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  על סדר היום:

הוגשה דרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין בהתאם  8.2.22בתאריך  .א

בפקודת העיריות ע"י חברי המועצה: אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי,  )א(9לסעיף 

)ב( בפקודת 9אלון גלבוע, משה חנוכה, יגאל שמעון ויוסי שאבי. בהתאם סעיף 

העיריות, ההצעה לסדר נכללת כסעיף ראשון בישיבת המועצה מן המניין הנוכחית. 

בשירות  הנושא: עצירת הכרסום במעמדם של חברות וחברי מועצה והפגיעה

לתושבים ובמרקם הדמוקרטי העירוני. דיון במכתבו של עו"ד רונן ויניק המורה 

 –לעובדי העירייה שלא להשיב לפניות הציבור המתקבלות מחלק מחברי המועצה 

 באופן שמפר את האיזון הפוליטי במועצת העיר. 

 שאילתות. .ב

 המים של הוד השרון". –הצגת הליך המיתוג של "מיה  .ג

)א()ב( 180עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים סעיף בקשה להיתר  .ד

 ד.א. -לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל

 הצעות לסדר.  .ה

 .28.10.21הצעה לסדר של חבר המועצה אלון גלבוע מיום  . 1

 הנושא: חותמת הלשכה המשפטית בהסכמים עם צד ג'.  

 .5.1.22הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום  . 2

 הנושא: בית תרבות לתושבי נווה נאמן.  

 .31.1.22הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ומשה חנוכה מיום  .3

הנושא: הגבלת סכום התשלום עבור אומנים ביום העצמאות ועידוד אומנים  

 מקומיים.  

 .1.2.22הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום  .4

  הנושא: השבת כספי הורים. 

 

 

 

 

 .פרוטוקול ההחלטות שהתקבלו בישיבה זו מצורף במסמך נפרד 
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ו  אתי ברייטברט: אנחנו נפתח את ישיבת המועצה. ערב טוב, אנחנ

. 16.2.2022-, ליום ה2-22נפתח את ישיבת המועצה 

איתנו, ממלאת ממקום, מי שינהל את ישיבת 

המועצה, ממלאת מקום וסגנית ראש העירייה, גבעת 

ברזילי. חברי מועצה ושאר ההנהלה. אנחנו  יעל עבוד

  -נפתח

אתי, יש התפרקות, כי ראש העיר לא הגיע. ואנחנו  משה חנוכה:

 מרגישים ככה חופשיים. 

.  יעל עבוד ברזילי: ערב טוב, ערב טוב לכולן ולכולם. משה, רק התחלנו

ערב טוב. ראש העירייה נמצא בכנס של המשכ"ל. על 

בניהול הישיבה. לפני  כן, אני אחליף אותו היום

שנתחיל, אני רוצה לאחל בשם ראש העירייה וכלל 

החברים כאן במועצה, מזל טוב לנדב ולאלון שחגגו 

 יום הולדת. 

 בראבו.  מאיר חלוואני:

הוגשה דרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין  8.2.22בתאריך  א.

ביבה גוטרמן, )א( בפקודת העיריות ע"י חברי המועצה: א9בהתאם לסעיף  

רפי בן מרדכי, אלון גלבוע, משה חנוכה, יגאל שמעון ויוסי שאבי. בהתאם  

)ב( בפקודת העיריות, ההצעה לסדר נכללת כסעיף ראשון בישיבת 9סעיף  

המועצה מן המניין הנוכחית. הנושא: עצירת הכרסום במעמדם של חברות  

י העירוני. דיון וחברי מועצה והפגיעה בשירות לתושבים ובמרקם הדמוקרט 

במכתבו של עו"ד רונן ויניק המורה לעובדי העירייה שלא להשיב לפניות  

באופן שמפר את האיזון  –הציבור המתקבלות מחלק מחברי המועצה  

 הפוליטי במועצת העיר.  

 

 הרבה בריאות ואושר. וזהו, שיהיה ערב פורה לכולנו.  יעל עבוד ברזילי:

 7.2.2022-. בתאריך ה1סדר יום. סעיף אנחנו נתחיל ב אתי ברייטברט:

 , הוגשה דרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין

א, ע"י חברי המועצה, אביבה  9בהתאם לסעיף 

גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע, משה חנוכה, יגאל 

ב בפקודת  9שמעון ויוסי שאבי. בהתאם לסעיף 



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 5 
 

 העיריות, ההצעה לסדר נכללת כסעיף ראשון בישיבת

. הנושא: עצירת 2-22המועצה מן המניין הנוכחית, 

הכרסום במעמדם של חברות וחברי מועצת העיר, 

והפגיעה בשירות לתושבים במרקם הדמוקרטי 

העירוני. דיון במכתבו של עו"ד רונן ויניק, המורה 

לעובדי העירייה שלא להשיב לפניות הציבור 

המתקבלות מחלק מחברי המועצה, באופן שמפר את 

זון הפוליטי במועצת העיר. הצעתה ההחלטה: האי

מועצת העיר פונה לייעוץ משפטי חיצוני ובלתי תלוי 

לקבלת חוות דעת לעניין טיפול של חברות וחברי 

מועצה בפניות הציבור. עד לקבלת חוות הדעת, תנקוט 

העירייה בגישה שוויונית ביחס לפניות הציבור 

בין המתקבלות מחברי מועצת העיר, ותאפשר קשר 

חברי המועצה לבין עובדים, ברמת ראש אגף ומעלה, 

 לפתרון בעיות העולות מהציבור. 

טוב, אז תראו, מכיוון, קודם כל, לכולם יהיה זמן  יעל עבוד ברזילי:

לדבר. אנחנו ננהל את הדיון בצורה מסודרת. מכיוון 

שישנן הרבה אי הבנות סביב חוות הדעת הזו, אז 

היועץ המשפטי יגיע, יפתח, חשבנו שיהיה נכון שרונן, 

 ייתן איזושהי סקירה לגבי חוות הדעת. 

 מה, חוות דעת שלישית? חוות דעת שלישית?  יגאל שמעון:

 על הראשונה.  יעל עבוד ברזילי:

 הבהרה להבהרה.  משה חנוכה:

אתה רוצה עוד הבהרה על הבהרה על הבהרה? לא  יגאל שמעון:

 הבנו. 

 ן, חשוב שהדברים יהיו מובנים. אז כדי שתבי יעל עבוד ברזילי:

 מה חשוב, חשוב שנגיד חשש? הכי חשוב זה החשש.  אלון גלבוע:

אין טעם להתלבש על רונן. רונן שליח, במקרה זה,  רפאל בן מרדכי:

 לדבר עבירה. 

נשמעת לי אמירה קצת חמורה. אמירה קצת חמורה,  יעל עבוד ברזילי:

ץ אבל אנחנו בכל זאת נפתח בסקירה של היוע

  -המשפטי. ולאחר מכן, אנחנו
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 אבל עבירה ציבורית, הוא התכוון.  יגאל שמעון:

  -בוודאי לא פלילית. בוודאי, גם אנחנו לא פלילי רפאל בן מרדכי:

  -זו הייתה אמירה קצת חמורה, רפי. אבל יעל עבוד ברזילי:

 אתם עושים עבירות פליליות.  אלון גלבוע:

 נן, בבקשה. אבל בסדר. רו יעל עבוד ברזילי:

 לא פה, לא במקרה הזה. אבל במקרים אחרים, כן.  אלון גלבוע:

ויניק: טוב, אני אומר כמה מילים. אני אעשה את זה בקצרה.  רונן יואל 

כמה מילים על המכתבים ששלחתי, וכמה מילים על 

הצעת ההחלטה שהוגשה. אז קודם כל, היו מכתבים. 

נשלחים למה נשלחו המכתבים האלו? המכתבים האלו 

בגלל תלונות, נשלחו בגלל תלונות שהגיעו אליי 

מהעובדים ועובדות העירייה, מהמנהלים והמנהלות 

בעירייה. תלונות על מצוקה ועל קושי לבצע את 

התפקיד, בשל פניות של חברי מועצה שמייצגים אצלם 

 תושבים. 

כשאתה מדבר, סליחה רגע, כשאתה מדבר שם,  עדי ברמוחה:

 בשידור? שומעים אותך גם 

ויניק:   -אני לא יודע. אמרו לי שאפשר לדבר רונן יואל 

אז תבדקו את זה, כי אני, את הישיבה האחרונה  עדי ברמוחה:

ראיתי. וכל מי שלא מדבר, לא שומעים בשידור, וזה 

 לא מעניין. בסדר, רק שאלתי. 

ויניק: י  רונן יואל  אוקי, אני אמשיך. חלק מהתלונות, הציפו גם כל מינ

יות של ניגוד עניינים. אני לא ארחיב על העניינים סוג

האלו כאן. חובתי כיועץ משפטי, הייתה להוציא את 

המכתבים האלה. אי אפשר להתעלם מתלונות כאלה. 

 זה הכל, זה מה שעשיתי. 

רונן, איזה סוג של ניגוד עניינים? איזה סוג של ניגוד  אלון גלבוע:

 עניינים פנו אליך? 

ויניק:  שניה, שניה, אל תפריעו לי.  רונן יואל 

  -רגע, תנו לו, תנו לו, תנו לו לסיים את הדברים יעל עבוד ברזילי:
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ויניק:   -תן לי רונן יואל 

 ואח"כ אנחנו נתייחס.  יעל עבוד ברזילי:

 תכתבו, תתאפקו.  מאיר חלוואני:

ויניק: תן לי. משם בא הצורך. עכשיו, לא כתבתי שום חוות  רונן יואל 

ים, חוות דעת, חוות דעת. לא כתבתי שום דעת. אומר

של הוועדה  2007חוות דעת. העברתי חוות דעת משנת 

למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור במשרד 

, הובהרה במשך 2007-המשפטים. חוות דעת שיצאה ב

השנים, שאחרי שאלות של יועצים משפטיים ברשויות 

מקומיות שונות, וזה מה שעשיתי. העברתי אותה 

ככתבה וכלשונה. לא שיניתי שום דבר. איך שכתוב 

שם, על כל ההבהרות, זה מה שנעשה. חוות הדעת 

הזאת אומרת דבר מאוד פשוט. חבר מועצה לא מייצג 

תושב בפני עובדי העירייה הזוטרים. זה מה שזה 

 אומר. 

 מה זה מייצג?  יגאל שמעון:

 מה זה מייצג?  אביבה גוטרמן:

  -שניה, יגאל, יגאל, סליחה רגע, רגע, אלון גלבוע:

  -לא, לא, לא, חשוב שהוא אביבה גוטרמן:

לא, לא, שניה, רגע, לא כתוב במכתב זוטרים. לא  אלון גלבוע:

 כתוב במכתב זוטרים. 

ויניק:  רק אני אתן דוגמה, בסדר?  רונן יואל 

 כן, דוגמה.  אביבה גוטרמן:

ויניק: חייב ארנונה למשל, כשבא חבר מועצה עם תושב ש רונן יואל 

למחלקת הגבייה, זה נקרא ייצוג של תושב. כשבא 

חבר מועצה עם תושב לבטל דו"חות חנייה, זה ייצוג 

 של תושב, בסדר? אלו הסוגיות שעולות. 

ניגוד עניינים יש פה?  אביבה גוטרמן:  ואיזה 

ויניק: שניה, אני לא אמרתי שפה יש ניגוד עניינים. אבל אם  רונן יואל 

ניגוד שואלים על זה , אני אשיב. דווקא בזה, אין 

 עניינים. 
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 אה, יפה.  אביבה גוטרמן:

ויניק: ואני חושב שכתבתי, לא חושב, אני בטוח שאני כתבתי  רונן יואל 

 . 'ניגוד עניינים' את זה, ולא הזכרתי את המילה 

משום, שכשחבר המועצה פועל במסגרת תפקידו 

 הציבורי, הכל בסדר. אבל אם חבר מועצה, למשל,

אדריכל או עו"ד או רו"ח, בא ומייצג תושב מכח 

 העיסוק הפרטי שלו, זה ניגוד עניינים. 

 אין שום בעיה עם זה. כולנו יודעים את זה.  אביבה גוטרמן:

 רונן, אבל זה לא מה שכתוב במכתב שקיבלנו.  אלון גלבוע:

 בסדר, אז זה החידוד עכשיו.  מאיר חלוואני:

ל יגאל שמעון: הוציא מכתב? מה, חבר מועצה לא בגלל זה צריך 

 יודע את התפקיד שלו? 

 אנחנו יודעים יפה מאוד שאיפה ניגוד העניינים, רונן.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  חברים, תנו להשלים. אני גם מוכן להשיב לשאלות.  רונן יואל 

 אבל זו לא הסיבה שיצא המכתב.  אביבה גוטרמן:

ויניק:   -זו הסיבה רונן יואל 

 ממש לא.  וטרמן:אביבה ג

ויניק: ן  רונן יואל  זו הסיבה שיצא המכתב. שום סיבה אחרת, אי

 למכתב הזה. 

 היה מקרה כזה, רונן?  רפאל בן מרדכי:

ויניק:   -חברים רונן יואל 

רגע, דקה, בואו ניתן שניה ליועץ המשפטי לסיים את  יעל עבוד ברזילי:

 דבריו, ואח"כ נתייחס. 

ויניק: ם כאלה, יש מקרים כאלה כל הזמן. כן. אני יש מקרי רונן יואל 

לא מנותק מהאנשים. אנשים באים אליי ומדברים 

איתי, וכמעט ביקשו שאני אוציא משהו. עכשיו, 

התחננו שאני אוציא משהו. עכשיו, אני לא צריך 

להוציא שום דבר, משום שדבר כזה קיים. הוא לא 

מיוחד להוד השרון. מכתבים כאלו יוצאים ברשויות 

יוצאים, יצאו וייצאו גם בעתיד. וגם מק ומיות. 
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יוצאות, יוצאים, אחת לכמה זמן, גם מחדדים 

ומבהירים שוב ושוב את העניין הזה. זה פשוט. זה לא 

מסובך, זה לא מורכב, ככה זה. משם זה בא. ולנסות 

  -לייחס לי כל מיני, אתה יודע, כוונות נסתרות, שניה

  -אחד לא חושב שאתה לא, לא לך. לך, אף אביבה גוטרמן:

ו רפאל בן מרדכי:   -אתה, אין לנ

 אתה השליח, אתה לא שייך.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אני לא שליח של אף אחד.  רונן יואל 

 אתה שליח. ועוד איך אתה שליח.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  במקרה הזה אני שליח, רק שליח של העובדים.  רונן יואל 

 לא.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  כן.  רונן יואל 

 אתה שליח של ראש העיר בלבד.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  לא, אני שליח של העובדים במקרה הזה.  רונן יואל 

כי העובדים, אתה צריך לדאוג למה, לעובדים, לניגוד  אביבה גוטרמן:

 עניינים שלהם? 

ויניק:   -ענייניםשניה, אני לא דואג לניגוד  רונן יואל 

 אתה דואג לניגוד עניינים של חברי מועצה?  אביבה גוטרמן:

 לא, הוא דואג למנהל תקין.  נדב דואני:

  -רגע, אבל בואו, בואו יעל עבוד ברזילי:

  -אז תתבע, אם יש חבר מועצה שנהג בחוסר אביבה גוטרמן:

 זה מנהל תקין?  יגאל שמעון:

  -רגע אביבה גוטרמן:

ו  יעל עבוד ברזילי: לכל אחד ואחת מכם יהיה זמן לדבר. בבקשה, תנ

 לרונן לסיים את דבריו. 

 טוב, תסיים ואנחנו נדבר.  אביבה גוטרמן:

  -תנו לרונן לסיים את דבריו בבקשה יעל עבוד ברזילי:

 צודקת.  אביבה גוטרמן:
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 ואח"כ יהיה זמן לכל אחד ואחת להתייחס.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק: רתי במכתב שלי שזה נועד למנוע, באמת אני הסב רונן יואל 

יצירת לחץ על העובדים, ולשמור על מנהל תקין ועל 

העצמאות שלהם. ושוב אני מבהיר, אני לא אמרתי, 

. ניגוד  'ניגוד עניינים' לא השתמשתי במילה, במונח, 

עניינים הוזכר במכתבים האלו, רק בשמה של הוועדה 

 שנקראת הוועדה למניעת ניגוד עניינים. 

ואין ניגוד עניינים לחבר מועצה שהוא מייצג, להפנות  אביבה גוטרמן:

 את זה לראש העיר או למנכ"ל? אין ניגוד עניינים? 

ויניק: , לא. ב' רונן יואל    -א'

יש ניגוד עניינים שחבר מועצה הוא עו"ד או ארכיטקט  אביבה גוטרמן:

או מהנדס או כל הדברים האלה, לטפל באופן פריטתי 

עניינים. בתושב, פ  ה יש ניגוד 

ויניק:  אנחנו מסכימים.  רונן יואל 

אז הוא לא צריך להפנות, לא לראש עיר. הוא לא צריך  אביבה גוטרמן:

 לטפל בזה. 

ויניק:  צודקת.  רונן יואל 

  -נקודה. אז למה צריך להפנות כזה דבר לעובדים אביבה גוטרמן:

ויניק:  אני מסביר.  רונן יואל 

 אני אגיד לך.  לא, אביבה גוטרמן:

ויניק:  אה, למה?  רונן יואל 

אני אגיד לך איך זה מובן ומה זה אומר, ואני אגיד  אביבה גוטרמן:

  -לך, מה המכתב הזה אומר. תראו

 אבל רגע, הוא עוד לא סיים לדבר, אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

 הבנו.  אביבה גוטרמן:

 סיים, סיים.  יגאל שמעון:

ויניק:  לא, לא סיימתי. לא,  רונן יואל 

 מי הבין? לא הבנו. יש לו עוד מה להגיד.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:  מה זאת אומרת? ברור שיש לי עוד מה להגיד.  רונן יואל 
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 נו באמת.  אביבה גוטרמן:

 תנו לו רגע.  יעל עבוד ברזילי:

 בוא נדבר בסוף, אביבה.  יגאל שמעון:

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

ויניק: שוב, המכתב הזה לא מדבר רק על מקרה של עו"ד או  רונן יואל 

מהנדס או אדריכל, שמייצג תושב. הוא מדבר על חבר 

מועצה באשר הוא, כל חבר מועצה, בסדר? כשמצב 

עניינים. אם זה עו"ד, בעל מקצוע  ניגוד  אחד יוצר גם 

ניגוד עניינים, אבל עדיין  חופשי שמייצג לקוח, וזה לא 

ועצה שהוא לא בעל לא בסדר כשמדובר בחבר מ

מקצוע חופשי. עדיין זה לא בסדר. זה מה שאומרת 

הוועדה. וזה לא שאת לא יכולה לייצג או לטפל 

ועוד איך את יכולה. רק שצריך  בתושב. את יכולה. 

לעשות את זה דרך המנכ"ל או דרך העירייה. 

ובמקרים מסוימים, גם דרך מנהל אגף, שיפנו את 

ה המנגנון, לא אני הפנייה ויחזירו לך תשובה. ז

קבעתי אותו. הוא כתוב שחור על גבי לבן בחוות הדעת 

ובהבהרות של הוועדה למניעת ניגוד עניינים, בסדר? 

זה לגבי העניין הזה. עכשיו, לא המצאתי שום דבר. 

כמה מילים על העניין של הצעת ההחלטה. בהצעת 

ההחלטה, אגב, טוב, אני אדבר על הצעת ההחלטה 

החלטה נאמר שהשירות לתושבים קודם. בהצעת ה

נפגע. השירות לתושבים לא יכול להיפגע. להפך, אולי 

הוא אפילו ישתפר. משום שהתושבים, העובדים, מה 

שנקרא, יעבדו ללא חשש, לא יצטרכו להתחיל לחפש 

כל מיני פתרונות אצל המנהלים שלהם, אצל המנכ"ל, 

אלא יקבלו מה שנקרא פנייה דרך לשכת המנכ"ל, 

ו לטפל בשקט. אז זה יהיה יותר מהר, יותר ויוכל

יעיל. שוב, זה המנגנון שיצרה חוות הדעת הזאת, 

 בסדר? 

 אין ספק, חשש מאיתנו.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  אבל זה מה שכתוב.  רונן יואל 
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 אין ספק.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  אני לא זה.  רונן יואל 

ו. הם חוששים רק הם חוששים, העובדים. לא מאיתנ אביבה גוטרמן:

מראש העיר, לא מאיתנו. אנחנו לא מהווים איום על 

  -עובד. על שום עובד. תקשיב, רונן, לא, די, שמענו

ויניק:  את צודקת. לא, אבל לא סיימתי.  רונן יואל 

 סליחה שאני אומרת לך.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  רגע, רגע, אביבה.  רונן יואל 

 הבנו הכל. הבנו.  לא, זה כבר די. אביבה גוטרמן:

 אבל הוא לא סיים.  יעל עבוד ברזילי:

כמה אפשר עוד להסביר? די. אתה לא צריך לשמוע, כי  אביבה גוטרמן:

 אתה מסכים עם הכל. אצלך זה לא זה. 

 אביבה, תנו לו רגע לסיים.  יעל עבוד ברזילי:

 נו באמת, יש גבול.  אביבה גוטרמן:

 כמה דקות.  יעל עבוד ברזילי:

 די, מה זה ההסברים האלה? אתם צוחקים מאיתנו?  ה גוטרמן:אביב

 כמה דקות.  יעל עבוד ברזילי:

שנים. עברתי ראשי  13אני נמצאת במועצה הזאת  אביבה גוטרמן:

ערים, תקשיבו טוב, כל ראש עיר לפני תקופת 

הבחירות, שנה לפני, העובדים מבינים שזה מצב רגיש, 

נתונים לחברי  צריכים להיזהר. תשמעו, אל תיתנו

יודעים מה?  מועצה, שהם לא ייצאו לעיתונות. אתם 

אנחנו מבינים את זה. ראש העיר, שהוא לא נמצא 

כרגע משום מה, שזו בושה שהוא לא נמצא, וזה לא 

לדחות את הישיבה לשבוע  יכולמעניין הנימוק. הוא 

  -הבא

הציעו לכם לדחות את הישיבה לשבוע הבא, ולא  יעל עבוד ברזילי:

 רציתם. 

 לא, הוא מראש היה צריך להגיד לשבוע הבא.  אביבה גוטרמן:
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 למה לדחות, אם אפשר היום?  אלון גלבוע:

 הוא היה צריך לעשות את זה.  אביבה גוטרמן:

 זה לא נכון.  יגאל שמעון:

 מה לא נכון?  יעל עבוד ברזילי:

 הציעו לכם.  נאור שירי:

נכו יעל עבוד ברזילי:  ן? משה חנוכה, זה לא 

 משה, זה הזמן שתגיד.  מאיר חלוואני:

 תשאל אותו. תשאל, תשאל, תשאל.  נאור שירי:

חשוב להבהיר שהוצע לכם לדחות את הדיון לשבוע  יעל עבוד ברזילי:

 הבא, ואתם לא הסכמתם. 

יעל, לא מציעים יום קודם. הוא היה צריך לדעת  אביבה גוטרמן:

  -מראש

מהדיון הזה. הוא ברח, נעלם, כנראה ראש העיר ברח  משה חנוכה:

נלחץ, ולכן הוא לא נמצא כאן. יש חוק, ואם לראש 

העיר היה חשוב, הוא היה מזיז את כל הכנסים ואת 

כל הקורסים והסמינרים שהוא נמצא בהם, והוא היה 

 מגיע לדיון. 

  -הוצע לכם יעל עבוד ברזילי:

 הוצע, מה זה הוצע? יש חוק.  משה חנוכה:

  -הוצע לכם לקיים את הדיון :יעל עבוד ברזילי

  -שליש מחברי המועצה דרשו דיון משה חנוכה:

 ואתם בחרתם שלא.  יעל עבוד ברזילי:

אם לראש העיר היה חשוב המועצה, הוא היה מזיז  משה חנוכה:

הכל ומגיע לכאן הערב. אז אל תבלבל את המוח, מה 

 זה הוצע לכם? 

 רה הזו. זה בסדר להציג את זה בצו יעל עבוד ברזילי:

זה דיון דחוף, לפי החוק. אתם צריכים לכנס אותו  משה חנוכה:

  -ויכלו לדחות אותו ביום אחדתוך שבוע. 

ו  נדב דואני: בקיצור, יגאל, כפי שאתה שם לב, הוצע לו, ועכשי
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 הוא כאילו צועק כי הוא לא עדכן אותו. 

 ראש העיר ברח.  משה חנוכה:

 הוצע, הוצע.  אבל לא להגיד שלא יעל עבוד ברזילי:

 רגע, יעל, למי הוצע?  אלון גלבוע:

  -פשוט לא עדכנו אותך. אז עכשיו יש צעקות כאילו נדב דואני:

 מי? למי הוצע?  אלון גלבוע:

 יגאל, אני שם לך על השולחן.  נדב דואני:

 לי הוצע? לי לא הוצע.  משה חנוכה:

ל אלון גלבוע: דחות. אף אחד לא דיבר איתי, ואף אחד לא הציע לי 

 יכול להיות שהייתי מסכים לדחות. 

 יגאל, מישהו הציע לך לדחות את הדיון?  משה חנוכה:

 לא.  יגאל שמעון:

יוסי, מישהו הציל לך לדחות את הדיון? רפי, מישהו  משה חנוכה:

 הציל לך לדחות את הדיון? 

 משה חנוכה, מישהו הציע לך לדחות את הדיון?  יעל עבוד ברזילי:

  -אף אחד לא הציע. ואני אומר שוב משה חנוכה:

 לא הציעו לך?  נדב דואני:

 לא הציעו לך, משה חנוכה? לדחות את הדיון.  יעל עבוד ברזילי:

 ראש העיר ברח מהדיון היום.  משה חנוכה:

 משה חנוכה, לא הציעו לך לדחות את הדיון?  יעל עבוד ברזילי:

ני לא מוכן יעל, את יודעת מה, גם אם הציעו לי, א משה חנוכה:

 לדחות את הדיון ביום. 

 יגאל, שמעת?  נדב דואני:

 אז הציעו או לא הציעו?  יעל עבוד ברזילי:

 ולא חצי יום.  משה חנוכה:

 לא, אין בעיה.  יעל עבוד ברזילי:

אגב, הציעו גם ליוסי להסיר את החתימה. רוצה  משה חנוכה:
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שנדבר על זה? שנדב דואני רשם לי, חכה, חכה, ברגע 

 תמנו. שח

  -אתה לא יכול להגיד פתאום יעל עבוד ברזילי:

וניסית להפעיל לחץ על האנשים כדי שיסירו את  משה חנוכה:

 . החתימות שלהם. לא הציעו, איימו, הטרילו, פחדו

ובסוף, ברחו. ושמו אותך בפרונט. את יודעת הרי 

 ששמו אותך בפרונט. 

 לא הבנתי. אני ממלאת מקום ראש העירייה,  יעל עבוד ברזילי:

את אוהבת להיות בפוזיציה שלך? תשובות למכתב  משה חנוכה:

 -הזה

 )מדברים ביחד( 

משה, זה מזלזל, מה שאתה עושה. יש ממלאת מקום,  מאיר חלוואני:

 יש ממלאת מקום של ראש העירייה. 

מה שמזלזל, זה שראש העיר לא הגיע לכאן, שהוא  משה חנוכה:

  -ברח

  -םממלאת מקו מאיר חלוואני:

  -שליש מחברי המועצה הגישו בקשה משה חנוכה:

ממלאת מקום של ראש העירייה, היא ראש העירייה  מאיר חלוואני:

 לכל עניין ודבר. 

אחרי שנכשלתם ביכולת שאנשים יבטלו חתימות,  משה חנוכה:

  -ופעלתם

אני לא יודע מה זה יבטלו חתימות. אני לא יודע מה  מאיר חלוואני:

 אתה מספר. אתה ממציא ומה 

 ראש העיר ברח, שם אותך בפרונט וברח.  משה חנוכה:

  -אני לא יודע מי המליץ להוריד חתימות. אבל מאיר חלוואני:

 אתה לא יודע כלום, אתה כלום לא יודע.  משה חנוכה:

לא, לא, לא לא יודע כלום. אני רוצה להגיד לך, תודה,  מאיר חלוואני:

תי. גם תודה. גם האינסטגרם שלך דוחה או

האינסטגרם שלך דוחה אותי, אני עב"מ. תתבייש. 

עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. תתנו כבוד. תתנו 
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 כבוד. 

 רגע, רגע, לא שומעים.  יעל עבוד ברזילי:

 לא, אין.  מאיר חלוואני:

 אני מבקש שכל אחד שידבר בזמנו.  רפאל בן מרדכי:

  -םלפחות, כדי שישמעו את הדברי יעל עבוד ברזילי:

 די נו, בחייך.  אביבה גוטרמן:

 אני מציעה, רגע.  יעל עבוד ברזילי:

  -הוא ידע שיש לו כנס אביבה גוטרמן:

אבל אביבה, תראו במה אנחנו מתעסקים במקום  כנרת א. כהן:

 לקיים דיון. 

 כנרת, אל תחנכי אותם.  אביבה גוטרמן:

 אני לא מחנכת.  כנרת א. כהן:

דו לעיתון ירוק תודה רבה. כי בזכות קודם כל, תגי יגאל שמעון:

  -עיתון ירוק אתם עכשיו פה. וואלה, תאמינו לי

  -אדון יגאל שמעון היקר כנרת א. כהן:

  -שנים 3.5אחרי  יגאל שמעון:

  -מה שנקרא יעל עבוד ברזילי:

  -יגאל שמעון היקר כנרת א. כהן:

  בפעם הראשונה, עיתון ירוק הביאו את כולם לפה. יגאל שמעון:

למי שלא יודע, אנחנו עובדות ונמצאות כל הזמן,  כנרת א. כהן:

 אוקי? 

  -לא, אנחנו לתת לכם במה יגאל שמעון:

אז אם אתה רוצה, תחפש אותנו, אוקי? במשרדים  כנרת א. כהן:

שלנו. אנחנו לא צריכות במה, יש לנו במה כל היום. 

 בואו נקיים את הדיון. 

רוצה לומר לכם, חברים יקרים, לכל מי קודם כל, אני  יעל עבוד ברזילי:

  -שהתבלבל, האפיקומן

אתם התבלבלתם, ראש העיר לא פה כי הוא ברח,  משה חנוכה:
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 והוא פחד לתת תשובות. 

לא, לא דיברנו על ראש העירייה כרגע. דיברנו על זה  יעל עבוד ברזילי:

  -שלראש העירייה

יותר חשוב  איפה הוא, בקורס? בכנס? איפה הוא? מה משה חנוכה:

מלהיות כאן היום, לדבר על ההריסה של הדמוקרטיה 

תם מפחידים את העירונית? שאתם הורסים, א

 . העובדים, מהלכים עליהם אימים

 נכון, זה בדיוק ככה.  אביבה גוטרמן:

 הם מפחדים, אתם לא אומרים להם שלום.  משה חנוכה:

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

מכתב שכאילו, כל נבחרי הציבור  ואתם עוד מוציאים משה חנוכה:

בהוד השרון עבריינים? תכף נדבר על המכתב הזה, 

נזכרו ב2007ולמה מחוות דעת של   2022-, פתאום 

להוציא, פתאום חוות דעת. פתאום. מעניין מה קרה 

 פתאום שהיועץ המשפטי מוציא חוות דעת. 

 לא, יש הרבה מה לומר על זה, משה.  יגאל שמעון:

א, גם מעניין האם היועץ המשפטי הונחה, כמו ל משה חנוכה:

שאנחנו חושבים, או שהוא מתנהל מיוזמתו. כי כאן 

הוא רושם שהינחו אותו. הוא רושם הרי. "אשר על 

כן, ולאור החלטתו של ראש העירייה, לאחר שראש 

 העירייה בחן את הדברים". 

ויניק:  לא קראת את חוות הדעת, משה.  רונן יואל 

 וני, זו חוות דעת שלך. אד משה חנוכה:

ויניק:  לא אדוני, לא.  רונן יואל 

יועץ משפטי  משה חנוכה: "אשר על כן, ולאור החלטות", לא ראיתי 

שכותב חוות דעת, ורושם, "לאור החלטתו של ראש 

 העירייה". 

ויניק:  אתה לא קראת את חוות הדעת.  רונן יואל 

המשפטי של  אתה הדובר של ראש העיר או אתה היועץ משה חנוכה:

 העירייה, אדוני? 
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  -אני מציעה יעל עבוד ברזילי:

 אז זה אומר ששלחו אותך.  משה חנוכה:

 אני מציע שרונן יסיים את דבריו.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:  משה, אני רגע אשיב לזה, בסדר?  רונן יואל 

 ואח"כ, יהיה לכל אחד ואחת מכם זמן לדבר.  יעל עבוד ברזילי:

ו אז אני אשיב דווקא לנקודה הזו. אם תקרא את חוות  יניק:רונן יואל 

הדעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים, אז תראה 

 שברירת המחדל היא ראש העירייה ולא אף אחד אחר. 

אני יכול ללמד אותך על חוות דעת של הוועדה לניגוד  משה חנוכה:

  -העניינים. מי שלקח את הוועדה ונתן לה

ויניק:  אל תלמד אותי, רק תשמע אותי.  רונן יואל 

  -מי שנתן לה פרשנות עקומה משה חנוכה:

ויניק: זה בסדר ללמד אותי, אבל לא עכשיו. עכשיו רק אם  רונן יואל 

 לא אכפת לך לשמוע, בסדר? 

 אחרי זה תראה את ההקלטה ותתבייש לך.  נאור שירי:

 לא, אבל בואו ניתן לו בבקשה.  כנרת א. כהן:

שצריך להתבייש זה אתה, נאור. עוד שנה וחצי  מי משה חנוכה:

אתם תלכו הביתה, תפנו את תיגמר החגיגה הזאת. 

 הכיסאות, ויגיע שלטון לא מושחת. 

  -לא אומרים שלטון, לא אומרים נאור שירי:

 קיצרת את התהליך, זה לא שנה וחצי.  מאיר חלוואני:

מטיף ואז תראה איך אתה מדבר. אתה אומר כל פעם,  נאור שירי:

לנו, כמה אנחנו, ואתה גם מדבר ברבים תמיד. מטיף 

איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתנסחים, ואז מה 

אתה עושה? שים לב מה אתה עושה, איך אתה מדבר. 

 שים לב. 

 טוב, תודה על השיעור בנימוסים והליכות.  משה חנוכה:

 בבקשה.  נאור שירי:

לה עב"מ, ואותך רק שתדע, שאני נעלבתי מהמי מאיר חלוואני:
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 לאימא. 

  -אבל בואו כנרת א. כהן:

הצחוקים האלה, זה בדיוק מה שגורם להתדרדרות  נאור שירי:

 בשיח. 

 לא, אני לא צוחק. אני רציני. לא, לא, לא.  מאיר חלוואני:

  -נאור, נאור, נאור משה חנוכה:

זה בדיוק הצחוקים שאתם עושים, ואז זה כאילו  נאור שירי:

  -חן, אבלבדאחקה בשול

נאור, בשולחן זה מה שאתה עושים עם הכסף  משה חנוכה:

  -הציבורי

ואני מציע לכם להפסיק את הדאחקה הזו, זה לא  נאור שירי:

 מכובד. 

הדאחקה בשולחן, זה איך אתם מתנהגים לעובדים  משה חנוכה:

 ורודים בהם. 

אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה. אני אומר את  נאור שירי:

 דעתי. 

הדאחקה בשולחן, זה איך אתם לא יודעים לנהל את  משה חנוכה:

 העיר, שזה גדול עליכם. 

  -אתם כל פעם מלינים נאור שירי:

 זה בדאחקה בשולחן.  משה חנוכה:

 אוקי, סבבה.  נאור שירי:

  -חברים, אפשר יעל עבוד ברזילי:

  -תן ליועץ המשפטי משה חנוכה:

 טי להתייחס בבקשה? אפשר לתת ליועץ המשפ כנרת א. כהן:

 ואתה מדבר מזעזע לעובדי עירייה, כרגיל.  נאור שירי:

י משה חנוכה:   -תקשיב, אדונ

בוא ננחש מה עכשיו משה הולך להגיד. אתה לא תלמד  נאור שירי:

 אותנו, אתה לא זה. 
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  -לא, אתה יודע מה משה חנוכה:

  -חברים, בואו בבקשה כנרת א. כהן:

 תפריע לי.  אוי ואבוי אם משה חנוכה:

  -בואו נכבד כנרת א. כהן:

 אוי ואבוי.  נאור שירי:

 אוי ואבוי.  משה חנוכה:

 מה תעשה לי?  נאור שירי:

 אוי ואבוי אם תפריע לי.  משה חנוכה:

 משה.  כנרת א. כהן:

 אוי ואבוי.  משה חנוכה:

 משה.  כנרת א. כהן:

  -וואו, אתה ממש נאור שירי:

שה ניתן לרונן לדבר. אחרי זה, כל משה, בואו בבק כנרת א. כהן:

 אחד, יהיה לו זמן. 

 את מנהלת את הדיון? את מנהלת את הדיון?  משה חנוכה:

 לא, אבל אני מעירה בדיוק כמוך.  כנרת א. כהן:

 אוקי, בסדר.  משה חנוכה:

 חלאס, לא, חלאס. אז אל תעשה פה בסדר.  כנרת א. כהן:

ולכם פתחתם את הפה אני רואה שכוכבי לא הגיע, כ משה חנוכה:

 פתאום. 

 נכון.  כנרת א. כהן:

  -שנים 4 משה חנוכה:

 הוא נתן לנו אישור לפתוח היום את הפה.  כנרת א. כהן:

  -פתאום היום כולם תפסו ביטחון משה חנוכה:

 נכון, עד עכשיו היינו עילמים.  כנרת א. כהן:

 תודה לעיתון ירוק.  משה חנוכה:

ם? לא הבנתי. כל הזמן, התקופות אצלך שני 4מה זה  מאיר חלוואני:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 21 
 

 מתקצרות. 

  -על העבודה משה חנוכה:

רונן, בבקשה. משה, תודה. הספיק לך או שאתה רוצה  כנרת א. כהן:

 להגיד עוד כמה דברים לפני? 

 אני, יש לי עוד כמה דברים.  משה חנוכה:

אז אתה יכול לתת בבקשה ליועץ המשפטי? תודה.  כנרת א. כהן:

  -רונן

 תרשי ליו"ר לנהל את הישיבה.  יבה גוטרמן:אב

 היא גם מנהלת. הכל טוב.  כנרת א. כהן:

 היא ילדה גדולה.  משה חנוכה:

 אנחנו עובדות במשותף, הכל בסדר.  כנרת א. כהן:

 לא, היא מנהלת את הדיון, לא את, כנרת.  משה חנוכה:

תנו הכל בסדר. גם העלימו אותנו ביחד, אז החזירו או כנרת א. כהן:

 ביחד, הכל בסדר. 

 חיפשנו אתכם, ובסוף מצאנו.  משה חנוכה:

 הננו כאן, למי שלא רואה.  כנרת א. כהן:

 טוב, שבוע שלם אני מסתובב, מחפש אתכם.  משה חנוכה:

 יפה, תודה. כן, רונן.  כנרת א. כהן:

ויניק: אז אני רגע אחדד את הנקודה הזו, בסדר? ברירת  רונן יואל 

, היא שפונים 2007ת שיצאה בשנת המחדל בחוות הדע

אך ורק לראש העיר. בעקבות, אגב, כשאומרים למה 

, 2007זה יצא עכשיו, כשחוות הדעת היא משנת 

התשובה לזה, היא שיצאו הבהרות. ההבהרה 

 . 2021האחרונה, עד כמה שאני זוכר, באוקטובר 

רגע, אבל אני לא מבין, איפה יוסי שאבי? נדב, יצאת  משה חנוכה:

תו ואז הוא נעלם. אמרת לו ללכת הביתה? אני אי

 רוצה להבין. 

  -לא, לא, הוא בא, הוא בא. הוא שניה ביקש יגאל שמעון:

 אני לא מבין מה יש לך, תגיד.  מאיר חלוואני:
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 לא באמת, לאן הוא נעלם?  משה חנוכה:

 מה קרה פה?  מאיר חלוואני:

 ממה אתה מוטרד? מה, ממה?  נדב דואני:

לא, נדב לקח אותו. מפחידים אנשים, מאיימים  משה חנוכה:

 עליהם. 

 מי מפחיד?  נדב דואני:

מאיימים עליהם, יושבים איתם. תבוא לישיבות,  משה חנוכה:

תסירו את החתימה. טה, טה, טה. ואתה, מה אתה 

 עושה. מפחידים את האנשים. 

 )מדברים ביחד( 

 משה, יאללה.  יעל עבוד ברזילי:

  -של הפעם לא היית מכנס ישיבות כאלובשלטון  נדב דואני:

  -חברים יקרים יעל עבוד ברזילי:

 לא היו ישיבות כאלה בכלל.  נדב דואני:

ן  יעל עבוד ברזילי: חברים, חברים. סיימנו את החלק הזה. בואו, רונ

יסיים את דבריו, ואח"כ לכל אחד מכם יהיה זמן 

 לדבר. 

להתגעגע לחי, לצערי. לצערי, השלטון הזה גורם לנו  אביבה גוטרמן:

 הלאה. 

 את יכולה להתקשר אליו.  יעל עבוד ברזילי:

ו  אביבה גוטרמן: לא, אני לא רוצה. אני מתבאסת מזה שאנחנ

 מתגעגעים אליו. 

אפשר שרונן יסיים את דבריו בבקשה? ואח"כ כל אחד  יעל עבוד ברזילי:

 ואחת מכם ידברו. 

 ונה. היום אנחנו מבינים כמה זה ש אביבה גוטרמן:

 כן, רונן.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק: לגבי ראש העיר, אז אני מקווה שעכשיו אני אוכל  רונן יואל 

להשלים את זה. ראש העיר, זו הייתה ברירת המחדל 

במקור, לשאלות של יועצים משפטיים מכל מיני 
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רשויות, בשביל להקל על התהליכים אז הוצאה 

כך הוא הבהרה שאמרה שאם ראש העיר מעוניין, ו

מחליט, אז הוא יכול לבקש להפנות את הפניות גם 

למנכ"ל העירייה. זה הסיפור, ולכן נדרש המשפט הזה 

שראש העיר, לאחר ששקל, הנחה כך וכך. זה מה 

שנאמר בחוות הדעת. עכשיו, אני לא אמרתי, כמו 

שכתוב, שלדחות או לא לקבל פניות ציבור. זה ממש 

פניות ציבור  לא מה שנאמר, בשום פנים ואופן.

מתקבלות. קודם כל, המכתב מתייחס לפניות 

פרטניות, לטיפול בעניינים פרטניים של תושבים. זה 

לא לדברים כלליים. וגם בנושא הפרטני, לא נאמר, לא 

לפנות, ולא נאמר, לא לקבל פניות. נאמר לקבל את 

הפניות הפרטניות, ולהעביר לגורם שמוסמך לטפל 

  -בהם

דבר כזה. בוא תראה מה כתבו לי העובדים, אין  יגאל שמעון:

 המנהלים. 

ויניק:  שניה.  רונן יואל 

  -מנהלים כותבים לי יגאל שמעון:

 רגע, יגאל, רגע.  יעל עבוד ברזילי:

על נושא כל כך חשוב, שזה כללי, סליחה, תפנה לראש  יגאל שמעון:

העיר. אני לא יכולה לדבר איתך. אמרתי לה, אני 

 קיבלתי אותך. 

  -הם צודקים, הם כל כך יבה גוטרמן:אב

 אני זה שהבאתי אותך לעירייה.  יגאל שמעון:

אבל בשביל זה הוא מבהיר את זה. אז אולי תמשיך  כנרת א. כהן:

 ותחדד. 

אסור לי לדבר איתך, אני לא רוצה שיפגעו בי. תגידו  יגאל שמעון:

 לי, מה אנחנו, שלטון פחד? מה זה הדבר הזה? 

 המנכ"ל כל כך פנוי וראש העיר, שכל הפניות אליהם?  אביבה גוטרמן:

אנשים, אני הבאתי אותם, אני קיבלתי אותם בעירייה  יגאל שמעון:

 פה. אני זה שהבאתי אותם. 
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 פשוט לא יאומן.  אביבה גוטרמן:

 אה, הבאת אנשים?  מאיר חלוואני:

לא, הפחד, לא, כי אתם, אתה כאיש מרצ, אתה כאיש  יגאל שמעון:

ראשון שהיית צריך לצאת נגד זה. בעד מרצ, ה

 הדמוקרטיה, חופש הביטוי. 

 מאיר.  אביבה גוטרמן:

 מנהל תקין.  נאור שירי:

 אתה הראשון.  יגאל שמעון:

 יגאל, אבל שוב לא נותנים לו לסיים.  כנרת א. כהן:

 תתבייש לך.  יגאל שמעון:

  -האנשים כותבים לך אביבה גוטרמן:

 מנהל תקין.  נאור שירי:

יגאל, יגאל, יגאל, יגאל, בוא ניקח כמה עציצים, נקבץ  משה חנוכה:

 אותם ביחד, ונחנוך גינה קהילתית. 

 אני יכול בזמני להגיד?  מאיר חלוואני:

 בוא נאסוף את העציצים פה.  משה חנוכה:

  -את טועה, כי אם היית קוראת את המכתב מאיר חלוואני:

  -דים פוחדים לענותלא, אני לא טועה. אם עוב אביבה גוטרמן:

 יהיה לכם זמן לדבר.  יעל עבוד ברזילי:

אתם שוב לא נותנים לו לסיים. בוא נסיים, וכל אחד  כנרת א. כהן:

באמת ננהל דיון על זה. זה גם לא מכבד אותו. אבל 

לא מכבד, הוא לא מספיק לסיים. כל פעם בהמשכים, 

 כבר אי אפשר לזכור מה הוא אומר. 

ויניק:  אני לא מרגיש לא מכובד.  רונן יואל 

 עוד גינה קהילתית.  משה חנוכה:

 רונן, רונן.  כנרת א. כהן:

  -בוא ניקח את העציצים משה חנוכה:

 רונן, אתה יכול להמשיך ולסיים.  כנרת א. כהן:
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,  יגאל שמעון: אני אמשיך לעזור לכולם. וכל מי שרוצה שיפנה אליי

לא אני באופן אישי אעזור למי שרוצה. אף אחד 

 ישתיק אותי פה. 

 זה בסדר.  אביבה גוטרמן:

  -אני אטפל, כל הבעיות שיש, מי שיש לו יגאל שמעון:

 אבל מה יקרה לעובדים, יגאל?  אלון גלבוע:

 אני אטפל ואני אעזור לו.  יגאל שמעון:

 מה יקרה לעובד שתפנה אליו?  אלון גלבוע:

 לא משנה.  יגאל שמעון:

 כלום. לא, לא קורה  אביבה גוטרמן:

 זה לא מה שנאמר בחוות הדעת, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

אף אחד לא ישתיק אותי פה, אף אחד. לא מנהלים,  יגאל שמעון:

 לא ראש עיר, לא סגנים, לא מחזיקי תיקים. אף אחד. 

  -יגאל, אף אחד לא משתיק אותך. אבל אני חושבת כנרת א. כהן:

 עת. אז את לא יודעת. את לא יוד יגאל שמעון:

אז רגע, בסדר, אז בוא נשמע. נסיים, נשמע אותך.  כנרת א. כהן:

אבל איך אפשר לנהל דיון? אף אחד לא שומע אף 

 אחד. 

יודעים לקרוא את  אלון גלבוע: אבל קראנו את המכתב, אנחנו 

המכתבים, כנרת. אנחנו יודעים לקרוא את המכתב. 

  -לא צריך פרשנות

וא. מה זאת אומרת? אבל יש פה וגם אני יודעת לקר כנרת א. כהן:

 יועץ משפטי, סליחה. 

  -זו לא פרשנות, זה הבהרות, וזה יעל עבוד ברזילי:

שרוצה להבהיר. תתנו לו להבהיר. תדברו אחרי זה,  כנרת א. כהן:

 מה קרה? 

 יאללה. זה חשוב.  יעל עבוד ברזילי:

 כן.  יגאל שמעון:

ויניק: לדעת מה זה עניין  עובד וגם חבר מועצה אמורים רונן יואל 
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פרטני ומה הוא לא פרטני. שוב, כשבאים לטפל 

במשהו ספציפי של תושב מסוים, על זה חלה חוות 

, זה הדעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים. זה ברור

 לא כזה מסובך, בסדר? 

 את זה אנחנו יודעים, רונן.  יגאל שמעון:

ויניק:  רגע, שניה, יגאל.  רונן יואל 

 אין חבר מועצה שלא יודע.  :יגאל שמעון

ויניק:  אבל בסדר.  רונן יואל 

 רגע, יגאל, רגע.  יעל עבוד ברזילי:

.  יגאל שמעון:  אנחנו יודעים ציבורי

ויניק:  יגאל, עובדים פרטני.  רונן יואל 

לא. אנחנו עובדים ציבורי. אתם רואים פרטני, מה זה  יגאל שמעון:

 פרטני? 

ויניק:  אתה צודק. אתה צודק,  רונן יואל 

  -אבל למה אתה לא יעל עבוד ברזילי:

 אבל הוא רוצה לענות לך ולהתייחס.  כנרת א. כהן:

ויניק: ולכן, כתבתי והבהרתי שזה חל במסגרת תפקידך  רונן יואל 

 כנבחר ציבור. הוועדה אומרת את זה. 

  -אבל העובדים לא יודעים את זה. הם אומרים לי יגאל שמעון:

ויניק:  כתוב, כתבתי להם את זה.  רונן יואל 

  -לא ידוע מה כתבת יגאל שמעון:

אבל הוא הוציא הבהרה בעקבות זאת. יצאה הבהרה  כנרת א. כהן:

 וחידדה. 

אומרים לי, תפנה לראש העיר. תגידו לי, מה אתם,  יגאל שמעון:

 מה זה הדבר הזה? 

ויניק: אז אם צריך להבהיר משהו כזה, אז אני אשמח  רונן יואל 

 אותו.  להבהיר

י יגאל שמעון:   -זה דבר אחד, דבר שנ
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 זו הבהרה שלישית כבר למכתב.  משה חנוכה:

 רגע, רגע. לא, תחכו רגע.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -לא הבהרה שלישית. בוא רונן יואל 

 חכו רגע.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק: אני חושב שהדברים נאמרו, ואני חושב שהוועדה,  רונן יואל 

ת שלה, הבהירה את זה כמה פעמים. כי היא בהבהרו

נשאלה שאלה. כי הרי מה פתאום אתה בניגוד 

עניינים? אתה לא בניגוד עניינים, כי אתה פועל כנבחר 

ציבור. הרעיון זה לשמור מה שהם אומרים, לאפשר 

לעובד לעבוד בצורה עצמאית וללא חשש. עכשיו, אני 

הייתי אספר לך, אתה יודע, מה הפן האישי, כשאני 

עו"ד חדש, תובע בתביעה העירונית בעיריית ירושלים, 

יום חבר מועצה עם תושב ואמר לי,  כן? הגיע איזה 

תשמע, עו"ד ויניק, את כתב האישום הזה צריך לבטל, 

זה לא סימפטי. זה לא נעים. אלו המקרים. אני והלך. 

לא אומר שהיו כאלה פה, אבל משם נולדה, משם 

  נולדה חוות הדעת הזאת.

אז אולי אדוני יבהיר לנו, כשאתה כותב, מחזיק תיק,  יגאל שמעון:

מחזיקי תיקים, הרי אדוני יודע שאין פה מחזיקי 

 תיקים. 

ויניק:  אז גם אתם יודעים את זה.  רונן יואל 

 לא, בשביל מה כתבת את זה?  יגאל שמעון:

 אין פה מחזיקי תיקים?  מאיר חלוואני:

ויניק: י רונן יואל   גאל. ציטטתי, 

 למה אין פה מחזיקי תיקים?  כנרת א. כהן:

ויניק:   -שניה, שניה, שניה. ציטטתי. זה מה שהוועדה רונן יואל 

 אבל אנשים לא הבינו את זה.  יגאל שמעון:

ויניק:  מי לא הבין?  רונן יואל 

  -כל מי יגאל שמעון:

ויניק:  אתה מבין את זה, יגאל?  רונן יואל 
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  -שנים בעירייה 10אין פה אנשים  אבל אני לא, יגאל שמעון:

ויניק:  אביבה מדינה את זה?  רונן יואל 

 אבל אנחנו יושבים עכשיו להבהרות.  יעל עבוד ברזילי:

יגאל.  אביבה גוטרמן:  בוא לא נשחק במילים, יגאל, יגאל, 

 לא, העובדים לא מבינים את זה.  יגאל שמעון:

 . אבל אנחנו יושבים פה עכשיו יעל עבוד ברזילי:

 יגאל, יגאל, סליחה.  אביבה גוטרמן:

 אין מחזיקי תיקים בעיריית הוד השרון.  יגאל שמעון:

 בסדר.  יעל עבוד ברזילי:

  -אנשים צריכים לדעת את זה. עובד, היום יגאל שמעון:

ויניק:  הובהר, יגאל.  רונן יואל 

היום, כשפונים למנהל אגף, גם רן יקיר לא יכול  יגאל שמעון:

 הם. לפנות אלי

ויניק:   -נכון, לכן רונן יואל 

 הוא יודע את זה?  יגאל שמעון:

ויניק:  הבהרתי.  רונן יואל 

 אז למה הוא קיבל תשובה ממנהל אגף לפני שבוע?  יגאל שמעון:

 אבל זה לא מדויק אבל.  מאיר חלוואני:

כשהוא התקשר אליו. למה סגן ראש העירייה  יגאל שמעון:

  -שהתקשר

 הדקות שלי בבקשה?  10יעל, אפשר את טוב,  משה חנוכה:

 אין לך סמכות בכלל.  יגאל שמעון:

  -לא, רגע, גם אני רוצה אביבה גוטרמן:

 דקות לדבר?  10אפשר  משה חנוכה:

 רגע, הוא עוד לא סיים.  יעל עבוד ברזילי:

 אז למה לך עונים? אין לך, לא הורשו לך סמכויות.  יגאל שמעון:

רונן יסיים לדבר? בבקשה, יגאל. יגאל, תמתין אפשר ש יעל עבוד ברזילי:
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 דקות שלך, בבקשה.  10-ל

  -לא, אבל אני רוצה שהוא יגאל שמעון:

 אבל הוא לא סיים לדבר. הוא לא סיים.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:  הבהרתי, יגאל.  רונן יואל 

ויניק:  דקות שלי.  10זה  רונן יואל 

 יועץ המשפטי. דקות של ה 10לא, לא, זה  כנרת א. כהן:

 לא, אבל שהוא יסביר מה זה מחזיקי תיקים.  יגאל שמעון:

בסדר, הוא יסביר הכל, ואנחנו נקיים דיון. אבל לא  יעל עבוד ברזילי:

 נתתם לו להשלים את הסקירה הראשונית. 

ויניק: הוצאתי, יגאל, הבהרה שאומרת שכולם פונים לראש  רונן יואל 

גם בסוגיה הזו, כבר  העירייה או למנכ"ל העירייה. אז

לא צריכה להיות שום שאלה ושום בעיה. כולם פונים 

 מקומות בלבד.  2-ל

יודעים שרן יקיר, אסור לו להתקרב ולא  יגאל שמעון: אז העובדים 

 לפנות לאף מנהל אגף? 

