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 עיריית הוד  השרון
 14/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 03.11.2021, בפ"תש כ"א בחשוון, רביעימיום 
         

 חברים:

 

 ראש העירייה   -   אמיר כוכבי

 ראש העירייהומ"מ סגנית  - ברזיליעבוד יעל 

 סגנית ראש העירייה  - כנרת אלישע כהן

 סגן ראש העירייה -  שירי נאור 

 חבר מועצה -   רן יקיר

 חבר מועצה -  יגאל שמעון

 חבר מועצה -   משה חנוכה

 חבר מועצה -  מאיר חלוואני

 חבר מועצה -  נדב דואני

 ת מועצהחבר -  עדי ברמוחה

 חברת מועצה -   אביבה גוטרמן

 חבר מועצה -  אלון גלבוע

 חבר מועצה -   רפאל בן מרדכי

 חברת מועצה - עדי פרילינג אנקורי

 חברת מועצה -  רינה שבתאי

 

 חסרים:

 חבר מועצה -   חיים שאבי

 חבר מועצה -   ארנון אברמוב

 
 

 :סגל

 מנכ"ל העירייה -  רן היילפרן
 היועץ המשפטי לעירייה -  רונן יואל ויניק

 גזבר העירייה -  בנימין זיני
 מבקר העירייה -  משה שטיגליץ
 דוברת העירייה -  גלי לב חיימוב

 מנהלת מחלקת נכסים -  איילת לרר
 מנהלת תאום ובקרה במנהל הכספים -  יוכי נחמן

 מנהלת מחלקת תיאום ובקרה ומרכזת ישיבות מועצה -  אתי ברייטברט
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  ם:על סדר היו

 

 עדכונים של ראש העירייה מר אמיר כוכבי. 

 .2021העברות מסעיף לסעיף תקציב  .א

הרחבת בית העלמין נווה הדר  – 1365תב"ר מס'  –בקשה לעדכון מקורות מימון  .ב

 שח.  65,000,000ע"ס 

  1201אולם ספורט מתחם  – 1467תב"ר מס'  –בקשה להגדלה  .ג

 שח.  20,000,000ע"ס 

 פיצוי הפקעת נכס )חברת העובדים(  – 1518ס' מ –בקשה לאישור תב"ר  .ד

 שח.  2,909,202ע"ס 

 .2021מארץ -ינואר 1דוח כספי רבעון  .ה

אישור שעבודים לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ כתנאי להענקת ההלוואה  .ו

 שאושרה לעירייה. 

 אישור פתיחת שני חשבונות אב במוניציפל בנק לפעילות מול מפעל הפיס. .ז

 תנועת נשים עובדות ומתנדבות.  –יר לבקשת עמותת נעמ"ת אישור מועצת הע .ח

 גני ילדים בשנת תשפ"ב.  4-פתיחת חשבונות בנק חדשים ל .ט

 שינוי שם חשבונות גן בבנק איגוד, רחוב סוקולוב הוד השרון.  .י

 פתיחת חשבונות הורים בבנק איגוד רחוב סוקולוב הוד השרון.  .יא

 וקרטי בהוד השרון. בקשה לפתיחת חשבונות בנק חדשים לתיכון הדמ .יב

  .מעבר לגיל הפרישה יםעובד 2-אישור הארכת שירות ל .יג

  .דות חוץ על מנת לקבל פרסולהיתר עב בקשות 2 .יד

 הצעות לסדר: .טו

 .5.7.21. הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום 1 

 הנושא: הנחה בארנונה למשפחות מקהילת הלהט"בים המצויים בהליך      

 פונדקאות.      

 . 11.7.21. הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום 2 

 הנושא: העסקה ישירה של עובדות הניקיון.      

 . 16.7.21. הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום 3 

 הנושא: העברת הצהרונים לאחריות העירייה.      

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

 נושא: פרסום פרוטוקולים. ה     
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 03.11.2021מיום  14/21 מן המניין שיבת מועצהי -פרוטוקול החלטות 
 

 2021העברות מסעיף לסעיף תקציב  .א
 לתקציב  4עדכון מס' 

 הצבעה:
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני,  -בעד 10

 אל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחהעדי פרילינג אנקורי, יג
 אביבה גוטרמן ואלון גלבוע -נגד 2

 רפי בן מרדכי -נמנע
  :324/21מס'  החלטה

  .2021 לתקציב 4מועצת העיר מאשרת את העברות מסעיף לסעיף כמפורט בעדכון מס' 
 ₪  579,664,000מסגרת התקציב עומדת ע"ס 

 משרות 1,617.9 -מספר המשרות משתנה ל
 

הרחבת בית עלמין נוה הדר ע"ס  – 1365תב"ר מס'  -דכון מקורות מימון בקשה לע .ב
65,000,000  ₪ 

 ₪  2,000,000עדכון מקורות מימון : השתתפות מועצה דתית במקום קרן פיתוח סך 
מועצה ₪ ,  4,000,000הלוואה  , ₪ 59,000,000 קרן פיתוח  מקורות מימון לאחר הגדלה:

 ₪.  2,000,000דתית 
 שר בעבר:התב"ר או 

 61,000,000 קרן פיתוחמקורות מימון: ₪.  65,000,000ע"ס   23/12/15מיום  15ישיבה מס' 
 ₪. 4,000,000הלוואה  ₪, 

₪,  62,000,000 קרן פיתוחמקורות מימון: ₪.   65,000,000ע"ס   18/6/14מיום  7ישיבה מס' 
 ₪. 3,000,000הלוואה  

 ₪ , 63,000,000 קרן פיתוחמקורות מימון: ₪  65,000,000ע"ס  29/12/13מיום  11ישיבה מס' 
 ₪. 2,000,000הלוואה  
 הצבעה:

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן,  -(13בעד פה אחד )
מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, 

 גלבוע רפי בן מרדכי, אלון
  :325/21מס'  החלטה

הרחבת בית עלמין נוה  – 1365תב"ר מס'  -מועצת העיר מאשרת את עדכון מקורות מימון 
 ₪ 65,000,000הדר ע"ס 

 
  ₪ 20,000,000ע"ס  1201אולם ספורט מתחם  – 1467תב"ר מס'  -בקשה להגדלה  .ג

   ₪ 22,000,000ל ₪  20,000,000הגדלה : מ 
 ח מקרן פיתו ₪ 2,000,000סה"כ הגדלה 

 4,200,000משרד התרבות והספורט , ₪ 4,500,000 קרן פיתוח מקורות מימון לאחר הגדלה: 
 ₪.  13,300,000מפעל הפיס ₪ , 

 התב"ר אושר בעבר: 
₪,  2,500,000 קרן פיתוחמקורות מימון: ₪.   20,000,000ע"ס   25/11/20מיום  12ישיבה מס' 

 ₪ . 13,300,000מפעל הפיס ₪,  4,200,000משרד התרבות והספורט 
₪,  2,000,000 קרן פיתוחמקורות מימון: ₪.   18,000,000ע"ס   24/6/20מיום  5ישיבה מס' 

 ₪ . 11,800,000מפעל הפיס ₪,  4,200,000משרד התרבות והספורט 
 קרן פיתוחשלב תכנון (  מקורות מימון: ₪ )  2,000,000ע"ס  13/8/19מיום  14ישיבה מס' 

2,000,000 . ₪ 
 הצבעה:

אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי  -(12בעד פה אחד )
אלון חה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ופרילינג אנקורי, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 גלבוע
 *יעל עבוד ברזילי לא נכחה בהצבעה

 :326/21החלטה מס' 
ע"ס  1201אולם ספורט מתחם  – 1467תב"ר מס'  - מאשרת הגדלהמועצת העיר 

22,000,000 ₪ 
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פיצוי הפקעת נכס ) חברת העובדים (  ע"ס  – 1518מס'  -בקשה לאישור תב"ר  .ד
3,500,000  ₪ 

  כולל סוגיית המע"מ והסכום בהתייחס לנכס אחד, רח' המכבים, 
 אם שנדרש לשלם. /כולל תשלום מע"מ ככל ₪  3,500,000 –מקורות מימון : קרן פיתוח 

 הצבעה:
כנרת אלישע כהן, רינה שבתאי, נאור שירי, רן יקיר, ר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, אמי -בעד 13

חה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, עדי ברמו
 אלון גלבועו

 משה חנוכה -נמנע
 לא נכח בהצבעה נדב דואני *

  :327/21 'החלטה מס
פיצוי הפקעת נכס ) חברת העובדים (  ע"ס  – 1518מס'  -תב"ר מועצת העיר מאשרת את 

 כולל תשלום מע"מ ככל/אם שנדרש לשלם.  ₪ 3,500,000
 

  2021מרץ   -ינואר 1דוח כספי רבעון  .ה
 הדוח הכספי הוצג לחברי המועצה בישיבה זו.

 
 

מ כתנאי להענקת ההלוואה אישור שעבודים לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע" .ו
 ₪  40,000,000בסך  שאושרה לעירייה

 הצבעה:
נדב כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, רינה שבתאי, נאור שירי, רן יקיר, ר כוכבי, אמי -בעד 8

 חהעדי ברמודואני ו
 ומשה חנוכה אלון גלבועיגאל שמעון, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי,  -נגד 5

 :328/21החלטה מס' 
אישור מועצת העיר לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ונוכח  202-ו 201פים אם לסעיבהת

לפי הכנסות עצמיות של העיריה , מאשרת מועצת העיר ביצוע שעבוד על לנטילת ההלוואה
 .₪  40,000,000בסך דרישת הבנק, לשם הבטחת ההלוואה 

 

  .יסשני חשבונות אב במוניציפל בנק לפעילות מול מפעל הפאישור פתיחת  .ז
 הצבעה:

כנרת אלישע כהן, מאיר רינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(13בעד פה אחד )
 אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 ומשה חנוכה
 :329/21החלטה מס' 

יתוח וחשבון מענקי פיס מועצת העיר מאשרת פתיחת שני חשבונות אב, חשבון פיס פ
  במוניציפל בנק לפעילות מול מפעל הפיס.

 
 תתנועת נשים עובדות ומתנדבו –אישור מועצת העיר לבקשת עמותת נעמ"ת  .ח

 להארכת תקופת הקצאת המבנה לשנה נוספת להפעלת בית ספר תיכון טכנולוגי.
     הצבעה:

, מאיר חלוואני, יגאל שבתאי רינהאמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(12בעד פה אחד )
 ומשה חנוכה אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 *כנרת אלישע כהן לא נכחה בהצבעה
 
 
 



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 6 
 

  :330/21 החלטה מס'
תנועת נשים עובדות ומתנדבות ) מס'  –מועצת העיר מאשרת את בקשת  עמותת נעמ"ת 

הידוע גם  41תקופת הקצאת המבנה ברח' שמעון הצדיק  ( להארכת580044261עמותה 
לצורך  , 16.07.2022עד לתאריך  לתקופה נוספת של שנה אחת 6660בגוש  25 -ו 22כחלקות 

וזאת בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות למועצת העיר )הפעלת בית ספר תיכון טכנולוגי 
 (.11.10.2021מיום 

 

 ם בשנת תשפ"בגני ילדי 4 -לחדשים פתיחת חשבונות בנק  .ט

 , לבונהגלבוע, מירון: החדשים לגנים, רחוב סוקולוב הוד השרון 152ף בבנק איגוד סני

 .ושקמה

 
 הצבעה:

מאיר חלוואני, יגאל רינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(12בעד פה אחד )
 ומשה חנוכה אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, ואני, עדי ברמושמעון, נדב ד

 *כנרת אלישע כהן לא נכחה בהצבעה
 :331/21החלטה מס' 

 ושקמה , לבונהמועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לגנים גלבוע, מירון
  בהתאם למפורט בטבלה. 

 השרוןשינוי שם חשבונות גן בבנק איגוד סוקולוב הוד  .י
וחשבון גן דרור  לחשבונותואינו פעיל(  2019 -גן צופית )שנסגר ב חשבונות בנק שלשינוי שם 

  הורים:
 

 
 הצבעה:

כנרת אלישע כהן, מאיר רינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(13ה אחד )בעד פ
 אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 ומשה חנוכה
 : 332/21ס' החלטה מ

חשבונות ורור מועצת העיר מאשרת שינוי שם חשבונות בנק מגן צופית לחשבונות בנק גן ד 
  הורים.

 

 

 

 

 ת.ז. גזבר הורים ת.ז. שם הגננת כתובת הגן שם הגן
 305266744 דלית קשקש 204038624 עדי הררי קוזלוב 50הדרים  גלבוע

אילה דונט  37577640 חורי לילך 50הדרים  מירון
 66247792 ליבצלא

ב' מבנה  16משאבים  לבונה
 200864445 דניאל פריד 033837899 מירב אשואל ישן של מעון נעמ"ת(

 34470369 גלית יהלום 301198016 רובה בשארה 16משאבים  שקמה

 ת.ז. גזבר הורים ת.ז. שם הגננת כתובת הגן שם הגן
   204404933 ספיר אלקלעי  9החיל  דרור
 302636303 דוף פלג תמיר 204404933 ספיר אלקלעי 9החיל  דרור
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 בבנק איגוד רחוב סוקולוב הוד השרון חשבונות הוריםפתיחת  .יא

 מורשי חתימה )גננת וגזבר הורים( 2גנים , לחשבון זה יהיו  8-ל חשבונות הוריםפתיחת  אישור

 

 הצבעה:

כהן, מאיר  כנרת אלישערינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(13בעד פה אחד )

 אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 ומשה חנוכה

  :333/21החלטה מס' 
פתיחת חשבונות הורים בבנק איגוד רח' סוקולוב הוד השרון לגנים:  תמועצת העיר מאשר

  .התאם למפורט בטבלהוחסידה ב תאשורשקנאי, אגמית, בציר, מרגנית, שבלול, שלדג, 

 . חדשים לתיכון הדמוקרטי בהוד השרוןבקשה לפתיחת חשבונות בנק  .יב
  הוד השרון.  71 דרך רמתיים רח' , כתובת:626 :סניף , פועלים :בנק 

                           
 : מורשי החתימה הם:חשבון הרשות. 1

  660652069  ת.ז. רמי נייפריס              -מנהלת בית ספר    
 025273293.ז. ת לימור מנשה           -בית הספר מזכירת    
    
 : מורשי החתימה הם:חשבון הורים. 2

 069660652  ת.ז. רמי נייפריס  מנהלת בית ספר    
 025273293.ז. ת לימור מנשה            -מנהלנית בית הספר    
  יבחר במהלך החודש   -נציג ההורים    

 
נציג או חתימתו של   בית הספר מזכירתבצירוף חתימתה של  נהל בית הספרמחתימה של 

 תחייב את חשבון הבנק. חותמת בית הספר, בצירוף ההורים
 הצבעה:

כנרת אלישע כהן, מאיר רינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(13בעד פה אחד )
 אלון גלבועוטרמן, רפי בן מרדכי, חה, אביבה גחלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 ומשה חנוכה
 

 ת.ז. גזבר הורים ת.ז. שם הגננת כתובת הגן שם הגן

 39201579 ורוביץעינב ה 33457896 חן ריזי 10שביל התיכון  אגמית

 66611179 עדי רפאל  25522954 שטרן רחל 1חשוון  בציר

 17736547 לוי סינטיה 1הירדן  מרגנית
 300563345 גיא פז

 306353624 מרינה ברנר 303731723 ליאניס אלוירה 16סתיו  שבלול

 34895755 יעקב כהן 38050779 מנגולי שלי 10שביל התיכון  שלדג
      

 310628219 מוריה עטיה 59283515 אריאלי ליאורה 10ל התיכון שבי שקנאי

 36508000 גטניו ענבל 305265126 ענבר דגן 4מורדי הגטאות  תאשור

 36178176 בלכר טל 10שביל התיכון  חסידה
 32673998 שיראל גיטה
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  :334/21החלטה מס' 
מועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לתיכון הדמוקרטי בהוד השרון בהתאם 

 לפרטים  הנ"ל.  

  מעבר לגיל הפרישהשירות לעובד אישור הארכת  .יג
 11סעיף  4/2014לחוזר מנכ"ל בהתאם 
 הצבעה:

כנרת אלישע כהן, מאיר רינה שבתאי, ר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, אמי -( בעד פה אחד11)
 חה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ומשה חנוכהחלוואני, נדב דואני, עדי ברמו

 *יגאל שמעון ואלון גלבוע לא נכחו בהצבעה 
 :335/21החלטה מס' 
 ,רישהמעבר לגיל הפ )שושנה מקמל(שירות לעובדת ש.מ. מאשרת הארכת  מועצת העיר

  31.8.2022עד לתאריך לשנת לימודים תשפ"ב, 
 

 אישור הארכת שירות לעובד מעבר לגיל הפרישה  .יד
 11סעיף  4/2014לחוזר מנכ"ל בהתאם 
 הצבעה:

כנרת אלישע כהן, מאיר רינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(11בעד פה אחד )
 , רפי בן מרדכי, ומשה חנוכהחה, אביבה גוטרמןחלוואני, נדב דואני, עדי ברמו

 *יגאל שמעון ואלון גלבוע לא נכחו בהצבעה 
 :336/21החלטה מס' 

מעבר לגיל הפרישה, לשנת  )אתי דינר(. ד.אמועצת העיר מאשרת הארכת שירות לעובדת 
  31.8.2022לימודים תשפ"ב, עד לתאריך 

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

 )אופיר קוזחי( א.ק. -העיריות )נוסח חדש( ל
 הצבעה:

כנרת אלישע כהן, מאיר רינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(13בעד פה אחד )
 אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 ומשה חנוכה
 :/21337 החלטה מס'

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.  א.ק.הבקשה של מועצת העירייה מאשרת את 
 26.10.2022עד לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 
 

)א( )ב( לפקודת  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .טז
 )הדר גרמה(. ג.ה -העיריות )נוסח חדש( ל

 הצבעה:
כנרת אלישע כהן, מאיר רינה שבתאי, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(13אחד )בעד פה 

 אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו
 ומשה חנוכה
 :338/21החלטה מס' 

 פרס. לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל  .ג.ההבקשה של מועצת העירייה מאשרת את 
 26.10.2022עד לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף 
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 הצעות לסדר .יז
בנושא: הנחה בארנונה  - 4.7.2021. הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום 1

 למשפחות מקהילת הלהט"בים המצויים בהליך פונדקאות. 
 הצבעה: 

כנרת אלישע כהן, מאיר ה שבתאי, רינאמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר,  -(13בעד פה אחד )
 אלון גלבועחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמו

 ומשה חנוכה
 : 339/21 החלטה מס' 

רולינג -לבדיקת הליך פרה הפניםראש העיר הנחה את המחלקה המשפטית לפנות למשרד 
 .בחו"לדקאות בתהליך פונ לאוכלוסייה הנמצאתלמתן הטבות 

 

בנושא: העסקה ישירה של  - 11.7.2021הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום . 2
  עובדות הניקיון

 ראש העירייה ציין שתכונס ישיבה בנושא זה במהלך חודש נובמבר כולל הצגת נתונים. *

בנושא:  העברת  - 16.7.2021הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום . 3
 צהרונים לאחריות העירייהה
 

וכשהתהליך יושלם סוכם בדיון כי הדו"ח ילווה בצעדים אופרטיביים  -לא נערכה הצבעה * 
 ההצעה.הוא יוצג למגישת 

 בנושא: פרסום פרוטוקולים -  17.7.2021הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום . 4

 .בנושא מנומקת חסותההצעה לסדר הוסרה לבקשת מגיש ההצעה לאחר שקיבל התיי*
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 ***************תמלול**************************

 

ערב טוב לכולם. ערב טוב לראש העיר, חברי המועצה,  אתי ברייטברט:

 קהל נכבד. אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת המועצה. 

 האתר לא עלה. חכו רגע.  יגאל שמעון:

, חברי מועצה, ערב טוב לכולם. כבוד ראש העיר אתי ברייטברט:

הנהלת העירייה ועובדים. אנחנו רוצים לפתוח את 

-, לתאריך ה14-21ישיבת המועצה מן המניין, 

3.11.2021 . 

 יפה, יש לה בר מצווה. ההנה אביבה  עדי ברמוחה:

 כל מי שנמצא כאן, בבקשה באולם, נא לעטות מסכה.  אתי ברייטברט:

 . אביבה, מסכה, שמעת? יאללה, אתי עדי ברמוחה:

 יש לך מסכה, אתי?  אביבה גוטרמן:

 כן, כן. אני מדברת.  אתי ברייטברט:

 לא, היא שאלה אם יש לך מסכה לתת לה.  עדי ברמוחה:

 אה, לתת, כן. יש לי בתיק.  אתי ברייטברט:

 מצאתי.  אביבה גוטרמן:

אנחנו נפתח בדברי פתיחה ועדכונים של ראש  אתי ברייטברט:

 בבקשה. העירייה, מר אמיר כוכבי. 

עדכונים קצרים, כי נפגשנו לא מזמן, אבל חשוב  2 אמיר כוכבי:

, האירוע שדווח ברשתות החברתיות, על 1שנכיר. 

דליפת פרטי כרטיס אשראי שהעלה את החשד. ביצענו 

בדיקות, וגילינו שלא הייתה פריצה למאגרי העירייה. 

כן הייתה, ככל הנראה, דליפה של, אני מסייג, ככל 

אנחנו מחכים לדו"ח הרשמי של חברת  הנראה, כי

הסליקה, ככל הנראה דליפה של נתוני אשראי של נותן 

שירותי סליקה לחברת אלומה. האירוע דווח גם 

לרשות הפרטיות, גם לרשות הסייבר הלאומית, גם 
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מול חברת הסליקה מתבצעות עבודות כדי להכשיר את 

המערכת מחדש. חברת אלומה בינתיים הורידה את 

סליקה עד שנקבל את כל האישורים ונהיה אתר ה

הונאה של שבעי רצון מהמצב. נשללו גם אירועי 

הספקים, אירועי פריצה למערכות. ככל הנראה, אירוע 

דליפה נקודתי. אנחנו מוציאים עדכון ופרסום, 

 ערנייםומבקשים מכלל התושבות והתושבים להיות 

לכרטיסי אשראי. קיבלנו הרבה מאוד פידבקים 

הסליקה, על הדרך שבה הן טיפלו באירוע.  מחברות

 האירוע, אני מקווה, מאחורינו. 

 זה דליפה? ₪  20,000מה זה דליפה?  יגאל שמעון:

  לא. אמיר כוכבי:

 זה דליפה? ₪  19,000 יגאל שמעון:

 לא, הדליפה של הנתונים.  אמיר כוכבי:

 אה.  יגאל שמעון:

עי הונאת אשראי הדליפה של הנתונים משמשת לאירו אמיר כוכבי:

כאלה ואחרים. האירוע כולו מאוד מאוד מוזר. גם 

קוים. -בשימוש לנתוני האשראי, בעיקר לדו"חות ורב

יודע ממקור  מה שהוביל, ככל הנראה לזה אני עוד לא 

מוסמך, רק מעדכונים שאנחנו מקבלים בדיעבד, אבל 

ככל הנראה כבר נתפסו גם אותם אנשים שעשו את 

ה, אנחנו כרגע, חברת אלומה, עד הדבר הזה. בכל מקר

שהיא תהיה בטוחה שספק השירות פעל עפ"י הדו"חות 

של החברה שמבקרת אותו, ותיקן את המערכת, או 

התאים את המערכת לדרישות העדכניות, עד אז 

שירות הסליקה של חברת אלומה מושבת. עדכון שני 

מהיום, אירחנו כאן בעיר את תת אלוף במיל', מנכ"ל 

נוך החדש, יגאל סלוביק, ביחד עם מנהלת משרד החי

 , המחוז, הגברת ורדה אופיר. היה סיור פורה, מעניין

מעמיק. זכינו להראות לו, גם את ההישגים של מערכת 

החינוך העירונית, גם את האתגרים והקשיים. אני 

שמח לעדכן שנפגשתי עם מנכ"ל שמבין את האתגרים 

גם  המהותיים של מערכת החינוך, את הקשיים.
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בבעלויות הצולבות של משרד החינוך והעירייה. וגם 

הקשיים מול הארגונים היציגים בהסכמי השכר. ואני 

מקווה מאוד שבקרוב אנחנו נראה פתרונות. נקודה 

בוערת נוספת שעלתה, היא העיכוב של משרד החינוך 

במתן הרשאות בינוי. אני מקווה שאחרי שכבוד 

  -בשטחהמנכ"ל ראה את הבעיות שזה יוצר 

 יש אזעקות פה באזור, שימו לב.  יגאל שמעון:

 זה תרגול. ברמת גן.  אביבה גוטרמן:

תרגול, פיקוד העורף. יש על זה פרסומת כבר חודש  עדי ברמוחה:

 ימים. 

 עכשיו?  יגאל שמעון:

בבוקר, יש  10-היום, היום. זה תרגול. מהבוקר, מ עדי ברמוחה:

 תרגול של פיקוד העורף. 

 ברוך השם שזה, זה.  רמן:אביבה גוט

חברים, אני מקווה שאנחנו נראה את הפירות של  אמיר כוכבי:

הביקור הזה בהקדם, ואני רוצה להודות למיכל 

אפרתי ולכל צוות אגף החינוך, וכמובן, לצוות 

הפיקוח, שבחר בעיר הוד השרון לביקור הראשון של 

מנכ"ל משרד החינוך במחוז. אפשר להמשיך. אביבה, 

 י על התסרוקת. תתחדש

 עשיתי פן, זה הכל.  אביבה גוטרמן:

מאחר, ואם אפשר, יש לי אירוע, והייתי שמחה  אביבה גוטרמן:

באיזשהו שלב שזה לא עד סוף הערב, אז אם אפשר 

 לא, אם אפשר להתחיל עם השאילתות. 

 אין שאילתות.  אתי ברייטברט:

  -אנחנו, יש לנו כמה דברים אמיר כוכבי:

 לא שאילתות, הצעות לסדר.  ן:אביבה גוטרמ

  -אנחנו נרוץ בדברים. כולנו היינו פה הרבה אמיר כוכבי:

 הכל תלוי בכם, אביבה.  אתי ברייטברט:

 לא בי.  אביבה גוטרמן:
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ויש פה עוד לא מעט דברים שאנחנו חייבים לסיים גם  אמיר כוכבי:

 בעירייה. בני, בוא תצטרף אלינו. 

  -הצעה לסדר שהורדתי, בגלל ש אתה יודע, זו אביבה גוטרמן:

 אביבה, בואי נאשר את כל השאר. ויאללה, בואי נרוץ.  עדי ברמוחה:

ו  נדב דואני: תעלי להצבעה. התדיינו בזה פעם קודמת, קדימה. דנ

  -בזה

בני. זה נושא שדנו בו בישיבה הקודמת. האם יש עוד  אמיר כוכבי:

 שאלות?  עוד הרחבות שמבקשים

 

 .2021לסעיף תקציב  העברות מסעיףא. 

 

בערך.  50אנחנו עצרנו איפשהו בערך באמצע, בסעיף  בנימין זיני:

 ואם יש עוד שאלות לגבי ספציפית, אני אענה. 

אני, רק לצורך הפרוטוקול, אגיד שאנחנו דנים כרגע  אתי ברייטברט:

 4, עדכון מספר 21בהעברות מסעיף לסעיף תקציב 

ר בישיבה תו כאמוולתקציב. ואנחנו התחלנו א

 הקודמת. יש כאן שאלות לפני שנעלה להצבעה? 

לנו נוכחות של הדור הצעיר פה.  נאור שירי: אני רק אומר שיש 

 נסו לשמור על תרבות דיון. 

  -רגע, אבל אביבה גוטרמן:

 זה במקומות אחרים, כמובן.  נאור שירי:

 אז אפשר להעלות את זה להצבעה, אם אין שאלות?  אתי ברייטברט:

 כן.  חלוואני: מאיר

 מי בעד?  אתי ברייטברט:

 מה, מה, מה?  אביבה גוטרמן:

 מה, רגע? מה המחטפים? רגע, שניה.  יגאל שמעון:

 איזה מחטף?  נדב דואני:

 מחטף.  אביבה גוטרמן:
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 מה קרה לכם, אתם? חכו, סבלנות. יגאל שמעון:

נדון במועצה  אמיר כוכבי: חבר'ה, זה גם נדון בוועדת כספים, וגם 

 -הקודמת. אם יש, אם יש

 לא, לא דנו במועצה הקודמת.  יגאל שמעון:

 אם יש שאלות, בבקשה לשאול.  אמיר כוכבי:

 בטח שיש שאלות. תעלו בבקשה, אני, יש לי שאלות.  יגאל שמעון:

 קודם כל, זה מולך במסך.  אמיר כוכבי:

 בבקשה, בואו נתחיל לקיים דיון.  יגאל שמעון:

 לא צריך שיעלו לך. אז אתה  אמיר כוכבי:

 דיברנו על סעיף, סעיף, נכון?  יגאל שמעון:

 . 52. לא, סעיף 52סעיף  נדב דואני:

 כן, כן. סעיף, סעיף.  אביבה גוטרמן:

 לא, סעיף, סעיף.  יגאל שמעון:

למה סעיף, סעיף? שישאלו שאלות, מה אתה רוצה  נדב דואני:

  -סעיף, סעיף? שישאלו שאלות, על מה ש

ל ן:יגאל שמעו יותר 52? 42-יש לי סעיף. איפה הגענו,  . בואנה אתם, 

 מהירים מברק. 

 יגאל.  אמיר כוכבי:

 מי זה, מי זה?  מאיר חלוואני:

 מה זה הדבר הזה?  יגאל שמעון:

 אביבה ביקשה לשמור על ענייניות, אז בוא ננסה.  אמיר כוכבי:

 לא, אבל שניה.  יגאל שמעון:

 ח לענות. אם יש שאלות, נשמ אמיר כוכבי:

 אני בכלל ביקשתי את זה עם הצעות לסדר.  אביבה גוטרמן:

 היא ביקשה הצעות לסדר.  יגאל שמעון:

  -לא דיברתי על אביבה גוטרמן:

 בוא נסיים, נגיע להצעות לסדר.  נדב דואני:
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דרך אגב, אם כבר מדברים, חברי המועצה היקרים,  יגאל שמעון:

ן. בישיבה מן אדוני ראש העיר. זו ישיבה מן המניי

המניין, אתה קודם כל צריך לפתוח במה שלא דנת 

 בקודם. 

זה עלה בדיון הקודם, וענה היועץ המשפטי, שזה לא  אמיר כוכבי:

 נכון. גם נתן לכם את הסבר. 

י  יגאל שמעון: אז אני אומר לכם שזה נכון ובדקתי את זה. ואנ

מבקש חוות דעת משפטית, והוא לא הביא חוות דעת 

כי למה? ואני אסביר גם למה. כי יוצר מצב,  משפטית.

 שאתה באף ישיבה שלא תדון באף הצעה. 

 מי שיוצר את המצב אבל, זה אתה, גם ברגע זה ממש.  אמיר כוכבי:

זה לא משנה, זה לא משנה. החוק אומר, בדיון לאחר  יגאל שמעון:

  -מכן, בדיון לאחר מכן

  -זה לא אמיר כוכבי:

 זה מה שנאמר בחוק.  אתה צריך, יגאל שמעון:

 לא.  אמיר כוכבי:

 תקראו את החוק. וזה מה שהיה במשך כל השנים.  יגאל שמעון:

  -יגאל, זה לא היה אמיר כוכבי:

ל יגאל שמעון:   -עכשיו, מה ההבדל בין סולברג 

, זה לא היה בכל השנים.  אמיר כוכבי:  זה לא היה. א'

ל יגאל שמעון: א, אז אני אפנה בכל השנים, זאת ההתנהלות. ואם 

 למשרד הפנים. 

יגאל, באמת עכשיו, אני שואלת רגע שאלה. למה אתה  עדי ברמוחה:

לא שולח מייל ולבקש חוות דעת משפטית, כמו שאני 

 עושה? 

 אבל ביקשתי ממנו כבר פעם שעברה.  יגאל שמעון:

  -אבל תשלח עדי ברמוחה:

ואני  ביקשתי בישיבה האחרונה חוות דעת משפטית. יגאל שמעון:

 אומר לך, בדקתי ברשויות אחרות. 
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 הוא קיבל חוות דעת בישיבה.  עדי ברמוחה:

לא, בדקתי ברשויות אחרות, כל הצעה לסדר שלא  יגאל שמעון:

דנתם בהם בישיבה הקודמת, בישיבה לאחר מכן אתה 

חייב לפתוח עם אותן הצעות לסדר. למה? כי יוצא 

מה? כי מצב ששנה שלמה, את לא תדוני באף הצעה. ל

 את לא מספיקה לדון בהן. 

 יגאל, אנחנו מקיימים ישיבות מדי חודש.  אמיר כוכבי:

 שנים, שבחיים לא קרה.  3 נאור שירי:

 אני ניהלתי את הישיבות.  יגאל שמעון:

ניהלת  3אבל  נאור שירי:  שנים?  3השנים האלה, אילו ישיבות 

 לא, הוא ניהל ישיבות בקדנציה הקודמת.  עדי ברמוחה:

  -סליחה יגאל שמעון:

 אני מדבר על עכשיו.  נאור שירי:

  -אז אני אומר לך שאצלי יגאל שמעון:

רגע, קודם כל, כל פעם אתה אומר לי, אל תזכיר את  נאור שירי:

 העבר. 

לא, לא. אבל אל תשנה את העבר. אל תשנה. לא, לא,  יגאל שמעון:

 אל תשנו. 

 שנים, זה קרה?  3 נאור שירי:

 בטח.  ן:יגאל שמעו

 די, די להגיד מחטף.  נאור שירי:

 מה זה קרה?  יגאל שמעון:

 שנים לא דנו בהצעות לסדר?  3 נאור שירי:

 בטח.  יגאל שמעון:

  -יגאל, אני חייבת להגיד לך משהו. יש פה עדי ברמוחה:

 מה בטח? רגע, הוא אמר, בטח. לא בטח.  נאור שירי:

ן שאנחנו, אנחנו? ההצעות רק שניה, שניה. יש פה עניי עדי ברמוחה:

לסדר הן חשובות, מהותיות, ומי שמעכב את ההעלאה 
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של ההצעות לסדר על שולחן המועצה לדיון, זה 

 למעשה הצד הזה. 

  -האופוזיציה. אז את מענישה שאותם ש יגאל שמעון:

 לא, אני לא מענישה.  עדי ברמוחה:

 לא, אני שואל.  יגאל שמעון:

  -בר הזמןאני פשוט, עו עדי ברמוחה:

 יגאל, יגאל, די. גם עכשיו, אתה סתם מושך.  אמיר כוכבי:

ן  עדי ברמוחה: גם מאצלכם אני שומעת שזה לא בסדר, כל העניי

 הזה.

 אני לא מושך זמן.  יגאל שמעון:

 אתה מושך זמן.  אמיר כוכבי:

אם אתם רוצים לנהל את זה, כמו שאתם רוצים,  יגאל שמעון:

 תנהלו.  

ון, אני רואה שאתה מעיין ויש לך שאלות לראש אל אמיר כוכבי:

 מנהל כספים? 

 יש לי שאלה אחת.  משה חנוכה:

אני חייבת להגיד שאני את כל השאלות שלי, העברתי  עדי ברמוחה:

 וקיבלתי תשובות. 

  -זכותם לשאול את השאלות אמיר כוכבי:

 אין בעיה, בסדר.  עדי ברמוחה:

על שולחן המועצה, רק  זכותם לשאול את השאלות אמיר כוכבי:

 בואו נשמע אותם. 

 בבקשה.  עדי ברמוחה:

חברים בקהל, לשמור על שקט. כן. רפי, אביבה, אם  אמיר כוכבי:

 יש לכם שאלות גם, נשמח לשמוע. 

 . 77כן, לגבי סעיף  אלון גלבוע:

 לא שומעים אותך רק, תדליק את הרמקול.  אמיר כוכבי:

 . 77לגבי סעיף  אלון גלבוע:
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 מה אתו?  כוכבי: אמיר

 איזה סעיף?  בנימין זיני:

 . 77 רפאל בן מרדכי:

  -לצרכי, רגע₪  230,000. נושא של הגדלה של 77 אלון גלבוע:

 לדוברות, לא?  אביבה גוטרמן:

 לדוברות, כן. דוברות ופרסום.  אלון גלבוע:

 ומהסעות.  אביבה גוטרמן:

ה לחודשיים דוברות, פרסום, לא הצלחתי להבין, ז אלון גלבוע:

 שנשארו עד סוף השנה? 

 כן, צפי לסוף שנה.  בנימין זיני:

 הגדלה? ₪  230,000צפי, כלומר, למשך חודשיים,  אלון גלבוע:

 כן.  בנימין זיני:

 מה יש בחודשיים האלה?  אלון גלבוע:

אז אני אקריא תשובה של אגף דוברות: "יש לנו את  בנימין זיני:

 ובא".  חודש אירוע הוותיקים שמתקרב

 נו.  אלון גלבוע:

ומרכז האומנויות, אירועי חנוכה, היערכות לחורף,  בנימין זיני:

שילוט, הרצאות בבית המתנדב, אירועי סילבסטר, 

סרטונים שונים לסיכום שנה, תקציב, היערכות 

לחורף, צילום אירועים עד סוף השנה, ודרישות שונות 

יש פה  עד סוף השנה מהאגפים. כמו כן, דירה להשכיר

 גם, כל האירועים ההם". 

  -זה לא רק ה אמיר כוכבי:

ולחודשיים ₪,  327,000אבל כל התקציב לשנה היה  אלון גלבוע:

 ₪?  230,000דצמבר, -נובמבר

  -אנחנו אמיר כוכבי:

  -יש פה כמה בנימין זיני:

 ₪.  500,000לא, התקציב היה  עדי ברמוחה:
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 תוב. זה מה שכ₪.  327,000לא,  אלון גלבוע:

 כן, כן. אתה צודק.  עדי ברמוחה:

זה מה שכתוב. כלומר, משך חודשיים, ₪.  327,000 אלון גלבוע:

 . 80%עלייה של כמעט 

 היה צריך סרטונים, לערוך.  גלי לב חיימוב:

 מה? אלון גלבוע:

היה צריך סרטונים. זה מדיה ודיגיטל. כאילו זה בכל  גלי לב חיימוב:

 הדוברות, בכל האגפים. 

 בסדר.  לון גלבוע:א

 אבל היא צריכה לענות בפרוטוקול.  מאיר חלוואני:

 כן, בואי לפרוטוקול.  אלון גלבוע:

ייתן לה.  עדי ברמוחה:  רגע, אבל ראש העיר 

 80%נראה לי, אמיר, לא סביר, של עלייה של  אלון גלבוע:

 לחודשיים. 

  -אני אגיד לך, אני אגיד לך ככה אמיר כוכבי:

 ם כל הכבוד לחג ולאירועי וותיקים. ע אלון גלבוע:

.  אמיר כוכבי: אנחנו עושים, אנחנו עושים כל מיני פרסומים עכשיו

הדבר הזה הוא גם עלויות בפועל של הביצוע, וגם 

העלויות של ההכנה של החומרים. אנחנו עושים עכשיו 

כמה פרויקטים שלא תוכננו מראש. למשל, הפרויקט 

א וקורא לאנשים דירה להשכיר, שזה פרויקט יוצ

להסדיר את כל נושא פיצולי הדירות, להסדיר את זה 

בחוק. זה פרויקט מאוד משמעותי, מאוד כבד, שגם 

לווה בשיתוף ציבור, בבנייה של שיתוף ציבור, ומלווה 

ביציאה החוצה, כדי לעודד כמה שיותר מבעלי 

בנוסף, אנחנו נערכים היחידות הפרטיות להסדרה. 

את החורף. הסכנות שבו אחרת גם לפרסום לקר

והאתגרים אל מול אירועי שנה שעברה. אז כן, יש פה 

איזושהי תוספת, שהיא נגזרת של צרכים שעלו תוך 

 כדי, והם לא חלק מתכנית העבודה. 
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. זו לא איזושהי 80%זו לא איזושהי תוספת, כן? זה  אלון גלבוע:

 תוספת. 

יו הוצאנו בסדר, זה בעיקר אומר שאנחנו עד עכש אמיר כוכבי:

 כנראה מעט מדי על הדברים האלה. 

 בסדר.  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

 הוצאנו מעט מדי.  אלון גלבוע:

 אביבה.  אמיר כוכבי:

טוב, הוא שאל את השאלה שאני גם רציתי לשאול.  אביבה גוטרמן:

, פרויקט מדידות, למה הקטנתם? גמרו את 84

 המדידות? 

 לא.  אמיר כוכבי:

ו  זיני:בנימין  לא, אנחנו לא גמרנו את המדידות. אנחנו עכשי

נקרא. להוציא את נמצאים ממש בקו הגמר, מה ש

, ונמשיך אותו קדימה. אני מניח המדידות ל...

ימים הקרובים כבר יצאו פיילוט, הגדילו  10שבשבוע, 

קצת את ההליכים שהתהליך עצמו שונה בתוך מחלקת 

 השומה. 

נ אמיר כוכבי: כנס לעניין של הדו"חות והפרסום אל אגב, גם זה 

מול הדבר הזה. כשאנחנו מסתכלים על נקודת 

ההתחלה, ההיערכות של החברות, כבר יודעים לדעת 

', אז אנחנו  כמה זמן ייקח, קודם שנפרסם את זה וכו

יודעים לאזן את המסמכים שהוקצו לזה, אל מול מה 

שנשאר מהשנה. הדברים האלה יושלמו, אבל אנחנו 

  -ם להגיד, שהשנה הכסף הזהיודעי

 לא ייצא.  בנימין זיני:

 חלקו, בעצם, לא ייצא.  אמיר כוכבי:

 אז אנחנו צריכים לתקצב מחדש?  אביבה גוטרמן:

  -לא. קודם כל, אמרתי בנימין זיני:

 אם אתה אומר, אתה עושה מחדש?  אביבה גוטרמן:
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 לא, לא עושים מחדש.  בנימין זיני:

 לא.  אמיר כוכבי:

 מה?  בה גוטרמן:אבי

יש כרגע במקורות החיסכון, נשאר סדר גודל של  בנימין זיני:

 נכסים למדידה.  9,000

 כן.  אביבה גוטרמן:

ואמרתי, אנחנו במה שהתמקדנו, מעבירים, עושים את  בנימין זיני:

ההדרכה למודדים, איך לדבר עם התושבים, מה 

הדגשים שלנו כשנפגשים עם תושבים ותושבות. מה 

ה אם יש התנגדויות. הכנו פלאיירים יותר קור

שיווקיים, יותר הסברתיים. גם תראו את זה, תראו 

פלאייר דומה בתלוש הארנונה של ינואר, שאנחנו 

נעלה אותו לכולם. וכרגע, היתרה הכספית שיש שם, 

לא תהיה מנוצלת עד סוף השנה, כי אנחנו יוצאים 

כרגע, כדי שהתהליך יתחיל להשתפשף, אנחנו 

מדידות לעסקים, קודם כל. משפשפים  200ציאים מו

את התהליך, ואז בעצם, אני מניח שמינואר, אחרי 

שנלמד קצת את התהליך החדש, ונתקן טעויות, אז 

זה כבר מתוקצב בסכום  2022-מינואר זה כבר ירוץ, וב

  -אחר. ושוב, הכל בהתאם לקצב הביצוע, ול

 מתי הצפי של גמר המדידות?  אביבה גוטרמן:

אני רוצה להאמין, שוב, זה לא תלוי רק בנו, יש פה  בנימין זיני:

עוד תלוי של שיתוף פעולה. אני רוצה להאמין שעד 

  -, אנחנו נסיים כמעט את כל המדידות2022סוף 

 וזה עד לפעם הבאה שזה עוד כמה שנים.  אביבה גוטרמן:

 שנים.  5-לא, בעיקרון, משרד הפנים מחייב פעם ב בנימין זיני:

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו אבל נעבוד כנראה בנימין זיני:

 בשיטה אחרת.  אמיר כוכבי:

 בדיוק.  בנימין זיני:
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 מה זה שיטה אחרת?  אביבה גוטרמן:

שזה רק דלתאות. כאילו, דלתאות. כאילו, אין טעם  בנימין זיני:

קומות ולמדוד אותו  20להיכנס לבניין מגורים של 

 שנים.  5-פעם ב

 שהם אותו דבר. וודאי.  ה גוטרמן:אביב

  -אין טעם. כאילו, ברור שזה בנימין זיני:

השנים, לפי אזורים  5למעשה, זה שיטתיות לאורך כל  אמיר כוכבי:

ושכונות, ולא נעשה מכה אחת, כמו שניסו לגמור את 

כל העיר במכה אחת, ואז צפות כל הבעיות. אלא כל 

 ם כן. פעם פרויקט נקודתי, ואז אנחנו יודעי

אנחנו לוקחים לפי אזור, אזור, אזור. מסיימים אזור,  בנימין זיני:

 מתקדמים לבא, ולא מתפזרים. 

כן, רק אני מזכירה שפעם הקודמת מה שקרה, שלחלק  אביבה גוטרמן:

  -עשו, חלק לא מדדו, והיה איזשהו פה עוול, כי אלה

דים אביבה, זו בדיוק הנקודה שאנחנו עושים, עוב בנימין זיני:

 אזור, אזור. 

  -ואלו שלא הספיקו, הם על הכיפאק, נהנו מזה ש אביבה גוטרמן:

 22-אזורים שחילקתי ל 22אנחנו עושים, בנינו, יש  בנימין זיני:

אזורים. ייכנסו לאזור, יעשו את המאמצים לסיים 

  -אותו. ברור

אזורים בפעם הקודמת. רק שתביני את  3זה אל מול  אמיר כוכבי:

 הנפחים. 

 כן, זה מטורף.  אביבה גוטרמן:

זה ההבדל בנפחים. זה חלק מהסיבה שרצינו לבנות  אמיר כוכבי:

את זה בצורה אחרת, שבאמת גם התושבים ירגישו 

שזה לא איזה משהו שהוא זה, אלא משהו מאוד 

ר, מאוד ממוקד. מתחיל, נגמר וממשיכים הלאה. סדו

 יגאל? 

 . יש לי, יש לי, בטח שיש לי יגאל שמעון:

 בבקשה.  אמיר כוכבי:
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 ברור. איזו שאלה, מה?  יגאל שמעון:

 לא.  אמיר כוכבי:

י  יגאל שמעון: קודם כל, יעל, את רוצה שנעשה קיזוז בהצבעות? אנ

  אשחרר אותך הביתה. אני מבטיח להצביע הכל בעד.

 עוד מעט.  יעל עבוד ברזילי:

את רוצה,  כן, אין ברירה. טוב, עכשיו אני רציני, אם יגאל שמעון:

תלכי, אני מבטיח שאני. דבר ראשון, על מה צריך 

 תוספת תקציב לרשות החנויות? 

כן, יגאל. אתה קואליציה, אבאל'ה. אתה גם ככה  אמיר כוכבי:

 מצביע בעד. 

 איך אתה מקזז אותה?  נאור שירי:

 יש לי קול כפול.  יגאל שמעון:

 זהו, שכבר לא.  עדי ברמוחה:

 כן.  אמיר כוכבי:

לו?  ר שירי:נאו  יחיאל איך קוראים 

 איזה סעיף רק?  אמיר כוכבי:

  -הסעיף של רשות החנייה, תוספת של יגאל שמעון:

 מספר?  אמיר כוכבי:

 . 58 יגאל שמעון:

אנחנו בעצם צריכים להגדיל את תקציב שכר הדירה  בנימין זיני:

של מחלקת החנייה, שיושבת בתוך החברה הכלכלית 

טרה להוציא, רצינו להוציא לשנה שלמה. הייתה מ

אותם החוצה משם, שהתחיל לשבת אגף החנייה 

במקום אחד, אז זה כרגע לא יתממש, אז יכול להיות 

שיש איזה, בהתאם לתכנית העבודה, וזה כל מה שיש 

 בתקציב שכר הדירה. 

 אוקי.  יגאל שמעון:

 עוד שאלות, חברים?  אמיר כוכבי:

 ? 60רזרבה, מה זה,  אביבה גוטרמן:
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מה, עכשיו אתם עוברים על זה? עכשיו אתם עוברים  עדי ברמוחה:

 על זה? 

 עכשיו התחלנו.  רפאל בן מרדכי:

 תי על הכל. יהייתי בוועדת כספים, ועברתי א עדי ברמוחה:

 לא, לא התחלנו.  אביבה גוטרמן:

  -לא, אבל זה נראה כאילו אתם עוברים עדי ברמוחה:

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

 אה, אוקי.  וחה:עדי ברמ

  -רק אביבה גוטרמן:

 שואלים שאלות.  אלון גלבוע:

  -אז תשאל שאלות עדי ברמוחה:

עכשיו. אני רוצה לדבר קצת על החברים שלי, חברי  יגאל שמעון:

 הקואליציה. 

 יגאל, יש שאלה?  אמיר כוכבי:

  -רגע, אבל בואו רגע נסיים את ה מאיר חלוואני:

 אליי?  אמיר כוכבי:

 לא, יש לי שאלה.  שמעון:יגאל 

 חברים.  אמיר כוכבי:

  -יש לי שאלה. הרי אתם, בקדנציה הקודמת, כולל עדי יגאל שמעון:

 כולל רן.  רן יקיר:

 וכולל, רן לא היה.  יגאל שמעון:

  -יגאל, ביקשת דקה בסוף, הכל תעשה אמיר כוכבי:

 לא, לא, לא. אני מדבר אתך על סעיף מסוים פה.  יגאל שמעון:

 אז דבר על הסעיף.  מיר כוכבי:א

  -הרי במשך כל הקדנציה הקודמת יגאל שמעון:

 מה מספר הסעיף, יגאל?  נדב דואני:

ו יגאל שמעון:   -תקפתם אותנ
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 מה מספר הסעיף, איזה סעיף?  נדב דואני:

וקבעתם, מה פתאום אתם מעלים לדוברות עוד  יגאל שמעון:

סיבה? כספים. מה קרה שאתם מעלים לדוברות? מה ה

למה אתם צריכים דוברות? מה קרה שהדוברות היא 

 כל כך חשובה? 

  -תקציבי סעיף הגענו מסודרים עם מספר עדי ברמוחה:

 שניה רגע.  יגאל שמעון:

 העלינו שאלה. לא קיבלנו תשובה, המשכנו.  עדי ברמוחה:

 אבל מה קרה? פתאום, אני לא שומע מילה מכם.  יגאל שמעון:

י עדי ברמוחה: ש לכם שאלה, אתם מקבלים תשובה, ואתם פה, 

  -מנסים

 על מה?  אמיר כוכבי:

 סעיף לדוברות. ₪,  230,000תוספת לדוברות,  יגאל שמעון:

 אבל אלון שאל, וקיבל תשובה.  אמיר כוכבי:

 לדוברות, ושום מילה. ₪  230,000 יגאל שמעון:

 אלון. אביבה, אביבה. יש עוד שאלה?  אמיר כוכבי:

אני אגיד, כי משה, לא פנית אליי, אני חושב שליידע  נאור שירי:

 את הציבור, זה משהו שהוא מאוד חשוב. 

 שנים.  5אבל את זה לא אמרתם לפני  יגאל שמעון:

 די, יגאל.  אמיר כוכבי:

אבל נשמה, לא הייתי פה. אתה יודע, הייתי בישיבות,  נאור שירי:

 לא נתת לי לדבר. 

החברים שלך. אלה שחברים שלך. לא, אני מדבר על  יגאל שמעון:

 אלה שצעקו. 

 האם הייתה פעם ישיבת תקציב שלא דיברנו?  עדי ברמוחה:

אלה שדיברו, אלה שאמרו, למה אתה מבזבז את  יגאל שמעון:

הכסף, ראש העיר חי אדיב, בשביל מה אתה צריך 

 דוברת? בשביל מה דוברות? 

 יגאל, אלון שאל וקיבל תשובות.  אמיר כוכבי:
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 בשביל מה אתם צריכים?  שמעון: יגאל

 במקרה שלו, זה נכון, לא היה צריך.  נדב דואני:

וחבר שלי, מאיר, שאל. ואת, ונדב שאל. ואמיר. כולם  יגאל שמעון:

 דיברו. 

ל אמיר כוכבי:   -אני אוסיף 

לא קיבלנו תשובות, יגאל. לא קיבלנו תשובות. אמרו  מאיר חלוואני:

שב פה חבר הסיעה שלך, לנו שאנחנו לא בצד הנכון. י

  -ואמר, מאיר, אתה לא בצד הנכון

  -אני בעד הסעיף הזה. אני חושב שזה חשוב יגאל שמעון:

 רגע, אני עונה לך.  מאיר חלוואני:

  -אני חושב שזה חשוב יגאל שמעון:

 אבל זה היה מזלזל מצדכם גם כן.  מאיר חלוואני:

ת חשובה, וכן אני חושב שהשקיפות חשובה והדוברו יגאל שמעון:

 5צריך לתת תקציבים, וזה לא שונה ממה שהיה לפני 

שנים. ואתם תגידו, סליחה, טעינו, אתה צודק, זה 

 הכל. 

 אז זהו, שלא.  עדי ברמוחה:

 אוקי, אנחנו יכולים להעלות את זה להצבעה?  אתי ברייטברט:

 כן.  אמיר כוכבי:

ל אתי ברייטברט: סעיף, מועצת העיר מאשרת את העברות מסעיף 

  -. מי בעד2021לתקציב  4כמפורט בעדכון מספר 

  -לא, בסך התקציב מכספי בנימין זיני:

 סך הכל התקציב.  מאיר חלוואני:

ל בנימין זיני:   -₪ 579,664,000-סך התקציב מתעדכן 

 579,664,000מסגרת הצעת התקציב משתנה ועומדת  אתי ברייטברט:

. מי 1,617.9-ל 1,615.9-מספר המשרות משתנה מ₪. 

בעד? אמיר, מאיר, עדי, רן, יגאל, יעל, נאור, נדב, 

נגד? אביבה ואלון. מי נמנע? רפי.   עדי, כנרת. מי 

אני רוצה לנמק. בפעם הקודמת, חנוכה דרש דבר  רפאל בן מרדכי:



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 27 
 

הגיוני. הוא אמר, אני אומר, שבסוף שנה, ברור 

שצריך לעשות העברות מתקציב לתקציב, כי תקציב 

מסוימת תחזית, ולכן זה בסדר שמעבירים  הוא במידה

מתקציב לתקציב. ולכן, אני לא מצביע נגד. אבל כדי 

לקבל הסבר, אנחנו מבקשים שיבואו האנשים, לפחות 

ראשי אגפים הקשורים לעניין, כדי בהעברות תקציב 

 של הרבעון האחרון, לתת תשובות. 

 תודה.  אמיר כוכבי:

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

 2021העברות מסעיף לסעיף תקציב 
 לתקציב 4עדכון מס' 
 הצבעה:

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר  -בעד 10
 חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה

 אביבה גוטרמן ואלון גלבוע -נגד 2
 רפי בן מרדכי -נמנע

 
  :324/21מס'  החלטה

 . 2021לתקציב  4מועצת העיר מאשרת את העברות מסעיף לסעיף כמפורט בעדכון מס' 
 1,617.9 -מספר המשרות משתנה ל₪  579,664,000מסגרת התקציב עומדת ע"ס 

 משרות
========================================================= 

 
הרחבת בית העלמין נווה הדר  – 1365תב"ר מס'  –ות מימון בקשה לעדכון מקורב. 

 שח.  65,000,000ע"ס 

 

 –בקשה לעדכון מקורות מימון נעבור לנושא הבא.  אתי ברייטברט:

הרחבת בית העלמין נווה הדר ע"ס  – 1365תב"ר מס' 

עדכון מקורות המימון: השתתפות ₪.  65,000,000

₪.  2,000,000מועצה דתית במקום קרן פיתוח על סך 

מקורות מימון לאחר ההגדלה: קרן פיתוח, 

ומועצה דתית, ₪,  4,000,000הלוואה ₪,  59,000,000

2,000,000  .₪ 

 שאלות? חברים?  אמיר כוכבי:

ן  אתי ברייטברט: אני מעלה להצבעה? מועצת העיר מאשרת את עדכו

מקורות המימון, מי בעד? כולם, פה אחד 

 מהמשתתפים? 
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 יש לי הערה.  רפאל בן מרדכי:

 כן.  אמיר כוכבי:

ו  רפאל בן מרדכי: ההערה שלי היא הבאה, ההערה היא הבאה, התחלנ

נגיע למצב,  לעשות קבורה בקומות. אני מבקש שלא 

כמו שיש בבית הקברות של תל אביב, שהקומות הן 

  -כאלה שבנאדם לא יכול לשים נר או לשים זר

 היית במקום?  אמיר כוכבי:

הייתי במקום, ואני לא אמרתי שיש לי טענות כרגע.  רפאל בן מרדכי:

  -יש לי

זה היה אחד הדגשים בבינוי מול האדריכל, שעשה  אמיר כוכבי:

תכנית באמת יוצאת דופן, בכל זאת, בית עלמין, אבל 

זה היה אחד הדגשים, שזה באמת לא יהיה גובה מדי, 

לא יהיה מסיבי מדי, לא יפגע מדי בנוף, ולא ישתנה 

 סים. שם במפל

 וכך יימשך.  רפאל בן מרדכי:

 מה שאתה רואה, זה מה שיש.  אמיר כוכבי:

 כן, יש תכנית.  אביבה גוטרמן:

 אני אומר, ככה יימשך. אם זה כך, אני מצביע בעד.  רפאל בן מרדכי:

 זו התכנית האדריכלית.  אביבה גוטרמן:

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

הרחבת בית עלמין נוה הדר ע"ס  – 1365תב"ר מס'  -קורות מימון בקשה לעדכון מ
65,000,000  ₪ 

 ₪  2,000,000עדכון מקורות מימון : השתתפות מועצה דתית במקום קרן פיתוח סך 
מועצה ₪ ,  4,000,000הלוואה  , ₪ 59,000,000 קרן פיתוח מקורות מימון לאחר הגדלה: 

 ₪.  2,000,000דתית 
 הצבעה:

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן,  -(13חד )בעד פה א
מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, 

 רפי בן מרדכי, אלון גלבוע
 

  :325/21מס'  החלטה
הרחבת בית עלמין  – 1365תב"ר מס'  -מועצת העיר מאשרת את עדכון מקורות מימון 

 ₪ 65,000,000נוה הדר ע"ס 
 

============================================= 
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 20,000,000ע"ס  1201אולם ספורט מתחם  – 1467תב"ר מס'  –בקשה להגדלה ג. 

 שח. 

 

 1467בקשה להגדלה של תב"ר מס' נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

₪.  20,000,000ע"ס  1201אולם ספורט מתחם  –

סה"כ ₪.  22,000,000-ל₪  20,000,000-הגדלה מ

מקרן פיתוח. מקורות מימון ₪  2,000,000הגדלה, 

משרד ₪,  4,500,000לאחר ההגדלה: קרן פיתוח, 

מפעל הפיס, ₪,  4,200,000התרבות והספורט, 

יש למישהו משהו לומר, לפני שנעלה ₪.  13,300,000

 להצבעה? אני מעלה להצבעה. 

אחד, קודם כל זה אולם שעבר כל מיני שינויים בייעוד  כוכבי: אמיר

שלו. מדובר על אולם שיהיה אולם גדול גם בזירה וגם 

בקיבולת הקהל, וגם מתוך מחשבה על פנאי בשטחי 

ציבור, אנחנו עושים שם שינוי בתכניות, כדי לאפשר 

למקום לתפקד כסוג של מיני אולם הופעות, היכל 

עוד איזושהי השקעה. זה מחוץ  תרבות. זה מצריך שם

לפרוגרמה. אבל זה משהו שקורה מול פרוגרמות 

ישנות של אולמות ספורט. בעצם, יאפשר לנו להשתמש 

 במקום כאולם הופעות, מופעים וכאלה. 

