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 עיריית הוד  השרון
 9/21המניין מס' מן ישיבת מועצה 

 30.06.2021, פ"אתש כ' בתמוז, רביעימיום 

         

 :חברים

  העירייה ראש  -   כוכבי אמיר

 העירייה ראש מ"ומ סגנית - ברזילי עבוד יעל

 העירייה ראש סגן -   שירי נאור

 מועצה חבר -   יקיר רן

 מועצה חברת -  שבתאי רינה

 העירייה ראש סגנית  - כהן אלישע כנרת

 מועצה חבר -   חנוכה משה

 מועצה חברת -  ברמוחה עדי

 מועצה חברת -   גוטרמן אביבה

 מועצה חבר -  גלבוע אלון

 מועצה חבר -   מרדכי בן רפאל

 מועצה חברת - אנקורי פרילינג עדי

 מועצה חבר -  חלוואני מאיר

 מועצה חבר -   שאבי חיים

 מועצה חבר -  שמעון יגאל

 מועצה חבר -   אברמוב ארנון

 מועצה חבר -  דואני נדב

 

 :סגל

 ייההעיר ל"מנכ -  היילפרן רן

 העירייה  ש"יועמ -  ויניק רונן
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 העירייה גזבר -  זיני בנימין

 העירייה מבקר -  פרוינד מוטי

 מועצה ישיבות ומרכזת ובקשה תיאום מחלקת מנהלת -  ברייטברט אתי

 תקציבים' מח מנהלת - מרקובסקי יוליה

 נכסים מחלקת מנהלת - מילאנו לרר איילת

 מנהיגות תחום ראש -  נפתלי חיים

 הספורט רשות מנהל -  דור בן יצחק

 והתנדבות קהילה משאבי מחלקת מנהלת -  ינר'סטוצ אסנת

  קופ שלווי חיים בן משרד - רדליך איטה ח"רו

 השרון הוד מי בתאגיד כספים מנהל -  ברוכי ברוך

 השרון הוד מי תאגיד לית"סמנכ -  רוסו טל

 ל"חכ לית"מנכ -  פוגל גלית

 ל"חכ כספים מנהל -  מדמוני יואב

 

 

  :היום סדר על

 

 .שאילתות .א

 . מ"בע השרון הוד מי תאגיד – 2020 לשנת מבוקר כספי ח"דו הצגת .א

 לפיתוח עירונית כלכלית חברה השרון הוד – 2020 לשנת מבוקר כספי ח"דו הצגת .א

 . מ"בע

 .2021 תקציב לסעיף מסעיף העברות .א

 .2020 רים"תב סגירת .א
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 .השקעות ועדת עדכון .א

 .2020 דצמבר עד ינואר 4 רבעון כספי ח"דו .א

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .א

 . עמיחי עמותת

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .א

 . ק"קלי עמותת

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .א

 . והלומד העובד הנוער הסתדרות

 .נוכחיים( וסלילה תיעול) פיתוח היטלי תעריפי תוקף כתלהאר בקשה .אא

 . פשרה הסכמי או/ו חובות מחיקת אישור .אא

 הכספים לשנת ציבוריים לגופי תמיכות למתן המקצועי הצוות המלצות אישור .אא

2021 . 

 . משפחתי תא זכויות שוויון .אא

 . בשכר העירייה ראש סגנית של הלשכה מנהלת העסקת אישור .אא

 . הפרישה לגיל מעבר עובדים 5-ל שירות הארכת אישור .אא

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

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

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

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

 : לסדר הצעות .אא
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 מיום חנוכה ומשה גלבוע אלון, גוטרמן אביבה המועצה חברי של דרלס הצעה. 1 

 . הקיץ חודשי של בלילות ציבוריים בגנים שמירה: בנושא 23.5.21 

. 29.5.21 מיום גלבוע ואלון גוטרמן אביבה המועצה חברי של לסדר הצעה. 2 

 . העונות 4 לפארק שם החלת: בנושא 

 חניות תוספת: בנושא 1.6.21 מיום החנוכ משה המועצה חבר של לסדר הצעה. 3 

 . גלגלים כסאות עם לנכים 
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 30.6.2021 מיום 9/21 המניין מן המועצה מישיבת החלטות פרוטוקול

 

 

 אילתותש .א

 .מגדיאל במרכז החניה מגרש :בנושא.1

 המגרש את רייהלעי שהשכיר הקרקע בעל עם מ"המו  לכישלון הסיבות או/ הסיבה  הייתה מה

 הנתונים את לקבל אבקש כספי רקע על הסכמה הושגה ולא במידה, רבות יםשנ במשך

 ?הקודמים  מהסכמים

  :תשובה

 הקרקע בעלי בין פערים בשל להסכמה כה עד הבשיל לא הקרקע לבעלי העירייה בין המו״מ

 המרכב היה לא הכלכלי השיקול. סוגיות במספר עצמם לבין בינם פערים ובשל העירייה לבין

 של להכשרה ותפעל חלופי חניה מגרש כבר הכשירה העירייה. היחיד לא מילאומ העיקרי

 .נוספות חניות

 

 השרון בהוד והתרבות והחינוך לקידום לחברה 2021 בשנת כספים העברת: בנושא.2

 ?בתוקף פעולה שיתוף הסכם ללא מוסדות' לחב₪  878,315 של סך העירייה י"ע הועבר מדוע

  :תשובה

 .חתומים להסכמים בהתאם רק פיםכס העבירה העירייה

 

  .והתרבות החינוך לקידום חברה של הפעילות בעניין BDO חברת של דוח: נושאב.3

 החברה בעניין שנגנזה הדו״ח טיוטת את המועצה חברי לעיון להעביר מסרבת העירייה מדוע

 ?והתרבות החינוך לקידום

  :תשובה

 חברת. יוני בחודש' א 140 סעיף פ"ע יהבפני וגם אפריל מחודש בנושא בשאילתה שצוין כפי

BDO הגשה יעד. סופי ממצאים דוח גובש טרם זה בשלב כן על, עבודה בשלבי מצויה עדיין 

 .הקרוב בחודש המועצה חברי לכלל

 

  מ"בע השרון הוד מי תאגיד – 2020 לשנת מבוקר כספי ח"דו הצגת .א

 על הונח השרון הוד מי תאגיד של 2020 לשנת המבוקר הכספי הדוח כי רושמת המועצה

  .זו בישיבה המועצה שולחן

 

 לפיתוח עירונית כלכלית חברה השרון הוד - 2020 לשנת מבוקר כספי ח"דו הצגת .א

  מ"בע

 עירונית הכלכלית החברה של 2020 לשנת המבוקר הכספי הדוח כי רושמת המועצה

 .זו בישיבה המועצה שולחן על הונח לפיתוח
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  לתקציב 2' מס עדכון - 2021  תקציב לסעיף מסעיף העברות .א

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 .  חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 

 21/288' מס החלטה הצעת

 (2021 תקציב לסעיף מסעיף העברות) לתקציב 2' מס עדכון את מאשרת העירייה מועצת

 

 

 

   1,612.9 -ל בעירייה משרות מספר עדכון

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, מוחהבר עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

 21/928' מס החלטה הצעת

  משרות 1,612.9 -ל בעירייה המשרות מספר עדכון את מאשרת העירייה מועצת

 

 4 כנספח מצורף לסגירה רים"התב פירוט -2020  רים"תב סגירת .א

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:חדא פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 .חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן פיר

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 290/21' מס החלטה הצעת

 המצורף בנספח כמפורט 2020 לשנת רים"התב סגירת את רתמאש העירייה מועצת

 

  השקעות ועדת עדכון .א

 . זו בישיבה שהוצג ההשקעות ועדת בתיק עודכנה כי רושמת המועצה

 

  2020 דצמבר עד ינואר 4 רבעון כספי דוח .א

 הוד עיריית של 2020 דצמבר עד ינואר רביעי רבעון הכספי הדוח כי רושמת המועצה

 .זו בישיבה המועצה ולחןש על הונח השרון
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 השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .א

  י"עמיח עמותת לבין

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון ליגא, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

  בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

 291/21'מס החלטה הצעת

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה התקשרות את מאשרת העיר מועצת

 סמנכ לחלק בנוגע( 580243129 עמותה מספר) ל"ז שולזינגר עמיחי ש"ע י"עמיח עמותת

 בהתאם, 6574 בגוש 44-45 מחלקות כחלק גם הידוע, השרון הוד הים דרך' ברח עירוני

 .העיריות לפקודת 188 סעיף להוראות

 

 השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .א

  ק"קלי עמותת לבין

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

 

 292/21' מס החלטה הצעת

 לבין השרון ודה עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה התקשרות את מאשרת העיר מועצת

 לחלק בנוגע( 580044378 עמותה מספר) לקשישים יזמות למען קהילה – ק"קלי עמותת

, 6574 בגוש 44-45 מחלקות כחלק גם הידוע, השרון הוד הים דרך' ברח עירוני מנכס

 .העיריות לפקודת 188 סעיף להוראות בהתאם

 

 השרון הוד תעיריי בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .א

  העובד הנוער הסתדרות לבין

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח אל אביש חיים. 

 

 293/21'מס החלטה הצעת

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה התקשרות את מאשרת העיר מועצת
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 עמותה מספר) החדשה הכללית העובדים הסתדרות ליד והלומד העובד הנוער הסתדרות

 כחלק גם הידוע, השרון הוד אק'קורצ יאנוש' ברח עירוני לנכס בנוגע( 580297075

 .העיריות לפקודת 188 סעיף להוראות בהתאם, 6411 בגוש 483-ו 482 חלקותמ

 

  נוכחיים (וסלילה תיעול) פיתוח היטלי תעריפי תוקף להארכה בקשה .אא

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

 294/21'מס החלטה הצעת

(  ותיעול סלילה) הפיתוח היטלי תעריפי להארכת הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

 משרד ישורלא עד או 30.9.2021 לתאריך עד( הזמנהל בנספח כמפורט) הנוכחיים

 המועד לפי החדשים  התעריפים ועדכון( ותיעול סלילה) העזר חוק לתיקון המשפטים

 . מבניהם המוקדם

 

  פשרה הסכמי או/ו חובות מחיקת אישור .אא

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 31): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי גפרילינ עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 .גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה השתתפו לא – חנוכה ומשה שאבי חיים         

 

 295/21' מס החלטה הצעת

 בהתאם הפשרה הסכמיו החובות למחיקת שהוגשו הבקשות את מאשרת העירייה מועצת

 . להזמנה המצורף לנספח

 

 

 

 

 לשנת ציבוריים לגופים תמיכות למתן המקצועי וותהצ המלצות אישור .אא

 2021 הכספים

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

 בן רפי, גוטרמן אביבה, שאבי חיים, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי

 בהצבעה הנכח לא אנקורי פרילינג דיע. 
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 296/21' מס החלטה הצעת

 לשנת ציבוריים לגופים תמיכות למתן המקצועי הצוות המלצות את מאשרת המועצה

 .2021 הכספים

 ופעילותה בקריטריונים עמדה שלא בעמותה עקיפה לתמיכה בנוגע שעלתה הסוגיה לגבי

  . נוסף לדיון יובא שפיעת שהיא וככל נוספת ד"חוו מתבקשת התקיימה כבר

 

  משפחתי תא זכויות שוויון .אא

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

 בן רפי, גוטרמן אביבה, שאבי חיים, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי

 בהצבעה הנכח לא אנקורי גפרילינ עדי. 

 

 297/21' מס החלטה הצעת

 באשר והתושבים התושבות בין והכלה קבלה, סובלנות, בשוויון דוגלת השרון הוד עיריית

 נשוי כזוג רשומים אינם אם גם, משותף בית משק המקיימים בזוגות הכרה ומאשרת ם.הן

 או תעודה המחייבים אלוכ למעט, עירוניים שירותים או הטבות לטובת, התושבים במרשם

 השרון הוד עיריית תייצר העיריות לפקודת( 2)249 לסעיף בהתאם. מהמדינה אישור

 .בציבור ידועים רישום

 בשכר העירייה ראש סגנית של הלשכה מנהלת העסקת אישור .אא

 רינה, יקיר רן, שירי נאור, חלוואני מאיר, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 31): הצבעה

 אלון, מרדכי בן רפי, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, אישבת

 .חנוכה משה, גלבוע

 בהצבעה השתתפה לא כהן אלישע כנרת .  

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

 298/21'מס החלטה הצעת

 ראש סגנית לשכת כמנהלת סגל אתי' הגב של המינוי את מאשרת העירייה מועצת

 .38-40 הדרגות טווח, דרגה בדירוג קהההעס תנאי כאשר, בשכר העירייה

 

  הפרישה לגיל מעבר עובדים 5 -ל שירות הארכת אישור .אא

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, וןשמע יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 
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 299/21' מס החלטה הצעת

 לתאריך עד הפרישה לגיל מעבר עובדים 5 -ל שירות הארכת מאשרת המועצה

31.8.2022   

 : (ב"תשפ הלימודים שנת סיום)

   (אורן דליה).  א.ד

  (מרדכי בנימין). מ.ב

  (הלחמי נילי) .ה.נ

  (הופנהיימר רבקה). ה.ר

  (חסיד מזל). ח.מ

 

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

  (:אידלמן אלון). א.א -ל( חדש נוסח) העיריות לפקודת( ב( )א)

 אורנ, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

  300/21' מס החלטה הצעת

 . פרס לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק. א.א של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

 29.6.2022 לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור

 

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

   (:נחום אביב). נ.א -ל( חדש נוסח) העיריות לפקודת( ב( )א)

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, ריקי רן, שירי

 .חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

 301/21' מס החלטה הצעת

 . פרס לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק. נ.א של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

 29.6.2022 לתאריך עד ףבתוק יהיה זה היתר אישור
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  שעות 4 -ל מעבר המועצה ישיבת זמן הארכת .אא

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה ,גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא אביש חיים. 

 

 21/230' מס החלטה הצעת

 .דיון שעות 4 -ל מעבר המועצה ישיבת זמן הארכת את מאשרת העירייה מועצת

 

 

 

 

 לסדר הצעות .א

 מיום חנוכה ומשה גלבוע אלון, גוטרמן אביבה המועצה חברי של לסדר הצעה. 1

23.5.2021 

 מסדר הוסרה הקיץ חודשי של בלילות רייםהציבו בגנים שמירה בנושא לסדר ההצעה

 . ההצעה מגישי לבקשת היום

 

  29.5.2021  מיום גלבוע ואלון גוטרמן אביבה המועצה חברי  של לסדר הצעה. 2

 עונות 4 לפארק שם החלפת

 כי והוסכם במועצה לדיון הועלתה ארד רון פארק לשם עונות 4 פארק להחלפת הצעה

 בן ארד רון הנווט של שמו על רחוב קריאת לבחינת תשמו בועדת לדיון יועבר הנושא

 . השרון הוד העיר

 

  1.6.2021 מיום חנוכה משה המועצה חבר של לסדר הצעה. 3

 .הצבעה נערכה ולא בישיבה לדיון הועלתה גלגלים כסאות עם לנכים חניות תוספת בנושא
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 *******************    תמלול*********************     

 

 ההנהלה, המועצה לחברי טוב ערב, לכולם טוב ערב :ברייטברט יאת

 מן המועצה ישיבת את לפתוח רוצה אני. והעובדים

 נפתח אנחנו. 30.6.2021-ה ליום 9-21 המניין

 . בבקשה. כוכבי אביב מר, העירייה ראש ודברי בעדכונים

 עדכונים כמה נעשה, לאתי תודה. לכולם תודה. טוב ערב :כוכבי אמיר

, המילה בחירת על סליחה, נפטרנו שכבר קיווינו. יםקצר

. חוזר הוא הנה אבל, עבר כבר הזה שהריטואל קיווינו

, חולים 20-כ, להיום נכון, השרון בהוד: קורונה עדכוני

 עדיין העיר. חולים נטולת תקופה היינו שכבר אחרי זה

ו. ירוקה מוגדרת  לעמוד כדי גם מאמצים עושים אנחנ

 הנושא כל את מחדש לפתוח, המדינה של בבקשה

. המשמעותיים בגלים טוב לנו שעבד החולים של התחקור

 מנהלתיים עניינים מיני כל שייפתרו מחכים אנחנו, בעצם

 . הזאת ברמה ונפעל נחזור ואז, הזה העניין סביב

 חיסונים מתחם הקמנו העורף פיקוד עם ביחד, בינתיים 

 כבר, ליםהחו קופות כל בשיתוף. POP UP מתחם. היום

 עד פתוח הוא. היום התחסנו וצעירים צעירות 100 מעל

 לגשת ורוצה השידור את רואה מישהו אם. 22:00

, בלילה 22:00 עד אפשר. בקלות אפשר אז, לחיסון

 של הסכמה טופס עם הדרים תיכון של הספורט באולם

 נמשיך אנחנו. מומלץ. העירייה באתר להוריד ניתן, הורה

 ההתנגדויות חוקרת מול לדיון מועד שנקבע ונעדכן
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 עם לפעול ממשיכים אנחנו. 11.7-ל המטרו בנושא

 עם, התושבים של ההתנגדויות עם, שלנו ההתנגדות

 השינוי את לקדם כדי, התעסוקה אזורי של ההתנגדויות

ון. מבקשים שאנחנו בקו ון הוא הזה הדי  הוא. מהותי די

 נחנוא שבו מקום כן הוא אבל, הגולל את סותם לא אמנם

, במקביל אנחנו. נשמעים שלנו שהטיעונים לראות רוצים

 שהגיש מי כל אגב, נערכים במקביל אנחנו. 11.7

 הולך. השרון מהוד יום לאותו זומן, לעניין התנגדויות

 . ארוך יום להיות

 השרות מול גם העבודה את עושים במקביל אנחנו 

 את אליהם להביא לנסות כדי ,והחדשים החדשות והשרים

, טענתנו את להוכיח כדי, הזה בעניין שלנו קייסה

 ואני, לעיר אסטרטגית היא אלא נימבי לא היא שבעניינו

ון שעד מקווה  השרות לכל להגיע נצליח עצמו הדי

 לו שיש שחש מי שכל מזכיר אני. הרלוונטיים והשרים

 רומז לא אני. רפי, להתערב מוזמן, בעניין לעזור יכולת

 חברת של משמעותי עיכוב אחרי, נוסף נושא. כלום

 בוטינסקי'ז בצומת החשמל עמוד הורדתב בטיפול חשמל

 3-ב שהביא מה, שמביא מה, רלעי מהיר מפרויקט כחלק

 אחרת מילה אין, פוגעני לביצוע האחרונים החודשים

 של הזה בצד בעיקר, בעיר התנועה כלפי, זה את לתאר

 . העבודות את התחילה סוף סוף חשמל חברת אז, העיר

. מהר שיותר כמה התקיימו שהן עליהם לוחצים אנחנו 

 החשמל רשת את להטמין כדי, לילה עבודות, יום עבודות

 צומת את לבצע איילון נתיבי לחברת לאפשר ובעצם
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 גם שיאפשר מה, שלה סופית הכמעט במנח בוטינסקי'ז

וון תנועה יותר וון גם, מהעיר היציאה לכי  מרכז לכי

 מלכתחילה לשמוש פקקה את ישחרר ובעצם, העיר

 לתצורה קרובה תהיה שהצומת ברגע. הכיכר הוסרה

 שליטה יכולת לנו תהיה, לנו יהיה גם אז, שלה הסופית

 את להסדיר ונוכל, הרמזורים עבודת על יותר משמעותית

 לא שעוד מי לכל, אחרון בעדכון אסיים אני. הזה הדבר

ו ממש בקרוב שתיפתח באולימפיאדה, שמע  יהיה, בטוקי

 תושבות, כולה העיר מועצת בשם אז. נציג השרון להוד

 אולימפי שחיין, גרומי לגל הצלחה נאחל, העיר ותושבי

 . שעבר שבוע או, מהשבוע

ון את שהשיג מהרגע   צעיר ילד. לאולימפיאדה הקריטרי

ו עוקבים שאנחנו, ומוצלח , זמן מאוד הרבה אחרי

 פסגת שהיא אולימפית בחוויה הצלחה לו ומאחלים

 והוא, הם באשר וספורטאית ספורטאי כל של איפותהש

 ואני, בגאווה השרון הוד העיר את ייצג היום עד, כבר

 לו נאחל אז. באולימפיאדה גם כך יעשה שהוא בטוח

, למשפחה בטח, שקשור מי ולכל, השחייה ולעמותת

ו רבה בהצלחה  . שלך, אתי, זהו. ובכלל בטוקי

 חודשים וחצי 4 לפני כבר, ניםהעדכו לגבי, שאלה לי יש :גלבוע אלון

. לטאבו עירייה אישור של בעניין לסדר הצעה הוגשה

 . לי הובטח

 . פה הגזבר :כוכבי אמיר

 ? מה :גלבוע אלון
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 . זה על לדבר במיוחד פה הגזבר :כוכבי אמיר

 ? זה על לדבר במיוחד, אומרת זאת מה :גלבוע אלון

 . זה על לדבר במיוחד :כוכבי אמיר

 ? נשלח הוא מתי. הנוהל של עדכון לקבל אמור הייתי אני :גלבוע אלון

 . שלחתי. יש :ברייטברט אתי

 ? נשלח מתי :גלבוע אלון

 . היום :ברייטברט אתי

 ? נשלח הוא היום :גלבוע אלון

 . כן :ברייטברט אתי

 . קיבלתי לא :גלבוע אלון

 . קיבלת :ברייטברט אתי

 את גם עשית אתה בלא. נדבר וגם חשוב ממש כי, נבדוק :כוכבי אמיר

 . התוצאה מה יודע אתה, מולו העבודה

ו זה את שומע אני. יודע לא אני :גלבוע אלון  קיבלתי לא אני, עכשי

 ולא המייל את פתחתי, שהגעתי לפני, פותח גם אני. מייל

 . כזה דבר לי שנשלח ראיתי

 . שלח עשיתי עצמי את לבדוק רוצה אני. רגע, רגע :ברייטברט אתי

, מחר, מחר, שבועות 3 לפני כבר לי שהובטח למרות :ועגלב אלון

 . כלום קיבלתי לא. שבוע סוף, שבוע תחילת

 . פעם כל אבל, נכון :כוכבי אמיר

 ? פעם כל מה :גלבוע אלון
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 ולכן, קצת עוד זה את לשפר רצינו, בלופ שהיית פעם כל :כוכבי אמיר

. ממנו מרוצים בינתיים שאנחנו כזה הוא, הסופי התוצר

 . עובד שהוא אהנר

 ? כאן שהייתה טובה הכי התוצאה מה לדעת אפשר :גוטרמן אביבה

 כבר אני. רגע, רגע, שלי בטעות להודות רוצה אני :ברייטברט אתי

 כנראה לי ונכנסה, הכיתובים עם הכל את הכנתי, עשיתי

. שלח'ה את עשית ולא, חשובה טלפון שיחת ' 

 . קיבלתי אני אבל :דואני נדב

 ? קיבלת :רטברייטב אתי

 . כן :דואני נדב

 ? לי מופיע לא למה :ברייטברט אתי

 . קיבלתי, כן :דואני נדב

 .קיבלתי אני גם :יקיר רן

 . נשלח מופיע לא כי, אמרתי זה בגלל. לא הוא אז, אה :ברייטברט אתי

 . לקבוצות מחולק זה אולי :גלבוע אלון

 . בי חוזרת אני אז :ברייטברט אתי

 . יודעת לא אני, קיבלו שלא וקבוצות שקיבלו ותלקבוצ :גלבוע אלון

 . משנה לא, בסדר :גוטרמן אביבה

. שלח' עשיתי לא שאולי חשבתי :ברייטברט אתי ' 

 המשמעותי הסעיף. קיבלת לא אתה למה זה אחרי נבדוק :כוכבי אמיר

ו  7-ל שלו הזמנים לוחות את הגדרנו, דיבר אלון שעלי

 . ימים
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 . כן לפני גם אנחנו, טוב יותר היה הוא אם :גוטרמן אביבה

ו ואז, 10-ל ירדנו ואז שבועיים היה כן לפני, לא :כוכבי אמיר  הצלחנ

 שיש עיר זאת. משמעויות לזה יש. 7-ל זה את לצמצם

 מסוגל גבייה שאגף מה כרגע זה. תנועות הרבה בה

 . בו ולעמוד להתחייב

 הנוהל מה או, משמעות איזו, שאלה לי יש, סתם, איזה :גלבוע אלון

 עם מגיע אישית אני כאשר, הזה מהנוהל נלמד מה, הזה

, הזה האישור את לי מנפיקים דקות 6.5 תוך, מסמכים

 לוקח זה, לאתר בקשה שולח אני אם אבל. מגיע אני אם

? חודש מזה ועושה בא אני מה, עכשיו. זמן יותר הרבה

, זמן הרבה לא ממתין, תור מזמין, מגיע פשוט, מגיע אני

 האישור עם ויוצא דקות 10-ל 5 בין, יבותבסב יושב

 ? יעילות איזו אז. ביד

 יכולת זה, 1: דברים 2, שניה. דברים 2-ל לזה יש אז :כוכבי אמיר

 והיכולת, אופיס הבק וגם הפרונטלית גם העבודה

 והשליפה בקשות מיני מכל כחלק שמגיע למידע להתייחס

 יםזמנ ללוח היא ההתחייבות ולכן, והטיפול המידע של

 שיודע מישהו כשזה ובוודאי, מגיע כשאתה, שנית. מסוים

 להנפיק קל יותר הרבה אז, מוכן מגיע והוא, העבודה את

 . הזמן את מחכה אתה אם. במקום

ו אמרת מה הבנתי לא, לא :גלבוע אלון  . עכשי

 ? מה :כוכבי אמיר

 על פשוט ללחוץ צריך? לדעת צריך מה. הבנתי לא :גלבוע אלון

 . ארנונה חובות לך שאין אישור ציאולהו, המחשב
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 . כמבקש אתה, לא :כוכבי אמיר

 . לעשות צריך שאתה מה זה, זהו :גלבוע אלון

 ? לענות רוצה אתה, בני :כוכבי אמיר

 על ללחוץ זה, לעשות העירייה מעובדת שנדרש מה כל :גלבוע אלון

 . ארנונה חוב לך שאין ולראות, המחשב

 . לענות לגזבר ניתן בוא :כוכבי אמיר

 של עדכון זה אחד מסמך. מסמכים 2-ב מצויד שאתה :גלבוע אלון

 ותוך, במים חובות לך שאין אישור זה שני מסמך. הטאבו

 . הזה האישור יוצא דקות מספר ממש

 . לך יענה, שאלה שאלת :כוכבי אמיר

, סרטונים לו העברתי אני כי, לשמוע צריך לא אני :גלבוע אלון

, לרן גם, לו העברתי, סמכיםהמ כל את לבני העברתי

 3 זה סבא ובכפר, שעות 24 זה שבע באר שבעיריית

 7 זה הגדולה אביב ובתל, אחד יום זה וברעננה, ימים

? ימים 7-מ בפחות לעמוד יכולה לא השרון הוד. ימים

 לא אחד שאף, מצב יוצר, מה אז? להיות יכול זה איך

, מגיעים אם. לאתר להיכנס צריך לא. האתר את צריך

 זה את ומקבלים, בתור ממתינים, למחלקה מגיעים

 . במקום

 . יעיל יותר זה :גוטרמן אביבה

 ? לוקח זה באתר מדוע אז :גלבוע אלון

 ? שאלת מה :כוכבי אמיר

 . מטרתו לא, האתר אבל   :גוטרמן אביבה
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ו :שמעון יגאל  . תבואו להם יגידו, יבואו עכשי

 . יעיל יותר זה אבל :גוטרמן אביבה

 . שאלת :כוכבי אמיר

 זה את ויקבלו פיזי באופן יגיעו שכולם להיות יכול :גלבוע אלון

₪  ₪200,000,  100,000 להעמיד צריך למה. במקום

 ? דין עורך אצל

 אז, למערכת לעזור, לתת יכולה לא המחשוב מערכת אם :גוטרמן אביבה

 ? הקטע מה

 . נו :כוכבי אמיר

 ?  לשם לבוא ולא, למחשב סלהיכנ של הרי המטרה זו :גוטרמן אביבה

 ? לנאום רק או תשובה רוצים אתם אבל :כוכבי אמיר

 לפרגן צריך, יעיל כך כל והוא התהליך זה אם, כל קודם :שאבי חיים

 . כזה תהליך על להם

 ? מה :גוטרמן אביבה

 ? תהליך איזה על :גלבוע אלון

 . אישור מקבל הוא דקות 5 תוך, אומר הוא :שאבי חיים

 . נכון, אבל, לא :עגלבו אלון

 . לשם הולך כשהוא :גוטרמן אביבה

 לייעל אמור שזה, באתר למה אבל. לשם מגיע כשאתה :גלבוע אלון

 . ימים 10 מחכה אתה, המערכת את

 נפתור, האינטרנט, זה אחרי. הכבוד כל זה על, כל קודם :שאבי חיים

 . האינטרנט של הבעיות את
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. זה את לעשות אפשר עיר בכל זה, הכבוד כל אבל :גוטרמן אביבה

ון  . דבר אותו מקבל שאתה הוא הרעי

 . אומר הוא דקות 5 תוך אבל :שאבי חיים

 . זה את עושה אתה עיר בכל :גלבוע אלון

 . התלוננת אתה :שאבי חיים

 להגיע צריך לא. המחשב דרך זה את עושה אתה עיר בכל :גלבוע אלון

 . לשם

ון :גוטרמן אביבה  . חיים אדון. םלש להגיע לא הוא הרעי

 . לבני הדיבור רשות את ניתן בואו :ברייטברט אתי

 . לעירייה להגיע צריך לא :גוטרמן אביבה

 . בבקשה :ברייטברט אתי

 . לסרבל לא, העירייה עבודות את לייעל רוצה אתה? למה :גוטרמן אביבה

 . אביבה :ברייטברט אתי

 . אביבה :כוכבי אמיר

 רבה תודה, קיים הערים שבכל דבר .רבה תודה. תודה :גוטרמן אביבה

 . רבה תודה. קיים זה פה שגם

 את תשאלי. קיים היה לא זה. קיים היה לא זה, לא, לא :שאבי חיים

 . יגאל

 . באמת נו, אוי :גוטרמן אביבה

 ? קיים היה זה. קיים היה לא זה, יגאל את תשאלי :שאבי חיים

 . הזה התהליך, כל קודם   :זיני בנימין
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 ?  מה :ןשמעו יגאל

 ? אישור דקות 5 :שאבי חיים

 . קיים היה זה שעות 24, לא אולי :גלבוע אלון

ו לא הם. קיים היה לא  :זיני בנימין  . התחלתי שאני לפחות, בכלל הי

 ? יגאל, קיים היה לא זה :שמעון יגאל

 . תלונות יודע אני, פעם :שאבי חיים

 ? דקות 5 :שמעון יגאל

 . כבר קיים היה זה, שעות 24, דקות 5 לא :גלבוע אלון

 . שעות 24 :גוטרמן אביבה

 . 72 :זיני בנימין

 . 72 :גלבוע אלון

 . 72 :גוטרמן אביבה

 72 היה, בא גם כשהיית. בא כשהיית? קיים היה מה :שאבי חיים

 . שעות

 . תשובה לך אתן אני בוא, שאלה שאלת, אלון, רגע :זיני בנימין

 . כן :גלבוע אלון

. מתמיד בשיפור נמצא הזה התהליך כל קודם, תאח :זיני בנימין

 הגבייה אגף עובדי ,נשכח לא בוא, אנחנו? בסדר

ו. .הבאה במועצה, בהמשך גם זה את תראו מחויבים  אנחנ

.לנו שיש המשאבים את משדרגים . , לך להגיד יכול אני .

 מתפשר הזה התהליך אבל, זה זה אולי, פעם שעוד

, להביא צריך מה עשיוד מי, שמגיע שמי ברור .מהותית
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 בזה או באתר שמופיעים המסמכים רשימת כל את ומביא

 רק, שוב. משלמת היא רגע באותו אז, לזה ובא

 של תחנה דורשים ארוכים מסלולים. קצרים למסלולים

 של תחנה רשיםווד היתרים של תחנה ודורשים השבחה

 העיר שראש כמו, הסתם מן האתר, כרגע אנחנו. שומה

 יותר לקחת יכול זה, האתר באמצעות פונה אתה, אמר

 נכנס אתה כי, לקצר זה את גם היא המטרה וכל. זמן

 רק לא. טאבו בנושא רק לו שהן, פניות של מבול לתוך

 גם, תשלומים פניות גם, ארוך מסלול גם, קצר מסלול

ו, הכל גם, בירורים . האלה הפניות את לנטר צריך ועכשי

 את לנטר פקידהת שכל פקידה, הגבייה אגף אצל יושבת

. ניטור על רק ויומיים יום לקחת יכול וזה. האלה הפניות

 ואין, מסודר המסמכים כל עם מגיע אתה שאם ברור

 שצריך מה משלם ואתה, קצרה היא הבדיקה אז, הערות

, ואמרתי, באתר בהן נתקלים שאנחנו הבעיות. וזה לשלם

 יחסית באחוזים נמצאים אנחנו, נתונים מבחינת, אנחנו

 בזמן, אחרות רשויות על גם מדבר ,טובים מאוד ודמא

 מעל שהם באחוזים נמצאים? בסדר, האתר דרך מענה

 לשפר הולכים ואנחנו, מגדירים שאנחנו מענה בזמן 90%

 טפסים שמערכת נשכח לא בוא. האלה הדברים את גם

 יש, מערכת כל כמו. לדעתי משנה פחות נכנסה מקוונים

ו, לידה חבלי לה  לאט ומייעלים משפרים זה את גם ואנחנ

 ימי 7-ל הזה הנושא את גם מגדירים, וכרגע. לאט

, במועצה שגם תראו ואתם, בזה נעמוד ואנחנו, עסקים

 את לתגבר כדי, אדם חוכ לתוספת  לאישור מקווה אני

ו. הזה  . שזה הדברים אחד, עכשי
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 . 7 לא. ימים 10 על, סליחה, מדבר אתה :גלבוע אלון

 . 7, לא :זיני בנימין

.יש תמיד. ימים 10 זה, עסקים ימי 7 :גלבוע אלון . .  

 . להגיד יכול אתה אבל, כן :זיני בנימין

 . ימים 10 אומר אתה אז :גלבוע אלון

 . ימים 3 לזרוק יכול, אלון אבל :זיני בנימין

 זה אחרי. שולח שאתה מאז, מקבל שאתה מאז ימים 10-ו :גלבוע אלון

 עוד אתה, ימים 4-3 עוד זה, לתשלום בקשה מקבל אתה

 . ימים 14 על מדבר פעם

 . מנסים שאנחנו הדברים אחד :זיני בנימין

 ממה מבין פחות, פה שיושב מי, כנראה הם, מבין אני :גלבוע אלון

 . אומר שאני

 . לעשות גם מנסים שאנחנו הדברים אחד :זיני בנימין

 . דברים לא, נכונים דברים תגיד אבל :גלבוע אלון

 . נכון הוא, אומר שאני מה כל :זיני בנימין

 . נכון לא זה :גלבוע אלון

 . בוא אז :זיני בנימין

 . ימים 10-ש נכון לא זה :גלבוע אלון

 . מסכים לא אני. בדוק :זיני בנימין

 ? איתי מסכים אתה, בוא אז :גלבוע אלון

 ? בסדר, המשפט את אבל לסיים לי תן, רגע, רגע, רגע :זיני בנימין
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 לא דברים פה מכניס שאתה לשמוע לי קשה אבל, לא :גלבוע אלון

 . נכונים

 . אלון :כוכבי אמיר

 . בכלל נכונים לא :גלבוע אלון

 אני. ולבדוק לבוא גם מוזמן אתה. עובדתיים הנתונים כל :זיני בנימין

 . לשפר מה לנו שאין אומר לא

 יכול אתה, לי אומר אתה מה, יום כל זה את בודק אני :גלבוע אלון

 . זה את קלבדו

 אבל, משפרים אנחנו, לשפר מה לנו שאין אומר לא אני :זיני בנימין

 . בתהליך אנחנו

, מסתובב למה אבל, שאלה אותך שואל אני אבל :גלבוע אלון

ו אני? מסתובב  כל את הכנסתי, למחשב נכנסתי עכשי

, יומיים לוקח. רגע, סליחה, שניה, שניה, לוקח. המסמכים

. התקבלה שלך הבקשה, ומריםוא שחוזרים עד שעות 48

 בודקים, לך אומר אני, עזוב. הבקשה את שבודקים אחרי

, רגע, שניה, לך ואומרים אליך חוזרים, הבקשה את

 את מקבל אתה? אוקי, לתשלום בקשה לך שולחים, שניה

 שאתה לך חדש לא, ואז. מתקשר אתה ואז, הבקשה

. תפוסות העמדות, הטלפונים כל, לך ואומרים מתקשר

. לוקח זה יומיים-יום עוד. מספר תשאיר אנא, תחזור אאנ

 16-ו 15-ו 14 כבר זה, ימים 7 לא להיות נהפך זה וככה

 ? למה אז. ימים

 . רגע :זיני בנימין
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 . לך אומר שאני מה, בפועל זה לך אומר אני :גלבוע אלון

 . חוזר אני אז, פעם עוד :זיני בנימין

 . כן :גלבוע אלון

 את משפרים כל קודם אנחנו, לך אמרתי, דבריםה אחד :זיני בנימין

 לפני תשלום של תנאי גם. אותם ונשפר האלה התהליכים

 מה ראיתי גם אני, רגע. ההגשה במועד או, ההגשה

 . כתבת

 . כן :גלבוע אלון

, המידע מערכות מול טיפול. וגמרנו בנגז לא זה אבל :זיני בנימין

 וחיםפית של עניינים דורש שזה יודעים תמיד שלא

 לא, אתך מסכים אני כי, המידע מערכות מול וממשק

 . אגרה ששילמת לפני, בקשה מטופלת להיות יכולה

 . נכון :גלבוע אלון

 להתקדם יכול לא, לגשת שרוצה מי, אני ואז? בסדר :זיני בנימין

ו תחזור פשוט, יכול לא אני וגם, בתהליך בכלל  כי, אלי

 . לשלם צריך הוא

 . נכון :גלבוע אלון

 של הקיצור גם. ומטופלים השולחן על שהם דברים זה :זיני בנימין

ו. במועצה זה את תפתרו אתם, אמרתי, הימים  אנחנ

 לתת כדי, עובדים מספר בעוד הגבייה אגף את מתגברים

 ויש, שאנחנו מהקשיים חלק אבל? בסדר. המענה את

 שלא מאלה אחוזים בכמה שלנו וניטורים שלנו פילוחים

, חסרים שלהם המסמכים פעמים כמה, בזמנים עומדים

. אלינו חוזרים לא והם חזרה אליהם פונים פעמים וכמה
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? בסדר, בשיפור מצאנ הזה התהליך אז. כאלה גם ויש

 בדיקה עשיתי, רותאח לרשויות גם רגע נתייחס ואם

. זה רשויות לגבי מעמיקה בדיקה עשיתי, ואגב, מעמיקה

 לתל אותי התשוו אל, גם אני, בוא, הרשויות מרבית

 . לפחות קצת נמצאות שלהם המידע שמערכות אביב

 ? השרון הוד של ברמה בערך, דימונה, ודימונה :גלבוע אלון

 . לא דימונה :זיני בנימין

 . שעות 24 זה דימונה אז :גלבוע אלון

 . אוקי, בסדר :זיני בנימין

 . ימים 3, סבא כפר, רעננה. שעות 24, תקווה פתח :גלבוע אלון

 ? התשלום כולל ימים 7 זה אז :גוטרמן אביבה

 ימים 7 זה, לא. אביב תל פה לי תגיד אל אז, כל קודם :גלבוע אלון

 . תשלום כולל לא

 . תשלום כולל לא זה :גוטרמן אביבה

 במעמד זה, לעשות רוצים שאנחנו מה. רגע, רגע, רגע :זיני בנימין

 גם? בסדר. נחזור ולא יתקדם שזה כדי, לשלם, הבקשה

 לתת כדי, אדם כח של בתגבור אותו שמנהלים תהליך זה

-מה נרד ואנחנו. עושים שאנחנו הדברים זה. המענה את

, לקשיים מודעים אנחנו? בסדר, תהליך זה. ימים 7

 לא זה, לצערי, לא זה, בזה מטפלים. לבעיות מודעים

 . יומיים ביום אותו לסיים יכולים שאנחנו משהו

 לא. אותו קראתי לא, הנוהל את אקרא אני, בסדר :גלבוע אלון

 . שתשלח מאתי מבקש אני. קיבלתי
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ו, אוקי. נשלח לא זה שאולי חשבתי. שלחתי אני :ברייטברט אתי  אנחנ

 . היום לסדר נעבור

 .שאילתות .א 

 

. שהגשתם השאילתות זה, הראשון בנושא נתחיל אנחנו :ברייטברט אתי

, המועצה חבר של שאילתה. הראשונה בשאילתה נתחיל

 הנחייה מגרש בנושא, 2.6.2021-ה מיום, גלבוע אלון

 לכישלון הסיבות או/ו הסיבה הייתה מה: מגדיאל במרכז

 המגרש את לעירייה שהשכיר הקרקע בעל עם מ"במו

 רקע על הסכמה הושגה ולא במידה. רבות שנים במשך

 . הקודמים מהסכמים הנתונים את לקבל אבקש, כספי

 ? השאילתות איפה :שמעון יגאל

 . אחר מסך יש :חלוואני מאיר

? בסדר, הראשונה, הנה. סליחה, סליחה. כן, סליחה, אה :ברייטברט אתי

 לא הקרקע לבעלי העירייה בין מ"המו: שניתנה התשובה

 הקרקע בעלי בין פערים בשל להסכמה כה עד הבשיל

 במספר עצמם לבין בינם פערים ובשל, העירייה לבין

, העיקרי המרכיב ההי לא הכלכלי השיקול. סוגיות

 חנייה מגרש כבר הכשירה העירייה. היחיד לא וממילא

 אפשר. נוספות חניות של להכשרה ותפעל, חלופי

 ? להמשיך

 ? המשך שאלת :כוכבי אמיר

 ? מה :גלבוע אלון

 ? המשך שאלת :כוכבי אמיר
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 ורק אך מדובר אז, ביררתי שאני מה לפי. ברור, כן :גלבוע אלון

 לא אני. מינוס פלוס₪,  10,000 לש נושא. כספי בנושא

 . שהעירייה הכלליות את פה להבין מצליח

 . אלון, אותך שומע לא אני :כוכבי אמיר

 להקריא רוצה רק אני. חניה מגרשי מפתחת שהעירייה :גלבוע אלון

 . נתון איזה פה

 . המשך שאלת זו אבל :כוכבי אמיר

, מגדיאל במרכז רק. אכיפה של הנושא לגבי. מאוד חשוב :גלבוע אלון

 חות"דו, חות"שהדו כאן רואים, נסגרה שהחנייה מהיום

 . לבן-באדום מדרכות על שעומדים רכבים של

 ₪.  500 :גוטרמן אביבה

 . נכים וחניות :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 . אוטובוס תחנות של ובמפרצים :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 על רק מדבר אני. סוקולוב ובברח רק 120-ל 59-מ עלה :גלבוע אלון

 עלה. הרכבת עד סוקולוב לא. מגדיאל מרכז של הקטע

 גם, בצנחנים. 70% בכמעט, בחנקין עלה, מגדיאל בדרך

 . עלה זה הרחובות בכל כלומר, בנשיאים. 70%-ב עלה

 ? עלה זה הרחובות בכל :כוכבי אמיר

 . תוספת על פה מדובר, תוספת על פה שמדובר :גלבוע אלון

 ? אמת להגיד לא למה אבל, לא :כוכבי ראמי
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 ? מה :גלבוע אלון

 כל לפי, הנתונים את קיבלת? אמת להגיד לא למה :כוכבי אמיר

 . שביקשת הרחובות

 . נכון :גלבוע אלון

 . הפילוחים כל לפי :כוכבי אמיר

 . כאן הנתונים הנה, הנה :גלבוע אלון

 רוצה אתה אז. ירידה בהם שיש רחובות יש שגם וראית :כוכבי אמיר

ון זה את לקשר ון זה את לקשר יכול אתה, לחני  . לחני

 . שניה, שניה, שניה, לא, לא, לא, לא :גלבוע אלון

 . המשך שאלת תשאל בוא אבל, נו :כוכבי אמיר

 . שבאפריל רואה אני. פה אין, ירידה פה אין :גלבוע אלון

 . כן :כוכבי אמיר

-מה שזה שניקח. 120 על עומד היום, 59 היה בסוקולוב :גלבוע אלון

 נסגרה החנייה כי. לחודש 1-מה ולא, נספר רק לחודש 9

 הייתה, מגדיאל דרך, פה רואים אנחנו. לחודש 9-ב

. עלייה הייתה בצנחנים. ירידה הייתה בחנקין גם, ירידה

 בזקיף. עלייה הייתה בנשיאים. בצנחנים עלייה הייתה

, במרץ. דאח ח"דו היה, למשל בטרומפלדור. עלייה הייתה

 10-ל קפץ בטרומפלדור. קפץ זה ופתאום, באפריל

ון באסירי. אחוז 1000% זה, כלומר. חות"דו ו צי  2 הי

, כלומר. חות"דו 7-ל וקפץ 0 וגם, בממוצע חות"דו

 של שהאינטרס לי נראה, משהו לך אגיד אני, תראה

 עושה אני כי? מדוע. חניונים להכשיר לא בכלל, העירייה
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 של תוספת על מדברים אנחנו אם, בערך, בשנה חשבון

. בשנה₪  16,630,000 על מדבר אתה אז, חות"דו 300

. חות"דו על העירייה לקופת נכנסו₪  16,000,000

ו  תפריע אל, מדבר אני. הכסף על מדבר לא אני, עכשי

 זה, 120? אוקי, בסוקולוב שעוד כך על מדבר אני. לי

 ,המדרכה על שעומדים רכבים של חות"דו 60 עוד

 .לעגלות. ושבים להולכים שמפריעים

 ? השאלה מה, אלון :כוכבי אמיר

 שכולכם רוצה אני, הנתונים את רואה אני, כל קודם :גלבוע אלון

 . תדעו

 . כסף הרבה גם זה :גוטרמן אביבה

 מה, אומרת זאת מה. קיבלתי שאני מה וזה, ח"הדו זה :גלבוע אלון

 ? הגיוני לך נראה זה? השאלה

 . המשך שאלת תשאל אבל :כוכבי אמיר

 ? חות"דו 300-ש הגיוני לך נראה זה :גלבוע אלון

 מי. קנס יקבל, מדרכה על שחונה שמי, הגיוני לי נראה :יקיר רן

 . קנס יקבל, לבן-באדום שחונה

 . חניה אין. חניה להם אין כי חונים הם אבל :גוטרמן אביבה

 פולכ קנס יקבל, נכים בחניית או אוטובוס בתחנת :יקיר רן

 . ומכופל

 . לו תנו, ה'חבר :כוכבי אמיר

 . בסדר שזה אומר לא אני, לא :גלבוע אלון

 מעודד ואתה, אומר שאתה מה בדיוק זה, אתה, לא :כוכבי אמיר
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 . מעודד שאתה חבל. וחבל, עבריינות

 . עבריינות מעודדת העירייה :גלבוע אלון

 . עבריינות מעודד אתה :כוכבי אמיר

 ? במה? מעודד אני מה? למה, אני :גלבוע אלון

 . תראה? אומרת זאת מה :כוכבי אמיר

 . לי תסביר? אותה מעודד אני איך :גלבוע אלון

 . אתה, ניתן בוא :כוכבי אמיר

ן את סגרת שאתה, עיר כראש, לך אומר כשאני :גלבוע אלון ו  החני

 ? מעודד אני, נוספות עבירות 300-ל וגרמת

 . ותעביר לעשות לאנשים :גוטרמן אביבה

 לי תן בוא אבל, המשך שאלת של הקונספט את הבנת לא :כוכבי אמיר

 ? בסדר, זאת בכל לענות

 לתת רוצה רק אני. תגיע תיכף המשך שאלת, תקשיב :גלבוע אלון

 רוצה אתה. עליהם יודעים לא המועצה שחברי נתונים

 . זה את להעלים

 לך והתאימ ולא, נתונים קבלמ שרוצה מועצה חבר כל :כוכבי אמיר

 . הנתונים

 שאלה סימן. תשאל, אמרתי, לשאול מה לך אמרתי לא :דואני נדב

 . בסוף

.חות"דו 300 שיש ידעת אתה :גלבוע אלון . .  

