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על סדר היום:
עדכונים של ראש העירייה מר אמיר כוכבי
א .שאילתות
תשלום מקדמות לעמותות בהתאם לסעיף  13.9לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .4/2006
ב .מינוי סגן בשכר לראש העירייה לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה –  ,1975לפי הסכם רוטציה (לרבות הודעה למועצת העירייה על עיסוק נוסף ,לפי
סעיף 15ב(.ב)( )2לחוק הנ"ל ולהוראות חוזר מנכ"ל .)4/2017
ג .מינוי "פקיד גביה" ,לפי פקודת המסים (גבייה)
ד .בקשת עמותת קהילת יונתן להארכת תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם להקצאת קרקע,
עד ליום .5.11.2021
ה .בקשות עובדים להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס (סעיף  )179וכן ,על מנת לקבל פרס
במקרים מיוחדים (סעיף (180א)(ב) לפקודת העיריות.
ו .הצעות לסדר
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אתי ברייטברט:

ערב טוב לכולם ,חברי מועצה נכבדים ,צוות ההנהלה וכל
האורחים הנכבדים שהצטרפו אלינו לישיבת המועצה.
אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין , 8-21
שמתקיימת בתאריך ה  . 26.5.21 -לפני שנפתח בסדר היום,
נעביר את רשות הדיבור למר אמיר כוכבי ,ראש העירייה,
לעדכונים שוט פים.

אמיר כוכבי:

ערב טוב לכולם ולכולן .נעשה את זה קצר ,אבל בכל זאת
היו כמה אירועים שצריך להתייחס אליהם בתקופה
האחרונה .נתחיל כהרגלינו ,למרות שלשמחתנו ובלי לפתוח
פה ,זה נראה שהסוף של זה הולך ומתקרב ,מבחינת
תחלואת הקורונה בעיר ,נכון להיום חולה אחד עדיין
מאו שפז .נאחל לו החלמה מהירה ושנחזור במהרה למצב
של עיר בריאה לחלוטין .נעדכן ,חלקכם ,חברות וחברי
מועצה נכחו במהלך ימי מבצע 'שומר החומות' במרכז
ההפעלה העירונית.
קיבלתם סקירה ממנהל אגף הביטחון ,עומר כספי .ראיתם
את הדרך שבה העירייה מתנהלת בתוך האירוע הזה .אני
לא אעשה פה סיכום ,אנחנו נעשה סיכום מסודר בוועדת
מל"ח בקרוב .אני כן אעלה כמה דברים שאנחנו הבנו תוך
כדי האירוע .האירוע התחיל באופן חריג בהשפעה מידית על
הוד השרון .למה באופן חריג? כי אנחנו יודעים מאירועי
עבר ,כמו חגורה שחורה שקדמה לקורונה ,וגם אירועים
קודמים ,אם נלך אחורה ל'צוק איתן' .שכשמתחיל חיכוך
כזה ,בד"כ לוקח לו זמן ,עד שהוא משפיע על המרכז.
בזמן הזה ,האתגר המרכזי של הרשויות במרכז ,הוא
להצליח לשמר שגרת חיים ,ואלו המאמצים שלנו תמיד
בסיטואציות כאלה .כשאנחנו מקפידים על שימור מערכת
החינוך וההפעלה שלה ,ובכלל על שגרת חיים עירונית.
כאן האירוע התחיל והסלים מאוד מהר ,עם ירי לכיוון
ירושלים ובהמשך עם ירי לכיוון המרכז .וגם אזעקות
שנשמעו כאן .עוד בטרם ההסלמה לכיוון המרכז ,ותוך
התייעצות עם ראשי הרשויות מסביב ,כשהבנו בקילומטרים
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זה פשוט עניין של לסובב את הכיוון ,קיבלנו החל טה
שגובתה גם ע"י משרד החינוך וגם ע"י פיקוד העורף ,בעצם
לחדול מיד את הלימודים ,עד שנבין מה קורה.
וההחלטה הזאת התבררה כנכונה עם האזעקות שמיד הגיעו
והכניסו גם את העיר לשגרת מאבק .אנחנו במסגרת הזאת,
הפעלנו את מרכז ההפעלה העירוני ,היקל"ר ,מפקד העיר
מטעם פיקוד העורף גויס .בעצם ,התחלנו.
משה חנוכה:

הבנתי שהמרכז לא היה כל כך ערוך לשעת חירום .לא היו
טלוויזיות היה מלוכלך .לא היה כל כך.

אמיר כוכבי:

לא ,זה לא נכון .המרכז ערוך לשגרת חירום ,וגם נעשו בו
שיפורים שאפשרו את העברתם.

משה חנוכה:

היו מסכי טלוויזיה שהגעת ,או ש ביקשתם להוריד מהר
לפני שהמוקדנים ירדו ולנקות שם כי היה מטונף וריח של
עובש? לפי מה שהעובדים מדווחים.

אמיר כוכבי:

משה.

משה חנוכה:

לא ,אני שואל .הייתה טלוויזיה שם?

אמיר כוכבי:

המקלט ,יש כמה טלוויזיות שם.

משה חנוכה:

הן עבדו?

אמיר כוכבי:

אני מציע שפעם הבאה כשמזמינים חברי מועצה לשם ,אתה
גם תבוא.

משה חנוכה:

כן ,אני מצטער שהייתי בזה.

אמיר כוכבי:

בסדר ,יכולת לבוא גם אחרי.

משה חנוכה:

הן עבדו הטלוויזיות?

אמיר כוכבי:

הכל עבד.

משה חנוכה:

או שניסיתם מהר מהר אחרי האזעקה הראשונה להבין מה
קורה .ל א ,אני שואל שאלה ,תענה תשובה .זו לא הצגת
יחיד .אני שואל ,האם הייתם ערוכים ,או גם פה ,במקרה
הזה ,הופתעתם?

אמיר כוכבי:

זה עדכון ,ואם יש לך שאלות.
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משה חנוכה:

זה דיון ,זה לא זה.

רן יקיר:

זה לא דיון ,זה עדכון.

אמיר כוכבי:

תשמור את השאלות שלך לסוף.

משה חנוכה:

אני אומר ,זה עדכון ,אנחנו נשאל שאלות אם יש לנו
דברים .אני שואל ,האם מרכז ההפעלה בשעת החירום היה
מוכן ,או שאחרי האזעקה הראשונה ,היקל"ר לשעבר ,הלך
וחיפש להביא טלוויזיה והתחילו לנקות שם ,כדי להגיע
להיות מוכנים לשעת חירום.

אמיר כוכבי:

אז תשמור את השאלו ת שלך לסוף .משה ,אני לא במצב
עכשיו להתחיל להתווכח אתך על שטויות .תשמור את
השאלות לסוף ותקבל תשובות.

משה חנוכה:

זה בעיניך שטות?

אמיר כוכבי:

בעיניי ההתנהלות שלך עכשיו.

משה חנוכה:

שמרכז ההפעלה לא מוכן לשעת חירום.

אמיר כוכבי:

עובדתית ,מרכז ההפעלה היה פתוח וקלט את המוקד בפעם
הראשונה אי פעם ,את כל המוקד כולו ,באופן מידי.

משה חנוכה:

באופן מידי אחרי האזעקה הראשונה ,אתם רצתם להביא
מסכי טלוויזיה.

רן היילפרן :

כשמי שהיה פה סגן מפקד יקל"ר ,מפקד יקל"ר מ , 2012 -
ב מרכז ההפעלה.

משה חנוכה:

הייתי מצפה באמת שיהיה טיפה יותר מקצועי בתחום הזה
לפחות.

רן היילפרן :

מרכז ההפעלה באף שלב לא היה ערוך כמו שהוא היה ערוך
הפעם.

אמיר כוכבי:

גם לא כשהיה אלוף משנה שהיה אחראי על העיר.

רן היילפרן:

בשום שלב -

משה חנוכה:

אני מציע שתספרו את זה לעובדים שסיפרו שהם נ כנסו
למרכז מלוכלך ,שהטלוויזיו ת לא פעלו ,והיו צריכים להביא
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טלוויזיות ולרוץ אחרי האזעקה הראשונה .שהתחלתם
להבין את האירוע תוך כדי האירוע.
רן היילפרן :

אף פעם לא עבד המוקד בצורה מלאה מול מרכז ההפעלה.
לא הייתה יכולת טכנולוגית כזאת.

משה חנוכה:

אז השאלה ,אם נערכ תם לזה לפני המבצע או תוך כדי?

רן היילפרן :

אף פעם לא היה מ צב מרכז הפעלה עבד  24ביממה עם
גנרטור צמוד.

משה חנוכה:

מעולה ,השאלה אם הנתון שאני אמרתי שהמקום לא היה
ערוך לשעת חירום ,הוא נכון או לא?

רן היילפרן :

משה ,כמו שאמרתי ,אני מלווה את המקום הזה מ . 2012 -

משה חנוכה:

בגלל זה הייתי מצפה ,בגלל זה הייתי מצפה שתעשה את זה
אחרת.

רן היילפרן :

המקום לא היה מעולם במצב טוב יותר.

אמיר כוכבי:

אני מציע שתבדוק את הנתונים שמוסרים לך בבית ,ואתה
מוזמן לפגישה עם מנהל אגף בטחון ,שיסביר לך על התרגיל
שהוא עשה רק שבוע לפני האירו ע הזה .בלי קשר כמובן,
הוא לא מדמיין דברים .ואיך עבד מרכז ההפעלה.

משה חנוכה:

אוקי ,אז אני אעביר לך את התמונות שקיבלתי ממרכז
הפעלה ,כשמכניסים את המסכים אחרי האזעקה הראשונה.

אמיר כוכבי:

אין שום בעיה ,אנחנו בהחלט תגברנו את מרכז ההפעלה,
מתוך הבנה שאנחנו רוצים שהמוקד יעבור לגמרי .אתה
יודע למה?

משה חנוכה:

למה?

אמיר כוכבי:

כי כשמי שבנה את המוקד ,בנה אותו בקומה העליונה של
בניין עירייה ,הוא לא חשב על הסיטואציה שבה באזעקה,
גם המוקדנים נדרשים לת פוס מחסה ,ואז במשך  10דקות
אין מענה לתושבות ותושבי העיר.

משה חנוכה:

מעולה ,אתה ראש עיר כבר שנתיים וחצי כמדומני ,ויכולת
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לא לעשות את זה אחרי האזעקה ,להבין שצריך להוריד את
המוקד למטה.
אמיר כוכבי:

אתה צודק ,נוריד את המוקד עכשיו שיישב במקלט .זה
רעיון טוב.

מש ה חנוכה:

לא ,אני אומר ,שלפחות שהטלוויזיה שיש במרכז ההפעלה
תעבוד ולא תופתעו אחרי האזעקה.

אמיר כוכבי:

טוב .מרכז ההפעלה עבד והפעיל את השולחן המרכזי.
השולחן המרכזי זה השולחן שבו יושבים מנהלי המכלולים,
ובעצם התחילה עבודה רציפה של כל מנהלי המכלולים,
שאנחנו מנצלים את הזמן ,לא רק למתן מענה לבעיות
שצפות ולבקשות ,אלא גם לתרגולים נוספים ביחד עם
פיקוד העורף של סיטוא ציות שעשויות לקרות .תרגולים
שעברו בהצלחה ונקווה שלא נזדקק להם ,אבל טוב שעשינו
אותם .את המעבר משגרה לחירום ,כאמור ,עשינו די
בהתחלה מתוך ניתוח שלנו של המצב ,וההבנה שהדבר הזה
יכול להשפיע על העיר.
ביצוע וריענון של נהלים ,תגברנו את מערך ניידות ומערך
הביטחון וה פיקוח בעיר במשך כל ימי המבצע כדי לתת
תחושת בטחון גם אל מול האירועים שראינו שמתחילים
להתרבות ברחבי הארץ .פעלנו מול פיקוד העורף להוספת 2
צופרים לעיר .אחד כבר הותקן ,שני אמור להיות מותקן
בקרוב.
אנחנו מנצלים את האירועים האלו כדי להרחיב את מעגלי
ההתנדבות שלנו .אני מניח שחלקכם ראו פרסומים
ליחידות ,גם ליחידת הסער ,וגם פרסום נוסף שעשינו,
שאולי הוא נשמע קצת מבהיל ,אבל הוא צורך השעה,
להנדסאים קונסטרוקטורים ומהנדסים ,כאלה שלא
מגויסים בחירום ,מתוך הבנה שאם באמת יהיה ,מה
שנקרא ,אתר הרס בעיר ,מי שיטפל בו לראשונה ,אלו כו חות
של העירייה ולצורך העניין אנחנו מאוד ,זה אפיק שאנחנו
מאוד מאוד רוצים לחזק .תכנית לימודים שיש לנו
למרחבים מוגנים ,לא יצאה כאמור אל הפועל ,כי הלימודים
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הושבתו ואז גם בהחלטה של פיקוד העורף ומשרד החינוך
ועברו ללמידה מרחוק ,בדגש על היבטים רגשיים.
עבודה רציפה עם פיקוד העורף ,כולל  2ביקורים של מפקד
המחוז כאן ,כולל סיורים אתו בעיר .פעולות שננקטו ע"י
מכלול האוכלוסייה ,כללו שיחות טלפון לאזרחים ותיקים.
עובדות סוציאליות שמתקשרות למטופלות ולמטופלים.
יצרנו בשיתוף הדוברות ועו"ס השיקום קבוצת ווטסאפ
ייחודית לתושבות ותושב ים עם ליקויי שמיעה ,מתוך הבנה
שיש פה איזושהי בעיה שלא ניתן לה פתרון מערכתי כולל.
נשלחו קישורים ומידע מיוחד למשפחות לילדים עם צרכים
מיוחדים ,על ההתמודדות במצב ,מהיום הראשון הפעלנו גם
את השפ"ח – השירות הפסיכולוגי החינוכי ,כדי לתת מענה
ותגברנו את המוקד בעובד ת סוציאלית שישבה שם לאורך
האירועים ,כדי לתת מענה ,ובעצם להראות ,להיות הזרוע
המקשרת לפתרונות של בעיות שהן לאו דווקא בעיות
רווחה ,אבל הן כן צרכים סוציאליי ם שעולים תוך כדי
האירוע ,הדבר הזה הוכיח את עצמו .וזה משהו שאנחנו
נוסיף.
אמרנו על למידה מרחוק ,עמדנו על מתן האפשרות לקיום
בגרויות במתמטיקה לקראת סוף האירוע .אנחנו פועלים
עכשיו לאפשר לכלל הילדות והילדים שירצו בכך ,להיבחן
גם במועד הנוסף .המשכנו חלק מהזמן את החינוך המיוחד
בצורה יחידנית ובקבוצות קטנות ,וביצענו פתיחה עפ"י
בקשה של משרד הבריאות לשמרטפיי ה לילדי הצוו ת
הרפואי של שלוותה .בנוסף ,אמרתי ,עשינו עדכונים
וריענונים עם תאגיד המים במכלול הלוגיסטיקה .עם
ריענונים לפק"לי חירום.
קיום קשר שוטף עם קבלנים באזור לצורך ,שוב ,מתן מענה
לסיטואציות שהן סיטואציות משבריות והקפדה על כלי
צמ"ה זמינים ונגישים .עשינו תהליך ביחד עם משטרת כפר
סבא גם מאוד מהיר וליווה את כל האירוע מתחילתו וכמעט
עד סופו של בדיקות ,גם של עובדות ועובדים באתרים
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פרטיים ,כדי להבטיח את בטחון התושבות והתושבים.
וכמובן ,יצרנו דרך מכלול המידע לציבור את כל הפרסומים
הרלוונטיים שנועדו לתת מענה לשאלות שעלו ,למצוקות
שעלו .כאמור ,הסיכום המלא של האירוע הזה ,יהיה
בוועדת מל"ח הקרובה.

א.

שאילתות.

אתי ברייטברט:

אנחנו נתחיל בסדר היום .הנושא הראשון זה שאילתות .אני
אעלה את המסמך.

יגאל שמעון:

אני מבקש דקה בסיום.

אתי ברייטברט:

דקה בסיום? בסדר.

יגאל שמעון:

עפ"י הזכות.

אתי ברייטברט:

כן ,כן ,בסדר גמור .שאילתה ראשונה של חבר המועצה,
משה חנוכה ,מיום ה " : 5.5.21 -בימים האחרונים נודע בכלי
התקשורת על עסקת ענק בשווי  511,000,000ש"ח לבניית
 450יחידות דיור בבית הנערה .עסקה זו תכניס לעיריית
הוד השרון היטלים בסך של כ  .₪ 150,000,000 -מה בכו ונת
העירייה לעשות עם הכנסה דרמטית זו ,והאם קיימת
תכנית לשימוש בכספים?" .תשובה" :לאחר שהעירייה
תקבל את כספי ההיטלים מתכנית בית הנערה ,הכספים
יושקעו בהתאם לתכנית קרן הפיתוח שהוצגה במועצת
העירייה מספר  , 5-21מיום ה  , 31.3.2021 -ואף אושרה פה
אחד ע"י חברות וחברי מ ועצת העיר".

משה חנוכה:

טוב ,התשובה הזאת קצת ,לא להגיד לא מדויקת .בסוף
תכנית הפיתוח ,מתייחסת לא רק לכספים האלה ,אלא
בכלל לכספי הפיתוח שייכנסו לעיר ,ואנחנו שאלנו שאלה
מאוד מדויקת .יש  ₪ 150,000,000שאתם הולכים לקבל
בטווח הדי קרוב ,בעקבות אותה תכנית.
אנחנו הולכים לקבל .כולם .זה לא אתם.

רן יקיר:
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משה חנוכה:

העירייה .לא ,הנהלת העירייה .אתם ,אתם תשחקו עם
הכסף.

רן יקיר:

כולנו.

משה חנוכה:

לא ,אתם תשחקו עם הכסף .ואני שואל שוב ,מה הנהלת
העירייה מתכננת לעשות עם סכום כל כך גדול של כספי
פיתוח .להגיד שתכנית הפיתוח זה בסדר ,ברור שזה יאושר
בתב"רים ויש תכנית פיתוח והכל טוב ,מתוך תכנית הפיתוח
משהו מזה יקרה .אני שואל ,מהכסף הזה ,יוקם היכל
תרבות? מהכסף הזה יוקם מרכז ספורט? הכסף הזה יושקע
במרכז לבית ספר למחוננים? מה העירייה תעשה עם הכסף?
שאלה פשוטה .הייתי מצפה לקבל תשובה פשוטה ,ולא
תשובה מתחמקת.

אמיר כוכבי:

מאחר ותכנית הפיתוח ,היא לא תכנית שנתית אלא היא
תכנית של כמה שנים וגם אותה אישרת ,אז התשובה היא
מדויקת ,וכל הדברים שאמרת שם מופיעים.

משה חנוכה:

לא ,אני שואל לגבי העסקה בשווי  500מיליון - ₪

אמיר כוכבי:

עפ"י סדרי העדיפוי ות של תכנית הפיתוח .ואגב ,שווי
העסקה כרגע ,אתה מוריד קצת ממה שאנחנו מצפים לקבל.

משה חנוכה:

אז אני אומר ,אז אתה לא יודע להגיד לי ,אתה לא יודע
למקד ,מה תעשו עם הכסף?

אמיר כוכבי:

אני יודע להגיד שיש תכנית פיתוח לעיר ,ואנחנו נפעל על
פיה ,לפי סדרי עדיפויות שקב ועים בה.

משה חנוכה:

מה סדרי העדיפויות של תכנית הפיתוח? זאת אומרת ,כולנו
יודעים שיש תכנית פיתוח ,תכנית סל ,אנחנו לא.

אמיר כוכבי:

לא ,תכנית פיתוח היא תכנית עבודה שמוגדרות בה,
מוגדרים בה הדברים שהעירייה רוצה לעשות .הם כלולים
גם.

משה חנוכה:

אמיר ,אתה יודע ,אנחנו לא מאתמול חברי מועצה.

אמיר כוכבי:

הם כלולים גם בתשתיות ,הם כלולים גם בפיתוח תרבות.
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משה חנוכה:

תראה ,בתכנית הפיתוח.

אמיר כוכבי:

הם כלולים גם לפיתוח מבני ציבור ,והם בראש ובראשונה
אגב ,אני יודע ,מאיפה שאתה בא ,נהוג לקחת כספי פיתוח
ולהשקיע בדברים שלא קשורים לפיתוח השכונות
הרלוונטיות ,אבל בראש ובראשונה.

משה חנוכה:

למה אתה כל הזמן מתקיף את יגאל שמעון ,חבר
הקואליציה שלך ואת הסגנית שלך שתתמנה היום ,כנרת?
היא גם הגיעה משם.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,זה היה אותך דווקא .זה היה דווקא אותך.

משה חנוכה:

היא גם הגיעה משם .הוא אומר' ,מאיפה שאתה מגיע'.
מאיפה שאני מגיע.

אמיר כוכבי:

אני רואה איפה נשארו .אתה זה ששואל את השאלה ,אז
אני מבין שזה נשאר אצלך ,עבר בגנים.

יגאל שמעון:

מה יש לך מיגאל שמעון?

משה חנוכה:

לא ,כי הוא אומר 'מאיפה שאתה מגיע' .בסוף ,אתה היית
סגן ראש העירייה מאיפה שאני הגעתי.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר תקציבי הפיתוח מתחילים קודם כל.

משה חנוכה:

ואתה כנראה השתמשת בתקציבי פיתוח שלא כדין ,הוא
אומר ראש העיר בעצם ,במילים אחרות.

ארנון אברמוב:

שמעת אותו אומר את זה?

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר תקצירי פית וח קודם כל אמורים.

משה חנוכה:

אני שמעתי שהם לקחו את תקציבי הפיתוח לדברים שהם
אינם פיתוח.

ארנון אברמוב:

אני לא שמעתי אותו אומר את זה.

יגאל שמעון:

מה שמשה עושה עכשיו ,הוא מחמם את האווירה ,גורם
לסכסוכים ועושה פה חמה.

אביבה גוטרמן:

זה לא פרשנות ,אם אומרים כספי פיתוח לא הועברו
לפיתוח ,אז זה רע.
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משה חנוכה:

מי שהיה סגן ראש העיר באותו מקום שאני הגעתי ממנו,
שהוא פעל לא בהתאם לזה .אבל בסדר ,הכל בסדר .זכותכם
להיות חבוטים ולשבת ולחייך ,הכל טוב.

אביבה גוטרמן:

זה לא ,אם זה נכון ,כן? בהנחה ,אם זה נכון.

אמיר כוכבי:

אביבה ,קודם כל זה לא.

אביבה גוטרמן:

לא ,אם זה נכון ,אני אומרת ,אם זה נכון.

אמיר כוכבי:

לא ,מה זה ,זה לא נכון? אני זוכר אותך שואלת ,לאן הלכו
כספי הפיתוח לאיזה אגם נעלם.

אביבה גוטרמן:

נכון ואני שואלת ואני אמשיך לשאול ,בוודאי ,נכון ,גם אז.

אמיר כוכבי:

אז אני מזכיר שכספי פיתוח.

משה חנוכה:

זה עדיין ,זה יגאל שמעון ועדיין זה אותם אנשים שאתה
מנסה להלאים בזה.

אביבה גוטרמן:

וכספי הפיתוח הלכו למקומות אחרים.

אמיר כוכבי:

אני עדיין מזכיר שכספי פיתוח קודם כל נועדו.

אביבה גוטרמן:

אני מצפה לפה משהו אחר .זה שאתה אומר ,זה לא ,זה
להיפך ,תובע ממך להיות אחר.

אמיר כוכבי:

אבל אני אומר משהו אחר.

משה חנוכה:

הוא יודע רק להטיח ,הוא לא יודע.

אמיר כוכבי:

אני אומר שכספי הפיתוח ,נועדו קודם כל כדי לפתח את
מתחמי התכניות הרלוונטיים שבגינן הן מתקבל ות.

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הבאה של חבר המועצה ,משה חנוכה ,מיום
ה " : 16.5.21 -מבין בעלי התפקידים הבכירים ברשויות
המקומיות ,אשר נדרשים בהגשת הצהרת הון ,בהתאם
לחוק שירות הציבור הצהרת הון ,לא הגישו הצהרת הון
כמתחייב בדין.
ובמידה והגיש הצהרה ,מה היה מועד ה גשתה למשרד
הפנים? אבקש כי התשובה תינתן ביחס לכל אחת ואחד
מבעלי התפקידים – מנכ"ל ,מהנדס ,יועץ משפטי ,גזבר,
עוזרי ראש הרשות ,מנהלי מחלקות או אגפים לענייני
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גבייה ,רישוי עסקים ופיקוח על הבנייה ".התשובה מצורפת
כאן בטבלה.
נאור שירי:

בשאלה הוא קבע שלא הגישו.

את י ברייטברט:

אני חושבת שלא צריך לקרוא את התאריכים .מיותר ,אתה
רוצה שאני אקריא אותם?

אמיר כוכבי:

אם את שואלת קיטבג ,הוא ייתן לך תשובות קיטבג.

אתי ברייטברט:

הוא מהנהן לי שכן.

אמיר כוכבי:

שאלת.

נאור שירי:

למה את שואלת את זה?

אתי ברייטברט:

מנכ"ל מתאריך ה  , 3 1.7.2019 -מהנדס הגיש ב , 2.8.2017 -
יועץ משפטי ב  , 1.11.2020 -מבקר  , 23.7.2017גזבר מה -
 , 10.2.2021עוזר ראש הרשות  , 20.5.2021עוזרת ראש
הרשות  , 20.5.2021מנהל אגף גבייה  , 20.2.2020מנהלת אגף
רישוי ופיקוח על הבנייה . 13.10.2020

משה חנוכה:

יש עוד דף שפספסתי?

אתי בריי טברט:

לא.

משה חנוכה:

אוקי ,אז ראש העיר ,אני פניתי אלייך במייל ב  3.5 -השנה,
ה  , 3.5.2021 -ושאלתי אותך ,מי אותם מנהלים בכירים
שמחויבים עפ"י חוק  90ימים מיום שהם נכנסו לתפקידם,
להגיש הצהרת הון ועדיין לא הגישו .ב  , 3.5.2021 -כשאני
פניתי אלייך.

אמיר כוכבי:

זו שאלת המשך?

משה חנוכה:

הגזבר שעובד כאן קצת יותר מ  90 -ימים ,לא הגיש2 .
העוזרים שלך לא הגישו עפ"י החוק .לאחר מכן ,לא ענית,
אפילו הבחורה ממשרד הפנים נתנה עוד הבהרה ,וב -
 , 16.5.2021הגשתי את השאילתה למועצה .ואז ,נאותו
העוזרים שלך ב  20 -לחודש ,עכשיו ,בחודש האחר ון ,להגיש.
הם עובדים קצת יותר מ  90 -יום בעירייה ,לדעתי.
והגזבר ,בין היום שבו הגשתי את המייל לבין השאילתה,
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מיהר להגיש ,ולמרות שהוא עובד קצת יותר מ  90 -יום
בעירייה ,אז הוא הגיש את הצהרת ההון שלו ב . 1.11.2020 -
למרות ששאלתי גם על מנהל רישוי העסקים.
עדי ברמוחה:

למה אצלי רשום ? 10.2.2020

רן יקיר:

כן ,גם אצלי.

משה חנוכה:

למרות ששאלתי על מנהל רישוי עסקים ,לא התייחסתם.

אמיר כוכבי:

אין מנהל רישוי.

משה חנוכה:

אבל נניח שעדיין לא עברו  90ימים מאז שהוא נכנס.

אמיר כוכבי:

הוא לא נכנס.

משה חנוכה:

מה? מה?

נאור שירי:

אין מנהל רישוי.

משה חנוכה:

אני אומר ,אז הוא לא נכנס? כי קראתי בעיתון שהוא נבחר.

אמיר כוכבי:

עוד לא נכנס.

משה חנוכה:

עוד לא נכנס ,בסדר גמור .אז אין מנהל רישוי עסקים.

אמיר כוכבי:

אבל הוא כבר מילא.

משה חנוכה:

אז אין מנהל רישוי עסקים .אבל הוא הקדים למלא ל פני,
בואנה זה מדהים התהליך שאני מעביר אתכם בעירייה.

אמיר כוכבי:

אתה רואה? אנחנו לומדים.

משה חנוכה:

כל הכבוד .לכן אני אומר ,אני רוצה לשאול למה צריך
שחבר מועצה מהאופוזיציה ,ישלח מייל לראש העיר ,ויגיש
שאילתה ויפנה למשרד הפנים ,בשביל שתעשו את מה
שהחוק מחייב ,להגיש הצהרת הון .למה מי שבא לאכוף את
החוק על תושבי הוד השרון ,לא ממלא הוא את הוראות
החוק? האם אתם מעל החוק? בבקשה.

אמיר כוכבי:

טוב ,אז נגיד ככה .כמו שציינת ,אכן גם גזבר העירייה
שעובד פה קצת יותר מ  90 -ימים ,וקצת יותר מאשר
מתחילת הקדנציה הזאת ,לא הגיש ,וכן היה לנו פער
בהעברת המידע.
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משה חנוכה:

וגם העוזרים שלך ,שעובדים אתך ,נכנסו אתך לתפקיד.

אמיר כוכבי:

אני אסיים את הזה ואני עונה לך .

משה חנוכה:

לא ,אני חושב שגם בזה אשמה הקדנציה הקודמת ,אולי.

אמיר כוכבי:

חד משמעית.

משה חנוכה:

למה?

אמיר כוכבי:

אני אסביר לך .נכנס ראש עירייה חדש ,אומרים לו ,אתה
צריך להגיש הצהרת הון והסגנים .זה ממוסמך .כל היתר,
לא נאמר .עשינו את ה -

משה חנוכה:

יש לך יו עץ משפטי ,אני צריך לעשות לכם ייעוץ משפטי?
תגיד לי ,זה אמתי?

אמיר כוכבי:

אני אתקן אותך .קודם כל אני אתקן אותך ,בוא ,תירגע .מי
שפנה.

משה חנוכה:

אני אירגע? אתם עובדים במשך שנתיים וחצי בלי להגיש
הצהרות הון ,לא יודע מה עשיתם כאן בשנתיים וחצי
האלה.

אמיר כוכבי :

בוא ,אני מציע ,בוא ,בוא ,הצהרות הון.

משה חנוכה:

החוק לא סתם קובע שתוך  90ימים בנאדם יגיש הצהרת
הון.

אמיר כוכבי:

משה ,אני יודע לצעוק יותר חזק.

משה חנוכה:

אז תסביר למה אתם הפרתם את הוראות החוק גם פה.

אמיר כוכבי:

תן להסביר ונסביר .אלא אם אתה לא רוצה לשמ וע הסבר.

משה חנוכה:

לא ,אני רוצה להבין למה.

אמיר כוכבי:

אם אתה רוצה לשמוע הסבר ,אז תן להסביר.

משה חנוכה:

זה נהיה סיסטמתי ,הפרת הוראות החוק.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,נכון ,זה נהיה סיסטמתי כשנכנס ראש עירייה
חדש ,ויש כמה אנשים שלא רוצים לעזור לו את תפקידו,
ובגלל זה ,חלקם כבר לא כאן .זה אחד ,שתיים.

משה חנוכה:

אבל יש לך יועץ משפטי שרוצה לעזור לך ,אז למה הוא לא
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אמר לך? הוא פה .לעצמו אגב ,הוא הגיש בזמן.
אמיר כוכבי:

שתיים ,בפברואר השנה ,פנו משרד הפנים בפנייה ספורדית,
והעבירו את הרשימה המעודכנת ,וכן ,לקח לחלק מהאנשים
קצת יותר מדי זמן ,אבל הגישו .אני מזכיר לכולם שהצהרת
הון זה מסמך ,שהוא אמנם מחייב .לחלק מהאנשים לוקח
קצת יותר זמן לעשות אותו.

משה חנוכה:

מי הכשיל א ותך?

אמיר כוכבי:

וכשהם מגישים אותו ,שניה ,וכשהם מגישים אותו ,הוא
מסמך שיושב במשרד הפנים בפיקוח שלהם .אז אין פה שום
דבר שיכול.

משה חנוכה:

לא ,לא סתם מגישים אותו אחרי  90יום ולא אחרי שנתיים
וחצי ,אמיר .יש סיבה שהחוק הגדיר את המועדים.

אמיר כוכבי:

מאחר וההת נהלות.

משה חנוכה:

מי הכשיל אותך?

אמיר כוכבי:

מה?

משה חנוכה:

מי הכשיל אותך?

אמיר כוכבי:

תשאל אותי את זה אח"כ.

משה חנוכה:

לא ,אני רוצה אבל שתגיד למיקרופון ,מי הכשיל אותך.

אמיר כוכבי:

אני אשלח אותך.

משה חנוכה:

מי הכשיל אותך?

אביבה גוטרמן:

הרב נח.

משה חנוכה:

מי הכשיל אותך?

אמיר כוכבי:

יאללה.

משה חנוכה:

יש לך יועץ משפטי פה מאוגוסט ,הוא לא אמר לך .חבר
מועצה מהאופוזיציה ,שולח לך מייל ,מזכיר לך ,מבקש
ממך ,מתחנן ממך שתיישם את הוראות החוק .במקום
להגיד לי תודה.

אמיר כוכבי:

אני אגיד לך משהו .אני מאוד רוצה ל הגיד לך תודה ,אבל
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כשבמקביל ,עזוב את זה שיורים עלינו טילים .סתם בנאדם
רגיל ,שפתאום מקבל גם שאילתה וגם מייל וגם ווטסאפ,
וגם זה ,וגם זה.
משה חנוכה:

לא ,השאילתה הייתה אחרי ששבועיים לא ענית מייל.

