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 :סדר היום
 
 

ה רפי בן דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצ .א

 ויוסי שאבי. מרדכי, אלון גלבוע, יגאל שמעון, משה חנוכה, אביבה גוטרמן 

 

אישור המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  .ב

2022 

 
 וועדת ערר  רמינוי יו" .ג

 
 2022/2023כיסאות לשנת חידוש אגרת שולחנות ו .ד

 
 אישור שינוי בהרכבי הועדות .ה

 
 הצעות לסדר  .ו

 
 15.07.2022מיום  משה חנוכהלסדר של חבר המועצה  העצה .1

 1200 הנושא: הקמת בית כנסת במתחם
 

 15.07.2022מיום  משה חנוכהלסדר של חבר המועצה  ההצע .2
 הנושא: גיבוש תוכנית לשיפוץ חזיתות בניינים ישנים 
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דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצה   א. 

ויוסי  ר  גוטרמן  חנוכה, אביבה  יגאל שמעון, משה  גלבוע,  אלון  בן מרדכי,  פי 

 שאבי. 

 

גולני:  ישיבת   הוד  את  פותחים  אנחנו  טוב.  ערב  לכולם,  שלום 

מספר   המניין  מן  ביום  15/22המועצה  שמתקיימת   ,

ה רבי  עם  7.12.2022-עי  הישיבה  את  מתחילים  אנחנו   .

לקי  בקשה  במסגרת  דיון  היום,  לסדר  א'  דיון  סעיף  ום 

בן   רפי  המועצה:  חברי  ע"י  המניין  מן  לא  מועצה 

שמעון,   יגאל  גלבוע,  אלון  אביבה  מרדכי,  חנוכה,  משה 

העלייה   לאור  הסבר:  דברי  שאבי.  ויוסי  גוטרמן 

ואו  בעיר,  רכוש  עבירות  על  ביטחון  בדיווחים  בדן 

העירוני,   הביטחון  מערך  קריסת  נוכח  וכן  התושבים, 

סיירות  לגייס  היכולת  דיון  וחוסר  תקיים  המועצה   ,

   -מיוחד 

 סיירים.   משה חנוכה: 

גולני:  הצעת   הוד  הביטחון.  תחושת  להגברת  עירונית  תכנית 

העירייה   ראש  את  מנחה  העירייה  מועצת  ההחלטה: 

למאבק   עירונית  תכנית  ולתקצב  בפשיעה  לגבש 

של   וכתוספת  האישי,  הביטחון  תחושת  והחזרת 

לטובת   2,000,000 הביטחון  מחלקת  עבור  סיורים    ₪ 

24/7  . 

 בבקשה.   אמיר כוכבי: 

היד   משה חנוכה:  כתב  לקרוא את  למי שהצליח  הכבוד  כל  כל,  קודם 

   -שלנו 

 מדהים, מדהים.   אמיר כוכבי: 

 ולתמלל את זה, ישר כח.   משה חנוכה: 

המניין.  אנ  אלון גלבוע:  מן  לא  זה  המניין,  מן  אמרת  שאתה  חושב  י 

 אמרת לא, אני שמעתי מן המניין.  

גו  ן  לני: הוד     -הבקשה היא לקיום לא מן המניי

 בסדר.   אלון גלבוע: 
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גולני:   בבקשה.   הוד 

מי רוצה לפתוח? שאני אגיד כמה מילים? טוב, אז ערב   משה חנוכה: 

מתחי  הראשונה  הפעם  שזו  חושב  אני  באמת,  לת  טוב. 

שיושב   ממי  שליש  המועצה,  מחברי  ששליש  הקדנציה 

שהח  היכולת  את  מממשים  הזה  השולחן  נותן  סביב  וק 

בעינינו   שהוא  נושא  על  מיוחדת  ישיבה  לכנס  לנו 

זה   אם  היום.  סדר  על  לעמוד  כל  שחייב  נושא  היה  לא 

הרבה   כך  כל  שגובה  ומכעיס,  ועצוב  קשה  כך  כל  כך 

ולתחושות   העיר  לתושבי  ברכוש  אז  נזקים  קשות, 

לצערי   אבל  הזה,  מהמעמד  לשמוח  אולי  יכולים  היינו 

דיון שלא  מימשנו את הזכות שלנו כחברי   לכנס  מועצה 

מן המניין, סביב סוגיה שהעלינו לא פעם לשולחן הזה,  

 אפילו ציין.  כמו שרן יקיר  

של   מסוים  אספקט  העלינו  האחרונה  בישיבה  רק 

משמר  כאן  שאין  העניין  הביטחון,  של  אזרחי.    העניין 

ומעמיק   יותר  רחב  דיון  לקיים  מבקשים  אנחנו  והיום 

י  באמת  שאולי  דיון  וככה  פתרונות  יותר,  לייצר  צליח 

והתושבים   שהתושבות  האמיתי  לקושי  אופרטיביים 

ב  איתו.  מתמודדים  כמו  שלנו  התחתונה,  בשורה  גדול, 

מחברי   שליש  שלנו,  ההחלטה  הצעת  את  קרא  שהוד 

ר  אדוני  ממך,  מבקשים  לגבש  המועצה  העיר,  אש 

ולהחזרת   בפשיעה  למאבק  עירונית  תכנית  ולתקצב 

 שבים.  תחושת הביטחון האישי של התו 

שבתקציב   העיר,  ראש  אדוני  מבקשים,  ואנחנו 

של   תוספת  תינתן  בקרוב,  לדיון  לכאן  שיבוא  העירייה 

ייעודית,    2,000,000לפחות   תכנית  אותה  עבור   ₪

יוכלו לחיות בביטח   ון.  שתבטיח שהתושבים בעיר 

יינתן? לא שמעתי.   אמיר כוכבי:   מה 

   -יינתן תקציב  משה חנוכה: 

 ב.  יתוקצ  אביבה גוטרמן: 

יהיה   משה חנוכה:  הביטחון  תקציב  לא  הייעודית.  התכנית  תתוקצב 

העירונית    2,000,000 הייעודית  התכנית  אלא  ש"ח, 
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של   תוספת  רוצה    2,000,000תקבל  אני  ככה  ₪.  בשביל 

א  מרגיש  שלא  למי  רקע  האלה,  לתת  התחושות  ת 

מהרשתות   היום  שדגתי  פוסטים  כמה  לקרוא 

מ  של  האחרונה,  מהתקופה  שכתובים  החברתיות  ה 

כולנו,   בסוף  כי  שלהם,  התחושות  על  התושבים 

של  הפה  להיות  יהיה  זה  שלנו  ולהשמיע  התפקיד  הם 

היום   נכנסתי  אז  זה.  וככה  שלהם  התחושות  את 

וחיפ  הביטחון,  המילה  את  רשמתי  אביב,  שתי  לפורום 

תושבת   גברת,  ומעלה  האחרונה.  מהתקופה  פוסטים 

   -, את השאלה הבאה 11.6-העיר, ב 

לא הבנתי, היום חיפשת? כי את הבקשה ביקשתם לפני   וכבי: אמיר כ 

 זה.  

 נכון, אבל היום נערכתי לישיבה הזאת.   משה חנוכה: 

 היום נערכת לישיבה.   אמיר כוכבי: 

 כן.   משה חנוכה: 

 ין.  אוקי, מעני  אמיר כוכבי: 

 מה, יש בעיה עם זה?   אביבה גוטרמן: 

 יש בעיה עם זה?   משה חנוכה: 

   -תכף נראה לא,  לא,   אמיר כוכבי: 

אני   משה חנוכה:  אז  להיום,  מהיום  נושאים  להוסיף  ביקשת  אתה 

לפתיחת   דבריי  את  הכנתי  התכוננתי,  יודע,  אתה  רק, 

   -הישיבה 

 לבקשתך, לדעתי.   אמיר כוכבי: 

 כן.   משה חנוכה: 

   -דרך אגב, זה בסדר גמור שאתה משתמש בפייסבוק  גוטרמן:   אביבה 

 אין שום עם בעיה.   אמיר כוכבי: 

   -כי העירייה הזאת היא עובדת  אביבה גוטרמן: 

כשמגיעים   אמיר כוכבי:  לא  כשמציעים,  שנערכים  חשבתי  פשוט 

 לדיון.  

ב  משה חנוכה:  זה  11.6-כותבת התושבת, ענת,  . אגב, היא רשמה את 
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הי  לא  גם פה את השאלה,  ביוני,  לי להעלות  ום. "חשוב 

יש   האחרונות  בשנתיים  העירוני?  הביטחון  נעלם  לאן 

לא   זה  בעיר".  לביטחון  שקשור  מה  בכל  לרעה,  שינוי 

זו ע   נת.  משה חנוכה אומר או אביבה גוטרמן, 

   -זה היא כתבה? לא משה חנוכה או  אמיר כוכבי: 

יודעת מי זאת.   משה חנוכה:   לא, אני לא 

 לא, אוקי.   כבי: אמיר כו 

וילדים,   משה חנוכה:  נשים  הטרדות  על  כאן  עלו  פוסטים  כמה  "ראו 

לב  רכבים  פריצה  מהפארקים,  נפסק  בלתי  רעש  תים, 

סוקו  על  בטירוף  שבועיים  שטסים  לפני  והנשיאים.  לוב 

ב  רכב מטורף שטס  זה  17:00-נצפה  ". אולי הרכב שטס 

ב  שטס  שלי  או  שלי  על  17:00-הרכב  חרקה  "עם   .

ניידות היו  סוקול  נוכחות.  וב. עד לפני שנתיים הורגשה 

הנוכחות   קבוע.  באופן  במגדיאל  הורגשה  מסתובבות 

הייתה   ההרתעה  עתידים.  בפארק  או  מגדיאל  בפארק 

 כמו תחושה שיש למי לפנות.  

בפארקים.   קבוע  פה  שנמצאים  הנוער  לבני  גם  לנו,  גם 

הביטחון   נעלם  לאן  פה,  קרה  מה  להבין  מצליחה  לא 

לגמרי.  העירוני  "מסכימה  לה:  עונה  ורד  ואז   ."

אימא   בתור  פרוע.  למערב  הפכה  שהעיר  הן  התחושות 

בעיר    3-ל  מסתובבים  שהם  בטוחה  מרגישה  לא  ילדים, 

הנש  ציון,  באסירי  גרה  אני  היממה.  שעות  יאים,  בכל 

מסלול   של  לתחושה  הפכו  הימים  וגם  והלילות 

בבהלה   פעמים  כמה  מתעוררים  לילה  כל  מירוצים. 

חשמליים  מרייס  אופניים  עם  תאונות  מכוניות,  של  ים 

פ  כמעט  במהירות  שם  טסים  כי  בכיכר,  עם  וקטנועים 

בשבוע. לא ברור למה לא עושים פסי האטה בכביש של  

 הנשיאים".  