 . המשחק כללי על נדבר רגע בוא :דואני נדב

 . נתונים עוד ביקשת אז, הנתונים לך התאימו לא :כוכבי אמיר



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 33 

 

 . ידעת אתה, נדב :גלבוע אלון

 . המשך שאלת תשאל, השאלה את לתשא :דואני נדב

 מגדיאל במרכז נוספות חות"דו 300 שיש ידעת אתה :גלבוע אלון

 ? ילדים שמסכנים

ו רלוונטי לא זה :דואני נדב  . עכשי

 . עגלות עם הורים :גלבוע אלון

 יחנו שלא. יסכנו שלא כדי חות"דו נותנים, להיפך :דואני נדב

 . נתיב על יחנו שלא. לבן-באדום

 ? נתנה העירייה פתרון איזה :בועגל אלון

 . שאלה שאלת אתה אבל :דואני נדב

 ? קורה זה למה אבל :גוטרמן אביבה

ו :דואני נדב  . המשך שאלת שואל אתה עכשי

 ? קורה זה למה :גוטרמן אביבה

 ? פתרון איזה? מתערב אתה למה :גלבוע אלון

, א :דואני נדב  ? תתערב אל, זה מה. אתערב כן אני'

, לך יםמפריע האלה הנקודות אם. נתונים מציג, בא אני :עגלבו אלון

 . לך מפריעים הנתונים אם

 . אלון :כוכבי אמיר

 ? מתכחש אתה למה? הבעיה מה, הנתונים זה אבל :גוטרמן אביבה

 . אביבה :כוכבי אמיר

 . להתערב זכותה? תתערב שלא לאביבה להעיר רוצה אתה :דואני נדב
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 ? בסדר. לענות תן, שאלה שאלת :כוכבי אמיר

 ? תתערב אל, זה מה :דואני נדב

 . תענה אז :גלבוע אלון

 אתה, מועצה חבר שבתור שמח אני, כל קודם. נענה אז :כוכבי אמיר

 לך שאומרים למה להאמין זה שלך הנטייה, כל קודם

 . לך שאומרים למה להאמין ולא, בחוץ

 ? חות"הדו את פה לי יש, למה :גלבוע אלון

 . חות"דו של נתונים יש :גוטרמן אביבה

 . פה לך שאומרים למה להאמין ולא :כוכבי אמיר

 ? 59 לעומת חות"דו 120-ל, להאמין לא מה :גלבוע אלון

 . חבל. לקדוח יודע אני גם, בוא :כוכבי אמיר

 ? רוצה אתה מה אז נו :גלבוע אלון

 לא הוא הכספי הנושא, בתשובה לך אומרים. לסיים לי תן :כוכבי אמיר

 נהוג שהיה כפי ההסכם, ההסכם? בסדר. המרכזי הנושא

 הוא, בעבר שנחתם כפי, הקרקע בעלי לבין העירייה בין

 . ההסכם. שוב עליו לחתום מוכנים לא שאנחנו הסכם

 ? מדוע לנו לספר יכול אתה :גלבוע אלון

 . בוודאי :כוכבי אמיר

 . תגיד אז, נו :גלבוע אלון

 דברים שם לעשות רייההעי של בזכויות בועט הוא :כוכבי אמיר

 על ויתר, פעם ההסכם על שחתם מי, למשל. אחרים

 כמו חנייה צו מתישהו שם לעשות, העירייה של הזכות
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 . למשל במורשת שעשינו

 . כן :גלבוע אלון

ו הזכות על מוותר :כוכבי אמיר  מה את הזה בדבר לעשות, כריבון שלנ

 שלא מוזנח מגרש בכל לעשות, החוק מתוקף לנו שמותר

, הזה ההסכם. יהציבור במרחב שמפריע, בו משתמשים

ו לחתום מוכנים היינו לא אנחנו, הזה הסעיף  זה. שוב עלי

 פעם עליו חתמו כבר? עליו שיוותרו למה, והם. אחד

 זה. לגמרי אחרים הקרקע מבעלי חלק שזה למרות, אחת

 . בו שגם, הכספי מהנושא מרכזי יותר הרבה

ון יישב לא רשמאי רק מציע אני :חנוכה משה  וחלילה חס שלא, בדי

 . עניינים ניגוד איזה כאן יהיה

 ? מה? שמה :כוכבי אמיר

 ? שמאיר :גלבוע אלון

 . יישב לא שמאיר :חנוכה משה

, א :כוכבי אמיר ון לא זה'  . ותשובה שאילתה זה. נו, די. שאילתה זה, די

ון יש אבל, לא :חנוכה משה  . די

ון אין :כוכבי אמיר  . שאילתה זו. הצבעה ואין די

 ? לפני ידעתם לא, הזה הנושא ואת :גלבוע אלון

 . תודה. ההצעה על לך מודה אני, משה :חלוואני מאיר

 לרגע המתנתם מה? לפני מגרשים הכשרתם לא למה אז :גלבוע אלון

 ? האחרון

 . שומע לא אני :כוכבי אמיר
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 . שמקפח הסכם הוא הזה שההסכם, טוען אתה :גלבוע אלון

, לארג שאני זה. תשובה, שאלה זה, שאילתה. די. ה'חבר :יכוכב אמיר '

 . שמתפרעים אומר לא

 לא אני. עליו נדבר בוא. חשוב נושא זה, אמיר אבל, לא :חנוכה משה

 . תשובה, בשאלה זה את לסכם שצריך חושב

 הספקתם ולא חודשיים לכם היה, לסדר הצעה תגישו :כוכבי אמיר

 . נו. 4 אפילו

 טוען אתה. מקפח סעיף שם שהיה טוען אתה, אמיר :גלבוע אלון

 נכנס לא אני, בסדר. העירייה את מקפח הזה שההסכם

 . לזה

 . משפטית שפה. הזאת השפה את מבין לא אני, לא :כוכבי אמיר

 לא והעירייה, מה אז, בקיצור. בסדר, נו זה מה יודע אתה :גלבוע אלון

 ? לפני זה על ידעה

 . ידעה :כוכבי אמיר

ו, כלומר :עגלבו אלון  . שיש יודעים עכשי

 . זה על היה, מההתנהלות גדול חלק :כוכבי אמיר

 ? קרובים חנייה מגרשי הכשרתם לא למה אז :גלבוע אלון

 . שומע לא אני :כוכבי אמיר

 ? חנייה מגרשי הכשרתם לא למה :גלבוע אלון

 . מורשת? אומרת זאת מה, הכשרנו :כוכבי אמיר

 ? הכשרתם איפה :גלבוע אלון

 ? בעיה אין, השחר וברחוב :גוטרמן אביבה
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 . רגע? הכשרתם איפה :גלבוע אלון

 ? בעיה שם אין, שנסגר השחר וברחוב :גוטרמן אביבה

 ? מגדיאל במרכז, הכשירו איפה :גלבוע אלון

 . חניה חיפשתי שעה רבעי שלושת :גוטרמן אביבה

 גדולה הכי הצמיחה את שהייתה טוען שאתה איפה :כוכבי אמיר

 . סוקולוב ברחוב, לבן-אדום על חות"ובד

 . כן, כן :גלבוע אלון

 . חנייה מגרש הוכשר, העסקים לפני, שלו בהתחלה :כוכבי אמיר

 . מ"ק 300, מדבר אתה, איפה :גלבוע אלון

 . מורשת רחוב :כוכבי אמיר

 . משם מ"ק 300 זה? רחוב זה איפה :גלבוע אלון

 . איגוד בנק ליד :ברייטברט אתי

 ? מ"ק 300 :ביכוכ אמיר

 . מ"ק 3, סליחה :גלבוע אלון

 רחוב על זה. אחי, סוקולוב רחוב על זה? סוקולוב מרחוב :כוכבי אמיר

 . סוקולוב

 . החניונים בכל הייתי אני :גלבוע אלון

 . סיבובים שתעשה מציע אני :כוכבי אמיר

 בכל הייתי, סיבוב עשיתי אני, לא, בוא, בכל הייתי אני :גלבוע אלון

ו  . האלה ניםהחני

 . ככה אגיד ואני, הזה הדבר את אסכם אני :כוכבי אמיר
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ון זה. קטנים חניונים זה :גלבוע אלון  . חני

 . אגיד אני. שניה, שניה :כוכבי אמיר

 . רגע שניה, מפנה אתה :גלבוע אלון

 . אלון, אלון :כוכבי אמיר

 . לרחוב מפנה אתה :גלבוע אלון

 . אלון, אלון :כוכבי אמיר

 . בהם הייתי אני, בעירייה פה שמופנים החניונים כל :בועגל אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 . שם לחנות יכולות מכוניות 20 או 30-מ יותר לא :גלבוע אלון

 . נכון לא ממש זה :כוכבי אמיר

 . שם הייתי אני, לך אומר אני :גלבוע אלון

 . נכון לא ממש זה :כוכבי אמיר

. למורשת מחר אתי בוא, וןאל, מחר תייא בוא, אלון :יקיר רן

 ? בסדר

 . של בעניין לנו שמפריע נוסף דבר זה, היה זה, אגב :כוכבי אמיר

 ? במורשת הזאת החנייה הוכשרה מתי :גלבוע אלון

 . שניה, שניה :כוכבי אמיר

 ? הוכשרה היא מתי :גלבוע אלון

 . הסגירה לפני. מרץ לפני :כוכבי אמיר

 ? זה את מסביר האת איך אז, מצוין אז :גלבוע אלון

 . שניה :כוכבי אמיר
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 . חניה חות"דו 100%, לובושבסוק :גלבוע אלון

 תהיה שלא, רוצה אתה מה, אכיפה יש סוף סוף כי :דואני נדב

 ? אכיפה

 . אה :גלבוע אלון

 ? אכיפה נגד אתה, הבנתי לא :דואני נדב

 . הבנתי. אכיפה יש סוף סוף :גלבוע אלון

 . אכיפה יש תמיד היה :גוטרמן אביבה

 . אכיפה יש :דואני נדב

 . מצוינת תשובה :גלבוע אלון

 את אכפו ולא לבן-באדום חונים אנשים כמה יודע אתה :דואני נדב

 ? היום עד זה

 . נדב, הכבוד כל, מאוד יפה :גלבוע אלון

 . נדב, מבינים אנחנו :חנוכה משה

 . רגע, תשמע, נדב :גלבוע אלון

 ? רע מה ,חות"דו לנו תנו :גוטרמן אביבה

 מסבירים. תזלזל אל? רוצה אתה מה, עבריינות תעודד :דואני נדב

 . שאומרים למה מקשיב לא אפילו אתה, לך

 . מקשיב לא אתה, לא :גוטרמן אביבה

 . למציאות ער לא אתה :דואני נדב

 . הנתונים של ולמשמעות לנתונים מקשיב לא אתה :גוטרמן אביבה

ון עוד הכשירו :דואני נדב  ואתה, אכיפה עשו, מקום אין רואמ, חני
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 . בסדר לא

 . צודק אתה במה לך אגיד אני. משהו לך אגיד אני בוא :גלבוע אלון

ון את לנהל אפשר :דואני נדב  ? טובה ברמה הזה הדי

 מי. הבאה שאילתה. הבאה שאילתה. הבאה שאילתה :כוכבי אמיר

 . בבא מהומות תעשה. הזכות את איבד, מאוחר שנכנס

 ( חדבי מדברים)

ו אנחנו, חברים :ברייטברט אתי  את מיצינו אנחנו. הנושא את מיצינ

 . הבאה לשאילתה עוברים אנחנו. הנושא

 ( ביחד מדברים)

 . לא שאני עד. לסדר עובדים לא, לא :גלבוע אלון

 . שניה, אלון, אלון :ברייטברט אתי

. אכיפה כרגע שיש, ואמר בא נדב. נכון דבר אמר נדב :גלבוע אלון

 מיום שפתאום זה את מסביר נדב איך, לדעת רוצה אני

ון שנסגר  ? רצינית אכיפה פה יש פתאום, החני

 . פתאום לא, לא :כוכבי אמיר

ו אומר הוא, לא, אה :גלבוע אלון  . אכיפה שיש עכשי

ו לא :דואני נדב  . אכיפה שיש לך אומר, מעכשי

 ? לחודש 9-מה אכיפה יש למה אבל :גלבוע אלון

 . טוב שיבתק :כוכבי אמיר

 ? אכיפה רוצה לא אתה? אכיפה רוצה לא אתה :דואני נדב

 . הזמן כל אכיפה שתהיה רוצה אני :גלבוע אלון
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 ? אכיפה נגד אתה :דואני נדב

 . מתלונן אתה מה על תראה, אלון :כוכבי אמיר

 . אכיפה של הזה הנושא מאחורי תסתתר אל :גלבוע אלון

 . מבין לא אני :כוכבי אמיר

 . מבין לא אתה, תסתתר אל :עגלבו אלון

 . אחד מצד :כוכבי אמיר

 על פה להגן צריך לא אתה, פה להגן צריך לא אתה :גלבוע אלון

 . אמיר

 . רוצה שאני מה על להגן רוצה אני :דואני נדב

 . לענות מאוד טוב יודע אמיר :גלבוע אלון

ון על מגן אני, אמיר על מגן לא אני, כל קודם :דואני נדב  . הרעי

 . עליו להגן מנסה כן אתה אז :גלבוע וןאל

ון על מגן אני :דואני נדב  . הרעי

 . זה את מבין לא אתה. עליו להגן מנסה אתה :גלבוע אלון

ון סדרי על גם :דואני נדב  לא אתה. אותם מכבד לא שאתה, פה הדי

ון סדרי את מכבד  . הדי

 . ונדב אלון, אלון :ברייטברט אתי

ו סדרי פה יש :דואני נדב  לך הופיעה שלא, השאלה את שאלת. ןדי

 . כשאילתה

 . חברים :ברייטברט אתי

ון פה מנהל ואתה לשאילתה עברת כ"אח :דואני נדב  . שלם די
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 ? פה לנהל איך קובע אתה, מה :גוטרמן אביבה

ון סדרי פה קובע לא אתה :גלבוע אלון  . די

 . נדב :ברייטברט אתי

 . ולחןבש פה שנמצאים האנשים את תכבד :דואני נדב

 . ונדב אלון :ברייטברט אתי

 . כולם את פה מכבד אני, פה מכבד אני :גלבוע אלון

 . ונדב אלון :ברייטברט אתי

 תגיד לא אתה. תקבע לא ואתה, כולם את פה מכבד אני :גלבוע אלון

 . להמשיך או להמשיך לאתי

 . אלון :כוכבי אמיר

 . הסתיים שלא נושא פה יש :גלבוע אלון

 . אלון, אלון :כוכבי אמיר

 או אכיפה פה שיש הזה הנושא מאחורי תסתתר לא ואתה :גלבוע אלון

 שמחנים נהגים נגד אני, אכיפה בעד אני. אכיפה פה אין

 . האלה הרכבים את

 שומע אתה, תגיד. נכים חניות על אכיפה על מתלונן אתה :כוכבי אמיר

 ? עצמך את

 ? מה. פתרון פה רואה לא אני :גלבוע אלון

 . פושעת עבריינות. נכים בחניות אכיפה על מתלונן אתה :וכביכ אמיר

 . פתאום מה, לא :גוטרמן אביבה

 . אמרת אתה :כוכבי אמיר



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 43 

 

 . תרד לא הזאת השאילתה :גלבוע אלון

 באותו חות"דו 2 לתת היה אפשר ואם, פושעת עבריינות :כוכבי אמיר

 . נכים חניות על חות"דו 2 גם נותנים היינו, זמן

 ? אומר סתם אתה למה, אמיר, נכון לא זה אבל :טרמןגו אביבה

 מסלולי של חסימה על, לבן-אדום על, נכים חניות על :כוכבי אמיר

ו אל. נסיעה  . פופוליסטיים תהי

 . פופוליסטי אתה, אמיר :גלבוע אלון

 ? פופוליסטי זה :גוטרמן אביבה

 . רוצה שאתה פופוליסט כמה תהיה לך, חוץ כלפי :כוכבי אמיר

 . רוצה שאתה לאיך הדברים את תהפוך לא אתה, הפעם :גלבוע ןאלו

ן אני. החוק על ששומרים העובדה את תכבד פה :כוכבי אמיר  מבי

ון סדרי לקבל מסוגל לא שאתה כמו. זה עם לך שקשה . די

. מועצה ישיבת מתנהלת איך להבין מסוגל לא שאתה כמו

 על ישמרו שאנשים. אכיפה על לנו ותרצה תבוא אל

 . בסיסי זה. נגדם יאכפו ולא, החוק

 את מעוות אתה, אמיר? אכיפה לעשות לא מדבר הוא :גוטרמן אביבה

 . הדברים

 שיחנו זה עם בסדר ואתה, נכים חניות עוד מבקש זה :כוכבי אמיר

 . רגילים אנשים בהם

 . הדברים את מעוות אתה :גוטרמן אביבה

 . אותך מלחיץ הזה שהעניין כנראה :גלבוע אלון

 שאנשים בשביל? מה בשביל, נכים חניות עוד מבקש הוא :כוכבי אמיר
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 ? מה, זה מייצג שאתה

 . אותך מלחיץ הזה שהעניין כנראה :גלבוע אלון

 ? מלחיץ איזה :כוכבי אמיר

 . הדברים את מעוות אתה, אמיר :גוטרמן אביבה

 . אותך מלחיץ שזה ברור :גלבוע אלון

 . מעוות אתה :גוטרמן אביבה

 זמנית בו חות"דו 2 לתת יכול הייתי שאם, לך אומר אני :כוכבי אמיר

 . עושים שהיינו מה זה, נכים בחניית חנייה על

 . בוא, בוא אז :גלבוע אלון

 הקנסות את יש למה, להסבר האינטרפרטצי יש, אמיר :גוטרמן אביבה

 . האלה

 . זה עם די, לא? לסדר להיכנס אפשר :שאבי חיים

 . לסבב פה להיכנס לא, המ לך אגיד אני :גלבוע אלון

 . כועסים התושבים? זה מה :גוטרמן אביבה

 . אלון :ברייטברט אתי

 . פה אמשיך לא אני. לא, לא, לא :גלבוע אלון

 שאלה זה, שאילתה. רגע תקשיבו אבל, ואביבה אלון :ברייטברט אתי

 .ותשובה

ו פה עשה שהוא מה, אמיר, לא. פה אמשיך לא אני :גלבוע אלון , עכשי

 . הזה מהעניין נלחץ הוא

 . אלון, אלון :כוכבי אמיר



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 45 

 

 . מקום בשום אמרתי לא אני. דברים לי מכניס הוא :גלבוע אלון

 . פסיכולוג גם שאתה ידעתי לא, אלון :כוכבי אמיר

 ? זה את אומר אתה למה, אמר לא אחד אף :גוטרמן אביבה

 . הפרוטוקול את לך להוציא אפשר, אמרת :כוכבי אמיר

 . נכון לא, אמרתי לא אני :גלבוע אלון

ו העבירות סוגי את תיארת. תיארת בעצמך אתה :כוכבי אמיר  שניתנ

 . חות"דו עליהם

 . אמיר, באמת אוי :גוטרמן אביבה

 . אמרתי אני :גלבוע אלון

 ? תיארת לא, סליחה :כוכבי אמיר

 . נתונים פה הצגתי אני :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 . ייהשהעיר בגלל :גלבוע אלון

 . כן :כוכבי אמיר

 . לבנות מראש דאגה לא :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 בפניי ומציג בא שאתה זה. חנייה מקומות ולסלול לבנות :גלבוע אלון

, הזה הנתון, חנייה מקומות כמה ובניתם סללתם, שיש

 . אחרת מראה

 . לא, לא :כוכבי אמיר

 . אחרת מראה שהוא ברור :גלבוע אלון
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 . אחרת מראה לא הוא. לא הוא, לא :כביכו אמיר

 ? לי להגיד יכול אתה? אחרת מראה לא הוא זה מה :גלבוע אלון

 . אמיר :גוטרמן אביבה

 שלא בגלל, חנייה מקומות שאין בגלל, אמרתי אני :גלבוע אלון

 . מראש דאגתם

 להם שמותר חושבים שאנשים, אחד דבר מראה הוא :כוכבי אמיר

 . רוצים שהם מה לעשות

 . מראש דאגתם שלא בגלל :גלבוע אלון

 . הנוחות בשביל :כוכבי אמיר

 . פה אנשים לכן :גלבוע אלון

 יכולים שהם חושבים הם, שלהם הרגעית הנוחות בשביל :כוכבי אמיר

 . בנכים בחניית ולחנות, כפולה בעצירה לעצור

 ? קורה זה למה? למה אבל :גוטרמן אביבה

. סוקולוב רחוב הוא, הקראת שאתה משמעותי הכי הנתון :כוכבי אמיר

ו סע ון ותצעד, סוקולוב לרחוב, לך נחכה, עכשי  מהחני

 ? בסדר. סוקולוב ברחוב לחנויות במורשת

 ? לך להקריא יכולה שניה אני, לשמוע רוצה אתה, אמיר :גוטרמן אביבה

 . די, לא :כוכבי אמיר

 . לקבל לך קשה, לקבל לך קשה :גלבוע אלון

 . דיון פה עושים כבר נואנח :ברייטברט אתי

, העסקים בעלי כלל בשל מבקשים אנו, לכולם שלום :גוטרמן אביבה

ו  . פוסט יצא עכשי
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 . כן :כוכבי אמיר

ון עניין את לפתור, מגדיאל בכיכר :גוטרמן אביבה . במהרה הציבורי החני

, ודועך הולך המוחלט שרובם, בכיכר העסקים לטובת גם

 לא מאוד שנה נועלי עברה. התושבים לרווחת וגם

ון של סגירתו ומאז, פשוטה  פגיעה ישנה, הציבורי החני

 פקחים. בכיכר העסקים של המוחלט ברוב כלכלית

 העסקים את שמפרנסים לתושבים חות"דו מחלקים

 דקה לחצי שעוצר רכב כל. פעמיים לחשוב מבלי, בכיכר

 שפשוט בגלל זה. המחיר את משלם, מותר שאינו במקום

 המקום הייתה מגדיאל כיכר. הרכב את לעצור איפה אין

ון סגירת מאז. השרון בהוד שוקק הכי  הכל, הציבורי החני

 . אפור ונהיה הולך פה

ו חניות כמה :כוכבי אמיר ון שם הי  ? הזה בחני

ון :גוטרמן אביבה  . משמעותי הוא הזה החני

ו כמה :כוכבי אמיר  ? בו הי

 . משמעותי היה :גוטרמן אביבה

 . בעיה שאין אמר דבנ אבל :חנוכה משה

 . בעיה אין, פתאום מה, בעיה אין, לא :גוטרמן אביבה

 . החוק על שעוברים כאלה בעד שאנחנו אומר נדב, לא :גלבוע אלון

 . בעיה אין אז, נמצא אתה צד באיזה תלוי :גוטרמן אביבה

 . בעיה שאין אומר נדב אבל :חנוכה משה

 . בעיה הייתה, פה היה אם :גוטרמן אביבה

 . אבל, בעיה שאין אומר נדב :חנוכה משה
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 . וקואליציה אופוזיציה של שאלה הכל :גוטרמן אביבה

 תחמם ואל אומר אני מה לי תגיד אל, דברים 2 אומר אני :דואני נדב

 . לך אענה שאני אותי

 . בחייך, נדב, אוי :גוטרמן אביבה

 . לך אגיד אני, נדב :גלבוע אלון

 ( ביחד מדברים)

 שאני מה זה, במגדיאל רוצים שהם מה שיעשו אומר אתה :דואני נדב

 . אומר

 להגיד לך תתבייש. נדב? זה את להגיד מתבייש לא אתה :גוטרמן אביבה

 . זה את

 . רוצה שהוא מה יעשה לא אחד אף :גלבוע אלון

ון סדרי את וכיבדו :דואני נדב  . הדי

 . להתבייש צריך אתה :גוטרמן אביבה

 . חברים. הנושא את מיצינו אנחנו, חברים :ברייטברט אתי

 . נדב, נדב, פעם עוד תגיד ואל :דואני נדב

 . הנושא את מיצינו. ואביבה אלון, משה, נדב :ברייטברט אתי

 ? דברים להגיד סתם למה אבל, לא :גוטרמן אביבה

 . אלון. ותשובה שאילתה. מיצינו :ברייטברט אתי

 ח"הדו את ואהר היית אם. הזה ח"הדו את ראית לא אתה :גלבוע אלון

 . מדבר אני מה על מבין היית, הזה

 חבר של שאילתה. הבאה לשאילתה ממשיכים אנחנו :ברייטברט אתי

 . המועצה



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 49 

 

 בצורה העניין את נסכם בואי, שניה, אתי, שניה, שניה :חנוכה משה

 . מכובדת

 . פה לסכם מה אין :ברייטברט אתי

 ( ביחד מדברים)

 . עושה היית מה יודעת אני, כאן יושב היית אתה אם, נדב :גוטרמן אביבה

 . חברים :כוכבי אמיר

 חבר היה כשהוא, הזה בצד היה הוא אם, אמיר מה כולל :גוטרמן אביבה

 . מועצה

 . אני, תקשיבו :כוכבי אמיר

 . הזה השולחן את הופך היה הוא איך יודעת אני :גוטרמן אביבה

, שניה עוד שנעשה מה אבל. מהצועקים לא אני, אביבה :כוכבי אמיר

 . המזגנים את לכבות זה

 . וצעקת לצעוק יודע מאוד יפה אתה :גוטרמן אביבה

 . המזגנים את נכבה תכף, נכבה תכף, זה אבל :כוכבי אמיר

ו, בסדר :גוטרמן אביבה  . נו, יאללה. העיר ראש אתה עכשי

 . חמים, טעונים ככה גם, באתם כי :כוכבי אמיר

 . בחייכם, די :גוטרמן אביבה

 . פה שיהיה, כאילו אז :כוכבי ראמי

 .עוברים אנחנו, חברים :ברייטברט אתי

 ? לעירייה יש פתרון איזה :גלבוע אלון

 ושאלת תשובה יש, שאילתה יש שאם, לבקש אפשר :שאבי חיים
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ון בלי, המשך  . הזה הדי

  .נתונים להביא לבקש אפשר :גלבוע אלון

 של שאילתה, ריםחב. הבאה לשאילתה ממשיכים אנחנו :ברייטברט אתי

 . מיום, גלבוע אלון, המועצה חבר

 . העניין את לסכם בבקשה לו תני, אתי, אתי, רגע, לא :חנוכה משה

 . הבאה לשאילתה עוברת אני. מסכם לא הוא :ברייטברט אתי

 . העיר ראש של תגובה לשמוע רוצה אני :חנוכה משה

 . הזאתי השיטה עם אתה פעם עוד :דואני נדב

 . די, די :כוכבי אמיר

  .בנו שצופים תושבים יש :חנוכה משה

 . עוברים אנחנו :ברייטברט אתי

 . שניה, אתי, רגע :חנוכה משה

 . אבל יכול לא אתה, נו, די :ברמוחה עדי

 . די, משה :כוכבי אמיר

 . עדי, עדי :חנוכה משה

 . משה   :ברייטברט אתי

 . לדבר צריך לא אתה :יקיר רן

 ואני, העירייה ראש זה הישיבה את נהלשמ מי, משה :ברייטברט אתי

 . להמשיך מבקשת

 . הישיבה את לנהל יכול לא אתה :ברמוחה עדי

 חבר של השאילתה. המועצה חבר של שאילתה, חברים :ברייטברט אתי
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 . 3.6.2021-ה מיום, גלבוע אלון, המועצה

 . אתי, אתי, אתי, לא, לא, אתי, שניה :חנוכה משה

 . בשנת כספים רתהעב בנושא :ברייטברט אתי

 . נמשיך לא אנחנו, אתי :חנוכה משה

 . בריונות אקבל לא אני, לא, לא, יחהסל :כוכבי אמיר

 . רוצה רק אני :חנוכה משה

 . חאלס. שלך שאילתה הייתה לא זאת :כוכבי אמיר

 . אמיר אבל :חנוכה משה

 . די. כבר תפסיקו, בריונות אקבל לא אני. די :כוכבי אמיר

 . מדבר לא שאתה זמן יש סוף סוף :יקיר רן

ון שם לבנות תכנון יש, אתה לא :גוטרמן אביבה  ? חני

 ? באזור חניונים לבנות תכנון יש :גלבוע אלון

 כנראה זה .לפועל ייצא לא זה, הזאת שבקדנציה חשבתי :ברייטברט אתי

 . זהו כן

 200, 100 של גודל בסדר חניונים לבנות תכנון יש :גלבוע אלון

 ? מכוניות

 ? מכוניות 200, 100 גודל של סדר איזה :כוכבי מירא

 . לעשות צריך מה לך אגיד אני :גוטרמן אביבה

 . שניה :כוכבי אמיר

 . לתושבים חינם חניות 200 של בנייה תכנית שם יש :גוטרמן אביבה

ון כל :כוכבי אמיר  ? מה. מקומות 70-מ פחות היה, שם החני
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 . נייההב תכנית את לזרז צריך :גוטרמן אביבה

 ₪.  20,000 :גלבוע אלון

 חניות 200 יש, שם מהתכניות שאחת, בכיכר שם שיש :גוטרמן אביבה

 . לתושבים בחינם

 ותבקשי, שלו הבנייה תכניות שזו למי תפני, בעיה שום :כוכבי אמיר

 . לזרז ממנו

 . זה את לזרז צריך, דבר זה, הנה. לזרז צריך זה :גוטרמן אביבה

 . ממשיכים אנחנו ,אוקי :ברייטברט אתי

 . אמיר :גוטרמן אביבה

 . הבאה לשאילתה :ברייטברט אתי

 ? לעשות מה :גוטרמן אביבה

 לחברה 2021 בשנת כספים העברת בנושא שאילתה :ברייטברט אתי

 מדוע: השאלה. השרון בהוד והתרבות החינוך לקידום

, מוסדות לחברת₪  878,315 של סך העירייה י"ע הועבר

 העירייה: התשובה. בתוקף פעולה שיתוף הסכם ללא

 . החתומים להסכמים בהתאם רק כספים העבירה

 ? המשך שאלת :כוכבי אמיר

 ? חתומים הסכמים איזה :גלבוע אלון

 . נכון לא זה :גוטרמן אביבה

 . נכון כן זה :כוכבי אמיר

 פה בידיי יש? להסכמים בהתאם רק, אומרת זאת מה :גלבוע אלון

 הסכמים היו שלא כספים ההעביר שהעירייה, הסכמים
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 . חתומים

 ? איזה, מה :כוכבי אמיר

 . להסכם בניגוד שהיא, כזו תשובה על עונה אתה איך :גלבוע אלון

 ? הסכם איזה :כוכבי אמיר

 . לך אגיד אני :גלבוע אלון

 . אבל המשך שאלת :כוכבי אמיר

 . מציג אני אז. אוקי, המשך שאלת :גלבוע אלון

 . נכונה לא ובההתש אם, לא :חנוכה משה

 . הסכמים פה שיש, הסכמים פה שיש :גלבוע אלון

 . נכונה היא התשובה :כוכבי אמיר

 . 10.1.2021-ב כספים הועברו, תראה :גלבוע אלון

 . אלון, שאלה אבל :כוכבי אמיר

 . אלון :ברייטברט אתי

 . שניה, כן, כן :גלבוע אלון

 . נוספת שאלה :ברייטברט אתי

 . ידבר ולא שיאכל טוב יותר, לו יאמרת :גוטרמן אביבה

 ? אלון :ברייטברט אתי

 . כן :גלבוע אלון

 . המשך לשאלת ממתינים אנחנו :ברייטברט אתי

 גם, ואישורים הסכמים בידיי יש. המשך שאלת, ככה אז :גלבוע אלון

ן כספים שהועברו, יוליה, כספים ממנהלת  התאריכים בי
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 הסכם שהיה ללא, 28.3.2021-ה לבין 1.1.2021-ה

 .בתוקף

 ? יש מה :כוכבי אמיר

 . מסמכים בידיי יש :גלבוע אלון

 בידיי גם. מסמכים בידיי יש, אתה מה, לראות תביא אז :כוכבי אמיר

 . מסמכים יש

  -בידייך המסמכים :גלבוע אלון

 ?פה להיות צריך זה למה אבל :שמעון יגאל

 אתה אז, מסמכים אותם לך יש אם, בידייך המסמכים :גלבוע אלון

 . רואה בטח

 . רואה אני. רואה לא אני אבל :כוכבי אמיר

 . למסמכים אותך מפנה אני אז :גלבוע אלון

 . בתוקף הסכם ללא, כסף עבר שלא :כוכבי אמיר

 . נכון :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

-ב שהיה, בתוקף הסכם בבקשה לי להראות יכול אתה :גלבוע אלון

 להציג יכול אתה, יםהמסמכ את לך יש אם ?10.1.2021

 ? לי

 . לך יראו הישיבה אחרי, בוודאי :כוכבי אמיר

 ? לי להראות יכול אתה :גלבוע אלון

 . יש אבל, לא, לא :זיני בנימין

 באתם לא, מה. שאילתה הגשתי אני? אבל, לא פה למה :גלבוע אלון
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 ? מוכנים

 . תשובה קיבלת, שאילתה הגשת :כוכבי אמיר

 . נכונה לא ההתשוב אבל :גלבוע אלון

 . תפנה, התשובה על לערער רוצה אתה :כוכבי אמיר

 שמראים מסמכים בידיי יש כי. נכונה לא התשובה אבל :גלבוע אלון

 . אחרת

 . נו :כוכבי אמיר

 ? נכונה תשובה לא שזה, להגיד רוצה אתה מה אז :גלבוע אלון

 . בני, בבקשה :כוכבי אמיר

 שאולי, להגיד יכול שהוא, םג המשפטי היועץ את פה יש :גלבוע אלון

 . אותנו להפנות יכול הוא

 . כסף לחלק אוהב שלא, כסף שמחלק מי את פה יש, לא :כוכבי אמיר

 חצי ועל, הסכמים על שחותם משפטי יועץ פה יש גם, לא :גלבוע אלון

 . מדוע יודעים לא ואנחנו, חתם לא הוא מהם

 . אלון :זיני בנימין

 חתום הסכם. חתום הסכם בפניי יציג הגזבר. בוא, כן :גלבוע אלון

 הסכם שיש לי תראה. 28.3.2021-ה לבין 1.1.2021-מה

 . חתום

 . כל קודם :זיני בנימין

 . כן :גלבוע אלון

 הסכם ללא לקידום לחברה שעבר כסף אין, באחריות :זיני בנימין

 . חתום
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 . פה שיש לך אומר אני אבל :גלבוע אלון

 על שחותם זה אני, במקרה, לך אומר יאנ אז, רגע, רגע :זיני בנימין

 . התשלומים

 . אוקי :גלבוע אלון

 לא, אגב דרך זה, בהחלט וזה, ואני דרכי עובר זה אז :זיני בנימין

 עם שעובד, ספק לכל נכון, לקידום לחברה רק רלוונטי

 . עובר לא הכסף, חתום הסכם אין אם. העירייה

 . מסתדר זה אז. כסף להעביר אוהב לא גם הוא, במקרה :כוכבי אמיר

 . לך אעזור אני, בני, תראה, אותך אפנה אני, תראה :גלבוע אלון

 . אלון, לא, לי תן אז, רגע, רגע :זיני בנימין

 . לך אעזור אני :גלבוע אלון

 . לסיים לי תן, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה :זיני בנימין

 . כן, כן :גלבוע אלון

 . יקההסמנט את אולי תבין :זיני בנימין

 . כן :גלבוע אלון

 זה ואולי, להיות יכול היה אולי כן מה, דוגמה אתן אני :זיני בנימין

 . לבלבל שיכול מה

 . כן :גלבוע אלון

 החברה מול הקיץ צהרוני על נגיד, הסכם לי יש אם :זיני בנימין

 . באוגוסט סליחה, 31.3-ב נגמר וההסכם, לקידום

 . כן :גלבוע אלון

 יכול כן אני, באוקטובר הכסף את העביר החינוך רדומש :זיני בנימין
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 אותו בגין, פעילות אותה עבור, צהרונים עבור להעביר

 . הוא התזרים רק. הסכם

 . שלי השאלה הייתה לא זו אבל :גלבוע אלון

 . זה שאולי, דוגמה רק זו, אומר אני אז, רגע, רגע :זיני בנימין

 עם חתומה העירייהש הסכם פה יש, דוגמה זאת אבל :גלבוע אלון

 . חינוך מוסדות

 ? מה בגין :זיני בנימין

 ? איזה :כוכבי אמיר

ו אותי מכניס אתה מה :גלבוע אלון  ? עכשי

 ? הסכם איזה :זיני בנימין

 . נספח פה יש אז :גלבוע אלון

 . לקידום החברה מול נספחים 25 יש, נספחים 25 יש :זיני בנימין

 . נספחים 25 יש :גלבוע אלון

 ? התאריך מה :כוכבי אמיר

ו שחתם, נספח פה יש :גלבוע אלון  . המשפטי היועץ עלי

 ? התאריך מה :כוכבי אמיר

 ? בסדר. 22.2.2021-ב :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 ? ההסכם נשוא מה :זיני בנימין

 ? אומר מה יודע אתה, הזה הנספח :גלבוע אלון

 ? ההסכם נשוא מה? ההסכם נשוא מה :זיני בנימין
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 ? מה :גלבוע אלון

 ? שלו המהות מה? ההסכם מה :זיני בנימין

, 16.7.2020-ה וביום והואיל, אומר הזה הנספח אז :גלבוע אלון

 המשולמים הסכומים עודכנו ובמסגרתו, ז"י נספח נחתם

 רוח וכן השונות הפעילויות לפי החינוך לקידום לחברה

 . 31.12.2021-ה ליום עד במסגרת ההסכם

 . נו :כוכבי אמיר

 להאריך בזאת מסכימים והצדדים, כתוב ואז. שניה, רגע :גלבוע אלון

 1.1.2021-ה מיום, ז"י נספח במסגרת ההסכם תקופת את

 נחתם, הזה הנספח, כלומר .15.3.2021-ה ליום ועד

 . 22.2.2021-ב נחתם. בדיעבד

 לא, העירייה תקציב אישור עד, למרץ ינואר בין. לא :זיני בנימין

 דרך. ההארכות של ההסכם נשוא רק כסף עבר, כסף עבר

 . נספח בכל, אגב

 . אותו לך הראיתי אני, הנה אבל :גלבוע אלון

 -נספח בכל. תקשיב, רגע :זיני בנימין

 . זה את אומר היית לא מקשיב היית אם :דובר

, העיקרי להסכם שמתייחס הארכה גם יש נספח בכל :זיני בנימין

 כסף שעבר כזה דבר ןאי אז? בסדר. אותו מאריך שהוא

 . קורה לא. קורה לא זה. בתוקף הסכם בלי

 הסכם לי להראות יכול אתה. לך מראה אני, הנה אבל :גלבוע אלון

 ? בתוקף

? התשלום נשוא מה, בוא. התשלום מה בגין לי תראה אז :זיני בנימין
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 . קיץ צהרוני על זה אם

 ? מה :גלבוע אלון

-ה מה בגין. קיץ צהרוני זה אולי? התשלום מה בגין :זיני בנימין

 . להבין הצלחתי לא? 872

 ₪.  878,315 :ברייטברט אתי

 ? הזה התשלום מה בגין אז :זיני בנימין

 . וחינוך לקידום החברה :גלבוע אלון

, לא? שנה חצי לפני אתם לי שהיה הסכם על זה אולי :זיני בנימין

 ? התשלום איפה

 ₪ 380,000? בסדר. יםהתשלומ כל הנה, התשלום הנה :גלבוע אלון

 להראות יכול אתה? בסדר, התשלומים כל. ₪ 500,000

ו לי  ? הסכם עכשי

 . רגע אבל. 2020-ב :זיני בנימין

 . 2021 זה הירוק עם. 2021, לא :גלבוע אלון

ו :זיני בנימין  . בדיקה לך אעשה אני, עכשי

 . שאילתה שאלתי? בדיקה למה אבל :גלבוע אלון

 . אני, לא :זיני בנימין

ו :גלבוע אלון  ? לבדוק רוצה אתה עכשי

 . שיכולים דברים 2 יש. ככה לך אומר הוא, לא :כוכבי אמיר

 . וחינוך לקידום החברה, במפורש פה כתוב, אמיר :גלבוע אלון

 . לך עונים, לך עונים? להקשיב מוכן לא אתה אבל :יקיר רן



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 60 

 

 כןמו לא אני למה יודע אתה. לא, להקשיב מוכן לא :גלבוע אלון

 . פה אותי מכבדים לא כי? להקשיב

 . לך עונים :יקיר רן

 פה באתם ולא, חודש לפני שאילתה שאלתי אני כי :גלבוע אלון

 . שאני לי אומר אתה? מוכנים הגעתם לא למה. מוכנים

 . מקשיב לא אתה, מוכנים אנחנו :כוכבי אמיר

 . תתערב אל אז, הכל זה אז :גלבוע אלון

 . מקשיב אל אתה אבל :כוכבי אמיר

 . מקשיב אני :גלבוע אלון

 . לא אתה, לא :כוכבי אמיר

 .מקשיב אני, כן :גלבוע אלון

 נימוסים. אלון, והליכות בנימוסים רק מתערב אני :יקיר רן

ו פה אותי שמעניין מה זה. והליכות  . עכשי

 בדיקה ועושה מועצה חבר שכבא זה והליכות נימוסים :גלבוע אלון

 . החופשי בזמנו

 . משה, מתנשא אני, הנה, אה :קירי רן

 . אלון :כוכבי אמיר

 . מוכנה לא העירייה ובאה :גלבוע אלון

 . אלון :כוכבי אמיר

 . מנומס לא ולהיות מעונב להיות גם אפשר :חנוכה משה

 . קצרה כזו תשובה :גלבוע אלון
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 . נימוס חוסר היא רשעות גם :חנוכה משה

 ₪.  800,000 של :גלבוע אלון

 זה, הגזבר לך מסביר. תשובה עליה קיבלת, שאלה שאלת :יכוכב אמיר

 או, הסכם של הארכה או: דברים 2-מ אחד להיות יכול

ו והכסף, שהיה הסכם בגין התאמות  הגיע מהמדינה עלי

 2-מ אחת זו. אחר דבר שום פה אין. יותר מאוחר

 אוהב ובני, מהמקרים 99.9%-ב, לכן. האלה האופציות

 עוד יבדוק, רוצה אתה, לך מרא ולכן, פעם עוד לבדוק

 . פעם

 . רוצה אני אבל, לא :גלבוע אלון

 . בדיקה נעשתה אבל :כוכבי אמיר

 ? פעם עוד יבדוק זה מה :גלבוע אלון

 ? לבדוק למה :גוטרמן אביבה

, א :כוכבי אמיר  . אחד זה. אותו לשייך ידעו שלא סכום נתת כי'

ו :זיני בנימין  . זה את לי נותן אתה עכשי

 . התשובה זאת. רגע, תקשיב, שניה :כוכבי אמיר

 . תראה :גלבוע אלון

 . הסכמים בלי כסף עובר לא, אין :כוכבי אמיר

 . עברו שכן לך אומר אני אבל :גלבוע אלון

 . לא :כוכבי אמיר

 . לך מראה אני, הנה אבל :גלבוע אלון

 . שלא לך אומר אני אז :כוכבי אמיר
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 . סכםה לראות ביקשתי אני אז :גלבוע אלון

 . דברים 2-מ אחד שזה לך אומר הוא אז :כוכבי אמיר

 . בתוקף הסכם לראות ביקשתי אני אז :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 . בתוקף הסכם לראות ביקשתי אני :גלבוע אלון

 . בתוקף הסכם לראות ביקשת לא :כוכבי אמיר

 . 28-ל 1.1.2021-ה בין :גלבוע אלון

ו :כוכבי אמיר  . הסכמים לראות שמבק אתה עכשי

 . לא :גלבוע אלון

 . כן :כוכבי אמיר

 . הסכומים את שם הראיתי אני, אמרתי אני :גלבוע אלון

 . השאילתה זאת :כוכבי אמיר

 . כאלה סכומים שעברו, בשאילתה כתבתי :גלבוע אלון

 . אליכם הועבר מדוע :כוכבי אמיר

 אז. כםהס היה שלא ברור זה אז. מסוימים בתאריכים :גלבוע אלון

 . אומר הייתי

 מוסדות לחברת העירייה י"ע הועבר מדוע. השאילתה זאת :כוכבי אמיר

 עברו לא, לך אומר. בתוקף פעולה שיתוף הסכם ללא

 עבר או. בתוקף פעולה שיתוף הסכם ללא כספים

 . בהתאמות עבר או, בהתאמות

 סכומים כמה לך אגיד אני, תראה. מסמך לי תביא אז :גלבוע אלון

 . 20.1.2021-ב עבר. עבר
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 . מקשיב לא או אתה, אלון אבל :כוכבי אמיר

. 24.3.2021-ב, 10.3.2021-ב עבר, 3.2.2021-ב עבר :גלבוע אלון

 יכול, אומר שאתה, גדולים כספיים, עברו סכומים 5

 . התאמה הייתה שזו להיות

 . עוד יש, אחד נספח על מסתכל אתה :זיני בנימין

 זה ושאחרי, מרץ עד הארכה שהייתה לך אומר הוא אבל :כוכבי אמיר

 . הארכה עוד הייתה

? במה? ההארכה הייתה איפה? בני, ההארכה איפה :גלבוע אלון

 ? הסכם של, מה של הארכה

 . כן :כוכבי אמיר

, הארכות 12. אצלי שההארכות לך מסביר צריך אני אבל :גלבוע אלון

 . אצלי הן

 . חלק רק לך שהביאו כנראה :כוכבי אמיר

-ה עד שבמחזוריות, נכון הארכות שיש לך מסביר אני אז :גלבוע ןאלו

 ועד 31.12.2020-מה אבל. בסדר זה. 31.12.2020

ו לא, 28.3.2021 ן, כשגילו. בתוקף הסכמים הי  שאי

 שהיועץ נספח ויצרו, מהר רצו אז, בתוקף הסכמים

ו חתם המשפטי  . בדיעבד שהוא, עלי

 ? אצלנו. מאמין לא אני :חנוכה משה

 . 2021 עד מכסה בדיעבד :גלבוע וןאל

 . אצלנו לא, לא :חנוכה משה

ו אתם איך אז :גלבוע אלון , התאמות שזה להיות שיכול מספרים עכשי

 . הגיוני לא זה. קודמת בשנה זה
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 . יכול אתה, בוא, בוא. מספרים לא אנחנו :כוכבי אמיר

 . כאן נמצא ההסכם, הנה, לך אומר אני כי :גלבוע אלון

 אבל, ולעג בציניות רוצה שאתה מה כל לעטוף יכול אתה :ביכוכ אמיר

 לפי עוברות וההתאמות, התאמות שיש, לך אומרים אם

 עוברות התאמות אז, ההסכמים של החוזים של התאריכים

 זה מה. ניתן זה שבהם ההסכמים של התאריכים לפי

 להעביר שנה חצי של באיחור נזכרה המדינה אם? קשור

 . הקורונה במהלך פעמים כמה, שהיה כמו הכסף את

 . כן, בסדר :גלבוע אלון

 ? אצלנו יחנה והוא? הכסף את ניתן לא אז, מה אז :כוכבי אמיר

 . הכסף את לתת יכול לא אתה, הסכם כשאין, לא :גלבוע אלון

 . ההתקשרות לתקופת בתוקף הסכם יש אבל, לא :זיני בנימין

 . העיר כראש לך מקנה לא, העיריות פקודת :גלבוע אלון

 ? אתה מה. שירות מקבל זה, ספק זה :כוכבי אמיר

, בפברואר לו מעביר לא אתה, 31.12-ב לעבוד גמר קבלן :היילפרן רן

 . שיא זה. מבין לא אני? כסף קודמת שנה בגין

 ? עשה שהוא עבודה על ההסכם נגמר אם גם :זיני בנימין

 . לו מעביר אתה בוודאי, לו מעביר בוודאי אתה :היילפרן רן

 פה כתוב לא גם אבל. כסף לו להעביר יכול לא אני :גלבוע אלון

 . בכספים

 . אלון. תקופה בגין משלם אתה :היילפרן רן

 . פה כתוב לא. קודמת שנה בגין הועברו כספים :גלבוע אלון
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 . תקופה בגין משלם אתה, אלון :היילפרן רן

 . בגין פה כתוב, תקשיב אבל. בגין כתוב לא אבל :גלבוע אלון

, א :היילפרן רן , א, אלון, יש אם'  את תעביר בוא, פרטים לך יש אם'

 . הפרטים

 . תעביר, בוא :זיני בנימין

 . מסודרת בדיקה יעשה בני :היילפרן רן

 ? הנתונים כל את הבאתם לא למה, שאילתה שאלו :גוטרמן אביבה

 . אלון, אלון, רגע, רגע, לא, לא, לא :זיני בנימין

ו אז, באמת נו :גוטרמן אביבה  זמן כמה יודעים ואנחנו לכם נעביר עכשי

 ? תשובות לתת לכם לוקח

 אני₪,  878,000 מספר לי כשזורקים. סליחה, אביבה :זיני בנימין

 . לא? מהו לפענח צריך

 לא, קיבלנו לא עוד, לכם נכתוב פעם 1000, זה מה :גוטרמן אביבה

 . קיבלנו לא, קיבלנו

 . פירוט תן :זיני בנימין

 . גם לך להגיד רוצה אני, אגב :גלבוע ןאלו

 . באמת נו, די :גוטרמן אביבה

, נשאלה חינוך מוסדות של לית"שהמנכ פרוטוקול יש :גלבוע אלון

, 28.4-ב היה שזה, 2021 לשנת בתוקף הסכם יש האם

 . שלא אמרה היא

 . חינוך למוסדות לית"מנכ הייתה לא :כוכבי אמיר

 ? לית"מנכ הייתה לא למה :גלבוע אלון
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 . לית"מנכ הייתה לא היא :כוכבי אמיר

 ? לית"מנכ הייתה לא, 28.4.2021-ב, למה :גלבוע אלון

ו, חינוך מוסדות היה כשזה, לא :כוכבי אמיר ? לא, לים"מנכ רק הי

 . מיתוג תהליך עשה, תהליך עשה בנאדם

ו :חנוכה משה  . ליות"מנכ רק הי

 . קיעהש, מיתוג תהליך עשה בנאדם. בסדר :כוכבי אמיר

 . כאילו אבל, אתכם מצחיק מאוד מאוד שזה שמחה אני :ברמוחה עדי

 . עדי, ממהרת את אם :חנוכה משה

 . יאללה :כוכבי אמיר

 . ממהרת של עניין לא זה, לא :ברמוחה עדי

 . הבאה לשאילתה נמשיך בואו, יאללה :ברייטברט אתי

 . משכורת מרוויחה לא היא? אותה לשלוח יכול אתה, למה :חלוואני מאיר

 . המועצה חברת של שאילתה :ברייטברט אתי

 ? זה, זה מה, חוזים שאין רואה הוא :גוטרמן אביבה

 . לסיים העיקר :חנוכה משה

 ? מפריע לא זה לך :גוטרמן אביבה

 . אני לא, הישיבה את מנהל העיר ראש, רוצה אתה מה :ברייטברט אתי

 ? המורה אומרת את למה אז, אה :גוטרמן אביבה

 . הבאה שאילתה :ברייטברט אתי

 . שהיית בעמדה אתה אבל :גוטרמן אביבה

 . אביבה, המועצה חברת של השאילתה :ברייטברט אתי
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 שהוא לו להראות. הנתונים את להביא צריך. שנתונים :גוטרמן אביבה

 . הסכמים עם עבר שזה. נכון לא שזה. טועה

 . אביבה :כוכבי אמיר

ו :גוטרמן אביבה  . נבדוק, הנתונים את לנו תעביר ,אומר הוא עכשי

 . לא אנחנו :כוכבי אמיר

 ? הסיפור מה. תהליך הפוך בדיוק :גוטרמן אביבה

 . אנחנו, אביבה :כוכבי אמיר

 ללכת רוצה היא. אביבה, אבל, אותה מעניין לא זה :חנוכה משה

 . הביתה

 ותגידי, השאילתה על תסתכלי. לדמיין יודעים לא אנחנו :כוכבי אמיר

 מוכן להיות יודע לא אני? ממנה להבין צריכים ינוהי מה

 . מראש תבקשו, נתונים לקבל באמת רוצים. זה לכל

₪  878,000 של סך, העירייה ידי על הועברו מדוע :גלבוע אלון

 . העיר ראש הייתי אם, אני אז. שיתוף הסכם ללא, לחברת

 . נו :כוכבי אמיר

 פה יש בבקשה, הנה, אומר אתה למה, אומר הייתי :גלבוע אלון

 . הסכמים

 . נו :כוכבי אמיר

 פה יש. שהועברו הכספים פה, הנה. הסכמים פה יש, הנה :גלבוע אלון

, אתה מה. שהועברו הכספים לבין ההסכמה בין התאמה

 ? שלכם והתשובה ובאים אתם מה

 . נמשיך בואו :ברייטברט אתי
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 ימהמתא לא, מתאימה לא שבכלל התשובה? תשובה איזה :גלבוע אלון

 . לנפנף אבל. לשאלה בכלל

 ? מתאימה לא למה :כוכבי אמיר

 ₪.  800,000 זה. סיקור תוספת זה, תשמע :גלבוע אלון

 878,315 של סך העירייה י"ע הועבר מדוע היא השאלה :כוכבי אמיר

 ? בתוקף פעולה שיתוף הסכם ללא, מוסדות לחברת₪, 

 להראות יכול האת? פעולה שיתוף לי להראות יכול אתה :גלבוע אלון

 . כזה הסכם אין, אין? 2021 בשנת פעולה שיתוף לי

 . שיש בוודאי :כוכבי אמיר

 . אותו לי תראה אז, אין :גלבוע אלון

 . נמשיך אנחנו. אלון, לך יראו אז :ברייטברט אתי

 אני. כ"אח לי שיראו רוצה לא אני? לי שיראו למה אבל :גלבוע אלון

ו לי שיראו רוצה  . עכשי

 . כרגע ואין מבקש אתה אם אבל :יטברטברי אתי

 . נו. שאלות לשאול תלמד, אדוני :כוכבי אמיר

 . לקבל שנעניתי ועד, ולבקש לחפש שעות עמלתי :גלבוע אלון

 ההנחיות את ולקבל השאלות את לשאול יודע אתה. די :כוכבי אמיר

 זה את ותעשה בסדר והכל, מקבל שאתה לתשובות

 . מסודר

ו :גלבוע אלון  פה לי אין, לי אומר, מוכן לא העיר ראש מגיע ועכשי

 זלזול זה, זלזול זה, אנחנו אבל, לך אענה אני. כלום

 . מועצה בחבר
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 . שבעולם מסודר הכי. שבעולם מסודר הכי :גוטרמן אביבה

 . כזה דבר אין, הגזבר לך אומר :כוכבי אמיר

 . לי עונה הגזבר :גלבוע אלון

 . התשובה תא לקבל מוכן לא ואתה :כוכבי אמיר

 העביר שהוא יגיד לא הגזבר כי, לענות יכול הגזבר :גלבוע אלון

 הסכמים מציג לא גם הוא. בתוקף הסכמים ללא כספים

 . בתוקף

 . לי תאמין, לך אומר הייתי, תקלה הייתה אם :זיני בנימין

 . כספים שהועברו הוכחות פה לי יש, ואומר בא כשאני :גלבוע אלון

 . שהועברו מראה הוא אבל :חנוכה משה

 היה לא, נתתי לא, ואומר הגזבר ובא, שיש מראה ואני :גלבוע אלון

 . בעצמך תחליט בוא אז, מסמכים מראה ולא, כזה דבר

 . נו :כוכבי אמיר

 . לא ומי צודק מי, בעצמך תחליט בוא :גלבוע אלון

 . לא ומי צודק מי אחליט לא אני :כוכבי אמיר

 . תשובה לקבל רוצה אני אבל? למה :גלבוע אלון

 . אסביר אני אז :כוכבי אמיר

ו נעצור בוא, אמיר אז :גלבוע אלון  . השאילתה את עכשי

 . תשובה לקבל רוצה לא אתה, אלון אבל :כוכבי אמיר

 כל את כשתוציאו הזאת לשאילתה ונחזור, הלאה נמשיך :גלבוע אלון

 שיתוף הסכם היה שאכן שמראים, האלה המסמכים

 . פעולה
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 . הבאה לשאילתה עוברים אנחנו :רטברייטב אתי

, אלון, תראה, גם, תראו, תראו. פה משהו להגיד חייב אני :שמעון יגאל

 אני, משנה לא זה, הועברו לא, הועברו הכספים אם גם

 . למה לך אגיד

 ? למה :גלבוע אלון

 . ילדים גני, ספר בתי, לילדים שניתן שירות על מדובר :שמעון יגאל

 . ציבור כספי זה ?מה אז :גלבוע אלון

 . הסכמים של הארכה זה אם גם, רגע סליחה, אומרת זאת :שמעון יגאל

 . חובות לכסות זה ואם :גוטרמן אביבה

 . הסכמים של הארכה זה אם גם :שמעון יגאל

 . זה של שזה יודע אתה, כן :גוטרמן אביבה

 . שירות לתת חייב אתה. משכורות לשלם חייב אתה :שמעון יגאל

 ? חובות סיכוי זה אולי? שזה יודע אתה מאיפה :רמןגוט אביבה

 . הוא הוויכוח עכשיו אז, כזה דבר אין :שמעון יגאל

 ? יודע אתה :גוטרמן אביבה

 .יודע לא אני :גלבוע אלון

 . במרץ או באפריל האם :שמעון יגאל

 ? חובות לכיסוי עבר כסף כמה יודע אתה :גוטרמן אביבה

 . משהו לך ראספ אני בוא, בוא :גלבוע אלון

ו ממילא, המשכורות :שמעון יגאל  . אותן לשלם צריכים הי

 . נכון דבר אמרת אתה, יודע אתה :גלבוע אלון
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 . נו, עזבו אבל :שמעון יגאל