 כמה מקומות?  אביבה גוטרמן:

כיסאות ביציע. הדרך שבה זה נבנה, זה שגם  750יש  אמיר כוכבי:

 פל. הבמה והזה, הכל שם מתק

 כן.  אביבה גוטרמן:

 ואז בעצם אפשר להשתמש גם במשטח עצמו.  אמיר כוכבי:

 אפשר לצמצם, כן.  אביבה גוטרמן:

אני מעלה להצבעה. מי בעד? כולם, פה אחד  אתי ברייטברט:

 מהנוכחים? נעבור לסעיף הבא. 
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============================================ 

 ₪  20,000,000ע"ס  1201אולם ספורט מתחם  – 4671תב"ר מס'  -בקשה להגדלה 
   ₪ 22,000,000ל ₪  20,000,000הגדלה : מ 

 מקרן פיתוח₪  2,000,000סה"כ הגדלה 
משרד התרבות והספורט , ₪ 4,500,000 קרן פיתוח מקורות מימון לאחר הגדלה: 

4,200,000  , ₪ 
 ₪.  13,300,000מפעל הפיס 

 הצבעה:
כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני,  אמיר -(12בעד פה אחד )

 עדי פרילינג אנקורי, 
 יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ואלון גלבוע

 *יעל עבוד ברזילי לא נכחה בהצבעה
 :326/21החלטה מס' 

ע"ס  1201תחם אולם ספורט מ – 1467תב"ר מס'  -מועצת העיר מאשרת הגדלה 

22,000,000 ₪ 

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

פיצוי הפקעת נכס )חברת העובדים( ע"ס  – 1518מס'  –בקשה לאישור תב"ר ד. 

 שח.  2,909,202

 

פיצוי הפקעת נכס  – 1518מס'  – רבקשה לאישור תב" אתי ברייטברט:

הסכום ₪.  2,909,202של חברת העובדים ע"ס 

ייחס לנכס אחד, רחוב המכבים, ולא כולל סוגיית מת

 ₪.  2,909,202המע"מ. מקורות המימון: קרן פיתוח, 

ללא  הוא יש לי שאלה. קודם כל, אני מבין שהמחיר אלון גלבוע:

מע"מ. כלומר, העירייה לא מתקזזת במע"מ. נכון, 

 בני? 

לא, קודם כל אנחנו מדווחים על, הסוגיה פה כרגע  בנימין זיני:

היא מול חברת העובדים שהיא בדין ודברים מולם, 

האם ההסכם המקורי בשומה, בהצעה שהביאה, האם 

הסכום השומאי כלל מע"מ או לא כולל מע"מ. אנחנו 

בדין ודברים, בגלל זה לא הבאנו את זה עדיין 

להכרעה. זה עדיין לא בהכרעה. יכול להיות שאנחנו, 

של פרשנות.  שבסוף לא נהיה חייבים במע"מ, זה עניין

ואם נהיה חייבים במע"מ, או בחלקו, אנחנו נצטרך 

להביא תוספת לתב"ר הזה. יש לנו הסכם, יש עוד נכס 
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נוסף, שנצטרך גם להשלים כנראה בהמשך את 

ישה שלו, אבל כרגע זו החבות לגבי מה שעבר כהר

 עלינו. 

אז מדוע צריך להצביע עכשיו, אם לא יודעים את  אלון גלבוע:

 ופי של הנכס? הסכום הס

אמרתי, כרגע, לפי מה שזה נראה, יש סיכוי טוב  בנימין זיני:

שכנראה לא נצטרך לשלם את המע"מ, לפי הפרשנות 

 שלהם. 

  -האם אתה יכול רפאל בן מרדכי:

 עכשיו, לא הבנתי. אה, רפי, בבקשה.  אלון גלבוע:

 רגע, סליחה. אתה יכול לדחות את ההכרעה, או שאתה רפאל בן מרדכי:

 חייב לקבל אותה היום? 

ו  בנימין זיני: על זה, אני צריך, אתה יודע, עוד פעם, פה, אנחנ

 תם, בהעברת הסכום, אז כן. יחתומים בהסכם א

 אז אתה צריך את זה היום.  רפאל בן מרדכי:

 כן.  בנימין זיני:

 תודה.  רפאל בן מרדכי:

 מה זה הדבר הזה?  יגאל שמעון:

נכון. יש הסכם  ל, זה לא רכישה, יותרזה הרכישה ש בנימין זיני:

 הפקעה למקום הזה.

 על פיצוי.  מאיר חלוואני:

 מה? לא.  בנימין זיני:

 לא, אני לא יודע מה זה. מה זה?  יגאל שמעון:

זה הנכס בנווה נאמן, שאנחנו עוד לוקחים בחזרה  אמיר כוכבי:

 אחרי עשרות שנים. 

 שאמרתם, שאתם שמחים על זה.  מאיר חלוואני:

לא לוקחים בחזרה, רגע, שניה, בני. יגאל, תן לי שניה  אלון גלבוע:

 רגע לסיים. 

 יגאל, ונותנים את זה לחברת העובדים.  רפאל בן מרדכי:
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 לא, לא, לא.  בנימין זיני:

 לא. לוקחים את זה.  אמיר כוכבי:

 לא?  רפאל בן מרדכי:

 קנינו את זה מחברת העובדים.  בנימין זיני:

 קונים מחברת העובדים.  :אביבה גוטרמן

יותר נכון, הקדמנו את הפינוי שלהם כנגד שיתוף  בנימין זיני:

 הפעולה. 

 למי אתה נותן את הכסף? לא הבנתי.  רפאל בן מרדכי:

 לחברת העובדים.  בנימין זיני:

 לחברת העובדים.  אמיר כוכבי:

 זה שאמרתי, למה אתה אומר לי, לא?  רפאל בן מרדכי:

 הקדמתי את הפינוי שלהם, בגלל זה פיציתי אותם.  בנימין זיני:

 יגאל. רפאל בן מרדכי:

 מה זה חברת העובדים?  יגאל שמעון:

 מי שהחזיק בנכס.  רן יקיר:

 מה זה חברת העובדים?  יגאל שמעון:

 של ההסתדרות, האיש שאחראי על הנכסים.  אמיר כוכבי:

א הועבר בני, יש לי שאלה. הנכס הזה, המדובר, הו אלון גלבוע:

 לידי העירייה? 

 כן.  בנימין זיני:

 מבחינה משפטית וחזקה?  אלון גלבוע:

 כן, כן, כן.  בנימין זיני:

הבנתי. אז מדוע מכתב שצורף פה להצעה ע"י איילת  אלון גלבוע:

שלביצוע, בשורה האחרונה,  5לרר, מדבר פה בסעיף 

תראה מה כתוב: "לרבות המועד המדויק לביצוע 

 רת החזקה בנכסים הנ"ל לעירייה". התשלום, ומסי

 איך, איך?  אמיר כוכבי:

היא טוענת שהנכסים האלה, בכלל לא בחזקת  אלון גלבוע:
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 העירייה. כלומר, היא לא קיבלה אותם. 

 בטח שקיבלנו.  בנימין זיני:

 אבל למה זה כתוב כאן?  אלון גלבוע:

 כשתשלם על זה.  רפאל בן מרדכי:

 . לא שילמת להם יגאל שמעון:

לא, היא כתבה, היא כתבה: "באים אלו מתואמים על  אלון גלבוע:

  -חברת העובדים, הפרטים האחרונים

 אלון, ממתי המכתב?  אמיר כוכבי:

 רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.  בנימין זיני:

 . 21.4-לא יודע ממתי המכתב. מה אלון גלבוע:

 לכם. רגע, רגע, רגע. אני רוצה רגע. אני אבהיר  בנימין זיני:

 אז המכתב הזה לא מעודכן.  אלון גלבוע:

 ברור, הוא לא מתעדכן כבר.  רן יקיר:

 רגע, אני אסביר.  בנימין זיני:

 זה מאפריל.  רן יקיר:

יודע.  רפאל בן מרדכי:  נו מה השאלה, אתה 

הפיצוי, בגלל שבמקור, בהתחלה, ויכול שיהיו גם  בנימין זיני:

פרויקט שלנו, של שינויים, הדבר הזה תוכנן כחלק מה

שויך לתב"ר  זה בית ספר אנתרופוסופי, אז

אנתרופוסופי, פיצוי הפקעה, כי כדי להקים את בית 

הספר, אני בעצם צריך לפנות את המקום הקודם. 

בעצה עם רואה החשבון, אמר לנו, תקשיבו, זה מסוג 

הדברים שצריכים לפצל אותם. ובגלל זה אנחנו 

 ? ר בנפרד, בסדרפותחים לזה תב"

אבל אני שאלתי משהו אחר. אני שאלתי, אם זה  אלון גלבוע:

 בחזקת העירייה. 

 הנכס בחזקת העירייה.  בנימין זיני:

  -אני אגיד לך למה אני שואל. כי ממסמכים שקיבלתי אלון גלבוע:

 ממה?  בנימין זיני:
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ממסמכים שקיבלתי, בעירייה, עולה שהנכס הזה כלל  אלון גלבוע:

 עירייה. לא רשום על שם ה

יכול להיות שההליך הרישומי לוקח קצת זמן. אתה  בנימין זיני:

 יודע, זה לא זה. אבל הנכס עבר לחזקת העירייה. 

 עבר?  אלון גלבוע:

 כן.  בנימין זיני:

אוקי. עכשיו לגבי הנושא של הסכום, אני לא מצליח  אלון גלבוע:

להבין, אם אין סכום סופי, איך אנחנו יכולים 

י אני אגיד לך למה, יכול להיות שכדאי להצביע. כ

אולי לקנות את הזכויות האלה דרך החברה הכלכלית 

או חברה אחרת, ואז אולי להרוויח פה את הנושא של 

 המע"מ. 

  -זה נכס בכל מקרה שנרשם על חשבון העירייה בנימין זיני:

 מה?  אלון גלבוע:

הנכס, אני לא זה נכס עירוני, אני לא יכול להעביר את  בנימין זיני:

  -יכול לעשות לו

 ? 25-ל ...למה, איך נתנו חזקה ב אלון גלבוע:

כל השיח היה, כל השיח היה מול העירייה לאורך כל  אמיר כוכבי:

 התקופה. 

לא, זה גם לא עניין. כי אני צריך לשפות את החברה  בנימין זיני:

  -הכלכלית, ואז אין פה. המע"מ, לא

  -והבנייה והשיפוץ למה, והפיתוח אלון גלבוע:

  -בכל מקרה, עסקאות מקרקעין אנחנו מדווחים בנימין זיני:

 זה הרבה, הרבה כסף. הרבה מע"מ מדובר.  אלון גלבוע:

בכל מקרה, עסקאות מקרקעין אנחנו מדווחים עסקת  בנימין זיני:

אקראי. בסדר, זה לא, גם העירייה מחויבת בדיווח 

 עסקת אקראי. 

 ברור.  אלון גלבוע:

 בסדר.  בנימין זיני:
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אז אתה אומר, לא יהיה פה הפסד של מע"מ. גם אם  אלון גלבוע:

 יוטל בסופו של דבר מע"מ על העסקה. 

אמרתי, זה גם אנחנו מלווים ביועץ עכשיו, לטובת  בנימין זיני:

הדבר הזה, הסוגיה הזאת. וההכרעה, אני לא יודע 

  -מתי היא תהיה, אבל

  -להכרעה. למה אז בוא נמתין אלון גלבוע:

  -אבל לפי ההסכם מאיר חלוואני:

אז בוא נמתין להכרעה, מדוע אנחנו צריכים להצביע  אלון גלבוע:

שלא יודעים את הסכום הסופי? אבל אני שואל, מדוע 

צריך להצביע עכשיו, שלא יודעים את הסכום הסופי, 

-ו₪,  2,900,000לעומת ₪  3,400,000-ומדובר פה ב

 . כמעט₪  3,000,000

 זה עניין של, כן, יש תוספת מע"מ.  בנימין זיני:

 ₪.  500,000אז זה עוד איזה כמעט ₪.  663,400,7 אלון גלבוע:

 ואם יחליטו.  בנימין זיני:

  -אז בסדר, אז למה אנחנו צריכים אלון גלבוע:

אז זה כמו שניקח פרויקט ואני לא אהיה לי משהו  בנימין זיני:

  -ודאי לגבי הכל

, קודם כל, כי יש איזושהי הבנה, גם של 1סיבות.  2-מ בי:אמיר כוכ

חברת העובדים, בגלל השיח הארוך, עד כמה אנחנו 

רוצים שהנכס יעבור, והם עשו פה, נקרא לזה, אחרי 

זה שנים של מאבק, מחווה ג'נטלמנית ומסרו את 

, שימו לב, אנחנו מביאים נכס 2המפתח. זה אחד. 

אנחנו רוכשים חזרה. אחד, למרות שיש כאן שניים, ש

על השני, אנחנו מנהלים איזשהו שיח, שיכול להיות 

שישפיע גם על זה, של החכרה חוזרת לנוער העובד, 

והתקזזות על המחיר מול חברת העובדים. מה שלא 

 היה עד היום. 

העסקה עוד לא הושלמה באופן מלא. כשנביא את  בנימין זיני:

גם, ממה העסקה באופן מלא, אז יכול להיות שיש 

שראש העיר אמר, שגם המו"מ על הנכס השני, יקיש 
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ו  גם על עלויות המע"מ. זו פרשנות. וכשיושלם, אנחנ

. כמו שאנחנו מביאים לפעמים פרויקט ה..נביא את 

בשלב אחד, ובשלב השני אנחנו מביאים את ההשלמה 

 שלו. 

וצריך לבדוק ₪,  500,000-עדיין אני חושב שמדובר ב אלון גלבוע:

חוות דעת  כל הסוגיה הזאת. גם לא צירפתםאת 

 שאתה מדבר עליה, שהתייעצתם או לא התייעצתם. 

לא, בסדר, זה בהתייעצות. כשאנחנו נגבש את  בנימין זיני:

  -המסקנה הסופית, דרך אגב

נו, אז בסוף המסקנה הסופית, מעלים. אבל לא מעלים  אלון גלבוע:

 באמצע, באמצע הזה. 

אמרתי, זה פרויקט שהוא שלבי. בשלב הבא, בסדר,  בנימין זיני:

  -אנחנו

נו אז בסדר, אז בסוף כל השלבים האלה, תעלו את זה  אלון גלבוע:

 להצבעה. 

  -אני חושב ש בנימין זיני:

האמת היא שאני לא מבין את הבקשה פה. אני לא  יגאל שמעון:

מבין. אני לא מבין את ההסכם. אני לא מכיר את 

 ההסכם. 

 על ההסכם הצבעת כבר בישיבות קודמות.  אמיר כוכבי:

 לא, אבל לא מכיר מה.  יגאל שמעון:

 הצבעת גם בעד.  אמיר כוכבי:

תב"רים במתחם עצמו.  2זה תב"ר. אתה אומר שיש  יגאל שמעון:

  -תב"ר של בית הספר

 לא.  בנימין זיני:

 מתחמים שונים.  2זה לא אותו מתחם. זה  אמיר כוכבי:

 אתה רוכש אחד, אתה רוכש שטח אחד.  מה זה, יגאל שמעון:

  -במקור יועד, במקור בנימין זיני:

 אחד למה?  יגאל שמעון:
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  -עוד דבר אחד, יש לי עוד אלון גלבוע:

  -אז תרשמו, גוש חלקהאיזה גוש חלקה?  יגאל שמעון:

אבל אני מאשר פה תב"ר. אני לא מאשר, ההסכם כבר  בנימין זיני:

 אושר במועצה. 

 אבל אתה רוצה תב"ר, כסף שאתה רוצה מה?  :יגאל שמעון

 שהוא תלוי ההסכם שנחתם מול חברת העובדים.  בנימין זיני:

 אז תשלחו את הגוש, חלקה, כמה דונם. מה ההסכם?  יגאל שמעון:

המועצות אחורה, אושר  2-יגאל, זה במקום, ב בנימין זיני:

 ההסכם. 

 חר. לא, אבל אתה רוצה פה עכשיו תב"ר א יגאל שמעון:

 לא, לא. זה אותו דבר. זה קשור לאותו אחד.  בנימין זיני:

 לא, זה התב"ר. אמיר כוכבי:

 מה זאת אומרת?  יגאל שמעון:

,  בנימין זיני: קשור לאותו הסכם. זה קשור לאותו הסכם. ואמרתי

במקור, בגלל שזה יוצא מהתב"ר, רו"ח אמר, תפצלו 

 לתב"ר נפרד, וזה מה שאנחנו עושים. 

 . בוא נראה את הנספח הזה. 4אולי זה נספח  עון:יגאל שמ

ח , גם מצוין כאן שיש פה דו"5בני, בני, תראה, בסעיף  אלון גלבוע:

 שמאי מסכם.

 נכון.  בנימין זיני:

כתוב שהוא מצורף והוא לא צורף פה. אני לא ראיתי  אלון גלבוע:

  אותו.

 הוא צורף להסכם.  :גלי לב חיימוב

 ם? איפה ההסכ אלון גלבוע:

 אושר במועצה ההסכם.  גלי לב חיימוב:

 , שהוא מצורף. 5לא, אבל כתוב פה בסעיף  אלון גלבוע:

נכון, אבל ההסכם נחתם באוגוסט, ואושר כשהוא  גלי לב חיימוב:

 ראה את דו"ח השמאי. 
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 אוקי.  אלון גלבוע:

 לא מדובר על התשלום של הזכויות.  גלי לב חיימוב:

בר? כתוב פה, על התשלום של הזכויות. אז על מה מדו אלון גלבוע:

נזרי, השמאי מוסכם, אשר  כתוב פה: השמאי, אמנון 

קבע את גובה הפיצויים שמגיעים לחברת העובדים 

 עבור הזכויות. 

 נכון.  גלי לב חיימוב:

ראה צורף את העתק השומות המוסכמות. למה  אלון גלבוע:

מצורף? הסכומים שנקבעו ע"י שמאי, יוצמדו למדד, 

התאם להוראות הקבועות בהסכמים. אבל איפה זה ב

 מופיע, אני לא מבין. 

  -אבל המסמך הזה יצא באפריל גלי לב חיימוב:

אבל אתם צירפתם אותו עכשיו. מצורף באפריל, אז  אלון גלבוע:

 תגידו שהוא לא רלוונטי. 

 אלון.  רן היילפרן:

וזה, כדי להזכיר על הנושא שמדובר בו, אבל הח גלי לב חיימוב:

הצביעו עליו כבר ואישרו אותו במועצה. היום אנחנו 

מדברים על מסגרת התקציבית. במסגרת התב"ר, 

,  2-אנחנו מדברים. והוא יבוא ב שלבים. שלב ראשון

  -הוא תשלום הזכויות לחברת העובדים

 שעכשיו אנחנו צריכים להצביע.  אלון גלבוע:

 כן, כן.  בנימין זיני:

 טאבו. ₪  000,0002,-זה ה גלי לב חיימוב:

נו, אז לא ההסכם. אז אנחנו צריכים להצביע, הסכם  אלון גלבוע:

 בסדר, אבל עכשיו אנחנו צריכים להצביע על זכויות. 

 ההסכם אושר.  גלי לב חיימוב:

 לא, על הסכם אנחנו הצבענו.  אביבה גוטרמן:

ו  אלון גלבוע: ההסכם, אני לא מדבר על ההסכם. יש פה עכשי

 שלום זכויות. אישור של ת

 אנחנו מדברים על התשלום.  רפאל בן מרדכי:
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 נכון.  :גלי לב חיימוב

אני רוצה לראות את דו"ח השמאי. למה הוא לא  אלון גלבוע:

מצורף? כתוב פה, מצורף דו"ח שמאי. איפה דו"ח 

השמאי? אם המסמך הזה לא רלוונטי, אז לא נתייחס 

 אליו, או כן נתייחס אליו. 

  -לון, היה, נדון פה במועצה הסכם מסודר. כלא רן היילפרן:

  -אבל בסדר, אין לי בעיה עם ההסכם אלון גלבוע:

  -אלון, רגע רן היילפרן:

 יש לי פה בעיה עם השמאות.  אלון גלבוע:

, נדון הסכום, אושר  רן היילפרן: הוצג, הוצגו דו"חות השמאי

הסכום פה במועצה על בסיס ההסכם. הובאו כל 

  -ונטייםהמסמכים הרלו

  -הסכום הזה של אלון גלבוע:

  -מנהלת מחלקת, שניה, יוכי רן היילפרן:

 אז אין פה, אז למה אנחנו צריכים להצביע?  אלון גלבוע:

מנהלת מחלקת הנכסים ישבה פה בדיון, הסבירה את  רן היילפרן:

אושר על ידכם. ₪  3,400,000הדברים. הסכום בסך 

רק את מקורות  עכשיו, אנחנו מה שגזבר מביא, זה

המימון, אחרי שאישרתם את ההסכם, אישרתם את 

הסכומים, אישרתם את הערכות השמאי, קיבלתם את 

מלוא ההסברים, המועצה אישרה את ההסכם הזה. 

לממן, הגזבר אומר, אני מביא את הסכום כרגע, כדי 

 3,400,000הראשוני. אנחנו, למרות שבסכום הוסכם 

של המע"מ, שכרגע לאחר מכן, יש את הסוגיה ₪, 

כרגע, ₪.  3,400,000נדונה בינינו. אבל בהסכם מצוין 

במידה והבירור ₪.  2,900,000-אנחנו מביאים את ה

יעלה שאנחנו צריכים גם להשלים את המע"מ, נעביר, 

הסכם אושר כולל מע"מ, כולל הכל. באבל כאמור, 

 כרגע זו סוגיה מימונית. 

פ אלון גלבוע:  ה, על מקורות המימון? אז מה אנחנו מצביעים 

 בדיוק.  רן היילפרן:
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 כן, כן.  עדי ברמוחה:

 בדיוק, על מקורות המימון.  רן היילפרן:

אני אגיד לך מה העניין, אמיר. בגוף מתוקן, קודם כל  משה חנוכה:

מביאים את מקורות המימון, ורק לאחר מכן תווים 

את ההסכם. כאן התהפכו היוצרות. קודם כל, חתמת 

ם, ורק עכשיו אתה בא לבקש מאתנו אישור על ההסכ

 על מקורות המימון. 

 לא, אני אסביר.  בנימין זיני:

 זה מה שעלה מהתשובה של המנכ"ל.  משה חנוכה:

לא היית פה כשאמרתי, שזה. המקום, לפי התכנון  בנימין זיני:

הראשוני, היה להקים את בית הספר האנתרופוסופי, 

הספר, אני אצטרך ובגלל זה, וכדי להקים את בית 

לפנות את בית העובדים, את הנוער העובד החוצה. 

בגלל זה, התשלום שויך לפי כלכלית, לצורך התב"ר 

של בית הספר האנתרופוסופי. הרו"ח, בעצה אתו, 

אמר, תקשיבו, זה משהו שצריך, וגם בגלל שכנראה, 

  -לא יודע אם זה יהיה או לא יהיה

זה לפני, את הבדיקות אבל למה לא עשיתם את  משה חנוכה:

האלה, בני, זאת השאלה. לפני שאתה מביא את 

ההסכם למועצה, אתה מביא, או יחד אתו, או לפני זה 

את מקורות המימון, ואז אתה מביא הסכם. ככה 

 עובדים בד"כ. 

  -מקורות המימון רן היילפרן:

כי אנחנו סברנו שאפשר להוציא את זה מהתב"ר של  בנימין זיני:

ופי, כי זה משויך לפרויקט. כמו שאני האנתרופוס

עושה את זה בהרבה מקומות אחרים, וגם לפעמים 

פיצויי הפקעה, אני משייך לאותו פרויקט או לאותו 

 תב"ע, או לא משנה. 

אבל השיח לא נכון. מה הקשר, מקורות מימון?  אמיר כוכבי:

 מקורות המימון פה הם קרן פיתוח. 

 וסופי? מה הקשר לאנתרופ אביבה גוטרמן:
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 בכל מקרה, זה קרן פיתוח.  בנימין זיני:

 לא, אין פה שום דבר אחר.  אמיר כוכבי:

 אז למה לא הבאת את זה לפני שהבאת את ההסכם?  משה חנוכה:

כי זה תוקצב בתב"ר, בני, רגע, אני זה. זה תוקצב  רן היילפרן:

בתב"ר אחר. רו"ח ייעץ לגזבר שצריך לפצל את זה, 

 ברורים.  כדי שהדברים יהיו

 למה לא בודקים עם הרו"ח לפני? זה מה שאני שואל.  משה חנוכה:

גם הרו"ח החליט כנראה, חכך בדעתו, כי הגזבר בדק  רן היילפרן:

  -את זה לפני, אבל היה

 וגם על זה היה לי אתו וויכוח.  בנימין זיני:

 אז הרו"ח אשם כאילו?  משה חנוכה:

חנו רוצים, אנחנו דוגלים לא, אף אחד לא אשם. אנ רן היילפרן:

 בשקיפות ולהציג את הדברים בצורה הכי ברורה שיש. 

  -כן, אבל אלון גלבוע:

 וזה דבר הכי ברור שיש. לשים את זה בתב"ר ייעודי.  רן היילפרן:

זו גם המלצה שלו. כי אם אתה שם את זה, שניה, אם  בנימין זיני:

אני שם את זה באותו תב"ר שמבחינת, שוב, אם 

תי מתעקש, זה גם בסדר, אבל כמו שרן אומר, היי

רצינו כן לבודד את זה וכן לזה, אז בגלל זה, הבאנו 

את זה בנפרד. כי מבחינתי, אם זה משויך לפרויקט 

וזה אמור לפרויקט, וזה חלק מעלות הפרויקט 

מבחינתי, אז שייך לתב"ר של הפרויקט הזה. עזוב, 

 בסדר, זה לא. 

, כתוב 2014ה, במסמך הזה מאפריל בני, אבל תרא אלון גלבוע:

 בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. 

 מה זה קשור לאנתרופוסופי?  אביבה גוטרמן:

ואח"כ שוב  2014-אני אגיד לך מה, ההסכם שנחתם ב אלון גלבוע:

  -2016-נחתם ב

  -אתה מדבר על מסמך בנימין זיני:

  היקנה לעירייה אפשרות לשלם עבור הסכם החכירה. אלון גלבוע:
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 .2014-מתי, ב בנימין זיני:

 שנים.  7עד  אלון גלבוע:

 . 2014 בנימין זיני:

היום, אנחנו אמורים להצביע לפי המסמך הזה, על  אלון גלבוע:

 התשלום הזה. 

 הצבעת עליו כבר לפני.  בנימין זיני:

 כבר הצבעת, שם.  רן היילפרן:

וב. איפה הצבעתי? אני לא רואה את זה, זה לא כת אלון גלבוע:

 מתי? 

 בהסכם, בהסכם על הנספח.  בנימין זיני:

אבל בהסכם, בסדר, אבל ההסכם, אבל בהסכם לא  אלון גלבוע:

כתוב, לא כתובים הסכומים. בהסכם כתוב שניתן 

שנים, אבל זה מה שכתוב, מה, תקרא.  7יהיה בתוך 

  -3בוא תראה, תקרא את סעיף 

הישן. יש הסכם  אלון, אלון, אתה מסתכל על ההסכם רן היילפרן:

חדש, שנדון במועצת העיר. איילת לרר, מנהלת 

  -מחלקת נכסים ישבה פה במועצה

 הצגנו את השמאויות.  אמיר כוכבי:

 הציגה, הציגה את הסכומים.  רן היילפרן:

 מתי זה היה? לא כשאני הייתי.  אלון גלבוע:

 הציגה את כל הנתונים.  רן היילפרן:

 ודאי. כל האירוע זה בקדנציה הזאת. כשאתה היית, בו אמיר כוכבי:

הצבעת. עכשיו, לפני מספר חודשים. אני לא זוכר  רן היילפרן:

 בדיוק. 

  -לפני כמה חודשים אלון כנרת א. כהן:

כבר שאתה לא מתחילתו, אבל זה היה שכבר, היה,  אמיר כוכבי:

 בטח היה. 

 היה אחרי שהוא הצטרף, בטח.  רן יקיר:

  -דשיםחו 4לפני  אמיר כוכבי:
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 הוא היה.  כנרת א. כהן:

ן  אלון גלבוע: כתוב פה, תראה מה כתוב כאן, קודם כל זה לא מצוי

שהייתה הישיבה הזו לפני כמה חודשים. מדובר בכלל 

 . 2016, 2014-על ישיבות שהיו ב

  -זה, עוד פעם, זה בנימין זיני:

ולפי פירוט הסכמי החכירה, העירייה נכנסה בנעלי  אלון גלבוע:

י המקרקעין, החכירה את המקרקעין, או תקבע בעל

בהסכם החכירה והעירייה תרצה, היא תוכל להביא 

. שנים 7את הסכמי החכירה לסיום בזאת בתוך 

, כי ברצוני, להביא לידכםוכרגע, מה אנחנו עושים? 

בהתאם לכתוב בהסכמי החכירה, פועלת העירייה 

להביא את הסכם החכירה לסיום, ולקבל לידיה את 

זקה בנכסים הנ"ל. ובהתאם לכך, מינו שמאי הח

שקבע את המחיר, וכרגע אנחנו צריכים להצביע על 

  -הסכום הזה. לא כתוב פה

  -הצבעת כבר על הסכום. הצבענו, כש אמיר כוכבי:

  -אז אני שואל, המסמך הזה לא רלוונטי, שצורף אלון גלבוע:

 אני לא יודע מה אתה מקריא.  אמיר כוכבי:

  -. אם תגידו שלא רלוונטי, אז4, נספח 4נספח  :אלון גלבוע

ל בנימין זיני:   -הסבר לתב"ר הזה, למה זה מגיעזה מסמך נלווה 

ל אלון גלבוע:   -אבל אם הוא לא רלוונטי, אז למה מצרפים אותו 

שניה, זה הסבר שהוא רק, הוא תואם את הדיון שהיה  בנימין זיני:

שהוא בא לפני מועצה קודמת קודמת, לגבי ההסכם, 

לפה, הוא בא עם השמאות. היה הסבר של מנהלת 

מחלקת הנכסים. פה, אנחנו שוב, אמרתי את זה בעצת 

הרו"ח, מפצלים את התב"ר. יכולתי גם לא לעשות את 

זה, ולהשאיר את זה בתב"ר הספציפי הזה וזהו. שוב, 

  -זה לא

  -אז למה לא עשית את זה? אם זה כל כך פשוט משה חנוכה:

 אז תשאיר את זה. מה אנחנו צריכים להצביע?  וע:אלון גלב

פעמים שהיועץ החיצוני המליץ לפצל את  4הם אמרו  מאיר חלוואני:
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 זה. 

 )מדברים ביחד( 

נו.  מאיר חלוואני:  חלאס, 

 אתה ממהר?  משה חנוכה:

 כן.  מאיר חלוואני:

 בסדר, אז תלך.  משה חנוכה:

 אני עובד עירייה?  אתה רוצה להגיד לי לשבת, כי מאיר חלוואני:

 לא.  משה חנוכה:

  -אל תתחיל עם ההעלבות האלה, כי זה שוב מאיר חלוואני:

אז שאלתי אם אתה ממהר. אנחנו רוצים להבין את  משה חנוכה:

  -הסוגיה. לך כנראה יש

 אבל אתם אישרתם את זה, זה לא משהו חדש.  מאיר חלוואני:

  -לזה, שאחריאבל אנחנו רוצים להבין מה גרם  משה חנוכה:

 אני הסברתי, הסברתי. הסברתי. בנימין זיני:

אמרתם, כל הכבוד שהגיע הזמן שרכשנו את זה.  מאיר חלוואני:

 כאילו מה, למה צריך ללכת אחורה כל הזמן? 

אותי, יותר מעניין איך זה קשור לבית הספר  אביבה גוטרמן:

 האנתרופוסופי? 

  -סופילא קשור לבית הספר האנתרופו אמיר כוכבי:

 זה מה שהוא אמר.  אביבה גוטרמן:

זה קשור לשיוך, אני אחדד, זה קשור לשיוך התב"ר,  אמיר כוכבי:

אל מול העובדה שאנחנו ידענו שאנחנו רוצים לעשות 

שם את הדבר הזה, אני מניח שאת מודעת אליו. ולכן, 

 זה שויך לתב"ר הזה. 

 לא, אני מודעת אליו לאחר מעשה.  אביבה גוטרמן:

 בסדר.  יר כוכבי:אמ

 כן.  אביבה גוטרמן:

ולכן, זה שויך לתב"ר הזה, ולכן הוא עושה את  אמיר כוכבי:
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ההפרדה הזאת עכשיו. זה הכל. אתם רוצים להקריא, 

 לא. 

ובני, יש לי עוד שאלה. לגבי הנושא של המע"מ. אז  אלון גלבוע:

נניח וכרגע זה עומד על    -₪ 2,000,000עכשיו, 

 לא רק מע"מ, זה עוד נכנס שאנחנו במו"מ.  זה בנימין זיני:

 500,000-שניה רגע, מה יהיה כשנצטרך להוסיף את ה אלון גלבוע:

 ?₪ 

 נביא עדכון תב"ר.  בנימין זיני:

 מאיפה הכסף, מה?  אלון גלבוע:

  -נביא עדכון תב"ר בנימין זיני:

 נביא את זה לפה לעדכון.  כנרת א. כהן:

 מהשבחה?  אלון גלבוע:

 כן.  ן זיני:בנימי

 אוקי.  אלון גלבוע:

 דברים כאלה. ל אחרים אין מקורות אמיר כוכבי:

 לא, בסדר.  אלון גלבוע:

יש לי שאלה. מאחר שמדובר על נכס שאמור להיות  יגאל שמעון:

 בית ספר תיכון, משרד החינוך לא משתתף אתנו? 

  -לא אמור להיות בית ספר תיכון אמיר כוכבי:

 מור להיות. לא א אביבה גוטרמן:

גם כשתכננו שימוש זמני, אז זה שימוש זמני, שגם  אמיר כוכבי:

מתחבר רגע לעדכון על ביקור מנכ"ל היום, אז 

המקצבים שמשרד החינוך עובד בהם, הם לא בדיוק 

המקצבים האלה לענייני הרשאות. לכן, בכל מקרה, 

זה היה לעניין זמני, שאח"כ אפשר לפרט ולהעביר 

 למקומות אחרים. 

  -לא הזכות. לא, מקורות מימון. מה אתה אלון גלבוע:

אנחנו רק לא יודעים דבר אחד, אלון פה, אם יש בסוף  אביבה גוטרמן:

 כן מע"מ, או בלי מע"מ. 
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 נכון.  אמיר כוכבי:

 נכון, גם אנחנו לא יודעים עדיין.  בנימין זיני:

.  אביבה גוטרמן:  זה הסיפור פה עכשיו

שביל לא יודעים, אבל לעכב את העסקה בגם אנחנו  אמיר כוכבי:

  -הדבר הזה, זה

  -לא מבטל אביבה גוטרמן:

  -כמה נשאר, בני, עוד, עד שיעברו אלון גלבוע:

בטח כשהמועצה כבר הצביעה על הסכום שכולל  אמיר כוכבי:

 מע"מ. 

  -הצבענו, והסיפור הוא אביבה גוטרמן:

 עכשיו זה רק המקורות.  כנרת א. כהן:

 אנחנו יודעים. הסיפור הוא המע"מ, זה הכל.  רמן:אביבה גוט

 אבל אמרנו את זה עכשיו.  משה חנוכה:

 יהיה מע"מ, או לא יהיה מע"מ. זה הכל, די. אביבה גוטרמן:

 אני מוכן לחזור על הדברים.  אמיר כוכבי:

 אלון, אם יהיה מע"מ בסוף, נצטרך לעדכן פה.  אביבה גוטרמן:

 ללכת לעבוד? אתה יודע מה זה  משה חנוכה:

 איך?  אמיר כוכבי:

 ד, זה כשעובדים. ולעב משה חנוכה:

 ללכת לעבוד זה שונה מללכת לעבודה.  מאיר חלוואני:

ו  משה חנוכה: אנחנו באים לכאן אחרי שעות העבודה שלנו. אנחנ

 עובדים. כבר באנו מירושלים, יצאנו יותר מוקדם. 

תודה. ד. חברי מועצה עצלנים וזה, ומשה עוב 16 רן יקיר:

 באמת, אנחנו מעריכים את זה, משה. 

בגלל זה אז באתי, רגע אחרי, ישר מהעבודה הגעתי.  משה חנוכה:

 לא, תאמין לי, לא עברתי בבית. 

  -אנחנו גאים בך, ותומכים בך אמיר כוכבי:

תודה רבה, אתה לא צריך לנזוף בי על זה שהגעתי  משה חנוכה:
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 באיחור.

אני אומר, שבגלל שנכנסת באיחור, לא  אני לא נוזף. אמיר כוכבי:

  -שמעת

 בסדר, אז אני מנסה להבין.  משה חנוכה:

 ואני מוכן לחזור על הדברים.  אמיר כוכבי:

 תודה רבה.  משה חנוכה:

והדברים שנאמרו היו, שלאור משך הזמן שלקח בשיח  אמיר כוכבי:

מול חברת העובדים, ולאור הרצון של הנוער העובד או 

רים, אני לא יודע מי שם זה, לקדם הבנות ארגון הבוג

בצורה טובה כדי לתת מענים גם על המבנה השני, 

הגענו להסדר, שבו הם מסרו לנו את החזקה על 

 היה אישור. המקום. לא פרצנו אותו. הם נתנו מפתח. 

 רק לא היה היתר להרוס.  משה חנוכה:

ו מאשרים, כן. טוב, זהו, זה כבר ברור. יאללה. אנחנ אביבה גוטרמן:

 ועכשיו, כרגע, לא קשור למע"מ. 

 מאשרים בלי המע"מ.  רפאל בן מרדכי:

 . מי בעד? 1518התב"ר  אתי ברייטברט:

  -מה זה מאשר? מאשר את הכל אלון גלבוע:

 אבל לא קשור.  אביבה גוטרמן:

 כולם?  אתי ברייטברט:

אגב, אני שואל שאלה הפוכה. לא יכולת לאשר את זה  אמיר כוכבי:

 המע"מ, ומקסימום להחזיר?  עם

  -זה מה שאני אומר אלון גלבוע:

יותר הגיוני.  אמיר כוכבי:  זה נראה לי גם 

 )מדברים ביחד( 

אם המועצה, שניה, אם המועצה כבר אישרה בחוזה,  אמיר כוכבי:

  -את ההסכם

 לא, לא, צריך לאשר עם המע"מ.  אלון גלבוע:

ל אמיר כוכבי: אשר פה את הדבר את הסכום המלא. מה הבעיה 
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 הזה, ואז להתקזז? 

יכולנו לעשות את זה. ואם לא, אם זה היה מתייתר,  בנימין זיני:

אז היינו מחזירים את הכסף לקרן. היה גם אפשר 

 לעשות את זה ככה. 

  -בני, הכי טוב זה לאשר כרגע אלון גלבוע:

  -לא אמיר כוכבי:

  -שהרי לא תהיה סוגיה של מס אלון גלבוע:

  -שניה, שניה. בני, אתה לא כבי:אמיר כו

אם אחרי זה תהיה לך סוגיה של מס, כאילו אתה לא  אלון גלבוע:

  -שילמת, ועוד ריביות והצמדה

שניה, אלון. המועצה תאשר את הסכום המלא. אתה  אמיר כוכבי:

תעביר להם מה שכרגע בשיח ביניכם, אבל יש את 

וא הזה. אם תצטרך השלמה, אז יופי, זה לא צריך לב

 שוב. 

 ואם לא, סבבה.  אביבה גוטרמן:

ואם הגענו להסדר, אז זה חוזר אלינו וזה דווקא  אמיר כוכבי:

 נשמח להביא שוב. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 בסדר.  בנימין זיני:

 מה, מה.  אמיר כוכבי:

 זאת ההחלטה הקודמת.  בנימין זיני:

 כן, בסדר. עדיף ככה.  אביבה גוטרמן:

 ₪.  03,0003,4 אלון גלבוע:

 רגע, אז אנחנו חוזרים על ההצבעה. כולם, פה אחד?  אתי ברייטברט:

 לא, רגע, צריך לתקן את זה.  אלון גלבוע:

 תעשי הצבעה כמו שצריך, אתי, מה.  משה חנוכה:

 אתי, צריך לתקן את הסכומים.  אמיר כוכבי:

אנחנו ממהרים, מה קרה? תעשו הצבעה, מי בעד, מי  משה חנוכה:
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 י נמנע. נגד, מ

  -יש לאביבה אמיר כוכבי:

 , אמיר? אמיר. 3.5מי מאשר  בנימין זיני:

 . 3.5 מאיר חלוואני:

תוודא שנעביר את זה למוסדות חינוך, אין להם הרבה  אלון גלבוע:

 עבודה. תן להם קצת עבודה. 

 רגע בני, מה אני מחזירה להחלטה?  אתי ברייטברט:

והלוואות מימון, זה ₪.  0,0002,90ולא ₪  3,500,000 בנימין זיני:

 ככל שיידרש.  תשלום המע"מכולל גם את 

 הייתי בגן חובה, קטפתי שם כלניות.  אלון גלבוע:

 איפה?  אמיר כוכבי:

איפה שנמצא היום נקודת ההזנקה של האמבולנס.  אלון גלבוע:

לא, שאלתי אותו. אמרתי לו, הייתי כמה פעמים, לא 

  -ר לי שראיתי שם אמבולנס. אז הוא אמ

אז אולי יצא. אתה יודע, אני לא עוקב אחרי הלו"ז של  נאור שירי:

 מד"א. 

פעמים הייתי והוא לא היה. כל פעם הוא יצא.  5כן,  אלון גלבוע:

לא, אני שואל אותך. בוא אני אסע אתך. בוא נקבע 

 שעה, נסע, ונראה אם יש אמבולנס. 

תה רוצה אמרתי לך, תתקשר למד"א. תגיד, מה א נאור שירי:

 ממני? 

  -התקשרתי, אמרו לי שאין פה אלון גלבוע:

 מה אני במשחק חפירות?  נאור שירי:

 אתה רוצה לראות את הווטסאפים מהעירייה?  אלון גלבוע:

 אתה התקשרת?  נאור שירי:

ן  אלון גלבוע: אתה ראית לראות את הווטסאפים מהעירייה? שאי

 נקודת הזנקה בהוד השרון. 

טוב, אנחנו הגענו להחלטה. אני מבקשת להקריא  אתי ברייטברט:

אותה לצורך הפרוטוקול: "מועצת העיר מאשרת את 
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, פיצוי הפקעת נכס חברת העובדים, על סך 1518תב"ר 

 שכולל תשלום מע"מ, ככל שנידרש". ₪,  3,500,000

  -וככל, ואם נדרש. אנחנו מקווים רפאל בן מרדכי:

ב אתי ברייטברט:  עד? ככל, ואם נדרש. מי 

 גם אני פה.  רינה שבתאי:

אוקי, אז רגע. מאיר, אמיר, רינה, רן. את מצביעה?  אתי ברייטברט:

אז תורידי את היד. גם יגאל, אביבה, רפי, יעל, נאור, 

עדי וכנרת. מי נגד? מי נמנע? משה. רק אלון, אתה לא 

 הצבעת לשום דבר. 

 אמרתי, בעד.  אלון גלבוע:

 ד. אלון הצביע בע אמיר כוכבי:

 משה, למה אתה נמנע?  אביבה גוטרמן:

 אני לא סומך עליהם.  משה חנוכה:

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

פיצוי הפקעת נכס ) חברת העובדים (  ע"ס  – 1518מס'  -בקשה לאישור תב"ר 
3,500,000  ₪ 

  ו כולל סוגיית המע"מהסכום בהתייחס לנכס אחד, רח' המכבים, 
 כולל תשלום מע"מ ככל / אם שנדרש לשלם.₪  3,500,000 –רות מימון : קרן פיתוח מקו

 הצבעה:
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע  -בעד 13

כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי 
 גלבועבן מרדכי ואלון 

 משה חנוכה -נמנע
 נדב דואני לא נכח בהצבעה *

  :327/21החלטה מס' 
פיצוי הפקעת נכס ) חברת העובדים (   – 1518מס'  -מועצת העיר מאשרת את תב"ר 

  כולל תשלום מע"מ ככל/אם שנדרש לשלם.₪  3,500,000ע"ס 
 

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

 .2021מארץ -ינואר 1דוח כספי רבעון ה. 

 

 נשלח לכם הדו"ח, סעיף ה'. אנחנו נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

 איזה אקט מנהיגותי יש בלהימנע?  אמיר כוכבי:

אז אתה רוצה ללמד אותי על אקטים מנהיגותיים,  משה חנוכה:
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  -אדוני ראש העיר, שמאשים את חברת הסליקה

 אז תתנגד, תתנגד.  אמיר כוכבי:

בזה שגנבו פרטי אשראי לתושבים שלו, ששילמו  וכה:משה חנ

 לצהרון העירוני. 

שוב, איחרת, לא שמעת את העדכון. אני מוכן להישאר  אמיר כוכבי:

 אתך פה אחרי. 

 לא, לא צריך להישאר.  משה חנוכה:

 כמובן שלא.  אמיר כוכבי:

 1טוב, נעבור לסעיף ה' בהזמנה. דו"ח כספי רבעון  אתי ברייטברט:

  -מרץ-רינוא

טוב שלא הייתי, זה טוב לבריאות שלי לשמוע את  משה חנוכה:

 התירוצים. 

 משה.  אתי ברייטברט:

 ובריחה מהאחריות הזאת.  משה חנוכה:

, מצורף לכם 2021ינואר עד מרץ  1כספי רבעון דו"ח  אתי ברייטברט:

  -5נספח 

הניסיון אל תעשה לי, ששש. אני אגיד מה שאני חושב.  משה חנוכה:

 שלכם לברוח מאחריות. לא צריך לעשות, שששש. 

 די, די.  אמיר כוכבי:

על הדו"ח לא מתקיימת הצבעה. אם יש איזשהן  אתי ברייטברט:

  -שאלות או משהו, לפני שנעבור

 אפשר מספרים? מה זה הדו"ח כספי?  יגאל שמעון:

 דו"ח. האני אעלה את  אתי ברייטברט:

 המספרים. כן, מה. בוא נראה מה  יגאל שמעון:

 אלה הם המספרים, הנתונים.  אתי ברייטברט:

 אפשר כמה מילים מהגזבר על הדו"ח הכספי?  משה חנוכה:

 איזה נספח זה?  רפאל בן מרדכי:

 בנספחים. 5זה נספח  אתי ברייטברט:
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, הוא בד"כ רבעון שהוא פחות קשה 1זה רבעון  בנימין זיני:

ו"ח רווח להצביע על אינדיקציה ומגמות. תרדי רגע לד

 והפסד. 

 תגיד לי רק איזה עמוד.  אתי ברייטברט:

עוד טיפה, אתי. רדי עוד טיפה. זהו, זהו, עצרי. בעצם,  בנימין זיני:

, קצת קשה להצביע על אינדיקציה, 1אמרתי, רבעון 

של בערך קרוב  . אבל אנחנו פה ביתרה1רק רבעון זה 

 . 1מרבעון ₪  600,000-ל

 ישיבה? מי מנהל את ה משה חנוכה:

 מה זאת אומרת?  בנימין זיני:

 מי מנהל את הישיבה? מי יו"ר הישיבה?  משה חנוכה:

 אה, מאיר. לא, מאיר לא.  יגאל שמעון:

איפה זה, אין סגן ראש עיר פה, אין ראש עיר בחדר.  משה חנוכה:

 כולם בחוץ. 

 קודם כל, יש סגן ראש עיר, זה לא יפה.  מאיר חלוואני:

 גן ראש העיר יישב בבקשה, וינהל את הישיבה. אז שס משה חנוכה:

 הוא הלך רגע לשירותים, מה קרה?  כנרת א. כהן:

מי מנהל את הישיבה, כנרת? את אוכלת שם בפינה,  משה חנוכה:

 מנשנשת עם עוזר ראש העיר. 

 כנרת, כנרת, כנרת.  אלון גלבוע:

 ואתה אוכל ונעים לבריות.  כנרת א. כהן:

 אל איפה מי שמנהל את הישיבה. אז אני שו משה חנוכה:

 אתה רוצה להתחיל הצגות?  כנרת א. כהן:

 מי מנהל את הישיבה?  משה חנוכה:

 סוגרים את ההצגה מוקדם היום.  כנרת א. כהן:

בני, אני מחכה, נחכה שיהיה מישהו שינהל את  משה חנוכה:

הישיבה, ואז נוכל להמשיך. כנרת, אם את מנהלת את 

 הישיבה, שבי בבקשה. 

 את מנהלת? אז שבי שם בבקשה.  יגאל שמעון:
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 אני לא מקבלת הוראות מכם.  כנרת א. כהן:

אז אם אף אחד לא מנהל את הישיבה, אז אי אפשר  משה חנוכה:

 להמשיך הלאה. 

אתם תחכו רגע. מותר רגע לצאת לעשות פיפי. תהיו  כנרת א. כהן:

 קצת נימוסיים. 

 אז בואו נמתין.  משה חנוכה:

 לא יקרה שום דבר. די כבר עם ההצגות האלה.  כהן:כנרת א. 

 יש גם סגנים. אפשר להאציל סמכויות, הכל בסדר.  משה חנוכה:

 הוא מאציל מספיק סמכויות.  כנרת א. כהן:

וכשאתה הולך לעשות פיפי, הסגן שלך יכול לשבת,  משה חנוכה:

 הכל טוב. 

. כנרת א. כהן:  אנחנו מאוד מרוצים מהסמכויות שלנו

  -טוב ל שמעון:יגא

 עכשיו יצא לי התיאבון, וזה בד"כ לא קורה.  כנרת א. כהן:

  -חבל שלא באתי עם הכובע של משה חנוכה:

  -יפה, נכון, אהבת? גרפנו מלא כנרת א. כהן:

  -תית אויאת שובבה אמ משה חנוכה:

 גרפנו מלא מחמאות, נכון? איזה יפה.  כנרת א. כהן:

 חמיא לך. יפה מאוד. מאוד ה משה חנוכה:

 תודה.  כנרת א. כהן:

 כן, בני, בבקשה, הדו"ח הכספי.  משה חנוכה:

הוא קשה להצביע  1אמרתי, אני אחזור. דו"ח רבעון  בנימין זיני:

מה המגמות, אבל אפשר לראות שאנחנו  1עפ"י רבעון 

ברווח, לא ברווח, ביתרה מסוימת של  1לפי הרבעון 

י שנתי, כמובן, שבדו"ח חצ₪.  600,000-קרוב ל

הנתונים בטח ישתנו, ובטח בשנתי, אבל פחות או 

יותר, אנחנו שומרים על יציבות, שזה כבר טוב 

 מבחינתנו. 

שאתה לוקח מהמועצה ₪  2,000,000-תגיד, בני, ה משה חנוכה:
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  -הדתית, איפה זה

 לוקח מהם כלום.  לא אני בנימין זיני:

 מה, מה?  משה חנוכה:

 . לא לקחתי מהם בנימין זיני:

 הם נתנו לך. זה קיבל אישור של השרים?  משה חנוכה:

 אני לא חושב שצריך אישור של השר.  בנימין זיני:

את התקציב של המועצה הדתית, מאשרים השרים.  משה חנוכה:

  -השר האוצר ו

נכון, אבל לפי התקנון, אין לי פה מול העיניים את  בנימין זיני:

ת הכספיות התקנון של המועצה הדתית, אבל היתרו

של המועצה הדתית, אמורות להיות מופנות לטובת 

  -פיתוח

 זה לא פיתוח. רחבת בית העלמין, זה לא פיתוח נחשב.  משה חנוכה:

 בוודאי שזה פיתוח.  אמיר כוכבי:

  -אם אני ארחיב עכשיו עוד זה בנימין זיני:

? פעם, 4לא, אבל השאלה, אתה גזבר כמה שנים?  משה חנוכה:

נים האחרונות, המועצה הדתית העבירה הש 4במהלך 

 פעם כסף לעירייה? 

ו בנימין זיני:   -לא, אבל אנחנ

 4-זאת אומרת, זה תהליך שפעם ראשונה קורה ב משה חנוכה:

 השנים האחרונות. 

קודם כל, יש לנו איזו מחלוקת בכלל מול כל הפיצול  בנימין זיני:

למועצה הדתית, שהיא מחולקת, נכון שזה בא 

יה, אבל אנחנו במחלוקת, כי כשניתחנו מהרגולצ

אפילו מזמן, לפני שנה פלוס, את הדו"חות הכספיים 

ואת התקציב של המועצה הדתית, ראינו שיש להם 

 יתרות לא מבוטלות. 

 מתי בדקתם את זה?  משה חנוכה:

לפני שנה וחצי בערך. התחלתי תהליך של להיכנס  בנימין זיני:

ל המועצה קצת לעומק, ולראות את התקציב ש
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 הדתית. 

כן, אני מכיר את הדו"חות הכספיים. קיבלתם שעה  משה חנוכה:

לפני, אמרו לי שזה מוכן. לא הספקתי לעבור עליהם 

 של המועצה הדתית. 

בסדר, אבל אני אומר, אתה תראה שיש להם עודפים  בנימין זיני:

מסוימים, וכשאתה רואה את התקנון, או את הדו"ח 

לק מהעודפים אמורים להיות הכספי, ואתה רואה שח

מופנים לטובת פיתוח, ביקשנו, הייתה ישיבה גם עם, 

  -בעצם המנכ"ל היה ביחד

 לא, זה הזמן לפרגן.  אמיר כוכבי:

 למי לפרגן?  משה חנוכה:

 להפך. דווקא השאה שלך מחדדת את הסדר שנעשה.  אמיר כוכבי:

 למי שהביא את היתרות לשימוש.  רפאל בן מרדכי:

כי סוף סוף כספים שאמורים לשרת את הציבור,  כבי:אמיר כו

 ישרתו את הציבור. 

ן משה חנוכה:   -לא, אני שואל שאלה, קודם כל, במצב תקי

מהמועצה ₪  2,000,000לא הבנתי, משה, מה. לקחו  יגאל שמעון:

  -הדתית

 ₪.  2,000,000המועצה הדתית העבירה לעירייה  משה חנוכה:

 כן.  בנימין זיני:

 למה?  מעון:יגאל ש

אתם הצבעתם. אתם הכנסתם כאן בסעיפים. בכלל לא  משה חנוכה:

 קראתם על מה אתם מצביעים. 

 אני לא.  יגאל שמעון:

 , כמעט סיימתם את הישיבה. 18:30-הגעתי לפה ב משה חנוכה:

 בבית העלמין?  יגאל שמעון:

 כן, בבית העלמין.  רפאל בן מרדכי:

 אתם רציניים?  משה חנוכה:

 הצבעתם לפני כמה דקות.  ין זיני:בנימ
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בגלל זה, אני לא מבין איך אתם, אתם רדומים  משה חנוכה:

  -חבר'ה. אמיר אמר ישיבה שעברה, אופוזיציה חלשה

  -רגע, אבל אני שואלת אותך אביבה גוטרמן:

 אני לא מצליח להבין.  משה חנוכה:

 חלש, זה אתה, זה מושג שלך.  מאיר חלוואני:

 הם העבירו לבית העלמין.  אביבה גוטרמן:

 אז אני רוצה להגיד.  משה חנוכה:

משה, זה מה שאנחנו הצבענו עליו. כולם יודעים  רפאל בן מרדכי:

 אותו. אז אני לא מבין מה אתה מזדעזע. 

 אז בוא אני אסביר לך, אדון רפי בן מרדכי.  משה חנוכה:

 כן, בוא תסביר.  אביבה גוטרמן:

 מה?  רפאל בן מרדכי:

  -אולי תעשו את זה בישיבה שלכם ר חלוואני:מאי

  -לא, אני רוצה להגיד משה חנוכה:

 תקרא לו חבר, אני חבר בשבילך.  רפאל בן מרדכי:

 לא עשיתם הכנה, לא יכול להיות.  מאיר חלוואני:

 בוא אני אסביר לכם מה הבעיה.  משה חנוכה:

 תלוי באיזה צד אתה ביום.  נאור שירי:

כרגע, העירייה נמנעת מלמנות הנהלה למועצה כרגע,  משה חנוכה:

הדתית. אמרו בהתחלה, אין ממשלה, אין שר, אין זה. 

כרגע, המצב במועצה הדתית הוא לא מצב תקין. למה? 

 כי החוק הוא מחייב שתהיה הנהלה. 

 הבנתי.  רפאל בן מרדכי:

 ושההנהלה תמנה יו"ר.  משה חנוכה:

  -נה. ואנחנוש 20הוא לא מצב תקין כבר  אמיר כוכבי:

בסדר, אגב, אגב, ההצעה לסדר היחידה שלך לדעתי  משה חנוכה:

 בקדנציה הקודמת, הייתה בעניין הזה כחבר מועצה. 

 לא, היו לי כמה וכמה.  אמיר כוכבי:
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לא, כמה? בוא נבדוק. כמה וכמה, זו הייתה המרכזית  משה חנוכה:

 שלך. 

עתקת חלק קטן אני מוכן לעשות בדיקה. בינתיים, ה אמיר כוכבי:

 מהן. יש לך עוד עבודה.

לא, העתקתי הצעות של עדי, לא שלך. עדי, היה לה  משה חנוכה:

 הרבה יותר, ולך היה מעט מאוד. 

 בסדר. חלוקת עבודה.  אמיר כוכבי:

אבל עזוב, אני אומר, בסוף, המצב היום ברור, אתה  משה חנוכה:

ראש העיר, נכון, פעם אחרונה שבדקתי, ובמועצה 

השנים  15, 10-ית, במצב שהיא הייתה, כמו בהדת

 האחרונות. 

  -משה אמיר כוכבי:

  -שניה, תן לי לסיים את ה משה חנוכה:

  -אבל אי אפשר סתם אמיר כוכבי:

 תן לי לסיים את הטיעון, אדוני.  משה חנוכה:

  -אבל אי אפשר סתם, אבל זה לא טיעון, זה אמיר כוכבי:

 יעון ותוכל לענות. אבל לא שמעת. תן לי לסיים את הט משה חנוכה:

 אבל אתה סתם.  אמיר כוכבי:

אבל לא שמעת. אז אני כשאסיים, ואתה תגיד מה  משה חנוכה:

 שאתה חושב. 

נו.  אמיר כוכבי:  כן, 

עכשיו, אני בא ואומר, לא יכול להיות שמצד אחד,  משה חנוכה:

רפול. לא יכול להיות שמצד אחד, העירייה נמנעת 

עדים שהחוק מחייב אותה, ולא ממנה מלעשות את הצ

הנהלה למועצה הדתית. ומהצד השני, פתאום ההנהלה 

הקיימת, שלא קיבלה מנדט בחוק, אלא מינו אותה 

לפני הרבה שנים, ויש ספק לגבי התוקף של המינוי 

בתהליך שהוא לא ₪,  2,000,000הזה, פתאום מעבירה 

ה שנים, ז 4תהליך שקורה כל יום. הגזבר אומר, אני 

ואני ₪.  2,000,000בחיים לא קרה, מעבירה העירייה 
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 שואל, איפה התחבאו העודפים האלה עד היום? 

