.  רפאל בן מרדכי:

, גם בתכנון 48המדינה בתמ"א  שם, בתכנון, גם של אמיר כוכבי:

של הוועדה המחוזית וגם בהבנה שלנו, אמור להיות 

תנועה ומייצר את שמנקז כביש רחב, משמעותי, 

החיבורים הנדרשים גם לכבישים ארציים, וגם 

 לכבישים העוקפים של הוד השרון. 

אבל האדמה לא בידיך כאן, צריך להסביר מה ההבדל  רפאל בן מרדכי:

ות. המקום שאתה מציע הוא לא רעיון המקומ 2בין 

רע, הוא אחד המקומות שגם אני הצעתי, ברשותך. יש 

 לך שם מבנה קיים היום. 

 מה זה קשור עכשיו?  :חיים שאבי

 אבל איך זה קשור לתקציב?  :עדי ברמוחה

 מחלף קיים. חבר'ה, זה כסף שצריך.  רפאל בן מרדכי:

 ת רבאק, בוא. עד לתכנון ובנייה עכשיו, בחיא :חיים שאבי

 זה כסף שצריך להיות פה ואיננו.  רפאל בן מרדכי:

ל משה חנוכה:  בלחץ?  ממה אתםדבר, מה קרה, תנו לבנאדם 

 לא, לא, לא, שימו לב.  רפאל בן מרדכי:

 ממה אתם בלחץ שהוא מדבר דברי טעם?  משה חנוכה:

 רפי, תקרא לילד בשמו.  אלון גלבוע:

 ? מה זה קשור לתקציב יגאל שמעון:

 זה קשור, כי הוא לא מוצא את זה בתקציבי הפיתוח.  משה חנוכה:

 אבל יש סיבה שהוא לא מוצא.  אמיר כוכבי:

 זה אומר, תגיד.  אביבה גוטרמן:

 תענו לגופו של עניין, אל תלעגו לו.  משה חנוכה:

אני אסכם, מה שאני רוצה לומר במילה אחת.  רפאל בן מרדכי:

. הבעיות של more of the sameהתקציב הזה הוא 

העיר, של עירנו, הן בעיות שדורשות התייחסות שונה. 

אתה דיברת על זה במערכת הבחירות. מה שאתה 

שנה, ולאף אחד  20מציע היום זה רעיונות שייקחו 
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 שנה עד שתפתור את הבעיה. תודה.  20אין פה 

לעניין הניקוז שהעלית. אני אגיד לך שאתה לא רואה  אמיר כוכבי:

תקציבי העוצמה המשמעותיים של הוא בתוך אותו, 

נהל ההנדסה שלנו, תחת אגף תשתיות, תחת אגפים ימ

אחרים, מופיעים תקציבים שנועדו בשביל הדברים 

האלה. מאחר ויש לנו חברה שעובדת אתנו, אתה מכיר 

איילון. הדברים הללו לא מצריכים  האותה, בלש

ינה תקציב שונה. אנחנו נמצאים עכשיו בהליך של הבח

אתם של תכנית אב הקיימת, שהיא תכנית ישנה. 

בוחנים אותה בהיבט של השינוי של הדרישות 

והציפיות שלנו ממערכת הניקוז. תהיה תכנית חדשה, 

 זה יגיע לתקציב אחר. התאמות, נידרש לעשות 

 אתה תלחץ לה יד.  חיים שאבי:

אני שאלתי את בלשה אם הוא עושה את זה, ביום  רפאל בן מרדכי:

 שנעשה כאן דיון על הנושא. 

הוא הגיש הצעה ראשונית,  הוא לא לא עושה את זה.  אמיר כוכבי:

 כמו שתי חברות אחרות. 

 אז באותה ישיבה, הוא אמר לי לא.  רפאל בן מרדכי:

 קיבלת תשובה.  אמיר כוכבי:

אם אתה אומר לי עכשיו שהתשובה היא, הוא יבחן  רפאל בן מרדכי:

 נית חדשה, אני שמח על זה. את זה, והוא יעשה תכ

התשובה היא שאחת החברות שהגישה הצעה, תיבחר  אמיר כוכבי:

 ותעשה את זה. 

בסדר גמור, תודה רבה. ואני מקווה בתקציב הבא,  רפאל בן מרדכי:

 אני מקווה לראות את זה פה בפנים. 

 את מה את היציאות מהעיר?  אלון גלבוע:

 ו קטן? דבר אחרון? אני יכול להגיד עוד משה חיים שאבי:

 שנה לא תעשה אותן.  20היציאות מהעיר  רפאל בן מרדכי:

 אני יכול להגיד משהו קטן?  חיים שאבי:

 משה כבר שינה זווית.  אמיר כוכבי:
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 הוא מצלם אותי, הוא עושה לי פוטושופ.  חיים שאבי:

 לא, יש לך עוד רבע שעה לדבר.  משה חנוכה:

 עה? לא, אם זה גם משה וגם זה. מה? יש עוד רבע ש אמיר כוכבי:

 דברו, דברו, באמת, אני.  משה חנוכה:

 אני רוצה להגיד משהו קטן לאביבה.  חיים שאבי:

 אם זה לאביבה, אז שניה.  אמיר כוכבי:

שאמרת שאת לא רואה דברים, אני בחצי שנה לא  חיים שאבי:

הייתי בקו הבריאות כל כך, אז לא הייתי שותף יותר 

אבל מה שאני רואה, ברישוי עסקים, מדי לדברים, 

, 2019-ב₪  111,000אגרת שולחנות וכיסאות, היה 

 2,800,000באגרות שילוט היה ₪.  30,000השנה זה 

 ₪.  1,300,000-ירידה ל₪, 

 בסדר, יש הסברים.  אביבה גוטרמן:

אני מדבר ביצוע ₪,  6,600,000דקה. רשות חניה היה  חיים שאבי:

את רואה פה מדיניות של . ₪ 4,200,000, יש 2019

ירידה בכל מה שקשור לעזרה לעסקים, לקנסות. זה 

  -של התחשבות מראה מדיניות

חיים, תגיד לי, אתה חי בעיר הזאת? אתה יודע מה  משה חנוכה:

 עשו כאן לבעלי עסקים ברחוב הבנים? 

 אבל אני רואה את זה בספר התקציב.  חיים שאבי:

ליהם יום אחרי הסגר, יום אחרי אתה יודע שניגשו א משה חנוכה:

שיצאנו מהמגבלות, והתחילו עסק, עסק לחלק להם 

 קנסות על שולחנות בחוץ. 

 אבל זה בספר התקציב במספרים.  חיים שאבי:

 אתה יודע, שרק שזה הגיע לראש העיר, זה נבלם.  משה חנוכה:

 תקשיב.  חיים שאבי:

 אז מה אתה מספר סיפורים?  משה חנוכה:

 זו המדיניות.  חיים שאבי:

זה כבר מצחיק, אה, זו המדיניות? באמת, חיים.  משה חנוכה:
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 הניתוק שלכם. 

אה, בוא, בוא, עשו את זה בכל הארץ. זו תקופת  אביבה גוטרמן:

 קורונה, וזה בסדר, מה הבעיה. 

ראשית, אני מדבר על ספר התקציב, אוקי? שחור על  חיים שאבי:

בקנסות, גם  גבי לבן. אתה רואה פה התחשבות גם

 באגרות. 

אני מציע שתתנצל קודם כל בפני אביבה על האמירות  משה חנוכה:

שלך לגבי ניהול עמותת מופת, שהיא ניהלה ביד רמה 

במשך הרבה מאוד שנים, ואז נתייחס לדברים שאתה 

 אומר. 

 שנים.  17רק  אביבה גוטרמן:

 שנה, מפעל חייה.  17רק  משה חנוכה:

 . כמובן רפאל בן מרדכי:

 אתה יודע מה, קצת.  משה חנוכה:

רגע, רגע. קודם כל, אם חס ושלום פגעתי בך, אז אני  חיים שאבי:

 מתנצל, זה אחד. ב', העמותה הזאת סיימה בגרעון. 

 לא, אבל לא איתי.  אביבה גוטרמן:

 אבל לא אמרתי שאת.  חיים שאבי:

 אני לא הייתי.  אביבה גוטרמן:

 אבל אמרתי שאת?  חיים שאבי:

 אני לא הייתי.   אביבה גוטרמן:

 אבל אמרתי שאת?  חיים שאבי:

 אבל אתה מאשים אותי.  אביבה גוטרמן:

 חס ושלום.  חיים שאבי:

 בסדר, אביבה, גם את מאשימה אותי בגרעון.  נאור שירי:

 אני לא מאשימה אותך בגרעון.  אביבה גוטרמן:

 זה מה שהוא אומר.  נאור שירי:

 רי על הגרעון, זה בתקופה של חיים. מי שאח אביבה גוטרמן:
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.  נאור שירי:  הוא אומר, בשורה התחתונה סיימת בגרעון

 אז אני רוצה לחדד.  חיים שאבי:

 תקופה עלומה.  על איזודיברת  נאור שירי:

 נכון, לא, אמרתי, בתקופה שלו.  אביבה גוטרמן:

 אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד. דקה רגע.  חיים שאבי:

 בתקופה שלו.  טרמן:אביבה גו

 אני רוצה לחדד.  חיים שאבי:

 בהמשך. הלאה, גם וגם.  אביבה גוטרמן:

 דקה רגע, אביבה, אביבה.  חיים שאבי:

 כן, עכשיו, ובהמשך גם שלו.  אביבה גוטרמן:

אני רוצה לחדד שכשהעמותה הזאת נסגרה, היא  חיים שאבי:

נכון?   הייתה בגרעון ובחובות ובתביעות. זה לא 

ב על התקופה בוא נשאל את חיים שאבי, מה הוא חוש חנוכה: משה

 ? שלי בחברת מוסדות

 בגלל שלא העבירו כספים, חיים.  :עדי ברמוחה

 מה אתה אומר על המנכ"ל שהיה בתקופה שלי?  משה חנוכה:

 מה זה, על מה, על מה זה?  אביבה גוטרמן:

 הוא מדבר על העמותה של מופת.  :עדי ברמוחה

 לא הבנתי, לא שמעתי, באמת.  חיים שאבי:

 לא, נאור פה אמר שאביבה דילגה על איזו תקופה.  משה חנוכה:

 על מה הוא מדבר, אין לי מושג.  אביבה גוטרמן:

רציתי לשאול את עמדתך המקצועית לגבי מנכ"ל  משה חנוכה:

 החברה בתקופה שאני הייתי יו"ר. 

על הפעילות אני, אין לי מילים להגיד ולשבח אותו  חיים שאבי:

 שלו. 

 אוקי.  משה חנוכה:

 כל אחד והעמדה שלו.  חיים שאבי:
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 העמדה שלו. אגב, אנחנו לא מסכימים על הכל.  נאור שירי:

 בסדר גמור.  משה חנוכה:

 נכון, אתה רואה?  חיים שאבי:

 ואנחנו לא מסכימים על כלום.  משה חנוכה:

 . נכון. ככה אני יודע שאני בכיוון הנכון נאור שירי:

 אז תמשיך.  משה חנוכה:

 נאור, הוא עשה הרבה דברים טובים.  ארנון אברמוב:

 כולם עושים דברים טובים.  נאור שירי:

ג ארנון אברמוב: ם אז הייתי הוא עשה הרבה דברים טובים, אני 

עבדתי מולו. ועבדתי בספורט, , מאוד בספורט מעורב

וכמה דברים לא בתור חבר מועצת עיר. תמיד דלת 

חה, תמיד קיבל, תמיד כיבד, ועשה הרבה דברים פתו

 מאוד מאוד טובים. 

 אמרתי.  נאור שירי:

 הוא דאג לדת?  חיים שאבי:

 הוא עשה הרבה דברים מאוד מאוד טובים.  ארנון אברמוב:

 חבל על הזמן.  חיים שאבי:

אבל הוא זה שביקש את התקצוב גם. הוא זה שביקש  נאור שירי:

 שיו משה נגד זה. את התקצוב לכדורגל. עכ

 -משה היה יגאל שמעון:

 לא שייך, הוא היה בסדר.  חיים שאבי:

 בסדר גמור משה.  יגאל שמעון:

 אין מילים.  חיים שאבי:

כל הכבוד אין מילים. הוא עשה את מה שהטילו עליו.  יגאל שמעון:

 משה. 

נהיה הגונים.  ובואזה לא קשור אליי, אני פשוט אומר  משה חנוכה:

"ל פה אמר, היו מנהלים גרועים, עכשיו יש כי המנכ

 מנהלים מצוינים. 
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 אתה פספסת את מה שאמרתי.  חיים שאבי:

 דמיונית לחלוטין. היא טעות כולה.  ...הרי  :ארנון אברמוב

 . 2021-ל 2019-למה? אבל זה יורד מ :עלון גלבוע

 צירוף מקרים ולא יותר מזה.  :ארנון אברמוב

 ? צירוף מקרים :אלון גלבוע

 זו לא הדרך.  :ארנון אברמוב

 אפשר להצביע?  מאיר חלוואני:

 אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

 תעלו.  חיים שאבי:

 עדי לא דיברה, אני לא דיברתי.  משה חנוכה:

 מה לא דיברת?  חיים שאבי:

 לא.  משה חנוכה:

 דקות.  10משה, זה נחשב לו  נאור שירי:

 . ותירגעחברים, אני לא דיברתי,  משה חנוכה:

 אבל אין שאלות יותר, מה יש שאלות.  יגאל שמעון:

 משה, זה מצלם אותך, או אותי או את חיים?  :רן יקיר

 חבר'ה, מה אתם רוצים, השעה רק.  אביבה גוטרמן:

 . 20:00. עדיין לא 20:00רק  משה חנוכה:

 , אז תירגעו. אנחנו בסדר. 20:00עוד לא  אביבה גוטרמן:

 את נתת נאום, שאת מאחרת היום ומבטלת.  נאור שירי:

 אני ביטלתי.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אפשר עוד שניה?  :עדי ברמוחה

 עכשיו אנחנו מנסים שתספיקי.  נאור שירי:

 הלוואי שאני אספיק. אני בעד.  אביבה גוטרמן:

 מצביעים, הולכים.  20:30-אנחנו ב ארנון אברמוב:

 אני בעד.  אביבה גוטרמן:
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 אם תצביעו סעיף סעיף זה לא ייגמר.  חלוואני: מאיר

 לא, לא סעיף סעיף.  ארנון אברמוב:

 אבל לא להזדעזע אתם, כי אין מה לעשות.  אביבה גוטרמן:

 סעיפים.  3על יאללה, אביבוש, יש לי, אפשר בבקשה?  :עדי ברמוחה

 יאללה.  אביבה גוטרמן:

ומרכז  "יתליש במרכז ספורט שחר, מרכז ספורט  :עדי ברמוחה

הספורט בגין, אין הכנסה. שאלתי למה אין הכנסה, 

והתשובה שקיבלתי שלפי נתונים שהוגשו ע"י מנהל 

רשות הספורט, לא מתקיימים חוגים ולכן לא תוקצבה 

של מדיניות? האם לא התקיימו  ענייןהכנסה. האם זה 

במרכזים האלו חוגים? לא הגיוני שלא מתקיימים 

  מרכזי ספורט. 3-חוגים ב

 מתקיימים, כנראה שלא מכניסים.  חיים שאבי:

 רגע, אוקי, אז אני אומרת, אז יש פה איזשהו.  :עדי ברמוחה

 היא שואלת לעתיד.  אביבה גוטרמן:

 . והוא מלא שחר, לדעתי הכדורעף כן מתאמןאז ה חיים שאבי:

 מרכזים.  3אז זה  :עדי ברמוחה

 השאלה אם משלם.  אמיר כוכבי:

 ,, בגין והשחר. בכל מרכז יש הכנסהתל"יאחזור.  אני :עדי ברמוחה

י  ובמרכזים האלו אין, וזאת התשובה שקיבלתי. ואנ

 אומרת שכדאי לבדוק את זה, כי זה לא הגיוני. 

 השחר, מה אמרת?  חיים שאבי:

 שחר ובגין.  בנימין זיני:

 ובגין.  תל"ישחר,  :עדי ברמוחה

 ממי קיבלת את התשובה?  רינה שבתאי:

 מבני.  :וחהעדי ברמ

 , אני חושב אליצור מתאמנים. בתל"י :אלון גלבוע

 העברתי שאלות.  :עדי ברמוחה
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 לפחות לגבי העתיד.  אביבה גוטרמן:

 ? איך זה יכול להיות?בגין לא מקבלים חיים שאבי:

 מה קורה לעתיד.  אביבה גוטרמן:

 אני רוצה רגע להגיד משהו, שניה.  :עדי ברמוחה

 לא כתוב פה. כתוב בכולל, איפה זה?  אולי זה יגאל שמעון:

כמו שאביבה אמרה, תענוג לקבל ככה את ספר  :עדי ברמוחה

התקציב. ואני הערתי בוועדת הכספים, ואני מעירה 

גם עכשיו, כי זה פחות נוח שההכנסות הן מול 

 ההוצאות. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

בת אתה צריך לשבת ולעשות את ההתאמות האלו, ולש :עדי ברמוחה

על כל סעיף וסעיף, ואני אוהבת לשבת על כל סעיף 

וסעיף. העברתי שאלות לגבי סעיפים מסוימים, 

קיבלתי תשובות. התשובה שקיבלתי פה על מרכזי 

הספורט האלה, הספציפיים, לא נראית לי הגיונית 

 וצריך. אוקי, אז הנה איציק ייתן תשובה. 

 כן, כאילו מה לא.  אביבה גוטרמן:

איציק, אני אחזור על השאלה, רגע, רגע. אבל, מצד  :עדי ברמוחה

שני, אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה שהייתם 

ויוליה, סליחה שאני נודניקית, מראש אני  קשובים. 

מתנצלת. וזהו, תודה רבה על כל העבודה. אז איציק, 

ומרכז ספורט  תל"ימרכז ספורט השחר, מרכז ספורט 

התשובה שקיבלתי: בגין. שאלתי למה אין הכנסה, ו

"לפי נתונים שהוגשו ע"י מנהל רשות הספורט, לא 

ולכן לא תוקצבה הכנסה". לא  ,מתקיימים חוגים

 נראה לי שזה הגיוני. 

  -וב ובתל"יבשחר  איציק בן דוד:

 בגין.  :עדי ברמוחה

 בגין. זה בגין?  איציק בן דוד:

 כן. :עדי ברמוחה
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 ת. למה? לא, בבגין יש הרבה הכנסו איציק בן דוד:

 אז זה לא מתוקצב. אז הכנסות חסרות. עדי ברמוחה:

אני אסביר לכם מה קורה. כשיש הכנסות, זה לא נכנס  איציק בן דוד:

 ולשילה.  לתל"י

 לא דיברתי על שילה. לא, לא.  :עדי ברמוחה

 ההכנסות לא נכנסות לאולם הזה.  איציק בן דוד:

 סות מול הוצאות? אתם מבינים עכשיו למה צריך הכנ :עדי ברמוחה

 כי אין שם מערכת.  איציק בן דוד:

שניה, איציק. אני אמרתי שצריך הכנסות מול  :עדי ברמוחה

 הוצאות. 

 אני אתן לך תשובה גם על זה.  :בנימין זיני

עכשיו, רגע. יש לך לכל מרכז ספורט, יש לך הכנסה  :עדי ברמוחה

 המרכזים הללו שציינתי, אין 3ויש לך הוצאה, בסדר? 

הכנסות. זה לא הגיוני שאין הכנסות ויש הוצאות, 

 בסדר? אבל זה לא הגיוני שלא יהיו הכנסות. 

  .אני אסביר לך איציק בן דוד:

 זה ממערכת אחרת. זה הגיוני, כי  אמיר כוכבי:

יודעת, אני יודעת, אבל לא  :עדי ברמוחה יודעת, אני  אני יודעת, אני 

 ת. מרכזי הספורט אין הכנסו 3-הגיוני שב

 יש הכנסות. חיים שאבי:

 זה לא שאין הכנסה, זה שהיא מסונפת למקום אחר.  אמיר כוכבי:

 לאן? איפה?  :עדי ברמוחה

 כי אין לנו שם מערכת. יש,  איציק בן דוד:

 אבל זאת התשובה שקיבלתי.  :עדי ברמוחה

ב איציק בן דוד: מוקדים יש מערכת שקולטת  5-אני מסביר. יש לנו 

סים לשם כסף. יש בעתידים, יש את הכסף ומכני

בממלכתי, יש ברבין, יש באלון. בבתי הספר הללו אין 

מערכת כי גם אין אחראי אולם שם. האולמות האלה, 

בגלל שאנחנו, הם קטנים, ושם יש הרבה פעילות של 
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עמותות הספורט, וגם אם יש הכנסות, הן נכנסות 

 לאולם אחר. כי אין לנו שם מערכת שאנחנו. 

אז אתה מסכים איתי שהתשובה, קודם כל זו לא  :וחהעדי ברמ

 תשובה לתת תשובה כזאת? 

קודם כל, אני אומר לך את התשובה האמתית. מה,  איציק בן דוד:

אני לא יכול לתת לך תשובה לא נכונה. אני נותן לך 

תשובה נכונה. בגלל שאלו אולמות קטנים מאוד, 

הרבה מאוד פעילות של עמותות ספורט. למשל, 

שילה. כל הימים של שילה זה הסייף שם. אנחנו ב

מקבלים כסף על השעות, ומורידים את זה 

. הרבה מאוד כדורסל יש בתל"ימהתמיכות. למשל, 

שם. אנחנו מקבלים כסף על השעות, זה יורד 

מהתמיכות של הכדורסל השעות. אלו אולמות קטנים 

 שלא משתמשים כמעט בחוגים. 

 ות מוסבר בספר התקציב. אז זה צריך להי :עדי ברמוחה

 איך, איך?  איציק בן דוד:

 זה צריך להיות מוסבר ככה בספר התקציב.  :עדי ברמוחה

 עכשיו, כשאת שואלת.  איציק בן דוד:

 זו בעיה, אין הכנסות והוצאות.  אביבה גוטרמן:

 כי כל מרכז יש לו.  :עדי ברמוחה

. יכול להיות עדי, עדי, אנחנו נבדוק את זה עם איציק בנימין זיני:

 שזה השיוך התקציבי, אפילו יש מערכת שיודעת, לא

 את בית הספר, אבל לקלוט את הכסף היא יודעת לנהל

. אנחנו נמשוך את זה לתוך לצבוע שזה שייך לתל"י

 הסעיף הזה. 

  -זו בעיה שזה לא רשום הכנסות מול הוצאות, ולכן פה אביבה גוטרמן:

 נבדוק את זה.  בנימין זיני:

 זה סרבל את העסק.  גוטרמן: אביבה

 . ..יש לך הוצאות אבלבשחר עדי,  יגאל שמעון:

. בנימין זיני: .  אם זה רק בעיה טכנית.
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, אתה רואה, פתאום מעמד האישה היה אותו דבר  אביבה גוטרמן:

בסוף זה היה הכנסות שלא היה. לא הבנו פתאום, 

כאילו אין תקציב. במעמד האישה. בסוף זה בעצם 

 הכנסות. היה אין 

  זה ככה. אין הכנסות, אבל :עדי ברמוחה

 זה נורא מבלבל.  אביבה גוטרמן:

 אבל יש הוצאות, אבל יש הוצאות.  יגאל שמעון:

 יש הוצאות אבל אין הכנסות.  אלון גלבוע:

 כן. אבל אתה יודע, לקח זמן.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אבל גם שם.  :עדי ברמוחה

ני אומרת, אבל את יודעת, זה לקח זמן. לא, בסדר. א אביבה גוטרמן:

אח"כ פתאום ירד האסימון והתחלתי לבדוק. בגלל 

  הספר, שאין לך. 

צריך לבדוק במערכת. צריך לבדוק במערכת, לעשות  רינה שבתאי:

איזושהי התניה במערכת שתסנן את זה לתקציבים 

 הנכונים באולמות. 

 זה חלק מההכנסות שקיימות.  :עדי ברמוחה

 שלא מסונפות לסעיף הרלוונטי.  זיני: בנימין

 )מדברים יחד(

הגדרות  1 .הספרשל אני רק אסביר שוב לגבי המבנה  בנימין זיני:

משרד הפנים, כמו שציינתי בוועדת הכספים, יש פרק 

הכנסות ופרק הוצאות. זה בא אחד אחרי השני. 

אביבה, אביבה. אנחנו בשנתיים האחרונות מוציאים 

 את הספר. 

 אבל תכבדו גם אותם.  :מוחהעדי בר

 תדבר לתוך הרמקול כדי שנשמע אותך. תתקרב.  רפאל בן מרדכי:

הגדרות משרד הפנים מגדירים שקודם כל בפרק  בנימין זיני:

בספר.  , התאמנוההכנסות ואחרי זה בפרק ההוצאות

כמו שציינתי גם בוועדת הכספים, היום אנחנו להבדיל 

 מוציאיםואנחנו  ,משנים קודמות שיפרנו את התהליך
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 . את הספר מתוך מערכת הפיננסית באופן ממוכן

אנחנו נבדוק את האפשרות לעשות איזושהי הצלבה 

כדו"ח עזר, שיעשה את ההקבלה בין ההכנסות 

 להוצאות לתקציב הבא. 

אבל יש הרבה דברים שאת צודקת, למשל ליגת הורים.  :יגאל שמעון

 וני. יש הוצאות ואין הכנסות. זה לא נראה הגי

אז זה מה ששאלתי. וקיבלתי בסופו של דבר תשובה  :עדי ברמוחה

שצריך לסווג את זה. זה הכל נכנס במסגרת ההכנסות, 

 רק צריך לסווג את זה. 

 למיין את זה לפי הקבוצות והאולמות. צריך  רינה שבתאי:

וכדאי לדעת את זה, כי גם כשאתה עושה את  :עדי ברמוחה

ה צריך שתהיה לך תמונה ההכנסות מול ההוצאות, את

 כללית. כי בשחר יש לך הוצאות, בסדר? 

 בני, יש לי שאלה.  רפאל בן מרדכי:

 היא באמצע. אבל רגע,  :מאיר חלוואני

 כן, אני על כל השאר קיבלתי תשובה.  :עדי ברמוחה

 חזרת למטרו עכשיו?  חיים שאבי:

ל :עדי ברמוחה   כל השאר.קיבלתי תשובות 

לעשות, יש לי עוד שאלות. המטרו היה מחמאה,  מה רפאל בן מרדכי:

אני מתנצל שנתתי אותו. האם שמת לב שאין שנה 

אחת שיש בה גם תקציב וגם ביצוע. זאת אומרת, אין 

שכל לי שום דרך לדעת איך עמדת בתקציב. שים לב, 

או ביצוע היה  או תקציב של שנה מסוימת מה שנתת 

וע שנה של שנה אחרת. אין בפועל תקציב מול ביצ

 . 2019אחת. נגיד, 

 תקציב וביצוע.  2020יש לך  אמיר כוכבי:

זיני  קיבלת ביצוע בפועל.  2019 :בימין 

 ביצוע בפועל, אבל אין תקצוב.  רפאל בן מרדכי:

 יש.  :בנימין זיני

אני רוצה לראות תקציב כמו שהוגש, מול ביצוע בסוף  רפאל בן מרדכי:
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 שנה. הפעולה הזאת לא מוכרת לך? 

