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ערב טוב לחברי המועצה, להנהלת העירייה ולכל  אתי ברייטברט:

שאר המשתתפים. אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת 

. לפני 28.4.2021-, לתאריך ה6-21המועצה 

שנפתח בסדר היום, אנחנו נעביר את רשות הדיבור 

למר אמיר כוכבי, ראש העירייה, לעדכונים ודברי 

 חה. פתי

ערב טוב. תודה לכל הנוכחות והנוכחים. אני רק  אמיר כוכבי:

עוקבות. ישיבות אזכיר שהיום אנחנו בשתי 

בעדכונים נתחיל כדרכינו בשנה האחרונה, בעדכוני 

התחלואה בעיר. אנחנו שמחים לעדכן שמגמת 

שיפור גם נשמרת וגם נמשכת. כרגע, נכון להיום, 

 2,771ם, חולים מאושפזי 3אנחנו עומדים על 

מבודדים. ציון הרמזור  30-מחלימות ומחלימים ו

. אנחנו רואים מגמה קלה 0.76הוא כמובן ירוק, 

אמנם, אבל עדיין מגמה של המשך החיסונים. 

אנחנו מקווים ומאמינים שהפתרונות הללו שניתנו, 

יאפשרו למדינה ולעיר לחזור לשגרה, לחזור לשגרה 

שפטים, אז מלאה בהמשך. היום אפילו מינו שר מ

וון.   אולי בכלל זו סנונית שמראה כי
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 גם אתמול.  :נדב דואני

גם אתמול מינו שר משפטים, זה נכון. אני רוצה  אמיר כוכבי:

כמה עדכונים קצרים למועצת העיר. הראשון, גם 

כמליאת הוועדה לתכנון ובנייה, לעדכן, בשבתכם 

למרות שבטח את הכותרות ראיתם, אבל כבר היו 

מאז. עיריית תל אביב ביצעה הליך  התפתחויות

מכרזי למכירת השטחים שלה בתכנית 'בית 

הנערה'. בתוצאה הסופית התחלף מחזיק אחד 

 במחזיק אחד אחר, שזכה במכרז כולו. 

 מי יותר אגרסיבי? זאת השאלה. לאחד אין סבלנות.  נדב דואני:

אנחנו יזמנו פגישה מקדמית לאור הידיעה  אמיר כוכבי:

ון בוועדה שהתכנית הי יתה אמורה לעלות לדי

המחוזית, לדיון להפקדה. יזמנו פגישה, ישבנו עם 

החברה הזוכה, הם ראו את התכנית. בדיון עצמו, 

בוועדה המחוזית שהתקיים ביום שני, לא רק שהם 

לא הביעו התנגדות, אלא אפילו ביקשו מהוועדה 

המחוזית, להזדרז ולקדם את השינוי. זה אומר 

ית שמעה משני הצדדים שהוועדה המחוז

המשמעותיים המעורבים בתכנית, רצון לשנות 

אותה. אני מזכיר, למי שלא זוכר או זוכרת, השינוי 

שאנחנו אישרנו במליאת הוועדה למעשה, מה 

שביקשתי מהצוות המקצועי, כמעט מיומי הראשון 

יחידות בבנייה  241לעבוד עליו, שינוי שהוציא 

שטח פארק 'בית רוויה, שהיו ממש פיזית בתוך 

. הצגנו תכנית חלופית שמעמיסה את  הנערה'

היחידות האלו. יצרנו קו כחול חדש, זאת אומרת, 

תכנית חדשה, והעמסנו את יחידות הדיור הללו על 

שטחים אחרים של עיריית תל אביב, מתוך רצון 
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להראות להם שהתכנית לא פוגעת ולא מפריעה, 

שלנו אלא אפילו להיפך. כמובן, מתוך הרצון 

להימנע מבכייה לדורות ולשמר את פארק 'בית 

הנערה' כריאה ירוקה בלב העיר. משהו שהוא מאוד 

משמעותי, בטח בעידן הזה של תחילת ההבנה של 

מה הבינוי המואץ עשה ועושה בעולם כולו, גם 

בישראל. התהליך היה לא פשוט. האדריכל 

שהעירייה לקחה לצורך העניין, ערן מבל, משרד 

ריכלים', עשה כמה חלופות, שמה שהנחה 'מבל אד

אותנו, היה גם הדיונים המקדמיים מול הוועדה 

המחוזית שביקשה שהתכנית החלופית תהיה כמה 

שיותר פשוטה, כדי לא לעכב ולא להקשות על 

התהליכים שהם עוד צריכים לעשות. אני חושב 

שהצלחנו להציג, וגם המליאה אישרה את זה, פה 

תכנית ראויה ומתאימה הכון, אחד, אם אני זוכר נ

לעיר הוד השרון. אנחנו עוד לא יודעים מה הוועדה 

המחוזית החליטה בדיון שלה ביום שני. אני כן יכול 

להגיד שאחרי הדיון הזה, פה חברות וחברי 

הוועדה, שמעו גם על הסיבות לתכנית החדשה, גם 

ראו את הנתונים, את ערכי הקרקע, את המשמעות 

מרכז העיר הוד השרון. אני כן של הפארק הזה ל

יכול להגיד שאני אופטימי, בוודאי כאשר לא צפויות 

התנגדויות, לפחות בשלב הזה, מהמחזיק החדש 

נהל הנדסה, יבקרקע. זאת הזדמנות להודות למ

לצוות היועצים שנלקחו כדי להביא אותנו אל המקום 

אני יכול לעדכן, בהמשך לעדכון קודם בישיבה הזה. 

תקיים סיור בהובלתם של מנכ"ל קודמת, שה

העירייה וחבר המועצה, חיים שאבי עם חברת 

'נתיבי ישראל' ועם רשות ניקוז נחל ירקון, כדי 
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לבחון לא רק את המשמעויות של העבודות של 

מבחינת הפגיעה  4נתיבי ישראל לאורך תוואי כביש 

ביכולות הספיקה של העיר הוד השרון, אלא כבר 

פשרויות ורעיונות, וכפי בסיור עצמו, נבחנו א

שסוכם בדיון לפני כן עם מנכ"ל נתיבי ישראל, 

אנחנו העברנו את הצעותינו לעיונו, ופגישת המשך 

צפויה להיות בחודש הבא. שם אמורים להתכנס כדי 

להבין מה הם הפתרונות שאנחנו מתחילים לייצר 

כבר השנה בהיבט של הספיקה הנוספת שנוצרה 

ארגונית נספר . פנים 4ש בשל העבודות לאורך כבי

שכחלק מתכניות, נקרא לזה שימור ושיפור המבנה 

הארגוני, מתוך הבנה שההון האנושי שלנו הוא זה 

ותושבי  ותמוביל את הדרך במתן מענה לתושבש

העיר, התחלנו בשבוע שעבר משהו שהצגנו לכם 

קודם לכן, תכנית 'אוורסט', תכנית 'אוורסט' לפיתוח 

גון. את התכנית מוביל אגף מנהלות ומנהלים באר

משאבי אנוש בהנחיית המנכ"ל ביחד עם חברת 

אפ' לייעוץ ארגוני ובינוי מנהיגות. התכנית -'סט

מנהלות ומנהלים  90-התחילה ביום שיא שעירב כ

מהעירייה, מנהלי מחלקה ומעלה, מתוך רצון גם 

לחדד כל אחד את תחומי האחריות שלו. גם לבנות 

וגם להתחיל לייצר חשיבה  את הלכידות הארגונית,

חודשים בעבודה  3-מעבר. התכנית תימשך כ

בקבוצות מצומצמות. זאת הזדמנות שוב להגיד לך, 

רן, תודה על ההובלה של הדבר הזה ולאגף משאבי 

אנוש על המאמצים כדי להפיק באמת תכנית 

שתתרום מהותית מאוד לכח האדם בעירייה. וזהו, 

אותי. ראיתם אולי מבחינתי. נעדכן, כי כמה שאלו 

את הרמזור המהבהב בצומת ירקונה. רמזור 
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שהרבה שנים, גופי בטיחות בדרכים, גם חלקינו 

כאן מסביב לשולחן, חשבו שצריך לעשות אותו. 

לשמחתנו, כחלק מתכנית 'מהיר לעיר', הבקשה 

הזאת אכן התקבלה. הצומת המסוכן הזה, יהפוך 

ק לצומת הרבה יותר בטוח. כרגע, הוא שם כחל

כדי תכנית 'מהיר תוך מלמידה שאנחנו עושים 

לעיר'. גם כדי להרגיל את הציבור לזה שיש שם 

רמזור, וגם כדי שהפעם, ברגע שהוא יופעל, אנחנו 

נדע שזה קורה, רק אחרי שמופעל למעשה גל ירוק 

על דרך רמתיים שיתעדף את התנועה העוברת ולא 

את התנועה שנכנסת מהצדדים. אפשר להמשיך 

 היום.  לסדר

? לא הצלחתי להבין 4אז רגע, מה התקדם בכביש  משה חנוכה:

 מהמידע שלך. נפגשתם עם נתיבי ישראל ומה? 

והם קיבלו את הצעתינו כתובה לגבי הפתרונות  אמיר כוכבי:

 הרלוונטיים שאנחנו חושבים שהם נכונים. 

 מה הפתרונות הרלוונטיים?  משה חנוכה:

לכמה. הפתרון המשמעותי, הכי בגדול, זה מתחלק  אמיר כוכבי:

רציני מבחינת ספיקות המים, כפי שגם הומלץ ע"י 

רשות ניקוז ורשות הנחל, שתי רשויות נפרדות, 

, תעלה 4למעשה לייצר בצד המערבי של כביש 

כמעט  ,חדשה שתוביל את המים מכל האגן הזה

ישירות עד לפתח הירקון. במקביל, לשמחתנו אחרי 

למות, רשות נחל, רשות הרבה מאוד שנים של התע

הניקוז מקדמת מול המדינה, ובסופו של דבר מול 

רשות הנחל, העמקה של הפתחה. הפתחה היום 

בנויה, אם אתם זוכרים את ההגדרות של ניקוז 

, זה אומר שהיא מאוד רדודה. 10-ל 1לאירועים של 
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ההצעה החלופית היא להתאים את פתחת נחל 

שרון, למצב של הירקון לכניסות של הנחלים מהוד ה

ין, האירוע המשמעותי 100-ל 1 . לצורך העני

שאנחנו זוכרים, אם נתעלם מהעובדה שהוא נעזר 

, ורק נתייחס  בתוואי שטח שהבנאדם פגע בו

מ"מ, זה מבחינת רשות  133-לכמויות המים, ל

. הנחל לא מסוגל לקלוט 100-ל 1הניקוז, אירוע של 

תחיל את הכמויות האלה. ברשות הניקוז עכשיו ה

התהליך כדי לקבל אישור להפוך אותו לפתחה של 

. זה יהיה תהליך ארוך. התהליך שלנו, 100-ל 1

ההצעה שלנו כוללת שני היבטים. כוללת את ההיבט 

 4הזה של התעלה, את התעלה המערבית לכביש 

שתוביל את המים שבאים גם ממערב, גם מדרום 

וגם מצפון אל פתחת הירקון. בעצם, תשאיר את 

השרון להתמודד עם כמויות המים שלה. מתוך  הוד

שהדברים האלו, מתוך הבנה שהדברים הללו הבנה 

הם אף פעם לא סופיים, וגם חלק מהדברים שנעשו 

, כללו פתיחת מעברים  שם ע"י חברת 'נתיבי ישראל'

, אז 4שהיו סגורים הרבה שנים מתחת לכביש 

אנחנו הוספנו להצעה שלנו, לבקשה שלנו ל'נתיבי 

אל', גם לחדש ולהרחיב את מעברי המים ישר

שנמצאים לאורך תוואי נחל הדר. ספציפית, אם זה, 

גם הנרייטה סולד למי שמכיר. גם דרך הים וגם 

ון  לעשות חיבור חדש של הפלג שמגיע ונכנס לכיו

 קיבוץ רחוב נחל דליה, מכירים? 

 כן.  אביבה גוטרמן:

ירות למובל את זה להסית כדי להביא את זה יש אמיר כוכבי:

שבפרדס. ואנחנו עכשיו נראה מה תהיה תגובתם, 
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 ומשם אנחנו נתקדם. 

, מה לגבי הקיר האקוסטי, 1שאלה נוספת, קודם,  אביבה גוטרמן:

האם יש חדש? ושאלה שניה, איפה עומדת הדרישה 

 שלנו לפיצוי בגין נזקים מההצפות? 

 נתחיל.  אמיר כוכבי:

 יש תביעה, לא?  אביבה גוטרמן:

נתחיל מהסוף. יש התחלה של תביעות. העירייה  ר כוכבי:אמי

האלה לומדת את זה. אנחנו מתייחסים לאירועים 

בנפרד. אירוע ביטוחי זה אירוע ביטוחי. אירוע 

שצריך לטפל בו, זה אירוע שצריך לטפל בו. אם 

אנחנו, וסביר להניח שזה מה שנראה לנכון להכניס 

נעשה.  אותם כצד נוסף בתביעה, זה מה שאנחנו

בלי קשר להתנהלות מולם באפיקים אחרים. קיר 

אקוסטי, כמו שנאמר אז בפגישה שהיינו בה, ברגע 

שהכביש ייפתח לתנועה, הם יעשו בדיקות שמע. 

לבצע כבר עכשיו כדי לראות אם לנו יש מחשבה 

כבר עכשיו יש חריגה. נבצע בדיקה פורמלית, מה 

זה שנקרא, כדי שאם נראה שזה לא עומד, אז לא 

 מה שיתפוס אותנו. 

רצוי, רצוי להיות יותר מוכנים וללחוץ אותם. לא  אביבה גוטרמן:

 לחכות להם. 

אמיר, הטענה של בדיקה, שבוא נפתח ונראה מה  רפאל בן מרדכי:

 יקרה, היא טענת סרק. 

לא, להם אין בעיה לעשות עכשיו. להיפך, הם אפילו  אמיר כוכבי:

 ינו אצלה. אמרו לנו. אמרה כבוד השרה, שהי

 מירי רגב.  אביבה גוטרמן:

'בשמחה אני אעשה עכשיו כשנפחי התנועה נמוכים  אמיר כוכבי:
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יותר. אם התוצאה תהיה פוגענית עבורכם, זה מה 

 .  שישפיע'

ן.  אביבה גוטרמן:  לא, הנתיב עוד לא נפתח, נכו

רגע, רגע. הוא עוד לא נפתח, אבל גם כשהוא  רפאל בן מרדכי:

שנקרא תחזיות נוהל. כל משרד  ייפתח, יש דבר

תחבורה עובד על זה. הם לא מחכים לראות מה 

רכת כמויות עיקרה, הם עושים תכניות על סמך ה

 עתידית. 

השאלה, בוא, אם אנחנו רוצים להיות צודקים או  אמיר כוכבי:

חכמים. להגיד לך מה אני חושב, אני חושב 

שבחזרה מלאה של המשק ובפתיחה חדשה של 

ם לא יוכלו להתחמק מזה. בסדר? לא הכביש, ה

יהיה להם איך. הם רמזו יותר מפעם אחת, שהם 

עכשיו בדיקה אקוסטית בכל נקודה  להוציא ישמחו

שנגיד להם, כל עוד אנחנו מתחייבים שזאת 

הבדיקה שקובעת. הבנו את הזה, גם קורונה, פחות 

אנשים נוסעים, גם פה, גם שם. כמו שאמרתי, אני 

 מבקש שלא. 

 יודעים ואנחנו ,אבל אנחנו יודעים מה הם יודעים ל בן מרדכי:רפא

 מה יהיה. מה שהיה, פלוס. 

זה נכון, אבל אין מדידות רעש מבחינתם תקפות  אמיר כוכבי:

מלפני, ולכן הם זה. אני חושב שפתרון כזה שבו 

פורמלית, יכול -אנחנו עושים בדיקה שלנו שהיא א

להתעקש לתת לנו את התחושה האם זה זמן טוב 

 אתם בנושא. 

,  יגאל שמעון: סיימתם? טוב, אני מבקש בשמי, בשם חיים שאבי

, אנחנו רוצים להשתתף בצער משפחת "יש"סיעת 
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 .  כוכבי

 בשם כולם.  אביבה גוטרמן:

לפטירתו של הסבא. אנחנו מאחלים לכם שלא תדעו  יגאל שמעון:

צער. בסה"כ, ראיתי את האישיות שלו, התרשמתי 

 שיהיו רק בשורות טובות.  ענו םשהוא היה אד

 תודה, יגאל.  אמיר כוכבי:

 בשמך, ובשם כל החברים.  :עדי ברמוחה

 בשם כולנו, בשם כל החברים.  אביבה גוטרמן:

 אני לא שאלתי אתכם, אז אני לא.  יגאל שמעון:

 . לא לא צריך לשאול. אולי מישהו היה אומר לך אביבה גוטרמן:

העדכונים. לפני חודשיים בישיבה, אמיר, במסגרת  אלון גלבוע:

לפני חודשיים הגשתי הצעה לסדר בעניין של אישור 

לטאבו לאגף ארנונה, ובפרוטוקול היה מצוין 

עד הישיבה הבאה,  30שההצעה תיבחן במשך 

ין אין תשובה.   ואנחנו כבר נמצאים עוד ישיבה, ועדי

.  אביבה גוטרמן:  תשובה אין

 וגם עדכנתי אותך אז. לא, אבל יש תשובה  אמיר כוכבי:

 לא.  אלון גלבוע:

 ושקיבלנו, בחוץ.  אמיר כוכבי:

 לא זוכר.  :אלון גלבוע

שקיבלנו תשובה שבעיניי עם עוד קצת בדיקות,  אמיר כוכבי:

וונים  תשתפר עוד יותר. מאחר ואנחנו רוצים את הכי

את רגע , אנחנו ממשיכים בדיון שהצבעת עליהם

 הבדיקה. 

 רגע, כמה זמן?  כמה זה אלון גלבוע:
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 אפשר להתחייב על זה שלדיון הבא זה יהיה?  אמיר כוכבי:

 

 שאילתות. א.

 

, שאילתות.  אתי ברייטברט: טוב, נעבור לסדר היום. סעיף א'

המסמך מצורף לכם. אנחנו נתחיל בשאילתה 

הראשונה של חברת המועצה, אביבה גוטרמן, מיום 

אות מה הייתה עלות חגיגות העצמ":  19.4.2021-ה

לקישוט העיר?" תשובה: "עלות קישוט העיר 

₪  73,941לקראת יום העצמאות, עומדת על 

לדגלול. בנוסף, כחלק מקידום שימוש במוצרים רב 

פעמיים, הותקנו קישוטי תאורה קבועים בסך 

אירועי יום העצמאות טרם שולמו, ₪.  133,800

 והעלויות הסופיות עדיין בהתדיינות". 

, אני באמת רוצה להבין אם אני יכולה, אם אתם טוב אביבה גוטרמן:

באמת חושבים שאני יכולה להתייחס לתשובה 

 כזאת? 

 למה לא?  אמיר כוכבי:

 מה זה, אתם לא יודעים מה העלויות?  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו אמיר כוכבי:

 אין תכנית? אין אומדן?  אביבה גוטרמן:

  -לא שאלת אמיר כוכבי:

 עות מחיר? מה זה אתם לא יודעים? אין הצ אביבה גוטרמן:

 לא שאלת מה התכניות?  אמיר כוכבי:

מה זה 'עד שנשלם'? אתם לא יודעים מה אתם  אביבה גוטרמן:

 אמורים לשלם? 
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היה אירוע, אנחנו יודעים מה העלויות שתכננו  אמיר כוכבי:

לאירוע. אנחנו יודעים גם, כחלק מהאירועים 

ו לא מוכנים דברים אנחנ איזהשנכחנו בהם, על 

לשלם. יש כרגע התנהלויות ודיונים. בואי אביבה, 

משהו שאנחנו מסתירים. כאילו, בסוף איזה זה לא 

יהיה לך את הזה. את רואה, איפה שיש לנו את 

 המספרים הסגורים, הם מפורסמים. 

לא צריך להיות בסוף, צריך להיות עכשיו. ולהגיד  אביבה גוטרמן:

ן יש לנו ויכוחים לגבי כך 'כך וכך זה עלה, אבל עדיי

, 'עוד לא  וכך מהסכום הזה'. אתה לא יכול להגיד לי

 .  שילמנו, אנחנו לא יודעים'

 אז אני אגיד לך.  אמיר כוכבי:

 אני יודעת כמה עולה.  אביבה גוטרמן:

 אז אני אגיד לך אחרת.  אמיר כוכבי:

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

 כי עוד לא שילמנו. בסדר? לא, את לא יודעת כמה  אמיר כוכבי:

 אני יודעת.  אביבה גוטרמן:

 את לא יודעת כי עוד לא שילמנו.  אמיר כוכבי:

 ברור שלא שילמתם עוד.  אביבה גוטרמן:

 אבל, שניה רגע, אביבה.  אמיר כוכבי:

אבל יש הצעות מחיר, למרות שזה נעשה בחפל"פ  אביבה גוטרמן:

ין צריך לדעת עלויות.   ובמהירות, עדי

אבל אני אגיד לך, רגע. זה לא עניין של לדעת  כבי:אמיר כו

עלויות או לא. זה אומר שכרגע יש דיונים, שכרגע 

, ויכול להיות שהם גם יגיעו  הם עוד ב'נעים'

ולכן אני לא זורק פה סתם  ,לאפיקים משפטיים
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מספרים. היית אומרת לי, 'תגיד לי מה היה אומדן, 

', אז א',  הייתי קורא או מה היו הצעות המחיר לפני

לך ואומר שאני לא בטוח שכרגע בשלב שלנו אל 

מול הספקים, זה משהו שאני רוצה לחשוף, כדי לא 

לייצר איזשהו לחץ. יש פה אירועים שהיו, ברגע 

 שזה ייסגר, כולם יידעו. 

 זה יהיה פתוח.  :עדי ברמוחה

 טוב, אם אתם מרוצים מהתשובה, אני לא.  אביבה גוטרמן:

 בהמשך על האירועים האלה.  נדבר משה חנוכה:

 אני לא.  אביבה גוטרמן:

 נעבור לשאילתה הבאה.  אתי ברייטברט:

רגע, שניה אחת, בבקשה. אמיר, מעבר לשאלת  רפאל בן מרדכי:

המחיר, אני ראיתי בקבוצת הווטסאפ של רמת הדר, 

לא מעט אנשים עם ילדים צעירים שקראו בפרסום 

מרגלית. הם  של העירייה שהולך להיות אירוע ליד

באו עם הילדים והאירוע לא היה, והם הביעו 

 אכזבה וצער בשביל הילדים. 

אפשר לדבר על זה גם במסגרת ההצעה לסדר.  אמיר כוכבי:

אשמח לספר לכם מה היה שם, זה הכל חלק 

 מהפקת לקחים שאנחנו עושים. יש גם לזה תשובה. 

 יש הצעה לסדר בהמשך בעניין הזה. אוקי?  משה חנוכה:

 יש הצעה לסדר.  אביבה גוטרמן:

 אוקי, בסדר גמור.  רפאל בן מרדכי:

נעבור לשאילתה הבאה של חברת המועצה, אביבה  אתי ברייטברט:

: "מדוע העירייה 19.4.2021-גוטרמן, מיום ה

מסתירה את הדו"ח שהובטח לפני חודשים ארוכים, 
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לגבי תפקוד החברה לקידום החינוך והעברת 

רייה?". התשובה: "כפי הצהרונים חזרה לעי

שעודכנה המועצה בישיבתה הקודמת, טרם התקבל 

מספקות לרשויות דו"ח מקיף המציג השוואות 

ת האספקטים השונים של פעילות נוספות, תוך בחינ

חברות סוכנותיות. בנוסף, התבקשה החברה בשל 

 שנת הקורונה, להוסיף עוד שנת בדק בהתאם". 

חן בעיניכם התוצאות של  זה כאילו לא מצא אביבה גוטרמן:

 הבדיקה? 

כמדד  2020לא מצא חן בעיניי שלקחו לי את שנת  אמיר כוכבי:

ולא  ,למשהו. ורציתי לכן לעשות השוואה לעוד שנה

מצא חן בעיניי שלא בדקו את הנתונים אל מול 

 חברות דומות, אלא אל מול חברות לא קשורות. 

להוסיף על זה  הייתה הצעת מחיר. אתם צריכים אביבה גוטרמן:

 כסף? 

 לא. את יודעת למה לא?  אמיר כוכבי:

 לא.  אביבה גוטרמן:

בגדול, כי לא נעשה מה שביקשנו. תראי, אנחנו  אמיר כוכבי:

מבקשים דו"ח. הדו"ח הוא כלי עבודה וכלי לימוד 

לנו. הוא לא איזה משהו שאנחנו מבקשים בשביל 

 . הדחקה

 ברור.  אביבה גוטרמן:

בה. אז גם לך כחברת אופוזיציה, מותר סב אמיר כוכבי:

להתייחס לזה בהתאם. אנחנו לא מזלזלים בדו"חות 

 האלה. שניה. 

.  אביבה גוטרמן:  האחרונה שרוצה לזלזל בזה, זו אני
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בסדר, אבל אם אני אומר לך, סליחה על הזה,  אמיר כוכבי:

חברה טובה, הכל בסדר. פה היה כשל בתקשורת, 

שהם הגישו, לא מתאים  בהבנה, בלא יודע מה. ומה

כדי לקבל על בסיסו החלטה. את רוצה, אגב, לבוא 

 לראות את זה כדי להבין למה זה לא זה? 

.  אביבה גוטרמן:  כן, כן

אין בעיה. תבואי ואת תביני לבד, למה אי אפשר על  אמיר כוכבי:

 בסיס זה לקבל החלטה. 

 אני אשמח לבוא לראות.  אביבה גוטרמן:

ה שנקרא, לא מראים חצי עבודה, את יודעת זה מ אמיר כוכבי:

 למי. 

 אין דבר, תראה לי את החצי.  אביבה גוטרמן:

 לך אני אראה.  אמיר כוכבי:

 כן, תראה לי את החצי.  אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי:  כל עוד לא תחשבי שאני קורא לך 'חמור'

נגיע למסקנות מהחצי הזה. כמוך. כמו שהגעתם  אביבה גוטרמן:

 נות שצריך עוד שנה. למסק

 לא הגענו למסקנות.  אמיר כוכבי:

 אז אולי אני אגיע לאותה מסקנה כמוך.  אביבה גוטרמן:

 את טועה, זה מאוד מתסכל.  אמיר כוכבי:

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

 זה מאוד מתסכל שאתה לוקח משהו.  אמיר כוכבי:

 אולי החברה לא טובה.  אביבה גוטרמן:

יא חברה גדולה ונחשבת ונבחרה במכרז, החברה ה אמיר כוכבי:

ועושה דברים. פה, וגם נבדקה בדברים אחרים 
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 רבעירייה, שכולם היו מרוצים. פה היה פער. פע

 משמעותי. 

 לא אהבתם את התוצאות?  אביבה גוטרמן:

 עזבי, אביבה, לא צריך את הסיסמאות.  אמיר כוכבי:

  אני שואלת. תייאמלא, אני שואלת,  אביבה גוטרמן:

אני לא יכול לאהוב תוצאה כשהיא לא נעשית לפי  אמיר כוכבי:

. אם אני מבקש להשוות לחברות תיהדברים שביקש

 סוכנותיות, כדי להבין את היתרונות. 

מה שווה חברת ייעוץ, אם היא לא כותבת מה  משה חנוכה:

 שאתה רוצה בדו"ח. 

 כן.  אמיר כוכבי:

 מה היא שווה?  משה חנוכה:

לא ככה, השאלה אם קודם כל, אם היא עונה  י:רפאל בן מרדכ

 לשאלות. 

היא כנראה לא נתנה את התשובות שרצו שהיא  משה חנוכה:

 תענה. 

 לא, היא לא ענתה לשאלות שהיא נשאלה.  אמיר כוכבי:

 והיא תדע לעשות את זה בהמשך?  אביבה גוטרמן:

 לא הבינו אתכם?  BDO משה חנוכה:

 החברה.  אמיר כוכבי:

 היא תדע לעשות את זה? זאת השאלה, כן?  וטרמן:אביבה ג

 כן. אין סיבה שלא.  אמיר כוכבי:

 אז למה היא לא עשתה?  אביבה גוטרמן:

 זו שאלה טובה.  אמיר כוכבי:
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טוב, לא יודעת. אם קבלן לא עושה עבודה טובה, או  אביבה גוטרמן:

בעל מקצוע לא עשה טוב, אני אגיד לו עוד פעם, 

 יעשה אותו דבר. 

 יכול להיות.  אמיר כוכבי:

 כן ייצא טוב?  אביבה גוטרמן:

. אני לא אומר שהם לא עשו 1001בואי, יכול להיות  אמיר כוכבי:

עבודה טובה. אני אומר שמבחינתי, לקבל החלטה, 

הנתונים שהם הציגו, או הנתונים שהם ביססו את 

העבודה, לא משקף את הדברים שקורים בעיר, ואל 

. ליימול דברים מקב  ם בערים אחרות. ולכן

 מקבלת, האם, מתי אני אוכל לראות את זה?  אביבה גוטרמן:

מחר, אני לא יודע אם אני אהיה, אבל נקבע לשבוע  אמיר כוכבי:

 הבא. 

 לא מחר, תחילת שבוע הבא, כן, אני אשמח.  אביבה גוטרמן:

אוקי, נעבור לשאילתה הבאה של חבר המועצה,  אתי ברייטברט:

: "אבקש לדעת 19.4.2021-מיום המשה חנוכה, 

מה היו הכנסות העירייה מתשלום אגרת חניה בכל 

?". 2020-ו 2019, 2018, 2017אחת מהשנים 

 2017התשובה מצוינת כאן בתוך הטבלה: "בשנת 

₪,  3,680,918 – 2018שנת ₪.  3,219,534 –

2019 – 3,880,345  ,₪2020 – 3,339,186  ".₪ 

הזה, אני מבין שבעצם הכנסות אז לפי הנתון  משה חנוכה:

העירייה מתשלום אגרת חניה השנה, היו גבוהות 

, ומעט יותר 2017-יותר ממה שהעירייה גבתה ב

. איך זה מתיישב 2019-נמוכות ממה שהיא גבתה ב

עם הטיעון שלך, אדוני ראש העיר, שבגלל שלא 

גביתם אגרת חניה, אז הכנסות העירייה פחתו. כי 
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ספרים, שבסופו של דבר, רוב אנחנו רואים כאן במ

 הציבור המשיך לשלם אגרת חניה. 

 ₪.  540,000-ב ותפח עדי ברמוחה:

לא, השאלה שלך היא, אתה עכשיו באמת צריך  אמיר כוכבי:

 לדייק אותה. כי התלבטנו מה שאתה שואל. 

 הכל כאן עברית מאוד פשוטה.  משה חנוכה:

 לא, היא לא.  אמיר כוכבי:

 דעת מה. אבקש ל משה חנוכה:

אתה אומר אגרה, אתה שואל על התו כאילו? על  אמיר כוכבי:

 מה אתה שואל? 

 על אגרת החניה. לא על קנס.  משה חנוכה:

 לבן? -מי משלם כחול אמיר כוכבי:

 כן.  משה חנוכה:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

אז אני אומר, לא ממי שילם קנס בגלל שהוא לא  משה חנוכה:

 ע שהחלטתם לא לגבות. חנה כחוק, אלא מי שלא יד

 אוקי.  אמיר כוכבי:

והמשיך לשלם. אנחנו רואים גם בנתונים, שרוב  משה חנוכה:

 מוחלט של תושבי העיר, שילמו השנה אגרת חניה. 

לא, מה שאתה רואה בנתונים, ואתה כמובן לא יכול  אמיר כוכבי:

 . 2020-ל 2017להשוות את 

 למה לא?  משה חנוכה:

ם מזה שכל שנה מספר הרכבים בכביש ולהתעל אמיר כוכבי:

עולה, מספר התושבים בעיר עולה, מספר העוברים 

עולה. בלי קשר, אני אזכיר שוב, שאנחנו לא בעיר 
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אמרנו שאנחנו לא גובים חניה, אנחנו אמרנו 

שאנחנו לא אוכפים. הייתה לזה סיבה, ואת 

התוצאה שלה עם המשמעויות הכלכליות, אתה 

 שהגשת. תראה בשאילתה השנייה 

אני אומר שוב, בסוף מה שנוצר כאן, אפשר אח"כ  משה חנוכה:

לדבר, מעבר להיבט הכלכלי, מה שנוצר כאן זה אי 

ון בין התושבים. כי מי שידע, היום ישבתי ב י ו -שו

, ושאל אותי תושב: 'תגיד, צריך לשלם חניה וילהלם

או לא צריך לשלם חניה?' אמרתי לו, לא יודע. 

י לא יודע מה ההחלטה היום של צריך, לא צריך. אנ

העירייה, אם היא גובה או לא. כי אני לא יכול 

לקחת אחריות על אמירה כזאת. אבל אילו, התושב 

, והיה שואל אותך: וילהלם-הזה היה יושב אתך ב

'אדוני ראש העיר, צריך לשלם חניה, או לא צריך 

לשלם?', היית אומר לו, לא צריך לשלם חניה. ואז 

משלם. אבל רוב מוחלט של תושבות  הוא לא היה

 . וילהלם-ותושבי העיר, כנראה לא יושבים אתך ב

בעיקרון, כחבר מועצה שיושב פה ומקבל עדכונים,  אמיר כוכבי:

אתה אמור לדעת, שממרץ העירייה לא אוכפת חניה 

לבן, אלא רק עבירות מסכנות ועבירות -בכחול

 מפריעות. 

תי על תו חניה, דיברתי על שוב, שוב, אני לא דיבר משה חנוכה:

 פנגו. 

הדבר הזה, אני מדבר על פנגו. העירייה לא אוכפת  אמיר כוכבי:

לבן מחודש מרץ, מתחילת משבר -חניה בכחול

 הקורונה. 

אז איך אתה מסביר את זה שבנתונים כאן, אגרת  משה חנוכה:

 החניה, לפי הנתונים שהעירייה הציגה כאן. 



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 22 

 

.  אמיר כוכבי:  נכון

, אין הפחתה כל כך משמעותית בגביית, 2020-ב כה:משה חנו

בתשלום אגרת החניה. בסוף אנשים שילמו בפנגו 

 את אגרת החניה. 

אני אומר שנית, א' אין לי איך להסביר, אני גם לא  אמיר כוכבי:

  צריך להסביר. בסופו של דבר, העירייה עדכנה.

 זה הנתון, אין לו איך.  עדי ברמוחה:

ייה עדכנה בחודש מרץ שעבר, ולאחר מכן העיר אמיר כוכבי:

בעוד כמה הזדמנויות, שמכמה וכמה סיבות, לא 

 לבן. -מתבצעת אכיפה בנוגע לחניה בכחול

אז לא עדכנתם את סלופארק ואת פנגו. אתם לא  משה חנוכה:

יודעים מה זו אגרת חניה פתאום, זה מה שאני 

 שואל. 

 . לעדכןלא נראה לי שאפשר  אביבה גוטרמן:

אולי נשאל את השאלה העיקרית. מה קורה  ל בן מרדכי:רפא

 קדימה? 

 זו לא אגרה, זו אכיפה.  נאור שירי:

 לא.  משה חנוכה:

 מחר בבוקר.  רפאל בן מרדכי:

 מה קרה כאן, רבותיי?  משה חנוכה:

 שניה, רגע.  אמיר כוכבי:

ציבורית, אנחנו לא. לפעמים רשות בואו, אנחנו  משה חנוכה:

שחקים בגן ילדים, אנחנו רשות נראה שאנחנו מ

ציבורית. ועיריית הוד השרון, לא יכולה להחליט 

שהיא לא גובה אבל לא מספרת את זה, באופן לא 
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יוני. מי שיודע, לא משלם, ומי שלא יודע, משלם.  ו שו

 או שגובים מכולם או שלא גובים מאף אחד. 

 אני אומר עוד פעם, העירייה. תקשיב, אתה.  אמיר כוכבי:

 ככה מתנהגת רשות ציבורית.  חנוכה: משה

לא יודע אם אתה חוזר על נתונים שגויים כי אתה  אמיר כוכבי:

 פשוט לא מבין את ההבדל, או כי אתה רוצה. 

 לא, אתה מנסה לבלבל אותנו עם נתונים.  משה חנוכה:

לא, הרשות אף פעם לא אמרה שהיא לא גובה. היא  אמיר כוכבי:

ה, כחלק ממכלול אמרה שהיא לא מבצעת אכיפ

 סיבות. 

 זה אותו דבר.  משה חנוכה:

זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר כי כדי לא  אמיר כוכבי:

לגבות, אנחנו צריכים להיכנס להפרות הסכמים עם 

י  אותם, שניה. כדי לא לגבות, אנחנו צריכים שינו

של חוק עזר עירוני, ואנחנו נכנסים להפרות 

פתרון שהוצג הסכמים עם חברות מסחריות. ה

למועצה במרץ, ובמקום להתגאות בזה שהמשכנו 

 את זה שנה, אחרי שכולם הפסיקו. 

הייתי מתגאה, אם הייתי רואה שהציבור שמע את  משה חנוכה:

 מה שאמרתם. 

 הציבור שמע, והציבור זה, וחלקם. אמיר כוכבי:

-יותר מ₪,  3,000,000הוא לא שמע. כי  משה חנוכה:

 גבית. ₪  3,000,000

בסופו של דבר, בסופו של דבר, הדבר הזה הוא מה  אמיר כוכבי:

שחשבנו מחודש מרץ כשמשבר הקורונה פרץ, 

כדי לתת את ההקלה  והמהיר שהוא הפתרון היעיל
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הזאת. ועשינו את מה שיכולנו במסגרת החוק, 

 ובמסגרת ההסכמים הקיימים. 

למה לא תלית בילבורד ברמתיים שבא ואומר,  משה חנוכה:

הוד השרון, אתם יכולים לא לשלם חניה, כי  תושבי

 לא נאכוף. 

 כי אני לא יכול להגיד דבר כזה, זה לא חוקי.  אמיר כוכבי:

 לא, אבל באזורי מסחר כן עשה, לא?  אביבה גוטרמן:

אה, זה לא חוקי אבל כן חוקי לא לאכוף ולא חוקי  משה חנוכה:

 לפרסם לציבור שלא אוכף? 

ה אבל, כן סיפרנו לציבור שאין לא, אתה טוע אמיר כוכבי:

 אכיפה. 

 למה אתה לא סופר בשלט? שכל הציבור יידע.  משה חנוכה:

 לדעתי היה גם שלט, אפילו בז'בוטינסקי על הפינה.  אמיר כוכבי:

 הציבור אבל התנהג כאילו הוא לא יודע.  משה חנוכה:

אז אני לא מבין, אתה גם מציע לי פתרון וגם כשאני  אמיר כוכבי:

מר לך שעשינו אותו, אתה אומר שזה לא זה. או

 בסדר. 

 שוב, בסוף נוצר כאן מצב של עיוות.  משה חנוכה:

לבן, איפה יש -אמיר, בז'בוטינסקי אין כחול אלון גלבוע:

 לבן? -בז'בוטינסקי כחול

 לא, כבילבורד. בילבורד בכניסה והיציאה מהעיר.  אמיר כוכבי:

 ...העירייה, כמו...ה, גםאני אומר, בשורה התחתונ משה חנוכה:

איזה בילבורדים יש שם עכשיו? להגיד אתה יודע  אמיר כוכבי:

אז מה אתה? לא, לא ראיתי. למה, אתה יודע 

 להגיד עכשיו מה יש שם? 
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 לא, תשמע, אני אגיד לך משהו.  אלון גלבוע:

 אין בילבורדים בז'בוטינסקי.  משה חנוכה:

 אל תגזים.  אמיר כוכבי:

 רגע, תקשיב למה אני חושב.  אלון גלבוע:

 הם בדרך רמתיים ליד ז'בוטינסקי.  משה חנוכה:

ן  אלון גלבוע: -ל 2019לפי הנתונים האלה, הרי יש הבדל בי

2020 . 

