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 ערב טוב לכולם. כבוד ראש העירייה.  תי ברייטברט:א

 אתי.  רגע, עדי ברמוחה:

לפני שנפתח את ישיבת המועצה, אני חוזרת ומבקשת  אתי ברייטברט:

מכולם לעטות מסכות. בבקשה, גם לשמור על השקט 

במהלך הדיון, כדי שנוכל לנהל את הדיון בצורה 

כבוד ראש מסודרת. אני מבקשת לפתוח את הישיבה. 

העירייה, חברי מועצה, מנהלים, ועובדים ואורחים 

וצים לפתוח את ישיבת המועצה מן נכבדים. אנחנו ר

. לפני שנפתח 15.12.2021-, לתאריך ה15-21המניין, 

בסדר היום, נמצאים איתנו כאן חבר המועצה היוצא, 

ארנון אברמוב. ובמקומו, יוסי שאבי, חבר המועצה 

הנכנס. אנחנו נכריז כאן היום על התפטרותו של מר 

ותו ארנון אברמוב, יו"ר סיעת הליכוד מחל, והצטרפ

יוסי, אולי תציג את עצמך   -של מר יוסי שאבי. 

לא, רגע. לפני שיוסי יציג את עצמו. נגיד שלא הרבה  אמיר כוכבי:

פעמים יש הזדמנות במהלך קדנציה להגיד שבחו של 

אדם בפניו. לצערנו, ארנון, ההזדמנות הזאת מגיעה 

כשאתה מסיים את תפקידך במועצה. חלק מהשותפות 

עת הליכוד. וזאת הזדמנות, אני שלך עם יוסי, תנו

חושב, בשמי ובשם חברות וחברי המועצה שתכף 

ידברו, בשם תושבות ותושבי העיר הרבים שהגעת 

וסייעת להם במהלך תפקידך, להגיד תודה על עשייה 

הציבורית הלא מובנת מאליה. על ההתמודדות עם 

הקשיים והאתגרים. על הרצון באמת להיות ולהשפיע 

ליחות. וכטבעה של שליחות, יש לה בתפקיד שהוא ש

את הצדדים החיוביים, את הצדדים המאתגרים. 

ואתה, ארנון, תמיד ידעת להסתכל על הצדדים כולם 

באותה אופטימיות ושמחה ואהבת אדם באשר הוא. 

היית נוכח אישיותית וחברתית. ומבחינת הפעילות. 

ויש לנו תהליך אחד ארוך שאנחנו נשלים, אבל 

שזה חידוש מגרש הכדורגל. בתקווה,  התחלנו ביחד,

בימים הקרובים יצא לדרך, בימים או בשבועות 

הקרובים, יצא לדרך. אבל, באופן כללי, אני חייב 
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להגיד שאני כחבר, יתגעגע לנוכחות שלך סביב 

  -השולחן המועצה

 נבוא להציק לך.  ארנון אברמוב:

ים, לא אבל ברור לי שהנוכחות שלך בכל שאר האפיק אמיר כוכבי:

רק שלא תחסר, אלא להפך, אולי עכשיו אפילו יהיה 

לך יותר זמן בשבילי, וגם בשביל שאר האנשים. אז 

אני רוצה להגיד לך תודה אישית בשמי, על השותפות 

ועל החברות. ועל כל זה. ואני אאפשר לחברות 

והחברים כאן להיפרד ממך, לפני שנעבור לקבלת 

 הפנים ליוסי. 

  -תכם, אניברשו יגאל שמעון:

 אחרי יגאל אני אגיד כמה מילים.  רן יקיר:

מי שמכיר את ארנון, אז אני מבקש לברך ולהודות על  יגאל שמעון:

קודם כל, אתה אדם אצילי, אדם עם נשמה. אני מכיר 

אותך באמת בשנים האחרונות, כי אני אוהב אותך 

יותר ויותר מיום ליום, כי אני רואה את העשייה שלך 

ה שלך ואת הרצון שלך לתת ולהעניק ואת הנתינ

לציבור, את מה שאתה עושה, ואת מה שאנחנו יודעים 

שאתה עושה. אז באמת, אין יותר תודה ותודה רבה 

לך על כל מה שעשית. אני מאחל לך שתמשיך ככה, 

ואני בטוח שנראה אותך גם במועצה הבאה. יבוא 

  -היום, לא, יהיה במועצה הבאה הוא יהיה

 יגאל, אתה נשמע מתרגש.  עדי ברמוחה:

כן, כן. כי אני אוהב את ארנון. ואני יודע שאתה עשית  יגאל שמעון:

המון והרבה למען הציבור. גם בעשייה שלך הציבורית 

במועצה, וגם מחוץ למועצה. ומאחל לך הצלחה בדרך 

החדשה שלך. אני בטוח שנראה אותך שוב בישיבות 

 הבאות במועצה. תודה רבה, ארנון. 

אני רוצה רגע רק, אני אגיד בקצרה. זה שיגאל  ברמוחה: עדי

התרגש, זה כבר שיא השיאים. אבל ארנון, אתה בראש 

ובראשונה חבר. וזו אחת המעלות הכי גדולות שלך, 

 ועל זה תודה לך, ותודה על מי שאתה. 
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 תודה רבה.  ארנון אברמוב:

תיים ארנון, חמוד שלי, יש לך דרך קשה עכשיו. שנ אביבה גוטרמן:

  -לעבוד קשה מאוד. מתי בחירות, לא לפה, ל

 לכנסת?  ארנון אברמוב:

 כן, יש לך עבודה קשה.  אביבה גוטרמן:

 אני שם, אני שם.  ארנון אברמוב:

אתה יו"ר סניף הליכוד. תתחיל לעבוד קשה, כל  אביבה גוטרמן:

האנרגיות תשים שם. תודה על מה שעשית פה. ואני 

 אשר תעשה.  מברכת אותך בהצלחה, בכל

 תודה.  ארנון אברמוב:

יוסי, יקירי. אני מברכת אותך על כניסתך, וכל הכבוד  אביבה גוטרמן:

שעמדתם במילה, אתה עמדת במילה. זה לא מובן 

מאליו. אנשים צריכים להבין, הסכמים קואליציוניים 

לא תופסים. בבית משפט זה לא תופס. מילה תופסת. 

 וד לך. ופה עמדת במילה שלך, וכל הכב

 תודה.  ארנון אברמוב:

 זה לא מובן מאליו בפוליטיקה.  אביבה גוטרמן:

 תודה רבה.  ארנון אברמוב:

 3טוב, אני אגיד כמה מילים. אני לא חלמתי לפני  רן יקיר:

שנים שאחד החברים הטובים שלי במועצת העיר יהיה 

נציג הליכוד מחל. כאשר יודעים מאיפה אני בא. אבל 

  -ליטיקהדברים קרו בפו

 למה לא?  אביבה גוטרמן:

גם העירונית. ואנחנו רואים עכשיו, גם הלאומית,  רן יקיר:

שלא יכולנו לחזות. אני אתגעגע אליך סביב שולחן 

המועצה, אבל אני אמשיך לפגוש אותך, אני בטוח, 

 בכיכר מגדיאל ובמעברים. ושיהיה לך המון בהצלחה. 

 תודה.  ארנון אברמוב:

 ה על התקופה הזאת. ותוד רן יקיר:

 תודה רבה, תודה.  ארנון אברמוב:
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שנים בלבד.  3אני רוצה להוסיף ולומר, אנחנו מכירים  רינה שבתאי:

שנה. אהבה  30אני מרגישה כאילו אני מכירה אותך 

 גדולה, הערכה גדולה, אתה יודע את זה. 

 תודה, הדדי, הדדי.  ארנון אברמוב:

 לגמרי.  רינה שבתאי:

 תודה רבה.  וב:ארנון אברמ

 אתה איש מיוחד.  רינה שבתאי:

 תודה.  ארנון אברמוב:

 טוב, אז אני אסיים.  כנרת א. כהן:

 למה?  מאיר חלוואני:

י  כנרת א. כהן: אה, חשבתי שאני אחרונה. סליחה, סליחה. אז אנ

אגיד את דבריי. ארנון, אנחנו הולכים דרך, ואנחנו 

באמת, כל נמשיך ללכת. רז התחזקה במהלך השנים. 

הכבוד על ההחלטה הראויה והמון בהצלחה ליוסי. 

 וזהו, שאו ברכה, חברים. 

 תודה, תודה.  ארנון אברמוב:

ו  אלון גלבוע: ארנון, אני מכיר אותך המון שנים, עוד מאז שהיינ

ילדים. ובאמת, אני מכיר אותך כמעורב בקהילה 

ועוזר בקהילה ועוזר לכל אחד ואחד. ואף פעם אתה 

, לא. ואני מאמין שאתה גם, גם כשלא תהיה לא אומר

חבר מועצה, תעזור בקהילה, תתרום. אנחנו רוצים 

 לראות אותך. 

 תודה, תודה.  ארנון אברמוב:

ו  אלון גלבוע: ויוסי, כמובן, שאותו גם אני מכיר אותו מאז שאנחנ

  -ילדים, עוד מימי הנוער העובד. הוא באמת

יוסי עדי ברמוחה: ניתן לו את רגע, תכף נברך את  , רגע. כל אחד, 

 הכבוד. לא, אתם חוסכים, אנחנו לא. 

 אבל תסביר להם מה עשיתי בנוער העובד.  יוסי שאבי:

גיל עמל. פעם  אלון גלבוע: יוסי היה המדריך שלי בנוער העובד בקן 

 הוא היה קומונר, היה במפלגת העבודה. 
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ברים איזה דברים מתגלים פה, שזה לא יטרפד לו ד אמיר כוכבי:

 אחרים. כן, רפי. 

  -כידיד, כחבר, מילדות רפאל בן מרדכי:

 אנחנו לא מכירים הרבה שנים, אל תגזים.  ארנון אברמוב:

של ארנון ומשפחתו, צר לי שאתה עוזב. אני רוצה פה  רפאל בן מרדכי:

 לגלות דבר על השולחן. 

נו.  מאיר חלוואני:  הוא לא עוזב, 

להיות חלק ממועצת העיר, הלכתי אני, כשנבחרתי  רפאל בן מרדכי:

ביום שישי בבוקר, וישבתי והקשבתי לישיבה של סניף 

  -הליכוד שארנון הוביל

 אתה הלכת לסניף הליכוד?  אביבה גוטרמן:

 בדיוק.  רפאל בן מרדכי:

 זו כבר הפתעה.  אביבה גוטרמן:

 אז יש פה גילויים חדשים.  יוסי שאבי:

ם דבר אחד, ארנון הוא ליכודניק אני רוצה להגיד לכ רפאל בן מרדכי:

בן ליכודניק. זה אני לא יודע, אבל בן, אני יודע. ואני 

רוצה להגיד לכם שהלוואי שלעולם, אני מאחל 

בין ראש סניף  למדינת ישראל, שבכל מקום, השיחה 

העבודה לראש סניף הליכוד, תהיה כמו השיחה בין 

ארנון וביני. לא רק ברמה האישית, אלא ברמה 

רית. ולחבר נוער העובד לשעבר, ואני מקווה הציבו

יוסי שאבי, אני שמח שאתה פה.  ויש לך שגם בעתיד, 

נעליים גדולות למלא. ואם בכל מקום, מילה תהיה 

מילה כמו אצל ארנון, הפוליטיקה הישראלית תרוויח 

 הרבה. 

טוב, בין האחרונים. אני לא יודע אם אני אחרון. כי  נאור שירי:

אחרי זה להוסיף משהו. אני אמשיך  אולי תרצי אולי

דווקא מה שרן אמר, כי המרחק הפוליטי הארצי, 

לפעמים אנחנו מתבלבלים וחושבים שיש באמת מרחק 

בין אחד לשני. תכלס, זה לא באמת קיים. האמת 

שמרוב השבחים, אין הרבה מה להגיד. אני אגיד 
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ו  שבאמת יצא לי להכיר אותך, ואני שמח שאנחנ

הט מלחמות השלטים, ידענו ללבן גם חברים. וגם בל

את השטויות האלה. אני שמח שיצא לי להכיר אותך. 

זו מעין פרידה, אבל זו לא באמת פרידה. אתה בנאדם 

 יקר, אמיתי. 

 תודה, תודה רבה.  ארנון אברמוב:

 ואני באמת למדתי לאהוב אותך. ותודה על השירות.  נאור שירי:

 תודה, תודה רבה.  ארנון אברמוב:

ארנון, באחת השיחות הראשונות שלנו בתחילת הדרך,  יעל עבוד ברזילי:

דיברנו על זה שיש אנשים שהלב שלהם במקום הנכון. 

לא פיזית, כמובן. ואני חייבת לומר, שאתה מהאנשים 

האלה, שהלב שלהם נמצא בדיוק במקום הנכון. 

הרגישות שלך, אהבת האדם שכל כך ניכרת. הנתינה 

חושבת, סביב השולחן, ומחוצה לו, שלך לכולנו, אני 

בכל הזדמנות. ועל הלב הטוב הזה, אני מאוד אוהבת 

 אותך. 

 תודה, תודה לך, זה הדדי.  ארנון אברמוב:

ואני מודה לך באופן אישי על השותפות, על החברות,  יעל עבוד ברזילי:

על הרעיונות הטובות. ואני מאחלת לך המון המון נחת 

ובריאות. ושתעשה דברים  וזמן איכות עם אהוביך,

שעושים לך טוב. וכמובן שהעיר שלנו תמשיך ליהנות 

ממך. אנחנו לא נפרדים, זה ברור. אבל נעמת לי מאוד 

 סביב השולחן הזה. וליוסי, שיהיה המון בהצלחה. 

ו  משה חנוכה: אם אפשר להוסיף לדברים של יעל, אז באמת, אנחנ

  -אמנם לא חברי ילדות, אבל

 לא?  :אביבה גוטרמן

 לא. או חבר ילדות של אימא שלי.  משה חנוכה:

 נולדנו וגדלנו באותו רחוב.  ארנון אברמוב:

כן, אז האמת, אז באמת אני חושב שהקשר בין  משה חנוכה:

המשפחות, ובאותה שכונה, ובאותה קהילה, מרגישים 

כמו משפחה אחת גדולה. ואני חושב שעצם זה שגם 
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כל חברות וחברי מהקואליציה וגם מאופוזיציה, 

המועצה מפרגנים לך וחוזרים על אותם עקרונות של 

אדם שבאמת פועל מהלב, מתוך תחושת שליחות 

אמיתית, זו בעיניי המתנה הכי גדולה שיכולת להביא 

לשולחן הזה. בענייניות, באהבת האמת שלך. 

והמלחמה באמת על הסוגיות הכי כואבות. תמיד 

ים, וזו בעיניי ראית ואתה רואה את האנשים השקופ

המתנה הגדולה שאתה נותן בשליחות הציבורית שלך, 

ואני בטוח שתעשה את זה גם מחוץ לשולחן המועצה. 

ואני מקווה שתחזור אלינו לכאן בעוד פחות משנתיים 

 בע"ה. המון בהצלחה. 

 תודה, תודה רבה.  ארנון אברמוב:

  -יש לנו עוד אמיר כוכבי:

 , רגע. רגע, רגע, רגע עדי פ. אנקורי:

 כן.  אמיר כוכבי:

יש פה עוד איזה שניים וחצי. ארנון, אנחנו לא  עדי פ. אנקורי:

נפרדים, זה ברור לך, אנחנו חלק מהמשפחה. מה שכן, 

אני חושבת שתושבי הוד השרון הרוויחו אותך. כי אין 

ניסית לעזור  תושב אחד ששמעתי שהתקשר אליך, ולא 

ם העירוניות, לו בכל היכולות שלך, אם הארציות וא

ואם לפני שהיית פה חבר מועצה, ובכל השנים בליכוד. 

יודעת להגיד לך שאנחנו בקשר מאוד מאוד רציף  אני 

 כבר שנים. 

 הוא יימשך.  ארנון אברמוב:

 והוא יימשך שנים רבות.  עדי פ. אנקורי:

 כן.  ארנון אברמוב:

יכה את אין לנו ברירה אחרת. אוהבת אותך המון, מער עדי פ. אנקורי:

כל החסד והאמת שלכם, שלך ושל חנה, ובכלל של כל 

המשפחה המופלאה שלכם, שיצרתם פה ויצקתם להוד 

  -השרון. ותודה על הטוב. ויוסי, חיים שלי

 אוהב אותך, חולה עלייך.  יוסי שאבי:
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איזה כיף שאתה פה. הנה, אז יש לנו לב אחד שפורש  עדי פ. אנקורי:

קומו. וזה משהו שהוא מהמועצה, ולב שני שנכנס במ

נדיר במציאות הפוליטית, ששני לבבות כאלה 

מתחלפים, ושני אנשים שהלב שלהם באמת במקום 

הנכון, כמו שיעל אמרה. אז תודה רבה, ואיזה כיף 

 ובהצלחה. 

 יש מישהו עוד שרוצה? כי אני אסיים.  מאיר חלוואני:

 אמיר התחיל.  אביבה גוטרמן:

 ארנון.  מאיר חלוואני:

 הנני כאן.  ון אברמוב:ארנ

 חברים, רק אם אפשר בקהל, שקט.  אמיר כוכבי:

יקירי, אני שמח עליך. הדרך שבה עשינו ונמשיך  מאיר חלוואני:

לעשות, באמת לטובת הציבור. ואתה איש ציבור. ומי 

שרוצה רק להיות נוכח באהבה ובחיבוק שאתה מקבל, 

צריך לעבור לידך ביום שישי ולראות מה קורה עם 

התושבים סביב השולחן בכניסה לעסק שלך. אז אני 

מאחל לך להמשיך להיות בריא, ולעשות לטובת 

 התושבים. 

 תודה.  ארנון אברמוב:

יחד איתנו. לא נפרדים, זה ברור. עדי כבר גנבה לי את  מאיר חלוואני:

הסיפור של חנה, אבל תודה לחנה ולבית שלך, שבטח 

 היו משענת יציבה לעניין הזה. 

 וגם לקואליציה.  ברמוחה: עדי

 סליחה?  מאיר חלוואני:

 גם אירחו אותנו.  עדי ברמוחה:

 כן, עשו ערב גיבוש, עשו דברים. חבל על הזמן.  עדי פ. אנקורי:

בנדיבות ובחפץ לב. אז תודה לך, ואנחנו נמשיך  מאיר חלוואני:

יוסי   -לעשות. 

 ארנון, יש לנו מתנה רשמית מאיתנו.  אמיר כוכבי:

שלא יפתחו בחקירות רק. יש פה יועצים משפטיים  ן אברמוב:ארנו
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 וזה. 

אתה כבר לא, אתה כבר לא, נשמה. זה בסדר, מותר  עדי פ. אנקורי:

 לך. 

 זה בסדר, תצטרך להחזיר אותה פשוט אחרי זה.  רן יקיר:

 תודה.  ארנון אברמוב:

 ועכשיו תגיד משהו.  אמיר כוכבי:

י ארנון אברמוב:  ודע שזה ככה, הייתי עוזב מזמן. האמת שאם הייתי 

 אבל אם מישהו רוצה לעזוב, שיודיע לי עוד הערב.  אמיר כוכבי:

ו  ארנון אברמוב: טוב, אני באמת שאני בשיא של התרגשות, אז תבינ

אותי. אני ראשית, אני רוצה להודות לכל חברי מועצת 

העיר, אופוזיציה, קואליציה כאחד. הייתי בקשר טוב 

עזרתי בכולם. ואני מסכם תקופה קצרה עם כולם גם. נ

שנים, שחלק מהדברים שרציתי לעשות,  3של 

הצלחתי. חלק, לא. אבל כנראה שזה טבעם של דברים, 

. היות ואני מתרגש, אז אני אדבר מעט 100%אין 

מאוד. אני באמת מודה לראש העירייה, אמיר כוכבי, 

על חברות מופלאה. על עזרה בלתי פוסקת בכמעט בכל 

שרציתי. אני לא אומר שבכל, אבל כמעט בכל.  דבר

דברים ששנויים במחלוקת ברמה העקרונית הבסיסית, 

  -לא טייחנו אותם, אבל אנחנו ניסינואנחנו 

 לגשר.  אמיר כוכבי:

כן, זו המילה. לגשר על הדברים ולפעול. בסה"כ,  ארנון אברמוב:

בשורה התחתונה, למען התושב. שזה בעצם הדבר 

וב ביותר, שבעצם, זו זכות הקיום שלנו והעניין החש

כחברי מועצת עיר, כאנשי ציבור. אם אנחנו לא 

מסוגלים לטפל באדם שזקוק לעזרה, ואני אומר לכם, 

הרבה אנשים זקוקים לעזרה. גם אנשים שאתם 

חושבים שהם מאוד חזקים, כלכלית, לא יודע מה. גם 

הם לפעמים זקוקים לעזרה. לא רק הבחור הקטן, 

בלי מעלית זקוק  4משיכון שרת בקומה  המסכן

לעזרה. הרבה מאוד אנשים זקוקים לעזרה, ואנחנו 

אני כאן כדי לשרת וכדי לעזור וכדי לתת את הכל. 
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באמת, אני רוצה להודות גם באופן אישי לסגני ראש 

העיר, למנכ"ל. לאיציק בן דור, מנהל רשות הספורט. 

לך תודה שבאת. אני ביקשתי ממך לבוא. להודות 

באופן אישי על העזרה שנתת לי, על הדלת הפתוחה, 

על הלב החם, על הרצון, על העצות הטובות. לא ברור 

מאליו. לא ברור מאליו. תודה רבה. אני מקווה באמת 

ונראה אותו שפרויקט האצטדיון  יקרום עור וגידים, 

מתפתח כאן ומתפתח לטובת ילדי הוד השרון. אחרון 

 3סיכמנו סיכום בע"פ לפני חביב, יוסי שאבי. אנחנו 

שנים, לשנתיים וחצי. ביקשתי ממנו להאריך קצת, 

והוא כמובן הסכים בשמחה. הגיע המועד. אין דרך 

אחרת. אין דרך אחרת. מילה שיוצאת מפיו של אדם, 

חייבת חייבת להתקיים. אחרת מי אנו ומה אנו, ואנה 

אנו באים. אין שום דרך אחרת. שוב, אם שכחתי 

ופן אישי אני מתנצל. אני מאוד מתרגש. אז מישהו, בא

אני באמת מודה לכולם. לחבריי לסניף הליכוד שבאו 

לכאן לטקס. ליוסי ליה, לרפי בן חיים, לאפרים שאבי. 

אם יש פה עוד, אז שירימו יד, שאני אזכיר את 

השמות. באמת, תודה רבה לאמירה על האירוחים 

אני לא החמים ועל הבית הפתוח כל הזמן. ואני פה, 

הולך לשום מקום. אני ממשיך בעשייה. אני אהיה 

לצידו של יוסי תמיד. אני אעזור לו בכל דבר שצריך. 

 בכל עניין ונושא, תמיד לרשותך, תמיד פתוח. 

 ברור לי, ברור לי.  יוסי שאבי:

טלפון פתוח, בית פתוח, לב פתוח. תבוא. אתה מחליף  ארנון אברמוב:

בה ובגאווה. אתה ראוי אותי, ואני אעשה את זה באה

לתפקיד, אנשים אוהבים אותך. אתה נותן את הנשמה 

שלך לציבור, ואתה ראוי לתפקיד הזה. ואתה תעשה 

אותו גם טוב, ואפילו יותר טוב ממני. תודה רבה 

 לכולם. 

נוסיף לפרוטוקול את התודה העמוקה מקרב לב  אמיר כוכבי: אנחנו 

לך  לחנה, שאיפשרה את כל הדבר הזה, והרשתה

 להתעסק גם בדברים האלה. 
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 כן.  ארנון אברמוב:

 נעבור להשבעת חבר המועצה.  אמיר כוכבי:

 נכון, יוסי.  אתי ברייטברט:

אני, יוסי שאבי, מתחייב לשמור אמונים למדינת  יוסי שאבי:

 שהותי במועצה. ישראל ולמלא באמונה את 

ם אני רק אציין, שהמועצה רושמת לפניה, בהתא אתי ברייטברט:

בפקודת העיריות, את הצטרפותו של הבא  125לסעיף 

ברשימת הסיעה, את יוסי שאבי, כחבר במועצת 

 ואתה מוזמן להציג את עצמך. העירייה. 

 אתה רוצה שאנחנו נתחיל, יוסי?  אמיר כוכבי:

 תתחילו, זה הכל בסדר.  יוסי שאבי:

אנחנו מכירים אותך לא מעט. אתה גם דמות פעילה  אמיר כוכבי:

וכרת בקהילה. אין לי ספק שההגעה שלך לשולחן ומ

המועצה, תכניס לא מעט פלפל. וזה סה"כ מבורך. יש 

לנו פה גם מלח, יש חמוצים, הכל בסדר. עכשיו יש גם 

יודע שאתה בא עם כל הכוונות הטובות.  פלפל. אני 

וגם  אני מאמין שביחד נצליח גם להמשיך דברים 

זה תמיד לקדם דברים. ותמיד אנרגיות חדשות, 

משמח ומעצים. אז אנחנו שמחים מאוד לקבל אותך 

אלינו, הערב, מהערב, כחבר מועצת העיר, על כל 

המשתמע מכך. תהיה גאה בתואר הזה. עבדתם קשה 

כדי להגיע אליו. אין הרבה אנשים כאלה שמתגאים 

סומכים  בתואר הזה, שהם זכו לו לבחירות ציבוריות.

ל הצד הטוב עליך שתעשה, תמלא את שליחותך ע

ביותר, בנאמנות לציבור ולדרך. שיהיה המון 

 בהצלחה. 

 תודה.  יוסי שאבי:

 אני גם רוצה לברך, אם אפשר.  משה חנוכה:

 גם אני.  עדי ברמוחה:

  -יוסי היקר משה חנוכה:

 שניה רגע, לפני הזה.  אמיר כוכבי:
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 עכשיו כשיש שם, אפשר לברך.  משה חנוכה:

 ממשה, לסדר את הכיוון למצלמה.  יוסי, תלמד מאיר חלוואני:

אנחנו יושבים אחד ליד השני, אז יהיה בסדר. הוא  משה חנוכה:

 ילמד הרבה דברים. 

 הוא ינחה אותו.  רינה שבתאי:

תראה, יוסי, מי שקרא פעם אחרונה לאופוזיציה,  משה חנוכה:

חמוצים, הפך להיות יו"ר האופוזיציה מהר מאוד. אז 

מצב גם כאן, אדוני ראש אני מקווה שזה לא יהיה 

 העיר. 

 למה אתה לוקח את זה ישר עליך?  אמיר כוכבי:

 לא, הוא לא התכוון אלינו.  אביבה גוטרמן:

 הוא לא התכוון, אמיר.  משה חנוכה:

 ראית את נאור היום? למה אתה זה?  אמיר כוכבי:

 אתה מתוקים, משה.  רן יקיר:

יגא משה חנוכה: ל שמעון, זכיתי ביום שישי שבוע שעבר, בזכות 

לשתות איתך קפה. ואני חייב להגיד שבאמת, זו 

הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. כי כל בנאדם שני 

שעבר ברחוב, גם בירך אותך, גם חיבק אותך, גם 

אוהב אותך. ואני חושב שהאהבה הזאת של הציבור 

היא אותנטית, היא אמיתית, היא מהלב, והיא מגיעה 

ים של עשייה. אני חושב לך בזכות המון המון שנ

שההצטרפות שלך למועצה מוסיפה הרבה כבוד 

לשולחן הזה. גם בגלל שאתה באמת שחקן נשמה. גם 

בגלל שאתה בנאדם עם לב גדול, שתמיד עוזר 

לאנשים, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. ואני יודע 

שכמו שעד היום, פעלת גם בסתר, וגם ככה נלחמת 

בוצה שאתה כל כך אוהב, ורצת על הקווים בשביל הק

שמסמלת והעיר שאתה כל כך אוהב, גם עכשיו אתה 

תילחם ותעבוד, בין אם בקואליציה, בין אם 

באופוזיציה, תעבוד מכל הלב כשחקן נשמה למען 

העיר הזאת. ואנחנו נשמח לשתף איתך פעולה. 
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מאחלים לך המון המון בהצלחה. ושתמשיך להיות 

מתרגשת, ועוטפת אהוב ונאהב, ולמשפחה, שכל כך 

אותך בחום ואהבה, שיהיה לכם גם מברוק ובשעה 

טובה, והרבה גאווה למשפחה. אז באמת מזל טוב, גם 

 למשפחת שאבי. 

? אני מרגיש 1כמה מנדטים יש לכם? יפה. ברשותכם,  יגאל שמעון:

מנדטים. כל הכבוד, הליכוד חזק. ברוך השם,  10כמו 

ני בחר טוב של כן. יוסי ידידי, כמו שאתם יודעים, א

 יוסי. 

 יגאל מדבר בשם הסיעה, גם בבריכות.  יוסי שאבי:

י  יגאל שמעון: יוסי שאבי. אז אנ אתה יודע מה זה יש, סיעת יש? 

מאחל לך באמת הצלחה מכל הלב. אתה אדם 

מקסימום, אוהב, עם נתינה גם כן, שאין לתאר. אני 

יודע בדיוק איך אתה עוזר לאנשים, איך אתה נותן 

אתה מסייע. אני בטוח שאתה תיתן פה במועצה ואיך 

הזו ותוביל פה מהלכים טובים, מעולים. ואולי, זה לא 

  -פלפל רגיל, נכון, אמיר? זה פלפל צ'ומה

זה פלפל שאטה. זה פלפל שאטה. זה טוב, זה טוב, זה  אביבה גוטרמן:

 טוב. 

 אביבה, את והוא ביחד.  ארנון אברמוב:

 כן.  יגאל שמעון:

 בע"ה.  טרמן:אביבה גו

בהצלחה לך, יוסי, מכל הלב. לך ולרעייתך, אמירה  יגאל שמעון:

הנפלאה שנמצאת פה, באמת, שמארחת אותנו בלב 

פתוח ורחב. הרבה בריאות והצלחה לך, יוסי, ואנחנו 

 פה בשבילך גם. 

 תודה.  יוסי שאבי:

, הכרנו. מערכת בחירות 2008יוסי, הנה זה קורה.  עדי ברמוחה:

 כר? אחרת, זו

 כן.  יוסי שאבי:

ומאז נהיינו חברים טובים. ואני יודעת כמה אתה  עדי ברמוחה:
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 מתרגש היום. 

 ברור.  יוסי שאבי:

וכמה זה בוער בך, וכמה אתה אוהב לתת ולעשות. אז  עדי ברמוחה:

הנה, זה הזמן שלך, לשירותך תמיד, מתי שצריך, אתה 

 יודע. ושיהיה לך המון בהצלחה. 

 דה. תו יוסי שאבי:

מה קורה, יוסי? בוא אני אספר לכם סיפור על  נאור שירי:

החמוצים, משה, לא הכל. באחד מעל האשים 

בפתיחתו השנה של הכדורגל, אז יוסי הזמין אותנו 

לארוחה על האש, המסורתית, ומכיוון שאני לא אוכל 

בשר, אז הוא ידע, לא ידע. לדעתי, עשית לי בכוונה, 

לתי, זה חמוצים ועמבה. אבל זה בסדר. וכל מה שאכ

  -אז אמנם אומרים שאתה תכניס

 זה מה שאתה אוכל כל החיים, מה אתה מתלונן?  יוסי שאבי:

חס וחלילה. אמנם שתכניס פלפל, אבל אני דווקא  נאור שירי:

 בונה על זה שתכניס קצת עמבה. 

מה רצית, שוקולד? שוקולד להביא לך? זה לא מתאים  אביבה גוטרמן:

 ה עליך. לאופי, כפר

 מה קורה, אביבה?  נאור שירי:

חמוצים ועמבה, זה טוב. לא, להפך, תגיד לו, אני  אביבה גוטרמן:

 מכירה אותך. צוחקים, נו. 

אה, טוב. בקיצור, אני מאחל לך המון בהצלחה. זו  נאור שירי:

עבודה מאוד קשה. אם להתחבר קצת למה שארנון 

א אמר, לא כל מה שרוצים, קורה ביום אחד. ל

מתקנים את העולם ביום אחד. יש תהליכים, עבודה 

קשה. אתה גם רואה, ואתה מסתובב עם הלב, ואתה 

רואה כמה לפעמים יש דברים שאפשר לעשות, אבל יש 

גם מציאות. אני מאחל לנו עבודה, המשך עבודה 

משותפת, ושיהיה לך בהצלחה. את הטריק עם 

 המיקרופון כבר הבנת. אני יכול להמליץ לך עוד

משהו, במקום שלך היה פעם פה, כאילו, של ארנון. 
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  -ארנון ככה היה לארג' עם אחרים. אתה מוזמן

 אבל הוא תמיד לארג', שזה בסדר.  יוסי שאבי:

 נכון.  נאור שירי:

י  כנרת א. כהן: יוסי היקר, אני מאחלת לך המון המון בהצלחה. אנ

שמחה וגאה שהצטרפת לשולחן הזה. ואתה יודע, 

להכל, אני שותפה שלך לאורך כל כוד, מעבר מעבר ללי

 הדרך. המון המון בהצלחה. 

 תודה.  יוסי שאבי:

,  מאיר חלוואני: אמיר עצר אותי בדרך, אמר, קודם ארנון. אז יוסי

וואלה, תאמין לי אתה, אחלה משבצת להמשיך לעשות 

 את מה שאנחנו עושים בלי קשר לשולחן. 

 ברור, כמו תמיד.  יוסי שאבי:

אבל באמת, בלי גם להשוות, כאילו, חוץ מהשמות  חלוואני:מאיר 

והדמויות, זה אותו אדם כאילו. זה ממש כאילו, ואני 

שמח לגמרי להיות בשיתוף פעולה איתך. נמשיך 

לעשות את מה שאנחנו עושים. ותמשיך להיות אתה, 

 כי אתה מיוחד. 

 תודה, נשמה.  יוסי שאבי:

 תודה לך, בהצלחה.  מאיר חלוואני:

ן  אתי ברייטברט: אם סיימנו, אז גם אני אצטרף לברכות. לארנו

אברמוב שנפרד מאיתנו, וליוסי שאבי שמצטרף אלינו. 

 שיהיה לכם בהצלחה. 

יוסי, בוא, יוסי, בוא. זה בשבילך, שלט כבר קיבלת.  אמיר כוכבי:

 אם אתה רוצה להגיד משהו, זה הזמן. 

יוסי טוב, אני אגיד כמה מילים, אבל  יוסי שאבי: אני מתרגש. אני 

שאבי, נבחר ציבור מרשימת מחל הליכוד. באתי לכאן 

מתוך מטרה לשרת את תושבי הוד השרון, ואני מודה 

לכולם שתמכו ונתנו בי אמון, לייצג אותם במועצת 

העיר. אני רוצה להודות באופן אישי לארנון אברמוב, 

 חבר מועצת העיר היוצא. מאחל לכולנו הצלחה. 

טוב, איפה הביטחון שיוציאו את ארנון? חברים, תודה  :אמיר כוכבי
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 רבה. 

חברים, תודה רבה. ושוב, אני מתנצל אם שכחתי  ארנון אברמוב:

מישהו. נאור, מנכ"ל יקר, רן, צוות, גזבר, מבקר, יועץ 

 משפטי, דוברת. באמת תודה רבה. 

 אני עוד ישוב, תגיד להם. אני עוד ישוב.  יגאל שמעון:

מיר, אני מציע לפני שמתחיל הדיון, יש כאן הרבה א משה חנוכה:

  -תושבות ותושבים

כן, הם ביקשו שנדון בנושא שלהם קודם. לי אין בעיה  אמיר כוכבי:

להחליף בסדר השאילתות, אם כולם מאשרים. רק 

ששואלת השאילתה איננה כאן, אז אם מישהו יקרא 

 לה. 

 אביבה.  רינה שבתאי:

 מה?  אביבה גוטרמן:

.  מעון:יגאל ש  השאילתה שלך, בואי

 שאילתות. א.

 

  -התבקשנו להחליף את סדר השאילתות, כדי לדון ב אמיר כוכבי:

 אה, יופי, כל הכבוד.  אביבה גוטרמן:

השאילתה שלך. אז בהנחה שלאף אחד אין התנגדות  אמיר כוכבי:

 לזה, אנחנו יכולים להתחיל. 

נ אתי ברייטברט: תחיל בנושא הראשון טוב, אנחנו נתחיל בסדר היום. 

שזה השאילתות, וכמו שהתבקשנו להחליף את סדר 

השאילתות. השאילתה הראשונה היא של חברת 

: "מדוע 21.11.2021-המועצה, אביבה גוטרמן, מיום ה

אחרי שנים של הזנחה של בריכת גלי רון, העירייה לא 

יוצאת עם תכנית מוגדרת ומתוקצבת לשיקום 

נויים והתושבים". המועדון, ומשתפת בכך את המ

התשובה שניתנה: "בריכת גלי רון הינה מתקן וותיק 

בן עשרות שנים, המצריך טיפול עומק ומחייב 

השקעות נרחבות, על מנת להעמידו במצב תקים וראוי 

לשימוש. לאור העובדה, שבמשך שנים ארוכות לא 
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נעשתה שום תכנית עבור שיפוץ עומק או חידוש 

יות קודמות מיליוני המבנה, אך כן נשפכו בקדנצ

שקלים מכספי ציבור, פועלת הנהלת העירייה לייצר 

תכנית שתאזן את ההפסדים, למקסם את ההשקעה, 

ותיתן מענה לצרכי הציבור. העירייה באמצעות 

החברה הכלכלית, שכרה צוות מקצועי אשר ביצע 

בדיקות מקצועיות מגוונות, וכן סקרי יציבות, 

ונה מפורטת של תשתיות וחשמל, במטרה לקבל תמ

מצב המבנה הנוכחי. בדיקות אלו העידו על כך שעל 

מנת להביא את המבנה למצב ראוי, אין מנוס מביצוע 

שיפוץ עומק או הריסה ובנייה, להסדרה יסודית של 

מצב המבנה. כחלק מבחינת היתרונות והחסרונות 

הטמונים באפשרויות השיפוץ של המבנה הנוכחי, אל 

וקם צוות תכנון להכנת חלופות מול הריסה ובנייה, ה

בנוי, וכן בהכנת פרוגרמה אשר תכיל את מלוא 

השימושים המיועדים למרכז, ובהם מרכז ספורט, 

בריכת שחייה, בריכת פעוטות, חדרי חוגים, חדר 

כושר, מלתחות ושירותים נלווים, ותציג את 

 האפשרויות ומשמעויות המימון". 

 כן.  אמיר כוכבי:

  -י רוצה למעןאנ אביבה גוטרמן:

 רגע, זה עוד לא הסתיים. רן יקיר:

 לא סיימת?  אביבה גוטרמן:

  -"והואיל, והליך התכנון ממושך, העירייה פועלת אתי ברייטברט:

 פשוט איבדנו את הקונטקסט מכל המלל, אז לא הבנו.  משה חנוכה:

"הואיל והליך התכנון ממושך, העירייה פועלת בכדי  אתי ברייטברט:

  -בתה של פעילותלמנוע הש

 אולי תקראי יותר לאט, משה מתקשה לעקוב.  אמיר כוכבי:

  -נכון, שגם אביבה גוטרמן:

 לא, אתה רוצה, על כל אי דיוק אפשר להתעכב.  משה חנוכה:

  -אין בעיה, אפשר מההתחלה. אתי אמיר כוכבי:



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 21 
 

טוב, אני אקרא מההתחלה, אין בעיה. גם אתם רוצים  אתי ברייטברט:

וב. "הואיל והליך התכנון ממושך, העירייה ניקוד? ט

פועלת בכדי למנוע השבתה של פעילות המתקן 

הנוכחי, ועל כן מתבצעות במתקן הקיים עבודות 

בטיחות בלבד, שתכליתן להבטיח את בטיחות 

ויים. כדי שלא לפגוע בציבור המנויים, סוכם על מנה

המפעיל, חופש נופש וספורט בע"מ, על הארכת הסכם 

. עם 31.8.2022-לשנה נוספת, קרי, עד ליום ה ההפעלה

קבלת החלטה רשמית על הפרוגרמה הנבחרת עבור 

מרכז הספורט החדש, ועם השלמת הליכי התכנון 

ציבור לביצוע הפרויקט, תימסר הודעה מפורטת לכלל 

נויי מרכז הספורט". התושבות והתושבים, לרבות מ

 סיימתי. 

אות, אני דירקטורית בחברה טוב. למען הגילוי הנ אביבה גוטרמן:

יודעת מה קורה עם הבריכה בד"כ.  הכלכלית, כך שאני 

לאן הולכים. מה שכן, התחילו לעשות להגיע 

מהציבור. אני רוצה שתבינו מאיפה השאילתה הזו. 

כועסות מאוד, אני גם הייתי בקשר עם גלית, שאלתי 

אותה. כי היו להם שאלות שלא ידעתי ולא יכולתי 

חלק שיכולתי, עניתי להם. אמרתי להם לענות. על ה

שחייבים, והם אמרו, והם העלו פה, אמרו, בטח הם 

רוצים לעשות את זה לפי התקן שצריך. יש בערים 

אחרות שזה לא לפי התקן, ואין שום בעיה. למה 

עושים את זה? כל מיני שאלות שמודה, שלא ידעתי 

אותן, לא היו לי תשובות, גם לא מגלית. וגם אנחנו, 

בחברה הכלכלית, בעצם לא קיבלנו מענה עד היום, 

מדברים בכללי, אנחנו חושבים לעשות ככה ולעשות 

ככה, ועכשיו זה רק לשנה מושכר, ונראה. אז האמת, 

שאמרתי יותר טוב, אם אתה מדבר על שקיפות 

לציבור, אני גם חושבת שככה. ואם הם רוצים לדעת, 

  -יש להם שאלות והם צודקים

  -אביבה, גם יש פה דודו ויגאל ש משה חנוכה:

 שמה?  אביבה גוטרמן:
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וועד הפעולה שמבקשים  משה חנוכה: ויגאל, נציגים של  יש דודו 

 לדבר. בוא נשמע אותם. 

בוודאי, בוודאי, בגלל זה, האמת, שנשאלו פה שאלות,  אביבה גוטרמן:

  -שאני גם לא ידעתי לענות עליהן, כחברה בוועדה

  -נעשה את זהאז בואי  אמיר כוכבי:

 אז כדאי לשמוע אותם.  אביבה גוטרמן:

 אז אין פה שאלת המשך.  אמיר כוכבי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -אבל כפי ששמעתי אמיר כוכבי:

 אבל אולי תן לדבר אבל שניה, אמיר.  משה חנוכה:

  -כמה פעמים, חלק אמיר כוכבי:

 אמיר, תן להם רגע לדבר.  משה חנוכה:

ודם אדבר, ואז אם מישהו עוד ירצה, אנחנו אני ק אמיר כוכבי:

 נבדוק, מאחר יש תשובות להכל. 

  -לא, אבל אולי משה חנוכה:

 בטוח שיש שאלות. הם ישאלו, בסדר.  אביבה גוטרמן:

לא, אבל אני אומר, אני מציע שיתנו לתושבים רגע  משה חנוכה:

לשמוע אותם. הגיעו לכאן הרבה מאוד תושבות 

ותם, ואז תגיב לטענות שלהם. ותושבים. בוא תשמע א

 אני חושב שזו הדרך הכי טובה לנהל את הדיון. 

אני שמח שאתה חושב. כשאתה תשב פה, אתה תנהל  אמיר כוכבי:

  -את הדיון. קודם כל, סביב שאילתות

 אני לא מבין מה הבעיה לתת להם לדבר.  משה חנוכה:

קחים אח"כ אתה מתלונן, שחלקים שונים בישיבה לו אמיר כוכבי:

 יותר מדי זמן. 

 לא, אבל יש כאן הרבה מאוד אנשים שזה מפריע להם.  משה חנוכה:

,  אמיר כוכבי: אבל אתה לא מקשיב, ואתה סתם מנסה למשוך זמן

 במקום לתת לי לענות. 

  -לא, אני רק מבקש משה חנוכה:
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  -אם יהיה למישהו מהם מה לשאול, תאמין לי ש אמיר כוכבי:

צים לשאול, הם רוצים להשמיע לך את הם לא רו משה חנוכה:

 הדברים. 

 הם גם השמיעו אצלי במשרד.  אמיר כוכבי:

 אבל הם רוצים להשמיע לכל חברי המועצה.  משה חנוכה:

י  אמיר כוכבי: הם השמיעו גם בע"פ. אז אין שום בעיה, אחרי שאנ

ניתן להם להשמיע.   אסיים, 

 אוקי.  משה חנוכה:

ת גלי רון, הוא סיפור ארוך שנים. את הסיפור של בריכ אמיר כוכבי:

מכירה אותו לא מהיום, ולא מהכהונה הנוכחית שלך, 

 לא במועצה ולא בחברה. 

בהחלט, ולכן צריך פתרון, ולא לדחות את זה בכל  אביבה גוטרמן:

 מיני מילים. 

  -אבל אביבה אמיר כוכבי:

נותנים עכשיו.  אביבה גוטרמן:  לשנה, אנחנו 

  -געאבל ר אמיר כוכבי:

ואתה לא באמת יודע להגיד, בינינו אמיר, אתה לא  אביבה גוטרמן:

באמת יודע להגיד היום, מה עושים עוד שנה. אנחנו 

 מהיום, עוד שנה, מה עושים? 

נכון, נכון. אני לא מסתיר את זה לרגע. גם אמרתי את  אמיר כוכבי:

  -זה לוועד הפעולה

 ועל זה הכעס של התושבים.  משה חנוכה:

נוי, או המחברים, חברים. יש פה מעבר לסוגיית  כוכבי: אמיר

הציבור שכרגע הוא חלק מהבריכה או חדר הכושר או 

החוגים, או הכל, יש כאן עוד שאלות. יש שאלות על 

העלויות של שיפוץ אמיתי כזה, שיאפשר תחזוקה 

נכונה, שימוש נכון. שיאפשר עמידה בתקנות 

ר שאמורים העדכניות. יש משמעות לתקציבי הציבו

לצאת על דבר כזה, אל מול בכלל היכולת של המקום 

להכיל מספר אנשים מסוים. זאת אומרת, האם 
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לנו לעשות במקום, בכלל יכולה  ההשקעה שמציעים 

ציבורית, מוסרית אל מול מספר האנשים  םלהיתרג

הפיזית שהמקום יוכל לאכלס. השאלות הללו, הן 

שיחליט  שאלות מורכבות שאין לנו תשובות, ומי

 בסוף, זו מועצת העיר. 

אבל כשעמדו לסגור את הבריכה, הוא ידע לעמוד  קהל:

 איתנו ולתמוך בנו. עכשיו הוא מדבר אחרת? 

 למה מדבר אחרת? אבל אתה לא מקשיב.  אמיר כוכבי:

 כי אתה באת לצעוק איתנו.  קהל:

 אבל אתה לא הקשבת.  אמיר כוכבי:

 ני הבחירות. מה, לפני הבחירות? לפ אלון גלבוע:

זה משרת את כל מזרח הוד השרון שאין להם פתרון  משה חנוכה:

 אחר. 

  -זה לא אמור לשרת אמיר כוכבי:

 אין היום פתרון אחר לתושבי מזרח העיר.  משה חנוכה:

 אז מה זה, אמיר?  אלון גלבוע:

 אין פתרון אחר.  משה חנוכה:

  -אמיר, היה כבר מזמן צריך להקים אביבה גוטרמן:

בנאדם שרוצה ללכת לחדר כושר או לבריכה, אין לו  שה חנוכה:מ

 חוץ מהמועדון הזה. 