  -בוא אני אמיר כוכבי:

והאם אין כאן איזה משהו שלא יושב כאן סביב  משה חנוכה:

השולחן, על הקשרים בין העירייה למועצה הדתית, 

ואל תמהרו ₪,  2,000,000שאני אעביר לך עודפים של 

 מנות הנהלה. ל

  -בוא אני אסביר לך אמיר כוכבי:

 אנחנו יודעים איך פוליטיקה עובדת. בבקשה, אדוני.  משה חנוכה:

אני אסביר לך ככה. תהליך מינוי של מועצות דתיות,  אמיר כוכבי:

התחיל לראשונה בקדנציה הזאת, לפני, אני כבר לא 

זוכר עם כל מערכות הבחירות, אבל בשלהי הקדנציה 

ממשלה הקודמת, כשהשר, כששר הדתות ושר של ה

הפנים הוציאו את העדכון וביקשו להתחיל תהליך. גם 

אנחנו התחלנו את התהליך. אף אחת מהרשויות 

שהשלימה את התהליך, לא קיבלה אישור. היועץ 

המשפטי לממשלה ביטל הכל, כי זה כבר נכנס 

לתקופת בחירות. עכשיו, נכנס שר דתות חדש, מבצע 

התחיל את התהליך עכשיו אל מול כלל  רפורמות.

הרשויות. הרי, מועצה דתית, עזוב כרגע ממונה, לא 

ממונה. ההגדרה אמורה להיבחר כחודשיים, שלושה 

אחרי כניסה לקדנציה של מועצת עיר. אבל בגלל 

היעדר הממשלה, בגלל היעדר השרים ובגלל תקופות 

ונדחה. ולכן,  הבחירות, זה כל הזמן נדחה ונדחה 

נו נמצאים בתהליך בדיוק כמו כל הרשויות אנח

, לעשות, go ahead-האחרות. מחכים שיתנו לנו את ה

 לסיים את התהליך, ובעצם ליישם את הדבר הזה. 

מה עשית, מה עשיתם מולם, פעלת? יש מכתב שלך  משה חנוכה:

 לשר הדתות? יש, מה? 

לא, הוא שלח מכתב עם הנהלים, והוא מחכה לראות  אמיר כוכבי:

  -איך

העירייה פנתה למשרד  עשתה?לא, מה העירייה  משה חנוכה:

הדתות? מנכ"ל העירייה פנה למנכ"ל משרד הדתות, 
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אמר לו, אדוני, אנחנו רוצים לקדם את זה, ממתינים 

  -ממך ל

  -עשינו פה פגישה, היה פה עוזר שר הדתות החדש אמיר כוכבי:

  -עזוב עוזר שר, אני שואל משה חנוכה:

 שהסביר לנו על התהליכים, שהסבירו על, על מה?  בי:אמיר כוכ

למה להוציא מכתב מהעירייה, שאנחנו רוצים לקדם  משה חנוכה:

 את העניין? 

  -זה לא עניין שרוצים. זה חוק. אני אגיד לך, כן אמיר כוכבי:

 מה זאת אומרת? זה חוק, ברור, זה חוק.  משה חנוכה:

ר הדתות כרגע, שמאחר והרפורמות שעושה ש אמיר כוכבי:

כשנכנסנו להיבטים של הכשרות ועוד כל מיני, גם יש 

להם מחשבה על רפורמות בנושא של מועצות דתיות. 

ולכן, ביחד עם רשויות אחרות, אנחנו מחכים לראות 

את המסקרנות שלהם לגבי הדבר הזה. עכשיו, לגבי 

התקציב עצמו, במשך שנים, תגיד אם זה בגלל 

ניין של העירייה שהייתה פה, ההרכב, המינוי, חוסר ע

או אני לא יודע מה, לא עבר התקציב, לא עברו 

תקציבים בחזרה. אמר בני בשורה וחצי, אנחנו כרגע 

  -בתהליכים בבג"צ

 כן.  בנימין זיני:

אל מול הרחבה של תקציב שחויבו הרשויות לתת  אמיר כוכבי:

למועצות הדתיות. כשאנחנו, בטענה שלנו בבג"צ 

חה, תראו את הדו"חות הכספיים שלהם. אומרים, סלי

מה, הם ברווח, שהם יעבירו לנו תקציב. למה אני 

 צריך להעביר להם עוד? 

אבל מה קרה, פתאום הסכים להעביר לך, בלי בג"צ,  משה חנוכה:

 ₪.  2,000,000בלי כלום, 

כי הוא מחויב בגלל הנושא של בית העלמין. חלק  אמיר כוכבי:

חייבת לתת, זה גם הנושא  מהשירותים שמועצה דתית

שברור הקבורה וכו', אבל גם של הפיתוח. עכשיו, 

אנחנו פה בפיתוח מטורף של בית העלמין. תראו את 
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הסכומים. מה שנותן זה טיפה בים. כל הסיפור הזה 

בכלל שהרשות צריכה לממן את הקבורה, הרי גם 

משרד הפנים וגם משרד הדתות וגם משרד האוצר 

רוצים, אין שום בעיה. יתכבדו  אמרו לנו, אתם לא

תושבי הוד השרון וייקברו בבית עלמין ירקון, שהוא 

בית עלמין אזורי. אנחנו, מתוך הבנה שזה כן שירות 

שמצופה מעיר לתת, קידמנו את התכנית שנעשתה, 

שינינו אותה קצת. עישנו התאמה גם לבית עלמין 

אזרחי, ויצאנו לדרך. אבל כשאתה מחפש מקורות 

עשינו בדיקות על ההנחיות של המועצות  מימון,

הדתיות, וגילינו שהוא אמור להיות חלק מהמימון. 

ולהגיד לך גם שזה הסוף? אני לא בטוח שזה הסוף. 

יכול להיות שהוא יצטרך להלאים אותו. עכשיו, גם 

מה זה הוא? זה גוף ציבורי בסוף. ואם זה חלק 

 הוא צריך לעמוד בהן. ממונה, לאמהאחריות שלו, 

 ממונה. זה לא מעניין אותנו. 

זה אני מאוד שמח. רק אני רוצה להבטיח, שלא בגלל  משה חנוכה:

שעכשיו מעבירים כספים, אז העירייה מתחילה לגרור 

 רגליים בחובה שלה שבדין למנות הנהלה. 

א', אני מאוד מקווה שיגררו רגליים ולא ימנו, שזה  אביבה גוטרמן:

 . יישאר ככה ולא נעשה שום דבר

 ראש העיר חלוק עלייך, נראה לי, בעניין הזה.  משה חנוכה:

  -, אבל דבר שני1זה  אביבה גוטרמן:

 אני מציע אבל שכאופוזיציה, תתאמו עמדות.  אמיר כוכבי:

 לא, כל אחד, אנחנו, יש לנו חופש הצבעה בעניינים.  משה חנוכה:

 -אני רוצה להגיד לך אביבה גוטרמן:

  -דר. אבל בסוףלא, זה בס אמיר כוכבי:

 אביבה נתנה לנו חופש הצבעה.  משה חנוכה:

  -₪ 2,000,000-ה אביבה גוטרמן:

אבל בסוף גם לאופוזיציה צריך להיות נציג, שם  אמיר כוכבי:

  -האירוע הזה
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 אז היא הנציגה.  משה חנוכה:

 זה בסדר. יש לנו חופש הצבעה.  אביבה גוטרמן:

  -חוץ מזה, מה מאיר חלוואני:

זה בסדר ₪,  2,000,000-אני רוצה להגיד לך לגבי ה גוטרמן:אביבה 

גמור ועל הכיפאק וסיבה טובה. אבל אני חולקת, זה 

לא רלוונטי לזה, אבל משרד הפנים בהחלט, יש לו 

אינטרס לבנות כאן, ואני מזכירה לך, אם אתה זוכר, 

  -שאז התווכחנו מאוד על זה במועצה כרגע

 נטרס, הוא לא רוצה לממן. מסכים שיש לו אי אמיר כוכבי:

יופי, אבל רגע. יופי, אז אם אתה זוכר, אני עוד  אביבה גוטרמן:

בישיבה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אפשר 

לראות את הפרוטוקולים. אז אמרתי, אנחנו צריכים 

ללחוץ עליהם. אין דבר כזה. לא נבנה, לא נעשה. נגיד 

דבר הזה להם, בעיה שלכם, תתנו כספים. מה זה ה

שהם מחייבים אותנו לעשות, אבל הם לא מוכנים 

 לתקצב. איזה מן דבר זה? 

 הוא לא מחייב אותי לעשות. אביבה, הם לא מחייבים.  אמיר כוכבי:

 דיברנו על זה. את זוכרת?  אביבה גוטרמן:

  -אביבה, הם לא מחייבים. זה בדיוק העניין. מבחינתם אמיר כוכבי:

מחייבים. בוא תגיד להם שאתה לא עושה. אין, לא  אביבה גוטרמן:

אני רוצה לראות איך הם ישבו בשקט שאין להם בית 

 קברות. נו באמת. 

 מה זה קשור לאופוזיציה? כל אחד מה שהוא חושב.  אלון גלבוע:

 לא קשור, דיברנו על זה כבר.  עדי ברמוחה:

 אני כל כך זוכרת את זה שדיברנו, וזה לא בסדר, כמו אביבה גוטרמן:

הרבה דברים שזורקים על העיריות, שלממן. זה לא 

 בסדר. 

 מסכים אתך, מסכים אתך בכל מילה בעניין הזה.  אמיר כוכבי:

זה אחד מהם. עכשיו, זה מיליונים. זה לא מדובר  אביבה גוטרמן:

  -בעשרה
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 עשרות מיליונים.  אמיר כוכבי:

מן. עשרות מיליונים, וודאי, שהעירייה צריכה למ אביבה גוטרמן:

  -תקשיב טוב

  -זה שירות שהתושב יגאל שמעון:

  -השירות הזה, עם כל הכבוד אביבה גוטרמן:

  .שאמור להיות משותףאבל היא צודקת שזה שירות  אמיר כוכבי:

 השירות הזה, זה המדינה נותנת לך.  אביבה גוטרמן:

 לא.  יגאל שמעון:

 אל תגיד לי, לא.  אביבה גוטרמן:

 לא.  יגאל שמעון:

נותנים יבה גוטרמן:אב   -יופי, אנחנו לא 

מצד אחד, הרשויות רוצות עד כח, מצד שני שנותנים  משה חנוכה:

  -להם 

 מה עושים?  אביבה גוטרמן:

  -זה שירות שהרשות, חברים יגאל שמעון:

אוי נו, באמת. משרד הפנים צריך לממן את זה,  אביבה גוטרמן:

 תפסיקו. 

  -קודם כל, אני חושב יגאל שמעון:

אבל עם כח וסמכות, אמור לבוא גם אפשרויות לייצר  אמיר כוכבי:

 מזה. 

בסדר, אז שיתנו לנו סמכות. כמו שנותנים לטייבה,  אביבה גוטרמן:

 לזה, כמה? שיתנו לנו גם, וואלה יופי. 

קודם כל, אני חושב שאין סמכות, אין סמכות למועצה  יגאל שמעון:

  -הדתית

 מה, באמת.  אביבה גוטרמן:

י  יגאל שמעון: כפי שהיא היום, בכלל להעביר כספים לעירייה. אנ

לו  חושב שזה לא יכול להיות שיו"ר ממונה, שאין 

 הנהלה, בכלל יש לו סמכות להעביר כסף. 
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 בוודאי שיש לו סמכות. אמיר כוכבי:

 אין לו שום סמכות.  יגאל שמעון:

 זה לא צריך לעבור אישור של השרים?  משה חנוכה:

  -לא, הוא לא יכול. דבר שני ון:יגאל שמע

  -השרים שמאשרים את התקציב שלהם משה חנוכה:

  -חברים יגאל שמעון:

 יש חוות דעת שמאשרת את זה?  משה חנוכה:

  -דבר שני, משה יגאל שמעון:

 זה חלק מהמשימות שלו.  אמיר כוכבי:

מדובר על כספים שהתקבלו, הרי מאיפה המועצה  יגאל שמעון:

כספים? איך היא מקבלת, כדי שהיא  הדתית מקבלת

הרי, היא יש לה ₪.  2,000,000-תחזיר לנו את ה

תקציב שנתי, נכון? אז מה עושים? אז כדי למכור 

  -₪ 3,000-ולא ב₪,  50,000-היום קבר ב

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אז בשביל זה יש הרבה כספים. אז יכול להיות שבואו  יגאל שמעון:

, שהכספים האלה שייכים בכלל נגיד, או שבואו נחליט

או שלא ₪,  2,000ולא ₪  50,000לציבור, ששילמו 

שילמו בכלל. אלה שביקשו להיקבר וקנו קבר בהוד 

השרון עוד בחייהם, שילמו הון תועפות, ועכשיו אנחנו 

לוקחים את זה כדי לפתח. אז אין בעיה, יכול להיות 

שכדאי להחזיר להם את הכסף. אבל שוב אני חוזר, 

ה זאת אומרת? הרי, מאיפה יש למועצה הדתית את מ

 הכסף? 

ב בנימין זיני:  ₪.  2,000,000-גם אנחנו משתתפים 

 א', הם מקבלים ממשרד הפנים.  אביבה גוטרמן:

 מאיפה יש להם כסף?  יגאל שמעון:

 הם מקבלים כספים, מה זאת אומרת?  אביבה גוטרמן:

  -וכו'א', תקציבים של עירייה, מדינה  אמיר כוכבי:
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 אבל התקציבים זה לשוטף. מה זה תקציבים?  יגאל שמעון:

 לא, איזה תקציבים לשוטף. תראה את הדו"חות.  אמיר כוכבי:

 לא, זה לא נכון. הם מקבלים הרבה מאוד כסף.  אביבה גוטרמן:

 מאיפה הם מקבלים?  יגאל שמעון:

ממשרד הפנים. עבור כל מיני דברים, ויש להם  אביבה גוטרמן:

 סות. הכנ

,  בנימין זיני: יש להם שירותים שהם מוכרים בתחום הנישואין

  -בתחום הקבורה, בתחום

 או, יפה. נכון.  יגאל שמעון:

 נכון, הרבה מאוד שירותים.  אביבה גוטרמן:

אבל השירותים האלה, זה נועד לבתי כנסיות, לשפץ  יגאל שמעון:

  -אותן

 כנסיות?  נאור שירי:

 כנסיות?  עדי ברמוחה:

 בתי כנסיות אומרים.  משה חנוכה:

 לא, לא, הוא צודק, הוא צודק.  אמיר כוכבי:

 בית כנסת אחד, בתי כנסיות.  משה חנוכה:

 מה, באמת?  נאור שירי:

 כן.  משה חנוכה:

צריך לשפץ אותם. בוא תראה את המבנים, איך הם  יגאל שמעון:

 נראים. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

פה. תשפצו אותם. קחו את הכסף מבנים קטסטרו יגאל שמעון:

הזה, שיש היום במועצה הדתית, ותנו שירות לתושב. 

 בתי כנסיות בעיר הוד השרון.  60יש לנו עוד 

 צודק לגמרי.  אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל שמעון:

 צודק לגמרי.  אמיר כוכבי:
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  -אז יכול להיות שהכסף יגאל שמעון:

יותר מזה, תבטל את  אמיר כוכבי: המנגנון הזה, תעביר ונגיד גם 

את זה לרשויות, שהרשות תקים אגף למנהל דת 

 ותטפל בזה באופן ישיר. 

  -במקום למנות מועצה דתית רפאל בן מרדכי:

  -אין לי בעיה. זו לא החלטה שלנו. תראו יגאל שמעון:

 ותחסוך כסף.  רפאל בן מרדכי:

 שוב נעביר את מוסדות, את שירותי הקבורה.  משה חנוכה:

  -אני חושבת שאנחנו צריכים להילחם במשרד הפנים גוטרמן: אביבה

  -שירותי דת, שירותי קבורה יגאל שמעון:

 לאלומה.  אמיר כוכבי:

 לאלומה.  משה חנוכה:

 לגבי התקציב הזה.  אביבה גוטרמן:

  -אגב, אחד הדברים שאנחנו מנסים אמיר כוכבי:

ממשרד אני הייתי נלחמת, אמיר, לקבל תקציב  אביבה גוטרמן:

 הפנים, עבור בית העלמין. 

סים לעשות, זה דרך החברה אחד הדברים שאנחנו מנ אמיר כוכבי:

 הכלכלית. 

 יכול להיות.  יגאל שמעון:

י אביבה גוטרמן:   -זה נראה לי לא הגיונ

 נכון.  יגאל שמעון:

שאנחנו צריכים לממן את כל הנושא הזה של בית  אביבה גוטרמן:

ינה צריכה לתת, ריבונו של העלמין. זה השירות שהמד

 עולם. 

  -אבל בגלל זה אמיר כוכבי:

 אתה נותן קרקע. מה זה השטויות האלה?  אביבה גוטרמן:

  -א', אנחנו ממשיכים בשיח הזה, ולכן אמיר כוכבי:

  -מה זה ממשיכים? אמיר, בשיח זה אביבה גוטרמן:
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 הבנייה נעשית בשלבים.  אמיר כוכבי:

יד, אנחנו עוצרים. לא עושים שום דבר. צריך צריך להג אביבה גוטרמן:

יילחץ, מה?   משהו. לא בונים. שמשרד הפנים 

 נגד התושבים.  הסנקציות הן רפאל בן מרדכי:

  -אביבה אמיר כוכבי:

 הפקיד במשרד הפנים בירושלים, לא מעניין אותו אם רפאל בן מרדכי:

 מפתחת או לא.  את

הם יכולים לבוא להגיד אמר ראש העיר והוא צודק,  יגאל שמעון:

  -לכם, חבר'ה, תיגשו ל

ו  אמיר כוכבי: את יודעת, זה גם שירות, אביבה. בסוף, אנחנ

מעדיפים לפתח למען החיים, אבל זה גם בסוף 

  -משאלתם האחרונה של הרבה אנשים

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

  -הםלהיות קבורים במקום בו  אמיר כוכבי:

ד, שאני תומך במה שאומרת אביבה, אני רוצה להגי רפאל בן מרדכי:

  -שלא צריך לרוץ

 וליישם את הוראות החוק.  משה חנוכה:

לתת תוקף למועצה הדתית. להשאיר אותה כמו שהיא,  רפאל בן מרדכי:

בתקווה ליום שהיא תהיה מחלקה בעיריית הוד 

 השרון. 

 מה זה קשור אחד לשני?  רן יקיר:

 שהיא, זה דבר ראשון.  והרבה יותר יעילה ממה רפאל בן מרדכי:

,  משה חנוכה: רפי, אתה יודע שיש חוק בישראל? אתה אומר כאן

 אל תיישמו את הוראות החוק. 

אמרתי שאני רוצה לשנות את החוק. החוק הזה הוא  רפאל בן מרדכי:

 חוק בריטי. 

 אבל זה לא בסמכותך.  משה חנוכה:

  -סליחה רפאל בן מרדכי:

  -לא, אבל הוא אמיר כוכבי:
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 החוק הזה הוא חוק, אני מדבר כאזרח.  פאל בן מרדכי:ר

נגיד במודיעין  אמיר כוכבי: קודם כל, יש, לא, יש תקדימים כאלה. 

זה ככה, וזה לגמרי אחת הרפורמות שהשר החדש 

 בוחן. 

 בסדר.  רפאל בן מרדכי:

  -זה תהליך אמיר כוכבי:

  -מה אתה אומר, נחכה עד סוף הקדנציה, ולא נמנה משה חנוכה:

  -לא. אבל לכן אני מציע שבשלב זה רפאל בן מרדכי:

קודם כל, יש פה סביב השולחן כאלה שלא בטוחים  אמיר כוכבי:

  -שסוף הקדנציה כזה רחוק. אז אני לא יודע עד כמה

  -אני ב אביבה גוטרמן:

 יגאל בטוח שזה מחר.  אמיר כוכבי:

 לא.  יגאל שמעון:

 ועצה הדתית, משה. אני בעד להשאיר את המ אביבה גוטרמן:

₪,  2,000,000-ולעומת זאת, אני בעד לקחת את ה רפאל בן מרדכי:

  -שאפשר לקחת

 לא, לסוף הקדנציה של הממשלה. לא שלי.  אמיר כוכבי:

 לא, שלך.  משה חנוכה:

 לא, לא. אמיר כוכבי:

₪  65,000,000-בתקווה שנוכל בעתיד לשלם את כל ה רפאל בן מרדכי:

 . מהתקציבים שיש להם

 נכון, נכון.  אביבה גוטרמן:

אבל בשלב ראשון, לקחת את מה שנותנים. נתן  רפאל בן מרדכי:

2,000,000  .₪ 

 בני, מה אתה אומר על העניין?  משה חנוכה:

  -טוב, חברים, אני אתי ברייטברט:

 לא מצביעים על הדו"ח הכספי.  משה חנוכה:

 לא מצביעים ממילא, יאללה.  אביבה גוטרמן:
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אני אקרא לפרוטוקול שהדו"ח הכספי הונח על שולחן  ייטברט:אתי בר

  -המועצה

 אילו היינו נדרשים להצביע, הייתי נמנע.  משה חנוכה:

הוצג לחברי המועצה בישיבה  2021מרץ  -ינואר 1רבעון *הדוח הכספי של 

 זו.

אישור שעבודים לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ כתנאי להענקת ההלוואה ו. 

 לעירייה.  שאושרה

 

שעבודים לטובת בנק  אנחנו נעבור לסעיף הבא. אתי ברייטברט:

מרכנתיל דיסקונט בע"מ, כתנאי להענקת הלוואה 

 שאושרה לעירייה. 

 עכשיו הפרפורמנס של יגאל.  משה חנוכה:

 אתם מפריעים לה, אתם מפריעים לה. תן לה להקריא. נדב דואני:

  -עכשיו, אנחנו יגאל שמעון:

 תנו לי רק לסיים בבקשה.  ברט:אתי ברייט

 עכשיו אנחנו, כנרת.  אלון גלבוע:

  -בישיבת המועצה אתי ברייטברט:

  -תן לה להקריא, להצביע, ואח"כ נדב דואני:

פתאום עובדי העירייה, אכפת לכם מהם, נדב? לא, זה  משה חנוכה:

 מפתיע אותי. 

 אתם מפריעים לאתי.  נדב דואני:

, אישרה 28.7.2021-מיום ה 21-11ועצה בישיבת המ אתי ברייטברט:

חלק מתנאי ₪.  40,000,000הלוואה בסך  ...המועצה 

הבנק לנטילת ההלוואה, הינו משכון ההכנסות 

העצמאיות של העירייה. כחלק מהבטוחות של הבנק, 

למתן הלוואה. על כן, מועצת העיר מתבקשת לאשר 

משכון הכנסות עצמאיות של העירייה, ולחתום על 

ם שהועברו ע"י הבנק בהתאם. הבקשה מסמכי

. הצעת ההחלטה: בהתאם 6מצורפת לכם כנספח 

ונוכח אישור  202-ו 201לסעיף  לפקודת העיריות, 
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מועצת העיר לנטילת ההלוואה, מאשרת מועצת העיר 

ביצוע שעבוד על הכנסות עצמאיות של העירייה, לפי 

 דרישות הבנק, לשם הבטחת ההלוואה, כאמור. 

 הייתי בטוח שבכלל ויתרתם על זה. מה קרה?  יגאל שמעון:

 רגע, יגאל, יגאל, רגע, יגאל. תעשה תרגילי קול.  רן יקיר:

 רגע, מה זה, לפי הסדר?  אלון גלבוע:

 טופ, מה הריבית שהשגת?  נדב דואני:

רגע, רגע. תן לבני רגע לתת כמה מילים לפני שאתה  אמיר כוכבי:

 מבקש. 

 שווה לקחת אותה.  ההלוואה כריבית, נדב דואני:

קודם כל, אמרתי את זה כבר, ההלוואה אושרה ע"י  בנימין זיני:

המועצה. אנחנו רק מביאים את זה לידיעת המועצה 

ולאישור המועצה, שיש שעבודים על חלק מההכנסות 

של העירייה, כחלק מהתנאים של הבנק. זה לא בא 

  -בישיבה הקודמת, ואנחנו

 איזה חלק?  אלון גלבוע:

 מה הריבית?  דואני: נדב

הדברים האלה ביחד.  2ואנחנו, להבא נקפיד את  בנימין זיני:

 0.7%, 0.6%-, שזה ב0.9%הריבית היא פריים מינוס 

 לשנה. 

 אני כועס עליך, תדע לך.  נדב דואני:

  -שוב, לקחנו מה בנימין זיני:

  -בתאגיד, לקחנו מ כנרת א. כהן:

 קיבלתם כבר את הכסף?  יגאל שמעון:

ן  בנימין זיני: הכסף, באופן טכני בלבד הועבר אלינו לחשבו

העירייה. אין שימוש. הבנק לא יאפשר שימוש, עד 

שאנחנו לא נאשר גם. לא חתמנו על מסמכי השעבוד, 

כי אין פה אישור של המועצה. כדי לשמור את הריבית 

 כמובן, זה רק טכני בלבד. 

 אז אתה משלם כבר ריבית כבר.  יגאל שמעון:
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 לא, לא, לא, לא, לא.  נימין זיני:ב

 אני מבין שהריבית כבר, אתה משלם אותה.  יגאל שמעון:

 הריבית מה?  נדב דואני:

בוא אני אסביר עכשיו, אין שימוש בכסף. הריבית היא  בנימין זיני:

 אטרקטיבית מאוד. 

הכסף, אתה לא משתמש בו, ואתה משלם ריבית. אבל  יגאל שמעון:

  -תשמע

 לא חייב לשעבד בלון. הן:כנרת א. כ

 איזה בלון?  יגאל שמעון:

 לא חייב. כנרת א. כהן:

 זו הלוואת בלון. בבקשה, יגאל.  כנרת א. כהן:

 אתם, יש לכם כסף מיותר אני רואה.  יגאל שמעון:

מה הקשר? גם אני עושה את זה בהסכמים שלי. יש  כנרת א. כהן:

 הלוואת בלון. 

  -שנים 4 הקרן תוחזר בעוד בנימין זיני:

 ישר ידעתי, מה.  כנרת א. כהן:

  -או בהתאם ליכולת העירייה בנימין זיני:

,  אביבה גוטרמן: שאין עבודות צעדי ייעול, לא שום דבר בעירייה הזו

ולוקחים הלוואה שהיא לצורך בחירות בלבד. לעשות 

פה את הגינות שדיברתם עליהן. ואני אומרת, שישנן 

זה, להכניס כסף פה הכנסות שצריך לעבוד על 

ויש. יש אפשרות. יש מקומות שעדיין לא  לעירייה, 

חתמת, אמיר, על היתרי בנייה, וצריך לעשות את זה 

בר את הכל. רק אתה צריך לחתום. זה, עכבר. כי זה 

אי אפשר לבטל את זה. יש בציר החינוך ובעוד כמה 

 מקומות, וזה מכניס מיליונים לעירייה. 

 ה. אין דבר כז אמיר כוכבי:

 יש דבר כזה.  אביבה גוטרמן:

  -לא יכול דבר כזה, כי יש אמיר כוכבי:
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 אוי, נו באמת, אמיר. אין דבר כזה.  אביבה גוטרמן:

 יגאל, תסביר לה על המערכת של ההיתרים.  אמיר כוכבי:

 נו, אתה רוצה שאני אביא לך רשימה?  אביבה גוטרמן:

 כן.  אמיר כוכבי:

 לך רשימה.  אז אני אביא אביבה גוטרמן:

 תביאי.  אמיר כוכבי:

  -טוב, תשמעוהוא לא יודע.  יגאל שמעון:

  -בני אלון גלבוע:

 אני רוצה לשאול את בני שאלה.  נדב דואני:

 יש כסף, צריך להכניס אותם.  אביבה גוטרמן:

 זה לא כסף, זה הפסד.  רפאל בן מרדכי:

  רפי, רגע, שאלה, אם אפשר. מה צפי ההכנסות? נדב דואני:

 אביבה, זה הפסד.  רפאל בן מרדכי:

רפי, אני רוצה רגע שאלה. מה צפי ההכנסות מהיטלים  נדב דואני:

 בשנה הבאה? 

שנה הבאה, אנחנו מדברים סביבות, כולל השבחה, כן?  בנימין זיני:

אבל יש פה כמה דברים ₪.  200,000,000-בסביבות ה

 שצריך רגע להגיד אותם ולציין אותם. 

לי שנה שעברהו נדב דואני:   -כמה השנה? תשווה 

  -השנה בנימין זיני:

 נראה לי, רפי, שכדאי שתשמע את הנתונים. זה חשוב.  נדב דואני:

-השנה תכננו, אם אני לא טועה בסביבות ה בנימין זיני:

היטלים ₪,  154,000,000כרגע, נכנס ₪.  220,000,000

 והשבחה, בסדר? היטלים והשבחה. 

  -סכמה נכנ נדב דואני:

יש פה כמה, ואתם מכירים, יש פה, אני אומר, יש פה  בנימין זיני:

כמה דברים שהם בקנה, פחות או יותר, ואתם מכירים 

אותם. זה גם הפרויקט של המייסדים, שאמור להכניס 
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אבל מנה ראשונה ₪,  90,000,000-בסה"כ קרוב ל

השאיפה שעד ₪.  40,000,000-אמורה להיות באזור ה

ס, אבל זה תלוי בסוף, יזמים שבשלים דצמבר זה ייכנ

לעסקה ומקורות המימון שלהם. יש את הסוגיה של 

  -עיריית תל אביב שנדונה עכשיו

 כמה כסף?  נדב דואני:

 ₪.  200,000,000מעל  בנימין זיני:

 מה הצפי? ₪,  200,000,000 נדב דואני:

ערכאות. אני מניח שזה ייגרר לבית משפט, זה תלוי  בנימין זיני:

אבל בגלל זה גם לקחנו את זה פערי תזמון, כי אני 

שנים, הסוגיה, בטח מול  4עד  3מניח שבטווח של 

עיריית תל אביב תסתיים. במתחם הזה, חוץ מעיריית 

שירצו לממש את העסקאות  אביב, יש עוד יזמיםתל 

שלהם שם, כי הפוטנציאל של כל המתחם בבית 

-הנערה, עד כמה שאני יודע, הוא קרוב ל

1,000,000,000  .₪ 

החודשים הקרובים, אתה  14-אז רק לעשות סדר, ב נדב דואני:

 ₪.  220,000,000מדבר על 

 החודשים הקרובים.  14-לא ב₪,  220,000,000 בנימין זיני:

 . 2022-ב₪  200,000,000פלוס. לא,  נדב דואני:

 כן.  בנימין זיני:

יכול להכניס ובחודשיים הקרובים, יש לך צפי שאתה  נדב דואני:

 ₪.  40,000,000סדר גודל של 

ו  בנימין זיני: רוצה להאמין, אבל עוד פעם, זה פרויקט שאנחנ

 מחכים לו הרבה זמן שייכנס. 

אז אני רוצה, אדוני ראש העיר, להגיד רגע מילה על  נדב דואני:

 זה. 

 על איזה פרויקט הוא מדבר?  אלון גלבוע:

  -ייסדיםהוא הסביר עכשיו. של המ נדב דואני:

  -אני רק אגיד עוד משפט בהיבט הכלכלי בנימין זיני:
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ל נדב דואני:  , זה מסתדר לנו. 2022-אם זה לא ייזרק נדחה 

אני רק אגיד עוד משפט בהיבט הכלכלי, שבאמת פה  בנימין זיני:

לשנה.  0.7%בקטע, הריבית שהצלחנו להוציא, זה 

עדת תיק ההשקעות שלנו, נכון להיום, הוצג לדעתי בוו

לשנה. תעשו את  2.3%הכספים האחרונה, עומד על 

  -ההפרשים, ותראו שגם בכסף

 מה תקציב העירייה לשנה כולל פיתוח?  נדב דואני:

בערך. לא, ₪  650,000,000-כולל פיתוח, באזור ה בנימין זיני:

 סליחה. ₪,  700,000,000

 ₪.  700,000,000 נדב דואני:

 פלוס, מינוס.  בנימין זיני:

אני רוצה רגע להתייחס, אדוני ראש העיר. הוד השרון  דואני: נדב

זו רשות איתנה, כלומר, אין לך בעיה של כסף. יש לך 

 14-תכניות שצריכות להכניס מאות מיליונים ב

החודשים הקרובים. ובסוף, אם אתה צריך באמת 

זה ₪  40,000,000-לגשר, אז אני חייב להודות, ש

ת העיר ולעשות מעט. זאת אומרת, כדי לקדם א

עבודות, וכדי שתוכל לשחרר פרויקטים שיש לך בקנה, 

זה מעט, היה צריך לקחת ₪  40,000,000-אני חושב ש

  -יותר. אין חברה, אתה יודע, יש כאלה שעובדים

 מצחיק אתה, נדב.  משה חנוכה:

  -יש כאלה שעובדים נדב דואני:

  למט"ש, לא?₪  150,000,000אתה רוצה גם  אלון גלבוע:

איך זה נקרא, משה, תזכיר לי, לא, זה לא מוטו  נדב דואני:

 תקציב. משה, תזכיר לי איפה אתה עובד? 

 משרד הכלכלה.  משה חנוכה:

 אגף, מהאגף. האגף, מה השם שלו, של המחלקה.  נדב דואני:

 הרשות להשקעות הון.  משה חנוכה:

הרשות להשקעות הון. כמה כסף מבקשים מכם  נדב דואני:

קטים, להשקעות? הלוואות חברות, צריכות לפרוי
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 כסף, להשקיע כדי לקדם. 

  -אתה לא יכול משה חנוכה:

אתה עובד במקום שנותנים כסף לפרויקטים. באים,  נדב דואני:

אומרים לך, אני, יש לי פרויקט, אני רוצה כסף. 

 יאללה, קח כסף מהמדינה. 

  -אבל יש פרויקטים, נדב אלון גלבוע:

  -אני, אז רגע, שניה אז נדב דואני:

  -יש פרויקטים אלון גלבוע:

  -אני חושב, יש תכנית חומש, יש פרויקטים נדב דואני:

 נו.  אלון גלבוע:

מקדמים פה כל הזמן פרויקטים. אני רק רוצה להגיד  נדב דואני:

  -שאני חושב

אבל אי אפשר להגיד דבר והיפוכו. אומרת אביבה,  אמיר כוכבי:

ת, אתה אומר, אין פרויקטים. פרויקטים של בחירו

 תסגרו על משהו באמצע לפחות. 

 לא דיברתי על פרויקטים.  אביבה גוטרמן:

  -קודם כל, קודם כל אלון גלבוע:

  -אמרנו, עירייה אביבה גוטרמן:

 גינות, זה לא פרויקטים? כבישים, זה לא פרויקטים?  אמיר כוכבי:

 של בניינים שמחכים רק לחתום.  אביבה גוטרמן:

לא אמרת שאנחנו לוקחים את ההלוואה כדי לעשות  אמיר כוכבי:

 פרויקטים. 

 אני חושב, רגע, אלון, תן לי שנייה לסיים.  נדב דואני:

 נראה לי, זה הבניינים שאביבה מציעה לחתום.  רפאל בן מרדכי:

רפי, אתה קיבלת מיקרופון היום, מה זה המיקרופון?  נדב דואני:

 ן? מי סידר לו כזה מיקרופו

 אתי, אתי.  נאור שירי:

יכול אתי, מה זה הפרוטקציות? המיקרופון הכי חזק.  נדב דואני:
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להיות שיש לך מגבר מתחת למסכה? מה קרה היום? 

 אני, אדוני ראש העיר. 

 יש לי מגבר בתוך הצוואר.  רפאל בן מרדכי:

וואי. אדוני ראש העיר, אני כל כך שמח על  נדב דואני: וואי, 

כי זה מראה שיש עוד פרויקטים  ההערה הזאת,

שצריכים לצאת, צריכים כסף. שהשיקול, הוא לא 

שיקול רק של היתרי בנייה, אלא מה שנכון לעיר הזו. 

אני חושב שהריבית, בני, שהשגתם, היא ריבית 

מצוינת, שאין היום בשוק. שעשיתם עבודה נהדרת. 

ואם היית מבקש יותר, לא היית משפר בעוד טיפה את 

ם בריבית. והכסף הזה, יש מה לעשות אתו. האחוזי

והכסף ייכנס בעוד כמה חודשים, ותוכל גם לסגור את 

הלוואה, ההלוואה, אז אין בעיה. אני מברך על ה

כאן. ככה מקדמים עיר, ככה  מצוין שהיא נמצאת

עושים עבודה. ככה כל חברה שצריכה כסף, הולכת 

ת, לבנקים, לרשות לקידום השקעות, לכל מיני מקומו

 כדי לקבל כסף לפתח את העיר הזאת. 

אגב, אנחנו לא נותנים הלוואות, אנחנו מענקים. אבל  משה חנוכה:

 זה משהו, בוא, תלמד את החומר. 

 אז אנחנו נשמח גם למענק.  נדב דואני:

משפטים.  2אבל, על כך, נדב, ברשותך, אני אוסיף עוד  מאיר חלוואני:

הכלכלה פה, אולי סליחה, בני. אם יש לנו נציג משרד 

 הגיע הזמן לבדוק אפשרות להשקיע בפרויקטים בעיר. 

משה חתום על הסדר ניגוד עניינים. הוא לא יכול  אמיר כוכבי:

 להתעסק בעיר. 

 טוב, אז אני חוזר בי, משה.  מאיר חלוואני:

 אני לא מתעסק בכלל בשלטון המקומי.  משה חנוכה:

ונ אלון גלבוע:  ₪.  100,000,000יקח בואו נחזיר את ההלוואה, 

 אבל זה גם אומר לא להפריע.  אמיר כוכבי:

 רעיון מצוין.  נדב דואני:

רגע, בני, יש לי שאלה. לגבי המשכון של ההכנסות  אלון גלבוע:
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 העצמאיות, בכמה כסף מדובר? 

בהיקף, עוד פעם, ההכנסות העצמאיות של העירייה.  בנימין זיני:

 בה ההלוואה. ברור שהם לא יכולים לעבור את גו

לא, זאת לא השאלה. השאלה היא כמה אחוזים ביחס  עדי ברמוחה:

 להלוואה. 

  -לא, לא שאלתי. שאלתי כמה כסף מדובר ב אלון גלבוע:

 . 100%אתה לא משעבד  עדי ברמוחה:

אבל את גובה ההלוואה. הוא  לא, הוא לא יכול לעבור בנימין זיני:

 . 100%-לא יכול לשעבד הכנסות מעבר ל

 ₪.  100,000,000ברור שאתה לא יכול לשעבד  אלון גלבוע:

 לא הבנתי.  יגאל שמעון:

אם לא נעמוד בהתחייבויות שלנו, אם לא נעמוד  בנימין זיני:

אז הוא ישעבד ₪,  40,000,000בהתחייבויות שלנו על 

ש"ח, אז  20,000,000ש"ח. אם לא נעמוד  40,000,000

 ו עומדים בהכל.ש"ח. אבל לשמחתי, אנחנ 20,000,000

 טוב, אני, יש לי זמן, חברים?  יגאל שמעון:

 דקות, בבקשה.  10בוודאי,  משה חנוכה:

 כמה שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:

אני רשמתי את זה, אז ברשותכם, שאני לא אשכח,  יגאל שמעון:

אני חייב להקריא, טוב? תראו, ההלוואה היא כלי טוב 

לבנות על  ונחמד, כשאתה צריך תוספת ואתה יודע

הכנסות שייכנסו. פה, אתה מבקש הלוואה, שהיא 

 מהתקציב השוטף שלך.  10%כמעט 

 נכון.  אמיר כוכבי:

 לא, היא לא.  עדי ברמוחה:

  -הפרויקט שהם כמעט כולם פרויקטים יגאל שמעון:

 , נדב אומר שזה מעט, יגאל.%10 אלון גלבוע:

 ת ההתאמותהוא מצטט אותי מפעם, אבל לא עושה א אמיר כוכבי:

 למצב. 
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 כן, למצב הקיים.  עדי ברמוחה:

, זה לא  אמיר כוכבי:  , זה הרבה פחות. 10%א'

 זה פחות.  עדי ברמוחה:

  -שניה, אני מקריא. אתה יכול יגאל שמעון:

, זה לא לשוטף.  אמיר כוכבי:  ב'

 אתה יכול לחלוק עליי. הבנתי, אוקי, בסדר.  יגאל שמעון:

שולח לך פוסטים שלי מהעבר, לפחות אתה, כשמשה  אמיר כוכבי:

 תבדוק שזה מתחבר למציאות. 

אה, זה שלך? סליחה. אני מקריא, רגע, שניה. אה,  יגאל שמעון:

, בקשה של עיריית הוד השרון 12/2016וואלה. חודש 

 ₪.  30,000,000להלוואה, 

 זה הבלון?  אמיר כוכבי:

  -זה הקודמת₪  30,000,000לא,  בנימין זיני:

 אמיר כוכבי, נגד.  –הצבעה  מעון:יגאל ש

 אז לא היה צריך לפתח את העיר.  אלון גלבוע:

 עדי ברמוחה, נגד.  יגאל שמעון:

 , זה הבלון שהשאירו לי? כן? 2016 אמיר כוכבי:

 כן, כן.  בנימין זיני:

 הלוואת בלון.  אמיר כוכבי:

ל אלון גלבוע:  20-אבל מה זה שהשאירו? אבל אתה מושך אותה 

 ז מה? שנה, א

 בלון. ₪  15,000,000מתוך זה ₪,  30,000,000 יגאל שמעון:

 למה, לכמה זמן ההלוואה הזו?  אלון גלבוע:

  -ואז אומר פה יגאל שמעון:

 כמה זמן?  אלון גלבוע:

. למה אתה צריך את 2016אומר פה ראש העיר, בשנת  יגאל שמעון:

ההלוואה? תגיש תכניות, תבנה. למה אתה צריך את 

 י מצביע נגד. זה? אנ
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 ₪?  30,000,000-איזו ריבית היה על ה מאיר חלוואני:

 מי מצביע, הוא או אתה?  רן יקיר:

 אז עכשיו, מי הצביע אתך נגד?  יגאל שמעון:

 נו.  אמיר כוכבי:

 אתה.  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

 יעל.  יגאל שמעון:

 כן. נאור.  אמיר כוכבי:

 . עדי. לא, נאור לא היה יגאל שמעון:

 רינה שבתאי.  אמיר כוכבי:

 מאיר.  יגאל שמעון:

 אני?  מאיר חלוואני:

 רגע, מה עם דואני, הצביע?  אלון גלבוע:

 אני הייתי מצביע, אם הייתי.  רן יקיר:

 מה קרה?  יגאל שמעון:

 אני אסביר לך.  אמיר כוכבי:

 . 2016זה  יגאל שמעון:

 אבל אני יכול לענות לך.  אמיר כוכבי:

 אבל לא השתנית.  ל שמעון:יגא

אמיר, אתה יודע שאז לא סמכנו על ראש העירייה  נדב דואני:

בשום דבר. אחד מהעניינים שחי אדיב מבקש כסף, לא 

 סמכנו עליו. מה אפשר לעשות? 

 )מדברים ביחד( 

כמו שאתה לא יודע לטפל בבעיית הרחוב, אתה לא  משה חנוכה:

 כם. יודע לטפל גם בכסף הזה. זה גדול עלי

 התבלבלת, נדב.  אביבה גוטרמן:

 נדב, היית נגד.  יגאל שמעון:
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 זה נמוך.  מאיר חלוואני:

 אצל חי אדיב?  נדב דואני:

  -אבל נדב יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 ח. פילו, זה לא פילוחזה לא  יגאל שמעון:

 לא על המסרים שלו, לא על מה שהוא עשה.  נדב דואני:

 למה, אבל למה בצעקות?  רגע, אבל אמיר כוכבי:

 מה, מה הוא קיבל?  אביבה גוטרמן:

 אבל זה לא פילוח.  יגאל שמעון:

 אפשר את אותם דברים, להגיד בשקט.  אמיר כוכבי:

 , הייתם נגד. 2016אבל  יגאל שמעון:

  -הצטרף לשולחן, איתן, תקפידו פה על אמיר כוכבי:

 אז מה קרה?  יגאל שמעון:

 יבור. תרבות ד מאיר חלוואני:

 אבל תנו לי, חברים, למה אתם בלחץ?  יגאל שמעון:

 מה קיבלת? מה קיבלת שאתה מתבלבל עכשיו?  אביבה גוטרמן:

 חבר'ה, בלי צעקות ובלי דפיקות על השולחן.  אמיר כוכבי:

הייתם נגד הלוואה לטובת העיר,  2016-אז מה קרה? ב יגאל שמעון:

 גינות.  פיתוח, רצינו לבנות בתי ספר, גני ילדים,

 בניתם.  נדב דואני:

נגד.  יגאל שמעון:  והייתם 

 ובניתם.  נדב דואני:

לא יקום ולא יהיה, אמרתם. ופתאום היום, אתם  יגאל שמעון:

  -יושבים חברי הקואליציה

 וכמה זמן אתה?  אלון גלבוע:

 אתה אמרת.  עדי ברמוחה:

  -אבל אני מסתכל עליכם יגאל שמעון:
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 המדושנים.  משה חנוכה:

 רגע, רגע, רגע. מה זה היה? מה זה היה?  עדי ברמוחה:

לא, ואני מסתכל עליכם, חברי הקואליציה של היום,  יגאל שמעון:

, לא, זה שטויות, זה רק 2016-פתאום, מה שהיה ב

זה משהו ₪,  40,000,000היום זה ₪.  30,000,000

 אחר. 

 שנות.  15, היה בסוף עידן של 2016 אמיר כוכבי:

  -ואז, אני, שניה ון:יגאל שמע

 ך. בלי אחריות להמש אמיר כוכבי:

נו.  יגאל שמעון:  שניה, נו באמת, אמיר, 

 בלי תכנית.  אמיר כוכבי:

 אה, בלי תכנית?  יגאל שמעון:

 בלי כלום.  אמיר כוכבי:

 בלי חזון.  נאור שירי:

 אתה יודע את זה טוב מאוד.  אמיר כוכבי:

 אמיר.  יגאל שמעון:

 טוב מאוד.  אמיר כוכבי:

  -שנים 10חי אדיב, במשך  יגאל שמעון:

  -בתקציב, בגרעון אמיר כוכבי:

  -גני ילדים 102בנה  יגאל שמעון:

 בגרעון שוטף, בגרעון מצטבר.  אמיר כוכבי:

 עיר איתנה, עיר איתנה, הוא השאיר לך.  משה חנוכה:

 השאיר לך עיר איתנה.  יגאל שמעון:

 לחנה גולן, כל יום. אני מודה על זה  אמיר כוכבי:

  -הוא בנה לך בתי ספר, תיכונים. דרך אגב יגאל שמעון:

מה שרע זה חנה גולן. דרך אגב, חנה גולן, המנכ"לית  משה חנוכה:

  -של חי אדיב. מה שטוב, זה
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  -את מנכ"ל משרד החינוך שלקחת, לא יגאל שמעון:

 ות. רגע, אבל זה ככה גם פה, לא? אז מה, צריך עקבי אמיר כוכבי:

  לאן הוא לקח את מנכ"ל משרד החינוך? יגאל שמעון:

 לא.  אביבה גוטרמן:

אם אתה תדע להגיד דברים טובים, אז גם שם, בעבר,  אמיר כוכבי:

 נדע להגיד דברים טובים. 

 משה, לאן הוא לקח את מנכ"לית משרד החינוך?  יגאל שמעון:

 תקשיב, מנכ"ל משרד הפנים.  משה חנוכה:

 לאן הוא לקח? לבית ספר, מי בנה אותו?  יגאל שמעון:

ל משה חנוכה:   -לא, הוא לקח אותו לאגם. לא 

 אה.  יגאל שמעון:

 לאן לקח אותו? לאגם?  אלון גלבוע:

 בית ספר השקמים.  יגאל שמעון:

 תיכון.  רן היילפרן:

  -זה כמובן יגאל שמעון:

. אם הוא היה 1200-לא, הוא לא הספיק לסיים את ה משה חנוכה:

 , הוא היה לוקח אותו לשם. 1200מסיים את 

. בוא נדבר על היום. 2016אבל עזוב, בוא לא נדבר על  יגאל שמעון:

 ₪.  40,000,000היום אתם מבקשים 

 ביקשנו כבר, אישרנו כבר.  רן יקיר:

  -אני בטוח שאתה יגאל שמעון:

 אני רק רוצה להזכיר.  רן יקיר:

 אני בטוח שאתה אישרת.  יגאל שמעון:

 נכון, אישרנו.  רן יקיר:

 זה לא כסף שלך, אז אתה מרשה לעצמך.  יגאל שמעון:

 יגאל.  רן יקיר:

 זה לא כסף שלך.  יגאל שמעון:
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  -אבל רגע, אני רק רוצה להגיד דבר כזה רן יקיר:

 אם זה היה כסף שלך, אז היית מדבר.  יגאל שמעון:

 יגאל, אחלה. הכל אחלה.  רן יקיר:

 זה כסף ציבורי.  הרי, יגאל שמעון:

 לא, הכל אחלה.  רן יקיר:

  -אתה לוקח כסף ציבורי יגאל שמעון:

 יגאל, יגאל.  רן יקיר:

 משלם עליו ריביות.  יגאל שמעון:

 שניה.  רן יקיר:

 ריביות.  יגאל שמעון:

 הכל אחלה, מעולה.  רן יקיר:

 אז בוא אני אספר לך משהו, שניה.  יגאל שמעון:

 רק תענה ואז אני אשתוק. שניה, רגע.  רן יקיר:

ן יגאל שמעון:   -אדוני, חבר מפלגת מרצ, שדגל הנאורות והשוויו

 אדוני ממפלגת החמוצים.  רן יקיר:

שדואגת לכספי המדינה, תיתן פה, כסף של העיר,  יגאל שמעון:

 תדאג. 

 אבל כבר אושר, אבל.  רן יקיר:

  -₪ 40,000,000עכשיו, מה קורה?  יגאל שמעון:

 ביקשנו ואושרה.  רן יקיר:

 הלוואה. ₪  40,000,000 יגאל שמעון:

 ביקשנו ולא אושרה?  רן יקיר:

דקה אחרי שאישרת והצבעת בעד, דקה, מתקשרים  יגאל שמעון:

  -קבלנים, יזמים 2אליי 

 אליך מתקשרים יזמים, יגאל?  רן יקיר:

 כן, כן.  יגאל שמעון:

 אתה בקשר עם יזמים?  רן יקיר:
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רן. הוא  משה חנוכה: הוא לא לא יושב בבתים של היזמים כמוך, 

 יושב בבתים של יזמים כמוך, מתקשרים אליו. 

 מתקשרים גם קבלנים. מתקשרים אליו.  אביבה גוטרמן:

 מתקשרים אליי ואומרים, יגאל, יגאל, כן.  יגאל שמעון:

 הוא לא יושב בבתים של יזמים.  משה חנוכה:

 אף פעם. לא, לא. אתם לא ישבתם  מאיר חלוואני:

 אתה רוצה תמונה מהבית של היזם שישבת אצלו?  משה חנוכה:

  -רן, בוא אביבה גוטרמן:

 אז אל תטיף מוסר ליזמים.  משה חנוכה:

 כן, מתקשרים אליי.  יגאל שמעון:

 תפסיק עם הסיפור הזה.  אביבה גוטרמן:

 לא, זה מה ששאלתי.  רן יקיר:

 אני אגיד לך גם מה אמרו לי.  יגאל שמעון:

 אני רוצה לשמוע, מי.  נאור שירי:

  -אמרו לי, שניה, רגע יגאל שמעון:

 לא, לא, מי?  נאור שירי:

  -אני, אם תרצה, אם תרצה יגאל שמעון:

 מי, מי היזמים שאתה יושב? לא, לא, לא.  נאור שירי:

 אני לא יושב, התקשרו אליי.  יגאל שמעון:

 לא.  נאור שירי:

 דבר על הכל, נו.  תהיו שקופים, מאיר חלוואני:

תושבי ותושבות הוד השרון רוצים שתגיד, אצל מי  נאור שירי:

 אתה יושב. 

 אני לא יושב.  יגאל שמעון:

 הוא לא יושב, התקשרו אליו.  משה חנוכה:

 אוקי, אז מי התקשרו?  נאור שירי:

 התקשרו אליי שניים.  יגאל שמעון:
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זו בעיה?  נאור שירי:  מי, מי? מה, מה, 

  -אני יכול להגיד את השמות עון:יגאל שמ

 אתה רוצה את התמונה של היזם שרן יקיר ישב אצלו?  משה חנוכה:

 עליי אתה לא מאיים.  נאור שירי:

  -אני יכול להגיד את השמות יגאל שמעון:

אתה רוצה לראות את התמונה שרן יקיר ישב, צחק,  משה חנוכה:

 בחצר של היזם? 

 מה הם אמרו לו. אולי תקשיב רגע אביבה גוטרמן:

 אני אשמח להקשיב, אביבה.  נאור שירי:

  -אז תהיה מנומס אביבה גוטרמן:

  -אז עכשיו, מתקשרים אליי יגאל שמעון:

 רגע, רגע. אפשר לדעת מי?  נאור שירי:

  -אומרים לי, יגאל יגאל שמעון:

 מי?  נאור שירי:

 בני רענן, אחד, פה.  יגאל שמעון:

ו נאור שירי:   ?-בני רענן 

  -ועוד אחד ש יגאל שמעון:

 מה הפרויקטים שהם עושים?  נאור שירי:

ו יגאל שמעון:  מ.ש., אוקי? -ב.נ. 

 ב.ר.  מאיר חלוואני:

 ב.ש.?  נאור שירי:

  -כן. עכשיו יגאל שמעון:

 מה זה מ.ש.?  נאור שירי:

 ? 1מ.ש.  אמיר כוכבי:

  -אבל מה יגאל שמעון:

 . 2ב.מ. -ו 1מ.ש.  רן יקיר:

 ₪.  40,000,000דקה אחרי שאישרתם  מעון:יגאל ש
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 . 600ב.מ. -ו אמיר כוכבי:

 על ההלוואה. ₪  40,000,000דקה אחרי שאישרתם  יגאל שמעון:

 מי זה מ.ש.?  נאור שירי:

 די נאור, די, די.  אביבה גוטרמן:

 אל תהיה ציני. אל תהפוך לליצן, נאור.  משה חנוכה:

 זה כסף ציבורי.  די, זה כסף ציבורי. די, יגאל שמעון:

 אל תהפוך את זה לליצנות.  משה חנוכה:

אל תהפוך את זה לצחוק. זה לא כסף שלכם. הרי,  יגאל שמעון:

 אתם מבזבזים. יש לכם שרים, ויש לכם סגני שרים. 

 מה זה עכשיו שרים?  נאור שירי:

 ויש לכם חוק נורבגי, ויש, עזוב אותך משטויות.  יגאל שמעון:

  -, יגאל. אם תעשה עכשיו סלט מטבוחה פהיגאל נאור שירי:

  -לא, אני לא עושה יגאל שמעון:

  -אני מבין ש נאור שירי:

 כי זה לא כסף שלכם, אז אין לכם בעיה.  יגאל שמעון:

 יגאל, בסדר, שניה.  נאור שירי:

 זה סלט חמוצים.  רן יקיר:

 תן לי לסיים.  יגאל שמעון:

ג נאור שירי:   -םלא, לא, לא. אבל אנחנו 

 תן לי לסיים.  יגאל שמעון:

 אנחנו גם שותפים לדיון.  נאור שירי:

  -אז מתקשרים אליי יגאל שמעון:

ן  נאור שירי: אני מבקש ממך, רק אל תעשה סלט מטבוחה בי

 הארצי לבין המקומי. 

  -אתה זוכר, יגאל, שהיית יו"ר? יגאל שמעון:

  בסדר, יגאל? ושקיפות זה חשוב. זה חשוב. נאור שירי:

אז הם שאלו אותי, תוך כמה זמן הוצאתם היתרים?  יגאל שמעון:
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  -אמרתי לו, אני, דבר ראשון

 היועץ המשפטי, אני מקווה שהכל פה לפי התקנון.  נאור שירי:

הכל מוקלט. הכל מוקלט. אז אמרתי להם, מה  יגאל שמעון:

הבעיה? שאלתי אותם, מה הבעיה, למה אתם 

יית הוד השרון מתקשרים? אומרים, קראנו שעיר

הלוואה. נו, אז אמרתי לו, אז ₪  40,000,000מבקשת 

מה קרה? אנחנו, שנתיים בעירייה, מחפשים את 

כל ₪,  40,000,000ההיתר לבנייה פה. יש לנו צ'ק על 

 2אתך על כל בניין. מדבר ₪,  40,000,000אחד. 

שאנחנו מתחננים לקבל  בניינים, לא מדבר אתך הכל.

נים מסביבנו, אבל מה, אין את ההיתר, כולם בו

לעירייה זמן לטפל, כי הבודקות, אין להן זמן, והן לא 

מסוגלות, והתיק עדיין לא נכנס, כן נכנס. אני אומר 

₪.  40,000,000לו, מה, כמה יש לך שומה? שומה ביד. 

 ₪.  40,000,000השני, כמה יש לך? 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 נו, לא צריך הלוואה. אלון גלבוע:

ואני נותן ₪  80,000,000אני אומר להם, לכם יש  יגאל שמעון:

40,000,000  ?₪ 

 על זה אני מדברת שלא צריך את ההלוואה.  אביבה גוטרמן:

  -עכשיו, תקשיבו יגאל שמעון:

  -אני מציע אמיר כוכבי:

  -תקשיבו יגאל שמעון:

  -קודם כל, אני אגיד לך ככה אמיר כוכבי:

 חודשים.  4י זה היה לפנ יגאל שמעון:

  -בניין, ככל שיהיה, גם₪.  40,000,000אין שומות של  אמיר כוכבי:

 יש, אדוני ראש העיר.  יגאל שמעון:

 ₪.  40,000,000אין שומה של  אמיר כוכבי:

 אז בוא אני אספר לך משהו.  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:
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  -שאולי לא הייתי מספר לך יגאל שמעון:

ד. שתיים, יכול להיות שאם תפנה את היזמים זה אח אמיר כוכבי:

האלה, שמשום מה מתקשרים אליך, אני לא יודע 

למה, אם תפנה אותם, אפילו לפניות ציבור כדי לקבל 

  -מענה

, 18ככה זה עובד פה, אתה יודע. אתה נותן ליזם של  יגאל שמעון:

 תפנה לפניות הציבור, ידברו אתך. ₪,  40,000,000של 

 וא, יש תהליך. ב אמיר כוכבי:

 אולי יעשו לך זה.  יגאל שמעון:

למה, רגע, אמיר. אתה לא מדבר עם יזמים? למה אתה  משה חנוכה:

 כאילו, אתה מדבר, אתה נפגש עם יזמים אצלך בחדר. 

 לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא נפגש, לא.  יגאל שמעון:

הוא לא מדבר. רן יקיר לא מכיר יזמים, כאילו זו  משה חנוכה:

 ללה. ק

 לא, מה זה קשור? משה.  אמיר כוכבי:

 מפנה אותם לפניות ציבור.  משה חנוכה:

 לא, מה פתאום.  יגאל שמעון:

מה, מה, מה יוצא משיחה כזו? הלכת, דיברת עם  אמיר כוכבי:

  -וכדי ש ומישה

הוא מעלה את זה כאן לשולחן המועצה, זה שולחן  משה חנוכה:

 הכי מכובד. 

 שיעביר את הפרטים, שנדע לטפל.  אה, אז אמיר כוכבי:

  -לא, אני אגיד לך מה אמרתי להם, לא יגאל שמעון:

יגאל.  נאור שירי:  יגאל, יגאל, 

 אז תעביר עם פרטים.  אמיר כוכבי:

 אני אגיד לך מה אמרתי להם.  יגאל שמעון:

 הוא מפחד שהפרטים ידלפו.  משה חנוכה:

יגאל.  נאור שירי:  יגאל, יגאל, 
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 לדעתי האישית, תפנו לראש העיר.  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

 . SMSתשלחו לו  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

 ים, בד"כ הוא עונה. SMS-כי ראש העיר ב יגאל שמעון:

 בווטסאפ.  אמיר כוכבי:

 או, תעלו פוסט בפייסבוק.  משה חנוכה:

 , אני כבר שכחתי איך זהSMS .SMS-בווטסאפ, לא ב אמיר כוכבי:

 נראה. 