ויניק:   -העובדים יודעים רונן יואל 

 רק בגינות קהילתיות.  משה חנוכה:

 ירייה, נאור שירי. או לסגן ראש הע יגאל שמעון:

ויניק:   -העובדים יודעים רונן יואל 

 לא, הם יודעים את זה?  יגאל שמעון:

ויניק:  יגאל, שניה.  רונן יואל 

 רגע, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -כן, העובדים יודעים רונן יואל 

 לא, הם לא יודעים את זה.  יגאל שמעון:

 תן לו רגע.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:רונן י שניה. העובדים יודעים שהם יכולים לפנות בדברים  ואל 

הפרטניים, אך ורק לראש העירייה או למנכ"ל 

העירייה, ולא לאף גורם אחר. ולא, כמו שכתבתי 
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  -בהבהרה והדגשתי

 מה זה דברים פרטניים?  אביבה גוטרמן:

ויניק:   -ולא רונן יואל 

 אתה יכול להסביר לי?  אביבה גוטרמן:

ויניק:רונן י  הסברתי.  ואל 

 לא, לא, לא הבנתי עד עכשיו.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  עוד?  רונן יואל 

 לא.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  מה זאת אומרת?  רונן יואל 

 לא. אני רוצה שתסביר לי עוד פעם.  אביבה גוטרמן:

ויניק:   -אז אני תן שוב אתן את הדוגמה שפתחתי בה רונן יואל 

 . כן אביבה גוטרמן:

ויניק:   -שהיא דוגמה שיכולה זה, שבא חבר מועצה רונן יואל 

 כן.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  יחד עם תושב לאף הגבייה בנוגע לחוב של אותו תושב.  רונן יואל 

 ואם הוא לא בא יחד איתו, הוא רק מנחה?  אביבה גוטרמן:

ויניק:  זה לא משנה.  רונן יואל 

 אה, זה אותו דבר?  אביבה גוטרמן:

ויניק:   -זה אותו דבר רונן יואל 

  -לא בא עם אביבה גוטרמן:

ויניק: לא אני אמרתי, לא אני אמרתי. וציטטתי את דבריה  רונן יואל 

 של הוועדה. 

 לא, הוא לא בא לשם.  יגאל שמעון:

 חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. די, נו, באמת.  אביבה גוטרמן:

  -2021-לא, אבל איפה מ אלון גלבוע:

ראש העיר, כמה שנים הוא חבר מועצה? הוא היה שנה  וטרמן:אביבה ג

 סגן, לא עשה שום דבר. 
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 הוא כל היום סימס לעובדים.  משה חנוכה:

 רק סימס לעובדים, רק הסתובב בתוך המחלקות.  אביבה גוטרמן:

 גם יעל, מה.  משה חנוכה:

כולל יעל, כולל עובדת מהעירייה שהסתובבה איתו עם  אביבה גוטרמן:

,  כל העובדים. וככה הוא קיבל את הגיבוי מהם. עכשיו

בוא לא נספר סיפורים, זה הכל מילים. מה הפרשנות 

של זה, איך אנשים מקבלים את זה. הפרשנות של 

העובדים שאסור להם לדבר איתנו, נקודה. עכשיו, 

  -אמרתי את זה לאמיר

ויניק:  לא נכון.  רונן יואל 

 אל תגיד לי לא.  אביבה גוטרמן:

 ים של עובדים? SMSאיך לא נכון? אתה רוצה לראות  גאל שמעון:י

ויניק:  מאמין לך.  רונן יואל 

אני אמרתי לאמיר, תקשיב טוב, רונן, אני אמרתי  אביבה גוטרמן:

לאמיר, ירית לעצמך ברגל, זה מה שאמרתי לאמיר. 

אמרתי לו, שתבין, העובדים רועדים מפחד ממך. הם 

. אין אחד שלא עונה לי. עונים לנו. עונים לי כולם

  -רגע, תן לי להסביר

ויניק:  שלא יבואו אח"כ אליי בפניות זה.  רונן יואל 

אבל אמרתי לו, אבל אתה יודע מה הם אומרים?  אביבה גוטרמן:

ששש, רק שאף אחד לא יידע. אמרתי לו, זה סוג 

העובדים שאתה רוצה? פוחדים ממך? ופוחדים. למה 

מה הם מאוימים? עובדים פה באימה, למה? ל

חוששים. יש בחירות, זה הולך ונהיה חמור יותר 

עכשיו עם הבחירות. כי אני יודעת מה זה שנה לפני 

הבחירות. זו קטסטרופה, מסכנים העובדים. מסכנים 

העובדים. תקשיבו, העובדים, אני יודעת בכל בחירות, 

שנה קודם הם מסכנים. ואני לא רוצה שהם יהיו 

ה. עכשיו, אתם מאיימים עליהם, במקום הזה. לא רוצ

  -הם לא יכולים

ויניק:  מה זה, אתם מאיימים? מי מאיים עליהם?  רונן יואל 
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 תקשיבו, זה מכתב מאיים.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  אני מאיים על מישהו?  רונן יואל 

  -אם רצית אביבה גוטרמן:

ויניק:  אני איימתי על מישהו?  רונן יואל 

  -, אם רציתסליחה אביבה גוטרמן:

ויניק:  מה זה, אתם מאיימים?  רונן יואל 

שאנחנו, זה ניגוד עניינים שלנו, תפנה את המכתב רק  אביבה גוטרמן:

 אלינו. 

ויניק:  לא, זה לא ניגוד עניינים שלך.  רונן יואל 

למה פנית לעובדים? היית צריך לפנות אלינו. להגיד  אביבה גוטרמן:

ל ולראש העיר. שזו לנו, כל בעיה שיש, תפנו למנכ"

  -פנייה מטומטמת לחלוטין

ויניק:  לא, לא, ממש לא, ממש לא.  רונן יואל 

לראש עיר, ומנכ"ל שעובדים כל כך קשה. שיש להם  אביבה גוטרמן:

  -מעל הראש

 ברגע שפנית לעובדים, עשית בלגן.  יגאל שמעון:

 פניות לפחות ביום.  3, 2-אני מטפלת ב אביבה גוטרמן:

 זאת הבעיה.  ן:יגאל שמעו

 תאמין לי, רונן.  אביבה גוטרמן:

ויניק:   -יש רונן יואל 

אני לא כותבת בפייסבוק. אני לא בנאדם שכותב את  אביבה גוטרמן:

  -הזה והזה

אתה יודע שיעל ואמיר הסתובב במשרדי העירייה,  יגאל שמעון:

  -חצי שנה לפני בחירות

 וכולם, כמוני, כולם.  אביבה גוטרמן:

  -מעולם לא אמרתי לאף אחד מעון:יגאל ש

 אף אחד לא אמר להם.  אביבה גוטרמן:

 אל תקבלו אותם, אל תביאו אותם. לא.  יגאל שמעון:
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השתמשו במאגרים של עובדי עירייה, שמות של  משה חנוכה:

 עובדים מתוך מאגרים. 

 השתמשו במאגרים שלהם.  אביבה גוטרמן:

 ים לחלק. עם התחייבויות, עם פלאייר יגאל שמעון:

 בחיים לא אמרו להם מילה.  אביבה גוטרמן:

אנחנו נעזור לכם, אנחנו ניתן לכם. אמרתי להם,  יגאל שמעון:

 חופשי, שיסתובבו חופשי. 

  -עכשיו, זה הכל מילים. בואו, פרשנות אביבה גוטרמן:

 אפשר לתת לרונן לסיים את דבריו?  יעל עבוד ברזילי:

  -לכם משהו, תקשיבו, מה שמפריע לי אני רוצה להגיד אביבה גוטרמן:

 הוא לא סיים.  יעל עבוד ברזילי:

 באופן כללי היום במדינה, הכל משחקי מילים.  אביבה גוטרמן:

 אני יכול להפנות שאילתה על זה?  נאור שירי:

מיתוג, רדידות אחת גדולה. חושבים שאנשים  אביבה גוטרמן:

, מטומטמים, משחקים איתי בדפוס כזה של מילים

ויועץ משפטי. חבר'ה, בואו, אנחנו יודעים מה המסמך 

הזה אומר. כששולחים מסמך כזה לעובד, עובד, 

כפשוטו מקבל את זה. אסור לי לדבר עם חבר מועצה. 

עכשיו, זה דופק את כולם. חוץ מהמקורבים, הכי 

מקורבים לראש העיר. זה דופק את כולם. אני אומרת 

ני אומרת לכם, אני לכם. כי עובדים באמת פוחדים. וא

לפחות, מכירים אותי כל כך הרבה שנים פה, ויודעים 

שאני לא פוגעת באף עובד. אני לעולם לא ייקח תקלה 

 ואני אוציא אותה לעיתון. היו כאלה שעשו. 

 את לא.  יעל עבוד ברזילי:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 אוקי.  יעל עבוד ברזילי:

זה, צריך להפנות את זה לחברי אבל ניגוד העניינים ה אביבה גוטרמן:

 המועצה. 

ויניק:  אביבה, אני רוצה להקריא לך משהו.  רונן יואל 
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 התלונה, הדבר הזה, לא לעובדים.  אביבה גוטרמן:

יש הסדר ניגוד עניינים של כל חבר מועצה, נגיד? סתם  נאור שירי:

 אני שואל, שאלה לא קשורה. 

 כן, בטח.  אביבה גוטרמן:

ויני  יש הסדר ניגוד עניינים.  ק:רונן יואל 

 חתמנו.  אלון גלבוע:

 כולנו חתמנו.  אביבה גוטרמן:

 כולם הגישו?  נאור שירי:

כן, כולנו חתמנו. אתה יודע כשיוצאים מהוועדה  אביבה גוטרמן:

 כשיש זה, יוצאים מהוועדה. אנחנו מכבדים את זה. 

י כנרת א. כהן: ש כל יש לך גם לוועדה לתכנון ובנייה, גם בכלל, 

 מיני. 

  -דבר אחד לא הבנתי ממה שאמרת אלון גלבוע:

דקות  10מישהו יכול לנהל, יעל, אולי ניתן לכל אחד  משה חנוכה:

 לדבר? 

  -לא, לא, שניה, אני רוצה אלון גלבוע:

רונן, עם כל הכבוד, אתה באת מעירייה אחרת. אתה  אביבה גוטרמן:

 יודע שלקראת בחירות העניינים מתחממים. 

ויניק:רונ   -יש לי פה דוגמה מעוד עירייה ן יואל 

יודעים מה קורה כאן.  אביבה גוטרמן:  ואנחנו 

  -רונן, המכתב הזה אלון גלבוע:

,  אביבה גוטרמן: זה לסתום פיות, זה כדי שלא יהיו לנו קולות. עכשיו

  -תראה

ויניק:  מילים.  2אביבה, אני יכול להקריא לך משהו?  רונן יואל 

תראה את החוצפה. לא, אני רוצה רגע. תראה את  :אביבה גוטרמן

 -החוצפה

. יעל עבוד ברזילי:  הוא לא סיים את דבריו

.  אביבה גוטרמן: ראש עיר, ראש עיר מקבל את כל הפרסום על חשבוננו
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כסף, יח"צ, הכל. אנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות 

כדי להיבחר בפעם הבאה, כולנו, כל חברי המועצה. 

, זה נוגע לכולם. אנחנו יושבים כאן, אגב, כולכם פה

לא מקבלים משכורת, ואנחנו צריכים להיבחר שוב. מי 

 שמאיתנו שרוצה. איך אנחנו ניבחר? 

ויניק:  אני יכול להקריא לך משהו?  רונן יואל 

  -הרי, אף אחד לא מממן לי פרסום אביבה גוטרמן:

 אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

מה שהוא עושה, הוא אומר לאנשים,  אבל זו התוצאה. אביבה גוטרמן:

  -לא

ויניק:  זה לא הוא.  רונן יואל 

  -אתם לא תוכלו לעזור לאנשים אביבה גוטרמן:

 לא, לא, אביבה, זה לא זה.  יעל עבוד ברזילי:

  -רגע, רונן, זה הכל אלון גלבוע:

  -חבר'ה, תפסיקו אביבה גוטרמן:

 מחדד?  לא, זה ייצוג פרטני. למה אתה לא כנרת א. כהן:

זה בדיוק הסיפור. ותפסיקו להתייפייף במילים. עליי,  אביבה גוטרמן:

 לא עובדים המשחקים האלה. 

 זו לא התייפייפות במילים.  יעל עבוד ברזילי:

אני מכירה כבר את כל המיתוג וכל המילים היפות,  אביבה גוטרמן:

 וכל הסרטונים. ככה זה עובד היום במדינה. 

 סרטונים? איזה  כנרת א. כהן:

הכל שקרים, הכל מכסים במילים יפות. זה לכסות על  אביבה גוטרמן:

הדבר האמיתי. לסתום פיות לחברי מועצה, שלא יוכלו 

לעזור לציבור. שהציבור אח"כ יגיד, הוא לא עזר לי, 

 אני לא אבחר בו. 

 חס וחלילה, זו לא המטרה, וזה לא מה שנאמר.  יעל עבוד ברזילי:

 ה זה חס וחלילה? מ אביבה גוטרמן:

אבל אפשר, זה לא משנה מה, אפשר לתת לרונן לסיים  יעל עבוד ברזילי:
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את הדברים? רונן, בוא ננסה להתקדם בבקשה. 

 אביבה. 

  -אני מתפלא עליכם בכלל יגאל שמעון:

 חוץ מהמאוד מקורבים, זה דופק את כולכם.  אביבה גוטרמן:

 ים? תגידו, אתם מבינים מה אתם עוש יגאל שמעון:

 מחר, כשאתם תרצו לבחירות, לא יעמוד בפניכם.  אביבה גוטרמן:

 אין בעיה, אין בעיה.  יגאל שמעון:

  -רונן, רונן, רק להתייחסות למכתב אלון גלבוע:

 די.  אביבה גוטרמן:

 רגע, רגע, רגע, חברים.  יעל עבוד ברזילי:

 רונן, אבל אתה לא סיימת את ההתייחסות שלך.  כנרת א. כהן:

באמת אין לי שום בעיה איתך. שלא יהיה לך ספק.  יבה גוטרמן:אב

 אתה לא הוצאת מכתב כי רצית להוציא. 

י  יגאל שמעון: אני אצלם את זה, ואני אעשה לך סקנדל. אם אנ

 רואה אותך מדבר עם מנהל האגף. 

  -כל חוויית האיומים פה בשולחן המועצה נאור שירי:

 זה מה שכתוב.  יגאל שמעון:

 למה איומים?  גוטרמן:אביבה 

אביבה, אפשר לדבר, או שרק, זה שולחן המועצה  נאור שירי:

 שלך? 

 מי מאיים? לא, מי מאיים?  אביבה גוטרמן:

 נדב דואני, אסור לו לדבר עם אף אחד. יגאל שמעון:

 אני מדבר, מה, אסור לי לדבר?  נאור שירי:

ת העניין רונן, אולי תחדד את הנושא של הייצוג וא כנרת א. כהן:

 הפרטני. 

 )מדברים ביחד( 

 לא, לא צריך לחדד. אנחנו מבינים.  יגאל שמעון:

 לא, צריך לחדד, צריך.  יעל עבוד ברזילי:
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אבל נדב, לך אסור לדבר עם אף אחד, למה אתה  יגאל שמעון:

 אתה מחזיק תיק? מדבר? 

 די, נו די.  נאור שירי:

 אתה לא מקשיב.  נדב דואני:

  -ים על ייצוג. אתם ממשיכים עם הפניותמדבר נאור שירי:

 יגאל, אתה מתעוות את זה כמו שאתה רוצה.  נדב דואני:

 לא, לא נכון.  נאור שירי:

 תקשיב להסביר שלו.  נדב דואני:

 הבנתי אותו.  יגאל שמעון:

 אתה לא הבנת.  נדב דואני:

ואם לא מבינים, אז אפשר להבהיר. אתם לוקחים את  נאור שירי:

עשות מזה אחלה כותרת. אתם מדברים על זה כדי ל

פעמים, מדברים על  10פניות. אבל פה מדברים פה 

 ייצוג. ואתם ממשיכים על הפניות. 

 לא נכון, זה על פניות גם. אז תקרא את המכתב.  אלון גלבוע:

 הוא מדבר על הייצוג, ואתה ממשיך על הפניות.  נאור שירי:

  -מה זה ייצוג אבל זה פניות. אבל תסתכל אלון גלבוע:

  -רגע, רגע, רגע, רגע, בואו, אנחנו, נהיה כאן בלגן יעל עבוד ברזילי:

מה הפרשנות של ייצוג, אתה יודע לקרוא? אבל זו  אלון גלבוע:

 הפרשנות של רונן. 

אבל יש לו שורה תחתונה, אתם לא נותנים לו לסיים  יעל עבוד ברזילי:

 את דבריו. 

 חן המציאות. אני יודעת במב אביבה גוטרמן:

  -כל פנייה, כתוב, כל פנייה אלון גלבוע:

אבל אתם לא נותנים לרונן לסיים את דבריו, וזה  יעל עבוד ברזילי:

 חשוב. 

  -וזה לא קשור לכלום. כל פנייה של חבר מועצה אלון גלבוע:

 רגע, לא ככה מנהלים דיון. אלון ואביבה, תמתינו רגע.  יעל עבוד ברזילי:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 38 
 

  -רגע, רגע, אני לא מבין :רפאל בן מרדכי

 תמתינו לזמנכם.  יעל עבוד ברזילי:

 , לא, אני לא מוכנה להקשיב. בתכלס אביבה גוטרמן:

 תמתינו לזמנכם רגע.  יעל עבוד ברזילי:

 אבל שעה מרגע שהתחיל הדיון, הוא לא יתחיל לסיים.  כנרת א. כהן:

ב, הוא אז אולי תסביר לנאור, הוא לא הבין את המכת אלון גלבוע:

 לא הבין את המכתב. 

אבל אביבה, יש דברים שהוא לא הספיק להגיד. הוא  כנרת א. כהן:

 רוצה להגיד. 

תקשיבו, זה לא רלוונטי, מה שהוא אומר, את יודעת  אביבה גוטרמן:

 למה?

 אז אנחנו יודעים לקרוא את המכתב.  אלון גלבוע:

 זה רלוונטי.  יעל עבוד ברזילי:

 לא רלוונטי לך. רלוונטי אולי לאחרים.  אבל זה כנרת א. כהן:

במבחן התוצאה, אני בנאדם פשוט ורואה דברים  אביבה גוטרמן:

פשוטים. כשאני פונה לעובד, כמו שפניתי כל השנים 

והוא אומר לי, מותר לי לדבר איתך? אז אני צוחקת, 

אני אומרת, אל תדאג, אני לא אגיד שדיברת איתי. אז 

, ונהוא אומר, אני יודע.  ותן את הפתרון. לא, עכשיו

זה בניגוד למה, מה הוא אומר? אנחנו, אף אחד לא 

  -איים על העובדים

 הוא לא סיים את ההבהרה שלו.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -אני יכול להקריא לך רונן יואל 

אבל הוא לא סיים לחדד את ההבהרה בנושא של  כנרת א. כהן:

 הייצוג הפרטני. 

 ה העובדים הבינו? מ אביבה גוטרמן:

 בואו, רונן, בוא נתקדם בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -אני רוצה רגע רונן יואל 

 אה, עכשיו היא תסביר להם.  אביבה גוטרמן:
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רונן, אני גם אשמח שאחרי זה תתייחס לסוגיית ניגוד  כנרת א. כהן:

העניינים. האם חברי המועצה, כולנו חתמנו על ניגוד 

 עניינים. 

 כן, כולם חתמו.  אביבה גוטרמן:

 מה, לא, מה פתאום.  אלון גלבוע:

 כולם?  כנרת א. כהן:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 אה, אוקי.  כנרת א. כהן:

 אלון גלבוע חתם?  נאור שירי:

 לא.  אלון גלבוע:

 רציתי לדעת.  כנרת א. כהן:

 לא החתמת אותי.  אלון גלבוע:

ויניק:   -מה שאני יודעאלון גלבוע, עד כ רונן יואל 

 אז אני אשמח לקבל התייחסות לזה.  כנרת א. כהן:

רגע, רגע, רונן לא סיים את דבריו. אנחנו מנסים  יעל עבוד ברזילי:

 להגיע כאן לפואנטה. אפשר בבקשה להתקדם? 

 איזו פואנטה?  אלון גלבוע:

העובדים הבינו את זה. הפואנטה היא, האם העובדים  אביבה גוטרמן:

 א לדבר איתנו? מאוימים ל

 אז יכול להיות שצריך לעשות פה הבהרות.  יעל עבוד ברזילי:

 זו הפואנטה.  אביבה גוטרמן:

 אבל אנחנו עכשיו מנהלים דיון.  יעל עבוד ברזילי:

אבל בשביל זה הדיון, כי יכול להיות שיצטרכו  כנרת א. כהן:

להבהיר להם את זה שוב. אולי זה חשוב, מה שאת 

 את זה.  אומרת, ויבהירו

 לא, לא הבנו?  אביבה גוטרמן:

 תני לו לסיים.  יגאל שמעון:

ויניק: אני רוצה להקריא משהו שכתבה לי אחת העובדות,  רונן יואל 
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 בסדר? 

 כן.  יגאל שמעון:

ויניק:  מה, למה אתה צוחק?  רונן יואל 

 כן, יש מחד ויש מאידך.  כנרת א. כהן:

ויניק:   -לא, למה רונן יואל 

 אתה רוצה שאני אקריא לך מה כתבו לי?  ע:אלון גלבו

 אתה רוצה שאני אקריא לך מה כותבים לנו?  אביבה גוטרמן:

ויניק:  שניה, שניה.  רונן יואל 

 תוך כדי שידור, אתה רוצה לראות מה כותבים לנו?  אלון גלבוע:

ויניק:   -תראו, כתבה לי רונן יואל 

ניתן לרונן לסיים  אתי ברייטברט: את דבריו, ואח"כ כל חברים, בואו 

דקות להגיד מה שהוא רוצה. אבל בואו  10אחד יהיו 

 נכבד. 

ויניק: כתבה לי עובדת בכמה מילים קטנות ופשוטות: "שלום  רונן יואל 

לך רונן, קראתי את מכתבתך, מברכת על כך, יישר 

כח". בסדר? וזה, למה אני מעלה את זה? שאלת על 

 העובדים, למה העובדים. 

 היא מרעננה במקרה?  :יגאל שמעון

ויניק: האמת, אני לא יודע מאיפה היא. לא יודע. לא נתקלתי  רונן יואל 

 בה אף פעם. 

 היא עבדה בעיריית רעננה.  משה חנוכה:

ויניק:  אין לי מושג.  רונן יואל 

 אה, היא עבדה בעיריית רעננה?  יגאל שמעון:

ויניק: עת הזו של למה העובדים, אביבה? משום שחוות הד רונן יואל 

צדדים  2-הוועדה למניעת ניגוד עניינים מתייחסת ל

של אותה מטבע. מצד אחד, העובדים. מצד שני, חברי 

המועצה. שוב אני אומר, ההבהרה הזו, המכתבים 

האלה, לא אני המצאתי אותם. אני לא הראשון ולא 

  -האחרון ששולח אותם. כולל בתקופה האחרונה
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נו משה חנוכה:  , אביבה. תני לו לסיים, 

 חוץ מראשון לציון, אין שום בעירייה.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  מה, מה? יש את זה בהרבה עיריות.  רונן יואל 

 אביבה, אביבה, אנחנו רוצים דיון.  רפאל בן מרדכי:

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  כולל מהתקופה האחרונה.  רונן יואל 

 לא.  אביבה גוטרמן:

ויניק: עכשיו, רגע להצעת ההחלטה שלכם לפנות לייעוץ  רונן יואל 

חיצוני. אז אני אתחיל רגע מהעניין הפשוט, שאם יש 

חוות דעת של הוועדה לניגוד עניינים ורוצים להבהיר 

אותה, אז אפשר לפנות לוועדה לניגוד עניינים. לא 

 צריך ייעוץ משפטי חיצוני. 

  כדי שהיא תחווה חוות דעת על עצמה? רפאל בן מרדכי:

ויניק: ברור. זו חוות דעת שלה. אז מי יבהיר את חוות הדעת  רונן יואל 

 של הוועדה למניעת ניגוד עניינים, עו"ד אחר? 

 אני אתייחס לזה.  רפאל בן מרדכי:

זה בסדר. גם פה החוקרים, חוקרים את הבעיות פה  אביבה גוטרמן:

 במדינה. 

ויניק:   -רגע, זה רונן יואל 

 את עצמם.  חוקרים אביבה גוטרמן:

אביבה, אביבה, תנו לרונן לסיים את דבריו בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

 עכשיו עד הסוף. 

ויניק: ההצעה, שוב, שעצם ההצעה נשלחה לפני ההבהרה  רונן יואל 

שלי, אבל ההצעה שכולם יוכלו לפנות למנהלי אגפים, 

היא הצעה שמנוגדת בעצם למה שכתוב בחוות הדעת 

  -יגוד עניינים, אזשל הוועדה למניעת נ

 אתה העברת לי חוות דעת שאומרת את זה.  רפאל בן מרדכי:

 רפי, רק רגע בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק: מצד שני, ההבהרה שאני הוצאתי עולה בקנה אחד עם  רונן יואל 
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ההנחיה של הוועדה לניגוד עניינים. אז היא בעצם 

ץ, לגבי לעניין של אימומייתרת בכלל את העניין הזה. 

  -אימוץ של חוות דעת

 אתם מתרכזים במה שלא נכון, זה הכל.  אביבה גוטרמן:

ויניק:   -לגבי אימוץ רונן יואל 

  -אביבה, זה היה הציטוט עדי ברמוחה:

  -לא מעניין אותי אביבה גוטרמן:

 אבל מה זה לא מעניין אותך?  עדי ברמוחה:

ו לו, תנו לרונן בבקשה אביבה, אביבה, די. אביבה, תנ יעל עבוד ברזילי:

לסיים. תנו לרונן בבקשה לסיים את דבריו, ואנחנו 

 נתקדם. 

ויניק: לגבי אימוץ של חוות דעת שהיא מנוגדת לחוות הדעת  רונן יואל 

של היועץ המשפטי. אגב, ופה זה לא לחוות דעתי, זו 

חוות דעתה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים. אבל 

יודע אם אתם אם גם זה לחוות דעתי, אז  אני לא 

יודעים, אבל הפסיקה אומרת שהיישום של הדבר 

הזה, הוא במקרים, אני תכף גם אצטט לכם, נדירים 

וחריגים. וצריך לפנות ליועץ המשפטי לממשלה. אז 

אני בחרתי לקחת כמה שורות מפסק הדין של בית 

המשפט העליון, בעניין עיריית נצרת נגד ארטמן. ומה 

קים רובינשטיין, זה ככה: "חוות שאומר השופט, אלי

הדעת של היועץ המשפטי לעירייה בשאלה משפטית, 

קובעת מבחינת גורמי העירייה את המצב המשפטי 

המצוי. כמובן, בכפוף לחוות דעת היועץ המשפטי 

לממשלה, בהקשרים הנצרכים, ולפסיקת בתי המשפט. 

ד לחוק הרשויות המקומיות,  6ער אני לכך שסעיף 

י, קובע שמליאת המועצה רשאית לאמץ ייעוץ משפט

חוות דעת משפטית אחרת שהוצגה בפניה. אולם, קשה 

להלום כי החפץ בכך, יגיש חוות דעת נוגדת, כאשר 

חוות דעתו של היועץ המשפטי אינה נושאת חן בעיניו. 

חוות דעת נוגדת", ופה זה העיקר, "חוות דעת נוגדת 

סורה תוכל להיות מאומצת רק במקרים נדירים, במ
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שבמסורה. וראוי לה, למועצה, שתשקול היטב בטרם 

אימוץ חוות דעת משפטית אחרת, ותפנה ליועץ 

המשפטי לממשלה, לשם חוות דעתו, בטרם תנקוט 

צעד קיצוני". חברים, על מה אנחנו מדברים פה? חוות 

הדעת היא לא שלי. גם אם הייתה איזושהי דילמה, 

צדיק קבלת הרי שהיא נפתרה, ואין פה שום דבר שמ

 חוות דעת נוגדת. זהו. 

  -זו דעתך, אבל משה חנוכה:

ויניק:  כן, כן, לדעתי. ברור, לדעתי.  רונן יואל 

אבל המחלוקת היא לא אם אתה מצטט את חוות  אלון גלבוע:

הדעת, או חוות הדעת היא צודקת. המחלוקת היא 

 מדוע אתה שלחת מכתב לעובדים. 

ויניק: לך. כבר אמרתי בתחילת דבריי, ואני אה, אני אגיד  רונן יואל 

 אגיד את זה שוב. 

הרי, חוות הדעת מתייחסת אך ורק לחברי המועצה.  אלון גלבוע:

עניינים   -חברי המועצה יודעים, הם חתמו על ניגוד 

ויניק:   -אלון, אלון רונן יואל 

אז מדוע, אבל המכתב הזה, תשמע, אני אגיד לך  אלון גלבוע:

  -משהו

וי  מה אתה רוצה, שאני אנקוב בשמות? אני לא אנקוב.  ניק:רונן יואל 

במקרה, במקרה, שניה. במקרה, מקרה שאני ואת  אלון גלבוע:

מכירים אותו עם מהנדס העיר, שלא רצה למסור לי 

מסמכים, בשל ההנחיות החדשות של היועץ המשפטי. 

 וזה עניין של אינטרס ציבורי. 

ויניק:  לא, זה לא נכון.  רונן יואל 

 אל תגיד לי לא, אתה יודע את זה טוב.  לון גלבוע:א

ויניק:  לא, אני מכיר את המקרה.  רונן יואל 

ן  אלון גלבוע: ואלא אם כן, אם לא הייתי אומר לו, שאני אתלונ

עליו בממונה ממשרד הפנים, הוא לא היה שולח לי את 

 המסמכים האלה. 
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ויניק:   -העיתוי היה רונן יואל 

יו אלון גלבוע:  דע את זה, וזה נמצא פה. ואתה 

ויניק:   -אלון, העיתוי היה לא מוצלח רונן יואל 

 אתה רוצה שאני אקריא לך מה הוא כתב לי?  אלון גלבוע:

ויניק:  לא, אני ראיתי מה הוא כתב לך.  רונן יואל 

אז אתה מבין, כי הוא נבהל, הוא לא יודע, הוא לא  אלון גלבוע:

 הבין. 

ויניק: א, ולא להנחיה שלי. לא  140וון לסעיף הוא התכ רונן יואל 

 עניינה אותו ההנחיה. 

א, כי אתה אמרת לו  140הוא לא התכוון לסעיף  אלון גלבוע:

 למסור לו את המסמך הזה. 

ויניק:  נכון.  רונן יואל 

אל תגיד לי לא. אז הוא לא רצה, בשל ההנחיות  אלון גלבוע:

 החדשות. 

ויניק:  רצה. לא יודע, רצה, לא  רונן יואל 

אז מה אתה לא יודע? אתה לא יודע, אני אגיד לך למה  אלון גלבוע:

אתה לא יודע, כי העובדים נבהלו. הם לא מבינים על 

  -מה המכתב הזה. והם גם כותבים לנו

 חלקם נבהלו, וחלקם אמרו תודה רבה.  יעל עבוד ברזילי:

  -אז מדוע, אז אתה יכול להסביר לי מדוע אלון גלבוע:

 חלקם מרגישים מוגנים יותר כרגע.  ברזילי: יעל עבוד

הוא לא הסכים להעביר לי. אז מדוע הוא לא הסכים  אלון גלבוע:

 להעביר לי את המסמך הזה שהוא אינטרס ציבורי? 

לא, אבל אל תדבר פה מקרים פרטניים, אלון, בלי  יעל עבוד ברזילי:

 שכולנו מכירים אותם. 

ויניק:  אני לא יודע.  רונן יואל 

 אבל זה מקרה פרטני.  לון גלבוע:א

 אבל זה לא עניין.  יעל עבוד ברזילי:
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הוא גם לא נמצא פה, מי שאתה מדבר עליו, זה לא  כנרת א. כהן:

 עניין.  

אבל אנחנו מדברים פה, לא צריך להיות פה. יש פה  אלון גלבוע:

 את היועץ המשפטי שהוא היה מכותב לזה. 

פה מקרה פרטני שאנחנו לא מכירים אבל אתה מעלה  יעל עבוד ברזילי:

 את הפרטים בו, אז מה זה רלוונטי? 

 אבל אנחנו מדברים פה על נושאים פרטניים, נכון?  אלון גלבוע:

 לא.  יעל עבוד ברזילי:

 למה לא?  אלון גלבוע:

אנחנו מדברים על מדיניות. אנחנו לא מדברים על  יעל עבוד ברזילי:

 נושאים פרטניים. 

בל כל העניין הוא עניין פרטני. כשאני בא בנושא א אלון גלבוע:

מסוים של הפרט לעובד עירייה, אוקי? אז לי אסור 

 לייצג אותו כביכול. 

לא, יש אבחנה. לא, לייצג אסור לך, גם לי אסור לייצג  יעל עבוד ברזילי:

 אותו. 

רונן יודע, גם באינטרס רגע, אבל תני לי לסיים.  אלון גלבוע:

עירייה לא מוכנים לענות על שאלות, ציבורי, עובדי ה

יודע את זה.   לא מוכנים למסור מסמכים. ורונן 

 אני לא מסכימה עם זה. אנחנו לא מכירים את זה.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק: מה זה לא עונים? אני לא עניתי לך פעם? מה זאת  רונן יואל 

 אומרת, לא עונים? 

 אני לא אמרתי, דיברתי עליך?  אלון גלבוע:

ויניק:   -לא, אז מה רונן יואל 

 אבל הוא עובד עירייה. עדי ברמוחה:

אני דיברתי על מישהו אחר, שהוא לא הבין. ואתה  אלון גלבוע:

 יודע בדיוק מתי הוא מסר לי את המסמכים האלה. 

ויניק: אבל המקרה הזה הוא לא ייצוג בנושא פרטני, זה  רונן יואל 

 משהו אחר לגמרי. 
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נושא שבתקופה, בשבועיים האחרונים נתקלתי זה ה אלון גלבוע:

 בו. אם הייתי נתקל בעוד נושא, אז הייתי אומר לך. 

נכון, המקרה הזה.  יעל עבוד ברזילי:  אבל זה לא רלוונטי 

ן אלון גלבוע:   -אבל מעניי

בואו נעשה את זה מסודר. מכיוון שאנחנו רוצים  יעל עבוד ברזילי:

 רגע. לשמוע את כולכם. רגע, רגע, רגע, 

אתה יודע בדיוק מה המצב כולו, שכנראה הוא פירש  אלון גלבוע:

  -שלא בצורה נכונה את המכתב שלך

 אין דבר כזה.  אביבה גוטרמן:

מעובדי  99%לא פירש אותו בצורה, ולא הוא,  אלון גלבוע:

 העירייה. 

ויניק:  אני לא חושב שזה העניין.  רונן יואל 

שב שאם הוא עובד בכיר לא אבל אם הוא, אני חו אלון גלבוע:

מצליח להבין את המכתב, אז אני מניח שאחרים גם 

 לא הצליחו. 

אביבה, אתם מדברים במקביל, לא שומעים אותך. לא  יעל עבוד ברזילי:

 שומעים אותך אפילו לפרוטוקול. 

  -דבר נוסף זה שלא הבנתי. המכתב הזה אלון גלבוע:

 צריך לחדד את זה. אבל בשביל זה אני אומרת ש כנרת א. כהן:

רק רגע, טוב? בואו זה, לכל אחד מכם יש כמה דקות.  יעל עבוד ברזילי:

 בואו נעשה את זה מסודר. 

  -צריך לשנות את זה, את כל אביבה גוטרמן:

 דקות.  10 משה חנוכה:

 בואו נעשה את זה מסודר, בסדר?  יעל עבוד ברזילי:

י אביבה גוטרמן:   -אני, אנ

 רגע, רגע, רגע, אביבה, רגע, אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

 אני דרך אגב מסכימה איתך.  אביבה גוטרמן:

אגב, המכתב הזה יצא על דעתך או על דעת ראש  אלון גלבוע:

 העיר? אז ראש העיר לא אמר לך לעשות שום דבר. 
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  -אביבה ואלון, אביבה ואלון, אביבה ואלון אביבה גוטרמן:

דעתך, פתאום עכשיו נזכרת לשמור  עזוב נו, בחייך. על אלון גלבוע:

 על נהלים? 

ויניק:  אני לא נזכרתי עכשיו.  רונן יואל 

  -למה לא שמרת על נהלים כשלמה אתה לא שומר אלון גלבוע:

 מה זה הדיבור הזה, עכשיו נזכרת? מה זה השיח הזה?  יעל עבוד ברזילי:

  -השיח הזה אלון גלבוע:

 מה זה השיח הזה?  יעל עבוד ברזילי:

כי הוא מדבר על מנהל תקין, כאשר הוא יודע שיש  אלון גלבוע:

מחלקות שעובדות פה במנהל לא תקין, עוברות על 

 החוק, ולהן הוא לא מוציא מכתב כזה. 

ויניק:  למה אתה אומר את זה?  רונן יואל 

 אני יודע, כי אתה לא מוציא אותו.  אלון גלבוע:

ויניק:  למי לא הוצאתי?  רונן יואל 

 אתה יודע למי אני מתכוון.  לבוע:אלון ג

ויניק:  אני מוציא מכתבים.  רונן יואל 

  -בואו, אלון יעל עבוד ברזילי:

 אתה לא מוציא שום מכתב.  אלון גלבוע:

 רונן, סיימת את דבריך?  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:  אחד מהם אפילו קיבלת.  רונן יואל 

ות כדי שכל אבל רונן, בוא נמשיך את ההתייחס כנרת א. כהן:

 החברים יוכלו לדבר. 

לא יצא כלום מזה, הם ממשיכים וממשיכים. אתה  אלון גלבוע:

 יודע את זה. 

 הדקות שלי.  10טוב, אני רוצה לנצל את  משה חנוכה:

 רגע, מי אמר שאתה בתור?  מאיר חלוואני:

 לא, אבל הוא לא סיים. חברים. רונן, אתה סיימת?  כנרת א. כהן:

 קודם כל, חתום לגמרי. חבל שזה לא נמצא באתר.  מאיר חלוואני:
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 לא, אבל יש שאלות לפני שהוא מסיים, חברים?  כנרת א. כהן:

אני רוצה לדבר, ואז יכול להיות שהוא ירצה להגיב על  משה חנוכה:

 מה שאני אגיד. 

 לא, הוא לא רוצה.  נאור שירי:

 אתה נהיית הדובר שלו?  משה חנוכה:

  -דקות, כן. טוב 10ככה, אני אגיד לך, יש לכל טוב, אז  משה חנוכה:

 רגע, אני חייב להפריע.  נאור שירי:

 דקות.  5זה  מאיר חלוואני:

 דבר, כן נאור, בבקשה.  משה חנוכה:

  -דקות דיברנו 55לא, אני, למי, שניה.  נאור שירי:

 לא, היועץ המשפטי דיבר.  משה חנוכה:

 10אחד לא נספרו לו די, נו. רובכם דיברתם. אף  נאור שירי:

 דקות? 

 אף אחד לא נספר.  משה חנוכה:

  -לא, אחרי זה אתם נאור שירי:

 לא, זה עכשיו זה מתחיל.  אלון גלבוע:

 שניה.  נאור שירי:

 קודם כל היועץ המשפטי, עכשיו אנחנו מדברים.  אלון גלבוע:

  -אחרי זה יהיו כתבות ועם אמרות שלכם נאור שירי:

 תבות מפריעות לך? מה, כ אלון גלבוע:

שאנחנו לא מגיעים לנושאים המאוד חשובים של  נאור שירי:

 הצעות לסדר. 

 נגיע, נגיע, אל תדאג.  אלון גלבוע:

 דקות לא נספרו לאף אחד.  55אז לכן אי אומר,  נאור שירי:

 ישיבות שונות.  2קודם כל, היום אין בעיה, כי זה  משה חנוכה:

 לא נספר לאף אחד.  לא נספרו. אביבה, נאור שירי:

  -שעות לדון ב 4שעות לנדון בזה, ואז עוד  4לא, אפשר  משה חנוכה:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 49 
 

 אני שם לב שיש דמוקרטיה פה.  נאור שירי:

  -שעות לדון על זה 4נאור, יש  משה חנוכה:

 יגאל, אבל לא נספר.  נאור שירי:

 למה לא?  יגאל שמעון:

 דקות, לאף אחד לא נספר.  55 נאור שירי:

 תור מי עכשיו לדבר?  ן מרדכי:רפאל ב

 אני רוצה לדבר, אפשר?  משה חנוכה:

 היעדר דמוקרטיה.  נאור שירי:

 משה.  יעל עבוד ברזילי:

תודה. ככה, אני רוצה להניח משהו על השולחן,  משה חנוכה:

וכהנחת בסיס לכל הדיון הזה. אף אחד מחברי 

  -האופוזיציה, מי שחתום על הבקשה לדיון מיוחד

 והקואליציה.  ר:רן יקי

לא חושב שחבר לא, אני יכול לדבר בשם האופוזיציה.  משה חנוכה:

מועצה צריך לפעול בניגוד עניינים בייצוג תושבים. 

אנחנו מקבלים, אני מקבל באופן מלא כל החלטה של 

הוועדה לניגוד עניינים במשרדים המשפטים. איפה 

 הבעיה מתחילה בסיפור הזה? בעיניי, יש כאן פרשנות

מרחיקת לכת, ותכף אני אציג לכם איפה לדעתי אנחנו 

רואים איתות לזה, לעד כמה היא מרחיקת לכת, 

באופן שבו העירייה, הנהלת העירייה, היועץ המשפטי, 

ראש העיר. כל מי שהיה שותף בניסוח המסמכים 

האלה, פרשנות מרחיקת לכת, ואפילו פרשנות 

ליה שבעיניי, מביאה לתוצאה ההפוכה שהתכוונה א

הוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים. כי מה 

, כשהיא קיבלה החלטה 2007רצתה הוועדה בשנת 

 , שחברי מועצה, שהם עורכי דין, רואי חשבון

למנוע? היא רצתה ארכיטקטים. מה רצתה הוועדה 

למנוע מאיש מקצוע שזו פרנסתו, שהוא ילך לעירייה 

ויעמוד  וייצג אנשים באופן שיטעה את עובדי העירייה

במצב של ניגוד עניינים. מה היא עוד רצתה למנוע? 
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שאנשים עם כח ציבורי גדול, לא יבהילו עובדי 

עירייה, נבחרי ציבור לא יבהילו פקידים בכח שלהם, 

וינצלו את זה לרעה. בא היועץ המשפטי בעיריית הוד 

, כמה שנים טובות אחרי ההחלטה 2022השרון בשנת 

עניינים, ואומר דבר כזה הזאת של הוועדה לניגוד 

לעובדים. הוא אומר להם, אסור לכם לדבר עם חברי 

מועצה, אלא אם הם, ואז הוא מסייג, שימו לב, 

חברות וחברי מועצה שהואצלו להם סמכויות. ואז 

הוא רושם בסוגריים, סגן וסגניות ראש העירייה. זאת 

אומרת, נאור, יעל וכנרת, ומחזיקי התיקים. דהיינו, 

  -א מחזיק תיקרן, שהו

 הוא לא מחזיק תיק.  יגאל שמעון:

 שניה, רגע. אני יכול לסיים את הזה?  משה חנוכה:

 אבל לא האצילו להם סמכויות.  אלון גלבוע:

שניה, שניה. רגע, אפשר לסיים? רבותיי, אתם  משה חנוכה:

 מפריעים לי. 

  -לא להפריע. תנו לבנאדם רפאל בן מרדכי:

אי אפשר כל פעם עם הערות הביניים. תנו  אבל רגע, כנרת א. כהן:

 לו לסיים. 

הוא רשם, חברי מועצה שהואצלו סמכויות. סגן  משה חנוכה:

וסגניות ראש העיר ומחזיקי התיקים. ורשאים הם 

לפנות לעובדים בדרגת מנהל אגף ומעלה. אז דהיינו, 

בא היועץ המשפטי ובמילים אחרות אומר, אל תדברו 

לא חברים בקואליציה של  עם חברי מועצה, אם הם

ראש העיר. ופה, זה התרגום של המכתב שנשלח 

לעובדי העירייה. ופה, אנחנו רואים התערבות של 

שומר סף במארג הפוליטי. כי זו לא הייתה הכוונה של 

הוועדה לניגוד עניינים. מה חמור יותר? שבמכתב 

 14לחברות וחברי המועצה יש נוסח אחר. סעיף 

ות וחברי המועצה. רושם אותו למכתב שנשלח לחבר

יועץ משפטי, שלמי מותר לדבר? חבר מועצה וסגן 

ראש עיר שהואצלו להם סמכויות. פתאום המילה 
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'מחזיק תיק' נעלמה מהנוסח של חברי המועצה. 

נוסחים אחרים. נוסח אחד שבו אומרים  2כלומר, יש 

לעובדי העירייה, אל תדברו עם אף אחד, אלא אם הוא 

יודעים כבר שמחזיק תיק זה רק מחזיק תיק,  וכולנו 

  -מי שבקואליציה

 נכון.  אביבה גוטרמן:

ולחברי המועצה שולחים נוסח, כאילו אנחנו לא נקבל  משה חנוכה:

מעובדי העירייה את הנוסח ששלחו אליהם, שאומרים 

להם, רק מי שהואצלו לו סמכויות. כי מי שיודע את 

ות רק לסגני הדין, יודע שבהוד השרון הואצלו סמכוי

ראש העיר. למה? כי מי יכול להאציל סמכויות? 

ט שרן השולחן הזה, המועצה. וגם אם ראש העיר מחלי

יקיר הוא מחזיק תיק הגינות הקהילתיות, הוא לא 

 יכול להחליט, כי אין לו סמכות בדין להחליט את זה. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

כלל לדבר הזה כי מחזיק תיק, אין הגדרה חוקית ב משה חנוכה:

בהוד השרון. צריך שוועדת ההנהלה תחליט שמישהו 

מחזיק תיק. בהוד השרון אין ועדת הנהלה, אף אחד 

לא מחזיק תיק, ולכן צריכה להיות, אם היה כאן 

פעילות בתום לב של העירייה, היה רשום באופן ברור 

לעובדות ועובדי העירייה, אל תדברו עם אף אחד 

הוא ראש העיר או הסגנים מחברי המועצה, אלא אם 

יודעים מה? את זה הייתי מקבל. לא הייתי  שלו. אתם 

מוציא מילה. הייתי כועס, הייתי חושב שזה מטומטם, 

, שזה הופך את כל חברי 2022-שזה לא מתאים ל

המועצה לחזקת חשודים, למרות שאף אחד מאיתנו 

לא הוכח שעשינו משהו בניגוד עניינים, אבל לא 

ר כאן, זו ההתערבות הפוליטית. משנה. מה שחמו

הרצון לבוא ולהגיד לעובדים שחור על גבי לבן, דברו 

רק עם מי שבקואליציה. מי שבאופוזיציה רחמנא 

לצלן, שמעז להגיד שהוא מתנגד לאיך שהשלטון הזה 

מתנהל, אתם לא תדברו איתו. עכשיו תראו, לפעמים, 

בואו, אנחנו לא תמימים. לפעמים ראש עיר ועירייה 
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 ומנכ"ל עירייה עושים את זה ברמיזה, בעין. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

  -העובדים מבינים שעדיף לא לדבר משה חנוכה:

 זה נעשה. זה נעשה בכל הקודמים.  אביבה גוטרמן:

שעדיף לא לדבר עם חברים באופוזיציה. אבל פה,  משה חנוכה:

הביטחון של השלטון הזה כל כך, כל כך יציב, כאילו 

לא יזיז אותו. כאילו הם אדוני העיר הזאת.  אף אחד

, ולפני זה לא היה כאן 2018-כאילו העיר נולדה ב

כלום. ואנחנו האדונים, ואנחנו נחליט איך העיר 

הזאת תתנהל. שאתם אפילו לא מתביישים לקחת את 

היועץ המשפטי, להגיד לו, תכתוב מכתב. ועכשיו, לא 

 14י בסעיף אני אומר את זה. אומר כאן היועץ המשפט

במכתב שלו, שהוא כותב לחברי המועצה: "לאור 

  -החלטתו של ראש העירייה". זאת אומרת

 מה? לאור החלטתו של ראש העירייה מה?  רן יקיר:

לאור החלטתו של ראש העירייה, ולאחר שבחן את  משה חנוכה:

  -הדברים

 הוא אמר עכשיו שזה לא.  אלון גלבוע:

ות של חברות וחברי מועצה, שלא כי בירורים ופני משה חנוכה:

הואצלו להם סמכויות, בשם ומטעם תושבי העיר, 

תועברנה אליו או למנכ"ל העירייה. זאת אומרת, 

  -היועץ המשפטי

  -במקום רק אליו רן יקיר:

 רן, תן לי, אתה מפריע לי. דבר אח"כ, בזמן שלך.  משה חנוכה:

לי.  רן יקיר:  אין לי זמן, לא נתנו 

 דקות.  10יש לך זמן. לכל חבר מועצה יש לו  משה חנוכה:

 אה, באמת?  רן יקיר:

 כן.  משה חנוכה:

 אה, אוקי, טוב.  רן יקיר:

כותב בעצם היועץ המשפטי במסגרת מסמך שנחזה  משה חנוכה:
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להיות חוות דעת או הנחיה, בעצם הנחיות מראש 

העיר. וזה, רונן, הייתי מציע, לא לעשות. כי בואו 

כם שמחר רון חולדאי או היועץ שוו בנפשרגע, 

המשפטי של עיריית תל אביב היה מוציא מכתב והיה 

אומר, אשר להנחיית ראש העיר, מעכשיו, על כל פנייה 

של פיצוץ בצינור מים ברחוב השחר, אל תפנו למנהל 

 אגף שפ"ע, תפנו לראש העיר או למנכ"ל. 

 למה לא לפנות למוקד?  נאור שירי:

 י המוקד לא מתפקד. ועל כל, כ משה חנוכה:

 לא נכון.  נאור שירי:

ועל כל אירוע של בעיה של מעבר חצייה לא צבוע, או  משה חנוכה:

מפגע בטיחותי, תפנו לרון חולדאי. רון חולדאי כבר 

 ינתב את הפניות לעובדים. הרי, זה הזוי. 

 ממש.  אביבה גוטרמן:

יצר זה לא הגיוני, לא ברמת השירות לתושב. זה מי משה חנוכה:

פקק, גם בשירות לתושב, אין לזה שכל ברמת מנהל 

תקין, וזה לא מקדם שום דבר. אם, ואני אומר כאן, 

אם מישהו מכם, גבירתי יו"ר הישיבה, או כל אחד 

מנבחרי הציבור או שומרי הסף. אם מישהו יודע על 

נבחר ציבור שמשתמש בתפקיד שלו או בתואר שלו 

נים אחרים, או כדי לקדם עניינים אישיים או עניי

לפעול בניגוד עניינים, אני אומר, שאני אהיה שותף 

 לכל תלונה על בנאדם כזה. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

כל אחד סביב השולחן. לא משנה אם הוא קואליציה  משה חנוכה:

או אופוזיציה. כל אחד. אבל תהיו מספיק גברים כדי 

  -לבוא ולהגיד שכאן במכתב הזה

 ים. גברים ונש רן יקיר:

 נשים, נשים.  מאיר חלוואני:

גברים או נשים, תהיו מספיק אמיצים כדי כאן להגיד  משה חנוכה:

שהמכתב הזה הוא בעצם מכתב מאוד מתוחכם. 
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הנוסחים. כי אם לא היה כאן תחכום, אז  2וראינו את 

נוסחים. היו מוציאים נוסח אחד  2לא היה צריך 

שהו כאן לכולם. אם צריך כל כך הבהרות, כנראה שמ

ואני חושב שהבעיה כאן זו היכולת לא עבר טוב. 

לייצר חייץ, בין מי מותר לדבר איתו מנבחרי הציבור, 

ומי אסור. ואני רוצה להזכיר למי שלא הגיע לכאן 

מהתושבים  30%הערב, שהוא נבחר בקולם של 

בחרו אנשים אחרים. וההרכב של  70%. 1-בסיבוב ה

של תושבות  100%-המועצה הזאת, בא לבטא את כל ה

ותושבי הוד השרון. כי גם בכנרת בחרו אנשים, אבל 

  -גם בסיעה של אביבה ואלון

 מה אתה רוצה, הם מיוצגים.  נאור שירי:

וגם ביגאל שמעון, וחיים שאבי בחרו אנשים אחרים.  משה חנוכה:

 ובנדב ועדי בחרו אנשים. 

 משה, נותרה לך חצי דקה.  אתי ברייטברט:

 קי, תנקו את זה הזמן שהפריעו לי. או משה חנוכה:

 אף אחד לא הפריע לך.  רן יקיר:

 אתה הפרעת לי.  משה חנוכה:

לא, אבל הנה עוד פעם אתם מבזבזים זמן. תנו לו  כנרת א. כהן:

 לסיים. 

 אני מפריע לך בלי שאני פה, אני יודע.  רן יקיר:

 בואו ניתן לו לסיים.  כנרת א. כהן:

 לך לדבר.  אבל לא הפרעתי רן יקיר:

ן  משה חנוכה: עוד דקה. ואני אומר, שבסוף, בסוף, בסוף, הרצו

שלכם לסתום את הפה שלנו בהצעות לסדר ולסיים 

את הישיבות לפני שאנחנו מעלים הצעות לסדר 

ושאילתות. ואח"כ, שלא נדבר עם עובדי העירייה. אני 

שואל, מה תהיה ההנחיה הבאה? לקום בבוקר 

ש העיר? להציב פסל של ראש ולהצדיע לתמונתו של רא

העיר במרכז רמתיים? מה תהיה ההנחיה הבאה? זה 

לא דמוקרטי, זה לא יעיל. זה אפילו מטופש. וצר לי, 
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 , על הלחצים שכנראה מופעלים על היועץ המשפטי

שהוא נראה לי אדם הגון וישר, כדי להוציא מכתבים 

 כאלה. 

ויניק: להיות עוד  אפשר משפט אחד רק, משה. יכולה רונן יואל 

סיטואציה אחת שאתה לא לוקח בחשבון, שאני פשוט 

לא הייתי מודע למשהו. אני גם נכנסתי לפה באמצע 

הקדנציה, ולא הייתי מודע. ברגע שהבנתי, הוצאתי 

, הנחיית ראש העיר, 2. 1הבהרה. גם זו אופציה. זה 

הסברתי מאיפה זה בא. זה בא מההנחיה של הוועדה 

 . למניעת ניגוד עניינים

 כן, רפי.  יעל עבוד ברזילי:

אגב, אמרתם בהתחלה שהציעו לי לדחות את הישיבה  משה חנוכה:

וזה. אני חלק מקבוצה. כמו שהציעו ליוסי להסיר את 

 . החתימה שלו. הציעו לרפי להסיר את החתימה שלו

הציעו לאביבה לדחות את הישיבה, כנראה גם לי 

 הציעו. 

 הזמן.  רפי, אתה לוקח לו את נאור שירי:

  -אבל אף אחד מאיתנו משה חנוכה:

 שיתפת את החברים שלך?  יעל עבוד ברזילי:

 אבל אנחנו קבוצה.  משה חנוכה:

 נו, שיתפת אותי?  יעל עבוד ברזילי:

  -את, כשדיברת איתי? כן. אמרתי, דיברתי עם אלון משה חנוכה:

 לא רק אני, גם ראש העירייה.  יעל עבוד ברזילי:

זה שדיברתם איתי והצעתם לי, ואני ידעתי שאם  על משה חנוכה:

אני אסכים לדחות את הישיבה היום, תמשיכו 

להמשיך להפעיל לחץ על חברינו, שנאלץ ללכת הביתה, 

אם הוא צופה בנו בפייסבוק ראיתי. לא צריך להלחיץ 

  -אנשים

 אז אתה מתקן את האמירה הקודמת.  מאיר חלוואני:

 כן, רפי.  יעל עבוד ברזילי:
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ערב טוב. דבר ראשון, אני שמח לראות אותך יושבת  רפאל בן מרדכי:

בראשות הישיבה הזו. הייתי שמח אם זה היה קורה 

יותר. לעומת זאת, מי שאנחנו באמת מתייחסים אליו, 

שזה אמיר כוכבי, צדק מי שאמר שאמיר ברח. הדיון 

הזה, איך אני אגיד, אין לי אותו עם היועץ המשפטי, 

ם ראש העיר. ואם ראש העיר היה רוצה יש לי אותו ע

בחוות הדעת, אז היא יצאה כמו שהיא יצאה, ונשלחה 

למי שהיא נשלחה. ואם הוא לא היה רוצה, אז לא 

הייתה יוצאת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו 

שנים משרת את  44-אישי, אני ברוך השם יותר מ

הציבור בכל מיני צורות. החל מימי אליהו שמעוני, 

ד ימי אמיר כוכבי. אחד התפקידים שלי, שבשביל וע

זה אני מקדיש את הזמן הרב שאני מקדיש לזה, הוא 

עזרה לאנשים. עזרה במובן הציבורי. לא קיבלתי 

מחוט ועד שרוך נעל אי פעם מאף אחד, כדי לעשות את 

זה. ואתם יודעים מה? גם בד"כ לא הלכתי פעם שנייה 

זה עניין פוליטי. לבחירות. זאת אומרת, גם לא היה ל

רווח פוליטי שרציתי לעשות. באתי לעשות את הדבר 

הפשוט שנציג ציבור צריך לעשות. לייצג את הציבור. 