, מזמן היה צריך 1200בינינו, אתה יודע שבמתחם  אביבה גוטרמן:

להקים את הספורטן. ושם היה פתרון. לפחות עוד 

וזו הטענה הבסיסית  אחד. כרגע, אין. עד שזה יהיה, 

זה שזה ישן, כרגע. כל מה שאתה אומר, מבינים. את 

ושכבר שידרגו, ואת העלויות. צריך לדעת מה עושים. 

  -האם נמשיך להשקיע

  -אז מה האמירה אמיר כוכבי:

 רגע, אמיר.  אביבה גוטרמן:

 לא, אז מה האמירה?  אמיר כוכבי:



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 25 
 

  -אבל אני אומרת לך אביבה גוטרמן:

 האם זה בכל סכום?  אמיר כוכבי:

  -ים על הבריכה הזאתשנים אנחנו מדבר 3 אביבה גוטרמן:

 נכון.  אמיר כוכבי:

 גם בחברה הכלכלית.  אביבה גוטרמן:

 שנים? הרבה יותר.  3למה  קהל:

אנחנו, לא, אני מדברת לפחות בחברה הכלכלית, מאז  אביבה גוטרמן:

שהוא ראש עיר, בסדר? גם בשנים הקודמות השאלה 

 הזו עלתה. 

 נכון.  קהל:

אחר, שגם לא טיפל בזה נכון. אני היה גם ראש עיר  אביבה גוטרמן:

אומרת את זה, זה נכון. וגם אני הייתי שם, והייתי גם 

שנים סגנית שגם זה היה. ואף פעם לא ישבו  10לפני 

לעומק הבעיה, ולהחליט, הורסים את זה, בונים חדש, 

נותנים לזכיין, שהוא BOTלוקחים את זה בשיטת   ,

ת כלכלית, ישפץ את הכל. לשבת, זה צריך לעשות תכני

לבדוק את זה עם כל האפשרויות, לבדוק מול רשויות 

אחרות איך זה עובד. האם כדאי לקחת. אבל 

השאלות, שעכשיו אני אומרת, שאלנו גם אז ולא היה 

 מענה, ולא עשו כלום. 

  -אבל יש אמיר כוכבי:

 ועכשיו גם כן אין מענה.  אביבה גוטרמן:

 יש מענה.  אמיר כוכבי:

 אני לא שמעתי את זה, לא שמעתי.  אביבה גוטרמן:

  -אבל שיבנו פה עם היכל תרבות ביחד, זה ישרת קהל:

עזבי, איך אומרים, צרה, צרה. בואי נפתור בעיה אחת  אביבה גוטרמן:

  -קודם כל. היכל תרבות, עוד

  -אמיר, אני מציע ש משה חנוכה:

 אלוהים עוד יעזור לנו, מתי הדבר הזה יקום.  אביבה גוטרמן:
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אביבה, אני מציע בשלב ראשון, בוא ניתן לתושבים  ה חנוכה:מש

  -רגע

 אל תשתיק את אביבה, נו. היא שואלת את השאלה.  אמיר כוכבי:

.  אביבה גוטרמן:  הוא לא משתיק אותי

 זו שאילתה שלה.  אמיר כוכבי:

תן לתושבים רגע להשמיע את הקול שלהם. יש כאן  משה חנוכה:

ול לתת להם לדבר, ואז את יגאל ודודו. אם אתה יכ

 תשיב לטענות האלה. 

 אני אשמח.  אמיר כוכבי:

 האמת, כדאי לשמוע, מאיפה הבעיה.  אביבה גוטרמן:

אמיר, אמיר, יש לי רק שאלה. מה שאני רואה שכתוב  אלון גלבוע:

 . 31.8-פה, שזה עד ה

לא, לא. אם אתה מדבר, אז ליד המיקרופון, כדי שזה  אמיר כוכבי:

 וקול. כן. יהיה בפרוט

 לא סוגרים את הבריכה.  31.8.2022-עד ה אלון גלבוע:

, שניה, שניה. שניה. אתה צודק, אני 31-לא, עד ה אמיר כוכבי:

כי לא נתנו לי לסיים.   שמח שאתה מדייק, 

  -האמת, שאני מפחד לשבת. אני עוד ימצא חן בעיניי קהל:

פ אמיר כוכבי: ה במוד שלא תיתקע, אתה אומר. זה בסדר. אנחנו 

של החלפות, לך תדע. אולי מישהו ירצה. הכל בסדר. 

אלון, חבר המועצה, גלבוע, דייק את השאלה. אני 

אענה עליה. הפתרון שאנחנו מצאנו לנכון, מאחר 

שצוות היועצים תוך כדי הבדיקות גילה, שהבריכה 

עצמה לא עומדת בתקן, וזה מחייב טיפול מידי, אחרת 

  -חנו כן מעונייניםנצטרך לסגור את הבריכה. אנ

שנה הבריכה הזאת  45זה רק בריכות חדשות, זה  קהל:

 קיימת. איזה תקן? 

אדוני רוצה להתווכח עם יועץ הבריכות של תאגיד  אמיר כוכבי:

 המים? 

  -אדוני הבטיח שישלח לנו קהל:
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 תכף תאגיד המיום ידווח לנו.  אלון גלבוע:

  -בישיבה אצלך, אמרת קהל:

בת כאן מנכ"לית החברה הכלכלית, שתשמח לצאת יוש אמיר כוכבי:

אתכם ולהראות לכם גם את הדו"חות עצמם. אוקי. 

בסדר, אלון, ההמלצה, או אלון, שניה. חברים. 

הדרישה היחידה של היועצים שעשו את הסקרים 

השונים אל מול מה האפשרויות לעשות שם, זה הדבר 

היחיד שהם התעקשו עליו. וזה מה שכנראה נצטרך 

  -שות. אומרים פה שאין תקןלע

 מה לעשות?  אלון גלבוע:

 רידוד של הבריכה.  אמיר כוכבי:

 רידוד של הבריכה, ממתי?  אלון גלבוע:

 איך?  אמיר כוכבי:

 לא שמעתי. רידוד.  אלון גלבוע:

 רידוד.  אמיר כוכבי:

לא, עזוב, אני שואל, אני שואל אם הבריכה תמשיך  אלון גלבוע:

  -בלי שתיסגר 2022לפעול עד אוגוסט 

 למעט פרק זמן קצר שבו יצטרכו לעשות רידוד.  אמיר כוכבי:

 פרק זמן קצר.  אלון גלבוע:

לא, אבל השאלה שלנו, בואו, אנחנו רוצים להוסיף  קהל:

 כמה שאלות. בואו רגע. 

  -רגע, וסליחה שניה אלון גלבוע:

 ומשלמים על התקן, זה חובה? זה ישן, מה קורה אביבה גוטרמן:

בערים אחרות. זאת השאלה שנשאלת. רגע. מדובר פה 

יודעים, מדי  על תקן שקיים בבריכות, שכמובן, ואנחנו 

 פעם יש תקנים לבריכות חדשות. 

 חדשות בלבד.  קהל:

מה קורה עם בריכות ישנות? הרי זו העיר היחידה  אביבה גוטרמן:

שיש בה בריכה לא תקנית? אז למה צריך לעשות את 

  -זה
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  -אני רוצה לשמוע באמת, בוא נשמע את הציבור עון:יגאל שמ

  -רגע, שניה, יגאל, תן לי שניה, יגאל אלון גלבוע:

  -אני לא יודע מה יגאל שמעון:

 זה לא שהיא לא בטיחותית.  אביבה גוטרמן:

 אבל אני לא יודע על מה הבעיה.  יגאל שמעון:

 נכון, תן לשמוע אותם.  אביבה גוטרמן:

מדברים חצי שעה. אני לא שמעתי אפילו מילה  אתם יגאל שמעון:

 אחת, מה הבעיה. אני לא יודע מה הבעיה. 

רגע, שניה רגע. אמיר, אתה מדבר על תקנים שצריכים  אלון גלבוע:

לבצע בבריכה. אבל בלי שלרדד אותה, ולהנמיך אותה 

ס"מ, זה לא חלק מהתקנות שלהפעיל  80לגובה של 

העירייה מאולצת את הבריכה הזו. אלא זה תקנות ש

 לעשות אותן. 

נכון, אני רק אסביר. אנחנו מחזיקים חוות דעת  רן היילפרן:

  -משפטית וחוות משפטית

 איפה חוות הדעת? למה לא שולחים אותה?  קהל:

 רן, רן, רן.  אלון גלבוע:

אתם רוצים לשמוע תשובה? אם רוצים לשמוע תשובה,  רן היילפרן:

  -אני

ני, שניה, אני רק אחדד. הכוונה שלי שהיא רן, רן. א אלון גלבוע:

מאולצת, זה לא, היא צריכה לרדד את הבריכה, לא 

בגלל כדי להעמיד אותה בתקנים הבטיחותיים, אלא 

בשל אילוצים שלא קשורים לבריכה עצמה. אילוצים 

 חיצוניים. 

  -קודם כל, לאף אחד רן היילפרן:

שצריכים ללמוד  כדי להתאים לתלמידים שלא יכולים, אלון גלבוע:

נכון?   שחייה בבריכה הזו, 

  -זה לא קשור. בוא, אני רן היילפרן:

אז למה, מדוע צריך לרדד אותה? למה בספורטן היא  אלון גלבוע:

 מ'?  1.60
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אני אתאר רגע את ההליך. אנחנו, קודם כל לאף אחד,  רן היילפרן:

בוודאי לא לראש העירייה, לי, לאף גורם בחברה 

ף גורם אחר, יש אינטרס לעצור את הכלכלית, ולא

בראש פעילות הבריכה, גם לא לתקופה קצרה. 

ובראשונה, אנחנו רוצים לתת מענה לתושבות 

  -ולתושבים

ברור שיש אינטרס. בגלל שאתם מתרשלים בתפקיד  משה חנוכה:

 שלכם, לא שיש לכם אינטרס. 

משה, אם אתה רוצה לשמוע את עצמך ולא אותי, אז  רן היילפרן:

 סדר. ב

 דקות לקח לך, זה שיא. יפה.  51 אמיר כוכבי:

 שמה?  משה חנוכה:

 דקות, אתה נהיה חלוד.  51 אמיר כוכבי:

 להגיד 'מתרשלים'?  משה חנוכה:

 כן, בד"כ זה על הדקה הראשונה.  אמיר כוכבי:

אז אנחנו מחפשים לתת את המענה. במסגרת  רן היילפרן:

בחברה הבדיקות הרחבות, המקיפות שנעשו, גם 

הכלכלית, ואח"כ גם כשאנחנו כעירייה נכנסנו לתוך 

הבדיקות האלה, עלה שבוצעו במשך השנים סביב 

, בוצעו עבודות שלא עומדות בתקינה שנדרשת 2012

מ', היא צריכה  1.20מבריכה. הבריכה היא בעומק של 

מ'. היא לא יכולה לשמש, רק  1להיות בעומק של 

רק שהיא לא יכולה  אנחנו בדקנו, היא לא יכולה, לא

לשמש תלמידים במצב הנוכחי, אלא היא אפילו גם לא 

יכולה לשמש מבוגרים. אנחנו קיבלנו השהייה זמנית, 

 כדי לתת מענה לזה. 

 עם מי? מי הרגולטור? מי קובע את זה?  משה חנוכה:

 1.60מ', מה? יש פה בריכות של  1.80-מ' ל 1מה קשור  אלון גלבוע:

 .  מ'

 1.80-מ'. איך הגעת ל 1.20-מ' ו 1מ', אמרתי  1.80א ל רן היילפרן:

 מ'? 
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  -כן, אבל זה לא אלון גלבוע:

 ממי קיבלתם השהייה, אדוני המנכ"ל?  משה חנוכה:

 מה זאת אומרת, באיזה תקן זה מוגדר?  אלון גלבוע:

 ממי קיבלת השהייה?  משה חנוכה:

 די. אנחנו צריכים לבצע את התיקון הזה באופן מי רן היילפרן:

 ממי קיבלתם השהייה?  משה חנוכה:

 תבנו בריכה לתלמידים, ואל תפגעו בבריכה שלנו.  קהל:

 אבל זה לא קשור לתלמידים.  רן היילפרן:

 אבל ממי קיבלת השהייה?  משה חנוכה:

 זה לא קשור לתלמידים.  רן היילפרן:

 מי הנחה אתכם?  משה חנוכה:

  -מי ש רן היילפרן:

 ודה, משרד החינוך. מי? משרד העב משה חנוכה:

 יש אדריכל שאמון על ההיתר הזה.  רן היילפרן:

 אדריכל מנחה אתכם?  משה חנוכה:

 רגע, לא.  רן היילפרן:

 מה זה קשור הרידוד, מה זה קשור?  אלון גלבוע:

יש אדריכל. יש תקנות, יש תקנות של משרד  רן היילפרן:

  -הבריאות

. כי עכשיו אני, היא גיההסואני רק לא הבנתי את  אמיר כוכבי:

מתחילה להתחדד. אז בעצם כקליינטים, אתם 

 אומרים, הכל בסדר, לא צריך לגעת? 

 נכון.  קהל:

לא, לא, דקה, שניה, שניה, שניה. אנחנו רוצים לומר  קהל:

 משהו אחר. 

כי אני עד עכשיו, גם בפגישות אתכם, וגם מהיכרותי  אמיר כוכבי:

מהותית מאז שאני את המקום, שלדעתי, לא השתנה 

הייתי מנוי בו בתור ילד. הייתי בטוח שכולם רוצים 
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ייראה יותר טוב, ייתן שירות טוב יותר,  שהמקום 

יאפשר יותר, שניה. מצד שני, שניה, אבל רגע, אבל 

  -רגע, אבל גם כשהייתי ילד

 אתה רוצה להיות חבר מועצה, צריך לדבר.  משה חנוכה:

 עוד לא זה. רגע, תן לו, הוא  אמיר כוכבי:

 מכניס אותו לעניינים.  משה חנוכה:

תאמין לי, אל תלמד ממנו כלום. אם משהו אחד,  נאור שירי:

 השנים האלה, זה, זה.  3-למדתי ב

לא צריך פה אסרטיביות. הוא יקבל את הזמן. ברגע  אמיר כוכבי:

 שנתנו כיסא, הוא יקבל את הזמן, זה בסדר. 

 הכיסא.  לא, אני לא אפנה את יגאל אורבך:

יוסי, בצד שם, הכי פשוט הרי, וזאת  אמיר כוכבי: כי הכי פשוט, 

הייתה הכוונה הראשונית שלנו, להיכנס למקום, 

ולעשות בו שיפוץ כולל. שאז הבנו, שייתכן שלפחות 

במבנה ובקירוי של הבריכה, יחייב הריסה ובנייה 

מחדש. אבל אז התחלנו להבין, גם את העלויות 

ת המקום היחסית קטן, שלא המשמעותיות, גם א

יאפשר למספר גדול מדי שלא מנויים ליהנות 

מהמקום, אבל בעיקר את הפגיעה הארוכה מבחינת 

הזמן, שהמקום יהיה סגור. עכשיו, אם אתם באים 

ואומרים, עזוב את המקום, המקום לא רלוונטי. רק 

כך את הילדים, וואלה. יכול להיות, לא שאני חושב 

  -בל אתםשזה קשור בהכרח, א

 לא, לא זה מה שאנחנו אומרים.  יגאל אורבך:

שניה, לא, בהקשר של הרידוד. לא שאני בהכרח חושב  אמיר כוכבי:

שזה קשור, שניה, אבל, אני לתומי חשבתי שיש פה 

 עניין לעשות שדרוג משמעותי. 

, ונסביר רגע, ותן לנו יגאל אורבך:   -אז יש עניין, יש עניין

 משמעותי, בכל מקרה יסגור את המקום. ושדרוג  אמיר כוכבי:

.  יגאל אורבך: יפה, אז בואו, תן לנו רגע שניה להציג את עמדתנו

  -קודם כל
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אמיר, אתה מדבר על הבריכה, לא על שדרוג כל  אביבה גוטרמן:

 המקום. 

לא, זה נולד, מה, זה לא, אביבה, זה את יודעת, זה  אמיר כוכבי:

  -לא בא אחד זה

זה יגאל אורבך, ואני חלק נציגות הוועד הפעולה  שמי יגאל שמעון:

 של הבריכה. 

 ואבא של ליאור.  נאור שירי:

גם, כן. מצב הבריכה הוא על הפנים, כולם מסכימים  יגאל שמעון:

על זה. כולם מכירים את זה. והמועדון, זה לא רק 

הבריכה, והמועדון. עכשיו, עולה השאלה, וכאן 

דבר הזה. אז אנחנו השאלה, מה הולכים לעשות עם ה

רוצים להבין שהולכים לשקם אותו. למה? כי אנחנו 

חושבים שיש הצדקה לשקם אותו. ואנחנו לא חושבים 

שכל דבר במתקנים ציבוריים שצריכים לשרת 

תושבים, השיקול הוא כמו שלצורך העניין, אני בעסק 

שלי צריך אולי לנהל בהסתכלות על הרווחיות של אני 

ברור שצריך להיות שיקול כלכלי. לא יודע מה. אבל 

אז שאלה אחת, ואנחנו מודים שאנחנו, חלקנו קצת 

מבינים במספרים, וקצת יודעים להתעניין. והמספרים 

ששמענו, לפחות מבחינתנו, לא מחוברים לשום דבר. 

ולכן יש לנו שאלה אחת, ובזה בשם השקיפות, שאפשר 

יהיה להסתכל ולראות, שכשאומרים שזה יעלה 

לשקם, שנוכל לראות ₪  60,000,000או ₪  50,000,000

את הנתונים. כי אלה הנתונים שנמסרו. רגע, שניה, 

 . 1אמיר, שניה. זה 

 מה? מי זרק את המספר הזה?  אביבה גוטרמן:

.  יגאל אורבך: אבל, אבל, אבל, רגע, אבל, אלה המספרים שנאמרו

נכונים. מה  רגע, שניה, יכול להיות שזה לא מספרים 

, שתהיה שקיפות, שאפשר 1ו מבקשים, זה שאנחנ

יהיה לשקול את זה, ואפשר יהיה להבין, ולהעביר את 

הנתונים. אבל, אנחנו שמים לשנייה את הנתונים בצד. 

אנחנו שמים שניה את נתוני הכסף בצד. ואנחנו 

אומרים, אם צריכים לרדד את הבריכה, ואנחנו 
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ו  מבינים שיש החלטה, או שאין החלטה, אנחנ

שים לדעת. אם יש החלטה לרדד את הבריכה, אז מבק

אנחנו אומרים, אם כבר הולכים לעצור ולרדד את 

הבריכה, תקבלו החלטה, תגידו, בואו נשקם את 

הבריכה, ונסדר את הבריכה, שהיא תענה לצרכים. מה 

, היא צריכה לשרת את המנויים ואת 1זה הצרכים? 

יא המשתמשים. והיא צריכה לשרת את התלמידים. וה

צריכה לשרת את התלמידים. ואנחנו כמנויים 

אומרים, שאנחנו שמחים על הסקציה שמתאמנת שם, 

מסלולים כל פעם ואנחנו  3עם כל זה שלוקחים לנו 

 משלמים על זה.

אתה, רק תזכיר לי אם אתה היית אצלי בפגישה,  אמיר כוכבי:

כשאני אמרתי שאחת האפשרויות שאני חושב שהיא 

גם להוסיף מסלולים, גם להחליף  הכי הגיונית, היא

את הקירוי, וגם לעשות את הרידוד. ושדבר כזה, עפ"י 

חודשים לחצי  4חוות דעת של אנשי מקצוע, ייקח בין 

 שנה. 

  -אין לנו בעיה יגאל אורבך:

 של סגירה של המקום.  אמיר כוכבי:

  -אבל אנחנו אומרים, אמיר, זה נאמר יגאל אורבך:

 היית בפגישה? אבל אתה  אמיר כוכבי:

 רגע, הייתי בפגישה.  יגאל אורבך:

 נו.  אמיר כוכבי:

זה נאמר. מה שאנחנו מבקשים לדעת, ולכן דנים על  יגאל אורבך:

  -זה גם פה

 להזכיר לך את התגובות בפגישה?  אמיר כוכבי:

י יגאל אורבך: יודעים, תראה, אמיר, אנ   -רגע, ואנחנו 

ו אמיר כוכבי:  להשאיר אותן שלמות. אי אפשר לאכול עוגות 

רגע, אנחנו גם יודעים שקראו למפעיל הבריכה  יגאל אורבך:

בדחיפות, ואמרו לו, בחודש הבא רוצים להתחיל 

 רידוד. 
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 בסדר.  אמיר כוכבי:

  -אז אנחנו, רגע, אז אני אומר יגאל אורבך:

 המנכ"ל שמע את זה הבוקר. זה נאמר בחוסר סמכות.  אמיר כוכבי:

  -אומר, אנחנו פה, אנחנו פה כי אנחנו מבקשים אני יגאל אורבך:

לא, ההחלטה לעשות את התהליך תצא באופן מסודר  אמיר כוכבי:

מהעירייה. לא ע"י מפעיל חוג כזה או אחר, ולא ע"י 

קבלן שמגדיל ראש. כשתהיה החלטה עם תאריך, 

 תדעו. זה לא איזה זה. 

  -1רגע, אז אנחנו אומרים,  יגאל אורבך:

 למה צריך להפתיע אותם? תשתף אותם.  משה חנוכה:

ו  אמיר כוכבי: לא, לא צריך להפתיע. אנחנו לא יודעים. אנחנ

  -מנסים

 אמיר, אבל יש החלטה, מה אתה עושה בבריכה?  אביבה גוטרמן:

  -אז אני אומר אמיר כוכבי:

זה לא מה שעכשיו אמרת. לעשות זה, לעשות זה,  אביבה גוטרמן:

אז מה עכשיו אתה אומר לי לעשות זה. גם מתוקצב. 

  -פתאום שאתה

 קודם כל, זה לא מתוקצב.  אמיר כוכבי:

יש החלטה שעושים אותה. ומתוקצב והכל. איך אתה  אביבה גוטרמן:

 אומר, לא? 

לעשות, אין שום בעיה, אין שום בעיה. אין שום בעיה  אמיר כוכבי:

מבחינת העירייה ללכת על התכנית שאת הבריכה, 

כי טובה שאפשר. שזה כולל הוספת עושה בצורה ה

  -מסלולים, כדי לפתור את בעיית הפקקים

זאת אומרת, אתה לא סוגר עכשיו, כי אתה צריך  אביבה גוטרמן:

לקבל החלטה שאתה משדרג, שאתה לתכנן את זה. 

צריך לתכנן ותקציבית. זה כל הדברים האלה. אתה 

לא יכול לעשות, לשנות הכל, בלי שתעשה תכנית. 

 ת, מה. כלכלי

אבל יש תכנית ראשונית לזה. אבל זה חלק מהשלבים  אמיר כוכבי:
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 שבדקנו. 

ראש העירייה, מה שאתה אומר, אתה אומר, יש  יגאל אורבך:

תכנית. אני, לא ברור אם יש החלטה, אין החלטה. אני 

שומע כל מיני דברים. תראו, אנחנו תושבים, רוצים 

. אנחנו וודאות, מה אנחנו רוצים? רוצים וודאות

שנה של הבריכה הזאת, מהיום, אני לא  45מנויים 

רוצה להגיד כמה זמן היא עמדה שהיא הופעלה. אפשר 

 פה לספר היסטוריה מכאן ועד להודעה חדשה. 

 אתה אומר, היא הייתה בעייתית מההתחלה.  אמיר כוכבי:

 שנה לפני.  15 אלון גלבוע:

 יודעים, יודעים.  אביבה גוטרמן:

 העירייה בנתה אותה. אחרי זה, זה עמד ריק.  יגאל אורבך:

 לא העירייה, ברבי בנה.  אלון גלבוע:

 לא, זה ברבי בנה.  אביבה גוטרמן:

לא, יכול להיות שברבי בנה, אבל היא עמדה ריקה.  יגאל אורבך:

 ואחרי זה, ברבי הפעיל אותה. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

ו יגאל אורבך: היא הייתה נהדרת.  וואלה,-והוא קיבל את ההפעלה. 

מנויים. היה קצת  2,000-ל 1,500היו שם בערך, בין 

צפוף, אני זוכר בהתחלה. אבל זו בריכה שידעה להכיל 

את המספרים האלה. וכפי הנראה, לא בדיוק הפסידה 

כסף. עכשיו, יכול להיות שהמציאות היום, היא טיפה 

מנויים, כי הבריכה  500שונה. ברור שאם יש היום 

שמה שנשאר בה, זה באמת הגרעין הקשה. נראית 

חלקו מיוצג כאן. אז ברור לגמרי. אין חצי היריון, זה 

לא עובד. עכשיו, יותר מדי שנים אנחנו במצב הזה. אז 

מה שאנחנו אומרים, צריך לקבל החלטה אמיצה, אם 

באים ומשקמים, אז בואו נשקם כמו שצריך. ואני 

ל כפי אומר, אני אולי לא מדבר בשם כולם, אב

הנראה, אם יחליטו, בואו נשקם את הבריכה, 

שהסקציה תוכל להשתמש בה. אנחנו משלמים, אגב. 
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אנחנו משלמים. אני לא יודע אם הסקציה משלמת או 

לא, אין לנו בעיה עם זה. אנחנו שמחים. זאת בריכה 

קהילתית, ואנחנו שמחים לראות את הילדים שוחים 

שם. עם כל זה שם. אנחנו שמחים לראות את הסקציה 

שחסר לנו מסלולים. אין לנו בעיה עם זה. אבל אנחנו 

רוצים לראות שתהיה החלטה שמסדרים את הבריכה 

  -כמו שצריך

  -חסרה בריכה נוספת אלון גלבוע:

בונים את המבנה ומסדרים מקום לחוגים, ומסדרים  יגאל אורבך:

את כל המעטפת. אנחנו לא רוצים להתערב בעניין 

צריך, גם להסתכל עליו, ועם אנשים הכלכלי, אם 

שיודעים להסתכל. אנחנו חושבים שהמספרים 

ששמענו, מוגזמים לחלוטין. אנחנו יודעים כמה עלה 

במקומות אחרים שיפוץ. אבל אנחנו בכוונה, אנחנו, 

יש לנו גבולות מאוד ברורים. אנחנו לא רוצים 

להתערב לעירייה או לחברה הכלכלית בביצוע, זו 

כם. ואנחנו רוצים וודאות, ורוצים לדעת אחריות של

יותר  מה קורה. אנחנו חושבים שעבר יותר מדי זמן, 

מדי זמן, ואין החלטות ברורות. וכולם, כתוצאה מזה, 

כל מה שעוד מנוי, עוד מנוי. והבריכה מגיעה למצב 

שלא משקים את הדשא, כי לא כדאי. זה מה שאנחנו 

 מבקשים. 

ודה עכשיו, סליחה. הנקודה שעכשיו זו בדיוק הנק אביבה גוטרמן:

הוא אמר. חוסר הוודאות של המקום הזה פוגע 

במנויים. הוא לא יכול לפרסם. זו צרה צרורה. אני 

  -חושבת

 גם בתחזוקה, גם בתחזוקה.  קהל:

אם אני הייתי צריכה לנהל את העסק הזה, הייתי  אביבה גוטרמן:

עוצרת את כל התהליכים עכשיו. יושבת, וזה מה 

צריך לעשות, לבחון בצורה רצינית עם אנשי מקצוע. ש

לעשות תכנית כלכלית, להחליט מה רוצים, איזו דרך 

 הפעלה בכלל. 

 אבל לקבוע את לוחות הזמנים, אביבה. לוחות זמנים.  משה חנוכה:
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.  אביבה גוטרמן: האם לקחת את זה תפעול של העירייה, תפעול חיצוני

 . לשבת, לקבל החלטה מה לעשות עם זה

 ומתי הדברים קורים.  משה חנוכה:

כמה יעלה כל דבר. רק לפי זה אפשר לקבל החלטה.  אביבה גוטרמן:

גם עכשיו, אתה אומר תוך כדי תהליך. לא, נשנה, 

 נשדרג, נעשה. זה כסף. 

 נכון.  אמיר כוכבי:

זה זמן, זה תכניות. אז אתה לא יכול בצורה כזו  אביבה גוטרמן:

 להביא תכניות. 

 את לא מקשיבה.  וכבי:אמיר כ

 אמיר, זה משגע אותי הקטע הזה.  אביבה גוטרמן:

  -לא, אבל את לא מקשיבה. הרי אנחנו, טובים, חברים אמיר כוכבי:

לא, יעלה הרבה כסף, מה שאנחנו אומרים, דבר אחד.  יגאל אורבך:

  -שנים 45אחרי 

 אתה אומר, מגיע שזה יעלה כסף.  אמיר כוכבי:

צת יותר, אז אני אומר, כולנו יודעים ששיקום או ק יגאל אורבך:

עולה כסף. עכשיו, ואנחנו מציעים לא לזרוק כסף טוב 

אחרי כסף רע. ואנחנו חושבים שכל פעם שמים 

 זה כסף רע. ₪,  ₪2,000,000,  1,000,000

י  אמיר כוכבי: שמעתי. יגאל, אני אענה למה שאמרת בקצרה, ואנ

ת בעיניי אגיד ככה. הניסיונות למצוא פתרונו

שיאפשרו את המשך פעילות הבריכה ואת המשך 

פעילות חדר הכושר, ואת המשך פעילות המועדון, ואת 

המשך פעילות הסקציה, וכל הדברים הללו, נעשו 

דווקא מתוך השיח ומתוך המצוקות שעולות מהשטח, 

ומתוך הרצון לאפשר לשגרת החיים להימשך. אני 

שאתה מייצג  מקבל את האמירה שלך כאן, ואני מנחש

, 500-לפחות את אלה שיושבים פה, אם לא את כלל ה

ואנחנו בהחלט נלך לכיוון של פתרון כולל, לפחות 

 לאזור של הבריכה. 

 זה לא מספיק. לא, זה לא מספיק.  קהל:
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 שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

 זה כל המועדון.  קהל:

 חברים.  אמיר כוכבי:

 מה שאתה רוצה.  אתה רוצה רק לרדד, זה :דודי גולדברג

 אנחנו רוצים שיפוץ יסודי.  קהל:

 אתה לא, לא הקשבת.  אמיר כוכבי:

 זה לא מה שהוא אמר.  רן יקיר:

חברים, אנחנו נקדים תהליך של הפתרון הכולל.  אמיר כוכבי:

המקום יהיה סגור, כמה שיהיה סגור, אבל יהיה בסוף 

מועדון שלם, אפקטיבי, יעיל לשירות התושבות 

 ם באזור. והתושבי

 מה זה בסוף? מה לוחות הזמנים, אדוני?  משה חנוכה:

 מה לוחות הזמנים?  אביבה גוטרמן:

 לוחות הזמנים למה?  אמיר כוכבי:

למה? מתי אתה יושב ואומר להם, בתאריך הזה והזה  משה חנוכה:

 מתחילים בדרך הזאת, מסיימים. 

 אין שום תכנון.  אביבה גוטרמן:

 לוח זמנים. הם רוצים  משה חנוכה:

 לא, לא, זה לא נכון, שניה, שניה.  אמיר כוכבי:

 יש תכנון.  אביבה גוטרמן:

הם רוצים לדעת כמה זמן, אנשים רוצים וודאות,  משה חנוכה:

 ושרוצים שנדבר איתם. 

 יש, יש להם תקציב, אבל פה מדברים על משהו אחר.  אביבה גוטרמן:

  אביבה, לא צריך לעשות הצגות. אמיר כוכבי:

 למה הצגות? למה, אמיר?  אביבה גוטרמן:

 אביבה.  אמיר כוכבי:

למה, אמיר? כל פעם שמתקיפים אותך, ואומרים לך  אביבה גוטרמן:

 דברים, מטיחים בך את האמת, זו הצגה. 
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 את לא מתקיפה, את רק צועקת.  אמיר כוכבי:

 לא, זו לא הצגה.  אביבה גוטרמן:

 איזו אמת, אביבה?  אמיר כוכבי:

תראה, זה מרגיז אותי. זה חוסר רצינות. סליחה שאני  יבה גוטרמן:אב

אומרת לך, ואני חלילה לזלזל בתואר הזה של ראש 

עיר. אבל להיות רציני, זה באמת לקחת ולקחת את כל 

 האפשרויות של המקום הזה, שכבר שנים דנים בו. 

תגידי, על מה את מדברת? זה רק מראה כמה את לא  אמיר כוכבי:

 ה בדיונים. מקשיב

 אמיר, אמיר.  אביבה גוטרמן:

ו  אמיר כוכבי: הבאנו את מפעל הפיס, הבאנו חברות גדולות, הבאנ

 חברות קטנות. 

 יש לך תשובה?  אביבה גוטרמן:

 הבאנו יזמים.  אמיר כוכבי:

 יש לך תשובה?  אביבה גוטרמן:

 הבאנו כל גוף אפשרי שמתעסק בבריכות האלה.  אמיר כוכבי:

 אז אתה יודע כבר?  מן:אביבה גוטר

וניסינו לייצר, וניסינו לייצר את התהליכים אל מול  אמיר כוכבי:

ההצעות שקיבלנו, כולל אמירות, אתה אומר שאתם 

יודעים כמה עולים דברים אחרים. גם אנחנו יודעים 

כמה עלו דברים אחרים. ואנחנו יודעים, כשמפעל 

א הפיס אומר לנו, אל תדאגו בבריכה הזו בכלל, ל

 היינו משקיעים בה שקל. 

 יכול להיות.  אביבה גוטרמן:

כי מפעל הפיס, שמה שהוא עושה, שניה, לא צריך,  אמיר כוכבי:

 אבל יש להם, בוא, אדוני, מה שמך? 

 דודי.  קהל:

 איך?  אמיר כוכבי:

 דודי.  קהל:
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לא כל החוכמה אצלי. ולכן, אני מקשיב גם לאחרים.  אמיר כוכבי:

בריכות במפעל הפיס, שעשה איזו והם הממונה על ה

יודע להגיד לי, הבריכה הזו כבר  בריכה או שתיים, 

  -שנה היה צריך לפנות אותה 20לפני 

 כן, אבל הוא לא שוחה שם.  קהל:

 זה נכון, אתה צודק.  אמיר כוכבי:

 בוא תדבר עם האנשים ששוחים. אנחנו כל יום שם.  קהל:

 אבל לא הבנת את האמירה.  אמיר כוכבי:

 למה הצעירים לא באים לבריכה? חשבת על זה פעם?  קהל:

אבל אני אסביר את האמירה. האמירה הייתה  אמיר כוכבי:

מבחינתו, שהמקום עצמו ומה שקורה שם, לא תקין 

ולא שווה שום סוג של השקעה ציבורית. הוא גוף 

 ציבורי, הוא לא גוף כלכלי, בהיבט הזה. 

 אז מה הפתרון?  אלון גלבוע:

 אז מה הפתרון?  ה גוטרמן:אביב

  -שניה, גם על זה אמיר כוכבי:

אז מה עם הפתרון? אולי מתחילים לחשוב על בניית  אלון גלבוע:

 בריכה חדשה. 

 נכון, תסגור. אולי זה הפתרון.  אביבה גוטרמן:

 חברים, די.  אמיר כוכבי:

 כל הוד השרון עם בריכה אחת.  אלון גלבוע:

  -תראו אמיר כוכבי:

 אגב, מה עם המזרקות?  גלבוע:אלון 

  -במשך שנים אמיר כוכבי:

  -מזרקות זה אלון גלבוע:

אני מבין שאתה מכיר הצעות קודמות, שאתה מציע  אמיר כוכבי:

 את זה. 

 אמיר, אני רוצה להכיר לך את הבחור הזה.  קהל:
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 כן.  אמיר כוכבי:

הבחור הזה, זה אחיין של ברבי, זה שהקים את  קהל:

 הבריכה. 

 אוקי. נו?  מיר כוכבי:א

אוקי? עכשיו, מה הוא עושה היום. זה מה שהוא עושה  קהל:

  -היום. הוא בעל חברה קבלנית, שהיא נותנת הצעות

 אדוני, בוא לא נערבב פה.  אמיר כוכבי:

קאנטרי אותו דבר בערים  2ואני במקרה מתמחר  קהל:

  -שונות, לא ב

ות לשיקום. לשיקום, הוא ניגש למכרזים ונותן הצע קהל:

 אולי נשמע אותו, מה יש לו להגיד. 

אבל הוא לא מספיק טוב. צריך להוציא שעולה הרבה  אלון גלבוע:

 כסף. 

אין בעיה, אז יקבעו אותו פגישה מסודרת, ונשמע מה  אמיר כוכבי:

יש לו להגיד על הדבר הזה. חברים, חברים, הבנו את 

הרצון, ואני בטוח שכשנביא את ההצעה התקציבית 

 לאישור המועצה, המועצה כולה תאשר אותה בשמחה. 

 לא, אבל אמיר, מה לוח הזמנים? עכשיו, באמת.  משה חנוכה:

שניה, שניה, שניה. לוחות הזמנים יגזרו ע"י המנכ"ל,  אמיר כוכבי:

  -בעבודות מול החברה הכלכלית

לא, אם זה ייגזר ע"י המנכ"ל, זה יהיה עוד שנתיים.  משה חנוכה:

 הזמנים? מה לוחות 

 לא, לא, אל תזלזל. ואל זה. חברים, זאת התשובה.  אמיר כוכבי:

 אדוני, מה לוחות הזמנים?  משה חנוכה:

 זאת התשובה.  אמיר כוכבי:

 אבל יש פה תושבים שיוצאים מכאן בלי תשובה.  משה חנוכה:

אז הם יקבלו על לוחות הזמנים. מה שמך? ניצה?  אמיר כוכבי:

 איפה את גרה? 

 מה, אתה רוצה עכשיו לשלוח לה פקחים?  וכה:משה חנ
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 לא, סתם לדעת.  אמיר כוכבי:

 היא לא רוצה. היא גרה בהוד השרון.  משה חנוכה:

 בסדר.  אמיר כוכבי:

 בעיר שלך.  קהל:

ניצה, גם את לא רוצה שראש עירייה יזרוק בשלוף,  אמיר כוכבי:

ולא ₪  40,000,000ולא ₪,  30,000,000לא 

50,000,000 .₪  

  -אבל לא דיברתי על קהל:

ולכן, ולכן התשובה היא שאנחנו נקדם את אופציות  אמיר כוכבי:

השיקום המלא לבריכה, מתוך הבנה שהמקום הזה 

יכול לתת שירות לסקטורים מסוימים בקהילה, ולתת 

 מענה גם לצרכים העירוניים, זה בהיבט של הבריכה. 

 מתי?  משה חנוכה:

הרחבה. לפי לוחות זמנים של אנשי שמצריך את ה אמיר כוכבי:

 המקצוע. 

 לא, אבל תגיד חודש, חודשיים.  משה חנוכה:

  -חברים, תודה רבה. זה היה באמת אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה:  זה לא רציני, רבותיי

 אמיר, אמיר.  אביבה גוטרמן:

  -לסכם ככה דיון בלי לוחות זמנים, אני לא רואה משה חנוכה:

  -ת יכול לפתור את הבעיה הזוהיי אביבה גוטרמן:

 זה לא דיון, זאת שאילתה.  אמיר כוכבי:

היית יכול לפתור את הבעיה הזו מזמן. יש לנו שטח  אביבה גוטרמן:

 שכבר מוקצה, שיש הקצאה שם לבניית ספורטן. 

 נו.  אמיר כוכבי:

שנים להקים את הפרויקט  3הרי, יכולת כבר לפני  אביבה גוטרמן:

, העירייה, לא עולה לה BOT הזה. לקחת בשיטת

שקל, כמו שנבנה הספורטן הזה. אבל עד היום זה 

נו  מדשדש ומדברים, וזה נכנס לתכניות על תכניות. 
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 באמת. 

שנים נכנסתי לתפקיד, ואני מצטער  3אביבה, לפני  אמיר כוכבי:

 10שביומי הראשון לא הספקתי לעשות מה שאת היית 

 7וכמועמדת  שנים במועצה כסגנית, כחברת מועצה,

 פעמים לראשות עיר. 

 אמיר, נו באמת, זו התשובה שלך? זו התשובה שלך?  אביבה גוטרמן:

 אז די, אז כן, אז לא קרה על היום הראשון.  אמיר כוכבי:

 אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה.  אביבה גוטרמן:

 נכון.  אמיר כוכבי:

 ה?אתה לא עושה. למה אתה לא עושה את ז אביבה גוטרמן:

כמה מועדונים נפתחו בשנתיים האחרונות עם  אמיר כוכבי:

 הקורונה? כמה קאנטרים פותחו בשנתיים האחרונות? 

מה זה קשור? מה זה קשור? להכין תכנית בשיטת  אביבה גוטרמן:

BOT-  

 די, יש.  אמיר כוכבי:

  -יכולת. אבל זו גם תשובה. אז היית אביבה גוטרמן:

י אמיר כוכבי:  צא. על מה את מדברת? אבל די, אבל 

 לסגור את המקום הזה. היית סוגר את המקום הזה.  אביבה גוטרמן:

 את חברת דירקטוריון. את אמורה לדעת את זה.  אמיר כוכבי:

חבל להוציא כסף על המקום הזה. אני לא יודעת,  אביבה גוטרמן:

 אולי שווה לא להשקיע בו. 

תר לי שנייה. אני אני חושב, שניה, אביבה, אם מו יגאל אורבך:

  -חושב שאם יש משהו שלמדנו מהקורונה

 למדת לעשות את זה יפה.  אמיר כוכבי:

לא, אני אומר, אם יש דבר אחד שלמדנו מהקורונה  יגאל אורבך:

, שרצוי שימשיכו לשחות, רצוי 1בהקשר הזה, זה 

  -שימשיכו לעשות

  -חברים, אבל זה שלכם מדבר עכשיו, אז אמיר כוכבי:
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, רצוי מאוד להמשיך את הפעילות, ולא 1אני אומר,  ורבך:יגאל א

ברור אם לקבלנים כדאי או לא כדאי, ולרשות עירונית 

יש שיקולים שהם שיקולים אחרים. בסוף, אתם 

ציבוריים. הרי בסוף, אנחנו התושבים, הדבר הזה, לא 

נעים לי להגיד, שייך גם לנו. שייך גם לנו בתור 

בילים את זה שרק עבורנו. תושבים. זה לא שאנחנו מג

 כל תושב מוזמן לבוא ליהנות. ויש לזה את החשיבות. 

 לא בדיוק.  אמיר כוכבי:

 מה?  יגאל אורבך:

 לא בדיוק.  אמיר כוכבי:

 למה לא?  משה חנוכה:

 למה?  יגאל אורבך:

, כי לא כל תושב יוכל ליהנות. יש בעיר כמעט  אמיר כוכבי: א'

אתם אמרתם, תושבים. המקום יוכל,  70,000

 . 2,000, 1,500מקסימום 

 לא, ברור.  יגאל אורבך:

כי  תנועת נוער,לפי הגישה שלך, לא צריך להשקיע ב משה חנוכה:

 ילדים.  1,000יש רק 

 לא צריך להגיד זה.  אמיר כוכבי:

 capacityברור שכל מתקן, ברור שלכל מתקן יש  יגאל אורבך:

ע שעוברים מסוים, ובסוף זה יסתיים. והעירייה, ברג

  -capacity-את ה

 חד משמעית.  אמיר כוכבי:

יקימו עוד מתקן, ויקימו עוד מועדון. אנחנו דרך אגב  יגאל אורבך:

סבורים שהדבר הכי נכון, זה לשמר את המועדון הזה, 

 1,800, 1,500מנויים,  1,800להביא אותו למצב של 

מנויים, הם יכולים להיות שם. ואפשר שם לסדר את 

שר יהיה להשתמש. ולצד זה, בשקט להקים זה, שאפ

, תעשו עוד, זה יהיה עוד, בואנה, היישוב BOTתעשו 

 תושבים. מה יש פה, בריכה אחת?  70,000גדל, 
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.  אביבה גוטרמן: אני לא חושבת שצריך להשקיע פה מיליונים עכשיו

נכון.   אני לא חושבת שזה 

סה. זה מה ורק בריכה אחת שפועלת, ובריכה אחת הרו יגאל אורבך:

שיש לנו בעיר הזאת. אז אפשר לשקם את זה. מה 

שאנחנו רוצים לשמוע שיש החלטה שאומרת, לוקחים 

את המתקן הזה, משקמים אותו, עושים את זה הכי 

טוב שאפשר. אנחנו לא רוצים להתערב, לא בכסף, לא 

בעניינים אחרים. כתושבים, נשמח לראות שזה נעשה 

  -שביל זה אתםכמו שצריך. סומכים עליכם, ב

זה רק לא מדויק. כי כן היו התערבויות על, אל תסגרו  אמיר כוכבי:

 פה ואל תסגרו שם ואל תסגרו אח"כ. 

 לא, זה לא מה שאנחנו אומרים.  יגאל אורבך:

 זה נקרא שיתוף ציבור, אדוני.  משה חנוכה:

  -אבל אם אנחנו באמירה אמיר כוכבי:

 תשתף את הציבור.  משה חנוכה:

 נכון, ולכן רצינו למצוא פתרון שכולם יחיו איתו.  כוכבי:אמיר 

אמיר, מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו אומרים, אם  יגאל אורבך:

היינו רואים תכנית סדורה שבאה ואומרת, תשמעו, 

לא רוצים קודם לעשות רידוד ואחרי זה להוסיף 

מסלולים, ואחרי זה להקים את הסככה. אנחנו, הנה, 

 זאת התכנית. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

חודשים, ייקח לא יודע מה שייקח. אני אומר  6ייקח  יגאל אורבך:

  -לך, שכל הציבור יגבה

אני אולי באמנזיה, אבל לדעתי זו בדיוק התכנית  אמיר כוכבי:

 שהצגנו באחת הישיבות הקודמות איתי. 

יפה, אז זה מה שאנחנו מבקשים. כי אנחנו שומעים  יגאל אורבך:

 י דברים. כל מינ

 החודשים. אבל בסדר. חברים.  6כולל  אמיר כוכבי:

  -אני יכול להגיד לכם, חברים משה חנוכה:
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  -בואו, כיבדנו אתכם אמיר כוכבי:

ו  משה חנוכה: גם אם לא תצאו מכאן עם לוח זמנים והבטחה, אנחנ

 לא נוריד את הנושא הזה מסדר היום. 

 אין, משה, אתה צדיק.  אמיר כוכבי:

ישיבות. עד  2ונעלה את זה גם בישיבה הבאה, ובעוד  נוכה:משה ח

 שהעירייה תתעורר ותיקח אחריות על העניין הזה. 

 איזה מזל שאתה פה.  רינה שבתאי:

 כל הכבוד למשה חנוכה.  קהל:

 תודה, יגאל, תודה. הנושא הבא.  אמיר כוכבי:

רק שאלה, הבריכה, הבריכה עצמה לא תיסגר, כל עוד  אלון גלבוע:

  -לא הודעתם למנויים

 בוודאי שלא.  אביבה גוטרמן:

 ברור שלא.  אמיר כוכבי:

ו אלון גלבוע:   -אוקי 

 בוודאי שלא.  אביבה גוטרמן:

לא הבנתי, אביבה. עכשיו את אומרת ששווה לבדוק  אמיר כוכבי:

 אם צריך להשקיע שם מיליונים. 