לך   אספר  אני  ענת,  "היי  ענת:  לאותה  אוהד  כותב  ואז 

לפני   מהעירייה.  תשמעי  לא  שכנראה  חודשים    3משהו 

הביטחון  מחלקת  את  היה  עזבתי  וזה   , אני רק  ולא   ,

בעבר   צודקת,  את  בחיי.  שעשיתי  משמח  הכי  הצעד 

סייר  יותר  היו  נראה  באמת  שזה  עצוב  ובאמת  ים, 
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החליטה   שההנהלה  היא  לכך  הסיבה  כך.  כל  בשטח 

הסייר  חיי  את  לנו  למרר  גרמו  ופשוט  שנים,  במשך  ים 

סיירים   כמה  יש  כיום  עיר.  בעתיד  לנו  שאין  להבין 

ש  בודדים,  המוטיבציה  מצוינים,  את  מוציאים  להם  גם 

מאחורה.   המנהלים,  שם,  שתקשיבו  כדאי  מהעבודה". 

מה   להם  תקשיבו  שגם  אצלכם.  שעבדו  אנשים  כותבים 

מהעבודה.   המוטיבציה  את  כותב,  הוא  איך  מוציאים, 

בלילות    "אם  היינו  שנתיים,  לפני  סיירים    3-4פעם, 

מעבידים   כי  שבור,  אחד  על  עומד  זה  היום  במשמרת, 

בזמנו האישי,    אותו  ללא שום התחשבות  מסביב לשעון 

רק   אלא  אנשים,  לגייס  מצליחים  לא  ובמקביל 

 נהלים.  מ 

החובות   את  הזאת,  המדהימה  העירייה  לזה,  מעבר 

לשלם.   רוצה  לא  שלה  לעובדים  חודשים    3המינימליות 

לסעיף   הזכויות  אחרי  מרדף  של  ושנתיים  אחרי 

שמגיע  לכסף  מחכה  עדיין  אני  הזה,  לי    התקציבי 

ב  כותב  אהרון  ב 16.3-שיאושר".  "אתמול   :-13:00  

שלי.  המכונית  נגנבת  שלי,  לבניין  דקות    3ממש    מתחת 

מבי"ס   אותי  שהחזרתי  שלי,  הבת  עם  שעליתי  אחרי 

ותוך   הגיעו,  נעלמו   4הם  אין    דקות  כבר  המונית.  עם 

מפחדים   לא  הם  היום,  באמצע  הזאת.  בעיר  ביטחון 

כ  לכולם,  מכלום, מצורף סרטון". אליאור  ותב: "שלום 

ה  האחרון,  רביעי  בשעה  22.12-ביום  פרצו  11:46,   ,

 ם גרים בכפר הדר".  להורים שלי הביתה. ה 

כאן   מציין  שהוא  המזהים  הפרטים  את  משנה  לא 

סנטימנטלי   ערב  בעל  רב  רכוש  נגנב  "בפריצה  בפוסט. 

בין   בו  והשתתפו  ישוער,  ששהו    3-ל   2בלתי  אנשים, 

בערך   תחילה   45בבית  תצפיתן  11:37,  דקות.  ניגש   ,

מכן,   לאחר  מטריה.  מחזיק  שחורים,  לבוש  לבית, 

ג   11:39 הפורץ,  ב הגיש  בסוף,  כולו.  מכוסה  הוא  -ם 

נוסף עם תיק שחור גדול. צריך לחבר    11:45 הגיע אדם 

לא  הבית,  ספייס  את  לבודד  כדי  לו.  השולל  את  כלס 

שלנו,   לבית  בכניסה  שנמצא  בזק  בארון  חיבל  הפורץ 

התק  את  לקחו  ניתק  גם  הגנבים  הרחוב.  בכל  שורת 
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ה איתם   הנעשה  DVR-את  על  תיעוד  לנו  שאין  כך   ,

 בבית.  

שכנים,  לח הצ  של  ממצלמות  ציוד  קצת  לאסוף  נו 

הגיעו,   הגנבים  כיוון  מאיזה  הבנו  ממנו  לפוסט,  מצורף 

משערים   אנחנו  בורחים.  הם  לאן  תיעוד  שום  אין  אבל 

בסביבות   סיימו,  שהגנבים  בר 12:30שאחרי  הם  חו  , 

ממש   אנחנו  הגיעו.  הם  ומשם  האומנויות,  לבית 

סת  במבוי  אנחנו  כרגע  שלכם.  לעזרה  האם  זקוקים  ום. 

השעות   בין  הבית,  באזור  בתמונה  אנשים  ראיתם 

שהיית 12:45-ל   11:00 בטוחים  אנחנו  תצפית  ?  שם  ה 

האם   האורנים.  הדר,  כפר  דרך  של  מהגינה  הבית  על 

מצלמות  של  תיעוד  יש  הדר?  בכפר  גר  שנוכל  מישהו   ,

אביב   בפורום  חבר  של  אנונימי  פוסט  בהן?"  להשתמש 

רוכבי   כל  עושים  "מה  רעש    ם נועי האופ כותב:  שעושים 

אחרי   עכשיו  ואפילו  היום,  פעמים  כמה  כבר  מטורף? 

 חצות, אזור רחוב הבנים.  

זה   את  שומעים  עובד,  המזגן  סגורים,  כשהחלונות  גם 

אחד  מהחלון, רואה אופנוען  בצורה מחרידה. מסתכלת  

הבנים,    00:08-ב  הלאומי,  בנק  של  הכספומט  ליד  עוצר 

אפשר  איך  לבדוק  בבקשה  השחר.  זה.    פינת  מי  לראות 

עם   עושים  מה  מרחוק.  ממשיך  הרעש    ם הגיהינו ושוב, 

על   לעלות  יכולת  בלי  ימשיך  זה  מתי  עד  הזה? 

הזה?   הרעש  עם  אותנו  שמשגעים  האלה,  המטורפים 

בלי  ברחובות  שמשוטט  שמי  מכל  וצועק,  מתעלמת  לה 

 שזה בכלל בלתי נסבל".  

שוב   לאומי,  00:12והנה,  בנק  של  בכיכר  "שוב,   :3  

המטורפים  אופנו  האופנועים  לרוכבי  תודה  עים. 

הש  את  לי  "שני  שהרסו  דורית:  אחרת,  תושבת  ינה". 

ב  הלילה  היו  אופניים  ב   02:30-גנבי  בוקר,  -לפנות 

מקצועיות.    8רוקנו    03:30 אופניים  וגנבו  מחסנים 

מ אופנ  למעלה  הנראה  ככל  וגנבו  כביש,  ואופני  שטח  -י 

התמו   10 את  לפרסם  לנכון  מוצאת  אני  נות  זוגות. 

אך   למשטרה,  נמסרו  פרטים  הקהילה.  את  ולהזהיר 
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על   זה  קנסות  לתת  ולהם,  לכם  הידוע  עבירות  ככל 

שהכל   קרה  איך  בגניבות.  לטפל  מאוד  וקשה  קורונה, 

שמ  מי  שיודע,  מי  מקום?  באותו  לאחרונה  כיר,  קורה 

 מי ששמע".  

מהשנים   האחרונה,  מהקדנציה  הכל  סיפורים,  עוד  ויש 

מהשנה  רובם  ואני  האחרונות.  האחרונות.  שנתיים   ,

הוא  הישיבה  של  הכינוס  אמנם  אמיר,  בסוף    אומר, 

הכל   לצבוע  אפשר  ואמנם  מועצה,  חברי  של  כינוס 

כאלה,   פוליטיים  כאלה,  ציניים  כאילו  בצבעים 

מדוב  בסוף  אבל  של  התנגחויות,  החיים  באיכות  ר 

הולך   אני  שאם  בעובדה  מדובר  הזאת.  בעיר  האנשים 

הרשות,  רחוב  ליד  הניידות    בערב  כל  את  רואה  אני 

לגייס   מצליחים  לא  אתם  כי  מאוכלסות,  לא  עומדות, 

 .  פקחים, סיירים 

אחת   פעם  ולא  עזבו,  כאן  שהיו  הטובים  הסיירים 

ואני   אין.  במקומם  טובים  ואחרים  זה.  את  אמרנו 

ההבטחות    זוכר  את  זוכר  אני  שלכם.  ההבטחות  את  גם 

ביטחו  כאן  שיהיה  הבטחתם  איך  מהבחירות,  ן  שלכם 

הכתומה.   החוברת  מתוך  קורא  ואני  יותר,  טוב  אישי 

עם   עיר  הציבורי.  במרחב  אישי    60,000"ביטחון 

הפלא   מה  כזה,  יחס  עם  אחת.  סיור  וניידת  תושבים 

עביר  במקרי  השרון  ערי  ברשימת  מככבים  ות  שאנחנו 

 פשיעה עבריינית.  

אבל   מרגשת,  כותרת  לא  היא  אישי  ביטחון  נכון, 

אותנו   מפגישים  פחות  החיים  מצבים  עם  לפעמים 

עיר  ביטחון  לכוחות  זקוקים  אנו  ושם  וניים  מוצלחים, 

תחנות   שיטור,  תחנת  נקים  וזמינים.  מקצועיים  שיהיו 

ותהיינה   התושבים,  עת  שתכרנה  קהילתיות,  שיטור 

לשי  נפגע  חיזוק  זמינות.  לתושבים,  השירות  איכות  פור 

כיף   שפחות  בנושאים  גם  ונעסוק  האישי  הביטחון 

עלי  כתב  לדבר  הזמן".  הגיע  כזאת.  תכנית  לנו  יש  הם. 

מספר   שירי,  נאור  זה  עתי   3את  יש  פעיל  ד  ברשימה. 

פעילות   את  מנהל  עתיד,  יש  רשימת  ויו"ר  הקמת  מיום 

הים,   בחיל  מיוחדת  יחידה  יוצא  המפלגה.  של  השטח 
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בן   אונ'  מטעם  וממשל  בפוליטיקה  ראשון  תואר  ובעל 

אמיר  שלכם,  הפרוספקט  מתוך  בנגב.  כוכבי.    גוריון 

הזמן.    4והנה,   הגיע  אמיר,  אומר,  ואני  אחרי,  שנים 

הפוליטי  עם  להפסיק  הזמן  הסיסמאות,  הגיע  ועם  קה 

בעיר   האנשים  את  מדאיגים  שבאמת  לדברים  ולדאוג 

וא  ת הפרוספקטים  הזאת, להפוך את המילים הגבוהות 

 הצבעוניים למציאות בשטח. תודה רבה.  

 כן.   אמיר כוכבי: 

ממה  ככ   אני  אביבה גוטרמן:  דבר  שום  על  בכלל  אחזור  לא  אני  ה, 

ואגב,   וברור,  עצמו,  על  מעיד  זה  משה.  שאמר 

פה   אפקטיבי  והכי  יכיל  הכלי  זה  בפייסבוק  להשתמש 

פה   להניע  אפשר  הפייסבוק  בעזרת  רק  בעירייה. 