 צריך להיות.  ביבה גוטרמן:א

 תקצוב מול ביצוע?  רפאל בן מרדכי:

 אני חושב שעוד פעם, הצגת תקציב, מניסיוני הדל.  בנימין זיני:

ל אביבה גוטרמן:  ראות. הבטח, נדב, צריך 

 מדברים, אני לא שומע אותך.  רפאל בן מרדכי:

, את 2019אתה מציג במקרה הספציפי את הביצוע של  בנימין זיני:

. ככה מציגים 2021ואת  2020בסיס התקציב של 

תקציב. אנחנו, מכיוון שכבר גלשנו קצת בחודשים, 

. 2020יודעים כבר לתת אומדן כמעט מדויק לביצוע 

בסדר? זה משהו אם עכשיו בדצמבר נורא קשה לדעת, 

 כי השנה לא נגמרה. ככה מציגים תקציב. 

רק ארבעים וכמה  לא הבנתי, אתה יודע, אני באמת רפאל בן מרדכי:

שנים בענייני כלכלה. מה שאתה אומר, שלא מקובל 

 אצלך. 

 . , בכלללא אצלי בנימין זיני:

לא, בכלל. לא מקובל שנותנים תקציב וביצוע אחד  רפאל בן מרדכי:

 ליד השני, שיהיה אפשר לבדוק תקצוב מול ביצוע. 

האלמנט של ברגע שהביצוע כבר קיים בפועל, אז  בנימין זיני:

 , הוא כבר מתייתר לך. תקציב שהוא כלי תכנוניה

, אני רוצה לדעת 200ובזבזת  100 תכננתמה מתייתר?  רפאל בן מרדכי:

 את זה. 

כבר לא רלוונטית למה  2019-הוא מתייתר, אבל ב בנימין זיני:

 . 2020/21-שקורה ב

חמוד שלי, כדי שנבקר ביצוע, אני רוצה לראות מה  רפאל בן מרדכי:

 ב, מה היה הביצוע. היה התקצי

 אבל עכשיו אנחנו לא מבקרים.  חיים שאבי:

 . תיתן. 2019, 2020פעם אחת.  רפאל בן מרדכי:

אבל זה מה שמגיע, כשאנחנו נסיים את הדו"ח הכספי  בנימין זיני:

ונגיש אותו למועצת העיר, אתה תראה את התקציב 
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מול הביצוע של אותה שנה רלוונטית. עכשיו, שוב, גם 

עתי גבול מסוים בלהעמיס בנתונים ובעוד יש לד

טבלאות בהצגת תקציב. כשעושים תקציב, אתה יכול 

 לבקש את זה בלי קשר, אם תרצה. 

בזאת אני מבקש את זה. ונדמה לי שכל אחד מסביב  רפאל בן מרדכי:

 לשולחן, ירוויח מזה. 

 מה זה נותן לך? לא הבנתי.  חיים שאבי:

עמדת במטרות או לא. אתה לא רוצה שאתה יודע אם  רפאל בן מרדכי:

 לדעת? לא מעניין אותך? 

 רפי, אני יכול לדבר? אמיר?  משה חנוכה:

 רגע, רגע, תן.  אביבה גוטרמן:

 בבקשה, בבקשה.  משה חנוכה:

אין תקציב, לא. אני רוצה שנה אחת שיהיה לי גם  רפאל בן מרדכי:

 תקציב וגם ביצוע. מה, מה מסובך? 

 ן לנדב לדבר. רפי, ת אמיר כוכבי:

 רפי, זה או תקציב או ביצוע. אין שניהם.  :ארנון אברמוב

 שנה אחורה.  רפאל בן מרדכי:

 רפי, תודה.  אמיר כוכבי:

,  נדב דואני: אני רוצה רק מילה אחת ברשותכם. כולנו בדקנו

ראינו את התקציב, וועדת כספים, צלבתם מכל 

 הנושאים עלו פה על הפרק. מהכיוונים וחלק 

 עדיין לא צלבנו את כל הכיוונים.  חנוכה:משה 

 סליחה?  נדב דואני:

 לא צלבנו עדיין מכל הכיוונים.  משה חנוכה:

לא, אין בעיה. יש סעיף אחד שאני רוצה להתייחס  נדב דואני:

אליו, ואני רוצה להגיד פה מילה טובה. אחרי הרבה 

ידום שנים עשו פה תיקון ומקימים פה מחלקה לק

 . זה מהלך מבורך3עד  0די לגילאי לחינוך קדם יסו

גילאים האלו, או לחלקינו ילדים באו שיש לנו , ונכון

נכדים בגילאים האלו, או תיכף יהיה לנו מזה ומזה, 
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אבל זה מהלך נכון וחכם והעירייה לוקחת פה אחריות 

באמת על גילאים שלא לוקחים עליהם אחריות. אנחנו 

לדים רואים הרבה צרות במשק. כל מיני גני י

שמתנהלים בצורה לא נכונה, חוסר אחריות. כולם 

מתנערים מהתחום הזה, אז המדינה עשתה שכל לפני 

טרום -, עשתה טרום3כמה שנים, לקחה את גילאי 

בגני הילדים. עכשיו, עשתה העירייה את המעשה 

הנכון. אני לא יודע כמה המעשה פורץ דרך והאם זה 

רך, אני מקווה קיים בעוד עיריות, אבל אם זה פורץ ד

יודע מי הוביל  שעוד יחקו אותנו בעניין הזה. אני לא 

ה, ראש העיר, אני חושב את המהלך, אבל אם זה את

 . , מנהלת האגףשרינה, את גם בסיפור

 ראש העירייה.  משה חנוכה:

אני רוצה להגיד ראש העיר. בא לי להגיד ראש העיר.  נדב דואני:

העיר, אתם מה אכפת לכם? אני רוצה להגיד ראש 

תגידו ראש העירייה, אני יודע שאמיר מעדיף ראש 

 העירייה. 

תזמון טוב, א' אני מעדיף ראש העירייה, ובתזמון טוב  אמיר כוכבי:

 ילינג, שגם היא כח בעניין ההסדרהנכנסה עדי פר

 הזאת. 

ן  נדב דואני: אני חושב שזה מהלך חכם ונכון. ומה שנקרא תיקו

ות באמת לכל מי שעבד אחרי הרבה הרבה שנים. ברכ

על הסעיף הזה, ואני מקווה שגם נוכל לראות אותו 

 מתעצם משנה לשנה. 

 קרדיט לעדי.  רינה שבתאי:

אפשר, אמיר? קודם כל הגשתי לך לפני כמה רגעים  משה חנוכה:

 הסתייגויות.  200-קצת יותר מ

 . 204 אמיר כוכבי:

 התקציב. הסתייגויות לספר  200-. קצת יותר מ218 משה חנוכה:

 משה, כל הכבוד.  :עדי ברמוחה

 תודה רבה.  משה חנוכה:
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 בבקשה.  :עדי ברמוחה

אני חושב שנעבור ונצביע על ההסתייגויות האלו  משה חנוכה:

סעיף, סעיף. אני חייב להגיד לך, אמיר, שהקשבתי 

 לנאום שלך בהרבה קשב ואני קצת מאוכזב. 

 ? לא תיאמת לי ציונים על נאומים אמיר כוכבי:

 כי גם אתה.  משה חנוכה:

זה היה נאום פתיחה, אם תיתן לי ציונים, אני עוד  אמיר כוכבי:

 אשתפר להמשך. 

כי גם אתה שמומחה לא קטן במילים, לא מצליח  משה חנוכה:

להלהיב אפילו את עצמך עם התקציב הזה אני חושב. 

אני חושב שזה תקציב, תסלחו לי על המילים החדות, 

זה תקציב נטול חזון, תקציב גרוע, עדי, אני חושב ש

 אפילו. 

 אין לי בעיה עם מילים חדות, יש לי בעיה עם העלבה.  :עדי ברמוחה

 כל כך לא משנה מציאות.  משה חנוכה:

 מילים חדות זה טוב.  :עדי ברמוחה

כשאני מסתכל על ספר התקציב הזה, אני לא יכול  משה חנוכה:

 . צוללודם שלא להיזכר בתמונה שלך, שרפי ציין מק

סולל את זה לעשרות ומאות ההורים וילדים בחינוך  אמיר כוכבי:

 מיוחד, שמשנה הבאה יהיה להם טיפול נוח בעיר. 

את תשומת הלב של להסיט שלולית, כמו מבקש בצולל  משה חנוכה:

ערכות של העירייה לחורף. יהציבור ממחדל חוסר הה

כי עירייה שנערכת לחורף אחרי ההצפה הראשונה, 

 2021-היא אותה עירייה שמגישה תקציב עירייה ל

 הבאפריל ולא באוקטובר, כמו שהחוק מחייב, ואחרי

או רגע נשים את הדברים על דיוקם, המבול. אז בו

בפרופורציה. תקציב עירייה הוא לא דבר כל כך 

מהתקציב הוא בכלל תקציב קשיח.  90%מסובך. בערך 

אפשר כל  שאי יםהכנסות מהמדינה, שכר עובדים. דבר

כך לגעת בהם. שבעצם כל יכולת התמרון של ראש 

 10%-העיר או ראש העירייה, מסתכמת בערך ב
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מהתקציב, שאותו הוא יכול לשנות לפי סדר 

, עפ"י החזון, שלו העדיפויות שלו, עפ"י המדיניות

תפיסת העולם שלו. רוצה ראש העיר להעמיד בראש 

 טמסיסדר העדיפויות את הנוער, את החינוך, הוא 

ולנוער. מחליט להשקיע בחזות  תקציבים לחינוך 

העיר, לבנות היכל תרבות, מעביר תקציב לסעיף חזות 

העיר, מניח תב"ר לבנייה ותכנון של היכל תרבות. 

גבוהה גבוהה על נגיד השקעה מדברים אבל אתם 

בנוער, וכשזה מגיע לתכלס, למספרים, אתם משקיעים 

מסך  0.68%ק מסך התקציב, ליתר דיו 1%-פחות מ

התקציב עבור פעילות נוער בעיר הזאת, וזה נראה 

לכם הגיוני. זה כבר תקציב שלישי שלך, אמיר. הזמן 

ואין בו שום בשורה, כלום. אתה פותח את עובר מהר. 

ספר התקציב בדברים שלך, ואתה אומר זה תקציב 

שמוגש בצל הקורונה, אבל המילה קורונה לא מופיעה 

פי התקציב. אתה אומר שאנחנו אפילו פעם אחת בסעי

נמצאים בעיצומו של משבר כלכלי, אבל אין פה אפילו 

תמריץ אחד לכלכלה המקומית, אין פה מנוע צמיחה, 

אין פה אסטרטגיה לחיזוק העסקים הקטנים. 

כשמנקים את המילים, מסתכלים על המספרים 

המוחלטים, אפשר להבין שיש פה סוג של הפרה של 

בות והתושבים. אנחנו, אתה, ההסכם שלנו עם התוש

שאמרת להם, תבחרו בי וביחד נחסל את תרבות 

המקורבים ונשנה מציאות, מנציח את אותה תרבות 

ממש. אני מרגיש את תרבות המקורבים, זו התרבות 

היחידה שאתם משקיעים בה. תסתכלו על התקציב 

 הזה, חברים. 

 האחוז לא נכון.  נאור שירי:

נכון, אבל בסדר. מה'ערב טוב אמיר כוכבי:  ' זה לא 

כל מי שיושב פה, יודע שהתקציב הזה הוא בדיחה.  משה חנוכה:

שאין בינו לבין ניהול העיר הזאת שום דבר. כולם 

 יודעים, אין פה אף אחד שלא יודע. 

 משה, האחוז לא נכון, אבל.  נאור שירי:
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 ואני שואל, בשביל מה אנחנו כאן.  משה חנוכה:

 וז לא נכון. אבל האח נאור שירי:

 הוא לא קרא את זה.  אמיר כוכבי:

כדי לאפשר למערכת הזאת להמשיך לסחור בכסף של  משה חנוכה:

הציבור, או לעשות בכספים של התושבות והתושבים 

שימוש הוגן וראוי כדי לבנות פה עיר שיהיה אפשר 

 להיות גאים בה. 

נכון.  נאור שירי:  חישוב האחוזים לא 

 ח"כ אני אעבור אתך על זה. בסדר, א משה חנוכה:

 אני יכול לעבור אתך עכשיו.  נאור שירי:

יש בתקציב הזה גם דברים טובים מטבע הדברים,  משה חנוכה:

אבל יש בו גם הרבה כספים סודיים. כמו למשל, 

שייצאו על שירותים במיקור חוץ, או ₪  5,700,000

 ש"ח על סעיף, שימו לב לשם, הוצאות שונות.  204,000

רשימה מלאה של כל  הגזבר, אבל נתת לנואדוני  ר כוכבי:אמי

 מיקור חוץ לפי סעיפים. 

במקום לרשום מה אתם מתכננים לעשות עם הכסף  משה חנוכה:

 שלנו. 

בנייה ותשתיות וכל יועץ חיצוני מהנדסה ותכנון  אמיר כוכבי:

וגינון וגינות משחק, לא העברת לו רשימה כזאת, של 

 כל הדברים האלה? 

 עבר הכל.  מין זיני:בני

תודה. הרשימה מופיעה מול שאר הדברים גם באתר  אמיר כוכבי:

 העירייה? 

 לא.  משה חנוכה:

 גם.  בנימין זיני:

 לאתר העירייה.  תעלה אמיר כוכבי:

במקום לרשום בגוף הספר, מה אתם מתכננים לעשות  משה חנוכה:

 עם הכסף שלנו. 
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 הכל כתוב.  בנימין זיני:

 אתם רושמים הוצאות שונות.  משה חנוכה:

 . כתובלא, לא. הכל  בנימין זיני:

 זה שאתם הולכים.  משה חנוכה:

 הכל כתוב בדברי ההסבר.  בנימין זיני:

 הוא צריך לסיים את הנאום, נו. הכול כתוב בנאום,  נאור שירי:

זה שאתם הולכים להוציא כסף, הבנו. זה שההוצאות  משה חנוכה:

 . יהיו משונות, גם הבנו

 90%-אבל לפני רגע אמרת שאין לנו כסף להוציא וש אמיר כוכבי:

 סגור. 

אבל תרשמו לפחות בשקיפות מה אתם מתכננים  משה חנוכה:

לעשות עם הכסף שלנו. ככה אתם מעבירים מיד ליד 

מיליונים, אדוני הגזבר. כי יש פה כמה פוליטיקאים 

שחושבים שזה הכסף שלהם. כולם יודעים שזה ככה 

ושותקים. התקציב הזה שאתם מגישים לנו  עובד,

 היום חצי שנה באיחור, בלי בושה, אתם מגדילים

2,200,000  .₪ 

 3זה יהיה מספיק חמור אם תגיד אבל למה להגזים?  אמיר כוכבי:

 חודשים, אתה לא צריך להגזים חצי שנה. 

בהוצאות הרכב שלכם. ₪  2,200,000אתם מגדילים  משה חנוכה:

על רכבים. ובנוסף, ₪  9,500,000של מגיעים להוצאה 

על ליסינג. שזה גם רכבים. התקציב ₪  5,200,000עוד 

בהוצאות דואר, ₪  60,000-הזה אתם מגדילים עוד כ

כשבסה"כ הוצאות הדואר בעירייה יעמדו השנה על 

מהכסף שלנו על דואר. בלי להתייעל, ₪  2,380,000

 . 1981-, לא ב2021-בלי להבין שאנחנו ב

אתה כל הזמן מבקש שיגיעו אליך כל הדו"חות לסף  שירי:נאור 

יגיעו?   הבית. אז איך 

בדוברות ₪  320,000ככה אתם מגדילים עוד אז  משה חנוכה:

העירייה, עוד לדיגיטל, עוד ליח"צ, בתקציב מנופח, 

מנותק. וכל זאת בזמן שבמקומות האחרים, החשובים 
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ם. באמת לחיים שלנו, אתם פשוט מקצצים בלי רחמי

 מביא אתו. הזה נתחיל בשורת הקיצוצים שהתקציב 

  האלה בלי הרחמים אבל.  אמיר כוכבי:

באגף תרבות אירועים ₪  3,500,000כן. קיצוץ של  משה חנוכה:

 ונוער, עדי ברמוחה. 

 איך אני אוהבת שהוא אומר עדי ברמוחה.  עדי ברמוחה:

 זה בקול דרמטי כזה.  אמיר כוכבי:

 בתכנון העיר, נדב. ₪  3,500,000ל קיצוץ ש משה חנוכה:

 מה, נדב הוא יו"ר הוועדה?  אמיר כוכבי:

ברשות הספורט. קיצוץ של ₪  1,400,000-קיצוץ של כ משה חנוכה:

 ש"ח בחזות העיר, מאיר.  790,000

תקציב ₪?  790,000וואלק, מאיר, איך יצאת רק עם  אמיר כוכבי:

 ₪.  5,000,000קודם קיצצנו לך איזה 

 את תקציב יוזמות רווחה. לא סופר חכה, הוא  לוואני:מאיר ח

בבטיחות ותנועה. אתם הולכים ₪  585,000קיצוץ של  משה חנוכה:

דיברנו על זה, בארגוני הספורט. ₪,  500,000לקצץ 

בתרבות הדתית. והנה חיים ₪  460,000קיצוץ של 

₪  460,000שאבי נעלם. נעלם. אבל מקצצים פה היום 

₪  382,000דתית. קיצוץ של בתקציב התרבות ה

יעל, ₪,  340,000בשירותי ניקיון. קיצוץ של 

לספרייה ₪  325,000בשירותים לקשיש. קיצוץ של 

עם כל ₪.  216,000העירונית, עדי. קיצוץ בביטחון של 

זה שהביטחון האישי אובד. בסה"כ קיצוץ של בערך 

בתחומים החשובים ביותר לתושבות  ,₪ 12,500,000

והכל כדי להסתיר את הבור התקציבי ולתושבים, 

שפערתם בידיים שלכם, בניהול החובבני הזה. 

התקציב הזה הוא חסר רחמים ורע גם לאנשים 

בשירותים ₪  82,000שקופים. יש בו הקטנה של 

לניצולי שואה. עבור אחזקת גני הילדים, נדב, 

שדיברת על הבשורה בעוד מנהלים, עוד אחזקת גני 

ש"ח.  20,000, אתה יודע כמה? ילדים הקצתם, בסה"כ



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 139 
 

 ₪.  5ילד מקבל , ₪ 5עבור ילד בגן. ₪  5שזה בערך 

 הכינותי מראש.  רינה שבתאי:

 ילד מקבל עבור אחזקת גני הילדים בעיר הזאת.  משה חנוכה:

 , דרך אגב. 3עד  0הוא דיבר על  מאיר חלוואני:

הילד לא צריך להחזיק את הגן, משה. לילד יש את  אמיר כוכבי:

  -אלה שעושים את זה בשבילו. ובמקביל לכל זה

לאירועי תרבות ₪  126,000מחקתם סעיף של  משה חנוכה:

 . , נעלםלוותיקים, רינה. נמחק

  ..אני יודעת, קיבלנו חלק מזה חזרה. רינה שבתאי:

 בפעילות לגמלאים במרכז אומניות. ₪  15,000קיצצו  משה חנוכה:

 פשר להגיד צמצום. אפשר להגיד קיצוץ וא :עדי ברמוחה

זה מגיע חלק מיוזמות רווחה, משה. חלק מיוזמות  מאיר חלוואני:

 רווחה לוותיקים. 

 120,000אין כמעט סקטור שלא פגעתם בו. קיצצתם  משה חנוכה:

 בחוגי ספורט לנשים. לא חבל, יעל? ₪ 

 יש קיצוץ, ויש צמצום.  :עדי ברמוחה

 לא חבל?  משה חנוכה:

 . עניין איפה אתה יושב בל הכלא :עדי ברמוחה

 ₪.  120,000יעל,  משה חנוכה:

 . הינו הךמה הקשר, זה  אביבה גוטרמן:

לא, אבל אני אשמח אם תהיה רשימה של הרחבת  רינה שבתאי:

 הנרמול. אולי כדאי שיהיה גם זה מול זה בעניין הזה.

 70,000מאיר, קצצתם בסעיפי הרווחה כל כך הרבה.  משה חנוכה:

קצצתם ₪  27,000חות עם ילדים, מסיוע למשפ₪ 

לסדנאות למשפחות ₪  28,000לנפגעי תאונות דרכים. 

יום.   147,000מטיפול בילד ובקהילה. ₪  11,000קשות 

₪  51,000קצצתם מהחזקת קשישים במעונות. ₪ 

קצצתם ₪  18,000קצצתם ממסגרות יומיות לקשיש. 

מתכנית אב ₪  70,000מטיפול בקשישים בקהילה. 
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מפעילות קהילתית ₪  74,000ורדתם לקשיש. ה

משירותי שיקום ₪  588,000לאוטיסטים. הורדתם 

קצצתם ₪  39,000שחשובים כל כך לאנשים האלה. 

לנפגעות ₪  30,000מתקציב מקלטים לנשים מוכות. 

תקיפה מינית, ומהצד של הקואליציה דממה. אבל מה 

בצד ליוזמות רווחה, ₪  100,000הכי חשוב? שמתם 

תיק יוכל לשחק אתם, כאילו מדובר בקופה שמחזיק ה

פרטית של איזה מישהו, ולא בכסף הציבורי של כולם. 

וככה, התקציב הזה הפך מהתקציב של העירייה 

לתקציב של החברים של כוכבי. שמי שחבר של ראש 

העיר, מקבל כסף להשתעשע אתו, ומי שלא, גם אם 

 הוא בקואליציה, הוא לא חלק מהחגיגה. 

 ני לא חבר שלך כבר? א :יקיררן 

  .יכול להיות שאנחנו לא חברים לא :עדי ברמוחה

 , אמיר. חזוןאין פה  משה חנוכה:

 שונמכתי.  :יקיררן 

 מה יהיה, מה יהיה.  :עדי ברמוחה

זה לא ערכי. זה אפילו, אני אגיד בזהירות, קצת  משה חנוכה:

מושחת. ואנשים פה התרגלו לסגנון הזה. כאילו 

שב"כ, נתן לך פטור מלנהל את שהמכתב שכתבת ל

העיר. כאילו, תעלולי יחסי הציבור יכולים להיות 

 תחליף לעבודת מטה. 

אני מבין שכבודו ממורמר על המכתב לשב"כ, זו כבר  אמיר כוכבי:

 פעם שלישית שאתה מזכיר אותו בישיבה הזאת. 

 לאסטרטגיה ניהולית.  משה חנוכה:

 ת המייל שלהם. אני יכול לתת לך את כתוב אמיר כוכבי:

  -ואני יודע שעמוק, עמוק בפנים משה חנוכה:

 זה נחמד להגיד סעיפים לא נכונים.  עדי פרילינג אנקורי:

 רבים מכם מזדהים עם הדברים האלה.  משה חנוכה:

 משה.  אמיר כוכבי:
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 רבים מכם חולמים שהדברים ייראו אחרת.  משה חנוכה:

 י הילדים. אני חושבת שיש הרחבה בגנ :עדי פ.אנקורי

רובכם הייתם רוצים לראות פה תרבות פוליטית  משה חנוכה:

 אחרת. 

 לא, לא, זה לא.  רינה שבתאי:

 אמת ולא זה.   עדי פ. אנקורי:

אני יודע שעמוק בלב אתם יודעים שזה יכול להיות  משה חנוכה:

אחרת, והשאלה הפשוטה היא למה זה קורה, ואת מי 

ני אצביע נגד זה משרת. אני אגיד לכם, הערב א

 התקציב. 

 באמת?  אמיר כוכבי:

 הפתעה. איזו  :ברמוחהעדי 

, באת עם אנרגיות עדי אני שמח שזה מצחיק אותך משה חנוכה:

 באמצע הישיבה. 

 ברור.  עדי פ.אנקורי:

ן  משה חנוכה: כי בעיניי הוא ביטוי להפרת הסכם. אני מאמי

בכיבוד הסכמים. ההסכם שמופר פה הערב, הוא 

חתמנו עם התושבות והתושבים שלנו. הסכם ההסכם ש

פשוט. בו התושב משלם אחת לחודשיים ארנונה, הוא 

יודע שעם הכסף שלו, העירייה תבנה בית ספר, תסלול 

 כביש, תשתול פרח בכיכר, תספק שירות. 

 אגב, זה לא נכון. לא בונים את זה עם הארנונה.  אמיר כוכבי:

תהיה היכולת לממש את  ותוודא שלילד ולילדה שלו משה חנוכה:

היכולות שלהם. וככה יגדל פה דור שיהיה גאה בדור 

שלו. אבל כל מערכת היחסים הזאת ברורה. הוא 

משלם את הכסף, והוא יודע שהעירייה תתנהל בכבוד 

בכסף שאותו הוא משלם. אתם יודעים מה מרגיש 

₪  5התושב כשהוא מגלה שהעירייה משקיעה 

בשנה. אתם ₪  5שלו?  באחזקת גן הילדים של הילדה

יודעים מה קורה, כשהוא מבין שכספי הארנונה שלו 

הם הפקר? שכל התהליך מכור ורקוב? שהכספים 
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  -שהוא משלם

 ? ...תגיד, איפה הטבלה ששלחת לי אתמול אמיר כוכבי:

מועברים לחברות צינור שבהם מועסקים מקורבים  משה חנוכה:

באיזו  שלוקחים ומבזבזים את הכסף, כאילו מדובר

קופת אוצר של החבורה שלהם. אתם יודעים מה קורה 

לאמון שלו בעירייה? האמון מתערער ונסדק. אנחנו 

לא אמורים לפעול ככה, זה יכול להיראות אחרת. 

מועצת עיר יכולה להיות, או צריכה להיות מקום 

ששומר על כבודו העצמי. מקום שמפקח באמת על 

ב גבולות עבודת העירייה, על ראש העיר. שמצי

ערכיים, מקום שהופך את העירייה ליעילה יותר, 

שקופה יותר. עירייה שמשתפת את הציבור על אמת, 

ומייצרת עיר שהיא סך של כל התושבים שלה. עיר עם 

סולידריות אמתית. והתיקון של הדברים האלה 

חברים, יכול להתחיל הערב, אם תצביעו גם אתם נגד 

ובה הזאת. תודה התקציב הרע הזה, ובעד העיר הט

 רבה. 

 משה, אני רק רוצה לתקן משהו.  עדי פ.אנקורי:

 לא, לא, לא, למה להפסיק?  נאור שירי:

 לא, לא, לא, אז שניה.  עדי פ.אנקורי:

 מה לא? זה היה נאום חורץ.  :עדי ברמוחה

אני רק רוצה לתקן משהו שהתושבים אולי יחשבו  עדי פ.אנקורי:

בל אנחנו לא משקיעים שאנחנו לא משקיעים. שניה, א

 בגני הילדים. 

 אבל הוא הפסיק את הלייב.  נאור שירי:

וזהו, הוא הפסיק את הלייב, איזה באסה. בכל מקרה,  עדי פ.אנקורי:

 ₪.  1,347,000אנחנו משקיעים בגני הילדים 

גני ילדים, כמה? אחזקת גני הילדים, כמה?  משה חנוכה: אחזקת 

 ש"ח.  20,000

 ₪.  961,000יוד ושוטפות יש לנו בצ עדי פ.אנקורי:

גני ילדים, אחזקת גני ילדים.  משה חנוכה:  אחזקת 
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י  עדי פ.אנקורי: משה, אתה לא יכול להתווכח איתי. זה סעיפים שאנ

 יודעת אותם. 

גני ילדים, כמה, עדי?  משה חנוכה:  אחזקת 

 אבל זה גם לא נכון.  אמיר כוכבי:

 בטח שזה נכון.  משה חנוכה:

 למה נכון?  י:אמיר כוכב

ו  עדי פ.אנקורי: אבל זה סעיף קטן מתוך כל האחזקה עצמה. אנחנ

 ₪. 363,000מדברים על הצטיידות של 

,  משה חנוכה: יודע על מה אתה מדברת, עדי, נו באמת. עדי אני לא 

דקות,  10דקות, תדברי. בבקשה, יש לך  10שיהיו לך 

 נשמע.  יבבקשה. דברי, בוא

  .נה שאתה מחלק את הזמן פהאני מבי עדי פ.אנקורי:

נשמע את החזון שלך. לא, בוא נשמע את החזון.  יבוא משה חנוכה:

בוא נשמע את תפיסת העולם שלך כפי שהיא באה לידי 

 ביטוי. 