 ₪.  500,000בטח, יש מעל  מאיר חלוואני:

 ₪.  600,000בערך איזה  אלון גלבוע:

. יותר מ מאיר חלוואני:  פחות. מה הבעיה?₪  500,000-נכון

הרי, אם מאז ששלחתי לך מייל, אתה מסכים איתי  ון גלבוע:אל

שכל תושב, אם היה יודע, שאין אכיפה, הוא לא 

היה משלם כסף? אתה יודע מה זה אומר הנתון 

 הזה? 

אבל זה לא רק תושב. זה תושבי חוץ, זה אנשים  נאור שירי:

 שעוברים, מה אתם, סתם. 

לא ידעו בכלל  מהתושבים 90%-, שניה, ש90%-ש אלון גלבוע:

 שאין אכיפה. 

 למה, עשית סקר?  נאור שירי:

 לא.  אלון גלבוע:

 זה הנתון אומר.  משה חנוכה:

 אבל זה לא מפולח לך לפי תושבים.  נאור שירי:

תשמע, אם הייתי רואה. תקשיב, אם הייתי, מה אני  אלון גלבוע:

 חושב אבל. 
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 אבל יכול לחשוב מה שאתה רוצה.  נאור שירי:

 אני, אם הייתי רואה.  לבוע:אלון ג

 התיירים בהוד השרון שילמו, התיירים.  משה חנוכה:

 אתה יודע מה, בשביל.  אמיר כוכבי:

 שניה, אני יכול להגיד מה שאני חושב.  אלון גלבוע:

 רגע, אבל באזורי מסחר כן אוכפים.  אביבה גוטרמן:

 רגע, סליחה, אביבה.  אלון גלבוע:

 לא.  משה חנוכה:

 גם באזור המסחר לא?  גוטרמן:אביבה 

ין. לא  אמיר כוכבי: אני אגיד לכם ככה, בשביל הספורט של העני

שזה זה, בעיניי, ההחלטה שקיבלנו בנקודת הזמן 

מול שקיבלנו היא ההחלטה הנכונה, בטח אל 

מגבלות של צו חניה ושל ההסכמים. אבל בשביל 

, יש אפשרות לפנות  ין, בוא, בני הספורט של העני

 ת האלה, לבקש פילוח? לחברו

אם אפשר להוסיף עוד נתון קטן. משה אמר  רן יקיר:

אבל  2020-ל 2019שהירידה הייתה במעט בין 

, אז אם 2019, או 2018-ל 2017הייתה עלייה בין 

, 5%, 2019-ל 2018אני לוקח את ההבדל בין 

 ₪.  4,400,000, אנחנו מגיעים 2019-ל 5%מוסיף 

 פלוס. ₪,  1,000,000ל בסוף ירידה ש נדב דואני:

.  יגאל שמעון:  נכון, חשבונאות כן

  תעשה חשבון כמה שעות מדובר. נדב דואני:

פה ירידה יותר גדולה ממה שנראית. זאת יש  רן יקיר:

-זו ירידה מ₪,  500,000אומרת, זו לא ירידה של 
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 ₪.  3,039,000-ל₪  4,074,000

כמה  , תראה4-תחלק ל₪,  1,000,000תעשה  נדב דואני:

 שעות לא דיווחו לך. 

 זה לא שטויות.  רן יקיר:

 אם הגידול הוא זהה.  נדב דואני:

 סיבכת אותו, רגע, רגע. סיבכת אותו. סיבכת אותו.  עדי ברמוחה:

 מספרים מבלבלים אותך?  רן יקיר:

.  :יגאל שמעון  לא, כי זה לא רלוונטי

 אל תבלבל אותו עם עובדות.  אמיר כוכבי:

ילו חבר הקואליציה, שמעון, אמר שאתה מדבר אפ משה חנוכה:

 שטויות. 

 לא, הוא לא מדבר שטויות, זה פשוט, תקשיב לי.  יגאל שמעון:

 תקשיב, זה לא משנה.  רפאל בן מרדכי:

 שניה, שניה, יגאל, יגאל.  רן יקיר:

יש הסכמים, צריך לכבד הסכמים וצריך לכבד  יגאל שמעון:

 הסכמים. 

 לך היא לא. הטענה ש רפאל בן מרדכי:

 גם זה נאמר.  אמיר כוכבי:

תגידו את זה, אל תספרו סיפורים כאילו לא גביתם  משה חנוכה:

 חניה. 

משה, אתה לא טוען טענה כמותית. אתה טוען  רפאל בן מרדכי:

פחות ₪,  100,000טענה איכותית. אם זה עוד 

 אתה טוען טענה עקרונית. ₪.  100,000

 ותית. אין שום טענה איכ נאור שירי:
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 רפי, יגאל, הייתי באמצע. שניה.  רן יקיר:

אתה רוצה לראות? כי אני אומר, קשה לי קצת בלי  משה חנוכה:

 לוח להבין. 

 , כמו ביבי. גרפיםאני אצייר לך  רן יקיר:

 לא סתם הוא מצייר.  נדב דואני:

 במספר אוכלוסין. לעלייה זה גם בלי להתייחס  נאור שירי:

 הזה.  5%-במספר האוכלוסין זה ה לא, העלייה רן יקיר:

ראש העיר אמר פה שהוא עשה משהו לא חוקי  משה חנוכה:

 ועדיין הוא עשה אותו. זה בין השורות. 

 לא, אני רק אגיד.  רן יקיר:

 ממש לא נכון.  אמיר כוכבי:

זה מה שאמרת, אמרת, אני לא יכולתי לספר,  משה חנוכה:

חברים הפרתי הסכמים. עשיתי את זה בשקט, שרק 

 יידעו. 

 אתה ממש טועה.  אמיר כוכבי:

 למה, זה מה שאמרת.  משה חנוכה:

 אתה ממש טועה.  אמיר כוכבי:

 פרסמו את זה בכל מקום.  נאור שירי:

.  רן יקיר:  אני גם לא שמעתי

 לא שמעתי גם המילים האלה.  רינה שבתאי:

אתה לא מחפש תשובות, אתה מחפש נאומים  נאור שירי:

  פופוליסטיים.

 אני אסיים את מה שהתחלתי.  רן יקיר:

 אתה, מה לך ולמספרים בכלל?  נאור שירי:
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 נאור, נאור.  רן יקיר:

 במקום להגיד תודה.  :חיים שאבי

 על מה תודה?  משה חנוכה:

 שלא הייתה אכיפה.  :חיים שאבי

. אמר נפנף אותו גם בטח, התושב ששאל אותו, הוא נאור שירי:

 לו, אה. 

 אפשר לסיים את המשפט.אם  רן יקיר:

 נעבור לשאילתה הבאה. נעבור לשאילתה.  אתי ברייטברט:

 רגע, שניה, אפשר לסיים רק את המשפט?  רן יקיר:

התנגדתם גם בכלל להוריד את האכיפה הזאת, אז  אביבה גוטרמן:

 חבל על הוויכוח. 

 אתם פופוליסטיים, חיים, זו הבעיה שלכם.  משה חנוכה:

 להשלים משפט. באתר העירייה יש אזור. אם אפשר  רן יקיר:

מי נכנס לאתר העירייה חוץ ממך? מסתבר  משה חנוכה:

 שהציבור לא נכנס. 

כל פעם שמישהו שואל אותי, אני נכנס לאתר  רן יקיר:

העירייה, ובודק ששום דבר לא השתנה, ומוסר את 

התשובה ומוסר לינק גם בפייסבוק. אז נכון שסביר 

ו לכל ההודעות ולא כולם להניח שלא כולם הגיע

 יודעים, וזה תמיד נכון. 

 רובם לא יודעים. לפי הנתון פה. משה חנוכה:

 לא כולם יודעים, אנחנו עוד לא יודעים את זה.  רן יקיר:

 לא יודעים.  3,339,000 משה חנוכה:

אבל מעולם לא נאמרה אמירה שלא גובים, אלא  רן יקיר:

 תנהג כרצונו. אמירה שלא אוכפים, וכל אחד יכול לה
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אז אנשים שילמו, רצו בפילנתרופיה לשלם, כי הם  משה חנוכה:

 ידעו. 

.  רן יקיר:  גם את זה לא אמרתי ואני

.  משה חנוכה:  זה מה שאבל. בוא, רן

 אתה נהנה.  רן יקיר:

ין. אתה נהנה לבלבל את המוח.  משה חנוכה:  דבר לעני

י אביבה גוטרמן: ו  כוח. אתה יודע מה, רגע, עם כל זה הו

אתה לא צריך אף אחד, שניה, אביבה, אתה משיב  רן יקיר:

 את התשובות. בוא תנהל. תעשה ישיבה עם עצמך. 

 בפייסבוק של העירייה, לא? פרסום היה רגע, אבל  נדב דואני:

 היה פרסום.  רן יקיר:

 כנראה שהפרסום לא עבד.  משה חנוכה:

 היה כמה פעמים.  אמיר כוכבי:

 מים, נו. כמה פע נדב דואני:

נשאלת השאלה עכשיו, לאחר התקופה הארוכה  אביבה גוטרמן:

'. האם מחלקת  הזו, שלא הייתה אכיפה וכו

, האם, אני דרך מחלקת התנועה התחבורה שלנו

 אגב נגד הביטול של התשלום, גם אז התנגדתי. 

 גם הם נגד.  משה חנוכה:

.  רן יקיר:  גם אני

 לא, אני נגד.  אביבה גוטרמן:

 אני בעד.  ירי:נאור ש

 אני נגד.  רן יקיר:

 אני נגד.  נדב דואני:
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עכשיו אני שואלת, האם נעשתה בכלל בדיקה. האם  אביבה גוטרמן:

זה היה שווה מבחינת התנועה, מבחינת בכל 

 המקומות שיש. 

 בדיקה?  משה חנוכה:

.  אביבה גוטרמן: , כן  כן, כן

 הם יעשו בדיקה? תגידי, נו באמת.  משה חנוכה:

 צריך לבדוק האם זה היה יעיל.  בה גוטרמן:אבי

 יעיל?  משה חנוכה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 הם יבדקו יעילות?  משה חנוכה:

אם, אנחנו אין לנו רשות חניה מסודרת וחניה פה  אביבה גוטרמן:

  -חונים בלי אכיפה

 נאור, הוא על תקן השחקן.  עדי ברמוחה:

 העביר של מקומות הוא גם שחקן, הוא נהיה סדרן נאור שירי:

 את רפי לשם, הולך לפה. 

האם זה לא עושה נזק לכל המקומות של בעלי  אביבה גוטרמן:

עסקים וכו'. אני שואלת ברצינות. אולי צריך לחזור 

בנו מההחלטה הזאת. אני לא יודעת. צריך לעשות 

בדיקה כזו, כדי לדעת אם להמשיך בהחלטה הזאת. 

זה, אולי זה לא אם בכלל היינו צריכים לעשות את 

 נכון. 

 שניה, שניה. אני אסביר רגע. אביבה.  אמיר כוכבי:

 לא צריך בדיקה.  יגאל שמעון:

 לא?  אביבה גוטרמן:

  -אביבה אמיר כוכבי:



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 32 

 

 -מדובר על שנת קורונה יגאל שמעון:

 תבדקו עכשיו, תבדקו עכשיו.  אביבה גוטרמן:

 יש לי תשובה. אביבה.  אמיר כוכבי:

 יאללה, חבר'ה.  :רפאל בן מרדכי

ו.  אביבה גוטרמן:  תבדקו עכשי

יש לי תשובה לשאלה שלך, אביבה, ואני אענה  אמיר כוכבי:

ונעבור לשאילתה הבאה. אני מזכיר שההחלטה 

הזאת התקבלה עם פרוץ המשבר, עם רצון להקל 

על האוכלוסייה. אנחנו לקחנו את ההתנהגויות 

רים שנוצרו בכבישים, על, גם באזורי מע"ר, אזו

עסקיים, גם באזורים של שכונות מגורים. ואת 

התובנות שיש לנו משם, הכנסנו לתוך העבודה 

שאנחנו מבצעים על צו החניה החדש, בסדר? צו 

החניה החדש נמצא בפני התהליך הסופי. התהליך 

הסופי, אחד, הוא יופץ אליכם להערותיכם, לראייה 

שלכם, להבנה עמוקה שלכם של השינויים שאנחנו 

ושים שם. כי אנחנו עושים שם שינויים מאוד מאוד ע

מהותיים. והדבר השני שיקרה, זה שיתוף ציבור גם 

ת הדברים שמשתנים, וגם כדי לייצר, כדי להטמיע א

לתת את הבמה לתושבות ותושבי העיר, גם אחרי 

השנה הזאת, אל מול ההתנהגות שהייתה עכשיו. 

 לתת את התובנות שלהם, לגבי כל נושא החניה

בעיר. אז לשאלתך, ברגע שהבנו שהדבר הזה 

ין אותנו בעיקר,  ין אותנו, זה עני נשאר, כן זה עני

בעיקר במרכזים העסקיים כדי להבין האם זה 

תוקע, האם זה לא תוקע, האם זה מעודד מסחר, 

פוגם במסחר. זה נכון שעם הסגרים והכל, לא תמיד 

 היה אפשר לראות. 
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 ה אפשר, נכון. נכון, זה לא הי אביבה גוטרמן:

ן  אמיר כוכבי: אבל, זה חלק מהסיבה שבגללה אנחנו עדיי

ממשיכים, כי זה כן מאפשר לנו הזדמנות לראות 

. ונעשתה עבודה  איך הדבר הזה מתנהג גם עכשיו

מאוד מאוד מקיפה של רשות החניה ביחד עם אגף 

בטחון, ביחד עם יועצים חיצוניים, כדי לנסות להבין 

 להתמודד עם הדבר הזה. איך אנחנו עומדים 

ו  משה חנוכה: בל עם קאמיר, אני רק מציע שנגיד לתושבים עכשי

 ועדה, שימשיכו לא לשלם, ושלא ייצאו פראיירים. 

 אתה מוזמן להגיד מה שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:

אני אומר, אני מבקש שהעירייה, ברגע שהיא  משה חנוכה:

 מתחילה לאכוף תודיע שהיא מתחילה לאכוף. 

 נו, בוודאי.  מיר כוכבי:א

תודיע את זה במועצה. וחברים, אל תהיו פראיירים,  משה חנוכה:

, כי העירייה לא אוכפת. -אל תשלמו חניה בכחול  לבן

 טוב.  אמיר כוכבי:

והעירייה כן תגבה מכם, אבל כרגע היא לא אוכפת  משה חנוכה:

מכם. אל תהיו פראיירים. כי כרגע חלק הם 

 וחלק יודעים שלא צריך.  פראיירים ומשלמים,

 הסתכלת על המצלמה?  עדי ברמוחה:

אוקי, אנחנו נעבור לשאילתה והאחרונה. שאילתה  אתי ברייטברט:

: 19.4.2021-של חבר המועצה, משה חנוכה מיום ה

"כמה קנסות נרשמו בגין אי תשלום אגרת חניה 

?" יש שתי 2020-ו 2019, 2018, 2017בשנים 

 2017-פילוח לפי שנה. בטבלאות, טבלה אחת זה ה

 5,746 – ₪2019,  7,874 – ₪2018,  7,797היה 
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הטבלה הבאה זה פילוח לפי ₪.  1,789 – ₪2020, 

₪,  542 –. חודש ינואר 2020חודשים בשנת 

 ₪.  747 –פברואר 

 אתה מבין מה זה אין אכיפה?  נאור שירי:

 ₪. 470 –מרץ  אתי ברייטברט:

 מעולה. ...לא משה חנוכה:

 . 0 –וכל השאר  רייטברט:אתי ב

עכשיו יש לך בעיה עם זה שלא אוכפים. לפני שניה,  נאור שירי:

לא פראיירים. עכשיו, לא אוכפים, לא מסתדרים לך 

 המספרים. אתם לא אוהבים לעבוד. 

. ידענולא, את זה  משה חנוכה:  . את זה ידענו

 לא, אבל זה מסתדר.  אלון גלבוע:

  מה בדיוק מסתדר? נאור שירי:

 מסתדר, גם את כמות הקנסות.  :אלון גלבוע

 נמשיך בסדר היום.  אתי ברייטברט:

 אבל זה אי אכיפה.  נאור שירי:

 יוצא לך בדיוק.  :אלון גלבוע

, יש לי זכות  משה חנוכה:  שאלה נוספת. לשאול אתי

 אה, בסדר, חשבתי שאתה סיימת. אוקי.  אתי ברייטברט:

 שאלת הבהרה נוספת.  משה חנוכה:

 . 2019-ל 2017-תראה מה קורה מ פאל בן מרדכי:ר

 משמע.  נאור שירי:

 יורד.  אלון גלבוע:

, יורד?  נאור שירי:  למה? למה, אלון
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 מי שואל את שאלת ההבהרה.  אמיר כוכבי:

 משה, שאלת המשך?  :נדב דואני

 כן, יש לי שאלת המשך.  משה חנוכה:

 הפוך.  2019-לא ככה, ב רפאל בן מרדכי:

הקנסות האלה שאתם, הקנסות האלה שציינתם  כה:משה חנו

 פה, אדוני. 

 מה אתה בהלם? לא אוכפים.  נאור שירי:

 הקנסות האלה שאתם ציינתם פה, הם רק.  משה חנוכה:

 לבן, על זה אני מדבר. -כחול נאור שירי:

 לבן? -לבן או גם באדום-חניות כחול משה חנוכה:

 לבן. -לא, לא. ביקשת זה, זה כחול אמיר כוכבי:

 לבן, זה לא עכשיו חניה על מדרכות. -זה כחול נאור שירי:

ן.  אלון גלבוע:  לא, מה שהוא אומר זה לא נכו

 לבן? -אה, זה לא אדום אביבה גוטרמן:

 נעבור לסדר היום.  אתי ברייטברט:

 מה, מה לא נכון?  נאור שירי:

 תתקדמי, תתקדמי, חבל על הזמן.  חיים שאבי:

 , אנחנו בסעיף ב'. אוקי אתי ברייטברט:

שמע, אתה הזוי. אני תלבן, -זו אכיפה על כחול נאור שירי:

 אומר לך. 

 אנחנו בסעיף ב' בסדר היום.  אתי ברייטברט:

 לבן. -זה אכיפה על כחול נאור שירי:

 חברים, אנחנו בסעיף ב' בסדר היום.  אתי ברייטברט:
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 מה, מה אתה צוחק כמו איזה.  נאור שירי:

 

 .2021לשנת  1יב מספר עדכון תקצ ב.

 

. העדכון מצורף 2021לשנת  1עדכון תקציב מספר  אתי ברייטברט:

 . 1לכם כנספח 

אני מבקש להוריד את הנושא הזה מסדר היום, כי  משה חנוכה:

 הוא מובא כאן שלא כדין לטעמי. 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 תסביר, תסביר.  רפאל בן מרדכי:

גם. אולי לפרוטוקול שיש הגיעה הצעה משפטית  אמיר כוכבי:

 שם. 

 משה, מדוע זה לא חוקי? תסביר.  רפאל בן מרדכי:

הוא ביקש להביא זה, אחרי זה כשהוא ידבר, הוא  אמיר כוכבי:

 גם יסביר מה שהוא רוצה. 

 אתה רציני? אני לא יודע אם אתה רציני.  נאור שירי:

יש סעיף הם עובדים ביומיים האחרונים וזה יובהר,  רונן יואל ויניק:

 46בתוספת השנייה לפקודת העירייה, סעיף 

את הדיון הזה. גם לקיים שמאפשר לראש העירייה 

חודשים. כתוב במפורש  3-בפרק זמן שהוא קצר מ

 בסעיף, ואפשר לנהל. 

 כן.  אמיר כוכבי:

לחוק  13אני הצפתי, אדוני ראש העיר, את סעיף  משה חנוכה:

, 1975בחירת ראשי הרשויות סגנים וכהונתם 

ון חוזר בנושאים שכבר עלו  שקובע את הכללים לדי
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בפני המועצה. היועץ המשפטי טען שהנושא הזה 

. ולכן, 31.3-כבר עלה בפני המועצה בישיבתה ב

אילו רצית להפעיל את הסמכות שלך ולהביא אותו 

ון חוזר, עפ"י הוראות הסעיף, אתה היית צריך  לדי

ה, שעות משעה שהתקבלה החלטה במועצ 48תוך 

להודיע בכתב לחברי המועצה, על רצונך להביא את 

ון חוזר, ואז הדיון החוזר. בהמשך  ההחלטה לדי

נקבע שהדיון החוזר, יהיה בישיבה מיוחדת של 

ימים מיום שהתקבלה  10המועצה, שמתקיימת תוך 

שעות ואת בקשת  48ההחלטה. בגלל שחלפו כבר 

העדכון הזאת, אתה מביא רק היום, אין לך סמכות 

לתקנון ישיבות  46להביא את זה, אלא עפ"י סעיף 

 3המועצה, שקובע שדיון חוזר, יעשה לאחר 

ון, אז אתה יכול להביא  חודשים. אם לא קיימנו די

את זה, אבל זה דיון רטרואקטיבי. אם קיימנו דיון, 

אז אתה, לא מבין למה אתה מביא את זה עוד פעם. 

ן ואם אתה מחליט להביא את זה עוד פעם לדיו

חוזר, אתה צריך לעשות את זה עפ"י הוראות 

 החוק. כרגע, אתה לא רשאי לעשות את זה, אדוני. 

חודשים? לא  3אז מה אתה רוצה, שנעשה כל  נדב דואני:

 הבנתי. 

ן.  משה חנוכה:  אני רוצה שתפעלו עפ"י הוראות הדי

 חודשים? מה ההיגיון?  3אבל רגע, למה עוד  נדב דואני:

 ק שקובע מתי אתה יכול. יש חו משה חנוכה:

 אבל לא היה דיון על זה.  נדב דואני:

ון על זה.  עדי ברמוחה:  לא היה די

ון על זה, משה נדב דואני:  . זה ירד לא היה די
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ו  משה חנוכה: אז לא היה דיון על זה? אז הדיון עכשי

 רטרואקטיבי? 

 לא, זה לא דיון רטרואקטיבי. יש לך נושא חדש.  נדב דואני:

 מה?  כה:משה חנו

 זה ירד מסדר היום. זה יש פה נושא חדש.  נדב דואני:

אבל היועץ המשפטי רשם לי במייל שלו, בתשובה  משה חנוכה:

 לפנייה שלי מלפני יומיים, אני אקריא לכם, בבקשה. 

 קיבלנו, אני מודה שלא קראתי.  נדב דואני:

ון וועדת הכספים משה חנוכה:  הוא רושם: "הנושא נדון ואושר בדי

. הנושא עלה גם בדיון המועצה 25.3-ביום ה

 באישור התקציב". 

ון, לא דנו בו.  עדי ברמוחה:  עלה לדי

רגע, רגע, אני אסיים את המשפט. "ולאחר  משה חנוכה:

ההצבעה, לאחר ההצבעה, הוחלט להביא את זה 

 לדיון במועצה". 

 הוא לא אמר איזו הצבעה.  :נאור שירי

 אם אתה רוצה.  משה חנוכה:

 לאחר ההצבעה על התקציב.  דב דואני:נ

 נדב.  משה חנוכה:

 ההצבעה על התקציב.  :נאור שירי

, יש כאן, בואו, לא לעשות צחוק. לאחר  משה חנוכה: בואו

 ההצבעה על הנושא. 

משפטנים אוהבים להתפלפל. אז אתה מתפלפל,  נדב דואני:

 הוא מתפלפל, בוא נכריע. 

 , אל תשחקו משחק. לא, אז אני אומר, בואו משה חנוכה:
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אפשר להתפלפל, אבל חוות הדעת שההבדל זה  רונן יואל ויניק:

 . ..שלי מחייבת

כדאי קודם כל לבוא עם ספר החוקים כדי להתבסס  משה חנוכה:

 על החוק שאתה נותן חוות דעת משפטית. 

 משה, בוא נפסיק עם האשם.  רונן יואל ויניק:

ל הוראות החוק. תגיד אז אני אומר, בוא, תתבסס ע משה חנוכה:

 את הדברים, על מה אתה סומך את האמירות שלך. 

אז אני התבססתי על הוראות החוק, והסעיף קובע  רונן יואל ויניק:

חודשים, אלא אם כן, לפי  3שאפשר לדון אחרי 

דרישה של ראש העיר, אפשר גם לקצר את 

 הזמנים. 

 ויות? לחוק ראשי הרש 13איך אתה מתייחס לסעיף  משה חנוכה:

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש  13סעיף  רונן יואל ויניק:

 הרשות וסגניו וכהונתם, לא שייך בכלל לעניין הזה. 

ון חוזר בנושא שהמועצה  משה חנוכה: למה לא? הוא מדבר על די

 הכריעה בו. 

 נתחיל משם החוק.  רונן יואל ויניק:

רא את לשון החוק. אוקי. נו, בוא תסביר לנו. בוא נק משה חנוכה:

 לשון הסעיף. 

ון להיכנס לפלפול הזה.  רונן יואל ויניק:  סליחה, אני לא מתכו

.  נדב דואני:  רגע, זה לא בפקודות העירייה? אני לא מבין

הפעם אנחנו לא נתקדם רגע. אנחנו לא נוותר  משה חנוכה:

 הפעם, כמו שאנחנו מוותרים כל פעם. 

כים להיות עו"ד כדי להיות אבל רגע, אנחנו צרי עדי ברמוחה:

 נבחרי ציבור? לא, רגע, רגע, הייתה לי שאלה. 
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.  אביבה גוטרמן:  אבל יש ידע משפטי

 הייתה לי שאלה, אל תתעצבנו.  עדי ברמוחה:

 מזל שאנחנו יודעים את הוראות החוק.  משה חנוכה:

 מה לעשות.  אביבה גוטרמן:

טי אמר, כי מישהו אחר היה אומר, היועץ המשפ משה חנוכה:

 וזהו. 

 וואי, אתם כעו"ד, כל מילה יש לה.  עדי ברמוחה:

 לא צריך להיות עו"ד.  משה חנוכה:

אבל ראיתי היום, ראיתי היום את חליפת מיילים,  עדי ברמוחה:

 די. 

 יש חוק. החוק מאוד ברור בעניין הזה.  משה חנוכה:

 חברים, אני אומר שוב.  רונן יואל ויניק:

 זה, הפרשנות של הרב נוח? מה  אביבה גוטרמן:

 לא.  רונן יואל ויניק:

. עדי ברמוחה:  אבל נראה שכן

הפרשנות היא של היועץ המשפטי לעירייה, ואני  רונן יואל ויניק:

פירשתי את החוק, ואני הודעתי ואני מודיע שוב, 

 שאני עומד אחרי הפרשנות הזאת. 

.  משה חנוכה:  אז איך אתה מסביר, אדוני

 בל תן לו לסיים. א עדי ברמוחה:

 הסברתי.  רונן יואל ויניק:

 איך אתה מסביר.  משה חנוכה:

איך זה קשור לבחירות אבל? אתה מסתמך על  נדב דואני:

 3.1בחירות.  3סעיף של בחירות. בחירות, פרק 
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 בחירות ברשויות המקומיות. 

 . 13לא, תקרא את סעיף  משה חנוכה:

שות, סגניו וכהונתם. בחירות, בחירת ראש ר 3.1.1 נדב דואני:

 מה קשור? 

 , מה רשום? 13סעיף  משה חנוכה:

 בעולם של בחירות, אז כן. אבל אתה לא בבחירות.  נדב דואני:

 . 13, אדוני. תקרא את סעיף 13תקרא את סעיף  משה חנוכה:

 אבל זה לא קשור.  נדב דואני:

 . 13תפתח את סעיף  משה חנוכה:

  , תלך אחורה.13עזוב  נדב דואני:

 . 13סעיף  משה חנוכה:

זה כמו שתיקח איזה סעיף בחוק שקשור לתעבורה,  נדב דואני:

 ותבקש להחיל אותו כאן. 

ן.  משה חנוכה:  זה לא נכו

 זה לא קשור.  נדב דואני:

 לחוק הזה, קובע.  13כי סעיף  משה חנוכה:

 אבל לבחירות.  נדב דואני:

 לא לבחירות.  משה חנוכה:

 זה בחירות.  3אבל פרק  נדב דואני:

 אל תבלבל את המוח.  משה חנוכה:

 מה אל תבלבל?  נדב דואני:

 אתה לא רציני.  משה חנוכה:

 איך אני לא רציני?  נדב דואני:
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 . 13תקרא את סעיף  משה חנוכה:

יש לך עיריות, מועצות, מיסים, כספים ופנקסים.  נדב דואני:

 מתן תמיכות, ניגודי עניינים עובדי ציבור. 

 . 13אבל נדב, סעיף  כה:משה חנו

מכרזים, ביקורת, משמעת, איגוד ערי בנייה. מכל  נדב דואני:

 זה, בחרת בחירות. 

 אי אפשר לנתק את הסעיף מהחוק שבו הוא נמצא.  רונן יואל ויניק:

 תקשיב, עוד שנתיים וחצי, משה, אחי, עוד רגע.  נדב דואני:

 נדב, נדב.  משה חנוכה:

 ף הבחירות. אז תבוא לסעי נדב דואני:

נדב, נדב, נדב, בוא. הסעיף קובע בצורה מאוד  משה חנוכה:

ון חוזר  מאוד ברורה. אוקי? ואני אקריא שוב: "די

 בהחלטת המועצה". 

 אבל זה סעיף בחירות.  נדב דואני:

.  משה חנוכה:  נדב, זה לא אומר כאן

 זה סעיף בחירות.  נדב דואני:

 נדב.  משה חנוכה:

  מה קשור? נדב דואני:

ון חוזר בהחלטות המועצה. ראש הרשות רשאי  משה חנוכה: "די

ה שהתקבלה ההחלטה עשעות, מש 48תוך 

 במועצה". 

 איזה סעיף אתה עוד הפעם?  עדי ברמוחה:

. "להודיע בכתב לחברי המועצה על רצונו 13סעיף  משה חנוכה:

ן  ו ון חוזר במועצה ועד יום הדי להביא החלטה לדי

 החוזר". 
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ה יכול להסביר לי למה זה תחת סעיף את נדב דואני:

הבחירות? למה זה תחת סעיף בחירות? למה זה 

 תחת פרק בחירות? למה זה תחת פרק בחירות? 

 אבל גם.  אמיר כוכבי:

יש הוראות שנמצאות בתקנון המועצה. יש לך  משה חנוכה:

 אחריות בפקודת העיריות, ויש גם את החוק הזה. 

 תחת בחירות?  אבל בסדר, אבל למה נדב דואני:

 גם אם אנחנו.  אמיר כוכבי:

 שם המחוקק שם את זה, אבל אין ספק.  משה חנוכה:

 למה זה קשור?  נדב דואני:

אבל משה, גם אם אנחנו הולכים אתך רגע, ונלך  אמיר כוכבי:

אתך רגע, בסופו של דבר, היה פה הליך שחלק 

מחברי המועצה ביקשו שיקרה שוב. ולכן, כבר 

, אמרתי, ולכן זה מופיע בכתובים במעמד הישיבה

גם בפרוטוקול, שהנושא הזה ירד ויובא שוב 

 בישיבה הבאה. אני לא מבין את הזה. 

 שעות.  48אז היית צריך תוך  משה חנוכה:

.  5זה נאמר  אמיר כוכבי:  דקות אחרי

 לא, היית צריך להוציא בכתב לפי הוראות החוק.  משה חנוכה:

 חלטה של זה. אבל לא הייתה ה נאור שירי:

 היית צריך להוציא מכתב.  משה חנוכה:

.  רונן יואל ויניק:  אתה, משה, כתבת לי

אבל יש חוות דעת של יועץ משפטי של עיריית הוד  כנרת א. כהן:

 השרון, שהוא הגוף המקצועי במקרה הזה. 

 אז תרשי לי לחלוק על חוות הדעת.  משה חנוכה:
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 בסדר, מותר לך לחלוק.  כנרת א. כהן:

כי חוות דעת שלא מתבססת ולא נסמכת על הוראת  משה חנוכה:

חוק או על פסיקה, היא נחמדה, אבל לפעמים צריך, 

 את יודעת, לבוא עם ספר החוקים. 

 אבל לדעתו זה כן נסמך, לדעתו זה כן נסמך על.  כנרת א. כהן:

 אז אני מפנה רגע למה שאתה כותב, שניה, שניה.  רונן יואל ויניק:

 שוב, אני חולק על דעתו, זה בסדר.  ה:משה חנוכ

אתה בעצמך כותב, משה. אתה כותב שיש לפנות,  רונן יואל ויניק:

אני מקריא את מה שאתה כתבת לפני כמה שעות: 

לתקנון ישיבת  46"יש לפנות להוראות סעיף 

ון חוזר לא ייערך בהחלטת  המועצה, שקובע שדי

 חודשים".  3המועצה, אלא בחלוף 

 אז בוא נקרא את סעיף.  משה חנוכה:

ההמשך של הסעיף הזה אומר, שאלא זולת לדרישת  רונן יואל ויניק:

 ראש העיר. זה ההמשך של הסעיף. 

 . 46. תקרא את סעיף 46בוא נקרא את כל סעיף  משה חנוכה:

 לא, אני.  נדב דואני:

אני חושב שהדיון פה הוא מיותר. באמת, אני חושב  יגאל שמעון:

ון מיותר.  אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם שהדי

למה. הונח על שולחן המועצה תקציב העירייה, 

ון, אישרנו את התקציב. הייתה בקשה של  קיימנו די

הגזבר לאשר תיקון שלא דנו בה, וביקשנו להעביר 

את זה לישיבה הבאה. מאחר שזה מה שקרה, אני 

ון.   לא מתייחס לזה כדי

ן.  כנרת א. כהן: ו  לא היה די

 יגאל, מה קרה?  נוכה:משה ח
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אבל גם יש פה מעבר לזה, ייעוץ של היועץ  כנרת א. כהן:

. זו הפרשנות שלו, הוא אמר.   המשפטי

ן, נכון  יגאל שמעון: לא, מה שקרה, נגמר הסיפור. עכשיו התיקו

ון. צריך לאשר את זה, כן או לא,  לרגע זה, יש די

 וזהו, נגמר. 

ון, יגאל.  משה חנוכה:  אין די

 יש, חייב להיות.  עון:יגאל שמ

ון.  משה חנוכה:  אין די

 יש, אנחנו מעלים את זה לסדר.  עדי ברמוחה:

הוא אמר מה החריג, זולת. ובזה התקבלה תשובה,  כנרת א. כהן:

 בזה זה נגמר. 

 אני לא רואה בזה שום בעיה.  יגאל שמעון:

אני רואה בזה בעיה חמורה, אני אגיד לך למה. שני  משה חנוכה:

. דבר ראשון, אי אפשר להביא, במידה דברים

והבאתם את זה כבר, והמועצה הצביעה על זה, יש 

 הוראות חוק. 

 לא, לא הצביעה, לא הצביעה.  יגאל שמעון:

 לא הצבענו על זה.  עדי ברמוחה:

 אבל זה מה שרשם היועץ המשפטי.  משה חנוכה:

 מה זה קשור מה הוא כתב?  יגאל שמעון:

 כתב. לא, הוא  עדי ברמוחה:

 הוא רשם לאחר ההצבעה.  משה חנוכה:

לא, אבל הוא כתב שזה הובא למועצה, ולא היה  עדי ברמוחה:

ון.  ון. הוא לא כתב שהיה די  די

ון והצבעה.  משה חנוכה:  הוא רשם, הוא רשם. היה אחרי די
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 משה, אני קראתי את חליפת המיילים האלה.  עדי ברמוחה:

ון. כתבתי שזה עלה סליחה, לא פירטת רונן יואל ויניק: י היה די

 במועצה. 

ן.  עדי ברמוחה:  עלה במועצה, לא היה דיו

ן  משה חנוכה: ו אז עכשיו אני אקריא: "הנושא עלה גם בדי

המועצה באישור שהתקיים, ולאחר הצבעה, הוחלט 

 להביא את זה לדיון במועצה הבאה". 

ן.  רונן יואל ויניק:  זה בדיוק מה שהיה. לא התקיים דיו

 אז לאחר ההצבעה.  נוכה:משה ח

 לאחר ההצבעה.  אמיר כוכבי:

ון ולאחר ההצבעה".  משה חנוכה:  רשמת: "הובא לדי

.  רונן יואל ויניק: ' ון  לא אמרתי 'הובא לדי

ן.  עדי ברמוחה: ו  לא היה די

 זה מה שרשום.  משה חנוכה:

 לא. אמרתי שזה נדון, שים לב.  רונן יואל ויניק:

. משה חנוכה: ון   עלה גם בדי

"נדון ואושר בוועדת כספים, עלה במועצה והייתה  רונן יואל ויניק:

 הצבעה". 

 עלה בדיון המועצה.  משה חנוכה:

.  רונן יואל ויניק:  נכון

 וגם לאחר ההצבעה הוחלט.  משה חנוכה:

 התקציב. על לאחר ההצבעה  אמיר כוכבי:

 ולאחריה, הוחלטו דברים.  משה חנוכה:

 פה?  רגע, לא ישבת רינה שבתאי:
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 ישבתי פה.  משה חנוכה:

 נו, ואתה לא זוכר את הפרוצדורה?  רינה שבתאי:

 וזו חוות הדעת שלך, זה בסדר. כנרת א. כהן:

 . אני חושב שהפרוצדורה היא לא תקינהאני זוכר, ו משה חנוכה:

 מה, מה.  רונן יואל ויניק:

אני אומרת, זו חוות הדעת המקצועית שלך, כיועץ  כנרת א. כהן:

טי, ובסדר, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל. משפ

 בדיוק. 

 אני מציע להעביר את זה לבג"צ.  יגאל שמעון:

אני מציע, שוב, אני פניתי הבוקר, בצהריים,  משה חנוכה:

לממונה על המחוז, כי אני חושב שזה לא תקין, 

אדוני. לא תקין בכמה היבטים. גם בהיבט זה 

י הוא שינופה שמהות השינוי שאתם מבקשים 

 semiרטרואקטיבי. אפשר להסביר שאת החגיגות, 

חגיגות שמי ראה או שהיה חגיגות, הוצאתם 

מסעיפי אירועים שונים. זה כמו להגיד, אני מוציא 

כסף על אירועי נוער מסעיפי כבישים, כי גם הנוער 

 נוסע על הכבישים. זה פחות או יותר אותו דבר. 

.  אמיר כוכבי:  לא בדיוק, אבל אוקי

אנחנו מוציאים מאירועים שונים את אירועי יום  נוכה:משה ח

העצמאות, למרות שיש סעיף ייעודי לאירועי יום 

העצמאות, ואנחנו באים אחרי יום העצמאות, 

זה לא מגדילים את סעיף יום העצמאות, אבל 

רטרואקטיבי. הרי הדעת לא סובלת מצב שבו אתם, 

גם במקום לחזור על זה, זה טכני, זה לא 

טיבי, הוצאנו את זה בכלל מסעיפים אחרים. רטרואק

אבל בסוף, מה שאתם עושים כאן היום, אתם באים 
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בחלוף יום העצמאות, ומבקשים להגדיל את הסעיף 

התקציבי של יום העצמאות. אז או שיש עוד יום 

 . 2021-עצמאות ב

אבל אתה מבין, שיום העצמאות, התחשיב לא  נדב דואני:

 ות. נגמר? אתה לא סיימת חשבונ

.  משה חנוכה:  אבל אתה כבר ביצעת את ההוצאה הכספית, אדוני

 זה לא משנה.  נדב דואני:

 וכשדיברנו על התקציב.  אביבה גוטרמן:

 רגע, שואל רגע, שואל שאלה.  נדב דואני:

התלוננו למה הורדתם את תרבות וכל האירועים?  אביבה גוטרמן:

 שאלנו. 

 משה, משה, משה.  נדב דואני:

ן.  כה:משה חנו  רואים שהיית עוזר של אקוניס. זה אותו סגנו

אתה רוצה שנדבר על עמיר פרץ? אני רוצה לשאול  נדב דואני:

 אותך שאלה. 