 אתה. משהו לך אספר אני בוא. דבר אמרת אתה, יגאל :שמעון יגאל

 בגלל לא? האלה ההסכמים על עמדתי אני למה יודע

 יודע אתה. הסכמים נחתמו שלא בגלל, כספים שעברו

 ? גרם זה למה

 . יגאל, ככה להתנהל יכול לא ציבורי גוף :חנוכה משה

-וב 2016 בשנת, גרם זה. גרם זה למה לך אגיד אני :גלבוע אלון

ן, 2018 עד 2016-מ, 2018 ו  כל הרוויח הקונסרבטורי

 כאשר₪.  270,000-ל₪  260,000 בין בממוצע שנה

 וכתב, ביקורת ביצע קרוהמב, למבקר הועברו הדברים

 להמשיך, לתמוך האם תשקול שהעירייה, שלו בהמלצות

ון לתמוך  אתה. הגדולים הרווחים לנוכח בקונסרבטורי

? קרה מה יודע אתה? 2019-ב קרה מה יודע

ון  היה לא כי? למה יודע אתה. לגרעון נכנס הקונסרבטורי

 . העירייה עם זה את שהסדיר חתום הסכם

 . דינמית רשות על מדובר :שמעון יגאל

 . אלון, חברים :ברייטברט אתי

 . משכורות לשלם צריך :שמעון יגאל

 . ויגאל אלון :ברייטברט אתי

 ( ביחד מדברים)

 תעצרו, חתם לא שההוא בגלל, ולהגיד לבוא אפשר אי אז :שמעון יגאל

 . המשכורות את

 . ויגאל אלון :ברייטברט אתי
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 אתה, מהחדר יוצא מועצהה שחבר מתאים לא בכלל זה :כוכבי אמיר

 של אמירה גם נשמעת. האלה בשאילתות עניינים בניגוד

 . עניינים לניגוד הוועדה

 . משה של בשנים לא זה, משה של בשנים לא זה :גלבוע אלון

 . אלון :ברייטברט אתי

 . משנה לא בכלל זה :כוכבי אמיר

 . אנחנו :ברייטברט אתי

 . לך אמרתי אני :חלוואני מאיר

 . עניינים בניגוד כבודו :כביכו אמיר

 . צדקתי אז, צדקתי אז :חנוכה משה

 . עניינים בניגוד כבודו :כוכבי אמיר

 . רק, גם, יודע ואתה :גלבוע אלון

 ? עניינים בניגוד אפעל שאני דרשתם אתם :חנוכה משה

 עמדתך את קיבלו. החליט כי עניינים בניגוד כבודו, לא :כוכבי אמיר

 . מבקש אני אז. שהחלטת

 בחוות שגה המשפטי היועץ שכנראה, היא שלי העמדה אז :חנוכה משה

 . דעתו

 . לצאת מבקש אני אז :כוכבי אמיר

 ? הדעת חוות את לראות אפשר :חנוכה משה

 ? קיבלת לא. לצאת מבקש אני אז :כוכבי אמיר

 . לא :חנוכה משה
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 . לקבל אמור היית :כוכבי אמיר

, שאילתה בכל בדברים נאריך ככה אנחנו אם, חברים :ברייטברט אתי

 . היום לא, מחר נסיים

, תאריכים בלי גם הסכמים פה שנחתמים, גם לך אגיד אני :גלבוע אלון

 היועץ, בכדי ולא. נחתמו הם מתי יודע לא אחד ואף

 ראה שהוא מניח אני, בטח זה את ראה הוא, המשפטי

 נוח כי, ככה זה את העביר הוא אבל, תאריכים שאין

 . להעביר

 . נו, די, די :כוכבי מירא

 נתקלת, עיר כראש אתה, פעם היית לא אתה, סליחה :גלבוע אלון

 ? תאריך בו רשום שלא בהסכם

 . בכלל תאריך אין :גוטרמן אביבה

 . ציבור כספי? נתקלת? ממתי יודעים לא ואנחנו :גלבוע אלון

 ? התאריך כתוב לא, המשפטי היועץ של בחותמת? למה :היילפרן רן

 ? מה :לבועג אלון

 ? תאריך כתוב לא, המשפטי היועץ של בחותמת :היילפרן רן

 בדק כשהוא. מניעה אין, כתב הוא, המשפטי היועץ, לא :גלבוע אלון

. ההסכם נחתם הוא מתי, יודעים לא אנחנו אבל, זה את

 על חתם הוא, אגב. מניעה שאין חתם רק המשפטי היועץ

, חתומים אשל 8-ה אם, יודע לא אני אז. 8 מתוך אחד

 יש אז. מניעה הייתה לא או מניעה הייתה האם, הוא האם

 בכספי מדובר זה. האלה ההסכמים עם בעיות הרבה פה

 . הזה לעניין לב לשים וכדאי, ציבור
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 . נמשיך אנחנו, טוב :ברייטברט אתי

 . דבר זה. הסכם ללא שמועבר כסף אין, אלון :יהיילפרן רן

 . ותראו תבדקו אז :גלבוע אלון

 . הסכם ללא שהועבר כסף אין :היילפרן ןר

 של לשאילתה נעבור. הבא לשאילתה ממשיכים אנחנו :ברייטברט אתי

 ח"דו. 6.6.2021-ה מיום, גוטרמן אביבה, המועצה חברת

 לקידום חברה של הפעילות בעניין BDO חברת של

ן להעביר מסרבת העירייה מדוע. והתרבות החינוך ו  לעי

 החברה בעניין שנגנזה ח"דוה טיוטת את המועצה חברי

 שצוין כפי: שניתנה התשובה. והתרבות החינוך לקידום

 סעיף י"עפ בפנייה וגם אפריל מחודש בנושא בשאילתה

 בשלבי מצויה עדיין BDO חברת, יוני בחודש' א 140

. סופי ממצאים ח"דו גובש טרם, זה בשלב כן על. עבודה

 . הקרוב בחודש, המועצה חברי לכלל הגשה יעד

 שתהיה וביקש הזה העניין על שרץ מי, הכבוד כל עם :גוטרמן אביבה

. הזה ח"הדו את לקבל ביקשנו אנחנו. אני זו, וועדה

 העיר ראש, החלטת אתה. יצא הוא, היה כבר הזה ח"הדו

 פה היה. שצריך כמו העבודה את עשו לא שהם, החליט

 זה. הקודם ח"הדו את לראות מבקשת שאני ומה, וויכוח

, החדש. הקודם ח"בדו לעיין לנו מותר. לי תרמו. הכל

 אולי, מה? נפסל הוא למה לראות רוצה אני. אותו נראה

 על, יודעת לא? לכם התאימו לא שהנתונים בגלל

 . מסקנות

 התשובה. ועניתי האלה השאלות את שאלת את כל קודם :כוכבי אמיר
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 . לנו התאימו לא שהנתונים בגלל בהחלט, היא

 . זה את לראות רוצה אני אז :גוטרמן אביבה

 . שניה :כוכבי אמיר

 את לראות לי מותר? התשובות את לראות לי מותר :גוטרמן אביבה

 ? הזה ח"הדו

 . הזה לעניין מקשיבה לא שיטתי באופן את, שניה :כוכבי אמיר

 . אמיר, מאוד לך מקשיבה אני, לא :גוטרמן אביבה

 . לא את :כוכבי אמיר

 לראות רוצה אני. הזה הנושא על פעם 1000 ברכ אני, די :גוטרמן אביבה

 . ראוי לא שהוא שהחלטתם, ח"הדו את

 . מבין אני :כוכבי אמיר

 . אותו לראות רוצה אני :גוטרמן אביבה

, מתאים לא היה ח"שהדו שהסיבה, אביבה, לך מסביר אני :כוכבי אמיר

 ההשוואה שנת כי, רגע תקשיבי, היא השנה היא כי

. רלוונטי לא. הקורונה שנת יאה, לקחו שהם היחידה

 . שנים עוד להשוות נשלחו הם, ולכן

 ח"הדו את לראות מבקשת אני כ"סה, רוצה אני, אמיר :גוטרמן אביבה

 ? ח"הדו את לראות לי מותר. הזה

 לא את. הקודמת בישיבה לך שאמרתי מה לך אגיד אני :כוכבי אמיר

 . נו, מקשיבה

 . ישנה לא זה, זה על פעם עוד זורותח. מקשיבה נורא אני :גוטרמן אביבה

 . לא את אבל, לא :כוכבי אמיר
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 מה רלוונטי לא .שגנזת הזה ח"הדו את לראות רוצה אני :גוטרמן אביבה

. לראות רוצה אני, זה את לראות לי מותר. אומר שאתה

 שייבדק בכלל ביקשתי אני. לזה כסף אישרנו. באמת

 כל על, נותמסק איזה, ביקשתי מה יודעת אני. הזה ח"הדו

, לה היו, למשל כמו. לעירייה יעבור מה. דברים מיני

 לא. לעירייה שיעבור נכון שזה שם כתבו הם אולי

 . לראות לי תנו, יודעת

. הקודמת בפעם לך שאמרתי מה את לך אגיד אני, שניה :כוכבי אמיר

, א-ש. הפרוטוקול את פה לי יש במקרה  מוזמנת את'

 ? בסדר, רוצה שאת ונטירלו נתון כל לראות כדי, אליי

 את אומר היית אתה ואם. זה את אמרת לא אתה, אמיר :גוטרמן אביבה

 אל אז. זה את רואה ויושבת, אצלך הייתי מזמן כבר, זה

 כבר ואני, לי אמרת לא אתה כי. דברים סתם תגיד

 ולמה, השאילתה לפני ביקשתי. שאילתה ושלחתי אמרתי

 ? שאילתה עשיתי

 . אביבה, אביבה ,אביבה :כוכבי אמיר

 . זה את לעשות התכוונתי כי :גוטרמן אביבה

 . אביבה :כוכבי אמיר

 . כבר די :גוטרמן אביבה

 אבל, בסדר: פרוטוקולים מקריא כוכבי אמיר. אקריא אני :כוכבי אמיר

 הכל, טובה חברה, הזה על סליחה לך אומר אני אם

 יודע לא באני, בהבנה, בתקשורת כשל היה פה, בסדר

 בסיסו על לקבל כדי מתאים לא הגישו שהם מהו, מה

 . החלטה
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 ? סמסים מקריא אתה :חנוכה משה

 . מועצה ישיבת. פרוטוקול זה. לא :כוכבי אמיר

 . סמסים חשבתי, אה :חנוכה משה

 לא זה למה להבין כדי זה את לראות לבוא אגב רוצה את :כוכבי אמיר

 את, בעיה אין: כוכבי אמיר. כן, כן: גוטרמן אביבה? זה

 בסיס על יכולים לא אנחנו למה, לבד תביני ואת תבואי

 . פרוטוקול. החלטה לקבל, זה

 . אגיע אני אז, אוקי אז, בסדר :גוטרמן אביבה

 . במשרד הייתי מחר, במקומך אני :חנוכה משה

 ? נמשיך :ברייטברט אתי

 . הבא שבוע אבל, מחר לא, שאני מה זה :גוטרמן אביבה

 . להבלי היום :כוכבי אמיר

 . לא, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . נו, אביבה, בלילה היום, לא :יקיר רן

 . לא, לא :גוטרמן אביבה

 . שם נהיה, תבואי :יקיר רן

 . הלילה לעשות אחרים דברים לי יש, לא :גוטרמן אביבה

 . הבאים לסעיפים נעבור בואו :ברייטברט אתי

 . הבא שבוע אליך אבוא אני :גוטרמן אביבה

 . אביבה :ביכוכ אמיר

 . הבא שבוע באה אני, בסדר :גוטרמן אביבה



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 78 

 

 צריכה היא, לחברה משהו מוציאים כשאנחנו, אנחנו :כוכבי אמיר

 לבוא, BDO-ל הכבוד כל ועם. העבודה את לעשות

 . קורונה של שנה על להשוות

 . בסדר. זה את לראות רוצה אני, אוקי :גוטרמן אביבה

 . היום בסדר פיםלסעי עוברים אנחנו :ברייטברט אתי

 . בסדר, יאללה :גוטרמן אביבה

 

 

 

 

 . מ"בע השרון הוד מי תאגיד – 2020 לשנת מבוקר כספי ח"דו הצגת .ב

 

 מי תאגיד של, 2020 לשנת המבוקר הכספי ח"הדו הצגת :ברייטברט אתי

 ראש, העיריות בפקודת 5 סעיף י"עפ. השרון הוד

 ןדי בשנה אחת פעם לפחות למועצה יגיש העירייה

 הדין על דיון תקיים והמועצה, התאגיד מצב על וחשבון

 מישיבת בפרוטוקול והחשבון הדין העתק. והחשבון

 למי, בבקשה. הפנים לשר יועבר נדון שבה המועצה

 ? ניתן

 . הפנים שרת :דואני נדב

 . כן :ברייטברט אתי

 . החדש בתפקידה בהצלחה לך נאחל :כוכבי אמיר
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 שלנו הכספים מנהל, ברוך, ח"הדו את יציגו שלנו מהצד :דואני נדב

 לעבור לכם שיצא מקווה אני. ל"המנכ מקום ממלאת, וטל

 להגיד יכול אני אבל, שם שקורה מה ולראות, ח"הדו על

 . לכם

 ? מילים כמה להגיד אפשר :שמעון יגאל

 . לכם שתסביר מסודרת מצגת תהיה תיכף. לא, לא :דואני נדב

 . אוקי :שמעון יגאל

 ה"שבע מקווה אני וגם, הזה ח"בדו לראות יכולים אתם :דואני נדב

 עולמות בתוך', א, דגש שמים שאנחנו תראו, הבאה בשנה

. אותו מנגישים, השירות את מאוד משפרים, השירות

ו  של הווטסאפ רפורמת את שיש קראתי בדיוק עכשי

 אנחנו, זה את עשתה העירייה אז. התקשורת משרד

. הווטסאפ לרפורמת מעבר כבר אנחנו. זה את עושים

 שנים שאחרי השקעות פה שיש לראות יכולים אתם

ו מאז אבל, פיק שנת איזו הייתה  . ירידות הי

 תהיה והשנה, גבוהות מאוד השקעות של שנה, שנת גם 

 תראו אתם, קיימות של ערכים על בסוף וגם. שיא שנת

 מאוד מאוד גבייה גם בסוף תראו אתם. בפחת ירידות

 האלה הדברים כל, בסוף. מתקנים של התחזוק גם, גבוהה

. וקיימות השקעה, שירות: התוכן עולמות 3-ב מטפלים

 להגיד רוצה את, טל? נכון, אתה, ברוך, שמציג מי אז

 ? לפני משהו

 . אוסיף אני ואז נתחיל אנחנו, לא, לא :רוסו טל

, התאגיד ל"סמנכ היא טל, מעודכן רק שלא מי אז, אוקי :דואני נדב
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 היא אז, עזב שעופר מאז, מקום ממלאת היא והיום

 ל"מנכ בחירת של בהליך נמצאים ואנחנו, מקום ממלאת

 . חדש

 ? לה להחמיא יכולה אני :גוטרמן אביבה

 . טוב תמיד זה. להחמיא יכולה את תמיד :דואני נדב

 . מדהימה :גוטרמן אביבה

 . רבה תודה :רוסו טל

, נעימה תמיד. כירהמ שאני שירותיות הכי הנשים אחת :גוטרמן אביבה

 . תענייני, מהר פותרת

 . נכון, שנכון מה :דואני נדב

 . רבה תודה :רוסו טל

 . טובות מילים רק :גוטרמן אביבה

 . תודה :רוסו טל

 . ברוך :דואני נדב

 על, הנושאים על נעבור אנחנו. לכולם שלום אז, אוקי :ברוכי ברוך

. 2020 שנת של הכספיים חות"בדו העיקריות הנקודות

 הנקודות את זה, כאן שנציג מה. חות"הדו את אישרנו

 לא שגם נוספים דברים ועוד, ח"בדו שעולות העיקריות

 נתונים עם קצת נתחיל בוא אז. עצמו ח"בדו נמצאים

 הסתכמה 2020-ב המים צריכת – המים צריכת. עיקריים

 ? פה אותי שומעים, קוב 6,100,000-ל

 . שומעים, כן :דואני נדב
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 נובע הגידול. 2019-ל ביחס קוב 300,000 של גידול :כיברו ברוך

 ממגזר, פירוט ביותר זה אחרי זה את נראה אנחנו, בעיקר

 לנפש הממוצעת השנתית שהצריכה לב שימו. המגורים

 . קוב 61-ל עלתה, 2020-ב

 . הקורונה זה, בדיוק :דואני נדב

 . קוב 58-ל ביחס :ברוכי ברוך

 . הקורונה בתקופת :דואני נדב

, ההכנסות. פירוט ביתר זה את נראה אנחנו, הקורונה זה :ברוכי ברוך

 של גידול על מדובר₪.  53,000,000-ל בקרוב הסתכמו

 בצריכה מהגידול גם נובע שהגידול₪,  5,000,000

, בתחילת 4% של המים בתעריפי מעלייה וגם, למגורים

 הסתכמה, 2020-ב התאגיד של הרווחיות. 2020 בינואר

-ל ביחס₪  700,000 של גידול₪.  1,400,000-ב

2019 . 

-מ יותר קצת 2020-ב השקענו, השקעות מבחינת 

 קצת. 2019-ב₪  9,500,000-ל ביחס₪,  12,100,000

ו. מהתקציב פחות  בדיוק מה, הפירוט את גם נראה אנחנ

, התאגיד הקמת מיום ההשקעות סך, כ"בסה. שם קרה

 דמי. מהתקציב הכל₪.  150,000,000-ב מסתכמות

 . מקבלים שאנחנו מה, בעצם זה הקמה דמי – הקמה

 . היטלים :רוסו טל

ו, ההיטלים, מכירים גם אתם :ברוכי ברוך  . ההיתר קבלת לצורך, עכשי

 ? ביניים שאלות לשאול מותר :שבתאי רינה
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 . תשאלי :דואני נדב

₪  150,000,000 התאגיד השקעות סך פה נותנים אתם :שבתאי רינה

 ? ותההכנס סך לעומת

 . הפירוט כל את ניתן זה אחרי אנחנו :ברוכי ברוך

 הקמת מיום יודע אתה? תקופה לאורך ההכנסות סך, מה :דואני נדב

 ? התאגיד

 . לסוף גם להגיע יכולים אנחנו, בהחלט :ברוכי ברוך

 . בסדר, אוקי :שבתאי רינה

 . חכה אז, בסוף זה אם, חכה אז :דואני נדב

 . סך על מדברים אנחנו, לך אגיד אני :ברוכי ברוך

 . בעיה אין :שבתאי רינה

 . הדברים לכל נגיע אנחנו :ברוכי ברוך

 . נגיע, נגיע. נגיע :שבתאי רינה

 . הנתונים כל את יש :רוסו טל

ו שיש היחיד הנתון בעצם זה הקמה דמי, הקמה דמי אז :ברוכי ברוך  לנ

 תלוי זה. עליו שליטה לנו אין, שאנחנו, בעיה אתנו

 נמצאים תמיד שאנחנו היחיד הבאפר וזה, בנייהה בהיטלי

 גבינו 2020 בשנת אז, וודאות חוסר איזשהו עם

. 2019-ב₪  5,00,000 לרק בהשוואה₪,  8,000,000

 החשובים המרכיבים אחד זה המים פחת – המים פחת

ו הכמות בין ההפרש שזה, המים לתאגידי שיש  שאנחנ

 במגמת ואנחנ. מוכרים שאנחנו הכמות לעומת, רוכשים

 של, שיא פחת בשיעור היינו 2020-ב. הזמן כל ירידה
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 . 5.8% של, 6%-מ פחות

 . הפחת של הורדה, התאגיד של החשובים הפרויקטים אחד :רוסו טל

, המחלקות מכל מורכב גם שהוא פרויקט באמת, כן :ברוכי ברוך

 ואנחנו, תסיזיפי באמת עבודה זו. הפירות את ורואים

 . ירותהפ את לראות מתחילים

 . אחרים לתאגידים ביחס טוב הזה הנתון, אגב :דואני נדב

 . אחרים תאגידים :רוסו טל

ו ולכן, ממנו מרוצים לא אנחנו, ועדיין :דואני נדב  אנחנו עכשי

 בקרה לנהל לנו שיאפשרו, חדשות טכנולוגיות בוחנים

, בפחת מאוד מאוד לנו שיעזור מה, היתר ובין, כדי תוך

 תוך שמשדרים האלקטרונים מדיםה, קרמיים אותם זה

ו אם, ואז. כדי  לא הוא, נזילה לו יש, שבנאדם מצבים יהי

 אותה לגלות יכול אלא, חודשיים אחרי רק אותה יגלה

 עניין את יותר עוד לצמצם נול יאפשר זה אז. אונליין

 . הפחת

, הקורונה למרות, 2020-ב גם הגבייה, לגבייה עובר אני :ברוכי ברוך

 . 2019-ל בדומה, גבייה 98.5% על שמורל הצליחה טל

 פעולות עשינו לא אנחנו, הקורונה שבשנת לציין חשוב :רוסו טל

 . אכיפה פעולות ללא, אומרת זאת. בכלל אכיפה

 . 98% הייתה הגבייה ועדיין :ברמוחה עדי

י הגענו אנחנו :רוסו טל  עבודה מתוך, פנטסטיים גבייה לאחוז

 . לתושבים טלפונים, טלפונים של תסיזיפי
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 ? נכון, מים לסגור אסור, תגידי :גוטרמן אביבה

 . לנתק אסור. אסור :דואני נדב

 בתים, פרטיים לאנשים. מותר לעסקים רק, אסור לנתק :רוסו טל

 . אסור, פרטיים

 . הסיפור זה חשבתי, לא :גוטרמן אביבה

 . בעבר, בעבר :שבתאי רינה

 . כן, היה בעבר :גוטרמן אביבה

 . בעבר :שבתאי רינה

 שזה נכון, הגבייה של העניין, לא, גבייה של עניין, בסוף :דואני נדב

 שיש הוא העניין. הצוות, יודעת את, בסוף אבל, מורכב

 שמגיע חיצוני עובד יש. פרטני טיפול יש, קטן צוות פה

 . עצמו את מוכיח וזה, אישי ממש מטפל, להסדרים פה

 . מאוד יפה :גוטרמן אביבה

 . הזמן כל יזומה ייהפנ יש :רוסו טל

 לא אתם. המים היקר נורא זה רק. מעולה, מעולה :גוטרמן אביבה

 . אשמים

 זה אבל, בתעריפים הפחתה לפה להביא שמחים היינו :דואני נדב

 . שלנו בידיים לא באמת

 אם. זה את להוריד אפשר אולי, רווחים לכם ויש מאחר :מרדכי בן רפאל

 . המים ותבנציב שלי מהימים, טוב זוכר אני

 ? היית שם גם :דואני נדב

, כמה גם שתשאל פעם כל על. המקומות 2-ב עבדתי :מרדכי בן רפאל
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, ברשותכם, הבאה היא השאלה, עכשיו. כן תהיה התשובה

 לך מותר, מקסימלי הוא המחיר. מחיר לגבי, ראשית

 ? צודק אני האם. מהמחיר פחות לגבות

 . מהרגולטור בענק התעריף. צודק לא אתה, לא :דואני נדב

. ש"המט בנושא גם מטפלים אתם, שניה אלהש, נדב, אוקי :מרדכי בן רפאל

 . הלאה וכן דיונים הרבה כבר היו, ואנחנו

 . גדולה מילה זו, מטפלים :חנוכה משה

 הסיבות את לנו הסבירו, טיפול של הקטע, עומד זה איפה :מרדכי בן רפאל

 ומצד. פתרונות שיש והבנו, הבנו. קורה זה למה, הפיזיות

 שיש, אומרים הזמן כל, בעיר שהתושבים קורא אני, שני

 ? ייגמר זה מתי. ריחות

 מדברים שאנחנו למרות, משהו לך להגיד רוצה אני אז :דואני נדב

 לא הזאת התשובה את לי תרשה אתה. ח"הדו על פה

ו לך לענות  נמצאים אנחנו. חודשים מספר עוד, עכשי

 השתתפנו ואני רן', א. למה אסביר אני, רגע. בתהליכים

. שלנו הצוות עם יחד, הפעולה ועד עם שלשום בשיחה

 בסוגיה הזמן כל אינטנסיבי בשיח ואני העירייה ראש

. סבא כפר עיריית ראש, סער רפי עם הבוקר רק. הזאת

 . הבוקר

 ? שלכם בתמונה, שם בצריף דיברתם זה על, נדב, תכלס :חנוכה משה

 . זה על גם :דואני נדב

 . ה'חבר, רגע :מרדכי בן פאלר

 . ראיתי, ראיתי :חנוכה משה
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 . זה על גם, דברים מלא על דיברנו :דואני נדב

 . מתמונות אותך תעזוב, נדב :מרדכי בן רפאל

 . חשוב הכי זה :גוטרמן אביבה

 ? יהיה לא הסירחון מתי :מרדכי בן רפאל

 . מתמונות אותך תעזוב :גוטרמן אביבה

 . עכשיו לתמונות דעת חוות פה שמבקש מי בתור :כוכבי אמיר

 . משהו לך אגיד אני, תראה :דואני נדב

 . כן מה אז, תמונות לא ואם :גוטרמן אביבה

 אני, באמת לי תרשה אבל, זה על לך אענה אני, רפי :דואני נדב

 מספר בעוד זה על מקיף דיון שננהל מאוד אשמח

 . אחד משהו לך אענה רק אני. חודשים

 . יהיה לא זה מתי לי תענה רק, רגע :ימרדכ בן רפאל

 2 עושים אנחנו. לך עונה אני, עונה אני, עונה אני :דואני נדב

ו יש, עושים אנחנו. פעולות , DHV חברת של סקר עכשי

 נקודתית מאוד בדיקה שמבצעת, יתחיצונ חברה זו

 של המתקנים את בודקת היא, אומרת זאת. ש"במט

 איכות את ודקתב היא, ספיקות בודקת היא. ש"מטה

 כדי, שם שנמצאים המתקנים את, שם שנעשית העבודה

 היא, עבודה עושה היא? בסדר. במתחם כשלים לנו לסמן

 התערב ירפ. נתונים לה נותנים לא קצת, נתונים מקבלת

, ח"דו לנו יהיה ואז, הנתונים כל את להם יעבירו, היום

 במקביל וזה. לעבודה אופרטיביות המלצות שממליץ

ו. ח"לדו קשר שום ללא, עושים שאנחנו הלעבוד  אנחנ
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 מצד בכניסה שנמצאת בריכה, שבועות מספר לפני, גילינו

 . לראות לכם יצא אם יודע לא אני, בסיור היית. שמאל

 . כן, כן :גוטרמן אביבה

, בריכת זו. זה על להסתכל הלכנו בדיוק ואני אמיר :דואני נדב

? שלה המטרה מה, חירום שבריכת, איזון בריכת נקראת

 מסוים capacity יש ש"טלמ. הזמן כל ספיקות הרי יש

 גבוהות ספיקות שיש ברגע. אותו להכיל יכול שהוא

 עד, השפכים את בריכה לאותה להזרים אמור הוא, יותר

 פותח אני. ש"למט אותם להזרים וימשיכו, אותם בושישא

, איזון לבריכת בכלל מיועד היה לא זה, במקור, סוגריים

, להשקיה למים? בסדר. מטוהרים למים מיועד ההי זה

 ? בסדר

. חירום בריכת להיות הפך זה, איכשהו, במקרה אבל 

 קבוע היא. חירום לא היא, הזאת החירום שבריכת הבעיה

 קבוע היא. בביוב מלאה קבוע היא, בשפכים מלאה

 מצהירים הם. קוב 5,000 להכיל יכולה היא. מסריחה

 רואים אנחנו, זאת למרות לאב, קוב 1,000 מכילה שהיא

 שלנו הצוות, בקרה לנו הייתה, כלומר. תמונות הזמן כל

, ימים שבוע במשך ביום פעמים 3 לשם נסע, מהתאגיד

 בבריכה יש האם לראות כדי, שבת כולל, שישי כולל

 גם. בערב, בצהריים, בבוקר גילינו. שפכים הזאתי

 כדי, פעמים 4 שם היינו גם לפעמים, בלילה לפעמים

 פתוחה היא. הזמן כל פתוחה הזאת הבריכה האם לראות

 דיבר אמיר, סבא מכפר שלנו הדרישה אז. מסריחה והיא

 לקרות היא, רפי עם זה על דיברתי אני. רפי עם זה על
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 חמצן להכניס וגם, האוויר את משם לשאוב. הבריכה את

 שזה, שלנו המרכזית כשהדרישה. הריח את למנוע כדי

 כדי, ידינו על יבוצע זה, סבא פרכ ידי על יבוצע לא

 . אותו ולהריץ בתהליך לשלוט שנוכל

ו. חשובה היא שלך ההערה, שביקשתי מה, ולכן   אנחנ

 לנו שיש לך להגיד יכול אני. אונליין בזה נמצאים באמת

 מבקר של, התאגיד מבקר של סיכונים ח"דו, שנקרא מה

 יהכ שדורשים הדברים מה רושם הסיכונים ח"ודו. חיצוני

 אתה? ש"המט את שם לא שהוא יודע אתה. יפולט הרבה

, באמת. הזמן כל מטופל ש"טהמ, אמר הוא כי? למה יודע

 רוצים אנחנו כי, ש"טהמ בעניין מטפלים אנחנו הזמן כל

, חודשים מספר מבקש אני, ולכן. שם הבעיה את לפתור

 בנושא דברים עם לבוא נוכל כבר אז שעד מקווה אני

 למה מעבר, בקירוי, מסודרת עבודה תכנית עם, קירוי

, תשובות שתקבלו מקווה אני ואז, בשוטף עושים שאנחנו

 . זה את לפתור שנצליח מקווה אני וגם

 . אליה התייחסת שלא נקודה יש :מרדכי בן רפאל

 . לי אכפת מה, אני, נותנת אני :גוטרמן אביבה

 . אחד לדבר התייחסת לא, נדב :מרדכי בן רפאל

 . אלה זה שמסכנים מי :גוטרמן אביבה

 . בסוף, זה בגלל, הצינור של השיפוע :מרדכי בן רפאל

 קורא שאתה במה, היא הבעיה. שיפוע בעיית אין, לא :דואני נדב

 . שיפוע לא זה. ההידראולי לפקק קורא אתה, לזה

 . בדיוק :מרדכי בן רפאל
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 90 של. מעלות 45 של זווית שיוצאת הצטלבות זו :דואני נדב

 שאמור קו במקביל מתכננים אנחנו אז. ליחהס, מעלות

 ואז, השרון להוד VIP קו. השרון להוד מענה לתת

 . ההידראולי הפקק את פתרנו

 . מזמן אמרתם כבר זה את אבל :מרדכי בן רפאל

 עולה זה. קו עושים מחר לא זה אבל. שניה, רגע :דואני נדב

 איפה, היום ויכוח יש. מתכננים אנחנו₪.  15,000,000

 ש"המט של הצוות. בחוץ או בפנים, יבההשא תחנת יהתה

 לממן רוצים לא הם, בפנים להיות צריך לא שזה טוען

 הוא אבל, לממן מוכנים אנחנו, אומרים אנחנו. אותו

 . סופיים אין ויכוחים פה יש. בפנים להיות צריך

, דיפלומט פחות קצת אהיה אני. דיפלומט נדב, בואו :כוכבי אמיר

 . בעלות של שנים של נייןע פה יש? בסדר

 . שומע לא אני, אמיר :מרדכי בן רפאל

 . ש"טהמ על מורכבת בעלות :כוכבי אמיר

 . ידוע :מרדכי בן רפאל

 משתדלים אנחנו. הטיהור מכון על מורכבת בעלות :כוכבי אמיר

 השחקנים כל עם ובשותפות הליכות בנועם דברים לעשות

 יש. עולהפ משתפים שיותר שחקנים יש. הרלוונטיים

 מה כל, הלכנו אנחנו. פעולה פחות שמשתפים שחקנים

 הדברים וכל התכנון, תיאר שנדב מה כל, אומר שאתה

 החלטנו שאנחנו מיליונים של השקעות אלה, האלה

, משמעי חד הדי הרושם תחת היינו כי, מקדמים שאנחנו

 שנים שבמשך למרות, המרכזיות הבעיות כנראה שאלו
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 שגילינו עד. הבעיות מה לבדוק לא מאמצים ועשו ניסו

ו, ופה. הזאת הבריכה עניין את  שיש לנו ברור, עכשי

 באופן שמתרחש פיגוע. משמעותי יותר הרבה משהו

 . שוטף

 . שוטף :מרדכי בן רפאל

 הבדיקות כל על דברים מאוד הרבה להסביר ויכול :כוכבי אמיר

 הזמן כל כי. לזהות ידעו שלא, כדי תוך שנעשו האחרות

, בהולכה, בשוחות, במחילות החיפושים בתוך היינו ואנחנ

 אתה פתאום. סבא כפר של בצינור, שלנו בצינור. בצינור

 שהוא משהו, ועושה שעשה, משהו עשה שמישהו, מבין

ו, עבירה של סוג כנראה הוא גם, מקובל לא גם  ואנחנ

ו  שזה הנוסף המרכזי השותף מול בזה מטפלים עכשי

 נעשה אנחנו, אומרים אנחנו ,שם שגם. סבא כפר עיריית

 כמה משלם מי על לריב נתחיל עכשיו לא כי גם, זה את

, ועדיין. הזאת הבעיה את לפתור רוצים אנחנו כי, ולמה

 להיכנס יכול לא אני, הזה שכל, הסכמות להיות צריכות

ו כבר, יכולים היינו אם כי, בבוקר מחר  את עושים היינ

 שם שיש רורב, הזאת הבילוש עבודת אחרי אבל, זה

 את לקבל צריכה שהיא, מהותית מאוד מאוד בעיה

 ישפיעו העיריות 2 של שהלחצים מקווה ואני, הפתרון

 . מפריע שכרגע מי כל על

 המשרדים על קודם שדיברת כמו, שלך פנייה הייתה האם :מרדכי בן רפאל

 לשרה שלכם פנייה הייתה האם, למטרו הרלוונטיים

 אני שאיך, הזה הבלגןש כדי, הסביבה לאיכות החדשה

 . הסביבה באיכות פגיעה פרופר וזה, באנשים פוגע, אגיד
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 . לעניין קשור לא זה, רפי :דואני נדב

 סביב, לפחות חלקה את מכיר אתה, שהיא התנהלות יש :כוכבי אמיר

 זה. בכלל ש"המט העתקת של, ובנייה תכנון נושאי

 . רלוונטי לא שהוא ארוך תהליך

 . מדבר אני זה על לא. ארוך די :מרדכי בן רפאל

 נחשוף שלא קלפים וכמה מחשבות כמה לנו יש, לנו יש :כוכבי אמיר

 . יותר אגרסיבית לזה נקרא, להתנהלות, פה אותם

 . יותר, יותר אגרסיבית :דואני נדב

 . העניין זה. לשרוף אפשר תמיד, גשר :כוכבי אמיר

 בשיתוף עובדים, יפה עובדים, רפי. עובדים אנחנו :דואני נדב

ו אז, נצטרך אם, אומר שאמיר כמו אבל, פעולה  אנחנ

 . לי ותאמין. אגרסיביים יותר עוד נהיה

 . ר"יו, אדוני אליך שאלה לי יש :שמעון יגאל

, ככה או ככה, האחרון הקיץ זה, מבחינתנו, ככה נגיד בוא :כוכבי אמיר

 . מראש מטופל לא הזה שהפיגוע

 . כזאת בעיה יותר יהיה לא הבא קיץשב, אומר שאתה מה :מרדכי בן רפאל

, רגע, רגע, לא, לא. אומר שהוא מה לא זה, לא, לא, לא :דואני נדב

, הקו את שטפנו, לך להגיד רוצה אני', א. תדייק, רגע

 קורא בקול יצאנו. ריחות לנטרול מתקנים 2 שמנו

 . לים'ג והתקנו

 . לשמוע תנו, ה'חבר, רגע :מרדכי בן רפאל

 לטהר שאמורים, גרמנית מחברה מיוחדים לים'ג והתקנ :דואני נדב

 לפסול גם, הזאת בדרך, כדי, הצינורות בתוך האוויר את
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 אומר, לך אומר העירייה שראש מה. מהבעיות חלק גם

 . יטופל שזה לך

ו כזה שפרויקט לך ברור, כלומר   זה, קירוי של עכשי

 שאלה פה אין₪.  4,000,000 של גודל סדר של פרויקט

 הולך אתה אם גם אבל, מעניין לא זה, הכסף על בכלל

ו, זה את לעשות  זמן ייקח, באקסטרים נגיד עושים ואנחנ

. בנייה של תהליך. תהליך זה, מבין אתה. ולעשות לבנות

 כל מטופל זה אבל, זמן ייקח זה, קירוי שיהיה צריך

 . הזמן

  חודשיים עוד מתחילים אנחנו, לי תגיד, נדב :מרדכי בן רפאל

 ? למה יודע אתה. זה את לך להגיד יכול לא אני. רוצה לא :נידוא נדב

 נדבר בוא, נו. עכשיו כספיים חות"דו לא זה, רפי אבל :חנוכה משה

 . הנושא על

 .זה את לך להגיד יכול לא אני :דואני נדב

 ( ביחד מדברים)

 ביקש רן, עם שתדבר, מציע שאני מה, רפי, רפי, רגע :דואני נדב

ון לקיים  מרן ביקשתי. הזאת בסוגיה בדיוק, בוועדה די

 עם, אופרטיביים צעדים עם נבוא שאנחנו עד, להמתין גם

 פה גם זה את להציג אשמח אני. נציג ואז, החלטות

 . כספי ח"דו נסיים בוא אבל, שנגיע ברגע, במועצה

 כמי אתה, אליך שאלה לי יש. התאגיד ר"יו אני, נדב :שמעון יגאל

 אותך שמעתי, באמת ועשית לרשות פה שהתמודדת

 . מאוד יצירתי, שלך בכנסים
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 . אותך ראיתי לא? שלי לכנס הגעת מתי :דואני נדב

 . שאלה אותך לשאול רוצה אני, באמת אז :שמעון יגאל

 . המיקרופון את. הרמקול את תפתח :מרדכי בן רפאל

 . מיקרופון צריך לא :שמעון יגאל

 . טוב בלא, יגאל בקיץ תה ששותה היחיד אתה :דואני נדב

 . באמת, אותך שואל אני, כן :שמעון יגאל

 . כן. הסוף עד עיראקי :דואני נדב

 . תוסס כך כל היית, כשהתמודדת כי :שמעון יגאל

 ? תוסס לא אני והיום :דואני נדב

 . כן, היום התחלת :שמעון יגאל

 . התחלתי, אה :דואני נדב

 יש האם, ראשונה שאלה כל קודם, תשמע. התחלת היום :שמעון יגאל

 ? עדיין מכם לקבל אמורה שהעירייה כספים

 הלוואה לנו הייתה. ח"בדו תראה אתה תכף, לנו היה. לא :דואני נדב

 . אפור בשוק כמו בריבית לעירייה₪  4,000,000 של

 . שארית :כוכבי אמיר

 מאוד מאוד בריבית₪  4,000,000 נשארו. כן, שארית :דואני נדב

 הלוואה לקחנו, הזאת לוואההה את מחזרנו אנחנו. גבוהה

 של סוג איזה הייתה. טובות יותר הרבה בריביות מהבנק

 אין, העירייה ולכן, הסכמנו לא אבל בתאגיד התנגדות

 . חובות לנו

 . המים ברשות :ברוכי ברוך
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 ? מה :דואני נדב

 . המים ברשות :ברוכי ברוך

 . מדבר אני מה יודעת טל. המים ברשות לא. לא :דואני נדב

 ? לנו להעביר אמורים שאתם הכספים את גם :שמעון ליגא

 תראה תכף אתה. הכסף כל את קיבלה העירייה, לא, לא :דואני נדב

 . ח"בדו

 חברה עדיין לנו יש, ברשותך השנייה השאלה, אוקי :שמעון יגאל

 . השרון הוד בעיר שירות שנותנת, מבוע? נכון, נוספת

 . דרה כפר. בהדר לך יש גם, 2 יש :דואני נדב

 ולמה? אצלך התעריפים ומה שם התעריפים מה :שמעון יגאל

 ? ההפרשים

 שכפר לך להגיד יודע אני, לך להגיד אחד דבר יודע אני :דואני נדב

 מהוד גבוהים שלהם המים מפעל של תעריפים, סבא

 לא, והדר שמבוע לך להגיד יודע אני? בסדר, השרון

ו, ביוב מספקים  אנשים ולכן, ביוב מספקים כן אנחנ

 על בדיוק לך להגיד יודע לא אני. פעמיים משלמים

 לך להגיד יכול אנחנו, ושלנו שלהם התעריף מה, השקל

, מחיר ביקשו הדר. שתיהן את לרכוש רוצים שאנחנו

 על לא, מטורף דיבידנד בעלים לאותם מייצר שבסוף

 משלם לא אני. יקרה לא זה. התושבים על חשבון

 שווי את לשלם מוכן אני. תטובו לא תשתיות על דיבידנד

 . תיתיהאמ התשתית

 את מהתושבים תדרוש אתה, אותן תרכוש אם אבל, לא :שמעון יגאל
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 . שלך התעריף

 . האינטרס אבל, לא :דואני נדב

 צריך אני למה. מהמחיר חצי של במחיר היום מים לו יש :שמעון יגאל

 ? לשלם

 . לא ממש, לא, לא זה. אין, לא, לא :דואני נדב

 ? התעריף מה אז, תדבר אז? לא למה :שמעון ליגא

 ?השרון בהוד התעריף מה :גלבוע אלון

 . ידי על מוגדרים למעשה הם התעריפים כל :ברוכי ברוך

 . ישראל במדינת, השרון בהוד לא :רוסו טל

.,מבוע על שאלתי אני, לא, לא :שמעון יגאל . .  

 כל. תייחסא אני. אתייחס אני, אענה אני, אענה אני :ברוכי ברוך

, בלבד מים, בלבד ביוב של התעריפים כולל, התעריפים

ו. המים רשות ידי על מוגדרים  בינינו ההבדל מה, עכשי

 הם, הדר כפר אצל וגם המבוע גם, מבחינת? המבוע לבין

, flat חיוב שהוא, ביוב בגין חיוב בעצם מקבלים

 . המים את משלמים כשאנחנו, כולנו הרי, ומקבלים

 . המים תעריף של יחסי קחל :רוסו טל

 כל אצל, עכשיו. המוכרת ומעל המוכרת את משלמים :ברוכי ברוך

 הוא, הזה הפיצול את לו שאין מי וכל השרון הוד תושבי

, למוכרת עד תעריף, ביוב על וגם מים על גם משלם

 שהוא הביוב את שיש ברגע. יותר גבוה תעריף, ומעל

flat ,קצת יוצא הוא ,יותר הנמוך, המים של התעריף אז ,

 אני מה מבין אתה. גבוה יותר קצת, הביוב עם ביחד
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, שהרוב, אומרת זאת. נמוך יותר קצת, והגבוה? מתכוון

 זאת. פעמיים מוכרת כמות בערך צורך מישהו כן אם אלא

 את יהיה אז רק, יותר או, לחודש קוב 7 בערך, אומרת

 . אז עד. ההיפוך

 . יותר משלם הוא :דואני נדב

 את יש שגם, סבא כפר תושב או מבוע שישלם התעריף :רוכיב ברוך

 . יותר קצת ישלם הוא, המים מפעל של הפיצול

 . משמעית חד, יותר משלמים סבא כפר :דואני נדב

 כפי או, הדר כפר ואת המבוע את נרכוש ואנחנו במידה :ברוכי ברוך

 כל של, הקבוע לתעריף יצטרפו הם אז, המרווה עם שהיה

 . לביוב וגם למים גם קבוע תעריף שזה. ישראל תושבי

 ? קוב על משלמים אתם כמה, שאלתי :שמעון יגאל

 מה. קבוע הוא שהביוב מאז. הזו החישוב צורת בגלל :גלבוע אלון

 ? השרון בהוד התעריף

, מקבל שאתה מה, בסוף, בסוף, משהו לך אגיד אני :דואני נדב

, ביםמשא לרחוב מגיע לא אתה, כאלה בתאגידים בייחוד

 . למבוע מחוברים וחלק אלינו מחוברים שחלק

 . כסף כמה שאל הוא :גלבוע אלון

, בינוי-פינוי גם שם היה, בינוי-פינוי לעשות בא וכשאתה :דואני נדב

 ירושלים ועד מפה ויכוחים מתחילים, 38 א"תמ גם היה

 בדברים להתערב צריך אני, לצערי. לעשות צריך מי

ו ושלא, בתים לחבר כדי כאלה  פה לך יש. ויכוחים יהי

 שאחד, לך להגיד יכול אני, עכשיו. אינטריגות המון
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, כסף חודש כל ומפסיד, כסף מדמם, שציינת מהארגונים

 משקיעים שאנחנו כמו בתשתיות משקיע לא והוא

ו עושים אנחנו. בתשתיות -ב עבודה נאמן בנווה עכשי

1,000,000  .₪ 

, של קווים. יםמ של חדשים קווים שמים, מחליפים אנחנו 

ון ראשון רק  ןברקו, שנה 20-מ למעלה של קו זה לצי

 איך, אפילו לכם נראה אנחנו, קווים. יותר אפילו אולי

 את מגבירים. אחרי נראה הוא ואיך, לפני הקו נראה

 מבטיחים אנחנו. הדודים עם מוכנה תהיי, אביבה. הלחץ

, חלודה עם, מלוכלכים מים לא. יותר טובה מים איכות

 המון המון משקיעים אנחנו. הפחת את יתיםמפח

 . ח"לדו לחזור נוכל, לי תסלח, אני אבל, שלנו בתשתיות

 ? משלם אתה מה :גוטרמן אביבה

 ? משלמים כסף כמה אבל :גלבוע אלון

 ? שמשלמים להיות יכול איך :גוטרמן אביבה

 במסגרת לא הם. תאגיד לא הם, מים מפעל הם, יודע לא :דואני נדב

 . דיםתאגי חוק

 . אחר משהו זה, אה :גוטרמן אביבה

 ? משלמים השרון בהוד כמה :גלבוע אלון

ן דבר, התעריפים, משלמים השרון בהוד :ברוכי ברוך -מה החל, ראשו

 . עדכון גם יהיה 1.7

 ? כמה :גלבוע אלון

 עם, 6.59 מ"מע לפני, יהיה והוא, למעשה ממחר החל :ברוכי ברוך
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 . 7.38 מ"מע

 . עליו שיש החדש התעריף זה :כוכבי אמיר

 .3.5 עד. המוכרת לכמות עד התעריף זה :ברוכי ברוך

 . ביקורת עליו שיש החדש התעריף זה :כוכבי אמיר

 משלם ואני, הדר ממי מקבל שאני, לך אגיד אני בוא :גלבוע אלון

3.23 . 