 אני אמרתי את זה גם קודם.  אביבה גוטרמן:

 כשיו את אומרת את זה? ע אמיר כוכבי:

 אני, מבחינתי, כן.  אביבה גוטרמן:

 עכשיו את אומרת ששווה?  אמיר כוכבי:

כן, כן. אמרתי את זה גם קודם. לא יודעת אם שווה  אביבה גוטרמן:

 להשקיע שם, לא יודעת. 

 לא יאומן.  אמיר כוכבי:

 יש לך בריכה אחרת?  אלון גלבוע:

 , לא עכשיו. לא. אבל לא עכשיו אביבה גוטרמן:

לא, אני בהלם, אביבה. כל ההצגה והפתוס,  לא יאומן. אמיר כוכבי:

ועכשיו את אומרת, צריך לבדוק. כל ההצגה מול 
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 התושבים, ועכשיו להגיד את זה? 

לעשות את הספורטן החדש, את הקאנטרי החדש. מה  אביבה גוטרמן:

תשקיע פה הרבה כסף? מה תשקיע פה, מיליונים 

 באמת.  עכשיו? די נו,

עכשיו יש נושא עוד יותר חשוב. החלפת השם של מי  אלון גלבוע:

 הוד השרון. 

חברים, בואו נשמור על הסדר, ונמשיך בסדר היום.  אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הראשונה בסדר היום. נעבור 

לשאילתה הבאה, שאילתה של חבר המועצה, שאילתה 

 . 31.10.2021-של חבר המועצה, משה חנוכה, מה

 אבל תקריאי את התשובה לאט.  אמיר כוכבי:

  -"אלו פעולות נוקטת העירייה אתי ברייטברט:

 היא קצרה יותר.  אמיר כוכבי:

  -"למול המחסור החמור בסייעות בגני ילדים אתי ברייטברט:

חברים, אבל רק מי, שניה, שניה, לא, זה לא מכבד.  אמיר כוכבי:

 שמי יצא, ייצא. שיסגרו את הדלת. 

 תסגרו את הדלת. לא, אי אפשר ככה.  אביבה גוטרמן:

 שיסגרו את הדלת שם. תודה. כן.  אמיר כוכבי:

למול המחסור החמור "אלו פעולות נוקטת העירייה  אתי ברייטברט:

בסייעות בגני ילדים וצהרונים, ולילדי החינוך 

המיוחד". התשובה: "מחסור בסייעות הינה בעיה 

, ובהם, אי הגדרה של ארצית בעל מאפיינים רבים

מקצוע והסכמי שכר מגבילים. חוק החינוך המיוחד 

והצורך לסייעות רפואיות לילדים הסובלים 

מאלרגיות, הכפיל את הביקוש לסייעות בכל הרצף. 

העירייה פועלת לגיוס בכל הכלים האפשריים, 

ובמקביל, מקדמת פעילות רבה להגדרת המקצוע 

שרות וחניכה, כמו וחיזוק תחושת השייכות וגיבוש הכ

גם לבחינת מודל שכר עדכני. בנוסף, מעורבת הנהלת 

העירייה בדיונים מול מרכז השלטון המקומי, 

הסתדרות המעוף, משרד האוצר ומשרד החינוך, 
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לתיקון הסכמי השכר, להגדרת המקצוע ולהענקת 

 גמישות גבוהה יותר לרשויות המקומיות". 

 אוקי, תודה.  משה חנוכה:

 שנמשיך?  רט:אתי ברייטב

 כן.  משה חנוכה:

 אין שאלת המשך?  אמיר כוכבי:

 לא.  משה חנוכה:

נעבור לשאילתה הבאה. "כמה כסף שילמה עיריית  אתי ברייטברט:

הוד השרון בשנה האחרונה על שכירות אולם מופת, 

לרבות השקעות בשיפוץ במבנה. וכמה אירועים 

: ומופעים נערכו במבנה בתקופת זמן זו?". התשובה

-"הסכם הפעלה למופת נחתם עם חברת אלומה ב

. עלות שיפוצים בתקופת הזמן הזאת, 3.6.2021

עלות שכירות שנתית, עפ"י ההסכם שנחתם ₪.  29,610

 1.6.2021-ב₪.  787,644טרום הקורונה, עומד על 

הוסרו מגבלות התו הירוק/סגול, כשבועיים לאחר מכן 

 22ו של הקורונה. עד כה, התקיימ 4-החל הגל ה

 אירועים". 

 אוקי, תודה.  משה חנוכה:

 אני יכולה רגע משהו להוסיף?  אביבה גוטרמן:

נו.  אמיר כוכבי:  זה שלו, זה שלו, מה. די, די, 

 אנחנו ממשיכים.  אתי ברייטברט:

 תקשיב, אני מוכרחה רגע משהו לומר.  אביבה גוטרמן:

 נו.  אמיר כוכבי:

נ אביבה גוטרמן: לחמתי שהמופת הזה ימשיך אני מבקשת. הרי אני 

לעבוד וקיבלנו את השכירות. זה המון כסף. אני 

שואלת, מה עושים עם המתקן הזה. אנחנו משלמים 

 ים של כסף. צריך שם ניהול. צריך להכין תכניות. 

 יש תכנית?  נאור שירי:

 יש תכנית?  אביבה גוטרמן:
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  -דיברו על זה גם ב נאור שירי:

 יש תכנית.  אמיר כוכבי:

 אפשר להראות אותה?  ביבה גוטרמן:א

 נבחרה מנהלת.  אמיר כוכבי:

 יופי, אז אני רוצה לדעת.  אביבה גוטרמן:

 הייתה הקפאה בגלל הקורונה.  אמיר כוכבי:

 בסדר, אז יש מנהלת? יש הכל? בסדר.  אביבה גוטרמן:

נמשיך בסדר היום, לשאילתה של חבר המועצה של  אתי ברייטברט:

: "מדוע העירייה 25.11.2021-ה אלון גלבוע, מיום

אינה מכשירה מבנים שנבנו בבתי הספר ובמוסדות 

ציבור, בהתאם לחוק התכנון והבנייה". תשובה: 

"מנהל הנדסה מקיים סקר עבירות בנייה ברחבי העיר. 

כחלק מהסקר, מתבצעת בדיקה גם על מבני ציבור 

במוסדות החינוך. ככל שיתגלו בעיות בנייה ישנות, הן 

 לו בהתאם לתכנית העבודה". יטופ

מה זאת אומרת, ככל שיתגלו? הרי מנהל ההנדסה  אלון גלבוע:

יודע את כל עבירות הבנייה שהעירייה ביצעה בתקופה 

האחרונה בבתי ספר. עכשיו תראה, כמובן שלא 

 -ציפיתי לקבל תשובה עניינית, ולכן

 לא, אני הבנתי את השאלה שלך כאילו אתה שואל על אמיר כוכבי:

  -דברים שיש

לא, אתם מדברים פה על סקר, תשמע, סקר, היו  אלון גלבוע:

אמורים כבר, העירייה הייתה אמורה לעשות ולא 

ביצעה. אני כבר דרשתי ממהנדס העיר לבצע סקר. לא 

קיבלתי תשובות. תראה, אני רק רוצה להפנות למכתב 

שקיבלתי מהמהנדס, ממהנדס העירייה לגבי הבנייה 

הוא שהתבצעה בבית ספר לפיד. ואז, הבלתי חוקית 

כותב במכתב שלו ש"הבנייה בבית ספר לפיד התבצעה 

שלבים. שיפוץ חיצוני דקורטיבי, ללא תוספת  2-ב

בנייה. ובשלב השני, מתוקף שיפוץ האגף המערבי, 

ואשר אמור לכלול גם תוספת בנייה, שיוסדרו 
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במסגרת בקדשה להיתר, היתר זה יכלול גם הסדרה 

מוד לפיר המעלית, ואלמנטים נוספים". של חדר צ

עכשיו, אני קורא מכתב כזה ממהנדס העיר, אוקי? 

ואני משיב לו, שברור שמה שהוא כותב פה, הוא 

מטייח את כל העניין הזה של הבנייה הבלתי חוקית. 

ואני עומד על שלי, שאכן העירייה ביצעה פה בנייה 

ועץ אני מקבל מייל מהי 28.11-בלתי חוקית. וביום ה

משפטי, כשלצערי הרב, הוא מעביר אינפורמציה 

כצינור חלול ביני לבין מהנדס העיר. כלומר, אני רואה 

כיועץ משפטי, שגם אמון על הנושא בו כשומר הסף. 

של הנהלים והבטיחות והחוק, וחוק התכנון והבנייה. 

לא מצליח להבין מדוע הוא רואה את זה לנגד עיניו, 

לה מהמהנדס, ולא עושה הוא מקבל את התשובות הא

שום דבר. אז אני רוצה להקריא, מכתב מהיועץ 

המשפטי: "מנהל ההנדסה מטפל בקבלת היתר למבנה 

חדר מכונות, שנבנה ללא היתר לפני מספר שנים, 

לחיפוי הפח הדקורטיבי שמעליו, ולמתקן הברזל 

י Bשמשמאלה ומסומן באות  ". כלומר, רק אחרי שאנ

בנייה בלתי חוקית,  לחצתי ואמרתי שבוצעה פה

יום לבתי -שמסכנת מאות תלמידים שמגיעים יום

  -הספר

 מה הבנייה הבלתי חוקית, אבל?  אמיר כוכבי:

 אמיר, תן לי לסיים.  אלון גלבוע:

 אבל מה הבנייה הבלתי חוקית?  אמיר כוכבי:

 מה זאת אומרת?  אלון גלבוע:

 תדייק את הזה.  אמיר כוכבי:

הספר, נבנה, בנו תוספת של בנייה, בחזית בית  אלון גלבוע:

ששינתה את חזית הבנייה. קונסטרוקציה של ברזל 

בכמה טונות. בנו את כל הקונסטרוקציה הזו על חדר 

. והמהנדס אומר לי, 2014-מכונות שנבנה ללא היתר ב

, אבל אני אבקש לזה 2014-תשמע, נכון, זה נבנה ב

רת? היתר, כשאני אעשה עוד איזו בנייה. מה זאת אומ

יש פה איזה תושב העיר שבנה, והעירייה הוציאה צו 
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הריסה. גם הוא אמר, כשיהיה לי כסף, אני אבקש 

היתר. אבל פה העירייה עשתה אכיפה בררנית, ואי 

שוויונית. מצד אחד, היא הורסת בתים של תושבים, 

ומצד שני היא בונה בנייה בלתי חוקית. ואמיר, אל 

  -ש תעשה לי פרצופים, כי אתה יודע

 שנכון.  אביבה גוטרמן:

  -יש פה הוכחה ממהנדס העיר אלון גלבוע:

 אני מקשיב לך בקשב, למה פרצופים?  אמיר כוכבי:

 לא, זה נכון. נו מה, אמיר?  אביבה גוטרמן:

  -שהעירייה בנתה בנייה בלתי חוקית, שמסכנת אלון גלבוע:

קשיב לא הבנתי, אתם מדליקים אחד את השני? אני מ אמיר כוכבי:

 לך. 

 למה מדליקים?  אביבה גוטרמן:

 כי אני מקשיב לו. את לא ראית בכלל.  אמיר כוכבי:

 לא עשית בנייה לא חוקית? נו באמת.  אביבה גוטרמן:

  -וזו לא הפעם הראשונה אלון גלבוע:

 די, אביבה.  אמיר כוכבי:

 אה, שזה לא נכון?  אביבה גוטרמן:

 תי חוקית. בואי נדבר על בנייה בל אמיר כוכבי:

ו  אביבה גוטרמן: נ בקולך, אתה מוקלט שאומר, נכון, אין היתר. מה, 

 באמת. 

אבל זו הפעם הראשונה שאתה כיו"ר הוועדה  אלון גלבוע:

ובנייה, יודע ומודע להתנהלות,  המקומית לתכנון 

 להתנהלות מנהל ההנדסה בעיר. 

יה. מה זאת אומרת? הוא יו"ר הוועדה לתכנון ובני אביבה גוטרמן:

  -מה, זה המהנדס? הוא האחראי

שמהנדס העיר אמון לפקח ביחד עם היועץ המשפטי,  אלון גלבוע:

וממשיכים לבצע בנייה בלתי חוקית. יש בידיי עוד 

מספיק חומר להוכיח שעוד בתי ספר נבנו ללא היתר. 



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 52 
 

בבית ספר צורים לדוגמה, לומדים תלמידים בכיתת 

טופס אכלוס. קולנוע, שלא ניתן עוד טופס אכלוס, 

שאלתי, מדוע. אמרו, לא, כשנסיים את כל העבודות, 

נוציא טופס אכלוס. בחייכם, זה עובד העירייה שהוא 

, לבצע ביקורת ולהוציא אתם טופס פקח, יכול להיכנס

, לבדוק שהכל תקין. עכשיו, אני לא מצליח להבין 5

עוד דבר אחד. מדוע לוקח הרבה זמן למנהל ההנדסה 

עת לגבי כל הבנייה הבלתי חוקית להוציא חוות ד

שמתבצעת בבתי ספר, במוסדות ציבור? וכמו 

שאמרתי, לא פעם ראשונה, גם עד היום, אני עברתי 

במקרה היום בנווה נאמן וראיתי, וואלה, הבניין שם 

עומד חצי הרוס, לא עושים שום דבר, הכל נעצר, הכל 

נעמד. העיקר שטענתם פה, בישיבת המועצה בפני כל 

המועצה והתושבים, שההריסה הייתה חוקית.  חברי

התברר שבסופו של דבר היא הייתה לא חוקית, בניגוד 

לתכנון והבנייה. אני לא מצליח להבין, אמיר, אתה 

יו"ר הוועדה. איך אתה מאשר את זה? איך אתה לא 

עושה דבר למנוע את הבנייה הזו? איך אתה מסכן 

 מאות תלמידים שמגיעים לבתי ספר? 

 טוב.  כוכבי:אמיר 

 על זה לא קיבלתי תשובה עד היום.  אלון גלבוע:

 אני רק רוצה להוסיף משהו דווקא לטובתך.  אביבה גוטרמן:

נו.  אמיר כוכבי:  אתה יכול לקבל תשובה לשניהם, 

  -יש פה הרבה מבנים עוד טרום אביבה גוטרמן:

  -מה קשור? אבל זה במשמרת שלו אלון גלבוע:

 לא, אבל כדאי להגיד את זה. לא,  אביבה גוטרמן:

 זה במשמרת שלהם, והם חייבים להוציא היתר.  אלון גלבוע:

יש גם את המבנה של ליונס, שגם כן הוא בלי היתר,  אביבה גוטרמן:

וסגרתם אותו עכשיו, כי הוא מסוכן. וצריך להוציא 

היתר. צריך להוציא, חייבים לאכלס. אז יש פה. יש 

רק. יש לפני. וצריך  גם טרום. זה לא כאילו ממך

 להוציא היתרים, צריך לסדר את זה. 
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עוד לפני אמיר, עוד לפני חודשיים, נשלח לי מייל  אלון גלבוע:

שמהנדס העיר יעדכן אותי לגבי הסטטוס של הבקשות 

 שהוגשו לגבי ההיתר. עד היום, לצערי לא קיבלתי. 

 לגבי זה היתר?  אמיר כוכבי:

ת ספר לפיד. הנה, בבקשה, אתה היתרי בנייה לבי אלון גלבוע:

 רוצה? אני אתן לך את האימייל. 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 מייל שיצא מהיועץ המשפטי.  אלון גלבוע:

  -אלון, אתה אמיר כוכבי:

 אז מה הוא מסתיר? לא הבנתי, מה הוא מסתיר?  אלון גלבוע:

אבל אני לא מבין, איך אתה אומר לי, אני אראה לך  אמיר כוכבי:

ימייל, ואז אתה שואל, מה הוא מסתיר? לא, את הא

לא צריך כל דבר דרמה. אתה מעלה שאלה, יש עליה 

 תשובה. אתה רוצה לשמוע? אפשר. 

  -זה לא דרמות, זה פשוט, זה פשוט אלון גלבוע:

אבל אתה רוצה לייצר מזה איזה משהו שזה לא, זה  אמיר כוכבי:

 שלך, אחי, זה לא שלנו. 

מקומם, זה פשוט מקומם, שאתם הורסים, זה פשוט  אלון גלבוע:

  -העירייה

 אבל אתה לא מקשיב.  אמיר כוכבי:

הורסים בתים של תושבים. שנכון, אני לא, אני נגד  אלון גלבוע:

  -בנייה בלתי חוקית

אבל אתם לא מתואמים. אתה לא יכול בישיבה אחת  אמיר כוכבי:

שמשה יגיד שאנחנו לא הורסים כי אנחנו חלשים, 

ה אחרי זה, אתה תגיד, אנחנו הורסים כי אנחנו וישיב

 אוהבים להרוס. 

אבל לא יכול להיות, אני חושב שצריך לעצור, צריך  אלון גלבוע:

  -לעצור את כל ההריסות בעיר

  -אם אתה מקל על העירייה, סליחה אביבה גוטרמן:

עד העירייה, עד שהעירייה לא תפעל לקבלת היתרים  אלון גלבוע:
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 י חוקית שהיא בנתה. לבנייה הבלת

 בנייה שלה. אחרי זה שיבואו בטענות לתושבים.  אביבה גוטרמן:

 אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, בסדר?  אמיר כוכבי:

תגיד תודה, שאני בודק את הדברים האלה, ואני עוצר  אלון גלבוע:

 את האסון, אני מונע את האסון הבא. 

תים של אנשים. לא, זו אותה אמיר, אתם הורסים ב אביבה גוטרמן:

  -פעולה של העירייה

 אביבה, אבל זה לא עובד ככה.  אמיר כוכבי:

שעושה היתרים בדיעבד. למה אתה לא נותן את  אביבה גוטרמן:

  -האפשרות הזאת גם לתושב, ולא הורס

 אבל על מה את מדברת?  אמיר כוכבי:

 מה אני? מה, להביא לך כתובת?  אביבה גוטרמן:

 בוודאי.  כבי:אמיר כו

 איפה נהרס, בגני צבי, כן?  אביבה גוטרמן:

  -סבבה, את רוצה שאני אפרט לך עכשיו אמיר כוכבי:

  -אני מכירה את כל אביבה גוטרמן:

 את רוצה שנעצור את ההקלטה, ואני אפרט לך זה?  אמיר כוכבי:

ואני מצפה, באמת, ממהנדס העיר, שיבוא ויגיד, אתה  אלון גלבוע:

סליחה, עשינו טעות, אני מטפל בה, לא  יודע מה,

היום, אתמול. אבל מה אני מקבל ממנו? מנסה לטייח, 

, זה דקורטיבי, לא דקורטיבי. תגיד קונסטרוקציהזה 

 לי, מה, אתה בא אליי? אני שנים מתעסק בדבר הזה. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

אני אפילו, אתה יודע מה, לא רוצה להגיד, אבל אני  אלון גלבוע:

נע מלהגיד עוד דברים זה, אבל הוא יודע שאני אמ

יודע. הוא יודע והוא יודע שאני שנים עומד מולו בבתי 

משפט, והוא יודע בדיוק מה זו בנייה בלתי חוקית. 

ואתה יודע, כחבר מועצה, אני מרגיש שהוא מסתיר 

 ממני המון דברים, שזה לא תקין. 
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 לא, הוא פשוט ארגנטינאי.  אמיר כוכבי:

בסדר, תודה רבה. תשובה טובה. נו, אז תגיד  לבוע:אלון ג

לתושבים, שאם יקרה חס וחלילה איזה אסון, הוא 

 ארגנטינאי. 

תקשיב, אני רוצה רגע לדייק את הדברים, בסדר? יש  אמיר כוכבי:

הרבה מאוד דברים, בטח כשאני נכנס לתפקיד, אתה 

לא יכול להיות מודע אליהם, כי אף אחד לא מודע 

י דברים עוברים בירושות כאלה ואחרות. אליהם, וכ

אנחנו החלטנו כחלק מהנושא של הסמכת הוועדה, 

שסקר העבירות שאנחנו עושים, שאגב, לא קודם 

 בשנים קודמות, אנחנו מקדמים אותו. 

אתם מקדמים אותו, אחרי שאני ביקשתי ממנו לבצע  אלון גלבוע:

 את הסקר הזה. 

תו עוד לפני שנכנסת למועצה. אחי, עשינו, התחלנו או אמיר כוכבי:

 למה אתה מדבר סתם? אנחנו מחויבים. 

אין לי, אני ביקשתי אישורים, מתי זה התחיל. לא  אלון גלבוע:

 קיבלתי עד היום. 

 בוודאי.  אמיר כוכבי:

אז עוד פעם, יש פה, היה פה איזה שלט נחמד, חוסר  אלון גלבוע:

 שקיפות. 

  -שיושבת בוועדה, עושה לךאלון, אלון, אפילו אביבה  רן יקיר:

  -בוא, אתה אלון גלבוע:

נו.  אביבה גוטרמן:  זה לא נכון, די 

 אלון.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

 הכל, אצלכם הכל מתוכנן והכל בסדר.  אביבה גוטרמן:

לא, אבל אביבה, את גם חברת וועדת משנה. את  אמיר כוכבי:

 יודעת את זה. 

י אלון גלבוע: רושות, לא קיבלת ירושות, זאת אמיר, קיבלת 

 המשמרת שלך. 
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  -אין בעיה, אבל אתה לא יכול אמיר כוכבי:

שנים ראש עיר, ממשיכים לבנות פה  3בזמן שלך, כבר  אלון גלבוע:

 בנייה בלתי חוקית. זה הכל. 

 אז אתה לא רוצה תשובות, מה?  אמיר כוכבי:

 מה התשובה? אתה נתת לי תשובה, מה?  אלון גלבוע:

 בסדר, תן לתת אותה.  ר כוכבי:אמי

 בסדר, יאללה.  אלון גלבוע:

אתה לא יכול לקחת ולהתחיל לנחש על הכל. אז אתה  אמיר כוכבי:

עושה תהליך מסודר. ובסדר, יכול להיות שהמהנדס 

 חשב שהדקורטיבי, לא מצריך היתר. 

 מהנדס העיר, מה זה לא חשב?  אלון גלבוע:

  -נו סבבה, יש לו אמיר כוכבי:

 מהנדס העיר לא יודע מה צריך ומה לא?  אלון גלבוע:

 יש לו פרשנות אגב, שהוא עומד מאחוריה עד היום.  אמיר כוכבי:

אז איך הוא מגיש כתבי אישום נגד תושבים, אם הוא  אלון גלבוע:

 לא יודע אם זה בהיתר או לא בהיתר? 

  -זה לא עניין של יודע או לא אמיר כוכבי:

  -יטתזה ש אביבה גוטרמן:

מה זה, אז אתה אומר, אז עכשיו אתה אומר, הוא לא  אלון גלבוע:

 יודע. 

 זו תשובת הרב נוח.  אביבה גוטרמן:

 אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב.  אמיר כוכבי:

אמיר, תגיד, תשמע, עשינו טעות. אנחנו נתקן אותה,  אלון גלבוע:

 אנחנו נוציא היתרים. זו גם תשובה טובה. 

, ענה לך את זה היועץ המשפטי, למרות שהעדפת א אמיר כוכבי: '

  -לזלזל בתשובה שלו. ב'

לא זלזלתי בתשובה. לא, לא, אתה לא תתחיל עוד  אלון גלבוע:

 פעם להגיד שאני זלזלתי פה באנשים. 
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 אבל אתה זלזלתי.  אמיר כוכבי:

אני זלזלתי. אמרתי שהוא מעביר אינפורמציה  אלון גלבוע:

, בלי לתת את דעתו כיועץ מהמהנדס, בצינור חלול

 משפטי. זה מה שאני אמרתי. לא זלזלתי. 

אתה מבין, לא רק ציבור, גם חלוד. זה לא זלזול? זה  אמיר כוכבי:

 באמת פרגון ליכולות. 

מה אתה רוצה שאני אגיד, מה אתה רוצה שאני אגיד,  אלון גלבוע:

שהוא היה פקס? שהוא העביר את זה בפקס מאחד 

 צה שאני אגיד? זו מילה יפה. לשני? מה אתה רו

 בביפר.  אמיר כוכבי:

 אל תגיד, הוא התבטא יפה.  אביבה גוטרמן:

 נו, אז מה אתה רוצה?  אלון גלבוע:

 טוב.  אמיר כוכבי:

הוא לא בדק. אני חושב שיועץ משפטי, צריך לתת את  אלון גלבוע:

דעתו בעניין הזה. הוא אחראי פה על כל הנושא של 

ואני לא ראיתי ממנו, כנון ובנייה. נושא אכיפה של ת

 אפילו לא מסמך אחד, שנותן את דעתו בעניין. 

 . טוב אמיר כוכבי:

  -אני יכול לשמוע אלון גלבוע:

 לא, לא, זו שאילתה, תשובה.  אמיר כוכבי:

 בוא נשמע, הנה, יש אותו כאן.  אלון גלבוע:

ה לא די, די. בתור מי שמאוד מקפיד על החוק, פה את אמיר כוכבי:

 מקפיד עליו בכלל. 

 במה אני לא מקפיד?  אלון גלבוע:

 פה היה הרבה מעבר. שאילתה זו שאלה, תשובה.  אמיר כוכבי:

  -אבל לא קיבלתי תשובה אלון גלבוע:

כי אתה לא נותן לדבר, אתה לא נותן לדבר. ואתה גם  אמיר כוכבי:

 רק מפריע. 

 בסדר, נשמע.  אלון גלבוע:
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 ? מה נשמע אמיר כוכבי:

 יש לנו את התשובה.  אלון גלבוע:

פעמים כבר אמרתי אותה, אתה בוחר לא  7אבל  אמיר כוכבי:

 להקשיב. אתה אולי שומע, אבל אתה לא מקשיב. 

אז כנראה שלא שמעתי שאתה נותן תשובה. תיתן  אלון גלבוע:

 תשובה. 

 לא, אתה שומע, אתה לא מקשיב.  אמיר כוכבי:

אני אבין שנתת תשובה. אבל אתה כשתיתן תשובה,  אלון גלבוע:

 לא נתת לי תשובה. 

התשובות שלי זה התשובות שלי. אתה רוצה, לא  אמיר כוכבי:

להתייחס אליהן או לזלזל גם בהן, זה בסדר, גם זה 

 שלך. 

תשמע, כל פעם שאתה מרגיש מצוקה, אז אתה זורק  אלון גלבוע:

 מילים, מזלזל, לא מזלזל. תגיד סליחה, תגיד סליחה. 

נו, אתה עכשיו מעתיק מאביבה. תביא קצת טאץ'  אמיר כוכבי:

  -משלך. אלון

  -הטאץ' שלי אלון גלבוע:

אלון, העירייה פועלת כדי לתת מענים לצרכים  אמיר כוכבי:

החינוכיים בעיר. בתוך הדבר הזה, אנחנו עובדים 

 בלוחות זמנים, לפעמים, בלתי אפשריים. 

 טוב.  אלון גלבוע:

כן, מהנדס העיר נתן פרשנות. הפרשנות שלו לא ו אמיר כוכבי:

התקבלה גם ע"י היועץ המשפטי, והדבר יתוקן. מה 

זה? במקביל, אנחנו בכל מקרה מקיימים סקר 

יודעים, בעיקר  עבירות, כדי להיות בדיוק שבו אנחנו 

  -בגלל שיש לנו לא מעט מבנים עתיקים

 נכון, גם מהעבר.  אביבה גוטרמן:

 מצוינת.  תשובה אלון גלבוע:

 מה הם, ואיפה הם עומדים.  אמיר כוכבי:

התשובה, תשובה מצוינת, ואני לא ציני. אבל מדוע  אלון גלבוע:
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  -אתם לא פועלים בשיטה הזו

  -פועלים אמיר כוכבי:

  -גם אל מול תושבים אלון גלבוע:

  -גם, די, אתה סתם אמיר כוכבי:

 לתת להם אפשרות.  אלון גלבוע:

 ן. אלו אמיר כוכבי:

  -ימים לפנות בית 7בכח, קיבל בנאדם  אלון גלבוע:

 אלון, זה ממש לא נכון.  אמיר כוכבי:

נו.  אלון גלבוע:  לא, עזוב אותך, 

 הבנאדם, תקשיב טוב.  אמיר כוכבי:

י  אלון גלבוע: אפשר להודות, ואתה מודה בזה, וזה בסדר. ואנ

 הייתי עובר בית ספר, בית ספר. 

 , זה לא נכון. תקשיב טוב אמיר כוכבי:

 מה לא נכון?  אלון גלבוע:

אנחנו פועלים, אנחנו פועלים פעם אחר פעם, גם מול  אמיר כוכבי:

  -צווי בית משפט, צווי בית משפט, לא צווים

אז למה אתם לא פועלים כנגד העבירות שאתם  אלון גלבוע:

 עושים? איך אתם פועלים? 

 תה לא מקשיב? תקשיב, אתה לא מקשיב לי. למה א אמיר כוכבי:

 מקשיב לך.  אלון גלבוע:

 אתה לא רוצה לשמוע? זה מפריע לך לפוזת הגיבור?  אמיר כוכבי:

 חס וחלילה.  אלון גלבוע:

גם התושב הזה, כשאתה פעלת בשטח מול עובדי  אמיר כוכבי:

עירייה בצורה גם לא מאוד מכבדת, גם התושבים 

  -האלה

י אלון גלבוע:   -אמיר, אמיר, אנ

  -גם התושבים וכבי:אמיר כ

 למה לא מכבדת?  אביבה גוטרמן:
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  -אתה שוב פעם מכניס דברים אלון גלבוע:

  -גם התושבים האלה, גם התושבים האלה אמיר כוכבי:

 הכל מגובה בסרטונים.  אלון גלבוע:

 נכון, הכל מגובה.  אמיר כוכבי:

אני מבין שזה קשה לך עם זה. זה היה קשה לך עם  אלון גלבוע:

יודע. זה,   אני 

יודע שאני מדבר  אמיר כוכבי: הכל מגובה בסרטונים. בגלל זה אני 

 אמת. 

ואתה מחפש כל מיני דברים. אמיר, תודה, תודה,  אלון גלבוע:

  -תודה שאיבדת שליטה

 אתה לא מקשיב.  אמיר כוכבי:

בוועדת תכנון והבנייה. בונים מתחת לאף שלך ללא  אלון גלבוע:

 היתרים. 

 שמענו.  אמיר כוכבי:

ואתה מנסה עכשיו למצוא כל מיני פתרונות. אז אפילו  אלון גלבוע:

  -שצריך לבנות, ויש לוחות זמנים

  -תראה, כשאנשים באים אמיר כוכבי:

אפילו כשיש לוחות זמנים צפופים לבנייה ושיפוץ בתי  אלון גלבוע:

  -ספר

 כן.  אמיר כוכבי:

לא היתר, בבנייה עדיין, זה לא מקנה לכם לפעול ל אלון גלבוע:

 ללא היתר. 

  -אף אחד לא טוען שזה אמיר כוכבי:

 אבל זה מה שאמרת עכשיו בתשובה.  אלון גלבוע:

ן  אמיר כוכבי: אמרתי לך, שהייתה לו פרשנות שלו, שהוא עדיי

 עומד בה. 

 הוא עומד בה?  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:
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  -אז מדוע היועץ המשפטי אומר ש אלון גלבוע:

אז היועץ המשפטי, כממונה על התביעה, אמר לו, יופי  ר כוכבי:אמי

 שאתה עומד בה, אני אומר לך אחרת. 

אה, הבנתי. אבל זה לא עולה מהאימייל שלו. זה  אלון גלבוע:

  -עכשיו מה שאתה

 נעשה לך קורס בניואנסים של עורכי דין.  אמיר כוכבי:

 לא.  אלון גלבוע:

 עו"ד משה חנוכה. יעביר לך אותו  מאיר חלוואני:

זאת הייתה תשובה של אני, קודם כל, זה לא נכון.  אלון גלבוע:

המהנדס. אתה, זה לא מצחיק. אני לא הייתי צוחק על 

העבירות האלה. אתה לפי האנשים היום, יש מישהו 

 בנווה נאמן שעכשיו לא צוחק, נכון, רפי? 

 די, די.  אמיר כוכבי:

 ה מקומות. לא רק שם, בעוד כמ אביבה גוטרמן:

 ימים באים להרוס לו את הבית.  3שלא צוחק. שבעוד  אלון גלבוע:

  -אני לא לגמרי הבנתי אמיר כוכבי:

לולא ההתערבות שלנו, הבית היה נהרס באותו אמיר,  אביבה גוטרמן:

 יום, כפי שהם הוציאו את הדברים. 

  -אביבה, לולא ההתערבות שלכם אמיר כוכבי:

, נו באמת, אתה יודע את זה. אתה יוד אביבה גוטרמן:  ע את זה. די

 לולא ההתערבות שלכם, אין עיר, זה בסדר.  אמיר כוכבי:

 אתה יודע את זה.  אביבה גוטרמן:

לפני שהייתם, לא זרחה השמש. אחרי שתהיו, היא לא  אמיר כוכבי:

 תזרח. 

לפחות שבוע ימים נתת להם להוציא את הלבנות. זה  אביבה גוטרמן:

 יר. נהגתם לא נכון. לא נכון? אמ

 אביבה, די.  אמיר כוכבי:

 ברוע וברשעות נהגתם.  אביבה גוטרמן:
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היו מספר עובדי עירייה. היו גם עוד אנשים שאתה  אלון גלבוע:

מכיר. הייתה שם התנהגות מצוינת של כולם. הבקשות 

היו להאריך מועד, כי היו שם ילדים וזה היה חג. אני 

באמת והיועץ המשפטי  באמת, בעניין הזה שהעירייה

הימים האלה כדי שהם יתארגנו, ולא  7אישר את 

 במסגרת החג. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

זה בסדר גמור, והכל בסדר. והכל היה באווירה טובה.  אלון גלבוע:

יודע מאיפה אתה ממציא את הדברים שאני  אני לא 

התנהגתי, לא התנהגתי. כולם ראו. אבל אם זה מפריע 

 ד מה שאתה רוצה. לך, אז תגי

  -לא, להפך, לא מפריע. אני רק לא מבין אמיר כוכבי:

 אתה ממציא דברים.  אלון גלבוע:

  -אני רק לא מבין אם אתה אמיר כוכבי:

 זה לא נראה לך חמור אבל, לא נראה לך חמור?  אלון גלבוע:

אם אתה בעד הריסות של עבירות לא חוקיות? אתה  אמיר כוכבי:

וק, אתה נגד החוק? זה לא ברור נגד? אתה בעד הח

 מהדברים שאתה אומר. 

  -לא, מה היה שם יגאל אלון גלבוע:

אמיר, יש הרבה עבירות בנייה בעיר, ללא ספק, של  אביבה גוטרמן:

תושבים, אנחנו יודעים את זה. אני הצעתי לך 

והכנסתי הצעה לסדר, לתת זמן, שנה, לכל התושבים 

. שיוציאו היתר, שיכשירו את עבירות הבנייה שלהם

מבלי שיהיו קנסות. ואמרת לי, אביבה, תורידי, תני 

 לי לבחון את זה משפטית. עד היום, שום דבר. 

 למה שום דבר?  אמיר כוכבי:

 עוד פעם. ואני אעלה את זה  אביבה גוטרמן:

  -יש עכשיו אמיר כוכבי:

 ואני אעלה את זה עוד פעם.  אביבה גוטרמן:

 מחוברת. יש עכשיו. אבל את לא  אמיר כוכבי:
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 אני אגיד לך למה, זה נעשה בערים אחרות.  אביבה גוטרמן:

  -יש עכשיו, ברגעים אלה, יש קמפיין הסדרה אמיר כוכבי:

 היה קמפיין הסדרה. יש עכשיו קמפיין הסדרה.  רינה שבתאי:

  -לכל עבירות הבנייה שנעשו בהקשר של פיצול אמיר כוכבי:

 לגמרי.  רינה שבתאי:

  -כשעשינו תהליך כוכבי:אמיר 

 פיצול, אני יודעת.  אביבה גוטרמן:

 אה, פיצול את יודעת.  אמיר כוכבי:

 אבל על היתרי בנייה, לא פיצול. לא פיצול.  אביבה גוטרמן:

 מה זה קשור אבל?  אלון גלבוע:

 יש אנשים, לא כולם רוצים לפצל.  אביבה גוטרמן:

 ל במקביל. בסדר, אבל אי אפשר לעשות הכ אמיר כוכבי:

 לא, אבל זו ההזדמנות.  אביבה גוטרמן:

 יש תהליכים. מטפלים בדברים, אחד, אחד.  אמיר כוכבי:

אז תוציא הודעה, שאנחנו מאשרים את זה. אנשים  אביבה גוטרמן:

 יסדירו את הדבר הזה, במקום להרוס להם. 

  -אני לא אומר שהעירייה לא צריכה לפעול אלון גלבוע:

 ב. טו אמיר כוכבי:

אמיר, העירייה צריכה לפעול בנוקשות כנגד עבירות  אלון גלבוע:

 בנייה. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 זאת מכת מדינה.  אלון גלבוע:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אני לא אומר, אני בעד. אבל, מחד ומאידך, העירייה  אלון גלבוע:

  -בעצמה בונה ללא היתר

 הבדואים, אז יסדירו פה. ואם בנגב מסדירים אצל  אביבה גוטרמן:

י  אלון גלבוע: אבל זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב בעיני
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 התושבים. 

אם לבדואים מסדירים, אפשר להסדיר גם לנו. מה  אביבה גוטרמן:

 קרה? מה קרה? 

  -זה משפט הסיכום הכי טוב ששמענו עדי פ. אנקורי:

 לא, זה לא טוב, זה לא נכון?  אביבה גוטרמן:

אני רוצה לשמוע את רונן, מה הוא אומר לגבי הנושא  וע:אלון גלב

 הזה? 

 שם יש חמלה ופה אין? למה?  אביבה גוטרמן:

 חברים, בואו נתקדם.  אתי ברייטברט:

 מה ההבדל?  אביבה גוטרמן:

 חיבור לחשמל, מים זורמים, מבני חינוך.  נאור שירי:

 רק לפני שנתיים.  אביבה גוטרמן:

 א נשמע את רונן. אמיר, בו אלון גלבוע:

די, זה לא עניין אותך לשמוע. כי אם היית מעניין  אמיר כוכבי:

אותך, את שאלת ההמשך, היית מפנה ליועץ המשפטי. 

  -אבל במקום זה נאמנת נאומים והפרעת לאנשים

 למי הפרעתי?  אלון גלבוע:

 לא.  אמיר כוכבי:

 אני הפרעתי לך?  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

 כי לא ענית.  בוע:אלון גל

 די, די.  אמיר כוכבי:

 כי לא נתת לי תשובה.  אלון גלבוע:

 די, זה סתם עכשיו הצגה.  עדי ברמוחה:

בואו נמשיך בסדר היום. נעבור לסעיף הבא. נעבור  אתי ברייטברט:

  -לסעיף

 רגע, אבל יש לי הודעה פה מארגון יוצאי ארגנטינה.  יגאל שמעון:

 כולם?  העלבתי את אמיר כוכבי:
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 מה קרה.  יגאל שמעון:

 לא, זה אתה יודע, זה סגנון כזה.  אמיר כוכבי:

 אה, טוב.  יגאל שמעון:

 . 2021העברות מסעיף לסעיף תקציב  ב.

 

נעבור לסעיף הבא, העברות מסעיף לסעיף תקציב  אתי ברייטברט:

. 1לתקציב, מצורף לכם כנספח  5. עדכון מספר 2021

 בני? 

. 2021, אחרון לשנת 5ות מסעיף לסעיף, עדכון העבר בנימין זיני:

. עיקרי העדכונים, רק 14.11-נדון בוועדת כספים ב

  -לצורך

 לא שומעים אותך, בני.  רינה שבתאי:

אמרתי, עיקרי העדכונים זה התאמות התקציב, או  בנימין זיני:

בהתאם להכנסות מדינה שהתקבלו או צופים לקבל עד 

תאם לביצוע או בשכר סוף השנה. התאמות תקציב בה

או בפעולות בהתאם לצפי ביצוע שלנו עד סוף שנה. 

דברים עיקריים אני יכול לציין, יש פה עדכון הלוואות 

הסכם של עובדים סוציאליים ... בהתאם למדד שעלה

ברווחה, שהתעדכן השכר שם, כנגד ההכנסה של משרד 

 הרווחה. שאלות? 

קשתי לקבל, אתם כן, בישיבת וועדת הכספים בי משה חנוכה:

מבקשים כאן להעביר עוד כספים להשתתפות 

  -בצהרונים

 כן.  בנימין זיני:

משהו, שכר סייעות. ביקשתי לקבל את כל התמיכה  משה חנוכה:

 לפי שנים, לא קיבלתי את המספר. 

נכון, עוד לא אספתי את כל המידע לגבי מספר  בנימין זיני:

  -. ויש חלק2014-הילדים מ

 אבל העברת הכספים הייתה לפני יותר מחודש.  משה חנוכה:

כן, עדיין, לא הצלחנו לעשות. אני מניח ששבוע הבא  בנימין זיני:
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 יהיה. 

אני רק רוצה להעיר, אני ביקשתי בוועדת הכספים  משה חנוכה:

לפני חודש. מבקשים כאן להעביר כספים לחברת 

אלומה על השתתפות בשכר סייעות, ועוד כספים 

תהיה לחברי המועצה אינדיקציה, לצהרונים. ש

ביקשתי בוועדה לקבל עד הישיבה את כל התמיכה 

לצהרונים,  2014שהעירייה העבירה מדי שנה, משנת 

ועד היום. לצערי, לא קיבלתי את הנתון הזה עד היום. 

אני חושב שזה נתון חשוב. גם בהיבט זה, שאני קורא 

בתקשורת ושומע על כל מיני כיוונים של שיטות 

עלה אחרות, שאתה חושב לצהרונים. בין אם זה הפ

יישאר בחברת אלומה ובין אם זה יעבור לעירייה. וגם 

אני חושב שכשאתה מביא משהו בהעברות מסעיף 

לסעיף בעניין הזה, ושנכון שתהיה תמונה מלאה בפני 

חברי המועצה, מה, תהיה פרספקטיבה של שנים. אני 

 ים. לא מבין למה, שאי אפשר לקבל את הנתונ

 מה היה הקושי בלהעביר את הנתון?  אמיר כוכבי:

  -, קצת2014 בנימין זיני:

 איך?  משה חנוכה:

  -, כן. אבל אנחנו אז, אנחנו2014-מ בנימין זיני:

 . 2014לא הבנתי מה  אמיר כוכבי:

 אחורה.  2014-הבקשה הייתה מ רן יקיר:

  -2016, 2015, 2014לא, קדימה.  משה חנוכה:

צפונה, כן, בסדר, בסדר, אמרתי, אנחנו לא זה. אנחנו  י:בנימין זינ

  -נעשה את המאמץ, ששבוע הבא הנתון הזה

לא הבנתי, אבל מה הבעיה להוציא את הנתונים של  אמיר כוכבי:

 עד היום?  2014

 יש לך את זה בדו"חות הכספיים שלך.  נאור שירי:

  -אז אין בעיה שהעירייה תציג משה חנוכה:

 בל יש לך את זה. א נאור שירי:



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 67 
 

אין לי את זה. אני ביקשתי מהעירייה לקבל, כמה היא  משה חנוכה:

  -העבירה מדי שנה

  -בדו"חות הכספיים, תפתח את הדו"ח, ותראה את נאור שירי:

ו  משה חנוכה: לא, בוא. היום, הנהלת העירייה מבקשת מאיתנ

לאשר ולעשות העברות מסעיף לסעיף. אנחנו כחברי 

  -אןדירקטוריון כ

 בסדר, נו, אל תעשה את ההרצאה הקבועה.  נאור שירי:

  -יכולים לבקש מגזבר העירייה משה חנוכה:

  -בסדר, אני אומר בנימין זיני:

אני לא חושב שסביר שתוך חודש שהעירייה לא יכולה,  משה חנוכה:

יודע, זה לא רציני. אתה יודע שאני מעריך  בני, אתה 

יודע, אתה מבק ש את השאלות את זה וזה, אתה 

  -מראש, וביקשנו

לא, לא הבנתי. מה הייתה הבעיה להוציא את  אמיר כוכבי:

 הדו"חות הכספיים ולסדר את זה בטבלה? 

יש נתונים שצריך להוציא אותם מהארכיון. להביא  בנימין זיני:

 כאן חומר מהארכיון. 

אז החברה לא העבירה להם את הנתונים על מספר  משה חנוכה:

 המשתתפים. 

 או, הנה.  נאור שירי:

 הנה, יוליה אמרה. זה גם אחד הנתונים שהיה חסר.  משה חנוכה:

 אני אדאג ששבוע הבא זה ייגמר, בסדר?  בנימין זיני:

,  משה חנוכה: אני לא יכול להצביע, אני אומר לך את האמת, בני

  -בלי שיש לי פרספקטיבה של שנים. דבר נוסף, יש כאן

בין, למה אתה צריך פרספקטיבה של אני רוצה לה רינה שבתאי:

 שנים? 

אני רוצה לדעת בסוף, צריך גם שתהיה סבירות,  משה חנוכה:

-בסדר? אם בעבר העירייה העבירה נגיד השתתפה ב

 1,000-לילד לשנה, ועכשיו העירייה משתתפת ב₪  100

לילד שנה בצהרון, אני רוצה ₪  2,000לילד או ₪ 
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יות, שניה רגע, להבין מאיפה נובע מהפער. יכול לה

יכול להיות שזו השתתפות טובה, כי השתנו השכר, כי 

יותר טוב. סבבה,  יותר בילדים, כי האוכל  משקיעים 

אפשר להסביר את זה. אבל אנחנו צריכים, יש לנו גם 

פרספקטיבה של שנים. אנחנו ארגון. אנחנו לא 

  -מסתכלים על

הרונים, חל כן, אבל במשך השנים האלה, כל נושא הצ רינה שבתאי:

 שינוי דרסטי בכל מדיניות התקציב. 

רגע, על כל הפעילות ועל כל סעיף, אתה יודע, אם  נאור שירי:

היית קוהרנטי, אז היית על כל סעיף אומר, אני רוצה 

 לדעת. 

  -לא, אבל בוא, אבל משה חנוכה:

  -סבירות של כמה שנים אחורה נאור שירי:

 בו.  אבל זה נושא שאני מתעסק משה חנוכה:

שניה, שניה. כמה נגיד השקיעו בפעילות נוער  נאור שירי:

וצעירים. כמה השקיעו בפיקוח העירוני. אבל זה לא, 

  -שניה

נכון, אבל נאור אתה יודע שנושא הצהרונים זה נושא  משה חנוכה:

שאני מתעסק בו, כמו שהתעסקתי בעניין גניבת פרטי 

 אותי. זה מענייןהאשראי, זה נושא שאני מתעסק בו. 

 ה זה קשור? זכותו לבקש את הנתונים האלה. מ אביבה גוטרמן:

 אני לא אמרתי שלא זכותו.  נאור שירי:

  -תאמין לי, עובדה שאמיר אומר אביבה גוטרמן:

למה את תמיד אבל צריכה לקפוץ לעזרתו? משה  נאור שירי:

 מסתדר לבד. 