 רואים שעבדת עם אקוניס.  משה חנוכה:

דקה, משה. משה, אני שואל אותך שאלה. אביבה,  נדב דואני:

אביבה, ניהלת היכל תרבות הרבה שנים. סיימת 

היה לך, הייתה לך תקלה עם הוצאה אירוע, פתאום 

 גבוהה. 

 אין דבר כזה. אין דבר כזה.  אביבה גוטרמן:

רגע, רגע. את רוצה להקשיב? לא שמעת מה  נדב דואני:

 . שאלתי אותך

לא רק שיש את התקציב, אלא גם האירועים נקבעו  אביבה גוטרמן:

גם לפעמים שנה מראש. סגרו עם אמנים כדי 
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 להוזיל עלויות. 

 אבל זה לא קשור.  דואני:נדב 

 ככה עושים תכניות.  אביבה גוטרמן:

אבל לא ידענו שאפשר יהיה לעשות אירועים,  מאיר חלוואני:

 אביבה. 

 אה, הפתעה.  אביבה גוטרמן:

 לא ידענו.  מאיר חלוואני:

הפתעה. הקורונה זאת הפתעה. אי אפשר תכניות  אביבה גוטרמן:

 מגירה, אין טנטטיבית, אין כלום. 

 אין כלום.  :עדי ברמוחה

 פשוט ככה פתאום, נו באמת.  אביבה גוטרמן:

לא מספיק שזה היה יום העצמאות הכי גרוע  משה חנוכה:

 בתולדות הוד השרון. הביזיון הכי גדול שהיה פה. 

 די, זה רק אצלנו שלא ידעו, כן ידעו.  אביבה גוטרמן:

יף. אתם עוד בחוצפתכם מבקשים להגדיל את הסע משה חנוכה:

 הביזיון הכי גדול שהיה בתולדות בעיר הזאת. 

תגיד, יש לך משהו טוב להגיד פעם, אבל. משה  מאיר חלוואני:

 חנוכה. 

 האירוע. את  עשו עכשיומעכשיו ל אביבה גוטרמן:

משה חנוכה, אתה יש לך פעם אחת משהו אחד טוב  מאיר חלוואני:

 להגיד? 

ע הזה, את בת אני אומר לך, מי שאחראי לאירו משה חנוכה:

המצווה של אחיינית שלי, לא הייתי נותן לו להפיק 

מהביזיון שהיה פה. אנשים הסתובבו פה ברחובות 

חשוכים, חיפשו את מה שפרסמתם. בושה וחרפה. 
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 יום העצמאות הכי עלוב ואני חושב, אגב. 

 אני מבין שעברת לנושא הבא על סדר היום.  אמיר כוכבי:

 ו נושא. לא, כי זה אות משה חנוכה:

 לא, אז אם אותו נושא.  אמיר כוכבי:

חוצפה וניתוק להגדיל את וזה כי אתה מבקש היום  משה חנוכה:

 הסעיף עבור האין יום העצמאות הכי גרוע שהיה. 

 מה אתה מקשקש?  אמיר כוכבי:

 אתה מקשקש.  משה חנוכה:

 די, משה, די.  אמיר כוכבי:

 איזו עזות מצח יש לכם.  משה חנוכה:

 אני מציע שתירגע, באמת. גם בשיח. כוכבי: אמיר

איזו עזות מצח יש לכם, חירבתם את החג הזה  משה חנוכה:

, והיום אתם באים ומבקשים  לילדי הוד השרון

ן.  ו  שנעביר לכם עוד כסף על הביזי

 משה, אני מצטער שחירבנו לך את החג.  אמיר כוכבי:

 הדרמה היא בעיצומה. אצלך הכל דרמטי. עדי ברמוחה:

לא, אני אומר, עדי, אני במקומך הייתי מתפטר.  משה חנוכה:

הייתי מחזיר את המפתחות של תיק התרבות, 

 להגיד לך את האמת, בושה. 

.  עדי ברמוחה: ון  רעי

 בושה.  משה חנוכה:

.  עדי ברמוחה: ון  רעי

 אז תיישמו אותו. כי מי צריך לקחת אחריות.  משה חנוכה:

לת המלצה ממך? בינתיים, אתה לא, ממך. אני מקב עדי ברמוחה:
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ואתה לוקח את כל מה שעשיתי אותי מחקה 

בקדנציה הקודמת, ועושה אותה עכשיו. אז בוא 

 נירגע. 

זה מדהים שאם יש הצלחות, עדי ברמוחה מעלה  משה חנוכה:

פוסט, ואם יש כישלון, הכל נופל עליך. דע לך, 

 תבדוק את זה, שלא ישאירו אותך לבד במערכה. 

 אני אלמד אותך משהו שכנראה עוד למדת, בסדר?  בי:אמיר כוכ

אני כנראה, אקח לי הרבה זמן ללמוד איך מגיעים  משה חנוכה:

 לביזיונות כאלה. 

 אז אני אלמד אותך משהו על מנהיגות.  אמיר כוכבי:

אוי, אמיר, כנראה אתה לא תוכל ללמד אותי על  משה חנוכה:

 מנהיגות אחרי. 

 שניה, או שלא באת להקשיב בכלל.  אולי תקשיב אמיר כוכבי:

 ההזיה הזאת שהייתה כאן ביום העצמאות.  משה חנוכה:

 לא, הוא באמצע ההצגה. הוא בהצגת יחיד, רגע.  עדי ברמוחה:

 התושבים עד היום בהלם ממה שעשיתם.  משה חנוכה:

אמר הבנאדם שאצלו בטקסים, נגיד המחשב עם  אמיר כוכבי:

תקמצנתם על כמה שמות הנופלים לא עבד, כי ה

 שקלים. הוא היה צריך. 

 כן.  משה חנוכה:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 מה זה קשור עכשיו?  :אלון גלבוע

אמר הבנאדם שהביא איזו חברה שלו להופיע לפני  משה חנוכה:

 איש. כמה זה עלה התענוג הזה?  300

 מי חברה שלי?  אמיר כוכבי:
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ית. ביום האמנית הבין לאומית ששרה באנגל משה חנוכה:

 300-העצמאות הביאו זמרת ששרה באנגלית ל

 חברים. 

 חברה שלך?  :עדי ברמוחה

, רבותיי. לנהל עיר כאילו זה איזה פאב, זה לנהל משה חנוכה:

עיר ואנשים הולכים עם הפרוספקט של העירייה, 

 מחפשים לייזרים. איפה הלייזרים? 

 אני מציע.  אמיר כוכבי:

העיר באמת הכי, הביזיון הכי  מחפשים ליצנים. משה חנוכה:

 גדול שהיה פה, אמיר. 

 הכי גדול.  אמיר כוכבי:

אני רוצה שנקריא קצת ממה שכתבו לך בפייסבוק  משה חנוכה:

 בערב החג? 

 אני מציע.  אמיר כוכבי:

 בוא נקריא ביחד, בוא נעבור.  משה חנוכה:

 משה, די.  אמיר כוכבי:

 רת? למה, זה קשה לך לשמוע ביקו משה חנוכה:

 לא, זה לא קשה.  אמיר כוכבי:

 אז זה כנראה כן קשה.  משה חנוכה:

יש דיון לאחר מכן, אז אתה תמשיך את הדיון לאחר  אמיר כוכבי:

 .  מכן

אז אני אומר, אדוני, אנחנו חושבים שגם ברמה  משה חנוכה:

העקרונית וגם ברמה המהותית, וגם ברמה 

 החוקית, אתה לא יכול להביא את העדכון הזה

 , עכשיו. כי זה עדכון על משהו שלפי היועץ המשפטי



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 53 

 

לפי מה שהוא כתב במיילים שלו, המגומגמים, 

משהו שכבר נדון במועצה הקודמת, ואתה לא יכול 

ון חוזר בצורה הזאת. דבר  לפי החוק להביא די

נוסף, זו החלטה רטרואקטיבית על הוצאה כספית 

שכבר הוצאתם, דבר שמנוגד להנחיות משרד 

.  הפנים. ן והדבר השלישי, ברמה המהותית, זה ביזיו

ואגב, לגבי שמות הנופלים, היה מדובר בטעות. 

 אצלכם זו רשלנות. 

 בטח, טעות.  אמיר כוכבי:

 לא טעות.  משה חנוכה:

אחד, אני מבקש ממך לחזור בך לגבי האמירה לגבי  אמיר כוכבי:

 זה אחד. שתיים. , חברה שלי

בל זו הופעה שאני לא יודע היא לא חברה שלך, א משה חנוכה:

כמה עלתה, אבל היא הייתה לקהל מאוד מאוד 

 מצומצם, מאוד מאוד נקודתי. 

ן.  עדי ברמוחה:  זה לא נכו

של זמרת באנגלית ביום העצמאות. היא לא חברה  משה חנוכה:

שלך, בסדר? אני חוזר בי מהאמירה שהיא חברה 

 שלך. 

 הופה, משה חזר.  :רן יקיר

ר ויש חוות דעת של היועץ המשפטי, שנראה מאח אמיר כוכבי:

שכמעט כולם סביב השולחן מבינים אותה. חלקם 

מסכימים אתה, חלקם לא. למעט משה, שמסרב 

ין.   להבין אותה, אז אפשר להתקדם. האם לעני

אדוני, היועץ המשפטי, אני רק רוצה להגיד לך,  משה חנוכה:

ביומיים המיילים לסיכום הדיון הככה עם כל 

ונים, שכדאי אולי שתלמד קצת מהיועץ האחר
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המשפטי לממשלה, שלא תמיד צריך להתרפס בפני 

השלטון. לפעמים צריך להגיד גם לראש העירייה, 

 פה בניגוד לדין. פועל אדוני ראש העיר, אתה 

 כדאי שתעצור.  רינה שבתאי:

אדוני ראש העיר, אתה פועל בניגוד לדין, תעצור  משה חנוכה:

 טרה שלך, זה להגן על ראש העיר. כאן. כי בסוף המ

 כדאי שתעצור פה.  רינה שבתאי:

ואגב, אדוני, זה שאמרת למנהלים בעירייה לפני  משה חנוכה:

יומיים, או שבוע, בכנס שלכם, ביום גיבוש, תעמדו 

ותקפצו על רגל אחת. אנשים שכפולים ממך בגיל, 

ון, אני חושב שזה לא מכבד.  אני חושב שזה ביזי

קצת מה שיועץ המשפטי עכשיו עושה. וזה מזכיר 

אתה כאילו אומר לו, תקפוץ על רגל אחת מולי, 

י, כי תמיד היה לי חלום כזה שתקפוץ בפניי על  בפני

לך אמר'. אתה מרגל אחת. זה לא מכובד, זה לא 'ה

לא מנהל כאן איזה קבוצה בתנועת נוער. אתה ראש 

 עירייה. 

לא מכובד שאתה  משה, אתה יודע מה לא מכובד? עדי ברמוחה:

שיושבים האלה משתלח בכל אחד מנבחרי הציבור 

 פה על השולחן כמו שבא לך. 

.  משה חנוכה: ון  תיקחי אחריות על הביזי

אני אקח אחריות ואני לוקחת אחריות ואני נשארת  עדי ברמוחה:

ואני ארים את זה, והכל יהיה בסדר. והחיוך שלך 

עומדת.  והצגת היחיד שלך, אתה יודע בפני מי היא

 לא בפניי. לא מעניין מה שאמרת. 

זה בסדר, כולם במדינה לוקחים אחריות ונשארים  אביבה גוטרמן:

 בתפקיד, זה בסדר. 
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 לא, העניין של הזלזול שלך.  עדי ברמוחה:

אין פה במדינה הזאת אחד שאומר, אני לוקח  אביבה גוטרמן:

 אחריות ומתפטר. 

 חברים.  אמיר כוכבי:

 לזול שלך בנבחרי ציבור. הז עדי ברמוחה:

, די.  אמיר כוכבי:  די

 אתם זלזלתם בתושבים.  משה חנוכה:

 אתה, הזלזול שלך בעבודה של נבחרי ציבור.  עדי ברמוחה:

אתם אמרתם תושבים בכיינים. אתם אומרים  משה חנוכה:

שהתושבים בכיינים, אז תפסיקו. והתושבים לא 

 בכיינים. 

 י, אמרתי ובזה אני אסיים.סימן קריאה. אמרת עדי ברמוחה:

התושבים משלמים ארנונה, והם צריכים לחגוג פה  משה חנוכה:

את יום העצמאות. לא רק, אני הסתכלתי מהבית 

אופן בשלי בערב יום הזיכרון על אנשים שבאו 

 בנים ועמדו שם. לספונטני ליד 

י.  עדי ברמוחה:  אני סיימתי, אל תדבר אלי

אח"כ ראיתי אותך ביום אחרי זה  הלב שלי נחמץ. כי משה חנוכה:

בבית הכנסת עם ערימות של אנשים בלי מסיכות. 

אתה היית עם מסיכה, אבל השאר היו בלי מסיכות. 

ואמרתי וואלה, איזו מן התנהגות זאת, איזה מן שני 

הרים אלה. שמצד אחד יושבים ספונים בבית כנסת 

, יד לבנים עומד ריק ביום  המוני אנשים, בצד השני

 רון. הזיכ

 קודם כל.  אמיר כוכבי:
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ואתה יודע מה, הציניות היא סבבה ונחמדה, אבל  משה חנוכה:

בדברים האלה יש גם גבול, אמיר. אני חושב שזה 

 היה באמת. 

 משה, שמענו את ההצגה.  אמיר כוכבי:

 בסדר, תמשיכו לשמוע גם.  משה חנוכה:

 עשית את הרושם.  אמיר כוכבי:

 מהתושבים. גם ממני וגם  משה חנוכה:

 בסדר. הלאה.  אמיר כוכבי:

י  משה חנוכה: אני שוב רוצה להגיד לפרוטוקול שההצבעה בעיני

 לא חוקית. 

 אמרת, אמרת.  רן יקיר:

ואני פניתי לממונה על המחוז, ואני מקווה שמשרד  משה חנוכה:

הפנים יתערב בהחלטה הזאת, ויהפוך אותה לאחר 

 מכן. 

 בסדר.  אמיר כוכבי:

אז הצעת ההחלטה היא: "מועצת העירייה מאשרת  ברט:אתי ברייט

. מסגרת 2021לשנת  1את עדכון התקציב מספר 

 ₪."  577,577,000התקציב משתנה ועומדת על 

הגדלה של אירועי יום העצמאות ותקציב יום  משה חנוכה:

 הזיכרון והשואה. 

מי בעד? מי בעד? אמיר, מאיר, רן, רינה, יגאל.  אתי ברייטברט:

ואה, ממש יושבים שם. חיים, יעל, עדי, אה, א

 כנרת, ארנון ונאור. מי נגד? 

לכבד את השולחן הזה,  ...תקרא לחברים שלך משה חנוכה:

אמיר. ולשבת פה ולא לצאת קומזיצים ופיקניקים 
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 ולהצביע מהצד. 

אתה לא מכבד אותנו, אנחנו נכבד אותך? תפסיק  עדי ברמוחה:

ד. אתה לא לבלבל את השכל על כיבוד ועל לכב

 מכבד אף אחד. 

אני מבקש, מי שלא יושב סביב השולחן, לא יכול  משה חנוכה:

 להצביע. 

 אתה לא מכבד אף אחד שיושב על השולחן הזה.  עדי ברמוחה:

 אדוני, מי שלא סביב השולחן, לא יכול להצביע.  משה חנוכה:

 אל תגזים, אל תגזים.  :חיים שאבי

 נהלים בבקשה. אתה, אל תתחיל עם  עדי ברמוחה:

 אני אומר, קומזיצים תעשו שם.  משה חנוכה:

 אל תטיף לנו מוסר ואל תגזים.  יגאל שמעון:

 ומי שלא סביב השולחן, שלא יצביע.  משה חנוכה:

 קומזיץ, אתם עושים קומזיץ.  עדי ברמוחה:

 מי נגד ההחלטה?  אתי ברייטברט:

 חיים, אתה עושה קומזיץ?  עדי ברמוחה:

 משה, אביבה, אלון ורפי, מה? מי נמנע? רפי.  :אתי ברייטברט

אני נמנע כי יש פה סתירה בין שני עו"ד שאני לא  רפאל בן מרדכי:

   ...יודע

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

  2021לשנת  1עדכון תקציב מס' 
 

 :הצבעה
, יגא (:11בעד) , רן יקיר, רינה שבתאי ל אמיר כוכבי, מאיר חלוואני

 שמעון, 
 חיים שאבי, ארנו אברמוב, כנרת כהן אלישע, עדי ברמוחה, נאור שירי, 

  יעל עבוד ברזילי.
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 משה חנוכה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע (:3נגד )
 רפי בן מרדכי (:1נמנע )

 )נדב דואני לא נכח בהצבעה(
 

 א'   : - 267/21החלטה מס' 
  2021שנת  ל 1מועצת העירייה מאשרת את עדכון התקציב מס' 

 ש"ח 577,577,000מסגרת התקציב משתנה ועומדת ע"ס 
============================================= 

 אוקי, אנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

דבר חשוב, אני מבקש שמשה יישב שם. כל ו יגאל שמעון:

, כי כל הזמן אתו. תעבירו אותו  המצלמות עליי

 לשם. חזרה 

 

לחוזר מנכ"ל משרד  13.9תשלום מקדמות לעמותות בהתאם לסעיף  ג.

 .4/2006הפנים 

 

נעבור לסעיף הבא בסדר היום, סעיף ג': תשלום  אתי ברייטברט:

לחוזר  13.9מקדמות לעמותות בהתאם לסעיף 

. המלצות וועדת 4/2006מנכ"ל משרד הפנים 

. יש שם את 2התמיכות מצורפות לכם כנספח 

העמותות שמקבלות את התמיכות, את רשימת 

המקדמה לתמיכות, מה שנקרא, רגע. אני אעלה 

 לכם את זה, כדי שתוכלו גם לראות. 

 את זה.  כבר ראינו זה חשוב, תעלי להצבעה אביבה גוטרמן:

 כן, כן. אתם ראיתם? מסכימים לזה?  אתי ברייטברט:

.  אביבה גוטרמן:  כן, כן

 ? %25כן, אבל למה רק  יגאל שמעון:

 זה עפ"י החוזר.  25%אפשר להעלות להצבעה? כי  אתי ברייטברט:
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.  אביבה גוטרמן:  כן, כן

 . -ה אז אולי בואו נאשר כבר את יגאל שמעון:

 לא סיימו את התהליך.  אמיר כוכבי:

 לא סיימו?  יגאל שמעון:

 לא.  אתי ברייטברט:

 טוב.  יגאל שמעון:

 אוקי. אז אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

.  אביבה גוטרמן:  להצבעה, כן

אז הצעת ההחלטה היא: "מועצת העירייה מאשרת  אתי ברייטברט:

 13.9מקדמות למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 

ובהתאם  4/2006לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 .". מי בעד? 2למפורט בנספח 

 פה אחד.  :נדב דואני

 כולם, פה אחד מהמשתתפים? אתי ברייטברט:

.  עון:יגאל שמ  כן, כן

 יופי, תודה רבה.  אתי ברייטברט:

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

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

, (:15בעד פה אחד )  אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי
כנרת כהן אלישע, עדי ארנו אברמוב, שמעון, חיים שאבי,  יגאל

, יעל עבוד ברזילי, משה חנוכה, אביבה גוטרמן,  ברמוחה, נאור שירי
 אלון גלבוע

  רפי בן מרדכי
 )נדב דואני לא נכח בהצבעה(

 
 א' : – 268/21החלטה מס' 

למוסדות ציבור  25%מעצת העירייה מאשרת מקדמות בשיעור של 
בהתאם  4/2006ד הפנים לחוזר מנכ"ל משר 13.9בהתאם לסעיף 
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 לרשימה
 . המפורטת

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

העדפת רכב מקומי בהליכי התקשרות בסכומים שאינם מחויבים  ד.

 במכרז פומבי. 

 

. נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט: הסעיף הבא זה סעיף ד'

-שהתקיימה ביום ה 4/21בישיבת המועצה 

נה המועצה בנושא העדפת רכש , ד24.3.2021

מקומי בהליכי התקשרות בסכומים שאינם מחויבים 

במכרז פומבי. הדיון התקיים בהמשך לחוות דעת 

היועמ"ש שקבעה שניתן להעדיף רכש מקומי 

ון,  בתנאים מסוימים ובאישור המועצה. בתום הדי

הוחלט לקיים דיון נוסף שבו תציג הנהלת העירייה, 

העדפת ספקים מקומיים. תנאים וקריטריונים ל

בהמשך לישיבת המועצה, קיימו המנכ"ל, הגזבר 

והיועץ המשפטי פגישה, בה הוחלט להמליץ 

למועצה את הקריטריונים הבאים להעדפת ספקים 

, עמידת הספק המקומי בכל תנאי הסף 1מקומיים: 

, מקום עיסוקו הקבוע 2והאיכות של ההליך. 

 . למשל, עסק והמרכזי של הספק, הינו בהוד השרון

בעיר אחרת ורק הסניף שלו נמצא שמטהו המרכזי 

, לא תינתן 3בהוד השרון, אינו עומד בתנאי זה. 

, החלטה 4העדפה לסניף של רשת בפריסה ארצית. 

של צוות מקצועי שכולל את מנכ"ל העירייה, גזבר 

העירייה, יועמ"ש העירייה, מנהל מחלקת חוזים 

רלוונטי להליך, והגורם העירוני המקצועי הומכרזים 

ן, נכון לתת עדיפות לספק מקומי.  שבנסיבות העניי
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שאינם מחויבים ₪,  142,500, בסכומים שעד 5

במכרז פומבי, הצעת המציע המקומי אינה גבוהה 

מההצעה הנמוכה ביותר של המציעים  5%-ביותר מ

לבין ₪  142,500, בסכומים שבין 6החיצוניים. 

אינה גבוהה הצעת המציע המקומי, ₪,  500,000

מההצעה הנמוכה ביותר של המציעים  5%-ביותר מ

, העדפת הספקים המקומיים, תהיה 7החיצוניים. 

חודשים ולאחר מכן תיבחן שוב  3בתוקף למשך 

בהתחשב במצב המשק ותהליכי היציאה ממשבר 

, אפשרות העדפת הספק המקומי 8הקורונה. 

תירשם בבירור במסמכי הליך ההתקשרות ותפרט 

 אים בהם יועדף הספק המקומי. את התנ

 אני רוצה רגע להגיד משהו. אני מבקשת בסעיפים.  עדי ברמוחה:

 שניה רגע, עדי, שניה.  אמיר כוכבי:

 -נשאלתי לגבי ה רונן יואל ויניק:

, 6-ו 5-אני רק רוצה להגיד שהסעיפים בשנייה,  עדי ברמוחה:

צריך לציין שהם ללא מע"מ, שצריך להוסיף עליהם 

 מע"מ. 

 עדי.  אמיר כוכבי:

 כן.  עדי ברמוחה:

 תני לו רגע.  אמיר כוכבי:

 טוב.  עדי ברמוחה:

אז הנה ההערה הראשונה שלי, זה נכון, זה לא  רונן יואל ויניק:

כולל מע"מ. ונשאלתי אם בסעיף האחרון, אפשר 

חודשים עד סוף השנה,  3-להאריך את התקופה מ

 זה לשיקול דעתכם. 
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 סוף השנה. כן, עד  עדי ברמוחה:

ון והחלטה שלכם.  רונן יואל ויניק:  זה אפשרי. זה לדי

ברור, וזה אנחנו ברמה העקרונית, זה מה שאנחנו  אביבה גוטרמן:

 מעדיפים. 

יש שם עוד סעיף שאני זה, עכשיו שם לב אליו, אם  אמיר כוכבי:

את יכולה רגע להעלות אותו. מיקום עיסוקו הקבוע 

ד השרון. אבל אז יש והמרכזי של הספק, הינו בהו

הבהרה, למשל, עסק שמטהו המרכזי נמצא בעיר 

אחרת ורק סניף שלו פועל בהוד השרון. סעיף אחרי 

זה, כתוב לא תינתן העדפה לסניף של רשת 

בפריסה ארצית. אני שואל אם הדבר הזה, לא 

מייצר איזושהי כפילות של הדבר? כי אני רוצה 

, אבל יכול לבוא ולהגיד שיש, לא יודע אם ברשתות

 להיות מצב של זכיינות. 

 זכיינית, נכון.  עדי ברמוחה:

אם הזכיין הוא פועל פה ועובד פה, זאת אומרת,  אמיר כוכבי:

ין.   הוא לא סניף ישיר, הוא זכי

.  יגאל שמעון:  זה בדיוק מה שרציתי

 מי ניסח את הקריטריונים האלה?  משה חנוכה:

 ם. הצוות המקצועי שהכין אות אמיר כוכבי:

 מי? מי הזה?  משה חנוכה:

 מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש.  רן היילפרן:

 מי, מי?  משה חנוכה:

מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש וגם בהתייחסות של מנהל  רן היילפרן:

 חוזים ומכרזים. 
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 חבל שמחזיקת תיק המכרזים לא הייתה שותפה.  משה חנוכה:

 . ..אני חושב שזכיין שתושב העיר, צריך לעמוד יגאל שמעון:

גם מזה אני צריכה להתפטר? בסוף אני אתן לך את  עדי ברמוחה:

 המשכורת שלי. 

ין.  יגאל שמעון: , הוא לא זכי  לא, 'חצי חינם'

 רוצה? רוצה לקבל את המשכורת שלי?  עדי ברמוחה:

 שניה, חבר'ה. חבר'ה, שאלנו פה שאלה.  אמיר כוכבי:

 דר? אני אעביר לך רק את הבונוסים שלי, בס עדי ברמוחה:

 שהוא זכיין בעיר, לא נראה אותו כסניף.  רפאל בן מרדכי:

אתנו את הפריסה הארצית. כי בזכיינות כל אחד  ... אלון גלבוע:

 הוא כמו עצמאי.

 בסדר, מה זה משנה איך תנסח את זה?  יגאל שמעון:

 לא, זה חשוב כי אולי הוא לא תושב.  רפאל בן מרדכי:

יינות, זה מה שאני שואל. אם להפריד בין רשת לזכ אמיר כוכבי:

ין, הוא יודע את זה, יש לו תעודת  הוא עצמאי כשזכי

 זכיינות, הוא לא רשת. הוא לא מנהל. 

  ...הוא נחשב משה חנוכה:

 סליחה, נלך רגע על משהו שהוא לא הכוונה.  אמיר כוכבי:

 זכיין?  עדי ברמוחה:

ין. סופר, אמיר כוכבי: אם הוא  נגיד סופרים גדולים, לצורך העני

פועל כרשת ארצית. למרות שגם שם אולי יש 

 זכיינות. 

 לא, דוגמה, 'ארומה' זו רשת ארצית.  יגאל שמעון:

ן.  אלון גלבוע:  אבל יש זכיי
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וןויש זכיין שהוא מפעיל את 'ארומה' פה  יגאל שמעון: , סתם בקני

אני אומר, והוא תושב העיר. אז מה, אתה לא תיקח 

 ממנו סחורה? 

  ...יגאל, הכוונה היא לא ויניק:רונן יואל 

 להוריד.  3אפשר את סעיף  כנרת א. כהן:

 לא, הוא תושב.  יגאל שמעון:

 לא.  :בנימין זיני

 למה לא?  יגאל שמעון:

 אין תנאי של תושב.  :בנימין זיני

 תנאי הוא שהעסק פועל פה, לא הוא תושב.  רונן יואל ויניק:

 העסק עובד.  יגאל שמעון:

יכול להיות עסק שעובד פה ושהבעלים שלו הוא לא  יניק:רונן יואל ו

 תושב. 

  ...למעט זכיינות, בוא נוסיף כאן רפאל בן מרדכי:

הרי הרעיון הוא של עסקים שמשלמים בארנונה  אביבה גוטרמן:

 הזאת. 

 בדיוק.  עדי ברמוחה:

אז מה זה משנה אם הוא תושב או לא. אבל הם  אביבה גוטרמן:

לעיר, אז למה שהם לא משלמים פה ארנונה 

 ירוויחו? 

ון היה, ואנחנו גם דיברנו על זה, גם  אמיר כוכבי: כן, אבל הרעי

 לפני הקורונה וגם תוך כדי הקורונה. 

 אז ההצעה לסדר הייתה שלנו באוגוסט.  אביבה גוטרמן:

 רגע, רגע, תנו.  רינה שבתאי:
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 אז בטח שאנחנו בעד.  אביבה גוטרמן:

 לי? אתה תסביר  נאור שירי:

כל התורה מכם. אבל אנחנו התייחסנו, אביבה,  אמיר כוכבי:

לשאלה, חבר'ה, אלון, התייחסנו  לשאלה של 

תיעדוף ספקים מקומיים בהיבט של היכולת של 

ון, לתת  י ו ון או שו י ו העירייה במצבים של כמעט שו

את התיעדוף הזה. עכשיו דיברנו גם, ומדובר גם 

ר הזה הוא לא, פה, על סכומים מאוד מוגדרים. הדב

 לכן אני לא יודע עד כמה זה עניין בכלל לרשתות. 

מבחינת זה, אין הרבה התקשרויות אולי של רשתות  בנימין זיני:

או משהו ארצי. אני לא עושה עם 'ארומה', אני לא 

 .  עושה התקשרות. עם 'שופרסל'

 דווקא 'ארומה' זה זכיינות.  עדי ברמוחה:

מר, עיקר ההתקשרויות המקומיות, , אבל אני אוגם בנימין זיני:

 בתחום התפעול אולי. 

אני אגיד שניסינו ליצור, ניסינו ליצור דווקא איזושהי  אמיר כוכבי:

וין את הדבר הזה באמת לעסקים  מגבלה שתכו

היותר קטנים. אני חשבתי שאולי אפשר לעשות את 

זה דרך קבלת פרטים על מחזור עסקי, זאת אומרת, 

דרות של משרד הכלכלה, כל כדי לעמוד נגיד בהג

עסקים קטנים ועסקים  לנושאהגופים האלה. 

בינוניים שזה נגזרות של מספר עובדים והיקפים. 

הצוות המקצועי חשב שזה מאוד יסרבל את 

התהליכים להפנות את כל הגופים האלה לעכשיו 

להביא את הניירת והמסמכים ואת כל הדבר הזה. 

כן לייצר ובעצם, מה שניסינו לעשות פה, זה 

וין את  איכשהו את ההגבלה הזאת, כדי באמת להכו
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זה כלפי הקטנים והבינוניים, ולא כלפי עסקים 

השאלה מטורפים שממש לא זה מה שהם צריכים. 

איך אנחנו עושים את זה בלי לפגוע במצב כזה של 

עסק שבסוף פועל פה בעיר, הוא פועל פה כזכיינות, 

 ה. הוא מעסיק פה עובדים, הוא מעסיק פ

אמיר, אם אתה מכניס עכשיו את הגודל, אתה  רפאל בן מרדכי:

 מסבך מאוד את ההצעה. 

 אבל זה כבר אמרו לי. אמיר כוכבי:

אז אני מציע, אני מציע, שפשוט נאמר, שזכיינות,  רפאל בן מרדכי:

ין  ין, איננו בגדר רשת ולא ייחשב לצורך העני או זכי

 כרשת. וזהו. 

 מה ששאלתי. אוקי. אז זה  אמיר כוכבי:

 ובזה נתקן את הבעיה.  רפאל בן מרדכי:

 טוב.  אמיר כוכבי:

השאלה הנשאלת, לגבי עסק, מה ההגדרה של  אלון גלבוע:

ברת גינון, למשל יש פה עסק. בוא נניח, שיש ח

לטורים ורוצה, מעוניינת לתת שירות ינטחברה של ו

 לעירייה. 

 שים לב.  אמיר כוכבי:

 . זה עד סכומים משה חנוכה:

 שים לב לסכומים.  אמיר כוכבי:

 אבל זה עד הסכומים, בדיוק.  אביבה גוטרמן:

 שים לב, לא, בכוונה.  אמיר כוכבי:

, הבנתי שהסכומים. אבל יש מכרזים קטנים גם אלון גלבוע:

 ברור שיש מכרזים קטנים שעושים גם. 
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.  אביבה גוטרמן:  בסכומים האלה זה לא רלוונטי

ים שאתה מדבר עליהם, לא רלוונטי. אבל בתחומ אמיר כוכבי:

 בהיקפים, תראה את הסכומים. 

אתה יודע כמה עבודות גינון יש בסכומים האלה  :אלון גלבוע

 שעושים כל מיני? 

 מה פתאום, יש זוכה במכרז משמעותי של.  אמיר כוכבי:

 יש מכרז פומבי. זה מכרז פומבי.  עדי ברמוחה:

. למשל, סתם בלניותיש עבודות, יש עבודות ק אלון גלבוע:

דוגמה, אחזקת מזרקות, אתה מסכים אתי שיכול 

  להיות?

 גם שם. זה תופס אז לשאלתך,  אמיר כוכבי:

כלומר, הוא הבטיח לעבוד רק בהוד  .זה תופס אלון גלבוע:

 השרון. 

 נכון, אני לא טועה?  אמיר כוכבי:

 ודאי שלא.  רפאל בן מרדכי:

 א. לא, לא, לא, בטח של אביבה גוטרמן:

.  אלון גלבוע:  כתוב שמרכז העיסוק הוא בהוד השרון

 מרכז העיסוק.  רפאל בן מרדכי:

, ואם הוא מתקן מזרקות למשל בתל אביב וברמת  אלון גלבוע: נו

ן.   גן, אבל הוא תושב הוד השרו

.  אביבה גוטרמן:  לא, אבל הרעיון היה בבסיס ההצעה הזו

 סליחה, סליחה.  אמיר כוכבי:

 דיברנו על התושבים.  אביבה גוטרמן:

 הבעיה הייתה הנהלה.  רפאל בן מרדכי:
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לא, בסדר, מה שהוא אומר זה נכון. חבר'ה, זה  אביבה גוטרמן:

 תופס גם לגבי תושבים, לא רק בעלי עסקים. 

 רק שלפני רגע אמרת שלא קשור התושבים.  אמיר כוכבי:

 לא, למה?  אביבה גוטרמן:

 לא, לא רק.  רפאל בן מרדכי:

 כי זה מה שאמרת לפני שניה.  כוכבי: אמיר

 אפשר גם.  אביבה גוטרמן:

 אז אני אגיד, מרכז העיסוק.  אמיר כוכבי:

בעלי עסקים פה כי הם משלמים ארנונה לעיר. אבל  אביבה גוטרמן:

 בהחלט אנחנו מדברים גם על תושבים. 

חבר'ה, זה פשוט. מרכז העיסוק, קרי, הוא רשום  אמיר כוכבי:

רשום עכשיו באלעד או באילת, הוא  כאן. הוא לא

 רשום פה, העסק רשום פה. אנחנו מקווים שזה גם. 

עיסוקו  ...כן, אבל זה בניגוד למה. יש פה סביב אלון גלבוע:

בהוד השרון. כתוב שעבור עיסוקו, אבל אם אפשר 

 להוריד את זה. 

 איפה? תפנה אותי לסעיף.  אמיר כוכבי:

 . מקום עיסוקו הקבוע :רן היילפרן

,  אמיר כוכבי: מקום עיסוקו הקבוע. מקום עיסוקו הקבוע, קרי

 איפה שהעסק ממוקם. 

 לא הגדירו איפה עיסוקו.  מאיר חלוואני:

 מקום עיסוקו, מה זאת אומרת, זה לא.  אלון גלבוע:

 מקום עיסוקו.  אמיר כוכבי:

 מותר לו גם למכור מחוץ לעיר.  :רן יקיר
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 רה בעניין? כן. יש פה איזו סתי אמיר כוכבי:

 יש לי שאלה, קודם כל, זה כולל קנייה, רכש?  יגאל שמעון:

 ברור, בעיקר רכש.  :רן יקיר

 כן, למה לא?  אביבה גוטרמן:

 אז זו בעיה.  יגאל שמעון:

מה זאת אומרת, לא הבנתי אם יש סתירה. אני  אלון גלבוע:

 קורא בעברית: מקום עיסוקו. 

 שניה, יגאל שאל שאלה.  נאור שירי:

בהוד השרון. מה, איזו סתירה צריכה ספק הינו  אם אלון גלבוע:

 להיות כאן. 

 אין פה סתירה.  אמיר כוכבי:

הוא אומר לך, מה שכתוב, כתוב שרוב העיסוק שלו  אלון גלבוע:

הוא בהוד השרון, זה מה שאני קורא. אלא אם כן, 

 יש פה פרשנות אחרת של היועץ המשפטי. 

 העיסוק שלו. לא, שמרכז  :כנרת א. כהן

 מיקום עיסוקו.  :מאיר חלוואני

 מה? לא מיקום, לא כתוב מיקום.  אלון גלבוע:

 רשום, רשום. כתוב מיקום.  :מאיר חלוואני

 כתוב מקום. המילה הראשונה בסעיף.  אמיר כוכבי:

 כתוב מיקום קבוע.  :מאיר חלוואני

 מקום עיסוקו הקבוע.  אלון גלבוע:

 נו.  אמיר כוכבי:

לא כתוב העסק שלו שהוא ממוקם. אז אפשר אולי  בוע:אלון גל

 לתקן את זה, שזה יהיה מובן. 
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 רשום פה.  :מאיר חלוואני

 זה לא עסק, הוא אומר זה לא עסק, זה עיסוק.  כנרת א. כהן:

 הוא אומר מיקום.  עדי ברמוחה:

 בוא, זאת הכוונה. בסוף זאת הוועדה.  אמיר כוכבי:

 ה לא עסק, זה עיסוק. יש פה הבדל. ז כנרת א. כהן:

עיסוק, עיסוק, יש עסק, ככה אני מבין בעברית,  אלון גלבוע:

 נכון? 

 הנה עורכי הדין קמו לתחייה.  עדי ברמוחה:

 יש פה בעיה.  כנרת א. כהן:

 הוא צודק, יש לזה משמעות.  עדי ברמוחה:

  ...את יודעת, וועדת מכרזים אביבה גוטרמן:

 נו.  אמיר כוכבי:

 רק לתקן את המילה הזאת, וזה נראה לי בסדר.  אלון גלבוע:

 קודם כל, אם יש פה רכש, אז זו בעיה, אני חושב.  יגאל שמעון:

 . 3ולהוריד את  אלון גלבוע:

אני חושב שיש פה בעיה, זה חייב להיות מכרז  יגאל שמעון:

 פומבי. אתה לא יכול בהצעות מחיר. 

 אפשר. ₪  142,000עד  רן היילפרן:

 ושתיים וחצי.  :עדי ברמוחה

 קבענו מחיר, מה אתה רוצה?  אביבה גוטרמן:

 לא קבענו, זה חוק.  רפאל בן מרדכי:

 חברים, ברגע שאתה.  יגאל שמעון:

רגע, רגע, רגע, רגע. תנו רגע להקשיב למה שיגאל  עדי ברמוחה:

 אומר. 
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, במיוחד ברכש, 5%ברגע שאתה נותן עדיפות של  יגאל שמעון:

פומבי, יש פה חשש למעשים ואתה לא קובע שזה 

 לא. 

 אבל יש לזה תקדים.  עדי ברמוחה:

ון. אני חושב שזה בעייתי, אלא אם כן  יגאל שמעון: תחשוב בהיגי

ין ולא  אתה קובע שזה מכרז פומבי לכל דבר ועני

 ספקים.  של חתימות 14הצעות שאתה מציע. לוקח 

 אבל בחוות הדעת.  עדי ברמוחה:

 זה הבסיס.  יגאל שמעון:

סליחה,  לא משנים.  מכרז פומבי לכל דבר. אנחנו רן היילפרן:

 ש"ח זה הצעות מחיר.  142,000עד 

 הם לא הצעות מחיר, שוב.  יגאל שמעון:

 שוב פעם אני אומר. ₪,  142,000עד  רן היילפרן:

אתה לא יכול בהצעות שוב אני חוזר ואני אומר,  יגאל שמעון:

 5%של  מחיר כשאתה מבקש הצעות, לתת עדיפות

 להצעות שאתה מבקש מאנשים. זה לא עובד ככה. 