 . המים רק על מדבר אתה? הדר מכפר :ברוכי ברוך

 . פחות מים 50% משלם אני, כלומר :גלבוע אלון

 . ביוב עוד גם מקבל אתה אבל, לא :ברוכי ברוך

 . מים לגבי רק אותך שאלתי, לא :גלבוע אלון

 ? הביוב עם מה :דואני נדב

 . מים לגבי רק שאלנו? מערבב אתה למה. שניה, רגע :גלבוע אלון

 ואתה, וביוב מים אנחנו. מערבב אתה? מערבב למה :דואני נדב

 . למים רק משלם

 ? אתה למה. למים רק תשובה לי תן אז :ועגלב אלון

 . וביוב מים היא לך שנתתי התשובה, לא :ברוכי ברוך

 . ביחד זה, תעריף לנו אין כי :רוסו טל

 ? מים רק זה כמה אז :גלבוע אלון

 מאוד במקרים, במצב רק זה אבל. 3.23-ה? מים רק :ברוכי ברוך

 דתאגי לא. מים אגודת או מים מפעל שיש, דופן יוצאי

 המים שירותי את וגם הביוב שירותי את גם שמספק, מים

 . ביחד
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 . הביוב תעריפי את משלם אתה לנו כי :רוסו טל

 ? 3.2 מים עבור גובים אתם, כלומר :גלבוע אלון

 . הדר לכפר משלם אתה, למים :ברוכי ברוך

 ? אתם כמה. אתם, אתם, לא :גלבוע אלון

 . תאחר שאלה אשאל אני, לא, לא :שמעון יגאל

 משלם שהוא להיות יכול האם. אחרת שאלה שואל אני :כוכבי אמיר

 ? הביוב על ולא המים על רק

 . בנפרד ביוב גם משלם אתה. זה את נבדוק :דואני נדב

 ? זה אתם מה, מים על משלמים כמה שאלנו :גלבוע אלון

 . וביוב מים מגיע זה אבל :דואני נדב

 . מים רק שואל אני אז :גלבוע אלון

 . מים רק אין אבל :דואני נדב

 של המחיר זה, 3.23, המים על משלם שאתה המחיר :ברוכי ברוך

 משפט עוד אגיד רק אני, שניה. לך אגיד אני, לא. המים

 . אחד

 פיצול לך לעשות כדי מיוחד שעון להתקין צריך אתה :דואני נדב

 , לגינה מהביוב

 . אמרתי לא אני, בסדר :גלבוע אלון

 . ביחד וביוב מים בעקרון זה אבל :דואני נדב

 . התעריפים את קובעים לא, הדר כפר גם :ברוכי ברוך

, שחייה בריכת לי יש. אדוני, אחרת היא השאלה, לא :שמעון יגאל

 מעיריית אחד, ממבוע מקבל אחד. ולבוכניק אברם למשה
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, הבריכה על ישלם זה כמה. סליחה, מהתאגיד. השרון הוד

 קוב כמה יש שניהםל? הבריכה על ישלם זה וכמה

 ? בבריכה

 ? מבין אתה, לביוב גם זה את שופך הוא בסוף אבל :דואני נדב

 . שופך לא הוא :מרדכי בן רפאל

 ? לי להגיד יכול אתה, תעריף איזה, משלם הוא כמה :שמעון יגאל

 . כן :ברוכי ברוך

 . תעריף אותו יהיה זה :רוסו טל

  .השרון הוד מי תושב של התעריף :ברוכי ברוך

 . תעריף אותו כמעט :רוסו טל

 את אומר אני. 11.79, ומעל, קוב 3.5 עד 6.59 יהיה :ברוכי ברוך

 . מ"מע לפני הסכומים

 ? 11 :שמעון יגאל

 שישלם התעריף. הגבוה זה 13.79. מ"מע לפני 11.59 :ברוכי ברוך

ן, 3.23 של תעריף, המים בגין ישלם הוא, הדר כפר  ובגי

 . גודל רסד עוד, הביוב של התעריף

 . שקל :מרדכי בן רפאל

 . מ"מע לפני, וקצת₪  4 גודל סדר, לא, לא :ברוכי ברוך

 . 4.36 :רוסו טל

 . 11-ל מגיע לא עדיין זה אבל. 4 :שמעון יגאל

 . הגבוה זה 11 :דואני נדב

 . שחייה בריכת על דיברתי אבל, משנה לא :שמעון יגאל
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 . מסביר אני, מסביר אני, כן, כן :ברוכי ברוך

 אתה? השחייה בריכת של המים את מוציא אתה ואיך :דואני נדב

 ? זה את שותה

 . התשובה את לך שייתן משפט רק אגיד אני :ברוכי ברוך

 . אתכם לא, מבוע עם שחייה בריכת להקים לי כדאי :שמעון יגאל

 . לבד המים את עושה כשאתה גם. לא, לא, לא :ברוכי ברוך

 . זול יותר זה :גוטרמן אביבה

 . אוקי, כן :ברוכי ברוך

, הגינות מהשקיית מים לקחת, בזמנו לעירייה הצעתי אני :גוטרמן אביבה

 . התאגיד דרך ולא מבוע דרך

 . מפריעים אתם, בקהל חברים :כוכבי אמיר

 . זול יותר עולה :גוטרמן אביבה

, סגול בצינור אפורים מים מעט עוד להביא רוצים אנחנו :דואני נדב

 . נקרא זה

 עולה, הגינות להשקיית ממבוע מים לקחת לעירייה עדיף :גוטרמן האביב

 . זול יותר לנו

 ? וביוב מים של הפרדה אין אז, רגע :גלבוע אלון

 . לא, השרון הוד מי בתאגיד :ברוכי ברוך

 . אה :גלבוע אלון

, הפרדה ויש במידה רק, המים רשות של התפיסה וכל :ברוכי ברוך

 . הזאת הבעייתיות את אתה ויש. דופן יוצאת מאוד והיא

 ? דופן יוצא זה למה :מרדכי בן רפאל
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 וודאי, במבוע שנמצא התושבים של המכריע הרוב, בגדול :ברוכי ברוך

 לא אני. הנמוך זה, משלם שאתה 3.23-ה כי. יותר ישלם

 . לגבוה מגיע אתה אם יודע

 ? משלם שהוא הגבוה התעריף ומה :דואני נדב

 . 8.840 – הגבוה התעריף, ךל אגיד אני :גלבוע אלון

 מגיע אתה ככה נראה, 64.3-ה את תוסיף לזה. 8.840 :דואני נדב

 . יותר הרבה קיבל זה? 11 למה, יותר

 אם. אותה שתיקנו שבגלל להיות יכול אז, אומר אני אז :גלבוע אלון

 . יותר נקבל

 . שאלה לשאול רוצה אני :גוטרמן אביבה

 . 11-ל ולא ,13.16 מגיע אתה ואז :דואני נדב

 . בסדר, לא :גלבוע אלון

 וגם, השירות מבחינת גם, הצרכנים שמבחינת צודק אתה :ברוכי ברוך

 . נכון, כן, התעריף מבחינת

, ח"הדו על לא, לזה לא, סליחה, שאלה לשאול רוצה אני :גוטרמן אביבה

, וכו חוקי לא בנה הוא כמובן, שחיבר תושב. פיקוח של '

 זו אומרים, לעירייה פונה אתה .לניקוז הביוב את וחיבר

ו, אומר, לתאגיד פונה. התאגיד של בעיה  של בעיה ז

 ? זה את פותרים איך, איפה. העירייה

, אמרתי איך. אותה ונפתור אליי תפני, ספציפית בעיה אז :דואני נדב

 . בעיות יש אם פותרת תמיד היא

 ? כן :גוטרמן אביבה

 על לדבר מבקש אני, ח"דו. לי תסלח, רפי, רגע, לא :דואני נדב
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 . קדימה זה את נקדם, תרצו אתם. ח"הדו

 שיעניינו חושב שאני נושאים הרבה יש, נתקדם בואו אז :ברוכי ברוך

 . אתכם

 . יופי :גוטרמן אביבה

 בסוף ההלוואות, אמר שנדב כמו, ההלוואות, אחרון נושא :ברוכי ברוך

 ההלוואות₪,  21,800,000-ל מסתכמות, 2020

 כמו, לב תשימו אבל₪,  21,400,000 לעומת, הבנקאיות

 4,000,000 של ההלוואה יתרת את החזרנו, אמר שנדב

 .₪ 

 ? לא למה :גוטרמן אביבה

 הצידוק בגלל זה את הסברנו, קצת המים ברשות גם :ברוכי ברוך

 המקורות ח"לדו עובר ואני מתקדם אני. הכלכלי

 אנחנו, לב שימו, כאן רואים שאנחנו מה. ושימושים

 את רכשנו מאיפה, אומרת זאת. המקורות את ואיםר

 המקורות בין ההפרש. במים השתמשנו וכיצד, המים

 מקורות, לב שימו אז. המים פחת בעצם הוא, לשימושים

 הם באמת לרוכשים, המים של המכריע הרוב, המים

. ממבוע גם מבצעים שאנחנו רכישות עוד לנו יש. מקורות

, 2020-וב. מהשנה קחל, מבוע של מהבאר, אומרת זאת

 גם אנחנו, 2020 מאפריל החל, פעם אי הראשונה בפעם

 . מבאר עצמאי באופן מפיקים

 . איזקסון מבאר עצמית הפקה :רוסו טל

 . איזקסון מבאר :ברוכי ברוך
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 איזקסון מבאר ההפקה את להגדיל גם מבקשים אנחנו :דואני נדב

 . 100 עוד לנו יש. ולעלות

 . 050-ל 400-מ :ברוכי ברוך

ו יש. עוד משם להפיק רוצים אנחנו. 500-ל 400-מ :דואני נדב  לנ

 אוהב ולא, עצמו את ח"מכסת הבריאות שמשרד בעיה

 . אישורים לתת

 את בתמורה לנו מורידים לא אתם אם, לנו עוזר זה מה :גוטרמן אביבה

 ? המחירים

 . להשקעה יתרה עוד לך משאיר :דואני נדב

 . לי עוזר לא :גוטרמן אביבה

 . אסביר אני, אביבה :דואני נדב

 . מורידים לא ולנו, שלכם ההכנסות את לי מגדיל :גוטרמן אביבה

 להשקעה כסף עוד לך משאיר. תענה אל, ברוך, רגע, רגע :דואני נדב

 . אחד, בתשתיות

 ? מבין אתה, כן :גוטרמן אביבה

 שזה. מותפלים לא מים לך נותן, אביבה, מים לך נותן :דואני נדב

ו, בסוף. יותר טובים מים, מהאקוויפרים שהם מים  דיברנ

 ? נכון, קיימות על

 . בסדר :גוטרמן אביבה

 יותר להפיק יכולה שהיא באר לך יש, חירום במקרה וגם :דואני נדב

 . מים

 מוציאים שאתם זה על לכם אפרגן שאני, רוצה אתה מה :גוטרמן אביבה
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 ? שלנו הגב על כסף

 . לפרגן צריך לא. לפרגן ריךצ לא, תפרגני אל :דואני נדב

 . לכם מפרגנת לא, יאללה :גוטרמן אביבה

 ממה טוב יותר ועושים, חוק לפי עובדים אנחנו, חוק יש :דואני נדב

 . שהיה

 חברה יודעת אני. שלנו הגב על כסף עושים שאתם :גוטרמן אביבה

 . שמרוויחה

 ? לא, איזקסון על רק אחת מילה :ברוכי ברוך

 ? הביקורת מה על אבל :כוכבי אמיר

 . זה את להוריד בסמכותם לא כלל זה, בהתאם לא זה :גוטרמן אביבה

 . יכולים לא אנחנו :דואני נדב

 שאפשר בבארות להשקיע כן החלטה פה יש אבל :כוכבי אמיר

 . אותן להשמיש

 . גמור בסדר :גוטרמן אביבה

, םמשמעותיי חירום שבאירועי ההבנה מתוך בעיקר :כוכבי אמיר

 . עצמה על רק לסמוך תוכל רשהעי

 . התנגדות לי אין, אני, לא :גוטרמן אביבה

 . אישיו יהיה זה גם :כוכבי אמיר

 . ברור הצורך. ברור זה. זה על דיברתי לא :גוטרמן אביבה

ו למה. לשימושים עובר אני :ברוכי ברוך  אז? במים השתמשנ

 אז. 2018, 2019, 2020 היא אגב שדרך, ההשוואה

 משמעותי המאוד הגידול את לנו שיש לב מושי, לב שימו
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, הגידול, המוכרת הכמות. המוכרת בכמות גם. במגורים

 לנו היה. בצרכנים גידול בגלל רובו את להסביר אפשר

 וגם, נוספים צרכנים 400 של גודל סדר של גידול

 וזה הגידול זה. המוכרת לכמות מעבר שהיא בכמות

 כל, 70% הוא המגורים של המגזר. המשמעותי הגידול

 שאתם כמו, וזהו, משמעותי מאוד הבדל יוצר הוא שינוי

, 5.8 על כאן נמצאים אנחנו, התחתונה בשורה, רואים

 גרפית בצורה גם לנו יש. זה עם שנישאר מקווים ואנחנו

 לפי, נזילה לפי גם, המים צריכת את לראות שנוכל

 את כאן מציג אני. והפסד רווח ח"לדו נתקדם. סוגים

 וגם, 2019-ל בהשוואה, 2020 של, 2019 של תהתוצאו

 שאלה לשאול רוצים אתם אם, אנחנו. לתקציב בהשוואה

 מאוד שהם דברים אין כי, חות"הדו לגבי ספציפית

ו שינויים, מהותיים  שאני או, משמעותיים מאוד שהי

 . למאזן גם אתקדם

 . מעולה :חנוכה משה

 . נתקדם, כן :גוטרמן אביבה

 שאתם דברים יש אם, דברים אין גם, במאזן? לותשא יש :ברוכי ברוך

 זה, במאזן כאן מציין שהייתי היחיד הדבר. לציין רוצים

 שזה, מקומיות רשות ארוך לזמן ההלוואה את בעצם

 . קיים לא, התאגיד קום מאז שלראשונה סעיף

 . מאוד יפה :חנוכה משה

, 2020 בשנת אז. שביצענו ההשקעות על מילים כמה :ברוכי ברוך

. מתחמים פיתוח מבחינת, 1302 מתחם את המשכנו
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 של גודל בסדר, השנה שהסתיים גדול מאוד פרויקט

 מתחמים פיתוח, נוספים מתחמים מבחינת₪.  7,500,000

 כבר התחלנו, ושדרוג בשיקום. היו לא 2020-ב נוספים

, ועוד. הימים ששת את לתכנן. בחרש הפעילות את

-ב, וזהו. ושדרוג שיקום של נוספות עבודות

, כאן להציג רוצה שאני אחד שקף עוד₪.  12,000,000

 מקום היה מה על דיברנו. הנתונים הכל בסך בעצם זה

 . אותי שאלה מי זוכר לא, התאגיד

 . רינה :דואני נדב

 אבל, המחזורים את גם, לב שימו, התאגיד מקום :ברוכי ברוך

 על כשדיברנו, ההשקעות לגבי עושה שהייתי ההשוואה

, התאגיד מקום השקעות₪  150,000,000 של ודלג סדר

 קיבלנו. קיבלנו היטלים כמה, קיבלנו הקמה דמי כמה

. המגמה את פה לראות אפשר. בלבד ח"ש 140,000,000

. עולה שלנו הרווח. במחזור הזמן כל גדלים כמובן אנחנו

 של המקצועיים שהשירותים, לב שימו, הקושי כל למרות

 1,000,000-מ, אומרת זאת .ויורדים הולכים, התאגיד

. ויורדים הולכים שנה כל אנחנו, משלמים שהיינו ח"ש

 . הזאת במגמה נמשיך שגם מקווה ואני

 . עלייה יש שהשנה למרות :חנוכה משה

 . הדברים אלה, כאן עד, וזהו. עלייה קצת הייתה 2020-ב :ברוכי ברוך

 ? לאשר צריך :דואני נדב

 . לא, לא, לא :ברייטברט אתי

 . אפשר אם, משהו להגיד רוצה רק אני :חנוכה משה
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 . לאשר צריך לא, לא :גוטרמן אביבה

 . משהו, ברשותך, יגאל, להגיד רוצה אני :חנוכה משה

 . אחריך. רוצה אני גם :שמעון יגאל

, המים תאגידי ענייני על ויכוחים הרבה יש, אומר אני :חנוכה משה

 זה על חשיבה לעשות שצריך חושב ואני, במדינה בכלל

 רוח שמרגישים, לטובה לציין חייב אני אבל, כאן גם

 בהמשך יפגע לא שזה מקווה אני. נדב, ר"היו של טובה

 . העיר ראש עם שלך הטוב הפעולה שיתוף

 . יעצים זה, להיפך :דואני נדב

 . הקמפיין את לכאן בדרך ראיתי, האמת אבל. בטוח אני :חנוכה משה

 אז, העירייה להנהלת מחמאות תלת קשה לך נורא זה :כוכבי אמיר

 . שיש מה לוקחים אנחנו

 . אליהם קשור לא המים תאגיד? לעירייה מחמאות מה :גוטרמן אביבה

 . אביבה אבל. אביבה. לא, לא :חנוכה משה

 . לתאגיד תחמיאו. התאגיד של הוא זה הכל, הניהול :גוטרמן אביבה

 . נדבותבהת הזה התפקיד את עושה נדב, אביבה אבל :חנוכה משה

ו זה. לתאגיד מחמיאה אני, אומרת אני אבל, לא :גוטרמן אביבה  של ר"הי

 . התאגיד

 את עושה נדב. תקשיבי, אביבה, אביבה, רגע תקשיבי :חנוכה משה

 . בהתנדבות הזה התפקיד

 . בסדר, כן :גוטרמן אביבה

 . שעות הרבה בזה משקיע :חנוכה משה
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 . לתאגיד מחמיאה אני :גוטרמן אביבה

 גם לפרגן שאפשר חושב ואני, רציני באופן זה את עושה :חנוכה משה

 של בו שיצאתם הקמפיין את ראיתי. הזה השולחן סביב

 . טוב עשוי. יפה נורא, נחמד נורא, מים לשתות

 . חשבונית :גוטרמן אביבה

 ? הכסף מאיפה :גלבוע אלון

 . נכון :גוטרמן אביבה

 חלק זה אבל, סדרב, התאגיד של הרווחים חשבון על :חנוכה משה

 . ציבורי גוף של מהתפקידים

 . מים עוד שישתו רוצים ואנחנו :דואני נדב

 לצוות ותודה, הזאת בדרך ותמשיכו כח יישר אז :חנוכה משה

 . כח יישר. שלכם העבודה על בתאגיד גם המקצועי

 . שאלה יש לי גם :שבתאי רינה

. שלכם ח"דוה את רואה אני, בעצם. כן לפני, שניה רק :שמעון יגאל

 מקימה, היום בונה, היום השרון הוד כשעיריית, ובעצם

ין היום משקיעה היא, השרון בהוד בניין  עם איקס בבני

? נכון, לעירייה כספי הפסד זה, דבר של בסופו דיירים

, ארנונה של ההכנסה לעומת, ארנונה, תחתונה שורה

 . תושב כל על מוציאה שהיא ההוצאה לעומת

 . כוןנ :גוטרמן אביבה

 . מרוויחים אתם, שנכנס אחד כל, אתם, זאת ולעומת :שמעון יגאל

 . בוודאי :גוטרמן אביבה
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 . כבר צינור יש :גלבוע אלון

, כסף להפסיד צריכה העירייה למה, לי תסביר בוא אז :שמעון יגאל

 ? הזה הכסף את מרוויחים ואתם

 צריך אני למה יודע לא אני, יגאל כל קודם, תראה :דואני נדב

 וחכם, ממני ומנוסה, ממני ותיק הרי אתה. לך להסביר

 רק אני. עירייה ראש סגן שנה 15 היית וגם, ממני

 צריך אני למה יודע לא אני אז. שנה הזה בתפקיד

 קבעה ככה, הסבר רוצה אתה עדיין אם אבל. לך להסביר

 לה יש, שארנונה קבעה המדינה. קבעה ככה. המדינה

 . הפסדית היא ףובסו הוצאות לך יש, מגבלות

ו   להשקיע מגמה יש. השקעות יש השם ברוך, ועכשי

ו רק היינו. אותו ולפתח התעשייה באזור  ראש, עכשי

 יש. החרש כל של פיתוח על שם בסיור היה העירייה

 וייצר קדימה ירוץ שזה מקווים ואנחנו יפות תכניות

ו. הכנסות הרבה  שאנחנו ומה, קבעה המדינה ככה, עכשי

 בסוף אותו משקיעים, הוא, היופי וזה, סףהכ עם עושים

 . התשתיות של בפיתוח

ון זה :גוטרמן אביבה  . התאגיד הקמת של הרי הרעי

 . יותר טובה באיכות מים, מקבל שאתה המים :דואני נדב

ון היה זה :גוטרמן אביבה  . הרעי

 לאדמה מחלחל שלא הביוב. הסביבה על שומר שאתה :דואני נדב

 הבעיה מה, מקבל אתה, בסוף. שלך הסביבה את ומזהם

 עושים אבל. שעושים מה את רואים שלא? אצלנו

ו. כסף המון המון ומשקיעים  לך אתן אני, קח, עכשי
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 17 או 15, 17 לפני הימים ששת. הימים ששת, דוגמה

 . שנה

 . ניקוז עשו :גוטרמן אביבה

 . ענק ניקוז עשו, ניקוז עזבי :דואני נדב

 . בתשתית השקיעו :רוסו טל

 . ביוב בתשתית השקיעו אבל :דואני נדב

 . כן :גוטרמן אביבה

 תשתית. מיליונים עשרות להגיד רוצה לא אני. כסף המון :דואני נדב

. קרסה תשתית, בדקנו? בסדר, שנה 40 להחזיק שאמורה

, סכנה, קרסה תשתית, סרטון כ"אח לכם לשלוח יכול אני

, לבולענים סכנה אבל, אחד אף להפחיד רוצה לא אני

ן זה את שלחנו, החוצה התשתית את הוצאנו? בסדר  למכו

 את עשה מי מושג לי אין. תקן באף עומדת לא. התקנים

. העבודה על פיקח מי, העבודה את אישר מי, העבודה

 7,000,000 להשקיע עומדים זה בגלל, אנחנו היום אבל

. שיקום 15% ועוד₪  ₪7,000,000.  ₪8,000,000. 

 בתשתית להשקיע ומדיםע אנחנו₪,  8,000,000

 25 בעוד בה לגעת צריכים היינו, שנה 15 לפני שנעשתה

 . שנה

 . שנים הרבה עברו :רוסו טל

 . נכון, נכון :גוטרמן אביבה

 . מה על לשמור בסוף? הכסף הולך למה, אז :דואני נדב

 מועצת, כאן אנחנו, הנה. אליך בקשה לי יש אז, לא :שמעון יגאל
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 . הספר בתי בכל רזיותהב כל את תחליפו, העיר

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . העיר בכל :שמעון יגאל

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . חידוש תעשו :שמעון יגאל

 . קשורים, קשורים הם :גוטרמן אביבה

 . חדשות ברזיות, חדשה שנה כשנפתחת :שמעון יגאל

 . משהו לך אגיד אני אז :דואני נדב

  .קצת תשקיעו, תשקיעו :גוטרמן אביבה

, א :דואני נדב ו. שאמרת מה את ידיים 2-ב לוקח'  עושים ועכשי

ו, בדיקה  . שקיבלו ספר בתי כבר והי

 ? עשו שכבר :גוטרמן אביבה

 התקנו אז. ברזיות מבקשים, בעיה יש, ואמרו אלינו פנו :דואני נדב

 . באמת שזה, ברזיות

 . השנים כל. עשו :גוטרמן אביבה

 לא באמת זה? קשור מה, נכון, לתשא, רפי שאל הוא, לא :דואני נדב

, לקהילה ההחזר במסגרת. הזה במסגרת לא זה כי, קשור

 . גדולה באהבה זה את ועושים

 . שלי השאלה הייתה זו אז :שבתאי רינה

 . תעשו, נדב. זה את לעשות אז :שמעון יגאל

 כי, שפספסתי להיות יכול, הנתונים מתוך, שלי השאלה :שבתאי רינה

 מתוך, התייחסתם אם יודעת לא אני. החוצה רגע יצאתי
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 או, לחינוך, כלומר, כקהילה לקהילה חוזר, הנתונים

 חשיבות לזה שיש חושבת אני. נוספים אחרים למרכיבים

 . מאוד מאוד ערכית

 ? השנה אישרנו כמה, השנה המספר כמה :דואני נדב

 ? למה אז, כן ואם :שבתאי רינה

. המדויק הסכום את ברוך לך יגיד תכף, לך אגיד אני תכף :דואני נדב

 בערך, השוואה שעשינו, לך להגיד יכול רק אני

-ל ח"ש 250,000-מ עלינו? נכון, ח"ש 500,000

 . ח"ש 500,000

 . השנה₪  500,000, כן :ברוכי ברוך

ן, התאגידים בכל השוואה ועשינו :דואני נדב ו , רגע, אמר הדירקטורי

, לםבכו? מסביב קורה מה₪,  500,000 משקיע אתה

 פה. כלום גם לפעמים, בודדים₪  אלפים עשרות. גרושים

, לצערי. קהילתית לפעילות בהחזרה₪  500,000 שמנו

 . המצב בגלל נעשה לא כלום כמעט, שעברה שנה

 . הלאה התכניות מה, השאלה, לי ברור, בסדר :שבתאי רינה

ו אבל :דואני נדב , רעיונות מיני כל יש, מיזמים מיני כל יש, עכשי

 רוצים אנחנו. בברזיות רק יסתכם לא זה. תכניות כל יש

 לקחנו. לקהילה ולהחזיר, דברים מיני כל לעשות

 שהיה גבוה הכי אולי₪,  70,000 לעומת₪  500,000

 . לנו

 . הכבוד כל. לך להודות רוצה אני :שמעון יגאל

 . זה את להמשיך וצריך. היה תמיד זה, לא :גוטרמן אביבה
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, שלך הברזיות כל את לראות סיבוב אעשה יאנ 1.9-ב :שמעון יגאל

 נכון שעשיתם יראו שכולם כדי, אחת, אחת אצלם ואני

 גם, הילדים בגני גם, ספר בבתי גם, השרון הוד לעיר

ו, לקחת, נדב, לכם הכבוד כל. בפארקים  מה עכשי

 . לך מצדיע אני, שאמרת

 . שאלה לי יש :מרדכי בן רפאל

 . מדברים אתם אם, הצעה עוד לכם להציע יכולה אני :גוטרמן אביבה

 . הצעות בשלב לא אנחנו, לא :דואני נדב

 יש. למים קשור זה, מים זה, ה'חבר, בואו. ילדים גני על :גוטרמן אביבה

 שם תשקיעו, גנים בהרבה זה וכל הגינון את שם

 . בהשקיה, במחשבים

 . שלנו לא זה :דואני נדב

  .משקיעים למה קובע מי, השאלה :שבתאי רינה

 . שלכם הברזיות גם, יודעת אני :גוטרמן אביבה

 . נכון :דואני נדב

. כסף מדי יותר עושים אתם. בעיר להשקיע לכם מותר :גוטרמן אביבה

 ? לא אכפת זה מה? לא זה מה

 . בהמשך מהן שתיהני יפות תכניות הרבה לנו יש :דואני נדב

 . 1.9-ב סיור אתי תעשי, משה :שמעון יגאל

 ? ח"הדו על שאלה ,כן :דואני נדב

 . כן :חלוואני מאיר

 . ח"הדו על תשאל, שאלה :דואני נדב
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 . דקה. תשובה קיבלתי לא אני. סיימתי לא אני, רגע :שבתאי רינה

 ? תשובה קיבלת לא :דואני נדב

 משקיעים למה, ההחלטות לקבלת שותף מי שאלתי :שבתאי רינה

 ימ. שלו העדיפויות סדרי את שיש דבר בכל כי? בקהילה

 איך, עצמכם עם, הקהילה מתוך, אתכם שותף או, קובע

 ? הזה התהליך נעשה

ון לנו יש :רוסו טל  . דירקטורי

ון :דואני נדב  . מחליט הדירקטורי

 . צים"מדח מורכב שהוא :רוסו טל

 היא. האלה בתכניות שמטפלת התאגיד מתוך ממונה יש :דואני נדב

 חלקתמ עם שעבר שבוע או השבוע לדעתי בפגישה הייתה

 . החינוך

 . החינוך מחלקת :רוסו טל

 רק היה זה, בעבר. תכניות להציג כדי, החינוך מחלקת :דואני נדב

 הילדים גני של התכניות את לקחת ביקשתי. ילדים בגני

, יותר הבוגרים לילדים ללכת אולי אבל, אותן לאפסן ולא

 . אסביר אני איך, יותר הרבה הם כי, עבודה אתם ולעשות

 . להבין בשלים :אישבת רינה

 . עליו מדברת שאת מה את יותר לממש יודעים הם :דואני נדב

 . להבין בשלים, כן :שבתאי רינה

 לדבר, במוסינזון אקולוגיה האגרו למגמת ללכת ביקשנו :דואני נדב

ו לקחנו. פעולה לשתף ניתן איך, אתם  בחור יש, עכשי

ן שהגיע מים להנדסת סטודנט הוא, אצלנו שעובד  מרופי
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 . שלהם פרויקט איזה במסגרת

 . רופין עם פעולה שיתוף :רוסו טל

 אדם כח להכניס כדי, רופין עם פעולה שיתוף איזה שהיה :דואני נדב

ן. הפעילות לתוך, מוכשר, מיומן, משכיל, איכותי  נכו

 ? נכון, השרון מהוד לא הוא, השרון מהוד מישהו לא שזה

 . לא :רוסו טל

 כן ועל, חזרה מחזירים אנחנו אבל, השרון מהוד לא הוא :דואני נדב

 מנשמח יותר, תרצי שאם מציע אני. שם נשארת הפעילות

 . דברים לך נציג גם, אותנו תשבי, שתבואי

 . אתנו ישבה כבר :רוסו טל

 . שואלת אני לכן גם, אתה ישבתי כבר :שבתאי רינה

 . זוכר אני, הייתי כבר :דואני נדב

 השכונות תושבי מדוע, זאת היא שאלהה? שאלה אפשר :מרדכי בן רפאל

 אני? השקיה מי על ביוב משלמים, הקרקע צמודות

 . רבים, וכמוני. לדוגמה

, מים קוב כל על, המים רשות של החלטה היא ההחלטה :רוסו טל

 .שלנו לא החלטה. ביוב משלם אתה

 מגיע לא וזה, שלי הגינה את משקה אני אם, כולל :מרדכי בן רפאל

  ?הביוב למערכת

 . כולל, כולל :רוסו טל

 . שנכנס מה :שמעון יגאל

 אתה, אני. משלם שאתה מה זה, קובעת שהמדינה מה :רוסו טל
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 . וכולנו

 . שאמרת מה את אבדוק אני, שם עבדתי שפעם מאחר :מרדכי בן רפאל

 . בשמחה :רוסו טל

 . לכם רבה תודה. ברוכי ברוך, רוסו לטל רבה תודה, טוב :ברייטברט אתי

 . סליחה, סליחה, רק :לוואניח מאיר

 ? שאלה לו יש, אה :ברייטברט אתי

 . שאלה לא, אמירה פה יש. כן :חלוואני מאיר

 . גמור בסדר, לא :ברייטברט אתי

 תודה, בתאגיד ה'החבר וכל נדב, ברוך, טל כל קודם אז :חלוואני מאיר

 כולכם אתם, ומבקשים מתקשרים שלא פעם אין. רבה

, החינוך מוסדות בתוך עוזרים, הולכים איבריכם ח"ברמ

 ממש ממש. כנסת בתי ליד, ספר בבתי, הריצה במסלולי

 שיש מרגישים. הזמינות ועל הקשיבות על רבה תודה

 . בהצלחה. חדשה מרוח יותר

 . הלב מכל זה את אנחנו :רוסו טל

 . מאיר, תודה :דואני נדב

 . השרון הוד תושבי למען, ובאמת :רוסו טל

 . רבה דהתו :ברייטברט אתי

 . יאללה, שלנו הגב על עושים הם כסף מלא. עליהם קטן :גוטרמן אביבה

 ח"הדו כי רושמת שהמועצה נציין רק אנחנו, חברים :ברייטברט אתי

 הוד מי תאגיד של, 2020 לשנת המבוקר הכספי

 תודה. זו בישיבה המועצה שולחן על הונח, השרון
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 . לכולם רבה

 . רגע :שמעון יגאל

 ? מה :טברייטבר אתי

 . להצביע צריך לא, זהו :ברמוחה עדי

 . הישיבה את סיימנו לא אנחנו, רגע :ברייטברט אתי

 . אה :שמעון יגאל

 . התחלנו רק, הו או, עוד יש :ברייטברט אתי

ו. טכנית שאלה לי יש, אתי :גלבוע אלון  כדי תוך ככה הסתכלתי עכשי

 אותה חתכו, ששאלתי השאילתה שאת וראיתי הישיבה

 לי יש? מדוע להבין יכול אני. אחת שורה רק ירווהשא

 במלואה השאלה שכל, שלחתי שאני המייל את גם פה

 . השאלה את הבין לא שהוא וטען בא אמיר ולכן, הועברה

 . לשאול יודע לא שאתה טען הוא, לא :חנוכה משה

 לפני, אני. הבין לא שהוא להיות יכול, בצדק, ובצדק :גלבוע אלון

 שורות 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, יוה לפחות, השאלה

 ללא כספים העבירה העירייה מדוע שהסבירו, שהסבירו

 . כאן רואה שאני מה, ואני. בתוקף הסכם

 . יש, כל קודם :כוכבי אמיר

 . אחת שורה שהייתה זה :גלבוע אלון

 ל"המנכ אז, הזה על עבורך תשובה ויש, נבדק כל קודם :כוכבי אמיר

 . הסבר דברי לא, שאלה זה שאילתה, רקש בלי אבל. יענה

 . שאלה זו אבל :גלבוע אלון



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 119 

 

 . לא :כוכבי אמיר

 . כל קודם אז :גלבוע אלון

 . הסבר דברי בלי :ברמוחה עדי

 . שאלה זו שאילתה אם אז :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

, ידעתם, כלומר. לשאלה המבוא את קיבלתם אתם כבר אז :גלבוע אלון

 אז. מדבר אני מסמכים איזה ועל אילתההש מה על ידעתם

 מה על הבנת לא אז, השאילתה כשעלתה, פתאום פה

 הכל, כלומר. מדבר אתה מה על, הסכם איזה, מדובר

 את גם לי ויש, לעירייה שהועברה בשאילתה פה פורט

 עם במלואה הועברה הזאת שהשאילתה שמאשר, המייל

. ףכס הועבר ומתי המדויקים התאריכים, הנספחים כל

 זה, מובנת לא שהשאלה, המועצה בישיבת ולהגיד ולבוא

 . בסדר לא

 . מובנת לא שהשאלה נאמר לא :כוכבי אמיר

 . יודע לא אני, אמרת אתה, לא :גלבוע אלון

 . לא :כוכבי אמיר

 י"ע הועברו מדוע זה פה שהועלה מה, שאלה נשאלה :גלבוע אלון

 . העירייה

 לא ואתה, לפה מילים לך אכניס לא שאני נסכם בוא :כוכבי אמיר

. זאת היא השאילתה, שהשאילתה נאמר? בסדר. לי תכניס

 . השאילתה זאת

-ב השאילתה את חותכים מה סמך על, למה אבל, לא :גלבוע אלון
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 אז? אומרים ולא אחת שורה משאירים מדוע. 90%

 . מתאימה לא הזאת השאילתה, לי להגיד יכולים

 . רבעב כבר לך אמרנו אבל :כוכבי אמיר

 . זה למה לך אגיד אני :גלבוע אלון

 הגשת אופן על בעבר כבר לך נאמר. לך אסביר אני :כוכבי אמיר

 . השאילתה

 את מגישים כולם וככה, שאילתות מגישים ככה אבל :גלבוע אלון

 . השאילתות

 להגיש דרך יש. נכון לא זה. נכון לא זה, לא, לא :כוכבי אמיר

 . ישיבות כמה ספגנו. בעבר כבר הוסבר, שאילתה

 . כן :גלבוע אלון

 . שאילתה להגיש דרך יש. די :כוכבי אמיר

 מדי יותר היא, כלומר, השאילתה, ואומר בא אתה אז :גלבוע אלון

 . כלום הבנתי לא, צמצוםב גם אענה אני ולכן, ארוכה

 . הייתה שהיא כפי בדיוק, לשאלה ענינו. לשאלה עונה אני :כוכבי אמיר

 . משהו לך אגיד אני ,תראה :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 פה מעלה ואני, שנה חצי כבר אני, שבאמת חושב אני :גלבוע אלון

 אני, תשמע, ואני, והכל שינויים פה שיש ועובדה, דברים

, מרגיש אני כי, באתי גם אני למה, יודע שאתה מרגיש

 . עובר פה כסף הרבה כך כל, תשמע. מנפנפים, יודע אתה

, שינוי מרגיש שאתה אומר אתה איך, אומר אתה איך :כוכבי אמיר
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 ? שמנפנפים מרגיש שאתה ואומר

 פעם עוד, לא, לא. עשיתי אני, שאני אמרתי אני, לא :גלבוע אלון

 . אתה

 . מבין לא אני, נו :כוכבי אמיר

 . אומר שאני מה שומע אתה :גלבוע אלון

 . אומר שאתה מה בדיוק שומע אני :כוכבי אמיר

 . הזה את הופך ואתה :גלבוע אלון

 השאלות בעקבות שינוי שיש מרגיש שאתה אומר אתה :כוכבי אמיר

 . שלך

 . דברים עושה ואני, לייעל מנסה אני. לייעל מנסה אני :גלבוע אלון

 . שמנפנפים אומר אתה ואז :כוכבי אמיר

 . מנפנף שאתה דברים יש כי. נכון :גלבוע אלון

 ? נפנפנו אם, שלך השאלות ותבעקב שינוי יש איך אז :כוכבי אמיר

 . אחדד אני, בוא, אסביר אני בוא אז, שניה, כל קודם :גלבוע אלון

 . כן :כוכבי אמיר

, לייעל מנסה אני, נמצא שאני מאז, נמצא שאני אומר אני :גלבוע אלון

 לא, יודע שאתה, דברים יש ולפעמים, לעזור מנסה אני

 . לצמצם מנסים אז, כך כל נעימים

 . שלך השאילתות. להכניס תנסה אל, לא :יכוכב אמיר

 . שאילתה את פה מצמצמים למה. בהלם פשוט אני, שניה :גלבוע אלון

 בוחר ואתה, שאילתה לכתוב איך פעמים 7 לך הסבירו אז :כוכבי אמיר

 פעמים 7 אחרי אז, להתעלם בוחר אתה אם אז. להתעלם
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 . לך שהסבירו

 כל את שהורדתם בגלל אז, אסביר אני אז, בא אתה אז :גלבוע אלון

ו אז, השאילתה  על מבין לא אני, ואומר בא אתה עכשי

 . מדבר אתה מה

 . מדבר אתה מה על מבין לא אני, אמרתי לא אני :כוכבי אמיר

 את ראיתי לא, נספחים איזה על יודע לא אני, אמרת :גלבוע אלון

 . הנספחים

, שאילתה הגשת, לך אמרתי, לפה מילים לי תכניס אל :כוכבי אמיר

 . אותה מקבל אתה, הנה, הבהרה ביקשת. התשובה זאת

 את אקבל אני אז, אוקי, ההבהרה את מקבל אני. טוב :גלבוע אלון

 .כן, ההבהרה

ן, כ"ובד. מהניואנסים יותר נהנה שאתה מבין אני :כוכבי אמיר  כשאי

 יש, הנה אבל, מהניואנסים יותר נהנים, להתווכח מה על

 . תשובה גם

 ? התשובה מה. כן, לי תראה אז, נו :גלבוע אלון

₪  254,000 כי עולה כספים נהליבמ שעשו מבדיקה :היילפרן רן

 בחנוכה שהתבצעה פעילות עבור החינוך ממשרד הועברו

2020 . 

 . המועצה בחבר לא, בחג :כוכבי אמיר

 ? מתי, מתי :גלבוע אלון

 . חנוכה חג, חנוכה, בחנוכה :היילפרן רן

 . חנוכה שהמ לא :חלוואני מאיר
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 בגין הועברו נוספים₪  587,000-ו. חנוכה משה לא :היילפרן רן

-ב שנחתם ז"י ונספח, 10.12.2019-ב שנחתם ד"י נספח

 . הועברו, שהועברו הכספים כלל, כלומר. 16.7.2020

 . סליחה. שמעתי לא האחרון, סליחה, רגע :גלבוע אלון

 . 16.7.2020-ב שנחתם ז"י נספח :היילפרן רן

 . כן :גלבוע אלון

 שהתבצעו פעילויות בגין הועברו הכספים כלל, כלומר :היילפרן רן

 . 2020 ובמהלך 2019 סוף, השנים במהלך

 ₪?  511,935-ו :גלבוע אלון

-ו, החינוך משרד שיפוי בגין₪  254,000 יש, הכל זה :היילפרן רן

 שאמרתי הנספחים 2-ב הסכומים 2 בגין ח"ש 587,000

 . 2020 תחילת, 2019 סוף, 2019 בגין שניהם. קודם

 24.3.2021-ה את מכסים לא האלה הנספחים אבל, כן :גלבוע אלון

 . 13.4.2021-ה ואת

 שנת, 2020-ב שהתבצעה פעילות בגין הועבר הכסף :היילפרן רן

ון לספקי בדומה. 2020  פעילות וכל מים, חשמל, ניקי

 והתשלומים 2020-ב ביצעה, מבצעת שהעירייה אחרת

 גם. 2021 מרץ או פברואר, ינואר במהלך בגינם הועברו

 בגין שהועברו כספים, שהועברו םתשלומי, הזה הנושא

ו אלא, מקדמות ככלל מעבירים לא אנחנו. פעילות  אנחנ

 שהפעילות רואים שאנחנו אחרי, בדיעבד משלמים

 הפעילות כי, העירוני הפנים גורם של אישור יש. בוצעה

, הללו הכספים כאן גם. כספים מעבירים אנחנו, בוצעה
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 2019 סוף. 2020 במהלך שבוצעו דברים בגין הועברו

 . 2020 חנוכה, לדוגמה, חנוכה. 2020-ו

 ? ממנו רוצים אתם מה? מחנוכה לך יש מה :שמעון יגאל

 הגיע החינוך ממשרד הכסף, פעילות בוצעה. חנוכה חג :היילפרן רן

 . הזאת התקופה במהלך והועבר, יותר מאוחר בשלב רק

 ₪?  500,000-ה, כסף כמה :גלבוע אלון

 ₪.  254,000 :היילפרן רן

 . חנוכה פעילות בגין :גלבוע אלון

 . נכון :היילפרן רן

 שנעשו פעולות שבגין, לי ואומר בא שאתה, כלומר אז :גלבוע אלון

 הועברו חלקם, באפריל הועברו הכספים, 2020-ב

 . 2021 באפריל

 גם הועברו חלקם. נכון, כן, 2021 ילבאפר הועברו חלקם :היילפרן רן

 . 2021 באפריל

 .בסדר, יודע אני :גלבוע אלון

ו בעיה לך הייתה, קודם אתה, מבין לא אני, רגע :היילפרן רן  שהעברנ

ו, כסף  מדי מאוחר אותו שהעברנו בעיה לך יש ועכשי

 ? לטענתך

 . בעיה לי אין, שואל אני, שאלתי אני, לא :גלבוע אלון

 בגין הועברו האלה מהכספים חלק, כן, כן, אבל :היילפרן רן

 . הללו הפעילויות

 . אוקי, היה שלא למרות, הבנתי :גלבוע אלון
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 . מוסדות חברת על מדברים כבר אם :חנוכה משה

 . לקידום החברה :ברייטברט אתי

 הפעילות על שירי לנאור טובה מילה להגיד רוצה אני :חנוכה משה

 זה, כח ישר. נסרבטוריוןלקו העשור חגיגות לכבוד הרבה

 . כח יישר אז. מבטיח וגם יפה גם נראה

 . יבוא אולי, עכשיו מתכונן אתה, נאור :יקיר רן

 . יודע לא הוא, מכיר לא הוא :אנקורי. פ עדי

 ? היום בסדר להמשיך אפשר :ברייטברט אתי

 ? בסדר אתה? החדשים המיקרופונים בגלל זה :שירי נאור

 

  עירונית כלכלית חברה השרון הוד – 2020 לשנת קרמבו כספי ח"דו הצגת .ג

 . מ"בע לפיתוח 

 

 הוד – 2020 לשנת המבוקר הכספי ח"הדו להצגת נעבור :ברייטברט אתי

 הגברת. מ"בע לפיתוח עירונית כלכלית חברה השרון

 רוצים אתם, מדמוני יואב. התאגיד לית"מנכ, פוגל גלית

 ? ביחד

 ? להעלות אפשר :ברמוחה עדי

 . הכלכלית בחברה 2020 שנת. טוב ערב :פוגל גלית

 . למיקרופון דברי, טוב אותך שומעים לא :שבתאי רינה

 מנהל, מדמוני יואב, 2020 שנת, לכולם טוב ערב :פוגל גלית

 . הכלכלית החברה של הכספים
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 . טוב ערב :מדמוני יואב

 על השפיעה לא, שנקרא מה הקורונה שנת, 2020 שנת :פוגל גלית

, הכלכלית החברה. הכלכלית החברה של הפעילות

 עבור פרויקטים ביצוע בהמשך התאפיינה שלה הפעילות

 פרויקטים עבור נוספות השקעות. השרון הוד עיריית

 כוונה על, בהוצאות התאפיינה שהשנה עתידיים יזמיים

 את נציג אנחנו. מכן לאחר הבאות בשנים יהיו שההכנסות

, שאלות כמובן יויה ואם, התמצית עם נתחיל. חות"הדו

 . בהמשך נענה אנחנו

 חות"הדו של התמצית את נציג. לכולם טוב ערב :מדמוני יואב

ו כפי, הכספיים  תרצו שאם, וכמובן, קודמת בשנה שהצגנ

. כאן אנחנו אז, שאלות לשאול או פירוט ליותר להיכנס

 מזומנים שוטף רכוש, 31.12.2020 ליום מאזן – מאזן

 כספים בעיקרו₪,  14,700,000 חייבים₪.  3,500,000

, לביצוע עבודות מלאי. פרויקטים בגין מהעירייה לקבל

 שנעשות השקעות זה וולטאי הפוטו פרויקט בגין שזה

 לכן, בגינם הכנסות נרשמו לא ועדיין, הזה הפרויקט בגין

 . מאזנית בצורה מוצג גם זה

 שאמרנו כמו, לנו אין שבגדול₪,  106,000 קבוע רכוש 

 לציוד מעבר, מהותי קבוע רכוש לנו אין, דמתקו פעם גם

 נכסים כ"סה, שוטפות התחייבויות. ומחשבים משרדי

 הוצאות בעיקר, שוטפות התחייבויות₪.  18,500,000

 הראי תמונת שזה, הפרויקטים ובתחום לקבלנים לשלם

 back to זה. מלמעלה₪  14,700,000-ה של למעשה

back ,6,000,000-כ של עודפיםו הוןו ₪ . 
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 . 2019-מ₪  2,000,000-ב עליתם :ברמוחה עדי

 . לא, לא :מדמוני יואב

 ? 2019-ב היה מה :ברמוחה עדי

 . מאוד היה זה :מדמוני יואב

 ? 2019-ב היה מה :ברמוחה עדי

ו₪,  5,800,000 היה, עודפים. דבר אותו :מדמוני יואב  זה ועכשי

5,900,000  .₪ 

 כל שאלה אותה על חוזרת אני? הכסף עם עושים ומה :ברמוחה עדי

 ? זוכר אתה. פעם

 . הקודמת בפעם גם זה על ענינו, בעיה אין. כן, ענינו גם :מדמוני יואב

 . משתנה לא אני :ברמוחה עדי

 . הקודמת מהפעם הפרוטוקול את מחזיק גם אני :מדמוני יואב

 . שואלת שאני השאלה שזאת יודע ואתה, בדיוק :ברמוחה עדי

 . חיכינו גם אז. דיוקב, כן :מדמוני יואב

 שנתיים שלוקח אמרנו ואז, תכנון לכם שיהיה אמרתם :ברמוחה עדי

 ? ו, 2022/2023-ב זה את נראה ואנחנו, לתכנון

ו שקורה ומה :מדמוני יואב , הקודם בפרוטוקול כשהיינו שגם זה, עכשי

, זה על אז גם עניתי אני, בנובמבר הקודמת במועצה

 כסף הרבה יחסית השקיעל צפויים היינו והשנה שמאחר

 החברה של, שלנו יזמי פרויקט שזה, וולטאים בפוטו

 חיכינו, נגיד ובוא, לכן, מהעירייה מימון בלי, הכלכלית

 כי, אחרות השקעות של מהסוג האלה ההשקעות עם
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, החברה מכספי ולקבלנים לספקים לשלם הייתה הכוונה

 כמה עד, ההלוואה של המימון הוצאות את לחסוך וכדי

 . יכולים אנחנוש

 השקעהב להתבטא אמור היה זה, אמור היה כסף וכמה :ברמוחה עדי

 ? שלכם

 ₪.  8,000,000-כ היא כולה ההשקעה :מדמוני יואב

 ? 6-ה כל את להתחיל רציתם ובכמה, אוקי :ברמוחה עדי

 . הבנתי לא :מדמוני יואב

 . יזמיים פרויקטים עוד גם יש כי, חלק, לא :פוגל גלית

ן לזה נקרא. ביניים מימון, לזה נקרא :ונימדמ יואב  כי, ביניים מימו

 כספים לנו להשאיר צריכים עדיין אנחנו, דבר של בסופו

 הייתה הכוונה. השוטפת הפעילות בשביל, בקופה מזומנים

 ₪.  2,000,000-כ להשקיע

 כל זה על חוזרים אנחנו, תייא מסכימים אתם אבל, כן :ברמוחה עדי

 על מדברים שנים 4 כבר, שנים כמה כבר אנחנו. שנה

 שום רואים לא ואנחנו, מצב באותו נשאר שזה, זה

 . השקעה

 היינו אם, לוקחים היינו אם, שהשנה הוא ההבדל :מדמוני יואב

 היותר לכל הייתה התשואה, הזה הכסף את משקיעים

 בהלוואה, זאת לעומת. בשנה₪  10,000 עד כמו משהו

 . 1.6% נשלם אנחנו. יותר נשלם אנחנו, ניקח שאנחנו

 לפועל ייצא םוולטאי הפוטו של שהפרויקט הייתה הכוונה :פוגל גלית

 לבקשת יצאנו אנחנו, עיכובים יש. יותר מוקדמת בצורה
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 הפרויקט את מבצעים אנחנו. איטום של בסקר החברה

 על איטום מבצעים שאנחנו אחרי רק, וולטאים הפוטו

 מעלויות חלק זה, האיטום של הנושא גם. הספר בתי גגות

 מהכספים כרגע, לממן מתעדים שאנחנו, ההשקעה

 . בהכנסות אצלנו שנצברו

 . הבנתי :ברמוחה עדי

 ? בתיקונים להיות אמור שהיה ההסכם עם מה, אגב :גלבוע אלון

 . כבר התיקונים בוצעו. נחתם ההסכם :פוגל גלית

 ? לראות לנו והעברתם :גלבוע אלון

 . כן :מדמוני יואב

 פניתי. המשפטית המחלקה זה, העבירו אם יודעת לא :פוגל גלית

 . אליך

 . לפני ונראה שנקבל התבקשתם אז :גלבוע אלון

 . המשפטית ללשכה אתכם והפנינו, נכון :פוגל גלית

 ? הפניתם מי את :גלבוע אלון

 . פנה מי זוכרת לא כבר אני, שפנה מי את :פוגל גלית

 . תוקן ההסכם :מדמוני יואב

ינו אבל, בסדר, לא :גלבוע אלון  מועצה כחברי אותו לראות אמורים הי

ו שהצבענו  . יתוקן שהוא בהתניה עלי

 . ונחתם תוקן :פוגל גלית

ו הצבענו לא :כוכבי אמיר  . שיתוקן בהתניה עלי

 . כן :גלבוע אלון
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 . ראינו לא אבל :גלבוע אלון

 . תוקן :פוגל גלית

ו הצבעת :כוכבי אמיר   -ש באמירה עלי

ו אולי. שיתוקן :גלבוע אלון  . אותו להעביר צריכים הי

 . רגע באותו התיקונים את הכניסו, בסדר :ברמוחה עדי

 ? מה, חושב אני ככה, לא :גלבוע אלון

 . רגע באותו התיקונים את הכניסו :ברמוחה עדי

 . בסדר, לא :גלבוע אלון

 . אותו לנו שתראו לזה בהתניה לא זה :שירי נאור

 לפני אותו לנו שיראו ביקשנו. שיראו התניה הייתה לא :גלבוע אלון

 . המועצה בישיבת היה זה. שחותמים

 ביקשנו לא. התיקונים את לתקן רק ביקשנו, ביקשנו לא :ברמוחה עדי

 הכלכלית החברה. התיקונים את תיקנו והם. שיראו

 . האגם את תחזקתמ

 . נכון :פוגל גלית

 ? שם עסקית תכנית איזושהי יש האם :ברמוחה עדי

 והתקבלו, קורא בקול יצאנו, אחד. נושאים כמה יש אז :פוגל גלית

 מציעים 3 עם הסכמים על חתמנו. מציעים מהרבה פניות

, חינוכית פעילות שעושה, קדימה צעד חברת. כרגע

, אופניים השכרת על ישראל מדוושי חברת. תרבותית

. ניווטים שעושה, Navigo וחברת, אופניים השכרת

 בשלבי אנחנו, החינוך לקידום החברה, 4-ה החברה
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 פעילויות ולקיים להקים מתכננת היא גם. סופיים חתימה

, מוגבלת מאוד, עסקית, העסקית הפעילות. בפארק

 עם ההרשאה הסכם מבחינת גם, החלה ע"התב גם מבחינת

. מגבלות הרבה הרבה יש. ישראל מקרקעי מנהל

-חינוכית פעילות, יודעת את, היא הפעילות, הרווחים

 החברה כאשר. מניב הכנסה מקור לא זה, רבותיתת

-ל 7% בין מהמחזור מההכנסות תקורה מקבלת הכלכלית

9% . 

ון שם יש. כסף גם זה, בסדר :ברמוחה עדי  ויש, בו לשים אפשר, חני

 . רעיונות מיני כל

 . רעיונות הרבה יש :פוגל גלית

 . אוקי, כן :ברמוחה עדי

 . רעיונות הרבה הרבה יש :פוגל גלית

 . זה את לשמוע נחמד אבל, בסדר :ברמוחה עדי

 תפעול עלות₪.  35,000,000-כ הכנסות, נמשיך :מדמוני יואב

 הוא הגולמי שהרווח כך₪.  33,000,000-כ ופרויקטים

 בפעמים זה על שדיברנו כמו, בגדול. ח"ש 2,000,000

, הפרויקטים בגין מהתקורה בעיקר מורכב זה, הקודמות

 ניהול עבור מהעירייה מקבלת ל"שהחכ, נטו תקורה

₪,  1,800,000 וכלליות הנהלה הוצאות. הפרויקטים

 זה, מימון הכנסות לנו יש, מימון הכנסות₪.  1,900,000

 . מימון הוצאות לנו אין, בגדול. הכנסה למס מהמקדמות

ו. ההלוואה את לקחנו לא עדיין אנחנו, אומרת זאת   אנחנ

 גם ואז, וביםהקר חודשיים-בחודש, השנה אותה ניקח
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 המימון הוצאות את שניתן ככל דוחים אנחנו, לנו יהיה

₪,  25,000 מיסים הוצאות. לנו שיש העצמי ההון בזכות

 מהוות מפרויקטים ההכנסות. היילייטים. הנקי הרווח וזה

 נובעות ההכנסות יתרת. החברה הכנסות מסך 93%

 ניהול. האגם פארק מניהול התקורה, האגם פארק מניהול

 הנהלה הוצאות. ושונות הזכיין, העירונית יכההבר

, 53%-כ שכר מהוצאות בעיקרן מורכבות, וכלליות

 . החברה משרדי אחזקת והוצאות יועצים והוצאות

ו לא 2020-ב :פוגל גלית  התחיל זה. בפארק בפעילות הכנסות לנו הי

 . 2021-ב, השנה

 תרצו אםו. הכספיים חות"הדו את לכם יש, התמצית זאת :מדמוני יואב

 ואם, נשמח, המפורטים חות"הדו מתוך שאלות לשאול

 . נשמח גם, לא

 . תודה :ברמוחה עדי

 . תודה :מדמוני יואב

 ח"הדו כי רושמת שהמועצה לפרוטוקול נציין רק :ברייטברט אתי

 הכלכלית החברה של 2020 לשנת המבוקר הכספי

  .זו בישיבה המועצה שולחן על הונח, לפיתוח עירונית

 

 .2021 תקציב לסעיף מסעיף עברותה .ד

 

 תקציב לסעיף מסעיף העברות, הבא לנושא נעבור אנחנו :ברייטברט אתי

ו, בני. 3 בנספח הזה הסעיף כל לכם מצורף. 2021  אנחנ
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 . 2 מספר עדכון, לסעיף מסעיף בהעברות

 נעבור. 2 מספר תיקון לסעיף מסעיף העברות, טוב :זיני בנימין

 ממשרדי הכנסה של פעילות פה יש, 2 'מס עדכון לסעיף

 יש, הביטוח בתחום זה העיקרי והחלק. השונים הממשלה

 . ספציפיות שאלות יש אם. הבפרמי גידול

 . להצבעה זה את להעלות אפשר :חנוכה משה

 ? קרה מה :ברייטברט אתי

 . ספציפיות שאלות יש אם, אמרתי, לא :זיני בנימין

 . אה :ברייטברט אתי

 מסעיף העברות. להצבעה זה את להעלות אפשר ,לדעתי :חנוכה משה

.,לסעיף .  לי נראה. זה את לאחד רוצים. החינוך משרד .