 , ווטסאפ, זה אותו דבר. SMS יגאל שמעון:

 זה לא אותו דבר.  אמיר כוכבי:

זה ההודעה עצמה. זה  SMSהווטסאפ זה אפליקציה.  יגאל שמעון:

  -התכוונתי

 זו אפליקציה.  SSMגם  אמיר כוכבי:

בני רענן רשום בגוגל, שהוא מתווך. אני רוצה רק  נאור שירי:

 אליו.  הבהרה, אם זה מי שהתכוונת

 דיירים.  100אז הוא מייצג, הוא מייצג קבוצה של  יגאל שמעון:

 אתה מסתבך מרגע לרגע.  נאור שירי:

  -אני לא מסתבך יגאל שמעון:

 הוא ממש לא מסתבך, מה אתה מבלבל את המוח?  משה חנוכה:

 די, די.  יגאל שמעון:

, אז אני בטוח שיש פה סיבוך. אם היה אם אתה נעזר נאור שירי:

  -הכל בסדר, היית יושב בשקט, ואומר

 תגרן בשוק. כי אתה מתנהג כמו איזה  משה חנוכה:

  -אתה יודע מה, אני אתן לך יגאל שמעון:

מה זאת אומרת, אסור לשאול שאלות? מה זו החצר  נאור שירי:

 הביזנטית שלך פה? 
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לא, אתה יושב אצל יזמים בבית, רן יקיר יושב אצל  משה חנוכה:

 . יזמים בבית

 אני יושב אצל יזמים? תחזור, תחזור.  נאור שירי:

  -אתה, יש לי תמונה שלך משה חנוכה:

 יושב אצל איזה יזמים בבית.  נאור שירי:

יושב אצל יזם בבית. רגע, אני אבדוק אם אתה היית  משה חנוכה:

 שם, או שרן יקיר היה. שניה, רגע, רגע. 

 ? איך זה רלוונטי עכשיו לשיחה מאיר חלוואני:

לא, אתה לא היית שם. רן יקיר היה שם, ראש העיר  משה חנוכה:

  -היה שם

 אתה שוב, משה.  נאור שירי:

דירקטורית מחברת מוסדות, ועוד דירקטור מחברת  משה חנוכה:

 מוסדות. 

 אין חברת מוסדות.  נאור שירי:

 בחצר של היזם בבית.  משה חנוכה:

  -אתה שוב מעוות את המציאות נאור שירי:

 אתה רוצה לראות את התמונה?  שה חנוכה:מ

 תי, אתה אומר לי. יושוב, א נאור שירי:

  -נאור, נאור שירי. נאור שירי, אתה אביבה גוטרמן:

  -אביבה, מה את זה נאור שירי:

 אתה רוצה לראות את התמונה של היזם?  משה חנוכה:

אם נכנסת, בכלל יש פה בעיה. כי בד"כ, יגאל יודע  נאור שירי:

סתדר טוב מאוד. אם הוא מקבל עזרה מהאגף הזה, לה

יש פה בעיה. אם הוא מקבל גם עזרה ממך, אז או 

 שקיבלת הודעה, או שזו הבעיה בשמיעה. 

 אתה מתנהג לא יפה.  משה חנוכה:

 בסדר. מחלק לי ציונים, אתה?   נאור שירי:

 אתה הופך את הדיון לליצנות. זה לא מכובד.  משה חנוכה:
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נימוס. שאת רן יקיר:  ה מתנהג לא יפה, ועד עכשיו היה 

 זה לא תהיה פה חצר ביזנטית.  נאור שירי:

 נאור, אל תשחקו עכשיו.  אביבה גוטרמן:

 זה גם לא חצר של יזם.  משה חנוכה:

בסדר. אבל שוב, אתה ממשיך עם היזם, בעודך אומר  נאור שירי:

  -שאני, יש לך תמונה שלי. אני אשמח

  -מרתי שאתה. אמרתי, רן יקיראני לא א משה חנוכה:

  -כמו אלון גלבוע נאור שירי:

 אמרתי, ראש העיר.  משה חנוכה:

  -שאמר שקיבלתי בירה בחינם נאור שירי:

 אמרתי רון שמעוני.  משה חנוכה:

  -והיה צריך להתנצל. אני אשמח שאתה נאור שירי:

  -אגב, לגבי הבירה משה חנוכה:

 שניה, שניה.  אלון גלבוע:

לא יודע, תדבר עם העובדים שלך. כי הם מדברים  נוכה:משה ח

 קצת אחרת ממך. 

 איך אתה מתנהג, נאור שירי.  נאור שירי:

 ווטסאפים ממני, אתה יכול להקריא אותם?  2קיבלת  אלון גלבוע:

 כן.  נאור שירי:

 תקריא.  אלון גלבוע:

  -רגע. עכשיו, אביבה, אם את בכלל נחלצת לעזרתו נאור שירי:

  -אני שואלת רק שאלה. לא, לא, אני לא, אני, לא, לא ה גוטרמן:אביב

 תי. יאני פה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה א נאור שירי:

  -כשתחליטו שאתם רוצים שאני אדבר, אז יגאל שמעון:

גם אני אמרתי לו, שאנשים, שקבלנים צריכים לקנות  אביבה גוטרמן:

  -בקצת כסף

 י. תפסיקו להשתיק אות יגאל שמעון:
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  -כל הקבלנים, כל היזמים, מרביתם שנכנסים לבעיה אביבה גוטרמן:

 אתם כל הזמן משתיקים אותי.  יגאל שמעון:

  -והם צריכים משהו אביבה גוטרמן:

 תי. יקשה לכם א יגאל שמעון:

סליחה, סליחה. הם מתקשרים, כמו תושבים, דרך  אביבה גוטרמן:

  -אגב

 שאנחנו מדברים. האמת, שקשה לכם עם זה  נאור שירי:

  -חבר'ה אביבה גוטרמן:

  -מצד אחד, אתם מתלוננים על זה שאנחנו סותמים נאור שירי:

 דבר דברי טעם, אחי.  משה חנוכה:

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

פעם אחת, תגיד משפט שלם תחבירית, ואז לא יהיה  משה חנוכה:

 לנו קשה. 

 נאור, נאור.   אביבה גוטרמן:

  -ח ששודרגתי ל'אחי'. אני אשמח שתיתן לי לדברשמ :אוריאל שקורי

 נאור, נאור.  אביבה גוטרמן:

 נאור, נאור.  אלון גלבוע:

  -מה לעשות נאור שירי:

,  משה חנוכה: . 'שובב', אתה לא אוהב. 'אחי' אתה לא אוהב 'שובב'

 אתה לא אוהב. מה אתה רוצה? 

 'חלש', לא אמרת היום.  מאיר חלוואני:

. זה הס נאור שירי:  גנון, 'חלש'

 , זה השם שלו. נאור אמיר כוכבי:

 חלש, נאור.  מאיר חלוואני:

 אתה יכול, נאור.  נאור שירי:

 או מאור.  אמיר כוכבי:

  -אני רק רוצה לסבר את האוזן אביבה גוטרמן:
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הכל בסדר. אני לא רגיל, אני אסבר את האוזן שלך.  נאור שירי:

  -אני לא רגיל

 למה?  משה חנוכה:

 לא רגיל שיזמים מתקשרים אליי. זה לא קורה.  שירי:נאור 

  -אז אני מסבירה לך, אז אני מסבירה לך אביבה גוטרמן:

  -אתה לא יגאל שמעון:

 בסדר, בסדר, אני לא.  נאור שירי:

  -קודם כל יגאל שמעון:

 בוא.  אביבה גוטרמן:

  -אני לא. אבל, בגלל נאור שירי:

 טנות מדברים אתך? תגיד, מפעילים של קיי משה חנוכה:

 אני יחסית חדש פה.  נאור שירי:

 מפעילים של קייטנות מדברים אתך?  משה חנוכה:

 זה לא אותו דבר.  נאור שירי:

  -לא, אני אגיד לך למה משה חנוכה:

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

 כי אתה בתחום החינוך.  משה חנוכה:

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

במחלקת בינוי ובנייה, אז יזמים  בעוד יגאל, הוא משה חנוכה:

מדברים אתו. אתך מדברים מפעילים של קייטנות 

  -וצהרונים

לא, זה לא אותו דבר. זה לא, זה לא, זה לא אותו  נאור שירי:

 דבר. 

 ועם יגאל, מדברים אנשים, למה לא?  משה חנוכה:

  -תייתי, גם איגם א אביבה גוטרמן:

נ משה חנוכה:  וער. ועם כנרת, מדברים בני 

 רווחה.  מאיר חלוואני:
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 מה יש, מה הבעיה? אני לא מבינה.  אביבה גוטרמן:

כי מחזיקת תיק הנוער. רן יקיר מדברים אנשים סביב  משה חנוכה:

 איכות הסביבה. מה הבעיה? 

  -גם אמיר מדבר עם יזמים. חייב לדבר אביבה גוטרמן:

 אמיר נפגש עם יזמים.  משה חנוכה:

לק מהתפקיד. וכולם פה מדברים, כל אחד מה זה ח אביבה גוטרמן:

 שבאגף תכנון ובנייה. די. 

 רן יקיר יושב בבתים. בית של יזם.  משה חנוכה:

  -די, להפוך את זה אביבה גוטרמן:

 אביבה, מה קרה אבל?  נאור שירי:

ואל תהפוך את זה, לא. כולל מה שאתה עושה, זה לא  אביבה גוטרמן:

  -יפה. אתם מנסים, אתם מנסים

ו  נאור שירי: לקבל ממך הרצאה, על מה יפה ולא יפה, שאנחנ

  -עושים, זה באמת

  -אתה מנסים, אבל נאור, אתם מנסים אביבה גוטרמן:

שאתם מעלים, הם על  מה שאתם עושים, בשאילתות נאור שירי:

  -סלאש, לא יודע סף הבזיונות

  -נאור, אתה מנסה אביבה גוטרמן:

 ן לנו ציונים, נאור. תפסיק, אל תית משה חנוכה:

  -, ועכשיו אני אומרת לך משהובזיונראף אחד לא  אביבה גוטרמן:

 . בזיונר נאור שירי:

אני, פשוט לא אוהבת, זה כמו שאתם אומרים, עונים  אביבה גוטרמן:

לתושבים או לנו, אתם הייתם, למה לא טיפלתם בזה 

אז. כאילו, ואז הוצאתם את עצמכם. לא אתה. אתם 

ם במועצה הקודמת. לא, אני מדברת לחברי לא היית

 המועצה הוותיקים. 

 גם אתה.  משה חנוכה:

 הנה.  נאור שירי:

 עכשיו, אותו דבר היזמים והקבלנים.  אביבה גוטרמן:
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 באתי לעזרת חבר. חבר.  נאור שירי:

 לא, תן לי להסביר לך.  אביבה גוטרמן:

 טוב.  נאור שירי:

  -, הוא בא אומר, יזמים דיברואתם מציגים את זה אביבה גוטרמן:

 לאיזה סעיף אנחנו?  אמיר כוכבי:

,  אביבה גוטרמן: מה יש אתם אומרים? יזמים דיברו אותך? אוי, אוי

  -אוי. כן

  -לא, לא אמרתי, אוי, אוי, אוי. זו תוספת נאור שירי:

 זה היה הטון שלך.  משה חנוכה:

 לא, ככה זה נשמע. זה הטון.  אביבה גוטרמן:

 זה הסאבטקסט.  נוכה:משה ח

 אוי, אוי, אוי, זה הפוך.  נאור שירי:

בואנה, תפסיק לבלבל את המוח. אמיר מדבר עם  אביבה גוטרמן:

יזמים ועם קבלנים, ואחד הקבלנים הגדולים ביותר, 

וזה לגיטימי. שום  הוא חבר שלו טוב. אז תפסיקו. 

  -דבר פה לא

ל משה חנוכה: יזם נדל"ן. יותר אגב, העוזרת של ראש העיר נשואה 

 מזה? 

 מה זה הדבר הזה?  אביבה גוטרמן:

 יותר מזה?  משה חנוכה:

 זה לגיטימי.  אביבה גוטרמן:

 אין עם זה שום בעיה, משה.  נאור שירי:

אז מה אתה כאילו זה לא בסדר עם היזם, זה  משה חנוכה:

 לגיטימי. זה תפקיד מכובד להיות יזם. 

  -ל השולחןיש לי שאלה, אם הכל ע נאור שירי:

זה הכל על השולחן. אם זה לא היה על השולחן, הוא  אביבה גוטרמן:

 לא היה אומר, יזמים דיברו אתי. 

אבל הוא לא אמר. הוא אמר שם בכלל מישהו שהוא  נאור שירי:
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 מתווך דירות. 

 הוא לא צריך להגיד, הוא לא צריך להגיד לך.  אביבה גוטרמן:

 זלזל בו, בבקשה. הוא לא מתווך. אל ת יגאל שמעון:

 לא צריך, אל תזלזל.  אביבה גוטרמן:

 מה זה קשור?  נאור שירי:

 אל תזלזל באנשים.  יגאל שמעון:

 אתה מרגיש זלזול?  נאור שירי:

 מה אכפת לך מה הוא?  אביבה גוטרמן:

, 100הוא אחד שיש לו קבוצה, הוא מייצג קבוצה של  יגאל שמעון:

  -הוא מייצג קבוצה

 השאלה אם הדברים נכונים.  :אביבה גוטרמן

קונים פוטנציאליים  120, 120הוא מייצג קבוצה של  יגאל שמעון:

שרכשו דירה, וממתינים כבר שנתיים. אל תזלזל, אל 

 תזלזל. 

  -אביבה, אבל אני רק מנסה אמיר כוכבי:

 איך אתם בקשר?  אביבה גוטרמן:

בילכם אל תזלזל בתושבים. דרך אגב, הוא הצביע בש יגאל שמעון:

 גם. 

 מה זה קשור, תגיד לי.  נאור שירי:

 לא.  יגאל שמעון:

הנה, עוד קול ירד לטמיון. אתה מבריח מצביעים,  משה חנוכה:

נאור. הפכת להיות נטל אלקטורלי על ראש העיר, מה 

 יהיה? 

, ההצלחה הגדולה שלך, זה לשמוע ממך על אלקטורים נאור שירי:

 עזוב, לא משנה.  לא איזה, איך הוא עשה את זה. אבל

אבל אני לא רוצה להגיד לך כמה כיום מתחרטים,  יגאל שמעון:

  -כאלה שהצביעו בשבילכם. עזוב, אין, לא, יש פה

יודעים הכל.  נאור שירי: בסדר, יגאל. אתה לא רוצה להגיד, ואתם 

 אתם לא לקחתם הלוואות. אתם אישרתם הכל. 



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 96 
 

 אבל היית נגד.  יגאל שמעון:

 רתם את כל הבניינים. איש נאור שירי:

 אבל היית נגד.  יגאל שמעון:

 הוא לא היה, יגאל.  אמיר כוכבי:

 אבל האנשים שלך היו נגד.  יגאל שמעון:

 אין לי אנשים.  נאור שירי:

 אה, לא?  יגאל שמעון:

 אנשים שלי. אין לי אנשים. רק תאומי ה נאור שירי:

לך. לא, מה, חברים שלך, העובדים שלך, הסיעה ש משה חנוכה:

 השותפים שלך. 

 בסדר גמור.  נאור שירי:

 , השותפים שלך. אז הוא לא ידע למצוא את המילה משה חנוכה:

גם רן אגב לא היה במועצה, והם יכולים לדבר בשם  נאור שירי:

  -עצמם, אבל אצלכם

  -אז אתה אומר שראש העיר משה חנוכה:

  -שניה, לחצנו על נאור שירי:

פ אביבה גוטרמן:  עם, אתה אומר דברים לא טובים. עוד 

 עוד פעם.  נאור שירי:

 מה הוא אמר? הוא עוד לא אמר כלום.  אמיר כוכבי:

 אל תגיד, לחצתם.  אביבה גוטרמן:

 למה נתתם לו את המיקרופון ולי לא?  יגאל שמעון:

לא, לא. אני יודעת מה שהוא אומר. אל תגיד,  אביבה גוטרמן:

 לחצתם. 

 ו שומעים ואותי לא? למה אות יגאל שמעון:

 גנבתי לאתי.  נאור שירי:

 אפשר לקבל מיקרופון?  יגאל שמעון:

  -נאור, נאור, נאור, תפסיק, אף אחד לא לחץ אביבה גוטרמן:
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 מה זה הדבר הזה?  יגאל שמעון:

 לא לחצנו על כלום.  אביבה גוטרמן:

  -יש פה נקודה נאור שירי:

כל דבר שאתם מנסים  אני אעמוד על זה כל פעם, אביבה גוטרמן:

לצייר את עצמכם כישרים וצדיקים, אני לא אתן לכם 

לעשות את זה. ולהציג צד אחר כלא בסדר, אני לא 

 אתן לכם לעשות את זה. 

 אני לא יודע איזה צד את מייצגת.  נאור שירי:

 לא אתן לך.  אביבה גוטרמן:

  -אבל אנחנו עם כל הכבוד נאור שירי:

 הציג את זה כמו שעשית עכשיו, לא אתן לך. לבוא ול אביבה גוטרמן:

 אביבה.  נאור שירי:

 אביבה. נאור, אביבה.  רן יקיר:

 לא יעזור לך. לא אתן לך.  אביבה גוטרמן:

 אני מתנצל, אבל אני לא שואל אותך. אני יכול לדבר. נאור שירי:

 אתה תתנצל על מה שאתה אומר.  אביבה גוטרמן:

 אני לא מתנצל, מה קורה? ואם יש לי שאלה,  נאור שירי:

  -אביבה, יש לי רק שאלה, שאלה רן יקיר:

 ואם יש לי שאלה, אני אשאל.  נאור שירי:

 מה זה הדבר הזה? אביבה גוטרמן:

 נאור, נאור. יש לי הערה קטנה לשניכם.  רן יקיר:

ביבי  2000יש חיסונים, אמרתם. יש חיסונים עד שנת  יגאל שמעון:

 יביא, זה מה שאתם. 

 דברים ביחד( )מ

 חוק נורבגי? אוי ואבוי. חוק נורבגי?  יגאל שמעון:

 איזה חמוץ אתה.  נאור שירי:

נו.  יגאל שמעון:  די, 
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 יש לי שאלה שונה לסדר.  רן יקיר:

 אני יכול לדבר בבקשה?  משה חנוכה:

 לי, רגע, גם אני. אני מנסה להשחיל מילה.  רן יקיר:

 ז תפעיל את המיקרופון. סליחה, סליחה, סליחה. א משה חנוכה:

 הפעלתי.  רן יקיר:

 זה לא דולק.  משה חנוכה:

 לא נותנים לי. אתי, לי את לא נותנת מיקרופון?  רן יקיר:

  -גם זה דלוק ולא שומעים כלום. אני רוצה לדבר מאיר חלוואני:

 לא, סגרו את של כולם.  אלון גלבוע:

ה שלי, אבל את לא נותנת לי מיקרופון. רק השאל רן יקיר:

לחוץ, לחוץ, מה אני אעשה? תקשיבו, רק נושא קטן, 

 להזכיר, רפי, רפי, תקשיב נו, אנחנו בזה. 

  -אני רוצה רגע להתייחס רפאל בן מרדכי:

אומר, אני לא זה לא שנתנו לי מיקרופון חזק, זה  רן יקיר:

 אצעק. 

 אני לא הפרעתי לך.  רפאל בן מרדכי:

את ההלוואה, המועצה אישרה אני רק רוצה להזכיר, ש רן יקיר:

 כבר. 

 אתם אישרתם, נכון. אנחנו לא.  אביבה גוטרמן:

 נכון, נכון. נכון.  רן יקיר:

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

 אז זהו. ההלוואה אושרה.  רן יקיר:

 מה הקשר?  אביבה גוטרמן:

 לא, אבל השעבודים לא אושרו.  יגאל שמעון:

  -מה הקשר? יש לך אביבה גוטרמן:

אנחנו לא ניתן לכם לשעבד את העתיד של העיר  נוכה:משה ח

 הזאת. לא לך, לא לנדב לדואני ולא לנאור שירי. 

 אז המשמעות שאנחנו גם לא מצביעים.  אביבה גוטרמן:
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 בסדר, לא, רק אני רוצה לשים את זה על השולחן.  רן יקיר:

ו  אביבה גוטרמן: מותר להגיד מה אנחנו חושבים, לחזור מה שאמרנ

 אז. 

בסדר, אני רק רוצה לשים את זה על השולחן למקרה  רן יקיר:

 ששכחנו. את ההלוואה, אישרנו כבר. 

זה לא משנה. ביקשת עכשיו עוד פעם. אז עכשיו,  אביבה גוטרמן:

  -נחתום על השעבודים שלנו

 בסדר, בסדר. אם את זוכרת, זה הכל.  רן יקיר:

, וגם אמרתי את בטח שאני זוכרת. הצבעתי גם נגד אביבה גוטרמן:

 אותם דברים. 

 בסדר.  רן יקיר:

יודעים שצריך  אביבה גוטרמן: ואני אומרת גם עכשיו, וכן, אנחנו 

 הרבה כסף להיכנס. למה אני צריכה לקחת הלוואות? 

 אני אגיד לך.  אמיר כוכבי:

למה, אני אגיד לך. כי אתה צריך לבחירות. זו הלוואת  אביבה גוטרמן:

 לפני הבחירות, זה הכל.  בחירות, מה? שנתיים

 אוקי, בסדר.  נאור שירי:

  -אני רוצה להגיד משהו משה חנוכה:

 חבר'ה, די נו, באמת.  אביבה גוטרמן:

  -אדוני ראש העיר משה חנוכה:

איך זה הסדר, זה שאתה מדבר עכשיו ואני מתאפק,  מאיר חלוואני:

 כי גם המיקרופון שלי לא עובד. 

 תי גם. ואני לא סיימ יגאל שמעון:

אני רוצה, אני רק לא רוצה להפריע למי שבתור.  רפאל בן מרדכי:

סליחה, משה. נכון שאני עוד לא דיברתי. אני רוצה 

רגע לומר משהו. עלתה כאן הטענה, בלי להתייחס 

שהדרך ₪,  40,000,000-לשאלה אם כן או לא סביב ה

 הנכונה הייתה לאשר בנייני מגורים רבי קומות. 

זה כבר מאושר, לא מדברים על דברים לאשר. זה  :אביבה גוטרמן
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 מאושר. צריך לעשות היום על ההיתר. 

 אביבה, אביבה, אביבה.  אמיר כוכבי:

 יש הבדל.  אביבה גוטרמן:

 סבלנות.  אמיר כוכבי:

אביבה, אני מאוד מודה לך, אבל אני אשמח אם לא  רפאל בן מרדכי:

 תפריעי לי. 

ל אביבה גוטרמן:  תת היתרים חדשים. לא מדברים על 

  -אביבה, אביבה, אני לא רפאל בן מרדכי:

 לא, אז תדייק.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, לא הפרעתי לך.  רפאל בן מרדכי:

אם היינו עוצרים אותך, כל פעם שאת לא מדייקת, לא  נאור שירי:

 היית מדברת שניה במועצה הזאת. 

 תדייק.  אביבה גוטרמן:

הפרעתי לך, ואת תדייקי אותי אחרי שאני  אביבה, לא רפאל בן מרדכי:

 אגמור לדבר. 

  -דייקתי, עכשיו אתה אביבה גוטרמן:

עכשיו אני אומר, יש הרבה בניינים רבי קומות  רפאל בן מרדכי:

שמחכים להיבנות בעיר. כל דירה בכל בניין כזה, 

תגרום לעירייה, כמו שכולנו כאן מסביב לשולחן 

אם ברגע מסוים יהיה יודעים, הפסד כספי. לכן, גם 

שנים,  5רווח, לשנה, שנתיים הראשונות, בטווח של 

שנה, זה יהיה הפסד. ולכן, אני מציע  20שנים,  10

לכם שלא תציעו לעירייה לנקוט בדרכים הפסדיות, 

ממתן היתרי כדי לעשות חזות, מראית עין, של רווח 

בנייה לרבי קומות, שבטווח הקצר והבינוני והארוך, 

, יגרמו לנ ו להפסד. מעבר לזה, שיש וויכוח בעיר הזו

אם זאת הדרך הנכונה לבנות את הוד השרון. גם אם 

זה אושר כבר. אני מקבל שזה אושר. אני לא יודע אם 

כדאי להאיץ את זה. מבחינה כספית, זה יהיה הפסד 

 ברור. 
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טוב, תודה רבה. אני מסכימה עם כל מילה שאמרת.  אביבה גוטרמן:

י לא מדברת על בנייה חדשה. אני העניין הוא שאנ

יושבת בוועדה, ואני באופן קבוע כמעט, מתנגדת 

לבנייה גבוהה. מה שקשור חדש, אנחנו יכולים. 

דיברתי אך ורק, תקשיבו טוב, יש תהליך שבניין עובר. 

עבר את כל התהליכים הבניינים האלה, יש להם 

היתר. על ההיתר, צריך לחתום. זה הכל. על זה אנחנו 

רים. אי אפשר להחזיר אחורה. הם ילכו לבית מדב

משפט, יתבעו אותנו, כבר היו קבלנים שעשו את זה, 

והעירייה שילמה הרבה כסף, כדי עיכבו להם את 

ההיתר. וזה מה שיקרה. פשוט הם יתבעו אותנו. אז 

על זה אני מדברת. אני נגד בנייה גבוה. אני גם 

ויו דעים. אני מתנגדת בוועדה. יושבים פה חברי וועדה 

תמיד מתווכחת על זה, ואומרים, אי אפשר, זה כבר 

אושר ואושר. ואני הצבעתי נגד הדבר הזה, אז אני 

בטח לא מתכוונת לבנייה של דברים עתידיים. לא 

נגד, והלוואי ונוכל לעצור את הכל.  מדברת על זה. אני 

אבל אני מדברת על מה שכבר יש היתרים, צריך רק 

רה. לא עוד חודש, עוד חודשיים. לחתום על זה. וזה יק

 לא עוד חודשיים, עוד שנה. 

  -לא, זה לא אמיר כוכבי:

  -לא יקרה ככה אביבה גוטרמן:

 יגאל, תסביר לה.  אמיר כוכבי:

ן  אביבה גוטרמן: זה יקרה דרך בית משפט. זה הכל. ואני יכולה לציי

מישהו, קבלן שעצרו לו, על ולהגיד כמה עלה לנו, 

₪  70,000היועץ המשפטי, עלה לנו ₪  70,000ועלה לו 

לשלם על זה, שחתמו לו כמובן על ההיתר. נו באמת. 

 אני לא, אז אתה צדקת ואנחנו צודקים. 

אני רק רוצה להגיד, בהמשך לדברים של חבר  משה חנוכה:

  -המועצה, יגאל שמעון. תראה, אמיר, בסופו של דבר

 מקטעים. איזה מהם? הוא אמר כמה דברים. ב אמיר כוכבי:

 עוד לא סיימתי אפילו.  יגאל שמעון:
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 אז בהמשך לאיזה דברים?  אמיר כוכבי:

 אני מחכה שיסיימו.  יגאל שמעון:

לקטוע לי את חוט המחשבה, עם כל  גישה יש לך איזה משה חנוכה:

  -מיני אמירות, אתה יודע

 לא, אני רוצה לדעת לאן לייחס.  אמיר כוכבי:

ן, אני אשלים את הטענה שלי, ואתה בסדר, אני מבי משה חנוכה:

 תגיד מה אתה רוצה. 

אני רוצה לדעת לייחס את הדברים. אתה עשית את  אמיר כוכבי:

  -הרפרנס. אבל כדי לדעת

  -נעשה טבלה עם שאלות משה חנוכה:

אבל כדי לדעת, אני מבקש לדעת לאיזה מהדברים של  אמיר כוכבי:

 חבר המועצה, יגאל שמעון, אתה מתייחס. 

 תודה, אני אתחיל מההתחלה.  שה חנוכה:מ

 אוקי.  אמיר כוכבי:

  -ביחס לדבריו של יגאל שמעון משה חנוכה:

 אבל איזה מהדברים?  אמיר כוכבי:

ביחס לדברים שהוא אמר עליך, על הציטוט שלך.  משה חנוכה:

 . 2016-יגאל שמעון ציטט אותך מישיבת המועצה ב

נו. אה, אוקי, אוקי. בסדר,  אמיר כוכבי:  אז תגיד. 

 יפה.  משה חנוכה:

 עכשיו אני ערוך למענה. כן.  אמיר כוכבי:

 אבל לא להפריע לי.  משה חנוכה:

 מה אמרתי שם?  יגאל שמעון:

 אז אתה יכול לחזור על זה? זה פשוט היה בהתחלה.  אמיר כוכבי:

 אפשר לחזור מה אמרתי?  יגאל שמעון:

  -אש העיר, כוכביאת ההסתייגות של ר אתה תיארת משה חנוכה:

 לא, לא הייתי אז ראש עירייה, נא לעדכן.  אמיר כוכבי:

 לא, אמיר, אבל תן לי לסיים את המשפט.  משה חנוכה:
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לא הייתי ראש עירייה. אתה לא יכול  2016-אבל ב אמיר כוכבי:

  -להגיד, ההסתייגות של ראש

 בסדר, אבל היום אתה ראש עירייה, לדאבוננו.  משה חנוכה:

אבל אתה לא יכול להטעות את חברות וחברי המועצה  כוכבי:אמיר 

ואת הציבור הרב שצופה בנו, בלהגיד, ההסתייגות של 

 ראש העירייה. לא הייתי אז ראש עירייה. 

אוקי, אז אני אחדד. אני רוצה להתייחס לדבריו של  משה חנוכה:

  -יגאל שמעון

  -שהוא בעצמו התייחס לדברים אמיר כוכבי:

  -על הדברים שלך משה חנוכה:

  -שאני כתבתי או אמרתי אמיר כוכבי:

  -אמיר כוכבי האופוזיציונר משה חנוכה:

 חבר המועצה.  אמיר כוכבי:

. 2016-האופוזיציונר, חבר המועצה מהאופוזיציה ב משה חנוכה:

 ראש העירייה דאז, חי אדיב. 

 הוא היה סגן. היה סגן, לא?  אלון גלבוע:

 לא.  משה חנוכה:

 היה סגן בהתחלה.  גוטרמן: אביבה

י  משה חנוכה: הוא לא היה סגן באותה תקופה. אגב היום, היום לפנ

שנים, כולנו, יגאל שמעון ואמיר כוכבי וחיים שאבי  8

גור, ומאיר חלוואני   -ונווה 

 עדי.  יגאל שמעון:

ועדי ברמוחה. כולנו עמדנו על במה אחת, במה  משה חנוכה:

ים, על במה, ככה שעכשיו היה אז מועצת הפועל

  -עמדנו, שורה אחת

 לזה.  יזו הייתה טעות מהצד שלנו. אני לא הסכמת מאיר חלוואני:

 רגע.  משה חנוכה:

 לפרוטוקול.  מאיר חלוואני:

  -ואמיר כוכבי אמר על הבמה, אני רוצה לצטט משה חנוכה:
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 ואיפה אביבה הייתה?  נאור שירי:

 אני גם הייתי.  אביבה גוטרמן:

  -ואם אנחנו כבר בענייני ציטוטים של כוכבי ה:משה חנוכ

תכף אני אענה לך לגבי האחריות שלנו פה, לא חשוב  מאיר חלוואני:

 הצדדים. 

 הייתי.  אביבה גוטרמן:

ו  משה חנוכה: וגם כנרת עמדה, ושרון הרשקו ויעל ברזילי. כולנ

ככה:  עמדנו ביחד. חיים שאבי וזה. ואז אמיר אמר

, הציעו א התכוון אצל רוזןתהיו בטוחים ששם, הו

לכולנו הרבה יותר, אבל החלטנו להיות פה גם בהרבה 

 פחות. איזה מילים, אמיר. 

 החלום ושברו. החלום ושברו.  נאור שירי:

שנים, ובערב הזה, כמה  8איזה מילים היו לפני  משה חנוכה:

סימבולי, כמה יפה, שבערב הזה, אתה יושב שם על 

 מת. כיסא ראש העיר. איך התקד

 מתי זה היה? מתי זה היה?  יגאל שמעון:

 כשאמיר כוכבי קיבל להיות סגן ראש של חי אדיב.  משה חנוכה:

 . 2013-ב מאיר חלוואני:

 . 2-בסיבוב ה אמיר כוכבי:

 . 2-ל 1-בין הסיבוב ה משה חנוכה:

 כשלא עמדו בהסכמים עם אף אחד.  מאיר חלוואני:

 . 2013 אביבה גוטרמן:

כוכבי, דווקא עמדו בהסכם. הוא זה שהפר את  עם משה חנוכה:

 ההסכם. 

בגלל זה, נווה אז כועס עליו מאז? אבל מאיר היה עם  יגאל שמעון:

 נווה, לא? 

 לא, אבל מאז מאיר ונווה הסתכסכו.  משה חנוכה:

לא, מאיר אז ויתר על מקומו לקבוצה אחרת, ואני לא  מאיר חלוואני:

  -הסכמת לסידור הזה, כי היה לי
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על שה חנוכה:מ   -לא, גם אתה ויתרת 

 כי ידעתי שאי אפשר לסמוך עליכם.  מאיר חלוואני:

 בסדר.  משה חנוכה:

 זהו.  מאיר חלוואני:

  -אבל תראה כמה סימבולי וכמה יפה משה חנוכה:

 מי זה עליכם?  אביבה גוטרמן:

 . 2013-עליכם, מי שהיה בשלטון ב מאיר חלוואני:

 ה. מי זה? תגל אביבה גוטרמן:

  -מאיר, תראה אבל כמה סימבולי משה חנוכה:

 משה, למה אתה הולך אחורה? איש צעיר שכמוך.  רפאל בן מרדכי:

 אני באופוזיציה.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

. אבל אם אתה כבר מציין אירועים משה נולד ותיק אמיר כוכבי:

יין לחגוג את זה,  כאלה, לא יכולת להביא איזו כוס 

 שהו? איזה מ

אבל אני רוצה להגיד, תראו כמה סימבולי, שביום  משה חנוכה:

  -הזה, כשאנחנו עמדנו שם על הבמה כולם עם חי אדיב

 זה היה ברשימת תכלס?  נאור שירי:

י  משה חנוכה: רעו בשדות יגאל וכולם. כשאביבה גוטרמן ונדב דואנ

 זרים, והיו אצל המטה של יואב רוזן. 

  -ין לך מה להגידמשה, א רפאל בן מרדכי:

 ולא הסכימו, אביבה לא הסכימה לבוא לחי אדיב.  משה חנוכה:

  -משה, אין לך מה רפאל בן מרדכי:

 עכשיו אתה מסכסך עם ההיסטוריה, אני לא מבין.  מאיר חלוואני:

. מה אתה מדבר לי על מה משה, דבר על חבר'ה היום רפאל בן מרדכי:

 היה? 

ני יכול להגיד לך איפה אתה מה כמה סימבולי? א נאור שירי:

שנים, חתמת פה הסכם  3היית בתהליך הזה, לפני 
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קואליציוני למעלה. שנה וחצי היית בסדר. פתאום 

 עכשיו אתה רואה בשדות זרים. 

 לפני קצת פחות משנה.  משה חנוכה:

 שנה, יותר משנה.  נאור שירי:

 פחות משנה. זה היה בשבועות.  משה חנוכה:

 , אוקי. אה מאיר חלוואני:

 מה זה משנה?  רפאל בן מרדכי:

 לא, מה עשית? אני מה.  נאור שירי:

  -משהו דומה בתקופות של מישהו אחר שהיה מאיר חלוואני:

יגן  משה חנוכה: אני יכול לסיים אבל את המשפט? באמת, שמישהו 

  -על הזכויות שלי. דווקא בערב כזה

  -הוא מאוד זה נאור שירי:

  -יגאל שמעון, שישב לצדך על הבמהיושב פה  משה חנוכה:

ל אמיר כוכבי:   -תגיד, אתה רוצה להודות 

 לחי אדיב.  מאיר חלוואני:

 לחי אדיב.  אמיר כוכבי:

  -לא, לא. יושב פה יגאל שמעון, שישב לצדך על הבמה משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

ששם, ככה אמרת דברי, אתה אגב, יצא דבש מהפה  משה חנוכה:

דיב, ומזכיר לך, עד כמה אתה עצמך שלך לחי א

  -התנגדת לשעבד את העתיד של העיר

 נכון.  אמיר כוכבי:

ולסנדל את ראש העיר הבא. אתה בעצמך, לפני כמה  משה חנוכה:

 דקות, שאלת אותו, זו הלוואת הבלון שחי לקח? 

  -ההבדל, ההבדל אמיר כוכבי:

  -ולכן אני שואל אותך, אמיר, רגע משה חנוכה:

  -כן, אבל ההבדל כוכבי:אמיר 

מה יקרה בעוד שנתיים, שיבוא ראש עיר חדש, או  משה חנוכה:
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ראשת עיר חדשה, ותרצה לנהל את העסק, ותראה 

ששעבדת לה את הנכסים ואת העירייה לבנק מרכנתיל 

דיסקונט, בגלל ההלוואות שאתה לוקח היום. האם זה 

הוגן, שמה שאתה לא אהבת שחי אדיב עשה, אתה 

הולך בדרכיו, ונוקט באותן שיטות. האם אתה בדיוק 

מביא אתך פוליטיקה חדשה, או שמא זו פוליטיקה 

 ישנה עם שם חדש? 

אז אני אענה לך על זה בתשובה פשוטה ששאולה  אמיר כוכבי:

  -כנראה מהעולמות האלה

  -שדברים שלא רואים משם, רואים אביבה גוטרמן:

שלך, לא יהיה.  לא. שהחלק הראשון של השאלה אמיר כוכבי:

והחלק השני, אתה כנראה תראה אותו בשידורי 

 המועצה. 

 וואו, וואו.  יגאל שמעון:

 אפשר להמשיך?  אמיר כוכבי:

 וואו, וואו.  יגאל שמעון:

 יגאל?  אמיר כוכבי:

אדוני, רגע, אתה שלחת את יגאל שמעון הביתה, אותי  משה חנוכה:

  -. אגב, אני באמת מתלבטהביתה

 מתחבט.  :אמיר כוכבי

  -אני מתחבט לגבי ככה מה אני רוצה לעשות עם הזה משה חנוכה:

 האם נשיאות או זה.  אמיר כוכבי:

 יש לי הרבה אופציות על השולחן.  משה חנוכה:

 המנעד רחב.  אמיר כוכבי:

  -אגב, תודה על הזה. אבל אני רואה ש משה חנוכה:

  -יש, התפנה אמיר כוכבי:

ני שנתיים, זה מכניס אותך על לפ שמדברים אתך משה חנוכה:

  -לאיזה מן

 התפנה עכשיו תקן בסוכנות.  אמיר כוכבי:
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לי, האנגלית לא, אני לא, לא בענייני סוכנות.  משה חנוכה: כין אין 

 שלי לא משהו. 

 הוא בנה על התעשייה האווירית.  אמיר כוכבי:

  -האנגלית לא משהו פשוט. אבל אני מציע, אמיר משה חנוכה:

 אפשר לשפר.  שבתאי: רינה

שאל תעשה לחברך, מה ששנוא עליך. ואל תיקח  משה חנוכה:

 הלוואות שיסבכו את הוד השרון. 

דיברתי עם ראש העירייה הבא, סגרתי את זה אתו.  אמיר כוכבי:

 כן, יגאל. 

  -טקסט יכול, שניה, זו פרשנות שלייגאל, אני בסאב נאור שירי:

  -, מאיר חלוואניאפרופו ראש העיר הבא משה חנוכה:

 מאיר, מה אתה עושה שם?  אמיר כוכבי:

פרשנות שלי נטו, הוא אומר שאתה למעשה עשית  נאור שירי:

מעשה שגוי. ובזמן שהוא אומר את זה, הוא גם אומר 

  -על עצמו

 כן.  אמיר כוכבי:

 כי אישרת הלוואות.  נאור שירי:

 זה נכון.  אמיר כוכבי:

 אילו את כל הנאום, לא הבנתי. אז אני לא מבין כ נאור שירי:

 אני, אגב, אין לי טענה כלפיך.  משה חנוכה:

  -אה נאור שירי:

 אתה לא אשם, כי אתה לא בקואליציה של כוכבי.  משה חנוכה:

 אבל זה לא אישי.  נאור שירי:

 הטענה שלי היא לראש העיר.  משה חנוכה:

אבל אני שואל אותך באופן אישי, אתה אישרת  נאור שירי:

 הלוואות, ועכשיו נשאת נאום פה לאומה נגד הלוואות. 

י  משה חנוכה: אני אגיד לך למה, נכון, אני אגיד לך למה. כי אנ

ברשימה של ראש העיר, ויש דבר  4הייתי מספר 
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שנקרא משמעת קואליציונית, ואישרתי את הלוואי 

  -במסגרת

יד אז כאילו, שניה, שניה, בסדר, בסדר, מותר לי להג נאור שירי:

  -את זה

י  משה חנוכה: אגב, הטענה הזאת, בגלל זה אני לא מתלונן עליך, אנ

 מתלונן על ראש העיר. 

ה לא, יש לך נניח ועכשיו הייתה, היו אומרים לך, את נאור שירי:

 להצביע. מה שנקרא, חופשי מ

יודע משה חנוכה:   -והייתי 

 רגע, היית מצביע בעד או נגד?  נאור שירי:

הייתי יודע כמו שיגאל תיאר פה, שיש פה הרבה אם  משה חנוכה:

מאוד היתרים שאם חותמים עליהם, מגיע הכסף, 

  -הייתי מעדיף את ההיתרים, מאשר להישאר בלי

 משה, אתה לא רוצה את זה.  רפאל בן מרדכי:

 זה ברור.  משה חנוכה:

 אתה, בסדר, אוקי.  נאור שירי:

 למה לא?  יגאל שמעון:

  -אני מפקפק נאור שירי:

רפי, משה לא היה כשנתת את ההסבר לאביבה. אולי  אמיר כוכבי:

 תחזור עליו. 

  -שמה? בלבלת אותו בזה שכאילו משה חנוכה:

 אני? אני לא אמרתי מילה.  אמיר כוכבי:

  -אמיר, אמיר. אני לא צריכה את ההסבר שלו אביבה גוטרמן:

 אני לא אמרתי מילה.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

  -אמיר, אל תנסה עכשיו לקחת את גוטרמן:אביבה 

 אבל אולי משה צריך את ההסבר.  אמיר כוכבי:

די, אנחנו מדברים על היתרים שנשאר רק לחתום  אביבה גוטרמן:
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 . יעליהם. די. אל תבלבל אות

אולי תמשיך, כי אני רוצה להגיד מה שאתה אמרת.  מאיר חלוואני:

 אמרת שלא סיימת. 

  -, לא סיימתי. אבל אתם כל פעםכן, בטח יגאל שמעון:

  -לא שאני אחראי על הישיבה, אבל זה מאיר חלוואני:

 יגאל, אני עומד על זכותך לדבר כמה שאתה רוצה.  אמיר כוכבי:

אור עליו, הטבה. ואני יש דרך אגב, יש פה מיקרופון ש מאיר חלוואני:

  -מבקש להביע פה מחאה

 הכל בסדר. אתה יכול לעבור לשבת פה,  כנרת א. כהן:

 אני לא אחראי על הישיבה. כן, יגאל, בבקשה.  מאיר חלוואני:

 תתחלף.  כנרת א. כהן:

תראו, חברים. אני מודה לכם שאתם נותנים לי  יגאל שמעון:

ההצעה שלהשלים את דבריי, כי בסה"כ, אני חושב 

  -שהונחה כאן

  -אתה אומר כאלה דברי טעם ש משה חנוכה:

נו. מאיר חלוואני:  המיקרופון אצלי עכשיו.  די, 

 מכור, הוא מכור למיקרופון.  נאור שירי:

 יגאל, אף אחד לא מפריע לך. קדימה. תן בראש.  נדב דואני:

 טוב, אתם רוצים שאני אדבר בערבית אולי?  יגאל שמעון:

 אפשר, אפשר.  מאיר חלוואני:

 כמו אחמד טיבי היום מעל דוכן הכנסת.  יגאל שמעון:

ד טיבי, להזכיר לך, הוא באופוזיציה, תחת יו"ר אחמ נאור שירי:

 האופוזיציה, בנימין נתניהו. 

 תפאדל, תחוואדה יגאל, תפאדל.  מאיר חלוואני:

 כן, אבל הוא ברח מההצבעה נגד, אז זה בסדר.  יגאל שמעון:

אני מוחה על השימוש במילות גנאי נגד האוכלוסייה  נאור שירי:

 מהמדינה שלנו.  22%הערבית, 

 אני לא דיברתי נגד, אני אמרתי, דיבר ערבית.  ל שמעון:יגא
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 עד מתי אתה חושב שנשב פה? תנו לו לגמור.  רפאל בן מרדכי:

ל יגאל שמעון:  . 2016-אז אני רוצה לחזור 

הוא סיפור, מה זה ערב מספרי סיפורים? לא הבנתי.  נדב דואני:

 זה סיפור. מה קורה אתכם, חבר'ה? 

 תי על הכיסא כאן. . ישב2016 יגאל שמעון:

 איזה כיסא?  נאור שירי:

וביקשתי להעלות, ביחד עם חי אדיב בזמנו, ראש  יגאל שמעון:

  -העיר הקודם, הלוואה של קרוב ל

  -נראה לי חי אדיב, זו הדמות הכי רלוונטית פה משה חנוכה:

לטובת בניית בתי ספר, גני ילדים, ₪,  30,000,000של  יגאל שמעון:

 נווה נאמן. פארקים, כולל 

 כמה, כמה כסף?  נדב דואני:

 ₪.  30,000,000 יגאל שמעון:

 נו.  נדב דואני:

ואז, בשיח שהיה כאן, כשישבו חברי האופוזיציה,  יגאל שמעון:

  -קואליציה דהיום

 אבל אתה בקואליציה.  רן יקיר:

פתאום אני שומע את כולם פה, כולל חברי וידידי ורעי  יגאל שמעון:

שאני באמת אוהב אותו מכל הלב,  ואהובי והאדם

  -ראש העיר, מר אמיר כוכבי

הגענו לשלב האהבה. זהו, התדרדרנו. נגמר הסיפור.  נדב דואני:

 נגמר הסיפור. 

 אין קשר בין הפוליטיקה, אתה יודע את זה.  יגאל שמעון:

נבהל מהאהבה הזו, האהבה שאתה אתה אפילו  מאיר חלוואני:

 מעריף. 

  -ומר אמיר בזמנו כחבר המועצהואז א יגאל שמעון:

 אתה מאמין במה שאמרת עכשיו?  עדי ברמוחה:

  -כן. דרך אגב יגאל שמעון:
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 כי אני לא.  עדי ברמוחה:

 נכון, כי את הצבעת נגד גם. נורא קל, גם מאיר.  יגאל שמעון:

 אמרת את זה כבר.  מאיר חלוואני:

 אין לו מה להגיד, הוא חוזר על עצמו.  נדב דואני:

 אביבה.  אל שמעון:יג

אבל אתה יודע שאתה אומר שהם הצביעו בעד, ואתה  נאור שירי:

 הצבעת נגד. 

 הוא הצביע נגד.  מאיר חלוואני:

אבל אתה הצבעת בעד. אז אתה רוצה שאני אעשה לך  נאור שירי:

 שניה, די, מיצית את הבעד, נגד. 

, יגאל שמעון:  אמר בזמנו ראש העיר, הוא אמר לחי אדיב בזמנו

הוא אמר, איך אתה משעבד את העתיד של עיריית 

הוד השרון, את הנכסים. איך אתה משעבד אותם 

לעתיד? אתה לא יודע מי יבוא, איך יבוא. אבל מה, 

כשהוא דיבר דברי טעם, כי באמת הקשבתי לו 

יודע מה, אני מקווה   -ואמרתי, אתה 

 אבל לא הצבעת כמוני.  אמיר כוכבי:

קווה שראש העיר הבא, כי אז חי החליט לא, אני מ יגאל שמעון:

שהוא לא מתמודד, ואז אמרתי לעצמי, אתה יודע מה, 

אני מקווה שראש העיר הבא, שבאמת הוא דיבר דברי 

טעם אז נגד לקיחת ההלוואות, אני מקווה שאולי הוא 

יהיה פה ובאמת יעשה את השינוי שאני מצפה. ואז 

. לטובת אני מגיע היום לישיבה, ואני רואה שעבודים

הלוואה. עכשיו, מה זה ₪  40,000,000מה? לטובת 

הלוואה? הלוואה שאתה יכול להשיג אותה בדקה 

מ.ש, -וחצי. דקה וחצי. כשמתקשר אליי אותו ב.מ. ו

ואומר לי, יגאל, שנתיים אני מחכה. שנתיים אני 

, שכל 1302בתכנית ₪,  40,000,000מחכה להיתר של 

כאן, אנחנו רוצים הבניינים בונים אותם. הרי עד 

שיבנו את כל הבניינים ביחד. למה? כי אני לא רוצה 

  -שבניין אחד יאוכלס
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לא הבנתי, אז לעכב את כל מי שמוכן, רק כי יש כאלה  אמיר כוכבי:

 שלא מוכנים? 

 לא אמרתי את זה.  יגאל שמעון:

 מה, מה אמרת?  אמיר כוכבי:

  -אני אמרתי יגאל שמעון:

  מה אמרת? אמיר כוכבי:

 אני מעדיף שכולם יבנו ביחד.  יגאל שמעון:

  -אבל אם אמיר כוכבי:

 שב עם כולם, תן לכולם היתרים. אל תחכה.  יגאל שמעון:

 אבל איך?  אמיר כוכבי:

 אז אל תעכב אותם.  יגאל שמעון:

 אבל איך?  אמיר כוכבי:

 הם מחכים שתבדוק להם את התיקים.  יגאל שמעון:

 בר, תגיד? על מה אתה מד אמיר כוכבי:

אני מדבר? אז תשאל אותם. אז עכשיו, אומרים לי,  יגאל שמעון:

  -יש לי

 תגיד לי מי.  אמיר כוכבי:

 כולל ביטוח, כולל השבחה,₪,  40,000,000שומה של  יגאל שמעון:

כולל הכל. והשני אומר לי אותו דבר. אני אומר להם, 

אבל כמה זמן התיק שלכם פה בדיונים. אומרים לי, 

ים. שנתיים זה מחכים רק להיתר. אז על מה הוא שנתי

ש"ח? עכשיו, בדקתי עוד בוועדה,  40,000,000רוצה 

  -די פעםיואני יושב בוועדה מ

 מדי פעם.  אמיר כוכבי:

 1302-ב₪  10,000,000אני רואה פה תיקים, עוד  יגאל שמעון:

שמחכים. על מה מחכים? על שומה מכרעת שלא 

₪.  43,000אי המכריע, חודשים לשמ 3שילמו במשך 

כי לא שילמו ₪,  10,000,000הוא מחכה לשלם 

לשמאי. כי אין כסף לעירייה לשלם להם. כי זה הרבה 
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₪.  43,000,000זה ממש הרבה. ₪,  43,000,000כסף, 

  -ש"ח, צודק. כי זה באמת 43,000

 . הינו הךזה ₪,  43,000,000או ₪  43,000אצל יגאל,  אמיר כוכבי:

זה הרבה. והוא אומר לי, אני, יש ₪,  43,000,000לא,  :יגאל שמעון

 לתת לכם, למה אתם מחכים? ₪  10,000,000לי 

ל אלון גלבוע:   -אולי נלווה 

 יגאל.  נדב דואני:

 למי? למי?  יגאל שמעון:

 תקשיב.  נדב דואני:

 עכשיו, אני אומר לכם דבר אחד, קחו את ההצעה יגאל שמעון:

 קחו את הכסף. תה, אל תישלכם היום פה, תקפיאו או

 הכסף כבר בחשבון.  נדב דואני:

 לא, לא. הכסף לא בשימוש.  יגאל שמעון:

 בחשבון.  נדב דואני:

 אין לו שימוש.  יגאל שמעון:

 הוא לא בחשבון.  אביבה גוטרמן:

,  יגאל שמעון: הוא לא יכול להשתמש בו. הוא לא יכול להשתמש בו

 כי אין לך שעבודים. 

 בל הוא יושב בחשבון. עכשיו תשעבדו, הוא ייכנס. א נדב דואני:

 אני אחזיר אותו, מה קרה?  יגאל שמעון:

  -יגאל, יש לנו את הסדר נדב דואני:

שניה רגע, תן לי להציע את ההצעה. קחו, תחזירו את  יגאל שמעון:

הכסף לבנק. אל תשלמו את הריביות. כי הריבית שם 

ית הוד השרון שנים, עירי 5-ריבית ל₪  1,300,000זה 

תזכרו, הנה ₪.  ₪1,300,000.  40,000,000-תשלם על ה

אני אומר לכם. זה הסכום שהוד השרון תשלם, 

  -שנים הבלון הזה שאנחנו 5-ל₪  1,300,000

 . 4הלוואה על  נדב דואני:

 4שנים.  4של ₪  1,300,000-שנים, סליחה. אז ה 4 יגאל שמעון:
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  -שנים. אז אני אומר לכם, אל תוותרו

  -אם לא היית גונב את המספר הקטן נדב דואני:

-ב₪,  1,300,000אל תוותרו עליו. אל תוותרו.  יגאל שמעון:

אני יכול, אני יכול לממן, אני יכול לממן ₪  1,300,000

עוד שיעורי לימוד לתלמידים, לרווחה, לבנות עוד גן 

ילדים, עוד בית ספר, להקים, יש את זה. זה רק 

 בזכות. 

קודם כל, אתה לא יכול לעשות את זה, יגאל, כי זה  כבי:אמיר כו

 השבחה, זה לא נכנס לשוטף. 

 אבל נדב, אתה לא מבין שיש, נדב, יש כסף.  אביבה גוטרמן:

לא, יגאל, כל כך הרבה שנים. אתה באמת, אין שום  אמיר כוכבי:

צורך בדמגוגיה הזאת, כי אתה יודע בדיוק, אתה יודע 

  -בדיוק מה הולך

 ההשבחה הולכת לפיתוח.  שמעון: יגאל

 נכון.  אמיר כוכבי:

  -נכון. אז אתה יכול יגאל שמעון:

  -מה אתה מקשר לרווחה, מה אתה אמיר כוכבי:

 אתה יכול לבנות עוד כיתה?  יגאל שמעון:

 אמיר, אתה לא בסדר.  נדב דואני:

עוד גן? עוד גינה? עוד גינה ציבורית? מה, לא טוב? לא  יגאל שמעון:

 צים לבנות? אין לכם כסף? רו

הוא לא בסדר, אין בעיה. אתה לא רוצה כסף כדי  נדב דואני:

 לבנות את העיר? יגאל, אתה נגד הפיתוח? 

 לא. להיפך, תעשה פיתוח.  יגאל שמעון:

 זה שטויות, זה בבנייה.  נדב דואני:

לא אמרת את  2016-אז לא אמרת את זה. בואנה, ב יגאל שמעון:

 זה. 

של גנים ציבוריים, לא סומכים עליו. זה ההבדל.  נגד :נדב דואני

  -לא סומכים על מי ש
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ו  יגאל שמעון: אז אני בא ואומר לכם, תעצרו את הכל, בואו, תנ

חודשיים, תנו חודשיים. תנו החלטה שבוועדה 

המקומית ישבו תוך חודשיים, יוציאו היתרים לכל 

, כי ממילא בונים שם. זה לא מתחמים חדשים. 1302

ממילא בונים. יש שם כבר מבנים שהולכים לגור שם. 

תעצרו את הכל, תחסכו את הכסף, תנו להם היתרים. 

שאתם ₪  200,000,000-ואז ייכנסו לכם קרוב ל

₪.  90,000,000רוצים. עזבו את איטלקים שם של 

 עזבו את המתחמים החדשים. 

 זה עוד ייקח לו זמן.  אביבה גוטרמן:

כי אני לא רואה בנייה, לאזה מתנה.  יגאל שמעון:   -זה מתנה. 

אמיר, אני מציע לך לא לעשות את מה שמציעים לך  רפאל בן מרדכי:

 פה. 

 גם בית הנערה זה עוד חזון למועד.  אביבה גוטרמן:

 אני גם מצטרף אליך.  נאור שירי:

 עוד חזון למועד של בית הנערה.  אביבה גוטרמן:

יע נגד שעבוד העירייה, זו ההצעה שלי. ואני אצב יגאל שמעון:

 1,200,000לשעבד את הנכסים של העירייה לבזבוז של 

לטובת ריבית שהיא, שאין צורך ₪,  300,000או ₪ 

 3לקחת אותה. אתה יודע מה, תרשמו את זה, כי בעוד 

  -שנים, כשיהיה מישהו אחר או לא יודע מי שיהיה

 לחיים, יגאל.  רן יקיר:

שנים, כי הוא צריך  3ואה פה לא, אני מבקש הלו יגאל שמעון:

להחזיר את ההלוואה. אולי משה יהיה ראש העיר, אז 

 הוא בטח הוא לא ייקח, אני בטוח. 

  -טוב, עכשיו אני מאיר חלוואני:

 או אלון או אביבה.  יגאל שמעון:

 זה בסדר? אפשר?  מאיר חלוואני:

 מאיר, אני לא חושב שזה סיכוי. תודה רבה.  יגאל שמעון:

 מה הסיכוי? רגע, רגע.  רי:נאור שי
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 או אתה. יגאל, אתה.  רן יקיר:

 פה.  50-50-לא, אני אומר, הסיכוי ש יגאל שמעון:

 ? 50-50מה זה  נאור שירי:

 . 50%-50%פיפטי זה  יגאל שמעון:

 לא, באיזה הקשר?  נאור שירי:

  -שאו משה, או אביבה יגאל שמעון:

 אולי רפי.  משה חנוכה:

 י גם. או רפ יגאל שמעון:

 או יגאל.  רן יקיר:

  -33. זה 50-50אבל זה כבר לא  נאור שירי:

לא, אני אומר, אבל בסופו של דבר, תמיד יש בסוף  יגאל שמעון:

50-50 . 

 . 1אלא אם יש סיבוב  נאור שירי:

לא  1אני מתכוון. לא יהיה סיבוב, סיבוב  2-בסיבוב ה יגאל שמעון:

 ייקח. אבל אין סיכוי. 

נאור, אנחנו אבל אני יכול להגיד לך כאן, אתה יכול  משה חנוכה:

  -להיות רגוע

, הוא אוכל אתכם 2למשל, אם תשים את רפי סיבוב  יגאל שמעון:

 בלי מלח. 

אתה לא חסום להיות בקואליציה, אם תרצה להיות  משה חנוכה:

 מחזיק תיק, אולי מוסדות או משהו. 