ר  בורות  מהלכים.  לתקן  אפשר  הפייסבוק  בעזרת  ק 

משה,   מאוד,  יפה  אז  דברים.  מיני  כל  בכבישים. 

נכון השתמשת      -בכל 

 תודה, אביבה.   משה חנוכה: 

אני   אביבה גוטרמן:  אז  פה.  מחמיאה  אני  אז  מטובים.  לומדים  ואנחנו 

   -מקווה 

את   אמיר כוכבי:  קיבלתי  אבל  קשה,  לך  היה  שזה  רואה  אני 

 המחמאה.  

יפה   רמן: אביבה גוט  לעבוד  יודע  ואתה  כשצריך.  מחמיאה  אני  לא, 

ז  על  יפה.  לכתוב  יודע  אתה  אפשר,  בפייסבוק,  אי  ה 

   -אתה מצטלם יפה, על זה אי אפשר 

לא   אמיר כוכבי:  בסדר,  זה  אביבה,  יפה,  שאני  להגיד  יכולה  את 

   -יקרה לך כלום. את יכולה להגיד שאני נראה טוב 

אבל  אביבה גוטרמן:  נאה,  בחור  ניהולית.    אתה  ליכולת  עד  מפה  בוא, 

עד   מפה  שצריך.  כמו  הדברים  את  לארגן  עד  מפה 

העו  עם  ארוכה,  להיות  עוד  הדרך  שצריך  כמו  בדים 

ב  קרה  שלא  מה  קרה,  לא  אם  לא    4-וכנראה  שנים, 

ב  לדברים    10-יקרה  מעבר  עכשיו,  הנוספים.  החודשים 

בעיה   לנו  יש  בפארקים,  בעיות  לנו  יש  באחו  האלה, 

ממש  לח  ובאים  מצ .  הוונדליזם.  מבחינת  שם,  מזעזע  ב 
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אמיר,   יודע,  אתה  רק.  העיר  תושבי  לא  שנקרא,  מה 

אין  די  נזקים.  ויש  נעשה.  מה  דודנו,  בני  זה.  על  ברנו 

שמת  הכלכלית  בחברה  מנכ"ל  שם  היום  את  להם  חזק 

זו בעיה, כי אין מי שישמור.   וזו בעיה,   המקום לצערי. 

וחל  פה,  לעשות  צריך  היה  תראה,  מהדברים  עכשיו  ק 

דרך   היה  צריך  צודקים.  אתם  פה,  לעשות  שצריך 

אמיר,   אבל  זה,  דרך  ישראל,  וחצי  משטרת  שנה 

אתה   שבה  ממשלה  היא  המכהנת  הממשלה  האחרונות 

תמ  אתה  שלך,  הוא  הממשלה  ראש  אתה  תומך.  בו,  כת 

שם   לשבת  פה,  לשבת  לא  איפה?  הכל.  איתו,  חבר 

על   לדפוק  שם,  לשבת  במשרדים,  בירושלים, 

הזו.  השו  העזרה  את  פה  צריכים  אנחנו  להגיד,  לחנות. 

פ  התושבים  לביטחון  לדאוג  מינימלי  דבר  עכשיו,  זה  ה. 

   -זה לא רק אצלנו. אנחנו בבעיה נמצאים פה 

 בכל השרון.   רינה שבתאי: 

נגיד,   אביבה גוטרמן:  אנחנו  אז  מה  אז  בסדר,  השרון.  בכל  באזור, 

נהפ  נהיה רגועים?  וך הוא,  בגלל שזה אצל כולם, אנחנו 

 -נהפוך הוא 

שזו   רינה שבתאי:  אומרת  אני  אבל  זה,  את  אומרת  אותי  שמעת  לא 

 צית, זו לא רק בעיה אזורית. בעיה אר 

שאנחנו   אביבה גוטרמן:  ובגלל  בשרון,  נמצא  שזה  בגלל  אומרת,  אני 

בני דודנו, אני אקרא להם תמיד,   קרובים לאזורים של 

א  לפחות.  לפי התנ"ך  דודים,  בני  באמת  ז להפך,  כי הם 

פה.   הרשויות  ראשי  כל  לבוא  כח,  יותר  זה  יחד.  לקום 

השיטור,  את  עדיין  לו  שאין  עוד    מי  שצריך  מי 

כאילו,   השטח.  זעקת  את  לזעוק  יחד,  ללכת  משאבים, 

שלך.   אינטרס  זה  דבר,  העיר  זה  ראש  של  אינטרס  זה 

באמת   באמת,  מבינה,  לא  אני  שלו.  לתושבים  לדאוג 

 אני שואלת אמיתי.  

פוליט  לא  לא  עכשיו  אני  אותי,  מכיר  באמת, אתה  יקה, 

לך את מי שצריך, א  פוליטיקה. תכלס, היה  תה  מדברת 

אנחנו   ליכוד,  עכשיו  יהיה  אחר,  מישהו  פה  יהיה  יודע. 

האמ  את  כי -נשגע  נשגע,  שלהם  שצריך    אימא  מה  זה 
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כי   הכח,  את  לך  כשיש  לעשות,  שצריך  מה  זה  לעשות, 

צרי  דברים שאתה  יש  אז  את  זו ממשלה שלך.  ך, תעשה 

צמצמו.   לביטחון,  כסף  צמצמו  תשמע,  עכשיו,  זה. 

   -הורידו 

 צמו?  איפה צמ  אמיר כוכבי: 

העיניים   אביבה גוטרמן:  מול  זה  את  לי  אין  בביטחון.  תקציב  הורידו 

   -עכשיו 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

ובאמת ברמה   אביבה גוטרמן:  פנים, צריך באמת לעשות חשיבה,  על כל 

סביב   רק  לא  ברצינות  מערכתית,  לשבת  הזה.  השולחן 

שלנו,   מתוך  שנובע  פה  הביטחון  רק  לא  זה  כי  גמורה, 

אנשי  לא  אנשים  זה  זה  זה,  את  שעושים  בעיר  שלנו  ם 

רכבים   כמו  אחרים,  דברים  עוד  יש  מבחוץ.  שבאים 

יש    וזה,  אבל  שלנו.  זה  דברים,  או  במהירות  שנוסעים 

חייבים   אנחנו  מבחוץ.  באים  שהם  דברים  המון 

ת  אפשר  שהמדינה  ואי  הזה.  בדבר  גם  מעורבת  היה 

ממשק   ויש  ולצעוק.  פעם  כל  השולחן,  סביב  פה  לשבת 

לעשות.  בין   מה  המחוקקת,  לרשות  המבצעת  הרשות 

 וצריך לנצל את זה.  

זה   המבצעת  הרשות  הכנסת.  המחוקקת,  הרשות 

ואני   המוח,  על  להם  ולשבת  לשם  ללכת  צריך  אנחנו. 

ל  לא  זה  את  עושה  היית  אם  שמחה  שיהיה  הייתי  בד, 

ראשי   כמה  עם  כל,  עם  ללכת  גדול.  יותר  הרבה  כח 

בינתי  זה.  את  ולעשות  פה  כמה  רשויות  לנו  יש  ים, 

כסף,   של  תוספת  עם  שלנו  במקום  שאנחנו  רעיונות, 

זה  על  זה.  את  לעשות  את    ניתן  יאמר  אלון,  אולי  ידבר 

היה   כי  לך.  להגיד  לי  חשוב  היה  זה  אבל  הדברים. 

 הממשלה, ולא עשית.    צריך לעשות משהו ברמה של 

יודעת?   אמיר כוכבי:   מאיפה את 

 מבחן התוצאה.   משה חנוכה: 

   -רואים אבל בשטח, מה  וע: אלון גלב 

 רק תוצאה.   אביבה גוטרמן: 
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יודע, לדעתי  אמיר כוכבי:     -לא 

על   אביבה גוטרמן:  כתבת  פרוטוקולים?  יש  אמרת?  פעם,  דיווחת  אתה 

 זה?  

   -, לדעתי אפילו לדעתי אפילו, בוודאי  אמיר כוכבי: 

 איפה כתבת?   אביבה גוטרמן: 

פ  אמיר כוכבי:  רפי?  לדעתי אפילו עם אחד החותמים  נכון,  ה עשיתי, 

 מול השר האחרון.  עם השר,  

 עם מי, עם מיכאלי?   אביבה גוטרמן: 

 אתה מדבר על שרת התחבורה.   רפאל בן מרדכי: 

 לא, לא, לא, עם עומר בר לב.   אמיר כוכבי: 

   -אה, עם עומר  רפאל בן מרדכי: 

יודעים  אביבה גוטרמן:     -טוב, אנחנו 

 נו, אז מה.   אמיר כוכבי: 

 לא נעים להגיד, לא מיכאלי, לא בר לב.   מן: אביבה גוטר 

 אז מה גבירתי רוצה?   אמיר כוכבי: 

 היית צריך ללכת ללפיד.   אביבה גוטרמן: 

   -סליחה, זו לא אחריות  משה חנוכה: 

 אבל זה גם כן.   אביבה גוטרמן: 

   -זו לא רק האחריות של מיכאלי ובר לב  ה חנוכה: מש 

   -, משה זה גם כן, מעבר לזה, רגע  אביבה גוטרמן: 

לא   משה חנוכה:  אני  סליחה.  הזאת?  ההתנערות  זו  מה  העיר,  ראש 

 מקבל את זה, אביבה.  

   -אבל לא משנה, הוא  אביבה גוטרמן: 

 מה זו ההתנערות הזאת שלו מהביטחון של התושבים?   משה חנוכה: 

לא   אביבה גוטרמן:  זו  משה,  משה,  התנערות.  לא  זו  לא,  לא,  לא, 

   -התנערות. רגע 

 די.   : אמיר כוכבי 
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הביתה   קהל:  אליי  שיפרצו  ייתכן  לא  חמור.  זה  אבל 

   -בסופה"ש 

בהחלט   אביבה גוטרמן:  והוא  דיון,  פה  מנהלים  אנחנו  סליחה,  משה, 

וזה   עונה,  הוא  בסדר.  זה  אז  בו,  הטחתי  שאני  למשהו 

בסד  מעבר  כן  עכשיו,  דברים.  שנעשו  לשמוע  צריך  ר. 

דיברנו   סתם  לא  זה  גם,  הבאנו  באמת  אנחנו  על  לזה, 

   -תקציב, דיברנו גם על תקציב 

   -פרצו לי הביתה ביום שישי  קהל: 

אותה.   אמיר כוכבי:  שיוציאו  משטרה,  תוציאו  השידור,  את  תעצרו 

 די. אי אפשר להפוך ככה ישיבות לזה.  

 אפשר.   קהל: 

מה   ון: יגאל שמע  בטיח.  שום  משטרה,  לא  משטרה?  תוציאו  זה  מה 

 משטרה?  

ע  משה חנוכה:  היא  מה  קרה,  העליבה  מה  מה,  הכל  שתה?  מישהו? 

 בסדר, תירגעו, ולהחזיר לשידור.  