 כי זה מיותר השאלות שלך.  אביבה גוטרמן:

 , לא מיותר השאלות שלי. לא נאור שירי:

  -לגמרי. זכותו לבקש אביבה גוטרמן:

  -די, אביבה, אני מבקש ממך נאור שירי:

אבל למה להתווכח על זה. עובדה שאמיר אמר, למה  אביבה גוטרמן:
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 לא הוצאת? אני לא מבינה. 

אני מבקש ממך קודם כל להפסיק להתפרץ עליי. אל  נאור שירי:

  -תיתנו לי ציונים

 לא נותנת לך ציונים.  גוטרמן: אביבה

ולהגיד לי, מה אני יכול לשאול או לא. לא. את כל  נאור שירי:

פעם, כל ישיבה את עושה את זה וגוררת אותי לשיח 

שאני לא רוצה להגיע. אז תפסיקי לשאול אותי 

 שאלות. 

 לא שואלת אותך.  אביבה גוטרמן:

  -ני רוצהמותי לי לשאול מה שאני רוצה, מתי שא נאור שירי:

 גם הוא, מותר לו.  אביבה גוטרמן:

 תודה רבה. אבל אף אחד לא מנע ממנו לשאול, נכון?  נאור שירי:

 לא, אתה כן אומר.  אביבה גוטרמן:

 משה, אתה צריך את העזרה שלה?  נאור שירי:

 לא, אתה כן מונע.  אביבה גוטרמן:

ייך. הוא מסתדר. הנה, הוא אמר, הוא מסתדר. הוא ח נאור שירי:

 הוא מסתדר. בסדר? 

 לא חשבתי שהוא לא מסתדר.  אביבה גוטרמן:

 סבבה, אז הוא לא צריך את העזרה שלך.  נאור שירי:

 אמיר.  אביבה גוטרמן:

 נאור, תודה.  נאור שירי:

נו.  אביבה גוטרמן:  נאור, די, 

 בקיצור, כבר אין לי מושג מה רציתי להגיע.  נאור שירי:

 ע לי לשאול. אל תפרי אביבה גוטרמן:

  -אבל כן, ההשתתפות נאור שירי:

 אין לך הפרעות קשב וריכוז?  אביבה גוטרמן:

 ההשתתפות של העירייה עלתה, ואתה יודע את זה גם.  נאור שירי:

  -לא, אין בעיה משה חנוכה:
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למה השאלה שלך היא לא קוהרנטית? כי הרי בדברים  נאור שירי:

ים, אתה אחרים, אתה לא מבקש את זה. בצהרונ

 מבקש את זה. 

,  משה חנוכה: נכון, אני מסכים איתך, אני לא מתעסק בהכל. אני

 יש דברים שמעניינים אותי. 

עכשיו, אני שמח שאתה מתעסק גם בפריצה, ואני גם  נאור שירי:

אשמח לשמוע מה דעתך על איך, על ספק דו"ח 

מחשוב, ואחרי זה גם על הדברים האחרים שיבואו 

רוב. אז בסדר, אתה תקבל את בהמשך החודש הק

הדברים האלה. אני מסכים שצריך להעביר את זה, 

 ואני חושב שגם יש לך את זה בגיידסטאר. 

בסדר, אז עכשיו אני אומר, אם אני חושב שיש כאן  משה חנוכה:

בסוף רצון של העירייה להחזיר את השירות הזה 

לניהול עירוני, ע"י העירייה עצמה. לא יכול להיות 

יו יעברו הרבה מאוד כספים לחברה, ויכול שעכש

 , להיות שאתה יודע בסוף העירייה תומכת בכל ארגון

ולכן, כשאתה יכול להיות שאף אחד לא ינהל את זה. 

מביא משהו לדירקטוריון או אני מקווה שאתה עושה 

את זה ככה בדירקטוריונים בחברה, אתה חושף את 

 כל התמונה בפני חברי הדירקטוריון. 

די, משה. בבקשה, אתה אומר מילים כאילו מצחיקות.  שירי: נאור

הרי לישיבות הדירקטוריון שלך, אין אפילו 

 פרוטוקולים. 

 יש פרוטוקולים.  משה חנוכה:

 אני אשמח שאתה תביא אותם.  נאור שירי:

יודע, אצלי, בתקופה שלי, לא התחלפו  משה חנוכה: אגב, אתה 

 מנהלי כספים כל שנייה והתפטרו. 

 בסדר, בסדר, בסדר.  ור שירי:נא

 מנהלי כספים בשנתיים.  6 משה חנוכה:

 לא, הכל היה, תדע לך, קודם כל, הכל היה אצלך.  נאור שירי:

עכשיו התפטר מנהל הכספים. ישראל, לפני כמה?  משה חנוכה:
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 5ומי עוד הבאת שהתפטר? אירנה, כמה,  ובטי,

 מנהלים התפטרו? 

 מנהלים.  3ו, השבוע, התפטרו עוד בסדר, גם עכשי אביבה גוטרמן:

 מי היה מנהל הכספים אצלך?  נאור שירי:

  -הייתה טניה, שהיא הייתה משה חנוכה:

 לא, לא, לא, לא, לא, לא, סליחה.  נאור שירי:

אבל לא אני קלטתי אותה. לא אני קלטתי אותה. היא  משה חנוכה:

 שאתה קלטת.  6-מה 1

פים. לא הייתה מנהלת היא לא הייתה מנהלת כס נאור שירי:

כספים, למרות דו"חות ביקורות שביקשו ממך בצורה 

 שלהם, אני לא זוכר. 

ו משה חנוכה:   -אבל שוב, בסוף השאלה עכשי

 אי אפשר לא לתת לסיים.  נאור שירי:

י  משה חנוכה: האם העירייה מעבירה הרבה מאוד כסף, רגע לפנ

  -שהיא לוקחת את הפרויקט

 ר, זה לא קשור. זה לא קשו נאור שירי:

 ובטח הכספים לא יהיו.  משה חנוכה:

 לא קשור.  נאור שירי:

 זה בטח שזה קשור.  משה חנוכה:

העירייה בעיניי, לא צריכה להעביר את זה, ואני אומר  נאור שירי:

 מזה, בסדר?  4את זה פה, צריכה להעביר פי 

 אני מסכים איתך.  משה חנוכה:

  -בייחוד במצב הצהרוניםילדי וילדות העיר,  נאור שירי:

האם הכסף הזה לא הולך לעוזרי ולמשכורות בכירים?  משה חנוכה:

 האם הכסף חוזר לילדים. 

  -בסדר, אתה, בסדר נאור שירי:

  -משה, לשם השוואה מאיר חלוואני:

 בסדר, אני מבין את הפופוליזם. אבל בסדר.  נאור שירי:
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יקשתי נתונים לא, זה לא פופוליזם. אני סה"כ ב משה חנוכה:

 שאתה מסתירים. 

 אף אחד לא מסתיר.  נאור שירי:

  -למה לא העברתם, העירייה, את נתוני ה משה חנוכה:

אין שום בקשה שלא עמדנו בה. אין שום דו"ח כספי  נאור שירי:

שלא מפורסם. אין שום פרט שהוא לא שקוף. תפסיק 

 עם הזמירות האלה. 

בר אמר שצריך עוד שבוע כדי אז למה, הנה עכשיו, הגז משה חנוכה:

 לאסוף את הנתונים? 

אתה שמעת את התשובה או שאתה מצטט מה שאתה  נאור שירי:

 רוצה מהתשובה? 

 לא, אבל זה מהארכיון שלנו, לא של, הארכיון שלנו.  בנימין זיני:

 מה, מה אתה, הוא שמע, לא שמעת את זה. מה?  נאור שירי:

 ר. טוב, לא משנה, אבל בסד משה חנוכה:

 אביבה, הוא צריך עזרה עכשיו.  נאור שירי:

  -אתה רוצה שאני אמשיך משה חנוכה:

 נמשיך?  אתי ברייטברט:

 לא.  משה חנוכה:

אז רק אני אסיים. אני חושב שההשקעה צריכה להיות  נאור שירי:

 הרבה יותר גבוהה, ואני גם מניח שאתה תסכים איתי. 

. אבל השאלה, איך בסוף אגב, אני מסכים איתך, נאור משה חנוכה:

 הכסף הציבורי הולך למקום הכי טוב. 

כל הליך שיקרה לצהרונים, או כל, מי שינהל, לא  נאור שירי:

קשור בכלל לשנת הפעילות הקרובה, או לזמן הקרוב. 

 לא קשור. 

 רגע, משה, על איזה אתה מדבר?  אמיר כוכבי:

 מה הבעיה?  לא, אבל אני בעד להעביר כסף לילדים, אביבה גוטרמן:

 מה?  נאור שירי:

ל אביבה גוטרמן:   -אני בעד להעביר כסף 
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תגיד, נאור, אתה בעד שזה יהיה הצהרונים אפילו  משה חנוכה:

  -בעירייה, או 

 לא הדיון, בוא נתקדם.  נאור שירי:

 זה לא קשור, משה, משה.  אביבה גוטרמן:

 לא מעניין אותך לשמוע.  נאור שירי:

  -חושבת ש אני אביבה גוטרמן:

אם היה מעניין אותך לשמוע, כנראה שהיית משקיע  נאור שירי:

 דקות חפיפה.  24-ביותר מ

 כסף שצריך להעביר לצהרונים, צריך להעביר את זה.  אביבה גוטרמן:

  -ספק המחשוב, דו"חות וזה משה חנוכה:

 לא, יש לי עוד הרבה, רוצה?  נאור שירי:

 כן, אין לי בעיה.  משה חנוכה:

 עדי, עדי, תפסיק, משה.  י ברמוחה:עד

 לא באתי לריב איתך.  משה חנוכה:

אני לא רב. אבל אני לא חושב שזה מעניין אותך,  נאור שירי:

 באמת. 

לשאלתך, אתה תקבל את הדו"ח. אני חושבת שצריך  אביבה גוטרמן:

  -להעביר כסף לצהרונים

 אני לא יכול להצביע בעד הדבר הזה.  משה חנוכה:

 אני תמיד אעביר כסף לחינוך. אין מה לעשות.  גוטרמן:אביבה 

 משה.  אמיר כוכבי:

  -אז אני אגיד לך משהו, הכסף שאת משה חנוכה:

  -משהו, אנחנו אמיר כוכבי:

עזוב, אתה תקבל את הדו"ח, תנו לו את הדו"ח, ואם  אביבה גוטרמן:

יתגלה משהו, נעלה את זה. כרגע בוא נעביר וגמרנו, 

 יאללה. 

אני אספר משהו לצופים והצופות מהבית. גם אם היה  שירי: נאור

את הדו"ח, זה לא היה מונע את הדיון. היו מדברים 
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  -כנראה

 אולי.  אביבה גוטרמן:

 לא יודע.  נאור שירי:

 יכול להיות.  אביבה גוטרמן:

 אתה רוצה להגיד משהו, אמיר?  משה חנוכה:

 אני מציעה שתתאפק.  רינה שבתאי:

  -תגידו רגע, יש כאן איזו הגדלה, אני רואה משה חנוכה:

 יש לך רשות.  עדי ברמוחה:

  -במחלקת הביטחון משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 עוד משרה, נכון?  משה חנוכה:

 כן, על עוד משרה.  אביבה גוטרמן:

 מה זו המשרה? גם זה הגיע מרעננה, אגב?  משה חנוכה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

בה הקודמת, מאיר, אני רוצה להשמיע לך, את כי בישי משה חנוכה:

מה שאמרת כשאמרתי, האם המשרות החדשות שאתם 

רוצים לקלוט יגיעו מרעננה. ומה הייתה תגובתו 

 המופתעת של מאיר חלוואני. 

 בבקשה.  מאיר חלוואני:

 מאיר חלוואני מנהל את אגף הביטחון.  עדי פ. אנקורי:

.  משה חנוכה:  בבקשה )משמיע הקלטה(

 מאיר, אתה מוקלט.  די ברמוחה:ע

  -אני לא שומע מה הוא מאיר חלוואני:

 אף אחד לא שומע, אבל תדע לך, זה לא כזה רלוונטי.  נאור שירי:

 אבל זה עובד טוב.  אמיר כוכבי:

 בכאילו.  עדי ברמוחה:

 אני לא הצלחתי להבין.  משה חנוכה:



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 75 
 

 טוב, משה.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

מאיר חלוואני לא הבין למה שאלתי בפעם הקודמת,  משה חנוכה:

אלון, אלון. מאיר חלוואני לא הבין למה שאלתי בפעם 

  -הקודמת

 אני עדיין מחכה להתנצלות שלך.  נאור שירי:

 האם המשרות יאוישו מרעננה.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אלון, אבל אני באמצע משהו, אלון. אי אפשר כל הזמן  משה חנוכה:

 ביא זה. לה

 אין, אין לך, אין.  נאור שירי:

 אתה נופל לפח הזה.  משה חנוכה:

 מה? סליחה?  נאור שירי:

  -מאיר חלוואני משה חנוכה:

 איזה פח?  מאיר חלוואני:

 מה זאת אומרת, פח?  נאור שירי:

בישיבה הקודמת, כשאמרתי לך, האם המשרות  משה חנוכה:

ל, וכעסת יאוישו מרעננה, אמרת לי, למה אתה שוא

עליי. והמנכ"ל אומר, אנחנו לא נוהגים לפסול אנשים. 

המשרות אוישו ממחלקת  2-והנה, היה מרכז, ו

 הביטחון ברעננה. 

 משרות?  2איזה  נאור שירי:

יודע, עוד לפני המכרז, מה  משה חנוכה: אז אני נביא בעירי. אני 

 אתם הולכים לבחור. 

 ? 2א', למה  אמיר כוכבי:

 ? 2ה למ נאור שירי:

  -ב' אמיר כוכבי:

 תבדקו.  משה חנוכה:
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 ב', למה אתה גזען כלפי רעננים?  אמיר כוכבי:

 לא, אני רק אומר, איך ידעתי. איך ידעתי, אדוני.  משה חנוכה:

ג', מה הבעיה לדעת. עירייה זה ארגון שמדבר -ו אמיר כוכבי:

  -שיש זה הרבה. יש זימון לוועדה, מישהו אמר

י משה חנוכה: ש קשר בין הזוכים במכרזים ברעננה, הם עבדו האם 

 ביחד כל מי שבא מרעננה? 

אני יכול להגיד לך שגם היום במכרז אחר, היה מישהו  אמיר כוכבי:

 מרעננה. 

לא, במחלקת הביטחון, במחלקת הביטחון, אז אל  משה חנוכה:

תיתמם, מאיר, פעם הבאה שאני אומר שהם בחרו 

 ייבחר מרעננה.  מרעננה, כי גם אתם ידעתם שהוא

 יש לי בקשה אליך, אתה אל תחנך אותי.  מאיר חלוואני:

  -אבל אני אומר לך משה חנוכה:

 ולא רק אתה, אל תחנך אותי.  מאיר חלוואני:

אתה רוצה שאני אשמיע לך שוב איך היתממת, ובסוף  משה חנוכה:

 אחרי שבוע נבחר מישהו מרעננה. 

  -קודם כל אמיר כוכבי:

עולים ליגה לרעננה? זה ל החוכמה יושבת ברעננה? כ משה חנוכה:

 יפעת קריב, זה לא אתה. אתה משנה מציאות. 

אבל משה, אבל כשבנאדם עוזב, אבל כשבנאדם עוזב,  אמיר כוכבי:

אתה טוען שכולם בורחים מהארגון. ואז כשבאים 

אנשים ורוצים לבוא לפה, ולטענתך מביאים עיריות 

מה הם רוצים לבוא שלמות לפה, אתה אומר, למה, ל

 פה. 

 אני לא אוהב את שיטת החבר מביא חבר, אדוני.  משה חנוכה:

זאת עירייה נהדרת. כי יש פה עבודה למען הציבור,  אמיר כוכבי:

 וכי באים אלינו אנשים טובים. 

אתה יודע שנאור היה סייר ברעננה. ושסגן מנהל אגף  משה חנוכה:

  -ביטחון הוא מרעננה

 ד, אתה נורמלי? תגי אמיר כוכבי:
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תה עבדת הם עבדו פעם ביחד. נכון? אני אומר, א משה חנוכה:

לפיש, עבד איתך, ואתה ברעננה, אני שואל. רביד ו

 מכיר אותו מרעננה? 

 כן.  נאור שירי:

לפיש ברעננה? כן. זה לפיש, עכשיו, מי שנבחר, עם ווו משה חנוכה:

 נראה לך בסדר? 

 לא.  מאיר חלוואני:

 וקי. א משה חנוכה:

הקשרים. עכשיו, השאלות שלך, הן כאילו, אבל  2 נאור שירי:

  -אתה כאילו קובע פה

 אני שואל.  משה חנוכה:

 אתה לא שואל.  אמיר כוכבי:

 אני לא שואל.  משה חנוכה:

 אתה מדבר מלוכלך.  אמיר כוכבי:

 אני שואל.  משה חנוכה:

 וזה לא לעניין.  אמיר כוכבי:

 נאור עבד ברעננה. אני שואל אם  משה חנוכה:

 די, די, די.  אמיר כוכבי:

ו משה חנוכה:  לפיש עבד ברעננה? ואם 

 נו, אתה עבדת בירושלים?  אמיר כוכבי:

 לפיש ברעננה. שנבחר, עבד עם ו ואם עכשיו מי משה חנוכה:

 תשמע, משה.  אמיר כוכבי:

ואם מאיר מיתמם ואומר לי, הם לא מרעננה. תסביר,  משה חנוכה:

 אומר איזה משהו.  כאילו אני

 משה, משה, משה.  אמיר כוכבי:

 די, זה צירוף מקרים.  אביבה גוטרמן:

 אה, זה צירוף מקרים, סליחה.  משה חנוכה:

 כל הכבוד. זה תושבים במקום מקורבים.  אלון גלבוע:
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 זה ממש, הקארמה הסתדרה סביב רעננה.  משה חנוכה:

  -זה בגללנו, שאמרנו משפט אביבה גוטרמן:

אתם יודעים, אנחנו כאילו צוחקים, אבל אתה יודע,  ר שירי:נאו

  -אתה

 זה עצוב, זה באמת עצוב.  משה חנוכה:

זה עצוב בשימוש שאתה עושה בנושא הזה. זה באמת  נאור שירי:

 עצוב. 

 מה בעובדות שאמרתי לא נכון?  משה חנוכה:

אתה לוקח דברים, למה שמש זרחה, והשמש שקעה.  נאור שירי:

 כון, מה קשור? מה לא נ

 רגע, אבל עבדת שם בביטחון ברעננה?  מאיר חלוואני:

 כן.  נאור שירי:

 עבד איתך?  וולפיש משה חנוכה:

 אז אני מסביר, אתה רוצה להקשיב?  נאור שירי:

 אה, הבנתי.  אלון גלבוע:

 וארנון, לא עבד איתך? ארנולד, ארנולד.  משה חנוכה:

  ארנולד? מי זה ארנולד? נאור שירי:

 היה בצבא, ארנולד, לא?  משה חנוכה:

מה, הוא היה איתך בצבא, אז מה אתה מבלבל את  אביבה גוטרמן:

 המוח? 

 הוא לא מכיר את כל רעננה.  אמיר כוכבי:

 הוא היה איתי בצבא.  משה חנוכה:

נו, ומה עכשיו קשור? בקיצור, אתה לוקח פה, כל  נאור שירי:

השולחן. גם  ההיכרויות שלי בעבר, היו מונחות על

בשלבים של רועי. במכרז האחרון, בכלל לא הייתי 

  -מעורב. לא בוועדה, ולא

 לא, אין לי טענה כלפיך.  משה חנוכה:

  -אבל אתה אמיר כוכבי:
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  -יש לך טענה כלפיי, ואני רוצה להגיד לך מאיר חלוואני:

 אבל תן לנאור לסיים אבל.  משה חנוכה:

 מדבר. תעשה טובה.  אתה, אל תחליט מי מאיר חלוואני:

 למה, זה מיותר.  נאור שירי:

  -אבל הוא מדבר, אני לא רוצה משה חנוכה:

  -החלטת גם לחנך אותנו וגם להחליט מאיר חלוואני:

  -שניה, שניה, אבל לפני שאתה רוצה להגיב אמיר כוכבי:

  -מאיר, עזוב, זה אתה לא אביבה גוטרמן:

  -לפני שאתה רוצה להגיב אמיר כוכבי:

 למה, אז הוא משמיע את ההקלטות שלי.  מאיר חלוואני:

 עזוב, נו, יאללה.  אביבה גוטרמן:

לפני שאתה רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, שאחרי  אמיר כוכבי:

שנים שבהן תושבות ותושבי הוד השרון להורים 

איכותיים, מצאו את עצמם משובצים לתפקידים 

האלה  התפקידים 2-בעיריות אחרות. אנחנו גאים ש

  -שבאו מרעננה, הם תושבי הוד השרון

 תשובה טובה.  אלון גלבוע:

וכמו תפקידים נוספים בעירייה, וביתנו פתוח לכל נער  אמיר כוכבי:

ונערה, בעיקר מהוד השרון. ואני חושב שהחיבור, 

  -דווקא בתחומים האלה, הוא חיבור חשוב ומהותי

 ו ביחד ברעננה? אבל מה אתה אומר על זה שכולם עבד משה חנוכה:

ואפשר, מצעד מאוד שעיריות קודמות לא ידעו לזהות  אמיר כוכבי:

את הפוטנציאל של צעירות וצעירי העיר, שהיו 

 צריכים להרחיק עד רעננה. 

נגיד ברכות לקב"ט שהתחיל לעבוד  משה חנוכה: בהזדמנות הזאת, 

 בכפר סבא, שעבד פעם בהוד השרון. 

 מי זה? מי זה? מי זה?  מאיר חלוואני:

 נועם.  משה חנוכה:

 נועם, נועם.  אביבה גוטרמן:
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 בהצלחה לנועם.  אמיר כוכבי:

 נועם עובד בכפר סבא.  אביבה גוטרמן:

 עובד בכפר סבא.  משה חנוכה:

משה, אני רוצה ברשותך, היות והשמעת אותי כל כך  מאיר חלוואני:

בקול רם, והסברת למה אני מיתמם, אז בוא, קודם 

כשאני מיתמם, זה אמיתי, בסדר? כל, שתלמד, 

וכשאני מבקש הסבר, אני מצפה לשמוע אותו. אבל 

  -אתה

 קיבלת את ההסבר?  משה חנוכה:

רק רגע, רגע, סבלנות, לא הפרעתי לך. ולכן, אני רוצה  מאיר חלוואני:

להגיד לך, כמו שראש העירייה אמר קודם, שגם 

בתחום אחר שאני מחזיק בעירייה, באו מועמדים 

ננה. אתה חושב שפסלנו אותם בגלל שהם לא מרע

ראויים? אתה חושב שהם עובדים עם חברים של 

חברים? אז יש לך טעות. ולכן, אני חושב, כמו שראש 

העירייה חושב וכמו שרובנו חושבים, שאני מעדיף 

שמי שיעבוד בעיר, זה תושבי העיר. יהיה להם יותר 

  -אכפת, הם יהיו יותר קשובים, והם יעשו את

 למה, מי שעבד, לא היה לו אכפת?  אביבה גוטרמן:

 יש פה איזה תושב עיר שעובד בעיר?  אלון גלבוע:

אבל אני הייתי מעדיף שלא נדע את התוצאות של  משה חנוכה:

 המכרזים לפני המכרזים. 

 תנו לסיים, רק רגע, אני לא יודע על מה אתה מדבר.  מאיר חלוואני:

 ם יבואו מרעננה. הנה, אני ידעתי שה משה חנוכה:

 רק רגע, רק רגע אבל.  מאיר חלוואני:

 מי זה הם? זו משרה אחת.  נאור שירי:

 מי שנבחר.  משה חנוכה:

 אבל למה אתה אומר ברבים?  נאור שירי:

 יש יותר מאחד מרעננה פה?  משה חנוכה:

 משה, אתה מפריע לי, זה לא יפה.  מאיר חלוואני:
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ע נאור שירי:  צמך? תגיד, אתה שומע את 

 משה, משה, משה, משה. חנוכה. חנוכה.  מאיר חלוואני:

 לא, אני אומר. אתה שומע את עצמך?  נאור שירי:

אני אומר שאתה טועה. אני אסביר למה אתה טועה.  מאיר חלוואני:

כי כשאנשים באים באופן מסודר לוועדות בחינה, 

והכל מתנהל עפ"י דין וסדר מדויק, תקשיב טוב, כי 

פקידי כסגן ראש העירייה, לפחות אני בזמן ת

בתחומים שאני הייתי אחראי עליהם. שאני אגב עדיין 

אחראי עליהם היום. ישבנו פה בוועדות, ובחנו את 

האישיות ואת היכולות, אחרי שהוא עבר את תנאי 

 הסף, תקשיב טוב, ואני חותם על כל אחד שנבחר שם. 

 אז איך ידעתי שיבואו מרעננה?  משה חנוכה:

 אני לא יודע.  חלוואני: מאיר

  -אז כנראה יש לי חוכמה משה חנוכה:

לא, כנראה יש לך עדיין איזה חפרפרות שמסתובבות  מאיר חלוואני:

 בעירייה. 

  -אבל הם לא משה חנוכה:

.  מאיר חלוואני: תקשיב, תקשיב טוב. לא, אני אענה לך עכשיו

  -ושמתסיסות

בים. זה צורת רבים תמשיך, הם, תגיד, הם. הם זה ר נאור שירי:

  -של

  -החפרפרות שיש לך מאיר חלוואני:

יש יותר מעובד אחד בעיריית השרון שעבד בעיריית  משה חנוכה:

 רעננה במחלקת הביטחון? 

 תגיד, אני נראה לך יודע איפה כל אחד גר?  נאור שירי:

איך הגענו מהעברות מסעיף לסעיף, לדברים האלה?  עדי ברמוחה:

 די. 

 כי עכשיו פה עוד הגדלה.  משה חנוכה:

 יכול להיות שכן.  נאור שירי:
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  -כן, אבל תראה כמה עדי ברמוחה:

 מה הבעיה שלך ברעננה? אני לא מצליח להבין.  נאור שירי:

אני חשבתי שאתה מספיק רציני להקשיב לתשובה שלי  מאיר חלוואני:

 עד הסוף. 

 אני לא מצליחה להבין.  עדי ברמוחה:

י נאור שירי: ודע מה הכישורים שלהם? אתה יודע מי הם? אתה 

יודע למה הם נבחרו?  אתה יודע מה הם עשו? אתה 

בדיוק, לא מעניין אתכם, אתם לא מכירים, אתה לא 

יודע, אבל עדיין אתה בא ומעלה את זה, כאילו יש פה 

  -איזה משהו שהוא

  -אני ידעתי בישיבה הקודמת משה חנוכה:

גשה שאתם אוהבים לדבר סביב, יש פה איזושהי הר עדי ברמוחה:

 סביב. הנושא הוא העברות מסעיף לסעיף. 

והיום מבקשים מאיתנו, עדי, בהעברות מסעיף לסעיף,  משה חנוכה:

 הביטחון.  את הוצאותלהגדיל 

  -אוקי, ומה זה קשור לאם העובד הגיע מעיריית רעננה עדי ברמוחה:

יה לי בישיבה אז אני שואל אם גם הג'וב הבא, כמו שה משה חנוכה:

  -הקודמת

 אז אני אענה לך, אין גם שם מספיק ג'ובים.  מאיר חלוואני:

 מה זה משנה מאיפה העובד הגיע?  עדי ברמוחה:

 בשביל לעשות את העיר, כמו שאתה רוצה.  מאיר חלוואני:

י  נאור שירי: עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו, רוצה לשמוע? אנ

ה היום אגף כבר חושב שמחלקת הביטחון ברעננה, שז

  -נראה לי

 היא נהדרת.  משה חנוכה:

  -לא נאור שירי:

 אני יודע, מסכים.  משה חנוכה:

היא הרבה יותר מנהדרת. היא דוגמה להמון מחלקות  נאור שירי:

  -ו
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 והרבה מחלקות שם הן דוגמה.  אביבה גוטרמן:

 איך אביבה לא חייבת להיכנס בכל מה שאני אומר.  נאור שירי:

 אתה צודק.  גוטרמן:אביבה 

  -אתה צודק, הלוואי ויהיה לנו את אותו מספר עדי פ. אנקורי:

 )מדברים ביחד( 

בסדר, בקיצור, אז אני אגיד את זה ואני אשמח שעוד  נאור שירי:

עובדים ועובדות יגיעו. ואגב, זו משרה אחת, תפסיק 

 להגיד שזה שתיים. 

  -יש יותר מעובד אחד משה חנוכה:

 אבל אתה מדבר על המכרז הזה.  נאור שירי:

אבל אתה מדבר על המכרז הזה. משה, מה, איזה עוד  אמיר כוכבי:

 סעיפים שקשורים לנאור, אתה רוצה להעלות? 

ן  נאור שירי: האנשים צוחקים, אבל זה מה שמעניין. אין פה דיו

 ענייני, יש פה דיון אישי. 

 לא, זה מעניין.  אביבה גוטרמן:

 תה הקורבן. נאור, א משה חנוכה:

  -אתה טועה טעות חמורה. יש פה כל הזמן מאיר חלוואני:

 די, למה אתה מחמם? למה אתה מדליק?   משה חנוכה:

אני שאלתי, אני שאלתי בכנות, אילו עוד סעיפים  אמיר כוכבי:

  -שקשורים לנאור

  -אני מוחמא נאור שירי:

.  עדי ברמוחה:  הכל אישי, הכל אישי

 לא, לא.  נאור שירי:

 לא, עדי, אתם לא הקורבן, אתם השלטון.  משה חנוכה:

 הכל אישי.  עדי ברמוחה:

 תביני את זה.  משה חנוכה:

 לא, הכל אישי.  עדי ברמוחה:

ו  משה חנוכה: מתי תביני שאתם לא הקורבן? אם בשלטון, וזכותנ
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 לאתגר אתכם. זה לא צריך להיות אישי. 

ע נאור שירי:   -ל האני שמח על הביקורת, אני שמח 

 לא צריך להיות אישי, אבל אתה הופך את זה לאישי.  עדי ברמוחה:

,  משה חנוכה: אבל את הופכת את עצמך לקורבן, את לא הקורבן

 את בעלת הכח. 

אני בסדר עם ביקורת. הייתי שמח אם אתה היית  נאור שירי:

מתמודד עם ביקורת, כמו שאתה מטיף לנו להתמודד 

 דיהעל זה עוד בעתיד, עם ביקורת. אבל אנחנו נשמע 

 לצרה בשעתה. 

נאור, נאור, נאור, שניה רגע. אבל אנחנו סתם  יגאל שמעון:

  -מדברים, נאור

 יאללה.  אמיר כוכבי:

 אפשר לשאול אותך?  יגאל שמעון:

 כן.  אמיר כוכבי:

 באמת. אתה השתתפת במכרזים?  יגאל שמעון:

 לא.  נאור שירי:

 ים? אתה היית נוכח במכרז יגאל שמעון:

 רגע, שניה.  נאור שירי:

  -לא? נגמר, אז מה, אני לא מבין יגאל שמעון:

 אין פה מכרזים, יש פה מכרז.  נאור שירי:

 ולא השתתפתי בו.  נאור שירי:

 ולא השתתפת? הבנתי, תודה רבה.  יגאל שמעון:

 מי השתתף?  משה חנוכה:

 תשאל, בבקשה.  נאור שירי:

 ה, לא הבנתי למה אתה עונה. אבל עכשיו אתה עונ יגאל שמעון:

 לפיש השתתף במכרז? ו משה חנוכה:

  -כי השאלה היא לנאור. השאלה היא לא נאור שירי:

אתה קפצת, אתה אבל לא שאלתי אם אתה השתתפת.  משה חנוכה:
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קפצת. על ראש הגנב בוער הכובע. אתה קפצת, 

 דיברתי עם אמיר, אתה קפצת. 

 עכשיו אני גנב?  נאור שירי:

 לא, זה ביטוי.  נוכה:משה ח

  -עזוב, אתה לא השתתפת, אבל מה זה קשור יגאל שמעון:

 מנהל האגף.  אמיר כוכבי:

מנהל האגף? אז בוא נשאל אותו. אהלן, מה שלומך?  משה חנוכה:

 אתה השתתפת במכרז? 

רגע, עומר, אתה מרעננה? כי כאילו אם אתה מרעננה,  נאור שירי:

 אתה פסול פה. 

 ע, עברת ברעננה אי פעם בדרכך? רג רן היילפרן:

 חברים, כן.  אמיר כוכבי:

 לא, זו רמה נמוכה, איכס. כזו רמה נמוכה.  עדי ברמוחה:

 למה איכס?  אביבה גוטרמן:

 ככה, כי זו רמה נמוכה. מה זה קשור?  עדי ברמוחה:

 קשור, לא איכס.  אביבה גוטרמן:

נו.  אמיר כוכבי:  נו, 

 די.  עדי ברמוחה:

 מנהלת משאבי אנוש, אני ומבקר העירייה.  עומר כספי:

 כן.  אמיר כוכבי:

 תודה רבה.  משה חנוכה:

היה מכרז בוועדה, בדקנו בוועדה את הכישורים, את  עומר כספי:

היכולות. ומי שנמצאו הכי מתאימים לתפקיד, ואגב, 

 הם תושבי הוד השרון, שניהם. 

 ימה. מה אתה אומר על יכולת הניבוי שלי? מרש משה חנוכה:

 די, די.  אמיר כוכבי:

 שאמרתי שהם יהיו מרעננה בישיבה הקודמת.  משה חנוכה:

 בקיצור, אתה גאון.  רינה שבתאי:
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 אגב, היה נציג ציבור שם גם.  מאיר חלוואני:

אני מציע שבוא, תסתכל על האנשים שנבחרו. תראה  עומר כספי:

שהם אנשים ראויים, רציניים, מקצועיים. ואנחנו 

 וצים כאלה פה בעיר. כולנו ר

תודה רבה, יישר כח. יאללה, מבחינתי אפשר להעלות  משה חנוכה:

 את זה להצבעה, אין לי שאלות נוספות. 

 כן, יש למישהו עוד שאלות?  אמיר כוכבי:

 כן, רק שאלה אחת.  יגאל שמעון:

 רגע, רק משה שואל שאלות? אה, יגאל, אוקי. בדיוק.  עדי ברמוחה:

 מכרזים.  2היה מכרז לסייר ביטחון ולמנהל,  אגב, משה חנוכה:

  -שאלות. מתוכם סליחה 2סעיפים, מתוכם  219כמה?  נאור שירי:

 שתי שאלות שקשורות לנאור.  עדי פ. אנקורי:

שתיהן, קשורות אליי. ישפוט הציבור. על הביקורת  נאור שירי:

 הלגיטימית. 

  -מה זה משנה? נאור, זה אמיר כוכבי:

 מה הקשר, נאור?  אביבה גוטרמן:

 אתה סגן ראש העיר, אדוני. קח אחריות, נשמה.  משה חנוכה:

 אני לוקח.  נאור שירי:

 אז תיקח אחריות, מה אתה מתבכיין? אתה בשלטון.  משה חנוכה:

 אתה חושב שאכפת לי מזה?  נאור שירי:

 לא, אז למה אתה מתבכיין?  משה חנוכה:

אני חשבתי שזה חידוד למה ראית בזה התבכיינות?  אמיר כוכבי:

  -ומשהו סעיפים 150הולם, לעובדה שיש 

 . 219 עדי פ. אנקורי:

 , סליחה. 219 אמיר כוכבי:

 . 213 עדי ברמוחה:

  -תנוח דעתך משה חנוכה:

משה, משה. אם אתה להכל מתנגד, אז אני מבקש  אמיר כוכבי:
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 שתבקש תשובות לעוד סעיפים. 

 אוקי.  משה חנוכה:

 לא נראה טוב ככה. זה  אמיר כוכבי:

 אני אגיד לך, אמיר.  משה חנוכה:

 זה נראה אישי.  אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה:  הכל אישי, הכל אישי

 זה לא נראה במקום.  אמיר כוכבי:

כמו שאמרה עדי, הכל אישי. אתם הקורבן, אתם  משה חנוכה:

 מסכנים. 

  -לא, לא אמיר כוכבי:

 אנחנו תוקפים אתכם.  משה חנוכה:

 אני לא אמרתי, קורבן. אל תכניס לי מילים לפה.  ברמוחה:עדי 

 להפך, אנחנו גם רוצים.  אמיר כוכבי:

 אמיר, אמיר, אתה ראש עיר.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו גם רוצים.  אמיר כוכבי:

 אתה ראש העיר.  אביבה גוטרמן:

במיזמים חינוכיים ₪  250,000למה אתם מקטינים  משה חנוכה:

 לגני ילדים? 

 במקום להרגיע, במקום זה, זה ככה ידבר ראש עיר?  בה גוטרמן:אבי

 אנחנו גם רוצים.  אמיר כוכבי:

מדוע אתה מקפיא מיזמים ₪,  250,000הנה,  משה חנוכה:

 חינוכיים? 

 אנחנו גם רוצים.  אמיר כוכבי:

 בחומרים? ₪  5,000למה אתה מקפיא לתיכון הדרים  משה חנוכה:

הורידו את ביבי בגלל הדברים האלה,  אמיר, אמיר, אביבה גוטרמן:

 כמו שלך. 

 לא הורידו את ביבי, החליפו שלטון, נשמה.  נאור שירי:
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 שמחמם אחד נגד השני.  אביבה גוטרמן:

 בין שני אלה, אני צריך לחמם, אביבה?  אמיר כוכבי:

 אז מה עכשיו אתה מחמם נגדו?  אביבה גוטרמן:

 ם? בין שני אלה אני צריך לחמ אמיר כוכבי:

 תרגיע.  אביבה גוטרמן:

הוא מגיע חם, הוא יוצא מירושלים, והוא לא נוסע על  אמיר כוכבי:

נוסע על החום שיש לו, לקראת זה שהוא  דלק, הוא 

 יראה את נאור. 

 אתה ראש העיר, אתה צריך להיות ממלכתי.  אביבה גוטרמן:

 זה הרכב ההיברידי החדש, על שם משה חנוכה.  אמיר כוכבי:

 ולהרגיע את הרוחות.  גוטרמן:אביבה 

אין, אי אפשר, זה לא, כן, יגאל, שאלה. רציתי לשאול  אמיר כוכבי:

 שאלה. 

 תרגיע את הרוחות.  אביבה גוטרמן:

י  יגאל שמעון: לא, אני רוצה בקשר להעברה מסעיף לסעיף, אנ

 באמת. 

 לא מכובד.  אביבה גוטרמן:

יב, יש שינוי קודם כל, האם יש, זה שונה מהתקצ יגאל שמעון:

 בתקציב? 

 כן.  בנימין זיני:

 ומאיפה זה הגיע?  יגאל שמעון:

 ממקורות חיצוניים.  בנימין זיני:

 יש לך בהתחלה את ההגדלות.  עדי ברמוחה:

אבל לא שומעים אותך, בני, אז תדליק שם את הזה,  אמיר כוכבי:

 תשתמשו בו, כדי שישמעו את השאלה ואת התשובה. 

 רות חיצוניים. ממשרדי ממשלה. מקו בנימין זיני:

 משרדי ממשלה?  יגאל שמעון:

 כן.  בנימין זיני:
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 בכמה זה יותר?  יגאל שמעון:

. הכנסות בקנסות.או הגדלת הכנסות בנימין זיני: אז גם משם  ..

 עדכנו את תקציב ההכנסות. 

 הבנתי. ואני מניח שאין יותר העברות, נכון?  יגאל שמעון:

 שיו לשנה הזו, אין. זהו, עכ בנימין זיני:

 אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

 טוב.  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

אז מועצת העיר מאשרת את, זו הצעת החלטה. מועצת  אתי ברייטברט:

. 2021לתקציב  5העיר מאשרת את עדכון מספר 

 585,580,000מסגרת התקציב משתנה ועומדת על סך 

  -1,627-משתנה למספר המשרות בעירייה ₪. 

 מכמה?  אלון גלבוע:

 מכמה?  אביבה גוטרמן:

 מה?  אתי ברייטברט:

 כמה משרות היו לפני?  אלון גלבוע:

 מכמה?  אביבה גוטרמן:

  -ל 1,617.9 בנימין זיני:

 כמה, כמה?  אלון גלבוע:

 כמה?  אביבה גוטרמן:

 . 1,617.9 עדי ברמוחה:

 . 1,627.5-ל 1,617.9-מ בנימין זיני:

 בדיוק.  י ברייטברט:את

 זה בעיקר בחינוך אבל, תסתכלו.  עדי ברמוחה:

 חינוך.  רינה שבתאי:

 זה מה שאמרתי. כן.  עדי ברמוחה:

אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? אמיר, מאיר, רן,  אתי ברייטברט:

רינה, אביבה, עדי, אה, חיים, אה, אתה פה, לא ראיתי 
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 וחיים שאבי. אותך. חיים, יעל, נאור, עדי, כנרת 

 יוסי שאבי. זה יוסי, חיים שם.  עדי ברמוחה:

יוסי שאבי. בסדר, יוסי שאבי. ורפי, הצבעת? רפי? מי  אתי ברייטברט:

 נגד? משה חנוכה. מי נמנע? אלון, יגאל, מה? 

 אתה נמנע, רפי?  אלון גלבוע:

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

 2021יב העברות מסעיף לסעיף תקצ

 הצבעה:

ינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, ר -(14בעד )

חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, עדי ברמוחה, אביבה מאיר 

 גוטרמן, רפי בן מרדכי 

 משה חנוכה, אלון גלבוע  -(2נגד )

 :/21339 החלטה מס'

 .כמפורט בנספח המצורף להזמנה 2021לתקציב  5מועצת העיר מאשרת את עדכון מס' 

 ₪. 585,580,000מסגרת התקציב משתנה ועומדת ע"ס 

 1,627.5-מספר המשרות בעירייה משתנה ל

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

יתות ביה"ס תוספת כ – 1489תב"ר מס'  –בקשה לעדכון מקורות מימון  ג.

 שח.  10,000,000רבין ע"ס  

 

הלאה, נמשיך לסעיף הבא. בקשה לעדכון מקורות  אתי ברייטברט:

 מימון. 

לרמון, כי הם  5,000של הדרים הולכים  5,000-גם ה מאיר חלוואני:

 לא היו צריכים אותם. נמשיך? 

תב"ר מס'  –נמשיך, בקשה לעדכון מקורות מימון  אתי ברייטברט:

₪.  10,00,000ספת כיתות ביה"ס רבין ע"ס תו – 1489

עדכון מקורות מימון: קרן פיתוח במקום הלוואה על 

מקורות מימון לאחר עדכון: קרן ₪.  3,000,000סך 

 מי בעד? ₪.  10,000,000פיתוח, 

 מתי יסתיים הפרויקט, שניה.  משה חנוכה:

 הפרויקט הסתיים.  אמיר כוכבי:
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 מעבירים בדיעבד?  אז איך אנחנו עכשיו, משה חנוכה:

.  רן היילפרן:  לא, לא, זה כולל שלב ב'

.  מאיר חלוואני:  שלב ב'

ויהיה בקיץ,  2-הפרויקט הוא ב רן היילפרן:  , שלבים. היה שלב א'

 שלב ב'. 

 אז זה של שלב ב' בעצם?  משה חנוכה:

 השלבים.  2מה זה? זה ביחד, של  רן היילפרן:

הבקשה לעדכון מקורות מועצת העיר מאשרת את  אתי ברייטברט:

מימון, תוספת מימון בית ספר רבין על סך 

 מי בעד? ₪.  10,000,000

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 פה אחד?  אתי ברייטברט:

 כן.  יגאל שמעון:

 כן.  אביבה גוטרמן:

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

כיתות ביה"ס רבין ע"ס תוספת  - 1489תב"ר מס'  -בקשה לעדכון מקורות מימון 

10,000,000 ₪  

 ₪  3,000,000עדכון מקורות מימון : קרן פיתוח במקום הלוואה סך 

 .₪ 10,000,000 קרן פיתוח מקורות מימון לאחר עדכון: 

 התב"ר אושר בעבר:

₪,  7,000,000מקורות מימון:קרן פיתוח ₪.   10,000,000ע"ס  28/7/21מיום  11ישיבה מס'

 ₪. 3,000,000הלוואה  

 מקורות מימון: קרן פיתוח .₪.   10,000,000ע"ס   25/11/20מיום  12ישיבה מס' 

 הצבעה:

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת  -(16בעד פה אחד )

אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, עדי 

 וחה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן מרדכי, משה חנוכהברמ

 :340/21החלטה מס' 

תוספת כיתות  - 1489תב"ר מס'  -מועצת העיר מאשרת את הבקשה לעדכון מקורות מימון 

 ביה"ס רבין 

 ₪ 10,000,000ע"ס 

================================================= 
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חינוך  תקריי – 1483תב"ר מס'  –ת מימון בקשה להגבלה ועדכון מקורו ד.

 שח.  5,000,000אנתרופוסופי ע"ס  

 

תודה. נמשיך הלאה. סעיף הבא. בקשה להגבלה  אתי ברייטברט:

 תקריי – 1483תב"ר מס'  –ועדכון מקורות מימון 

-הגדלה מ₪.  5,000,000חינוך אנתרופוסופי ע"ס 

ון עדכון מקורות מימ₪.  10,000,000-ל₪  5,000,000

קרן ₪.  3,000,000הלוואה במקום קרן פיתוח על סך 

 מה? ₪.  3,000,000-ל₪  1,000,000-פיתוח, הגדלה מ

 שניה, תן לה לסיים.  אמיר כוכבי:

 בסדר, בסדר, תקריאי.  אביבה גוטרמן:

₪.  3,000,000מקורות מימון לאחר עדכון קרן פיתוח,  אתי ברייטברט:

הלוואה ₪  4,000,000שזה ₪,  7,000,000הלוואה 

הלוואה שנייה. הצעת ₪  3,000,000ראשונה, ועוד 

  -ההחלטה: מועצת העיר מאשרת הגדלה ועדכון

.  אלון גלבוע:  רגע, רגע, שניה, לפני

אני לא מצביעה, אני רק קוראת שלא נעשה את זה  אתי ברייטברט:

 בשלבים. 

  -אבל חסר אלון גלבוע:

 ₪.  0,0005,00החינוך על סך  תקריי אתי ברייטברט:

 שאלה. לא הבנתי את התקציב הזה.  אביבה גוטרמן:

 גם אני לא.  רינה שבתאי:

 מישהו יכול להסביר לי, מה זה התקציב?  אביבה גוטרמן:

 כן, אני גם רוצה הסבר.  רינה שבתאי:

 למה?  אביבה גוטרמן:

 מה זה, זה בניית בית ספר אזורי, לא?  אלון גלבוע:

 סליחה, רגע, למה זה? זה לא לבניית בית ספר.  אביבה גוטרמן:

  -זה לתכנון. תכנון לשלב ה בנימין זיני:
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 אני גם אשמח לקבל הסבר.  רינה שבתאי:

 רגע, רגע, אז רגע, אני רוצה לשאול.  אביבה גוטרמן:

 כן.  אמיר כוכבי:

 איפה זה הולך להיות, בית הספר?  אביבה גוטרמן:

 אלוף הניצחון.  אמיר כוכבי:

הקצנו שטח. אז זה הולך להיות במה שהקצנו, זה  אביבה גוטרמן:

אחד. הסכום הזה הולך למה, יש לנו סמל מוסד, נכון, 

 לדבר הזה? 

