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ערב טוב לכולם. בבקשה רק קהל לשמור על שקט,  הוד גולני:

אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה 

ת ביום רביעי , שמתקיימ12-22מן המניין, מס' 

. הדיון יתחיל בעדכונים ודברי פתיחה של 7.9.2022

 ראש העירייה, מר אמיר כוכבי. 

האמת שיש לי הצעה, לאור זה שיש פה תושבות  אמיר כוכבי:

ותושבים שהגיעו לנושא, שאם נהיה עפ"י סדר היום, 

יהיה אי שם בסביבות אמצע הלילה, ויש לא מעט 

שייהנו גם מהדיון, אז  ילדות וילדים פה, אנחנו רוצים

אני מציע להפוך את סדר היום ולהקדים את ההצעה 

לסדר בעניין, שנוכל לדבר עליה. מישהו מתנגד? לא. 

אוקי, אז נעבור להצעה לסדר בנוגע לנווה הדר. 

 תקריא אותה. 

 

חברי המועצה אלון גלבוע, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  הצעה לסדר של . 4

 .18.8.22משה חנוכה מיום 

  הנושא: בניית בית ספר בשכונת נווה הדר.  

 

אני קורא את ההצעה לסדר. הצעה לסדר של חברי  הוד גולני:

המועצה, אלון גלבוע, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון, 

. הנושא, בניית בית ספר 18.8.2022משה חנוכה, מיום 

בשכונת נווה הדר. דברי הסבר: בימים אלה עיריית 

ל תכנון בניית בית ספר בשכונת הוד השרון שוקדת ע

וידוע כי גוש חלקה  , שככל 191, חלקה 6566נווה הדר, 

הנראה מיועד לבניית בית ספר אנתרופוסופי לעמותת 

תמר. שכונת נווה הדר ידועה כשכונה ותיקה, שסובלת 

מבעיית תשתיות בכלל, ותשתיות תחבורתיות בפרט, 

ר, שמורגשות בתוך הרחובות הצרים. בניית בית ספ

שהרוב המוחלט מתלמידיו יגיע מחוץ לשכונה ברכבים 

פרטים והסעת המונים, יגרום לעומס תנועה בשל 

התנאים המומלצים בהסדרי התנועה, והן בהיבטים 

 של בטיחות לתושבים ולתלמידים. 

הצעת ההחלטה: מועצת העירייה תבחר צוות 
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מחבריה, יחד עם צוות מקצועי, שיבחן חלופות לבניית 

. הצוות יאתר שטחים חומים לבנייה ציבורית בית ספר

ברחבי העיר, בו קיימות תשתיות מתאימות של 

כבישים, מערכות הסעת המונים ותח"צ, שבילי 

 אופניים ולהולכי רגל, המקיף את כל רשתות הדרכים. 

רק שכחתי להגיד בהתחלה, כשאמרנו זה, אני גם אצא  אמיר כוכבי:

את הנושא גם. , זה חלק מהסיבה להקדים 19:30-ב

 אסיפת הורים בבית הספר. 

  -אז אתה גם דואג לילדים וגם משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 אתה גם דואג לילדים, וגם צריך לצאת.  משה חנוכה:

גם לילדות ולילדים האלה, וגם לילדים שלי, להגיע  אמיר כוכבי:

לאסיפת הורים שנקבעה לאחר שנקבעה הישיבה 

 ות כי הבטחתי. הזאת, ולא רציתי לדח

אתה מבקש להסיר את הנושא מסדר היום, או שאתה  משה חנוכה:

 מסכים לדון בו? 

 אנחנו דנים בו, בבקשה.  אמיר כוכבי:

 אז אפשר דיון פה פתוח?  יגאל שמעון:

דק', למגישי הבקשה, לדון  10קודם כל, יש לכם  אמיר כוכבי:

 בסוגיה. 

 את זה מסדר היום.  לא, אבל אתה לא מציע להסיר יגאל שמעון:

 לא, אתה לא מציע להסיר את זה מסדר היום.  משה חנוכה:

אתם תראו שההצעה מיותרת, כי הדברים האלו כבר  אמיר כוכבי:

 נעשו, אבל לדון בזה. 

לא, אנחנו שואלים שאלה מאוד פשוט. בהצעה לסדר,  משה חנוכה:

  -או אתה מסיר, או דנים. אתה מסיר

 מה?  אמיר כוכבי:

 אתה מסיר את הנושא מסדר היום?  חנוכה:משה 

אנחנו יכולים לדון במה שאנחנו רוצים, בהצעה לסדר  אמיר כוכבי:

הזאת. הניסוח של הצעת ההחלטה הוא לא רלוונטי, 
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  -כי הדברים כבר נעשו. השאלה אם אתם רוצים

  -אבל אנחנו מבקשים משה חנוכה:

  -השאלה אם אתם רוצים לדון בזה אמיר כוכבי:

  -שגם אם הדברים נעשו חנוכה: משה

השאלה, האם אתם רוצים לדון בזה ולבקש תשובות,  אמיר כוכבי:

 או רק לעשות רעש. 

אנחנו לא רוצים תשובות, אנחנו רוצים לשנות את  משה חנוכה:

  -המציאות. אנחנו לא באנו לשמוע הסברים

יוכלו  אמיר כוכבי: גם הקדמנו את זה על סדר היום, כדי שאנשים 

מוע ולהיות חלק מהדיון. גם כדי לתת לכם להציג לש

  -את הדבר הזה

 אז אתה מסכים שנדון בנושא?  משה חנוכה:

אנחנו דנים בנושא. הנושא הוקדם, על סדר היום,  אמיר כוכבי:

ואנחנו דנים בו. אבל עדיין אתם אמורים להתחיל 

 בלהציג אותו. 

שאתם? אני  אז מי רוצה, אתם רוצים שאני אתחיל או משה חנוכה:

  -יכול להתחיל להציג ראשון ואח"כ נעשה

קודם כל נשמע מה נעשה כבר, לא הצלחתי להבין מה  אלון גלבוע:

 נעשה. 

 לא, קודם כל נציג, ואז הם יתייחסו.  משה חנוכה:

 משה, בוא תתחיל.  הוד גולני:

אוקי. אז קודם כל, באמת ההצעה הזאת לסדר  משה חנוכה:

יגאל, אביבה ואני, הוגשה כבר שהגשנו, אלון גלבוע, 

לפני לדעתי למעלה מחודש, לאור הפניות של 

התושבות והתושבים, שחלקם נמצאים כאן, ולאור 

החשש האמיתי והצודק שלהם, אני יכול להגיד, 

שאיכות החיים שלהם, אם התכנית שלך תתקיים, 

 פשוט הולכת להיהרס בצורה דרמטית. 

ם השלטים ותראה אמיר, האנשים שעומדים כאן ע

והילדים האלה שעומדים כאן וההורים שלהם שיצאו 
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אחרי יום העבודה, והגיעו לכאן לישיבת מועצה הם 

לא פוליטיקאים, הם לא עסקנים פוליטיים, אין להם 

אספירציות פוליטיות, הם בסה"כ רוצים לחיות בשקט 

בבית שהם בנו בעבודה קשה, בשכונה השקטה 

והתכנית הזאת שלך שנקראת נווה הדר בהוד השרון. 

להקים בלב השכונה הזאת בית ספר, ולא משנה איזה 

בית ספר, כנראה בלי לתת פתרונות נכונים ובלי 

להקשיב למצוקות שהם מנסים להעלות בפניך תקופה 

 ארוכה, תהרוס את איכות החיים שלהם. 

ולא רק תהרוס את איכות החיים שלהם, עלולה גם, 

ת החיים שלהם. בואו יש שיגידו, אולי לסכן את איכו

השטח שבו נבין רגע על איזה שטח אנחנו מדברים. 

אתה מבקש להקים את בית ספר האנתרופוסופי, זה 

שטח שנמצא מטרים ספורים ממפעל תע"ש, מפעל 

שאנחנו יודעים שהאדמות שלו ייתכן ומזוהמות. שם 

אתה מבקש לקחת חורשה טבעית, ריאה ירוקה, 

עיר, אתה מבקש ובקצה השכונה שנמצאת בקצה ה

להקים בית ספר, שייתכן שיבואו אליו ילדים גם לא 

 מהוד השרון, בית ספר ממלכתי, אבל בית ספר. 

והמשמעות של הקמת בית הספר האזורי הזה, בלב 

שכונת מגורים שקטה, היא שברחוב צר, שהיום אם 

שם, שני רכבים לא יכולים לעבור אחד מול  עתיס

בוסים ופקקים השני, אתה מבקש להכניס אוטו

בבוקר, וילדים, ואתה מבקש לחפור באדמות האלה 

בלי שבוצע סקר קרקע, לבדוק אם אינן רעילות. כי 

אני חושב שהרעילות של הקרקע בתע"ש לא נגמרת 

 בדיוק בגדר. 

יכול להיות שגם באדמות האלה יש בעיה, ואתה 

מבקש לקחת את השטח הזה ולהקים שם מבנה שלא 

ונה השקטה הזאת, ובליבה של מותאם לאופי של השכ

השכונה פשוט לשנות את סדרי העולם האלה. אני 

פגשתי את האנשים, ישבנו איתם. הגענו, ראינו את 

המקום, והם אמרו, תקשיבו, אנחנו לא נגד בית ספר, 

אין לנו איזו טענה קלאסית כזאת שאנחנו לא רוצים 
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שיהיה בית ספר ליד הבית שלנו. גם אין לנו בעיה 

בית הספר בשכונה, אין לנו בעיה. אתה רוצה  שיקום

להקים בית ספר בנווה הדר? תקים בנווה הדר. אבל 

 השאלה איפה זו שאלה קריטית. 

כי אם אתה נגיד לוקח את השטח שנמצא ליד איפה 

שנמצא היום המרכז הקהילתי בנווה הדר, שהוא לא 

מצריך את כל התנועה לעבור בלב השכונה, אומרים 

תבנה בית ספר בשכונה שלנו. אם אתה לך, יאללה, 

רוצה לעשות את זה עם פתרונות תחבורה, או עם 

פתרונות אחרים, וקודם כל תציג לתושבים את 

הפתרונות, הם אומרים, תקים. הם אומרים, גם אין 

לנו בעיה, תקים שם משהו אחר, אבל שיתאים לאופי 

 החיים שלנו. 

ינו את אל תיקח את השכונה השקטה שאנחנו שוב, בנ

פשוט באיזו התעלמות אצבעות, ו 10-הבית שלנו שם ב

תרוץ לעבר איזו תכנית שאין בה היגיון. עכשיו שוב, 

אני חושב שצריך שיהיה בית ספר אנתרופוסופי בהוד 

 השרון. 

אני חושב שצריך למצוא פתרון לילדים האלה, הם 

צריכים ללמוד במבנה חינוך ראוי, טוב, מבנה חינוך 

מו, אבל אני חושב שגם בשבילם שמכבד את עצ

הפתרון הזה שאתה מבקש, אמיר, הוא לא פתרון טוב, 

כי לשלוח את הילדים האלה לשכונה שקטה בקצה 

הוד השרון, ולהגיד להם, תלמדו שם בנווה הדר, בין 

יודע  הבתים, בסמטאות שם, זה גם לא פתרון. ואני 

שבעבר היו פתרונות אחרים, טובים יותר, שהעירייה 

ניתן להקים הצי עה, למקומות מרכזיים יותר, בהם 

 את בית הספר. 

וכל מה שאנחנו מבקשים זו בקשה מאוד מאוד 

פשוטה, ואני רגע אחזור להצעה שלנו, שיקום צוות, 

יחד עם חברי מועצה, יחד עם צוות מקצועי, יחד עם 

התושבות והתושבים, ואין בעיה להביא גם את נציגי 

ים חלופה נכונה לבית בית הספר, שיבין איך מוצא
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הספר הזה, איך מאתרים מקום שיש בו תשתיות 

וכבישים ומערכת הסעת המונים ושבילי אופניים, 

שיאפשרו לילדים להגיע בביטחה לבית הספר, 

ולתושבות ולתושבים האלה לחיות את החיים שלהם 

 בשקט. 

ושוב אני אומר, אמיר, תאמין לי, אף אחד מהן ומהם 

רוצה להיות ראש העיר בבחירות לא מגיע לכאן ולא 

בעוד שנה, זה לא מעניין אותם. הם רוצים לחיות 

בשקט בשכונה שלהם. ולכן, גם ההצעה והבקשה שלנו 

היא לא איזו הצעה פופוליסטית, עכשיו לקבל החלטה 

שעושים דבר כזה או אחר. אנחנו בסה"כ מבקשים 

 לקיים שיח רציני. 

אותם והעובדה שהיום בצהריים, אתה שולח ל

יודע שהם שולחים להגיע לכאן,  תושבים, כשאתה 

העירייה שולחת, האנשים שולחים הזמנה למפגש 

, 6.10-תושבים איתך ועם המהנדס ועם האדריכל ב

כשבינתיים אתם שולחים אנשים למדוד את השטח, 

ומקדמים, מאיצים את הבנייה של בית הספר, עוד 

לא חודש אתם מזמינים אותם לשבת לנהל שיח. הם 

מבקשים שיח, הם מבקשים פתרון. והפתרון הוא 

בידיך. להגיד, לקבל החלטה מנהיגותית ולהגיד, אני 

הקשבתי, ייתכן וההחלטה שקיבלתי הראשונה לא 

נכונה, ורק חמור לא משנה את דעתו, אני משנה את 

 דעתי, ואני מחליט למקם את בית הספר במקום אחר. 

יר, ההחלטה ואני אומר לך את זה בכבוד גדול, אמ

הזאת בסוף תהיה שלך, אנחנו בסה"כ עוזרים לך 

ויכולים לכוון להחלטה הנכונה, אבל בסוף אתה ראש 

העיר, ואנחנו מצפים ממך, והתושבים האלה מצפים 

ממך שתהיה גם ראש העיר שלהם. תסתכל להם 

בעיניים ותדע לייצר פתרונות גם למצוקות, לצרכים 

 ולרצונות שלהם. 

 רים רגע, לשמור על שקט בבקשה. חב הוד גולני:

האמת היא, אני נזכר במלחמה שהייתה בפארק  יגאל שמעון:
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עתידים, איך אמיר היה נגד העקירה של העצים 

והדשא, והירוק, ומה הוא לא עשה רעש, רק כדי 

לשמור על הירוק. אני רואה את כל ההפגנות ואני 

אומר לעצמי, איפה היום, איפה אז ואיפה היום. טוב, 

 1310אז אני רוצה ברשותכם קצת היסטוריה. תכנית 

 אושרה לפני כמספר שנים. 

בתכנית הזו ברחוב הגשר, בזמנו חי אדיב אישר לצוות 

המקצועי להקים שני בתי ספר ברחוב הגשר, בשטח 

אחד הדמוקרטי והשני לתמר. התכנית הזו חום. 

שאושרה ע"י ראש העיר דאז, וע"י הצוות המקצועי, 

פים, כי יש התכנון, באה אחרי שבחנו את והשקענו כס

כל האפשרויות, מה אנחנו עושים בבתי ספר, איפה 

אנחנו נקים בתי ספר בעיר הוד השרון, והאם כדאי 

בנווה הדר להקים בית ספר. עשינו את כל הבדיקות, 

ולא, מצאנו לנכון שלא ניתן להקים בית ספר בנווה 

 הדר. 

העיר, הרחובות נווה הדר היא שכונה, היא מרוחקת מ

חד סטריים, האזור שם הוא אזור שהוא מיוער בכלל, 

יש שם בכלל גינה, יער, נכון שטח חום, אז מה? גם 

חצי פארק ארבע העונות הוא שטח חום, אז למה שם 

 אתה לא רוצה לבנות שם? 

 , לא חצי. %20 אמיר כוכבי:

סליחה, פארק ארבע העונות, חצי ממנו הוא שטח  יגאל שמעון:

 , אז למה אתה רוצה? חום

 . %20 אמיר כוכבי:

 דונם יש לך שם.  30סליחה, לא,  יגאל שמעון:

 . %20 אמיר כוכבי:

דונם. אז למה שם אתה לא רוצה? כי  30מה זה משנה,  יגאל שמעון:

נווה  שם זו האוכלוסייה שנותנת לך יותר כח? ומה, 

  -הדר לא? אז באנו ואמרנו

 ים לך? למה אתה מזלזל במה שאומר קהל:
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 לא להפריע.  אמיר כוכבי:

  -זה ממש נראה ככה. אתה מזלזל קהל:

 חבר'ה, בבקשה לא להפריע לדיון.  הוד גולני:

 אני מצטערת, אבל לא יכולתי להתאפק.  קהל:

 קהל, בבקשה, תנו לנו לנהל את הדיון, תודה.  הוד גולני:

 אז ההחלטה הייתה לאשר בכל זאת, לאשר בשטח חום יגאל שמעון:

  -שני בתי ספר

 אלון, אלון, בבקשה.  הוד גולני:

שומרי סף? לא, התושבים רוצים לדבר. שולחים פה  אלון גלבוע:

 את השמירה לסתום את הפיות. 

 אפשר להקפיד גם על הסגנון.  אמיר כוכבי:

  -אמיר, בסדר, אבל מה, תגיד לי אלון גלבוע:

  -שידבר יגאל, לא צריך להפריע אמיר כוכבי:

 לא יוציאו אף אחד, לא יוציאו אף אחד.  נוכה:משה ח

 לא שלא יוציאו, מה זה סותמים פיות?  אלון גלבוע:

  -לא, אני מבקש יגאל שמעון:

 מה זה, סותמים פה פיות, בחייך.  אלון גלבוע:

  -אבל אני מבקש מהקהל יגאל שמעון:

 יגאל, בבקשה.  הוד גולני:

 בר. תנו להם לדבר, תנו להם לד אביבה גוטרמן:

  -ברשותכם יגאל שמעון:

 קהל, בבקשה לא להפריע.  הוד גולני:

אוקי, תודה, תודה. אז אחרי שבחנו את הנושא,  יגאל שמעון:

ואחרי שאישרנו את בתי הספר ברחוב הגשר, כפי 

שאתם יודעים היו בחירות ונבחר מר כוכבי, אמיר 

כוכבי כראש עירייה. הוא החליט לשדרג את השטחים 

ת הנערה, וזה לזכותו ייאמר, כל הכבוד, החומים בבי

והכין תכנית שבאה ואומרת שאת השטחים החומים 
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שנמצאים מחוץ לבית הנערה, נעביר אותם לתוך בית 

הנערה, נרחיב את השטחים החומים למבנה ציבור 

בתוך בית הנערה, ואת הבנייה של עיריית תל אביב, 

נוציא אות ם את הזכויות של עיריית תל אביב אנחנו 

מבית הנערה, ונאשר אותם ברחוב הגשר, נגביה את 

הבניינים, ניתן יותר זכויות, ועל השטח החום אנחנו 

נהפוך אותו לשטח לבנייה, כי אותו שטח חום, העברנו 

 אותו לבית הנערה. 

עכשיו, אנחנו לתומנו חשבנו כאן בעירייה, בוועדה, 

שאותה תכנית שאמורה לתת מענה לשני בתי ספר, גם 

וגם הדמוקרטי, אותה תכנית תעבור לתוך בית תמר 

הנערה. לא חשבנו שיבואו לכאן ויקבלו החלטה 

מוטעית, שיפצלו את התכנית. את הדמוקרטי ישאירו 

בבית הנערה, ואת תמר, ישלחו אותם לקצה העיר 

יודע, אלפי  באזור שם, שכל הורה שם ישלם מי 

שקלים, כי זה בסדר, זה מותר, וקוראים לזה 

שאני חושב שזה חצי, אבל לא משנה.  ממלכתי,

התכנית עצמה, שבאה ואומרת, בואו, קחו את המגרש 

הזה, בואו נעביר את זה לתוך בית הנערה, פתאום 

 נעלמה. 

החדשה, המתוקנת, עדיין לא  1310מה עוד שתכנית 

קיבלה תוקף, היא עדיין נמצאת בוועדה המחוזית. אז 

ום אני גם כשהיא נמצאת בוועדה המחוזית, ופתא

רואה שבונים בתוך בית הנערה בית ספר, כי התכנית 

לא מאושרת, אז איזה בסיס? מצאו איזו סיבה, לא 

מובנת לי, בניגוד לתב"ע, איזושהי חוות דעת של 

 אדריכל העיר שאומר שניתן לאשר איזה פלפולציה. 

  -אבל עכשיו הצלחת לבלבל אותי אמיר כוכבי:

  -לא התבלבלת יגאל שמעון:

, ועכשיו 3101-התחלת בלטעון שאנחנו לא בונים ב כוכבי: אמיר

  -אתה אומר שאנחנו כן, אז

  -אז אני אסביר לך עוד פעם יגאל שמעון:
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ל אמיר כוכבי:   -אבל איך זה רלוונטי 

 אז אני מסביר לך.  יגאל שמעון:

 אוקי.  אמיר כוכבי:

את בית  3101-אז הייתי מצפה, גם כשאתה בונה ב יגאל שמעון:

פר הדמוקרטי, תיקח את התכנית שגם תמר הס

נמצאת ברחוב הגשר, וגם הדמוקרטי היה בגשר, 

תעביר את שניהם לבית הנערה. אתה בונה היום את 

הדמוקרטי? אז תבנה לידו גם כן את התמר. מה 

הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה, הרי זו התכנית 

  -המקורית

 אני אסביר עוד מעט מה הבעיה.  אמיר כוכבי:

תסביר, אין לי בעיה, אבל אני אומר לך מה קרה  יגאל שמעון:

בפועל. אבל אתה, אני לא יודע מאחורי הסתתרת, 

באה, לא עשית אפילו שיתוף ציבור, לא באת לציבור 

הזה פה, ואני רואה את הילדים פה ואת ההורים פה 

שמגיעים, התעוררו בוקר אחד, בונים להם בית ספר, 

נו אוטוטו בונים בית ספר. עושים להם מדידות, אנח

אבל איפה שיתוף הציבור? איפה לבוא להסביר לאותם 

הורים? מה קרה? איפה אתה אמיר שנלחמת ועמדת לי 

עם הפגנות, שיתוף ציבור במרכז עתידים שם עם 

הפגנות ואוי ואבוי, העץ שם זז, הוא בשטח פרטי, 

 אבל תשמרו עליו. 

תם בשביל אתה ורן יקיר הפגנתם ובאתם, מה לא עשי

אותו עץ, כדי לאשר שם בנייה פרטית, לוותר על בנייה 

פרטית לטובת אותו עץ שביקשת לאשר. מה שאני 

חושב היום, אמיר, אתה כראש עיר, תחזור למקורות 

שלך, תהיה אמיר שאני מכיר, אל תסתתר מאחורי 

התפקיד ותפקיד, אה, אין לי ברירה, אני לא יכול, כן 

תחזור להיות זה שנלחם על יכול, ירוק, לא ירוק. 

השטחים הירוקים, על הפארקים, תילחם, תהיה גבר, 

תבוא, תגיד, אני עושה בדיוק מה שצריך לעשות. בית 

ספר דמוקרטי ובית ספר תמר ייבנו בבית הנערה, כי 

שם יותר שטחים חומים מהתכנית המקורית. אל 
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 תגיד, אני מסביר לך, אני מנסה לתת לך כלים, אוקי? 

 תודה.  כוכבי:אמיר 

אין בעיה. חשוב, אמיר, וחשוב שהיום כל הציבור הזה  יגאל שמעון:

יידע שאתה חייב להעביר את בית ספר תמר לבית 

-הנערה, כי הייעוד וההחלטה והתכנית שאישרת ב

היא שם, ולא בשום מקום אחר, וזה התפקיד  1310

שלך. בוא תאשר לנו את ההחלטה, בוא נקים צוות עם 

ם ההורים נקים צוות, אני מוכן להיות גם ההורים, ע

כן באותו צוות, ונמצא חלופה. לא בפארק ארבע 

דונם שם שטח חום,  30העונות, אין לי בעיה, יש לך 

נוגע בשטח החום הזה. אבל בוא, אני אמצא  אני לא 

 לך קרקעות כחלופה לנווה הדר, תודה. 

 אני יכולה לדבר?  אביבה גוטרמן:

 . בוודאי אמיר כוכבי:

  -טוב, ראשיתיש סדר מסוים?  אביבה גוטרמן:

 הדק', אבל נזרום.  10עברנו את  אמיר כוכבי:

ראשית, אני מסכימה עם חבריי, בטח על כל  אביבה גוטרמן:

שנה, וכל מה  14ההיסטוריה, כי אני חברת ועדה כבר 

שאמר יגאל, אני יכולה לאשר אותו. תראה אמיר, 

לא ביכולת לקבל מנהיגות נבחנת, אמר מי שאמר, 

החלטה, זה קל. המנהיגות נבחנת ביכולת לשנות 

החלטה. ואתה נמצא באמת בדילמה הזו עכשיו. אני 

ויש כבר תכנית  מבינה אותך. כי כבר זה סגור ונעול, 

, ופתאום לבוא ולעשות לשנות את זה, זה לא  וכו' וכו'

 קל. 

אבל צריך לשים על המשקולת את הדברים זה מול זה. 

תושבים הללו שגרים, ואני לא אחזור על כל את כל ה

הבעיות שיש בשכונה הזאת, אבל מה שחשוב, שני בתי 

הספר, גם תמר וגם הדמוקרטי, תפיסת העולם שלהם 

בין היתר היא הטבע, זו תפיסת העולם שלהם. זה גם 

דרך אגב מקור הלמידה שלהם, חלק מזה. נראה לי זה 

אתה בונה נכון ששני בתי הספר יהיו שם, מה גם ש
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בניין, אולם ספורט, הוא ישמש את שני בתי הספר. 

אתה תבנה לתיכון מעבדה, תשמש את שני בתי הספר. 

אתה יכול לחסוך פה עלויות, ולתת להם פתרון. עכשיו 

באמת, זה קשה, אני יודעת, אמיר. אני חושבת 

במקומך, זה נורא קשה עכשיו לבוא ולהגיד, חבר'ה, 

, זה קשה, אבל פה נבחנת אחרי שקיבלנו ועשינו זה

המנהיגות. ללכת להחלטה קשה שלשנות החלטה. 

עכשיו תראה, אני לא אדבר יותר מזה, כי אמרו הכל, 

אני רק אומר שהתחושה של התושבים, ואני יכולה 

להסכים איתה, זה לגזול את כבשת הרש. אין להם 

 שום דבר שם. 

אני מכירה את השכונה, מכירה את הרחוב הזה. יש 

שה נחמדה. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא יכול חור

לנצל את המקום הזה. כי עירייה, צריך להבין, 

שטחים חומים, אין הרבה, וכן צריך לנצל אותם 

לצרכים של העירייה. זה אין ויכוח וצריך. אבל ישנם 

עוד הרבה מאוד דברים שהעירייה זקוקה להם. למשל 

להקים  אני אתן דוגמה קטנה, שיש צורך גדול מאוד

מועדון לתשושי נפש, שזה מבוגרים שאין להם פתרון 

פה. היום הולכים לנווה ימין, או לכפר סבא, סתם 

 דוגמה. 

עכשיו, זה לא מקום גדול, זה לא הרבה מכוניות, זה 

לא נפח תחבורתי רציני. זאת אומרת, אני מבינה את 

הקטע של יש לי שטח ואני רוצה לעשות עם זה, ואתה 

ום, העירייה צריכה להשתמש בו. אני צודק. שטח ח

חושבת, אני מתחברת למקום הזה של שיתוף, זה צריך 

לבוא מהמקום הזה של להעלות את כל ההצעות, 

להבין באמת את המצוקה ואת הרצון הזה למשהו 

אחר. והשכונה באמת, זה רחובות צרים, ואין שום 

אפשרות שם להרחיב את הכבישים, כמו בגיל עמל 

קומות בשכונות, אי אפשר להרחיב. ואתה ועוד כמה מ

צריך לשים, להכין דרך חלופית, אתה צריך להכין דרך 

חלופית, שאני אפילו לא רואה אותה, לא, אל תעשה 

 לי ככה. 
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דובר, זה צריך להיות לפני כל דבר אחר, אתה צריך 

להכין את הדבר החלופית. גם אם הולכים לבנות, 

שזה לא יעבור דרך קודם צריכה להיות דרך חלופית, 

השכונה. עכשיו, צריך להראות את הדבר הזה, וצריך 

לחשוב על החלופה שיהיו שני בתי הספר באותו מקום 

שהוא מקום של ירוק, מקום טוב שיכול לתת עפ"י 

התפיסה הבית ספרית זה יכול להתאים. החיסכון של 

גם ספרייה, גם אולם ספורט וגם מעבדה, צריך לחשוב 

חשוב, האם אתה מסוגל לקבל החלטה של על זה. והכי 

שינוי. אני יודעת שאתה נלחמת, ונלחמת המון 

באופוזיציה בעד הירוק. הוא אמר על הירוק שם, 

כשאני אגב היחידה שאמרתי, לא יעזור לכם ויהיה 

 שם, כי זה של בנאדם פרטי. 

אבל אתה נלחמת עבור שני עצים בגני ילדים שם, וכל 

ואפילו הצלחת, נכון? אני הכבוד, נלחמת בחורמה, 

חושבת שהוא אפילו הצליח. אז כמו שהוא אומר, את 

אותה מלחמה שלך, את אותו רצון שלך לשמור על 

הירוק, ואתה יודע מה, אתה צריך לתת פתרון גם 

לאותם תושבים, אין מה לעשות. זו בעיה, זו דילמה, 

אבל יש לך גם את התושבים האלה, יש לך גם בית 

רים שצריכים את הפתרון וגם בית ספר תמר, ההו

הספר הדמוקרטי, שניהם צריכים פתרון, ושניהם 

ויכוח.   צריכים בית ספר, על זה אין 

אנחנו כולנו הסכמנו ואישרנו והקצנו קרקע, הכל 

בסדר. זו המחשבה, זה מה שאני חושבת שכדאי, 

וכדאי שתשים קצת את הציניות בצד, ואולי תחשוב 

אתה יודע, אומרים, אם אחד קצת, אם כולם אומרים, 

אומר לך שאתה חמור, אל תאמין, אבל אם שניים 

  -אומרים, כנראה

 לא, שיכור, שיכור.  יגאל שמעון:

לא, אני מכירה את זה על חמור. אז אם שניים  אביבה גוטרמן:

אומרים שהוא, חלילה, לא הכוונה אליך. אני מדברת 

מטאפורה. אז אם שניים אומרים, אתה חמור 
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 שהו, כנראה צריך להרכיב אוכף. למי

  -אביבה, אין ספק יגאל שמעון:

 אז אני מבקשת להתייחס.  אביבה גוטרמן:

באופוזיציה הוא היה ממש פנתר, באופוזיציה, ואולי  יגאל שמעון:

  -זו ההזדמנות שיחזור לאופוזיציה

 בהחלט, בהחלט.  אביבה גוטרמן:

מת בטוח לא יהיה זו ההזדמנות, אתה יודע. אז בא יגאל שמעון:

 בית ספר. 

 יגאל, בוא נקיים דיון. אתה רוצה רפי קודם אלון?  אמיר כוכבי:

אני מסכים עם כל מה שנאמר פה ע"י משה, אביבה  אלון גלבוע:

ויגאל שמעון. אני רק רוצה להבהיר דבר אחד. כל 

העניין הזה של התנגדות תושבי השכונה לבניית בית 

ך שהתושבים הוציאו ספר, זה התחיל הרבה לפני בכ

 מכספם והגישו עתירה מנהלית כנגד בניית בית הספר. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

ועיינתי גם בפסק הדין, ואם אני,  אלון גלבוע: אני עיינתי בעתירה 

זכור לי נכון, אז היועץ המשפטי שיושב כאן, הוא ייצג 

את העירייה. ובפסק הדין היה כתוב במפורש שבית 

אותו, ולא יבנו אותו לעמותה. עכשיו  הספר הזה, יבנו

אני באתי ובדקתי, עמותת תמר, ראיתי שמדובר 

בשנה, גובה ₪  7,000,000בעמותה שמגלגלת מעל 

מההורים, ועכשיו אני קצת התבלבלתי, אני ₪  1,500

לא מבין. עכשיו, התושבים אחרי העתירה הלכו 

לביתם, אמרו, או, כנראה שהבינו אותי, כנראה שבית 

פתר, יגאל אמר, פתרונות, כנראה פתר את  משפט

הסוגיה הזו, ופתאום התברר להם שהנה העירייה 

בונה. עכשיו אני לא מבין, יש פסק דין שלעירייה 

אסור לבנות בית ספר לעמותה. אני לא מצליח להבין 

מדוע בונים אותו לעמותה. עכשיו, אנחנו לא, שמעת 

נגד בניית בתי ספר, אנחנו בעד בתי  פה את כולם, לא 

ספר, אבל אני רוצה לשמוע מהיועץ המשפטי, איך 

העירייה מתייחסת לפסק הדין שבמפורש כתוב, לא 
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 לבנות אותו לעמותה. 

  -היועץ המשפטי לא צריך להתייחס עכשיו, אני אענה אמיר כוכבי:

 לא, אני שואל את היועץ המשפטי.  אלון גלבוע:

  אבל אתה שואל שאלה לא נכונה. אמיר כוכבי:

למה לא נכונה? אבל אתה רוצה שאני אקריא? אז יכול  אלון גלבוע:

להיות שמישהו שלא מכיר את העתירה, אז אני לא 

  -דק', אז כתוב ככה 10סיימתי. מגיע לי 

  -דק'. מגיע לכל 10לא, לא מגיע לך  אמיר כוכבי:

פסק הדין, במסגרת הדיון המקדמי בעתירה התברר כי  אלון גלבוע:

בגוש  191נן מתכוונות להקצות את חלקה המשיבות אי

 לעומתה או לגוף פרטי.  6566

 נכון.  רן יקיר:

  -עכשיו, אנחנו מבינים שמדובר בעמותה אלון גלבוע:

 אבל אתה טועה.  אמיר כוכבי:

 למה אני טועה?  אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

שנים  3העמותה לא מנהלת את בית הספר כבר  אמיר כוכבי:

עשינו תהליך, עבר לרשמי ומוכר. יש  לפחות, כי

 עמותה, היא קיימת, היא לא מפעילה את בית הספר. 

  -כן, אבל תשמע אלון גלבוע:

אין לה שום חזקה בבית ספר, אין לה שום חזקה  אמיר כוכבי:

  -במקום. אבל אני אענה מסודר

  -אבל בונים אותו בשביל העמותה אלון גלבוע:

 לא, לא.  אמיר כוכבי:

 אבל לגבות כסף, הם גובים. מה זה קשור?  שמעון: יגאל

  -אז רגע, שנייה אלון גלבוע:

 כמה זה? כל אחד. ₪,  2,000 יגאל שמעון:

אם העירייה מנהלת את בית הספר הזה, אז מדוע הם  אלון גלבוע:
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 ₪.  ₪2,000?  1,500גובים מההורים 

 ממלכתי ייחודי.  משה חנוכה:

  -זה תהליךתכף אני אסביר.  אמיר כוכבי:

גם נווה נאמן הוא ממלכתי ייחודי, והוא אזורי ולא  אביבה גוטרמן:

 גובים. 

 רק בואו ניתן לראש העירייה להתייחס, חברים.  הוד גולני:

 ולא גובים.  יגאל שמעון:

אם אתם רוצים תשובות, אני אתן. אם אתם לא  אמיר כוכבי:

  -רוצים

2-ס, ניתן לתושבים אני רק מציע לפני שאתה מתייח משה חנוכה:

3-  

  -אתה, ההצעות שלך הן בסדר אמיר כוכבי:

 מישהו רוצה לדבר מהתושבים?  משה חנוכה:

 רגע, חברי מועצה לא גמרו.  אביבה גוטרמן:

עכשיו, עוד דבר אחד. אני חיפשתי וחיפשתי ולא  אלון גלבוע:

מצאתי תכנית נגישות לבית הספר. כלומר, אני לא 

עירייה רוצה שייכנסו דרך, מצליח להבין מאיפה ה

נסעתי לשם, ביקרתי שם, ראיתי שם כבישים צרים, 

מכוניות, בקושי מכונית עוברת שם. אז אני לא, 

בדקתי וניסיתי לבדוק אם יש איזו תכנית פיתוח 

באזור, לא מצאתי ולא ראיתי. אז גם את זה אני רוצה 

לשמוע, איך אתם רוצים להכניס כמות כזו של כלי 

 ה. רכב לשכונ

 כן, רפי.  אמיר כוכבי:

יש לי חברים בשתי המקרה הזה הוא מקרה מורכב.  רפאל בן מרדכי:

 הקבוצות. גם בנווה הדר וגם בבית הספר

האנתרופוסופי. צריך להגיד שלפחות במקום שהוא 

 קיים היום, אני למדתי בתור ילד, והמקרה מורכב. 

 באהרונוביץ' כאילו?  אמיר כוכבי:

י  רפאל בן מרדכי: . זה היה בית הספר של השכונות, אנ באהרונוביץ'
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. זה  הייתי משכונת פועלים, שם למדתי מכיתה א'

רגשות חמים למקום. ואני דיברתי עם אנשים בשני 

הצדדים, ואני התלבטתי. ואני רוצה להגיד שישבתי 

על העניין הזה, ודיברתי עם אנשים עד אתמול. 

בר והתברר לי דבר אחר שלא עלה כאן, והוא ד

שמבחינתי הוא חשוב, כי הועלו כאן הרבה טענות 

נכונות, טענה אחת לא עלתה. האזור הזה הוא אזור 

  -שעלול להיות אזור מזוהם

 עלה, עלה.  אמיר כוכבי:

  -אוקי, בסדר, אז אני לא שמעתי, בסדר רפאל בן מרדכי:

 אז נחזור על זה.  אביבה גוטרמן:

 לא היית.  אמיר כוכבי:

בסדר. והדבר הזה הוא חשוב. זאת אומרת, זה לא  :רפאל בן מרדכי

עלה אפרופו בית הספר, ולא אפרופו שום מאבק 

מקומי שמישהו יכול להגיד נגד. זה היה בעבר, זה 

נעשה באופן, בוא נגיד, ע"י אנשים שהעניין חשוב 

להם, ובדקתי איתם. ותקפתי את העניין, וקיבלתי 

תי גם עם תשובות, איך להגיד, שהן רציניות. דיבר

שרונה הרשקו, שהיא גברת שיש לה תפקיד בבכיר 

בבינוי של עיריית תל אביב, וגם בעיריית תל אביב, 

כמו שאנחנו יודעים יש להם מקומות מזוהמים. וגם 

שם הם מתלבטים עם כאלה דברים, ויש להם דרכי 

  -פעולה לפתור את זה

ור לא שנייה, רפי, חבל, אין סאונד בשידור, והציב משה חנוכה:

 שומעים אותך. 

 אז אנחנו מטפלים, חבר'ה.  הוד גולני:

אז שמישהו יטפל בסאונד, כי הציבור לא מצליח  משה חנוכה:

 לשמוע. 

 איפה זה נשמע, משה, כאן או כאן?  רפאל בן מרדכי:

 לא קשור, יש בעיה במערכת.  משה חנוכה:

  -אתה מדבר דברי טעם יגאל שמעון:
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כרגע, אפשר להמשיך בינתיים, רפי, זה  עובדים על זה הוד גולני:

 בסדר. 

  -אבל מה זה בסדר? תסדרו את הסאונד משה חנוכה:

 אין בעיה, אז הוא יסדר, אז נמתין.  אמיר כוכבי:

  -אז אני חוזר וממשיך רפאל בן מרדכי:

אולי תתחיל מההתחלה. כשיסדרו את הסאונד,  משה חנוכה:

 תתחיל מההתחלה. 

 עכשיו זה מוקלט? רגע,  רפאל בן מרדכי:

 חכה רגע, רפי, מסדרים את זה רגע.  אמיר כוכבי:

 אני מחכה, אין לי בעיה.  רפאל בן מרדכי:

טוב, יש שם איש סאונד שמטפל בזה, אז נראה לי  אמיר כוכבי:

נעשה, הוד, אתה עושה שם הפסקה בשידור? אז אנחנו 

 נעשה הפסקה רגע. 

  -ק' לכל אחדד 10משה, למען הסדר הטוב,  יגאל שמעון:

 מההתחלה, מההתחלה.  אמיר כוכבי:

. וכי למה?  10מגיע לכל אחד  יגאל שמעון:  דק'

 וכי למה?  אמיר כוכבי:

כי אנחנו, זה דיון. אתה לא ביקשת להסיר את זה  יגאל שמעון:

דק' לכל  10מסדר היום, זה דיון. ברגע שזה דיון, זה 

 אחד. 

 מצדי כל הערב.  אמיר כוכבי:

 דק' לכולם.  10לא, כי אמרתם  ן:יגאל שמעו

אני לקחתי את הזמן שלי, זהו. לא צריך לחזור על  אביבה גוטרמן:

 אותם דברים. 

 דק' שיש לי להגיד.  5-אני כתבתי. אני לא גומר את ה רפאל בן מרדכי:

.  5לא, תגיד  אביבה גוטרמן:  דק'

 הפסקה? טוב.  יגאל שמעון:

הישיבה. בינתיים רק נוודא יש, אנחנו ממשיכים את  אמיר כוכבי:
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 במקביל שזה עובד. 

 תבדקו אם זה עובד אבל.  יגאל שמעון:

 אנחנו בשידור, בבקשה, אפשר להמשיך.  הוד גולני:

 רפי.  אמיר כוכבי:

טוב, אז אני אחזור בקיצור על מה שאמרתי. אמרתי  רפאל בן מרדכי:

שהמקרה הוא מקרה מורכב. מצד אחד, אנחנו, 

אפשר לאנשי האנתרופוסופי מקום העירייה חייבת ל

ללמוד, ומצד שני הטענות של אנשי שכונת נווה הדר 

הן טענות נכונות. ואני למדתי את הנושא הזה עד 

אתמול בערב, ושוחחתי היסטורית עם אנשים שעסקו 

  -בזה מטעם אחלה בעבר. ולמיטב ידיעתי

 תסביר, תסביר מה זה אחלה.  אביבה גוטרמן:

  -לה זהאח רפאל בן מרדכי:

 זה לא מסעדת אחלה.  אלון גלבוע:

 בדיוק, תסביר.  אביבה גוטרמן:

  -אחלה זה ארגון שדואג לניקיון או לפגיעה של תושבי רפאל בן מרדכי:

 ארגון איכות סביבה שמתעסק בטיהור שטחי תע"ש.  אמיר כוכבי:

בסדר, נאמר כך. והם כבר לפני שנים רבות חושבים  רפאל בן מרדכי:

זה יש, במקום הזה יש זיהום מאוד רציני, שבנושא ה

ואני, ברור לי לחלוטין שאם זה המצב, אז אנשי 

האנתרופוסופי לא היו רוצים שהילדים שלהם ילמדו 

  -שם. והשכונה לא הייתה רוצה

 גם הילדים הרגילים.  אביבה גוטרמן:

והשכונה לא הייתה רוצה שיחפרו על ידה ויעלו אבק,  רפאל בן מרדכי:

מזוהם. התייעצתי בנושא הזה עם עוד גברת  אם הוא

שהייתה מעורבת בזה בעבר, והיום היא מנהלת הבינוי 

של עיריית תל אביב, והיא אומרת שגם בתל אביב יש 

להם מקרים כאלה, ומה שהם עושים שם זה דבר 

פשוט, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כאן. דבר 

של  ראשון הם עושים מיפוי ראשוני, בדיקה ראשונית

אם יש או אין זיהום. אם יש, נכנסים לבדיקה 
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מפורטת, ואז הם לוקחים שיקול. להעיף את הקרקע, 

להחליף, וכו' וכו'. בקיצור, אם זה המצב, זה סיפור 

מאוד מורכב, מאוד יקר ומאוד ארוך. ולכן, הוא לא 

יתאים לתכניות של העירייה וללחץ הזמנים עם 

ש הוא דבר אחד. האנתרופוסופי. ולכן, מה שאני מבק

לעשות דבר ראשון את הבדיקות האלה, כי זה חשוב 

גם לתושבים שגרים שם. דבר שני, בהתאם לתוצאות, 

לקבל החלטות. ובזה אני לא מוריד מהטענות, לא של 

התושבים שאומרים בצדק שזה, את מה שהם אומרים 

, וזה שבכלל שמים בית ספר  ' וכו' על רוחב הדרכים וכו

מר בשכונה כל כך רחוקה, הוא יחסית מרכזי נא

בעייתי גם מבחינת מיקום. אני חושב שבמצב הנוכחי 

צריך באמת ללכת אחורה צעד, לעשות שוב שיקול לכל 

המקומות האפשריים ע"י קבוצה שתייצג את 

האינטרסים, גם של התושבים, גם של העירייה, גם של 

לא, אני מציע ללכת תודה. בית הספר, ותקבל החלטה. 

 ורה, זה מה שאמרתי. צעד אח

טוב, אני אענה רגע בצורה ממוקדת על חלק  אמיר כוכבי:

  -מהדברים

רגע, אבל יש פה תושבים שרצו, זכותם גם כן. הם באו  אביבה גוטרמן:

עד לפה. אני חושבת שלפני שתיתן להם תשובה, אולי 

  -זה יענה, אתה תענה לשאלות שיש להם

 שתקווה רוצה לדבר.  אמיר, החדשות האמיתיות, משה חנוכה:

 תקווה, כן.  אביבה גוטרמן:

  -זה בעיניי משה חנוכה:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 משה, משה, אני יודעת לדבר.  תקווה גלאם:

 לא, בואי, אני רוצה שישמעו.  משה חנוכה:

י  תקווה גלאם: לא, שומעים אותי גם מפה. שמי תקווה גלאם, אנ

 תושבת השכונה. 

 מועצה בקדנציה הקודמת. חברת  אביבה גוטרמן:
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 חברים, בואו.  אמיר כוכבי:

אני הייתי רוצה לשאול שאלה את חבר המועצה, נדב  תקווה גלאם:

דואני, שישב פה בכיסא הזה לפני מספר שנים ונלחם 

והציף את הבעיה שהשטח המערבי בנווה הדר מזוהם. 

אני רוצה לשמוע ממנו היום אם השטח נקי פתאום 

  -והכל בסדר

אז אני אכבד את זה שאת שואלת אותו, אבל מאחר  כוכבי: אמיר

, נכון?   וזה חלק מהתשובה שלי, אז אתה תסלח לי

 סלחתי.  נדב דואני:

תרשה לי. נתחיל בסוף. העירייה עצמה מקדמת מה  אמיר כוכבי:

שנקרא, סקר היסטורי לבחינת שימושי הקרקע בעבר, 

ור מה שאתה מדבר עליו, רפי. די, דודי, זה לא קש

עכשיו. אני אסביר בקצרה למי שלא מכיר, 

כשמתעסקים עם קרקעות שיש אליהן חשש לזיהום או 

מחשבה על שימושים בעבר שזיהמו את הקרקע, מה 

שעושים, התהליך הראשון הוא סקר היסטורי של 

השימושים. לאחר הסקר ההיסטורי הזה, המשרד 

לאיכות הסביבה מקבל את הממצאים, ולפי זה 

נגיע מקדמים קיד וחים. אני מראש ביקשתי שאנחנו 

למקום של הקידוחים, גם אם הסקר ההיסטורי יראה 

שאין צורך, דווקא משום שמבחינתי זאת הזדמנות, 

כמו שאמרה תקווה, למאבקים שלנו בעבר, כדי לדעת 

מה קורה שם מסביב. אנחנו חשבנו שזאת הזדמנות 

טובה, אני קודם השתמשתי במילה קטליזטור, אז 

היא שוב חוזרת, קטליזטור לבדיקה של איכות  הנה,

החיים של מערב העיר. ומבחינתנו, ברגע שאנחנו 

רוצים לשים שם מבנה חינוכי, זאת זכות שלנו לדרוש 

מהמדינה. נכון, כמו שאמר רפי, גם הבדיקה היא 

תהליך שלוקח כסף, זה ברור שאנחנו נעשה למרות 

אין בו שהמבנה, ונדבר על זה אח"כ, תוכנן באופן ש

מרתפים ואין בו חפירות בעומק הקרקע. למרות זאת, 

אנחנו מקדמים את הסקר ההיסטורי, מתוך כוונה גם 

לעשות את הבדיקה בתוך הקרקע. אז התהליך הזה 
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כבר קורה. אנחנו כבר מקושרים עם יועצת סביבתית 

מוכרת שזה התפקיד שלה, לתכלל את הדבר הזה 

קות. לקחנו גם ולהעסיק את החברות שיעשו את הבדי

מישהי שאנחנו יודעים שהיא יודעת לתת חוות דעת 

יודעים? כי היא נתנה לנו במטרו,  כואבות. איך אנחנו 

לנו ולגופים אחרים ששכרו את שירותיה. למרות 

שהיא זאת שמנהלת את התהליך, היא לא זאת 

שבודקת. ולכן תהיה בדיקה, וזה ברור שאנחנו לא 

ו לא יודעים שהקרקע נבנה בית ספר, כל עוד אנחנ

, עלה גם מהשאלות 2. 1זה נקייה ומאפשרת את זה. 

של התושבות והתושבים בחוץ, סוגיית לוחות הזמנים. 

זה לא קורה מחר בבוקר. הליכי תכנון ובנייה 

ואישורים של משרדי החינוך, הם הליכים ארוכים 

מאוד. ולכן העירייה הרבה פעמים עושה דברים 

ים במקביל כי העיר לא מחכה במקביל. היא עושה דבר

לבירוקרטיות של משרד חינוך. מספר התושבים גדל, 

מספר הילדות והילדים במערכת החינוך גדל, ואנחנו 

צריכים לתת תשובות ומענים. ולכן אנחנו מתכננים 

לא מעט דברים במקביל, כשכן, חלקם לעיתים לא 

קורים. אבל עצם שמודדים את השטח, זה כדי להבין 

ק יש שם, כדי לתת את הנתונים, כדי לאפשר מה בדיו

את הבדיקה. גם כדי לעשות את הבדיקה, את בדיקת 

הקרקע צריך מדידות. אז עצם זה שמסתובבים שם 

מודדים ומודדים את השטח, לא אומר שמחר בבוקר 

מתחילה הבנייה. כמו שאמרתי, כרגע עוד אין הרשאה 

לוונטי לבינוי מצד משרד החינוך, ולכן הדבר הזה לא ר

בשנה הקרובה. אנחנו גם לא יודעים מתי אפילו 

תיקבע הוועדה, והאם הוועדה תאשר לנו את הבקשה 

הזאת, כי יש לנו לא מעט בקשות אל מול משרד 

  -החינוך

אנחנו לא רוצים שזה יהיה גם לא בשנה הקרובה,  משה חנוכה:

 אמיר. 