אמיר כוכבי:

אז די ,אז אי אפשר לענות בכל הערוצים .אז אני עונה פה .
די.

רפאל בן מרדכי:

טוב ,יאללה.

אמיר כוכבי:

הלאה ,נושא הבא.

משה חנוכה:

אז אני מציע שבפעם הבאה ,אדוני ראש העיר ,כמו שהיום
משרד הפנים התערב ,ואתם מוציאים משרד חדש למבקר,
אחרי שניסיתם להכפיף את המבקר -

אמיר כוכבי:

לא ,לא הוצאנו מכרז חדש למבקר -

משה חנוכה:

אחרי שניסיתם להכפיף את המבקר למנכ"ל ,ומשרד הפנים
התערב.

אמיר כוכבי:

אני מציע לא להגיד סתם דברים.

משה חנוכה:

ואח"כ ,אחרי שמשרד המשפטים השבוע נתן לך קנס של
- ₪ 10,000

אמיר כוכבי:

אני מציע לא להגיד סתם דברים.

משה חנוכה:

בגלל שהפרתם את חוק הגנת הפרטיות ,וע כשיו אתם גם
מפרים את חוק הרשויות המקומיות שירות הציבור
הצהרות הון .תתחילו ליישם את הוראות הדין .זו לא
המלצה ,אמיר.

אמיר כוכבי:

אתה יודע ,משה.

משה חנוכה:

תתחילו לעבוד עפ"י חוק .זו לא המלצה ,יש לכם ייעוץ
משפטי.

אמיר כוכבי:

אני מציע שאם אתה חושב שמשהו מהדב רים האלה ,היה
מספיק חמור ,תפנה לערכאות המקובלות ותנסה.

משה חנוכה:

נראה לך שאני לא פונה?
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אמיר כוכבי:

אני לא יודע ,אני יודע שבד"כ אתה.

משה חנוכה:

הנה ,משרד המשפטים דווקא עשה עבודה יפה.

אמיר כוכבי:

כן ,ומשרד המשפטים עשה עבודה יפה ,כי הוא הוזמן על
ידינו .ו גם העבודה שהוא עשה ,הוא אח"כ הוא הוציא
תיקון מרוב שהוא טעה.

משה חנוכה:

כן ,כן ,אחרי שהעירייה ככה התקיפה אותו .אתה יודע ,אני
מציע לך ,משרד המשפטים זה לא איזה חבר מועצה
מהאופוזיציה שאפשר להתקיף אותו בבוטות.

אמיר כוכבי:

חד משמעית ,אנחנו סרבים .רגע ,אז תחליט  ,או שהתקפנו
אותו והוא שינה בגלל שהתקפנו ,או שהוא שינה כי הוא.

משה חנוכה:

הוא לא שינה בגלל שהתקפת ,הוא רק חידד משפט ,שלא
יודעים למי החומר דלף.

אמיר כוכבי:

לא.

משה חנוכה:

שאין אינדיקציה .אתה רוצה שאני אקריא לך את ההבהרה?
אתה רוצה שאני אקריא לך? כאילו ,בתור דובר עירייה
אתה אחלה ,בתור ראש עיר קצת פחות.

אמיר כוכבי:

אני מציע.

משה חנוכה:

אני אומר ,בוא נדבר על הנקודה .הנקודה שפה.

אמיר כוכבי:

אני שמח שאתה נותן לי נקודות לחיוב ג ם.

משה חנוכה:

אני אומר שפה.

אביבה גוטרמן:

עדי ,עדי ,תירגעי .מותר לו לדבר בלי שתעירי .מותר לו.

אמיר כוכבי:

לא ,מותר לו .סליחה ,אתה כל כך רוצה.

אביבה גוטרמן:

חבר'ה ,כל פעם אותו ויכוח .יש אופוזיציה ,יש קואליציה.

אמיר כוכבי:

את רוצה להקפיד על הוראות החוק ,אז הוראות החוק זה
שאילתה ושאלת המשך.

אביבה גוטרמן:

לא נעים ,אפשר לשמוע ,לא נעים ,אפשר לשמוע ,אמיר .זה
לא יכול להיות שכל פעם שידברו ,החברים שלך מגנים ,אוי
ואבוי ,מה קרה?
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אמיר כוכבי:

את רוצה להקפיד על הוראות החוק? זה שאילתה ושאלת
המשך ,לא דיון.

אביבה גוטרמן:

לא נכון.

אמיר כוכבי:

היה לכם מספיק זמן להעלות הצעות לסדר על זה ,לא
העליתם.

אביבה גוטרמן:

לא זה ,תענה .תגיד ,זה לא נכון .אבל לא יכול להיות שאי
אפשר לדבר.

אמיר כוכבי:

אפילו את הכלי הזה אתם מבזבזים על שטויות.

עדי ברמוחה:

יש צורה לדיון ויש צורה להת בטאות.

אביבה גוטרמן:

לא ,אתם לא תאסרו על אף אחד להתבטא פה.

אמיר כוכבי:

מי אוסר להתבטא? תראי כמה הוא מדבר.

אביבה גוטרמן:

גם אם זה לא נראה לכם.

עדי ברמוחה:

נראה לך שמישהו אוסר להתבטא?

אמיר כוכבי:

די ,די ,אביבה.

אביבה גוטרמן:

ויש ראש עיר ,אליו פונים ,הוא יענה .הוא יודע יפה מאוד
לענות.

משה חנוכה:

אם היית יכולה ,היית שמה לנו פלסטרים על הפה ,שלא
נדבר.

עדי ברמוחה:

מה אתה אומר?

משה חנוכה:

מאוד מציק לך איך שאנחנו מדברים.

אביבה גוטרמן:

אבל הוא יודע יפה מאוד לענות.

אמיר כוכבי:

אבי בה ,אז עניתי.

אביבה גוטרמן:

אמיר יודע לענות.

רן יקיר:

אני לא מבין מה הבעיה שלך .הייתה שאלה ,שאלת המשך,
תשובה ,מה את רוצה?

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך לסעיף . 2

עדי ברמוחה:

כל עוד אתה מדבר בשפה נורמלית ,ולא חושב שאתה...
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אתה שחקן ,...אז זה בסדר .אבל ברגע שאת ה נכנס לדמות,
זו בעיה.
אתי ברייטברט:

הנושא הבא בסדר היום.

רפאל בן מרדכי:

רק בקשה.

אתי ברייטברט:

כן.

רפאל בן מרדכי:

אמיר ,אני מבקש לשאול שאלה.

אמיר כוכבי:

הקפדה על סדר היום ,כן ,שאלה ,רפי.

רפאל בן מרדכי:

אני מבקש לשאול שאלה .רגע ,אני יכול לשאול שאלה?

אביבה גוטרמן:

זה מה שקורה שאתם מעירים.

נאור שירי:

מי שואל אותך אם להעיר ,תגידי ,מה נסגר.

אביבה גוטרמן:

או ,יופי שהתעוררת.

נאור שירי:

את תגידי לנו אם להעיר .היא שעה מלינה על זה נותנים לו
לדבר ,ואז היא אומרת ,אתם אל תעירו.

אביבה גוטרמן:

בוקר טוב ,אתם הר וב.

נאור שירי:

מי שואל אותך?

אביבה גוטרמן:

בואו ,תעשו את זה מהר ,כולכם יחד ,ונירגע .הלאה,
שאילתה הבאה.

נאור שירי:

בא לנו לדבר.

אביבה גוטרמן:

מה זה ,שאלנו את השאלה ,הם לא יכולים לדבר פה חברי
האופוזיציה? מה זו ההערה הזאת?

נאור שירי:

בא לנו לדבר.

אמיר כ וכבי:

אביבה ,את יכולה? די ,נו.

אביבה גוטרמן:

אני לא מוכנה שיעירו לחבר אופוזיציה שהוא מדבר.

נאור שירי:

מה הבעיה? תגידי.

אביבה גוטרמן:

יש ראש עיר ,אליו השאילתה ,שהוא יגיב.

נאור שירי:

אביבה ,אני לא שואל אותך עם מה להגיד ,מתי להגיד ולמי
להגיד.
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אביבה גוטרמ ן:

גם אתה לא תגיד סתם.

נאור שירי:

הנה אני אגיד סתם.

אמיר כוכבי:

אני לא יודע באילו קואליציות היית ,פה מותר לדבר.

אביבה גוטרמן:

מה זה הדבר הזה? אתם לא רוצים לתת לבנאדם לדבר ,מה
זה הדבר הזה?

נאור שירי:

אבל הנה ,אני מגיב סתם.

אביבה גוטרמן:

די ,זה כל פעם חוזר על עצמו.

עדי ברמוחה:

נראה לך לא נותנים לו לדבר? תראי כמה זמן הוא מדבר.
שאילתה ,שאלת המשך קטנה.

אביבה גוטרמן:

עדי ,את היית באופוזיציה.

עדי ברמוחה:

שאלת המשך קטנה.

אביבה גוטרמן:

אני זוכרת בדיוק מה עשיתם ואיך דיברתם .הכל פוזיציה.
איפה את יושבת ,זה הכל.

עדי ברמוחה:

במסגרת הזמן .זה לא שייך.

אביבה גוטרמן:

שינוי של כיסא ,די כבר .מספיק ,מספיק כבר עם זה.

עדי ברמוחה:

זה לא שייך ,זה במסגרת הזמן .שאילתה ,שאלת המשך
קטנה ,זה ההמשך.

אביבה גוטרמן:

את לא תקבעי פה את הכללים ,את לא תקבעי את הכללים.

אתי ברייטברט:

אביבה ועדי ,בואו ,מיצינו.

אביבה גוטרמן:

יש פה ראש עיר או כל חבר מועצה ,שאם פונים אליו ,שהוא
יענה.

אמיר כוכבי:

אביבה.

עדי ברמוחה:

הצעה לסדר ,שידבר.
תעירו

כל

אביבה גוטרמן:

אתם לא
האופוזיציה.

עדי ברמוחה:

הערות מגעילות שלי?

אביבה גוטרמן:

זה שלכם ,כן.

הזמ ן

הערות

מגעילות

לחברי
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עדי ברמוחה:

שלי?

אביבה גוטרמן:

כן.

עדי ברמוחה:

את שמעת את השפה?

אביבה גוטרמן:

עכשיו הערת מגעיל.

עדי ברמוחה:

את שמעת את השפה?

אביבה גוטרמן:

זה לא מעניין אותי ,את עונה באותה שפה ,תעני יותר יפה.

עדי ברמוחה:

אה ,אוקי.

אמיר כוכבי:

משה ,תרגיע אותה.

אביבה גוטרמן:

די ,מספיק כבר.

אתי ברייטברט:

מיצינו ,בואו נתן את רשות הדיבור לרפי בן מרדכי שביקש
להעיר משהו.

אביבה גוטרמן:

למה ,אמיר לא יודע להתבטא? זה הדבר הכי טוב של אמיר,
כושר ההתבטאות .די נו באמת.

כנרת א .כהן:

רפי רצה שאלה ,מסכן ,תנו לו לשאול.

אביבה גוטרמן:

די ,נו באמת .מה זה?

אתי ברייטברט:

רפי ,בבקשה.

אביבה גוטרמן:

כל פעם שרק מדברים ,יש מה להגיד .די ,שקט.

נאור שירי:

בסדר ,בסדר ,נו .בסדר.

אביבה גוטרמן:

חאלס .יופי ,כן ,בסדר ,ככה.

אמיר כוכבי:

שברת את נאור.

נאור שירי:

ניצחת .פעם הבאה אני אבקש ממך אישור.

רפאל בן מרדכי:

שאלת המשך.

אמיר כוכבי:

לא ,אתה לא יכול לשאול שאלת המשך.

רפאל בן מרדכי:

סליחה רגע ,עלה כאן נושא .אני אסביר מה אני רוצה
לשאול ,לא תרצה לענות ,תגידי לי שאתה לא רוצה.

ארנון אברמוב:

אתה לא יכול לשאול.
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רפאל בן מרדכי:

נשאלה שאלה לגבי תכנית עבודה ,אני לא שואל על שאלה
עקרונית ,אני שואל שאלה ספציפית .במשך הרבה מאוד
שנים.

אמיר כוכבי:

אתה חוזר לי עכשיו אחורה?

רפאל בן מרדכי:

אני אגיד מה אני שואל.

אמיר כוכבי:

אז ,בוא ,דקה.

רפאל בן מרדכי:

אם אתה לא רוצה ,אל תענה לי.

אמיר כוכבי:

אני אשמח שתשאל דקה בסוף ,תן לנו להמשיך בסדר היום.

רפאל בן מרדכי:

השאלה שלי ,השאלה ,אני אגיד מה השאלה ,ואם א תה לא
רוצה ,אל תענה.

אמיר כוכבי:

רפי ,אבל אתה לא יכול לחזור לשאילתה קודמת.

רפאל בן מרדכי:

אמיר ,אמיר.

אמיר כוכבי:

די ,די ,תפסיקו לעשות צחוק.

רפאל בן מרדכי:

אני אגיד מה השאלה.

אמיר כוכבי:

רפי ,אני מבקש ממך ,תשאל את ה -

רפאל בן מרדכי:

אני רוצה לשאול על חיבור לכביש  4שאמור להתבצע כחלק
מהתכנית שאתה אפשרת אותה ,תכנית בית הנערה.

אמיר כוכבי:

נו.

רפאל בן מרדכי:

אני לא זוכר ,ואם יש תשובה בזה ,תגיד לי ,יש תשובה ,אני
לא עונה .אני לא זוכר איפה החיבור בבית הנערה שעובר
בתוך תכנית בית הנערה ,סליחה ,החיבור לכביש  , 4איפה
הוא בתכנית העבודה .אני שואל -

אמיר כוכבי:

אז אני אזכיר לך.

רפאל בן מרדכי:

מאחר שיש כסף ,איפה עומד החיבור לכביש  , 4שחלקו
הגדול עובר בתוך בית הנערה?

אמיר כוכבי:

פרויקטים ארציים ,הם פרויקטים של המדינה .גם לא.

רפאל בן מרדכי:

לא בתוך הוד השרון.

23

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

אמיר כוכבי:

החיבור הוא על כביש של המדינה.

רפאל בן מרדכי:

לא את זה שאלתי.

אמיר כוכבי:

נו.

רפאל בן מרדכי:

אני שואל ,אותו חלק של החיבור שעובר בתוך תכנית בית
הנערה .בערך ,קילומטר ,אם אני זוכר נכון.

נדב דואני:

זה לא רלוונטי ,זו שיחה פרטית עכשיו.

אמיר כוכבי:

נכו ן.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

נדב דואני:

מה זה?

אמיר כוכבי:

במסגרת תכנית הפיתוח של השכונה.

אתי ברייטברט:

נמשיך.

רפאל בן מרדכי:

אין תשובה.

ב.

תשלום מקדמות לעמותות בהתאם לסעיף  13.9לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
.4/2006

אתי ברייטברט:

הסעיף הבא בסדר היום ,תש לום מקדמות לעמותות בהתאם
לסעיף  13.9לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2 . 4/2006
פרוטוקולים של וועדת התמיכות מצורפים לכם ,ששם
מפורטים בעצם אותן רשימות עמותות שמקבלות מקדמה.
זאת הטבלה המצורפת כאן .יש למישהו להגיד משהו ,או
שאפשר להעלות את זה להצבעה?

משה חנוכה:

עזבי ,בואי נצביע .בוא נצביע ישר .באמת ,נראה לך?

נדב דואני:

כל הכבוד ,משה ,מצוין .הצעת החלטה תקריאי.

משה חנוכה:

אני רוצה להבין ,אדוני .נראה לך ,כאילו מה אתם זה?

נדב דואני:

אתה מכיר את המשפט של יגאל שמעון ,אתה נגד העברת
כסף לעמותות?

משה חנוכה:

תראה ,אני אגיד לך מה ,נדב.
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נדב דואני:

מה יש לך להגיד?

משה חנוכה:

מהמקום שאני באתי ממנו ,היה מקובל ,בעדה שלנו ,שהיו
מביאים את התמיכות בתחילת השנה ,הוועדה הייתה
יושבת.

מאיר חלוואני:

תסביר ,תסביר.

נדב דואני:

אחי ,בעדה שלך עכשיו עושים ...אל תתחיל.

משה חנוכה:

אני או מר ,היה מקובל.

אמיר כוכבי:

נו.

משה חנוכה:

היה מקובל שוועדת תמיכות יושבת עם הרפרנטים ,מקבלת
דו"חות מהעמותות ,מקבלת החלטה ,מביאה את ההמלצה
למועצה והם מעבירים את הכסף.

אמיר כוכבי:

נכון.

משה חנוכה:

בינתיים פה ,כל פעם אנחנו מעבירים מקדמות ,מקדמות.
מתי יגיע השלב שבו אנחנו נדון?

אמיר כוכבי:

אני מופתע מרמת הניתוק ,באמת.

משה חנוכה:

למה?

אמיר כוכבי:

אנחנו עושים את הדבר הזה ,כי העמותות לא הצליחו
לעמוד .אנחנו עושים טובה כמועצת עיר ,אנחנו.

משה חנוכה:

אז אני שואל אותו ,למה אתה לא בא לעמותות ואומר להן.

אמיר כוכבי :

אנחנו באים חד משמעית .אבל פה הפתרון שלך ,לא לתת
להן?

משה חנוכה:

לא ,בא להגיד ,רבותיי ,זה הדד ליין.

אמיר כוכבי:

יושבים עליהן ,יושבת עליהן אתי ,ויושבת עליהן מירי
ויושבים עליהם מספיק אנשים .זה אינטרס שלהם.

משה חנוכה:

אז אני שואל מתי העירייה.

אמיר כוכבי:

אנחנו נתנו את ה  25% -האלה משנה קודמת בכלל ,אפילו לא
מהתחשיב של השנה הזאת ,כדי להבטיח את המשך
הפעילות שלהן.
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משה חנוכה:

אמיר ,האינטרס העירוני הוא שיהיה סדר גם בחלוקת
הכספים לעמותות.

אמיר כוכבי:

זה נכון ,זה נכון.

משה חנוכה:

תיכף אני אדבר גם על קהילת יהונתן .

נדב דואני:

משה ,כל שנה יש ארכה לחלק מהעמותות שלא מספיקות
להעביר מסמכים.

משה חנוכה:

נכון ,אבל הפעם.

נדב דואני:

כל שנה.

משה חנוכה:

נכון ,אבל בחיים לא היה מצב.

אמיר כוכבי:

אבל הפעם זה גורף ,גם בגלל הקורונה ,גם בגלל דברים
אחרים .עמותות לא הצליחו לעמוד בזה.

נדב דואני:

הכל מעודכן.

אמיר כוכבי:

גם על הדבר הזה רדפנו אחרי עמותות כדי שיעמדו בזה.

אביבה גוטרמן:

זו שנה באמת מיוחדת.

משה חנוכה:

אז אני שואל מה הדד ליין? אני שואל מה הד ד ליין של
וועדת התמיכות ,באה לעמותות ואומרת להן ,רבותיי ,עד
התאריך הזה ,כולם מגישים את המסמכים ,ומי שלא תגיש,
לא נוכל לתת לה תמיכה ,ואנחנו נאשר את התמיכות פעם
אחרת.

אמיר כוכבי:

אנחנו באמת לא ניתן תמיכה מעבר לדבר הזה .השלב הבא,
זה ה  75% -על בסיס הגשת כל המס מכים וקבלת סטמפה של
זה.

משה חנוכה:

אז זה בישיבה הבאה? זו הישיבה הקרובה?

נדב דואני:

גם אם זה ייקח יותר ,מה קרה?

אמיר כוכבי:

זה תלוי באיזה יום רביעי היא תהיה.

אביבה גוטרמן:

גם בוועדה לתכנון בנייה ניתנה ארכה .לשנות קצת את...

מאיר חלוואני:

תספר לי בבקשה ,אם לא עדכנו אותך בעניין הזה .למה
אתה שואל שאלה כזאת? אז אתה לא יודע מתוך העירייה
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שיש עמותות וארגונים שלא הגישו?
משה חנוכה:

אני יודע ,אבל אני עדיין חושב שעירייה כגוף ציבורי
שמחלק כסף לעמותות ,צריכה לבוא ולהגיד ,רבותיי ,עד
כאן ,וגם עמותות צרי כות שיהיה להן טיפה אחריות.

אמיר כוכבי:

משה הוא ילד ההיפך .לא נותנים ,הוא רוצה שניתן לא לפי
החוק .כן נותנים – הוא לא רוצה זה.

משה חנוכה:

ברור ,אני הולך להצביע בעד ,אני רק אומר.

נדב דואני:

כן ,הצעת החלטה.

אתי ברייטברט:

אני רוצה להעלות עם הצעת החלטה .מועצ ת העירייה
מאשרת מקדמות בשיעור של  25%למוסדות ציבור בהתאם
לסעיף  13.9לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/2006בהתאם
לרשימה המפורטת .מי בעד? אמיר ,מאיר ,עדי.

נדב דואני:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם? פה אחד .יופי ,מצוין.

================================================ ==
הצבעה 16( :פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
עדי פרילינג אנקורי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן,
רפי בן מרדכי ,אלון גלבוע ,משה חנוכה.
החלטה מס' 280/21
מועצת העירייה מאשרת מקדמות בשיעור של  25%למוסדות ציבור בהתאם לסעיף  13.9לחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  4/2006בהתאם לרשימה המפורטת בטבלה :

מס"ד
שם עמותה
אליצור הוד השרון
1
ספורטאי הוד השרון
2
גרעין תורני קהילת מורשת
3
קהילת יונתן
4
עמי"חי
5
יד ביד אוזן קשבת לזולת
6
עמותת נעמ"ת
7
תנועת הצופים העבריים בישראל
8
עמותת איגי
9

מס' עמותה
580471704
580402709
580434876
580395473
580243129
580091486
580044261
580028454
580426369

תחום העמותה
ספורט
דת
דת ותרבות
רווחה
תנועת נוער
ארגון נוער
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ג.

מינוי סגן בשכר לראש העירייה לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירות
ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה –  , 1975לפי הסכם רוטציה (לרבות
הודעה למועצת העירייה על עיסוק נוסף ,לפי סעיף  15ב(ב)( ) 2לח וק הנ"ל
ולהוראות חוזר מנכ"ל .)4/2017

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,סעיף ג' .מינוי סגן בשכר לראש העירייה
לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתן) התשל"ה –  , 1975לפי הסכם רוטציה
(לרבות הודעה למועצת העירייה על עיסוק נוסף ,לפי סעיף
 15ב(ב)(  ) 2לחוק הנ"ל ולהוראות חוזר מנכ"ל  .) 4/2017אני
אתן רק איזשהו רקע ,ונמשיך ,בסדר? דברי הסבר.
בישיבתה ביום ה  , 22.1.2019 -אישרה המועצה את מינויו של
חבר המועצה ,מר מאיר חלוואני כסגן ראש העירייה בשכר,
לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם ,לתקופה של חצי מתקופת כהונת
המועצה .זאת בהתאם להסכם רוטצ יה לפיו ,באמצע תקופת
כהונת המועצה ,חברת המועצה ,עו"ד כנרת אלישע כהן,
תתמנה במקומו לתפקיד סגנית ראש העירייה בשכר ,עד
לסוף תקופת כהונת המועצה.
בהתאם להסכם הרוטציה והחלטת המועצה ,תקופת כהונתו
של חבר המועצה ,מר מאיר חלוואני ,מסתיימת ביום ה -
 , 31.5.2021והמועצה מתבקשת למנות תחתיו את חברת
המועצה ,עו"ד כנרת אלישע כהן ,לסגנית ראש העירייה
בשכר ,וכן לאשר עבורה האצלת סמכויות ראש העירייה,
לפי סעיף  17לחוק .כאשר המינוי ייכנס לתוקף ביום ה -
. 1.6.2021
כמו כן ,נמסרת בזאת הודעת עו"ד כנרת אלישע כהן
למועצה ,לפי סעיף  15ב(ב)(  ,) 2לחוק ולהוראות פרק ד',
חוזר מנכ"ל  , 4/2017על רצונה לעסוק בעיסוק נוסף בשכר
על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש על ידה לצורך כך ,וכן על
הכנסתה הצפויה מהעיסוק הנוסף .בקשה לאישור העיסוק
הנוסף ,תוגש לשר הפנים.
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לפיכך ,השכר אותו תתבקש המועצה לאשר לסגנית ראש
העירייה הינו  90%מהשכר הקבוע לסגני ראש עירייה
בשכר ,בהתאם להנחיות שניתנו ע"י משרד הפנים ,וכפי
שיעודכנו מעת לעת בעתיד .ממועד מינויה ועד לסיום
העיסוק הנוסף ,אם יאושר ע"י משרד הפנים.
אם לא יאושר העיסוק הנוסף ע"י שר הפנים ,תתבקש
המועצה לאשר שכר ,כאמור ,עד למועד סיום העיס וק
הנוסף בפועל ולכל המאוחר עד ליום ה 6 , 1.12.2021 -
חודשים ממועד תחילת המינוי בהתאם לסעיף  15ג' לחוק.
בכל מקרה ,החל ממועד סיום העיסוק הנוסף ועד לסיום
כהונתה כסגנית ,תתבקש המועצה לאשר לעו"ד אלישע כהן,
שכר מלא של סגנית ראש עירייה בשכר ,בהתאם להנחיות
שניתנו ע" י משרד הפנים ,וכפי שיעודכנו מעת לעת בעתיד.
בבקשה ,כנרת.
כנרת א .כהן:

טוב ,אז ערב לכולם .אני פשוט רוצה לחדד ,כי הבנתי שעלו
במשך היום שאלות .לחלקכם הצלחתי לענות ,ולחלק לא.
אז זה המקום .אני ,בעיסוקים שלי מייצגת את משרד
המשפטים ,את הסיוע המשפטי .זה לקוחות ממצ ב
סוציואקונומי מאוד מאוד נמוך .השכר הוא גם בהתאם,
ואני ,מבחינתי ,במסגרת העיסוקים שלי ,לקחתי את זה על
עצמי כשליחות.
אני רוצה לשמור על הזיקה מצד אחד ,ומצד שני אני רוצה
להמשיך וללוות את אותם לקוחות .יש לי כיום כ 40 -
לקוחות .הכל הוגש בתצהיר מסודר ליועץ המשפטי .כאשר,
בתחום של חדלות פירעון ,התהליך של הליווי המשפטי הוא
ארוך .ראשית ,מגישים בקשות ,אחרי זה יש צו והדיונים
באים אחרי שנה וחצי .הרצון שלי ,לאור הקשר שלי עם
הלקוחות ,זה לשמר את הקשר הזה ,ולייצג אותם בדיונים.
יש לי דיונים ב  , 2022 -ב . 2021 -
זה לא דיונים ארוכים  ,ומכאן באה הבקשה שלי .מה שלי
חשוב לציין ,שאני בסופו של דבר נפגעת ,אני לא מרוויחה
מכל הסיפור הזה .אני עובדת  100%משרה ,ויחד עם זאת
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מתוגמלת על  90%משרה .כאשר  10%משרה ,בגלל הבקשה
שלי ,מורידים לי מהשכר שלי .אני לקחתי את זה בחשבון.
זה אחד הדברים שעשיתי ,כדי ל שמר את הזיקה שלי
לאותם לקוחות.
כל הלקוחות שלי ,רובם ככולם ,אין להם שום נגיעה ואין
להם ניגוד עניינים עם עיריית הוד השרון ועם התפקיד שלי
ועם הקרובים שלי ועם כל דבר אחר .ומעבר לזה ,גם
התבקשתי ,אני בחיים שלי לא הגשתי כל כך הרבה
תצהירים ,אבל עשו פה עבודה טובה ויסודית ,והתבקשתי
גם להגיש תצהיר שלא יהיה מצב שהשכר שלי מהלקוחות
בסיוע המשפטי ובתחום ייפוי כח מתמשך ,שיש לי בודדים
שנשארו ,יעלה בסה"כ מעל השכר של סגנית ראש עיר.
אז הגשתי תצהיר .היום ביקשו גם לקבל מספרים .קיבלו
גם מספרים .כל מי שיש לו עוד שאלה ,אז זה הזמן .אני
זמינה באמת פה לכל שאלה ,ולסיכום ,אני רוצה להגיד
תודה למאיר ,על התפקיד שהוא מילא ,בצורה יפה,
שירותית ותודה רבה ,ואני בטוחה שהוא ימשיך לעשות את
זה כחבר מועצה .תודה ,זהו .שאלות?
אמיר כוכבי:

חברות ,חברים?

אביבה גוטרמן:

לא ,קיבלנו.

אמיר כוכבי:

מי שרוצה דברים לפני ההצבעה.

יגאל שמעון:

כן ,אם אפשר.

אמיר כוכבי:

אני מתפלא שהייתי צריך לשאול.

עדי ברמוחה:

לא ,לא ,לא היית צריך לשאול.

יגאל שמעון:

קודם כל ,אני רוצה להתחיל עם מאיר .מאיר ,אדוני סגן
ראש העיר .אני רוצה באמת לאחל לך בהצלחה בחיים
האזרחיים ,כמו שאומרים .בשנתיים וחצי האחרונות אתה
עשית עבודה יפה ,טובה ,ושמעתי עליך הרבה דברים טובים.
שהיית פתוח כלפי התושבים ,הציבור ,הקהילה .עבדת,
עזרת ,סייעת ,אהבת את הפעילות שעשית ,ובאמת אין לי
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מילים יותר מלאחל לך רק בריאות ,הצלחה בהמשך,
ותמשיך בעשייה המבורכת.
ולך כנרת ,טוב ,כנרת ,כפי שאתם יודעים ,היא הייתה גם
המשנה לראש העיר הקודם .עשתה עבודה מבורכת בעיר.
באמת ,הצליחה להוביל מהלכים ,כמו שאני זוכר לטובת
העיר ה וד השרון ,לטובת הציבור ,האוכלוסייה הגיל
השלישי ,כמו שאומרים ,והפעילות שאת עושה היו
בהתנדבות .אני עד לכך שעשית הרבה דברים בהתנדבות.
שסייעת למשפחות ,ולנשים נזקקות ולציבור שבאמת היה
זקוק לך ,ועשית בשבילם דברים מצוינים בהתנדבות מלאה.
וזה הזמן שעכשיו תזכי במה ש עשית בזכות הגדולה שיש
לך ,לעשות במסגרת התפקיד הנוכחי ,את הדברים הטובים
שעשית אז ויותר .אז אני מאחל לך בהצלחה ,בריאות,
ובאמת שגשוג ומי יודע לאן עוד נגיע .בהצלחה ,כנרת.
כנרת א .כהן:

תודה ,יגאל ,תודה.

אתי ברייטברט:

יש עוד מישהו שרוצה?

עדי ברמוחה:

כן ,אני ר וצה .מאיר ,ידידי .רק  2מילים :תודה עליך .תודה
שאתה קיים .זהו .פשוט נכס .וכנרת ,בהצלחה .תענוג שיש
עוד אישה סגנית ראש עירייה .אני סומכת עלייך ,אני
בטוחה שתצליחי.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

עדי ברמוחה:

בהצלחה.

יעל עבוד ברזילי :אני גם רוצה להגיד .מאיר ,לך אני ב רשותך אשמור את
הנאום למעמד אחר ,כי יש הרבה מה להגיד ,והמעמד הזה
הוא קטן מידי בשביל להכיל את זה ,אבל אני כן אומר
שאני אוהבת אותך מאוד ותודה רבה על הכל .ולכנרת ,אני
רוצה לאחל המון בהצלחה .שתהני מהדרך .זו פלטפורמה
לעשייה ,ואני מאחלת לנו שנעשה הרבה דברים טובים
ביחד .וזהו .בהצלחה.
אביבה גוטרמן:

בהצלחה ליוצא ,שיהיה בהצלחה לנכנסת .ואתה תמשיך את
הפעילות שלך .אנשים חושבים שזהו .אתה לא סגן .אני
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קוראת בפייסבוק.
אמיר כוכבי:

עוד מישהו?

עדי ברמוחה:

רגע ,היא לא סיימה.

אביבה גוטרמן:

בקיצור ,צריך להגיד ,חבר מועצה ,לא ,א ני מדברת אליו.
אתה ממשיך לעבוד ועשית עבודה נהדרת ואתה איש ציבור
ושליח ציבור כולך ,אני מכירה אותך המון שנים ,עוד לפני
המועצה .ותמיד אתה איש מקסים ,נהדר ,נגיש ,אוהב אדם.
ואתה תמשיך להיות כזה ,כי אם מישהו חשב ,שבגלל שהוא
לא סגן ,הוא גמר לעבוד ,אז ,בלי שכר ,אב ל אתה תעשה את
העבודה.

מאיר חלוואני:

תודה.

אביבה גוטרמן:

וכנרת ,בהצלחה .זה לא קל .כן ,זה . 100%

נאור שירי:

. 90 %

עדי ברמוחה:

זה יותר מ . 100% -

אביבה גוטרמן:

 . 24/7וזהו ,אני מאחלת לך בהצלחה ,ושתחזיקי מעמד.

יגאל שמעון:

מאיר ,אני רק דבר אחד.

נדב דואני:

אתה כבר בירכת בהתחלה.

יגאל שמעון:

אני מתחייב ,את כל מה שאמרתי ,לומר לך את זה לפני
הבחירות גם.

נדב דואני:

מאיר ,באמת ,הרי לא נפרדים ,זה אתה רק מחליף תפקיד
בסוף.

אביבה גוטרמן:

ברור.