 כן, כבר מזמן.  עדי ברמוחה:

 לא, חשוב, כי את מקבלת מימון ממשרד החינוך.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו עכשיו, אחרי בחירת אדריכל אמיר כוכבי:

-יופי, אז הסכום הזה שאנחנו מאשרים, את ה ן:אביבה גוטרמ

זה לצורך בניית בית הספר. לא רק ₪,  10,000,000

 ₪?  10,000,000תכנון, רק לתכנון, 

 ₪.  10,000,000בית הספר לא יעלה  רן היילפרן:

רגע, תני לו לענות, תני לו לענות. גם אני רוצה  רינה שבתאי:

 תשובה. 

 ה לדעת, בדיוק. אז אני רק רוצ אביבה גוטרמן:

כלל תכנון בית ספר ₪  5,000,000התב"ר על  גזברות:

-אנתרופוסופי במיקום הקבע שלו. ההגדלה מ

היא תוספת של מתחם ₪,  10,000,000-ל₪  5,000,000

  -זמני

 איפה המתחם הזמני הזה?  אביבה גוטרמן:

  -רגע גזברות:

 יים. רגע, תני לה עד הסוף, תני לה, תתני לה לס רינה שבתאי:

, יש לכם את ההסבר בנספח ד', כתוב במפורש עבור  גזברות: א'

היא תוספת ₪,  5,000,000-מה זה. אבל התוספת של ה

למתחם זמני לאנתרופוסופי. ההליכים של התכנון הם 

לא קורים ביום, והפתרון לבית הספר האנתרופוסופי 
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 צריך להיות מידי. 

.  6על זה לא כל בית הספר. מדובר  אביבה גוטרמן: כיתות של התיכון

על זה מדובר, נכון? אז השאלה היא ככה, באיזה 

 מתחם זה נמצא? 

 שהמתחם הזמני.  גזברות:

 רגע, אני יודעת, הבנתי.  אביבה גוטרמן:

 רגע, שאלת איפה.  גזברות:

  -אבל זו הבעיה. שהמתחם הזמני בעיניי אביבה גוטרמן:

 מה שאת שואלת.  אבל אביבה, זה כתוב בנספח. כל עדי ברמוחה:

 אני לא, אני רוצה לשאול, מותר לי?  אביבה גוטרמן:

 כן, תשאלי.  אמיר כוכבי:

 תשאלי, כתוב.  עדי ברמוחה:

 איפה זה נמצא?  אביבה גוטרמן:

 אבל שזה לא יהיה אישי.  משה חנוכה:

 רגע אחד, מה אישי? איפה המתחם הזמני הזה?  אביבה גוטרמן:

  ברחוב מורשת. אמיר כוכבי:

זה שטח חום? רגע, תנו לי, אני רוצה להבין. זה בשטח  אביבה גוטרמן:

 חום? 

 כן.  אמיר כוכבי:

  -אוקי. אנחנו הולכים להשקיע בשטח חום אביבה גוטרמן:

לא, לא, אז אני אסביר, כי הבנתי את השאלה שלך,  אמיר כוכבי:

ויש פה, לא משנה, אי דיוק. לא בהכרח קשור אחד 

שלוש -נו כלקח, גם מהשנתייםלשני. אנחנו החלט

האחרונות שראינו את החוסרים האמיתיים שיש 

במערכת החינוך, ולקראת סיום הערכת מצב 

דמוגרפית חדשה, שאמורה להסתיים בימים אלה 

ממש. ואנחנו מבינים שאנחנו להיתקל בעוד אירועים 

שבהם יהיו לנו חוסרים בגני ילדים ובכיתות. ולכן 

נה מראש כמתחם חינוכי, החלטנו לקדם מתחם, שיב
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נוכל    -בו להשתמששאנחנו 

 ישרת את הבעיות שיש.  אביבה גוטרמן:

במקום שממילא בעתיד לידו, אמור להיות, עם  אמיר כוכבי:

ההתפתחות של האזור, אמור להיות לפחות בית ספר 

יסודי. אנחנו כבר עכשיו נקדם שם תכנון למתחם 

לבית  חינוכי, שיאפשר מענה בשלב הראשון באמת

הספר תמר, ובשלבים אחרים לדברים חינוכיים 

 אחרים, שיצטרכו גם הם מקום אל מול ההתפתחות. 

הבנתי. זאת אומרת, השטח הזה שאתה בונה עליו הוא  אביבה גוטרמן:

  -שטח חום

 זה הייעוד שלו גם ככה.  אמיר כוכבי:

א רגע, שניה. רק, לזה אין שאלה, זה בסדר. הרעיון הו אביבה גוטרמן:

מצוין. אני שואלת רק, השטח הזה הוא הקצאה, הוא 

 מוקצה לחינוך? 

 שטח חום לגמרי.  אמיר כוכבי:

 אבל תהיה לו הקצאה לחינוך?  אביבה גוטרמן:

  -הוא לא צריך הקצאה לחינוך. זה שטח חום אמיר כוכבי:

,  אביבה גוטרמן: לא צריך הקצאה? יופי, אז הבנתי. זה לא כאילו זמני

ד אותי. אם להשקיע רק לבית ספר זה מה שהטרי

  -זה בעיניי₪,  5,000,000לתקופה מסוימת 

הכותרת, כזמני, לא מעידה על המבנה, היא מעידה על  אמיר כוכבי:

  -השימושים הזמניים

 בשביל אני שואלת, בסדר.  אביבה גוטרמן:

 שניתן יהיה לעשות בו מעת לעת.  אמיר כוכבי:

ו לא משקיעים רק חד פעמי. זה זאת אומרת, אנחנ אביבה גוטרמן:

  -ישמש אותנו

 נכון.  אמיר כוכבי:

 זה מתחם חינוך. מצוין.  אביבה גוטרמן:

שאלות. שאלה ראשונה, אז אני מבין שהנושא  2יש לי  אלון גלבוע:

 של בניית בית ספר זמני ברחוב מכבים ירדה מהפרק. 
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 אמרנו את זה.  אמיר כוכבי:

 מה?  אלון גלבוע:

 אמרנו את זה.  :אמיר כוכבי

 מתי דיברנו על זה?  אלון גלבוע:

 אז.  אביבה גוטרמן:

יכול להיות שאנחנו לא דיברנו על זה, אבל אמרנו את  אמיר כוכבי:

 זה. 

תוספת, זה אך ₪  5,000,000-, ה2. 1אה, בסדר. אז זה  אלון גלבוע:

ורק בניית בית ספר, אני לא מבין שהוא לא זמני, 

  -חינוך תקריי

 זה תכנון ובנייה של הדבר הזה.  כוכבי:אמיר 

 זה לא זמני. צריך להוריד, זמני.  אלון גלבוע:

 המבנים לא זמניים.  אביבה גוטרמן:

 זה זמני לאנתרופוסופי.  רינה שבתאי:

נו.  אמיר כוכבי:  השימוש הוא זמני, לא משנה, 

 בסדר, לא, בסדר.  אלון גלבוע:

 לא, זה חשוב.  אביבה גוטרמן:

כי אמיר, זה חשוב, מה. אם הולכים לבנות שם מבנה,  בוע:אלון גל

מבנה ציבורי של כיתות לבתי ספר, שיהיה שם באופן 

  -כלומר בנייה עם בלוקים, לאקבוע. 

  -כן, לא אביבה גוטרמן:

 עד שלא יהיה בו צורך יותר.  אמיר כוכבי:

 מה?  אלון גלבוע:

  -עד שלא יהיה בו צורך יותר. עד ש אמיר כוכבי:

 אז זה יהיה קרוונים? מבנים יבילים?  אביבה גוטרמן:

  -חבר'ה, יש אמיר כוכבי:

 אני שואלת, מבנים יבילים?  אביבה גוטרמן:

  -יש מנהל הנדסה. יצאו להתמחרות התכנית אמיר כוכבי:
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 אני לא, אנחנו שואלים שאלה, אילו מבנים יהיו?  אלון גלבוע:

נה. הם יצאו עכשיו לבדוק, לא, לא, אני עונה, אני עו אמיר כוכבי:

מה התהליכים. מאחר ואנחנו רוצים שזה יעמוד 

  -בהקדם

 בדיוק.  אביבה גוטרמן:

הם הלכו לבדוק, מה החברות יודעות לעשות יותר  אמיר כוכבי:

מהר. בין אם זה את היציקות במקום או בניית עומק. 

 זה לא יהיה קרוונים. 

  -אוקי, לא משנה, זה אביבה גוטרמן:

 זה לא יהיה יבילי.  ה שבתאי:רינ

אז למה אנחנו צריכים להצביע לפני? אולי נצביע  אלון גלבוע:

  -אחרי ש

 אז זה יהיה שימושי.  אביבה גוטרמן:

 ישבו כיתות יסודי וכיתות חטיבת תיכון.  רינה שבתאי:

 לא משנה.  אביבה גוטרמן:

 יש התחשבות בעניין הזה?  רינה שבתאי:

ייזרק. זה לא ילך לאיבוד, אז זה בסדר. זה  זה לא אביבה גוטרמן:

  -לא

 , לא? איפה זה מורשת? 3רגע, שניה. מורשת זה מתחם  יגאל שמעון:

 פינת האהבה.  אלון גלבוע:

 אה, אוקי, אני יודעת איפה זה. רינה שבתאי:

 מה קורה עם פרצלציה שם? איך אפשר?  יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

 ציה לפני. חייב פרצל יגאל שמעון:

 לא שומע.  אמיר כוכבי:

 צריך להפקיע את השטחים שם.  יגאל שמעון:

הוועדה המחוזית אישרה להשתמש בשטח הזה כשטח  אמיר כוכבי:

 זה. 



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 98 
 

 אבל אין פרצלציה.  יגאל שמעון:

  -בשטחים שהעירייה מקבלת בתכנית אמיר כוכבי:

 וועדה מחוזית אמרה, זה שלך כבר?  יגאל שמעון:

היה דיון בוועדה המחוזית, לא בגללנו, אלא בגלל  בי:אמיר כוכ

חלק מהיזמים בתכנית. בגלל זה, זה לא עמד על 

השולחן כשחיפשנו פתרונות. זה משהו שקרה לאחר 

סיפור מכבים. הוועדה המחוזית נדרשה לשאלת 

 השלביות. נתנה מענה שמאפשר לנו לעשות את זה. 

 ? איזה גודל מגרש, אמיר מדובר אלון גלבוע:

השימוש עצמו או השטחים הציבוריים בתכנית? אבל  אמיר כוכבי:

שטחים חומים  2זה מקום שמאפשר, יש שם 

  -הפרוגרמתימשמעותיים. מאפשרים בתכנון 

איך שפונים ימינה על השביל הזה, שמגיעים איתו  אלון גלבוע:

  -אח"כ לסוקולוב? כשאתה יוצא, יש שביל

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

שמחבר. אז כאילו, אם אתה נכנס, אז זה משמאל או  בוע:אלון גל

 מימין? דרום או צפון? 

 מה יהיה עם הפולשים?  יגאל שמעון:

י  אמיר כוכבי: אחרי שעתיים וחצי שאתה אוכל לי את הראש, אנ

 צריך לזכור אם שמאל או ימין? 

 בשביל זה אתה ראש עיר, לא?  אלון גלבוע:

 שמאל.  אמיר כוכבי:

 יש לך עוד שעתיים וחצי.  ע:אלון גלבו

 בוא נלך על השמאל.  אמיר כוכבי:

 לא, לא, סתם, שנדע איפה זה מוקם.  אלון גלבוע:

 הוא צודק, יגאל.  אביבה גוטרמן:

 מה עם הפולשים?  יגאל שמעון:

 זה לא על השטח הזה.  רן היילפרן:

 זה על שטח, זה שטח חום.  יגאל שמעון:
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 ש. זה בשטח לא פלו אמיר כוכבי:

 זה מחוץ לשטח החום?  יגאל שמעון:

 לא, זה מחוץ לשטח הפלוש.  אמיר כוכבי:

 נו, אז אתה יודע איפה זה.  אלון גלבוע:

 אני יודע איפה הפולשים.  אמיר כוכבי:

 יש שם איזה מבנה שהוא שלד כבר המון שנים.  אלון גלבוע:

 נו, ומה עושים איתם?  אביבה גוטרמן:

 זה שם?  אלון גלבוע:

 שמה?  מיר כוכבי:א

 צריך להוציא אותם?  אביבה גוטרמן:

 יש שם איזה מבנה שהוא שלד.  אלון גלבוע:

 אין מבנה על השטח.  אמיר כוכבי:

 לא, על חלק מהשטח החום, לא המלא.  יגאל שמעון:

ן  אמיר כוכבי: אוקי. במקום שאנחנו מתכננים לעשות את זה, אי

 כלום והכל בסדר. 

 יופי.  טוב, אביבה גוטרמן:

  -אז, באמצע יגאל שמעון:

 יופי של פתרון.  אביבה גוטרמן:

 אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 מי בעד?  אתי ברייטברט:

  -באמצע החינגות יגאל שמעון:

 באמצע מה?  אמיר כוכבי:

 רעיון יצירתי מאוד.  רינה שבתאי:

 שניה, מה?  אמיר כוכבי:

 יופי של רעיון.  ן:אביבה גוטרמ

  -לא, באמצע, בצימרים, באמצע הטרקטורים, בלגן יגאל שמעון:



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 100 
 

 לא שם, אבל יגאל, זה לא שם.  אלון גלבוע:

לא את כל הירושות שהשאירו לי הספקתי לסדר, אבל  אמיר כוכבי:

 גם זה מסודר. 

  -לא, זו ירושה משנת יגאל שמעון:

 . בסדר, לא אמרתי מי השאיר לי אמיר כוכבי:

 אבל זה לא שם, יגאל.  אלון גלבוע:

 זה בהמשך. הוא יודע על מה הוא מדבר.  אמיר כוכבי:

 נעלה להצבעה?  אתי ברייטברט:

 יגאל מכיר את האזור.  אמיר כוכבי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 מי בעד? פה אחד? הלאה.  אתי ברייטברט:

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

 קרית חינוך אנטרופוסופי – 1483לה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' בקשה להגד

  ₪ 5,000,000ע"ס 

 ₪  10,000,000ל ₪  5,000,000הגדלה מ 

 ₪  3,000,000עדכון מקורות מימון : הלוואה במקום קרן פיתוח סך 

 ₪  3,000,000ל ₪  1,000,000קרן פיתוח הגדלה מ 

 .₪ 3,000,000 -קרן פיתוח מקורות מימון לאחר עדכון: 

 ( 2הלוואה  3,000,000+  1הלוואה  ₪4,000,000 )  7,000,000 –הלוואה 

 התב"ר אושר בעבר:

 ₪,  1,000,000מקורות מימון: קרן פיתוח ₪.   5,000,000ע"ס   24/6/20מיום  5ישיבה מס' 

 ₪. 4,000,000הלוואה  

 הצבעה:

שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור -(16בעד פה אחד )

מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, עדי ברמוחה,  כהן, 

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

 :341/21החלטה מס' 

 חינוך אנטרופוסופי קרית – 1483מועצת העיר מאשרת הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 

  ₪ 5,000,000ע"ס  

================================================= 
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תקציב מפעל  – 2023 – 2019לשנים  בקשה לאישור עדכון תכנית חומש ה.

 הפיס.  

 

ן  אתי ברייטברט: אנחנו ממשיכים לסעיף הבא. בקשה לאישור עדכו

מפעל  תקציב של – 2023 – 2019תכנית חומש לשנים 

. אני אפתח 4הפיס. בקשת הגזבר מצורפת לכם כנספח 

 אותו. בני? 

-מפעל הפיס עדכן את אמת המידה של העירייה מ בנימין זיני:

 שנים, כן?  5-ל₪  11,500,000

 זה כפרומו.  אמיר כוכבי:

 ₪.  16,000,000-ל₪  11,500,000-מ בנימין זיני:

 כמה, כמה הוא נותן היום?  יגאל שמעון:

 . 16-ל 2-הוא עדכן מ ברמוחה:עדי 

 זה בעקבות הפוסט שלך.  אמיר כוכבי:

 ₪.  16,000,000-ל₪  11,500,000 בנימין זיני:

 ₪.  11,500,000 רפאל בן מרדכי:

ל יגאל שמעון:  שנים.  5-לא, זה 

 , כן. 5 בנימין זיני:

 כמה הוא נותן כל שנה?  יגאל שמעון:

 . 5לחלק  16תעשה  עדי ברמוחה:

 לשנה. ₪  4,000,000נדמה לי  זיני:בנימין 

 ₪.  4,000,000 יגאל שמעון:

  -אנחנו גם יכולים לפי₪.  ₪4,500,000,  4,000,000 בנימין זיני:

 איציק, איציק, איציק. שומעים אותך.  אמיר כוכבי:

לפעילות רווחה. אז  15%לפי הקדמה, אנחנו מקבלים  בנימין זיני:

שוב במוסדות הייתה לנו הצטיידות של מיזוג מח

 1,650,000-פעילות הרווחה ב₪.  3,900,000-חינוך ב

 . 2023 – 2021בשנים ₪ 
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 האצטדיון, שדיבר כאן ארנון מקודם, כאן מתוקצב?  משה חנוכה:

 לא, זה לא.  בנימין זיני:

 )מדברים ביחד( 

 קודם כל, אני דיברתי. לפני ארנון, ארנון חזר על זה.  אמיר כוכבי:

 הייתי קשוב לארנון. אני  משה חנוכה:

 אה, אוקי.  אמיר כוכבי:

 אמיר, אני רק אמרתי את זה גם בוועדת הכספים.  משה חנוכה:

 לאן?  אמיר כוכבי:

,  משה חנוכה: אמרתי את זה גם בוועדת הכספים. באופן היסטורי

כל תקציבי הפיס מופנים לספורט. זה בסדר שיש, 

 שאיציק דוחף, אני לא חושב שזה הוגן. 

 לא נכון, יש מלגות. לא נכון.  שירי:נאור 

  -לא, אני אומר בתקציבים האלה משה חנוכה:

  -לא, זה ממש לא נכון. אנחנו ממש עוד מעט חונכים אמיר כוכבי:

אין מבנה תרבות, אין תפוח פיס או אשכול פיס, או  משה חנוכה:

 היכל תרבות מזה. 

 אמרת תרבות פעמיים.  נאור שירי:

כל, אנחנו, שניה, בסופו של דבר, התקציבים קודם  אמיר כוכבי:

האלה של הפיס בעיניי הם חלק נחמד, אבל הם לא 

הגרעין של הפעילות של העירייה. ואם גם אנחנו 

מחלקים את זה תקציבית לפה או לפה, זה לא מונע 

משהו מהדברים. בלי קשר, זה כן מענה גם לקולות 

פה.  קוראים, וכן מענה גם לפעילות שוטפת, כמו שיש

אבל גם עכשיו, לדעתי, המרכז לגיל הרך שבקרוב 

ייפתח, וכולם יוזמנו אליו, ממומן ונבנה ביחד עם 

הפיס, והם מאוד גאים בי. הם עוד לא תואר כזה 

 בארץ. 

 אמיר.  אביבה גוטרמן:

תושבים, אין בה אודיטוריום  60,000בסוף, עיר עם  משה חנוכה:

  -אחד
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 לתיכון רמון, נכון? השטח הוא קרוב  אביבה גוטרמן:

לא, לא. אתה דיברת על רק הספורט. אני לא זוכר  נאור שירי:

  -שדיברת על תרבות. אמרת שכל כסף

 אני אגיד מה שאני רוצה.  משה חנוכה:

,  אביבה גוטרמן: קרוב, השטח הזה שבונים לאנתרופוסופי, לתיכון

 הוא קרוב לתיכון רמון, נכון? 

 לא.  אמיר כוכבי:

 לא?  מן:אביבה גוטר

  -לא. לא רחוק, אבל אמיר כוכבי:

 זהו, לא, בגלל המעבדות. שלא נתחיל לבנות מעבדות.  אביבה גוטרמן:

 לא, הוא לא רחוק, אבל לא כזה קרוב.  אמיר כוכבי:

 לא כזה קרוב?  אביבה גוטרמן:

 כן.  אמיר כוכבי:

נעבור להצבעה. מועצת העיר מאשרת את עדכון מענקי  אתי ברייטברט:

 . 2023 – 2019על הפיס תכנית חומש לשנת מפ

 לא, אבל משה, אתם רוצים זה, בפומבי.  אמיר כוכבי:

 אני, בלי אביבה לא זז.  נאור שירי:

 מי בעד? פה אחד? ₪.  16,000,000בסך  אתי ברייטברט:

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

 תקציב מפעל הפיס – 2023 – 2019בקשה לאישור עדכון תוכנית חומש לשנים 
 הצבעה:

כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע  אמיר -(16בעד פה אחד )
מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, עדי ברמוחה, כהן, 

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

 :342/21החלטה מס' 
בסך  2023 -2019מועצת העיר מאשרת את עדכון מענקי מפעל הפיס )תוכנית חומש( לשנים 

16,000,000 .₪  
=================================================== 
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 עדכון ועדת השקעות.  ו.

 

נעבור לבא. יש לנו כאן עכשיו את עדכון של וועדת  אתי ברייטברט:

 . זה לא מצריך הצבעה. השקעות

 מה זה?  אביבה גוטרמן:

 אין פה הצבעה. זה עדכון של וועדת ההשקעות.  אתי ברייטברט:

 אה, כן, וודאי.  אביבה גוטרמן:

וועדת ההשקעות וסטטוס ההשקעות  אתי ברייטברט: פרוטוקול 

 . בני, אתה רוצה? 5מצורפים לכם כנספח 

כנים גם את המועצה מעד כן, אנחנו כמדי רבעון בנימין זיני:

ועדת ההשקעות. נכון לסוף אוקטובר, תיק בעדכון 

. אני 2.48%ההשקעות, התשואה שלו מתחילת השנה, 

, פחות או 3.4%יכול לעדכן שעד סוף נובמבר כבר הוא 

 יותר. התשואה של התיק הזה. אנחנו במעקב. 

 יאללה, הצעות לסדר.  משה חנוכה:

 לא, יש עכשיו זה.  אלון גלבוע:

 אתה ממהר, משה?  איר חלוואני:מ

יש, הסעיף הבא, אני רק אציין לפרוטוקול, שהמועצה  אתי ברייטברט:

 רושמת, שחברי המועצה עודכנו בוועדת ההשקעות. 

זו. –* אין הצבעה   פעילות ועדת ההשקעות הוצגה לחברי המועצה בישיבה 

 

 . 2021יוני לשנת -, ינואר2דו"ח כספי רבעון  ז.

 

. 2021יוני לשנת -, ינואר2נעבור לדו"ח כספי רבעון  ט:אתי ברייטבר

 אפשר להמשיך? . 6מצורף לכם הדו"ח הכספי כנספח 

 כן.  אביבה גוטרמן:

אני אציין לפרוטוקול, שהדו"ח הכספי הוצג לחברי  אתי ברייטברט:

  -המועצה בישיבה זו

 לא, הוא לא הוצג. בואו תגידו כמה מילים לפחות.  משה חנוכה:
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 תגיד כמה היו הכנסות, הוצאות.  מוחה:עדי בר

 אתם ראיתם אותו, אם יש איזה שאלות.  אתי ברייטברט:

מה זה משנה? תני לה לעבור, יש פה גזבר. בשביל מה  אמיר כוכבי:

משלמים לו? שיציג דו"ח כספי. הוא עוד שעות נוספות 

וזה.   עכשיו 

לות רבעון ראשון הוא לגמרי משקף רק תחילת פעי בנימין זיני:

  -בתחילת שנה. הרווח והרבעון או שורת ה

 זה לא רבעון, זה חציון.  עדי ברמוחה:

 לא, רבעון ראשון.  בנימין זיני:

 ינואר עד יוני זה חציון.  עדי ברמוחה:

₪,  1,000,000-סליחה, חציון, סליחה. רבעון שני, כ בנימין זיני:

  -לסיים 2021המטרה גם בשנת ₪.  1,000,085

  -אני רואה שגם היטלי השבחה לא נמצאים :אלון גלבוע

  -היטלי השבחה בנימין זיני:

 נכון? או שהם נמוכים מאוד היטלי השבחה.  אלון גלבוע:

היו לנו קצת החזרים השנה של כמה מתחמים, שזה  בנימין זיני:

, אנחנו עומדים ילזיכרונהקטין קצת את ההשבחה. 

 ₪.  ₪140,000,000,  130,000,000כבר בנטו על 

 לעומת שנה שעברה? לעומת שנה שעברה?  אלון גלבוע:

או ₪,  150,000,000-שנה שעברה, סביבות ה בנימין זיני:

  -לא זה, אבל היו החזרים השנה קצת₪,  160,000,000

 ממה הם נבעו, בני? ההחזרים.  אלון גלבוע:

היה החזר גדול על שומת השבחה, היה במחלוקת  בנימין זיני:

ולעוד ₪.  15,000,000-מקרה החזרנו כהסניטריות, ב

 ₪.  3,000,000-ל₪  2,000,000כמה החזרים של בין 

 מה זה, היו עררים של?  אלון גלבוע:

 עררים, כן. שמאי מכריע, וכמובן וועדת ערר.  בנימין זיני:

תגיד בני, אני שמעתי מתושבים שאתם, אמיר, כדאי  משה חנוכה:

 שתשמע את זה, זה משהו מעניין. 
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 מאזין לך.  מיר כוכבי:א

אבל הבנתי שמתקשרים מהעירייה לתושבים, להגיד  משה חנוכה:

להם על החשבונות האחרונים של הארנונה, תשלמו, 

למה אתם לא משלמים. בחיים העירייה לא עשתה את 

 זה. מה, יש איזה לחץ תזרימי? 

 לא.  בנימין זיני:

 להפך.  אמיר כוכבי:

  -וא. אני יכול רקאנחנו נהפוך ה בנימין זיני:

 אתה רוצה להסביר את התהליך?  אמיר כוכבי:

  -אני אסביר שאנחנו בנימין זיני:

לא, אני התפלאתי. אמרו לי, העירייה מתקשרים, על  משה חנוכה:

החשבון של החודש. תשלמו, תשלמו. כאילו יש לחץ. 

 כאילו זה איזה קבלן שבלחץ על הכסף שלו. 

י אביבה גוטרמן:  , ותר טוב. שילחצו אותם, ולא ישמרו תאמין לי

  -חובות

  -אני מציע אמיר כוכבי:

ואחרי זה ישלמו כאלה ריביות שצריך להוציא אותם  אביבה גוטרמן:

 מזה. זה בסדר גמור. 

 הנה התשובה, הנה.  מאיר חלוואני:

 כך צריך להיות.  אביבה גוטרמן:

 זה הטיעון?  משה חנוכה:

  -בותשניה, שניה. יש חו אמיר כוכבי:

 ככה צריך להיות.  אביבה גוטרמן:

ו אמיר כוכבי:   -אנחנו הבנ

כן, כן. שמעת את זה? עיריית תל אביב, אם אתה לא  כנרת א. כהן:

 משלם, עיקול בחשבונות. 

 מטורף.  אביבה גוטרמן:

 בלי להודיע בכלל.  כנרת א. כהן:
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 פה הורסים את הבית של הבנאדם.  משה חנוכה:

של בני והצוות, ניתחו את חובות העבר של  בעבודה אמיר כוכבי:

תושבות ותושבי העיר. ראו את השנים ואת הפריסה 

ואת התהליכים שנעשו בעירייה, כדי לגבות או לא 

לגבות, נעשו, לא נעשו. לאורך הזמן, התחלנו לגבש כל 

מיני דרכים כדי לעשות את הגבייה המידית, מה 

לוחצת  שנים אחורה בצורה אפקטיבית, אך 3שנקרא, 

 ומנומסת. 

 בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:

מה זה אומר? דרך אגף גבייה, ולא דרך גורמים  אמיר כוכבי:

חיצוניים, אבל כן לתת מספיק תזכורות לאנשים, כדי 

שלא יוכלו להגיד, לא ידעתי, לא קיבלתי, לא זה. 

  -ואנחנו עובדים

ר הם לא, גם עם גם עו"ד, אם בא מעו"ד, זה כב אביבה גוטרמן:

 ישלמו. 

ים, בטלפונים, SMS-ואנחנו עובדים בכל האמצעים, ב אמיר כוכבי:

בהכל. אנחנו לא נעשה לכם הפתעות על אחוזי גבייה 

  -של השנה, כתוצאה מהדבר הזה

 יפה מאוד.  אביבה גוטרמן:

אבל מי שהספיק לעיין בטיוטת התקציב, יכול לראות  אמיר כוכבי:

 את ההשלכות כבר. 

 בסדר גמור.  ן:אביבה גוטרמ

מן הסתם חובות והרעיון הוא באמת, גם למנוע  אמיר כוכבי:

  -מיותרים לעירייה

 כן.  אביבה גוטרמן:

וגם למנוע צבירת קרנות, וגם כן להפחית את השימוש  אמיר כוכבי:

 בשירותי גבייה חיצוניים. 

ואפרופו גבייה, הבוקר עלה פוסט בפייסבוק של  משה חנוכה:

. "שוב גנבו לי את פרטי האשראיתושבת, שאמרה:  ..  

מיד אחרי שהעירייה חייבה ארנונה אתמול". מה נסגר 

 עם הסיפור הזה? 
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אני חייב להגיד על הדבר הזה, לא כל שימוש שהוא  אמיר כוכבי:

שימוש לא תקין בכרטיס אשראי, אוטומטית מיוחס 

לעיריית הוד השרון. אנשים משלמים בכרטיסי 

, בכל מיני גופים, ומחלקים אשראי בכל מיני אתרים

  -את כרטיס האשראי שלהם

 לא, אתה מבין שהחשש שלהם טבעי עכשיו.  משה חנוכה:

 לא, לא, לא, לא, לא. משה, משה.  אביבה גוטרמן:

, ליצור  אמיר כוכבי: ולכן אני מציע, לכל בנאדם שכל חושש, א'

  -קשר עם חברת האשראי

 ולבטל את הכרטיס.  עדי פ. אנקורי:

, לפנות לעירייה-ו ר כוכבי:אמי   -ב'

  -אבל אני גם מציע שפעם אחת נגיד כאן בקול ברור משה חנוכה:

 רגע, משה, משה.  אביבה גוטרמן:

רגע, אביבה, שאני אסיים, את תגידי. לכל התושבים  משה חנוכה:

  -ששילמו לחברת אלומה, לבטל את כרטיסי האשראי

 זה אמרו להם, כן.  אביבה גוטרמן:

 כי כנראה המאגר עדיין נמצא בידיים עוינות.  נוכה:משה ח

 זה נאמר ונכתב מאוד מאוד ברור.  עדי פ. אנקורי:

  -קודם כל אמיר כוכבי:

 מאוד מאוד ברור.  עדי פ. אנקורי:

 ולגשת לשלם במזומן הוראות קבע.  משה חנוכה:

 שחור על גבי לבן.  עדי פ. אנקורי:

  -לא, אבל אני רוצה אביבה גוטרמן:

  -05טלפון של נאור שירי לתשלום,  משה חנוכה:

  -לא, אבל אני רוצה להגיד פה משהו אביבה גוטרמן:

 בביט.  אמיר כוכבי:

וכדאי שתדעו. סליחה, רגע, גם אליי פנו בנושא הזה.  אביבה גוטרמן:

אמרתי לה, קודם כל, לבדוק. ובסוף, הגענו, לאחר כל 
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נה כל הבדיקה, שנגבה החוב, כי חילקו את הארנו

חודש. וזה סכום, ולא אמרו לה. והיא חשבה שנגנב לה 

מהאשראי, אבל בעצם, בסוף ביררנו, וזה היה שגבו 

ממנה כל חודש. כי היא לא הרגילה, היא הייתה 

משלמת כל חודשיים. ואז היא הבינה את העניין. אני 

חושבת שכדאי לחדד את זה, כי תושבים לא יודעים. 

של הגניבה, הם משייכים  ואז ישר, בגלל כל הסיפור

את זה לזה. אומרים, אה, ירד לי סכום שאני לא מבין 

מאיפה. אז זה כנראה מה שקרה, כדאי שנגיד להם 

 לבדוק את זה. 

 יגאל, מה אתה אומר על הפריצה לפרטי האשראי?  משה חנוכה:

 זהו, זה צריך, באמת, בני.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

 ה את דעתו האישית? לא, אני רוצה להבין.אתה רוצ רינה שבתאי:

 )מדברים ביחד( 

כן, בני, יש לך עוד מה להוסיף על הדו"ח? שאלות על  אמיר כוכבי:

 הדו"ח, חברים? הלאה, נושא הבא. 

זו. -* אין הצבעה   הדוח הכספי הוצג לחברי המועצה בישיבה 

  -הלאה. אנחנו נשנה רק את סדר היום אתי ברייטברט:

נכון, אני מבקש את אישורכם לשנות את סדר היום,  :אמיר כוכבי

 ולשחרר את החברים מתאגיד המים. 

 או, זה נושא חשוב.  משה חנוכה:

 או, זה נורא חשוב. נורא חשוב היה.  אביבה גוטרמן:

 באמת, כל הקשב לנושא החשוב הזה.  משה חנוכה:

 כן, מאוד.  אביבה גוטרמן:

 מה זה הנושא החשוב?  אלון גלבוע:

  -אה, זה בכל מקרה אמיר כוכבי:

 החלפת שם.  אביבה גוטרמן:

 אה, החלפת שם.  אלון גלבוע:
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 נורא חשוב.  אביבה גוטרמן:

 וייקרא שמו בישראל.  משה חנוכה:

 זה לא שינוי סדר יום.  אתי ברייטברט:

 זה גם לא שינוי סדר היום, ובואו נמשיך.  אמיר כוכבי:

 )מדברים ביחד( 

בגלל שזו בת, מאיה, ולא בן, אז נעשה לה זבד  אגב, משה חנוכה:

 הבת. 

 בקשה לעדכון שם תאגיד מי הוד השרון.  ח.

 

  -בואו נתקדם לסעיף הבא. בקשה לעדכון שם ה אתי ברייטברט:

 אני חושב שזה מיה.  אמיר כוכבי:

מיה או מאיה? מאיה. אגב, אני בניגוד עניינים.  משה חנוכה:

  -אז אני קצתלאחיינית שלי קוראים מאיה, 

 אני בניגוד עניינים לאחותי קוראים מאיה.  אמיר כוכבי:

 אה, לאחותך קוראים מאיה.  משה חנוכה:

.  אמיר כוכבי:  אבל היא מאיה עם א'

 אני לא בניגוד עניינים. אין לי אפילו חברה, מאיה.  עדי פ. אנקורי:

 מי ששותה מים, הוא בניגוד עניינים.  רן יקיר:

בואו, בקשה לעדכון שם תאגיד מי הוד השרון.  אתי ברייטברט:

העירייה היא בעלת המניות בתאגיד מי הוד השרון. 

בשל כך נדרשת החלטת מועצת העירייה בכל שינוי 

תקנונו של התאגיד. דירקטוריון התאגיד, לאחר דיון 

בנושא מיתוג התאגיד, מבקש לעדכן ולשנות את 

אחר המים של הוד השרון בע"מ. מ –התאגיד למיה 

ושם התאגיד נקבע בתקנון החברה, מתבקש אישור 

המועצה לשינוי השם עם אישור המועצה, אף הממונה 

על התאגידים ברשות המים, מתבקש לאשר את שינוי 

 השם המבוקש. 

 את זה קראתי.  רינה שבתאי:
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י  אתי ברייטברט: הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת עדכון בשינו

 של הוד השרון בע"מ. שם תאגיד המים למיה, המים 

 עדיין לא קיבלתי תשובה, למה שינו שם.  רינה שבתאי:

  -אני אשמח לשמוע, למה אביבה גוטרמן:

 למה שיניתם שם?  רינה שבתאי:

 למה אתם משנים את השם?  אלון גלבוע:

 חברים.  אמיר כוכבי:

בואי, טל, בואי, בואי. אחת העובדות המצוינות של  אביבה גוטרמן:

 התאגיד. 

 אגב, אפשר לשאול את המנכ"ל החדש.  משה חנוכה:

 אה, לא ידעתי. אני מכירה את טל.  אביבה גוטרמן:

ל אמיר כוכבי:   -אנחנו נחכה אמנם 

 המיועד, המיועד.  משה חנוכה:

 נחכה לאישורו הרשמי, ואז נציג אותו באופן מסודר.  אמיר כוכבי:

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

תה כאן כדי לראות את החוויה אבל שמחים שא אמיר כוכבי:

 במועצת העיר. טל כבר מכירה אותנו. 

יאללה, טל, בואי תגידי לנו, מה כפו עלייך לעשות.  אביבה גוטרמן:

 להסביר את זה. 

-. ומ2010-כפחי שכולם יודעים, התאגיד הוקם ב טל רוסו:

, אנחנו, אצלנו חג מהסלוגן שלנו, זה משפרים 2010

שיפרנו, ועבדנו מאוד  בשבילכם. אז באמת, עשור

מאוד קשה. ואני חושבת שאחרי עשור, מגיע גם 

לתאגיד קצת להתחדש, קצת לרענן, קצת להגיע 

לאיזושהי אסטרטגיה חדשה, קצת טכנולוגיות 

חדשות, קצת דיגיטל חדש. אז גם בשביל שהעובדים, 

וגם בשביל שהתושבים יתחברו אלינו יותר, אנחנו 

 תוג שלנו. רוצים לשנות את השם ואת המי

  -מה יש בשם הזה? כאילו, מה אלון גלבוע:
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 מה זה השם הזה?  אביבה גוטרמן:

 מה השם הזה שיחבר אותי כתושב?  אלון גלבוע:

 מי הוד השרון, זה לא הכי נכון?  אביבה גוטרמן:

 משנים מיתוג, משנים מיתוג.  טל רוסו:

 מה זה, משנים מיתוג? של מה?  אלון גלבוע:

 למה?  אביבה גוטרמן:

 משנים מיתוג ממי הוד השרון למיה.  טל רוסו:

 זה שווה, כל הסכומים שאתם הולכים להוציא?  אלון גלבוע:

 איזה סכומים?  טל רוסו:

 מה זאת אומרת? לשנות את זה, זה לא עולה כסף?  אלון גלבוע:

  -למה? אתה משנה הכל אביבה גוטרמן:

, וכל הפרסום בשם זה לא עולה כסף? כל המיתוג הזה אלון גלבוע:

  -החדש, וכל המסמכים, וכל הניירת

 מי ישמע, הכל דיגיטלי עכשיו.  טל רוסו:

 כן.  רינה שבתאי:

 )מדברים ביחד( 

, אני מבסוט,  55דווקא לי קוראים בשם כבר  אלון גלבוע: שנים. א'

 לא צריך לשנות את השם. 

לא עשיתם שיתוף ציבור על זה, לראות אם כולם  נאור שירי:

 בסוטים על זה. מ

לא צריך לשנות את השם. אל תחפשו, תתעסקו  אלון גלבוע:

 בדברים הענייניים והחשובים לתושבי העיר. 

 זו אותה גברת. זו אותה גברת בשינוי אדרת.  אביבה גוטרמן:

 אל תבזבזו את כספי הציבור.  אלון גלבוע:

 אלון, אלון, אלון, אלון.  אמיר כוכבי:

  -זו את כספי הציבור על דבריםאל תבזב אלון גלבוע:

 אלון, גם אתה ממתג את עצמך מחדש מדי פעם.  אמיר כוכבי:
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איזה בזבוז של כספי ציבור, על מה אתה מדבר? זה  טל רוסו:

 מה יש לך?₪,  1,000-פחות מ

תעשה מה שאתה רוצה לטובת התושבים, תוסיף,  אלון גלבוע:

  -תוסיף

 . ד"ר אלון גלבוע. זה בשם אמיר כוכבי:

  -תקשיב רגע, בסדר אלון גלבוע:

 עו"ד משה חנוכה. זה בשם. זה מיתוג.  אמיר כוכבי:

ו  טל רוסו: גם הדירקטוריון שלנו ישב וחשב והתייעצנו, ועשינ

  -סקר שביעות רצון. וזה מה שהדירקטוריון חשב

 טל, היה שיתוף ציבור?  משה חנוכה:

והגענו  לא, היה סקר שביעות רצון של התושבים. טל רוסו:

להחלטה שהתאגיד צריך חידוש, קצת להתחדש, קצת 

  -גם

 מה החידוש בשם הזה? מה זה השם הזה?  אביבה גוטרמן:

אני רוצה להגיד שניה, אפשר להגיד משהו, או שרק  נאור שירי:

 אתם? 

 לא, אנחנו כרגע מדברים.  אלון גלבוע:

 מי הוד, הוד השרון.  טל רוסו:

 מי הוד. אז תכתבי,  אביבה גוטרמן:

.  טל רוסו:  המים של הוד השרון

 מה רע בשם היפה הזה, מי הוד השרון?  אלון גלבוע:

 מי הוד השרון. שם מאוד יפה.  אביבה גוטרמן:

 מה רע בשם הזה?  אלון גלבוע:

.  טל רוסו:  המים של הוד השרון

 עכשיו אני יכול לדבר?  נאור שירי:

 בבקשה.  טל רוסו:

  -ושב שאין שוםתודה. אני ח נאור שירי:

  -רגע, אבל היא מסבירה. מה אה אלון גלבוע:
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 די, די. נו, תנו לו לדבר.  רינה שבתאי:

 היא נתנה את רשות הדיבור.  נאור שירי:

 אבל מה אתה קשור בכלל?  אלון גלבוע:

 זו אותה גברת בשינוי אדרת.  אביבה גוטרמן:

 מה אתה קשור? אבל היא מסבירה לנו.  אלון גלבוע:

 רק אתה קשור פה?  ר שירי:נאו

לא, אנחנו שואלים, לא קיבלנו עוד תשובה. לא  אלון גלבוע:

 קיבלנו עוד תשובה מדוע צריך לשנות פה את השם. 

  -סליחה. אם היום אביבה גוטרמן:

  -במקום להילחם בריחות אלון גלבוע:

 בדיוק.  אביבה גוטרמן:

  -בריחות אלון גלבוע:

  -זה לאלא, עזוב,  אביבה גוטרמן:

 מה זה קשור? מה זאת אומרת?  אלון גלבוע:

נכון, גם על  אביבה גוטרמן: אם היום היית באה ואומרת לי, עזוב, 

 המט"ש שאתם באים רעיון מעולה עכשיו. 

 איזה רעיון מעולה?  אלון גלבוע:

אם היית באה ואומרת לי, תקשיבו, אנחנו הולכים  אביבה גוטרמן:

ם בארץ, להוריד את להילחם יחד עם כל התאגידי

המע"מ שהמדינה לוקחת. כי זה לא היה לפני שהוקמו 

 התאגידים. 

 זו החלטת מדינה, לא החלטת התאגיד.  טל רוסו:

 יפה.  אביבה גוטרמן:

 אז תפרקו את התאגיד.  אלון גלבוע:

מותר להילחם בהחלטת מדינה. כל התאגידים של כל  אביבה גוטרמן:

ריכים לעשות. לקום המדינה ביחד, זה הדבר שאתם צ

 ולהתקומם, כל התאגידים. 

 תגיד, אלון, זה קשור?  נאור שירי:
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כל התאגידים ביחד. אנחנו, כל מועצת העיר של כל  אביבה גוטרמן:

שהמדינה לוקחת על  17%המדינה הזו, נילחם ביחד. 

 מים, שמעולם לא לקחו. 

 מה זה קשור?  נאור שירי:

  -ל התושביםאני מוכן לדבר בשם כ אלון גלבוע:

  -זה, הייתי אומרת לך אביבה גוטרמן:

תקשיב, אנחנו נהיה מוכנים לשנות את השם, אך ורק  אלון גלבוע:

, 17%שיפרקו את התאגיד ויחסכו לכל תושבי העיר 

 12-מהכספים שהם משלמים. תכפיל את זה ב 17%

חודשים, אתה יודע כמה כסף? לא צריך את התאגיד 

כסף. עכשיו, אתה בא לי  הזה, שאתה משלם לו הרבה

פה להחליף לו את השם. במקום לבוא ולעזור כלכלית 

 לתושבים. 

  -רק רגע אחד אבלרק רגע, אולי תפסיקו רגע,  מאיר חלוואני:

 מה זה השטויות האלה?  אלון גלבוע:

באו להסביר לך. שאלתם לגבי העניין של מיתוג  מאיר חלוואני:

 מחדש. מה אתם מצפים עכשיו? 

  -המיתוג הזה עולה כסף. אפשר להשאיר גלבוע:אלון 

 כמה זה עולה?  טל רוסו:

 לא יודע.  אלון גלבוע:

  -רק רגע, אבל מאיר חלוואני:

כמה זה עולה? לי עלה להחליף מיתוג למחלקה שלמה,  טל רוסו:

 ₪.  1,100עלה לי 

  -תגידי, זה אביבה גוטרמן:

 שטויות.  זה שטויות, זה שטויות להחליף שם. זה טל רוסו:

 )מדברים ביחד( 

 לא הבנתי.  מאיר חלוואני:

 השם הזה נראה לך יפה?  אביבה גוטרמן:

 די, נו, חלאס.  טל רוסו:
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 זה לא חשוב.  מאיר חלוואני:

  -זה כן חשוב. כי אני מתבקשת אביבה גוטרמן:

 אז התשובה היא, כן.  מאיר חלוואני:

  -אז בשביל מה אביבה גוטרמן:

תשובה היא, כן. אבל אם צריך להחליף אותו. ה מאיר חלוואני:

  -אביבה

אפשר לעשות הצגה מהכל, ואפשר להעביר. מה  טל רוסו:

 הבעיה? גם מה זה יעזור? 

  -אבל יש לי שאלה רפאל בן מרדכי:

  -מבין מה שהיא מסבירה, זה מאיר חלוואני:

  -מה זה קשור? מה היא מסבירה. אתה יודע מה אביבה גוטרמן:

חבר'ה, יש לי שאלה, יש כאן מישהו אחד שלא חושב  רדכי:רפאל בן מ

 שזה תהליך ממותג? בשביל מה זה? 

חברים, אפשר לשאול שאלות? אפשר לשאול שאלות?  יגאל שמעון:

 אפשר לשאול שאלות? 

 כן, בבקשה.  נאור שירי:

עכשיו, עזוב אותי עכשיו, שם, לא שם. סליחה.  יגאל שמעון:

מיתוג בלבד? מה קורה, שאלות, בבקשה. מדובר על 

זאת אומרת, את משנה את השם, אבל לא את המספר 

  -כי יש חובות

 לא, הח"פ נשאר אותו דבר.  טל רוסו:

הח"פ נשאר אותו דבר? אז מבחינתנו, אין לנו שום  יגאל שמעון:

 בעיה, רק המיתוג, נכון? 

 שינוי שם.  טל רוסו:

 אוקי, בסדר.  יגאל שמעון:

ה להגיד משהו בעניין הזה. אדוני ראש העיר, אני רוצ משה חנוכה:

  -אמיר

 הוא נותן עכשיו קורס בדמוקרטיה.  רינה שבתאי:

ו  אביבה גוטרמן: מאיר, לתאגיד המים, לתאגיד המים, שנבהיר, אין לנ
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ו  שום זכות, שום זכות, לא בחשבון, לא עו"ד, אין לנ

מניות של העירייה, וזה התאגיד  100%שום זכות. 