יל שנייה, שנייה. רק בשביל ההבנה, לא, זה בשב אמיר כוכבי:

 תחושת הבהילות של העניין. 
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  -לא, אבל אם אתה עכשיו משה חנוכה:

  -שנייה, אבל אל תקטע אותי, כי לא קטעתי אותך אמיר כוכבי:

 סליחה, סליחה.  משה חנוכה:

נתתי לכם ואני רוצה לענות, אז אני אענה. אחרי זה,  אמיר כוכבי:

  -אם יש לך עוד משהו

  -ימושים אחריםהבדיקה טובה גם לש אביבה גוטרמן:

בסדר, נכון. הבירוקרטיות של משרד החינוך הן  אמיר כוכבי:

כיתות.  5,000-ארוכות. המדינה כל שנה יש צורך של כ

. תבינו לבד את 1,000המדינה יודעת לתקצב 

שנים מסבים  4המשמעויות של הדבר הזה. אנחנו כבר 

הרשאה שניתנה לנו לבינוי של מחוננים, כי את הבינוי 

ת בית ספר רגילות לא נתנו לנו. בית הספר לכיתו

נבנה פעמיים עם הרשאה בכלל של בית  1200-החדש ב

ספר למחוננים. למה? כי משרד החינוך לא יודע לתת 

את התקצוב בבתי ספר, למרות שאנחנו משקיעים 

בהם הרבה מעבר למה שמשרד החינוך מתקצב. אנחנו 

 לא יכולים להרשות לעצמנו לבנות בית ספר בלי

הרשאה, אז לא נקבל גם את הקצת שהם נותנים. זה 

, אבל עדיין אל מול מה שאנחנו 50%לא קצת, זה 

אז שמים, זה משמעותי מדי כדי לוותר על זה מראש. 

זה מבחינת לוחות הזמנים, זה לא קורה מחר. אני 

, אין עמותה. 1אענה רגע על הסוגיות שעלו פה בדיון. 

ת בית הספר. זאת אומרת, יש, היא לא מנהלת א

סיבות. משלמים פעם  2-שאלת למה עדיין משלמים. מ

אחת, כי כשאתה לוקח בית ספר ייחודי, מה שנקרא, 

ומכניס אותו לזרם הציבורי, יש מה שנקרא, מתווה 

הפחתה. פעם בתי הספר הייחודיים היו פרטיים, 

בתקופת שי פירון התחיל לחץ מאוד גדול של משרד 

ה, ולמנוע את ההפעלה החינוך לצמצם את הדבר הז

של בתי ספר כאלה. ורשויות שרצו, קיבלו מה שנקרא, 

מתווה הפחתה. זה אומר שבתי ספר כאלה נקלטים 

בתוך החינוך הציבורי הממלכתי, עוברים לפעול תחת 

אגף חינוך ולא תחת עמותה. והתשלומים שההורים 



 עיריית הוד השרון
 7.9.2022מיום  /2212ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 27 
 

משלמים הם במתווה הפחתה הולך ויורד, גם על בית 

רה ככה. וכרגע הם עדיין לפי מתווה ספר תמר זה קו

הפחתה. הסיבה השנייה שהורים משלמים לעמותה, 

זה כמו שהם משלמים תל"ן בכל בית ספר אחר. פשוט 

פה התל"ן מרוכז דרך עמותה אחת שנותנת שירות, 

אבל היא נותנת שירות, היא לא מפעילה את בית 

הספר. בית הספר הזה הוא ציבורי, מוכר ורשמי. אין 

דבר אחר שיכול להיות שם. אני לא בטוח שהיו שום 

בדיעבד, הם היו רוצים שכך זה יהיה, בטח לא חברי 

העמותה, אבל זה המצב. בית הספר הוא ציבורי, מוכר 

ורשמי. כפועל יוצא מזה, גם הפחתנו בצורה מאוד 

מאוד משמעותית כדירקטיבה שלנו, כמו שאנחנו 

ידות עושים בשאר בתי הספר, את ההרשמה של תלמ

ותלמידים מחוץ לעיר. וכשאני נכנסתי, בית הספר 

, וזה גם ילך ויפחת, 75-25, והיום כבר 50-50הזה היה 

ככל שיסיימו, כי אנחנו מכווינים גם את בתי הספר 

העל אזוריים, שזה תמר, הדמוקרטי, תל"י, נווה 

נאמן, וגם בבתי הספר שלא נחשבים על אזוריים, היו 

ו מצמצמים את הדבר הזה בעבר תלמידי חוץ. אנחנ

בין היתר מהסיבה שפשוט חסרות לנו כיתות, ולכן 

אנחנו ברישום מתעדפים את הילדות והילדים שלנו 

 באופן גורף. 

 כן, אבל בכל זאת זה קורה, אמיר.  אלון גלבוע:

אמיר, אבל בגלל שאתה ממהר, בגלל שאתה ממהר  משה חנוכה:

עצמה. ואתה תכף הולך, באמת חשוב שנגע בנקודה 

  -שנייה, אבל

 אפשר שאלה?  קהל:

 אני גם אחזור.  אמיר כוכבי:

  -רגע, שנייה אלון גלבוע:

  -אתה תכף תלך, לא, אבל זו הנקודה משה חנוכה:

 נו, כן.  אמיר כוכבי:

בסוף, אתה גם את המטרו לא יבנו השנה, נכון? ואתה  משה חנוכה:
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פה עדיין פועל עכשיו כי אתה לא רוצה שיבנו אותו אי

שמשרד התחבורה מתכנן לבנות אותו. לכן, גם כשבית 

הספר לא ייבנה השנה, אנחנו רוצים לוודא היום 

  -שייבנה במקום שבו

 לא, יש לך טעות בהצגת הדברים.  אמיר כוכבי:

 בסדר.  משה חנוכה:

 לא, חשוב.  אמיר כוכבי:

  -אתה פועל היום, גם על דברים שלא משה חנוכה:

ות שלנו למטרו, היא לא כי אני לא רוצה ההתנהל אמיר כוכבי:

שהוא יהיה בנקודה איקס, אלא כי אני רוצה שהוא 

  -יהיה בנקודה וויי. אז אני עכשיו

.  משה חנוכה: יפה, אז גם אנחנו רוצים שהוא יהיה בנקודה וויי

 אנחנו מבקשים שיוקם צוות וזה יחסוך את הדיון. 

 שנייה, שנייה.  אמיר כוכבי:

א נעשה דיון יחד עם התושבים. תעצור רגע, ניתן לך בו משה חנוכה:

לעצור. אם זה לא השנה, תעצור את הפנייה למשרד 

 החינוך, אבל בוא נדבר. 

 אין שום דבר שצריך לעצור אותו.  אמיר כוכבי:

 בכל מקרה זה לא יהיה השנה.  אביבה גוטרמן:

  -השנה, ברור שזה לא יהיה, אבל בואו משה חנוכה:

אין שום דבר שצריך לעצור אותו. בוודאי לא עוצרים  אמיר כוכבי:

תהליכים מול משרד חינוך, כי אז אתה חוזר לראשית 

התור. אז זה לא קורה. מה שכן, ואני אגיד את זה 

שוב, למרות שאמרתי את זה כבר כמה פעמים. בסופו 

של דבר, הצורך בכלל הוא צורך שנובע מהדרישות של 

ורי. בעיר יש מיעוט משרד החינוך לגודל השטח הציב

של שטחים ציבוריים בגודל המתאים לבניית בתי 

ספר. אנחנו רואים את הלחץ שיש לנו על כל שטח 

ציבורי שמצריך בנייה לבתי ספר. אנחנו רואים את זה 

למשל בשקמים, שכונת וילות קטנות וחמודה, רוב 

חודשי השנה, שהעירייה בנתה שם בעבר, מה, חטיבת 
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תלמידים,  2,000אולם ספורט. בערך ביניים ותיכון, ו

 באמצע שכונת וילות. 

לא, אל תשווה, אל תשווה, אל תשווה. אל תשווה, זה  משה חנוכה:

  -לא נראה

 )מדברים ביחד( 

מי שהסתובב בנווה הדר, בסמטאות שם, והסתובב  משה חנוכה:

בכביש הזה שהוא כביש לא ראשי אבל כביש רחב, 

  -ם, והוא לא בתוךשיכולים לעבור שם בנחת רכבי

  -אמיר, יש עוד הרבה שטחים חומים בנווה נאמן אלון גלבוע:

 זה ממש לא אותו דבר.  משה חנוכה:

  -בתוך זה, שנייה, אז רגע אמיר כוכבי:

 יש בתוך הנערה מקום לשני בתי ספר.  אלון גלבוע:

 אני אסיים, אני אסיים את התשובה.  אמיר כוכבי:

להיות לך בציר החינוך צורך לכל כך  תקשיבו, הולך משה חנוכה:

 הרבה בתי ספר. 

 אני אסיים את התשובה. בציר החינוך יש בתי ספר.  אמיר כוכבי:

  -אני אומר, הולך להיות לך כל כך הרבה צורך. בוא משה חנוכה:

 בונים שם.  אמיר כוכבי:

  -אין בעיה, אבל תסיט את בית הספר הזה משה חנוכה:

אין שם שטחים ציבוריים מספיקים ליותר אין שם,  אמיר כוכבי:

מזה. אנחנו כבר בונים שם על השטחים הציבוריים. 

הוועדה לתכנון ובנייה הוסיפו שם מטרים בבינוי, רק 

 כדי שנצליח לדחוף שם את הגנים. 

  -אז מה אתה אומר? אתה הולך להכניס עכשיו ביודעין משה חנוכה:

ים את התשובה, בסדר? כי שנייה, שנייה. לא, אני אסי אמיר כוכבי:

עם כל הכבוד, אתם רוצים למשוך אותה למקומות 

שהיא לא לתת את המענה למה שהעליתם. ולכן הצורך 

שלנו הוא צורך שנובע מהצורך לשים כיתות, בסופו 

של דבר. וכן, לפעמים זה גם בשכונות אחרות ולא רק 

במרכז העיר. כשאנחנו מסתכלים בראייה רחבה יותר, 
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גם שבעתיד הרחוק, לא רחוק, כל אחד ומבינים 

ומשאלות ליבו וקצבי התכנון של מדינת ישראל, 

שכונת נוף הירקון שנמצאת, מתוכננת מזרחית בנווה 

הדר לאזור דרך הים, היא גם אמורה להיות שכונה 

מאוד מאוד משמעותית, לפי תכנית המתאר, יגאל, 

 יחידות דיור.  6,000נכון? 

 כן.  אביבה גוטרמן:

, שרצתה 1/48וזה אחרי שהצלחנו לבטל את תמ"א  ר כוכבי:אמי

אחת יחידות דיור.  12,000-ל 10,000לשים שם בין 

הסיבות שהצלחנו בביטול של הדבר הזה הייתה כי 

הוכחנו שלשים שם כזאת כמות יחידות דיור בלי לתת 

מענים תחבורתיים לא יאפשר לעיר להתפתח. לכן, 

כשהוא ביטל את אחד הדגשים שמנהל התכנון נתן 

התכנית, והחזיר את התכנון לוועדה המחוזית, הוא 

לשבת עם העירייה ולקדם תכניות תחבורה שיאפשר 

מתן מענה לצד המערבי של הוד השרון. עכשיו, אנחנו 

בשיח מקביל איתם. אמרתי מקודם, תהליכי תכנון 

לוקחים זמן. אנחנו משתמשים בכל הכלים שיש לנו, 

דר, אתם רוצים את נוף הירקון, כולל בלהגיד להם, בס

אבל אנחנו רוצים את הפתרונות שלנו היום. אנחנו 

בדרך הים היום, ואנחנו  4רוצים את החיבור לכביש 

רוצים את החיבור של נווה הדר לדרך הים היום, 

ואנחנו רוצים כביש טבעת לעיר לאורך המערב היום, 

ואלו דברים שאנחנו מתנהלים מולם בשיח על הדבר 

. כשבית הספר מבחינתי מהווה איזשהו תמריץ הזה

שמראה שאין החלטה עקרונית של הקפאת כל העיר, 

אלא להפך, אנחנו צופים פני עתיד ומפתחים מוסדות 

חינוך. הרי למנהל תכנון לא באמת משנה אם זה בית 

  -ספר כזה או בית ספר אחר

 אני לא מבין מה אתה אומר, אמיר.  משה חנוכה:

  -אנחנו עובדים במקבילש אמיר כוכבי:

מה התשובה? עם מה הם יוצאים מפה היום הביתה?  משה חנוכה:

 מה הם מבינים ממה שראש העיר אמר להם? 
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 אתה תיתן קצת קרדיט. שנייה, תנו לי לסיים, בסדר?  אמיר כוכבי:

 לא, רק שנייה, כתושב באמת. אני אגיד לך מה הבנתי.  קהל:

ל אמיר כוכבי:   -א סיימתי, אזנו, אבל אני עוד 

 לא, עד כאן.  קהל:

  -אבל אני לא אמיר כוכבי:

מה שאני מבין. אני אומר, תשמעו, אני לוקח עכשיו  קהל:

את בית הספר, ואני משתמש בו מול כל הרשויות, כל 

המשרדים, משרד התחבורה, בשביל שיאפשר לנו גישה 

עם תשתיות של כבישים, מה שאין היום ולא יהיה 

 קרוב, זה מה שהבנתי. כנראה בעתיד ה

 נכון. מה זאת אומרת, מה הבעיה?  אמיר כוכבי:

  -אז כנראה אתה לא כזה, הבנתי משה חנוכה:

 אני לא הבנתי.  יגאל שמעון:

  -מה זה משתמש בבית ספר? כל אמיר כוכבי:

 זה מה שאמרת.  קהל:

  -שנייה, שנייה, חברים אמיר כוכבי:

 אבל זה מה שאתה אמרת.  קהל:

כל דבר שאתה בונה, אתה משתמש בו כדי להשיג עוד  וכבי:אמיר כ

  -דברים. בסופו של דבר, כשאתה

 שנה לסבול?  02-שנה, ו 20עוד  קהל:

א', אנחנו עוד לא בונים את בית הספר, אני לפני רגע  אמיר כוכבי:

  -אמרתי את זה

 אתה הופך את זה אבל לעובדה מוגמרת, אמיר.  משה חנוכה:

  מה? אמיר כוכבי:

אבל אתה הופך את זה לעובדה מוגמרת. אתה הופך  משה חנוכה:

 את זה לעובדה מוגמרת. 

אני לא יכול ככה. בוא, אין שום דבר שהוא עובדה  אמיר כוכבי:

מוגמרת, למעט העובדה שאנחנו בודקים את התכנון 

האפשרי בכל הפתרונות שיכולים להיות לנו. המצב 
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ם בית ספר, הנתון שהביא אותנו מלכתחילה לשים ש

הוא לא הרצון להביא לשם כביש, אלא העובדה שיש 

לנו חוסר בשטחים ציבוריים בהיקף שמאפשר בניית 

. ולכן, מרגע שיש לנו חוסר, ואנחנו 1בית ספר, זה 

מחויבים בבניית בתי ספר, ואנחנו מחויבים בלתת את 

הפתרון הזה, שנייה, אבל זה מפריע. אז אנחנו עושים 

יכים כדי לעמוד במחויבות הזאת את מה שאנחנו צר

שלנו. זה שעל הדרך אנחנו בהחלט נשתמש בזה כדי 

לעזור לפתח את כל המרחב של השכונה, בוודאי, זה 

אמור לשמח, לא להיות איזשהו. זה כשצורך פוגש 

רצון, ובסופו של דבר האתגר שלנו הוא לתת מענה 

לצורך. אנחנו עשינו באמת תהליכים מאוד מאוד 

לנסות לבחון את השטחים הציבוריים  ארוכים של

שיש לנו, כדי לראות אם יש לנו מקומות אחרים לשים 

  -בתי ספר. יש לנו

 מה עם בית הנערה, מה שיגאל הזכיר.  משה חנוכה:

 הוא לא ענה לי על התשובה עדיין.  יגאל שמעון:

 עוד לא הגעתי.  אמיר כוכבי:

  הוא יגיע לתשובה שלי, הוא יגיע. יגאל שמעון:

 חברים, בבקשה לא להפריע.  הוד גולני:

תשמעי, את זרקת מקודם הערה שאני מזלזל. בינתיים  אמיר כוכבי:

מי שמזלזלת זאת את. ואני מבקש שתפסיקי עם זה, 

וזה גם לא קשור לסוגיה. זה שאת  כי זה גם לא נעים, 

לא אוהבת את התשובה כי את לא רוצה בית ספר מול 

  -ריךהבית, זה בסדר, אבל לא צ

י  קהל: אני לא אמרתי שלא רוצה בית ספר מול הבית, אנ

  -ביקשתי פתרון לכבישים

  -הזאת. זה לא הטרמינולוגיהאבל לא צריך את  אמיר כוכבי:

 לפני זה. לתשתיות, אחרי זה בית ספר.  קהל:

את לא מבקשת שום דבר מהדברים האלה, כי אם  אמיר כוכבי:

 י עונה. היית מבקשת, הייתי שומע גם מה אנ
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זו זכותה משה חנוכה:   -לא צריך לתקוף את התושבת, אמיר, 

שנייה, אני לא תוקף, אבל מותר לי לענות, היא לא  אמיר כוכבי:

  -עשויה מסוכר

  -מותר לה להביע מחאה, וזה בסדר משה חנוכה:

  -משה, משה אמיר כוכבי:

  -ואנחנו כנבחרי ציבור משה חנוכה:

 וי מסוכר. אתה גם לא עש אמיר כוכבי:

אנחנו כנבחרי ציבור צריכים לשמוע את המצוקות  משה חנוכה:

  -שלה

אבל למה אתה מאיימים על התושבת? מה אתם רוצים  יגאל שמעון:

 מהתושבת? 

 זה מה שאני אומר.  משה חנוכה:

שולחים לה את הפיקוח. תראה, שולחים לה את  יגאל שמעון:

 הפיקוח. אוטוטו יגרשו אותה. 

 כן, הוא עומד זה.  משה חנוכה:

  -אני מבין שבשלב אמיר כוכבי:

אין לו סמכות דיון להוציא אף אחד. אם אתם רוצים,  משה חנוכה:

 תזמינו משטרה. 

אני בשלב שיש תשובות, אני מבין שבשלב שיש  אמיר כוכבי:

  -תשובות

  -לא, אבל תדבר אליהם לתושבים בצורה זה משה חנוכה:

  -לב שיש תשובות, זה לא נעים לכםואני מבין שבש אמיר כוכבי:

 זכותה להביע את המחאה שלה.  משה חנוכה:

כי זה מראה כמה לא עשיתם שיעורי בית, ואתם רק  אמיר כוכבי:

  -רוצים

אנחנו לא עשינו ואנחנו שגינו. אתה עשית שיעורי  משה חנוכה:

  -בית, ואתה יודע הכל. בוא

 אנחנו לא עשינו שיעורי בית?  יגאל שמעון:
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  -הרי יגאל, יגאל, אתה יודע אמיר כוכבי:

 הרי אנחנו הבאנו לך תכנית, אישרנו לך תכנית.  יגאל שמעון:

 רק תתייחס לבעיה האמיתית.  אביבה גוטרמן:

  -שעה אנחנו מנסים להבין מה משה חנוכה:

 לאיזו בעיה?  אמיר כוכבי:

 להביא את בית הספר הזה שהוא לא יהיה שם, זה מה אביבה גוטרמן:

  -שאתה צריך

 לאיזו בעיה?  אמיר כוכבי:

 שבית הספר לא יהיה שם.  משה חנוכה:

 להעביר שבית הספר לא יהיה שם.  אביבה גוטרמן:

 מה?  אמיר כוכבי:

  -אמיר אלון גלבוע:

  -שבית הספר לא יהיה שם, תסביר למה אביבה גוטרמן:

 מה זה שבית הספר לא יהיה שם?  אמיר כוכבי:

 ו מבקשים שבית הספר לא יהיה שם.אנחנ משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 בקשתכם נרשמה.  אמיר כוכבי:

לא, תגיד, אני לא מוכן, זו ההחלטה שלי. תהיה אמיץ,  משה חנוכה:

ואל תתחבא מאחורי הרבה מילים. תגיד, חבר'ה, 

שמעתי אתכם, אני ראש העיר, אני מצפצף עליכם, אני 

כבישים, אין בונה לכם בית ספר. אין תשתיות, אין 

יידעו לבוא ולהיאבק  זה, אבל בית ספר יהיה. ואז הם 

 בדרכים שיש להם. 

  -קודם כל, הם יכולים להיאבק בכל דרך שהם רוצים אמיר כוכבי:

אז אל תתקוף אותה שהיא מעזה להגיד לך שאתה  משה חנוכה:

 מזלזל. 

 לא, רק הערתי על הסגנון.  אמיר כוכבי:

 לך על הסגנון. אז היא העירה  משה חנוכה:
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 די, משה, די.  אמיר כוכבי:

אבל ההבדל בינך לבינה, שאתה ראש העיר והיא לא  משה חנוכה:

ראש העיר. והיא, הדרך היחידה שלה זה להעיר לך, 

 זה הכח שיש לה. הכח בידיים שלך, לא אצלה. 

גם כשמעירים, יש צורה ויש סגנון, ואני מציע  אמיר כוכבי:

  -שתפסיק לייעץ לתושבים

אמיר, מה עם החלופה בבית הנערה? הרי שם תב"ע  אלון גלבוע:

 לשני בתי ספר. 

שנייה, אני רגע אענה על זה. קודם כל ברור, ברור  אמיר כוכבי:

לכולם שאפשר לעשות מה שרוצים, כמו שהגישו 

עתירה בעבר, יש הרבה תהליכים שצריך לעשות. שום 

הזה  דבר לא מונע מאף אחד, בטח לא חשבנו שהדיון

. 6.10-פה ימנע לדבר כזה או אחר, גם לא המפגש ב

תושבים רשאים לעשות מה שבא להם, וזה בסדר וזה 

לגיטימי, ואנחנו לא כועסים על שום דבר כזה, זה 

 -אחד

ן  משה חנוכה: אז חברים, התשובה של ראש העיר, שהוא מתכוו

  -להמשיך בכל הכח

 אז מה, להגיש עתירה.  אביבה גוטרמן:

מאחר והתשובה התחילה, בסדר, אני מנסה, אבל אתה  כבי:אמיר כו

, 1רואה שמי שזה. בסופו של דבר, התחלתי בלהגיד, 

בדיקת הקרקע היא כמובן היא בסיס קריטי, לא 

תתחיל שם בנייה לפני שיש לנו תשובות, ואנחנו 

 -יודעים שזה בסדר

אז למה בכלל מבצעים את כל העבודות מסביב לפני  אלון גלבוע:

 דקים? שבו

תגידו, אילו עבודות מסביב? מודדים מודדים את  אמיר כוכבי:

  -השטח, גם את זה חייבים לעשות כדי לעשות בדיקה

 -אבל אמיר, כל הדברים האלה עולים כסף אלון גלבוע:

  -אבל די, הבורות הזאת היא לא אמיר כוכבי:

  -אז קודם כל בודקים את השטח, אחרי זה אלון גלבוע:
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 השטח חום, מה יש לך למדוד?  :יגאל שמעון

 אבל גם את זה אתה צריך למדוד.  אמיר כוכבי:

 את מה?  יגאל שמעון:

 אני צריך להגיד לו איפה לעשות בדיקות, בוודאי.  אמיר כוכבי:

 אז מתי אתם מתכוונים לעשות בדיקה?  אלון גלבוע:

קודם כל, המדידות שנעשו עכשיו, נעשו כחלק  אמיר כוכבי:

ל הקצאת הקרקע לבית עמיחי שם, אז מהמסגרת ש

הרחיבו להם את תכולת העבודה למדוד את כל השטח, 

, אמרנו, הדבר הזה, שנייה, אמרנו, 2. 1זה הכל. זה 

הדבר הזה של הבדיקה ייעשה, אנחנו לא נבנה בלי 

שיש לנו את התשובה לדבר הזה, זה האינטרס של 

הסברנו שיש , 3העירייה בכלל לדעת מה המצב שם. 

  -הליכים מול ועדת התכנוןת

אמיר, אתה מדבר על חפירות ממש, אתה לא מדבר על  רפאל בן מרדכי:

בדיקה היסטורית, כי הבדיקה ההיסטורית אומרת 

  -שיש שם

אני ביקשתי לעשות חפירות ממש. מי שמאשר את  אמיר כוכבי:

הדבר הזה, זה המשרד להגנת הסביבה, זה לא 

 שהם יאשרו את זה.  העירייה. וכן, אנחנו נפעל כדי

לא, כי רפי אומר שהבדיקה ההיסטורית אומרת שיש  משה חנוכה:

 רעלים. 

  -מבחינה היסטורית רפאל בן מרדכי:

 זה מה שרפי אומר.  משה חנוכה:

 אמיר, תרשה לי רגע להגיד מילה על זה. רגע, שנייה.  רפאל בן מרדכי:

 זה דרמטי.  משה חנוכה:

לנחל לאורך שנים, לנחל פרדס, ונחל שפכו זיהום  רפאל בן מרדכי:

פרדס עובר, דרך אגב, כשאתה שחית שם זה היה 

 הצפה כלשהי של נחל פרדס. 

 אני שחיתי בנחל הדר.  אמיר כוכבי:

  -שים לב איפה הם טיפלו רפאל בן מרדכי:
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 הוא צלל, הוא לא שחה.  משה חנוכה:

ממערב  אלון בדק אז ואמר איפה טיפלו, ולמה הגיע רפאל בן מרדכי:

לכביש למזרח הכביש הצפה, וזה אז זה נעשה בגדול, 

אבל קודם לאורך שנים זה נעשה בקטן וזה קרה. אז 

עובדה, כפי הנראה יש  factאני אומר, היסטורית, 

חשד לזיהום. אבל אם אתה אומר שאתה הולך לעשות 

חפירות, אז איך אני אגיד, אני אשמח לדעת את 

  -התוצאות

  -אבל מה זה קשור כן, אביבה גוטרמן:

אני לא הבנתי מה ההבדל בין עמיחי לבית הספר? למה  יגאל שמעון:

עמיחי כן בונים אותו, ולא עושים בדיקה שם בעמיחי 

 גם? 

 אני לא יודע, כי כנראה אישרתם את זה כבר אז.  אמיר כוכבי:

 אנחנו לא אישרנו?  יגאל שמעון:

 לא, אתה בטוח?  אמיר כוכבי:

 . לא יגאל שמעון:

 טוב.  אמיר כוכבי:

לא אישרנו, לא אישרנו. לא אישרנו. ודבר שני, אם  יגאל שמעון:

אתה עושה בדיקת קרקע, אז לפני שעמיחי תגיע לשם, 

 תעשה עכשיו. 

 אנחנו עושים עכשיו בכל מקרה.  אמיר כוכבי:

  -אוקי, אז תעצרו יגאל שמעון:

  -אז תעצור רגע את בית הספר משה חנוכה:

  -תגיד, אני עוצר את בית הספר :יגאל שמעון

תשמעו, אני מרגיש שאו זה שיח חירשים, או שאתם  אמיר כוכבי:

 בכוונה מנסים לעשות זה. 

 לא, אנחנו לא מבינים אותך.  משה חנוכה:

 אין מה לעצור.  אמיר כוכבי:

  -אבל יש לך הזמנה יגאל שמעון:
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 אתה רץ עם התכנית.  משה חנוכה:

 ה רץ עם התכנית? מה? מה ז אמיר כוכבי:

  -הוא דיבר שהרחיבו את תכולת העבודה של הקבלן מאיר חלוואני:

 מה זה רץ, מה זה אומר?  אמיר כוכבי:

  -אתה הגשת בקשה למשרד החינוך משה חנוכה:

 נו.  אמיר כוכבי:

  -אתה מתקדם עם תכנון משה חנוכה:

 נו.  אמיר כוכבי:

 אתה בא למדוד, אתה רץ.  משה חנוכה:

 כל זה כבר נעשה.  וכבי:אמיר כ

עוד שנה אנשים יגלו טרקטורים, אתה תגיד להם, מה  משה חנוכה:

 אתה רוצה, באת מאוחר, כן. 

זה שהוא מתקצב, לא, אבל זה שהוא מתקצב על ידי  אביבה גוטרמן:

החינוך, זה תהליך נכון וזה בסדר. החינוך, משרד 

 משרד החינוך לא קובע לו איפה לבנות את זה. 

  -אז בוא נשמע רגע נוכה:משה ח

  -אז זה לא צריך להפריע אביבה גוטרמן:

  -אביבה, אביבה, יש הזמנה יגאל שמעון:

 מה, מה זה קשור?  אביבה גוטרמן:

 להקמת בית ספר תמר. מה זה הזמנה?  6.10-ב יגאל שמעון:

 נכון.  אביבה גוטרמן:

י אז מה אתם אומרים שאתם לא בונים בית ספר? אנ יגאל שמעון:

 לא הבנתי. 

יגאל, אין לי מיקרופון, אבל שתי הערות קטנות  ירון לוסקי:

עובדתיות. לפני כמה חודשים בא הטרקטור וקדח עם 

מקדחה לעומק. נדמה לי זה בבדיקות קרקע או משהו, 

 אז זה לא רק מדידות. 

 אז כן היה.  יגאל שמעון:
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ני רואה , בעמיחי כבר עובדים. היו שם טרקטורים. א2 ירון לוסקי:

אותם, הרסו דברים, יישרו קרקע. הדחפורים על 

האדמה כבר. אז אם לא עשו בדיקה שם, אני חושב 

 שמן ההגינות לעצור שנייה ולעשות בדיקה. 

 אז כן ביצעו עבודות בשטח.  אלון גלבוע:

הגיעו גם צוות של אגרונום מטעם העירייה שעשה  הילה:

רת מפות, ספר את העצים. כבר יש תכנית מסוד

שאומרת אילו עצים אנחנו הולכים לכרות, אילו עצים 

  -אנחנו הולכים להעתיק

נו, אז אתה מרדים אותם, אמיר. אתה מרדים אותם.  משה חנוכה:

 זה נקרא להרדים אותם, מה שאתה עושה כאן. 

  -לא, מה שקורה אמיר כוכבי:

י  הילה: אמיר, שנייה, אני יכולה רגע לסיים את דברי

  בבקשה, שנייה.

 את יכולה לנסות.  אמיר כוכבי:

אני אישית יצאתי, הצעתי להם אפילו מים ושוחחתי  הילה:

אנשים, אוקי? לא,  8איתם. הם היו צוות של לפחות 

  -אני רק אומרת שיש לה שרטוטים ויש להם מפות

 אבל בוודאי שיש.  אמיר כוכבי:

  -זה כסף שמושקע הילה:

 אבל יש תכנית.  אמיר כוכבי:

  -בל זה כסף שמושקעא הילה:

 אמרת שאין תכנית.  יגאל שמעון:

לקדם את התכנית הזאת. אז אי אפשר להגיד שלא  הילה:

  -נעשה שום דבר

 לא, מה?  אמיר כוכבי:

אמרת שאין כלום, אתה לא עושה, אתה, עוד אין לך  יגאל שמעון:

 כלום. לא מבין. יש, אין? 

  -אפשר להביא לך אותן הילה:
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 מדידות. לא הבנתי.  רק אלון גלבוע:

 יגאל.  אמיר כוכבי:

 יש או אין?  יגאל שמעון:

  -שאנחנו לא מצליחים להבין הילה:

אין צורך לשקר. אתה יודע טוב מאוד תהליכי תכנון.  אמיר כוכבי:

יודע  יודע שנעשתה, אתה  אתה יודע שיש תכנית, אתה 

שנעשו בדיקות כדי לקבל בכלל התחלת אישור תכנון 

ך, צריך לקבל מהם טופסי קרקע. צריך ממשרד החינו

להביא להם נתונים, צריך להחזיר נתונים, צריך 

לבדוק את מה שהם רוצים. יש תכנית אדריכלית. 

  -אנחנו יודעים להגיד גם איך ייראה

אין בעיה, אבל לפני כן אתה צריך לשבת עם  יגאל שמעון:

 התושבים. 

 אוקי.  אמיר כוכבי:

 ? איפה השיתוף יגאל שמעון:

 טוב.  אמיר כוכבי:

  -אתה מתכנן, אתה קובע, אתה עושה את כל העבודות יגאל שמעון:

  -אנחנו שעה וחצי אמיר כוכבי:

תקרא להם, תגיד להם שהכל  6.10-עכשיו אתה ב יגאל שמעון:

 בסדר. 

  -אנחנו רואים את התכניות הילה:

  -אנחנו שעה וחצי אמיר כוכבי:

 עובדים בתל אביב. אמיר, לא ככה  רפאל בן מרדכי:

  -ועוד לא ענית לי על התשובה, למה לא יגאל שמעון:

  -לפני הבודק רפאל בן מרדכי:

 תקרא לשרון הרשקו, תתייעץ איתה, באמת.  משה חנוכה:

אין בעיה, ברגע שיהיה לנו את השטחים החומים שיש  אמיר כוכבי:

  -לעיריית תל אביב, אנחנו גם

 מה הקשר?  אביבה גוטרמן:
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לא, לא, לא, לא, לא. כדי לא לפגוע בתושבים, אתה  ל בן מרדכי:רפא

כן, אתה לא  צריך דבר אחד. קודם לבדוק, אחרי 

תכניס טרקטור שעושה שם אבק וכן הלאה. למה 

תשקיע גם כסף בתכנון, אם אתה לא יכול לבנות שם 

 בית ספר? למה? 

שם קודם כל, ההנחה שלנו היא שאנחנו יכולים לבנות  אמיר כוכבי:

  -בית ספר

 נו, אמיר, די.  אביבה גוטרמן:

  -מה זאת אומרת? ודאי אמיר כוכבי:

אמיר, אין הנחות. אתה הולך לבדוק. אמרת שאתה  רפאל בן מרדכי:

 בודק. 

  -אז תייתר את המדידה. אם ממילא אתה בטוח אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי: חברים, זה שיח חירשים. אני עניתי מה שהיה לי

י תשובה אחת לנושא הדמוקרטי, תמר, בית חסרה ל

הנערה. יגאל שוכח שכשאולי הוא אולי עשה איזושהי 

תכנית שאני לא מכיר, תשלח לי. היו בעיר שני 

מסלולים של כיתה אחת בשכבה גם בדמוקרטי וגם 

בתמר יסודי, והיום אתה מדבר על שני בתי ספר 

יסודי, חטיבה ותיכון. ולכן הם לא יכולים להיות 

ותו תא שטח. והשטחים הציבוריים של בית הנערה בא

מתוכננים גם הם בצורה מלאה, כדי לאפשר שימושים 

 כמו שיצטרכו גם במקומות אחרים. 

אז אני חוזר על מה שאמרתי. ביקשת לבטל את  יגאל שמעון:

יור. ביקשת יחידות ד 200-הבנייה בבית הנערה של כ

השטח ואישרנו, לבקשתך, ואישרנו. העברנו את כל 

של הבנייה מבית הנערה לרחוב הגשר. הגבהנו את 

הבניינים וזה בסדר, אוקי? מה נוצר בעקבות כך? 

  -, שטח חוםרוויהבמקום שטח צהוב לבנייה 

 לא.  אמיר כוכבי:

 מה לא?  יגאל שמעון:

 אתה טועה.  אמיר כוכבי:
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  -מה לא? אני לא הבנתי יגאל שמעון:

 אתה טועה.  אמיר כוכבי:

 אני טועה?  ון:יגאל שמע

 ודאי.  אמיר כוכבי:

אז בוא, אני אלמד אותך עוד פעם, אוקי? שטח צהוב,  יגאל שמעון:

יחידות דיור שייך לעיריית תל  220בתוך בית הנערה, 

 . 240אביב, 

 לשעבר.  אמיר כוכבי:

 מה זה משנה?  יגאל שמעון:

 נו.  אמיר כוכבי:

  -ביקשת לבטל את השטח הצהוב יגאל שמעון:

 נכון.  יר כוכבי:אמ

 להעביר במקום השטח הצהוב, שטח חום.  יגאל שמעון:

 נכון.  אמיר כוכבי:

נכון? העברנו את הצהוב שזה בנייה רוויה לרחוב  יגאל שמעון:

הגשר, הגדלנו את הזכויות שם, והפכנו את השטח 

  -הצהוב בתוך בית הנערה, הפכנו אותו לשטח חום

 נכון.  אמיר כוכבי:

שזה מבנה ציבור. זאת אומרת, הרחבנו את השטחים  יגאל שמעון:

  -הציבוריים

 נכון.  אמיר כוכבי:

  -בתוך בית הנערה, אל תגיד לי לא יגאל שמעון:

  -אבל לקחנו שטח חום רן יקיר:

 לא, שנייה, זה לא אותה מידה.  יגאל שמעון:

  -זה אותם שטחים אמיר כוכבי:

 לא באותה מידה.  יגאל שמעון:

 נו, בסדר.  :אמיר כוכבי

 למה? כי הגבהת בניינים.  יגאל שמעון:
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 מה זה קשור?  אמיר כוכבי:

  -הגבהת אותם. לא לקחת שטח חום יגאל שמעון:

 זה לא הוסיף מטרים.  אמיר כוכבי:

 בטח שהוסיף.  יגאל שמעון:

 לא.  אמיר כוכבי:

 מה לא הוסיף?  אביבה גוטרמן:

  -התכנית. אתה רוצהמה לא הוסיף? אני הבאתי את  יגאל שמעון:

  -עשינו הצרחה אמיר כוכבי:

  -נכון, והפכנו יגאל שמעון:

 דונמים מפה לדונמים משם.  אמיר כוכבי:

שנייה. והפכנו לשטח חום, דרך אגב, הוא גם שטח  יגאל שמעון:

חום וירוק. אתה יכול להחליט מה אתה רוצה. אז 

אתה יכול לקחת את בית ספר תמר, שנמצא באזור 

בעייתי ביותר של סיפורים של נוף השרון ונוף באמת ה

שנה כל הקרקעות שמוכרים שם, לא  50הזה שבעוד 

יודע, עובדים על אנשים, חבל על הזמן. אני אומר 

לכם, כל התחבורה, נושא התחבורה בנווה הדר, לא 

 שנה הבאות. אין סיכוי לעולם.  50-יהיה פתרון ב

  -רגע, אמיר אמיר כוכבי:

השנה הזו לא יקרה כלום. עכשיו, בוא תקבל  05-ב יגאל שמעון:

 החלטה, תעביר את בית הספר לבית הנערה. 

  -רגע, אבל לפני שמקבלים החלטה אלון גלבוע:

יש את זה, יש לך את זה ביד. בית הנערה, יש לך  יגאל שמעון:

  -שטחים

,  אלון גלבוע: אתה יודע מה, בוא, לפני שמקבלים החלטה אולי

ם איזשהו צוות כדי לבדוק באמת אם בוא, אמיר, נקי

ניתן למצוא חלופה אחרת. אם לא נמצא חלופה 

  -אחרת, אז בוא, אז אפשר

  -למה אתה פוסל? למה כולם קהל:
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  -בוא נבדוק חלופה אלון גלבוע:

 מי אמר שפסלנו?  אמיר כוכבי:

  -אנחנו רוצים שיהיה שיתוף ציבור אלון גלבוע:

 ? למה אתה ישר קופץ אמיר כוכבי:

 כי אתה אמרת שההצעה שלנו לא רלוונטית.  משה חנוכה:

 מה?  אמיר כוכבי:

 כי זו ההצעה שלנו.  משה חנוכה:

  -ההצעה שלכם היא לא רלוונטית, אני בהחלט אמיר כוכבי:

 ביקשתם להקים צוות.  משה חנוכה:

  -שנייה, כי ההצעה אמיר כוכבי:

 -למה? אנחנו רוצים לבדוק באמת אלון גלבוע:

 ברים ביחד( )מד

אז בוא תשנה אותה קצת. אם אתה רוצה קצת לשנות  אלון גלבוע:

  -אותה

 אתה רוצה שאני אענה לך?  אמיר כוכבי:

 אין לי בעיה.  אלון גלבוע:

 אתה רוצה שאני אענה לך?  אמיר כוכבי:

 אתה רוצה קצת לשנות אותה? נשנה קצת, אין בעיה.  אלון גלבוע:

שפנויים לזה, פנויים לזה באמת, ואנחנו תנו לי שניים  אמיר כוכבי:

  -נעבור על הכל

האם אדוני מקפיא את כל המהלך עד שאנחנו נאשר  יגאל שמעון:

  -את

  -יגאל, עזוב אלון גלבוע:

  -אדונך לא משתמש במילים חסרות אמיר כוכבי:

  -ידידי היקר יגאל שמעון:

  -יגאל אלון גלבוע:

 בוא, בוא נקים צוות.  משה חנוכה:
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  -בוא נקים צוות גאל שמעון:י

  -רגע, אבל שנייה רגע, התקדמנו, משה, משה אלון גלבוע:

 אני מעדיף כאלה שמבינים בתכנון ובנייה.  אמיר כוכבי:

  -אני מתנדב יגאל שמעון:

 לא, לא, מה אמרת?  אביבה גוטרמן:

  -אני ממנה את רפי אלון גלבוע:

 לא, הוא לא היה אף פעם, מה.  אמיר כוכבי:

  -אני לא מבין בשום דבר, אני מבין משה חנוכה:

 אתה יכול.  אמיר כוכבי:

 יגאל, יגאל. גם אני מתנדבת.  אביבה גוטרמן:

 ואביבה גם, וגם רפי, זה שלושה.  יגאל שמעון:

  -חברים, עם כל הכבוד לכם אמיר כוכבי:

 כן, אין שום בעיה.  אביבה גוטרמן:

  -המועצה בסוף הערב שניים. תעדכנו את מזכיר אמיר כוכבי:

 ושני נציגי שכונה.  אלון גלבוע:

 מה?  אמיר כוכבי:

 ונציג שכונה או שניים.  אלון גלבוע:

 בוודאי. נציגי השכונה זה לא רק מי שנמצא פה, נכון?  אמיר כוכבי:

 ברור. המטה שלך שם.  יגאל שמעון:

 יש מלא אנשים שרוצים בית ספר בשכונה.  אמיר כוכבי:

 וואלה, תאמין לי.  :יגאל שמעון

 אין בעיה, תביא.  משה חנוכה:

 אז מי שרוצה, שיצטרף.  אלון גלבוע:

המטרה זה לבחון אם יש בכלל חלופות, לא יחסית  קהל:

למי רוצה מה. אם יש חלופות. אם יש חלופות, תבחן 

 אותן. 

  -הוא הבטיח לבית ספר אנתרופוסופי קהל:
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  -ם, יגאלהנה, הקימו צוות של מומחי משה חנוכה:

 חבר'ה, אבל כבר התקדמנו. אמיר, התקדמנו?  אלון גלבוע:

 כן.  אמיר כוכבי:

 התקדמנו?  אלון גלבוע:

  -חברים, שנייה, שנייה אמיר כוכבי:

  -בסדר גמור, נו. לא צריך אלון גלבוע:

 רק שם לפרוטוקול.  אמיר כוכבי:

ניסן גבע, תושב השכונה. חי על הבית שהולכים  ניסן גבע:

עצים. חי אדיב נתן את  50נות. נטעתי בפארק הזה לב

המים אח"כ, הכל בסדר. רק שמוזר לי, נתן, אוקי? 

אמיתי. עכשיו התחילו לעשות רישומים לעצים, אבל 

העצים נמצאים. אני מבסוט ומאושר. אני רוצה להבין 

איך דברים מתנהלים בכלל בעיר, ואני אתן לך דוגמה 

היינו פה ביחד, אני מאוד פשוטה. איתך דיברתי, כש

. באתי אליך, 4מ' בנו כביש  300 ..אגיד לך מה.

  -ק"מ 2אמרתי לך, תראה, יש קיר אקוסטי 

 אבל זה באמת לא קשור.  אמיר כוכבי:

זה קשור, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה קרה.  ניסן גבע:

  -אתה אמרת, קודם כל, תעשו אותם

  -לא אמיר כוכבי:

 רגע.  ניסן גבע:

 לא, זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאמרתי.  מיר כוכבי:א

 מה אמרת?  ניסן גבע:

זה לא מה שאמרתי. אמרתי שבמשך שנים, ועוד  אמיר כוכבי:

כשאישרו את התכניות האלה של הכביש ולא דרשו 

את הקיר האקוסטי, ולא הגיעו לאן שצריך, ולכן אין 

קיר אקוסטי. ולכן אנחנו רצים והלכנו קואליציה 

אופוזיציה, בעבר, כשהייתה שרה מהליכוד, ואחרי ו

זה כשהייתה שרה ממפלגת העבודה, והלכנו וישבנו 

  -ודרשנו
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ו  ניסן גבע: אבל כשאני פניתי אליך, אמרת, תראה, אמיר, אנחנ

  -4בונים פה מסלול 

 אני אמרתי לך תראה אמיר?  אמיר כוכבי:

  -דקה, אתם בונים כבר את הבטון ניסן גבע:

נו.  כבי:אמיר כו נו.   נכון, 

, כי אנחנו בשכונה אקוסטיותכי אני עשיתי בדיקות  ניסן גבע:

סובלים מזה מאוד. אמרתי לך, בוא נעשה הפגנה, 

ככה, נרוץ נגיד, תבנו קיר אקוסטי, אתה אמרת, קודם 

  -כל יעשו את המסלול הרביעי

 נכון.  אמיר כוכבי:

 -אח"כ נעשה בדיקות ניסן גבע:

 ן. נכו אמיר כוכבי:

 אין קיר. אין קיר.  ניסן גבע:

 נכון.  אמיר כוכבי:

 ואין בדיקות אקוסטיות.  ניסן גבע:

כי כשהם רצו לעשות את הבדיקות האקוסטיות זה  אמיר כוכבי:

היה הקורונה, כשאנחנו ידענו כולנו שאם הם יעשו 

 בדיקות אקוסטיות, זה ייצא להם הכל סבבה. 

  -האז אתה אומר שעכשיו נעש ניסן גבע:

 בוודאי.  אמיר כוכבי:

 עכשיו אפשר לשעות, אמיר.  אלון גלבוע:

 מה?  אמיר כוכבי:

  -אפשר לעשות עכשיו אלון גלבוע:

  -ברור שאפשר אמיר כוכבי:

 לדעתי, אבל לא עכשיו, כשתחיל לרדת גשם.  אלון גלבוע:

חברים, עד כאן דיון בנושא, אנחנו יוצאים להפסקה  הוד גולני:

 קצרה. 

 רגע, לא, לא, צריך לסגור את הישיבה.  לבוע:אלון ג
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 מה ההחלטה?  משה חנוכה:

 שנייה, מה ההחלטה?  אלון גלבוע:

לא, בוא נצביע על זה. מוקם צוות, ברשות המומחה,  משה חנוכה:

ובנייה, יחד עם המומחית, אביבה  אמיר כוכבי לתכנון 

  -גוטרמן ויגאל שמעון ואלון גלבוע עם נציגי השכונה

 חברים, אל תעשו מזה צחוק.  וכבי:אמיר כ

  -לא משה חנוכה:

אנחנו נקבע דיון עם הצוות המקצועי, שיציגו לכם את  אמיר כוכבי:

  -הדברים

  -לא משה חנוכה:

 שנייה, שנייה.  אמיר כוכבי:

 אל תרדים, אמיר.  משה חנוכה:

שניה, אל תירדם, לא נרדים. יציגו לכם את הדברים,  אמיר כוכבי:

כבר עם הרעיונות שלכם, שאתם בטוחים  אתם תבואו

שאף אחד לא בדק לפניכם. נעשה השוואה. אם יהיו 

שם דברים שבאמת טרם נבדקו, אחלה. אם יהיו 

  -דברים שתרצו לבדוק ביחד, גם בסדר

 תוך כמה זמן תהיה הפגישה הזאת?  משה חנוכה:

 ומשם נתקדם. מה?  אמיר כוכבי:

 שה הזאת? תוך כמה זמן תהיה הפגי משה חנוכה:

 היא יכולה להיות גם שבוע הבא, מה זה משנה?  אמיר כוכבי:

 אז בחודש הקרוב? אוקי, בוא נפתח יומנים.  משה חנוכה:

בבקשה, בואו נתקדם. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים  הוד גולני:

 להמשך סדר יום. 

 בואו נצביע עליה.  משה חנוכה:

 אמיר, בוא נצביע.  יגאל שמעון:

 בואו נצביע על זה.  משה חנוכה:

 רגע, אבל לא סיימנו קצרה.  אלון גלבוע:
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 אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.  הוד גולני:

 בואו נצביע על זה. מה ככה? בואו נצביע.  משה חנוכה:

 צריך להצביע על זה, לא?  אלון גלבוע:

 הצעה לסדר, זה לא קשור להצבעה.  הוד גולני:

 או שמצביעים בעד או נגד.  בטח שצריך. הצעה לסדר, משה חנוכה:

  -מופיע בפרוטוקול שמשה מאיר חלוואני:

לא, או שמצביעים בעד או שמצביעים נגד, אין דבר  משה חנוכה:

 כזה. 