 ואנחנו נקבל אותו.  אלון גלבוע:

אה, אה, דרך אגב, אני חייב לספר לכם סיפור. אני  יגאל שמעון:

  -יושב באיזה מקום, עוברת עובדת עירייה

 כן.  מאיר חלוואני:

אני אומר לה, בואנה, אני מכיר אותה הרבה שנים,  יגאל שמעון:

מה העניינים, מה שלומך? היא מסתכלת עליי, היא 

 אומרת לי, אני, אסור לי לדבר אתך. 
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 לי לדבר אתך. אסור  אלון גלבוע:

אמרתי לה, מה קרה? קיבלנו הוראה, לא לדבר עם  יגאל שמעון:

חברי מועצה. אמרתי לה, אבל אני יגאל. מה, את לא 

זוכרת אותי? הייתי פה סגן, ממלא ממקום. אסור 

  -לדבר עם חברי מועצה. הסתכלתי

 פעם זה היה בברית המועצות, לא?  אלון גלבוע:

  -אמרתי לעצמי, אוי לנו יגאל שמעון:

 איך חולפת תהילת עולם.  אמיר כוכבי:

 אוי ואבוי לנו, לאן הגענו.  יגאל שמעון:

 אז אסור לדבר, אמיר?  אלון גלבוע:

 אדוני ראש העירייה, אפשר לקבל את זכות הדיבור?  מאיר חלוואני:

 בבקשה.  אמיר כוכבי:

חזרתי לכיסא תודה. אגב, שאף אחד לא יקיש מזה ש מאיר חלוואני:

 הזה מהסיבוב הקודם. רק מקרי. 

דווקא, תבקש ממני אח"כ, אני אראה לך איך  אמיר כוכבי:

ברישומי הטלפון שלי, זה אפילו מסתדר עוד יותר 

 הגיוני. 

אז אני אשמח לראות, תודה. ובלי קשר, גם מהרגע  מאיר חלוואני:

  -שהתיישבתי, עוד בלי שקיבלתי את זכות הדיבור

 אלון, מסכה.  :נאור שירי

וגם לא את המיקרופון, כבר הציעו לי סגנים בסגנות  מאיר חלוואני:

 בסיבוב הבא. זה עובד יפה פה באופוזיציה. 

 ראש ממשלת הסקרים הציע לך?  רן יקיר:

אז ככה, הנה, אני רוצה להגיד את הדברים שלי.  מאיר חלוואני:

ראשית, כשאתה ישבת בוועדה לבניין עיר, וגם היית 

מלא מקום יו"ר עיריית הוד השרון, כל מה שאני מ

זוכר שאתה היית אומר, זה שאתה אוהב כולנו. ואני 

וגם בחג האהבה הבאת לנו ורד. וגם את האמנתי לך. 

 , זה אני זוכר. אבל סגנך, שקוראים לו חיים שאבי

שאני מזכיר אותו רק לבריאות ולברכה, היה אומר, 
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מת ההצבעות בד"כ רמאיר, אתה לא בצד הנכון. לכן, ב

יש חשיבות באיזה צד אתה נמצא. ככה זה עובד 

תי. ואני חושב שבלי קשר יבפוליטיקה. תסכים א

למחנאות, לכם, הצד של האופוזיציה יש אחריות, 

שאם אתם נפגשים עם מקרים שכן יכולים להכניס 

כסף לקופה הציבורית, ויכולים למנוע מאתנו לקחת 

אוד נמוכה, שהיא הלוואות, אפילו שהן בריבית מ

אפילו, גם אם הכסף הוא יהיה כעודף, ואמר את זה 

יותר  הגזבר, אנחנו נקבל בקרנות החיצוניות שלנו 

ריבית עליו, אבל לא בשביל זה לקחנו את ההלוואה. 

אלא למען לקדם את העיר. אז באמת, עזבו רגע את 

הצד הפוליטי, ואני חושב שהמקום שלכם, גם, כמו 

נאות. אם יש איזשהו כשל בתוך שהוא שלי, בלי מח

הארגון או איזושהי פגיעה, המקום שלנו באחריות זה 

 להביא את אותן מצגות שאתם מדברים עליהן. 

 הוא יודע, ראש העירייה יודע את הכל.  אביבה גוטרמן:

  -רגע, אבל תני לי רגע מאיר חלוואני:

מה זאת אומרת? אנחנו לא מדברים על משהו  אביבה גוטרמן:

 פמיה, חלומות. באס

  -לא, אבל אתם מציגים פה מאיר חלוואני:

  -כן, אבל לא צריך ללמד את ראש העיר יגאל שמעון:

 אנחנו נצטרך ללמד אותו איך לעשות את זה?  אביבה גוטרמן:

  -רק רגע, רק רגע. כי אם אתה פוגש מאיר חלוואני:

 הוא יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה.  אביבה גוטרמן:

אם אתה פוגש ופונים אליך אנשים, שלא בהכרח  אני:מאיר חלוו

פונים לראש העירייה או אלינו, או לא חשוב למי, אז 

  -יש

 מה הקשר?  אביבה גוטרמן:

מה זה, מה הקשר? מה זה, מה הקשר? אביבה, את לא  מאיר חלוואני:

  -יכולה לקבל את מי שאני אומר

הוא יודע איזה  הוא יודע, נשמה. הוא יודע בדיוק. אביבה גוטרמן:
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 היתרים צריך להוציא, די. 

להציג את זה פה כאילו אנחנו לא, אבל רק רגע.  מאיר חלוואני:

  -מחליטים על הלוואה

  -אני אומר שלא רק שאני לא יודע על מה את מדברת אמיר כוכבי:

 אתה יודע.  אביבה גוטרמן:

  -זה נשמע לי תלוש מהמציאות אמיר כוכבי:

מאוד אם אתה לא יודע. כיו"ר הוועדה לתכנון רע  אביבה גוטרמן:

  -ובנייה

  -את מוזמנת, א', את מוזמנת להגיד לי אמיר כוכבי:

אם אתה לא יודע, איזה בניינים מחכים לחתימה של  אביבה גוטרמן:

 היתר, אז זה רע מאוד. 

 לא יכול להיות מצב כזה, אביבה.  אמיר כוכבי:

  -אביבה, אבל אתם מאיר חלוואני:

 מחכה לחתימה?  ר כוכבי:אמי

 לא לחתימה, להיתר.  יגאל שמעון:

 אבל זה מה שהיא אומרת.  אמיר כוכבי:

  -להיתר. אז אני אתן לך את כל ה אביבה גוטרמן:

 לא, היא אומרת שההיתר מוכן, מחכה רק לחתימה.  אמיר כוכבי:

  -אתה, זה מוכן לחתימה. נביא לך את כל אביבה גוטרמן:

 ה קשקוש. איז אמיר כוכבי:

 אם אתה לא יודע, אז נביא לך, מה צריך לעשות.  אביבה גוטרמן:

יש הבדל, אמיר, בין תיק ששנתיים ממתין לאישור,  יגאל שמעון:

תי על מקומות ישנתיים, כאשר אתה לא רוצה לדבר א

אחרים שאחרי חודשיים כבר קיבלו היתרים. שנתיים. 

, אני, כשהייתי יושב במקום הזה, קראתי לכולם

ישבתי עם כולם, הבאתי את כל המהנדסים, את כל 

הבודקות. ובאותו רגע פתרתי את הבעיה. לא חיכיתי 

 שנים לעשות את זה.  3

אבל אומר לך ראש העירייה שהוא לא מכיר את  מאיר חלוואני:
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  -הנושאים האלה, ולכן האחריות

  -מאיר, עדיף שלא יגאל שמעון:

 פרעתי לך רגע, רגע, אבל לא ה מאיר חלוואני:

  -אם הוא לא מכיר, אז זו בעיה יגאל שמעון:

יגיד שהוא לא יודע.  אביבה גוטרמן:  יותר טוב שהוא לא 

 אבל אני לא הפרעתי לך.  מאיר חלוואני:

 לא, אתה שואל, אתה אומר.  יגאל שמעון:

אבל אני לא, אני רק אומר, תיתנו רגע הזדמנות  מאיר חלוואני:

הגיד. כל מה שאני בכל לסיים את מה שאני רוצה ל

זאת אומר, שעדיין, אחרי הפגישה הזו, והמצג שאתם 

זים מהכספי הציבור, לא מציגים כאילו אנחנו מבזב

בעניינו מצג שווא. אני מצטער. אתם לא  חשובים

יכולים להגיד שאנחנו מאשרים הלוואה של 

כי יש פה אנשים שמתעסקים עם ₪,  40,000,000

ים אפילו לקחת יותר, כספים בחיים שלהם, ומציע

אפילו שזה נשמע לכם דמגוגי. רגע, אל תענו. בסוף, 

כל מה שאני בא ואומר, כולנו פה יושבים למען מטרה 

אחת, וזה הציבור. ואם אנחנו, הנהלת העירייה בצד 

המקצועי שלה, החליטה שהיא צריכה לקבל או לקחת 

הלוואה על מנת לקבל איזשהם פרויקטים שחשובים 

לא תציגו אותי ואותנו, סליחה, אותנו  לעיר, אתם

ואותי, כאלה שמבזבזים כספי ציבור. אני מזכיר לכם, 

  -שבסיבובים קודמים

 אתה מצביע בעד.  יגאל שמעון:

רק רגע, קודם כל, עוד לא הצבעתי. אל תגיד לי מה  מאיר חלוואני:

 אני מצביע. 

 אה, אוקי.  יגאל שמעון:

 בענו כולנו בעד. אבל אנחנו כבר הצ מאיר חלוואני:

 לא. לא.  יגאל שמעון:

 ולכן, אני לא מבין את השיח הזה.  מאיר חלוואני:
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 לא הצבענו.  יגאל שמעון:

 הצבענו על ההלוואה כולנו בעד.  מאיר חלוואני:

 לא, אני לא הצבעתי.  יגאל שמעון:

רובנו, רק רגע, רובנו. ולכן, כשבא עכשיו נושא של  מאיר חלוואני:

מנערים את ההיסטוריה, ואומרים כמה  שעבוד, כולם

 לא היו בסדר. אז בואו נתקדם קדימה. 

 כי אתה מגלה דברים שמעבר.  יגאל שמעון:

 יגאל, תגיד, אני יכול להגיד לך משהו?  נאור שירי:

 -קח טלפון, דבר עם הזה יגאל שמעון:

יגאל, יגאל, יגאל, יגאל. יגאל, אני חייב להגיד לך  נדב דואני:

ה רוצה לתת היתרי בנייה, בסדר? עכשיו, משהו. את

אני לא רוצה להשתמש ולהגיד לך, בלי הבחנה. לחנוק 

את העיר עכשיו. עוד. יש בעיות, צריך לטפל בהן 

היום, כדי לא לדאוג למי שבא אחריו. אתה אומר, תן 

 היתר, תן היתר, תן עוד היתר, עוד היתר, עוד היתר. 

 לא אמרתי את זה.  יגאל שמעון:

 רגע, רגע, מה אמרת? מה אמרת שהעיר?  חנוכה: משה

 חנוקה.  נדב דואני:

 חנוכה? העיר, מה היא?  משה חנוכה:

 חנוכה זה חג.  מאיר חלוואני:

אגב, זה יכול להיות הקמפיין שלך. העיר חנוקה, העיר  נדב דואני:

חנוקה. גירדת סיסמה לבחירות הבאות. יש קמפיין. 

 כל העיר חנוקה. 

 מה הוא בשנה האחרונה?  יגאל שמעון:

נשמע כמו סדר היום ההצעה לסדר ולקרוא לחג, חג  אמיר כוכבי:

  -ה

 )מדברים ביחד( 

 העיר חנוקה.  משה חנוכה:

בחוק ההסדרים משנים את השם מחנוכה, למשהו  נדב דואני:
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 אחר. 

 למען הפרוטוקול, חזרתי למקומי.  מאיר חלוואני:

ין. באמת, אני מנסה להבין לא, יגאל, אני מנסה להב נדב דואני:

מבינוי. יגיע את הצורך המטורף הזה, לאן הכסף 

בינוי, בינוי, בינוי, בינוי. אתה יודע מה? אנחנו לא 

את מה בסדר. כולנו אחראיים, לא בסדר. לא אישרו 

שצריך לאשר. אבל צריך לקדם פרויקטים. אז  שחושב

₪  40,000,000-ה₪?  40,000,000-לא לאשר את ה

 , מחכים לצאת. מחכים לצאת. בחשבון

איזה פרויקטים? אתה יכול להגיד לי איזה  אביבה גוטרמן:

 פרויקטים? 

 לעשות פרויקטים, להשביח את העיר הזאת, לטפל בה.  נדב דואני:

 איזה פרויקט?  אביבה גוטרמן:

אז אתה לא רוצה לתת כסף, אתה לא רוצה לתת  נדב דואני:

 אישור? 

 זה פרויקט? נדב, אי אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 אז אתה הולך לעצור את הפיתוח של העיר.  נדב דואני:

 איזה פרויקט?  אביבה גוטרמן:

 זה מה שאתה רוצה לעשות?  נדב דואני:

 נדב, איזה פרויקט?  אביבה גוטרמן:

 אני אענה לך, נדב.  יגאל שמעון:

 חוץ מפופוליזם, איזה פרויקט? איזה?  משה חנוכה:

כשביקשו את ההלוואה, כשביקשו את הלוואה,  עון:יגאל שמ

שאלתי, למה אתם צריכים את ההלוואה. מה הייתה 

 התשובה? נדב, תקשיב, שאלת. 

 הוא לא מקשיב.  משה חנוכה:

 כל הזמן, כל הזמן.  נדב דואני:

אז תקשיב. כשביקשו את ההלוואה, מה ביקשו את  יגאל שמעון:
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אתם צריכים ההלוואה, על מה. שאלתי אותם, למה 

את ההלוואה? יש עיכוב בהשבחה בהכנסות. יש לנו 

בעיה עם ההכנסות של ההשבחה ושל הפיתוח, ובגלל 

 העיכוב, אנחנו רוצים את ההלוואה. 

 בגלל היזמים, משה.  אלון גלבוע:

למה אתה חושב, קפצתי? כי זה מה שנאמר. אז מה  יגאל שמעון:

ה מקבל אתה אומר לי, בינוי, בינוי, בינוי. כשאת

  -תשובה

 לא נכון.  מאיר חלוואני:

  -כשאתה מקבל תשובה יגאל שמעון:

אני מצטער, לא נכון, נתנו רשימה של פרויקטים,  מאיר חלוואני:

 הגזבר נתן. 

שאתה רוצה הלוואה על סמך זה שיש עיכובים  יגאל שמעון:

  -בהשבחות

יגאל, יגאל, הגזבר נתן מאיר חלוואני:   -רשימה מדויקת. 

 נדב לא יודע איזה פרויקטים.  חנוכה: משה

הגזבר נתן רשימה מדויקת של הפרויקטים, שלאן  מאיר חלוואני:

 הולך הכסף. למה אתה אומר את זה? 

 נדב, איזה פרויקטים? תספר לנו, נדב.  משה חנוכה:

 הנה, יש לו את הרשימה, בבקשה.  מאיר חלוואני:

 תכף נדבר בצורה מסודרת.  נדב דואני:

אתה לא יודע, אתה לא יודע. אתה לא יודע. אפילו  וכה:משה חנ

 בזה לא שיתפו אותך. 

 למה אתה אומר?  נדב דואני:

 כי אתה לא יודע.  משה חנוכה:

ההלוואה, הציגו את  אושרהכי שיתפו אפילו אותך.  אמיר כוכבי:

 כל הפרויקטים. 

 כל הפרויקטים, הייתה רשימה. אני לא זוכר.  מאיר חלוואני:

 אתה יכול לתת לו בבקשה להקריא?  שירי:נאור 
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זה לא הולך ₪  1,300,000אל תבזבזו כספי ציבור.  יגאל שמעון:

ברגל. לא הולך ברגל. לא הולך ברגל. זה על דמכם. אל 

 תבזבזו כספי ציבור. אני מזהיר אתכם. 

חברים, אני רק אזכיר, שכל האירוע, כל האירוע בכלל  אמיר כוכבי:

  -יש פה סעיף

 ₪?  1,600,000אביבה, כן. אה, ₪,  1,300,000 שמעון: יגאל

 עוד מישהו, משהו רלוונטי לשיח פה?  אמיר כוכבי:

להקפיא של יגאל למה לא לעלות קודם את ההצעה  משה חנוכה:

 את זה? 

 זה אחרי שנצביע, נעלה, נצביע על זה.  נדב דואני:

 לא להשתמש בכסף. לבדוק מה קורה עם ההיתרים. משה חנוכה:

ואם יש לך את הכסף בהיתרים, תשחרר את הכסף, 

 ותחזיר את ההלוואה. 

אבל יגאל אמר שהוא ישלח לנו את האינפורמציה.  מאיר חלוואני:

, ג.ד.? -יגאל. אנחנו נקבל את מ.ש. ו  ב.ר.

 לא, זה לא קשור איזה קבלן פנה אליו.  משה חנוכה:

, מה קשור אם יש משהו רלוונטי, שאפשר לשחרר אחד מאיר חלוואני:

 לשני? 

יגאל אומר לך שהכסף פה על הרצפה. יגאל אומר לך  משה חנוכה:

 שהכסף על הרצפה. 

י  אביבה גוטרמן: אנשים יושבים בוועדה, לא מכירים מה הדברים. אנ

 משתגעת. 

כן, תוך שבועיים יש לך מלא כסף. עזוב אותך. אז לא  יגאל שמעון:

ברים. אז חבל? הנה, עכשיו אישרתם כסף לכל מיני ד

 מה? מאיפה יש לך כסף? 

ואם לא תהיה לך הלוואה, אתה תרוץ להביא את  משה חנוכה:

הכסף מהאנשים. תלך, תגבה את הכסף שאתה יכול 

לגבות. זה מה שיגאל אומר. הכי הגיוני. ככה מצופה 

 מרשות ציבורית להתנהל. 

  -משה. אמרו שיגבו רפאל בן מרדכי:
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 ז כמה שנים על כלום. לבזב₪  1,300,000 יגאל שמעון:

תהיה הכנסה של ₪,  1,300,000-אנחנו, כנגד ה בנימין זיני:

 מריביות. ₪  3,500,000

אני רוצה לשאול אותך אם היתר בנייה זה משהו  נאור שירי:

כלכלי לעירייה? כשאתה אומר, עכשיו תיקחו את 

  -הכסף

  -זה ראש העיר אמר לך לשאול, או אתה שאלת משה חנוכה:

 לא כלכלי.  ן מרדכי:רפאל ב

 בחיאת, נאור.  משה חנוכה:

 לא כלכלי?  אלון גלבוע:

 לא.  רפאל בן מרדכי:

 למה?  אלון גלבוע:

יודע למה? לא, זה לא  אביבה גוטרמן: נאור, זה לא רלוונטי. אתה 

  -רלוונטי. לא, זה לא רלוונטי, כי מדובר

 אז אני אענה לך.  משה חנוכה:

 בלתי הודעה. קי 17:14בשעה  נאור שירי:

.  אביבה גוטרמן: נאור, מדובר על תכניות שאתה לא יכול לעצור אותן

 לעתיד, תעצור, זה לא רלוונטי. די. 

? למה אתה מעכב את 1400למה, למה אתה מעכב את  יגאל שמעון:

1400 ? 

 סליחה שאני לא מכיר את כל תכניות הבנייה.  נאור שירי:

ש. זהו, אתה עירייה, אתה , אזור התעשייה החד1400 יגאל שמעון:

 סגן ראש עירייה. 

 אני לא מעכב.  נאור שירי:

 תאשר.  יגאל שמעון:

 נשמה, אני לא מעכב.  נאור שירי:

 תאשר את הפיתוח.  יגאל שמעון:

 אפשר בבקשה לשאול שאלה?  נאור שירי:
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 תוציא היתרים.  יגאל שמעון:

 אפשר לשאול?  נאור שירי:

 צה, למה אתה לא מוציא? למה אתה לא רו יגאל שמעון:

 למה אתה צועק?  נאור שירי:

  -לא, אתה אומר יגאל שמעון:

  -דרך אגב, נגזרות של פיתוח זה כסף מאיר חלוואני:

 חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. יגאל, יגאל, שניה.  משה חנוכה:

י  נאור שירי: רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, רגע. לא, לא, אנ

 . הייתי באמצע

 לא, אני רוצה להגיד.  משה חנוכה:

 אתה שלחת לטלפון לבדוק הודעות. לא, לא, לא.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

  -תקשיב נאור, רינה ישבה בחוץ משה חנוכה:

 יגאל שמעון, האם היתרי בנייה זה כלכלי לעירייה?  נאור שירי:

  -במידה יגאל שמעון:

 אני שואל אותו.  נאור שירי:

 ביחד(  )מדברים

  -כשיש לך איזון, כשיש לך איזון בין תעשייה ומסחר יגאל שמעון:

  -אוקי, אני שמח. מה היום, שניה נאור שירי:

  -שנים 3האיזון הוא שבמשך  יגאל שמעון:

 שניה, שניה.  נאור שירי:

 אז אני עונה לך.  יגאל שמעון:

 אתה לא עונה.  נאור שירי:

 זה האיזון.  יגאל שמעון:

 . 50-50-אני יודע מה זה איזון. זה כמו ה ירי:נאור ש

  -אז האיזון, לא יגאל שמעון:

ן  נאור שירי: שומע, שניה. בשנים שלך כסגן ראש עיר, ומכיוו
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  -שאנחנו באנו ללמוד. לא באנו כלום ישר זה

 יו"ר הוועדה.  מאיר חלוואני:

אני אשמח לשמוע, מה היה אחוז הגבייה בין עסקים  נאור שירי:

 תושבים. זאת אומרת, בניינים למול עסקים.  לבין

  -בתקופה שלי, התכנית שאושרה יגאל שמעון:

  -זה מאוד קל. זה כמו התוצאה של אמיר כוכבי:

לא, שניה, אבל הוא שאל. אבל הוא שאל. תן לו. תן  יגאל שמעון:

 לו. 

 תן זה, מה.  אמיר כוכבי:

וקולוב, זו הרי, הרי, את המגדל בכניסה לרחוב ס יגאל שמעון:

תכנית שאני אישרת, שאנחנו אישרנו, לא אתם 

 אישרתם. 

 אבל אני לא אמרתי לך שאישרנו. שאלתי שאלה.  נאור שירי:

 אבל זה עסקי. אם אתה מדבר על עסקי.  אביבה גוטרמן:

 אתה מדבר על עסקי.  יגאל שמעון:

 אז הנה, זה עסקי.  אביבה גוטרמן:

 אתה מדבר על עסקי.  יגאל שמעון:

  -שנים 15 נאור שירי:

 בינתיים, לא עשיתם שום דבר בשביל העסקים.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו לא עשינו כלום נאור שירי:

  )מדברים ביחד(

 אביבה, גבירתי נוכחת בדיוני וועדת המשנה?  אמיר כוכבי:

  -אני מציע גם לבנות פסל נאור שירי:

 ו, לא אתם. את המסחר בנווה נאמן, אנחנו אישרנ יגאל שמעון:

 פסל של מי, של אביבה?  מאיר חלוואני:

 של אביבה. די.  נאור שירי:

איזה מסחר אישרת, איזה מסחר אישרת בנווה נאמן?  אמיר כוכבי:

  -איזה מסחר? יגאל, יגאל
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 חצי חינם, אנחנו אישרנו.  יגאל שמעון:

 יגאל, איזה מסחר אישרת בנווה נאמן?  אמיר כוכבי:

 בניינים אמי ואת האזור של בית האבות.  2את  יגאל שמעון:

 שנים.  15 נאור שירי:

 כן, כן.  יגאל שמעון:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 אבל יגאל, אני לא שאלתי אותך מה אישרת.  נאור שירי:

 מגדלים של אמי.  2 יגאל שמעון:

 באמת?  אמיר כוכבי:

 כן, כן.  יגאל שמעון:

 אתה חתום על ההיתר?  אמיר כוכבי:

 מגדלים של אמי.  2כן, כן.  מעון:יגאל ש

 בטוח?  אמיר כוכבי:

 אמי.  יגאל שמעון:

 אתה בטוח?  אמיר כוכבי:

 כן.  יגאל שמעון:

 שאתה חתום על ההיתר?  אמיר כוכבי:

 מגדלים של אמי.  2 יגאל שמעון:

 אבל לא שאלתי אותך מה אישרת.  נאור שירי:

 אני עונה לך.  יגאל שמעון:

  -שנים, מה היה אחוז ה 15ותך, שאלתי א נאור שירי:

 של מיינסטון?  אמיר כוכבי:

 כן, אני חתום על ההיתר.  יגאל שמעון:

 של בית האבות.  אמיר כוכבי:

אני מדבר אתך על אמי. אדוני, ראש העיר, יש הבדל  יגאל שמעון:

  -בין תכנית של אמי

 אתה אמרת.  אמיר כוכבי:
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 אמרתי, אמי.  יגאל שמעון:

 ואז אמרת, בית אבות.  אמיר כוכבי:

 לא. תב"ע של בית אבות, אנחנו אישרנו.  יגאל שמעון:

 אה, תב"ע.  אמיר כוכבי:

יגאל שמעון, אני יכול שניה לחדד את השאלה, כי  נאור שירי:

שנים היית סגן ראש  15עדיין לא קיבלתי תשובה. 

 עיר, נכון? 

 לא.  יגאל שמעון:

 . 14בסדר,  נאור שירי:

 א. ל יגאל שמעון:

 . 12 אמיר כוכבי:

. מה היה אחוז האיזון בין תושבים לבין 12. 12 נאור שירי:

 עסקים? 

 כשנכנסו לכאן?  יגאל שמעון:

 לא שאלתי מה אישרתם.  נאור שירי:

  -אני יכול להגיד אמיר כוכבי:

 אתם גם השואלים וגם העונים.  משה חנוכה:

 אני אענה לך.  יגאל שמעון:

יו"ר  אני יכול אמיר כוכבי: להגיד שיגאל בתפקידו כממלא מקום 

  -הוועדה, פעל

 תקבל מחמאה עכשיו.  נאור שירי:

פעל ללא לאות, כדי לקדם את הדברים שהוא חשב  אמיר כוכבי:

שנכון לקדם. לא תמיד חשבתי אותו דבר כמוהו. גם 

לצערנו, לא תמיד ראש העירייה ויו"ר הוועדה בפועל 

וא קיבל ברקסים. חשב כמוהו. ולכן, הרבה פעמים ה

אבל ליגאל היה מאוד חשוב לקדם. ליגאל היה מאוד 

חשוב לקדם את תעסוקה ומסחר. פשוט היו סדרי 

 עדיפויות אחרים. 

 עדיין לא נתת לי תשובה.  נאור שירי:
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גבולות התכניות לתב"עות של הוד השרון, אתה לא  יגאל שמעון:

  -יושב בוועדה לתכנון, אז אני אתן לך

  -אתה לא צריך ללעוג על זה. כל אחד :אמיר כוכבי

  -אושרה טרם זמננו. שניה, כשנכנסנו 1200תכנית  יגאל שמעון:

 אחוזים. זה מה שאני שואל. באחוזים אני טוב.  נאור שירי:

  -40%, היה סביב 2013-כשנכנסנו ב יגאל שמעון:

 מתי נכנסת?  נאור שירי:

 . 2003-ב יגאל שמעון:

 ? 2003אז מה  נאור שירי:

עד כמה שאני זוכר, זה היה יחס הפוך ממה שצריך  יגאל שמעון:

, 60-40להיות. היה צריך, כשנכנסנו, זה צריך להיות 

ו 40  תעסוקה ומסחר.  60-בנייה רוויה בשטח מגורים, 

 ומה היה?  נאור שירי:

 . 2003זה מה היה כשנכנסו לשלטון, בשנת  יגאל שמעון:

 ים. תושב 40%תעשיה,  %60 נאור שירי:

 תעשיה ומסחר.  40%-מגורים, ו 60%הפוך, הפוך.  יגאל שמעון:

 כשיצאת.  נאור שירי:

ו  יגאל שמעון: וכשיצאנו, חל איזון בתכניות, כשיצאנו, כשסיימנ

  -התחיל להיות מאוזן. למה?זה את התפקיד, 

 . 50-50 נאור שירי:

אני מניח, תעשה את הבדיקה. למה? כי אישרנו את  יגאל שמעון:

, אישרנו את 1400ב"עות שהיו חסרות. אישרנו את הת

, דרך 1200הפיתוח של אזורי תעשייה. אישרנו את 

  -1201אגב. ששם גם יש לך את המסחר. אישרנו את 

התושבים לעומת היו , כמה הייתה, כמה אחוז 2018-ב נאור שירי:

 עסקים? 

יותר יגאל שמעון:   -אז אני אומר, זה 

 . 50-50אבל זה לא  נאור שירי:
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 יותר. אבל אתה לא יכול בבת אחת.  יגאל שמעון:

 אבל זה לא.  נאור שירי:

 אתה לא יכול בבת אחד.  יגאל שמעון:

 . 30-70זה לא. זה היה  נאור שירי:

 שניה.  יגאל שמעון:

  -שנות קדנציה 12, ובתום 40-60-אם אתה נכנסת ב נאור שירי:

 נה לך. תן לי שניה, שאלת אותי, אני עו יגאל שמעון:

  -אבל אתה נאור שירי:

  -נכנסו יגאל שמעון:

 לא, אתה נותן לי הרצאה.  נאור שירי:

של  1400, כשנכנסתם אתם לשלטון, תכנית 2018-ב יגאל שמעון:

נווה נאמן הייתה בתוקף. הייתי מצפה מכם, כדי 

שתהיה לכם הכנסה, שכבר לפני חצי שנה, כבר 

 ם. היו צריכים להיות מוכנישם הבניינים 

 איך יהיו?  אמיר כוכבי:

  -כי למה יגאל שמעון:

תכנית כל כך לא אפקטיבית, שאף אחד מהיזמים לא  אמיר כוכבי:

 רוצה לקדם אותה. 

  -200קודם כל, אנחנו הוספנו  יגאל שמעון:

 לא הוספתם כלום.  אמיר כוכבי:

 הכפלנו שם, הכפלנו.  יגאל שמעון:

 זה ממש לא נכון.  אמיר כוכבי:

  -ודבר שני שמעון:יגאל 

  -זה לא אמיר כוכבי:

 למה, לא העלית את אחוזי הבנייה?  אביבה גוטרמן:

אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד שאף יזם  יגאל שמעון:

  -לא רוצה אותה

 אני יכול.  אמיר כוכבי:
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  -כאשר, עזוב אותי מה יגאל שמעון:

  -נשלח אמיר כוכבי:

ת. אז מה אתה רוצה, עוד פעם לאשר תאשר את התכני יגאל שמעון:

 מההתחלה? 

 בוודאי, חד משמעית.  אמיר כוכבי:

  -הרי, כשהתכנית הזאת אישרנו יגאל שמעון:

 חד משמעית.  אמיר כוכבי:

 שניה רגע.  יגאל שמעון:

 חד משמעית.  אמיר כוכבי:

  -התכנית הזו, אישרנו אותה בכח יגאל שמעון:

  -תכנית אמיר כוכבי:

 למרות שאין אישור תחבורה.  ן:יגאל שמעו

  -היא גם נראית, היא גם נראית אמיר כוכבי:

 אבל אין מה לעשות, כי אין לך כבישים.  יגאל שמעון:

 היא גם נראית שאישרתם אותה בכח.  אמיר כוכבי:

 כי משרד התחבורה לא אישר לך.  יגאל שמעון:

 שער העיר, עשיתם תכנית, בושה תכנונית.  אמיר כוכבי:

 מה זה בושה?  אל שמעון:יג

 בושה תכנונית.  אמיר כוכבי:

אה, בושה. טוב, אוקי, בסדר. אתה מבין? בשביל זה  יגאל שמעון:

 . 1400אתה נתקע עם 

  -לא. בשביל זה אנחנו פועלים אמיר כוכבי:

 שנים.  5אז תחכה עוד, תעשה עוד  יגאל שמעון:

 יכול להיות.  אמיר כוכבי:

 ך. הבנתי אות יגאל שמעון:

 יכול להיות.  אמיר כוכבי:

 שנים, אולי זה ייצא לך טוב.  5תעשה עוד  יגאל שמעון:
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 יכול להיות.  אמיר כוכבי:

י  יגאל שמעון: אבל אל תשכח, שהכל תלוי תחבורה. הרי זה תלו

תחבורה. אם אתה רוצה לאשר עפ"י בנייה של מסחר, 

נתיבים ביציאה מהוד השרון. לא יתנו לך  4תעשה עוד 

 זה. שכחת את חדוות אורים? את 

 לא.  אמיר כוכבי:

כדי לאשר את חדוות אורים, היינו צריכים לתת  יגאל שמעון:

התחייבות שהצומת של נווה נאמן תוכפל, תהיה יותר 

גדולה. אז מה לעשות, שמשרד התחבורה לא אישר לנו 

  -את זה. עכשיו, אני הייתי עושה הפוך

  -וזה נכון, אבל מאחר אמיר כוכבי:

 אני הייתי מאשר.  יגאל שמעון:

  -איכשהו, איכשהו אמיר כוכבי:

 הייתי נותן היתרים.  יגאל שמעון:

אבל מה שאתה שוכח להגיד, מה שאתה שוכח להגיד,  אמיר כוכבי:

  -יגאל, באמת, וזה חייב

 בוא, אל תתווכח אתי. בחיאת, אמיר.  יגאל שמעון:

 לא, אני לא מתווכח.  אמיר כוכבי:

  -אתה יודע, כשאתה מתווכח אתי עון:יגאל שמ

אני רק מזכיר לך, כשגם שמנהל התכנון נתן לכם את  אמיר כוכבי:

בעניין של מחלף, אתם  40402ההגבלה על צומת 

במקום לבוא כהנהלת עיר ולהגיד, סליחה, אתם 

תגבילו לנו את מקורות ההכנסה? תגבילו את הדירות. 

 את זה לא אמרתם. 

 לך את זה?  מי אמר יגאל שמעון:

שתקתם. ראיתי את הפרוטוקולים, ראיתי את  אמיר כוכבי:

 התמלולים. ראיתי הכל. 

  -מי הלך? יגאל שמעון:

  -ישבתם אמיר כוכבי:
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 מי הלך לבתי משפט עליהם?  יגאל שמעון:

 ישבתם בשקט.  אמיר כוכבי:

 מי הלך לבתי משפט האיטלקים?  יגאל שמעון:

 ן לאפשר עוד ועוד יחידות דיור. נתתם למנהל התכנו אמיר כוכבי:

 מי הלך לבתי משפט על האיטלקים, אתה?  יגאל שמעון:

  -נתתם למנהל התכנון אמיר כוכבי:

 100אתה הלכת על האיטלקים? כשאנחנו נלחמנו על  יגאל שמעון:

 . 300יחידות והם נתנו 

  -נתתם אמיר כוכבי:

 אתה?  יגאל שמעון:

  -אתם ביקשתם אמיר כוכבי:

 ? 300אנחנו ביקשנו  שמעון:יגאל 

  -אתה ביקשת אמיר כוכבי:

 אל תשקר.  יגאל שמעון:

  -אתה ביקשת להעביר אמיר כוכבי:

 אל תשקר. אל תשקר.  יגאל שמעון:

  -יחידות 6,000אתה ביקשת להעביר את  אמיר כוכבי:

יחידות, והוועדה המחוזית  100האיטלקים, אישרנו  יגאל שמעון:

 . 300נתנה 

ואתה ביקשת, אתה ביקשת מהמדינה לקחת ולתכנן  כבי:אמיר כו

יחידות בתכנית  6,000את נוף הירקון, במקום 

המתאר, פניתם לראש מנהל התכנון דאז, אביגדור 

יצחקי. ביקשתם ממנו לעשות תכנית ממשלתית 

שיותר מתכפיל ותשלש את מספר יחידות הדיור. אתם 

מ"א יצרתם, יצרתם במו ידיכם ובבקשות שלכם, את ת

שאנחנו נאלצנו להיאבק כדי להפסיק, במקום  48/1

לבוא למנהל התכנון ולהגיד לו, כשאתם מחייבים 

אותנו למחלף מחוץ לגבולות העיר, בלי סמכות 

תכנונית של הרשות, תוך הגבלה רק על המסחר 
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  -והתעסוקה

 למה השיח של אתם ואנחנו, אני לא מבין.  משה חנוכה:

  כפיים, כפיים. נאור שירי:

 כי אז הוא ניהל, לא.  אמיר כוכבי:

 , אגב, יגאל. זו התשובה לשאלה שלי. 30-70 נאור שירי:

  -ואז, במקום לעשות את זה אמיר כוכבי:

 . 30-70 נאור שירי:

נתתם להם להגביל את המסחר והתעסוקה, המשכתם  אמיר כוכבי:

את האישורים של יחידות הדיור. אז יגאל, יש פה 

דעו או כאלה שכבר הספיקו אולי אנשים שלא י

 לשכוח, לא כולם שכחו. ראיתי את הפרוטוקולים. 

  -אתה היית חבר מועצה יגאל שמעון:

 מאז, השתדרגתי.  אמיר כוכבי:

 לא, לא. קודם כל, היית סגן ראש העירייה.  יגאל שמעון:

 48/1לא הייתי סגן ראש עירייה. הבקשה לתמ"א  אמיר כוכבי:

 , עוד ניסיון מחטף. 2018 , תחילת2017יצאה בסוף 

 אז אתה טועה.  יגאל שמעון:

 עוד ניסיון מחטף.  אמיר כוכבי:

 -תמ"א אבל זה לא קשור אביבה גוטרמן:

 אז אתה טועה.  יגאל שמעון:

 בוודאי שזה קשור.  אמיר כוכבי:

 אתה טועה. אתה טועה.  יגאל שמעון:

 בוודאי שזה קשור, אביבה.  אמיר כוכבי:

 ה טועה. את יגאל שמעון:

  -אבל זה לא העירייה אביבה גוטרמן:

 אתה טועה. יגאל שמעון:

 העמסה של יחידות דיור על חשבון תעסוקה ומסחר.  אמיר כוכבי:
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 טוב, אתי, תעלי את זה להצבעה.  משה חנוכה:

  -יחידות דיור 6,000הוועדה המקומית אישרה  יגאל שמעון:

 הצלחתם לעייף אותנו.  משה חנוכה:

 תפסיק להטעות את הציבור.  ון:יגאל שמע

די.  משה חנוכה:  יגאל, יגאל ואמיר, אתם מעייפים אותנו. 

 . 30-70מילים:  2-אפשר לסכם את הדיון ב נאור שירי:

 , מה אני? את זה אבל הוא אומר יגאל שמעון:

  -זה לא נכון אביבה גוטרמן:

 חבר'ה, אפשר הצבעה?  רפאל בן מרדכי:

 עד? הצבעה. מי ב משה חנוכה:

  -אני מבקש רק שההצעה שלי תונח על יגאל שמעון:

 אגב, אני מציע שגם ההצעה של יגאל תעלה.  משה חנוכה:

שתהיה הצבעה, גם על ההצעה שלי וגם ההצעה שלכם,  יגאל שמעון:

 ותחליטו מה שתחליטו. 

 מה ההצעה?  אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

 לים? יש גם היתרי בנייה גם למגד רפאל בן מרדכי:

 להגיד לא.  ה זה מותר? מותר לך לבקש, מותר לימ אמיר כוכבי:

 למה, סליחה, כל פעם עשינו.  יגאל שמעון:

 השבתם, מה.  משה חנוכה:

 מה עשינו?  אמיר כוכבי:

 זה הנוהל שלנו פה.  משה חנוכה:

 מה הם מקשקשים.  אמיר כוכבי:

ה הצעה כל הזמן. ענינו להצעה של העירייה, והיית יגאל שמעון:

 נגדית. 

 תגיד לי, יאללה, יאללה.  אמיר כוכבי:

  -אני יכול לשאול שאלה? אתה בקבוצה של נאור שירי:
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אתה יכול גם לא להגיש את זה, אין בעיה, אמיר. לך  יגאל שמעון:

 מותר הכל.

אנחנו נעלה להצבעה לאישורה של מועצת העיר,  אתי ברייטברט:

  -שעבוד ההכנסות העצמאיות

דואני, אני מבטיח לך שעם הכסף הזה ישתמשו שנה  וע:אלון גלב

 לפני הבחירות. 

 אלון, בואו נתקדם.  אתי ברייטברט:

 נרשם בפרוטוקול.  אלון גלבוע:

ל אתי ברייטברט: אישור שעבוד על אנחנו מעלים את אישורה המועצה 

לשם  הכנסות עצמיות של העירייה, לפי דרישות הבנק

 הבטחת הלוואה. 

לא, לא שומעים לפרוטוקול. בואי, תעשי פה שקט  אמיר כוכבי:

 ותקריאי מההתחלה. 

אני רק מבקש שוב, לפרוטוקול, אני רוצה להגיד,  משה חנוכה:

  -שאנחנו באופוזיציה

 הכל פה לפרוטוקול.  אמיר כוכבי:

  -אני מבקש שיירשם בצורה ברורה משה חנוכה:

 נוספת.  תיאטרליותצריך  נאור שירי:

  -קשנו להעלות את ההצעה הנגדית של יגאל שמעוןבי משה חנוכה:

  -באתי להגיד מאיר חלוואני:

 מה הייתה ההצעה הנגדית?  אמיר כוכבי:

  -לפיה משה חנוכה:

 אני מתנגד לזה.  רפאל בן מרדכי:

  -אתה לא יכול להתנגד. אני אומר מה אני משה חנוכה:

 מה הייתה ההצעה הנגדית? לא שמעתי.  אמיר כוכבי:

השעבודים עניין ההצעה הנגדית אומרת, להשהות את  נוכה:משה ח

כדי לבחון להחזיר את ההלוואה לבנק, ולממש את 

  -הכספים שמונחים על הרצפה

 אי אפשר, אין דבר כזה.  אמיר כוכבי:
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  -היתרי בנייה למבני מגורים רפאל בן מרדכי:

 לא, לא קשור.  אמיר כוכבי:

  זאת הצעתו של יגאל. רפאל בן מרדכי:

יגאל, בוא, כשהוא רוצה, הוא מקשיב, וכשהוא רוצה,  אמיר כוכבי:

קצת פחות. פה, כנראה קצת פחות, כי הגזבר פה 

הסביר שההלוואה, לשאלתו של יגאל, הסביר 

 שטכנית, הכסף כבר נמצא בחשבונות העירייה. 

קודם כל, אסור . אבל אפשר להחזיר אותו, אמיר משה חנוכה:

 לקחת. 

 )מדברים ביחד( 

 איך בנק מעביר כסף, כשאין לו בטחונות?  יגאל שמעון:

 ההלוואה אושרה.  בנימין זיני:

 איך אושרה? אין לך בטחונות.  יגאל שמעון:

ההלוואה אושרה. הבנק לא מאשר לגעת בכסף, כל  בנימין זיני:

  -עוד

הוא נותן לכם בחשבון הבנק שלכם, אבל אל איך,  יגאל שמעון:

 תגעו? 

 הלוואה אישרה, יגאל. אושרה. ה אלון גלבוע:

 ההלוואה אושרה.  בנימין זיני:

  -אושרה. לא ה אלון גלבוע:

הוא לא מאפשר שימוש בכסף, עד שאין חתימה על  בנימין זיני:

 מסמכי השעבוד. 

 איך בנק נותן לכם בלי לשעבד?  יגאל שמעון:

 עובדה שהוא נתן.  בנימין זיני:

  -כי אישרנו את זה מאיר חלוואני:

 אני בשוק.  יגאל שמעון:

  -הוא נתן, והוא רק מחכה בנימין זיני:

טוב, אני חוזרת שוב על הצעת ההחלטה. מועצת העיר  אתי ברייטברט:
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  -מאשרת

 מה עם ההצעה של יגאל?  אלון גלבוע:

את ביצוע שעבוד על ההכנסות העצמאיות של העירייה  אתי ברייטברט:

כאמור. מי  לפי דרישת הבנק, לשם הבטחת ההלוואה,

  -בעד? אמיר, מאיר, רינה, רן

 ₪.  1,300,000-לא חבל על ה יגאל שמעון:

 נאור, נדב, עדי.  אתי ברייטברט:

הם משעבדים את העתיד של העיר הזאת בחוסר  משה חנוכה:

 אחריות. 

 מי נגד?  אתי ברייטברט:

 רגע, בלי, בלי, בלי הפרעות. מההתחלה.  אמיר כוכבי:

 תחלה? מי בעד? מהה אתי ברייטברט:

 תקריאי שוב.  אמיר כוכבי:

  -אה, עוד פעם? מועצת העיר מאשרת את שעבוד אתי ברייטברט:

  -יש פה פרוטוקול. צריך ש אמיר כוכבי:

 אתם פשוט משעבדים את העתיד של העיר הזאת.  משה חנוכה:

 אבל תן, אמרת, צעקת.  אמיר כוכבי:

  -מועצת העיר מאשרת אתי ברייטברט:

 רגע, אבל מה עם ההצעה של יגאל?  לבוע:אלון ג

 אני יכול גם להגיד על מה משעבדים.  נדב דואני:

 תגיד לה.  רפאל בן מרדכי:

 )מדברים ביחד( 

יגאל, יגאל,  נדב דואני: אני רוצה רק להגיד על מה משעבדים. 

 עם הווטסאפים, תקשיב.  שנייה די

 יה בצד הזה. אתה לא רוצה להיות בצד הזה. אל תה רפאל בן מרדכי:

ביקשת, תקבלו תשובה מסודרת. שדרוג והקמת מבני  נדב דואני:

מתוך זה, ₪.  13,000,000. תקציב של 1תרבות ונוער, 

, שדרוג מוסדות חינוך ₪2.  5,000,000הלוואה רק 
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₪  40,000,000, 2023עד  2020וציבור, תכנית של 

רק מימון הלוואה. תוספת ₪  4,000,000מתוך זה 

כולל תקציב ₪,  3,000,000ת ספר רבין, כיתות בי

מישהו פה נגד תוספת כיתות לרבין? ₪.  10,000,000

לא נראה לי. שיפוץ ותוספת כיתות בית ספר לפיד. 

₪  4,000,000מתוך זה ₪.  10,000,000תקציב כולל 

להלוואה. מתחם חינוך ותרבות בית ספר שילה, הגיע 

₪.  3,000,000מתוך זה ₪,  5,000,000הזמן. תקציב, 

תקציב ₪  10,000,000מתחם שירותים חברתיים, 

למישהו יש ספק שצריך ₪.  5,000,000כולל, מתוך זה 

לטפל בשירותים חברתיים? שצריך לטפל למעלה כבר 

וניהול פרויקטים, שנה.  30-מ ₪,  12,000,000תכנונים 

 מתוך זה הלוואה. ₪  4,000,000תקציב כולל 

 שם. זה בניין חדש.  לא, זה לא לטפל אמיר כוכבי:

 בניין חדש, בסדר.  נדב דואני:

 תגיד נדב, מה עם הריחות?  משה חנוכה:

ו  נדב דואני: זה מענה, זה מענה. זה מענה. לא, רגע. למה אנחנ

 משעבדים את עתיד העיר. 

 מה עם הריחות?  משה חנוכה:

 משעבדים את עתיד העיר.  נדב דואני:

 מה עם הריחות?  משה חנוכה:

כשאין לך מה להגיד, אז אתה מדבר דברים שהם לא  ואני:נדב ד

 קשורים. 

 אבל יש לך כסף.  אלון גלבוע:

 אה, אין אמת? אין אמת? משה חנוכה:

 שהם לא קשורים. יש אמת.  נדב דואני:

 אז יש לאנשים את הריחות.  משה חנוכה:

רגע. תכנון שטחים ציבוריים בתב"ע ₪,  150,000,000 נדב דואני:

₪  ₪2,000,000.  4,500,000. תקציב כולל עירונית

הלוואה. שדרוג והקמה מערכות ומידע ואבטחה, 

₪  1,000,000מתוך זה, ₪.  4,000,000תקציב כולל 
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הלוואה. שדרוג והקמת תשתית מוסדות חינוך וציבור, 

ש"ח הלוואה. שדרוג  1,000,000ש"ח, כולל  4,000,000

מועצת תאורה להתייעלות אנרגטית, הייתה הצעה ב

העיר הקודמת, לדעתי, גם בנוכחית, לעניין הזה. 

מתוך זה ₪  3,000,000תקציב כולל. ₪  25,000,000

להלוואה. עכשיו ראיתי בן גוריון, נשמח לדעת. שדרוג 

₪,  30,000,000והקמת דירות עירונית. תקציב כולל 

עכשיו, כשאני שומע את כל ₪.  5,000,000מתוך זה 

שאמרו לי שפספסתי, בפעם הדברים האלה, וכאילו, 

הקודמת לא הייתי בארץ, ובגלל זה לא הייתי בהצבעה 

אגב. בגלל זה לא הצבעתי. אני רוצה להבין, האם כך 

 משעבדים עתיד של עיר? 

כן, ככה משעבדים. כשלא יודעים לנהל, כשהעסק גדול  משה חנוכה:

 כשהעסק גדול עליכם. עליכם. 

 )מדברים יחד(

. נדב דואני: . הספר. כולל בבתי הספר הדתיים, שיהיה אגף  בבתי .

  -רווחה כמו שצריך

 מר דואני הנכבד, מר דואני הנכבד.  יגאל שמעון:

 זה שעבוד של עתיד העיר, מדהים.  נדב דואני:

 תסיים את הטיפול בבעיית הריחות.  משה חנוכה:

מאחר שפה לא מדובר על ריחות שאנחנו רוצים לפתור  יגאל שמעון:

  -נחנו נדבראותם, אז א

  -די, אבל למה, למה נאור שירי:

 די, אנחנו לכל דבר נכניס את הריחות.  רינה שבתאי:

 שניה, שניה.  יגאל שמעון:

 יגאל, זה חלש, יגאל, זה חלש.  מאיר חלוואני:

 יגאל, איזה מזל שיש ריחות.  רינה שבתאי:

 אני רואה שלא הקשבתם.  יגאל שמעון:

 התעלמת מהריחות.  שנים 15יגאל,  אמיר כוכבי:

  -כנראה שלא הקשבתם למה ש יגאל שמעון:
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 שנים התעלמת.  15 אמיר כוכבי:

 אז שניה. כנראה שלא הקשבתם למה שאני ביקשתי.  יגאל שמעון:

 לא. לכן התייחסתי למה שביקשת.  נדב דואני:

 עוד פעם, אני חוזר ואני אומר.  יגאל שמעון:

  -ת העתיד של העירהייתה אמירה שמשעבדים א נדב דואני:

  -את מה שאתם רוצים יגאל שמעון:

 זה שעבוד?  נדב דואני:

של  נדב. את מה שאתם רוצים לעשות בכספים יגאל שמעון:

 ?לכם ההלוואה הזאת, מה ביקשתי, מה באתי ואמרתי

 1,300,000במקום לקחת את ההלוואה ולשלם ריבית 

יש לכם את זה על העצים. יש לך פה, קח אותם. ₪, 

  -ח ותבנה את בית הספרק

 ₪?  1,300,000יגאל, תקציב רגע, מה זה  נדב דואני:

  -יש לך, יש לך יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 אני לא מתנגד. אני מתנגד להלוואה שאתה לוקח.  יגאל שמעון:

 אל תקבלו את ההצעה של יגאל.  רפאל בן מרדכי:

 לדייק אותך.  אפשררפי  נדב דואני:

אני בא ואומר לכם, חברים, אנחנו לא נגד מה שאתם  יגאל שמעון:

 רוצים.

 )מדברים ביחד( 

 חבר'ה, כבר הקריאו את הצעת ההצבעה פעמיים.  מאיר חלוואני:

  -אז דייק אותו, למה נדב דואני:

  -חברים, בואו נתקדם. אני רוצה לקרוא אתי ברייטברט:

 לא, אבל צריך להשיב לו.  יגאל שמעון:

 הוא חלוק עליו.  רפאל בן מרדכי:

 )מדברים ביחד( 

יו"ר התאגיד, מר נדב דואני, שאל שאלה, ואני חייב  יגאל שמעון:
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  -להשיב לו. אי אפשר

 בבקשה, קצר.  אתי ברייטברט:

נגד. אני לא  יגאל שמעון: אני חוזר ואני אומר, ההצעה שלי, אני לא 

מצביע נגד מה שאתם מבקשים לעשות את כל 

 אתם עובדים. העבודות שלכם, כאילו 

 מה זה שלכם?  רינה שבתאי:

 מה זה שלכם? שלנו.  מאיר חלוואני:

 מה זה שלכם?  רינה שבתאי:

 לא על זה אני מדבר.  יגאל שמעון:

 מה זה שלכם?  רינה שבתאי:

אני מדבר על ההלוואה, שאתה רוצה לשלם עליה  יגאל שמעון:

כשאני בא ואומר, שבמקום ₪.  1,300,000ריבית 

ההלוואה הזו, תנו היתר שירות. תטפלו לקחת את 

בהיתרים שנמצאים, קחו את הכסף, ממילא לא 

בונים. קחו את הכסף. יש לכם אותו. חבל על הכסף. 

 זה מה שאני בא ואומר. אני לא אומר, אני נגד. 

 אה, יש לי תמונה להראות.  אמיר כוכבי:

 תעשו לכם את זה.  יגאל שמעון:

 מהיום.  אמיר כוכבי:

 דיברתם אותו דבר כמוני.  2016-הרי מ מעון:יגאל ש

  -מהיום לפני אמיר כוכבי:

 שנים.  8 משה חנוכה:

 . 5 אמיר כוכבי:

 , ראש העיר דיבר. אתה דיברת. 2016-אותו דבר, ב יגאל שמעון:

  -רפי, אני חושב שזה הזמן שלך לחדד שוב את מה נאור שירי:

בינו. אפשר להעלות טוב, יגאל, אני חושבת שכולם ה אתי ברייטברט:

 להצבעה? 

 לא, הם לא הבינו, כי הם לא תמכו בי.  יגאל שמעון:
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 לא, הבינו, הבינו.  רינה שבתאי:

 אני רוצה רגע להגיד ברשותך מילה.  רפאל בן מרדכי:

 )מדברים ביחד( 

 אפילו אני הבנתי.  רינה שבתאי:

 הוא, ומה שיגאל מציע היא הפסד לעירמילה .כל  רפאל בן מרדכי:

 הפסד. 

 תודה רבה.  נדב דואני:

  -אבל, אבל, העירייה הזו רפאל בן מרדכי:

  -נאור אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

כל הדברים שצריך, סליחה, כל הדברים שצריך  רפאל בן מרדכי:

 לעשות, צריך לעשות. 

 אתי, תעלי להצבעה.  משה חנוכה:

  -, גם בתיעולהעירייה פה ביקשה להוריד תשלומים רפאל בן מרדכי:

 נכון.  רינה שבתאי:

 גם בארנונה.  רפאל בן מרדכי:

 , רפי, מה קרה לך היום? הלא להוריד. מה, את משה חנוכה:

 צודק.  אמיר כוכבי:

 להוריד.  רפאל בן מרדכי:

 צודק.  אמיר כוכבי:

  -לא, רפי, מה משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אלו, וכשיש לנו את כל ההוצאות היש לנו את וכש רפאל בן מרדכי:

ההוצאות האלה, אני לא מבין איך אנחנו יכולים 

להוריד תשלומים. זאת טעות. ולכן, איך נגיד, צריך 

אבל, איך ₪,  40,000,000-לקחת אולי להשקיע את ה

אני אגיד, אני חושב שאת ההכנסות, לא היינו צריכים 

 לחתור להוריד, אלא להשאיר אותן כמו שהן. 
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ודה רבה. אנחנו בכל זאת נעבור להצבעה. מועצת ת אתי ברייטברט:

  -העירייה

 אלא אם כן למישהו יש עוד משהו.  אמיר כוכבי:

 משה, אתה ממהר?  מאיר חלוואני:

 לא, הכל בסדר.  משה חנוכה:

  -אם לא, אם לא אמיר כוכבי:

 משה, אתה ממהר? אתה ממהר?  מאיר חלוואני:

 את הדיון.  לא, תעלו להצבעה. בואו נקדם משה חנוכה:

  -שניה, חבר'ה אמיר כוכבי:

  -תושבים, אתה כל הזמן בנית נאור שירי:

 נאור, אתה מפריע לאתי להעלות את זה להצבעה.  משה חנוכה:

  -בזכות אותם דיירים נבחרת. הרי יגאל שמעון:

 די, די.  אמיר כוכבי:

 בזכות אותם דיירים, נבחרת.  יגאל שמעון:

  -אני רוצה יגאל, יגאל, אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

לא נבחרת בשם דיירים עתידיים, אלא בשם דיירים  רפאל בן מרדכי:

 קיימים. 

  -בדיוק. יגאל, אני רוצה רק להוסיף ולסכם אמיר כוכבי:

 ואם אתם מוסיפים, אני חייב להשיב.  יגאל שמעון:

שניה, שניה, שניה. אני רוצה רגע, לא, אני מסכם,  אמיר כוכבי:

 בוא. 

 לא, אי אפשר ככה.  יגאל שמעון:

לא, אתה לא מסכם את הסיכום, די. אני רוצה להגיד  אמיר כוכבי:

  -ככה, ולחזור

לא, סליחה, לפני שאתה ממשיך. אני, לא, באמת  אביבה גוטרמן:

 לסכם רק מה שכתבנו על תוספת הבנייה. 

  -אביבה, אנחנו מרמלה נאור שירי:
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אמיר, זה יוצא כאילו עכשיו מה  אז לבוא ולהגיד, אביבה גוטרמן:

וזה. לא.   שאמרנו, אנחנו בעד בנייה גבוהה 

 לא קשור.  נאור שירי:

אתה יודע, אמיר, אתה יו"ר הוועדה, אני חברה  אביבה גוטרמן:

 בוועדה. ואני מצביעה כל הזמן נגד תוספת בנייה. 

 לא, אבל ההתייחסות הייתה על מה שהוא הציע.  אמיר כוכבי:

 מה?  ן:יגאל שמעו

  -אבל מה הוא הציע, מה הוא הציע? ואני אביבה גוטרמן:

 ככה הבנתי.  אמיר כוכבי:

 אני מסכימה עם זה, והסכמתי גם שאמר רפי.  אביבה גוטרמן:

 נו.  אמיר כוכבי:

אבל אנחנו לא מדברים על דברים עתידיים שנאשר  אביבה גוטרמן:

  -אותם. אני מדברת על בניינים ש

 ימים. קי יגאל שמעון:

קיימים, הם צריכים. די, גמרנו. אתה לא יכול ללכת  אביבה גוטרמן:

אחורה אתם. אתה לא יכול להגיד עכשיו, אני מאשר, 

לא מאשר. אין דבר כזה. אמיר, אני אזכיר לך, אני לא 

אתן שמות, אבל היה בניין שלא אישרת. היית רק 

 70,000צריך לחתום. הוא הלך לבית משפט, ושילמנו 

עירייה שילמה על זה. וכמובן, בסוף חתמת על ה₪, 

 זה. 

 מי זה, ש.ב.?  אלון גלבוע:

לא משנה. לא צריך זה. אבל אני מבינה את אמיר. כי  אביבה גוטרמן:

אמיר חשב בהתחלה, אני לא רוצה לבנות. אבל אי 

אפשר. אי אפשר מה שכבר ניתן, אתה לעתיד תנסה 

  -להוריד. אבל אתה לא יכול למה שאצלנו

  -אבל אביבה, אבל את מ אמיר כוכבי:

 פה יש כסף. תוציא.  אביבה גוטרמן:

אני לא מציע ללכת אחורה, אבל אני גם לא מציע  רפאל בן מרדכי:

 ללכת קדימה. 
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 פעמים.  3אני חייב, בגלל שאמרת את זה כבר  אמיר כוכבי:

 זה אותו דבר.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 תצטרף. תצטרף,  רפאל בן מרדכי:

 יגאל, מה קורה עם התקציב בכנסת?  נאור שירי:

, אני לפחות פעמים 3אביבה, מאחר ואמרת את זה  אמיר כוכבי:

  -חייב

  -₪ 53,000,000,000יש וויכוח האם לתת להם  יגאל שמעון:

 יגאל.  אמיר כוכבי:

 ₪.  52,500,000,000או  יגאל שמעון:

 כמה הלוואה לקחו?  אמיר כוכבי:

 החברה הערבית שנים סובלת מהזנחה פושעת.  רי:נאור שי

 אני מסכים עם נאור.  משה חנוכה:

 מאוד.  אביבה גוטרמן:

 אני מסכים עם נאור.  משה חנוכה:

 ₪.  ₪100,000,000,000,  53,000,000,000צריך, לא  נאור שירי:

 כל הכבוד לנאור. אמירות נחרצות ונכונות, החלטיות.  משה חנוכה:

 אני שמח על הקואליציה הטובה.  י:רפאל בן מרדכ

 ואני מברך את ראש הממשלה החליפי.  משה חנוכה:

אני מבקש, חוות דעת מהיועץ המשפטי על מה שמשה  נאור שירי:

חנוכה עכשיו אומר. זה מאוד חשוד שהוא אומר את 

 זה. 