 ינת ישראל שאין לנו שום זכות. היחידי במד

 אבל מה זה קשור לשינוי החקיקה הזה? מה זה קשור?  נאור שירי:

 עכשיו, לכן זה מצחיק אותי, באים אלינו עם השם.  אביבה גוטרמן:

  -אבל מבחינת עדי ברמוחה:

 אני לא רוצה להצביע בשביל זה.  אביבה גוטרמן:

  -אביבה, אני רוצה להגיד משהו משה חנוכה:

לא, אין לי שום סיי. שום סיי, אין לי. אז אני לא  אביבה גוטרמן:

 רוצה להצביע. 

 אביבה, אני יכול להגיד משהו, אביבה?  משה חנוכה:

אביבה, מבחינת חוק, זה חייב לעבור דרך מועצת עיר.  עדי ברמוחה:

 אין לך ברירה. 

  -אני רוצה לדעת משה חנוכה:

 ה את זה מסודר. חבר'ה, אבל בואו נעש אמיר כוכבי:

אני לא יכולה להשפיע על דבר. עושים צחוק. אז מה,  אביבה גוטרמן:

 על השם אני צריכה להצביע? 

 כן.  אמיר כוכבי:

 אני רוצה להגיד משהו.  משה חנוכה:

אין לי שום סיי בעניין הזה, גם על השם אני לא רוצה  אביבה גוטרמן:

 להצביע. 

באמת לפרק את התאגיד. אמיר, אני מצפה ממך  אלון גלבוע:

  -לחסוך לתושבי העיר

הוא לא יכול לפרק, אלון. כי זה תאגיד, זה המדינה,  אביבה גוטרמן:

  -אין לו קשר

לא נכון, לא נכון, לא נכון. היה חוק, ועכשיו אפשר,  אלון גלבוע:

  -היה חוק

 על המע"מ, זה לא המדינה?  נאור שירי:

 לא.  אמיר כוכבי:
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 המדינה. בוודאי. הוא לא דיבר על המע"מ.  זה אביבה גוטרמן:

כי אם אתה מפרק את התאגיד, אתה לא צריך לשלם  אלון גלבוע:

 מע"מ. זה הרבה עיריות בארץ פירקו אותם. 

אני מציע לכם, בבחירות הבאות, לא למקומי. תרוצו  נאור שירי:

  -בארצי. תגישו הצעת חוק

 תודה רבה.  אלון גלבוע:

 את התאגידים. ותפרקו  נאור שירי:

  -דרך אגב אביבה גוטרמן:

י אלון גלבוע:   -לא נכון, זה תלו

 יש לי עוד שאלה, ברשותכם, סליחה, סליחה.  יגאל שמעון:

  -נאור, אם עכשיו אביבה גוטרמן:

 בוא נדבר, בוא נדבר עניינית, טוב?  יגאל שמעון:

אם ראשי הערים יתאגדו, בלהוריד את זה, אז זה  אביבה גוטרמן:

 פרק. י

 שאלה נוספת לגבירתי.  יגאל שמעון:

 אבל זו לא השאלה עכשיו.  אביבה גוטרמן:

שאלה נוספת, גבירתי. מיה, זה שם של חברה  יגאל שמעון:

 שציבורית או שנסחרת בבורסה, אם אני לא טועה. 

 יש מיה, נכון, כן.  אלון גלבוע:

  -נכון? האם זה לא, אז אין פה בעיה יגאל שמעון:

.  וואני:מאיר חל  זו מאיה עם א'

.  יגאל שמעון:  לא, לא, לא, לא. מיה עם ה'

 השם של התאגיד הוא בורסאי. אני אומר לך.  מאיר חלוואני:

.  יגאל שמעון:  המיה שלנו זה מיה עם ה'

  -כן, אבל למיה אמיר כוכבי:

יש חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, אם אני לא  יגאל שמעון:

 שלי, אם אין בעיה בשם.  טועה, מיה עם ה'. השאלה

 נכון.  אביבה גוטרמן:
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אתה מגיש, ואם לא מקבלים את זה, וזה שם שמטעה,  אלון גלבוע:

 אז מחזירים את זה. 

אנחנו רוצים לשנות, זה מיה, המים של הוד השרון,  טל רוסו:

 בסדר? 

 הבנתי, הבנתי.  יגאל שמעון:

 יגאל, זה השם. זה שם מלא.  טל רוסו:

 בודקים את זה.  ן:אביבה גוטרמ

בודקים את זה. אם יש שמטעה, או דומה, מחזירים  כנרת א. כהן:

  -את זה, ומבקשים

 לא, השאלה שלי, אם העברתם כבר את הבקשה?  יגאל שמעון:

ן  טל רוסו: אנחנו בדקנו, חברת מיתר בדקו לרשם החברות. אי

עוד שם שנקראת מיה, המים של הוד השרון בע"מ, 

 יה. ולכן אין שום בע

  -לא המים של הוד השרון. יש מיה יגאל שמעון:

יגאל.  מאיר חלוואני:  אבל זה חלק מהשם, 

 אבל זה חלק מהשם.  נאור שירי:

 אבל זה חלק מהשם.  טל רוסו:

 זה לא שם לבד, מיה.  מאיר חלוואני:

 מיה, המים של הוד השרון.  טל רוסו:

 זה כאילו הלוגו.  רינה שבתאי:

  -חברה ציבורית שנסחרת בבורסה כי זו יגאל שמעון:

 אבל הם קיבלו אישור.  מאיר חלוואני:

יום אתה -השם המלא, כאילו בתכלס, אתה יודע, ביום נאור שירי:

  -תקרא, מיה או מאיה

 מיה.  טל רוסו:

  -מיה. אבל השם שלה נאור שירי:

 תכלס, אנחנו מבזבזים מה זה זמן.  אביבה גוטרמן:

 תעשיות מזון.  יש בכלל מיה אלון גלבוע:
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 אנחנו מבזבזים זמן על דבר דבילי.  אביבה גוטרמן:

 לא, אני אגיד לך מה אותי מעצבן. אני אגיד לך משהו.  משה חנוכה:

 נכון, נכון.  אלון גלבוע:

י  אביבה גוטרמן: אני גם לא אצביע לא בעד ולא נגד. אין לי שום סי

בנושא של התאגיד, שום סיי. אין לנו כמועצה 

 יה. אז אני, מה אני צריכה, את השם לבחור? וכעירי

 מי החליט על זה? מי החליט על החלפת השם?  אלון גלבוע:

 הדירקטוריון של הזה.  נאור שירי:

 הדירקטוריון?  אלון גלבוע:

 תקשיב, היא אומרת. אתה לא מקשיב לאנשים.  נאור שירי:

  -אני אגיד לך משהו משה חנוכה:

  -אנחנו צריכיםאמיר, למה  אביבה גוטרמן:

 אני יכול להגיד מילה, אביבה?  משה חנוכה:

אני מקשיב. מה שאני רוצה להגיד. לפעמים אני שומע,  אלון גלבוע:

 תשמע, שולחים לי הודעות כל הזמן. 

 )מדברים ביחד( 

תפתח גם אתה, אלון גלבוע ניוז. כל היום שולחים לך  נאור שירי:

 הודעות. 

 חים. שולחים, שול אביבה גוטרמן:

  -אתה רוצה לראות כמה הודעות יש לי בנושא הזה של אלון גלבוע:

  -אני אגיד לכם משהו, יש איזה טרנד כזה משה חנוכה:

 של מה, של האמבולנס?  נאור שירי:

 כן. אתם רוצים לראות?  אלון גלבוע:

  -יש לי הרגשה, קבלו זה נאור שירי:

 כן, כן.  אמיר כוכבי:

ם, אמנם לא סיימתי לא סיימתי את השנה קורס נביאי נאור שירי:

 הראשונה, נאור הולך לעלות על השולחן. 

 מיה תעשיות מזון בע"מ.  יגאל שמעון:
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 מרעננה?  עדי פ. אנקורי:

 יש חברה בורסאית. אני הבנתי שהם קיבלו אישור.  יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

  -לדעתי, ברגע שחברה ציבורית גדולה יגאל שמעון:

 כן, הוא צודק.  גוטרמן:אביבה 

ואתם תראו שיש שם שתואם לשם שלהם, זה שימוש,  יגאל שמעון:

חברים, זה שימוש במותג שלהם. ותשימו לב לזה. אל 

תהיו, יש פה מותג, שאנשים שילמו, משלמים על זה 

 מיליונים. 

 כן.  אביבה גוטרמן:

 אז תעשו חשבון, לפני שאתם עושים את זה.  יגאל שמעון:

 אבל, יגאל, אם תהיה בעיה, זה יחזור לפה, וישנו שוב.  מוחה:עדי בר

 לא, אז הם בדקו את זה כבר, לא, בדקתם?  אלון גלבוע:

זאת אומרת שאין הטעיה ואין בעיה, ככה זה עובד  כנרת א. כהן:

 ברשם החברות. 

אם אני הייתי בעל חברה, אם הייתי בעל חברה עם  יגאל שמעון:

מגיש תביעה נגדכם. מה קרה  מותג ציבורי, אני הייתי

 לכם? כי אתה משתמש במותג שלי. 

 כמה כסף זה עולה? לא שמענו.  אלון גלבוע:

 נו, משה.  אמיר כוכבי:

 אני אגיד משהו.  משה חנוכה:

 כן.  אמיר כוכבי:

  -קודם כל, אני לא הצלחתי להבין, כמה סוגיות משה חנוכה:

 אפשר בקהל רק שקט.  אמיר כוכבי:

  -דבר ראשון, האם את השם הזה עשה :משה חנוכה

 איציק.  אמיר כוכבי:

דרך אגב, זה ראשי תיבות של מלחמת יום הכיפורים.  יגאל שמעון:

 הנה, תעשו. 
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זה ידוע אבל שהשם מיה, זה נלקח מיום כיפור. בגלל  עדי ברמוחה:

  -זה אמיר לך, מיה

. אני לא שלם עם השם הזה, אני אגיד לכם את האמת יגאל שמעון:

אני חושב שצריך לחשוב על זה עוד פעם. לא, לא, זה 

  -באתר. תסתכל באתר של משרד

יגאל.  עדי ברמוחה:  יגאל, יגאל, 

נו.  יגאל שמעון:  זה לא צחוק. זה לא צחוק, 

 מה אתה רוצה?  נאור שירי:

יגאל, כשאמרת, אתם צריכים לחשוב, למי התכוונת?  עדי ברמוחה:

 זה לא פה מגיע. זה הדירקטוריון של התאגיד, 

 אבל אנחנו צריכים לאשר?  יגאל שמעון:

  -אוקי עדי ברמוחה:

 אז למה אנחנו צריכים לאשר?  אביבה גוטרמן:

 אז אל תאשרי.  עדי ברמוחה:

  -אם בדקו את זה ברשם החברות מאיר חלוואני:

 אין לנו מה לאשר.  אביבה גוטרמן:

יו איזה טרנד יגאל, אני רוצה להגיד משהו. יש עכש משה חנוכה:

 של החלפת של שמות. 

 מה הקשר?  עדי ברמוחה:

 )מדברים ביחד( 

  -משה, החוצפה של חבר מועצה, שבקדנציה אחת, כן אמיר כוכבי:

תן לי לסיים את הטיעון, ואז אתה יכול מה שאתה  משה חנוכה:

 רוצה. 

ן  משה חנוכה: כנרת ואלון, באמת, אתם מפריעים לנו לנהל את הדיו

 הזה. 

 אפשר לשנות את השם.  ן גלבוע:אלו

  )מדברים ביחד(

 אפשר להמשיך, אתי.  עדי ברמוחה:



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 123 
 

 אתה שעתיים מדבר.  נאור שירי:

 לא נותנים לדבר, מה אני אעשה?  מאיר חלוואני:

 אז תיקח, לא יתנו.  עדי ברמוחה:

 אמיר אמר, משה. אני נותן לו כבוד.  מאיר חלוואני:

 סיים. לא, אבל זהו, הוא  עדי ברמוחה:

 אני בעד הדמוקרטיה. פה, יש פה סתימת פיות.  נאור שירי:

 סיימת?  מאיר חלוואני:

 כן, הוא סיים.  עדי ברמוחה:

 כן.  אמיר כוכבי:

 אה, עוד לא התחלת?  עדי ברמוחה:

אני רוצה להגיד שיש איזה טרנד כזה עכשיו בעיר, יש  משה חנוכה:

 טרנד בעיר להחלפת שמות. 

 כן.  אמיר כוכבי:

יודעים, כשבנאדם חולה, חלילה וזה,  משה חנוכה: אומרים, אתם 

 מוסיפים לו שם, מחליפים שם. 

  -אז אתה אומר ש אלון גלבוע:

אני אומר, אולי זה הגוף. עכשיו, אני אגיד לך מה,  משה חנוכה:

קודם כל, אמיר, אני חושב שבתאגידים כאלה, 

במיוחד כשהדגל שלכם זה שיתוף ציבור ושקיפות, 

תר לשתף את הציבור. ואני מבין שלא נעשה שיתוף מו

ציבור. ואני חושב שבנושא כזה קרדינלי, כמו החלפת 

  -שם של תאגיד מים, שעשוי גם לבלבל את הציבור

 קרדינלי.  אמיר כוכבי:

 כן. הציבור רגיל לשם מסוים.  אביבה גוטרמן:

 עשוי גם לבלבל את הציבור.  משה חנוכה:

 ינלי. אז קרד אביבה גוטרמן:

אל תדאגי, מספר חשבון הבנק שהם משלמים, לא  נאור שירי:

 השתנה. 
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רגע, אבל אני אומר, ואני חושב שזה יהיה דבר אחד.  משה חנוכה:

דבר שני, צריך לקחת בחשבון, יש הרבה תושבים גם 

שכועסים על התאגיד. על הריחות, על החשבונות 

המנופחים. עכשיו יתחילו להגיד, אה, מיה האלה, 

המיה האלה. כל מיני ילדות שקוראים להן מיה, 

יתחילו להרגיש כאילו מפנים את הכעס שלהם. ואני 

לא רוצה שכל ציבור המאיות והמיות יעמדו תחת 

מתקפה, בגלל המחדל שלא קשור אליהן בכלל. 

  -צריכים לקחת את זה בחשבון. דבר נוסף שאני

 זה לא מצחיק.  אביבה גוטרמן:

 שפעם ראשונה שהוא אומר דברי טעם. האמת,  עדי ברמוחה:

 הוא צודק, נכון. הוא צודק.  אביבה גוטרמן:

 הוא אמר, מדי פעם.  נאור שירי:

 צודק.  אביבה גוטרמן:

 כשהוא צודק, הוא צודק.  עדי ברמוחה:

דבר נוסף שיוסי פה אמר לי, והוא ביקש שאני אעלה  משה חנוכה:

 את זה על השולחן. 

יודע לדבר, יוסי? אז יאללה. יוסי, מה  עדי ברמוחה:  אתה לא 

 נו, נדבר.  יגאל שמעון:

עכשיו, החברה, תאגיד המים יהפוך להיות מיה. חברת  משה חנוכה:

מוסדות, החברה לקידום החינוך והתרבות, הפכה 

. -להיות אלומה, ב  ע'

רגע, מי עשה, מי הפך אותה ממוסדות לחברה לקידום  אמיר כוכבי:

 החינוך והתרבות? 

 ברים ביחד( )מד

  -אני אומר, אמיר, בהזדמנות הזאת, בוא משה חנוכה:

 בוא נחליף גם את השם העיר.  אמיר כוכבי:

  -אני עשיתי שיתוף ציבור, אני עשיתי שיתוף ציבור משה חנוכה:

רגע, משה, אתה אומר או יוסי אומר? עכשיו, להחליף  מאיר חלוואני:

 את השם של העיר. אתה אומר שיוסי. 
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אני עשיתי אתמול שיתוף ציבור בעמוד האינסטגרם  נוכה:משה ח

  -שלי

  -אני אגיד לך ברצינות אמיר כוכבי:

ואני רוצה להודות לכל העוקבות והעוקבים שהשתתפו  משה חנוכה:

בסקר, ואני חושב שהשם באמת, פייסבוק לנד, זה 

יהפוך להיות השם החדש של העיר שלנו. העיר שבה 

העטיפה חשובה יותר  הכל וירטואלי. העיר שבה

 מהתוכן. 

  -אדוני רץ על פלטפורמת ערים חכמות, לא? אז מה אמיר כוכבי:

 אז אני אומר, מעולה.  משה חנוכה:

 אז על מה אתה מקטר?  אמיר כוכבי:

אז פייסבוק לנד, יהיה הוד השרון. מיה יהיה תאגיד  משה חנוכה:

  -המים

  -בתור בנאדם אמיר כוכבי:

תהיה החברה לקידום. ובע"ה, החלפת השם אלומה  משה חנוכה:

נוסיף גם את  תביא איתה גם מזל גדול, ברכה. אולי 

המילה 'חי'. מיה חי. ואז היא גם תהיה בריאה. תודה 

 רבה. 

ן  אמיר כוכבי: בתור בנאדם שהיה אחראי, גם ישירות לניסיו

תהליכי  3להחליף שם לתאגיד כושל, וגם בלפחות 

ת אלפי אם לא יותר, מיתוג עירוניים, שעלו מאו

 שקלים, כל אחד. 

 העונות.  4ועל אביב, חורף, קיץ, סתיו, בפארק  עדי ברמוחה:

 ומיתוג של שערים לכניסה לפארק.  אמיר כוכבי:

 אבל זה לא נעשה. זה לא נעשה, ראיתי.  אביבה גוטרמן:

 הוא היה אחראי.  נאור שירי:

הציניות. אני חושב שאתה יכול קצת להפחית עם  אמיר כוכבי:

התאגיד עשה תהליך. וואלה, שיתוף ציבור, לא ממש 

שותפה העירייה גם. התאגיד הוא לא של העירייה 

 . , יש הפרדהבהיבט הזה
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 יש לו דירקטוריון שלו.  עדי ברמוחה:

בסופו של דבר, מועצת העיר מתבקשת לאשר את  אמיר כוכבי:

 שינוי השם. 

 מה דעתך על השם?  משה חנוכה:

 אני אמרתי, אני בניגוד עניינים.  :אמיר כוכבי

 בגלל אחותך.  משה חנוכה:

 אחותי, כן.  אמיר כוכבי:

 אתה לא רציני.  אלון גלבוע:

לא כדאי לה להסתובב בהוד השרון בעוד חודשיים,  אביבה גוטרמן:

 שלושה. 

  -כל פעם שיעלה הריח, אז היא משה חנוכה:

  -חברים אמיר כוכבי:

נושא הזה באמת זכה להמון תשומת לב, אני חושב שה משה חנוכה:

  -ביחס ל

המון תשומת לב. אני מופתע, אני מודה שלא חשבתי  אמיר כוכבי:

 שמשלל הדברים שיהיו פה, על זה תסחבו שעה. 

אני חייב להגיד שאני צפיתי את זה, כי עוד איזה  נאור שירי:

מישהו שינה שם, אז אני צפיתי שזה ייקח לפחות, 

עמים פחות, ממה שחשבתי שתזכיר פ 4הזכרתי אותי 

 אותי. 

  -אתה רואה, אז משה חנוכה:

 זה יפה.  נאור שירי:

 נאור, אתה מקבל פרסום חינם.  אביבה גוטרמן:

 לכן אני שמח.  נאור שירי:

 די, מה אכפת לך?  אביבה גוטרמן:

 לכן הוא מודה לו.  אמיר כוכבי:

 אה, אתה מודה לו? מעולה.  אביבה גוטרמן:

  -אני מודה לו. כל פעם שהוא מזכיר את השם שלי רי:נאור שי
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 תכלס, הוא עושה טעות.  אביבה גוטרמן:

בגלל זה, גם כשאני לא מזכיר אותו, הוא לוקח על זה  משה חנוכה:

 בעלות, כאילו הזכרתי. 

הרגע הזכירו פה חמוצים, אתה ישר שייכת את עליך.  נאור שירי:

צים עם עליי אתה מדבר? הבנאדם הוציא לי חמו

 עמבה. 

ו  משה חנוכה: אגב, אני רוצה לפרגן ליו"ר תאגיד המים, שעכשי

  -מייצג אותנו ב

 מיאמי.  עדי ברמוחה:

ל משה חנוכה: מען מדינת ישראל, מיאמי. ועושה עבודה נהדרת 

 . סיינסאברוד מנכ"לבפעילותו כ

 ד, אברוד. אברו אמיר כוכבי:

  -יםזה ארגון שעובדים מדענים ישראל משה חנוכה:

  -וואלה, לא ראיתי אף מדען שבא לארץ אביבה גוטרמן:

.  משה חנוכה:  אביבה, אביבה, בואי

תפסיקו כבר עם האישי הזה. בוא, בוא, אפשר לדבר  נאור שירי:

 גם על העבודה של האחרון פה. 

לפחות לא מתגאה בזה. איזה מדען חזר? בחיי. להפך,  אביבה גוטרמן:

 לוקחים מדענים. 

  -טל, אפילו שעוד לא הצביעו אני:מאיר חלוו

 אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

רגע, מאיר רוצה להגיד, מאיר מדבר. תנו למאיר, מה  עדי ברמוחה:

 קרה? 

,  מאיר חלוואני: ראיתי את טל רוסו המ"מ. אפילו שעוד לא הצביעו

אני מאחל לכולנו הצלחה עם השם החדש, ותודה על 

 כל מה שאתם עושים. 

 תודה רבה.  רוסו: טל

 טוב שם, משמן טוב.  משה חנוכה:

 נכון.  מאיר חלוואני:
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טל, כל זה לא קשור, את עובדת מדהימה. אמרתי את  אביבה גוטרמן:

זה לא פעם אחת, ואני אומרת את זה גם עכשיו. גם 

עכשיו אני אומרת, אין קשר. זו החלטה מטומטמת, 

 החלפת השם הזה. ואני בטח אצביע נגד. 

 יאללה, בוא נעלה להצבעה, אדוני.  חנוכה: משה

מועצת העיר מאשרת את שינוי שם התאגיד למיה. מי  אתי ברייטברט:

בעד? אמיר, מאיר, עדי, רן, רינה, חיים, יגאל, יעל, 

 רפי, נאור. איפה רפי? 

 רפי, אתה בעד?  משה חנוכה:

 כן.  רפאל בן מרדכי:

 אמרת שזה הזוי.  משה חנוכה:

  -רפי, יעל, נאור, עדי אתי ברייטברט:

 מה, השם?  רפאל בן מרדכי:

 כן.  משה חנוכה:

 כנרת. מי נגד? מי נגד?  אתי ברייטברט:

 מה נמנע? הצבעת בעד.  מאיר חלוואני:

 אז אני חוזר בי. אני נמנע.  רפאל בן מרדכי:

 מי נגד? משה ואלון.  אתי ברייטברט:

 ואביבה.  אביבה גוטרמן:

  ואביבה. אתי ברייטברט:

 אני חושב במיה בהיבט הזה, זה מיותר, יחצ"ני והזוי.  משה חנוכה:

 רגע, רפי, מה?  אתי ברייטברט:

 אני נמנע. אני לא מתעסק עם שטויות.  רפאל בן מרדכי:

יוסי?  אלון גלבוע:  מה עם יוסי? יוסי, אתה בעד או נגד, 

 בעד.  יוסי שאבי:

 בעד, יוסי בעד.  עדי ברמוחה:

 נו אותו.הפתע אלון גלבוע:

טל, אני מבקש שבישיבה הבאה של מועצת העיר תציגו  אמיר כוכבי:



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 129 
 

למועצה את הליך המיתוג כולו, יחד עם התוצרים, 

 מעבר לשם. 

 בסדר גמור.  טל רוסו:

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

 בקשה לעדכון שם תאגיד מי הוד השרון
 

 :הצבעה
עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן,  אמיר כוכבי, יעל -(12בעד )

 מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, עדי ברמוחה 
 אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, משה חנוכה -(3נגד )

 רפי בן מרדכי -(1נמנע )
 

  :343/21החלטה מס' 
 בע"מ. "המים של הוד השרון -מיה" נוי שם תאגיד המים ל:מועצת העיר מאשרת עדכון ושי

 
 בישיבת המועצה הבאה תאגיד המים הגב' טל רוסו להציגמנכ"ל * ראש העירייה מבקש ממ"מ 

 את הליך המיתוג כולו, יחד עם התוצרים מעבר לשינוי השם.
 

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

 לפני הנושא הבא. תודה. הפסקה  אמיר כוכבי:

 

 **הפסקה

 

 רגע, לא צריך להאריך?  רפאל בן מרדכי:

 יש לך עוד זמן.  עדי ברמוחה:

 

 *הפסקת שידור*

 

180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים, סעיף  .ט

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

 

את הנושאים של  אבל בלי שידור. אנחנו נחליף רגע אמיר כוכבי:

 העבודה הנוספת, כדי שלא נעצור עוד פעם. 

 כן, כן.  יגאל שמעון:
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בסדר? יש הקלטה, אבל? אז אנחנו חוזרים  אמיר כוכבי:

 מההפסקה. יוסי, אתה יכול להישאר בנושא הזה. 

 ראינו את זה, אין בעיה, זה בסדר.  יגאל שמעון:

ל פרס במקרים בקשה להיתר עבודת חוץ, על מנת לקב אמיר כוכבי:

א' ב' לפקודת העיריות, נוסח  180מיוחדים. סעיף 

א', רשאית מועצה במקרים  180חדש. לפי סעיף 

מיוחדים, להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ, 

גם על מנת לקבל פרס. בהתאם למסמכים שהוגשו 

לעיון חברי המועצה, מחליטה המועצה לאשר את 

גם על מנת לקבל בקשת א.ב. לעסוק בעבודת חוץ, 

  -פרס. בקשת העובדת ואישור הממונים

 יש אישור.  יגאל שמעון:

 יש אישור.  אביבה גוטרמן:

 הלאה.  רפאל בן מרדכי:

 הלאה.  אביבה גוטרמן:

 אז אפשר להצביע, חבל על הזמן.  יגאל שמעון:

 לא, הצעת החלטה.  עדי ברמוחה:

 פה אחד, נקסט.  רפאל בן מרדכי:

ך הצעת החלטה, כולל התאריך. מה יש לכם? צרי עדי ברמוחה:

 תקריאו את הצעת ההחלטה. 

 תקריאו את הצעת ההחלטה.  אביבה גוטרמן:

 מה?  אמיר כוכבי:

 תקריאו את הצעת ההחלטה.  אביבה גוטרמן:

 אה, סליחה.  אמיר כוכבי:

 כולל תאריך.  עדי ברמוחה:

סוק "מועצת העירייה מאשרת את הבקשה של א.ב. לע אמיר כוכבי:

בעבודת חוץ, גם על מנת לקבל פרס. אישור היתר זה 

 ". 14.12.2022יהיה בתוקף עד לתאריך 

 אוקי, הצבעה.  אביבה גוטרמן:
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 פה אחד מהנוכחים, למעט יוסי. תודה.  אמיר כוכבי:

 פה אחד.  אביבה גוטרמן:

  -פה אחד. כן. עכשיו אפשר להחזיר עדי ברמוחה:

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

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

 הצבעה:
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע  -(15בעד פה אחד )

חיים שאבי, יגאל שמעון, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן,  כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי,
 אלון גלבוע, רפי בן מרדכי, משה חנוכה

 *יוסי שאבי לא השתתף בהצבעה
 :344/21החלטה מס' 

  ס. לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פר הבקשה של א.ב.מועצת העירייה מאשרת את 
 14.12.2022אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 

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

 לקרוא לאתי חזרה.כן, אפשר להתחיל את השידור,  אמיר כוכבי:

יוצא. יוסי לא י וגם   שתתף 

 **חזרה לשידור

 זה בתבחינים?  יגאל שמעון:

 כן, תבחינים.  אמיר כוכבי:

היינו עושים קודם כל את החשבונות. את החשבונות.  עדי ברמוחה:

 צביע קודם על החשבונות. אפשר לה

 אפשר, אפשר. בואו נצביע על החשבונות.  אמיר כוכבי:

סמל  –בקשה לפתיחת חשבונות בנק חדשים לתיכון השקמים בהוד השרון  י.

 .645382מוסד  

 

ו  אתי ברייטברט: אוקי, בסדר גמור. אנחנו חוזרים לשידור, ואנחנ

י', אנחנו משנים את הסדר. אנחנו  ממשיכים לסעיף 

י'. בקשה לפתיחת חשבונות בנק  ממשיכים לסעיף 

חדשים לתיכון השקמים בהוד השרון. יש לכם את כל 

הפרטים, אני לא אציין אותם, מיותר. אני רק אקריא 

את הצעת ההחלטה ש"מועצת העיר מאשרת פתיחת 

  -חשבונות בנק לתיכון השקמים, בהתאם
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  -אבל זה דווקא עדי ברמוחה:

ל נאור שירי:  י שאלה. זה כמו הגנים? רגע, יש 

 מה?  אביבה גוטרמן:

חשבונות הבנק, זה כמו שהולך בגנים? זאת אומרת,  נאור שירי:

 אותם תנאים? 

 תראה, פה זה ב"הפועלים".  בנימין זיני:

 לא, בסדר, ברמת ההליך.  נאור שירי:

 כן.  בנימין זיני:

 כן, זה בכל מוסדות החינוך אותו דבר. יש חשבון רינה שבתאי:

 הורים וחשבון רשות. 

אז אנחנו שוב כאילו עושים את אותו הדבר. אנחנו  נאור שירי:

  -נתקעים עם הגנים בקטע

 גם הגנים בטיפול.  בנימין זיני:

לא, הגנים זה סיפור קצת שונה מאשר בתי ספר  רינה שבתאי:

 ותיכונים. 

 לא, אותו דבר. זה רק הבנק שונה.  נאור שירי:

 דבר על דמי הניהול. אני מ בנימין זיני:

 נכון. פה כמה גובים דמי ניהול?  נאור שירי:

 לגבי הגנים, בטיפול.  בנימין זיני:

 כמה גובים פה?  נאור שירי:

ברמה העקרונית, פותחים חשבון בנק שמתנהל ללא  בנימין זיני:

דמי ניהול, בסדר? עד לפני פחות מחודש, כל גני 

הייתה החלטה הילדים שלנו, מנוהלים בבנק איגוד, ו

מדמי הניהול. הי די הפתיעה  50%-של הבנק לחייב ב

אותי, אותנו בכלל. אבל אני פועל, בגלל שבנק איגוד 

מתאחד היום עם "מזרחי טפחות", פניתי ל"מזרחי 

טפחות", כדי שיסירו את ההחלטה הזאת, לפחות 

לשנה הקרובה, כדי שנערך. אני בפניות למספר בנקים. 

האלה אולי ללא דמי ניהול. אני לקלוט את החשבונות 

לא יודע אם אני אצליח. "לאומי" למשל, סירב. אבל 
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 אין חשבון שמתנהל בסוף ללא דמי ניהול. 

לא, אני אומר, בסדר, אני לא בטוח שכולם מבינים,  נאור שירי:

  -או בנק הדואר. אין לך paybox-אבל בסדר. לא ה

, אני Payboxהדואר.  אז אני בודק גם את זה, גם מול בנימין זיני:

צריך לבדוק מול חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אם מותר 

להם בכלל. אתה יודע, חשבונות הורים, בסוף אנחנו 

 בעלי, אנחנו פותחים את החשבון. 

 נכון, ואנחנו גם נשלם להם את דמי הניהול.  נאור שירי:

 אם לא תהיה ברירה, אז כן. אם לא נגיע לאיזושהי עם בנימין זיני:

 הבנק, הסכם על דמי הניהול. 

בשביל לחסוך כספים, רן. עדיף לך, זה המון כספים.  נאור שירי:

אלון גלבוע, אם אין לך מושג, אני יכול להגיד לך על 

מה מדברים. למה אתה מזלזל? אתה רוצה לשמוע על 

 מה מדברים? אתה מבין על מה אני מדבר? 

 לא צריך עם דיבור נגוע, נאור.  משה חנוכה:

אתה מבין, אני שומע אותך באוזן. אם אתה מזלזל  נאור שירי:

במה שאני אומר, אז אני יכול להסביר לך. אוקי, אז 

 אתה לא רוצה הסבר? 

ן  אלון גלבוע: אם אני אומר עכשיו, אתה מדבר על החיסכו

 בכספים, זה זלזול? 

 אתה מזלזל. אבל אתה לא יודע על מה מדברים.  נאור שירי:

 חס וחלילה, לא מזלזל.  אלון גלבוע:

 זה רק מוריד מהכבוד שלך, אלון.  נאור שירי:

 אל תיכנס למקומות האלה.  אלון גלבוע:

 כמו שאתה לא יודע על מד"א.  נאור שירי:

על מד"א, אני הסברתי לך שתושבים, מספר רב של  אלון גלבוע:

תושבים שלחו הודעות שהם הזמינו אמבולנס, ולא 

  -ההזנקההיה אמבולנס בנקודת 

 תודה, בני. אפשר להעלות להצבעה. די, די.  נאור שירי:
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 וזה גם התשובות שהם קיבלו.  אלון גלבוע:

 די, אני אומר לך, זה מוקלט.  נאור שירי:

 אני שלחתי לך את התשובות שקיבלו התושבים.  אלון גלבוע:

נתתי לך לדבר עם הבנאדם לפני חודש. מי שמנהל פה  נאור שירי:

 ה. את היחיד

  -פעמים. לא היה שם 4פעמים. הייתי  4הייתי  אלון גלבוע:

  -אז בוא אני אגלה לך משהו נאור שירי:

 די, די, די.  משה חנוכה:

  -שאלתי אותך, שאלתי אותך, שאלתי אותך אלון גלבוע:

 אפשר לעשות סיבוב שם? אפשר לעשות סיבוב שם?  אביבה גוטרמן:

 ן שם אמבולנס? שאלתי אותך, מדוע אי אלון גלבוע:

 אני אסביר לך מה קורה עם אמבולנס.  נאור שירי:

  -פעמים 4אז אמרת לי, לפעמים הוא מוזנק. אז הייתי  אלון גלבוע:

ואז יש קריאה, ואז הוא יוצא. ואז יש עוד קריאה,  נאור שירי:

ויוצא. עכשיו, אם  ואז הוא יוצא לפינוי, לקריאה, 

אומר שאין  אתה בא לתחנה ואין אמבולנס, זה לא

נקודת הזנקה באיחוד, כי פספסת שם את השלט, 

פספסת אותו. אז זה לא אומר שאין נקודת הזנקה, 

אלא זה אומר שהאמבולנס כנראה בתפקיד, אתה 

 מבין? 

  -אני הבנתי אלון גלבוע:

 לכן, נתתי לך את הטלפון של מפקד הנקודה.  נאור שירי:

פעמים, ולא  4הייתי פעמים,  4הסברתי לך שהייתי  אלון גלבוע:

 היה שם. 

  -לא, הנה אביבה גוטרמן:

 בשבילך זה נתתי לך את הטלפון של מפקד הנקודה.  נאור שירי:

 התקשרתי למוקד, אני יכול להראות לך.  אלון גלבוע:

וביקשתי ממך לדבר איתו, שאיכשהו אתה עדיין לא  נאור שירי:

  -מאמין, שיש
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איתו. אני בא פיזית לראות,  אבל אני לא צריך לדבר אלון גלבוע:

  -האם יש אמבולנס. שאלתי אותך

עוד פעם אתה חוזר לפיזית? אבל הסברתי לך למה  נאור שירי:

 לפעמים לא תראה את האמבולנס. 

 אני, למה אתה מעוות את מה שאני אומר?  אלון גלבוע:

 או, שאלה טובה.  נאור שירי:

בת העיר שלחה אני אמרתי לך שתושבת העיר, תוש אלון גלבוע:

הודעה, ואמרה שהיא הזמינה אמבולנס לתאונה 

שהייתה בצומת ז'בוטינסקי. התקשרה למוקד, שלחו 

  -לה הודעה, שאין

 לאיזה מוקד?  נאור שירי:

 למוקד העירייה.  אלון גלבוע:

 היא הזמינה אמבולנס דרך מוקד העירייה?  נאור שירי:

  -לפי היא שאלה אם יש פה תחנת הזנקה, אלון גלבוע:

 שניה, שניה, שניה, שניה. אני רוצה להבין.  נאור שירי:

 אמרו לה, אין כאן תחנת הזנקה.  אלון גלבוע:

הייתה תאונה, היא התקשרה למוקד והיא הזמינה  נאור שירי:

 אמבולנס? 

היא שאלה, אם יש פה תחנת אמבולנס. לפי ידיעתה,  אלון גלבוע:

לא משנה, אמורה להיות תחנת אמבולנס. אמרו לה, 

פעמים, לא היה. שאלתי  4אז אני אומר לך, אז הייתי 

  -אותך

 מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה.  נאור שירי:

 מה זה אומר?  אלון גלבוע:

 אבל זה לא הנושא, אמבולנס, נאור.  משה חנוכה:

פעמים הייתי, לא היה. אז  4מה זה תחנת הזנקה?  אלון גלבוע:

  אתה אומר שיש שם כן אמבולנס.

  -אבל אתה כל פעם, כאילו, אתה נאור שירי:

לא, אתה מעלה את זה. כנראה שמשהו מפריע לך, לא  אלון גלבוע:
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 העליתי את זה. 

לא, אני העליתי את זה כדוגמה לעוד נושא שאתה  נאור שירי:

מזלזל בו. שאתה בא עכשיו ואומר, מה אתה מנסה 

  -לחסוך כסף

את התשובה שלכם, זאת אני לא מזלזל בכלום. ז אלון גלבוע:

  -התשובה שלכם באופן קבוע

לגבי חשבונות הבנק, שאין לך מושג על מה מדובר, אז  נאור שירי:

אתה יכול או לשאול על מה מדובר, או לא לזלזל. ואז 

נתתי עוד דוגמה לזלזול, שזו הייתה תחנת האמבולנס, 

תחנת ההזנקה. מה הזלזול בתחנת ההזנקה? שאני 

ו, שיש תחנת הזנקה. ואז, מה אתה מסרב להאמין לנ

  -פעמים לראות 4עושה? אתה אומר, שהלכת 

 זאת תחנת וירטואלית.  משה חנוכה:

תראה, תשמע רגע, תשמע, שלחה, הנה, תסתכל. שלחו  אלון גלבוע:

  -הודעה

  -מה אתה מקריא לי הודעה של תושבת נאור שירי:

  -לא תושבת אלון גלבוע:

  -בל נאור, אני לא מביןאבל נאור, א אמיר כוכבי:

  -למה אתה מטעה פה אלון גלבוע:

  -אבל אני לא מבין אמיר כוכבי:

 את כל היושבים. למה אתה מטעה?  אלון גלבוע:

 אבל אני לא מבין, אלון, מה האישיו?  אמיר כוכבי:

  -לא, סתם, הוא מעלה את זה, אז הוא טוען אלון גלבוע:

  -נוהרי גם, אבל גם כשדיבר אמיר כוכבי:

"שלום למד"א". תשמע, "היכן ממוקמת תחנת מד"א  אלון גלבוע:

בהוד השרון. שלום, זה המוקד של עיריית הוד השרון, 

שלום. למד"א אין תחנה בהוד השרון, יש תחנה בכפר 

 ". 108סבא. תודה שפנית, מוקד 

 זה נכון, אני אסביר לך בדיוק את ההבדל.  נאור שירי:
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ניה, אתה יודע למה אין תחנה בהוד רגע, רגע, ש אלון גלבוע:

 השרון? 

 יש נקודת הזנקה, ולא תחנה.  נאור שירי:

. 101"בנושא זה, ניתן לפנות למוקד מד"א בטלפון  אלון גלבוע:

 ". 108תודה, מוקד 

 פנית?  נאור שירי:

  -לא, זה מה ששלחו אלון גלבוע:

 לא, זה מה ששלחו.  אביבה גוטרמן:

 , אביבה. אביבה, בחיאת נאור שירי:

 זו תחנה בהזנקה.  מאיר חלוואני:

אז אני שאלתי אותך, האם יש אמבולנס. אז אתה  אלון גלבוע:

 עכשיו מזלזל, לא מזלזל. 

 תשובה מהמוקד.  אביבה גוטרמן:

אבל זו התשובה מהמוקד. אז אולי צריך לעדכן את  אלון גלבוע:

 המוקד. 

 התשובה היא מדברת על תחנה.  נאור שירי:

 שיש תחנת מד"א בהוד השרון.  לבוע:אלון ג

ל נאור שירי:   -יש הבדל בין תחנה 

 לא, תחנת הזנקה.  מאיר חלוואני:

שאלתי אותך, אז שאלתי אותך, מה ההבדל. שאלתי  אלון גלבוע:

 אותך, מה ההבדל. 

 אמרתי לך.  נאור שירי:

  -האם מדובר אלון גלבוע:

  -אמרתי נאור שירי:

  -בתחנת הזנקה אלון גלבוע:

 גם יכול להיות שהמוקדנית טעתה, או המוקדן טעה.  נאור שירי:

נו אלון גלבוע:   -אז אמרתי לך, תבטל, 

 המוקדנים טועים המון בתקופה האחרונה, תדע לך.  משה חנוכה:
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 למה, לא, לא, לא, לא, לא. משה, זה לא נכון.  יגאל שמעון:

 לא, כי זה טיעון של העירייה הרבה פעמים, משה חנוכה:

 שהמוקדנים טועים. 

  -הוא אמר, יכול להיות. הוא לא אמר מאיר חלוואני:

 לא נכון, נו מה אתה.  יגאל שמעון:

  -המוקדנית היא לא מרעננה. אתה לא צריך נאור שירי:

המוקדנים היו צריכים להגיד, אין תחנה, יש נקודת  משה חנוכה:

 הזנקה. כמו שאתה אומר. 

  -אנשים טועים. לא כולם כמוךלא, יכול להיות ש נאור שירי:

 אז תחדד את הנהלים.  משה חנוכה:

 תגיד, מה אתה שומע את עצמך?  נאור שירי:

  -לדעת שזאת נקודת הזנקה, לא משה חנוכה:

 אני לא אחראי על המוקד.  נאור שירי:

  -תשמע, אני רוצה שתשמע אלון גלבוע:

  -עכשיו, תראה מה עשית, בגלל שהוא לא שמע נאור שירי:

  -ראש העיר שאחראי על הצהרונים משה חנוכה:

 ואני נתתי לך את הטלפון של מפקד הנקודה במד"א.  נאור שירי:

  -לא צריך טלפון שלו. אני באתי אלון גלבוע:

עכשיו, תסתכלו, למעלה מחודש וחצי, בנושא שממש  נאור שירי:

  -אכפת לך

  -פעמים 4אכפת לי מאוד, הייתי שם  אלון גלבוע:

 אפשר לסיים לדבר?  שירי: נאור

 במשך שעות העבודה.  אלון גלבוע:

 אתה רוצה לסיים לדבר?  נאור שירי:

 יצאתי באמצע העבודה, לבדוק את זה.  אלון גלבוע:

 אה, אוקי.  נאור שירי:

 יצאתי בערב לבדוק.  אלון גלבוע:
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 וואו, כל הכבוד שאתה עושה דברים על שעות העבודה.  נאור שירי:

 בבקשה, אז אתה רואה, אז אל תגיד סתם.  ע:אלון גלבו

 זה לא משותף לאף אחד פה בשולחן.  נאור שירי:

  -אז בוא אני אספר לך, בוא אני אקריא לך עוד אלון גלבוע:

ממש כל הכבוד לך על ההקרבה. עכשיו, לפני חודש  נאור שירי:

וחצי, נתתי לו את המספר, יגאל שמעון, חשוב 

פר של מפקד מד"א. גם שתקשיב. נתתי לו את המס

דיברתי עם מד"א. אמרתי לו, תקשיב, יש פה חבר 

מועצה שאומר שאין נקודת הזנקה. הוא אומר, תן לו 

 את הטלפון שלי. 

ן  אלון גלבוע: אני לא אמרתי שאין נקודת הזנקה. אמרתי שאי

 אמבולנס, תדייק.

אם היה חשוב לבנאדם, מה היה צריך? לסמס. לשאול,  נאור שירי:

 , יש אמבולנס בנקודת החרש? תגיד

  -תקשיב אלון גלבוע:

 אתה חושב שהוא עשה את זה? לא.  נאור שירי:

אני לא צריך לדבר איתו. אני בא פיזית לראות. מה,  אלון גלבוע:

 אתה לא מבין? עוד פעם, אני אגיד לך עוד פעם?

עכשיו, הוא גם לעשות את זה, גם מתווכח. שמע,  נאור שירי:

  -אלון

 אני לא צריך לשאול אותו. אני רוצה לראות בעיניים.  גלבוע:אלון 

ן  נאור שירי: לא, אתה לא צריך לשאול אותו, אני לא צריך להאמי

לך, אני לא צריך כלום. אבל מה, אתה אומר שאין 

 נקודה. 

 טוב, תמשיכו, בסדר, אוקי.  אלון גלבוע:

 בסדר, אוקי.  נאור שירי:

 ה. קשה לך לקבל את ז אלון גלבוע:

  -אתה תמשיך להגיד נאור שירי:

אז אני אגיד לך שמישהי כותבת למוקד: "אני לא  אלון גלבוע:
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מתכוונת לרוץ לרשות העיר, וגם לא למועצת העיר. אז 

מראש תרגיעו את התגובות, שמטרתן להגן על צד זה 

  -או אחר. בתור מי שהשבוע לפנות בוקר, הסיעה

ונות של מד"א עכשיו? לא, אנחנו מצביעים על חשב יגאל שמעון:

 שאני אדע. 

 לא, זה מפעל הפיס.  מאיר חלוואני:

 לא, על מה אנחנו מצביעים? איזה חשבונות?  יגאל שמעון:

 אתה לא רוצה לקבל את זה.  אלון גלבוע:

די, אלון. אתה לא שם לב שזה נהיה מוטיב חוזר  נאור שירי:

  -אצלך? אגב, עונים לך לתשובות

 העלית את זה, לא אני.  אתה אלון גלבוע:

ואתה אומר, לא עונים לי, לא עונים לי, לא עונים לי  נאור שירי:

 לתשובות. וכשעונים לך, אתה פשוט לא מקבל את זה. 

 אבל אתה העלית את זה.  אביבה גוטרמן:

  -בואו נשנה את השם של משה חנוכה:

 למה העלית? בשביל מה העלית?  אביבה גוטרמן:

כי מדברים על חשבונות בנק של גנים, והוא לא לא,  נאור שירי:

מכיר את הנושא. ואז הוא אומר בזלזול, אה, אותו 

 מעניין לחסוך אותו כסף. 

 למה אתה מחקה אותו?  משה חנוכה:

 מה זה, מה קשור?  אביבה גוטרמן:

,  יגאל שמעון: חבל שבממשלה אתם לא רבים ככה. 'יש עתיד'

ב פה, איזה בלגן מפלגת העבודה וכחול לבן. איזה רי

עכשיו עושים. חבל לכם על הזמן. יאללה, תצאו מזה, 

 נו. 

 למי אתה קשור? למי אתה קשור?  אלון גלבוע:

  -לאישתי, הילדה שלי נאור שירי:

 סליחה, פה יותר רציניים.  אביבה גוטרמן:

 בקיצור, אלון, אל תזלזל באחרים.  נאור שירי:
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 פה יותר רציניים.  אביבה גוטרמן:

  -בואו נעלה להצבעה את י ברייטברט:את

תחליף כבר את הסלוגן, תחליף אותו. זה לא, כבר  אלון גלבוע:

כולם שומעים אותו, כולם שמעו אותו. זה לא מזיז 

אתה לאף אחד מה שאתה זה, תחליף את זה כבר. 