נדב דואני:

אבל היית מדהים בשנתיים וחצי האחרונות .אני חושב
שכולנו זכינו ב ך והתושבים זכו בך בתפקיד המדהים
שעשית .אני לא יודע מתי הספקת לישון .אתה יודע,
בלילות ,בזה ,טרטר אותך אמיר ,התושבים הריצו אותך
ממקום למקום .עשית עבודה מדהימה .תודה ענקית .כנרת,
שיהיה לך המון ,המון בהצלחה.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.
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נדב דואני:

יש לך אתגר גדול מאוד ותפגיזי כמו שאת יודעת.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

רינה שבתאי:

אני רוצה להוסיף ולהגיד שכחברת מועצה חדשה ,נעזרתי
הרבה במאיר .גם כי אנחנו משיקים בחלק מהתפקידים,
רווחה וותיקים .עשינו דברים טובים ביחד .אנחנו נמשיך
לעשות אותם ביחד .תפקיד קצת אחר ,אבל ,גם קצת פחות
כסף אולי ,אבל נמשיך לעשות את זה ביחד.

אביבה גוטרמן:

קצת פחות?

רינה שבתאי:

אני מתנדבת ואתה מתנדב בנפשך.

אמיר כוכבי:

אתם יכולים לחלוק בשכר.

נדב דואני:

אתה יודע מה הבעיה? התושבים חושבים שאנחנו באמת
מקבלים משהו על זה.

רינה שבתאי:

כן ,כן ,אה ,לא ,לא .תנו לי לסיים.

אמיר כוכבי:

בשכר המצווה.

עדי ברמוחה:

תני לו קצת משלך.

רינה שבתאי:

תנו לי לסיים .אני לא מקבלת אגורה ,אני רק מוציאה.

אביבה גוטרמן:

אה ,לא?

נדב דואני:

אנחנו שותפים לזה.

רינה שבתאי:

אני יודעת .אנחנו נמשיך כי מאיר הוא באמת שליח ציבור
בכל רמ" ח איבריו ,והיה לי עונג לשתף אתך פעולה עד כאן,
ואני בטוחה שגם זה ימשיך הלאה .ברמה האישית ,אני
אוהבת אותך אהבת נפש ,אז אתה יודע את זה .אז שיהיה
לך בהצלחה הלאה בדרך האזרחית ,האחרת ,ואנחנו נמשיך
יחד .ולכנרת ,עוד אישה עם כוח ,עם עוצמה ,עם תשוקות,
עם יכולות .ווא לה ,קדימה ,לדרך.

כנרת א .כהן:

תודה.

רינה שבתאי:

בהצלחה.

אמיר כוכבי:

כן ,רפי.
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אלון גלבוע:

גם אני רוצה לאחל למאיר.

אמיר כוכבי:

רגע ,אבל רפי הרים את היד.

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא ,זה בסדר .אני אמתין בסבלנות.

אמיר כוכבי:

הוא בטח רוצה לשאול על כביש . 4

רפאל בן מרדכי:

מאחר שאני המבוגר ,אני אסיים ,ברשותכם.

אמיר כוכבי:

כן ,רפי.

רפאל בן מרדכי:

מאיר ,שתי רגליים ולב .שתי רגליים ,שמיעה לכל אדם,
הקשבה ושירותיות ,ולב ,לא צריך להגיד .כל מי שדיבר,
דיבר על זה .עם  3הרגליים האלה ,כבר קבעת את מקומך
ואני יודע שתמשיך .כנר ת ,דיברו על זה שאת אישה .לא
חשוב .את אשת מעשה .המעשה זה העיקר ,ואני יודע שאת
תמשיכי לעשות.

אמיר כוכבי:

כן ,אלון.

אלון גלבוע:

אני גם רוצה לאחל למאיר בהצלחה .לא הצלחנו לשתף
הרבה פעולה ,כי נכנסתי לא מזמן ,אבל אנחנו נמשיך
בעניינים שלנו .אני מכיר את מאיר המון שנים .אוזן קשבת,
עזר להמון המון תושבים .ואני מקווה גם ,מאמין שהוא גם
ימשיך .גם לכנרת בהצלחה רבה .אני גם מתרגש ,אני מכיר
עוד את כנרת שהייתה ילדה .אנחנו היינו עוד בגן עם האח
ביחד ,ושיהיה לך בהצלחה.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

אמיר כוכבי:

נסיך ונסיכת שבת?

אלון גלבוע:

לא ,יותר ,מה?

אמיר כוכבי:

נסיך ונסיכת שבת ,מה?

אלון גלבוע:

לא ,היא קצת יותר צעירה ממני.

משה חנוכה:

אני גם רוצה להגיד למאיר ,היום ,חשבתי קצת בדרך לכאן
מהעבודה .נזכרתי בתקופה שהייתי במועצת נוער ואתה
היית בהנהגת הורים ,ואיך כבר אז היית לוחם צדק .דו וקא
ממקום שהוא לא חלק מהשלטון ,אלא ממקום שיודע
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לעמוד על האמת ועל הדברים ,וידעת לעשות דברים באהבה
גדולה.
ושאלתי את עצמי ,האם היום כשאני נמצא במקום כזה של
יותר אופוזיציונרי ,אני שומר על הקווים שאתה תמיד ידעת
לשמור עליהם .אבל אין לי ספק ,שכשאתה בשנתיים
האחרו נות הוכחת באמת לכל בנאדם שפנה אלייך ,כמה,
כמו שרפי אמר ,יש לך לב גדול .אני יודע את זה גם ברמה
האישית .אני לא פניתי ,אבל אנשים.
ארנון אברמוב:

אני ,אני פניתי ,הרבה פעמים.

משה חנוכה:

לא ,אבל באמת ,אני חושב שכל מי שפנה אלייך ,לא משנה
מאיפה הוא מגיע ,ולא משנה אם אתה היה קרוב או רחוק
אלייך ,ידעת גם להקשיב לו ,וגם לעזור לו מכל הלב .אני
חושב שהתכונה הזאת היא תכונה מדהימה ,שתהיה עבורך
בכל מקום שתהיה בו .ואני רוצה להגיד לך תודה בשם כל
אלה שעז רת להם ,ובכלל בשם תושבות ותושבי העיר.
ולכנרת ,שהעלתה אותי מהיום הראשון ,סעדנו יחד כאן
במועצה ,כמו איזו אחות גדולה כזאת .יש לנו המון תמונות
בפייסבוק ביחד מהקדנציה הקודמת בכל מיני פוזות ,אז
בשנתיים וחצי האחרונות פחות הצטלמנו ,אבל זה לא
המעיט ולו במעט מהאהבה ומהערכה שלי אלייך.
אני יודע שהשליחות הציבורית בעינייך היא ערך גדול
ומרכזי ,וגם המשפחה שלך ,גידי ועדן ויובל ויניב ,יודעים
ככה לעמוד מאחורי האימא החזקה שלהם ולדעת ,יודעים
ככה לתמוך בך מרחוק .וגם הם ,הילדים ,עושים כל אחד
מהם שירות שאת מאוד מאוד גאה בו.
אני חושב שהם ידעו את זה ,כמה אימא שלהם גאה בהם,
על העשייה שהם עושים .ואני מאחל לך המון בהצלחה .אין
לי ספק שתצליחי ותעשי שירות מדהים .לא רק בגלל שאת
אישה ,אלא בגלל שאת אדם חזק ומנהיגה אמתית.

אביבה גוטרמן:

דווקא בגלל שהיא אישה.

משה חנוכה:

יכול להיות .לא רק.
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נדב דואני:

בזכות.

אביבה גוטרמן:

בזכות זה שהיא אישה.

משה חנוכה:

אז המון המון בהצלחה גם למאיר וגם לך ,ואני בטוח
שתצליחי.

כנרת א .כהן:

תודה רבה ,תודה.

ארנון אברמוב:

האמת שאתם לא בסדר ,לא השארתם לי מה להגיד .אז אני
מצטרף לכל מה שנאמר כאן באהבה רבה .באמת ,בהצלחה
לשניכם .קדימה.

נאור שירי:

אני אצטרף לארנון ,כי גם אין ממש מה להגיד .אבל אני
אגיד קודם כל שאני לא מבין מה אווירת הפרידה ממאיר.
עוד שניה נגזור לך גם את החוגר.

א ביבה גוטרמן:

בגלל זה אמרתי.

נאור שירי:

אתה סה"כ די נשאר פה.

מאיר חלוואני:

יש לי כרטיס גם שאפשר לגזור.

נאור שירי:

עליו דיברתי.

מאיר חלוואני:

הוא הגיע עכשיו.

נאור שירי:

אבל הרסת את זה .בשנתיים וחצי האחרונות ,יש ,כולנו
קואליציה ,אופוזיציה ,לא משנה.

אביב ה גוטרמן:

לא?

נאור שירי:

אחד הדברים הנדירים ,אביבה ,גם פה את מפריע ה לי?

אביבה גוטרמן:

אני צוחקת.

נדב דואני:

אם אפשר למה לא?

אביבה גוטרמן:

הומור ,הומור.

אמיר כוכבי:

כאמור הקו המנחה.

נאור שירי:

אני אגיד שמעבר לכל מה שאמרו ,באמת ,אין גם מה לחזור,
אני אגיד לך ברמה האישית שלגלות ולהכיר חברים ,זה
משהו נדיר .זה לא ישתנה ,לא משנה כמה הכיסאות ,או
באיזה צד נשב בשולחן .חצי שנה לפני שהיו את הבחירות,
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ישבנו לקפה הראשון .אני מניח שנשב לעוד הרבה משקאות
כאלו וא חרים.
אני מודה לך על הכל .אתה חבר אמת ,שיש לו ידע עצום
מעבר לעירייה ,ולפקודת העיריות ,בכל נושא ונושא ,וזה
משהו שאני נורא מתחבר וכיף לי תמיד לפנות אליך .אז
המון תודה .אני לא נפרד ממך ,לא מתחבר לזה .לכנרת ,מה
נגיד? רק את מקבלת עוד יותר הזדמנויות לעשות ,בעינ יי זו
זכות גדולה .אני מאחל לך הצלחה ,למרות שלא נראה לי
שאת זקוקה לזה.
רינה שבתאי:

לא ,ל הצלחה היא זקוקה.

נאור שירי:

לא ,היא בזכות עצמה עושה ,תאמינו לי ,גם עם התפקיד
והשם ליד ,וגם עם התואר ,אני בטוח רק תעלי ותצליחי.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

נאור שירי:

אנחנ ו כן הצטלמנו ונמשיך להצטלם .בהצלחה לכולנו.

כנרת א .כהן:

תודה.

עדי פ .אנקורי:

לשותף שלי ,למשפחה לי ,לאיש שאיתי .אני חושבת שאנחנו
מסיימים יחד איזושהי תקופה .כי בעצם עד עכשיו הייתה
לנו השפעה יום יומית ,והיה לנו גם משרד בעירייה ,והייתה
לנו אפשרות.

מאיר חלוו אני:

זה עוד לא ביקשתי ,דרך אגב .אפשר?

עדי פ .אנקורי:

והייתה לנו אפשרות לחלום חלומות ולהגשים .ואתה,
מאיר ,היית זרוע ביצועית של העשייה שלנו ,לגמרי .היית
הלב ,אתה הלב של העיר הזאת .אתה כולך לב ,וכולך נשמה
טובה ונתינה אינסופית ,ו  24/7 -אנשים פונים אלייך ,ואתה
לא אומר 'לא' .אתה אף פעם לא אומר 'לא' ,אין דבר כזה
'לא' .וגם מתי שאתה לא יכול ,אתה הולך ומתנצל .שזה
משהו ששליח ציבור ,כאילו ונציג ציבור ופוליטיקאי בחיים
לא עושה.
כאילו ,זה משהו שהוא כל כך ייחודי לך ואני בטוחה
שנמשיך ולעשות הכל יחד בדרך העיר עם החבורה
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המדהימה שמלווה אותנו .ונמשיך לשרת את הציבור כמו
שאנחנו יודעים .עכשיו אנחנו באותה דרגה .זהו .ירדת
דרגה איתי .ואני אוהבת אותך מאוד.
אביבה גוטרמן:

שליח ציבור לא יורד בדרגה .

עדי פ .אנקורי:

אני אוהבת אותך מאוד.

נאור שירי:

אביבה ,אולי די עם הציניות.

עדי פ .אנקורי:

מבחינתי ,הוא ירד דרגה לדרגה שלי עכשיו .זה שלי,
אביבה ,אל תתערבי.

אביבה גוטרמן:

שליח ציבור זו הדרגה הכי נעלה .חייבים לומר את זה.

עדי פ .אנקורי:

בקיצור ,מה שלי יש להגיד ,זה שזכיתי ואנחנו נמשיך
להיות שותפים ואני מקווה שצפויות עוד התחלות ודברים
מהממי ם ונפלאים יחד ,ואני יודעת שעוד נצליח ונעשה פה
דברים ,כי אי אפשר לעצור אותנו .ותודה ,תודה לך על הכל.
וכנרת ,בהצלחה.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

עדי פ .אנקורי:

את נכנסת לנעליים עצומות ,במשרד לפחות ,המשרד שלך.
ואני מאחלת לך שתמשיכי לעשות כמה שיותר.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

אמיר כוכבי:

עוד מישהו? אתה ,עוד יש לך זמן .תיכף תהיה גם הופעת
אורחת ,אבל לפני הופעת האורחת ,אני רוצה להגיד כמה
תודות .אז תודה ,יהודית.

עדי פ .אנקורי:

השקעת את המחיר הכי כבד.

אמיר כוכבי:

תודה רבה לא רק על המחיר הכבד ,אלא גם על האהבה
שבה שילמת את המחיר הכבד הזה לאורך התקופה .האהבה
שהורגשה כל פעם כשב  2:30 -בלילה בגשם ,בדרך למצוא
איזו הצפה ,או ללחוש לנחלים ,אז גם הגיע תה ביחד עם
האיש המנומנם שהיה מעדיף לישון ,אבל ידע שזה מה
שנכון לעשות.
תודה באמת על התמיכה ועל זה שאפשרת ,את והבית.
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בנאדם ,הוא לגמרי תבנית נוף ביתו ,והתבנית הזאת שלכם
מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש ,ורואים בה לגמרי
ומבינים ממנה לגמרי את הבנאדם שהוא מאיר .וגם אני
זוכר אותך מהתקופה שהיית יו"ר הנהגת הורים.
אביבה גוטרמן:

שהתפטר.

אמיר כוכבי:

עוד לפני שהייתי חבר מועצת עיר.

אביבה גוטרמן:

כשהתפט ר עקרונית.

אמיר כוכבי:

כשנכנסתי והגעתי לדיונים ורציתי לשמוע וללמוד ולהבין,
ואני שמח על הזכות .כי אתה יודע ,הרבה פעמים בחיים,
אנחנו פוגשים אנשים ,לפעמים לאורך זמן ולא נשאר שום
רושם ,ולפעמים מפגש אחד קצר מייצר את הרושם שנמשך
הכי הרבה זמן .אבל אני זכיתי ,כי המפגש הקצר ייצר את
הרושם שנמשך הרבה זמן ,אבל גם התארך להרבה שנים של
היכרות.
ולשמחתי ,בשנים האחרונות גם חברות אישית ,ואמון בך
בדרך המשותפת שלנו בידיעה שלי שיש לי גב ,שיש לי גב
שהוא למען הציבור והוא למען המעשים שאנחנו רוצים
לעשות בעיר הזאת ,וזה גב רחב שיש בו יעל ואת נאור
וחברות וחברים מסביב לשולחן ,אבל אתה מבחינתי זכייה.
כמו שאמרתי ,מפגש אחד קטן אז לפני מלא שנים באולם
כלשהו בשערי משפט ,עוד בראשונים ,אני לא זוכר אפילו
איפה זה היה.

נאור שירי:

בשניצל.

אמיר כוכבי:

בשניצל .ייתכן .באמת ,זה הפך למשהו שהוא הרבה מעבר,
ואני שמח על זה ואני שמח על זה שהיית אתי ואתנו
בשנתיים וחצי האלה במקום המא וד תובעני הזה ,שנבחר
ציבור ,ותפקידם של כל נבחרי הציבור הוא תובעני .גם
חברי וחברות מועצת העיר ,בוודאי הסגנים .ובשנתיים וחצי
הראשונות של להיכנס למקום שלכל אחד מאתנו היו
חלומות .חלקם חלומות זהים ,חלקם חלומות שונים,
ולהצליח להגיע למקום הזה שאנחנו מצליחים ,לא ר ק
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לחלום ביחד ,אלא גם להוביל את השינוי ,ואמר את זה
נאור ,כי על התודה ,אני צריך להוסיף סליחה ליהודית ,כי
הוא לא הולך לשום מקום .לא מבחינת האחריות מבחינתי
כראש עירייה ,כמובן ,כל עוד יהיה לך את הזמן והרצון
לעסוק בזה ,בתיקים שאתה מחזיק ,אבל גם בשליחות
הציבורית שלך ,שהיא יום יומית ,ואני יודע עד כמה אתה
חבר של הציבור ששלח אותך ,ואני יודע שאתה תמשיך
להיות כזה נאמן לדרכך ולדרך המשותפת שלנו ,בדברים
שאנחנו רוצים לעשות .אז הבטחתי לא להביך ,אבל יצא לי.
מאיר חלוואני:

בגדול.

אמיר כוכבי:

קצת .אבל אני באמת מתרגש מזה .ואני רוצה להגיד תודה
שניה לגידי.

ארנון אברמוב:

זה תודה מראש.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,זו לא תודה מראש .חברים .גידי 'סובל' אשת
ציבור שמעורבת בכל רמ"ח איבריה ,ושולחת את ידיה לכל
תחום ועניין שמעניינים אותה ,ואני יודע שהדבר הזה
משפיע גם על הבית ,ואני יודע שגם בבית הזה יש את הגב
ויש את הערכים .אני רואה חלק מהערכים יושבים כאן ,זה
בכלל משמ ח .ואני יודע שכחברת מועצה שעבדה בתיקים
שהופקדו בידיה במעל  100%בהתנדבות כסגנית ראש
עירייה ,כנראה שנצטרך להרחיק אותה מדי פעם כדי
שתהיה גם בבית .ואני שמח על זה כנרת ,שאת מצטרפת,
אמנם אותך אני מכיר קצת פחות זמן ,עם עליות ,עם
מורדות ,עם עוד עליות ,אבל עם הרבה אמון שנבנה לאורך
הדרך ,ואני שמח שאנחנו מגיעים לתקופה הזאת ומצליחים
גם לעמוד במילים שנאמרו וסוכמו ,וגם במחשבה אמתית
וכנה על הדבר שנכון כדי להמשיך ולקדם את המדיניות
שאנחנו מאמינים בה בעיר הוד השרון .ואני בטוח שאת
תעשי את תפקידך בהצלחה ובשמחה ובאנרגיות גבוהות .
ואני שמח על כך .כל אחד צריך קצת פלפל .כן ,אז תודה
גידי וסליחה ,כי זה כנראה יתגבר קצת עכשיו .ואני רוצה
להגיד תודה גם ,אם אפשר ,נכון? לחרוג קצת מהשניים
40

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

הזה ,לצוות .לצוות מקסים של מאיר .ללאה ,שלא מזמן
פרשה מהעירייה אבל במשך שנים ניהלה פה ביד רמה מספר
סגני ר אש עיר ואת הלו"זים שלהם ,ואת החיים הציבוריים
שלהם .תודה על הכל .לליאור ,על החן שהבאת לתפקיד ועל
המחויבות בתקופות קלות ומאתגרות יותר ,וגם על זה
שדאגת למאזן הדמוגרפי העירוני .גם על זה נודה לך.
ולרות ,שזה מקרוב הצטרפה והרשימה אותנו בכל דבר
ועניין ,ואני חושב ש גם בזה ,מאיר ,הרבה קרדיט ,גם על
הבחירה וגם על הלכידות וגם על ההבנה והידיעה ,והמן
מצפן פנימי הזה שיש לך שתמיד ,גם ברגעים הקשים צריך
לזכור למה הגענו לפה ,ומה אנחנו רוצים לעשות ,ולהמשיך
לחתור לשם ,ורואים את זה בכל דבר ודבר מהדברים
שנגעת בהם לאורך התקופה .ועל זה תודה .ונחרוג רגע
מפרוטוקול הזה ,אני מקווה שזה בסדר עם כל חברות
וחברי המועצה ,אני יודע שלאה ביקשה לדבר ,אז אני שמח
להזמין אותה.
נאור שירי:

את רוצה כפיים לפני או אחרי?

לאה ליברמן:

לא ,לא ,לא .ערב טוב לכולם .אני מבקשת לנצל את הבמה
הזאת ולהודות למאיר ,האי ש היקר ,בשמם ,לא בשמי
הפרטי ,בשמם של תושבי העיר אשר זכו לטיפול מסור,
אוהב ומחבק .גם אני היום תושבת .מאיר הגיע לתפקידו
כסגן ראש העירייה במטרה ברורה ,וכך גם שידר ואמר:
הגעתי על מנת לעזור ולסייע לתושבי העיר ככל שניתן .וזה
היה ניכר אצלו בכל שעות היום והלילה .ד לת לשכתו הייתה
תמיד תמיד פתוחה לכל התושבים שעברו ורצו להיכנס,
לשפוך את לבם .לכל תושב או תושבת שנתקלו בבעיה או
סירוב ,או סתם קשיש או קשישה שרצו חיבוק של אהבה.
מאיר עשה זאת בלב ענק ורגיש ,עם נתינה אינסופית ,בקשב
רב ,הקשיב וניסה לפתור כל בעיה .מאיר יהיה חסר מ אוד
מאוד לתושבים הרבים ולעיר בכלל ,אך בטוחני ,מאיר
היקר ,שבכל דרך או תפקיד שתבחר ,יקבלו אותך בחיבוק
ענק ,ויבינו מיד איזה אוצר קיבלו ואיזה אדם מיוחד אתה.
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מאחלת לך בשמם של התושבים ,תמשיך לפעול ולעשות
דברים שעושים לך טוב עם בריאות איתנה ,אושר ושמחה.
כולנו יחד שולחים לך חיבוק גדול של אהבה .ולך כנרת,
מאחלים התושבים הצלחה בכל תפקידייך ובעשייה מבורכת
למען תושבי העיר.
כנרת א .כהן:

תודה רבה.

אתי ברייטברט:

מאיר ,לפני שאנחנו ניתן לך את רשות הדיבור ,אני רוצה גם
אני להשתתף בברכות וצוות הבנות שעובדות איתי שזאת
ניצה ומי רי .מברכות אותך בסיום תפקידך ,כמובן שאתה
ממשיך ,אבל רק לא על אותו סטטוס .בהצלחה ,והמשך
עשייה ענפה ופעילה .ולך כנרת ,שתצליחי בדרכך ,מאמינה
בך.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

אתי ברייטברט:

שיהיה בהצלחה לכולנו .זו עבודה משותפת.

כנרת א .כהן:

תודה.

מאיר חלוואני:

זה תמיד לא עבד אצלי.

אמיר כוכבי:

קיבלת את המיקרופון של משה ,אתה אומר?

מאיר חלוואני:

אצל משה זה תמיד פתוח .טוב ,אז אני מתחבט כבר מעל
לשנתיים וחצי ,מה אני אגיד בזמן החלפת התפקיד .אחרי
שאני שומע אתכם ,אני מבין שלפחות את תפקידי מילאתי
עד כאן ,שהוא לא מסתיים ,ב חפץ לב .מי שזוכר ,המילה
הזו ,אני הכנסתי אותה ,את זוג המילים האלו ,הכנסתי
אותן בהשבעה בעתידים כשהושבענו להיות חברי מועצה
בינתיים ,לא סגנים .ולכן ,דווקא אני אאריך קצת היום,
בלי שאילתות ובלי שאלות המשך .אבל ,אני מוצא הזדמנות
לספר לכם מה חשתי בתפקיד הזה ,ומה א ני אמשיך לעשות.
ראשית ,אמיר אמר ואני חוזר על זה ,כי התודה היא לו
ולסיעה שלו שחיבקו אותנו ,והפכנו להיות חלק ,גוף אחד.
באנו לעשות למען התושבים ולכן מצאתי את זה במקום
הכי מתאים .זה התחיל ככה ,בחנו אחד את השני ,והצלחנו
להבין שהדרך עוד ארוכה ונעשה אותה ביחד .וא ני שמח על
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כך ,ועל זה אני רוצה להגיד לך תודה אישית .זה מרגש
אותי להיות שליח ציבור ואני הצלחתי קצת .זה קורה לי
תמיד ,אז עוד שניה.
רינה שבתאי:

זה הלב ,זה הלב ,מאיר.

אביבה גוטרמן:

אולי תגיע רחוק .אתה וריבלין יחד.

מאיר חלוואני:

כולם מדברים על לב ,אני יודע ,א ני מקווה שלא יהיו בעיות
עם הלב עד סוף השיחה .לא יודע ,את יודעת ,אצלנו .במצב
שאנחנו נמצאים ,אימא שלי כל הזמן חמישיות.

רינה שבתאי:

חמסה עליך.

מאיר חלוואני:

הפכתם למשפחה ,אז אני משתף אתכם בחשיבה .כנרת ,כבר
לא מוצא חן בעיניה .וואלה ,אמיר ,זו חתיכת תקופה .אנ י
לגמרי נהניתי .אני לא יודע להסביר כמה התרגשתי כל
בוקר לצאת לעבודה.

אמיר כוכבי:

אל תספר ,שלא כולם ירצו.

מאיר חלוואני:

מי שמוכן להיות שליח ציבור וחפץ לב לדעתי זה אפילו יכול
להיות סוג של מפעל חיים .אז אני מרגיש שאני לגמרי שם.
תודה באמת על ההזדמנות ,ואני עובר על הסגנים שהפכו
להיות עוד יותר משפחה ,והחיבוק המשפחתי הזה נתן סוג
של עשייה בעלת משמעות רבה ,מגוונת .לא נעים לי להגיד,
תמיד אני אומר ,שאני המבוגר האחראי ,אבל בסוף אני כמו
אבא שלכם .מה ,אתם בתחום הגילאים וכאלה אז בסדר.
יש עוד כמה ותיקים ממני ,ואני שמח על כך ,אבל עדיין
במיליה של הסגנים לראש העירייה .אז תודה רבה יעל
ונאור ,למשפחות שלכם בטח ,מה זה ,כאילו .אני רואה איך
אני נהי ה דוד כל הזמן .כבר שווה .אני גם דוד לאמה אחרת
שתכף נדבר עליה .אבל לאיתן ולאלי  ,ולכולכם בבתים.
חברי המועצה ,כן ,כיף לי מאוד לעבוד אתכם .לא חשובים
לי הצדדים ,אף פעם זה לא שיחק תפקיד חוץ מקואליציה,
אופוזיציה ,בשביל להיות משמעותי על השולחן ,אבל כשזה
אנשים ,זה אנשים ,וכשכולם פונים ומבקשים ,אנחנו פה
בשביל לעשות ,ואני שמח על כך ,והחברות התעמקה,
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והכרנו יותר משפחות בזכות ארנון .ישבנו קצת ופגשנו
משפחות וזה חשוב .עובדי העירייה ,אז מגיע להם שאפו
ענק ,גם לאלה שהיו ואינם היום ,וגם לאלה שנמצאים,
ולדור שהחדש שהתחדש בתור עו בדי העירייה ,או בכל
עובדי העירייה .הצלחה שלי היא לא הייתה יכולה להיות
לבד בלי שהחבר'ה האלה יתנו את הגב הנכון ,האוזן
הקשבת ,את הזמינות .והחברות הזו יצרה סוג של קשר
שאם זה תלוי בי ,בטח בהם ,לא ייגמר אף פעם .כי הם
מבינים שחשובה לנו העיר ,ולכן אנחנו שם .אז תוד ה רבה
ענקית לעובדי העירייה .בוא ניגע קצת בנשים בחיים שלי,
אל תלכו רחוק ,אבל אני אשמח שהצוות שלי יעמוד רגע,
ואני אדבר עליהם .רק שיראו אתכם ,אתכן .יהודית ,את
בזמן הבא ,יהודית ,רגע ,תיכף ,קודם הצוות.
רינה שבתאי:

היא מרגישה צוות.

מאיר חלוואני:

אז לאה ליברמן שעטפה אותי באהבה רבה ושנים הכרתי
אותה כעובדת עירייה וליוותה אותי באומץ לב ,ותמיד
עדיין שמחייגים מהמשרד שלי כתוב 'לאה של יגאל' .זה
בסדר ,זה בסדר ,כי יגאל אומר ,מאיר ,מאיר ,מאיר.

אביבה גוטרמן:

 15שנה.

מאיר חלוואני:

ואני רוצה להגיד לכם שאפילו חלק מהתושבים לא עשו
השוואה ,אבל אמרו ,וואלה ,אתה כמו יגאל ,מקשיב ,פתוח
וזה ,ועל הכיפאק ,וזה שיח מעולה .אז לאה ,תודה רבה לך.
לא הספקנו הרבה שנים ,אבל הספקנו פרק מעניין וחיבוק
למשפחה ,ואני אוהב אותך מאוד ,ותודה על מה שעשית.
ליאור סביליה או סיביליה? דוד .אז ל יאור נכנסה אליי
נכנסה למשרד ואמרה ,אני אהיה העוזרת שלך והלכה .אז
כנראה שבאמת עם החן שלה ,כמו שאמיר אמר ועם
המחויבות שלה ,והיא ולאה ,אחרי זה רות ,תיכף נדבר על
רות ,הן קלטו את הראש מיד .אז הבינו שזה פתוח תמיד
וכולם פתחו את הטלפונים שלהם ואת הלפטופים ועבדו
 24/7יחד .וכמו שאמיר אמר ,היחידה הזו הצליחה להצליח
משמעותית בגלל הכח הנשי הזה ,כשלאה בסוף אמרה לי,
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מאיר ,אני הולכת לנוח ,אז אמרתי ,טוב ,הבאנו ,מצאנו את
רות שאני מכיר כמה שנים לפני ,ורות מילאה בכבוד את
המקום הזה כממלאת מקום ,ואני מודה גם לה ולכן ,בנות,
נשים ,עשיתן את זה בגדול ,ותודה רבה ענקית .ויש לי
תחושה גדולה שאנחנו לא נפרדים .עם כולם ,אבל יותר
אתכן .ועכשיו ,עדי ,את אחרונה חביבה ,חכי רגע .אני אגב
מצטער שזה לא מסתיים ב  10 -דקות שמותר אחרי
השאילתה ,אבל תנו ,עוד קצת זה יסתיים .באו פה מספר
אנשים שאני מכיר בחיים שלי בכל מיני שלבים ,ולא
הצלחתי להגיד להם שהיום אני מסיים תפקיד .כשהתחלתי,
מילא ,הם באו ,היום לא הבנתי בדיוק ,אבל אני שמח
עליכם .ונתחיל מהדור הצעיר .אני רואה את אופיר ויונתן,
שלום .מה שלומכם? אלה חלק מהילדים שגדלו אצל יהודית
ואצלנו בבית במשפחתון ,ותודה שבאת ם .ונלך לצד השני.
יושבת פה חמותי ,לאה פזרקר ,שהפכה להיות עכשיו
תושבת העיר .רשמנו אותה בכתובת ,ואנחנו שמחים לארח
אותה ,כי כשאנחנו היינו זוג צעיר ,יהודית ואני ,גרנו אצלה
והיא כיבדה אותנו ואנחנו שמחים על זה .יש עוד שאלות
אחרות ,איך עושים את זה בגיל הזה ,אבל א ני מאחל לה
שנים רבות .היא רק בת . 94
רינה שבתאי:

שתיבדל לחיים ארוכים.

מאיר חלוואני:

המשפחה שלי .המשפחה שלי מורכבת משני צדדים .זו
בגנטיקה וזו מהמסטולים .אז בוא נתחיל קודם כל עם
הגנטיקה ,כי המסטולים זה גם חביב .אז יהודית ,תודה
רבה על הכל ,זה לא נגמר .אני אמ שיך.

יהודית חלוואני  :אני קניתי אלכוהול אפילו.
מאיר חלוואני:

לא ,אסור .עמיחי יגיד לך שבסיירת ההורים אסור .אז
יהודית ,תודה רבה .לא בגלל המועצה ,כי את סובלת אותי
כבר עוד מעט  40שנה יחד עם החברות וזה לא פשוט .לי יש
נוסחה אחרת לזוגיות ,אבל זה בסדר .תודה רבה ע נקית לך
ולילדים שלנו .עוז איננו ,ליאור יקרה שלי ורון ,משרתת
בצבא ,שתעשה את מה שהיא צריכה לעשות בזמן שלה.
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תודה לכם ענקית .אח שלי ,אלי חלוואני .להרים את היד.
יש לנו חלוואני חדש עכשיו .נולד לו נכד וזה חלוואני
עכשיו .אין לנו עדיין חלוואני .כל האלה שמבינים את ה זה,
הבינו עכשיו .אז תודה אחי ,על הליווי .והמסטולים ,אבי
ועמיחי .איך אני יכול בלעדיכם? מהיום פגישות הקפה
תהיינה במקום אחר ,ואנחנו נמשיך לטייל ולעשות יחד.
תודה רבה ענקית על החיבוק שלהם ,על העזרה ,על הייעוץ,
על האקסלים ,על הלימודים ,על ההבנה וכל מה שקשור
בזה .והשכנים שלנו מרחוב רעות  : 34דליה ואבי היה ,אבל
הוא הלך להתפלל בטח ,אז תודה רבה שבאתם ,כיבדתם
אותי .אסנת ,תודה על העשייה יחד ,אני לא מוותר על
האגף ,אז את תמשיכי לעשות ביחד אתי .איילת ,בני ,רונן.
מוטי ,כל הזמן היה אומר לי ,מאיר ,אנחנו ביחד אבל לא
האריכו ,כנ ראה אצלי פספסו .מאיר היקר .יהודית,
פספסתי מישהו? בטח ,תיכף אני מגיע .מה ,אבי? השעה ,כן
אני מסיים .זה הבולטים ,חלק מהבולטים של הבוקר .נגמר
הפילם .אז תושבת בשם אסנת שגדלה עם יהודית במקווה
ישראל .אני הייתי מדריך שלה ,וגיליתי אותה פה בתור
תושבת ושמח לראות אותה תמיד ,הם כמו הילדים שלי גם.
איזה זקן .ועכשיו ,באמת תודה ענקית על הכל .ונעבור
לכנרת כהן .גם אצל כנרת כהן אלישע ,זה לא נגמר בחברות
במועצה ,כי היו ימים שגם ישבתי שם בארוחות ערב אצל
איתן ואצל חיה ,ויש קשר ארוך שנים של עשייה ,של
התנדבות .ומי שמכיר אותי ,יודע ש תמיד אני פותח בזה,
שכל מה שקורה עם הילדים שלנו מתחיל מהבית ,ולכן אני
מדמה את זה גם אצלה .אני מאחל בריאות לאיתן ולגידי
ולילדים ,אני מצטער ,אני לא אזכור את השמות של כולם.
אני מאחל לכם זמן עם אימא ,התפקיד הוא מאוד תובעני,
והרבה הצלחה ,ואני נמצא בשיחת טלפון.
כנרת א .כהן:

תודה.