 למה? למה?  רן היילפרן:

 אתה לא יכול.  יגאל שמעון:

המצב היום, מישהו יגיש לי ממה זה קשור למה  רן היילפרן:

 הצעות מחיר. מה זה שונה, אני רוצה, אני לא מבין. 

 הוא צודק. סליחה, הוא צודק.  אמיר כוכבי:

בל מה זה שונה מהמצב היום? אם מישהו לא, א רן היילפרן:

רוצה לעשות משהו לא כשר, אז גם במצב היום הוא 

 עושה. 

 בסדר, אבל. חבר'ה, יש פה כמה דיונים במקביל.  אמיר כוכבי:
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 זה דברים שצריך לקחת אותם.  יגאל שמעון:

ין.  אמיר כוכבי:  לא, יש פה, נגיד לצורך העני

 למה, אסור לזמן?  רן היילפרן:

 ברור. לא הקביעה, יש פה בעיה.  ל שמעון:יגא

ין, מלכתחילה יכול להיות מצב מובנה  אמיר כוכבי: כי לצורך העני

הצעות, שתיים מהן חיצוניות ואחת  3-שבו פונים ל

 פנימית. 

 ואז ההעדפה היא.  עדי ברמוחה:

, כי הם כותבים שיש  רפאל בן מרדכי:  . 5%נכון

 . built inואז כבר  אמיר כוכבי:

אבל לא, ואז מראש, כאילו, ההעדפה היא תוך כדי  די ברמוחה:ע

 הפניה, היא כבר נעשית. 

 זה נכון, אבל השאלה אם זה לא.  אמיר כוכבי:

 זה לא סותר.  עדי ברמוחה:

אתה לא יכול בהצעות מחיר כשאתה פונה למציעים,  יגאל שמעון:

 לעשות את הדבר הזה, אתה חייב שזה יהיה פומבי. 

 אז הוא מסביר לך למה לא.  :עדי ברמוחה

 אתה צריך לפתוח את זה לכולם.  יגאל שמעון:

 הסביר לך הרגע.  עדי ברמוחה:

,  יגאל שמעון: אתה יודע מה, תן לי, תן למשה אברהם, ושלושתנו

 אנחנו נדע להסתדר לבד. 

. מי שרוצה 5%-אבל זה אפשר לעשות גם בלי ה אמיר כוכבי:

 לעשות כזה. 

 שרוצה לתאם את זה. מי  כנרת א. כהן:
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בפומבי, אתה פותח את זה לכולם, וכולם יכולים  עדי ברמוחה:

 ואתה לא, אסור לך לפתוח. 

 בפומבי, זה הדבר הכי נכון לעשות.  יגאל שמעון:

.  עדי ברמוחה:  נכון

.  יגאל שמעון: ון  אני אומר לכם את זה מתוך ניסי

י רצינו ומשה, הבאנו את זה, לא תיקנו את זה, כ עדי ברמוחה:

  .להביא את זה לדיון פה

קודם כל, זה לא הסבר שלך, זה הסבר שלו דרכך.  נאור שירי:

מי שמפעיל. של האופרטור. שמעתי שעשית את זה 

 בלב חפץ ובידיים נקיות. 

 )מדברים יחד(

, אם אתה פונה רק 5%-מה אני צריך את ה יגאל שמעון:

 לשלושה? 

וצה? אתה רוצה להגיד יגאל, אתה יודע מה אתה ר רן היילפרן:

 ספקים מקומיים במצב כזה?  2שלפחות יהיו 

-קודם כל, אתה חייב. אבל תאר לך שאתה פונה ל יגאל שמעון:

העדפה, אם זה  5%-, מה אתה צריך את ה3

 מקומי? אם שלושתם מקומיים. 

לא, אז אם אתה פונה החוצה, אז מראש אתה יוצר  עדי ברמוחה:

 פה את ההעדפה. 

 אז אתה צריך לפנות יותר.  :יגאל שמעון

ואם אתה פונה רק פנימה, אתה גם יוצר את   :מאיר חלוואני

 ההעדפה. 

.  עדי ברמוחה:  נכון

אני טוען, ואני חושב שזה הכי נכון לעשות מכרז  יגאל שמעון:
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 142,000שאתם מפרסמים פומבי, ואין בעיה מעל 

שזה יהיה פומבי, זה שטויות. לא לפומבי כמו ₪ 

-פרסם אותו. תן ההעדפה לספק מקומי בשזה, ונ

, זה נכון. הכל פתוח, הכל נכון ויש לו העדפה. 5%

הצעות מחיר, ואני נותן  3אבל אם אני עכשיו נותן 

פה בהוד השרון בד"כ, אז מה אתה צריך את  3-ל

 ? 5%-ה

.  רן היילפרן:  אני לא צריך ממנו

 נו, אז לא רלוונטי.  יגאל שמעון:

 היום אני לא צריך, זה לא רלוונטי. זה גם  רן היילפרן:

אז תפנה. ואם אתה תפנה לאחד מקומי ושניים  יגאל שמעון:

 מחוץ. 

 אז כבר מראש יצרת פה את ההעדפה.  עדי ברמוחה:

 אז אתה נותן עדיפות.  יגאל שמעון:

 יצרת מראש עדיפות.  רינה שבתאי:

 ברור שיצרתי עדיפות, זאת הכוונה.  רפאל בן מרדכי:

הצעות יהיו  3-אז הוא אמר לך, שלפחות שתיים מ וואני:מאיר חל

 מהוד השרון. 

לא, הוא אומר, מה קורה אם אתה פונה לשניים  עדי ברמוחה:

 שהם לא תושבי העיר. 

. תבוא, 5%-אין לי בעיה, אתה לא צריך את ה יגאל שמעון:

 תקבע. 

זה בדיוק מה שיגאל אומר, הוא צודק. שמראש  עדי ברמוחה:

ה אם אתה מעדיף תוצרת מקומית, אז קבעת העדפ

 מראש, הגדרת את הספק הזה כזוכה. בטח שכן. 



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 75 

 

אתה גאון הדור. דוקטור אלון גלבוע. אתה לא יודע  נאור שירי:

להבדיל בין לחייב לבין לזמן? אתה רוצה שאני 

 אסביר לך? 

 אז אני אענה לך.  אלון גלבוע:

האכיפה כמו שאני אסביר לך את ההפרשים בין  נאור שירי:

 לבין תשלום. 

 מי זה מנהל את הדיון הזה?  משה חנוכה:

משה, זה לא בדיוק, מדברים. יש פה דיון חשוב  יגאל שמעון:

 יותר. 

.  אביבה גוטרמן:  לא, טוב שאתה מסביר לו

 באמת צריך להסביר לו.  נאור שירי:

 זה מאוד חשוב שאתה מסביר לד"ר למשפטים.  אביבה גוטרמן:

לא  80%-, זה כלכלי רק ש3,600לעומת  ,2003 אלון גלבוע:

ו יודעים, לא היו משלמים. פה  ידעו על זה. אם הי

תשאל תושב, תושב, תגיד לו, אתה לא צריך לשלם 

 אגרת חניה. 

.  נאור שירי: , די, די  מספיק, מספיק, מספיק, מספיק. די. די

 . אתה בקצב הזה. 80-ל 90-אלון, ירדת מ :מאיר חלוואני

 בואו נעשה ככה, בסדר?  אמיר כוכבי:

 לא, אנשים לא מבינים.  אלון גלבוע:

.  נאור שירי:  רק אתה מבין

ן.  אלון גלבוע:  לא מבי

 רק, רק אתה מבין.  נאור שירי:

, נאור, נאור, עזוב.  :רן יקיר  די
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בסדר, יגאל, אנחנו נשנה את ההצעה רק למכרז.  רן היילפרן:

שאר ואנחנו ני 5למעשה, נשמיט את סעיף מספר 

₪  500,000-ל₪  142,000עם סכומים שבין 

 ונוסיף את זה במכרז, במסגרת מכרז פומבי. 

 מכרז פומבי, וזהו.  יגאל שמעון:

.  עדי ברמוחה:  לא, תרשמו במפורש מכרז פומבי

 כן, במסגרת מכרז פומבי. זה עפ"י התקנות.  רן היילפרן:

 בסדר גמור.  יגאל שמעון:

 . 5%-ה גבוהה ביותר מהצעת המציע אינ רן היילפרן:

 ₪?  500,000אבל למה  נאור שירי:

 לא, אז לא לציין בכלל את הסכום.  עדי ברמוחה:

השיקול שאנחנו רוצים לאזן פה, זה בין התועלת  רן היילפרן:

שבעידוד ספקים מקומיים, ומצד שני הקופה 

הציבורית, שאנחנו צריכים לשמור עליה. ולכן אנחנו 

 אומרים. 

 ₪.  730,000עד ₪  142,000-אבל החוק מתייחס ל נאור שירי:

ומעלה, מפרסמים מכרז, ₪  142,000-לא, החוק מ רן היילפרן:

אפשר לפרסם מכרז זוטא, אפשר לפרסם כל מיני 

דברים. ההצעה שלנו, הצוות המקצועי, הייתה 

בשיקולים שאנחנו שוקלים גם את הקופה 

, הציבורית, ויחד עם זה גם העדפת ספקים מקומיים

במכרזים בסכומים ₪  500,000-לתחום את זה ב

₪,  600,000-מכרז שהוא ב₪.  500,000שהם עד 

 כבר לא ייכנס להעדפה הזאת. 

  ...זה מתחיל להיות₪  500,000מעל  %5 חיים שאבי:

אדוני, יש רשויות שגם במכרזים פומביים בסכומים  משה חנוכה:
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ני גבוהים יותר, נותנים אחוז לעסק שיושב, נגיד א

יודע בפתח תקווה, צריך לבדוק אם זה חוקי, ואולי 

 גם לשם. להתקדם  בשלב הבא

ו  אמיר כוכבי: חודשים, עד  7אנחנו בכל מקרה קבענו פה עכשי

סוף השנה. בזמן הזה צריך לעשות את זה גם 

בקרה צמודה, צריך לפרסם את זה. זה צריך להיות 

. וצריך  כחלק מתהליך בפרסום בכלל, שאנשים ידעו

לעשות על זה בקרה צמודה, כדי לראות איך זה 

 עובד ואם זה עובד, ומה בסוף התוצר גם שקיבלנו. 

אני חייב להגיד לחברי הקואליציה, שזה דווקא,  משה חנוכה:

ההצעה היא הוכחה שגם מהאופוזיציה אפשר 

לשנות, כי הוא עושה את ההצעה של אביבה, יפעת, 

מי. אמנם העדפת רכש מקועל רפי ושלי מאוגוסט, 

לקח קצת זמן, אבל בסוף אני שמח שהנהלת 

 העירייה. 

לבדוק את זה שהוא רוצה בסדר, הוא אמר  אביבה גוטרמן:

 משפטית. 

 כן, ואני באמת שמח שראש העירייה עמד במילתו.  משה חנוכה:

אני אגלה לך שלקח אפילו יותר זמן ממה שאתה  אמיר כוכבי:

קדנציה חושב, כי את ההצעה הזאת הגישה גם ב

הקודמת וגם בקדנציה הזאת הובילה אותה מול 

ההנהלה, חברת המועצה, עדי ברמוחה, אבל אנחנו 

ין.   שמחים לשתף פעולה עם כל מי שמעוני

רבים, ורק הכישלון של יום  אבותלהצלחה  משה חנוכה:

 . יתום העצמאות

 משה, ויתרתי לך. תקבל, אני אתך.  עדי ברמוחה:

ות. למה יתום? זרקת אותו עליי. גם יש פה אימה אמיר כוכבי:



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 78 

 

 אמרת, איך אתה מקבל את זה. 

 פומבי?  6רן, אתה מוסיף בסעיף  :יגאל שמעון

 כן. בהחלט.  רן היילפרן:

 פומבי. זה השינויים? זה השינויים?  5סעיף  אתי ברייטברט:

.  מאיר חלוואני:  יש רצף שלטוני

  אתי, את יכולה להעלות את זה להצבעה. משה חנוכה:

 כן, שניה, אני רק רוצה להיות סגורה על זה.  אתי ברייטברט:

 צריך לציין את הנושא של הזכיינות רק.  רן היילפרן:

 איפה?  אתי ברייטברט:

 מה שאלון סיפר על.  אמיר כוכבי:

נאור, אפרופו הצעות מקדנציה קודמת, אני מציע,  משה חנוכה:

לקריאת רחוב על שמו  שעדי תביא שוב את ההצעה

 רון ארד, אנחנו גם נצביע בעדה. 

 כיף. ב עדי ברמוחה:

 הצעות לסדר יש לך. אהבת את ההצעה?  600 נאור שירי:

 כן, מקובלת.  משה חנוכה:

 למה הצבעת נגד?  נאור שירי:

לא הצבעתי נגד, אני לקחתי על עצמי, ללכת לנסות  משה חנוכה:

 ביד לבנים. 

 יית נגד. מה? בישיבה, אני ישבתי פה. ה נאור שירי:

  ...נכון, אבל התנדבתי ללכת ליד הבנים, כדי משה חנוכה:

ן.  עדי ברמוחה:  הוא דווקא היה. הוא לא. בדיוק. לדבר, נכו

 הצבעת נגד?  נאור שירי:

ההצעה לקרוא לרחוב על שם רון ארד. למה, הוא  עדי ברמוחה:
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 לא הוגדר כחלל. 

.  אביבה גוטרמן: ין  זה רעיון מצו

הצביע נגד, להסיר את זה מסדר היום, נו,  הוא נאור שירי:

 תפסיקו. 

לא, אבל הוא אמר שהוא ילך לבדוק את זה ביד  עדי ברמוחה:

 לבנים. 

 למה אז לא הבאת את זה?  :אביבה גוטרמן

 אבל הוא לא עשה עם זה כלום, אז איך הוא אמר?  עדי ברמוחה:

ין לא ה סגן ראש עירהוא שנתיים וחצי  משה חנוכה: ביא והוא עדי

 . את זה

.  אמיר כוכבי:  חיכינו לשמוע את התובנות שלך, התבאסנו שאין

 )מדברים יחד(

אנחנו נעבור שוב, לפני שנעלה להצבעה, אנחנו  אתי ברייטברט:

 הקריטריוניםנעבור שוב על תיקון בסעיפים 

מקומי. אני מקריאה אותם,  רכש להעדפת

הקריטריון הראשון: "עמידת הספק המקומי בכל 

הסף והאיכות של ההליך. שניים, מקומו  תנאי

הקבוע והמרכזי של הספק, הינו בהוד השרון. 

 למשל, עסק שמטהו המרכזי נמצא". 

 איך, איך, איך, עוד הפעם?  עדי ברמוחה:

 "מקומו הקבוע והמרכזי".  אתי ברייטברט:

.  אמיר כוכבי:  אמרנו בלי המרכזי

.  עדי ברמוחה:  לא, לא המרכזי

 לון, אבל הרגע שינינו, מה אמרנו? א כנרת א. כהן:

 מיקום.  עדי ברמוחה:
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ן  כנרת א. כהן: אמרנו שיש בעיה בין עיסוקו לבין מיקומו. לבי

 העסק, אוקי? 

.  עדי ברמוחה:  לבין מיקומו

 כי זה שני דברים שונים. בדיוק.  כנרת א. כהן:

.  עדי ברמוחה:  מיקומו

 מיקומו?  :אתי ברייטברט

 כן.  עדי ברמוחה:

. רת א. כהן:כנ   מיקומו

 מיקומו הקבוע?  אתי ברייטברט:

, כי זה מתנגש אחד בשני. זה סותר.  כנרת א. כהן:  בלי עיסוקו

בסדר, אז "מיקומו הקבוע והמרכזי של הספק, הינו  אתי ברייטברט:

 בהוד השרון". 

 בדיוק.  אלון גלבוע:

 בדיוק.  עדי ברמוחה:

נמצא בעיר אחרת, ורק "למשל עסק שמטהו המרכזי  אתי ברייטברט:

 סניף שלו פועל בהוד השרון, אינו עומד בתנאי זה". 

 יפה מאוד.  עדי ברמוחה:

 זהו.  כנרת א. כהן:

של רשת לסניף : "לא תינתן העדפה 3סעיף  אתי ברייטברט:

ין".   בפריסה ארצית, למעט זכי

 זה לדעתנו צריך למחוק את זה.  כנרת א. כהן:

 מורידים את זה. אבל אמרנו ש אביבה גוטרמן:

 אפשר למחוק אותו לגמרי.  אתי ברייטברט:

 זה סתם.  כנרת א. כהן:
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 זה מה שאמרו, מה שתגידו. להוריד או?  אתי ברייטברט:

ן.  רונן יואל ויניק:  לסייג את הזכיי

ין לא רוצים, אם זה  רן היילפרן: ין, אנחנו עדי לסייג את הזכי

 סניף של רשת שהיא. 

: "החלטה של 4ך? שזה יישאר? אוקי, סעיף להמשי אתי ברייטברט:

צוות מקצועי שכולל את מנכ"ל העירייה, גזבר 

העירייה, יועמ"ש העירייה, מנהל מחלקת חוזים 

ומכרזים והגורם העירוני המקצועי הרלוונטי להליך, 

ן, נכון לתת עדיפות לספק מקומי".  שבנסיבות העניי

 , אנחנו מסירים אותו. 5סעיף 

 . כן עדי ברמוחה:

ן ₪  142,500: "בסכומים שבין 6סעיף  אתי ברייטברט: לבי

לא כולל מע"מ, הצעת המציע המקומי ₪,  500,000

 5%-ביותר מ הבמסגרת מכרז פומבי, אינה גבוה

מההצעה הנמוכה ביותר של המציעים החיצוניים". 

תהיה בתוקף  המקומיים : "העדפת הספקים7סעיף 

 עד לסוף שנת". 

 . 1.12.20213-עד ל עדי ברמוחה:

, ולקראת תום השנה 31.12.2021-אוקי, "עד ל אתי ברייטברט:

תיבחן שוב בהתחשב במצב המשק ותהליכי היציאה 

: "אפשרות העדפת 8ממשבר הקורונה". סעיף 

הספק המקומי, תירשם בבירור במסמכי הליך 

ההתקשרות, ולפרט את התנאים בהם יועדף הספק 

 המקומי". 

 ז. הליך המכרז. הליך המכר עדי ברמוחה:

 מה?  אתי ברייטברט:
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ההתקשרות היא אחרי המכרז, הליך המכרז. אפשר  עדי ברמוחה:

 ההתקשרות? זה המכרז צריך להיות. 

 אפשר גם וגם, אבל אפשר לכתוב המכרז.  רונן יואל ויניק:

.  עדי ברמוחה:  התקשרות זה כבר אחרי

כתוב התקשרות זה כל ההליך, אבל אפשר ל רונן יואל ויניק:

 המכרז. 

 אוקי, הליך המכרז.  עדי ברמוחה:

 מסמכי המכרז.  רפאל בן מרדכי:

אני אקרא שוב: "אפשרות העדפת הספק המקומי  אתי ברייטברט:

תירשם בבירור במסמכי הליך המכרז וההתקשרות 

 ותפרט את התנאים בהם יועדף הספק המקומי". 

.  עדי ברמוחה:  בלי המילה 'ההתקשרות'

 בלי? להוריד את המילה 'התקשרות'?  :אתי ברייטברט

 בלי, במסמכי הליך המכרז.  עדי ברמוחה:

 אוקי, הבנתי. "במסמכי הליך המכרז"  אתי ברייטברט:

 מסמכי המכרז.  רפאל בן מרדכי:

 הליך המכרז.  עדי ברמוחה:

 חבר'ה, כי קוראים לזה מסמכי המכרז.  רפאל בן מרדכי:

 ו. מסמכי הליך המכרז, זה עדי ברמוחה:

 מה הוספתם את המילה 'הליך'?  רפאל בן מרדכי:

 כי זה הליך. זה הליך.  נאור שירי:

.  אתי ברייטברט: ון  הקריטרי

 שנה בעסק.  6,000אני  רפאל בן מרדכי:

ן.  נאור שירי:  לא יודע, אולי נשאל את אלו
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,  אתי ברייטברט: ון יהיה אפשרות העדפת הספק המקומי "הקריטרי

י הליך המכרז, ותפרט את תירשם בבירור במסמכ

 התנאים בהם יועדף הספק המקומי". 

 רפי צודק, במסמכי המכרז.  עדי ברמוחה:

 מקובל?  אתי ברייטברט:

.  אביבה גוטרמן:  נכון

.  רן היילפרן:  תמחקי את 'ההליך'

.  עדי ברמוחה:  להוריד את צמד המילים 'ההליך ההתקשרות'

. רפאל בן מרדכי: כל מסמך שנוגע למכרז,  תורידי את המילה 'הליך'

 הוא מסמך מכרז. 

.  עדי ברמוחה:  נכון

 יש לו תהליך של מכרז.  אביבה גוטרמן:

 מאוד משמעותי.  נאור שירי:

אוקי, אז "אפשרות העדפת הספק המקומי, תירשם  אתי ברייטברט:

בבירור במסמכי המכרז, ותפרט את התנאים בהם 

 יועדף הספק המקומי". 

ין.  עדי ברמוחה:  מצו

 תודה רבה.  רפאל בן מרדכי:

 בסדר?  אתי ברייטברט:

 כן.  עדי ברמוחה:

  ?אז עכשיו אנחנו יכולים בעצם להעלות להצבעה אתי ברייטברט:

 כן.  אביבה גוטרמן:

מועצת העירייה מאשרת את העדפת הספקים  אתי ברייטברט:

המקומיים עפ"י הקריטריונים המפורטים, כפי שהם 
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קובל? מי בעד? כולם, פה תוקנו במעמד הישיבה. מ

 אחד מהנוכחים? 

 כן.  עדי ברמוחה:

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

 העדפת רכש מקומי
 :הצבעה

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, יגאל שמעון, חיים  (:14בעד פה אחד )
ברזילי, משה חנוכה, אביבה שאבי, ארנו אברמוב, עדי ברמוחה, נאור שירי, יעל עבוד 

 גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי
 לא נכחו בהצבעה(  -)כנרת אלישע כהן, נדב דואני 

 

  :א' – 269/21החלטה מס' 

 מועצת העירייה מאשרת  את העדפת הספקים המקומיים עפ"י הקריטריונים הבאים:

 עמידת הספק המקומי בכל תנאי הסף והאיכות של ההליך. . 1

הקבוע והמרכזי של הספק הינו בהוד השרון )למשל עסק שמטהו המרכזי  מיקומו . 2

 נמצא בעיר 

 .ורק סניף שלו פועל בהוד השרון אינו עומד בתנאי זה( אחרת     

 .למעט זכיין לא תינתן העדפה לסניף של רשת בפריסה ארצית .3

, יועמ"ש העירייה, החלטה של צוות מקצועי, שכולל את מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה .4

 מנהל 

מחלקת חוזים ומכרזים והגורם העירוני המקצועי הרלוונטי להליך, שבנסיבות העניין     

 נכון 

 לתת עדיפות לספק מקומי.     

הצעת המציע המקומי  -)לא כולל מע"מ(₪  500,000ועד ₪  142,500  בסכומים שבין. 5

 במסגרת 

הנמוכה ביותר של המציעים  מההצעה 5% -אינה גבוהה ביותר ממכרז פומבי     

 החיצוניים.

ולקראת תום  31.12.2021עד לתאריך העדפת הספקים המקומיים תהיה בתוקף . 6

 תבחן  השנה

 המשק ותהליכי היציאה ממשבר הקורונה. שוב בהתחשב במצב    

ותפרט את התנאים  המכרזאפשרות העדפת הספק המקומי תירשם בברור במסמכי  .7
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 בהם 

  יועדף הספק המקומי.     

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

אבל חשוב לציין שזה באישור יועמ"ש. מאושר ע"י  יגאל שמעון:

 היועמ"ש, נכון? 

 אבל אז משה חייב להצביע נגד.  אמיר כוכבי:

תגיד לי, מה זה פה ממשלה? מה אתה חושב  רפאל בן מרדכי:

 חלטת היועמ"ש? שאנחנו עושים משהו עפ"י ה

 . של היועמ"ש גם זה עפ"י חוות דעת עדי ברמוחה:

 לא, אולי יש לכם גם נגד זה משהו, לא יודע.  יגאל שמעון:

 אנחנו, אין לנו.  רפאל בן מרדכי:

 יאללה, יגאל.  אביבה גוטרמן:

.  רפאל בן מרדכי:  יועמ"ש אצלנו, אנחנו מתחנפים אליו

 רר, יגאל. מה קרה, יגאל? תתעו אביבה גוטרמן:

 החברים שלך אמרו.  רפאל בן מרדכי:

 אני יכול להיות פרוקסי של כנרת, אם את רוצה.  נאור שירי:

 

 עדכון בנושא הסכמי חכירה עם חברת העובדים השיתופית. ה.

 

. 5נעבור לסעיף הבא, חברים, בואו נתקדם לסעיף  אתי ברייטברט:

עדכון בנושא הסכמי חכירה עם חברת העובדים 

 2ופית. עדכון חברי מועצת העיר בעניין השית

הסכמי חכירה בין עיריית הוד השרון לבין חברת 

העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ, 

נכסים בשכונת נווה נאמן האחד. נכס  2-בנוגע ל
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, 661בגוש  210ברחוב אפק, הידוע כחלקה מחלקה 

, והשני נכס ברחוב 6574בגוש  185וחלק מחלקה 

בגוש  118הגדול, הידוע כחלק מחלקה  אלכסנדר

מחלקת הנכסים בעניין הבאת  מנהלת. עדכון 6574

הסכמי חכירה לסיום וקבלת החזקה בנכסים 

 בהתאם להוראות הסכמי החכירה. 

 ברוך השם.  אביבה גוטרמן:

 . 4מצורפים לכם כנספח  אתי ברייטברט:

 רק מה אנחנו עושים עם זה?  אביבה גוטרמן:

 . 6-ו 5השומות מצורפים לכם בהמשך נספחים  2 :אתי ברייטברט

 אבל את יכולה קודם להגיד איזו מילה טובה.  אמיר כוכבי:

 איילת, בבקשה.  אתי ברייטברט:

בטח. חכה, נגיד. ברוך השם. יש עוד כמה דברים,  אביבה גוטרמן:

 אבל תודה שזה הגיע סוף סוף. 

 כולם מבינים על מה מדובר?  אמיר כוכבי:

 האם אין בזה שום פעילות היום?  ן מרדכי:רפאל ב

 שניה, שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

 אין.  אביבה גוטרמן:

 רגע, אני שאלתי את ראש העיר.  רפאל בן מרדכי:

מאחר וחלק מהדברים עוד במו"מ, אז אני שוקל  אמיר כוכבי:

 אולי לעצור את השידור רגע, כדי שאפשר יהיה 

יוצא ככה זה גם  פה פתוח. ההקלטה תימשך,לדבר 

 אחרי. 

 למה, מה יש להסתיר?  משה חנוכה:

 תסגור, תסגור את ההקלטה.  אביבה גוטרמן:
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 אנחנו עדיין במו"מ בהיבטים של.  אמיר כוכבי:

לא מציע שהשידור, לא לעצור את ההקלטה ו הייתי משה חנוכה:

לעצור את השידור, אנחנו בישיבת מועצה, למה 

 להסתיר מהציבור פרטים? 

.  יבה גוטרמן:אב  אוי, נו

אתה קצת חי בסרט, כי לא הקשבת, אבל בסדר.  אמיר כוכבי:

 קדימה, איילת. 

  ...אם יש לכם סודות אין סודות מהציבור, משה חנוכה:

לא משנה, חבר'ה, חבר'ה. משה שכח מה התפקיד  אמיר כוכבי:

 שלו, זה בסדר. 

 אתה שכחת מה התפקיד שלך.  משה חנוכה:

 דימה, איילת. ק אמיר כוכבי:

אתה נלחמת שתהיה שקיפות. פתאום כשבאים  משה חנוכה:

לדבר על דברים חשובים, אתה אומר, בוא נסתיר 

 את זה מהציבור. 

 זה לא חשובים.  רפאל בן מרדכי:

אנחנו באים ומעדכנים את המועצה, על משהו  אמיר כוכבי:

 5שאתה והחברים שלך הייתם צריכים לעשות לפני 

 ה. שנ 15-ו 10-ו

 עוד פעם החברים שלי? תתנצל על האמירה הזאת.  משה חנוכה:

ראש העירייה הקודם,  , למהאתה והחברים שלך אמיר כוכבי:

 הוא לא חבר שלך? 

ר  משה חנוכה: לא, עכשיו אתה והחברים שלך מנסים להסתי

מהציבור דברים, ומנסים להפסיק כרגע את 

 השידור. 
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 משה, משה.  רפאל בן מרדכי:

. כבי:אמיר כו  אוקי

 אז תפסיקו לבלבל את המוח.  משה חנוכה:

. כן, איילת, בבקשה.  אמיר כוכבי:  איזה ליצן

 מה שאנחנו מביאים כאן.  איילת לרר מילאנו:

.  רפאל בן מרדכי:  תדברי למיקרופון

חברים שלי זה יגאל שמעון וחיים שאבי, זה  משה חנוכה:

 החברים שלי. 

 שלהם.  ראיתי איך אתה חבר אמיר כוכבי:

 בקואליציה שלך.  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  ראיתי

 חברים שלך.  משה חנוכה:

 אני שומע איך אתה חבר שלהם.  אמיר כוכבי:

הסגנים של חי אדיב, הם חברים שלך. כנרת,  משה חנוכה:

 . 1חברים שלך. יאללה, אתה הרי הפופוליסט מספר 

 כן, קדימה.  אמיר כוכבי:

חבר  נהיהך. מי שעושה דברך, הוא חברים של משה חנוכה:

 שלך. 

 עצוב, אבל בסדר.  אמיר כוכבי:

 עצוב? אולי איך שאתה מתבטא.  משה חנוכה:

 קדימה, איילת.  אמיר כוכבי:

אתה כבר שנתיים וחצי ראש עיר, אתה לא מסוגל.  משה חנוכה:

 3אומר למנהלי העירייה, תקפצו על רגל אחת 

 .  פעמים בפניי
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 מציע שלא תדבר שטויות יותר מדי. אני  אמיר כוכבי:

 מה זה 'המלך אמר'?  משה חנוכה:

 בגדול, כן. זה משחק. אתה מכיר אותו?  אמיר כוכבי:

אה, זה משחק שמנהלים בעירייה בגיל שיכולים  משה חנוכה:

להיות כפול ממך בגיל, אנשים בעלי משפחות, 

 תעמדו ותקפצו. 

ק? אם היית אתה מכיר אותו? מכיר את המשח אמיר כוכבי:

 שואל. 

 תמיד חלמתי לעשות את זה.  משה חנוכה:

אם היית רואה מה עוד הם עושים שם, אז היית  אמיר כוכבי:

 אפילו יותר גדולות. פיזיות מבין שהם עשו פעילויות 

הם הובכו, הם הרגישו לא בנוח, כשראש העיר אמר  משה חנוכה:

 פעמים על רגל אחת.  3להם לעמוד ולקפוץ 

 אני חייב להגיד לך, משה. אף אחד.  כבי:אמיר כו

אני חייבת להגיד לך, באמת, אבל, ממש אני  כנרת א. כהן:

שמעתי, כאלה תגובות מדהימות על היום הזה. 

 שמעתי תגובות. 

 משה, אני חייב להגיד לך.  אמיר כוכבי:

 למה לא אמרת להם להיערך ליום העצמאות?  משה חנוכה:

 מקנאה. הייתי ירוקה  כנרת א. כהן:

אני חייב להגיד לך. אף אחד לא חייב לעבוד  אמיר כוכבי:

 תחתיי. מי שנבוך מזה, או לא מתאים לו, הכל טוב. 

אני אומר, תכבד את התפקיד שלך. אתה לא   משה חנוכה:

שאומר לאנשים מבוגרים, תעמדו ותקפצו על רגל 

 אחת. 
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האחרון שיודע לבקש מאנשים לכבד איזשהו  אמיר כוכבי:

 יד. תפק

 אז אני אומר לך, אתה לא כיבדת אותם.  משה חנוכה:

 כן. איילת, בבקשה.  אמיר כוכבי:

הם הרגישו מובכים. ראש העיר אמר להם תקפצו  משה חנוכה:

 פעמים.  3על רגל אחת 

 אז אני מזמין אותם לסדנה גם בחוש הומור עצמי.  אמיר כוכבי:

 אה, אוקי.  משה חנוכה:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

למועצה, זה פה העדכון שאנחנו מביאים  יילת לרר מילאנו:א

 בעצם. 

כנראה אותך זה הצחיק, ואת המנכ"ל אולי. אתה  משה חנוכה:

 קפצת? 

  ת מגיעה ומדברת, יש לך.כל פעם שא עדי ברמוחה:

 הוא אתלט, המנכ"ל שלנו.  כנרת א. כהן:

 פעמים?  3והמבקר, אתה קפצת  משה חנוכה:

 ורך העניין. רק לצ אמיר כוכבי:

 פעמים?  3היועץ המשפטי, אתה קפצת  משה חנוכה:

אני לא מבין את הגילנות שלך, ולמה אתה תוקף  אמיר כוכבי:

אנשים מבוגרים. משה, אני לא מבין למה אתה 

תוקף אנשים מבוגרים ולמה אתה מרגיש שאתה 

 יכול זה. 

.  משה חנוכה:  זה כמו 'המלך אמר'

  אני אזכיר לך. אמיר כוכבי:
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 אז בוא נשחק את המשחק.  משה חנוכה:

אני אזכיר לך שאחרי יום שלם של הרצאות  אמיר כוכבי:

ופעילויות ספורטיביות, כשמסכמים אירוע, 

וכשהאנשים מרגישים קצת עייפים, זה לגיטימי 

. ילעשות א  תם פעילות ספורטיבית שיתעוררו

 פעמים.  3כן, תעמדו ותקפצו  משה חנוכה:

י אמיר כוכבי:  לת, בבקשה. אי

 רשג"ד בצופים.  משה חנוכה:

זה בעצם עדכון פה הנושא שאנחנו מביאים  איילת לרר מילאנו:

של הסכמים שאושרו במועצת העיר, אושרו ע"י 

משרד הפנים, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו 

מממשים את תנאי הסכמי החכירה והתנאים 

שנקבעו, בהתאם לתנאים שנקבעו שם. אבל כן 

נכון לאור היקף העסקאות, לעדכן אתכם מצאנו ל

ין בימים אלה, על מנת,  בתהליך שבוצע ומבוצע עדי

 7הסכמי החכירה קבעו שלעירייה יש תקופה של 

שנים, שבהן היא יכולה לפנות את הנכס, לקבל 

לידיה את החזקה בנכסים, בכפוף לתשלום פיצויי 

 . הפקעה, שנקבעו בהסכם ועפ"י מנגנון שנקבע בו

ה, אנחנו וחברת העובדים ביחד מינינו בהתאם לז

שמאי מוסכם. קיימנו הליך מולו, כשכל אחד טען 

את טענותיו, והוא קבע שמאות מוסכמת על שני 

הצדדים. הסכומים שצירפתי לכם לעדכון ששלחתי 

לכם, אותם סכומים יוצמדו בהתאם להוראות 

ההסכם, ואנחנו נמצאים כרגע בסיומו של המו"מ 

, ובמקביל לביצוע של  לתיאום המועמדים של הפינוי

 התשלום. 
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 זה רק מונח על שולחן המועצה, אין לנו מה לעשות.  עדי ברמוחה:

 צירפנו עדכון.  איילת לרר מילאנו:

.  כנרת א. כהן:  מידי, ברמת העדכון

איזה נכסים, מה יש היום בנכסים האלה ברחוב  משה חנוכה:

 ? 13ובאלכסנדר הגדול  1המכבים 

שני הנכסים, הם נכסים של חברת העובדים,  מילאנו:איילת לרר 

זו חברה של ההסתדרות. הם נמסרו על ידם לנוער 

העובד כברי ראשות, והם משמשים, אחד שימש, 

 כרגע לדעתי. 

 שניהם ריקים.  אמיר כוכבי:

 שניהם ריקים או.  איילת לרר מילאנו:

 אחד היה המחוז של הנוער העובד, ואחד היה.  משה חנוכה:

 משרדים.  מיר כוכבי:א

אחד היה מקום, היו גם תלונות הרי, שישנו  איילת לרר מילאנו:

  שם קומונרים.

 מקום לינה. מקום לינה.  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 היה שם אחד בקומונה שישנו שם.  משה חנוכה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 ואחד היה המחוז של הנוער העובד.  משה חנוכה:

 משרדים.  אמיר כוכבי:

 זה איזשהו משרד אזורי שלהם.  איילת לרר מילאנו:

 כן, והם יצאו משם?  משה חנוכה:

 עוד לא.  אמיר כוכבי:
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 למיטב ידיעתי, כן.  איילת לרר מילאנו:

 עוד לא?  משה חנוכה:

 הם לא שם כבר שנה פלוס.  אמיר כוכבי:

 הם יצאו מיוזמתם? נטשו את המתחם?  משה חנוכה:

 ביבה פינתה אותם. א נאור שירי:

אני הייתי במקום מספר פעמים בסיור, ולא  איילת לרר מילאנו:

 היה שם אף אחד. 

.  אביבה גוטרמן:  לא, נעשו כל מיני פעילויות כדי שהם ימצאו

לא, אני מניח שזה קשור גם לשנת הקורונה, לא  אמיר כוכבי:

 רק. 

בכל מקרה, חברת העובדים תתאם את  איילת לרר מילאנו:

 ברים האלה, לעשות את זה. הד

הנוער העובד יודעים שאתם לוקחים להם את  משה חנוכה:

 המקום? 

 אנחנו לא לוקחים לנוער העובד את המקום.  איילת לרר מילאנו:

 אתה חושב שנדב לא ידע?  אמיר כוכבי:

תקשיב, זה לא חוקי בכלל מה שהיה שם במכבים  אביבה גוטרמן:

1 . 

 ע. הוא בתהליך מההתחלה. לא, הוא יוד אמיר כוכבי:

 זה היה לא חוקי בכלל.  אביבה גוטרמן:

לא, אין בעיה, אני אגב בעד שיהיה מתנ"ס לשכונה,  משה חנוכה:

 הכל טוב. 

דונם. כמות הדברים שאפשר  3מתנ"ס? יש שם  אמיר כוכבי:

היה לעשות אם היו לוקחים את זה בזמן, היא 

 מופרעת. 
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 זה היה צריך לקחת את זה.  נכון, שנים כבר, אביבה גוטרמן:

אבל הייתה שם פעילות, מה זאת אומרת? זה לא  משה חנוכה:

 שזה ישב ריק. 

 זה לא מדויק.  אמיר כוכבי:

. רפאל בן מרדכי:  האם כתוצאה..

זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי המבנה, נגיד אם  אמיר כוכבי:

טח שם הוא אנחנו מדברים על בצומת אפק, הש

לא לקחה את החזקה על עירייה עצום, וברגע שה

הדבר הזה, היא גם לא יכלה לקדם שם תכניות 

 בנייה. 

 ? ...אז מה אתה רוצה משה חנוכה:

 דונם.  3יש שם שטח של  אמיר כוכבי:

 . 2.5שטח גדול,  אביבה גוטרמן:

מה אתה מתכוון לעשות אתו? רק הציבור, אם נכבה  משה חנוכה:

 את המצלמות, הוא יספר לנו. 

אנחנו נעשה. הנושא היחיד שלא עניין את הציבור,  כוכבי: אמיר

 זה הנושא של הכסף. 

 אמיר, יש לי שאלה.  רפאל בן מרדכי:

קודם כל, יש שכונה שהשכונה הזו, המקום הזה  אביבה גוטרמן:

 היה מרכז קהילתי.

 אבל זה יהיה מרכז קהילתי, אביבה?  משה חנוכה:

הזכות לנהל אותו והוא  מרכז תרבות שהייתה לי אביבה גוטרמן:

עבד יוצא מן הכלל, והיום צריך להחזיר אותו 

 לאותה פעילות, רק לשפץ. 