   -לא, אבל משטרה, עם כל הכבוד  יגאל שמעון: 

 מי עצר את השידור?   משה חנוכה: 

שום   יגאל שמעון:  משטרה,  שום  החוק?  שלטון  זה  זה  מה  מה  בטיח. 

 משטרה? 

   -אז אנחנו נמשיך את הישיבה  אמיר כוכבי: 

רוצ  משה חנוכה:  אתה  מה  אות על  להוציא  להבין,  ים  רוצה  אני  ה? 

 אדוני.  

   -משה, תפסיק להיות אלים  אמיר כוכבי: 

 אני אלים? אתה אלים כלפי התושבים.   משה חנוכה: 

   -אתה אלים, אתה מעודד אלימות  אמיר כוכבי: 

נו באמת  יגאל שמעון:     -אמיר, משטרה, 

מה   משה חנוכה:  שיראו  רוצה  לא  אתה  השידור.  את  מנתק  אתה 

ה  להוציא  עשית,  רוצה  ואתה  השידור  את  לנתק  ורית 

   -בה תושבת מהישי 
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   -אנחנו ערוכים לענות לכל קשקוש שהעלית  אמיר כוכבי: 

   -אבל לא אומרים משטרה  יגאל שמעון: 

 אבל אתה לא רוצה.   אמיר כוכבי: 

   -במקום לדאוג לביטחון האישי  כה: משה חנו 

 למה אתה קורא לזה קשקוש?   אביבה גוטרמן: 

בתושבת.   משה חנוכה:  מתעסקים  פה  הביטחון  אגף  למה  מנהלי 

 ניתקת את השידור?  

 השידור עובד.   אמיר כוכבי: 

 מה?   משה חנוכה: 

 השידור עובד.   אמיר כוכבי: 

 ור?  אז למה ביקשת מהעוזר שלך לנתק את השיד  משה חנוכה: 

בוא   אמיר כוכבי:  חשוב,  דיון  ולנהל  שקט,  פה  שיהיה  רוצה  אני  כי 

 ננהל דיון.  

   -תבקש ממנה להיות בשקט  : גוטרמן אביבה  

   -ביקשנו כמה פעמים והיא  אמיר כוכבי: 

   -ריקי, את לא יכולה לצעוק, את לא יכולה. די, די  אביבה גוטרמן: 

   -גלבוע נתן לי לדבר  קהל: 

נ  אביבה גוטרמן:  זה  יכולה לדבר,  מה  תן? ריקי, בישיבת מועצה את לא 

 די.  

 כן, אלון.   אמיר כוכבי: 

   -לא מוציאים אנשים, אבל  אביבה גוטרמן: 

מה   משה חנוכה:  הזאת,  הכוחניות  זו  מה  בשידור,  מנתקים  לא  וגם 

 קרה?  

 כן, אלון.   אמיר כוכבי: 

   -אמרה, דיבר אליך  משה חנוכה: 

 כן, אלון.   אמיר כוכבי: 

 מה אתה עשוי מסוכר?   משה חנוכה: 
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 די, משה.   אמיר כוכבי: 

מ  אביבה גוטרמן:  תכלס,  נדבר  עכשיו  זהו,  את  אז  שהצגנו  למה  עבר 

ב  אפשר  הבעיה,  שלדעתנו  חושבים  אנחנו  מה  נראה  וא 

 לעשות.  

מטעם   אלון גלבוע:  הוגשה  מועצה  לישיבת  הבקשה  חברי    6טוב, 

בעניין   לפעול  התושבים  של  הדרישה  ושכל  מועצה, 

ו  רן  הזה,  אני,  עכשיו  עושה.  באמת  העירייה  לבדוק מה 

   -הזכיר שבישיבה הקודמת 

י  משה חנוכה:  שידו רגע,  שידור.  ש  שאין  התושבים  לי  רושמים  כי  ר? 

 חזר השידור?  

בנושא   אלון גלבוע:  שאילתא  העליתי  הקודמת  שבישיבה  הזכיר  רן 

אזרחי   משמר  מתפקד  לא  אזרחי,  משמר  אין  מדוע  של 

חזר  פשוט  ואני  פעם  בעיר,  ההקלטה  את  ושמעתי  תי 

משמר   יש  אם  הבנתי  ולא  הביתה,  כשהגעתי  נוספת 

וא  יש משמר אזרחי  אזרחי או אין,  ז הלכתי לבדוק אם 

שמודיע   שלט  איזשהו  סוקולוב  ברחוב  מצאתי  בעיר. 

יש  תחנת משטרה. ראיתי שיש איזה מבנה שהוא    שכאן 

 סגור, כיסאות בחוץ.  

אפילו   מצאתי  לא  בעיר,  קצת  עם  הסתובבתי  סיירת 

רק,  שוטר.   לא  זה  שהמצב  להגיד  רוצה  אני  עכשיו, 

השרון,  בהוד  רק  לא  זה  הזה  בערים    המצב  גם  זה  אלא 

פה   הבינו,  כבר  שכנות  שערים  מה  עכשיו,  שכנות. 

הוד השרון כנראה שלא הבינו, מזה מבחינתם    בעיריית 

אני   נמוכה.  בדרגה  עדיפות  בסדר  הוא  האישי  הביטחון 

פ  להקריא  ככה  רוצה  ישיבת  רק  מתקיימת  היום  ה. 

ששם   ההשכנה,  העיר  סבא,  כפר  בעיריית  מועצה 

   -פל בבעיה הזו. ושם היום כנראה הבינו שצריך לט 

 מי מנהל אגף הביטחון שם?   משה חנוכה: 

 מה?   אלון גלבוע: 

 מי מנהל אגף הביטחון בכפר סבא?   משה חנוכה: 

נו.   אמיר כוכבי:   די, די, תתקדם, 
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   -ל לא, אני שוא  משה חנוכה: 

בישיבת   אלון גלבוע:  מציגים  הם  היום  היום,  מציגים  והם  הבינו, 

יועצים, בשיתוף  המועצה תכנית אב אסטר  טגיה בליווי 

   -משטרת ישראל 

בעיריית   מאיר חלוואני:  עובד  מי  יודע  לא  עליי?  מסתכל  אתה  מה  אז 

 כפר סבא, בסדר?  

יודע ברעננה בטח.   משה חנוכה:  יודע, אתה   בסדר, אתה 

 לא.   ואני: מאיר חלו 

 אה, גם לא?   משה חנוכה: 

יודע.   אביבה גוטרמן:   נאור 

 נאור, כן.   משה חנוכה: 

   -עזבו את נאור  מאיר חלוואני: 

   -שם כבר אני אומר, בכפר סבא הבינו שהמצב  אלון גלבוע: 

את   משה חנוכה:  הזיז  לא  הגבינה,  את  הזיז  הוא  שעבר  שבוע  לא, 

היחיד  ההבטחה  את  ראינו  בינתיים  ושום  הגבינה.  ה, 

   -דבר לא קרה, אז 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

 הזיז את הגבינה.   משה חנוכה: 

 אתה מפריע לחבר המועצה, גלבוע.   ואני: מאיר חלו 

 כן, אלון, סליחה.   משה חנוכה: 

העיר,   אלון גלבוע:  ביטחון  בנושא  גם  דנים  היום  סבא  בכפר  אז 

בשיתוף   יועצים,  בליווי  אב  תכנית  מציגים  ושם 

ישרא  משטרת  משטרת  את  הזמינו  הם  כלומר,  ל. 

   -ישראל 

 יפה.   אביבה גוטרמן: 

ביש  אלון גלבוע:  ששמענו  ש מה  הקודמת,  שוטרים  יבה  עם  בעיה  יש 

שבכפר   כנראה  אבל  לעיר,  שוטרים  להביא  אפשר  ואי 

יודעים עם מי לדבר.    סבא הם כן באים, כי 

 יפה.   משה חנוכה: 
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להפעיל   אלון גלבוע:  מציעים  גם  הם  אב  אזרחי  ובתכנית  משמר 

צוותים   יזומים,  סיורים  רחפנים,  סיירת  בהתנדבות, 

ה  עוד  ומתנדבים.  סיירות  הם  של  עוד  מציעים,  ם 

למוסדות   אבטחה  מצלמות  של  תוספת  מציעים 

תו  ציבוריים.  בגנים  שהם  ציבוריים,  שוטרים,  של  ספת 

ויזמו עם משטרת ישראל פגישות בעניין. בנוסף,   יפעלו 

   -ם עים ש הם עוד מציעים שם, הם מצי 

   -בסדר, תשאיר לנו מקום לדיון, אלון  משה חנוכה: 

ר  אלון גלבוע:  משהו,  לא,  רגע, לא,  שנייה.  סיירות,    גע,  יש  רגע, 

   -בסדר. להגדיל את כמות המתנדבים במשמר האזרחי 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

מה   אלון גלבוע:  אזרחי.  משמר  של  נקודות  השכונות  בכל  שיהיו 

   -שאין אצלנו אגב 

 אבל המנכ"ל אמר לך שיש משמר אזרחי.   חנוכה: משה  

   -אמר. להגיד אפשר, אתה  אלון גלבוע: 

 אין? מה זאת אומרת, הוא אמר לך שיש, ואין בפועל?   נוכה: משה ח 

   -אני לא מצאתי  אלון גלבוע: 

 אני לא מאמין.   משה חנוכה: 

 היו פעם חבורה עם טרקטורונים.   אביבה גוטרמן: 

לפקחי  אלון גלבוע:  פה    לצוות  שגם  מה  שוטרים.  שיטור,  העירייה, 

   -אנחנו לא רואים 

יש  משה חנוכה:  סיירים  כמה  הע   תגיד,  ראש  בשטח,  כמה  עכשיו  יר? 

 ניידות מסתובבות?  

 למה אתה מפריע לו?   אמיר כוכבי: 

   -לא, כי אני, זה מעניין אותי  משה חנוכה: 

 אבל למה אתה מפריע לו?   אמיר כוכבי: 

 נברר.    נכון, תכף  אביבה גוטרמן: 

את   אלון גלבוע:  מעניין  כן  זה  סבא  שבכפר  פה  למדים  אנחנו  אז 

העירי  ואת  העיר  באמת  ראש  פועלים  הם  ולכן  יה, 
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כא  קורה  שלא  מה  בעיר,  הביטחון  את  ולכן  להגביר  ן. 

מהעירייה   דורשים  אנחנו  שלנו,  בהצעה  אנחנו, 

של   נוסף  סכום  הביטחון,    2,000,000שתקציב  עבור   ₪

ה  כמות  הגדלת  עבור  עבור  וכמובן  בעיר,  סיירים 

ששוטרים   יודע  ואני  במשטרה,  בדקתי  אני  השיטור. 