מאיר חלוואני:

עדי פרילינג אנקורי .מה ,חשבתם שאני אפסח על זה? לא.

עדי פ .אנקורי:

חשבתי שויתרת עליי ,סבבה.
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מאיר חלוואני:

היא אומרת לי ,מה ,מה ,מה ,כן .אז עדי ,יקרה שלי ,חלק
מתהליך ארוך .בדיוק גוגל הזכיר לי שב  2013 -היא הייתה
במקום אחר וא ני במקום אחר ,אבל היינו ליד בית ספר
תל"י ,לא תל"י? איזו תמונה ,ו  2 -חבר'ה מסיעות אחרות
מתחבקים .אז תודה ענקית ,כאילו ,ואני מוקסם גם
מהילדים שלך .כל הזמן ,דוד מאיר ,דוד מאיר ,אז לכן אני
באמת ,באמת ,באמת מודה על ההזדמנות להיות יחד .שלא
תיפול רוחך ,אנחנו נמשיך לעשות .אני חושב שהארגון יודע
היום לקבל את כולם שרוצים לעשות .מה נשאר לי לאחל
לכם? בשורות טובות ,בריאות ושנמשיך לעשות יחד ,ותודה
רבה על הכל.

כנרת א .כהן:

תודה לך ,מאיר.

אתי ברייטברט:

צריכים לחזור לשגרה ,מה שנקרא .אני צריכה להמשיך
לקרוא חלק בפרוטוקול .עו" ד כנרת אלישע כהן מתחייבת
כי לא יהיה בעיסוק הנוסף כדי לפגוע בקיום חובותיה
כסגנית ראש העירייה .כמו גם שתעדכן מידית את המועצה
בכל שינוי הקשור במישרין או בעקיפין בעיסוק הנוסף,
ותגיש למועצה אחת ל  6 -חודשים תצהיר על עיסוקה הנוסף.
אם יחולו שינויים בהיקף השעות ,באו פי העיסוק או
במהותו ,תציין זאת בתצהיר .הצעת ההחלטה :מועצת
העירייה מאשרת את מינויה של חברת המועצה ,עו"ד כנרת
אלישע כהן כסגנית.

אמיר כוכבי:

קראת את זה כבר בהתחלה ,נשמה.

אתי ברייטברט:

אני מחויבת עפ"י החוק .יש פה עכשיו את הסעיפים שכתוב
במה אתה מסמיך אותה ,לה אצלת סמכויות .זה חלק מזה.

משה חנוכה:

אתה רוצה שהיא תחרוג מההוראות של החוק?

נדב דואני:

היא הקריאה.

נאור שירי:

אבל הקריאו את זה כבר.

אתי ברייטברט:

אין מה לעשות.

נדב דואני:

למה אין מה לעשות?
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אתי ברייטברט:

יש כאן עכשיו את ההסמכה של האצלת סמכויות.

אמיר כוכבי:

נו ,אז יכולת להגיד את זה בהתחלה .אז היינו עושים קודם
את הדיבורים.

אתי ברייטברט:

טוב ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות ,במקומו של
סגן ראש העיר בשכר ,מר מאיר חלוואני שמינויו אושר ע"י
המועצה ביום ה  22.1.2019 -לחצי מתקופת כהונת המועצה
מסתיים עד  31.5.2021תוך הבהרה שבמועד זה יסיים את
תפקידו ובמקומו תתמנה חברת המועצה ,עו"ד כנרת אלישע
כהן .כמו כן ,מאשרת המועצה האצלת סמכויות ראש
העירייה לפי סעיף  17לחוק לחברת המועצה ,עו"ד כנרת
אלישע כהן כדלקמן :לחתום על כל כתב התחייבות או
תעודה אחרת שיש בה משום התחיי בות כספי ת  ,בהתאם
לסעיף  203לפקודת העיריות ,לרבות התחייבויות כלפי
בנקים וכן לחתום על שטרות לטאבו ,שוברי תשלום,
פקודות תשלומים ,צ'קים וחוזים ועל צווי הפסקה
מנהליים ,הפסקה של עיסוק בעסק וזאת בהתאם לסעיף 20
לחוק רישוי עסקים התשכ"ח  . 1968חתימתו של ראש העיר
וסגנ ו בצירוף חתימת גזבר העירייה ובתוספת חותמת
העירייה ,תחייב את העירייה לכל דבר ועניין .ראש העירייה
מוסמך להאציל סמכויותיו מכח החלטה זו ,על כתב מינוי
מעת לעת לסגני ראש העירייה לפי שיקול דעתו של ראש
העירייה .שכרה של סגנית ראש העירייה יקבע בהתאם
להנחיות שניתנו ע "י משרד הפנים וכפי שיעודכנו מעת לעת
בעתיד .מועצת העירייה מאשרת את שכרה של סגנית ראש
העירייה בסך  90%מהשכר הקבוע לסגני ראש העירייה
בשכר ,בהתאם להנחיות שניתנו ע"י משרד הפנים וכפי
שיעודכנו מעת לעת בעתיד .וזאת ממועד מינויה ועד לסיום
העיסוק הנוסף .אם לא יאושר ה עיסוק הנוסף ע"י שר
הפנים ,מאשרת המועצה את השכר לעיל ,עד למועד סיום
העיסוק הנוסף ,אך לא יאוחר מ  . 1.12.2021 -במקרה בו
במהלך תקופת הכהונה ,יסתיים העיסוק הנוסף או במקרה
בו לא אישר שר הפנים את העיסוק הנוסף ,ונאלצה הסגנית
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לסיימו ,לא יאוחר מה  , 1.12.2021 -מאשרת מועצ ת העיריה
שכר מלא של סגנית ראש העירייה בשכר ,ללא עיסוק נוסף
החל מיום סיום העיסוק הנוסף ,בהתאם להנחיות שניתנו
ע"י משרד הפנים וכפי שיעודכנו מעת לעת בעתיד .אני
מעלה את הנושא להצבעה .מי בעד? כולם ,פה אחד .אנחנו
נצא להפסקה של  5דקות.
יגאל שמעון:

רגע ,רגע ,רגע ,רגע .איפה האישור של הגזברות?

אתי ברייטברט:

הכל יש שם.

נאור שירי:

יש בנספח.

יגאל שמעון:

לא ,את צריכה להצהיר על זה ,שיש אישור של הגזבר.
בתקציב ,את חייבת.

אתי ברייטברט:

אין בעיה .אז קודם כל זה מופיע לכם ,אבל אני אציג.

יגאל שמעון:

לא ,את חייבת להצהיר את ז ה לפרוטוקול.

אתי ברייטברט:

יש את אישור גזבר העירייה ,א' ,לתקצוב המשרה ,ויש את
האישור על תצהיר שהיא הגישה בהתאם לעבודה הנוספת,
והכל מופיע לכם באייפדים וזה מופיע.

יגאל שמעון:

זה הכל.

אתי ברייטברט :וזה מצורף לפרוטוקול הישיבה .בדיוק .מי בעד? כולם ,פה
אחד.
===============================================
הצבעה 15( :פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,עדי
פרילינג אנקורי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,יגאל שמעון ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון
גלבוע ,משה חנוכה.
* כנרת אלישע כהן לא השתתפה בהצבעה
החלטה מס' 281/21
מועצת העירייה מאשרת את מינויה של חברת המועצה ,עו"ד כנרת אלישע כהן כסגנית בשכר לראש העירייה
החל מיום  ,1.6.21לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה-
( 1975להלן" :החוק") במקומו של סגן ראש העירייה בשכר ,מר מאיר חלוואני ,שמינויו אושר ע"י המועצה
ביום  22.1.19לחצי מתקופת כהונת המועצה המסתיימת ביום  ,31.5.21תוך הבהרה שבמועד זה הוא יסיים את
תפקידו ובמקומו תתמנה חברת המועצה עו"ד כנרת אלישע כהן.
כמו כן ,מאשרת המועצה האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף  17לחוק ,לחברת המועצה  -עו"ד כנרת
אלישע כהן ,כדלקמן:
לחתום על כל כתב התחייבות או תעודה אחרת שיש בה משום התחייבות כספית ,בהתאם לסעיף  203לפקודת
העיריות (נוסח חדש) לרבות התחייבויות כלפי הבנקים וכן לחתום על שטרות לטאבו ,שוברי תשלום ,פקודות
תשלום ,שיקים וחוזים ועל צווי הפסקה מנהליים (הפסקה של עיסוק בעסק) ,וזאת בהתאם לסעיף  20לחוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח .1968-חתימתו של ראש העירייה או סגנו ,בצרוף חתימת גזבר העירייה ובתוספת
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חותמת העירייה ,תחייב את העירייה לכל דבר ועניין .ראש העירייה מוסמך להאציל סמכויותיו מכוח החלטה
זו על כתב מינוי מעת לעת לסגני ראש העירייה ,לפי שיקול דעתו של ראש העירייה.
שכרה של סגנית ראש העירייה יקבע בהתאם להנחיות שניתנו על ידי משרד הפנים וכפי שיעודכנו מעת לעת
בעתיד.
מועצת העירייה מאשרת את שכרה של סגנית ראש העירייה בסך של  90%מהשכר הקבוע לסגני ראש עירייה
בשכר ,בהתאם להנחיות שניתנו על ידי משרד הפנים וכפי שיעודכנו מעת לעת בעתיד  -וזאת ממועד מינויה ועד
לסיום העיסוק הנוסף.
אם לא יאושר העיסוק הנוסף על ידי שר הפנים ,מאשרת המועצה את השכר לעיל עד למועד סיום העיסוק
הנוסף ,אך לא יאוחר מיום .1.12.21
במקרה בו במהלך תקופת הכהונה יסתיים העיסוק הנוסף או במקרה בו לא אישר שר הפנים את העיסוק
הנוסף ונאלצה הסגנית לסיימו לא יאוחר מיום  – 1.12.21מאשרת מועצת העירייה שכר מלא של סגנית ראש
עירייה בשכר (ללא עיסוק נוסף) החל מיום סיום העיסוק הנוסף ,בהתאם להנחיות שניתנו על ידי משרד הפנים
וכפי שיעודכנו מעת לעת בעתיד.
===============================================

יגאל שמעון:

תודה רבה .בהצלחה ,כנרת.

כנרת א .כהן:

תודה רבה.

*** הפסקה ***

ד.

מינוי "פקיד גבייה" לפי פקודת המיסים גבייה.

אתי ברייטברט:

אחרי הפסקה ,אנחנו ממשיכים לסעיף ד' בסדר היום .מינוי
פקיד גבייה לפי פקודת המיסים .מועצת העירייה מתבקשת
לאשר את מינויה של גברת סמדר צברי לפקיד גבייה ,לפי
פקודת המיסים .מועצת עיריית הוד השרון ממנה את סגנית
מנהלת מחלקת אכיפה באגף הגבייה ,גברת סמדר צברי
לפקיד ג בייה לפי פקודת המיסים לצורך גביית ארנונה
כללית ,המוטלת מכח חוק ההסדרים במשק המדינה תיקוני
חקיקה להשגת יעדי תקציב וגביית תשלומי חובה המגיעים
לעירייה ,עפ"י כל דין לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק
העונשין ,שהקנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר להוד
השרון העמדת ר כב וחנייתו ,שהן עבירות ברירת משפט,
כאמור ,בסעיף  228א' לחוק סדר הדין הפלילי ,ולצורך
גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות
התשמ"ו של קנסות מנהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל
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כל עבירה שנקבעה לגביה ,כי היא עבירה שבעדה ניתן
להטיל קנס בדרך מנהלית לפי ח וק העבירות המנהליות.
יגאל שמעון:

כן ,רגע.

אתי ברייטברט:

יש למישהו משהו לומר?

יגאל שמעון:

בטח ,בטח .קודם כל ,סמדר צברי היא מנהלת מחלקה,
נכון?

אביבה גוטרמן:

לא ,היא לא מנהלת.

יגאל שמעון:

סגנית ,אתם נותנים לה תפקיד של איומים ושל בלגאן,
תגידו לי?

נדב דואני:

מה? מה? מה?

יגאל שמעון:

לא ,זה פקיד גבייה ,זה לא צחוק.

נדב דואני:

ומה הבעיה?

יגאל שמעון:

פקיד גבייה יכול להטיל קנסות.

נדב דואני:

מה הבעיה? מה הבעיה?

יגאל שמעון:

איך אתם מפילים? ביקשתם רשותה? היא הסכימה לזה?

נדב דואני:

נראה לך שעובד עירייה ,נתנ ו לו תפקיד כזה חשוב -

יגאל שמעון:

לא יודע ,בלי כלום.

נדב דואני:

הנה ,בני מחייך ,הנה ,בני.

יגאל שמעון:

פקיד גבייה צריך להיות ,אדוני ,מנהל מחלקה ,צריך להיות
מנהל אגף .מה זה הדבר הזה? סגן מנהל?

אביבה גוטרמן:

היא קיבלה בכלל מנהלת? היא לא קיבלה.

עדי ברמוחה:

לא ,היא סגנית מנהלת.

אמיר כוכבי:

יגאל ,זה לא גובה.

אביבה גוטרמן:

נו ,אבל מזמן היא כבר סגנית.

יגאל שמעון:

זה האבא של הגובה .מה לא גובה? פקיד גבייה ,מי שיכול
להטיל עיקולים עם היד.

נדב דואני:

מי היה בעבר?
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יגאל שמעון:

היה מנהל המחלקה.

נדב דואני:

מי? כל המנהלים לדורותיהם אתה אומר?

יגאל שמעון:

כן.

בנימין זיני:

קודם כל אנחנו ממנים את סמדר ,שבעצם אמונה על כל
האכיפה ,זאת אומרת אכיפה של הארנונה .והמטרה היא
בעצם ,קודם כל זה לא ממונית גבייה ,זה פקיד גבייה ,זה
היררכיה אחת יותר נמוכה מהסמכויות שיש ,והמטרה היא
לתת את האפשרות ,בגלל שאנחנו מאיצים את האכיפה
המנהלית ,שהיא לא תהיה תלותי ת  ,לא בי ,שאני ממונה
גבייה ,ולא במנהל האגף ,שהוא גם ממונה גבייה ,וכל מה
שמוגדר בהוצאות דרישות ראשונות ,שניות ועיקולים
למיניהם ,שזה עיקולים במסגרת אכיפה מנהלית ,כדי שלא
יהיה צוואר בקבוק ,שאם מנהל האגף לא נמצא ,או אני לא
נמצא ,שיהיה מישהו שיידע זה .אני אתן סיטואציה פשוטה,
שאם מישהו שילם ויש עליו עיקול ,צריך להסיר אותו תוך
 72שעות ,למיטב זכרוני ,אולי אפילו פחות .כדי שלא
יתקיים מצב שאף אחד לא יסיר את העיקול ,אז אנחנו
מגבים את עצמנו בבע לי תפקידים שיוכלו לעשות את
העבודה.

יגאל שמעון:

כן ,אבל הוא צריך להיות מנהל מחלקה.

בנימין זיני:

לא ,אין...

יגאל שמעון:

מנהל המחלקה צריך להיות ,לא היא.

אביבה גוטרמן:

רגע ,זה בנוסף לתפקיד שהיא ממלאת?

עדי ברמוחה:

זה בנוסף לסגנית.

אביבה גוטרמן:

יש פיצוי ל זה ,לפחות כספית? היא עובדת מעולה ,אגב .אין
פה בכלל ויכוח .יש פיצוי כספי לפחות? בנאדם ,מטילים
עליו מטלה מאוד חשובה ונוספת.

בנימין זיני:

היום זה חלק ,זו לא מטלה מורכבת .זו פעולה ממוכנת ,זה
שידור של עיקול שלוקח בערך דקה.

יגאל שמעון:

והיא חותמת.
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בנימין זינ י:

לא ,החתימה היא אלקטרונית.

יגאל שמעון:

אבל לא משנה ,אבל היא זאת.

אביבה גוטרמן:

לא משנה.

בנימין זיני:

לא ,בסדר ,ברגע שהיא חותמת ,כן.

יגאל שמעון:

אני חושב שלא היא צריכה לעשות את זה .מי שצריך לעשות
את זה ,צריך לעשות מנהל מחלקה ולא היא .ואני חושב
שאתם צריכים טיפה לעשות סדר עם כל הגבייה .היום ,כדי
להעביר לטופס העברה בטאבו ,זה עדיין לוקח  3חודשים,
ומפה עד הודעה חדשה .אני חושב שבמקום להתקדם ,אנחנו
חוזרים אחורה .מי שצריך להיות ,מנהל המחלקה .לא פקיד
שעובד שם ,זה הכל.

בנימין זיני:

היא אמונה על תחום האכיפה .היא מנהלת האכיפה ,וזה
שהיא לא מוגדרת מנהלת מחלקה ,זו סוגיה אחרת ולא
המקום לדון פה כאן.

עדי ברמוחה:

אז תמנה אותה.

בנימין זיני:

ואני חושב שבתחום הגבייה ,בטח האגף התקדם בטח בשנה
האחרונה ,בצורה מהותית .נכון ,יש עדיין קצת בעיות ,ויש
עדיין ליקויים שאנחנו מטפלים בהם ,אבל מבחינת ניטור.

אביבה גוטרמן:

ממנים פה כל כך מנהלים ,תמנו אותה מנהלת מחלקה.

בנימין זיני:

לא מיניתי אף אחד.

אביבה גוט רמן:

יאללה ,נו.

בנימין זיני:

סוגיות השכר ,הן לא לשולחן הזה כרגע ,לפחות לדעתי.

משה חנוכה:

בואו נאשר את זה ,ואם חברי המועצה חושבים שצריך
להיות מנהל מחלקה בתפקיד הזה ,אז נאשר את זה.

יגאל שמעון:

אני לא חושב שהיא צריכה להיות .אני חושב שמי שצריך
להיות ,צריך ל היות מנהל המחלקה ,לא היא.

נדב דואני:

יש מישהו שהיום בתפקיד שלו?

בנימין זיני:

כרגע ,מי שיכול היום ,נכון לנקודת הזמן הזאת ,זה רק אני.
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נדב דואני:

אוקי ,והיא...

בנימין זיני:

רגע ,ויש מנהל אגף שנמצא בתהליך -

נדב דואני:

בנוסף?

בנימין זיני:

שהוא ממונה גבייה גם ,אבל הוא נמצא בתהליך באישור
ברשומות במשרד הפנים.

אמיר כוכבי:

אישרנו אותו פה במועצה .וזה ,כמה זמן לוקח להם .תזכרו
מתי זה היה.

נדב דואני:

המטרה להקל על המערכת ,להוריד את העומס.

בנימין זיני:

בדיוק ,שלא תהיה תלות באופציה אחת או שתיים.

אמיר כוכבי:

שיהיה גיבוי.

נדב דואני:

נו ,אז מה הבעיה? עוד אחראי על זה.

אמיר כוכבי:

נרשמה אבל ההמלצה ,יגאל ואביבה.

אביבה גוטרמן:

מה?

אמיר כוכבי:

נרשמה ההמלצה.

עדי ברמוחה:

למנות אותה.

אביבה גוטרמן:

כן.

יגאל שמעון:

אני מודה לראש העיר על הפתיחות שלו ועל הראייה שלו
ה כללית.

אמיר כוכבי:

ממש הייתה לי ברירה עם הדיון שהתפתח פה.

יגאל שמעון:

כל הכבוד לך.

אביבה גוטרמן:

לא ,אבל תראה ,היא המון שנים.

אמיר כוכבי:

אמרתי שהיא נרשמה ,לא.

אביבה גוטרמן:

היא סגנית מנהלת.

אמיר כוכבי:

נרשמה ההמלצה.

אביבה גוטרמן:

והיא עובדת ,באמת שהיא עובדת ראויה מאוד.

נדב דואני:

מצוינת ,כולנו מסכימים .אין מחלוקת.
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אביבה גוטרמן:

והיא סגנית מנהל המון שנים ,די ,יאללה ,מתקדמים.

אמיר כוכבי:

ואני מזכיר.

יגאל שמעון:

אני לא חושב שהיא צריכה להיות ,אבל אתם חושבים שהיא
צריכה להיות.

נדב דואני:

כן ,זה לא פרסונלי.

אביבה גוטרמן:

לא יודעת ,לא יודעת אם לא.

יגאל שמעון:

לא ,היא לא צריכה להיות .מי שצריך להיות מנהל מחלקה.

עדי ברמוחה:

למה לא? רגע ,רגע.

יגאל שמעון:

כי מנהל המחלקה הוא אחראי.

אמיר כוכבי:

חברים ,חברים ,זה דיון משודר ,ואם אנחנו נגר רים לשיח
אישי על כח אדם ,צריך לכבות אותו .אז בואו נימנע.

אתי ברייטברט:

בואו נעלה להצבעה ,מי בעד ההצעה? כולם ,פה אחד?

נדב דואני:

מהנוכחים ,ו מהנוכחות.

==========================================================
הצבעה 13( :פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,עדי פרילינג אנקורי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,משה חנוכה.
החלטה מס' :282/21
מועצת עיריית הוד השרון ממנה את סגנית מנהלת מחלקת אכיפה באגף הגבייה ,גב' סמדר צברי ,נושאת ת.ז.
מס'  ,22905905לפקיד גביה לפי פקודת המסים (גבייה) ,לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,1992-וגביית תשלומי חובה
המגיעים לעירייה על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי
חוק עזר להוד השרון (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א –  ,1991שהן עבירות ברירת משפט כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1992-ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק
העבירות המנהליות ,התשמ"ו( 1985-להלן" :חוק העבירות המנהליות") ,של קנסות מנהליים שהוטלו לטובת
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות
המנהליות.

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

ה.

בקשת עמותת קהילת יונתן להארכת תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם להקצאת
קרקע ,עד ליום . 5.1.2022

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים לסעיף ה' .בקשת עמותת קהילת יונתן
להארכת תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם להקצאת קרקע,
עד ליום  . 5.11.2022מועצת העיר מתבקשת ,אני אקרא כבר
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את ההחלטה :מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת
קהילת יונתן ,אשר חתמה עם העירייה בתאריך ה 7.5.2013 -
על הסכם להקצאת קרקע לצורך הקמה ותפעול של מרכז
קהילתי דתי ,להאריך את תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם
ההקצאה לתקופה נוספת ,עד ליום ה . 5.11.2022 -
אביבה גוטרמן:

מה מצב שם הבניה?

נדב דואני:

עובדים יפה.

אביבה גוטרמ ן:

לא ,מבחינת התקדמות .אני בעד.

אנחנו מביאים בפניכם היום את בקשתה של עמותת
איילת לרר מילאנו:
קהילת יונתן ,להאריך את תקופת הפיתוח שקבועה בהסכם
ההקצאה שלה עם העירייה בתקופה נוספת של כשנה וחצי
עד ל  , 5.11.2022 -שזה תום המועד ,תוקפו של היתר הבנייה
שניתן להם להק מת המבנה .אני רוצה רק להסב את תשומת
לבכם לתיקון טכני בסעיף  14להמלצה שהעברנו אליכם.
הכוונה לתאריך ה  , 6.5.2021 -ולא ה  5.6 -כפי שנקבע ,כן.
רן יקיר:

מישהו אמריקאי רשם את זה.

עדי ברמוחה:

אבל את כל התאריכים לפני הוא לא רשם.

אנחנו כותבים כל כך הרבה תאריכים אז לפעמים זה
איילת לרר מילאנו:
מתהפך.
משה חנוכה:

איילת ,מתי נחתם הסכם ההקצאה?

איילת לרר מילאנו:
אתי ברייטברט:

ב . 7.5.2013 -

איילת לרר מילאנו:
משה חנוכה:

הסכם ההקצאה עם העמותה נחתם.

ב . 7.5.2013 -

לפי הנוהל של משרד הפנים ,לכמה שנים מותר להאריך
הקצאה?

תקופת ההקצאה שקבועה בהסכם ,היא תקופה של 3
איילת לרר מילאנו:
שנים.
אמיר כוכבי:

מיקרופון.
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אביבה גוטרמן:

היה ל  3 -שנים ושוב ,איילת.

תקופת הפיתוח שקבועה בהסכם ,היא תקופה של 3
איילת לרר מילאנו:
שנים .ניתן בנסיבות מיוחדות להאריך בעוד שנתיים.
אלון גלבוע:

עד  5שנים.

אביבה גוטרמן:

והארכנו.

איילת לרר מילאנו:

והארכנו.

אביבה גוטרמן:

הארכנו בזמנו .אני שואלת אבל ,מבחינה באמת ,אני לא
ראיתי שם .זה עובדים שם?

משה חנוכה:

שניה רגע ,אבל כן מ  2013 -עברו .אז איך אנחנו מאשרים
שאסור לפי הנוהל? אוקי ,משהו חדש.

נדב דואני:

רגע ,תן לה שניה לענות.

משה חנוכה:

לא ,שניה ,רק אני רוצה להציג לחברי המועצה.

נדב דואני:

רגע ,תן לאיילת לענות .רק דקה.

משה חנוכה:

אני רוצה להציג לחברי המועצה .תעני ,ואח"כ אני אציג
לחברי המועצה את המסמך.

נדב דואני:

תודה.

אוקי ,אני רק מבחינת השתלשלות העניינים .תקופת
איילת לרר מילאנו:
הפיתוח שנקבעה בהסכם ,הוארכה פעמיים .פעם אחת היא
הוארכה ע"י בית המשפט ,שהאריך אותה בתקופה ראשונה,
ואחרי זה הובאה למועצה בקשה להארכה נוספת.
אמיר כוכבי:

למה היא הוארכה ע"י בית המשפט?

איילת לרר מילאנו:

למה היא הוארכה?

אביבה גוטרמן:

האשימו את העירייה.

עדי ברמוחה:

לא.

אמיר כוכבי:

מה?

אביבה גוטרמן:

האשימו את העירייה ,לא? מה ,זה היה אשמת העירייה.
האשימו אותה.
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אמיר כוכבי:

למה היא הוארכה ע"י בית המשפט?

היא הואר כה ע"י בית המשפט מכמה סיבות .הטענה
איילת לרר מילאנו:
בגדול הייתה שאנחנו לא אפשרנו להם להשלים את הבנייה
בתקופה שנקבעה בהסכם.
נדב דואני:

מי זה אנחנו?

אביבה גוטרמן:

העירייה.

נדב דואני:

אה ,העירייה.

איילת לרר מילאנו:

העירייה.

עדי ברמוחה:

בקדנציה הקודמת.

אביבה גוטרמן:

כן.

זה היה במהלך תקופת הקדנציה הקודמת .בתחילת
איילת לרר מילאנו:
הקדנציה הזאת ,אני חושבת .אני לא.
משה חנוכה:

בתחילת הקדנציה הזאת.

אמיר כוכבי:

לא ,בית המשפט היה בקדנציה הקודמת.

אביבה גוטרמן:

בקדנציה הקודמת.

משה חנוכה:

מה איילת אמרה בתחילת הקדנציה הזאת?

פסק הדין של בית המשפט ,מזל שהבאתי את
איילת לרר מילאנו:
התאריכים ,היה בנובמבר ,ב  . 23.8.2018 -שם ניתן פסק
הדין של בית המשפט.
משה חנוכה:

אתה נהנה מהמשחק הזה של ,אני לא אשם כי זה היה שניה
לפני שנכנסתי? אבל תיכף נדבר על התקופה שלך .בוא
נמשיך.

אביבה גוטרמן:

אבל מה לעשות? זה נכון.

משה חנוכה:

לא ,בסדר ,אבל הוא.

אמיר כוכבי:

לא הבנתי במה אתה מאשים אותי .בסחבת שנקטתם כדי
לאשר את ההקצאה?

משה חנוכה:

לא ,אני כן אגיד לך על מה אני מאשים אותך .שאתה מבקש
מאתנו לעשות משהו לא חוקי.
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נדב דואני:

למה? איך זה לא חוקי?

אמיר כו כבי:

עזוב ,תן לו ,נו ,תן לו.

משה חנוכה:

תיכף אני אספר לך.

אמיר כוכבי:

השלד ,השלד בנוי .את שאלת  3פעמים ,אז אני עונה .השלד
בנוי.

אביבה גוטרמן:

אז מה רק השלד? לשלם כסף ,זה כסף .

נדב דואני:

אבל זה לוקח זמן ,לוקח זמן .נכון ,זה גם כסף.

אמיר כוכבי:

חברים ,בס וף אם צריך קצת רקע מעבר למספרים.

ארנון אברמוב:

מה זה ,מה אני  10שנים?

נדב דואני:

זה לא  10שנים.

ארנון אברמוב:

 10שנים.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,תחילת בנייה התחילה בזה ,הבנייה התחילה ב -
 . 2019בנו שלד ,כן נתקעו לאיזושהי תקופה בגיוס כספים.
וזה גם ברור ,אנחנו רואים את זה על כל העמותות ,זה גם
עניין ארצי.

נדב דואני:

כל מדינת ישראל.

אביבה גוטרמן:

כן.

אמיר כוכבי:

אל מול היכולת הגיוס של עמותות .ו לאחרונה ,הם הצליחו
לחזור לעבודה .בסופו של דבר ,יש פה גם עניין שעשוי לסבך
גם את העירייה .זאת אומרת ,אנחנו כאן בעצם מקבלים
החלטה שאותה משרד הפנים צריך לאשר .בהנחה שאנחנו
נקבל החלטה לא להאריך ,לצורך העניין ,חשופים לתביעה
מצד אחד ,נאשר ומשרד הפנים לא יאשר ,משר ד הפנים
חשוף .אותי יותר מטריד סיטואציה שבה ,שלא נתקלנו
בעיר לדעתי אף פעם ,שבה הקצאת קרקע שבה כבר יש
בנייה בפועל ,שכבר הוציאו בה כמה מיליונים ,ועכשיו
יבואו ויגידו לעירייה ,בואו קחו את ההקצאה בחזרה .ואז
מה ,אני צריך גם לשלם את הפיצוי וגם להמשיך את
הבנייה ,מש הו שהוא לא בתכניות שלנו .ולכן ,זה התהליך,
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והוא חוקי ואיילת תמשיך או.
נדב דואני:

משה רגע ,אני רוצה להגיד לך משהו ,רגע ,תן לי להגיד .לא
שניה ,משה ,תן לי להגיד משהו.

משה חנוכה:

אבל תן ,אני הייתי באמצע ,אבל ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא.

נדב דואני:

משה ,משה.

משה חנו כה:

לא ,לא ,אני הייתי באמצע ,אבל .לא.

נדב דואני:

לא היית באמצע ,לא התחלת.

אמיר כוכבי:

לא היית באמצע שום דבר .תן לנדב לדבר.

נדב דואני:

משה ,תן לי רגע לפני שאתה מדבר להגיד לך משהו ,בסדר?

משה חנוכה:

לא ,כי העובדות שהוא אמר לא נכונות.

נדב דואני:

אז לא משנ ה ,אז תתקן אותו ואז תתקן אותי.

משה חנוכה:

לא ,אז תן לי לתקן ואז אתה תתייחס.

נדב דואני:

עוד שניה אחת ,בסדר? בבקשה ,עוד שניה .אני חושב שיש
תמימות דעים סביב השולחן הזה ,שצריך לאפשר לקהילת
יונתן לסיים את הבנייה שלהם ,ולפתוח את בית הכנסת .זה
עוול שתוקן אחרי ש נים של מאבק .התקבלה החלטה
בקדנציה הקודמת .תהליך ארוך ,מורכב ונמצאים באמצע
התהליך ,בשיא התהליך ,ואני שמח שהם מתקדמים .אני
חושב שפה ההחלטה הזאת ,משה ,ואני מדבר אליך במיוחד,
ואני אסביר לך למה ,צריכה להתקבל פה אחד .כי כשזה
יגיע למשרד הפנים ,משרד הפנים יפתח את הפרוטוקול,
ויסתכל מה מועצת העיר .רגע ,תן לי רגע ,משה ,תן לי
שניה.

משה חנוכה:

לא ,לא רוצה .כי לא יבדקו במשרד הפנים אמר בצורה
מפורשת.

אמיר כוכבי:

לא ... ,לגמרי במה שקיבלת .למה סתם להגיד?

נדב דואני:

משה ,תן לי רגע.

אמיר כוכבי:

קיבלת חומר.
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משה חנוכה:

אתם לא נותנים לי לדבר ,אתם רק מדברים.

אמיר כוכבי:

אבל קיבלת את החומר ,אז למה להגיד לא שיתפו?