 )מדברים ביחד( 

 גם בלעדיו אפשר להצביע, לא?  אלון גלבוע:

שני חברי מועצה מהאופוזיציה, בנוסף לשניים  אמיר כוכבי:

  -כניותמהקואליציה, לבדוק את הת

ותכנס ישיבה בחודש הקרוב, ולהציע חלופות אחרות  משה חנוכה:

  -להקמת בית הספר

 שבוע הבא. שבוע הבא.  אביבה גוטרמן:

  -מי בעד משה חנוכה:

 להציע חלופות, תרשמו.  יגאל שמעון:

 פה אחד, תודה.  משה חנוכה:

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

ברי המועצה אלון גלבוע , אביבה גוטרמן, יגאל שמעון , משה חנוכה מיום הצעה לסדר של ח
18.08.2022 

 הנושא: בנית בית ספר בשכונת נוה הדר
 הצבעה:

 נרת אלישע כהן, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כ -(13בעד פה אחד )
בוע גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלמאיר חלוואני, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, אביבה 

 ומשה חנוכה.
 

  :62/22החלטה מס' 
במהלך החודש הקרוב ייקבע דיון שבמסגרתו הצוות המקצועי יציג את עבודת המטה 

 שנעשתה ואת התכנון בפני חברי/ות המועצה.
חברי/ות המועצה יוזמנו להציג את הצעותיהם/ן למיקומים חלופיים אשר ייבחנו אל מול 

 ים המקצועיים.הנתונ
============================================= 
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 5חברים, הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים, תודה.  הוד גולני:

 דקות, ואנחנו פה חוזרים לסדר יום. 

 להציע חלופות.  משה חנוכה:

 אני מחליפה את ראש העירייה.  יעל עבוד ברזילי:

 ? ברכות. את מחליפה את ראש העירייה משה חנוכה:

 בניהול הישיבה.  יעל עבוד ברזילי:

 לא האמנו שזה יקרה כל כך מהר, איזו הפתעה.  משה חנוכה:

 בניהול הישיבה.  יעל עבוד ברזילי:

 ברכות ליעל.  משה חנוכה:

 אנחנו עוברים ישר לסדר היום.  יעל עבוד ברזילי:

 צריך להצביע במועצה עלייך, לרשות?  משה חנוכה:

 שאילתות. .1

 

  -חברים, אנחנו עוברים לשאילתות הוד גולני:

.  יעל עבוד ברזילי:  כן, סעיף א'

 יעל, תעלי ישר להצבעה, אנחנו איתך.  יגאל שמעון:

מתחילים עם שאילתא. חברים, ממשיכים. שאילתא  הוד גולני:

. האם 10.7.2022מיום של חבר המועצה, משה חנוכה, 

הידיעה זה נכון שראש העירייה הוא זה שכתב את 

, שכן mynet, באתר החדשות 10.7שפורסמה הבוקר, 

עולה ממנה התפארות עצמית של ראש העירייה. 

, הקומוניקטיםתשובה: ודאי. את כל הכתבות, 

הברושורים ושאר הפרסומים כותב ראש העירייה 

 בעצמו בזמנו הפנוי. 

זו תשובה באמת מדאיגה, כי אני חושב שאולי באמת  משה חנוכה:

ן לעשות איזו כאילו תשובה סרקסטית, אבל יש ניסיו

אני באמת חושב שזה המצב בהוד השרון. אנחנו 

רואים שמהנדס העירייה עוזב, ועוד המון בכירים 

  -בדרך לעזוב. ואגב, מאז שנכתבה השאילתא
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 זו שאלת המשך?  הוד גולני:

כתבה דומה מצאנו גם על מנהל אגף שפ"ע שעזב.  משה חנוכה:

עבודה הנהדרת עם אמיר כוכבי וכולם מרוצים מה

והמנכ"ל, והכל באותו ניסוח, ואני שואל, זה מה 

שהוא עושה בזמנו הפנוי, ראש העיר? לפי התשובה 

 הקומוניקטיםשלכם, הוא כותב את כל הכתבות, 

 והברושרים ושלל הפרסומים, כותב ראש העיר בעצמו? 

  -לא, זה לא יכול להיות יגאל שמעון:

 שך, משה? שאלת המ הוד גולני:

אני רוצה לשאול האם הוא כבר התחיל לכתוב כתבה  משה חנוכה:

גם על המנכ"ל? האם הוא התחיל כתוב את הכתבה על 

המנכ"ל? כי ראיתי היום שהם לא כל כך מדברים, אז 

  -השאלה אם

 הם מדברים מצוין.  כנרת א. כהן:

משה, אם הוא כותב את כל זה, אז למה הגדלנו את  יגאל שמעון:

 קציב של הדוברות? הת

  -לא יודע, אבל אם הוא כותב משה חנוכה:

  -כי יש שם תוספת של צלם מאיר חלוואני:

  -חברים, אנחנו עוברים לשאילתא הבאה יעל עבוד ברזילי:

 עם ציוד. יגאל, יגאל.  מאיר חלוואני:

 לא, מה עם לקצץ?  יגאל שמעון:

 רק חבל שהוא לא פה.  משה חנוכה:

. שאילתא של חברת 2ים, ממשיכים לסעיף חבר הוד גולני:

  -11.7-המועצה, אביבה גוטרמן, מיום ה

 תקרא לה לפחות.  יגאל שמעון:

איפה היא, היא פה? אתה לא יכול לקרוא, היא לא  מאיר חלוואני:

 נמצאת. 

 היא אומרת שלא קראו לה.  יגאל שמעון:

  -אנחנו נחכה הוד גולני:
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 היא אומרת שלא קראו לה. רגע, אני אקרא לה.  יגאל שמעון:

 רוצים שנעבור זה?  יעל עבוד ברזילי:

 שאילתא הבאה.  יגאל שמעון:

  -טוב, נחזור לשאילתא הזאת הוד גולני:

 שלי, יש לי שאילתא?  יגאל שמעון:

ן  הוד גולני: אנחנו עוברים לשאילתא של חבר המועצה, אלו

 גלבוע, וגם הוא לא פה. 

 פה.  גם אלון לא יעל עבוד ברזילי:

 אז תלך למשה חנוכה.  מאיר חלוואני:

 שוב שאלה חשובה.  משה חנוכה:

 הנה אביבה.  יגאל שמעון:

אביבה, אני חוזר לשאילתא שלך. שאילתא של חברת  הוד גולני:

  -המועצה, אביבה גוטרמן

 אכן.  אביבה גוטרמן:

מתי יוצגו תכניות של בית התרבות בנווה נאמן לוועד  הוד גולני:

  הפעולה.

 כן.  אביבה גוטרמן:

תשובה: מנהל ההנדסה ומשרדי האדריכלים המלווים  הוד גולני:

שקדו בחודשים האחרונים על תכנון והכנת בתי הספר 

וגני הילדים לתחילת שנת הלימודים. נעשו תכניות 

נוספות  למבנה הציבורי בנווה נאמן, והתבקשו תכניות 

ם לטובת ניצול מיטבי של השטח. בחודשים הקרובי

 ניתן יהיה להציג תכנון למבנה הציבורי לציבור. 

 אבל איפה השיתוף?  אלון גלבוע:

יודעת, את  אביבה גוטרמן: רגע, זהו. השאלה השנייה שלי, אני 

הנתונים האלה אני יודעת, כי אתם יכולים לתאר 

לעצמכם שאני שואלת את מהנדס הוועדה ואת 

נה אבל אני בכווהאדריכל, אני לא מחכה לשאילתא. 

מחדדת את זה בשאילתא, כדי שזה יירשם. כל 

התכנית הזאת, נתנו לו, ישבנו גם אני, יחד עם הצוות 
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בנווה נאמן, זו קבוצת קטנה, שכתבנו מה צריך לבית 

התרבות הזה. הארכיטקטית מאיתנו, בהתנדבות, 

הכינה איזשהו שרטוט קל. על סמך הנתונים הללו, זה 

הזאת, וכבר הלך לתכנית. אני מבקשת שהתכנית 

אמרו לי, כן, היא מוכנה. אמרתי, למה לא מציגים 

אותה, לא לכל השכונה, לוועד הפעולה שהוא הוסמך 

ע"י התושבים לטפל בזה? זה מן המינימום הנדרש 

להגיד לאנשים שהם הביאו ותכננו ועשו, וישבו על זה 

ימים כלילות, כדי להציג איזשהם נתונים ובקשות. 

ד, יפה, לא יפה, טוב, לא טוב. תראה לנו. סבבה, נגי

פשוט נורא דבר נורא פשוט. וכששאלתי את זה, אמרו 

  -לי, תבקשי מראש העיר. אז הנה, לכן

 הוא היה עסוק בקומוניקטים.  משה חנוכה:

לכן זה נמצא, עזוב קומוניקט. זה להגיד הרבה דברים  אביבה גוטרמן:

 ולא להגיד כלום. אני לא אוהבת את הסגנון הזה. גם

פה היה אותו דבר, הרבה מלל, לא להגיד כלום. אז 

  -אותי זה לא עובד ככה. אני רוצה

נרשם פה אגב שבחודשים הקרובים כבר התכנון יהיה  הוד גולני:

 מוכן. 

  -יהיה ניתן להציג יעל עבוד ברזילי:

מעולה, אני מבקשת להוסיף. את התכנון הזה,  אביבה גוטרמן:

יודעים בדיוק מי הם, להראות אותו לוועד הפעולה. 

ייעשה. אין  כולל האדריכלית. אני מבקשת שזה 

הפתעות. אין לבוא הופ, אנחנו עושים, אין. זה לא 

 עובד ככה, חבר'ה, נגמר הסיפור הזה. 

 הדברים נרשמו. אנחנו יכולים לעבור לסעיף הבא?  הוד גולני:

 כן.  אביבה גוטרמן:

ג הוד גולני: לבוע, מיום שאילתא של חבר המועצה, אלון 

. מדוע העירייה, החברה הכלכלית אינם 13.7.2022

מטפלים כבר תקופה ארוכה במטרד הסנוור שיוצרים 

התאים הפוטו וולטאים. תשובה: החברה הכלכלית 

מטפלת בנושא באופן רציף, והתקיימו מספר פגישות, 
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סיורים ושיחות עם נציגות הבתים, אשר התלוננו על 

ווית הצבת הפאנלים. לאחר הסנוור. עקב כך, שונתה ז

שהתקבלו תלונות נוספות על סנוורים, נבחנות 

 אפשרויות נוספות. שאלת המשך, אלון? 

כן. לפני שהגעתי, שלחתי הודעה וביררתי לגבי הנושא  אלון גלבוע:

  -של הסנוור, ואני יכול להגיד שעדיין יש סנוור

 כתוב.  מאיר חלוואני:

וש כדי לטפל בזה. זה כבר תקופה לא יודע כמה זמן דר אלון גלבוע:

-ארוכה, זה מתחילת הקיץ מסנוור את כמה בניינים ב

. ומשנים כל פעם את הזוויות, שולחים לי 1200

תמונות, עדיין יש סנוור, והם לא מקבלים זמנים מתי 

זה יפסיק לסנוור. עכשיו, אני גם שואל עוד שאלה. לא 

בדקו, לא ביצעו בדיקות לפני שהרכיבו אותם? 

ותשובה של התושבים, כלומר, התושבים לא מקבלים 

זוויות,  תשובה, מתי זה יפסיק לסנוור. כבר שינו 

ימינה, שמאלה, הורידו אותם. ממש עכשיו הן 

 שטוחות ועדיין מסנוורת. 

 השמש מפריעה.  יגאל שמעון:

 צריך לבטל את השמש.  אביבה גוטרמן:

הכלכלית שייתן ואני ציפיתי שיהיה מישהו מהחברה  אלון גלבוע:

 תשובה, עד מתי זה ימשיך. 

  -אבל ימצאו פתרון יגאל שמעון:

 אבל כתוב שנבחנות אפשרויות נוספות.  מאיר חלוואני:

אבל אילו אפשרויות, מאיר? זה כבר מחודש אפריל.  אלון גלבוע:

  -מחודש אפריל

  -לא, רגע, שנייה. קודם כל יעל עבוד ברזילי:

 אין תשובות.  אלון גלבוע:

קודם כל ענינו כאן ששונתה זווית ההצבה. זאת  יעל עבוד ברזילי:

  -אומרת שכן עשו איזושהי בדיקה בפועל

  -לא, אבל אני אומר, לא פעם אחת שונתה הזווית אלון גלבוע:
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 בסדר, עשו בדיקות.  יעל עבוד ברזילי:

כמה פעמים, ועדיין זה מסנוור. עכשיו כיסו עוד חלק  אלון גלבוע:

ונים, שהם כבר עפו מהרוחות, השמש מהם בקרט

כנראה גם הוסיפה לזה. ועכשיו, ברגעים אלה, כלומר 

 היום ואתמול, זה ממשיך לסנוור. 

  -בודקים אפשרויות נוספות יעל עבוד ברזילי:

עד מתי? עד מתי? יש פה מישהו מהחברה שיכול  אלון גלבוע:

להגיד? מה התשובה, בודקים זוויות, נבחנות 

 ספות, אבל תשובה אין כאן. אפשרויות נו

אלון, התשובה היא שהדרג המקצועי שגם התקין את  הוד גולני:

האנטנות האלה, עדיין עובד על זה. רוב הסנוורים 

טופלו, גם שלחנו אישורים שהתקבלו מאנשי המקצוע 

שהתקינו אותם במועד ההתקנה. הדברים עדיין 

  נבדקים והתלונות הפרטניות שעוד קיימות, בטיפול.

אז אולי תעביר את זה לפעם הבאה, לישיבה הבאה,  יגאל שמעון:

לתת תשובה, מענה יותר. אולי, כי כרגע אין מענה. אז 

  -אולי

  -אבל זה לא נראה זמן סביר מחודש אפריל אלון גלבוע:

 שיבדקו, אז אין מענה.  יגאל שמעון:

כמעט חצי שנה שמנסים לטפל בזה, ולא מוצאים  אלון גלבוע:

. יכול אולי להיות שאולי שצריך לפרק אותם, פתרון

 אולי זה לא מתאים. 

לא, רגע, אני רוצה לחדד. שאלת אלון, מדוע החברה  רן היילפרן:

הכלכלית אינם מטפלים בזה. אז התשובה היא 

 שמטפלים, מטפלים בזה. 

 מטפלים, זו הכוונה.  נאור שירי:

ציע שתעביר עכשיו, אם יש דברים ספציפיים, אני מ רן היילפרן:

  -גם לחברה הכלכלית, וגם תיידע

תשמע, מה זה מטפלים? לטפל זה הכוונה גם לסיים  אלון גלבוע:

את הסיפור הזה. ברור, הם מזיזים זווית כך או 

  -אחרת, ברור שהם מנסים לטפל
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אז איפה שיש בעיות, נשמח שתעביר לחברה הכלכלית  רן היילפרן:

  -ותוגם אליי, שנדע על מה, אם יש בעי

  -אבל החברה הכלכלית יודעת, הם נפגשו אלון גלבוע:

  -אז אתה אומר אבל שיש דברים רן היילפרן:

 הם נפגשו ממש לפני שבועיים, ועדיין אין פתרון.  אלון גלבוע:

אז אם ככה, התשובה היא שמטופל. אם הם נפגשו  רן היילפרן:

  -לפני שבועיים, אז זה לא, אני מניח שזה לא מטופל

 מחפשים פתרונות, בקיצור.  בה גוטרמן:אבי

ואמרת שגם התושבים שולחים לך תמונות שמנסים  מאיר חלוואני:

 לשנות. 

 התשובה היא שמחפשים פתרונות.  אביבה גוטרמן:

  -חברים, אנחנו ממשיכים לסעיף הבא הוד גולני:

  -אתה יודע, רן, אני אביבה גוטרמן:

, ועדיין זה 0לזווית תשמע, כבר הורידו את זה  אלון גלבוע:

 מסנוור, אז מה לעשות? 

  -אסור לכם להיות יגאל שמעון:

 חברים, אנחנו עוברים לשאילתא הבאה.  יעל עבוד ברזילי:

  -שאילתא של חבר המועצה הוד גולני:

אסור לך להנחות אותו. אסור לכם. אתם לא תנחו  יגאל שמעון:

 אותו. 

 יחמיאו לו, יש הבדל.  יעל עבוד ברזילי:

קודם כל, אני מבקש, שנייה רגע, יעל, אני מבקש  אלון גלבוע:

להעביר את השאילתא הזו לישיבת המועצה הבאה, 

ואם לא יהיה פתרון, אני מבקש גם שיהיה פה מישהו 

  -מטעם

 מטעם החברה.  אביבה גוטרמן:

 מטעם החברה.  אלון גלבוע:

ים, אלון, אנחנו נשיב לך גם באופן פרטי על הדבר הוד גולני:

בסדר? אנחנו נעשה עוד בדיקה ונשיב. אנחנו מכאן 
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עוברים לסעיף הבא, שזו שאילתא של חבר המועצה, 

. מי קיבל את ההחלטה להגיש 22.7משה חנוכה, מיום 

עתירה נגד משרדי הממשלה והמועצה הדתית, שבגינה 

ומאילו ₪,  20,000חויבה העירייה לשלם הוצאות בסך 

רייה והעומד בראשה, נימוקים. תשובה: הנהלת העי

לאור העובדה שהוגדל תקצוב ההשתתפות העירונית 

באופן גורף לרשויות המקומיות, ללא בדיקה פרטנית 

PER  רשות, שהייתה מהווה בהוד השרון רווח

משמעותי למועצה הדתית, אל מול הוצאות גוברות 

 בתחומי דת גם לעירייה. שאלת המשך? 

חון תהליכים לקבלת החלטות כן. אני חושב שצריך לב משה חנוכה:

לעתירות כאלה, כי בסוף לא טבעי שרשות ציבורית או 

שרשות מקומית הולכת ותובעת משרדי ממשלה 

ומגישה נגדם בג"צים. במיוחד לא כשבג"צ בסוף בא 

ומחייב את העירייה בהוצאות. זה בזבוז כספי 

  -הציבור

 זה חיוב אישי.  יגאל שמעון:

  -ואני חושב משה חנוכה:

 זה לא חיוב אישי.  אור שירי:נ

 בטח חיוב אישי.  יגאל שמעון:

 רגע, אפשר לסיים?  משה חנוכה:

  -זו החלטה מוטעית יגאל שמעון:

  -טוב, אבל תן לו לסיים. שכל אחד יכבד את השני כנרת א. כהן:

 -החלטה מוטעית נאור שירי:

 חיוב אישי.  יגאל שמעון:

משך שלי, מה הייתה ואני רוצה לדעת, שאלת הה משה חנוכה:

עמדתו של היועץ המשפטי לעירייה, אני אשמח לשמוע 

ממנו, בטרם הגשת העתירה לגבי סיכויה? שאלת 

ההמשך שלי, מה הייתה העמדה שלך לקבלת סיכויי 

 העתירה, לפי שהגשתם אותה? 

ויניק: חשבתי אז ואני חושב גם היום שהסיכויים שלנו הם  רונן יואל 
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נדחתה, הייתה המלצה של  טובים. העתירה היא לא

בית המשפט, בגלל שהייתה איזושהי השתהות בהגשת 

סגה בתחילת הדרך, שאנחנו סברנו בכלל שהמדינה הה

לא תטען טענה כזו, כי זו טענה באמת בושה וחרפה 

שטוענים כזו טענה. ולצערנו, בית המשפט החליט 

לזרום עם הקו הזה. אני לא יודע למה. והמליץ לנו 

עתירה בגלל שיהוי, תוך זה שהוא מדגיש למחוק את ה

שיש לנו טענות לגבי שנים מאוחרות יותר. טענות 

שלגביהן הוגשו הסגות בזמן, ואין שום בעיה לתקוף 

, שיקול הדעת בהגשת עתירות והליכים 2. 1אותן, זה 

משפטיים הוא שלי. אין כזה דבר שבודקים תהליכים 

  -כאלה. אנחנו, היועץ המשפטי שוקל

אין בעיה, רק שאלתי מה היו הסיכויים, כי הם  נוכה:משה ח

אומרים כאן, כאן לא רשום שהיועץ המשפטי החליט. 

כאן רשום, העומד בראשה, כאילו ראש העיר הנחה 

 אותך. אני שואל אם זו לא עתירה פוליטית בסוף. 

ויניק: אז אני אשיב, משה. זו לא עתירה פוליטית. הוגשו  רונן יואל 

עתירות כאלו. בהתחלה הוגשו  13ו א 12משהו כמו 

יחד, ואח"כ בהמלצה של בית המשפט העליון, 

העתירה המאוחדת נמחקה, והוגשו עתירות כאלה, 

כמו שאנחנו הגשנו בנפרד. אני חושב שיש לנו טענות 

 מצוינות. 

ן  משה חנוכה: כמה עלה לנו התענוג הזה, כולל משרד עורכי הדי

  -החיצוני

ויניק: חושב, אבל אני לא זה, אני אבדוק ואשיב מדויק. אני  רונן יואל 

הטיפול, אבל אני ₪,  30,000לדעתי, העתירה עלתה 

 לא זוכר בוודאות. 

 עלה לנו הסיבוב הזה. ₪  50,000זה כאילו  משה חנוכה:

ויניק:  כן, כן.  רונן יואל 

 תודה.  משה חנוכה:

 חברים, אנחנו עוברים לסעיף הבא. שאילתא של חבר הוד גולני:

. מדוע עיריית 31.7.2022המועצה, אלון גלבוע, מיום 
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הוד השרון מזניחה תקופה ארוכה את התחזוקה של 

דרכים ציבוריות, כבישים ומדרכות בעיר. תשובה: 

העירייה פועלת בהתאם לתכניות העבודה, ומבצעת 

שדרוגים ואחזקת כבישים במהלך כל השנה. זאת 

ות להולכי בנוסף לפיתוח ופתיחת צירים ודרכים חדש

הרגל, אופניים ורכבים. בשל סיום חוזה של חברות 

התשתית, עוכבו מספר פרויקטים, אך הם יושלמו עם 

 בחירת חברות חדשות. שאלת המשך? 

נכון, אז אני כן. קודם כל,  אלון גלבוע: כל מה שכתוב פה זה לא 

א,  140אגיד גם מדוע, כי אני שלחתי בקשה לפי סעיף 

ביררתי פעמיים. וביקשתי לקבל שלחתי לך הוד, וגם 

תכנית סדורה לביצוע תחזוקה של מדרכות וכבישים. 

כמו שכולנו כאן . ו31.7.2022-זה נשלח אליך ב

ימים תכנית כזאת.  3יודעים, הייתי אומרת לקבל תוך 

תי תכנית כזו. כלומר, אין , לא קיבל6.9-היום אנחנו ב

נו פה תכנית כזו. וכל מה שכתוב פה, זה לא נכון. כול

  -נוסעים

אלון, אתה יכול להיכנס לאתר האינטרנט של עיריית  רן היילפרן:

  -הוד השרון

,  אלון גלבוע: אני לא צריך להיכנס, אני חבר מועצה. לא סיימתי

 כשאני אסיים, תענה על התשובה. 

 אתה יכול להיכנס לאתר ולראות שם שיש תכנית.  רן היילפרן:

  -אין תכנית אלון גלבוע:

 יש.  יילפרן:רן ה

משום שאני לא קיבלתי אותה. עכשיו, וגם לא צריכה  אלון גלבוע:

  -להיות תכנית, אנחנו נוסעים בכבישים בעיר

 יש תכנתי.  רן היילפרן:

ורואים את הכבישים, מהמורות, בורות. אין בכלל  אלון גלבוע:

תחזוקה של הכבישים בעיר. כל העיר, מילא אם זה 

דע את זה, ואתה נוסע היה רחוב אחד. ואתה יו

ברכבים, עם הרכב שלך ואתה רואה שאף אחד פה לא 

מטפל בכבישים, למרות שהחוק, פקודת העיריות, 
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 מחייבת את העירייה לטפל בתשתיות האלה. 

 אז מה שאלת ההמשך?  יעל עבוד ברזילי:

  -שאלת ההמשך אלון גלבוע:

  -אין תביעות אביבה גוטרמן:

  -היאשאלת ההמשך ה אלון גלבוע:

 כל הכבישים באמת במגדיאל, כל מגדיאל.  יוסי שאבי:

ו  אלון גלבוע: עזוב, זה הכל שטויות מה שכתוב פה, הרי כולנ

  -יודעים

 כל מגדיאל.  יוסי שאבי:

 כולנו נוסעים פה על הכבישים.  אלון גלבוע:

בורות חבל על הזמן. אם תראו את הבורות שם, כל  יוסי שאבי:

 הכבישים. 

שאלת המשך, מדוע אין בעירייה תכנית, תכניות  ע:אלון גלבו

סדורות לטיפול בכבישים ומניעה של נזקים לרכבים 

 ובעיות בטיחותיות? 

אלון, התשובה היא שקיימת תכנית. זאת תכנית  הוד גולני:

  -עבודה

 אז למה לא קיבלתי אותה?  אלון גלבוע:

  -לממתי מרכז ישיבת המועצה עונה? יש כאן מנכ" משה חנוכה:

רגע, אני שואל אותך שאלה. אני ביקשתי כבר פעמיים  אלון גלבוע:

  -לקבל תכנית כזאת

 באמת, זה לא רציני.  משה חנוכה:

 שנייה רגע, שנייה.  אלון גלבוע:

  -רגע, אבל שיענה מהנדס עיר, שיענה משה חנוכה:

  -אלון, שאלת רן היילפרן:

ו? שהתקשרתי אני שלחתי לך מייל לקבל תכנית כז אלון גלבוע:

  -אליך

 שאלת ההמשך שלך שלא קיבלת את התשובה?  רן היילפרן:
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  -שנייה רגע, לא, לא אלון גלבוע:

 לא, זו שאלת ההמשך שלך?  רן היילפרן:

  -תן לי רגע שנייה, אני רוצה אלון גלבוע:

יש שאלת המשך. שאלת ההמשך היא שלא קיבלת או  רן היילפרן:

  -שאלת המשך

י רוצה שכל חברי המועצה וגם התושבים יידעו אנ אלון גלבוע:

שאני ביקשתי פעמיים תכנית כזו ולא קיבלתי, והיום 

אני גם לא מקבל תשובה מדוע לא קיבלתי את התכנית 

הזו. אז אני שואל שאלה, למה לעירייה אין תכנית 

 לשיקום הכבישים ולתחזוקה? 

 אז התשובה היא שיש תכנית, היא נמצאת כחלק רן היילפרן:

 , מתכניות העבודה ומפורסמות גם באתר העירוני

  -ואתה מוזמן לפתוח את התכנית ולראות

אז אני אומר לך שאני בדקתי, ואין תכניות כאלה,  אלון גלבוע:

מה בסדר? אבל תראה את מצב ואני גם לא קיבלתי. 

 הכבישים, יש לכם תשובה? 

 אז זו שאלת המשך נוספת?  רן היילפרן:

אלת המשך, אני שאלתי מדוע לא מטפלים, למה לא ש אלון גלבוע:

 לא מטפלים? 

  -קיבלת תשובה רן היילפרן:

אז הבנתי שיש תכנית, אבל לא מטפלים בהתאם  אלון גלבוע:

 לתכנית. 

קיבלת תשובה. אם אתה רוצה, אני אקריא לך עוד  רן היילפרן:

  -פעם. בשל סיום חוזה

אני צריך לקבל  אני לא צריך שתקרא לי עוד פעם. אלון גלבוע:

ממך תשובה, אני צריך לקבל ממך תשובה כמנכ"ל 

העירייה, מדוע הכבישים פה סדוקים, עם בורות, 

  -מהמורות. אין כמעט בור

  -אלון, הוא נתן לך תשובה יעל עבוד ברזילי:

קיבלת תשובה, אתה רוצה שאני אקריא לך אותה פעם  רן היילפרן:
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 רביעית? אבל זו אותה תשובה. 

 אבל זו לא תשובה.  גלבוע:אלון 

 הוא נתן לך תשובה.  יעל עבוד ברזילי:

 קיבלת תשובה.  רן היילפרן:

אתה אומר שהכבישים פה בסדר בעיר? כל התחזוקה  אלון גלבוע:

 היא בסדר גמור? 

  -אלון, יש אחזקה שוטפת הוד גולני:

 קיבלת תשובה.  רן היילפרן:

ע אלון גלבוע: זוב אותי עכשיו אתה כמנכ"ל העירייה חושב, 

  -מהתשובות האלה

  -חברים, אנחנו לא יעל עבוד ברזילי:

י  אלון גלבוע: הרי התשובות מנותקות מהשאלות לחלוטין. אנ

שואל אותך כתושב העיר וכמנכ"ל העירייה. אתה 

  -חושב שמצב הכבישים בעיר

 קיבלת תשובה.  רן היילפרן:

 צב טוב? אתה חושב שמצב הכבישים בעיר הוא מ אלון גלבוע:

 אלון, קיבלת תשובה.  רן היילפרן:

  -אז אני שואל אותך עוד פעם אלון גלבוע:

 קיבלת תשובה.  רן היילפרן:

הכבישים בעיר, תשמע, יש פה המון תושבים שרוצים  אלון גלבוע:

לשמוע את מנכ"ל העיר אומר, האם מצב הכבישים 

 בעיר הוד השרון במצב טוב. 

  -ובות לשתי האלופותאלון, ניתנו תש הוד גולני:

  -אלון, קיבלת תשובה רן היילפרן:

 אני לא קיבלתי תשובה.  אלון גלבוע:

 -לשאלת ההמשך. קיבלת תשובה רן היילפרן:

  -לא קיבלתי תשובה אלון גלבוע:

  -כתוב פה רן היילפרן:
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  -אז אתה יודע מה אלון גלבוע:

  -כתוב פה רן היילפרן:

ד פעם. אני רוצה לקבל תשובה אז בוא תענה לי עו אלון גלבוע:

  -נוספת, אני שואל אותך שאלה, תענה לי

 זו שאלת המשך רביעית, חמישית?  רן היילפרן:

מנכ"ל העיר, אני שואל אותך בפעם הרביעית. מצב  אלון גלבוע:

 הכבישים בעיר, מה מצב הכבישים בעיר? טוב, רע? 

  -אלון, קיבלת תשובה רן היילפרן:

 ה לא רוצה לענות? אז את אלון גלבוע:

 לא, קיבלת תשובה.  רן היילפרן:

  -לא קיבלתי תשובה, אבל אתם מתחמקים אלון גלבוע:

  -כתוב שבשל סיום רן היילפרן:

אתם מתחמקים פעם אחר פעם. אתם מזלזלים, אתם  אלון גלבוע:

מזלזלים בחברי מועצה, אתם לא שולחים, אתם לא 

  -שולחים מסמכים

 ר רוצה לדבר מלשמוע. אתה יות רן היילפרן:

  -אני לא רוצה אלון גלבוע:

 אבל קיבלת תשובה.  רן היילפרן:

 אבל אני לא מקבל תשובה.  אלון גלבוע:

 אתה רוצה שאני אקרא לך אותה פעם חמישית?  רן היילפרן:

  -אני לא רוצה שתקרא לי אלון גלבוע:

 רן, אתה כועס.  משה חנוכה:

תשובות שלך כמו התשובות של התשובות שלך, רן, ה אלון גלבוע:

ראש העיר, מנותקים מהציבור, מנותקים מהעובדות. 

  -מצב הכבישים פה רעוע, אין פה כביש אחד

  -די, גם אם תקריא את זה אביבה גוטרמן:

  -ואתה מנכ"ל העיר, אתה מנכ"ל העיר. איך אתה אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 



 עיריית הוד השרון
 7.9.2022מיום  /2212ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 64 
 

 ול להירגע. לא שאלתי אותך, נדב, אתה יכ אלון גלבוע:

 תירגע אתה, חצוף.  נדב דואני:

  -אתה מנכ"ל העיר, אתה אחראי פה על כל אלון גלבוע:

 אתה תוקף את מנכ"ל העירייה?  נדב דואני:

 אבל הוא אמר לך שיש באתר העירייה.  מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 יש תכנית באתר העירייה.  מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 חברים, אנחנו לא בדיון פה.  זילי:יעל עבוד בר

 )מדברים ביחד( 

 אין לו תשובה למצב הכבישים בעיר.  אלון גלבוע:

אנחנו, עוברים לסעיף הבא. קיבלת תשובה, זה בסדר  יעל עבוד ברזילי:

  -לא לקבל אותה

 אני לא קיבלתי תשובה, יעל.  אלון גלבוע:

  בסדר, אנחנו עוברים לסעיף הבא. יעל עבוד ברזילי:

  -לא קיבלתי תשובה, קיבלתי פה גמגומים אלון גלבוע:

 זה לא הדיון.  יעל עבוד ברזילי:

קיבלתי פה תשובה מנותקת מהשאלה ומנותקת  אלון גלבוע:

 מהעובדות. 

 אז קיבלת תשובה, אוקי.  יעל עבוד ברזילי:

  -חברים הוד גולני:

 לא קיבלתי.  אלון גלבוע:

-צה, אביבה גוטרמן מיום השאילתא של חברת המוע הוד גולני:

. האם מתוכנן להקים בית כנסת במתחם 21.8.2022

. תשובה: יש בקשה עקרונית כזאת, ובפגישה עם 1200

ראש העירייה הוצגו לתושבים מספר שטחים 

אופציונליים להקצאה. לכשתתגבש עמותה שתגיש 

בקשה, ניתן יהיה להתקדם בכפוף לפיתוח של אותם 
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 שטחים. שאלת המשך? 

יש עמותה, הגישה בקשה, יש עמותה, הגישה בקשה.  אל שמעון:יג

ג 1200-תכננו בית כנסת ב ני הילדים. אני חושב באזור 

שמזמן היו צריכים להקים, יש מישהו מוחא בכלל 

להקים בית כנסת, זה פשוט לא נראה לי למה. אבל 

 חבל, זו תשובה לא נכונה. התשובה פשוט לא נכונה. 

 חדש, יגאל?  נו, ומה אלון גלבוע:

 לא, אולי כדאי להקריא אותה שוב.  אביבה גוטרמן:

לא, אבל זו באמת תשובה לא נכונה, כי יש עמותה  עדי פ. אנקורי:

 והיא הגישה בקשה. 

 נכון.  יגאל שמעון:

 אז זו תשובה לא נכונה.  עדי פ. אנקורי:

  -אז אולי כדאי להקריא אותה אביבה גוטרמן:

 קרים אותנו? מה, אתם מש יגאל שמעון:

סליחה, חברים. מה לא היה מובן בתשובה? מה לא  יעל עבוד ברזילי:

 היה מובן בתשובה? 

  -יש עמותה יגאל שמעון:

 כשתתגבש עמותה?  עדי פ. אנקורי:

אתם אומרים, אין עמותה. יש עמותה, הגישה בקשה,  יגאל שמעון:

  -קיים בוועדת ההקצאות. יש לנו

  -לי תביא לנו לראות את הבקשהיגאל, אז או כנרת א. כהן:

 אני צריך להביא לכם?  יגאל שמעון:

  -לא, אז אולי תבקש כנרת א. כהן:

לי יש? הרי אסרת עלינו לדבר עם עובד עירייה. את  יגאל שמעון:

  -רוצה שאני אביא לכם

 עוד פעם אתה הולך עכשיו למקומות האלה?  כנרת א. כהן:

 מה לעשות.  יגאל שמעון:

כשאתה רוצה, אתה יודע לפנות, לבקש עזרה, ואני  הן:כנרת א. כ

חושבת שעוזרים לך, נכון? אז מה זה אליי? אני חלק 
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  -מהנהלת העירייה

  -את שאלת אותי יגאל שמעון:

אני חלק מהנהלת העירייה, ואני תמיד עוזרת לך  כנרת א. כהן:

כשאתה פונה ובודקת. אני אומרת, אם אכן יש דבר 

לראות את זה. אני אשמח. תגיד לי כזה, אני גם רוצה 

 מי, מה העמותה, ואני רוצה לדעת, זה הכל. 

  -יש עמותה שהגישה יגאל שמעון:

 אתה כועס גם?  כנרת א. כהן:

  -בקשה לבית כנסת יגאל שמעון:

 הוא לא כועס.  אביבה גוטרמן:

 . 1200בשכונת  יגאל שמעון:

מהציבור זה לא, כי אני רוצה לדעת, כשזה מגיע  כנרת א. כהן:

 מעניין אותי. 

גני הילדים,  יגאל שמעון: אישרנו מיקום לבית הכנסת ביחד, אזור 

איפה שיש חנייה היום. פשוט מישהו עצר את זה ולא 

 התקדמו. 

  -אוקי, אז אני גם אשמח לקבל על זה כנרת א. כהן:

לא  2001-אני לא יודע מה הסיבה. יכול להיות שב יגאל שמעון:

  -רוצים

גם אצלי ישבו, ואני לא מכירה את הפרטים שאמרת.  . כהן:כנרת א

  -ואני אשמח לבדוק את זה ולקבל

 הכל קשור, הכל קשור אחד לשני.  יוסי שאבי:

 יוסי, זה קשקוש.  רן יקיר:

 זה הכל, עזוב. אני אומר לך שהכל קשור.  יוסי שאבי:

  -בסדר, היא אומרת שנבדוק את זה כנרת א. כהן:

 . הגזמת רן יקיר:

 אני לא הגזמתי.  יוסי שאבי:

 הגזמתי, זה לא רציני.  רן יקיר:
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אביבה, אני מבקש להגיד שבגלל היותי סגן ראש  מאיר חלוואני:

  -העירייה

  -אין בעיה, אתה יוסי שאבי:

  -חברים יעל עבוד ברזילי:

  -פנו אלינו התושבים וקיבלו מאיר חלוואני:

  -אני סיימתי יוסי שאבי:

  -פתרון בתוך מבנה הציבור של :מאיר חלוואני

 כן, אבל זה זמני.  אביבה גוטרמן:

  -רגע, רגע, רגע. אבל שלא ייווצר רושם מאיר חלוואני:

 לא, לא, אין בית כנסת.  אביבה גוטרמן:

  -לא, שלא ייווצר הרושם מאיר חלוואני:

  -גם לי הם אמרו את זה כנרת א. כהן:

  -שםלא, רק שלא ייווצר רו מאיר חלוואני:

 הם מבקשים משהו קבוע.  כנרת א. כהן:

 רגע, אביבה, אביבה. עדיין מקבלים פתרון זמני.  מאיר חלוואני:

 כן, וזה לא מספק אותם.  כנרת א. כהן:

  -אני יודעת, אני יודעת אביבה גוטרמן:

  -וזה לא מספיק להם. יש שם כנרת א. כהן:

 חברים, זה לא עובד ככה, בסדר? יעל עבוד ברזילי:

יודעת את זה מצוין אביבה גוטרמן: , אני    -מאיר, א'

באהבה רבה, מחבקים אותם, זה לא מישהו שלא  מאיר חלוואני:

 רוצה. 

  -גם אז, בעבר עזרתי. אבל זה לא בית כנסת וזה אביבה גוטרמן:

נכון, זה לא בית כנסת. צריך להיות פתרון, אז צריך  עדי פ. אנקורי:

 להיות מבנה קבוע. 

 עכשיו, למה אנחנו אומרים תשובה לא נכונה?  וטרמן:אביבה ג

  -יש שם קהילה גדולה של דתיים עדי פ. אנקורי:
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י  אביבה גוטרמן: כי אם באמת היינו מתייחסים, סליחה, עדי. אנ

שאלתי את השאלה, אני עוד פעם, אני יודעת את 

 הנתונים. 

 היא צודקת.  עדי פ. אנקורי:

 לא, בסדר.  מאיר חלוואני:

רגע. רציתי לדעת מתי עושים, שיענו לי תשובה. מה  בה גוטרמן:אבי

עונים? אפילו לא אומרים יש עמותה, אומרים, צריכה 

לקום עמותה. העמותה תדרוש ואז יבדקו. לא, יש 

עמותה. כבר ניסו למצוא מקומות. אז מי שבודק, מי 

  -שעונה על השאלות, סליחה

 שיש בקשה עקרונית.  כן, אבל נאמר שיש הכרה יעל עבוד ברזילי:

 לא נאמר.  אביבה גוטרמן:

 לא רשום.  משה חנוכה:

 מה זאת אומרת?  יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

 תקראי את התשובה.  משה חנוכה:

התשובה אומרת משהו אחר, ולכן ביקשתי בהמשך  כנרת א. כהן:

לבקשה של יגאל, שאכן במידה והיה, ובנו, אני 

ת זה, לראות מי פנה, איזו מבקשת באמת שיבדקו א

  -עמותה ולבדוק, לראות אילו תשובות

  -אז מה, אתם נותנים פה תשובות שהן משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

  -יש בקשה עקרונית יעל עבוד ברזילי:

  -זה משהו אביבה גוטרמן:

 אז בואו נתקדם בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

ל אביבה גוטרמן:   -אלא, סליחה, לא, לא. רגע, 

  -אנחנו נבדוק ונחזור יעל עבוד ברזילי:

 תחזיר את זה בבקשה.  אביבה גוטרמן:

 מה, מה תחזיר את זה?  יעל עבוד ברזילי:
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אני רוצה לראות, לקרוא, רגע אחד. גם אנחנו יודעים  אביבה גוטרמן:

  -לקרוא

  -בסדר, אז אל תגידי לי לא יעל עבוד ברזילי:

י אביבה גוטרמן:   -ש בקשה עקרונית כזאתכתוב ככה. לא, 

 אבל קיבלנו את מה שאמרת, אביבה.  יעל עבוד ברזילי:

הוצגו לתושבים וכו' וכו'. לכשתתגבש עמותה, שתגיש  אביבה גוטרמן:

 בקשה. 

  -יש בקשה יגאל שמעון:

  -זו הנקודה. בקשה יש, עמותה יש. צריך להגיד אביבה גוטרמן:

  -וקהילה דתית גדולה עדי פ. אנקורי:

  -מה אני ציפיתי? יעל, יעל, מה אני מצפה בה גוטרמן:אבי

 )מדברים ביחד( 

מה אני ציפיתי בתשובה, אוקי? להגיד לי, נכון, יש  אביבה גוטרמן:

. יש בקשה, הכל  עמותה, מכירה, העסק מוכר וכו'

ואנחנו בודקים איתם. יש עמותה, לא נחכה עד 

שהעמותה תתגבש. יש עמותה. די חבר'ה, אתם לא 

פעם  100ם תשובות, ואתם יכולים להקריא עוד עוני

את התשובה. זה הבנת הנקרא, כולנו מבינים. אתם 

 לא עונים תשובות. 

 רק אני חייב להבין. יש עמותה ויש בקשה?  מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 פגרה של ישיבות מועצה מן המניין.  .2

 

ת מועצה אנחנו עוברים לסדר היום. פגרה של ישיבו הוד גולני:

של תקנות בדבר ישיבות  5מן המניין, בהתאם לסעיף 

מועצה, על זימונן והנוהל בהן, מתבקשת מועצת 

לישיבת  2022העירייה לאשר פגרה בחודש אוגוסט 

 מועצה מן המניין. 

 באיזה חודש אנחנו? זה היה.  אלון גלבוע:
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 מה הקשר?  יגאל שמעון:

ל הוד גולני: לתקנות  5סעיף מועצת העירייה מאשרת בהתאם 

  -בדבר ישיבות המועצה

 הם לא יכולים, אי אפשר.  יגאל שמעון:

  -2022והנוהל בהן, פגרה בחודש אוגוסט  הוד גולני:

 אפשר חוות דעת משפטית? רטרו.  יגאל שמעון:

ויניק:  אפשר לאשר את זה.  רונן יואל 

 רטרו?  יגאל שמעון:

ויניק:  אפשר לאשר את זה.  רונן יואל 

 סליחה, רטרו?  עון:יגאל שמ

ויניק:  כן.  רונן יואל 

 )מדברים ביחד( 

יועץ משפטי ששאלו אותו, והיועץ  כנרת א. כהן: אבל יגאל, יושב פה 

 המשפטי אמר שאפשר. 

 100%היועץ המשפטי לא ענה על כך שלא קיבלתם  יגאל שמעון:

דחייה מסוף חודש שעבר, לגבי ישיבת המועצה של 

, אז על זה 100%, לא היה חודש אוגוסט. לא היה לכם

אין לנו חוות דעת, האם זה תקין או לא תקין, אבל יש 

עכשיו בקשה שניתן לאשר. השאלה אם זה חוקי בכלל 

 מה שקורה פה. 

  -אז היועץ המשפטי יעל עבוד ברזילי:

 אז בשביל זה שהוא יתכבד ויענה.  כנרת א. כהן:

  -היום אתה מבקשים לאשר יגאל שמעון:

 הוא אמר כן.  רזילי:יעל עבוד ב

 לאשר את מה שלא אישרה המועצה באוגוסט.  יגאל שמעון:

ויניק: שנייה, שאלת שאלה, השבתי. המועצה יכולה לא  רונן יואל 

ישיבות בשנה, נכון? עכשיו, זה לא שאתה  2לקיים 

  -ממציא משהו עכשיו. ישיבה אחת לא התקיימה

  -זה בסדר, אבל לא כתוב אלון גלבוע:
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ויניק:רונן יו   -בסדר אל 

 אה, בסדר?  אלון גלבוע:

אבל רגע, אם לא תיתנו לו לענות, לא נשמע את  כנרת א. כהן:

 התשובה. 

 אתם מוכנים לשמוע מה רונן עונה?  יעל עבוד ברזילי:

רונן, את החוק אנחנו יודעים להקריא. אבל בחוק לא  אלון גלבוע:

  -כתוב בדיעבד

 הוא עונה.  אלון, תן לשמוע מה כנרת א. כהן:

ויניק:   -אז לא כתוב בדיעבד, אבל בפועל זה קורה בדיעבד רונן יואל 

 מה זאת אומרת?  אלון גלבוע:

ויניק:  ואין מניעה לאשר את זה בדיעבד.  רונן יואל 

  -לא הבנתי מה זה בפועל. אם יש חוק אלון גלבוע:

  -אבל המועצה לא אישרה באוגוסט, היא לא אישרה יגאל שמעון:

אבל הוא ענה לך, יגאל. אתה פשוט לא אוהב את  שירי: נאור

 התשובה שלו. 

 ? 100%עכשיו אתה רוצה לאשר מה שהיה  יגאל שמעון:

 כן, שאלת והוא ענה.  נאור שירי:

 אתה עכשיו ברוב?  יגאל שמעון:

ויניק:  אתה רוצה, לא אני. אני אומר לך שזה אפשרי.  רונן יואל 

  -בסדר, מה יגאל שמעון:

  -הוא נותן את חוות הדעת המשפטי א. כהן:כנרת 

 לא, אני שואל.  יגאל שמעון:

  -אפשרי אבל מה? אפשרי אלון גלבוע:

  -באוגוסט 100%מה שהיית צריך  יגאל שמעון:

 לא, אתה לא שואל.  נאור שירי:

וויתרת עליו. אתה אומר, עכשיו, נאשר את זה ברוב  יגאל שמעון:

 , נכון? 100%רוב של רגיל. הרי באוגוסט היית צריך 
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ויניק: . אני לא בטוח שצריך 100%לא שאלת אם צריך  רונן יואל 

100%-  

 זה שתי שאלות נפרדות.  נאור שירי:

 . 100%צריך  אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

 דחייה של המועצה של אוגוסט?  יגאל שמעון:

יגאל, אפשר לסגור את העבר ולהתקדם אל עבר  יעל עבוד ברזילי:

 יד בבקשה? העת

 בצעדי ענק.  מאיר חלוואני:

ויניק:   -תראי לי איפה כתוב רונן יואל 

 בצעדי ענק.  מאיר חלוואני:

 אכפת לכם, חברים?  יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -דחית ישיבה רונן יואל 

מחברי  %001-דחית ישיבה, החוק קובע לפי סעיף ש יגאל שמעון:

 המועצה חייבים, מה לא? 

וי   -5תראי, לפי סעיף  ניק:רונן יואל 

  -דחייה של מועצה, דחייה של יגאל שמעון:

ויניק:   -לא, לא דחייה של מועצה. לא קיימת מועצה רונן יואל 

 ביקשת לדחות אותה.  יגאל שמעון:

  -אבל ביקשת לדחות את אלון גלבוע:

בואנה, אני חייב את השופט סולברג גם לפה. נראה לי  יגאל שמעון:

 . שאנחנו בבעיה

 למה, הוא מקבל מינוי להיות שופט?  מאיר חלוואני:

 לא, מה שסולברג החליט היום.  יגאל שמעון:

ו  מאיר חלוואני: לא, חשבתי שאתה משתף אותנו באיזה מידע שאנחנ

 לא מכירים. 

 )מדברים ביחד( 

ויניק: אלון ויגאל, אתם מדברים על דחייה, ואני מדבר על  רונן יואל 
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מותר לא לקיים  5בה. לפי סעיף זה שלא התקיימה ישי

שתיים כאלה. לא התקבלה החלטה אז, ואפשר לקבל 

 אותה עכשיו. יגאל מדבר על משהו אחר. 

  -נכון, יגאל דיבר על משהו כנרת א. כהן:

  -לא, אני אסביר יגאל שמעון:

ויניק:  יגאל דיבר על דחייה, ואני דיברתי על זה שלא קוימה.  רונן יואל 

י אסביר. המועצה ביקשה דחייה. זאת אומרת, ראש אנ יגאל שמעון:

העיר ביקש דחייה, אחרי שהוא דחה פעם אחת 

בתחילת אוגוסט את הישיבה, הגיש בקשה לדחייה 

נוספת בסוף אוגוסט. היה אמור לקיים את הישיבה 

בסוף אוגוסט, הגיש בקשה. החוק אומר, בכדי לאשר 

  -את הדחייה, היו צריכים לאשר

 . %001 אלון גלבוע:

 מחברי המועצה.  %100 יגאל שמעון:

ויניק:  מה הבקשה היום, יגאל?  רונן יואל 

  -לא קיבל. סליחה רגע יגאל שמעון:

  -אבל הוא לא מדבר על הבקשה היום כנרת א. כהן:

  -100%הוא לא קיבל  יגאל שמעון:

  -הוא משווה על משהו אחר כנרת א. כהן:

ה. למרות שלא קיבל, לא הסכמ 100%הוא לא קיבל  יגאל שמעון:

קיימו את הישיבה. זאת אומרת, באוגוסט לא 

 התקיימה ישיבה, נכון? 