  -זאת עתודה, זאת עתודת קרקע משמעותית אמיר כוכבי:
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 מאוד.  אביבה גוטרמן:

 . שייתכנו עליה כמה וכמה שימושים אמיר כוכבי:

  ...התושבים שם אביבה גוטרמן:

חלקם יתנו מענה לצרכים קהילתיים של השכונה,  אמיר כוכבי:

, ולכן הוא  אבל זה מקום מאוד מאוד משמעותי

 רלוונטי לכלל האוכלוסייה בעיר. 

 אבל זה לא יהיה משרדים של אגף שפ"ע או משהו?  משה חנוכה:

מאוד יכול להיות שגם שם יהיו קצת משרדים של  אמיר כוכבי:

 אגף שפ"ע. 

 אה מהפעולה שלנו. האם כתוצ רפאל בן מרדכי:

 או אגף אחר.  אמיר כוכבי:

אמיר, האם כתוצאה מהפעולה הזו שאנחנו עושים  רפאל בן מרדכי:

עכשיו, ההיקף של פעולת הנוער העובד בהוד 

 השרון תצטמצם? כי גם זה של נוער עובד. 

הפעולה של הנוער העובד שהשתמשו במקום, לא  אמיר כוכבי:

איזשהו פתרון  רלוונטית להוד השרון. זה היה

שלהם למחוז, לעבודת הזה, זה לא רלוונטי למה 

ין.   שהם עושים פה בעיר, לצורך העני

לא את זה שאלתי, שאלתי שאלה הפוכה. האם  רפאל בן מרדכי:

 כתוצאה מזה שאנחנו לוקחים את הנכס. 

 נו.  אמיר כוכבי:

 תצומצם הפעולה של הנוער העובד בהוד השרון?  רפאל בן מרדכי:

 לא, מה זה קשור?  ה גוטרמן:אביב

 לא.  אמיר כוכבי:

 התשובה היא לא, אוקי, תודה.  רפאל בן מרדכי:
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.  אביבה גוטרמן:  אין קשר, אוקי

 אז בואו נמשיך.  אתי ברייטברט:

 תודה.  אמיר כוכבי:

רגע, אני רוצה להבין שוב, זה היה בתיאום הנוער  משה חנוכה:

 העובד, או שאתם לא דיברתם אתם? 

 מה הקשר לנוער העובד?  בה גוטרמן:אבי

אני שואל, מה זה, כי אח"כ הוא ייקח את זה  משה חנוכה:

למשרדים של העירייה, הוא לא יחזיר את זה 

לתושבים. הוא אמר כאן, זה יהיה למשרדי 

 העירייה. 

זה נכס שלהם? זה לא נכס שלהם. בחיאת, זה לא  אביבה גוטרמן:

 נכס של הנוער העובד. 

,  י:אמיר כוכב , זה לא נכס שלהם להתדיין אתם על זה, ב' א'

מאחר ואנחנו חובבי שקיפות, דיברנו אתם לאורך 

 כל התהליך. 

 אוקי.  משה חנוכה:

, זה היה לא חוקי כל להוציא אותם היה צריך מזמן אביבה גוטרמן:

הישיבה שלהם שם. אבל להגיד לך מה היה שם? 

 קשרים. קשרים של מי שהיה, של העובדים, מי

 היה? להגיד את השמות? עם ראש עיר וכו'? 

 אתם לא רוצים שקיפות?  נאור שירי:

 ועד היום זה נסגר. אני אגיד לך.  אביבה גוטרמן:

 תגידי, תגידי הכל.  משה חנוכה:

אני אגיד לך, שאולי דור. מה, הוא היה אחראי אבל  אביבה גוטרמן:

הוא היה של העובדים. זו הייתה המלחמה, והוא לא 
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 ן לעשות שום דבר שם. וזה הסיפור, זו האמת. נת

 אביבה, הוא לא נמצא כאן.  רפאל בן מרדכי:

ין אותי איפה הוא נמצא. זו האמת.  אביבה גוטרמן:  זה לא מעני

 טוב, בואו נתקדם.  אתי ברייטברט:

מלחמת עולם הייתה אתו ולא עזר כלום. ברוך  אביבה גוטרמן:

 בנושא הזה.  השם, וכל הכבוד, אמיר, על הטיפול

 תודה.  אמיר כוכבי:

אוקי, מאחר ואין צורך בקבלת החלטה, אני מציינת  אתי ברייטברט:

לפרוטוקול שמועצת העיר עודכנה בנושא הסכמי 

 החכירה עם חברת העובדים השיתופית. 

 

חשבונות ייעודיים לטובת קבלת רישיון להפעלת בית  2אישור פתיחת  ו.

 עלמין אזרחי. 

 

אישור פתיחת אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר יום.  ט:אתי ברייטבר

חשבונות ייעודיים לטובת קבלת רישיון להפעלת  2

בית עלמין אזרחי. מועצת העיר מתבקשת לאשר 

חשבונות בנק לצרכים ייעודיים בבנק  2פתיחת 

הפועלים. חשבון אחד לטובת הכנסות פיתוח, 

וחשבון שני לטובת הכנסות שוטף. הצעת ההחלטה: 

חשבונות בנק  2עצת העירייה מאשרת פתיחת מו

, נכון, חשבונות בנק חדשים םוייעודייחדשים  , שני

ן  וייעודיים לטובת קבלת רישיון להפעלת בית עלמי

 אזרחי. 

 לאן חיים שאבי הלך?  משה חנוכה:

 הוא פה.  אתי ברייטברט:
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 מאחוריך, מתפלל.  אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה:  חיים, בית עלמין אזרחי

.  ביבה גוטרמן:א  יופי, הגיע הזמן

 אני מציע לא להפריע לו ברגע זה.  אמיר כוכבי:

 הרבה שנים, הגיע הזמן.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו נעלה להצבעה, או יש משהו לומר?  אתי ברייטברט:

 לא, נעלה להצבעה.  אביבה גוטרמן:

אפשר? נעלה להצבעה. מי בעד ההחלטה? כולם?  אתי ברייטברט:

 מהמשתתפים?  פה אחד,

 

 

 

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

חשבונות ייעודיים לטובת קבלת רישיון להפעלת בית עלמין  2אישור פתיחת 
 אזרחי
 :הצבעה

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, יגאל שמעון, חיים  (:15בעד פה אחד )
ת אלישע כהן,  נאור שירי, יעל עבוד ברזילי, משה שאבי, ארנו אברמוב, עדי ברמוחה, כנר

 חנוכה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי
 

 :  270/21החלטה מס' 
חשבונות בנק חדשים וייעודיים לטובת קבלת רישיון  2מועצת העירייה מאשרת פתיחת 

 להפעלת בית עלמין אזרחי

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

 אישור סגירת חשבונות בנק לא פעילים.  ז.

 

סעיף ז' בהזמנה. אישור אנחנו נמשיך לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

סגירת חשבונות בנק לא פעילים. מועצת העירייה 
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מתבקשת לאשר סגירת חשבונות בנק שאינם 

פעילים. בנק הפועלים, חשבון חניה אוחד עם 

חשבון שוטף בבנק הפועלים של הרשות, מספר 

. בבנק מזרחי, שימש לתשלום 13534שבון ח

חשבונות חשמל, כיום אוחד עם חשבון שוטף לבנק 

. הצעת 13534הפועלים של הרשות, מספר חשבון 

ההחלטה: מועצת העירייה מאשרת את סגירת 

חשבונות הבנק שאינם פעילים. מי בעד? כולם. פה 

 אחד מהמשתתפים. 

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

  אישור סגירת חשבונות בנק לא פעילים
 הצבעה:

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, יגאל שמעון, חיים  (:15בעד פה אחד )
עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן,  נאור שירי, יעל עבוד ברזילי, משה  שאבי, ארנו אברמוב,

 חנוכה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי

 :  271/21החלטה מס' 
  מועצת העירייה מאשרת את סגירת חשבונות הבנק שאינם פעילים

חשבון חניה אוחד עם חשבון שוטף בבנק הפועלים של הרשות  - 642957בנק הפועלים 
כיום אוחד עם  –שימש לתשלום חשבונות חשמל  – 103030 בנק מזרחי  13534ן -מס' ח

 13534ן -מס' חחשבון שוטף בבנק הפועלים של הרשות 

============================================= 
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 אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל הפרישה. ח.

 

יש כאן בקשות של עובדים גם נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

להארכת שירות וגם בקשה לעיסוק בעבודה נוספת. 

אם יש משהו לשאול שאלות, אנחנו פשוט נעצור את 

 ידור. כי אם לא, אפשר להעלות להצבעות. הש

 קדימה, להצבעה.  רפאל בן מרדכי:

, אישור הארכת שירות  אתי ברייטברט: אפשר? אוקי, אז סעיף ח'

של עובד מעבר לגיל פרישה. אני לא אקרא את כל 

הסעיף. מועצת העירייה מאשרת הארכת שירות 

, סיום שנת 31.8.2020-לעובדת נ.פ. עד לתאריך ה

 ים. מי בעד? לימוד

 . 2021 נאור שירי:

? אז 22. אה, סליחה. זה 2021סיום שנת לימודים  אתי ברייטברט:

סליחה, אני מתקנת. מועצת העירייה מאשרת 

-הארכת שירות לעובדת נ.פ. עד לתאריך ה

31.8.2022 . 

? אני 30.8.2022-זה לא צריך להיות יום לפני? ה עדי ברמוחה:

 רק שואלת. 

מה? זה עד היום האחרון. מי בעד? כולם, פה אחד  אתי ברייטברט:

 מהמשתתפים. 

 כן.  עדי ברמוחה:

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

 אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל הפרישה

 הצבעה:

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, יגאל שמעון, חיים  (:15בעד פה אחד )
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 שאבי, 

ארנו אברמוב, עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן,  נאור שירי, יעל עבוד ברזילי, משה חנוכה, 

 אביבה 

 גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי

 : 272/21החלטה מס' 

עד לתאריך  )נאוה פרידמן(מועצת העירייה מאשרת הארכת שירות לעובדת נ.פ. 

31.8.2022   

   )סיום שנת הלימודים הבאה(

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

 

 אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל הפרישה.  ט.

 

נעבור לסעיף ט' גם לגבי הארכת שירות של עובד  אתי ברייטברט:

 מעבר לגיל פרישה. אני אקרא את הצעת ההחלטה. 

.  עדי ברמוחה:  גם כאן לתקן

, זו כנראה מועצת העירייה, מה? כן, כן, א אתי ברייטברט: ני אתקן

ת כטעות חוזרת. מועצת העירייה מאשרת האר

, 31.8.2022-שירות לעובדת ו.ס.מ עד לתאריך ה

סיום שנת הלימודים הבאה. מי בעד? כולם, פה 

 אחד. 

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

 אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל הפרישה

 הצבעה:

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, יגאל שמעון, חיים  (:15חד )בעד פה א

שאבי, ארנו אברמוב, עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן,  נאור שירי, יעל עבוד ברזילי, משה 

 חנוכה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי

 :273/21החלטה מס' 

עד לתאריך  )ורדית סגל מור( ו.ס.מ.מועצת העירייה מאשרת הארכת שירות לעובדת 

   )סיום שנת הלימודים הבאה(  31.8.2022

============================================= 
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בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  י.

  ק..מ.מ.-)א( )ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל 180

 

י' אתי ברייטברט: . יש כאן בקשה להיתר עבודת חוץ נעבור לסעיף 

על מנת לקבל פרס. אני אקרא את הצעת ההחלטה. 

מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של מ.מ.ק 

לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס. אישור 

. 27.4.2022-היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך ה

 מי בעד? כולם, פה אחד. 
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==================================================== 
)א( )ב(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף 

 מ.מ.:   -לפקודת העיריות ל
 הצבעה:

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, יגאל שמעון, חיים  (:15בעד פה אחד )
י, יעל עבוד ברזילי, משה שאבי, ארנו אברמוב, עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן,  נאור שיר

 חנוכה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי
 

 :274/21החלטה מס' 
לעסוק בעבודת חוץ  )מור מזרחי קיסר( הבקשה של מ.מ.קמועצת העירייה מאשרת את 

 גם על מנת לקבל פרס. 
 27.4.2022עד לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף 

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

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  יא.

 .י.ב. -)א( )ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל 180

 

. בקשה להיתר לעבודת חוץ. הצעת  אתי ברייטברט: סעיף יא'

ההחלטה: מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של 

נת לקבל פרס. י.ב. לעסוק בעבודת חוץ גם על מ

אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 

. מי בעד? כולם, פה אחד. נעבור 27.4.2022

 להצעות לסדר. 

בק============================================ב
)א( )ב(  180שה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף 

 י.ב:   -לפקודת העיריות ל
 הצבעה:

אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, יגאל שמעון, חיים  (:15חד )בעד פה א
אברמוב, עדי ברמוחה, כנרת אלישע כהן,  נאור שירי, יעל עבוד ברזילי, משה  ארנוןשאבי, 

 חנוכה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי
 

 :275/21החלטה מס' 
לעסוק בעבודת חוץ גם על  )יוסי בוחבוט( הבקשה של י.ב.מועצת העירייה מאשרת את 

 מנת לקבל פרס. 
 27.4.2022עד לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף 

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

 הצעות לסדר.  יב.
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הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה בנושא הריסת  .1

 חממת שרת

 

משה חנוכה, מיום הצעה לסדר של חברה המועצה,  אתי ברייטברט:

. הנושא: הריסת חממת שרת. הסבר: 10.4.2021-ה

בימים אלו נודע שעיריית הוד השרון החלה 

בעבודות מדידה ותשתית, שיביאו לסגירת חממת 

שרת במטרה להעתיק למקום את משרדי אגף 

שפ"ע. מדובר בכשל ערכי חמור שיביא לפגיעה 

במרקם הקהילתי בשכונה ומהווה ביטוי לשיטת 

וי השריפות שמאפיינת את הנהלת העירייה. כיב

הצעת ההחלטה: מועצת העיר מורה להנהלת 

העירייה שלא לסגור את חממת שרת ומבקשת כי 

 יימצא פתרון אחר למשרדי אגף שפ"ע. 

הסיפור הזה של הרצון של העירייה טוב, ככה.  משה חנוכה:

מתושבי אותה לקחת את חממת שרת ולהפקיע 

לתהליכים ארוכים ולא  השכונה, בעיניי סממן

על הוד השרון. גם בהתנהלות של שעוברים בריאים 

העירייה פנימה, אבל גם כלפי חוץ. המבנה הזה 

שעומד בלב שכונת שרת, לא מוצב שם סתם. הוא 

שנה לדעתי, במסגרת  40-הוקם לפני למעלה מ

, והוא נועד  שיקום שכונות בלב שכונת שיכון ציבורי

השכונה הזאת, מתוך  לתת מענה לכל הצרכים של

הבנה של מי שהיה אז בשלטון, שאסור להתעלם 

מאותם אנשים ששוכנו שם בשכונה לא פשוטה עם 

אתגרים חברתיים וקהילתיים ממש ממש לא 

פשוטים. עם השנים, גם השכונה עברה תהליכים, 
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גם המקום עבר שינויים, אבל תמיד, גם בימים 

של קרן שבהם הוא היה פחות פעיל, הוא נותר סוג 

אור לאנשים שחיים שם. יש ימים שהוא היה יותר 

משמעותי, ויש ימים שפחות. אני נדהמתי לשמוע, 

לפני כמה שבועות, על זה שפתאום ביום אחד הגיעו 

לשם אנשים מהעירייה וכבעלי הבית התחילו 

למדוד, להוציא, להכניס, ולהודיע שפשוט החל 

מקום, משבוע הבא, עוד שבועיים, צריך לפנות את ה

כי עוברים לשם משרדי אגף שפ"ע, שזה מילים 

נזכרתי בתהליך שאני יפות למחלקת התברואה. 

והחברים שלי, אמיר, עשינו לפני כמה שנים, בדיוק 

לקחנו ₪,  400,000במקומות האלה. שלקחנו 

400,000  .₪ 

 מי זה החברים?  אביבה גוטרמן:

 400,000אני מדבר על הקדנציה הקודמת, לקחנו  משה חנוכה:

והשקענו באותם מרכזים. הפכנו אותם ממרכזים ₪ 

קהילתיים לחממות. את חממת הברנש שיפצנו 

שיפוץ מאוד מאוד גדול. את מה שהיה לשכת ראש 

העיר הישנה, הפכנו למרכז סטארט אפ. את המרכז 

בשרת, תכננו להפוך למרכז הורות, מתוך הבנה 

שבמקום שאנשים יצאו משרת, הורים מכל העיר 

גיעו ויקבלו שם קורסים וסדנאות ופעילויות, י

במקביל לפעילות הקהילתית שהשכונה תקבל שם 

שעות ביממה. וככה, רצינו להקטין את הניקור.  24

, וככה יוכלו לחיות  שאנשים יכירו אחד את השני

ביחד, למרות השוני במצב הסוציואקונומי שלהם, כי 

מה לעשות, העיר השתנתה. ומסביב לשכונת שרת 

נבנו שכונות וילות, עם צרכים אחרים, עם אנשים 
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אחרים. ובסוף, בשביל לייצר כאן עיר אחת, עיר 

שלא מבוססת על פערים בין שכבות ובין אוכלוסיות, 

צריך לחבר בין האנשים האלה. פרסמתי פוסט 

בפייסבוק ביום ששמעתי שאתם הולכים לקחת את 

המקום הזה ולהפוך אותו למשרדים. קיבלתי גם 

יות מתושבי השכונה, שאמרו לי, תקשיב, המרכז פנ

לא היה פעיל בחודשים האחרונים, כמו שהיה פעיל 

בשנים האחרונות. גם בגלל הקורונה וגם בגלל 

שהיינו רוצים לעשות בו דברים נוספים ואחרים, 

אבל ברור שאנחנו לא מסכימים שייקחו לנו אותו. 

 אבל הפניות הכי מרגשות שקיבלתי, הן דווקא לא

מתושבי השכונה. דווקא מהורים מבית ספר יגאל 

אלון, שסיפרו לי על כמה הם שמחו לבקר במרכז 

הזה, שהיה מעין גשר ביניהם לבין תושבי שכונת 

שרת. בין נשים מעמותות שבשנים הקודמות, 

השקיעו בשיפוץ המרכז הזה, מכסף שלהן, הן באו 

ושיפצו אותו. מחברת ההייטק שהשקיעה במרכז 

יפוץ שלו. קיבלתי טלפונים מאנשים הזה, בש

י  שאפילו לא גרים בהוד השרון. בחור צעיר פנה אלי

באינסטגרם, הוא היה בהלם כשהוא הראה את 

הפוסט. הוא אמר לי, תקשיב, המקום הזה הציל את 

החיים שלי. כי אם אני לא שם עם מנהל המרכז 

הזה, שיודע לשמור עליי ולעטוף אותי ולהיות 

שכונה הזאת, אני הייתי במקום הפסיכולוג של ה

אחר לחלוטין. ואני אומר לעצמי, כמה מנותק צריך 

להיות, כמה לא רגיש צריך להיות, גם לאנשים 

שהמקום הזה הוא כל חייהם, גם למי שהפעיל את 

המקום הזה כל כך הרבה שנים. גם לשכונה הזאת. 

כמה לא רגיש צריך להיות כדי, בשביל לכבות 
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רד, להחליט ביום אחד שריפה של חוסר במש

שיאללה, תתפנו משם, ואנחנו כבר נמצא פתרון. 

כשפנו אליכם מכלי התקשורת, מהמקומונים, 

שפרסמו את הסיפור הזה, באה העירייה ואמרה, 

סליחה, אנחנו לא סוגרים. אנחנו, יש לנו איזו 

תפיסה שאומרת שבתי הספר, הם בעצם מתנ"סים 

מ' משם  400 אחר הצהריים. יש בית ספר סמוך, רק

 בשכונת השקמים. 

 מ'?  400איך  אמיר כוכבי:

 זה מה שאתם אמרתם בתגובה שלך.  משה חנוכה:

 . מ' 150 נאור שירי:

מ'. אמרתם, ילדי שכונת שרת ילכו לבית ספר  150 משה חנוכה:

בשקמים, וזה המתנ"ס. אנחנו בכלל לא סוגרים, 

אנחנו מעבירים. זה הרי החירטוט הכי גדול, וגם 

תם יודעים שזה חירטוט. למה? כי כשאתם א

הבנתם שעלו עליכם, ניסיתם לייצר תזה חינוכית 

למעשה כיבוי שריפות הזה. כי אתם מבינים, או 

אולי לא מבינים, וזה חמור יותר, שילדים בשרת, 

מעט הילדים שנשארו בשרת, יוכלו רק לחלום, על 

ללכת לחוג בבית ספר השקמים. החוג שמופעל 

בניהול עצמי, ולשלם את הסכומים בבית ספר 

שילדים אחרים יכולים לשלם בקלות עבור חוג של 

זכיין פרטי, שפועל בבית ספר בניהול עצמי. אתם 

מבינים שבית ספר השקמים, לא ייתן את המענים 

הקהילתיים והחינוכיים והחברתיים והרגשיים 

לילדים האלה. והילדים שהמקום הזה היה עבורם 

על הברזלים. אתם מבינים, או  בית, יחזרו לשבת

אולי לא מבינים, את המשמעויות החברתיות 



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 108 

 

הארוכות של סגירת המתנ"ס הזה. והנה, לפני 

דקות אחדות, ראינו, חזינו בזה, שגם את המבנים 

בנווה נאמן, שעומדים בלב השכונה, והיו עד עכשיו 

לצורך פעילות של תנועת נוער, אתם באים 

ותם, אבל לא מבטיחים ואומרים, אנחנו לוקחים א

שניקח את זה לשכונה. יכול להיות שגם שם נקים 

 משרדים. 

 למה לשקר אבל?  אמיר כוכבי:

 וגם את מרפאת השיניים הקהילתית שפעלה.  משה חנוכה:

 למה לשקר?  אמיר כוכבי:

ן.  משה חנוכה:  כשהחברים שלי היו בשלטו

  אבל למה לשקר על משהו שנאמר לפני רגע? אמיר כוכבי:

 כל מבנה. כל מבנה. לקחתם והפכתם למשרדים.  משה חנוכה:

.  כנרת א. כהן:  באופן זמני

 הכל זמני. אבל זמני זה הקבוע הכי טוב.  משה חנוכה:

 זה מה שאתה אומר.  כנרת א. כהן:

 בסדר, אוקי.  משה חנוכה:

 בסדר.  כנרת א. כהן:

משרדים. וכל מבנה,  ...אז גם מרפאת השיניים משה חנוכה:

אמיר, כל מבנה חינוכי, חברתי, קהילתי שפעל 

בעיר הזאת, אתה משתלט עליו למשרדי העירייה. 

אז אני מבין שהמערכת התנפחה. צריך להושיב את 

כל העובדים האלה, אבל בסוף גם צריך שיהיה 

איזה קו, איזו אסטרטגיה, איזו הבנה, שלא רק 

להגיד, אנחנו בונים קהילות, אנחנו עושים בינוי 

לה, אנחנו לוקחים את השמנה והסלתה קהי
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לקורסים, ואנחנו ביחד נהיה מנהיגי קהילות. אנחנו 

נהרוס את המרקם העדין של הקהילה שכבר לא גם 

קיימת כאן עשרות שנים. אנחנו לא נחרב מפעלים 

חינוכיים קהילתיים וערכיים. ואני חושב, שאם 

המועצה כאן היום והחברים שיושבים כאן, אני יודע, 

י יודע על ארנון, שהוא מחובר בכל נימי נפשו אנ

ונשמתו לשכונות ולאנשים האלה ולצרכים שלהם. 

בלי ציניות. אני יודע את זה גם על חיים שאבי, שכל 

החיים שלו נלחם למען אנשים בשכונות, ועל יגאל, 

שאפשר להגיד, חי אדיב, לא חי אדיב, אבל 

הבנאדם הזה, הדלת שלו הייתה פתוחה לכל 

לא שם, ולא היה אחד שיצא ממנו שהוא בנאד

הרגיש שיש אוזן קשבת ושהלב שלו באמת נמצא 

ן. וכן, גם על מאיר חלוואני ועל חברים  במקום הנכו

 אחרים שנמצאים כאן סביב השולחן. 

 מה אמרת? לא שמעתי בהתחלה.  יגאל שמעון:

ואני חושב שההחלטה הזאת, ההחלטה לגזול לילדי  משה חנוכה:

 שרת. 

 שאתה קר ומנוכר.  שירי: נאור

ומהשכונה הזאת את המבנה הקהילתי היחיד,  משה חנוכה:

ולשים שם את אגף התברואה. בשלב הבא, אני לא 

יודע מה, תשימו שם גם את כל האשפה של העיר, 

תשפכו שם? כי זה שרת ואף אחד לא ידבר? בשלב 

הבא, משאיות הזבל יחנו שם? אני לא מבין, לאן 

שזו החלטה שחייבים לעצור אותה.  נגיע? אני חושב

. ואני חושב  אני שמח אגב, שהיא הוקפאה להבנתי

שהמועצה היום צריכה לבוא ולהגיד אמירה ערכית 

להנהלת העירייה. עם כל הכבוד לכיבוי השריפות, 
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 עד כאן. אתם לא תחריבו את המרכזים הקהילתיים

, את החממות האלה, שרק בישיבת התקציב האלה

רנו את התקציב בשביל הפעילות האחרונה, הגד

שלהם, ותתנו תקווה דווקא לאותם ילדים שהכי 

 זקוקים לשירות של עיריית הוד השרון. תודה רבה. 

 אני רק רוצה תיקון אחד ממה שאתה אמרת.  אביבה גוטרמן:

 אחד?  נאור שירי:

 אחד.  אביבה גוטרמן:

 וואלה, אני צריך הצעה לסדר שלמה בשביל לתקן נאור שירי:

 את זה. 

 3לגבי נווה נאמן, אמיר לא אמר זה, הוא אמר,  אביבה גוטרמן:

 3ימה אתו. דונם יהיו גם לשכונה, ואפשר. ואני מסכ

מוסדות לעירייה ואני כן חושבת  דונם בהחלט חסר

. זהו, כל ישנ תן לעשות במקביל לעשות עוד משהו

   ...השאר אני

עמים הוא מה שאני אוהב בפתוס שלך, זה שלפ אמיר כוכבי:

מצליח לבלבל. זאת אומרת, בשאלה האם אתה 

באמת מתכוון לדברים שאתה אומר, או האם נדלקת 

על איזו תזה, והיא זאת שמכתיבה לך את הדרך. 

אבל, מאחר ואני נותן לך את הקרדיט שאתה מאמין 

בדברים שאתה אומר, אז אני אתקן לפני שנסיר את 

יה לא ההצעה מסדר היום. הנושא הוא כזה, עירי

עובדת בטור. לעירייה יש כמה וכמה תהליכים בכל 

. יש לה תהליכים חינוכיים פדגוגיים, יש לה  ן זמן נתו

תהליכים קהילתיים ויש לה תהליכים של עבודה 

בעירייה. איך היא רוצה לעבוד, איך היא רוצה 

לראות את עצמה עובדת גם בשנים הבאות. חטיבת 
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-ד שנבנה. בהשקמים היא לא המבנה הציבורי היחי

ייפתח גם תיכון השקמים. לאחר מכן ייבנה שם  1.9

מגרשי ספורט פתוחים  3גם אולם ספורט, ביחד עם 

מהווה חטיבת קרקע  ההזשקיימים שם. הדבר 

 ציבורית משמעותית גדולה. 

 מחוץ לשרת.  משה חנוכה:

מחוץ לשרת. אתה יודע מה, אתה מחזיר אותי לזה.  אמיר כוכבי:

ונות עליה דיברת בתחילת דרכך, תכנית שיקום שכ

נכשלה. היא נכשלה כישלון חרוץ כבר לפני שנים 

רבות. הממשלה הודתה בזה שהיא כישלון, כל 

 התהליך יצר גטואיזציה של שכונות ולא אינטגרציה. 

ואם לא היה חסר משאבים לאגף שפ"ע, היית לוקח  משה חנוכה:

 את זה? 

לזה, כי אתה לפעמים  בוודאי. תיכף אני אגיע גם אמיר כוכבי:

ניזון ואני מאמין לך שאתה זה, אבל לפעמים אתה 

ניזון מחצאי עובדות, ובמקום לשאול, אתה זה, אבל 

בסדר, הכל טוב. אבל אני כן אסביר. התכנית הזאת 

המדינה הודתה שהיא ונכשלה, לפני הרבה שנים 

נכשלה. קורים היום הרבה תהליכים חברתיים 

פוך. גם לעודד קשרים אחרים, שנועדו לעשות ה

 קהילתיים בין שכונות, לאפשר מוביליות חברתית. 

 לשרת.  ...אז תביא את משה חנוכה:

שניה, שניה. בסוף, אתה לא יכול למכור מוצר  אמיר כוכבי:

שהוא מוצר פחות מתאים והיום חממה כזאת, או 

מבנה כזה, בסדר הגודל הזה, הוא פחות מתאים 

בשרת. לרצונות,  לצרכים של ילדים, אגב, גם

 , לחלומות, לתקוות, לאפשרויות שאפשר לתת. ולכן
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מבנים חדשים שעוד רגע, אחד  2ההסתמכות על 

כבר פועל, עוד רגע השני יתחיל לפעול, היא 

הסתמכות לגיטימית וראויה, בטח בהיבט הקהילתי 

ברדיוס של החטיבה הפדגוגית הזאת. לגבי ההערה 

מזכיר שוב,  שלך על בית ספר ככה או ככה, אני

 תהליכים הם קורים במקביל ולא בטור. 

 מה הצורך של מתנ"ס?  משה חנוכה:

שניה, שניה, תן. נתנו לך לדבר, תן רגע לענות.  אמיר כוכבי:

אחרי זה יהיה לך עוד משהו, מבטיח לענות. 

העירייה נמצאת בתהליך של הקמת, של בחינת 

ספורט. בוהקמת חברה עירונית שתתעסק בחוגים ו

ק גדול מהדבר הזה נועד מתוך ההבנה שלנו, חל

שהיום ילדות וילדי העיר לא מקבלים מבחינת 

הצרכים שלהם, בטח גם בהיבטים הסוציו 

אקונומיים, גם בהיבטים הדמוגרפיים למשפחות 

מרובות ילדים. לא מקבלים את הכלים כדי 

להשתתף במסגרות בלתי פורמליות שהיינו רוצים 

, גם התהליך הזה הוא לאפשר להן להשתתף. ולכן

במקביל. אז יש את התהליך הפדגוגי שמפגיש מכל 

השכונות ומייצר את הפעילות, ויש את התהליך של 

הספורט שנועד להקים את המסגרת שתיתן את זה. 

וכן, יש גם את העניין התפיסתי של השירות, 

ודיברנו עליו באחד הדיונים הקודמים. אני לא זוכר 

כשדיברנו על זה לפניו. אם זה האחרון או זה ש

שהשאיפה של העירייה היא לרכז את מרבית 

העירייה בבניין אחד. כשהפוטנציאל הקיים הוא או 

לקבל את האישורים לעשות את זה כאן, או לעשות 

את זה באזור התעסוקה נווה נאמן בשטחים של 
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העירייה. אבל גם אז בדיון ההוא, אני הצגתי את 

היא גם קשורה, או התפיסה שלי, שלמיטב הבנתי 

תואמת ללא מעט מחברות וחברי המועצה, שגם 

ממצב שבו העירייה מרוכזת, יש בגלל הצמיחה של 

העיר, בגלל הרצון לייצר כן את הקרבה האזורית, 

ין יש יחידות עירייה שיפעלו במקומות אחרים.  עדי

מהגבייה, שתיתן שירותים במקום אחד ולא רק 

במקום המרכזי, וכן מקומות ולא רק  2-במקום, או ב

 עד שפ"ע. בסופו של דבר. 

 שפ"ע בשרת.  משה חנוכה:

לא, א', אני יכול לתת לך גם זה הסבר, למה זה  אמיר כוכבי:

 הגיוני. בסופו של דבר, איפה אתה שם. 

 את הזבל, בשרת.  משה חנוכה:

לקרוא לאנשים שעובדים לא לא, אני מציע  אמיר כוכבי:

 במשרדים, זבל. 

 זה מה שאתה עושה. זה מה שאתה עושה.  :משה חנוכה

.  נאור שירי:  לא, אתה קורא לאנשים 'זבל'

 לא, לא.  משה חנוכה:

 זה מה שאתה עושה אבל.  אמיר כוכבי:

.  נאור שירי:  כן, כן

רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים ואחרי זה תמשיך  אמיר כוכבי:

 עם הזה. 

 כמה אפשר לקשקש, אבל?  משה חנוכה:

 דקות לפופוליזם שלך, וזה בסדר.  3יש לך עוד  כבי:אמיר כו

 דקות.  3-כמה אפשר לקשקש? יש לי יותר מ משה חנוכה:
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לא יודע, אתה עושה את זה הרבה. לא, יש לך פה  אמיר כוכבי:

 דקות.  3סטופר. יש לך עוד 

.  משה חנוכה:  אתה עכשיו מדבר, עוד לא סיימתי

ין יש לך  אמיר כוכבי: דקות. ואם תרצה,  3עוד אתה סיימת ועדי

 תנצל אותן. 

 אז אני אומר לך, אמיר.  משה חנוכה:

 אבל עכשיו אני מדבר, ולא אתה.  אמיר כוכבי:

 לך. אגיד אז אני אעצור אותך ואני  משה חנוכה:

 לא, אתה לא תעצור אותי.  אמיר כוכבי:

 שהמעשה שאתה עושה.  משה חנוכה:

ולבריונות שלך ולזלזול כי יש גבול להתנהגות שלך  אמיר כוכבי:

 שלך, ולתאוריות אבישי בן חיים שלך. 

ן  משה חנוכה: אתה מזלזל בתושבות ובתושבים כי אתה יודע שאי

 להם קול. 

ואני מבין שאתה חושב שמה שפופוליזם זול, זה  אמיר כוכבי:

 הדבר הנכון להגיד. 

אתה פופוליסט, אתה גוזל מהם את המקום בשביל  משה חנוכה:

יפות, כי זה גדול עליך לנהל את העיר לכבות שר

 . הזאת

 זה שאתה מנסה לצייר את שרת כשכונה מסכנה.  אמיר כוכבי:

ניהול העיר הזאת גדול עליך, אתה מחפש איך אתה  משה חנוכה:

מהר מהר תמצא פתרון. כשעולים עליך, אתה מנצל 

 כתזה, תזה חינוכית, פתאום.  זה את

ו בשליפות תזות חינוכיות לכל נכון, ובמקרה יש לנ אמיר כוכבי:

 דבר. 
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 כן, זה מה שאתה עושה.  משה חנוכה:

 אתה אומר, זה במקרה.  אמיר כוכבי:

, נכון.  משה חנוכה: , נכון  נכון

אז בסדר, אז בוא נגיד, אם זה עובד לנו גם  אמיר כוכבי:

במקרה, אז כנראה שזה עובד יותר טוב מאיך 

 15ך במש שניהלת, אתה והחברים שלך את העיר

 . שנה

כי אתה גם יודע, שהקשקוש הזה על בית הספר  משה חנוכה:

השקמים, זה הרי לא מתנ"ס. או שאתה לא יודע מה 

 או שאתה לא יודע מה זה מתנ"ס. זה מתנ"ס. 

 ואני רוצה להזכיר שבסופו של דבר.  אמיר כוכבי:

חברים שלי שיושבים פה בקואליציה, יש פה סגנים  משה חנוכה:

 בקואליציה שלך.  של חי אדיב

 אני מכיר מספיק כדי לדעת שלך היה רק חבר אחד.  אמיר כוכבי:

שני הסגנים של חי אדיב בקואליציה שלך, אז אל  משה חנוכה:

 תזלזל בהם. 

 חבר אחד וכמה חברות שלא היו נבחרות ציבור.  אמיר כוכבי:

אז אני אומר שוב, ששני הסגנים של חי אדיב היום  משה חנוכה:

 ציה שלך. בקואלי

 מלחמה כל הזמן, מחמם.אתה עושה  יגאל שמעון:

 לא, חברים שלו.  משה חנוכה:

 זה הדבר היחיד שהוא יודע לעשות.  אמיר כוכבי:

הוא מזלזל בכם, הוא משפיל אתכם, ואתם  משה חנוכה:

 ממשיכים להצביע בעד. 

 בסופו של דבר, בסופו של דבר.  אמיר כוכבי:
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 . הוא משתמש בכם משה חנוכה:

 עירייה נבחנת במעשים שלה.  אמיר כוכבי:

. מה שאתם כםלא מגיע לקרסוליים של הוא הרי משה חנוכה:

הרבה מה ללמוד. לו עוד עשיתם בעיר הזאת, יש 

אתם צריכים להתבייש, אתם צריכים להיות גאים 

 , לא להתבייש בזה. חי אדיב שהייתם עם בזה

 בסופו של דבר.  אמיר כוכבי:

ם כנראה כן, כי הוא ממשיך להגיד, החברים את משה חנוכה:

 . עם חי אדיב שנה, אני לא הייתי 15שנה.  15שלך 

שנה, אנחנו זוכרים איפה  15היית  ,בסופו של דבר אמיר כוכבי:

 גדלת ומה עשית. 

 . 14מגיל  משה חנוכה:

 אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים.  אמיר כוכבי:

 ם, כן. אנחנו זוכרי משה חנוכה:

 ובסופו של דבר התהליכים האלה כולם.  אמיר כוכבי:

. אתה יודע שאתה ההחלטהאמיר, תעצור את  משה חנוכה:

 טועה. 

 די, בוא.  אמיר כוכבי:

. ההחלטהאתה יודע שזה לא ערכי, תעצור את  משה חנוכה:

 .  עזוב, עדיף שתחזור בך עכשיו

, וגם  טוב, משה, אתה גם גוזל מזמן התגובה אמיר כוכבי: שלי

 סתם בצעקות. 

לא, יש לך זמן בלתי מוגבל. כמה שאתה רוצה,  משה חנוכה:

 תדבר. 

 אני שמח שאתה נותן לי אישור.  אמיר כוכבי:
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יופי, אז אני לא גוזל ממך כלום, אז אני מבקש  משה חנוכה:

 ממך, אל תגזול מתושבי שרת את המתנ"ס שלהם. 

ן ונות אתה מפריע ואתה מתנהל בברי אמיר כוכבי: שאני לא מבי

 אותה. 

אני מתנהג בבריונות? אני גוזל מתנ"ס? זה  משה חנוכה:

בריונות, זה לקחת מתנ"ס לילדים שלא יכולים 

 לקרוא. זה בריונות. 

 אתה מפריע, עשית.  אמיר כוכבי:

 מי שנלחם פה לילדים האלה, זה ההיפך בבריונות.  משה חנוכה:

ם, אתה פוגע בילדים אתה לא נלחם עבור הילדי אמיר כוכבי:

 האלה. 

 אתה השולט, לא אנחנו.  משה חנוכה:

שהם בחיים לא יוכלו האלה אתה מסביר לילדים  אמיר כוכבי:

לצאת משרת, ותראה למי אתה מסביר את זה, למי 

 שגר בשרת. 

אתה ראש העיר, לא אנחנו. תאמין לי שתקרא את  משה חנוכה:

הילדים שהמתנ"ס הזה הציל את החיים שלהם 

מעבריינות, אתה לא תדבר ככה. והבריון היחיד פה 

זה אתה. אני מנסה להציל את הילדים האלה 

 ולהיות הקול שלהם. חומות של אטימות. 

אתה מנסה לכפות עליהם, אתה מנסה לכפות  אמיר כוכבי:

שפסו מן  מיושנותעליהם לחיות לפי תפיסות 

 העולם. 