פרטים, שכל אחד מהם  65,000-והציבור הזה בנוי מ

יכול להיפגע ע"י המנגנון. לאו דווקא מכוונה רעה. 

ולמי יבואו בריצה ויבקש עזרה? מראש הרשות? שהוא 

ו הכי על הכל. אז הוא בא לבקש את זה אחראי בלא

מחבר מועצת עיר. עכשיו, ברור, הרבה פעמים שיש לי 

בעיות כאלו לפתור, אני גם הולך לפעמים לאמיר. אבל 

אני לא מתחיל, אם אני לא חייב להתחיל עם אמיר. 

אני מתחיל עם ראש אגף. למה ראש אגף? מפני 

שקיבלתי חוות דעת מהיועץ המשפטי שאומרת 

קידו של חבר מועצה, לייצג את התושב. אבל כדי שתפ

שלא יהלך אימים, ואני לא יודע מי פה מהלך אימים, 

אבל נניח. כדי לא להגיע למצב הזה של לחץ על עובד 

זוטר, מן הראוי לפנות לראש אגף. את זה, יש חוות 

דעת של הוועדה לניגוד עניינים, שמכירה בזה, 

יצג תושבים, שהתפקיד של חבר מועצת עיר הוא לי

אבל היא אומרת ששיווי המשקל הנכון בין הרצון 
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לעזור לבין חשש מלחץ שייווצר, הוא לדבר עם ראש 

אגף ומעלה. אז כך אני נהגתי. ואני גם הכנסתי את 

הסעיף הזה בהצעת ההחלטה שאומרת, בלשון החיוב 

ההוא. עכשיו, אני רוצה להגיד מילה על הוועדה 

ניגוד עניינים, ככל שהיא הוועדה ללניגוד עניינים. 

מחייבת, עוצרת ניגוד עניינים, אני מכבד אותה ואכבד 

אותה, כמו שגם אמרו חברים לפניי. אבל, כשהוועדה 

לניגוד עניינים נכנסת לשיווי המשקל הנכון, 

הפונקציונלי, בין ראש העירייה לבין חברי מועצת 

העיר, הרי זה לא הגיוני שאם כל פיפס שכואב לתושב, 

 יצטרך להגיע לראש העירייה. זה 

 גם לא ריאלי.  אביבה גוטרמן:

זה טירוף מערכת. זה לא יקרה וזה לא פונקציונלי. גם  רפאל בן מרדכי:

לא המנכ"ל, שאלוהים יודע, שכולם עובדים קשה. 

נגיד,  המנכ"ל בוודאי. וכל פיפס שיש, ברוך השם, איך 

 אנחנו ותיקים מספיק, כדי להבין עם איזה ראש אגף

צריך לדבר, ואנחנו עושים את זה. ועד היום זה פעל. 

בעניין הזה, אני חושב שגם היועץ המשפטי מכיר חלק 

מהדברים שאני מטפל בהם, כי הם התגלגלו לפתחו, 

אני אמרתי לו אז ואני אומר את זה כאן ליד השולחן, 

וכל אחד מאיתנו חושב את זה ועובד את זה. חלוואני, 

וון לעזור לאנשים. עכשיו אלוהים יודע שהוא מתכ

מה, הוא לא יוכל לדבר עם האנשים שנוגעים בזה 

 בעירייה, כדי לקדם פתרון בעיה? בוודאי שכן. 

 לא, אסור לו.  יגאל שמעון:

נוסף  רפאל בן מרדכי: או, אז אני רוצה להגיד דבר אחד, מה אני עשיתי 

לזה, כשחתמתי על אותו מכתב. יש שיווי משקל נכון 

ת בין חברי מועצה לבין ראש עירייה. ויש שצריך להיו

אגודת חברי מועצות, שכולנו כאן חברים בקבוצה הזו 

, ואני גלגלתי את זה בראשות עו"ד ד"ר אורית רישפי

אליה ואל עוד חבר שלי שיושב שם בהנהגה, והם 

אמרו, אם זה המצב, עם זה צריך ללכת לבית משפט. 

ם לזה, אבל ואני אומר לכם, אני לא יודע אם התכוונת
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התוצאה של מה שאתם אומרים היא בלתי הגיונית, 

היא פוגעת ביכולת מילוי התפקיד הציבורי של כל 

אחד שיושב פה מסביב לשולחן. ואני יודע שזה 

 קואליציה ואופוזיציה. אין שום הבדל. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

א הדיון שלנו כאן הוא לא אופוזיציה, קואליציה. הו רפאל בן מרדכי:

חברי מועצת העיר או לא. וחברי מועצת העיר 

שפועלים בניקיון כפיים לעזור לתושבים, ונמנעים 

הנחיה של מישהו, יש בעיה. עכשיו, אני חושב בתוקף 

שהוועדה לניגוד עניינים צריכה לעסוק בניגוד 

עניינים. ואם היא מתחילה להיכנס לשיווי המשקל 

יך נגיד, היא שבין חברי המועצה לבין ראש העירייה, א

חורגת מתפקידה. אני אגיד יותר מזה, יש חוות דעת 

שכולנו כאן קיבלנו, ואני מקווה שגם חלק קראו, של 

המכון לדמוקרטיה, שאומרת איך צריכה לעבוד 

עירייה. אחת ההמלצות שלה, שיהיה יותר קשר בין 

אנשי הדרג המקצועי לבין חברי מועצת העיר. בדיוק 

גוד עניינים אומרת, בלי שזה ההפך ממה שהוועדה לני

תפקידה. כי תפקידה למנוע ניגוד עניינים. וככל שהיא 

מונעת ניגוד עניינים, כולם פה יכבדו כל מילה. היא 

מציעה בדיוק את ההפך. ואני אומר, הדברים יזרמו 

כמו שהם היו עד היום, ואם לאו, יהיה צורך בפתרון 

ה משפטי. לאו דווקא חוות דעת. יכול להיות שז

יצטרך ללכת להיות תביעה של חברי מועצה נגד 

הוועדה לניגוד עניינים, ובמקרה הזה, גם נגד היועץ 

 המשפטי שלנו. 

 או נגד ראש העיר.  אביבה גוטרמן:

 תודה.  רפאל בן מרדכי:

ויניק:  אפשר משפט אחד?  רונן יואל 

 בוודאי.  רפאל בן מרדכי:

ויניק: בת הוועדה לניגוד אני רק אקריא את מה שכות רונן יואל 

עניינים על הדבר הזה. אני מצטט. פשוט כתבתי את 
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זה, אבל אני אחזור: "הוועדה סבורה כי חוות הדעת 

מאזנת בין תפקידו של חבר המועצה, לדאוג לתושבי 

הרשות המקומית, ולטפל בענייניהם אל מול הרשות, 

לבין החשש שקשר ישיר בין חברי המועצה לעובדי 

ל בענייניהם של התושבים, יקשה על הרשות, אגב טיפו

 העובדים לפעול באופן אובייקטיבי". 

זה לא ניגוד עניינים, וזה לא תפקידה של הוועדה  רפאל בן מרדכי:

 לניגוד עניינים לקבוע. 

ויניק:  היא אומרת את זה.  רונן יואל 

היא אומרת את זה, והיא חורגת מזה. ואני אקבל את  רפאל בן מרדכי:

יא נוגעת לניגוד עניינים, ולא אקבל את דעתה ככל שה

דעתה, ככל שהיא פוגעת באפשרותי למלא את תפקידי 

הציבורי. זה לא הרשות שהיא קיבלה, וזה לא 

תפקידה לקבוע. אני ציטטתי זה עתה את חוות דעתו 

של המכון לדמוקרטיה, שאומר בדיוק ההפך. והוא, 

משקלו לא פחות גבוה בעניין הזה מהוועדה לניגוד 

 עניינים. 

ויניק:  הוא פחות, רפי.  רונן יואל 

ניגוד עניינים, בעיה. זו הזכות שלה לקבוע. כל דבר  רפאל בן מרדכי:

 אחר, לא. 

ויניק: הוא פחות, במובן הזה שהוועדה למניעת ניגוד  רונן יואל 

עניינים, בשם שלה, היא מיועדת לנבחרי ציבור 

  -ברשויות המקומיות. אז מבחינת

  -היא נכנסת לדיון במשקל שבין חברי מועצה דכי:רפאל בן מר

ויניק:  זו שאלה אחרת.  רונן יואל 

לבין ראש העירייה, שזה נושא שהוא רגיש. והנושא  רפאל בן מרדכי:

הזה לא ייפתר ע"י השימוש בניגוד עניינים. כי העניין 

של כולנו, הוא ייצוג תושבים באופן ציבורי. ומי 

באופן בלתי סביר בתפקוד שימנע לעשות את זה, יפגע 

חברי מועצת העיר. ואני חושב שזה לא התפקיד שניתן 

להם. וזה לא דבר שאנחנו נסכים איתו. ואם צריך, 

אנחנו גם, ולא ברמה, מה שאני אומר עכשיו, עולה 
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 לדיון בקטע של חברי מועצות מקומיות בכל המדינה. 

 בכל הארץ, כן.  אביבה גוטרמן:

משפטים שאני אסיים, כי  2אגיד משפט,  אני רק אביבה גוטרמן:

דיברתי כבר. אני רוצה להגיד, קודם כל אני מסכימה 

 2לחלוטין כמובן עם רפי ומשה. אני רוצה להגיד 

זו  משפטים. אחד, אנחנו יודעים בדיוק איזו תקופה 

תקופת בחירות, ואנחנו את ההליך הבחירות. אנחנו 

שגדל  רואים את זה ע"י היח"צ, רואים את התקציב

בזה. אנחנו מבינים. בסדר, אין בעיה, הכל לגיטימי. 

אבל לא יעלה על הדעת, עוד פעם, איך הוא אומר? 

בקריצה. אני מלווה פה הרבה ראשי ערים. אני הייתי 

בבחירות, תקופה קשה. אבל עובדים ידעו מה שנקרא 

באמת, ברמיזה. לא כתוב על גבי נייר מה אסור. 

בר'ה, תתחילו, אסור לכם העובדים הבינו, בואנה, ח

 להתערב בבחירות. תהיו פחות שירותיים, כן? 

 יותר.  נאור שירי:

כן. תהיו פחות לתת. פחות תהיו שירותיים לאנשים,  אביבה גוטרמן:

לחברי המועצה. זה מובן, כולם ידעו את זה. אבל 

אנשים לא פחדו. היו כאלה ששיתפו פעולה, והיו 

 שיו, בואי. כאלה שאמרו, עזבי, בחירות עכ

 אביבה, יש לי כמה סיפורים לספר, חבל על הזמן.  רינה שבתאי:

יופי שיש סיפורים. אני שנים פה, מכירה את כל  אביבה גוטרמן:

 הסיפורים, ושום דבר לא יכול להפתיע אותי. 

את שנים פה, ואני רק שנה פה, ויש לי כמה סיפורים  רינה שבתאי:

 חבל על הזמן. 

ם דבר, אין מה להפתיע אותי כבר. לא, בסדר. אבל שו אביבה גוטרמן:

אותי זה לא יכול להפתיע, שום דבר כבר. מה שאני 

אומרת, עכשיו, עם כל מה שדיברנו פה, במבחן 

התוצאה, אני חוזרת על המשפט הזה, העובדים הבינו 

בהאי לשנא. אתם לא מדברים עם חברי מועצה. את 

ריך לצאת הדבר הזה, צריך להבהיר אחרת, נקודה. צ

מכתב לעובדים, שאנחנו לא התכוונו שאתם לא 
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יכולים לדבר עם חברי מועצה. שאתם לא יכולים לתת 

שירות. אין דבר כזה. צריך להוציא במכתב הזה, 

שאנשים לא יפחדו. אתם רוצים לסייג אם מישהו 

ולהגיד, חוץ מאשר שיש בו מקום, אפשרות של זה 

ירו את זה, זה ולהסביר מה זה ניגוד העניינים, תבה

בסדר, שהם ידעו. סליחה, אתה עו"ד, אתה מטפל, אני 

לא יכולה לתת לך פה מענה. זה בסדר. אבל לבוא 

ולהיות, אני אומרת לכם ברחל בתך הקטנה, אין 

דברים מעורפלים. נמאס כבר עם זה. הדברים 

המעורפלים, הגענו לרגע הזה פה. כשאנחנו יודעים 

פה לא מטומטם. ואני במציאות מה הכוונה. אף אחד 

אומרת לכם, זה מדובר על כל חברי המועצה. לא 

אופוזיציה ולא קואליציה. מחר חלק מפה לא יהיו 

חברים בקואליציה. זה יתפוס אתכם גם כן. לא רק 

את המקורבים. אז בואו, אנחנו מדברים על השליחות 

שלנו, מהי. השליחות שלנו, להיות פה לתושבים. 

 לסייע. 

 אף אחד לא מונע את זה.  :רינה שבתאי

  -שנים 38איך אמר רפי? אני עושה את זה  אביבה גוטרמן:

 רינה, מנעו.  יגאל שמעון:

.  רינה שבתאי:  לא, לא מנעו. אני גם אתן דוגמה, לא מנעו

 אני אתן דוגמה.  יגאל שמעון:

  -רגע, רגע, אביבה תסיים, ואח"כ יעל עבוד ברזילי:

  -משפטאביבה, אביבה,  נאור שירי:

 לא, ברצינות.  אביבה גוטרמן:

 אבל בואו ניתן לה לסיים. אביבה, תסיימי.  כנרת א. כהן:

שנים. תקשיבו, חבר'ה. כולנו פה שליחי  38רגע,  אביבה גוטרמן:

ציבור, נקודה. כולנו פה. קואליציה, אופוזיציה, באנו 

כשליחי ציבור. ויש לנו תפקיד, ואנחנו צריכים ליישם 

יך לשים מקלות בגלגלים לאף אחד אותו. לא צר

מאיתנו. וזה היום אני, זה מחר אתם. תחשבו על זה. 
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אופוזיציה יקרה, קואליציה יקרה. גם האופוזיציה 

יקרה, וגם הקואליציה יקרה בעיניי. כולנו עושים את 

העבודה עבור הציבור, בסדר? ואני אומרת, אנחנו 

כן צריכים לחשוב טוב, ולא לתת מקום לדבר הזה. ל

צריכה לצאת הבהרה לעובדים ברחל בתך הקטנה. זה 

 הכל, תודה. 

 חיים, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

 רגע, אתה רוצה בסוף או עכשיו?  יגאל שמעון:

 לא, מה שאתה רוצה. אתה רוצה, אין לי בעיה.  אלון גלבוע:

 אני בסוף.  יגאל שמעון:

בר. אנחנו סתם יש כאן עוד הרבה אנשים שרוצים לד יעל עבוד ברזילי:

 לפי איזה סדר כרונולוגי. 

 איפה יוסי?  אלון גלבוע:

 אלון, יגאל, חיים. מישהו מכם?  יעל עבוד ברזילי:

 אני רוצה.  אלון גלבוע:

 אני גם רוצה לדבר.  רינה שבתאי:

 חיים, אתה רוצה לדבר?  יגאל שמעון:

  -אני לומד את הנושא חיים שאבי:

 ר. אז עדיף שלא תדב יגאל שמעון:

קודם כל, אני רוצה להתייחס ששמעתי בפתיח, לגבי  אלון גלבוע:

הנושא של דחיית ישיבת המועצה, שהיא הועברה 

לא מצליח להבין, משה הוא לא היחיד למשה. אני 

שחתם. ואני לא מצליח להבין מדוע פנו למשה ולא פנו 

  -לכלל

 לא, פנו גם לאביבה.  משה חנוכה:

יכול להיות שהייתי אם היו פונים אליי, אליי לא פנו.  אלון גלבוע:

  -רוצה כן לראות פה את אמיר. כן לקבל ממנו תשובות

 לא, לא. הם רצו לדחות, הם לא רצו שאמיר יבוא.  משה חנוכה:

כי אני בטוח שמי שעומד מאחורי המכתב הזה, וזה גם  אלון גלבוע:
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כתוב, זה אמיר, אין ספק. כי גם היועץ המשפטי יכול 

מה שאני אומר, כאשר מדובר על חוות לאמת את 

דעת, אז אפשר לאמץ אותה, ואפשר לא לאמץ אותה. 

, אז שם 2007-כי במסגרת חוות הדעת המקורית מ

דובר על ייצוג של תושב, כאשר מדובר באיש מקצוע, 

מהנדס, עו"ד, אדריכל, שהוא ינצל את כוחו כחבר 

מועצה, כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלו. וגם 

מה, עוד שנה וקצת הבחירות, אז כמובן שהטיימינג כ

הוא הטיימינג שמתאים. אני גם בדקתי פסיקות, 

וראיתי ככה, ביררתי עם ככה חברי מועצה בערים 

אחרות, שחברים. הם לא שמעו על דבר כזה, והם לא, 

אותו ראש עיר באותה עיר, לא אימץ את חוות הדעת 

חבר מועצה, הזו. האמת היא, כשאני נכנסתי להיות כ

אז אני ראיתי קודם כל את התושבים לפני הכיסא, 

לפני קידום. ואני חושב שמה שנעשה פה, מה שעשה 

פה אמיר, זה לחזק את כוחו לפני הבחירות על חשבון 

חברי האופוזיציה, שהוא רואה שהם מתחזקים 

ומגובשים, וכן עוזרים וכן מסייעים. אני יכול להגיד 

יומיים בפייסבוק -י יוםשאני ראיתי, נחשפתי לפנ

לאיזה פוסט לגבי אחד חברי המועצה, ופשוט הייתי 

מלא גאווה, איך הוא מצליח לפתור את הדברים ועוזר 

לכל כך הרבה תושבים. ואני חושב שזהו תפקידו של 

חבר מועצה, ולא לסגור את הדלתות, ולומר, מי שיש 

לו, קיבל סמכות או אין לו סמכות. אני לא יודע עד 

ויעל היום , חוץ מהסגניות, שאגב, אני, כל פנייה אליי, 

יכולה להגיד, אני מעביר אליה. אני לא מטפל בזה 

באופן אישי. לא שמעתי גם על, שמעתי על איזה עניין 

אחד שגם אני מגנה אותו, שהיה עם חבר מועצה, ואני 

גם אמרתי לו. אבל מעבר לזה, לא שמעתי כלום. לא 

ה הוא בגלל הנושא הצלחתי להבין אם המכתב הז

הזה, או בגלל נושאים אחרים שחברי מועצה אחרים 

שמקדמים את האינטרסים שלהם, שגם אני חושב 

שזה לא בסדר, וזה לא צריך להיות. עכשיו, אני חושב 

שהמכתב הזה, ואני קיבלתי, אני לא רוצה להקריא 

מספר רב של הודעות, שהעובדים מבולבלים. וגם, כמו 
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, הוא גם יודע על מה אני מדבר, שאני הצגתי לרונן

שלא שאני מאשים את העובדים, זה הם פשוט 

מבולבלים ולא יודעים, וגם לא מוכנים לדבר. אני 

באתי ככה פה לעירייה לאסוף מסמכים. אף אחד לא 

מוכן לדבר, לא להגיד אפילו בוקר טוב. אז שתבין מה 

הבהרות זה לא יעזור  10המכתב הזה עשה. וגם עוד 

כי כולם בחששות, בפחד ובלחץ. אני חושב כלום. 

שצריך לבטל את העניין הזה. אפשר להסתפק בכך 

שבאמת חברי מועצה לא ידברו עם עובדים שהם 

מתחת למנהל מחלקה או מנהל אגף, שאני חושב שהוא 

מספיק חזק ומספיק בעל ידע וניסיון, להתמודד עם 

חברי מועצה בכל התחומים. ואם לא, אז אפשר 

את זה הלאה. אני לא חושב שדברים פשוטים להעביר 

או דברים כאלה ואחרים, צריך להעביר לראש העיר. 

וגם אני, משהו שאני לא הבנתי כאן. אז בחוות הדעת 

כאן כתוב שאם, קודם כל, ראש העיר רשאי לטפל, 

רשאי לטפל בפנייה. ואם הוא לא מעוניין לטפל 

 ילתהשאבפנייה, אז לחברי המועצה יש את הכלים של 

יודעים שרוב,   99%או הצעה לסדר, כמו שאנחנו 

מהצעות לסדר שלנו עוד בכלל לא מגיעות להצבעה או 

לאיזשהו דיון. ולשאילתות, אנחנו לא מקבלים 

 תשובות. 

 אתה מקבל תשובות.  נאור שירי:

 אני לא מקבל תשובות.  אלון גלבוע:

 אתה פשוט לא אוהב את התשובות.  נאור שירי:

  -לא קיבלנו תשובות. וגם שאילתהלשום  :אלון גלבוע

 אתה מקבל תשובות, אתה לא אוהב אותן.  נאור שירי:

  -תראה, גם אם מקבלים תשובה אלון גלבוע:

 יש גבול לעיוות המציאות.  נאור שירי:

  -אל תפריע לי. לא מקבלים תשובה מהסמכות אלון גלבוע:

 בא לי להפריע.  נאור שירי:
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 ים תשובה מהסמכות של העירייה. לא מקבל אלון גלבוע:

 בסדר, אתה מקבל תשובות.  נאור שירי:

 לא מקבלים תשובות.  אלון גלבוע:

 אתה מקבל.  נאור שירי:

 אז ממי אתה מקבל תשובה, אם לא מהסמכות?  עדי ברמוחה:

  -אתה מקבל, אתה מקבל נאור שירי:

 מה?  אלון גלבוע:

לא אוהב את  אתה לא אוהב את התשובות, אתה נאור שירי:

השאלות, אתה לא אוהב את התשובות. אבל אתה 

 מקבל. 

 אני לא אוהב תשובות?  אלון גלבוע:

 לא, לא, לא הבנתי את המשפט שאמרת.  עדי ברמוחה:

  -תראה, רגע, רגע, אני לא רוצה אלון גלבוע:

 בהמון דברים, האמת, שלא היו תשובות.  אביבה גוטרמן:

  -לוש, אני לא רוצה לגלושאני לא רוצה לג אלון גלבוע:

אין שאילתא שלא קיבלת תשובה. יכול להיות שאתה  נאור שירי:

 לא אוהב אותה. 

ן  אלון גלבוע: סליחה, לא להפריע לי. ההצעה לסדר האחרונה בעניי

  -השילוט

 אבל אמרת מקודם משפט לא ברור.  עדי ברמוחה:

כברים העירייה רצה כמו, סליחה על הביטוי, כמו ע אלון גלבוע:

האתרים שלא היו. אז  12מורעלים, ותלו שלטים בכל 

בוא, אל תגיד לי שאני מקבל תשובות. לא מקבל 

 תשובות לכלום. 

 אלון, תתייחס רגע למשפט שאמרת מקודם.  עדי ברמוחה:

 מה?  אלון גלבוע:

אני אגיד לך מה שאני רוצה, ואתה מקבל תשובות,  נאור שירי:

 נקודה. 
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  -ל תשובותלא מקב אלון גלבוע:

 אתה מקבל תשובות.  נאור שירי:

 רגע, רגע, עצור שניה.  עדי ברמוחה:

י  אלון גלבוע: אתה יודע מה השאלות שאני שואל? איך אתה שאנ

 מקבל תשובות? 

  -השאילתהכי אני יושב פה, אתה שואל את  נאור שירי:

אבל אני גם שואל שאלות, אני גם שואל שאלות שלא  אלון גלבוע:

 מועצה.  בישיבות

 אתה דיברת על שאילתות במועצה והצעות לסדר.  נאור שירי:

  -דיברתי על שאילתות והצעות לסדר אלון גלבוע:

 אז תדייק.  נאור שירי:

 גם כאן אני לא מקבל תשובות.  אלון גלבוע:

 אתה מקבל.  נאור שירי:

 ואף אחד פה מחבריי באופוזיציה לא מקבל תשובות.  אלון גלבוע:

אתה מקבל, אתה לא אוהב את התשובות. אתה מקבל  י:נאור שיר

 את התשובות. 

זה לא תשובות. אל תקרא לזה תשובה. אני לא קורא  אלון גלבוע:

  -לזה תשובה, אני קורא לזה התחמקות

אז אני אקרא לזה תשובה. ואתה תפסיק לעוות את  נאור שירי:

 המציאות. 

 ובות. אני קורא לזה התחמקות, זה לא תש אלון גלבוע:

 אנחנו יודעים את זה, שזה ככה.  אביבה גוטרמן:

 אז אתה לא אוהב את התשובות.  נאור שירי:

 לא, תשובות לא נכונות.  אביבה גוטרמן:

  -אני לא מקבל תשובות אלון גלבוע:

בסדר, אז התשובות לא נכונות. אבל אתה מקבל  נאור שירי:

 תשובות. 

 די, נו, באמת.  אביבה גוטרמן:
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  -דקות לדבר, אז תדבר. תן לי 10יש לך  לבוע:אלון ג

לא, אני מתפרץ כמו שאתם התפרצתם אחד לשני, ואף  נאור שירי:

 אחד לא אמר לכם אל תעצרו. 

  -אני לא מקבל תשובות לשאילתות אלון גלבוע:

 אתה מקבל.  נאור שירי:

 ולא חבריי למועצה.  אלון גלבוע:

 ך למועצה. אתה מקבל תשובות, וגם חברי נאור שירי:

 טוב, בסדר, אתה רוצה להתווכח?  אלון גלבוע:

 לא, אין על מה להתווכח.  נאור שירי:

לי? אתה רוצה אבל להוציא מחוט  אלון גלבוע: למה אתה לי מפריע 

 המחשבה? 

 חס וחלילה, בבקשה.  נאור שירי:

 זה מה שאתה עושה כל הזמן.  אלון גלבוע:

תדאג, אתה תקבל את ביקשתי מאתי לעצור. אל  נאור שירי:

 הזמן. 

 בואו נמשיך.  אתי ברייטברט:

 למה אתה מפריע? איזה חוצפן אתה.  אלון גלבוע:

 בואו נמשיך.  אתי ברייטברט:

 לא, אני מתחשב.  נאור שירי:

 אל תתייחס אליו.  אביבה גוטרמן:

 אלון, בבקשה.  אתי ברייטברט:

מדובר ביועץ אז כמו שאני אמרתי, אני חושב שאם זה  אלון גלבוע:

המשפטי, אז אני חושב שהוא צריך לאמץ את חלק 

מחוות הדעת, כי לא מדובר בחוק. אם זה היה חוק, 

אז מלכתחילה היה צריך לאמץ אותו. אבל כאשר 

מדובר בחוות דעת, אז ניתן לאמץ, ניתן לא לאמץ, 

לאמץ את חלקה. אבל כמו שאנחנו מבינים ומרגישים, 

ן אני חושב, שכדאי ולכ. 100%-אז אימצו אותה ב

לקבל חוות דעת חיצונית, שבאמת, אולי נקבל, אולי 
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זה ייתן עוד חוות דעת, עוד פרשנות, ולא לקבל רק את 

הפרשנות של אמיר כוכבי, שמועברת דרך היועץ 

המשפטי. סליחה שאני לא מזלזל בך, אבל גם במכתב 

 כתוב שזה לפי ההחלטה של ראש העיר. 

 ומתנצל?  אתה לא מזלזל נאור שירי:

 מה? לא, אני אומר, אני לא מזלזל בו כראש זה.  אלון גלבוע:

 נו באמת, הבנתם.  אביבה גוטרמן:

תשמע, אמרתי לך כבר פעם, אני שנה וחצי כאן, אפילו  אלון גלבוע:

לא משפט אינטליגנטי, פשוט לא שומעים ממך שום 

 דבר. 

 אפס אינטליגנציה.  נאור שירי:

 שה? מה אתה עושה? מה אתה עו אלון גלבוע:

 מה אני עושה?  נאור שירי:

 מה אתה עושה במועצה הזאת, אתה יכול להגיד לי?  אלון גלבוע:

 אבל מה עכשיו? זה לא אישי.  משה חנוכה:

 מה אני עושה?  נאור שירי:

  -מה אתה עושה? רק מבלבל את המוח אלון גלבוע:

 כן.  נאור שירי:

 עושה פה. רק מפריע. זה מה שאתה  אלון גלבוע:

 אוקי. זהו?  נאור שירי:

אלון, בואו נתקדם. ניתן את זכות הדיבור לשאר חברי  אתי ברייטברט:

 המועצה שרוצים לדבר. 

 יש לך עוד כמה דקות.  נאור שירי:

לך זה מתאים. תשמע, אתה הרי, מבחינתך, חוות  אלון גלבוע:

 הדעת היא מתאימה. 

 מה אני?  נאור שירי:

 כה אתה לא עושה שום דבר. גם כ אלון גלבוע:

 לא עושה שום דבר.  נאור שירי:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 69 
 

 לא עושה שום דבר. אפס מעשים.  אלון גלבוע:

 אפס. מה עוד?  נאור שירי:

 אלון, עזוב, די. אלון.  אביבה גוטרמן:

אתה רוצה? אני יכול להמשיך עוד רבע שעה להגיד מה  אלון גלבוע:

 אתה לא עושה. 

 אלון.  אתי ברייטברט:

  -אני מבקש ממך להמשיך. תסיים, יש לך עוד שירי:נאור 

  -אלון, לא, די הוא סיים. היועץ המשפטי אתי ברייטברט:

 לא, לא, יש לך עוד כמה דקות, תסיים.  נאור שירי:

די, היועץ המשפטי רוצה להשיב לך על הדברים, אז  אתי ברייטברט:

 ברשותך. 

ויניק:  רק משפט.  רונן יואל 

 , אל תפחד ממנו. תמשיך משה חנוכה:

 ממי לפחד? ממי לפחד?  אלון גלבוע:

  -הוא דופק מבטים, כאילו משה חנוכה:

 ממי?  אלון גלבוע:

 מה אתם רוצים ממנו?  מאיר חלוואני:

  -אבל די, אולי משה כנרת א. כהן:

 איך אתה קורא לו, משה? איך אתה קורא לו?  אלון גלבוע:

 איך אתה קורא לי?  נאור שירי:

 איך אתה קורא לו, משה?  לבוע:אלון ג

 איך?  נאור שירי:

 שובב.  משה חנוכה:

 בבקשה, רונן.  אתי ברייטברט:

 אבל אתם לא מוציאים מכתב הבהרה אחר?  אביבה גוטרמן:

  -אגב, אגב, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך אלון גלבוע:

 בבקשה.  נאור שירי:
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מק בהצעה לסדר סליחה רגע, אם היית, אם היית מתע אלון גלבוע:

  -שאני הגשתי בפעם הקודמת בנושא השילוט

 איזו מהן?  נאור שירי:

 נושא השילוט.  אלון גלבוע:

 לא, בסדר.  נאור שירי:

  -או חבר המועצה, רן יקיר אלון גלבוע:

 כן.  נאור שירי:

 שאגב, החליף את, מה?  אלון גלבוע:

 מה עם הנקודה של מד"א?  נאור שירי:

 מה, מה זה רלוונטי עכשיו?  י:יעל עבוד ברזיל

מה עם הנקודה של מד"א? הייתי שם כמה פעמים,  אלון גלבוע:

 ואין אמבולנס. אני יכול להגיד לך. 

 עכשיו אתה מבין למה אני לא מתעמק בהצעות שלך?  נאור שירי:

  -אלון. אלון, בואו אתי ברייטברט:

  -עד שאתה לא תבוא, תגיד נאור שירי:

 , אמרתי לך, בוא נלך ונראה שאין אמבולנס. בוא אלון גלבוע:

 אלון, סיימת?  יעל עבוד ברזילי:

י אלון גלבוע: ייתן תשובה ואז אנ   -לא, אני מחכה. הוא 

ויניק: רק הבהרה למה שאמרת על ההתחלה של חוות הדעת,  רונן יואל 

שנכון שבתחילתה, באמת כתוב, זה לא מתייחס רק 

 לבעלי מקצועות חופשיים. 

 זה מה שמופיע.  לבוע:אלון ג

ויניק: לא, בהמשך של זה, אם תקרא, כתוב, חשוב להבהיר,  רונן יואל 

כי האיסור על ייצוג בפני הרשות, אינו כולל רק ייצוג 

פורמלי, אלא גם סיוע של נבחרי הציבור לכל אדם 

 בניהול ענייניו מול הרשות. 

  -אז מה אתה אומר משה חנוכה:

  -2007-ה לא ב. ז2007-לא ב אלון גלבוע:
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 אז איך למחזיקי תיקים מותר?  משה חנוכה:

 . 2019-זה ב אלון גלבוע:

 איך למחזיקי תיקים מותר?  משה חנוכה:

 . מה? 2017-לא ב אלון גלבוע:

ויניק:  . זה הסוף של זה. 2019-זה לא מ רונן יואל 

 אבל רונן, איך למחזיקי תיקים מותר?  משה חנוכה:

ויניק:  מה?  רונן יואל 

 איך למחזיקי תיקים מותר?  משה חנוכה:

ויניק: אחת ההבהרות, נדמה לי שזו הייתה פנייה של היועץ  רונן יואל 

המשפטי של עיריית באר שבע. ואז הוועדה הבהירה 

  -שמישהו עם האצלת סמכות, יכול גם

למי האצילו סמכות בהוד השרון, מכמה מועצות  משה חנוכה:

 שאתה כבר יודע. 

וי  אמרתי שהאצילו סמכות?  ניק:רונן יואל 

 לא, מה זה, למחזיקי תיק הואצלו סמכויות?  משה חנוכה:

ויניק:  אני אמרתי כזה דבר?  רונן יואל 

 אתה רשמת מחזיקי תיקים לעובדי עירייה.  משה חנוכה:

ויניק:  אני הבהרתי, הסברתי קודם.  רונן יואל 

לדבר  אז למה לא כתבת שחבר קואליציה, גם יכול יגאל שמעון:

 איתם? 

ויניק:  אין קשר לחבר קואליציה.  רונן יואל 

 בטח שכן.  יגאל שמעון:

 בטח שכן, כי חברי קואליציה, יש להם תיקים.  משה חנוכה:

 לא, לא, לא. כתבתם, סגנים.  יגאל שמעון:

ויניק:  שניה, אבל יגאל, הבהרתי את זה.  רונן יואל 

ל יגאל שמעון: א יכול, מאיר לא שיכתבו, שרינה לא יכולה, רן 

  -יכול

אבל איך עובד עירייה יכול לדעת למי הואצלו  אלון גלבוע:
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 סמכויות? 

ויניק:  אתה רוצה שאני אכתוב שמות?  רונן יואל 

 כן, כן, כן, כן. זה חשוב. בטח.  יגאל שמעון:

לא, אתה רשמת מחזיקי תיקים. אתה מבלבל את  משה חנוכה:

 העובדים. 

ויניק:  הבהרתי. ולכן, הוצאתי הבהרה. משה,  רונן יואל 

 אגב, אני מחזיק תיק נחשב?  משה חנוכה:

 לא.  יגאל שמעון:

 כן, בטח שכן.  עדי ברמוחה:

 אני מחזיק תיק הביקורת?  משה חנוכה:

 מחזיק תיק ביקורת, בוודאי. עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

 זה סמנטיקה, זה לא תיק, זו וועדה.  מאיר חלוואני:

יו"ר ועדת ביקורת.  עדי ברמוחה:  לא, אז מה? 

  -אז בואו, רק שניה יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 10ואני רק אתקן את כולם, לא, אני לא אקח את  יגאל שמעון:

 הדקות. אתה סיימת? 

 אני רגע אסביר למה אנחנו לא מחזיקים תיק.  רינה שבתאי:

. יגאל, לא, לא, רגע, יגאל, הוא צריך לתת לי תשובה אלון גלבוע:

  -חכה רגע

 לא, אני רק אסביר.  יגאל שמעון:

הוא רוצה לתת תשובה. אבל הוא רוצה לתת לי  אלון גלבוע:

תשובה. הוא נתן תשובה, תן לו רגע, שניה. אבל אפשר 

לאמץ רק את חלק מחוות הדעת? כיועץ משפטי, אני 

 שואל. 

 )מדברים ביחד( 

 וא רוצה להשיב. אבל בואו ניתן לרונן להשיב. ה כנרת א. כהן:
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אני מציע שרונן ישיב בסוף. פעם אחת, לסכם. הוא לא  נדב דואני:

צריך להשיב לכל אחד, כמו פינג פונג. שייתן לו בסוף, 

 שירשום את ההערות. 

ויניק:  משה, אם לא הייתי מבין, לא הייתי מבהיר.  רונן יואל 

 יגאל רצה לדבר. אתם לא נותנים ליגאל.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:ר  ההבהרה אומרת, כולם הולכים למקום אחד.  ונן יואל 

 )מדברים ביחד( 

,  יגאל שמעון: חברים, אני רוצה להסביר לכם רק הערה אחת. ורונן

, לסעיף 14גם אתה הערה. סגני ראש עיר נבחרו לסעיף 

, כשיש 17, אוקי? מחזיקי תיקים ייבחרו לפי סעיף 15

 חוות דעת הנהלה. 

ויניק  נכון.  :רונן יואל 

עיריית הוד השרון, מעולם לא הקימה ועדת הנהלה.  יגאל שמעון:

  -לפיכך, אף אחד מכל הנוכחים כאן

 בכל ההיסטוריה של העיר.  רינה שבתאי:

לאף אחד, מכל הנוכחים כאן, אינו מחזיק תיק כדין.  יגאל שמעון:

ואף אחד ממנהלי האגפים, אם אני אראה שמישהו 

, מחזיקי התיקים כאילו, דיבר איתם, עם האלה פה

 הם עוברים עבירה. הם עוברים עבירה פלילית. 

סליחה, יגאל, ואיפה זה היה, כשחי היה ראש עיר  כנרת א. כהן:

 ואנחנו היינו מחזיקי תיקים? 

 מה זה קשור, חי, אבל?  אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

ל כנרת א. כהן:   -אני שואלת שאלה שקשורה גם 

  -א היה צריךל אביבה גוטרמן:

 אני שואלת, משה, אני לא מפחדת ממך. כנרת א. כהן:

 )מדברים ביחד( 

 אני שואלת שאלה מהותית. יגאל, ואני שואלת אותך.  כנרת א. כהן:

 בבקשה.  יגאל שמעון:
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ואת מנפנף בזה מתחילת הדיון, אל תפריעו לי. גם  כנרת א. כהן:

אש אתה, משה, נפנפת בזה. אני, כשחי אדיב כיהן כר

 עיר, אני החזקתי את תיק הרווחה. 

 לא.  יגאל שמעון:

לי לא.  כנרת א. כהן:  מה זה לא? אל תגיד 

 לא.  יגאל שמעון:

 אל תגיד לי לא.  כנרת א. כהן:

 חי הוציא מכתב שלא ידברו איתך?  יגאל שמעון:

אני החזקתי את תיק הרווחה. אני לא מדברת על  כנרת א. כהן:

  -שאלה המכתב, אני שואלת אותך

 אז הוא לא הביא לה מכתב.  אביבה גוטרמן:

 עובדתית, תענה לי. החזקתי תיק?  כנרת א. כהן:

אבל זה לא קשור אחד לשני. את לא מחזיקה תיק. את  יגאל שמעון:

 לא מחזיקה תיק. 

 אין לנו בעיה עם מחזיקי תיק.  אביבה גוטרמן:

 החזקתי את תיק הרווחה.  כנרת א. כהן:

 לא. את לא החזקת.  יגאל שמעון:

 יגאל שמעון. אל תגיד לי, לא החזקתי.  כנרת א. כהן:

  -תקשיבי יגאל שמעון:

,  כנרת א. כהן: כמו שלא החזקת את תיק התרבות? בואנה, תקשיבו

 כששואלים אתכם שאלה, אף אחד לא עונה. 

 כנרת, אבל זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 לתי שאלה. אני שא כנרת א. כהן:

מה זה קשור? אני לא יודע, אני לא הייתי חבר מועצה,  אלון גלבוע:

 ואני לא יודע. 

בואו, ואתם כל הזמן אומרים את זה. ובואו, אי אפשר  כנרת א. כהן:

  -פעם להסתכל מפה, ודברים
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 אבל זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

 את טועה, את טועה.  יגאל שמעון:

 למה אני טועה?  ת א. כהן:כנר

 כי לא יצא מכתב.  יגאל שמעון:

 אני תכף אגיד לך את ההתייחסות שלי למכתב.  כנרת א. כהן:

 לא יצא מכתב שקבע את מה שקבע, זה הכל.  יגאל שמעון:

 זה לא נכון, את מעצבנת.  אביבה גוטרמן:

  -מה אמרת, סתומה? לא שמעתי. סתומה, אז בואו כנרת א. כהן:

 רגע, חי אדיב הוציא מכתב כזה?  גלבוע: אלון

 )מדברים ביחד( 

 כנרת, כנרת, חי אדיב הוציא מכתב כזה? כנרת?  אלון גלבוע:

  -מה שאת דיברת, ואני הקשבתי בכבוד רב כנרת א. כהן:

 רגע, זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

 ובטח לא קראתי לך סתומה, אביבה.  כנרת א. כהן:

 ה, סליחה, מתנצלת. סליח אביבה גוטרמן:

  -אז בואי כנרת א. כהן:

 מתנצלת. בניגוד לאחרים, אני מתנצלת.  אביבה גוטרמן:

  -אז ההתנצלות שלך מתקבלת כי אני מכירה אותך כנרת א. כהן:

 אני לא מקבל התנצלות כזאת.  נאור שירי:

  -מה שאת אומרת אביבה גוטרמן:

 מתישהו? כנרת, חי אדיב הוציא מכתב כזה  אלון גלבוע:

נכון.  אביבה גוטרמן:  מה שאת אומרת זה 

 נכון. תגידו שזה נכון מה שאני אומרת.  כנרת א. כהן:

 כן, אבל זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 משה, אתה לא מנהל את הישיבה לבד.  כנרת א. כהן:
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 )מדברים ביחד( 

 השיח, הצורה שבה אתם מדברים.  נאור שירי:

 כנרת, חי הוציא מכתב מתישהו?  לבוע:אלון ג

 . 2017-זו הודעה שאמיר כוכבי שלח לעובדי העירייה ב משה חנוכה:

 די, נו, באמת.  נאור שירי:

 די, מספיק עם זה.  יעל עבוד ברזילי:

 אני כיבדתי כששמעתי אותך עד הסוף, תזכור את זה.  רינה שבתאי:

 . 2017-י העירייה בזו הודעה שאמיר כוכבי שלח לעובד משה חנוכה:

 אבל אתה מפריע לדיון.  מאיר חלוואני:

ו  משה חנוכה: למה לאמיר כוכבי היום מותר, ולך היה מותר, ולנ

 אסור? 

חבר'ה, זה יפה מאוד. אליי, מה שהיה במועצה  אביבה גוטרמן:

ניבל את הפה, אף אחד לא הגן.   הקודמת, שזה 

  -הערנו לו גם, וגם את נאור שירי:

 לא הערת לו כלום.  טרמן:אביבה גו

 חבר'ה, אתם לא מאפשרים להוא לדבר.  מאיר חלוואני:

 כנרת, חי הוציא מכתב כזה מתישהו?  אלון גלבוע:

 לא, רגע, כנרת.  אביבה גוטרמן:

 לא קיבלנו תשובה.  אלון גלבוע:

אני מתנצלת. קודם כל, אני מתנצלת. זה לא ממנהגי  אביבה גוטרמן:

 . לומר כך, אני מתנצלת

 תודה, אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

מה שאת אמרת על תיקים וכל זה, תמיד ידעו, יש  אביבה גוטרמן:

 תיקים, זה נכון. 

 אבל היו מחזיקי תיקים, נכון.  כנרת א. כהן:

  -כן, אבל זה לא אביבה גוטרמן:

  -אבל לא אמרו רק מחזיקי תיקים משה חנוכה:
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ק התרבות. תתבייש לך משה, אתה היית מחזיק תי כנרת א. כהן:

 שאתה מדייק בעובדות. 

 אתה בתרבות.  נאור שירי:

 כשנוח לך זה ככה, כשלא נוח לך, זה לא ככה.  כנרת א. כהן:

לא אמרו שרק מחזיקי תיקים יכולים לדבר עם עובדי  משה חנוכה:

 העירייה. 

  -אתה אמרת כל הזמן. גם אתה וגם כנרת א. כהן:

  -כנרת אביבה גוטרמן:

  -אז בואו, תתכנסו א. כהן: כנרת

 )מדברים ביחד( 

שנים לא הייתי סגנית, מה  8אז אני לא אהיה סגנית,  כנרת א. כהן:

 קרה? 

אז לא ניתן לך לדבר עם העובדים? לא ניתן לך לדבר  משה חנוכה:

 עם העובדים? 

תפסיק כבר לבלבל את המוח. גם היום, כשיש לי  כנרת א. כהן:

 ל והנה הוא פה. סוגיה, אני פונה למנכ"

 חבל להעסיק את המנכ"ל בשטויות.  משה חנוכה:

  -ומפנה אליו את הצרות. אז אני רוצה להעסיק אותו כנרת א. כהן:

בגלל זה הוא לא מספיק לנהל את העיר. כל היום,  משה חנוכה:

 פניות ציבור. מה הוא עיתונאי חצר? 

סבירו לך אם הייתם מקשיבים, אז היית נותר גם שי כנרת א. כהן:

  -שמדברים על ייצוג פרטני

 אני רוצה, אפשר?  מאיר חלוואני:

אף אחד לא רוצה להקשיב. גם אף אחד לא מכבד את  כנרת א. כהן:

 השני. 

  -כנרת אביבה גוטרמן:

מאיר, חי אדיב מנע ממך לדבר עם עובדים כשהיית  אלון גלבוע:

 באופוזיציה? 

 חברים, די, מספיק.  יעל עבוד ברזילי:
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לא, אבל הוא ברמיזה אמר לנו, אל תדברו עם  איר חלוואני:מ

  -העובדים

 מכתב קיבלת? מכתב קיבלת?  אלון גלבוע:

 לא.  מאיר חלוואני:

 לא קיבלתם מכתב?  אלון גלבוע:

  -לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה להעליב, כי מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

לון, אלון, אלון. בבקשה, אני מבקשת מכולם, משה, א אתי ברייטברט:

 די, די. אנחנו עוצרים רגע. 

אני רוצה להגיד לך שלא פעם ישב פה במקום חי  מאיר חלוואני:

 , אדיב, חבר המועצה, יגאל שמעון, וכיבדנו אותו. א'

  -כמו ראש עירייה

 בהיעדר סמכות.  נאור שירי:

ולא זלזלנו בהיעדר סמכויות, כי הוא החזיק גם  מאיר חלוואני:

 יקים. ת

  -חברים, בואו נכבד את הישיבה אתי ברייטברט:

החבר שלך לסיעה הביא פח זבל וזרק פה כשהייתי פה,  יגאל שמעון:

 איך כיבדת אותי? 

  -אני לא הייתי פה מאיר חלוואני:

 איך, איך?  יגאל שמעון:

  -די, די, נו מספיק, יאללה יעל עבוד ברזילי:

  -אתה יודע שנמנעתי מאיר חלוואני:

 תתבייש.  משה חנוכה:

 אני אתבייש, אחרי שאתה תתבייש.  מאיר חלוואני:

 דקות?  10יגאל, רצית להגיד את הדברים, לתת לך  אתי ברייטברט:

אני נמנעתי מלהיות בישיבה הזאת. זה העניין. כי יש  מאיר חלוואני:

 לי כבוד למקום הזה. 

 אתה צודק. אני ראיתי שאתה נמנעת מזה.  נאור שירי:
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  -ויותר מזה, ישבנו ביחד איר חלוואני:מ

 לא קיבלתי תשובה עוד מרונן.  אלון גלבוע:

  -רונן אתי ברייטברט:

 הוא נתן לך תשובה.  מאיר חלוואני:

 הוא לא ענה לי תשובה.  אלון גלבוע:

 בטח שכן.  מאיר חלוואני:

  -רונן ייתן התייחסות אתי ברייטברט:

 הוא לא ענה.  אלון גלבוע:

 סיימת את ההתייחסות?  יטברט:אתי ברי

  -רונן, האם אלון גלבוע:

ויניק:  מה השאלה?  רונן יואל 

לא, רגע, רגע, רגע, רגע, שניה, שניה. השיח פה  יעל עבוד ברזילי:

מתדרדר. זה לא מכבד את החברים. זה מגיע גם 

 לאמירות, שאח"כ מתנצלים עליהן, שימו לב. 

זה היה רק אני, אף זה אני.  בואי, אל תגידי כולם. אביבה גוטרמן:

  -אחד פה לא

 )מדברים ביחד( 

 יעל, יעל, אף אחד לא דרדר. זו הייתי אני והתנצלתי.  אביבה גוטרמן:

 לא, אני שואל את השאלה. הוא לא ענה לי.  אלון גלבוע:

 אלון, אלון.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -יש ערים ש רונן יואל 

 עונה לי תשובה.  הנה, תני לו, הוא אלון גלבוע:

רגע, רונן, שניה, שניה. בואו נעשה פה איזשהו סדר  יעל עבוד ברזילי:

בדברים. רגע, שניה. תסיים לענות לו, ואח"כ אנחנו 

 מתקדמים, ואנחנו נשים את הדיון הזה בצד. 

.  אביבה גוטרמן:  תראו איזה מכתב מיותר. תראה איזה בלגן

 בד את האחרים שעוד לא דיברו. מי שדיבר, בבקשה לכ יעל עבוד ברזילי:

ויניק: יודע מה קורה בכל  רונן יואל  ומשהו הרשויות. אני  200אני לא 
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כן יודע בוודאות שמכתבים כאלה יצאו בלא מעט 

רשויות. באחת מהגדולות לא מזמן, לפני כמה 

  -חודשים

 ראשון לציון.  אביבה גוטרמן:

  -רק בראשון לציון אלון גלבוע:

 רק בראשון לציון.  אביבה גוטרמן:

 רק בראשון לציון.  אלון גלבוע:

 גם בבאר שבע.  מאיר חלוואני:

 בדקנו. גם אנחנו בדקנו.  אביבה גוטרמן:

 רק בראשון לציון.  אלון גלבוע:

ויניק:   -אני אראה לך אם תרצה תכף, יש לי פה רונן יואל 

 בדקנו.  אביבה גוטרמן:

 מי אמר את זה?  משה חנוכה:

ו ובעוד מקומות. מכתבים כאלו יוצאים. הם לא  יניק:רונן יואל 

  -יוצאים

רגע, אבל אפשר גם לא לאמץ את כל חוות הדעת, או  אלון גלבוע:

 לא לאמץ אותה בכלל? 

 בוודאי שאפשר.  אביבה גוטרמן:

ויניק:  איך אני אאמץ חלק מחוות הדעת?  רונן יואל 

 מה, הוא יכול לגזור ממנה חלקים?  מאיר חלוואני:

 לא, הוא יכול לא לאמץ אותה בכלל.  יבה גוטרמן:אב

  -אתה יכול להגיד לנו כמה רפאל בן מרדכי:

 )מדברים ביחד( 

 אני שאלתי אותו. אני רוצה לשמוע תשובה.  אלון גלבוע:

 אז אני רוצה להגיד לך משהו.  מאיר חלוואני:

  -אפשר לא לאמץ את אלון גלבוע:

 , די, מספיק. אנחנו מתקדמים. רגע, רגע, לא, לא יעל עבוד ברזילי:
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ויניק: יש חוות דעת שיש אחריה איזשהו היגיון, שהוועדה  רונן יואל 

מסבירה אותו פעם אחר פעם. אז אין היגיון, בעיניי, 

 לאמץ רק חלק מהדבר הזה. 

 אז מדוע לפני שנתיים לא יצא מכתב כזה?  אלון גלבוע:

ויניק: , אני לא יודע מה היה לפנ רונן יואל    -י שנתייםא'

 הוא לא היה פה, הוא אמר.  מאיר חלוואני:

ויניק:  אני לא הייתי פה.  רונן יואל 

 לפני שנה. אתה היית פה לפני שנה?  אלון גלבוע:

ויניק:  הייתי לפני שנה.  רונן יואל 

 אז למה לא יצא מכתב כזה?  אלון גלבוע:

ויניק:   -בוא רונן יואל 

 חוק מהבחירות? למה, כי זה היה קצת ר אלון גלבוע:

ויניק:  אלון, אין קשר לבחירות.  רונן יואל 

 אלון, די, די, מספיק.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -אתה שאלת רונן יואל 

לא, אבל שאלה לגיטימית. אם יש חוות דעת, מדוע לא  אלון גלבוע:

  -מיישמים אותה מתחילת הקדנציה

 . אבל למה אתה שואל ועונה? תן לו לענות רן יקיר:

ויניק:  אני אשיב.  רונן יואל 

 אני לא שאלתי אותך, יקיר.  אלון גלבוע:

 ועדיין מותר לו להגיב.  נאור שירי:

 אני לא שאלתי אותך.  אלון גלבוע:

 ועדיין מותר לו להגיב. מותר לרן יקיר להגיב.  נאור שירי:

י  אלון גלבוע: שהוא אמור לתת לנו את התשובות המשפטיות. אנ

תך. אם אתה רוצה לשאול, אתה רוצה לא שאלתי או

לדבר? דבר. אז בסדר, שמענו אותך. שמענו את מה 

 שאתה אומר, הכל בסדר. 

 אנחנו מתקדמים.  יעל עבוד ברזילי:
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אבל לא קיבלתי תשובה אבל. שניה, לא קיבלתי  אלון גלבוע:

 תשובה. 

ויניק:  רק שניה.  רונן יואל 

 כבר כמה וכמה פעמים. אני חושבת שרונן ענה  יעל עבוד ברזילי:

 לא, לא קיבלתי ממנו תשובה.  אלון גלבוע:

לנו בעיה עם  משה חנוכה: יעל, אין לנו בעיה עם חוות הדעת. יש 

האימוץ הסלקטיבי שלה. את דיברת עם עובדי עיריית 

  -שהיית באופוזיציה? את האמת. דיברת

 אני תכף אדבר, אני תכף אדבר.  יעל עבוד ברזילי:

 את דיברת או לא דיברת?  משה חנוכה:

 כל אחד ידבר בזמנו.  מאיר חלוואני:

  -אני תכף אדבר יעל עבוד ברזילי:

 דיברת עם עובדי עירייה? סימסת להם?  משה חנוכה:

  -אני תכף אענה ואדבר יעל עבוד ברזילי:

.  משה חנוכה: הסתובבת במסדרונות? אז אל תמנעי את זה מאיתנו

 תהיי הוגנת מספיק. 

  -אף אחד לא מונע את זה ממך ברזילי: יעל עבוד

 את כן מונעת את זה מאיתנו.  משה חנוכה:

 ואני תכף אתייחס.  יעל עבוד ברזילי:

  -אז שניה רגע, אבל לא אלון גלבוע:

ויניק:  שאלת למה עכשיו, נכון?  רונן יואל 

גם העובדים לא יודעים את זה. אפשר להוציא הבהרה  אביבה גוטרמן:

 לעובדים? 

 למה עכשיו? כאילו, מה קרה פתאום עכשיו?  ן גלבוע:אלו

 תוציא הבהרה לעובדים, זה הכל.  אביבה גוטרמן:

 אז שאלתי אם זה בגלל מקרה שהיה?  אלון גלבוע:

ויניק:   -לא, זה רונן יואל 

 תוציאו הבהרה לעובדים, זה הכל.  אביבה גוטרמן:
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ויניק:   -זה צבר של מקרים רונן יואל 

 ר של מקרים? אילו מקרים היום? צב אלון גלבוע:

 לא צריך פה ייעוץ משפטי, ולא צריך כלום. די.  אביבה גוטרמן:

  -הוא לא רוצה לחשוף, מה אתה מאיר חלוואני:

עזוב, לבוא ולהגיד באוויר, צבר. עזוב, אנחנו מכירים  אלון גלבוע:

 מקרה אחד. 