 . גמור בסדר

 . בעיה אין אז, נו :גוטרמן אביבה

 2 מספר עדכון את מאשרת העירייה מועצת אז, אוקי :ברייטברט אתי

 ? בעד מי. לתקציב

 . שעודכן יבתקצ הכל סך. תקציב הכל סך את תקריאי :זיני בנימין

 . החדש התקציב מה :ברמוחה עדי

 ? 577 :ברייטברט אתי

 . 578 :זיני בנימין

? בעד מי₪.  578,269,000, התקציב כ"סה, אוקי. 578 :ברייטברט אתי

ו, אוקי, אה. רבה תודה. מהנוכחים אחד פה, כולם  אנחנ

-ל 1,594.1-מ שמשתנה המשרות מספר את גם נאשר
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 ? בעד מי. 1,612.9

 . פעם עוד, פעם עוד, מה, מה :גוטרמן אביבה

 . לאישור מביאים אנחנו אותם גם, המשרות מספר :ברייטברט אתי

 מסעיף להעברות קשור היה לא זה, היה לא זה אבל :חנוכה משה

 ? לסעיף

 . היה הזמן כל זה, כן :ברייטברט אתי

 . זה על דיברנו, נכון, אה :חנוכה משה

 . יבהביש זה על דיברנו :חלוואני מאיר

 . אפשר, כן :ברייטברט אתי

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

==== 

 לתקציב 2' מס עדכון -  2021 תקציב לסעיף מסעיף העברות

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, ריאנקו פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 .  חנוכה משה ,גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 

 288/21' מס החלטה הצעת

 (2021 תקציב לסעיף מסעיף העברות) לתקציב 2' מס עדכון את מאשרת העירייה מועצת

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

====== 

 

 שהיה מה זה, מתייחס חנוכה משה, המועצה חברש מה :מרקובסקי יוליה

 כרגע מוגש לא עוד וזה, ראשון ביום הכספים בוועדת

, ברווחה הן המשרות, הזה בעדכון יש מה. העיר למועצת

 החדש המסלול זה. להסעות מלווה של משרה תוספת יש
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.החינוכית מסגרת של . ן גם כולל זה. מלווה שיש .  עדכו

, כן, ההסעה של עדכון סעיף גם ויש, המלווה עבור השכר

 החינוך באגף משרות גם יש. עצמה ההסעה של

וון שמעדכנים  משרד של בהנחיה שינוי גם שיש כי

 . החינוך

 צריך גם זאת בכל אז, שגדלים מוסדות לנו יש, כל קודם 

, הספר בית של הניהולי הצוות של המשרות את להגדיל

 בבית קולי האור והציוד המחשוב של הנושא כל יש וגם

 זה את להוסיף, הרשאה נתן החינוך משרד, בעברו, הספר

 לעובדים התפקיד במסגרת זה את להוסיף, בעצם

 הלימודים משנת, והשנה, כן. הספר בבית הקיימים

 ייעודי תפקיד בעל שיהיה דורש הוא, בעצם זה, הקרובה

 . האדם כח מצבת עדכון גם וכמובן, הגיוס ונדרש, לזה

 ? החינוך משרד? זה את מממן ומי :גוטרמן אביבה

 המימון את נתן כבר, החינוך משרד, הזה במקרה, לא :סקימרקוב היולי

 את להציף לרשויות אפשר בעצם כשהוא, קודם גם שלו

 . הקיים העובד של לתפקיד זה

 ? אומרת זאת מה, בתיכונים מדובר :שבתאי רינה

 בכל זה. חטיבות יש, יסודיים ספר בתי יש, תיכונים יש :סקימרקוב היולי

 . הגיל שכבות

 הוא, הספר בבית שעשה אחד אותו, להבין רוצה אני אז :גוטרמן אביבה

 . לזה ייעודי יהיה בעצם

ו, לא :סקימרקוב היולי  . לזה ייעודי עובד לגייס נצטרך אנחנו עכשי

ו התפקידים מבעלי וחלק מוקצה היה התקציב :שבתאי רינה  בתוך שהי
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 . אותו קיבלו, ספר בתי

 ? זה עבור שקיבלו :גוטרמן אביבה

 . כן :סקימרקוב היולי

 . מקצוע איש ביקש המשרד אז, היום :שבתאי רינה

ו :גוטרמן אביבה  . יותר יקבל לא, היום עד זה את שקיבל ימ, עכשי

 . ייעודי תפקיד בעל להיות צריך זה, לא :סקימרקוב היולי

 . הפרדה עושים :ברמוחה עדי

 תוספת ואין עובדים תוספת יש. הבנתי לא, רגע אז :מרדכי בן רפאל

 . הקצאה

 . נמצאת היא ההקצאה. יש, לא :גוטרמן אביבה

 . נמצאת ההקצאה :שבתאי רינה

 התפקיד את שעשה מי פשוט כי. הייתה תמיד ההקצאה :סקימרקוב הייול

ו  העובד אצל הייתה, הזה התפקיד על האחריות את, עכשי

 . הניהולי והצוות הספר בבית הקיים

 ? דברים עוד שעשה :מרדכי בן רפאל

 . בדיוק. כן :סקימרקוב היולי

ו :מרדכי בן רפאל  ? ועכשי

, שקיבל הזה הבנאדם. סתם? זה על מהתקציב לו יורד אז :גוטרמן אביבה

ו אז. כסף זה על קיבל בטח הוא  פחות לו יש בעצם עכשי

 . שואלת אני? כסף

 . תפקידים 2 עשה הוא, יודעת את, הראוי מן :ברמוחה עדי

 ? כסף זה על קיבל לא הוא :גוטרמן אביבה
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 . התקשוב לנושא ייעודי אדם בעצם להקצות היא, הכוונה :שבתאי רינה

 . כן, החינוך משרד של הדרישה זו, כן :סקירקובמ היולי

 . מאוד הגיוני :שבתאי רינה

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . הכל את ידע תמיד ולא תוספת שקיבל שמורה במקום. כן :שבתאי רינה

ו אז :גוטרמן אביבה  . יהיה הוא כאילו עכשי

ו דורשים :שבתאי רינה  . הזמן הגיע. מקצוע איש שיהיה עכשי

 . חוזר זה. בעבר היה זה, אגב :ישבתא רינה

, במקור תוכננה, מידע מערכות באגף, המידע במערכות :סקימרקוב היולי

 שירות מחלקת מנהלת סגנית של משרה, המקורי בתקציב

. עירייה לעובד אותה מעבירים, וכרגע, חוץ במיקור

 בעצם זה אז. הזה לתפקיד עירייה עובד גייסיםמ? בסדר

 החוץ מיקור של מסעיף, לסעיף מסעיף של העברה

 . של והשכר למצבת

 ? מייקר או העסק את מוזיל זה :גוטרמן אביבה

 . מייקר :מרדכי בן רפאל

 הסתם מן וגם, מ"המע את גם לך יש, קבלן כשזה, תלוי :סקימרקוב היולי

 ההטבות את לנו יש אז, עובד כשיש אבל, שלו המומחיות

 . עירייה עובד בתור לו שמגיעות

 . הרי, פנסיה :הברמוח עדי

 ? יותר להם יוצא או מחיר אותו זה :גוטרמן אביבה

 . כן. יותר או פחות, יותר או פחות זה :סקימרקוב היולי
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ו, באמת נציין, נציין רק אנחנו. ליוליה תודה, טוב :ברייטברט אתי  שאנחנ

 מי. 1,612.9-ל במשרות הגדלה את לאישור מביאים

 .אחד פה, כולם? בעד

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

==== 

   1,612.9 -ל בעירייה משרות מספר עדכון

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע לוןא, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 289/21' מס החלטה הצעת

  משרות 1,612.9 -ל בעירייה המשרות מספר עדכון את מאשרת העירייה מועצת

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

==== 

  

 .2020 רים"תב סגירת .ה

 

. רים"התב לסגירת עברנו אנחנו, כן. הבא לסעיף נעבור :ברייטברט אתי

 . 4 כנספח לכם מצורף זה

 . בעד. בעיה אין, בעיה אין :שמעון יגאל

 . עוברים אנחנו אז, שבעד אומרים אתם אם :ברייטברט אתי

 . כן :שמעון יגאל

 . כן :ברמוחה עדי

 . העניין את בדק מבחינתנו, משה :גוטרמן אביבה
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 ? בסדר זה אז, רגע אז :חלוואני מאיר

 ? משה, האופוזיציה ר"יו אתה, מה :שמעון יגאל

 . לא :חנוכה משה

 סגירת את מאשרת העירייה מועצת. נתקדם בואו :ברייטברט אתי

 נספח, המצורף בנספח כמפורט, 2020 לשנת רים"התב

 ? בעד מי. 4

 . רגע, לא :חנוכה משה

 . יצאה אביבה, רגע :שבתאי רינה

 זה, פה זה הנה .בבקשה? לראות רוצים אתם. תחליטו אז :ברייטברט אתי

 ? אפשר. זה את לפתוח יכול אתה, באייפדים 4 נספח

 . כן :חנוכה משה

 . אחד פה, כולם? בעד מי אז. אוקי :ברייטברט אתי

 . מהנוכחים אחד פה :שמעון יגאל

 . תודה :ברייטברט אתי

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

 ==== 

  2020 רים"תב סגירת

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:דאח פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 .חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 290/21' מס החלטה הצעת

  2020 לשנת רים"התב סגירת את תמאשר העירייה מועצת
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=========================================

==== 

 .השקעות ועדת עדכון .ו

 

 וועדת עדכון את כאן יש, הבא לסעיף הלאה נעבור, רגע :ברייטברט אתי

 ההשקעה וסטטוס ההשקעות וועדת פרוטוקול. ההשקעות

. להצבעה לא זה. 5 כנספח לכם מצורפים, 31.5-ה ליום

 אפשר? מה לך יש, משהו להציג רוצה אתה, בני, רק זה

 ? מה? להמשיך

 . מילים כמה תגיד :חנוכה משה

 . שהעליתם בדיווח? אוקי, שאלה לי יש, בני :מרדכי בן רפאל

 . ואז, להציג אולי תיתן אבל :ברמוחה עדי

 היה זה, כספים בוועדת לנו שנתת בדיווח. מינוסים יש :מרדכי בן רפאל

 ? איך. פלוס

 התיק של, לא. זה את מכיר לא אני? מינוסים זה מה :זיני בנימין

 . בפלוס הוא עצמו התיק. עצמו

 . המספרים את תציג אתה :מרדכי בן רפאל

 ? התשואה על מסתכל אתה :ברמוחה עדי

 מתקיים לרבעון אחת, לרבעון אחת שכל נעדכן רק, טוב :זיני בנימין

, אותנו שמלווה יהחיצונ היועץ עם ביחד, השקעות וועדת

 אינטרנטית מערכת יש היום. מתמיד בקרה חלק ואנחנו

 גם טענתי. הפיק אחרי שוטף באופן עוקבים שאנחנו

-ל קונצרני ח"האג את העלינו שאנחנו, הקודמת במועצה
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₪.  30,000,000-ל עלה והתיק, התיק מתוך 40%

 זה על היה גם. אגודל צדל עקבב זה את עושים ואנחנו

, התיק מבחינת. האחרונה הכספים ועדתבו רחב דיון

 30,500,000 נמצא, 30.5-ל נכון, כרגע התיק, אמרתי

, שפילחתי ההשקעות בתי לפי ברווח₪  ₪500,000, 

 . מינוס מכיר לא אני, מינוס, זהו. והראל מגדל, פעילים

 . נוספת אחת שאלה :מרדכי בן רפאל

 בדף. נוסיםמי רואים הראשונה בטבלה, לך אגיד אני :ברמוחה עדי

 . הראשון

 . מינוסים יש הראשונה בטבלה :מרדכי בן רפאל

 . בתשואות מינוסים יש :ברמוחה עדי

 . כן, בתשואות :מרדכי בן רפאל

 . יודעת את, חלקיות זה, כן אם אלא :זיני בנימין

 . תגיד אז. כן, השנה מתחילת תשואה :ברמוחה עדי

 . 3 בסעיף :חלוואני מאיר

  -הרבעון מתחילת תשואה :ברמוחה עדי

. :מרדכי בן רפאל .  ? למה .

 . הטבלה הנה, לך יש הראשון בדף :ברמוחה עדי

ו השנה שבמהלך להיות יכול, פעם עוד, בסדר :זיני בנימין , זה של הי

 להיות יכול, כרגע, לא. כרגע הזה התיק בטוטאל אבל

 אבל, יורדים מהניירות חלק כן, מסוימת זמן שבנקודת

 . רווח על עומד תיקה, כרגע, בטוטאל
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. א, טוב :מרדכי בן רפאל ' 

 . זה על דיברנו :זיני בנימין

 זה. ברכה להוסיף רוצה אני אז, היום מברכים פה כולם :מרדכי בן רפאל

 לא אני. מושקע מהכסף שחלק זה. השקעות וועדת שיש

 זה אם אשמח אני, האגודל בצד מהעקב כך כל מתלהב

 יכול אתה, גדולים צעדים אפילו, עקב בצד עקב יהיה

 . לעשות

 . ציבורי כסף :זיני בנימין

 של, כזה משהו, שליש שני, הגיונית למידה שתגיע עד :מרדכי בן רפאל

 . התושבים לטובת רווח וויישא מושקעות שיהיו היתרות

 מבתי חוץ כי, חלקית היא פה התמונה, אומר אני :זיני בנימין

 גם. תקדונופי₪  80,000,000 עוד יש, אנחנו, השקעות

 אבל, גבוהה לא, נכון, היא שהתשואה נכון. היה לא זה

.גם, עדיין . .  

ו. השקעות בתי להיות שיותר כמה נשמח אנחנו :מרדכי בן רפאל  יש, עכשי

 אותה את שואל שאני שניה פעם וזו, לב שמתי. שאלה לי

 . נמוכה יותר תשואה נותנים שפעילים, שאלה

 דווקא שפעילים, להגיד יכול אני. חיתהנוכ הזמן בנקודת :זיני בנימין

 . שחקן היא

 מה, מהתחלה שאומרת סקירה לתת יכול אתה האם :מרדכי בן רפאל

 . למה אגיד אני? השקעות בית כל של הממוצע

 . כן? התיק מתחילת :זיני בנימין



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 143 

 

 נותן מסוים השקעות בית אם, תקופה שלאורך מפני :מרדכי בן רפאל

 . חלקו את הקטיןל צריך, נמוכה יותר תשואה

 לא, בודקים לא השקעות, פעם עוד, אמרתי אבל, רגע :זיני בנימין

 . בשנה ולא שנה בחצי

 כל הרוויחו כן כמה, נתונים לי תן. לא מה לי תגיד אל :מרדכי בן רפאל

 הרוויח מהם אחד כל כמה. 3 יש, ההשקעות מבתי אחד

 . שלכם התגובה את שנראה כדי, מתחילת

 . זה את לכם לחנש :זיני בנימין

 . שאמרנו לחברים פה להצטרף רוצה לא :מרדכי בן רפאל

 . סליחה, רגע. לכם אשלח אני, לא :זיני בנימין

 . כן :מרדכי בן רפאל

 . החודש מתחילת, סליחה, תשואה, מגדל, 0.58 הראל :זיני בנימין

 . החודש מתחילת לא :מרדכי בן רפאל

 מתחילת, סליחה. השנה תחילתמ, סליחה. רגע, רגע, רגע :זיני בנימין

 אני, בסדר, רוצה אתה. 1.24 על נמצא, הראל. השנה

 . פעילים 0.78-ו מגדל של 1.17 זה אומר

 . יופי :מרדכי בן רפאל

 אתה מה מבין אני, פעם עוד. הזה כל על רוצה אתה אבל :זיני בנימין

 יועץ עם ספק עם התקשרנו חודשים 4 לפני אנחנו, אומר

 פשוט היה זה אז עד. המערכת את לו ששי, אחר חיצוני

 . האחרון האקסל את אשלח אני אבל, אקסלים מאוד

. זה את תציג אתה, הבאה המועצה שבישיבת נקבע בוא :מרדכי בן רפאל

 אישית לי תמסור וגם. בטלפון אישית לי תמסור לא
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 . בטלפון

 ? הקביעה על להצביע :זיני בנימין

 . כן :חלוואני מאיר

.לשמוע רוצה אני. בטוח לא אני :זיני בנימין . .  

 מועצהשה, נרשום רק אנחנו? אפשר. נמשיך, אוקי :ברייטברט אתי

 שהוצגה ההשקעות וועדת בתיק עודכנה היא כי רושמת

 .זו בוועדה

 

 הוצג השרון הוד עיריית של ההשקעות ועדת תיק כי רושמת המועצה* 

 .המועצה חברי בפני

 .2020 דצמבר עד ינואר 4 רבעון כספי ח"דו .ז

 

 . רק זה. להצבעה מועלה לא הוא גם. הכספי ח"לדו נעבור :ברייטברט אתי

 ? 6 נספח :חלוואני מאיר

 . כן :ברייטברט אתי

 נגמרה 2020 שבשנת גדול שאפו להגיד אפשר אבל :ברמוחה עדי

 . שהיה הצפי עם. כן. לגמרי. בפלוס

 ? הבא לסעיף לעבור אפשר :ברייטברט אתי

 . הגרעון עם זהיר היה הוא, לא :חלוואני מאיר

 ? הבא לסעיף לעבור אפשר :ברייטברט אתי

 . כן :ברמוחה עדי

 של 2020 דצמבר עד ינואר רביעי רבעון הכספי הדוח כי רושמת המועצה*
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 .זו בישיבה המועצה שולחן על הונח השרון הוד עיריית

 הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .ח

 .עמיחי עמותת לבין השרון 

 

 בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור. יופי :ברייטברט אתי

 בנוגע, עמיחי עמותת לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה

 הידוע, השרון הוד, הים דרך ברחוב עירוני מנכס לחלק

 להוראות בהתאם, 6574 בגוש 45, 44 מחלקות כחלק

 המשפטי היועץ הדעת חוות. ותהעירי לפקודת 188 סעיף

. 7 כנספח לכם מצורפים, ההקצאה הסכם וטיוטת לעירייה

 . נכסים מחלקת מנהלת. אתנו פה איילת

ו שאישרנו מה לא זה :ברמוחה עדי  ? יש ועכשי

 . שואל אני זה בגלל. זה את אישרנו, בדיוק. כן :חלוואני מאיר

 . את כבר, זה את אישרנו :ברמוחה עדי

 אתם אחת פעם. פעמיים למועצה מגיעות קרקע הקצאות :ילאנומ לרר איילת

 . ההסכם את שניה פעם, ההמלצה את מאשרים

 . הקודמת בישיבה זה על דיברנו, כן :ברמוחה עדי

 . נכון, נכון :שבתאי רינה

 . ההתקשרות את מאשרת העיר מועצת אז :ברייטברט אתי

 . כן, כן :גוטרמן אביבה

 . כולם? בעד מי, הצבעהל מעלה אני :ברייטברט אתי

 . מהנוכחים. אחד פה :חלוואני מאיר
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 . אחד פה :ברייטברט אתי

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

==== 

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור

 י"עמיח עמותת

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

 רפי, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן

  בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 291/21'מס החלטה הצעת                             

 השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה התקשרות את מאשרת העיר מועצת                                

 לחלק בנוגע( 580243129 עמותה מספר) ל"ז שולזינגר עמיחי ש"ע י"עמיח עמותת לבין

, 6574 בגוש 44-45 מחלקות כחלק גם הידוע, השרון הוד הים דרך' ברח עירוני מנכס

 .העיריות ודתלפק 188 סעיף להוראות בהתאם

                                

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

====== 

 הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .ט

 . ק"קלי עמותת לבין השרון 

 

 להתקשרות העיר מועצת אישור. הבא לסעיף נעבור :ברייטברט אתי

ן השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם ההעיריי  לבי

 בנוגע, לקשישים יזמות למען קהילה. ק"קלי עמותת

 הידוע, השרון הוד, הים דרך ברחוב עירוני מנכס לחלק

 להוראות בהתאם 6574 בגוש 45, 44 מחלקות כחלק גם

 המשפטי היועץ דעת חוות. העיריות לפקודת 188 סעיף
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 . 8 כנספח לכם צורפיםמ, ההקצאה הסכם וטיוטת לעירייה

 . אושר זה גם :מילאנו לרר איילת

 . אחד פה. כולם? בעד מי? להצבעה להעלות אפשר אז :ברייטברט אתי

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

==== 

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור

 ק"קלי עמותת

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 292/21' מס החלטה הצעת

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה התקשרות את תמאשר העיר מועצת

 לחלק בנוגע( 580044378 עמותה מספר) לקשישים יזמות למען קהילה – ק"קלי עמותת

, 6574 בגוש 44-45 מחלקות כחלק גם הידוע, השרון הוד הים דרך' ברח עירוני מנכס

 .העיריות לפקודת 188 סעיף להוראות בהתאם

 

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

==== 

 הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור .י

 . והלומד העובד הנוער הסתדרות לבין השרון 

 

 העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור, הבא הנושא :ברייטברט אתי

 הסתדרות לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם

 הכללית העובדים הסתדרות ליד, והלומד בדהעו הנוער

 הוד, ק'קורצ יאנוש ברחוב עירוני לנכס בנוגע, החדשה
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 6411 בגוש 483, 482 מחלקות כחלק גם הידוע, השרון

 כמובן. העיריות לפקודת 188 סעיף להראות בהתאם

 . המשפטי היועץ דעת חוות שהעתק

 ? התוקף את להאריך צריך זמן כמה כל :גוטרמן אביבה

 . בעד אנחנו :חנוכה משה

 ? התוקף את להאריך צריך זמן כמה כל :גוטרמן אביבה

ו שאנחנו מה לפי. בהקצאה תלוי, תלוי :מילאנו לרר איילת  . בהסכם החלטנ

 ? פה :גוטרמן אביבה

 עד. 1.9-ה עד יהיה שההסכם החלטנו, כאן העובד הנוער :מילאנו לרר איילת

 רוצים מה, שישמ הזה המבנה האם, החלטה תתקבל אז

 על, פעילויות עוד לו להוסיף האם. בהמשך אתו לעשות

 . תום עד המבנה את למצות מנת

ו המבנה זה :שבתאי רינה  . שופץ שעכשי

 הנוער של הפעילות עם מסתדר זה האם, אפשר האם :מילאנו לרר איילת

 . נוספות תקופות 3-ל אופציה ויש, העובד

 . העובד הנוער בעד אנחנו :חנוכה משה

 מי. ההתקשרות את מאשרת העירייה מועצת אז, אוקי :ברייטברט אתי

 . לכם תודה. אחד פה, כולם? בעד

 . איילת, תודה :ברמוחה עדי

  איילת, תודה :חלוואני מאיר

 . תודה :שבתאי רינה

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

 לבין השרון הוד עיריית ןבי הקצאה בהסכם העירייה להתקשרות העיר מועצת אישור

  העובד הנוער הסתדרות

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, ןגוטרמ אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה ,גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 293/21'מס החלטה הצעת

 לבין השרון הוד עיריית בין הקצאה בהסכם העירייה התקשרות את מאשרת העיר מועצת

 עמותה מספר) החדשה הכללית העובדים הסתדרות ליד והלומד העובד הנוער הסתדרות

 כחלק גם הידוע, השרון הוד אק'קורצ יאנוש' ברח עירוני לנכס בנוגע( 580297075

 .העיריות לפקודת 188 סעיף להוראות בהתאם, 6411 בגוש 483-ו 482 מחלקות

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

==== 

 

 

 

 .נוכחיים( וסלילה תיעול) פיתוח היטלי תעריפי תוקף להארכת בקשה .א"י

 

 תעריפי תוקף להארכת בקשה. בהזמנה א"י לסעיף נעבור :ברייטברט אתי

 . הנוכחיים וסלילה תיעול של פיתוח היטלי

 ? האלה הצפצופים זה מה :ברמוחה עדי

 אעלה אני. 10 כנספח לכם מצורפת הגזבר בקשת? אפשר :ברייטברט אתי

 היטלי בתעריפי העזר חוק תיקון לאישור בהמשך. אותה

 חוקי הועברו, העיר מועצת י"ע ותיעול לסלילה הפיתוח
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 לאישור, ודכניםהמע והתעריפים ותיעול לסלילה עזר

 העזר חוקי תיקון את אישר הפנים משרד. הפנים משרד

 לאישור הטיפול המשך את והעביר, התעריפים ועדכון

 . המשפטים משרד

 אישור את השלים טרם, המשפטים שמשרד העובדה לאור 

 לסלילה הפיתוח היטלי תעריפי ועדכון העזר חוקי תיקון

 פיתוח יהיטל גביית רצף לאפשר מנת ועל, ותיעול

 להארכת העיר מועצת אישור את נבקש, ותיעול לסלילה

 בקשה והגשת, נוכחייםה הפיתוח היטלי תעריפי תוקף

 משרד לאישור עד או, 30.9.2021-ל עד למשרד בהתאם

 המוקדם, ותיעול לסלילה העזר חוק לתיקון המשפטים

 . מבניהם

 . מצוין :ברמוחה עדי

 ? על המשפטי היועץ של דעת חוות לראות אפשר :חנוכה משה

 ? תעריפים אותם זה :שמעון יגאל

 ? דעת חוות יש :חנוכה משה

 ? נכון, הורדה אין :שמעון יגאל

 . הארכה רק זה, אין :ברמוחה עדי

 משרד על בלחץ היינו, יותר, האחרונים בשבועיים אנחנו :זיני בנימין

ו, תאריכים שיתנו המשפטים משרד על וגם הפנים  ואנחנ

 התיקונים את העברנו, היום לא, אפילו אתמול, היום

, המשפטים משרד מול, תיקונים יותר אין אז. האחרונים

, הפנים משרד של המשפטית מהלשכה אושר שגם אחרי

 בלחץ ואנחנו, זה את גם תיקנו. המשפטים למשרד עבר
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 או אישור עם ייצאו כבר שמחר מקווה ואני, עליהם

 שהבקשה להיות שיכול מניח אני ואז, הבא שבוע תחילת

 . מקרה בכל אבל, תתייתר

 . כן :גוטרמן אביבה

 יש. המשפטי היועץ את יש. סמכות לנו יש אם, השאלה :חנוכה משה

 זאת? להרחיב הזאת הבקשה על משפטית דעת חוות

 . זה, אומרת

 . הפנים משרד של בקשה הייתה :כוכבי אמיר

 ? כן :חנוכה משה

 . שלהם הגדרה :כוכבי אמיר

 ? הוגדר זה איפה :חנוכה משה

ו. שוב זה את להאריך בדרישה אלינו פנו הם, לא :כוכבי אמיר  אנחנ

, ז"בלו עומדים לא אתם, שלכם בעיה זה, להם אמרנו

 . ככה ענו הם אז. צריכים אנחנו למה

 . הגיוני, בסדר אבל, לא :גוטרמן אביבה

 . כן :ברמוחה עדי

 . תשובה כשנקבל :גוטרמן אביבה

 . הגיוני מאוד לא :כוכבי אמיר

 . כן :גוטרמן אביבה

 ? להצבעה להעלות אפשר אז, אוקי :ברייטברט אתי

 . כן :גוטרמן אביבה

 . כן :שבתאי רינה
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, כולם? בעד מי אז, אוקי. הארכה את מאשרת שהמועצה :ברייטברט אתי

 .מהנוכחים אחד פה

 

 

 

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

==== 

  נוכחיים( וסלילה תיעול) פיתוח היטלי תעריפי תוקף להארכה בקשה

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 294/21'מס החלטה הצעת

(  ותיעול סלילה) הפיתוח היטלי תעריפי להארכת הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

 משרד לאישור עד או 30.9.2021 לתאריך עד( להזמנה בנספח כמפורט) הנוכחיים

 המועד לפי החדשים  התעריפים ועדכון( ותיעול סלילה) העזר חוק לתיקון המשפטים

 . מבניהם מוקדםה

 

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

=== 

 . פשרה הסכמי או/ו חובות מחיקת אישור .ב"י

 

 הסכמי או/ו חובות מחיקת אישור. הבא לסעיף נעבור :ברייטברט אתי

 . אותם נוסיף. גזבר דברי כאן לנו מצורף זה. פשרה

ו :חנוכה משה  . אנשים 100 רק הי

 . לשבת יכול אתה, רהגזב :ברמוחה עדי
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ו :ברייטברט אתי  ? עכשי

 . כן :חנוכה משה

 . שמות בלי זה אבל, הטבלה את אראה אני אז :ברייטברט אתי

 . שלהם השמות את לראות רוצה אני :חנוכה משה

 . הזאת הסוגיה על דיברנו אבל :כוכבי אמיר

. לראות יכולתי לא אני. מהעבודה באתי אני, מצטער אני :חנוכה משה

 ? להסתכל רגע שראפ

 . שמחים אנחנו. עבודה לך שיש טוב כבר זה, כל קודם :חלוואני מאיר

 . רבה תודה :חנוכה משה

 . השידור את תעצרו. הפסקה דקות 10, בעיה אין :כוכבי אמיר

 ? הפסקה נעשה אז :ברייטברט אתי

 תספר. עושה שאתה מה חשוב זה כמה תספר, יודע אתה :חלוואני מאיר

 . עושה שאתה מה חשוב זה כמה

 . הפסקה דקות 10 :ברמוחה עדי

 . דקות 10. הפסקה :ברייטברט אתי

 . יאללה :ברמוחה עדי

 ? חיים איפה :גוטרמן אביבה

 . מאחוריך, חיים הנה :ברמוחה עדי

 . בהצבעה משתתף לא אני :חנוכה משה

 ? החובות מחיקת של זה מה :שאבי חיים

 . כן, כן :גוטרמן אביבה
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 . אליי קשורים לא, שאבי כמה גם שי :שאבי חיים

 ? זה איך? זה איך :גוטרמן אביבה

 .אצביע לא אני, הספק למען :שאבי חיים

 . ספק אין אבל :שירי נאור

 . עניינים בניגוד הוא, הספק למען :ברמוחה עדי

 . שאבי כמה יש, יודע לא אני, לא :שאבי חיים

 . ספק אין, ספק יש :שירי נאור

 . ספק אין, קספ יש :ברמוחה עדי

 . חיים :ברייטברט אתי

 . משתתף לא אתה אם, חיים :כוכבי אמיר

ון תצא אתה אז :ברייטברט אתי . הישיבה להמשך חוזרים אנחנו אז. מהדי

 . הסכמי או/ו חובות מחיקת אישור

ו, רוצים או שמות עולים שאם, נזכיר אם, רגע :כוכבי אמיר  אנחנ

 . שידורב, לא אם. בזה ושנוריד להגיד צריכים

 . בכלל מצביעים לא הם, יצאו הם :ברמוחה עדי

 . בסדר :כוכבי אמיר

 או/ו חובות מחיקת אישור. שמות להעלות רוצים אם, לא :ברייטברט אתי

 . חובות מחיקת תהליך הסדר. פשרה הסכמי

 ניגוד בשל יצא חנוכה משה, המועצה שחבר נציין רק :כוכבי אמיר

 . עניינים

 ל"מנכ חוזר י"עפ נעשה החובות מחיקת תהליך הסדרת :ברייטברט אתי

 הבקשות את לאשר מתבקשת העירייה מועצת. 5-2012
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 781,000-כ למחיקה שווי, למחיקה בקשות 24: כדלקמן

 לאחר למחיקה בקשות 6 מתוכם₪.  781,753, סליחה₪. 

 בקשות ₪5.  200,000-כ של בשווי חלוט הפטר כינוס

 נבחנה בקשה כל₪.  919,791 למחיקה שווי, לפשרות

 . ל"מנכ בחוזר שנקבעו מידה אמות י"עפ

 פירוט. 11 כנספח לכם מצורפים והתבחינים הגזבר דבר 

 שהוגשו הבקשות. 12 כנספח לכם מצורף הבקשות

, העירייה ראש, המשפטי היועץ, הגזבר י"ע ואושרו

. הפנים משרד נוהל י"עפ הנדרשים לתהליכים בהתאם

 ישתתפו לא, עניינים ניגוד, ההצבעה העלאת לצורך

 משה, המועצה וחבר, שאבי חיים, המועצה חבר בהצבעה

 מעלה אני אז? להצבעה להעלות אפשר, בבקשה. חנוכה

 שהוגשו הבקשות את מאשרת העירייה מועצת. להצבעה

 המצורף לנספח בהתאם, הפשרה והסכמי החובות למחיקת

 . מהנוכחים אחד פה, כולם? בעד מי. להזמנה

 . הנוכחותמ :שירי נאור

 . נוכחים :ברייטברט אתי

 . חזרה להם לקרוא אפשר :כוכבי אמיר

 .כן, אפשר :ברייטברט אתי

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

==== 

  פשרה הסכמי או/ו חובות מחיקת אישור
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 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 13): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 .גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה השתתפו לא – חנוכה ומשה שאבי חיים         

 

 295/21' מס החלטה הצעת

 בהתאם הפשרה והסכמי החובות למחיקת שהוגשו הבקשות את מאשרת העירייה מועצת

 . להזמנה המצורף חלנספ

 

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

=== 

 לשנת ציבוריים לגופי תמיכות למתן המקצועי הצוות המלצות אישור .ג"י

 . 2021 הכספים 

 

 המלצות אישור. היום בסדר הבא לסעיף נעבור אנחנו :ברייטברט אתי

 לשנת ציבוריים לגופים תמיכות למתן המקצועי הצוות

 כל על, 4-2006 הפנים משרד לחוזר בהתאם ,2021

ו כל על המקצועי הצוות המלצות. תיקוניו , נספחי

 של, הטבלה את אעלה אני. 13 כנספח לכם מצורפים

 . התמיכה שיעורי

 ? 13 איפה :חלוואני מאיר

 . שעבר בשבוע לכם הגשתי אני :ברייטברט אתי

 . לא, לא, לא, לא :חלוואני מאיר

 . הנספחים כל את בו לכם שיש. מתארת רק אני, לא :ברייטברט אתי

 . נכון :ברמוחה עדי

 . לציין רק רוצה ואני :ברייטברט אתי
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 . כחולה בתיקייה זה, נאור :אנקורי. פ עדי

 . מסמכים בפנים שמכילה תיקייה זו :ברייטברט אתי

 ? מחכים למה, כן :שמעון יגאל

 ? אומר הזה השקט מה :ברייטברט אתי

 ? השאלות מה :שמעון יגאל

 . שאלות אין :ברמוחה עדי

 ? במסמך עיינתם? להצבעה להעלות אפשר :ברייטברט אתי

 . של הנושא לגבי שאלה לי יש, עיינו :גלבוע אלון

 מישהו, המקצועי הצוות, את שיציגו, אלון, רגע, רגע :חנוכה משה

 . הראוי מן. את יציג, מישהו, ל"המנכ, מהוועדה

 . משה בחיאת, משה. תתמיכו זה אבל :שמעון יגאל

 . לשמוע רוצים אנחנו, נגד לא אנחנו :חנוכה משה

 ? להציג יש מה :שאבי חיים

 . ועניינים וספורט כדורגל זה? להציג יש מה אבל :שמעון יגאל

 . ציבורי גוף כמו נתנהל בואו, תהיו אל, באמת, ה'חבר :חנוכה משה

ין רוצה רק אני :ברייטברט אתי  ראשיתב. המסמך שבראשית לצי

 . לכם יש, המסמכים

 של הפעילות את יציגו המשפטי היועץ או ל"שהמנכ :חנוכה משה

 . עמותותה

 . בנספח זה את לכם יש אז :ברייטברט אתי

 . מהפיגומים חוץ :שאבי חיים
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 . חיים, אליפות הביאו אבל הפיגומים :גלבוע אלון

 ספתתו פה צריך אתה, שהענקת הגביע על רק. נכון, כן :שמעון יגאל

 ₪.  50,000 עוד של

 . פיגומים עובדי היינו, פיגומים עם, ראית :גלבוע אלון

 וועדת של ההתנהלות פירוט את בעצם פה לכם יש, אלון :ברייטברט אתי

 . המקצועית הוועדה, התמיכות

 על מדבר הוא. עובדות לא הן, התלמידות, סליחה :שירי נאור

 . כבר אם, הבוגרים

 . עובדים מעסיקים, ובדיםע מעסיקים :גלבוע אלון

 . הספר בית תלמידות על לא. הבוגרים על דיבר הוא :שירי נאור

 . תדייק, תדייק בוא :שאבי חיים

 . מקיים נאה, דורש נאה. בבקשה, לדייק, אלון :שירי נאור

 . מקבלות לא הבנות, תדייק :שאבי חיים

 . נתחיל בואו :ברייטברט אתי

 . הילדות על לא, הפיגומים על דיברנו :שאבי חיים

ן רוצה רק אני :ברייטברט אתי  איטה ח"רו כאן אתנו שנמצאת לציי

 כאן היא הנה, קופ שלוי דוד בן של משרד מטעם, רדליך

 . אתנו

 . אתנו שנים כבר היא :חנוכה משה

 חלק שהם, הרפרנטים כמובן וגם. המקצועית והוועדה :ברייטברט אתי

 . התמיכות של העבודה מכל נפרד בלתי

 . שבאתם תודה :חנוכה משה
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 המסמך שזה, תמיכות למתן בהמלצות כאן לנו ויש :ברייטברט אתי

 כל את בעצם לכם מפרט זה, 13 נספח כל בתוך הראשון

 ואם, לתמיכות המקצועית הוועדה של העבודה התנהלות

 . שאלות יש

, מה. הוועדה של העבודה עיקרי את שתציגו נשמח אנחנו :חנוכה משה

 . התנהל זה איך, הליךהת היה איך

, זוכר אתה אם, קודמת העברה כבר העברנו אנחנו :חלוואני מאיר

 . זה על ודיברנו

ו עד עשינו מה על דיברנו, לא :חנוכה משה ו אנחנו. עכשי  עכשי

 טענתם שאתם בגלל, מאוחר קצת התמיכות את מביאים

 ועד. הזדמנויות עוד להם ונתנו, התעכבו שהעמותות

ו ו, קדמותמ מיני כל עכשי  מציגה, התמיכות וועדת ועכשי

 . הזאת השנה תמיכות למתן שלה ההמלצה את למועצה

 . חנוכה למשה הכבוד כל :ברמוחה עדי

 שהם ל"המנכ או המשפטי היועץ או שהגזבר מציע ואני :חנוכה משה

 בנו שצופה ולציבור למועצה יציגו, התמיכות וועדתב

 כדי, ליםמי בכמה, התהליך מה, עובד זה איך, בבית

 . רצינית בצורה דיון זה על לקיים שנוכל

 לפי, התמיכות פורסמו, התמיכות וועדת תהליך אז, טוב :זיני בנימין

 ? אתי, בינואר, זכרוני

 . הכל את פה לכם כתוב :ברייטברט אתי

. שונות מעמותות פניות 50-כ שקיבלנו הזה התהליך :זיני בנימין

 לראות, לוונטייםהר המסמכים את כמובן בודקת הוועדה
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, בתנאים עומדת היא אם, העמותה של התקינות את

, חיצוני ח"רו י"ע נבדק גם הזה התהליך. שלה בכשירות

, התקינות לגבי ראשון שלב, מבוקר והוא, איטה י"ע

ו, התקינות ואחרי  בהתאם החלוקה את עושים כמובן אנחנ

 את מסיימים כשאנחנו. אוכלוסייה כל לפי, לתבחינים

 הכל, כמובן. נוספת בדיקה איזושהי עוד עושים, העבודה

 הישיבות. התמיכות וועדת של בפרוטוקולים מלווה

 עם לא וגם, הרפרנטים עם גם, עושים שאנחנו

 של לבדיקה גם זה את מעבירים אנחנו. הרפרנטים

 אלו. אליכם כבר מעובד זה, חוזר וכשזה, הרפרנטים

 . בגדול התהליך זה, של הסופיות המסקנות

 סירוב שקיבלו? קיבלו ולא בקשה שהגישו עמותות יש :חנוכה שהמ

 . מהעירייה

 . מסמכים השלימו לא, עמדו לא שתיים, סירוב לא :זיני בנימין

 . א"מד :חנוכה משה

 . התעמלות. אקרובטיקה היה זה, לא דווקא, לא, לא :ברייטברט אתי

 ? הגיש לא מי :גוטרמן אביבה

 לראשונה בקשה שמגיש הנתמך גוף. התבחינים י"עפ :ךרדלי איטה

 כל קודם הוא, אותו יכירו שהרפרנטים כדי אז, זו בשנה

, שלו פעילותה את אותו בוחנים. זו לשנה בקשה מגיש

 . נתמך לא הוא, הזו בשנה ולכן

 ? גופים איזה :חנוכה משה

 . בספורט לנו יש :ךרדלי איטה
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 . ואקרובטיקה התעמלות את לנו יש :ברייטברט אתי

 . כרגע הרשימה ליד לא אני :ךרדלי איטה

 . ה"אחל את לנו ויש :ברייטברט אתי

 . ה"אחל :ךרדלי איטה

 . השלימה שלא :ברייטברט אתי

 . נקי אוויר :ךרדלי איטה

 . אפשר אי ה"אחל אבל :חנוכה משה

 . השלימו לא, ה"אחל. לא, רגע, רגע, לא :ברייטברט אתי

 . תאחר סיבה זו ה"אחל, לא, לא :ךרדלי איטה

 הראשונה בפעם שהגישו גופים יש. שוב, בוא, רגע, אז :חנוכה משה

 ? גופים 6, התעמלות שזה

 . גופים 6 חושבת אני :ךרדלי איטה

 שהגישו העמותות הן מי בדיוק לכם אקריא אני, רגע :ברייטברט אתי

 הוד מכבי והאקרובטיקה התעמלות זה: ראשונה פעם

, לא. השרון הוד כולל לתורה מדרש בית זה, השרון

, ריספקס, חמניות, ישראל פרקינסון, סליחה, סליחה

 . נקי אוויר למען ואזרחים, לנזקקים משקפיים

 . ופרקינסון :ךרדלי איטה

 . פרקינסון אמרה :חלוואני מאיר

 . פרקינסון אמרתי :ברייטברט אתי

 . אמרה, אמרה :שבתאי רינה

 ? ליתפורמ רק בזה דנתם, לראשונה הגישו כולם :חנוכה משה
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ון כשירה שלהם שהבקשה בדקנו :ךרדלי איטה  הם, אומרת זאת. לדי

 . המסמכים כל את הגישו

 הם, בתבחינים לעמוד ימשיכו והם במידה, הבאה ובשנה :חנוכה משה

 . מהעירייה תמיכה יקבלו

 . אני, סליחה :ברייטברט אתי

 ? קיבלו ולא והגישו ראשונה שנה שלא כאלה יש :חנוכה משה

 . השרון הוד לתורה מדרש בית. כן :ךרדלי איטה

 עמותה שהם, הפרקינסון. אותך לתקן צריך אני, רגע :ברייטברט אתי

 לא. המסמכים את השלימה לא, בקשה שהגישה חדשה

 נדונה לא גם היא לכן, המסמכים כל את השלימה

 . בוועדה

 . היה זה אחר משהו זה, פרקינסון לא זה :ךרדלי איטה

 . ואקרובטיקה להתעמלות המרכז :ברייטברט אתי

 . כן, כן :ךרדלי איטה

 ? הפרקינסון, אגב דרך, זה את יודעים הם :שבתאי רינה

 . כן :ברייטברט אתי

 . כן :ךרדלי איטה

 ? קיבלו לא והפעם בעבר שקיבלו כאלה ויש, אוקי :חנוכה משה

 . ה"אחל, והשני, השרון הוד של לתורה מדרש בית, כן :ךרדלי איטה

 . המסמכים את השלימו לא הם. כן :טברייטבר אתי

 הבקשה את שוב להגיש צריכים שהפרקינסון אומר זה :שבתאי רינה

 ? הבאה בשנה
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 . כן :זיני בנימין

 ? ואז, שנה לחכות :שבתאי רינה

ו, הרפרנטים י"ע הזאת השנה ייבדקו הם, כן, כן :ברייטברט אתי  יהי

 . פיקוח חות"דו יגישו הם, פיקוח חות"דו עליהם

 . נוער שגם לי חשוב אבל :חנוכה המש

, הרפרנט י"ע המלצה תינתן, ושיגי כשהם, הבאה ובשנה :ברייטברט אתי

 . התבחינים י"שעפ, וכמובן, לתת לא או לתת אם

 עומדים והם במידה, הבאה שנה, אומרת זאת, אוקי :שבתאי רינה

 . ובזה בקריטריונים

 . בוודאי :ברייטברט אתי

 . לקבל יוכלו הם :שבתאי רינה

 . מקבלים שהם הסכום את קובעים שהם תבחינים גם ויש :ברייטברט אתי

 . התהליך את להבין רוצה אני :שבתאי רינה

 את השלימו שלא כיוון, אושרו שלא גופים 2 ישנם :ךרדלי איטה

 . ה"אחל זה. המסמכים

 . ואקרובטיקה והתעמלות :ברייטברט אתי

 . לא :ךרדלי איטה

 . השלימו לא הם? למה :ברייטברט אתי

 . אמרת, ראשונה פעם זה, ואקרובטיקה התעמלות, לא :חנוכה משה

 . ה"אחל :ךרדלי איטה

 ? א"מד? ם"נוע :חנוכה משה
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 רק זה. בסוף ה"אחל רק אז. אחרת סיבה זו א"ומד ם"נוע :ךרדלי איטה

 ,מזה חוץ. ה"אחל זה. לראשונה עמותה שלא, לא. ה"אחל

..א"ומד ם"נוע זה העמותות 2 יש  המליץ לא שהרפרנט, .

 . עליהם

 המליץ לא הרפרנט למה, לשמוע אשמח אני זה אז :חנוכה משה

 ? הרפרנט אתה, מה? עליהם

וון השנה תמיכה קיבלו לא ם"נוע :נפתלי חיים  . פעלו לא שהם מכי

 . במיקרופון אותך שישמעו, בוא :חנוכה משה

 . לא, לא :מרדכי בן רפאל

 . ןהשולח ליד, חיים :כוכבי אמיר

 . שב, בוא, חיים, בוא :שבתאי רינה

 ? קיבלו לא למה :גוטרמן אביבה

 לגייס הצליחו לא הם. חניכים מספיק להם אין, פעלו לא :נפתלי חיים

 גם, א"מד ונוער. תמיכה הגישו עדיין והם, השנה חניכים

 למספר פעמים מספר פנינו אנחנו. השנה פעלו לא

 . השנה פעלו לא הם. בטלפון גם, במייל גם. אנשים

 ? פעלו ולא לתמיכה בקשה הגישו הם :חנוכה משה

.הבקשה את הגישו הם. דרכי לא אפילו, הגישו הם :נפתלי חיים . .   

 . המסמכים את הגישו הם :ךרדלי איטה

 . הטכניים :חנוכה משה

 . הטכניים :ךרדלי איטה

 . כן :ברייטברט אתי
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 . רשמיים, טכניים :ךרדלי איטה

 לנו אמרו הם, מולם מהתנהלות גם, פשוט פעלו אל הם :נפתלי חיים

 . פעלו לא שהם

 . תודה :חנוכה משה

 זה, פעלו לא שהם הזו בשנה שהם מצב יקרה לא אבל :חלוואני מאיר

 . רצף בחוסר. הבאה בשנה להגיש אפשרות מהם יגרע

 . בקשה להגיש יכול אתה, לא :זיני בנימין

 . שואל רק אני :חלוואני מאיר

 אישית מחויבות במסגרת יוכלו לא שהם אומר זה אבל :שבתאי רינה

 ? או

 . לשני אחד קשור לא זה, לא :חנוכה משה

 . לשני אחד קשור לא :שבתאי רינה

 . נוספת נקודה רגע אציין אני :ךרדלי איטה

 זה מה, נוער תנועת זה, ם"נוע. חידוד רוצה אני, רגע, לא :כוכבי אמיר

 ? פעלו לא הם

 . נוער גוןאר זה :נפתלי חיים

 . נו :כוכבי אמיר

 . ילדים לגייס הצליחו לא הם :נפתלי חיים

 ? הקרובה לשנה :כוכבי אמיר

 . לא :נפתלי חיים

 ? הזאת לשנה :כוכבי אמיר
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 . הקודמת לשנה :נפתלי חיים

 . הקרובה לשנה היא התמיכה אבל :כוכבי אמיר

 . מבוססת המלצה אבל, כן :ברייטברט אתי

, שעברה בשנה. שעברה שנה בסיס על מסתמכת התמיכה :נפתלי חיים

 . פעלו לא הם

 ? פועלים הם. השנה לקבל צריכים הם :חלוואני מאיר

ו אנחנו :חנוכה משה  . פעילות שנת סוף לקראת עכשי

 . פועלים לא עדיין הם, לא :נפתלי חיים

 ? פעם עוד :כוכבי אמיר

 . פועלים לא :גוטרמן אביבה

 מספיק לגייס הצליחו לא הם. עליםפו לא עדיין הם :נפתלי חיים

 . חניכים

 ? זכאים להיות כדי לגייס צריך חניכים כמה :שירי נאור

 15 להיות צריך קבוצה שבכל, קבוצות 3 מינימום צריך :נפתלי חיים

 . אחת קבוצה להם יש, והם, תלמידים

, יודע אתה, כאילו. והתרנגולת הביצה לא זה אם השאלה :שאבי חיים

 . לגייס כן פשוט הםל נעזור אולי

 ? הכסף להם יעזור מה :חנוכה משה

 ? פועלים הם איפה :שירי נאור

 . י"תל ספר בבית :נפתלי חיים

 ? להם מוקצה, כאילו :שירי נאור



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 167 

 

 . הספר בית של בכיתות משתמשים, כיתות הם :נפתלי חיים

 . הצהריים אחר, אומרת זאת :שבתאי רינה

 ? הקצאה הליך זה :שירי נאור

 . בואו, טוב :שמעון יגאל

 . יאללה, טוב :גוטרמן אביבה

 . עקיפה תמיכה :חלוואני מאיר

 . שאלה לי יש :גלבוע אלון

 וועדת לפי תמיכה לה אין אם עקיפה תקבל היא איך :שירי נאור

 ? התמיכות

 . כלום כרגע לה אין :ךרדלי איטה

 . תמיכה לה תהיה לא, תקבל לא היא אז :ברייטברט אתי

 היא, 2021 לשנת הכסף שחלוקת לאחר, אציין אני :ךרדלי איטה

, 2020 ושנת והיות. 2020 שנת של נתונים על מתבססת

, החלטה קיבלה התמיכות וועדת, קורונה שנת הייתה

 של בתמיכות האוצר שר נוהל של הדברים רוח לפי ללכת

 שנת על נסתמך בוא, אמרו הם, תקנות בהרבה, המדינה

 וועדת, פה גם אז. מדד לא היא 2020 שנת כי, 2019

 כמו, פעלו שהעמותות איפה, לפי הלכנו, התמיכות

 שנת על הלכנו אז, פעילות הרבה להם שהייתה, הרווחה

, בתרבות כמו, פעילות הייתה שלא איפה אבל, 2020

 . 2019 שנת על התבססנו

 ? סכום אותו נשאר הסכום, כלומר :שבתאי רינה

 אבל, זה אז, השתנה ציבהתק אם. התקציב במגבלות :ךרדלי איטה
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 . כן אז, דיםיהמד, הפרמטרים מבחינת

 . אוקי :שבתאי רינה

 . שאלה לי יש :גלבוע אלון

ו העירייה הנהלת את לעדכן, רגע, שניה, נבקש :כוכבי אמיר  ודרכינ

 בפעילות שמתעסקים האלה הגופים 2 אם, המועצה את

 איך לראות, השנה הפעילות את לייצר כן מנסים, נוער

 . חוזר לדיון זה את מביאים נואנח

 באמצעות תמיכה מקבל לא גוף נגיד אם, אפשר, אגב :חנוכה משה

 לא, הרווחה מחלקת או הנוער מחלקת יכולה, תמיכות

 כסף לתת, רווחה להיות אמורה הייתה זו אם יודע

 ? לפעילות

ו עושים אנחנו :כוכבי אמיר  חלק על התמיכות של בשינוי בדיקה עכשי

, מראש הסכם לאיזשהו להגיע אפשר אם ראותל, מהגופים

 ולפי, בו מעוניינת שהעירייה הפעילות נפח את שמגדיר

 הבקרה ואז, התמיכות של הנושא את מראש לקצוב זה

 בעיקר זה, ומדדים ביעדים עומדים שהם זה על, בעצם

, אחר מעולם בהשאלה, לזה נקרא, שהם לגופים רלוונטי

 שמתעסקים יחידיםה שהם גופים מיני כל. יחיד ספק

 יש העירייה ולהנהלת, כמועצה פה שלנו, מסוים בתחום

 וגם, בעצם התהליך את לייעל וכדי, יפעלו שהם אינטרס

 עם אחד שמתחרים יםגופ בין הפרדה איזושהי לעשות

 קיים שהוא לנו ברור שכבר מה מול אל, זה או השני

 . בתחום יחיד והוא, ופועל

ו יש, אם יודע לא אני, חושב אני, מה לך אגיד אני :חנוכה משה  לנ
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 לא אני, הנוער תנועות על מדברים תמיד אנחנו, איך

 החלטה לקבל אפשר אבל, זה את יאהבו אם יודע

 הכסף שאת, ללבכם קרוב נושא שזה יודע אני. עירונית

 מחלקת הנוער ומחלקת, הנוער במחלקת משאירים הזה

 עושה. פעילות בסיס על עקיפה בתמיכה הכסף את

 עושה, לבוא לחניכים אומרת, משווקת, קמפיינים

 שהכסף במקום. הנוער לתנועות עירוניות פעילויות

 את תיתן העירייה, זה בו ישתמשו הנוער ותנועות יעבור

 ייצר גם זה ואז. צריכות שהתנועות בדברים זה

 מייצר גם וזה, העירונית לפעילות יותר חזקה רלוונטיות

 . אדוקים יותר עבודה ממשקי

, זניחים יחסית הם, האלה הדברים 2-ב והסכומים מאחר :כוכבי אמיר

, הזה הדבר שאת אגיד אני, זה עכשיו רוצים לא ואנחנו

 אבל. כאלה ודברים יוזמות תקציבי מתוך ועושים אפשר

 להם עוזרים אנחנו איך לראות שצריך גופים 2 זה, כן

 . הקורונה אחרי הפעילות את להניע

 . למיקרופון דבר, ראמי :מרדכי בן רפאל

 זה, פה הפעילות על ויתרו הם אם. ויתרו הם אם אלא :כוכבי אמיר

 עוזרים איך לראות צריך אז, ויתרו לא הם אם אבל, חבל

 . עברו שהם הזאת השנה למרות, הפעילות את לקיים להם

 . לשאול רוצה גם אני :ברמוחה עדי

 ניקוד טבלת ןכא שיש רואה אני, התפקידים במסגרת אז :גלבוע אלון

 כדורעף, כדורעף, כדורגל, כדורסל, ספורט קבוצות של

 ן"איל את למשל את פה שיש פה רואה לא אני. חופים
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 לא הם. השחייה לקידום עמותה את למשל, ספורט מרכז

 ? ניקוד בטבלת? בניקוד משתתפים

 . אולי קבוצתי ספורט זה :שירי נאור

 ? קבוצתי לא זה ושחייה :גלבוע אלון

 . יחידני זה. ליחידים תקציבים יש :שירי נאור

 לא זה, שליחים במרוץ שמתחרה קבוצה יש? יחידני למה :גלבוע אלון

 . מתייחסים איך, שואל אני אז, לא? קבוצתי

 ? שמתחרה קבוצה להם יש :שירי נאור

 אם, השאלה. שליחים במרוץ. כן, שמתחרה קבוצה יש :גלבוע אלון

, איך, נוסף ודבר. לא או קבוצתי כענף לזה מתייחסים

 מתייחסים איך אבל, לקבוצות הן שהתמיכות מבין אני

 פה שאמיר כמו מצטיין לשחיין למשל לתמיכה, למשל

 ? אולימפי שחיין שיש ציין

 . באולימפיאדה שמשתתף :ברמוחה עדי

 . בעיה אין :כוכבי אמיר

ו מעט עוד משתתף :גלבוע אלון  התמיכות איך, השאלה. כן, בטוקי

 . סותמתייח

 לפן תשובה ייתן איציק, בוא, תשובות 2 אתן אני, שניה :כוכבי אמיר

ון אחד משהו אזכיר רק אני. התמיכות של המקצועי  לדי

ון לא זה, הזה  הרבה עושים זה את כי, התבחינים על די

ו גם זה בגלל. לפני  בתהליך מהעיכובים חלק הי

 . הראשוני

 . כן :גלבוע אלון
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. תשובה איזו עליה יש שלאיציק מניח אני .טובה שאלה :כוכבי אמיר