ומר, אם מזמינים שוטרים, אז שוטרים  עולים כסף. כל 

שוטר   שמזמינים  כמו  מזמין,  שאתה  כמו  כסף.  עולים 

וזה עולה לפי     -נוי פולשים או לפינוי שוכרים 

 או לאירועים.   אביבה גוטרמן: 

לאירועים,   אלון גלבוע:  עבור  או  לשלם  אפשר  להזמין,  אפשר  אז 

ישראל   למשטרת  באים  שאם  מאמין  לא  אני  שיטור. 

ל  שוטרים,  ואומרים  אין  השרון  בהוד  תקשיבו,  הם, 

להבין   מצליח  לא  אני  אז  שיש,  אחרות  ערים  לעומת 

לשם,  מדו  ללכת  צריך  שוטרים.  להשיג  אפשר  אי  ע 

יום  שם  לשבת  הרלוונטיים,  לצאת  -למשרדים  ולא  יום 

ש  עד  שוטרים  משם  לקבל  מהם  אישור  מקבלים  לא 

בעיר.   עושים?  לסיירות  האלה  הפקחים  מה  הרי  כי 

הו  מסוים, הפקח  אירוע  איזה  ראה  כמוך.  כמוני,    א 

הוא   לעצור,  יכול  לא  הוא  כלום.  לעשות  יכול  לא  הוא 

   -לא יכול 

 לתת קנס, כלום.   אביבה גוטרמן: 

א  אלון גלבוע:  ערב  פגשתי  דבר.  שום  לעשות  יכול  לא  סייר,  הוא  חד 

אמר   והוא  ולעזור.  לעשות  באמת  שניסה  נחמד,  באמת 

לכ  לי  קוראים  בא,  שאני  מה  רואה  לי,  מגיע,  אני  אן, 

להרים   יכול  שאתה  כמו  טלפון,  מרים  האירוע,  את 

 תיים האירוע שלי.  טלפון למשטרה, בזה הס 

 רפי.   אמיר כוכבי: 

קצרה.   רפאל בן מרדכי:  שאלה  לי  על  יש  אישתי  זמן,  כמה  לפני 

   -מדרכה ה 

 רק למיקרופון, אני לא שומע אותך.   אמיר כוכבי: 

חודשי  רפאל בן מרדכי:  כמה  יוני, לפני  בקיץ,  על    ם,  עמדה  אישתי 

נאמן   נווה  משכונת  אופניים  על  רכב  ונער  המדרכה, 
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לזה,   בהמשך  רצינית.  די  פגיעה  בה  ופגע  לרמתיים, 

זה,   עם  עושים  מה  איך,  לדון  נאור,  ועם  רן  עם  נפגשתי 

אם  ונאור   לצלם,  אפשר  אם  נאור,  את  ושאלתי  אמר, 

מסר  לא  נמלט,  כמובן  הנער  אה,  תמונה.  לקבל    אפשר 

תמונה   לקבל  אפשר  אם  נאור  את  ושאלתי   . וכו' פרטים 

שיש   שהמצלמות  לי  אמר  הוא  האירוע.  בהוד  של 

והוא   פנים.  זיהוי  שמאפשרות  באיכות  לא  הן  השרון, 

המצלמות  את  להחליף  מתכוונת  שהעירייה  לי  .  אמר 

ואם   בוצע?  זה  האם  מתי,  פשוטה.  היא  שלי  השאלה 

 לא, מתי אתה מתכנן לבצע את זה?  

 טוב, נענה על הכל.   וכבי: אמיר כ 

מזהות,   אלון גלבוע:  הן  מה  אז  פנים?  מזהה  לא  אומרת,  זאת  מה 

 רק את האופניים?  

 לא שוות כלום.   רפאל בן מרדכי: 

   -אז תגיד, לא שוות  אלון גלבוע: 

מהקדנציה   רפאל בן מרדכי:  זה  אז  מצלמות,  חרא  תמונות.  חרא 

   -הקודמת, הן לא 

 ויות.  צלמות בכלל כב יש מקומות שהמ  אביבה גוטרמן: 

 יגאל, בבקשה.   משה חנוכה: 

 מה?   יגאל שמעון: 

 דבר, אל תפחד.   משה חנוכה: 

שלא   יגאל שמעון:  משטרה.  אותי,  יעצרו  שלא  לדבר,  מפחד  אני 

 יביאו לי עכשיו שוטרים.  

 ביחד(  )מדברים  

אנשים   מוטי ליטר:  פה  הושבתם  משה  וגם  אתה  גם  קודמת,  ישיבה 

ו  כלום  ובלי  בקשה  לדבר.  בלי  פה  הושבתם  רשות,  בלי 

ל  בחוץ,  פה  והייתי  בישיבה,  כשהייתי  שחי  אני,  רק  א 

גם העיף אותי החוצה. אז אני חושב   לי את הפה,  סתם 

בו,   נמצאים  שאתם  המקום  את  לכבד  צריכים  שאתם 

   -לדעת כאילו לא לעשות ואתם גם כן,  

 יש לך עוד אחד עכשיו עוזר לך.   יוסי שאבי: 
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לא  אלון גלבוע:  האנשים    הבנתי,   רגע,  כל  אבל  אדיב?  חי  פעם  עוד 

 של חי אדיב היום עם אמיר, לא?  

גולני:  רוצה   הוד  אתה  יגאל,  חברים.  לדיון,  נחזור  בואו 

 להתייחס?  

   -הוא צודק אבל, עניינית הוא צודק  משה חנוכה: 

 מה, לא ככה?   אלון גלבוע: 

ניתנו   משה חנוכה:  לא  ואם  בסדר.  לא  זה  בעבר,  אותו  הוציאו  אם 

   -לו לדבר, זה לא בסדר. מה, הוא צודק 

   -מה שחי עשה  אביבה גוטרמן: 

זה, זה עכשיו זה  משה חנוכה:     -בגלל שהוא אומר את 

   -זה לא מה שאני אמרתי  מוטי ליטר: 

   -לא לאפשר לכם  נדב דואני: 

זה לא מה שאני אמרתי. כשאני באתי, אני באתי לדבר   ליטר: מוטי  

וגם  לדבר,  באנו  אז  אדיב,  חי  בישיבה    עם  באתי 

התייחס   לא  שהוא  כיוון  מסודרת.  בצורה  ודיברתי 

   -לתושבים 

 ומכובדת.   יוסי שאבי: 

כן   מוטי ליטר:  לתושבים,  התייחס  לא  שהוא  כיוון  מכובדת.  כן, 

והעיפ  דיברו,  שקצת  תושבים  פה  אותם  היו  ו 

 מהישיבה.  

בסדר   משה חנוכה:  לא  שזה  איתך  מסכים  אני  אומר,  אני  אז 

 שהוציאו אותם.  

 בסדר, אבל לא להזמין משטרה.   יוסי שאבי: 

למועצה.   מוטי ליטר:  להפריע  גם  בסדר  לא  זה  בסדר,  לא  זה  רגע, 

 וכשאתם באתם והושבתם פה אנשים, זה לא בסדר.  

   -מזכירה לך שכעסו  אביבה גוטרמן: 

 יגאל מפחד מהמשטרה.   ון גלבוע: אל 

פה   מוטי ליטר:  לעשות  צריך  לא  ולכן  נכון,  אומר,  אני  סתם  אז 

 מהומות על כלום.  
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ו  אביבה גוטרמן:     -והתושבים גם צריכים לדבר 

לא   יגאל שמעון:  מעולם  הנכנס.  המועצה  חבר  ידידי,  ליטר,  מוטי 

   -הזמנתי משטרה 

מד  אמיר כוכבי:  לא  זה  אגב,  נכנס.  כבר  אומר,  הוא  שאתה  מה  ויק 

ניכנס לוויכוחים.    אבל לא 

   -אני זוכר שהוציאו  משה חנוכה: 

עד   ן: יגאל שמעו  אבל  תפקידים,  לו  נותן  אתה  היום  הרי  כי  אוקי, 

 עכשיו נתת לו בלי תפקידים.  

   -לא, אבל זה לא  אמיר כוכבי: 

   -אבל אני רוצה להגיד לכם, מעולם לא הזמנו משטרה  יגאל שמעון: 

 אתה טועה.   אמיר כוכבי: 

 מעולם לא הזמנו משטרה.   יגאל שמעון: 

 אתה טועה.   אמיר כוכבי: 

   -דבר שני  יגאל שמעון: 

   -אתה טועה  אמיר כוכבי: 

   -דבר שני, אני מצפה  יגאל שמעון: 

 לפחות אחד, אם לא שניים הוצאו ע"י משטרה.   אמיר כוכבי: 

   -אני מצפה שבעידן החדש  יגאל שמעון: 

 ה, נבחרי ציבור.  חברי מועצ  אמיר כוכבי: 

י   יגאל שמעון:  אנ כי  לפה  באת  חדש.  כעידן  לפה  באת  אתה  הרי 

   -השונה, אני 

   -יגאל  אמיר כוכבי: 

   -אבל פתאום עכשיו, אתם ממשיכים מה שהיה  יגאל שמעון: 

   -יגאל, אין לך מה להגיד בנושא? יגאל, אין לך  אמיר כוכבי: 

   -אז אם אתם רוצים לשנות, אז תשנו  יגאל שמעון: 

יגאל  מיר כוכבי: א     -יגאל, 

   -אם אתם רוצים להמשיך את מה שהיה, אז  יגאל שמעון: 
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 יגאל, יש לך מה להגיד על הנושא?   י: אמיר כוכב 

לא   אביבה גוטרמן:  משם,  שרואים  דברים  להגיד,  יכול  אתה  לא,  לא, 

 רואים מפה.  

 יגאל, יש לך מה להגיד על הנושא?   אמיר כוכבי: 

 ה.  זו גם תשוב  אביבה גוטרמן: 

   -לפני רגע  אמיר כוכבי: 

   -אבל ייאמר לזכותו, תמיד כשבאים פה אנשים  אביבה גוטרמן: 

 למה את זה את אומרת בלי מיקרופון?   אמיר כוכבי: 

נותן לאנשים לדבר  אביבה גוטרמן:     -זהו, תמיד הוא 

 את זה את אומרת בלי מיקרופון.   אמיר כוכבי: 

   החמאתי לך גם בפעם הקודמת.  אביבה גוטרמן: 

   -אביבה, היום את שופעת מחמאות  משה חנוכה: 

 כשמגיע, מגיע.   אביבה גוטרמן: 

יגאל.   : אמיר כוכבי   יגאל, בבקשה. 

שהוא   יגאל שמעון:  מה  את  פעם  עוד  להקריא  למשה  לתת  יכול  אני 

 הקריא?  