, מענה לאביבה. קודם 1חברים, אפשר זה? אפשר רגע,  אמיר כוכבי:

היתרים המתינו  3פקיד, בדיוק כל, מאז כניסתי לת

לבירור מחודש, מאחר שכולם היו בחודש הראשון, 

שהגיעו להיתר, לחתימה. וכראש עירייה, בטח 

 זה, אתה צריך לבדוק, מה העניינים.  יםכשעולים דבר

 לא אמרתי את זה לשלילה.  אביבה גוטרמן:
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  -אז זה אחד. אני לא מכיר אמיר כוכבי:

 תי את זה לא לשלילה. אני ציינ אביבה גוטרמן:

  -שניה. לא, אבל את אומרת אמיר כוכבי:

 לא אמרתי, אתה לא בסדר בזה.  אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי: זה שאחד הלך לזה ונפסק לזכותו זה, סבבה. לגיטימי

שאת חושבת  , אם יש דברים2. 1זה חלק מהתהליך. 

על בסיס קבוע, גם  שהם זה, בואי, את רואה אותי

 תגידי, תקבלי תשובות. בוועדה. 

 אין בעיה.  אביבה גוטרמן:

, לסיכום 3. 2גם מהצוות המקצועי. את יודעת זה. זה  אמיר כוכבי:

הסיפור הזה של ההלוואה. בסופו של דבר, גם בין כל 

הצעקות וההצגות והזה, יש פה דיון מהותי על 

הבדלים באיך אנחנו מתייחסים לכסף. אז אני, בהיבט 

יו"ר הזה יותר שמרן  ממה שלצורך העניין, 

הדירקטוריון חושב שאני צריך להיות, וכנראה פחות 

שמרן ממה שהאופוזיציה כרגע חושבת שאני צריך 

להיות. אני יודע להסתכל על הנתונים הכספיים 

שמציג מנהל הכספים, על נתוני התכנון והבנייה 

שמציגים מנהל הנדסה, וגם על ההכנסות וכל הדברים 

ו מאפיקים אחרים. ועל בסיס זה, האחרים שיש לנ

לקבל החלטה ביחד עם המנכ"ל, על מה אנחנו רוצים 

להוציא את הכסף. גם תראו את החלוקה שנדב הזכיר 

לנו. אנחנו לא מבססים את אף פרויקט על ההלוואה 

הזאת, כבסיס מלא. אלא, זה הכל להשלמות ולסיוע 

לקידום של דברים שאנחנו לא רוצים שיתקעו עכשיו. 

ם ההכנסות מהשבחה, בסוף, הן קודם כל צריכות ג

לממן את הפיתוח של השכונות החדשות, של אזורי 

התעסוקה, של כל הדברים האלה. אז גם זה לא הולך 

פרופר לכל שאר הפרויקטים, כי ככה בנוי תקציב 

  -עירייה

 נכון, נכון.  אביבה גוטרמן:

עם החדש, וככה בנוי תב"ר. אתה צריך גם להסתדר  אמיר כוכבי:
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 וגם לדאוג לוותיק. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

ואם אנחנו רוצים לעשות פרויקטים במקומות אחרים,  אמיר כוכבי:

אנחנו צריכים לדאוג לתזרים שהוא תזרים שמאפשר 

לנו לעשות את הדברים האלה. ולכן, אנחנו מביאים 

את ההלוואה הזאת, וכמו שנאמר, נעשתה פה עבודה 

יא אותה בריבית נמוכה, והוציאו טובה, גם כדי להב

את המיץ לבנקים, וקיבלנו את מה שזה. וכן, גם ברגע 

האחרון כששאלו אותי, אם לא כדאי להעלות את זה, 

אמרתי, לא. זה מה שאנחנו צריכים לפרויקט האלה. 

זה מה שאנחנו ניקח. אם ייכנסו הכנסות אחרות שנדע 

אבל להתמודד אתן, ולחלק אותן, אז זה מה שיהיה. 

זה כרגע מה שאנחנו צריכים. כבר אישרנו את זה. זה 

 בכלל דיון על השעבודים. אבל כאילו, יאללה. 

אפשר? אנחנו נעלה להצבעה. מועצת העיר מאשרת  אתי ברייטברט:

ביצוע שעבוד על הכנסות עצמאיות של העירייה לפי 

דרישות הבנק, לשם הבטחת ההלוואה בסך 

מאיר, רינה, רן, נאור,  מי בעד? אמיר,₪.  40,000,000

נדב, עדי, כנרת. מי נגד? יגאל, אביבה, רפי, אלון 

 ומשה. 

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

אישור שעבודים לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ כתנאי להענקת ההלוואה שאושרה 
 ₪  40,000,000בסך  לעירייה
 הצבעה:

י, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, נאור שיר -בעד 8
 נדב דואני ועדי ברמוחה

 יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ומשה חנוכה -נגד 5
 :328/21החלטה מס' 

אישור מועצת העיר לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ונוכח  202-ו 201פים בהתאם לסעי
הכנסות עצמיות של העיריה ת מועצת העיר ביצוע שעבוד על , מאשרלנטילת ההלוואה

 ₪ . 40,000,000בסך לפי דרישת הבנק, לשם הבטחת ההלוואה 

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

ל אמיר כוכבי:  10-לא משתתף. לא, הוא יצא. הלאה, אנחנו יוצאים 

 דקות הפסקה. 

 דקות הפסקה.  10-ים לאנחנו יוצא אתי ברייטברט:
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 אישור פתיחת שני חשבונות אב במוניציפל בנק לפעילות מול מפעל הפיס.ז. 

 

אנחנו ממשיכים בסדר היום של ישיבת המועצה.  אתי ברייטברט:

 . 7-נעבור לסעיף ה

 רגע.  אמיר כוכבי:

מתי עושים את הסעיף את ההעברות מסעיף לסעיף,  משה חנוכה:

 בני? 

  מה? בנימין זיני:

 העברות מסעיף לסעיף.  משה חנוכה:

 . 18:00-ב רן יקיר:

 אפשר לחזור על החלק איפה שעצרנו?  משה חנוכה:

 שמחנו שאיחרת, תדע לך. ממש משה, אנחנו  בנימין זיני:

  -אנחנו ממשיכים בסדר היום של אתי ברייטברט:

יגאל, לפני שאתי מתחילה, תבקש סליחה, על עצם  נאור שירי:

הולך להתקזז עם סגנית ממלאת מקום שאמרת שאתה 

נגד.   ראש העיר, והצבעת 

  -קודם כל, היא לא יגאל שמעון:

  -אני חושב שזה לא נאור שירי:

 היא לא אמרה לי שהיא הולכת.  יגאל שמעון:

 אתה אמרת שתזקק אותה.  נאור שירי:

 אבל היא לא אמרה לי, היא אמרה לי, לא.  יגאל שמעון:

 לך, כן, עוד שעה.  היא אמרה נאור שירי:

 לא.  יגאל שמעון:

 טוב, חברים, בואו נמשיך לסדר היום.  אתי ברייטברט:

אולי משה יכול להתקזז אתה. משה, אתה יכול  נדב דואני:

 להתקזז אתה? 

.  יגאל שמעון:  מישהו רוצה ללכת עכשיו? אני אתקזז אתו

 משה, משה יתקזז.  נדב דואני:
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  -יוםסעיף ז' בסדר ה אתי ברייטברט:

 לא סומכים עליך. אבל יש על מי לסמוך.  נאור שירי:

חשבונות אב במוניציפל בנק לפעילות  2אישור פתיחת  אתי ברייטברט:

מול מפעל הפיס. חשבון אחד, חשבון פיס פיתוח, 

חשבון לניהול הקצבות פיתוח ממפעל הפיס. וחשבון 

מעניק פיס. תת חשבון ייעודי, המיועד למעניקים 

מטעם מפעל הפיס, בגין פרויקט ספציפי, המועברים 

 שאינם מהווים תקציב פיתוח. 

זו דרישה של מפעל הפיס, זו דרישה של מפעל הפיס.  בנימין זיני:

אנחנו ומפעל הפיס, אנחנו עובדים אתם במענקים 

יס לפתוח תתי מפעל הפפים. דרישה של והעברות כס

 . חשבונות בנק מרכנתיל

 ה מרכנתיל? מוניציפל בנק ז נדב דואני:

לא, מוניציפל בנק זה דקסיה, מה שהיה פעם, נקנה  בנימין זיני:

ו הליכי הסדרה ביניהם, ע"י מרכנתיל. אני מניח שהי

מפעל הפיס, חייב להיות חשבון  זה משהו שדרוש

 לצורך הדיווח. 

איך  ...לא הבנתי, אבל אין לו חשבונות עבר כדי ש נדב דואני:

 יך לפתוח חדש? זאת אומרת, צרלהשתמש בהם? 

 זה תת חשבון.  בנימין זיני:

  ...ישלא, אין בעיה תת חשבון, אבל בטוח ש נדב דואני:

 הדבר הזה הם דרשו. אני גם הופתעתי.  בנימין זיני:

 הנה, נראה לי יוכי מתה להגיד משהו.  נדב דואני:

לא, לא. פשוט החל מינואר, מפעל הפיס הוציא הנחיה  יוכי נחמן:

 חדשה. 

 ינואר השנה.  דואני:נדב 

. והפרויקט שעומד עכשיו על הפרק, הוא 2021מינואר  יוכי נחמן:

 .1201הפרויקט של מתחם העיר 

 אולם הספורט.  אמיר כוכבי:

ל יוכי נחמן:  ₪.  13,000,000-מפעל הפיס מממן שם מעל 
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שהם רוצים, מה, הם רוצים לדעת שהכסף יוצא  נדב דואני:

רוצים לדעת, נגיש  לתכנית המסוימת? כי מה הם

 חשבוניות. 

  -המעניקים מועברים יוכי נחמן:

 יוכי, אבל את צריכה לעשות את זה ליד.  אמיר כוכבי:

  -המענקים מועברים לחשבון יוכי נחמן:

 הייעודי.  נדב דואני:

  -הייעודי. ומשם לקבלן. יש חשבון יוכי נחמן:

 כי אז זה היה נכנס, מה?  נדב דואני:

ערוצים של הפיס. ערוץ אחד שהמענקים נכנסים  2 יש יוכי נחמן:

לחשבון העירייה. העירייה משלמת לקבלנים, 

במענקים מסוימים. ואחרים, זה מגיע לחשבון הבנק. 

העירייה מאשרת להעביר את זה לקבלן ישירות 

, יש הנחיה חדשה של 2021ממפעל הפיס. החל מינואר 

 הפיס, לפתוח חשבון אב, ותת חשבון לפרויקטים

 הספציפיים שיהיו. 

 אז חשבון האב הזה, גם ישמש אותנו קדימה?  נדב דואני:

 . 1אז זה סעיף  יוכי נחמן:

זה קדימה? זה ישמש אותנו קדימה לכל הפרויקט  נדב דואני:

 מולם? 

 כן.  יוכי נחמן:

  -ואז כל פרויקט, יהיה לו חשבון נדב דואני:

  -ואז כל תת פרויקט, העירייה תאשר יוכי נחמן:

  -וצריך לאשר כל תת פרויקט, לאשר כל חשבון נדב דואני:

סוגי חשבון: חשבון אב  2לא, אנחנו מאשרים היום  יוכי נחמן:

 ותת הפרויקט. 

 אוקי.  נדב דואני:

  -לכל יוכי נחמן:

 מה שיבוא עתידי.  נדב דואני:
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פרויקט ספציפי עתידי. זה כבר לא צריך לבוא עוד  יוכי נחמן:

 פעם למועצה. 

 אוקי, אוקי.  נדב דואני:

הזדמנות טובה גם להגיד תודה למנכ"ל העירייה  אמיר כוכבי:

וליוכי, על זה שבפגישה האחרונה שלי עם מפעל הפיס, 

אמרו לי שפעם ראשונה שעיריית הוד השרון עומדת 

 ביעדי לקיחת הכסף ממפעל הפיס לפני הזמן. 

יה כאן הכל פעם ראשונה. עד אז שהגעתם, הכל ה משה חנוכה:

 מדבר. עכשיו, פעם ראשונה. 

 תפוזים.  רן יקיר:

 תפוזים. היו פה תפוזים.  אמיר כוכבי:

 יגאל, יגאל. רגע. כמה כסף הם ביקשו השנה?  נדב דואני:

  -מה שמפעל הפיס אמיר כוכבי:

 פעם ראשונה, אני אומר, פעם ראשונה.  משה חנוכה:

י אם אני טועה, תקני אותי אם אני טועה, תקני אות אמיר כוכבי:

מפעל הפיס לראשונה אישר, לא רק לנו, בכל הארץ, 

הם אישרו בתחילת הקדנציה הזאת שינוי באופן 

 אה? חומש. הכספים. בעצם, הם הציעו תכניות  חלוקת

  -הקדימו תקציבים נדב דואני:

הקדימו. הם עודדו רשויות לקחת תכניות חומש,  אמיר כוכבי:

הם ע"י הרשות. ב שמוקצה ללקחת את כל התקצי

פרויקטים לביצוע. ובעצם לקבל את  כמובן, למול

₪.  ₪3,000,000,  2,000,000הסכומים לא כל שנה, 

. מן הסתם, אנחנו מקבלים פחות 9אנחנו רשות סוציו 

₪,  2,000,000רשויות אחרות. אבל לא לקחת כל שנה 

ש"ח, אלא לקחת כבלק אחד את הזה מול  3,000,000

 ₪?  15,500,000בשלב הזה, פרויקטים. אנחנו, 

 ₪.  16,000,000 יוכי נחמן:

כשיש יש צפי לתוספת נוספת של אמרו ₪.  16,000,000 אמיר כוכבי:

  -לי
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 ₪.  1,000,000-שנתיים של סביב ה מונחים יוכי נחמן:

ל אמיר כוכבי: ₪,  2,500,000-אמרו לי שזה אפילו יכול להגיע 

3,000,000  .₪ 

 ? ...מה,  נדב דואני:

של מפעל הפיס, ואז חלוקה, הרי  רווחיםלא. אלה  מיר כוכבי:א

מפעל הפיס כאילו, הדירקטוריון שלו זה הרי השלטון 

המקומי, ובעצם הרווחים מתחלקים באופן, לא רק 

באופן יחסי של גודל, אלא גם אל מול הדירוג הסוציו 

אקונומי, והפרויקטים המוצעים. אנחנו בחרנו לקדם 

אים בליבת הפעילות שלהם, אתם פרויקטים שנמצ

שזה גם המעון לגיל הרך, מרכז הפעילות לגיל הרך 

שבנייתו מושלמת בימים אלו. פרויקט ייחודי, חדשני 

אפילו. וכמובן, אולמות הספורט. אנחנו מקווים מאוד 

נוסף על התקציב הזה, גם בבניין  שהם יהיו שותפים, 

של בניין הרווחה החדש, שמתוכנן להיבנות כאן 

ורי העירייה. וגם בתכניות שאנחנו מנסים לקדם מאח

 עכשיו של מרכזי פעילות לגמלאים ברחבי העיר. 

יוכי, ממפעל הפיס?  יגאל שמעון:  מה התקציב השנתי, 

 ₪.  4,000,000-ל₪  3,000,000-ה סביב, בין יוכי נחמן:

 זה הכל?  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

האבסורד? תראו, מפעל  זה הכל? אתם מבינים את יגאל שמעון:

הפיס מציב לנו דוכנים ברחבי העיר. משכנע את 

תושבי הוד השרון לשלוח טפסי לוטו וחיש גד, ומיש 

גד. מה שתושבי הוד השרון משקיעים, עשרות 

מיליונים בחודש, עבור שליחת טפסים וחיש גד ולוטו 

וזה. ובסופו של דבר, מהכסף של תושבי הוד השרון 

חנו נותנים בחינם, בחינם, באותם ביתנים שאנ

  -לכאורה, למפעל הפיס, לכאורה נותנים

  -למה, למה אמיר כוכבי:

כי זה בחינם. מה הם משלמים? כלום. ואז יוצא מצב,  יגאל שמעון:
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₪,  2,500,000שעיריית הוד השרון מקבלת רק 

לשנה השתתפות, ותושבי הוד השרון ₪  3,000,000

 ₪.  40,000,000 ₪, 30,000,000משלמים מפעל הפיס 

 מה, מאיפה אתה מביא את זה?  נאור שירי:

 הזוי.  יגאל שמעון:

  -מאיפה אתה מביא נאור שירי:

 לא, יש פתרון.  נדב דואני:

 הוא צודק, אבל.  אמיר כוכבי:

 אני הייתי מעיף אותם.  יגאל שמעון:

 די, נו. יאללה.  נאור שירי:

תי מעיף את מפעל הייתי את מפעל הפיס. אני? היי יגאל שמעון:

 הפיס מהעיר הוד השרון. 

  -אני יכול להגיד אמיר כוכבי:

 האלה, לא צריך אותם. ₪  2,000,000-עבור ה יגאל שמעון:

  -ואז זה היה מגיע נדב דואני:

 לא, שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

אני עוזר לאותן משפחות שלא מגרדות חיש גד ולא  יגאל שמעון:

מין לי, תעשה מצווה הכי שולחות לוטו כל יום, תא

 גדולה. 

 אוקי.  נאור שירי:

אני רוצה להגיד. קודם כל, מתקיים על זה דיון מאוד  אמיר כוכבי:

מאוד ער עכשיו. ממש גם בימים אלה, אפילו 

בתקשורת הארצית, על ההשפעה, הוחלט הרי, מצב 

הזוי, גם הפיס וגם הטוטו זה הימורים בחסות 

 המדינה. 

 . נכון יגאל שמעון:

.  אמיר כוכבי: זה משהו שהוא חברתית, הוא מאוד מאוד בעייתי

מארקר לפני יומיים, -בדיוק התפרסמה, נדמה לי בדה

רשימת הרשויות עם מספר דוכני פיס לנפש. הוד 
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 15-ל 8השרון נמצאת בתחתית של הדבר הזה, שבין 

. שחלק מהם בכלל 65,000דוכנים על אוכלוסייה של 

נדמה לי, שזה  7ורי, יש לנו על שטחים פרטיים. בציב

מספר מאוד נמוך. הם מראים שם בכתבה, עד כמה גם 

הדבר הזה, עד כמה הוא פועל כתופעה מאוד מאוד 

  -רחבה דווקא

 תושב בעיר כתב לי עכשיו: יגאל צודק מיליון אחוז.  משה חנוכה:

ו  אמיר כוכבי: נכון, אני גם אומר שהוא צודק. ברשויות בסוצי

מה שמגלה גם את התופעה של אנשים  אקונומי נמוך,

יותר מזה, שגם בדבר  שחייבים, עכשיו, אני אגיד 

השני אתה צודק, ויש שיח על זה בשלטון המקומי, על 

אופן חלוקת הכספים. אני אגיד שברמה האישית שלי, 

הייתי מעדיף כמובן שהמדינה לא תעודד הימורים, 

 ונסתדר גם בלי הכמה המיליונים האלה. אבל השיח

  -על זה הוא

לא, זה מדובר על פרוטות. פרוטות. תעיף את הביתן  יגאל שמעון:

ליד הדואר. תעיף את הביתן למטה פה. תעיף את 

הביתן בעוד מקום. אל תיתן פרסום בשבילם. אני לא 

חושב שהם אומרים שהם למען הקהילה. כמה זה, 

 למען הקהילה בהוד השרון. ₪  2,500,000

ל נאור שירי: א רק מקומי. טוב, לא שאני בא להגן. אני, אבל זה 

 יש לי גישה אחרת, אבל בסדר, לא נפתח את זה. 

תי, תעבור דרך דוכן מפעל ימה לא מקומי? בוא א יגאל שמעון:

  -הפיס

כשאתה בונה אולמות ספורט, שהם נותנים מלגות,  נאור שירי:

 אתה לא מדבר ככה. לא שומעים אותך על זה. 

גות הם נתנו? שוב, אני אומר לך. כמה הם כמה מל יגאל שמעון:

 נותנים לך? 

 ברילטורים, גם נתנו. יפיגאל, עמדות הד נאור שירי:

  -יגאל, אין ספק נדב דואני:

 לא, אני שואל אותך. בסדר, כמה כבר.  יגאל שמעון:
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  -יגאל, אין ספק שה נדב דואני:

 ם. בוא אתי ליד מפעל הפיס, בוא, תראה מה קורה ש יגאל שמעון:

  -אין ספק ש אמיר כוכבי:

 מיליונים.  יגאל שמעון:

אין ספק שעיריות כמו הוד השרון, יכולות להסתדר  אמיר כוכבי:

 גם בלי זה. 

 נכון.  יגאל שמעון:

הרי יגאל, כל החלוקה הזו לאשכולות,  שהם באשכול  נדב דואני:

את הכסף. ובסוף יש להם  הן צריכותגבוה, אבל 

זו בעיה הרבה יותר גדולה. זה מצוקות אחרות, אבל 

 אתגרים בפני עצמם. 

אם אתה עושה דיפרנציאלי, בוא תעשה גם את תשלום  נאור שירי:

 המיסים דיפרנציאלי. 

למה המיסים שלי הולכים למקומות אחרים?  נדב דואני:

 האשכול, זה מה שקובע. 

 וודאי.  רינה שבתאי:

 בקיצור, ביבי אשם.  נאור שירי:

 אין ספק.  אביבה גוטרמן:

  -עזוב, למה ארנונה לפי גודל תוואי נדב דואני:

 חברים, עוד שאלות על זה, או שאפשר להצביע?  אמיר כוכבי:

 2אני מעלה להצבעה. מועצת העיר מאשרת פתיחת  אתי ברייטברט:

חשובות אב. חשבון פיס פיתוח וחשבון מענקי פיס 

 במוניציפל בנק לפעילות מול מפעל הפיס. מי בעד? 

 נו, פה אחד.  יגאל שמעון:

  -אמיר, מאיר אתי ברייטברט:

 אומרים פה אחד.  נדב דואני:

 רינה, רן. לא, אבל יגאל לא מצביע.  אתי ברייטברט:

 יגאל זה אחד.  נדב דואני:
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 מצביע? אז כולם פה אחד. תצביעו.  אתי ברייטברט:

 אמרנו פה אחד.  נדב דואני:

 מי נמנע.  לשאול מי בעד, מי נגד, משה חנוכה:

 לא, מי בעד.  אמיר כוכבי:

 כולם, פה אחד.  אתי ברייטברט:

 לא, לא נכון. אלון ומשה לא הצביעו.  אמיר כוכבי:

 מי נגד?  יגאל שמעון:

 מי נגד?  נדב דואני:

אז בואו. מי בעד? אמיר, מאיר, רינה, רן, עכשיו כולם  אתי ברייטברט:

 לם בעד? בעד? אלון, אתה מצביע בעד וגם משה? אז כו

 תשאלי מי נגד?  נדב דואני:

נו.  אתי ברייטברט:  אוי, די, 

 הם ביקשו.  נדב דואני:

 אבל עזוב.  אתי ברייטברט:

 הם ביקשו.  נדב דואני:

 בואו נמשיך.  אתי ברייטברט:

 וגם מי נמנע.  אמיר כוכבי:

 מי נמנע. את חייבת לשאול.  נדב דואני:

להתניע פה מערכת הצבעה אמיר, למה לא הגיע הזמן  משה חנוכה:

 אלקטרונית? 

 לא.  אתי ברייטברט:

 לא. תתבלבלו.  נדב דואני:

  -למה? יש הרבה מועצות משה חנוכה:

 ואם תצביע כפול.  אמיר כוכבי:

 זה לא מתאים.  נדב דואני:

יותר בכיוון ההוא.  משה חנוכה:  זה באג'נדה שלי. זה 

 ואז תחפש את המוח.  אמיר כוכבי:



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 160 
 

 . כן רן יקיר:

 זה המוח של הפאנל.  נאור שירי:

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

  .שני חשבונות אב במוניציפל בנק לפעילות מול מפעל הפיסאישור פתיחת 
 הצבעה:

אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן,  -(13בעד פה אחד )
ב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נד

 גלבוע ומשה חנוכה
 :329/21החלטה מס' 

מועצת העיר מאשרת פתיחת שני חשבונות אב, חשבון פיס פיתוח וחשבון מענקי פיס 

 במוניציפל בנק לפעילות מול מפעל הפיס.

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

 תנועת נשים עובדות ומתנדבות.  –אישור מועצת העיר לבקשת עמותת נעמ"ת  ח.

 

נעבור לסעיף ח' לסדר היום. אישור מועצת העיר  אתי ברייטברט:

תנועת נשים עובדות  –לבקשת עמותת נעמ"ת 

ומתנדבות, להארכת תקופת הקצאת המבנה ברחוב 

בגוש  25-ו 22, הידוע גם כחלקות 41שמעון הצדיק 

6660 . 

ישיבות מצליח  4לילה טוב למנהל כספים, שאחרי  אמיר כוכבי:

 לסיים את הנושאים שהיו לו. תודה רבה על העבודה. 

אבל בני לא משוחרר. בני, אתה לא יכול ללכת. יש לך  נדב דואני:

 מלא דברים. 

 כן, בני עוד פה.  אמיר כוכבי:

 להארכת תקופת הקצאת המבנה לתקופה נוספת של אתי ברייטברט:

שנה אחת, לצורך הפעלת בית ספר תיכון טכנולוגי. יש 

לכם את ההמלצות של וועדת ההקצאות שם. מצורפות 

. בבקשה, איילת נמצאת אתנו כאן 7לכם כנספח 

 בשולחן המועצה. 

 אני רוצה הסבר מסודר.  נדב דואני:

 לא, לא, לא. זה לא כל שנה.  אמיר כוכבי:

  -הסבר מסודר, צריך נדב דואני:
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למעשה, המכרז כי האירוע פה הוא אירוע קצת שונה.  כוכבי: אמיר

של נעמ"ת, המכרז שבו נעמ"ת זכתה, עומד להסתיים. 

  -אנחנו מאריכים אותו בשנה, בין היתר

 עד שזה מסתיים.  רינה שבתאי:

, גם כדי לראות עם משרד  אמיר כוכבי: ' וכו' בגלל הקורונה וכו

בל החלטה החינוך, מה הם רוצים להבא. גם כדי לק

בתוכנו, מה אנחנו רוצים להבא. ואנחנו רואים צמצום 

מאוד משמעותי, בין היתר בגלל שינוי התפיסה 

שאנחנו מובילים במערכת החינוך העירונית. אנחנו 

משמעותי בהרשמה של ילדות מאוד רואים צמצום 

וילדים מהוד השרון לנעמ"ת. אנחנו עושים מאמצים 

על אזוריים. ואנחנו לשמר בתיכונים של העיר, לא ה

גם פועלים מול משרד החינוך, למעשה, לפתוח מה 

  -שנקרא, כיתות אתגר תקניות. אנחנו

 בתוך בתי הספר.  אביבה גוטרמן:

שקיימים בעיר. שזה אגב  יםבתוך בתי הספר התיכוני אמיר כוכבי:

שוב, בגלל הנושא הסוציו אקונומי, משרד החינוך עד 

ן, בגלל הדירוג הסוציו היום סירב לפתוח בהוד השרו

אקונומי הגבוה. אנחנו מצאנו אפיק ואוזן קשבת 

במשרד החינוך, בשל העובדה שהסה"כ של העיר הוא 

, אבל בתוך העיר עצמה יש 9אמנם סוציו אקונומי 

חלוקות שונות בקרב השכונות. ולכן, אנחנו מראים 

למשרד החינוך את הצורך שלנו בפתיחת כיתות 

זוכר, יש מב"ר ויש אתגר. תקניות כאלה. למי ש

ולדברים האלה, יש משמעות, בוודאי תקציבית, 

ובוודאי של שעות. ולכן, אנחנו מאריכים פה בשנה, 

כדי לתת למשרד החינוך גם את האפשרות לבוא 

לה כולהגיד, עד כמה הם מקבלים את החזון שלנו לה

מלאה בתוך מערכת החינוך שלנו. וגם לראות מה הם 

המכרזים האלה. אני יכול להגיד, רוצים לעשות עם 

בערים שונות, שמנתונים שאנחנו עוקבים אחריהם, 

אנחנו רואים שבכל המקומות שבהם היה בית ספר של 

הרשת הזאת, והתחדש המכרז, הם לא זכו בו. ולכן, 
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ההארכה הזאת, או ברוב המקומות, לא נגיד בכל, 

אבל ברוב המקומות הם לא זכו. ואנחנו עושים חשיבה 

 יפה על הנושא הזה. מק

הם לא זכו, כי גוף חינוכי אחר זכה, או בגלל התכנית  נדב דואני:

 שעומדת כאן ועושה הכלה מלאה? 

 גם וגם.  אמיר כוכבי:

 גם וגם.  נדב דואני:

ר שמות, גם, יש היום, אני עכשיו בגלל השעה, לא זוכ אמיר כוכבי:

וייס, ודרכא אבל בעיקר ברנקו וייס , אבל יש ברנקו 

, שינו את התמונה של בתי הספר האלה, ודרכא

שבעצם מה שהם עושים, זה בדיוק מה שאנחנו 

אומרים שחושבים שאנחנו זקוקים לעשות בתוך 

המערכת שלנו, שזה לתת את המענים בתוך התיכונים 

ששייכים לאגף חינוך. ובעצם, לנסות לתת את המענים 

 האלה בצורה שלמה אצלנו. 

נו רפאל בן מרדכי: תנים לנוער בעתיד, האם יש כוונה לתת, חינוך האם 

 מקצועי לאלה שמעוניינים בזה? 

חינוך מקצועי מתקיים בנעמ"ת, הוא לא חינוך  אמיר כוכבי:

  -מקצועי בהגדרה. חינוך מקצועי מתקיים

 בבית הספר הזה.  רפאל בן מרדכי:

אני אומר, בית הספר הזה הוא לא בית ספר מקצועי  אמיר כוכבי:

בית הספר המקצועי הוא עמל או בשמו  בהגדרה.

החדש, החממה, שנמצא בצד השני, באזור התעסוקה. 

זה בית ספר, שאגב עשו בו, מנהלת שיצאה עכשיו 

לשנת שבתון, עשתה בו בשנים האחרונות עבודה 

  -מדהימה

 לגמרי.  אביבה גוטרמן:

 לגמרי.  רינה שבתאי:

  -גם בהעלאת זכאות לבגרויות אמיר כוכבי:

  -היא קיבלה פרס ה גוטרמן:אביב

 ובצדק.  רינה שבתאי:
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הצוות החינוכי שלנו, הצוות החינוכי בבית הספר  אמיר כוכבי:

מורכב רובו מנשות ואנשי הוראה שהם תושבות ותשבי 

העיר. וההשקעה התוספתית שלנו לבית הספר הזה, 

עלתה בשנים האחרונות, מתוך הרצון שלנו לראות 

ף הדרך, לתלמידות אותו, לא כדי כפתרון סו

ותלמידים שנפלטו ממערכת חינוך אחרת. אלא באמת 

מתוך הבנה, שלכל ילד וילדה יש צרכים אחרים. 

וכשאנחנו, זאת אומרת, כשיש את המענה הקטן 

והאיכותי, אז הדברים האלה באמת מצליחים לקבל 

את המענה המקיף. ואנחנו אומרים, שאת אותו מענה, 

לתת לתלמידות ותלמידי  ככל הנראה, אנחנו מסוגלים

העיר בתוך בתי הספר הקיימים, וככה להמשיך ולתת 

 את השירות הזה. 

 בקיצור, זה כרגע לעוד שנה.  אביבה גוטרמן:

 נכון.  אמיר כוכבי:

איילת, אני רוצה לשאול מבחינת ההליך ההקצאה.  משה חנוכה:

מתי ההקצאה הזאת אושרה, פעם אחרונה, זאת 

 אומרת? 

  -הקצאהה איילת לרר:

כאילו, מתי בפעם הראשונה אישרו הקצאה לבית  משה חנוכה:

 הספר? 

בית הספר קיים במקום במשך הרבה מאוד שנים.  איילת לרר:

  -בשנת

 זה האגף שלא עובד.  נדב דואני:

 צד שני, איילת. המיקרופון השני.  משה חנוכה:

 תראי איך רפי עושה. בול, תעשי ככה.  נדב דואני:

, אני חושבת, אנחנו הסדרנו את השימוש 2014בשנת  איילת לרר:

בבית הספר הזה, בהליך הקצאה. הקצינו אותו לבית 

 הספר בתקופה הראשונה. 

 של כמה שנים?  משה חנוכה:

  -אני לא זוכרת להגיד לך. נדמה לי, שזה היה איילת לרר:
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אגב, תתקני אותי, אנחנו גם ביקשנו שם איזשהו  מאיר חלוואני:

 ם שילמו. סכומים שה

 אבל הוא ענה על זה.  אביבה גוטרמן:

 ₪.  80,000או ₪  70,000 מאיר חלוואני:

.  איילת לרר:  לא, זה שהיה לפני כן

 זה היה לפני.  אביבה גוטרמן:

 היינו כאן כמה תקופות הקצאה.  איילת לרר:

 לא, אני שואל, אבל תקופת ההקצאה הרלוונטית כאן.  משה חנוכה:

ה הזאת היא שנה. לפני כן, הוצאנו לפני שנה, התקופ איילת לרר:

 שנים.  4והארכנו בשנה. ולפני כן, הייתה תקופה של 

 כמה שנים? כן.  אביבה גוטרמן:

, ההליך 2018זה היה עד  2014-זאת אומרת, ב משה חנוכה:

 ההקצאה. 

 בערך.  איילת לרר:

ואז נתנו שנה ועוד שנה ועוד שנה. ועכשיו, זו הפעם  משה חנוכה:

 השלישית? 

 נכון.  איילת לרר:

 לא, שנה ועוד שנה. ועכשיו, ועוד שנה.  אמיר כוכבי:

כבר לא פועלים עפ"י  3-אז אנחנו בעצם בשנה ה משה חנוכה:

 הנוהל. 

 למה?  אביבה גוטרמן:

, הליך 2014-כי או עושים הליך הקצאה, כמו שעשו ב משה חנוכה:

יו, הקצאה תקין, מלא, שלם. מה שאנחנו עושים עכש

אנחנו עושים כל מיני הארכות כאלה כל פעם מדי 

 שנה. 

אופציות. יש אופציה אחת לעשות הליך הקצאה  2יש  איילת לרר:

רגיל, ויש הליך הקצאה בהליך מקוצר. עד היום, היינו 

עושים כל פעם, כל פעם שנגמרה תקופת הקצאה, 

היינו עושים הליך הקצאה רגיל. לפני שנתיים, 
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י מחשבות ושיקולים לגבי בתי ספר, כשהתחילו כל מינ

עשינו הליך הקצאה מקוצר לתקופה של שנה. הוא 

הסתיים, ועכשיו אנחנו עושים הליך מיוחד, אנחנו 

פנינו למשרד החינוך. קיבלנו אישור מיוחד ממשרד 

החינוך, בשיתוף עם משרד הפנים, לעשות את ההליך 

 הזה. לעוד שנה. הליך מקוצר. 

 ישור כתוב של משרד הפנים? אבל יש א משה חנוכה:

 יש אישור כתוב לשנה.  איילת לרר:

 שיש אותו כאן?  משה חנוכה:

 מה?  איילת לרר:

 יש אותו כאן? כי הוא לא הוצג לחברי המועצה.  משה חנוכה:

 אני יכול להעביר לך אותו, אין בעיה.  איילת לרר:

 זאת אומרת, משרד החינוך והפנים אישרו לכם ללכת משה חנוכה:

 בהליך מקוצר. 

כן, אנחנו עשינו את ההליך הזה, אנחנו המתנו לקבל  איילת לרר:

את האישור של משרד החינוך, מכיוון שמדובר בבית 

ספר. וכפי שהסביר ראש העיר, ההליך הרגיל הוא 

בעצם להפסיק הליכי הקצאה, ולעבור להליכי מכרז. 

אנחנו פנינו אליהם, ביקשנו אישור מיוחד לעכב את 

המכרז, ולעשות כאן הליך הקצאה. וקיבלנו את  הליך

האישור שלהם במאי. אני גם כתבתי את זה, דרך אגב, 

 בהמלצה. 

 כתוב, בנספח.  עדי ברמוחה:

קיבלנו את האישור שלהם, ואז התחלנו בהליך של  איילת לרר:

 ההקצאה. 

זאת אומרת, אבל עדיין דרך המלך הייתה לעשות  משה חנוכה:

  -קצאה, לא מזורז, לא מהיר, לאהליך מלא, הליך ה

 לא, זה לא עניין.  אמיר כוכבי:

היא לא הצליחה עזרה. היא מספיק, איילת מספיק  משה חנוכה:

 מקצועית, ועושה את העבודה שלה נהדר. 
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 שניה, אבל רגע, עזוב עושה את העבודה שלה.  נדב דואני:

  -שאלהאבל תן לי רגע, זה לא דיון פוליטי. רק שאלתי  משה חנוכה:

  -לא דיון פוליטי. אני רוצה להגיד משה נדב דואני:

אנחנו בד"כ, השאיפה שלנו זה לעשות הליכים, הליכי  איילת לרר:

הקצאה רגילים. אנחנו משתמשים בהליכי הקצאה 

  -לתקופות קצרות, בד"כ

 כדי לא להעביר אותם את כל המסכת הארוכה הזאת.  נדב דואני:

ל משה חנוכה:   -א יכוללא, אבל אתה 

  -אם היית יודע שיש נדב דואני:

  -אנחנו עושים את זה איילת לרר:

 5אני רוצה להגיד לך, אם היית יודע שיש לך עוד  נדב דואני:

שנים וודאיות, אז היה נכון ללכת לתהליך, לצערי, 

ארוך מדי, כי הוא תהליך שאתה אומר, אוקי, אני 

כי אני משקיע את המאמץ גם ארגונית, גם של נעמ"ת, 

 שנים, ופותח את זה לכולם.  5-הולך ל

איך נראה הליך רגיל ואיך נראה, איך נראה הליך רגיל  משה חנוכה:

  -והליך

  -אבל מכיוון שיש פה עמדה שאומרת נדב דואני:

 איך יו"ר לפיד יודע הכל?  יגאל שמעון:

רגע, שיש פה, מכיוון שיש פה תקופה, שאתה אומר,  נדב דואני:

ך לשנה, לא רוצה להעביר אותם את כל אני רק הול

  -המסכת הקשה הזאת של ההתמודדות

 נדב, נדב.  משה חנוכה:

 ניתן להם ארכה של שנה.  נדב דואני:

,  יגאל שמעון: אם כבר אנחנו מדברים, אם כבר, אז אולי תבואו

תגידו לי, מה קורה עם הפיל הלבן של בית הכנסת 

 הרפורמי. למה לא מטופל? 

 מה הקשר עכשיו?  רינה שבתאי:

 למה לא בונים שם?  יגאל שמעון:
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 זה בסעיף הבא.  נדב דואני:

 מה הקשר עכשיו?  רינה שבתאי:

 האם לקחו את הערבות?  יגאל שמעון:

 מה הקשר עכשיו?  רינה שבתאי:

 זה פיל לבן. מה זה, מה הקשר?  יגאל שמעון:

 גע? אבל מה הקשר עכשיו לדיון שאנחנו מקיימים כר רינה שבתאי:

 זה נכסים.  יגאל שמעון:

 . לי למשוך עוד שעה על משהו אחר? לא ברור רינה שבתאי:

 זה נכסים, זה נכסים, זה נכסים.  יגאל שמעון:

אבל דיברו על נכסים בנכסים. כרגע מדברים על  רינה שבתאי:

 אישור של נעמ"ת. 

 אבל אותו דבר, מה ההבדל?  יגאל שמעון:

ל משה חנוכה: מה יגאל העלה את הנושא הזה. אני אסביר לך 

הסיפור של איילת, הסיפור של הקצאות קרקע, 

הסיפור של, יש נוהל משרד הפנים. כולנו מחויבים 

לפעול על פיו. בעניין של קהילת יהונתן, לדעתי, אנחנו 

שמשרד הפנים  ניםככל שיודע לי חורגים כבר מהזמ

יכולים לאשר לנו הארכות. הנוהל הוא כבר חרג וחרג 

 רג. וח

 איילת, איילת.  אמיר כוכבי:

 מה, אתה לא תספר?  משה חנוכה:

דת העיריות )נוסח לפקו 188בתוקף הסמכות לפי סעיף  אמיר כוכבי:

)ג( לתקנת 2) 3. ולפי סעיף חדש(, שנאצלה לי  )

, יום ג', חשוון 1987העיריות מכרזים תשמ"ח 

, ניתן לעיריית הוד השרון 21.10.2020התשפ"א, 

 41כיר את המקרקעין הידועים כחלקה אישור להח

לעמותת קהילת יהונתן בהתאם לחוזה  6454בגוש 

, בהתאם להחלטת 7.5.2013שנערך ונחתם בתאריך 

, עליה, כולנו הצבענו פה. 26.5מועצת העיר מיום 

הריני מאשר להאריך את תקופת הביטוח עד לתאריך 
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 זה. יאיר הירש, המנהל הכללי במשרד הפנים. 

 עד איזה תאריך?  :משה חנוכה

 לעוד שנה?  יגאל שמעון:

 . 5.11.2022 אמיר כוכבי:

 אגב, בחור עם כיפה סרוגה על הראש. לא להתבלבל.  נדב דואני:

  -מעולה. החלטה, אז אני אומר משה חנוכה:

אגב, הזדמנות טובה, גם כן להגיד תודה גם לאיילת,  אמיר כוכבי:

ה את ובוודאי גם לצוות הלשכה המשפטית, שמצא

הדרך להראות למשרד הפנים, איך הוא פספס את 

 הפתרון הנכון פה בבקשה הקודמת שנעשתה אליו. 

אוקי, אז איילת, אני שואל שוב, איילת. אני שואל,  משה חנוכה:

מה ההבדל בין הליך מזורז, מקוצר, מהיר, לבין 

 ההליך שהוא בדרך המלך? 

  -, אנחנוהתהליך הוא תהליך של, בהליך מקוצר איילת לרר:

 . הזה גם לי זה קפץ לשיר אמיר כוכבי:

אנחנו, התקופה המקסימלית היא שנה. אנחנו עושים  איילת לרר:

הליך מזורז שכולל פרסום אחד בעיתון, שהוא גם 

פרסום שבו אנחנו מבקשים, גם את ההקצאה, אם 

עמותות נוספות מעוניינות להגיש, וגם הליך התנגדות. 

פרסומים בעיתונות.  2כים בהליך רגיל, אנחנו צרי

פרסום אחד שמזמין את הציבור או עמותות נוספות 

. אחרי זה עוד העירייה ... שעושהלהגיש בקשה ל

יום אח"כ. התהליך הוא  60פרסום נוסף להתנגדויות, 

 יותר ארוך. כאן אנחנו משתמשים בזה לסגור פערים. 

כמה  לא יודע אם את הגורם לשאול אותה, את יודעת משה חנוכה:

 ילדים בהוד השרון לומדים בבית הספר היום? 

 כן.  אמיר כוכבי:

 כמה?  משה חנוכה:

 ילדים.  30-ההרשמה למחזור עכשיו, עמדה על כ אמיר כוכבי:

 מתוך?  30 משה חנוכה:
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 חצי כמעט.  אביבה גוטרמן:

 פחות משליש.  אמיר כוכבי:

 מתוך כמה?  30 משה חנוכה:

 , כן. 70 אביבה גוטרמן:

 שליש, פחות משליש, הוא אמר.  ן גלבוע:אלו

אמיר, האם אתה מוכן לדבר לתוך הרמקול?  רפאל בן מרדכי:

 מיקרופון. מיקרופון, מתקנים אותי. 

ן  נאור שירי: האמת, שיש מצב שאתה צודק. כי יש גם מיקרופו

 וגם רמקול. 

 לא, לא שומעים אותך.  רינה שבתאי:

. רפאל בן מרדכי:   התכוונתי למיקרופון

  -אני רק מציע, הפרוטוקול משה חנוכה:

אני אעביר לך את הנתון המדויק, אבל הירידה היא  אמיר כוכבי:

משמעותית בהליך הרישום של ילדות וילדי העיר 

 לשם. 

אני מציע, אמיר, אני סומך על אגף החינוך שיידע  משה חנוכה:

לקבל, ויקבל המלצות נכונות, ועל איילת, שכל מה 

אגף המקצועי, היא תדע ליישם אותם שהצרכים של ה

בהליכים הנכונים, אבל כן אני מציע, כדי שלא נעמוד 

כאן בשנה הבאה, ושוב נסביר שאנחנו בוחנים 

ובודקים, ולכן עשינו שוב הליך זריז ומקוצר, אני 

מציע שבמהלך השנה, קחו את הזמן הזה כדי לטפל 

 בעניין. לקבל החלטה לכאן או לכאן. 

ה לא קשור. העניין גם מטופל וגם מקודם. בסוף, יש ז אמיר כוכבי:

גם מעורבות של משרד החינוך בשאלה הזאת. וגם 

אנחנו כעיר, שנגיד את זה ביושר, יש לנו בתפיסה 

שלנו אחריות לתרום למאמץ הרחב, בוא נקרא לזה, 

שיש לנו כאן בית ספר צורים שמשרת תלמידות 

פר עמל. ותלמידים מערים אחרות. כמו שיש את בית ס

אבל, בגלל שבנקודה הזאת הספציפית, זה משתלב עם 

איזושהי הבנה שלנו לגבי מה שאנחנו רוצים לקדם, 
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ואנחנו כן משתפים פעולה עם משרד החינוך, גם 

להבין את הצרכים שלהם, ולהבין את התהליכים שהם 

הדבר הזה הוא לא החלטה נקודתית, מובילים שם. 

אנחנו כן עושים את  וזאת בדיוק הסיבה, אבל שבגללה

שנים, ואז נמצא את  4-זה לשנה, ולא עכשיו נותנים ל

עצמנו עוד פעם מזינים איזה משהו שלא בטוח שאנחנו 

 רוצים להזין אותו. 

 בסדר, הגיוני.  אביבה גוטרמן:

 קדימה.  רפאל בן מרדכי:

 אתי, את יכולה להעלות להצבעה. תודה, איילת. אמיר כוכבי:

ר להעלות להצבעה. מועצת העיר מאשרת את אפש אתי ברייטברט:

בקשת עמותת נעמ"ת, להארכת תקופת הקצאת 

המבנה ברחוב שמעון הצדיק, לצורך הפעלת בית ספר 

  -טכנולוגי, תיכון טכנולוגי. מי

 הקצאה לאיזו תקופה?  נדב דואני:

 שנה.  משה חנוכה:

 שנה.  אתי ברייטברט:

  -מאיזה יום? מהיום שאנחנו נדב דואני:

 כתוב עד מתי.  לון גלבוע:א

  -אני לא שמתי, לא ראיתי נדב דואני:

 לא קורא את החומר ששולחים.  משה חנוכה:

  -11.10.2021-מיום ה נדב דואני:

 שנה.  אלון גלבוע:

 מהתאריך הזה, שנה?  נדב דואני:

 כן.  אביבה גוטרמן:

התאגיד, שאין לך זמן  בענייני אתה שקוע עד צוואר משה חנוכה:

  -ור עללעב

 והוא עושה את עבודתו נאמנה.  יגאל שמעון:

 מי בעד?  אתי ברייטברט:
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 אני עד.  יגאל שמעון:

 זה אתה אמרת.  משה חנוכה:

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

 פה אחד? 

 לא. מה. מי בעד?  אמיר כוכבי:

 לא להתעצבן, בסדר.  אתי ברייטברט:

נו.  מעון:יגאל ש  פה אחד, 

 לא.  אמיר כוכבי:

 לא. הנה, יש לנו מישהו שלא מצביע.  אתי ברייטברט:

בהצעתי, חייב להיות לרשום עד איזה תאריך. לפי  עדי ברמוחה:

דעתי. איילת. לפי דעתי, בהצעת ההחלטה חייבים, 

 חייב להיות רישום תאריך עד מתי. 

 כתוב.  אלון גלבוע:

 . לא עד מתי. כתוב מיום עדי ברמוחה:

 . 10.10.2022-ועד ה איילת לרר:

ל עדי ברמוחה: , וצריך להוסיף את התאריך, לפי 10.10.2022-עד 

 דעתי. 

 כן.  איילת לרר:

לפי דעתי, חייבים. הנה, אז אם יש ספק בתאריך, אז  עדי ברמוחה:

זה בכלל. צריך להוסיף תאריך, אמרו את זה גם בפעם 

 הקודמת. 

 . 02216.7.2 איילת לרר:

אוקי, אז זהו. אם זה לא לשנה, אז זה בכלל. אז אם  עדי ברמוחה:

 , אוקי, אז צריך לרשום את התאריך. 16זה 

 ? 16.7.2022איילת,  אתי ברייטברט:

נדב, נדב. היום דנו בנושא המט"ש בעיריית כפר סבא  אלון גלבוע:

 בישיבת מועצה. 

רק אגיד את  ראיתי, טירוף. אין לי מה להגיד. אני נדב דואני:

קיבולת,  54התשובה שהם ענו. תשובה לא נכונה. 
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 וזה. זה הפוך.  30-רוצים להגיע ל

אגב, אני קיבלתי מידע מדהים על ההמלצות שייחשפו  משה חנוכה:

 בימים הקרובים. 

  -אפשר, אני מעלה אתי ברייטברט:

 מדהים.  משה חנוכה:

  -אני מתקנת אתי ברייטברט:

 מדהים. לא פחות מ משה חנוכה:

 בטיקטוק הקרוב לביתך.  אמיר כוכבי:

  -אני מתקנת את ההצעה ההחלטה אתי ברייטברט:

 תתקני את הזה, כן.  עדי ברמוחה:

מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת נעמ"ת  אתי ברייטברט:

להארכת תקופת הקצאת המבנה ברחוב שמעון הצדיק, 

-לצורך הפעלת בית ספר תיכון טכנולוגי, מיום ה

 . 16.7.2022-ועד ליום ה 11.10.2021

 מי בעד.  אמיר כוכבי:

 מי בעד?  אתי ברייטברט:

 זה לא שנה.  יגאל שמעון:

 זה מה שכתוב גם במסמך.  עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

 רגע, איילת.  אתי ברייטברט:

 שנה אחת.  עדי ברמוחה:

 , אבל זה מה11.10-לפי התאריך שכתוב שזה מיום ה אתי ברייטברט:

 שכתוב. 

  -מהיום, מהיום, מיום ה אלון גלבוע:

  -אה, אולי ההמלצות אתי ברייטברט:

נו.  רפאל בן מרדכי:  זה סוף שנת הלימודים, 

 כל הזמן אותם נושאים.  אמיר כוכבי:

 אז זה לא בשנה אחת.  איילת לרר:



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 173 
 

 נכון.  אלון גלבוע:

  -אפשר להוסיף, לתקופה נוספת של שנה אחת איילת לרר:

 לא, לא. איילת, כתוב עד לשנה אחת מיום.  ברמוחה:עדי 

  -או עד זה וזה, לפי משה חנוכה:

  -בלי יום, במקום עדי ברמוחה:

המלצת וועדת  מצ"ב העתק לא, תקראי את המשפט. איילת לרר:

 הקצאות מיום. 

 נכון.  אלון גלבוע:

  -אז וועדת ההקצאות, בשורה מעל איילת לרר:

 אה, אוקי.  עדי ברמוחה:

 לתקופה נוספת של שנה.  איילת לרר:

 אבל בהצעת ההחלטה, תקראי, יותר חשוב.  עדי ברמוחה:

אז לא נקרא, אז לא נקרא את המלצת וועדת  אתי ברייטברט:

 . 16.7-ההקצאות, אלא הארכת התקופה עד ל

וזאת בהתאם להמלצת וועדת הקצאות למועצת העיר  עדי ברמוחה:

ם. אוקי, אז לשנה . ההמלצה היא מיו11.10-מיום ה

 אחת, עד לתאריך. 

 . 16.7-עד לתאריך ה אתי ברייטברט:

 אז צריך להוסיף שם את התאריך.  עדי ברמוחה:

שוב נתקן. אז איילת, אז למעשה אין לי מה לתקן פה.  אתי ברייטברט:

 כי זה מה שקראתי בעצם. 

 עד לתאריך.  עדי ברמוחה:

 אריך סיום. אתי, אולי לא לרשום לשנה, ת אלון גלבוע:

בדיוק, בדיוק. אז בואו נעשה, מועצת העיר מאשרת  אתי ברייטברט:

את בקשת עמותת נעמ"ת להארכת תקופת הקצאת 

המבנה ברחוב שמעון הצדיק, לצורך הפעלת בית ספר 

, לשנה אחת, 16-תיכון טכנולוגי, וזאת עד לתאריך ה

 . מי בעד? 16.7.2022-עד לתאריך ה

 פה אחד.  יגאל שמעון:
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 כולם, פה אחד מהנוכחים.  תי ברייטברט:א

 כן.  יגאל שמעון:

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

 תתנועת נשים עובדות ומתנדבו –אישור מועצת העיר לבקשת עמותת נעמ"ת 
 להארכת תקופת הקצאת המבנה לשנה נוספת להפעלת בית ספר תיכון טכנולוגי.

     הצבעה:
אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל  -(12בעד פה אחד )

 שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ומשה חנוכה
 *כנרת אלישע כהן לא נכחה בהצבעה

  :330/21החלטה מס' 
תנדבות ) מס' תנועת נשים עובדות ומ –מועצת העיר מאשרת את בקשת  עמותת נעמ"ת 

הידוע גם  41( להארכת תקופת הקצאת המבנה ברח' שמעון הצדיק 580044261עמותה 
 , 16.07.2022עד לתאריך  לתקופה נוספת של שנה אחת 6660בגוש  25 -ו 22כחלקות 

וזאת בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות למועצת )לצורך הפעלת בית ספר תיכון טכנולוגי 
 (.11.10.2021העיר מיום 

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

 גני ילדים בשנת תשפ"ב.  4-פתיחת חשבונות בנק חדשים לט. 

 

סעיף ט' בהזמנה. זה פתיחת נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

 גני ילדים לשנת תשפ"ב.  4-חשבונות בנק חדשים ל

 אפשר לאשר.  יגאל שמעון:

טוקול. צריך להיות רשום אני מעלה את זה לפרו אתי ברייטברט:

כגון: מירון, לבונה  בפרוטוקול. מדובר על גנים 

 ושקמה. מי בעד? 

  -מועצת העירייה עדי ברמוחה:

את לא רוצה להסביר? את לא רוצה להסביר? אתם לא  נדב דואני:

 רוצים הסבר? 

לא, מועצת העיר מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק  אתי ברייטברט:

 , לבונה ושקמה. מי בעד? לגנים: גלבוע, מירון

 אתה, שמור את ההומור שלך לאחרי הישיבה. רפאל בן מרדכי:

 כולם, פה אחד. מה לא? הלאה.  אתי ברייטברט:
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============================================= 

 גני ילדים בשנת תשפ"ב 4 -לחדשים פתיחת חשבונות בנק 

 , לבונהגלבוע, מירון: החדשים לגנים, רוןרחוב סוקולוב הוד הש 152בבנק איגוד סניף 

 .ושקמה

 הצבעה:
אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל  -(12בעד פה אחד )

 שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ומשה חנוכה
 *כנרת אלישע כהן לא נכחה בהצבעה

 :1/2133החלטה מס' 

 ושקמה , לבונהמועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לגנים גלבוע, מירון

  בהתאם למפורט בטבלה. 

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

.  יגאל שמעון:  יא'

.  אתי ברייטברט: י'  עוברים 

.  יגאל שמעון: י'  אה, 

 סעיף י' בהזמנה.  אתי ברייטברט:

 י בעד?מ יגאל שמעון:

 שינוי שם חשבונות גן בבנק איגוד, רחוב סוקולוב הוד השרון. י. 

 

יש פה בקשה לשינוי שם של חשבונות גן בבנק איגוד.  אתי ברייטברט:

מועצת העיר מתבקשת לאשר שינוי שם של חשבון 

  -בנק

גן?  משה חנוכה:  מי מחליט באיזה בנק, איזה 

נדון בנושא  נדב דואני:  הזה.  שאלה מצוינת. בוא 

 אם זה ככה, אז גם לי יש שאלה.  יגאל שמעון:

 או, מצוין, תשאל.  נדב דואני:

 כל גני הילדים באיגוד.  בנימין זיני:

 כל גני הילדים באיגוד?  משה חנוכה:

הערת אגב, איגוד מסיים את פעילותו בסוף השנה,  מאיר חלוואני:

יודעים לעשות את ועובר ליד המזרחי. יש, הם 

  "כ?ההעברה אח
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 משה, אין לנו עוד הרבה זמן. יש שאילתות.  אלון גלבוע:

 שלא יביאו מחדש ויתקעו את הגנים.  מאיר חלוואני:

 הצעות לסדר.  משה חנוכה:

 . . שלא יידחו לפעם הבאהיגאל, יש הצעות לסדר אלון גלבוע:

 אם אתם עוצרים את זה אחרי השעה הזאת.  משה חנוכה:

 סליחה. אני לא מקבל את האיומים. סליחה, סליחה,  נדב דואני:

י', אפשר?  יגאל שמעון:  סעיף 

 אפשר, אבל אתם מדברים.  אתי ברייטברט:

 אתה משכת סתם זמן, אל תאיים.  אמיר כוכבי:

  -אני משכתי? אתם משה חנוכה:

 אתה משכת זמן.  אמיר כוכבי:

 אתי, תריצי, יש הצעות לסדר.  אלון גלבוע:

 רגע.  אתי ברייטברט:

 ברים ביחד( )מד

 בוא נחזור להעברות מסעיף לסעיף.  מאיר חלוואני:

 חברים, בואו נחזור לסדר יום.  אתי ברייטברט:

 היה פה הכל חוץ מלקדם דיונים. הכל היה.  נאור שירי:

 יש לנו גם העברות מסעיף לסעיף.  אמיר כוכבי:

אני קוראת את הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת  אתי ברייטברט:
חשבונות מגן צופית בחשבונות בנק: גן דרור  שינוי

וחשבונות הורים, כמו שמופיע לכם בטבלה. מי בעד? 
 כולם, פה אחד מהנוכחים. 

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

 שינוי שם חשבונות גן בבנק איגוד סוקולוב הוד השרון
ינו פעיל( לחשבונות גן דרור וא 2019 -שינוי שם חשבונות בנק של גן צופית )שנסגר ב

 וחשבון הורים
 הצבעה:

אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן,  -(13בעד פה אחד )
מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון 

 גלבוע ומשה חנוכה
 : 332/21החלטה מס' 

שרת שינוי שם חשבונות בנק מגן צופית לחשבונות בנק גן דרור מועצת העיר מא 
  וחשבונות הורים.

============================================ 
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 פתיחת חשבונות הורים בבנק איגוד רחוב סוקולוב הוד השרון. יא. 

 

  -סעיף יא'. פתיחת חשבונות הורים בבנק איגוד אתי ברייטברט:

ט' עכשיו. אישרת את ט' -בנתי. היית בלא, לא ה אמיר כוכבי:

 עכשיו. 