 יכול לא עירייה תקציב, ככה אגיד אני, התמיכות לגבי

. אחר אולימפי ספורטאי כל או, אולימפי שחיין לממן

 לספורטאים לעזור שנועד מלגות מנגנון יש לעירייה

 זוכר לא כבר אני, השבוע בדיוק להם אמרתי. מצטיינים

 חלוקת הייתה, עברש שבוע או, השבוע היה הזה אם

 שיש מה שעם, ההורים כל את בלהרגיע התחלתי. מלגות

ו אבל. בית לבנות יוכלו לא הם, במעטפה  אמירה כן ז

 . התהליכים את מעודדת שהיא, העירייה של ערכית

 . מצוין :גלבוע אלון

 כבר, לדעתי, שדיברת לשחיין, ספציפית. ההצטיינות ואת :כוכבי אמיר

 במלגות וזוכה בקריטריונים דעומ, טובות שנים כמה

 אותו שיביא מה לא זה, אומר אני שוב. האלה

 המאמצים על והערכה הוקרה יותר זה. לאולימפיאדה

 אבל. השאלה על תענה בוא, איציק. עושים שהם הקשים

 . אולי ישב שחיים איפה שב

 זה קבוצתי ספורט. הספורט רשות מנהל, דור בן יצחק :דור בן יצחק

 יש אם חשוב לא זה, שחייה זה אישי פורטס. כדור ענפי

. שולחן טניס נבחרת או, אקרובטית נבחרת או שליחים

 זה. אישי ספורט נחשב זה, אישי ספורט שזה ברגע

 . השחייה של השליחים על השאלה

 . אחד לא זה, שליחים קבוצת זה :גלבוע אלון

 . ישיא ספורט זה. גם אישי זה אבל, קבוצה זה. חשוב לא :דור בן יצחק

 . אישי ספורט זה, זה בגלל. הזמן כל במים אחד יש :שירי נאור



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 172 

 

 . צורנית שחייה, מים ספורט בעד אני :גלבוע אלון

 . אישי זה, לך הסביר :שירי נאור

 . אמרת שאתה מה לפי לא :גלבוע אלון

 אבל נבחרת יש, אקרובטית התעמלות קבוצת גם, שניה :דור בן יצחק

 זה אבל, נבחרת יש, שולחן טניס גם. אישי ספורט זה

, קבוצות על מדברים אנחנו, קבוצתי ספורט. אישי ספורט

 משחקי, כדורסל, כדוריד, כדורעף, כדורגל קבוצות על

 יש, ניקוד אין, אומר שאתה זה. זה ספורט שזה, כדור

, התבחינים את תקרא אם זה, בדיוק ניקוד לא זה. ניקוד

 90%. מיועדש כסף יש, אותם לך אסביר אני, תרצה אם

, קבוצתי לספורט הולך 90%, התמיכות של מהתקציב

ן מתחלקים האלה 10%-ה. אישי לספורט הולך 10%  בי

 . למלגות, לנו שהגישו האישי בספורט העמותות כל

 . להצבעה תעלו :שאבי חיים

 ? אפשר :ברייטברט אתי

 גם. הכדורגל לגבי משהו איזה שם היה, לגבי מה :גלבוע אלון

 ? לחוד זה על מצביעים

 . ק"קלי לגבי לשאול רגע רוצה אני :שבתאי רינה

 . של הנושא לגבי :גלבוע אלון

 . רווחה של :שבתאי רינה

 שזה או לחוד מצביעים זה, הכדורגל של הנושא לגבי :גלבוע אלון

 ? ביחד

 ? אומרת זאת מה :ברייטברט אתי
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 ? לא, 10%-ל בקשה שם הייתה :גלבוע אלון

 . של ההמלצ :ברייטברט אתי

 . בסדר, אוקי, ביחד להכל שייך זה :גלבוע אלון

 . לתמיכות, לתבחינים לא :ברייטברט אתי

 . קראנו, בסדר, לא :גלבוע אלון

 . שעברה בשנה שהיה הסכום את זוכרת לא אני :שבתאי רינה

 . הצבעה להעלות אפשר :שאבי חיים

 . ק"קלי לגבי שאלה לי יש. דקה, דקה :שבתאי רינה

 . בספורט משהו שאלה יש ולי :הברמוח עדי

 זה, אושר שהוא סכום הוא הזה הסכום₪, אלף 393-ה :שבתאי רינה

 ? 2019 או 2020 שעברה בשנה שהיה סכום אותו

 . הקודמות לשנתיים בהשוואה דף לך יש :ברייטברט אתי

 . שומעת לא אני :שבתאי רינה

 לש הכללי התקציב, התמיכה. 2020 בשנת פעלו הם :ךרדלי איטה

 איך יודעת לא עוד אני, נראה אז, ירד הרווחה תחום

 . הסכומים ייצאו

 . ק"קלי הנה :ברייטברט אתי

 ? לא, המעלית עם הם :זיני בנימין

 . עמיחי זה. עמיחי זה, לא :חלוואני מאיר

 . ק"קלי הנה אבל :ברייטברט אתי

ו מה כל את קיבלו הם אבל :ךרדלי איטה  לפי לקבל וריםאמ שהי
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  .התקציב זה התבחינים

₪.  90,000 איזה להם הוספנו אנחנו, שעברה בשנה כי :שבתאי רינה

 לא אני כי. לא או הסכום בתוך פה נכלל זה אם השאלה

 . קודם הסכום היה מה זוכרת

 . 439, להם היה :ברייטברט אתי

, שוב, בסיס על היה₪  90,000-ה, שעברה שנה גם :רדליך איטה

 שיש, מדידים סעיפים יש. והתבחינים התקציב במסגרת

 נשאר ואז, השתתפות תמיד, מסגרת לכל קבועים סכומים

 שזה. שם הגופים לפי חולק והוא, דעת שיקול עבור סכום

₪.  90,000-ל התחשבו שם ואז, ביד ויד ק"קלי, עמיחי

 יחס באותו, הגופים 3 בין חילקו, שנותר בסכום, פה גם

 . הקודמת בשנה שהיה כמו כמעט

 . תודה :שבתאי רינה

 . במסך זה את לכם מראה אני הנה, כן :ברייטברט אתי

 ספורט. איציק את משהו לשאול רגע רוצה אני, רגע :ברמוחה עדי

 הם כי, שנייה שנה כבר, עקיפה תמיכה רק מקבל לחיים

 ? מה או מבקשים

 יכול שאני קבוצות להם אין עוד כרגע, לחיים ספורט :דור בן יצחק

 . תמיכה להם לתת

 ? עקיפה תמיכה להם נותנים אנחנו איך אז :רמוחהב עדי

 להם אין שאם, החליטה הוועדה ככה, עקיפה רק נותנים :דור בן יצחק

 . שהוועדה ברגע אז, ניקוד לקבל יכולים לא הם, קבוצות

 . עקיפה תמיכה להם נותנים עדיין אנחנו אבל :ברמוחה עדי
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 . כן :דור בן יצחק

 ? מה או, שוני שיש או, זכאים לא ,זכאים שהם למרות :ברמוחה עדי

 שמעסיקה חדשה עמותה יש אם, תראי. זכאים הם, לא :דור בן יצחק

 ויש, באיגודים לא, בליגות לא עוד שהם, לא שהם ילדים

, לוועדה המלצה זה את מגיש אני אז, עמותה והם, ילדים

 לשעה₪  200 ישלמוש לא, שעות להם לתת שיכולים

 . עמותה כמו שישלמו, באולם

 ? השתתפות זה מה :ברמוחה עדי

 . בכסף לא זה, ספורט באולמות השתתפות זה :דור בן יצחק

 שנתיים עדיין להם שאין, נוספת מסיבה זכאים לא גם הם :ךרדלי איטה

 . מלאות פעילות

 הם האם, מוסיפה שהיא מה את מוסיפה, היא השאלה אז :ברמוחה עדי

 ניהול ישורא עדיין להם כשאין, עקיפה לתמיכה זכאים

 כן אנחנו למה? בקריטריונים עומדים לא והם תקין

 ? דנים

 . האישורים את להם אין אם שגם חושב אני, אישי באופן :דור בן יצחק

 . אתך מסכימה אני, אישי באופן :ברמוחה עדי

 . שלי ההמלצה זו, אישי באופן :דור בן יצחק

 אתה, משווה קו איזשהו פה ליצור צריכים אנחנו אבל :ברמוחה עדי

 נותן שאתה ממה יותר, למישהו נותן אתה אם כי? מבין

 איזושהי יש אם. אפליה איזושהי פה יוצר אתה אז, לאחר

 . החלטה

 . ילדים זה ילדים :שאבי חיים
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 . אין :דור בן יצחק

 . משנה לא :גוטרמן אביבה

 . תקין ניהול אישור אין אבל :ברמוחה עדי

 . כאלה דעו להיות יכולים :גוטרמן אביבה

ן למה תסבירי, איטה :ברייטברט אתי  . תקין ניהול אישור אי

 . כסף שווי זה אבל, מה אז :ברמוחה עדי

 . כסף להם נותנת לא את :שאבי חיים

 ? ערך שווי לתת כסף לא זה, זה מה, אבל :ברמוחה עדי

 . תושבים יש :שאבי חיים

 ? עמותה יש ואם? תמיכה יש ואם :ברמוחה עדי

 ? לא, כספית היא עקיפה תמיכה :מןגוטר אביבה

 . תושבים גם יש :שאבי חיים

 עם מסכימה לא. נכון לא זה. לזה מסכימה לא אני אבל :ברמוחה עדי

 . אומר שאתה מה

 . הוויכוח את מבינה לא אני :שבתאי רינה

 תמיכה לה ונותנים, תקין ניהול אישור הזאת לעמותה אין :ברמוחה עדי

 . עקיפה

 ? מדברת את עמותה איזו על :שבתאי רינה

 עומדת לא שהיא בגלל לא, תקין ניהול אישור לה אין :ךרדלי איטה

 . פה שאמרנו שמה כללים, משהו באיזשהו

 ? מדברים אתם מי על :שבתאי רינה
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 . לחיים ספורט :ברמוחה עדי

 . לחיים ספורט :ךרדלי איטה

 . אוקי :שבתאי רינה

, פעילות של מלאות נתייםש עדיין לה שאין עמותה זו :ךרדלי איטה

 להגשת אישור רק נותן, הזה בשלב, העמותות ורשם

, אומרת זאת. מסמכים להגשת אישור להם ויש, מסמכים

. העמותות רשם של תנאי איזשהו את עוברים שהם

 להם אין כי, לקבל יכולים לא הם, תקין ניהול אישור

 . שנתיים

 . בחיניםבת לנו יש, אנחנו, נכון אל זה אז :ברמוחה עדי

 מה לי להסביר יכול מישהו? הזאת הקבוצה זה מה, רגע :גוטרמן אביבה

 ? זה

 . אותם מכירה לא, יודעת לא אני :ברמוחה עדי

 ? הקבוצה זה מה :גוטרמן אביבה

, שנתיים שרק שאומרים יסוד קווי בתבחין יש אבל :ברמוחה עדי

 . שנתיים להיות צריכה שהעמותה

 ? זאת מי, ערג? אלה מי :גוטרמן אביבה

 . לחיים ספורט :ךרדלי איטה

, שלה המקים את הזמנתי שאני עמותה זאת לחיים ספורט :דור בן יצחק

 הצליח לא הוא. למשרד אליי פעמיים, שלה המייסד את

 . ילדים בכלל לו שיש לי להסביר

 ? עקיפה תמיכה נותנים אנחנו איך אז :ברמוחה עדי
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 . אצלי מתאמן לא הוא, נותנים לא אנחנו :דור בן יצחק

 עקיפה תמיכה ערך שווי שעברה שנה נתנו אנחנו אבל :ברמוחה עדי

 ₪.  50,000 נותנים אנחנו והשנה, ח"ש 34,000

 ? לחיים הספורט אלה מי :דור בן יצחק

 . שואלת אני :ברמוחה עדי

 ? נכון, הכדורסל של לא זה :דור בן יצחק

 . עקיפה תמיכה₪  0050,0, לחיים ספורט? הם מי? זה מי :ברמוחה עדי

 . בסדר זה, כן אז, כדורסל :דור בן יצחק

 ₪.  34,000, שעברה ובשנה :ברמוחה עדי

 . כן. בכדורסל הפועל אגודת זה. טעיתי, טעיתי אני :דור בן יצחק

, לי אומר שאתה, דבר שום לי אומר לא זה אבל, אוקי אז :ברמוחה עדי

 . סליחה. בכדורסל הפועל אגודת

 . השרון הוד הכדורסל מועדון :גלבוע אלון

, אומרת באמת אני, מסתכלת אני. כלום לי אומר לא זה :ברמוחה עדי

ו יש. חדשה לא, חדשה היא עמותה אם מסתכלת אני  לנ

 כלפי ואיפה איפה לעשות יכולים לא אנחנו. תבחינים

 . שמגישות העמותות

 . התבחין י"עפ עומדים אנחנו :דור בן יצחק

 ולתת אותם פר'לצ רוצה שאני אומרת אני אם םג, רגע :ברמוחה עדי

 . בוא אבל, להם

 אתן אני, בכלל. הוועדה המלצת את לך אקריא אני, עדי :ברייטברט אתי

ו כדי, העמותה על הרקע את לך  ספורט. בעניינים שתהי
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 והכנה הכדורסל בענף שעוסקת עמותה היא לחיים

 ופיתוח הבריאות ערכי, גופני כושר פיתוח, ל"לצה

 קיימות, בבקשה הרשום י"עפ. והתחרותי העממי פורטהס

 העמותה. הכדורסל איגוד במסגרת מתחרות קבוצות 2

 העמותה. 2019 ספטמבר בחודש שלה הפעילות את החלה

 עקיפה תמיכה, הרפרנט בהמלצת, 2020 בשנת קיבלה

 . העירייה במבני שימוש בגין בלבד

 . אתי אבל :ברמוחה עדי

 . כן :ברייטברט אתי

 . להם שיש לו הוכיחו לא שהם, במפורש איציק אומר :ברמוחה יעד

 . טעיתי אני. לא, לא, לא :דור בן יצחק

 . התבלבל הוא, לא :ברייטברט אתי

 . טעיתי :דור בן יצחק

 . אוקי אז :ברמוחה עדי

 . אחרת עמותה עם טעיתי :דור בן יצחק

 . צחמנ ספורט, נכון. מנצח זה. אחר משהו היה זה :ברייטברט אתי

 . קיבלה שלא :דור בן יצחק

 . אוקי :ברמוחה עדי

 שהיא, לה שקוראים הפועל עמותת זאת, הזאת העמותה :דור בן יצחק

, השנה עד. ספורט באולמות אותם ומאמנת ילדים מחזיקה

 והם, קבוצות 2 להם יש השנה, קבוצות להם היו לא

 . שעברה שנה גם מקבלים
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 ₪.  34,500 קיבלו הם :ברמוחה עדי

 . ספורט לאולמות, כן, 34 קיבלו הם :דור בן יצחק

 ? שלנו ה'בחבר מתחרה לא זה :גוטרמן אביבה

 ? לעשות מה, אבל, מתחרה זה :דור בן יצחק

 ? בסדר וזה :גוטרמן אביבה

 . יש אבל, מחליטים אנחנו למה אבל :ברמוחה עדי

 ? שלנו ה'החבר זה מי :שירי נאור

 . הילדים את מחזיקים נחנושא, בספורט הכוונה :גוטרמן אביבה

 ? מי של :שירי נאור

 . העירייה :גוטרמן אביבה

 . מבין לא אני? הספורט נגד אתם, תגידו :שאבי חיים

 . שואלת אני, שאלתי אני, לא :גוטרמן אביבה

 ? הספורט נגד אתם, עדי :שאבי חיים

 פה יש, החלטה פה יש. הספורט נגד שאנחנו לא :ברמוחה עדי

 . מבינה לא אני. יסוד ניתבחי, תבחינים

 . מחזיקה לא עדיין העירייה :כוכבי אמיר

 . אימון לשעות ניקוד :שאבי חיים

 ? איך, איך :גוטרמן אביבה

 . יקרה תכף זה, מחזיקה לא עדיין העירייה :כוכבי אמיר

 . לעומק יותר עוד להבין מנסה אני אבל :ברמוחה עדי

 או, הפועל זה. ירייההע של לא זה. עמותה, עמותה זה :שירי נאור
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 . עירוני לא, מכבי

ו למה. יסוד תבחיני יש, מקצועי צוות פה יש :ברמוחה עדי  אנחנ

 ? היסוד מתבחיני חורגים

 של החלטה זאת. לתת לא כתוב לא, שלנו בתבחינים :דור בן יצחק

  התמיכות וועדת

 יכולה היא שנתיים אחרי רק. חדשה היא העמותה אבל :ברמוחה עדי

 . לא היא אבל, אוקי, נומאת לקבל

 . מתקן לה נותנת את, כסף נותנת לא את אבל :שאבי חיים

 . כסף שווה זה אבל :גוטרמן אביבה

 ? תושבים לא, זה מה? קשור זה מה :שאבי חיים

 . בעיה אין, לא :גוטרמן אביבה

 . תקין ניהול אישור לו אין, רגע, רגע :ברמוחה עדי

 . שמבקשים עוד יש :גוטרמן אביבה

ו שניה שנה זה. תקין ניהול אישור לו אין, חיים :ברמוחה עדי  שאנחנ

 . נותנים

. להם נותנים לא, הזה ובנימוק, שמבקשים עוד יש, חיים :גוטרמן אביבה

 ? לא ולאחר כן לזה למה? מה

 . כזו היא השאלה, עדי, לא :שמעון יגאל

 . טוב יושב לא זה :ברמוחה עדי

 ? לבקש שיכולות, שביקשו, מותשדו עמותות יש האם :שמעון יגאל

 . לא :דור בן יצחק

 מישהי אין, שניה. עקיפה תמיכה שביקשה מי אין :ךרדלי איטה
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 . מצב באותו והייתה, בלבד עקיפה תמיכה שביקשה

. לקבל יכולים שהם יודעים לא הם אולי, איטה, סליחה :חלוואני מאיר

 ? השיח איפה

 ( ביחד מדברים)

 ? שנתיים לה שאין אחרת מעמותה שונים םה מה, שניה :ברמוחה עדי

 . אחרת עמותה תכניסו :שאבי חיים

 ? להם אמר מישהו. יודעת לא אני :ברמוחה עדי

 . אחרת עמותה אין :שאבי חיים

 . אומר שאתה מה נכון לא זה, חיים :שמעון יגאל

 . כדורגל שמשחקים מבוגרים של קבוצות יש, ה'חבר :גוטרמן אביבה

 . רגע, שניה ,לא :שמעון יגאל

 להם לתת לא למה? אתם קורה מה. כדורסל משחקים :גוטרמן אביבה

 ? שעות

 . לכדורסל קשור לא, אביבה אבל :שמעון יגאל

 . עזוב, שואלת אני :גוטרמן אביבה

 . יסוד תבחיני יש :ברמוחה עדי

 ? להם לתת לא למה :גוטרמן אביבה

 . בהם לעמוד צריכים הם :ברמוחה עדי

 . בילדים דוברמ :שאבי חיים

 ? להם לתת צריך לא מבוגרים? ילדים למה :גוטרמן אביבה

, עקיפה תמיכה תבקש, תבוא דת עמותת אם, חיים, לא :שמעון יגאל
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 ? לה לתת אפשר, תנאים באותם

 . בדיוק, כן :גוטרמן אביבה

 . שנתיים שמחכה כזו יש :חלוואני מאיר

 . באותה, סליחה, באותה, שואל אני :שמעון יגאל

 ( ביחד מדברים)

 . דבר אותו לא זה, יגאל, יגאל, יגאל :כוכבי אמיר

 . דבר אותו זה, לא :שמעון יגאל

 . לא זה, לא :כוכבי אמיר

.לפי זה, עקיפה. דבר אותו :שמעון יגאל . .  

 . דבר אותו לא זה :כוכבי אמיר

 . לרווחה גם, לספורט גם, לדת גם :שמעון יגאל

 . דבר אותו לא זה :כוכבי אמיר

 . דבר אותו לא, אומרים אתם :שמעון יגאל

 . אותו לא זה, לא :כוכבי אמיר

 . המועצה חברת וצודקת :שמעון יגאל

 . בסדר לא זה, לא :גוטרמן אביבה

 . שניה, זה, לא, לא :כוכבי אמיר

 . צודקת שהיא בטח :גוטרמן אביבה

ון :שמעון יגאל  . שווי

 . יגאל :כוכבי אמיר

 אתם מה תחליטו אתם, מגדרי שוויון לנו יש מעט עוד :שמעון יגאל
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 . שם לדבר רוצים

 ? אבל קשור זה מה :שאבי חיים

 ? קשור זה מה, זה מה :שמעון יגאל

 . קשור לא זה אבל :שאבי חיים

 . קשור לא, לי תגיד אל. דבר אותו :שמעון יגאל

 . כדורסל זה, כנסת בית זה :שאבי חיים

 . כסף אותו .דבר אותו, כסף. קשור לא :שמעון יגאל

 . כסף לא זה אבל :כוכבי אמיר

 . עקיפה זה :שמעון יגאל

 . כסף זה, שווה זה :גוטרמן אביבה

 ? לך יש מה, אימון שעות זה :שאבי חיים

 . מקשיב לא אתה אבל :כוכבי אמיר

 . כנסת בית תא תחזיקו :שמעון יגאל

ו מה אבל? רגע לפני אמרנו מה אבל :כוכבי אמיר ? רגע לפני אמרנ

 לעמוד הצליחו שלא הנוער ארגוני אם, רגע לפני רנואמ

ו בקריטריונים  השנה במהלך פעילות לייצר ינסו, עכשי

 הנהלת לידיעת זה את יביא הרלוונטי הרפרנט, הקרובה

. נותנים אנחנו איך שנראה כדי, העיר ומועצת העירייה

 במרחב שימוש של מענה הוא פה נותן שאתה המענה

ו. הציבורי  שהדוגמה זה על, זה על להתווכח אפשר, עכשי

 אבל. נכונה לא שהטענה אומר לא, טובה דוגמה לא היא

 באה אחרת כשעמותה. הדוגמאות את רדלס רוצה רק אני
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, שלנו לא שהוא במבנה דירה בשכר בה שנתמוך ומבקשת

 לא זה, כעירייה שלנו לא שהם במבנים בתקציבים או

 בתוך לפעול מלכתחילה שמחויבים גופים כמו הדין

, שלנו הם המגרשים, הרי יכולים לא הם. שלנו מבנים

 לא זה? יפעלו הם איפה. שלנו הספר בתי, שלנו האולמות

ו עמותה , לי ואומרת, בתנאים עומדת ולא באה שעכשי

 לשכירות עקיפה תמיכה לי לתת כדי, כסף לי תביא

 . כלשהו פרטי במקום

 . יבקש אחד שכל אז :גוטרמן אביבה

 . אצלם סיבה אותה לא וז :כוכבי אמיר

 . כזה דבר ולבקש לבוא יכולה עמותה כל אז :שבתאי רינה

 . בעיה פה אין, בעצם אז, יכול אחד כל אז? הבעיה מה :גוטרמן אביבה

 . בגדול :כוכבי אמיר

 . אחד כל, בגדול :גוטרמן אביבה

 . כן היא התשובה, האלה בתחומים, בגדול :כוכבי אמיר

 . מצוין, אוקי, חדא כל אז :גוטרמן אביבה

 . להבין רגע רוצה אני :חנוכה משה

 . הזה המסר את נעביר :גוטרמן אביבה

 . שניה :כוכבי אמיר

ו כי ,בהחלט. נעביר אנחנו :גוטרמן אביבה ו ולא שרצו דברים הי  נתנ

 . להם

 . פה משחק הכל זה, משחקים תשחקו אל :שמעון יגאל
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 . להם לתת רצו ולא :גוטרמן אביבה

 ? האלה השטויות זה מה :וןשמע יגאל

 . שניה, שניה, שניה :כוכבי אמיר

 . דבר אותו, לרווחה גם, לדת גם תיתנו, רוצה אני :שמעון יגאל

 . לכולם, כן :גוטרמן אביבה

 . קשור לא זה אבל :כוכבי אמיר

 . לכולם, עקיף :שמעון יגאל

 . יקבלו, בקשה יגישו :שאבי חיים

 . לכולם עקיף תגישו :שמעון יגאל

 . בקשה שיגישו :שאבי חיים

 ? לא למה :גוטרמן אביבה

 . לכולם עקיף יש אבל :שירי נאור

 . מסכימה לא ממש אני :ברמוחה עדי

 . לא :שמעון יגאל

 . כן :שירי נאור

 . לא :שמעון יגאל

 . כן :שירי נאור

 . לא, אומרים שהם מה תשמע :שמעון יגאל

 . קרה לא זה, נכון לא זה. ורנא, נכון לא זה, נכון לא זה :אנקורי. פ עדי

 ? מים? חשמל ממך גובים הם :שירי נאור

 משאבי את לנצל שרוצה עמותה לכל עקיף לך יש :שבתאי רינה
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 ? העירייה

 . חברים, חברים :כוכבי אמיר

 ? עקיף נותנים שלא אומרת את למה אז, מהם גובים לא :שירי נאור

 . בואו, בואו, בואו :כוכבי אמיר

 118,000-ה את םתומכי אנחנו אם, שאלה לי יש, מירא :חנוכה משה

 בתמיכה דורית הבין, הסימפונית התזמורת שמקבלים₪ 

.,עקיפה . . ? 

 . הרלוונטי הרפרנט את לשאול אפשר. טובה שאלה :כוכבי אמיר

 . אחד לי תן? מי :שירי נאור

 . למנצח תשלום זה :גוטרמן אביבה

 . הכל לא זה, לא :ברמוחה עדי

 . עקיפה, עקיפה, לא :חנוכה משה

 ? דים"ממ בונים לא למה, תגיד :שירי נאור

 ? אותם חייבת :חלוואני מאיר

 ( ביחד מדברים)

 . שניה. ה'חבר, ה'חבר :כוכבי אמיר

 . עקיפה תמיכה לא זה :גוטרמן אביבה

 . האחרונה הדיאגרמה על מסתכל אני :חנוכה משה

 ? תדורי הבין כמה לי תגיד, רגע, רגע :גוטרמן אביבה

. עקיפה תמיכה 75% זה₪,  118,121, דורית בין תזמורת :חנוכה משה

 ? עקיפה כתמיכה הזה למספר הגעתם איך, שואל ואני
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 . 58 זה, עקיפה 60, 50, פתאום מה :ברייטברט אתי

 . העקיפה ביחד זה אז :חנוכה משה

 . כן :ברייטברט אתי

? באולם שהשימו זה, הזאת העקיפה 60-ל הגיעו איך אז :חנוכה משה

 ? כסף כמה של תעריף לפי

 . למפגש :גוטרמן אביבה

 ? זה כמה₪,  1,800 :חנוכה משה

 . לשימוש נוהל העברנו אנחנו :ברמוחה עדי

 . בטח זה, נוהל העברנו :חלוואני מאיר

 ? עשיתם מה, עשיתם מה, מה :שאבי חיים

 ? למנצח תשלום זה, והשאר :חנוכה משה

 . כן. כן :גוטרמן אביבה

, נוער שארגוני, אמיר, יודעים אנחנו איך, שאלה לי ויש :חנוכה משה

, ל"קק של הסיירות חוגי, מה יודע אני או איגי נגיד

 בנוער נערה או נער כמו, לנערה או לנער מקבלים

 ? נוער תנועת וזו נוער ארגון שזה למרות, העובד

 תבחינים זה. שונים תבחינים זה, זה כמו מקבלים לא הם :כוכבי אמיר

 . במדינה גם שונים

 . יכולים אנחנו שאיך יודע אני :חנוכה משה

ו, קודם שאמרתי מה של מהנושא חלק זה אז :כוכבי אמיר  שאנחנ

 עבודה שעושים גופים שהם גופים איך, לבחון מנסים

 י"ע, אחרת תהיה בוחנים אנחנו שבה הדרך, מוגדרת



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 189 

 

, המשתתפים מספר של מראש קביעה י"ע, יעדים הצבת

 . שאנחנו המשתתפים רמספ או

 לא אנחנו, המדינה של תחשיב לפי לעבוד מחויבים אנחנו :חנוכה משה

 כי? ביחד נוער וארגוני לתנועות תבחינים לקבוע יכולים

 יכולים היינו. קבענו אנחנו, נוער תנועות של תבחינים

 . אחר משהו לקבוע

 . גזרה גבולות בתוך קובע אתה :כוכבי אמיר

 . ואיפה איפה פה יש :שמעון יגאל

 . אבל שינינו אז כבר, לדעתי :חנוכה משה

 . ואיפה איפה יש. נו, די. ואיפה איפה יש :גוטרמן אביבה

 ? הזה הדבר זה מה :שמעון יגאל

 ? לדבר פה יש מה :גוטרמן אביבה

 . נותן לא אתה לזה, נותן אתה לזה אתה, פתאום :שמעון יגאל

 ? עצבני אתה מה, לנו פרתס? יגאל, מתח כך כל יצר מה :חנוכה משה

 . מסתכלת אני? מה יודע אתה, לא :גוטרמן אביבה

ון, עצבני אני :שמעון יגאל  . לכולם שווי

 . כן :גוטרמן אביבה

 . להוא תיתן ואל, להוא תיתן, פה לי תעשי אל :שמעון יגאל

 ? נגע זה עמותה איזו אבל :חנוכה משה

 תן, לאחד נותן תהא אם. לתת שמותר אותה לי תשחק אל :שמעון יגאל

 . לשני

 ? חיים פעם עוד :שאבי חיים
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 ? הזה הדבר זה מה :שמעון יגאל

 איפה? אעשה אני מה. שלי בראש אתה רק, לי תאמין :גוטרמן אביבה

 . עליך חושבת אני, בבעיה נתקלת שאני

 אתה, רוצה לא שאתה למי. נותן אתה, רוצה שאתה למי :שמעון יגאל

 ? נותן לא

 . לנו תספר, לתת רוצים לא למי אבל הבנתי לא :חנוכה משה

 . יודע לא אני, אתה לי תגיד בוא :שמעון יגאל

 העירייה של נותנים לא למה, מקלטים, מקלט, למה :גוטרמן אביבה

 . נותנים לא קהילתית לפעילות, ציבור לצרכי

 . נותנים :כוכבי אמיר

 . כסף הרבה לשלם צריך אתה :גוטרמן אביבה

 . במקלט יושב הסיירות חוגי אבל :כוכבי אמיר

 ? לי אומר אתה למה. משלם אתה מטר לפי, מטר לפי :גוטרמן אביבה

 . במקלט יושבים סיירות חוגי אבל. סיירות חוגי :כוכבי אמיר

, נאמן מנווה ה'חבר, להקות, תזמורת, מפנה אני הנה אז :גוטרמן אביבה

 אותו זה, זה אם? למה. לזה מבקשים כסף המון שרצו

 גם המקלט את לתת לא למה אז, פעילות אותה זה .דבר

 ? הבעיה מה? כן

 . הרפואיים הליצנים איגוד. הלב שמחת ארגון, שאלה :חנוכה משה

 . העיקרון רמת על מדברים אנחנו :גוטרמן אביבה

 . חשוב העיקרון, נכון :שמעון יגאל

 . תשאל, שלו הרפרנט מי :חלוואני מאיר



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 191 

 

 . חולים בתי, השרון בהוד :חנוכה משה

 . הרפרנט מי תשאל :חלוואני מאיר

 ? הליצנים איגוד זה מה :חנוכה משה

 . אותי מרגיז זה, מבינה את :גוטרמן אביבה

 . תתקרבי בואי, אסנת, סנתא :ברמוחה עדי

 ? המקלטים את שיפצתם מתי :שירי נאור

 . מתי יודע לא אתה, הכל :גוטרמן אביבה

 ? אותך שואל הייתי, יודע הייתי אם, לכן, שואל אני :שירי נאור

ו לא. כן, סגנית כשהייתי :גוטרמן אביבה  אז? 2008 היה זה, מתי. עכשי

ו, וכשבאנו, לאמנים לתת מהמחשבה למה  ראינ

 והושקעו? זוכר אתה. חשמל אין, מים אין. קטסטרופה

 ₪.  2,000,000 שם

 ₪?  2,000,000 :שירי נאור

 אפשר ואי. משנה לא, להשקיע מדברת אני אז, אז :גוטרמן אביבה

 . האלה במקלטים להשתמש

 . וחשמל למים חיבור היה :שאבי חיים

ו רואה אתה, נו :גוטרמן אביבה  . שאומרים עכשי

 . קשור לא זה :שירי נאור

 . דבר אותו זה. עקיפה תמיכה רצו. העיקרון זה :גוטרמן אביבה

 . עקיפה תמיכה לא זה :שירי נאור

 אותו. לנוער פעילות, ילדים פעילות, תקהילתי פעילות :גוטרמן אביבה

 . נימוק אותו זה, פה שנתתם הנימוק מה. דבר
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, לעמותות ויינתנ המקלטים נגיד אם, שאלה לי יש, רגע :שירי נאור

 ? ישירה או עקיפה תמיכה זו

 . עקיפה :חנוכה משה

 . עקיפה :שבתאי רינה

 . כן, עקיפה :גוטרמן אביבה

 . עקיפה, כסף עליהם גובה לא אתה אם :זיני בנימין

 ? עקיפה לתמיכה ההליך מה ואז :שירי נאור

ו מאשר שאתה כמו, הליך אותו :שמעון יגאל  . עכשי

 . מהתבחינים חלק. בתבחינים נכנס זה אם :זיני בנימין

 .הקצאה זו. שמשתמשים הנכסים רשימת את לך אין, לא :שירי נאור

 . מהתבחינים חלק :זיני בנימין

 . חוסר לך שי אם :שמעון יגאל

 . הקצאה לך יש אבל :שירי נאור

 . חוסר, ההליך זה :שמעון יגאל

 . מקצה אתה :שירי נאור

  .מסוים במסמך חוסר :שמעון יגאל

 . אבל התבחין :שבתאי רינה

 . בתבחין נכנס זה אם :זיני בנימין

 ? הבאה לפעם העמותות את לדחות רוצים אתם :שאבי חיים

 . לא, לא :גוטרמן אביבה

 . ה'חבר, שניה, שניה :כוכבי יראמ
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 ( ביחד מדברים)

 . חשובה מאוד מאוד עקרונית סוגיה פה יש, לא :שבתאי רינה

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . אתך מסכים אני :חנוכה משה

 . עקרונית ממש היא :שבתאי רינה

 . ה'חבר :כוכבי אמיר

 . שואלת שאני מה בדיוק זה :גוטרמן אביבה

 ולא? העמותה של התבחין את מגדיר מי, אהי השאלה :שבתאי רינה

 . להגיש יכולה

 עוד יש, הזאת העקיפה התמיכה מסוגית בהתעלם, ה'חבר :כוכבי אמיר

 ? שאלות

 לשמוע רוצה אני. הרפואיים הליצנים עמותת לגבי, כן :חנוכה משה

 ? השרון בהוד פועלים הם איפה, מאסנת הסבר

 ? זאת עמותה איזה :גוטרמן אביבה

 . הלב שמחת :כהחנו משה

 ? הלב שמחת זה מה :גוטרמן אביבה

 . רפואיים ליצנים :ברייטברט אתי

 מכשירה היא, ליצנים שמכשירה עמותה זו הלב שמחת :ינר'סטוצ אסנת

. מקומות בהרבה שפועלים, ליצנים להביא מתנדבים

 עמותה. חולים ילדים משמחים, אבות בבתי, בעמיחי

 . קודש עבודת שעושה

 . הוותיקים אצל :שבתאי רינה
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. הייתה היום :אנקורי.פ עדי . . 

 . נאמן בנווה, הבוקר :שבתאי רינה

 . נכון :ינר'סטוצ אסנת

 ? לזולת קשבת אוזן, ביד יד זה ומה :חנוכה משה

 ? שמה :ינר'סטוצ אסנת

 . 279 שמקבלת, לזולת קשבת אוזן, ביד יד עמותת :חנוכה משה

 . רווחה מסגרת זה :חלוואני מאיר

 . לא :ינר'טוצס אסנת

 . ביד יד, לא :ברייטברט אתי

 . מעון זה, בטח :חלוואני מאיר

 . הזה המעון זה :ברייטברט אתי

 . מעון זה :חלוואני מאיר

 . נאמן בנווה שחולים לילדים מועדונית, המעון זה :בר אביטל

 . חם בית :ברייטברט אתי

 ובהוד. בארץ חמים בתים שמפעילה ארצית עמותה זו :בר אביטל

 . כבר רבות שנים, אחד בית מפעילה היא השרון

 תמיכה גם פה יש? מעון הפעלת על מקבלת ת"נעמ וגם :חנוכה משה

 . ת"לנעמ

 . ת"נעמ, רגע, רגע, רגע :שאבי חיים

 . שונים דברים 2 זה :שבתאי רינה

 . הכל ניתן אנחנו :שמעון יגאל
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 ? תמיכה מקבלת מה על, ת"נעמ :חנוכה משה

 . כשרתה :ברייטברט אתי

 . התעורר הוא איך תראו :שמעון יגאל

 הצוות אנשי של הדרכה בלי אמנם, קטנה תמיכה ממש :בר אביטל

 . שלהם

 ? פרטי זה אבל :שירי נאור

 . נתמך זה ת"נעמ :אנקורי. פ עדי

 ? שאלות עוד יש :ברייטברט אתי

 את לראות, הצדיק בשמעון לבקר לבוא יכול אתה, משה :חלוואני מאיר

 . יתהמועדונ

 . להצבעה תעלו :שאבי חיים

 ? להצבעה להעלות אפשר? שאלות עוד יש :ברייטברט אתי

 . הנושא את סגרנו לא אנחנו אבל :גוטרמן אביבה

 של הזאת הסוגיה את רגע נשים. שניה, שניה, שניה :כוכבי אמיר

ן הספורט מרשות אבקש אני, בצד העקיפה התמיכה  שיכי

 . מסודר מסמך לנו

ין על משפטית דעת חוות שתהיה גם שמחנ :חנוכה משה  . הזה העני

 התמיכה לגבי המקצועי הצוות כל עם ביחד מסודר מסמך :כוכבי אמיר

 . שלה והאופי הזאת

 . לרר איילת את לשתף :גוטרמן אביבה

 לסוגיה התייחסות, אחרות עמותות לגבי רוחב השלכות :כוכבי אמיר

 . שמעון יגאל שהעלה
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 . רביות חשוב :שמעון יגאל

 . הבאה לישיבה יהיה שזה נדאג בוא? בסדר :כוכבי אמיר

 . לרר איילת, המקלטים לגבי :גוטרמן אביבה

 . לפרוטוקול השאלה את לחדד רוצה אתה :חנוכה משה

 . העיר ראש אמר :שמעון יגאל

 . שלו מה :חנוכה משה

 לגבי אחרות בעמותות לתמיכות רוחב השוואת לעשות :כוכבי אמיר

 . העקיף השימוש סוגית

 . עירוניים בנכסים :חנוכה משה

 ? ב :כוכבי אמיר

 . עירוניים בנכסים :חנוכה משה

 . עירוניים בנכסים :כוכבי אמיר

 שאלה. העמותות לכלל עקיפה תמיכה זה, ביותר החשוב :שמעון יגאל

 באותה בדיוק, מסמך להם שחסר, להגיש יכולים שלא

ו לא אני. אותי שמעניין מה זה, לא. מידה  . אתם מה דעי

 . אוקי. אותו הבנתי אני, בסדר :כוכבי אמיר

 . משחקים תשחקו אל :שמעון יגאל

ו מה אז :ברמוחה עדי  ? להחליט צריך עכשי

ון :שמעון יגאל  אין. לא לזה, כן לזה. משחקים תשחקו אל. לכולם שווי

 . משחקים פה

 שההוא יחשבו עוד. תסתכל לשם. לשם לא. לשם תסתכל :גוטרמן אביבה

 . תסתכל לשם בבקשה אז. זה את עושה



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 197 

 

 . וחלילה חס :שמעון יגאל

 . כן :גוטרמן אביבה

 ? אפשר, הלאה :כוכבי אמיר

 עם זה את מפנה אבל, הקואליציה, כאילו הוא כי, לא, לא :גוטרמן אביבה

 יהיה שלא תעשה אז. לשם הראש עם, לפה הפנים

 . הקשר שיהיה, דיסוננס

 ? אפשר :כוכבי אמיר

 . ההוא בכיסא לשבת רגיל היה יגאל :ועגלב אלון

 . להצבעה להעלות רוצה אני :ברייטברט אתי

 . מסיכות עטית על להקפיד מבקש אני :שירי נאור

 . למתן המקצועי הצוות המלצות את מאשרת המועצה :ברייטברט אתי

 . הזמן כל את לך להזכיר צריך לא אבל :שירי נאור

, די, טוב. המלצת את מאשרת עצההמו, בסדר, לא. נאור :ברייטברט אתי

 הצוות המלצות את מאשרת המועצה. נתקדם בואו

 הכספים לשנת ציבוריים לגופים תמיכות למתן המקצועי

 ? בעד מי. 2021

 . אבל, לא :ברמוחה עדי

 ? לבדל רוצים אתם :ברייטברט אתי

 . הרשימה מתוך אותו לבדל רוצה אני, בסדר :ברייטברט אתי

 . בדיקה תהיה, רקשו לא :שאבי חיים

 ? בעד מי, לחיים לספורט פרט :ברייטברט אתי

 . לחיים לספורט לאשר, לא :שמעון יגאל
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 ? למה פרט, רוצים אתם מה אז :ברייטברט אתי

 . בדיקה שתהיה רוצה אני :שמעון יגאל

 ? לך אכפת לא :שאבי חיים

 . קשור לא, לא :גוטרמן אביבה

 . בדיקה יםרושמ ובמקביל, הכל מאשרים :חנוכה משה

 . קשר אין. נכון :גוטרמן אביבה

 . כולם את נאשר אנחנו :שמעון יגאל

 . השימוש לגבי רוחב השוואת ולקבל :ברייטברט אתי

 . דבר אותו יהיה שזה רוצים אנחנו, איך :גוטרמן אביבה

 . לעמותות עקיפות בתמיכות :ברייטברט אתי

 ? אמיר, התכוונת לזה :שאבי חיים

 . הכל בעד מצביעים אנחנו :מרדכי בן רפאל

 . כן, כן :גוטרמן אביבה

 ? התכוון הוא מה. כן, כן :שמעון יגאל

 ? בעד מי. אוקי? בסדר :ברייטברט אתי

 . אחד פה :שמעון יגאל

 ? כולם :ברייטברט אתי

 . נמנעת אני. אחד פה לא, לא :ברמוחה עדי

 . נמנעת את :ברייטברט אתי

 . כן :ברמוחה עדי

 . הילדים נגד :שאבי חיים
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 . הזה וואו, הוואו זה מה תסביר, תסביר :חלוואני מאיר

 .כבר די. יורים כולכם אתם, משהו אומר בנאדם אם :גוטרמן אביבה

ון. הבא לסעיף נתקדם :ברייטברט אתי  . זכותי שווי

 . שוב זה את תקריאי? הקראת מה, רגע :כוכבי אמיר

 ? מה את :ברייטברט אתי

, דעת חוות ביקשנו אם. יגאל, הבנתי לא. ההז הסעיף את :כוכבי אמיר

 איך אז. משפטית דעת חוות, חנוכה, המועצה חבר וביקש

  -לא המשפטית הדעת חוות ואם? מה ואז, מאשרים

 דעת חוות על מדבר הוא. לאשר משפטית בעיה אין, לא :שמעון יגאל

 אותו לאשר, רוחב בהחלטת יכולים אנחנו האם, משפטית

 . הכל זה. פה שמאשרים כמו דבר

 השימוש את עקיפה כתמיכה תגלם אתה אחת לעמותה :חנוכה משה

 לדחות רוצה אתה אחרת ובעמותה, העירוניים במבנים

 ? העמותות כל את

 מה לראות כדי, המשמעויות את לבחון צריכים אנחנו :כוכבי אמיר

 . זה של המשמעות

ון את לדחות רוצה אתה :חנוכה משה   ?אמיר, העמותות כל על הדי

 הסוגיה, שעלה הסעיף למעט, כל את נאשר אנחנו, לא :כוכבי אמיר

 . תשובות נקבל. הבאה המועצה ישיבת עד שתיבדק, הזאת

 ? עמותה איזה :חנוכה משה

ו אפשר אי ולכן. לחיים ספורט :כוכבי אמיר  לקבל ואז לאשר עכשי

.דעת חוות .  כאן חושבים הם. כן, הבדל שיש חושב אני .

 . זה את בררנ בוא. הבדל שאין
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 ? להצבעה פעם עוד זה את מעלים אז :חנוכה משה

 . דעת חוות שתוגש, לחיים ספורט למעט. כן, וודאי :כוכבי אמיר

 . התמיכות לגבי, יותר מדויקת להצבעה שוב אעלה אני :ברייטברט אתי

 מצב כאן שיהיה רוצה לא אני, לך אגיד אני, אביבה אבל :חנוכה משה

 את מאשרים אנחנו ככה גם. תבעמותו פוגעים שאנחנו

 מצב לא זה. השנה לתוך מאוחר מאוד מאוד, הזה הדבר

 להיערך כדי זמן משך גם צריכות עמותות. אידיאלי

ו. תקציבית מבחינה מתנהלות הן איך, ולהבין ולדעת  אנחנ

 לפני זה את לאשר אמורים היינו. ביוני היום נמצאים

 ? חודשים 6, כמה

 . הניירות את הגישו לא, ובאשמתנ לא :חלוואני מאיר

 . יגישו כשהם זה את לאשר אמורים היינו :כוכבי אמיר

 של היא, מבין שאני כמו, הטעות. רגע, רגע, רגע, שניה :חנוכה משה

 . העמותות של לא היא, העירייה

 . נכון לא :חלוואני מאיר

 ? העירייה לא? פאול עשתה כאן העמותה :חנוכה משה

 . המסמכים את בזמן הגישו שלא עמותות. עמותה לא :חלוואני מאיר

ו מדבר אני, לא :חנוכה משה ו, עכשי  שהם הספציפית העמותה. עכשי

 או תקלה עשתה שהיא לא זה. אותה להחריג רוצים

 לבחון צריכה כאן העירייה אלא, בסדר לא משהו עשתה

, שנכון חושב לא ואני. העירייה לתוך שקשורות סוגיות

ו לעכבו בעמותה לפגוע צודק או  עמותה של אישור עכשי

ו איך על סגורים לא שאנחנו בגלל, ספציפית  אנחנ
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 כל את הבאה לישיבה לדחות בעיה אין. מאשרים

ון לייצר כדי, העמותות  דעת לחוות בכפוף לאשר או, שווי

 את המשפטי היועץ יציע כי. העמותות לכל משפטית

 . הנכון המתווה

 שהגישו חדשות עמותות עוד יש אם יודע אתה, משה :ברמוחה עדי

 ? חדשות שהן בגלל אושרו ולא בקשה

 . ח"רו כאן סיפרה :חנוכה משה

 . שלא אמרה היא :שירי נאור

 . כן שהיא אמרה היא :חנוכה משה

 . נכון לא :שירי נאור

 . וזה פרקינסון. עמותות 6 שיש אמרה היא :חנוכה משה

 . להן אושרה לא ישירה תמיכה :ךרדלי איטה

 . בלבד לעקיפה בקשה להגיש יכולים שהם ידעו לא הם :ניחלווא מאיר

 . בדיוק זה :ברמוחה עדי

 . אחרת נחליט אםש להיות יכול, ולכן :חלוואני מאיר

 . שלי הבעיה זאת בדיוק :ברמוחה עדי

 . הנושא את לשנות יכול זה אז, אפשר שכן יוחלט ואם :חלוואני מאיר

 צריך, לאחת אשריםמ שאם. שלי הבעיה זאת בדיוק :ברמוחה עדי

, עמותות עוד שם ויש, יסוד תבחיני יש אם. לעוד לאשר

 . לאשר צריך להן גם אז

 . זה את נדע הבדיקה אחרי, הבדיקה אחרי :חלוואני מאיר

 . מה אותי מעניין לא זה, שלי הבעיה בדיוק זו :ברמוחה עדי
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 בעמותה לפגוע באים אנחנו בסוף, שוב אומר אני אבל :חנוכה משה

  .אחת

 . עקיפה תמיכה צריכים הם אולי, נכון :גוטרמן אביבה

ו :שבתאי רינה ז את לכם יש אם, עצמכם את תשאלו ועכשי  הפסיליטי

 . האלה העמותות לכל, להם לאשר

 גם, כרגע עמותה אף להחריג שנכון חושב לא אני, אמיר :חנוכה משה

 היא כי, זמן הרבה זה את משכה פה שהעירייה הזה בגלל

 . בסדר זה, לדברכם בעמותות שבלהתח רצתה

 שנה שמקבלת עמותה וזו מאחר? בסדר, הפרדה תעשה :כוכבי אמיר

 קבלת עד או, ההחלטה קבלת שעד, ונגיד נסייג, שניה

, יהיה, להיות שאמור מה, וההחלטה הדעת חוות

ו פעילות תיפגע לא, אומרת זאת, מבחינתם  נקבל. עכשי

 נקבל, תהדע חוות את נקבל. החלטה נקבל, החלטה

 . להמשך החלטה

 . כן :גוטרמן אביבה

 . כן :ברמוחה עדי

 שזה טוענת שהיא דעת חוות תתקבל שאם אומר אתה אז :חנוכה משה

 . הכסף אז, אסור

 דעת חוות תקבל אם. מותר, אסור של עניין לא זה, לא :כוכבי אמיר

ו הזה שהדבר  אני. אגיד אני, השאלה מה בסוף הרי, עכשי

 לא אני למה, מקודם אמרתי אני המ, פעם עוד אחדד

 שהם ציבוריים שטחים יש. סיטואציה אותה שזו חושב

, ואומרים באים אנחנו. איקס עליהם גובים שאנחנו, שלנו
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 . רווחה, ספורט, תרבות פעילות לעודד כדי

 . דת :שמעון יגאל

 . ההבדל בדיוק זה. ההבדל זה. שלי מתקנים לא זה דת :כוכבי אמיר

 . שלך מתקנים לך יש, אל :שמעון יגאל

 ? דת בפעילות כסף עליהם גובה שאני :כוכבי אמיר

 . גובה לא אתה :שמעון יגאל

 . סיטואציה אותה לא זו אז. גובה לא אני אז, נו :כוכבי אמיר

 . שניה, בסדר :שמעון יגאל

 ? מהם גובה לא שאני זה על, תמיכה אתן אני מה על אז :כוכבי אמיר

 . כמה קובע לא אתה? קשור הז מה, לא :שמעון יגאל

 . שניה :כוכבי אמיר

 ? משיג הוא מאיפה, דת מאיפה :גוטרמן אביבה

 . כאלה מיני ומכל, מהמאפייה :חלוואני מאיר

 . ה'חבר, שניה :כוכבי אמיר

 . צריכים לא הם :גוטרמן אביבה

 . מחדד אני :כוכבי אמיר

 בעד להצביע רציתי אני, בעד להצביע רצינו אנחנו :חנוכה משה

 . הזה הסיפור

 . בעד להצביע מציע אני :מרדכי בן רפאל

ו מחריגים אתם אם אבל :חנוכה משה  עניינים בגלל וזה, עמותות עכשי

 . נכון שזה חושב לא אני, העירייה של
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-ו, דעת חוות קשתיב', א. העירייה של עניינים בגלל לא :כוכבי אמיר

 . זה' ב

 איפה כאן לייצר לא כדי, תהעמותו כל את נדחה בוא אז :חנוכה משה

 . ואיפה

 דבר על דעת חוות ביקשת כי העמותות כל את תדחה לא :כוכבי אמיר

 . אחד

 זה ובגלל, לעבור צריכה הזאת העמותה גם אבל :חנוכה משה

 . שהעירייה

 חוות שתתקבל שעד. שהצעתי מה זה, זה בגלל אבל :כוכבי אמיר

 חנואנ ככה גם. כה עד שהיה כמו עובד הכל, הדעת

 איך נראה, אחרת דעת חוות תתקבל ואם, שנה באמצע

 . הפעילות שנת סוף עד זה את מאשרים אנחנו

 . הבנתי לא :חנוכה משה

 . משה, לעתיד היא הדעת חוות :יקיר רן

 . מוסיף ואתה, התמיכות כל על, העמותות כל על מצביע :כוכבי אמיר

 . דעת חוות ותתקבל ובמידה :חנוכה משה

, העקרונית ברמה לבחון שביקשנו סוגיה לזה מוסיף ואתה :כוכבי אמיר

 פעילות של במצבים עקיפות תמיכות של הנושא את

 . הסף תנאי בכל בהכרח עומדת שלא או/ו חדשה

 . זה על הצבענו כבר אבל :חנוכה משה

 על החלטה נקבל, הזאת הדעת חוות את שנקבל לאחר :כוכבי אמיר

 . ההמשך

 . גמור בסדר :שמעון יגאל
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 . לבדוק צריכים לא :גוטרמן אביבה

 . פעם עוד להצביע צריך לא, הצבענו כבר :חנוכה משה

 ? דבר אותו נשאר זה :ברייטברט אתי

 . דבר אותו נשאר לא זה :כוכבי אמיר

 ? מה אז :ברייטברט אתי

, הזה הדבר את מתנים אנחנו כי, דבר אותו נשאר לא זה :כוכבי אמיר

. הבדיקה הדעת חוות תא שנקבל לאחר מחודשת בהסכמה

 . כרגע ייפגע לא

 איטה של הדעת חוות את לשמוע גם חייבים הייתם אתם :ברמוחה עדי

 . גם זה את אמרה שהיא עובדה. הזה לעניין

 שההמלצה, ואמר, הספורט רשות מנהל כאן עמד אבל :חנוכה משה

 את קיבלה תמיכות וועדת. התמיכות להעלאת הייתה שלו

 לא אני אז, שלנו המקצוע אנשי של המקצועית ההמלצה

 ? לעמותה תמיכה בולמים אנחנו עכשיו מה בסיס על מבין

 . אבל בולם לא אתה :שאבי חיים

 . שכן אמר הוא :חנוכה משה

 . לא :כוכבי אמיר

 שנת את לסיים להם נותן. דבר שום בולם לא אתה :שאבי חיים

 . התיאום

 . שניה :כוכבי אמיר

 . שקורה להבטיח הרוצ שאני מה זה :חנוכה משה

 . מאשרים אנחנו, התמיכה, כן, כן :גוטרמן אביבה
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 . אבל, זה את אמר הוא :שאבי חיים

 ? פעם עוד להצביע צריך למה אז, הצבענו כבר אז :חנוכה משה

 . צריך לא :גוטרמן אביבה

 . סעיף עוד שם הוסיף הוא כי :שבתאי רינה

 . מקודם החרגנו :חנוכה משה

 . גנוהחר לא :שמעון יגאל

 ישירה תמיכה בין הבדל אין ל"מנכ בחוזר, לכאורה :ךרדלי איטה

 האם, הנקודה זו אז. בקריטריונים עמידה בעניין לעקיפה

 ? הבדל אין או, עקיפה או ישירה תמיכה בין הבדל יש

 מה, העמותות כל לגבי שתיבדק המשפטית השאלה זו אז :חנוכה משה

 ? ספציפית לעמותה קשור זה

 . בסדר :כוכבי אמיר

 רוצים לכן, הזה נושאב עמדו העמותות כל לא אבל, לא :ךרדלי איטה

 אם, העמותות כל את לעכב למה. ספציפית אותם להחריג

 . בעמותות פוגע זה? בבעיה אחת עמותה יש

 . לעכב לא, לעכב לא, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . עמותה אף לעכב צריך לא :חנוכה משה

 . מעכבים לא .משה, מעכבים לא :שאבי חיים

 לגבי ספציפית, מאשרים אנחנו. שאמרנו מה זה אבל :כוכבי אמיר

 יהיה, שנצטרך וככל, דעת חוות תינתן, הזאת הסוגיה

ון עליה  . נוסף די

 ? ההצבעה על חוזרים אנחנו אז :ברייטברט אתי
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 . הצבענו כבר, לא :חנוכה משה

ו הוא אבל :ברייטברט אתי  . אמר שהוא מה את הדגיש עכשי

 . דעת חוות ותהיה במידה, נצביע אנחנו אבל? מה אז :חנוכה שהמ

 לה תן, רגע. פעם עוד תקריאי, פעם עוד תקריאי :שבתאי רינה

 . פעם עוד שתקריא

ו היא, רוצה לא היא :שאבי חיים  . נמנעת לא עכשי

 ? בעד להצביע רוצה את, אה :חנוכה משה

 . פעם עוד תקריאי :שבתאי רינה

 למתן המקצועי הצוות המלצות את מאשרת עצההמו :ברייטברט אתי

 לגבי. 2021 הכספים לשנת ציבוריים לגופים תמיכות

 לרוחב השוואה תעשה, לחיים ספורט, הזאת העמותה

 . לגבי

 . הזאת העמותה לגבי רק לא זה, לא :חנוכה משה

 . פה התבלבלתי קצת אני, יודעת לא כבר אני :ברייטברט אתי

 . ברור משהו אמר רהעי ראש, אתי :חנוכה משה

 . להגיד לאמיר תן, רגע :שבתאי רינה

 . זה את יסביר שהוא אולי :ברייטברט אתי

 . העיר ראש של האמירה את לי הספיק :מרדכי בן רפאל

 . ספציפית עמותה לגבי לא זה, רוחבית אמירה זו אבל :חנוכה משה

 . לאמיר תן :שבתאי רינה

 שלא בעמותה עקיפה לתמיכה בנוגע שעלתה הסוגיה לגבי :כוכבי אמיר

, בעירייה התקיימה כבר ופעילותה בקריטריונים עמדה
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, נוספת דעת חוות מתבקשת, דעת חוות שתתקבל ככל

ון יובא, תשפיע שהיא וככל  . נוסף לדי

 . כן. מאוד יפה :ברייטברט אתי

 . תודה. הכל זה :מרדכי בן רפאל

  .פעם עוד זה על חוזרת לא אני? אוקי :ברייטברט אתי

 . זהו. שלנו להצבעה הזו ההבהרה את תוסיפי :מרדכי בן רפאל

 ? ההצעה הייתה זאת :ברמוחה עדי

 . אמר כרגע שאמיר מה על מצביעים אנחנו אז :ברייטברט אתי

 . הצבענו כבר אנחנו :חנוכה משה

 . לא :גוטרמן אביבה

 . הלאה? בעד מי :כוכבי אמיר

 . אחד פה? כולם :ברייטברט אתי

 .הבא סעיף, יאללה :שאבי חיים

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

==== 

 2021 הכספים לשנת ציבוריים לגופים תמיכות למתן המקצועי הצוות המלצות אישור

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

 בן רפי, גוטרמן אביבה, שאבי חיים, שמעון יגאל, הברמוח עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי

 בהצבעה נכחה לא אנקורי פרילינג עדי. 