משה חנוכה:

כי תיכף אני ,לחברי המועצה אין את המסמך הזה.

אמיר כוכבי:

קיבלת ,בוודאי שקיבלת.

משה חנוכה:

אין אותו בסדר יום.

נדב דואני:

משה ,משה ,אני נותן לך לדבר ,אני לא מפריע לך.

אביבה גוטרמן:

משה ,תן לו לסיים.

משה חנוכה:

זה לא בסדר יום ,מה לעשות?

נדב דואני:

אתה מרשה לי בישיבה פעם אחת בישיבה להפריע לך? אז
עכשיו אני רוצה להפריע לך.

נאור שירי:

אתה לא מפריע לו ,אתה מדבר.

נדב דואני:

למר ות שאני לא מפריע ,זו זכותי לדבר.

נאור שירי:

מה זה מפריע לו? מה זה נאום לאומה?

נדב דואני:

משה ,תקשיב רגע .משרד הפנים יפתח את הפרוטוקול,
יסתכל איך מועצת העיר הצביעה ,אחד .הוא יפתח את
הפרוטוקול ,הוא יסתכל איך מועצת העיר דיברה על העניין
הזה ,והאם יש גיבוי למ הלך .ולכן אני חושב ,שבנושא הזה
שאתה בסוף תצביע בעד ,הרי אין לי ספק ,אני חושב שצריך
לגבות את המהלך הזה ואת המשך ההקצאה.

משה חנוכה:

אתה אומר ,בוא נהיה עבריינים ביחד בשקט .לא נספר
למשרד הפנים את עמדותינו ,אז אני לא שותף למשחק הזה.
אתה לא נותן לי אפילו להביע את עמדתי.

נדב דואני:

רגע ,מישהו ימנע ממך להגיד את עמדתך? אף אחד לא ימנע,
וגם אם ינסו למנוע ,אתה תקבל אותה ,הרי אין ספק ,אז
עוד רגע .ולכן אני חושב ,שגם אחרי שאתה תשאל את
השאלות שלך ,אני מצפה שתצביע בעד בעניין הזה ,ולא רק
תצביע בעד ,אני מקווה שהמענה שתקבל י ניח את דעתך,
וגם תגיד שהוא הניח את דעתך ,כדי שמשרד הפנים יסתכל
ויגיד ,הצביעו פה אחד בתמימות דעים ,אחרי ששאלו
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שאלות וקיבלו מענה .בסדר? עכשיו תעשה מה שאתה רוצה.
משה חנוכה:

תודה .אני מקווה שאני אעמוד בציפיות שלך .קודם כל ,אין
ספק.

נדב דואני:

לא בציפיות שלי ,בציפיות של הציבור.

אמיר כוכבי:

אבל ההיסטוריה שלו היא לא לתמוך בזה.

משה חנוכה:

אתה מצפה שזה ,אני אגיד ,אתה מצפה שאני אצביע בעד
ואתה מצפה שאני אהיה מסופק מהתשובות .אני לא בטוח
שכל הציפיות שלך יתממשו הערב .בגדול ,כולנו בעד קהילת
יונתן .כולנו בעד זה שיוקם שם מרכז קהילתי.

אמיר כוכבי:

חוץ ממי שהצביע נגדה כבר כמה פעמים.

משה חנוכה:

כולנו בעד קהילת יונתן ,אוקי?

אמיר כוכבי:

חוץ ממי שהצביע נגדה.

משה חנוכה:

ההחלטה על ההקצאה בשנת  , 2013הייתה בקדנציה
הקודמת של ראש העיר הקודם .לא אתה קיבלת את
ההחלטה על ההקצאה ,ולכן עברו יותר מ  5 -שנים מאז
שההקצאה הזאת.

נדב דואני:

לדעתי ,הוא בכלל לא היה בחדר ,אבל לא משנה .הוא יצא.

משה חנוכה:

עכשיו ,איילת ,אני שואל שאלה פשוטה ,האם עפ"י נוהל
משרד הפנים ,הנוהל ,ההחלטה שאתם מביאים היום
למועצה לאישור ,היא החלטה שעומדת בהור אות הנוהל?

אמיר כוכבי:

איילת היא מנהלת מחלקת נכסים ,ולכן זאת שאלה ליועץ
המשפטי.

משה חנוכה:

אז בבקשה ,אדוני היועץ המשפטי ,בואו תדבר שישמעו
אותך .ואני אשמח שהתשובה תהיה ברורה ,לא מתחכם.

אמיר כוכבי:

אמנם כולם עורכי דין ,אבל לכל אחד תפקידו.

משה חנוכה:

בבקשה.

רונן יואל ויניק:

התשובה היא ברורה וניתן לקבל את ההחלטה הזו .לא רק
שניתן ,אלא המועצה הזו כבר קיבלה כזו החלטה ,למיטב
זכרוני באפריל  , 2019אחרי שפג התוקף או הסתיימה
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תקופת הפיתוח ,והאריכה המועצה בעוד שנתיים מעבר
לכך.
משה חנוכה:

ואז בעקבות ההחלטה הזאת ש ל המועצה.

רונן יואל ויניק:

רגע אחד ,רגע שניה .הנוהל הזה ,הוא הנחיה מנהלית,
והנחיה מנהלית אפשר לסטות ממנה במקרים חריגים
ומיוחדים וכשיש נסיבות מיוחדות לעשות את זה .מי
שמוסמך לעשות את זה ,זו המועצה ,להמליץ ולהחליט
בכפוף לאישור משרד הפנים ,ומשרד הפנים ישקול ,יבדוק
ויקבל החלטה .אגב ,משרד הפנים אכן דחה בקשה ,אח"כ
בפגישה אצלו ,הוא ביקש לקבל מכתב מפורט לגבי ההחלטה
שלו ,קיבל מכתב כזה ולאחרונה.

משה חנוכה:

אתה כתבת את המכתב?

רונן יואל ויניק:

ראיתי את המכתב.

משה חנוכה:

מי כתב את המכתב?

רונן יואל ויניק:

אה ,לא אני ,קודמי בתפקיד.

משה חנוכה:

אוקי.

רונן יואל ויניק:

היה מכתב מפורט ,הייתה פגישה בירושלים במשרד הפנים.

משה חנוכה:

והוא לא כל כך הכשיר.

רונן יואל ויניק:

מה?

משה חנוכה:

אוקי ,כן ,סליחה ,לא היה על ראש העיר.

רונן יואל ויניק:

ואח"כ לקח קצת זמן ולאח רונה התקבלה החלטה שלא
דוחה את הזה .כלומר ,משרד הפנים שקל והחליט לא
לדחות את הבקשה הזאת .כלומר ,עיין שוב ואישר.

משה חנוכה:

אוקי ,אז אני רק רוצה ,כי פשוט המייל הזה לא צורף
לחברי המועצה ,לשתף את החברים ,לפני שתתקבל
ההחלטה .אני חושב שכשמביאים החלטה למועצה ,הי א
צריכה לדעת ,החברים צריכים לדעת את הרקע .לשתף
במייל ששלחה עורכת דין הגר פרידמן ,מהשלכה המשפטית
במשרד הפנים לאיילת לרר ולירון סולברג ,בעניין אותו
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תיק ,שבו היא אומרת אחרי שהמועצה קיבלה את ההחלטה
הזאת ב . 2019 -
נדב דואני:

מתי נשלח המכתב?

משה חנוכה:

המכתב הזה הוא מ ? 8.9.2019 -

נאור שירי:

אבל למה לא הבאת את זה לפני המועצה? מה ,עכשיו?

משה חנוכה:

אני קיבלתי את זה מאיילת היום ,צר לי.

אמיר כוכבי:

האמירה של המכתב משוקפת במה שאומר היועץ המשפטי,
גם בחומר.

משה חנוכה:

אבל אני יכול להגיד מה ,להקריא בבקשה ,תודה .באה
ואו מרת" :הבקשה שבנדון עניינה הארכת תקופת הפיתוח
מעבר לתקופת הפיתוח הקצובה בנוהל ההקצאות ותקופת
הארכה האופציונאלית המוצעת וכן מעבר לתקופה שניתנה
ע"י בית המשפט .כידוע ,סעיף  5ו' לנוהל ההקצאות הקבוע
בחוזר מנכ"ל  , 5/2001קובע תקופת פיתוח של  3שנים עם
אופציה נתונה לעירייה לאשר במקרים חריגים הארכה של
תקופת פיתוח בשנתיים נוספות .הנוהל לא מכיר באפשרות
הארכה נוספת ,ומשכך דין הבקשה להידחות .אציין כי
הארכה נוספת מעבר למצוין בנוהל ,עלולה להביא לפגיעה
בעיקרון השוויון ,שכן תנאי הסף הוא התחייבות לקבל
הקצאה לעמוד בתקופת הפיתוח עפ"י הנוהל" .עכשיו,
בהנחה שבסוף כולנו נצביע בעד ,ושאנחנו בעד קהילת
יונתן ,ושבאמת המטרה היא חשובה ,אני חושב שבדרך
לשם ,צריך למצוא דרך משפטית טיפה יותר אינטליגנטית.

נדב דואני:

ממתי סופרים את  5השנים?

רונן יואל ויניק:

סליחה?

נדב דואני:

ממתי סופרים את  5הש נים?

רונן יואל ויניק:

מאיפשהו ב . 2014 -

משה חנוכה:

טיפה יותר אינטליגנטית ,ולבוא ולמצוא את הדרך שבה
נוכל לממש את היעדים שאנחנו רוצים ,אבל בדרך שבו לא
נבוא ונלך ונהיה גיבורים ונגיד ,אנחנו מאשרים למרות
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שמשרד הפנים כבר אמר לנו שהוא לא יאשר ,אחרי
ששכנועים ומאמצים הצליחו לשכנע אותו .אגב ,גם הבקשה
היום ,מגיעה באי חור .כי זה כבר פקע.
נדב דואני:

שאלה ,מתי הם קיבלו היתר? מתי הם קיבלו היתר לבניה?

משה חנוכה:

רגע ,רגע ,נדב .גם ההחלטה היום.

נדב דואני:

מתי הם הגישו בקשה ,ומתי הם קיבלו היתר לבניה?

אמיר כוכבי:

זו היסטוריה.

נדב דואני:

לא ,זה ,הרי כמה זמן החזיקו אותם עד שנתנו להם היתר?
זה אצלך ,רגע ,הם ,באיזו שנה קיבלו? באיזו שנה הם
קיבלו את ההקצאה?

איילת לרר מילאנו:

בנובמבר . 2019

נדב דואני:

לא ,הקצאה .ההסכם המקורי ,מתי? מועצת העיר ,מתי
אישרה?

אלון גלבוע:

זה לא נכתב כשהוא נכנס ,ממשיכי ם מ . 2014 -

נדב דואני:

זה לא קשור בכלל ,אלון.

אלון גלבוע:

אה ,לא קשור?

נדב דואני:

לא ,ממש לא קשור להמשכיות.

רונן יואל ויניק:

תקופת הפיתוח התחילה ממועד אישור משרד הפנים
באפריל  . 2014משם סופרים  5שנים.

נדב דואני:

אוקי ,אבל רגע ,עכשיו ,רגע ,זה הפיתוח .מתי הם קיבלו
היתר לעלות על הקרקע ולעשות פיתוח?

רונן יואל ויניק:

מתי קיבלו היתר? ההיתר עוד תקף ,זה האבסורד.

משה חנוכה:

כי ראש העיר חתם על ההיתר אחרי שפגה תקופת ההקצאה.

נדב דואני:

לא ,אבל רק ב  2019 -הם קיבלו היתר לבנות .איך אפשר
לעשות פיתוח בלי היתר? מה אתה ר וצה ,שהם יחרשו
במגרפה? אני לא מבין אותך.

משה חנוכה:

ואני רוצה לסיים את מה שאומר.

נדב דואני:

הם קיבלו היתר ב  2019 -לתכנון.
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משה חנוכה:

מה שאומרת עורכת הדין.

נדב דואני:

זה שם תספור  5שנים.

אביבה גוטרמן:

נדב ,אבל יש לך משרד שאומר דבר אחר.

נדב דואני:

אבי היא עורכת דין .רגע.

משה חנוכה:

לא ,משרד הפנים הוא הרגולטור.

נדב דואני:

תקשיב ,אתה נתפס להמלצה של פקידה במשרד הפנים.

משה חנוכה:

לא ,היא המחליטה ,היא המאשרת .אתה הממליץ ,היא
המחליטה.

נדב דואני:

לא ,היא פקידה.

אמיר כוכבי:

אני יכול להרגיע אותך ,מי שיחליט זה שר הפנים.

נדב דואני:

רגע ,אני אספר לך סוד ,פה מחליטים .אני אספר לך משהו,
משה ,משה ,אל תתבלבל ,נבחרי הציבור צריכים לקבל
החלטות ,לא הפקידות.

משה חנוכה:

אנחנו לא פה.

נדב דואני:

רגע ,תסלח לי ,לא ,תקשיב.

אביבה גוטרמן:

מה ז ה קשור הפקידות?

משה חנוכה:

אני משקף מה שיקרה פה יום אחרי קבלת ההחלטה.

נאור שירי:

לא מבין מה זה הליכודניקית קפץ לו .מה זה הליכודניק
קפץ לך?

נדב דואני:

אני חייב להגיד לך משהו.

משה חנוכה:

בתום תקופת הפיתוח המאורכת ,ככל שלא ,...על העמותה
להשיב את הקרקע לעי רייה.

נדב דואני:

איך אפשר לקרוא לתקופת פיתוח ,אם עוד לא קיבלו היתר
לעלות על הקרקע?

משה חנוכה:

אז אני שואל את עצמי ,האם אנחנו אוטמים את האוזניים?

נדב דואני:

הם לא קיבלו היתר ,הם קיבלו היתר ב  . 2019 -אביבה ,מתי
עושים פיתוח ,רק שמקבלים היתר.
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רונן יואל ויניק :

חברים ,אחרי ההחלטה.

משה חנוכה:

הרי אתה יודע שזה לא יאושר במשרד הפנים.

רונן יואל ויניק:

אז יגישו עתירה.

משה חנוכה:

יגישו עתירה ומה? ...בעתירה?

נדב דואני:

איך אתם סופרים את  5השנים?

משה חנוכה:

שהנוהל של משרד הפנים זה המלצה ,אדוני היועץ
המשפטי?

רונן יואל ויניק:

הנוהל הוא לא המלצה ,אל תגיד כזה דבר.

משה חנוכה:

ואז זה יהיה עמדתך.

רונן יואל ויניק:

עמדתי תהיה ,תלוי מה המועצה תחליט .המועצה יכולה לא
לאשר את הארכה .בהנחה שאתה תאשר את הארכה.

משה חנוכה:

אתה מבקש ממני לאשר אותה היום.

רונן יואל ויניק:

אני לא מבקש ממך כלום ,אני אומר ,בהנחה ,הרי אתה יכול
עכשיו לקבל החלטה שאתה לא מאשר את הארכה ,נכון?

משה חנוכה:

נכון.

רונן יואל ויניק:

יפה ,אבל בהנחה שכן אישרת אותה ,העמדה שלי תהיה
שכן ,שיש נסיבות שמצדיקות לסטות מהנוהל .הנוהל הזה
הוא הנחיה מנהלית .אגב ,ההחלטה שאתה מקריא היא לא
החלטה שקובעת .אחרי ההחלטה הזו ,קרו דברים ,אי
אפשר להתעלם מזה.

משה חנוכה:

אבל אם היועץ המשפטי ,משרד הפנים נותן לך הנחיה ,זו
המלצה או הנחיה בשבילך?

נדב דואני:

אני חייב להגיד משהו.

אמיר כוכבי:

אבל זו לא הנחיה.

נדב דואני:

משה ,אני יכול לדבר אתך?

רונן יואל ויניק:

סליחה ,אתה טועה .זו החלטה שלהם ,ובגלל שהנוהל הוא
הנחיה מנהלית ,כל פעם שאתה מגיש בקשה ,צריכים לדון
בה .גם אם על פניו נראה שצריכים לדחות אותה ,צריך לדון
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בה .גם אתה ,גם כאן ,בשולחן הזה.
משה חנוכה:

לא ,השאלה אם ההחלטה שלה מחייבת אותך או לא ,של
עו"ד הגר פרידמן ,היועצת המשפטית.

רונן יואל ויניק:

ההחלטה חייבה ,אני לא התעלמתי ממנה .פנינו אליה שוב.

משה חנוכה:

אין בע יה ,אבל דואני אומר שהיא רק ממליצה ,למה אנחנו
צריכים ,היא פקידה לשיטתנו.

נדב דואני:

לא ,ברשותך ,אני חייב להגיד לך משהו.

רונן יואל ויניק:

מי אמר שהיא ממליצה?

משה חנוכה:

דואני אמר.

רונן יואל ויניק:

דואני הוא לא משפטן.

נדב דואני:

אני יכול להסתכל עליך? טוב ,אז פה יש שיח של ,לא ,אני
לא משפטן ,לא צריך ,יש גבול ,יש יותר מדי משפטנים.

משה חנוכה:

ואני מציע שאתה אומר את הדברים האלה ביחס לייעוץ
המשפטי במשרד הפנים ,טיפה צניעות.

נדב דואני:

אני חייב להגיד לך משהו ,אני לא מתייחס לייעוץ המשפטי
שלה ,זה לא מעניין אותי ,אתה יודע למה?

משה חנוכה:

שום דבר לא מעניין אתכם.

נדב דואני:

אני אגיד לך  2דברים .אתה רוצה גם להקשיב? משה ,אתה
רוצה להקשיב?

משה חנוכה:

בגלל זה אח"כ הרשות להגנת הפרטיות ,נותנת לנו קנס ,כי
אתם משתינים מהמקפצה.

נדב דואני:

אני רוצה פה על  2דברים.

אמיר כוכבי:

קשקשן ,בחיי.

נדב דואני:

אחד ,על ערך השוויוניות שאתה דיברת עליו.

משה חנוכה:

נכון .לא אני ,עו"ד פרידמן.

נדב דואני:

אגב ,אני יותר מסורתי ממך ,ואני מתפלל בבית כנסת
אורתודוכסי לא רפורמי.
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משה חנוכה:

גם אני.

נדב דואני:

אז בעניין ע רכי שוויוניות יש פה בית כנסת רפורמי אחד,
עוד אין אחד .ועשרות בתי כנסת אורתודוכסים ,שאגב
ביקרתי כמעט בכולם ,ואם אני אתפלל ,אני אתפלל בהם.

אמיר כוכבי:

. 67

נדב דואני:

זה רק שאתה תדע .אז ערך השוויוניות ,זה א' לייצר שוויון
בצד אחד .תעצור רגע ,בתור נציג של המפלגה הסוציאל
דמוקרטית במדינת ישראל ,שמאמינים בערכים ובשוויון.
אז זה שוויון אחד.

אביבה גוטרמן:

מה הקשר?

נדב דואני:

שתיים ,מועד הספירה של הזה .אנחנו הרי יודעים
שבקדנצי ה הקודמת ,האכלנו אותו מרורים ,את ראש
העירייה הקודם ,עד שהוא אישר את זה.

אביבה גוטרמן:

נכון ,נו.

נדב דואני:

מקודם כולם דיברו אתנו מה קרה .מרורים.

אמיר כוכבי:

וגם אז נמנע מלחתום על היתר ,עד שהיה צריך לקחת אותו
לבית משפט ,וגם אז לא חתמו על היתר עד לתום הקדנציה.

נדב דואני:

כן ,רגע .רגע ,רגע ,תקשיב .אתה מוכן להקשיב? אני לא
רוצה שתענו רגע .אני אגיד לך משהו ,האכלנו אותו מרורים
ומחאות ואנשים שהיו פה בקהל.

נדב דואני:

ורק כשהוא החליט שהוא לא מתמודד לקדנציה נוספת ,אז
הוא אמר ,יאללה ,נאשר להם.

משה חנוכה:

איך זה קשור רק?

נדב דואני:

רגע ,זה לא מעניין אותי מה שהיא כותבת.

אביבה גוטרמן:

למה ,זה קשור.

נדב דואני:

לנו יש עמדה ציבורית .לנו יש אחריות כנבחרי ציבור.

משה חנוכה:

יש חוק ,יש נוהל.

נדב דואני:

תקשיב רגע ,אתה תקשיב עד הסוף .יש לנו אחריות ,ואז
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נתנו כאן הקצאה ומשכו אותם עם ההיתר ולא נתנו להם.
היה צריך להתחלף ראש עירייה ולהגיע ראש עירייה חדש
כדי לחתום להם על ההיתר .באותו רגע ,אני כנבחר ציבור,
ואתה כנבחר ציבור צריך להגיד ,עכשיו אני מתחיל לספור
את  5השנים ,באותו רגע .כי מה אתה מצפה שיעשו? אתה
יודע איך עובדות תרומות? אתה מביא כסף ראשוני ,אח"כ
אתה מביא כסף שני.
אביבה גוטרמן:

תגיד ,אבל הכל נכון ,אבל.

נדב דואני:

אתה יודע איך אתה מבין תורם אחד ,תראה לי מה עשית,
תראה לי בניין ,תראה לי משהו.

אביבה גוטרמן:

נכון ,נו.

נדב דואני:

איך אפשר להביא כשאין היתר לבנייה ,איך אפשר? תספור
שם את  5השנים .עכשיו ,אתה יכול להיתלות בחוות דעת
משפטית ,שעכשיו הייתה יכולה להיות פקידה אחרת.

משה חנוכה:

זו לא חוות דעת ,זו החלטה.

נדב דואני:

רגע ,משפטני ם אגב ,עם כל הכבוד ,אתה פקיד.

משה חנוכה:

זו לא חוות דעת ,זו החלטה.

אביבה גוטרמן:

נו באמת ,נדב.

נדב דואני:

זאת פקידה ,זאת פקידה.

משה חנוכה:

היא הרגולטור ,מה קורה לכם?

נדב דואני:

ואנחנו צריכים לעמוד ,תקשיב טוב ,אתה מוכן להקשיב?

משה חנוכה:

מה קורה לכם? שלא ישמעו ,ייקחו לך את הרשות איתנה.
ישימו לך חשב מלווה.

נדב דואני:

אתה מוכן להקשיב? אתה לא מוכן להקשיב?

רונן יואל ויניק:

ההחלטה הזו לא רלוונטית כבר ,משה.

משה חנוכה:

מה?

רונן יואל ויניק:

היא לא רלוונטית ,כי קרו אחריה דברים .היא השתנתה.

מש ה חנוכה:

נכון שהיא השתנתה ,אבל היא אומרת הלך רוח של
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הרגולטור.
אמיר כוכבי:

אבל זה כאילו אתה מביא איזו תשובה שבא לך מהרצף,
ומתעלם מתשובות שבאו אחרי זה.

רונן יואל ויניק:

אבל הלך רוח זה בסדר ,שיחליט משרד הפנים מה שיחליט.

אביבה גוטרמן:

אז מה התשובות שבאו אחר י זה? אורי.

נדב דואני:

שאפשר.

אמיר כוכבי:

יוגש.

אביבה גוטרמן:

רגע ,מה?

נדב דואני:

זה מה שנקרא לתקוע מקלות בגלגלים ,מה שאתה עושה
עכשיו.

משה חנוכה:

אני?

אמיר כוכבי:

חד משמעית.

נדב דואני:

עד שמשהו קורה ,אתה רוצה לעצור אותו ולהפריע לו.

אביבה גוטרמן:

נדב ,נדב.

נדב דואני:

זה לתקוע מקלות בגלגלים.

משה חנוכה:

אני ...בהאשמות האלה שלך.

אמיר כוכבי:

אובססיה של שנים ,אובססיה של שנים.

משה חנוכה:

אני בסך הכל ...שעיריית הוד השרון תעמוד ,אני בסך הכל
מבקש שהמועצה תתנהל עפ"י דין ,זה מה שאני מבקש .אני
חושב שזה לא מוגזם.

יגאל שמעון:

אולי במקום הוויכוח ,אני רוצה לדעת סטטוס של המקום,
אפשר לדעת?

אביבה גוטרמן:

כן ,מה היה? בדיוק ,זה מה ששאלתי.

משה חנוכה:

מה זה קשור?

יגאל שמעון:

אני רוצה לדעת ,אולי מחר הם מסיימים?

אמיר כוכבי:

אז אמרתי קודם.

אביבה גוטרמן:

איזה מסיימים.
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אמיר כוכבי:

גם היה דו"ח ביקור במקום ,גם הצוות המקצועי מול
הוועדה ,מול העמותה עם הבקשה שלה .אתם גם יכולים
לראות את המקום ,זה רחוב השקמים .השלד בנוי והמשך
עבודות עכשיו אל מול גיוס כספים.

משה חנוכה:

תגיד ,מתי היה האישור האחרון של משרד הפנים?
ה הארכה.

איילת לרר מילאנו:
משה חנוכה:

מה ,התאריך שבו מסתיימת ההארכה?

מסתיימת ,כן ,מתי מסתיימת? יש לה עוד זמן בטח ,לא?

איילת לרר מילאנו:

לא ,עכשיו .בסוף אפריל.

רונן יואל ויניק:

לא ,לדעתי . 30.4

משה חנוכה:

 30.4הסתיימה ,זאת אומרת עכשיו אנחנו כבר הסתיימה
הה ארכה כעיקרון.

רונן יואל ויניק:

כן.

אביבה גוטרמן:

ואם עוד שנה נצטרך עוד פעם להאריך?

משה חנוכה:

ואנחנו יודעים שמשרד הפנים ייקח לו זמן עד שהוא יענה,
אבל ...כמה מה 3 ,חודשים?

רן יקיר:

אנחנו מתבקשים להאריך את זה ,אביבה ,בשנה וחצי.

אביבה גוטרמן:

ומה יהיה אם לא יגמרו? ואז ,זהו? ניפגש עוד שנה וחצי?

נדב דואני:

ובע"ה נקווה שייגמר.

אמיר כוכבי:

לא ,בזה הם פועלים די מהר.

אביבה גוטרמן:

כן?

רן יקיר:

נקווה שיצליחו לבנות.

משה חנוכה:

אני אגיד לכם מה ,אני.

אמיר כוכבי:

משרד הפנים.

אביבה גוטרמן:

לא ,שיבנו  ,מה אנחנו אישרנו להם.

משה חנוכה:

אין נתיבים חוקיים אחרים כדי לאפשר לעמותה להתנהל
בלי לעשות את ההארכה של ההקצאה?
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נדב דואני:

אבל זה הנתיב החוקי ,זה הנתיב החוקי.

אמיר כוכבי:

זה בהגדרה נתיב חוקי ,משה.

משה חנוכה:

לא נכון.

רונן יואל ויניק:

זה הנתיב החוקי.

נדב דואני:

אתה מביא הקצאה לאישור פה ,אתה לא מתעלם מזה ,זה
הנתיב החוקי.

אמיר כוכבי:

אני אגיד לך גם יותר מזה .אם לא היה שם מבנה בנוי ,לא
יודע ,הדיון הזה כנראה היה נראה אחרת .בסוף ,יש שם
מבנה ,שלד קיים עם כל השנים של ההיסטוריה מאחורי
הדבר הזה ,וכולנו ,בלי צ יניות ,יודעים מה זה היה בשנה
האחרונה גם לעמותות וגם ,בטח לחברות ,אבל בעיקר
למגזר שלישי ,לגייס תרומות .אז זה ברור שעם כל
ההיסטוריה של הדבר הזה והסחבת וצווי בית המשפט,
והעיכוב בהיתרים והנאחס של השנה הזאת ,זה ברור בעיניי
שכאן צריך לנהוג באופן שיאפשר להם לפחות לקבל את
יומם מול משרד הפנים .יבוא משרד הפנים ויגיד לנו,
טעיתם ,וואלה ,נשקול גם אנחנו את צעדינו .אבל אנחנו,
כמו שאמר נדב ,נבחרי ציבור .יש לנו איזושהי אמירה גם
על הערכים שמובילים .לבוא עכשיו ולעשות משהו אחר
שאו יפקיר אותם לגורלם לבד ,או יחייב אותנו לקחת חזק ה
על המקום מבלי שניסינו ,בעיניי זו טעות.

אביבה גוטרמן:

לא ,בהנחה שבאמת הייתה שנה קשה ,צריך לאשר .אבל מה
יהיה עוד שנה וחצי שנגיד.

אמיר כוכבי:

ובהצטרפות מקרים מוזרה שכזאת ,זאת הייתה עמדתי לגבי
כל הקצאת קרקע.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,בסדר ,אני רק אומרת ,לאור השנה הנוכחית ,גם
משפטית אפשר שם להגיד להם ,חבר'ה ,שנה קשה ,הם לא
הצליחו לגייס ,וכו' וכו' .זה ברור ,צריך לאשר ,לתת להם.
מה שהחשש שלי ,הם לא הצליחו לגייס כסף עוד לפני
השנה ,לפני קורונה.
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אמיר כוכבי:

זה לא נכון .אחד התנאים המטורפים ,אביבה.

אביבה גוטרמן:

נדב ,הם ביקשו הארכה כי לא היה להם כסף.

אמיר כוכבי:

לא נכון ,אחד התנאים המשמעותיים בהסכם הפיתוח ,אמר
שהם לא יכולים בכלל להגיש בקשה להיתר.

נדב דואני:

לפני שיש להם כסף.

אמיר כוכבי:

לפני שהם מראים  ₪ 4,000,000בחשבון הבנק ,וזה סכום
חסר תקדים בהקצאות קרקע לעמ ותות בעיר.

נדב דואני:

נכון ,נכון ,זה היה בכוונה כדי להקשות עליהם.

אביבה גוטרמן:

אני לא יודעת .בסדר ,נקווה שהם יעמדו בזה.

נדב דואני:

זה מעט.

אלון גלבוע:

הוא מאשר את זה ,משה.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

נדב דואני:

את יודעת איך אומרים? בע"ה .מכיר ,מכיר גם את המבנה,
עובר ליד שם כמעט כל בוקר.

אתי ברייטברט:

מי בעד אישור להארכת התקופה? כולם?

נדב דואני:

יופי ,פה אחד.

==================================================
הצבעה 13( :פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,עדי פרילינג אנקורי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,משה חנוכה.
החלטה מס' 283/21
מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת קהילת יונתן (ע.ר ,)58-039547-3 .אשר חתמה עם העירייה בתאריך
 7.5.2013על הסכם להקצאת קרקע לצורך הקמה ותפעול של מרכז קהילתי דתי ,להאריך את תקופת הפיתוח
הקבועה בהסכם ההקצאה לתקופה נוספת עד ליום .5.11.2022

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

רן יקיר:

מי בעד לחירוק שיניים שלי?

אביבה גוטרמן:

לא ,זה לא קשור .תראו ,זה לא קשור ,אבל להעלות את
הדברים צריך.

נדב דואני:

זה חשוב מול משרד הפנים.
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עדי ברמוחה:

כן ,אבל את צריכה.

אביבה גוטרמן:

משפטי ,בואו .תגידו ,חברי דירקטוריון.

ו.

בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס (סעיף  ) 179לפקודת העיריות
ל -א.ש.

אתי ברייטברט:

הסעיפים הבאים זה לגבי אישור עיסוק בעבודה נוספת .יש
פה  3עובדים .אחד מהם זה לא על מנת לקבל פרס ,והשניים
האחרים זה על מנת לקבל פרס .יש מישהו שרוצה להגיד
משהו שנעצור את השידור? אפשר להעלות להצבעה אחד
אחרי השני?

אביבה גוטרמן:

אני רק על אחד רוצה ,כן.

אתי ברייטברט:

אז נעצור את השידור? אה ,בלי שם?

נדב דואני:

איזה סעיף?

אביבה גוטרמן:

לא ,אני אגיד לך איזה סעיף.

עדי ברמוחה:

לא ,אבל את צריכה בלי שם ,בלי כלום.

אביבה גוטרמן:

בלי שם .ז'.

נדב דואני:

אז בואו נצביע ו' ותכבו ,ונצביע על ז'.

אביבה גוטרמן:

אנחנו מבינים ,לא.

נדב דואני:

את רוצה לדבר.

אביבה גוטרמן:

אני מבינה ,אנחנו נותנים הרי תוספת זה על כך שבד"כ
מדובר בעובדים שהם מרוויחים מעט ,עם משפחות ועם
חובות וכו' .אנחנו מקבלים את זה .פה במקרה הנדון ,לא
מדובר באיש משפחה ,ולא זה .אני שואלת ,עניינית.

אמיר כוכבי:

איזה סעיף?

אלון גלבוע:

על ח' ,היא מדברת על ח' לדעת י.

עדי ברמוחה:

היא אמרה ז'.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,לא ,לא ,לא ח' .לא ,לא ,ז' .ז' ,תסתכלי.
75

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

אתי ברייטברט:

למה? נכון שהוא לא עם משפחה ,אבל.

אביבה גוטרמן:

לא משפחה ,לא ,אני שואלת עכשיו אמתי .אני תמיד,
בחיים ,אני לא מתנגדת לשום זה.

נאור שירי:

חוץ מעכשיו.

אביבה גוטרמן:

נכון.

עדי ברמוחה:

לא ,היא לא תתנגד.

אביבה גוטרמן:

ואני גם ,אתה יודע שאני ,אני שואלת שאלה עכשיו אמתית.

נאור שירי:

לא ,אבל הציפייה שלך לקבל תשובה ,היא קצת.

אביבה גוטרמן:

כן.

נאור שירי:

תראי מה את שואלת ,את מי את שואלת .יש המלצה,
תקראי.

עד י ברמוחה:

אבל יש המלצה ,יש המלצה וגם מה השכר.

נדב דואני:

תמיד זה מגיע עם המלצה.