ויניק: לא התקיימה, אני רק לא מכיר את כל ההיסטוריה  רונן יואל 

  -של

אוקי, לא התקיימה ישיבה באוגוסט. עפ"י חוק, היה  יגאל שמעון:

 צריך לקיים את הישיבה, עפ"י התקנון. 

ויני לא לקיים ישיבה  5אלא אם כן, החלטת לפי סעיף  ק:רונן יואל 

 בחודש אוגוסט. 

  -אבל לא בדיעבד אלון גלבוע:
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ואז אתה אומר, אני בספטמבר אקבל החלטה שאני לא  יגאל שמעון:

 אקיים באוגוסט, שלא קיימנו באוגוסט. 

ויניק: לא, אני לא אומר. שנייה, שנייה, לא. צריך לקבל את  רונן יואל 

זה שלא מקיימים ישיבה. רצוי לקבל  ההחלטה על

אותה מראש, וצריך לקבל אותה מראש. אבל היא לא 

התקבלה מראש. אז אפשר לקבל אותה בדיעבד, לא 

 קרה שום דבר. 

 ואם לא נקבל, מה יקרה? נקיים ישיבה באוגוסט?  משה חנוכה:

ויניק:   -אז לא, הישיבה לא תתקיים. אבל רונן יואל 

 )מדברים ביחד( 

ויניק:רונן    -לא, כי ההחלטה היא לא לדחות יואל 

  -יגאל, בואו, בסדר כנרת א. כהן:

 )מדברים ביחד( 

 חברים, הצבעה. משה. חברים, הצבעה, מי בעד?  הוד גולני:

  -מי בעד? אתם לא שומעים את הוד. הוא מקריא כנרת א. כהן:

 חברים, הצבעה.  הוד גולני:

 מי בעד?  יעל עבוד ברזילי:

 מי בעד?  כהן:כנרת א. 

  -יעל, מאיר, עדי, רן הוד גולני:

 אני בעד, שלא יהיה מצב שנצטרך לחזור לאוגוסט.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 חברים, מי נגד?  הוד גולני:

 מי נגד? מי נגד?  כנרת א. כהן:

 אני טוען שנעשה פה מחטף.  יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

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

 הצבעה, מי נגד?  הוד גולני:

מה זה נגד? אתם עכשיו עושים מחטף, אתם עושים פה  יגאל שמעון:
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 בדיעבד דברים. 

 מי נגד, אני שואל.  הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

  -יגאל, אבל תצביעו, ואחרי זה נגיד את מה כנרת א. כהן:

  -מה שחי לא חלם, אתם עושים את זה יגאל שמעון:

 בסדר, מי נגד?  א. כהן:כנרת 

 בושה וחרפה.  יגאל שמעון:

 אושר, סעיף הבא.  הוד גולני:

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

 פגרה של ישיבות מועצה מן המניין
 הצבעה:

 יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, -(8)בעד 
 נדב דואני, ומשה חנוכה.עדי פרילינג אנקורי, 

 אביבה גוטרמן ואלון גלבוע. יגאל שמעון, -(3נגד )
 בהצבעה. לא השתתףיוסי שאבי *
 

  :22/36החלטה מס' 
בהן  לתקנון בדבר ישיבות המועצה, זימונן והנוהל 5מועצה העירייה מאשרת  בהתאם לסעיף        

 לישיבות מועצה מן המניין. 2022אוגוסט בחודש פגרה 
 

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

בואנה, בושה וחרפה. אתם מנהלים עירייה של  יגאל שמעון:

  -קיקיונית

 חובבנית, חובבנית.  אלון גלבוע:

ג' הוד גולני:   -העברות מסעיף לסעיף. סעיף 

 אנחנו אישרנו, הסכמת לפני, את אמרת לי, בוא נדחה.  משה חנוכה:

 , אני שואלת עכשיו. עזוב אביבה גוטרמן:

את התקשרת אליי, אמרת לי, בוא נדחה, עכשיו את  משה חנוכה:

 מצביעה נגד זה. 

  -אבל אני שואלת עכשיו, לא אביבה גוטרמן:

  -מי לא הסכים לדחות אלון גלבוע:

אלון היחיד. אנחנו אמרנו, עכשיו אנחנו אומרים  משה חנוכה:
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  -אנחנו נגד. את אמרת לי, אין לי זמן

 חברים, אנחנו עברנו לסעיף הבא.  ל עבוד ברזילי:יע

 משה, אביבה, בבקשה.  הוד גולני:

ויניק:  משה, אמרו לך לדחות או לא לקיים?  רונן יואל 

 חברי המועצה, עברנו לסעיף הבא, סעיף ג', בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

 .2022העברות מסעיף לסעיף תקציב  .3

 

לכם . מצורף 2022תקציב  העברות מסעיף לסעיף, הוד גולני:

לתקציב, מופיע בטאבלטים. הצעת  4עדכון מספר 

ההחלטה: מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף 

  -לתקציב 4לסעיף עדכון מספר 

  -אבל די, נו. באמת, תכבדו את השולחן כנרת א. כהן:

 יגאל, די, אתה לא צריך להגיב. יגאל, יגאל, די.  נאור שירי:

 ן, אני מכבדת אותך יפה מאוד. אלו כנרת א. כהן:

 את כן, לא אמרתי שאת.  אלון גלבוע:

 בסדר, אז די. הגזבר התיישב.  כנרת א. כהן:

 יגאל, תן לו לדבר.  נאור שירי:

הגזבר לא נותן כלום, הוא רק לוקח, אם עוד לא  כנרת א. כהן:

 למדתם. 

מעצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף עפ"י  הוד גולני:

 לתקציב.  4ן מספר עדכו

 היי, היי, חברי וחברות המועצה, תהיו בשקט בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

  -במסגרת הצעת התקציב הוד גולני:

אנחנו לא שומעים את הוד, והוא יצא צרוד, אז  יעל עבוד ברזילי:

 בבקשה תתחשבו בו. בבקשה. 

מסגרת הצעת התקציב משתנה ועומדת על סך של  הוד גולני:

 1,651.8-משרות המשרות משתנה מ₪.  608,530,000

 משרות.  1,675.6-ל
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 אין מקורבים במשרות?  יגאל שמעון:

  -מורים של בית ספר מאיר חלוואני:

 גזבר העירייה, בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

 אוקי, לא, אני רק שואל.  יגאל שמעון:

 4טוב, כמו שציינו, אנחנו מביאים את עדכון מספר  בני זיני:

ר אישור ועדה סופי ביום ראשון. אני אתן בקצרה שעב

על מה בתוך העברות מסעיף לסעיף. אז הסבר אחד זה 

עבר, ב₪.  430,000-השתתפות ועד העובדים בשי לחג ב

הם היו עושים את השי, היום אנחנו עושים, אז הם 

מעבירים את חלקם לעירייה, זו הכנסה והוצאה. 

  -, תוספת הוצאהפעילות נוער וצעירים, תוספת הכנסה

 לדעתי לא ביקשו סעיף, סעיף.  נאור שירי:

  -לדעתי אפשר להעלות את זה רן היילפרן:

  -כן, הם לא ביקשו סעיף כנרת א. כהן:

 אלא אם אתה ממש רוצה.  נאור שירי:

 לא, ממש לא, אנחנו רוצים גם לישון היום.  כנרת א. כהן:

פים. השאלה איך קודם כל, אני מתנגד לחלק מהסעי יגאל שמעון:

 שאתם רוצים. 

 תגיד את הסעיף.  נאור שירי:

 מצביעים. כמקשה נדב דואני:

פוגעים בנשים. אתם בעד לפגוע  כמקשהאבל  יגאל שמעון: אתם 

 בנשים? 

 מה?  נאור שירי:

 זה מה שאתם עושים.  יגאל שמעון:

 יגאל, אתה מתחיל?  כנרת א. כהן:

 קיצוץ.  אתם פוגעים בנשים, יש פה יגאל שמעון:

  -יגאל, יגאל, יגאל, התקבל הסבר מאביטל יעל עבוד ברזילי:

 יגאל, התקבל הסבר בוועדת הכספים גם, לא?  מאיר חלוואני:
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יגאל, קיבלת תשובה ממנהלת אגף הרווחה במייל  רן יקיר:

 היום. 

 אבל בטח שזו פגיעה.  יגאל שמעון:

 הוא גם קיבל את התשובה ממנה.  כנרת א. כהן:

 הוא קיבל ולא קרא.  ר:רן יקי

  -כי חשבו שזה קשור אליי, בסוף כנרת א. כהן:

  -לא קשור יגאל שמעון:

התברר שזה לא קשור אליי. אתה מדבר על מה  כנרת א. כהן:

  -שאביטל בר

 כן.  יגאל שמעון:

מנהלת אגף הרווחה התכבדה ונתנה תשובה. היא  כנרת א. כהן:

  -אמרה שהיא הייתה, תקשיב רגע

 כן, כן.  שמעון:יגאל 

 הייתה כוונה לפתוח שתי קבוצות, אוקי?  כנרת א. כהן:

 הייתה כוונה.  יגאל שמעון:

לתמיכה. תקשיב רגע, יגאל, אבל או שאתה רוצה  כנרת א. כהן:

  -לעשות לעצמך במה

  -אל תפלפלו לי פה פלפולים יגאל שמעון:

  -לא מפלפלת לך כנרת א. כהן:

  -בחיאת כנרת יגאל שמעון:

 פנית, הלכתי לבדוק.  כנרת א. כהן:

 אני גדלתי על הדברים האלה.  יגאל שמעון:

 אבל תיתן לי לענות.  כנרת א. כהן:

  -אל תשחקו לי אותה פה פלפולציה יגאל שמעון:

  -תן לי לענות, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה כנרת א. כהן:

  -יש תקציב להעצמת יגאל שמעון:

  -ני לא רוצה להקשיב לךלא, יגאל, א כנרת א. כהן:
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 להעצמת נשים.  יגאל שמעון:

  -אתה לא מכבד ואתה לא מקשיב כנרת א. כהן:

אני מכבד, אתם לא מכבדים אותי. אני צריך להילחם  יגאל שמעון:

 על זה? 

 כי אני רוצה לתת לך תשובה.  כנרת א. כהן:

אתם הנשים צריכות להילחם על זה. אתם הנשים  יגאל שמעון:

 להילחם על זה. צריכות 

  -יגאל שמעון כנרת א. כהן:

  -כן, אבל יגאל יעל עבוד ברזילי:

 מה קרה לכן אתן?  יגאל שמעון:

אביטל באה ונמצאת תחת אגף הרווחה, רצתה לפתוח  כנרת א. כהן:

שתי קבוצות לאימהות שאיבדו את הילדים שלהן. 

תקשיב עד הסוף, אוקי? היא בדקה, היא גייסה, היא 

היו מספיק אנשים שרצו להירשם ולקחת פנתה. לא 

חלק, ולכן נפתחה קבוצה אחת. הרצון היה לפתוח 

שתיים. בגלל זה תקצבו שתיים מלכתחילה. מה 

לעשות, אתה רוצה שילכו ויאנסו את האנשים להיכנס 

 לאותה קבוצה? 

 קבוצות, נכון?  2-זה ל₪  40,000תגידי,  יגאל שמעון:

  -טוב, יגאל כנרת א. כהן:

 זה לקבוצה אחת? ₪  32,000אז  שמעון: יגאל

 )מדברים ביחד( 

 אז אני שואל, על מי אתם עובדים?  יגאל שמעון:

יגאל, אני אומרת לך שאני אישית בדקתי, אתה רוצה  כנרת א. כהן:

 לראות את התשובה שלה? 

  -₪ 0,0004-קבוצות ב 2רציתם לפתוח  יגאל שמעון:

 רווחה רצתה. לא רצינו, מנהלת אגף ה כנרת א. כהן:

ואז את אומרת לי, אנחנו רוצים רק קבוצה אחת. זאת  יגאל שמעון:

  -אומרת
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  -לא, היא אומרת שהיא לא הצליחה לגייס כנרת א. כהן:

עכשיו אתם, יש לכם ₪.  20,000התקצוב צריך להיות  יגאל שמעון:

איך זה רק קבוצה ₪.  32,000-ל₪  9,000קיצוץ של 

 אחת? 

 , אתה רוצה להקשיב? יגאל כנרת א. כהן:

נו.  יגאל שמעון:  די, 

 אתה רוצה שאני אקריא לך את התשובה?  כנרת א. כהן:

אני חושב שאתם פוגעים בהתנהלות, יש פה תקציב  יגאל שמעון:

שמיועד להעצמה נשית. אתם במקום להכפיל אותו, 

לשלש אותו, אתם מקצצים. אם זה מה שאתם באים 

השרון, גבירותיי לי פה ומספרים לי, נשות הוד 

  -ורבותיי

יגאל, אל תבחן אותנו בהעצמת נשים, אוקי? לא כדאי  כנרת א. כהן:

  -לך להתחיל לבחון אותנו

  -אתם פה משחקים פה משחקי מילים, בושה וחרפה יגאל שמעון:

 לא משחקי מילים.  כנרת א. כהן:

  -אתם פוגעים, פוגעים יגאל שמעון:

 צה לשמוע את התשובה. אתה אפילו לא רו כנרת א. כהן:

  -בהתנהלות של העיר. אני צריך להילחם יגאל שמעון:

  -שאלת שאלה כנרת א. כהן:

  -לתקציב של הנשים יגאל שמעון:

 לקבל תשובה, זה גם לא אצלי בכלל.  כנרת א. כהן:

 אני צריך להילחם?  יגאל שמעון:

צה מתוך כבוד, רוצה לתת לך תשובה. שנייה, אני רו כנרת א. כהן:

להקריא את התשובה. זו התשובה של אביטל בר. 

סעיף העצמת נשים משוריין לקבוצה טיפולית בנושא 

אובדן ושכול עבור אימהות, גם אבות יוכלו להצטרף, 

 2אשר שכלו את ילדיהם. אם יהיה ביקוש, נפתח 

קבוצות. הקטנו את הסעיף לטובת השתתפות 

העירייה, כמחויב לתקן עו"ס משטרה. תקן חדש 
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שקיבלנו לאחרונה ממשרד הרווחה. גם תקן חדש זה 

קשור לנשים. עו"ס המשטרה תהיה החוליה המקשרת 

בין המרכז למניעת אלימות למשטרה, כך שההקטנה 

קשורה גם כן לטיפול נשים. עקב כך שלא הייתה 

היענות, למעט לקבוצה אחת, הקבוצה השנייה לא 

 נפתחה, נקודה. 

למה הורדתם רק ₪?  20,000ם אז למה לא הורדת יגאל שמעון:

9,000 ₪-  

אפשר לדעת למי נכתבה התשובה הזו, למי היא  מאיר חלוואני:

 נשלחה? 

 אני ביקשתי אותה, אחרי שיגאל פנה אליי.  כנרת א. כהן:

ועדת הכספים שאלה את השאלה הזו. אני חושב שמן  מאיר חלוואני:

  -הסתם

נו לכולם את לא, נתנו לו גם את התשובה. נת כנרת א. כהן:

 התשובה, מאיר חלוואני. 

 שאלתי.  מאיר חלוואני:

 גם לגזבר.  כנרת א. כהן:

 היום בבוקר.  מאיר חלוואני:

לא, גם עדכנתי באונליין ששמעתי עם זה, שזו  בני זיני:

  -התשובה שלה

  -לא, לא, אני לא מאיר חלוואני:

מד אני עונה, כי פנו אליי. אני מחזיקת תיק מע כנרת א. כהן:

  -האישה

 שאלתי למי נכתבה התשובה?  מאיר חלוואני:

 היא נכתבה לכולם.  כנרת א. כהן:

  -התשובה הזו אמנם נמסרה בע"פ לוועדת הכספים מאיר חלוואני:

  -אז מאיר, זה גם נאמר בוועדת הכספים בני זיני:

 חברים, אנחנו ממשיכים.  הוד גולני:

ל, שנשלח אליכם וגם יש תשובה שצורפה לפרוטוקו בני זיני:
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 אתמול. 

כן, אני ראיתי אותו, וזאת התשובה שהעתקתי דרך  כנרת א. כהן:

 , נכון? אוקי, תודה. 1על  1אגב. זה 

 חברים, הצבעה, מי בעד?  הוד גולני:

  -רגע, שנייה, שנייה רגע. רגע, יש לי אלון גלבוע:

 אה, עוד שאלות, בבקשה.  הוד גולני:

אתם רוצים להצביע. מרוב סעיפים, אני לא, חכו.  יגאל שמעון:

  -אתם

 תשאל שאלות.  כנרת א. כהן:

  -נושא של יגאל שמעון:

 אז למה אתה בדיון?  נאור שירי:

 שקט, אל תפריע פה עכשיו.  כנרת א. כהן:

 אני שאלתי שאלות מיקור חוץ  יגאל שמעון:

 יגאל שואל שאלות.  כנרת א. כהן:

ות מסעיף לסעיף. לאור זה מסתבר שבתקציב יש העבר יגאל שמעון:

שאין מספיק כח אדם שאתם מכניסים לעירייה 

מסיבה כזו או אחרת. ולאור זאת שלא מאיישים את 

אותן משרות, אנחנו היום משתמשים במיקור חוץ 

לטובת אותן משרות. מה שאומר שזה מגדיל את 

ההוצאות באופן של כמה מיליוני שקלים, בזה שאנחנו 

לתי כמה, ביקשתי לדעת מבקשים מיקור חוץ. שא

סה"כ כמה, כי אני מבין שרק משרה אחת יש כבר 

יותר ממיקור חוץ לעומת מה שהיה, או ₪  300,000

 ש"ח.  400,000

 כן, מנהלת אגף.  עדי פ. אנקורי:

, 2022-ו 2021נכון. אז אני רוצה לדעת, בסה"כ בשנת  יגאל שמעון:

 , כמה כסף אנחנו מוציאים על מיקור חוץ? תבינו

נחנו מדברים פה על מיליוני שקלים, מיליוני שקלים א

. איפה אתם? תתעוררו. זה לא קרה לטמיוןשיורדים 

 השנים שאני פה, זה לא קרה.  15-ב
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 שנים שאתה פה, יגאל.  15די,  נאור שירי:

 איפה כל הכספים? כמה כסף אתם מבזבזים פה? כמה?  יגאל שמעון:

  -רואים שהיית חיית על ענן נאור שירי:

כמה כסף אתם מבזבזים? מיקור חוץ, מאיפה יש לכם  יגאל שמעון:

 כסף? 

 לא הגיע שום מייל.  נאור שירי:

 הזוי.  יגאל שמעון:

יגאל, שאלה בנושא הזה, או שאנחנו יכולים  הוד גולני:

 להתקדם? 

 לא, אני שאלתי כמה כסף?  יגאל שמעון:

ם. אז כמו אני אתן תשובה, זה גם עלה בוועדת הכספי בני זיני:

ניתוח על כל  שאמרתי בוועדת הכספים, כדאי לעשות 

העירייה, אז לא נצליח ביומיים, ואנחנו נעשה את 

העבודה בימים הקרובים ונעביר את זה בהמשך. 

 2אמרתי שאנחנו כן יכולים לתת מספר דוגמאות של 

 3. וכן ציינו שמנהלת השכר שאנחנו הארכנו שם 3או 

ן מנהל מחלקה ומנהל מכרזים, למנהל מחלקה, סג

אגף, ולא הצלחנו לגייס. ותסכימו איתי שאנחנו לא 

יכולים להשאיר את העירייה חשופה בלי מנהל שכר, 

כי בסוף זה משכורות לעובדים, נאלצנו ללכת למיקור 

פלוס ₪  48,000-חוץ. הייתה הצעה בודדת שהתחילה ב

פלוס מע"מ. הפער, ₪  44,000-מע"מ, והורדנו את זה ל

שהוא פער לא מבוטל, אבל אם אני שם על נכון 

₪  300,000-המשקל שכר לעובדים או לספוג את ה

דלתא. ובעולמות ₪  300,000האלה, אז כמובן שאנחנו 

המחשוב שהרבה יותר קשה לגייס מתכנתים ותומכים 

אז עלות מיקור חוץ ₪,  7,000אפליקטיביים בשכר של 

כשעלות לעובד. ₪  260,000היא סדר גודל בממוצע של 

 160,000השכר בעירייה ברוטו, או עלות המעביד, היא 

עדיין צורך לתפעל את כל ₪.  90,000פער של בערך ₪. 

מערך המחשוב. יש קושי רב, בלי קשר, בגיוס עובדים 

בכלל בהרבה סקטורים. לא רק אנחנו מרגישים את 
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  -זה, מרגישים את זה

ם ולא מצליחים, פעמים מפרסמים מכרזי 5, 4אנחנו  כנרת א. כהן:

 זה לא ייאמן. 

מפרסמים ולא זה. ובסוף צריך לתפעל את מערך  בני זיני:

המחשוב, אז גם פה אנחנו זה. אנחנו ננסה להשלים 

את העבודה לגבי כמה מיקור חוץ נעשה בעירייה. אני 

מוציא רק מהתמונה את מנהל הנדסה, שבעצם 

 משתמש בעיקרו בתכנון ופיקוח כמיקור חוץ 

שנעלמו ₪  6,000,000-אני מבקש הסבר על ה עון:יגאל שמ

  -מהתקציב הקודם

לא נעלמו. גם בוועדת הכספים זה עלה ₪  6,000,000 בני זיני:

  -זה

  -אוקי, הם באותו יגאל שמעון:

  -אני אסביר בני זיני:

י  אלון גלבוע: תשמע, אני רוצה רגע להגיד, בני, משהו, סליחה, לפנ

דת הכספים זה עלה. אני שאתה עונה. אתה אומר בווע

קראתי את הפרוטוקולים. אי אפשר להבין מהם 

  -כלום. פשוט מתחיל, נעצר, יש שם שאלות

 זה לא פרוטוקול אבל תמלול, זה לא תמלול.  נאור שירי:

בסדר, אבל אם אנחנו כחברי וועדה לא חברים  אלון גלבוע:

  -בוועדה, ואמורים היום להצביע

  -ת, כי הפרוטוקול שם זהאז תשאל שאלו נאור שירי:

כן, אבל אני לא יכול לדעת מה, כמו שעכשיו כנרת פה  אלון גלבוע:

הסבירה את הדברים האלה, אנחנו צריכים לדעת 

 לפני. אז מה, אני בא כמו בובה להצביע? 

  -לא, אז אנחנו מזמינים את כל נבחרי הציבור בני זיני:

אני יכול צריך לקבל בסדר, אז לא יכולתי להגיע, אז  אלון גלבוע:

 פרוטוקול, נכון? 

ימים  10לא, לעניין של להגיע. החומר נשלח לכם  בני זיני:

  -לפני, שבועיים לפני
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 נכון, אבל אי אפשר להבין כלום.  אלון גלבוע:

רגע, אני אשלים את התשובה. אתם מוזמנים לפנות  בני זיני:

 אליי בשאלות לפני ישיבת המועצה, או זה, ואנחנו נדע

לתת את התשובות גם לפני ישיבת המועצה מבעוד 

מועד ולעשות בדיקות גם לפני. לא בהכרח במעמד, כי 

במעמד המועצה אנחנו לא תמיד יודעים את כל 

התשובות שאתם זה, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו 

בשאלות. לא בכדי החומר נשלח אליכם שבועיים לפני, 

העברות מוזמנים באמת לפנות בשאלות שקשורות ל

מסעיף לסעיף על כל מה שקשור, או לכל מה שעולה 

ים, ואנחנו ניתן גם תשובה בהתאם. בוועדת הכספ

, 2022לגבי מה שיגאל שאל, אז כן, בבניית תקציב 

הייתה טעות מקצועית שלנו בניתוח החזר ההלוואות 

שהעירייה מחזירה. נשמט לנו אחד הבנקים ולא היינו 

נו מביאים את התיקון. ערים לזה. ובעצם עכשיו אנח

מקור המימון של ההלוואות הוא מן הסתם השבחה, 

ופה גם עשינו תחקיר אצלי, כדי לראות שזה לא 

  -יקרה. וזה בעצם

, איפה היה המופיע, באילו סעיפים 2022ובתקציב  יגאל שמעון:

 שם? 

  -החזר מלוות, אבל מקור המימון בני זיני:

 ? אבל הוא לא היה בשוטף יגאל שמעון:

 מקורות מימון של ההשבחה.  בני זיני:

  -2022לא, בתקציב  יגאל שמעון:

הוועדה המקומית והחזר  2022אמרתי, בתקציב  בני זיני:

, מקורות המימון שלהם, היטלי ...מלוות לטובת

השבחה. נכון שמופיע ברגל, אבל מקורות מימון זה 

 השבחה. 

  -₪ 6,000,000-ה יגאל שמעון:

 שבחה. דמי ה בני זיני:

  -הם היו בתקציב השוטף או יגאל שמעון:
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הם לא מקורות ארנונה, הם מתוך ההשבחה. מתוך  בני זיני:

 השבחה. 

  -מתוך ההשבחה יגאל שמעון:

 החזר, כן.  בני זיני:

  -לא, פיתוח זה היה, זה לא היה יגאל שמעון:

  -לא, אני לא מחזיר הלוואות מהפיתוח בני זיני:

 אז אני הבנתי, אז בשוטף. אוקי,  יגאל שמעון:

שוב, מופיע בתקציב הרגיל, אבל מקור המימון שלו  בני זיני:

 מהיטלי דמי השבחה. 

אז אני שואל, נו, בחיאת, אני שואל שאלה. אבל  יגאל שמעון:

 זה מופיע בשוטף.  2022תקציב 

 נכון.  בני זיני:

וזה נעלם לכם מהתקציב יגאל שמעון:   -אוקי, 

 ט, נכון. זה נשמ בני זיני:

 ועכשיו אתם מחזירים אותו.  יגאל שמעון:

 אני מתקצב אותו מחדש.  בני זיני:

 ואז אתה מחזיר אותו מהתקציב של ההשבחות.  יגאל שמעון:

 נכון. מקור המימון, השבחה.  בני זיני:

זאת אומרת, אם לא היית מחזיר אותו מהשבחות,  יגאל שמעון:

 היית צריך להחזיר אותו לשוטף. 

  -לא, הייתי מחזיר אותו מהשבחה זיני: בני

 למה?  יגאל שמעון:

 כי זו הלוואת פיתוח.  בני זיני:

 איך זה יכול להיות?  יגאל שמעון:

 זה הלוואות פיתוח.  בני זיני:

 אין, זה לא קשור אחד לשני.  יגאל שמעון:

 למה לא קשור? קשור מאוד.  בני זיני:
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 אבל זה לשוטף.  יגאל שמעון:

 יכול להיות, בני, שהעירייה בגירעון כספי.  וע:אלון גלב

  -איך אביבה אמרה יעל עבוד ברזילי:

  -בני אלון גלבוע:

 החוכמה היא תקן.  יעל עבוד ברזילי:

לא לתקן, השאלה איך את מתקנת. גבירתי, סגנית  יגאל שמעון:

ממלאת מקום ראש העירייה, כאשר בתקציב שלך יש 

  -₪ 6,000,000לך גירעון של 

  -₪ 6,000,000אין גירעון של  בני זיני:

  -תמיד אפשר לשחק ולהעביר מפה יגאל שמעון:

  -לא, אנחנו לא משחקים בני זיני:

  -אבל יש גירעון בעירייה, בני. בני אלון גלבוע:

  -רגע, רגע בני זיני:

 בני, אבל יש גירעון.  אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

אומר שהעירייה בגירעון של רגע, יגאל, מה שזה  אלון גלבוע:

6,000,000  .₪ 

  -מה שאומר, שהעירייה בני זיני:

  -לא יודע מה אני אומר, אני זרקתי את זה רק יגאל שמעון:

  -מה שאני אומר בני זיני:

 אז מה, אז זה גירעון או לא גירעון?  אלון גלבוע:

רגע, תנו לי לענות לכם, בסדר? אני אענה לכם אחד,  בני זיני:

. מה שאני אומר, ויגאל מכיר את זה גם טוב, אחד

תקציב העירייה, יש לו מספר מקורות מימון. ארנונה, 

משרדי ממשלה, הכנסות עצמיות ורשויות שלא 

מצליחות זה, משרד הפנים מתיר לממן את הוצאות 

ועדה מקומית והלוואות פיתוח מהיטלי השבחה. נכון, 

מגיע  זה מופיע בתקציב השוטף. מקור המימון שלו

מהיטלי השבחה. אנחנו אחת לרבעון לוקחים מהיטלי 
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השבחה ומעבירים לתקציב הרגיל. כמובן, הכל 

בפיקוח של רו"ח של משרד הפנים, ואנחנו לא חורגים 

 מהכללים של משרד הפנים. 

 עוד שאלות? יעל עבוד ברזילי:

 כן, אבל כל זה קרה בגלל שהעירייה בגירעון?  אלון גלבוע:

 . לא בני זיני:

 העירייה לא בגירעון.  אלון גלבוע:

, לא סיימנו, אנחנו בעיצומה, 0222-לא. העירייה ב בני זיני:

  -אנחנו

  -לא, אתה לא יכול לדעת היום יגאל שמעון:

  -אני לא יודע להגיד אם אנחנו בני זיני:

 אתה יודע להגיד לנו אם העירייה בגירעון?  אלון גלבוע:

 אני לא יודע.  בני זיני:

  -האלה₪  6,000,000-ה ן היילפרן:ר

לא, אני שואל שאלה. אתה היום, רגע, אתה יודע  אלון גלבוע:

 להגיד אם העירייה בגירעון היום? 

כי אנחנו באמצע שנה, ואנחנו עוד  בני זיני: אני לא יודע להגיד, 

לא מיצינו את כל פעולות האכיפה מבחינת ההכנסות, 

  -אנחנו יודעיםולא מיצינו את כל נושא ההכנסות. 

  -זה דווקא כן היה יעל עבוד ברזילי:

אנחנו יודעים על סטטוס העירייה מבחינת זה. בחודש  בני זיני:

מרץ, אחרי שיש רישום של כל ההוצאות בספרים, 

ואנחנו עושים את כל ההפרשות הרלוונטיות 

והדו"חות הכספיים, רק אז יודעים, אנחנו יודעים 

יודעים לתת תחזית. להגיד להעריך. אני יכול להגיד ש

לך כמה היא פוגעת? היא פוגעת, אבל תמיד בסבירות 

גבוהה. אנחנו בעיקר, בשליש האחרון של השנה, כמו 

שנה שעברה, עושים פעולות גבייה יותר ממוקדות 

ויותר אינטנסיביות כדי למקסם את כל ההכנסות 

הארנונה. עושים יותר לחץ על משרדי ממשלה להעביר 
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, ככל שיש עיכובים, וכל ההכנסות את הכספים

אנחנו לא יכול  2022העצמיות שלנו. כרגע, אנחנו את 

להגיד לך בחודש ספטמבר, אם אנחנו בגירעון או לא. 

אנחנו כן בונים איזושהי תחזית גם, זה נושא שעלה 

בוועדת הכספים. שבמהלך חודש אוקטובר נדע 

 בתחזית אם אנחנו בגירעון או לא בגירעון. 

כן, אבל אתה כגזבר, אתה אומר לי היום, אני לא יודע  גלבוע:אלון 

אם בגירעון לא בגירעון, נכון? מה זאת אומרת, מה, 

  -אתה לא יכול

אני יכול להגיד ששולי הרווח של העירייה הם נעים  בני זיני:

רווחיים, אבל  כי אנחנו לא , לא רווח,1%-בפחות מ

קשה  1%-%. סטייה של פחות מ1-הזה הוא בפחות מ

לאמוד באופן מדויק, בסדר? אני יכול להגיד 

גירעון ₪  20,000,000שבתקופת הקורונה צפינו 

 וסיימנו עודף בסיום. 

 הבנתי.  אלון גלבוע:

  -הוא אמר שבאוקטובר תהיה הערכה, אז יעל עבוד ברזילי:

  -עד אוקטובר נסיים לערוך הערכה בני זיני:

י אומר לך ככה בלב שלם, כי אני מרגיש דברים, אנ אלון גלבוע:

אני גם שומע מהתושבים שאני מרגיש שאין פה 

  -תחזוקה. אין פה תחזוקה, העיר במצב ירוד

  -אני לא מסכים איתך בני זיני:

וזה כנראה, ככה זה עולה בגלל שאולי העירייה  אלון גלבוע:

  -בגירעון

  -לא, לא בני זיני:

לי היא לא משלמת אולי היא לא משלמת לספקים, או אלון גלבוע:

לשירותי גינון, לשירותי תחזוקה. תשמע, אני מסתובב 

  -בעיר, אני רואה את העיר. העיר מוזנחת

 אלון, זה לא קשור לגזבר.  רן היילפרן:

 זה קשור, לא, אני שואל, אני שואל, אולי אין כסף.  אלון גלבוע:

ן , כי לא היינו שבעי רצו1.9-החלפנו קבלן גינון ב רן היילפרן:
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מהגינון, ועשינו מכרז, חברי ועדת מכרזים מכירים 

את זה, ויש שני מציעים חדשים, שני קבלני ניקיון 

  -חדשים שמחלקים ביניהם, שני זוכים

 נכון, ועוד עשינו את הכל לזרז את זה.  כנרת א. כהן:

ואני ברור בצורה הכי ברורה, הגינון בעיר לא היה  רן היילפרן:

  -וצאנו מפה, וזהבצורה ראויה. אנחנו ה

  -לא רק הגינון, זה גם הניקיון, הרחובות אלון גלבוע:

  -הוצאנו מפה ספק גינון. הגינון בצורה משמעותית רן היילפרן:

  -וגנים ציבוריים שכבר היה שיתוף ציבור לפני שנה אלון גלבוע:

 של מה?  רן היילפרן:

  -גינות ציבוריות אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

מה נעשה, במרכז מגדיאל נעשתה גינה? היה שיתוף  בוע:אלון גל

 ציבור לפני שנה. 

  -רגע, רגע, אחד, אחד, רגע יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

 ומה עם מרכז מגדיאל? מה עם מרכז מגדיאל?  אלון גלבוע:

 . 8.111-מרכז מגדיאל מתחיל ב עדי פ. אנקורי:

 בדיוק לפני הבחירות.  אלון גלבוע:

 . 18.11 קורי:עדי פ. אנ

  -אלון, אתה יכול לקבל מיוסי מתיתיהו כנרת א. כהן:

זה אחרי הבחירות הארציות. זה אחרי הבחירות,  מאיר חלוואני:

 אלון. 

  -רגע, חברות וחברי המועצה יעל עבוד ברזילי:

אנחנו לא מתחילים אף גינת שעשועים, עד שאנחנו לא  עדי פ. אנקורי:

 רואים את המתקנים בעין. 

שנים, ופתאום בשנת בחירות  4להזניח את העיר  לון גלבוע:א

 פתאום לפתוח. 
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  -לא, זה לא קשור. עשינו פה עדי פ. אנקורי:

מה זה לא קשור? העיר כבר מוזנחת שנתיים, שלוש.  אלון גלבוע:

  -מה את

רגע, עדי ואלון, לא שומעים את שניכם לפרוטוקול.  יעל עבוד ברזילי:

 ע, הוד, רצית להגיד משהו? בבקשה, אחד, אחת. רג

  -העיר כבר מוזנחת תקופה ארוכה אלון גלבוע:

 הרגע התלוננת שאנחנו עושים בשנה הזאת.  רן היילפרן:

  -תקופה ארוכה העיר מוזנחת אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

אלון, אלון, אבל אף פעם לא היו פה שיפוצי קיץ  רן היילפרן:

 וכחי. ובנייה בהיקף כמו שהיה בקיץ הנ

 תמיד היו שיפוצי קיץ, כל שנה היו שיפוצי קיץ.  אלון גלבוע:

 אל תגיד, אל תגיד כי זה לא נכון.  רן היילפרן:

 חוץ מזה, זה מחובתכם לעשות את זה.  אלון גלבוע:

 שנה הם לא שיפצו.  50 רן היילפרן:

 )מדברים ביחד( 

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

 )מדברים ביחד( 

 מאיר מדבר. יעל עבוד ברזילי:

,  מאיר חלוואני: מעבר לזה שהתקבלו שני קבלנים חדשים בגינון

, ייכנס קבלן חדש שמטפל 18.10באמצע אוקטובר, 

בכל מה שקשור בטיאוט ובניקיון של הרחובות, כי גם 

איתו היה קושי. ובסוף, אנחנו לא הקבלנים. אנחנו 

וארוך וקשה  יסיזיפליך הוא מפקחים עליהם, והתה

ומורכב. כי כשאתה שומע שגם חסרות משרות, אז גם 

מפקחים שלנו, חסר לנו באזורים האלה. המאמץ הוא 

עילאי וההשתדלות גם כן, קצת סבלנות. אי אפשר 

לסדר את העיר ביום אחד. ואי אפשר להגיד על העיר 

שלנו, רק רגע, רק רגע, תן לי, תן לי. אי אפשר להגיד 

העיר מוזנחת, שהעיר לא נקייה. אביבה, אל תעשי ש



 עיריית הוד השרון
 7.9.2022מיום  /2212ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 92 
 

  -פשש, למה את יודעת בדיוק מה קורה. המענה

 בסדר, על הכיפאק.  אביבה גוטרמן:

 למה, למה? תגידי.  מאיר חלוואני:

 אין לי טענה.  אביבה גוטרמן:

 מה הבעיה?  נאור שירי:

גינות חדשות מאיר חלוואני:   -גם בנווה נאמן נעשו 

 זה לא נכון.  מן:אביבה גוטר

 בסדר, לדעתך זה לא נכון.  נאור שירי:

  -גם בנווה נאמן נעשה מאיר חלוואני:

  -נעשים, נעשים, הגינות כן אביבה גוטרמן:

 אתם רואים הכל שחור, זה לא משהו חדש.  נאור שירי:

  -נכון מאיר חלוואני:

אלון, עד היום הוא לא יודע איפה יש מד"א. תשאלי  נאור שירי:

יודע. או  תו, הוא לא 

  -גני ילדיםדרך אגב, אותו דבר בחצרות  עדי פ. אנקורי:

ו יעל עבוד ברזילי:   -חברים, מאיר רוצה לסיים את דבריו, ואח"כ אנחנ

  -ואחרי כל מה שאמרתי מאיר חלוואני:

 אני תכף אגיד משהו על זה.  אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

ל יעל עבוד ברזילי: סיים את דבריו, כדי שנוכל בבקשה תנו למאיר 

 להתקדם. 

אני מבקש להגיד, בני זיני, מר בני זיני, כל הכבוד על  מאיר חלוואני:

אני גם לא  ₪. 6,000,000-השקיפות עם העניין של ה

הספקתי להגיד לך את זה בוועדת הכספים. רגע, רגע, 

קודם דברים יכולים לקרות, ומי שלא עובד, לא טועה. 

על זה בשקיפות גם בוועדת ובסוף, כשמדברים 

הכספים וגם בשולחן המועצה, אני מכבד את זה 

 מאוד, וכל הכבוד על השקיפות. 
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 אין דרך אחרת.  בני זיני:

 לי היה חשוב להגיד את זה, זה הכל. אפשר להמשיך.  מאיר חלוואני:

 בהחלט.  אביבה גוטרמן:

ר, חברים, אנחנו מעלים להצבעה. מי בעד? יעל, מאי הוד גולני:

נגד?   עדי, רן, אביבה, כנרת, נדב ונאור. מי 

 אני נמנע.  אלון גלבוע:

 נמנע אחד, אלון גלבוע.  הוד גולני:

 אבל אביבה לא הצביעה.  נאור שירי:

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

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב 
 הצבעה:

 יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני,  יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן-(8)בעד 
 עדי פרילינג אנקורי, נדב דואני ואביבה גוטרמן.

 אלון גלבוע. -(1נמנע )
 בהצבעה. השתתפולא  ומשה חנוכה יוסי שאבי*יגאל שמעון, 

 
  :22/46החלטה מס' 
 לתקציב. 4מאשרת העברות מסעיף לסעיף על פי עדכון מס'  ייהמועצת העיר

 ₪  608,530,000ע"ס  יב משתנה ועומדתהצעת התקצמסגרת 
 ת.משרו 1,675.6-ל 1,651.8-מ מספר המשרות משתנה

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

אני רק ברשותכם משפט אחד, רק להודות ליוליה על  בני זיני:

העברות מסעיף לסעיף, פעם אחרונה שהיא עושה את 

  -זה

 לגמרי.  מאיר חלוואני:

 כן, אנחנו עוברים לסעיף הבא.  עבוד ברזילי:יעל 

 בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון: .4

 ש"ח.  2,000,000שדרוג מקלטים ומתקני חירום על סך  – 1472תב"ר מס' 

 

  -1472בקשה להגדלת מקורות מימון, תב"ר מספר  הוד גולני:

  חברות וחברי המועצה, עברנו סעיף, כן, בבקשה. יעל עבוד ברזילי:

אנחנו עוברים לסעיף ד'. בקשה להגדלה ועדכון  הוד גולני:

שדרוג מקלטים  – 1472מקורות מימון, תב"ר מס' 
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-הגדלה מ₪.  2,000,000ומתקני חירום על סך 

מקורות מימון לאחר ₪.  3,500,000-ל₪  2,000,000

הצעת ההחלטה: ₪.  3,500,000עדכון: קרן פיתוח, 

להגדלה ועדכון מועצת העירייה מאשרת את הבקשה 

, שדרוג מקלטים 1472מקורות מימון, תב"ר מס' 

 ₪.  2,000,000ומתקני חירום על סך 

שאלה, בתוך התקציב הזה נכנס גם בניית הממ"דים  אביבה גוטרמן:

 החסרים? 

לא, זה לא אותו סעיף. קיבלנו על זה הסבר בוועדת  עדי פ. אנקורי:

 הכספים. 

 בויל מריוט לנדב.  הסברתי שנייה על חוק נאור שירי:

,  הוד גולני: אנחנו מעלים להצבעה, מי בעד? יעל, מאיר, עדי, רן

נגד?   כנרת, נדב, נאור. מי 

 יגאל, אתה לא בעד מקלטים?  מאיר חלוואני:

 מי נגד שואלים.  כנרת א. כהן:

 לא, לא, אני בעד.  אביבה גוטרמן:

לון אביבה גם בעד, בבקשה להוסיף. מי נגד? גם א הוד גולני:

 בעד, יגאל? יגאל בעד. אז יש לי פה אחד? 

  -גם יוסי שאבי בעד כנרת א. כהן:

 פה אחד?  הוד גולני:

 אני נמנע.  משה חנוכה:

 נמנע, משה חנוכה נמנע. תודה.  הוד גולני:

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

 בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון
 ₪  2,000,000מקלטים ומתקני חירום ע"ס שדרוג  – 1472תב"ר מס' 

 ₪  3,500,000-ל₪  2,000,000-גדלה מה
 מימון לאחר עדכון: מקורות

 ₪. 3,500,000 –קרן פיתוח 
 הצבעה:

 , כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר-(11)בעד 
 ני, אביבה גוטרמן ואלון גלבוע.עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דוא

 משה חנוכה. -(1נמנע )
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  :22/46החלטה מס'      
 בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימוןהמועצת העירייה מאשרת את 

 .₪ 2,000,000דרוג מקלטים ומתקני חירום ע"ס ש – 1472תב"ר מס' 
============================================= 

 חנו עוברים לסעיף הבא. אנ יעל עבוד ברזילי:

 בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון: .5

 ש"ח.  5,000,000מתחם חינוך ותרבות ע"ס  – 1492תב"ר מס' 

 

חברים, סעיף ה'. בקשה להגדלה ועדכון מקורות  הוד גולני:

מתחם חינוך ותרבות בית  – 1492מימון. תב"ר מס' 

-הגדלה מ₪.  5,000,000הספר שילה, על סך 

 ₪.  5,850,000-ל₪  5,000,000

 אני אשמח להסבר מהמהנדס.  משה חנוכה:

  -הרשאה משרד החינוך, שנייה, אני אסיים הוד גולני:

  -המהנדס לא פה כנרת א. כהן:

  -מקורות מימון לאחר עדכון הוד גולני:

 השאלה למה הוא לא פה.  משה חנוכה:

  -יש פה אנשים אחרים כנרת א. כהן:

 לא פה, כנרת?  למה הוא משה חנוכה:

  -יש פה מנכ"ל שבטוח יודע לתת כנרת א. כהן:

אז בבקשה, המנכ"ל. מה זה המרכז הזה, מי הולך  משה חנוכה:

 לפעול בו? 

 על מה אנחנו מדברים?  רן היילפרן:

  -חברים, רגע, אני מסיים להקריא. הצעת הוד גולני:

ה תעזרו, רגע, רגע, אמרתי קודם, הוד צרוד, בבקש יעל עבוד ברזילי:

  -בסדר? תנו לו לסיים רגע משפט

.  הוד גולני: רק את הצעת ההחלטה אני מקריא ונעבור לדיון

מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להגדלה ועדכון 

, מתחם חינוך 1492מקורות מימון לתב"ר מס' 

 ₪.  5,000,000ותרבות בית הספר שילה על סך 
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  -הסבר בבקשה? רגע משה חנוכה:

 רצית שאלה?  זילי:יעל עבוד בר

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

אני רציתי על הסבר הפרויקט. מה זה, מי זה, מה  משה חנוכה:

 לוחות הזמנים? 

לדעתי, זה כבר, כן, זו הגדלה, זה עלה. זה מתחם שיש  רן היילפרן:

גן.   שם תנועת בני עקיבא, גם לגן, לטובת 

 פנים אותם? מה עושים איפה מה שבני עקיבא, אתם מ משה חנוכה:

  -כן רן היילפרן:

 כבר פינו.  עדי פ. אנקורי:

 פינו.  מאיר חלוואני:

 אבל מה הם עושים בינתיים?  משה חנוכה:

 הם כבר פנו, הם בשילה.  עדי פ. אנקורי:

יש פה תכנית למבנה עירוני, שיכלול מרכז הפעלה  רן היילפרן:

ומוקד עירוני, משרדים של השירותים החברתיים ועוד 

  -רדיםמש

מתי הפרויקט הזה, זאת אומרת, מה לוחות הזמנים  משה חנוכה:

 של הפרויקט הזה? 

 כל זה בבית ספר שילה?  אביבה גוטרמן:

 לא, לא, לא, לא, זה כאן.  עדי פ. אנקורי:

בבית ספר שילה מתוכנן מבנה של בני עקיבא, מבנה  רן היילפרן:

 שמשרת את המועדונצ'יק, פעילות רווחה, הסדרה של

מבנה מתאים שם, ומבנה של גן ילדים. בני עקיבא 

שמתפנים מפה, יוקם פה מבנה משרדים עירוני, 

שיכלול גם מוקד, המוקד העירוני, גם מרכז הפעלה, 

גם משרדים לשירותים החברתיים וגם משרדים 

 נוספים. 

עד מתי הפרויקט הזה, עכשיו ההגדלה של התב"ר,  משה חנוכה:

 הבנייה שלו?  מתי הפרויקט שם יסתיים,
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  -זה התב"ר שאנחנו מדברים עליו הוא לבני עקיבא רן היילפרן:

 לבני עקיבא אני שואל.  משה חנוכה:

כן, זה פרויקט שאני מקווה שעד סוף השנה הזאת  רן היילפרן:

  -יהיה גמור

ינואר כאילו, עד ינואר.  משה חנוכה:  סוף השנה זה 

 לא, סוף שנת הלימודים.  רן היילפרן:

 עכשיו הבנייה.  פ. אנקורי: עדי

 סוף שנת הלימודים.  יעל עבוד ברזילי:

 . 2023ספטמבר  מאיר חלוואני:

  -, יהיה שם גם הגן, גם2023לקראת ספטמבר  רן היילפרן:

 הבנתי, ומי מבצע את זה, החברה הכלכלית?  משה חנוכה:

גן טרום עדי פ. אנקורי:  . 2023טרום בספטמבר -אנחנו פותחים עוד 

 בסדר?  עבוד ברזילי: יעל

 לקהילה הדתית המתרחבת פה בעיר, ברוך השם.  עדי פ. אנקורי:

,  הוד גולני: חברים, מעלים להצבעה. מי בעד? יעל, מאיר, עדי, רן

  -אלון

 כולם, פה אחד.  אביבה גוטרמן:

 כולם פה אחד? פה אחד, תודה רבה.  הוד גולני:

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

 בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון
 ₪  5,000,000מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה ע"ס  – 1492תב"ר מס' 

 רשאה משרד החינוך ה -₪  5,850,000-ל₪  5,000,000-מהגדלה 
 מימון לאחר עדכון: מקורות

 ₪. 850,000משרד החינוך ₪,  5,000,0000 –קרן פיתוח 
 הצבעה:

 יר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יק יעל -(12בעד פה אחד )
 עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע 

 ומשה חנוכה.
 

  :22/56החלטה מס' 
מתחם  – 1492תב"ר מס' ל בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימוןמועצת העירייה מאשרת את ה

 .₪ 5,000,000חינוך ותרבות ביה"ס שילה ע"ס 
 

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



 עיריית הוד השרון
 7.9.2022מיום  /2212ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 98 
 

 בקשה לתב"ר חדש: .6

  10,000,000מחשוב מוסדות חינוך מפעל הפיס על סך  – 1533תב"ר מס' 

 ש"ח. 

 

ו', בקשה לתב"ר חדש. תב"ר מס'  הוד גולני: , מחשוב 1533סעיף 

₪.  10,000,000וסדות חינוך מפעל הפיס על סך מ

מפעל ₪,  2,000,000מקורות המימון: קרן פיתוח, 

הצעת ההחלטה: מועצת העירייה ₪.  8,000,000הפיס, 

, 1533מאשרת את הבקשה לתב"ר חדש, תב"ר מס' 

 10,000,000מחשוב מוסדות חינוך מפעל הפיס על סך 

 בבקשה. ₪. 