 

 296/21' מס החלטה הצעת

 לשנת ציבוריים לגופים תמיכות למתן המקצועי הצוות המלצות את מאשרת המועצה

 .2021 הכספים
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 ופעילותה בקריטריונים עמדה שלא בעמותה עקיפה לתמיכה בנוגע שעלתה הסוגיה לגבי

   .נוסף לדיון יובא תשפיע שהיא וככל נוספת ד"חוו מתבקשת התקיימה כבר

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

===== 

 

 . משפחתי תא זכויות שוויון .ד"י

 

ון נעבור, טוב. הבא לסעיף נעבור :ברייטברט אתי  תא זכויות לשווי

 ומכירה שוויון מקדמת השרון הוד עיריית. תימשפח

 לטובת כשווים, המינים מכל משפחתיים ותאים בזוגות

 המחייבים כאלו למעט, עירוניים שירותים, הטבות

 ידועים עירוניים זוגות רישום. מהמדינה תעודה/אישור

 מקיימים לפיו, ד"עו בפני חתימה סמך על בציבור

 וכשל, חייהם רוב משותף בית משק הזוג בנות/בני

 התצהיר כנגד. השרון בהוד ומתגוררים בציבור ידועים

 הזכויות כל את הזוג ובנות בני יקבלו, לעירייה שיוגש

, לחוגים רישום לצורך לרבות, נשוי זוג לכל הקיימות

, וספורט תרבות בשירותי הנחות, נשואים לזוגות סיוע

 המחייבים שירותים ולמעט, ועוד חניה תווי

 והזכאות התצהיר נוסח. המדינה מטעם התעוד/אישור

 העירוניים והתאגידים העירייה באתר יפורסמו להטבות

ו, עירוני תאגיד, העירייה. הרלוונטיים  לדרוש רשאים יהי

 שלא יתברר אם, שווין את או שקיבלו ההטבות החזר את

. במועד פרידה בדבר עדכנו שלא או נכונה דווח

 ישמש שהתצהיר וגהז בני יאשרו, התצהיר על בחתימתם

 מקרה בכל, עירוניים תאגידים/השונים העירייה אגפי את
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 תעודה אישור מחייבת שאינה, זוגיות הוכחת נדרשת בו

 הוד עיריית זה, שהתקבלה ההחלטה הצעת. המדינה מטעם

ון דוגלת השרון ן והכלה קבלה, סובלנות, בשווי  בי

 בזוגות הכרה ומאשרת, הם באשר והתושבים התושבות

 כזוג רשומים אינם אם גם, משותף בית משק ימיםהמקי

 שירותים או הטבות לטובת, התושבים במרשם נשוי

 אישור או תעודה המחייבים כאלו למעט, עירוניים

, עיריות לפקודת, 249-2 לסעיף בהתאם. מהמדינה

 . בציבור ידועים רישום השרון הוד עיריית תייצר

 . להצבעה תעלי :שאבי חיים

 שבהם רגעים מאוד מעט שיש אגיד אני, ההצבעה פניל :כוכבי אמיר

 שבאמת החלטות לקבל יכול, אחר או כזה מקומי גוף

 חודש של בסיומו אנחנו. אנשים של החיים על משפיעות

 מהותית שאלה היא, הזוגיות רישום שאלת אבל, הגאווה

 העדפה בגלל אם בין, וישראלים ישראליות אלפי למאות

 ובעצם, להתחתן איך אישית רהבחי בגלל אם בין, מינית

, העיר למועצת היום כאן מביאים שאנחנו, הזאת בהחלטה

 לה יש גם אבל, הצהרתית אמירה גם אומרים אנחנו

ו משמעויות  את מקבלים שאנחנו, כעירייה מבחינתנ

 בכפוף כמובן, ואחת אחד כל של האישית הבחירה

. וכו לתצהיר  תא, שיהיה ככל, משפחתי בתא ורואים'

 סמך על לא. אחרים לבין כאלה בין מפלים ולא, תימשפח

 סמך על לא. דתית בין העדפה סמך על לא, מינית נטייה

 והאמירה ההחלטה זאת. בו מאמינים שהם החיים זרם

 . העירייה כמועצת שלנו
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 ? הזאת ההחלטה את צריך למה הבנתי לא :שמעון יגאל

 . לך אגיד אני :כוכבי אמיר

 . הכרה :ברמוחה עדי

 . אחרת שאלה נשאל בוא, שניה, לא :שמעון ליגא

 . כן :כוכבי אמיר

ו האם? כזו החלטה לקבל סמכות לנו יש :שמעון יגאל  מנענו פעם אנחנ

 ? הזה הדבר את למנוע סמכות לנו יש האם? כזה דבר

 . פשוטה דוגמה לך אתן אני :כוכבי אמיר

 . כן :שמעון יגאל

, הרבנות דרך התחתן שלא גזו. פשוטה דוגמה לך אתן אני :כוכבי אמיר

 . זה שאני סליחה? כן, אישית דוגמה. נשואים חיים חי

 . בסדר נו, כאלה הרבה יש :שמעון יגאל

וג מבני אחד ופתאום :כוכבי אמיר  ובא. וחלילה חס. בסרטן חולה הז

 החליטה שהמדינה, לו שמגיעות ההנחות את לקבל

 ,שומע, לו אומרת המקומית הרשות ואז. לו שמגיעות

, הזאת החיה זו מה יודעים לא אנחנו זה, שלך הנישואים

. הנחה תקבל אתה מהדירה 50% אז, הדירה זאת, ולכן

ו . הזיה. זה יש, ילדים יש, משותפים חיים חיים, עכשי

ו  בסמכות לגמרי שהן החלטות יש, מדינה חוקי יש, עכשי

 כל, מבחינתנו, פה ואומרים באים בעצם אנחנו. הרשות

 . בתצהיר תםשנח משפחתי תא

 לקבל, לעירייה סמכות יש האם, שואל אני, הבנתי :שמעון יגאל

 לא היא. משפטית חושב אני החלטה זו כי? כזו החלטה
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, הזה הזוג, להחליט יכולה לא עירייה. עירייה של החלטה

 . חוק יש, לא. 3-ל זה את לחלק, הזו השלישייה

 . כתוב, החוק את סותר שזה זה אבל :יקיר רן

 קובעת המדינה. החוק את לקבוע אתה יכול לא אתה, לא :מעוןש יגאל

 . החוק את

 . בסמכותנו שהם דברים אלו :יקיר רן

 . החוק את ומצייר בא אתה :שמעון יגאל

 . דורש שזה איפה לא. סמכותנו שזו מבין אני, לא :יקיר רן

 עניין זה. חושב לא אני. יכול לא אתה, כרשות, לא :שמעון יגאל

 . משפטי

 . אפשר כרשות, יגאל, יגאל :ברמוחה יעד

 . בטוח לא אני :שמעון יגאל

 . כרשות אנחנו, נכשלה שהממשלה איפה :ברמוחה עדי

 . בטוח לא אני, לא :שמעון יגאל

 עשו. זה את לעשות יכול אתה, כרשות אתה. שניה רק :ברמוחה עדי

 . כבר רשויות 6-ב זה את

 ? זה את לעשות יכולה את איך :שמעון יגאל

 . כרשות יכול אתה :ברמוחה עדי

 ? רוצה שאת איך הכסף את לחלק יכולה את, כרשות :שמעון יגאל

 . הכסף אומרת לא אני. הכרה לתת :ברמוחה עדי

 . משפטית בעיה זו, לדעתי, אני :שמעון יגאל
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. בציבור בידועים הכרה. לציבור ידועיםל המענקים את :ברמוחה עדי

 . בים"להט להיות יכול זה

 עזבי, מדבר אני. בסדר זה, אתך מסכים אני, קשור לא זה :שמעון ליגא

ו ון את עכשי  . מיניים חד, נשואים זוגות של הזה הרעי

 . יכול אתה :ברמוחה עדי

 בטוח לא אני. החוק על מדבר אני. זה על מדבר לא אני :שמעון יגאל

 . בחוק שלנו שהסמכות

 . התניה פה לך יש אז :ברמוחה עדי

 . קשורה שהיא החלטה להחליט :שמעון יגאל

 . ההתניה את תקרא אז :ברמוחה עדי

 . בטוח לא אני :שמעון יגאל

 . הפעם עוד לך מקריאה אני, לך מקריאה אני אז :ברמוחה עדי

 .המשפטי היועץ של דעת חוות עבר זה :ברזילי. ע יעל

 . לשמוע רוצה אני, בעיה אין :שמעון יגאל

 שירותים או הטבות לטובת: חלטההה הצעת מתוך סעיף :ברמוחה עדי

 אישור או תעודה כאלו המחייבים כאלו למעט, עירוניים

 . נקודה. מהמדינה

 . המשפטי היועץ של דעת חוות גם יש :כהן. א כנרת

 . תקשיבו. כשאני, כשאת, נו :שמעון יגאל

 . המשפטי היועץ של דעת חוות יש, יגאל :כהן. א כנרת

ו בא כשאני :שמעון יגאל  . וצהר עכשי

 . שייך לא זה, בארנונה נוגע כשאתה :ברמוחה עדי
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 מה אז, מהמדינה תעודה חייב אני, ארנונה רוצה כשאני :שמעון יגאל

 ? עושה את

 ? לארנונה שייך שזה אמר מי אבל :ברמוחה עדי

 ? אומרת זאת מה :שמעון יגאל

 ? כן למה אז :גוטרמן אביבה

 ההמולה כל מה על אז .לי תגידי בואי אז? כן מה אז :שמעון יגאל

 ? הזאת

 ? ההנחה מה על אז :גוטרמן אביבה

 כשמדברים, שחשוב מה שזה. ההכרה נושא על הוא הדגש :ברזילי עבוד יעל

 שזה. מודרות, חברתי, תרבותי באופן שהן אוכלוסיות על

 ואנחנו, ב"הלהט מקהילת מיניות חד משפחות גם כ"בד

 שמדינת םבדרכי להתחתן שבוחרות משפחות על מדברים

 . מאפשרת לא ישראל

 . זה על מדבר לא אני :שמעון יגאל

 ? מה, תכלס אבל :גוטרמן אביבה

, הזאת ההצעה ובעצם. המשפט את סיימתי לא אני אבל :ברזילי עבוד יעל

 קשה פה עליה ועבדו מבורכת בעיניי שהיא, הצעה שהיא

 לעוסקות פה תודה להגיד גם ההזדמנות וזאת, מאוד

 שאומר תצהיר בעיקר שזה חושבת אני. רבדב והעוסקים

 ואני, הללו המשפחות של בלגיטימציה מכירים שאנחנו

 לפני האמת כבר, לתפקיד כשנכנסנו, אגב דוגמה אתן

 למשפחות גם פנינו, הזה התיקון את עשינו וחצי שנתיים

 לגני הרישום של הטפסים לגבי, ב"הלהט מקהילת
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 . הילדים

 . ספר ובתי ילדים ניג. השאלה זו, או :שמעון יגאל

ו לפני, רגע :ברזילי עבוד יעל  הורה כתוב היום. ואימא אבא שם רשום שהי

 והוא, שפה של שינוי שהוא משינוי חלק זה אז. והורה

 הזאת וההצעה. כהכרה עירונית לגיטימציה מיצירת חלק

 ההכרה את לקבל הללו לזוגות שיאפשר תצהיר, מפרטת

 של גם, אמירה פה יש. מאתנו העירונית המוניציפלית

 האלה לזוגות שמתייחסת, המועצה של גם, העירייה ראש

 . משהו איזה פה אין. ההצעה בסיס ושם. כשווים

ו לא היום ועד :שמעון יגאל  ? כשווים אליהם התייחסנ

 . שום היה לא היום עד :כוכבי אמיר

 . בעד אני, ההצהרה ברמת :גוטרמן אביבה

 . שואל אני. לא, לא, לא :שמעון יגאל

 ? להם נותן זה מה, תכלס אבל :גוטרמן אביבה

 . היום עד :שמעון יגאל

 . דוגמה נתתי :כוכבי אמיר

 ? ההכרה את נותנים רק אנחנו, זהו :גוטרמן אביבה

 על חשובה אמירה פה יש. לא. שניה. שניה. לא, לא, לא :כוכבי אמיר

, פרקטיות משמעויות גם, הזה הדבר בצד ויש, ההכרה

, רשום שלא שזוג. רגע לפני רק שנתתי מההדוג כמו

 לא היא היום שעד. נשוי כזוג בו מכירה לא שהעירייה

 זוג זה מה שקובע, איקס חוק יש כי בו להכיר יכלה

 . נשוי



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 216 

 

 . נו :גוטרמן אביבה

, זכויות לקבל יכול היה לא הזה הזוג, דבר של בסופו אז :כוכבי אמיר

 החוק אבל .מקבל היה הוא, כחוק נשוי היה הוא שאם

, אומרים כעירייה אנחנו ולכן, להם מאפשר לא כרגע

. הביתה לכם נכנסים לא אנחנו, הפרטית שלנו במסגרת

, שהתחתנתם כמו התחתנתם, חיים שאתם כמו חיים אתם

ו לא וזה נשוי זוג שאתם מסודר תצהיר יש  איזה עכשי

 . תקבלו, שמגיע מה. טוב מזל. אחלה? רמייה תרגיל

 . לא ארנונה? נכון. לא ארנונה, חשוב אז :שמעון יגאל

 ? לא למה :גלבוע אלון

 הנחות יש אם, אמרתי. שכן בוודאי? לא ארנונה למה :כוכבי אמיר

ו, לאחד  . הנכס כל על חל זה, כזוג מוכרים כשהם עכשי

 . חוק על מדבר הוא. חוק יש. ככה עובד לא זה, תקשיב :שמעון יגאל

 ? יגיב פטיהמש היועץ אולי, רגע :שבתאי רינה

 . אבל, לא אולי, המשפטי היועץ :ברמוחה עדי

 . תיכנס בוא, רגע, רגע :מרדכי בן רפאל

ו עד, באמת אני :גוטרמן אביבה  . ההכרה מבחינת, הבנתי לא עכשי

 ( ביחד מדברים)

 ? קשור זה מה, אבל בציבור ידועים אבל :גלבוע אלון

 ? בתכלס מה, כן הצהרה :גוטרמן אביבה

 . הצהרה, הצהרה :ברמוחה עדי

ו. פה בהחלטה חשוב מה לכם אגיד אני :שמעון יגאל , אחד דבר תבינ
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 להיות צריכה, כזאת החלטה מביאים כשאנחנו, אנחנו

ו שלא כדי, אסור ומה מותר מה בדיוק  . טעויות יהי

 . יגאל, איתך מסכים לא אני :יקיר רן

 העיר תמועצ, תשמע, לו יגידו, שהפקיד להיות יכול לא :שמעון יגאל

. לגבות כמה יודע לא והוא, חוקי לא זה אבל החליטה

 מה, משפטי כיועץ שלך מסודרת אמנה להיות צריכה

 . אסור ומה מותר

 בשביל רק זה, זכויות משהו לבקש יבואו הם מחר :גוטרמן אביבה

 ? מקבלים אנחנו מה, תכלס אבל. ההכרה

 . יגאל, אביבה. שניה, יגאל, יגאל :יקיר רן

 . להתייחס לו ניתן בואו אבל :הןכ. א כנרת

 ספק אין, כל קודם. קצרה התייחסות רק אני, שניה :יקיר רן

 . חשוב סופר כשלעצמו הוא, ההכרה שנושא

 . נכון :גוטרמן אביבה

 במדינה אחרות מסגרות שבהרבה אנשים, זה בגלל ורק :יקיר רן

ן היה, זה בגלל רק, מודרים מרגישים  את לקבל נכו

 משמעויות, החלטות לה היו לא אם אפילו, הזאת ההחלטה

, חושב אני. לה להיות שיכולות חושב ואני. פרקטיות

 . יודע אתה

 . לזה שיהיה רוצה אני, להיפך :גוטרמן אביבה

 להיות צריך הוא, העירייה ל"מנכ, בגדול אגיד אני :יקיר רן

 מבחינת, החוק נגד שהם דברים יעשו שלא זה על אחראי

 הטבות או הנחות או נותנים רייהעי שעובדי אישורים
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 להחליט פה צריכים לא ואנחנו, נותנים עירייה שעובדי

 שניתן הטבה שכל, אומרים שאנחנו מספיק. הטבה, הטבה

 כזוג אצלנו שנרשם, לזוג. אותה ניתן אנחנו, אותה לתת

 . נשוי

. אסור לא ומה מותר מה יודע לא הפקיד אבל, בסדר, רן :שמעון יגאל

 . המערכת תא תסרבלו אל

 . העירייה הנהלת של אחריות תהיה וזאת :יקיר רן

 . מותר מה להם תגידו :שמעון יגאל

 היא ההחלטה הצעת. ההחלטה הצעת מה רגע לב תשימו :ויניק יואל רונן

 הצעת זו. כזה מרשם של נוהל לייצר בעצם ,להקים

 נקב לא אחד אף, נקבנו לא עוד, מדובר לא. ההחלטה

 על מדובר, כרגע. בנפרד ייבחן זה. תינתן הנחה באיזו

 סעיף לפי לעשות אפשר מרשם והקמת, מרשם הקמת

 . העירייה לפקודת 28-ו 249-2

 . אוקי :מרדכי בן רפאל

 ? להצבעה להעלות אפשר אז :ברייטברט אתי

 בהצהרת שלא, קטן משהו, קטן משהו לתקן רק רוצה אני :גלבוע אלון

ון בהצהרת אלא, ד"עו  . ויותר חזק ריות שזה, נוטרי

 . בנוהל יהיה זה :ברמוחה עדי

 . בנוהל כסף זה :שירי נאור

 . חבל, כסף להם יעלה זה :חלוואני מאיר

 ? כסף לוקח לא ד"ועו :גלבוע אלון

 . לנוהל שיהיה. לנוהל יהיה זה, משנה לא זה :ברמוחה עדי
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 . גרושים זה :גלבוע אלון

 . גרושים לא :שירי נאור

ון אתה ,אלון :חלוואני מאיר  ? נוטרי

 . לא :גלבוע אלון

ו תתנדב, תתנדב :חלוואני מאיר  . עכשי

ון, לך אגיד אני אבל, לא :גלבוע אלון  . שופט של דרגה זה נוטרי

 . בנוהל, בנוהל יהיה זה, תקשיב :ברמוחה עדי

 . פה עניינים בניגוד אתה, אלון :שירי נאור

 . משהו להגיד רגע רוצה אני :חנוכה משה

 . אחד לאף אחתום לא אני, לא :גלבוע אלון

 . מברך מאוד אני, כל קודם. משהו להגיד רוצה אני, אמיר :חנוכה משה

 . חזק יותר זה אז, שופט של בדרגה :גלבוע אלון

 לכיוון ללכת, העירייה של ההחלטה על מברך מאוד אני :חנוכה משה

 ראש אדוני, להבין רוצה אני, זאת עם יחד אבל, הזה

ן הגאווה אירוע את לדחות טתםהחל מדוע, העיר  שתוכנ

 ? הקרוב שישי ליום

 . לנו חם כי :כוכבי אמיר

ו קשור זה מה :שמעון יגאל  ? עכשיו מדברים שאנחנו למה עכשי

 . אנחנו כי :חנוכה משה

 . רוצה אני, כן לפני, בוא, בוא :שמעון יגאל

 . באמצע אני אבל, מבקש אני, יגאל, רגע, שניה :חנוכה משה
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 . מדובר לא, לא אבל, לך אגיד אני אבל :וןשמע יגאל

 . להגיד רוצה אני. באמצע אני, שניה, יגאל :חנוכה משה

 . קשר לזה אין, צודק יגאל אבל :ברמוחה עדי

 . קשר לזה יש :חנוכה משה

ון פה יש. רק לא זה, לא :ברמוחה עדי  . רק לא זה, זכויות תא שווי

 . בסדר :חנוכה משה

 . לך ונענה זה את תגמור :כהן. א כנרת

, החום של האמתלה תחת, תראו, אומר אני אז, אוקי :חנוכה משה

 לא למועד אותו דוחים או, הזה האירוע את מבטלים

 . ידוע

 . מבטלים לא, מבטלים לא :כוכבי אמיר

 . מבטלים לא :כהן. א כנרת

 . ידוע לא למועד דוחים. דוחים :חנוכה משה

 ? נו, מעלות 40-ב לעשות להם יש מה, משה, מעלות 40 :שמעון יגאל

 . ספר בית טיולי דחו, מעלות 40 :כהן. א כנרת

 . אירוע יש הפקאן בגן שמחר בעוד, רגע, רגע :חנוכה משה

 . 16:00-ב וזה 19:00-ב :כהן. א כנרת

 . בערב :כוכבי אמיר

 אחר להיות צריך שהיה באירוע מדובר כאן וגם, כרגיל :חנוכה משה

 . הצהריים

 ? יש אירוע איזה :שירי נאור
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 . הפתוח באוויר :חנוכה משה

 . להיות אמור היה, צהריים אירוע :כוכבי אמיר

 . הפקאן בגן גם אירוע יש :חנוכה משה

 . 19:00-ב :ברמוחה עדי

 . שניה, ה'חבר, ה'חבר שניה :חנוכה משה

 . עמל גיל פסטיבל :שירי נאור

ו אם, רמדוב בסוף, ואומר בא אני אז, רגע, ה'חבר :חנוכה משה  אנחנ

 ועל הצהרות על מדברים אנחנו אם, הצהרות על מדברים

 שאתם הזה שלאירוע חושב אני, אמיר, עירוניות אמירות

 . אנשים עבור גדולה מאוד מאוד משמעות יש, דוחים

 . שנעשו כמו גאווה אירועי נעשה לא :ברמוחה עדי

 ? האלה בשבועיים עשו גאווה אירועי כמה יודע אתה :כהן. א כנרת

י באירוע מדובר, באירוע מדובר, שוב :חנוכה משה  חושב ואני, המרכז

ן עמדתי את אגיד ואני, אותו לדחות יהיה נכון שלא  בעניי

 רגע אפשר, בסדר זה, חום עומס יש, שזה חושב אני. הזה

, הצללה עם מקום, פתוח בשטח מדובר בסוף. שעה להזיז

 . אירועים כשיש

ז אפשר אי, מקצוע אנשי הרבה עם חוזים כשיש לא :כהן. א כנרת י  להז

 . מצטערת אני. בשעות

 . לדחות אפשר אם :חנוכה משה

 . שבת לנו יש, משה. שבת לך יש גם, לא :ברמוחה עדי

 וכדאי, משה, פתרונות למצוא ניסינו ימים 4, עשינו :כהן. א כנרת
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 4 כי, למצלמות בהצהרות פה יוצא שאתה לפני שתבדוק

 שבועיים. אחרים פתרונות למצוא, זה סביב עבדנו ימים

 . לשבועיים נדחה יחיד אחד אירוע, אירועים של

 . המרכזי האירוע זה :חנוכה משה

 ולקחת לבוא מוזמן אתה, מחר גם בלה של אירוע יש :כהן. א כנרת

 את נסכן לא אנחנו. אחרים אירועים המון עוד ויש, חלק

 שביטלו בזמנים, בחמסין, הזה הכבד בחום הילדים

 יש, דעת שיקול לנו יש. דברים המון המון ודחו וליםטי

 . משה, האבטחה של דעת שיקול פה

 ? כך ואחר המשפט את רגע לסיים אפשר :חנוכה משה

 . לפני העובדות את תבדוק אבל, לסיים אפשר, כן :כהן. א כנרת

 מתושבים פניות כאן קיבלתי, שוב אומר אני אז, בסדר :חנוכה משה

, הצהרתית ברמה אם, אומר ואני ,להם מפריע כן שזה

 שהיא נושא הוא הזה שהנושא ואומרת העירייה באה

 על אותו שמה או, שלה העדיפויות סדר בראש מעמידה

. טוב שזה חושב אני, חשוב שזה חושב אני, היום סדר

 גם ואני, כמובן זה בעד אצביע אני. כך על מברך אני

 שישי ביום להיות אמור שהיה הזה שהאירוע מצפה

 של היכולת במסגרת שאפשר במגבלות יוחזר, הקרוב

 הזה האירוע שבאמת ולהבטיח, זה את לעשות העירייה

 . השנה גם יתקיים

 בחמישי במופת לאירוע אותך להזמין ההזדמנות את ננצל :כוכבי אמיר

, הגאווה אירועי שבמסגרת, גם בלה של להופעה, בערב

 . שם לראותך נשמח. ממוזג במקום מתקיים
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 . אדוני, ההזמנה על רבה תודה :חנוכה משה

 ההצעה. פתאום בך בוער שהנושא חש אני. אישית הזמנה :כוכבי אמיר

 . תבוא, באמת. חובה

 לחזור רוצה אני. להצעה שניה לחזור רוצה אני, חברים :שמעון יגאל

 . להצעה

 ? יגאל, להצעה לחזור יש מה :ברמוחה עדי

 . מה לך אגיד אני כי :שמעון יגאל

 ? מה :ברמוחה יעד

, לו הקשבתי, המשפטי היועץ שאומר מה, בעצם. תקשיבו :שמעון יגאל

 . הצהרה רק בעצם שזה אומר הוא

 . לא :כוכבי אמיר

 ? לא זה מה. הצהרה זה הרוב :שמעון יגאל

 . הצהרה שזה אומר לא הוא :כוכבי אמיר

 . הצהרה זה :גוטרמן אביבה

 אם אז. לאוכלוסייה עזורל היום אפשרות אין, חברים :שמעון יגאל

 ההזדמנות זו אז, לאוכלוסייה עזרה על מדברים אנחנו

 םבי"להט זוג. בארנונה למשל סעיף ולשנות לבוא היום

 מיליוני ושמבזבז ילדים להביא ורוצה שפועל שבאמת

 לו לתת אפשר, הזה לעולם ילד להביא בשביל שקלים

 תלעשו במקום, בארנונה הנחה תנו. זה על תלכו. הנחה

 .שוויון בעד אנחנו, כותרת

 . לא זה, הנחות לוועדת יגיש הוא אז :ברמוחה עדי
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 . לטובה משהו תעשו :שמעון יגאל

ו שלך הכותרת :שירי נאור  ? בסדר זה, הברזיות על עכשי

 . כן :שמעון יגאל

 . שניה, שניה, שניה :כוכבי אמיר

 . הברזיות בעד אנחנו. ברזיות גם, כן :שמעון יגאל

 . לצלם קרדיט, מצלם שאתה הבאה פעם מבקש אני :ישיר נאור

 . וגם גם :שאבי חיים

 הזה לנושא, פעם עוד אגיד אני. השני את סותר לא אחד :כוכבי אמיר

 פה יש. רק לא אבל, ב"הלהט לקהילת גם חשיבות יש

 הדברים גם, אחד מצד ההכרה גם, משמעותיים דברים

י זוג לכל שמגיעים  שאתה מה את סותר לא זה. כיום נשו

 . קשור לא זה אבל, מציע

 . הארנונה בצו זה :שאבי חיים

 . הקרוב הארנונה בצו זה את נעשה בוא :שמעון יגאל

 . לפה קשור לא זה אבל, שניה :כוכבי אמיר

 . בטח :שמעון יגאל

 . לא אתה, לא :ברמוחה עדי

 . שניה, שניה, שניה :כוכבי אמיר

ון ליצור במקום אפליה יוצר אתה אז :ברמוחה עדי  עשית מה אז, שווי

 ? בזה

 ? אפליה איזו :שמעון יגאל

 ? הטבות להם נותן אתה למה :ברמוחה עדי
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 . זכאים הם כי :שמעון יגאל

 ? למה :ברמוחה עדי

 . הטבה רק לא זה, כל קודם :שמעון יגאל

ון זה :ברמוחה עדי  . הכרה זה, זכויות תא שוויון זה, לא, שווי

 . לא :שמעון יגאל

 . שאמרתי מה על תחשוב :וחהברמ עדי

 . לי תגידי :שמעון יגאל

 . מציע שאתה מה, יגאל אז :חנוכה משה

, עצמך עם שניה תחשוב. שניה תחשוב, תחשוב, תחשוב :ברמוחה עדי

 . אתי תסכים שאתה ותראה

 מיליוני לבזבז ל"לחו כשנוסע, ילד להביא רוצה כשזוג :שמעון יגאל

 . זהה לעולם ילד להביא בשביל, שקלים

 . להקלה בקשה שיגישו :ברמוחה עדי

 צריך, לא? מהעצים הכסף את קוטף שהוא חושבת את מה :שמעון יגאל

 הנחה היום מקבל שגמלאי כמו, שאדם כמו. לו לעזור

 . 25%, בארנונה

 . אתך מסכימה אני. אתך מסכימה אני, יגאל :ברמוחה עדי

 . משהו םלה תתנו בואו, אז, 25% מקבלת הורית חד :שמעון יגאל

 . עדיין, עדיין אבל :ברמוחה עדי

 . מדבר אני זה :שמעון יגאל

 . להנחה בקשה להגיש אפשר עדיין :ברמוחה עדי



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 226 

 

 . בכם מכירים אנחנו :שמעון יגאל

 פתאום את, האופרטיבי לקטע כשמגיעים למה, עדי :חנוכה משה

.מתקשה . .  

 . לעזור רוצים לא אתם פתאום :שמעון יגאל

 על תחשוב. זה על תחשוב, אפליה פה יוצר אתה כי, לא :ברמוחה עדי

 . זה

 . בנו מכירים, יגידו הם. יחשבו הם מה תחשבי, תחשוב :גוטרמן אביבה

, יגאל אומר. מתקנת העדפה תייצרי, אומר יגאל, לא :חנוכה משה

 . מתקנה העדפה תייצרי

, אומר שאתה וכמו, אומר שאתה כמו, רגע, רגע, רגע אז :ברמוחה עדי

 ? בסדר, ילדים להביא יכול שלא זוג, ליגא

? זה של המשמעות מה, יגידו יבואו הם. הנחות נבקש בוא :גוטרמן אביבה

 להכיר, אתכם להכיר רק רצינו, לא? להם נגיד ומה

 ? בכם

 ? כסף להם עולה לא, מה :שמעון יגאל

 גם נעזור שלא למה? להם נעזור שלא למה אז, אוקי :ברמוחה עדי

 ? להם

 . שקורה מה כל י"עפ, הכנסה י"עפ הנחה יש. הכנסה זה :וןשמע יגאל

 . יגאל :ברמוחה עדי

ו :שמעון יגאל  . שלא זוג, עכשי

 . אפליה פה יוצר אתה אבל, לא :ברמוחה עדי

 . אפליה לא זה, שניה אבל :שמעון יגאל
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 לזוגות להכרה כולם את להשוות מדברים אנחנו כי :ברמוחה עדי

 . נשואים

 . אותם משווה לא את לאב :שמעון יגאל

 התשתיות את מכיר אתה, בארנונה הנחות, יגאל אבל :ברזילי עבוד יעל

 . קשור לא זה, האלה

 מה. לא, שלא חושבים אתם אבל. הצעתי אני, תשמעו :שמעון יגאל

 ? ממני רוצה אתה

 מיני וכל, הפריה טיפולי שעובד רגיל נשוי זוג למה :גוטרמן אביבה

 . טיפולים

 . להם עוזרים אנחנו :שמעון יגאל

 . הנחה בוועדת מקבלים לא אנחנו, אומרים באים אתם אז :גוטרמן אביבה

 . להם עוזרים, בטח :שמעון יגאל

 . דבר אותו אז, אומרת שאני מה זה אז :ברמוחה עדי

 . בוודאי :כוכבי אמיר

 . בטח, כזה :ברמוחה עדי

 . הכנסה מבחן יש :ברזילי עבוד יעל

וון זה אם :כוכבי אמיר  . מהעניין חלק שזה בוודאי אז, הכי

 . זה בדיוק זה, בוודאי :ברמוחה עדי

ו, ההנחה תקנות כל :כוכבי אמיר  . הזה הדבר של מהרגע רלוונטיות יהי

 . שאמרתי מה זה :ברמוחה עדי

 . הבנו לא, ככה הבנו לא אבל :גוטרמן אביבה
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 . משותף בית משק מקיימים הם :ברמוחה עדי

 . מאגר לייצר קר זה :חנוכה משה

 . לא :כוכבי אמיר

 . נכון לא זה :מרדכי בן רפאל

, 2 תקנה. סעיף במסגרת אלא, 7 תקנה במסגרת לא :שמעון יגאל

 .סליחה

 היא, לתת ניתן ומה, זכויות על שהעבודה אמר הוא, לא :יקיר רן

 . מאגר יצור על מההחלטה נפרדת עבודה

 עם ביחד באות לא מהל, הזכויות? ביחד בא לא זה ולמה :חנוכה משה

 ? המאגר

 . שתעלו מציע אני :שאבי חיים

 זה, לא שהוא משהו שזה, אפילו שזה חושב אני, הזכויות :יקיר רן

 . לחלוטין מקצועי משהו

 ? להצבעה להעלות אפשר. וחברים חברות. חברים :כוכבי אמיר

 . כן :שמעון יגאל

 . תודה :כוכבי אמיר

 ? אחד פה? לםכו? ההצעה בעד מי :ברייטברט אתי

 . רבה תודה, הללויה :ברמוחה עדי

 ? מצביע לא, מצביע אתה? נוכח אתה. אלון, אלון, אלון :כוכבי אמיר

 ? בעד מצביע :ברמוחה עדי

 . לא אותו, ראיתי אותך? בעד :כוכבי אמיר
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 ? נגד מישהו יש :מרדכי בן רפאל

 . נגד לא, בבעד הולכים :כוכבי אמיר

 . נגד מישהו אין .לא, לא, לא :שבתאי רינה

 . שעבר מרגש ממש זה, די :ברמוחה עדי

 לשולחן מסביב בה גאה שאני עבודה יש אם, כן גם אני :שבתאי רינה

.זה, הזה . .  

  משפחתי תא זכויות שוויון

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

 בן רפי, גוטרמן אביבה, שאבי חיים, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אישבת רינה, יקיר רן, שירי

 חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי

 בהצבעה נכחה לא אנקורי פרילינג עדי. 

 297/21' מס החלטה הצעת

 באשר והתושבים התושבות בין והכלה קבלה, סובלנות, בשוויון דוגלת השרון הוד עיריית

 נשוי כזוג רשומים אינם אם גם, משותף בית משק המקיימים בזוגות הכרה ומאשרת ם.הן

 או תעודה המחייבים כאלו למעט, עירוניים שירותים או הטבות לטובת, התושבים במרשם

 השרון הוד עיריית תייצר העיריות לפקודת( 2)249 לסעיף בהתאם. מהמדינה אישור

 .בציבור ידועים רישום

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

=== 

 . בשכר העירייה ראש סגנית של הלשכה מנהלת העסקת אישור .ו"ט

 

 העירייה ראש סגנית של לשכה מנהלת העסקת אישור :ברייטברט אתי

 3'ב 2 לסעיף בהתאם. הסעיף כל את אקרא אני. בשכר

 ולפיה מכרז עריכת חובת תחול לא, העירייה לתקנות

 לשכה מנהלת העסקת על וביניהן, שונות אמון משרות

 שהמועצה ובלבד, בשכר מקומית רשות ראש סגןל
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 מועצת. המאושר האדם כח תקן לפי העסקה את אישרה

, סגל אתי הגברת של מינויה את לאשר מתבקשת העירייה

 תנאי כאשר, בשכר העירייה ראש סגנית לשכת כמנהלת

-ל 38 בין, הדרגות טווח, דרגה בדירוג קבועים העסקה

40 . 

 ? לשכה מנהלות כ"בד מאשרים אנחנו, שאלה :שירי נאור

 . כן :כוכבי אמיר

 . אמון פקיד :חנוכה משה

 . אמון במשרת זה כי :ברייטברט אתי

ו לא הם אם, לא :חלוואני מאיר  . קיימת הייתה, שלי במקרה. אצלנו הי

 . בעבר היה שזה זוכר לא פשוט אני :שירי נאור

..היה בעבר, למה :חנוכה משה .  

 . להגדרה ונהע לא זה :מרדכי בן רפאל

 . קודם עירייה עובדת הייתה היא כי :ברייטברט אתי

 . אוקי, אה :שירי נאור

 . לכם מצורף תקציבית יכולת על הגזבר אישור :ברייטברט אתי

 ? עירייה עובדת הייתה מי :גוטרמן אביבה

 . לאה :ברייטברט אתי

 שאלתי אני. לי עושה את, שזה פעם כל אפשר אי, כנרת :שירי נאור

 . נץ עיני לי עושה את. דמוקרטית להשא

 . לאה לא אבל :גוטרמן אביבה

 . בהשוואה, שואל הוא :ברייטברט אתי
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 עוזר על מדבר לא, לא. מקום ממלאת הייתה היא, לא :חלוואני מאיר

ו  . לשכה מנהלת על מדברים. עכשי

 . פרשה הרי לאה, אה :גוטרמן אביבה

 . נכון :ברייטברט אתי

ו מדברים אנחנו, במקומה אז :גוטרמן אביבה  ? עכשי

ו :ברייטברט אתי  . לכנרת זה, לא עכשי

 . לכנרת :ברמוחה עדי

 . לכנרת :ברייטברט אתי

 לשכה יש. התחלפו הסגנים, אביבה, רק לך אזכיר אני :חלוואני מאיר

 . חדשה

 . מבינה אני :גוטרמן אביבה

 . צוחק אני, צוחק אני :חלוואני מאיר

ו אבל, נהמבי אני :גוטרמן אביבה  . פרשה לאה עכשי

 . נכון :שבתאי רינה

 ? במקומה אחרת מישהי יש :גוטרמן אביבה

 . אמון למשרת מישהי מביאה כנרת :חנוכה משה

 . אמון משרת מביאה כנרת :כוכבי אמיר

 . מביאה כנרת, כן :מרדכי בן רפאל

 ? גם לאה במקום וזה :גוטרמן אביבה

 . לא :חלוואני מאיר

 . לא הז :ברייטברט אתי
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 ? להביא צריך לאה במקום מישהי יש גם זה, מה אז :גוטרמן אביבה

 . לא :ברייטברט אתי

 . פרשה לאה, פה לא לאה :ברזילי. ע יעל

 ? לאה קשור מה :שירי נאור

 . פרשה לאה אבל :גוטרמן אביבה

 ? קשור זה מה :שירי נאור

 . התקן על מדברת היא :שבתאי רינה

 אני? של תקן יש? קשור מה, למה. התקן על שואלת אני :גוטרמן אביבה

 . זה את מבינה לא

.האם שואלת היא :מרדכי בן רפאל . .  

 . מאויש לא התקן, לשאלתך, אביבה :היילפרן רן

 . הכל זה, בסדר :גוטרמן אביבה

 . יאללה. יש – התשובה. תקן יש אם, שואלת היא :שבתאי רינה

 . בסדר, הכל זה :גוטרמן אביבה

, תקציבית יכולת על הגזבר שאישור לציין רוצה רק אני :ברייטברט אתי

 אישור בעד מי. להצבעה מעלה אני. 14 כנספח מצורף

 לא את. לסעיף נעבור. תודה? אחד פה? כולם? המינוי

? מלהצביע מנועה את? נכון. לכנרת פרט? נכון, מצביעה

 ? לא, נכון, המשפטי היועץ

 ? ונטירלו זה מה, לך חשוב זה מה :חלוואני מאיר

 . להצביע יכולה לא היא אז, אמון משרת זה, לא :שמעון יגאל

 השתתפה לא כנרת אז. תצביע שלא. שלה אמון משרת זה :ברייטברט אתי
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 . בהצבעה

 . להצביע יכולה לא היא :שמעון יגאל

 . להצביע יכולה לא היא :שבתאי רינה

 ? ציינת, בסדר :ברייטברט אתי

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

==== 

 בשכר העירייה ראש סגנית של הלשכה מנהלת העסקת אישור

 רינה, יקיר רן, יריש נאור, חלוואני מאיר, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 13): הצבעה

 אלון, מרדכי בן רפי, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי

 .חנוכה משה, גלבוע

 בהצבעה השתתפה לא כהן אלישע כנרת  . 

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 298/21'מס החלטה הצעת

 העירייה ראש סגנית לשכת כמנהלת סגל אתי' הגב של המינוי את מאשרת העירייה מועצת

 .38-40 הדרגות טווח, דרגה בדירוג ההעסקה תנאי כאשר, בשכר

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

==== 

 . הפרישה לגיל מעבר עובדים 5-ל שירות הארכת אישור .ז"ט

 

 עובדים 5-ל שירות הארכת אישור. הבא לסעיף נעבור :ברייטברט אתי

, בשמות עיינתם שכולכם מניחה אני. הפרישה לגיל מעבר

 . הפרישה לגיל מעבר זה. מציינים לא אנחנו

 ? בחינוך זה :שמעון יגאל

 . כן, סייעות, כן :ברמוחה עדי
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 . החינוך בתחום כולם. כולם, כן :ברייטברט אתי

 . זה את תגידו :שמעון יגאל

 . סייעות :שבתאי רינה

 כמקשה אותם לאשר יכולים אנחנו. עובדים 5 פה יש :ברייטברט אתי

 ? להצבעה להעלות אפשר. הסתייגות יש כן אם אלא, אחת

 . כן, כן :גוטרמן אביבה

. בפרוטוקול שיירשם התיבות ראשי את אקרא רק אני :ברייטברט אתי

 שיירשם התיבות ראשי את אקרא רק אני, רבותיי

 5-ל שירות הארכת מאשרת העירייה מועצת. בפרוטוקול

. 31.8.2022-ה לתאריך עד, הפרישה לגיל מעבר עובדים

, א.ד-ל , מ.ב. , ה.נ. , ה.ר.  . ח.מ.

 . ד.ג :חנוכה משה

 . תפיםמהמשת אחד פה, כולם? בעד מי :ברייטברט אתי

 . לא :מרדכי בן רפאל

 ? מי :ברייטברט אתי

 לגיל שקשורה גיל מטעמי האפליה על במחאה מצביע אני :מרדכי בן רפאל

 . הזה ההליך

 . כח ישר :חנוכה משה

 ? נמנע אתה אז :ברייטברט אתי

 את גם תירשמי אל, תיבות ראשי עם זימון שולחת כשאת :חנוכה משה

 . תיבות שירא רושמים זה בשביל, המלא השם

 . לא, לא, לא, לא :ברייטברט אתי
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 . השמות את מקבל אתה, לא :כוכבי אמיר

 . מקבלים לא אחרים, מקבל לבד אתה :ברייטברט אתי

 . עליו מצביע אתה, חייב אתה :שבתאי רינה

 ? מה, שיידעו אכפת מה, השמות את מסתירים למה :גלבוע אלון

 . עניינים ניגוד לך יש אם :שבתאי רינה

 במי לדעת כדי, המלא השם את מקבלים מועצה חברי :כוכבי מירא

 . מדובר

 . לדעת חייב אתה :שבתאי רינה

 . כי פה זה את מעלים לא אנחנו :כוכבי אמיר

 ? תיבות ראשי וגם שם גם רושם אתה למה אז :חנוכה משה

 . תבוויזואלי נראה זה איך שתזכור :כוכבי אמיר

 . יניםעני ניגוד לך יש אם :שבתאי רינה

 . ג.א לרשום צריך לא אז, בעיה אין :חנוכה משה

זו? אתה מה, רפי אז :ברייטברט אתי  ? אתה מסגרת באי

 . במחאה בעד אני :מרדכי בן רפאל

 . אוקי. סבבה, מחאה תחת :ברייטברט אתי

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

==== 

  ישההפר לגיל מעבר עובדים 5 -ל שירות הארכת אישור

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי
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 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 /21299' מס החלטה הצעת

 לתאריך עד הפרישה לגיל מעבר עובדים 5 -ל שירות הארכת מאשרת המועצה

31.8.2022   

 : (ב"תשפ הלימודים שנת סיום)

 (  אורן דליה) . א.ד

 ( מרדכי בנימין. )מ.ב

 ( הלחמי נילי. )ה.נ

 ( הופנהיימר רבקה. )ה.ר

 (חסיד מזל. )ח.מ

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

===== 

 

 סעיף, )מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה .ז"י

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

 

 . חוץ עבודות להיתר בקשה, הבא לסעיף נעבור :ברייטברט אתי

 . אליך אצטרף שנים 3 בעוד אני :שבתאי רינה

 . כבוד של גמלאים :מרדכי בן רפאל

 שמבקשים עובדים 2 זה ח"י-ו ז"י סעיף. נתקדם בואו :ברייטברט אתי

 רשומים שלהם השמות. נוספת עבודה לאישור בקשה

, א.א זה הראשונה ההצעה אז. לכם  זה השנייה ההצעה.

 . נ.א

 . ההצעה את תקראי :ברמוחה עדי

. א.א של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת. בדיוק :ברייטברט אתי

 היתר אישור. פרס לקבל מנת על גם, חוץ בעבודת לעסוק

? בעד מי. 29.6.2022-ה לתאריך עד בתוקף יהיה זה



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 237 

 

 . אחד פה, כולם

 

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

==== 

 לפקודת( ב( )א) 180 סעיף) מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה

 .א.א -ל( חדש נוסח) העיריות

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

  300/21' מס החלטה הצעת

 . פרס לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק. א.א של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

 29.6.2022 לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור

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

====== 

 סעיף, )מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה .ח"י

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

 

 מאשרת העירייה מועצת. השנייה ההצעה את קוראת אני :ברייטברט אתי

 לקבל מנת על חוץ בעבודת לעסוק. נ.א-ל הבקשה את

-ה לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור. פרס

 . אחד פה, כולם? בעד מי. 29.6.2022

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

==== 
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 לפקודת( ב( )א) 180 סעיף) מיוחדים במקרים פרס ללקב מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה

 .נ.א -ל( חדש נוסח) העיריות

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה עדי, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 .חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 301/21' מס החלטה הצעת

 . פרס לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק. נ.א של הבקשה את מאשרת העירייה מועצת

 29.6.2022 לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור

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

==== 

 . ישיבה הארכת אישור *

 

, המועצה חברי של לסדר הצעה. לסדר להצעות עוברים :ברייטברט אתי

 שמירה בנושא, חנוכה ומשה גלבוע אלון, גוטרמן אביבה

 . הקיץ חודשי של בלילות הציבוריים בגנים

, הישיבה את להאריך צריך? זה מקריאה את למה, שניה :כוכבי אמיר

 ? לא

 . 22:00-ל הגענו לא עוד :ברייטברט אתי

 . הישיבה את להאריך צריך :כוכבי ראמי

 . זמן יש עוד אבל, יודעת אני :ברייטברט אתי

 ברבע ייגמר שזה חושבת את, לסדר הצעות 3 להם יש :כוכבי אמיר

 ? שעה

 . אבל, לא :ברייטברט אתי
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 . תאריכי אז :כוכבי אמיר

 ? שהסתיימו לפני להאריך רוצים אתם, בעיה אין :ברייטברט אתי

 . הזה את מבין לא ניא :כוכבי אמיר

ו. ישיבה שעות 4-ל מתקרבים שאנחנו מאחר, טוב :ברייטברט אתי  אנחנ

 ? הארכת בעד מי. להצבעה נעלה

 . הזמן על חבל, שנהנים ככה :גוטרמן אביבה

 ? הישיבה הארכת בעד מי :ברייטברט אתי

 קורה מה אז, להאריך לא היא שלנו הסמכות ואם, רגע :שמעון יגאל

 ? להאריך לא מחליטים אנחנו אם, כזה במצב

ון זה :יקיר רן  . יפה רעי

ון :חלוואני מאיר  . מלא רעי

 . זה את כשהעלינו :גוטרמן אביבה

 . באמת אני, לא :שמעון יגאל

ון זה, האמת :כוכבי אמיר ן רעי  . מעניי

 . באמת :חלוואני מאיר

 . מעניינת סוגיה :ברייטברט אתי

 . הבאה לפעם זה את תביאו. עייף אני, כח לי אין כי :שמעון יגאל

. סתם זמן שנמשך כשנרגיש, הבאה לפעם זה את נשקול :כוכבי אמיר

 . מהספק ליהנות ניתן הערב

 . בראש להם ייתן משה. בעיה אין :שמעון יגאל

 הישיבה שעות הארכת את להצבעה להעלות אפשר אז :ברייטברט אתי
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 ? בעד מי? ישיבה שעות 4-ל מעבר

 . אהבמח :מרדכי בן רפאל

 . טוב? אחד פה, כולם :ברייטברט אתי

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

==== 

  שעות 4 -ל מעבר המועצה ישיבת זמן הארכת

 נאור, חלוואני מאיר, כהן אלישע כנרת, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר (:אחד פה 14): הצבעה

, גוטרמן אביבה, שמעון יגאל, ברמוחה דיע, אנקורי פרילינג עדי, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי

 . חנוכה משה, גלבוע אלון, מרדכי בן רפי

 בהצבעה נכח לא שאבי חיים. 