 ממש לא, אני מנסה.  משה חנוכה:

 עברו מן העולם. היום כולם מבינים את זה.  אמיר כוכבי:

 בוא, בוא, בוא, אין לך מה להטיף מוסר.  משה חנוכה:
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חוץ ממך, שחושב שזה מביא לך כמה לייקים  אמיר כוכבי:

 באינסטגרם, אז זה מה שצריך להכתיב. 

ן  משה חנוכה: אתה יודע, מי שרודף אחרי לייקים, והאחרו

ורודף אחרי  שרודף אחרי לייקים מישאפשר, על 

 .  משאיות זבל, זה אתה, זה לא אני

 אנחנו לא מתנהלים ככה.  אמיר כוכבי:

אז אל תבלבל את המוח. רודף אחרי משאיות זבל  משה חנוכה:

 בשביל אייטם. הרי זה מגוחך. 

 אני מבין שהקנאה קצת אוכלת.  אמיר כוכבי:

 אשפה, אשפה, אשפה.  מאיר חלוואני

בבוקר  5-יוצא לרוץ בא מטומטמים, התושבים הרי ל משה חנוכה:

עם משאית תיאמה בתיאום עם האייטם שהעירייה 

 הזבל. איזה ראש עיר מבריק. 

אני מבין שהקנאה קצת אוכלת, אבל בסופו של  אמיר כוכבי:

 דבר. 

התושבים לא מטומטמים. התושבים לא בכיינים,  משה חנוכה:

 ותפסיק כבר לרדוף אחרי הפופוליזם הזה. 

משה, זה נכון, אתה צודק, התושבים הם לא  בי:אמיר כוכ

מטומטמים, ולראייה תוצאות הבחירות האחרונות 

 שנתנו לך את מה שנתנו לך. 

 הם לא הכירו אותך כנראה.  משה חנוכה:

ונתנו לנו, אבל אותך הם הכירו, וזה מה שהם נתנו  אמיר כוכבי:

 לך. 

 הם לא הכירו אותך, בוא נקרא.  משה חנוכה:

 אבל זה מה שהם נתנו לך.  כבי:אמיר כו
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 אבל הכל בסדר.  משה חנוכה:

 אז מה זה אומר?  אמיר כוכבי:

ן  ...%10 משה חנוכה: לראשות העיר מול כוחות אדירים והמו

מיליונים של מרצ ויש עתיד שפכו עליך. זה יפה 

 מאוד.

 . אדירים, אדירים. 29אז מה זה, פתאום בחור בן  אמיר כוכבי:

 חנו מפריעים, נראה לי. אנחנו נלך. אנ עדי ברמוחה:

 מאות מיליונים, מאות.  נאור שירי:

 דקות.  3יש לך עוד  אמיר כוכבי:

הדיון לא הסתיים. אוקי. אני שוב אומר, שאם חברי  משה חנוכה:

המועצה עכשיו, בהצבעה שלהם, יצביעו בעד 

הריסת חממת שרת, כל מי שיהיה שותף לדבר 

ניות של אמיר כוכבי, הזה, יהיה שותף לחוסר המדי

להרס מרקם החיים בעיר הזאת וליצירה בידיים שלו 

של פערים חברתיים שייקח לנו שנים לתקן אחרי 

 שתסיים את התפקיד שלך. 

 אבל מי מדבר על הרס שנים.  אביבה גוטרמן:

 עזבי נו, תני לו לדבר.  אמיר כוכבי:

 אני מעלה להצבעה. מי בעד הסרת ההצעה.  אתי ברייטברט:

 מתנ"ס, יש שם חדר, כן? חדר אחד.  נאור שירי:

מי בעד הסרת ההצעה מסדר היום? אמיר, מאיר,  אתי ברייטברט:

, רינה, יגאל מה? יגאל, חיים, יעל, נאור, עדי,   ...רן

 ארנון. 

וון שלכם,  משה חנוכה: תתביישו, תתביישו. איבדתם את הכי

 תתביישו. 
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מי נגד  אביבה, מי נגד הסרת ההצעה? משה, אתי ברייטברט:

 חברים, תתייחסו להצבעה.   הסרת, 

ון.  אביבה גוטרמן:  למה להצביע? היה די

 בושה וחרפה.  משה חנוכה:

 לא קיבלתי תשובה, אני לא מבינה.  אביבה גוטרמן:

 אוקי, מי נמנע?  אתי ברייטברט:

 רגע, סליחה.  משה חנוכה:

ד הסרת אבל אתם לא עונים, אני קוראת. מי נג אתי ברייטברט:

 ההצבעה? 

 פעמים.  3היא שאלה  אמיר כוכבי:

אתי, אתי, את מזכירת העירייה, את לא מזכירה של  משה חנוכה:

 כוכבי. 

 עוד פעם אתה מדבר ככה לאנשים?  נאור שירי:

 מה זה קשור?  אתי ברייטברט:

 תרגיע את הדיבור שלך, איך שאתה מדבר לאנשים.  נאור שירי:

 לך.  עם כל הכבוד משה חנוכה:

ון, איך אתה מדבר לעובדי  נאור שירי: וואלה, איזה ביזי

 . ון  העירייה. אין, איזה ביזי

 ואביבה שאלה שאלה.  משה חנוכה:

 אני שואלת שאלה.  אביבה גוטרמן:

אני לא אמרתי להם לקפוץ על רגל אחת והשפלתי  משה חנוכה:

 אותם. 

  תראה איך אתה עושה, ככה אתה מדבר לאנשים? נאור שירי:

. משה חנוכה: חלמתי להגיד לכם את זה, מה הם ילדים  ..
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 קטנים? 

 די, אתה ילד קטן.  נאור שירי:

בושה, מה אתה רשג"ד בצופים? אפילו רשג"ד  משה חנוכה:

בצופים, אתה יודע מה, לא רוצה להיות רשג"ד 

 בצופים. 

ת הפעם השנייה הערב שאתה לא מבין למה זא אמיר כוכבי:

 ופים. ג"דים בצשרמזלזל ב

הפוך, אני חושב שאתה לא מגיע לרמה של רשג"ד  משה חנוכה:

 בצופים. 

לא מבין למה פעם שנייה הערב, אתה מזלזל  אמיר כוכבי:

 ברשג"דים בצופים. 

כי אתה חושב שאתה מנהל קבוצה של תנועת נוער  משה חנוכה:

ולא עירייה. בגלל זה, העירייה נראית כמו שזה, 

 ריסת חממת שרת. וזה בושה שהצבעתם בעד ה

אולי אם היית קצת יותר מסתובב עם תנועות נוער,  אמיר כוכבי:

  ...צריכים שם היית מבין עד כמה הם

 לא הצבעתי בעד הריסה.  :חיים שאבי 

ו.  משה חנוכה:  זה מה שהצבעת עכשי

 לא נכון.  :חיים שאבי

.  משה חנוכה:  כן נכון

 הצבענו בעד להסיר את זה.  עדי ברמוחה:

 הצבענו להסיר את זה מסדר היום.  :שאבי חיים

 נו. לא, הצבעת בעד ההריסה.  משה חנוכה:

לא, לא, לא. לא, לא. מי בעד הסרת ההצעה מסדר  אתי ברייטברט:

אביבה, רצית לשאול ? היום. מי בעד הסרת ההצעה
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 משהו? 

 כן.  אביבה גוטרמן:

 בבקשה.  אתי ברייטברט:

ו, קודם כל אני מסתייג אני רוצה להגיד משה ארנון אברמוב:

ו.   לחלוטין מרמת הדיון המביך הזה שהיה פה עכשי

 תודה, אני מצטרפת אליך.  רינה שבתאי:

 פשוט, מבחינתי, זה דיון של גועל נפש.  ארנון אברמוב:

 מצטרפת לכל אמירה שלך.  רינה שבתאי:

רמה של אפס. רמה של אפסים. חבל שאני אומר  ארנון אברמוב:

ה. אני מתנגד להריסת המבנה את הדברים האל

 ואני הצבעתי עכשיו להסיר את ההצעה מסדר היום. 

 להסיר.  אתי ברייטברט:

 מה זה אומר?  משה חנוכה:

 ולא הצבעתי בעד הריסת המבנה.  ארנון אברמוב:

אז הצבעת בעד הריסת המבנה. תקרא את ההצעה,  משה חנוכה:

 אדוני, תראה את ההצעה. 

 ד לא הורס את המבנה. א', אף אח אמיר כוכבי:

 אני ביקשתי בהצעה שמועצת העיר.  משה חנוכה:

 אבל אף אחד לא הורס את המבנה.  אמיר כוכבי:

וק  נאור שירי: אבל אתה משקר שהורסים את המבנה. זו בדי

 הבעיה שלי. 

אז אני גם מתנגד לא להריסת המבנה, אני גם  ארנון אברמוב:

 מתנגד להפסקת הפעילות במבנה. 

 אין פעילות במבנה.  שירי:נאור 
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 הפעילות המועטה שישנה שם, אני מתנגד לזה.  ארנון אברמוב:

 בבקשה, כל הכבוד ארנון.  משה חנוכה:

 אין שם.  אמיר כוכבי:

 נקודה. אני מתנגד.  ארנון אברמוב:

 כל הכבוד.  משה חנוכה:

 כמה ילדים?  רינה שבתאי:

  כל הכבוד לוויכוח העלוב הזה. ארנון אברמוב:

 כמה ילדים יש בשרת?  רינה שבתאי:

 שניים וחצי, שניים וחצי ילדים.  ארנון אברמוב:

ן.  נאור שירי:  אין, אי

 והם צריכים את המקום הזה.  ארנון אברמוב:

. יש  נאור שירי:  כתוב.  0אבל אין

תסתכל על המכלול ואתה נותן להם פתרונות  רינה שבתאי:

 אחרים, אז אתה. 

 ילדים שצריכים את המקום הזה. כן.  3יש שם  כן, ארנון אברמוב:

מי נגד הסרת ההצעה מסדר היום? אתם לא  אתי ברייטברט:

 מצביעים, אני ממשיכה. 

.  כנרת א. כהן: , נו  אין, אין. זה חבר'ה שאני עובדת איתם, די

 מי נמנע להסרת ההצעה מסדר היום?  אתי ברייטברט:

 אני אומר לך שוב.  ארנון אברמוב:

ן  וכה:משה חנ רגע, סליחה, עם כל הכבוד, אתי, הבנאדם לא הבי

 את הנושא. הוא הצביע. 

 .. זה סגור כבר שנה וחצי0יש  נאור שירי:

הייתי שם וביקרתי שם ודיברתי עם התושבים שם,  ארנון אברמוב:
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 אני מתנגד, זה הכל, זה לא משנה. 

 כל הכבוד.  משה חנוכה:

  אפשר לדעת מה עושים שם? יגאל שמעון:

למה לשם הקורונה זה לא אפקטיבי, במקומות  אביבה גוטרמן:

 אחרים הקורונה עובדת? 

 אז הם סוגרים את המקום או לא?  יגאל שמעון:

 לא בגלל זה.  אמיר כוכבי:

 אני רק רוצה לקבל תשובה.  אביבה גוטרמן:

מי שבעד לסגור את המקום שיצביע נגד ההצעה  משה חנוכה:

 שלנו. 

לאביבה, מילא אתה לא נותן לנו, אבל תן תן  אמיר כוכבי:

 לאביבה. 

 לא, הולכים לסגור.  משה חנוכה:

 אתה בנאום שלך אמרת, שאני שמח שלא סוגרים.  יגאל שמעון:

ו  משה חנוכה: אמרתי שהקפיאו, הקפיאו. אם ראש העיר עכשי

מודיע שהוא לא סוגר בעקבות ההצעה, אז בבקשה, 

  תודיע שאתה לא סוגר את חממת שרת.

א', אולי הייתי צריך לפתוח בזה. אף אחד עוד לא  אמיר כוכבי:

יודע שמשנים, אבל אתה שמעת חצי שמועה וישר 

 רצת. 

 אתה מעביר את אגף שפ"ע לשרת או לא?  משה חנוכה:

, יכול להיות שיהיה תהליך כזה.  אמיר כוכבי:  בסופו של דבר, א'

 . אז אתה מעביר משה חנוכה:

ו של דבר, גם בלי ההעברה, תקשיב טוב, בסופ ב' אמיר כוכבי:

גם בלי ההעברה של אגף שפ"ע לשרת, או חלקים 
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ממנו לשרת, הפעילות הפדגוגית הבלתי פורמלית 

תתקיים במקום שמתאים לזה מבחינת האיכויות 

 והתנאים. 

 אז אתה סוגר את חממת שרת.  משה חנוכה:

 לא.  אמיר כוכבי:

 ועצה שלך. אז תגיד את זה לחברי המ משה חנוכה:

 אני מקיים את הפעילות. טוב.  אמיר כוכבי:

 לא סוגרים. הנה, אומרים. לא סוגרים.  נאור שירי:

 מניידים.  :מאיר חלוואני

אתם כן סוגרים. אתם באתם למדוד ואמרתם  משה חנוכה:

 לאנשים לצאת משם. 

 לא סוגרים.  נאור שירי:

 דדים היום? תגיד, אתה יודע כמה דברים אנחנו מו אמיר כוכבי:

. משה חנוכה: , נו   אבל אתם אומרים, לא, אמיר, די

  לא, אני לא מוכן לזה. אני מתנגד לזה. ארנון אברמוב:

אבל אתה צריך להבין, ארנון. בסדר, קודם כל  נאור שירי:

 זכותך להתנגד לכל דבר. 

 זו זכותך.  רינה שבתאי:

ה, כי רגע, אבל זה שהוא מתנגד לזה, זה רק שני יגאל שמעון:

 אני לא מבין מה קורה פה. 

 זאת לא. נו.  אמיר כוכבי:

 אם סוגרים, אמיר, כן או לא? אני רוצה לשאול.  יגאל שמעון:

 זה מה שאני שואלת.  אביבה גוטרמן:

 סוגרים את החממה, כן או לא?  יגאל שמעון:
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י  נאור שירי: לא סוגרים, מעבירים את הפעילות למקום ראו

 יותר. 

 לא, לי יש שאלה אחרת.  רינה שבתאי:

 אז אתה סוגר.  אביבה גוטרמן:

 אז אתה סוגר. מכבסת מילים.  משה חנוכה:

 אפשר לדבר?  נאור שירי:

 מעבירים.  אמיר כוכבי:

אבל הכל זה ממך, אתה מכבס פה מילים, מייבש  נאור שירי:

למקום ועושה סחיטה גם. מעבירים את הפעילות 

 מ' משם.  150שהוא 

 ומי אחראי לילדים שיעביר אותם לשם?  יגאל שמעון:

אה, אבל אתם לא נותנים לדבר. זה פשוט בלתי  נאור שירי:

אפשרי. מילא הוא, אבל אם אתם, אז סבבה. אז 

 סוגרים, מחריבים, בא השופל ועולה על זה. 

 שירי.  יגאל שמעון:

  ...נאור אביבה גוטרמן:

 מעבירים את זה למקום שייתן.  נאור שירי:

מ' לשם, במקום ככה,  150-תביא את הילדים מה :ברמובארנון א

 תעשה אותם ככה. 

 או, זה מה שאני אומר.  משה חנוכה:

 מה זה?  נאור שירי:

 ואין מה. ואין תנאים, אין לי מקום  אמיר כוכבי:

 זה חדר, המתנ"ס המפואר שלו.  נאור שירי:

 תגיד, על מה אתה מדבר? זה חדר אחד.  אמיר כוכבי:



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 127 

 

 אולם, אולם.  ה:משה חנוכ

 חדר אחד.  נאור שירי:

 גם את זה אתה גוזל. את החדר הקטן אתה גוזל.  משה חנוכה:

מ' עם אקוסטיקה שהוא עשה ורטיגו לאנשים  150 נאור שירי:

 שהגיעו לשם. 

 תבוא אתנו לשקמים, תראה מה זה אולם.  אמיר כוכבי:

 אתה מבלבל את המוח, אתה משקר.  משה חנוכה:

אני גדלתי במתנ"ס כזה בנווה הדר, אני זוכר  וב:ארנון אברמ

 שסגרו לי אותו. 

 אבל ארנון, עברו כמה שנים, אחי, מאז שגדלת.  אמיר כוכבי:

 ואני זוכר שסגרו לי אותו.  ארנון אברמוב:

 , בואו. 21-ארנון, אבל אנחנו בעידן של המאה ה רינה שבתאי:

, ואני ואני זוכר את מה שהיה בפינה כשס ארנון אברמוב: גרו אותו

 לא אתן לזה יד. 

 ארנון, עברו כמה שנים מאז שגדלת.  אמיר כוכבי:

אבל חברים, אני לא מוכן לקחת אחריות שהילדים  יגאל שמעון:

ון.  ו  של שרת, יעברו, יחצו את הכביש הראשי לכי

 איזה ראשי?  נאור שירי:

 גורדון.  יגאל שמעון:

 . לא בזכות הנאום שלך, משה ארנון אברמוב:

.  משה חנוכה: ין  לא, אני יודע. בזכות העני

מה זה לא מוכן? אתה לא מוכן שילדים יעברו  נאור שירי:

 כביש? 

ין, מה אתה רוצה?  משה חנוכה:  בזכות העני



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 128 

 

שלא יחצו את הכביש לבד. בשקמים, לא מוכן לזה.  :יגאל שמעון

 עם כל הכבוד. 

 דים? מישהו יכול לתת לי תשובה? על כמה יל רינה שבתאי:

 חברים.  אמיר כוכבי:

 ילדים, אין ילדים בשרת. אין  משה חנוכה:

 רינה, רינה.  אמיר כוכבי:

לעשות  אז אם אין ילדים, אז אולי כדאי באמת רינה שבתאי:

  משהו אחר. 

יש  1200-אוקי, רק ברחוב השחר יש ילדים וב משה חנוכה:

 1200-ילדים. בשרת אין. בשרת יש מדבר, ורק ב

 ת של ילדים. בשרת אין כלום מבחינתכם. יש ערימו

 טוב.  אמיר כוכבי:

 יאללה.  משה חנוכה:

 אנחנו מעלים שוב להצבעה.  אתי ברייטברט:

לא, יש הרבה מבחינתנו ולכן אנחנו עושים את  נאור שירי:

 ההתאמות בשביל לתת את האופציות. 

 אין כלום, אתה לא סופר אותם. אליטיסט.  משה חנוכה:

 אליטיסט, נו.  נאור שירי:

 כן, וכישלון גם.  משה חנוכה:

 אליטיסט, בסדר. סבבה.  נאור שירי:

 אוי, די. יאללה. עדי ברמוחה:

 ממשיך בגועל נפש. אבל זאת דוגמה.  נאור שירי:

גועל נפש זה מה שאתה עושה. גועל נפש זה מה  משה חנוכה:

 שאתם עושים. 
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 זאת דוגמה למי שאתה ומה שאתה.  נאור שירי:

מי שאתה ומה שאתה, הכח השלטוני מעוות את  ה חנוכה:מש

  העיניים שלכם. 

.  עדי ברמוחה:  תקשיב, די, זה לא מכובד. די

אנחנו מעבירים אותו סוגרים את המקום, אנחנו לא  נאור שירי:

 כדי לתת הרבה יותר אופציות. 

 אתה לא מעביר כלום. המועצה נותנת לך להעביר.  משה חנוכה:

שיח כזה, לא נשארת. סליחה, אני בשיח באני,  עדי ברמוחה:

 כזה, לא נשארת. 

 אל תישארי.  משה חנוכה:

אני לא מדברת אליך, אני לא דיברתי אליך. כשאני  עדי ברמוחה:

 אפנה אליך, אז תענה לי. 

אחרי יום העצמאות, לא הייתי מגיע לישיבה,  משה חנוכה:

 תאמיני לי. 

 אני אגיע על אפך ועל חמתך. אני לא דיברתי אליך,  עדי ברמוחה:

.  כנרת א. כהן:  אולי אפשר להמשיך לנהל את הדיון? די כבר, נו

 בואו נעלה להצבעה.  אתי ברייטברט:

 יש גבול לכל תעלול.  עדי ברמוחה:

.  :כנרת א. כהן  תעלה להצבעה וזהו

 למה אתה יורד לרמות אישיות כאלה?  :ארנון אברמוב

 הצעה לסדר? מי בעד הסרת ה אתי ברייטברט:

 למה לא? הכל אצלו אישי.  עדי ברמוחה:

 הצבענו כבר, מה עוד פעם.  :ארנון אברמוב

 לא הצבענו כבר.  משה חנוכה:
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.  נאור שירי:  הצביעו

.  ארנון אברמוב:  הצבענו

 -אבל הם לא משה חנוכה:

 הצביעו. הלאה, אתה לא מנהל את הישיבה.  נאור שירי:

 צעה לסדר מסדר היום? מי בעד הסרת הה אתי ברייטברט:

 ארנון, אתה הצבעת בעד סגירת חממת שרת. משה חנוכה:

  אני נגד.  ארנון אברמוב:

.  אתי ברייטברט: אמיר, מאיר, רן, רינה, חיים, יעל, נאור, כנרת ועדי

מי נגד הסרת ההצעה מסדר היום? משה, אלון, 

 ארנון. מי נמנע? 

 יש גבול כבר לכל תעלול.  אביבה גוטרמן:

 יגאל, מה הצבעת?  ר כוכבי:אמי

 יגאל, מה?  אתי ברייטברט:

 אני לא קיבלתי תשובות. סוגרים את המקום או לא?  יגאל שמעון:

 לא סוגרים, מעבירים. זו התשובה שלו.  משה חנוכה:

 חברים, אנחנו ממשיכים לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

, נו.  כנרת א. כהן:  תכתבי שהוא נמנע וזהו. יאללה, די

 אבל הוא לא נמנע.  י ברייטברט:את

 מה זה אומר לא לעבור כביש?  נאור שירי:

 הוא אמר לך שהוא לא פה ולא פה. אז מה הוא?  כנרת א. כהן:

 הנושא הבא.  אתי ברייטברט:

 הוא לא הצביע.  נאור שירי:

 שתכתוב, לא הצביע.  כנרת א. כהן:
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============================================= 

 10.4.21ה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום הצע
 

  בנושא הריסת חממת שרתלסדר מי בעד הסרת ההצעה : הצבעה
 אמיר כוכבי, מאיר חלוואני, רן יקיר, רינה שבתאי, חיים שאבי, כנרת כהן לישע,  (:9בעד)

 עדי ברמוחה, נאור שירי, יעל עבוד ברזילי. 
 ון גלבוע, ארנון אברמובמשה חנוכה, אביבה גוטרמן, אל (:4נגד )

 בהצבעה( לא השתתף -יגאל שמעון )
 

 :   276/21החלטה מס'  

 מועצת העיר מסירה את ההצעה לסדר בנושא חממת שרת.

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

הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה בנושא הצעת חוק  .2

 ובתי קפה החזקת מזרקי אפיפן במסעדות -עזר עירוני

 

-הצעה לסדר של חבר המועצה, משה חנוכה מה אתי ברייטברט:

. הצעת חוק עזר עירוני החזקת מזרקי 16.4.2021

 אפינפרין במסעדות ובתי קפה. 

.  משה חנוכה:  אפיפן, לא אפינפרין

אוקי, מועצת העיר תקבע בחוק עזר עירוני חובה  אתי ברייטברט:

מגיש מזון, לכל מסעדה, בית קפה ומוסד עירוני ה

להצטייד במזרק אפיפן. חוק העזר יוגש לאישור 

, ויתבסס על  30המועצה תוך  ימים מקבלת הצעה זו

. במקביל, 11הצעת החוק המצורפת לכם כנספח 

העירייה תרכוש מזרקים אלו לכלל בתי קפה 

והמסעדות הפועלות בעיר, ותצייד אותם בכך באופן 

 וולונטרי. 

שלכם, להסיר את הנושא מסדר כן, מה הכוונה  משה חנוכה:

 היום, אמיר? 

 כן.  :נאור שירי
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 חד משמעית, אני מתנגדת.  רינה שבתאי:

 אני שאלתי את ראש העיר.  משה חנוכה:

 מותר לי גם לדבר, דיברת עכשיו, ברוך השם.  רינה שבתאי:

 אבל אני שאלתי את ראש העיר.  משה חנוכה:

 מותר, גם לי מותר.  רינה שבתאי:

אדוני ראש העיר, אתה מסיר את הנושא מסדר  כה:משה חנו

 היום? 

.  אמיר כוכבי:  בפעם השלישית, כן

אוקי, אז הם מבקשים להסיר את הנושא הזה גם  משה חנוכה:

מסדר היום. אני רוצה לפתוח בעניין הקשה הזה. 

לפני כמה שבועות, נפטרה אושר דרעי מאלרגיה 

לחלב בעקבות כך שהיא אכלה קצפת חלבית 

. 22גשה לה במסעדה בשרית. בחורה בת שהו

והנושא הזה, האירוע הטראגי והקשה הזה, העלה 

שוב לסדר היום הציבורי, את הצורך להציב בכמה 

שיותר מקומות ציבוריים, בתי קפה, מסעדות, 

מזרקי אפיפן, שעשויים במצבים האלה פשוט להציל 

חיים. מדובר במוות טראגי ומיותר, שבעיניי הוא 

חרי הציבור גם ברמה המקומית וגם השכמה לנב

ברמה הארצית. וכשנחשפתי לסיפור הזה, 

ולפוסטים ולידיעות מכל רחבי הארץ, מרשויות 

מקומיות רבות שפועלות בעניין הזה, ומראשי 

רשויות שהרימו את הכפפה ולקחו מנהיגות, ולא 

הצד, והתחילו לצייד גם בתי קפה, גם מישבו 

במזרקים האלה. מסעדות, גם מוסדות ציבוריים 

והבנתי שכאן אנחנו עושים עוד סדנה כדי להסביר 

לציבור ועוד הרצאה בזום כדי זה, אז אמרתי שחייב 
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, כי אסור לנו  להיעשות כאן צעד דרמטי ודרסטי

לעמוד בחיבוק ידיים. ואז נחשפתי להצעת החוק 

, שהגישה בזמנו ח"כ יפעת קריב, 19-מהכנסת ה

בים להציב מזרק שלפיה מסעדות ובתי קפה, מחוי

אפיפן שיכול להציל חיים. גם אז, פוליטיקה מנעה 

את סיום הליך החקיקה, והדבר הזה התקדם כמה 

שלבים, אבל לא גובש לידי חוק מחייב. ואז הנחתי 

על שולחן המועצה הזאת את הצעת החוק, ואני 

בעצם מבקש היום, שבשינויים המתחייבים אנחנו 

ישוי עסקים, או נתקן או את חוק העזר בעניין ר

נייצר חוק עזר חדש, שבסופו של דבר יחייב 

מסעדות ובתי קפה בהוד השרון שיהיה להם את 

המזרקים האלה. המזרקים האלה, העלות שלהם, 

 ₪.  250-ל 200עומדת על בערך בין 

 ₪.  260, 250 אביבה גוטרמן:

 ₪.  450 מאיר חלוואני:

 לא.  אביבה גוטרמן:

 שבועות האחרונים. עלה קצת, ב אמיר כוכבי:

 אוקי, אבל להפיל את זה עליהם, בכל מקרה.  אביבה גוטרמן:

 זה לא משנה, לא הכסף זה הפונקציה.  אמיר כוכבי:

 לא, זה לא רלוונטי המחיר.  רינה שבתאי:

 אפשר בבקשה לסיים? אורך חיי המדף.  משה חנוכה:

 לא, זה לא עניין של כסף.  אמיר כוכבי:

י המדף, עפ"י בדיקה שמצאתי היום, בערך אורך חי משה חנוכה:

שנה וחצי. הנה, היום בנאדם בעיריית תל אביב 

שעוסק בזה, עשה מחקר. מזרק תקף שנה וחצי 
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מיום שיוצר. השאלה, תוך כמה זמן הוא מגיע, וזה 

לשני מזרקים. מדובר בסכום שגם ₪  400-עולה כ

בתי הקפה והמסעדות יוכלו לעמוד בו, אבל גם אם 

תחליט לקחת את ההוצאה הזאת על  העירייה

עצמה, אין לי בעיה, זה משהו שאפשר להוציא כאן 

שעות אנחנו  3 לפני לדיון של החברים. והנה

בכפר סבא  5מתבשרים שחייה של ילדה בת 

השכנה, ניצלו בזכות מזרק אפיפן. לפני שבועיים, 

ראש העיר שם, רפי סער, קיבל החלטה לצייד את 

פר סבא במזרקים האלה, כל מוסדות הציבור בכ

ואתמול קיבלו הוכחה, ככה כותב סער, הוכחה חד 

משמעית לכמה ההחלטה הזאת הייתה קריטית 

מגן  5ונכונה, כי אתמול בשעות הצהריים, ילדה בת 

אננס בכפר סבא, חטפה התקף אלרגי. הגננת, דנה, 

פעלה בתושייה רבה, ומיהרה להשתמש במזרק 

, ובכך הצילה את חיי ה ילדה. אני חושב האפיפן

שיש לנו אחריות והכתובת נמצאת על הקיר, לבוא 

ולקבל החלטות אמיצות גם במקום שבו יבואו ויגידו 

שזו רגולציה, ויש זה, אנחנו צריכים, אנחנו 

כעירייה, לבוא ולהגיד, זה דבר שיכול. גם אם זה 

שנים בנאדם אחד או ילד אחד, תאמינו  5יציל בעוד 

כל מי שיהיה שותף לדבר לי, עשינו את שלנו. ו

. ואני חושב שאם  הזה, באמת, זה עולם ומלואו

אתם מסירים את הנושא הזה, זה שוב, פגם ערכי, 

ורצון של העירייה להתנער מכל דבר שיש בו עשייה 

ממשית שעשויה לשנות את החיים של האנשים. 

הבוקר דיברתי עם אימא של ילד עם אלרגיה 

ל בצבא, ואמרתי מסכנת חיים. הוא כבר היום חיי

לה, תגידי, שוב, איך ידעו האנשים בבית הקפה 
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לתפעל את הדבר הזה, להזריק, צריך, זאת אומרת, 

מה קורה? אז היא סיפרה לי על הבן שלה, שהיום, 

כמו שאמרתי, הוא חייל בצבא, שיודע מגיל מאוד 

מאוד צעיר להזריק לעצמו כי הילדים האלה, הם 

איזה ביסקוויט אכלו יחיים בפחד תמידי, ששמא הם 

או איזה מאכל חלבי ויהיו בסכנת חיים של ממש. 

לא משהו, סכנת חיים ממש. והיא סיפרה על מקרה 

שכשהוא היה ילד צעיר בגן חובה, אז הוא נקלע 

לאלרגיה כזאת, להתקף, והיא הזריקה לו, ויומיים 

ימים אחרי זה, הוא הלך אתה ברחוב,  3אחרי זה, 

יודעת, אני חשבתי שאני  הוא אמר לה, אימא, את

אמות. ולחשוב על אמירה כזאת מילד צעיר, 

שהחיים שלו כל רגע הוא נמצא באיזה פחד בין 

חיים למוות, זה בעיניי אבסורד. אם אנחנו כעירייה, 

יכולים לייצר איזו רשת ביטחון לילדים האלה. למצב 

שבו המזרק שהם נושאים אתם יום יום לא תקין, או 

א זה, ושיהיה בכל מקום שמגישים לא בתוקף, או ל

אוכל את המזרקים האלה, זה בעיניי צו מוסרי בו 

שאסור לנו להתעלם ממנו. לכן אני מבקש לתקן את 

חוק העזר, להביא אותו לישיבה הקרובה. להקים 

צוות שיורכב מנציג מהקואליציה, נציג 

אולי  מהאופוזיציה, נציג מהייעוץ המשפטי, נציג של

ות הציבור שהכנסתם לעירייה, הממונה על בריא

ולקבוע את הכללים שיאפשרו שחוק העזר הזה גם 

יטיב עם הציבור וגם לא יכביד מדי על בעלי 

 המסעדות. 

 אני רק רוצה להגיד.  אביבה גוטרמן:

 אני גם רוצה להגיד.  רינה שבתאי:
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אני לא חושבת שצריך להסיר את זה מסדר היום,  אביבה גוטרמן:

הזו, בהצעה, יש דבר אחד שאני אבל כן, בהחלטה 

מסכימה ודבר שאני לא מסכימה. הדבר האחד שאני 

בהחלט חושבת שזה נכון, לעשות בכל דרך שאנחנו 

יכולים כחוק עזר נוסף, או חדש, או לא יודעת מה, 

איך עושים משפטית, כדי לחייב את בעלי העסקים 

, לעשות את זה. לחלק השני, שהעירייה תממן  וכו'

, אני  מתנגדת. זה הכל.  וכו'

 זה ברישוי עסקים. יש את  :רן יקיר

זה ברישוי עסקים. כי בסה"כ, זה גם לא כזה סכום  אביבה גוטרמן:

לאדם עצמו, לבעל עסק, לעשות את זה. אבל אם 

 . העירייה צריכה לרכוש, אני לא חושבת שזה נכון

זה הרבה כסף וזה מיותר. זה לא מיותר, אלא זה 

ק, שיקנה לעצמו את הדבר לא נכון. כל בעל עס

הזה. הוא לא יעשה את זה, אם לא יהיה פה איזה 

חיוב, או הכרח ע"י חוק כלשהו, או חוק עזר, או 

י, יותר נכון ברישוי עסקים. לחלק אחד אני  ברישו

 מסכימה להצעה, לא לחלק השני. 

 אגב, חוק האפיפן הנוכחי.  יעל עבוד ברזילי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 את בלי רמקול.  אמיר כוכבי:

אני רק אומר שחוק האפיפן הנוכחי, הוא כולל, כבר  יעל עבוד ברזילי:

קיים בחוק, כולל את האפשרות של בעלי העסק 

 להחזיק את המזרקים הללו במסעדות. 

 אבל הם לא מחזיקים.  אביבה גוטרמן:

 זה לא מחייב אותם.  אמיר כוכבי:

 הם מציעים כאן אפשרות. זה לא מחייב אותם, אבל  יעל עבוד ברזילי:
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אנחנו צריכים לעשות, אז אנחנו, בעיר שלנו, ואת  אביבה גוטרמן:

יודעת מה, אני בטוחה שכל הערים ילכו אחרינו. 

 .  תאמיני לי

אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי, אם זה חוקי  רינה שבתאי:

 בכלל, הסיפור של הדבר הזה. 

 כן.  אביבה גוטרמן:

צה לקבל תשובה, קודם כל, לחוקי, ואז אני אני רו רינה שבתאי:

 אתייחס למה שאני רוצה להגיד. 

את מדברת על חיי אדם, את מבקשת ייעוץ משפטי  אלון גלבוע:

 על זה? 

 לא, השאלה איך עושים את זה.  אביבה גוטרמן:

.  אלון גלבוע:  לא הצלחתי להבין

 אבל אין מה לעשות, יש חוקים. אתה כופה.  אביבה גוטרמן:

 השאלה היא איך עושים את זה.  ונן יואל ויניק:ר

כן, אבל השאלה איך אתה עושה. אתה צריך לחוקק  כנרת א. כהן:

 חוק עזר. 

קודם כל, יש חקיקה ראשית של הכנסת. יש חוק  רונן יואל ויניק:

חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות שנקרא, 

. החוק הזה מחייב חינוך ובמקומות ציבוריים

כשיר כזה במוסדות חינוך. ולגבי מוסדות להחזיק ת

ציבוריים אחרים, או מקומות ציבוריים אחרים, זה 

בגדר רשות בלבד. עכשיו, להתנות על זה בחוק 

עזר, על חקיקה של הכנסת, זו בעיה. חוק נוסף, 

חקיקה ראשית נוספת חשובה, זה חוק רישוי 

עסקים. חוק רישוי עסקים קובע מי הרגולטור על 

, והרגולטור הוא משרד הפנים. אנחנו עסקי מזון
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ון, אבל יש מפרט של  באמת נותנים את הרישי

משרד הבריאות שמגדיר, מה צריך להיות בעסקים, 

בבתי אוכל, ומה לא. ולכן, בחוק עזר אי אפשר 

 להסדיר את זה. 

 אתה לא לחייב את זה.  רינה שבתאי:

כול להגיד שזו אני לא יכול לחייב את זה, אני לא י רונן יואל ויניק:

 חובה, שהכנסת אמרה שזו רשות. 

 במוסדות חינוך כן?  רינה שבתאי:

 במוסדות חינוך.  רונן יואל ויניק:

מול משרד הפנים ומשרד  pre rulingעשיתם  משה חנוכה:

 המשפטים בעניין הזה? 

 pre? לא, לא עשינו pre rulingאם אנחנו עשינו  רונן יואל ויניק:

ruling . 

 . pre rulingכן, אז אני גם מציע שבוא נעשה  :משה חנוכה

 . pre rulingאולי למי שלא מבין, מה זה  עדי ברמוחה:

 מוסדות חינוך...אני רוצה להתייחס רגע לנושא של  רינה שבתאי:

זה שרשות ציבורית פונה לרשות  pre ruling משה חנוכה:

ציבורית אחרת ובודקת אתה לפני שהיא עושה צעד, 

 ה חוקי או לא. האם הצעד ז

רגע, אני רוצה שגם משה ישמע. במוסדות חינוך  רינה שבתאי:

יש, והחובה במוסדות חינוך להחזיק את זה, היא 

בתנאי שעברה סייעת שמלווה את הילד שהוא 

 אלרגי. 

 שהיא יודעת.  אביבה גוטרמן:

לא שהיא יודעת, עברה הכשרה ע"י אחות מוסמכת,  רינה שבתאי:
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ך בכתב, והיא מוסמכת להזריק קיבלה אישור על כ

לו. ואף אחד אחר, אינו מוסמך לעשות זאת. אם 

היא באותו יום איננה, אף אחד אחר לא מוסמך, וגם 

אף אחד אחר לא יעשה. יקראו להורים, יקראו אני 

לא יודעת למה. דקה, תן לי לסיים. בבתי הספר, 

 אפילו, דקה. 

, אמיר, אני רוצה להגיד שהשידור ח משה חנוכה: י, השידור החי

 לא שומעים אותך. 

 מה?  רינה שבתאי:

 לא שומעים, השידור החי נעצר.  משה חנוכה:

 לא נורא.  רינה שבתאי:

שניה, שניה. תבדוק מה זה היה הרעש הזה, והאם  אמיר כוכבי:

 זה. 

 לא, חשוב שישמעו אותה.  משה חנוכה:

ב. , הוא באמת נושא חשואת הנושא תבינוחשוב ש רינה שבתאי:

וון שיש לי גם ילדה  הוא נושא של חיים ומוות. מכי

אלרגית לכוסברה והיא נחנקת ברגע שהיא אוכלת 

את זה, מתנפח לה הגרון, אז אני מכירה את הנושא 

קצת מקרוב. גם בתפקידי כמנהלת אגף חינוך עם 

כל ההורים האלרגיים שהייתי צריכה להרגיע, או 

ת, כולל להתמודד בסיטואציות, לפעמים לא פשוטו

אמבולנסים. תבינו, בבתי הספר אסור לתת אפילו 

אקמול ללא אישור הורים. יש כאן עניין שהוא הרבה 

יותר רציני, לפעמים הנזק שאתה יכול לגרום מתוך 

כוונה טובה, ואין לי ספק שיש לך כוונה טובה, הוא 

הרבה יותר גדול, מאשר התועלת. ולכן גם החוק 

ע הציע, או שיקף. הוא כפי שהיועץ המשפטי כרג
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רציתי לשמוע אותו, לפני שאני אומרת על בטוח. יש 

כאן בעיה, אני לא חושבת שזה בסמכותנו לקבוע 

את זה. לדעתי, משרד הבריאות צריך לקבוע את 

זה, ואם הוא קובע את זה, אז צריך להכשיר את 

האנשים. אי אפשר להחזיק מזרקים מהסוג הזה, 

 פאטה, מה שנקרא. -ועל ה

 אני מסכים אתך.  חנוכה:משה 

עכשיו, האחריות על בריאות האדם, היא על האדם  רינה שבתאי:

האלרגי. לא על האדם שהוא אוכל אצלו במסעדה. 