ויניק:  אבל אתה הזכרת מקרה אחד.  רונן יואל 

 נכון.  אלון גלבוע:

ויניק: אז ברור לך שיש יותר מאחד. זה לא רק אחד. ויש  רונן יואל 

יותר מאחד. אתה הזכרת אחד שהיה ממש אולי 

בסמוך למועד שבו יצא המכתב שלי. אז היו מקרים 

כאלה. זה לא המצאתי את זה. עכשיו, אתה שואל מה 

 היה כשלא הייתי פה? אני לא יודע. 

  לא, כשהיית פה. אלון גלבוע:

ויניק: כשהתחלתי לעבוד לפני שנה וחצי, לאט לאט נכנסתי  רונן יואל 

לתפקיד. הגיעו פה פניות, שם פניות. היה איזשהו 

צבר. וחשבתי שנכון להוציא את המכתב הזה. וזה לא 

 מיוחד להוד השרון. באמת שלא. 

  -טוב. רינה, רן. מישהו כאן יעל עבוד ברזילי:

 רגע, מה איתי?  יגאל שמעון:

 רגע, יגאל.  תי ברייטברט:א

 אתה סיימת, דיברת.  נדב דואני:

 דקות.  10יש לי  יגאל שמעון:

 דקות.  10אתה דיברת. היו לך בסה"כ  נדב דואני:

 לא סיימת?  יעל עבוד ברזילי:

 אני סיימתי?  יגאל שמעון:

 הוא לא התחיל.  אתי ברייטברט:

 מה הוא לא התחיל?  נדב דואני:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 84 
 

 דיבר בכלל, יגאל.  הוא לא משה חנוכה:

 כשכולם דיברו, דיברו ביחד.  אתי ברייטברט:

 אמר הרבה מילים, הרבה משפטים גם חכמים.  נדב דואני:

 בוא, אבל אין בעיה.  יעל עבוד ברזילי:

 דקות.  5תני לו  נדב דואני:

  -חברים משה חנוכה:

 הוא משקר כמו שהוא נושם, דרך אגב.  נאור שירי:

יעו לי בבקשה. אל תפריעו לי בבקשה, אני אל תפר יגאל שמעון:

מבקש שקט. קודם כל בפתיח, לפני שאני מתחיל, 

 אדוני היועץ המשפטי, יש בינינו ניגוד עניינים? 

ויניק:  ביני לבינך?  רונן יואל 

 כן? לא? אבל אני הצבעתי בשבילך, אתה יודע.  יגאל שמעון:

 היית בוועדה יחד איתי.  מאיר חלוואני:

 הייתי בוועדה.  ן:יגאל שמעו

ויניק:  יפה.  רונן יואל 

 אז יש, אין?  יגאל שמעון:

ויניק:  אין ניגוד עניינים בינינו.  רונן יואל 

 אני קיבלתי אותך.  יגאל שמעון:

 לא, הוא עוד לא היה עובד עירייה.  מאיר חלוואני:

 הוא לא ידע את זה.  נדב דואני:

 הוא לא ידע את זה.  מאיר חלוואני:

ן  אני:נדב דו אם הוא לא ידע, אז אין בעיה. הוא לא ידע, אז אי

 בעיה. 

  -יגאל, יגאל נאור שירי:

  -עכשיו, עכשיו הוא יידע נדב דואני:

י  נאור שירי: זו פעם שאתה כאילו אומר, אני קיבלתי אותך. אנ

 קיבלתי. מה הקטע? 
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 אני הצבעתי בשבילך, לא.  יגאל שמעון:

 זה אומר? מה זה? אבל זה מה  נאור שירי:

 הצבעתי בעדו.  יגאל שמעון:

 אני קיבלתי אותך החדש. -זה ה יעל עבוד ברזילי:

 דקות.  10-יגאל, זה חלק מ אתי ברייטברט:

טוב, תראו, אני, תראו, אני בד"כ לא מתלהם, אבל  יגאל שמעון:

המכתב וההבהרה שקיבלו העובדים, הרתיח לי את 

א קיבלתי הדם. גרם לי לקבל את העצבים שלי, מה של

שנה. לא יכול להיות, כשהמכתב שנשלח  20במשך 

  -לעובדים

 חבל שחיים שאבי הלך, באמת שחבל. חבל.  עדי ברמוחה:

מכתב שנשלח לעובדים. מכתב שמאיים על עובדים.  יגאל שמעון:

  -מכתב

כי חיים שאבי אמר שאף אחד לא יכול לדבר  עדי ברמוחה:

 מהאופוזיציה, הייתה הוראה שלו. 

 שמה?  ל שמעון:יגא

  -שלך. שאני לא אדבר, כשאני הייתי באופוזיציה עדי ברמוחה:

נו.  יגאל שמעון:  רגע, תעצרי שניה. מה? לא הבנתי. 

אז הייתה הוראה שלך ושל חיים שלא נדבר עם  עדי ברמוחה:

 עובדים. 

 למי?  יגאל שמעון:

 אלינו. חד משמעית.  עדי ברמוחה:

 ר שלך דיבר עם העובדים. כל היום, ראש העי משה חנוכה:

 אני? מנעתי מעובדים לדבר אתכם?  יגאל שמעון:

 חד משמעית.  עדי ברמוחה:

חס וחלילה. זו הוצאת דיבה, תדעי לך, מה שאת  יגאל שמעון:

 אומרת עכשיו. 

 חד משמעי.  עדי ברמוחה:
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בחיים לא היה דבר כזה. אתם הלכתם, דפקתם בדלת  יגאל שמעון:

  -של כל עובדת

אני הלכתי ודפקתי? אני לא מכירה בכלל את  ברמוחה:עדי 

 העובדים. 

וכששאלו אותי, האם לקבל אותם, מה אתה אומר,  יגאל שמעון:

יגאל? אמרתי להם, חבר'ה, דמוקרטיה. תנו להם את 

 מה שהם רוצים. 

נכון. חברת ועדת כספים שלא נתת לי להיכנס לוועדת  עדי ברמוחה:

  -הכספים, שאני לא אדבר עם ה

אני לא רוצה לספר לך שהבוס שלך, ראש העיר שלא  יגאל שמעון:

  -נמצא

 בוס שלי?  עדי ברמוחה:

 כן, הבוס שלך.  יגאל שמעון:

  -אין לי. הבוס שלי, אתה לא מכיר אותו עדי ברמוחה:

  -4כשהוא עבד  יגאל שמעון:

 ולא תכיר אותו.  עדי ברמוחה:

יה בא עם המחשב אז כשהוא עבד בעירייה, הוא ה יגאל שמעון:

  -האישי שלו, כדי שייקח את החומר

 בוא, אין לי בוסים.  עדי ברמוחה:

בזמן שהוא היה סגן, או היה פה מחזיק תיק. אז אל  יגאל שמעון:

  -תהיי לי פה

  -יגאל, יגאל עדי ברמוחה:

  -אל תהיי לי פה יגאל שמעון:

 מה את ישר, כן, כן? מה?  נאור שירי:

 הבוס שלי. אני לא עובדת אצלו.  הוא לא עדי ברמוחה:

 את עובדת.  יגאל שמעון:

 לא, לא.  עדי ברמוחה:

 אה, לא? סליחה.  יגאל שמעון:
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  -יגאל, יגאל, נחזור לזמן אתי ברייטברט:

 תנו לי בבקשה.  יגאל שמעון:

 יגאל, בוא נמשיך בזמן שנשאר לך.  אתי ברייטברט:

שאתם צריכים תראו, המכתב הזה, הדבר הראשון  יגאל שמעון:

  -לעשות, וחבל שהוא לא פה, ראש העיר. שהוא באילת

 הוא ברח, הוא ברח.  משה חנוכה:

אבל הוא מקשיב. אני יודע שהוא מקשיב. אומרים לי  יגאל שמעון:

 פה שהוא מקשיב ושומע. 

 הוא קשוב, כן.  נאור שירי:

והוא קשוב, שאוי ואבוי שלא תעשו טעות. זה מה  יגאל שמעון:

 שוב. שהוא ק

 די, די, די.  נאור שירי:

אבל אני אומר לכם, הדבר הראשון שאתם צריכים  יגאל שמעון:

לעשות, זה למשוך את המכתב הזה. היום, עכשיו. 

תמשכו את המכתב הזה, המבייש, הפוגע. מה שאתם 

עשיתם, זה לא רק לחברי האופוזיציה. הוצאתם 

מכתב שאומר שחברי קואליציה לא יכולים לדבר עם, 

העובדים לא יכולים לדבר איתם. כי אם אני מחר 

בבוקר, ואני אומר לכם, אני אבוא לעירייה, ואם אני 

אראה את נאור שירי מדבר עם מנהלים או את רינה 

או את נדב, אני אומר לכם, אני אצלם את זה, ואני 

אגיש תלונה. לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, מה 

-ו יםSMS גרמתם? גרמתם לעובדים כבר לשלוח

 ווטסאפים לנו. שאוי ואבוי, שלא יראו אותנו. 

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

אבל מה יקרה עכשיו? אמרתי להם, חבר'ה, מה, אתם  יגאל שמעון:

 לא פוחדים שאיך קוראים לתוכנה הזו? 

 צפון קוריאה.  אלון גלבוע:

 פגסוס.  משה חנוכה:

יפ יגאל שמעון: רוץ לכם פגסוס. אתם פוחדים שאולי פגסוס 
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לטלפונים, ויראו למי אתם שולחים? אז אמרו, אה, 

 זה יכול להיות בעיר הוד השרון שזה גם יקרה? 

 לך תדע.  אביבה גוטרמן:

אמרתי להם, אני לא יודע. הכל יכול להיות. אבל זה  יגאל שמעון:

שאתם אמיצים ואתם נותנים תשובות, כי זה חשוב 

עיר, כי לכם, אכפת לכם, שאנחנו נטפל בבעיות ב

בעירייה יש חשש שהטיפול יביא תוצאות חיוביות 

 למי? לחברי האופוזיציה, לא לקואליציה. 

 ברור.  אלון גלבוע:

אז מה קרה? סיפור שקרה. צינור מים התפוצץ. תראו  יגאל שמעון:

יופי, צינור מים שהתפוצץ.  .  3איזה  ימים המים זרמו

אף אחד לא טיפל. לא במוקד ולא באף מקום. אז 

התקשרו אליי, אמרו לי, יגאל, תעשה טובה, חבל על 

הכסף, זה בזבוז כסף. אמרתי, טוב, אני אתקשר 

למנהל. מה אומרים לי? לא, אתה, אסור לנו לדבר 

איתך. תפנה למנכ"ל. אחרי זה, אמרתי, טוב, אני 

 3אפנה למנכ"ל. אבל אם אני אפנה למנכ"ל, זה עוד 

 ימים זה יקרה.  4ימים, 

 למה?  רינה שבתאי:

כי עד שאני אפנה למנכ"ל, כי עפ"י הנחיה, או מנכ"ל  יגאל שמעון:

  -או ראש העיר

 לא, אתה טועה.  מאיר חלוואני:

אז מן הסתם הוא ילך לראש העיר. ואז אני חשבתי  יגאל שמעון:

שהוא ילך לראש העיר, הוא יחזיר חזרה למנכ"ל, 

והוא יחזיר למנכ"ל, הוא יחזיר לעובד. הוא יחזיר 

 מנהל האגף. ל

  -רגע, רגע מאיר חלוואני:

.  5-ו יגאל שמעון:  ימים המים זרמו

 זה הצינור אחרי הרווחה?  מאיר חלוואני:

  -ימים. אתה יודע מה? אני לא 5המים זרמו  יגאל שמעון:

  -יגאל, אתה רשאי לדבר אלון גלבוע:
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  -אבל מה קרה? אבל מה קרה? יגאל שמעון:

  -צינור אחרייגאל, זה ה מאיר חלוואני:

ימים, היו מים, היו מים שהיו צריכים לשאוב  5אחרי  יגאל שמעון:

 את המים. 

  -יגאל מאיר חלוואני:

  -אבל תשים לב מה קרה יגאל שמעון:

 זה אחרי הרווחה?  מאיר חלוואני:

אותו עובד אומר, אני בא לתקן, אני צריך לשאוב את  יגאל שמעון:

 שואב? המים. אז אני עכשיו אזמין מה, 

 יגאל.  מאיר חלוואני:

 מה? שישאב את המים?  יגאל שמעון:

 יגאל, זה הצינור אחרי הרווחה?  מאיר חלוואני:

 לא. אבל למה אני מספר לכם את זה?  יגאל שמעון:

 אין צינור, זה צינור מטאפורי.  נאור שירי:

התפקיד של חבר מועצה, התפקיד של חבר מועצה, לא  יגאל שמעון:

ציה, אופוזיציה, זה באופן דמוקרטי לתת שנה קואלי

שירות ולטפל ולתת איזשהם רעיונות או הצעות 

לטובת העיר. אז אתם מונעים ממני, חבר קואליציה, 

אופוזיציה, אתם מונעים ממנו להגיש שאילתות. 

מונעים ממני להעלות הצעות לסדר, כי אני לא יכול 

גף. לבדוק אותן מול אותו עובד, או מול אותו מנהל א

אני, אסור לי לבדוק את זה מולם. כי אם אני אבדוק 

את זה מולם, הם אומרים לי, לא, תפנה לראש העיר. 

אז אני אפנה לראש העיר או למנכ"ל בבעיה של הצעה 

לסדר שאני רוצה להעלות, כי יש באמת שאני רוצה 

 להעלות אותה. 

ואז יגידו, למה לא פנית לעירייה? זה מה שאתם  משה חנוכה:

 ומרים לנו. א

י  יגאל שמעון: אה, אז ראש העיר צריך לטפל בהצעות לסדר שאנ

 צריך לשלוח? אז רגע, שניה, אל תטפל. 
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 הכי טוב, תפנה למוקד, יגאל.  אלון גלבוע:

  -תקשיבו, אני אומר לכם יגאל שמעון:

  -כן, רן יקיר הפנה אותי למקוד בעניין אלון גלבוע:

, יש פה חברים ממרצ, יש פה אני אומר לכם, אתם יגאל שמעון:

מיש עתיד, שבאמת אכפת להם. אתם מניפים את 

הדגל של הדמוקרטיה ושל השקיפות. אתם הראשונים 

שהייתם צריכים לבוא ולדרוש לבטל את המכתב הזה. 

זה מכתב שערורייתי, מבייש, פוגע בכם, חברי 

הקואליציה, האופוזיציה. תקראו לזה איך שאתם 

את המקצוע שאתם נמצאים  רוצים. אתם מביישים

בו. להיבחר, לבוא, לצעוק לבנאדם בבחירות, אנחנו 

. אבל אף אחד לא מסוגל פה 24/7נעבוד בשבילכם 

לעשות את זה. כי אתם באותו רגע ששתקתם, נתתם 

  -יד לכך שלא ידברו, לא איתנו

 עוד לא שתקנו.  נאור שירי:

  -ואני אומר לכם יגאל שמעון:

 רק אומר, עוד לא שתקנו.  לא, אני נאור שירי:

 אני, לא, אתם, אני הבנתי.  יגאל שמעון:

 מה הבנת?  נאור שירי:

 ואני אומר לך, נאור.  יגאל שמעון:

 כן.  נאור שירי:

  -אם אתה, אם אחד ממנהלים יגאל שמעון:

 די, די עם האיום.  נאור שירי:

 ידבר איתך.  יגאל שמעון:

 די, די.  נאור שירי:

  -ם אחד מהמנהלים ידבר איתך, ואני אקבלא יגאל שמעון:

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

 ואני אקבל, כי אתה לא מחזיק תיק.  יגאל שמעון:

 די עם האיומים.  נאור שירי:
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 אתה לא מחזיק תיק.  יגאל שמעון:

 אבל אתה לא צריך לאיים.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

  -סליחה, אתה לא סגן, אין לך יגאל שמעון:

יגאל.  ון גלבוע:אל  רגע, מותר לו, יגאל, 

 מה?  יגאל שמעון:

אם אחד ההורים רוצה שהבן שלו יתקדם בקבוצת  אלון גלבוע:

 הכדורגל, והוא מדבר עם נאור, זה בסדר? 

 לא, אסור.  יגאל שמעון:

 אסור, אה.  אלון גלבוע:

 מה?  נאור שירי:

 מה, הקשר?  יעל עבוד ברזילי:

ע אלון גלבוע:   -ם מצלמהאז נבוא 

 בסדר, נו זה אלון גלבוע.  נאור שירי:

 יגאל, תסיים.  אתי ברייטברט:

 אין לייחס.  נאור שירי:

 למה, למה, מה זאת אומרת, מה הקשר?  אלון גלבוע:

 יגאל, אתה יכול פשוט לא לאיים.  נאור שירי:

 יגאל, נגמר. יגאל, תן לנו לדבר.  מאיר חלוואני:

הקשר? והוא מקדם את אחד הילדים יעל, למה, מה  אלון גלבוע:

  -בקבוצת כדורגל

 אלון, אלון, בוא ניתן ליגאל לסיים בזמן שלו.  אתי ברייטברט:

 מה יש לך על זה?  נאור שירי:

  -לא אלון גלבוע:

 מה יש לך על זה?  נאור שירי:

 דיברו איתי, דיברו איתי על זה.  אלון גלבוע:

  -אתה מתחיל עםתן, תן לי לראות. עוד פעם  נאור שירי:
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דיברו איתי על זה. מה אתה רוצה, שאני אראה לך  אלון גלבוע:

 שדיברו איתי? 

 אתם מפריעים ליגאל.  יעל עבוד ברזילי:

 אתה פשוט שערורייה של בנאדם.  נאור שירי:

למה, שאני אומר את האמת? זה מה שאמרו לי. למה  אלון גלבוע:

 ר? לא אמרו לי דברים סתם דוגמה על מישהו אח

 די, אתה קשקשן, די.  נאור שירי:

  -אני פונה אליכם, חברי לשולחן הזה יגאל שמעון:

 אתה לא מקדם ילדים? אתה לא מקדים ילדים?  אלון גלבוע:

 אני מקדם ילדים.  נאור שירי:

עוד שנה וחצי בחירות. אני אומר לכם, אני לא אעזוב  יגאל שמעון:

ת לתושב. את זה. אף אחד לא ימנע ממני לתת שירו

אף אחד לא יעצור אותי בלתת שירות לתושב. כשיש 

בעיות, לפתור, אין אפתור אותן, על אפכם ועל 

חמתכם. אני אבור לפה, לא אוותר לשום דבר. אני 

אכנס למשרדים, אני אשאל את השאלות ויענו לי. אם 

לא באופן אישי, כי הם פוחדים, כי יש עובדים 

  -שפוחדים

 ל לסבך אותם, יגאל. אתה יכו אלון גלבוע:

אבל כן, אני אשלח להם בווטסאפ, או בהודעה, כי הם  יגאל שמעון:

 פוחדים. כי יש עובדים שהם פוחדים. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

לא אלה מרעננה, שבאו לפה לאחרונה. אלה מרעננה,  יגאל שמעון:

 אין לי בעיה, אני לא אפנה אליהם. לא קשור. 

 מינית אותם.  זה בגלל שלא רינה שבתאי:

.  יגאל שמעון:  הם לא קשורים אליי

 לא, לא, זה את מינית.  משה חנוכה:

לא, לא, אני לא מפטר עובדים ומביא מרעננה. זה לא  יגאל שמעון:

אצלי. זה אולי אצלכם. את כמות העובדים שהבאתם. 

  -אני רק רוצה, שניה אחת
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 אני עב"מ, משה, נכון?  מאיר חלוואני:

  -שאני עזבתי את התפקידכ יגאל שמעון:

 אל תפנה אליי יותר.  מאיר חלוואני:

אני, כשעזבתי את התפקיד פה, חתמתי על משכורות  יגאל שמעון:

אני חתמתי. כמה היום אתם ₪,  8,000,000לעירייה, 

 שנים, כמה אתם משלמים היום?  3.5משלמים? 

 מה הקשר?  רינה שבתאי:

₪,  16,000,000ם מה זה אתם מביני₪.  16,000,000 יגאל שמעון:

 שנים?  3.5-ב₪,  8,000,000-מ

 לא הבנתי.  נאור שירי:

 איפה הג'ובים?  יגאל שמעון:

  -איזו יעילות, אדוני המנכ"ל, שאפו. וגם אם לא משה חנוכה:

 אני בשוק.  יגאל שמעון:

  -אם לא היית מטפל בפניות ציבור כל היום משה חנוכה:

  -אבל מה יגאל שמעון:

 משה, אתה מפריע ליגאל.  ד ברזילי:יעל עבו

אבל מה, אתם פה עוצרים אותנו, כדי לתת שירות,  יגאל שמעון:

שאוי ואבוי שהעובדים או שהתושבים לא יקבלו 

שירות. כי זה פחד, כי זה ייתן לנו מה שנקרא, אוי, 

 תודה, יגאל. 

 קולות, קולות, קולות.  אביבה גוטרמן:

ני רואה, תודה למאיר, תודה תודה. אבל פתאום א יגאל שמעון:

 לזה. 

  -יגאל, לא רוצים שתקבל קולות אלון גלבוע:

  -אנחנו מודים לכם על הטיפול יגאל שמעון:

 תכף תקבל תשובה על התודה למאיר.  מאיר חלוואני:

 אתם מפריעים ליגאל לדבר.  יעל עבוד ברזילי:

 איך טיפלתם?  יגאל שמעון:
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 לך. תן לי, אני אספר  מאיר חלוואני:

 זה אחרי.  יגאל שמעון:

 אני אספר לך, אני אספר לך.  מאיר חלוואני:

 איך?  יגאל שמעון:

  -כשתיתן לנו הזדמנות מאיר חלוואני:

מאיר, מאיר, אני לא, אתה יודע שאני מכבד אותך,  יגאל שמעון:

  -מאיר

  -לא, אבל תראה, יש פה מאיר חלוואני:

החודשים  8-הודי ב אבל לדעתי, עשו לך תכסיס יגאל שמעון:

 האלה. אבל לא משנה. 

 רגע, עזוב אותי. תקשיב רגע, סיימת?  מאיר חלוואני:

 יגאל, נותרה לך חצי דקה.  אתי ברייטברט:

זה כנראה תכסיס מהאופוזיציה. אני לא יודע מה זה  מאיר חלוואני:

 תכסיס הודי. 

  -אה, אתה לא יודע? אז אני אסביר לך יגאל שמעון:

 אני גם נשוי להודית, אז אל תעליב יותר מדי.  ני:מאיר חלווא

 מה זה תכסיס הודי?  נאור שירי:

.  4-אני אסביר לו ב יגאל שמעון: עיניים, מה זה תכסיס הודי

 דוגמה? 

 דקות.  5תני לי גם  משה חנוכה:

 הוא מסכם, יגאל.  אתי ברייטברט:

תראו, אני אומר לכם באופן עכשיו כחברים, ואת  יגאל שמעון:

  -כמנהלת הישיבה, כסגנית ממלאת מקום

 עכשיו אנחנו חברים.  נאור שירי:

תודיעו עכשיו שהמכתב הוא לא רלוונטי. המכתב  יגאל שמעון:

היחיד שהוא רלוונטי, מה ששלחתם לנו כחברי 

מועצה, לא לעובדים. אל תכניסו את העובדים לכל 

הסיפור הזה. המכתב לחברי המועצה, אני יודע מה 

  -ייניםניגוד ענ
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 נכון.  אביבה גוטרמן:

אם אני מטפל באופן אישי במישהו, אז אני לא מטפל  יגאל שמעון:

בו. אבל אם אני מטפל, זה נושא כללי של העיר, אני 

 כן אטפל. 

 אתה יודע.  יעל עבוד ברזילי:

 אני יודע.  יגאל שמעון:

 נו.  יעל עבוד ברזילי:

מכתב. אל תשלחי אבל בשביל זה, תשלחי לי את ה יגאל שמעון:

לעובדים. אל תכניסו לתוך הפול הזה של הוויכוח. זה 

לא יפה. כי בעוד שנה וחצי, כשהגלגל יתהפך, אני 

מבטיח לכם דבר אחד, זה לא יקרה פה. אנחנו לא 

  -נעשה את זה. הגלגל יתהפך

 הוא יתהפך.  אלון גלבוע:

אני אתן לכם לדבר. אני אתן לכם לעשות את מה  יגאל שמעון:

  -אתם רוציםש

 אנחנו לא נעשה כמו הליכוד. נהרוג אותם.  אביבה גוטרמן:

אני אתן לכם להתבטא ולתת את מה שאתם יכולים  יגאל שמעון:

  -למען

 כשהליכוד יעלה, זה לא יקרה.  אביבה גוטרמן:

כי מה שאתם תעשו במסגרת תפקידכם כמועצה, זה  יגאל שמעון:

תם תעשו תעשו לטובת העיר. כי אני לא חושב שא

 לטובה האישית. 

  -יגאל עדי ברמוחה:

  -אז בואו, קחו את זה בבקשה יגאל שמעון:

  -לא, אתה פשוט עדי ברמוחה:

שראש העיר שיודיע  SMS-תודיעי עכשיו, תודיעי ב יגאל שמעון:

לך, הנה, אתה שומע אותי, אמיר? תודיע בבקשה ליעל 

  -שהחלטנו למחוק את המכתב

מע אותנו, אמיר, תעשו טררר, טררר. אם אתה שו משה חנוכה:
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 אמיר, אם אתה שומע אותנו, תעשה, טררר, טררר. 

אמיר, אם אתה שומע אותי, בבקשה תבקש למחוק את  יגאל שמעון:

 המכתב. 

אמיר, אם אתה שומע את יגאל, תעשה טררר, טררר.  משה חנוכה:

 אמיר, אתה שומע אותנו? תסמן לנו. 

 זמן עדיין? לא, לא נגמר לו ה נאור שירי:

  -לא, נגמר. הוא כבר לא אתי ברייטברט:

 איפה הוא, באילת?  יגאל שמעון:

 דקות, אתי, לא?  10זהו, נגמר לו,  מאיר חלוואני:

  -אז אני רוצה יגאל שמעון:

  -יגאל, תן אלון גלבוע:

אני מבקש מכם שוב. תודיעי עכשיו שהמכתב לעובדים  יגאל שמעון:

  -בטל ומבוטל

 חד()מדברים בי

המכתב ששלחתם לחברי המועצה הוא זה שתופס, כי  יגאל שמעון:

זה חשוב. אני בעד המכתב הזה לחברי המועצה, שידעו 

 בדיוק מי כן, מי לא. 

 תודה, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

 לא לצעוק על עובדים, נדב. לא לצעוק עליהם.  משה חנוכה:

 שב, שב בשקט.  נדב דואני:

 מדברת, לא להפריע לה.  רינה יעל עבוד ברזילי:

דקות. אני רוצה  3דקות, אני צריכה  10אני לא צריכה  רינה שבתאי:

קצת לייצג את הצד השני של המתרס, כי הייתי בו 

שנים  3הרבה מאוד שנים. אני חברת מועצה צעירה, 

שנה הייתי בצד השני של המתרס,  25בלבד. אבל 

ות. כמנהלת אגפים, או בעלת תפקיד ברשויות מקומי

אני חושבת שהמכתב הזה מבורך. הוא מבורך מכיוון 

שהוא מחדד את הדברים, ואתם מקצינים אותם, 

אם אתם טוענים שהצעד ובכוונה, וממניע פוליטי. 

  -הזה הוא פוליטי
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 בדיוק הפוך.  אלון גלבוע:

 אז החידוד הוא ממניע פוליטי.  רינה שבתאי:

 בדיוק הפוך.  אלון גלבוע:

 לא, אז זה לא בתום לב. אם  רינה שבתאי:

 אבל לך אסור לדבר.  יגאל שמעון:

  -אין לי ספק, אין לי ספק רינה שבתאי:

 אל תפריע.  נאור שירי:

 אל תפריע, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

 אסור לה לדבר.  יגאל שמעון:

מותר לי מאוד לדבר, ואני אדבר בדיוק מה שאני  רינה שבתאי:

  -רוצה

תנו לה לדבר. תכבדו. אתם לא מכבדים אחד בואו תי כנרת א. כהן:

 את השני. 

 היום אני לא עובדת. אני חברת מועצת העיר.  רינה שבתאי:

 אבל היא מטעה אותנו.  יגאל שמעון:

 אבל תן לדבר, זו דעתה.  כנרת א. כהן:

שנה מנהלת  25היום אני חברת מועצת העיר. הייתי  רינה שבתאי:

ים ברשויות בצורה זו או אחרת בתפקידים שונ

,  3-המקומיות. ב רשויות מקומיות. וגם בחלק מהן

ניתנה הוראה כזאת, ובירכתי עליה. ואני לא מציינת 

כרגע שמות, כי זה היסטורי. כי האנשים כבר לא 

בתפקידים. בירכתי עליה. כי חבר מועצה לפעמים, אם 

עניינים, או לא בתום לב, או  הוא פועל בניגוד 

נעים לזה שעומד מולו. הוא  מאינטרס אישי, מאוד לא

  -לא יודע לפעמים לשים את הגבול

 בסדר, אבל זה אנחנו מבינים.  אביבה גוטרמן:

 דקה, דקה, תנו לי לדבר.  רינה שבתאי:

 אל תפריעי לה.  נאור שירי:

 אז את זה, אין בעיה.  אביבה גוטרמן:
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תנו לי לדבר, אני לא מעוותת שום דבר. אני לא  רינה שבתאי:

ה פה אף אחד. אני אומרת עובדתית. לכן, אני מאשימ

אומרת שמה שנכתב פה בתוך הסיפור הזה, הוא מאוד 

 אקטואלי לכל רשות מקומית, כולל הוד השרון. 

אז למה לא משתמשים ברשויות אחרות? למה רק  אלון גלבוע:

 בהוד השרון? 

  -לא יודעת, לא רינה שבתאי:

 )מדברים ביחד( 

ל כנרת א. כהן:  דבר. תנו לה 

 אני חיה בהוד השרון וברשות הזאת.  רינה שבתאי:

 ונתקלת בזה, רינה?  אביבה גוטרמן:

  -ואני, כחברת מועצת עיר רינה שבתאי:

 עוד שנה וקצת.  אלון גלבוע:

  -מברכת רינה שבתאי:

 אז תדייק, תפסיק עם הקצת שלך.  נאור שירי:

 אז למה לא הצעת את זה לפני שנתיים?  אלון גלבוע:

אבל אלון, כשאתה דיברת, היא לא הפריעה לך. תן  נרת א. כהן:כ

  -לה

 למה? היא הפריעה לי.  אלון גלבוע:

 רינה לא הפריעה.  כנרת א. כהן:

 רינה לא, אז מישהו אחר מהסיעה שלה.  אלון גלבוע:

  -אני מברכת על כך מניסיון אישי רינה שבתאי:

  אז בואו ניתן לה, בואו, תכבדו. כנרת א. כהן:

  -מניסיון אישי. רגע רינה שבתאי:

 אם לא מכבדים, גם אנחנו לא מכבדים.  אלון גלבוע:

 תנו לי לדבר. סליחה, אני לא הפרעתי לך.  רינה שבתאי:

 גם אנחנו מכבדים אותך.  כנרת א. כהן:

  -לא הפרעתי לאף אחד רינה שבתאי:
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  -נאור שירי לא מכבד. הפריע לי אלון גלבוע:

אמרתי מילה כשאתם דיברתם. אני מבקשת  לא רינה שבתאי:

שתכבדו אותי עד הסוף. עד שאני אסיים. אני מברכת 

על כך, מכיוון שהטרמינולוגיה פה מעוותת מסביב 

לשולחן. היא מאוד מדויקת. המניע הוא מניע פרטני, 

אישי, והוא מאוד ברור פה לפי החוק, או לפי ההצעה, 

על מניע פרטני או לפי הדין, אוקי? וכשאנחנו מדברים 

אישי, הקו הוא מאוד ברור. לא הפרעתי לך, לא 

 הפרעתי לך, יגאל. 

 לא, אבל את מטעה את הציבור.  יגאל שמעון:

אז יעשו כנס ויסבירו לעובדי העירייה בדיוק במה  רינה שבתאי:

 מדובר, בסדר? 

 אתם תשיבו לה אחרי שהיא תסיים, בסדר?  אתי ברייטברט:

 כן. כן, כן,  רינה שבתאי:

יגאל, אנחנו שמחים שסוף סוף מפריע לך שמטעים את  נאור שירי:

 הציבור. 

 אני צריך לדעת, היא צריכה לדעת.  יגאל שמעון:

 גם אני צריכה לדעת, וגם העובד צריך לדעת.  רינה שבתאי:

  -העובד לא צריך לדעת, כי זה לא חל עליו אלון גלבוע:

  -העובד צריך לדעת רינה שבתאי:

 אין לו ניגוד עניינים.  וטרמן:אביבה ג

 העובד לא צריך לדעת, כי זה לא חל עליו.  אלון גלבוע:

  -אין לו ניגוד עניינים. לנו יש אביבה גוטרמן:

  -זה חל על חבר מועצה אלון גלבוע:

כשאני ניהלתי אגף, ההוראה הייתה חד משמעית שלי  רינה שבתאי:

מה כמנהלת אגף, שהם לא עונים לנבחרי ציבור בר

הפרטנית תחת קורת הגג של האגף שלי. ניהלתי אגף 

חינוך. אין לך מושג אילו פניות קיבלנו, אילו איומים 

קיבלנו, אילו דברים קיבלנו. גם מתושבים וגם מאלה 

  -שליוו תושבים. גם מכאלה שליוו תושבים. אז בואו
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  -אלון, די, אתם יעל עבוד ברזילי:

  -אני מברכת על כך רינה שבתאי:

  -יגאל, יגאל, למה אתה לא נרת א. כהן:כ

אני מברכת על כך שהדברים הם ברורים. אם אתם  רינה שבתאי:

לקחתם את זה למקום לא נכון ולא ראוי. אתם נבחרי 

  -ציבור

 את טועה, את טועה.  אביבה גוטרמן:

  -אני נבחרת ציבור. וזכותנו רינה שבתאי:

 את טועה, רינה, את טועה.  אביבה גוטרמן:

 יכול להיות שאת תמימה, רינה.  אלון גלבוע:

אני לא תמימה. אני נראית תמימה, אבל אני ממש  רינה שבתאי:

 ממש לא תמימה בניסיון חיי. 

 די, די.  יעל עבוד ברזילי:

נו.  יגאל שמעון:  נו באמת, די 

ניסיון חיים מספיק עשיר, בוא. הייתי במערכות  רינה שבתאי: יש לי 

  יותר ממך במערכות.

 בסדר, אז אני אומר לך שזו תמימות.  אלון גלבוע:

  -אז בסדר. אז יכול להיות שאתה רינה שבתאי:

 זו דעתה.  כנרת א. כהן:

 תכבדו את רינה.  יעל עבוד ברזילי:

 ואני, זו דעתי.  רינה שבתאי:

 סבבה.  אביבה גוטרמן:

  -אני חושבת רינה שבתאי:

 כאן.  בשביל זה ראש העיר לא נמצא אלון גלבוע:

כשכל שאנחנו נדייק את הדברים בצורה נכונה וברורה  רינה שבתאי:

לכל השחקנים במשחק. גם לנו כחברי מועצה, וגם 

לאלה שפועלים בשטח כעובדי ציבור, כן, כעובדי 

ציבור. ואנחנו הנבחרים, ובקשר שבינינו, ככל שנדייק 
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ייטב לכל הכיוונים. עכשיו, לגבי נושא  את זה, ייטב. 

התיקים. מעניין שדווקא בתקופה הזאת, החזקת 

שעכשיו זה לא נוח, אז פתאום מחזיק תיק הוא לא 

 מחזיק תיק. 

 בגלל המכתב, זה לא רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

 אוקי, אז אם כך, זה לא רלוונטי, אביבה.  רינה שבתאי:

  -זה מה שאמרתי לפני אביבה גוטרמן:

 אז אם כך, זה לא רלוונטי.  רינה שבתאי:

 -לא, תקשיבי, רינה. זה לא היה עולה בכלל אביבה גוטרמן:

 אני הבנתי.  רינה שבתאי:

בגלל המכתב זה עלה. את שואלת, למה זה לא היה  אביבה גוטרמן:

 אז? כי לא היה מכתב. 

לא אמרתי, אבל זה לא היה אז. אמרתי, אם זה אז  רינה שבתאי:

 היה רלוונטי, אז גם היום זה רלוונטי. 

  -לא, מפני שאז זה לא היה טרמן:אביבה גו

 לא משנה באיזו סיטואציה.  רינה שבתאי:

 רינה, די, די, מספיק.  יעל עבוד ברזילי:

 רינה, זה לא נכון מה שאת אומרת.  אביבה גוטרמן:

 זה נכון מאוד.  רינה שבתאי:

 את מטעה. את טועה ומטעה.  אביבה גוטרמן:

 . אז אנחנו חולקים וזה בסדר כנרת א. כהן:

זה בדיוק מחזק את מה שאנחנו אומרים, שמחזיקי  אלון גלבוע:

תיקים הם בקואליציה ולא באופוזיציה. זה רק מחזק 

 את הקואליציה. 

ועכשיו לדברייך, כאילו יש מצב של ניגוד עניינים, זה  אביבה גוטרמן:

ניגוד עניינים של חבר מועצה, בבקשה,  בסדר? אם יש 

 לטפל בזה. לטפל בזה. 

 אילו דוגמאות? לא שמענו דוגמאות.  גלבוע:אלון 

 אביבה ואלון, אתם ממש מפריעים לדיון.  יעל עבוד ברזילי:
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 אילו דוגמאות?  אביבה גוטרמן:

אתם מפריעם לדיון. אנחנו מקשיבים לכם כבר כמעט  יעל עבוד ברזילי:

  -שנתיים

  -אני לא נהגתי מעולם בניגוד עניינים אביבה גוטרמן:

  -תכבדו את החברים שמדברים ילי:יעל עבוד ברז

 מי נהג?  אביבה גוטרמן:

 תכבדו אותם.  יעל עבוד ברזילי:

 די, זה מעצבן.  אביבה גוטרמן:

 תכבדו אותם. די, חלאס. שעתיים.  יעל עבוד ברזילי:

יעל, לענות לשאלות, גם אנחנו לא מכבדים, ונאור  אלון גלבוע:

 .  שירי לא מכבד אותנו

 די, מספיק. די, נו, באמת. מספיק.  יעל עבוד ברזילי:

 לא, אני לא, לא מכבד את כולם.  נאור שירי:

  -זה פעם שעברה, נדב אלון גלבוע:

 אני מכבד, אני לא מכבד את כולם.  נאור שירי:

 אלון, בבקשה די. די.  אתי ברייטברט:

לא, אני אגיד לך מה, אני התפלאתי שהדובר לא רוצה  אלון גלבוע:

. אבל הנה, בסדר. הדובר של העירייה, להגיד את דברו

 כן. 

 חשבתי שאתה לא מכבד רק אותי.  נאור שירי:

למה מה, אני אמרתי משהו לא נכון, לא הדובר של  אלון גלבוע:

 העירייה? 

 לא, אין דובר, יש דוברת.  מאיר חלוואני:

 מביך, מביך.  נאור שירי:

 . לא, הוא הדובר, הוא הדובר של העירייה אלון גלבוע:

 גלי נמצאת פה מאחורה, אם מישהו לא ראה אותה.  כנרת א. כהן:

 רק היא מקבלת משכורת.  אביבה גוטרמן:

 אז היא מקבלת את המשכורת, אבל הוא הדובר.  אלון גלבוע:
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אני אנסה להגיד את מה שאני רוצה להגיד, ונקווה  רן יקיר:

שאלון לא ישתולל. אז קודם כל, אני חושב שאביבה, 

כל הזמן את נושא ניגוד העניינים, אבל גם  את מעלה

היועץ המשפטי אמר והדגיש וחזר ואמר, לא מדובר 

על ניגוד עניינים. מדובר, ההנחיה של הוועדה מדברת 

על פנייה, ייצוג פרטני, לא בניגוד עניינים. והייצוג 

הפרטני, הבעיה שלו זה שכאשר הוא בא דרך עובד 

צה, יכול להפעיל מועצה, הוא יכול להפעיל, חבר מוע

לחץ על עובדים, ולמנוע מהם למלא את תפקידם 

 בצורה אובייקטיבית וללא משוא פנים. 

 על איזה לחץ? אני רוצה להבין.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, בואי ניתן לו לדבר.  אתי ברייטברט:

  -אביבה, כשאת רן יקיר:

 לא, אבל אני רוצה להבין.  אביבה גוטרמן:

  -אביבה רן יקיר:

 כשאתם דיברתם, הוא לא הפריע.  כנרת א. כהן:

  -יקיר, לא, לא, באמת אביבה גוטרמן:

 הפרעת? אז תפריעו שיפריעו לך עכשיו?  כנרת א. כהן:

בכל הפורומים אתה עונה תשובות בשם המליאה.  יגאל שמעון:

, אתה עולה. 90fmאתה עונה תשובות בשם, ברדיו 

  -ממי אתה מקבל

 הבעיה שלך?  תגיד, מה נאור שירי:

 ממי? ממי?  יגאל שמעון:

הרגע, נתת לנו הרצאה על דמוקרטיה. אז כשהוא  נאור שירי:

מדבר, אתה עכשיו שואל אותו? מה, הוא שואל אותך 

 מה להגיד, בחיאת? 

 כן.  יגאל שמעון:

 לא.  נאור שירי:

 אבל הוא בובה. הוא בובה.  יגאל שמעון:
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לא שואל אותך איפה יגאל, אני אחדש לך. הוא  נאור שירי:

  -להתראיין

  -אבל הוא מקבל יגאל שמעון:

הוא לא שואל אותך באיזה פורום לדבר. הוא לא  נאור שירי:

שואל אותך. זכותו לדבר. לא מתאים לך, אחלה. לא 

 מתאים לך, זה בסדר. 

 חברים, מספיק, די. די.  יעל עבוד ברזילי:

 הוא לא שואל אותך.  נאור שירי:

 בטח שלא.  יגאל שמעון:

יגאל, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:  יגאל, יגאל, 

 המנהלים מדברים איתו?  יגאל שמעון:

 זהו, הוא לא שואל אותך.  נאור שירי:

 לא. לו מותר לדבר עם המנהלים?  יגאל שמעון:

  -הבוס האישי שלו אלון גלבוע:

 אלון ויגאל, בבקשה. אלון ויגאל, בבקשה, רן, תמשיך.  אתי ברייטברט:

  -אני חושב ש רן יקיר:

 די, די.  אתי ברייטברט:

שנים שאני מכהן כחבר מועצה, והרבה  3-אני חושב ש רן יקיר:

תגובות שנתתי גם ברדיו וגם בפייסבוק, יכולים כבר 

להוכיח שאני יודע לכתוב בעצמי, ולא צריכים להגיד 

  -לי מה להגיד. כשיש לי דעה, אני אומרת

 , נראה אם זה אמיר, שניה. MSSרגע, יש פה  יגאל שמעון:

 די, יגאל, מספיק.  יעל עבוד ברזילי:

 יגאל, זה ממש לא מכבד.  כנרת א. כהן:

  -לגבי אביבה רן יקיר:

  -אתם זלזלתם בי במכתב הזה יגאל שמעון:

 די.  נאור שירי:

 זלזול, תתבייש.  יגאל שמעון:
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 נורא רציתי לענות משהו לאביבה, אבל אני מצטער, רן יקיר:

אביבה, שכחתי על מה דיברת, כי הם התחילו לקשקש. 

  -אני מצטער. אני רק רוצה להגיד

 נתתי בשביל שתביא דוגמה.  אביבה גוטרמן:

אני רוצה להוציא טיפה את הדיון רגע לרמה טיפה  רן יקיר:

שונה. ואני חושב שאני מאוד שמח שרינה דיברה על 

בל גם החוויה שלה כעובדת עיריות ברשויות לשעבר. א

לרמה טיפה שונה. אני חושב שכולנו בנו לפה לעזור, 

ולעשות טוב לתושבי העיר. אני חושב שייטב אם גם 

כשמגיעות אלינו פניות פרטניות, ננסה לחשוב כולנו 

איך מתקנים את המערכת, ולא רק פותרים בעיה 

פרטנית כזו או אחרת, שלפעמים צריך לפתור. אני 

שפונה אליי, דבר  יכול להגיד לכם שאני כל אחד

ראשון אני בודק שפנו למוקד, שניסו לפנות בצינורות 

המקובלים, כי אני חושב שרק לפתור בעיות פרטניות, 

אנחנו לא נטפל בבעיות השורש, ויש עדיין בעיות 

שנים, מה לעשות, יש  3שורש, שאנחנו, עברו רק 

  -שנים יהיו בעיות 6הרבה בעיות, גם אחרי 

אגב, פונים אחרי שפנו הרבה פעמים לכל  דרך אביבה גוטרמן:

 הגורמים. 

לא כולם, לא כולם. ואני מוודא את זה, אני מוודא  רן יקיר:

את זה. אני כמובן שלא הייתי מודע, עד שיצאה חוות 

הדעת, המכתב של רונן לוועדה לניגוד העניינים 

ולחוות הדעת שלה, אני לא קורא את הדברים האלה 

את זה ומקבל. אני רוצה רק בשגרה. אבל אני מכבד 

להזכיר לכולכם, לכולנו, שגם לראש העיר, העירייה, 

וגם למנכ"ל יש לשכות. זאת אומרת, זה לא שראש 

העירייה עכשיו צריך לפנות לראש אגף שפ"ע או לראש 

אגף כזה או אחר, יש לו לשכות, ואני נוכחתי לדעת 

שהן יעילות ועוזרות, כאשר מעבירים דרכן דברים. זה 

נכון, זה נכון שזה קצת אולי, אם מעבירים דברים 

דרך ראש העירייה, הם נרשמים. אולי אי אפשר אז 

לשמור על התקשורת הזאת חשאית ואי אפשר אחרי 
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זה לקחת קרדיט על כל מיני דברים שלא ראוי לקחת 

עליהם קרדיט, אבל בסדר. זה אני חושב שיש בזה גם 

 דה. יתרון, שהדברים נרשמים ומבוקרים. תו

 כן. אלון?  מאיר חלוואני:

 הוא ברח.  נאור שירי:

  -אז אני אחכה שהוא יחזור, כי הוא הזכיר מאיר חלוואני:

 אתה רוצה שאני אעיר לך משהו?  יגאל שמעון:

  -לא, אני רוצה מאיר חלוואני:

 לוגו של מרצ בהוד השרון.  יגאל שמעון:

  עדי, נדב, אתם רוצים להתייחס? יעל עבוד ברזילי:

 נלחמים בשבילכם.  יגאל שמעון:

 עדי?  יעל עבוד ברזילי:

 לא.  עדי ברמוחה:

 נאור?  יעל עבוד ברזילי:

 כן.  נאור שירי:

 תעלו להצבעה.  עדי ברמוחה:

תשמע, יגאל, יש לך קטע עם הפוליטיקה הארצית. אני  נאור שירי:

  -מבין את

 למה, זה פוליטיקה ארצית?  אביבה גוטרמן:

 א, מרצ זה מקומי. ל נאור שירי:

. יגאל שמעון:  לא, זה מרצ הוד השרון

 הוד השרון.  זה מרצ אביבה גוטרמן:

לא, אני סתם, זה מצחיק אותי כל פעם מחדש, נשבע  נאור שירי:

 לך. 

 זה על לוגו של הוד השרון.  יגאל שמעון:

 אה, זה מצחיק אותך?  אביבה גוטרמן:

 כן.  נאור שירי:
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  -בדיוק התכוון להיות חבר מועצה, להילחםאיך הוא  אביבה גוטרמן:

אתם, השקיפות, יש עתיד. תשמע, אני מבין, לאבד  נאור שירי:

 שלטון אחרי כל כך הרבה זמן, זה מסתכל. 

 לא נורא, זה לא יהיה הרבה זמן. יאללה.  אביבה גוטרמן:

 מה?  נאור שירי:

 אני, אכפת לי מי יישב בשלטון?  יגאל שמעון:

  לא. נאור שירי:

 לי אכפת, לי אכפת. לי אכפת.  אביבה גוטרמן:

  -אני אענה נאור שירי:

  -תקשיב, זה שקרן וזה שקרן. כולנו שקרנים יגאל שמעון:

 בסדר, אוקי.  נאור שירי:

מה אכפת לי? הם לא מעניינים אותי. מעניין אותי פה  יגאל שמעון:

 בעיר. 

נו.  כנרת א. כהן:  בוא נשמור על הדיון, 

 בוא ניתן את רשות הדיבור לנאור.  ברט:אתי ברייט

.  יגאל שמעון: פה בעיר מעניין אותי. כתושב בוכה דמעות, נטפל בו

  -כשתושבים לא נכנסים לבית שלהם חודשיים

 יגאל, בוא ניתן לנאור להשיב.  אתי ברייטברט:

 אה, שכחתי, יש לי עוד דקה?  יגאל שמעון:

 לא.  נאור שירי:

 לא.  אתי ברייטברט:

 כי שכחתי לספר עוד סיפור.  ל שמעון:יגא

 בואו ניתן לנאור.  אתי ברייטברט:

  -אתה יודע מה נאור שירי:

 יש לי דקה, אני ביקשתי דקה.  יגאל שמעון:

לא, לא, לא, לא. אתה לא ביקשת בתחילת הדיון, לא  נאור שירי:

 נכון. 
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אח"כ אתם אומרים שאין זמן להצעות לסדר, של  יעל עבוד ברזילי:

 ברים. אז יאללה, להתקדם. הד

קודם כל, אני מתחבר למה שרינה ורן אמרו. לא בגלל  נאור שירי:

שאתם מאותה סיעה, אלא בגלל שאני כן מתחבר 

לנושא שאנחנו כמערכת צריכים לשפר דרך הפניות 

שאנחנו מקבלים. הכי קל בעולם, ואני מודה, שגם אני 

פנות בהתחלה, היו פונים אליי. והכי קל בעולם זה ל

למנהל, לזה, ושיתקנו את הצינור. נניח והיה צינור, 

בסדר? אתה יודע מה, לא, היה צינור. שלא תידלק. 

ימים מטפלים בצינור, צריך  3ימים, או  5אם 

להסתכל על זה בצורה מערכתית. והצורה להסתכל על 

זה בצורה מערכתית, זה קודם כל לקבל פנייה במוקד 

ר מקבלת הפנייה, החזר העירוני, ולהבין תהליך שעוב

כמה זמן פותרים  SLAשאתה מקבל, ונגיד,  SMS-ה

או לא פותרים, ולהבין מה ההליך שמאחורי הפנייה. 

וזה ההבדל לדעתי, שאתם לא עומדים עליו, במובן של 

הייצוג, במובן האישי, או להסתכל על הפנייה כחלק 

. אז אני במובן הזה, מתחבר למה 1מההליך. זה 

יינו, כי אנחנו כמערכת צריכים לצאת שרינה ורן צ

  -מהפנייה הבודדת ולהסתכל על ההליך

למה לכם מותר ולנו אסור, זאת השאלה. למה אתה  משה חנוכה:

 יכול לדבר עם עובדים ולהנחות אותם, מה ההבדל? 

 משה, אל תפריע לנאור. די.  יעל עבוד ברזילי:

ה ההבדל בינך לא, הוא הפריע לי, אני רוצה להבין. מ משה חנוכה:

 לביני? מה ההבדל בינך לביני? 

 משה.  אתי ברייטברט:

למה לך מותר לדבר עם עובדים ולהנחות אותם, ולי  משה חנוכה:

 אסור? 

  -אתה יכול נאור שירי:

למה לרן מותר ולי אסור? כי אתם מקורבים לראש  משה חנוכה:

 העיר? 

  -משה אתי ברייטברט:
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  -שמתם לב נאור שירי:

 כי אתם עושים מה שהוא אומר לכם? למה?  כה:משה חנו

 משה, בוא ניתן לנאור לסיים.  אתי ברייטברט:

 יאללה, בסדר, בסדר, אפשר, אין בעיה.  נאור שירי:

  -לא, לדבר, מערכתי, מערכתי משה חנוכה:

כי לקחת את זה לעניין האישי, והוא לקח את זה  רינה שבתאי:

 לעניין המערכתי. תבחין בהבדל. 

 אוי, נו, די, רינה, באמת.  בה גוטרמן:אבי

 את לא פונה למנהלת אגף החינוך בבעיות של אנשים?  משה חנוכה:

 די כבר, רינה, באמת.  אביבה גוטרמן:

 אסור לך.  משה חנוכה:

 מעט מאוד, למען האמת.  רינה שבתאי:

  -אסור לך בכלל, לא מעט משה חנוכה:

  -יפנונכון, אני מבקשת מהאנשים ש רינה שבתאי:

  -אסור לך. מעט מאוד משה חנוכה:

 ואני מנחה אותם לאן לפנות.  רינה שבתאי:

 אפילו לא טיפה.  משה חנוכה:

  -טוב. תודה למשה שהצטרפת נאור שירי:

  -וגם לך, נאור, אסור. לא לעזור לאנשים משה חנוכה:

 משה.  אתי ברייטברט:

  -לא לטפל בפניות, לא לדבר עם משה חנוכה:

  -מותר לי רי:נאור שי

 אסור לך.  משה חנוכה:

 משה, בוא ניתן בבקשה לנאור לסיים את דבריו.  אתי ברייטברט:

  -לא, זה מרגיז אותי משה חנוכה:

  -לא נורא, אז תתרגז נאור שירי:

 הדקות שלך. בוא ניתן לנאור.  10משה, היו לך את  אתי ברייטברט:
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 צגה. די. כלום באמת לא מרגיז אותך, זה הכל ה רן יקיר:

 זה הכל הצגה שלכם.  אביבה גוטרמן:

 זו לא הצגה.  משה חנוכה:

 נאור, בבקשה.  אתי ברייטברט:

  -ישבת בתקציב וכתבת משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

זו שחיתות, שלחבר מועצה היה סעיף תקציבי כדי  משה חנוכה:

לגינות קהילתיות. מה אתה חושב, שזו העירייה של 

 אבא שלך? מה זה? 

 זה הציבור מקבל את זה.  מאיר חלוואני:

 זו גינה קהילתית של אבא שלו?  רינה שבתאי:

  -לא, אז הוא יקבל משה חנוכה:

 אה, לא, אוקי.  רינה שבתאי:

 יש מנהלים בשביל זה.  משה חנוכה:

 איזה שערורייה של בנאדם.  נאור שירי:

יושבים בוועדת כספים, והוא מקריא. הוא אומר  משה חנוכה:

  -למנהל האגף

 פשוט שערורייה.  נאור שירי:

 זה מה אני כתבתי?  משה חנוכה:

  -נאור, אני לא אתייחס לשטויות רן יקיר:

 בושה.  משה חנוכה:

  -9.1-, פנייה למוקד ב9.1-ב יגאל שמעון:

 די, יגאל, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

תראה איך אנשים נופלים כל יום שם. אתה מדבר,  יגאל שמעון:

  -תסתכל

  -די, יגאל, יגאל כנרת א. כהן:

יגאל, טיפלו בזה. יגאל, טיפלו בזה כשפנית אליי. למה  מאיר חלוואני:

 אתה אומר לי לא? 
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 מערכתי, יגאל.  משה חנוכה:

 לא רב מערכתי.  נאור שירי:

 רב מערכתי.  אביבה גוטרמן:

. יעל עבוד ברזילי:  נאור, כן

  -חברים, בואו ניתן את זכות הדיבור לנאור אתי ברייטברט:

 אביבה, בבקשה, די. יגאל, די.  יעל עבוד ברזילי:

 רב מערכתי.  אביבה גוטרמן:

 דבר, דבר עם המוקד.  אלון גלבוע:

 נאור.  יעל עבוד ברזילי:

 דבר עם המוקד.  אביבה גוטרמן:

 די.  עדי ברמוחה:

 ודה, תודה רבה. טוב, ת נאור שירי:

  -אל תגידי די. אתם עונים תשובות אביבה גוטרמן:

  -די, אביבה עדי ברמוחה:

  -יגאל, בבקשה, יגאל אתי ברייטברט:

  -אחרי זה הצביעות והתשובות אביבה גוטרמן:

 שעתיים ורבע אתם לא נרגעים.  עדי ברמוחה:

  -וכולם פונים, ותפסיקו אביבה גוטרמן:

 ביבה. תודה רבה. תודה, א נאור שירי:

ו עדי ברמוחה:   -אבל אמרתם, אז תנ

  -אני רוצה נאור שירי:

 את יודעת למה אני לא נרגע?  אלון גלבוע:

  -לא יכול להיות עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

 אלון, אלון, אתה מפריע לדיון להתקיים.  יעל עבוד ברזילי:

בן יחיד. יש אתה לא בן יחיד פה. אתה יודע שאתה לא  עדי ברמוחה:

פה עוד חברי מועצה, ותן להם לדבר מההתחלה ועד 
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 הסוף. 