י  עדי פ.אנקורי: דבר ראשון, אני אדבר כמה שאני רוצה ואיך שאנ

 רוצה. 

 דקות יש לך.  10 משה חנוכה:

 . לעשותת לדבר, אני נוהגת ואני לא נוהג עדי פ.אנקורי:

 שעה נסיעה, אמרתי בהתחלה.  אמיר כוכבי:

 משה, אני לא נוהגת לדבר.  עדי פ.אנקורי:

 דקות.  10 משה חנוכה:

 אני נוהגת לעשות.  עדי פ.אנקורי:

ו  משה חנוכה: וואו, הרשמת אותנו. תודה שבאת. קודם כל, אנחנ

 מודים לך שבאת באמצע משמרת. 

 ת התוצאות שלי רואים. וא עדי פ.אנקורי:

 די, משה.  אמיר כוכבי:

-לישיבה שמתחילה ב 19:00מאוד לכבד לבוא בשעה  משה חנוכה:

17:00 . 
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 די.  אמיר כוכבי:

-לישיבה שמתחילה ב 19:00-מאוד מכבד להגיע ב משה חנוכה:

 . כל הכבוד. 20:00-. ב17:00

 אתה רס"ר תורן?  רינה שבתאי:

 תנו בנוכחותך. שמחים שכיבדת או משה חנוכה:

שיים זה שכשהוא עדי, אל תתייחסי, הפסים האי נאור שירי:

 . מתעצבן

 עדי, אולי תתני לי.  אמיר כוכבי:

 אני, אין לי שום בעיה.  עדי פ.אנקורי:

 אלא אם כן יש למישהו עוד משהו להגיד.  אמיר כוכבי:

הכל טוב, אני יכולה לדבר בעצמי, זה בסדר. זה נחמד  עדי פ.אנקורי:

 שאתם מגנים. 

אגב, בזמן הנאום שלי, הבנתי שהפסקתם את השידור  משה חנוכה:

 בפייסבוק של העירייה, כל הכבוד. 

 ראינו שאתה חוסך לנו.  אמיר כוכבי:

 אה, חוסך. כל הכבוד. שיחקתם אותה.  משה חנוכה:

 אולי מעכשיו זה יהיה עליך, בכל מקרה.  אמיר כוכבי:

 מעולה.  משה חנוכה:

 שנים זה היה עליי. ואז לא היה בטלפון.  בי:אמיר כוכ

 יפה מאוד, אנחנו נפיץ את זה, אל תדאג.  משה חנוכה:

 הייתי צריך להביא מצלמה.  אמיר כוכבי:

 ,אגף חינוך מהממת ונפלאהבכל מקרה, יש לנו מנהלת  עדי פ.אנקורי:

בגני הילדים.  ,שעושה עבודתה נאמנה ואין שום קיצוץ 

 ה, כמעט. יש הרחבה אם אתה רוא

 הוא לא רואה, זה חלק מהבעיה.  רינה שבתאי:

באחזקה ובציוד. אז בואו נדייק את ₪  80,000כמעט  עדי פ.אנקורי:

 הדברים. 

גני ילדים, זו העובדה. את יכולה ₪  20,000 משה חנוכה: באחזקת 
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 להמשיך לברבר. 

 ₪.  1,347,000 עדי פ.אנקורי:

 ₪.  20,000 משה חנוכה:

 . של אחזקת מוסדות חינוך ₪ 1,800,000 :מאיר חלוואני

 חבר'ה, לא לקשקש. עדי.  משה חנוכה:

 בואו נדבר נתונים.  עדי פ.אנקורי:

 עדי, אי אפשר לקשקש, לברבר ולפטפט.  משה חנוכה:

 אבל עלה בסעיף אחר.  נאור שירי:

אתה אומר לקשקש ולדבר, אתה מקשקש ומדבר. זו  עדי פ.אנקורי:

זו בעיה.   בעיה. 

. ברמוחה: עדי . כשמסתכלים על תקציב ומלינים, צריך להגיב על  .

הכל. צריך להסתכל לא רק על סעיף אחד. עדי 

 ברמוחה. 

אני שמח שזה מצחיק אותך שקיצצו בתחומים שאת  משה חנוכה:

 אמונה עליהם. 

 לא, אני לא צוחקת בכלל. אני ממש לא צוחקת.  עדי ברמוחה:

 ק התרבות. קיצצו. אין תרבות. מחזיקת תי משה חנוכה:

ויורד  עדי ברמוחה: כשאתה עושה עבודה על תקציב ואתה יושב 

לפרטי פרטים, על סעיף, אז אתה צריך להראות שאם 

הוא ירד ממקום אחד, הוא נכנס במקום אחר. וזה 

, זה לא הופך את  שאתה תגיד 'קיצוץ, קיצוץ, קיצוץ'

 זה לנכון. 

 . כי יש קיצוץ. הגזבר הודה בזה משה חנוכה:

 לא, אדון משה חנוכה. זה לא הופך את זה לנכון.  עדי ברמוחה:

 לא רק שאין קיצוץ, יש גם תוספת.  אמיר כוכבי:

 הגזבר הודה בזה.  משה חנוכה:

 ואתה מטעה אנשים.  עדי ברמוחה:

 את מטעה אנשים.  משה חנוכה:
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 לא, אני לא מטעה.  עדי ברמוחה:

 רות האלה. את מטעה ואת גונבת דעת באמי משה חנוכה:

בוועדת כספים, ואתה מטעה פה.  הייתי אני עד היום עדי ברמוחה:

 מה הוא אמר? 

 הוא אמר שאת גונבת דעת באמירות האלה.  עדי פ.אנקורי:

 איך אתה אוהב את הביטויים האלה.  עדי ברמוחה:

 עדי, מאחר ואני. עדי ברמוחה.  אמיר כוכבי:

י ברמוחה. אני מאוד מאוד צרה. עד ראייהיש  עדי ברמוחה:

 ברמוחה, כן. 

 אני באתי אחרי לילה ללא שינה.  עדי פ.אנקורי:

מאחר ועלו טענות, וגם אם הן במסגרת נאום שאח"כ  אמיר כוכבי:

 ישמש לאיזה סרטון. 

 הוא משמש כבר.  עדי ברמוחה:

 כבר משמש.  משה חנוכה:

  -לא אגיד נראה לי אמיר כוכבי:

 כבר משמש.  משה חנוכה:

 אבל צריך לעמוד על.  בי:אמיר כוכ

 מה, אסור לבקר אותך?  משה חנוכה:

 אבל זה לא לבקר.  עדי פ.אנקורי:

 אתה יכול להגיד.  נאור שירי:

 )מדברים יחד(

 אה, אתה חושב שזו המצאה?  משה חנוכה:

שלו, אתה טוב הזאת אתה יכול להעתיק את היכולת  אביבה גוטרמן:

 בזה. 

תקשיב טוב. יושבים כאן כל  אתה רוצה תשובות? אמיר כוכבי:

מנהלות ומנהלי העירייה, והחשבות והחשבים. בחיים 

לא היה דבר כזה בעיריית הוד השרון. למה? כי אנחנו 

 לא מפחדים מכלום. התקציב נמצא פתוח. 
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 תמיד זה היה ככה, אבל בסדר.  משה חנוכה:

 בחיים לא היה ככה.  אמיר כוכבי:

 תמיד היה ככה.  משה חנוכה:

 התקציב היה פתוח.  כוכבי: אמיר

 תשובות. לנו אף פעם לא נתן לתת  עדי ברמוחה:

 תמיד היה.  משה חנוכה:

והוא עדיין פתוח  ,התקציב היה פתוח באתר העירייה אמיר כוכבי:

באתר העירייה, ואני אגיד לך יותר מזה, שניה. עכשיו 

 אני אגיע לנקודה. 

נ אביבה גוטרמן:  תנו תשובות. לא אהבנו את התשובות, אבל 

ו  אמיר כוכבי: אמרת משבר קורונה לא מופיע בתקציב. כשאנחנ

עשינו את הערכת המצב, לא הראשונה, השלישית 

לנושא הקורונה והבנו שמשרד הפנים ומשרד הבריאות 

בכח אדם. האמירה  70%הולכים על קיצוץ של 

ברווחה אתם לא נוגעים. אף  –הראשונה שלי למנכ"ל 

לך הביתה. אני אגיד לך יותר אחד מהרווחה לא הו

מזה, גם התקציב הזה, מכל הקיצוצים, אגף אחד 

 ויחיד שאני אמרתי לא נוגעים בו, זה הרווחה. 

 אז איך אתה מסביר את ההקטנות?  משה חנוכה:

אני אסביר לך בשנייה. שני תהליכים קרו במשרד  אמיר כוכבי:

סעיפים, מה שהביא למחיקה של  יהרווחה, א' איחוד

מהסעיפים, והדבר השני, ואתה יודע את זה,  חלק

בגלל זה, זה קצת מאכזב אותי שדווקא על זה אתה 

מתלבש, כי באמת יכולת למצוא דברים אחרים. חלק 

ניכר מתקציב הרווחה הוא אל מול פעילות בפועל. 

זאת אומרת, שגם אם כיום, בגלל שכשאנחנו מאשרים 

דוגמה,  תקציב אין לצורך העניין, לא יודע תן איזו

אני לא רוצה לתת דוגמאות כדי לא לבזות את הזה, 

אבל כל סעיף תקציבי שכרגע לא מתקיים בפועל, אם 

 מחר מנהלת האגף שלנו מוציאה דרישה למשרד

 ניתן.  הרווחה, התקציב מגיע והמצ'ינג
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אמיר, אבל תקציב עירייה זה המקום שלך לתת את  משה חנוכה:

 המדיניות שלך. 

 ון, אבל אתה לא מתקצב. נכ אמיר כוכבי:

אז תגיד למנהלת האגף שתתכבד ותעשה את זה ערב  משה חנוכה:

 הגשת התקציב. 

 ותמציא?  אמיר כוכבי:

 לא להמציא.  משה חנוכה:

 לפי שמות. ...ל אצלהוהיא מעבירה שמות, הכ אמיר כוכבי:

 עובדתית, היו את הסעיפים הללו, והפחתנו אותם.  משה חנוכה:

. לא נגעו ק מהם מוזגו, וחלק מהם אין טיפולכון. חלנ אמיר כוכבי:

 שם בשקל. הדבר השני. 

אילו תמריצים לעסקים קטנים אתה נותן בתקציב  משה חנוכה:

 הזה, אמיר? 

הדבר השני המשמעותי זה הנושא של אחזקת גנים.  אמיר כוכבי:

 אנחנו עושים פה תהליך מקביל. 

 יו. לא, הוא החזיר את השידור עכש משה חנוכה:

תודה. אנחנו עושים תהליך בסיפור של כל מוסדות  אמיר כוכבי:

החינוך הוותיקים של העיר, שגני ילדים נמנים בהם, 

שהוא תהליך שבא להוריד את הנטל מהתקציב 

השוטף, וכן להעביר אותו לכיוון של התב"רים. אנחנו 

עושים תהליך של התחדשות. כמו שיש התחדשות 

עושים התחדשות עירונית לגני עירונית לבניין, אנחנו 

 ילדים. 

 איפה זה בתקציב?  משה חנוכה:

 התהליך הזה מופיע בתב"רים.  אמיר כוכבי:

 בתב"רים.  רינה שבתאי:

 איפה זה? איפה, תגידו לי מספר.  משה חנוכה:

תקציב הזה, התהליך הזה מנוהל בשיתוף, גם ע"י ה אמיר כוכבי:

לקחת ולשדרג החינוך וגם ע"י השפ"ע כחלק מניסיון 

ראשון במהלך גל ל. עשינו ואת הגינות, את הכ
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הקורונה, כשעשינו שיפוצים וצביעות חיצוניות גם, 

גנים, ואנחנו עושים את זה  22-ולא רק בפנים, ב

עכשיו לקראת שנת הלימודים הבאה במספר גני ילדים 

 וגינות משחק, גם כדי להגדיל ולאחד. 

  א ביטוי.בספר התקציב זה לא מוצ משה חנוכה:

 מגרשי ספורט ומתקני ספורט.  בנימין זיני:

זה לא מוצא ביטוי, בני, מה. איפה התב"ר? איזה  משה חנוכה:

 ₪.  20,000תב"ר זה? בתקציב השוטף נמצא 

רגע, רגע, אני חייב לענות לך. קודם כל, אחזקת  בנימין זיני:

אחזקת כל ₪  1,800,000-מוסדות החינוך מתוקצב כ

אלו דברים ₪  ₪20,000.  20,000ך ולא מוסדות החינו

 ממש קטנים שנדרשים. 

גני הילדים.  משה חנוכה:  אחזקת 

 זו הקופה הקטנה.  עדי פ.אנקורי:

י  בנימין זיני: קבלנים  3אחזקת מוסדות חינוך יש למיטב זכרונ

ומטפלים בכל אחזקת פאושלי, שעובדים בעיר 

  -בשוטף ₪ 1,800,000מוסדות החינוך בהיקף של

 איפה זה מוצא ביטוי בספר הזה?  ה חנוכה:מש

 עכשיו, אני אוציא לך אותו.  בנימין זיני:

 . ההנדסה הנדסה. אלה בהנדסה, זה קבלנים של אמיר כוכבי:

 אז אם אתם מסתירים את הסעיפים האלה.  משה חנוכה:

 לא מסתיר, למה מסתיר, הכל פתוח.  בנימין זיני:

אתה קורא, כשאתה לומד בסוף, כשאתה מסתכל, כש משה חנוכה:

גני ילדים ואתה  את ספר התקציב ואתה אומר אחזקת 

 מה לעשות? ₪.  20,000מוצא 

 יש כמה סעיפים שונים.  אמיר כוכבי:

 יש משהו.  אם יש כמה סעיפים. קודם כל בנימין זיני:

יש כמה סעיפים שונים בגלל שגם לשנות את הדרך בה  אמיר כוכבי:

ההפעלה הזאת ממקום אחד הארגון עובד, לוקח זמן. 

ובלי להסתכל על ראייה מקיפה יותר, אני לא רוצה 
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רק לתקן את הכניסה או את השער או את המדרגות 

או את הצביעה בפנים. אני רוצה שייקחו ויתלבשו על 

גנים ויהפכו אותם. ואת זה אתה לא עושה מהתקציב 

הזה שאתה מדבר עליו, אלא מתקציבים אחרים. וכדי 

את הנטל הזה על התקציב השוטף, כי זה  לא להעמיס

נטל, אתה מעביר אותו לתב"רים. עכשיו, בסופו של 

דבר חזון, לא חזון, אמר גם רפי, תקציב זה כלי 

עבודה. תקציב זה כלי עבודה שאמור לתת לנו, ואתה 

קשיח, אין בעיה.  85%, יש כאלה יגידו 90%אמרת 

בסופו של דבר אנחנו היינו צריכים לקבל כאן 

החלטות ולא רק מה אנחנו מה מקצצים. אתה יודע, 

אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה להזכיר את 

הבחירות וזה, אני למדתי בשנתיים האחרונות משהו 

אחד. מנהיגות זה לא לבחור בין טוב לטוב, כי מה 

שאתה בוחר אחלה, יופי. זה גם לא לבחור בין טוב 

חור בין רע כולם יבחרו את הטוב. מנהיגות זה לבלרע. 

לרע ולמצוא את הדרך לקחת את הרע הזה, ולהפוך 

אותו לטוב. והתקציב הזה שעבדנו עליו באמת לא 

מעט זמן כדי למצוא בו את הטוב, ולייצר בו את 

הטוב, בעיניי מביא, מה שנקרא, שלא מתוך כוונת, 

אני לא אגיד לא מתוך כוונת מכוון, כי זה כן סדר 

הצורך להתמקד  היום, אבל אצלי זה חידד את

בנושאים ספציפיים. וגם העבודה של המנהלות 

והמנהלים על לקבוע את סדרי העדיפויות ולהפנות 

שאח"כ  ,תקציבים בתוך הארגון לדברים הנכונים

ישפיעו על התושבות והתושבים, ובעיניי הבחירה של 

 ,נושאים שבעיניי הם ערכיים, מהותיים חשובים, כמו

וגיוון בחינוך, אלא לשים  לא רק הכותרת של מצוינות

דגש על אותן אוכלוסיות בעיר שהן הכי חלשות. לאו 

דווקא חלשות כלכלית, אלא חלשות במאבקים שלהן 

היום יומיים עם מה שסידר להם הגורל. ועם ההבנה 

שלנו שכעירייה בהחלטה ובתקצוב נכון, אנחנו יכולים 

להגיע בדיוק, אבל בדיוק למקום שיעשה להן את 

 את המציאות. להם ישנה החיים ו
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 איך זה בא לידי ביטוי בתקציב?  משה חנוכה:

אמרתי בהתחלה, אני אגיד לך שוב, מעבר ללקיחת  אמיר כוכבי:

 , שזה כלל ילדי העיר. 3האחריות על גילאי לידה עד 

 למשל. נאור קידום  רינה שבתאי:

שניה, שזה כלל ילדי העיר. בפעם הראשונה בספטמבר  אמיר כוכבי:

רוב בע"ה במשרד הרווחה, יפעל פה בעיר מעון יום הק

שיקומי. אני צריך להסביר למישהו מה זה מעון יום 

 3עד  1שיקומי? מעון יום שיקומי לגילאי 

מאובחנים, חלקם באוטיזם, חלקם בלקויות אחרות, ש

אבחון המוקדם והטיפול המוקדם, יכול לשפר את הש

מעולם. רמת החיים שלהם. בהוד השרון לא היה כזה 

הילדים שלנו נשלחים לערים אחרות. הכי קרוב, כפר 

סבא. אני נתקלתי בזה שנה שעברה, כשראיתי ילדים 

שלא היה להם מקום בשום מקום בטווח של שעתיים 

נסיעה מהוד השרון. כשילד בגיל שנה וחצי צריך 

בבוקר לנסוע שעה וחצי, ושעה וחצי חזרה, זו בעיניי 

חרונה, או כל השנה שערורייה. כל החצי שנה הא

האחרונה, אנחנו ביחד עם משרד הרווחה מנסים 

לייצר, ואתה מכיר את האנשים, אתה יכול לבדוק 

אתם, מנסים לייצר את הפתרון ופעם אחר פעם 

נתקלים בבלוק. למה? סוציו אקונומי. אז מצאנו את 

, אלא אם כן ימצאו במשרד הרווחה 1.9-הפתרון ומה

בוצות כאלה. זה ייתן מענה ק 3את הדרך, יפעלו בעיר 

ילדות  20-ילדים שכבר היום אנחנו יודעים ש 30-ל

וילדים מהוד השרון צריכים את השירות הזה. זה 

משהו שבעיניי, תגיד כן חזון, לא חזון, בעיניי זה 

לשנות מציאות אמתית. הדבר השני או הדבר הנוסף, 

אמרת אנחנו מקימים פה ביחד עם שלוותה מרכז גשר. 

הקורונה מקבלת ביטוי? פה. מרכז גשר ביחד עם איפה 

שלוותה, זה נותן מענה חוץ מוסדי. מחוץ לכותלי בית 

החולים לצעירות ולצעירים, בעיקר ילדות וילדים, 

בלי קשר לשנה, אבל השנה הזאת אנחנו רואים את זה 

כבר עכשיו, גם ברווחה וגם במערכת החינוך הציפה 

תית, והרבה את הצורך בצורה הרבה יותר משמעו
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לא להגיע  לא רוציםכי מאוד הורים לא הולכים, 

. כשאתה מקים מרכז גשר ל'שלוותה' ולא ל'אברבנאל'

ילדים האלה את השאין בעיר, אתה נותן לילדות ו

 הסיכוי לתפוס. 

איפה זה בתקציב? איזה סעיף אתה מתקצב את  משה חנוכה:

 הפרויקט הזה? 

 תיכף יענה לך המנכ"ל.  אמיר כוכבי:

 איזה סעיף?  משה חנוכה:

 זה הקצאה של מקום.  :היילפרןרן 

 אבל באיפה ספר התקציב?  משה חנוכה:

 את גשר לעיר, עשינו מאמצים גדולים.  להביאכדי  :היילפרןרן 

 יש סעיף תקציבי לזה, המנכ"ל?  משה חנוכה:

 לא עניין, זה בדיוק מהדברים שאמרנו. זה  :היילפרןרן 

א, אז מה שאמרתי הוא נכון. הקורונה לא זה לא מוצ משה חנוכה:

 מוצאת ביטוי בספר התקציב. 

 חד משמעית מוצאת.  אמיר כוכבי:

 איפה?  משה חנוכה:

ויתרנו על הקצאה לדבר אחר, והם יקבלו את  אמיר כוכבי:

 ההקצאה. 

  זו הקצאת קרקע? משה חנוכה:

 הקצאה, כן, הקצאת מבנה.  בנימין זיני:

ל משה חנוכה:  ידי ביטוי בספר התקציב. אז זה לא 

 אבל זה לא עולה כסף לעירייה.  :רן הייפרן

 לא, בספר התקציב,  משה חנוכה:

 אין הקצאה, כן? אתה מקצה את המקום בחינם.  בנימין זיני:

 הקצאת נכס זה לא.  משה חנוכה:

 אתה לא מתקצב את זה.  בנימין זיני:

 זו בדיוק הטענה שאמרתי.  משה חנוכה:
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 אבל זה מסוג הדברים, כמו שאמר ראש העיר.  :בנימין זיני

זה העניין של התיעדוף של מה אתה עושה עם הנכסים  אמיר כוכבי:

 שלך. 

הכל בסדר, אמיר. לא אמרתי שאתה לא עושה דברים  משה חנוכה:

טובים. אבל אמרתי, שבספר התקציב הזה, אין ביטוי 

 לקורונה. איפה? מרכז גשר לא רשום בספר התקציב. 

שניה, שניה. בנוסף, מעבר לדבר הזה אנחנו מקימים  ר כוכבי:אמי

בציר החינוך. זה  גם לראשונה בית ספר לחינוך מיוחד

הרצף הטיפולי שאנחנו מייצרים בעיר לצרכים 

המיוחדים האלה, כשאנחנו כרגע בדיונים עם 

המשרדים הרלוונטיים, בנוגע גם למרכז לימודי, 

לים רק מהצד המששיהיה יסודי, להפרעות נפשיות 

בנוסף, כדי להתייחס ההתחלתי של צורים. 

, אנחנו 6לידה עד גילאי לאוכלוסייה הזאת של 

מקימים גם מרכז לגיל הרך, שיהיה בהוד השרון 

או  אאימויפעל בעיר. וייתן מענה לצרכים שכל הורה, 

אבא אחרי לידה צריכים. מסדנאות, דרך מרכז להיות 

להעביר שעה,  בו, דרך מרכז טיפולי, דרך מקום

שעתיים ביחד עם אנשים. בסופו של דבר, כשאתה בא 

ואומר, איפה אנחנו רוצים לתפוס את האנשים 

ולהשפיע עליהם, מעבר לדברים האחרים שקורים גם 

בשגרה היום יומית של העירייה, וגם בתכנון הארוך 

טווח, אלו דברים שבשנה הזאת יקרו וישנו מציאות 

שאולי אתה תבוא  ,וריםלפלחי אוכלוסייה מאוד בר

ותגיד, לא כולם הם הכי רחבים, או הכי זה. בעיניי, 

זה בדיוק המקום שבו עירייה שמה את הערכים שלה 

ואומרת מה חשוב לה לקדם בתוך השנה הזאת, מתוך 

התקציב הוא קשיח מהמגבלות, שגם אתה אמרת, מה 

ומה מהתקציב זמין לדברים אחרים. במקביל, אנחנו 

רים אחרים. אנחנו לא מזניחים גם עושים גם דב

 אותם. 

למה הורדת את הכסף לקשישים לכל הפעילות לגיל  משה חנוכה:

 הזהב? לא הוספת. 
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 לא הורדנו.  אמיר כוכבי:

 מופיע.  בסעיפי התקציב זה משה חנוכה:

א', אוחדו סעיפים גם אצלנו, ב' אחד הדברים, או  אמיר כוכבי:

יקון הזה שרצינו בעצם הדבר שאנחנו מביאים פה, הת

לעשות, שאם לא תרצו, נעשה אותו פעם הבאה, זו 

שזה שני סעיפים בעיניי תרבות ותרבות גמלאים. 

חשובים, ובגלל שהתפספס לנו הנושא של ההכנסה 

המותנית של הזה, של החסויות, אז זה לא נכנס. אבל 

בסופו של דבר, אמרתי, הבחירה פה היא לא בין הכי 

פה היא בתוך שנה שמה לעשות, טוב למעולה. הבחירה 

כן, הייתה קשה וכן אמרתי גם בגלל החלטות שלנו, 

בגלל דברים שהורדנו, בגלל שדברים שלא אכפנו. 

בגלל דברים שחשבנו שלא צריך ללכת אתם ראש 

בקיר, וכן, אם אתה שואל אותי, אם אני חושב ששנה 

הבאה בסוף תהיה יותר טובה? כן. למה? כי בסופו של 

נהל כספים יי מאמץ את הקו של מנהל מדבר כשאנ

שהוא קו זהיר, שלא לומר על גבול השמרני והוא לא 

מנפח מספרים סתם, כמו שאנחנו יודעים שאפשר. 

 והוא נזהר שלא לשים סתם דברים שלא ידע גם הרבה. 

 גבייה זה לא ניפוח?  %94 משה חנוכה:

יעד אני אומר לך עוד פעם, מה שאמרתי לך קודם,  אמיר כוכבי:

גבייה בעיניי הוא לא ניפוח. כי אם היינו רוצים לנפח, 

 . שם לא היינו מנפחים

יעד גבייה מאפשר לך להגדיל את מסגרת התקציב.  משה חנוכה:

 מסגרת תקציב גדולה יותר אז זה ניפוח. 

משה, אתה מכיר את המשחקים שאפשר לעשות, ואתה  אמיר כוכבי:

הייתי חבר יודע שאנחנו יכולים, אני יכול. אני 

מועצה, קדנציה ראשונה כשסיפרו לי איך עומדים 

לגבות. עוד לא הייתי חבר מועצה, הייתה ישיבת 

, אני ישבתי בקהל בה תקציב שרפי היה חבר מועצה

ובישיבת התקציב הזאת הסבירו איך העירייה הולכת 

מתע"ש. ₪  ₪20,000,000,  18,000,000לגבות איזה 

נחנו לא מגלגלים, אבל עד היום מחכים לסכום הזה. א
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כן להגדיר למנהל הכספים ולאגף הגבייה. לזאב 

ולצוות שלו, זה היעד. אלו הדברים שאנחנו רוצים 

שאתם תעשו. זה בעיניי נכון. זה לא בעיניי לנפח את 

התקציב, כי לנפח את התקציב, אתה מנפח אותו 

בדברים אחרים. אתה מנפח אותו בהכנסות שאתה 

בתי משפט. הגשנו, לא ירדנו יודע שיהיו עכשיו מ

לפרטים האלה, אני לא יודע אם דיברתם על זה 

לנו  לפחות עררים משמעותיים  3בוועדת כספים. יש 

מאוד משמעותיים בארנונה עררים  3מאוד בארנונה. 