 

 302/21' מס החלטה הצעת

 .דיון שעות 4 -ל מעבר המועצה ישיבת זמן הארכת את מאשרת העירייה מועצת

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

==== 

 : לסדר הצעות ט"י

 חנוכה ומשה גלבוע אלון, גוטרמן אביבה המועצה חברי של לסדר הצעה .1 

 . הקיץ חודשי של בלילות ציבוריים בגנים שמירה: בנושא 23.5.21 מיום 

 

 אקרא לא אני, שקראתי כמו. לסדר להצעות נעבור אז :ברייטברט אתי

 השמירה לגבי, ומשה אלון, אביבה של ההצעות זה. שוב

: ההחלטה הצעת. הקיץ חודשי ותבליל הציבוריים בגנים

 בשעות הציבוריות בגינות שומר תציב השרון הוד עיריית

 . בקיץ הרעש מפגעי עם להתמודד מנת על, הלילה

 . בקיץ שמירה הייתה תמיד, תראו, טוב :גוטרמן אביבה
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 . יש :שירי נאור

 בסדר וזה, שהחליטו לפני היה זה שהגשנו. יודעת אני :גוטרמן אביבה

 . גמור

 . לפני היה לא, זה :שירי אורנ

 . משהו להעלות רוצה רק אני :גוטרמן אביבה

 . תקשיב, נאור, רגע. לאביבה שניה אעזור אני, בוא אז :חנוכה משה

 . עזרה צריכה לא היא :שירי נאור

 . תקשיבו, רגע, רגע :גוטרמן אביבה

 . עזרה צריכה היא :חנוכה משה

 . לה תן, לדבר תן :חלוואני מאיר

 . לה תפריע אל אז :חנוכה משה

 . יש, תקשיבו :גוטרמן אביבה

 . בסדר זה, לה מפריע ואתה :שירי נאור

 . אותה מבלבל שניה כל אתם כי, לה לעזור רוצה אני :חנוכה משה

 . שיש אומר פשוט אני, לה עוזר גם אני אז :שירי נאור

 . נכון לא זה :חנוכה משה

 . אוקי :שירי נאור

 . תושבת אליה פנתה כי :חנוכה משה

 . נו :שירי נאור

 וגם, אליך פנתה גם והיא, בלילה נסבל בלתי מטרד שהיה :חנוכה משה

 . העיר לראש פנתה
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 . נכון :גוטרמן אביבה

י פנתה לא אחד אף :שירי נאור  . אלי

 . שמירה שם הייתה ולא :חנוכה משה

י פנתה לא אחד אף? אומר סתם אתה למה :שירי נאור  . אלי

 . העיר לראש התקשרה, לסיירים תקשרוה :חנוכה משה

 . פנו אבל, אליך לא אז :גוטרמן אביבה

 . לא אחת אף :שירי נאור

 . פנתה, פנתה :גוטרמן אביבה

 . העיר לראש פנתה היא :חנוכה משה

 . טופל וזה :גוטרמן אביבה

 לפזר הצליח לא העירוני הסיור, העירוני לסיור התקשרו :חנוכה משה

 . שם ההמולה את

 . נכון :גוטרמן בהאבי

 . לישון הצליחה לא הלילה כל והיא :חנוכה משה

 ? הקשר מה :שירי נאור

 היא, אליה פנתה שהיא אחרי, כ"אח בבוקר אביבה, ולכן :חנוכה משה

 להיות יכול. שמירה הייתה לא, ולכן. ההצעה את העלתה

 המצב, היום עובדתית. מספיק לא שזה להיות יכול, שיש

 . בלילה רעש ממפגעי סובליםש תושבים שיש הוא

 . נכון, נכון :גוטרמן אביבה

 מועצה כהחלטת זה את להבטיח מבקשים אנחנו, ולכן :חנוכה משה

 . שמירה שתהיה
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ו כי :גוטרמן אביבה , קטסטרופה וזה, החופשה מתחילה בכלל עכשי

 . ה'חבר

 ? יש היום :גלבוע אלון

 ואני, מרעש בליםסו אנשים, באמת. סובלים ממש אנשים :גוטרמן אביבה

, אחרות בערים ראיתי אני. לעשות שצריך בכלל חושבת

. וקונסים, שמותר השעות את שאומר שילוט ממש יש

 אני. תוספת של החלטה צריכים אנחנו אולי. וקונסים

 למה? לכם אשלח שאני רוצה אתה. שעושים לך אומרת

 ? נאור, נכון לא, לי אומר אתה

 . זה על נסק אין, קונסים אין :שירי נאור

 ? זה את לי אומר אתה למה :גוטרמן אביבה

 ? לך להגיד לי מותר. נכון לא, לך אומר אני כי :שירי נאור

 ? מקומות מיני ומכל גן מרמת לך אביא שאני רוצה אתה :גוטרמן אביבה

 . אשמח אני, אשמח אני :שירי נאור

 . לך אביא אני אז :גוטרמן אביבה

ו :שירי נאור  . ח"דו לי תביאי עכשי

 את גם לך אראה אני, ח"דו רק לא, לך אביא אני :גוטרמן אביבה

 . השילוט

 . יש שלט :שירי נאור

 . לכם אביא אני. זה את לכם אביא אני :גוטרמן אביבה

 . תסיימי. בסדר, טוב :שירי נאור

 . אבדוק ואני :גוטרמן אביבה
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 . סיימי, אביבה מתנצל אני :שירי נאור

 . אבדוק יאנ, לא :גוטרמן אביבה

 תסיימי, מתנצל אני, אמרתי אני. תסיימי, לך אמרתי, לא :שירי נאור

 . אני. דבריך את

 . תודה, רבה תודה :גוטרמן אביבה

 . התמונות את לך שלחתי, אביבה :חנוכה משה

 ? התמונות את לנו יש, אה :גוטרמן אביבה

 ? ח"הדו של, מה :שירי נאור

 . לא, לא, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . סדרן יהיה :ברמוחה יעד

 . נו, לסיים לה תני :שירי נאור

. עוזר זה. עוזר זה, ותראו, שמסביר יפה מאוד שילוט יש :גוטרמן אביבה

 . שאפשר כמה? בסדר, שאפשר כמה, לפחות כי

 . שקט, להגיב תפסיק :ברמוחה עדי

 אבל. דבר שום לסגור הרמטית יכולים לא אנחנו :גוטרמן אביבה

 אירועים עשינו אפילו, בזמנו, תראו. ראינו הוא כשהרעש

, פעילות הבאנו, אוהלים שם הבאנו. 23:00-מ בפארק

-מ להם היה, ממש, העונות 4 בפארק פשוט והנוער

 שריכזו, שלהם האירועים את רק התחלנו, בלילה 23:00

 אז שאני מה זה. מהתושבים רחוק שהוא במקום אותם

 . עשיתי

ו קורה זה :חלוואני מאיר  . במגדיאל עכשי
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ו זה את קורה זה :שבתאי רינה  . במגדיאל עכשי

 . כרגע :חלוואני מאיר

 . נהדר :גוטרמן אביבה

 . האחרונה בישיבה שהיה מי, במגדיאל רק לא זה :ברמוחה עדי

 . במגדיאל רק לא אז :גוטרמן אביבה

 . בסדר, לא :חלוואני מאיר

 . מצוין :גוטרמן אביבה

 . אבל לה ענוות, לסיים לה תנו :חנוכה משה

 . הציבוריות הגינות בכל יהיה זה :ברמוחה עדי

 . 23:00 אחרי, מצוין :גוטרמן אביבה

ו בוקר לפנות 03:00 -ל 23:00 בין :ברמוחה עדי  . סדרנים יהי

 . מצוין, בדיוק :גוטרמן אביבה

 . משותפת לישיבה כולכם את הזמנו :ברמוחה עדי

 . כן גם, בריכה. אגב דרך, בריכה גם :גוטרמן אביבה

 . הביטחון עם דיברנו ושם, הקיץ לקראת :ברמוחה עדי

 מדברת היא, לא. ראשון יום לקחת צריך. והבריכות :גוטרמן אביבה

 . ברצינות

 . באוטוסטרדה נותנת היא, אחד משהו על עונה אתה :ברמוחה עדי

 . הבנתי אני, משנה לא :גוטרמן אביבה

 03:00 השעה עד גינותב סדרנים יש, אומרת אני אז :ברמוחה עדי

 . 04:00, 03:00. בוקר לפנות
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 ? במגדיאל רק, איפה, למה. מצוין, ידעתי, מעולה :גוטרמן אביבה

 . שחר :ברמוחה עדי

 . מצוין, שחר :גוטרמן אביבה

 ? ככה למה? במגדיאל רק למה, למה :ברמוחה עדי

 . מצוין זה, מסודרת פעילות אם :גוטרמן אביבה

 . מפריעה את ואז, בשקט להיות לי ומרתא את שעה :שירי נאור

 . בשקט להיות מצליח לא אתה אבל :ברמוחה עדי

ו :גוטרמן אביבה  הבריכה עם הסדר היה בזמנו גם, תשמעו, עכשי

 . בספורטן

 . זה את נעצור בוא אז :ברמוחה עדי

 21:00 שעהמ החל כן גם, לנוער, הספורטן עם, תקשיבו :גוטרמן אביבה

 גם שזה. כזה משהו או₪  10 לש במחיר, 22:00 או

 את שתשקלו כדאי. לשם הלכו ה'שהחבר נהדרת פעילות

 ? מה. הברכה עם תבדקו, זה

 . באותה פעילה הייתה הבאר :חנוכה משה

. יסתובבו ה'החבר שפחות שכמה פעילויות ליצור, הבאר :גוטרמן אביבה

 קצת יכולים אנחנו אם אבל, מקרה בכל יסתובבו הם

 שהם במקומות יתרכז שזה, מסודרת הבצור אותם לאסוף

 מקומות שם יש, למשל העונות 4 פארק. יותר רחוקים

ן. הכוונה זאת. מאנשים רחוק שזה, יכולה שאת ו  ברעי

 את שממשיכים מצוין וזה, הבנתי אני, שמירה ויש. הזה

 . זהו. זה

 ? נאור, רצית מה. יופי :ברמוחה עדי
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 . לזה לענות מה יודע לא אני :שירי נאור

 . די, לענות מה לך אין אז :ברמוחה עדי

 . חייב לא אתה, לא :גוטרמן אביבה

 . מה מבין לא אני, לא :שירי נאור

 . מה, מה אבל, לא :כוכבי אמיר

 . כלום, תשקול :גוטרמן אביבה

 . זה את שיש יודעים שאתם, הצעה מעלים אתם, כאילו :שירי נאור

 . שמירה הייתה לא, אותה כשהעליתי. רגע תקשיב :גוטרמן אביבה

 . אותה תורידו אז :חלוואני מאיר

 . נכון לא זה :כוכבי אמיר

 . אביבה, נכון לא זה :שירי נאור

 . התחיל זה מתי יודעים אנחנו :כוכבי אמיר

 . למה לך אסביר אני :שירי נאור

 לא, לי אומר אתה? נכון לא, לי אומר אתה, לי תגיד :גוטרמן אביבה

 ? אמיר, נכון

 . לא, כן :ביכוכ אמיר

 . בדקתי אני כי יודעת אני :גוטרמן אביבה

 . אתקן אני, שניה :כוכבי אמיר

 . אותי משגע זה :גוטרמן אביבה

 . חלקית נכון לא זה :שירי נאור

 . חלקית נכון לא זה :כוכבי אמיר
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 . למה לך אסביר אני :שירי נאור

 . השם ברוך, יופי :גוטרמן אביבה

 . הלמ נסביר, לא :כוכבי אמיר

 . חלקית שמחה אני, יופי, לא :גוטרמן אביבה

 . אביבה, למה נגיד אבל, לא :כוכבי אמיר

 . בידו תעוותו וכל יוצא אדם אין :גוטרמן אביבה

 . בידו תעוותו במלוא :כוכבי אמיר

 . לדבר נותנת לא זאת, לעצור אפשר אי :שירי נאור

 . בידו תעוותו שכל בעולם יוצא אדם אין :גוטרמן אביבה

 . בטראנס אביבה :כוכבי אמיר

 . פעם כל לכם להעיר צריך לא :שירי נאור

, עבודה תכנית יש? לענות רוצה אתה. חברים, חברים :כוכבי אמיר

 נכנסה מתי, הזה הדבר נכנס מתי, זה מתי יודעים אנחנו

 תכנית יש. הסדרנים נכנס מתי, פורמלית הבלתי הפעילות

 . לשאול יהה אפשר, זה לא זה. הזה לדבר עבודה

 . די, יאללה, גמרנו. מהסדר ההצעה את תוריד, סבבה :גוטרמן אביבה

 . משהו עוד גם לך להגיד רוצה אני, לא :שירי נאור

ו שצריך מה, יאללה. טוב הכל, שומר יש :גוטרמן אביבה  . נעשה אנחנ

 ? אתה מה, תגיד :שירי נאור

 . אציין רק אני :כוכבי אמיר

 . מבסוט כבר אני, לבדוק בערב הביתמ תצא עוד כל :שירי נאור
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 לא, שומר היה. מודיעים שהתושבים לי תאמין, לי תאמין :גוטרמן אביבה

 . היה

 . הרעש תופעת כל את למגר אפשר אי :שירי נאור

 . נכון :גוטרמן אביבה

 לך אתן אני, העונות 4 פארק על הרבה מדברים אתם :שירי נאור

 עושה זה, ימיתש שלא איפה, העונות 4 פארק, דוגמה

 . ה'לחבר רעש

 . לא :גוטרמן אביבה

 . כן :שירי נאור

 . אתך מסכימה לא. לא :גוטרמן אביבה

 . בסדר, יאללה :שירי נאור

 . הבאה להצעה נעבור :ברייטברט אתי

 לעשות יכול שאתה פינות לך אראה אני, לשם נעבור בוא :גוטרמן אביבה

 . שם

 ? כן ואם, רגע :שירי נאור

 ? רוצה אתה :מןגוטר אביבה

 פעם לפיצה המועצה כל את מזמינה את, כן אם, רוצה אני :שירי נאור

 ? הבאה

 ? לפיצה למה :כוכבי אמיר

 ? הבעיה מה, רוצה שאתה מה :גוטרמן אביבה

 . מבשלת היא :שמעון יגאל

 ? מה :שירי נאור
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 . רוצים שאתם מה לכם אכין אני :גוטרמן אביבה

 . פיצה :שירי נאור

 . לארוחה בהזמנה אביבה על מאיים לא אתה :יכוכב אמיר

י. אוכל לכם אכין שאני התערבות בשביל צריך לא :גוטרמן אביבה  עלי

 . אוכל לכם בלהכין לאיים צריך לא

 אורך בגלל פיצה לנו יזמין ויזל בן שבינתיים מציע אני :חנוכה משה

 . הישיבה

 . מספיק פה יש. צריך לא, לא :גוטרמן אביבה

 . הבאה להצעה נעבור, חברים יאללה :רטברייטב אתי

 . לעירייה חוסכים אנחנו :גוטרמן אביבה

 .קדימה :כוכבי אמיר

 מסדר הוסרה הקיץ חודשי של בלילות הציבוריים בגנים שמירה בנושא לסדר ההצעה*

 . ההצעה מגישי לבקשת היום

 

. 29.5.21 מיום גלבוע ואלון גוטרמן אביבה המועצה חברי של לסדר הצעה. 2 

 . העונות 4 לפארק שם תפהחל: בנושא 

 

 ואלון גוטרמן אביבה המועצה חברי של לסדר הצעה :ברייטברט אתי

 לפארק שם החלפת: הנושא. 29.5.2021-ה מיום גלבוע

 . העונות 4

 . נו, די :ברמוחה עדי

 שמו החלפת על מחליטה העירייה מועצת: ההחלטה הצעת :ברייטברט אתי
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 הנווט של שמו על, ארד רון לפארק העונות 4 פארק של

 . העיר בן, השבוי

 . כן :כוכבי אמיר

 . מהסיבה עלה זה? עלה זה למה, תראו :גוטרמן אביבה

 . אוקי, אה? זה מה, סליחה :כוכבי אמיר

, א, עלה זה :גוטרמן אביבה  גם, אמר שהוא, נאור עם דיברתי אפילו אני'

 ? נכון, שם לשנות זה על חשב הוא

 . שנים 4 לפני :שירי נאור

 . עצומה החתים נאור :כוכבי אמיר

 . חשבת גם שאתה אמרת, לא, כן :גוטרמן אביבה

 . העירייה לראש הביא :כוכבי אמיר

 . שעירייה ראיתי אבל. רגע, רגע :גוטרמן אביבה

 . לסדר הצעה זה אחרי עלתה :כוכבי אמיר

 . אחרות בעיריות :גוטרמן אביבה

 . כן :כוכבי אמיר

 . נגד הצביע שהומ :שירי נאור

 זה שהוא מקום שינו שהם, עירייה איזה זוכר לא, ראיתי :גוטרמן אביבה

 בעיר זה את עושים אם, וואלה, אמרתי. ארד רון שם על

 גם היה ופתאום? הולדתו במקום לא למה אז, אחרת

 . הכל זה, הזמן זה, אמרתי. זה על דיברו, בפייסבוק

 . בסדר :כוכבי אמיר

 . אביבה של לדברים רגע להצטרף צהרו אני :חנוכה משה
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 . כן, כן :כוכבי אמיר

 . 13.9.2017-ב המועצה בישיבת :חנוכה משה

 . שמחו ואנשים :גוטרמן אביבה

 5.5.1958-ב נולד": ואמרה פתחה ברמוחה עדי :חנוכה משה

ן הוד, במגדיאל  בחיל קרב כנווט שירת הוא. השרו

  ".האוויר

 . חכי .אותי מצטט הוא, רגע :ברמוחה עדי

-ב בלבנון השיעי אמל ארגון בשבי נפל הוא" :חנוכה משה

 בשנת. כנעדר נחשב הוא 1988 ממאי. 16.10.1986

ו סודי ח"דו ן"אמ הגיש 2005  כנראה נפטר ארד רון לפי

, צעדה השרון בהוד מתקיימת 1996-מ. קשה עור ממחלת

 מדי. העיר תושבי רק לא, אנשים אלפי משתתפים בה

ן של היעדרו את אווירה חיל מציין שנה  במטס ארד רו

ו כתבו. מיוחד  אני. שמו על ספר בתי כמה יש, שירים עלי

 את ותנציח זה את תאמץ השרון שהוד הראוי שמן חושבת

ו. שמו  של שינוי על דיברתי, אופיר עם דיברתי, עכשי

 מזמן לא זה את עשיתם אבל. פשוט לא שזה ונכון, רחוב

 הרב של שמו על אתםשקר, החשמונאים עם נאמן בנווה

 לראש פנית את, נאור תמי עם דיברת ואתה. נגר שלום

 והכל מעודכן והכל, לתמי פנה ונאור, בזמנו העיר

, המועצה לשולחן להגיע צריך למה מבינה לא אני. מסודר

 לא אנחנו ".באמת הלאה זה עם להתקדם אפשר ואי

 יזם תקופה שבאותה, עדי של ההצעה את בדיוק חידשנו

 כן אנחנו אבל. מועצה חבר היה שהוא לפני, נאור
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ון היה לא זה, אגב וזה, להיות שיכול, חושבים , שלנו רעי

 . בפייסבוק תושבים באמת זה את העלו

 . כן :גוטרמן אביבה

 השם את להחליף יהיה ומכובד שנכון חושבים כן אנחנו :חנוכה משה

 זה, לדעתי. ארד רון של שמו על, העונות 4 פארק של

 יכולה המועצה. שמות וועדת של החלטה גם דורש לא

 שלא, יפה מעשה, ראוי מעשה. הזאת ההחלטה את לקבל

 משמעויות בעינינו ייצר לא, הרחוב עם ההצעה עם כמו

 ענייניים שנהיה ששווה חושב אני ולכן, אחרות רוחביות

 . שלנו הזאת ההצעה את תאשרו וכן, האלה במקומות

 אבל, הבאתי לא הזה הפרוטוקול את, אזכיר רק אני :כוכבי אמיר

 4 בפארק השערים של השמות את להחליף בשביל

 . העיר למועצת הבאתם, העונות

 . קיץ, אביב, חורף, סתיו :ברמוחה עדי

 ? להצעה אבל קשור זה מה. נכון, נכון :חנוכה משה

 . משהו להגיד רגע רוצה אני :כוכבי אמיר

 ? קשור זה מה :גוטרמן אביבה

 . זה צריך לא רק, אל :כוכבי אמיר

 את להביא אפשר. שמות וועדת צריך שלא, אמרתי, לא :חנוכה משה

 זה את ולאשר אז שעשינו כמו, העיר למועצת ישירות זה

 . פה

 זה על ודיברנו, לזה מעבר, זה משהו להגיד רוצה אני :כוכבי אמיר

 עם זה את נבחן שאנחנו צוין וגם, הצעדה לפני עוד
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 . המשפחה

 ? מצוין איפה :חנוכה משה

? לעקוב הפסקת? לפוסט קישור לך שנשלח רוצה אתה :כוכבי אמיר

 בישיבה גם נאמר אבל, נאמר גם אבל, לפני עוד

, נאור, מציע שאני, שהתקבלה שלך הצעה, אגב, האחרונה

 את שוב תביא שעדי, קודמת מקדנציה הצעות אפרופו

 גם אנחנו, ארד רון של שמו על רחוב לקריאת ההצעה

 . הבעד נצביע

 . יאללה :ברמוחה עדי

 . הביאה לא היא אבל :חנוכה משה

 . שיח לאחר. בקנה יש :כוכבי אמיר

 . טוב זה גם, מצוין :גוטרמן אביבה

 לוועדת ההצעה תובא, המשפחה מול השיח שיושלם לאחר :כוכבי אמיר

 ונרגיש, בה נתמוך שכולנו בטוח אני. הקרובה השמות

 . אחד משהו הגידל לי חשוב. לעיר הנכונה שהיא

 ? שמו על רחוב לקרוא :חנוכה משה

 . אחד משהו להגיד לי חשוב :כוכבי אמיר

 ? שמו על רחוב לקרוא, שואל אני, לא :חנוכה משה

 . כן :כוכבי אמיר

 . אוקי :חנוכה משה

 . אחד משהו להגיד לי חשוב :כוכבי אמיר

 . יפה :חנוכה משה
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. ל"צה נעדר הוא ארד וןר. הרגישה לסיטואציה מודעים :כוכבי אמיר

, נעדר העיר שתושב שנים הרבה כך כל שאחרי חושב אני

 שעליה למדינה להזכיר דרך תמצא שהעיר הראוי מן

 אותו להחזיר כדי לעשות יכולה שהיא מה כל את לעשות

 שמות וועדת תעבור הזאת שכשההצעה בטוח ואני. הביתה

 אתז אם משנה לא וזה. בה נתמוך כולנו, למועצה ותגיע

 או, עדי דרך שבאה זאת או נאור של המקורית ההצעה

 . דרככם שבאה זאת

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . זהו. סביבה מאוחדים שכולנו בטוח אני :כוכבי אמיר

 ? זה את למשוך רוצים אתם אז :ברייטברט אתי

 ? רחוב יהיה אז :גוטרמן אביבה

 . הכיוון זה :כוכבי אמיר

 . שואלת אני סתם? פארק לא ולמה :גוטרמן אביבה

 יש. בתים של, מיקום של, כתובות של בעניין ערך יש :כוכבי אמיר

 גדל, העיר תושב. יום כל שקורה מקרה לא זה. ערך

 . משמעות יש. בעיר

 ? להתכנס עתידה הקרובה השמות וועדת מתי :חנוכה משה

 . לוויות בגלל נדחתה, כבר להתכנס אמורה הייתה היא :כוכבי אמיר

, אמיר, אחת ישיבה התכנסה לא וחצי שנתיים זה אבל, כן :עוןשמ יגאל

 ? וחצי שנתיים. לא זה

 ? הוועדה ר"יו מי :חנוכה משה

 . ארנון :שמעון יגאל
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 ? להסיר רוצה את, אביבה. ארנון :ברייטברט אתי

 ראש של ההצהרה את מקבלים אנחנו, בסדר אנחנו, לא :חנוכה משה

 . העיר

 לא, להנציח הולכים שאנחנו, מעבירים אנחנו, מסירה לא :גוטרמן אביבה

 . פעם עוד להעלות צריך לא. רחוב אלא, זה את

 . הנצחה על דובר העיקרון ברמת :שבתאי רינה

 ? קרה מה :גוטרמן אביבה

 כי והוסכם במועצה לדיון הועלתה ארד רון פארק לשם עונות 4 פארק להחלפת הצעה*

 העיר בן ארד רון הנווט של שמו על רחוב ריאתק לבחינת שמות בועדת לדיון יועבר הנושא

 . השרון הוד

 

 תוספת: בנושא 1.6.21 מיום חנוכה משה המועצה חבר של לסדר הצעה. 3 

 . גלגלים כסאות עם לנכים  חניות 

 

 משה, המועצה חבר של לסדר הצעה. הבאה להצעה נעבור :ברייטברט אתי

 נכיםל חניות תוספת: הנושא. 1.6.2021-ה מיום, חנוכה

 עם לנכים חניות לתוספת בקשה. גלגלים כסאות עם

 חוסר ויש, לנכים חניות קיימות, כיום. גלגלים כסאות

, שערכתי ומבדיקה, גלגלים כסאות עם לנכים לחניות

 עושים זו בחניה. העיר במרכז אחת חניה רק קיימת

, גלגלים כסאות עם מוגבלים שאינם נכים רכבי שימוש

, חניה לחפש, גלגלים אותכס עם לנכים שגורם מה

 במפרצי חונים או מדרכות על עולים רבים ובמקרים

: ההחלטה הצעת. קנסות מקבלים הם כך ועל, אוטובוסים

 עם, לנכים המיועדות חניות לסמן מחליטה העיר מועצת
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 המיועדות נוספות חניות ולהוסיף, בלבד גלגלים כסאות

 . לכך

 ? ריםמדב אתם העיר מרכז איזה על :שבתאי רינה

 מסדר הנושא את מסירים שאנחנו הודעתי מזמן, ה'חבר :חנוכה משה

 . אני אז, היום

. בחוק ההגדרה גם של עניין, הסרה של עניין לא זה :כוכבי אמיר

 . מעטפת עם לחניות התכוונת שאתה היא שלי ההנחה

 . אותך שומע לא :חנוכה משה

 אלה, יותר ותהרחב לחניות שהתכוונת הייתה שלי ההנחה :כוכבי אמיר

 . המעטפת עם

 . היציאה עם אלה :מרדכי בן רפאל

 לאנשים כחניות שמוגדרות אלה וגם, היציאה עם אלה :חנוכה משה

 . גלגלים אלכיס המרותקים

 . אוקי :כוכבי אמיר

 . כפולה חניה זו :גוטרמן אביבה

 . צודק משה :שמעון יגאל

 . כן :גוטרמן אביבה

 כסאות של, חונים, הנכים של שבחניות בעיה יש :שמעון יגאל

 . הגלגלים

 . רגילים נכים חונים :חלוואני מאיר

 . נכים ויש. רגילים נכים שחונים :שמעון יגאל

 . לפתוח וקשה :ברמוחה עדי
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 .הצידה הדלת את לפתוח אפשרות להם שאין :חלוואני מאיר

 אז. הזה במקום רק. אחר מקום להם שאין, רגליים קטועי :שמעון יגאל

, שלטים להציב אולי, לפחות יעל אם, אפשר אם, לפחות

. ח"דו יקבל, גלגלים אכיס לו שאין, שם שיחנה מי שכל

 . חשוב דבר שזה חושב אני. הנכים כולל

 . כן :גוטרמן אביבה

 . גלגלים אלכיס נכה תו יש :גלבוע אלון

 . כן, כן, כן, כן. ולהוסיף :שמעון יגאל

 . אפשרית בלתי כמעט ההאכיפ, לא. לא זה, ה'חבר :שירי נאור

 . שאפשרית בטח :שמעון יגאל

 ? לך יש, למה :גוטרמן אביבה

 . לך מותר :שמעון יגאל

 . צריך אתה כי :שירי נאור

 . תו יש גלגלים אלכיס :גוטרמן אביבה

 ? לדבר אבל אפשר :שירי נאור

 . גלגלים אלכיס תו יש :גלבוע אלון

 . אחר תו :גוטרמן אביבה

 ? מדברים אתם שרק או, דברל אפשר :שירי נאור

 . תו יש :גלבוע אלון

ו אתה איך :שירי נאור  אכיס על בנאדם יורד אם תאכוף עכשי
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 ? לא או גלגלים

 חנייה בין, אכיפה מבחינת נכים חניית בין הבדל אין :כוכבי אמיר

 . כזאת לחנייה כזאת

 . גלגלים אכיס של סימון יש, שמונח בתו :גוטרמן אביבה

 זה. לחנות יכול לא רגיל שנכה אומר לא זה אבל, נכון :חלוואני מאיר

 . מתכוון שהוא מה

 ? שמה :גוטרמן אביבה

 . גלגלים אכיס של סימן שמראה תו יש :חלוואני מאיר

 . נו :גוטרמן אביבה

 . לחנות יכול הוא, לשם בא רגיל נכה אם אבל :חלוואני מאיר

 . לא. יכול לא הוא, לא :שמעון יגאל

 . לא, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . ח"דו לקבל יכול לא הוא, ח"דו יקבל הוא וגם :חלוואני מאיר

 . ח"דו לקבל יכול הוא :שמעון יגאל

 רק להיות צריך גלגלים אשכיס איפה, יכול לא הוא, לא :גוטרמן אביבה

 . הוא

 . התקנה זה, נכון :שמעון יגאל

 מה? אחר תו נותנים למה? ההבדל את עושים למה, אחרת :גוטרמן אביבה

ון  ? הרעי

 ? נכים לקנוס רוצים אתם, הבנתי לא :כוכבי אמיר

 . יודע לא :גלבוע אלון



 השרון הוד עיריית

 2130.06.20 מיום 9/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 260 

 

 בחנייה שחונה נכה. כן, כן, כן. בחנייה חונה שלא נכה :שמעון יגאל

 . גלגלים אכיס של

 . כן :גוטרמן אביבה

 ? לרינה מעיר לא אתה למה :חנוכה משה

 . יזמים קבוצת, אגב :שבתאי רינה

 ? הזאת הסלקטיבית האכיפה זה מה :החנוכ משה

 ? אמר הוא מה :שבתאי רינה

 . אכיפה פה אין :שירי נאור

ו. מדבר גם אני :חנוכה משה  . אדבר אני עכשי

 . דוגמה לשמש צריכים ציבור שנבחרי חושב אני :שירי נאור

 כרגע גמרתי אני. משהו להגיד רוצה אני אבל, אה :שבתאי רינה

 . משהו גידלה רוצה ואני', סנדוויץ

 . אוכל אני :שמעון יגאל

 . רינה את תעזבו, די :גוטרמן אביבה

 ? לאכול יכול לא אני, מה, אוכל אני :שמעון יגאל

 . מצחיק משהו להיות הפך זה למה מבין לא אני :שירי נאור

 . פה שומרת הכי היא רינה, די, די :גוטרמן אביבה

, סנדוויץ כרגע גמרתי אני :שבתאי רינה , משהו להגיד צהרו אני'

 . ביד והמסכה

 4. חולים בכלל אנשים בלי, נקי שלטון לכם הבאנו :שמעון יגאל

 . חולים
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 . למספרים יגיע יגאל מתי תהיתי באמת אני :שירי נאור

 ? דואג אתה מה? דואג אתה למה אבל :גוטרמן אביבה

ו ופתאום :שמעון יגאל  . עכשי

 ? כרגע הקשר מה :שבתאי רינה

 ? לדאוג מה לך אין, יגאל :גוטרמן אביבה

. משה של לסדר הצעה, ה'חבר? קודם לדבר רוצה אתה :כוכבי אמיר

 ? רגע לדבר לו לתת אפשר

ו, לליכוד שעברת רק :מרדכי בן רפאל  . שניכם עכשי

 . פה הבאתם חיסונים 5 :שמעון יגאל

 כוס שתה. בסדר הכל. יודע אני, זר משהו זה, דמוקרטיה :שירי נאור

 . קרים מים

 . שותה אני, לא :שמעון יגאל

 . האף על גם מסכה שים, נאור :חנוכה משה

 טול, טול, טול. מסכה עם אני עוד, מדבר שאני בזמן, אני :שירי נאור

 . טול, קורה

 ? משפט איזה להגיד יכולה אני :שבתאי רינה

 . בבקשה מסכה, אביבה :שירי נאור

 . כתוב ,שלי בספר, בגדול שם כתוב, 32 עמוד :שמעון יגאל

, רמות ספר מבית יזמים קבוצת של הצעה הייתה, יעל :שבתאי רינה

 של, המקומות של הנושא את חקרו הם, של הזה לנושא

 מניחה אני. אחר בצבע החנייה את לצבוע. נכים חניות

 . בלמעלה תלוי שזה
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 . אסור זה :ברזילי עבוד יעל

ון זה אבל :שבתאי רינה  בועהצ תהיה הזאת שהחנייה. להציע רעי

, והירוק, בכחול יחנו, בכחול שצריכים הנכים ואז, בירוק

 . לרכבים פנוי יהיה

 . דקות 10 לי יש? לדבר יכול אני אז, טוב :חנוכה משה

 . משה, בבקשה, כן :כוכבי אמיר

 אחרות הצעות כמו, הזאת ההצעה גם, בגדול, טוב :חנוכה משה

 בהמלצה, שלהן התפקיד, לשולחן כאן מביאים שאנחנו

, שלא אנשים של קולות להשמיע זה שלנו התפקיד, ליש

י לעשות מה שאין לגופים קל כ"בד , יום-היום בחי

 להניח להם קל, דחופים שהם דברים בהרבה עוסקים

 את ומעמידים באים, ציבור כנבחרי ואנחנו. בצד אותם

 כל לא, שוב, לא זה, לכן. היום סדר על האלה הדברים

 או, השלטון על ורתביק היא מביאים שאנחנו הצעה

 שלא האנשים את לראות רוצים אנחנו פשוט. שזה אמירה

 הצעה כאן הגשנו, עניין באותו, אגב. אותם רואים תמיד

 סיכמנו. קבלן עובדי של ישירה העסקה בעניין לסדר

 פניתי. ברזילי יעל ברשות וועדה שתקום, ההצבעה אחרי

 של בטיפול נמצא שהדבר הבנתי. ליעל פעמים כמה

 כבר תכף. לה שמחכים מקצועית בוועדה, העירייה ל"כמנ

 . אושרה הזאת שההצעה מאז חודשים 3 עברו

 . במקביל דברים 2 קורים, לא :כוכבי אמיר

 זה את שאלתי. למיילים לי עונה לא אתה, יודע לא אני :חנוכה משה

 . פעמים כמה כבר
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 . הלז מאאוטסורסינג עובדים של העברה אישרנו מקודם :כוכבי אמיר

 .בעד הצבענו, בסדר :חנוכה משה

 . במקביל קורים תהליכים :כוכבי אמיר

 של אמירה כאן והייתה, גם אמרנו אבל, בעד הצבענו :חנוכה משה

 זה אבל. יקרה שזה מצפה ואני, וועדה שתקום, המועצה

. שאלה זו, אתה נתמודד איך. בעיה יש פה גם, העניין לא

 אבל. אחר בצבע סימון, חניות עוד של סימון, קנסות

 שיש, מהשטח קולות מקבלים אנחנו, דבר של בסופו

 . גלגלים אלכיס שמרותקים לאנשים שמיועדות חניות

 . כן :גוטרמן אביבה

 חונים, רגיל נכה תו בעלי ונכים, כאלה מספיק אין או :חנוכה משה

 שמרותקים אנשים או, רגליים קטועי אנשים ולכן, שם

 הוד במרכז אמתית קהבמצו נמצאים, גלגלים אלכיס

 כמו, לחשוב יכולה שהעירייה חושב ואני. השרון

 לסמן או, יצירתי באופן חושבת היא אחרים שבמקומות

 וניתן במידה, לאכיפה לדאוג או, כאלה חניות עוד

 בצורה לסמן או, לאכוף, העירייה של היכולות במסגרת

 שאנחנו מהבעיה להתעלם לא, דבר של בסופו אבל. שונה

 האלה שהאנשים, העיר ראש אדוני, לשולחן כאן מעלים

 שרוצה כעיר, שלנו והתפקיד. אמתית במצוקה נמצאים

 זה, שווה ועיר האנשים את שרואה ועיר, נגישה להיות

 מצפה אני, ולכן. אנשים לאותם שווה עיר להיות גם

 למרות, שוב, בעיה לי ואין. החלטה כאן שתתקבל

 או, שיעל, קמההו לא או, צלחה לא הקודמת שהוועדה
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 מתעסקת היא גם, לליבו קרוב הזה שהנושא מישהו

 הקרובה לישיבה נביא. כזאת וועדה איזו תקום, בתמרור

ו המלצות ו איך. עליך מקובלות שיהי  את משנים אנחנ

 בכיוון ונתקדם, רמתיים במרכז, בעיר הזאת הסיטואציה

 . הנכון

ו ומאחר ,עלה זה כי, תשובה רגע ניתן רק, בסדר :כוכבי אמיר  ובדקנ

 . צ"לבג הגיע הזה הנושא. הזה הדבר את

 ? מיקרופון לך אין למה :חנוכה משה

. צ"לבג הגיע הזה הנושא. זה על השתלט מישהו :כוכבי אמיר

. ביניהם להבדיל והיכולת נכים לחניות השונים הסימונים

, שונות נכים חניות לסמן ניתן לא, צ"בג קביעת י"עפ

ן הבדל אין, מזאת רהית. כללית חניה רק אלא  בי

, הרלוונטית מהאוכלוסייה אדם וכל, הנכים אוכלוסיית

, נכה לרכב מיועדת בחניה רכבו את להחנות רשאי

 החלטת של שלם הסבר פה יש. 4387 לתמרור בהתאם

 גם, עושים שאנחנו נגיד כן. לכם להעביר יכול אני. צ"בג

 עושה, יעל שמובילה תמרור רשות בוודאי, תחבורה אגף

 הרחבת כדי תוך, הללו בסוגיות לסייע כדי מאמץ כל

 במרחב. לבתים צמודות לחניות בנוגע, הפרשנויות

 בהם שגם, תקנים נכים חניות של לנושא יש הציבורי

 תמיד לא זה. התקן מעל להיות להקפיד משתדלים אנחנו

. היתר כל על גם משפיע, כזה שדבר תזכרו. אפשרי

 יש האלה לדברים, במגדיאל חניה על מקודם דיברנו

 גם, התקן מעל להיות משתדלים כן אנחנו. השפעות

 אם בטח, הסוגיה את לבחון רוצים אנחנו. האלה בדברים
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, בעיות על יודעים אתם ואם. ספציפיות אגב, פניות יש

 איך לגבי, כולם את להדריך תשמח שיעל בטוח אני

 אם בין, פתרון איזשהו לקבל ואיך, הבקשה את להגיש

 נחשפנו לא שאולי, אחר מרחב באיזשהו או, הבית באזור

ו  גם וזה, ברור מאוד החוק, החוק מבחינת אבל. אלי

 איך, אביבה, דרך כך כל אין גם, ולכן. צ"בבג גם אותגר

 . הללו בחניות חונה מי של הסוגיה את לאכוף

 . נכים חניות עוד תייצר ואם :חנוכה משה

 מתעסקים שאנחנו משהו הוא הזה הדבר, אומר אני אז :כוכבי אמיר

 גם הוספנו. המקומות ברוב התקן מעל אנחנו. בו

 לא, שוב אומר אני. תחבורתית מבחינה קשים במקומות

 דברים יש אם, לכן. בעין רואים אנחנו הכל את

 שנעשית עבודה יש. ולהפנות להכווין כדאי כן, ספציפיים

 ואנחנו, משחק לכל יש, שוב. הזמן כל הזה הדבר על

 שנקרא הציבורי במרחב משחק כל, הרבה בזה םמתעסקי

 ומייצר, אחרות אוכלוסיות מאוד הרבה על משפיע, חניה

, שאמרתי כמו, כמובן היא הנטייה אז. שם גם פערים

 פה לקבוע אבל, התקן מעל נכים חניות ולאשר לבקש

 אפשר אי כי, לא אנחנו כי גם, בעייתי זה, גורף משהו

 מקום כל לגבי מעויותהמש את לדעת בלי זה את לעשות

 . ומקום

ן את שיבחן צוות שיוקם התנגדות לך יש :חנוכה משה  העניי

 ? המועצה בהשתתפות

  .יש :ברזילי עבוד יעל
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 . כאילו. תמרור רשות יש בעיקרון :כוכבי אמיר

 ? הזאת הספציפית בסוגיה? בזה שמתעסק צוות יש :חנוכה משה

 . וועדת שכל לומר ובחש, כל קודם. אנחנו, כן :ברזילי עבוד יעל

 . המיקרופון את תפתחי :שבתאי רינה

 . אותך שומעים לא :כוכבי אמיר

 יועץ י"ע מלוות, התנועה וועדות שכל, לומר חשוב :ברזילי עבוד יעל

 הבקשות על רגע מדברת לא אני, אנחנו כאשר. נגישות

 מובילים אנחנו. עצמו בפני נושא כמובן שזה, הפרטניות

 גם וכמובן נגישות להגביר מנת על, נגישה מדיניות

, נכים לחניית שזכאי אדם. החוק להנחיות בהתאם, מקלה

 כמה אותה לאפשר כל קודם, כדי מאמץ עושים אנחנו

. זמנים של חוקית מגבלה יש לזה גם, ואגב, מהר שיותר

 הוא, הבקשה הגשת מרגע זמן כמה תוך, אומרת זאת

. הללו ניםבזמ עומדים ואנחנו, החנייה את לקבל אמור

, כבר שנה שלפני חושבת אני, ציבוריות חניות לגבי

 הסימונים שכל, הנחיה איזושהי הוציא התחבורה משרד

 י"ע מאושרים או פורמליים או כאחידים נחשבים שאינם

 אותן שיבצעו ורשויות, חוקיים כלא נחשבים, המשרד

 בדוגמאות גם זה את לראות אפשר, אגב. קנסות יקבלו

. וכו צבעוניים חצייה מעברי ימוניס כמו, אחרות  לגבי'

 מיני כל עלו אכן. גם תקף זה, ספציפית נכים חניות

 ה'החבר של הפרויקט על שמעתי אני. יצירתיים רעיונות

ון וזה. ובכלל, בצורים האלה המקסימים  רק, מבורך רעי

 גם כאשר. וחוק תקינות מבחינת היתכנות בעיית לו יש
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 הוא מה של חוקית ביעהק ממש יש, הנכ חניית לגודל

 הנכה חניות מספר הוא מה. התקני, החוקי החנייה רוחב

 שראש וכמו. הציבורי במרחב מאושרות להיות שאמורות

 כדי, הזה התקן מעל לעלות משתדלים אנחנו, אמר העיר

. האפשר ככל נגישים ציבוריים מרחבים לאפשר באמת

ני כל יש  עכרג, שמרביתם, שעלו יצירתיים פתרונות מי

 אנחנו אבל, חוקיים לא הם, שהבנו ממה, לפחות

 כל אליי שתעביר, משה, כן אשמח אני. לחפש ממשיכים

 עד אותם ונבדוק, ספציפיים נושאים לגבי שקיבלת פנייה

 . זהו. עצמו באזור לטפל שנוכל כדי, תום

 . רבה תודה, אוקי :חנוכה משה

 2-ל חוברתמ פשוט אני, שחוסמים תושבים של בעיה יש :שבתאי רינה

 . יודעת את, נייד אכיס שעם, גלגלים אכיס על נשים

 . חשמלי גלגלים אכיס :חלוואני מאיר

 נחסמות עצמן את מוצאות הן, פעם ולא. כן. שמונע :שבתאי רינה

. בו נמצאות שהן מהמקום, הביתה אהכיס עם ונוסעות

 האפשרות את חוסמים תושבים כי. במרחק זה לפעמים

, קצת שאולי חושבת ואני. הרכב תוךל חזרה לעלות שלהן

 את התושבים למודעות להביא, אפילו איך יודעת לא

 זה את עושים פשוט שתושבים חושבת אני. הזה הנושא

 . מודעות בחוסר

 . סרטון לעשות :ברזילי עבוד יעל

 כשאת רגע זה את תורידי. ככה גם אותך שומעים לא :מרדכי בן רפאל
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 . מדברת

 . לשים צריכה שאני לי דיגי משה :שבתאי רינה

 . לך אומר לא אני :חנוכה משה

 . תסירי, מדברת כשאת, דבר שום :מרדכי בן רפאל

ו שאמרתי מה את אקצר אני, טוב :שבתאי רינה -ל קשורה שאני, עכשי

 . נשים 2

 . תמשיך, תמשיך :שירי נאור

 ירדו שהן בסיטואציה פעמיים ולא פעם לא נתקעו שכבר :שבתאי רינה

 כי. אליו לחזור יכלו ולא אותו החנו שהן אחרי, מהרכב

-יום, האוטו את והשאירו, הכניסה את להם םחס מישהו

, שלהן אהכיס עם ונסעו, אחד במקום, לפעמים יומיים

 רובנו. הרבה זה את עושות והן. העיר ברחבי, הנייד

 זה ולי. אנשים של אישיים סיפורים וזה. אותן מכירים

 אולי, אמרתי אני אז. זה את לשמוע תמיד הלב כואב

 . איך יודעת לא אני, ליידע או ולתמרר לנסות שווה

 ? אעדכן. אני אז :כוכבי אמיר

 ? מה :שבתאי רינה

 ? אעדכן אני :כוכבי אמיר

 . חשוב זה. כן, יופי :שבתאי רינה

 מערכת, מיוחדת מערכת לנו והציג שבא אפ סטארט שיש :כוכבי אמיר

, התחבורה משרד של רלמאג שמחוברת מיוחדת מצלמות

 הם. התו את מייתר זה. נכים חניות של לנושא שייעודית
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 ישירות המספר את מזהים הם, למאגר ישירות מחוברים

ו. הזה מהדבר , אפ סטארט כאמור זה, שאלות כמה לנו הי

ו. פיילוטים מתחילים הם כרגע זה  שאלות כמה לנו והי

 מדעו רק רכב אם קורה בעצם ומה הביצוע אופי לגבי

 אותם ששלחנו שאלות מיני כל, משנה לא, אפילו. שם

ו משהו לגמרי זה אבל, תשובות לנו להביא  שאנחנ

ו מסתכלים  . עלי

 . מעולה :שבתאי רינה

 כמו, כאלה עבירות על, בסוף אבל, נחמד זה הסברה כי :כוכבי אמיר

ניי, מקודם שדיברנו , אכיפה להיות צריכה, לפחות בעי

 . שכואבת ואכיפה

 . פשוט יודעים לא האנשים. לב בתום זה לפעמים :שבתאי רינה

 . לב בתום לא זה, נכים לחניית שנכנס מי :כוכבי אמיר

 אני. הנכה בחניית שחונה מי על מדברת לא אני, לא :שבתאי רינה

 יכול לא והנכה, הנכה חניית ליד שחונה מי על מדברת

 . רכב עם שהוא בגלל, להיכנס

 . לזה סימון יש, ויתתו שם יש :מרדכי בן רפאל

 אני פעמיים ולא פעם לא. עובדה. שמים תמיד לא אבל :שבתאי רינה

, הרכב את השאירה היא. סיפור אותו את ממנה שומעת

 . אליו לחזור יכלה לא כי

 . תעזור היא, יעל עם דברי, פנתה פשוט היא אם :חנוכה משה

 . ותהא לפתור שצריך סוגיה זו אז. הפרטי הנייד עם :שבתאי רינה

 ? מסיר אתה :ברייטברט אתי
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 . דיברנו, מסיר לא :חנוכה משה

 קנסות על דיברת אתה אכן האם, משה, האם, תגיד :מרדכי בן רפאל

 שאתה מה זה? תקין לא במקום חנו הם כי קיבלו שנכים

 . כתבת

 . אקרא אני. לא :חנוכה משה

 . יש לנכים גם. להיות יכול לגמרי זה אבל :שירי נאור

 . לתנועה שהפריע במקום חנה נכה אם, אה :כהחנו משה

 כנראה הוא, מעבר נגיד מאפשר לא והוא, מדרכה על :שירי נאור

 . זה על קנס יקבל

 . נאור :מרדכי בן רפאל

 . כן :שירי נאור

 . יתר בזהירות ננהג, נכים שלגבי כדאי :מרדכי בן רפאל

 מה, אומרו בנאדם בא לא זה, רפי. החוק זה, ננהג לא זה :שירי נאור

 . חוק יש. נחשוב בוא, אעשה אני

 אותו לאכוף, אמר שאמיר כמו, אפשר, חוק, מציע אני :מרדכי בן רפאל

 . אסרטיבי באופן

 . חוק זה חוק :שירי נאור

 לאכוף מסוימים במקרים שכדאי, מצטט אני, אמר אמיר :מרדכי בן רפאל

 . אסרטיבי באופן החוק את

 . לעקוף לא. לאכוף :כוכבי אמיר

 בזהירות אותו לכפות מציע אני, כזה במקרה, דקה רק :מרדכי בן רפאל

 . וברגישות
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ו נניח. ההפוכה הדוגמה את לך אתן אני :שירי נאור  רכב חנה ועכשי

, אחר נכה בא. טוטאלי באופן אותה וחסם, המדרכה על

 ? קורה מה. רחוב באותו לעבור ורוצה, אחרת נכה או

 . אבסורדיות ותדוגמא תיתן אל :מרדכי בן רפאל

 ? אבסורדי מה :שירי נאור

 . לזה ח"הדו את יבטלו אבל, לקרות יכול זה, לא, לא :חלוואני מאיר

 ? בזה אבסורדי מה :שירי נאור

 מדברים להבדיל אנשים, אנשים הם, אנשים כ"בד :מרדכי בן רפאל

 חונה מישהו אם. זה להם ויש רגישות להם יש, אחרים

 . אוטובוס עמדת וףבס, העניין לצורך, במקום

 

 ולא בישיבה לדיון הועלתה גלגלים כסאות עם לנכים חניות תוספת בנושא לסדר ההצעה*

  .הצבעה נערכה

 

 . אומר שאני למה תקשיב, לא, לא :שירי נאור

 . מתייחס אני ולזה. בשאילתה כאן שכתוב מה זה, כן, כן :מרדכי בן רפאל

 זה על מדבר אתה. קשור לא זה אבל, שאילתה לא זה :שירי נאור

 על שחונה שמי לך מסביר אני. מרחק על שלאכוף

 אנשים אותם את בדיוק מגביל הוא, דרך וחוסם המדרכה

 . עליהם להקל רוצה שאתה

 . לא :מרדכי בן רפאל

 . חוק, לי תגיד אל אז :שירי נאור
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 שכופים בזה להיזהר מאוד צריך, שנכה אומר אני :מרדכי בן רפאל

ו ומטילים  . אומר שאני מה זה. קנס עלי

 . מסכות שימו, אומר אני :שירי נאור

 להגיד הישיבה בתחילת ביקש יגאל, שנסיים לפני, טוב :ברייטברט אתי

 . הישיבה בסוף משהו

 רק ואני, דקה לי מגיעה. ברשותכם, דקה ביקשתי אני, כן :שמעון יגאל

 שיישא, למשה מעביר אני הזו הדקה שאת, ואומר אפתח

 חי של האבא, ל"ז אדיב יוסף של פטירתו לע דברים כמה

, משה אז. אמתי ציוני חינוך איש היה שיוסף, אדיב

 . מילים כמה, בבקשה

 . הישיבה בתחילת זה את להגיד יכולתם :כוכבי אמיר

 מכובד שהיה, נכון שיהיה חשבנו, אומר אני אז, לא :חנוכה משה

 העירייה ראש של בצערו להשתתף הישיבה בתחילת

ו של פטירתו על אדיב חי, לשעבר  . אבי

 . המשפחה כל של ובצערם. בהחלט :כוכבי אמיר

 בתחילת נאמר לא שזה בגלל. נכון, המשפחה בצער :חנוכה משה

 משתתף. הזאת הדקה את לנצל ביקש יגאל אז, הישיבה

 חברי כל של היא שהשתתפות מניח ואני, המשפחה בצער

 . מצטרפים המועצה

 מורה היה, מכיר שלא למי, אדיב יוסף לע מילים כמה :כוכבי אמיר

. בנות גם, לתפארת בנים גידל. משפחה איש, ומחנך

 לאבד מתאים גיל אין. כולנו, המשפחה בצער משתתפים

 . נוספת לישיבה ונחזור הפסקה דקות 10, חברים. הורה
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