ידיו של ידידך.   אמיר כוכבי:   לא, לא. אני מחזק את 

   -אמיר, כמה סיירים יש  משה חנוכה: 

   -כל הכבוד  ני: נדב דוא 

 סיימת?   אמיר כוכבי: 

 כמה סיירים יש בשטח?   משה חנוכה: 

ונצפה במצגת.  ה.  תוד  אמיר כוכבי:   אני אענה עכשיו, ואז אנחנו נשב 

 אוקי.   משה חנוכה: 

כל,   אמיר כוכבי:  קודם  ככה.  נגיד  אנחנו  במצגת,  שנצפה  לפני  אבל 

פחות   לא  בעיניי  סוגיה  היא  האישי  הביטחון  סוגיית 

כולה.  מדרמ  ישראל  במדינת  השרון,  בהוד  רק  לא  טית, 

א  של  באירועים  ושוב  שוב  זה  את  רואים  לימות,  אנחנו 

עד   רואים  ואנחנו  והמתלהם,  השיח  את  רואים  אנחנו 



 עיריית הוד השרון 
 7.12.2022מיום  15/22מן המניין מס' ישיבת מועצה 

  

 25 
 

קיצו  מצבי  נהיים  קיצון  מצבי  מהר  כמה  יותר  הרבה  ן 

שלב   את  אין  כבר  לצפות.  אפשר  היה  שפעם  ממה 

מגי  אנשים  אלא  העניין,  לצורך  חמים  ההתחממות  עים 

 וטעונים.  

רואים   אנחנו  העירייה,  במשרדי  זה  את  רואים  אנחנו 

א  ספר,  בבתי  זה  במרחב  את  סתם  זה  את  רואים  נחנו 

יור  של  המזעזע  הרצח  את  ראינו  וולקוב  הציבורי.  י 

והכל   המזעזע,  הרצח  את  ראינו  בחולון.  חצייה  במעבר 

לנהגל   יואל  של  המזעזע  הרצח  את  אגב,  מצולם 

א  שמונה.  את  בקריית  מרימה  שהאלימות  רואים  נחנו 

בלי   אפילו  הביטחון,  תחושת  את  מערער  וזה  ראשה, 

ת. זאת אומרת, מספיק שאנחנו רואים את  לצאת מהבי 

 הדברים האלה ונחשפים לזה.  

כולנו   של  האישי  הביטחון  שתחושת  ברור  זה 

מבוהל   יותר  הרבה  חברתי  מרקם  ומייצרת  מעורערת, 

שמתחמם   מהצד  שני,  מצד  אחד.  אז  מצד  מהר,  יותר 

מהאתגרים   חלק  וזה  בתגובה.  ומהיר  חם  יותר  הרבה 

איתם  להתמודד  מנסים  כמה  שאנחנו  פה  העליתם   .

שאפשר   אחרים,  בדברים  וגם  הפוסטים  גם  סוגיות, 

דברים.   לכמה  אותן  בכבישים.  1לחלק  ההתנהגות   ,

 נקרא לזה, אמצעי תשתית. תכף אני אענה על זה.  

פע  עבירות  זה  עבירות  " השני  עבירות  ר,  רכוש, 

להיות   אמורות  או  שמטופלות  עבירות  אלימות, 

ו  משטרה.  ע"י  תי 3-מטופלות  לא  אני  ,  אבל  ארתם 

תחושת   עניינים.  גינות,  נגעה,  קצת  אביבה  או  אסביר, 

הציבורי  במרחב  ואלו  הביטחון  משמעותיים    3.  דברים 

הביטחון   אגף  ואת  העירייה  ואת  העיר  את  שמעסיקים 

ביום  סבא  כפר  משטרת  ,  -ואת  מצאנו אנחנו  יום. 

הקודמות,   השנים  של  זה  ואמרתי,  לפה,  כשנכנסו 

אבל   כתבנו,  מה  אז  והקראת  כתבנו,  מה  הקראת  אם 

יודע שהמצב פעם היה אנוש. ואנחנו     -אתה גם 

נו אל תגיד סתם.   משה חנוכה:  יותר טוב, אמיר,   אזרחית היה 

תקופה.  אמיר כוכבי:  מאותה  טלוויזיה  כתבות  לך  אשלח  אני    בוא, 
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   -אתה תראה כמה המצב היה 

ניידות בשטח  משה חנוכה:  יותר  יותר סיירים, היו     -עובדתית, היו 

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

   -עובדתית  משה חנוכה: 

נכון?   אביבה גוטרמן:   מה לא 

   -שנייה, שנייה, אני תכף  אמיר כוכבי: 

יותר סיירים?   אביבה גוטרמן:   לא היו 

אבל   כבי: אמיר כו  שנייה.  תשובה,  אתן  תכף  אני  לא.  ממש  לא,  לא, 

ש  בגלל  להגיד,  רגע  רוצה  אני  דיון  רגע,  זאת  בכל  זה 

כמה   עד  שתבינו  רציניים,  עניינים  פה  ויש  שביקשתם, 

העב  של  כל  ההיקפים  עוטפים  שהם  היקפים  הם  ודה 

עבירות התנועה, מה שמדובר על   מיני תחומים. למשל, 

וכל   והתחרויות  מעבר  הרייסים  כאלה.  דברים  מיני 

תחנת   של  בסיוע  השרון,  הוד  משטרת  עם  שביחד  לזה 

הצלחנו   סבא,  כמה  כפר  האחרונה  בשנה  לעצור 

מיני   וכל  תחרויות  לפני  התקהלויות  של  אירועים 

אנחנ  כאלה,  אנחנו  דברים  שבהם  מקומות  שיש  הבנו  ו 

נצטרך לעשות שינויים תשתיתיים מהותיים. אז כל מי  

במתחם   למתחם    200שנוסע  רואה  1200ובחיבור   ,

חשבון   על  המיסעה,  חשבון  על  עשינו  שלאחרונה 

יותר.  הכביש, שביל אופנ   יים ומדרכה רחבה 

הליכתיות   משפר  שהוא  לזה  מעבר  נועד,  הזה  והדבר 

גם לצמצם היקפי תנועה, או את   נועד  ותנועתיות, הוא 

לא   היא  בהם  שנסועה  בכבישים  התנועה  מרווח 

זאת  הרוחב.  את  כבישים    מצדיקה  שהיו  איפה  אומרת, 

רואים שעדיין   ואנחנו  למקסימום מה שנקרא,  שפותחו 

קסימום, חלק מהטיפול הוא טיפול מיתון  אין צורך במ 

שם   לעשות  האפשרות  את  למנוע  בעצם  שנועד  תנועה, 

בוחנים    את  אנחנו  בנוסף,  האלה.  כרגע  התהליכים 

האפשרות,   את  שבודק  אחרת,  בעיר  שמתבצע  פיילוט 

מזכי  מה  אני  תנועה.  לגבי  סמכויות  אין  שלעירייה  ר 

היכו  זו  בארץ,  שנעשה  בפיילוט  עכשיו  בודקים  לת  שכן 
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 לקנוס, לתת דו"חות, עפ"י סאונד.  

אנשים   שיפורים,  שמזהות  מצלמות  אומרת,  זאת 

הרעה   הרעה,  לזה  קורא  אני  שיפורים,  לזה  קוראים 

הרעה.   זו  אבל  לאוטו,  שיפור  זה  אולי  לסביבה. 

פ  כרגע  אז  ומתבצע  יאושר,  הוא  שאם  בארץ,  יילוט 

גם   הסמכות  את  יקבלו  המקומיות  הרשויות  בעצם 

דו"חות   או  לתת  פיקוח  או  לסיור  כיום,  כזה.  דבר  על 

כחול   מלא  על  שוטר  שאינו  אחר  עירוני  הסדר  כל 

אז  מדים  תנועה.  לעבירת  לגשת  בכלל  סמכות  לו  אין   ,

גם   לעשות.  יודעים  כעירייה  שאנחנו  הדברים  אלו 

ת  לכל  שיפור  אפשרית  בלתי  עד  לקשה  והפיכתה  שתית, 

לייצר   באמת  והניסיון  הזה.  מהסוג  אירועים  עם  מיני 

יקבל אישור, את המענה   זה  ואם  טכנולוגיה מתקדמת, 

ימנע  לא  הוא  הוא,  שגם  הזה,  אלא    האכיפתי  מראש, 

הללו.   כל המעברים  על  דו"חות  לקבל  ויתחילו  כשיבינו 

הפע  עבירות  של  בנושא  הזה.  בנושא  נציג  " זה  אנחנו  ר, 

   -עוד מעט 

 רגע, אמיר, מה עם המצלמות?   רפאל בן מרדכי: 

הפע   יה, שני  אמיר כוכבי:  עבירות  של  בנושא  להכל.  אגיע  ר,  " אני 

לא   אגב  הם  אלינו.  להגיע  סבא  כפר  ממשטרת  ביקשנו 

ברכבת,   גדול  בתרגיל  נמצאים  הם  סבא,  כפר  בעיריית 

אנ  אבל  להגיע,  ישמחו  הם  להגיע.  יכלו  לא  חנו  והם 

השאילתא   את  כשראינו  פשוט  מאוד  משהו  עשינו 

   -שלכם, והסתכלנו באתר המשטרה 

 זו לא שאילתא, זו בקשה לכינוס של דיון.   : משה חנוכה 

באתר המשטרה,   אמיר כוכבי:  והסתכלנו  ישיבה.  לקיום  את הבקשה 

אז   נתונים.  ובדקנו  לעשות,  יכול  מכם  אחד  שכל  מה 

שעבירות  ונראה  כאן.  אותם  נציג  הן  " הפע   תכף  שגם  ר, 

נמצאות   בגדול  הן  גם  ישראל,  משטרת  של  באכיפה 

שכן   בגלל  שכן,  מה  ואנחנו  בירידה.  תחושה,  יש 

אנחנו   עכשיו,  על  מדברים  אתם  זה,  את  הרגשנו 

יותר ס  ביב היציאה מסגרי הקורונה, כי  הרגשנו את זה 

הייתה   אז  מהבית,  יצאו  לא  אנשים  הקורונה  בסגרי 
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פ  בעבירות  משמעותית  לבתים,  " ע ירידה  פריצה  ר. 

פריצה למכוניות, כל מיני דברים כאלה. גם היו סגרים  

יכלו   לא  לא  שאנשים  עצמם  העבריינים  גם  אז  לצאת, 

שוב   מחדש  הייתה  אז  עבר,  הזה  וכשהדבר  הסתובבו. 