אביבה גוטרמן:

אני יודעת ,לפי זה צריך לאשר לכולם .את מבינה מה אני
מתכוונת? חבר'ה ,תבינו מה אני מתכוונת.

אמיר כוכבי:

אבל אביבה ,בדרגים.

אביבה גוטרמן:

אנחנו יודעים שהמשכורות הן לא גבוהות.

אמיר כוכבי:

אבל בדרגים מסוימים אנחנו מאפשרים לכולם בכפוף.

אביבה גוטרמן:

לכולם אתה מאשר?

אמיר כוכבי:

לכל מי שמבקש.

עדי ברמוחה:

הוא כותב שיש לו קושי.

נאור שירי:

קראת את ההסבר? קראת את ההסבר?

עדי ברמוחה:

אביבה ,קראת את ההסבר?

אביבה גוטרמן:

כן.

נאור שירי:

לא קראת.

אביבה גוטרמן:

כן ,כן.
76

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

נאור שירי:

לא ,לא קראת.

עדי ברמוחה:

יש קושי כלכלי ,את לא יכולה .זה לא שייך איש משפחה.

נאור שירי:

תסתכלי שניה ותראי את השעות.

נדב דואני:

תגידי ,כמה מקבל משכורת בתפקיד הזה?  ?₪ 7,000מי חי
היום מ ?₪ 7,000 -

אביבה גוטרמן:

אני יודעת.

נדב דואני:

אה ,גם לא?

אמיר כוכבי:

איזה ?₪ 7,000

נדב דואני:

גם לא ?₪ 7,000

עדי ברמוחה:

אבל ,אביבה ,עדיין ,אבל יש בעיה.

נדב דואני:

כמה הוא מקבל ,מה המשכורת שלו?

עדי ברמוחה:

אין מה לעשות ,בנאדם רוצה לעבוד ויש לו עבודה ,לא תתנו
לו?

נדב דואני:

 .₪ 5,000נו מי חי עם ?₪ 5,000

אביבה גוטרמן:

בוא נאשר לכל העובדים וזהו.

כנרת א .כהן:

יש לו מצוקה מסוימת.

אמיר כוכבי:

לא יכול אוטומטית ,אביבה.

אביבה גוטרמן:

אני האחרונה שאני אצביע נגד ,אבל אני מנסה...

אמיר כוכבי:

אבל אי אפשר אוטומטית ,כי צריך אישור של מועצה ואז
משרד הפנים ,מה לעשות.

אביבה גוטרמן:

טוב ,בסדר .ברור שאני אצביע ,מה קשור?

עדי ברמוחה:

אביבה ,לא ,משכורות רעב ,בחיאת.

אביבה גוטרמן:

אני יודעת ,אבל .בגלל הדבר הזה ,צריך לתת אוטו מטית
עכשיו לכל העובדים.

אמיר כוכבי:

אבל אי אפשר לתת אוטומטית.

אביבה גוטרמן:

זה על אחת כמה וכמה .כל מי שיבקש .על אחת כמה וכמה,
כאלה שנשואים עם חובות וילדים.
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אמיר כוכבי:

כל מי שמבקש ,בכפוף להמלצה.

נדב דואני:

את יודעת מה ביקשתי בישיבה הקודמת? ביקשתי שיהיה
איזה נוהל שזה יגיע לראש העירייה והוא יוכל לחתום .לא
צריך לבוא לכאן.

אביבה גוטרמן:

אין לי בעיה.

אמיר כוכבי:

אין דבר כזה.

נדב דואני:

אבל אין דבר כזה.

אביבה גוטרמן:

אבל זה לא הגיוני.

נדב דואני:

זה לא הגיוני ,יהיה ראש עיר ,יקבל את ההמלצות ,יחתום
וישחרר א ת זה.

אביבה גוטרמן:

טוב.

נדב דואני:

לא להעמיד את כולם במבוכה ,אבל זה המצב.

אביבה גוטרמן:

אני לא הולכת להעמיד אף אחד במבוכה ,אבל אני קוראת
לכם להבין את מה שאני אומרת ,נדב .אם לא הבנתם מה
שהתכוונתי ,ואני גם אצביע.

נדב דואני:

אני מכיר את האיש ,אני יכול להגיד לך ,רגע ,אני מכיר את
האיש ,את יודעת מה קרה ,לא יודע אם עכשיו לדבר ,זה
סגור.

אביבה גוטרמן:

אני יודעת ,מכירה הכל.

נדב דואני:

לא אומר את השם .העסק הכלכלי של המשפחה קרס.

אביבה גוטרמן:

מכירה הכל .אני מכירה הכל.

נדב דואני:

העס ק המשפחתי קרס ,את יודעת ,וצריך את העזרה.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

יגאל שמעון:

אפשר להצביע בבקשה?

אתי ברייטברט:

אז בואו נעלה להצבעה ,אחרי שליבנו את העניינים.

אביבה גוטרמן:

אז צריך לתת לכל העובדים .כל מי שמבקש ,צריך לתת לו.

אתי ברייטברט:

בואו נעלה להצב עה קודם את סעיף ו'.
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יגאל שמעון:

מה זה?

נדב דואני:

.6

אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של א.ש .לעסוק
בעבודות חוץ שלא על מנת לקבל פרס .אישור ההיתר יהיה
בתוקף עד ה  . 25.5.2022 -מי בעד? כולם ,פה אחד
מהנוכחים.

======================================= ===========
הצבעה 12( :פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,יגאל שמעון,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,משה חנוכה.
החלטה מס' 284/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של א.ש .לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 25.5.2022

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

ז.

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף
() 180א)(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל -ש.פ.

אתי ברייטברט:

סעיף ז' .בקשה להיתר עבודות חוץ .העירייה מאשרת את
הבקשה של ש.פ .לעסוק בעבודות חוץ על מנת לקבל פרס.
אישור ההיתר יהיה עד ה  . 25.5.2022 -מי בעד? כולם ,פה
אחד

==================================================
הצבעה 12( :פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,יגאל שמעון,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,משה חנוכה.
החלטה מס' 285/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של ש.פ .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 25.5.2022

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

ח.

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף
() 180א)(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל -ע.ע.
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אתי ברייטברט:

סעיף ח' .מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של ע.ע.
לעסוק בעבודות חוץ על מנת לקבל פרס .אישור ההיתר
יהיה ,כנ"ל ,עד ה  . 25.5.2022 -מי בעד? כולם ,פה אחד.

==================================================
הצבעה 12( :פה אחד) :אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,יגאל שמעון,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ,משה חנוכה.
החלטה מס' 285/21
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של ע.ע .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 25.5.2022

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

ט.

הצעות לסדר.

אתי ברייטברט:

נעבור להצעות לסדר.

אלון גלבוע:

רגע ,לפני שעוברים להצעות לסדר ,אז בפעם הקודמת,
אמיר אמר שההצעה לסדר בעניין של אישור העירייה
לארנונה ,יעלה בישיבה הזו.

אמיר כוכבי:

של? זה היה טאבו.

אלון גלבוע:

כבר לפני ,לטאבו .ואני לא רואה שזה מופיע כאן בסדר יום.

אמיר כוכבי:

אתה צודק.

אלון גלבוע:

וזה כבר  3חודשים וזה נמשך ונמשך .וגם לא השתנה שום
דבר .יש מאות תלונות .אני יכול רק לספר שאני כבר
הרמתי ידיים ,והחלטתי לקום וללכת למשרדי אגף
הארנונה .באתי עם המסמכים ,ישבתי מול בחורה נחמדה
מאוד .הפעלתי את הסטופר של הטלפון ,תוך  6דקות וחצי
קיבלתי אישור .ואז שאלתי אותה ,איך זה קורה? היא
אומרת לי ,מה הבעיה? אם אתה מגיע עם כל המסמכים,
אני משחררת לך .אין כל בעיה .אז אני לא מצליח להבין,
מדוע הצעה שעולה לסדר לפני  3חודשים ,דוחים ,דוחים,
דוחים ,ובישיבה הקודמת הובטח שזה יעלה בישיבה הזו,
ואני לא רואה את זה בסדר.
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אמיר כוכבי:

אתה צודק.

אלון גלבוע:

אז או תחליט שאתה מוריד את זה.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,אתה צודק ואני מתנצל ,אני לא שמתי לב ,ולכן זה
לא בסדר היום .ואנחנו נדאג ,בני ,שעד.

אלון גלבוע:

תשמע עוד דבר אחד ,סליחה שאני עוצר אותך.

אמיר כוכבי:

שעד יום שני ,אלא אם אתה רו צה במקום על הסדר ,לעשות
עכשיו.

אלון גלבוע:

תשמע ,אני גם רוצה להגיד לך ולשתף אותך ,תשמע .יש
המון בעיות באתר ,ואני לא אקריא פה את כל ההודעות
שאני מקבל .בני מקבל אותן ,עד שהוא הפסיק כבר
להתייחס אליהן .האתר הזה לא מתפקד .גם בנושאים
שאנשים רוצים לשלם ארנונה ,ל א מקבלים מענה.
מתקשרים לעירייה .בוא תנסה להתקשר לעירייה למחלקה.
אז קודם כל עונה לך איזו מזכירה חיצונית ,ואומרת ,עקב
ריבוי שיחות ,לוקחת את המספר .עכשיו ,אני לא אומר
שהם לא חוזרים אליך .אמנם חוזרים אליך ,נניח ,בשעה
 , 18:00אתה שומע את הילדים ברקע ,כנראה מהבית  ,שזה
גם בסדר ,אבל מה הבעיה ,אני לא יושב במשרד ,או בנאדם
לא יושב מול הניירת ,לא יכול לבקש ,לא יכול לענות .אתה
מבין שגם פה יש בעיה .אני הצפתי את הבעיה הזו ,אני
דיברתי גם עם מנהלת מחלקה שם ,עם מה שמה ,עם עפרה,
והסברתי לה ,והראיתי לה סרטון .אני פשוט הסרטתי
סר טון שלא ניתן להיכנס ,לסרוק לתוך האתר מסמכים
שחסרים .פשוט הוא זורק אותך החוצה .ואז אתה אמור
לפתוח בקשה נוספת ,בקשה חדשה .אתה פותח בקשה
חדשה ,עוד פעם אתה עומד בתור .כלומר ,זה לא עובד.
הדבר היחיד שעובד זה להגיע פיזית ,לשבת מול המזכירה.
אתה פשוט מקבל את זה במק ום .אז אני שואל ,אם היום
כדאי להעמיס -

אמיר כוכבי:

קודם כל ,עובדתית זה לא נכון.

אלון גלבוע:

מה? עכשיו רגע שנייה ,שנייה ,לא סיימתי .עכשיו ,כשאני
81

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

באתי וישבתי ,באתי בלי תור ,אני זה .ישבתי והבנתי תוך
כדי שיחות רקע ,שעוד  4או  5שיושבים ,שנמצאים שם,
באותה בעיה שאני נמצא בה .אותה בעיה .ותמיד כשהגעתי,
אמרו לי ,תשמע ,אתה ,לא יודעים איך אתה לא מצליח ,כן
מצליח ,וכולם שם יושבים ועם אותה בעיה שלא מצליחים
להיכנס לאתר ,האתר זורק החוצה .לא קיבלתי תשובה
מהגזבר על זה ,ואני גם היום לא מקבל תשובה ,ותשמע,
מעוכבים מאות אלפי שקל ים של תושבים שממתינים
ומחכים לאישור הזה ,כדי לשחרר את חשבונות הנאמנות.
אמיר כוכבי:

בני.

בנימין זיני:

אחד ,קודם כל אני לא מסכים עם חלק מהדברים שאמרת.
בדיון הקודם קודם ,אני חושב שהצגנו את הנתונים מאז
ספטמבר האחרון לגבי אחוז.

אמיר כוכבי:

בוא נתחיל הפוך.

א לון גלבוע:

תעזוב אותי מהנתונים .בפועל לא קורה כלום ,אתה מציג
נתונים.

אמיר כוכבי:

בוא נתחיל בלהסכים עם זה שאמרנו שזה יגיע וזה לא
הגיע.

בנימין זיני:

כן ,נכון ,מסכים ,זה היה אמור להגיע ,לא הגיע .לצערי ,אני
קצת נעדרתי בתקופת המלחמה מסיבות אישיות .הנוהל
עצמו מוכן ,אנחנו צריכים להוסיף משהו קטן לנוהל
ולהגדרות שלו ולהביא את זה לאישור ,ומשם אנחנו
נתקדם.

אלון גלבוע:

אישור של מה?

בנימין זיני:

לפה ,להציג את הנוהל לפה.

אלון גלבוע:

מתי זה יהיה?

בנימין זיני:

שבוע הבא אנחנו נציג.

אמיר כוכבי:

זה לא נוהל שצריך להיות מאושר במועצת העיר.

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא ,לא.
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אמיר כוכבי:

מבחינתי אפשר אחרי שאתה מראה אותו לי ,לשלוח אותו
לחברי המועצה כולם.

בנימין זיני:

אחד ,אנחנו הצגנו את אחוז ,זה קודם כל מסכים ,וזה עליי.
בסדר? זה אני ,אחריות שלי .העיכוב הוא כתוצאה ,אני
אשם בזה .ד בר נוסף ,אני עוקב אחרי כל הפניות שמגיעות
מכל אלה ששלחו לנבחרי ציבור ,מלשכת מנכ"ל ומנותבות
אליי .במקרה הספציפי שלך ,אני אפילו ,לא הבאתי את זה
אתי ,אבל היה טיפול מאוד יסודי ,וקיבלת ,שאנחנו לא
עושים את זה בד"כ ,וקיבלת מייל אישי של אחת העובדות
כדי לסגור את הפי נה שם.

אלון גלבוע:

בפעם האחרונה ,לא בפעמים הקודמות .קיבלנו מייל לחזור
אליו ,אבל לא.

בנימין זיני:

בפעם האחרונה ,נכון ,אתה קיבלת מייל .יש לי במייל ,אני
יכול לראות את כל שרשרת העניינים מהרגע שפנית ,ועד
הרגע שזה טופל.

אלון גלבוע:

נכון ,למייל האישי זה עבד .במייל האישי זה עבד ,עובדה.

בנימין זיני:

אמרתי ,אני לא.

אלון גלבוע:

אבל במייל של העירייה ,באתר של העירייה ,זה לא עובד.

בנימין זיני:

אני לא מתעלם מבעיות ,אנחנו לא מושלמים ,אבל עדיין
באחוזים ,אנחנו עונים על כ  95% -ובפרק זמן יחסית מ אוד
קצר .עדיין טעון שיפור ,ואנחנו נשפר גם את התהליך
ונשפר גם את האתר ונשפר את הטפסים המקוונים .זה לא
קורה ביום אחד.

אלון גלבוע:

אבל כבר  4חודשים עברו ,מה זה לא קורה ביום אחד?

בנימין זיני:

נכון .אם אני צריך לאפיין ,אם אני צריך לאפיין טופס
מחדש.

אלון גלבוע:

שניה רגע ,סליחה שאני עוצר אותך .סליחה שאני עוצר
אותך ,תראה ,זה גם עבר אליך ,ואני רוצה שגם אמיר
י שמע" :אחרי שהתייאשתי מהאתר מאוד לא יעיל של
העירייה ,וגם בייאוש במרדף אחרי הגבייה של הוד השרון,
83

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

שאתמול הפנתה אותי לאתר .תראי בבקשה אם אלון יכול
לסייע .כל מבוקשי להתחיל לשלם ארנונה על הבית
ששכרתי .אז יש אתר ,מילאתי בו הכל ,צירפתי את כל
המסמכים ,רק שהוא תקוע .יש מייל אולי שהוא יכול לתת
לי כדי לסיים את הטיפול? או טוב יותר ,מישהו שיקבל את
הניירת במייל ויסייע לי לחזור לשגרת חיי? מתחננת לשלם.
שיא השעשוע ".כן ,זה גם לא קיבלת?
אביבה גוטרמן:

יש לי מלא כאלה גם.

אלון גלבוע:

אתה יודע כמה כאלה? אני אראה לך עוד ,בוא ,אתה רוצה,
אין לי זמן פה להקריא את הכל ,אז אל תגיד ,כל פעם
שאתה יושב פה ,אתה אומר ,יש נתונים ,הנתונים לא
נכונים.

בנימין זיני:

אני לא מסכים אתך.

אלון גלבוע :

הנתונים אולי נכונים ,כשאתה כותב לי  3,000פניות נענות.

בנימין זיני:

אני לא מסכים אתך ,הנתונים בדוקים ונכונים.

אלון גלבוע:

אבל הנה.

בנימין זיני:

בסדר ,נכון.

אלון גלבוע:

 4בקשות שלחתי ,כל  4הבקשות חזרו .איך זה יכול להיות?
תגיד לי בקשה אחת.

בנימין זיני:

אין לי פה.

אלון גלבוע:

עד שלא קיבלתי מייל של עובדת עירייה ,הכל טס.

בנימין זיני:

אם השלמת המסמכים לא נעשתה עד הסוף ,אז בטח שזה
ייתקע.

אלון גלבוע:

אבל השלמת המסמכים ,אז אני מסביר ,עוד פעם אני
אסביר לך פה בפני כולם מה שלא הבנת.

אמיר כוכבי:

חבר'ה ,אבל אתם סתם מתווכחים.

אלון גלבוע:

אי אפשר להשלים מסמכים ,האתר תקוע .הסרטתי אותו,
והעברתי לך .אבל אתה עוד פעם חוזר.

אמיר כוכבי:

אלון ,אלון ,עובדתית זה לא נכון ,כי אנשים כן מצליחים.
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אלון גלבוע:

אז אני לא אומר שלא מצליחים כולם.

אמיר כוכבי:

שניה ,רגע.

נאור שירי:

אבל אתה אומר שלא מצליחים כולם .על זה הוויכוח.

אמיר כוכבי:

אבל אנחנו רגע רוצים להתקדם מהסיפור .אתה אומר ,לך
יש איקס מקרים שבהם אנשים ניסו ולא הצליחו .אני
מבקש לקחת ,להבין מה היו המסמכים האלה ,באילו
חלונות ,ועם חברת המחשוב ,לעשות את הטיפול ולראות
מה הסיפור  .אם יש לו  , 4כנראה שיש יותר .קח אותם.

אלון גלבוע:

ומה קורה עם הנושא הזה של ההצעה?

אמיר כוכבי:

אמרנו ,נעביר את זה בתחילת השבוע .אחרי שאני אראה.

אלון גלבוע:

אבל צריך לאשר אותם.

אמיר כוכבי:

לא ,זה לא מצריך אישור מועצה ,זה הנוהל הפנימי שלהם.

אלון גלבוע:

אוקי ,קיבלתי שבוע ,אוקי.

אמיר כוכבי:

יהיו לכם הערות ,תעירו.

 . 1הצעה של חבר המועצה משה חנוכה מיום . 18.5.21
אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר של חבר המועצה ,משה חנוכה מיום ה -
 . 18.5עפ"י החלטת המועצה ,ישיבות המועצה יתכנסו מיום
רביעי הראשון לכל חודש ,אלא באופן קבוע ,ראש העירייה
וחבריו ,דוחים את הישיבות ממועד זה באופן שיוצר ערפל
ביחס למועד כינוס הישיבה ,דבר שמונע היערכות של חברי
המועצה שמעוניינים להגיש שאילתות והצעות לסדר ,ובכך
פוגעים בכלים שיש בידי חברי המועצה .לרוב העירייה
מחכה למועד האחרון בו עפ"י חוק יש לכנס את המועצה,
ועל כן מתבקשת המועצה לשנות את המועד באופן שיבטיח
וודאות לציבור ולחברות וחברי המועצה ,ביחס לקיומן של
הישיבות .הצעת החלטה :מועצת העיר תכונס לישיבה מן
המניין ביום הרביעי האחרון בכל חודש.
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משה חנוכה:

טוב ,קודם כל ,אני מצטער על הניסוח ,פשוט הייתי עצ בני
באותו יום.

אביבה גוטרמן:

רגע ,רגע ,הניסוח לא טוב.

נאור שירי:

חאלס לזלזל בנו כל הזמן ,די.

אביבה גוטרמן:

אבל רגע ,דנו בזה ,שניה ,תן לו.

אמיר כוכבי:

אני מבקש ,לא רק שהניסוח לא טוב ,הוא גם מזלזל והוא
גם מראה עד כמה אתם לא מבינים את הכלי המשפטי הזה
שנתון לכם.

אביבה גוטרמן:

רגע.

אמיר כוכבי:

הכלי הפרוצדורלי הזה שמאפשר לכם להציב סדר יום על
השולחן.

אביבה גוטרמן:

אמיר ,יש תיקון ,אבל אתה תחכה רגע.

אמיר כוכבי:

בסדר ,גם לי מותר .יש לכם כלי משמעותי אחד :שאילתות
והצעות לסדר ,אתם מזלזלים בו בלי הפסקה ,עד כדי כך
שאתם אפילו לא יודעים שזה שנדחית ישיבת מועצה ,לא
רק לא פוגע ,אלא מוסיף לכם זמן להגיש.

משה חנוכה:

הפוך ,בוא אני אסביר לך למה.

אביבה גוטרמן:

אבל קודם כ ל ,אבל תן לו להסביר לי.

נאור שירי:

ההצעה שלך לסדר שלך תלויה בחומר המועצה?

משה חנוכה:

כן .אני רק רוצה רגע להסביר.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,לא ,לא.

נאור שירי:

לא ,לא .ברור שלא .תראה עכשיו ,אתה שעה דיברת פה על
משהו שבכלל לא העלית .בכלל לא שמת את זה על סדר
הי ום.

אלון גלבוע:

אז כנראה שהזיכרון שלך הוא קצר.

נאור שירי:

הזיכרון שלי לא קצר.

אלון גלבוע:

זה הועלה לפני  4חודשים ,הועלה לפני  3חודשים.

אמיר כוכבי:

ספציפית במקרה הזה הוא כן.
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אלון גלבוע:

והועלה לפני חודש...,

אמיר כוכבי:

אבל זה היה הצעה לסדר ,בלי קשר...

משה חנוכה:

חבר'ה ,יש לי הצעה לסדר.

נאור שירי:

זה לא קשור ,אבל אתה לא יכול לדבר על משהו שדיברת
עליו לפני  3חודשים .אתה יכול להעלות את זה מחדש,
ולהגיד בדיוק את אותן טענות.

אביבה גוטרמן:

אבל רגע ,תן לו להסביר את זה.

משה חנוכה:

אבל יש לי  10דקות והוא פוגע לי בזכות ,עם כל הכבוד לו.
אי אפשר בבריוניות...

נאור שירי:

בריוניות.

אמיר כוכבי:

בריונות ,נשמה.

אביבה גוטרמן:

רגע ,רגע.

משה חנוכה:

אולי ,בריוניות.

נאור שירי:

לא ,מילה היא מומצאת ,והמילה בתכלס ,זה בריונות.

משה חנוכה:

בריונות? אוקי ,אז בריונות .אי אפשר בבריונות.

נאור שירי:

בסדר ,אני מוחא על הזלזול שלך בחברי המועצה.

משה חנוכה:

בסדר.

נאור שירי:

תפסיק עם 'החברים שלך' ,או 'ראש העיר והחברים שלך'.

אמיר כוכבי:

בואו תתקנו לפי ראותכם.

משה חנוכה:

אני לא רוצה לתקן כלום ,אני רוצה לדבר.

אמיר כוכבי:

אמרה אביבה.

משה חנוכה:

אבל אני היום הגשתי את ההצעה.

אמיר כוכבי:

אה ,לא יודע .חשבתי שהיא זה.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,לא ,זה הוא הגיש.

אמיר כוכבי:

אז הוא לא רוצה לתקן.

משה חנוכה:

אני הגשתי.
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אביבה גוטרמן:

לא ,תקשיבו לדברים.

נאור ש ירי:

מה זה משנה ,מקסימום הוא ישלח לך הודעה בווטסאפ,
אביבה עכשיו אמרה.

אביבה גוטרמן:

חכו רגע.

משה חנוכה:

תראו ,ההצעה הזאת ,למי שמסתכל מהצד ,יכול לבוא
ולהגיד ,מה עכשיו מתעסקים במתי הישיבה תהיה .האם
היא תהיה ביום רביעי ה  1 -לחודש ,או ביום רביעי האחרון
לחודש ,או ביום רביעי באמצע החודש ,מה זה משנה? זה
הרי עניין לא מהותי .בשביל להסביר את מהותיות העניין,
צריכים להבין טיפה איך ,מה הם כללי המשחק כאן סביב
השולחן הזה .וכללי המשחק הם ,שלאופוזיציה אין הרבה
יכולת ביום יום ,לצערי ,לקבל החלטות או להשפיע על סדר
היום הציבור י ,אלא באמצעות כלים שהמחוקק נתן לאותם
חברי אופוזיציה .לשאול שאלות ,שעליהן העירייה מחויבת
לענות .ראינו בתחילת הישיבה ,עד כמה לשאלות האלה יש
משמעות ,לדוגמה על זה שהיו עובדים בכירים שלא הגישו
הצהרת הון שמחויבת בדין ,ואחרי שהוגשה שאילתה ,הם
רצו להגיש הצהרת הון  .וגם בלהעלות שאלות שמעניינות
את תושבי העיר ,וגם הצעות לסדר .זה שאח"כ הצעות
לסדר שמתקבלות כאן ,לא תמיד מקוימות ,זה עניין אחר,
אפשר לדבר עליו .אבל בסופו של דבר הכלי זה של הצעות
לסדר ושאילתות ,הוא הכלי המרכזי שלנו כחברי מועצה
להשפיע על מה שקורה כאן בעיר ,ולה עלות נושאים לדיון.
והחוק גם קובע את המועדים שבהם אנחנו יכולים להעלות
שאילתות והצעות לסדר .גם כך וכך העלינו לפני ישיבת
המועצה .מה קורה ,אנחנו בתחילת הקדנציה קיבלנו
החלטה משותפת ,שאנחנו את כל הישיבות שלנו נקיים ביום
רביעי ה  1 -לחודש ,ולכן אנחנו חברי האופוזיצי ה ,יכולנו
להיערך ולדעת מתי אנחנו צריכים להגיש שאילתה ,מתי
אנחנו צריכים להגיש הצעה לסדר ,כדי להיות רלוונטיים,
ולעסוק בנושאים שהם על סדר יומה של העיר .לצורך
העניין ,השבוע הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים,
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הוציאה הודעה לתקשורת ,ורשמה בה" :בעקבות אירוע
אבטחת מידע חמור שגרם לחשיפת מידע אישי רגיש
ממאגרי המידע של עיריית הוד השרון ,הרשות להגנת
הפרטיות קבעה".
אמיר כוכבי:

אתה ממשיך ביודעין לקרוא את ההודעה הלא נכונה.

משה חנוכה:

זאת ההודעה המתוקנת.

אמיר כוכבי:

לא ,זה לא.

משה חנוכה:

זאת ההודעה המתוקנת.

אמיר כוכבי:

זאת לא.

משה חנוכה:

"קבעה כי עיריית הוד השרון הפרה את חוק הגנת הפרטיות
והתקנות" -

אמיר כוכבי:

ממשיך ביודעין עם פייק ניוז.

משה חנוכה:

להלן נוסח ההודעה המעודכנת" :בעקבות אירוע אבטחת
מידע חמור שגרם לחשיפת מידע ,לחשיפה של מידע אישי
רגיש ממאגרי מידע של עיריית הוד השרון ,הרשות להגנת
הפרטיות קבעה כי עיריית הוד השרון הפרה את חוק הגנת
הפרטיות והתקנות מכוחו" .אגב ,בקדנציה הנוכחית.
"פיקוח שביצעה ה רשות להגנת הפרטיות בעיריית הוד
השרון ,בעקבות דיווח על אירוע אבטחת מידע ,העלה כי
אירוע פריצה לשרתים בבעלות העירייה ,אשר הכילו מידע
אישי רב ,הן אודות על תושבי העיר והן אודות עובדי
העירייה ,השרתים נפרצו ,הכילו מידע אישי הכולל בין
היתר מסמכים ,התכתבויות ,דואר אלקטרוני ,תלונות של
תושבים ,לרבות שמות ומספרי זהות ,מידע על עובדים על
המשתמשים במערכות ועוד .חקירת הרשות להגנת
הפרטיות העלתה כי הפריצה התבצעה ע"י רוגלה שאפשרה
כניסה מרחוק לשרתים .בהמשך לכך ,הרוגלה הצפינה
קבצים שונים אשר אפשרו שליטה מלאה במערכת .אמצעי
הפיקו ח של הרשות ,העלו כי העירייה פעלה שלא בהתאם
להוראות תקנות הגנה על הפרטיות .עוד עלה ,כי במועד
האירוע לא הקפידה העירייה על ניהול ותפקוד תקין של
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רן יקיר:

מערכות מאגרי המידע שנפרץ ,ואפשרה גישה למערכת דרך
רשת האינטרנט בלי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים מפני
חדירה לא מורשית .במ סגרת כך ,לא בוצעה הפרדה בסביבת
העבודה בין מערכות מאגר המידע ,בהן ניתן לגשת למידע
ולמערכות האחרות .לא בוצעו עדכונים שוטפים למערכות
ההפעלה של המאגר במחשבי החברה ,ונעשה שימוש
במערכות אשר היצרן הפסיק לתמוך בעדכוני אבטחת
המידע בהן .בנוסף ,",ולא אני אומר את זה ,שוב ,הרשות
להגנת הפרטיות במשרד המשפטים .זה לא המלצה ,זה
רגולטור קובע.
אין לך באמת מה להגיד בנושא ,אז אתה מדבר על נושא
אחר ,נכון?

משה חנוכה:

ש"העירייה לא קיימה כנדרש תקנות הגנת הפרטיות".

רן יקיר:

איזה קשקשן.

משה חנוכה:

סקר לאיתור .אני במקומך ,כ אחראי על התחום ,לא הייתי
כל כך מתגאה בנתונים כאן" .סקר לאיתור סיכוני אבטחת
מידע מערכות במועד הדרוש ,ולא פעלה כדי לתקן את
הממצאים שהתגלו .לאור כל אלה ,הרשות קבעה כי
העירייה הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התקנות
מכוחו ,ונתנה לעירייה הנחיות לתיקון הליקויים שהתגלו
במסגרת הליך הפיקוח .על העירייה הוטל קנס מנהלי" .על
עירייה מטילים קנס מנהלי ,המדינה ,לא זכור לי דבר כזה,
של  ,₪ 10,000בגין אי רישום של מאגרי מידע האחראים
ברישום ביטוח הוראות חוק הגנת הפרטיות.

אמיר כוכבי:

תעשה גוגל.

משה חנוכה:

ואני אומר ,כל דבר כזה.

נדב דואני:

רגע ,ולכן צריך את ישיבות המועצה לקיים ברביעי ה 1 -
לחודש?

רן יקיר:

כן ,ברור ,זה קשור.

משה חנוכה:

נופלת פצצה כזאת ב  , 23.5 -ואם אני יודע שישיבת המועצה
היא ברביעי הבא ,כי זה מה שקבענו ,אז יש לי זמן להגיש
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שאילתה ולשאול ,למי המידע הודלף? את זה אנחנו עדיין
לא יודעים.
נאור שירי:

אבל שאלת את זה כבר.

אמיר כוכבי:

בוודאי שאתה יודע.

משה חנוכה:

אני יודע כי אני ש אלתי את זה במקום אחר.

אמיר כוכבי:

נכון.

נאור שירי:

לא ,מה ,פה ,מה זה מקום אחר?

אמיר כוכבי:

במועצת העיר ,בוודאי ,קיבלת עדכון.

נאור שירי:

פה אתה העלית שאילתה.

אמיר כוכבי:

האירוע הזה הוא אירוע מלפני יותר משנה.

משה חנוכה:

אפשר לסיים את  10הדקות שלי?

נאו ר שירי:

לא ,אפשר לא להטעות אבל.

רן יקיר:

הוא לא יכול לא להטעות ,בוודאי.

משה חנוכה:

מי הגורם הלא מורשה שהסתכל על המידע?

נאור שירי:

אבל אתה שאלת את זה.

משה חנוכה:

איזה מידע הודלף? ולקבל מידע מהימן יותר ,כי את המידע
הזה קיבלתי רק השבוע .אבל מה קורה.

אמיר כוכבי:

אני לא מבין ,אבל קיבלת אותו רק השבוע ,אז זה אומר
שעדיין זה יכול להיות ,הישיבה העדכנית היא שבוע הבא.
אז אתה רוצה לדחות כדי שזה יהיה עוד פחות רלוונטי?

משה חנוכה:

לא ,אני אומר ,הרי מה יקרה.

אמיר כוכבי:

אני לא מבין את הרציונל.

משה חנוכה:

אז אני אסביר ,אני אסביר .אנחנו הרי נגיש שאילתה.

אמיר כוכבי:

כן.

משה חנוכה:

ואז אתם תדחו את הישיבה בשבוע.

אמיר כוכבי:

נו.

משה חנוכה:

ובעוד שבוע ,ובעוד שבוע ,ובעוד שבוע.
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אמיר כוכבי:

מה זה משנה? הם דחו את הדו"ח בשנה ו  3 -חודשים.

נאור שירי:

אי אפשר ,זה  4שבועות.

אמיר כוכבי:

בשנה ו  3 -חודשים הם דחו את הדו"ח.

משה חנוכה:

אני מדבר  ,זה היה דוגמה.

אמיר כוכבי:

אז עוד שבוע ,זה מה שמפריע?

משה חנוכה:

ושוב אתה תחכה לשנייה האחרונה שהחוק מחייב ,כמו עם
התקציב .כמו עם עכשיו ,שהבאת את ההארכה של קהילת
יונתן אחרי שזה פג התוקף של הסכם ההקצאה .כמו עם
הצהרות ההון שאנשים לא הגישו בזמן .הכל ,הכל שניה
האחרונה.