שלא הכנסנו אותם. שאנחנו יודעים שאם אנחנו 

מנצחים, ההכנסות עולות משמעותית. במאות אלפים 

יחד זה מיליונים. לא הכנסנו אותם. בכל אחד מהם, ב

הכנסנו אותם? כי הלכנו על הדפוס הזהיר לא למה 

שאומר, אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, אבל יכול 

להיות שוועדת ערר תחליט אחרת. יכול להיות שבית 

משפט אחרי זה יחליט אחרת. יכול להיות שמישהו 

יחליט אחרת. אז אנחנו לא באים ושמים כסף שאנחנו 

א יודעים שיהיה לנו בתכנית. יעד גבייה, זה יעד. ל

כשאנחנו עושים תכניות עבודה מקושרות תקציב, 

נהל ימבחינתי זה יעד של אגף גבייה. זה יעד של מ

כספים, זה יעד של מנכ"ל העירייה, זה יעד שלי. 

אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעמוד ביעד הזה, ולא 

ופו של דבר, רק זה, אלא גם לעבור אותו. אבל בס

ואמרת זה, אל תתבלבל. אני חושב שהעבודה שעשו 

פה, אני חושב שהעבודה שעשו פה החברות והחברים 

לאורך החודשים האחרונים כדי להתמודד עם מה 

שהיה, כדי להביא את סגירת התקציב הקודם, כדי 

לייצר תקציב, לא רק שאנחנו יכולים לחיות אתו, 

נתנו. אני חושב אלא גם להבין מה הערך שלו מבחי

שהעבודה שנעשתה פה, היא עבודה נהדרת, היא יכולה 

הייתה להגיע יותר מוקדם, היא תגיע בפעם הבאה 

יותר מוקדם, גם אם תהיה קורונה, הכל בסדר, ומותר 

ביקורת. אבל בסופו של דבר, יש לנו כאן תקציב 

שיאפשר לנו לא רק לעבוד, אלא להמשיך גם לממש 

תחומים פנים ארגוניים, גם את החזון שלנו, גם ב
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בתחומים מול התושבות והתושבים, ולתת את 

המענים שאנחנו חושבים שצריכים לתת. גם לאור 

 השנה שחלפה, וגם לאור השנה שתבוא. 

בוא, בסוף כשאני שואל את הגזבר בוועדת כספים,  משה חנוכה:

ואני יכול לפתוח את הפרוטוקול, או את המנכ"ל, אני 

יים בגלל הקורונה, איך זה בא לידי שואל, מה השינו

ביטוי בתקציב. והתשובה של הגזבר והמנכ"ל שלך, 

היא תשובה מאוד פשוטה, אני פשוט לא רוצה לטעות, 

אז אני אקריא ציטוט שלהם. הם אומרים לי בתשובה. 

 אני שואל, לרגע כאן. 

 הירידה בהכנסות זה לא קורונה? אני לא מבין.  נאור שירי:

  ?לא, לא, הוא שואל. נו, מה הייתה אמיר כוכבי:

הגזבר והמנכ"ל בגדול אמרו, הפחתנו בתרבות  משה חנוכה:

ובספורט כי לא היו אירועים. משהו כזה. ואין שום 

התייחסות למנופי צמיחה בעקבות הקורונה. אין שום 

התייחסות לדברים של העסקים הקטנים שנפגעו 

פריל? כי ו עד אבקורונה. אין שום דבר. אז למה חיכינ

 קורונה, קורונה.  הסיבה הייתה דחייה

 אני אגיד לך.  אמיר כוכבי:

מה זה מנוף צמיחה? עירייה יכולה לייצר מנופי  משה חנוכה:

צמיחה בתקופה הזאת לעסקים קטנים. לייצר תכנית 

לעידוד העסקים הקטנים. תכנית לחיזוק הכלכלה 

 המקומית. זה תפקיד של עירייה, נאור. 

 אין בעיה.  :אמיר כוכבי

אתה יכול לעקם את האף, אבל זה התפקיד של  משה חנוכה:

 העירייה, זו מנהיגות. 

נו, עכשיו אתה מנהיג.  נאור שירי:  אה, וואי, 

מנופי צמיחה בסופו של דבר הם לא רק בתכניות אד  אמיר כוכבי:

גם בתכניות הם הוק מכאן לכאן ועכשיו, אלא 

 ארוכות. 

צא ביטוי בתקציב, זה לא יקרה השנה, אם זה לא מו משה חנוכה:
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 אמיר. 

נהלת אזורי התעסוקה, דרך התקצוב של הדבר ימ אמיר כוכבי:

הזה, דרך הקידום של חשיבה עירונית על אגף לקידום 

עסקים ולא לרישוי עסקים. כל המענה הזה, כל 

הצרכים הללו, כל הדברים הללו נלקחים בחשבון. 

שהוא כלי  כשאתה אומר, הרי התקציב מעבר לזה

עבודה, בסוף הוא גם חי ונושם. הוא משתנה יחד 

אתנו, גם במהלך השנה. עצם זה שאגף שפ"ע לראשונה 

היה צריך לעשות מכרז לכל האמצעים האלה, כדי 

שבשנה הבאה יהיה, זו כבר התייחסות לקורונה. כדי 

שלא ניתפס שוב כמו בגל הראשון, כמו כולם, בלי 

תי ספר, וכל הדברים מסכות, אלכוג'לים, ציוד לב

 האלה. 

 איפה זה רכש מסכות בתקציב?  משה חנוכה:

 מחלקת ציוד.  46יש בעמוד  בנימין זיני:

 איפה?  משה חנוכה:

 שם.  :נאור שירי

 איפה? מה זה שם? איפה?  משה חנוכה:

 יסביר לך הגזבר.  נאור שירי:

  -אני אומר לך יש בנימין זיני:

מחר מסכות, מאיזה סעיף אתה הגזבר רוצה לקנות  משה חנוכה:

 מוציא את זה? 

-מחלקת סיוע לשעת חירום, מתוקצבת ב 46יש בעמוד  בנימין זיני:

  -שכל ייעודה₪  810,000

 איזה מספר, איזה עמוד זה?  משה חנוכה:

, באמצע פחות או יותר, מחלקת סיוע לשעת 46בעמוד  בנימין זיני:

יים של חירום שכל ייעודה לתת מענה לצרכים התפעול

, דרך תגבור חירום שמרטפייההפעלת הקורונה. מ

בשמרטפייה. פיקוח ואכיפת סדר הוצאות החירום 

ועוד ציוד לחירום, ₪  50,000-חירום ומזון ב

ש"ח. זה בחלק התפעולי. ואני  810,000-מתוקצבים ב



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 158 
 

חושב שעוד פעם, כמו שציין ראש העיר, עידוד 

, הוא הצמיחה לעסקים לא יבוא מתוך ספר התקציב

יבוא מתוך דברים שברגע שאתה משקיע בקידום 

נהלת עסקים שאתה יעסקים במרכז עסקים או מ

מקים אותה לטובת כלל העסקים בעיר, ופותר להם 

את הצרכים ואת הבעיות שלהם מול הרשות 

המקומית. יש איש קשר שיעמוד ויתווך בינם לבין 

 בעצם.  האמתיהעירייה, זה הקידום 

  -חייב להגידאני  אמיר כוכבי:

אז אתה אומר, איש המקצוע שאתה מכניס, זה  משה חנוכה:

 הפתרון שלך. 

 בין היתר, כן. בין היתר.  בנימין זיני:

 אבל זה לא בין היתר? זה הדבר היחיד.  משה חנוכה:

אבל למה? קודם כל, אתה מתחיל מזה. עכשיו, תראה  בנימין זיני:

 ויחליטו.  מה הצרכים, יביאו את הצרכים לשולחן הזה

אני הייתי מצפה לראות פה במקום הגדלה של עוד  משה חנוכה:

ש"ח בדיגיטל, מצפה לראות קמפיין לעידוד  300,000

 עסקים לקנות בהוד השרון. 

 היה.  :אנקורי עדי פ.

בדיגיטל הרבה מאוד מזה, זה ₪  300,000-גם ה אמיר כוכבי:

מהצרכים שעלו מהקורונה. בוא, אתה מבין טוב 

ת ושימוש בה. אתה יכול להבין לבד, על מה תקשור

שורה התחתונה, אני אומר עוד פעם, יש בהולך הכסף. 

דברים שרלוונטיים לתקציב שוטף. יש דברים 

פיתוח, ויש דברים שעירייה לתקציב שרלוונטיים 

מתאימה את עצמה אליהם תוך כדי. אנחנו נמצאים 

גם החברה הכלכלית וגם בעירייה בתהליכים 

לא רק להעצמת העסקים בעיר, אלא גם  שקשורים

 . את זה לפיתוח המרקם העירוני שיאפשר להם

י  משה חנוכה: אמיר, אלו מילים יפות. איפה זה מוצא ביטו

 במספרים? זה מה שאני אומר. לדבר, אתה מדבר יפה. 
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 מוצא ביטוי, מה זאת אומרת.  אמיר כוכבי:

של הבטחות בסוף, הספר הזה צריך להיות התרגום  משה חנוכה:

 שלך. 

  -לא, הספר הזה אמיר כוכבי:

 זה ספר התקציב של העירייה שלך.  משה חנוכה:

הוא סעיפים תקציביים. החירום נמצא הספר הזה  אמיר כוכבי:

  -בתכניות העבודה. אתה יכול לראות את זה

כשביקשתי את תכנית העבודה בוועדת הכספים, אתה  משה חנוכה:

 יודע מה אמרו לי? 

 נו.  כוכבי:אמיר 

 עדיין אין לנו. אנחנו עובדים עליה.  משה חנוכה:

 עבר כבר שבוע.  אמיר כוכבי:

אתמול, במקרה, גיליתי באתר העירייה שזה נמצא.  משה חנוכה:

אבל יעל, את אמרת לי, אנחנו לא יודעות אם נספיק 

 להדפיס את זה עד הישיבה, זה לא קשור אחד לשני. 

 אי הבנה.  נו, אז הייתה אמיר כוכבי:

 זה לא במנדט של וועדת הכספים.  משה חנוכה:

תגיד, על מה אתה מדבר? אמרתי שזה מנדט של כלל  יעל עבוד ברזילי:

חברי המועצה להגיב לתכניות העבודה, ולא רק של 

 וועדת הכספים. 

 אבל כשאת מביאה תקציב מבוסס תכניות עבודה.  משה חנוכה:

 תי, תצטט מדויק. אם אתה מצטט או יעל עבוד ברזילי:

 יעל, אבל כשאת מביאה תקציב מבוסס תכניות עבודה.  משה חנוכה:

כשאני מביאה תקציב לוועדת הכספים, ואם אתה  יעל עבוד ברזילי:

רוצה לצטט אותי, אז תצטט מדויק. ואני עומדת על 

 זה. 

 אבל אם את מביאה תקציב מבוסס תכניות עבודה.  משה חנוכה:

אני  אם תרצהעבודה מקושרות תקציב, תכניות  :רן היילפרן

 אסביר לך בשמחה. 
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 התכניות, התכניות.  אמיר כוכבי:

אז אני אומר, כשאתה מביא תכנית עבודה מאושרת  משה חנוכה:

 תקציב, אתה מביא את זה עם התקציב. 

אבל משה, תכניות העבודה הן מקושרות תקציב. לא  אמיר כוכבי:

 התקציב מקושר לתכניות עבודה. 

 אז מה זה אומר?  ה חנוכה:מש

אז זה אומר, שכשאנחנו מייצרים תקציב בניגוד  אמיר כוכבי:

להרבה פעמים והרבה מחשבות של בעיקר, אם נגיד 

את זה כך, גופים ציבוריים, הרצון שלנו לייצר מערכת 

בקרים, בקרה ומדידות לאופי הביצוע ולשימוש של 

 התקציבים. כדי לעשות את הדבר הזה, אתה צריך

drill-שכל אגף יעשה את ה  down  שלו לתוך

המחלקות, לתוך המשימות שהוא רוצה. לא סתם 

תוספת. לא סתם ₪  10,000,000לזרוק לך, אני צריך 

תוספת. אלא, ₪  20,000,000לזרוק לך, אני צריך 

יבוא ויגיד באמת מה הוא הולך לעשות עם הדברים 

כי האלה. עכשיו, יש בזה משהו שטיפה מבלבל. למה? 

לי, כי אני מכיר את זה, שהתכנית הכי טובה, היא 

 בסיס לשינויים. בסדר? 

 רק צריך שתהיה תכנית כדי שיהיה בסיס לשינויים.  משה חנוכה:

שניה, אף תכנית, נכון. והתקציב הוא תכנית. ותכניות  אמיר כוכבי:

ויש שם את  ,העבודה הן תכניות ויש שם מדדים

ה יודע, נשליך את זה הדברים, אבל לך, מבחינתך, את

זה לא היום אתה צריך לראות את למקום שלך כזה, 

זה, אתה כחבר מועצה, כוועדת ביקורת, אתה לוקח 

את זה ומסתכל על זה במהלך השנה. היום זה לא יגיד 

לך כלום. לא יגיד לך כלום כי אתה לא חלק 

 מהתהליכים. 

להיות  זה בדיוק מה שכואב לי. שהמועצה הזאת הפכה משה חנוכה:

 . , הוא לא חלק ממנואיזה גוף שהוא ליד התהליכים

לא, המועצה הזאת היא דירקטוריון. אתה לא עובד  אמיר כוכבי:

 בעירייה, משה. 
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 מה זאת אומרת?  משה חנוכה:

אתה רוצה לעבוד בעירייה, אתה יכול להתפקד  אמיר כוכבי:

 ולעבוד. 

 בסדר.  לא, אני לא רוצה לעבוד בעירייה, הכל משה חנוכה:

 כבר עשית את זה פעם. אבל יש הבדל.  אמיר כוכבי:

 דירקטוריון.  משה חנוכה:

 דירקטוריון.  אמיר כוכבי:

בודק את התהליכים, הוא מאשר את התקציב, את  משה חנוכה:

 התכנית לפני, תוך כדי ואחרי. לא רק אחרי. 

דירקטוריון מאשר תקציב לפני, הוא מאשר בתקציב  אמיר כוכבי:

עדי הארגון. תכניות העבודה הן כלי עזר, הן כלי את י

עזר פעמיים: זה כלי עזר למנהלות והמנהלים 

ולצוותים שלהם באגפים, וזה כלי עזר לנו כנבחרי 

 ציבור, כדי לעשות את הפיקוח לאורך כל השנה. 

אז אתה אומר, זה בסדר שלא נראה את תכניות  משה חנוכה:

 העבודה לפני. 

ול לראות את תכניות העבודה. סליחה, אני אתה יכ אמיר כוכבי:

 ויתרתי על ההדפסה של תכניות העבודה. 

  אז אתה אומר.  משה חנוכה:

 יש לך באתר.  אמיר כוכבי:

 אני ראיתי באתר, חיפשתי, ראיתי.  משה חנוכה:

 בסדר גמור.  אמיר כוכבי:

אז אני אומר, אתה יכול לראות, זה לא עניין שלך  משה חנוכה:

בור מה תכנית העבודה של עיריית הוד כנבחר צי

 השרון. 

 להיפך, זה מאוד עניין שלך.  אמיר כוכבי:

 אתה אמרת.  משה חנוכה:

 לא הערב.  אמיר כוכבי:

 אה, לא הערב. מתי?  משה חנוכה:
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 לא הערב.  אמיר כוכבי:

 אחרי שיגידו שיהיה מאוחר מדי.  משה חנוכה:

 . בוועדת הכספים זה נאמר יעל עבוד ברזילי:

 משה, מהערב והלאה, אתה סתם מתווכח. אמיר כוכבי:

שזה דיון שהוא כל כך חשוב, שהוא דורש התייחסות  יעל עבוד ברזילי:

 ודיון נפרד. 

אם השתמשנו המהערב והלאה, זה הכלי שלך לראות  אמיר כוכבי:

בתקציב כמו שאמרנו שנשתמש בו. זה הכל, זו השורה 

 התחתונה. בסופו של דבר. 

אבל כשתכניות העבודה מקושרות תקציב, הן באות  כה:משה חנו

בד בבד, הן באות ביחד. אתה לא יכול לטעון כל הזמן 

 שתכניות העבודה שלך מקושרות תקציב. 

 קודם כל, אני יכול לטעון הכל.  אמיר כוכבי:

 לטעון אתה יכול.  משה חנוכה:

כלי אני יכול לטעון הכל, כי זה כלי עבודה שלי, לא  אמיר כוכבי:

 עבודה שלך. 

נכון לטעון. שלי ושלך, אותו לא אבל בעיניי יהיה  משה חנוכה:

 דבר. 

 לא.  אמיר כוכבי:

 לא, אתה לא עובד עירייה.  :יקיררן 

 בוודאי.  משה חנוכה:

 אני לא מחויב לו.  :אמיר כוכבי

 אתה יו"ר הדירקטוריון ואנחנו חברי הדירקטוריון.  משה חנוכה:

יו אמיר כוכבי:  "ר הדירקטוריון, אני גם ראש העירייה. אני 

 יפה.  משה חנוכה:

 שהוא לא רק יו"ר הדירקטוריון.  אמיר כוכבי:

 מה הוא גם? יש לך מנכ"ל שצריך לעשות.  משה חנוכה:

 זה נכון.  אמיר כוכבי:
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בתפיסה שלך, אתה גם לא צריך לראות תכניות  משה חנוכה:

 עבודה. יש לך מנכ"ל. 

 יום יבוא והתשובה שלך נכונה.  בגדול, אמיר כוכבי:

 מתי זה יהיה? משה חנוכה:

 בגדול.  אמיר כוכבי:

 מתי זה יקרה?  משה חנוכה:

 כשנגיע לשם.  אמיר כוכבי:

 אולי נצא לאיזו הפסקה קצרה, מה אתה אומר?  משה חנוכה:

 לא, אנחנו לקראת סיום.  אמיר כוכבי:

 איזה סיום?  משה חנוכה:

 ייגויות, צריך לעבור עליהן, קדימה. יש את ההסת אמיר כוכבי:

אנחנו נצביע על ההסתייגויות. אני מבקש להצביע על  משה חנוכה:

 ההסתייגויות אחת, אחת. 

 אנחנו נצביע כנהוג על ההסתייגויות אחת, אחת.  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: אז אני אומר, אם אפשר הפסקה לשירותים. כי אנ

ביעו. ואני לא רוצה יודע שאם אני אצא לשירותים, תצ

 לפספס את זה. 

י  אמיר כוכבי: אתה יכול לצאת לשירותים ולא נריץ את הכל, אנ

 מבטיח לך. 

 הסתייגויות.  200-לא נצליח ב :יקיררן 

 , קדימה. 214 :נדב דואני

לא, כי אני רואה פה גם את ההכנות. אתה לא יכול  משה חנוכה:

 להתעלם מהן. 

את ההזדמנות בוועדת כספים, לא ננצל  לא ניצלנו יעל עבוד ברזילי:

 אותה גם עכשיו. 

 ? וכמה, אמרת? אתה רוצה להקריא אותם 200יש  אמיר כוכבי:

אם אתם רוצים, אני אעבור, אני אסביר לכם  משה חנוכה:

הסתייגות, הסתייגות, ואז נצביע. מה שאתם 

 מעדיפים. 
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 מה שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:

 שאני אעבור אחת, אחת?  אפשר. אתה רוצה משה חנוכה:

 השאלה מה זה.  אמיר כוכבי:

 מה, מה? אתה מנהל את הישיבה, לא אני.  משה חנוכה:

 לא, אבל אפשר הפסקה.  אביבה גוטרמן:

 אני נותן לך את הבחירה.  אמיר כוכבי:

 אז אני מציע שנעשה הפסקה.  משה חנוכה:

 לא, אבל באמת אפשר הפסקה כמה דקות.  אביבה גוטרמן:

 נלך לשירותים.  ה חנוכה:מש

 אני נגד.  נאור שירי:

כי אתם הולכים, ואתם לא הייתם פה עכשיו חצי  משה חנוכה:

 שעה. אני לא עצרתי את הדיון באמצע. 

 מי, מי לא היה פה?  נאור שירי:

 אתה לא היית.  משה חנוכה:

 אני לא הייתי?  נאור שירי:

לעשות לאחרים.  כוסות קפה עשית ולא חשבת 3משה,  אמיר כוכבי:

 ראיתי. 

 אני אומר לך שאני לא יצאתי אפילו שניה החוצה.  משה חנוכה:

בוא, קמת מהשולחן כשהיה לך נוח, כשהדיון היה  אמיר כוכבי:

 במחוזות אחרים. 

 בואו עוברים להצבעות.  נדב דואני:

י  משה חנוכה: לא, לא עוברים להצבעות. אבל אם אתם רוצים שאנ

 . על סעיף סעיף לעבור אתחיל עכשיו

 אתה לא מנהל את הישיבה, מה זאת אומרת.  נאור שירי:

 מה זה הצבעות, כמה זמן זה הצבעות עכשיו?  יגאל שמעון:

 ומשהו.  200  :אלון גלבוע

 אתה רוצה זה?  אמיר כוכבי:
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 הצבעות?  200 יגאל שמעון:

 . 214 יעל עבוד ברזילי:

 אני מבקש ללכת לשירותים.  משה חנוכה:

אין בעיה, מאחר והתוצאה הסופית זה. אנחנו יכולים  כוכבי: אמיר

לעשות הפסקה. תקריא את כל ההסתייגויות, תגיד על 

 מה אתה מסתייג ונצביע על כולן? 

מה זה משנה אם אתי תקריא ואנחנו נצביע אחת,  משה חנוכה:

 אחת, כמו שעשינו כל פעם. 

 ? 200אתה רוצה  נאור שירי:

 נהג המקום. כנהוג, כמ משה חנוכה:

 אותו דבר.  נעשה אמיר כוכבי:

 אז בוא, בוא נעשה את זה.  משה חנוכה:

 אז יאללה בוא נרוץ.  אמיר כוכבי:

יוצא לשירותים.  משה חנוכה:  אז אני 

 -לא צריך להקריא נדב דואני:

אתה לא נוכח בהסתייגויות ככה. כך והסתייגות מספר  נאור שירי:

 שלך? 

 לשירותים, מה זה הפופוליזם הזה.  אני הולך רגע משה חנוכה:

 לך, הכל בסדר. לך, תחזור.  נאור שירי:

 דקות, למה להתאפק?  5מה רע לך לעשות הפסקה  משה חנוכה:

 דקות הפסקה.  10חברים,  אמיר כוכבי:

 דקות, נו די.  10 אביבה גוטרמן:

 לא, הוא לא יתפוצץ פה, נו, מסכן.  אמיר כוכבי:

 ה לו. בוא נדבר על דברים אחרים. , היא תחכלא נדב דואני:

  )מדברים יחד(

 דקות.  10אני מציע לך לעשות הפסקה  משה חנוכה:

 דקות.  10הפסקה  אמיר כוכבי:
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 מה יש, מו"מ חשאי?  נדב דואני:

דקות. מה  10טוב, יאללה, יאללה, תעשה הפסקה  אביבה גוטרמן:

 יקרה? 

 דקות?  10מה  רפאל בן מרדכי:

 ו לפי השעון. קח אביבה גוטרמן:

 )מדברים יחד(

 דקות לכל אחד גם על הפיתוח עכשיו?  10יש  ,מתי משה חנוכה:

חברים, הסתייגויות האופוזיציה לתקציב. אתי, את  אמיר כוכבי:

 מקריאה? משה, אתה מקריא? 

אני אקרא את הסעיף מה אתה רוצה שאני אקרא?  אתי ברייטברט:

  ?ונעשה הצבעה על כל אחדואת שם הסעיף 

 . ההסתייגות כן, מי בעד משה חנוכה:

לא מקריאה את הסעיפים. מספר סעיף ומצביעה. את  נדב דואני:

 נגד. -בעד

בסדר, זה מה שאמרתי. אוקי, אז נתחיל מהראשון.  אתי ברייטברט:

, לשכת מנכ"ל תוספות שכר. אז בואו 120סעיף 

 נתחיל, מי בעד? 

 מי בעד ההסתייגות.  משה חנוכה:

 מה ההסתייגות?  נאור שירי:

 ההסתייגות שלך, אין לך הסתייגויות.  נדב דואני:

 יש לי הסתייגויות.  משה חנוכה:

 מה ההסתייגויות שלך? מה שרשום.  :נדב דואני

אני לקחתי את כל הסעיפים שבהם לא היה פירוט לאן  משה חנוכה:

 הולך הכסף, כמו תוספות שונות. 

 ולא קיבלת תשובות?  :עדי ברמוחה

 או מיקור חוץ, או זה והסתייגתי אליהן.  נוכה:משה ח

 מה ההסתייגות?  :נדב דואני

ולקחתי בנוסף כל מקום שראיתי שיש קיצוץ שאני לא  משה חנוכה:
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 מסכים אתו, או הגדלה שאני חושב שהיא לא לצורך. 

אתה רגע, ומיקור חוץ שקיבלת הסבר במכתב אתמול,  :יקיררן 

 ? מסתייגגם 

רן, הסבר הוא לא תחליף. ועוד יש פה דברים הסבר,  משה חנוכה:

כפי שהם בספר התקציב. בסוף, ההוצאה המותרת 

היא עפ"י מה שרשום בספר התקציב. לא עפ"י ההסבר 

 שנותנים לחברי המועצה. 

משה, מה הבקשה שלך? לבטל את הסעיף? כל  :נדב דואני

 הסתייגות היא לבטל את הסעיף? 

ולכן מי שמקבל את  זו הסתייגות מהסעיף, משה חנוכה:

ההסתייגות, הוא בעצם נגד הסעיף במתכונתו 

נגד ההסתייגות, הוא בעד הסעיף שהנוכחית. מי 

 במתכונתו הנוכחית. 

 נראה לי שהבנו.  :יקיררן 

 זאת אומרת, שאני מקריאה את ההסתייגויות.  אתי ברייטברט:

נגד?  אמיר כוכבי:  שואלת, מי בעד ומי 

י מקריאה את ההסתייגויות, מי בעד בדיוק. אנ אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? 

 כן, כן, מי בעד, מי נגד.  אביבה גוטרמן:

 מי נגד ההסתייגות, מי בעד ההסתייגות, בסדר?  אתי ברייטברט:

 תקריאי את הסעיף.  עדי ברמוחה:

 בסדר.  אתי ברייטברט:

 את לא רוצה לפי סדר?  :עדי ברמוחה

 מספרים.  נדב דואני:

, לשכת מנכ"ל תוספות שכר. מי נגד 120בסדר? נתחיל.  :אתי ברייטברט

 ההסתייגות? 

 מה אנחנו?  יגאל שמעון:

  סליחה, רגע, שניה. אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות.  רן יקיר:
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 אתם רוצים שאני אקרא את כל הסבב הזה כל פעם? אתי ברייטברט:

 אתה מבלבל אותנו, משה.  :יגאל שמעון

ואז לאחר מכן, כל עוד זה  ת כל הסבבפעם אחת א אמיר כוכבי:

 נשמר, אותו דבר. 

 בסדר. כי אחרת זה.  אתי ברייטברט:

את אומרת, לשכת מנכ"ל, תוספת שכר. מי בעד  משה חנוכה:

נגד. ממשיכים.  נגד? אתם   ההסתייגות? אנחנו בעד. מי 

לא, אבל אני לא אקרא כל אחד ואחד את אותה  אתי ברייטברט:

 ם חוזרת על תוצאות ההצבעה. הצבעה. אם ההצבעה א

אתי, הוא כבר ענה לך מה שאני עניתי לך. קדימה.  אמיר כוכבי:

הראשון, תקריאי את השמות, ולאחר מכן תחזרי 

 בשנית. 

 סעיף לשכת מנכ"ל תוספות שכר, מי נגד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 לא, מתחילים מי בעד.  יגאל שמעון:

 מי בעד.  אמיר כוכבי:

נגד  טברט:אתי בריי מי בעד ההסתייגות? אלון ומשה ואביבה ורפי. מי 

ההסתייגות? אמיר, מאיר, רן, רינה, יגאל, עדי, יעל, 

 נדב, נאור, כנרת, עדי ברמוחה, ארנון. 