והאדם האלרגי הוא זה שצריך להיות בעל 

האחריות, לקחת את המזרק אתו. היה לי תלמיד 

שהיה אלרגי לעקיצות זבובים, והיינו בנאות 

תה את יה שהיא לא הביאה אקדומים, והאימא נזכר

המזרק. אנחנו עצרנו את הפעילות, אנחנו בודדנו 

אותו. היא נסעה הביתה, הביאה את המזרק, והוא 

 הצטרף לפעילות, כי היו שם דבורים. 

  ...אגב, הבחורה אביבה גוטרמן:

 היא שכחה את המזרק.  עדי ברמוחה:

 אף אחד לא היה מזריק לו כלום.  רינה שבתאי:

.  כה:משה חנו וי ו  רינה, יש צי

אם אפשר עוד משהו להבהיר, חצי דקה, שזה לא  רונן יואל ויניק:

רק הגדרה בחוק שמוסד חינוך חייב. יש גם תקנות 

 שמסדירות איך מחזיקים את זה. 

 לגמרי.  רינה שבתאי:

 איזה שילוט צריך. את המינונים,  רונן יואל ויניק:

ו משה חנוכה: ו אדם י יסודי שלא תעמוד אני אומר, אדוני, שיש צי
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רעך. וגם אם ילד שכח חלילה מזרק בבית, והוא 

אלרגי באלרגיה מסכנת חיים, וגם אם יש קשיים 

משפטיים, ואני מבין שיש קשיים כאלה, אני מציע, 

ואגב, רופאים אומרים שאין נזק לאדם אלרגי 

 מהזרקה מיותרת. 

 לא, אתה נכנס.  אמיר כוכבי:

  א ושום דבר...אם הוא ברי רינה שבתאי:

 רגע, רגע, רגע, רגע. משה חנוכה:

אתה נכנס למקומות של לב, קצב, עניינים. זה  אמיר כוכבי:

 אדרנלין. 

 כן, אם הוא בריא והכל תקין, לך תדע.  רינה שבתאי:

, נכון. אבל אני מציע שלא תסירו את זה מסדר  משה חנוכה: נכון

, היום, אלא כן נקים צוות, כן ננסה לנסח טיוטה

שנמצא את הנתיב המשפטי שכן זה, וכן נגיש את 

 pre-זה, לפני שאנחנו מביאים את זה למועצה, ל

ruling  מול משרד המשפטים. ואם יגידו שזה לא

בסמכותנו, אז סבבה, נמצא דרכים. אם יגידו שזה 

כן בסמכותנו, אז נתקן את חוק העזר, ונמצא את 

ה, הדרכים שבהן אנחנו נלך בין האמירות של רינ

שהן אמירות חשובות על הסמכה ועל בדיקה ועל מי 

מזריק ועל איך מזריקים, ועל הצורך שלנו לעמוד 

 על הציווי הזה שלא תעמוד אדם רעך. 

טוב, כדי שלא נעמוד אדם רענו, אני אגיד ככה.  אמיר כוכבי:

קודם כל אני, לצורך ההצעה הספציפית הזאת 

בוהים, והתחום שהיא נוגעת בו, ניתלה באילנות ג

לפחות בנושא של כל עניין האלרגיה ומזרקי 

האפיפן. איפה הבעיה? הבעיה היא כמו תמיד 
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בבסיס השיח, האם כן או לא לחייב בחוק מסעדות 

להחזיק מזרקי אפיפן. הוא חוטא ומחטיא. הבעיה 

היא לא במסעדות. הבעיה היא במודעות. גם 

במסעדות בוודאי, אבל עזבו אותן רגע בצד, כי עוד 

רבה לפני שהאדם האלרגי מתיישב במסעדה ה

ומזמין קינוח, האדם האלרגי חי במדינה שבה אף 

אחד חוץ ממנו, בכלל לא יודע מה זה אלרגיה 

למזון, בטח שלא מה זה אפיפן. לנהל היום שיח על 

מסעדות, זה איך לומר, בעיקר פופוליסטי, ולא 

מקדם אותנו לשום מקום. למה? כי זה לא המקום 

לה הבעיה. ולמען האמת, השיח הזה גם שבו מתחי

מסיר את האחריות ומקל על כל מי ששורש הבעיה 

נמצא אצלו, שלא לומר, מוזנח באדיקות על ידו עוד 

מימים ימימה. משרד הבריאות, בכבודו ובעצמו, 

שעד היום לא עשה דבר וחצי דבר כדי להעלות את 

, ולא נקף אצבע כדי לנסות  המודעות לאלרגיה למזון

לנו ולילדים שלנו את הסיכוי לחיות חיים  לתת

בטוחים בארץ הזאת. ממשיכה, ממשיכה. אפיפן 

שלא יודעים מה זה אפיפן.  םאלרגייבמסעדות, יש 

שמעולם, אף רופא בדרך לא עצר והסביר להם, 

ואמר להם שהם חייבים לשאת אפיפן לכל מקום. מי 

שחושב שהבעיה של האלרגיים במדינת ישראל, 

ובת החזקה של אפיפן במסעדות, מוזמן היא שאין ח

להיכנס לבית חולים. בתי החולים בארץ, הם 

מהמקומות המסוכנים ביותר לאלרגיים למזון. אין 

ון הילדים  אלרגי בישראל, שלא מכיר את חדרי מי

עמוסי במבה או השוקו, למשל. או העובדה שבבית 

חולים מגישים לאלרגיים, מזון שהם אלרגיים אליו. 

, כן, בבי ת חולים. יש אבסורד גדול מזה? תאמינו לי



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 143 

 

הבעיה היא לא האפיפן במסעדות. הבעיה היא 

שחודשים שלמים לפעמים, אי אפשר בכלל למצוא 

אפיפן בבתי המרקחת. המזרק הזה שמציל את 

החיים שלנו ושל הילדים שלנו, הוא מצרך נדיר 

כמעט. יש חודשים שלמים במהלך השנה שאנחנו 

רקים מאחד לשני בכל רחבי נאלצים להעביר מז

, כי פשוט אין להשיג אותם. ומדהים, עד כדי ץהאר

 , ו אבסורד ממש, לחשוב שמה שמטריד אותנו עכשי

זה מחסור מזרקים שאם יהיה פה, כל עסק באמת 

מה קרה  להבין ובזמן שאנחנו מנסיםירכוש אפיפן. 

להביא לאושר ז"ל, בדקות האחרונות של חייה, 

ולים במרכז הארץ, ילדה שוכבת באחד מבתי הח

. גם היא אלרגית לחלב. כבר חודש מורדמת 11בת 

ומונשמת, אחרי ששתתה בטעות משקה חלבי. זה 

לא קרה במסעדה, ומיליון מזרקי אפיפן במסעדות, 

לא היו מצילים אותה. מודעות כן, הסברה כן. את 

עכשיו, אנחנו הולכים להילחם על זה צריך לשנות. 

עו מה זה אפיפן, שידעו מה זו המודעות. על זה שיד

להילחם על הסברה, הולכים אלרגיה למזון. אנחנו 

אנחנו הולכים להילחם על זה שמשרד הבריאות, 

ייקח את האחריות גם על אלרגיה למזון, על החיים 

שלנו ושל הילדים שלנו. אפיפן במסעדות, זה יגיע 

אחרי, לא בכפייה. אין לזה שום משמעות. זה יגיע 

זה יגיע אחרי שמשרד הבריאות ייקח  כשיבינו,

אחריות, ואז אולי נוכל לבוא ולדרוש גם מבעל בית 

הקפה, ואולי בכלל הוא ירצה בעצמו לקחת על עצמו 

את האחריות. אבל היום הוא פשוט לא יודע. את זה 

כתבה נעמה קציר שמואלי, יו"ר עמותת יה"ל, 

העמותה לאלרגיות מזון, בתגובה, כן היו הצהרות 
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רכישות מסיביות. אני אתקן אותך, בכפר סבא על 

זה כבר היה מוכן לפני, זה לא זה. חשוב, חשוב. יש 

פה כמה דברים. אני יכול לשתף אתכם בדברים 

שאנחנו עושים. אמרת מקודם, נשמע לי קצת 

בזלזול, עוד סדנה, עוד זה, אבל ההבנה שלנו עוד 

לפני המכתב הזה של גברת נעמה קציר, הייתה 

נושא המודעות הוא הדבר המשמעותי. אני שבאמת 

אתגרי  2אוסיף רגע למה שרינה אמרה, ואגיד, יש 

אלרגיה: אחד זה האלרגי המודע, שיודע שהוא 

. וכן, יכול להיות מצב שהוא שוכח. אני רק  אלרגי

אנצל את הבמה להזכיר, שבמקרה כזה של אלרגי 

ששכח את המזרק שלו, ההנחיה היא לא לפנות את 

ת חולים, גם בגלל הזמן, גם בגלל שבתי עצמך לבי

חולים, כמו שראינו במקרה של אושר ז"ל, לא 

יודעים לזהות את זה בדלפק, אלא ההנחיה היא חד 

משמעית לחכות לאמבולנס. להזמין אמבולנס 

ולחכות לו. צוותי מד"א, צוותי איחוד הצלה, יודעים 

 גם לזהות וגם להזריק במקום. 

  שיש להם. אביבה גוטרמן:

תמיד יש להם. זה אחד. הקהל השני, הוא הקהל  אמיר כוכבי:

שלא מודע. שזה היום הולך ונהיה יותר ויותר נדיר. 

כי הגילויים היום של אלרגיות נעשים כבר בשלבים 

ין קיים. ולדבר הזה  יותר ויותר מוקדמים, אבל עדי

לא רק הגברת המודעות כדי שהבנאדם יבין שאולי 

ברת המודעות לסביבה, גם יש לו אלרגיה, אלא הג

כדי לזהות את התקף האלרגיה, ומה קורה 

לבנאדם, ומה צריך לעשות. זאת אומרת, להזמין 

עבורו את האמבולנס. אנחנו בשנה האחרונה קצת 
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יותר גם שינינו את התפיסה בגני הילדים, וזה 

תהליך שעוד משתנה ויכול להיות שכבר בשנה 

אופי הכנסת הקרובה, יהיה לו אפקט אחר מבחינת 

מזון, בוודאי בגנים של ילדים אלרגיים. אבל כנראה 

גם בהיקפים יותר רחבים. גם מבחינת שילוט אחיד 

וקבוע במיקום מוגדר, כדי להעלות מודעות לצוות, 

להורים, לנושא האלרגיות. גם בגינות המשחק. אני 

לא יודע כמה מכם עדיין מסתובבים בכאלה, שמנו 

בגדולות ן, אבל בוודאי שילוטים כמעט, לא בכול

ובמשמעותיות, ואנחנו ממשיכים את זה. שילוטים 

שמבקשים מההורים לקחת אחריות ולהבין שאסור 

להציע לילד בגינת משחק אוכל בלי להכיר את 

הילד. בסופו של דבר זה אירוע שיכול להיגמר 

הרבה יותר מהר בטרגדיה, מאשר כניסה למסעדה. 

ירוע הזה, וזה מה כן חשבנו לעשות בעקבות הא

משהו שנמצא כרגע בבדיקה, של נאור עם צוותי 

הביטחון, לצייד את הסיירים. יש לנו סיור שנמצא 

בחוץ. אנחנו צריכים למצוא פתרון לאמצעי  24/7

הקירור. מזרק אפיפן צריך להיות בטמפרטורה של 

מעלות, לא יותר. ולכן זה לא יכול להיות בחגור,  25

נחיות, איך לעשות ומה זה גם מזרק גדול. אגב ה

לעשות, פה יש ללמוד על המזרק, ההדרכה היא 

פחות חשובה במקרה של ידיעה ברורה שעומד 

מולך אלרגי בהתקף. הרבה יותר חשובה, אולי 

בהיבט של לזהות אם זה התקף אלרגיה. ולכן, 

הווידוא המלא והרכש המחודש גם למוסדות החינוך 

המודעות  וגם התהליך המקביל שקורה, של הגברת

לנושא, ביחד עם, אני מקווה שיימצא הפתרון באמת 

לעשות את זה ולהבטיח דרך הסיור, אנחנו נבחן גם 
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את האפשרות שאולי גם דרך הפיקוח העירוני, אבל 

שמאוישים.  24/7בכל מקרה שלעירייה יהיו צוותים 

אמבולנסים בעיר,  2אנחנו מזכירים שגם יש כאן 

ל איחוד הצלה. ובנוסף מתנדבות ומתנדבים ש

הדברים הללו היום, הם, ואני מודה, שכנראה ראיתי 

את הפוסטים שעלו בנושא, בערך באותו זמן שאתה 

הייתה אולי כן  תהאינסטינקטיביראית, והתגובה 

זה, אבל ככל שנכנסנו לדבר הזה, וגם אחרי השיח 

עם העמותה הזאת, אנחנו מבינים שכרגע זה משהו 

ינת החוסר שנוצר עכשיו, שהוא גם לא נכון, גם מבח

שהוא כנראה קיים ממילא, ומן הסתם עכשיו ככל 

שההיקף הזה של הרכישות הגדולות, רק מעצים 

את החוסר, וגם אל מול הנושא של אל מי אנחנו 

מעבירים את האחריות ואיך אנחנו מייצרים את 

האחריות הזאת. ולכן, הנושא של המסעדות בעיניי 

יכול, מאחר ואנחנו  כרגע הוא לא רלוונטי. אני

מכירים בחשיבות של הדבר הזה, ופועלים כדי לתת 

את המענים שאנחנו חושבים שהם נכונים. שוב, 

אנחנו ביחד עם אנשי המקצוע שבזה הם מתעסקים, 

לא עפ"י מה שקורה עכשיו. לכן, ההסרה פשוט 

הדבר הזה, הוא לא רלוונטי. אני לא נכנס אפילו 

נשאלת פה השאלה, להיבט החוקי. אם לא הייתה 

אז לא הייתי מבקש את התשובה לזה, כי זה בסופו 

של דבר, יש עניין מהותי, והעניין המהותי הוא 

להבטיח עד כמה שניתן את הבריאות של הילדות, 

הילדים, תושבות ותושבי העיר. להגביר את 

המודעות גם לצרכים, גם לסכנות. אנחנו כאן, אגב, 

ייה, כן נעשה עם מתאמת הבריאות החדשה בעיר

הדרכות לבעלי עסקים שקשורים במזון, כדי 
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להעלות את המודעות. יכול להיות אפילו שהעירייה 

היא זאת ששם תשקיע את התקציב הנדרש, כדי 

לקדם תוצר בולט, נוכח, שיסביר לאנשים מה 

המשמעות של אלרגיות וממה הם צריכים להיזהר. 

'. זאת ההתייחסות שלי לע ן מה קיים במקום וכו ניי

 הזה. 

אני רוצה בתגובה לדברים שקראת, לקרוא מאמר  משה חנוכה:

לפני מספר  ynet-' יצחק כץ, שפורסם בופשל פר

נערה בתל  2011. והוא כותב שבקיץ 15.4-ימים, ב

 אביב. 

' יצחק כץ שאני מכיר, הוא ופמה תפקידו רק? כי פר אמיר כוכבי:

 סוקר. 

נערה בתל אביב  1201אז לא, לא סוקר. בקיץ  משה חנוכה:

אכלה מעדן שהכיל אגוזי לוז ונפטרה מתגובה 

אלרגית. בסמוך לאירוע צלצלתי לח"כ דאז, ד"ר 

רחל אדטו, קדימה, והצעתי לה כי תפעל בכנסת 

לחוקק חוק או תקנות המחייבות הצבת מזרק 

אוטומטי המכיל אדרנלין במסעדות. המזרק הזה 

-ל כקיים שנים רבות בשוק אפיפן ומחירו בישרא

אין צורך בקירור, הפעלה פשוטה וברורה ₪.  200

ומוסברת, או חייבת להיות מוסברת לכל מטופל 

למזון. כשנה  אנפילקטיתשמאובחן באלרגיה מסוג 

לאחר מכן, בעקבות סדרת אסונות, רובם מאלרגיה 

לחלב, ייסדתי בשמיר, מרכז לריפוי מאלרגיה 

למזון. המרכז פועל במרץ עם אחוזי הצלחה 

ים, אולם רשימת ההמתנה לטיפול ארוכה גבוה

מאוד. מעט רקע ומספרים. רק מזונות ספורים 

 : נכללים בקטגוריה של אלרגיה אנפילקטית למזון
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חלב, ביצים, שומשום, בוטנים, אגוזים. אלרגיה 

למזון מאובחנת ללא כל קושי ע"י מומחה לאלרגיה, 

בדרך כלל בינקות. רוב התגובות למזון מתרחשות 

וד צעיר, אבל תגובות אלו הרבה פחות בגיל מא

-מסוכנות. למעשה, מקרי מוות נדירים מגיל צעיר מ

6  . שנים. חלק גדול מהאלרגיות גם חולפות מעצמן

האלרגיה השכיחה והקטלנית ביותר בישראל, היא 

מהילדים הסובלים  0.5%-האלרגיה לחלב. כ

נרפאים  60%-לשנה, כ 900-מאלרגיה זו, כ

ו שנשארים אלרגיים, הם בסכנה עצמונית. אולם, אל

לתגובה קטלנית. גם לאלרגיה לבוטנים, שומשום, 

אגוזים, דגים ומאפיינים דומים. סה"כ אני מעריך כי 

מספר החולים האלרגיים המצויים בסכנה, עומד על 

. החולים המאובחנים 30,000עד  20,000-כ

מקבלים, או אמורים לקבל הנחיות לשאת מזרק 

ו יש לא מעט המזלזלים בהנחיה אפיפן, אבל לצערנ

,  2011-זו. על רקע זה ניסחנו ב יחד עם ד"ר אדטו

תקנות המחייבות מסעדות, בתי ספר וגנים, להחזיק 

מזרק אחד. אני הצעתי כי מזרק זה יהיה בערכה 

לכיבוי אש. ח"כ אדטו פעלה מול המחוקקים, פעלו 

לאט, והכנסת פוזרה בטרם הופעלו התקנות. 

תי את ח"כ יפעת קריב מיש בכנסת הבאה רתמ

והיה מטופל שלי. היא  עתיד, שבנה אלרגי לחלב

פעלה במרץ אך שוב הכנסת פוזרה בטרם היישום. 

בכנסת הבאה, ח"כ לשעבר מהליכוד, יהודה גליק, 

אלרגי לבוטנים בעצמו, הצליח להעביר תקנות ברוח 

זו, אולם הלובי של המסעדנים גרם לכך שתקנות 

 10-ם ובתי ספר. לפחות כאלו חלות רק על גני

מקרי מוות מחלב ועוד מספר מקרי מוות מסוג 
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בוטנים, אגוזים ודגים, נרשמו בישראל. כולם יכלו 

 להימנע בהוראה פשוטה וקלה ליישום. 

 כולם היו במסעדות? כן?  עדי ברמוחה:

אני משוכנע שגם בעידן הפריטטיות ניתן לקדם  משה חנוכה:

ל ולמטוסים ולהרחיב את התקנות לבתי אוכ

המהווים את המקום המסוכן ביותר לחולים 

ממקרי המוות המתרחשים  100%אלרגיים. כמעט 

בחולים אשר מודעים לאלרגיה שלהם, אולם לא 

מודעים כי המזון המוגש להם, מכיל את המזון אליו 

הם אלרגיים, בגלל סיבות כאלו ואחרות, לא 

 מצוידים במזרק. אנא, מחוקקים, תתעשתו ותפעלו.

ואני אומר שוב, אנחנו יכולים להשפיע על מה 

שאנחנו יכולים להשפיע. ואני חושב שאם נבצע את 

הזה, אז כן משרדי הממשלה שהביעו  pre ruling-ה

כבר רצון בזמנו לקדם את זה בחקיקה ראשית, אבל 

כנסת ל לא הצליחו בגלל עניינים פוליטיים, ש

שהתפזרה פעם אחרי פעם, לא הצליחו לקדם את 

ה ברמה הטכנית. ואני אומר שוב, אתה מדבר ז

יפה, אמיר, על זה, אין ספק. אבל, יש לי תובנה 

אחת מכל הדברים האלה. לפעמים מעשה אחד 

קטן, עדיף על אלף מילים והסברים וסדנאות. ואני 

מקווה מאוד לראות יותר מעשים משמעותיים שישנו 

באמת את המציאות, ולא כל מיני הסברים. אפשר 

ת את זה להצבעה, כי אני מבין שאתם להעלו

 מתכוונים להתנגד לזה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

 מי בעד הסרת ההצעה לסדר מסדר היום?  אתי ברייטברט:

 בואי תקראי מה ההצעה.  משה חנוכה:
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אנחנו מצביעים לא על הצעה, אנחנו מצביעים על  אתי ברייטברט:

 הסרת ההצעה. 

 גידי. מה ההצעה. אין בעיה, נכון, אז ת משה חנוכה:

רגיל, את לא חייבת שאת קוראת באתי, תקריאי מה  :נאור שירי

 לעשות מה שהוא אומר. 

לא, רגע, אני רק אומרת שההחלטה שלך, הצעת  אתי ברייטברט:

החלטה הייתה שמועצת העיר תקבע בחוק עזר 

עירוני: חובה בכל מסעדה, בית קפה ומוסד עירוני 

פיפן. חוק העזר יוגש המגיש מזון להצטייד במזרק א

,  30לאישור המועצה תוך  ימים מקבלת הצעה זו

ויתבסס על הצעת החוק המצורפת. במקביל, 

העירייה תרכוש מזרקי אפיפן לכלל בתי הקפה 

והמסעדות הפועלות בעיר, ותצייד אותם בכך באופן 

וולונטרי. ההצבעה שאנחנו מעלים עכשיו, מי בעד 

איר, רן, רינה, הסרת ההצעה מסדר היום? אמיר, מ

חיים, יעל, נאור, עדי, כנרת. מי נגד הסרת 

 ההצעה? משה, אביבה ואלון. 

 לא היה כדאי לבדוק את זה?  אביבה גוטרמן:

ו.  :חיים שאבי  שעה מדברים על זה, עכשי

 מי נמנע? אתי ברייטברט:

הוא הסביר יפה מאוד מה הצעדים שנעשים, ונבדק.  רינה שבתאי:

 אני לא קונה.

גם אומר על זה, צריך לקבל את זה. שיש לובי של  גוטרמן:אביבה 

 מסעדנים נגד. 

 נמשיך בסדר היום.  אתי ברייטברט:

 את לא יכולה להטיל אחריות, אבל.  עדי ברמוחה:
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הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ומשה חנוכה  .3

 בנושא אירועי הלאום.

 

בה גוטרמן הצעה לסדר של חברי המועצה, אבי אתי ברייטברט:

, אירועי הלאום. 20.4.2021-ומשה חנוכה, מיום ה

הצעת ההחלטה: מועצת העיר תקיים דיון הפקת 

לקחים מאירועי הלאום, שואה, זיכרון, עצמאות 

 ודיון לעניין הקונספט לאירועים עירוניים אלו. 

 אחלה קונספט.  נאור שירי:

דברים טוב, ההצעה מדברת בעד עצמה. יש חלק מה אביבה גוטרמן:

 כן, חלק לא. 

 כמו כל דבר. משתפרים.  נאור שירי:

 לא.  אביבה גוטרמן:

 מה?  נאור שירי:

 זה לא העניין הזה שמשתפרים, זה בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:

ין.  נאור שירי:  אה, זה לא העני

אני רק חושבת, לאור האירועים האחרונים, זה  אביבה גוטרמן:

היה מתוכנן בכלל, כל החשיבה ששום דבר לא 

מראש, והכל. להגיד קורונה זה לא תירוץ, כי זה לא 

פתאום הפתעה באה לנו הקורונה. כולם יודעים 

שיש קורונה שנה שלמה, רשויות נערכו בהתאם 

לכך. כפי שאמרתי, ניתן לעשות תכניות מגירה. גם 

חוזים שנחתמים, יודעים כולם שאם אי אפשר 

גע האחרון לעשות, מבטלים אותם. אבל לבוא, ובר

להכין, ככה זה גם נראה. חלק מהדברים הם בסדר. 
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אני בעד לעשות בשכונות. התוספת הזאת היא 

מצוינת, אני לא, אבל מה לעשות בשכונות, זאת 

הייתה השאלה, ואני אומרת לכם, שהיו באמת, 

הייתה כוונה, היה רצון. זה לא שמישהו עשה את 

ון, הייתה כוונת מכוו ן שיהיו זה בכוונה, או התכו

כאלה תקלות. אבל אני תולה את זה במהירות, 

במהירות שזה פתאום הייתה החלטה. אנחנו ישבנו 

פה בדיון שהיה על התקציב, ואמרנו למה הורדתם 

תקציב של תרבות, למה הורדתם תקציב של ימי 

עצמאות ודברים כאלה. וזה נשאר ככה. ופתאום 

הביקורת כנראה התקבלה החלטה מידית מפה 

. ואני יודעת שהיו  לשם, חבר'ה, צריך להתארגן

, כולל ערב שירי  דברים שמהיום להיום התארגנו

. ויופי  לוחמים. עכשיו, ערב שירי לוחמים כבר עשינו

, אני יודעת 100-של אירוע. למה לתחום אותו ל

 כמה מקומות. 

אביבה, את מכירה הנחיות קורונה? את מכירה  עדי ברמוחה:

 הנחיות? 

אפשר היה, עם הקורונה, סליחה, עם הקורונה, אני  :אביבה גוטרמן

ין.   מכירה מצו

 לא, אביבה.  עדי ברמוחה:

וראיתי גם מקומות אחרים. אפשר היה לעשות בחוץ  אביבה גוטרמן:

 מקומות.  500

מה אמרו ההנחיות? תגידי לי רק מה אמרו  עדי ברמוחה:

 ההנחיות? 

,  אביבה גוטרמן:  ה היה אירוע. מקומות בחוץ, למ 500תקשיבי

מקומות שזה רישוי עסקים והיית צריכה  500איך  עדי ברמוחה:
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 18:00יום לפני? אביבה, ביום חמישי בשעה  30

 . אבל בואי תהיי עניינית. 500-החליטו על הבערב 

אוקי, אז בקיצור, כל המהירות הזאת, המהירות  אביבה גוטרמן:

 מהשטן. 

 אבל בואי תהיי עניינית.  עדי ברמוחה:

ככה זה נראה, קבלת החלטות לא נכונה. ניהול לא  אביבה גוטרמן:

 נכון, מה לעשות?

 אני רוצה רגע. אביבה.  אמיר כוכבי:

 אביבה, את לא מקשיבה.  עדי ברמוחה:

 אני שומעת אותך.  אביבה גוטרמן:

 לא, את לא.  עדי ברמוחה:

 אני לא מקבלת את הסיבה.  אביבה גוטרמן:

 שיבה. את לא מק עדי ברמוחה:

 לא מקבלת את הסיבה.  אביבה גוטרמן:

 את שומעת ולא מקשיבה.  עדי ברמוחה:

 עדי, אבל תני לה רגע, אולי.  אמיר כוכבי:

, זה  אביבה גוטרמן: אבל זה לא מקבלת את התירוץ. את אומרת לי

 היה מהר. 

 שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

ן.  אביבה גוטרמן:  אז זה מה שאני אומרת, זה לא נכו

 אבל את לא מקשיבה.  די ברמוחה:ע

 אבל, אביבה, זה לא רק עניין של מהר.  אמיר כוכבי:

 קורונה זו לא סיבה.  אביבה גוטרמן:

את לא מקשיבה. דברי, סיימי לדבר, אני אדבר,  עדי ברמוחה:
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 בסדר? 

ו.  אביבה גוטרמן:  נערכתם מעכשיו לעכשי

 סיימי.  עדי ברמוחה:

ו אירועים ימי עצמאות. קבעו עם תקשיבי, עשינ אביבה גוטרמן:

 אמנים שנה קודם, רגע, תני לי. 

 את לא, אבל.  עדי ברמוחה:

יש סיבה נורא פשוטה. סתם דוגמה, כי העלות היא  אביבה גוטרמן:

 הרבה יותר זולה. 

זה לא שייך אבל להנחיות קורונה, את מכירה? את  עדי ברמוחה:

יודעת כמה מותר בפנים וכמה מותר בחוץ? את 

 יודעת? את יודעת? אני שואלת. 

אני אומרת לך עוד פעם. להכין תכניות. היה צריך  אביבה גוטרמן:

 להכין תכניות מגירה. 

 אני שאלתי אם את יודעת.  עדי ברמוחה:

 לא הכנתם, לא נערכתם.  אביבה גוטרמן:

 היא יודעת שהיה כישלון, זה מה שהיא יודעת.  משה חנוכה:

ת שלא נערכתם מראש. את אומרת לי אני יודע אביבה גוטרמן:

בעצמך, במהירות. ככה לא נערכים. ככה לא 

 נערכים.

אני לא אמרתי בעצמי מהירות, אני שאלתי אם את  עדי ברמוחה:

 יודעת מה אומרות הנחיות הקורונה. 

תקשיבי, אני יודעת יפה מאוד. היה אירוע נהדר,  אביבה גוטרמן:

. היה שם איך קוראים לה לזמרת הזאת, נגה ארז

 .100איזה 

 גם בפארק היה אירוע נהדר.  רינה שבתאי:
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 כן, היה טוב.  אביבה גוטרמן:

 נהדר.  רינה שבתאי:

 אני יודעת, אני אומרת.  אביבה גוטרמן:

 לא, זה האגם. היא מדברת על שירה בציבור.  מאיר חלוואני:

 לא בפארק, באגם.  רינה שבתאי:

 ם, בוודאי. בטוח שהיה נחמד באג אביבה גוטרמן:

 לא היה נחמד, היה מדהים.  רינה שבתאי:

שערב שירי לוחמים היה נחמד. היו כל הנושא  אביבה גוטרמן:

למשל של השכונות, גרוע. אבל למה? לא כי הכוונה 

הייתה רעה ולא רצו שיהיה טוב, אלא כשלא מכינים 

מראש את הקונספט, ולא סוגרים עם האמנים 

 ר הזה. מראש, ולא עושים את כל הדב

או מכינים תכנית מגירה, או יודעים שהולך להיות  משה חנוכה:

שינוי בתקנות, או לא מופתעים כל שניה 

 מהמציאות, או נערכים מראש. 

אז מה שאומרים, מותר לשבת, להפיק לקחים וזה  אביבה גוטרמן:

 הכל, זה מה שאומרים. 

י השלב הראשון זה להבין, להכיר בטעות. אבל אנ משה חנוכה:

 רוצה, אמיר, אני יכול רגע להשלים אותך? 

 כן.  אביבה גוטרמן:

אני רוצה ברשותכם להגיד דברים בשם אומרם על  משה חנוכה:

הכישלון הזה, שבעיניי זה היה באמת יום העצמאות 

הגרוע ביותר בתולדות הוד השרון. ואני חושב 

שעצם זה שאתם באים ומתרצים לנו את הכישלון 

 שלכם. 
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 תקשיבו לאנשים, מה לעשות.  רמן:אביבה גוט

,  עדי ברמוחה: לא, אצלו אבל זה הופך להיות אישי, אז בואי, בואי

 בואי, אז בואי. 

 זה מה שאנשים אומרים, יום עצוב. יום עצוב.  אביבה גוטרמן:

בואי תתני לו, בואי תתנו לו. עכשיו זה הרגע שזה  עדי ברמוחה:

 הופך להיות אישי. 

'ה, יום עצוב. זה הדיבורים בעיר. ואני לא חבר אביבה גוטרמן:

 דרמטית. 

 אוקי.  עדי ברמוחה:

לי אין באופן אישי, אתם נושאים בתפקידים  משה חנוכה:

ציבוריים. אתם נושאים בתפקיד ציבורי, לא תפקיד 

 אישי. 

 אתה הופך את זה לאישי.  עדי ברמוחה:

אני רוצה להקריא מספר תגובות של תושבות  משה חנוכה:

 ושבים שמשלמים ארנונה. ות

 אתה הופך את זה לאישי. אישי גורר אישי.  עדי ברמוחה:

 אף אחד לא עשה בכוונה.  אביבה גוטרמן:

 תתעלמי. אל שמעת אותו? אז  עדי ברמוחה:

 אני אמרתי.  אביבה גוטרמן:

 את שמעת אותו? את אמרת שאת מסכימה. עדי ברמוחה:

ם הלאה. אבל קצת נכון שזה יום אחד וממשיכי משה חנוכה:

מבאס שיש יום עצמאות אחד בשנה, ולא דאגתם 

לפוצץ את העיר בדגלים וקישוטים, או אם כבר 

העונות ועשיתם במגדיאל,  4ביטלתם את פארק 

למה לדאוג לתושבי השכונות המבוגרים, שגם ככה 



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 157 

 

לא יוצאים, ולעשות להם איזה ערב עצמאות טוב. 

 ל עצמאות. אפילו אם היה עובר רכב עם מוסיקה ש

 אחרי שנה כל כך קשה.  אביבה גוטרמן:

היה עושה להם טוב על הלב, כי בכל זאת הם הדור  משה חנוכה:

הוותיק בעיר. האם הוד השרון היא העיר היחידה 

בה לא תלו דגלי ישראל השנה? אני מבינה שביטלו 

את הזיקוקים בגלל הלומי הקרב, אבל מינימום דגלי 

נו, מאוד מוזר. מזל שיש ישראל, הגאווה הקטנה של

דגלים בבניינים, לפחות זה נותן תחושה של ימים 

, יודע שאירועי יום  מיוחדים. מי שגדל בהוד השרון

העצמאות היו הטובים ביותר בשנים עברו. בושה, 

ון. אני לא רוצה לקרוא איזו תגובה שהביטויים  ביזי

קצת קשים מדי. היום נסענו לאיזה מקום דרך 

 טייבה. 

 אתה מנומס.  שירי:נאור 

, היה הרמדאןוואלה, הרגיש לי יום העצמאות עם  משה חנוכה:

מקושט באורות צבעוניים. הוד השרון, כבר פעם 

שניה מאכזבת. מצטערת להגיד. זה כאן שוב, זה 

אמירות שאני לא רוצה לצטט. דגל ישראל אחד לא 

ראיתי ברחוב, מזל שהתושבים מקשטים את הבתים 

אחרי שנה קשה, הייתי בטוחה  שלהם. לפחות, זה

שתפתיע השנה. נקווה לשינויים בעוד כשנתיים. 

. יום עצמאות כזה עצוב בחיים  ון במילה אחת, ביזי

 דמויות 3שלי לא חוויתי, כותב אסי. ברחוב הבנים, 

באמצע משום מקום, בלי אווירה, בלי שמחה, מופע 

לייזרים ירוקים.  4-אורות. צפינו בשמיים ב

יקת מעליות שמתנגנת ברקע. דגלים, מוסיקה? מוס

אורות ברחובות. המינימום של המינימום. מילא 
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שאנחנו המבוגרים התאכזבנו, אבל האכזבה של 

הילדים פשוט כואבת. שאלה, מישהו באמת מציק 

לו? משהו שבאמת מציק לי בתור תושבת העיר 

שמשלמת ארנונה לא מעט, למה שכונת גיורא לא 

הכניסה לשכונה. מרגיש  מקושטת בכלל? אפילו לא

כמו זלזול בנו, בתושבי השכונה. כאן יש מישהו 

שמתייחס לאיזו אמירה פוליטית, אז אני לא אקרא, 

רוב האוכלוסייה רוצה זיקוקים. רוב האוכלוסייה 

רוצה הופעות ופעילויות לילדים. רוב האוכלוסייה 

רוצה עיר שמחה, במיוחד ביום המיוחד הזה. לא 

עוט שהרעש מפריע לו, השמחה יכול להיות שהמי

ברחובות מציקה לו. בגללם כל התושבים יסבלו. 

היה אפשר לעשות הרבה, אבל הרבה יותר במקום 

לשדר הופעה בזום. תסבירו לי, מי הגאון שהחליט 

לשדר הופעה בזום? תפסיקו לגבות את ראש העיר 

ואנשיו, צריך להתלונן כדי שיהיה טוב. תושבת 

. אמרתם everהכי עלוב אחרת, עדי, העצמאות 

קרקס? קיבלנו שני ליצנים עם סאונד גרוע. 

השכרתם בידורית ופרוז'קטור ועשיתם את שלכם. 

אמרתם מופע לייזרים? קיבלנו ילד שיושב על גג 

ין ועושה לייזר מבית לייזר. מה חשבתם  הבני

לעצמכם כשתכננתם את היום הכל כך חשוב הזה? 

כל כך שאחרי  מאכזבנעשה חארטה ואז זה יעבור? 

שנת קורונה, כאשר יש, שנה שעברה ראינו זיקוקים 

מהחלון ולא הייתה אפשרות לחגוג, זו השמחה 

שארגנתם לנו. מישהו בעירייה צריך להניח את 

המפתחות וללכת. מה חשבתם לעצמכם שתכננתם 

את ערב יום העצמאות? פשוט בושה, מאכזב, ביג 

ציבור . היה מיותר, משעמם, בזבוז כספי פדיחה
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ן  ומאוד מאכזב. אני מקווה מאוד שראש העיר יבי

שאין לו ולמי שאירגן את יום העצמאות מושג במה 

שהוא עושה. כדאי שתקראו את כל התגובות כאן, 

ותבינו שאכזבתם את כולם. חבל מאוד, נכשלתם. 

לא מתעסקת בפוליטיקה, אבל לראות את עירי הוד 

ם, ללא השרון שוממה ביום העצמאות, ללא זיקוקי

עיר מקושטת, מעידה על אי אכפתיות של ראש 

העיר לתושבי העיר. אתמול נכדיי היו צריכים 

להתפעל מהזיקוקים מהערים האחרות ולהתאכזב 

שיום העצמאות, כבר אינו כבעבר. נראה לי שראש 

העיר שלנו צריך להתעורר, היות והוא לוקח את 

עירנו אחורה ולא מצעיד אותה קדימה. חבל שכך. 

ילי רשמה, כרגיל וכיאה לראש העיר של שכונת נ

ין. שאר המקומות היה מזעזע. ככה  1200 היה מצו

. 1200זה שהעיר היחידה עבור ראש העיר, שכונת 

אני אמנם גרה בהוד השרון, אבל לומדת ברעננה. 

תראו מה זה יום עצמאות בצל הקורונה. ראש עיר 

וה שדואג לעיר כולה. שאפו לברוידא. אני מאוד מקו

שכוכבי יהיה, לא רלוונטי. מופע לייזרים פשוט 

מחפיר. בחתונה שלי היה מופע לייזרים טוב יותר. 

הכדור הפורח, העולב הזה, שלא התרומם ואף אחד 

לא ראה. עולב, עולב, עולב. מקווה שאם ככה ייראו 

החגיגות בשנה הבאה, לפחות יורידו את הארנונה. 

מירות קשות אבל זה לא יקרה, כי העירייה פה, א

ון. בקיצור,  על העירייה, נורא מאכזב, עירייה ביזי

תגובות ועוד תגובות ועוד תגובות ועוד תגובות. אז 

 מילא אנחנו, חברי האופוזיציה חמוצים לדעתך. 

 אל תכניס לי מילים לפה. אל תכניס לי מילים לפה. אמיר כוכבי:
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אבל מה אתה אומר לתושבות ולתושבים האלה  משה חנוכה:

פשוט התאכזבו. אמנם חלקם בחרו בך, כמו ש

שאמרת, נבחרת ברוב גדול. ואכזבתם אותם בשנה 

הזאת. אכזבת אותם, ונותרת לבד בסוף בחזית 

כמנהיג. ואני אגיד לך את האמת, מה השתנה? 

המחלקה היא אותה מחלקה, המנהלים הם אותם 

מנהלים. העובדים הם אותם עובדים, אבל השלטון 

פט שלכם, נכון? זה מה שאתם התחלף. זה הקונס

רוצים, לעשות במות קטנות. גם כשמשנים קונספט, 

צריך לעשות את זה בצורה שתכבד את התושבות 

והתושבים, ולא להגיד שהם בכיינים. ולהביא את 

השירות דווקא ביום החשוב הזה שהתושבות 

והתושבים מצפים לו. אז אני מבקש, ואני מקווה 

 , שהעלנו אתסדר היוםשלא תסיר את הנושא הזה מ

הפקת לקחים עכשיו ונדבר על הדברים. תסבירו לנו 

 למה זה קרה. 