 אז מה אם זה מעצבן אותך, אז מה? די כבר.  יעל עבוד ברזילי:

 גן ילדים. די. די.  עדי ברמוחה:

 זכותי להפריע לו, הוא הפריע לי.  אלון גלבוע:

 די.  עדי ברמוחה:

  -אבל תן לנו לדבר מאיר חלוואני:

 מספיק כבר.  ילי:יעל עבוד ברז

 גן ילדים, די.  עדי ברמוחה:

אלון, בכיינות זאת לא מדיניות. אני אומר את זה  רן יקיר:

  -כבר

 נאור, תיתן את ההתייחסות שלך. הבמה שלך.  כנרת א. כהן:

 אמיר, אם אתה שומע אותנו, תעשה טררר, טררר.  משה חנוכה:

 משה, די כבר, אולי די?  כנרת א. כהן:

 נאור.  ברט:אתי ברייט

  -למרות שאתם לא נותנים ממש לדבר נאור שירי:

  -, משהSMSקיבלת  אלון גלבוע:

 אלון.  אתי ברייטברט:

  -, אני רק אבהיר, כי באמת צריך שנייה5אבל בסעיף  נאור שירי:

 משה ויגאל, בואו, תכבדו ותנו לו גם, תקשיבו.  כנרת א. כהן:

נקודה, ולא לשמוע למה צריך שניה רק להבהיר את ה נאור שירי:

שאתם אומרים, אז אני קריא שניה מהסעיף, ונעמוד 

ייצוג לבין פנייה. כי אתם כל פעם  שניה על ההבדל בין 

מדברים שאסור לפנות ואסור לדבר, וזה לא מופיע 

בשום סעיף. אז אני אקריא, רק שיירשם בפרוטוקול, 

ומישהו, אני בטוח שתפריעו לי. במקרה שמתקבלת 

נייה או מחבר/חברת מועצה, שעניינה בייצוג אצלכם פ

תושב או תושבת העיר, בעניין פרטני לחבר המועצה 

הפונה, לא הואצלו סמכויות פעולה, זה בתחום נשוא 

הפנייה. עליכם לומר לפונה, שבהתאם לחוות הדעת 
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לאמור מכתבי זה, אינכן רשאיות לענות או להפנות 

תושב או  לראש העיר ולמנכ"ל. ואני אחזור. ייצוג

תושבת, בעניין פרטני לחבר המועצה. לא פנייה בנוגע 

  -לברז שמטפטף

 או צינור. או צינור.  מאיר חלוואני:

 לא פנייה בנוגע לצינור.  נאור שירי:

 בטח בשטח ציבורי.  מאיר חלוואני:

  -אביבה, אביבה נאור שירי:

 לא תהיה הגדרה, מה זה פרטני?  אביבה גוטרמן:

  -אומר לך שניה אני נאור שירי:

  -אז אני שולח עכשיו את מה שקיבלתי יגאל שמעון:

 תשלח, בבקשה.  נאור שירי:

 מה זה פרטני?  אביבה גוטרמן:

 די, די מספיק, הגזמתם. יעל עבוד ברזילי:

  -אני רק, היה חשוב לי לציין נאור שירי:

 מה זה פרטני?  משה חנוכה:

 מספיק. חברים, הגזמתם לגמרי.  יעל עבוד ברזילי:

 כן, מה זה פרטני?  אביבה גוטרמן:

  -מה פרטני משה חנוכה:

  -אני אשמח לענות לשאלות שלכם אחרי זה נאור שירי:

 שניה, אז תפסיקו לדבר, אולי יסבירו.  יעל עבוד ברזילי:

 תיתנו לי לסיים.  נאור שירי:

אם היו מקשיבים ליועץ המשפטי בתחילת הערב,  כנרת א. כהן:

 ם לדבר, היו מבינים מה זה פרטני. שניסה שעתיי

  -אני מנסה לדבר. אני מבין שקשה נאור שירי:

  -זה באשמתכם הפעם, בגלל השיח המאוד נמוך הזה יעל עבוד ברזילי:

 מה זה פרטני?  אביבה גוטרמן:
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אי אפשר לנהל פה שיחה אחת בצורה נורמלית  יעל עבוד ברזילי:

  -ותקינה

 נמוך.  יעל, אל תגידי אביבה גוטרמן:

 אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

  -כי אין פה אביבה גוטרמן:

 מי שמוריד את השיח לרמה, זה אתם.  משה חנוכה:

 מה זה אתם? מה זה אתם? כל הזמן, אתם.  מאיר חלוואני:

  -אני תכף אגיד את הדברים, כשאני אדבר, אבל בסוף יעל עבוד ברזילי:

 מה זה נמוך?  אביבה גוטרמן:

 אבל לצעוק ולהטעות את הציבור, זה דבר אחד.  זילי:יעל עבוד בר

 אני לא מטעה את הציבור. אתם מטעים את הציבור.  משה חנוכה:

 את לא יכולה להגיד דבר כזה.  אביבה גוטרמן:

  -יגאל, יגאל נאור שירי:

 אתם עושים מניפולציות.  משה חנוכה:

 לא יודעים לנהל שיח אפילו.  כנרת א. כהן:

 מה זה פרטני?  :אביבה גוטרמן

זה שאתם לא מסוגלים להכיל דעה או את האמת או  יעל עבוד ברזילי:

 עובדות, זה בסדר. 

אנחנו לא מסוגלים להכיל מניפולציות של אנשים עם  משה חנוכה:

  -שכרון כח

  -אם אתם רוצים לנהל שיח יעל עבוד ברזילי:

 שניהול העיר הזאת גדול עליהם.  משה חנוכה:

 וב. ט נאור שירי:

  -זה מה שאנחנו משה חנוכה:

  -אם אתם רוצים לנהל יעל עבוד ברזילי:

  -חשוב לי, היה חשוב לי, היה חשוב לי נאור שירי:

תדבר על קדושת הדמוקרטיה, ולהתנהג כמו שאתם  יעל עבוד ברזילי:
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  -מתנהגים כאן סביב השולחן

אתה התכתב עם עובדי עירייה, כשהיית חברת מועצה  משה חנוכה:

  -עם

  -בושה, בושה יעל עבוד ברזילי:

 מה זה פרטני?  אביבה גוטרמן:

 דיברת על דעתך עם הרווחה?  משה חנוכה:

 בושה וחרפה. נא להתקדם.  יעל עבוד ברזילי:

 זה נושא פרטני. אסור היה לך. פעלת בניגוד לדין.  משה חנוכה:

  -יסליחה, אם אתה רוצה לייצג תושב באופן פרטנ יעל עבוד ברזילי:

 מה זה פרטני?  אביבה גוטרמן:

  -אתה חוטא לחוק ול יעל עבוד ברזילי:

מה זה פרטני? את עשית את זה. את עשית את זה כל  משה חנוכה:

  -הזמן

 אני ייצגתי?  יעל עבוד ברזילי:

  -פנית לעובדים משה חנוכה:

 אני ייצגתי?  יעל עבוד ברזילי:

 . מה ההבדל? פנית בעניינים של פניות ציבור משה חנוכה:

 יש הבדל בין פנייה לייצוג.  יעל עבוד ברזילי:

 מה ההבדל?  משה חנוכה:

אתה דווקא, אגב, מר עו"ד, אתה יודע את ההבדל בין  יעל עבוד ברזילי:

 ייצוג לפנייה. 

  -לא, אני לא מבינה. מה אביבה גוטרמן:

 אני אסביר. תכף אני אדבר ואני אסביר.  יעל עבוד ברזילי:

נותנים לדבר, או למישהו אחר, אז  כהן: כנרת א. אבל אם הייתם 

  -הייתם יכולים להקשיב

 אבל שעתיים, אתם לא עונים.  אביבה גוטרמן:

 אבל אתם שעתיים צועק. מדברים בשיח לא נעים.  כנרת א. כהן:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 116 
 

 את מדברת בשיח לא נעים.  משה חנוכה:

היום  אתם לא נותנים לאף אחד. בינתיים, לי קראו כנרת א. כהן:

 סתומה, אז תשב בשקט. 

 אז אל תמשיכי, שאני לא אקרא לך עוד פעם.  אביבה גוטרמן:

 מה את אומרת, אביבה?  כנרת א. כהן:

 צחקתי.  אביבה גוטרמן:

 לא מצחיק.  נאור שירי:

 אני מציעה שבואי, יש צחוקים ויש חלאס.  כנרת א. כהן:

  -לא, אביבה, אביבה נאור שירי:

  -של הדיון הזה הוא די, די, די, די. זה מבזה הרמה עדי ברמוחה:

 די, די, די.  יגאל שמעון:

 יגאל שמעון.  עדי ברמוחה:

  -היה לי חשוב נאור שירי:

 אני, לא הבנתי מה זה פרטני.  אביבה גוטרמן:

  -יגאל, יגאל, די, די נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

ברים. ואז אתם כל הזמן מתבכיינים על זה שאנחנו מד נאור שירי:

כשאנחנו מדברים, אתם לא נותנים לדבר. די, תחליטו 

 כבר. 

 מה זה פרטני?  אביבה גוטרמן:

 תני לי לסיים לדבר.  נאור שירי:

  -אביבה, בואו ניתן לסיים אתי ברייטברט:

 יש לך שאלות, תרשמי בצד.  נאור שירי:

 הוא יסביר למה הוא מתכוון. שניה.  אתי ברייטברט:

לון, תן לה בבקשה את העט. תרשמי את השאלות, א נאור שירי:

 ואני אתייחס. 

 כמה דקות נאור מדבר?  נדב דואני:
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 תודה.  נאור שירי:

 דקות.  4נאור, בבקשה. יש לך עוד  אתי ברייטברט:

 נאור, יש לך דקה.  יגאל שמעון:

 . 6אין לי דקה, יש לי  נאור שירי:

 זהו, גמרנו.  יגאל שמעון:

  -סיים משפט. יש לו משפטהוא מ נדב דואני:

 אני מסיים, אני מסיים.  נאור שירי:

 משפט אחד או שניים.  מאיר חלוואני:

זה היה חשוב לי להבהיר לכם ולהקריא לכם את  נאור שירי:

הסעיף. ובמקום כל הברבור והבלנדר שאתם מנסים 

  -לעשות

 לא הבנתי מה אמרת, נאור.  משה חנוכה:

ל נאור שירי:   -א פנייה לא לדברולהסביר, שזו 

 אתה יכול להסביר שוב?  משה חנוכה:

  -אלא ייצוג נאור שירי:

 אתה יכול להסביר לנו שוב?  משה חנוכה:

 משה, די.  כנרת א. כהן:

 לא הבנו. אתה יכול להסביר לנו שוב?  משה חנוכה:

 שמונה ורבע. מה אתה רוצה שאני אגיד לך?  נאור שירי:

 ול להסביר לנו שוב, נאור? לא הבנו. אתה יכ משה חנוכה:

 תודה, סיימתי.  נאור שירי:

 תודה, נאור.  כנרת א. כהן:

 אתה יכול להסביר לנו שוב?  משה חנוכה:

י  נאור שירי: אביבה, תודה לך. יש לך שאלה, נצא החוצה ואנ

 אסביר לך. 

נאור, לא הבנו. אתה יכול להסביר לנו שוב מה זה  משה חנוכה:

 א? ייצוג פרטני ומה זה ל
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 מה זה ייצוג פרטני?  אביבה גוטרמן:

נגיד, אם פונים אליי על נושא שגונבים כסף מכרטיסי  משה חנוכה:

אשראי, זה פרטני או לא? אם פונה אליי תושב שגנבו 

לו כסף מהאשראי שהוא משלם לצהרונים, זה פרטני 

לי או לא?   או לא פרטני? מותר 

הדבר היחיד, אני שמח שאתה מעלה את זה. גם  נאור שירי:

  -היחיד

 זה פרטני או לא?  משה חנוכה:

 די, מספיק, נאור.  יעל עבוד ברזילי:

 היחיד שעוד פנית, היה פייק.  נאור שירי:

 זה פרטני או לא?  משה חנוכה:

 פייק.  נאור שירי:

 זה פרטני אבל? זה פרטני?  משה חנוכה:

 משה.  כנרת א. כהן:

 די, מספיק.  יעל עבוד ברזילי:

 על זה שגנבו להם מהאשראי, זה פרטני או לא?  חנוכה:משה 

 משה, דיברת היום כל כך הרבה.  כנרת א. כהן:

  -יש לנו עוד סדר יום שלם. אביבה, אביבה, רגע יעל עבוד ברזילי:

 לא, לא, תעני.  אביבה גוטרמן:

 יש למשה עוד פייקים שעושים לו לייקים כל הזמן.  רן יקיר:

 אענה לך כשיגיע תורי לדבר.  אני יעל עבוד ברזילי:

 מה זה פרטני? מה זה? מה זה?  אביבה גוטרמן:

 אביבה, רגע, שניה.  יעל עבוד ברזילי:

 אני רוצה להבין.  אביבה גוטרמן:

אני רוצה, משה, ברשותכם, בואו, תכבדו. אני רוצה  כנרת א. כהן:

גם כן, אני רוצה להתייחס בקצרה. אני מצטרפת פה 

  -לדברים

 כבר דיברת אבל, כנרת.  וכה:משה חנ
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לא דיברתי. שרינה אמרה. אתה סדרן היום? לא  כנרת א. כהן:

הבנתי. אני רוצה לחזק גם את הדברים של רינה, וגם 

של נאור. אני חושבת, ואני קראתי את המכתב כמה 

  -פעמים, אוקי? גם אני

 מה זה פרטני?  משה חנוכה:

יגאל, כנרת א. כהן: גם אני פונה. אל תפריע לי,  גם אני פונה, יגאל, 

  -כי זה קוטע לי את חוט המחשבה

  -משה, היא היחידה שמחזיקה תיק יגאל שמעון:

 אל תפריע לי בבקשה.  כנרת א. כהן:

 מה זה פרטני? לא הבנתי.  משה חנוכה:

אני רוצה בבקשה להתייחס. תכבדו. אתם יכולים לא  כנרת א. כהן:

ם להגיד את להסכים וזה בסדר. אבל אני רוצה ג

 הדברים שאני מסכימה איתם, אוקי? 

 תמשכו את המכתב.  יגאל שמעון:

 תמשכי.  משה חנוכה:

 אני לא מושכת שום מכתב.  כנרת א. כהן:

 תמשכו את המכתב.  יגאל שמעון:

י  כנרת א. כהן: אני חושבת, אוקי? שאם קוראים את המכתב, ואנ

חוזרת פה על מה שחבריי אמרו, ואני חושבת שזה 

הדבר הכי מהותי במכתב הזה. המכתב הזה מדבר על 

 ייצוג תושבים, אוקי? 

 מי מייצג?  יגאל שמעון:

  -אבל אתם לא נותנים לסיים כנרת א. כהן:

מה זה ייצוג? אנחנו לא עובדים כעו"ד במקביל לזה  משה חנוכה:

 שאנחנו עובדים בעירייה. 

  -אתם לא נותנים כנרת א. כהן:

י משה חנוכה:  ש לנו עבודה, אנחנו עובדים בה. אנחנו, 

 את מי הוא מייצג?  יגאל שמעון:

 לא מייצגים ואין לנו לקוחות.  משה חנוכה:
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  -משה, אם יש לך בעיות אישיות כנרת א. כהן:

 אין לקוחות פרטיים.  משה חנוכה:

 תתכבד ולפתור אותן, אוקי? אוקי?  כנרת א. כהן:

ים? את מי אני אייצג? אין לי לקוחות. אנחנו מייצג משה חנוכה:

 אין לי לקוחות. לך יש לקוחות, לי אין לקוחות. 

 נכון, והם לא בעיר, תודה לאל.  כנרת א. כהן:

 אין לי לקוחות. את מי אני מייצג?  משה חנוכה:

משה, אתה בפורום אביב עושה את ההצגות על  כנרת א. כהן:

 הלקוחות שלי, עכשיו תשחרר. 

 . אין לי לקוחות משה חנוכה:

 סבבה?  כנרת א. כהן:

 את מי אני מייצג?  משה חנוכה:

אלון, מה זה מצחיק? כשאתה דיברת, צחקו? אני לא  כנרת א. כהן:

מבינה. אתם באתם להשמיע את הדברים שלכם, ולא 

 לשמוע דעות של אחרים? 

 שומעים, למה לא?  אלון גלבוע:

 לא, אני רוצה להבין, את מי אני מייצג? משה חנוכה:

  -אתם זימנתם את הדיון הזה היום א. כהן: כנרת

 נכון.  משה חנוכה:

 תכבדו. תיתנו גם לנו לדבר.  כנרת א. כהן:

  -אבל מה משה חנוכה:

  -אתה מדבר על דמוקרטיה כשנוח לך כנרת א. כהן:

 אין לי לקוחות, את מי אני מייצג, כנרת?  משה חנוכה:

 ואתה מתנהג אחרת.  כנרת א. כהן:

  -יזה לקוחותא משה חנוכה:

  -תפסיק להיתפס לשטויות כנרת א. כהן:

 אין לי לקוחות. איך אני מייצג אדם, אם אין לקוח?  משה חנוכה:
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ולהיות פופוליסטי, די כבר. אז זו בעיה שלך שאין לך  כנרת א. כהן:

 לקוחות. 

 ייצוג, זה לקוחות.  משה חנוכה:

 חבל שלמדת משפטים.  כנרת א. כהן:

 . אוקי משה חנוכה:

אני רוצה להמשיך, ואני מבקשת שלא תפריע לי.  כנרת א. כהן:

משה, באמת תלמד לכבד. מעבר לזה, אני אומרת לכם 

כמי שנמצאת בתוך המערכת הזאת, לא כחברת 

מועצה, כסגנית, אוקי? בתקופה האחרונה, ועובדת עם 

הנוער מקרוב. אני רוצה להגיד לכם, שהתגובות אצלנו 

מרת לכם, אתם יכולים במחלקה, והאמת אני או

לפנות לעובדים ולשאול. המון עובדים אמרו שהמכתב 

הזה עושה להם סדר. הוא תוחם גבולות, אוקי? פונים, 

  -משה, אתה יכול לעשות פרצופים עד מחר

 תלוי את מי שאולים.  אלון גלבוע:

 לא תלוי את מי שואלים.  כנרת א. כהן:

 זה תלוי עם מי הם מדברים.  משה חנוכה:

 הכיוונים, אדוני.  2-אני מסתכלת מ כנרת א. כהן:

 אנחנו יודעים דברים אחרים.  אלון גלבוע:

גם בהיותי כנבחרת, בסדר, אז הנה, יש עוד דעות.  כנרת א. כהן:

אלון, יש עוד דעות. ואנשים אומרים שהיו פונים 

אליהם באין ספור שאלות. הם גם לא יודעים מה 

לחוק, כן. מה אסור, מותר להגיד, מה אסור. בהתאם 

איפה הגבול תחום. מעבר לזה, אני גם חושבת שברגע 

שאנחנו פונים ומייצגים. אני אומרת אנחנו, כי אני 

מדברת גם עליי, זבה מייתר את העבודה המקצועית 

של מנהלי האגפים ושל הנהלת העירייה. זו דעתי, ואני 

עומדת עליה. ואפשר להסכים ולא להסכים. לא אמרו 

א לפנות בשום נושאים אחרים. תתכבדו לכם, ל

ותקראו את המכתב. בכוונה יצאה ההבהרה, והבהירה 

תפנו, תשאלו, תקבלו בדיוק את הנקודה הזאת. 
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שאלות. אבל תפנו בנושא של תושבים. עכשיו, אתם 

  -יכולים להאמין או לא להאמין

ייצוג?  משה חנוכה:  מה זה ייצוג? מה זה 

ר נכנס תושב, אוקי? כי אני יושבת מול גם אליי הבוק כנרת א. כהן:

הגבייה. ורצה שאני אעזור במשהו. אני עזרתי לו בזה 

 שאני הפניתי אותו, אוקי? 

 בדיוק.  רינה שבתאי:

למנהל האגף. ואפשר לבדוק את זה עם זאב, ולא  כנרת א. כהן:

 התערבתי. 

 לך מותר.  משה חנוכה:

 כי אני לא מתערבת.  כנרת א. כהן:

 לך מותר.  :משה חנוכה

  -גם אם מותר לי וגם אם לא מותר לי כנרת א. כהן:

 גם לך מותר להפנות את התושב למנהל האגף.  רינה שבתאי:

  -גם לך כנרת א. כהן:

 אבל אתה לא צריך להתלוות אליו.  רינה שבתאי:

גם לך מותר להפנות את התושב ולא לייצג. זה בדיוק  כנרת א. כהן:

 מה שאני עשיתי. 

  -כנרת, אבל יש הבדל בין הפנייה שלך לבין גלבוע:אלון 

אבל תיתן לי, אלון, בוא, מה קורה לך? מה קורה  כנרת א. כהן:

היום? תנו לי לסיים, אני עוד שניה מסיימת. אז זה 

מאוד מאוד לא בסדר לשבת פה, ולהגיד כל מיני 

 דברים שחוטאים למציאות. 

 אל תגידי לי.  אביבה גוטרמן:

, יגאל, אני  :כנרת א. כהן אביבה, דברים שחוטאים למציאות. כן

מסתכלת עליך. כמו הנושא הזה שעלה פה של מחזיקי 

תיקים. רלוונטי, לא רלוונטי. בתקופה של חי אדיב, 

היינו מחזיקי תיקים. לא שמעתי שום הערות על 

 תיקים.  3הנושא הזה, כשהחזקתי 
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 חוק זה חוק.  יגאל שמעון:

בל אתה לא יכול את החוק לקחת כל פעם עכשיו, א כנרת א. כהן:

  -ולפרש אותו איך שנוח לך

  -זה שקראת לך יגאל שמעון:

 אני הייתי מחזיקת תיק.  כנרת א. כהן:

  -זה שלקחת לעצמך איזשהו טייטל יגאל שמעון:

 אני לא לקחתי ולא קראתי.  כנרת א. כהן:

 שהוא לא שלך.  יגאל שמעון:

 א לקחתי. אני לא קראתי ול כנרת א. כהן:

 לא קראת לעצמך?  יגאל שמעון:

וראש העיר דאז נתן לי את זה ראש העיר דאז נתן לי.  כנרת א. כהן:

זה, וזו דעתי. ואם אתה חולק על דעתי, זה בסדר. אני 

וזו  מכבדת את דעתך, ואני לא התפרצתי לדבריך, 

הדעה שלי. ואני לא מטעה אף אחד. זו המסקנה שלי, 

ככה אני נוהגת גם לפני שיצא כשקראתי את המכתב, ו

המכתב, ככה נהגתי, וככה אני אמשיך לנהוג. תודה 

 רבה. 

  -אבל כנרת, יש לי שאלה אלון גלבוע:

י  יעל עבוד ברזילי: לא, לא, לא, לא, לא. לא עכשיו שאלות, עכשיו אנ

 מדברת. 

שאם את מפנה למנהל אגף, או אני ואביבה מפנים  אלון גלבוע:

 פל בזה בצורה אחרת? למנהל אגף, הוא מט

 אלון, אתה מפריע לי לדבר.  יעל עבוד ברזילי:

 אל תגיד לי.  אלון גלבוע:

אז אלון, אני קודם רציתי לדבר, אבל אתה יצאת  מאיר חלוואני:

 לשירותים. 

 אתה, אסור לך לדבר עם אף אחד, תזכור את זה.  יגאל שמעון:

 די, יגאל, די, די.  נאור שירי:

 גאל, רק תורידו את האצבעות. זה לא מכבד. י מאיר חלוואני:
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 די כבר עם האיומים.  נאור שירי:

 כי משה כל היום ככה וככה.  מאיר חלוואני:

 לא, זה המכתב.  יגאל שמעון:

 ואתה ככה.  מאיר חלוואני:

 יגאל, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

 שמע, זה מעליב. חלאס.  מאיר חלוואני:

  -מה לעשות יגאל שמעון:

דקות בלי  3תנו לעשות סדר, אפשר לדבר איזה  חלוואני: מאיר

להפריע לי? כן. אם מישהו לא מתאפק, הוא יכול 

להתפרץ. משה, גם אתה. כך. קודם כל, לא רציתי 

לפתוח בזה, אבל אני קורא פה בניירות של ירון, 

שהמונח ייצוג מהוועדה, כולל כל פנייה או בירור. מי 

 שלא הבין, פרטני. 

  -נאור אמר זה לא ה:משה חנוכ

 לא, לא, רגע, רגע. רק זה חשוב היה לציין.  מאיר חלוואני:

 ממתי אתה מקשיב למה שאני אומר?  נאור שירי:

אז אני רוצה מספר דברים להגיד. היות ושמי עלה פה  מאיר חלוואני:

גם בלי השם המקורי, או חוץ מאיזו פעם אחת שאמרו 

. אני רוצה מאיר חלוואני, אני רוצה לענות לזה

להזכיר שבתפקידי הקודם בעירייה, הייתי עובד 

עירייה מן השורה, ומילאתי את תפקידי כסגן של ראש 

העירייה, כמעט כשנתיים וחצי. ולכן, נוצרה איזושהי 

אינרציה והתנהלות, כי הלשכה שלי נתנה מה שנקרא, 

מענה לתושבים לא רק בתיקים או בתחומים. תיקים 

ם שאני טיפלתי. אלא כמעט בכל זה נשמע רע, בתחומי

פנייה של תושב שלא קיבל מענה. ולכן, אני מציע לכם 

כחבר מועצה, כבר קצת ותיק, לעשות איזה תהליך 

שאני עושה עם עצמי מול התושבים. מעבר לזה שאני 

חזרה  SMSשואל, אם הם פנו למוקד. ואם כן, וקיבלו 

ני עם מספר הפנייה, זה עוזר לי לקבל מהם פנייה, וא

חל וסרק, אפילו לשלוח לי את זה מבקש מכולם, בלי כ
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בווטסאפ, הודעה כתובה שבה כתוב איפה נתקלים 

 בבעיה, על מנת שנוכל לשקף אותה לאגפי העירייה. 

 אבל אסור לך.  משה חנוכה:

 רגע. תן לי לסיים אבל, תן לי.  מאיר חלוואני:

  -זה לא מערכתי. נאור אמר משה חנוכה:

 רק רגע, תן לסיים.  מאיר חלוואני:

  -למדנו מרבינו נאור משה חנוכה:

 משה, די.  יעל עבוד ברזילי:

 שזה לא מערכתי.  משה חנוכה:

 די, די, מיצינו.  יעל עבוד ברזילי:

 יעל, מה זה מיצינו?  משה חנוכה:

  -מיצינו, מיצינו את ההפרעות יעל עבוד ברזילי:

 לא מיצינו, לא התחלנו.  משה חנוכה:

 משה, לא הפרעתי לך.  וואני:מאיר חל

 מיצינו את ההפרעות, מיצינו את השיח הזה.  יעל עבוד ברזילי:

זה לא הפרעות. זה לא שיח. לא אמרתי שום דבר לא  משה חנוכה:

 לגיטימי. זכותי לדבר. 

 מיצינו.  יעל עבוד ברזילי:

 לא הפרעתי לך.  מאיר חלוואני:

רכתי, ואז מאיר יגיד, ואתם לא יכולים שנאור יגיד מע משה חנוכה:

  -הוא אמר

 אתה דיברת, משה. דיברת.  יעל עבוד ברזילי:

  -רגע, רגע, תן לי, תן לי מאיר חלוואני:

 תן למאיר לדבר.  יעל עבוד ברזילי:

 אבל זה מעצבן אותי הזה.  משה חנוכה:

 אבל תן לי רגע לסיים את הדברים.  מאיר חלוואני:

  תן למאיר לדבר. יעל עבוד ברזילי:
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  -מה זה השיח הזה? כל פעם משה חנוכה:

 זה לא מכבד גם אותך.  יעל עבוד ברזילי:

את לא יכולה להגיד כל רגע, השיח, כשלא נעים לך  משה חנוכה:

 לשמוע משהו באוזן. 

 בוודאי שאני יכולה להגיד.  יעל עבוד ברזילי:

זה לא השיח. את יכולה להגיד, אבל את יודעת, זו  משה חנוכה:

 פיות. סתימת 

  -אם כבר, הפוך. אני חושבת שלך לא נעים לשמוע יעל עבוד ברזילי:

 משה, אתה לא נותן לאף אחד לדבר היום.  כנרת א. כהן:

אם אתה שומע את מה שלא נעים לך להגיד, ואתה לא  יעל עבוד ברזילי:

 נותן לו לדבר, יש פה בעיה. 

  -לא, אותי מעצבן משה חנוכה:

 , אז זה מעצבן אותך. בסדר יעל עבוד ברזילי:

שמאיר חושב שלו מותר לטפל בפניות ציבור, ולי  משה חנוכה:

 אסור. 

  -אבל זה לא מה שהוא אומר יעל עבוד ברזילי:

  -אני עוד לא אמרתי אני חושב. עוד לא הספקתי מאיר חלוואני:

 אז בוא רגע נקשיב למה שיש לו להגיד.  יעל עבוד ברזילי:

 אמר.  זה מה שהוא יגאל שמעון:

 אני עוד לא הספקתי להגיד. לא, לא סיימתי.  מאיר חלוואני:

מילים, היה לי משהו  3משה, כשאתה דיברת כמעט  רינה שבתאי:

 מעצבן להגיד לך. ועדיין סתמתי. באמת. 

אפשר לזקק את זה, במקום שתהיה זה? מה רצית,  מאיר חלוואני:

 אלון? 

 ה של מוקד. על רמאני אומר, לא מדובר פה  אלון גלבוע:

 אלופה, אלופה.  עדי ברמוחה:

רק רגע, רק רגע. בוא נעשה סדר. לא סתם רוצים  מאיר חלוואני:

שהמוקד יקבל את הפניות, כי אז יודעים לעשות איזה 
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  -חתכים

 איפה מנהלת המוקד? למה היא לא באה לדיון הזה?  משה חנוכה:

ני קראתי הוא יודע, אתה יודע יותר טוב ממני. א מאיר חלוואני:

בפייסבוק, אם אתה רוצה. שהודיעו שזה, תעזוב 

  -אותי, זה לא

 זה נראה לי שמועה זדונית.  משה חנוכה:

  -אבל אני רוצה להגיד לך, משה מאיר חלוואני:

 אבל למה זה רלוונטי לדיון?  כנרת א. כהן:

  -לא, לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו מאיר חלוואני:

 רגע אומרים, מוקד, מוקד.  כי אתם כל משה חנוכה:

לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יורד לרמה  מאיר חלוואני:

  -פרטנית של בעלי תפקידים בעירייה

אני לא. אתה אומר מוקד, מוקד, מוקד, מוקד, מוקד,  משה חנוכה:

 מוקד. 

 לא, אמרתי פעמיים מוקד.  מאיר חלוואני:

 די.  יעל עבוד ברזילי:

י  :מאיר חלוואני אמרתי פעמיים מוקד, והסברתי את התהליך שאנ

עשיתי. ואני עדיין, מכח האינרציה עושה אותו, אבל 

ממיין. מה זה אומר? אני אסביר. אם יגאל אומר שיש 

ימים, והוא לא פנה  5פיצוץ באזור ציבורי, ולקח 

למנהל האגף הרלוונטי, אני חושב שזו טעות. כי זה, 

  -רגע

 מרתי את זה. לא, לא א יגאל שמעון:

 רגע, רגע.  מאיר חלוואני:

 אז אל תטעה.  יגאל שמעון:

 רגע, אני שואל.  מאיר חלוואני:

 אל תטעה.  יגאל שמעון:

 זה עניין ציבורי, זה לא פרטני.  מאיר חלוואני:

 אתה אמרת לי שזה אחרי המוקד.  יגאל שמעון:
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 זה פרטני.  משה חנוכה:

 זה לא פרטני.  מאיר חלוואני:

 פנו למוקד.  שמעון:יגאל 

 זה פרטני.  משה חנוכה:

 לא.  מאיר חלוואני:

אז אתה אומר שיגאל צריך ללכת עם עו"ד לשאול  משה חנוכה:

 אותו, תגיד, זה פרטני או לא פרטני? 

 לא, לא אמרתי את זה. אל תכניס לי מילים לפה.  מאיר חלוואני:

 אבל זה מה שאתה מצפה.  משה חנוכה:

 לא.  לא, מאיר חלוואני:

 אז איך אני יודע מה פרטני ומה לא פרטני?  משה חנוכה:

,  מאיר חלוואני: למה שאלתי אותו על מקרה ספציפי? כי אליי פנו

גני הילדים, אחרי  כשהיה פיצוץ, עכשיו, אחרי, ליד 

  -הרווחה

 משה, אולי תעשו לנו היכרות עם העובדים החדשים?  יגאל שמעון:

 אתה מקשיב?  מאיר חלוואני:

 יש פה מלא אנשים, לא מכיר אותם אפילו.  גאל שמעון:י

י  מאיר חלוואני: אתם מזלזלים, יגאל. אתה לא נותן לי לסיים. אנ

 הקשבתי לך קשב רב. 

 אבל אתה אומר דברים לא נכונים, מאיר.  יגאל שמעון:

 לא, אבל רק רגע, רק רגע.  מאיר חלוואני:

 יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

  -לא סיימנו את הישיבהנאור,  משה חנוכה:

אז אני אומר לך, שאיפה שיש לי פנייה פרטנית והיא  מאיר חלוואני:

כתובה, אני מעביר אותה, וזה לקח לי רן את המשפט, 

ואני לא כועס עליו. ללשכות. לשכות זה גם לדייויד, 

וגם לבן ויזל.   גם למר גולני 

אתה יודע שאסור להם, לפי הנחיות לעובדים  משה חנוכה:
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לעוזרים? זו לא הנחיות שאתם מכירים של משרד 

 הפנים? 

  -אני מעביר את זה מאיר חלוואני:

העוזר של המנכ"ל, כל היום מנחה עובדים בעירייה  משה חנוכה:

בניגוד להנחיית משרד הפנים, שאמרו עוזרים, אסור 

  -להם. אבל הוא, על זה מצפצף על החוק

  -אבל שאלת מה אני עושה מאיר חלוואני:

  -וכשמדובר בנבחרי ציבור, פתאום הוא עושה סדר משה חנוכה:

י  מאיר חלוואני: שאלת מה אני עושה בעניין פרטני. שאלת מה אנ

 עושה בפרטני. 

 הוא לא מנחה.  רן היילפרן:

 הוא מנחה.  משה חנוכה:

 הוא לא מנחה, הוא משקף את ההנחיות שלי.  רן היילפרן:

 זה. אל תשחק במילים. הוא מנחה. אין דבר כ משה חנוכה:

  -אז תתפלא רן היילפרן:

 אתה מצפצף על הנחיות משרד הפנים, אדוני.  משה חנוכה:

אבל לפני רגע אמרתם שהוא לא יכול לטפל בכל  מאיר חלוואני:

פנייה. בשביל זה יש לו עוזר. אולי תתאפק רגע, ותן 

 לי לסיים את הדברים. 

 משרד הפנים שוב. אני מציע שתקרא את הנחיות  רן היילפרן:

 אני לא מבין את זה.  מאיר חלוואני:

 משה, התבלבלת.  כנרת א. כהן:

מה יש לכם, תגידו? עכשיו, הכי שוב שאני רוצה  מאיר חלוואני:

להגיד, שכל אלה שכתבו את מה שהזכיר אלון, שזה 

לא חשוב לשיח, אבל הוא כבר הזכיר את זה. מי 

ה. ולהם שעשה את כל הדברים, זה עובדי העיריי

מגיעה תודה. זה לא שאני הלכתי לתקן איקס או 

לטפל בוויי. אלא, אני קישרתי את הפנייה 

  -הרלוונטית
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 אבל בפייסבוק, נתנו תודה למאיר חלוואני.  משה חנוכה:

 אבל זה מה שהתכוונתי בדיוק.  אלון גלבוע:

,  מאיר חלוואני: אבל תן לי רגע להגיד. אני רק קישרתי בתפקידי

היות שהאנשים מהאינרציה חיים שם. ואני ויכול ל

קישרתי בתפקידי את הפניות הרלוונטיות למנהלי 

  -האגפים. כן, ואם זה בפרט ציבורי כמו

 אסור יותר. אסור לך יותר לטפל שום דבר.  משה חנוכה:

 לא נכון, לא נכון.  מאיר חלוואני:

 זה מה שאומר היועץ המשפטי.  משה חנוכה:

תן לי לרגע לסיים, אתה מוכן? הפיצוץ האחרון  טוב, מאיר חלוואני:

שהיה ליד נרקיס, מאחורי הרווחה, פנו אליי ואמרו 

ימים לא הצליחו לטפל, כי אף אחד לא לקח  3-ש

אחריות על זה. ולכן, פניתי למנהל אגף שפ"ע, וזה 

 טופל באותו יום. 

 אסור לך.  משה חנוכה:

 . חד משמעית, זה ציבורי, חבר'ה מאיר חלוואני:

 אסור לך.  יגאל שמעון:

 זה שטח ציבורי.  מאיר חלוואני:

 מה זה איפה ואיפה הזאת?  יגאל שמעון:

 לא.  מאיר חלוואני:

 לו מותר ולי אסור?  יגאל שמעון:

  -לא, אבל זה מאיר חלוואני:

  -מה זה יגאל שמעון:

אבל אתה מוזמן. אני אומר לך, אתה מוזמן. זה לא  מאיר חלוואני:

 פרטני. 

זה בדיוק העיוות שעשיתם פה מסביב לשולחן. זה  ינה שבתאי:ר

 בדיוק. 

 לא נכון.  יגאל שמעון:

  -אגב, עוד משפט, רק רגע מאיר חלוואני:
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 לאחד מותר, לי אסור?  יגאל שמעון:

 אתה, אחרי שאני אסיים, תגיד מה שאתה רוצה.  מאיר חלוואני:

 יגאל, אתה טועה.  יעל עבוד ברזילי:

 הנה.  יגאל שמעון:

  -יגאל, אתה מוזמן רן היילפרן:

 רגע, רגע.  מאיר חלוואני:

 לא טופל, למי אני פונה?  9.1-מה יגאל שמעון:

אז אני מזכיר לך שפנייה קודמת שלך אליי לעניין  מאיר חלוואני:

 הזה, אחרי יום היא טופלה. 

 נכון.  יגאל שמעון:

  -אז ידעת לעשות את זה מאיר חלוואני:

  -נכון, אבל אחרי זה יגאל שמעון:

  -יחד עם עובדי העירייה מאיר חלוואני:

-אנשים נופלים, תובעים את העירייה על זה שנפלו. מ יגאל שמעון:

במוקד, מה כתוב לי? פנייתך הועברה. עכשיו,  9.1

תחכה לתשובה. כבר חודשיים אני מחכה לתשובה 

  -שזה טופל. אנשים נופלים

ל מאיר חלוואני: א יודע לפנות רגע לאחת מהלשכות אז יגאל, אתה 

 ולשאול למה לא מטפלים? 

  -למי, עם מי אני מדבר יגאל שמעון:

  -תפנה לאחת הלשכות ותגיד מאיר חלוואני:

 ללמפה? למי אני מדבר?  יגאל שמעון:

 יש מספר פנייה. למה אתה אומר את זה?  מאיר חלוואני:

 למי אני אדבר?  יגאל שמעון:

  -, זה לאזה לא מאיר חלוואני:

 לעוזר של המנכ"ל.  משה חנוכה:

בכל מקרה, כל מה שאני רק רוצה להגיד, זה שאם  מאיר חלוואני:

מישהו מכם סביב השולחן צריך עדיין את העזרה שלי, 
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. ועניין נוסף, אחרון, אלון   -הוא יכול לפנות אליי

  -אסור לך לטפל, מאיר משה חנוכה:

  -אלון, אלון מאיר חלוואני:

 ם ביחד( )מדברי

  -מאיר, אני רוצה לקרוא לך את מכתב היועץ המשפטי רפאל בן מרדכי:

 לא, לא, לא, לא, רפי.  יעל עבוד ברזילי:

רק רגע, עוד שניה, רפי, אל תפריע לי רגע. קראתי  מאיר חלוואני:

 אותו וגם את ההבהרה. 

 לא, לא, לא.  רפאל בן מרדכי:

 . אני רוצה לסיים את דבריי מאיר חלוואני:

 בבקשה.  רפאל בן מרדכי:

 אני רוצה לסיים את דבריי.  מאיר חלוואני:

 שניה.  יעל עבוד ברזילי:

אני רוצה להגיד, שכל מה שקשור בעניין של פניות  מאיר חלוואני:

חברי המועצה, לא חשוב אופוזיציה או קואליציה, 

תלכו לפרוטוקול. ראש העירייה, מר אמיר כוכבי 

ר לכולם לפנות למנהלי בתחילת הקדנציה, איפש

  -האגפים. תלכו לפרוטוקולים

 נכון.  רפאל בן מרדכי:

  -כל מה שקשור בציבור, זו הייתה ההפניה שלו מאיר חלוואני:

 ואתה לא קורא מה עכשיו נכתב.  רפאל בן מרדכי:

רק רגע. ואמר, רגע, תן לי לסיים. אתה יכול לתת לי  מאיר חלוואני:

 לסיים? 

  -ני נותן לך, אבל אתהא רפאל בן מרדכי:

אבל אתה לא, אתה נדחף. עוד שניה. ולכן, בהמשך  מאיר חלוואני:

לדברים של אמיר, ובהמשך לדברים שמה ששמעתי, 

בלי מחנאות, אופוזיציה או קואליציה, יכול להיות 

שצריך לחדד את מה שקורה בתוך משרדי העירייה. 

 והמסר כנראה לא היה מדויק. 



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 133 
 

 . נכון אביבה גוטרמן:

  -רגע, רגע, עוד משפט. לבסוף מאיר חלוואני:

 או, סוף סוף מישהו עם אמירה אמיצה.  משה חנוכה:

י  מאיר חלוואני: רגע, לבסוף, אם אתם, נבחרי הציבור, סליחה שאנ

אומר, אתם, כי אתם כל הזמן אומרים, אתם. 

  -האופוזיציה

 כולנו, כולנו.  אביבה גוטרמן:

ם אתם, רגע, רגע, כי אתם הצגתם, או רגע, רגע. א מאיר חלוואני:

לפחות אמרת שיש לכם מסרונים או פניות של עובדי 

  -עירייה, שאמרו להם, כן או לא, מפחדים. רגע. ולכן

 נראה לך שאנחנו ניתן שיפטרו אותם או יזיזו אותם?  משה חנוכה:

 לא, לא, משה.  מאיר חלוואני:

 לא נמסר לך שום פרט עליהם.  משה חנוכה:

 רק רגע.  ר חלוואני:מאי

 מאיר, הם פוחדים. אתה לא מבין כמה שהם פוחדים.  יגאל שמעון:

 הם מפחדים מכם.  משה חנוכה:

  -משה, משה מאיר חלוואני:

 אתם לא נותנים לו לסיים.  כנרת א. כהן:

 תן לי לסיים.  מאיר חלוואני:

  -הוא לא מתכוון שתמסרו לו, הוא רוצה כנרת א. כהן:

 לא ביקשתי, אבל תן לי לסיים.  י:מאיר חלוואנ

חברים, הוא רוצה להגיד שצריך להבהיר. תנו לו  כנרת א. כהן:

 לדבר. 

כל מה שאמרתי, זה מספיק שתסמנו את האגף  מאיר חלוואני:

  -הרלוונטי, ושם יחדדו או יזקקו או את

 אה, ושם יתחיל מסע ציד לגבי מי דיבר איתנו?  משה חנוכה:

 תפסיק. אתה מרגיש ניצוד כל הזמן, מה יש לך?  אוי, מאיר חלוואני:

 לא אני ניצוד.  משה חנוכה:
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 את מי צדים?  מאיר חלוואני:

 העובדים.  משה חנוכה:

אז אני אומר לך שאני לא מעט מסתובב בעיר ופוגש  מאיר חלוואני:

  -את העובדים

 מאיר, אפשר רגע מילה? רק מילה.  רפאל בן מרדכי:

, אז גמרנו, אמרתי את זה. אבל אמרתי את זה. אז רפי מאיר חלוואני:

  -ולכן המשכתי גם ואמרתי שעדיף

 כל הכבוד למאיר על האמירה האמיצה. תודה.  משה חנוכה:

 תודה רבה לכם.  מאיר חלוואני:

 מילה. רפאל בן מרדכי:

ו יעל עבוד ברזילי:   -רפי, זאת מילה באמת? אנחנ

איר וגם לכנרת, אני קורא כן, ממש משפט קצר. גם למ רפאל בן מרדכי:

לכם. ההנחיה מתייחסת לפניות של חברות וחברי 

המועצה אליכם בעניינים פרטניים של זה, של תושבי 

  -העיר. ומבחינתי

 שכחת להגיד את המילה, בייצוג.  כנרת א. כהן:

 רגע, הוא משפט.  נדב דואני:

 אני קורא בדיוק את מה שכתוב.  רפאל בן מרדכי:

 אוקי. משה, אל תתערב. שקט כבר. די להיום.  כנרת א. כהן:

  -רגע, חבר'ה, תנו לי רגע רפאל בן מרדכי:

 נו, תנו לו רגע לסיים, שזה מוגזם כבר. יעל עבוד ברזילי:

ביקשתי משפט. עליכם להפנות כל חבר שפונה אליכם  רפאל בן מרדכי:

בעניין פרטני של תושבי בעיר. מאיר, שים לב. כנרת, 

ראש העירייה או למנכ"ל, ולא למנהלי שימי לב. רק ל

 האגפים. תגיד לי, זה רציני? 

  -אני חוזר ואומר מאיר חלוואני:

 ואם הוא באילת, אז מה עושים?  יגאל שמעון:

  -אני חוזר ואומר מאיר חלוואני:
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ן משה חנוכה:   -אם הוא באילת עדיי

 אז למי פונים?  יגאל שמעון:

 מחכים שהוא יחזור.  משה חנוכה:

י  יר חלוואני:מא אני חוזר ואומר שיש הפרדה בין פרטני לציבורי. ואנ

אסביר עוד פעם, אפילו שהסברתי פעם קודמת. 

כשיגאל שמעון מעיד על איזושהי בעיה בשטח 

הציבורי, והיא לא מטופלת, וזו גם אחריות באיזשהו 

מקום של התחום שאפילו לא הואצלו אליו סמכויות 

יודע ליצור איתי קשר ואני לגביי, ואני מטפל בו. הוא 

מטפל. רגע, לא אני. אני מפנה את זה לגורם הרלוונטי 

בעירייה, ועובדי העירייה עושים עבודתם, רובם 

 נאמנה. 

 מערכתי.  נאור שירי:

  -כל מה שאני רק אומר מאיר חלוואני:

 אסור לך.  יגאל שמעון:

  -שמערכתית מאיר חלוואני:

 אסור לך לפנות.  משה חנוכה:

 אז למה אתה פונה אליי? אתה מכשיל אותי.  יר חלוואני:מא

 רק לראש העיר.  משה חנוכה:

 נו, מה לעשות? זה המכתב.  יגאל שמעון:

 אתה מכשיל. מה, אתה רוצה שיזרקו אותי?  מאיר חלוואני:

 ירום הודו.  משה חנוכה:

 עד שבאנו לשרת ציבור, אתה רוצה שיזרקו אותי?  מאיר חלוואני:

 רק לירום הודו מותר לך לפנות.  :משה חנוכה

  -אין ירום הודו, זה לא יפה ה מאיר חלוואני:

 למה, זה מה שאתם עושים.  משה חנוכה:

 המונחים שלך הם פופוליסטיים.  מאיר חלוואני:

 מה שלא יפה, זה מה שאתם עושים. זה לא יפה.  משה חנוכה:
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  -עכשיו רגע, עכשיו אני מבקשת לדבר יעל עבוד ברזילי:

 לא עדיף להגיד, מודה ועוזב ירוחם?  אביבה גוטרמן:

 רגע.  יעל עבוד ברזילי:

 נכון.  יגאל שמעון:

 מודה ועוזב ירוחם.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

 לא הובנו כהלכה, מה שהתכוונו.  אביבה גוטרמן:

 אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

 רגע, יעל.  אביבה גוטרמן:

  -עכשיו אני מדברת, ואני מבקשת מכם לא להפריע לי וד ברזילי:יעל עב

  -אם עובד יוצא החוצה, דרך אגב אביבה גוטרמן:

 ובואו תנו אבל ליעל לדבר.  כנרת א. כהן:

 חבר'ה, תנו ליעל לדבר.  רפאל בן מרדכי:

 תנו למי שמנהל את הישיבה לדבר.  כנרת א. כהן:

נ אביבה גוטרמן:  כון. יעל, את יודעת שזה 

 אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

יוצאים אומרים, רגע, מותר לי להגיד לך  אביבה גוטרמן: עובדים 

  -שלום? חבר'ה, אני לא

 אני יכולה לדבר? אביבה, אני יכולה לדבר?  יעל עבוד ברזילי:

 רינה, רינה, נשמה, אני לא משקרת. אביבה גוטרמן:

 יעל.  רפאל בן מרדכי:

 סיבה לשקר. אין לי  אביבה גוטרמן:

 יש לך הרבה.  נאור שירי:

  -אבל בסדר, אפשר לתת גם ליעל לדבר? היא גם רוצה כנרת א. כהן:

אני מבקשת לומר כמה מילים, לפני שאנחנו מעלים  יעל עבוד ברזילי:

 את הצעת ההחלטה להצבעה. אביבה, אביבה. 

ו  כנרת א. כהן: אלון, בואו תקשיבו. אבל בואו, היא רוצה לסכם. תנ
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 הדקות שלה, באמת.  10לה גם את 

אני רוצה להגיד כמה דברים, ואני מבקשת שתקשיבו  יעל עבוד ברזילי:

לי מההתחלה ועד הסוף, כי אחרי דבריי, אנחנו נעלה 

את הצעת ההחלטה להצבעה. אני חייבת לומר לכם 

שאני התכוננתי לא מעט לדיון הזה, סביב השאלה 

דיון הזה. אבל המהותית של חוות הדעת, ובכלל של ה

אחרי שעתיים וחצי של שיח, כל מה שאני יכולה 

לחשוב עליו, זה שמשהו רע מאוד קורה לנו במנהיגות 

  -בחברה הישראלית

 את כל כך צודקת.  משה חנוכה:

 במיקרו קוסמוס, פה בשולחן הזה.  יעל עבוד ברזילי:

 את צודקת.  משה חנוכה:

 ה. משה, אל תפריע לי בבקש יעל עבוד ברזילי:

אנשים חושבים שהכח שיש להם בידיים, זה כח בלתי  משה חנוכה:

  -מוגבל

 אל תפריע לה, אל תפריע לה. אל תפריע לה, משה.  רינה שבתאי:

 אתה לא מכבד את עצמך, וגם לא אותי.  יעל עבוד ברזילי:

  -אתם לא מכבדים את השולחן הזה, בהתנהגות שלכם משה חנוכה:

 ול להקשיב לי עד הסוף? אתה יכ יעל עבוד ברזילי:

  -בהטפת המוסר הזאת משה חנוכה:

 די, די.  נאור שירי:

 משה, בוא ניתן לה לסיים.  אתי ברייטברט:

משה, די עם הפאתוס. די, תן לה לדבר פעם אחת  רינה שבתאי:

 רצוף. למישהו לדבר פעם אחת רצוף. 

 משה, לא היה מישהו אחד היום שלא הפרעת לי.  כנרת א. כהן:

רינה, את לא המורה שלי ולא אימא שלי. אל תדברי  ה חנוכה:מש

 אליי בטון כזה. 

אני אדבר אליך איך שאני רוצה, כמו שאתה מדבר  רינה שבתאי:

 לכולם פה. 
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בסדר, אוקי, אז אל תטיפי לי. כל היום, השיח, השיח,  משה חנוכה:

 השיח. 

 די, די. רק אתה דיברת.  נאור שירי:

ה, להלן הדוגמה בלייב. חוסר היכולת שלנו, מש יעל עבוד ברזילי:

קבוצה שיושבת כאן כמה וכמה שנים אחד עם 

השנייה. דנים בנושאים שאמורים להיות ברומה של 

עיר, ברומו של השולחן הזה, לא מצליחים לנהל שיחה 

אחת נורמלית לגבי נושאים מהותיים, שהועלו ע"י 

יה, חברי האופוזיציה שלכולנו, אגב, לא רק אופוזיצ

אבל יש הערכה לא קטנה לכל מי שיושב או יושבת 

כאן. ואני חושבת שהעובדה שאף אחד כאן סביב 

השולחן, לא הצליח להשחיל משפט אחד בלי הפרעה, 

פלוס, אני כן חייבת להכניס את ברמה האישית, על 

אף שהתלבטתי. העובדה שחברי מועצה כאן מסוגלים 

עבר לשבת ולצחוק על כותרת שהייתה בשבוע ש

בעיתון, שבה הפנים שלי התנוססו לשאלה, לאן 

נעלמתי. אני רוצה לאחל לכולכם בריאות 

ולמשפחותיכם, ושלעולם לא תהיו בסיטואציה שבה 

תידרשו לטפל בבן משפחה במצב קשה. אל תפריעו לי 

בבקשה. ולכן, להיעלם מהמרחב הציבורי או מהעשייה 

לומר גם שלכם. אם אנחנו נחזור רגע לדיון, אני רוצה 

שאני לא מבינה איך להיות, כפי שרמי אמר בתחילת 

דבריו, שלא מדובר בעניין של קואליציה או 

אופוזיציה, ואתה צודק, ממש לא מדובר בעניין של 

קואליציה או אופוזיציה. מדובר פה בעניין של מנהל 

תקין, שעליו, לדעתי, כולנו מסכימים. כי אנחנו 

י על האם זה ייצוג יכולים להתפלפל פה שעתיים וחצ

או לא ייצוג, או מענה לפנייה. אתם כולכם מבינים 

שייצוג זו סוגיה אחת ופנייה זה דבר אחר. ולגבי 

  -הייצוג כולנו מסכימים

 את עזרת לתושבים, כשהיית חברת מועצה?  משה חנוכה:

 די, די, די.  עדי ברמוחה:

 תן לה לדבר.  רינה שבתאי:
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שכל אחד ואחת כאן סביב השולחן, וזה  אני חושבת יעל עבוד ברזילי:

גם נאמר. גם ע"י מבקשי הדיון הזה, שהסוגיה הזו 

ברורה ומובנת. אבל היכולת להציג את הדברים 

בצורה כל כך מעוותת, ואם אני מקווה שבאמת אכן 

יש כאן איזושהי אי הבנה מהותית לגבי מה זה ייצוג 

אם ומה זו פנייה, אז הדברים נאמרו כאן שוב ושוב. 

מישהו מכם, ואני אגיד לכם את זה באופן ברור, לא 

ייענה לפניות תושבים, אז הוא חוטא לתפקידו כנבחר 

ציבור. כי תפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו, הוא 

להיות קול של תושבים. אף אחד מאיתנו לא כאן 

 8בזכות עצמו, הוא שופר. הוא קול של תושבים. אני, 

בעצמי כלי של  שנים נבחרת ציבור, ואני רואה

התושבים. תפקידי הוא להשמיע קול, להשמיע דעה, 

להשמיע אג'נדה, ולייצג אותם סביב שולחן מקבלי 

ומקבלות ההחלטות. זה התפקיד שלנו. אתם נדרשים, 

וחובתכם להקשיב לתושבים. ובוודאי לענות לפניות. 