 לא, לא לא, לא.  עדי ברמוחה:

. כן.  אתי ברייטברט: י' ועכשיו יא'  ,  היו ט'

 אישרנו, אישרנו, פעמיים.  יגאל שמעון:

.  אתי ברייטברט: י'  אישרנו, אישרנו את 

 אתה לא הצבעת בעד?  רפאל בן מרדכי:

. פ-ועכשיו אנחנו ב אתי ברייטברט:  תיחת חשבונות הורים. יא'

אני לא יודע. אז שירשמו שהצבעתי בעד. אני לא  אמיר כוכבי:

 שמתי לב שזו ההצבעה. 

 כן, כן.  אתי ברייטברט:

, כן?  אתי ברייטברט:  מועצת העיר, זה יא'

 כן.  עדי ברמוחה:

 8-חשבונות הורים ללפתיחת חשבונות הורים לבנק,  אתי ברייטברט:

, גנים: אגמית, בציר, מר גנית, שבלול, שלדג, שקנאי

וחסידה. מועצת העיר מאשרת פתיחת  תאשור

  -חשבונות

 מי מחליט על השמות על הגנים?  מאיר חלוואני:

 מי בעד?  אתי ברייטברט:

 אמיר לא בעד.  רפאל בן מרדכי:

בואנה, אני רוצה לשאול שאלה, סליחה. אני רוצה רגע  נדב דואני:

ה, ואז אמרנו, להבין, במועצה הקודמת גם זה על

שאולי תהיה סמכות שהקשקשת הזאת לא תעלה כל 

פעם לישיבת מועצה. ותהיה סמכות לראש העירייה או 

 למנכ"ל העירייה, לאשר את זה. 

 אני לא מוכן.  משה חנוכה:
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 אמרו שאי אפשר.  יגאל שמעון:

 לא מוכן.  משה חנוכה:

 דיברנו על זה.  נדב דואני:

 ר מנכ"ל משרד החינוך. לא, אבל זה חוז אמיר כוכבי:

  -לא, אבל היה, אמרו שיש נדב דואני:

 יכול להיות, ואני אבדוק את זה, שהבנק דורש.  בנימין זיני:

 צודק.  משה חנוכה:

אני זוכר שדיברנו על זה, ואמרנו, שאפשר להוריד את  נדב דואני:

הבירוקרטיה. תחשוב כמה זמן הדבר הזה רץ פה, כמה 

 חודשים. 

  -אתה יודע שלגנים האלה, בגלל דחייה של י:מאיר חלוואנ

 איזה קשקוש. נדב דואני:

 לא יכלו לעבוד בכלל.  מאיר חלוואני:

  -יאללה, נדב משה חנוכה:

 מה, זה לא בסמכות מנכ"ל עירייה לאשר דבר כזה?  נדב דואני:

 לא.  משה חנוכה:

 רגע, סליחה, משה. למה לא?  נדב דואני:

 . דרישה של הבנק משה חנוכה:

הוא חותם על מיליארדים. הוא לא יכול לחתום על  נדב דואני:

 דבר כזה? 

 לא.  משה חנוכה:

אנשים שחותמים, גננות, מנהלת אגף, מנכ"ל  2יש פה  נדב דואני:

עירייה בסמכות. למה זה צריך לבוא למועצה כל פעם? 

יש, אפשר להתייחס לזה ברצינות? כי דיברנו על זה 

מצאו נתיב שזה לא יעלה פעם קודמת, ואמרתם, שת

 לשולחן המועצה. 

 אתה גם אמרת שתטפל בריחות. אז מה? אמרו.  משה חנוכה:

 אז אני מטפל.  נדב דואני:
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 משה, סתם מושכים את הזמן.  אלון גלבוע:

בני.  נדב דואני:  אני לא שומע אותך, 

 זו התנהגות לא דמוקרטית.  משה חנוכה:

 "ל משרד החינוך. זו הגדרה של חוזר מנכ בנימין זיני:

 אין מה לעשות.  אביבה גוטרמן:

ו  אלון גלבוע: רגע, מה, עכשיו מושכים זמן? כאילו, שלא יהי

 הצעות לסדר. 

 אתם מושכים זמן.  נאור שירי:

 טוב, יאללה.  יגאל שמעון:

 חברים, אז מי בעד?  אתי ברייטברט:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 חד. אמיר, מאיר, כולם פה א אתי ברייטברט:

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

 בבנק איגוד רחוב סוקולוב הוד השרון חשבונות הוריםפתיחת 

מורשי חתימה )גננת וגזבר  2גנים , לחשבון זה יהיו  8-ל חשבונות הוריםאישור פתיחת 
 הורים(

 הצבעה:
, כנרת אלישע כהן, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי -(13בעד פה אחד )

מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון 
 גלבוע ומשה חנוכה

  :333/21החלטה מס' 
מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבונות הורים בבנק איגוד רח' סוקולוב הוד השרון 

שור וחסידה בהתאם למפורט לגנים: אגמית, בציר, מרגנית, שבלול, שלדג, שקנאי, תא
  בטבלה.

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

.  יגאל שמעון:  יב'

 אוקי. הלאה.  אתי ברייטברט:
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 בקשה לפתיחת חשבונות בנק חדשים לתיכון הדמוקרטי בהוד השרון. יב. 

 

אנחנו עוברים לבקשה לפתיחת חשבונות בנק חדשים  אתי ברייטברט:

הדמוקרטי בהוד השרון. יש לכם פה חשבון לתיכון 

רשות וחשבון מורים. לא אציין את הפרטים, כמו 

 שמופיע בזה. חתימה של מנהל בית ספר. 

אבל אני מנסה להבין, איך יכול להיות שמזכירת בית  נדב דואני:

הספר ונציגת ההורים, מנהל בית ספר, זה אותו אחת, 

ה, ואז את וחשבון רשות. א חשבון הורים זה בסדר?

 נציג ההורים. 

 ונציג ההורים מתווסף.  אתי ברייטברט:

 הבנתי, הבנתי, הבנתי.  נדב דואני:

  -חתימה של אתי ברייטברט:

תפקידים שונים בהגדרה? למה זה  2אבל למה יש לה  נדב דואני:

  -לא אותו דבר

  -חתימה של מנהל בית הספר אתי ברייטברט:

 תפקידים?  2-היא לא מזכירה ב נדב דואני:

 יאללה, אישרנו.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

מה זה אישרנו? אני שואל שאלות. אתם מחליטים  נדב דואני:

 שאתם אישרתם? 

 אישרנו.  אביבה גוטרמן:

 אני רוצה לשאול שאלה.  נדב דואני:

 רגע, עוד לא אישרנו. נדב, עוד לא עשיתי הצבעה.  אתי ברייטברט:

ה להבין, למה מזכירת בית הספר ומנהלת אני מנס נדב דואני:

 שמות שונים.  2בית הספר, זה אותו בנאדם עם 

 זו טעות סופר. זה אותו דבר.  אתי ברייטברט:

  -אז תגידו, טעות סופר, אבל נדב דואני:

 אמרתי, לא הקשבת.  אתי ברייטברט:
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 ואל תגידו לא לשאול הרבה שאלות.  נדב דואני:

ע משה חנוכה:  ובדי עירייה. אל תצעק על 

 אני אצעק על מי שאני רוצה, בעיקר עליך.  נדב דואני:

 חברים, בואו נתקדם.  אתי ברייטברט:

 טוב, אישרנו, אתי, הלאה.  אביבה גוטרמן:

לא, לא אישרנו. אני צריכה רק בהצבעה. מועצת  אתי ברייטברט:

  -העיר

 ן? רגע. אם זו טעות, שאם זו טעות, אז מה הזה הנכו אמיר כוכבי:

לא, יכול להיות שהמזכירה היא חצי מנהלת, חצי  מאיר חלוואני:

 מזכירה. 

 היא פשוט כותרת ככה.  אתי ברייטברט:

פעמים זה  3אגב, לדעתי, נציג ההורים נבחר, כי כבר  מאיר חלוואני:

 נדחה. 

 טוב.  יגאל שמעון:

בכל מקרה, מועצת העירייה מאשרת את פתיחת  אתי ברייטברט:

ק לתיכון דמוקרטי בהוד השרון, בהתאם חשבונות הבנ

 לפרטים המופיעים לכם פה. מי בעד? כולם.

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

 . חדשים לתיכון הדמוקרטי בהוד השרוןבקשה לפתיחת חשבונות בנק 

  הוד השרון.  71 דרך רמתיים רח' , כתובת:626 :סניף , פועלים :בנק

 הצבעה:
אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן,  -(13חד )בעד פה א

מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, 
 אלון גלבוע ומשה חנוכה

  :334/21החלטה מס' 
מועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לתיכון הדמוקרטי בהוד השרון 

 בהתאם לפרטים  הנ"ל.  

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

 אישור הארכת שירות לעובד מעבר לגיל הפרישה לעובדת ש.מ. יג. 

 

אנחנו עוברים לסעיף יג' בהזמנה, שימו לב, יש לנו פה  אתי ברייטברט:

  -עובדים 2
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 תכבי את השידור.  נדב דואני:

 שניה. אני רוצה לשאול אם יש שאלות. רגע,  אתי ברייטברט:

 אין שאלות.  משה חנוכה:

כן.  נדב דואני:  יש לי שאלות. אתה החלטת, אין שאלות. 

 לא, אני אומרת, יש שאלות אז נכבה את השידור.  אתי ברייטברט:

 תדון על זה בצורה מסודרת.  נדב דואני:

 זה בלתי נסבל, באמת. אתה עושה דווקא?  משה חנוכה:

י  שמעון: יגאל בואנה נדב, כשיגיע התאגיד לפה, אני מודיע לך, אנ

  -אראה לך מה זה התאגיד

 אין בעיה, אין בעיה, נדב. תמשיך. נדב, תמשיך.  משה חנוכה:

אין בעיה. עכשיו כל תשומת הלב ממני אליך. אני לא  נדב דואני:

 שואל שאלות. אני לא שואל. 

 יך למרוח את הזמן. נדב, תמשיך. תמשיך. לא, תמש משה חנוכה:

 לא רוצה. לא שואל שאלות.  נדב דואני:

 לא הבנתי.  אמיר כוכבי:

זה בוגר מאוד מצד, תמשיך, זה מאוד קולגיאלי  משה חנוכה:

 ומאוד חברי. תמשוך. 

תגיד לי, כשאתה משכת את הישיבה פעם קודמת,  נדב דואני:

 זה בסדר? ₪  9,000

 תמשוך, תמשוך.  משה חנוכה:

 ₪?  9,000זה בסדר על  :נדב דואני

 תמשוך, תמשוך.  משה חנוכה:

  -0.0000 נדב דואני:

. משה חנוכה: .  להביא לפה הצעות על המט"ש.  .

ו יגאל שמעון:  יד' זה ביחד, אתי. -יג' 

כן, אבל אני צריכה לקרוא לכל אחד, כי זו החלטה  אתי ברייטברט:

  -בפני עצמה

ת השידור, אם יש לו לא, לא הבנתי למה להפסיק א אמיר כוכבי:
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 . אם יש לו שאלה, יש לו שאלה. זמן

אין בעיה, תפסיק את השידור, אין בעיה. אפשר.  משה חנוכה:

 תפסיקו. 

 יש שאלות?  אמיר כוכבי:

 אני רוצה שיסבירו למה.  נדב דואני:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

מאשרים ככה? אני רוצה להבין למה מאשרים, מי  נדב דואני:

 האנשים. 

אז אנחנו נסגור את השידור. אז אתה רוצה לקבל  ברייטברט: אתי

  -פרטים

 כן.  נדב דואני:

 למרות שיש לך את השמות.  אתי ברייטברט:

ו אמיר כוכבי:   -אז מאחר 

 לא מכיר את האנשים. אני  נדב דואני:

 למה אתה צריך להכיר אותו?  אלון גלבוע:

  -אז מאחר ודיון כזה נעשה אמיר כוכבי:

 כי אני רוצה לדעת מה התפקיד. מה זה התפקיד.  אני:נדב דו

 מה, אין לכם קואליציה לפני? לא ישבתם?  יגאל שמעון:

  -בדלתיים סגורות אמיר כוכבי:

 לא הספקנו, הייתי בירושלים.  נדב דואני:

תבינו מה אתם עושים כאן. אתם, הרי לא תאשרו  משה חנוכה:

 שעות.  4להאריך את הישיבה אחרי 

 מי אמר?  אני:נדב דו

להצעות הסדר שלנו. הן מחכות אנחנו רוצים להגיע  משה חנוכה:

חודשים. באוגוסט הגשנו את ההצעה לסדר,  3כבר 

 ועדיין לא דנו בה. ונדב דואני משחק משחקים. 

  -לא, אבל למה אמיר כוכבי:

 נדב, תודה רבה לך.  משה חנוכה:
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 אבל מי שמושך את הזמן, זה אתה.  אמיר כוכבי:

ל שה חנוכה:מ  א.ק. עבודה נוספת. -אתם מבקשים לאשר 

 ואתה, תפסיק לשחק במשחקים. אתה מדבר?  מאיר חלוואני:

 א.ק.  משה חנוכה:

 מי זה א.ק.?  נדב דואני:

 זה ההוא שהתקשר ליגאל.  מאיר חלוואני:

.  משה חנוכה:  סעיף טו'

 רשום שם מלא.  נאור שירי:

שאנחנו נחתום על דיון לא מן חברים, אני מודיע פה,  יגאל שמעון:

ואז אחרי זה, תבואו ותגידו, אין . 6המניין. יש לנו 

 . אל תתווכחו אתי אח"כ. בעיות

אנחנו תמיד בעד, זה חלק מהכלים שיש לחברי  אמיר כוכבי:

 מועצה. 

 אין בעיה, בסדר.  יגאל שמעון:

בזה שאתם לא, אתם פוגעים בכלים הבסיסיים שלנו,  משה חנוכה:

 שעות.  4אחרי יכו את לא תאר

 א', מי אמר שלא נאריך?  נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

מי שמושך את הזמן, זה אתה. מה אתה. כבר היה  אמיר כוכבי:

  -יכול להיות

 אני ארגיש הרבה יותר בנוח לפעול.  משה חנוכה:

 *השידור הופסק 

 הפסיקו את השידור, אתה הולך. לא הבנתי.  נדב דואני:

יש לי הרגשה שמשה ממהר לאנשהו, ורוצה שלא  :אמיר כוכבי

 נאריך. 

 טוב, יאללה, אתם רוצים לסיים היום או לא?  נאור שירי:

 אביבה בכלל באירוע.  אמיר כוכבי:

 למרות שהיא לא צודקת בשום דבר שהיא אומרת פה.  נאור שירי:
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 אכלתי אותה.  אביבה גוטרמן:

ים לשמוע את אתה יודע כמה אנשים פה ממתינ אלון גלבוע:

 ההצעה לסדר של יגאל שמעון? 

 . 0 נאור שירי:

 של יגאל שמעון?  אמיר כוכבי:

 כן.  אלון גלבוע:

 ההצעה שלך, כבודה במקומה.  נדב דואני:

ן  יגאל שמעון: זה שאתה נגד להט"בים, זה בסדר, אין לי בעיה. אי

לי בעיה. אבל אתם, אתם כבר דוחים את ההצעה שלי, 

 חודשים.  3כבר 

 מי דוחה את ההצעה שלך?  נאור שירי:

  -אני רוצה לתת יגאל שמעון:

 ברגע שההצעה שלך עלתה, אתה הלכת מפה.  נאור שירי:

לי את ההצעה.  יגאל שמעון:  אתם כל פעם דוחים 

  -יגאל, יגאל, קודם כל אמיר כוכבי:

 תדחו, תדחו, אין לי בעיה, תדחו.  יגאל שמעון:

זו  50%מי שדחה,  קודם כל, יגאל, אמיר כוכבי: מהפעמים לפחות, 

 האופוזיציה. 

 אתה מוכן לאשר את זה?  יגאל שמעון:

  -הדבר השני אמיר כוכבי:

לא, אתה מוכן לאשר את זה? בוא נאשר את זה  יגאל שמעון:

 עכשיו. 

  -חבר'ה, אין שידור. לא צריך אמיר כוכבי:

 בוא נאשר את זה.  יגאל שמעון:

 נו. בסדר, לא דחי אלון גלבוע:

הדבר השני שאני רוצה להגיד לך, זה לא העברת את  אמיר כוכבי:

ההצעה לסדר, דרך הנהלת הקואליציה. אז מה, לא 

  -ישבנו על זה, מה אתה רוצה? כאילו, זה לא
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 כי לי קואליציה שלי.  יגאל שמעון:

 הופה.  נאור שירי:

 לא נראה לי שהיא מתואמת כל כך.  מאיר חלוואני:

 מים קואליציוניים צריך לחשוף. הסכ נאור שירי:

  -כח אדם, בבקשה, הארכות אמיר כוכבי:

 . מלמקשושנה ביקוש הארכת שירות לעובדת בשם  אתי ברייטברט:

 איפה מנהלת כח האדם?  משה חנוכה:

 לפני שניה, הוא לא רצה לשאול.  מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 ? באיזו ספירה? 4איך  נדב דואני:

 כן.  אמיר כוכבי:

 מדאיג מאוד שאתם עושה את המספרים.  נדב דואני:

  -אתה יודע כמה הצעות לסדר אלון גלבוע:

  -תזמין פשוט כל אחד נדב דואני:

 חברים, קדימה.  אמיר כוכבי:

 אין בעיה, נדב.  אלון גלבוע:

 תודה, נדב.  משה חנוכה:

 חבר'ה, אתם עכשיו מעכבים. תנו לה לדבר.  אמיר כוכבי:

 רן, אתה רוצה להסביר?  יטברט:אתי ברי

י רן היילפרן:   -היות שאנ

 אבל הקראת את הסעיף?  אמיר כוכבי:

 כן.  אתי ברייטברט:

 מי זאת, מה השם שלה?  יגאל שמעון:

 מי הגברת?  נדב דואני:

 חבר'ה, זה לא המקום לשמות.  רפאל בן מרדכי:

  -לא, זה אמיר כוכבי:
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 דור. אתה יכול. עכשיו אתה יכול. אין שי נדב דואני:

 סגרו את השידור, מה, הכל בסדר, אל תדאג.  כנרת א. כהן:

 שלא יחשבו שאנחנו מעבירים מעטפות עכשיו.  אלון גלבוע:

 אני מחכה, אני ממתין. רוצים לשמוע.  רן היילפרן:

 נו.  אמיר כוכבי:

 אתה כמו המורה בבית הספר.  נדב דואני:

 יגיד שהוא לא שמע. בדיוק. לא, משה, ואח"כ  רן היילפרן:

 תכבד את עובדי העירייה, משה.  נדב דואני:

 אתה שם לב, יגאל? רק תשים לב מי מושך את הדיון.  נאור שירי:

 אין לי בעיה, אין לי בעיה.  יגאל שמעון:

 2טוב, היות שיש פה בקשה למהר, אז אני אדבר על  רן היילפרן:

, הנושאים, גם יג' וגם יד' ביחד. אז אנחנו, ש.מ .

אפילו שאין שידור, אתם רואים, כן, אבל ש.מ. 

ביקשה, ובעצם וועדה להארכת שירות דנה בזה, 

בסוגיה ובבקשה, והחליטה להמליץ לראש העירייה, 

  -וראש העירייה גם אישר

אי אפשר לשים בהצעת ההחלטה, מה התפקיד?  אמיר כוכבי:

  -כאילו, למה

 היא משלבת.  אביבה גוטרמן:

 א משלבת. הי יגאל שמעון:

 כתוב. מסייעת בגנים.  רינה שבתאי:

למה צריך להסביר כל כך הרבה? אנחנו שמחים שיש  אביבה גוטרמן:

 משלבותלנו 

 נכון, נכון.  רינה שבתאי:

וזהו.  אביבה גוטרמן:  וצריך לאשר את זה, 

 במיוחד בגיל הזה, נכון.  נדב דואני:

  -והיות שקיימת רן היילפרן:

 . מסייעותת בעיה של קיימ אביבה גוטרמן:
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קיימת מצוקה, נכון, קיימת מצוקה של סייעות  רן היילפרן:

  -בתפקידים השונים

אני רוצה בשם רפי בן מרדכי, למחות על זה שצריך  אמיר כוכבי:

 . 70לאשר במועצה, מעל גיל 

  -צריך לעבוד אבל משה חנוכה:

  -אני רק עושה רפאל בן מרדכי:

 )מדברים ביחד( 

אני רק מבקש שתעשה את זה בלי חיוך, זה לא  דכי:רפאל בן מר

 מצחיק. 

 לא. אני לא צוחק. רק רציתי לחזור על אמירתך.  אמיר כוכבי:

 אפשר להצביע?  אלון גלבוע:

אני רק אציין שאנחנו מעלים את זה פה, כי בהתאם  רן היילפרן:

, אנחנו נדרשים שעובד שעבר 4.2014-לחוזר מנכ"ל ה

עשה לאשר להמליץ גם בוועדה, , לאשר למ70את גיל 

לאשר ע"י ראש העירייה, ראש הרשות, ולהעלות את 

 זה פה במועצה. 

 הארכות.  3עד  נדב דואני:

 נכון.  רן היילפרן:

 זאת הארכה שניה.  אתי ברייטברט:

 . 70זה לפני גיל  אמיר כוכבי:

 . 70זה לפני גיל  רן היילפרן:

 לפעם השנייה.  אביבה גוטרמן:

  -, אני חייב70מגיל  ן:רן היילפר

 חייב מועצה.  אמיר כוכבי:

 חייב לאשר במועצה.  רן היילפרן:

 טוב, יאללה, מאשרים.  אביבה גוטרמן:

.  נדב דואני: , יד' יג'  אז זה 

ו רן היילפרן: . -זה יג'   יד'
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 אפשר להצביע עליהם?  אמיר כוכבי:

 בוא נצביע עליהם.  נדב דואני:

 פה אחד?  אמיר כוכבי:

 פה אחד.  רייטברט:אתי ב

 )מדברים ביחד( 

 נדב, תזכור את הערב הזה.  משה חנוכה:

יג' אמיר כוכבי:   -שניה, חבר'ה, 

.  אתי ברייטברט: יג'  בואו נקרא את סעיף 

 אבל קראת אותו, אמרת.  אמיר כוכבי:

לא, אני אעשה הצבעה עליו. לא עשינו, כאילו אסביר.  אתי ברייטברט:

שירות לעובדת ש.מ.  מועצת העיר מאשרת הארכת

 . מי בעד? לגיל הפרישה מעבר

 פה אחד.  משה חנוכה:

 כולם, פה אחד.  אתי ברייטברט:

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

 אישור הארכת שירות לעובד מעבר לגיל הפרישה 
 11סעיף  4/2014לחוזר מנכ"ל בהתאם 

 
 הצבעה:

ר שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר אמיר כוכבי, נאו -( בעד פה אחד11)
 חלוואני, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ומשה חנוכה

 *יגאל שמעון ואלון גלבוע לא נכחו בהצבעה
  

 :335/21החלטה מס' 

מעבר לגיל הפרישה,  )שושנה מקמל(מועצת העיר מאשרת הארכת שירות לעובדת ש.מ. 

  31.8.2022לימודים תשפ"ב, עד לתאריך לשנת 

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

 אישור הארכת שירות לעובד מעבר לגיל הפרישה לעובדת א.ד. יד. 

 

השני, זה אישור הארכה, סליחה, אישור העסקה  אתי ברייטברט:

 מעבר לגיל הפרישה לעובדת בשם א.ד. 

 פה אחד.  נאור שירי:
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 פה אחד.  ן מרדכי:רפאל ב

 מי, כולם, פה אחד?  אתי ברייטברט:

 פה אחד.  משה חנוכה:

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

 אישור הארכת שירות לעובד מעבר לגיל הפרישה 
 11סעיף  4/2014לחוזר מנכ"ל בהתאם 

 
 הצבעה:

תאי, כנרת אלישע כהן, אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שב -(11בעד פה אחד )
 מאיר חלוואני, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, ומשה חנוכה

 
 *יגאל שמעון ואלון גלבוע לא נכחו בהצבעה 

 
 :336/21החלטה מס' 

מועצת העיר מאשרת הארכת שירות לעובדת א.ד. )אתי דינר( מעבר לגיל הפרישה, 
  31.8.2022 לשנת לימודים תשפ"ב, עד לתאריך

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

דות חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים, סעיף ובקשה להיתר עבטו.  

 )א()ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( לעובד א.ק.180

 

.  אתי ברייטברט: יש כאן בקשה להיתר עבודות חוץ נעבור לסעיף טו'

 ת העובד א.ק. על מנת לקבל פרס. יש כאן א

 הוא יזם, במקרה? הוא יזם, נכון?  יגאל שמעון:

 בני, מה, מה הדירוג שלו?  אמיר כוכבי:

 . יש לכם את הבקשה הזאת. אופיר קוזחיאין שידור.  אתי ברייטברט:

 מי?  יגאל שמעון:

 . אופיר קוזחי אתי ברייטברט:

 אני לא יודע מי זה.  יגאל שמעון:

 זה?  מי זה, מי מאיר חלוואני:

 . עובד במחלקת הגבייה אתי ברייטברט:

 . בגזברותהוא  רן היילפרן:

 . בגזברותאה,  נדב דואני:
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 כן.  רן היילפרן:

יש לכם את הבקשה. אני אצרף לכם אותה, שניה.  אתי ברייטברט:

  -מבקש לעבוד, הוא אופה לחם אופיר קוזחי

 כן, הוא עושה איזשהו תחביב.  בנימין זיני:

 מה לעבוד?  אמיר כוכבי:

 . אופה לחמיםהוא  בנימין זיני:

? איך מחליטים אם לטעום את הלחםהוא יכול להביא  נדב דואני:

 זה טוב או לא טוב. 

  -זה התחביב שלו. הוא עושה אותם בנימין זיני:

 כאילו, למכור?  אמיר כוכבי:

 ? בגזברותמה התפקיד, מה התפקיד שלו  מאיר חלוואני:

 ד אצלך? והוא עוב נדב דואני:

  -הוא מנהל עסק קטן בנימין זיני:

 מה הוא מנהל?  מאיר חלוואני:

 שניה, שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

 . אני רוצה לקנות לחםתנו גם את הכתובת שלו.  רפאל בן מרדכי:

 . מנהל תכנון ובקרהתפקידו בעירייה, הוא  בנימין זיני:

 ? מנהל מחלקת אמיר כוכבי:

. בעצם, יושב ועושה בקרה קת תכנון ובקרהמנהל מחל בנימין זיני:

על פעולות פיננסיות שאנחנו עושים בתוך מנהל 

הכספים. מייצר דו"חות הנהלה על הפעילות של מנהל 

  הכספים.

. כאילו, כי אם כן, רק -ולא ל לגבייהאין לו נגיעה, לא  אמיר כוכבי:

 . למכור פה בעירצריך להסדיר שהוא לא מתחיל 

 , לא, לא, לא. לא בנימין זיני:

  -כאילו, זה נשמע לי מצחיק, אבל אמיר כוכבי:

 הוא גר בנתניה.  בנימין זיני:

  -אפשר לעשות יגאל שמעון:
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  -בעיר פה, לא בנימין זיני:

 במנהל הכספים.  אמיר כוכבי:

 אפשר לעשות ביקורת לפני?  יגאל שמעון:

 לום. , לא לכלהנחות, לא לגבייהאין לו נגיעה, לא  אמיר כוכבי:

 . הוא עובד במערכות אבל של הגבייה. מנהללא,  בנימין זיני:

 ? למכור במנהל, ארגז לחםתגיד, הוא יכול להביא  מאיר חלוואני:

 שניה, שניה. אני לא צוחק.  אמיר כוכבי:

 לא, זה בכלל לא מצחיק, חבר'ה.  אביבה גוטרמן:

 אני רציני.  מאיר חלוואני:

מסביר. הוא הפונקציה שמבחינת  אני מסביר, אני בנימין זיני:

יושב על המערכות, בין היתר של העבודה שלו, הוא כן 

 הגבייה, של השומה, בודק פעילויות שאנחנו עושים.

 . לאפות לחםהוא, יש לו תחביב, 

 מה דעתו של היועץ המשפטי?  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 . למכוראז בוא, אז זה לא תחביב. האיש רוצה  אמיר כוכבי:

 בחודש, הוא רושם.  ₪ 400עד ₪.  400עד לא,  משה חנוכה:

 זה מה שהוא רשם בבקשה.  עדי ברמוחה:

מה העמדה של הייעוץ המשפטי? היועץ המשפטי אומר  משה חנוכה:

 שאין בעיה. 

 ? הלחם טעיםבני,  נדב דואני:

  ₪. 400-בזה היה  כנרת א. כהן:

 מי בעד? כולם, פה אחד.  אתי ברייטברט:

 יאללה.  בה גוטרמן:אבי

 נעבור לעובדת הבאה.  אתי ברייטברט:

 אתם רואים, יש עניין. אל תזלזלו, יש עניין.  נדב דואני:
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============================================= 

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

 
 הצבעה:

אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן,  -(13בעד פה אחד )
מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון 

 גלבוע ומשה חנוכה
 

 :337/21החלטה מס' 
לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל  הבקשה של א.ק.מועצת העירייה מאשרת את 

 פרס. 
 26.10.2022עד לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף 

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

בקשה להיתר עבדות חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים, סעיף טז. 

 )א()ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( לעובדת ה.ג. 180

 

. לקת הגבייהעובדת במח, הדר גרמהש כאן עובדת י אתי ברייטברט:

אם חד נוספת. היא  היא מבקשת לעבוד בעבודה

 . מבקשת לעבוד בעבודה נוספת. הורית

 זו פעם ראשונה שהיא מבקשת?  אמיר כוכבי:

לא, לא, זו לא פעם ראשונה. היא כבר יותר מפעם  בנימין זיני:

  .בקואצ'ינגהיא גם עוסקת אחת, 

 נכון.  אתי ברייטברט:

 ₪.  1,000עד  עדי ברמוחה:

 לחודש?  ₪ 1,000, אם זה לקואצ'ינגתיקח כמה היא  משה חנוכה:

  ₪. 1,000עד  עדי ברמוחה:

 היא תיקח כמה שהיא יכולה.  רפאל בן מרדכי:

 אבל יש המלצה של הצוות?  יגאל שמעון:

 כן.  נאור שירי:

 בוא.  ₪, 1,000 כנרת א. כהן:

  -ר'ה שלך ממשאמיר, החב משה חנוכה:

 יגאל, ככה אני אוהב אותך.  רפאל בן מרדכי:
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 דווקא בענף הזה הם צריכים עזרה.  נדב דואני:

 . בואו, די, זה לא. אם יחידניתוהיא  ₪, 1,000זה עד  עדי ברמוחה:

 טוב, אפשר לאשר.  יגאל שמעון:

 אני מעלה להצבעה. מי בעד אותה בקשה של ה.ג.?  אתי ברייטברט:

 פה אחד.  ן:יגאל שמעו

 כולם, פה אחד.  אתי ברייטברט:

 פה אחד.  נדב דואני:

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

)א( )ב(  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף 
 )הדר גרמה(ה.ג.  -לפקודת העיריות )נוסח חדש( ל

  
 הצבעה:

בי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, אמיר כוכ -(13בעד פה אחד )
מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון 

 גלבוע ומשה חנוכה
 

 :338/21החלטה מס' 
לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל  הבקשה של ה.ג.מועצת העירייה מאשרת את 

 פרס. 
 26.10.2022עד לתאריך זה יהיה בתוקף אישור היתר 

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

 אוקי, הצעות לסדר, כן.  יגאל שמעון:

 אפשר להחזיר את השידור בבקשה?  נדב דואני:

 להחזיר שידור.  יגאל שמעון:

 רגע, לא מתחילים עם של עדי?  רן יקיר:

 הסתיימה הישיבה, תודה.  אמיר כוכבי:

 מבחינת הזה.  ן יקיר:ר

 לא, היא נשארת פה.  יגאל שמעון:

 אה.  רן יקיר:

 עוד פעם אתם רוצים לפגוע בזה?  יגאל שמעון:

דקות  10הצעות לסדר.  4חברים, בואו נעשה ככה. יש  אמיר כוכבי:

 לכל דובר, ובואו נסיים. 

 אין לי בעיה.  יגאל שמעון:
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 לא, אבל אם אתה רוצה דיון.  משה חנוכה:

 דקות.  40-אבל ב אור שירי:נ

 דיון, אז אתה חורג.  אמיר כוכבי:

 טוב, הצעה לסדר, כן, תקריאי.  יגאל שמעון:

 אבל אז אתה חורג, ואנשים כבר לא יוכלו.  אמיר כוכבי:

 לא, אל תהיה, חבר'ה.  משה חנוכה:

 אין, אי אפשר. חופש. תן חופש.  אמיר כוכבי:

 יגאל, בשעה טובה.  אלון גלבוע:

 רק שתדע, זה לא בסדר.  ה חנוכה:מש

  -חודשים, כדי לתת 4תראה כמה זמן,  יגאל שמעון:

 חבר'ה, עכשיו, בואו קדימה נגמור.  רפאל בן מרדכי:

נו.  אלון גלבוע:  דבר, יגאל, דבר, יאללה, 

 מי הראשון?  רפאל בן מרדכי:

 רגע, רגע. נחכה שיהיה שידור.  אתי ברייטברט:

 תציג.  יגאל שמעון:

 אין שידור, אין שידור.  י ברמוחה:עד

 הייתה גם הפסקה. יש לנו עוד זמן.  משה חנוכה:

 . 22:15יש לך עד  אמיר כוכבי:

 לא.  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

 . 23:00עד  משה חנוכה:

 . 22:15 אמיר כוכבי:

 לא, אל תתחיל עם הדבר הזה.  מאיר חלוואני:

 אין פה מסחר.  אמיר כוכבי:

 תגיד, מה זה הדיבור הזה? ה:משה חנוכ

 אתה מבזבז את הזמן שלך.  כנרת א. כהן:
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  -אם אנחנו נמשוך את הזמן אלון גלבוע:

 להצעה הזאת.  אני מאוגוסט מחכה משה חנוכה:

 זה נקרא, משילות.  נאור שירי:

 משילות?  משה חנוכה:

 תתקדם.  כנרת א. כהן:

 אתה מבקש הארכה.  22:00משה, בשעה  יגאל שמעון:

 אפשר להתחיל? אפשר להתחיל את הדיון?  רפאל בן מרדכי:

 . 22:00-, בגלל ההפסקה, לא ב22:15 אלון גלבוע:

 *חוזרים לשידור

 יש שידור?  עדי ברמוחה:

 זה כולל הדקה של יגאל או בלי הדקה של יגאל?  מאיר חלוואני:

נו. יגאל, דבר.  אלון גלבוע:  טוב, דבר יגאל, 

 , יגאל. כולל הדקה אמיר כוכבי:

 יגאל, דבר, חבל על הזמן.  כנרת א. כהן:

 קודם כל, אנחנו אופוזיציה חזקה.  אלון גלבוע:

 בבקשה תעלי לי בבקשה את ההצעה שלי.  יגאל שמעון:

 יגאל לא יכול לדבר.  אלון גלבוע:

 חברים.  אמיר כוכבי:

 להביע את דעתו.  אלון גלבוע:

 יש שידור.  נדב דואני:

 הצעות לסדר:יז. 

 .5.7.21. הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום 1 

 הנושא: הנחה בארנונה למשפחות מקהילת הלהט"בים המצויים בהליך      

 פונדקאות.      

 

נאור, אנחנו עוברים לסעיף יז' בהזמנות, הצעות  אתי ברייטברט:

לסדר. הצעה לסדר של חבר המועצה, יגאל שמעון, 

: הנחה ארנונה למשפחות . הנושא4.7.2021-מיום ה
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 מקהילתה הלהט"בים המצויים בהליך פונדקאות. 

 מי נגד?  רפאל בן מרדכי:

בישיבת המועצה האחרונה, הצביעו, זה כבר לא  אתי ברייטברט:

האחרונה, זה הלפני, הצביעו חברי המועצה פה אחד 

בעד שוויון זכויות והכרה בזוגות המקיימים משק בית 

ומים כזוג נשוי במרשם משותף, גם אם אינם רש

התושבים. לא בכדי, הצעה זו אושרה במסגרת חודש 

הגאווה. הצעה זו מבורכת וחשובה, אך יש לתת לה גם 

ביטוי במעשים ולא הצהרתי בלבד. ברור לכל, כי לאור 

המצב החוקי בישראל, הוצאות משפחות להט"בים 

להביא ילד למשפחתם הינן עצומות ומסתכמות 

בשנה. החלטה כאן, לא רק  במאות אלפי שקלים

תסייע למשפחות, אלא גם תביא למסר חשוב לציבור, 

שעיריית הוד השרון תומכת ומסייעת למהלך כעיר 

מובילה בישראל, לקידום זכויות הלהט"בים. הצעת 

ההחלטה: מועצת העיר מאשרת הוספת סעיף בצו 

למשפחות  30%. מתן הנחה של 2022הארנונה לשנת 

הביא ילד לעולם, בכל שנות להט"בים המבקשים ל

הטיפולים וההליך, עד לכניסת הילד לחיי המשפחה. 

 כן, יגאל. 

, 2022-קודם כל, אני רוצה רק להגיד שאי אפשר ב רן יקיר:

 נכון? 

 אפשר להצביע?  יגאל שמעון:

  -אולי תעביר את זה דרך אלון גלבוע:

ו רגע, אתם רוצים להעלות את הנושא לסדר היום, א משה חנוכה:

 להוריד אותו? 

 לא דרך וועדת ההנחות.  אלון גלבוע:

רגע, קודם כל, ראש העיר צריך להגיד אם מסיר את  משה חנוכה:

 הנושא מסדר היום או מקיים דיון. 

 מסיר את ההצעה מסדר היום, כי היא לא חוקית.  אמיר כוכבי:

 אמיר, ממתי העניין של החוק מפריע לך, אדוני?  משה חנוכה:
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  -או, לא חוקי. מעניין לפי איזו חוות דעת ון:יגאל שמע

  -אני, אני אשמח לענות אמיר כוכבי:

 מעניין לפי איזו חוות דעת.  יגאל שמעון:

 דקות, דבר.  10אבל יש לך  אמיר כוכבי:

  -מעניין לפי איזו חוות דעת יגאל שמעון:

 אבל עזוב, אבל עזוב.  אמיר כוכבי:

 זה לא חוקי.  יגאל שמעון:

ניצחון ראשון תקציב המדינה אושר עכשיו, וזה אומר,  נוכה:משה ח

סגרת תקציב המדינה, אושר מלקואליציה, חוק 

 בקריאה שלישית.

 לא כל התקציב.  נאור שירי:

 אושר.  2021לא, זה תקציב  משה חנוכה:

 בסדר.  נאור שירי:

 ולכן, תביא תקציב עירייה בזמן השנה.  משה חנוכה:

נו,  נאור שירי:  נו, די. אוי, 

 חבל על הזמן. אמרתם שאתם לא רוצים.  כנרת א. כהן:

 ו, יגאל, אתה לא מציג. נ נאור שירי:

  -תראו יגאל שמעון:

 באמת, אתם לא ענייניים.  כנרת א. כהן:

  -כשאני רואה יגאל שמעון:

אני רק, אני רק אחדד אותה. רגע, אולי זה יחסוך  אמיר כוכבי:

סדר בנושא, ממשלת קצת זמן. שמאז שהגשת הצעה ל

ישראל החדשה, ממשלת השינוי והריפוי, הובילה 

מהלך דרמטי ויוצא דופן שמשנה את התמונה בנוגע 

לטיפולי הפריה לקהילת הלהט"ב במדינת ישראל, 

מדינה. ולכן, ובעצם עושה אותם לראשונה חוקיים ב

 בהצעתך לסדר, כבר לא רלוונטיות.  העלויות שנתת,

 . 10%את זה אז תעשה  אלון גלבוע:
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ובלי קשר לעובדה שהנחה בארנונה לא יכולה להפלות  אמיר כוכבי:

קהילות אחרות, ברגע שאתה מייעד הנחה בארנונה 

לקהילה מסוימת, אז באופן מידי, אתה מפלה קהילות 

 אחרות. וזה הכל, ומפה זה שלך. 

  -אני לא יודע יגאל שמעון:

 באנו לשנות.  נאור שירי:

רגע, עוד משהו שאתה כתבת פה, רגע, אני רק רגע,  עדי ברמוחה:

  -אתקן אותך

ברכות לשר הבריאות, ניצן הורוביץ, וכל מי שסייע  אמיר כוכבי:

 בידיו. 

 תראו אתם מטייחים את הדברים. תשימו לב.  יגאל שמעון:

 דקות לדבר, בבקשה.  10תנו לו  משה חנוכה:

  -תראו יגאל שמעון:

 . קדימה. זמנים, רק אמיר כוכבי:

,  יגאל שמעון: אני, מאחר כשאתם מדברים על החוק, וזה לא חוקי

ישר אני מסתכל, מה זה לא חוקי. האם להעלות בצו 

הארנונה את המיסים לתחנות דלק זה חוקי? האם 

להעלות למשרדים, זה חוקי? האם להעלות בעוד כמה 

סעיפים וסיווגים, או להוסיף סיווגים. הוספתם 

פתם סיווגים. איזה סיווגים סיווגים השנה, לא? הוס

 הוספתם, אדוני הגזבר? 

  -לא, אבל אמיר כוכבי:

 רק לייצר אזור חדש.  בנימין זיני:

 אוקי, יפה. אז זה חוקי?  יגאל שמעון:

 ביקשתם.  בנימין זיני:

לציבור מסוים, קובע, כמו  בא נכון, יפה. אז כשאתה יגאל שמעון:

נו הנחות שבזמנו נתנו הנחות לחיילי מילואים, נת

 לחיילי מילואים. 

 בחקיקה ראשית.  אמיר כוכבי:

 לסטודנטים.  יגאל שמעון:
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 בהוראה של משרד הפנים.  עדי ברמוחה:

 סליחה, רגע.  יגאל שמעון:

 חקיקה ראשית של משרד הפנים.  אמיר כוכבי:

 הם לא נתנו פה. לסטודנטים. לא,  יגאל שמעון:

 מה פתאום.  אמיר כוכבי:

סטודנטים, מה אתה אומר סטודנטים. נתנו הנחות לל יגאל שמעון:

הנחות לחיילי  לי לא? נתנו הנחות לסטודנטים. נתנו

מילואים. אנחנו נותנים הנחות לילדים נכים. נותנים 

 הנחות לכל העולם, מי שאנחנו רוצים. 

 אז אפשר לתת הנחות בוועדת הנחות, יגאל.  עדי ברמוחה:

  -חודשים 3לפני  ואז, אתם מביאים לי, יגאל שמעון:

 ? 30%, למה 70%עד  עדי ברמוחה:

 צעה, שמדברת, באה להכיר בחוגאתם מעלים פה ה יגאל שמעון:

 רה. ההלהט"ב. הצ

 ? 30%. למה 70%יגאל, וועדת הנחות, עד  עדי ברמוחה:

  -עכשיו, אני בא, שואל אתכם יגאל שמעון:

 ? 30%למה  עדי ברמוחה:

מה אתם, בהצהרה, מה אתם  מה זו ההצהרה הזו? יגאל שמעון:

באים לעשות? כלום. רק שיהיה רשום, אתם לא. אתם 

 נותנים חודש גאווה, חודש להט"ב. 

הנחה. אתה יכול דרך וועדת  70%רגע, אבל זה עד  עדי ברמוחה:

 שנים.  3הנחות, במשך 

אבל בואו תתנו לאותם להט"בים, שרוצים להביא  יגאל שמעון:

בחו"ל או ₪  500,000ם ילדים לעולם. שהולכים לשל

בארץ, אני לא יודע מה. שרוצים לגדל את הילד שלהם 

  -פה

 אבל זה השתנה.  אמיר כוכבי:

שנה? אז  30בואו, עזוב השתנה, השתנה מתי, לעוד  יגאל שמעון:

  -אם זה השתנה, תוריד את זה. אבל אני בא ואומר
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 אבל השתנה כבר.  אמיר כוכבי:

ה שעיריית הוד השרון, מועצת העיר, בואו ניתן הצהר יגאל שמעון:

 לפחות הצהרתית, בוא תעשה את זה. 

  -אבל אם יכולתי, אבל אי אפשר אמיר כוכבי:

כדי לתת איזושהי גושפנקא לאותה אוכלוסייה,  יגאל שמעון:

שאנחנו בעד. גם אם זה, אם יהיה וויכוח כזה או 

אחר. אבל לפחות תתנו להם איזושהי אמרה, בנוסף 

אומרים שאתם מכירים בהם. אז שניה. לזה שאתם 

אתם יכולים להגיד, לא חוקי, ישר, תוריד מסדר היום 

 וזה בסדר. 

 לא.  אמיר כוכבי:

אז אני טוען, שאותה אוכלוסייה, אנחנו צריכים  יגאל שמעון:

₪  500,000לדאוג לה. לא יכול להיות שהם ישלמו 

בשביל להביא ילד לעולם. ואף אחד לא ידאג להם. אז 

ני חושב, שההצהרה שלנו צריכה להיות, תהיה א

הצהרה שהרשויות יכירו בהם כאבא ואימא שהולכים 

להביא ילד לעולם. הרי, גם אם אתה תצהיר את זה, 

זה נותן איזושהי גושפנקא לאותן משפחות, שהמועצה 

מכירה בהם. מכירה בזכות שלהם. מכירה בעתיד 

ם, שלהם. אבל אתם לא מסוגלים. ואתם ישר אומרי

לא חוקי, תורידו. תורידו. אני חושב שצריך כן לאשר, 

כזה או אחר מול משרד הפנים, גם אם הוויכוח יהיה 

עצם ההצהרה שלנו כרשות מקומית, היא האמרה אבל 

  -לטובת הקהילה הלהט"בית. אבל

 הנחה בוועדת הנחות.  70%יגאל, אפשר עד  עדי ברמוחה:

 כן, אין דיון.  יגאל שמעון:

  -יגאל, יגאל, ומה קורה אי:רינה שבת

אנחנו לא הבאנו, לא העברנו הצעה כבר שמכירים  אביבה גוטרמן:

  -בהם כזוגות

 מכירים בידועים בציבור.  עדי ברמוחה:

  -יפה. אז אם מכירים בהם אביבה גוטרמן:



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 202 
 

  -לאו דווקא להט"בים. אל עדי ברמוחה:

ל אביבה גוטרמן: א, אנחנו, אז אם מכירים בהם, הם יכולים לגשת. 

 אנחנו העברנו הצעה. 

  -לא עדי ברמוחה:

  -שמכירים בהם אביבה גוטרמן:

 ההצעה שלנו לא דיברה על להט"בים.  רן יקיר:

 לא דיברה על להט"בים, דיברה על ידועים בציבור.  עדי ברמוחה:

  -אז שיגיעו אביבה גוטרמן:

 בטח על להט"בים.  יגאל שמעון:

  ידועים בציבור. עדי ברמוחה:

 לא, לא. ידועים בציבור, אביבה.  אלון גלבוע:

 גם על להט"בים.  אמיר כוכבי:

 גם להט"בים.  אביבה גוטרמן:

 הם חלק מתוך זה.  עדי ברמוחה:

אז אני אומרת שאם כבר היינו בזה, שהם יכולים  אביבה גוטרמן:

להגיש בקשה לוועדת הנחות, כמו כל תושב שנמצא 

  -במצוקה

ני אומרת לך, בתור עו"ד גם, זאת הצהרה אבל א כנרת א. כהן:

דקלרטיבית. זה לא משהו שהוא. כדי לקבל את זה, 

צריך להסדיר את זה בחקיקה. זה, אתה יכול להגיד, 

 אני רוצה לצאת בהצהרה. 

 אבל ככה מתחילים. ככה מתחילים ויגאל צודק.  משה חנוכה:

 אבל אתה יכול לעשות את זה בוועדת הנחות.  עדי ברמוחה:

 יגאל.  נרת א. כהן:כ

  -עצם ההצעה יגאל שמעון:

  -הצעה לסדר אלון גלבוע:

  -עצם הדרך שלנו יגאל שמעון:

 תעשו מזה חקיקה.  אלון גלבוע:
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תפתח דרך לא רק לנו, היא תפתח דרך גם בממשלה,  יגאל שמעון:

  -בכנסת, ברשויות האחרות. עצם הלחץ

 יגאל.  רינה שבתאי:

 עצם הלחץ.  יגאל שמעון:

  -יגאל, אתה יודע, יגאל עדי ברמוחה:

  -תחשבו איך מתחיל דבר קטן יגאל שמעון:

 חקיקה צריך להסדיר את זה במליאה כאן.  כנרת א. כהן:

יגאל, שאלה, שאלה אליך. יש זוג שהוא לא להט"בי.  רינה שבתאי:

הוא באותו מצב. הוא צריך לנסוע לחו"ל להביא ילד, 

 הזה? וכן הלאה. הוא גם נכנס לסעיף 

 לא, אני דיברתי על הלהט"בים.  יגאל שמעון:

 אז הנה האפליה. הנה האפליה.  רינה שבתאי:

 אבל אתה אפליה. אתה עושה אפליה.  עדי ברמוחה:

סליחה, רגע, חברים. זה לא יפה עכשיו לבוא ולהגיד  יגאל שמעון:

  -לי, זוג דתי, זוג לא דתי

  -נכון, אבל זה עדי ברמוחה:

  -א, חבריםל יגאל שמעון:

 אבל אתה עושה אפליה.  עדי ברמוחה:

  -ילו בטובכםאאז תו יגאל שמעון:

 לא.  עדי ברמוחה:

  -כל אחד בהצעה שלו, שיציע. גם לילדים יגאל שמעון:

 לא, אנחנו לא.  רינה שבתאי:

י  יגאל שמעון: סליחה. תציעו. אני מדבר על להט"בים, זה מה שאנ

, ויציע לזוגות מדבר. מחר בבוקר, שיבוא רן יקיר

  -דתיים שבאים, שרוצים

  -לא דתיים. זוג רינה שבתאי:

  -למה אתה מכניס את כולם לתבניות עדי ברמוחה:

  -אני עוד פעם חוזר יגאל שמעון:



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 204 
 

 מדד נורמטיבי בחברה. אדון, יגאל.  רינה שבתאי:

 הם לא נורמטיביים להט"ב?  משה חנוכה:

  -אבל על הלהט"בים, לצערי יגאל שמעון:

  -אני אומרת שזוג נורמטיבי רינה שבתאי:

 מה זה נורמטיבי? להט"ב זה לא נורמטיבי?  משה חנוכה:

  -לא דתי, לא זה, לא מתויג, לא ענייני, לא רינה שבתאי:

 לא, אני שואל מה זה נורמטיבי?  משה חנוכה:

ל נאור שירי:   -אני מוחה על הניסיון 

  -זוג רגיל בתוך רינה שבתאי:

אני מוחה על האמירה של רינה שבתאי. מה זה  :משה חנוכה

 נורמטיבי? 

 אתה מנסה סתם לגרור אותה.  נאור שירי:

 זוג רגיל בקהילה.  רינה שבתאי:

 אני מבקש ממך לכבד.  נאור שירי:

שלא שייך, לא לפה, לא לפה, ולא לפה. שבאותה בעיה  רינה שבתאי:

 כמו שהיה הזוג הלהט"בי נמצא. 

 אותה בעיה.  זו לא יגאל שמעון:

  -שהוא לא יכול ללדת, והוא צריך לנסוע לחו"ל רינה שבתאי:

 זו לא אותה בעיה.  יגאל שמעון:

 וכן הלאה, וכן הלאה. ₪  500,000ולהשקיע  רינה שבתאי:

 זו לא אותה בעיה.  יגאל שמעון:

אוכלוסייה מודרת, ואוכלוסייה  אבל זו לא אותה משה חנוכה:

  -שעדיין

  -אבל יגאל אביבה גוטרמן:

 זו לא אותה בעיה.  יגאל שמעון:

 אבל זו אותה מציאות.  רינה שבתאי:

 )מדברים ביחד( 



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 205 
 

 אני לא מבינה אותך. למה?  עדי ברמוחה:

 כי הם לא זכאים לזה.  יגאל שמעון:

 בטח שכן.  עדי ברמוחה:

  -הם לא זכאים יגאל שמעון:

קבל אתה יודע מה אומרת וועדת ההנחות? אתה מ עדי ברמוחה:

  -שנים 3הנחה למשך 

 הם לא זכאים לפי וועדת הנחות.  יגאל שמעון:

  -כתוצאה ממשבר. ואם אתה נמצא בהליך פונדקאות עדי ברמוחה:

  -₪ 10,000אבל אם הוא מרוויח  יגאל שמעון:

לא, ואם אתה נמצא בהליך של פונדקאות, ואתה ניגש  עדי ברמוחה:

הנחה למשך  70%לוועדת הנחות, ואתה יכול לקבל עד 

 שנים.  3

 כן.  אביבה גוטרמן:

 מתי בדקת את זה?  יגאל שמעון:

 בוועדת הנחות.  עדי ברמוחה:

 , למי? ללהט"בים? 70%-ל יגאל שמעון:

 לא.  עדי ברמוחה:

 אז אוקי.  יגאל שמעון:

 כי הם לא ביקשו. אבל ברגע שייגשו, ידונו בזה.  עדי ברמוחה:

יודע יגאל שמעון: נו באמת.  אוי, נו. מישהו   מזה? 

 יש וועדת הנחות.  עדי ברמוחה:

  -מה זאת אומרת? שניה, וועדת הנחות אמיר כוכבי:

צריך להחליט שתצא מפה הצהרה דקלרטיבית  כנרת א. כהן:

 שתיבחן מבחינה חוקית. 

  -זוג להט"בים שיש להם מספיק כסף אביבה גוטרמן:

 הופה.  נאור שירי:

  -ת הנחותוועדת הנחות, וועד אמיר כוכבי:



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 206 
 

 שמעת מה אביבה אמרה?  עדי ברמוחה:

 מה? לא שמעתי.  משה חנוכה:

  -וועדת אמיר כוכבי:

 זוג להט"בים שיש להם מספיק כסף, הם לא צריכים.  עדי ברמוחה:

 והם לא צריכים, אז מה ניתן להם כן?  אביבה גוטרמן:

אתה טועה. וועדת הנחות יכולה להתייחס. הרי  אמיר כוכבי:

 . 2הנחות מגיעות בקשות שהן לא עפ"י תקנה לוועדת 

 נכון.  עדי ברמוחה:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

ולכן, וועדת הנחות יכולה להתייחס לשינויים במצב  אמיר כוכבי:

 פיננסי. 

  -כתוצאה מ עדי ברמוחה:

אחד הדברים המרכזיים שמוכרים בעבודה של מנהל  אמיר כוכבי:

וגם, עוד  הכספים, ולאחר מכן בוועדת הנחות,

מהזמנים שאני הייתי יו"ר הוועדה, ועד היום, ודרך 

 יו"רים אחרים, זה הוצאות רפואיות יוצאות דופן. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 נכון.  עדי ברמוחה:

והדבר הזה, לחלוטין עומד בהגדרה. לכולם אגב, לא  אמיר כוכבי:

 רק להט"בים. 

 י. חברים, זה לא רפואי. זה לא רופא יגאל שמעון:

 בוודאי שזה רפואי.  אמיר כוכבי:

 למה לא? אביבה גוטרמן:

,  יגאל שמעון: זה לא הוצאות רפואיות. עוד פעם אתם, תקשיבו

אתם מדברים על דברים אחרים. וועדת הנחות, תביא 

אישורים של רופאים, ותביא הוצאות רפואיות. אני 

לא מדבר על זה. אני מדבר על זוג להט"בים, 

לחו"ל, לאמץ ילד, וללכת אתו שמבקשים לנסוע 

  -בהליך של פונדקאות
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אבל אתה לא מדבר על לממן להם את התהליך, אתה  אמיר כוכבי:

 מדבר על הנחה בארנונה. אז אומרים לך שזה ההליך. 

 אבל זה לא ילך בוועדת הנחות.  יגאל שמעון:

 למה לא?  אמיר כוכבי:

 כי זה לא ילך בוועדת הנחות.  יגאל שמעון:

  -למה? אבל על זה רמוחה:עדי ב

 כי זה לא יקרה בוועדת הנחות.  יגאל שמעון:

 יגאל, אני מציע שתנסה אותנו.  אמיר כוכבי:

 אז זה עונה הקריטריונים של וועדת הנחות.  עדי ברמוחה:

 חבל על הזמן.  יגאל שמעון:

  -למה חבל על הזמן? אני לא מבין את הזה. אל תעשה אמיר כוכבי:

  -צביעו נגד, נו מהת יגאל שמעון:

 מה זה קשור, לא מצביעים נגד.  אמיר כוכבי:

 תצביעו נגד.  יגאל שמעון:

 הודענו מראש שאין זה.  אמיר כוכבי:

 לא, אז תצביעו מי בעד להוריד. אין בעיה.  יגאל שמעון:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

 מי בעד להוריד את זה מסדר היום.  יגאל שמעון:

  -בשביל הפופוליזםאם זה יצא  אמיר כוכבי:

 . אתה הפופוליסט משה חנוכה:

  -אני פופוליזם? אתה הבאת לנו פה הצעה יגאל שמעון:

  -אז השגת את שלך, אז השגת את שלך אמיר כוכבי:

 אתה מדבר לי פופוליזם?  יגאל שמעון:

  -אז השגת שלך, והעלית משהו אמיר כוכבי:

, בשביל מה? חודש ימים אתה שם את הדגלים שלהם יגאל שמעון:

בשביל להגיד להם, שהנה, תראו, אתם קיימים? אז 

 תעזור להם. 
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  -בשביל להעלות מודעות למאבק אמיר כוכבי:

 תדאג להם.  יגאל שמעון:

שעוד לא נגמר. מאבק לשוויון. הדגלים האלה הם  אמיר כוכבי:

  -סמל למאבק

 אז תהיה שותף למאבק.  משה חנוכה:

  -תדאג, אתה יודעאז תהיה שותף.  יגאל שמעון:

  -אתה יודע, איזו אמירה משה חנוכה:

  -אתה, אתה, אתה מגיש הצעה אמיר כוכבי:

  -אני לא עושה את זה בשביל הכסף. אדוני ראש העיר יגאל שמעון:

  -אתה מגיש הצעה שהיא אמיר כוכבי:

 ההצעה שלי, לא בשביל הכסף.  יגאל שמעון:

י אמיר כוכבי:   -תקשיב, אנ

  -ההצעה שלי יגאל שמעון:

  -אבל יגאל, אני אמרתי לך מראש אמיר כוכבי:

 היא בשביל הנראות.  יגאל שמעון:

  -אבל אני אמרתי לך מראש אמיר כוכבי:

  -ובשביל הדבר הזה שנקרא יגאל שמעון:

  -אבל בשביל הנראות, אתה לא יכול לעשות אמיר כוכבי:

  -שעיריית הוד השרון יגאל שמעון:

  -בשבילאבל  אמיר כוכבי:

 רואה אותם באופן שוויוני.  יגאל שמעון:

  -יגאל, יגאל, אתה לא יכול אמיר כוכבי:

 ואני רוצה שכולם ידעו את זה.  יגאל שמעון:

  -אמרת, אתה אמרת אבל, יגאל, קודם כל אמיר כוכבי:

 טוב, עזוב, עזוב.  יגאל שמעון:

 לא, מה.  אמיר כוכבי:

נו.  יגאל שמעון:  עזוב, 
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 אתה לא תגיד לי, עזוב, יגאל.  י:אמיר כוכב

נו.  יגאל שמעון:  חבל לי להתווכח, 

 דקות לענות.  10קודם כל יש לי  אמיר כוכבי:

יגאל, אני חייבת להגיד לך משהו, אבל אתה אומר פה  כנרת א. כהן:

דברים שהם לא נכונים. שניה, אני רוצה גם שתקשיב 

לי. לא תשמע, גם תקשיב. אתה אומר על כל נושא 

  -הדגלים. אני רוצה להגיד לך

  -לא אמרתי דגלים יגאל שמעון:

ו כנרת א. כהן:   -שניה רגע, אתה לא תולה דגלים 

  -לא, אני אמרתי יגאל שמעון:

 כי הוא אומר, תהפכו את ההצהרות למציאות.  משה חנוכה:

 משה, אני רוצה לדבר.  כנרת א. כהן:

  -הדגלים לא, מה, תקשיבי יגאל שמעון:

 אז אני רוצה להגיד לך משהו.  א. כהן:כנרת 

  -הדגלים, תנו להם יגאל שמעון:

 הבנתי, אבל תן לי לענות.  כנרת א. כהן:

 מסר, מסר.  יגאל שמעון:

 אני רוצה להגיד לך מה המסר, אוקי?  כנרת א. כהן:

  -המסר שלנו צריך להיות יגאל שמעון:

  -אבל המסר שאתה אמיר כוכבי:

לך, אני רוצה להגיד לך גם מה המסר שלי, המסר ש כנרת א. כהן:

 אוקי? 