באופן  עלייה   לשבת  התחלנו  בעצם  ואנחנו  בנתונים, 

משה,   בן  נועם  חדש,  נקודה  מפקד  לכאן  הגיע  שיטתי, 

מאוד  עם    בחור  ביחד  ובעצם,  ויוזם.  ואקטיבי  רציני 

כ  לתפוס  שנועדו  מבצעים,  מספר  הוציאו  ביטחון  ל  אגף 

חושב   אני  זה  את  נתנו  גם  למעשה  והם  חוליות,  מיני 

ל  בחודשים  בתשובה  נתפסו  אלון,  של  שאילתא 

בהצתת    3האחרונים   חשוד  נעצר  רכב.  גנבי  חוליות 

במעשים   חשוד  נעצר  סדרתי.  מצית  הציבורי,  המרחב 

סדרתי.   אופניים    3מגונים  כנגד  לאכיפה  מבצעים 

סמ   3חשמליים.   החזקת  כנגד  מוצלחים  ים  מבצעים 

רכב,   גנבי  חוליית  תפיסת  לקטינים.  סמים  ומכירת 

בי   . א' ממלכתי  בי"ס  ליד  לאחרונה,  ציווי  ממש  צוע 

ונדליסטים.   נגד  גם  יזומות  ופעולות  מורכבים  פינוי 

המשטר  של  פעולה  בשיתוף  נעשה  הזה  בכוחות  הדבר  ה 

משטרת   השרון,  הוד  של  לשוטרים  בד"כ  משותפים, 

כשבנוסף,   הביטחון.  ואגף  סבא  בתהליך  כפר  אנחנו 

אנחנו   רחבה.  עירונית  בפריסה  שמוסיף מאות מצלמות 

מאוד  מאוד  תשתית  ורחבה,    מייצרים  משמעותית 

לה   שיש  חברה  עם  בתערוכה,  נפגשתי  אגב,  כשהיום 

ונ  השרון,  להוד  ואחרים  כאלה  איתם  קשרים  יהלתי 

מאות   לך  כשיש  גם  דבר,  של  בסופו  כי  זה,  על  שיח 

זה  העיר  ברחבי  פרוסות  לתחקור    מצלמות  טוב  בעיקר 

לסיכול   ומתאים  טוב  בהכרח  לא  זה  להרתעה.  או 

   -אירוע 

 את ההרתעה?   אביבה גוטרמן: 

   -נכון, בסדר  אמיר כוכבי: 

 תתחיל עם הרתעה.   אביבה גוטרמן: 

 .  הרתעה זה חשוב  אמיר כוכבי: 

 סיכול זה גם כשאין הרתעה.   אביבה גוטרמן: 
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רוצים להסתכל   אמיר כוכבי:  רגע  על  אבל אנחנו  או  על ההיבטים  גם 

לאגף    היכולות  וגם  למשטרה  גם  מהירה  תגובה  לייצר 

אגב   ששמנו  למצלמות  ובדומה  העירוני.  ביטחון 

מצלמות   משטרה,  מצלמות  עירייה,  ,  LPRבמימון 

אלו  מהעיר,  והיציאות  שמחוברות    בכניסות  מצלמות 

והן   המשטרה,  של  ולחמ"ל  המשטרה  של  מידע  למאגר 

נת  רגע  בכל  בעצמן  שמגיעים  מזהות  חשודים  רכבים  ון 

עכשיו   אנחנו  בדומה,  מהגזרה.  יוצאים  או  לגזרה 

ה  עם  ביחד  לקבל  מנסים  ניתן  אם  לראות  הזאת,  חברה 

א  על  שמתריע  למנגנון  בחומר  -אישור  נורמליות 

אם  אומרת,  זאת  זה    המצולם.  התקהלות,  יש  עכשיו 

נכנס   לא  עוד  זה  בישראל  אחרות.  במדינות  בשימוש 

ר  ואנחנו  לעשות  לשימוש.  יהיה  אפשר  אם  לראות  וצים 

מתוך   כשבעצם,  הזה.  בנושא  פיילוט    300כאן 

הרי   רואה  המצלמות,  לא  אחד  שאף  מסכים    300ברור 

נגיד  -בזמן אמת. כשברגע שיש א  נורמליות של פעילות, 

שג  לא  כאלה,  התקהלות  דברים  מיני  כל  או  רתית 

של   בעיות  כרגע  זה  עם  יש  להקפיץ.  יודע  האלגוריתם 

יש  התנגדויו  כן  על הפרטיות, אבל  ת של ארגוני שמירה 

בהחל  ואני  כזה,  פיילוט  לבצע  המדינה  של  ט  כוונה 

של   שבסוגיה  אגיד  כן  אני  כאלה.  נהיה  שאנחנו  אשמח 

ע  זה  את  שמנו  שאנחנו  חושב  אני  העירוני,  ל  השיטור 

עם השר,   גם  מול הממשלה,  גם  די מההתחלה,  השולחן 

חבר   עם  ביחד  אצלו,  שהיינו  ארדן  דאז,  גלעד  המועצה 

עם   גם  אוחנה.  אמיר  השר,  עם  גם  אברמוב.  ארנון 

 לב.  -השר, עומר בר 

 עם מי תלך לבן גביר?   משה חנוכה: 

מה   אמיר כוכבי:  להבין,  צריכים  שאנחנו  חושב  אני  אבל  לבד.  יבוא 

צריכים   העירייה  זה  מאוד.  מסתכל  זה  להבין? 

אתה   בהיבט,  ינג  מהמצ' יותר  הרבה  לממן  התנדבה 

שכ  על  ינג  מדבר  מהמצ' יותר  הרבה  לממן  התנדבנו  ר? 

והם   עירוני.  בשיטור  שמשתתפות  מרשויות  שנדרש 

מתועדפת  כרגע   השרון  שהוד  אומרים  דבר  של  בסופו 

לא    5-ב  שומעים  אנחנו  משפט  זה  הראשונות.  הרשויות 
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   -ד שני, בשנה מעט. מצ 

 אומרים, בפועל זה לא קורה.   אלון גלבוע: 

האחרונו  אמיר כוכבי:  וחצי  ממש בשנה  החלטת  הייתה  לה  ת 

כל   הערבי,  המגזר  אל  התקציבים  כל  את  שהפנתה 

אנחנו   הזאת  בסוגיה  גם  אגב,  ואנחנו,  תקציבי הבט"פ. 

כזה   הוא  האבסורדי  המצב  הרי  להם,  להגיד  ידענו 

מרחב  משטרה  תחנת  יש  יש  שאם  ואם  סבא,  בכפר  ית 

משטרה   תחנת  יש  ואם  בטייבה,  משטרה  תחנת 

ברע  רבות  שנים  לפני  תחנת  שהוקמה  יש  ואם  ננה, 

אז   אין,  ופה  פה,  באזור  עוד  איפה  יודע  לא  משטרה, 

   -היא לאיפה שאין   ברור שהמשיכה הטבעית 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

נתמך   אמיר כוכבי:  לא  שזה  אומרת,  המשטרה  זה  את  גם  כי  ע"י  אם 

פה   להיות  שצריכה  חושבים  אנחנו  ועדיין  נתונים. 

ע  זאת  כי  לכלום,  קשר  בלי  משטרה  מספיק  תחנת  יר 

   -גדולה כדי שתהיה לה 

משמר   אמיר כוכבי:  להקים  פועלים  לא  למה  אין.  כרגע  אמיר,  אבל 

מסתובבים   ההרתעה,  יודע,  אתה  חשוב.  שזה  אזרחי? 

ניידת     -עם 

ל  אמיר כוכבי:     -סיים תן לי לסיים, תן לי 

   -בסדר, אבל  אלון גלבוע: 

 אבל תן לי לסיים, לסיים את הושבה.   אמיר כוכבי: 

   -טוב, בוא נשמע דברים חדשים שעוד לא שמענו  : גלבוע אלון  

התקצוב   אמיר כוכבי:  של  שהסיפור  ונגיד  התשובה.  את  אסיים  אני 

כי   הזה,  בדבר  אישיו  היה  לא  פעם  אף  מבחינתנו 

שירות,  היא  המשטרה  הוא    מבחינתנו  האישי  הביטחון 

את   לקדם  ולרצון  לרעיון  מחויבים  ואנחנו  שירות, 

אבל   האלה.  כולנו  התהליכים  אז  הרמקול,  ליד  רפי, 

את   לקדם  רוצים  בהחלט  ואנחנו  השיחה.  את  שומעים 

האמי  לכן  לא  זה,  יודע,  לא  שהן  אמירות  הן  האלה  רות 

   -מחוברות. אנחנו בכל מקרה 
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אמ  משה חנוכה:  מחובר,  שלא  מה  כאן  לא,  מספר  שאתה  מה  זה  יר, 

אותך   שואל  כשאני  אומרת,  זאת  בשטח.  בסוף  למצב 

   -כמה סיירים יש 

   -עוד לא ראית את המצב בשטח  אמיר כוכבי: 

אתה   משה חנוכה:  למה  מחוברות,  לא  אבל  אומר  אתה  למה  אז  לא, 

 מנסה להעליב?  

שנייה, כי אתה תכף תראה את הנתונים. אני לא מנסה   אמיר כוכבי: 

   -, אבל לא ביקשתם נתונים, ולא רציתם להעליב 

   -ביקשנו לקיים דיון כדי לשמוע  משה חנוכה: 

   -ולא רציתם  : כוכבי אמיר  

לך   משה חנוכה:  נותנים  בסדר.  הכל  שתציג,  כדי  דיון,  לקיים  רצינו 

 לדבר.  

 אם יש נתונים, תראה.   אביבה גוטרמן: 

 אז אין בעיה, אז אנחנו מיד נראה אותם.   אמיר כוכבי: 

   -אפשר גם שמנהל אגף הביטחון ידבר  חנוכה:   משה 

   הוא בהחלט יעשה את זה עוד מעט.  אמיר כוכבי: 

 אנחנו נשמח.   משה חנוכה: 

אזכיר   אמיר כוכבי:  אני  שינוי.  של  בתהליכים  נמצאים  ואנחנו 

את   ששינה  עשינו,  שאנחנו  שמה  הסיירים  של  בהיבט 

צורת   ההעסקה.  צורת  את  שינינו  זה  העבודה,  נושא 

מישהו    העסקה  שפעם  פתרון  איזשהו  על  נשענה  שלהם 

פתרו  היה  בטוב.  רצה  שהוא  מניח  אני  אותו,  ן  קידם 

מצב   זה  עדים,  היינו  ראינו,  אנחנו  משולב.  שיטור  של 

גם   וגם  שקיבלנו קיים, שהדבר הזה חושף  את העירייה 

נכנסנו   ולמעשה  ברכב,  השוטר  עם  שנמצא  הסייר  את 

שהשי  משפטיות  דעת  חוות  שיש  לא  למציאות  הזה  רות 

הסיור   את  העברנו  ובעצם  להיפסק.  וצריך  תקין, 

ה  את  סותר  לא  זה  נפרדת.  שברגע  כמחלקה  עובדה 

שיטור   הקמת  על  החלטה  יקבל  לבט"פ  שהמשרד 

בש  זה  את  לעשות  נדע  אנחנו  פעולה  עירוני,  יתוף 

משרד   של  היועמ"ש  עפ"י  כנכונים  שהוגדרו  באמצעים 
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יכו  לא  אנחנו  ועפ"י האחרים. אבל  להמשיך  הבט"פ  לנו 

מצב שבו הסיירים היו חשופים למעשה לתביעות, שלא  

יכלו  לא  שהם  לאלימות,  ולכן    לומר  אליה.  להגיב 

ויצרנו את המנגנון החדש.    הפסקנו את הנוהל הזה, 

 מה זה המנגנון החדש?   אביבה גוטרמן: 

   -מה זה המנגנון החדש? זה לא פוגע ב  אלון גלבוע: 

 לא, מחלקת סיור.   אמיר כוכבי: 

כוונות   רפאל בן מרדכי:  שיש  מבין  אני  תשובה.  לי  נתת  לא  אמיר, 

   -ת לעשות טכנולוגיות עתידיו 

בעיר.   אמיר כוכבי:  עכשיו  מצלמות  פריסת  יש  תשובה.  לך  נתתי  לא, 

   -אתה יכול לראות 

רמתיים  רפאל בן מרדכי:  בצומת  למשל  תקרה  -האם  אם  ז'בוטינסקי, 

   -מחר אותה תאונה 

   -לא, לא  אמיר כוכבי: 

 זה רק דו"חות.   אלון גלבוע: 

וגם.   אמיר כוכבי:   זה גם 

   -ם לזה ו"חות. גם לכלבים, ג חלאס, כבר רגילים לד  יוסי שאבי: 

וגם.   אמיר כוכבי:   לא, גם 

 מה דו"חות? אפשר יהיה לזהות את הבנאדם שפגע?   רפאל בן מרדכי: 

 כן, כן. עומר כספי, מנהל אגף ביטחון, בבקשה.   אמיר כוכבי: 

ראיתם   פי: עומר כס  שלי.  הסגן  יושב,  פה  רועי  מכיר,  שלא  ולמי 

הפע  ועל  הביטחון  אגף  על  קצרה  שאנחנו  סקירה  ילות 

פע  עבירות  מבחינת  כל,  קודם  פה  " עושים.  העליתם  ר. 