יש דרך. והדרך הזו היא דרך של מנהל תקין. עכשיו, 

ו לא לדבר. אגב, אם חברי, מבקשי עליה אפשר לדבר א

הבקשה טוענים שהייתה אי הבנה או דברים לא 

הובהרו כמו שצריך אל מול עובדי העירייה, הדבר 

ניתן לעשות איתו.  הזה עלה כאן, ייבחן ויחשבו מה 

אבל להכניס לתוך השיח הזה כל כך הרבה אמירות 

דמגוגיות ולא נכונות, זה אני אומרת לכם, כמי 

אש השולחן הזה היום, אני ממש נבוכה, כי שיושבת בר

זו לא המציאות, זה לא קשור למה שנאמר. זה לא 

לי ולא לכם  קשור למה שכתוב. ואני חושבת שאין 

בעיה בהבנת הנקרא. יש כאן איזושהי כנראה תפיסה 

שונה של האחריות שלנו כנבחרי ציבור. בעיניי, 

ת כנבחרי ציבור, יש לנו אחריות על כל מילה שיוצא

לנו מהפה. ולכן, אני גם הרבה פעמים מרבה לשתוק. 

כי אם אני לא אדע שאני אומרת בדיוק את הדבר 

הנכון, הבדוק, הערכי והצודק, אני לא אגיד אותו. 

וכנראה שיש כאן איזשהו פער. אולי יש כאן אנשים 

סביב השולחן, שחושבים שזה בסדר להגיד הכל, 

דות, ובתוך ושמישהו אחר יוכיח. אבל בסוף יש עוב
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 , העובדות האלה, כשאנחנו מדברים על סוגיית הייצוג

אני חושבת שכל מי שדיבר ודיברו כאן, לא מעט 

כך שאל תאמרו מסכימים שייצוג לא בא בחשבון. 

באמת לא מבינים למה הכוונה כשמדברים על ייצוג. 

ושוב אני חוזרת ואומרת, אם כל אחד ואחת מנבחרי 

חן הזה, לא יענו לפניות הציבור שיושבים סביב השול

תושבים, זה חטא לתפקידכם כנבחרי ציבור. תעבירו 

  -פניות של תושבים, תתייחסו לפניות התושבים

 למי, למי נעביר?  משה חנוכה:

תקשיבו לפניות התושבים. כשאליי פונים תושבים,  יעל עבוד ברזילי:

אגב, כממלאת מקום ראש עירייה, כסגנית, אני כל 

ם דבר ראשון, האם פניתם למוקד, פעם שואלת אות

 האם פניתם לגוף המקצועי. 

 גם אנחנו.  אביבה גוטרמן:

, רק רגע, שניה, אני מדברת עליי, לא עליכם. %80 יעל עבוד ברזילי:

מהפעמים אומרים לי, לא. ואז, לא, לא שטויות,  80%

 אביבה. 

  -לא, כי אנחנו עושים אותו דבר אביבה גוטרמן:

 אני מדברת על החוויה שלי, לא על שלך.  :יעל עבוד ברזילי

  -את חושבת שאנחנו לא שואלים, פניתם למוקד אביבה גוטרמן:

  -אני לא דיברתי עלייך, אני דיברתי עליי יעל עבוד ברזילי:

 מה שאתה עושה זו דמגוגיה.  משה חנוכה:

 יעל, זה לא פייר מה שאת אומרת.  אביבה גוטרמן:

  -רתי, אני לא הזכרתי אותךאני דיב יעל עבוד ברזילי:

 . הוגנתאת לא  אביבה גוטרמן:

,  משה חנוכה: את עושה דה לגיטימציה, וזה לא יפה, זה לא ראוי

 זה לא ערכי. 

  -אני, נראה לי שאני יכולה יעל עבוד ברזילי:

זה לא ערכי לעשות דה לגיטימציה לנו. מה לעשות, לא  משה חנוכה:

 ערכו. 
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  -ולה להחליט מה ערכי ומה לאאני יכ יעל עבוד ברזילי:

אני אומר לך שבעיניי, מה שאת עושה עכשיו, זה לא  משה חנוכה:

 ערכי. 

ואני מתארת לכם כאן עובדות, לפי שקשורות  יעל עבוד ברזילי:

  -להתנהלות

 לא ערכי איך שאת מדברת אלינו.  משה חנוכה:

 בסדר.  יעל עבוד ברזילי:

 זה לא ערכי.  משה חנוכה:

יש לי הרבה מאוד כבוד לכל אחד ואחת מכם, ונתתי  ברזילי: יעל עבוד

  -לכל אחד ואחת מכם לדבר במשך שעתיים וחצי

 אין לך כבוד, אם את מדברת ככה.  משה חנוכה:

על אף שיכולתי מהר מאוד להעלות את ההחלטה, את  יעל עבוד ברזילי:

 הצעת ההחלטה הזו להצבעה. 

ו להגיד שיש לך אחריות גם כיבדנו אותך, אבל יכולנ משה חנוכה:

  -כסגנית ראש עיר

  -אני מדברת עליי, ואתה יעל עבוד ברזילי:

 אבל לא אמרנו את זה.  משה חנוכה:

 יש הרבה אחריות, מה זאת אומרת?  יעל עבוד ברזילי:

 אבל לא אמרנו את זה.  משה חנוכה:

 אז אני אומרת את זה.  יעל עבוד ברזילי:

 ואת לא מכבדת אותנו בחזרה. כיבדנו אותך,  משה חנוכה:

משה, משה, קודם כל, גם אם זה לא נאמר, ואם זה  יעל עבוד ברזילי:

לא ברור, אז אני אומרת לכם את זה באופן מפורש. 

גם כחברת אופוזיציה, וגם כסגנית ממלאת מקום יש 

לי את אותה מידת אחריות בעיניי, אני מתייחסת לזה 

ת כבוד, לתפקיד בדיוק באותה הרצינות, ובאותה ירא

שלקחתי על עצמי. כך שאני לא אמרתי דבר עליכם. 

 אני מדברת עליי. 

 אמרת עלינו הרבה דברים לא יפים.  משה חנוכה:
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אני מתארת לכם עובדות. ומבחינת העובדות,  יעל עבוד ברזילי:

השנים האחרונות,  3-בהתנהלות שלי ושל לשכתי ב

פניתם, בכל פעם כשפונים אליי, ואני שואלת, האם 

התשובה היא כן, וזה לא  20%התשובה היא לא,  80%

, הרבה 80%-דרכים להתנהל. ב 2הלך. וכאן, יש 

וזה נפתר. כי  פעמים הם פשוט פונים לגורם הרלוונטי 

 לי יש לנו עובדי ועובדות עירייה מצוינים. 

 אף אחד לא אומר אחרת.  משה חנוכה:

אף אחד, אני מדברת בשם נכון. אני לא דיברתי על  יעל עבוד ברזילי:

הנותרים, באלו שפנו וזה לא עבד,  20%-עצמי בלבד. ב

אנחנו נדרשים לבדוק את הדברים, וזה מתחבר למה 

שנאור אמר ולמה שרן אמר, בצורה המערכתית. כי לא 

יכול להיות שתושב יפנה לגוף מקצועי שאמור לתת לו 

שירות, והתושבים הם פה לקוחות, והוא לא יקבל 

או יקבל מענה שמבזה אותו או אותנו כשולחן מענה, 

מועצה, כהנהלת עירייה. לא יכול להות. אנחנו כולנו 

לא פעם ולא פעמיים נתקלים בסיטואציות שבהן 

כולנו תופסים את הראש ואומרים, למה? ואנחנו 

עובדים ועובדות מאוד מאוד קשה כדי לתקן את זה 

אני ברמה המערכתית, ולא בשום רמה אחרת. עכשיו, 

כן אכנס את הדברים שוב סביב סוגיית הייצוג. כולנו 

מסכימים על כך שסוגיית הייצוג קשורה למנהל תקין. 

ואני בטוחה ומאמינה שכל מי שיושבים כאן, יעשו 

הכל כדי לשמור על מנהל התקין הזה ועל כבודה של 

. לגבי סוגיית הפניות, עלו כאן קולות 1המועצה. זה 

שעובדי העירייה לא בהכרח ממבקשי הבקשה ואמרו, 

הבינו. אני חייבת לשקף לכם עוד צד שאני קיבלתי 

כמה וכמה הודעות מעובדי ועובדות עירייה, שאמרו, 

וואו, אפשר לנשום רגע. עכשיו כבר לא יתייחסו אלינו 

 בצורה בעייתיות/בריונית/לא נרגיש שאנחנו בלחץ. 

 זה מעליב.  אלון גלבוע:

 עליב מה שאת אומרת. זה פשוט מ אביבה גוטרמן:

 זה מעליב, יעל.  אלון גלבוע:
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את כאילו מדברת יפה, וזה הכי מגעיל שהיה מתחילת  משה חנוכה:

הישיבה. שיח אישי, שיח מניפולטיבי, שיח אלים. 

 בשקט, אבל זה לא פחות אלימות מה שאת עושה. 

  -אני לא חושבת, קודם כל יעל עבוד ברזילי:

 ו ספציפי שעושה את זה, תגידו. אם יש מישה אביבה גוטרמן:

  -קודם כל, למה שאני אגיד יעל עבוד ברזילי:

 חשבתי שלא אומרים שמות, אביבה. מאיר חלוואני:

  -למה שאני אגיד. למה שאני אגיד. מי אמר יעל עבוד ברזילי:

 הבריונים פה זה אתם. אתם בריונים.  משה חנוכה:

  -טי, שהואאפשר להגיד את זה ליועץ המשפ אלון גלבוע:

  -אני רוצה, רגע, שניה, קודם כל יעל עבוד ברזילי:

את חייבת כסגנית ראש עיר, ואם לא מטפלת בזה, זה  משה חנוכה:

 חמור מאוד. 

דברים אני רוצה להגיד.  2קודם כל, קודם כל, שניה,  יעל עבוד ברזילי:

  -אני לא מבינה למה אתם נעלבים. אני יכולה

 מגעיל, למה שלא ניעלב?  כי את מדברת משה חנוכה:

 את מדברת כללי.  אביבה גוטרמן:

 דיבור נגוע. דיבור מגעיל. למה שלא ניעלב?  משה חנוכה:

 אביבה, אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

 את מדברת כללית, סליחה.  אביבה גוטרמן:

  -סליחה, אני מדברת גם עליי. אני מדברת על יעל עבוד ברזילי:

 באלימות? את פונה  אביבה גוטרמן:

 אני אמרתי שאני פונה באלימות?  יעל עבוד ברזילי:

האיום יוסר כשאמיר כוכבי לא יהיה ראש העיר,  משה חנוכה:

ואתם לא תהיו במקום הזה. אז האיום של העובדים 

 יוסר. 

קודם כל, אני לא מדברת על אף אדם בצורה פרטנית,  יעל עבוד ברזילי:

 זה לא מכבד את השולחן. 
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 כן, את מחתימה את כולם.  :משה חנוכה

  -אני לא מחתימה אף אחד יעל עבוד ברזילי:

אפשר לנשום רווחה. הם ינשמו לרווחה כשיהיה  משה חנוכה:

 מנכ"ל אחר וראש עיר אחר וסגנים אחרים. 

 אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

  -אז תגידי שישנם חברי מועצה אביבה גוטרמן:

 אז הם ינשמו לרווחה. משה חנוכה:

 שפונים, מאיימים על עובדים, בסדר.  יבה גוטרמן:אב

 אבל סליחה, זה לא מה שאני אמרתי.  יעל עבוד ברזילי:

 את אמרת את זה.  משה חנוכה:

ת זה. אני אתם לא מקשיבים. אני ממש לא אמרתי א יעל עבוד ברזילי:

ממש לא אמרתי את זה. תאמינו לי, אני שוקלת כל 

יחס גם לחברי מילה. לא אמרתי את זה. זה מתי

 קואליציה וגם אליי. 

 היא דיברה על כולם.  רינה שבתאי:

כשאני פונה לעובד או עובדת עירייה, הם מתייחסים  יעל עבוד ברזילי:

בצורה אחרת. והדבר הזה עלול להטעות, ולכן גם עליי 

ישנה האחריות, על האופן שבו אני פונה, וגם על 

עירייה. זה האופן שבו אתם פונים לעובדי ועובדות ה

מתייחס גם אליי. אני לא מבינה למה אתם מכניסים 

פה איזשהן היעלבויות. אני לא אמרתי את המילה, לא 

איומים ולא שום דבר. זה שיח שמשה הכניס. אז בואו 

גם נדייק. מזל שהדבר הזה מוקלט, כי אני יודעת 

בדיוק מה אני אומרת. אז בואו, אפשר להתקדם. אני 

  -מציעה

 מה ההצעה?  טרמן:אביבה גו

  -אני מציעה ש יעל עבוד ברזילי:

יעל, אבל את מסכימה שכל אחד מאיתנו חווה חווי  אלון גלבוע:

 אחרת עם עובדי העירייה? 

  -אני מסכימה, ולכן אני אמרתי יעל עבוד ברזילי:
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  -לנו אמרנו שהם לא מבינים אלון גלבוע:

  -אבל אלון, אני אמרתי יעל עבוד ברזילי:

 לך יגידו משהו אחר, מן הסתם.  גלבוע:אלון 

אבל אלון, אני אמרתי, וגם מאיר אמר את זה כבר  יעל עבוד ברזילי:

לפני כמה דקות. אם עולים כאן קולות מנבחרי 

הציבור, ואנחנו מכבדים את הקולות הללו שמשהו 

  -בדבר לא הובהר, אז הדבר ייבחן

  -אז למה לא לקבל את ההצעה שלנו משה חנוכה:

 מנכ"ל העירייה יושב כאן.  ל עבוד ברזילי:יע

לייעוץ משפטי, לחדד את זה. מה הבעיה עם ההצעה  משה חנוכה:

 שלנו? 

  -ההצעה לקבל ייעוץ משפטי חיצוני ובלתי תלוי יעל עבוד ברזילי:

 לא, לא צריך.  אביבה גוטרמן:

 רונן הסביר למה זה לא תקין וזה לא אפשרי.  יעל עבוד ברזילי:

 לא צריך, אני לא חושבת שצריך.  טרמן:אביבה גו

. זו  משה חנוכה: למה זה לא תקין? הוא לא הסביר שזה לא תקין

 הדירקטיבה של המועצה. 

  -הוא הסביר, ובכל מקרה יעל עבוד ברזילי:

אם אנחנו, כל הרעיון הוא שצריך להסביר את המכתב  אביבה גוטרמן:

 הזה בצורה שונה. 

 ני חושבת שהדיון הזה מיצה את עצמו. אנחנו, א יעל עבוד ברזילי:

 אני לא חושב שהוא מיצה את עצמו.  משה חנוכה:

הקולות, בסדר, אתה לא חושב. אנחנו עכשיו מעלים  יעל עבוד ברזילי:

  -את ההצעה הזו, את הצעת ההחלטה להצבעה

ראש העיר ברח, וכל מי שיצביע עכשיו כדי לעשות את  משה חנוכה:

  -זה שותף לסגנון הזה

הוצע לכם לדחות את הדיון הזה לשבוע הבא. ראש  יעל עבוד ברזילי:

  -העירייה היה שמח לשבת פה בשולחן

 )מדברים ביחד( 
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  -תמשיכו להפחיד אנשים משה חנוכה:

אני חוזר עוד פעם. הבנאדם היחיד שזה הוצע לו, זה  רפאל בן מרדכי:

 משה חנוכה. 

 יכול להיות.  יעל עבוד ברזילי:

 לי זה לא הוצע. אלון אומר שזה לא הוצע לו.  דכי:רפאל בן מר

חשבנו שאתם עובדים בקבוצה. אבל בסדר, טעות  יעל עבוד ברזילי:

 שלנו. אנחנו מעלים להצבעה. 

 אביבה, לך זה הוצע?  רפאל בן מרדכי:

 אנחנו מעלים להצבעה.  כנרת א. כהן:

  -חברים, אני מעלה אתי ברייטברט:

 אני שאלתי.  לא, אצלנו אביבה גוטרמן:

  -אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה שהתקבלה אתי ברייטברט:

.  משה חנוכה: ראש העיר ברח מהדיון, ראש העיר ברח מהדיון

 הסגנית שלו מתחמקת שלו מלתת תשובות. 

 יעל, יעל, זה הורדה מסדר היום או בעד/נגד?  נדב דואני:

בצורה לא משתמשת בשיח אלים כלפי חברי המועצה,  משה חנוכה:

 מכובדת. 

 משה.  רינה שבתאי:

 איזו בושה.  משה חנוכה:

שעות, על סוגיה  3היה פה דיון של שעתיים וחצי, או  רינה שבתאי:

שעות. אני לא חושבת שזה  3שאתם העליתם בצורה, 

 זלזול. 

 חברים, אני מעלה את זה להצבעה. אלון, אלון ומשה.  אתי ברייטברט:

  -לא שקוףלא דמוקרטי,  משה חנוכה:

  -אני רוצה להעלות להצבעה את הצעת החלטה אתי ברייטברט:

 אבל מערכתי.  נאור שירי:

 דגל שחור מתנוסס מעל הדמוקרטיה בהוד השרון.  משה חנוכה:

 די עם הפאתוס, די עם הפאתוס.  רינה שבתאי:
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 אתם הורסים כל כך חלקה טובה בעיר הזאת.  משה חנוכה:

  -קריאה את הצעת ההחלטה, בבקשהמשה, אני מ אתי ברייטברט:

 חד וחלק.  משה חנוכה:

  -אתי, אולי צריך להזכיר לרינה אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

בסדר, עכשיו אני מקריאה את הצעת ההחלטה.  אתי ברייטברט:

  -מועצת העיר

אני באתי לישיבה שלא מן המניין, וביטלתי משהו  רינה שבתאי:

 אישי, כדי לכבד אתכם. 

למה ראש העיר לא עשה את זה בעצמו? למה ראש  חנוכה:משה 

  -העיר לא

משה, תן לה בבקשה להעלות את ההצעה. תצביע נגד.  כנרת א. כהן:

  -תן לה

 לא. כי זה לא דמוקרטי.  משה חנוכה:

תן לנהל את הדיון פה. אתה שעתיים וחצי מדבר מרגע  כנרת א. כהן:

 שהגענו. 

 זה לא דמוקרטי.  משה חנוכה:

 בסדר.  ל עבוד ברזילי:יע

 די. תן לה בבקשה להעלות את ההצעה. די, משה.  כנרת א. כהן:

 משה, מספיק, מספיק.  רינה שבתאי:

לייעוץ משפטי חיצוני ובלתי תלוי, לקבל חוות דעת  אתי ברייטברט:

לעניין טיפול של חברות וחברי מועצה לפניות הציבור. 

  -עד לקבלת חוות דעת

  -ביבה רוצה להגידרגע, א משה חנוכה:

  -תנקוט העירייה אתי ברייטברט:

 אתי, אתי, לא תסתמו לנו את הפה.  משה חנוכה:

אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר  נדב דואני:

 כזה. 
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 אביבה, בבקשה.  משה חנוכה:

  -אני רוצה להגיד אביבה גוטרמן:

נגד. בעד/נגד. זה לא אין דבר כזה, אין דבר כזה. בעד/ אתי ברייטברט:

 .  מעניין, זה לא מעניין

  -עד לקבלת חוות הדעת אתי ברייטברט:

 )מדברים ביחד( 

ביחס לפניות הציבור המתקבלות כחברי מועצת העיר,  אתי ברייטברט:

שתאפשר קשר בין חברי המועצה לבין עובדים, ברמת 

 ראש אגף ומעלה, לפתרון בעיות העולות מהציבור. 

 ע, אתי, אתי, לא שומעים אותך. רג משה חנוכה:

 מי בעד?  נדב דואני:

 רגע, אביבה.  משה חנוכה:

  -מי בעד הצעת ההחלטה אתי ברייטברט:

לא, לא, זה לא עובד ככה. מה זו סתימת הפיות  משה חנוכה:

 הזאת? 

 מי בעד?  נדב דואני:

  -מישהו מנהל את משה חנוכה:

  -מי בעד אתי ברייטברט:

  -י לי שששאל תעש משה חנוכה:

 די, אני לא יכולה.  אתי ברייטברט:

  -מה זה, מה זה משה חנוכה:

משה, די, יש גבול. מה אתה רוצה, לשבת פה עד מחר?  כנרת א. כהן:

 אתה לא מכבד. 

 כן.  משה חנוכה:

  -מי בעד הצעת אתי ברייטברט:

  -אז תשב בפינה, ובסוף כנרת א. כהן:

 אין בעד. אין בעד.  נדב דואני:

 חברים, אני מעלה להצבעה. מי בעד ההצעה?  ברייטברט: אתי
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  -אני לא שמעתי אותך אביבה גוטרמן:

  -אני קראתי את מה שכתוב אתי ברייטברט:

 אין הצבעה. מי נגד? מי נגד?  נדב דואני:

 מי בעד ההצעה? מה לא ברור? כנרת א. כהן:

  -מה שכתוב זאת הצעת ההחלטה אתי ברייטברט:

  -ק יש ליר מאיר חלוואני:

 מי נגד ההצעה?  אתי ברייטברט:

 מי נגד ההצעה?  כנרת א. כהן:

  -כנרת, יעל, מאיר, רן, רינה אתי ברייטברט:

 לא שמענו על מה מצביעים.  משה חנוכה:

נאור, נדב, עדי. חברים, אנחנו עוברים לסדר היום.  אתי ברייטברט:

 .  סעיף ב'

 רגע, לא הצבענו.  משה חנוכה:

 מי נמנע?  :אתי ברייטברט

 מי נמנע? מי נמנע?  נדב דואני:

 מי נמנע?  אתי ברייטברט:

 )מדברים ביחד( 

.  יגאל שמעון: היא לא הייתה הצעה כדין. זה לא עלה להצבעה כדין

אני לא שמעתי כלום. אני לא יודע על מה אני מצביע. 

 יכול להיות שאני אצביע בעד. 

 כי משה צועק כל הזמן.  מאיר חלוואני:

יכול להיות שאני אצביע נגד. תעלו את זה להצבעה  שמעון: יגאל

 כדין. 

  -חברים, בואו רגע נעצור את השיח אתי ברייטברט:

 יגאל, משה צועק כל הזמן, מה אתה רוצה?  מאיר חלוואני:

שניה, נעצור רגע את השיח. אני מקריאה בשנית ואף  אתי ברייטברט:

 אחד לא מפריע לי. 

 א שואלת מי נגד, תענו לה בבקשה. משה, הי כנרת א. כהן:
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אף אחד לא מפריע. אני מקריאה ומעלה להצבעה.  אתי ברייטברט:

משה, בבקשה. בואו נתקדם. מועצת העיר, הצעת 

  -ההחלטה

 תנו לה להקריא.  כנרת א. כהן:

  -הצעת ההחלטה אתי ברייטברט:

אני מציע שההצבעה תהיה שבוע הבא, כראש העיר  משה חנוכה:

  יהיה פה.

 משה, תפסיק כבר. למה? די, יש גבול.  כנרת א. כהן:

 די, אתה לא בגנון, די, באמת.  רינה שבתאי:

  -מועצת העיר פונה לייעוץ משפטי חיצוני אתי ברייטברט:

 משה, קריאה ראשונה.  מאיר חלוואני:

 די, משה, די.  רינה שבתאי:

 תסגרי לו את המיקרופון.  נדב דואני:

 ד לא מדבר. אף אח כנרת א. כהן:

 אזהרה ראשונה, משה.  מאיר חלוואני:

אף אחד לא מדבר. אתי, תקריאי. אתי, תקריאי  כנרת א. כהן:

 בבקשה. 

בבקשה די. מועצת העיר פונה לייעוץ משפטי חיצוני  אתי ברייטברט:

ובלתי תלוי לקבלת חוות דעת לעניין טיפול של חברות 

הדעת,  וחברי מועצה בפניות הציבור. עד לקבלת חוות

תנקוט העירייה בגישה שוויונית ביחס לפניות הציבור 

המתקבלות מחברי מועצת העיר, ותאפשר קשר בין 

חברי המועצה לבין עובדים ברמת ראש אגף ומעלה, 

לפתרון בעיות העולות מהציבור. מי בעד ההצעה? 

נגד ההצעה? כנרת   -משה, רפי, אלון, אביבה ויגאל. מי 

  -עכשיו נגד אתם מצביעים משה חנוכה:

יעל, מאיר, רן, רינה, נאור, נדב ועדי. תודה רבה.  אתי ברייטברט:

 אנחנו ממשיכים לנושא הבא, שאילתות. 
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============================================= 

)א( 9הוגשה דרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין בהתאם לסעיף  7.2.2022בתאריך 

י המועצה: אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע, משה חנוכה, בפקודת העיריות ע"י חבר

)ב( בפקודת 9יגאל שמעון ויוסי שאבי. ההצעה עלתה בישיבה מן מניין הנוכחית בהתאם לסעיף 

 העיריות. 

 

 :הצבעה

ישע כהן, נדב דואני, עדי : יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלבעד 8

 מאיר חלוואני.ברמוחה, 

 אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע, משה חנוכה יגאל שמעון  נגד: 5

 

 :6/22החלטה מס' 

את ההצעה בנושא פנייה לייעוץ משפטי חיצוני ובלתי תלוי לקבלת חוות  דחתהמועצת העיר 

 דעת לעניין טיפול של חברות וחברי מועצה בפניות הציבור. 

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

אתם נגד ההצעה שהעירייה תנקוט בגישה שוויונית  משה חנוכה:

 ביחס לפניות הציבור. תתביישו שלכם. 

  שאילתות ב.

 

  -של חבר המועצה שאילתההוגשה  אתי ברייטברט:

 חבל שלא משכתם את המכתב הזה. באמת, זה מבייש.  יגאל שמעון:

  -אנחנו אתי ברייטברט:

 עוד שנה וחצי נמשוך אותו, אל תדאג.  ה חנוכה:מש

  -שאילתהחברים, אנחנו עוברים לנושא הבא. יש כאן  אתי ברייטברט:

 מבייש, מבייש, בושה.  יגאל שמעון:

. 25.1.2022-של חבר המועצה, משה חנוכה מיום ה אתי ברייטברט:

 , כמה עלו לעיריית הוד השרון ציורי הקיר של האמן

רו במנהרה שבשביל התיכון. רמי מאירי, שצוי

התשובה שהתקבלה: עלות ציורי הקיר של האמן, רמי 

 ₪.  125,190מאירי בשביל התיכון, הינה 

  -תקשיבו, זה חלם ברמה משה חנוכה:
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 כמה זה?  רפאל בן מרדכי:

 יעל, די, שאלה, תשובה.  עדי ברמוחה:

 סיימנו, ממשיכים לנושא הבא.  אתי ברייטברט:

  -רגע אתי, משה חנוכה:

 בקצרה, בקצרה. שאלת המשך קצרה. יש חוקים.  עדי ברמוחה:

 לא נאום, לא נאום, שאלה.  מאיר חלוואני:

 די.  עדי ברמוחה:

ו  כנרת א. כהן: משה, אם אתה לא תכבד, גם אנחנו נפריע לך עכשי

 לשאול את כל השאלות. 

 גועל נפש, גועל נפש.  עדי ברמוחה:

ל כנרת א. כהן:  שאול שאלה אחת. אני לא אתן לך 

  -עיריית הוד השרון משה חנוכה:

 תזכור, אני אתחיל לדבר לך בתוך הזה.  כנרת א. כהן:

  -עיריית הוד השרון משה חנוכה:

 להבא, תכבד את כולם, זה הכל.  כנרת א. כהן:

לציורי קיר בשביל התיכון. ציורים ₪  125,000שילמה  משה חנוכה:

  -שהוצפו יומיים אחרי שהם צוירו

 שאלה, שאלה, שאלה קצרה.  עדי ברמוחה:

למה העירייה, אדוני המנכ"ל, מי קיבל את ההחלטה  משה חנוכה:

לציורי קיר, ₪  125,000לשלם לאמן לא מהוד השרון, 

  -והאם

 אחת, שאלה אחת, אחת, אחת, אחת. עדי ברמוחה:

 -אבל עכשיו אני שואל שאלה. האם העירייה משה חנוכה:

 אחת. עדי ברמוחה:

 עדי, מה הלחץ שלך?  שה חנוכה:מ

 אחת, אחת. עובדים לפי החוקים, אחת.  עדי ברמוחה:

האם מישהו ישלם את הכסף הזה מכיסו, אחרי שהוא  משה חנוכה:

₪  120,000התרשל, וגם הביא אמן במחיר מופקע של 
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לצייר ציורים שהלכו פייפן. וגם להביא אמנם 

בל את לאמן הזה. מי קי₪  125,000מקומיים, שילם 

 ההחלטה הזאת? 

  -אז קודם כל, אני רוצה מאיר חלוואני:

 מאיזה סעיף תקציבי זה יצא?  משה חנוכה:

  -אתה יודע עדי ברמוחה:

  -פשוט הזוי, חלם משה חנוכה:

 משה, משה.  אתי ברייטברט:

  -₪ 125,000 משה חנוכה:

אתה רוצה לקבל תשובות, או אתה רוצה רק להקריא  כנרת א. כהן:

 עם ועוד פעם? אז בוא ניתן למנכ"ל לענות. עוד פ

 הצעות? מה קשור?  3מה זה, איפה מכרז ואיפה  עדי ברמוחה:

 אתם לא מקשיבים לתשובה.  כנרת א. כהן:

 אתה שומע מה אתה אומר?  עדי ברמוחה:

נו.  מאיר חלוואני:  יש תשובה, 

בואו תיתנו לו לענות, אביבה, בבקשה. בואו תקשיבו.  כנרת א. כהן:

 אלון, באמת, אי אפשר ככה היום. 

 את מנהלת את הדיון?  משה חנוכה:

 אני עכשיו מנהלת את הדיון, יש לך בעיה עם זה?  כנרת א. כהן:

 אז תשבי בראש השולחן.  משה חנוכה:

 גם כל היום אתה מנהל פה את הדיון.  כנרת א. כהן:

 תשבי בראש השולחן.  משה חנוכה:

ו כנרת א. כהן: לא נותן לאף אחד לדבר היום. די, אתה לא מכבד 

 משה, די. 

 די, באמת, די.  יעל עבוד ברזילי:

 באמת די.  מאיר חלוואני:

  -שאלות, אבל אני 4או  3טוב, להבנתי יש פה איזה  רן היילפרן:

ששרפת. אז יאללה, אל תבלבל את ₪  120,000אבל זה  משה חנוכה:
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 המוח עכשיו. 

 יד לי? מה? מה יש לך, תג מאיר חלוואני:

 שאלות?  3מה זה מפריע כששואלים  משה חנוכה:

 משה, תדבר יפה.  כנרת א. כהן:

מה זה הדיבור הנגוע הזה? מה זה הדיבור? תן לו  מאיר חלוואני:

 לענות רגע. 

 זה כספי הציבור.  משה חנוכה:

 מה זה הדיבור הנגוע הזה?  מאיר חלוואני:

 השתגעתם? השתגעתם?  משה חנוכה:

 כן.  ני:מאיר חלווא

 ₪.  120,000השתגעתם?  משה חנוכה:

מצטערת. נכון, אני גם חברת מועצה, אבל יש גבול. יש  עדי ברמוחה:

 גבול. 

 אתה פשוט לא נורמלי.  מאיר חלוואני:

 ₪.  120,000מה זה?  משה חנוכה:

  -גם לנבחר ציבור עדי ברמוחה:

 לא, אבל הוא מדבר יפה לעובדים.  רינה שבתאי:

 אתם לא נורמליים.  משה חנוכה:

  -השיחה הזאת, הדיבור הזה עדי ברמוחה:

 אתה זה שמבקש לכבד את עובדי העירייה.  מאיר חלוואני:

 משה, אתה רוצה לקבל תשובות היום?  כנרת א. כהן:

 ₪.  120,000 משה חנוכה:

 אז תן למנכ"ל העירייה לענות בבקשה.  כנרת א. כהן:

  -ועצה, תישאר לבדתישאר לבד. אתה חבר מ עדי ברמוחה:

 אלון יודע, כמה מטר, תענה לו.  מאיר חלוואני:

 אני אצעק.  עדי ברמוחה:

 גועל נפש.  נאור שירי:
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 רשלנים, חלם. ₪.  120,000גועל נפש, שרפת  משה חנוכה:

 שרפת.  מאיר חלוואני:

 עירייה של רשלנים.  משה חנוכה:

 זה גועל נפש איך שהוא מדבר.  נאור שירי:

 זה שאלה, תשובה. מה נסגר?  ברזילי: יעל עבוד

 אפשר לתת למנכ"ל לענות?  כנרת א. כהן:

 שרפו, תתביישו. ₪  120,000 משה חנוכה:

אפשר לתת למנכ"ל העירייה לענות, או שאתם רוצים  כנרת א. כהן:

 תשובה? 

 ₪.  120,000גועל נפש ששורפים  משה חנוכה:

 נו, די.  עדי ברמוחה:

לשלם ארנונה? אנשים הולכים, עובדים  לך יש כסף משה חנוכה:

 בשביל הכסף הזה שאתה שורף. 

  -משה, שאלת שאלה אתי ברייטברט:

 תתבייש.  משה חנוכה:

ניתן  אתי ברייטברט: ואנחנו רוצים לתת למנכ"ל להשיב לך. משה, בוא 

 למנכ"ל להשיב על השאלות. 

 בושה.  משה חנוכה:

נותנים עדי ברמוחה:   -לא הגיוני שאנחנו 

 זה לא הגיוני. ₪,  120,000 משה חנוכה:

 בואו ניתן בבקשה למנכ"ל העירייה לדבר.  כנרת א. כהן:

 ₪.  120,000 משה חנוכה:

 משה, מנכ"ל העירייה רוצה להשיב.  כנרת א. כהן:

 ₪.  120,000שרפתם  משה חנוכה:

 משה, חלאס, די. מה זה הצעקות האלה?  יעל עבוד ברזילי:

 יזיון הזה? מה זה הב משה חנוכה:

 בואו ניתן למנכ"ל העירייה להשיב.  כנרת א. כהן:
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 מה זה?  יעל עבוד ברזילי:

 פשוט ביזיון, באמת.  נאור שירי:

 בואנה, מה זו הבושה הזאת?  מאיר חלוואני:

 פשוט ביזיון.  נאור שירי:

 מה זו ההתנהגות הזאת, תגיד לי.  מאיר חלוואני:

  -ה מבייש את שולחן המועצהאי אפשר בשיח כזה. את עדי ברמוחה:

 -את מביישת את השולחן הזה משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 אל תטיפי לי מוסר.  משה חנוכה:

 עוד פעם עם האצבע?  מאיר חלוואני:

 לא, אני אטיף לך. בטח שאני אטיף לך.  עדי ברמוחה:

 את מביישת.  משה חנוכה:

נו. עדי ברמוחה: נו,  נו,  שאני אגיד לך,  מי אתה, אלוהיי המוסר? 

 שאני אמשיך? 

 בדיוק.  נאור שירי:

 מי אתה?  עדי ברמוחה:

 מתאים לך, הסגנון הזה. בסדר, בואו נמשיך.  משה חנוכה:

 תגיע למוסר שלי ואח"כ נדבר.  עדי ברמוחה:

 אוקי, אלוהי המוסר. בואי נמשיך.  משה חנוכה:

 חצוף.  עדי ברמוחה:

 בבקשה.  משה חנוכה:

  -נו נמצאים באיזושהיאנח עדי ברמוחה:

טוב, מנכ"ל העירייה. תודה, נגמר השיח הפנימי  כנרת א. כהן:

 והחיצוני. כן, רן. 

 די, די.  עדי ברמוחה:

  -רן, תנו לו לענות בבקשה כנרת א. כהן:

 שעות על כלום.  3 עדי ברמוחה:
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 זה כלום?  משה חנוכה:

 אה, זה כלום?  אלון גלבוע:

כ"ל העירייה לענות, או שאנחנו אפשר לתת למנ כנרת א. כהן:

 צריכים להעלות את זה להצבעה? לבקש מכם רשות. 

 , אין הצבעות. שאילתהזו  יעל עבוד ברזילי:

 אז אל תענה, אז אל תענה, די.  כנרת א. כהן:

 אם זה כלום, אתם מזלזלים בתושבים.  יגאל שמעון:

 אני מקווה, משה, שאתה מנהל את הסגנון הזה של רן היילפרן:

השיח לא מול עובדי עירייה אחרים, אלא רק מולי. 

  -אני אענה שהיו

 -אתה היית מהמטה של ראש העיר. אתה לא פוליטי משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אני לא רוצה לשמוע את התשובה. אני אפנה למשרד  משה חנוכה:

  -הפנים

  -זהו, די, די, די עדי ברמוחה:

 חלם. נגדך ונגד כל מי שהיה  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 חברים, אנחנו ממשיכים בסדר היום.  אתי ברייטברט:

 ₪.  120,000 משה חנוכה:

 הבאה.  בשאילתהתמשיכי  כנרת א. כהן:

 . שאילתהזו לא  נדב דואני:

 זו הצעה לסדר.  כנרת א. כהן:

בתהליך, כן, יש איתו הסכמה, כחלק מההליך, היות  רן היילפרן:

ידוע שדברים כאלה קורים. שהוא יודע והוא אמן 

נותן אחריות  ולכן, כחלק מהמחיר סוכם איתו שהוא 

בתקופה ראשונה ומתקן כל מיני תקלות שיש ודברים 

שקורים. זה נעשה תהליך מסודר בכל הפורמטים שהם 

יהיו. הייתה פנייה להצעות מחיר, וזה האמן שזכה. 

הוא אמן ידוע, אמן ברמה בינלאומית. עושה עבודות 
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כאלה. אתה יכול לבדוק את המחירים גם  דומות

עבור  במקומות אחרים. ואתה מוזמן לפנות לכל מקום

 תהליך כזה או אחר, תודה. 

 ואני מציע לך ללכת למנהרה ולהסתכל כמה זה יפה.  מאיר חלוואני:

 המים של הוד השרון". –הצגת הליך המיתוג של "מיה  ג.

 

סעיף ג' בסדר היום.  אנחנו ממשיכים בסדר היום. אתי ברייטברט:

הצגת תהליך המיתוג של "מיה", המים של הוד 

-מיום ה 15-2021השרון. בישיבת המועצה 

, אושר שינוי שם תאגיד המים ל"מיה", 15.12.2021

המים של הוד השרון. התאגיד יציג בפני המועצה את 

 הליך המיתוג ותוצריו. להלן המצגת שתוצג. 

העיר בדצמבר, ביקשו לקבל טוב, בישיבת מועצת  נדב דואני:

סקירה, מדוע השתנה השם של תאגיד מי הוד השרון 

ל"מיה", המים של הוד השרון. ראש העיר אמר, ביקש 

 שנציג את הקונספט, ולמה עברנו את תהליך המיתוג. 

  -אני מציע שנעשה את זה כראש העיר פה משה חנוכה:

אז אני  אני מציע, לא, ראש העיר ראה את הדברים. נדב דואני:

אתן את התשובות פה לחברי המועצה. ומשה, אם 

אתה רוצה להפריע, אז אין בעיה. בסדר, אני מרשה 

לך להפריע. כמו כל חברה, מגיע הרגע שצריך לעשות 

תהליך מיתוג מחדש, כדי לחדד את המסר. עיריית 

הוד השרון עשתה את זה לדעתי לפני עשור. לקחה 

נתה אותו. עיר סמל של העיר שהיה במשך שנים, שי

קהילה במרכז, מיתוג מחדש, סלוגנים, קמפיינים 

והכל. כי אין מה לעשות, מותגים מתרעננים, וצריכים 

להעביר מסר. התאגיד הזה שעושה עבודה מצוינת, 

ובשנתיים האחרונות באמת התחוללו מהפכות 

מבחינת השירות לתושב, מבחינת ההשקעה, מבחינת 

ולהביע בפניו באמת,  שירות לקוחות, היה צריך לבוא

בפני הציבור את מה שהוא עושה. אחרי קמפיין 

שניהלו רשתות טלוויזיה, וכל מיני חברי כנסת, 

ואנשים שבאמת לא מבינים עד הסוף את מה שהוא 
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עושה. רצינו לבוא ולהסביר לציבור באמת לעומק, את 

מה שאנחנו עושים, ולמה אנחנו עושים את מה 

צר שפה אחידה, שתדבר על שאנחנו עושים. רצינו ליי

כל הפעילות השיווקית שלנו, הפנים ארגונית שלנו. על 

ונותנים. לתאגיד יש חוזקות שאפשר  מה שעושים 

למדוד אותן לאורך השנים. הוא זכה בתאגיד מצטיין. 

אני חייב להודות שאני תמיד אני מדבר בפני עובדות 

ועובדי התאגיד, שאני לא אוהב להשתמש במונח הזה, 

סיבה הפשוטה, שאם תמיד תגיד שאתה מצטיין, מה

אף לא תשאף להצטיין באמת, אלא תהיה תקוע 

מאחורה. אנחנו משקיעים המון המון כסף במשאבים 

וחשיבה, לא רק במים ובביוב, אלא גם בחינוך 

אפילו,  3פרויקטים חדשים,  2וקהילה. יש לנו 

חדשים, שאנחנו עובדים עליהם ממש בימים אלו. אחד 

ייצא ממש בעוד כמה שבועות. השני יתקיים מהם 

בתחילת ספטמבר בתיכון מוסינזון. ואנחנו, אתם 

תכירו ותראו ותתחברו, ונשמח שתשתתפו בכל 

באמת, יש לנו המון המון חשיבה הפעילויות שנעשה. 

על שירותים טכנולוגיים. התאגיד הצליח, "מיה", 

הצליחו למפות את כל העיר מבחינת תשתיות. מערכת 

מורכבת, יסודית, כדי למנוע פגיעות בתשתיות  GIS-ה

מים ובזבוז, וגם בתשתיות ביוב. וגם הלכנו לשירות 

וחדשנות באמת בעולם שירות הלקוחות, שירות 

ווטסאפ. עוד מעט אנחנו מכניסים שירות של זום, 

שאנשים לא יצטרכו לצאת מהבית. יוכלו להתחבר 

שלהם.  בזום, בצורה מסודרת, לקבל את כל השירות

אנחנו עדיין מתמודדים עם אתגרים מסוגים שונים, 

בגלל כל מיני, איך זה נקרא, מונופולים, דואופולים, 

ששולטים בשוק, ולא מאפשרים לנו לעשות את מה 

שאנחנו רוצים. אבל גם בתחום הזה אנחנו נלחמים 

ונאבקים. ומהצד השני, יש לו המון המון אתגרים. לא 

ה להגיד. מהלך איחוד תאגידים פופולרי, זו מילה עדינ

שנוסה ולא הצליח. בעיות, סוגיות, אתגרים, באמת 

גדולות של המט"ש. הציבור, בהוד השרון, אם אתם 
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אגודות מים. במקומות מסוימים,  2יודעים, פועלות 

אפילו הקווים המקבילים של מים. בניין אחד מקבל 

מים מ"מיה". בניין שני מקבל מאגודת מים. תושבים 

יודעים למי לפנות. הפסקות מים שלא מת לוננים. לא 

מטופלות כמו שצריך. ורצינו לייצר באמת הבחנה 

ולהבין את הערך. כל זה מתכנס באמת למשימות של 

"מיה", זה לספק מים איכותיים, ולדאוג שהביוב יגיע 

בצורה מסודרת ללא זליגות. רק עכשיו, אם אתם 

רויקט בכמה רואים, אנחנו עושים פרויקט בתלמיד. פ

מיליוני שקלים, לסגור בורות, בורות ביוב, שיש 

לאנשים עדיין בחצר. אם אתם מכירים, אז זה משהו 

שהיה לפני הרבה הרבה שנים. יש עוד מספר מקומות 

בעיר עם בורות ספיגה כאלו, שאנחנו מתמודדים עם 

אתגרים מאוד מאוד גדולים. אנחנו יודעים לשקם 

באמת לשמור על סביבה  היום בור ספיגה כזה, כדי

כמה שיותר. המון המון התחשבות בקיימות. אני לא 

יודע אם אתם יודעים, סליחה, אתם כן יודעים, כולם 

יודעים, שהאגם העירוני שנמצא כאן, שעובר תהליך 

, שזה טיהור מים ברמה הכי הכי באחו לח לפני כן

גבוהה שיש. לאחר מכן, חלקו, חלק מהמים מושבים 

לק נכנסים לתוך האגם. ושם יש באמת לירקון, וח

בעלי חיים ושמירה על סביבה. וחלק מההתנגדויות 

שיש לנו באמת, שאנחנו סופגים דווקא מעיריית תל 

אביב לסגירת המט"ש, היא על זה שבסוף מים לא 

יוזרמו לירקון. גם לזה נתנו פתרון. אבל באמת, היום 

. זה אחד הגופים הכי סביבתיים שנמצאים פה באזור

 , אנחנו עומדים באמת גם בערכים של כל מנהל תקין

והתנהלות ציבורית מסודרת, ושקיפות. ותמיד, לתת 

שירות מקצועי, איכותי ומהיר. זיהינו שהלקוחות לא 

חשופים, ככה אנחנו מתייחסים היום לתושב כלקוח. 

לא חשופים לעבודה של החברה. לא חשופים לעבודת 

קחים את זה כמובן התשתית. חשופים לברז במים, לו

מאליו. אגב, בוא נסגור למישהו ברז במים, או נראה 

שהוא ידיח את המיכל של השירותים והמים לא יזרמו 

לו, לא מכאן ולא מכאן, אתם תראו כמה אנשים יבינו 
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ואגב, כולכם יודעים שלאורך שנים הכסף שיש קושי. 

שאנחנו שילמנו והארנונה שלנו, הגיעו בסוף למקומות 

, וזה בסדר. היו להם שיקולים. היום כל הכסף אחרים

מושקע. ואם אתם רוצים לדעת, כי באמת אנשים 

, ההשקעות 2021-ל 2020-נחשפים לחשבון הסופי, מ

. היום 27%-, ב2022-ל 2021-. ומ63%-שלנו גדלו ב

השקעות בתשתיות, ₪  23,000,000אנחנו עומדים על 

יכנס פיתוח מתחמים חדשים. אנחנו ממש עומדים לה

גיל עמל. להחליף  לפרויקט ענק, עצום, מורכב בשכונת 

שנה, והיום היא קרסה.  17שם תשתית שהוחלפה לפני 

היא פשוט תשתית שקרסה, התמוטטה שם, ויכולה 

לגרום, א', לקריסה של האספלט שם. וברגע שהקו 

מהשפכים של  60%-הזה, שהוא צינור מוביל למעלה מ

נכנסים לפרויקט  העיר יקרוס, אנחנו בקטסטרופה.

והוא ₪,  7,000,000מורכב, בהשקעה של סדר גודל של 

ולכן, אנשים באמת ₪.  9,000,000-יכול להגיע גם ל

מכירים רק את הנושא של החשבון, אבל לא מבינים 

מה נותנים. אם אתם זוכרים איך היינו נראים פעם, 

מה דיברנו פעם. אני לא, אף פעם לא אהבתי אותו, 

נראה מבולגן, לא ממוקד, לא ברור.  היהוככה זה 

אנשים באמת, הבנו שהם לא אוהבים חברות מונית. 

הם אוהבים חדשנות, והובר. הם לא אוהבים חברות 

ביטוח, אוהבים חדשנות. בחברות הביטוח, אנשים לא 

אוהבים תאגידי מים, ולכן רצינו להיראות כמו 

שאנחנו באמת, ולא כמו שחושבים שאנחנו באמת. 

וף שאתה רוצה לקבל ממנו שירות. כי אנחנו, כמו הג

נכון, זה הגוף היחיד שנותן שירות, הוא בבעלות שלנו, 

של כל מי שיושב פה בשולחן, אבל הוא יודע לתת 

שירות ברמה הגבוהה ביותר. כשהמסר שלנו באמת, 

החזון הוא להפוך את הוד השרון למודל ארצי לניהול 

וך שמירה על נכון, ממוקד בלקוח בסופו של דבר, ת

הסביבה. הובלה בחדשנות טכנולוגית ומתוך ערך 

מקסימלי לתושבי ותושבות העיר. וככה אנחנו 

נמצאים היום. אנחנו מדברים באמת על שקיפות, 

שירות, קהילה, התחדשות, איכות וקיימות. כשאנחנו 
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י  מדברים על יושר, על מקצועיות, ראיתם את זה לפנ

יבינו שהם שנייה. וגם, בסופו של דבר, שא נשים 

מקבלים את השירות הטוב ביותר מקצה לקצה. החל 

מזה שסוגרים רגע איזה רחוב להחלפת ביוב, או 

  -להחלפת קו מים, טיפול בלחץ

 בן שמלא, אתם עושים משהו שם?  יגאל שמעון:

בן גמלא? לא. אנחנו עושים בתלמיד. אה, אתה מדבר  נדב דואני:

 על חלק שמתחבר. 

 עלה, מה עושים שם? למ יגאל שמעון:

כן. אמרתי, אנחנו סוגרים, עכשיו יש שם, כל רחוב  נדב דואני:

  -התלמיד יש שם בורות ספיגה

 נכון.  יגאל שמעון:

של הרבה הרבה שנים. סוגרים את כל בורות הספיגה.  נדב דואני:

מחברים אותם סוף סוף לתשתיות הביוב אחרי הרבה 

  -שנים

 ה? זה התפקיד, מ אביבה גוטרמן:

 הגיע הזמן.  יגאל שמעון:

בוודאי. בוודאי, זה התפקיד שלנו, ולכן אנחנו עושים  נדב דואני:

את זה. עד היום לא עשו את זה, והיום אנחנו עושים 

 את זה. 

 טוב, טוב.  אביבה גוטרמן:

היה לנו, בחנו, בחנו מספר באמת מסרים ואמירות.  נדב דואני:

השרון. כן, זה  הלכנו בסוף על "מיה", המים של הוד

שמות. רצו, הציעו, מי הוד, הציעו ככה, הציעו אחרת. 

בסוף החלטנו ללכת על "מיה", המים של הוד השרון. 

  -זה מבחינתנו

 לא בא לי על הלוגו, אז אני הולכת לחברה אחרת.  אביבה גוטרמן:

 אין בעיה, את יכולה ללכת לחברה אחרת.  נדב דואני:

 אחרת?  אה, יש חברה אביבה גוטרמן:

  -אביבה, רגע, לא, לא נדב דואני:
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  -אנחנו לקוח שבוי, כמו שחברת חשמל אביבה גוטרמן:

  -רגע, שניה, לפני שאת משתוללת נדב דואני:

  -שעושים פרסומים. על מה, החארטה הזאת אביבה גוטרמן:

  -החארטה הזאת, אני אספר לך סיפור נדב דואני:

, באים עם להגידלא יודעים כשאין מה להגיד, כש אביבה גוטרמן:

 מצגות יפות. די כבר. 

את יודעת משהו? קודם כל אני שמח שאת מסכימה  נדב דואני:

 שהמצגת יפה. 

 מה, אנחנו לא יודעים מה זה? המצגת מאוד יפה.  אביבה גוטרמן:

אני שמח שהמצגת יפה. את יודעת למה? כי עושים  נדב דואני:

 לנאום? סוף סוף, את רוצה לנאום? את רוצה 

 עזוב את המיתוג הזה, מה זה המיתוג הזה?  אביבה גוטרמן:

 את רוצה לנאום?  נדב דואני:

 כמה עולה לי המיתוג הזה?  אביבה גוטרמן:

 אה, הוא מפריע לך? הוא מפריע לך?  נדב דואני:

מה הוא שינה? מהותית. אתה קורא בפייסבוק  אביבה גוטרמן:

חלפת השם. אני אנשים? גם אנחנו, אני הייתי נגד ה

  -הייתי צריכה דברים אחרים

 בסדר, במה את בעד? אני מנסה להבין. את בעיקר נגד.  נדב דואני:

 לא, התאגיד עובד יפה, עושה דברים טובים.  אביבה גוטרמן:

אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו כבר דנו בנושא  אתי ברייטברט:

של  ואישרנו אותו. עכשיו אנחנו רק מציגים את ההליך

 השינוי. 

 אנחנו לא אישרנו.  אביבה גוטרמן:

 את לא חייבת לאשר, זה בסדר.  נדב דואני:

 סיימתי?  אתי ברייטברט:

 אני, מבחינתי סיימתי.  נדב דואני:

 אנחנו ממשיכים לנושא הבא.  אתי ברייטברט:
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 די נו, זה חארטה.  אביבה גוטרמן:

.  יגאל שמעון:  אני חייב לומר משהו

נמצאים פה חברים פה מהתאגיד תודה רבה, נדב.  זילי:יעל עבוד בר

 שנשארו. 

 אני חייב לומר משהו פה.  יגאל שמעון:

 משהו טוב לפחות? משהו טוב? משהו טוב?  נדב דואני:

יודעים, אבל לחברת  אביבה גוטרמן: תשמע, יש דיווידנדים. אתם לא 

תאגידי המים אין לנו שום שליטה. דבר אחד יש 

  -לעירייה

 אל תגידי דברים, אל תגידי דברים שאת לא יודעת.  דואני: נדב

 זה קבלת דיווידנדים, אם בסוף שנה, אם נשאר כסף.  אביבה גוטרמן:

 כל הכסף מושקע חזרה בתשתיות.  נדב דואני:

 יפה, יפה.  אביבה גוטרמן:

 הכל בתשתיות.  נדב דואני:

 אז תחזיר את זה לתשתיות.  אביבה גוטרמן:

  -₪ 10,000,000-מ נדב דואני:

 תחזיר לדברים שצריך.  אביבה גוטרמן:

  -גברת אביבה גוטרמן נדב דואני:

  -אל תשקיע לי בתדמית אביבה גוטרמן:

 בסדר.  נדב דואני:

  -אני חייב לומר יגאל שמעון:

  -אני היום יו"ר הדירקטוריון, ואני נדב דואני:

  -נדב, הערה, ברשותך. נדב. לא, הערה יגאל שמעון:

.  דב דואני:נ אגב, רגע, אני רוצה, רגע, יגאל, משהו להגיד לפני

אני רוצה רגע להגיד משהו לפני. אני רוצה להגיד 

משהו לפני. אנחנו עברנו תהליך שהחלפנו מנכ"ל חדש. 

באמת, אחרי תהליך של מיון ארוך, יסודי. הוציאו לנו 

את המיץ, רשות המים. נבחר מנכ"ל חדש, מר חיים 
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מצא כאן. לא יודע אם יצא לך לפגוש, זרביב, הוא נ

 חיים. 

  -הוציאו לך את המיץ נאור שירי:

 מותר לו לדבר לנו איתנו? נדב, מותר לו לדבר?  יגאל שמעון:

רגע, שניה, שניה, שניה. חיים היה מנכ"ל תאגיד  נדב דואני:

שנים. תאגיד במחזור של  9אלה במשך המחזור 

מהנדס תעשייה  עובדים. הוא 200עם ₪,  300,000,000

וניהול בהכשרה שלו, גם בעל תואר שני במנהל 

עסקים. זכינו, גם שהוא תושב והעיר. ולכן הוא זמין 

 . זה היה באמת יתרון גדול. 24/7ונגיש 

 בדקנו את זה כבר, נדב.  רן היילפרן:

 מה?  נדב דואני:

 בדקנו את זה כבר.  רן היילפרן:

מקום, בכל שעה, כמו והוא זמין. הוא נמצא בכל  נדב דואני:

  -שצריך. כמו שצריך, גר במשאבים, וגם

 אני רוצה להעיר הערה ברשותך.  יגאל שמעון:

 תעיר.  נדב דואני:

תראו, אני מכיר את התאגיד כבר כמה שנים, הכל  יגאל שמעון:

בסדר. ואני רוצה פשוט לשבח את הפעילות שלך 

בתאגיד. אני חושב שבשנים האחרונות, אני רואה את 

התאגיד עובדת בצורה אחרת. טובה יותר, איכותית 

 3-יותר, כיף לקבל את השירות מהתאגיד. כי אתה, ב

השנים האחרונות שאתה יו"ר התאגיד, אין לי מילים, 

אלא לומר לך כל הכבוד. עכשיו, הצוות שלך צוות 

מצוין. אתה, כמי שמוביל, אני מרגיש שהמיתוג הזה 

נותן איזשהו כיוון שהוא בא, יכול להיות שבזמן, הו א 

שסוף סוף רואים עשייה נכונה בתחום התשתיות של 

 המים והביוב. אז תמשיך ככה. 