 ה לא נותן כסף, אז מה אתה עושה?אפילו לספורט את יוסי שאבי:

 חברים, אנחנו בהצבעה.  יעל עבוד ברזילי:

 800,000אפילו לספורט, ₪.  ₪30,000,000,  8,000,000 יוסי שאבי:

 אתה לא נותן. ₪ 

 חבר'ה, אנחנו בהצבעה, מי בעד?  יעל עבוד ברזילי:

 אתם יכולים להצביע, אבל יש זכות לשאול.  יגאל שמעון:

גע, רגע, יש לי שאלה, יש לי שאלה. אתם לא נותנים ר משה חנוכה:

 לנו לשאול שאלות, מה קורה לכם? 

  -נותנים, נותנים. אתם פשוט לא יעל עבוד ברזילי:

 אני אשמח להסבר על הסעיף.  משה חנוכה:

 מוסדות חינוך מפעל הפיס.  יעל עבוד ברזילי:

זה חלק מאמות המידה שאנחנו מקבלים ממפעל  בני זיני:

  -סהפי

 אילו בתי ספר זה הולך?  משה חנוכה:

אין, זה כרגע מסגרת לשנים הקרובות, כדי שברגע  בני זיני:

  -שיש מפעל הפיס

 בכמה שנים מדובר?  משה חנוכה:

 . 5 בני זיני:
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 שנים?  5 משה חנוכה:

לשנה. אנחנו מקבלים לאמות ₪  2,000,000-ממוצע כ בני זיני:

 -המידה לטובת מחשוב

 וזה מאצ'ינג'? אנחנו גם נותנים?  משה חנוכה:

 . 20%כן, אבל  בני זיני:

  -זה כל הזמן אביבה גוטרמן:

 ₪.  2,000,000אנחנו ₪,  8,000,000מפעל הפיס  עדי פ. אנקורי:

 לא, לא, זה כל השנים ככה, מה.  אביבה גוטרמן:

 נכון.  מאיר חלוואני:

זה חלק מאמת המידה של מפעל הפיס, זה סכום  בני זיני:

שעומד לרשויות מקומיות, והשימוש הוא בעיקר 

למוסדות חינוך. יש שם אפשרות להסבה. לרוב אנחנו 

  -לא הסבנו

 והיינו יכולים לקחת את הכסף הזה למשהו אחר?  משה חנוכה:

 לא, לא, זה צבוע.  אביבה גוטרמן:

 אם לא תנצל אותו, כן, אבל אנחנו מנצלים אותו.  בני זיני:

 פתאום, זה צבוע, לא? מה  מאיר חלוואני:

 לא, לא, זה צבוע, מה פתאום.  אביבה גוטרמן:

 לא, זה כסף צבוע למחשוב.  עדי פ. אנקורי:

 מה פתאום.  אביבה גוטרמן:

 ה'קול קורא' הוא למחשוב.  עדי פ. אנקורי:

  -אתה יכול להקדים מולם, אתה יכול זה, אבל בני זיני:

  -איפה, אבל אתהכן. לשנות, לא יגידו לך  אביבה גוטרמן:

 בסדר גמור, אני בעד. אני בעד מחשבים.  משה חנוכה:

 אתה בעד מחשבים?  מאיר חלוואני:

 כן.  משה חנוכה:

 אפשר להצביע? יגאל, אפשר להצביע?  מאיר חלוואני:
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 חברים, מי בעד?  הוד גולני:

 פה אחד, נכון?  כנרת א. כהן:

  -רן, עדי הוד גולני:

פ כנרת א. כהן:  ה אחד. פה אחד, 

 פה אחד? פה אחד. הוד גולני:

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

 ר חדש"בקשה לתב
 ₪  10,000,000פיס ע"ס מפעל ה –מיחשוב מוסדות חינוך  – 1533ר מס' "תב

 מימון : מקורות
 ₪  8,000,000 - מפעל הפיס₪,  2,000,000 –קרן פיתוח 

 הצבעה:
 יר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני,בוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיעל ע -(12בעד פה אחד )

 עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע 
 ומשה חנוכה.

 
  :22/66החלטה מס'   

  –יחשוב מוסדות חינוך מ – 1533ר מס' "תב -ר חדש"בקשה לתבהמועצת העירייה מאשרת את 
 .₪ 10,000,000פיס ע"ס על המפ

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

 בקשה לתב"ר חדש: .7

 ש"ח )שלב  4,000,000מבנה ציבור מתחם בני ברית ע"ס  – 1534תב"ר מס' 

 התכנון(.

 

בסעיף הבא תוביל את הישיבה סגנית ראש העירייה,  יעל עבוד ברזילי:

 כנרת. 

 למה?  אלון גלבוע:

 למה, מה הסיבה?  אל שמעון:יג

  -זה בני ברית, ואני חוזרת יעל עבוד ברזילי:

 אה, בני ברית.  יגאל שמעון:

 אה, בני ברית. כל מי שבניגוד עניינים לצאת.  משה חנוכה:

 כל מי שבניגוד עניינים, נא לצאת.  יגאל שמעון:

חבר'ה, לצאת אחד, אחד, לא לדחוף. לצאת, להסתדר  משה חנוכה:

מסודרת. לא לדחוף ביציאה, כל מי שבניגוד  בשורה
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 עניינים. 

 איזה מבנה בבני ברית? כנרת, אני רוצה להבין,  אביבה גוטרמן:

 תכף נשאל שאלות.  אלון גלבוע:

 יסבירו, יסבירו, אביבה.  רן יקיר:

 . 2מתוך  2מבנה  מאיר חלוואני:

 אנחנו נקריא את הסעיף ונרחיב, שנייה אחת, בסדר? הוד גולני:

. מבנה 1534סעיף ז'. בקשה לתב"ר חדש, תב"ר מס' 

שלב ₪,  4,000,000ציבור מתחם בני ברית על סך 

₪.  4,000,000התכנון. מקורות מימון: קרן פיתוח, 

הצעת ההחלטה: מועצת העירייה מאשרת את הבקשה 

, מבנה ציבור מתחם בני 1534לתב"ר חדש, תב"ר מס' 

 ן. שלב התכנו₪,  4,000,000ברית על סך 

  -טוב יגאל שמעון:

  -אני אשמח לקבל הסבר אביבה גוטרמן:

  -רגע, בוא נקבל הסבר לפני השאלות. אני רוצה שנייה אלון גלבוע:

  -רגע, אבל שנייה רגע, שנייה כנרת א. כהן:

 כנרת.  אלון גלבוע:

לא, שנייה. אנחנו מנהלים את הדיון בצורה מסודרת.  כנרת א. כהן:

בר. אחרי זה אנחנו ניתן לכולם המנכ"ל רוצה לתת הס

 זמן לשאול שאלות, תודה. 

במסגרת התכנית שיש לבני ברית, שתכנית עוד לא,  רן היילפרן:

היא בימים אלה בתהליכים של הגשה, תכנית שאושרה 

גם ע"י מליאת מועצת העיר וגם אושרה במסגרת 

מליאה המועצה, וגם אושרה במסגרת שהוסכם 

חנו מקדמים מבנה שהוא שאושר פה ע"י המועצה. אנ

  -מעבר להסכם

 אבל ביקשתם, תקשיבו.  כנרת א. כהן:

שהוא מעבר למחויבות בהסכם של היזם. היזם צריך  רן היילפרן:

מבנים, אבל מעבר לזאת, אנחנו קידמנו  2לבנות שם 

מ"ר, שהוא מבנה  3,700בתכנית הקמת מבנה של 
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י ארגוני, שהוא מבנה שלנו. אנחנו בהסכם בזמנו, אנ

כרונכם, שהתעקשנו להפריד ימזכיר לכם, מרענן את ז

  -את המבנים האלה

, אנחנו יודעים טוב את ךזיכרונאנחנו תכף נרענן את  אביבה גוטרמן:

 הסיפור. 

  -מעולה, יפה. אתם הצבעתם רן היילפרן:

 אפשר לדבר יפה, אבל אביבה?  נאור שירי:

י אביבה גוטרמן:  היה. לא רק הצבענו, אנחנו דרשנו שזה 

 אבל אביבה, אפשר לדבר יפה?  נאור שירי:

 אבל אלון, ביקשנו שתיתנו לו לסיים.  כנרת א. כהן:

  -מה זה דרשתם רן היילפרן:

 אביבה, נשמע אותך. תנו לו לסיים.  כנרת א. כהן:

אני אדייק, אביבה, כי כשאני נכנסתי לדין ודברים עם  רן היילפרן:

  -היזם, היה שם מבנה של מאות מטרים

 אני יודעת בדיוק, אני יודעת בדיוק.  אביבה גוטרמן:

של מאות מטרים, ואנחנו הלכנו וביקשתי מאדריכל  רן היילפרן:

  -העיר ללכת

 אביבה, רק תדברי יפה בבקשה, ביקשו מהקהל.  נאור שירי:

 באמת? אז שימשיכו לבקש. אביבה גוטרמן:

  -ולהגדיל את המטראז' רן היילפרן:

 תם? שמע נאור שירי:

ו  רן היילפרן: התעקשנו שזה יהיה מבנה שהוא מופרד, כדי שאנחנ

כעירייה נוכל להוביל אותו. זה מבנה במיקום חשוב, 

במרכז העיר, על שטח ציבורי משמעותי. מקסמנו את 

המטראז' שאפשר, ועכשיו אנחנו רוצים להתחיל תכנן 

אותו, כדי לקדם מבנה שישרת את תושבות ותושבי 

 העיר. 

 בסדר, כן, אני אתחיל.  גוטרמן:אביבה 

 בבקשה.  יגאל שמעון:
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  -מתחם בני ברית אביבה גוטרמן:

  -אביבה, זה לא זה, הטוב, בסדר, זה לא רן היילפרן:

 לא, סליחה, קיבלתי.  אביבה גוטרמן:

  -לא, יש פה בעיה יגאל שמעון:

אבל יגאל, בוא לפי הסדר, נשמע את אביבה ואחרי זה  כנרת א. כהן:

 אותך.  נשמע

 אפשר לא לזלזל, זה הכל.  נאור שירי:

 לא, אני לא מזלזלת, חס וחלילה.  אביבה גוטרמן:

 אני מבקש גם רשות דיבור אח"כ.  משה חנוכה:

  -אני שומעת את ההסבר אביבה גוטרמן:

 לא חשבנו אחרת, תקבל.  כנרת א. כהן:

  -ואני אומרת לך אביבה גוטרמן:

 גבירתי היו"ר.  משה חנוכה:

ו  ביבה גוטרמן:א אני רוצה פה שזה יהיה מתחם בני ברית, אנחנ

מדברים על יזם פרטי, זה ברור פה לכולם, כן? 

במסגרת נתנו לזה שם, איך זה נקרא? התחדשות 

עירונית. עכשיו תשמעו, כל השטח שאתה מדבר היה 

שטח קטן, זה הפך להיות כזה גדול בגללנו. כי אנחנו 

  -נלחמנו ואמרנו

 י זה אנחנו? בגלל מי? מ רן יקיר:

 אלון ואני.  אביבה גוטרמן:

 מתי?  רן יקיר:

  -כי אמרנו, בישיבת הוועדה אביבה גוטרמן:

אישרתם את מה שאנחנו הבאנו, אישרתם את מה  רן היילפרן:

 שאנחנו הבאנו. 

 סליחה, סליחה.  אביבה גוטרמן:

  -אי אפשר לספר סיפורים רן יקיר:

תי למהנדס, אם כבר מתחילים את רן, שכחת שאמר אלון גלבוע:
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  -הבנייה

 אני לא מספרת סיפורים.  אביבה גוטרמן:

 אולי נמשיך עוד לשטחים הנוספים?  אלון גלבוע:

  -אני אגיד לך למה אני גם רוצה להגיד לך שיש אביבה גוטרמן:

אבל אני אומרת לכם מראש שאם כל אחד יתפרץ, אז  כנרת א. כהן:

קשה לסיים. אחרי זה רן לא ישמעו. תנו לאביבה בב

 וכל מי שרוצה, יתייחס. 

אז שאנשים יבינו במה מדובר. עפ"י התכנית של  אביבה גוטרמן:

היזם, הם אמורים לעשות שם את גני הילדים, הם 

הורסים ובונים. הם עושים את בני ברית, את המתקן 

הזה. והיה עבורנו את מה שאתה אומר, מעט השטח 

איך יכול להיות שהעירייה  הזה. אנחנו באנו ואמרנו,

לא מקבלת, בפעם הקודמת אמרתם, זה עלה. מה 

העירייה מקבלת. בעקבות כל הבלאגן שנעשה, והיה 

אתם זוכרים, היו דיונים קשים, הלכו וישבו עם היזם 

ושינו, וקיבלנו יותר. מה שאתה מדבר עכשיו שיש 

  -יותר

  -לא, אביבה, אני מוחא רן היילפרן:

אל תגיד לי לא. ועכשיו, אתה יכול להגיד מה שאתה  אביבה גוטרמן:

 -רוצה

אביבה, כי אנחנו הבאנו הסכם, אתם אישרתם את  רן היילפרן:

 ההסכם כמו שהוא. 

  -בטח שאישרנו אביבה גוטרמן:

  -לא בגלל שאתם אמרתם, אבל זה בסדר רן היילפרן:

 לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.  אביבה גוטרמן:

כבר רגיל שזוקפים דברים שאני עושה, גם  אני רן היילפרן:

 אחרים. 

  -אבל זה לא נכון אביבה גוטרמן:

  -אז בסדר, אז גם את זה, אבל זה לא נכון רן היילפרן:

 אתה שומע?  אביבה גוטרמן:
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  -כן, הוא שומע, הוא גם צודק. לא רק שהוא שומע נאור שירי:

 לא, הוא לא צודק.  אביבה גוטרמן:

 . 100%-צודק בהוא  נאור שירי:

  -זה לא נכון. עכשיו תקשיבו אביבה גוטרמן:

 אביבה, בואי, אני אוציא פרוטוקולים.  רן היילפרן:

ולכן השאלה הבאה שלי, מאחר והתוספות האלה, זה  אביבה גוטרמן:

היה בעקבות זה שביקשנו לקבל יותר זכויות, השטח 

, אני מזכירה לך. 51, 50שיש לנו שם, היה ויכוח על 

ז באה איילת לרר עם יחד עם סרג'יו ואמרו, הנה, וא

הצלחנו עכשיו באמת נכנסנו לדיון, הגדלנו את 

 השטחים, סמכנו על זה בוודאי ואישרנו. 

 והצבעתם נגד.  רן יקיר:

 בטח שהצבענו.  אביבה גוטרמן:

 נגד, נגד.  רן יקיר:

 לא, אני לא הצבעתי נגד.  אביבה גוטרמן:

 קתם על רפי. הצבעתם נגד. צע רן יקיר:

 נגד הגדלת השטח.  אביבה גוטרמן:

  -קומות בבני ברית 5הצבענו נגד הוספת  אלון גלבוע:

רן, בוא ניתן לסיים, אבל בואו, תקשיבו, הדיון הזה  כנרת א. כהן:

 התמשך ואף אחד לא ישמע אף אחד, תנו לה לסיים. 

אני אני לא יכולה להצביע נגד מה שהעירייה מקבלת.  אביבה גוטרמן:

 לא אצביע לעולם על דבר כזה. 

  -הצבעת נגד רן יקיר:

  -לא על קבלת שטח נוסף אביבה גוטרמן:

  -נגד הקומות הנוספות אלון גלבוע:

  -נגד הקומות הנוספות, אל תתבלבל אביבה גוטרמן:

 רן, אבל בוא תתייחס אחרי. תן לה לסיים בבקשה.  כנרת א. כהן:

 אתה אומר לי מה הצבענו?  די נו, באמת. רן, אביבה גוטרמן:
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 אז בסדר, היא, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה.  כנרת א. כהן:

זה גם רשום. עכשיו, אני שואלת, מאחר וכל העסקה  אביבה גוטרמן:

הזו שגדלה ומצוין, אני שואלת, למה אנחנו צריכים 

לתכנן את הדבר הזה? למה אנחנו צריכים לשלם עבור 

את הגנים, הוא בונה  התכנון? למה? היזם בונה שם

  -שם זה. אני חושבת

 כי זה לא קשור למטלות היזם.  רן היילפרן:

 התב"ע היא שלנו.  אביבה גוטרמן:

. תכי זה הסכם, כי במסגרת ההסכם, הרי הושגו הבנו רן היילפרן:

ההבנות האלה עלו לאישור מועצת העיר, עלו לאישור 

  -מליאת העיר. ההבנות האלה

 דיברו על זה שאנחנו נשלם.  לא אביבה גוטרמן:

  -השטח הזה לא קשור. מקבלים בנייה של גני ילדים רן היילפרן:

 זה לא קשור, גני ילדים זה בעסקה.  אביבה גוטרמן:

המבנה הזה הוא מבנה שלא קשור, ואני מזמין אתכם  רן היילפרן:

ולקרוא את ההסכם. אם אתם רוצים, אפשר לעשות 

עם היועץ המשפטי. את זה גם במשרדי ביחד, גם 

  -ההסכם, הקרקע

  -אבל יש לי שאלה אחרת יסודית יותר, רן משה חנוכה:

 תן לו לסיים.  כנרת א. כהן:

 לא, בואי, אבל זה דו שיח, זה לא המצאה שלו.  משה חנוכה:

 תו לו לסיים אבל, הוא עונה לאביבה.  כנרת א. כהן:

י משה חנוכה: סודית שמענו את התשובה, יש לי שאלה אחרת, 

  -יותר. והשאלה היא כזאת

 אל תזלזל.  כנרת א. כהן:

אני לא מזלזל. השאלה היא כזאת. התכנית, כמו  משה חנוכה:

שאנחנו יודעים אושרה במליאת הוועדה למורת רוחנו, 

אושרה. אושרה במועצת העיר למורת רוחנו. העניין 

הוא שעדיין זה נמצא בהליכי תכנון במוסדות התכנון 

ייה, תן לי לסיים, אדוני. בוועדה במועצה, שנ
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המחוזית. ועדיין לא קיבל את אישור משרד הפנים, 

  -ההסכם הזה. ואני שואל, מדוע העירייה, שנייה, רן

  -ההסכם לא צריך לקבל אישור רן היילפרן:

 שנייה, בסדר, בסדר.  משה חנוכה:

 אנחנו רשות איתנה.  רן היילפרן:

  -בסדר משה חנוכה:

 לא, אישור שר הפנים.  יגאל שמעון:

  -צריך אישור שם הפנים משה חנוכה:

 חבר'ה, אישור שר הפנים חייב להיות על ההסכם.  יגאל שמעון:

 אבל, רגע אני אסיים שנייה את הזה.  משה חנוכה:

יש פה יועץ משפטי, הוא תכף יתייחס. יגאל, אתה  כנרת א. כהן:

 רוצה להוסיף לשאול משהו מעבר למשה? 

 לא, עוד לא סיימתי את המשפט.  :משה חנוכה

 כן, בטח.  יגאל שמעון:

 אה, סליחה. כן, משה.  כנרת א. כהן:

שאומר, בכל מצב, גם אם מצריך אישור משרד הפנים  משה חנוכה:

וגם אם לא, זה עדיין נמצא בהליכי תכנון בוועדה 

המחוזית. ואני שואל, ונדב, אני אשמח אם תקשיב 

  -פעם

 יב לך כל הזמן. אני מקש נדב דואני:

תודה. האם לא נכון לא לרתום את העגלה לפני  משה חנוכה:

הסוסים, לחכות שיסתיים ההליך התכנוני, לראות 

שהוועדה המחוזית לא אולי משנה משהו מהתכנית, 

או מאשרת בהסתייגות או עושה משהו, בשביל שלא 

נוציא כסף כדי לרוץ, לרוץ מהר עם  עכשיו נרוץ, 

ה שסתם הוצאנו כסף על תכנית שלא התכנית, ואז נגל

אישרו לנו אותה. ההיגיון אומר, אין לי בעיה, תביאו 

 את זה אחרי שההליך טיפה יתקדם. 

 נכון.  אביבה גוטרמן:
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אין שכל בלהוציא עכשיו כסף על התכנון, שיכול  משה חנוכה:

  -להיות

  -אני רוצה להרחיב על מה שמשה אמר, תראו, מדובר יגאל שמעון:

 אז בוא תרחיב, ואחרי זה אני אענה.  א. כהן: כנרת

  -אני ארחיב. תראו, מדובר יגאל שמעון:

 לך יש שאלה?  כנרת א. כהן:

סליחה, מדובר על יזם פרטי שיש פה ניגודי עניינים  יגאל שמעון:

לכמה וכמה אנשים. ברגע שהעירייה פועלת באותו 

מתחם שעדיין לא אושר ע"י משרד הפנים, עדיין לא 

בוועדה המקומית, ועדה מחוזית, סליחה. וכאילו  עבר

העירייה ששה לבצע איזשהו מהלך בתוך המתחם 

  -עצמו

 ממש.  אביבה גוטרמן:

זה כאילו גורם לאותם אנשים שעדיין לא חתמו  יגאל שמעון:

להגיד, וואו, הנה, זה מתקדם, בואו נחתום. הרי 

 אנחנו לא הכוונה שלנו פה לפגוע. הכוונה שלנו להיות

הכי ישרים וטהורים. למה הלחץ הזה לכאורה יכול 

לגרום כך שאותם אנשים שלא חתמו הסכם עם אותו 

קבלן, יראו את העירייה נכנסת לתוך הפרויקט, כאילו 

כבר מתחילה. יבואו אלינו, יגידו להם, הנה, העירייה 

גם בונה על אותה תכנית שעדיין לא אושרה. ואז 

זם, שבניגוד עניינים אנחנו עוזרים, עוזרים לאותו י

עוזרים לו לחתום הסכמים עדיין, שעדיין לא סיכם 

  -אותם עם אותם בעלי קרקע. עכשיו, תגידו לי

ואי אפשר לטעון לגבי יגאל שום דבר, כי הוא הצביע  משה חנוכה:

 בעד התכנית. 

לאן אתם רצים? מה אתם עושים? למה אתם גורמים  יגאל שמעון:

מועצה בכך שאתם, אין לכם עוול לכל העירייה, לכל ה

סבלנות לראות שהתכנית תאושר, שיחתמו עליה. 

  -לראות מה קורה עם ההשבחות עם אותו יזם

 זה נכון.  אביבה גוטרמן:
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כי אותו יזם יכול לדרוש פחות השבחה. יכול להגיד  יגאל שמעון:

לך, תשמע, התכנית, היא לא נראית לי, בוא נשנה 

אני לא רוצה  5,000-אותה בצורה כזו, כי מתוך ה

לשלם, אני לא יודע מה יקרה. אז אני טוען ואני אומר 

לכם עוד פעם, אל תעשו טעות, אל תרתמו את העגלה 

לפני שאנחנו יודעים בדיוק מה יהיה. יש פה חשש 

גדול, מאחר שיש פה ניגודי עניינים לכמה מהבכירים 

  -כאן, החשש

בת פה, ולי אין ניגוד יגאל, אבל תפסיק כבר. אני יוש כנרת א. כהן:

  -עניינים

 זכותו להגיד את זה. כנרת, לא להשתיק.  משה חנוכה:

 לא, הוא כל הזמן אומר את זה לכיוון הזה.  כנרת א. כהן:

 אל תסתכל על כנרת.  אלון גלבוע:

  -משה, תן לי בבקשה לענות כנרת א. כהן:

 אל תסתכל עליה. אביבה גוטרמן:

 י. בוא, תסתכל עלי אלון גלבוע:

 -אני מאוד מקפידה על ניגוד עניינים, כן כנרת א. כהן:

  -זה לא קשור אלייך אביבה גוטרמן:

  -מה זה, זה לא קשור אליי? אני יושבת פה כנרת א. כהן:

 הוא לא קושר אליך, מה את נפגעת?  אביבה גוטרמן:

 הוא כבר פעם שנייה, זה נהיה מנטרה.  מאיר חלוואני:

ם פה מישהו אחר? זו כבר פעם רביעית, אתם רואי כנרת א. כהן:

  -ושמעתי את זה בבוקר

  -עוד פעם, אני אחזור יגאל שמעון:

 זכותו להגיד את זה.  משה חנוכה:

 ושמעתי את זה בטלפונים שקיבלתי.  כנרת א. כהן:

 מה את נלחצת, כנרת? זכותו להגיד את זה.  משה חנוכה:

 . אדון משה חנוכה, אני לא נלחצת כנרת א. כהן:

  -אז אם את לא בניגוד עניינים משה חנוכה:
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  -לא מהערות שלך כנרת א. כהן:

 אז תתכבדי ותקשיבי למה שיגאל שמעון אומר.  משה חנוכה:

לא מהערות שלך, ותפסיק לעשות פה פוליטיקה זולה,  כנרת א. כהן:

 בסדר? די. 

  -אז אוקי, אני חוזר בי יגאל שמעון:

 דבר עניינית.  כנרת א. כהן:

 מי שעושה פה פוליטיקה זולה, זו את. משה חנוכה:

 זאת אני, נכון.  כנרת א. כהן:

ואני מצטער שאת לוקחת את דקות התהילה שלך על  משה חנוכה:

 הכיסא הזה כדי להעליב חברים שלך. 

 אוקי, להעליב חברים שלי.  כנרת א. כהן:

  -ואני מציע משהו משה חנוכה:

מתחיל עם הצחוקים, לא בא לי  הנה, אתה עוד פעם כנרת א. כהן:

 עכשיו לצחוק. כן, יגאל. 

  -אהבתי את החברים שלי, אהבתי, אני אהבתי מאוד מאיר חלוואני:

 תהיה ענייני, די, נו באמת.  כנרת א. כהן:

  -אני אחזור על מה שאני אומר יגאל שמעון:

יגאל, לפי ההיגיון שלך, אז אנחנו גם לא צריכים  רן היילפרן:

הבניין של העירייה בסוקולוב, כי זה לקדם את 

 בוועדה המחוזית, זה עוד בדיונים. 

 אבל זה לא אדם פרטי.  יגאל שמעון:

 לא, לא, זה לא אותו דבר.  אביבה גוטרמן:

 זה לא אדם פרטי, מה זה קשור?  יגאל שמעון:

 זה לא אותו דבר.  אביבה גוטרמן:

י אומר, סליחה, סליחה, סליחה. תקשיב מה שאנ יגאל שמעון:

  -תקשיבו, אני אחזור על מה שאני אומר

 )מדברים ביחד( 

  -המגרש בסוקולוב, הוא שייך לעיריית הוד השרון יגאל שמעון:
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 נכון.  אביבה גוטרמן:

 . 1200הופקע במסגרת התכנית  יגאל שמעון:

 נכון. מה זה, אותו דבר?  אביבה גוטרמן:

 אבל זה אושר בוועדה המחוזית.  רן היילפרן:

  -סליחה גאל שמעון:י

  -גם השטח פה, יש פה אחוזים לעיריית הוד השרון רן היילפרן:

  -אבל זה לא אותו דבר, זה אביבה גוטרמן:

 למה, הוא לא אושר. הטענה שלו, שזה לא אושר.  כנרת א. כהן:

 הוא מאושר. נו מה אתה רוצה, מה אתה עושה?  יגאל שמעון:

  -כנרת, באמת אביבה גוטרמן:

 אבל יש לך תב"ע שם, מה זה קשור.  שמעון:יגאל 

  -אתה אומר לי, אל תקדם רן היילפרן:

,  יגאל שמעון: אני חוזר ואני אומר עוד פעם, תקשיב למה שאני

תקשיב למה שאני, אני אחזור על מה שאני אומר, 

 אוקי? 

 מה, אתה מקדם את היזם?  אביבה גוטרמן:

פה בעיה של יזם פרטי, יש פה בעיה, יש פה בעיה, יש  יגאל שמעון:

שיש פה כמה אנשים בעירייה שנמצאים בניגוד 

עניינים לגביו. יש בעיה של אותו יזם, שעדיין לא חתם 

הסכמים עם כלל הדיירים שם. יש בעיה שהעירייה 

  -עדיין לא סגרה את הקצוות

אני לא נכנסת לעניינים בינו לבין דיירים, אסור לי  כנרת א. כהן:

 גם. 

ו :יגאל שמעון   -אבל זה מה שאת עושה עכשי

  -ממש לא כנרת א. כהן:

  -ברגע שאת מאשרת את התכנית יגאל שמעון:

 לדעתך זה מה שאני עושה.  כנרת א. כהן:

את גורמת לאותם דיירים להגיד, הנה, העירייה  יגאל שמעון:
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  -בפנים, בואו נחתום

 ממש לא.  כנרת א. כהן:

 אל תגידי לי לא.  יגאל שמעון:

 זו הפרשנות שלך.  א. כהן: כנרת

  -אני מזכיר לכם שהדיירים היו פה מאיר חלוואני:

  -אני מציף את מה שאני אומר יגאל שמעון:

 והגיעו להסכמה יחד עם היזם.  מאיר חלוואני:

  -ואני חוזר עוד פעם ואני אומר, אתם עושים טעות יגאל שמעון:

  -זה מה שהיה מאיר חלוואני:

  -שים טעות, אתם נותנים ידאתם עו יגאל שמעון:

יגאל, אבל העירייה חתומה על הסכם מול היזם, היא  רן היילפרן:

  -חתומה על הסכם

 תקשיב, עדיין אין הסכם סופי.  יגאל שמעון:

  -הדיירים לא צריכים את זה רן היילפרן:

עדיין לעירייה אין הסכם סופי, אין הסכם חתום  יגאל שמעון:

 סופי. 

  -הסכם חתום יש כנרת א. כהן:

 לא, לא מאושר בוועדה המחוזית.  יגאל שמעון:

 כן, יש כמה שלא חתמו.  אביבה גוטרמן:

  -אבל הסכם גם לא צריך לקבל אישור רן היילפרן:

 לא, התב"ע לא מאושרת, מה אתה אומר לי לא?  יגאל שמעון:

  -התב"ע לא מאושרת רן יקיר:

כם, מה זה תב"ע? אותו דבר. התב"ע זה כאילו ההס יגאל שמעון:

זה לא משנה. עכשיו, נושא השבחות, סגרתם? נושא 

השבחות, סגרתם? שואל שאלה. האם נושא ההשבחות 

 עם היזם, סגרתם? 

 זה מה שהוא אומר, זה נכון.  אביבה גוטרמן:

לא יודע, אז התשובה שלך, לא. אז אם עוד לא סגרתם  יגאל שמעון:
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  -את נושא ההשבחות

 י לא יודע, אני לא יודע, מה זה קשור. לא, אנ רן היילפרן:

תקשיבו, או שאתם לא מבינים מה שאתם אומרים, או  יגאל שמעון:

 שאני אסביר לכם את זה בעברית צחה. 

-מה זה סגרתם? יגאל, נושא ההשבחה זה לא סחר רן היילפרן:

  -מכר, אני לא יודע מה ניהלת פה

 אבל יהיה ויכוח איתו?  יגאל שמעון:

 למה?  :רן היילפרן

 בטח שיהיה ויכוח.  יגאל שמעון:

 מה פתאום.  רן היילפרן:

 אה, אתה מתחייב שלא יהיה ויכוח?  יגאל שמעון:

  -א', הוא יכול להתווכח איתי רן היילפרן:

  -ברור יגאל שמעון:

 אבל יש כללים.  רן היילפרן:

  -אז איך אתה בונה על אותה תכנית יגאל שמעון:

ג רן היילפרן:   -ופיםיש הרבה 

  -איך אתה בונה יגאל שמעון:

  -יש הרבה גופים שמתווכחים רן היילפרן:

  -ואיך אתה בונה על אותה תב"ע יגאל שמעון:

 אבל תן לו רגע לענות, יגאל.  כנרת א. כהן:

  -על אותה תב"ע. לא, אני מסביר יגאל שמעון:

אבל תן לו לענות. אתה שואל שאלות, אתה לא נותן  כנרת א. כהן:

 נות. לע

 אבל הוא לא עונה לי, הוא לא עונה לי.  יגאל שמעון:

 הוא לא עונה לך?  כנרת א. כהן:

יגאל, יש הסכם. ההסכם הזה הוא הסכם שיוצר  רן היילפרן:

הפרדה. אנחנו, זה לא עניין של היזם, זה עניין 

  -שאנחנו רוצים לקדם כמו כל קרקע ציבורית
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 סכם, לא במסגרת תב"ע. הוא יוצר הפרדה במסגרת ה יגאל שמעון:

  -אז זה בינוי במרכז העיר, בינוי ציבורי רן היילפרן:

עוד פעם אני חוזר, הוא יוצר, תקשיב, הפרדה  יגאל שמעון:

במסגרת הסכם, לא במסגרת תב"ע. ברגע שיש לך 

  -תב"ע

 אבל ההסכם הוא חתום.  רן היילפרן:

שרנו לו, כאשר היזם עצמו הגיע לכאן ועדיין לא אי יגאל שמעון:

למרות שהוא לסגר עם אותם דיירים, למרות שהוא 

התחייב, למרות הכל, אתם באים היום, מקדמים את 

התכנית, בעוד שהתב"ע לא מאושרת, גורמים לכך 

לכאורה, גורמים לכך שאותם אנשים יבואו וירוצו 

לחתום, כי אתם פה בניגוד עניינים. יש פה הרבה 

  -אנשים

הסכם שהוא חתם איתנו, על מה אתה  אבל יש לו כנרת א. כהן:

 מדבר? 

 אני לא מוכן לזה.  יגאל שמעון:

נותן רן היילפרן:   -יגאל, אני 

תקשיבו, אתם לא מבינים. אתם הגעתם למצב שניגוד  יגאל שמעון:

העניינים שלכם כבר נשפך. אני חושב שאתם עושים 

טעות, טעות חמורה. אתם בניגוד עניינים חמור. אסור 

 ם. לכם. כולכ

 כולנו?  רן יקיר:

 חברים, שאלות נוספות?  הוד גולני:

 כן, יש לי שאלה.  אלון גלבוע:

 כן, אלון גלבוע, בבקשה.  כנרת א. כהן:

  -אני לא הצלחתי להבין, הדבר הזה הוא אך ורק אלון גלבוע:

 אביבה, בבקשה, אלון מדבר.  הוד גולני:

 הוא אך ורק לתכנון המבנה, נכון?  אלון גלבוע:

 אביבה, אביבה.  הוד גולני:
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  -זו החלטה הזויה אביבה גוטרמן:

 אנחנו רוצים אחד, אחד.  הוד גולני:

אכבל חברים, תכבדו את החברים שלכם. אלון רוצה  כנרת א. כהן:

 לשאול שאלה. 

מה שקוראים פה, שזה לחץ על אותם אנשים שלא  אביבה גוטרמן:

  -חתמו על התכנית

 חד וחלק.  יגאל שמעון:

  -אלון נרת א. כהן:כ

 רגע, יגאל. בבקשה, תנו לאלון לדבר.  הוד גולני:

 חד וחלק, אתם לוחצים עליהם. אתם לוחצים עליהם.  יגאל שמעון:

תגיד, על מה אתה מדבר? יש הסכם חתום עם עיריית  כנרת א. כהן:

  -הוד השרון

 לא.  יגאל שמעון:

 אתה מבין את זה?  כנרת א. כהן:

 לא.  יגאל שמעון:

 אתה יודע מה הסכם חתום?  כנרת א. כהן:

  -ההסכם חתום יגאל שמעון:

 אתה יודע מה זה הסכם חתום?  כנרת א. כהן:

התחייב היזם, היזם התחייב, סליחה, היזם התחייב  יגאל שמעון:

 לחתום איתם תוך שבועיים. חתום עכשיו הכל? לא. 

 איפה חתום?  אביבה גוטרמן:

י יגאל שמעון:  ד. אל תיתנו לו 

 אני לא נכנסת ליחסים בין היזם, אוקי? אסור לי גם.  כנרת א. כהן:

 תקשיבו, אתם בניגוד עניינים, כולכם בניגוד עניינים.  יגאל שמעון:

 מה זה כולכם?  מאיר חלוואני:

 תתביישו לכם.  יגאל שמעון:

  -אבל זה מה שאת עושה. בזה שאת לוחצת עליהם אביבה גוטרמן:
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 ני לא מסכימה איתך. אז א כנרת א. כהן:

  -זה הזוי מה שאנחנו עושים יגאל שמעון:

טוב, תיתנו לאלון. גם החבר שלכם רוצה לשאול  כנרת א. כהן:

 שאלה. 

נותנים יד יגאל שמעון:   -שאנחנו 

 )מדברים ביחד( 

כן, אלון גלבוע בבקשה. אלון, רצית לשאול שאלה? אז  כנרת א. כהן:

 הנה, מקשיבים לך, בבקשה. 

אז ככה, אני רואה שהתב"ר בשלב ראשוני מבוקש  גלבוע: אלון

רק לתכנון בלבד. אני מבין שעוד טרם ₪  4,000,000

נקבעה הפרוגרמה. מה המבנה הזה יהיה? כמה 

קומות? מה התכנון? לא הצלחתי להבין את הסכום 

האלה ₪  4,000,000הזה. מעין נולד הסכום הזה של 

 רק לתכנן? 

  -מ"ר 4,000-ב למדובר בקרו רן היילפרן:

 מה זה מדובר? יש הצעת מחיר? יודעים מה בונים?  אלון גלבוע:

 אבל תקשיב שנייה.  מאיר חלוואני:

  -אלון, תן לו לענות ואז תשאל כנרת א. כהן:

  -קודם כל, אם אתה רן היילפרן:

  -כן, אז אוקי, נשמע את ההסבר אלון גלבוע:

  -ירייהאם אתה רוצה הסבר מהגזבר הע רן היילפרן:

 )מדברים ביחד( 

 בואו ניתן לרן להתייחס בבקשה.  כנרת א. כהן:

יש מתודולוגיה שגזבר העירייה גיבש, איך שיוצאים  רן היילפרן:

לפרויקט, איך מתקצבים תהליך של תכנון ראשוני, לא 

את כל הפרויקט. בשלב הזה עדיין אין אומדן. אין 

שקופה אומדן, זה תהליך התנעה. אנחנו באים בצורה 

ושמים את הדברים. הדברים עוד לא צריך עכשיו 

לשבת, לעצב פרוגרמה. יש לנו כל מיני רעיונות, 

דברים שנמצאים, מה אנחנו רוצים, אילו שירותים 
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אנחנו ניתן לתושבי ותושבות העיר במקום הזה, אבל 

  -אנחנו עכשיו צריכים לגבש את זה, לשבת עם הגזבר

 בית הספר. כמו שגיבשתם את  אלון גלבוע:

מ"ר  3,700-מ"ר. ה 3,700-לגבש את המבנה. יש כ רן היילפרן:

האלה גוזרים אחוז מסוים מהערכה, אבל זה באמת 

₪,  4,000,000אומדן גס, וזה לא איזה אומדן מדויק 

זו הערכה תכנונית, שתיתן מענה לשלב הראשון של 

  -התכנית

  -כן, אבל לא הבנתי מה דחוף אלון גלבוע:

 מה דחוף, מה דחוף?  טרמן:אביבה גו

 עוד לא יודעים מה רוצים לבנות שם.  אלון גלבוע:

 מה דחוף?  אביבה גוטרמן:

הבניין הזה, המבנה הזה, את מי ישמש? מה ישמש?  אלון גלבוע:

אז קודם כל נוציא כסף, ואחרי זה אנחנו נקבע מה 

 יהיה שם. 

  -לא, יש לנו רעיון רן היילפרן:

 ים. אז תגידו מה הרעיונות קודם. מה הצרכ אלון גלבוע:

 אלון, לא, יש לנו צרכים.  רן היילפרן:

 מה יקרה אם הוועדה המחוזית תשנה את התכנית?  משה חנוכה:

  -קודם כל פרוגרמה, אחרי זה אולי אלון גלבוע:

 אז אתה תוציא את הכסף, ומה תעשה אח"כ?  משה חנוכה:

רגע את הצרכים,  לא, אבל יושבים עכשיו, מגבשים רן היילפרן:

  -מגבשים את

 ₪?  4,000,000אז תגבשו, אז למה  אלון גלבוע:

 ₪?  4,000,000למה  אביבה גוטרמן:

מרגע שמתחילים לגבש את הדברים, עד שזה מגיע  רן היילפרן:

אפילו לשולחני, כדי שאני רגע יתעדף ויגיד מה 

  -להכניס ומה לא

, רן? אבל על מה אבל על מה אתה רוצה להוציא כסף משה חנוכה:
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 אתה רוצה להוציא כסף? 

  -אני רוצה רן היילפרן:

  -לא הבנתי, אז התהליך הזה אלון גלבוע:

 אבל אתם שואלים ולא נותנים לו לענות.  כנרת א. כהן:

 אז רגע, הוא ענה.  אלון גלבוע:

בוא, אלון, לא, הוא לא ענה. הוא לא ענה, תנו לו  כנרת א. כהן:

 לסיים בבקשה. 

  -אני קיבלתי תשובה, אני בסדר גלבוע: אלון

 לא, אבל הוא רוצה לענות, תנו לו לסיים.  כנרת א. כהן:

 אלון, זה תהליך שלוקח זמן.  רן היילפרן:

בסדר, אני מבין את זה. אז אני שואל שאלה אחרת.  אלון גלבוע:

אתה בא ואומר, תראה, אנחנו רוצים להקים פה 

מ"ר ומשהו. פנינו  3,000איזשהו מבנה ציבורי, יש לנו 

לבני הגזבר, שבני פחות או יותר ייתן לנו הערכה כמה 

 זה עולה, נכון? 

  -לא, בני כרגע עושה רן היילפרן:

  -לא, יש פה את אגף ההנדסה מאיר חלוואני:

ל בני זיני: . כדי לא לתקצב 2-אנחנו מחלקים את התקצוב 

נותנים  ולחזור למועצה כל פעם על כל פרויקט. אנחנו 

  -כרגע

 למה, תחזרו, זה בסדר.  אלון גלבוע:

מ"ר נאמד בגס  3,700אנחנו נותנים כרגע שלב תכנון,  בני זיני:

תכנון. לכו  10%. גוזרים ₪ 40,000,000-בערך ב

למנהל הנדסה, תתכננו, שוב, בשביל לענות על מה 

שאתה אומר, מישהו צריך לשבת ולתכנן איזושהי 

ונים, להביא את זה פרוגרמה ראשונית, רעיונות ראש

לרן, להגיד לו, הוא יגיד, כן, לא, לראש העיר. אחרי 

שמתגבש אחרי תקופה ואז יורדים לתכנון מפורט. 

 ₪.  4,000,000-לזה נועד ה

  -עכשיו, כשאני למשל סתם דוגמה אלון גלבוע:
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  -זה גם יחזור כשזה יהיה בשל בני זיני:

  -לא, הבנתי, הבנתי אותך אלון גלבוע:

  -זה יחזור גם מתקצוב של הפרויקט יני:בני ז

 40,000,000-הבנתי, אז אני שואל, לעירייה יש את ה אלון גלבוע:

לבנות? קודם כל, צריך לראות אם יש כסף לבנות, ₪ 

מה רוצים לבנות, מה הצרכים. אז קודם כל מוציאים 

 ש"ח? זה המון כסף.  4,000,000

ל ההשבחה, ותגמולי אני יכול להגיד שדווקא בהיבט ש בני זיני:

-השבחה לעירייה, שהשנה כבר עברנו את ה

, זה לא צפוי אפילו 2יש.  1הכנסות, ₪  230,000,000

 לא, נכון?  2023-נראה לי גם ב

 נכון, זה הליך תכנון.  רן היילפרן:

ל בני זיני: . אנחנו צריכים אבל בסוף, אתה צריך 0242-זה 

כשיו שיהיה לך איזשהו בנק של פרויקטים שאתה ע

יושב ומתחיל לתעדף מה אתה רוצה. אבל בשביל שנדע 

מה אנחנו רוצים, צריך לתכנן משהו. אי אפשר להגיד 

משהו באוויר. מישהו צריך לבוא לתכנן איך המבנה 

ייראה, מה הצרכים, אילו גופים עירוניים ייכנסו 

לשם. ואחרי שיש את הדבר הזה, יושבים אצל רן, 

קטים. עכשיו, גם מתעדפים, ואז מתקצבים פרוי

פרויקט כזה יכול להיות מתוקצב בדו שלבי. כאילו, 

בשנתיים או בשלוש. זה לא פרויקט שנגמר בשנה. אז 

-שנה ראשונה ו₪  20,000,000יכולים לתת 

 שנה שנייה, וגם את זה אנחנו עושים. ₪  20,000,000

,  אלון גלבוע: כן, אותך אני מבין מבחינה תקציבית. אני לא מבין

זה שמטפל בזה. קודם כל, בוא, אני לא מבין, מה רן, 

רוצים לבנות שם, מה הצרכים. אפשר לדעת לפני, אני 

 בעד, אבל אני רוצה לדעת מה הולך להיות שם. 

  -יש לנו אוסף של צרכים צבועים רן היילפרן:

  -אז בואו תגידו לנו אלון גלבוע:

קשיבו והוא אבל הוא ענה על זה גם קודם, אז בואו ת כנרת א. כהן:
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 יענה שוב. 

אז תשתף אותנו, וכמו שאתה אומר, את הציבור,  אלון גלבוע:

שמשתפים כל הזמן אבל בכלל לא משתפים, כמו 

 ששמענו, כמו עכשיו עם בית הספר בנווה הדר. 

  -קודם כל, אנחנו רן היילפרן:

אין פה שום שיתוף. אז בוא, עזוב רגע את השיתוף  אלון גלבוע:

  -שנייה

, לתת לבנות משהו שייתן מענה -אנחנו בגישה ש יילפרן:רן ה א'

  -קהילתי, משהו לחינוך

 מה, מה?  אלון גלבוע:

  -יש לנו אוסף של דברים רן היילפרן:

 אז בוא תיתן לנו סקירה.  אלון גלבוע:

אבל הוא עוד לא יודע, הוא אומר שהם בודקים, זה  כנרת א. כהן:

 הכיוון. 

ע אלון גלבוע: וד לא יודע, אז אני לא רוצה להוציא את אז אם הוא 

 הכסף. 

לא, הם רוצים להתחיל תכנון, יש להם כל מיני  כנרת א. כהן:

 רעיונות, בודקים. 

 תכנון אתה מתחיל כשאתה יודע מה אתה רוצה.  אלון גלבוע:

  -אבל אלון, אז אתה לא זה רן היילפרן:

 רוצה.  אבל תכנון אתה מתחיל כשאתה יודע מה אתה אלון גלבוע:

 לא, לא נכון.  רן היילפרן:

  -אם אתה לא יודע אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

אני כן יודע שאני רוצה לתת מענה לקומת חינוך  רן היילפרן:

  -ראויה יותר

  -או, עכשיו אתה מתחיל, אז בוא תגיד לי אלון גלבוע:

  -אני יודע, בסדר, אבל זה רן היילפרן:
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יכול להיות שאתה חושב שאנחנו פה תשמע, בוא,  אלון גלבוע:

  -בובות, אנחנו לא בובות

  -לא חושב ככה, אלון רן היילפרן:

 אנחנו רוצים לדעת על מה הכסף הזה יוצא.  אלון גלבוע:

אבל אלון, אי אפשר ככה בצרחות כל הזמן. תן לו  כנרת א. כהן:

 לענות, תשאל. תן לו לענות, תשאל. 

רציני, ואני, אם הייתי יושב בכיסא אבל תבין שזה לא  רן היילפרן:

שלך, הייתי מצפה לבוא עם משהו אחרי שאתה מתניע 

תהליך, יושב עם אדריכל, כי יכול להיות שיש לי 

חלומות באספמיה. יכול להיות שהמבנה של המתחם 

הזה הוא לא מתאים להושיב בו את החינוך. יכול 

להיות שהוא לא מתאים להשכרה למבנים. אנחנו 

בגישה שצריך לבנות מבנה במרכז העיר, הוא הולכים 

מ"ר, הוא יכול לתת מענה  3,700מבנה משמעותי של 

גם לחינוך, גם לוותיקים, גם לתת מענה למשרדים 

 700שאפשר להשכיר או לקופות חולים. גם יש שם 

מ"ר מסחרי למטה. אנחנו רוצים לשלב גם מבנה מניב, 

וון. אבל זה הכיגם מבנה חינוכי, גם מבנה קהילתי. 

כדי להתחיל להשקיע בזה, אני מגיע לאדריכל העיר, 

אדריכל העיר עובד מסודר. הוא הולך לגזבר, הוא 

אומר, בוא נפתח תב"ר, נביא, או האדריכל. כי דרך 

אגב, הייתי יכול לא להביא את זה בכלל למועצת 

העיר. לקחת את האדריכל דרך משהו כללי, בינוי 

ץ עם זה. אבל אני חושב מוסדות ציבור, ולהתחיל לרו

שזה נכון לעבוד בצורה מסודרת, לשים את הדברים 

על השולחן, להגיד, אני יוצא לדרך, אני רוצה לבחון 

את כל השימושים. יש לי אוסף של שימושים וצרכים, 

ואז לעשות תכנון ראשוני. לבוא ולהציג אותו. אבל 

  -אני רוצה

ת, וזה לא דחוף להוציא השנים הבאו 3-זה לא יקרה ב אביבה גוטרמן:

 ש"ח.  4,000,000

  -אבל רגע, רן, יש לי שאלה אלון גלבוע:
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נו אביבה גוטרמן:   -זה הכל. די, 

  -אתה אומר שיש לך אלון גלבוע:

,  כנרת א. כהן: אלון, בוא תשאל את כל השאלות ביחד, כי אנחנו די

 רוצים לסיים, בבקשה. 

 בה לשאלה. אני עדיין לא קיבלתי את התשו משה חנוכה:

 אני מדברת עם אלון עכשיו. כן, אלון.  כנרת א. כהן:

במסגרת כל האופציות שיש, מדוע אני לא שמעתי ממך  אלון גלבוע:

אופציה שאולי יהיה שם בניין העירייה, במקום לפזר 

  -אותו בעיר

 כי זה לא מתאים.  רן היילפרן:

תם למה לא מתאים? למה? בגלל שאתם פוחדים, א אלון גלבוע:

  -חוששים

  -מ"ר זה לא מענה 3,700 רן היילפרן:

 לא, לא, אבל תן לי לדבר.  אלון גלבוע:

מ"ר זה לא מקום מתאים לבניין עירייה, זה  3,700 רן היילפרן:

 קטן מדי. 