אני רק רוצה להגיד שאלו הסתייגויות של עצלנים  נאור שירי:

 מאוד. 

נשאר , לשכת מנכ"ל הוצאות רכב. 140נמשיך, סעיף  אתי ברייטברט:

 אותו דבר? מי נגד? נשאר אותו דבר. 

 רגע, מי בעד.  רן יקיר:

 מי בעד ההסתייגות?  משה חנוכה:

זה נשאר אותו דבר. מי בעד ההסתייגות? נשאר אותו  אתי ברייטברט:

 דבר. ממשיכים. 

 מי נגד הוא שאל.  משה חנוכה:

 , לשכת מנכ"ל. זה חוזר על עצמו. 750 אתי ברייטברט:

נגד, אותו דבר.  אמיר כוכבי:  אבל את שואלת מי בעד, מי 
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 אבל לא הצביעו, לא הייתה הצבעה.  משה חנוכה:

 אוקי.  אתי ברייטברט:

 אני נגד כל ההסתייגויות שלו.  נאור שירי:

נגד? 750 אתי ברייטברט:  , לשכת מנכ"ל יוזמות. מי 

 מי בעד.  :משה חנוכה

 מי בעד? אותו דבר. מי נגד?  אתי ברייטברט:

 אותו דבר.  שמעון: יגאל

 אותו דבר.  אתי ברייטברט:

 לא צריך להרים ידיים.  נאור שירי:

, לשכת מנכ"ל הוצאות אחרות. מי בעד? אותו 980 אתי ברייטברט:

נגד? אותו דבר. סעיף  , הנהלה שעות 111דבר. מי 

, הנהלה 120כוננות. מי בעד? אותו דבר. מי נגד? 

 . תוספות שכר, אני צריכה פה אח"כ מים

 אין רחמנות, משה. אין לכם רחמנות.  :יגאל שמעון

 תיכף, תיכף, הוא ירחם.  נדב דואני:

 מה זה משנה, בחיאת.  אביבה גוטרמן:

 תצביעו על הכל ביחד.  יגאל שמעון:

 מה זה משנה?  אביבה גוטרמן:

 כל ההסתייגויות.  יגאל שמעון:

 למה, אבל יכול להיות שאני לא רוצה.  :אלון גלבוע

 לא, תעשו ככה.  ל שמעון:יגא

 יכול להיות שיש דברים שאני לא מסתייג, אז מה.  :אלון גלבוע

 . 8, 6, 4, 2כל ההסתייגויות, סעיפים  יגאל שמעון:

, הנהלה תוספות שכר. מי בעד? 120נמשיך, נמשיך.  אתי ברייטברט:

, הנהלה שעות נוספות. מי 130כנ"ל. מי נגד? כנ"ל. 

, הנהלה הוצאות רכב. 140"ל. בעד? כנ"ל. מי נגד? כנ

נגד? כנ"ל.  , הנהלה הוצאות 780מי בעד? כנ"ל. מי 

נגד? כנ"ל.  , הנהלה 781שונות. מי בעד? כנ"ל. מי 
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, 782הוצאות שונות. מי בעד? כנ"ל. מי נגד? כנ"ל. 

הנהלה הוצאות שונות. מי בעד? כנ"ל. מי נגד? כנ"ל. 

נ"ל. , לשכת ראש העיר, שעות כוננות. מי בעד? כ111

 מי נגד? כנ"ל. 

, לשכת ראש העיר תוספות שכר. מי בעד? כנ"ל, 120 

מי , לשכת ראש העיר הוצאות רכב. 140מי נגד? כנ"ל. 

, לשכת ראש העיר, 780 בעד? כנ"ל, מי נגד? כנ"ל.

, 981 מי בעד? כנ"ל, מי נגד? כנ"ל.הוצאות שונות. 

מי בעד? כנ"ל, מי לשכת ראש העיר לרכישת מתנות. 

מי . , פנ"צ וחופש המידע הוצאות שונות780כנ"ל.נגד? 

 בעד? 

 מי בעד ההסתייגות, כמובן.  משה חנוכה:

 . 140ברור. מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

הצבעת עכשיו נגד תוספת להוצאות של פניות ציבור  אמיר כוכבי:

 שאתה מייצר. אבל בסדר, אין בעיה. 

יו"ר וועדת הביקורת.  :יקיררן   נזכיר שזה 

אני לא מבין, וועדת חברי האופוזיציה, אתם יודעים  נאור שירי:

 על מה אתם מצביעים כל הזמן? 

 כן, הם עשו את שם ביחד, עשינו ישיבת הכנה אתמול.  משה חנוכה:

 משה, תן להם לענות.  אמיר כוכבי:

 ברור שיודעים.  :אלון גלבוע

 על מה אתה מצביע?  נאור שירי:

 ם, אתה יודע על מה? אתה נמצא ש :אלון גלבוע

 אני לא מבין על מה אתה מצביע.  נאור שירי:

יודע.  :אלון גלבוע  לא, אבל אתה נמצא שם, אתה אפילו לא 

 אני גם לא יודע על מה הוא נגד.  נאור שירי:

 אתה נמצא שם, אתה אפילו לא יודע על מה מצביעים.  :אלון גלבוע

כי אם אתם  ין הזה.יש משהו בעניאבל לא, יש משהו,  :עדי ברמוחה

 ואתם רוצים להוריד. מדברים על תלונות ציבור 
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 אנחנו נגד הניסוח של הוצאות שונות.  משה חנוכה:

 דבר, דבר.  והסביר הוא הסתייג רפאל בן מרדכי:

 אין בעיה, אז בוא נסביר דבר, דבר. את רוצה?  משה חנוכה:

 לא, לא.  :עדי ברמוחה

 אז אני אסביר.  משה חנוכה:

 אמרת את זה בבסיס.  :ברמוחהעדי 

 לא, אבל נאור לא הבין.  משה חנוכה:

 את רוצה הסבר?  אביבה גוטרמן:

, מחלקת קיימות הוצאות רכב, 140בואו נמשיך. עדי,  אתי ברייטברט:

נגד? כנ"ל.   מי בעד? כנ"ל, מי 

 מי נגד ההסתייגות.  משה חנוכה:

הוצאות  , מבקר780כבר אמרתי בראש ההצבעה.  אתי ברייטברט:

 שונות. 

בגלל שזה מנוסח של הוצאות שונות ואנחנו לאן יוצא  משה חנוכה:

 הכסף. 

 מי בעד? מי נגד?  אתי ברייטברט:

 מי בעד ההסתייגות? אנחנו. מי נגד?  משה חנוכה:

 אתה יכול להצביע פעם אחת, יחיאל חזן. מה קורה?  נאור שירי:

עד? כנ"ל, מי נגד? מי במשאבי אנוש, השכר הקובע.  אתי ברייטברט:

  כנ"ל.

 יש בעיה עם המוח.  :ארנון אברמוב

 כן, רגע, רגע, רגע. זה, אני חייבת לתגובה שלך.  :עדי ברמוחה

 מה, מה, דברי.  משה חנוכה:

 רגע, אני מדברת לאביבה. בבקשה. איך?  :עדי ברמוחה

 על מה היא הצביעה בעד?  :יגאל שמעון

 רגע. בבקשה.  :עדי ברמוחה

 על מה, מה הסעיף?  :עוןיגאל שמ
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? את העלית נגד בעד בבקשה, איך את מצביעה פה :עדי ברמוחה

 הצעה לסדר בעניין משאבי אנוש. באמת. 

 על מה את שואלת?  משה חנוכה:

 מה קשור?  אביבה גוטרמן:

 הרי ההסתייגות הזאת היא של.  :עדי ברמוחה

 איזה מספר?  משה חנוכה:

 ? הקשרמה  אביבה גוטרמן:

 על משאבי אנוש.  :ברמוחהעדי 

 מה זה קשור אחד לשני?  אביבה גוטרמן:

 דיברנו על זה.  :עדי ברמוחה

מה אני דיברתי? מה אני דיברתי? דיברתי שצריך  אביבה גוטרמן:

 להביא מנהלת חדשה. 

 אז זה מה שהם עשו, אבל.  :עדי ברמוחה

 תרזה לא קשור, זה לא הסעיף של המנהלת. אני מדב אביבה גוטרמן:

 על כל מיני תוספות של משכורות. 

 עדי, אנחנו נמשיך הלאה. עדי, אנחנו ממשיכים.  אתי ברייטברט:

ואני שמחה שהחליפו. זה במקום מי שהייתה, אין לי  אביבה גוטרמן:

 בעיה. 

 , משאבי אנוש שעות כוננות. 111 אתי ברייטברט:

רגע, לא שמעתי. אני לא שמעתי. אי אפשר לשמוע  משה חנוכה:

 ככה. 

, משאבי אנוש שעות 111אביבה ועדי, אני ממשיכה.  אתי ברייטברט:

, משאבי 120 מי בעד? כנ"ל, מי נגד? כנ"ל.כוננות. 

, 140 מי בעד? כנ"ל, מי נגד? כנ"ל.אנוש תוספות שכר. 

  , מי בעד?משאבי אנוש הוצאות רכב

 מי בעד ההסתייגות.  משה חנוכה:

נגד ההסתייגות? כנ"ל. מי בעד ההסתי אתי ברייטברט: יגות, כנ"ל. מי 

 . מי בעד? יועצים, משאבי אנוש 753כנ"ל. 

 ההסתייגות.  משה חנוכה:



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 173 
 

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט: , משאבי 780ההסתייגות. מי 

 אנוש הוצאות שונות. 

סעיפי הוצאות שונות. למה חילקתם את  2אגב, יש פה  משה חנוכה:

 . 200-ו 182, 780זה? אלוהים יודע. 

 יש שונות ויש שונות מאוד.  :יקיררן 

 כן, בדיוק.  משה חנוכה:

 נמשיך.  אתי ברייטברט:

 לא, אז בואו נעשה הצבעה.  משה חנוכה:

 באמת, למה באמת.  אביבה גוטרמן:

 למה החלוקה הזאת?  משה חנוכה:

 תיכף נבדוק.  בנימין זיני:

 ה. עם ההצבע נעצור הנה, רגע, הגזבר יענה משה חנוכה:

בסוף אתה תראה שאני צודק, יש שונות מאוד. אתה  :רן יקיר

 תראה. בוא נראה שאני צודק. 

 סעיפי הוצאות שונות.  2 משה חנוכה:

הוא עוד מעט ימצא את זה, והוא ישיב לך. בינתיים,  אתי ברייטברט:

 נמשיך. 

 . 6131000, 613000זה  משה חנוכה:

 משה, כמה דפים יש לך? :ארנון אברמוב

 אני אסביר לך, כי הסעיף הוא שונה.  יר כוכבי:אמ

 זה שניהם הוצאות שונות?  משה חנוכה:

  זה... לא, אבל אחד זה מועצת עיר ואחד אמיר כוכבי:

 אה, נכון, אחד מועצת עיר.  משה חנוכה:

 אתה טעית. כן, זו טעות.  :עדי ברמוחה

 מישהו כאן לא יודע לקרוא?  :יקיררן 

ל אתי ברייטברט:  המשיך? אפשר 

 כן, כן.  :עדי ברמוחה
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 . 780אני ממשיכה,  אתי ברייטברט:

  ?מה זה רן עם ההערות הפריבילגיות האלה משה חנוכה:

 הפריבילגיות.  :יקיררן 

 ?אנחנו לא יודעים לקרוא, אתה יודע מה אמרו עלינו משה חנוכה:

רוצה פעם היו אומרים, אתה יודע, מה טריפוליטאי 

אותו. אם הוא נדבק, הוא כשיהיה גדול? זורקים 

 טייח, אם הוא נופל. 

 מה זה?  נאור שירי:

 פריבילג שאינו מודע לפריבילגיותו.  :יקיררן 

 זה מה שרן יקיר חושב עליי.  משה חנוכה:

 אנחנו ממשיכים, משה.  אתי ברייטברט:

 בגלל שאני טריפוליטאי, אני לא יודע לקרוא.  משה חנוכה:

, מועצת 780ארוכה, אנחנו ממשיכים. הרשימה עוד  אתי ברייטברט:

? כנ"ל, מי ההסתייגות מי בעדהעיר הוצאות שונות. 

, דובר השכר הקובע. 110סעיף  ? כנ"ל.ההסתייגות נגד

 מי בעד? 

 ההסתייגות.  משה חנוכה:

, דובר הוצאות רכב. 140ההסתייגות. מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 מי נגד? 

 מי בעד.  משה חנוכה:

 מי בעד?  יטברט:אתי ברי

 ההסתייגות.  משה חנוכה:

נגד? תודה שאתה עוזר לי, משה.  אתי ברייטברט: , דובר 550כנ"ל. מי 

 ? כנ"ל, מי נגדההסתייגות מי בעדהוצאות פרסום. 

. אגפים, דוברות פרסום צרכי 551 ? כנ"ל.ההסתייגות

 מי בעד? 

 ההסתייגות.  משה חנוכה:

מי ?מי בעד, שירותי דוברי ופרסום. 750מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 ? נגד
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 ההסתייגות.  משה חנוכה:

, דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות. מי 752 כנ"ל. אתי ברייטברט:

נגד?   בעד? מי 

בדוברות. דוברות, ₪  200,000-אגב, זו ההגדלה של ה משה חנוכה:

 דיגיטל ורשתות חברתיות. 

 אני נגד, אני נגד, אני נגד.  :רן יקיר

 אנחנו מסבירים.  חנוכה: משה

 דיברנו על זה. אנחנו  אביבה גוטרמן:

 )מדברים יחד(

לא, אבל עדי שאלה שאלה. אני רוצה להסביר לה,  משה חנוכה:

שאנחנו מסתייגים מהסעיף של דוברות דיגיטל 

תקציבי הדוברות של ורשתות חברתיות, כי זה ניפוח 

 ש"ח בסעיף שלא היה קיים.  200,000-ב

אבל גם הסתייגת מהוצאות רכב של מחלקת קיימות.  :רן יקיר

 איפה...?

 נמשיך, דוברות הוצאות שונות. מי בעד?  אתי ברייטברט:

 ההסתייגות.  משה חנוכה:

, ארגון והדרכת השתלמויות 521מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 מסגרות חוץ. מי בעד? 

 ההסתייגות.  משה חנוכה:

, פעולות ארגוניות לעובדים. מי 807מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 בעד? 

 ההסתייגות.  משה חנוכה:

 מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

זו הקטנה, יש כאן הקטנה. בגלל זה התנגדנו. יש כאן  משה חנוכה:

 ₪.  40,000הקטנה של 

 אבל דיברנו על הקטנה.  אביבה גוטרמן:

 זו ההסתייגות. ₪,  37,000אתם מקטינים פה  משה חנוכה:

 . 780נמשיך,  אתי ברייטברט:
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 . אליו שאתם חייבים להתייחס 2020ביצוע של  לפי :עדי ברמוחה

אנחנו נגד ההקטנה ₪.  40,000אבל הקטנתם פה  משה חנוכה:

 הזאת. 

 חברים, אני ממשיכה.  אתי ברייטברט:

 אני בעד הגדלה.  אביבה גוטרמן:

 עד? , ייעוץ משפטי הוצאות שונות. מי ב780 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות.  משה חנוכה:

 מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 בגלל הניסוח של הוצאות שונות.  משה חנוכה:

, קשרים בין לאומיים. מי בעד ההסתייגות? מי 780 אתי ברייטברט:

, מוקד הוצאות רכב. מי בעד 140נגד? כנ"ל. 

נגד? כנ"ל.  , מוקד הוצאות שונות. 780ההסתייגות? מי 

 תייגות? מי נגד? כנ"ל. מי בעד ההס

בגלל ניסוח הסעיף שאנחנו לא יודעים לאן הכסף  משה חנוכה:

 הולך. 

, משרד הפנים הוצאות שונות. מי בעד 780 אתי ברייטברט:

, מערכות מידע ותקשורת 560ההסתייגות? נגד? כנ"ל. 

 הוצאות משרדיות. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? 

 ₪.  000492,אגב, זו הגדלה של  משה חנוכה:

  כנ"ל. הלאה. אתי ברייטברט:

 זה איגום משאבים.  בנימין זיני:

. מערכות מידע ותקשורת יישומים ודיגיטל 571 אתי ברייטברט:

 פרויקטים. מי בעד ההסתייגות? 

 . 337זה סעיף  משה חנוכה:

 כן. מי בעד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 אנחנו.  משה חנוכה:

 . 573"ל. מי נגד? כנ אתי ברייטברט:

 נאור, אתה יושב שם ואוכל במקום להצביע.  משה חנוכה:
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 ממ"ר ותקשורת.  אתי ברייטברט:

  -כי אתה נאור שירי:

 אז אני מבקש לתקן את מי שנמצא בישיבה.  משה חנוכה:

 כולם פה.  נאור שירי:

 הלאה.  אתי ברייטברט:

לא כולם, והוא יושב שם, טוחן את הכריך עם  משה חנוכה:

 ה. החבית

הלאה, ממ"ר ותקשורת תשתיות פרויקטים, משה,  אתי ברייטברט:

 משה. 

 כמה אתה יכול לשקר? כמה?  נאור שירי:

בוא נרוץ. מי בעד ההסתייגות? ומי נגד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 כנ"ל. 

 ? אנחנו לא עושים עבודה משה חנוכה:

  אביבה, את מבינה? נאור שירי:

 יכול להסביר.  אני הכל אישית משה חנוכה:

 , מערכות מידע ותקשורת תמיכה טכנית. 752 אתי ברייטברט:

 איפה זה, איפה זה? סליחה, איפה זה?  משה חנוכה:

 . 350 אתי ברייטברט:

 כן.  משה חנוכה:

 בסדר?  אתי ברייטברט:

 יש כאן הקטנה אדירה.  משה חנוכה:

כנ"ל. אז מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 , מערכות מידע ותקשורת הוצאות שונות. 780

 גם, הוצאות שונות.  משה חנוכה:

נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט: , מכרזים 780מי בעד ההסתייגות? מי 

 הוצאות שונות. 

 הוצאות שונות, עוד פעם.  משה חנוכה:

 מי בעד ההסתייגות? אבל, זו מחלקה אחרת.  אתי ברייטברט:
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 יודעים לאן הולך הכסף.  אנחנו לא משה חנוכה:

 מצטערת. אביבה גוטרמן:

נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט: , גזברות הוצאות רכב. מי 140מי בעד? מי 

נגד ההסתייגות כנ"ל?   בעד ההסתייגות? מי 

 ? הסברלמה, חייבים  אביבה גוטרמן:

גזברות ליסינג תפעולי. מי בעד ההסתייגות? מי , 735 אתי ברייטברט:

 נגד? כנ"ל.

 אתה מחויב להסבר?  יבה גוטרמן:אב

 אף אחד לא מצביע, אתי.  משה חנוכה:

 מה?  אתי ברייטברט:

למה לא, מצביעים. מה אתה חושב, כמוך? אנחנו  יגאל שמעון:

 מצביעים, מצביעים. 

, גזברות בקרת תהליכים וייעוץ כלכלי. מי 752הלאה,  אתי ברייטברט:

נגד? כנ"ל.   בעד ההסתייגות? מי 

 ₪.  87,000כאן אתם הקטנתם   ה:משה חנוכ

, גזברות יועץ ובקרת השקעות. מי בעד 753 אתי ברייטברט:

, גזברות הוצאות 780ההסתייגות? מי נגד? כנ"ל. 

נגד? כנ"ל.   שונות. מי בעד ההסתייגות? מי 

 זה שוב, הוצאות שונות.  משה חנוכה:

ת? , אגף חשבות השכר הקובע. מי בעד ההסתייגו110 אתי ברייטברט:

 , אגף חשבות הוצאות רכב. 140? כנ"ל. ההסתייגות נגד

 עם הרכבים כל היום?  מה יש לכם יגאל שמעון:

נגד ההסתייגות. כנ"ל.  אתי ברייטברט:  מי בעד ההסתייגות? 

. :אלון גלבוע .  שבילי אופניים..

 , מחלקת שכר הוצאות רכב. 140 אתי ברייטברט:

 לב? כמה עלה כל הרכבים? שמת אביבה גוטרמן:

 זה שבילי אופניים.  אלון גלבוע:

 ל בסדר לך, יגאל? די, די.ופתאום הכ אביבה גוטרמן:
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 מי בעד ההסתייגות? מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 , שומה הוצאות שונות. 780 אתי ברייטברט:

 שוב, בגלל הניסוח של הסעיף.  משה חנוכה:

 מי בעד ההסתייגות? מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 הניסוח, הניסוח, חבר'ה, אין מה.  אביבה גוטרמן:

, גבייה הוצאות רכב. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? 140 אתי ברייטברט:

 , גבייה שירותים ומיקור חוץ. 759כנ"ל. 

 שירותים ומיקור חוץ, עוד פעם, ניסוח עלוב.  משה חנוכה:

 , גבייה780מי בעד ההסתייגות? מי נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

נגד? כנ"ל.  , 140הוצאות שונות. מי בעד ההסתייגות? 

מנהל אגף שפ"ע הוצאות רכב. זה אגף שפ"ע, אוקי. מי 

נהל י, מ780? כנ"ל. ההסתייגות בעד ההסתייגות? נגד

 אגף שפ"ע הוצאות שונות. מי בעד ההסתייגות? נגד

 ? אוקי, כנ"ל. ההסתייגות

 שוב, הוצאות שונות.  משה חנוכה:

בעד , שירותי ניקיון מוסדות העירייה. 755 :אתי ברייטברט

נגד?  ההסתייגות? 

 ₪.  200,000כן הפחתתם  משה חנוכה:

 הפחתתם.  אביבה גוטרמן:

 נגד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

  מכרז אבל, אביבה, היה :עדי ברמוחה

 ייעול, ייעול.  נאור שירי:

 חבר'ה.  אביבה גוטרמן:

יפה חתכם בבשר החי בניקיון ייעול, איפה גזרתם? א משה חנוכה:

 של העירייה? 

 ייעול, ייעול.  נאור שירי:

 , מחלקת תברואה הוצאות רכב. 140ממשיכים.  אתי ברייטברט:

 סליחה, זה לא ייעול, אתם לא הקשבתם.  אמיר כוכבי:
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 זה היה מכרז.  עדי ברמוחה:

 היא אמרה ייעול, היא לא הקשיבה.  משה חנוכה:

בר את הצמצום שאנחנו עושים בתוך עצמנו, הראה הגז אמיר כוכבי:

 מצמצמים מספר ימים שמנקים. חד משמעית. 

 ייעול.  נאור שירי:

 גם באולמות הספורט.  משה חנוכה:

 מקודם. הגזבר נכון, הציג את זה  אמיר כוכבי:

 אבל אני חושב שזו טעות.  משה חנוכה:

 יכול להיות.  אמיר כוכבי:

 וועדת הכספים על זה. קיבלת תשובה ב מאיר חלוואני:

 אני חושב שזו טעות.  משה חנוכה:

 וזה ייבחן.  אמיר כוכבי:

 אז אנחנו מסתייגים.  משה חנוכה:

אפשר  בימי שישי אבל הוצגה תכנית שמראה איך  אמיר כוכבי:

מהסה"כ, ואנחנו נבדוק את  15%לוותר על זה, ואיזה 

 זה. 

 מים לפעמיים. י 3-זה כמו שהורידו את האשפה מ אביבה גוטרמן:

תגיד לי, ממה שמורידים היום בהתייעלות. מנקים,  משה חנוכה:

 מה אתם? 

 וזה נראה אותו דבר למרות שהבטיחו שזה לא מספיק.  אביבה גוטרמן:

 אוקי, ממשיכים.  אתי ברייטברט:

זה מזכיר לי את שנה קודמת, שאמרתם שאתם  משה חנוכה:

תוך כדי הולכים להתייעל בשפ"ע, וקיצצתם, חתכתם 

השנה, החזרתם את הכסף, כי הבנתם שאי אפשר 

 להתייעל במקומות האלה. 

אחרי כל ההחזרות ₪  4,000,000כמעט  קיצצנו אמיר כוכבי:

בהתייעלות גם של המכרזים ועוד יותר מזה, של 

 הפיקוח שעושים פה בתוך האגף. 

מנהל אגף השפ"ע החדש, אגב, הוא עושה עבודה  משה חנוכה:
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תוח, באמת, ייאמר לזכותו. גם ראיתי מצוינת בפי

 שיש לו מצלמות על רכבי האיסוף אשפה. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אבל, אני אומר שוב, שאתם החזרתם הרבה מאוד כסף  משה חנוכה:

 שלקחת בשנה הקודמת. ניסיתם להתייעל. 

 אבל אמרנו את זה מראש שאנחנו נחזיר.  אמיר כוכבי:

הולכים להתייעל. מאיר עמד  לא, אמרתם שאתם משה חנוכה:

 בנחרצות וטען שלא צריך את הכסף. 

בתקציב הקודם, דיברנו על קיצוץ תקשיב. כשעשינו  אמיר כוכבי:

  -תקציב מותנה שיש שם דבריםזה שהוא 

 זה לא היה מותנה.  משה חנוכה:

גם ידענו להגיד מותנים. דברים פה , שיש שכן בוודאי אמיר כוכבי:

לשם, ועדיין בתוך זה, הוא  לךלך מה מותנה ומה י

 מהתקציב השוטף. ₪  4,000,000 כמעט הצליח לקצץ

ועדיין, החזרת את מרבית הכסף שקיצצת במהלך  משה חנוכה:

 השנה, כי העיר הייתה מלוכלכת. 

.ו יעד,נועדיין קבע :היילפרןרן  . לא  , הקטין,והוא קיצץ בצורה.

את הבקרה בצורה והגדיר קיצץ, התייעל ופיקח 

 בנת וטובה. מו

 אבל רן, בתחושה שלנו.  משה חנוכה:

, אבל הוא 100%-שמנו יעד, והוא לא הגיע ליעד ב :רן היילפרן

 ...מאוד מאודמאוד הגיע ליעד שהוא היה 

  )מדברים יחד(

 אתה מרגיש שהעיר נקייה כמו שאתה רוצה?  משה חנוכה:

  אתה מתעלם... לכם, מתייעלים.  אבל אומרים :נאור שירי

אז איך צריך להתייעל שזו התייעלות? צריך להשקיע  חנוכה: משה

 יותר. 

 ניסו להתייעל גם עם משאיות הזבל ולא הצליחו.  :אלון גלבוע

 פיקוח תעשה.  משה חנוכה:
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עוד פעם  , הורידו לפעמיים וחזרובשבוע פעמים 3היה  :אלון גלבוע

 . פעמים 3-ל

את היכולת של את האכיפה וההתייעלות שאתה צריך  אמיר כוכבי:

מנהל האגף לדעת כמה אמור להתפנות אל מול 

התוצאות בשטח. הנה מול זה. תפסנו קבלן שמרמה 

וכנראה רימה אותה כמה שנים טובות  ,את העירייה

 והעפנו אותו, זה שווה את זה? 

זה שווה את זה, אבל עדיין, אל תקצץ בתחומים  משה חנוכה:

 האלה ששיפור חזות. 

 מקצץ.  ןעדיי אמיר כוכבי:

זה שאתה מקצץ עכשיו בניקיון, אתה מסכים איתי  משה חנוכה:

 שיהיה פחות נקי, אם אתה מנקה פחות ימים? 

 לא.  אמיר כוכבי:

 אני אומר לך שבוודאות.  משה חנוכה:

אני אומר כמו שאמרתי קודם. כשעושים קיצוץ  אמיר כוכבי:

משמעותי, הקיצוץ פוגע בכולם. המחויבות שלנו 

היא למצוא את הדרכים להתייעל, כדי בארגון, 

 שהקיצוץ ישפיע כמה שפחות. 