 תודה, יגאל.  נדב דואני:

  -תודה רבה, אנחנו נעבור אתי ברייטברט:

  -ברשותך מאיר חלוואני:
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  -רגע, נדב כנרת א. כהן:

 כמה עלה אגב המיתוג הזה?  אביבה גוטרמן:

  -, תגיד גם שאנחנו מחפשיםנדב כנרת א. כהן:

 מישהו יכול להגיד לי כמה עלה המיתוג הזה?  אביבה גוטרמן:

 איש כספים.  כנרת א. כהן:

ן נדב דואני:   -תכף אני אענה גם. אנחנו, מכיוו

 כמה עלה המיתוג הזה?  אביבה גוטרמן:

 לא, לא, רגע. כנרת א. כהן:

ה שאלה שאלה. אני יכול להגיד לך, אביבה. לא, אביב נדב דואני:

  -בסדר? היא שאלה, היא הרי חשוב לה הכל

 בטח שחשוב לי.  אביבה גוטרמן:

  -הכל נורא חשוב לה. המיתוג נדב דואני:

אני לא אוכלת את החארטות האלה. מי שרוצה  אביבה גוטרמן:

 לאכול, שיאכל. 

אל תאכלי שום חארטה. את לא מאמינה לכלום. את  נדב דואני:

 יקורת על כל דבר. לא, תמיד יש לך ב

 גם לפני שהיית זה נעשה.  אביבה גוטרמן:

 ברור.  נדב דואני:

 גם לפני שהיית זה נעשה.  אביבה גוטרמן:

  -הרי, איפה שאני נמצא זה מפריע לך. את מוכנה נדב דואני:

 לא מפריע לי כלום.  אביבה גוטרמן:

 את מוכנה להיות רגע בשקט ולהקשיב?  נדב דואני:

 אתה לא מפריע לי בכלל.  ן:אביבה גוטרמ

אני לא מפריע לך, אז את מוכנה להקשיב, גברת  נדב דואני:

 אביבה גוטרמן?

אבל אני לא אוהבת שמחרטטים אותי במצגות יפות.  אביבה גוטרמן:

 תגיד לי כמה עלה המיתוג הזה. 

 את יודעת, עונים לך תשובות מסודרות.  נדב דואני:
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 מה עלה המיתוג הזה? זה הכסף שלנו. כ אביבה גוטרמן:

  -תקשיבי, גברת אביבה גוטרמן נדב דואני:

 כמה עלה המיתוג הזה?  אביבה גוטרמן:

 את מוכנה להיות בשקט ולהקשיב?  נדב דואני:

 לא, אתה תענה לי כמה עלה המיתוג.  אביבה גוטרמן:

  -את תהיי בשקט ותקשיבי נדב דואני:

 שקט. לא, אתה לא תגיד לי, תהיי ב אביבה גוטרמן:

י  נדב דואני: כי אני אגיד לך שתהיי בשקט, כמה פעמים שאנ

 רוצה. 

לא, אתה לא תגיד לי. אתה תגיד כמה עלה המיתוג  אביבה גוטרמן:

 הזה. 

 אני אגיד לך להיות בשקט, ולשבת להיות בשקט.  נדב דואני:

 ילד חצוף.  אביבה גוטרמן:

  -להיות בשקט. אני ילד חצוף נדב דואני:

 אתה תגיד לי כמה עלה המיתוג הזה.  רמן:אביבה גוט

  -ואת קשישה חצופה, ותשבי בשקט נדב דואני:

 אתה תגיד לי כמה עלה המיתוג.  אביבה גוטרמן:

  -די, מה זה, מה זה? למה יעל עבוד ברזילי:

אביבה גוטרמן, שבי בשקט, ותפסיקי לקשקש. למה  נדב דואני:

אתה אתה מפרגן לו? אתה דביל, היא אומרת. למה 

מפרגן לו? אתה דביל. אתה דביל, היא סתומה. עכשיו 

 גם אני דביל תכף. 

 לא, לה אני מתנצלת. בפניך, אני לא מתנצלת.  אביבה גוטרמן:

 מי צריך? אף אחד לא מתנצלת בפנייך.  נדב דואני:

 נדב, נדב.  מאיר חלוואני:

אל תתנצלי. אני לא רוצה את ההתנצלויות שלך, את  נדב דואני:

עניינת אף אחד. את לא מעניינת אף אחד, לא מ

  -אביבה. שבי בשקט
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 תגיד לי כמה עלה המיתוג הזה. זה על חשבוננו.  אביבה גוטרמן:

  -זה לא על חשבונך, גברת נדב דואני:

 זה על חשבוננו.  אביבה גוטרמן:

 נדב, די, מספיק.  יעל עבוד ברזילי:

 את רוצה שנפתח קלפים?  נדב דואני:

  -זה כל הכסף ן:אביבה גוטרמ

שבי בשקט, ותקשיבי למה שעונים לך. אני אגיד לך  נדב דואני:

  -אלף פעם

 אני רוצה תשובה.  אביבה גוטרמן:

  -שבי בשקט, שבי בשקט נדב דואני:

אביבה, אביבה, שאלת שאלה. את לא נותנת לו  אתי ברייטברט:

 להשיב. 

 אתה לא תגיד לי לשבת בשקט.  אביבה גוטרמן:

אני אענה אם את תהיי בשקט. אם לא תהיי בשקט,  י:נדב דואנ

 לא תקבל בשקט. 

  -נדב מאיר חלוואני:

 אביבה, בואו ניתן לו להשלים.  אתי ברייטברט:

 רק אם את תהיי בשקט.  נדב דואני:

בואו ניתן לו להשיב על השאלה, ונקדם לנושא הבא  אתי ברייטברט:

 בסדר היום. 

 רוצה לקבל תשובה. אני שומעת. אני  אביבה גוטרמן:

 שעות ישיבה.  4אנחנו מסיימים  אתי ברייטברט:

 לא, אני רוצה לשמוע תשובה.  אביבה גוטרמן:

 אתי, אני רוצה מילה אחרי נדב. מילה אחת.  מאיר חלוואני:

 כמה עלה המיתוג?  אביבה גוטרמן:

 תן לו לסיים. בואו ניתן לנדב לענות.  אתי ברייטברט:

א  140לפי  שאילתהאלון, אתה הגשת אני רק,  נדב דואני:

לפקודות העירייה, לקבל הסבר על ההוצאות. אתה 
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תקבל תשובה מסודרת, מחר היא תהיה אצלך. אני רק 

א, אנחנו לא  140יכולה להגיד לך, שלפי סעיף 

מחויבים, אבל למרות זאת בגלל השקיפות, חשוב לנו 

להעביר. ההוצאות של כל הליך המיתוג, מקצה לקצה, 

ויש ₪,  72,000ל, כולל חותמת ושלט והכל, עלה הכ

שטרם ₪  20,000להוסיף על זה עוד סדר גודל של 

שולמו. סדר גודל, משה, תהיה בשקט רגע. משה, סדר 

, סדר גודל back to backגודל של כל הליך המיתוג 

תקבל תשובה מסודרת מחר. אני ₪.  90,000של 

 אשמח, זה גם יוסבר, אבל לא עכשיו. 

 לא, עכשיו אנחנו מתקדמים.  עבוד ברזילי:יעל 

 רגע, חיים, חיים.  נדב דואני:

  -למה אין קשר? הוא דיבר על כל הנושא אלון גלבוע:

 אין קשר, אבל אלון, אנחנו נצמדים לסדר היום.  יעל עבוד ברזילי:

רגע, אני חייב לענות על זה במשפט. אלון, אני אענה  נדב דואני:

  -לך במשפט

דקות לישיבה, ואני מבקשת מכם  45יש לנו עוד  ברזילי:יעל עבוד 

 להתמקד. 

זה לא על סדר היום. אני אשמח להרחיב. אני רק יכול  נדב דואני:

להגיד לך שהיום, רק היום התנהל דיון עם רשות 

המים, ביחד עם הצוות שלנו והצוות של כפר סבא. יש 

מכרז לפרויקטור. יש לנו מחלוקות מאוד גדולות 

, יחד עם 6.3-? ב6.3-, ב8.3-יש פגישה לדעתי, ב איתם.

 , ראש עיריית כפר סבא וראש עיריית הוד השרון

עובדים בהמון  להמשיך לקדם את העניין הזה. אנחנו

המון המון אפיקים. זה מורכב יותר ממה שרצינו, 

 בגלל התנגדויות של כפר סבא בסוגיות מסוימות. 

 ? הוא משתף פעולה, רפי סער אלון גלבוע:

וזו  נדב דואני: רפי משתף פעולה, אבל לא בכל מה שאנחנו רוצים, 

 בעיה, זה הקושי. 

 אנחנו רוצים לדעת.  אלון גלבוע:
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 )מדברים ביחד( 

 מה זה קשור למיתוג? זה קשור למיתוג? די.  עדי ברמוחה:

אביבה ואלון, אביבה ואלון, מאיר רצה רק להעיר,  אתי ברייטברט:

 הו? להגיד משהו, לשאול מש

  -לא, אני מבקש להגיד משפט, אבל זה לא עובד מאיר חלוואני:

 אה, אוקי.  אתי ברייטברט:

אז קודם כל, יגאל, אני חושב שאמרת את הדברים  מאיר חלוואני:

ואני מצטרף לדבריך. מרגישים שינוי משמעותי  נכון

בתאגיד, וכל הכבוד לכם. וחיים, אני רוצה בשם 

ולי, לא, אני גם לא זקן השולחן הזה, למרות שאני א

הצוות, אבל בסוף אני רוצה לאחל לך בשם שולחן 

המועצה וכל חברי המועצה, הצלחה. הצלחה שלכם זו 

 הצלחה שלנו, ושיהיה יותר טוב, אמן. 

 מצטרפים. כולם מצטרפים.  רן יקיר:

 אני מצטרפת.  רינה שבתאי:

פשר אז אני עושה הכל כדי לתת שירות הכי טוב שא חיים זרביב:

 לתושבי הוד השרון. 

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

 המים של הוד השרון"  -הצגת הליך המיתוג של "מיה *

 חבר המועצה ויו"ר הדירקטוריון מר נדב דואני הציג בפני המועצה את הליך המיתוג ותוצריו.

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

 תודה. טל, תודה גם.  :מאיר חלוואני

 תודה רבה, נדב.  אתי ברייטברט:

 תודה, נדב.  נאור שירי:
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בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים סעיף  ד.

 ד.א. -)א()ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל180 

 

חברים, אתם מכירים את הנוהל לגבי בקשה לעסוק  אתי ברייטברט:

ני שאנחנו נעלה את זה, יש למישהו בעבודה נוספת. לפ

 שאלה? נעצור את השידור. 

 כן, האם מותר לאותו עובד לדבר איתנו?  יגאל שמעון:

 די, בואו נתקדם. אין שאלות, אז אפשר להקריא.  אתי ברייטברט:

 איך? אבל ניגוד עניינים.  יגאל שמעון:

ל בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקבי אתי ברייטברט:

ד.א. אני לא -מיוחדים לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל

א. הצעת ההחלטה:  180אקרא את הסעיף. זה לסעיף 

מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של ד.א. לעסוק 

בעבודות חוץ, גם על מנת לקבל פרס. אישור היתר זה 

. מי בעד? כולם, 15.2.2023-יהיה בתוקף עד לתאריך ה

  -פה אחד? הלאה. נעבור

 מהנוכחים. כי אלון לא פה.  יר חלוואני:מא

רק הערה, יש הרבה אישורים שאישרנו בתקופה  יגאל שמעון:

האחרונה. בד"כ, האישור הוא לשנה. אז השאלה, אם 

  -אתם עוקבים אחרי 

 כן, כן.  אתי ברייטברט:

 כמה, שנה, ומביאים עוד פעם לאשר?  יגאל שמעון:

 עוד שנה, כן. כן, אם יש דרישה לזה  אתי ברייטברט:

 כי יכול להיות שכן מוציאים.  יגאל שמעון:

 יש. זה נרשם גם במשאבי אנוש, כן.  אתי ברייטברט:

 אוקי.  יגאל שמעון:
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============================================= 

 ד.א.  -בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס ל

 

ישע כהן, עדי רי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אל: יעל עבוד ברזילי, נאור שיבעד )פה אחד( 11

 מאיר חלוואני, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, משה חנוכה יגאל שמעוןברמוחה, 

 

 :7/22החלטה מס' 

  ס. לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פר הבקשה של ד.א.מועצת העירייה מאשרת את 

 15.2.2023אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 

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

====== 

 הצעות לסדר.  ה.

 .28.10.21הצעה לסדר של חבר המועצה אלון גלבוע מיום  . 1

 הנושא: חותמת הלשכה המשפטית בהסכמים עם צד ג'.  

 

הלאה, אנחנו עוברים לסעיף הבא, זה הצעות לסדר.  אתי ברייטברט:

ועצה, אלון ההצעה הראשונה לסדר, של חבר המ

. אני לא קוראת אותה, כי הוא 28.10-גלבוע, מיום ה

 איננו. איפה הוא? נעבור להצעה הבאה. 

 .5.1.22הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום  . 2

 הנושא: בית תרבות לתושבי נווה נאמן.  

 

הצעה לסדר של חברת המועצה, אביבה גוטרמן מיום  אתי ברייטברט:

.  .5.1.2022-ה הנושא: בית תרבות לתושבי נווה נאמן

חשיבות של בית התרבות לתושבי נווה נאמן, ברורים 

ומובנים. אני שמחה שהעירייה מכינה תכנית והיתר 

לבניית בית תרבות, ובהמשך כדי שהתכנית תצא 

לפועל, אנו חייבים לתקצב את התכנית על מנת 

להוציאה לפועל. הצעת ההחלטה: העירייה תאשר 

בניית בית תרבות בנווה נאמן. כן, אביבה. תב"ר ל

 אנחנו החלפנו בסדר היום, מאחר ולא היית כאן. 
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,  אביבה גוטרמן: טוב, כבר דובר הרבה על בית התרבות בנווה נאמן

ואני שמחה שכמובן התכנית עכשיו לשיפוץ ולבניית 

בית התרבות יצאה לפועל. התכנית נמצא אצל משרד 

, וזה נפלא. ז ה יקרה, אני מקווה, מהנדסים וכו'

חודש, חודשיים, התכנית תהיה מוכנה. אבל צריך 

להוציאה לפועל, ובלי תקציב זה לא ייצא לפועל. 

ולכן, אני מבקשת שנוציא תב"ר לדבר הזה. נורא 

 פשוט. 

אני אתייחס. כנהוג בכל התהליכים אצלנו, כשיושלם  רן היילפרן:

נו התכנון, יתבצע אומדן של העלות. וכשיהיה בידי

אומדן, אנחנו נעלה, כפי שאנחנו מעלים את כל 

 התב"רים, נעלה את זה לאישור במועצה. 

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

 יש מועדים? יש זמנים?  יגאל שמעון:

השנים האחרונות?  3-יש איזה תהליך כזה שהושלם ב משה חנוכה:

 שהיה תב"ר, זה, היה פרויקט שהסתיים? 

 כן.  נאור שירי:

 יזה? א משה חנוכה:

 מרכז בגיל עמל.  נאור שירי:

 זה לא קשור לדיון עכשיו.  יעל עבוד ברזילי:

  -לא, אני שואל. לא קשור משה חנוכה:

 זה לא קשור כרגע להצעה לסדר.  יעל עבוד ברזילי:

  -לא, לא, לא, היו, היו. יש אביבה גוטרמן:

  -לא קשור כרגע, אתי יעל עבוד ברזילי:

  -ירים כמובןאנחנו מס אתי ברייטברט:

ן  רן היילפרן: למשל, אתה יודע, בדברים פעוטים כמו תיכו

  -השקמים

 כן, כן, היו.  אביבה גוטרמן:

 לא, תב"ר. אתה שאלת על תב"ר.  נאור שירי:
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  -יש שיפוץ לפיד רן היילפרן:

  -זה לא קשור לזה עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

  -גני הילדים בהדרים. יש רן היילפרן:

  -יש קירוי ספורט במרחבים, בבתי הספר בתאי:רינה ש

 )מדברים ביחד( 

.  אתי ברייטברט: אחרי שהם יעשו את האומדן והכל, אז הם יאשרו

 כרגע הם לא מאשרים תב"ר. תגידי שאת מסירה. 

 אני לא, למה להסיר? לא הבנתי.  אביבה גוטרמן:

  -כי ההצבעה היא אתי ברייטברט:

 שובה. אני רוצה לוודא שזה יקרה. אני קיבלתי ת אביבה גוטרמן:

  -אבל אם את מקבלת תשובה אתי ברייטברט:

  -אבל גם הבנתי יעל עבוד ברזילי:

  -זה לא יקרה בזמן משה חנוכה:

אביבל'ה, אם קיבלת תשובה, זאת אומרת שהצעת  אתי ברייטברט:

  -ההחלטה שלך

לא,  רגע, רגע, רגע, שניה, שניה, שניה, שניה. לא, לא, נאור שירי:

 לא. 

 אבל מה זה אז אם הוזמנת.  מאיר חלוואני:

 תעזבו שניה, שמעת מה היה פה?  נאור שירי:

הוא הזמין אותך להיות חלק מהתהליך, מה זה אז  מאיר חלוואני:

 מה? 

הזמינו את אביבה להיות חלק מההליך של מוסד  נאור שירי:

התרבות. הבנייה. ואז את מגישה הצעה לסדר 

ים על זה. תגידי, מה זה רציני? די, ואומרת, בוא נש

 נו. 

 אז היא קיבלה תשובה.  אתי ברייטברט:

 זה מביך.  נאור שירי:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 175 
 

 אביבה קיבלה את התשובה.  אתי ברייטברט:

  -אני קיבלתי תשובה. אם בגמר התהליך אביבה גוטרמן:

 התשובה מספקת ואין הצבעה.  אתי ברייטברט:

 יתקצבו, אז כן.  אביבה גוטרמן:

אז התשובה מספקת, ואין כרגע הצבעה על הצעת  ברייטברט:אתי 

  ההחלטה.

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

 תב"ר לבניית בית תרבות לתושבי נוה נאמןהנושא: 

  ההצעה לסדר הוסרה ע"י מגישת ההצעה לאחר קבלת התייחסותו של מנכ"ל העירייה.

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

 

 הצעות לסדר.  ה.

 .28.10.21הצעה לסדר של חבר המועצה אלון גלבוע מיום  . 1

 הנושא: חותמת הלשכה המשפטית בהסכמים עם צד ג'.  

 

אנחנו נחזור בחזרה להצעה לסדר של חבר המועצה,  אתי ברייטברט:

 . 28.10.2021-אלון גלבוע, מיום ה

 אביבה. אני מזועזע,  נאור שירי:

 רק אני רוצה לשאול, זה נהוג ככה לעשות?  מאיר חלוואני:

 יגאל, בחיאת.  נאור שירי:

 סליחה, אתי.  מאיר חלוואני:

מבדיקה שהתבצעה בנושא, התקשרות עיריית הוד  אתי ברייטברט:

, נמצא כי חלק גדול  השרון בהסכמים עם צד ג'

מההסכמים לא אושרו ע"י המחלקה המשפטית 

ן מניעה משפטית לחתום על ההסכם. בחותמת. אי

כאמור, אישור המחלקה המשפטית נדרש, על מנת 

למנוע חתימת הסכמים ו/או נספחים בדיעבד, ו/או 

טעויות טכניות ומשפטיות. הצעת ההחלטה: המחלקה 

המשפטית תאשר ותחתום בחותם על כל ההסכם ו/או 

נספח שהעירייה צד לו, כי אין מניעה משפטית לחתום 
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 כם. כן, אלון. היועץ המשפטי פה. על ההס

 זה מקובל, ההצעה לסדר?  אלון גלבוע:

 באופן כללי, כל ההצעות שלך לא מקובלות.  נאור שירי:

באופן כללי, יש לי כאן, ביקשתי, קיבלתי כמה  אלון גלבוע:

. על כל ההסכמים 140הסכמים מהעירייה לסעיף 

שקיבלתי אין חותמת של היועץ המשפטי שהוא בדק. 

עכשיו, תראה, אני רואה גם את ההסכמים, אז הם 

הסכמים לא מלאים. חסרים תאריכים, חסרות 

  -חתימות

אז תעביר לבדיקה. אם יש משהו ספציפי, תעביר  יעל עבוד ברזילי:

  -לבדיקה

אסור לו לדבר עם עובדי העירייה, בגלל זה הוא בא  משה חנוכה:

 לכאן. 

 די, נו, באמת.  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:רו   -יש לי תשובה נן יואל 

  -רגע, שניה, שניה, שניה, שניה אלון גלבוע:

 מספיק כבר עם זה.  יעל עבוד ברזילי:

יש פה למשל הסכמים עם חברה למוסדות חינוך  אלון גלבוע:

שנים עברו, תמו להן,  5שמזמן כבר, ההארכות של 

  -והמשיכו לחתום בלי אישור של היועץ המשפטי

אבל אלון, זה לא רציני עכשיו ככה לעשות את זה.  ילי:יעל עבוד ברז

 תעביר לו שיבדוק את זה בעיון. 

  -מה זה לא רציני? אבל הוא מדבר אביבה גוטרמן:

  -ההצעה הזו הייתה מונחת על השולחן אלון גלבוע:

 אוי נו, באמת.  אביבה גוטרמן:

  -אם יש דוגמה ספציפית יעל עבוד ברזילי:

  -אתה מדבר על הסדראם  מאיר חלוואני:

  -את רוצה שהוא יבדוק עכשיו יעל עבוד ברזילי:

 לא היה צריך גם לחזור להצעה הזו.  מאיר חלוואני:
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 תכלס.  נאור שירי:

ן יגאל שמעון:   -כעיקרון, כעיקרו

אם אני אומר שיש הסכמים פה לא חתומים והם  אלון גלבוע:

  -נמצאים כאן

ם פרטניים. אני אומר הפוך, תביא, אתה מביא פה דפי יעל עבוד ברזילי:

 נבדוק אותם. למה ככה? 

 לא, אבל הוא מדבר עיקרון.  יגאל שמעון:

 לנפנף, כל כך נמוך.  משה חנוכה:

הוא רוצה עיקרון ממנו. שהאם המחלקה המשפטית  יגאל שמעון:

  -חותמת על

 תגיד, מתי קרה שחזרתם למישהו שלא היה בשולחן?  מאיר חלוואני:

  -העיקרון, אין מה לדבר עליו ויניק: רונן יואל

תגיד לי אתה. לפי הסדר, הוא היה צריך להיות פה.  מאיר חלוואני:

 אם לא, לא חוזרים לזה. 

יגיד, אז שיציג.  יגאל שמעון:  אז שהוא 

 מאיר, מאיר.  אתי ברייטברט:

 כל הסכם יהיה חתום.  יגאל שמעון:

 מה אכפת לי?  מאיר חלוואני:

 נבדוק את זה. שיראה לו.  י:יעל עבוד ברזיל

ויניק:   -אין ויכוח בכלל על העיקרון. העיקרון קבוע רונן יואל 

  -יש פה הסכם לשימוש אלון גלבוע:

ויניק:  שניה, בסדר, הבנתי.  רונן יואל 

  -אתה רוצה? יש פה עוד כמה אלון גלבוע:

ויניק: לא, אני לא זה. אין בכלל ויכוח. חוק הייעוץ  רונן יואל 

טי, מחייב שיהיה אישור של הייעוץ המשפטי המשפ

בכתב על הסכמים שנחתמים. עכשיו, מבדיקה, ראיתי 

את ההצעה לסדר. עשיתי איזושהי בדיקה. מתברר 

נוהג, לא קשור לאלה, שיש סוג מסוים של  שיש איזה 

הסכמים, שבהבנה ואחרי ייעוץ, לא מובאים אליי. זה 
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 ישתנה. אני בודק את זה, ומשנה את זה. 

  -מה זה ישתנה? תראה, יש פה הסכמים אלון גלבוע:

ויניק: שניה, שניה. עכשיו, אם יש משהו פרטני שלא נחתם,  רונן יואל 

 זה לא בסדר. צריך לטפל בזה. 

 אבל זה לא משהו פרטני.  אלון גלבוע:

ויניק:  מה זאת אומרת?  רונן יואל 

לא  זה כל ההסכמים שקיבלתי. אפילו, במקרה, אני אלון גלבוע:

  -אומר שרירותי

ויניק:  הבנתי, אז זה יטופל.  רונן יואל 

קיבלתי הסכמים. עכשיו, גם התוקף שלהם עבר. יש  אלון גלבוע:

, אתה עוד היית יועץ 2020פה הסכמים חדשים משנת 

  -משפטי. הסכם שימוש

ויניק: . 2020. בקיץ 2020. אני התחלתי לקראת סוף 2020 רונן יואל 

  -י אשם בהכלאבל בסדר, בוא, אנ

בסדר, אבל יש פה, והאריכו פה מועדים, ואתה עוד  אלון גלבוע:

  -היית

ויניק:  הכל בסדר. אם יש זה, יטופל.  רונן יואל 

אז אני אומר, זה לא פרטני. זה נראה בכל ההסכמים.  אלון גלבוע:

  -יש פה הסכמים עם מוסדות חינוך ש

ויניק: יוצאים מאיתנו מאות זה לא בכל ההסכמים, אלון.  רונן יואל 

 הסכמים. 

  -בבקשה, יש פה הסכם התקשרות עם חברת עורכי דין אלון גלבוע:

אלון, אם יש באמת הסכמים כאלה, תציג לנו אותם.  כנרת א. כהן:

 שהיועץ המשפטי יבדוק, וייתן את ההתייחסות שלו. 

  -כשאני אלון גלבוע:

 סליחה, משה, עוד פעם אתה מתערב?  כנרת א. כהן:

כנרת, כשמגישים הצעה לסדר, מי שאחראי על זה,  לון גלבוע:א

צריך לבדוק לפני. ההצעה לסדר כבר הוגשה לפני 

  -חודש
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 אני לא אמרתי שלא.  כנרת א. כהן:

  -אז אם אני אומר שעל הסכמים אלון גלבוע:

 איך הוא יבדוק משהו שהוא לא יודע?  נאור שירי:

 וא חתום. אז שיראו לי הסכם אחד שה אלון גלבוע:

  -אני אמרתי לו פשוט כנרת א. כהן:

 יש לי פה אסופת הסכמים שאין חתימה.  אלון גלבוע:

אלון, אתה אפילו לא מקשיב. אני ויצאתי נכנסתי  כנרת א. כהן:

  -באמצע

 אני מקשיב לך.  אלון גלבוע:

 אז אולי אני לא שמעתי.  כנרת א. כהן:

  -אז אני אומר שיש הסכמים אלון גלבוע:

אני אומרת, פשוט תראה, תביא, תכרוך את זה  נרת א. כהן:כ

 בעובדות. 

כנרת, סגנית ראש עיר בשכר ביקשה כדי שהעירייה  משה חנוכה:

 תעמוד בהוראות הדין? 

משה, תפסיק לקשקש. אתה מקשקש היום בלי סוף,  כנרת א. כהן:

 ובלי טעם ובלי ריח. 

וראות הדין? מה את עושה כדי שהעירייה תעמוד בה משה חנוכה:

  -למה את שולחת

 שעות ושומעת את השטויות שלך.  4יושבת פה  כנרת א. כהן:

 די, די, די. די, באמת, אל תדבר אליה ככה.  יעל עבוד ברזילי:

ויציג אותם.  כנרת א. כהן: אמרתי שאם יש חוזים כאלה, שיתכבד 

 שנראה, נבדוק, נדע. 

  הנה, הם פה, בבקשה, בואי תראי. אלון גלבוע:

 אה, אבל עכשיו? ברגע?  יעל עבוד ברזילי:

  -חבר'ה, אני מאיר חלוואני:

אה, לא הרגע. זה כבר היה חודש שלם מונח, מה זאת  אלון גלבוע:

 אומרת? 
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 מי אמר לך הרגע? על מה אתה מדבר?  כנרת א. כהן:

 איפה זה?  יעל עבוד ברזילי:

 מה זאת אומרת, איפה זה?  אלון גלבוע:

 זה, איפה זה?  מה משה חנוכה:

 זה מה שאני שואלת.  יעל עבוד ברזילי:

 חודשים.  3אני הגשתי הצעה לסדר לפני  אלון גלבוע:

  -אלון, אתה לא ברור. אני לא אומרת לך יעל עבוד ברזילי:

 יש הצעה לסדר? היא עומדת כאן? יכולתם לבדוק?  אלון גלבוע:

 אלון, אתה לא ברור.  יעל עבוד ברזילי:

 . 28.10-מה משה חנוכה:

 אלון, זה לא קשור.  יעל עבוד ברזילי:

 טוב, אני רוצה לשמוע מה לא ברור.  אלון גלבוע:

 אני אומר.  יעל עבוד ברזילי:

  -יש פה הצעה לסדר, יכולתם לבדוק אותה אלון גלבוע:

אני לא יודעת למה להגיב ברע. אנחנו אומרים לכם  יעל עבוד ברזילי:

מקרה שהוא לא תקין, זה בדיוק הפוך. אם אתה מכיר 

חמור, ואנחנו רוצים לבדוק אותו. לגופו של עניין. 

איך אפשר לשחק ככה בניחושים על השולחן, אם אני 

  -לא

 לא, את לא צריכה לנחש.  אלון גלבוע:

 אני לא יועצת משפטית.  יעל עבוד ברזילי:

  -צריך ללכת ולראות את כל ההסכמים אלון גלבוע:

 ני גם לא יכולה לנחש. א יעל עבוד ברזילי:

,  אלון גלבוע: וההסכמים לא חתומים. אני לא צריך. תבקשו ממני

אז אני אביא אותם. אז אני תמיד בא מוכן, ואתם 

 תמיד לא באים מוכנים. 

  -זה מה שהיא לא יכולה, גם אם היא תציג כנרת א. כהן:

 אבל למה אתם מבקשים ממנו את זה?  יגאל שמעון:
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 ה, לא ראיתי. אני אשמח לראות. סבב כנרת א. כהן:

 למה זה תפקיד שלו?  משה חנוכה:

 משה, תפסיק להתערב.  כנרת א. כהן:

 אם הוא הציג את זה, אבל הוא הציג את זה.  מאיר חלוואני:

  -הוא מבקש מכם יגאל שמעון:

 אבל הוא, מה זה ביקש? אתה נבחר ציבור כמוני.  מאיר חלוואני:

ל יעל עבוד ברזילי:   -א מכיריםאנחנו 

ונטפל בו. אני לא מבין.  מאיר חלוואני:  תציג לנו את הקושי 

 -אבל מה הוא, התפקיד שלו משה חנוכה:

אבל בחיאת, מאיר. הוא מבקש את ההסכמים. אתם  יגאל שמעון:

שולחים לו את ההסכמים לא חתומים, ואחרי זה אתה 

אומר לו, תשמע, תשלח לי את ההסכמים הלא 

 מה לתקן.  חתומים, כדי שנראה

  -אז רק רגע, רגע. רגע, אני רוצה לענות לך מאיר חלוואני:

 כל העירייה זה חלם, נשבע לכם.  משה חנוכה:

 מעניין מעין זה הגיע? צריך לבדוק את זה.  מאיר חלוואני:

 הוא ביקש.  140מה זה מעניין? מכם. לפי סעיף  יגאל שמעון:

י מאיר חלוואני: שבתי ושלחתי את זה? רגע, רגע, מה זה מכם? אני 

  -אסור לי לדבר איתם, לכן

 אבל הוא מבקש מכם.  יגאל שמעון:

 מאיר, לא בא אליך בטענות.  אביבה גוטרמן:

  -רק רגע, לא, אבל אני בא ואומר מאיר חלוואני:

 לא באו אליך בטענות.  אביבה גוטרמן:

  -לא, מה שאני בא ואומר מאיר חלוואני:

 מצחיק, זה היה עצוב. אם זה לא היה  משה חנוכה:

  -זה מה שנקרא, לתקן מערכתי. ולכן, זו הזדמנות מאיר חלוואני:

  -עזוב, זה לא לתקן. זה דברים שאני לא צריך בכלל אלון גלבוע:
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 מה זה, עזוב, לא לתקן?  מאיר חלוואני:

הסכמי  2לא צריך בכלל לדבר על זה. יש פה  אלון גלבוע:

  -התקשרות עם משרדי עורכי דין

 אני אומר לך, אלון, תלך, תראה.  מאיר חלוואני:

 נראה לך שיועץ משפטי לא צריך אותם?  אלון גלבוע:

 כן.  מאיר חלוואני:

 2אני שואל. צריך לבדוק, נכון? אז הנה, יש פה  אלון גלבוע:

ההסכמים נמצאים כאן. אחד לקחה כנרת, ויש פה עוד 

דין אחד. נראה לך שזה הגיוני? שעו"ד, חברת עורכי 

יחתמו על הסכם עם העירייה, ויועץ משפטי לא יבדוק 

 את ההסכם. 

ויניק: ,  רונן יואל  זה כמו שיוצא מכרז להליך התמחרות עם עורכי דין

מצורף הסכם שיוצא ונבדק מראש, בסדר? ועורך הדין 

חותם עליו, ואח"כ אנחנו חותמים עליו. ואין חותמת, 

 צריכה להיות חותמת, ותהיה חותמת. 

  -אז אין חותמת. הנה, עוד הסכם גלבוע: אלון

ויניק:  אין ויכוח בכלל.  רונן יואל 

  -אלון, אלון רן היילפרן:

  -יש פה חותמת? כל ההסכמים האלה קיבלתי אותם אלון גלבוע:

אלון, אלון, אין ויכוח. אני פשוט לא מבין את ההצעה  רן היילפרן:

  -לסדר היום. צריך

א, ההצעה לסדר היא שהיועץ ההצעה לסדר הי אלון גלבוע:

המשפטי יבדוק כל הסכם והסכם שהעירייה חתומה 

עליו. איך אנחנו נדע זאת? שנראה חותמת של היועץ 

המשפטי, שהוא מאשר את ההסכם. זה מה שאני 

 ביקשתי. 

  -הוא לא יבין שהוא לא פעל משה חנוכה:

  -משהו פה אלון גלבוע:

  -רק רגע, באיזו שנה מאיר חלוואני:

יודע מה זה מזכיר לי? בוא, אני רוצה רגע  נה שבתאי:רי אלון, אתה 
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  -להתייחס

  -בואו חבר'ה, אל תהיו עכשיו אלון גלבוע:

  -לא, לא, אני רוצה להגיד אבל רגע משהו רינה שבתאי:

  -אבל אתה לא נותן לי לענות רן היילפרן:

 אני חושב שהדברים הם דברים חשובים.  אלון גלבוע:

 לגמרי.  רינה שבתאי:

  -וגם לפני שנה וחצי, ההסכם שנחתם עם חברת אלון גלבוע:

 אלון, אני מנסה לענות.  רן היילפרן:

אז בוא נצביע בעד, שהיועץ המשפטי יחתום, יאשר כל  אלון גלבוע:

  -הסכם. ואנחנו נבדוק את

אני רוצה רגע להגיד משהו. אתה יודע מה זה מזכיר  רינה שבתאי:

 לי, אלון? 

 אז שלא יבדוק?  עון:יגאל שמ

זה מזכיר לי תושב, זה מזכיר לי תושב שלא מקבל  רינה שבתאי:

  -מענה לפנייה

 את יודעת מה, את צודקת.  אלון גלבוע:

 רגע, תן לי לדבר.  רינה שבתאי:

את יודעת מה, פעם הבאה אני אפנה למוקד. אולי  אלון גלבוע:

 המוקד יעזור. 

 מרתי. לא, זה לא מה שאני א רינה שבתאי:

  -אבל זה מה שאומר אלון גלבוע:

תן לי לדבר, אז אתה תשמע מה אני אומרת. אם אתה  רינה שבתאי:

לא שומע, אז איך אתה יכול לענות לי? מה שאני 

אמרתי, זה שמזכיר לי תושב שלא מקבל מענה 

לצרכים שלו, פונה לבעלי התפקיד, והם לא מצאו או 

אני, אם הייתי  נתנו מענה. אני מצפה, אני לא יודעת,

מוצאת בעיה, תן לי לסיים. אם אני מוצאת בעיה, 

הייתי פונה ליועץ המשפטי, פורסת בפניו את הבעיה, 

ומבקשת ממנו מענה. לא נתן מענה? תעלה את זה 
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 . כשאילתה

, הצעתי את כשאילתהאני רוצה להעלות את זה, לא  אלון גלבוע:

  -זה כהצעה לסדר. אז תדייקי. דבר נוסף, ברגע

 אז תעלה את זה כהצעה לסדר.  רינה שבתאי:

זה קצת שונה, זה קצת שונה, כאשר מצביעים פה  אלון גלבוע:

בהצעה לסדר, מאשר אני פונה ליועץ המשפטי. את 

 מסכימה איתי? 

למה? אם אתה לא מקבל מענה, אז תעלה את זה. יכול  רינה שבתאי:

, אני 100%-להיות שהיה אומר לך מיד, אתה צודק ב

 פל בזה.מט

 )מדברים ביחד( 

רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מאיזה תאריך  מאיר חלוואני:

 ההסכם הזה? 

  -מה אתה אומר? לא ידעתי רינה שבתאי:

 אין פה דיון, חברים. זו הצעה לסדר.  יעל עבוד ברזילי:

 מאיזה תאריך?  מאיר חלוואני:

 אין פה דיון.  יעל עבוד ברזילי:

רק לפני שעה אותה רינה באה וטענה שהיא  מאיר, אלון גלבוע:

 בעד מנהל תקין. 

 נכון.  מאיר חלוואני:

ן  אלון גלבוע: על מה אנחנו מדברים? עכשיו כשאני בא ואומר שאי

פה מנהל תקין, אז פתאום היא מדברת על משהו 

 אחר? 

  -אלון, אני לא מדברת על רינה שבתאי:

 אני מציעה, אני לא מציעה.  אלון גלבוע:

 לא, לא.  נה שבתאי:רי

  -רינה ואלון אתי ברייטברט:

 אני טוענת, אל תעוות את דבריי. אל תעוות את דבריי.  רינה שבתאי:

 זה בדיוק מה שאמרת.  אלון גלבוע:
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 לא, זה לא מה שאמרתי.  רינה שבתאי:

 זה בדיוק מה שאמרתי.  אלון גלבוע:

 זה לא מה שאני אמרתי.  רינה שבתאי:

  -זה לא מה שהיא אמרה, וזה לא :יעל עבוד ברזילי

מה שאני אמרתי, זה שאני מצדיקה את מה שאתה  רינה שבתאי:

  -אומר

 אז תצביעי בעד, אז תצביעי בעד.  אלון גלבוע:

  -תפנה ליועץ המשפטי ותברר איתו רינה שבתאי:

 לא להצביע?  SMSקיבלת  אלון גלבוע:

 לא קיבלת מענה? תבוא ותעלה את זה.  רינה שבתאי:

  -אלון ורינה אתי ברייטברט:

אני אעלה ואעשה מה שאני רוצה כחבר מועצה. גם  אלון גלבוע:

  -ככה כבלתם לנו את הידיים

  -הכל בסדר, אני רק אומרת רינה שבתאי:

 אז אל תגידי לי מה לעשות ומה לא לעשות.  אלון גלבוע:

שאני הייתי מצפה ממך כחבר מועצה, להתנהג בדרך  רינה שבתאי:

 ת, זה הכל. הזא

יפה, אז אני ממלא את תפקידי כחבר מועצה מעולה,  אלון גלבוע:

 שאני עולה על כל הכשלים ועל כל ההתנהלות הזו. 

רונן, מאיזה תאריך ההסכם? רונן, מאיזה תאריך  מאיר חלוואני:

 ההסכם? 

אלון, אנחנו, לפני שאנחנו נסיר את הנושא מסדר  אתי ברייטברט:

  -היום, ניתן למנכ"ל

 שניה, למה להסיר את הנושא הזה?  אלון גלבוע:

  -שניה. ניתן למנכ"ל אתי ברייטברט:

למה, זה מפריע לך? אתה רוצה שאני אוציא את כל  אלון גלבוע:

ההסכמים של מוסדות חינוך שעוד לא חתום, ואתם 

 עברתם את המועדים? 
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  -אלון, אני מבקשת אתי ברייטברט:

 שאתה רוצה.  אתה יכול לעשות מה נאור שירי:

 בוא ניתן למנכ"ל להשיב לך על השאלה, על ההצעה.  אתי ברייטברט:

 רגע, אתם מבקשים להסיר אותה מסדר היום?  משה חנוכה:

 מה מנכ"ל צריך להשיב? מה, הוא יועץ משפטי?  אלון גלבוע:

 הוא רוצה, אבל תן לו לדבר.  אתי ברייטברט:

  -ה להגידרגע, יו"ר הישיבה הייתה צריכ משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

כנרת, סגנית ראש העיר, ראית את ההסכמים שהם לא  אלון גלבוע:

 חתומים? 

 ראיתי.  כנרת א. כהן:

  -, והשני מזה. אז בוא, אל תעשה2019-אחד מ רן היילפרן:

 אמרת, מה לא הבאת. אז הנה, הבאתי.  אלון גלבוע:

 שוב לי לראות. אז אני הסתכלתי. באתי לראות, כי ח כנרת א. כהן:

 ומה יש לך לומר על זה?  אלון גלבוע:

 אני רוצה לראות.  כנרת א. כהן:

 אז מה יש לך לומר על זה?  אלון גלבוע:

, בראשון 2019-אבל היועץ המשפטי לא היה פה ב כנרת א. כהן:

  -שראיתי. ובשני, אני לא יודעת

 היה כאן המנכ"ל והיה כאן ראש העיר.  משה חנוכה:

  -והמנכ"ל רוצה להתייחס כהן:כנרת א. 

 אל תבלבלי את המוח.  משה חנוכה:

אז בוא נכבד אותו. אל תגיד לי, תבלבלי את המוח,  כנרת א. כהן:

 דבר יפה. 

 מה זה הדיבור הנמוך הזה, תגיד?  מאיר חלוואני:

יש מנכ"ל ויש ראש עיר. הם היו כאן, שייקחו  משה חנוכה:

 אחריות. 
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 דבר יפה.  כנרת א. כהן:

 שהעירייה תפעל עפ"י דין.  משה חנוכה:

 משה, בוא ניתן לרן לדבר.  אתי ברייטברט:

אני לא בא ליועץ המשפטי הזה בטענות. יכול להיות  אלון גלבוע:

  -שהיה מישהו לפני. עדיין

 . 2019זה מה שאמרתי. שים לב, זה  כנרת א. כהן:

ים, גם עדיין, וגם על ההסכמים החדשים, ועל החידוש אלון גלבוע:

 אין חותמת של היועץ המשפטי. 

 גם על החדשים?  כנרת א. כהן:

ויניק: אני אמרתי שיהיו חתימות, כי צריכות להיות  רונן יואל 

 חתימות. לא צריך הצעה לסדר. 

  -אני יודעת כנרת א. כהן:

 אז זה לא קורה. אז לא צריך הצעה לסדר? למה?  אלון גלבוע:

 ינו, מה הבעיה? אז הארת את עינ מאיר חלוואני:

 אבל זה לא קרה.  אלון גלבוע:

 זה לא קרה עד היום, אז כנראה כן צריך הצעה לסדר.  משה חנוכה:

  -אז תגיד, כן. אז תגיד, אבל רגע אלון גלבוע:

אני חייבת להגיד, שלי, לכל הסכם מוציאים את המיץ  כנרת א. כהן:

 עד שכותבים אין מניעה. 

 ה זה מפריע? זה מפריע לך? מה זה מפריע? מ אלון גלבוע:

ויניק:  לא צריך את זה.  רונן יואל 

למה לא צריך? למה, כי הצעתי את זה, אז זה לא  אלון גלבוע:

 צריך? 

ויניק:  כי יש חוק שאומר לנו מה צריך לעשות.  רונן יואל 

 אבל החוק לא מקוים. אבל החוק לא מקוים.  משה חנוכה:

ם. אז איך אתה מסביר? אז אבל הנה, החוק לא קוי אלון גלבוע:

 מה אתה אומר, כשלפני שהגעת עברו על החוק? 

ויניק:  לא קוים, אז לא קוים.  רונן יואל 
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  -אלון, אלון אתי ברייטברט:

 אז זו עבירה על החוק.  אלון גלבוע:

אלון, בוא ניתן בבקשה למנכ"ל להשיב לך, ונעלה את  אתי ברייטברט:

 ההצעה לסדר להצבעה. 

 לא צריך להעלות להצבעה. התשובה הרי ידועה, מה?  :אלון גלבוע

  -בסדר, בוא ניתן לו להשיב לך אתי ברייטברט:

 אז אתה לא רוצה, אז נעזוב את זה, הלאה.  מאיר חלוואני:

  -אבל בואו נכבד את המנכ"ל, הוא רוצה להשיב כנרת א. כהן:

תן לו לענות רגע. אתה אומר, לא, אתה רוצה את  מאיר חלוואני:

 היועץ המשפטי. זה מנכ"ל העירייה. 

 רן, בבקשה.  אתי ברייטברט:

אלון, הנושא הזה, העלית אותו לפני חודש, חודשיים,  רן היילפרן:

  -או אני לא זוכר, כשהעלית אותו

 נכון.  אלון גלבוע:

מיד כשהעלית אותו, והבאת את זה לתשומת לבו של  רן היילפרן:

וראה את היועץ המשפטי, היועץ המשפטי בדק 

ההסכמים שחלקם ישנים, חלקם לא. חידד רגע את 

הנהלים. הייתה הסכמה בעבר בין היועץ המשפטי 

למכרזים, שחוזים שיוצאים מהמכרזים, הם עברו את 

אישורים, איזו הסכמה אוטומטית, ולא נדרשת 

פורמלית את החותמת הזאת. היועץ המשפטי הנחה 

ת ובלשכת בדיוק מה לעשות, כיצד לנהוג. גם בגזברו

מנכ"ל חודדו הדברים, ובהחלט מבורכת תשומת לבך. 

ניהולי. אין פה איזה משהו, אין פה,  זה אבל עניין 

הדברים נוהגים ככה. ההסכמים שבידך, שהועברו, 

 אכן היו בלי חותמת, וזה לא תקין, וזה תוקן. זה הכל. 

  -אוקי, אז בואו נצביע בעד אלון גלבוע:

 לא, שניה.  יגאל שמעון:

 למה צריך אם זה תוקן?  מאיר חלוואני:

למה להצביע שזה כן יהיה? שהיועץ המשפטי הבא, אם  אלון גלבוע:
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  -יהיה יועץ משפטי

  -לא, רגע, לא צריך להצביע, אלון יגאל שמעון:

 אחר יידע שיש נהלים כאלה.  אלון גלבוע:

 עכשיו הוא יידע בחפיפה להגיד לו.  מאיר חלוואני:

ויניק  אני לא אשאיר לא חתום.  :רונן יואל 

 מה?  אלון גלבוע:

ויניק:  אני לא אשאיר לא חתום.  רונן יואל 

תראו, מאחר והתקבלה כאן ההתייחסות של המנכ"ל,  אתי ברייטברט:

אז אנחנו נעלה את ההצעה לסדר להצבעה, ואנחנו 

  -נסיר

 אבל למה צריך להצביע? לא צריך להצביע.  יגאל שמעון:

 ה לא מושך את זה? את מאיר חלוואני:

 הוא רוצה אבל.  אתי ברייטברט:

 אני לא חושב שצריך להצביע.  יגאל שמעון:

 אז שיסיר אותה.  אתי ברייטברט:

  -תראו, תראו, אומר יגאל שמעון:

 שיסיר אותה.  אתי ברייטברט:

  -אומרים כולם שזה היה פה אלון גלבוע:

 הוא התעקש.  אתי ברייטברט:

נגד בעד החוק? לא  לא, אבל יגאל שמעון: מה תצביע? תצביע שאתה 

 הבנתי. 

 בדיוק.  אלון גלבוע:

אני חושב שאנחנו מקבלים את מה שאמר, דבריו של  יגאל שמעון:

היועץ המשפטי. יש פה, אתה גילית דבר שבסדר. 

היועץ המשפטי אמר את זה מפורש. אני חושב 

שההערה של היועץ המשפטי, אנחנו נקבל אותה. זה 

 חושב. כי חבל להצביע. מה שאני 

 אין פה להצביע.  אתי ברייטברט:
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  -מתקבלת ההערה. והוא ישגיח על זה יגאל שמעון:

 אתה יודע מה מפתיע אותי, יגאל?  אלון גלבוע:

 מה?  יגאל שמעון:

שרן בא ואמר, אתה יודע, לפני חודשיים העלית את  אלון גלבוע:

אן זה. בדקנו, שינינו, עשינו. פתאום אני שומע כ

מהשולחן, למה אתה לא הראית לנו? למה לא הצגת 

 בפנינו? 

  -כי לא הצגת את זה שהראית רינה שבתאי:

 אבל הנה, עובדה שהוא כן יודע. כן המנכ"ל יודע מזה.  אלון גלבוע:

  -אנחנו, חברי המועצה מאיר חלוואני:

 אז אני שמחה לשמוע את תשובתו של המנכ"ל.  רינה שבתאי:

 , את שמחה לשמוע עכשיו? אה אלון גלבוע:

 כן.  רינה שבתאי:

  -אחרי ששאלתם, למה לא הראית אלון גלבוע:

 כי לא הצגת את זה שהראית, זה הכל.  רינה שבתאי:

 )מדברים ביחד( 

חברים, זה לא דיון, זה לא דיון. אלון, הכוונה הייתה  יעל עבוד ברזילי:

טובה. אתה לא הקשבת פשוט למה שנאמר פה. אפשר 

 דם. להתק

 את יכולה להתקדם.  כנרת א. כהן:

 אתה מסיר?  אתי ברייטברט:

 אני לא מסיר.  אלון גלבוע:

אז אני מעלה להצבעה. מי בעד, מי בעד ההצעה לסדר,  אתי ברייטברט:

  -מי בעד הסרת ההצעה

 אבל הוא ידע. אתה רואה, עובדה שהוא ידע מזה.  אלון גלבוע:

לסדר שהועלתה פה ע"י אלון? מי בעד הסרת ההצעה  אתי ברייטברט:

זה כנרת, יעל, מאיר, רן, רינה, נאור, עדי ונדב. מי 

בעד ההצעה? רגע. מי בעד ההצעה? משה ואלון ורפי. 

 מי נמנע? 
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  -שהעירייה פועלת בניגוד לדין משה חנוכה:

  -אביבה, יגאל, אף אחד לא מכם אתי ברייטברט:

 יר. אני בעד, אני בעד. לא בעד להס אביבה גוטרמן:

  -אז את אתי ברייטברט:

  -אני שניה, אני רוצה יגאל שמעון:

 מי נגד ההסרה?  אתי ברייטברט:

 זה לא צריך להצביע במועצת העיר.  יגאל שמעון:

 אבל אלון כאן והוא מתעקש.  אתי ברייטברט:

 על דבר כזה לא מצביעים.  יגאל שמעון:

 אבל הוא מתעקש.  אתי ברייטברט:

 יוק מה שהתכוונתי. זה בד רינה שבתאי:

חברים, אנחנו מצביעים שהם בעד החוק. אתם  יגאל שמעון:

  -מצביעים שאתם נגד

 נגד החוק.  אלון גלבוע:

 להסיר משהו שנגד החוק.  יגאל שמעון:

 נכון מאוד, יגאל. אלון גלבוע:

 זה לא עובד בצורה כזאת.  יגאל שמעון:

  -אז שיסיר אתי ברייטברט:

  -באני חוש יגאל שמעון:

נגד החוק, יגאל.  אלון גלבוע:  יש דיון 

  -לא, אלון יגאל שמעון:

משה, יש כל כך הרבה עתירות, אני מקווה שאתה  מאיר חלוואני:

  -זוכר

 אנחנו במועצת העיר.  משה חנוכה:

 ובדיוק לזה התכוונתי.  רינה שבתאי:

חברים, אנחנו מועצת עיר. אני חושב שאלון, אתה  יגאל שמעון:

  -א, כשאתה מקבל את מה שאמרצריך לבו
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 אני שאלתי.  אלון גלבוע:

שניה. אתה כמי שהגשת את ההצעה, אתה מקבל, אתה  יגאל שמעון:

מקבל את דבריו של היועץ המשפטי, וזה מה, אני לא 

מבין למה צריך להצביע. אתה מקבל את עמדתו. הוא 

  -אומר לך במפורש

  כדי לחדד, כדי לחדד את הנהלים. אלון גלבוע:

 אבל הוא אמר לך שכן.  יגאל שמעון:

  -אז בסדר, אז תצביע אלון גלבוע:

 אבל למה צריך להצביע?  יגאל שמעון:

  -אז אני, אז רגע אתי ברייטברט:

 ככה אני חושב.  אלון גלבוע:

אתה לא מסיר? אוקי. אתה לא מסיר? אז יגאל, איפה  אתי ברייטברט:

 אתה? בעד או נגד או נמנע, מה? 

 נמנע. כי אני לא חושב שצריך.  עון:יגאל שמ

 הוא נמנע. אז יגאל נמנע.  אתי ברייטברט:

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

 חותמת הלשכה המשפטית בהסכמים עם צד ג'הנושא: 
 

 מי בעד הסרת ההצעה: -הצבעה 
ע כהן, מאיר חלוואני, נדב : יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישבעד 8

 דואני, עדי ברמוחה. 
 אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע, משה חנוכה. נגד:  4
 : יגאל שמעוןנמנע 1

 
 :8/22החלטה מס' 

 מועצת העירייה אישרה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.
 

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

 .31.1.22של חברי המועצה אביבה גוטרמן ומשה חנוכה מיום  הצעה לסדר .3

הנושא: הגבלת סכום התשלום עבור אומנים ביום העצמאות ועידוד אומנים  

 מקומיים.  

 

נעבור להצעה לסדר הבאה. ההצעה לסדר הבאה זה  אתי ברייטברט:

 של חברי המועצה, אביבה גוטרמן ומשה חנוכה. 
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 אה. עברנו להצעה הב כנרת א. כהן:

הגבלת סכום התשלום אבור אמנים ביום העצמאות  אתי ברייטברט:

ועידוד אמנים מקומיים. במסגרת השיח הציבורי על 

המחירים המופרזים המשולמים לאמנים באירועי 

עצמאות, ומתוך רצון לשמור על כספי הציבור ולספק 

תרבות איכותיות לתושבי הוד השרון לאורך השנה, 

דיניות, כי העירייה לא תשלם מועצת העיר קובעת כמ

למופע. המועצה ₪  70,000לאמנים סכום העולה על 

מגדירה כי יש לקבוע מדרג כספי לתשלום לאמנים. 

כמו כן, המועצה קובעת כי העירייה תעדיף להזמין 

אמנים תושבי העיר ולעודד יצירה מקומית. הצעת 

ההחלטה: עיריית הוד השרון תגביל את המחיר 

₪,  70,000הציבורית לאמנים עד  שישולם מהקופה

ותעודד יצירה מקומית. כן, חברי המועצה, משה 

 ואביבה. 

 אני, אני, אה זאת שאלה המשך, הבנתי.  מאיר חלוואני:

רגע, רגע, לפני זה. יעל, אתם מבקשים להסיר את  משה חנוכה:

 הנושא מסדר היום? 