אמיר כוכבי:

הכל.

משה חנוכה:

וגם פה ,אתה מחכה תמיד לשנייה האחרונה .אבל אני
אומר ,עזוב ,בוא נוותר על הסאגה הזאת .תן לנו להיערך
לישיבות ,לדעת שתהיה לנו גם וודאות .ואנחנו ל א
בטירונות לדעת יומיים לפני שיש ישיבה ,ואנחנו לא יודעים
מתי להגיש הצעות סדר ושאילתות.

אמיר כוכבי:

בעיקרון ,מרגע שנדח ית הישיבה ,די קל לדעת מתי היא
תהיה.

משה חנוכה:

בוא תנהג בממלכתיות שמצופה מראש עירייה ,ותאפשר לא
שיהיה ערפל לחברי המועצה ,שכל שבוע אתה תחלי ט מתי
בא לך לכנס את הישיבה .שתהיה וודאות .ואם זה יהיה
ברביעי האחרון לחודש ,כולם ידעו שאין לך לאן לחמוק וזה
יהיה זה .אתה יודע מה ,אתה רוצה מרחב תמרון ,אביבה.

אביבה גוטרמן:

לא ,בסוף החודש זה לא נכון.

משה חנוכה:

אביבה באה ואמרה בצהריים ,משה ,לפעמים צריך לדחות.
בוא נעשה את זה ברביעי אחד לפני סוף החודש.

אביבה גוטרמן:

מה בסוף החודש? למתי תדחה?

רן יקיר:

אולי נעשה ברביעי הראשון של החודש?

משה חנוכה:

אני מבין שבלעת ליצן היום.
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רן יקיר:

לא ,הליצן זה אתה .הליצן זה אתה ,משה.

משה חנוכה:

לא ,אתה הליצן.

רן יקיר:

אתה לוקח הצעה לסדר.

משה חנוכה:

שוב ,כי אתה ,זה שאחראי על הדיגיטציה בעירייה.

אמיר כוכבי:

חבר'ה ,החזקתם מעמד עד עכשיו.

משה חנוכה:

הייתי מתפטר אחרי דו"ח כזה שהעירייה שילמה .₪ 10,000

נאור שירי:

ובדיחת הליצן עלתה רק עכשיו.

רן יקיר:

להתפטר ממה?

משה חנוכה:

מהתיק

שאתה

מחזיק,

תיק

הדיגיטציה

והשירותים

הדיגיטליים אחרי שפרץ המידע.
רן יקיר:

אני אתפטר ,אני מתפטר.

משה חנוכה:

אבל אני אומר ,אמיר ,בוא תנהג בממלכתיות.

רן יקיר:

תפגעו לי בשכר.

נדב דואני:

רן ,דווקא מפרגנים לך על העבודה.

משה חנוכה:

תאפשר לחברי המועצה ,כן משרד המשפטים מאוד פרגן על
העבודה ,תאפשר לחברי המועצה להיערך מראש .ואתה יודע
שגם יש לנו כלים ,אל תנהג כמו איזה.

אמיר כוכבי:

אני רואה ,אני רואה איך אתם משתמשים בכלים .מעלים
הצעות ל סדר ושאילתות.

משה חנוכה:

בגלל שאנחנו לא יודעים מתי הישיבה.

אמיר כוכבי:

אה ,כן ,בגלל זה .אוקי.

משה חנוכה:

אתה כל פעם דוחה אותה.

אמיר כוכבי:

אני לא יודע ,לי ולנדב לא הייתה בעיה לדאוג לסטוקים
קדימה.

משה חנוכה:

אנחנו לא עושים את זה.

אמיר כוכבי:

גם לא לעד י.
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נדב דואני:

היו עודפים.

אמיר כוכבי:

גם לא לאביבה ,כשהיא הייתה במקום הזה.

משה חנוכה:

אמיר ,אמיר ,אני חיפשתי כמה הגשות.

אמיר כוכבי:

גם לא למאיר.

משה חנוכה:

בוא ,עדי ברמוחה הגישה הרבה מאוד זה ,וגם נדב וגם נווה
גור ,אתה לא הגשת הצעות .הגשת אחת על המועצה הדתית,
וגם אותה אתה לא מקיים כראש עירייה .אז אתה ציני,
אתה ציני.

אמיר כוכבי:

אני שמח שאתה בודק את מה שמתאים לך.

משה חנוכה:

אתה ציני אבל ,הציניות היא משהו שהוא לא חדש אצלך.
לכן אני אומר ,אמיר.

אמיר כוכבי:

סיני?

רן יקיר:

שניים ציניי ם .

משה חנוכה:

אנחנו מסתכלים על התפקיד שלנו ברצינות ,ואנחנו
מבקשים מאוד ,אני חושב שחברי המועצה ,לא יהיה אכפת
להם  ,כי ממילא הם מזיזים את זה לרביעי ה אחרון ,אז מה
אכפת לכם שנסכים בינינו שזה ממילא ברביעי אחד לפני
האחרון ,כדי שיהיה לכם גם יכולת לתמרן ,וגם אנחנו נדע
איפה אנחנו .וזהו ,זה נראה לי משהו פשוט.

רן יקיר:

אני נגד ,אני בעד שיהיה ברביעי הראשון.

משה חנוכה:

ואתה תדחה אותו .ואתה מתחייב לא לחתום כל פעם על
דחייה? כל ישיבה?

רן יקיר:

לא ,לא מתחייב ,כי יש לי סיבות.

משה חנוכה:

אבל דחית כל ישיבה מעכשיו.

אמיר כוכבי:

אני רוצה להסביר משהו.

רן יקיר:

אם חברי אופוזיציה למשל ,כמו שכבר קרה ,מבקשים
לדחות ,אז אני עושה להם את העבודה השחורה ודוחה.

משה חנוכה:

אבל למה כל פעם אתה דוחה אם אתה רוצה.
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אמיר כוכבי:

אבל אני רוצה רגע ,אז אני אסביר לך משהו .סיימת?

נאור שירי :

אני יכול גם לשאול שאלת ביניים על מאגרי מידע ,שניה? כי
הוא העלה את זה.

אמיר כוכבי:

תיכף .נענה לכל הדברים שעלו כאן.

משה חנוכה:

קודם כל ,אתה דוחה את הבקשה שלנו?

אמיר כוכבי:

מוריד אותה מסדר היום ,כן .אני אסביר גם למה.

משה חנוכה:

אתה מתחייב לא לדחות את הישיבה כל פעם לרביעי
האחרון של החודש?

אמיר כוכבי:

תן לי להסביר מה שאני רוצה ,תאמין לי ,יהיו לך את כל
התשובות.

אלון גלבוע:

משה ,חבל על הזמן.

משה חנוכה:

נכון ,אז לא צריך לשמוע את בלבולי המוח.

אמיר כוכבי:

אל זה ,הקשבנו לך בלי לקרוא לך בלבול.

משה חנוכה:

אבל אתה מוריד את זה אוטומטית.

אלון גלבוע:

בסדר ,אז הוא מוריד ,אז אין שום דבר כבר לא רלוונטי.

משה חנוכה:

אז מה ,אז הוא מוריד ,יאללה ,סבבה ,אפשר להמשיך.

אמיר כוכבי:

אז אתה יכול לצאת ואני אדבר והכל בסדר .הזלזול שלך
בישיבות המועצה ממשיך.

משה חנוכה:

אתה מזלזל בישיבות המועצה .אתה דוחה אותן למועד
האחרון שהחוק מח י יב.

אמיר כוכבי:

משה ,זה שאתה צורח ,לא עושה אותך צו דק .כמה פעמים
עוד נסביר לך את זה?

משה חנוכה:

אבל אתה מזלזל ,אתה רואה אותם ,אתה צוחק על החברים
שלך.

אמיר כוכבי:

משה ,אתה מוכן להקשיב או שאתה לא מוכן להקשיב?

משה חנוכה:

בבקשה.

אמיר כוכבי:

ישיבות המועצה ,יש להן  2תפקידים .תפקיד אחד ,הוא
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להביא החלטות של הנ הלת העירייה שצריכות את אישור
הדירקטוריון של העירייה .שתיים ,במה לחברות וחברי
המועצה .נהוג ,ואנחנו מקפידים על העניין ,לאפשר את
הכלי באופן מקסימלי לחברות וחברי האופוזיציה ,להציע
הצעות לסדר לעניינים שלהם.
משה חנוכה:

זה לא אתם נוהגים ,זה החוק נותן ,אבל זה לא אתה נותן.

אמיר כוכבי:

לא ,ממש לא .ממש לא.

משה חנוכה:

הצעות לסדר ושאילתות ,זה החוק נותן את הסמכות.

נאור שירי:

זה לפי הקצאה סיעתית ,להזכיר לך איך התנהלה פעם
קודמת מועצת העיר?

אמיר כוכבי:

על מה אתה מדבר ,יש עד  4הצעות לסדר ומועצת העיר
מחלקת אותן לפי קואלי ציה  -אופוזיציה.

נדב דואני:

בקדנציה הקודמת היה לנו חצי  -חצי.

אמיר כוכבי:

די ,די.

נדב דואני:

והעליתם כל הזמן הצעה לסדר ,מה?

אמיר כוכבי:

מעו"ד כמה שנים הייתי מצפה לזכור דבר בסיסי כזה.

נדב דואני:

בקדנציה הקודמת  2הצעות יגאל שמעון ו  2 -הצעות
לאופוזיציה.

משה חנוכה:

אני גם הגשתי הצעות לסדר.

נדב דואני:

יגאל שמעון ו  2 -הצעות לאופוזיציה.

נאור שירי:

למה ,למה הגשת הצעות לסדר?

אמיר כוכבי:

האמת ,לאור התפוקה הדלה שלכם בהצעות לסדר ,אולי
באמת כדאי שנשתמש בזה.

נאור שירי:

מה זה קשור ,אתה לא חייב לעשות את זה כהצעה לסדר,
מה אתה מקשקש .זה פשוט ,כי רציתם לסתום את הפה
לאופוזיציה ולצמצם את הכלים שלהם.

משה חנוכה:

זה השיטות שלכם ,לא שלנו.

נאור שירי:

ממש .מדבר זה שנואם לאומה פה כאילו הוא כל יום לא
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יודע מה ,מגילת העצמאות.
עדי ברמוחה:

משה ,קיץ ,חורף ,סתיו ,אביב ,זוכר?

אמיר כוכב י:

אגב ,ראינו שמימשתם אותם .מדהים.

עדי ברמוחה:

מישהו זוכר את זה ,קיץ ,חורף ,סתיו ,אביב?

אמיר כוכבי:

הצעה לסדר ,חבר קואליציה לתת שמות לזה .אני מקווה
שלפחות גייסת.

נאור שירי:

גם זה הצעה לסדר?

אמיר כוכבי:

לפחות גייסת תרומות.

נאור שירי:

אבל תודה לפחות שזה מצמצם את היכולת של האופוזיציה.

משה חנוכה:

תגישו ,מישהו אמר לכם לא להשתמש בכלי הזה?

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,סגור.

נאור שירי:

לא ,אתה יושב פה ונואם לאומה שמנסים לצמצם לך את
היכולת לבוא לידי ביטוי .רק מרחיבים לך את היכולת.

אמיר כוכבי:

הוא רוצה ,נדב ,אתה רו אה שהם לא מצליחים למלא את
המכסה.

נאור שירי:

אתה כל ישיבת מועצה נואם פה בפתוס ומתוס.

אביבה גוטרמן:

טוב ,בסך הכל ,תכלס ,לעשות את זה בסוף החודש ,על זה
דיברנו ,לא הגיוני.

אמיר כוכבי:

אביבה ,אביבה ,אביבה.

נאור שירי:

זה לא קשור להקצאת שאילתות.

אביבה גוטרמן:

לדחות מסוף החודש ,זה לא נכון.

אמיר כוכבי:

סליחה ,אני הייתי באמצע הסבר ,וזה שאתם תתפרעו ולא
תתנו לי לסיים אותו ,לא יעבוד לכם.

אביבה גוטרמן:

לא ,בסדר.

אמיר כוכבי:

בסדר? ישיבות מועצת עיר נועדו ל  2 -דברים.

משה חנוכה:

קודם כל אני מעדיף אותך צועק ,אני מעדיף אותך צועק
מאשר לוחש.
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אמיר כוכבי:

אחד ,לקדם את סדר היום של הנהלת העירייה להביא
לאישור הדירקטוריון .בסדר?

אביבה גוטרמן:

אוקי ,ברור.

אמיר כוכבי:

זה אחד .שתיים ,לתת לחברות וחברי המועצה את הכלי
הזה ,את הכלי הסטטוטורי לה ביא הצעות משלהם לסדר
היום.

משה חנוכה:

אבל אתה מונע ממני בזה שאתה כל פעם מכניס אותי
לערפל אדוני ראש העיר.

נאור שירי:

מה?

משה חנוכה:

אתם מכניסים אותנו לערפל ,אנחנו לא יודעים מתי
הישיבה.

אמיר כוכבי:

תקשיב ,בוא ,אם לרגע הייתי חושב שאתה לא ציני ,ואם
לרגע לא הייתי יודע שזה פשוט נובע מעצלנות ,הייתי
מתייחס לזה אחרת.

משה חנוכה:

עצלנות ,אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש?

אמיר כוכבי:

לא.

משה חנוכה:

אני מציל אותך פעם אחרי פעם הולך למשרד הפנים ,כדי
לעזור לכם שלא תיפלו במכרז המבקר.

אמיר כוכבי:

אתה לא מסוגל למלא את המכ סה שלך.

משה חנוכה:

הייתי יכול לחכות לרגע האחרון .הייתי יכול לחכות והיו
פוסלים לך את זה אח"כ.

אמיר כוכבי:

אגב ,למה את התלונה הגשת כאנונימי? למה את התלונה
הגשת כאנונימי?

משה חנוכה:

לא אנונימי ,ממש לא אנונימי.

אמיר כוכבי:

אנונימי.

משה חנוכה:

לא נכון.

אמיר כוכבי:

אנונימי.

משה חנוכה:

משרד הפנים פנה ליועץ המשפטי ואמר לו ,הפניה של עורך
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דין משה חנוכה.
אמיר כוכבי:

אביבה ,אני אמשיך בתשובה.

משה חנוכה:

נכון? אז אל תבלבל את המוח ,ואל תגיד שקרים ,אדוני .יש
לנו זכות שתגיד אמת לפחות.

אמיר כוכבי:

משה ,אני אומר א מת.

משה חנוכה:

פניתי בשמי ,פניתי בשמי.

אמיר כוכבי:

בסדר.

משה חנוכה:

פניתי בשמי בכבוד גדול למשרד.

אמיר כוכבי:

משרד הפנים קורא לך אנונימי.

משה חנוכה:

לא נכון.

אמיר כוכבי:

חד משמעית.

משה חנוכה:

תשאל את היועץ המשפטי .אפרופו אם אתה אומר שאני
פניתי ,אז תגיד אמת .יש זכות שתגיד אמת ולא תשקר .זו
הזכות הבסיסית שלנו.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר ,בסופו של דבר ,משה ,בוא ,את השקרים
שלך ,זה המידע שידוע לי.

משה חנוכה:

למה אתה משקר? תשאל את היועץ המשפטי.

אמיר כוכבי:

זה המידע שידוע לי.

משה חנוכה:

אז תשאל את היועץ המשפטי.

אמיר כוכבי:

אני אשמח לשאול אותו בזמני הפנוי ,ולא כשאני מדבר
ונותן תשובות לחברת המועצה.

משה חנוכה:

אז תגיד אמת ,אל תשקר .אל תשקר.

אמיר כוכבי:

אמת לשעתה ,גם את זה אתה אמור לדעת.

משה חנוכה:

דבר אמת .פניתי בכבוד ובשמי.

אמיר כוכבי:

את הטכניקות ואת הפרקטיקות שלך אנחנו מכירים.

משה חנוכה:

פניתי בשמי ,אני לא מתבייש .וגם על תכניות הבניה ,אני
אפנה בשמי .איך אני אתך? והכל אני אפנה בשמי.
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אמיר כוכבי:

אתה ,גם את המכתבים שלך לא כותב ,אז מה אתה
מקשקש?

משה חנוכה:

אני בחיים לא פונה אנונימי ,כי אני גאה בעשייה שלי.

אמיר כוכבי:

די ,די ,די.

משה חנוכה:

נגד השלטון המושחת שלך .זהו.

אמיר כוכבי:

משה ,אני מציע לך להיזהר ולחזור בך.

משה חנוכה:

אני לא נזהר ,תתבע גם אותי ,גם אתה .תתבע.

אמיר כוכבי:

מאוד יכול להיות ,תגיד את זה שוב ונמשיך.

משה חנוכה:

תתבע ,אז אני אומר ,לדעתי יש לך בשלטון מושחת.

אמיר כוכבי:

אוקי.

משה חנוכה:

לדעתי יש שלטון -

אמיר כוכבי:

אני מציע לך לחזור בך.

משה חנוכה:

אני לא חוזר בי.

אמיר כוכבי:

אוקי.

משה חנוכה:

כי אתה לא תפגע בחופש הביטוי של האנשים פה.

אמיר כוכבי:

ופעם  3אני מציע לך בידידות לחזור בך.

משה חנוכה:

אל תציע לי ,ואל תעשה לי טובות.

אמיר כוכבי:

אוקי.

משה חנוכה:

אני לא קניתי את הזכות לחופש הביטוי שלי סביב השולחן
הזה בזכותך.

אמיר כוכבי:

חופשי הביטוי ש לך הוא לא לשקר ולא לרמות.

משה חנוכה:

אני חושב שאתה ,אני אומר לך,

אמיר כוכבי:

כן ,משה.

משה חנוכה:

אני חושב שאתה אדם ,שמרגע שהוא נכנס לתפקיד ראש
העיר ,התבלבלו לך היוצרות .שכחת מה זה אופוזיציה.

אמיר כוכבי:

אה ,אוקי ,שמה זה אומר?
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משה חנוכה:

אתה היית אופוז יציה.

אמיר כוכבי:

למה? אני נותן לך להגיש  4הצעות לסדר .קיימנו ישיבה ,כל
חודש אנחנו מקיימים ישיבות ,כל חודש.

משה חנוכה:

אתה אמרת שפניתי אנונימית למשרד הפנים ,למה אמרת
את זה? למה אמרת שפניתי?

אמיר כוכבי:

זה המידע שנמסר לי.

משה חנוכה:

אז תתנצל על זה.

אמי ר כוכבי:

אני אבדוק ,למה אני מאמין לך עכשיו?

משה חנוכה:

אני מבקש שתתנצל.

אמיר כוכבי:

אני קודם אבדוק את המידע ,ואם אני אגלה שאחרי שפנו
אנונימית ,גם נזכרת אתה לפנות ,אז אני אולי זה.

משה חנוכה:

לא ,אני מציע שתתנצל.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר.

משה חנוכה:

אני מציע לך להתנצל על זה שאמרת שפניתי אנונימית.
תתנצל בבקשה.

אמיר כוכבי:

לא ,אני לא אתנצל על משהו שאין לי הוכחה אליו שהוא לא
נכון.

משה חנוכה:

אבל אתה כן אמרת ,אתה אמרת שאני פניתי אנונימית.

אמיר כוכבי:

אני יודע שפנית אנונימית .תתבע אותי .הלאה .אביבה,
בסופו של דבר אמרנו ,אחד לקדם את סדר היום של הנהלת
העירייה ולהביאו לאישור הדירקטוריון .שתיים ,לאפשר
לחברות וחברי המועצה להביא נושאים משלהם לסדר
היום .אנחנו ויתרנו כמועצה ביחד על החודשיים פגרה
שנהוג .אנחנו מתכ נסים כאן כל חודש כבר שנתיים וחצי.

משה חנוכה:

חוץ מתקופת הקורונה ,אתה מוכרח להגיד את זה.

אביבה גוטרמן:

בסדר.

אמיר כוכבי:

שגם שם עשינו את מה שהיה מותר לנו על פי החוק ,ואף
מעבר לזה ,וגם לזה לא באת ,אפילו לא בזום.
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נאור שירי:

אחרי הצעה לסדר שקיבלו שהוא יעשה תדרוך קורונה.

אמיר כוכבי:

אחרי הצעה לסדר שלך שביקשה שנעדכן את המועצה.

משה חנוכה:

רציתי קבינט קורונה ולא עדכונים ,אתה לא מבין את
התפקיד שלך.

אמיר כוכבי:

די ,די ,די.

משה חנוכה:

אנחנו לא צריכים כל הזמן לשמוע ממך עדכונים .לא באנו
לשמוע ממך עדכונים ,באנו ל היות שותפים.

אמיר כוכבי:

אתה לא קבינט ,חביבי ,אתה בקושי קבין.

משה חנוכה:

אתה חושב שאנחנו באנו לשמוע את העדכונים שלך.

נאור שירי:

איזה קבינט יעשו אתך ,תגיד?

משה חנוכה:

די כבר.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר ,אנחנו לא נקיים ישיבות מועצה במועד
קבוע ברזל בחוק ,ל א בחוק ,בהגדרה שלנו ,גם אם אין לנו
נושאים .מה ההיגיון בזה? אתם לא תרצו את זה ואנחנו לא
נרצה את זה.

משה חנוכה:

תעשה את זה ברביעי בסוף החודש.

אמיר כוכבי:

שניה ,אני אסיים ,אני אסיים.

משה חנוכה:

בסוף כל חודש אתה חייב לעשות.

אביבה גוטרמן:

אם תרצה לדחות אז איך תדחה.

אמיר כוכבי:

זה לא תלוי ,אבל זה לא תלוי תאריך ,ואתה יודע איך אפשר
לראות את זה? אתה יכול לראות את זה על בסיס פילוח
שביקשתי שיעשו ,אחרי שראיתי את ההצעה הזאת לסדר.
 40%מהישיבות התקיימו במועד הקבוע בחוק.

משה חנוכה:

אז  60%נדחו.

אמי ר כוכבי:

שניה ,מעל  40%נוספים נדחו בשל אירועים שלא קשורים
אלינו :חגים ,סבבה? מצב חירום ,קורונה/האירועים עכשיו.
זה לא שיש פה איזושהי מדיניות .המדיניות היחידה היא
לא לבזבז את הזמן לא לכם ולא לצוות המקצועי.
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משה חנוכה:

אז בוא נעשה את זה ברביעי האחרון.

נדב דו אני:

מה הקשר?

אמיר כוכבי:

אנחנו צריכים להביא ,בסדר?

משה חנוכה:

כי הכל הצטבר לכם במהלך החודש ,שאומר שכרגע אין לכם
נושאים.

אמיר כוכבי:

לא ,עובדתית זה לא תמיד ככה ,בגלל זה גם החלוקה.
עובדתית זה לא תמיד ככה ,ולכן אני לא מקבל את האמירה
הזאת ,ובטח לא נשנה את הדבר הזה .אני כן מעלה ,שומע
את המצוקה הכנה שאני שומע מקולך על האופל שאתה
נמצא בו ,שאתה לא יודע מתי המועד ,ואנחנו נעשה את כל
המאמצים כדי שאתם גם תקבלו את המידע ,מרגע שלנו יש
אותו .הבקשה ,למשל של קהילת יונתן ,ברגע שהם הגישו,
אחרי שנבדק ,אחרי שהבנו שאפשר ,הבאנו את זה למועצה,
כדי לא לחכות עוד חודש .מה לעשות ,לא הכל תמיד תלוי
בנו .אבל ,ההתחייבות שלנו שלטעמי ,לא רק שלא סטינו
ממנה ,אנחנו גם עושים את המקסימום כדי כן לעמוד בה.
אני יודע שזה קשה ,אני יודע מה זה לקבל חומרים יומיים
לפני ,אני יודע מה הבעייתיות בזה .אנחנו כן נמשיך לעשות
מאמצים לשפר את זה ,כי אני חושב שזה משפר את כולנו.
גם את המנהלות והמנהלים שצריכים לעבוד על הישיבה ,גם
את הנהלת העירייה שצ ריכה להביא את הנושאים ,וגם
אתכם ,כל מי שיושב סביב השולחן ,ביכולת גם ללמוד את
החומרים וגם להגיש הצעות לסדר.

משה חנוכה:

אז אני אומר לך ,שכרגע המצב שבו אנחנו מקבלים 42
שעות לפני בהפתעה חומר ,לא מאפשר לנו לעצור את חיינו
ולעשות את העבודה הזאת ,גם אם מנסים לעשו ת.

נאור שירי:

מה זה ? 42

רן יקיר:

 48שעות.

משה חנוכה:

 , 48סליחה .לא מאפשר לנו לעשות את העבודה האמתית
שאנחנו מצפים לעשות .אנחנו לא יושבים בעירייה דרך
קבע ,ואנחנו מבקשים לייצג את הציבור.
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אמיר כוכבי:

עכשיו באים?

משה חנוכה:

את רוצה להגיד כמה מילים יובל?

י ובל

( ה בת ש ל כ נ רת ) :

שלום ,לא ,רק באתי להגיד שלום.

אמיר כוכבי:

תכף עולה הסעיף של אימא.

משה חנוכה:

וזהו ,יאללה ,סבבה.

נאור שירי:

רגע ,רגע ,יש לי שאלה.

נדב דואני:

לא ,לא ,הצבעה ,אח"כ תשאל ,אחרי ההצבעה .קח דקה
בסוף.

נאור שירי:

סתם בגלל שהעלית את נושא המעבר.

משה חנוכה:

אני לא מתכוון לענות על השאלות שלך .תגיש את זה בכתב.

נאור שירי:

פרסמת סקר באיזה פורום ,אני לא זוכר את שמו ,ורציתי
לשאול אם התושבים יודעים שאתה אוסף את המידע
עליהם?

אמיר כוכבי:

האם רשמת 'מאגר מידע כתוב'?

משה חנוכ ה:

אל תדאג בנושא.

נאור שירי:

לא ,אני שואל .מה זאת אומרת?

משה חנוכה:

אני פועל בהתאם לדין.

נאור שירי:

אבל לא פרסמת שאתה אוסף את המידע.

משה חנוכה:

אני פועל בהתאם לדין .להבדיל -

נאור שירי:

לא ,אני שואל באמת.

משה חנוכה:

אני אומר ,להבדיל מחלק מהאנשים סביב השולחן ,אני
מקפיד לשמור על הוראות החוק.

נאור שירי:

אה ,אז אנחנו צריכים להאמין לך? זאת אומרת ,שבסקר
שפרסמת.

משה חנוכה:

אתה רוצה לשמוע את התוצאות של הסקר על העבודה
הגרועה שעשיתם?

נאור שירי:

אני אשמע בישיבת המועצה ,במועצה הבאה .אני רוצה
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להבין ,למה לא פרסמת שאתה אוסף דאטה על התושבים,
על מי שממלא את הסקר.
משה חנוכה:

אתה רוצה לשמוע את העמדות הגרועות שאנשים ידעו
עליכם?

נאור שירי:

אתה רוצה לענות?

משה חנוכה:

אז זה יפורסם בקרוב.

נאור שירי:

אז אתה לא רוצה לענות .אז אתה לא רוצה לענות?

משה חנוכה:

ותאמין לי ,תאמין לי ,שהרבה אנשים יזדעזעו על מצב
החירום.

נאור שירי:

אתה לא עונה.

אתי ברייטברט:

טוב ,בואו נעלה להצבעה.

נאור שירי:

חבר מועצה אוסף מידע על תושבים בלי שהם יודעים.

אמיר כוכבי:

אני יכול להגיד ל ך.

אביבה גוטרמן:

אבל אנשים שענו לו ,לא ידעו?

נאור שירי:

לא ,ומן הסתם ,זה גוגל דרייב ,מה זאת אומרת? אם אני
ממלא את זה ,אם אני ממלא ,אני נכנס לך למאגר.

משה חנוכה:

יאללה ,בוא נתקדם.

נאור שירי:

לא?

משה חנוכה:

נאור ,אתה מביך.

נאור שירי:

למה מביך? אתה אוסף מידע על תושבים.

משה חנוכה:

המקלטים היו סגורים ואנשים היו בסכנת חיים ,ואתה
מבלבל את המוח.

אמיר כוכבי:

המקלטים היו פתוחים.

משה חנוכה:

התפקיד שאתה אחראי עליו ,אתה נכשלת.

נאור שירי:

המינימום לדעת ,שאתה צריך לשים שם משפט שאומר:
'אנא קחו בח שבון שמה שאתם מזינים בשאלון ,נכנס
למאגר מידע שלי'.
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אמיר כוכבי:

אבל למה לא רשמת מאגר?

נאור שירי:

מה ,הוא דיבר קשור עכשיו לשאילתה שלו שעה וחצי,
עכשיו אתה מתעורר? אה?

אמיר כוכבי:

יש מאגר .אספת נתונים .איסוף נתונים זה...

נאור שירי:

הוא אמר משהו על מאגר הנתונים ,אני עונה על זה.

עדי ברמוחה:

למה כשלא נוח אתה לא יכול לענות על זה

נאור שירי:

מה קרה ,משה? מה קרה? אתה לא יכול לענות עניינית?

אמיר כוכבי:

חברים ,שניה ,שניה ,שניה.

משה חנוכה:

אני אשמח לדבר על הסקר הזה.

נאור שירי:

אתה תדבר ,א ני לא מונע .אבל תענה על מה שאני מדבר.
למה אתה לא עונה?

אמיר כוכבי:

נאור ,די.

משה חנוכה:

אני מבין שזה מדאיג אותך.

נאור שירי:

לא ,ממש לא.

אמיר כוכבי:

אני מסיים את הנושא ,אבל בגלל שגלשתם חזרה לנושא.

משה חנוכה:

כי אם תבדוק ,תחכה לביקורת...

נאור שירי:

אין שום בעיה .אתה תרצה לי על מחשוב.

אמיר כוכבי:

לנושא של אבטחת מידע .בנוגע של אבטחת מידע ,נציין
ככה ,הדו"ח של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים,
הוא דו"ח שהוגש לעירייה כשנה ו  3 -חודשים לאחר האירוע.
אירוע כופר ,לא אירוע דליפה.

משה חנוכה:

הוא אמר שזה לא משנ ה ,עו"ד שם טוב.

אמיר כוכבי:

עו"ד הוא לא איש מחשבים.

כנרת א .כהן:

זה משנה .כופר ודליפה זה לא משנה? באמת.

משה חנוכה:

הוא הרגולטור שלך בתחום.

אמיר כוכבי:

לא ,הוא כבר מגיב אל מול האפשרות שאנחנו נתבע אותם.

משה חנוכה:

תתבע את משרד המשפטים .אתה יודע ,משרד המ שפטים זה
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לא האופוזיציה .טיפה יותר בצניעות מול משרד המשפטים.
נדב דואני:

משרד המשפטים גם זה לא בית המקדש.

אמיר כוכבי:

אין שום בעיה ,מה ,אנחנו מפחדים מזה? כן ,כן ,מה ,אפשר
לחשוב.

נדב דואני:

מה קרה ,אי אפשר לבקר את משרד המשפטים?

אמיר כוכבי:

זה אחד ,שתיים.

משה חנוכה:

הרגולטור שאחראי על המדינה -

נדב דואני:

אפשר לבקר את משרד המשפטים ואת בית המשפט ואת מה
שרוצים.

משה חנוכה:

אתה יודע מה ,אני טיפה יותר סומך עליהם ,מאשר על
החברים שלך.

אביבה גוטרמן:

מה קרה לך ,למה עזבת את הליכוד?

אמיר כוכבי:

שתיים ,בדו"ח ,באותו דו"ח.

נדב דואני:

בגלל ,את יודעת מה.

אביבה גוטרמן:

הלכת למה ,לביקורת.

נדב דואני:

אותה עמדה ,עמדה יותר חריפה מאשר שלך.

אביבה גוטרמן:

מה בער לך? אז למה עזבת?

אמיר כוכבי:

אביבה ,מה זאת אומרת ,יש לזה תקציבים.

משה חנוכה:

תקציבים של קנסות שמשלמים?

נדב דואני:

בטח .בוודאי.

אמיר כוכבי:

קנסות ,פשרות .אתה מאשר תקציב ,אתה לא קורא אותו?
אתה לא קורא תקציב כשאתה מאשר אותו?

משה חנוכה:

קנסות ,לא ראיתי.

אמיר כוכבי:

מה לא? מה לא? איך אתה לא זה? זה תקציב ענק.

משה חנוכה:

כמה זה?

אמיר כוכבי:

מתביעות ,עניינים.

נדב דואני:

מיליונים ,מיליונים.
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משה חנוכה:

קנסות ,קנסות.

נדב דואני:

מיליונים.

משה חנוכה:

קנסות של המדינה.

נאור שירי:

מה עם מאגר המידע שלך? תענה על מאגר המידע ,תענה על
מאגר המידע.

משה חנוכה:

מתי העירייה קיבלה קנס בפעם האחרונה ,אדוני?

נדב דואני:

אולי צריך פעם אחת להביא דו"ח כמה שילמנו קנסות
בעבר.

אמיר כוכבי:

אני רוצה רגע ,למען הסדר הטוב.

משה חנוכה:

זה חינני בעיניי.

אמיר כוכבי:

למען הסדר הטוב ,להמשיך את מה שאני לא יודע ,כנראה
נחתך לך במכתב של הרשות להגנת הפרטיות מסעיפים 15
והלאה .הרשות מברכת על הצעדים שננקטו על העירייה,
כפי שתוארו במפורט במכתב המענה ,ובהתכתבויות בין
המחלקות השונות ברשות לבין נציגי העירייה .העירייה
העבירה תכנית לט יפול בליקויים אשר נמצאו.

עדי ברמוחה:

זה הרב נח ,איפה אביבה שתגיד לך.