 הכסף של התושבים. ולהיות אחראי על  :עדי ברמוחה

 , מחלקת תברואה והוצאות רכב. 140נמשיך,  אתי ברייטברט:

 בשביל זה הם משלמים, לא בשביל השטויות.  משה חנוכה:

, 780? כנ"ל. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות אתי ברייטברט:

 מחלקת תברואה הוצאות שונות. 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

, 781מי בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

. מי בעד?   מחלקת תברואה השתתפות 'קול קורא'

 ₪.  130,000כאן יש הפחתה של  משה חנוכה:

  מי נגד? כנ"ל. אתי ברייטברט:

 ול קורא. היה ק עדי ברמוחה:
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, רישוי עסקים בקרת איכות. מי בעד ההסתייגות? 754 אתי ברייטברט:

 ? כנ"ל. ההסתייגות נגד

 ₪.  20,000הורדתם  משה חנוכה:

 ? 754? רגע, רגע, 754 אלון גלבוע:

 כן.  אתי ברייטברט:

 אז זה פיקוח עירוני שירותים ומיקור חוץ.  אלון גלבוע:

 לא, לא, לא.  אתי ברייטברט:

 רישוי עסקים בקרת איכות. לא,  :חנוכה משה

זה הטור האמצעי, זה לא הימני ביותר. העמודה  אתי ברייטברט:

 הימנית. 

 אין לו את זה.  משה חנוכה:

 אה.   אתי ברייטברט:

 הוא מסתכל על הספר עצמו.  דובר:

 הבנתי.  אתי ברייטברט:

 יש את גם בספר עצמו.  :עדי ברמוחה

ע אלון גלבוע:  צמו זה מופיע אחרת. לא, בספר 

, רישוי עסקים 780אז קראנו את זה. הלאה, נמשיך.  אתי ברייטברט:

 הוצאות שונות. מי בעד ההסתייגות? 

לא עשית עותקים לחברים שלך? לי עשית עותק ולהם  אמיר כוכבי:

 לא? 

 . אצל אתי הנה, יש עוד עותק משה חנוכה:

 אתה רוצה עוד אחד?  :אתי ברייטברט

 זה כמו הגדה של פסח, שאין מספיק לכולם. כן הנה.  משה חנוכה:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 מי בעד ההסתייגות.רישוי עסקים הוצאות שונות.  אתי ברייטברט:

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

 ₪.  2,000 אמיר כוכבי:
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 ? כנ"ל. ההסתייגות מי נגד אתי ברייטברט:

 דין פרוטה כדין מאה.  משה חנוכה:

 , וטרינר עיקור וסירוס חתולים. 753 ייטברט:אתי בר

 מה ההסתייגות?  נאור שירי:

, 780? כנ"ל. ההסתייגות מי בעד ההסתייגות? נגד אתי ברייטברט:

 וטרינר הוצאות שונות. 

 ₪.  180,000סירוס חתולים אתה מקטין  משה חנוכה:

 . הכנסת כח אדם פנימה :בנימין זיני

 פנימה. אבל אתה מסתייג מזה.  עברואבל מיקור חוץ   :רן יקיר

 אוקי, אז זה אפשר לא להצביע.  משה חנוכה:

 לא, הצבעת. הצבעת בעד.  :יקיררן 

 קיבלת את התשובה הזאת בוועדת הכספים.  מאיר חלוואני:

 לא נכון.  משה חנוכה:

לקחנו עובד עירייה, הכנסנו אותו לעשות גם את זה  מאיר חלוואני:

 וגם את לכידת הנחשים. 

 ולא צריך להצביע.  ,מקבל את זהאני  שה חנוכה:מ

 אבל הצבעת כבר.  :יקיררן 

 ? את התשובה הזאת קיבלתאבל אתה לא  מאיר חלוואני:

 לא.  משה חנוכה:

  ?אתה לא מקבל עובד שלוכד נחשים מאיר חלוואני:

 בוא נחפש בפרוטוקול, לא. משה חנוכה:

 .משה, הצבענו כבר. והצבעת :יקיררן 

  אז נסיר את זה.  ברט:אתי ברייט

אם אתה יודע שיש מצלמות על המשאיות, זה כבר  מאיר חלוואני:

 יפה. 

 אז נסיר את זה.  אתי ברייטברט:

  ...מעניין מאיר חלוואני:
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  -720 אתי ברייטברט:

תנהל, עכשיו מצביעים. מה קורה החבר'ה, הדיון  :נדב דואני

 לכם? 

 חזות עיר חומרים.  אתי ברייטברט:

 ₪.  76,000הורדתם  נוכה:משה ח

 ? כנ"ל. ההסתייגות מי בעד ההסתייגות? מי נגד אתי ברייטברט:

 היה לך מקודם זמן לדבר.  :נדב דואני

 אני מסביר, אבל נאור יש לו שאלות, הוא לא מבין.  משה חנוכה:

 הוא לא יודע להגיש הסתייגויות.  נאור שירי:

  ..פעם הבאה תבוא.תלמד אותי  משה חנוכה:

 חזות עיר שטיפת מדרכות. רבותיי, אני צועקת. 750 תי ברייטברט:א

 אני אשאיר לכם את החדר פתוח אח"כ.  אמיר כוכבי:

 חזות עיר שטיפת מדרכות.  אתי ברייטברט:

. אמיר כוכבי: .  של החברה לקידום.  .

 נעשה ערב.  משה חנוכה:

מי בעד? חזות עיר שטיפת מדרכות. מי בעד  אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל. ההסתי  יגות? 

גם את זה ₪.  63,000אתה יודע למה, כי קיצצתם פה  משה חנוכה:

 ? in house-עשיתם ב

 . 780 אתי ברייטברט:

  שלא תהיה שטיפה?למה  משה חנוכה:

 כמה עוד יש?  רפאל בן מרדכי:

 רגע, אני לא יכולה. נדב, אין לי כבר קול.  אתי ברייטברט:

 בעד. אנחנו  נדב דואני:

 משה, כמה עוד יש?  רפאל בן מרדכי:

חזות עיר הוצאות שונות. מי בעד ההסתייגות? נגד  אתי ברייטברט:

ונוף הוצאות רכב. מי 140ההסתייגות? כנ"ל.  , גנים 

נגד ההסתייגות?   בעד ההסתייגות? 
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 כנ"ל.  משה חנוכה:

, גנים ונוף הוצאות אחזקת תוכנה. מי בעד 570יפה.  אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.ה  הסתייגות? 

 אגב, אמרתם שאין תוכנה לגינון.  משה חנוכה:

 -750 אתי ברייטברט:

 לא הכל ממוחשב.  :בנימין זיני

אני מקריאה בשקט. גנים ונוף שירותים ומיקור חוץ.  אתי ברייטברט:

, 780נגד ההסתייגות? כנ"ל. מי מי בעד ההסתייגות? 

ונוף הוצאות שונות. בעד נגד  גנים  ההסתייגות? 

, אחזקת גינות ציבוריות. בעד 750ההסתייגות? כנ"ל. 

נגד ההסתייגות? כנ"ל.   ההסתייגות? 

 אנחנו חושבים שצריך לשים יותר.  משה חנוכה:

 אני לא חושב את זה.  :רפי בן מרדכי

 אז למה הצבעת בעד?  :רן יקיר

ת? , אחזקת מזרקות חומרים. מי בעד ההסתייגו720 אתי ברייטברט:

, פארק הוד השרון הוצאות 431נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  חשמל. מי בעד ההסתייגות? 

, פארק הוד השרון צריכת מים. מי בעד 432

, פארק הוד 750ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

 השרון סדרנות ושמירה. 

 , הוא כתב אתה. ...אתם :עדי ברמוחה

 היה. ₪  ,000120לא,  :אלון גלבוע

 נכון, כי אנחנו מסוכמים בינינו. ככה זה.  אביבה גוטרמן:

 ₪.  10,000-היה שנה שעברה, וירד ל₪  120,000 אלון גלבוע:

  הוא טעה ואתם כולכם... אבל :עדי ברמוחה

 אז הוא טעה במשהו.  אביבה גוטרמן:

 , תסתכלו. תעברו :עדי ברמוחה

 לא טעיתי, עדי.  משה חנוכה:

 מאחר ותקשיבי.  טרמן:אביבה גו
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 מה השאלה?  משה חנוכה:

 הוא לא טעה במזרקות.  אלון גלבוע:

קיבלנו את התקציב מאוחר, אי אפשר היה לראות את  אביבה גוטרמן:

חילקנו בינינו את העבודה, די. מה כואב לכם? הכל. 

קואליציה. אנחנו כזה עניין שלכם? אתם תצביעו 

 אופוזיציה. כ

 אביבה. מה העצבים? אביבה,  נאור שירי:

 למה, מה הטענה הזאת כל הזמן?  אביבה גוטרמן:

 מה העצבים?  נאור שירי:

 ממשיכים.  אתי ברייטברט:

 כי נמאס לי כבר מהתגובות שלכם.  אביבה גוטרמן:

 . קרים תן לה כוס מים נאור שירי:

 מה זה התגובות שלכם?  אביבה גוטרמן:

 לא צריך להתעצבן.  נאור שירי:

 לא, אני כן מתרגזת.  גוטרמן:אביבה 

 ך בבקשה. יאתי, תואילי להמש רפאל בן מרדכי:

אני באה אליכם בטענה על כך שאתם מצביעים  אביבה גוטרמן:

 אוטומטית בעד? 

 כן. נאור שירי:

 אנחנו יד אחת אתו, מה השאלה פה.  רפאל בן מרדכי:

 לא, לא.  אתי ברייטברט:

מי בעד ההסתייגות? אחזקה, הוד השרון  פארק 760 אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות? 

 )מדברים יחד( 

שילוט הוצאות רכב, מי בעד ההסתייגות? מי נגד  אתי ברייטברט:

 ההסתייגות?

 לא שמעתי על מה.  משה חנוכה:

 תהיו בשקט.  אתי ברייטברט:
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 אי אפשר, אבל הוא מפריע.  משה חנוכה:

 חברים, תהיו בשקט.  אתי ברייטברט:

 חברים, די. היה מכובד עד עכשיו.  :אמיר כוכבי

 אז אי אפשר עם השיחות האלה.  משה חנוכה:

תנו לאתי, הקול שלה כבר זה. איפה הימים של ניצה  אמיר כוכבי:

שעות. לא, אני רק אומר. זה רק  8שהייתה שורדת פה 

 אומר שלא העבדנו אותך מספיק, כדי לפתח את הזה. 

 תודה, תודה.  אתי ברייטברט:

 אבל אפשר לדאוג לזה.  כוכבי:אמיר 

 . 140תודה.  אתי ברייטברט:

 אי אפשר, אנחנו בהצבעה אבל.  משה חנוכה:

נגד מי שילוט הוצאות רכב. מי בעד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? 

 פשוט ניצה כבר הייתה מגיעה צרודה מראש.  אמיר כוכבי:

 או משהו שאני לא. היא גם הייתה עם איזו משרוקית  אתי ברייטברט:

 היא הייתה עם משרוקית.  אביבה גוטרמן:

 לצעוק. לא חייבת את אגב  :נאור שירי

 עכשיו אני אלחש. כי אני מרימה את הקול מלא.  אתי ברייטברט:

 היא משלנו, תירגעו תמשיכי.  רפאל בן מרדכי:

מי , שילוט הוצאות שונות. מי בעד ההסתייגות? 780 אתי ברייטברט:

 , פיקוח עירוני הוצאות שונות. 780תייגות? נגד ההס

 עוד פעם הוצאות שונות.  :אלון גלבוע

, רכש 780מי בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

נגד ו מחסן הוצאות שונות. מי בעד ההסתייגות? 

, תחבורה הוצאות רכב. מי 140ההסתייגות? כנ"ל. 

, 780"ל. בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ

, ביטחון 110כנ"ל.  ?נגד ?תחבורה הוצאות שונות. בעד

, 780כנ"ל.  ?השכר הקובע. בעד ההסתייגות? נגד

כנ"ל.  ?ביטחון הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? נגד
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, משמר אזרחי הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? 780

, אג"א שירותים במיקור חוץ. בעד 750כנ"ל.  ?נגד

, אג"א שונות. בעד 781"ל. כנ ?ההסתייגות? נגד

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  , סיור עירוני 780ההסתייגות? 

, 140הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? נגד? כנ"ל. 

 מחלקת ביטחון הוצאות רכב. 

 שלא היו בעבר.  משה חנוכה:

נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט: , רשות חנייה 780בעד ההסתייגות? 

 הוצאות שונות. 

 אנחנו ראינו את הקיצוץ במערכת ביטחון.  אביבה גוטרמן:

, מנהל 140בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

נגד כנ"ל.  ?הנדסי הוצאות רכב. בעד ההסתייגות? 

, מנהל הנדסה הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? 780

, תכנון עיר הוצאות שונות. בעד 780נגד? כנ"ל. 

, רישוי ופיקוח הוצאות 780כנ"ל.  ?ההסתייגות? נגד

נגד , תשתיות 780כנ"ל.  ?שונות. בעד ההסתייגות? 

 הוצאות שונות. 

 הוצאות שונות.  אביבה גוטרמן:

נגד? כנ"ל.  אתי ברייטברט:  , נשר הוצאות שונות. 780בעד ההסתייגות? 

 הוצאות שונות.  משה חנוכה:

נגד. כל מה אביבה גוטרמן:  תראו, מראש, אמרו על מה מצביעים 

שרשום הוצאות שונות, כל מה שרשום, כל מה שיש 

 קיצוץ. 

 מי אמר?  נאור שירי:

הסביר את זה, אנחנו מדברים יחד. הוא הסביר את  אביבה גוטרמן:

 זה. 

 יחד, הוא אומר.  נאור שירי:

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

 לא, לא, לא, אנחנו יושבים לפני, נאור.  משה חנוכה:

מאוד מאורגנים ומסודרים. מה לעשות,  כמו שאתם אביבה גוטרמן:
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 גם אנחנו. ישבנו וסיכמנו בינינו וזה מקובל. 

  מה את נותנת דין וחשבון? אלון גלבוע:

  אני לא נותנת דין וחשבון. אביבה גוטרמן:

 מה את נותנת? אנחנו חושבים ככה וזהו.  אלון גלבוע:

כך  כמו שאני לא באה בטענה, נאור, אליכם, על אביבה גוטרמן:

 שכולכם יד אחת מצביעים אותו דבר. 

למה את מצביעה הכל בעד? למה את מצביעה הכל  :אלון גלבוע

 בעד? הדין שלך בסדר? הכל נראה לך בסדר? 

אנחנו לא באים. עדי, אנחנו באים אלייך בטענה שאת  אביבה גוטרמן:

 מצביעה בעד? 

תסתכלי מה את מצביעה, איך את מצביעה בעד  משה חנוכה:

 ציב הזה? התק

 הכול נראה לך בסדר?  אלון גלבוע:

 הכל ברור, בואו נמשיך.  אתי ברייטברט:

 אין לי טענה כלפיכם, אין לי טענה. זה הכל.  אביבה גוטרמן:

 נשר הוצאות שונות. בואו נמשיך.  אתי ברייטברט:

 וואלה יופי.  אביבה גוטרמן:

 נשר הוצאות שונות.  אתי ברייטברט:

 וצאות שונות. שוב ה משה חנוכה:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:  מי בעד ההסתייגות? 

 התחדשות עירונית הוצאות שונות.  אלון גלבוע:

התחדשות עירונית הוצאות שונות. מי בעד  אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.   ההסתייגות? 

 יגאל בכלל לא מצביע.  משה חנוכה:

מבנייה ופיתוח הוצאות רכב. מי  , אגף הכנסות140 אתי ברייטברט:

, אגף הכנסות מבנה 780כנ"ל.  ?בעד ההסתייגות? נגד

ופיתוח הוצאות שונות. מי בעד ההסתייגות? נגד 

, אגף תשתיות תנועה הוצאות 140ההסתייגות? כנ"ל. 

 רכב. מי בעד ההסתייגות? 



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 191 
 

 שלא היו קיימים בתקציבים הקודמים. ₪  101,000 משה חנוכה:

, 561מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? כנ"ל.  ט:אתי ברייטבר

ניהול משרד.   אגף תשתיות תנועה 

 שלא היו קיימים. ₪  20,000 משה חנוכה:

, אגף 780מי בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

תשתיות תנועה הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? נגד 

ות רכב. בעד , חשמל הוצא140ההסתייגות? כנ"ל. 

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  , בטיחות 420ההסתייגות? 

 סימון כבישים. 

 ₪.  145,000הורדתם  משה חנוכה:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט: , התקנת 751בעד ההסתייגות? 

  בעד ההסתייגות?  תמרורים.

 ₪.  60,000הורדתם  משה חנוכה:

פרויקטים עירוניים  ,752נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 בתחבורה. 

 ₪.  320,000הורדתם  משה חנוכה:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט: , בטיחות 780בעד ההסתייגות? 

 בדרכים זה"ב. 

 ₪.  30,000הורדתם  משה חנוכה:

 מי בעד ההסתייגות? אתי ברייטברט:

  בוא, אל תספר. אמיר כוכבי:

  נגד ההסתייגות? אתי ברייטברט:

 אתה רוצה זה, אפשר.  ר כוכבי:אמי

 כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 אני מסביר, מה?  משה חנוכה:

 לא, כי פה רוצים הסבר, אז מקבלים הסבר.  אביבה גוטרמן:

 עדי, זה מפריע לה, זה חורה לה שהיא מבינה.  משה חנוכה:

 לא רוצים הסבר.  נאור שירי:
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תם מצביעים מי אמר, אתם כל הזמן אומרים למה א אביבה גוטרמן:

..נגד. נאור נשמה. .  

אגף חינוך הוצאות רכב. מי בעד ההסתייגות? נגד  אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. אגף חינוך הוצאות שונות. 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

מי בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל. מחלקת  אתי ברייטברט:

 חינוך פרט הוצאות רכב. 

 שלא היו קיימים. ₪  00080, משה חנוכה:

נגד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:  בעד ההסתייגות? 

 אתי, תגידי את הסעיף.  :כנרת א. כהן

, מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך 750כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 שירותים ומיקור חוץ. 

 שלא היו קיימים מיקור חוץ. ₪  20,000 משה חנוכה:

, גני 720גות? נגד ההסתייגות? כנ"ל. מי בעד ההסתיי אתי ברייטברט:

 ילדים אחזקה ותיקונם. 

 ₪.  7,000הורדתם  משה חנוכה:

גני  780מי בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 -ילדים הוצאות שונות

₪  5-שדיברתי עליהם, על ה₪  20,000-אגב, זה ה משה חנוכה:

 לילד. 

 . 15של תוספת של  סעיפים 2אבל יש לך  נאור שירי:

 לא נורא, לא נורא, לא נורא.   :עדי ברמוחה

 עזוב, כבר הסברתי את זה.  :עדי פ. אנקורי

נגד , 780 אתי ברייטברט: גני ילדים הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? 

 ההסתייגות? 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות. כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 ₪.  44,000הורדתם  משה חנוכה:



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 193 
 

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:  בעד ההסתייגות? 

 ₪.  144,000 :אלון גלבוע

 ₪.  144,000 משה חנוכה:

 ₪.  144,000 אביבה גוטרמן:

 , גני ילדים אירועי עצמאות. 750 אתי ברייטברט:

 ₪.  43,000הורדתם  משה חנוכה:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל. בעד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 נשמה. ... אירועים,  אמיר כוכבי:

 זה בהתאם לביצוע.  :עדי פ. אנקורי

יום חברה מפעילה.  אתי ברייטברט:  השתתפות מעונות 

 לחברת מוסדות. ₪  329,000הוספתם  משה חנוכה:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:  בעד ההסתייגות? 

 אביבה, די.  :נדב דואני

 , השתתפות צהרונים גני ילדים. 810 רייטברט:אתי ב

 לחברת מוסדות. ₪  800,000הוספתם  משה חנוכה:

, בתי ספר יסודי 755כנ"ל.  ?בעד ההסתייגות? נגד אתי ברייטברט:

נגד? כנ"ל.   עבודות ניקיון. בעד ההסתייגות? 

 ₪.  1,100,000הוספתם  משה חנוכה:

 נוספו בתי ספר אבל.  עדי ברמוחה:

 מה זה משנה?  ירי:נאור ש

 בתי ספר לילדים עם צרכים מיוחדים השכר.  אתי ברייטברט:

 ₪.  77,000הורדתם  משה חנוכה:

השכר הקובע כביכול. מי בעד ההסתייגות? נגד  אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 מהיום, זה יהיה הורדנו. יש אחריות מיניסטריאלית.  :רן יקיר

נגד  , צהרונים750 אתי ברייטברט: העשרה. מי בעד ההסתייגות? 

 ההסתייגות? כנ"ל. 
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יש למי מיניסטריאלית אחריות ₪.  30,000הורדתם  משה חנוכה:

 שמצביע בעד התקציב הזה, לא מי שמצביע נגדו. 

 אתה חלק מהדירקטוריון?  :יקיררן 

 .  ., צהרוני קיץ גני ילדים811 אתי ברייטברט:

 אני מצביע נגדו.  משה חנוכה:

 חברה מפעילה. בעד ההסתייגות? ייטברט:אתי בר

לחברה המובילה, לא לחברת ₪  1,637,000הוספתם  משה חנוכה:

 מוסדות. 

 מי נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

. אביבה גוטרמן:  נכון

 , מסגרת קיץ גני ילדים חברה מפעילה. 810 אתי ברייטברט:

  לחברת מוסדות. ₪ 3,435,000הוספתם  משה חנוכה:

, 811מי בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 מסגרת קיץ גני ילדים השתתפות עירייה. 

 לחברת מוסדות. ₪  300,000הוספתם  משה חנוכה:

נגד אתי ברייטברט:  כנ"ל.  ?מי בעד ההסתייגות? 

לא, זה לטובת החינוך, הילדים. מה הבעיה? אני לא  יגאל שמעון:

 מבין, תוספת. 

 תפחיתו להורים את הכסף הזה ונצביע בעד.  ה חנוכה:מש

בי"ס חגים שונות. בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 כנ"ל.

 מהילדים. ₪  480,000הורדתם  משה חנוכה:

 אבל זה שונות.  :נאור שירי

 גם תקציב מדינה, כן? אתה יודע. זה  אמיר כוכבי:

 זה קב"ט.  780 אלון גלבוע:

מה זה קשור לתקציב המדינה? מה זה קשור לתקציב  נוכה:משה ח

סתם זרקתם תקציב המדינה? למה  למההמדינה, 

אמרת סתם תקציב מדינה? בשביל להראות, כאילו יש 
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 בסיס לדברים. איזה 

שנה שעברה אנחנו תקצבנו את בית הספר של החגים ב אמיר כוכבי:

 כי המדינה לא תקצבה, והשנה הם מתקצבים. 

 אז בזכות זה שאין תקציב מדינה.  וכה:משה חנ

 נכון.  אמיר כוכבי:

אבל עדיין גם אם המדינה תתקצב, אתה צריך לתקצב  משה חנוכה:

 את זה בתקציב שלך. 

אבל היו בחירות, ודקה לפני הבחירות, הם הודיעו  אמיר כוכבי:

 שהם יתקצבו את זה. 

 ציב שלך. אני אומר, זה עדיין צריך להופיע בספר התק משה חנוכה:

 ממשיכים. ממשיכים.  אתי ברייטברט:

 יאללה.  רפאל בן מרדכי:

חטיבות ביניים הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? נגד  אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

, קב"ט הוצאות רכב. בעד ההסתייגות? נגד 140 אתי ברייטברט:

ביטחון וחירום  , ציוד740ההסתייגות? כנ"ל. 

נגד ההסתייגות?  במוסדות חינוך. בעד ההסתייגות? 

 כנ"ל. 

 ₪.  58,000הורדתם  משה חנוכה:

, שמירה במוסדות חינוך. בעד ההסתייגות? נגד 750 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל.

 ₪.  469,000הורדתם  משה חנוכה:

 כנ"ל.  ?ד, שמירה בגני ילדים. בעד ההסתייגות? נג751 אתי ברייטברט:

 קצת יותר אפילו. ₪.  2,000,000הורדתם  משה חנוכה:

 למה רק אני מצביעה?  עדי פרילינג אנקורי:

מצביעים? הם בחופשות. למה,  יול"א, שמירה 758 אתי ברייטברט:

בחופשות. מי בעד ההסתייגות? נגד  יול"אשמירה 

ההסתייגות? כנ"ל. קב"ט הוצאות שונות. בעד 
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נגד ההס  תייגות? כנ"ל. ההסתייגות? 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

 עברת דף.  עדי ברמוחה:

 יש לך עוד הרבה.   אתי ברייטברט:

 לא נורא.  עדי ברמוחה:

בעד  קהילתית סביבתית שכר מדריכים.מוגנות , 210 אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.   ההסתייגות? 

 ₪.  67,000הורדתם  משה חנוכה:

, מרכז הצלחה שכר מדריכים. בעד ההסתייגות? 210 אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  126,000הורדתם  משה חנוכה:

, אחזקת מוסדות חינוך הוצאות שונות. בעד 780 אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.   ההסתייגות? 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

חוץ. בעד , עצמאות שירותים במיקור 750 אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  ההסתייגות? 

 מיקור חוץ.  משה חנוכה:

בעד ההסתייגות? נגד  , עצמאות חשמל ואומנים771 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  900,000הורדתם  משה חנוכה:

 לאן זה הלך? לאן זה הולך?  :אלון גלבוע

ההסתייגות? טקסי יום הזיכרון והשואה. בעד , 750 אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

 לא יהיו אירועים. ₪.  428,000הורדתם  משה חנוכה:

, אירועי חוצות וקיץ. בעד ההסתייגות? נגד 751 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 אין אירועים, אין אירועים.  :אביבה גוטרמן

 למה אין אירועים?  רפאל בן מרדכי:
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 צמצמו.  אביבה גוטרמן:

נגד 752 רייטברט:אתי ב , פסטיבלים ותהלוכות. בעד ההסתייגות? 

 ההסתייגות? כנ"ל.

 ₪.  120,000הורדתם  משה חנוכה:

 התו הסגול.  נאור שירי:

, אירועים לאזרחים ותיקים. בעד ההסתייגות? 754 אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל.

 רינה. ₪,  126,000הורדתם  משה חנוכה:

 מה לזה, רינה? את מסכי :אלון גלבוע

, אירועים עירוניים שונים. בעד ההסתייגות? נגד 780 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  613,000הורדתם  משה חנוכה:

נגד 751 אתי ברייטברט: , מרכז אומניות גמלאים. בעד ההסתייגות? 

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 רינה. ₪,  15,000הורדתם  משה חנוכה:

נגד , 753 אתי ברייטברט: מרכז אומניות גלריה. בעד ההסתייגות? 

 ההסתייגות? כנ"ל.

 עדי. ₪,  25,000הורדתם  משה חנוכה:

 ברמוחה.  עדי ברמוחה:

, מרכז אומניות הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? 780 אתי ברייטברט:

, ספריה פעולות תרבות. 780נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

נגד  כנ"ל.  ?בעד ההסתייגות? 

 ₪.  8,000הורדתם  משה חנוכה:

  ?, ספריה הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? נגד780 אתי ברייטברט:

 כנ"ל. 

 הוצאות שונות.  משה חנוכה:

נגד, 750 אתי ברייטברט:  כנ"ל.   ?מקהלות עירוניות. בעד ההסתייגות? 