 יש לי שאלה מקדימה, אני יכול לשאול?  נדב דואני:

  -לא, קודם כל היא צריכה להגיד מה נוכה:משה ח

 אני אשאל בכל מקרה.  נדב דואני:

יעל, אתם מסירים או לא? מבקשים להסיר את  משה חנוכה:

 ההצעה? 

  -כן, אבל יעל עבוד ברזילי:

 דקות.  10אז אני מבקש לדבר  משה חנוכה:

 רגע, יש לי שאלה.  נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

למה, רוצים זה. אני אומר לך, יש לך בעיה עם למה,  מאיר חלוואני:

זה קשה מאוד. כי אתה מפריע כל הזמן, אנחנו נפריע 

 גם כן. 

 אתה לא רוצה לשמוע את התשובה?  יעל עבוד ברזילי:
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 לא, לא, אל תפריע לו. אני אענה, אני אענה לו.  עדי ברמוחה:

  דקות לדבר, ואז תעני לי. 10לא, קודם כל יש לי  משה חנוכה:

לא, אבל אני רוצה לדעת מה קרה עם אייל גולן ועם  מאיר חלוואני:

 כוורת שנים קודמות. זה מה שאני רוצה לדעת. 

  -אני, רגע יעל עבוד ברזילי:

 יגאל, כמה עלה אייל גולן? כמה הוא עלה?  נאור שירי:

 אני מבטיחה שאני אענה, ואני גם אתייחס.  עדי ברמוחה:

 מה עולה? אייל גולן, כ נאור שירי:

 איפה השקיפות?  מאיר חלוואני:

 לא היה?  נאור שירי:

 דקות?  10אפשר בבקשה  משה חנוכה:

 כוורת?  נאור שירי:

 אייל גולן היה פה?  יגאל שמעון:

 היה פה.  נאור שירי:

  -ושירי מימון עדי ברמוחה:

 ועוד איך היה.  מאיר חלוואני:

 אני לא שמעתי אותו.  יגאל שמעון:

 כמה עלה?  י:נאור שיר

  -תעצרו, תעצרו, נאור, נאור, נאור עדי ברמוחה:

 יגאל, כמה עלה?  נאור שירי:

 יגאל.  מאיר חלוואני:

 דקות.  10אני מבקש לדבר, יש לי  משה חנוכה:

  -אנחנו ניתן את זכות הדיבור, כמגישי ההצעה אתי ברייטברט:

  מה פתאום עכשיו אתם דואגים לזכות שלו לדבר? נאור שירי:

אנחנו ניתן להם את הזכות לדבר, כמגישי ההצעה.  אתי ברייטברט:

 עדי ונאור. עדי ונאור. 

לא הגיוני שהוא ידבר ויפריע וידבר בצורה מזלזלת  נאור שירי:
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דקות, בשביל  10לכולם, והוא יעמוד על זכותו לדבר 

 שאף אחד לא יפריע לו. 

 אתה לא חייב להתנהג כמוהו.  עדי ברמוחה:

 כמגיש ההצעה, בדיוק.  טברט:אתי בריי

 לא כדאי, עזוב.  עדי ברמוחה:

 כמגיש ההצעה, בבקשה, משה.  אתי ברייטברט:

  -לא, אני לא חושב עכשיו שאפשר מאיר חלוואני:

דקות נגמרת הישיבה, ואז תגידו שלא  20עוד  יעל עבוד ברזילי:

 מספיקים את ההצעות לסדר. יאללה, תדבר. 

לא מסכים שהוא ידבר. זה לא מתאים שהוא לא, אני  מאיר חלוואני:

 ידבר. 

 הנה, הוא מדבר.  יעל עבוד ברזילי:

 לא, לא, זה לא מתאים.  מאיר חלוואני:

מאיר, אנחנו לא חייבים להתנהג ככה. מאיר, די.  עדי ברמוחה:

 אנחנו לא חייבים. מאיר, די. 

  שעות, הוא לא נתן להוציא משפט בשקט אחד ברצף. 4 מאיר חלוואני:

 , קדימה. 21:45מאיר, בואו נתקדם.  אתי ברייטברט:

 דקות וזה נגמר.  20 יעל עבוד ברזילי:

 משה, גם בקצרה. בקצרה.  אתי ברייטברט:

עד שאני לא אקבל תשובה לעניין של אייל גולן  מאיר חלוואני:

 וכוורת, אני לא ממשיך. 

  -אוקי אתי ברייטברט:

 ת זה. מותר לי. לא, עכשיו אני רוצה א מאיר חלוואני:

  -אבל בסדר, בוא ניתן לו, כמגיש הצעה לסדר אתי ברייטברט:

 לא, תשובה, עכשיו, על זה. שילכו למסמכים.  מאיר חלוואני:

 אני אשאל ועניתי לך.  עדי ברמוחה:

 כמגיש ההצעה. כן, משה.  אתי ברייטברט:

 דקות מעכשיו?  10יש לי  משה חנוכה:
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 קח את הזמן.  אתי ברייטברט:

 דקות.  10לא קח את הזמן,  נדב דואני:

דקות, יחד עם אביבה. אם אביבה תרצה  10לא, לא.  עדי ברמוחה:

 . 8, לך יש 2

 מה קורה, משה חנוכה?  משה חנוכה:

 משה, בבקשה.  אתי ברייטברט:

 אביבה, את לא רוצה לדבר?  עדי ברמוחה:

וטה. תראו, אנחנו כידוע לכם, נמצאים בתקופה לא פש משה חנוכה:

  -תקופת קורונה. עצמאים איבדו את פרנסתם

 מטה לחמם.  נאור שירי:

אנשים עדיין מלקקים את הפצעים. עסקים מקומיים.  משה חנוכה:

וגם בתעשיית התרבות הייתה תקופה לא פשוטה. 

הרבה מאוד אנשים לא הופיעו, לא היו הופעות. 

 חברות ההגברה לא עבדו. 

 די.  עדי ברמוחה:

זו לא תקופה רגילה, ואי אפשר להתייחס אליה.  משה חנוכה:

 כנרת, כנרת, כנרת, תצאי לקשקש בחוץ. 

 אל תעצרי לו את הזמן.  נדב דואני:

 אתם מפריעים לי.  משה חנוכה:

כל הזמן קשקשת והפרעת, עכשיו אתה רוצה את  כנרת א. כהן:

 תשומת הלב שלנו? 

 משה, זה על חשבון שלך. חבל.  אתי ברייטברט:

 יאללה, דבר.  בוד ברזילי:יעל ע

 אתי, אני מבקש שלא יפריעו לי.  משה חנוכה:

 אבל תדבר. בסדר, תדבר.  יעל עבוד ברזילי:

 אז אני מבקש שלא ידברו פה, שתקפידי.  משה חנוכה:

 בסדר, אני אשמור על הסדר. קדימה.  אתי ברייטברט:

כשאתה עושה את זה פה, זה מפריע, אף אחד לא  מאיר חלוואני:
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 ומר לך כלום. א

דקות נגמרת הישיבה. אני ממליצה להתקדם.  20עוד  יעל עבוד ברזילי:

 משה, דבר. 

אני חושב שאי אפשר בתקופה כזאת, שבה לאנשים  משה חנוכה:

באמת מאוד מאוד קשה, אי אפשר שכספי ציבור ילכו 

באופן לא מבוקר ולא הגיוני לתשלום לאמנים. רק 

בהסכם שהוצג לנו, בקיץ האחרון ראינו שהעירייה 

שילמה סכום מופרז עבור הופעה של רמי קליינשטיין 

  -בפארק ארבע העונות. ובעיניי, אנחנו צריכים

 כמה האמן קיבל?  עדי ברמוחה:

 שוב, אני אסיים ותגידי מה שאת רוצה.  משה חנוכה:

 אוקי.  עדי ברמוחה:

  -אבל בסוף, על מופע משה חנוכה:

 תגיד דברים נכונים.  לא, אבל לפחות עדי ברמוחה:

  -אם אני₪,  200,000בערך  משה חנוכה:

  -הוא לא יודע איך רן יקיר:

 אוקי. ₪?  200,00האמן קיבל  עדי ברמוחה:

  -זה בסדר, עדי, קודם אמרו ששילמו רן היילפרן:

אדוני המנכ"ל, אתה לא יכול להפריע לי לדבר בזמן  משה חנוכה:

  שלי. אין לך, אני מבקש, אסור לך.

 לא, כי יש נתונים פה לוועדה.  רן היילפרן:

אבל אסור לך להפריע לי לדבר, אדוני. תדע את  משה חנוכה:

 מקומך, בבקשה. 

די, די. רן, תדע לך באמת, בשיא הכנות, אני מתנצל  נאור שירי:

 בשם כולנו על הצורה שהוא מדבר אליך. 

 אתה צודק, גם אני מתנצלת.  עדי ברמוחה:

 אני מצטרף, חד משמעית לאמירה, נאור.  מאיר חלוואני:

 מצטרף להתנצלות.  רן יקיר:

 מצטרף לאמירה, חד משמעית.  מאיר חלוואני:
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 גם אני מצטרפת.  עדי ברמוחה:

 גם לגבי היועץ המשפטי.  מאיר חלוואני:

אני אומר, בסוף אי אפשר לקחת כסף ציבורי ולשפוך  משה חנוכה:

נחנו נמצאים על חברות הפקה ואמנים במצב שבו א

בתקופת הקורונה. עכשיו, מה קרה? בתקופה 

האחרונה, עיריית הוד השרון הלכה והגדילה, ובמקום 

להתקשר ישירות עם חברות ההפקה, כספית, עם 

 , ייצוגי אמנים, היא עושה את זה באמצעות צד ג'

באמצעות חברת אלומה. באמצעות חברת אלומה. 

  -כךואני מבין כל כך יודע, אתה יודע, כל 

 יעילות, יעילות.  מאיר חלוואני:

מדובר בחיסכון תפעולי. כפי שהוצג לך עם חברות  נאור שירי:

 הניקוי. 

 אפשר להמשיך?  משה חנוכה:

 ברור.  נאור שירי:

ואני יודע שהחברה גם לוקחת עמלות. לדוגמה,  משה חנוכה:

שמעתי שעכשיו יש הופעה נגיד במופת של 

 100התושבים לשלם סטנדאפיסט, שהחברה מבקשת מ

₪.  80-לכרטיס. כשאותו אמן מופיע בתל אביב ב₪ 

זאת אומרת, במקום שהעירייה תסבסד תרבות, היא 

גובה יותר כסף על תרבות. למה? כי צריך להעסיק עוד 

וזו עובדה. אני בא ואומר, אני ואביבה  ועוד אנשים, 

לנו כוחות כאן מקומיים נפלאים,  באים ואומרים, יש 

כותיים. ולקראת חגיגות הלאום, בתקופה טובים, אי

המורכבת הזאת, צריך לגייס את אותם כוחות 

מקומיים, את אותם בני נוער, אתם אותם אמנים 

שגדלו בעיר, ולהגביל את מחירי האמנים ולהגיד, 

₪  70,000-אנחנו בהוד השרון לא משלמים יותר מ

לאמן. אמנים שירצו לבוא לעבוד בסכומים האלה, 

welcome . לא ₪,  ₪250,000,  200,000אמנם שרוצים

בבית ספרנו. כי זה צעד נכון, דווקא בתקופה הזאת. 

יכול להיות שבעבר, העירייה נהגה אחרת, ושילמה 
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 יותר לאמנים. 

 יכול להיות.  נאור שירי:

 כשאתה היית מחזיק התיק, אדוני.  מאיר חלוואני:

  -יכול להיות. במקרה נאור שירי:

ואיפשרו לך לדבר עם המנהלים, אתה היית מחזיק  מאיר חלוואני:

 התיק. 

 מחזיק תיק התרבות.  נאור שירי:

 אתה.  מאיר חלוואני:

 אפשר לסיים?  משה חנוכה:

 נו באמת?  נאור שירי:

 אפשר לסיים?  משה חנוכה:

נו באמת.  נאור שירי:  על זה נאמר, 

 אפשר לסיים?  משה חנוכה:

 נו באמת.  נאור שירי:

  -הנה, השותפה שלך להצעה ה:עדי ברמוח

 נו באמת.  נאור שירי:

 היה, היה, היה.  אביבה גוטרמן:

 אמרה, היה.  עדי ברמוחה:

 וואלה.  נאור שירי:

 היה.  עדי ברמוחה:

  -אין, אין. הבושה קפצה נאור שירי:

לא שמענו ₪,  250,000לא רק זה, אייל גולן קיבל  מאיר חלוואני:

  -הייתה לנוכלום. אפילו מערכת הגברה 

אתי, לעצור את הזמן שלי, בבקשה. אתי, לעצור את  משה חנוכה:

 הזמן שלי. לעצור את הזמן שלי. 

 אתה יכול להמשיך לדבר.  יעל עבוד ברזילי:

ואני בסה"כ, אני שמעתי, אחרי שהתחיל קול זעקה על  משה חנוכה:
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הופעות של עומר אדם בפתח תקווה, התחילו הרבה 

תבטא ולהגיד באופן ברור שהם מאוד ראשי ערים לה

עפ"י המלצת ₪,  80,000או ₪,  70,000לא ישלמו מעל 

השלטון המקומי. ואמן התקשורת, איש היח"צ, אמיר 

כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, פתאום לא הופיע 

נוטל על עצמו גם  בכלי התקשורת, ולא הצהיר שהוא 

את האחריות הזאת. למה? אולי רוצים להעביר את 

  -ם לאלומההכספי

 אולי כבר נפלה ההחלטה.  עדי ברמוחה:

ולנפח את התשלומים לאמנים. ולכן, אני בא להבטיח  משה חנוכה:

באמצעות המועצה הזאת, הדירקטוריון, שאנחנו גם 

ניקח חלק בתהליך המבורך הזה שעובר בשלטון 

המקומי, ולא נהיה המפלט לאותם אמנים שאף רשות 

 ם כאלה. לא מוכנה לקחת ולשלם סכומי

 איך אין לו בושה.  נאור שירי:

  -אני חושב שנטע ברזילי ולאה שבת משה חנוכה:

 שאתה יודע כמה היא לוקחת?  עדי ברמוחה:

 וקולולם.  משה חנוכה:

 אתה שומע? אתה יודע כמה נטע לוקחת?  עדי ברמוחה:

 והיהודים.  משה חנוכה:

 כמה היא לוקחת?  מאיר חלוואני:

 דים, אתה יודע? והיהו עדי ברמוחה:

 ואמנים רבים.  משה חנוכה:

 אתה יודע?  עדי ברמוחה:

 שחיים בהוד השרון.  משה חנוכה:

 די, די עם העובדות.  נאור שירי:

 גדלו בהוד השרון.  משה חנוכה:

 די.  נאור שירי:

 הוא לא יודע, אתה פשוט לא יודע. הוא לא יודע.  עדי ברמוחה:
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קהילה המקומית. עדי, אל והם חלק מהיצירה וה משה חנוכה:

  -תפריע לי

אבל אתה זורק שמות. אני שואלת, אם אתה יודע כמה  עדי ברמוחה:

 הם לוקחים. 

 אני יודע, כן. אני מכיר את הסכומים.  משה חנוכה:

 כמה?  עדי ברמוחה:

 הדקות?  10אפשר לסיים את  משה חנוכה:

 לא, רק תגיד לי כמה.  עדי ברמוחה:

 קות את תגידי מה שאת רוצה, בסדר? ד 4עוד  משה חנוכה:

 אוקי.  עדי ברמוחה:

 דקות נשארו לך.  2, 2זה נהיה  מאיר חלוואני:

 אני שמחה שאתה מאשר.  עדי ברמוחה:

אנחנו צריכים לקחת את הכוחות המקומיים, לגייס  משה חנוכה:

אותם באירועי יום העצמאות האלה. בכלל באירועים 

שולמו סכומים לאורך כל השנה, ולהבטיח שלא י

כי אני שוב אומר, בסוף, גלגולי  מופרזים לאמנים. 

הידיים של האופן שבו מופקים האירועים, זה לא 

יוצר כפל יוצר חיסכון תפעולי, זה יוצר בלגן תפעולי. 

תפעולי. יוצר אנדרלמוסיה תפעולית. לכן, אני חושב 

שנכון לעצור את זה, לקבל החלטה נכונה, בריאה 

קומית באופן שלא יפגע בצרכני ולעודד יצירה מ

 התרבות בהוד השרון. 

 אני גם בעד.  עדי ברמוחה:

 סיימת?  מאיר חלוואני:

 בבקשה, עדי, כן.  משה חנוכה:

.  מאיר חלוואני:  הצלחת לבלבל אותנו

 אני, רגע, רק שניה, מאיר. שניה.  עדי ברמוחה:

 יש תשובות, כמה עלו האירועים?  נאור שירי:

  -י רוצה רגע להגידאנ עדי ברמוחה:
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 אני רוצה גם להבין כמה עלו האירועים.  נאור שירי:

 בסדר, אז רגע.  עדי ברמוחה:

 יעל, אם מישהו מעבר לעדי משיב, יש כבר דיון.  משה חנוכה:

 ברור, גם אני רוצה לומר.  יגאל שמעון:

  -אם יש דיון, אז אתה תגיד. אבל אם לא עדי ברמוחה:

 דיון. עדי משיבה. כן. אין  יעל עבוד ברזילי:

  -כן, אז בואו. אנחנו כרגע אתי ברייטברט:

וגם  עדי ברמוחה: זה לא סוד שאתה חבר בוועדת תרבות. גם אתה 

אביבה. אתם יודעים שבתחילת הקדנציה הזאת, 

המוטו של שלפיו אנחנו עובדים, הוא קהילה יוצרת, 

תרבות יוצאת קהילה. אנחנו מחפשים ומגלים הרבה 

ים מקומיים. אנחנו משתפים הרבה מאוד מאוד אמנ

אמנים מקומיים, ולפני כל אמן שהיה במסגרת 

האירועים בשנה האחרונה, כי שנה לפני כן לא היו 

 wonder-אירועים, היה אמן מקומי. מויוויאן ועד ה

years  ,ועד טל סונדק, ושייקס, אם אתה מכיר. רגע

 רגע, רגע. 

 טל סונדק הוא גר כאן.  משה חנוכה:

 לא, אז מה הוא?  עדי ברמוחה:

 הוא לא גר בהוד השרון.  משה חנוכה:

 אז מה?  עדי ברמוחה:

  -הוא לא אמן מקומי. מה משה חנוכה:

  -אבל הוא מנהל פה את הלהקות אביבה גוטרמן:

 הוא לא אמן מקומי.  משה חנוכה:

  -די עם האפליה לכל מי נאור שירי:

  -עובדלא, לא, טל סונדק הוא  אביבה גוטרמן:

 הוא לא אמן מקומי אבל, אביבה.  משה חנוכה:

  -4-בסדר, אז אחד מתוך ה מאיר חלוואני:
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  -אבל ארז עדי ברמוחה:

 זה שאתם שטיפחתם אותו, ובאהבה רבה.  מאיר חלוואני:

  -ארז לוין עדי ברמוחה:

  -לא, לא, לא. הוא גם הרבה פעמים אביבה גוטרמן:

 אני בעד.  מאיר חלוואני:

 טל סונדק הוא לא אמן מקומי.  וכה:משה חנ

 אז ארז לוין הוא אמן מקומי?  עדי ברמוחה:

 מי, ארז לוין?  משה חנוכה:

 כן.  עדי ברמוחה:

 לא מכיר.  משה חנוכה:

כל האמנים שהופיעו לפני האמנים, הם אמנים  עדי ברמוחה:

מקומיים. אז אנחנו לא חיכינו לך, וזה לא סתם 

י אביבה התכתבה איתי שאביבה לא דיברה עכשיו. כ

בחודש ינואר, ושאלה, מה קורה לגבי האמנים 

 שבדיוק, אני מדברת, אל תפריע. 

 היא חתומה על ההצעה, בדיוק כמוני.  משה חנוכה:

נכון?  עדי ברמוחה:  היא חתומה, אבל היא לא דיברה עכשיו, 

 אה, אז אתה מסירה את עצמך מההצעה הזאת?  משה חנוכה:

 שאל אותה אח"כ. לא, ת עדי ברמוחה:

 היא אמרה, לא.  משה חנוכה:

  -אין בעיה, אבל אני עדי ברמוחה:

 משה, תן לה לענות.  אביבה גוטרמן:

  -לא, אבל למה היא מדברת עלייך, כאילו משה חנוכה:

 מה אכפת לך?  עדי ברמוחה:

 זה כמו שאתה מדבר על יוסי.  מאיר חלוואני:

  -כי אביבה שאלה אותי עדי ברמוחה:

 על נדב, על מי לא.  יר חלוואני:מא
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באופן אישי בינואר, אחרי שיצא כל הסיפור עם עומר  עדי ברמוחה:

אדם, מה קורה לגבי האמנים. אז אנחנו הגענו 

-להחלטה כבר בדצמבר, ויש לנו מסמך חתום, כבר ב

 80,000, שאנחנו מגבילים את מחיר האמנים עד 27.12

ואמרה, כל ש"ח. ואביבה קיבלה את התשובה הזאת, 

 הכבוד, תודה רבה. 

 אז למה אביבה חתמה על ההצעה?  משה חנוכה:

 לא יודעת. זה תשאל אותה.  עדי ברמוחה:

 זה אח"כ, בישיבות האופוזיציה שלכם.  מאיר חלוואני:

רציתי להעלות את זה, שזה יהיה מוטבע. אז הנה, יש  אביבה גוטרמן:

 לנו עכשיו. 

  -כבר ב בבקשה. אבל זה היה עדי ברמוחה:

ו  משה חנוכה: אז פעם הבאה, אני אגיש לבד, אביבה, כדי שלא יהי

 טיעונים לקואליציה, למה זה לא לגיטימי. 

 גם רעיון. משה, גם רעיון.  עדי ברמוחה:

 לא, זה לגיטימי הכל.  אביבה גוטרמן:

 לא, זה כמו שלא שאלו אותך אם לדחות את הזה.  מאיר חלוואני:

 מרים שאת סוגרת איתם. ואז הם או משה חנוכה:

  -לא, אבל אתה מדבר אביבה גוטרמן:

 לא סוגרת. שאלה שאלה, קיבלה תשובה.  עדי ברמוחה:

 לא, לא, לא, שאלתי רק על זה.  אביבה גוטרמן:

 לא, היא אומרת שסגרתם.  משה חנוכה:

 לא, לא, לא, לא.  עדי ברמוחה:

ה להשיב לך. תן למה אתה מפריע לעדי? עדי לא סיימ יעל עבוד ברזילי:

 לה לסיים. 

  -היא לא סגרה עם אביבה רינה שבתאי:

  -רגע, רגע, אני יודעת עדי ברמוחה:

 היא לא סגרה עם אביבה.  רינה שבתאי:
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אני יודעת לענות, אני יודעת. אני יודעת, אני לא  עדי ברמוחה:

  -צריכה

  -לא להפריע לעדי לענות יעל עבוד ברזילי:

  -, אניאז אני לא משה חנוכה:

  -לא, זה מה שאתה שמת עכשיו רינה שבתאי:

  -אביבה לא איתי בהצעה. אני לבד משה חנוכה:

 עכשיו, אתה שמת את הפירוש שלך, כמו תמיד.  רינה שבתאי:

 אתה לא יכול.  נאור שירי:

 אל תפרשו אותי, אל תפרשו אותי.  עדי ברמוחה:

  -יא לא יכולהלא, אבל אחרי שהיא כתובה בהצעה, ה מאיר חלוואני:

  -לא עובדים ככה, אביבה. או שאת איתי משה חנוכה:

  -די, לא סגרנו אביבה גוטרמן:

אתה מפריע לעדי לענות לך. אתה מפריע לעדי לענות.  יעל עבוד ברזילי:

 סיימת? 

אביבה שאלה שאלה, קיבלה תשובה. באותה מידה, גם  עדי ברמוחה:

 אתה יכולת לשאול. 

 לא חלק מההצעה. זה רק שלי.  אז אביבה משה חנוכה:

 אבל שמה מופיעה, עזוב. עדי ברמוחה:

 אתה לא יכול, זה כתוב.  רן יקיר:

וזה היה בחודש ינואר. לעצם העניין, כל העניין של  עדי ברמוחה:

. אם היינו מחכים עד 27.12-האמנים נסגר כבר ב

ולא היו ₪,  150,000-היום, היינו מגיעים לאמן ב

  -בלנשארים אמנים. א

  -איזה אמנים משה חנוכה:

  -זה לא, אני לא מתכוונת עדי ברמוחה:

  -זו הפתעה מאיר חלוואני:

 זה סוד.  משה חנוכה:

 זה סוד. סוד כמוס ולפרה לסוס.  עדי ברמוחה:
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 זו הפתעה לתושבים. הפתעה.  מאיר חלוואני:

 לא, תהיה הפתעה. תהיה הפתעה.  עדי ברמוחה:

 אילו אמנים?  משה חנוכה:

 הפתעה.  מאיר חלוואני:

 תספרי לנו.  משה חנוכה:

 לאמן. ₪  80,000-האמנים נסגרו ב עדי ברמוחה:

  -כמה עלה נאור שירי:

 אתה מפריע לעדי לענות לך.  יעל עבוד ברזילי:

 יהיו הרבה מאוד אמנים מקומיים.  עדי ברמוחה:

 או, זה מה שחשוב.  אביבה גוטרמן:

אנחנו עובדים בלחפש אותם שזה חשוב מאוד, ש עדי ברמוחה:

  -ולגלות אותם, משה, מה שאתה, כשהיית

 )מדברים ביחד( 

אז אני שאלתי, ואתה לא, האם אתה יודע כמה  עדי ברמוחה:

  -לוקחות

 )מדברים ביחד( 

  -אנחנו נעלה להצבעה את אתי ברייטברט:

 לא, לא.  משה חנוכה:

 מה לא?  אתי ברייטברט:

לא סיימתי. לא. לא, לא סיימתי. זאת רגע, רגע, אני  עדי ברמוחה:

  -הייתה השאלה האחרונה, וזה היה המשפט האחרון

 כמה עלו?  נאור שירי:

יו"ר ועדת תרבות.  עדי ברמוחה: בתקופה שאתה החזקת את, היית 

 עזוב, אמר שלא מחזיקים תיק. 

 כמה עלו?  נאור שירי:

 ₪?  160,000תגידי, אם זה צמד, זה  יגאל שמעון:

 היית יו"ר ועדת תרבות.  וחה:עדי ברמ
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 כמה עלו?  נאור שירי:

 ₪.  240,000היה יו"ר תרבות, ואם זו שלישייה, זה  עדי ברמוחה:

 זה מה שאני שואל.  יגאל שמעון:

 יפה, יגאל, אני רוצה להגיד לך משהו.  עדי ברמוחה:

 אז מה תעשו?  יגאל שמעון:

  -יגאל, יגאל עדי ברמוחה:

 לישייה? תזמינו ש יגאל שמעון:

יגאל, אמרת שאין דיון, ובוא אני אסביר לך. כשהוא  עדי ברמוחה:

 דיבר על רמי קליינשטיין, יש מימון של מפעל הפיס. 

 ₪.  250,000ולמרות זאת, היה  משה חנוכה:

 אני עכשיו מדברת.  עדי ברמוחה:

  -רמי קליינשטיין. אף עיר בעולם לא שילמה משה חנוכה:

 כמה עולה הפקה מסביב?  אתה יודע עדי ברמוחה:

 כן.  משה חנוכה:

 בעולם בטוח לא, בארץ.  מאיר חלוואני:

בתקופת קורונה. אתה יודע שהכפילו את האבטחה  עדי ברמוחה:

 ואת המשטרה? 

לא, אין לו מושג. אין לו מושג. אני אומר לכם, אין לו  נאור שירי:

 מושג. 

  -אין לך שמץ, אין לך שמץ עדי ברמוחה:

 ברזל מחסום, הוא לא יודע כמה עולה.  י:נאור שיר

 שוטרים.  27-שוטרים, הפכנו ל 12-מ עדי ברמוחה:

 רישוי, הוא לא יודע כמה עולה.  נאור שירי:

  -כאילו, אין לך שמץ בדרישות שיש היום עדי ברמוחה:

 שמץ.  נאור שירי:

גם מבחינת קורונה, גם אחרי אסון מירון. יש עלויות  עדי ברמוחה:

  -ת אחרות. וכשאתה בונה במה ביום העצמאותמטורפו
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י  משה חנוכה: אחרי שנכשלתם שנה שעברה ביום העצמאות, אנ

 מקווה שהשנה יהיה תיקון לתושבים. 

  -כמה היה בתקופתך נאור שירי:

כשאנשים חיפשו את מופע הלייזר. הסתובבו, חיפשו  משה חנוכה:

 בחוץ. 

 כמה עלו?  נאור שירי:

  -אתםאו שהמצ משה חנוכה:

 הכישלון הכי גדול.  עדי ברמוחה:

  -אבל הודו שזה לא היה מוצלח ותיקנו. מה אתה מאיר חלוואני:

 לא רוצה, רוצה לדעת.  נאור שירי:

 עלה הרבה.  אביבה גוטרמן:

 כמה?  נאור שירי:

 תמיד שילמו הרבה.  אביבה גוטרמן:

 למה אתם לא מעלים את זה לוועדת תרבות?  משה חנוכה:

 כמה עולה?  רי:נאור שי

  -אבל נאור אביבה גוטרמן:

 מה?  נאור שירי:

 אתם סוטים מהנושא.  אתי ברייטברט:

אני שאלתי רק שאלה, כמה עלה אייל גולן? האם הוא  עדי ברמוחה:

 יודע כמה עולה נטע ברזילי? 

גולן. אייל גולן עלה  משה חנוכה: אני אגיד לך כמה עלה אייל 

60,000  .₪ 

 עלתה שירי מימון. מה אתה אומר?  כמה עדי ברמוחה:

את יודעת למה? כי כמו שעכשיו אתם מזמינים  משה חנוכה:

  -מאותה חברה, שורה של אמנים, ואז אומרים

 אין סיכוי.  עדי ברמוחה:

 אז אותה שנה, הביאו את כל האמנים מאותה חברה.  משה חנוכה:

  -ואני רוצה להגיד לך משהו לגבי עדי ברמוחה:
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 אנחנו מיצינו.  רט:אתי ברייטב

רגע, רגע, רגע, רגע. היה פה איזשהו משפט לגבי  עדי ברמוחה:

  -אלומה. אני רוצה להגיד

  -למה אנחנו לא יודעים, למה אנחנו לא יודעים יגאל שמעון:

  -כשמשה היה עדי ברמוחה:

 רק עדי ברמוחה יודעת. יגאל שמעון:

  -יו"ר ועדת תרבות עדי ברמוחה:

 עדי, סיימת לענות לו?  :יעל עבוד ברזילי

לא, לא. עוד לא סיימתי. כי משה ציין פה את אלומה.  עדי ברמוחה:

וכשמשה היה יו"ר ועדת תרבות, הוא התחנן שיעבירו 

  -את כל הפעילות של התרבות

 זה לא נכון, את משקרת.  משה חנוכה:

 לחברה לקידום החינוך.  עדי ברמוחה:

  זה לא נכון. שקר וכזב. משה חנוכה:

 וזה לא קרה.  עדי ברמוחה:

 שקר וכזב.  משה חנוכה:

 ועכשיו זה קרה.  עדי ברמוחה:

זה לא נכון. אני סומך על עובדי התרבות, עובדי  משה חנוכה:

  -העירייה

 אנחנו גם סומכים.  עדי ברמוחה:

לא פחות טובים מהעובדים באלומה, ואפילו יותר  משה חנוכה:

 טובים. 

 ים. אנחנו סומכ עדי ברמוחה:

יותר מקצועיים, ויכולים ללמד את העובדים באלומה,  משה חנוכה:

 איך עושים את העבודה. 

 הם מלמדים.  עדי ברמוחה:

יופי, תודה רבה. מיצינו את הנושא. אנחנו מעלים  אתי ברייטברט:

 להצבעה. 
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 זה ממש לא.  עדי ברמוחה:

הם יכולים ללמד את העובדים באלומה איך עושים  משה חנוכה:

 ופעי עירייה. מ

  -מי בעד הסרת אתי ברייטברט:

ובושה וחרפה שהמנכ"ל שלהם אומר שהוא מנכ"ל  משה חנוכה:

פחות טוב כנראה מהמנכ"לית שם. והעובדים שלו 

פחות טובים מהעובדים שם. כי ככה אתה מתנהל, 

 כשאתה מעביר הכל לחברות חיצוניות. 

 עדי.  מאיר חלוואני:

 כן.  עדי ברמוחה:

 די, די עם התסכול שלך.  רי:נאור שי

אתה מרגיש שזה דברים שאתה מוציא החוצה, אז זה  רן היילפרן:

  -כנראה משהו שלך

  -העובדים שלך לא פחות טובים מהעובדים באלומה משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אם תיתן להם כלים, יעיפו את העיר הזאת קדימה.  משה חנוכה:

יל אותם מול תיתן לעובדי העיריה לעוף. אל תשפ

 עובדים באלומה. 

  -אף אחד לא זה. אתה מחליף בעובדים, בוא רן היילפרן:

אני יכול לבקש, אבל לא ביקשו שאני אגיב. על אף  מאיר חלוואני:

  -שלא התקיים דיון, אני מבקש

 אתה לא יכול לדבר על זה.  משה חנוכה:

 ? אל תגיד לי מה אני יכול. בטח לא אתה, בסדר מאיר חלוואני:

 אתה לא יכול לדבר.  משה חנוכה:

אז אתה יכול להפריע לי כרגיל. אני מבקש למועצה  מאיר חלוואני:

הבאה, שיירשם בפרוטוקול, שאני רוצה רשימה. אני 

 2018עד  2013-מבקש רשימה של כל האמנים שהיו מ

 עם העלויות.

 א.  140תבקש לפי  משה חנוכה:
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 א.  140לפי  אלון גלבוע:

 147עם העלויות. אתה יכול, מצדי, גם זה יכול להיות  י:מאיר חלוואנ

 ג. 

י  יגאל שמעון: אני רוצה להגיד לך, מאיר, מאיר, עוד שנתיים אנ

מביא את אדל, אני מביא את מדונה. אני אראה לכם 

 מה זה, חכו, חכו. חכו, חכו. 

 ראש עיריית באטומי הבא.  נאור שירי:

 זה טוב לחלום.  רינה שבתאי:

 טוב. זהו, חבר'ה, נגמרה הישיבה.  וואני:מאיר חל

  -מאיר, מאיר, מאיר אביבה גוטרמן:

טוב, אני מעלה להצבעה. מי בעד הסרת ההצעה לסדר  אתי ברייטברט:

  -שהעלו כאן? כנרת, יעל, רן, רינה, מאיר

 על ציור גרפיטי. ₪  140,000עירייה שמוציאה  משה חנוכה:

 נדב, נאור ועדי.  אתי ברייטברט:

 על רמי קליינשטיין. ₪  250,000 ה חנוכה:מש

 מי בעד ההצעה? יגאל, קראתי אותך? מי בעד ההצעה?  אתי ברייטברט:

  -אני בעד יגאל שמעון:

משה, אלון, אביבה. מי נמנע? רפי בן מרדכי. תודה  אתי ברייטברט:

 רבה, הישיבה הסתיימה. 

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

 ועידוד אומנים מקומיים תשלום עבור אומנים ביום העצמאותסכום ההגבלת  :הנושא
 

 מי בעד הסרת ההצעה: -הצבעה 
: יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, נדב בעד 9

 דואני, עדי ברמוחה, יגאל שמעון

 . אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, משה חנוכהנגד:  3

 : רפי בן מרדכינמנע 1

  :9/22החלטה מס' 

 מועצת העירייה אישרה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.

=================================================== 
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 5יש עוד הצעה, יש עוד לא, יש עוד הצעה לסדר.  משה חנוכה:

 דקות, סליחה. יש עוד הצעה. 

 .1.2.22עצה משה חנוכה מיום הצעה לסדר של חבר המו .4

 הנושא: השבת כספי הורים.  

 

ו  אתי ברייטברט: אוקי. אנחנו עוברים להצעה לסדר הבאה. אנחנ

עוברים להצעה לסדר הבאה, של חבר המועצה, משה 

. הנושא: השבת כספי הורים. 1.2.2022-חנוכה מיום ה

כידוע לכולם, במרבית חודש ינואר, הצהרונים בעיר 

. בחלק הזמן, בעקבות בידודי גנים היו סגורים

שלמים. ובחלק מהזמן, בשל חוסר יכולת להיערך 

ברמה בסיסית מבחינת אנשי צוות. כך, בפועל, 

בתקופות ארוכות במהלך החודש, לא התקיימו 

צהרונים, והשירות עבורו שילמו ההורים, לא ניתן. 

אם כך, מתוך הבנה של הקושי העצום על ההורים 

ור הסכומים האדירים אותם העירייה בתקופה זו, ולא

מעבירה לחברה ללא מכרז, לצורך הפעלת הצהרונים, 

מועצת העיר מורה לחברה להשיב להורים את כספם, 

כפי שעושות רשויות רבות בישראל, עבור חודש זה. 

העירייה תודיע להורים מידית עם השבת הכספים. 

הצעת ההחלטה: מועצת העירייה מנחה את העירייה 

חברת אלומה, מוסדות לשעבר, להשיב להורים ואת 

ינואר בגין שירותי  את הכספים שנגבו מהם בחודש 

צהרונים, בעוד שבמרבית החודש לא ניתנו שירותים 

 להורים, והצהרונים היו סגורים. משה. 

יעל, את מבקשת להסיר את ההצעה הזאת מסדר  משה חנוכה:

 היום? 

 לא, תדבר.  יעל עבוד ברזילי:

אני לא שומע. לא, את צריכה להגיד קודם כל מה  כה:משה חנו

 אתם מבקשים, להסיר או לדון. 

 להסיר, להסיר.  רן יקיר:

אתם מבקשים להסיר את ההצעה מסדר היום? יעל  משה חנוכה:



 עיריית הוד השרון
 16.2.2022מיום  2/22ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 213 
 

ברזילי, כיו"ר הישיבה, מבקשת להסיר את ההצעה 

להשיב להורים, מסדר היום. ועכשיו אני אנמק את 

 ההצעה. 

 היה פה חידוד, זה עבוד ברזילי.  ני:מאיר חלווא

כמה ציניות יש בכם, כמה ציניות. תקשיבו, אנשים  משה חנוכה:

משלמים כל חודש לחברת אלומה לא מעט כסף עבור 

מעונות יום, עבור צהרונים, עבור חוג כדורגל, עבור 

, עבור שירותים של חינוך בלתי פורמלי קונסרבטוריון

מים לעיריית הוד השרון וחינוך לגיל הרך. הם גם משל

עצמה כסף עבור צהרונים ובתי הספר. בחודש ינואר 

כי, אמנם לא רוב הזמן הם לא קיבלו את השירות. 

היה סגר ראסמי, אבל היו בידודים, לא היה להם כח 

אדם, לא הצליחו להשיג כח אדם שיעבוד בגנים. 

והודיעו להורים, ביום ביומו, אנחנו נודיע לכם, יש 

  -אין צהרון. פונים ההורים בהוד השרוןצהרון או 

 לא מדויק, אבל בסדר. דיוק זה לא הצד החזק.  נאור שירי:

פונים ההורים בהוד השרון לחברת אלומה, למנכ"לית  משה חנוכה:

שם, או לרכזות צהרונים, אומרים, אנחנו לא קיבלנו 

את השירות, אנחנו רוצים את הכסף שלנו חזרה על 

, ב' בהגנת הצרכן. שירות שלא קיבלנו.  אגב, זה א'

הילדים היו בבית, לא קיבלנו את השירות. אז 

באלומה אומרים להם, וגם בעירייה אגב, זו לא בעיה 

רק של החברה. כי זו כנראה מדיניות. החברה לא 

אשמה, החברה עושה מה שאומרים לה. הרי העירייה 

מעבירה לה הרבה מאוד כסף, ובסוף העירייה מנהלת 

זה גוף צינור. באים להורים ואומרים להם,  את הכסף,

לא, אנחנו מחכים להנחיות ממשרד החינוך, להחזיר 

לכם את הכסף או לא. בינתיים, מה קורה? בכפר סבא 

השכנה לא מחכים להנחיות. שם קראתי, מחזירים את 

הכסף להורים. אני יודע על עוד מועצה אזורית, שאני 

  -חבל מודיעין במקרה מכיר שם את הנפשות הפועלות,

 איך אתה מכיר?  נאור שירי:

,  משה חנוכה: מחזירים את הכסף להורים. כי יש שם מנכ"ל מצוין
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 שאתם יכולים ללמוד ממנו. 

 אה, ממש.  נאור שירי:

מחזירים את הכסף להורים בחבל מודיעין. בלי  משה חנוכה:

להתמקח, בלי לחכות. כי מבינים שאם שילמת על 

ת השירות, מן הדין, להחזיר שירות, ולא קיבלת א

לאנשים את הכסף. אם עכשיו תהיה תביעה ייצוגית 

נגד חברת אלומה ונגד העירייה, יבוא בית המשפט 

  -ויגיד

 ההצעה היא אלומה בלבד.  מאיר חלוואני:

נו באמת.  נאור שירי:  איזה שטויות, 

 תחזירו את הכסף.  משה חנוכה:

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

 ההצעה היא על אלומה בלבד, דרך אגב.  :מאיר חלוואני

  -לא, גם על העירייה משה חנוכה:

אתה יכול לתת לך מלא. כל המסגרות הפרטיות לא  נאור שירי:

 מחזירות. לכי תתבעי אותו, מה. 

ולכן אני בא ואומר, חברים, תנהגו בהוגנות כלפי  משה חנוכה:

  -ההורים בעיר. תנהגו בהורים

  -זהכמה כסף  יגאל שמעון:

  -שכרטיסי האשראי שלהם משה חנוכה:

 ₪.  935 נאור שירי:

 לחודש?  יגאל שמעון:

 כן.  נאור שירי:

  -לא, אבל חלק מהחודש הם קיבלו. לא מאיר חלוואני:

 אה, ברור.  נאור שירי:

  -תנהגו בהוגנות כלפי ההורים משה חנוכה:

 ילדים.  5ילדים,  4-גם פותח צהרונים ב נאור שירי:

 רגע, נאור תשיב לי, תשיב לי בסוף.  וכה:משה חנ
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 לא, יגאל שאל שאלת ביניים.  נאור שירי:

  -בסדר, תנהגו בהוגנות משה חנוכה:

 בעוד שבערים אחרות סגרו צהרונים.  נאור שירי:

בהורים, שהם הלקוחות שלכם. ותודיעו מידית,  משה חנוכה:

שהכסף הזה חוזר. ואני חושב שבמקום שבו הפקידות 

שה את התפקיד שלי. הייתי מצפה שזה כבר, לא עו

בכלל לא צריך להגיע לשולחן המועצה. פנו הורים, 

ואני יודע שפנו הורים, גם פנו אליי וליגאל אנשים. גם 

  -במעונות, גם בצהרונים

 יגאל, אתה גם בהצעה?  מאיר חלוואני:

מידית, המנכ"לית הייתה צריכה לתת הנחיה, תחזירו  משה חנוכה:

ניהוליתאת הכסף   -, אח"כ נסתדר. כי זו החלטה 

 ככה מגיעים לגירעונות, שמעת?  נאור שירי:

  -ברגע משה חנוכה:

 נסתדר אח"כ. נחזיר עכשיו, נסתדר אח"כ.  נאור שירי:

הכי קל לסחוט מההורים כסף על שירות שהם לא  משה חנוכה:

 קיבלו. 

יו. בדיוק. הכי קל זה ככה. קחו עכשיו, נסתדר עכש נאור שירי:

 אביבה, שאלת איך הם מגיעים לגירעונות? ככה. 

  -עכשיו, אני אומר משה חנוכה:

  -אבל אתם מקבלים אביבה גוטרמן:

 נסתדר אח"כ.  נאור שירי:

 אבל העירייה משלמת יפה.  אביבה גוטרמן:

  -מיליונים משה חנוכה:

 ככה, נסתדר אח"כ.  נאור שירי:

 העירייה מממנת אותם.  אביבה גוטרמן:

  -אחרי זה יגיד, ההסכם לא חתום אור שירי:נ

  -אני אגיד לך מה, תוותרו על עוזרת אחת משה חנוכה:
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 זה נאמר בע"פ. נסתדר אח"כ.  נאור שירי:

  -שמעתי שגם השבוע משה חנוכה:

נסתדר אח"כ הביאה בדיוק את המצב של -תרבות ה נאור שירי:

החברה למה שבדיוק דיברנו לפני שנה וחצי, 

 ת פה. כשהתמרמר

טוב, נאור, תן לי לסיים. יעל, אני מבקש תיתני לי  משה חנוכה:

 לסיים. 

 יהיה בסדר החדש. -נסתדר אח"כ. זה ה נאור שירי:

אוקי, ואני אומר שוב, אנחנו מבינים שהחברה, גדול  משה חנוכה:

  -עליה להתמודד כספית

  -נסתדר אח"כ, אח שלי נאור שירי:

נגנ משה חנוכה: בו לתושבים שנתנו את הכסף כרטיסי אשראי 

שלהם לחברה. והם עד היום ממשיכות להתקבל 

תלונו, שגונבים כסף מכרטיסי אשראי. אנשים נתנו 

את כרטיס האשראי שלהם. מנהלי חשבונות, אחד 

אחרי השני מתפטרים שם. השבוע התפטרה מישהו. 

אנשים בכספים  7, 6מנהל הכספים הלך הביתה. איזה 

 אנדרלמוסיה.  שם מתפטרים, ויש שם

 זה מוטיב חוזר. גם בעירייה היה סשן כזה.  נאור שירי:

 אנדרלמוסיה.  משה חנוכה:

דו"חות  4לפחות היה מנהל כספים. אצלך, אחרי  נאור שירי:

ביקורת שאמרו, תמנה מנהל כספים. אופס, שכחת. 

 אתה והמנכ"ל. אבל אתה לא ידעת כלום. 

את הכסף. לא קיבלו את  ואני אומר, תחזירו להורים משה חנוכה:

השירות? תחזירו להם את הכסף. במידה ואתם לא 

תעשו את זה, המועצה תנחה אתכם לעשות את זה. כי 

אתם מקבלים סכומים שבחיים העירייה לא העבירה 

לחברת מוסדות. בחיים. מיליונים, והגזבר יודע את 

 זה. 

זה  נכון, אני בעד שישקיעו כמה שיותר, דיברנו על נאור שירי:

  -כמה וכמה פעמים
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 זה נכון.  אביבה גוטרמן:

אבל תחזירו את הכסף להורים. אין בעיה, תשקיעו,  משה חנוכה:

  -רק שהכסף הזה יחזור להורים

 כמה שיותר להשקיע.  נאור שירי:

 לא לג'ובים ולא לעוזרים.  משה חנוכה:

  -בגיל הרך. הפירמידה צריכה להתהפך נאור שירי:

ל משה חנוכה: א משקיעים. אתם לוקחים כסף מהאנשים, ולא אתם 

 נותנים להם שירות. 

  -ולהשקיע הרבה יותר. הרבה יותר נאור שירי:

 לקחתם כסף, ולא נתתם שירות.  משה חנוכה:

 מסכימה.  רינה שבתאי:

ולכן, צריך לקבל את ההחלטה, ולהחזיר מיד את  משה חנוכה:

 הכסף לאנשים, תודה. 

שירות. אנחנו לא נתנהל, נחזיר ונדבר  אנחנו נותנים נאור שירי:

 אח"כ. הכל יהיה מסודר. 

  -נאור, תענה לו. זהו? אמרת שהוא לא מדויק, אז מאיר חלוואני:

 יש תשובה?  משה חנוכה:

 מה לא מדויק?  אביבה גוטרמן:

 אתה חייב להשיב.  יגאל שמעון:

 אני לא חייב להשיב.  נאור שירי:

 מה אתה לא חייב?  יגאל שמעון:

 יש מנהלת ישיבה, היא מנחה.  נאור שירי:

 אז יהיה לך מה להשיב, אין בעיה.  משה חנוכה:

 חשבתי שאתה רוצה להשיב.  יעל עבוד ברזילי:

  -לא, אין לי. אני אגיד בכמה מילים ש נאור שירי:

 אין מה להגיד פשוט.  משה חנוכה:

 אה, אוקי.  נאור שירי:
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 די כבר.  עדי ברמוחה:

 י אמר, די כבר? מ משה חנוכה:

 אני.  עדי ברמוחה:

  -אז כפי שנאמר נאור שירי:

 זה הרבה פחות גרוע מהאמירות שלך היום.  מאיר חלוואני:

טוב, אז יש התשובה, להקריא את התשובה, או שאני?  נאור שירי:

סבבה, טוב, אז אנחנו כן בשיח אל מול העירייה 

והנהגת ההורים, על מנת להבין שניה את התופעה, 

לקבל הנחיות ממשרד החינוך וביטוח לאומי, לגבי 

החזרים שאנחנו מקבלים גם על עובדים וגם על ימי 

 בידוד. 

מה קשור משרד החינוך? יש רשויות שמחזירות, למה  משה חנוכה:

 אתה מחכה? 

 אותן רשויות שציינת, גם סגרו הרבה צהרונים.  נאור שירי:

 גם אתה סגרת.  משה חנוכה:

 . לא נאור שירי:

 אני אומר לך שסגרת.  משה חנוכה:

אז אני אומר לך, מה זה סגרת? כשגן שלם נכנס  נאור שירי:

  -לבידוד, הוא נסגר. אנחנו פתחנו

כן שלא היה לך צוות. אתה רוצה שאני אראה לך  משה חנוכה:

 הודעה ששלחת לאנשים? אני אקרא לך. 

  -אז אני אגיד נאור שירי:

  -קיבלוהודעה שההורים  משה חנוכה:

 רגע, אפשר להגיד, או שאתה ממשיך בזה?  נאור שירי:

 רגע, אבל אל תפריע לו להשיב לך.  יעל עבוד ברזילי:

  -משה אתי ברייטברט:

בקיצור, אז אני אומר שאנחנו כן בשיח על זה, ואנחנו  נאור שירי:

השתדלנו כמה שיותר, בטח אם גנים היו בבידוד, 

ילדים צהרונים,  4, ילדים 5-לפתוח, אפילו פתחנו ל
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במקום שגנים וצהרונים נסגרו ברשויות דומות. אבל 

נקודת ההשוואה שלי היא לא רשויות דומות. בדיוק 

כמו שבמשך כל המשבר הזה שנמשך מעל שנה וחצי, 

אנחנו החזרנו כספים בשיתוף עם הנהגות ההורים. 

כמו במבצע שומר חומות, כמו בבידודים הקודמים. 

  -השפעות אז זה בשיח, ויש

"הורי צהרון סביון, שלום רב. בשל מצב תחלואת  משה חנוכה:

  -הקורונה בגן

 אתה מפריע לו להשיב לך.  יעל עבוד ברזילי:

"עובדי צוות רבים בבידוד, ייווצר חוסר בכח אדם.  משה חנוכה:

  -אנחנו נאלצים לא להפעיל את הצהרון היום

יח הזה, ולכשיהיו אז כמו שאמרתי, אנחנו נמשיך בש נאור שירי:

  -עדכונים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים

 זה בנאדם שמשלם לך ככה. תחזיר לו את הכסף.  משה חנוכה:

כשיהיו עדכונים מהמשרדים הרלוונטיים, והאחראי  נאור שירי:

  -מהעירייה

 מה קשור למשרדים?  משה חנוכה:

 אתה לא מקשיב.  נאור שירי:

ל משה חנוכה:  א המשרדים לקחו את הכסף. אתה לקחת את הכסף, 

 אתה לא מקשיב. אני לא לוקח כסף.  נאור שירי:

 אתה מפריע לו להשיב, משה.  יעל עבוד ברזילי:

  -אתה לקחת, חברת אלומה משה חנוכה:

 אני לא לוקח כסף.  נאור שירי:

 חברת אלומה, אתה היו"ר שלה.  משה חנוכה:

 אנחנו לא לוקחים כסף.  נאור שירי:

 אתם גביתם, לא משרד הפנים.  משה חנוכה:

אנחנו לא אומרים, נדבר אח"כ. נחזיר עכשיו ונדבר  נאור שירי:

  -אח"כ. אנחנו עובדים מסודר. יש הנחיות

  -אתם ממש לא עובדים מסודר משה חנוכה:
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 בסדר, אורי.  נאור שירי:

 מנהלי כספים הולכים הביתה, זה לא מסודר.  6-כש משה חנוכה:

 לי כספים? תגיד, אתה שומע את עצמך לפעמים? מנה 6 נאור שירי:

  -כמה עובדים בהנהלת חשבון, השבוע התפטרה מנהלת משה חנוכה:

  -בקיצור נאור שירי:

מה זה חשוב, זו השיחה עכשיו? לא הבנתי, זה בהצעה  מאיר חלוואני:

 לסדר. 

די, אתה מפריע לו לענות. אנחנו תכף מעלים את זה  יעל עבוד ברזילי:

 . להצבעה

שבאמת, בין האחרונים בשולחן שיכולים לדבר על  נאור שירי:

, בזה, הבעירייכסף, ניהול תקין ואי הכנסת גירעונות 

זה אתה. אבל אני לא אפתח את זה. אני חושב שאתה 

 לא יכול לדבר על זה. 

 למה לא יכול?  משה חנוכה:

  -כי בדיוק כמו שאמרת עכשיו נאור שירי:

  -יכול לדבר על זה למה אני לא משה חנוכה:

 נדבר אח"כ. תחזירו עכשיו, נדבר אח"כ.  נאור שירי:

 למה אני לא יכול לדבר גירעונות?  משה חנוכה:

  -אז אנחנו נחכה נאור שירי:

אני רוצה שתסביר לי, למה אני לא יכול לדבר על  משה חנוכה:

 גירעונות? 

 לא, לא. אנחנו לא מנהלים עכשיו שיחה.  יעל עבוד ברזילי:

 משה, תקשיב לתשובה של נאור.  אתי ברייטברט:

  -אז אנחנו לשיח עם נאור שירי:

 לא, אתה דיברת, עכשיו הוא משיב לך. נגמר, זהו.  יעל עבוד ברזילי:

 לא, למה אני לא יכול לדבר?  משה חנוכה:

 ומתנהל בהתאם. תודה.  נאור שירי:

 תחזירו את הכסף לאנשים.  משה חנוכה:
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 טוב, יאללה, מעלים להצבעה.  :יעל עבוד ברזילי

מאחר והתקבלה התייחסות, מאחר והתקבלה  אתי ברייטברט:

התייחסות של יו"ר אלומה, אנחנו נעלה להצבעה. מי 

בעד הסרת ההצעה לסדר? כנרת, יעל, מאיר, רן, רינה, 

  -נאור, נדב, עדי

לוקחים כסף מאנשים, ולא מוכנים להחזיר להם.  משה חנוכה:

 מתביישת להצביע נגד הדבר הזה?  בושה. יעל, את

  -מי נגד ההסרה? אתי ברייטברט:

מי בעד ההצעה לסדר, להחזיר את הכסף להורים של  משה חנוכה:

 העיר הזאת, על שירות שהם לא קיבלו? 

 אביבה, משה. מי נמנע? רפי ויגאל, מה אתה?  אתי ברייטברט:

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

  הורים בגין שירותי צהרוניםהשבת כספי : הנושא
 

 מי בעד הסרת ההצעה: - הצבעה
: יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, נדב בעד 8

 עדי ברמוחה דואני, 
 אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, משה חנוכה. נגד:  3
 : רפי בן מרדכי, יגאל שמעוןנמנע 2

 
  :10/22חלטה מס' ה

 מועצת העירייה אישרה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום.
 

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

 כי הוא הקשיב לתשובה. אתה לא מקשיב לתשובה.  נאור שירי:

 תודה רבה לכולם.  אתי ברייטברט:

בה על משה, רציתי להגיד לך שקיבלתי עכשיו תשו מאיר חלוואני:

. 5היו פי ₪,  80הסטנדאפיסט. איפה שהוא לוקח 

 . 5האולם הוא גדול פי 

 מה זה קשור?  משה חנוכה:

 זה קשור. כי הכמות היא חלק מהכסף.  מאיר חלוואני:

 ננעלה הישיבה.  יעל עבוד ברזילי:

 