משה חנוכה:

לא ,זה לא בהודעה.

אמיר כוכבי:

אתה רק עם הדוברים ,אתה לא עם הזה.

עדי ברמוחה:

אתה קורא רק את החלק שנוח לך.

משה חנוכה:

אבל רשום כאן ,מה זאת אומרת?

אמיר כוכבי:

העירייה העבירה תכנית לטיפול בליקויים.

משה חנוכה:

קבעה שהעירייה הפרה את החוק.

עדי ברמוחה:

אבל לא קראת עד הסוף.

אמיר כוכבי:

העירייה העבירה תכנית לטיפול.

משה חנוכה:

העירייה הפרה את החוק להגנת הפרטיות.

אמיר כוכבי:

העירייה העבירה תכנית לטיפול בליקויים ,די ,אשר נמצאו
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לאורך הפיקוח ואשר עלו כממצאים מתחקיר אירוע
אבטחה.
משה חנוכה:

מידע רגיש ממאגרי העירייה.

אמיר כוכבי:

בהמשך למסמכים שהועברו לרשות ,יש להעביר עדכון בדבר
תיקון הליקויים עד ה  . 2.7.2021 -בזאת מסתיים ההליך,
ותיק הפיקוח נסגר .אנו מודים על שיתוף הפעולה.

משה חנוכה:

אחרי הקנס .מי הגורם שנחשף למידע?

אמיר כוכבי:

הדבר הזה ,שניה ,שניה .מה?

משה חנוכה:

מי הגורם שנחשף ,כאילו שפרץ?

נאור שירי:

תגיד ,אתה יודע מה זה כופר?

משה חנוכה:

באירן? איפה יושב הגורם הזה? איפה השרת?

אמיר כוכבי:

עדיין יש לי השערה שזה איפשהו ברחוב השחר .אבל לפני
זה אני אגיד ,תקשיבו טוב ,האירוע הזה ,האירוע הזה היה
בית ספר ,היה בית ספר לעירייה כולה ,עם מנמ"רית חדשה.

משה חנוכה:

ברור ,אתה החלפת את כל המחשוב ,הלך פה כסף.

אמיר כוכבי:

עם מנמ"רית חדשה שנכנסה לתפקידה באותו חדש,
והאירוע קרה בשבוע הראשון של הקורונה.

משה חנוכה:

ראש העיר גם נכנס באותו חודש?

אמיר כוכבי:

מה?

משה חנוכה:

ראש העיר נכנס באותו שבוע גם?

אמיר כוכבי:

לקח זמן פשוט להביא מישהו שיידע להתעסק במערכות
מחשוב.

משה חנוכה:

אה ,אתה אומר שהמנמ"רית הקודמת לא ידעה להתעסק
במערכות מחשוב?

אמיר כוכבי:

ודי לחכימא.

משה חנוכה:

אתה אומר שהמנמ"רית הקודמת לא ידעה להתעסק
במערכות מחשוב?

אביבה גוטרמן:

לא ,הקודמת הייתה על הפנים.
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אמיר כוכבי:

בסופו של דבר ,בסופו של דבר.

עדי ברמוחה:

מה קרה אביבה?

נדב דואני:

היא צודקת.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר האירוע התחיל.

משה חנוכה:

בסוף אתם תקבלו תביעות מהאנשים האלה.

נדב דואני :

על מה תביעות? על מה שאומרים אמת?

נאור שירי:

על מה? כי אמרו שהיא על הפנים? משה ,אתה צריך לשבת
בכלא אם על זה יש תביעה.

אמיר כוכבי:

אבל אתה רוצה רגע לפעמים זה גם פרטים בשביל הזה?
שיהיה לך ,אל תסכים אתם ,אבל שיהיה לך.

אביבה גוטרמן:

אני לא יודעת עכשיו איך היא.

אמיר כוכבי:

האירוע זוהה בשישי בלילה והטיפול בו.

עדי ברמוחה:

אלון ,זהו ,התייאשת .התייאש ממך.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,הוא צריך ללכת.

עדי ברמוחה:

גם לי יש.

אמיר כוכבי:

והטיפול בו התחיל מיד לאורך כל אותה שבת ולאורך כל
השבוע שהמשיך .עדכנו ,אגב ,עדכנו גם את הרשות הסייבר,
גם את משרד הפנים ,יחידת החירום ,אגף הסייבר שלהם,
גם את רשות הסייבר שיושבת במשרד רה"מ .הם כולם
שלחו לפה נציגים כדי ללמוד מהאירוע הזה .זאת הייתה
תקופה שהיו כמה וכמה אירועים של כופר .אירוע של כופר,
הוא כניסה לתוך המערכת ,השבתה ,נעילה של הקבצים
ששולטים באנטי וירוס ,ובעצם מאפשרים במקרה הזה,
לנעול אותך מחוץ למערכות שלך.

משה חנוכה:

אילו קבצים ננעלו? זה מה שאני שו אל .איזה מידע ננעל?
אנחנו יודעים? או שאין לנו אינדיקציה? אני שואל באמת.

אמיר כוכבי:

אני אומר ,האינדיקציה שלנו יש ,שהמידע שננעל ואנחנו
הסרנו ושחזרנו מגיבויים ,אחרי שהמערכת נוקתה ,זה
תיבות מייל .מאגרי המידע.
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משה חנוכה:

אז למה הם אומרים פה תעודות זהות ודברי ם כאלה?

אמיר כוכבי:

מאגרי המידע שלנו יושבים בענן .הם לא יושבים בשרתים
של העירייה.

משה חנוכה:

זה לא בעייתי שזה יושב בענן? כי הם אומרים פה שזה
הרי...

נאור שירי:

יש  3אתרים שמאגרי המידע יושבים 2 .נייחים 1 ,ענן.
סתם ,כי גם על זה דיברנו באחת הישיבות.

אמיר כו כבי:

ובסופו של דבר התהליך הזה בוצע כשהעירייה גם לא
משלמת כופר.

נאור שירי:

מה עם מאגר המידע שלך?

אמיר כוכבי:

העירייה גם לא שילמה כופר ,גם עמדנו בהחלטה שלנו
מההתחלה לא להיכנס לשיח הזה עם מי שעשה את התקיפה
הזאת .גם לא שילמנו את הכופר ,בעיקר כי עד שבני היה
מוצא ביטקווין ,לכו תדעו כאילו.

נדב דואני:

העירייה השקיעה בביטקווין?

משה חנוכה:

אבל מי הגורם שפרץ?

נאור שירי:

תגיד ,מה ,אם היו יודעים מי הגורם ,מה היו ,יושבים פה?

אמיר כוכבי:

לכאורה ,איתרנו באוקראינה .להגיד לך שמישהו יודע
לחתום על זה?

נאור שירי:

הם השתמשו באפליקציית טננברג.

משה חנוכה:

כי אמרו לי שגם הסמסים האנונימיים בבחירות היו
מאוקראינה.

אמיר כוכבי:

אז אולי אני מתבלבל?

משה חנוכה:

לדעתי ,אתה בלבלת ביניהם .נראה לי בהולנד ,יכול להיות?

אמיר כוכבי:

יכול להיות.

נדב דואני:

עכשיו אתם מדברים ,אנחנו גם רוצים לדעת.

נאור שירי:

מה עם מאגרי המידע שלך? מה עם מאגרי המידע שלך,
משה?
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עדי ברמוחה:

די ,די ,די ,נו.

משה חנוכה :

יש לך את הסייבר?

אמיר כוכבי:

אני אשאל אותו מאיזו מדינה זה היה.

נאור שירי:

אני רוצה לדעת למה הוא לא מפרסם שהוא אוסף מידע.

משה חנוכה:

זה סודי השאלה על הנתונים האלה?

אמיר כוכבי:

מה?

משה חנוכה:

הנתונים האלה הם סודיים? מאיזה מדינה השרת וזה?
הדו"ח של הסיי בר של משרד הפנים ,הוא סודי?

אמיר כוכבי:

לא ,אני יכול להעביר לכם אותו עכשיו.

משה חנוכה:

לא ,יש לנו אותו ,כי העברת לנו אז כשביקשנו.

אמיר כוכבי:

אה ,אוקי ,נו ,אז מה אתה רוצה?

נאור שירי:

אז דיברת על זה בעבר?

משה חנוכה:

לא ,שלחנו מכתב למנכ"ל ,והוא ענה לנו אגב .אתה זוכר...

נאור שירי:

הייתה על זה שאילתה ,נו.

אמיר כוכבי:

גם היה על זה במועצה.

נאור שירי:

נו ,די ,דיברנו על זה במועצה ,תפסיק.

אמיר כוכבי:

מה השאלה שלך ,אם מותר לפרסם אותו? אני לא יודע.

משה חנוכה:

את הדו"ח של הסייבר של משרד הפנים ,מותר לפרסם?

אמיר כוכבי:

תבדקו סיווגים ,לא יודע .לראות ,אני לא מבין בשפה.

משה חנוכה:

אז אנחנו לא יודעים איזה גורם פרץ.

אמיר כוכבי:

אני לא מבין בשפה המחשובית הזאת .בד"כ ,אין יכולת גם
לדעת ,כי הם ממסכים את עצמכם מ  1001 -כיו ונים.

עדי ברמוחה:

אפשר לדבר סתם אח"כ? יאללה .בסדר?

משה חנוכה:

זה נושא מספיק חשוב ,עדי.

עדי ברמוחה:

לא ,בסדר ,אבל אח"כ אפשר?

משה חנוכה:

אבל זה נושא חשוב.
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אמיר כוכבי:

אני רוצה להגיד.

עדי ברמוחה:

אפשר לדבר סתם אח"כ?

משה חנוכה:

אני שמח שראש העיר פתח את הנושא.

אמיר כוכבי:

אני רוצה להגיד ולסכם ,ואם כבר משרד המשפטים נזכר
לשכוח לנו דו"ח שנה ומשהו אחרי ,אז אנחנו גם יכולים
לסכם ולהגיד.

משה חנוכה:

מה זאת אומרת 'נזכר'? הם עשו עבודה ,מה אתה רוצה?

אמיר כוכבי:

שנה וחצי דו"ח?

משה חנוכה:

היה קורונה ,כמו שאתה אומר פה.

אמיר כוכבי:

משרד הפנים נתן דו"ח זה.

משה חנוכה:

לא משרד ,משרד המשפטים ,ואני חושב שהוא עשה עבודה
משובחת.

אמיר כוכבי:

משרד הפנים נתן חודשיים את הדו"ח שלו.

משה חנוכה:

זו עבודה חשובה ,אמיר.

אמיר כוכבי:

עבודה חשובה מאוד.

משה ח נוכה:

המטה להגנת פרטיות ,ואני באמת מברך אותם על זה .כל
הכבוד להם על היכולת לעמוד גם מול רשויות מקומיות,
ולהגיד להן ,אגב ,זה לא רק בהוד השרון.

אמיר כוכבי:

זה התפקיד שלהן ,מה זאת אומרת?

משה חנוכה:

תחשוב מה יקרה מחר שיקרה דבר כזה בעיריית תל אביב.

אמיר כוכבי:

היה באותו שבוע ,מה יש לך?

משה חנוכה:

איפה?

נאור שירי:

ב  1000 -מקומות אחרים גם.

משה חנוכה:

אז למה רק אנחנו קיבלנו קנס?

נאור שירי:

ממש לא רק אנחנו ,פשוט אתה קורא.

משה חנוכה:

למה הייתה הודעה כזאת דרמטית?

נאור שירי:

כי אתה קורא רק מה שמעניין אותך ,אתה אפילו לא קורא
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את כל ההודעה .אתה קורא רק חצי ממנה ,ומקריא שליש
ממנה גם.
אמיר כוכבי:

לא ,היה ,היה .היה יום חדשות חלש .היה באותו שבוע ב 2 -
רשויות נוספות וגם בזה ,אני לא רוצה סתם זה ,אבל.

משה חנוכה:

כי אתה יודע שהיה דו"ח מבקר המדינה על זה.

אמיר כוכבי:

כן.

משה חנוכה:

על כל הסיפור של אבטחת מידע ברשויות המקומיות ב -
. 2014

אמיר כוכבי:

בוא ,לנו לא צריך לספר זה .כשאתה נכנס ללשכה והמחשב
לא מחובר ,אתה מבין עד כמה מערך הסייבר בעירייה היה
חזק .אנחנו יודעים את התהליכים שיש לנו ,ואם תסתכל
בתקציב ,אתה תראה.

משה חנו כה:

אתה עובד במחשב של העירייה?

אמיר כוכבי:

של?

משה חנוכה:

אתה עובד עם מחשב של העירייה?

אמיר כוכבי:

ודאי.

משה חנוכה:

לא ,כי אז שהיית סגן ,לא עבדת עם מחשב של העירייה.

עדי ברמוחה:

משה חנוכה ,עו"ד משה חנוכה .בוא ,קח את עצמך ,תאסוף.

אמיר כוכבי:

כשהייתי סג ן נתנו לי מחשב שלא עובד ,ואז התפלאו
כשנכנסו לי אליו ,למה אין בו כלום.

עדי ברמוחה:

וואי ,בואו נתקדם.

אמיר כוכבי:

לכאורה .בסופו של דבר האירוע הזה ,חבר'ה ,צחוק ,צחוק,
האירוע הזה הקפיץ את העירייה בכמה דרגות .וזאת
הזדמנות גם להגיד תודה לאילן כהן ,המנמ"רית ,לצ וות
שלה שעבדו גם באירוע וגם ממשיכים לעבוד אחרי ,כדי
לשדרג את המערכות ולהביא אותנו אל המאה ה 21 -
בהקדם .וגם הזדמנות להגיד תודה לעיריות מסביב,
שהתגייסו כי הן הבינו את החשיבות של האירוע ושלחו
טכנאים .רעננה ,אם אני זוכר נכון .ובאמת ,עבודה טובה
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שקידמה אותנו ,ואנ י שמח שהמנכ"ל ממשיך את הרוח
הזאת גם בתקציב הזה וגם בתקציב הבא .וגם זה ,אלון
הלך ,אבל גם זה קשור למערכות המידע שקיימות באגפים
השונים.
משה חנוכה:

אני רוצה רק לסכם את דבריו של עו"ד אליק קלדרון ,מנהל
מחלקת האכיפה ...שאמר.

אמיר כוכבי:

לא ,די ,די.

רן יקיר:

אי ך זה קשור להצעה לסדר?

משה חנוכה:

"מצופה מכל רשות מקומית להקפיד על קיום הוראות" -

אמיר כוכבי:

משה ,תמיד תקריא הודעות לעיתונות ,אנחנו בעד.

משה חנוכה:

"לצמצם פוטנציאל התרחשותן של אירועי אבטחת מידע
ופגיעה בפרטיות."...

נאור שירי:

נשמח שתייחס את זה גם לעצמך.

אתי ברייטברט:

בואו נעלה להצבעה ,חברים.

נאור שירי:

אתה הקמת מאגר מידע.

אתי ברייטברט:

מי בעד הסרת ההצעה לסדר ,מי בעד הסרת ההצעה לסדר?
אמיר ,מאיר.

נדב דואני:

הרמת ,הרמת.

נאור שירי:

מה קרה?

נדב דואני:

הרמת ,הרמת.

נאור שירי:

מה קרה ,התבלבלת? לא ,אפילו את ה .רגע אותנטי.

אמיר כוכבי:

זה היה ברוח הסייבר.

נאור שירי:

לא ,זה היה רגע של זך של אותנטיות שהבנת שאתה אפילו
מקשקש .וחוץ מזה ,אתה הקמת מאגר נתונים.

נדב דואני:

אוקי ,מי בעד להסיר? הצבענו .מי בעד.

אתי ברייטברט:

נמשיך בהצבעה .אמיר ,מאיר ,רן ,נאור ,נדב ,עדי  ,כנרת,
ארנון .מי נגד?
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נדב דואני:

מי רוצה לקיים דיון .אתה רוצה לקיים דיון ,אני מבין.

אביבה גוטרמן:

בגלל שכך התנהגת אליו ,אני נגד.

אתי ברייטברט:

משה ואביבה.

נדב דואני:

אביבה ,היא אמרה שרוצים לקיים דיון בנושא .יאללה.

==================================== ==============
הצבעה :מי בעד הסרת ההצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה בנושא מועדי ישיבות המועצה מן המניין
בעד ( :)8אמיר כוכבי ,מאיר חלוואני ,נאור שירי ,רן יקיר ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן,
ארנון אברמוב
נגד ( :)2אביבה גוטרמן ,משה חנוכה.
החלטה מס' 287/21
מועצת העירייה הסירה את ההצעה לסדר בנושא מועדי ישיבות המועצה מן המניין

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

אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר הבאה.

אביבה גוטרמן:

מה זה משנה ,די.

 . 2הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום . 20.5.21
אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חבר המועצה ,משה חנוכה ,מיום ה -
 . 20.5.2021איזון הרכב וועדת מכרזים והוועדה לענייני
ביקורת ע"י מינוי נציגי האופוזיציה .הצעת ההחלטה:
מועצת העירייה מאשרת לבצע איזון של חברי וועדת
המכרזים והוועדה לענייני ביקורת העירייה ,כך של 2 -
הוועדות ימונו נציגי ה אופוזיציה ,ובכך יתוקן הייצוג
הסיעתי כמתחייב בדין.

רן יקיר :

 2הוועדות זה היה במקור?

עדי ברמוחה:

אני יודעת ,שזה היה במקור.

נדב דואני:

לא משנה ,לא משנה ,די ,לא ,זה באמת לא חשוב.

רן יקיר:

בסדר ,לא ,אני שותק.

נדב דואני:

זה לא חשוב ,די ,משה.
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משה חנוכה:

לא ,אני שמח שאמר את זה רן ,תודה על ההערה.

נדב דואני:

לא חשוב.

נאור שירי :

בסדר ,בסדר ,מעולה .טוב להגיד תודה.

רן יקיר:

על לא דבר ,אין בעד מה.

משה חנוכה:

תודה רבה.

אתי ברייטברט:

משה.

משה חנוכה:

הגישה המתנשאת שלך.

רן יקיר:

מודה לך.

משה חנוכה:

העלובה הזאת.

רן יקיר:

כולם מתנשאים עליך ,משה.

משה חנוכה:

אתה ,אתה ,אתה במיוחד .אתה מתנשא וזה דוחה אותי.

רן יקיר:

משה ,מבכיינות אי אפשר מבכיינות לבנות מדיניות ,זה לא
יעזור.

נדב דואני:

לא יפה ,לא רלוונטי ,לא מעניין.

אתי ברייטברט:

משה ,בוא נתקדם.

רן יקי ר:

שיטת עבודה שזו בכיינות.

משה חנוכה:

תתבייש .תתבייש.

נאור שירי:

די ,די ,די ,די.

רן יקיר:

לא מתבייש.

משה חנוכה:

מתנשא.

רן יקיר:

לא מתבייש.

נאור שירי:

די ,די ,די ,די .זה גם לא אמין.

אתי ברייטברט:

משה ,בוא נתקדם.

נאור שירי:

זה גם לא אמין ,זה לא אמין.

רן יקיר:

תפסיק להתבכיין.

אתי ברייטברט:

בוא נתקדם.
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משה חנוכה:

ודווקא נאור ,אתה חינני היום ,תדע לך.

נאור שירי:

אני רוצה להבין מה עם מאגר המידע שלך? אני לא אוותר
על זה.

משה חנוכה:

בגדול.

נאור שירי:

אתי מסמנת לי להפסיק .את מקרי אה פעמיים כל הצעה
לסדר.

אתי ברייטברט:

לך אתה.

נדב דואני:

משה ,בוא נעשה ככה .אנחנו נגיד כמה דברים ואז תתכונן.

אביבה גוטרמן:

יחסית ,היום נאור בסדר גמור.

נדב דואני:

אתה חושב מה להגיד .אין לו מה להגיד .הוא חוכך
בפדחתו.

משה חנוכה:

לא ,לא ,אני רוצה להגיד ,ת קשיב.

אמיר כוכבי:

אני יכול לקצר לך את ההליך.

נדב דואני:

לא ,תקצר ,תקצר.

עדי ברמוחה:

אבל רגע ,הוא יגיד לך אם הוא בסדר היום או לא בסדר
היום.

אמיר כוכבי:

אני יכול לקצר לך את ההליך .אבל לקצר או לא?

נדב דואני:

קצר ,קצר.

נאור שירי:

קצר.

משה חנוכה:

אם הקיצור בקטע חיובי ,סבבה.

נדב דואני:

נו מה ,תיכף תופתע .בוא נשמע ,כן.

אמיר כוכבי:

מאחר וזה הגיע במועד שלא הספקנו להכין את הטבלאות
ולבדוק באמת את הזה ,יובא לתיקון .מכרזים ,אנחנו כבר
יודעים שנצטרך לעשות שינוי .ויכול להיות שזה יגרור
דברים אחרים .הוועדה הש נייה ,לא בטוח בכלל ,אבל גם
נראה לכם את זה לפני האישור.

משה חנוכה:

אז בוא אני אגיד לך ,למה חשוב לוועדת הביקורת .לא ,זה
חשוב אבל .למה לא בטוח בכלל ,זה מה שאני שואל.
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אמיר כוכבי:

כי הרי בסופו של דבר זה  2דברים .זה גודל סיעה והנוכחות
בשאר הוועדות ,וזה עניין ש ל מתמטיקה ,שלא אתה ולא
אני חזקים בו.

משה חנוכה:

כן ,אבל אני רוצה להסביר למה זה חשוב.

נדב דואני:

אתם אומרים ,ביחד אתם  3יחידות.

אמיר כוכבי:

ובסוף ,זה ההסדר .אז אני אומר ,אין בעיה ,אנחנו יכולים
להציג את מה שיש ,נעשה את הבדיקה ,נציג את מה שיש.
תגידו ,אנחנו מוותרים על איקס ,כדי שיתווסף פה ,אנחנו
נדע לבוא לקראת זה ,זה לא זה ,אבל בסוף זו וועדה
מסדרת.

משה חנוכה:

חשוב להבין שסיעת לב ,הסיעה של אביבה ,אלון ורפי,
בשונה מהסיעה.

אמיר כוכבי:

התאחדתם.

משה חנוכה:

אין דבר כזה איחוד סיעות.

אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת? הע ברתם הסכם קואליציוני שמאחד את
הסיעות.

משה חנוכה:

בגלל זה רציתי  10דקות להסביר.

נדב דואני:

 10דקות לוקח לך להסביר את זה?

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,יעשה את זה קצר.

נדב דואני:

זה הסכם שיתוף פעולה ולא איחוד .סיימנו? יותר קצר.

אמיר כוכבי:

אבל זה לא משנה עובדה אחת.

משה חנוכה:

זה משנה לעניין ההרכב הסיעתי ,למה?

אמיר כוכבי:

אבל אין שום חובה ,אני מאחר ,בוא ,ישבתי בצד הזה על
וועדות מספיק זמן ואני גם מגיע לוועדות ,בטח כשהייתי
חבר מועצה.

נדב דואני:

אגב ,אתה רוצה לדבר על האיזונים אז אם היו?

אמיר כוכבי:

על?

נדב דואני:

האיזונים אז ,כי אני לא זוכר שהיו איזונים.
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נאור שירי:

היו איזונים ובלמים.

נדב דואני:

לא היו איזונים.

אמיר כוכבי:

היו בלמים בלי איזונים.

נאור שירי:

היו בלמים ,לא איזונים.
כל

הקואליציה

ונציג

אופוזיציה.

כל

נדב דואני:

כל הוועדות,
הקואליציה.

אמיר כוכבי:

לצורך העניין ,וגם אמרתי את זה בישיבה שדנו בה .אני כן
מתייחס לזה כסיעה יחידה ,כי זה משפר את התנאים
שלכם .כי אין לי שום מחויבות בחוק ,אני צריך להתייחס
להרכב הסיעתי עד כמה שניתן ,ועד כמה שני תן הזה ,פוגע
בד"כ בסיעות יחיד .לכן ,ההנחיה שלי בסבב הקודם
שעשינו ,והעבודה שיעל עשתה אל מול הבקשות שלכם,
הייתה להתייחס אליכם כסיעה של  4ולא כסיעה של 3
וסיעה של  , 1כי זה דווקא יפגע בכם .בייצוג הסיעתי ,אתה
יכול לבדוק את זה במספרים.

משה חנוכה:

לא ,אני מציע ,א ני אגיד לכם מה העניין של וועדת
הביקורת .בסדר ,תמיד.

אמיר כוכבי:

אבל אין לי בעיה ,תגידו .נעשה את הזה ותגידו שאתם
מוותרים על משהו אחר ,כן ,בסוף יש פה חברי מועצה
שצריכים.

נדב דואני:

לא הבנתי ,אבל אתה הופך את וועדת הביקורת לפוליטי.

אביבה גוטרמן:

ממש לא ,מה זה קשור?

עדי ברמוחה:

היא פוליטית מלכתחילה.

נדב דואני:

לא ,שניה.

משה חנוכה:

וועדה של פוליטיקאים היא פוליטית.

עדי ברמוחה:

לא נכון ,מכרזים וועדה ממסדית.

משה חנוכה:

מכרזים פוליטית.

עדי ברמוחה:

לא נכון ,אביבה ,וועדת מכרזים פוליטית?
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נדב דואני:

מאוד מקצועי .אביבה ,לא מקצועי במכרזים?

משה חנוכה:

לא מקצועי והכל פוליטי והכל בסדר.

עדי ברמוחה:

פוליטית?

נדב דואני:

לא ,זה פוליטי ,פתח סוגריים ,סימן קריאה ,סגור סוגריים.

משה חנוכה:

לא ,אני רק אומר .אני רוצה רק להגיד לראש העיר.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,לא ,די ,לא הכל פוליטי.

משה חנוכה:

אני ,פשוט הוועדה היחידה שאני עובד בראשה ,זו וועדת
הביקורת.

נאור שירי:

וגם היחידה שאתה מגיע.

עדי ברמוחה:

לא נכון ,הוא הגיע גם לוועדת.

אמיר כוכבי:

לפעמים.

אביבה גוטרמן:

למה אתה סתם? יאללה ,בוא ,תסיים את הערב .פעם אחת
תסיים את הערב...

אמיר כוכבי:

כן ,משה.

משה חנוכה:

אני אומר שוועדת ביקורת התחילה את תפקידה בקדנציה
הזאת ,וגם אגב בקדנציה הקודמת ,היה מן הראוי שמתוך 5
חברים ,יהיה יותר נציג אחד מהאופוזיציה ,אוקי? זה
המצב היום.

אמיר כוכבי:

בוועדה הקודמת היו  . 7במועצה הקודמת.

אביבה גוטרמן:

נכון ,זה היה נורא.

משה חנוכה:

אבל היו יותר.

נאור שירי:

אבל יש לך . 2

אמיר כוכבי:

אני ועדי.

אביבה גוטרמן:

אין לך . 2

נאור שירי:

משה ואלון.

אביבה גוטרמן:

לא.

עדי ברמוחה:

איפה ,במה?
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אמיר כוכבי:

באופוזיציה .אבל היו  7הרכב.

עדי ברמוחה:

רק אני ונווה היינו מגיעים אבל לוועדה.

אביבה גוטרמן:

אלון היה ממלא מקום במשהו של ה . -

משה חנוכה:

אין לי בעיה ,אז תגדילו את הרכב ,אין בעיה .אין לי בעיה
שתגדילי את ההרכב .אני אומר ,בסופו של דבר.

אמיר כוכבי:

בסוף אנשים צריכים זה ,אתה לא יכול זה .אתה רואה
שאנ שים לא מגיעים.

משה חנוכה:

אבל אני אסביר לך מה העניין כאן ,שבוועדה שמתוך  , 5יש
 1שהוא נציג אופוזיציה ,שהוא היו"ר ,והשאר הם חברי
קואליציה .אגב ,גם בתחילת הקדנציה ,זה לא היה ככה.
יגאל שמעון ,אני מזכיר לך ,נכנס גם לוועדת המכרזים וגם
לוועדת הביקורת ,כשהוא היה באופוזיציה ,כנציג
אופוזיציה ,ולכן ,גם אין איזון בוועדה המקצועית של עדי
של המכרזים ,כי יש שם כמה חברי קואליציה וכמה
אופוזיציה?

עדי ברמוחה:

 6ו .1-

משה חנוכה:

 6ו .1-

אמיר כוכבי:

אז אתה מבקש להוציא את יגאל?

משה חנוכה:

לא ,אני אומר ,תאזנו.

נדב דואני:

יגאל ,מה הוא?

נאור שירי:

יגאל מאוד ענייני .יגאל ענייני.

משה חנוכה:

יגאל קואליציה ,הוא חתם על הסכם עם ראש הראש .אוקי,
אז אני אומר.

נדב דואני:

אני אוהב את יגאל ,איך יגאל תמיד אומר? אני אוהב אותו.
אני באמת אוהב אותו.

משה חנוכה:

אם ב  2 -וועדות חשובות כמו מכרזים יש נציג.

אביבה גוטרמן:

יגאל לא יודע מה הוא.

נאור שירי:

הוא יודע טוב מאוד.
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משה חנוכה:

אני אומר ,במכרזים יש נציג אחד לאופוזיציה ,ובביקורת
יש נציג אחד לאופוזיציה ,בעיניי ,זה לא איזון ראוי .וגם
אתה היית רוצה.

אמיר כוכבי:

גם אנחנו כשישבנו בוועדות ,והייצוג היה הרבה פחות
מתאים בכלל הוועדות ,בוודאי בוועדות החשובות ,ידענו
שיש וועדות שבהן ,לא שזה לא פוליטי ,אלא שזה לא משנה,
כי ברור שהאינטרס כלל חברי המועצה ,הוא לעשות את
העסקה הטובה ביותר לעירייה.

עדי ברמוחה:

איך היינו נמרצים ומ גיעים לוועדת המשנה שלושתנו?

אמיר כוכבי:

זה גם בוועדת משנה ,זה גם בוועדת מכרזים ,זה גם בעיניי
בוועדת ביקורת.

אביבה גוטרמן:

לא ,וועדת ביקורת ,יש משהו בזה.

אמיר כוכבי:

שניה ,שניה ,אבל ,כי מבחינתי ביקורת היא כלי שלנו
להשתפר .אני לא מפחד ממנו .בוודאי לא כשהו א נעשה
בתום לב ובהתנהלות ראויה ולא עסקנית.

עדי ברמוחה:

פוליטית.

משה חנוכה:

ולא פוליטית.

אמיר כוכבי:

לא ,היא יכולה להיות פוליטית .בטח היישום או המוצא של
הדברים ,אבל העבודה עצמה ,צריכה להיות מקצועית .אין
פה מה זה .ואני אומר עוד פעם ,אנחנו נעשה את העבודה,
נציג לכם .תרצו לשנות דברים בהרכבים שלכם ,נשקול.

משה חנוכה:

אנחנו מבקשים ,זו ההצעה שלי.

נאור שירי:

אני בעד לשקול .נו ,אבל אמרו שנביא את החישוב לפעם
הבאה ,די.

משה חנוכה:

אני לא מתנגד.

נאור שירי:

הוא לא מתנגד.

אמיר כוכבי:

אנחנו נביא את הנתונים.

משה חנוכ ה:

אם אתה בא ומצהיר כאן.

אמיר כוכבי:

אבל אני לא יכול לבוא ,אנחנו נעשה את החישובים בכל
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ועדה -
נאור שירי:

יציגו את החישוב ונקבל החלטה ,מה הבעיה?

אמיר כוכבי:

נשלח לכם ,תראו את המשמעויות .אם תצטרכו לוותר,
תגידו על מה ,אם לא תצטרכו לוותר ,לא תצטרכו לוותר.
מה הסיפור?

אביבה גוטרמן:

בסדר ,הגיוני ,מה אתה רוצה?

עדי ברמוחה:

צריך לעשות חישובים.

נדב דואני:

אביבה אמרה זה הגיוני ,אפשר להתקדם.

משה חנוכה:

אביבה ,החוש ההגיוני שלה עובד תמיד.

נאור שירי:

זה היה נשמע קצת בלשון סגי נהור.

אמיר כוכבי:

אם נדחה את הישיבה הבאה ,זה יהיה לישיבה הבאה.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,לא ,אל תסכסך.

נאור שירי:

סליחה .לשון סגי מאור.

אביבה גוטרמן:

אני ,לא יכולים לסכסך אותי.

נאור שירי:

אף אחד לא הבין את הבדיחה פה?

אמיר כוכבי:

יש פוטנציאל .יש פוטנציאל.

משה חנוכה:

אז להגיש שאילתות או לא להגיש שאילתות?

אמיר כוכבי:

בסדר? אנחנו נשלח לכם ,נעשה את העבודה .נשלח לכם,
תעירו הערות ,נקבל החלטות.

משה חנוכה:

ובישיבה הקרובה זה יבוא?

אביבה גוטרמן:

כן.

אמיר כוכבי:

בהנחה שהיא לא ברביעי הקרוב.

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

איזון הרכב ועדת מכרזים והוועדה לענייני ביקורת ע"י מינוי נציגי האופוזיציה.
לא התקיימה הצבעה

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

משה ,אני מבקש הבהרות על מאגר המידע שלך .אני רציני.

משה חנוכה:

תגיש לי מכתב ,ואנחנו נענה לך בכתב.

נאור שירי:

אני אגיש מכתב.

אביבה גוטרמן:

איי ,איי ,איי ,באמת נאור ,היום היית.

נאור שירי:

אני אגיש הצעה לסדר השבוע.

נדב דואני:

רגע ,אני רוצה לדעת ,זה נגמר ואף אחד לא רוצה ללכת?

אמיר כוכבי:

יגאל ביקש דקה .חברים ,תודה רבה לכולם .הישיבה
הסתיימה.
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