טוב. אני רק אזכיר שבישיבת וועדת תרבות שדנה  אמיר כוכבי:

בפורמט האירועים, חבר המועצה, משה חנוכה 

 ביקש לקיים כמה במות קטנות ברחבי העיר. 

 מדרחוב רציתי לעשות.  משה חנוכה:

א, דיברת על אירועים ברחבי העיר, בשכונות. ל אמיר כוכבי:

אנחנו כולנו ראינו בזה הזדמנות בסיטואציה 

שנוצרה, בגלל הנחיות הקורונה, ראינו הזדמנות 

לנסות משהו שבמשך שנים ניסו לעשות בעירייה, 

או חשבו לעשות בעירייה, ועשינו את הניסיון הזה 

בלוחות זמנים גם בעייתיים, וגם תחת מגבלות 

הבמות. וכן, היו גם תקלות, בין עם הספק  סביב

הראשי ובין עם ספקי המשנה שהוא לקח. לצורך 
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ין, את הליך הפקת הלקחים המקצועי, הוביל  העני

כבר המנכ"ל, מיד אחרי האירועים, כשהדברים עוד 

היו חמים, גם כדי לראות מה אנחנו רוצים, איזה 

מהדברים נרצה לשמר, איזה מהדברים נרצה 

ההצגה של הפקת הלקחים, אנחנו נעשה  אתלשפר. 

ון על עצם יום העצמאות  בדיוק כמו שעשינו את הדי

שות עדי ברמוחה, שהיא אבוועדת התרבות בר

וועדה פתוחה, שכולם מוזמנים אליה, היא גם 

משודרת, ומבחינת החשיפה זהה לחלוטין. בכל 

 מקרה. 

 למה אתה מתנגד לדון בזה עכשיו?  משה חנוכה:

כי אנחנו לא דנים בזה במהלך הצעה לסדר, וגם  :אמיר כוכבי

ן.  ון, התקיים דיו  בהצעה לסדר ביקשתם שיתקיים די

ן.  משה חנוכה: ו  בוא נקיים עכשיו די

ון.  אמיר כוכבי:  אנחנו לא נקיים עכשיו די

 למה?  משה חנוכה:

 יתקיים בוועדת תרבות.  עדי ברמוחה:

, כי לא נמצ אמיר כוכבי: אים פה האנשים אנחנו לא נקיים, א'

 הרלוונטיים. 

 בשולחן כל חברי המועצה, הציבור צופה.  משה חנוכה:

 וועדת תרבות יכולים להגיע כל חברי המועצה. ל עדי ברמוחה:

למה לא עכשיו לספר לציבור איך קיבלתם את  משה חנוכה:

 ההחלטה. 

, כחלק מהדיון הוא גם עם השותפות והשותפים  אמיר כוכבי: א'

 ו חלק בדיוני הוועדה שקידמה. מהציבור שלקח

 אני הייתי בוועדה, אני יודע מי היה שם.  משה חנוכה:
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.  אמיר כוכבי:  נכון

 איזה שותפים מהציבור היו שם?  משה חנוכה:

 היו חברות וחברי וועדה מהציבור.  אמיר כוכבי:

 אתה היית בוועדה איתי.  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  נכון

 ציבור שם? מי ראית מה משה חנוכה:

 היו גם בזום, וגם.  עדי ברמוחה:

 מנהלת הספרייה?  משה חנוכה:

 מקצוע.  ו, פה היו בדיון פה, היו רק אנשילא, הי אמיר כוכבי:

 בזום. הייתה רינה.  עדי ברמוחה:

 לא, לא הייתי, עזבי, לא הייתי.  רינה שבתאי:

  ?היית משה חנוכה:

 הייתה, ישבה מולך.  עדי ברמוחה:

 בטח שהייתי. ישבתי מולך.  בתאי:רינה ש

, די כבר.  כנרת א. כהן:  טוב, על מה אתה נתפסים עכשיו? נו

 אבל לא נורא, זה בסדר, לא הייתי.  רינה שבתאי:

 אולי יש פה זמן מיותר.  כנרת א. כהן:

 ובזום היו עוד כמה.  עדי ברמוחה:

ון. את מרוצה מהאירועים,  משה חנוכה: אני מבקש, בוא נקיים די

 כנרת? 

 משה, בוא.  אמיר כוכבי:

 אני, אתה רוצה שאני אענה?  כנרת א. כהן:

 כן.  משה חנוכה:
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קודם כל אני לא מחזיקת תיק התרבות ואני לא  כנרת א. כהן:

רוצה לענות, אבל אני חושבת, אלון, רצית להגיד לי 

  משהו? לא פוליטיקאית, חברים, תהליכים קורים.

 מתביישת שאת פוליטיקאית? ואם כן, מה את  עדי ברמוחה:

קודם כל, אני לא מתביישת מכלום. לומדים תוך  כנרת א. כהן:

כדי, מפיקים לקחים. גם לא כל מה שאני עושה, 

 תמיד מצליח. מה לעשות? 

 אז מה את אומרת על הפעם?  משה חנוכה:

שניה, אתה ביקשת את ההתייחסות שלי, עכשיו אני  כנרת א. כהן:

קי? ולכן לומדים תוך כדי. גם עונה ואתה מכבד. או

אני לומדת תוך כדי. אז היא טעתה, או לא טעתה, 

ון, אמרו  ויש מה לשפר, אז הכל בסדר. אז ינהלו די

ון, תבואו תיקחו חלק.   לכם, יקבעו די

ו.  משה חנוכה:  אנחנו מבקשים לעשות את זה עכשי

.  כנרת א. כהן: ון ון, ביזי , ביזי ון ון, דקות כבר שמעתי ביזי 40ביזי

אוקי. חברת מועצה עושה גם את העבודה שלה 

 בהתנדבות מלאה, אוקי? 

 אין לי טענה.  משה חנוכה:

 כמו כל אחד מאתנו לפעמים קורה.  כנרת א. כהן:

 אין לך טענות.  נאור שירי:

 מה?  כנרת א. כהן:

  לא, אין לו טענות. נאור שירי:

ין אישי שלי ושל עדי.  משה חנוכה:  זה לא עני

ין אישי. בכלל לא.  מוחה:עדי בר  לא, לא עני

זה לא קשור לאישי, אבל ביקשתם את התגובה  כנרת א. כהן:
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 שלי. 

 האמת, אתה לא פרטנר בכלל להסקת מסקנות.  נאור שירי:

ין אישי?  עדי ברמוחה:  הרגע קראת לי להתפטר, מה זה לא עני

 ביקשת את התגובה שלי ולא נתת לי לסיים.  כנרת א. כהן:

.  וכה:משה חנ  זה לא אישי

 עדי ברמוחה תתפטרי, זה לא עניין אישי.  עדי ברמוחה:

 שניה, רגע, אבל.  כנרת א. כהן:

 העולם זה הצגה.  אמיר כוכבי:

אבל איפה זה אישי? בעדי, בברמוחה או  עדי ברמוחה:

 בתתפטרי?

 חבר'ה, אתם נבחרי ציבור. קחו אחריות.  משה חנוכה:

 לי לענות. אבל רגע, תנו  כנרת א. כהן:

ון משה חנוכה:  ..של העיר, אז תדעו להתנהל. ...חברי הדירקטורי

 דברים קשים.

משה, הפכת את זה לאידיאל אישי. אני אומרת לך,  עדי ברמוחה:

 תודה. 

 לא.  אלון גלבוע:

 תודה לך.  משה חנוכה:

 סבבה.  עדי ברמוחה:

 מה אני לא, לא, אתה קודם.  רינה שבתאי:

 תושבי העיר.  בשם כל משה חנוכה:

.  עדי ברמוחה:  בשם כל תושבי הוד השרון

 הוא עדיין בחנייה.  נאור שירי:

 תושבות ותושבי.  עדי ברמוחה:



 ד השרוןעיריית הו
 28.04.2021מיום  6/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 165 

 

 לא, יש דברים וצריך לשנות אותם.  כנרת א. כהן:

ן. יש לך  משה חנוכה: י אבל אני אומר לך, בואי דברי לגופו של עני

 מה להגיד, תגידי. זו הבמה. 

 אמרתי כבר.  אני עדי ברמוחה:

 תודה, זה מה שאת רוצה להגיד?  משה חנוכה:

ין אישי.  עדי ברמוחה:  אני אמרתי לך תודה, שהפכת את זה לעני

אבל אני לא הופך את זה לעניין אישי, את גוררת  משה חנוכה:

 את זה לשם. 

 זהו, סיימתי.  עדי ברמוחה:

 חברים, בסופו של דבר.  אמיר כוכבי:

 , יום העצמאות היה כישלון, זו עובדה. אני אומר משה חנוכה:

 סיימתי לדון אתך.  עדי ברמוחה:

 בסדר, אז ראש העיר שייתן הסברים.  משה חנוכה:

 טוב.  אמיר כוכבי:

 ראש העיר ייתן הסברים אם תיתן לו לסיים משפט.  עדי ברמוחה:

 בבקשה.  משה חנוכה:

 שב. כן. אמרתי את הדברים שלי, אני, א', לא חו אמיר כוכבי:

 האחריות היא לא שלך, היא של העירייה.  משה חנוכה:

אני לא חושב שהיה כישלון. אני חושב שהיו נקודות  אמיר כוכבי:

של כשל, גם בדרך שבה הסברנו לאנשים את 

 המגבלות. 

 נראה לך שאני מרוצה מהלייזרים?  עדי ברמוחה:

 אירועהיה אירוע של ילדים עם צרכים מיוחדים,  כנרת א. כהן:

  ..., היו כל מינימדהים
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 תעמדי בפני הציבור ותגידי.  משה חנוכה:

 שניה, שניה. אבל להבדיל.  אמיר כוכבי:

ין זה זה שלא היה יום  משה חנוכה: ין, עדי. עני את לא העני

 העצמאות. 

ין, אז בוא.  עדי ברמוחה:  אבל הפכת את זה לכן, שאני העני

ין. אני אומ משה חנוכה: ר, את לא מעניינת לא, את זה לא מעני

ין אותי זה שלא היה יום העצמאות בהוד  אותי, מעני

 השרון. 

.  עדי ברמוחה:  אל תריב עכשיו

 לא, בסדר.  אמיר כוכבי:

 לא היו קישוטים, לא היו אמנים, לא היו אורות.  אביבה גוטרמן:

מספרת לי אימא שיוצאת עם לא היה יום עצמאות.  משה חנוכה:

 ייזרים. הבן שלה, מחפשים את הל

 אבל בטח שהיו גם דברים טובים. לא צריך.  אביבה גוטרמן:

אה, חברים. שאלתי אם אתם מודעים להנחיות, לא  עדי ברמוחה:

 עניתם לי. 

 בואי.  אמיר כוכבי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 לא.  עדי ברמוחה:

.  אמיר כוכבי:  אני רק רוצה, לא שזה משנה משהו

קורת בונה. אבל צריך גם לדעת גם ביקורת היא בי :כנרת א. כהן

 איך להגיד אותה. זה הכל. 

 הרי מי שירצה, ימשיך ויחזור על אותן מנטרות.  אמיר כוכבי:

ואיך שאמרת אותה, אני אומרת לך תודה. אני  עדי ברמוחה:
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 אומרת לך תודה. 

שניה, אבל מי שירצה יחזור על אותן מנטרות. רק  אמיר כוכבי:

 . 7פשוט חזרת על זה 

 אני הקראתי מה שכתבו התושבים.  חנוכה: משה

 לא, אני מדבר על מה שאביבה אמרה.  אמיר כוכבי:

תושבים לא  10חלק מהתושבים, חלק מהתושבים.  רינה שבתאי:

 מייצגים את כולם. 

רק בשביל לסבר את האוזן, את יודעת, אפשר  אמיר כוכבי:

להתלונן על הרבה דברים. אולי לא במקומות 

י לא באזורים הנכונים. העירייה פרסה הנכונים, אול

 ק"מ.  17ק"מ של דגלונים.  17

 איפה?  אביבה גוטרמן:

ין יכולים, עוד לא הורדנו אותם. תסתובבו  אמיר כוכבי: אתם עדי

 רגע. 

 אתה יכול להסתובב בכל העיר.  רינה שבתאי:

 תצאו מהמשרדים.  נאור שירי:

לים של עירייה דגלים משולבים, הגדו 1,000מעל  אמיר כוכבי:

ק"מ של  17קישוטי תאורה חדשים.  44-ומדינה, ו

 דגלונים. 

אז תרשום את זה, שאנשים ידעו. כי לא ראינו את  משה חנוכה:

 זה. 

לא צריך זה, בוא, תראו, גם המחשבה, משה, שאני  אמיר כוכבי:

הקודם שנבהל מפוסטים, ולא מבין שדברים הם 

ה תהליך, אז תהליכיים, ואם אנחנו רוצים לייצר פ

 כן, לפעמים, דברים עובדים פחות טוב. 
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 נכון. לומדים מטעויות.  עדי ברמוחה:

 ולפעמים דברים פחות מוצלחים.  אמיר כוכבי:

 אנחנו נהנים מזה? מישהו נהנה מזה? עדי ברמוחה:

 ולפעמים לומדים מטעויות, ולפעמים.  אמיר כוכבי:

 אז תגיד, תעמוד בפני הציבור.  משה חנוכה:

 אבל אמרנו את זה.  מיר כוכבי:א

 תגיד, טעיתי. אני לוקח אחריות. אני אשנה.  משה חנוכה:

 אתה לא מקשיב אבל.  אמיר כוכבי:

מאז אותו פוסט של התחלנו, נעלמת, כאילו, ראית  משה חנוכה:

 את התגובות. 

 א', אתה לא מקשיב.  אמיר כוכבי:

.. רינה שבתאי:   זה עדיין בתהליכים.

, אתה לא מקשיב. אני לא רק אומר שאנחנו לא  אמיר כוכבי: א'

בסאב מצטערים על זה. אתה גם יכול לשמוע 

, שאחרי שראיתי את הפקת הלקחים, גם טטקס

ברור לי, שלהבא אנחנו נמשיך בפורמט הזה, פשוט 

 עם שיפורים. למה? 

  אבל אתם לא עשיתם כלום. משה חנוכה:

 ו. כי אני חושב שקהילתית. די, נ אמיר כוכבי:

 אני אומר לך, לא היה כלום, אמיר.  משה חנוכה:

 בסדר, לא היה כלום. לטעמך לא היה כלום.  אמיר כוכבי:

  בתשע עוד חיכו לחשמלאי במגדיאל.הם  משה חנוכה:

. הזלזול 24/7חבל שלא ראית אנשים עובדים  עדי ברמוחה:

 שלכם. 
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אז אתה תבוא ותדייק, מאחר ואני הייתי שם  אמיר כוכבי:

 מונה וחצי. בש

 למה החשמלאי לא היה? לא אתה.  משה חנוכה:

כולל לפגוש קרובי משפחה שלך, האירוע עבד  אמיר כוכבי:

 בשמונה וחצי, במקביל. 

 למה החשמלאי לא היה שם?  משה חנוכה:

 עמד, עבד.  אמיר כוכבי:

 לא, אני לא שומעת מילה. לא, לא שמעת.  עדי ברמוחה:

 בת משפחה שלך. רקדתי עם קרו אמיר כוכבי:

 איזו מהן?  משה חנוכה:

 במגדיאל. עזוב, מה זה משנה.  אמיר כוכבי:

אבל מה אתם עושים פה עכשיו? יש ביקורת,  כנרת א. כהן:

  ביקורת היא דבר בונה, לומדים ממנה, וזהו, בסדר.

 אני מציע להעביר את זה לוועדת הביקורת.  משה חנוכה:

 וזהו, בסדר.  כנרת א. כהן:

אנשים מתעלמים מהעבודה הקשה שנעשתה. גם  שירי:נאור 

אם נעשו טעויות, וגם אם הכל לא היה מושלם, זה 

 המקום לומר לך, רינה. 

 הכי קל לבקר את מי שעושה.  רינה שבתאי:

 לא, זה בסדר לבקר, אבל יש ביקורת בונה.  כנרת א. כהן:

היה כנרת, גם לומר לך, עדי, תודה, אנחנו, מי ש נאור שירי:

ידך בשבועיים, שלושה האחרונים וגם בכל ל

, יום העצמאות, הטקסים,  ן האירועים. זה יום הזיכרו

 קודם כל תודה לך. אז ראו כמה עבדת קשה, 

אמרנו, אני בכל אופן אמרתי, היו גם דברים טובים.  אביבה גוטרמן:
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באמת, אמרתי שגם שלא כועסים שזה לא נעשה 

 הכל טוב. 

 לכל מה שאתה אומר, נאור. אני מצטרפת  רינה שבתאי:

 אוקי.  נאור שירי:

.  מאיר חלוואני:  גם אני

בכל מקום שגם עושים דברים חדשים, אז יש  נאור שירי:

טעויות, ואנחנו ערים לטעויות. אנחנו היינו בכל 

המקומות, הסתובבנו וראינו בדיוק את אותן תקלות 

שראו גם התושבים והתושבות וגם אתם. ומכל דבר 

מד, ובמובן הזה גם אני רוצה לומר תודה אנחנו נל

לאגף התרבות ולמחלקת התרבות. גם הם עבדו 

 מאוד קשה. 

 מאוד קשה.  עדי ברמוחה:

ין נאור שירי: , כי  אותה לנועה, שפרפרה. אני מצי באופן אישי

ולקחה ללב  ,באמת אני ראיתי כמה היא עבדה קשה

 כל תקלה שהייתה. 

 היא עבדה קשה.  עדי ברמוחה:

בסדר, אנחנו לא מושלמים כמו משה, אבל אנחנו,  ר שירי:נאו

יש לנו עקומת למידה. גם אם היא איטית, גם היא 

 פחות טובה. ואנחנו נלמד, נפיק את הלקחים. 

עקומת הלמידה על חשבון התושבים שמשלמים  משה חנוכה:

 ארנונה. 

 ככה זה, אנחנו עושים.  נאור שירי:

בדים, מה שהשתנה זה העובדים הם אותם עו משה חנוכה:

 השלטון. 

 טוב.  אמיר כוכבי:
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משנים את הקונספט, אנחנו חיים עם מציאות של  נאור שירי:

קורונה, זה לא מעניין אתכם, זה לא תירוצים, אבל 

 זו המציאות, ולכן ככה זה נראה. 

 גם ברעננה יש קורונה.  משה חנוכה:

 בסדר גמור.  נאור שירי:

ון בוועדת תרבות?  אביבה, מקובל אמיר כוכבי:  עליכם המשך הדי

אני מבקש שזה יהיה בוועדת ביקורת, לא וועדת  משה חנוכה:

 תרבות. 

ון.  עדי ברמוחה:  אבל אני לא בביקורת, ואני רוצה לקחת חלק בדי

וועדת ביקורת מוסמכת לבדוק את מה שהיא  אמיר כוכבי:

מוסמכת. וועדת ביקורת גם לא פתוחה לכולם ולא 

 ר. פתוחה לציבו

אני חושב שוועדת תרבות, וועדת ביקורת היא לא  נאור שירי:

 . לציבור פתוחה ולא שקופה

חבר'ה, קצת מקצועיות, קצת יושרה ציבורית, זה  משה חנוכה:

מה שאתם צריכים. אני מבקש שזה יהיה בוועדת 

 ביקורת. 

אני אעשה בכל מקרה. בכל מקרה זה יהיה בוועדת  עדי ברמוחה:

 תרבות. 

 זה שני דברים שונים, משה.  גוטרמן:אביבה 

 מקצועי או לבקש.  אמיר כוכבי:

 אבל אם אנחנו רוצים.  אביבה גוטרמן:

 לא לכם מקצועיות, נכשלתם.  משה חנוכה:

 הצלחה גדולה.  אתה נאור שירי:

 אבל נכשלתם.  משה חנוכה:
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אתה הצלחה גדולה. אתה הצלחה גדולה. כולנו  נאור שירי:

ובב עם פנקס מאחוריך, צריכים לבוא, להסת

ולרשום איך חיים את החיים. מה משה עושה וכך 

 נעשה. 

ביום העצמאות, הייתי שותף לימי עצמאות מוצלחים  משה חנוכה:

 הרבה יותר ממה שאתם עשיתם. 

בסדר, אתה גדול, אורים ותומים בהכל. אתה יודע  נאור שירי:

 הכל, אתה מחמיא לעצמך. 

חג יום העצמאות לילדי הוד אתם חירבתם את  משה חנוכה:

. ואת המחיר הזה אתם תשלמו בקלפי.   השרון

.  נאור שירי:  תהיה בריא ותאכל פרי

. משה חנוכה:  תאכל פרי

אני רוצה להצטרף לדברים של נאור, ולהגיד, משה,  רינה שבתאי:

 אני מדברת. 

רינה, רינה, את יכולה לדבר גם את, בסדר שאת  משה חנוכה:

 רוצה לדבר. 

 ממשיך, ממשיך עם הזה.  שירי: נאור

של אפס יושרה מקצועית, אפס מקצועיות. כאילו  משה חנוכה:

אנחנו באיזה מתנ"ס פה, וכולנו מנסים לחבק אחד 

 את השני. 

 אני רוצה, משה, אני רוצה לדבר.  רינה שבתאי:

מזלזל במתנ"סים? לפני זה,  הלא הבנתי, עכשיו את אמיר כוכבי:

הסברת לנו שאנחנו לא אתה הסברת, לפני רגע 

 יודעים מה זה מתנ"ס. 

 שהשתדלנו, השתדלנו, וואו, השתדלנו.  משה חנוכה:
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לפני רגע הסברת לנו שאנחנו לא יודעים מה זה  אמיר כוכבי:

 מתנ"ס. מה אתה מזלזל במתנ"סים עכשיו? 

 השתדלנו. מה זה הצחוק הזה?  משה חנוכה:

 מה לעשות.  אמיר כוכבי:

הסתובבו, חיפשו את מה שפרסמתם, אנשים  משה חנוכה:

ועיריית הוד השרון, זה לא אנשים פרטיים, זו 

העירייה. זה השלטון, כשל. אז מה קרה לבוא 

 ולהגיד נכשלנו? 

 המשטר.  אמיר כוכבי:

 אתה ראש העיר, קח אחריות.  משה חנוכה:

 המשטר.  אמיר כוכבי:

 המשטר והמשמעת.  מאיר חלוואני:

השתמשת במילה? בתפקיד שלך  כמה פעמים רינה שבתאי:

  ...כאופוזיציה

 לא, זה לא התפקיד שלו כאופוזיציה.  נאור שירי:

 יש דרכים הרבה, ככה הוא תופס את התפקיד שלו.  רינה שבתאי:

 זה לא נכון, זה לא עניין של אופוזיציה וקואליציה.  כנרת א. כהן:

 להגיד את הדברים האלה.  ... משה חנוכה:

 ה הוא תופס את התפקיד שלו. ככ רינה שבתאי:

רינה, אל תחפשי אותי ואל תלמדי אותי מה  משה חנוכה:

 התפקיד שלי. 

 אפשר ללמד אותם.  :נאור שירי

תעשו את התפקיד שלכם, אז תגידו מה לאופוזיציה  משה חנוכה:

לעשות. קודם כל, לעשות מה שמצופה מכם, 

ומצופה מכם שלא יהיה כאן יום העצמאות שהוא 
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 מו המשך של יום הזיכרון. נראה כ

 אני רוצה לדבר.  רינה שבתאי:

 זה מה שמצופה מכם.  משה חנוכה:

 סיימת? אוקי, סיימת? אני יכולה לדבר? תודה.  רינה שבתאי:

בעיקרון, בהגדרה יום העצמאות הוא המשך של יום  אמיר כוכבי:

 הזיכרון. 

ע יופי, אמיר. אמן המילים שוב הוכיח שהוא יוד משה חנוכה:

 לחבר. 

 אבל חבל לזלזל בזה.  אמיר כוכבי:

 אבל לנהל את העיר אתה לא מסוגל.  משה חנוכה:

 חבל לזלזל בזה, זה הכל.  אמיר כוכבי:

טוב, אני, עדי, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה  רינה שבתאי:

להגיד לך תודה. אני השתתפתי באירוע יום 

ו בו העצמאות בפארק האקולוגי. היה אירוע שנכח

 איש. מאוד מכבד, מאוד מאורגן.  300או  250-כ

 ? 250 משה חנוכה:

 רגע לסתום את הפה, באמת? נו, די. מוכן אתה  רינה שבתאי:

 בהתאם להנחיות.  עדי ברמוחה:

לא מבין מה אתה רוצה, מגבלות משטרה בהתאם  אמיר כוכבי:

 לתקנות הקורונה. 

 הנחיות, היו הנחיות.  עדי ברמוחה:

.  תאי:רינה שב , כן  כן, כן

 אסור, היה מספר.  עדי ברמוחה:

 אתה מפריע לה כל הזמן, משה.  :מאיר חלוואני
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 אמרה לי לסתום את הפה.  משה חנוכה:

 אבל אי אפשר, את לא מקשיבה.  עדי ברמוחה:

בואו, חברים, השפה היא לא מכבדת. אנשים צופים  כנרת א. כהן:

 בנו. כל אחד שיכבד קצת את השני. 

, גבירתי המורה, אני רינה את הפה אני אסתום חנוכה:משה 

 אסתום הפה, בבקשה. 

, די.  כנרת א. כהן:  די

 זהו, עכשיו אני.  רינה שבתאי:

 כן, המורה, אני אסתום את הפה, בבקשה.  משה חנוכה:

 בסדר, עכשיו אני?  רינה שבתאי:

 מה תעשה?  נאור שירי:

 אני אסתום את הפה, בבקשה.  משה חנוכה:

 אחרי ההתנצחות שלך.  יר כוכבי:אמ

לא, לא, רינה, המורה רינה, אני מקווה שככה לא  משה חנוכה:

 דיברת לתלמידים שלך, גבירתי המורה. 

משה, עכשיו תורי. אני הייתי בפארק האקולוגי  רינה שבתאי:

 באירוע מכבד מאוד. 

  ...התושבים מוחים משה חנוכה:

 . הירוקהתג עם ביקורת של  רינה שבתאי:

ון. חבורה של כלומניקים, לא יודעים לנהל. משה חנוכה:  ביזי

בצורה מסודרת, מאוד ראויה, אירוע של שעתיים  רינה שבתאי:

שהיה אירוע עם ריקודים בסוף. היה פשוט מקסים. 

אנשים ניגשו, אמרו תודה, שזה היה יום עצמאות 

מקסים. גם אני נהניתי. היו אירועים שהיו אירועים 

. מכבדים, וא ני מניחה שאולי חלק פחות הצליחו
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מטבע הדברים, כשאנשים עושים, לפעמים זה לא 

תמיד מצליח. יש דרך להביע דעה על האירועים. יש 

דרך להביע דעה, או להעביר ביקורת על אירועים. 

הביקורת היא לא מכבדת בעיניי. היא גם אישית 

י, ולכן גם הגבתי כפי שהגבתי. אם פגעתי בך,  בעיני

תנצלת. לא היה ראוי להגיד לסתום את הפה, אני מ

האחרים אבל אתה גם צריך ללמוד לשמוע את 

ון כאן מסביב משה . היכולת שלנו לעשות את הדי

לשולחן המועצה, ולהואיל אח"כ להמשך, אני 

מקבלת, אני הייתי חלק מאלה שקבעו שזה יהיה 

אירועים קטנים. הייתי שותפה לקבלת ההחלטות. 

נכונה. היא נכונה לעיר הזאת אני חושבת שהיא 

 במגמה הקהילתית שלה. 

 אני אגיד רק שהאלטרנטיבה הייתה לא לעשות.  אמיר כוכבי:

 לעשות.נכון, האלטרנטיבה הייתה לא  רינה שבתאי:

זה לא שהייתה לנו בחירה בין אירועים קטנים  אמיר כוכבי:

 לגדולים. 

 ההוראות. אני גם יודעת שיומיים לפני זה השתנו  רינה שבתאי:

 היה תקציב כל כך גדול.  אביבה גוטרמן:

 השתנו ההנחיות ביום חמישי.  עדי ברמוחה:

וכשמשתנות הוראות אז צריך להתאים והתאמתם.  רינה שבתאי:

אנחנו באמת בשנה קצת לא נורמלית. אני אשמח 

לקחת חלק בהפקת הלקחים, לשמוע מה קרה, 

 לקבל החלטות לשנה הבאה ולהתקדם קדימה. מי

  זה הכול.  שלא עושה, לא טועה, משה.

אוקי, אז לגבי ההתנצלות שלך, את יכולה רק  משה חנוכה:

 להתבייש על האמירה. 
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 אני אתבייש אח"כ בפינה.  רינה שבתאי:

איש שהיו באגם, מתוך  250-בסדר גמור. לגבי ה משה חנוכה:

תושבים, באמת, מאוד מרשים. ושוב, זה  68,000

מנסים לעודד את עדי, אבל אני  לא עניין אישי. אתם

 . ..לא

זה לא עניין של לעודד, אתה לא יודע מה מגבלות  נאור שירי:

 רישוי עסקים. על הקורונה, אתה לא יודע 

 אתה קראת לי להתפטר, איך לא עניין אישי?  עדי ברמוחה:

 איש.  60,000ואתה זורק  נאור שירי:

 עדי. אני אומר שוב, אין מה לעודד את  משה חנוכה:

 אתה קראת לי להתפטר, איך לא עניין אישי? די.  עדי ברמוחה:

,  משה חנוכה: זה לא אירוע של עדי, זה לא יום הולדת של עדי

זה יום הולדת של המדינה. וזה לא אירועים של 

עדי, זה אירועים של העירייה. ואת, אני חושב 

שאגב, את מאוד השתדלת, אבל לא צריך לעודד 

נחם אותך, כי זה לא מחדל רק אותך ולא צריך ל

שלך. יש ראש עיר לעיר הזאת, והוא אחראי, בטוב 

 וברע. 

אבל לפני רגע טענת שהיא שמה הכל עליי, אז  אמיר כוכבי:

 תחליט, בוא. 

שוב, חבר'ה, להגיד, אתה מכבד, לא מכבד ואז  משה חנוכה:

להגיד לי לסתום את הפה, זה בדיוק משקף את 

א רואה את הדבשת של סגנון הניהול שלכם, של

 עצמו. 

 בסדר, טוב.  אמיר כוכבי:

 לבוא, אז אין מה לעשות.  משה חנוכה:
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 משה.  אמיר כוכבי:

התושבים בוכים ואתם מעודדים אחד את השני  משה חנוכה:

 שהכל בסדר. 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

אז אני חושב שתפסיקו, אתם לא באיזה מפגש  משה חנוכה:

 חברים. 

 יבה, יש לך עוד משהו להגיד? אב אמיר כוכבי:

 אתם מנהלים עירייה וזה גדול עליכם.  משה חנוכה:

 אביבה. אביבה.  אמיר כוכבי:

 ויום העצמאות היה הוכחה לכך.  משה חנוכה:

 טוב, אני חושבת שבסך הכל הכוונה הייתה.  אביבה גוטרמן:

 לא שומעים אותך, אביבה.  אמיר כוכבי:

יתה בהצעה הזאת, משה, להעביר כל הכוונה הי אביבה גוטרמן:

איזשהו משוב על מה שהיה. אני לא חושבת 

שמישהו עשה את זה בכוונה, את הדברים הלא 

טובים. היו גם דברים טובים. אני לא חושבת 

 שמישהו עשה בכוונה. 

 מדבר על זה. אני  משה חנוכה:

אנחנו דיברנו עכשיו. מספיק דיברנו על זה. וכל  אביבה גוטרמן:

היא, באמת, שדיברנו על זה, בואו נראה  הכוונה

הלאה. מה עושים ולהפיק לקחים. ורצינו להיות 

 שותפים לדבר הזה. זה הכל. 

אבל הם חושבים שהכל היה טוב. הם חושבים  משה חנוכה:

 שהכל היה טוב. 

ן  אביבה גוטרמן: , ושווה דיו ון אני עדיין חושבת שצריך לעשות די
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ון בוועדת בעניין הזה. ואפילו ביותר נכו ן, הדי

 תרבות. 

.  עדי ברמוחה:  נכון

עם חלק מאנשי המקצוע שיש פה. מאוד חשוב  אביבה גוטרמן:

העניין הזה. וכן, במגבלות שהיו של הקורונה וכל 

ין היו הרבה דברים שאפשר  מה שאתם אומרים, עדי

היה לעשות את זה אחרת, או אפילו לוותר עליהם. 

 ם לעשות שזה. עדיף היה לוותר. לא תמיד חייבי

 אבל אז יהיה חושך ולא יהיה שום דבר.  רינה שבתאי:

לא יהיה חושך, אז לא היה מספיק אור. זה לא  אביבה גוטרמן:

 מפריע לקורונה שיהיה אור יותר. 

 חברים.  אמיר כוכבי:

 ולהיות דגלים יותר. או שהעיר תהיה יותר עליזה.  אביבה גוטרמן:

 אביבה.  אמיר כוכבי:

 אבל אירועים, כן אחרת. צריך לתכנן אותם.  טרמן:אביבה גו

 אביבה.  אמיר כוכבי:

שניה. היה אירוע לנוער. אני חושבת שזה לנוער.  אביבה גוטרמן:

 נגה ארז זה לנוער? 

 לא, זה להיפסטרים תל אביביים.  משה חנוכה:

לא, אהבו את זה מאוד והנוער אהב את זה. הבן  אביבה גוטרמן:

, וזה היה נהדר. ואם שלי היה שם עם הח ברה שלו

היה פתוח, היו באים לשם, מסתבר שהיא אחת, אני 

 לא מכירה. 

 כבר פתחו, באיזשהו שלב פתחו את.  משה חנוכה:

אי אפשר היה לפתוח את זה, בגלל זה פתחנו את  עדי ברמוחה:
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 זה גם בזום. 

 אי אפשר היה. אני יודעת.  אביבה גוטרמן:

 לפתוח.  בסוף מישהו נתן משה חנוכה:

 בגלל זה עשינו גם זום.  עדי ברמוחה:

 גם בפארק, גם בפארק. רינה שבתאי:

אני אומרת, זה אחד האירועים. אני אמרתי שזה  אביבה גוטרמן:

היה אחד האירועים הטובים. ערב שירי לוחמים היה 

 טוב ולמעט זמרת, אבל היה אירוע טוב. 

 ולה. אני גם הייתי בערב שירי לוחמים מע משה חנוכה:

ן.  כנרת א. כהן:  אתה היית במודיעין, לא בהוד השרו

חבל, אני רק טוענת, שלא עושה את זה יותר,  אביבה גוטרמן:

כן לעשות יותר. לא אמרתי, אני היה ואפשר 

אומרת, חלק מהדברים הם טובים. אני לא חלילה, 

 לא שותפה להגיד הכל לא בסדר. 

רכים מיוחדים שהיה היה גם אירוע לילדים עם צ כנרת א. כהן:

 טוב. 

אבל מה אני ביקשתי? שתהיה תכנית מגירה,  משה חנוכה:

 אביבה. א', ב' בניהול. מה ביקשנו? 

, אם אנחנו כבר אומרים ופשלותאמרתי את זה.  אביבה גוטרמן:

ו  למה. חלק, ואת זה אמרתי, חלק מהדברים לא הי

טובים, כי זה היה חפל"פ, מעכשיו לעכשיו. לא 

כננו מראש. ומה לעשות, גם חלק דברים שתו

מאירועים. ככה זה נבנה, כשאתה רוכש את 

האירועים האלה, או את האמנים, את הכי טובים 

 רוכשים מראש. בסוף נשאר הפחות טובים. 

 אביבה, אבל זו שנה שונה.  רינה שבתאי:
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גם מנהל בית ספר, אם אנחנו לא יוצאים בזמן  אביבה גוטרמן:

ת טובים. ככה זה עובד למכרז, נקבל את הפחו

 בחיים. 

 אביבה.  אמיר כוכבי:

אז מה שאני טוענת, זה על ההיערכות, על הניהול.  אביבה גוטרמן:

 לא מדברת עכשיו נקודתית. 

 אביבה, אביבה.  אמיר כוכבי:

 עם כל הכבוד, לא על זה אני מדברת. לא נקודתית.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אביבה.  אמיר כוכבי:

תכניות מגירה, סבבה. נו מה, מה הבעיה לעשות  רמן:אביבה גוט

 את זה? 

 אין בעיה, סיכמנו.  אמיר כוכבי:

 כן, בסדר.  אביבה גוטרמן:

מאחר ותהליך הפקת הלקחים הפנימי כבר בוצע,  אמיר כוכבי:

והדבר הזה עכשיו מתאים לעלות לשיח שמשתף 

ומחבר את השותפים. ומאחר והחברות והחברים 

ם גם שותפים שאמורים גם לסייע סביב השולחן ה

ולתת את הרעיונות שלהם ואת הפידבקים, גם אם 

הם שליליים. אז אנחנו פשוט נפנה את הדיון הזה, 

כמו שאמרת, כמו שאמרתי, לוועדת תרבות. נקיים 

את זה שם, ונראה איך אנחנו משתפרים לשנה 

 הבאה. 

 בסדר, כן.  אביבה גוטרמן:

 אבל כולם.  אמיר כוכבי:

סתם, אני רוצה רק אנקדוטה קטנה. אני אומרת,  בה גוטרמן:אבי

ואני אומרת את זה כבר שנים. בעיר הזאת, יש כל 
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כך הרבה אמנים. אין נביא בעירך. מלא אמנים 

מצוינים. סבבה, אני בעד לעשות בשכונות. אני 

בכלל אוהבת את האירועים הקטנים. אבל באופן 

 כללי. 

 ך, אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד ל אמיר כוכבי:

החשיבה על אירוע גדול, זה להשאיר את הנוער  אביבה גוטרמן:

 פה, לא לתת להם מקום אחר. 

 אז נתנו להם, הם היו בפארק.  רינה שבתאי:

 בסדר, אני בסדר.  אביבה גוטרמן:

 אני יכול להגיד לך.  אמיר כוכבי:

ת אמנים, לא לקחנו אאם עשינו למה למשל  אביבה גוטרמן:

האמנים שלנו בעיר הזאת? כי הכל היה מהר 

 וחפל"פ. 

אני לא רוצה להיכנס. לא, זה לא כי הכל היה מהר.  אמיר כוכבי:

 לא, לא, לא, זה לא כי הכל היה מהר. אבל אני. 

 מתי קבעו את ערב שירי לוחמים?  אביבה גוטרמן:

 לא קשור.  אמיר כוכבי:

  מתי סגרו אתו את טל סונדק? אביבה גוטרמן:

ין.  אמיר כוכבי:  אבל זה לא העני

.  אביבה גוטרמן: ין  אה, לא העני

 לא, זה לא.  אמיר כוכבי:

, דווקא.  אביבה גוטרמן: ין  היה מצו

 את רוצה את הזה? עוד לא ראיתי אותך שם.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  לא, לא באתי
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 אז איך את יודעת שהיה מצוין?  אמיר כוכבי:

 עתי. שמ אביבה גוטרמן:

 אה.  אמיר כוכבי:

 כמו שאני שומעת את הדברים הלא טובים.  אביבה גוטרמן:

בסדר, סליחה, סליחה. חשבתי שאולי התפספסת  אמיר כוכבי:

 לי.

ין.  אביבה גוטרמן:  אני גם באגם שלא הייתי ושמעתי שהיה מצו

איך היה בנווה נאמן? איך היה בנווה נאמן  משה חנוכה:

 וה נאמן? החגיגות, החגיגות בנו

 רע מאוד.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, זה מקובל? מקובל על כולם?  אמיר כוכבי:

 כן, בעיניי כן.  אביבה גוטרמן:

 תודה. הישיבה הסתיימה. אמיר כוכבי:

 

 

_______________ 

 אתי ברייטברט

 מרכזת ישיבות המועצה

______________ 

 אמיר כוכבי

 ראש העירייה

 

 