  -קודם כל, אני אסביר לך למה אלון גלבוע:

 זה קטן מדי.  רן היילפרן:

יכול י אסביר לך. יכול להיות שיש פה, אז בוא אנ אלון גלבוע:

להיות שפה שיש פה אינטרסים אחרים, יכולים להיות 

  -שאתם מבקשים

 די, די, די.  נאור שירי:

 איזה אינטרסים אחרים?  רן היילפרן:

  -סליחה, אני שואל אלון גלבוע:

 למה, זו מילה גסה?  אביבה גוטרמן:

 למה, זו מילה גסה?  אלון גלבוע:

  -אין פה רן היילפרן:

  -למה, יכול להיות לבוע:אלון ג
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 אין אינטרסים פה.  אביבה גוטרמן:

נו, בואו.  כנרת א. כהן:  אלון, אלון, תסיים, 

  -מה זאת אומרת? תגידי לי מה אלון גלבוע:

 לא, אני רוצה שתמשיך, שנשמע מה שיש לך להגיד.  כנרת א. כהן:

 אין אינטרסים.  אביבה גוטרמן:

 ם לך את הפה. הם לא מתכוונים לסתו משה חנוכה:

אני אגיד לך מה, אני לא יכול להצביע כרגע כי אני לא  אלון גלבוע:

 יודע מה הולכים לבנות שם. 

 גם אני לא אצביע.  אביבה גוטרמן:

אני בטוח שבניין עירייה יכול להתאים שם, מרכז  אלון גלבוע:

העיר, נגישות לכל אחד ואחד. היום אני רואה גם 

להם מאוד להגיע לאזור תושבים שמתלוננים שקשה 

תעשייה בנווה נאמן. גם יש שם מצוקת חנייה וגם 

האוטובוס, צריך תחבורה ציבורית לא מגיעה עד 

, ויש ללכת  בנייני העירייה, אלא על הכביש הראשי

הרבה ברגל. אני חושב שמן הראוי להקים שם בניין 

עירייה. אלא אם יש, יכול להיות, אינטרסים אחרים, 

ם מ"ר, ע 3,000-נות שם. אני חושב ששלא רוצים לב

כל הקומות האלה, אני חושב שזה יכול, אני לא יודע 

 3, פי 2כמה בית הספר הזה כאן, אני חושב שזה פי 

  -מהזה. או חלק מהעירייה, חלק מהעירייה

בניין העירייה צריך, בניין עיריית הוד השרון בין  רן היילפרן:

 מ"ר. בדקתי.  10,000-מ"ר ל 8,000

 בסדר, אבל כרגע אין מקום כזה.  לון גלבוע:א

  -וזה כרגע רן היילפרן:

אין מקום כזה, ולא נראה לי שבמרכז העיר, רק  כרגע אלון גלבוע:

  -שנייה, לא נראה לי שבמרכז

  -אבל זה לא ייתן מענה. הלוואי רן היילפרן:

  -זה ייתן מענה, ייתן מענה לפחות אלון גלבוע:

חלק מהמענה או המענה שפה במבנה, שפה  דרך אגב, רן היילפרן:
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אף אחד, דרך אגב, למה לא שאלתם אותי שם בדיוק 

מה היה כשיצאנו לדרך בתכנון של מבנה מרתק, 

מעניין, שאני מזמין אתכם לבוא ולראות שיש את 

המשרדים של השירותים החברתיים ואת המשרדים 

ואת המוקד העירוני, ומרכז הפעלה. ישבנו על זה 

ליו לא שאלתי אותי כל כך הרבה, מה הולך הרבה. ע

  -מ"ר 6,000להיות שם, אילו משרדים. והוא 

  -כי אתה אמרת, אז הבנתי את מה שאתה אמרת אלון גלבוע:

 למה, אבל אנחנו אז הבנו.  אביבה גוטרמן:

אז בוא, אתה יודע איפה הטעות שלך? שאנחנו לא  אלון גלבוע:

זה נראה לי  מתנגדים לכל דבר. אתה הצגת את זה,

  -בסדר

  -לא, אני תוהה פשוט למה עכשיו אתה שואל אותי רן היילפרן:

אז גם כשאני אומר שזה בסדר, אתה אומר לי, למה  אלון גלבוע:

 אתה לא שואל אותי? 

לא, אני תוהה למה אתה שואל אותי עכשיו על המבנה  רן היילפרן:

  -הזה

ת איתו, אלון, אבל הוא אמר שאתה מוזמן גם לשב כנרת א. כהן:

 תנצל את זה. 

 )מדברים ביחד( 

הוא שואל אותך, כי ראש העיר, אסור לו לשבת כאן  משה חנוכה:

כי הוא בניגוד עניינים, ולסגנית שלו אסור לה, אז 

 הוא רוצה לבדוק ולוודא שהכל בסדר, זה לגיטימי. 

נותנים לו.  כנרת א. כהן:  לגיטימי, אנחנו 

 דם. משה, אנחנו קצרים גם בזמן. אלון, בואו נתק הוד גולני:

אתה מסכים איתי שהנושא הזה, ואני חושב שכולם  אלון גלבוע:

פה מסכימים איתי, שהמקום הזה, האזור הזה הוא 

, נכון? אז אנחנו כחברי  רגיש, אתה מסכים איתי

מועצה, אני חושב שמן הראוי שנבדוק, וכל החלטה 

ת שלנו נחשוב ונראה, כי בסוף אנחנו נצטרך לת

לציבור, לענות להם על השאלות. אז אני אומר שעוד 
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פעם, אי אפשר לתת מענה פה לכל דבר ודבר, אבל 

מ"ר, ויש שם  8,000יכול להיות, אתה אומר שצריך 

מ"ר, יכול להיות שזה יכול לתת מענה  4,000כמעט 

לחצי מהדברים. כי אני אומר לך שהיום, בתור מנכ"ל 

הגיע לכל מיני העיר, היום יש קושי לתושבים ל

 מחלקות, ואתה יודע את זה, בנווה נאמן. 

 אבל אמר שחלק יהיה קהילתי.  מאיר חלוואני:

.  אלון גלבוע: אז חלק קהילתי, אני לא יודע מה זה קהילתי

קהילתי זה לא העירייה, לא בניין עירייה. קהילתי זה 

 קהילתי. 

  -כן, אבל רן היילפרן:

תיים. אז אני רוצה לשמוע מה, צריך גם מבנים קהיל אלון גלבוע:

 אני לא רוצה להתנגד. 

 הוא אמר לך.  מאיר חלוואני:

 בכיף.  אלון גלבוע:

 הוא אמר, מסחרי.  מאיר חלוואני:

 אבל אלון, אנחנו לא מגובשים על זה.  רן היילפרן:

  -אני רוצה לדעת אלון גלבוע:

לו  פעמים עונה לך, אבל אין 3אלון, אבל הוא כבר  כנרת א. כהן:

 בדיוק את התשובות שאתה רוצה. 

  -אז אני מבקש להסיר את זה אלון גלבוע:

 זה מה שהוא אומר.  כנרת א. כהן:

אז אני מבקש להסיר את זה, עד שלא נקבל עדכון על  אלון גלבוע:

  -מה

 ההתנגדות שלי היא לא בגלל זה.  אביבה גוטרמן:

רוצה להגיד  בסדר, אתם מוזמנים להצביע נגד, ואני כנרת א. כהן:

לך משהו, הוא הזמין אותך, הוא הזמין אותך לשבת 

  -איתו. תנצל את ההזדמנות

 אבל אחרי ההצבעה, אבל זה אחרי ההצבעה, לא לפני.  אלון גלבוע:
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אז נכון, כי זה עולה היום לסדר היום. הוא עוד אמר  כנרת א. כהן:

לך פה שהוא לא גיבש, אז בוא, אולי תציע הצעות. 

  -ם הבדיחות שלךמשה, די ע

  -אז אני מציע לך אלון גלבוע:

תבוא לשמוע, תבוא תראה. אולי יהיה לך משהו  כנרת א. כהן:

 להציע למנכ"ל העירייה. 

ו  אלון גלבוע: יפה, מצוין. אז תנו לנו את זה. יכול להיות שאנחנ

  -נלך ונבדוק ונציג

  -לא, היום זה עולה עכשיו לסדר היום כנרת א. כהן:

 למה היום, כי קיבלתם הוראה?  בוע:אלון גל

 זה עולה היום לסדר היום.  כנרת א. כהן:

 למה היום, כי קיבלתם הוראה להעביר הזה היום?  אלון גלבוע:

 לא קיבלתי שום הוראה.  כנרת א. כהן:

 אבל ככה זה נראה.  אלון גלבוע:

ואני רוצה להגיד לך שאני הלכתי, פנו אליי, ובדקתי  כנרת א. כהן:

כל הדברים. גם אני, גם אם אין לי ניגוד עניינים, את 

  -אלון

 למה הבהילות?  משה חנוכה:

.  כנרת א. כהן: משה, אל תתערב. אני רוצה לסיים את הדברים שלי

הלכתי ובדקתי וקיבלתי תשובות, כן, שהניחו את 

 דעתי. תודה, הוד, אתה יכול להעלות להצבעה. 

 )מדברים ביחד( 

צים תשובות, גברת כנרת כהן, למה אנחנו רו משה חנוכה:

 הבהילות. מה ההיסטריה? 

 נכון.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו רוצים קודם כל תשובות ואז להצביע.  משה חנוכה:

  -חברים, אנחנו הוד גולני:

 אנחנו אולי גם נצביע בעד, למה הבהילות?  משה חנוכה:

 אפשר להציע, אפשר להציע להעלות את זה בישיבה אלון גלבוע:
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  -הבאה, אחרי

 אנחנו מעלים להצבעה, חברים.  הוד גולני:

 או שאתם כבר קיבלתם הוראה להעביר את זה היום?  אלון גלבוע:

  -אני אצביע נגד, והסיבה אביבה גוטרמן:

  -בסדר, אבל הוד לא שאל נאור שירי:

 בגלל הסגנון.  משה חנוכה:

 היא רוצה להגיד.  כנרת א. כהן:

 גנון. לא, ממש לא. לא הס אביבה גוטרמן:

 אני בגלל הסגנון.  משה חנוכה:

 -אני חושבת אביבה גוטרמן:

 אתם תצטרכו בסוף לתת את התשובות לתושבים.  אלון גלבוע:

ן  אביבה גוטרמן: כן, תקשיבו, חברים, שאנחנו יושבים בוועדה לתכנו

ובנייה. אנחנו יודעים בדיוק איך נעשות עסקאות. 

מצעי לחץ, איך אפשר ואיך אנחנו יודעים בדיוק איך א

ומה. ופה יש יזם פרטי, והדבר הוא לא חתום עם כל 

הדיירים, ואנחנו פה מפעילים אמצעי לחץ, ופה אנחנו 

 שותפים ליזם, לטובתו. 

 זו דעתך, לא דעתי.  כנרת א. כהן:

  -ואני אומרת לך שאני בהחלט אביבה גוטרמן:

 עת. אני תמיד מכבדת את דעתך, את יוד כנרת א. כהן:

  -תודה, אנחנו מעלים להצבעה הוד גולני:

אם אתם תאשרו את זה, אני אגיש עתירה. אני אגיש  אביבה גוטרמן:

  -עתירה

וכנרת, מאוד מחשיד אותי כל הבהילות. אני חייב  משה חנוכה:

 להגיד כאן לפרוטוקול, הבהילות מדאיגה. 

 מעלים להצבעה. חברים, מי בעד? משה, אנחנו  הוד גולני:

שנייה, אבל לא קיבלנו תשובה מרן. אם אפשר לדחות  לון גלבוע:א

  -את זה, לא
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 לא, רצינו לדחות לישיבה הבאה כדי לקבל תשובות.  משה חנוכה:

 חברים, הצבעה.  הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

שנייה, אפשר לקבל תשובה? אפשר לקבל תשובה?  אלון גלבוע:

 ? מדוע לא ניתן לדחות את זה לישיבה הבאה

נאור ונדב דואני שואלים שאלה, מי בעד? מאיר, מי  כנרת א. כהן:

 בעד.

 )מדברים ביחד( 

 כנרת, זה לא מכובד.  אלון גלבוע:

 זה לא מכובד לעשות דבר כזה.  משה חנוכה:

 מה לא מכובד?  כנרת א. כהן:

 ראש העיר אפילו לא מתנהג ככה.  משה חנוכה:

דק' תשובות.  25משך נתן לכם, הוא נתן לכם ב כנרת א. כהן:

התשובות לא מניחות את דעתכם, אתם כל הזמן 

מחפשים מניעים אישיים. גם אני בדקתי, אני לא 

 מוצאת פה שום דבר לפגם. 

  -הוא היה נותן תשובות משה חנוכה:

אני לא מרגיש שישנה איזו בהילות, שאתם מציגים  מאיר חלוואני:

 אותה. 

 מה הלחץ?  משה חנוכה:

  -אתה לא מכבד :כנרת א. כהן

 )מדברים ביחד( 

  -אל תיפלי לבור הזה, אל תיפלי לבור הזה אלון גלבוע:

תאמין לי שאם אמרת שאתה מכיר אותי, לא נפלתי  כנרת א. כהן:

 לבור הזה. 

 אין שום דבר אישי, תוציאו את זה.  אלון גלבוע:

ן הוד גולני:  -אלון, אלון, אלו

יר נותן לי תשובה ואתם זה לא מכובד שמנכ"ל הע אלון גלבוע:
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מעלים להצבעה, זה לא מכובד. אז אני לא קיבלתי 

 תשובה. 

  -הוא כרגע נתן את כל התשובות כנרת א. כהן:

 )מדברים ביחד( 

 חברים, פעם רביעית, מי נגד?  הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

כשהצבעתי בעד, הייתה החלטה תוך שבועיים לסיים  יגאל שמעון:

 יירים. את ההליך מול הד

  -אנחנו נגיש עתירה על זה. כנרת אביבה גוטרמן:

 אני לא יודע להגיד לך כי אני לא מכיר את זה.  מאיר חלוואני:

לפיכך יש לי חשש, יש לי חשש שמישהו פה מנסה  יגאל שמעון:

  -ללחוץ על אותם דיירים, במהלך הזה עכשיו

נגיש עתירה על העניין הזה.  אביבה גוטרמן:  ואנחנו 

בגלל זה אני לא הצבעתי בעד. יש לי חשש מאוד כבד  ל שמעון:יגא

  -שהמהלך הזה שלכם פה, יגרום לכך שאותם דיירים

 זו הבעיה.  אביבה גוטרמן:

  -ירוצו לחתום, ואתם פה יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

חברות וחברים, עברנו לנושא הבא, בבקשה להתקדם.  יעל עבוד ברזילי:

  -, בואו נתקדםחברים וחברות הוועדה

 )מדברים ביחד( 

ההצבעה נסתיימה על פרויקט בני ברית. המציאות,  נאור שירי:

אלון, אלון, די זה מביך. מזל שגזבר העירייה לא שמע 

 . 6איך אתה לא יודע לספור 

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

 ר חדש "בקשה לתב
 )שלב התכנון(.₪  4,000,000ברית ע"ס  מבנה ציבור מתחם בני – 1534תבר מס' 

 ₪. 4,000,000 –מקורות מימון : קרן פיתוח 
 הצבעה:

 נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני ונדב דואני. -(5)בעד 



 עיריית הוד השרון
 7.9.2022מיום  /2212ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 130 
 

 אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנוכה. יגאל שמעון, -(4נגד )
 אבי לא השתתפו בהצבעה.* יעל עבוד ברזילי, עדי פרילינג אנקורי ויוסי ש

  :22/76החלטה מס' 
מבנה ציבור מתחם בני  – 1534ר מס' "תב -ר חדש"בקשה לתבמועצת העירייה  מאשרת את ה

 ברית 
 .)שלב התכנון(₪  4,000,000ע"ס 

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

)שלב  1,500,000מרכז קהילה וחינוך תומך השחר ע"ס  – 1535תב"ר מס'  .8

 התכנון(.

 

, מרכז קהילה וחינוך תומך השחר. תעלו 1535תב"ר  רן היילפרן:

 להצבעה, הוד, בבקשה. 

, מרכז קהילה 1535חברים, סעיף ח'. תב"ר מס'  הוד גולני:

שלב ₪,  1,500,000וחינוך תומך השחר, על סך 

 התכנון. אביבה, בבקשה. 

 אנחנו יודעים מה האינטרס.  אביבה גוטרמן:

הצעת ₪.  1,500,000מקורות המימון: קרן פיתוח,  ד גולני:הו

  -ההחלטה

 בוא נבקש הסבר על הפרויקט.  משה חנוכה:

, מרכז קהילה וחינוך תומך השחר על 1535תב"ר מס'  הוד גולני:

שלב התכנון. חברים, שאלות או ₪,  1,500,000סך 

 הצבעה על סעיף ח'? 

יו יגאל שמעון:  שבים בלשכה? איזו שאלה, מה, אתם לא 

 רגע, רגע, רגע, שנייה.  יעל עבוד ברזילי:

משה ביקש הסבר על הפרויקט, אנחנו נסביר על  רן היילפרן:

הפרויקט. אנחנו עובדים, יש קרקע עירונית מול בית 

  -ספר השחר. והמרכז הזה מיועד

  -איפה? איפה שהיה משה חנוכה:

 רצועה.  רן היילפרן:

ביש הוא שייך לעירייה. פנימה זה מה שקרוב לכ מאיר חלוואני:

 אחרת. 

כן, רצועה לא גדולה, אבל אנחנו מתכננים בה מבנה  רן היילפרן:
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 עירוני נוסף. 

 יש תב"ע מאושרת שם, נכון?  יגאל שמעון:

  -שייתן רן היילפרן:

 התב"ע מאושרת?  יגאל שמעון:

 לפי מה שאני יודע, כן.  רן היילפרן:

תב"ע מאושרת. פה התב"ע מאושרת, מאושרת, נכון?  יגאל שמעון:

אין בעיה. אתם באים. אבל בתב"ע הקודמת שהיא לא 

 מאושרת, רצתם, תנו לאשר. 

אנחנו עובדים מהר, אנחנו בונים פה, יש לנו מנהלת  רן היילפרן:

אגף בינוי מבני ציבורי מצוינת, עושה פה, בונה. כל 

מה שהיא מקבלת לבנות, היא בונה ומהר, אז אנחנו 

ים. אנחנו עומדים להקים שם גם מענה לשפ"ח, מקדמ

 , אולי פסגה. גם למענה למתי"א

 מה זה מתי"א?  משה חנוכה:

  -מתי"א, מרכז תמיכה יישובי רן היילפרן:

 אפילו אתה אל יודע.  משה חנוכה:

 לא, לא, ראשי התיבות.  רן היילפרן:

 זה חינוך מיוחד לטיפולים בזה.  הוד גולני:

מבנה לא גדול, אבל אנחנו רוצים לקדם אותו וזה  רן היילפרן:

  -כמובן כדי לתת מענה ראוי לכל ה

 פרויקט חשוב, אני בעד. אני בעד.  משה חנוכה:

 חברים, מעלים להצבעה, מי בעד?  הוד גולני:

 פה אחד.  משה חנוכה:

 רגע, רגע, אלון, אתה רוצה לספור?  נאור שירי:

 סדר. כן. אנחנו סופרים, הכל ב יעל עבוד ברזילי:

 חברים, הצבעה, מי בעד? פה אחד, יגאל?  הוד גולני:

 מתי"א.  משה חנוכה:

 התב"ע בתוקף, אני בעד.  יגאל שמעון:
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 פה אחד, תודה רבה. הוד גולני:

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

 ( )שלב התכנון 1,500,000מרכז קהילה וחינוך תומך השחר ע"ס  – 1535ר מס' "תב
 ₪  1,500,000 –מקורות מימון : קרן פיתוח 

 הצבעה:
 יר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יק -(10בעד פה אחד )

 יגאל שמעון, נדב דואני, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנוכה.
 *עדי פרילנג אנקורי ויוסי שאבי לא השתתפו בהצבעה. 

 

  :22/86החלטה מס'  
מרכז קהילה וחינוך תומך השחר ע"ס  – 1535ר מס' "תבמועצת העירייה מאשרת את 

 .)שלב התכנון( 1,500,000
=============================================  

 , התב"ע בתוקף, כן? התב"ע מאושרת יגאל שמעון:

ש"ח )שלב  4,000,000מתחם חינוך דמוקרטי ע"ס  – 1536תב"ר מס'  .9

 תכנון(.ה

 

, מתחם חינוך דמוקרטי על 1536סעיף ט'. תב"ר מס'  הוד גולני:

שלב התכנון. מקורות מימון: קרן ₪  4,000,000סך 

הצעת ההחלטה: מועצת ₪.  4,000,000פיתוח, 

, מתחם חינוך 1536העירייה מאשרת את תב"ר מס' 

 שלב התכנון. ₪,  4,000,000דמוקרטי על סך 

 י או מה? זה בית ספר פרט רן יקיר:

 ממלכתי פרטי יישובי אזורי.  נאור שירי:

 הגישו הבקשה העמותה.  מאיר חלוואני:

 רגע, רגע.  יעל עבוד ברזילי:

  -. תשמע, אלון, אתה באמת, אני אומר לך4, 5 נאור שירי:

 טוב שיש פרוטוקול.  אלון גלבוע:

אני ממליץ לך, אל תקרא את הפרוטוקול, אתה תגלה  נאור שירי:

 . זה באמת נוראי. 6לא לספור עד שאתה 

 אני אמרתי, אז אתה לא שמעת.  אלון גלבוע:

 אוקי, תסביר.  נאור שירי:

אני כל פעם אמרתי, כל קול אחד ההצעה אומרת, אז  אלון גלבוע:
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 , אז אמרתי, אז אתה לא יודע לספור. 6-4את אמרת 

, כי התחלת 4-6לא, כשיעל נכנסה, אז אמרתי לך  נאור שירי:

 ור. לספ

 מה קשורה יעל בכלל? היא לא הייתה בהצבעה.  אלון גלבוע:

 אמרת שאתה רוצה לפרגן, תפרגן.  נאור שירי:

 חברים, נעלה להצבעה.  הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

,  יעל עבוד ברזילי: חברות וחברים, בבקשה, אנחנו מעלים להצבעה. כן

 הוד. 

 ר, רן, פה אחד? חברים, מי בעד? מי בעד? יעל, מאי הוד גולני:

 אלון ואביבה?  יעל עבוד ברזילי:

 תודה רבה, בני.  נאור שירי:

 פה אחד, תודה.  הוד גולני:

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

 )שלב התכנון(₪  4,000,000מתחם חינוך דמוקרטי ע"ס  – 1536ר מס' "תב
 ₪  4,000,000 –מקורות מימון : קרן פיתוח 

 הצבעה:
 יר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יק -(10בעד פה אחד )

 יגאל שמעון, נדב דואני, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנוכה.
 * עדי פרילנג אנקורי ויוסי שאבי לא השתתפו בהצבעה.

 
  :22/69החלטה מס' 

)שלב ₪  4,000,000קרטי ע"ס ם חינוך דמומתח – 1536ר מס' "תבמועצת העירייה מאשרת את 
 .התכנון(

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

. יעל עבוד ברזילי:  תודה, בני

הזדמנות גם להגיד תודה להוד שניהל את הישיבה ביד  נאור שירי:

 רמה. 

 וליוכי.  מאיר חלוואני:

 יוכי, תודה. ויוליה גם תודה.  נאור שירי:

 אנחנו מתקדמים.  ברזילי:יעל עבוד 

אתם גורמים לאנשים לעזוב את העירייה, ואתם  יגאל שמעון:
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 אומרים להם תודה. לאיזה מצב הגעתם. 

 תגיד לאמיר, הוא יכתוב קומוניקט.  משה חנוכה:

אנחנו עוברים לסעיף הבא. בבקשה, הוד. אני מזכירה  יעל עבוד ברזילי:

. ושכבר שמזכיר המועצה צרוד, בבקשה להתחשב. כן

21:20 . 

אישור יציאתה של חברת המועצה עדי ברמוחה המכהנת כיו"ר ועדת  .10

 מכרזים לקורס מכרזים והתקשרויות. 

 

י'. אישור יציאתה של חברת המועצה, עדי  הוד גולני: סעיף 

ברמוחה, המכהנת כיו"ר ועדת המכרזים, לקורס 

 מכרזים והתקשרויות. 

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

הצעת ההחלטה: מועצת העירייה מאשרת את יציאתה  הוד גולני:

  -של חברת המועצה, עדי ברמוחה

 מה העלות, בבקשה?  יגאל שמעון:

  -לקורס מכרזים והתקשרויות. יגאל, יש לך מסמכים הוד גולני:

 אני לא מצליח להבין. סליחה, יש לי שאלה.  משה חנוכה:

 זה אומר שעכשיו יהיו מכרזים?  אלון גלבוע:

  -לא, לא, לא, בגלל חלוואני: מאיר

  -אה, כי זה הרי זה עד אלון גלבוע:

 אתה שואל ועונה. תראה מה אתה עושה.  מאיר חלוואני:

 יש לי שאלה, יעל.  משה חנוכה:

 אני בעד שתצא דווקא.  אלון גלבוע:

  -יעל, יעל משה חנוכה:

 בבקשה להתמקד.  יעל עבוד ברזילי:

נדב, אני אומר, יפה מאוד שאתם  אני קודם כל אומר, משה חנוכה:

שולחים את עדי ברמוחה לקורס מכרזים. היה מוטב 

שהייתם עושים את זה לא בשנה האחרונה לקדנציה, 

כי אין היגיון לשלוח בנאדם לקורס, שאני לא יודע 
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כמה הוא ייקח, אני מניח כמה חודשים, ואז היא 

  -תסיים אותו רגע לפני הבחירות

 רס מיוחד לשנת בחירות? זה לא קו נאור שירי:

 כן.  רן היילפרן:

 תכף נענה לו, תכף, תכף.  מאיר חלוואני:

אפשר לסיים? אפשר לסיים? כי אני מניח שבקדנציה  משה חנוכה:

הבאה לא כולם יישארו באותם תפקידים, בטח עדי 

, אם כבר מוציאים לקורסים, 2. 1תקבל תיק אחר, זה 

יזה קורס. אני מציע שכל חבר קואליציה יקבל א

והכנתי רשימה של קורסים, שאני מציע לכל אחד, אני 

 אגיד כל אחד מה אני מציע לשלוח אותו. 

 תתחיל בנאור שירי.  אלון גלבוע:

 טוב, בבקשה, די, בואו, נו, די, די.  נאור שירי:

  -למה? אני רוצה להציע קורסים, למה רק שעדי משה חנוכה:

  -להגיד לךדרך אגב, אני רוצה  מאיר חלוואני:

  -נגיד נדב, אפשר לשלוח אותו לקורס משה חנוכה:

 לא, די. מה?  יעל עבוד ברזילי:

  -יש לי רעיון משה חנוכה:

 אני רק, יש לי שאלה.  יגאל שמעון:

אתם יודעים מה, אני אשלח אחרי זה לכל אחד  משה חנוכה:

 בפרטי. 

 -רגע, משה מאיר חלוואני:

  -פרטיאני אשלח לכל אחד ב משה חנוכה:

  -משה מאיר חלוואני:

אני מציע שאת עדי תשלחו גם לקורס הפקת אירועים,  משה חנוכה:

  -שהיא מחזיקת תיק התרבות

אוקי, אנחנו מעלים להצבעה. תודה רבה על ההצעות.  יעל עבוד ברזילי:

 בבקשה, הוד. 

  -אנחנו מעלים להצבעה הוד גולני:
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ברים, יש לי שאלות. יש לי שאלות, יש לי שאלות. ח יגאל שמעון:

אין לי בעיה, אני לא מדבר עכשיו לעניין של עדי, עדי 

יו"ר טובה, אין לי בעיה כלפיה. אני רק שואל מבחינת 

, עדי לא חברת הנהלה, היא יו"ר ועדה. 1הפרוטוקול. 

זאת אומרת, אפשר לשלוח יו"ר ועדה שהוא לא חבר 

 הנהלה? הרי חבר הנהלה צריך להיות מחזיק תיק, ואז

  -אתה יכול לשלוח אותו במסגרת קורס כזה או אחר

 זה לא נכון.  נאור שירי:

אז אני יכולה לענות לך על זה. יגאל, אני יכולה לענות  כנרת א. כהן:

לך, כי בקדנציה הקודמת אני הייתי יו"ר ועדת 

המכרזים. יצאתי בדיוק לקורס הזה, זה קורס של 

  -עמיחי ויינברגר

 יב זה היה? אצל חי אדיב? אצל חי אד משה חנוכה:

  -זה קורס של עמיחי ויינברגר כנרת א. כהן:

 מה זה הקדנציה הקודמת?  משה חנוכה:

  -והקורס הזה כנרת א. כהן:

 לא, רגע, באיזו שנה זה היה?  נאור שירי:

אז לא משנה, אני הייתי אצל עמיחי ויינברגר, ולא  כנרת א. כהן:

 הייתי חברת הנהלה. 

  )מדברים ביחד(

מה, אני לא הייתי חלק מהנהלת העירייה, אוקי?  כנרת א. כהן:

הייתי משנה, אבל זה סטטוטורי. תאמינו לי שאני 

חיה בתוך עמי, יודעת מה כן ומה לא. ויצאתי, יגאל, 

לקורס הזה, ודרך אגב הוא גם לא הובא לאישור 

 לכאן. אני לא יודעת מה שונה בפרוצדורה. 

 ה? ומי שילם את ז יגאל שמעון:

זה קיבל אישור, אדון נאור, בכל הצינורות  כנרת א. כהן:

  -המקובלים, אבל זה הובא ל

ן  יגאל שמעון: אז אין בעיה, תורידו מסדר היום ותשלחו אותה, אי

 לי בעיה. 
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 זה עבר אישור מנכ"ל.  כנרת א. כהן:

 לא, תורידו מסדר היום.  יגאל שמעון:

  -יש כללים, והיועץ המשפטי רן היילפרן:

 )מדברים ביחד( 

ויניק:  אפשר רגע להסביר?  רונן יואל 

חברים, היועץ המשפטי מתייחס, בבקשה, תנו לו  הוד גולני:

 כנרת, רגע. שנייה. 

ויניק: שאומר  4/2017יש חוזר מנכ"ל משרד הפנים שמספרו  רונן יואל 

  -שהמועצה יכולה לאשר לחבר מועצה

 ונה לפרשנות. יכולה, המילה יכולה היא נת כנרת א. כהן:

ויניק: שמכהן בוועדה, השתלמות שתסייע לו לקיים את  רונן יואל 

 תפקידו בוועדה שבה הוא חבר. 

אז למה לא שלחתם את כל חברי ועדת מכרזים, למה  יגאל שמעון:

 רק את היו"ר? 

ויניק:   -אני לא שולח רונן יואל 

 לא, אני שואל.  יגאל שמעון:

ויניק:  לא יודע. שאלתם, אני  רונן יואל 

 אני יכול גם לצאת לקורס?  משה חנוכה:

 לא, אני באמת שואל.  יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

יגאל, אתה יכול לכתוב את זה כשאילתא בישיבת  נאור שירי:

 המועצה הבאה, הלאה, הוד. 

  -לא, לא, שנייה יגאל שמעון:

  -אם יש בקשה של חבר ועדה, אם יש בקשה יעל עבוד ברזילי:

 אומר היועץ המשפטי שרשאים לשלוח חבר ועדה.  ל שמעון:יגא

הנהלת העירייה החליטה לשלוח רק את הגברת, עדי  נאור שירי:

 ברמוחה. 

  -אם יש בקשה של חבר ועדה יעל עבוד ברזילי:
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 אה, זה מה שהחלטתם?  יגאל שמעון:

 זה מה שהיא החליטה.  נאור שירי:

  -תפנו בבקשה יגאל שמעון:

 בואנה, אתם שולטים פה.  יגאל שמעון:

ויניק:   -יגאל רונן יואל 

  -חברים, להצבעה. מי בעד הוד גולני:

  -המסמך מדבר על זה מאיר חלוואני:

ויניק:  אם חבר מועצה יבקש, יהיה אותו הליך של אישור.  רונן יואל 

 )מדברים ביחד( 

  -טוב, שקט כנרת א. כהן:

 חננו. תתחננו אליי, אני לא אלך. תת יגאל שמעון:

 אנחנו מעלים להצבעה. אנחנו מעלים להצבעה.  יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

 בסדר, אז תצאו כולם, וכל אחד שיגיש בקשה.  כנרת א. כהן:

חברות וחברים, חברות וחברים, בבקשה, הדברים  יעל עבוד ברזילי:

  -נשמעו. אם יש חבר מסוים שירצה

  -תנו לה לסיים כנרת א. כהן:

רגע, הוא אומר לי משהו שחשוב שתהיה פה איזושהי  פ. אנקורי:עדי 

התייחסות לזה, כי זה משפט שנאמר פה כמה פעמים 

 והוא לא מקובל. 

 מה נאמר, על ידי מי?  יעל עבוד ברזילי:

 אמרתי לה הדתה.  נאור שירי:

 לא, די עם ההדתה. אני מצטערת.  עדי פ. אנקורי:

בטח בהקשר של ועדת מכרזים,  וואו, מאוד משמעותי. נאור שירי:

 וצריך שנייה לעצור את סדר היום ולדבר על הדתה. 

 ברור.  עדי פ. אנקורי:

 נו, בבקשה.  נאור שירי:
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 טוב, זה ברור שזה המשפט שצריך להגיע, נכון?  עדי פ. אנקורי:

ו  מאיר חלוואני: אבל אף אחד לא ידע, גם אני לא ידעתי שאנחנ

יגאל צודק, לצאת לקורס יכולים בתור חברי ועדה, ו

הזה. כי הייתי מבקש גם כן ללכת. אם אני חבר ועדת 

  -כספים, לפחות למען ההגינות כתוב במסמך

 כמה זה עולה?  אביבה גוטרמן:

 לא מעניין אותי.  מאיר חלוואני:

 וכמה זמן זה?  אביבה גוטרמן:

 זה לא חשוב לי כמה.  מאיר חלוואני:

 ₪.  3,500 עדי פ. אנקורי:

 ויגאל, אתה צודק. ₪.  3,800 יר חלוואני:מא

 לא, לא, כמה זמן?  אביבה גוטרמן:

כי אם המסמך אומר שחברי הוועדה יכולים גם לגשת,  מאיר חלוואני:

היה צריך להציג לנו את האופציה הזאת. לא שחלילה 

  -אני, עיני צרה. ולהבא, אפשר ללמוד, רגע

 כל מי ששאל.  הנה, חברים, המידע מופיע לכם, הוד גולני:

אני מבקש ללמוד מזה שאם להזדמנות הבאה, אני לא  מאיר חלוואני:

יודע מתי תהיינה הבחירות ומי יהיה שם, אבל בסוף, 

אם יש אפשרות לחברי הוועדה שהם גם לא עובדי 

עירייה ולא הנהלה בכירה, ומסוגלים לקבל כזה 

 קורס, זה בסדר. 

  -אני מציע יגאל שמעון:

ל לא הבנתם, כי זה הקשר של כל קורס כמעט. אב נאור שירי:

  -ובגלל זה לא הבנתי את השאלה

 אני מציע שנשאר מאיר גם בבקשה.  יגאל שמעון:

  -לא אמרתי שאלה. במסמך שהציגו מאיר חלוואני:

 אני מציע את מאיר גם.  יגאל שמעון:

 -אבל זאת הערה חשובה והיא בסדר, והתקבלה כנרת א. כהן:

 )מדברים ביחד( 
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 חברות וחברים, בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

-את יודעת מה הבעיה? שכנראה היום כבר הקורס ב משה חנוכה:

  -והיא כבר שם 7.9

 והיא כבר הלכה.  אלון גלבוע:

 ואני אשמח שכך.  מאיר חלוואני:

 גם זה רטרואקטיבי, כמו עם הישיבה באוגוסט?  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 בחברי המועצה, משה. זלזול  אלון גלבוע:

 שום דבר, יש פה את הרב נח.  אביבה גוטרמן:

זה פה אחד, חברים? פה אחד? פה אחד. פה אחד,  כנרת א. כהן:

 תודה. 

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

צה עדי ברמוחה המכהנת כיו״ר וועדת מכרזים לקורס עאישור יציאתה של חברת המו
 תמכרזים והתקשרויו

 הצבעה:
 יר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יק -(10בעד פה אחד )

 עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנוכה.
 בהצבעה. השתתפודב דואני לא ונ יוסי שאבי *
 

  :22/70החלטה מס' 
צה עדי ברמוחה המכהנת כיו״ר וועדת עת המויציאתה של חברמועצת העירייה מאשרת 

 .מכרזים לקורס מכרזים והתקשרויות
============================================ 

 אני מבקש לשלוח גם את מאיר בבקשה.  יגאל שמעון:

 נרשם.  הוד גולני:

 מאיר, אני מציע שגם אתה תשתתף.  יגאל שמעון:

  -ר הראשוןאסור לפספס את השיעו מאיר חלוואני:

 יעל, הצביעו, פה אחד. כנרת א. כהן:

 הקריטריונים המעודכנים לבחינת הצעות לקריאת שמות.  .11

 

  -חברים, עוברים לסעיף יא' לתשומת לבכם הוד גולני:

 מי שמפספס, מקבל נכשל.  מאיר חלוואני:
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אישור הקריטריונים המעודכנים לבחינת הצעות  הוד גולני:

 235.4הסבר. בהתאם לסעיפים לקריאת שמות. דברי ה

העיריות נוסח חדש ותקנות  א לפקודת 235-א ו

העיריות, מתן מספרים ושמות לרחובות ובתים 

במספרים, על העירייה לתת שם ומספר לפי הקשר 

גן ציבורי או  לכל רחוב, דרך, סמטה, כיכר, שכונה, 

לחלק מהן, או לשנות את שמותיהם כשיש צורך בכך. 

יהול שירות העירוני, במסגרתו לאחרונה עודכן נ

עודכנו בין היתר הקריטריונים לקריאת שמות 

למקומות ציבוריים בעיר, כהגדרתם לעיל. הנוהל 

המעודכן אושר ע"י ועדת השמות העירונית, שהינה 

ועדה מייעצת למועצת העיר, כאשר את כלל 

המלצותיה יש להביא לאישור המועצה, כתנאי 

ם המעודכנים מבחינת לאישורן הסופי. הקריטריוני

. הצעת ההחלטה: 11הצעות, מופיעים לכם בנספח 

מועצת העירייה מאשרת את הקריטריונים המעודכנים 

מבחינת הצעות לקריאת שמות, המובאות בפני ועדת 

 השמות. 

אני מבקש הסבר על הקריטריונים, איך התקבלו  משה חנוכה:

 הקריטריונים, סקירה. 

 ה רוצה? נאור, את יעל עבוד ברזילי:

ראשית, תודה שהוועדה הזו התחילה לקיים, זה היה  מאיר חלוואני:

מאוד מעניין וחשוב לעירייה ולעיר ולתושבים. וזה 

 היה, רגע, אני חבר הוועדה. 

 מה השאלה? כן.  נאור שירי:

  -אני חבר הוועדה, רק עוד משפט מאיר חלוואני:

נקבעו הוא ביקש שתיתן סקירה על איך  יעל עבוד ברזילי:

 הקריטריונים. 

סקירה על התהליך, איך עבדתם, מה הקריטריונים,  משה חנוכה:

  -מה היה

עשינו הליך מקדים עם הצוות המקצועי. לאחר  נאור שירי:

שעשינו הליך מקדים, הגיע לדיון ראשון בוועדה. היה 
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שעות של דיון על הקריטריונים ועל נוהל  3.5בערך 

 ים. העבודה. כך התקבלו הקריטריונ

 לא, אבל היה אח"כ עוד דיון.  עדי פ. אנקורי:

 לא, עוד שניים.  מאיר חלוואני:

לא, הקריטריונים, הוא שאל על הקריטריונים ונוהל  נאור שירי:

 העבודה, זה היה בישיבה אחת. 

 הם מופיעים לפניך בטאבלט, בפני כולכם.  יעל עבוד ברזילי:

עניינית, והיו"ר ניהל  דווקא הייתה ועדה מאוד מאוד יגאל שמעון:

 אותה לעילא ולעילא. 

לא, יגאל, אל תיתן קומפלימנטים, הוא רוצה לשמוע  מאיר חלוואני:

  -עכשיו את הזה

 למה, שייתן, שייתן.  יעל עבוד ברזילי:

 לא, חנוכה אמר, אל תיתן קומפלימנטים לזה, כן.  מאיר חלוואני:

 אני אמרתי, לעילא ולעילא.  יגאל שמעון:

 לא, הכל בסדר, גם אני חושב.  חלוואני:מאיר 

 יוסי לא מחליף?  אלון גלבוע:

 מי?  יגאל שמעון:

 יוסי.  אלון גלבוע:

 את יוסי הדיחו.  יגאל שמעון:

 . 11זה נספח  יעל עבוד ברזילי:

יגאל, אתה רוצה להסביר טיפה מה הקריטריונים  משה חנוכה:

 שהתקבלו? 

ם, הרציונל שאנחנו הרציונל שמעבר לזה בפרטי נאור שירי:

מנסים לעשות במשך כמה הוועדות הקרובות, זה 

לייצר קידום מגדרי והנכחה של נשים במרחב הציבורי 

בעיר. כמו שתראו, גם השמות של הרחובות שאנחנו 

 מביאים, זה שמות אך ורק של נשים. 

  -לא, יש כנרית, סליחה מאיר חלוואני:

חושב שהיא הגיעה  מלבד יוצאת מן הכלל, אני לא נאור שירי:
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 לדיון היום, הכנרת. 

 אה, לא הגיעה הכנרית? אוקי.  מאיר חלוואני:

 אני לא בטוח.  נאור שירי:

 לא, לא, לא, לא, לא, לא.  עדי פ. אנקורי:

זה היה במועצה הזה, זה יהיה במועצה הבאה יגיע.  נאור שירי:

  -אז זה

  -ענת גוב הגיעה עדי פ. אנקורי:

חה אותנו כציר מרכזי בבחירת השמות. כמו מה שהנ נאור שירי:

 כן, גם הנכחה של ייצוג עדתי, נכון, יגאל? 

 לא, שוויוני.  יגאל שמעון:

 שוויון עדתי.  נאור שירי:

 לא דיברתי עדתי, דיברתי שוויוני.  יגאל שמעון:

 טוב. שאלות נוספות?  נאור שירי:

 . 1:302-אני רק רוצה להזכיר ש יעל עבוד ברזילי:

  -לא, אבל היה, אבל זה התקבל בפה מלא חלוואני: מאיר

יש לי שאלה אחת קטנה. בנוהל, כי כתוב שלא יתחילו  רן יקיר:

 דיעה, למה? הא הי-רחובות ב

  -הא הידיעה, אני האמת לא מבין למה נאור שירי:

  -זהו, כי פספסתי רן יקיר:

ל נאור שירי: הא -יש איזו התנגדות מסוימת בצוות המקצועי 

  -עה, כי זה כאילוהידי

 האירוס, הכרמל.  מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 כאילו, איזה אגף מתעסק בזה?  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

  -ויש איזו גברת, שאני לא זוכרת את שמה, משה מאיר חלוואני:

ל נדב דואני:  -ה' זה בגלל-ההתנהגות 
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 )מדברים ביחד( 

ההתנגדות היא בפועל כשיש לך לא, יגאל, יגאל, יגאל,  נדב דואני:

 מפה, ואז אתה מחפש רחוב הוד השרון, הכל ה'. 

 )מדברים ביחד( 

משה, יש לך עוד שאלות? אוקי, אז אפשר להעלות  יעל עבוד ברזילי:

 להצבעה. 

  -אנחנו מעלים להצבעה, מי בעד? יעל, מאיר, עדי, רן הוד גולני:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 דה רבה. פה אחד? תו הוד גולני:

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

 הקריטריונים המעודכנים לבחינת הצעות לקריאת שמותאישור 

 הצבעה:
יר, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יק -(10בעד פה אחד )

 חנוכה.יגאל שמעון, נדב דואני, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה 
 * יוסי שאבי לא השתתף בהצבעה.

 
  :71/22החלטה מס' 

מועצת העירייה מאשרת את הקריטריונים המעודכנים לבחינת הצעות לקריאת שמות, 
 המובאות בפני ועדת השמות.

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

 כן, אנחנו מתקדמים לסעיף הבא.  יעל עבוד ברזילי:

)מתחם  28.7.22ות רחובות במסגרת כינוס ועדת שמות מיום אישור שמ .12

1302.) 

 

אישור שמות רחובות במסגרת כינוס ועדת שמות מיום  הוד גולני:

28.7.2022 . 

 מאוד חבל לי שראש העיר לא פה.  משה חנוכה:

  -קודם כל, במסגרת אלון גלבוע:

  -נמסור לו את געגועיך נאור שירי:

  -ור. קובעים שמות של הרחובותלא, זה לא קש משה חנוכה:

רגע, אלון, שנייה, לפרוטוקול אני מקריא את דברי  הוד גולני:

 ההסבר, ואחרי זה ההתייחסויות. 
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 הוא יושב בוועדה.  יעל עבוד ברזילי:

  -אבל גם בהצבעה בישיבת המועצה משה חנוכה:

 אני מקריא את דברי ההסבר, ואח"כ הדיון.  הוד גולני:

  -ליצר  משה חנוכה:

א לפקודת העיריות  352-א ו 235.4בהתאם לסעיף  הוד גולני:

נוסח חדש, ותקנות העירייה מתן מספרים ושמות 

, על 1971וסימון בתים במספרים התשל"א  רחובות

העירייה לתת שם ומספר לפי הקשר לכל רחוב, דרך, 

סמטה, כיכר, שכונה, גן ציבורי או לחלק מהם, או 

צורך בכך. בהיותה של לשנות את שמותיהם כשיש 

ועדה השמות ועדה מייעצת למועצת העיר, השמות 

למקומות הציבוריים המומלצים על ידה מובאים 

הוועדה ממליצה לאישור המועצה, כתנאי לאישורם. 

בפני מועצת העיר לאשר את השמות המפורטים 

רחובות  8-ל 12בפרוטוקול ועדת שמות בנספח 

שמות נבחרו על , ציר החינוך, כאשר ה1302במתחם 

בסיס הקריטריונים לעיל, כאשר הנושא שנבחר 

למתחם זה הוא נשים בתחומי החינוך והתרבות. יש 

  -13-ו 12לכם את הנספחים 

 ? 12אפשר לראות את  יגאל שמעון:

הצעת ההחלטה, אני כבר פותח. מועצת העירייה  הוד גולני:

 8-מאשרת את השמות המומלצים ע"י ועדת השמות ל

 . 1302במתחם ציר החינוך רחובות 

 אתה רוצה לפתוח את הכל בע"פ?  יעל עבוד ברזילי:

 לא, לא, אנחנו לא זה. עם שם אחד יש בעיה.  אלון גלבוע:

 בוא נראה את השמות.  יגאל שמעון:

 חכה רגע, הוא מעלה לך את הנספח.  מאיר חלוואני:

  -יש פה את הפרוטוקולים הוד גולני:

ין שנייה, כי זה לא באמת בעיה, כי מועצת אני רק אצי נאור שירי:

העיר היא זו שמאשרת את השמות, כך שלצערי אתה 

קול בדעת מיעוט, זה לא משנה באמת. מה גם שיש לי 
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אי הסכמות עם היועץ המשפטי לעירייה, שאין לי קול 

 אקסטרה. 

אני יכול להגיד רגע, יעל, משהו לפני? לפני שמתחיל  נדב דואני:

 דיון. 

 כן.  וד ברזילי:יעל עב

י  נדב דואני: אני רוצה רגע להגיד משהו לפני שמתחילים דיון. אנ

חושב, נאור, שלא חשבת שאתה לוקח את הוועדה הזו, 

 שזה יהיה כל כך אמוציונלי הוועדה, נכון? 

 אמת.  נאור שירי:

 חשבנו שזה יהיה הרבה יותר קל.  נדב דואני:

 זה היה מאוד אמוציונלי.  מאיר חלוואני:

לא, רגע, יגאל, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. יגאל,  נדב דואני:

אני מדבר, אתה מפריע לי. אז אני קודם כל, אני רוצה 

להגיד לנאור מילה טובה על הניהול של הדיונים 

  -הסוערים, שחשבת שהם יעברו על מי מנוחות

 זה היה אמוציונלי.  מאיר חלוואני:

 מה?  נדב דואני:

 זה היה אמוציונלי.  מאיר חלוואני:

מאוד אמוציונליים. לא, באמת, ניהלת את זה בצורה  נדב דואני:

מאוד מכובדת, מאוד רצינית, מאוד מקצועית, וזה 

וזו ועדה שלא התכנסה כמה שנים? נותנים לך  שאפו. 

 מחמאה, אתה אפילו לא מקשיב. 

 אין לי מושג, תודה.  נאור שירי:

 מנטים, אתה לא מגיב. משה, יש פה קומפלי מאיר חלוואני:

 אני מרגיש שזו מסיבת סיום עם כל הזה.  משה חנוכה:

 למה סיום? התחלה.  מאיר חלוואני:

 גם קדנציה קודמת היא לא התכנסה.  נדב דואני:

 התכנסה.  אביבה גוטרמן:

 החנופה של נדב.  משה חנוכה:
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 כל סיום יש לה התחלה.  מאיר חלוואני:

 אסור להגיד? רגע, מילה טובה  נדב דואני:

  -אמרו לפני שהגעת משה חנוכה:

 אבל אני חשבתי נכנסתי.  נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

 מה, יגאל, בוא אני אקריא לך מהזה, לא שינינו כלום.  נאור שירי:

 אני יודע מה אני אמרתי.  יגאל שמעון:

 מה?  נאור שירי:

תהיה סיכמנו שאהובה עוזרי תהיה כאן ויונה וולך  יגאל שמעון:

 כאן, זה הכל, זה מה שסיכמנו. 