 יודע, זה מפריע לך, אבל זה לא נכון. 

לפתיחת חשבון חבר'ה, בואו, בואו נעלה את זה.  אתי ברייטברט:

  -לבנק

אלון, רק לחדד, או שתקימו תחנת הזנקה באמת, או  משה חנוכה:

 שתחדדו את התשובות במוקד. זה מה שהם אומרים. 

 מי בעד?  יגאל שמעון:

 אני חוזרת שוב. מי בעד? פה אחד?  אתי ברייטברט:

 על מה?  משה חנוכה:

 על פתיחת חשבונות.  יגאל שמעון:

, לא מד"א, תיכון. התחלנו מהתיכון. לא, לא מד"א רינה שבתאי:

 להזכיר, שמאיפה התחלנו. 

 פה אחד?  אתי ברייטברט:

 פה אחד, כן.  יגאל שמעון:

 כן.  אביבה גוטרמן:

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

 645382סמל מוסד  –בקשה לפתיחת חשבונות בנק חדשים לתיכון השקמים בהוד השרון 
 הוד השרון 71, דרך רמתיים 626ים, סניף בנק הפועל

 מורשי חתימה: -  חשבון הרשות. 1
 037291044ת.ז.  שירן רות דור מנהל בית הספר

 0333129746ת.ז.  מיכל כהן מזכירת בית הספר
 
 מורשי חתימה: – חשבון הורים. 2

 037291044ת.ז.  שירן רות דור מנהל בית הספר
 3331297460ת.ז.  מיכל כהן מזכירת בית הספר

 025748237ת.ז.  אורן ברקאי  נציג ההורים
חתימת מנהלת בית הספר בצירוף  חתימת מזכירת בית הספר או חתימת נציג ההורים בצירוף 

 חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק. 
 :הצבעה

לישע אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת א -(14בעד פה אחד )
כהן, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, יוסי שאבי, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע, רפי בן 

 מרדכי, משה חנוכה
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 * עדי פרילינג אנקורי וחיים שאבי לא נכחו בהצבעה
 

 :345/21החלטה מס' 
 מועצת העיר מאשר פתיחת חשבונות בנק לתיכון השקמים בהתאם למפורט לעיל.

============================================ 
 מה?  נאור שירי:

 אני אגיש שאילתה.  אלון גלבוע:

  -אה, אתה תגיש שאילתה? שני האחים בוועדה, ממש נאור שירי:

 חבר'ה, אפשר ללכת הלאה?  רפאל בן מרדכי:

 

 . 2022אישור תבחינים לתמיכות בגופים ציבוריים לשנת הכספים  יא.

 

 בואו נעבור לאישור, לנושא הבא. חברים,  אתי ברייטברט:

 אתה מגיש שאילתה.  נאור שירי:

  -אישור תבחינים לתמיכות בגופים ציבוריים אתי ברייטברט:

 חבר'ה, אפשר לתת לאתי? לא שומעים.  רפאל בן מרדכי:

אישור תבחינים לתמיכות בגופים ציבוריים לשנת  אתי ברייטברט:

שר את . מועצת העירייה מתבקשת לא2022הכספים 

. 2022ההצעות לשינויים בתבחינים לשנת הכספים 

מצורפת לכם, באייפדים, צורפה לכם גם חוות דעת 

זה נספח משפטית. וגם את רשימת ההצעות לשינויים. 

7 . 

 מי יציג לנו את עיקרי השינויים?  משה חנוכה:

  -הם רשומים שם. אז אתי ברייטברט:

 מי יציג לנו, אתי?  משה חנוכה:

אתם רוצים שאני אקריא את הכל? אוקי. אז  יטברט:אתי ברי

התבחינים בתחום השיפוטים החברתיים, קהילה 

אנחנו נשנה את  22.1.1ובריאות, זה רווחה. בסעיף 

למסגרת, אותה מפעילה העמותה, ₪  15,000-הנוסח ל

 מסגרות.  10וזה מוגבל עד 

 רגע.  רפאל בן מרדכי:
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 רווחה? אפשר הסבר של מנהלת אגף  משה חנוכה:

 מה?  אתי ברייטברט:

 אפשר הסבר של מנהלת אגף הרווחה לשינוי הזה?  משה חנוכה:

 יש פה נציגה. מנהלת אגף רווחה לא יכלה להגיע.  רן היילפרן:

 כן.  אתי ברייטברט:

 היי, מה נשמע? בואי שבי.  משה חנוכה:

 רק אתי, תגידי את שמך לפרוטוקול.  מאיר חלוואני:

 הרפז. אתי  עדי ברמוחה:

 אתי הרפז, ראש צוות.  אתי הרפז:

 מה שלומך, אתי?  משה חנוכה:

שלומי מצוין, מה שלומך? אז אנחנו בעצם מתייחסים  אתי הרפז:

לתבחינים שמדברים על עמותות שמופעלות במסגרות 

ושירותים בקהילה. שבעצם, שנה שעברה היה אפשר 

מסגרות. לא, סליחה. השינוי  10היה לתת סיוע לעד 

מסגרות, לכל  10-ום, זה שאנחנו רוצים לתת סיוע להי

היתר. מספר המשתתפים, עד עכשיו אפשר היה, זה 

לא היה מוגבל. והיום רוצים להגביל את זה לעד 

משתתפים. ומספר ימי הפעילות. השינוי  1,000

 ימי פעילות.  2,000שרוצים להגביל את זה לעד 

 איזה סוג של עמותות?  משה חנוכה:

 איך זה היה קודם?  מרדכי:רפאל בן 

 כל העמותות שבתחום הרווחה.  אתי ברייטברט:

 זה היה ללא הגבלה. רן היילפרן:

 מה השינוי?  רפאל בן מרדכי:

 זה היה ללא הגבלה. השינוי הוא בהגבלות שניתנו.  רן היילפרן:

 כן.  אתי הרפז:

ו  משה חנוכה: אבל אני רוצה להבין, איזה סוג של עמותות אנחנ

  -ים כאן, כשאנחנו מדבריםמדבר

 רגע, אני אעשה לך קצת סדר.  אתי הרפז:
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 מה הייתה התוצאה?  רפאל בן מרדכי:

 לא, יש לי את זה כאן, לא צריך.  אתי הרפז:

 כמה מסגרות בפועל, נתנו לפני שנה?  רפאל בן מרדכי:

ההגבלה היא לא הגבלה שהיא מצמצת למישהו  רן היילפרן:

יא הגבלה שנועדה לכך, מהעמותות את התקציב. ה

שהיא תהיה, שלא עמותה מסוימת תגיש, תייצר עוד 

מסגרות, עוד פעילויות מעכשיו לעכשיו, ותאכל 

מהנתחים, מבחינת תקציב, של העמותות האחרות. אז 

היא לא פוגעת באף אחת מהעמותות במצב הנוכחי, 

₪  150-הקיים, בהגשה של המצב הקיים. כן חודד ש

מותה, ובלבד שהמשתתף הינו למשתתף בפעילות הע

תושב הוד השרון. זו תוספת, שהתושבים, הכוונה, 

 לתת לתושבים ותושבות שהם תושבי הוד השרון. 

 לא בסדר, בטח.  אביבה גוטרמן:

 איזה סוג של עמותות, אתי?  משה חנוכה:

 יד ביד. -י ו"עמותות: קלי"ק, ועמיח 3יש  רן היילפרן:

 נכון.  אתי הרפז:

 מה זה יד ביד?  משה חנוכה:

 מועדונית של הרווחה בנווה נאמן.  אתי הרפז:

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

 תודה.  משה חנוכה:

 . 12שמעון הצדיק  מאיר חלוואני:

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

 תודה על ההבהרה.  נאור שירי:

 אפשר להצביע?  יגאל שמעון:

  -זה רק התבחינים של רינה שבתאי:

 להגיע לזה, נו.  אני רוצה יגאל שמעון:

 אנחנו נגיע, אל תדאג. היום הוא מאריך את הישיבה.  משה חנוכה:

  -22.2.1בסעיף  אתי ברייטברט:
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 לא, אנחנו היינו הוגנים.  משה חנוכה:

 היום, ממש.  אמיר כוכבי:

  -מה אתה רוצה? היה משה חנוכה:

 שעה וחצי על שאילתה וחצי.  אמיר כוכבי:

ראית איך רצתי עם השאילתות שלי?  תגיד לי, אתה משה חנוכה:

 לא שאלתי זה, התקדמנו. 

 אדוני. גם עכשיו אתה מעכב.  אמיר כוכבי:

. רוצים לשנות 1בקטגוריה  22.2.1נמשיך לסעיף  אתי ברייטברט:

לעמותות שפועלות למען מעורבות בקהילה, בכפוף 

לעמידה בתבחינים הקבועים במסמך זה. סך התמיכה 

 ₪.  10,000א יעלה על האחיד לכל עמותה, ל

 ₪.  5,000היום זה  רן היילפרן:

 ₪.  5,000היום זה  עדי ברמוחה:

 למה העלייה הזאת?  משה חנוכה:

כי העמותות שפועלות בתוך הרווחה, למען הקהילה,  אתי הרפז:

עושות שירותים בלתי רגילים. ומן הראוי, שיקבלו 

 ₪.  10,000-לפחות את ה

 בהחלט.  אביבה גוטרמן:

  -וגם בעבר, הם היו רת א. כהן:כנ

 וקיבלו פחות. ₪,  10,000בעבר, הם היו  מאיר חלוואני:

 אז למה זה ירד?  משה חנוכה:

 לשנה.  כנרת א. כהן:

 למה זה ירד?  משה חנוכה:

למה זה ירד? ירד, אנחנו רוצים שזה יעלה בחזרה. כי  אתי הרפז:

 מגיע להם. 

 בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:

בסדר גמור. אסנת, אני לא מתווכח איתך. בסדר  :משה חנוכה

 גמור. 
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. לשנות 2, קטגוריה 22.2זה סעיף נעבור לסעיף הבא.  אתי ברייטברט:

לנוסח הבא: עמותות הפועלות למען מעורבות 

בקהילה, ובנוסף מפעילות שירותים נוספים כגון 

מוקד תמיכה טלפוני, השאלת ציוד רפואי וכדומה. 

ינים הקבועים במסמך זה. סה"כ בכפוף לעמידה בתבח

₪.  30,000התמיכה האחיד, לכל עמותה, לא יעלה על 

 ₪.  22,000הם היו מקבלים עד עכשיו, 

 אוקי, בסדר.  רפאל בן מרדכי:

 נעבור לתבחינים בתחום הספורט.  אתי ברייטברט:

 רגע, אולי נצביע חתיכה, חתיכה?  רפאל בן מרדכי:

 כאן, זה יחד.  אתה לא יכול חתיכה עדי ברמוחה:

 זה מקשה אחת.  אתי ברייטברט:

 תודה אתי ואסנת.  מאיר חלוואני:

נעבור לסעיף התבחינים בתחום הספורט. לתבחינים  אתי ברייטברט:

בתחום הספורט התווספו סעיפים חדשים בתחום. אני 

אקריא אותם. הסעיף הראשון זה: לא תאושר תמיכה 

נוכחות  לעמותות בתחום הספורט, זולת אם יאפשר

משקיף מטעם העירייה בישיבות האסיפה הכללית 

והוועד המנהל של אותה עמותה. המשקיף מטעם 

העירייה יוזמן לכל דיוני העמותה, ויהיה זכאי לעיין 

בכל מסמך המובא לאישור הגופים המנהלים את 

עמותת הספורט. המשקיף ימונה עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדית של העירייה. 

 ה תנאי כזה? לא הי רן יקיר:

 לא.  רן היילפרן:

 לא, רן? כזה תנאי לא היה?  רן יקיר:

 לא.  רן היילפרן:

 אז טוב שאנחנו מוסיפים.  רן יקיר:

 לא, זה חובה.  עדי ברמוחה:

הסעיף הבא שהתווסף: לא תאושר תמיכה לעמותת  אתי ברייטברט:
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ספורט, בלבד והתחייבה בפני העירייה, כי ילד המשק 

גיל  בנבחרת הילדים , ישוחרר מהקבוצה באופן 15עד 

 מידי, לפי בקשת הוריו. 

  -למה? יש נגיד בכדורגל משה חנוכה:

חוק הספורט, חוק הספורט והחידודים שניתנו לו ע"י  אמיר כוכבי:

האיגודים השונים, והלובי החזק של איגודי הספורט 

השונים. שזה אגב, גורף כמעט אצל כולם, הופך בעצם 

הילדות לבנות/בני ערובה. אנחנו את הילדים ואת 

רואים את זה כל הזמן, לא רק אצלנו. אנחנו רואים 

את זה, זה. מצד אחד, יש דרישה לגיטימית, הגיונית, 

בטח בספורט תחרותי, קבוצתי, לדמי השבחה, לכל 

מיני זה. מצד שני, כשהעירייה היא זאת שמשקיעה 

את התקציבים המשמעותיים בעמותות הללו, 

הנוסף מלכתחילה, זה ההורים עצמם, אנחנו והמשקיע 

רואים גם בעובדה שבסופו של דבר, ילד מגיע למצב 

להסגר. שזה  12, 14, 13שבו הוא צריך להיכנס בגילאי 

בעצם הפתרון שמאפשר לו לעבור קבוצה. הסגר, זה 

אומר ששנה אסור לו לשחק בשום קבוצה. בכל 

הסיטואציות המאתגרות שנתקלנו בהן בשנים 

רונות, אנחנו ראינו שיש קושי רב בשיח מול האח

הגופים הספורטיביים בעניין הזה, ושם מגובים מאוד 

מאוד משמעותית ע"י התקנונים שהאיגודים שלהם 

הציעו לעצמם, וקיבלו או נהנים, תחת חסות חוק 

במדינה, יש ניסיונות לשנות את חוק הספורט. 

הספורט, אבל אנחנו הלכנו ועשינו בדיקה, מה 

ויות, שיש בהן פעילות ספורטיבית משמעותית, רש

ידעו לעשות כדי למנוע מצב כזה. כמו סעיפים אחרים 

בתבחינים שנוצרים פה, זה משהו שהבאנו, שוב, מתוך 

א הבנה שילד/ילדה בגילאים שהם לא גילאים, ל

  -גילאים מקצועיים, לא גילאים של

 עד איזה גיל הוא יהיה מקצועי?  משה חנוכה:

 לא צריך להיות בן ערובה.  כבי:אמיר כו

אבל מפה הם מתחילים, והם הופכים להיות סוג של  עדי ברמוחה:
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 אסירים. 

אגב, אני חושב שיש בזה היגיון. אני מבין שהיו"רים  משה חנוכה:

  -לא יכולים להחזיק אותנו זה

 אסירים.  עדי ברמוחה:

 ולהגיד לנו, אנחנו לא משחררים את הילדים.  משה חנוכה:

 מצד שני, משקיעים בהם.  ביבה גוטרמן:א

  -אבל אני אומר עוד פעם אמיר כוכבי:

 , הוא אמר. 15ל רק עד גיל כן, אב רפאל בן מרדכי:

  -אני אומר עוד פעם, עיקר ההשקעה אמיר כוכבי:

 עיקר ההשקעה היא של הילדים.  עדי ברמוחה:

עיקר ההשקעה, עיקר ההשקעה הכספית בגילאים  אמיר כוכבי:

 לדים, הם של העירייה ושל העירייה. הי

 נכון.  עדי ברמוחה:

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

 הניסוח, אבל הוא קצת בעייתי פה.  רן יקיר:

 הם שובים אותם, פשוט שובים אותם.  רינה שבתאי:

יודעת אביבה גוטרמן:   -כן, כי זה נשמע, לא 

 למה?  אמיר כוכבי:

ידי. וזה בתנאי כתוב, ישוחרר מהקבוצה באופן מ רן יקיר:

שההורים רוצים. זאת אומרת, אני בהתחלה ניסיתי 

  -להסתכל

 כי אתה צריך לבקש להשתחרר.  נאור שירי:

 לא הבנתי, למה רוצים ישר לשחרר.  רן יקיר:

אגב, בדקתי עם איזה חבר שהוא מהכדורגל, שהוא  משה חנוכה:

  -, אפשר לשחרר15אומר שלפי החוק, עד גיל 

ר להיות. זה לא קורה כי הם מצליחים להיאחז אמו אמיר כוכבי:

 בתקנונים שהם יוצרים. 

 הוא כותב לי שזה תקנון ההתאחדות.  משה חנוכה:
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בכל איגוד ספורט עושה תקנון משל עצמו, ומאפשר  אמיר כוכבי:

 לעצמו. מה, אנחנו אחרי קיץ רווי אירועים כאלה. 

 אולי הם מנצלים את הזה.  יגאל שמעון:

 מנצלים.  עדי ברמוחה:

 אז בואו, אפשר לאשר את זה ככה, מה.  יגאל שמעון:

 כן.  עדי ברמוחה:

 אוקי.  משה חנוכה:

 אני הייתי אומר, יוכל להשתחרר.  רן יקיר:

  -יוכל זה לא נאור שירי:

 בואו, אם זה מיטיב עם הילדים ועם ההורים, יאללה.  אביבה גוטרמן:

ברגע שאתה משאיר את אתה לא יכול להשאיר את זה.  עדי ברמוחה:

 זה לפרשנות, זה בעייתי. 

 אני חושב שכאן זה קצת לא מובן מספיק.  רן יקיר:

תראו, אם זה מיטיב עם הילדים וההורים, אז צריך  אביבה גוטרמן:

 להיות בעד. 

 זה מיטיב.  עדי ברמוחה:

 זה מיטיב.  רינה שבתאי:

רר עפ"י אני יודע שעד ינואר הילדים חופשיים להשתח משה חנוכה:

  -תקנון ההתאחדות לכדורגל

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

 גם היום.  משה חנוכה:

 אז יאללה, שעכשיו לא יהיה ספק.  אביבה גוטרמן:

 סבבה.  אתם רוצים לחדד את זה? משה חנוכה:

 אז אם זה כתוב, ואין בעיה מהצד השני, אז אין בעיה.  רינה שבתאי:

  -ילולמה צריכים לזרוק אותו? כא רן יקיר:

 לא, ההפך.  נאור שירי:

 בסדר, אז אם ההורים ביקשו.  רן יקיר:
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 ברור.  נאור שירי:

 נכון.  עדי ברמוחה:

  -ברור, זה לא ש אביבה גוטרמן:

 לפי בקשת האב.  נאור שירי:

 רק לפי בקשת הוריו.  עדי ברמוחה:

זה לא, אין פה התניה מספיק טובה, בעיניי. שזה  רן יקיר:

  -ם ביקשואומר, שכשההורי

 לא היית בישיבת קואליציה? אני לא מבין.  משה חנוכה:

  -אבל בסדר, אני לא רן יקיר:

 לא הספקנו, לא היה מספיק זמן לפני הישיבה הזו.  אמיר כוכבי:

כל שנה שהם לא משחררים אותו, לא מעבירים  אלון גלבוע:

 כספים? 

 יאללה, אתי.  משה חנוכה:

 נמשיך?  אתי ברייטברט:

 ים ביחד( )מדבר

 זה יצירתי.  אמיר כוכבי:

סעיף נוסף. לא תאושר תמיכה לעמותת ספורט, זולת  אתי ברייטברט:

 אם הוועד המנהל של העמותה יכלול אישה לפחות. 

 לא, אפשר גם להחמיא לעירייה.  נאור שירי:

 לגמרי.  רינה שבתאי:

 ? 50-50לא כותבים  רפאל בן מרדכי:

 למה? מה זה היה, פרס  נאור שירי:

,  עדי ברמוחה: אחת לפחות, זה אתה יודע, נו, יאללה, נתחיל ממשהו

 בוא. 

סעיף הבא. לא תאושר תמיכה לעמותת ספורט, זולת  אתי ברייטברט:

וועדת  המופעלים הנחות... חוגים אם תתחייב לקיים 

חברים,  3-על ידה. הוועדה תכלול לא פחות מ

כמו  והמשקיף מטעם העירייה יוזמן לכל ישיבותיה.
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כן, לאחר כל ישיבה, יופץ הפרוטוקול לחברי הוועדה 

 והמשקיף. 

 רגע.  עדי ברמוחה:

 הפרוטוקול החתום.  אמיר כוכבי:

חברים/חברות. כאילו, תנו גם  3אני מבקשת, בנוסח,  עדי ברמוחה:

לא משנה, אבל לנשים קצת איזשהו יחס פה. תודה. 

  -אחד. כאילו, בסדר, פה, הכל

תגידי, אני יכול לגייס אותך למפלגת העבודה ברשות  רפאל בן מרדכי:

 מרב מיכאלי? 

 נו.  אמיר כוכבי:

 חבל.  רפאל בן מרדכי:

נעבור לסעיף הבא. לא תאושר תמיכה לעמותת  אתי ברייטברט:

ספורט, זולת אם התחייבה בפני העירייה, שלא תעלה 

את עלות שכר הלימוד שהיא  2022/23בעונת הספורט 

דים הפעילים בקבוצות ובחוגים שהיא גובה מנוער ויל

מפעילה. בכל מקרה, עלויות החוגים ושכר הלימוד 

שעמותת הספורט מבקשת לגבות, יוצגו לעירייה ויהיו 

 טעונים אישורה באמצעות מנהל רשות הספורט. 

תגיד, את כל התיקונים האלה, הם על דעת רשות  משה חנוכה:

הספורט? זאת אומרת, זה בהסכמה של הצוות 

המקצועי? מי הוביל אותם, גורמים מקצועיים או 

נבחרי ציבור? לא, הכל בסדר. אני לא אומר, נאור, לא 

 כל דבר צריך להיכנס למגננה. 

פנייה כמובן לכלל חברות/חברי  אמיר כוכבי: קודם כל, נעשתה 

 המועצה להגיש הצעות לתיקוני קריטריונים. 

  -השאלה, אם את זה משה חנוכה:

אז היו אלו שהגישו והיו אלו שלא. והצוות המקצועי  אמיר כוכבי:

 השלים את העבודה. 

 אז זאת אומרת, זה על דעת הצוות המקצועי. אוקי.  משה חנוכה:

נעבור לתחום הבא. יש פה בתחום ארגוני הנוער.  אתי ברייטברט:

 10%בתבחינים יבוא שינוי, שזה יהיה  57בסעיף 
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לנוער השייך לקהיל ות ייחודיות. לטיפול בגין מענה 

שיחולקו בגין פרויקטים ויוזמות  10%במקום 

 מקומיות של הארגונים. 

 מה זה, מנהל מחלקת הנוער או מישהו?  משה חנוכה:

שכחת כבר שהסברתי לך? אתה רוצה שאני אסביר עוד  כנרת א. כהן:

 פעם? אני יכולה להסביר עוד פעם, אם אתה רוצה. 

י משה חנוכה: שמע. ואני רוצה שאם יש אני רוצה שהציבור גם 

 ממחלקת הנוער, שיכול להסביר לי. 

 אז אני ממחלקת הנוער כרגע.  כנרת א. כהן:

 את מנהלת היחידה?  משה חנוכה:

אני כרגע ממחלקת הנוער, אוקי? והסברתי לך היום,  כנרת א. כהן:

 אני אסביר לטובת השולחן הזה. 

ן  משה חנוכה: כאן נציג לא, אבל אני שואל, שניה, כנרת. אי

 ממחלקת הנוער? 

 לא, אני הנציגה שלהם.  כנרת א. כהן:

 מה אתה בשוק? לא הבנתי.  נאור שירי:

י משה חנוכה:   -לא, אמיר מחפש. אנ

 היה, אני רואה שהוא הלך.  אמיר כוכבי:

 מי זה?  משה חנוכה:

 לא היה פה נציג ממחלקת הנוער.  כנרת א. כהן:

  הוא לא ממחלקת הנוער. נאור שירי:

 הוא מהתרבות.  כנרת א. כהן:

 תרבות.  רינה שבתאי:

 כן, לא היה פה נציג.  כנרת א. כהן:

סגנית ראש עיר, מחזיקת תיק, תשמח להסביר לך  אמיר כוכבי:

 שוב. 

ואני הייתי בטוחה שבגלל הסברתי לך היום, זה הניח  כנרת א. כהן:

  -את דעתך, אבל אני אסביר
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 כנרת? מתי דיברנו היום,  משה חנוכה:

אה, מתי דיברנו היום? אתה רוצה שאני אפתח את  כנרת א. כהן:

 הטלפון שלי, להוכיח מתי דיברנו היום? 

 אפשר לקבל יותר פרטים?  יגאל שמעון:

 על השיחה? על השיחה?  כנרת א. כהן:

 לא יודע, מה דיברתם?  יגאל שמעון:

על הוא חסם אותי שבועיים. אתה רוצה שאני אספר  כנרת א. כהן:

  -מה

 חסמת אותה בווטסאפ, היא עצבנה אותי.  משה חנוכה:

  -היא לא מספיק מקשקשת בזנב. טוב, חברים כנרת א. כהן:

אני לא מבין, מי שמעצבן אותך, אתה חוסם אותו  נאור שירי:

 בווטסאפ? 

 כן.  משה חנוכה:

 אני לא קשקשתי בזנב יפה.  כנרת א. כהן:

י מאיר חלוואני:  לדים. בואנה, אשכרה גן 

  -מה, אתה באמת נאור שירי:

 אבל שחררתי את החסימה.  משה חנוכה:

שחררת, ממש עמית סגל אתה. תודה רבה. שחרר את  נאור שירי:

 החסימה. 

 אני עכשיו גאה שאותי הוא אף פעם לא חסם.  רן יקיר:

 מה זה?  נאור שירי:

 אתה רואה? ואותי הוא חסם.  כנרת א. כהן:

 תי עוד לא. אלא אם כן, אני לא יודע. גם או מאיר חלוואני:

 אשכרה, חסמת אותה?  נאור שירי:

 גם אני חסמתי כשעצבנו אותי.  יגאל שמעון:

אנחנו יושבים עם הארגונים ועם תנועות הנוער באופן  כנרת א. כהן:

קבוע, ומדברים שעלו מהשטח, לאור התבחינים 

שקיימים היום, מה שקורה, שהפרמטרים בנויים 
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פר החניכים וממספר המדריכים. ואז בעצם ממס

תנועות נוער ייחודיות כמו איגי או כמו כנפיים של 

קרמבו, נפגעות. ולכן, באנו והכנסנו את הסעיף הזה, 

כדי לתת להן אפשרות גם לקבל העלאה מסוימת 

בתקציב. מכיוון שלהם, אין כזאת כמות חניכים 

וכזאת כמות של מדריכים כמו שיש בנוער העובד 

 ים. ובצופ

בגין השתייכות לקהילות  10%-אבל כנרת, רשום פה ש משה חנוכה:

, בגין פרויקטים 10%ארגוניות. יבואו ובמקום 

  -מקומיות ויוזמות

 קודם זה הוגדר כפרויקטים?  רינה שבתאי:

הסעיף  נכון, זה קודם הוגדר כפרויקטים, והפכנו את כנרת א. כהן:

 ות. הזה עכשיו לייחודי

 י. אוק משה חנוכה:

 אוקי? תודה.  כנרת א. כהן:

 63נעבור לתחום הבא, לתחום החינוך. בסעיף  אתי ברייטברט:

בתבחינים יבוא שינוי. העמותה מפעילה מתנדבים 

בבתי הספר בהוד השרון, ונותנת מענה לתלמידים 

תושבי העיר, ובתמורה תהיה זכאית לתמיכה בגובה 

 זה₪.  10,000לתלמיד, ועד לגובה של ₪  100של 

  -במקום מה שהיה קודם, גובה התמיכה נקבע

 זה הגובה של כל התלמידים או, של כל התלמידים?  אלון גלבוע:

 סליחה?  אתי ברייטברט:

 לכל התלמידים? ₪  10,000אני אומר, עד גובה של  אלון גלבוע:

ל רינה שבתאי: נותנים מעבר   1,000-היא התכוונה שאם הם 

מידים, בכל מקרה, תלמידים, בכל מקרה, או איקס תל

 תהיה התקרה.  10,000

 ₪.  10,000לא יעלה על  אלון גלבוע:

 תלמידים.  100מעל  רן יקיר:

 כן.  רינה שבתאי:
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 אוקי, בסדר?  אתי ברייטברט:

 אז צריך לתקן את זה, לא?  אלון גלבוע:

 64נעבור לסעיף הבא. זה בתחום התרבות. בסעיף  אתי ברייטברט:

על עמותה בעלת תרומה  לתבחינים יבוא שינוי.

ייחודית בתחום התרבות, ולהוכיח כי השירות הניתן 

על ידה, מעניק לציבור תושבי הוד השרון ערך מוסף 

כתרומה לקהילה. זה בא במקום עמותה בעלת תרומה 

ייחודית בתחום התרבות, אשר מייצגת בתחום 

פעילותה את הוד השרון בארץ. על העמותה להוכיח, 

על ידה, מעניק לציבור תושבי הוד  כי השירות הניתן

 השרון ערך מוסף כתרומה לקהילה. 

 הכנסת אותם פנימה, מה שנקרא.  רינה שבתאי:

 תני, מי אלה העמותות?  אביבה גוטרמן:

מדברים על תזמורת. בעבר, רצו שתהיה תזמורת,  משה חנוכה:

שתהיה תזמורת ייצוגית. עכשיו אומרים, במקום 

של העיר בחוץ, שישקיעו  שנוציא את הכסף על השם

את הכסף שהתושבים ייהנו מהתרבות. טיעון 

 לגיטימי. 

  -נכון. לא, לא הבנתי את זה. מדובר על התזמורות, על אביבה גוטרמן:

  -כן, בעבר רצו שתזמורות ייצגו את העיר משה חנוכה:

 תזמורות, להקות, חבורות זמר.  רינה שבתאי:

בתבחינים, יבוא שינוי  64.1סעיף נעבור לסעיף הבא,  אתי ברייטברט:

מהתמיכה תחולק באופן יחסי לפי כמות  60%-ש

האירועים התרבותיים או הממלכתיים שבהם 

 35%אירועים. במקום  5העמותה נוטלת חלק. לפחות 

מהתמיכה, תחולק לפי כמות האירועים התבחינים 

השנתיים המציעים הממלכתיים, שבהם העמותה 

 נוטלת חלק בשנה. 

  -כאן אנחנו רוצים שתהיה סינרגיה בין רמוחה:עדי ב

 מה?  רפאל בן מרדכי:

 יש לזה רווח כפול בסיפור הזה.  רינה שבתאי:
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 כן, כן, תמיד.  עדי ברמוחה:

.  64.2נעבור לסעיף הבא, סעיף  אתי ברייטברט: בתבחינים, יבוא שינוי

מהתקציב יחולק בהתייחס לפעילות העמותה  30%

ון. תכנית שנתית הכוללת למען הקהילה בהוד השר

פעילויות, כגון: הרצאות, אירועים  20לפחות 

מהתמיכה שתחולק  35%קהילתיים בחגים. במקום 

לפי כמות האירועים התרבותיים השנתיים בעיר בהוד 

 השרון, שבהם העמותה נוטלת חלק. 

 כן.  עדי ברמוחה:

ינוי. בתבחינים, יבוא ש 64.3נעבור לסעיף הבא, סעיף  אתי ברייטברט:

מהתקציב יחולק בהתייחס לפעילות העמותה  10%

למען הקהילה בהוד השרון. תכנית שנתית שכוללת 

פעילויות, כגון: שירה בציבור, הרקדות,  10לפחות 

אירועים קהילתיים בחגים, הרצאות וכו'. במקום 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי  20%

יל התמיכה, בהתייחס לפעילות העמותה למען הקה

 בהוד השרון, עפ"י נימוקים שהיא רשמה. 

אבל כאן, אתם, אני חושב שיש בעיה בניסוח הזה. כי  משה חנוכה:

בסוף, אנחנו בעצם סוגרים את השוק של מי שיכול 

לקבל את התמיכה. אם אתה רושם, שירה בציבור, 

הרקדה, אירוע קהילתי או הרצאה. אלה השירותים 

 היחידים. 

  אבל, כגון. רן יקיר:

 כגון.  מאיר חלוואני:

 כגון.  רינה שבתאי:

  -אבל למה אתה משה חנוכה:

 כגון.  רינה שבתאי:

אבל בניסוח הקודם אתה בא ואומר, אבקש שיפעלו  משה חנוכה:

למען הקהילה, עפ"י נימוקים שיירשמו. ואז יש לך 

 הרבה יותר מרחב לבחון את זה. 

נותן תמיכה בגין אבל אתה רוצה, אתה נותן, כשאתה  עדי ברמוחה:
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ן  תרבות, אתה רוצה לקבל גם תרבות. וזו התרבות, אי

מה. אין לך. אנחנו חייבים לפרט את זה. כי אנחנו 

  -3נתקלנו בבעיות, אז יש 

 אבל זה על דעת גם של הצוות המקצועי?  משה חנוכה:

 את החלוקה, כמו שצריך.  עדי ברמוחה:

התרבות. אנחנו  בתבחינים, בתחום 64.4בסעיף  אתי ברייטברט:

מבקשים להסיר אותם. אני רק אקרא את הסעיף 

מכלל התקציב יחולק  10%שאנחנו מסירים. זה 

למבקשי התמיכה, לפי שיקול דעת מיוחד של הוועדה 

 בנימוקים רלוונטיים שיירשמו. 

 אין שיקול דעת.  עדי ברמוחה:

נעבור לתבחינים בתחום הדת. להוסיף בתבחינים  אתי ברייטברט:

ליים של תחום הדת, התמיכה בעמותות בתחום הכל

מהמשתתפים  75%הדת, מותנית בכך שלפחות 

 בפעילות יהיו תושבי הוד השרון. 

? למה צריך לממן פעילות דת של תושבי 100%למה לא  משה חנוכה:

  -חוץ? וקודם בער לנו

 ? 100%באופן מפתיע, אני גם שואלת, למה לא  עדי ברמוחה:

  -00%1לא, אבל  רן יקיר:

  -לא נעים להגיד רפאל בן מרדכי:

  -אנחנו מדברים על זה כמה שנים, נכון, אבל זה משהו עדי ברמוחה:

זה היה טיפל'ה זה. במקרה יש  100%-אני חושב ש רן יקיר:

 אחד, אתה פוסל אותם. 

 סוגר.  %100 אמיר כוכבי:

 כן.  רן יקיר:

מזכיר  בעבר, לא הייתה את ההגבלה הזאת בכלל, אמיר כוכבי:

  -לכם

ו  עדי ברמוחה: ולמה שלא יסגור? ולמה שלא יסגור? הרי, אנחנ

  -נותנים תמיכה ל

  -אתה נלחמת בזה. אני אומר, אז משה חנוכה:
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 וזה לא בסדר שלא. הוא צודק.  אביבה גוטרמן:

כי בסופו של דבר, פעילות, גם כמו פעילויות רבות,  אמיר כוכבי:

לא כולם, לא כל מי  הרי, אם היינו סופרים כרטיסים,

שמגיע לאולם, מגיע בהכרח מהוד השרון, או להופעה, 

מגיע מהוד השרון. ואנחנו לא מבטלים פעילויות 

תרבות על הרקע הזה. הרצון הוא כן ליצור סטנדרט 

ברור ומובהק של שירות לתושבות ותושבי העיר. אבל 

אנשים מתוך,  5לא שבגלל, הרי, אם יש לך נוכחות של 

, או, זה כאילו ביתר, אם אתה לא נותן 20 לא יודע,

 את זה. 

  -האמת, שגם אין כל כך דרך לבדוק את זה, זה קצת עדי ברמוחה:

 בסדר, אבל זה, אתה צודק מבחינת השוויון.  אביבה גוטרמן:

 רגע, על זה, יש לי שאלה.  רפאל בן מרדכי:

  -עזוב, זה יהיה לא שוויוני, לא אביבה גוטרמן:

 זה גם קצת קשה לבדוק את זה.  עדי ברמוחה:

  -לא, אם זה דבר רפאל בן מרדכי:

 אירועים אחרים, באים גם תושבים שלא גרים פה.  אביבה גוטרמן:

אם זה דבר כמו הרצאות, השאלה שלי היא זו. האם  רפאל בן מרדכי:

 כוללים? הסעיף הזה של שירותי דת כולל גם 

 רגע.  עדי ברמוחה:

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

יהיו תושבי הוד  100%-לגבי כוללים, הייתי מציע ש רפאל בן מרדכי:

 השרון. 

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

 אני אסביר.  רפאל בן מרדכי:

 זו פעילות התרבותית שלהם.  אביבה גוטרמן:

 תני לו להסביר.  נאור שירי:

לא. אני רוצה להסביר את דעתי. את יכולה לחלוק  רפאל בן מרדכי:

. תראו, חלק מגדול, העסק הזה כאן בעבר, עליי כמובן
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י  לא חשוב למה, וזה היה תנאי של השר דרעי, דומנ

לבנימיני, כדי שהוא יקבל תקציבים. ואז, נבנו 

הכוללים האלה, שהם כולם, כל התלמידים שלהם, 

היו אנשי בני ברק. בקיצור, חוץ הוד השרון. אני לא 

שקיע מבין, אני לא בטוח שהעירייה צריכה בכלל לה

בכוללים, אבל אם כן, לפחות שהאנשים יהיו אנשי 

 הוד השרון. 

  -לא, אבל רפי רן יקיר:

 רק תלמידים.  רפאל בן מרדכי:

 . 100%אז זה לא  רינה שבתאי:

 לא המורים.  רפאל בן מרדכי:

זו בעיה. תחשוב, תלמיד אחד  100%לא, רפי, אבל  רן יקיר:

ת בזה? עובר דירה. זהו? פתאום העמותה לא עומד

 . 85%. תגיד, 80%זה סוגר יותר מדי. אז תגיד,  100%

 זה סביר.  %85 יגאל שמעון:

 זה סביר.  אביבה גוטרמן:

 זה מספר סביר.  85%אבל עם  רן יקיר:

  -. זה סביר. אני חושב שזה75%-, העלו ל50%זה היה  יגאל שמעון:

לי,  אני, איך אני אגיד את זה, תסתכל רגע, תגיד רפאל בן מרדכי:

אדוני. אתה רוצה באמת שאנחנו נממן כוללים? ואם 

  -מהם יהיו 25%-כן, אתה מוכן ש

 . 50%רפי, היה  עדי ברמוחה:

 מה?  רפאל בן מרדכי:

 . 0%היה גם  אמיר כוכבי:

 אז, כשהתחלנו עם זה.  עדי ברמוחה:

 . 0%היה  אביבה גוטרמן:

  -והיום זה רקמה, אתם אומרים שזה היה גרוע מאוד,  רפאל בן מרדכי:

 נכון.  עדי ברמוחה:

 נכון.  אביבה גוטרמן:
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 נכון, זה בהדרגה.  עדי ברמוחה:

  -זה יותר טוב מאיר חלוואני:

 אני שואל אותך, למה לא טוב?  רפאל בן מרדכי:

 זה יותר טוב משמעותית. תגיד לי, תהליך.  מאיר חלוואני:

ן. אתה עושה רגע, זה למה זה גרוע? אני רוצה להבי אביבה גוטרמן:

  -אירוע של מופע ובאים

 לא, לא, לא.  אמיר כוכבי:

 לא את זה אמרתי.  רפאל בן מרדכי:

 זה אותו דבר.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, לא אמרתי אירוע.  רפאל בן מרדכי:

אביבה, הוא התכוון שמה שהיה גרוע, זה שלא הייתה  אמיר כוכבי:

  -בקרה ודרישה לבקרה למתן שירות

 לתושבי הוד השרון.  רדכי:רפאל בן מ

 תושבי חוץ.  9אברכים, מתוך  13שהיו לדוגמה  עדי ברמוחה:

יודעת.  אביבה גוטרמן:  נכון, אני 

 והם כולם היו מבני ברק.  אמיר כוכבי:

למה אני בכלל רוצה לממן בהוד השרון, אברכים מעיר  רפאל בן מרדכי:

 אחרת? 

נשים מעיר אחרת. אני לא מממן בהוד השרון זה, א אמיר כוכבי:

 כמו שבפעילות תרבות, אני לא מממן. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אבל אני לא שולל את התקציב לפעילות התרבות,  אמיר כוכבי:

 בגלל שהגיעו אנשים מבחוץ. 

 חד משמעית.  אביבה גוטרמן:

אני מגדיר מספר מובהק. אנחנו גם יכולים להחליט  אמיר כוכבי:

, של תושבי העיר, כדי 80%-שאנחנו מעלים את זה ל

להבטיח שהפעילות לא רק בבסיס ובמהות, אלא גם 

 בהיקף הרחב שלה, יבואו תושבי העיר. 
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 נכון.  אביבה גוטרמן:

זה שהגיעו כמה שנהנים מבחוץ, בסוף, הרי, אתה לא  אמיר כוכבי:

מתקצב את הפעולה הישירה. אתה מתקצב עמותה, 

 כדי שתעשה פעילות. 

 ני. הגיו רינה שבתאי:

ואתה לא פוגע בהם, כי שמעה של העמותה יצא  אמיר כוכבי:

למרחוק, ואנשים הגיעו ובאו והקשיבו לדרשה או 

  -להרצאה

  -עזוב את העמותה. מה הפעילות ש רפאל בן מרדכי:

  -אבל זה העניין. אתה לא אמיר כוכבי:

לאן הפעילות הולכת? מה אנשים מקבלים? והאנשים,  רפאל בן מרדכי:

שבי הוד השרון. אנחנו, עם המיסים שלנו, זה תו

  -רוצים לפחות שזה ילך לתושבים

  -אבל רפי, גם אמיר כוכבי:

 . 75%אבל יש לך  אביבה גוטרמן:

 אבל יש לך יחסי.  עדי ברמוחה:

 ? 25%-רגע, מה עם ה רפאל בן מרדכי:

 אין לי בעיה עם זה.  אביבה גוטרמן:

 אין לך?  רפאל בן מרדכי:

 לא.  ן:אביבה גוטרמ

 תסבירי.  רפאל בן מרדכי:

 למה בספורט, כן מותר?  יגאל שמעון:

אני מדברת למה, אם היית אומר לכל, רגע, רגע, אם  אביבה גוטרמן:

  -היית אומר

 בספורט מותר?  יגאל שמעון:

בדיוק. אם היית אומר, לגבי כל העמותות, לעשות את  אביבה גוטרמן:

 , אז בוודאי שגם פה. 100%זה 

  -לא, אני גם בענייני דת ל בן מרדכי:רפא
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 מאחר ולא עשית את זה, זו התרבות שלנו.  אביבה גוטרמן:

 לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא.  רפאל בן מרדכי:

 זה לא תרבות, זה חינוך.  נאור שירי:

 זה חינוך, מה זה משנה?  אביבה גוטרמן:

 אמיר אומר, לא ככה.  רפאל בן מרדכי:

 זה החינוך שלהם.  אבל אביבה גוטרמן:

 אני מסכים איתך. למה אתה צריכה לצעוק עליי?  נאור שירי:

תקשיבי, אמיר אומר, אני, כשאני עושה הרצאה, מה  אביבה גוטרמן:

אני יתחיל לבדוק שכל אחד מהאנשים שהוא מהוד 

 השרון? צודק. 

 אבל אתה מבקש את זה.  נאור שירי:

ים בבוקר, וחוזרים בערב אבל כולל, זה אנשים שבא רפאל בן מרדכי:

 למקום שממנו שהם באו. 

 וקבוצת כדורגל? וקבוצת כדורגל?  יגאל שמעון:

 קבוצת כדורגל ייצוגי או רגיל?  רפאל בן מרדכי:

 מה זה משנה? בבית ספר.  יגאל שמעון:

 ייצוגי או רגיל.  רפאל בן מרדכי:

בתיכון. עזוב את מופע התרבות. בתיכון, אין אבל  נאור שירי:

 ילדים מחוץ לעיר? 

 לא, זה בסדר.  רפאל בן מרדכי:

 בוודאי שיש.  אביבה גוטרמן:

ן  נאור שירי: אז אתה אומר, ללמוד בישיבה זה לא, אבל בתיכו

 רגיל, זה כן. 

  -חבר'ה, עוד פעם, אני רוצה רפאל בן מרדכי:

  -אבל אתה לא אמיר כוכבי:

  -יח תושב העירלא, זה כן. אתה יודע מה, מה מרוו רפאל בן מרדכי:

 אבל את מתקצבת ילדים בתיכון. את כיתת הספורט.  נאור שירי:

 כן, כן, כן, בוודאי.  רינה שבתאי:
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 בוודאי.  אביבה גוטרמן:

  -נאור רפאל בן מרדכי:

 יש ילדים, יש שחקנים שהם לא מהעיר.  נאור שירי:

 נאור, אני אתן לך דוגמה.  רפאל בן מרדכי:

 תן.  נאור שירי:

  -כולל בן מרדכי:רפאל 

חוץ מאגרת, אגרה, הם לא משלמים יותר כלום? חד  אביבה גוטרמן:

 שנתי. 

אבל את מתקצבת אותם כעירייה, את מתקצבת את  נאור שירי:

 הכיתה. והוא לא מהעיר, אז מה? 

 נכון. למה, ובאנתרופוסופי ובדמוקרטי?  אביבה גוטרמן:

 גם, גם.  נאור שירי:

 ילדים שהם לא תושבים? אין לך  אביבה גוטרמן:

 צריך להבין מה זה כולל.  רפאל בן מרדכי:

 לא, באמת?  אביבה גוטרמן:

 אנחנו מבינים מה זה כולל.  נאור שירי:

 נעמ"ת, כמעט כולם לא תושבי העיר.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, אני יכול?  רפאל בן מרדכי:

  -כן, אבל זה אביבה גוטרמן:

תו אומנותו. הוא מתפרנס מזה שהוא כולל זה תור רפאל בן מרדכי:

לומד תורה. באתי, ואני הצעתי. זה היה בקדנציות 

קודמות. בא אליי תושב ואמר, אני רוצה ללמוד איתו. 

להיות, איך זה נקרא, בן הזוג שלו ללימודים. הוא 

 אמר, לא מסכים. 

 חברותא.  אביבה גוטרמן:

ך שתושבי העיר החברותא שלו. זאת אומרת, אני צרי רפאל בן מרדכי:

 שמעוניינים בזה, תהיה להם תועלת מזה. 

  -ש 75%נו, אז יש לך  יגאל שמעון:
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 לא הבנתי את הצידוק הזה.  רינה שבתאי:

לי. אני שואל, תסבירו לי על ה רפאל בן מרדכי: -כן, על זה על טענו 

  -האחרים 25%

 איפה יש כולל בעיר?  נאור שירי:

 מה?  רפאל בן מרדכי:

 איפה יש כולל בעיר?  :נאור שירי

  -יש, יש ב יגאל שמעון:

 יש כולל?  נאור שירי:

 כולל בשכר, כן.  רפאל בן מרדכי:

  -לא, כולל זה נאור שירי:

 במגדיאל.  רפאל בן מרדכי:

 בקומה השנייה של בית הכנסת הספרדי יש כולל.  משה חנוכה:

 כן?  אביבה גוטרמן:

 זה היחיד?  רינה שבתאי:

 יש גם במעיין.  מאיר חלוואני:

 מעיין, זה לא כולל.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, אין הרבה. לכמה עמותות, בוא, בוא, בוא  אביבה גוטרמן:

 נתחיל עם זה, כמה עמותות כאלה אנחנו מממנים? 