 חיסלתם את התקציב.  משה חנוכה:
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 כמה הורידו שם?  אביבה גוטרמן:

 אין.  משה חנוכה:

 אין תקציב למקהלות?  גוטרמן: אביבה

 צעירי הוד השרון. בעד ההסתייגות?  אתי ברייטברט:

 אין תקציב למקהלות?  אביבה גוטרמן:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל.  אתי ברייטברט:

 לצעירי הוד השרון אין.  אלון גלבוע:

 מעולה.  אביבה גוטרמן:

גד , אירועים קהילתיים. בעד ההסתייגות? נ750 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל.

 לאירועים קהילתיים. ₪  100,000הורדתם  משה חנוכה:

, פעילות קהילתית בשכונות. בעד ההסתייגות? 752 אתי ברייטברט:

 נגד? כנ"ל. 

 ₪.  51,000הורדתם  משה חנוכה:

 ?, יוזמות תרבות ומורשת. בעד ההסתייגות? נגד750 אתי ברייטברט:

 כנ"ל. 

 ₪.  ,000150הורדתם  משה חנוכה:

כנ"ל.   ?, יד לבנים שונות. בעד ההסתייגות? נגד780 אתי ברייטברט:

בעד יהודית. , השתתפות הרשות בתרבות 810

נגד ההסתייגות? כנ"ל.   ההסתייגות? 

 ₪.  160,000הורדתם  משה חנוכה:

 איך שאבי לא מעניין אותו באמת?  אביבה גוטרמן:

ר הקובע. מי בעד , מחלקת תרבות ונוער השכ110 אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  , יוזמות 754ההסתייגות? 

 תרבות. בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

 ביוזמות תרבות. ₪  115,000הורדתם  משה חנוכה:

, מחלקת תרבות ונוער הוצאות שונות. בעד 780 אתי ברייטברט:

נגד? כנ"ל.   ההסתייגות? 
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 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

, קידום נוער הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? 780 אתי ברייטברט:

 נגד? כנ"ל. 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

, מרכז קהילתי הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? 780 אתי ברייטברט:

 נגד? כנ"ל. 

 שוב הוצאות שונות.  משה חנוכה:

יגות? , מחלקת ספורט ציוד אולמות. בעד ההסתי740 אתי ברייטברט:

 נגד? כנ"ל. 

 ₪.  21,000הורדתם  משה חנוכה:

 מה זה גינון מגרשי ספורט? אין דשא?  אלון גלבוע:

 יש.  נאור שירי:

, מחלקת ספורט הוצאות שונות. מי בעד 780 אתי ברייטברט:

נגד ההסתייגות? כנ"ל.  , גינון מגרשי 750ההסתייגות? 

  ספורט. מי בעד ההסתייגות? נגד ההסתייגות? כנ"ל.

 ₪.  208,000הורדתם  משה חנוכה:

 זה היה יורד.  נאור שירי:

נגד 580 אתי ברייטברט: , כיתות ספורט. בעד ההסתייגות? 

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  37,000הורדתם  משה חנוכה:

, נבחרת כדורסל הדרים. בעד ההסתייגות? נגד 584 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  55,000הורדתם  משה חנוכה:

, פעילות ספורט בבתי הספר. בעד ההסתייגות? 752 אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  12,000הורדתם  משה חנוכה:

נגד780 אתי ברייטברט:  כנ"ל.   ?, אירועי ספורט. בעד ההסתייגות? 

 ₪.  400,000הורדתם  משה חנוכה:
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ות? נגד? כונות. בעד ההסתייג, פעילות ספורט בש781 אתי ברייטברט:

  כנ"ל.

 ₪.  40,000הורדתם  משה חנוכה:

, השתתפות בפעילות כדורגל. בעד ההסתייגות? 780 אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

 שנה שעברה לא היה, שנה שעברה לא היה.  אלון גלבוע:

הנה, זו ההגדלה היחידה בספורט. העברה של, רגע,  משה חנוכה:

לחבר'ה. זו ההגדלה רגע, רגע, אני רוצה להסביר 

היחידה בספורט שמעבירים לחברת מוסדות לבית 

 ספר לכדורגל. 

 זה בליאבל אתה לא יכול, מקריאים סעיפים אז  :עדי ברמוחה

 הסבר. 

 למה?למה?  אביבה גוטרמן:

 חשוב לנו שתבינו על מה אתם מצביעים.  משה חנוכה:

 אתה לא מבין על מה אתה מצביע.  נאור שירי:

 אתה רוצה שאני אענה לך גם? :עדי ברמוחה

 מי בעד ההסתייגות? אני חוזרת.  אתי ברייטברט:

די, לא, הוא צודק. אתה לא יודע על מה אתה מצביע.  :עדי ברמוחה

 כי זה מרגיז אותי.

 אני יודע טוב מאוד.  משה חנוכה:

, לא התייחסת באף 2020אתה ביקשת ביצוע לשנת  :עדי ברמוחה

ואתה מצביע פה על . 2020 הסתייגות שלך לביצוע של

 שטויות, אתם מצביעים.

שלחו לי אותו אתמול בלילה, שלחו לי אותו אתמול  משה חנוכה:

 בלילה. שלחו לי אתמול בלילה. 

 עדי, אל תטיפי לנו.  אביבה גוטרמן:

ולחסל את התרבות ולמחוק את כל אירועי שטויות  משה חנוכה:

 התרבות בעיר, אבל זה שטויות. 

.  בעקבות זהבלילה  1-כל הביצוע קיבלנו ב רמן:אביבה גוט שביקשתי
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 אז אל תבלבלי את המוח. 

 אפשר להטיף לכם.  נאור שירי:

 יוזמות סל הספורט. אפשר להמשיך.  אתי ברייטברט:

  -די, איזו חוצפה בכלל אביבה גוטרמן:

 סל ספורט.  משה חנוכה:

. זאת שלא היה לי זמן לעיין בכל הדברים האלה אביבה גוטרמן:

 חוצפה. 

, יוזמות ספורט. בעד ההסתייגות? נגד 750 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  40,000הורדתם  משה חנוכה:

, מועדון בית ספר שחייה במכון. בעד ההסתייגות? 750 אתי ברייטברט:

 נגד ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  141,000הורדתם  משה חנוכה:

לנשים. בעד ההסתייגות? נגד  , חוגי ספורט750 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

₪.  120,000הנה, עדי, חוגי ספורט לנשים הורדתם  משה חנוכה:

 רוקנתם את הסעיף הזה מתקציב. 

 זה שטויות, למה אתה מדבר על זה?  אלון גלבוע:

  .זה שטויות. זה שטויות משה חנוכה:

נגד, חוגי שחייה לתלמידים. בעד ההסת750 אתי ברייטברט:  ?ייגות? 

 כנ"ל. 

 שטויות. ₪.  27,000חוגי שחייה, הורדתם  משה חנוכה:

נגד820 אתי ברייטברט:  ?, תמיכות ארגוני ספורט. בעד ההסתייגות? 

 כנ"ל. 

 שטויות. ₪.  500,000הורדתם  משה חנוכה:

 ?, רווחה הוצאות שונות. בעד ההסתייגות? נגד780 אתי ברייטברט:

 ?ות. בעד ההסתייגות? נגדארגוניפעולות , 840כנ"ל. 

 כנ"ל. 

 ₪.  7,000הורדתם  משה חנוכה:
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 מה קיבלת?  אביבה גוטרמן:

 אל תתייחס.  :עדי ברמוחה

  ...?מה קיבלת על אביבה גוטרמן:

 העובדות לא מעניינות.  אמיר כוכבי:

אמיר. אתם חותכים   ,לא מעניינותאתכם העובדות  משה חנוכה:

 סף למוסדות. בבשר החי, בשביל להעביר עוד כ

, זה נכון, אמרנו בהתחלה שתקציב שהוא תקציב  אמיר כוכבי: א'

עם קיצוצים, חותך בבשר החי, מה לעשות. אבל לא 

כל דבר שהגשת פה הסתייגות, מחובר לענף. כי חלק 

מהדברים הם סעיפים שאוחדו, חלק הם סעיפים 

חודשים עכשיו לא היה,  3שעברו. השחייה בבתי ספר, 

 דעים מתי יחזור. לא צריך זה, הכל בסדר. אנחנו לא יו

 למה? זה חזר.  אביבה גוטרמן:

  -היו הסתייגויותהייתי מעדיף אם  אמיר כוכבי:

 . שחייה חזר. חזרחזר. זה  אלון גלבוע:

 חודשים היה בלי.  3אבל עכשיו,  אמיר כוכבי:

אם היית שולח את נתוני הביצוע אולי אתמול בלילה,  משה חנוכה:

 מה אתה רוצה? ולים לעבוד על זה. היינו יכ

נתוני ל קשורהסתייגויות תקציב שנה הבאה, לא  אמיר כוכבי:

 הביצוע. 

 וועדת כספים, די, אביבה. אבל היו תשובות ב :עדי ברמוחה

 די, תפסיקו. אני לא ישבתי. אביבה גוטרמן:

היא קיבלה שעה לפני הישיבה, מה  את הפרוטוקול משה חנוכה:

 ה? באמת. שהיא תעש ציפית

מי בעד ההסתייגות? נגד  רווחה.ת ו, יוזמ750נמשיך?  אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 כל הדברים האלה, היה צריך בזמן. לא ברגע האחרון.  אביבה גוטרמן:

נגד 840 אתי ברייטברט: , סיוע למשפחות עם ילדים. בעד ההסתייגות? 

 ההסתייגות? כנ"ל. 
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 ₪.  070,00של הפחתה  משה חנוכה:

  סעיפי רווחה שמתוקצבים אל מול פעילות. אמיר כוכבי:

 טיפול בפגיעות מיניות.  אלון גלבוע:

, סיוע לנפגעי תאונות דרכים. מי בעד ההסתייגות? 840 אתי ברייטברט:

 כנ"ל.  ?נגד

 ₪.  27,000מינוס  משה חנוכה:

נגד840 אתי ברייטברט:  כנ"ל.   ?, סדנאות למשפחה. בעד ההסתייגות? 

 ₪.  28,000מינוס  משה חנוכה:

, טיפול בילד בקהילה. בעד ההסתייגות? נגד 840 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? כנ"ל. 

 ₪.  11,000מינוס  משה חנוכה:

נגד840 אתי ברייטברט:   ?, טיפול בפגיעות מיניות. בעד ההסתייגות? 

   כנ"ל.

 ₪.  117,000מינוס  משה חנוכה:

  ?שישים במעונות. בעד ההסתייגות? נגד, אחזקת ק840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל.

 ₪.  147,000מינוס  משה חנוכה:

, טיפול בקשיש בקהילה. בעד ההסתייגות? נגד 840 אתי ברייטברט:

   ההסתייגות? כנ"ל.

 ₪.  18,000מינוס  משה חנוכה:

 ?, מסגרות יומיות לקשיש. בעד ההסתייגות? נגד840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל.

 ₪.  51,000מינוס   משה חנוכה:

 מחכים לביצוע.  נאור שירי:

, שירותים לניצולי שואה. בעד ההסתייגות? נגד? 840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל.

 היד שלכם לא רועדת? ₪.  82,000מינוס  משה חנוכה:

 לא.  :עדי ברמוחה
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נגד 750 אתי ברייטברט: , תכנית אב לקשיש. בעד ההסתייגות? 

   ההסתייגות? כנ"ל.

 ₪.  70,000מינוס  נוכה:משה ח

.  רן היילפרן: .  לתקציב הרווחה השנה. ₪  30,000.

, פעילות קהילתית לאוטיסטים. בעד ההסתייגות? 840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל. ?נגד

 ₪.  74,000מינוס  משה חנוכה:

 יש עוד הרבה?  ארנון אברמוב:

 הנה, עברה עוד דף.  :עדי ברמוחה

  עמודים. 6יש לנו  משה חנוכה:

, מפעלי תעסוקה ומועדון. מי בעד ההסתייגות? 840 אתי ברייטברט:

   נגד ההסתייגות? כנ"ל.

 ₪.  15,000מינוס  משה חנוכה:

יום שיקומי לנכים. מי בעד ההסתייגות? 840 אתי ברייטברט: , מרכז 

   נגד? כנ"ל.

 ₪.  702,000מינוס  משה חנוכה:

נגד , תעסוקה נתמכת לנכים. בעד840 אתי ברייטברט:  ?ההסתייגות? 

   כנ"ל.

 ₪.  38,000מינוס  משה חנוכה:

, שיקום בקהילה של מוגבלויות. מי בעד 840 אתי ברייטברט:

נגד    כנ"ל. ?ההסתייגות? 

 ₪.  104,000מינוס  משה חנוכה:

 ?, מקלטים לנשים מוכות. בעד ההסתייגות? נגד840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל.

 ת. כנר₪,  39,000מינוס  משה חנוכה:

, טיפול בנוער ובצעירים. מי בעד ההסתייגות? 840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל. ?נגד

 ₪.  30,000מינוס  משה חנוכה:
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 ?, נפגעות תקיפה מינית. בעד ההסתייגות? נגד840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל.

  ₪. 30,000מינוס  משה חנוכה:

נגד780 אתי ברייטברט:    "ל.כנ ?, התנדבות וקהילה. בעד ההסתייגות? 

 ₪.  20,000מינוס  משה חנוכה:

, פעילות התנדבות בקהילה. בעד ההסתייגות? 840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל. ?נגד

 ₪.  11,000מינוס  משה חנוכה:

. בעד ההסתייגות? נגד? התנדבות, סל תכניות 840 אתי ברייטברט:

   כנ"ל.

 ₪.  34,000מינוס  משה חנוכה:

   כנ"ל. בעד? נגד?ם עולים. , טיפול בזקני840 אתי ברייטברט:

 ₪.  8,000מינוס  משה חנוכה:

 הוצאות שונות.   :נאור שירי

, מחלקת קיימות שירותים ומיקור חוץ. בעד 750 אתי ברייטברט:

נגד   כנ"ל. ?ההסתייגות? 

 . 240פלוס  אלון גלבוע:

 , גזברות שירותים במיקור חוץ. 750 אתי ברייטברט:

 שוב מיקור חוץ.  משה חנוכה:

נגד אתי ברייטברט:    כנ"ל. ?בעד ההסתייגות? 

, אגף חשבות שירותי מיקור חוץ. בעד 750 אתי ברייטברט:

 ההסתייגות? 

 לא, זהו.  :עדי פ. אנקורי

עוד, עכשיו אני קוראת את זה פעם  מה? לא היה אתי ברייטברט:

. אגף חשבות שירותי מיקור חוץ. בעד ראשונה

נגד    כנ"ל. ?ההסתייגות? 

 את כל מיקור החוץ ריכזתי בסוף.  נוכה:משה ח

, מחלקת שומה ייעוץ במיקור חוץ. מי בעד 754 אתי ברייטברט:
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, התחדשות עירונית 750  כנ"ל. ?ההסתייגות? נגד

שירותי ייעוץ ומיקור חוץ. מי בעד ההסתייגות? נגד? 

התחדשות עירונית, בדיקת היתרים במיקור   כנ"ל.

, וועדת 750  כנ"ל.? חוץ. מי בעד ההסתייגות? נגד

תנועה יועץ תנועה במיקור חוץ. מי בעד ההסתייגות? 

, תיכונים שירותים ומיקור חוץ. מי 750  נגד? כנ"ל.

נגד? כנ"ל.    בעד ההסתייגות? 

 הורידו חלק. הורידו.  משה חנוכה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

, חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ. מי בעד 750 אתי ברייטברט:

, מרכז הצלחה שירותים 750  כנ"ל. ?יגות? נגדההסתי

, 750  במיקור חוץ. מי בעד ההסתייגות? נגד? כנ"ל.

אגף מוסדות חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ. מי 

   כנ"ל. ?בעד? נגד

 מה אתה מצביע בעד?  :יגאל שמעון

מיקור חוץ. מי ב, מחלקת תרבות ונוער שירותים 750 אתי ברייטברט:
נגדבעד ההסתייגו , מחלקת שכר 750  כנ"ל.?ת? 

שירותים במיקור חוץ. מי בעד ההסתייגות? נגד? 
"רית ותקשורת יישומים ודיגיטל מנמ, 572  כנ"ל.
  -שוטף

תודה נגד? מי מי בעד ההסתייגות? מערכות מידע.  אמיר כוכבי:
 רבה. 

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

 )הוגשו ע"י חבר המועצה משה חנוכה(  – 2021שנת הסתייגויות להצעת התקציב ל
 :ותהצבע

 : משה חנוכה, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע, אביבה גוטרמן.  )ההסתייגויות( בעד  4
 

רינה שבתאי, רן יקיר, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי,  :)התייגויות( נגד 12
נדב  ארנון אברמוב, ,רי, יגאל שמעוןעדי פרילינג אנקוכנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, 

 דואני, עדי ברמוחה. 

 )ההסתייגויות מפורטות בפרוטוקול( : 266/21 – 49/21 מס' ות החלט
 2021מועצת העירייה דוחה את ההסתייגויות להצעת התקציב לשנת 

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

חברים, רק לשתות מים. רגע, נעלה להצבעה. רגע,   אתי ברייטברט:

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת את תקציב 

מי ₪.  577,027,000בסך של  2021רגיל לשנת הכספים 

 בעד? 
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 לא, לא, לא. זה אחרי התוספת.  :בנימין זיני

מי בעד? אמיר, מאיר, רן, עדי. יגאל, אתה לא מצביע?  אתי ברייטברט:

ור, נדב, עדי, אה, אני לא רואה. יגאל, רינה, יעל, נא

נגד? אביבה, רפי, אלון ומשה.   כנרת וארנון. מי 

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

 2021בקשה לאישור הצעת תקציב רגיל 

 
 הצבעה:

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע  בעד: 12
נדב דואני, עדי  ארנון אברמוב, אנקורי, יגאל שמעון, כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג

 ברמוחה. 
 
 : משה חנוכה, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע, אביבה גוטרמן.נגד   4
 

 
 :267/21החלטה מס' 

בסך :   2021מועצת העירייה מאשרת את התקציב הרגיל לשנת כספים 

577,027,000  . ₪ 

 

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

 אני לא מצביע בעד וגם נגד.  רפאל בן מרדכי:

 תודה רבה, נמשיך לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

 זה כולל התיקון?  :יגאל שמעון

 לא, עכשיו.  אתי ברייטברט:

 .1אישור עדכון תקציב רגיל מס'  .2

 

 אישור עדכון תקציב רגיל.  אתי ברייטברט:

דעת של היועמ"ש לגבי אז אני אשמח לקבל את חוות ה משה חנוכה:

 הזמן שקיבלנו את העדכון. 

ויניק: ימים לא חלים על זה. זה עדכון של החלטה של  10 רונן יואל 

 דיון של וועדת כספים. 

 אפשר להביא את זה שעה לפני הישיבה?  משה חנוכה:

ויניק: דיון עכשיו.  רונן יואל   אפשר לקיים על זה 

 להצביע?  משה חנוכה:
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ויניק  ולהצביע. לדון ולהצביע.  :רונן יואל 

 למרות שזה הגיע שעה לפני.  משה חנוכה:

ויניק: ן  רונן יואל  הגיע שעה לפני, אז אפשר עכשיו להציג, לדו

 ולהצביע. 

 אין חובה לשלוח את החומר לפני?  משה חנוכה:

 . ואפשר נראה לי שהוא אמר שאין חובה נאור שירי:

 אוקי, אנחנו.  אתי ברייטברט:

את זה להצבעה,  שיעלוייבדק אח"כ, בסדר גמור.  :משה חנוכה

 אבל זה ייבדק. בעיניי זה לא עומד בהוראות הדין. 

יש לך התנגדות להעלות את זה פה? נשאל את זה  אמיר כוכבי:

 אחרת. 

כן, כן. תביא את זה בצורה מסודרת. תשלחו את זה  משה חנוכה:

 במסגרת לוח הזמנים של החוק. 

 גרת לוח הזמנים זה בסדר. לא, במס אמיר כוכבי:

 אז אם זה בסדר, תעלה את זה להצבעה.  משה חנוכה:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 אוקי, אז אנחנו נעלה להצבעה.  אתי ברייטברט:

 לשלוח שעה לפני לחברי המועצה.  משה חנוכה:

הצעת ההחלטה, מועצת העירייה מאשרת את תקציב  אתי ברייטברט:

על סך  2021לשנת  1פר העירייה הכולל את העדכון מס

577,577,000  .₪ 

 לא, הצבענו על זה כבר.  יגאל שמעון:

 לא, זה כולל העדכון עכשיו.  בנימין זיני:

 עכשיו זה כולל.  אתי ברייטברט:

 אז לא, אישרנו את התקציב.  יגאל שמעון:

 נכון.  בנימין זיני:

 עכשיו אתם לא יכולים עוד פעם להצביע.  יגאל שמעון:

 . 1מאשרת תיקון  זיני:בנימין 
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 אנחנו מאשרים.  אתי ברייטברט:

 תאשרי את העדכון בלבד.  יגאל שמעון:

 ₪.  550,000אז העדכון יושב על  אתי ברייטברט:

 לא, אבל אין שינוי בסכום הכולל.  :יגאל שמעון

 יש, יש.  בנימין זיני:

 כמו העברות מסעיף לסעיף עכשיו.  משה חנוכה:

 זה כולל. אמר שהוא  אתי ברייטברט:

 אתה מאשר את העדכון.  :נדב דואני

 שיסתכל על העדכון.  רינה שבתאי:

 שאלתי אתכם, אם המסגרת השתנתה. אני  יגאל שמעון:

 לא השתנתה.  :נדב דואני

 תסתכל על העדכון.  רינה שבתאי:

 ₪.  550,000-המסגרת גדלה בהכנסה מול ההוצאה ב בנימין זיני:

 ₪.  550,000 אתי ברייטברט:

 אז המסגרת השתנתה.  יגאל שמעון:

 נכון.  :בני זיני

 נו, זה מה שאני שאלתי אתכם מתחילת הישיבה.  יגאל שמעון:

 ₪.  550,000בסדר יש הגדלה  נדב דואני:

אוקי, אז מועצת העירייה מאשרת את תקציב העירייה  אתי ברייטברט:

מי בעד? ₪.  577,577,000על סך  1כולל עדכון מספר 

מאיר, רן, עדי, יגאל, רינה, יעל, נאור, נדב,  אמיר,

 עדי, כנרת וארנון. מי נגד? אביבה, רפי, אלון ומשה.

 בהזמנה.  3נעבור לתב"רים. סעיף  אתי ברייטברט:

ולמה לא הבאתם את זה בישיבה הבאה את השינוי של  יגאל שמעון:

 ? עכשיוהסעיף? למה אני צריך 

 שוב.  לדון בזהתם רוצים חברים, אין לי בעיה. א אמיר כוכבי:

 משתינים מהמקפצה, זה מה שזה.  משה חנוכה:
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 -אני לדעתי יגאל שמעון:

ן  אמיר כוכבי: אתם רוצים לדון בזה שוב שבוע הבא? אפשר לדו

 בזה, שוב שבוע הבא. זה לא רלוונטי. 

לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר כי הבאת עכשיו  יגאל שמעון:

את כולו ואתה מאשר עוד פעם כאילו עוד פעם תקציב, 

 את התקציב. 

  -בסופו של דבר אמיר כוכבי:

 התקציב הוא שונה ממה שאתה מאשר.  יגאל שמעון:

. בסופו של דבר הייתה הוצאה מותנית שוב אני אסביר אמיר כוכבי:

 , שרצינו להוסיף, והיא לא הופיעה בתקציב המקורי

אנשים ולכן שינינו את זה, והבאנו את זה כשינוי. אם 

פה מרגישים לא בנוח עם זה, זה יכול לחכות לישיבה 

 הבאה, אין לי בעיה עם זה, למרות שלדעתי, להבנתי. 

 אתה צריך להרגיש לא בנוח עם זה.  משה חנוכה:

לא, אני מרגיש עם זה בנוח, כי זה עומד בהוראות  אמיר כוכבי:

  -החוק. אבל אם אתם

 ה, תגיד לי, מה? לשלוח שעה לפני חומר לישיב משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  אבל זה לא שעה לפני

 זה היה שעה לפני.  משה חנוכה:

 אל תגזים.  אמיר כוכבי:

 זה היה שעה לפני.  משה חנוכה:

 זה לא שעה לפני.  אמיר כוכבי:

 אני אגיד לך באיזו שעה.  משה חנוכה:

. כי זה הגיע לוועדת כספים אבל זה לא שעה לפני, אמיר כוכבי: . .

  -וןלד

כשהישיבה  15:58-לחברי המועצה זה נשלח באבל  משה חנוכה:

 . 17:00-התחילה ב

 זה הגיע לדיון בוועדת הכספים.  אמיר כוכבי:

 נכון, אני לא ראיתי את זה.  אביבה גוטרמן:
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את זה  נביאמאחר ואביבה לא ראתה את זה, אנחנו  אמיר כוכבי:

 שוב. 

  -לא, לא אביבה גוטרמן:

 . או, יפה דובר:

 אז לא יהיו.  עדי ברמוחה:

 אין לי בעיה.  אביבה גוטרמן:

 התקציב מאושר. את התיקון, תביאו בפעם הבאה.  יגאל שמעון:

 טוב.  אמיר כוכבי:

 לא, מה זה קשור.  אביבה גוטרמן:

 יגאל הציל אותך. תגיד לו תודה.  משה חנוכה:

 אביבה הצילה.  אמיר כוכבי:

 יה. לא, אין שום בע אביבה גוטרמן:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

 נמשיך?  אתי ברייטברט:

 כל הכבוד.  נאור שירי:

חברים, התקציב מאושר. את התיקון הזה, תביאו פעם  :יגאל שמעון

 הבאה. זה הכל. 

 שתעבור עוד שנה.  :עדי ברמוחה

 את עדכון התקציב.  אתי ברייטברט:

 לא. התקציב מאושר. מה זה קשור?  יגאל שמעון:

  הסעיף עבר לישיבה הבאה –הצבעה והיא הוסרה * התקיימה 

 

 תב"רים חדשים ושינויים בתב"רים קיימים. .3

 

 

בהזמנה. מדובר פה על עדכונים של  3נמשיך, לסעיף  אתי ברייטברט:

שני תב"רים. שינויים בתב"רים, שניים. וכל השאר 

הם תב"רים חדשים. אני אקרא אותם לשם 
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 הפרוטוקול. 

 מבקש להצביע תב"ר, תב"ר.  לא, אני משה חנוכה:

 אוי, נו, באמת.  יגאל שמעון:

 אתה הצבעת בעד זה.  עדי ברמוחה:

ו  משה חנוכה: הצבענו תב"ר, תב"ר, גם בוועדת הכספים. הצבענ

 תב"ר, תב"ר גם בוועדת הכספים. 

 לא, לא הצבענו תב"ר תב"ר.  בנימין זיני:

 לא, אבל משה, ראיתם את הרשימה.  אביבה גוטרמן:

ראינו את הרשימה, הצבענו בעדה. עכשיו נצביע על  אל בן מרדכי:רפ

 הכל במכה. 