 תעשו. הכסף לא חשוב פה.  יגאל שמעון:

י  כנרת א. כהן: אני לא דיברתי על כסף. אני רוצה להגיד לך, שאנ

חושבת שאנחנו בין הערים הבודדות, אוקי? שדחו את 

אירועי הגאווה, אוקי? דחינו, בגלל אילוצי קורונה 

ראש העיר הוא זה שעמד ואילוצים אחרים. ובאמת, 

והתעקש. ואני אומרת לך, וישב לנו על הראש, עד 

שאנחנו קיימנו את האירוע, וקיימנו אותו שבוע 
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 שעבר. 

 אבל מה זה קשור?  משה חנוכה:

 שניה, אתם רוצים לענות תוך כדי או לתת לי לדבר?  כנרת א. כהן:

 יו? מה זה קשור, דברי החנופה האלה לראש העיר עכש משה חנוכה:

זו לא חנופה. אני האחרונה שמתחנפת, אוקי? אבל עם  כנרת א. כהן:

 עובדות, אי אפשר להתווכח. 

 חוץ מזה, מה, גם לך מותר.  אמיר כוכבי:

ונעשית פה עבודה. אבל תיתן לי לדבר. אתה רוצה  כנרת א. כהן:

  -לענות

  -תגידי לי, עוד לא העלית את ההצעה יגאל שמעון:

 בל מה זה קשור? לא, א משה חנוכה:

 אתם רוצים כולכם לדבר?  כנרת א. כהן:

 את הולכת להצביע נגד ההצעה החשובה של יגאל.  משה חנוכה:

אני רוצה, אני לא, היא לא עולה להצבעה. יגאל, אתה  כנרת א. כהן:

רוצה להקשיב? בוא, בוא נדבר דברי טעם. אני אומרת 

 שאפשר לצאת מפה בהצהרה, לבוא ולהגיד, תקשיב,

אבל תן לסיים. אתה רוצה שאול ולענות? אני לא עונה 

 יותר. 

 מה ההצעה שלך?  יגאל שמעון:

אז אני אומרת שאפשר לבוא ולצאת פה בהצהרה,  כנרת א. כהן:

בהצהרה, אוקי? לא בהצעה, דקלרטיבית, שבאמת 

אנחנו רוצים לבוא ולקדם את הנושא הזה, כי הוא 

ית, אתה לא חשוב לנו. אני אומרת לך שמבחינה חוק

יכול לעשות את זה במתכונת שהבאת אותה. אני 

 חושבת שכן אפשר לתת לזה זמן. משה, אני מדברת. 

 אני אתך.  משה חנוכה:

עם העיניים שלך, תירגע. אני רואה גם דרך הגב. כן.  כנרת א. כהן:

יגאל, זה לא מצחיק. בוא, אתה, בוא. כן לתת לזה 

שנשוב ונחשוב לוחות זמנים. לקבוע לוחות זמנים, 

אחרי בדיקות בוועדת ההנחות, ובדיקות שונות, מה 
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 כן ניתן לעשות. 

 זה מקובל על ראש העיר, ההצעה שלך?  משה חנוכה:

ו כנרת א. כהן:   -אני לא יודעת. אנחנו עכשי

 זה מקובל על ראש העיר, ההצעה שלך?  משה חנוכה:

 ן לזה. שאפילו הלה"טבים לא היו ככה מקדישים זמ אביבה גוטרמן:

  -בואו, אני חושבת כנרת א. כהן:

 לא שמעתי.  אמיר כוכבי:

 כן, סליחה, אביבה, מה זאת אומרת?  משה חנוכה:

לא, מגזימים. אפשר לקבל הנחה דרך וועדת הנחות.  אביבה גוטרמן:

 לא מבינה את הסיפור. כאילו מה. 

 לא, לא, לא. אני אשמח לשמוע את חוות הדעת שלך.  משה חנוכה:

 לא אמרת שיש לך קואליציה? לא הבנתי.  דואני: נדב

  -לא מבינה את זה. אתה יודע מה? אפשר אביבה גוטרמן:

אדוני ראש העיר, אני מציע שתקבל את ההצעה של  משה חנוכה:

 הסגנית שלך. 

 לא שמעתי.  אמיר כוכבי:

  -אני אומרת רגע כנרת א. כהן:

לייצר נוסח  היא הציעה לקחת את ההצעה של יגאל, משה חנוכה:

  -ש

  -לא, אני לא חושב שהיא הציעה זה אמיר כוכבי:

 לא, אני אמרתי שזו הצהרה דקלרטיבית.  כנרת א. כהן:

 היא הציעה משהו חלופי.  אמיר כוכבי:

 לא, אבל הצהרה כן יכול להיות.  אביבה גוטרמן:

 אבל זה מה שאמרת לה, אדוני.  משה חנוכה:

 אמרתי.  כנרת א. כהן:

 הצהרה יכולה להיות.  טרמן:אביבה גו

 אז כנרת, בואי תגידי לראש העיר, מה הצעת.  משה חנוכה:
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 רגע, רגע.  אביבה גוטרמן:

 אתה כל הזמן מפריע, אז אי אפשר להקשיב.  כנרת א. כהן:

 אי אפשר לדבר.  נדב דואני:

  -פשוט הזמן של ההצעה הזו הסתיים. סתם, אני נאור שירי:

רתי שאפשר לצאת מפה עם הצהרה אני רק אמ כנרת א. כהן:

  -דקלרטיבית

 בואנה, הסגנים לא מסונכרנים. מה קרה פה?  יגאל שמעון:

 דקות לענות. כן.  10שניה, יש לי עוד  אמיר כוכבי:

 בוא, ראש העיר.  יגאל שמעון:

 אבל לא שמעתי את ההצעה. כן.  אמיר כוכבי:

ית, יגאל. אני אמרתי שאפשר לצאת להצהרה דקלרטיב כנרת א. כהן:

לבוא ולהגיד, שבשולחן הזה קיבלנו את ההצעה שלך, 

אוקי? אני אומרת לך שאין לה אחיזה במציאות 

 מבחינה חוקית. 

 אני, קשה לי מאוד, ולמאיר. קיבלנו את ההצעה שלך.  נאור שירי:

ו  כנרת א. כהן: אז אל תקבלו, הכל בסדר. חברים, בואו, או שאנחנ

  עניינים, או שאני לא יודעת.

 כל הכבוד, כנרת.  משה חנוכה:

 חברים רק.  אמיר כוכבי:

  -אני חושבת כנרת א. כהן:

תעשו מה שאתם רוצים. תורידי את זה מסדר היום.  יגאל שמעון:

 אני חושב שצריך לאשר את זה. 

 דקות לנמק את ההסרה מסדר היום.  10אבל יש לי  אמיר כוכבי:

 , כנרת. אפשר להגיד מה שהיא אומרת אביבה גוטרמן:

  -אבל אי אפשר אמיר כוכבי:

  -לצאת בהכרזה שקיבלנו את ההצעה אביבה גוטרמן:

 הצהרה.  כנרת א. כהן:

  -שכן, רק זוגות להט"בים אביבה גוטרמן:
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  -אבל אני לא יכול להכריז שקיבלתי הצהרה, שלא אמיר כוכבי:

 רגע, אבל עכשיו רוצה זה, אביבה.  אלון גלבוע:

  -ות להט"ביםזוג אביבה גוטרמן:

 בואו נשמע.  אלון גלבוע:

. וזה יכול לעזור להם לבקש  אביבה גוטרמן: שעוברים טיפולים וכו'

הנחה. לעשות את זה דרך בקשת הנחה בוועדה 

 להנחות. זה הכל. וזהו. 

  -מאחר אמיר כוכבי:

 רגע, אבל יש הצבעה?  אלון גלבוע:

וק לא מאחר ואני ניסיתי להסביר, שתקנות הח אמיר כוכבי:

מאפשרות, להפלות אוכלוסייה מסוימת אל מול 

אוכלוסיות אחרות. וכנראה, ההסבר שלי לא היה 

מספיק ברור. אני מבקש מהאגף המערבי להצטרף 

  -אלינו לדיון, ולהסביר אולי

  -אבל אפשר להגיע לפשרה. למה ש אלון גלבוע:

לא, אבל אין, תקשיב, אני לא יכול לקבל הצהרה  אמיר כוכבי:

 לרטיבית על לעשות משהו שהחוק לא מתיר לי. דק

 אה, פתאום אתה, אמיר, אתה מטריף אותי.  משה חנוכה:

 כן, מה?  אמיר כוכבי:

  -החוק לא מתיר לך אלון גלבוע:

 לא מתיר לך גם להרוס את המבנה בנווה נאמן, החוק.  משה חנוכה:

 אתה טועה. זו טעות בפרשנות.  אמיר כוכבי:

 וק לא מתיר לך הרבה דברים, ואתה עושה. גם הח משה חנוכה:

והחוק מתיר לך בוועדת הנחות. אין בעיה עם וועדת  אלון גלבוע:

 הנחות. 

 חד משמעית, זה כן.  אמיר כוכבי:

 ואמרתי, שיבדוק את זה במקביל בוועדת הנחות.  כנרת א. כהן:

 זה קיים.  אמיר כוכבי:
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אם יהיו מסקנות, לבדוק איפה כן ניתן. ואחרי זה,  כנרת א. כהן:

להביא אותן לפה, ולקבל החלטות. ולכן זה 

 דקלרטיבי. לא אמרתי לעשות משהו לא חוקי. 

 רגע, מישהו כבר פעל בעניין הזה?  אלון גלבוע:

 לא.  אמיר כוכבי:

  -אני נגד. אני אסביר. כי פעם היה משהו דקלרטיבי מאיר חלוואני:

ויניק:  עצם? מה הדקלרציה שאת מבקשת ב רונן יואל 

  -לא, אני רק אמרתי. לקחת את ההצעה של יגאל כנרת א. כהן:

ויניק: את אומרת נכון. זה בסמכות, צריך לעשות את זה  רונן יואל 

 בחקיקה ראשית, לא פה. 

 נכון.  כנרת א. כהן:

ויניק:  אז מה ההצעה?  רונן יואל 

אני לא אמרתי שלא. בגלל זה אמרתי שזו הצהרה, וזה  כנרת א. כהן:

 משהו בר ביצוע, אוקי?  לא

אני, אני מחדד רק שאני הבנתי את, מאחר, חבר'ה,  אמיר כוכבי:

בסדר יש פה פידבק, אז חכו שניה. מאחר ואני חושב 

שהבנתי את הנושא כנושא שבעצם, אם אני מבין נכון, 

  -יוצר

  -יש פה רעש עדי ברמוחה:

 כן, אני גם.  אמיר כוכבי:

 ת מיקרופון? תכבי אצלך. מישהו יכול לכבו עדי ברמוחה:

שלמעשה, קבלת החלטה כזאת, מפלה כנגד אוכלוסיות  אמיר כוכבי:

שעוברות את אותם דברים, רק שהן אינן חלק 

מקהילת הלהט"בים, ולכן, הדבר הזה בעצם לא יכול 

  -לעבור כ

ויניק: גם מפלה וזה גם, גם מפלה, וזה גם בסמכות של  רונן יואל 

 ה לא בדרך כזאת. הכנסת, לא של המועצה. ז

 שזה דקלרטיבי.  כנרת א. כהן:

, זה לא  אמיר כוכבי: וכו' ולשאלתו של יגאל, בנוגע להגדרת סיווגים 
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משהו שיכול להיתפס, במציאות שלי, זה לא סיווג, 

  -נטייה מינית כזאת או אחרת, אבל

ויניק:  אני לא יודע איך מסווגים כזה דבר. זה לא.  רונן יואל 

או, עוד פעם אני חוזר ואני אומר. ההצעה שלי תר יגאל שמעון:

 פשוטה. 

 אבל ההצעה שלך לא חוקית.  נאור שירי:

 אפשר להגיש את זה, להצביע בעד.  יגאל שמעון:

 תגיש את זה לכנסת.  נאור שירי:

,  יגאל שמעון: להעביר את זה למשרד הבריאות. עצם האמרה שלנו

  -עצם המסר שלנו למשרד הפנים

 רוצים מסר.  כנרת א. כהן:

משרד הפנים יכול להגיד כן, יכול להגיד לא. יכול  יגאל שמעון:

להיות שהשרה תגיד, אנחנו חושבים שזה חשוב, 

וימציאו איזשהו סעיף כזה או אחר. אני חושב שעצם 

המסר שלנו לטובת אותה אוכלוסייה, שבאמת עושה 

 את המעשה הכי חשוב בחיים שלה. 

תי רגע. מאחר יאחר, בסדר? תזרום אאני אציע משהו  אמיר כוכבי:

ומועצת עיר לא מאשרת סתם דברים, כדי לשלוח 

למשרד הפנים ולקבל אישור, אני מבקש עכשיו 

מהיועץ המשפטי, לפנות למשרד הפנים עם הצעה 

  -לסדר שכזאת

 . pre ruling משה חנוכה:

  -pre ruling-ל אמיר כוכבי:

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

  -בנוגע אמיר כוכבי:

 אז אתה מקבל את ההצעה.  משה חנוכה:

  -אז יפה. אז אתה מפנה את היועץ המשפטי יגאל שמעון:

את  אני לא יכול לקבל את ההצעה. אני לא יכול לקבל אמיר כוכבי:

  ההצעה
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 לא.  יגאל שמעון:

  -לא, אתה מקבל ואתה אומר משה חנוכה:

שפטי אתה מפנה את ההצעה להעביר אותה ליועץ המ יגאל שמעון:

 לבחינה. 

 כן.  אמיר כוכבי:

 אוקי.  יגאל שמעון:

 אז כן, בסדר.  אביבה גוטרמן:

  -אין בעיה. אז התקדמנו, יפה. ראש העיר יגאל שמעון:

 האמת, זו בשורה. יפה.  משה חנוכה:

  -זו בשורה, יפה. בעצם, עצם הבדיקה יגאל שמעון:

יין את כשיגאל מסביר לעניין, כשיגאל מסביר לענ אמיר כוכבי:

הרצון העמוק שלו בשינוי מציאות, אנחנו שומעים, 

 ומבינים, ומוצאים את הדרך לבחון את העניין לעומק. 

 אני מודה לכם.  יגאל שמעון:

 יפה מאוד, אדוני ראש העיר.  משה חנוכה:

י  יגאל שמעון: אני חושב שזה נכון לאשר את ההצעה שהצעת, אדונ

האמרה, עצם  ראש העיר. חשוב. שוב אני אומר, עצם

המהלך, שלפחות אנחנו נותנים איזשהו מסר. וזה 

  -חשוב שזה יקרה. ואני בטוח שהיועץ המשפטי יילחם

 כמו שהוא השיג עוד שנתיים על קהילת הלהט"ב.  משה חנוכה:

וילך למשרד הפנים וימצא איזושהי פשרה, ואיזשהו  יגאל שמעון:

סעיף, איזשהו הליך מול משרד הפנים. אני בטוח 

 שתעשה את זה, כי אתה בירושלים מומחה. 

ל רן יקיר: . pre ruling-אבל אני רוצה להוסיף איזה משהו 

לדעתי, הדבר הנכון, אני לא יודע אם אתה תאהב את 

זה, יגאל, זה לא להגביל את זה לזוגות להט"בים. יש 

  -זוגות שאינם בקהילת הלהט"ב

 נכון.  עדי ברמוחה:

  -ות רפואיות כאלה ואחרותשנאלצים בגלל בעי רן יקיר:
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וזוגות יגאל שמעון:   -אז תקרא, להט"בים 

  -על זה דיברתי רינה שבתאי:

  -לא, כי אז אתה עדי ברמוחה:

  -בסדר, אני רן יקיר:

 אתה יוצר פה אפליה.  עדי ברמוחה:

ן  רן יקיר: אתה אומר, שאנחנו רוצים פה לייצר איזשהו מנגנו

או דרך מנגנון של של הנחות. או דרך וועדת הנחות, 

סיווג, לנושא של טיפולי הפריה, שנדרשים מסיבות 

כלשהן. או אם זה מישהו מקהילת הלהט"ב, זוג חד 

  -מיני

 אין בעיה.  יגאל שמעון:

  -או אב יחידני, או מישהו שמסיבות רן יקיר:

 אבל הם יכולים בארץ.  משה חנוכה:

 הניסוח לא מפריע לי.  יגאל שמעון:

 מה?  רן יקיר:

 הם יכולים בארץ.  משה חנוכה:

 גם זוגות להט"ב יכולים היום בארץ.  רן יקיר:

 הופה.  נאור שירי:

 לא באותה, עדיין לא הוכנס.  משה חנוכה:

 הוכנס, הוכנס.  נאור שירי:

ויניק:   -יש פסיקה של בג"צ, שמורה לכנסת לתקן את רונן יואל 

יו יאשר את אז מצוין, אז לפחות משרד הפנים עכש יגאל שמעון:

 ההנחה. אוקי. 

 יאללה, תודה.  משה חנוכה:

 אז אפשר להצביע על ההצעה?  יגאל שמעון:

 הצבענו?  אלון גלבוע:

 אז רגע, מה, מה עושים עם ההצעה?  רן יקיר:

 -מועצת העיר יגאל שמעון:
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מועצת העיר מבקשת מהייעוץ המשפטי, לקיים הליך  אמיר כוכבי:

pre ruling מול משרד הפנים-  

  -חודשים 3בעוד  משה חנוכה:

  -אנחנו לא נותנים למשרד הפנים אמיר כוכבי:

 חודשים.  3לא, שאנחנו נפנה תוך  משה חנוכה:

 אנחנו, שבוע, שבוע הבא.  אמיר כוכבי:

 משהו.  המאיר, היום את משה חנוכה:

 תמיד.  מאיר חלוואני:

מבחינת הצעה ברוח הצעת הסדר כאן. אני מנסה  אמיר כוכבי:

לחשוב, ואני מסייג את זה קצת, כי אני מנסה לחשוב, 

אם יכול להיות שיש עוד קהילות, שהדבר הזה עשוי 

  רלוונטי להיות

כל מי שנמצא בהליך פונדקאות. אתה לא יכול להגיד  עדי ברמוחה:

  -את זה

 בחו"ל.  אמיר כוכבי:

 בחו"ל, בחו"ל.  יגאל שמעון:

 בחו"ל.  כי הליכי פונדקאות בארץ, אמיר כוכבי:

 אוקי.  עדי ברמוחה:

  -בגלל שהוא לא יכול בארץ משה חנוכה:

 לזה התכוונתי, לזה התכוונתי.  יגאל שמעון:

 מסיבות אקסוגניות.  משה חנוכה:

 בחו"ל.  יגאל שמעון:

 אבל כל מי, לא רק להט"בים.  עדי ברמוחה:

  -בסדר, אין לי בעיה. כל, כלל הלהט"בים יגאל שמעון:

 ואז אתה לא מכניס פה איזשהו מגדר.  עדי ברמוחה:

לכלל האוכלוסייה שמטפלת בחו"ל. בסדר גמור. פה  יגאל שמעון:

 אחד? 

 עושים הצבעה?  רן יקיר:
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 אני חושב שזו בשורה מאוד גדולה. כל הכבוד.  נאור שירי:

 תודה רבה.  יגאל שמעון:

זה גם מראה את שיתוף הפעולה ואת האוזן הקשבת  נאור שירי:

 הזה של השולחן.  שיש בצד

 בין הקואליציה לקואליציה.  רן יקיר:

  -ובעצם, מבטל את שאר אמרות השפל ש נאור שירי:

אני שמח שחברי הקואליציה האמינו בחברם  יגאל שמעון:

 לקואליציה. 

אני לא יודע כבר איפה אתה. אתה הצעת להתקזז,  נאור שירי:

 עשית פה תרגיל של יחיאל חזן. 

 ה, אתה מסתלבט על עצמך? מ מאיר חלוואני:

 יאללה, בוא נמשיך לנושא הבא, אתי.  משה חנוכה:

 אבל רגע, צריך הצעה.  נאור שירי:

 תצביעו.  משה חנוכה:

 הצביעו, פה אחד.  אתי ברייטברט:

 אני לא ראיתי אף אצבע באוויר.  אמיר כוכבי:

 ? ואה, לא הצביע אתי ברייטברט:

 מי בעד?  יגאל שמעון:

 מי בעד ההצעה?  ט:אתי ברייטבר

 רגע, לא צריך לנסח את זה?  נאור שירי:

 בוא נכבה את המצלמות וננסח.  משה חנוכה:

  -רגע, זה, שיגאל עכשיו אלון גלבוע:

 נעלה להצבעה.  אתי ברייטברט:

 נאור, אתה באופוזיציה או קואליציה, מה?  אלון גלבוע:

  -רינה מי בעד ההצעה שראש העיר הציע? אמיר, אתי ברייטברט:

 כפי שהוא ניסח.  יגאל שמעון:

,  אתי ברייטברט: אה, רגע. אמיר, מאיר, רינה, רן, יגאל, אביבה, רפי
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 אלון, מאיר, נאור. 

 פה אחד.  משה חנוכה:

 כולם, פה אחד?  אתי ברייטברט:

 כן.  משה חנוכה:

 פה אחד, זה כולם בהגדרה.  אמיר כוכבי:

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

בנושא: הנחה בארנונה  - 4.7.2021הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום 
 למשפחות מקהילת הלהט"בים המצויים בהליך פונדקאות. 

 הצבעה: 
אמיר כוכבי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן,  -(13בעד פה אחד )

ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני, עדי 
 גלבוע ומשה חנוכה

 : 339/21החלטה מס' 
-ראש העיר הנחה את המחלקה המשפטית לפנות למשרד הפנים לבדיקת הליך פרה

 .בחו"לרולינג למתן הטבות לאוכלוסייה הנמצאת בתהליך פונדקאות 
============================================ 

אני מודה לכל חברי המועצה הנכבדים. לחברות וחברי  ן:יגאל שמעו

המועצה. ואני בטוח שאנחנו נפעל למען שוויון 

הקהילה, גם הלהט"בית וגם האוכלוסייה שבאמת 

צריכה להביא ילד לעולם, ולא יכולים פה בארץ, והם 

צריכים לנסוע לחו"ל בשביל זה. אז אני מודה לכם. 

וה את המסר הגדול אנחנו, העזרה שלנו הקטנה הזו שו

 של עם ישראל, שיידע בדיוק. תודה. 

 חבל שמרב מיכאלי לא גרה בהוד השרון.  רפאל בן מרדכי:

 איך היא פספסה את זה, מרב.  אביבה גוטרמן:

 . 11.7.21. הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום 2 

 הנושא: העסקה ישירה של עובדות הניקיון.      

 

המועצה, משה חנוכה, חבר בור להצעה לסדר של נע אתי ברייטברט:

. הנושא: העסקה ישירה של 11.7.2021-מיום ה

עובדות הניקיון. העסקה באמצעות חברת כח אדם של 

עובדות ועובדים, שבפועל מועסקים בעירייה, היא 

דבר שצריך לחלוף מן העולם. באמצעות החלטה זו, 
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תנאי  אנו מבקשים לייצר תיקון של עוול, ולהשוות את

העסקתן של עובדות הניקיון בעירייה. הצעת 

ההחלטה: מועצת העירייה מחליטה על העסקה ישירה 

של עובדות הניקיון בעיריית הוד השרון, והפסקת 

השימוש של העסקת עובדי עירייה באמצעות חברות 

 כח אדם. 

 כן.  אמיר כוכבי:

כן, אתם רוצים לדון, או שאתם רוצים להסיר את  משה חנוכה:

 הנושא מסדר היום? 

 מצביעים בעד.  מאיר חלוואני:

 יש לנו פשוט רבע שעה, אז אפשר לדון.  אמיר כוכבי:

 לא דיברנו על זה כבר בעבר?  רינה שבתאי:

דקות, אפשר להתחיל? אפשר  10אז אני רוצה לדבר  משה חנוכה:

 הדקות שלי?  10את 

 לא, אנחנו נאריך היום.  אביבה גוטרמן:

 אריך, נאריך, לא. נ אלון גלבוע:

 רק לפני סיום, גם אני רוצה לומר כמה מילים.  יגאל שמעון:

  -טוב, ככה. אני מבקש משה חנוכה:

  -לא, אל אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל שמעון:

 דקות. יש מענה.  10יש לו  אמיר כוכבי:

 אבל אמרת שיהיה לי.  יגאל שמעון:

 טוב, ככה.  משה חנוכה:

אם הוא מוריד את זה קודם כל מסדר רגע, תשאל  אלון גלבוע:

 היום. 

 לא, יהיה דיון.  אמיר כוכבי:

אם הוא לא מוריד מסדר היום, אפשר להצביע, משה,  אלון גלבוע:

 לא? 

דקות על ההצעה שלי.  10אני רוצה קודם כל לדבר  משה חנוכה:
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תראו, ההצעה הזאת הוגשה בפעם הראשונה, מי שלא 

הפסח. הסברתי כאן  זוכר, במאי שנה שעברה, ערב חג

סביב שולחן המועצה, שעובדות הניקיון שמועסקות 

בשיטה של עובדי קבלן, הן אולי העובדות הכי 

מוחלשות שיש לעירייה, שהן בהרבה מאוד מקומות 

עובדות שקופות, שלא רואים אותן. ומגיעות בסוף יום 

העבודה, אחרי שהמנהלים מסיימים לעבוד, ועושות 

וצצת, לא ככה שנותנת להן את את העבודה הכי לא נ

יום האישה  הגאווה לחזור הביתה. והיינו אז ערב 

הבינלאומי. הגשתי את ההצעה הזאת. ובאמת, למרות 

שהיא הוגשה בחודש מרץ, המועצה דנה בה בחודש 

מאי שנה שעברה. קיבלנו כאן החלטה, הצבענו 

וקיבלנו החלטה שתקום וועדה ברשות חברת המועצה, 

 ר, יעל ברזילי. סגנית ראש העי

 וממלאת מקום.  אמיר כוכבי:

ממלאת מקום ראש העיר. ועפ"י ההצעה הזאת, יעל  משה חנוכה:

הייתה אמורה לכנס את הוועדה, לדון בעקרונות של 

איך העירייה תיישם באופן הדרגתי הפסקה של 

השיטה הפסולה הזאת, שמנציחה עוני של נשים. דבר 

עולם. והנה, שאני חושב שהוא צריך לחלוף מן ה

ההצעה הזאת מאושרת במאי, ערב חג הפסח, ואני 

פונה לסגנית ראש העיר, יעל ברזילי, סליחה, היא 

-מאושרת לפני מאי. אני חושב באפריל. ואני פונה ב

ליעל ברזילי, אחרי שהמועצה מאשרת בחגיגיות.  4.4

, יעל. בהמשך להחלטת  שולח לה מייל, רושם: "היי

ות בהובלתך לקידום העסקה המועצה בעניין הקמת צו

ישירה של עובדות ועובדי הניקיון, אבקש לקדם 

פגישה ראשונה של הצוות". מכתב למייל גם את שי 

ויוני מהקואליציה להעסקה ישירה. מציע לשלב אותם 

וראש העיר מכותב למייל, כבר מהשלב הראשון. 

, 6.4-והמבקר מכותב. ואני ממתין לתשובה של יעל. ב

זה, יעל עונה לי: "בוקר טוב. בכיף. יומיים אחרי 

לנה תתאם לנו. לא דיברנו על לקיים דיון פתוח עם ה

כלל חברי המועצה?" ואז אנחנו מתחילים להתכתב 
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, כמעט חודש אחרי, אני פונה שוב 25.4-בעניין. ב

ליעל. רושם לה: "שלום לכולם. תזכורת, טרם תואם 

". מועד לפגישת הצוות, בהתאם להחלטת מועצת העיר

, ואני 25.4-ואני לא מקבל מענה לפנייה הזאת מה

מזכיר כל הזמן, יש החלטת מועצה מחייבת, שיקום 

צוות שיבחן, איך אנחנו מפסיקים את השיטה הפסולה 

של העסקת עובדות בהעסקה עקיפה, עובדות הניקיון. 

, ואני כותב ליעל: 20.5-ואני לא מקבל מענה עד ה

תיאמת ישיבה  "יעל, מה קורה? הזמן עובר ולא

בהתאם להחלטת המועצה. במידה ואין בכוונת 

העירייה ליישם את ההחלטה, שהיא עצמה קיבלה, 

ימים  4, 24.5-עדכני. גרירת הרגליים, לא במקום". וב

לאחר מכן, עונה לי סגנית וממלאת מקום ראש העיר, 

במייל: "בוקר טוב. אנחנו ממתינים לסיום עבודת 

לנה מבצעת המנת לתאם. המטה בראשות המנכ"ל, על 

מעקב". ואז אני פונה, כמה ימים לאחר מכן למנכ"ל 

, אני רושם לו: "רן שלום, 27.5-העירייה, אנחנו כבר ב

אני מבין שהנושא הנדון חונה אצלך. היות שהתקבלה 

החלטת מועצת עיר מחייבת לפני מספר ישיבות, אני 

דורש כי תסיימו את עבודת המטה ללא דיחוי, ויכונס 

צוות, בראשותו של הגברת עבוד ברזילי, לקדם את ה

העסקתן הישירה של עובדות הניקיון בעירייה". ואני 

, זמן 6.7-. ב27.5-לא מקבל מענה לפנייה הזאת מה

נכבד לאחר מכן, אני פונה שוב למנכ"ל העירייה. אני 

רושם לו:" רן, שלום. לא זכיתי להתייחסותך, וגם לא 

ה, ע"י ממלאת מקום ראש עודכנתי בדבר כינוס הוועד

העיר, כפי שהנחתה מועצת העיר בהחלטה מחייבת". 

ואני מזכיר, אנחנו מדברים על העסקה ישירה של 

העובדות הכי מוחלשות, השקופות, אלה שלא רואים 

אותן. אני לא יכול להתעלם מהתחושה, אני רושם 

למנכ"ל העירייה, שיש ניסיון של הנהלת העירייה 

דין, ולמסמס את הדיון וההכרעה להפר את חובתה שב

בנושא כל כך חשוב, בו למועצה הייתה קביעה ערכית 

ברורה. ואני מזכיר, כל מי שיושב סביב השולחן הזה, 

קיבל החלטה, הצביע בעד הקמת צוות, שיבחן את 
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הפסקת העוול הזה. אני מזכיר כי מועצת העיר קיבלה 

בר החלטה בעניין העסקה ישירה של עובדות הניקיון כ

בחודש מרץ, וכעת אנחנו נמצאים כידוע בחודש יולי, 

ולא התקיים ולו דיון אחד. ככל שלא יינתן מועד 

לדיון, אני איאלץ לראות מה אני יכול לעשות, כדי 

לקיים את החלטת המועצה. אני לא מקבל תשובה 

שוב למנכ"ל  11.7-, ואני פונה ב6.7-הפנייה הזאת מה

וע טוב. נוכח העירייה. רושם לו: "שלום, שב

המופגנת מפינותיי, והעובדה שמיום הצעת  ךהתעלמות

פעמים ולא נעשה דבר מצד  7ההחלטה, פניתי 

העירייה, אני אגיש שוב הצעת החלטה זהה למועצת 

העיר". ואני כותב לחברים שלנו מהקואליציה 

להעסקה ישירה, שאני מתנצל בשם עיריית הוד 

קוימה. ואני השרון, על כך שהחלטת מועצת העיר לא 

מקווה שהעובדה שההצעה תעלה שוב לשיח ציבורי 

במועצה, היא תבהיר את הרצינות של הכוונות, לא 

לאפשר את המשך העסקתן של עובדים ועובדות באופן 

-פוגעני באמצעות חברות כח אדם. ואז באותו היום, ב

, אני מדבר על חודש יולי, אני מגיש את ההצעה 11.7

אחרי ישיבה אחרי ישיבה אחרי הזאת, שנדחית ישיבה 

ישיבה. וההצעה מחודש מיולי, עולה היום שוב 

לישיבת המועצה. אנחנו נמצאים כבר בחודש נובמבר. 

ואנחנו שוב מדברים על נושא שהוא בעיניי, באמת 

נושא מאוד מאוד חשוב. ואתם יודעים, לא הייתי 

מתעסק בלשלוח מיילים ועוד מייל לסגנית של ראש 

"ל העירייה ועוד מייל ועוד מיילים, אם העיר, ולמנכ

הנושא הזה לא היה באמת חשוב בעיניי. כי אני חושב 

שדווקא היום, כשאנחנו יודעים להעלות על נס נשים 

מעוררות השראה, אנחנו, אסור לנו לשכוח כמועצה, 

כרשות ציבורית, כעירייה, את העובדות האלה, 

אני שהרבה מאוד פעמים, אף אחד לא סופר אותן. ו

לא יכול שלא לקשר בין ההתעלמות המופגנת של 

מנכ"ל העירייה מהפניות הרבות שלי בעניין הזה, 

התעלמות. זאת אומרת, לא רק שלא מכנסים את 

הוועדה שהמועצה, אנחנו, הדירקטוריון, קיבלנו 
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החלטה. גם מתעלמים מהפניות של חבר המועצה 

ה. שיזם את ההצעה הזאת. לא עונים. לא עונים לפניי

פשוט, אוויר. כאילו, החלטת המועצה לא קיימת. 

המועצה כאן יושבת סתם ומקבלת החלטות, וזה כמו 

ואין לזה שום משמעות. אני  לעולם אוויר שנשפך

קורא את התגובה של העירייה, לכתבה שמפורסמת 

בכלל על ענייני כח אדם בעירייה. על זה שאנחנו 

בר עכשיו מדברים על זה שגם מנהלים בכירים, לא מד

על עובדות הניקיון שמועסקות בהעסקה קבלנית 

גענית. גם מנהלים בכירים, מוצאים את עצמם וופ

מחוץ למערכת. חלקם בהליכי פיטורים שבעיניי לא 

מוצדקים. חלקם, פורשים. חלקם, יוצאים לפנסיה. 

לא משנה, כל אחד וסיבותיו. ואני קורא את התגובה 

ובה של הנהלת של הנהלת העירייה לעיתון. והתג

העירייה לנטישת המנהלות והמנהלים היא שהעירייה 

זה לא הבטחת תעסוקה. ואני רוצה להגיד לך, גם 

אדוני ראש העיר וגם המנכ"ל שבוחר להתעלם 

מהפניות של נבחרי הציבור, אז אני מקווה שלפחות 

לעובדי העירייה, לעובדים שלו הוא עונה. אני רוצה 

לות האלה, וגם עובדות להגיד לכם שהמנהלים והמנה

ות נקהניקיון האלה שבאות בסוף יום העבודה, כדי ל

ם הולכים הביתה, הם הרוח של העירייה. אתאחרי ש

חמן ביאליק, שאמר: נואני רוצה לצטט כאן את חיים 

"אין רואים את הרוח, אבל היא הנוהגת את הספינה. 

ולא הסמרטוטים האלה, המתנופפים מעל התורן לעיני 

וני ראש העיר, את הרוח הזאת של הספינה כל". אד

של העירייה, אני מרגיש שאתם קצת משבשים, כי אין 

נפולי פנים,  רוח טובה בעירייה. העובדות והעובדים 

  -נתונים לפחד, חסרי חדוות יצירה

לא הבנתי, אז למה אתה רוצה להכניס אותם, אז למה  אמיר כוכבי:

 תי. אתה רוצה להכניס אותם לעירייה? לא הבנ

רק צייתנות, ניסית לטעת בהם, והיום זה כבר קורס.  משה חנוכה:

  -לא מפסיקים והעובדים,

 לרגע, כמעט האמנתי לך שבאמת אכפת לך ממישהו.  אמיר כוכבי:
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  -סמרטוטים המתנופפים משה חנוכה:

 מדהים כמה מהר זה עבר.  אמיר כוכבי:

דוני, חוסר אינם משיטים את העירייה. ואני אומר, א משה חנוכה:

הכבוד לנושא כל כך חברתי, ערכי, בסיסי. חוסר 

הכיבוד של השולחן הזה שמקבל החלטות, אפילו אל 

תקדמו, תכנסו ישיבה. שחבר המועצה וחברי המועצה, 

יגידו, הנה, כינסנו לפחות את הישיבה. ופונים אליכם. 

פעמים. פונים למנכ"ל שלך.  9פעמים,  8פעמים,  7

צה קיבלה החלטה, פאף, אין לזה כלום. כאילו, המוע

שום ערך. אני יודע שעמוק בפנים, יש שם משהו אחר. 

יש שם בנאדם שרגיש למצוקות של הזולת. ואני 

אומר, בוא רגע נקלף את הקליפות האלה, אדוני ראש 

העיר, ונוריד את המסכות, ונדבר על הדברים. ובוא 

נכבד את השולחן הזה, ואת העובדות האלה שבסוף 

, אחרי שהמצלמות יכבו, יבואו לכאן לחדר היום

 הישיבות. 

 רק לא להוריד את המסכות, בבקשה.  נאור שירי:

  -הם יבואו לכאן לחדר הישיבות משה חנוכה:

 משה, נותרה לך חצי דקה.  אתי ברייטברט:

בסדר, וינקו אחרינו. בוא נכבד אותם, נכבד את  משה חנוכה:

ריא לקלוט ההחלטה של המועצה, ונתחיל בתהליך ב

אותם בעירייה. ואני מצפה, שהמועצה תקבל שוב את 

ההחלטה הזאת, ותגיד להנהלת העירייה, עד כאן. 

וכבר השבוע, יכונס צוות שיבחן, כיצד עובדות 

 הניקיון יעברו מהעסקה עקיפה להעסקה ישירה. 

טוב. אני אגיד ככה. קודם כל, בבסיס הנאום חוצב  אמיר כוכבי:

חת, חוסר אחד, שאני מניח שלא הלהבות, יש תקלה א

התכוונת אליו פשוט. גם גברים מועסקים בניקיון, 

אפילו פה בעירייה. אז לכן, כשאנחנו מדברים על 

  -העסקה ישירה, אנחנו

 גם וגם.  אביבה גוטרמן:

על העסקה ישירה. שכערך, וערך מהותי וחשוב, כבר  אמיר כוכבי:
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כבר הצגנו גם אז בדיון את התפקידים שהצלחנו 

להעביר להעסקה ישירה. הסברנו אז, שמעבר לזה 

וועדת משנה שהמועצה, שתדון בנושא, יש  שתהיה 

הרבה מאוד עבודת מטה לעשות בהיבט של ההיקפים 

והמשמעויות של כל המשמעויות של העברת נושא 

הניקיון בכללותו לתוך העירייה. ואני מציין שוב, שיש 

ירייה כן עובדות שמועסקות בהעסקה ישירה בע

בניקיון. גם במוסדות חינוך וגם במשרדי העירייה 

עצמם. ולכן, אם אנחנו, יש לנו גם יכולת לראות את 

עבודת המטה טיב השירות שמתקבל כאן וכאן. 

שנעשית על הבחינה של הסוגיה של הניקיון, היא 

עמוקה ומקיפה, כוללת ראייה קדימה אל מול מכרזים 

להבין גם את שאמורים להתחדש בקרוב, וניסיון 

המשמעויות הכלכליות לעירייה, גם את טיב ההטבה, 

אם בכלל, שתהיה לעובדות מהדבר הזה. אני אסביר 

לך שעירייה היא גוף שכפוף למשרד הפנים. 

המשכורות מוגדרות ע"י משרד הפנים. זה לא שאם 

נעביר את כולן לפה, אנחנו נוכל לשלם להן כמה 

בים שמגיע להן. שאנחנו רוצים, או כמה שאנחנו חוש

לכן, הבחינה הזאת היא באמת בחינה עמוקה. ואני 

מבין את התסכול שלך שלא קיבלת מענה, וזה באמת 

  -צריך להשתפר לפעמים הבאות. אבל הבדיקה

 נעשית?  אביבה גוטרמן:

 נעשית.  אמיר כוכבי:

 אז למה לא הוקם הצוות?  משה חנוכה:

ללכת לשם. אבל אנחנו גם יש נתונים. אני לא רוצה  אמיר כוכבי:

יודעים שלא משנה, יוקם. הוקם הצוות. יקבעו דיון. 

שבו המנכ"ל יציג לכם את ההיקפים ואת המשמעויות, 

את היכולת כן או לא, לעשות שינוי אל מול המכרזים 

הקרובים. יכול להיות שאנחנו ננסה לבחון את זה 

בחלק מהתהליך גם של הניקיון. יכול להיות שנשנה 

התפיסה. אני רק אומר שוב, יש לנו איזושהי  בכלל את

נטייה לחשוב שבסיפור הזה, הדבר הזה ישפר 
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אוטומטית את המצב, ולא כך הדבר והכרח. זה לפחות 

וזו אכן סוגיה, אני אגיד,  מה שעולה מהנתונים שלנו. 

כאובה, ברמת החברה בכלל. היא נכונה, וודאי 

ו שהיא לעובדות ניקיון, עובדות ועובדי ניקיון, כמ

נכונה לעובדות ועובדי הוראה, שחלקם עדיין 

מועסקים בצורה קבלנית. כמו שהיא נכונה למקצועות 

אחרים. אבל עדיין, כשמקבלים את ההחלטה הזאת, 

או כשמנסים לקבל את ההחלטה הזאת, היא לא 

יכולה להתבצע רק על בסיס התחושות והרגשות שלנו, 

עטפת את זה כי בזה אני חושב, כולנו זהים, גם אם 

בכל מיני דברים אחרים. היא צריכה להתבסס באמת, 

בטח במשמעויות ובהיקפים האלה, על הבנה שבאמת 

  -זה ייצר איזשהו שינוי, ולא

  -כן, אמיר, אבל השינוי מתחיל משה חנוכה:

ולא רק לקבור את היכולות הכלכליות של העירייה,  אמיר כוכבי:

על לצוותי אל מול איזשהו שינוי שלא יקרה בפו

 הניקיון. 

לא, אבל מעניין אותי, המנכ"ל, אתה לא רואה את  משה חנוכה:

  -המיילים שלי בעניין הזה? אתה פה. פניתי אליך

 . 22:15 עדי ברמוחה:

פעמים. אתה לא ראית את המייל? זאת אומרת,  4 משה חנוכה:

 למה לא ענית למיילים? זה לא נושא מספיק חשוב? 

, משה, אתה מקבל תשובות על ל, אני אגיד לךקודם כ אמיר כוכבי:

  -בסיס

לא, אני שואל למה המנכ"ל, אני שואל למה המנכ"ל  משה חנוכה:

 לא ענה לי בעניין הזה? 

  -בעניין הזה, או גם לפניות אחרות רן היילפרן:

 בעניין הזה, ספציפית.  משה חנוכה:

 רלוונטיות או לא רלוונטיות שאתה מעביר.  רן היילפרן:

ן  שה חנוכה:מ בעניין, כל פנייה שלי היא רלוונטית בעיניי. בעניי

 הזה, למה לא ענית? 



 עיריית הוד השרון
 3.11.2021מיום  14/21ה מן המניין מס' ישיבת מועצ

 

 229 
 

היות שהמועצה הוסמכה וועדה מטעם המועצה, לא לי  רן היילפרן:

  -לענות במקוםהיה המקום 

  -אבל היא אמרה משה חנוכה:

אבל התחלת לענות לו. למה לא ענית לו? היית אומר  יגאל שמעון:

יכול.  לו, תשמע, אתה  לא 

 לכל פנייה עניינית, אתה מקבל תשובה.  רן היילפרן:

 זו לא פנייה עניינית?  משה חנוכה:

 לכל פנייה עניינית, אתה מקבל תשובה.  רן היילפרן:

  -זו לא פנייה עניינית, לבוא ולהגיד לך משה חנוכה:

 אני אומר, על כל פנייה עניינית, אתה מקבל תשובה.  רן היילפרן:

אבל לא קיבלתי תשובה. אני שואל, למה לא ענית לי  כה:משה חנו

 לעניין הזה? 

לכל פנייה עניינית, אתה מקבל תשובה. גם טרחת  רן היילפרן:

 לשולח אליי את חברי הקואליציה להעסקה ישירה. 

 וודאי שלחתי את חברי המועצה.  משה חנוכה:

 והם גם קיבלו תשובה.  רן היילפרן:

 נכון.  משה חנוכה:

 תשובה מעמיקה וארוכה. היילפרן:רן 

אבל גם הם, אבל גם הם, ובסוף, כשפונה אליך חבר  משה חנוכה:

מועצה, אז מן הראוי לענות לו, אדוני, כמו שראש 

העיר אמר עכשיו, אני בוחן את זה, נקבע בעוד חודש, 

בעוד חודשיים. זה נראה, ההתעלמות הזאת, המופגנת 

זה כאילו אתה לא , נראית כאילו אתה מזלזל בנושא. 

באמת סופר את המועצה הזאת. ואני מזכיר לך, אדוני 

  -המנכ"ל

  -בוודאי ובוודאי סופר את המועצה רן היילפרן:

 שהמועצה הזאת מינתה אותך, ויש סמכויות.  משה חנוכה:

  -לא צריך אמיר כוכבי:

  -אבל גם צריך משה חנוכה:
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  -הלקחים נלקחו אמיר כוכבי:

 ל בודקים את זה. מה שחשוב. אב אביבה גוטרמן:

  -והנהלים אמיר כוכבי:

 לא, אני מבקש שהצוות הזה יתכנס בתוך חודש.  משה חנוכה:

 אבל רגע, מה שחשוב, בודקים את העניין הזה.  אביבה גוטרמן:

  -משה, כמה עובדות ועובדים יגאל שמעון:

 זה על סדר היום.  אביבה גוטרמן:

 . 12 לפי הנתון שקיבלתי, משה חנוכה:

 ? זה כל הסיפור? 12 יגאל שמעון:

 לא.  אמיר כוכבי:

 אבל אביבה.  כנרת א. כהן:

 משה, מה שחשוב, זה על סדר היום של העירייה.  אביבה גוטרמן:

אני אבל ביקשתי מכם את ההסכמים, רשמו לי בנייר,  משה חנוכה:

 עובדות ניקיון מועסקות בהעסקה עקיפה.  12

 זה הכל?  יגאל שמעון:

 זה הנתון שלשכת מנכ"ל העבירה לי.  ה חנוכה:מש

 בשביל צוות ועניינים ולא עונים לך, וכן עונים לך.  יגאל שמעון:

 א', הביאו לי.  140זה מה שלפי  משה חנוכה:

 ? 12איך  אביבה גוטרמן:

 ישבתי כאן וקראתי.  משה חנוכה:

 ? 12מה פתאום  אביבה גוטרמן:

 ל. לא נראה לי שקראת הכ אמיר כוכבי:

 ? 12מה פתאום,  אביבה גוטרמן:

זה לא יכול להיות. יש פה בתי ספר מערב, יש לך בתי  אמיר כוכבי:

  -ספר מזרח

 מה פתאום? יש מלא.  אביבה גוטרמן:

  -יש לך מלא אמיר כוכבי:
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 . 0אולי פספסת  אלון גלבוע:

 מבני ציבור.  אמיר כוכבי:

 . 0פספסת באמת אולי  אביבה גוטרמן:

 חינוך.  י:אמיר כוכב

אמיר, תקשיב, מדובר באמת בעניין שאין לי כוונה  משה חנוכה:

לעזוב אותו. אני באמת חושב שזה עניין מהותי. 

עכשיו, אתה לא רוצה? תגיד, אני לא בעניין. אבל אם 

אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי בעניין, אז זה הזמן 

וזה המקום. ואני חושב, שאם אתה באמת, יש כאן 

נות, בוא נתאם ישיבה של הצוות, יחד עם כנות בטע

הקואליציה להעסקה ישירה, יחד עם ציבור שאתה 

  -רוצה. המנכ"ל יוביל? המנכ"ל יוביל. אני אגיע

 אבל למה אתה חושב שהעסקה ישירה זה טוב?  נאור שירי:

  -אז בוא נדון בזה בצוות, אבל משה חנוכה:

 כי ההעסקה ישירה.  תראה, בכנסת, אני יודעת ששינו אביבה גוטרמן:

 ישיבה תכונס עוד החודש.  אמיר כוכבי:

 או, בשעה טובה.  יגאל שמעון:

 כולל הצגה אלקטרונית. אמיר כוכבי:

 וצריך לבדוק. עולה המון כסף לעירייה דרך הקבלן.  אביבה גוטרמן:

 תודה.  משה חנוכה:

 בשעה טובה.  יגאל שמעון:

ל זה לא נותן זול, העסקת העובד מקבל פחות כסף, אב אביבה גוטרמן:

 עובדים מהעירייה.

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

 לא נערכה הצבעה  

במהלך  העסקה ישירה של עובדות הניקיון* ראש העירייה ציין שתכונס ישיבה בנושא 
 חודש נובמבר כולל הצגת נתונים.

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

  -אבל מפריע לי, מפריע לי יגאל שמעון:

 . 22:15הסתיימה הישיבה,  אתי ברייטברט:
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 זו לא השאלה היחידה אבל שצריך להגיש שאילתה.  רינה שבתאי:

 כן, לא, ברור.  אביבה גוטרמן:

 לא, הישיבה לא הסתיימה.  יגאל שמעון:

 הסתיימה.  אתי ברייטברט:

 הישיבה הסתיימה.  נאור שירי:

  -אנחנו רוצים להאריך אותה ון גלבוע:אל

  -ברגע שהארכנו יגאל שמעון:

 נעלה להצבעה.  נאור שירי:

 מי האריך?  מאיר חלוואני:

 לא האריכו, הייתה הפסקה.  נאור שירי:

 עשית הצבעה?  מאיר חלוואני:

 אז תבקש להאריך.  אלון גלבוע:

  -10-הארכנו. ברגע שעברנו את ה יגאל שמעון:

 לא.  י:אמיר כוכב

נו.  מאיר חלוואני:  זה כולל ההפסקה, לא נכון, 

נו.  יגאל שמעון:  די, 

  -מה אתם יגאל שמעון:

 רגע, אפשר להאריך?  אלון גלבוע:

.  נאור שירי:  לקחתם את הזמן, ואתם לא עניינים, וזהו

 אנחנו לא ענייניים?  יגאל שמעון:

 כן.  נאור שירי:

 אנחנו לא ענייניים?  יגאל שמעון:

 כן.  אור שירי:נ

אני אספר לך סיפור. אחד ממנהלי האגפים שלכם  יגאל שמעון:

  -שפיטרתם

 די, די, די.  נאור שירי:

  -אחד, הכי, בין הטובים יגאל שמעון:
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 די, די.  נאור שירי:

 אתה יודע מי חטף אותו?  יגאל שמעון:

 די, די, די, די.  נאור שירי:

 ? אתה יודע איפה חטפו אותי יגאל שמעון:

 די, די, די.  נאור שירי:

 בעיריית תל אביב?  אלון גלבוע:

 בכפר סבא.  יגאל שמעון:

 די, די.  נאור שירי:

. יגאל שמעון:  לקחו אותו. הוא מנהל אגף מצוין

 שמעוני, שמעוני.  אלון גלבוע:

 ולקחו אותו בכפר סבא, למה?  יגאל שמעון:

 זה הסיפור?  נאור שירי:

.  פה לא מצאו יגאל שמעון:  מקום. כפר סבא, חיבקו אותו

 זה הסיפור בהקשר ישיר לעניין, אתה אומר.  נאור שירי:

  -לא יגאל שמעון:

 אתה מאוד ענייני.  נאור שירי:

ו יגאל שמעון:   -אתה קובע שאנחנו לא ענייניים. אנחנ

 נכון, אתה לא ענייני.  נאור שירי:

 אנחנו לא יודעים לתת שירות.  יגאל שמעון:

יש לי הצעה, יש לי לקואליציה. אני מוכן להסיר את  ה:משה חנוכ

  -ההצעה שלי בעניין פרסום פרוטוקול

 הוא יודע מי זה, תשאל אותו. הוא ממציא.  נאור שירי:

 אני לא ממציא. למה אתה אומר, ממציא?  יגאל שמעון:

 מי זה?  מאיר חלוואני:

להסיר אותו מדיון. ותאפשרו לחברת המועצה,  משה חנוכה:

וטרמן, להעלות את ההצעה שלה בעניין העברת ג

 הצהרונים. 
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 שקיבלת עליה תשובה.  אמיר כוכבי:

 יגאל.  מאיר חלוואני:

 מה?  משה חנוכה:

 שקיבלת עליה תשובה כבר.  אמיר כוכבי:

 מה זה משנה?  משה חנוכה:

 קיבלת עליה תשובה מנומקת היטב.  אמיר כוכבי:

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

הוסרה לבקשת מגיש ההצעה לאחר שקיבל  פרסום פרוטוקוליםההצעה לסדר בנושא *  

 התייחסות מנומקת בנושא.

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

. -אותיות. תגיד מ' ו 2תגיד  מאיר חלוואני:  ב'

 אמיר, בוא נמשיך את הדיון.  משה חנוכה:

 לא נמשיך את הדיון.  אנחנו אמיר כוכבי:

לאביבה. היא הגישה את ההצעה הזאת  זה לא הוגן משה חנוכה:

 . אל תהיו כאלה. 16.7-בחודש יולי, ב

  -באמת, זה נכון, אבל רן יקיר:

 אבל היא קיבלה תשובה על זה גם פועם קודמת.  נאור שירי:

 מה זה תשובה? אבל זה הצעה לסדר.  משה חנוכה:

 י לא קיבלתי תשובה. לא, אנ אביבה גוטרמן:

 לא, לא. זו הצעה לסדר פעם קודמת.  נאור שירי:

 לא קיבלתי תשובה, נאור.  אביבה גוטרמן:

 זו פעם שניה, שלישית, שהיא מעלה את זה.  נאור שירי:

 נאור, נכון, כי לא קיבלנו תשובה.  אביבה גוטרמן:

 לא, קיבלת תשובה, שאת פשוט לא אוהבת אותה.  נאור שירי:

 ולא קיבלנו את הדו"ח.  ה גוטרמן:אביב

 )מדברים ביחד( 

 זה לא על הדו"ח.  נאור שירי:
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 אנחנו לא קיבלנו תשובה. די.  אביבה גוטרמן:

 זה לא על הדו"ח.  נאור שירי:

  -הדו"ח הוא חלק מזה אביבה גוטרמן:

  -הדו"ח הוא, בישיבה הקודמת, אמר אמיר נאור שירי:

  -מה קורה עם הסיפור. מה שאני רוצה לדעת, אביבה גוטרמן:

  -אמר ראש העיר נאור שירי:

  -מה משרד רו"ח אביבה גוטרמן:

 אביבה.  אמיר כוכבי:

 הציע לגבי הדבר הזה.  אביבה גוטרמן:

 שגם בחודש נובמבר על הנושא הזה.  נאור שירי:

 אביבה, אביבה, אביבה.  אמיר כוכבי:

נו אביבה גוטרמן:   -די 

ו אמיר כוכבי:   -מאחר 

 אתם לא רוצים לדון בזה?  ביבה גוטרמן:א

שניה, שניה, שניה. מאחר ויש פה גם התמעטות של  אמיר כוכבי:

חברי מועצה, וגם באמת אני יודע שגם לי אישית היום 

באופן זה, זה ההתארכות של הדבר הזה. מאחר 

והנושא הוא כן נושא חשוב, אני יודע שהוא בדמך, 

ו שהחודש יוגש ומאחר ובישיבה האחרונה, לא אמרנ

מרוצים נהיה לך הדו"ח, וכבר רמזתי לך שאת ואני 

בעניין הזה, בואי נשלים את התהליך ביחד. את חלק 

 ממנו. אין טעם למשוך עכשיו. 

 עד מתי?  רפאל בן מרדכי:

לא, לא. נמסר, הדו"ח ילווה כבר בצעדים  אמיר כוכבי:

  -אופרטיביים. חברים

 אז מה זה אומר?  אלון גלבוע:

 ר שזה יעבור. אומזה  יבה גוטרמן:אב

 אז רגע, עכשיו מצביעים, מה, מסירים את זה, מה?  אלון גלבוע:
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 זה יעבור.  אביבה גוטרמן:

 לא יודע.  אלון גלבוע:

  -לא לעירייה אביבה גוטרמן:

  -על מה שיקריאו אלון גלבוע:

 למה, לגוף אחר?  אביבה גוטרמן:

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

סוכם בדיון כי הדו"ח  - העברת הצהרונים לאחריות העירייהבנושא  * לא נערכה הצבעה

 ילווה בצעדים אופרטיביים וכשהתהליך יושלם הוא יוצג למגישת ההצעה.

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

 זהו, סיימנו?  אלון גלבוע:

 יעבור.  אביבה גוטרמן:

 יבה הסתיימה. היש רן יקיר:

 למה, מה קרה, חבר'ה?  משה חנוכה:

  -אני רוצה רגע להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו אמיר כוכבי:

  -רגע, אבל אלון גלבוע:

 הישיבה הסתיימה?  נדב דואני:

 רגע, מה עם הדקה שלי?  יגאל שמעון:

 ההצעה לסדר של אביבה עוברת לישיבה הבאה?  אלון גלבוע:

 וץ לסדר היום, מחוץ, חסכנו לך צ'ק, נשמה. מח אמיר כוכבי:

  -אני נשארתי כאן, ולא הלכתי אביבה גוטרמן:

  -אביבה, שניה אמיר כוכבי:

  -כי אמרתי אביבה גוטרמן:

 אמיר, זה לא הוגן.  משה חנוכה:

  -אני רוצה אמיר כוכבי:

ההצעה שלי, אם אני לא אהיה פה, היא לא תעלה. זו  אביבה גוטרמן:

  -פעם שניה

ל אמיר כוכבי:   -22:00-אבל אנחנו הגענו. אבל אם לא היינו מגיעים 
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 תודה רבה לכם.  אביבה גוטרמן:

 רגע, מה עם הדקה?  יגאל שמעון:

  -רגע, אבל מה עם ההצעה אלון גלבוע:

 מגיעה לי דקה, אביבה.  יגאל שמעון:

 בסדר, תודה.  אביבה גוטרמן:

בה הקודמת התארכה ולא אני רוצה רגע, חבר'ה, הישי אמיר כוכבי:

  -זה ולא זה ולא זה

 אבל מה עם ההצעה שלה?  אלון גלבוע:

 מזל טוב לאתי ברייטברט שחגגה יום הולדת.  אמיר כוכבי:

 אה, מזל טוב, אתי.  נדב דואני:

 לא הביאה לנו עוגה.  אמיר כוכבי:

ואני רוצה להוסיף שקיבלתם חוברת של חודש  רינה שבתאי:

  הוותיקים, תעיינו.

 ₪.  270,000 אלון גלבוע:

 אתם מוזמנים כולכם.  רינה שבתאי:

אני מבין שלא נתתם לי את הדקה. אתי, לא נתתם לי  יגאל שמעון:

 את הדקה. 

 