 של מה, של הדת? עדי ברמוחה:

 של דת.  אביבה גוטרמן:

  -תיכף יבוא חיים שאבי, הוא ה עדי ברמוחה:

נו בחיאת, רפי, די.  אל שמעון:יג  טוב, אפשר להמשיך, רפי? 

  -יאללה, הלאה, אתם עדי ברמוחה:

חבר'ה, אני את דעתי חושב, סליחה. אני מביע את  רפאל בן מרדכי:

 דעתי. 

 הבעת אותה, זה בסדר, שמענו.  רינה שבתאי:
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זו  רפאל בן מרדכי: עכשיו תראו, בואו, זה לא שייך לימין ושמאל. 

 ל הוד השרון, לא הוד השרון. שאלה ש

 70.9נמשיך לסעיף הבא בתחום הדת. בסעיף  אתי ברייטברט:

בתבחינים, יש שם פירוט והנחיות לגבי הפרסומים 

בנושא היהדות, ואנחנו רוצים לשנות את זה שהניקוד 

 20עבור שנה מלאה של הפרסומים לפי הפירוט, יהיו 

.  85נק' במקום   נק'

 ר. טוב, בסד עדי ברמוחה:

 אני לא הבנתי את זה.  רינה שבתאי:

 אני אקרא לך את הסעיף המלא.  אתי ברייטברט:

זה להפחית משקל לפרסומים, אלא להתמקד  רן היילפרן:

ניקוד.   בפעילויות. ולכן, לכל פעילות יש 

 אוקי.  רינה שבתאי:

אז אמרנו, אין את הפרסומים, זו לא המטרה. בסוף,  רן היילפרן:

 פעילויות. המטרה זה לתת 

 נכון.  רינה שבתאי:

 שאנשים יעשו את הפעילות.  מאיר חלוואני:

 הבנתי, אוקי, הבנתי, הבנתי.  רינה שבתאי:

  -כל הסעיף הזה, הוא עוסק בהפקה והפקה של עדי ברמוחה:

בתחום החירום, לא היו אנחנו נעבור לתחום החירום.  אתי ברייטברט:

יפים חדשים. לנו סעיפים בכלל, ועכשיו התווספו סע

  -הסעיף הראשון, התמיכה מיועדת

נו.  רפאל בן מרדכי:  נאור, 

התמיכה המיועדת לעמותות העוסקות בהענקת  אתי ברייטברט:

טיפולים רפואיים ראשוניים מצילי חיים. הסעיף 

 10הבא, התמיכה תחולק לעמותות המפעילות לפחות 

מתנדבים, תושבי העיר. הסעיף הבא, התמיכה תחולק 

מספר קריאות שנענו ע"י אותה עמותה, לפחות  עפ"י

קריאות בשנה. והתרומה, כגון הדרכת הקהילה  2,000

בתחום עזרה ראשונה, הפעלת מכשור רפואי וכדומה. 
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 הדרכות בשנה לתושבי הוד השרון.  10לפחות, 

 יש לי שאלה.  עדי ברמוחה:

 תנו לדוגמא לעמותות כאלה.  רינה שבתאי:

 לה רגע. יש לי שא עדי ברמוחה:

 אבל רק מה, אה, זה לא קשור אליי.  אביבה גוטרמן:

 קריאות בשנה.  2,000יש לי שאלה לגבי, לפחות  עדי ברמוחה:

 יש לנו דו"חות שמפרטים, וזה הם עומדים.  אתי ברייטברט:

 בכמה, כמה עובדים היום?  עדי ברמוחה:

 האמירה שלך מאוד בעייתית, אתי.  משה חנוכה:

 מה?  אתי ברייטברט:

יש לנו דו"חות שמפרטים, והם עומדים. כאילו, זה  משה חנוכה:

 נפתר למישהו, את אומרת. 

 לא נתפר.  אתי ברייטברט:

 לא, אתה מקבל מושג לפי מה שאתה רושם.  נאור שירי:

 זה הגיוני, מה שרשום פה.  רינה שבתאי:

 כמה קריאות יש היום?  עדי ברמוחה:

מדים, זה אומר שכאילו, האמירה הזאת שהם עו משה חנוכה:

 נכתבו התבחינים בשביל מישהו. 

 איך אתה קובע תבחין? מה, מנותק מעולם התוכן?  נאור שירי:

אתה לא בוחן את זה לפי מה העמותה עומדת ואז  משה חנוכה:

 אתה קובע את התבחין. 

לא, אבל אתה יכול לבחון עמותות שכבר תקצבת, איך  רן יקיר:

  -בחיניםהן עומדות בשינויים בת

 איך הן עומדות בתבחינים האלה.  רינה שבתאי:

 כדי להגיד, תקצבתי אותן. יש היגיון לתקצב אותן.  רן יקיר:

תגיד, ישבו פה גורמי המקצוע. כל שאלה שאתה תגיד,  נאור שירי:

 זה על דעת גורמי המקצוע? 

מאיפה גורמי המקצוע? נאור, מאיפה גורמי המקצוע?  רן יקיר:
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 מאיפה הם? 

 מרעננה.  אמיר כוכבי:

י  עדי ברמוחה: די. אבל אנ אני מקווה שזה לא רף גבוה מדי, רגע, 

באמצע משפט. אני מקווה שזה לא רף גבוה מדי, 

מצב שהעמותות שעוסקות בתחום  רייווצושלא 

-החירום, לא יוכלו לקבל תמיכה, בגלל שהן יגיעו ל

קריאות בשנה. בגלל זה אני שואלת, איפה זה  1,900

 ק? נבד

 כמה עמותות בתחום החירום יש לנו?  רינה שבתאי:

 איפה זה נבדק וכמה קריאות יש היום?  עדי ברמוחה:

 בטח בסיבוב.  2,000-היא עוברת את ה רינה שבתאי:

 . 2,000-ל 1,000יכול להיות שנכון להכניס בין  מאיר חלוואני:

וד הוא מא 2,000אני גם חושבת. אני חושבת שהרף של  עדי ברמוחה:

 גבוהה, ככה נשמע לי. 

 לא חשוב, ואני רוצה לשאול שאלה נוספת.  מאיר חלוואני:

במיוחד, רגע, רגע. במיוחד לאור העובדה שהתשובה  עדי ברמוחה:

  -2,000-. ו2,400שקיבלתי, זה בסביבות 

 זה אפילו יותר לפעמים. זה נורא תלוי, זה משתנה.  אתי ברייטברט:

עוד יותר גרוע. אז אם זה תלוי עדי ברמוחה:  , זה 

 זה בוודאות יותר.  אתי ברייטברט:

, 2,000-לא, אז זה עוד יותר גרוע. אני חושבת שה עדי ברמוחה:

 הוא גבוה מדי, לדעתי.  2,000

בהמשך למה שעדי אמרה, אני רוצה לשאול שאלה  מאיר חלוואני:

  -נוספת. האם אפשר פה לטובת, אם כבר

 משיך את השאלה. רגע, רגע, מאיר מ רינה שבתאי:

 בואו נשמע את מאיר.  אתי ברייטברט:

אני אומר, האם לטובת זה שכבר הועלה שם של אחת  מאיר חלוואני:

מהעמותות שמתכוון הסעיף הזה, האם אפשר לצמצם 

אליהם את זמן ההמתנה עד שהם יהיו ראויים לקבל? 
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כי הם כבר פועלים פה בערך שנתיים בעיר, אם לא 

קום פתאום להגיד, לא נחכה לראות יותר. ולכן, יש מ

מה הפעילות שלהם עוד שנה קדימה, עד שהם יקבלו 

 את הזכויות שלהם, הם מקבלים את התמיכה. 

 הם מקבלים.  אתי ברייטברט:

 הם כבר מקבלים?  מאיר חלוואני:

 כן.  עדי ברמוחה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -איחוד הצלה עדי ברמוחה:

 ק שלא היו תבחינים. הם קיבלו, ר אתי ברייטברט:

 ₪.  25,000גם כשלא היו תבחינים, הם קיבלו  עדי ברמוחה:

 . דפיברילטוריםמעולה, מעולה. אני שמתי  מאיר חלוואני:

 ₪.  15,000ואח"כ ₪,  5,000היה  עדי ברמוחה:

 אה, אוקי, אז לא זכרתי.  מאיר חלוואני:

מקבלים  התבחינים האלה לא היו, והתמיכה שהם היו אתי ברייטברט:

 הייתה מבוססת על המלצת הרפרנט. 

 היה מחיר פיקס.  עדי ברמוחה:

 מעולה, הבנתי.  מאיר חלוואני:

  -ולכן אתי ברייטברט:

 על מה?  רינה שבתאי:

רגע, אז הם עומדים, העמותה שאנחנו מכוונים את  משה חנוכה:

 התבחין אינה עומדת. 

 די, די, משה.  נאור שירי:

 לה עומדים בתבחין. איחוד הצ משה חנוכה:

  -יכולה להיות עמותה אתי ברייטברט:

אז זה מה שאתם עושים כאן. כי אתם מדברים, אמיר,  משה חנוכה:

אתה צריך כאן ייעוץ משפטי דחוף. הם מדברים פה 

תבחין שעה, על עמותה שהם רוצים לתת לה את 
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 הכסף. 

  -אבל זה לא רק סכום. מחר תבוא עמותה אחרת מאיר חלוואני:

 זה כאילו תופרים את זה למידותיה של איחוד הצלה.  משה חנוכה:

 לא, זה לאור השאלה שלי.  רינה שבתאי:

 למה אתה מדבר ככה? אני לא מבין.  מאיר חלוואני:

 מספיק עם השכונה.  משה חנוכה:

 אני שאלתי, תנו לי דוגמה. אל תתלבש עליה.  רינה שבתאי:

כרגע בתחום הזה. מתוך  עמותות שפועלות 2יש פה  אמיר כוכבי:

הבנה, שיכול להיות שלאור התבחינים ולאר 

  -התפתחות התחום ולאר התפתחות העיר

 יקומו עוד.  עדי ברמוחה:

  -עשויות להיכנס עוד עמותות אמיר כוכבי:

 עוד עמותות.  רינה שבתאי:

יודעים שקיימות.  אמיר כוכבי:  שאנחנו 

 כן.  רינה שבתאי:

, היה צריך להתחיל ייצר איזשהו רף של עשו בדיקה אמיר כוכבי:

נותנים לעמותות כאלה תמיכה. מול מה   אנחנו 

אבל אתה היית מגלה שכל הדבר הזה בשביל שיתאים  משה חנוכה:

  -להם, יכלו לקבל

 לא נכון.  נאור שירי:

 לא, מה פתאום.  רינה שבתאי:

ו אמיר כוכבי:  לא עניין של יתאים להם, לא יתאים להם. עניין שלנ

  -להבין

  זה דיון בתבחינים, זה לא דיון בעמותה ספציפית.  משה חנוכה:

עניין שלנו של להבין, למה בכלל אנחנו נותנים את  אמיר כוכבי:

 הדבר הזה. 

זה רף גבוה. אני, זה רף גבוה. בעיניי, זה רף גבוה.  עדי ברמוחה:

 קריאות בשנה, זה רף גבוה.  2,000-בעיניי, ה
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גם נותנים כל היום הדרכות בחינם. פה, אם כבר הם  מאיר חלוואני:

 עלה השם הזה, לתוך גני ילדים. 

די.  אביבה גוטרמן:  אין שום דבר נגדם. 

לא רק זה, והם גם מקבלים תמיכות כבר. זה לא  מאיר חלוואני:

 קשור. זה לא משהו חדש שנתפר למישהו. 

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

נגד החלטת המועצה, אני  בשביל שלא מחר, יעתרו משה חנוכה:

  -רוצה שהדיון פה יהיה טיפה יותר

  -לכן אני שאלתי מאיר חלוואני:

 ולא כמו מועדון חברים שמחלקים כסף.  משה חנוכה:

  -אז אני חוזר ואומר מאיר חלוואני:

אז אני שאלתי בקשה לדוגמה, ונתנו את הדוגמה  רינה שבתאי:

 הזאת, כאחת הדוגמאות. 

שה, אני מבקש לחדד. אני מבקש לחדד. אני לא מ מאיר חלוואני:

  -זכרתי אפילו שבשנה קודמת

 )מדברים ביחד( 

האם אנחנו מקשים או מקלים? זאת הנקודה. עדי  אביבה גוטרמן:

  -אמרה את זה. האם אנחנו לא מקשים

 אפשר לקרוא דרך אגב לחבר המועצה, יוסי שאבי?  יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

  -זה לא 2,000קריאות, אז  5,000יש כש עדי ברמוחה:

 הדיון היה רק על סכום.  רפאל בן מרדכי:

 הנה, נאור מתקן עכשיו.  עדי ברמוחה:

 רגע, אז הנה, יש נתון פה.  אביבה גוטרמן:

 קריאות בשנה.  5,000יש  עדי ברמוחה:

 יש לי רעיון אחר.  משה חנוכה:

 .-כ נאור שירי:

 . -, אמרתי, כ-כ עדי ברמוחה:
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  -יש לי רעיון אחר, יותר קל. בואו נעשה ה חנוכה:מש

 די, די.  נאור שירי:

  -קריטריון משה חנוכה:

 די, בואו נמשיך.  נאור שירי:

,  משה חנוכה: שהעמותות, שתי מילים, האות ראשונה, כאילו

, והאות הראשונה במילה השנייה  המילה הראשונה, א'

 זה ה'. 

 די, די.  נאור שירי:

 ו, די, יאללה. נ רינה שבתאי:

ן משה חנוכה:   -ואז בטוח נוודא שזה, זה יותר התבחי

 טוב, בסדר.  רינה שבתאי:

 בואו נמשיך.  אתי ברייטברט:

 זה מה שאתם אומרים, זה מה שאנחנו עושים פה.  משה חנוכה:

  -עדי, עדי. בייחוד, אם רוצים רפאל בן מרדכי:

 . זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה רינה שבתאי:

 זה מה שאתם עושים.  משה חנוכה:

  לא, זה מה שאתה עושה. רינה שבתאי:

אם אנחנו רוצים לפתוח לקבוצות נוספות, כדאי  רפאל בן מרדכי:

 להוריד את זה. 

 מ.א.? -לא הבנתי, אתה רוצה שניקח את התמיכות מ אמיר כוכבי:

 אבל את לא הקשבת, רפי.  עדי ברמוחה:

 י.ש. -או מ מאיר חלוואני:

, זה 2,000קריאות בשנה.  5,000-תיקנו, ואמרו שיש כ עדי ברמוחה:

 בסדר. 

 אז זה בסדר.  אביבה גוטרמן:

 . 5,000זה לא רף גבוה.  עדי ברמוחה:

 אני רוצה להכניס חדשות.  רפאל בן מרדכי:
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-זה הרבה. אם יש כ 2,000זה לא הרבה. אז  2,000אז  עדי ברמוחה:

5,000-  

גע, רגע. תשאלו את עצמכם, רגע, נשאל את לא, אבל ר רינה שבתאי:

  -עצמנו רגע

 )מדברים ביחד( 

  -עדי, עדי, נשאל את עצמנו ומתגבשת עמותה נוספת רינה שבתאי:

 אני רוצה פשוט שתהיה תחרות.  רפאל בן מרדכי:

 עמותות נוספות.  2או  רינה שבתאי:

 אחלה, מעולה.  אמיר כוכבי:

 א רף ריאלי? זו השאלה. הו 2,000האם הרף של  רינה שבתאי:

 כן, כן.  נאור שירי:

קריאות בשנה, אז זה  5,000-אז, כן. כי אם יש כ עדי ברמוחה:

 ריאלי. 

 זו הסוגיה. לא כמה אלה או אלה עשו.  רינה שבתאי:

הבעיה שלי, נאור. אם אני רוצה להכניס קבוצות  רפאל בן מרדכי:

  -חדשות, אני לא יכול לקבוע

  -בסס עלאתה מת נאור שירי:

 לחדשות, אני רוצה לתת רף נמוך.  רפאל בן מרדכי:

 אתה מתבסס על הקיים. לא קשור.  נאור שירי:

 הוא אומר, זה הסטנדרט.  משה חנוכה:

  -אתה מתבסס על הקיים, בסוף נאור שירי:

נכון. אבל אני רוצה להוריד, כדי  רפאל בן מרדכי: כן, אבל אני רוצה, 

אמר. כאלה שיש בכל שיבואו חדשות, כמו שאמיר 

 הארץ, ואצלנו אין. 

  -השאלה אם זה רק אירוע רפואי. יכול להיות רינה שבתאי:

אני אסביר. כשיש קריאה לאירוע רפואי, בד"כ,  נאור שירי:

הקריאה יוצאת מכלל ארגוני ההצלה, בסדר? היא 

  -יוצאת לכלל ארגוני ההצלה. יש מפותחים יותר
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 . והראשון שמגיב רפאל בן מרדכי:

 לא משנה, הוא קיבל את הקריאה.  נאור שירי:

 לא, משנה.  יגאל שמעון:

 זהו, אז זה בכלל לא.  נאור שירי:

  -תאמיני לי שמי שעוקב אחרי ישיבת המועצה הזאת אביבה גוטרמן:

 טוב, אבל אפשר להמשיך? אפשר להמשיך?  יגאל שמעון:

 יות עולות. אני אומרת לך, ישיבות מועצה שלנו, הפנ אביבה גוטרמן:

 הלאה.  עדי ברמוחה:

 נעבור לתבחינים בתחום איכות הסביבה.  אתי ברייטברט:

 יאללה, איכות הסביבה.  עדי ברמוחה:

 איכות הסביבה.  יגאל שמעון:

הופיעו כמו שהם הופיעו,  התבחינים באיכות הסביבה אתי ברייטברט:

כמו שראיתם בתבחינים. אבל עכשיו, אנחנו עברנו 

כל הנוסח של כל התבחינים, ואני אקריא  ושינינו את

אותם. עיריית הוד השרון תסייע לעמותות ומוסדות 

ציבור הפועלים בתחומים התואמים את המדיניות 

העירונית בנושא איכות הסביבה ומשבר האקלים. 

כגון, איכות אוויר, טיפול בפסולת, מחזור, התייעלות 

אנרגטית, ולמעבר לאנרגיה בת קיימה, גינות 

הילתיות, ניקיון, וכמו כן, הסברה, מחקר ועידוד ק

מודעות בתחומים אלו. התמיכה תינתן עפ"י תבחינים 

תחומים, כמפורט להלן. יש לנו תחום  2-המחולקים ל

. מקבלי השירות, תושבי הוד השרון 40%לפי כמותי, 

. חברי העמותה הם תושבי הוד השרון, זה 15%זה 

. התחום 5%. ומספר תחומי הפעילות הם 20%

. כאשר תרומת השירותים 60%האיכותי הוא 

. שיתוף 25%וחשיבותם לתושבות ותושבי העיר, הם 

. 25%פעולה עם גורמי העירייה ומערכת החינוך, 

 . 10%וחוות דעת הגורם המקצועי, היא 

 מי הגורם המקצועי?  משה חנוכה:

 יש כאן גם את הרפרנט של התחום, וגם את הוועדה.  אתי ברייטברט:
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 יש את היחידה גם.  רינה שבתאי:

  -אנחנו התייעצנו, היום אין עמותות שמקבלות רן היילפרן:

 אחלה.  משה חנוכה:

 אחלה לא קיבלה.  רן היילפרן:

 אחלה לא השלימה.  אתי ברייטברט:

, יש את מחזיק  רן היילפרן: ואנחנו פנינו ליחידה האזורית. א'

 התיק, רן יקיר. 

 הוא לא הגורם המקצועי, עם כל הכבוד.  אבל זה לא, משה חנוכה:

 כן, רגע.  רן היילפרן:

  -לא, אבל יש אביבה גוטרמן:

 אבל יש את היחידה.  רינה שבתאי:

אבל יש מחזיק התיק ויש יחידה אזורית לאיכות  רן היילפרן:

 הסביבה. 

 מי הגורם המקצועי בעירייה?  משה חנוכה:

 . יחידה אזורית לאיכות הסביבה רן היילפרן:

 היא לא בעירייה.  משה חנוכה:

  -הגורם המקצועי יהיה כשיהיה מדור אמיר כוכבי:

אז אני מציע שירשום חוות דעת, היחידה לביקורת  משה חנוכה:

 הסביבה. למה הגורם המקצועי? 

 למה?  רן יקיר:

 זה לא מדויק.  משה חנוכה:

  -כי היום אמיר כוכבי:

  -יחידה, וזההגורם המקצועי יכול להיות ה רן יקיר:

כי כשאתה אומר, הגורם המקצועי, זה מנהל מחלקה  משה חנוכה:

 בעירייה. 

לא, לא, לא. גורם מקצועי יכול להיות גם מהיחידה  יגאל שמעון:

 האזורית. 

  -לא נכון. היחידה היא אזורית, היחידה, היחידה אמיר כוכבי:
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 כי הם שייכים אלינו.  יגאל שמעון:

 ם שלנו. הם עובדי אמיר כוכבי:

 ערים.  5, 4בוודאי שכן,  רינה שבתאי:

 הם עובדים בשבילנו.  רן יקיר:

 אנחנו משלמים להם לא מעט כסף.  רן היילפרן:

 ממה שאנחנו משלמים להם, הם עובדים שלנו.  אמיר כוכבי:

 סבבה.  משה חנוכה:

 דרך אגב, הם נמצאים יותר בתקופה האחרונה.  מאיר חלוואני:

אם אנחנו לוקחים מהם את חוות הדעת, היה  אבל, משה חנוכה:

  -טוב לרשום, חוות דעת ה

  -לא, אנחנו בתהליך גיוס של אמיר כוכבי:

 מנהל מחלקה.  רן יקיר:

 מנהל מחלקה למחלקת קיימות.  אמיר כוכבי:

י  אתי ברייטברט: טוב, מצורפת כאן הטבלה לפי משקלים ודירוגים. אנ

, זה שזה כמותי לא אקרא אותה, זה מיותר. הכי חשוב

 . 60-ו 40ואיכותי, 

  -רק צריך להגיד, שזה מחליף את הסעיף רן היילפרן:

 .8.71חליף את סעיף ג' מ עדי ברמוחה:

 במקום הסעיפים שהיו כתובים.  אתי ברייטברט:

 זהו, אפשר להצביע?  יגאל שמעון:

 אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

 כן.  עדי ברמוחה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

  -אוקי, אז אתי ברייטברט:

 רגע, צריך להעביר את הזה, לא?  אמיר כוכבי:

 את מה?  אתי ברייטברט:

צריך לאשר גם את הקריטריונים הקבועים, חוץ  אמיר כוכבי:
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 מהשינויים. לא צריך להקריא אותם לפרוטוקול? 

 את כל התבחינים?  רן היילפרן:

 לא צריך לדון בהם?  אמיר כוכבי:

 נו, אפשר להצביע?  מעון:יגאל ש

 את השינויים, אנחנו מצביעים.  אביבה גוטרמן:

 רגע, שמישהו יעלה את זה להצבעה.  רפאל בן מרדכי:

לא, אני שואל ברצינות. זה נשמע כאילו אני צוחק.  אמיר כוכבי:

 צריך להקריא את התבחינים הרגילים? 

 אנחנו רק על השינויים.  אביבה גוטרמן:

 קבועים? ה אמיר כוכבי:

 רק את השינויים.  אביבה גוטרמן:

 הוא יכול לשאול שאלה?  נאור שירי:

 מצביעים רק על השינוי או מצביעים גם וגם?  אמיר כוכבי:

 רק על השינויים.  אביבה גוטרמן:

 אמיר, רק על השינויים.  רן היילפרן:

 רק על השינויים.  עדי ברמוחה:

 זה כבר מאושר.  אתי ברייטברט:

 לא הבנתי. אז אם לא היו שינויים, זה היה רץ לבד?  וכבי:אמיר כ

 כן.  אתי ברייטברט:

 אם אין שינוי, הצבענו על זה.  אביבה גוטרמן:

 הביתה.  21:00-היית יכול ללכת ב רפאל בן מרדכי:

אז אני מודיע, סליחה, אז אני מודיע כאן, שלשנה  אמיר כוכבי:

מאושרים הבאה, השינויים בתבחינים צריכים להיות 

במועצת העיר עד סוף יולי. ולא, בישיבת המועצה של 

אוגוסט, באוגוסט פשוט מוציאים את התבחינים 

לפרסום. אנחנו מגיעים כל פעם לסוף שנה. אני, עד 

עכשיו הייתי בטוח שאנחנו, לא יודע, כשאני הייתי 

 באופוזיציה אישרנו מחדש את כל התבחינים. 
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 )מדברים ביחד( 

  -מנם לא אהבתם את השינוייםא אמיר כוכבי:

  -לא, לא, אתה לא אביבה גוטרמן:

  -והייתה גם וועדת משנה להזכירך משה חנוכה:

 ואנחנו עבדנו קשה.  יגאל שמעון:

 וועדת משנה לתמיכות.  משה חנוכה:

 היו הרבה שינויים.  עדי ברמוחה:

 בואנה, הוא לא יודע להעריך את האופוזיציה.  אביבה גוטרמן:

 להפך, מאוד יודע להעריך.  וכבי:אמיר כ

 זו הבעיה.  אביבה גוטרמן:

  -פשוט, לא מבין את ה אמיר כוכבי:

אני רק את מזכירה יגאל הררי, שישב בוועדת המשנה  עדי ברמוחה:

לתבחינים, וקיבל את השינויים שלי. ואז העבירו את 

 זה, עם שינויים. 

 וודאי שהיו.  אמיר כוכבי:

 שינויים. כן, היו  עדי ברמוחה:

 וודאי שיש. יגאל הררי. אמיר כוכבי:

 אז אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

 יגאל הררי היה.  עדי ברמוחה:

מועצת העירייה מאשרת את התבחינים לתמיכה  אתי ברייטברט:

, כמפורט 2022בגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 בנספח. 

 עם התיקונים.  יגאל שמעון:

 מה?  אתי ברייטברט:

ואני מבקש לצרף את האמירה שלי לפרוטוקול,  אמיר כוכבי:

 ולוודא שהיא מתקיימת. 

בישיבת מועצה. אמיר, אין משמעות למה שאומרים  משה חנוכה:

גם אמרת בפרוטוקול שאחרי שבועיים ייכנסו את 



 עיריית הוד השרון
 15.12.2021מיום  15/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 178 
 

הוועדה שתתעסק בהעסקה עקיפה. עכשיו קיבלתי 

 מלשכת מנכ"ל, שבינואר תתכנס הוועדה. 

 טוב.  ון:יגאל שמע

 ינואר זה עוד שבועיים.  אמיר כוכבי:

 מה?  משה חנוכה:

 ינואר זה עוד שבועיים.  אמיר כוכבי:

אבל לפני שבועיים הייתה הישיבה הקודמת. אתם  משה חנוכה:

 עושים צחוק מהעבודה. 

 אתי, מי בעד?  יגאל שמעון:

אתה רואה, זה לא מכובד. לאמירות האלה שלך אין  משה חנוכה:

 ת, אם המנכ"ל לא מכבד אותן. משמעו

בסדר, שמענו. רק לאמירות שלך יש משמעות. אפשר  אמיר כוכבי:

 להתקדם. 

למה, אנחנו ביקשנו לתאם קודם. חברי מועצה נוספים  רן היילפרן:

 ביקשו להצטרף. 

 אני פנוי שבוע הבא.  משה חנוכה:

 והם ביקשו לדחות את המועד.  רן היילפרן:

  לא נכון. משה חנוכה:

היה כבר מועד. כן, היה מועד. משה, היה מועד. היה  רן היילפרן:

 מועד. 

אני אומר, עם כל הכבוד לכנרת כהן, היא לא תדחה  משה חנוכה:

 את זה בחודשיים, כי לא נוח לה בשבוע הבא. 

  -לא דחתה בחודשיים. היא ביקשה גם להצטרף. אנחנו רן היילפרן:

ראש העיר מתחייב פה אבל אני מסביר לך שאם  משה חנוכה:

בשולחן, ששבועיים מישיבת המועצה שלפני חודש 

תהיה. ואתה, כמנכ"ל שלו, קובע את זה בינואר. אתה 

לא מכבד את המילה של ראש העיר. אני, אם הייתי 

ראש עיר, זה לא היה מקובל עליי. אבל בסדר, זה מה 

  -שראש העיר
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 משה, משה.  עדי ברמוחה:

זל, אתה עושה ממני צחוק. אבל זה לא, אתה מזל משה חנוכה:

 מגעיל, רן. זה מגעיל. זו התנהגות מבזה. 

י רן היילפרן:   -קודם כל, משה, אמרת שאם אנ

 אתה ממשיך לזלזל בשולחן הזה.  משה חנוכה:

אמרת שלוקח לי שנתיים. אז עכשיו זה חודש. זה  רן היילפרן:

 טוב. 

  -טוב, רן משה חנוכה:

חרי שאמרת, אחרי שאמרת שלוקח לי משה, משה, א רן היילפרן:

 שנתיים לעשות משהו, אז חודש זה קצר. 

אבל זה לא, כבר חצי שנה אתה דוחה את זה. אתה  משה חנוכה:

גורר רגליים. זה פשוט, אתה יודע מה, זה עושה לי, 

באמת, תחושה שאי אפשר לסמוך על המילה של ראש 

 העיר. מה שהוא אומר בשולחן הזה. הוא צריך להגיד

לך כאן, שהוא יביא את זה באוגוסט. גם הוא מבין 

 שאתה גורר רגליים. 

לא, האמת זו הייתה אמירה למועצה. חברים, אנחנו  אמיר כוכבי:

 לא נחכה שוב. 

אז מה אתה אומר על הסיפור הזה, שכבר חצי שנה,  משה חנוכה:

ובישיבה הקודמת אמרת לי, תוך שבועיים יכונס, 

 ר. ועכשיו אומרים לי בינוא

 אבל ביקשנו לדחות, בהתאם ללו"ז.  רן היילפרן:

 די, נו באמת, אל תעשו ממני צחוק. באמת.  משה חנוכה:

  -משה, אנחנו פה אמיר כוכבי:

 במה?  משה חנוכה:

 לו"ז צפוף של מפגשים, בסדר.  אמיר כוכבי:

לא, זה לא בסדר, אמיר. זה לא הוגן, זה לא יפה. זה  משה חנוכה:

ות הזאת. ואח"כ תצפו שאנחנו נהיה לא יפה, ההתנהג

וזה.   נחמדים ואדיבים 

 אתה רוצה שנדחה את התקציב בשביל זה?  אמיר כוכבי:
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לא, אני רוצה שבסה"כ תוקדש ישיבה של שעה עם  משה חנוכה:

  -כבוד המנכ"ל

  -בסדר, אבל אמיר כוכבי:

  -שיפנה מזמנו בלו"ז העמוס שלו משה חנוכה:

 אל תזלזל.  אמיר כוכבי:

.  משה חנוכה:  שהוא מקבל את שכרו מעיריית הוד השרון

 למה אתה מזלזל?  רן היילפרן:

חודשים אתה מעכב  3אני לא מזלזל. אתה מזלזל.  משה חנוכה:

  -פגישה של שעה. מי אתה, מנכ"ל עיריית הוד השרון

 משה, משה.  אמיר כוכבי:

 תהיה בפרופורציה. תחזור לגודל הטבעי, אדוני.  משה חנוכה:

  -אני מציע אמיר כוכבי:

 אני מבקש שתדבר יפה.  רן היילפרן:

אל תזלזל בלו"ז שלהם. חברי בושה, תדבר אתה יפה.  משה חנוכה:

 מועצה מבקשים לעשות את, אז תפנה שעה. 

 להפך.  אמיר כוכבי:

 אז גם את לא בסדר. גם את לא בסדר.  משה חנוכה:

 אני ביקשתי לדחות בשבוע.  כנרת א. כהן:

 דחו לינואר.  חנוכה:משה 

 כנרת, תחסמי אותו בווטסאפ.  מאיר חלוואני:

 איך אתה מדבר אבל? למה אתה מדבר ככה?  נאור שירי:

 כי זה מגעיל, ההתנהגות הזאת.  משה חנוכה:

 עכשיו מה, אם הוא היה חוסם אותך בווטסאפ.  נאור שירי:

 זה מגעיל, ההתנהגות הזה.  משה חנוכה:

נו רן יקיר:   -בואו תצביע על די, די, 

 וזה מגעיל, אמיר.  משה חנוכה:

 יש צורה לדבר, משה.  רן היילפרן:
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יש גם צורה להתנהג. יש דברים חשובים מאיך  משה חנוכה:

מדברים. לזלזל. אתם יודעים כל פעם למרוח, למשוך 

את הזמן. תגידו שאתם לא רוצים לעשות העסקה 

,  ישירה. אני יותר יעריך את זה. תהיו גברים. תגידו

אנחנו לא מתכוונים לעשות העסקה ישירה של עובדות 

ניקיון. אבל אל תתבלבלו את המוח, ואל תשחקו 

 משחקים של פוליטיקה קטנה. 

אבל אתה יודע, אתה יודע שגם העלית הצעה לסדר  אמיר כוכבי:

  -שהייתה

 הצעות לסדר.  2 משה חנוכה:

הצעה לסדר בלי שהייתה בעייתית. כי כרגיל, העלית  אמיר כוכבי:

הבנה של התקציבים והמשמעות. אמרת, אני מעלה 

נושא עקרוני. אמרנו, אם אתה מעלה נושא עקרוני, 

אפשר לבחון אותו לעומק. עשו עבודה לאורך זמן של 

  -צוות מקצועי

עשרות מיילים למנכ"ל שהוא מתעלם. אני מעלה את  משה חנוכה:

  -זה שוב, הצעה שנייה

 יילים? עשרות מ רן היילפרן:

 3והוא קובע לינואר, אחרי שענתה לנו על זה לפני  משה חנוכה:

חודשים. מה קרה, איזה לו"ז יש לו, של ראש 

 ממשלה? 

 אבל משה, רגע.  אמיר כוכבי:

 אני משתגע מזה.  משה חנוכה:

,  אמיר כוכבי: משה, שתה רגע מים, בסדר? אבל היה רגוע עד עכשיו

 מה אתה? 

זה ניתוק אנשים חיים. הוא בסה"כ מנכ"ל כאילו, באי משה חנוכה:

 עירייה. 

תגיד לי, ואת הדו"ח קיבלנו? את הדו"ח קיבלנו עד  אביבה גוטרמן:

עכשיו? אז מה? את הדו"ח קיבלנו עד עכשיו? די נו, 

בחייך. מה, הוא לא צודק? מה זה הדחיות האלה? לא 

מקבלים מה שצריך. ביקשנו, אמיר, היה פה הסיפור 
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של אריק, שקיבל את זה חינם, את  אז עם העמותה

 הדבר הזה, את המבנה. 

 מה?  נאור שירי:

 אמרנו, בוא נבדוק לגבי עמותות אחרות, שכחתם?  אביבה גוטרמן:

 כן.  נאור שירי:

אמרו, כן, נבדוק את זה. איפה זה? עד היום לא  אביבה גוטרמן:

קיבלנו תשובה. לא להתחיל לדבר. אבל ככה זה עובד 

 עם הכל. 

.  ה חנוכה:מש לא, שעה, הוא לא מסוגל לפנות בלו"ז העמוס שלו

 בינואר קובעים פגישה של לפני חצי שנה, הזוי. 

 אפשר להצביע על התבחינים?  עדי ברמוחה:

 כראש העיר אומר משהו אחד, תוך שבועיים זה יהיה.  משה חנוכה:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 משה.  אמיר כוכבי:

 באמת? איפה המילה,  משה חנוכה:

ביקשתי לדחות את זה גם. באמת, מה? אני אומר לך,  נאור שירי:

 לפעם הזו, אני ביקשתי. 

 זה לא יפה.  משה חנוכה:

אבל אתה לא יכול לעשות משהו, ולעשות אותו זה.  אמיר כוכבי:

אני מבין שאתה חושב שאתה היחיד שזה מעניין 

אותו. בפועל, זה לא המצב. הרי, את המצב של העברת 

בדים להעסקה ישירה, התחלנו עוד לפני. ואני עו

פעלתי בזה בקדנציה קודמת. אתה הבאת נושא שהוא 

כבד. ויש עוד חברות וחברים שמעוניינים להשתתף 

בדבר הזה. וכן, מאחר ונעשתה עבודה ע"י הצוות 

המקצועי, מן הראוי שכל מי שרוצה להשתתף באירוע 

  -הזה, יהיה באירוע הזה. אז לכן

 ההצעה הזאת הוגשה במאי שנה שעברה.  ה:משה חנוכ

מה, אבל, משה, אבל עבודה כזאת, תקשיב, מה, אתה  אמיר כוכבי:

  -באמת רוצה לדבר על זה? הרי אתה מדבר
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 ההצעה הזו גם לא תיכנס כבר לתקציב הזה.  אביבה גוטרמן:

אתה מדבר על דברים בהיקפים של מיליוני שקלים.  אמיר כוכבי:

 לשם. זה לא משהו מכאן 

 אמרתי בוא נתחיל דיון ראשון.  משה חנוכה:

  -אבל התהליך, התהליך אמיר כוכבי:

ן  משה חנוכה: על תהליכים הרבה יותר מורכבים, מתחילים דיו

 ראשון. 

עיקר התהליך, כי מן הסתם, בוודאי, כדי שכל מי  אמיר כוכבי:

שכאן אמור לדון בנושא, וגם החלטה או שיח במועצת 

ר הזה. עיקר התהליך, הוא בכלל העיר סביב הדב

תהליך מקצועי של חקר, של הבנה מה קורה במקומות 

אחרים. של מה המשמעות כלפינו היום. מה המשמעות 

 שנים.  5כלפינו עוד 

אבל אמיר, לישיבה הזאת הוזמנה הקואליציה  משה חנוכה:

 להעסקה ישירה, ההסתדרות. 

  -אבל הדבר הזה אמיר כוכבי:

אולי פותחים את הראש על דברים שאתם לא, לא היו  משה חנוכה:

 רק החוכמה היא של היושבים בקומה ראשונה. 

בוא, עם כל הערכתי לקואליציה להעסקה ישירה, אם  אמיר כוכבי:

הם שולחים לי את אותו מכתב שאני שלחתי לראש 

השנים  7-, ה6-העיר קודם, כנראה שהם לא התקדמו ב

 הקודמות. 

 בואו, אנחנו נפטר אותם. אז נפטר אותם. אוקי, אז  משה חנוכה:

  -לא אמיר כוכבי:

  -אבל אני אומר שוב משה חנוכה:

אבל אני אומר, בוא נגיד, מתוך ההבנה של מי יושב  אמיר כוכבי:

, דעותיכם יותר חשובות לי   -כאן סביב השולחן, א'

 כנראה שלא.  משה חנוכה:

, זה שאתם תראו את המספרים ותדע אמיר כוכבי: ו לדון בזה ב'

בצורה קצת יותר מעמיקה, הרבה יותר חשוב, ולכן 
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העירייה התעסקה גם בלגבש את הנתונים וגם 

בלראות מה קורה במקומות אחרים. וכן, הדבר הזה 

הוא נושא עקרוני מצד אחד, שעל העיקרון אני חושב, 

כולנו מסכימים. ומהותית, כלכלית, בסדר, בגלל שעל 

טמעות, שמלכתחילה זה העיקרון והחנות היסוד המו

רק הדבר הכי גרוע שיש. מצד שני, א', בתוך התהליך, 

אנחנו למדים דברים אחרים גם על הנחות היסוד, 

ואנחנו למדים בוודאי דברים אחרים גם על הנושאים 

הכלכליים. על המשמעויות של הארגון. על היכולת 

בכלל של הארגון. אתה יודע, אני חוזר לדיון 

זה היה ה, על הבריכה. הרי, ה בהתחלמהשאילת

מובלע וכבר לא פיתחתי את זה, בסדר? בסוף, אמר 

  -אחד התושבים, אני לא מבין

 המיקרופון שלך סגור לדעתי.  משה חנוכה:

 עכשיו אתה אמור לי? שעה בנאדם נואם.  אמיר כוכבי:

כולם רואים אותו עם מיקרופון סגור ומדבר, ואף  משה חנוכה:

  -יועצים, עוזריםאחד לא יגיד כלום. 

 לא יכולת להגיד?  אמיר כוכבי:

כולם יושבים, ואף אחד לא אומר לראש העיר  משה חנוכה:

 שהמיקרופון שלו סגור. 

 אבל שומעים, מקשיבים.  עדי ברמוחה:

 מקשיבים.  משה חנוכה:

תאמין לי. הייתה פה אמירה שהוטעמה, וכבר היה  אמיר כוכבי:

זה, אבל אמירה של, באמת יותר מדי בשביל לפתח את 

קחו, תעשו אתם. ובואו, כולנו יודעים מה המשמעות 

עכשיו, קחו, תעשו אתם, לא בשיפוץ אלא בהפעלה. 

כולנו מבינים מה המשמעות עכשיו של עירייה שבאה 

להפעיל פיזית מנגנון כזה, כדי לנסות לייצר עכשיו 

מרכז ספורט שמופעל ע"י עובדות/עובדי עירייה. 

 ם מה החוקים, מה חוקת העבודה, מה? כשאנחנו יודעי

  -אלומה צריכה להפעיל את זה משה חנוכה:
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 אלומה.  אמיר כוכבי:

לא צוחק. זה מה שחברה כזאת צריכה לעשות. מופת.  משה חנוכה:

זה מה שהיא עושה. לוקחים את הצהרונים, תנו לה 

 את הבריכה העירונית. 

 או חברה כלכלית.  אביבה גוטרמן:

 רעיון טוב, רעיון טוב.  :מאיר חלוואני

 אפשר לסיים?  עדי ברמוחה:

 אנחנו יכולים להצביע על התבחינים?  רן יקיר:

  -אנחנו אמיר כוכבי:

 אני, אין לי שום בעיה.  נאור שירי:

 אנחנו סתם עכשיו בכיף כזה?  רן יקיר:

  -אמיר, בוא תתחייב שזה יהיה משה חנוכה:

ייבויות שלי לא שוות לא, א', אתה אומר שההתח אמיר כוכבי:

כלום, אז אני לא מתחייב יותר לשום דבר על השולחן 

 הזה. 

 איזה יופי. הרמת לו להנחתה.  אביבה גוטרמן:

  -לא, מה אמיר כוכבי:

 אתה אומר, זה הפתרון.  משה חנוכה:

 לא, אם אתה גם ככה לא סופר, אז מה זה משנה?  אמיר כוכבי:

 הרמת לו להנחתה.  אביבה גוטרמן:

אני סופר? הם לא סופרים. אני היחיד שסופר, זו  שה חנוכה:מ

 הבעיה. 

  -תראה אמיר כוכבי:

אני היחיד שאומר לך שהמיקרופון שלך סגור. אני  משה חנוכה:

היחיד שסופר את ההתחייבויות שלך. אני היחיד שם, 

 באמת, היחיד פה שמתייחס אליך ברצינות. 

 ב לידי. אני מציע שבישיבה הבאה תש אמיר כוכבי:

 לא, אני שומר עליך מרחוק.  משה חנוכה:
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תספור אותי מקרוב. בסדר, חברים, עוד משהו? אה,  אמיר כוכבי:

 באיזה נושא אנחנו? 

 להצביע, להצביע.  נאור שירי:

 . 22:00יאללה, סיימנו,  אתי ברייטברט:

נו, די, עדי, מה קורה?  נאור שירי:  לא, הייתה הפסקה, 

 עי, יאללה. תצבי אביבה גוטרמן:

 תבחינים.  רינה שבתאי:

 אה, שכחתי את ההפסקה.  עדי ברמוחה:

  -אם היו לא יעלה הנושא ש משה חנוכה:

 של?  אמיר כוכבי:

 של ההצעה שלי.  משה חנוכה:

  -משה אמיר כוכבי:

אני מעלה להצבעה את התבחינים בתמיכה בגופים  אתי ברייטברט:

תי. מי בעד? , כפי שקרא2022ציבוריים לשנת הכספים 

 פה אחד? 

 כן.  אביבה גוטרמן:

 פה אחד.  אתי ברייטברט:

 אז אני גם נמנע.  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 אני נמנע, אם אלון גם.  משה חנוכה:

 לתבחינים, כן?  אתי ברייטברט:

 על מה אתם נמנעים עכשיו?  אמיר כוכבי:

 אנחנו לא סומכים.  משה חנוכה:

 , אתה רציני? מה, תגיד נאור שירי:

לא יודע, אם ההתחייבויות של המנכ"ל, כמו  משה חנוכה:

  -שהתחייבו בפגישה

 מה זה קשור לתמיכות?  אמיר כוכבי:
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. משה חנוכה: .  המסמך הזה.  .

 איזה מסמך?  אמיר כוכבי:

 על המסמך פה בסוף, רשום את החתימה של המנכ"ל.  משה חנוכה:

 המה?  אמיר כוכבי:

של  ותין את הפגישה, אני לא סומך על החתימעד שא משה חנוכה:

 המנכ"ל. 

גם יועמ"ש, וגם מנהל מנהל כספים חתומים, זה  מאיר חלוואני:

 בסדר? 

  -אתה יודע נאור שירי:

 כן, אין לי בעיה איתם.  משה חנוכה:

 אז למה יש לך בעיה עם מישהו?  מאיר חלוואני:

 לא, לא הבנתי.  אמיר כוכבי:

  -רוצהכי אני  משה חנוכה:

 חוץ זה, אתה נגד תמיכות? הגדלת תמיכות.  מאיר חלוואני:

  -לא, אני נמנע. אני נמנע משה חנוכה:

 ברווחה.  מאיר חלוואני:

 לפרוטוקול.  נאור שירי:

 תמיכות ברווחה, לפרוטוקול.  מאיר חלוואני:

 לפרוטוקול, כן. אני נמנע לפרוטוקול.  משה חנוכה:

  -הסיבה, אם היא אמיתית או רק לא הבנתי מה אמיר כוכבי:

 כי אני לא סומך.  משה חנוכה:

 אה, אוקי, בסדר.  אמיר כוכבי:

 על התחייבויות של הנהלת העירייה הנוכחית.  משה חנוכה:

הבנתי, אז אני מבקש בלי התחייבויות לחבר המועצה  אמיר כוכבי:

 יותר, בסדר? 

בות אחת, לא היו התחייבויות עד עכשיו. חוץ מהתחיי משה חנוכה:

 לקיים ישיבה. 
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 טוב, סיימת את ההצבעה?  אמיר כוכבי:

 אפילו את זה לא עמדתם.  משה חנוכה:

 כן, כן. זה לא פה אחד, אבל נמנעים אלון ומשה.  אתי ברייטברט:

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

 2022אישור תבחינים לתמיכות בגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 :הצבעה
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן,  -(11בעד )

 מאיר חלוואני, יגאל שמעון, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי 
 אלון גלבוע, משה חנוכה-(2נמנע )

 * עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי ויוסי שאבי לא נכחו בהצבעה
 

 : 46/213החלטה מס' 
 .2022מועצת העירייה מאשרת את התבחינים לתמיכה בגופים ציבוריים לשנת הכספים 
ובחודש  יולי)דבר ראש העיר: לשנה הבאה, ההצעות לשינויים בתבחינים יוגשו עד סוף חודש 

 .4/2006בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד הפנים  יאושרו במועצה ויפורסמו(  אוגוסט
 

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

 כן, בוטלה.  נאור שירי:

 בוטלה.  אביבה גוטרמן:

 תודה. הסתיימה ישיבת המועצה. תודה רבה.  אמיר כוכבי:

  תודה רבה, שלום, לילה טוב. עדי ברמוחה:

 

 

 