  -לא, אני מסתכל בפרוטוקול נאור שירי:

  -תראו, לא יכול להיות יגאל שמעון:

יודע שאתה  נאור שירי: שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, יגאל, אני 

  -אוהב

  -דיברנו על יגאל שמעון:

רגע, רגע. אני אומר לך שלדעתי זה לא, חוץ מזה, אם  נאור שירי:

 , אני אסתכל בפרוטוקול, אם כן אז אנחנו נשנה. כן

 אז בוא נשנה עכשיו.  יגאל שמעון:

אבל אני רק אומר שרוחמה ישבם איתם בזה, והיא  נאור שירי:

 סימנה בדיוק ועברה איתם במספרים. 

 לא, לא, לא, לא, לא.  יגאל שמעון:

 אוקי, בסדר.  נאור שירי:

ל יגאל שמעון:   -מהלמה? בוא אני אגיד לכם 

 למה?  נאור שירי:

יש לי הסבר. תראו, דיברנו על שוויוניות, נכון? אז  יגאל שמעון:

  -אהובה עוזרי, מה לעשות

 מזל שנדב יצא.  נאור שירי:

 כן, מזרחית, אין מה לעשות.  יגאל שמעון:
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נו.  נאור שירי:  די, די, 

, לפני רגע, כשהוא אמר עדתי, אמרת שוויוני. אז תגיד מאיר חלוואני:

 אני לא הצלחתי להבין. 

 )מדברים ביחד( 

 אני לא מאמין שיש שיח כזה.  מאיר חלוואני:

ל יגאל שמעון:   -תיירים 008-מה אתם עושים? 

 )מדברים ביחד( 

ונעמי שמר? שהיא יותר גדולה מכולם.  נדב דואני:  ונעמי שמר? 

 )מדברים ביחד( 

  -נבדקו את זה חברים, חברים. יגאל, יגאל, אנחנו יעל עבוד ברזילי:

  -אז עושים את זה, נשים את נעמי שמר אביבה גוטרמן:

  -אז תחזירו יגאל שמעון:

  -נעמי שמר אביבה גוטרמן:

  -זה לא נכון, זה לא נדב דואני:

 המועצה מצביעה. תגיד, מה אתה רוצה?  נאור שירי:

  -חברים וחברות, אנחנו מעלים להצבעה יעל עבוד ברזילי:

 אנחנו סיכמנו.  לא, נאור שירי:

 שנעמי שמר יותר גדולה מכולם?  נדב דואני:

רגע, רגע, אנחנו מעלים את זה להצבעה. אם הייתה  יעל עבוד ברזילי:

  -טעות, אנחנו

 )מדברים ביחד( 

 אי אפשר להצביע ואז לתקן. יעל, זה לא עובד ככה.  משה חנוכה:

א הגדולה סליחה, נאור, נעמי שמר צריכה להיות, הי אביבה גוטרמן:

  -מכולם. אני חושבת שמשוררת לאומית

שנייה, אביבה גוטרמן, תרבות דיון מינימלית. אפשר  נאור שירי:

שנייה לסיים שיחה עם יגאל, או שאת רוצה להתפרץ 

 בכל מילה? 

רגע, אנחנו מסתכלים פה על הפרוטוקול מול העיניים  יעל עבוד ברזילי:
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ים חשובים. שלכם. בבקשה בואו נתמקד, יש לנו נושא

  -הנה יונה וולך

  -לא קבעו מי הולך לאיפה נדב דואני:

  -אבל לא קבעו איפה אלון גלבוע:

 )מדברים ביחד( 

 אז תחזירו את זה לוועדת שמות ונקבע.  יגאל שמעון:

  -להחזיר את זה שוב אביבה גוטרמן:

 די, די.  נאור שירי:

 לא, לא, לא, לא, לא.  אלון גלבוע:

  -אני בעד אביבה גוטרמן:

ו  יעל עבוד ברזילי: רגע, רגע, רגע, רגע. היועץ המשפטי, אם אנחנ

  -אומרים שאנחנו מעלים להצבעה מותנית

 אביבה, מספיק כבר.  נאור שירי:

 אל תגיד לי מספיק.  אביבה גוטרמן:

 אני אגיד לך מה שאני רוצה.  נאור שירי:

ל יעל עבוד ברזילי: עדכון, מותר ואם תהיה בדיקה, אנחנו נעלה שוב 

לעשות את זה? בבקשה, היועץ המשפטי, חברות 

 וחברים, תהיו בהאזנה בבקשה. 

 משה, אפשר להתנות את זה, יש יועץ משפטי.  מאיר חלוואני:

שאלתי את רונן, רונן אמר ככה, שאם אנחנו מעלים  יעל עבוד ברזילי:

  -את זה עכשיו להצבעה

 איך?  משה חנוכה:

 רונן הרגע אמר שאפשר, שאלתי. רגע,  יעל עבוד ברזילי:

 אבל זה לא הגיוני כבר.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

למה אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שנעשתה טעות?  יעל עבוד ברזילי:

אתה יוצא מנקודת הנחה שנעשתה טעות, אבל יש כאן 

 רוב שאומרים לך שלא. 
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  -אבל אני מסביר משה חנוכה:

  -מרת שאפשר להעלות את זה להצבעהאז אני או יעל עבוד ברזילי:

 מה, מה אתה מסביר? לא הבנתי.  נאור שירי:

  -לאשר יעל עבוד ברזילי:

  -כי אי אפשר להחליט שמחליטים משה חנוכה:

  -אבל משה יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

את הבנות לא אישרנו, דרך אגב, למה אתם מביאים  יגאל שמעון:

 את הבנות? 

 ד( )מדברים ביח

י  יעל עבוד ברזילי: חברות וחברים, רגע, רגע, רגע, לא, עכשיו אנ

  -מדברת

תנו טיפה כבוד אפילו לקריאת רחובות שמות, גם זה  משה חנוכה:

 שכונה אתם עושים? 

 חברות וחברים, בבקשה, עכשיו אני מדברת.  יעל עבוד ברזילי:

 באמת.  משה חנוכה:

  -ההצעה שלי היא כזאת יעל עבוד ברזילי:

ויניק:  יש את הפרוטוקול פה, לא?  רונן יואל 

  -אנחנו הסתכלנו בפרוטוקול יעל עבוד ברזילי:

 בפרוטוקול זה לא רשום.  משה חנוכה:

אבל הם לא מראים שם את המיקומים, מראים רק  יעל עבוד ברזילי:

 את השמות. 

 נכון, אז לכן צריך לא להצביע.  אלון גלבוע:

  -י ממליצה להעלות להצבעה כפילכן אנ יעל עבוד ברזילי:

  -לא, אני ממליץ ללבן את זה משה חנוכה:

רגע, תן לי לסיים משפט. וכפי שהיועץ המשפטי אישר  יעל עבוד ברזילי:

  -הרגע

 הוא לא יכול לאשר את זה, זה לא הגיוני.  משה חנוכה:
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 אתה מוכן לתת לסיים שנייה?  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

החלטה, בלי שיודעים מה מחליטים גם אפשר?  לקבל משה חנוכה:

 על מה נצביע? על מה אני מצביע? 

ויניק:   -יעל, יעל רונן יואל 

  -תן לי לסיים משפט ואני יעל עבוד ברזילי:

וולך?  משה חנוכה:  על מה אני מצביע? איפה רחוב יונה 

ויניק: דיון בוועדה.  רונן יואל   לדחות, ולעשות עוד 

 שהיועץ המשפטי. זה מה  משה חנוכה:

  -אבל הוועדה לא אישרה אלון גלבוע:

 אתה חושב שהיא לא נכונה, אתה חושב.  נאור שירי:

 איפה רחוב יונה וולך?  משה חנוכה:

 למה?  אלון גלבוע:

 אתה חושב שהיא לא נכונה.  נאור שירי:

 אבל איפה? בפרוטוקול זה לא מצוין.  אלון גלבוע:

 ביע, יעל? איפה רחוב יונה וולך? אבל את מבקשת להצ משה חנוכה:

אנחנו דנו על זה בדיון. היה מספור, כן, אני אסביר לך  נאור שירי:

  -שנייה, ואני

 זה לא בפרוטוקול.  אלון גלבוע:

  -אני אזכיר לך שנייה נאור שירי:

 תנו לנאור בבקשה לסיים.  יעל עבוד ברזילי:

של רחובות. אלון גלבוע, אנחנו עברנו לפי מספור  נאור שירי:

המספור היה במקום השמות. אנחנו עברנו מספר, 

מספר. כולל התוואי, כולל מספר הבתים, הכל. כמו 

 שעשינו בדיוק במייסדים. עברנו לפי מספר. 

  -כן, אבל לא קבענו איפה המספרים יהיו יגאל שמעון:

 לפי מספר.  נאור שירי:

 לא קבענו.  יגאל שמעון:
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פי מספר. כל מספר הצמדנו לו שם, יגאל, עברנו ל נאור שירי:

כי אני אראה  תפסיקו. תפסיקו ואתם יודעים את זה, 

לכם את זה בחומרי הרקע לוועדה. אתם תראו בדיוק 

 את המספרים ואת ההחלטות. 

  -נאור, נאור, שנייה. העניין הוא אלון גלבוע:

יעל, אנחנו לא יכולים להצביע אם אנחנו לא יודעים  משה חנוכה:

 נחנו מצביעים. על מה א

  -אבל רגע יעל עבוד ברזילי:

וולך.  משה חנוכה:  תגידי לי איפה רחוב 

אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושבת שאם יו"ר  יעל עבוד ברזילי:

הוועדה אומר, ויושבים כאן עוד חברים שישבו 

  -בוועדה הזו, שזו ההחלטה שהתקבלה

 אבל יש חצי מהוועדה שאומרת הפוך.  משה חנוכה:

יגאל.  יעל עבוד ברזילי:  רגע, לא חצי, יש את 

 לא, ואלון.  משה חנוכה:

 הם עדיין לא חצי.  נאור שירי:

 שניים מול שניים.  משה חנוכה:

נו.  נאור שירי:  מעניין למה השניים אומרים בדיוק הפוך. תפסיקו, 

 שנייה, שנייה, שנייה. שנייה.  יעל עבוד ברזילי:

 ה בעיה. אז כנראה היית משה חנוכה:

  -די, די, לא הייתה שום בעיה. הייתה בעיה, הבעיה נאור שירי:

אנחנו מעלים, תקשיבו רגע מההתחלה ועד הסוף.  יעל עבוד ברזילי:

  -אנחנו נעלה להצבעה

  -אני מבקש קודם כל לדון לפני ההצבעה משה חנוכה:

  -אתה לא נותן לי לסיים משפט יעל עבוד ברזילי:

 ש אבל לדון בהצעה שלהם. אני מבק משה חנוכה:

 אבל אפשר לסיים משפט?  יעל עבוד ברזילי:

 כן.  משה חנוכה:
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אני מציעה להעלות להצבעה, ולסייג שבמידה ואכן  יעל עבוד ברזילי:

ישנה טעות שתיבדק, נאור יבדוק את זה, אני לא 

יודעת, יש לכם פרוטוקולים או רישום אחר של 

 הוועדה? 

כה. מה את, זה היום הראשון שלך זה לא עובד כ משה חנוכה:

 במועצה? איך מקבלים החלטה ככה? 

 איך אתם עובדים בחפלפ?  יגאל שמעון:

 מה זה, זה שכונה.  משה חנוכה:

  -אני חושבת שאתם קבעתם יעל עבוד ברזילי:

  -די, תפסיקו, יגאל ואלון נאור שירי:

זה  אפשר לדבר בצורה נורמלית? או שאיבדתם את יעל עבוד ברזילי:

  -בגלל השעה

 אתם איבדתם את זה.  משה חנוכה:

 אני לא איבדתי את זה.  יעל עבוד ברזילי:

את אומרת לי, תצביע. אם הייתה טעות, אנחנו נשנה  משה חנוכה:

  -כבר. זה לא עובד ככה

 אין שום טעות. לא נעשתה שום טעות.  נאור שירי:

ושבת שהייתה אתה חושב שהייתה טעות, אני לא ח יעל עבוד ברזילי:

 טעות. 

 אז תגידי, נגמר הסיפור, זהו.  משה חנוכה:

אז סבבה, אז נעלה להצבעה, אין בעיה. אני רציתי  יעל עבוד ברזילי:

  -להקשיב לחברי הוועדה

  -אז בואי נדון עכשיו בבקשה. אז בואי נדון לגופו של משה חנוכה:

ם, אני לא לא, אתם לא מעוניינים, לא צריך. חברי יעל עבוד ברזילי:

 חושבת שקרתה פה טעות. 

לגופו של עניין על הצעת משה חנוכה:   -אוקי, אז בואי נדון 

  -אני סומכת על יו"ר הוועדה יעל עבוד ברזילי:

  -מעולה, אז בואי נדון לגופו משה חנוכה:

  -אתם לא בסדר, שנייה, אני מדבר לעניין הבנות נאור שירי:
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 אין שום בעיה.  יעל עבוד ברזילי:

שנייה, שנייה. אבל אני רוצה שאתם תבהירו פה, כי  נאור שירי:

  -יש פה איזו אווירה, שנייה, אלון

  -אבל עזוב את המספור אלון גלבוע:

לא, המספור הוא דבר חשוב ורלוונטי, כי יגאל העלה  נאור שירי:

  -את זה. בסדר, אנחנו נדבר על הבנות

  -, אחד, אחדבבקשה, אחד, אחד. בבקשה יעל עבוד ברזילי:

אנחנו נדבר על הבנות. אנחנו הצמדנו, ואני רשמתי  נאור שירי:

את זה, בגלל זה יש לי את זה בהודעת ווטסאפ. אנחנו 

הצמדנו מספר לשם. עכשיו, יש לך בעיה עם השם? 

 אנחנו נדבר על השם ונדון על זה, אין לי שום בעיה. 

ר להצביע לפני לא, אין לי בעיה עם השם, אבל אי אפש אלון גלבוע:

  -שאנחנו מבהירים

  -תבהיר מה שאתה רוצה נאור שירי:

 בסדר.  אלון גלבוע:

בסדר גמור. אבל כל מספר קיבל את השם, תפסיקו עם  נאור שירי:

 זה. 

  -אבל אין התנגדות למספור הזה אלון גלבוע:

 יש לך התנגדות לשם רחוב הבנות.  נאור שירי:

  -לא אלון גלבוע:

 ן. כ נאור שירי:

ו  אלון גלבוע: אין לי, אני רוצה להסביר פה לחברי המועצה שלא הי

בדיון. הנושא הזה של השמות שנבחרו, הייתה הצבעה 

  -לפי שם, שם

 לפי מספר ושם.  נאור שירי:

היה פול של עשרות שמות. מתוך השמות שהיו,  אלון גלבוע:

הוועדה הגיעה להחלטה כמעט פה אחד, חוץ מאשר 

  -אוררחוב הבנות שנ

 העלה.  נאור שירי:
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  -העלה ושאלנו מדוע, ואז הוא התחיל ככה אלון גלבוע:

 הוא לא התחיל, הוא הסביר.  נאור שירי:

  -נגמר כל הזמןהתחיל להסביר,  אלון גלבוע:

 איזה זמן? הסברתי בדיוק.  נאור שירי:

הוא הסביר בדיוק. תכף אתה תסביר מדוע אתה בחרת  אלון גלבוע:

ואנחנו התנגדנו לשם הזה. ובהתנגדות  את השם הזה,

. אנחנו החלטנו שאת השם אנחנו לא 2מול  2היה 

  -מעלים

לא נכון. לא, לא, אלון, אתה לא מחליט מה מעלים,  נאור שירי:

 לא נכון. 

 לא, מה זה לא מעלים? אתה כבר מאשר אותו.  אלון גלבוע:

  -לא, אני אסביר, אני אסביר נאור שירי:

  -אלון, אתה יכול מאיר חלוואני:

ניהל את הישיבה  אלון גלבוע: לשיטתו של נאור שירי, שבאמת הוא 

וחצי שהייתי, כי לא הוזמנתי לישיבה הראשונה, 

  -לראשונה לא הוזמנתי

 רפי שם את עצמו במקומך, מה אתה רוצה ממני?  נאור שירי:

בסדר, לישיבה השנייה קראו לי, הזמינו אותי כמה  אלון גלבוע:

  -פני. אז ככהשעות ל

 יום לפני.  נאור שירי:

,  אלון גלבוע: יום לפני. אז השם הבנות שהעלה אותו נאור שירי

  -הוא בא וטען שיש את רחוב הבנים

 מה הקשר?  אביבה גוטרמן:

  -במקביל לו, במקביל לו אלון גלבוע:

 אביבה, סבלנות.  נאור שירי:

  -הוא רוצה לקרוא בשם של הבנות אלון גלבוע:

  -זה לא בה גוטרמן:אבי

 סבלנות, אביבה.  נאור שירי:
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 אתה יודע מה זה רחוב הבנים?  אביבה גוטרמן:

 כן, אני יודע, תתפלאי.  נאור שירי:

  -אנחנו הסברנו לנאור אלון גלבוע:

  -אכבל אנחנו כולנו סביב השולחן נאור שירי:

 אני מתפלאת שעשית הקבלה.  אביבה גוטרמן:

 פלאת על ההקבלה? בסדר גמור. אה, את מת נאור שירי:

 בטח, כי היא לא נכונה, היא לא במקום.  אביבה גוטרמן:

 מה היא? בואי תסבירי לי.  נאור שירי:

זה לא ילד, ילדה. די, תפסיקו עם המגדר המטומטם  אביבה גוטרמן:

 הזה, די כבר. 

 אלוהים יעזור לי.  נאור שירי:

  -הבאותכל הכיתובים האלה, ברוכים  אביבה גוטרמן:

 אתם מוזמנים להצביע נגד, בסדר.  נאור שירי:

 הרגתם את השפה העברית, הרגתם, די.  אביבה גוטרמן:

 על רחוב הבנות לא הייתה הסכמה.  נאור שירי:

  -אני רוצה להסביר מה זה רחוב הבנות אלון גלבוע:

 מה זה רחוב הבנות?  אביבה גוטרמן:

לא אם כן אתה אמרת בסדר, אבל חברי המועצה, א אלון גלבוע:

  -להם, הם לא מבינים מה מקור השם הבנות

 דנו על זה בוועדה.  יעל עבוד ברזילי:

 מדוע הוא לא מתאים.  אלון גלבוע:

  -כן, אכבל החלטנו לקיים דיון יגאל שמעון:

החלטנו לקיים דיון בנושא של השם הזה, ולא פתאום  אלון גלבוע:

  -להצביע בלי

 אתה רצית שם, תזכיר לי.  איזה רחוב נאור שירי:

 המשוררות.  יגאל שמעון:

.  נאור שירי:  בבקשה, אז בוא נדון
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 הנה, בבקשה, המשוררות זה מצוין.  אביבה גוטרמן:

לא, רק שנאור שירי יבין בפעם השנייה, שרחוב  אלון גלבוע:

  -הבנים, יש לו משמעות

  -יגאל, יגאל יעל עבוד ברזילי:

  -חוב בכפר סבא, תקשיבנאור, יש ר אביבה גוטרמן:

  -אני אסביר שנייה את נושא הבנות נאור שירי:

 רחוב המשוררים.  אביבה גוטרמן:

אני אסביר שנייה את נושא הבנות. קודם כל, הבנות,  נאור שירי:

  -אני חושב שהשם הוא סופר במקום

 לא.  אביבה גוטרמן:

שמע,  כן. בסדר, אני חושב, אביבה, אם מישהו עוד לא נאור שירי:

 אביבה לא מסכימה איתי. 

 לא.  אביבה גוטרמן:

ואחלה, יופי. הבנו שאת לא מסכימה? אפשר  נאור שירי:

 להתקדם? אין שום בעיה, בסדר. 

זה גם בניגוד לנוהל, כי יש הא הידיעה. צריך להיות  משה חנוכה:

 רחוב בנות. 

 בנוהל אין את הא הידיעה.  נאור שירי:

 בנות. -נו, ורשמת ה משה חנוכה:

 אין, אין את האיסור להא הידיעה.  נאור שירי:

 אה, אין את האסור?  משה חנוכה:

יש המלצה כאילו בהתוויה שמבקשים להוריד את הא  נאור שירי:

הידיעה. אבל נמשיך מזה, כי אביבה, הבנתי שאת נגד. 

הבנות היה שוויון בהצבעה, בסדר? ואנחנו אמרנו 

י אני חשבתי שנדבר עם היועץ המשפטי, רגע, כ

 וסברתי שכיו"ר הוועדה יש לי קול אקסטרה. 

 אין לך.  אלון גלבוע:

ועל בסיס זה, אגב, גם נדב אז הפנית, שזה הזמן לתת  נאור שירי:

 לך כאפה על זה, אבל זה משהו אחר. 
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 הפיל אותך, הפיל אותך.  אלון גלבוע:

ה שנייה, אז אמרנו ומה שהסכמנו, שאנחנו נביא את ז נאור שירי:

 למועצת העיר. 

 אוקי.  אביבה גוטרמן:

 זה הכל, כי היה שוויון.  נאור שירי:

  -אז למה כתבתם את זה? היית אומר יגאל שמעון:

 אני אמחק את זה.  נאור שירי:

 תכתוב לדיון.  יגאל שמעון:

 לדיון, אין שום בעיה.  נאור שירי:

  -תשמע, קודם כל נתחיל מזה אלון גלבוע:

אמרו לפנינו, טעות סופר. אפשר להתקדם איך  נאור שירי:

  -ולאשר

 אתם אלופים בטעות סופר.  יגאל שמעון:

 בסדר, אפשר להתקדם, לאשר הכל ולדון על הבנות?  נאור שירי:

 לא, לא.  משה חנוכה:

 אין בעיה, בבקשה.  נאור שירי:

אני רוצה להתייחס בבקשה. אני אשמח להבין מה  משה חנוכה:

אה כאן שמות של משוררות החוקיות, כי אני רו

  -מתקופות שונות עם רפרטואר שונה. חלקן

  -אגב, ענת גוב היא לא משוררת, היא מחזאית אביבה גוטרמן:

 כן, ענת גוב היא מחזאית אחת.  משה חנוכה:

 אז אני אסביר את החוקיות.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

זה. אז אני יש את סטפניה שהיא מחנכת, ויש כל מיני  משה חנוכה:

  -שואל

 אוקי, אתה רוצה שאני אסביר לך?  נאור שירי:

  -האם לא היה נכון לעשות איזו חוקיות משה חנוכה:

יש חוקיות. החוקיות, המתחם אני מזכיר שהוא נקרא  נאור שירי:
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  -ציר החינוך. החוקיות, זו לא חוקיות, זה

 אנשים בתחומי התרבות והתרבות. יעל עבוד ברזילי:

 השמות שנתנו זה היה סביב חינוך ותרבות, בסדר?  ירי:נאור ש

  -מי החליט שנגיד משה חנוכה:

 חברי הוועדה.  נאור שירי:

 נעמי שמר כן ולאה גולדברג לא?  משה חנוכה:

 חברי הוועדה.  נאור שירי:

 על בסיס מה?  משה חנוכה:

 על בסיס הצבעה.  נאור שירי:

 משך. אתה צודק שצריך גם אותה בה נדב דואני:

יש מספר רחובות מוגבל, השמות שהציעו, הצבענו, זה  נאור שירי:

 הכל. 

 לא, אבל נגיד למה סתם סטפניה ולא לאה גולדברג?  משה חנוכה:

  -סתם ככה, כי חברי הוועדה נאור שירי:

 סתם ככה?  משה חנוכה:

  -לא נאור שירי:

  -לתלא, היה דיון בוועדת שמות, הם אמרו בתחי יעל עבוד ברזילי:

  -יש לכם משה חנוכה:

  -הם אמרו שהיה דיון מאוד אמוציונלי יעל עבוד ברזילי:

 היה שיתוף ציבור?  משה חנוכה:

 לא. אה, כן, לגמרי, בטח.  נאור שירי:

 כן, היה, היה שיתוף ציבור.  יעל עבוד ברזילי:

  -קיבלנו, פרסמנו לפני. תקרא גם את הנוהל נאור שירי:

  -איתי שמות. היה בכן, ר אביבה גוטרמן:

שנייה, בנוהל מפורסם בדיוק לוח הזמנים שבו  נאור שירי:

התפרסם או תתפרסם המועד, יתפרסם סליחה, מועד 

שבו הוועדה תוכנס, בהמלצתו אגב של יגאל, הנה, 
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  -אתה רואה

 והשמות האלה, הציבור המליץ עליהם?  משה חנוכה:

 ואז שנייה, תן, תן לי לסיים.  נאור שירי:

 הציבור המליץ על השמות האלה?  ה חנוכה:מש

. ויפורסם מועד  נאור שירי: שנייה, שנייה, תן לי לסיים. כן

הישיבה, יינתן זמן להגיש בקשות לוועדה, 

ולכשהוועדה תתכנס, היא תדון בזה. וגם לוועדה הזו 

התפרסם פוסט בפייסבוק של העירייה וגם באתר 

מהם גם העירייה והציעו המון המון אנשים, חלקם 

 שלנו.  הפררוגטיבהפה. זו 

 חוץ מהבנות, חוץ מהבנות.  אלון גלבוע:

 הבנות אגב הציעו המון.  נאור שירי:

 שזה אתה העלית.  אלון גלבוע:

לא, לא, לא, לא, לא, אני חייב להגיד, הבנות, אני לא  נאור שירי:

חשבתי על זה. זה מהפייסבוק. וגלי, במקרה שיושבת 

תוכל להגיד, זה עלה בהמון המון פה, דוברת העירייה 

 מסגרות. 

  -לבנים כקונטרה יעל עבוד ברזילי:

  -זה אפילו לא קונטרה נאור שירי:

אבל הבנים, יש לו משמעות אחרת. כמו שיש יד  אלון גלבוע:

לבנים, אז מה נקרא יד לבנות? אבל אין קשר. יד 

  -לבנים

  -רחוב הבנים זה לא בן אביבה גוטרמן:

  -בסדר, אביבה, ניתנה לך הזכות להצביע נגד נאור שירי:

 אני לא רוצה להצביע נגד.  אביבה גוטרמן:

 אז אל תצביעי נגד, צאי ואל תצביעי, זו גם אופציה.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

 אני בעד משוררות.  אביבה גוטרמן:

אני מבקש רגע להגיד משהו. אני קודם כל לא הצלחתי  משה חנוכה:
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תו של יו"ר הוועדה עד הסוף מה היה להבין מתשוב

התעדוף. זאת אומרת, למה משוררת זו ולא אחרת. 

ואני חושב שלהבא צריך לעשות את זה בהליך יותר 

סדור. כי אם מחליטים שעושים בעיר שכונה 

  -משוררות

 מה לא סדור?  נדב דואני:

ו  משה חנוכה: או על נשות תרבות, צריך לעשות הליך שבו אנחנ

  -עיר, ונעשהנכבד את ה

 -לא, זה היה הליך יעל עבוד ברזילי:

שנייה, אני אסיים. אני התרשמתי מההליך, איך  משה חנוכה:

שנאור תיאר אותו. בעיניי זה לא הליך מספק. כי 

בעיניי לאה גולדברג זו דמות שאי אפשר להתעלם 

 ממנה בשכונת משוררות. 

 אני יכולה לומר על העניין הזה?  יעל עבוד ברזילי:

  -שנייה, שנייה, אני אסיים ואח"כ משה חנוכה:

 זו לא שכונת משוררות, אני רק מבהיר.  נאור שירי:

  -אתה צודק, והיא צריכה לקבל אפילו יותר גדול נדב דואני:

  -, דבר נוסף, אני חושב שלקרוא רחוב הבנות2 משה חנוכה:

  -גם נעמי שמר צריכה מקום אביבה גוטרמן:

יים משפט אבל בלי שיתפרצו, ואח"כ תגידו אפשר לס משה חנוכה:

אתם? אני חושב שרחוב הבנות, לא רק שזה לא מכבד 

  -בנות, זה גם מוזיל בעיניי, בתפיסה שלי

 גם בעיניי.  אביבה גוטרמן:

איך שאני רואה את הדברים, את רחוב הבנים. כי  משה חנוכה:

כשאתה אומר, הבנים, ביחס לנופלים, אתה מתייחס 

וגם לנשים, ומעולם, מאז ומעולם זה היה גם לגברים 

ככה, כמו שמחר תגידו שאתה מקימים את יד לבנות, 

כי יש יד לבנים, הרי זה מגוחך. זה לקחת את עניין 

המגדר ולהפוך אותו לבדיחה. ואני חושב שלקרוא 

רחוב הבנות זה פתח לא בריא כאילו לבוא ולהגיד 

ירים שבכל מקום שבו אומרים הבנים שנפלו, לא מזכ
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 את הבנות שנפלו. 

 אתה לא חבר מפלגת העבודה?  יעל עבוד ברזילי:

 מה קשור?  אביבה גוטרמן:

זה לא קשור, וזה להפוך את זה לבדיחה כזאת, זה  משה חנוכה:

  -בדיוק להוזיל

  -אני לא מתבדחת יעל עבוד ברזילי:

  -לא, היא צודקת אביבה גוטרמן:

 את זכר הנופלים.  משה חנוכה:

 בחיי שאני לא מתבדחת. אני באמת שואלת.  וד ברזילי:יעל עב

 בסדר.  משה חנוכה:

  -אם במהלך שיתוף ציבור הייתה דרישה כזו יעל עבוד ברזילי:

  -היא צודקת אביבה גוטרמן:

י  משה חנוכה: זו עמדתי, תצביעו איך שאתם רוצים, אבל בעיני

לקרוא רחוב הבנות כקונטרה, ואני שומע את המילה 

 עוד, לרחוב הבנים, זה מזעזע. קונטרה 

  -אבל משה יעל עבוד ברזילי:

  -מי שאמר שזו קונטרה זה לא נאור שירי:

  -זה הציבור, זה לא אני. אני מצטטת לך פה יעל עבוד ברזילי:

 כאן בשולחן אמרו שזו קונטרה. משה חנוכה:

  -אבל הציבור, אבל היו שמות אלון גלבוע:

  -רתילא, אני אמ יעל עבוד ברזילי:

  -יעל אלון גלבוע:

 זה נובע מבורות, אז מה?  אביבה גוטרמן:

 מה זה קונטרה?  משה חנוכה:

בסדר, אז אנחנו בורים ואתם חכמים ונאורים,  נאור שירי:

 יאללה. 

אני בטוחה שאותם כאלה שאמרו את זה, הם לא  אביבה גוטרמן:

 מבינים את המשמעות של הבנים. 
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 רק את מבינה.  נאור שירי:

 אבל אביבה, זה לא אחת ולא שתיים.  יעל עבוד ברזילי:

  -אז תקימו מחר משה חנוכה:

 יש הרבה בורים, מה לעשות?  אביבה גוטרמן:

את בית יד לבנות. למה אתם לא מקימים את בית יד  משה חנוכה:

 לבנות? 

  -אגב, בעיניי, כי צריך נאור שירי:

יד לבנות? את לא  כי יש בית יד לבנים, למה אין בית משה חנוכה:

 במרצ? 

 ממש.  אביבה גוטרמן:

 תקימי בית יד לבנות.  משה חנוכה:

לי באופן אישי באמת זה מפריע, אבל אני רק רגע  יעל עבוד ברזילי:

רוצה לומר מילה על ההליך. ברמת ההליך, נאספו כל 

החומרים שהגיעו אלינו במסגרת שיתוף הציבור, 

הנושא שהוחלט נעשתה עבודה על סינון ומיון לפי 

עליו, שזה נשים בתחומי החינוך והתרבות. כמו 

שאתם יודעים, אין הרבה רחובות חדשים, ובעצם 

התיקון המגדרי לא יוכל להיעשות באופן חד ערכי, 

אלא לאט לאט בשלבים, אז הכל בשמות הרחובות 

  -החדשים הם כרגע באוריינטציה הזו, ותחת

את פניה של העיר לעתיד.  אבל יעל, זו בורות שתשנה משה חנוכה:

שנה יסתכלו הילדים ויגידו, מי המטומטם  30עוד 

 שקרא לזה רחוב הבנות. 

 ממש.  אביבה גוטרמן:

  -אני לא בטוחה שרוצים יעל עבוד ברזילי:

  -יעל, יעל, יעל, קודם כל אלון גלבוע:

 בגלל שמישהו כתב בפייסבוק, לא ראיתי תהליך כזה.  משה חנוכה:

אנחנו קודם כל העלינו שם נוסף, אני חושב, שבמידה  אלון גלבוע:

ונחליט פה שרונית אלקבץ. דבר נוסף, עכשיו, אם היה 

לי איזשהו ספק לגבי המספור של הרחובות, אז עכשיו 
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אני יכול להגיד לך שיגאל צודק, שלא היה מספור, כי 

אנחנו בכלל לא הסכמנו על הבנות, ואם בכלל לא 

סיכמנו שזה יהיה שם. אני הסכמנו על הבנות, גם לא 

 צודק, יגאל? 

  -תשמע, אתה טועה. ולא רק שאתה טועה נאור שירי:

 אבל בכלל לא רצינו שם כזה, זה לא נכון.  אלון גלבוע:

 אתה עושה פה איזה מיקס לא ברור.  נאור שירי:

 למה?  אלון גלבוע:

מה קשור בכלל? זה שלא הסכמת, לא אומר שלא היה  נאור שירי:

 מספר. 

 לא הסכמנו, ואמרנו שיהיה שוויון.  אלון גלבוע:

  -היה מספר, היה מספר נאור שירי:

 מי קבע בכלל שזה יהיה שם?  אלון גלבוע:

  -מאחר יגאל שמעון:

 היה מספר, נו תפסיק.  נאור שירי:

  -מאחר שלא נגיע להבנות עכשיו, אז בואו נחליט יגאל שמעון:

אנחנו לא נגיע להבנות בהרבה  לא, אנחנו נצביע, יגאל. נאור שירי:

  -מאוד נושאים

  -למה אבל אתם כל כך אלון גלבוע:

 מה זאת אומרת, לא הבנתי.  יגאל שמעון:

 אה, גם על זה אני לחוץ? גם על זה יש לי אינטרס?  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

אני מבין לגמרי ביקורת לא עניינית, אני מבין לגמרי  נאור שירי:

ין לגמרי גם אותך. אבל אני לא מסכים מיקס, אני מב

 עם אף אחד מכם. 

 חברים, הצבעה.  הוד גולני:

כל מה שאתה מדבר, זה כתוב בפרוטוקול? המספור  אלון גלבוע:

 כתוב בפרוטוקול. 
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  -חברים, מי בעד? הצבעה, מי בעד? חברים הוד גולני:

,  משה חנוכה: אי אפשר, אי אפשר להעלות להצבעה תוך כדי דיון

  -לא עובד ככה זה

 -משה, הדיון הזה נמשך מספיק זמן הוד גולני:

ו  משה חנוכה: בסדר, אתה לא תחליט עד מתי הוא נמשך, אנחנ

 מחליטים. 

 דווקא אתה לא מחליט.  נאור שירי:

אז בוא בבקשה נמשיך לדבר, ואתה לא תעלה את זה  משה חנוכה:

 להצבעה, עם כל הכבוד לך. 

  -לא, אבל משה הוד גולני:

אז אני מבקש, את מנהלת את הישיבה או הבחור הזה  משה חנוכה:

מנהל? אז בבקשה, תני לחברי המועצה לדבר. לא 

  -צריך

  -למה יעל עבוד ברזילי:

זה נושא מספיק חשוב בשביל לא לעשות אותו כמו  משה חנוכה:

 גנבים בלילה. 

 מה גנבים בלילה?  יעל עבוד ברזילי:

ים לקרוא רחוב מרכזי בצורה הזויה, עכשיו אתם הולכ משה חנוכה:

 ואני מבקש שהדיון הזה יתקיים. 

 די, נו, חברים, די.  הוד גולני:

 בסדר, אז בואו תקיימו לפחות דיון.  משה חנוכה:

 אבל קיימנו.  יעל עבוד ברזילי:

 דק' דיון יש פה.  40 נאור שירי:

 זה לא מספיק.  משה חנוכה:

 אז בסדר, לדעתך.  נאור שירי:

 חברים, מי בעד?  גולני: הוד

יעל, אני מבקש שתאמרי לו להפסיק עם ההצבעות תוך  משה חנוכה:

כדי שאנחנו מדברים, זה לא מנומס, מה זה, מה זה? 

אני מבקש שתורי לו להפסיק להעלות את זה להצבעה 
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  -בזמן שאנחנו מדברים

 אני אמרתי לו.  יעל עבוד ברזילי:

 . בחיים לא היה דבר כזה משה חנוכה:

  -אני אמרתי לו יעל עבוד ברזילי:

 בחיים לא היה דבר כזה.  משה חנוכה:

  -רגע, רגע יעל עבוד ברזילי:

 מה הזה?  משה חנוכה:

 אני אמרתי לו להתקדם, כי חשבתי שסיימתם.  יעל עבוד ברזילי:

 לא, לא סיימנו.  משה חנוכה:

 אבל זה מה שנאמר פה.  יעל עבוד ברזילי:

 אוקי.  משה חנוכה:

ואם יש לך עוד משהו להגיד, אז בבקשה, אתה מוזמן  יעל עבוד ברזילי:

 להגיד. 

אבל אין פה שאלות, יש פה דיון. השאלה אם יש עוד  הוד גולני:

 שאלה. 

 כן, ובטח שיש שאלה.  משה חנוכה:

 אז שאלה.  הוד גולני:

י משה חנוכה:   -אני אומר שוב, בעיני

 הוא אומר שוב.  נאור שירי:

ההחלטה שמתקבלת עכשיו, זו החלטה שלא ניתן  ה:משה חנוכ

 לשנות מחר בבוקר. זה שם של רחוב, זה יישאר

  -עולם ןלדיראו

 דווקא ניתן לשנות.  נאור שירי:

 ניתן לשנות.  יעל עבוד ברזילי:

 ניתן לשנות כל דבר.  נאור שירי:

 ניתן לשנות.  יעל עבוד ברזילי:

של רחוב, זה לא עובד  אי אפשר לשנות כל שנייה שם משה חנוכה:

 ככה. 
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  -אפשר לשנות כל שם של רחוב נאור שירי:

 ניתן לשנות, בטח שזה רחוב לא מאוכלס, ניתן לשנות.  יעל עבוד ברזילי:

 חברים, יש שאלה נוספת?  הוד גולני:

 כן, אנחנו בדיון עכשיו.  משה חנוכה:

 בבקשה.  הוד גולני:

 בסדר? תודה.  משה חנוכה:

 ניתן לשנות.  לי:יעל עבוד ברזי

אז אני אומר שוב, יעל, אני חושב שבגלל שזה כל כך  משה חנוכה:

  -שנוי במחלוקת, תכבדו את המועצה, תקיימו דיון

 זה לא כזה שנוי במחלוקת.  יעל עבוד ברזילי:

  -רחוב הבנות משה חנוכה:

  -מה זה דחוף, ההחלטה הזאת אביבה גוטרמן:

 מה ההיסטריה שלכם?  משה חנוכה:

 תפסיקו כבר עם המה מה זה דחוף.  נאור שירי:

  -חצי מהוועדה אומרת שלא משה חנוכה:

  -זה בסדר יום נאור שירי:

  -חצי מהוועדה משה חנוכה:

 וזה הדיון.  נאור שירי:

 חצי מהוועדה אומרת שהיא לא אישרה את זה.  משה חנוכה:

 לא מסכימים? תצביעו נגד.  נאור שירי:

 זה חצי מהוועדה?  מה יעל עבוד ברזילי:

 תגיעו לרשות המועצה, תצביעו בעד. להתראות.  נאור שירי:

 אל תשכח שזו הייתה גם ועדה לא שוויוניות.  אלון גלבוע:

  -תועדה לא שוויוני משה חנוכה:

  -שלא היו גם נציגי ציבור אלון גלבוע:

  -לא היו נציגי ציבור משה חנוכה:

  -לא היו נציגי ציבור אלון גלבוע:
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  -בנות, ועכשיו, זה הזוי 7מהפייסבוק הביאו  משה חנוכה:

  -חברים, אם אין שאלות נוספות הוד גולני:

שנים ייקח לנו לתקן את הפדיחות שאתם עושים  משה חנוכה:

 עכשיו. 

 הוא צועק, אבל הוא לא מקשיב.  יעל עבוד ברזילי:

  -חבר'ה, זה אי אפשר אביבה גוטרמן:

ומר שלא הייתה נציגת ציבור? הגברת למה אתה א מאיר חלוואני:

  -שישבה בצד עם הספר

 סליחה, רגע, הם הצביעו? נציגי הציבור הצביעו?  אלון גלבוע:

  -לא, הסברנו גם על נציגות ציבור נאור שירי:

 יש הבדל בין להיות נציגי ציבור, לבין הצבעה.  מאיר חלוואני:

ל אלון גלבוע:   -ו קול להשפיעאבל מה אני מדבר? נציגי ציבור יש 

  -לא, לא, רגע, רגע מאיר חלוואני:

  -ואני לא אמצא את עצמי שאני מצביע לבד. למזלי אלון גלבוע:

אנחנו לא נמצאים בדיון בבית משפט. רק שנייה, אתה  מאיר חלוואני:

  -אמרת, אני אסביר, אני אסביר. אתה אמרת

  -נציגי ציבור אלון גלבוע:

 גע. אבל תעצור ר מאיר חלוואני:

 צריכים גם, שיכולים גם להצביע.  אלון גלבוע:

ו  מאיר חלוואני: או, פתאום אתה משנה עכשיו. רגע, אמרת, לא הי

  -נוכחים

  -נאור, מה אני אמרתי? נציגי ציבור אלון גלבוע:

 אמרת, לא היו נוכחים נציגי ציבור.  מאיר חלוואני:

  -הוא צודק נאור שירי:

 זה שהם צריכים להצביע. לא אמרת על  מאיר חלוואני:

אמרנו שאנחנו נביא נציגי ציבור להצבעה, למועצת  נאור שירי:

 העיר. 

צריך לבנות, אם המועצה זה במבנה של הוועדה, נציגי  מאיר חלוואני:
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  -ציבור שמצביעים

  -כשדיברנו שהוועדה לא שוויוניות אלון גלבוע:

  -אני חושבת שמה שכדאי עדי פ. אנקורי:

אז לא שוויונית זה בד"כ להצבעה. ככה אני מבין. אם  :אלון גלבוע

  -אתה מבין אחרת, אני לא יודעת

אני חושבת שמה שכדאי, זה להעביר את הכל פרט  עדי פ. אנקורי:

  -לרחוב הבנות, שיש עליו כרגע

 אני מסכים.  משה חנוכה:

איזשהו ויכוח, ועליו אנחנו נמשיך לדון בתוך הוועדה.  עדי פ. אנקורי:

 את זה? שר לעשות אפ

 כן.  אביבה גוטרמן:

כן, עם נציגי ציבור.  אלון גלבוע:  כן, עם נציגי ציבור. 

 לא.  נאור שירי:

 למה לא?  עדי פ. אנקורי:

 מה זה לא?  אביבה גוטרמן:

כי אני ילדותי, ועכשיו אני מחליט, כי אני רוצה  משה חנוכה:

 עכשיו. 

 אני מקבל את מה שאת אומרת.  אלון גלבוע:

 זה לא יפה, דרך אגב, מה שאתה עושה.  מאיר חלוואני:

זה לא יפה מה שאתם עושים. אתה רואה שזה מפריע  משה חנוכה:

  -לנו

  -רק רגע, אבל משה, למה מאיר חלוואני:

 אז תכבדו.  משה חנוכה:

 למה זה בכעס?  מאיר חלוואני:

 כי זה מכעיס.  משה חנוכה:

  -לא, לא מאיר חלוואני:

 מכעיס הקטנוניות הזאת.  משה חנוכה:

  -אפשר לנהל דיון מאיר חלוואני:
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  -מה הבעיה משה חנוכה:

  -חברות וחברים, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, רגע יעל עבוד ברזילי:

אני יכול להגיד לך כחבר ועדה שהיו מספיק שמות  אלון גלבוע:

  -ראויים ויפים

 שנייה, שנייה, שנייה.  יעל עבוד ברזילי:

  -וניתן לקרוא להם ון גלבוע:אל

אנחנו להצביע על הארכת הישיבה. יש לנו אמנם עוד  יעל עבוד ברזילי:

  -חצי שעה

 לא, הייתה הפסקה.  נאור שירי:

ו  יעל עבוד ברזילי: נכון, על חשבון ההפסקה. אבל בכל זאת, אנחנ

 צריכים להאריך. אז בואו נצביע רק רגע בבקשה. 

 מי בעד?  הוד גולני:

מה, לכמה זמן? כמה זמן? כמה זמן? כמה זה לא  דואני: נדב

 מעניין, כמה זמן? 

  -ממתי אנחנו מצביעים יעל עבוד ברזילי:

אנחנו התחלנו, למה צריך להאריך? יש עוד חצי שעה?  נדב דואני:

שעות, מה, כמה זמן היה? לא, לא, כמה ארכה  4

 צריך? יעל, אין הארכה, אין הארכה, אין הארכה. 

 ? 22:30-אז מסיימים ב ילפרן:רן הי

 ? 22:30-מסיימים ב יעל עבוד ברזילי:

 כן, כן, כן.  נדב דואני:

  -8:001-. התחלנו ב22:00, 22:30לא  משה חנוכה:

 הייתה הפסקה חצי שעה.  מאיר חלוואני:

 לא, זה לא מעניין.  משה חנוכה:

 מה לא מעניין?  יעל עבוד ברזילי:

 . 22:30חבר'ה, לא  משה חנוכה:

  -אין הארכה יגאל שמעון:

 אין הארכה, אנחנו לא משרים.  משה חנוכה:
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ל עדי פ. אנקורי:   -פלוס 07-יש עוד שני סעיפים חשובים, שזה הארכה 

 הכל חשוב.  משה חנוכה:

  -והסייעות עדי פ. אנקורי:

גם הצעות הסדר שלנו חשובות. גם ההצעה שלי על  משה חנוכה:

 חשובה.  היערכות לשנת הלימודים היא

  -נכון, יש הרבה דברים חשובים. אבל בפועל עדי פ. אנקורי:

אז תעברו לסעיפים האחרים, תצביעו בבקשה. תעלו  משה חנוכה:

 להצבעה. 

 את הסייעות שם גם ככה יש לנו חוסר.  עדי פ. אנקורי:

שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, הייתה הפסקה של  יעל עבוד ברזילי:

  -אומרת לכםחצי שעה, זה אני 

 אפשר לקדם את ההצעות האלה?  עדי פ. אנקורי:

.  20זה לא היה חצי שעה, זה  משה חנוכה:  דק'

 אפשר בבקשה לקדם את ההצעות האלה?  עדי פ. אנקורי:

.  20זה היה  משה חנוכה:  דק'

 תקדמו את ההצעות הבאות.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו נקדם, אנחנו נקדם.  יעל עבוד ברזילי:

 זהו, תקדמו.  גוטרמן: אביבה

פלוס ואת הסייעות,  07-, את ה07-בואו נקדם את ה עדי פ. אנקורי:

 זה דבר ראשון. 

 לא, לא, לא.  משה חנוכה:

 מה זה לא, לא, לא? אתה לא מחליט לבד.  עדי פ. אנקורי:

  -צריך הסכמה של כולם כדי להזיז משה חנוכה:

 . בסדר, אתה לא מחליט אבל לבד עדי פ. אנקורי:

אתה צריכה אותי, במקרה הזה את צריכה את כולם,  משה חנוכה:

אז אני לא מסכים, בסדר? אז תתקדמו. עכשיו, בואו 

  -נתקדם

 . 3/4לא, לא, לא, לא, צריך  מאיר חלוואני:
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  -טוב מאוד שאתה עדי פ. אנקורי:

  -מר חנוכה מאיר חלוואני:

  -כן בעד הסייעות שלנו ובעד עדי פ. אנקורי:

כשהורידו לכולם רבע שעה, איפה היית בשביל לעזור  נוכה:משה ח

להם, גבירתי מחזיקת התיק? לכל הסייעות בעיר 

הורידו רבע שעה, כל הסייעות והצהרונים, איפה היית 

 להגן עליהם? 

 אני מחזיקת תיק חינוך?  עדי פ. אנקורי:

איפה היית כדי להגן עליהם בקואליציה, איפה? למה  משה חנוכה:

 למה את לא עוזרת להם? שתקת? 

 משה, משה, משה.  יעל עבוד ברזילי:

 למה את לא עוזרת להם? את בקואליציה.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

  -אתה לא יודע מה אני עושה ומה אני לא עושה עדי פ. אנקורי:

 למה לא פצית פה? למה לא פצית פה?  משה חנוכה:

  -ם תגמולים, תגמולים מואיך אני מנסה להוציא לה עדי פ. אנקורי:

.  משה חנוכה: למה תגמול? מה שמגיע להם, מה שהם כבר קיבלו

למה את פעלת שיפגעו בהם? יורידו לכולם רבע שעה, 

 למה? למה הסכמת?

  -משה, אני לא נותנת לאף אחד לפגוע בסייעות עדי פ. אנקורי:

 אז הנה, פגעו בהם.  משה חנוכה:

 ל. סליחה, אני מצטערת. אל תבלבל את השכ עדי פ. אנקורי:

 לא, אבל מה לעשות שהורידו. הורידו.  משה חנוכה:

אתה עושה פה מניפולציה עליי, אז סבבה, אני עונה  עדי פ. אנקורי:

 לך באותה צורה. 

 אבל את יודעת שהורידו לכולם רבע שעה?  משה חנוכה:

  -אני יודעת עדי פ. אנקורי:

 אז למה הסכמת?  משה חנוכה:
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  -לא הסכמתי קורי:עדי פ. אנ

 אז למה שתקת?  משה חנוכה:

חברים, אתם רוצים לריב? באמת די, די, מספיק,  יעל עבוד ברזילי:

 חלאס. די. 