 תהיה וועדה. אבל צריך לקרוא את התב"רים.  משה חנוכה:

 משה.  רפאל בן מרדכי:

 לא, בסדר, תקראי את התב"רים.  אביבה גוטרמן:

אפשר? אז לא תב"ר, תב"ר. כמקשה אחת, אני רק  אתי ברייטברט:

הפרוטוקול. השינויים, הבקשה אקרא אותם לצורך 

בית ספר  1456לעדכון מקורות מימון תב"ר מספר 

משרד החינוך ₪.  37,000,000יסודי מזרח העיר על סך 

קרן פיתוח ₪.  14,514,844-ל₪  14,000,000-הגדלה מ

מקורות ₪.  22,485,156-ל₪  23,000,000-הקטנה מ

מימון, לאחר שינוי מקורות מימון, משרד החינוך 

בקשה ₪.  22,485,156קרן פיתוח ₪.  14,514,844

 1464שניה, בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מספר 

משרד ₪.  12,000,000הרחבת בית ספר בגין על סך 

 5,500,000-הגדלה מ₪.  5,500,000החינוך הגדלה של 

₪  6,500,000-קרן פיתוח הקטנה מ₪.  5,775,250-ל₪ 

שינוי מקורות  מקורות מימון לאחר₪.  6,224,750-ל

קרן פיתוח ₪,  5,775,250המימון. משרד החינוך 

אנחנו עוברים לתב"רים חדשים. בקשה ₪.  6,224,750

תכנון עיר וניהול פרויקטים  1494לאישור תב"ר מספר 

מקורות מימון, קרן פיתוח ₪.  12,000,000על סך 

 1495בקשה לאישור תב"ר מספר ₪.  12,000,000
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₪.  6,000,000עירונית על סך  תכנון וניהול התחדשות

בקשה ₪.  6,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח 

, תכנון מבנה חינוך וציבור על סך 1496לאישור תב"ר 

ש"ח. מקורות מימון, קרן פיתוח  6,000,000

תכנון  1497ש"ח. בקשה לאישור תב"ר  6,000,000

₪.  4,500,000שטחים ציבוריים וטבע עירוני על סך 

בקשה ₪.  4,500,000ון, קרן פיתוח מקורות מימ

תכנון ותשתיות תנועה על סך  1498לאישור תב"ר 

 6,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח ₪.  6,000,000

מתקני ספורט ומתחמי  1499בקשה לאישור תב"ר ₪. 

מקורות מימון, ₪.  7,000,000טבע עירוניים על סך 

 בקשה לאישור תב"ר מספר₪.  7,000,000קרן פיתוח 

 8,000,000שדרוג מגרש כדורגל נווה הדר על סך  1500

 ₪.  8,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח ₪. 

 זה לא שלי, אתה עוד פעם 'שלי'? ארנון.  נאור שירי:

 זה שלי.  ארנון אברמוב:

  -1501בקשה לאישור תב"ר מספר  אתי ברייטברט:

 גני צבי.  נאור שירי:

 עדוני ספורט. שדרוג אולמות ומו אתי ברייטברט:

 זה לא גני צבי, זה נווה הדר.  רפאל בן מרדכי:

 הוא צוחק, הוא מדליק אותך, אתה לא רואה?  אביבה גוטרמן:

₪.  8,000,000שדרוג אולמות ומועדוני ספורט על סך  אתי ברייטברט:

בקשה ₪.  8,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח 

ת מערכות מידע שדרוג והקמ 1502לאישור תב"ר 

מקורות מימון, קרן ₪.  4,000,000על סך  והעתקה

בקשה לאישור תב"ר מספר ₪.  4,000,000פיתוח 

, שדרוג והקמת תשתיות מוסדות חינוך וציבור 1503

 ₪.  4,000,000על סך 

לא ₪,  1,000,000זה לא נכון, היה קיצוץ של  :עדי ברמוחה

4,000,000 .₪  

 ₪.  4,000,000 אתי ברייטברט:
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  ?1502 :עדי ברמוחה

 ₪.  4,000,000 בנימין זיני:

 ₪.  4,000,000 כן, אתי ברייטברט:

 ₪.  4,000,000מתוך  בנימין זיני:

קרן פיתוח הוא , ₪ 4,000,000התקציב הוא  :עדי ברמוחה

 1,000,000הוא  ש"ח, אבל הביצוע עכשיו 1,000,000

 .₪ 

לא, את מסתכלת אולי על כמה אנחנו מקצים השנה  בנימין זיני:

 זאת מתוך התב"ר. ה

 נכון.  :עדי ברמוחה

 ₪.  4,000,000-לא, את מאשרת תב"ר כ בנימין זיני:

 אני לא הבנתי.  אביבה גוטרמן:

 ₪.  4,000,000או ₪  1,000,000 רפאל בן מרדכי:

 מישהו יכול להסביר לי?  אביבה גוטרמן:

 ₪.  4,000,000זכרתי אני  רפאל בן מרדכי:

 בסדר? אתי ברייטברט:

י רגע. לא, לא הבנתי מה היא ל לא הבנתי. תסביר ה גוטרמן:אביב

 אמרה, זה אמר. 

 לא, לא, בסדר.  :כנרת א כהן

 לא, זו לא טעות.  :עדי פ. אנקורי

 ₪.  4,000,000אנחנו מאשרים את התב"ר בסך  בנימין זיני:

 אה, אוקי.  אביבה גוטרמן:

 אפשר להמשיך?  אתי ברייטברט:

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

, שדרוג והקמת 1503בקשה לאישור תב"ר מספר  אתי ברייטברט:

₪.  4,000,000תשתיות מוסדות חינוך וציבור על סך 

בקשה ₪.  4,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח 

, שדרוג תאורה להתייעלות 1504לאישור תב"ר מספר 



 עיריית הוד השרון
 31.03.2021מיום  5/21ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 215 
 

מקורות מימון, קרן ₪.  25,000,000, על סך אנרגטית

קשה לאישור תב"ר מספר ב₪.  25,000,000פיתוח 

, שדרוג והקמת חשמל מוסדות חינוך וציבור על 1505

מקורות מימון, קרן פיתוח ₪.  10,000,000סך 

, חידוש 1506בקשה לאישור תב"ר ₪.  10,000,000

₪.  20,000,000וסלילת כבישים ברחבי העיר על סך 

בקשה ₪.  20,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח 

פיתוח רחוב התכלת על סך  ,1507לאישור תב"ר 

 6,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח ₪.  6,000,000

, ריבוד כבישים ברחבי 1508בקשה לאישור תב"ר ₪. 

מקורות מימון, קרן ₪.  15,000,000העיר על סך 

בקשה לאישור תב"ר מספר ₪.  15,000,000פיתוח 

 10,000,000, הסדרי תנועה ברחבי העיר על סך 1509

בקשה ₪.  10,000,000מימון, קרן פיתוח  מקורות₪. 

, פרויקטים תחבורתיים על סך 1510לאישור תב"ר 

מקורות מימון, קרן פיתוח ₪.  20,000,000

בקשה ₪.  10,000,000משרד התחבורה ₪,  10,000,000

, הכשרה והקמת מגרשי חניה על 1511לאישור תב"ר 

מקורות מימון, קרן פיתוח ₪.  10,000,000סך 

10,000,000  .₪ 

 קרן פיתוח או קרן חניה?  יגאל שמעון:

 מה?  אתי ברייטברט:

 )מדברים יחד(

 התב"ר של החניה.  יגאל שמעון:

 יגאל, תשאל את השאלה שלך.  רפאל בן מרדכי:

מצפונך לא נתן לך להצביע בעד  חיים, אני מבין שצו משה חנוכה:

 צו מצפונך לא נתן לך להצביע בעד התקציב.  התקציב.

 לא, למה? אני מצביע.  שאבי: חיים

  הצבענו. משה חנוכה:

 איחרת ברבע שעה.  יגאל שמעון:

  פרויד היה אומר על זה שהצבענו בלעדיך בסוף?מה  משה חנוכה:
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 יש בעיה להגיד שאני גם בעד?  חיים שאבי:

 מה, מה, מה?  נאור שירי:

 מה, יש בעיה להגיד שאני בעד?  חיים שאבי:

 ה ההסתייגויות, לוקח יותר זמן. עכשיו ז אמיר כוכבי:

 הקבב, עד שהיה מוכן.  :יגאל שמעון

 לא, הייתי באיזה אירוע. הייתי חייב ללכת.  חיים שאבי:

 חבר'ה, תב"ר חדש. יוכי נחמן:

 תב"ר חדש.  אתי ברייטברט:

אחרי שמאשרים את המסגרת, התב"ר נכנס  רן, יוכי נחמן:

 . 2021לתכנית העבודה של 

 יגאל, מה עם מגרשי חניה, אפשר להמשיך?  אתי ברייטברט:

 אני שאלתי.  יגאל שמעון:

בינתיים, אתם מסתכלים על התוכנית זה הנושא הבא.  יוכי נחמן:

 ובתב"רים חדשים.  יםאנחנו רק בשינויים בתב"ר

אני שאלתי לגבי מגרשי חניה. אתם לוקחים את זה  :יגאל שמעון

 מקרן פיתוח. 

 ם. או מקרן כבישי יוכי נחמן:

 אז לא, יש קרן חניה.  יגאל שמעון:

 נכון, גם אותה אנחנו מגבשים.  יוכי נחמן:

 אז למה אתם לא כותבים את זה?  אלון גלבוע:

כי זו עדיין קרן פיתוח. קרנות פיתוח של העירייה, הן  יוכי נחמן:

תיעול, גם קרן כבישים ומדרכות. זה כל גם קרן 

השבחה, יש קרנות הפיתוח, זו לא קרן השבחה. יש 

קרן כבישים ומדרכות, יש תיעול, והן כולן קרנות 

 פיתוח. 

 אבל קרן חניה אין לך.  יגאל שמעון:

 . גםלא, יש לנו  יוכי נחמן:

 איפה?  יגאל שמעון:
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אבל אין את הסכומים האלה שמכסים את כל  יוכי נחמן:

 ההוצאה, ואתה יכול מקרן השבחה לעשות כל דבר. 

 ן. זה מצוי אביבה גוטרמן:

 אתה לא יכול מקרן כבישים לבנות בית ספר.  יוכי נחמן:

יודע. יגאל שמעון:   אני יודע, אני 

 יש לנו יתרות, אנחנו משתמשים בהם.  יוכי נחמן:

 יש לנו כספים שאנחנו מעבירים לקרן חניה.  יגאל שמעון:

 נכון.  יוכי נחמן:

 . זה הולך השאלה אם  יגאל שמעון:

 שים בכל הקרנות. אנחנו משתמ יוכי נחמן:

אז שיהיה כתוב. שזה יהיה כתוב שזה כולל קרן חניה.  יגאל שמעון:

 מדבר. כופר חנייה על זה אני 

, הקמה ושדרוג 1512בקשה לאישור התב"ר מספר  אתי ברייטברט:

מקורות ₪.  6,000,000נגישות ברחבי העיר על סך 

בקשה לאישור תב"ר ₪.  6,000,000מימון, קרן פיתוח 

שדרוג והקמת גינות עירוניות על סך  ,1513

מקורות מימון, קרן פיתוח ₪.  30,000,000

, 1514בקשה לאישור תב"ר מספר ₪.  30,000,000

₪.  15,000,000פרויקטים נופיים ברחבי העיר על סך 

בקשה ₪.  15,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח 

, הקמה ושדרוג מרחבים 1515לאישור תב"ר מספר 

מקורות ₪.  7,000,000דות חינוך על סך פתוחים מוס

בקשה לאישור תב"ר ₪.  7,000,000מימון, קרן פיתוח 

 10,000,000, שדרוג והקמת חזות העיר על סך 1516

בקשה ₪.  10,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח ₪. 

, אבטחה ואכיפת רכוש 1517לאישור תב"ר מספר 

רן מקורות מימון, ק₪.  5,000,000ציבורי על סך 

משרד הפנים ו/או משרד ₪,  4,500,000פיתוח 

אנחנו נאשר את זה כמקשה  זהו.₪.  500,000הביטחון 

  אחת. 

 אני מוחה על זה שאין תב"ר לבניית היכל התרבות משה חנוכה:
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 . ולתכנון היכל כזה

 גם אני.  :אביבה גוטרמן

בעיניי זו אמירה שבקדנציה הזאת, אתה לא תבנה  משה חנוכה:

 ות. הלוואי שאני אתבדה. היכל תרב

 193,000בסך  את תקציב... של העירייהתעלי לאישור  בנימין זיני:

 .₪ 

רים החדשים אתה לא רוצה שאני אאשר את הת"ב אתי ברייטברט:

ההחלטה זה מועצת העירייה  הצעתאז  ...והשינויים

מאשרת את השינויים בתב"רים ובתב"רים חדשים 

   ₪. 254,000,000 בסכום כולל של

זה מכל מקורות ₪  250,000,000-ה₪.  193,500,000 בנימין זיני:

שחלקם הולכים לתב"ר רגיל. את מאשרת את  המימון

 . 250,000,000-, לא את ה193,000,000-ה

 לא, זו תכנית פיתוח. אנחנו עכשיו בתב"רים חדשים.  יוכי נחמן:

 בסדר?  אתי ברייטברט:

 רגע, לא סיימנו?  אביבה גוטרמן:

אז מועצת העירייה מאשרת את השינויים בתב"רים  ברייטברט: אתי

₪.  254,500,000ובתב"רים חדשים בסכום כולל של 

משרד ₪,  244,000,000מקורות מימון, קרן פיתוח 

משרד הפנים, משרד ₪,  10,000,000התחבורה 

מי בעד ההצעה? אמיר, מאיר, ₪.  500,000הביטחון 

ם פה נמצאים אני רן. אה, אוקי, כולם פה אחד. כול

 רואה. 

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

 שינויים בתב"רים קיימיםותב"רים חדשים אישור 

 
 הצבעה:

רינה שבתאי, כנרת רן יקיר, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי,  בעד )פה אחד(: 71
י, יגאל שמעון, ארנון אברמוב, עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבאלישע כהן, מאיר חלוואני, 

 אלון גלבוע, משה חנוכה. נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן,רפי בן מרדכי, 
 :268/21החלטה מס' 

את השינויים בתב"רים ותב"רים חדשים בסכום כולל של מועצת העיר מאשרת 
 מקורות מימון: ₪.  254,500,000

  244,000,00 –קרן פיתוח  .₪ 

  10,000,000 –משרד התחבורה .₪ 
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 500,000 –טחון ימשרד הפנים/ משרד הב   .₪ 
============================================= 

 .2021הצגת תכנית פיתוח  .4

 

עכשיו, הסעיף הבא בהזמנה הוא הצגת תכנית  אתי ברייטברט:

 הפיתוח. אין כאן הצבעה.

 מי מציג את התכנית?  משה חנוכה:

 וח. רק דיו אתי ברייטברט:

 רק דיווח.  :בנימין זיני

 יש לכם בספר התקציב.  יוכי נחמן:

בוא תציגו. תציג את תכנית הפיתוח. את עיקרי אז  משה חנוכה:

 התכנית, החזון שלה, מה היא אומרת. 

היא אמרה לך עכשיו שהסעיף הבא זה הצגת תכנית  אמיר כוכבי:

 הפיתוח. 

 בהלם.  לא, כי כולם מסתכלים עליי כאילו משה חנוכה:

 אני יכולה להעלות את השקף.  יוכי נחמן:

אני רק אקרא את הסיכום. אתה רוצה שאני אקרא  אתי ברייטברט:

 את הסיכומים? 

 רגע, וזה האחרון? וזהו?  יגאל שמעון:

יושבים יש כאן איזו שורה כזאת של אנשים מעצבנים.  משה חנוכה:

, במקשה אחת שמת את כולם. החל מנאור וכלה -ב

 . בנדב

משה, אני אקריא לפרוטוקול, מאחר וזו הצגת  אתי ברייטברט:

התכנית, אני רק אציג לפרוטוקול. סה"כ, הצעת 

, יושבת על 2020/21תכנית הפיתוח לשנת הכספים 

מקורות מימון, משרדי ממשלה ₪.  193,500,000

 ₪.  171,000,000וקרן פיתוח ₪,  22,500,000ואחרים 

גיד מילה, שאני גם מצטרף לתמיכה אני רק רוצה לה חיים שאבי:

 . לי אירוע, והייתי חייב להיות בו בתקציב. פשוט היה 

 וזה. קלקלת את התכניות.  12משה, אמרת עד 
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 לא, הוא התחשב בי, הוא התחשב בי.  ארנון אברמוב:

 אה.  חיים שאבי:

 אני מבקש מראש העיר להציג את תכנית הפיתוח.  משה חנוכה:

 עוד פעם, זה רק להציג. תראי את המצגת דובר:

היית אולי הגזבר,  כבר הציג את זה בהתחלהבעיקרון  אמיר כוכבי:

אגיד שהתב"רים שאישרנו כרגע  ומעבר לזה אני בזה.

 לביצוע תכנית הפיתוח.  הם האמצעים

 אבל מה התפיסה שעומדת מאחורי התכנית?  משה חנוכה:

ת המענה גם שהוצג כבר בהתחלה, גם א ...יש לנו אמיר כוכבי:

לשאלה שהעלה חבר המועצה, אלון גלבוע, ששאל איך 

עפ"י מתעדפים למעשה את הדברים האלו. בסוף, 

התכנית שלנו מעבר לעובדה שמתחלקים הצרכים 

רב גילאי. הדגשים הנוספים  המידיים תקציב חינוך

עם תנועות הנוער, החינוך הבלתי פורמלי ובשנה 

ך כל הקרובה הרחבה של פעילות הספורט. בתו

הדברים הללו, התעדוף המידי שלנו, מעבר לכמובן 

כבישים ותכנון וסלילה ושבילי אופניים, התעדוף 

כדי  ,שיש לנו הרשאות פתוחותלדברים הביצועי שלנו 

לצמצם את המצב שבו המדינה מאשרת לנו בדיעבד, 

אבל בגלל שהתחלנו לפני, היא לא נותנת לנו את 

 התקציבים. 

יקטים אתה חושב שיבשילו השנה לכדי אילו פרו משה חנוכה:

 סיום? 

יכול אני , יש פירוט קודם כל  ,להגיד לךאני יכול  אמיר כוכבי:

תיכון השני שכבר הסתיים, הקידום נוער. שלהגיד לך, 

 שבט איתן סניף בני עקיבא. 

 חווה חקלאית שהסתיימה.  חיים שאבי:

נה כמובן שהחווה החקלאית, ניתן את זה על ש אמיר כוכבי:

שעברה. הנוער העובד שהתחלנו השנה ויסתיים השנה. 

אני מאוד מקווה ששדרוג מגרש הכדורגל נווה הדר, 

 זה כן תלוי בזה שהמדינה תשים שם כסף. 
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 מה עם הטוטו?  אלון גלבוע:

זה לא הטוטו כבר, האמת. העבירו את זה לפני כמה  אמיר כוכבי:

הספורט, ובהעברה כל תרבות ושנים למשרד 

בים נעלמו, נתנו לטוטו באיזשהו פרק זמן התקצי

הרבה הרשאות  חילקולהעביר את הזה, ומה שעשו ש

רשויות מקומיות, ואז כשזה הגיע למשרד  להרבה

הספורט, זה כבר הגיע עם התחייבויות מרשויות 

אין תקציב מדינה כבר לא זוכר כמה זמן, וקודמות, 

 ולכן אין הרשאות חדשות. למשל עכשיו, שאלת מה עם

זה, שני אולמות ספורט שאנחנו בנינו בבתי ספר. כרגע 

אנחנו מנסים לקבל אישורים של משרד החינוך, 

 . אנחנו כן.. שבחריגה מהנוהל שלהם שם

תכנית הפיתוח, הפרויקטים האלה הם בשיתוף ציבור?  משה חנוכה:

זאת אומרת, כל פרויקט, יש שיתוף ציבור לפניו? 

 מדברים עם אנשים? 

קטים שהם צורך ציבורי, יש פרויקטים שהם פרוי :אמיר כוכבי

שאנחנו רואים אותו כצורך דמוגרפי. גני שהם צורך 

ילדים, כיתות לימוד, חלוקה של העיר. אבל חבר'ה, 

זה קשה ככה. ולכן אנחנו עושים את זה עפ"י חלוקה 

שלנו, שנגזרת גם מחוסר בשטחים ציבוריים שקיימים 

. ולכן הניצול חומיםבעיר, יש לנו מצוקה של שטחים 

  -שלנו

ו  משה חנוכה: אני מדבר על התכנון של אופי המבנה. נגיד, עכשי

 אתה בונה שבט לבני עקיבא. אתה יושב עם ה? 

. אנחנו עושים עבודה כן, זה לא שיתוף ציבוראה,  אמיר כוכבי:

עשינו את זה גם עם שבט משותפת עם תנועות הנוער. 

בא מתוך רצון , עשינו את זה גם בבני עקיאיתן

באה הרשות ובונה משהו שהיא  לפעמים למקסם, כי

חושבת שהוא אחלה, אבל בפועל, בשימושים היום 

יומיים, הוא לא מתאים. ולכן אנחנו עושים את זה, 

עשינו את זה גם עם שבט איתן וגם בני עקיבא, 

ושניהם כמעט מוכנים לצאת לדרך, ולכן אני די בטוח 

 שהם יהיו עד שנה. 
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 מה לגבי היכל התרבות?  נוכה:משה ח

היכל התרבות נמצא כרגע בתכנון. היית גם בישיבה  אמיר כוכבי:

שדיברנו על  ,של וועדת תרבות ברשות עדי ברמוחה

 הדבר הזה. אתן עדכון לכלל חברות וחברי המועצה. 

כי לב העיר, שמעתי גם מחי אדיב. אני רוצה משהו  משה חנוכה:

 בתכלס. 

 , זה שער העיר. זה לא לב :יקיררן 

לב העיר של חי אדיב היה משהו אחר. אנחנו מדברים  אמיר כוכבי:

 על שער. 

 אה, שער העיר. שמעתי על שער העיר.  משה חנוכה:

 על שער העיר לא שמעת.  אמיר כוכבי:

 שמעתי, שמעתי. תאמין לי ששמעתי.  משה חנוכה:

פה סביב אני יכול להבטיח לך שלא שמעת, כי יושבים  אמיר כוכבי:

השולחן כאלה שניסו לקדם שם דברים, ולא הקשיבו 

להם. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנחנו 

 נמצאים בבדיקה. 

 יש שם כרם עכשיו.  חיים שאבי:

חלופות מרכזיות. חלופה אחת מדברת על  2יש שנייה,  אמיר כוכבי:

ומית לעיר. יש פיתוח אזור שנמצא בכניסה הדר

דונם, תלוי איך זה סופרים את  32-ל 16לעירייה בין 

בדיקה של החברה בזה. כששם יש לנו כוונה, וזו כבר 

הכלכלית, למרכז פעילות עירוני. דיברנו על זה גם 

בהיבט של ריכוז משרדי העירייה. גם נבנה משרדים 

 מניבה שישמשו את העירייה וגם ישמשו כהכנסה

 לעירייה וגם היכל תרבות. 

 בקדנציה הזאת? זה יקרה  משה חנוכה:

תכנון לוקח להם זמן, אז סביר להניח שאם  הליכי אמיר כוכבי:

מהשלד טוב תראה משהו, תראה שלד, שזה קצת יותר 

 שנה.  15שראינו 

 נראה שלד?  משה חנוכה:
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 מה?  אמיר כוכבי:

 נראה שלד?  משה חנוכה:

 לא פעם אחת. . טהיה של אביבה גוטרמן:

 שלט.  יותר, היהאמרתי,  אמיר כוכבי:

 שלט.  אביבה גוטרמן:

 אבל אני אמרתי שלד.  אמיר כוכבי:

 לא היה שלד.  אביבה גוטרמן:

 הוא אמר שלד במקום שלט.  נאור שירי:

 אה, כן.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו נראה שלד?  משה חנוכה:

 צודק.  אביבה גוטרמן:

 את לא מקשיבה, אביבה.  נאור שירי:

 ן. הכל זה חלק מהפרויקט. אני רוצה להאמין שכ אמיר כוכבי:

 לא שמעתי, לא, לא שמעתי.  אביבה גוטרמן:

ודנו בו קצת  אמיר כוכבי:  , אבל יש פה התלבטות וזה כן נושא לדיון

בוועדת תרבות, אבל מחשבותיכם בעניין להמשך, הוא 

בכלל השאלה של איפה דבר כזה צריך להיות. האם 

לנו במרכז העיר, האם בפאתי העיר. במרכז העיר יש 

ואנחנו  ,מצוקה הרבה יותר משמעותית של שטחים

 תלויים בתכניות עירוניות. 

 יהיה דיון מיוחד על זה.  :נדב דואני

עירוניות של שהם לא אבל אנחנו תלויים בתכניות  אמיר כוכבי:

השטחים הציבוריים שנמצאים שם, ולכן שם אנחנו 

לא יודעים להתחייב שהדבר הזה יכול להתקדם. 

 . על זה סוקה יותר קל לנו להתחייבבאזור התע

 כדאי שתהיה גם חניה. רפאל בן מרדכי:

רק הערה, אני כבר אמרתי לכם שנעשה סקר צרכים  אביבה גוטרמן:
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של כל נושא התרבות, הכל. לגבי גודל, איפה לשים 

זה בלשכת מנכ"ל,  אותו. מה נכון. הוא קיים אצלכם,

 . תקראו את זה, פשוט תקראו. חברת ברסלבי

  השאלה מתי הוא נכתב. :רינה שבתאי

 זה לא משנה.  אביבה גוטרמן:

 איפה ניתן לעשות את זה.  אביבה, השאלה רפאל בן מרדכי:

. תקשיבו, לקחו את זה על 100,000בדקו על  אביבה גוטרמן:

100,000...  

אנחנו חוזרים רגע לאישור התקציב, במסגרת התקציב  אתי ברייטברט:

גם לאשר את תקן כח האדם.  שאושר, אנחנו צריכים

אז מועצת העירייה מאשרת את תקן כח אדם של 

משרות בתוך אותו תקציב, נכללות גם  1,594.1

  המשרות הללו.

 מה התוספת?  :אלון גלבוע

 משאבי אנוש, לא דיברנו, אגב.  ,17 משה חנוכה:

 אישור תקן כח אדם.  אתי ברייטברט:

י אנוש פה למחלקת לא השווינו את מחלקת משאב משה חנוכה:

 אנוש ברעננה. 

  כמה היה התקן לפני שנה?  רפאל בן מרדכי:

 חברים.  אמיר כוכבי:

משרות. מי בעד? אז אמיר, מאיר, רן, עדי,  11594. אתי ברייטברט:

חיים, רינה, יעל, נאור, נדב, עדי, כנרת וארנון. מי 

 ומשה חנוכה.  , אלוןנגד? אביבה, רפי

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

 2021אישור משרות כ"א לשנת 
 

 הצבעה:
רינה שבתאי, כנרת אלישע רן יקיר, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי,  :בעד 12

נדב דואני, עדי  ארנון אברמוב,עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, כהן, מאיר חלוואני, 
 ברמוחה. 

 
 רדכי, אלון גלבוע, אביבה גוטרמן.: משה חנוכה, רפי בן מ נגד  4
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 :269/21החלטה מס' 
  .2021משרות לשנת  1,594.1מועצת העירייה מאשרת את תקן כ"א של 

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

 לא, לא, לא. יש שם בתי ספר.  :נדב דואני

משרות במשאבי אנוש. איפה הם יישבו?  17כן, יש לנו  משה חנוכה:

 אחת על השנייה. 

 כן, אבל עזוב. יש לך בתי ספר, יש לך גני ילדים.  :נדב דואני

 בוא, אתם רוצים להצביע משרה, משרה?  משה חנוכה:

 לא, הצבענו.  :רן יקיר

אתם רוצים להצביע משרה, משרה? בוא, בוא, אפשר  משה חנוכה:

להתנגד. אפשר להתנגד. בוא נצביע משרה, משרה, 

 רפי. 

 חברים, תודה רבה לכולם.  :אמיר כוכבי

 . 2021 תקציב אושרתודה רבה,  אתי ברייטברט:

נהל הכספים, יערב טוב, המשך חג שמח, תודה שוב למ אמיר כוכבי:

 לחשבות ולחשבים שישבו בחדר למנהלות ולמנהלים,

ליד וציפו לשאלותיכם כדי לענות בזמן אמת. שיהיה 

 לכולנו ערב טוב.

 