  -07-טוב, בכל מקרה, הסייעות וה עדי פ. אנקורי:

 )מדברים ביחד( 

  -אין לי בעיה לעבור לסייעות, אבל משה חנוכה:

 נעבור לסייעות. בואו נעבור לסייעות, בואו  יגאל שמעון:

 ונדון בהמשך על הרחובות.  משה חנוכה:

  -קודם כל, צריך לדון בהמשך מאיר חלוואני:

נו אז מה אם לא הצבענו על הרחובות? יש פה דברים  עדי פ. אנקורי:

 יותר חשובים. יש לנו חצי שעה וזה הכל. 

 נכון, צודקת.  יגאל שמעון:

 צודקת, עדי, צודקת.  אלון גלבוע:

 נעבור לסייעות.  מעון:יגאל ש

לא, אבל לפני כן צריך להחליט אם מאריכים או לא.  מאיר חלוואני:

 מה צודקת, צודקת? 

 לא מאריכים, לא מאריכים.  משה חנוכה:

  -מה זה לא מאריכים? צריך מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

היי, היי, היי, חבר'ה, לא להשתולל, די, חלאס, שקט.  יעל עבוד ברזילי:

די, די, לא להגזים. קודם כל, הייתה הפסקה של חצי 

  -שעה

.  20לא היה חצי שעה, זה היה  משה חנוכה:  דק'

 הייתה הפסקה של חצי שעה.  יעל עבוד ברזילי:

.  20 משה חנוכה:  דק'

 לא, כמעט חצי שעה.  יעל עבוד ברזילי:

יותר מ משה חנוכה: עייף, באמת.  4-אני לא מוכן  שעות ישיבה, אני 
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  -ש העיר הלךרא

 ואין לו ילדים.  עדי פ. אנקורי:

, גם יש לי 9:001-ראש העיר הלך לאסיפת הורים ב משה חנוכה:

. אימא שלי מחכה לי בבית 22:00-אסיפת הורים ב

 ספר לפיד. 

  -יש לנו כמה וכמה נושאים חשובים מאוד יעל עבוד ברזילי:

  -הכל חשוב משה חנוכה:

 אפשר להתקדם?  נדב דואני:

  -הכל חשוב, אנחנו רוצים להתקדם ל עבוד ברזילי:יע

  -אז בואי, יעל משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אבל יעל, יעל, אי אפשר גם לאכול את העוגה וגם  משה חנוכה:

 להשאיר אותה השלימה. 

 )מדברים ביחד( 

  -נאור, תתייעץ, תחזור אלינו משה חנוכה:

 . 22נספח  עדי פ. אנקורי:

 יאללה. אביבה גוטרמן:

 על מה אני צריך להתייעץ?  נאור שירי:

מה עושים עם הבנות עם הסייעות, מה יותר חשוב,  משה חנוכה:

 הבנות או הסייעות? 

 לא, אתה בדיון על הבנות, לא?  נאור שירי:

 אנחנו כבר לא.  עדי פ. אנקורי:

 אומרים שלושה בנות או שלוש בנות?  משה חנוכה:

  -לים להצבעה. אנחנו מעלים את זה להצבעהאנחנו מע יעל עבוד ברזילי:

  -לא מעלים את זה להצבעה, אנחנו בדיון משה חנוכה:

 לא נעלה להצבעה.  אביבה גוטרמן:

 יעל, אל תגזימי. יעל, אל תעשי מזה קרקס.  משה חנוכה:
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אם תעלי להצבעה, אם תעלי להצבעה, הסייעות לא  יגאל שמעון:

 לבד.  יעבור. אנחנו לא נאריך, תחליטי את

 בדיוק.  אביבה גוטרמן:

  -זה לא יפה, זה לא יאפה לאיים מאיר חלוואני:

לא, אתם לא יכולים, סליחה. זה שאתם עשיתם  יגאל שמעון:

  -הפסקה, זה לא אומר שאנחנו צריכים פה

 זה בגלל משה, הוא אמר שלא שומעים.  מאיר חלוואני:

  -דק' הפסקה 40מעל  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

.  40דק', מעל  40דק', אתה צודק, לא  40מעל  אור שירי:נ  דק'

 לא, זה לא עובד ככה.   משה חנוכה:

 זה עובד בדיוק ככה.  נאור שירי:

 לא, לא, לא.  משה חנוכה:

ואתה האחרון שתגיד איך זה עובד, לא סתם אתה  נאור שירי:

 יושב שם. קדימה, להצבעה. 

 מה קרה? לא, לא, מה קרה? נאור,  אלון גלבוע:

 אתם רוצים ללכת, תלך, תלכו.  נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

זו הסיבה שנחליף אתכם, כי אתם חושבים שאתם  משה חנוכה:

 מנהלים באסטה בשוק ולא עירייה. 

  -דק' עושים פה דיון על 50אנחנו  נאור שירי:

 בושה וחרפה.  משה חנוכה:

 הדק' הראשונות היו רלוונטיות.  10 נאור שירי:

 )מדברים ביחד( 

 ואתם חושבים שכולם פה איזה מטומטמים, באמת.  נאור שירי:

  -אני מציע לסגור מאיר חלוואני:

 3אתם מתייחסים בזלזול, אתם עושים פה קרקס. אני  נאור שירי:

  -שעות מנסה כאילו לא לדבר
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 חברים, הצבעה על הארכת הישיבה.  הוד גולני:

ו נאור שירי:  להתראות. תעלו את זה להצבעה 

 לא מעלים שום דבר להצבעה.  אלון גלבוע:

 בסדר, אתה יכול להצביע נגד.  נאור שירי:

 לא ולא, לא תהיה הצבעה.  משה חנוכה:

 אתה לא קובע.  נאור שירי:

 אתה תראה שלא תהיה הצבעה.  משה חנוכה:

 אי אפשר להצביע.  אלון גלבוע:

כל הכבוד,  אתם תראו שלא תהיה הצבעה. יעל, עם משה חנוכה:

אנחנו, זה לא עובד ככה. אדוני היועץ המשפטי, אני 

 מבקש שתגן על הזכויות שלנו. 

אני הצעתי לכם מקודם פשרה. אתם בחרתם לקחת  יעל עבוד ברזילי:

את הפשרה הזאת ולזרוק אותם לפח. אני הצעתי 

  -להעלות את זה להצבעה, וכפי שהיועץ המשפטי

 זה לא עובד ככה.  משה חנוכה:

 תן לי לסיים משפט.  על עבוד ברזילי:י

  -אבל קיבלנו ייעוץ משפטי מאיר חלוואני:

 זה הדבר הכי טוב שתקבלו, אז בבקשה.  יעל עבוד ברזילי:

 סליחה, יעל, מה זו הכוחניות הזאת?  משה חנוכה:

 הצבעה, חברים.  הוד גולני:

 אז בוא נשמע את היועץ המשפטי.  משה חנוכה:

ויניק:  א, זה אני לא הבנתי נכון קודם את השאלה. ל רונן יואל 

אוקי, אז זה כבר משהו אחר. אבל זה לא שלא אמרת  יעל עבוד ברזילי:

 מקודם שאפשר, אמרת שאפשר. 

י  משה חנוכה: הוא לא הבין את השאלה ועכשיו הוא מחדד. אז אנ

מציע לך שוב, תחזירו את זה לוועדה, תביאו את זה 

ונקרא את השמות של בישיבה הבאה בצורה מכובדת, 

 הרחובות. 
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  -יו"ר הוועדה פה אומר יעל עבוד ברזילי:

  -נדב משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

, 18:00-, הישיבה התחילה ב22:00חבר'ה, כבר אחרי  משה חנוכה:

  -אז בואו

.  18:00 יעל עבוד ברזילי:  וכמה דק'

 )מדברים ביחד( 

ענו שהבנות לא זו הבעיה, יגאל? אוקי. אז לא קב נאור שירי:

יעלה, קבענו שהבנות שיעלה לדיון. שאתה תביא, 

סליחה, אתה תביא לדיון את השם שתרצה. בינתיים 

  -דק' ומשהו עוד לא אמרת את השם 50אתה 

 למה? אמרתי.  יגאל שמעון:

 המשוררת, בסדר.  נאור שירי:

  -אבל אמרנו שאנחנו לא מעלים אלון גלבוע:

  -, בוא נקיים דיון על נושאקודם כל אמרתי יגאל שמעון:

דק' על השמות, זה בסדר,  50אז היו"ר, היה פה דיון  נאור שירי:

 אחלה. 

 לא, זה היה צעקות, זה לא היה דיון.  יגאל שמעון:

 אה, ככה מתבצע הדיון פה, אני אחדש לך.  נאור שירי:

 חבר'ה, די.  יעל עבוד ברזילי:

  -ותהיה פה דיון, העליתם את הטענ נאור שירי:

  -נאור, למה אתה נלחם אבל אלון גלבוע:

 אני לא נלחם, אני לא נלחם.  נאור שירי:

  -למה אתה נלחם על השם הזה? הרי אלון גלבוע:

  -היה דיון בוועדה נאור שירי:

 היה דיון, ומה אמרנו?  אלון גלבוע:

כי אני רוצה את השם. אתה מוזמן להצביע נגד. אתה  נאור שירי:

 ע אלטרנטיבה ונצביע על זה.מוזמן גם להצי
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 )מדברים ביחד( 

 אתם בכוחניות.  יגאל שמעון:

,  50אני ממש לא כוחני. אתם  נאור שירי: דק', אם הייתי כוחני

 דק' זה היה עולה להצבעה, אז אין פה כוחניות.  4תוך 

  -תצביעו יגאל שמעון:

ברור שזה יעבור, אבל זה לא יכול בכלל להעלות  אלון גלבוע:

 ה. להצבע

 דק' אתם עושים פה קרקס, זה הכל.  50 נאור שירי:

  -קודם כל, זה לא קרקס אלון גלבוע:

  -אתה מדבר על סייעות ואתה מדבר נאור שירי:

 יש פה שניים בוועדה, בסדר?  אלון גלבוע:

חברים, רגע, רגע, תעצרו. אנחנו מצביעים על הארכת  יעל עבוד ברזילי:

 הישיבה. מי בעד? 

 אביבה, מי בעד?  הוד גולני:

 מי בעד הארכת הישיבה?  יעל עבוד ברזילי:

 אנחנו נגד.  משה חנוכה:

  -לא, לא, מה זה הארכה? יש חצי שעה. לא צריך נדב דואני:

 אין חצי שעה.  משה חנוכה:

 אין חצי שעה.  אלון גלבוע:

 יש חצי שעה.  נדב דואני:

 . 22:00כבר עברה השעה  משה חנוכה:

 . 22:30צי שעה עד יש ח נדב דואני:

 כבר.  22:00לא, נגמרה, השעה  משה חנוכה:

אבל איך אפשר? מתחילת הערב אי אפשר לנהל פה  כנרת א. כהן:

 משהו, רק צעקות כל הזמן. 

.  10, נגמרה הישיבה, עוד 22:00השעה  משה חנוכה:  דק'

 . 22:30 עדי פ. אנקורי:
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י, הישיבה לא. נגמרה הישיבה. אדוני היועץ המשפט משה חנוכה:

 . אנחנו נגד הארכה שלה. 18:00-התחילה ב

יעל, יש בעיה עם הנושא הזה. הוא לא משקף את מה  אלון גלבוע:

שהיה בוועדה. יגאל, זה משקף את מה שהיה בוועדה? 

 אז איך אפשר להצביע? 

 בסדר, אני גם לא מאריך את הישיבה.  יגאל שמעון:

 אי אפשר להצביע.  אלון גלבוע:

אני לא מאריך את הישיבה, זה לא משנה. לא  ן:יגאל שמעו

נגד.   מאריכים את הישיבה, אנחנו 

 אנחנו נגד.  אביבה גוטרמן:

 ולהמשיך לנושא מספיק חשוב?  עדי פ. אנקורי:

ההתעקשות שלכם, וההתברברות הזאת לא תועיל  משה חנוכה:

  -לכם. הכוחניות הזאת לא תעבור כאן

 בעה? אני לא מבין. אתה יכול להעלות להצ נאור שירי:

איזה פתרונות? הפתרון היחיד, תביא את זה לישיבה  משה חנוכה:

 הבאה, מה קרה, מה ההיסטריה? 

 אפשר להוריד את הנושא הזה מסדר היום?  עדי פ. אנקורי:

  -חברים, רגע, רגע, רגע יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

 נגמר הדיון, מספיק.  יעל עבוד ברזילי:

 הדיון לא נגמר, יש לי עוד דברים להגיד.  ה:משה חנוכ

  -די, אנחנו יעל עבוד ברזילי:

אני מבקש כמה דק' לדבר. זכותי לדבר לעניין. עם כל  משה חנוכה:

  -הכבוד, זה קריאת שמות של רחובות

סליחה, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, נאור, מי היה  אלון גלבוע:

 איתנו בוועדה שהצביע בעד? 

 אפילו.  9זאת אומרת, אתה צריך  מעון:יגאל ש

מי היה בוועדה? מי היה בוועדה? אתה יודע מי, אתה  אלון גלבוע:

זוכר מי הצביע? רינה שבתאי הייתה. אין את מי 
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לשאול, היא לא נמצאת פה. ויש אותך. יש אותך. אז 

  -אני ויגאל אומרים

 )מדברים ביחד( 

 מחר?  אתם רוצים לקיים ישיבה יעל עבוד ברזילי:

 לא, בחודש הבא, מה קרה? לנו אין לחץ.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 טוב, תעלי להצבעה את הארכה של הישיבה.  כנרת א. כהן:

 חברים, מי בעד?  הוד גולני:

 מי בעד? מי בעד?  יגאל שמעון:

 יעל, מאיר, רן, כנרת, נאור. מי נגד?  הוד גולני:

 מי נגד?  יגאל שמעון:

 עדי, יגאל, אביבה, אלון, משה.  הוד גולני:

 הארכת הישיבה נדחתה.  משה חנוכה:

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

 עות ש 4 -הארכת זמן ישיבת המועצה מעבר ל

 הצבעה:
 יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני. – (5בעד )

 נוכה.פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנדב דואני, עדי  – (6)נגד 
 בהצבעה. השתתפו*אמיר כוכבי, יוסי שאבי ורפי בן מרדכי לא 

 

 :/2272החלטה מס' 

 .שעות דיון 4 -זמן ישיבת המועצה מעבר להארכת  מאשרת אתלא מועצת העירייה 

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

 תודה רבה, שלום.  ון גלבוע:אל

 תודה רבה לכולם.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

יו"ר יכולה להציע לקיים ישיבה מחר, ברוב חברי  רן היילפרן:

המועצה, ברוב חברי הנוכחים, היא יכולה להתקיים 

 מחר. 

  -היא יכולה, רגע יעל עבוד ברזילי:
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 )מדברים ביחד( 

ויניק:  א, משה.  49 רונן יואל 

 א.  49סעיף  איר חלוואני:מ

 )מדברים ביחד( 

 תעשו הצבעה.  משה חנוכה:

 לא, יש עוד חצי שעה.  עדי פ. אנקורי:

דק' יותר, אתה יכול ללכת, יש עוד  20משה, דיברת על  מאיר חלוואני:

20  .  דק'

  -אתה רוצה לעזוב חצי שעה לפני הסוף? תעזוב. אנחנו רן יקיר:

 . 22:30משיך עד הישיבה יכולה לה נדב דואני:

  -זה לא חצי שעה משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

. אני מעלה  יעל עבוד ברזילי: אוקי, סבבה. אנחנו, יש לנו עוד כמה דק'

 את נושא השמות להצבעה. 

  -לא, לא, אני מבקש משה חנוכה:

אתה יכול להגיד לי, אתה יכול להגיד לא, לא, אתה  יעל עבוד ברזילי:

 . לא מנהל את הישיבה

 זה לא עובד ככה, לא. חברים, הצבעה, מי בעד?  הוד גולני:

לא ככה מקבלים החלטות על רחובות. לא התקיים  משה חנוכה:

 -דיון

 )מדברים ביחד( 

 יעל, נאור, רן, כנרת, מאיר ונדב. תודה. הוד גולני:

אני מבקש חוות דעת של היועץ המשפטי על ההצבעה  משה חנוכה:

 הזאת. 

  -י מבקש חוות דעתאנ יגאל שמעון:

אני מבקש חוות דעת. תעצרי את זה, אני מבקש חוות  משה חנוכה:

דעת, זו הצבעה לא חוקית. אני מבקש לפני ההצבעה, 

 חוות דעת עכשיו. 
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  -הייתה כבר הצבעה יעל עבוד ברזילי:

אני מבקש חוות דעת לפני ההצבעה. את כוחנית.  משה חנוכה:

 זאת. בחיים לא התנהגו ככה בכוחניות ה

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אני מבקש לעצור את ההצבעה, ואני מבקש חוות דעת  משה חנוכה:

 מהיועץ המשפטי. את פועלת בניגוד לחוק. 

תפסיק לצעוק, תפסיק לצעוק. אני לא פועלת בניגוד  יעל עבוד ברזילי:

 לחוק. 

אני מבקש חוות דעת. זה מצולם גם פה. אני מבקש  משה חנוכה:

אני מבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי. חוות דעת. 

מקודם את אמרת שהוא אמר משהו, ואמרת משהו 

  -שהוא לא אמר. אמרת שהוא נתן איזו חוות דעת

לא, לא, לא, אני אמרתי משהו שהוא אמר, הוא לא  יעל עבוד ברזילי:

  -הבין

אז בואי, בואי, את משתמשת בייעוץ המשפטי כבשלך.  משה חנוכה:

מות של רחובות. אני מבקש חוות לא קוראים ככה ש

דעת של היועץ המשפטי. את לא תמשיכי עד שלא 

תהיה פה חוות דעת. עד שלא תהיה פה חוות דעת, לא 

 תהיה פה הצבעה. 

 אני קורא אותך, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.  מאיר חלוואני:

אני מבקש חוות דעת של היועץ המשפטי להצבעה  משה חנוכה:

 הזאת. 

 הגזמתם, אתה תקבל.  עבוד ברזילי:יעל 

 את הגזמת, עכשיו אני מבקש את התשובה שלו.  משה חנוכה:

חברים, היועץ המשפטי אישר להעלות את זה  הוד גולני:

 להצבעה. 

 אני מבקש לשמוע את זה בקולו.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אתה יכול לשמוע, בבקשה. אתה יכול גם להמשיך  יעל עבוד ברזילי:

 לצעוק. 
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ויניק: משה, אתה תשמע בקולי. אני אמרתי שקודם הבנתי  רונן יואל 

את השאלה לא נכון. יעל שמעה בדיוק מה שאמרתי 

  -וכך אמרתי, אבל ההצבעה עכשיו היא לא הייתה

 רגע, אבל אני אומר שהדיון לא מוצה.  משה חנוכה:

 לא, לא, תן לו להתייחס רגע.  הוד גולני:

לא מוצה, אדוני. אני מבקש לדבר עוד כמה דק' הדיון  משה חנוכה:

 בעניין של הרחובות. 

 )מדברים ביחד( 

 כי אני מחליטה מתי הדיון מוצה, והדיון מוצה.  יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

אתה לא קובע מה ממוצה, אתה לא קובע את זה.  נאור שירי:

 ובטח לא היועץ המשפטי, אתם מתבלבלים לגמרי. 

ויניק:רונן יוא מי שקובע לגבי אופן ניהול הדיון, זה לא היועץ  ל 

  -המשפטי

  -אתה חושב משה חנוכה:

ויניק:   -רגע, שנייה רונן יואל 

 משה, תן לו לסיים.  נדב דואני:

ויניק: אני אומר לך רגע, איך אני קורא את התמונה. יש יו"ר  רונן יואל 

 לוועדה, והוא מנהל את הדיון ומנהל את ההצבעה, לא

אני. אני אמרתי שהנושא, ההצבעה על תנאי היא לא 

 נכונה, אבל הצבעה רגילה אפשר לקיים. 

אבל אתה מסכים שחצי מוועדת השמות אומרת  משה חנוכה:

שההמלצה פה היא לא נכונה. חצי מחברי הוועדה 

  -טוענים

 הרוב.  אלון גלבוע:

הפרוטוקול לא משקף, רוב חברי הוועדה טוענים,  משה חנוכה:

פרוטוקול לא משקף. זו הוועדה המייעצת, ומעלים ה

פה על בסיס חוות דעתו של בנאדם אחד. כאילו זה 

פרטית של מישהו, זו הטענה שלנו. זו הצבעה לא 

  -חוקית, כי הוועדה
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 אבל בכל מקרה אתה מאשרר את ההחלטה.  מאיר חלוואני:

לא נאור שירי צריך לייעץ. ברגע שחצי מהוועדה  משה חנוכה:

  -רת שזו לא ההמלצה שלהאומ

 נכון.  אביבה גוטרמן:

אי אפשר להעלות את זה להצבעה, ולכן זו הצבעה לא  משה חנוכה:

 חוקית. 

 מה הקשר?  אביבה גוטרמן:

 עכשיו אני מבקש שתתייחס לזה.  משה חנוכה:

 מה הקשר אבל?  אביבה גוטרמן:

 חצי ועדה אומרת שזו לא ההמלצה שלה.  משה חנוכה:

אני אסביר ליועץ המשפטי. בוועדת שמות לא הייתה  ן:יגאל שמעו

החלטה לגבי רחוב הבנות. אמר היו"ר, אנחנו נקיים 

דיון במועצת העיר, ואת נושא רחוב הבנות אנחנו נציע 

הצעות לגבי הרחוב עצמו. שאל אותי היו"ר, מה אתה 

מציע? בוא נקיים דיון. אמרתי לו, אני חושב שנקרא 

וב הזה, ובוא נקיים דיון לגבי רחוב המשוררות, או רח

  -רחוב המשוררות. אפילו לא קיימנו דיון

  -אי אפשר היה עם התרבות פה נאור שירי:

  -קיימנו דיון יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

אביבה ענתה לך שלא כולן משוררות, ולכן אי אפשר  יעל עבוד ברזילי:

 לקרוא לרחוב הזה, רחוב המשוררות. 

  -אז שנייה, והוצעה הצעה :יגאל שמעון

 והייתה הצעה.  אביבה גוטרמן:

  -סיכמנו שתהיה הצעה יגאל שמעון:

ו יעל עבוד ברזילי: יגיד שלא התייחסו אלי   -בסדר, אז שלא 

  -לא, אבל היה צריך לקיים דיון על יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

אתה בחרת לא לקיים דיון על שמות, בחרת להתעסק,  נאור שירי:
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יגאל, אתה בחרת במשך השעה האחרונה להתעסק 

 בהכל חוץ ממה שהיית אמור להתעסק בו. 

  -למה, אמרתי יגאל שמעון:

 זו בעיה שלך. אתה העלית את זה בצרחות פה לדיון.  נאור שירי:

  -רחוב הסייעות, רחוב יגאל שמעון:

 בסדר, אורי.  נאור שירי:

ן יגאל שמעון:   -אני רוצה לקיים דיו

שלך לומר מתי הדיון הסתיים.  פררוגטיבהוזו לא  ירי:נאור ש

 אתה שעה מדבר. 

.  משה חנוכה: אבל לא היה דיון. אין המלצה של הוועדה, אין דיון

 מה זה, רפובליקת בננות? 

אתם מחליטים, אצלכם השוויון הוא הקובע,  יגאל שמעון:

 הדמוקרטיה היא זו שקובעת. תעשו מה שאתם רוצים. 

  -, יגאללא משה חנוכה:

  -אני רק אומר יגאל שמעון:

  -הצבעה פה לא תהיה משה חנוכה:

 ברור.  יגאל שמעון:

  -ולא יקראו לרחוב הזה רחוב הבנות משה חנוכה:

 אתם מאבדים את העשתונות שלכם, וזה לא בסדר.  יגאל שמעון:

 אני אגיד לך למה, הם בלחץ, כי שעון החול דופק.  משה חנוכה:

ל נאור שירי:  א. ממש 

  -מאבדים את העשתונות, וזה לא ככה יגאל שמעון:

 ממש לא.  נאור שירי:

ן יגאל שמעון:   -לא ככה מנהלים דיו

 )מדברים ביחד( 

פה זה לא שוק, ואתם לא תעשו מה שאתם רוצים.  יגאל שמעון:

שלטון יחיד. אולי ביש עתיד יש לך שלטון יחיד שהוא 

 מוקרטיה. קובע מי יהיה, מי יבוא, פה לא, פה זה ד
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 יופי, סיימת?  נאור שירי:

  -קבענו, המועצה קבעה יגאל שמעון:

 )מדברים ביחד( 

.  יגאל שמעון:  לא הארכנו את הדיון

 יש לך.  נדב דואני:

 אין לנו.  יגאל שמעון:

 יש לך.  נדב דואני:

צריך להסתיים,  22:00לא, אדוני. הדיון הוא בשעה  יגאל שמעון:

 נקודה. 

 )מדברים ביחד( 

לא צריך להאריך את הישיבה. לא צריך להאריך את  נדב דואני:

 הישיבה. 

. זה לא 22:15, השעה 18:00הישיבה התחילה בשעה  משה חנוכה:

נכון. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, פה זה לא 

 תאגיד המים. 

 . 22:40דק'? זה ממשיך עד  15יעל, הייתה הפסקה של  נדב דואני:

 עובד ככה, נדב. זה לא עובד ככה. זה לא  משה חנוכה:

 אתה יכול לקפוץ עד מחרתיים.  נדב דואני:

 זה לא עובד ככה, חוצפן. עבריינים, זה לא עובד ככה.  משה חנוכה:

 . 22:40תמשיכו עד  נדב דואני:

 זה לא עובד ככה.  משה חנוכה:

 תמשיכו את הדיון.  נדב דואני:

  .18:15-גם המועצה התחילה ב מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 תתביישו, אצל אמיר כוכבי זה לא היה עובר.  משה חנוכה:

נגד, נכון?  יעל עבוד ברזילי:  אתם הייתם כולכם 

  -יעל, אני רוצה רגע שנייה רגע אלון גלבוע:
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  -לא, אנחנו יעל עבוד ברזילי:

לא, לא הצבענו. לא הייתה הצבעה. ההצבעה לא  משה חנוכה:

  -הייתה כי

  -ההצבעה היחידה שהייתה זה לא להאריך עון:יגאל שמ

 על הארכה, והצבענו נגד.  משה חנוכה:

  -לא, מה פתאום, הצבענו גם יעל עבוד ברזילי:

  -דק' 40לא הייתה הצבעה של  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 אתה רוצה לרדת לפסים אישיים?  יעל עבוד ברזילי:

 זה.  לא, כי תראי איך את מנהלת את משה חנוכה:

 בוא, אני מנהלת את זה בסדר גמור.  יעל עבוד ברזילי:

מה בסדר? הציון הוא נכשל על ניהול הישיבה הזאת,  משה חנוכה:

 נכשל. 

 זו הישיבה עכשיו? עכשיו מתקיימת ישיבה?  נדב דואני:

  -אני רוצה להבין יעל עבוד ברזילי:

 מתקיימת עכשיו ישיבה?  נדב דואני:

י רוצה להבין מהיועץ המשפטי, עד מתי אנחנו אנ יעל עבוד ברזילי:

 יכולים לקיים את הישיבה היום. 

  -דק' איחור 40אז לא צריך, יש לך  נדב דואני:

  -אדוני היועץ המשפטי כנרת א. כהן:

.  40אבל לא הייתה הצבעה על  משה חנוכה:  דק'

  -רונן, נשאלה שאלה מאיר חלוואני:

 ל שאלה. רונן, שואלת אותך יע כנרת א. כהן:

 לא מאריכים.  משה חנוכה:

ויניק:  מה השאלה?  רונן יואל 

  -עד מתי אפשר לקיים את הישיבה, בהתחשב בהפסקה יעל עבוד ברזילי:

 . 22:15עד  8:001-אין הארכה. אפשר לקיים מ משה חנוכה:
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ויניק:   -לא, אבל אפשר, הייתה הפסקה של רונן יואל 

.  40 נדב דואני:  דק'

וינ   -לא זוכר כמה יק:רונן יואל 

, נדב.  40לא  משה חנוכה:  דק'

.  40 נדב דואני:  דק'

 תפסיק לשקר.  משה חנוכה:

 דק', שתי הפסקות היו לך.  40 נדב דואני:

  -דק' 40לא הפסקה של  משה חנוכה:

.  40 נדב דואני:  דק'

 זה לא נכון, אתה משקר. ואל תשחק עם החוק.  משה חנוכה:

.  40 נדב דואני:  דק'

  -אל תתנהג כמו חנוכה: משה

  -הייתה הפסקה נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

אפשר לשמוע מהיועץ המשפטי, עד מתי אפשר לקיים  יעל עבוד ברזילי:

 את הישיבה? 

 לא, זאת לא הפסקה.  אביבה גוטרמן:

זה לא עובד ככה, אתם לא יכולים למשוך אותנו פה  משה חנוכה:

 , יש חוק. 18:00-. ישיבה שהתחילה ב23:00עד 

רציתם לשאול את היועץ המשפטי, אבל אתה לא נותן  רן יקיר:

 לו לענות. 

 בבקשה.  משה חנוכה:

ויניק: אז שאלתם ועניתי, לא שמעו. אפשר, הייתה הארכה,  רונן יואל 

, אני  20הייתה הפסקה של חצי שעה או רבע שעה,  דק'

  -לא יודע כמה

 . 22:15דק', עכשיו  20 משה חנוכה:

אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול, יגאל, שאני מצאתי  שירי:נאור 

את חומרי הרקע. היה מספור, אנחנו הודענו בדיוק 
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 בזה, ואתה ביזיון. 

 ? 22:20רגע, היועץ המשפטי מדבר. עד מתי, עד  משה חנוכה:

ויניק:   -אז אמרתי, אני לא יודע כמה הייתה ההפסקה רונן יואל 

.  20 משה חנוכה:  דק'

ויניק:רונן יוא .  20דק', אז  20אם  ל   דק'

 . 22:15אז עכשיו  משה חנוכה:

דק'? תשאל את יעל, יעל  20דק'. מי קבע  20לא, לא  נדב דואני:

.  40דיברה   דק'

 לא, לא, לא, זה לא נכון.  משה חנוכה:

דק'. תבטלו את הישיבה הזאת  40את אמרת לי בחוץ,  נדב דואני:

  -כבר. מספיק, תוציאי אותו החוצה

 זה לא נכון.  משה חנוכה:

תוציאי אותו החוצה. מספיק עם זה כבר. את אמרת  נדב דואני:

 דק'?  40לי בחוץ 

מי דיבר איתך בחוץ בכלל? מה אתה משקר? מי דיבר  יעל עבוד ברזילי:

 איתך בחוץ? 

 אני משקר?  נדב דואני:

 לא דיברתי איתך בחוץ.  יעל עבוד ברזילי:

 דק', כשהייתה הפסקה.  40 את אמרת בחוץ נדב דואני:

  -לא דיברתי איתך בחוץ, נדב. חלאס יעל עבוד ברזילי:

 תמשיכו את הישיבה הזאת.  נדב דואני:

 לא דיברתי איתך בחוץ, על מה אתה מדבר בכלל?  יעל עבוד ברזילי:

 תיזכרי במה שאמרת לי בחוץ.  נדב דואני:

 חברים, עד כאן.  הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

 לא דיברת איתי בחוץ, אתה מתבלבל, נדב.  וד ברזילי:יעל עב

 אני מתבלבל?  נדב דואני:
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דק'. לא הייתה הפסקה של  40לא הייתה הפסקה של  משה חנוכה:

.  40דק'. לא הייתה הפסקה של  40  דק'

  -אני מעלה להצבעה, סעיף יב', אישור של הוד גולני:

  -לא, לא הייתה הצבעה על הסעיף משה חנוכה:

 ברים ביחד( )מד

 לא הייתה הצבעה על הרחובות, רבותיי.  משה חנוכה:

אנחנו עושים שוב הצבעה, כי לא הצבעתם מי נגד ומי  הוד גולני:

 נמנע. 

 לא הייתה הצבעה, לא הייתה הצבעה.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 חברים, מי נגד?  הוד גולני:

 רגע, על מה אתה מצביע?  משה חנוכה:

. ס הוד גולני:  עיף יב'

 אף אחד לא מקשיב, מה זה סעיף יב'?  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

לא הגענו לחלק של הבעד, לחלק של הנגד, אבל הבעד  יעל עבוד ברזילי:

הצביעו. אתה מוזמן להסתכל אח"כ בהקלטה. 

 הצביעו, בבקשה. 

  -לא, אבל יעל, תקשיבי משה חנוכה:

  -מי נגד הוד גולני:

 רגע, רגע, רגע. רגע,  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אתם עושים פה שכונה. תזמיני לי פקח. רגע, לא,  משה חנוכה:

  -שנייה, רגע, רגע, אי אפשר

 )מדברים ביחד( 

יעל משה חנוכה:   -אומרים כאן חצי מחברי הוועדה, רבותיי, 

  -לא, אתה לא מנהל את הישיבה נדב דואני:

  -חצי מחברי הוועדה משה חנוכה:
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 אתה לא מבין שאתה לא מנהל את הישיבה הזאת?  ואני:נדב ד

בסוף, הוועדה היא ועדה ממליצה. מועצת העיר  יעל עבוד ברזילי:

  -מחליטה. קיימנו דיון ארוך

 נכון, בדיוק.  מאיר חלוואני:

 לא קיימנו דיון.  משה חנוכה:

  -העלנו את זה להצבעה, העלנו יעל עבוד ברזילי:

  -לא ענייני משה חנוכה:

קיימנו דיון ארוך. אתה לא חייב להסכים. אני מבינה  יעל עבוד ברזילי:

  -שזה נושא אמוציונלי, לא הצעתם שום הצעה נגדית

 כי לא נתתם לי לדבר.  משה חנוכה:

  -לא, נתנו לך לדבר יעל עבוד ברזילי:

 אני רוצה להציע הצעה נגדית.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 -עה נגדית. אוקי, אני רוצה להציע הצעהאני רוצה הצ משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אתה מוזמן להעלות את זה כהצעה לסדר או לפנות  יעל עבוד ברזילי:

  -לוועדה

לא, אתם לא תקראו שם של רחוב, ואז תשלחו אותי  משה חנוכה:

להצעה הצעה לסדר. את לא מבינה. את לא מבינה גם 

 -ים של עירכח יש לכם ביד עכשיו. אתם לא תשנו חי

 )מדברים ביחד( 

זה התפקיד שלה כחברת מועצה, גם להציע הצעות, זו  משה חנוכה:

 לא העיר שלך, אדוני. 

 איזה יופי, פתאום אתה תומך בצד הזה.  מאיר חלוואני:

 לא, כי היא צודקת.  משה חנוכה:

 חברים, מי נגד?  הוד גולני:

אלה כל הזמן. רגע, זה לא, תפסיק כבר עם ההצבעות ה משה חנוכה:

  -אנחנו משוחחים פה. הוד, תשב במקום שלך
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  -לא, לא, לא, אני יושב במקום שלי הוד גולני:

 תירגע.  משה חנוכה:

 וההצבעה לא זזה.  הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

עוזרו של המנכ"ל ימתין בנימוס וידבר בנימוס לחברי  משה חנוכה:

 המועצה. 

 )מדברים ביחד( 

. 18:00-. הישיבה התחילה ב22:20אומר, השעה אני  משה חנוכה:

 תגידו, מה זו ההפקרות הזאת? על מה אתם מדברים? 

 הייתה הפסקה.  יעל עבוד ברזילי:

.  40לא של  משה חנוכה:  דק'

נכון?  יעל עבוד ברזילי:  והייתה עוד הפסקה, 

 לא.  משה חנוכה:

 היו כמה הפסקות.  יעל עבוד ברזילי:

 וני. זה לא הגי משה חנוכה:

. דק 18הייתה הפסקה של  יגאל שמעון: ' 

 לא, מה זה? מה זה?  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

אנחנו כבר העלינו את הבעד, אתם מוזמנים להצביע  יעל עבוד ברזילי:

 נגד. 

נגד, מי שלא חברים,  הוד גולני: אני שואל בפעם האחרונה מי 

  יצביע עכשיו יירשם כנגד.

  -ם, מי שלא הצביע בבקשהחברי יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

 חברים, כל מי שלא הצביע עד עכשיו, נרשם כנגד. הוד גולני:

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

 (1302)מתחם  28.07.2022במסגרת כינוס וועדת שמות מיום  שמות רחובותאישור 
 הצבעה:
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 ני.ן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני ונדב דואיעל עבוד ברזילי, נאור שירי, ר – (6בעד )
 עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנוכה. – (5נגד )

 
 

  :73/22החלטה מס' 
מועצת העירייה מאשרת את השמות המומלצים על ידי ועדת השמות העירונית לשמונה רחובות 

  (.1302במתחם ציר החינוך )
 

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

 

  -סיימנו את ההצבעה על הסעיף הזה יעל עבוד ברזילי:

 לא הייתה הצבעה.  משה חנוכה:

הייתה הצבעה. תסתכל אח"כ במצלמה, ותראה  יעל עבוד ברזילי:

 שהייתה הצבעה. 

 לא הייתה, לא הייתה. לא הייתה הצבעה.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, לא הייתה הצבעה. אני פונה מחר בבוקר  שה חנוכה:מ

  -למשרד הפנים, להתלונן עלייך

 תתלונן.  יעל עבוד ברזילי:

 ועל מרכז ישיבות המועצה, שהוא עוזר המנכ"ל.  משה חנוכה:

. נדב דואני:  תתלונן, תתלונן

 )מדברים ביחד( 

  -זו ההוכחה למה אסור משה חנוכה:

  -נבדק הנושא הזה רן היילפרן:

 לא נבדק.  משה חנוכה:

 והתקבלה חוות דעת.  רן היילפרן:

אני אגב, לידיעתך, אני פועל מול הלשכה המשפטית  משה חנוכה:

  -של משרד הפנים

 מעולה. רן היילפרן:

 )מדברים ביחד( 

נורמליים, אתם  יעל עבוד ברזילי: במקום לנהל דיון כמו חברי מועצה 
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 מה האישית. לא מסוגלים, אז אתם יורדים לר

  -הכוחניות שלכם משה חנוכה:

 אתה הבריון כאן, לא אני.  יעל עבוד ברזילי:

 הבריונות של נאור, תקבל בריונות.  משה חנוכה:

  -לגיטימי להעלות דברים להצבעה יעל עבוד ברזילי:

  -הבריונות שלכם משה חנוכה:

 ולגיטימי להצביע נגד.  יעל עבוד ברזילי:

  -ת שלכםהבריונו משה חנוכה:

זה שלך, אתה לא חייב להסכים, זה בסדר. אבל מפה  יעל עבוד ברזילי:

לנהל דיון כמו שצריך, אתה מעדיף לצרוח ולרדת 

 לפסים אישיים, זה שלך. 

 חוסר ההוגנות שלכם, תקבל חוסר הוגנות.  משה חנוכה:

  -אין בעיה, אתה מוזמן יעל עבוד ברזילי:

 קבל אי ענייניות. אי הענייניות שלכם, ת משה חנוכה:

 אתה מוזמן להתלונן, זה שלך.  יעל עבוד ברזילי:

האלימות שלכם, תקבל אלימות. אנחנו נפסיק לשתוק  משה חנוכה:

 לאלימות הכוחנית שלכם. 

 אתה הטעית את כל השולחן פה עם המספור.  נאור שירי:

  -אולי אפשר, אני מציע יגאל שמעון:

  -חומריהייתי ללכת לחפש בכל  נאור שירי:

  -לאור מה יגאל שמעון:

 אין לך מה להציע, הייתה הצבעה.  נדב דואני:

 )מדברים ביחד( 

. 22:20הישיבה הזאת לא חוקית מהרגע הזה. השעה  משה חנוכה:

דק', שאתם  40אנחנו נוכיח שלא הייתה הפסקה של 

  -משקרים

 משה, תלך.  נדב דואני:

 אני לא אלך, נדב.  משה חנוכה:
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  -פשוט תלך נדב דואני:

 אתה תלך.  משה חנוכה:

 אין ישיבה? תלך.  נדב דואני:

אתה לא תשב פה בפעם הבאה. אתה תלך, אני לא  משה חנוכה:

אלך. אתה תלך, אתה תלך, לא אני אלך. אתה תלך. 

 תלך אתה, לא אני אלך. אתה תלך. 

 אם אין פה ישיבה, תלך.  נדב דואני:

 אתה תלך.  משה חנוכה:

 ך, תלך. תל נדב דואני:

אתם לא תשתינו מהמקפצה. אתם לא תעשו מה  משה חנוכה:

שאתם רוצים. לא, אתה תלך. חוצפן. חבר'ה, השעה 

 , הישיבה לא חוקית. 22:20

 ההצבעה לא הסתיימה.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים ביחד( 

הייתה הצבעה. הייתה הצבעה, אתה בחרת להתעלם,  יעל עבוד ברזילי:

 אבל הייתה הצבעה. 

 לא הייתה הצבעה.  ה חנוכה:מש

 לא הייתה הצבעה.  יגאל שמעון:

הייתה הצבעה. זה לא משנה אם תגידו את זה אלף  יעל עבוד ברזילי:

 פעם, הייתה הצבעה. 

 )מדברים ביחד( 

 לא הייתה הצבעה, אני בהלם ממך.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

ותך בישיבה הבאה, אני מקווה שלא נביא אהוד,  יגאל שמעון:

 להצבעה שנדיח אותך. 

 די, די נו, יגאל.  יעל עבוד ברזילי:

 )מדברים ביחד( 

ו  משה חנוכה: זו זכותנו כנבחרי ציבור, זו זכותנ זו זכותנו, 
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להצביע, כן. מי שמינה אותך שיכול להדיח. וגם את 

המנכ"ל אנחנו יכולים להדיח. וגם אותך אנחנו 

 יכולים להדיח. זה לא עסק פרטי שלך. 

 אותי אין בעיה, אבל אותו תעזוב.  עבוד ברזילי: יעל

 גם אותו.  משה חנוכה:

 אותי אין בעיה.  יעל עבוד ברזילי:

 אל תשחקי אותה גיבורה.  משה חנוכה:

 אני אעלה להצבעה להדיח אותך גם.  נאור שירי:

 הכוחניות, הכוחניות שלכם.  משה חנוכה:

 דווקא אני יכול.  נאור שירי:

 חניות שלכם.הכו משה חנוכה:

 כן, אתה יכול.  אביבה גוטרמן:

ו משה חנוכה:  חרפה. בושה 

 אני יכול להדיח אותך כי אתה סגן.  יגאל שמעון:

 טוב, אפשר לעבור לנושא הבא בבקשה?  כנרת א. כהן:

 לא, אי אפשר לעבור לכלום.  משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

יועץ התחילה הישיבה. ה 8:001-. ב22:25השעה  משה חנוכה:

המשפטי שותק, כולם שותקים. אתם עושים מה 

 שאתם רוצים. 

  -חברים, אפשר להעלות כנרת א. כהן:

 . 8:001-, הישיבה התחילה ב22:25שותק.  משה חנוכה:

  -אדוני המנכ"ל, אפשר כנרת א. כהן:

 לא אישרנו להאריך את הישיבה הזאת.  משה חנוכה:

 הישיבה לא חוקית בכלל.  יגאל שמעון:

 הישיבה לא חוקית.  חנוכה: משה

 אפשר לעבור לנושא הבא?  כנרת א. כהן:
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הישיבה הזאת היא לא חוקית. הצבענו נגד. רונן,  משה חנוכה:

. עד מתי 22:25אנחנו הצבענו נגד הארכה, עכשיו 

 תיתן לזה מתמשך? 

אז את תקריאי את זה, ואנחנו נצביע איתך. לא יכול  נדב דואני:

טרור. מה זה הדבר הזה? להיות שאחד משליט פה 

 קדימה, סעיף יג'. חבר מועצה אחד משליט פה טרור. 

  -סעיף יג', חברות וחברים יעל עבוד ברזילי:

  -אני רוצה להבין משה חנוכה:

  -הוד הקריא יעל עבוד ברזילי:

עד איזו שעה תימשך הישיבה. אפשר לקבל פירוט עד  משה חנוכה:

 מתי אנחנו נהיה פה? 

 עכשיו אנחנו מסיימים.  ילי:יעל עבוד ברז

 לא, מה זה עכשיו.  משה חנוכה:

ו יעל עבוד ברזילי:   -עכשי

 תעלו להצבעה.  נדב דואני:

 אתה לא יכול להצביע, הישיבה לא חוקית.  משה חנוכה:

 אני רוצה לנהל דיון על זה.  יגאל שמעון:

 אז אתה תתלונן במשרד הפנים.  נדב דואני:

מישהו, יש פה יועץ משפטי. היועץ אבל אולי ש כנרת א. כהן:

 -המשפטי

  -נדב, כדאי לך להירגע מהר מאוד משה חנוכה:

ויניק:    -משה רונן יואל 

 שב בשקט.  נדב דואני:

מהר מאוד. מהר מאוד אני מציע לך להירגע עם  משה חנוכה:

הסגנון הזה. שב בשקט אתה, אל תדבר אליי ככה, 

אחת אתה  אתה עושה טרור, אתה טרוריסט. עוד פעם

תגיד שאני עושה טרור, עוד פעם אחת תגיד שאני 

  -עושה טרור

 )מדברים ביחד( 
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אתה נראה. כן,  שאויש, כמו שאוישאתה נראה כמו  משה חנוכה:

 ככה אתה נראה. 

 תירגע, תירגע.  נדב דואני:

 ככה אתה נראה.  משה חנוכה:

 חברים, תעצרו.  יעל עבוד ברזילי:

  מה זה בריון? משה חנוכה:

 אני בריון?  נדב דואני:

  -תעצרו יעל עבוד ברזילי:

ויניק:   -הזמן של הדיון הזה רונן יואל 

 )מדברים ביחד( 

ויניק: . רונן יואל   אני מדבר על השיח האחרון

השיח הזה גם ייספר, זו ישיבה. מה זה לא ייספר? על  משה חנוכה:

  -מה?

 מה זה הדבר הזה?  אביבה גוטרמן:

 ה משחק כדורגל? זמן פציעות? מה ז אלון גלבוע:

תגיד לי, מה אתה מחליט מתי אתה עוצר את הישיבה?  משה חנוכה:

  -מה זה

 מה זה?  אביבה גוטרמן:

השתגעת? לא, רונן, אני בהלם ממך. אתה הפכת את  משה חנוכה:

 הכל לפארסה. אתה עושה מה שאתה רוצה. 

ויניק:  אני לא עושה שום דבר.  רונן יואל 

אתה הפכת את זה, אני בהלם ממך. טיפה דיגנטי  משה חנוכה:

מקצועי שיהיה לך, טיפה. טיפה דיגנטי מקצועי. אתה 

 יועץ משפטי, לא יועץ משפחתי. מביך. 

 נכון, מאוד.  יעל עבוד ברזילי:

הזמן הזה לא ייספר, איפה נשמע דבר כזה? אתה  משה חנוכה:

זו ישיבה.   תחליט איזה זמן ייספר? 

ויניק:  מאוד מביך, משה.  רונן יואל 
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 אתה מביך.  משה חנוכה:

ויניק:  לא, לא אני מביך.  רונן יואל 

אתה עושה מה שאתה רוצה מאחור. אתה עושה שיהיה  משה חנוכה:

 נוח לראש העיר ולחברים שלו, אתה צריך להתבייש. 

ויניק:  אני לא עושה נוח לאף אחד.  רונן יואל 

 אתה כן.  משה חנוכה:

ויניק:  לא, אני לא.  רונן יואל 

 אתה כן.  משה חנוכה:

ויניק:  ואל תצעק עליי.  רונן יואל 

 אתה כן עושה מה שנוח. אתה לא מכבד אותי. משה חנוכה:

 )מדברים ביחד( 

 . 22:30. השעה 22:30השעה  משה חנוכה:

 חברים וחברות, הישיבה הסתיימה.  יעל עבוד ברזילי:

מזלזלים בחברי ההתנהגות שלכם היא בושה. שאתם  אלון גלבוע:

 מועצה. 

 תתביישו, כוחניים, אלימים.  משה חנוכה:

  -איזו כוחניות יש לכם פה יגאל שמעון:

 בחיים לא ראיתי כזאת כוחניות, חבורת ילדים.  משה חנוכה:

תשמע, אל תשכח שרצית לסגור את הישיבה של ועדת  אלון גלבוע:

  -שמות

 חבורת תינוקות.  משה חנוכה:

ים SMSתאי הצביעה נגד והייתה איתנו, ורק ששב אלון גלבוע:

מאמיר כוכבי, היא פתאום היא חזרה בה, ואז חזרנו 

 לוועדה. 

 על מי דיברת?  כנרת א. כהן:

אל תגיד לי, אתה לא יודע. יגאל, לא זה היה ככה,  אלון גלבוע:

 יגאל? 

 על מי הוא דיבר?  כנרת א. כהן:
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 יגאל יגיד לך כן היום על הכל.  נאור שירי:

 השידור הסתיים, חברים.  הוד גולני:

 )מדברים ביחד( 

יגאל, רינה שבתאי לא הצביעה נגד, ואז הוא רצה  אלון גלבוע:

 לקום, לסגור את הישיבה? 

 נכון, נכון, נכון.  יגאל שמעון:

  -למה, עד שאמיר לא סימס לה שתצביע בעד אלון גלבוע:

 היא לא הצביעה בעד.  נאור שירי:

 א הצביעה בעד, אל תגיד היא לא הצביעה בעד. הי אלון גלבוע:

  -ולא היה לך רוב יגאל שמעון:

לא היה לך רוב, לא היה לך רוב, לא היה לך רוב ואתה  אלון גלבוע:

 רצית לקום וללכת. 

ו  נאור שירי: קודם כל, השידור הסתיים. אתה תראה איך עכשי

  -פתאום אתה תדבר אחרת

 לא היה לך רוב.  אלון גלבוע:

עכשיו יתחילו ההתנצלויות, עכשיו, עכשיו. עכשיו, כי  יר חלוואני:מא

 הוא סגר את השידור. 

אתה צריך להתבייש. אתם עשיתם פה הטעיה לציבור,  נאור שירי:

ואביבה, תכבי כבר את הפנס שלך מהטלפון. תכבי 

 כבר את הפנס. 

 

 