פה   לראות  יכולים  אתם  האירועים,  כמות  לגבי  שאלות 

מ  בעצם  האירועים,  כמות  האחרונות,    3-את  השנים 

   -ש ובסה"כ, בסה"כ אפשר לראות שי 

 זה מאתר המשטרה, משה.   אמיר כוכבי: 

   איזו ירידה? איפה אתה רואה ירידה?  יגאל שמעון: 

   -אנחנו לא קיבלנו את זה לפני.   משה חנוכה: 
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 מצד ימין, מראה לך ירידה מצד ימין.   עומר כספי: 

 .  173-, עלינו ל 127היינו   יגאל שמעון: 

   -תן לו  אמיר כוכבי: 

   -בטבלה תסתכל לפי הטבלה,   עומר כספי: 

   -2021.  2021-עזוב אותי מ  יגאל שמעון: 

נוח.   רינה שבתאי:   אה, כי זה לא 

 אני מדבר איתכם על עלייה.   מעון: יגאל ש 

   -הייתה קורונה עם הסגרים   2020-אני מזכירה ש  אמיר כוכבי: 

 .  2021גם   יגאל שמעון: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 אוקי.   יגאל שמעון: 

 זה עלה עוד פעם.    2022בעיקר,    2021 אלון גלבוע: 

בכמות   עומר כספי:  ירידה  יש  שהשנה  לראות  אפשר  סה"כ 

 האירועים.  

גו   אלון, תנו בבקשה לעומר, תודה.   לני: הוד 

 .  2021גם לעומת   רינה שבתאי: 

רכב,   עומר כספי:  מתוך  גניבה  של  אירועים  על  פה  מדברים  ואנחנו 

עסק.   לבתי  והתפרצות  לדירה  התפרצות  רכבים,  גניבת 

לר  שהולכת  אפשר  המגמה  בעצם  זה  הרכב  שגניבת  אות 

בכל   בכלל  השרון,  בהוד  רק  לא  השנים.  עם  וגדלה 

לרשויות  הר  זה  את  משווים  אנחנו  אם  הלאה.  שויות. 

השרון   הוד  שסה"כ  לראות  אפשר  לנו,  לא  השכנות 

   -מובילה בכמות האירועים, ואפילו נמצאת 

 יותר מרעננה.   אלון גלבוע: 

   -הטבלה   בחלק התחתון של  עומר כספי: 

 וביחס לתושבים?   אלון גלבוע: 

אנחנ  עומר כספי:  עדיין  בדקנו,  לתושבים,  ביחס  יותר  גם  במקום  ו 

 טוב למטה.  
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יותר   משה חנוכה:  להבנתי  הרצליה,  וגם  רעננה  גם  סבא,  כפר  גם 

גדולה   יכול להשוות עיר  גדולות מהוד השרון. אתה לא 

   -כמו 

   -אז תיקח את הנתונים  עומר כספי: 

פי   רן: רן היילפ  לא  היא  סבא  כפר  ופה    2אבל  השרון.  מהוד 

יותר מפי  2בעבירות היא פי    ,2  . 

 ביחד(    )מדברים 

הזה.   אמיר כוכבי:  בהיבט  איתם  בתחרות  לא  אנחנו  משנה.  לא  זה 

שמצריך   מאתגר  מרחב  הוא  כולו  המרחב  מבחינתי, 

   -מענים משולבים. זה לא ישמח אותי אם אצלנו ירד 

   -נתון אבל, אמיר כשאתה מציג   משה חנוכה: 

 אלה הנתונים מאתר המשטרה.   אמיר כוכבי: 

ל  עומר כספי:  התחתונה,  ה בשורה  ממשיך  שאני  מבחינת  פני  לאה, 

לא בא   גבוהים. אני  נתונים מאוד  זה  כל  נתונים, קודם 

לראות   אפשר  סה"כ  אבל  כן?  דבר,  שום  פה  ומצדיק 

השרון,   בהוד  אצלנו  היא  המגמה  נתונים,  שמבחינת 

 ל ירידה.  היא מגמה ש 

 מה זה פע"ר בראשי תיבות, סליחה?   משה חנוכה: 

 פשיעה עבריינית.   עומר כספי: 

 פשיעה עבריינית.   ה חנוכה: ש מ 

סיורים   עומר כספי:  על  רק  לדבר  אפשר  אי  ביטחון,  על  כשמדברים 

ביטחון   האזרחי.  המשמר  ואת  הסיורים  את  ולהגדיל 

את   פה  ורשמתי  דברים.  מאוד  מהרבה  מורכב  הוא 

שזה    עיקרי  כמובן  בעיר.  לנו  שיש  הביטחון  מרכיבי 

ישראל   משטרת  ישראל.  ממשטרת  כל  קודם  מתחיל 

התושבים,  בס  של  לביטחונם  אחראית  היא  דבר  של  ופו 

מ  פה  מפעילה  ישראל  ומשטרת  ובראשונה.  ספר  בראש 

הוד   של  המשטרה  נקודת  סיור,  ניידות  שזה  גורמים, 

ות  אזרחי,  פה, של משמר  שיש  הפעלה  בסיס  כף  השרון, 

והית"  האזרחי  המשמר  על  גם  עוד  נדבר  פה  יש  וגם  מ. 

   -כל מיני פעילויות כאלו ואחרות 
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 מה זה ית"מ?   קיר: י   רן 

 יחידת תנועה משטרתית.   עומר כספי: 

 אוקי.   רן יקיר: 

הזכיר   עומר כספי:  בעיר.  מיוחדות  פעילויות  מיני  כל  עוד  פה  ויש 

 , כל אירועי הסיכול האחרונים שהיו   גם ראש העיר את 

מפעילויות   כתוצאה  זה  רכב.  גנבי  חוליות  ותפיסת 

הביט  מחלקת  בעיר.  עושה  שהמשטרה  חון  מיוחדות 

אני   בהמשך  העירוני.  הסיור  מיחידת  בנויה  בעצם 

רא  הזאת.  ליחידה  לעומק  יותר  קצת  שהיא  אכנס  יתי 

האבטחה   מערך  גדולה.  התעניינות  הרבה  מעלה  פה 

של   מתנדבים  ומערך  החינוך,  ומוסדות  העירוני 

להקים   בעצם  התחלנו  שלאחרונה  הקהילתי,  המשמר 

מפרסמים  אנחנו  מתנדבים.  של  קהילתי  משמר  את    פה 

נתחיל   גם  מאוד  ובקרוב  בגיוס,  התחלנו  אנחנו  זה, 

קצת   מעט  עוד  בזה  אגע  אני  לעומק.  בפעילות.  יותר 

את   חייבים  דבר,  של  בסופו  טכנולוגיים.  ואמצעים 

מ  שזה  הטכנולוגיים,  האמצעים  של  צלמות  המעטפת 

צופה   שבעצם  ביטחון,  מוקד  עם  ואכיפה,  אבטחה 

היכו  על  העיר  ראש  גם  פה  ודיבר  לות  ורואה, 

מיוחדת,   באנליטיקה  למצלמות,  שיש  המיוחדות 

ב  בעיר  שמתרחשים  אירועים  על  למקד  זמן  שיודעת 

ולהגיע בסופו   גם לטובת תחקור אירועים,  ובטח  אמת, 

הפשע.   את  שביצע  למי  דבר  העי של  הסיור  רוני,  יחידת 

היא   ליאת  ליאת.  את  גייסנו  לאחרונה  כל,  קודם  אז 

שנה,  לפני  עד  הסיור.  יחידת  מנהל    מנהלת  שהיה  מי 

נפתלי.   את  מכירים  כולם  נפתלי,  היה  זה  היחידה 

   -יור נפתלי היה גם מנהל יחידת ס 

נכיר.   משה חנוכה:   לאט לאט אנחנו נכיר, גם את ליאת אנחנו 

מ  עומר כספי:  גם  היה  נפתלי  של  יופי.  מנהל  וגם  הסיור  יחידת  נהל 

והבטיחות   האבטחה  של  וספורט  התרבות  אירועי 

ברור  שתהיה    באירועים.  רוצים  ואם  רציני,  לא  שזה 

ניתן לנהל     -יחידה מקצועית, לא 

 למה, נפתלי לא מקצועי? לא הבנתי.   יוסי שאבי: 
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   -לא  עומר כספי: 

וגם.   אמיר כוכבי:   זה היקף עבודה רחב מדי, לעשות גם 

הוא ההפך,   ר כספי: עומ  נפתלי  יחידה מקצועית,  רוצים שתהיה  אם 

 שלא תבין.  

 דר.  אה, בס  יוסי שאבי: 

מנהל   עומר כספי:  לה  צריך  מקצועית,  יחידה  שתהיה  רוצים  אם 

בפרט,   היחידה  עם  ויתעסק  ליחידה,  צמוד  שיהיה 

מינינו   ולכן  בכל מה שצריך.  ברמה המקצועית,  יתעסק 

   -ליאת פה לפני שנה בערך את ליאת.  

 כמה סיירים יש תחתיה היום?   משה חנוכה: 

לי  עומר כספי:  לך.  אענה  כבר  אני  רקע מתאים,  שנייה,  עם  באה  את 

הר  בצורה  עם  הזאת  היחידה  את  ומובילה  ניסיון,  בה 

 יפה מאוד.  

 איפה היא הייתה לפני, ליאת?   משה חנוכה: 

גם   עומר כספי:  הייתה  זה  ואחרי  במשטרה,  הייתה  זה  לפני  ליאת 

עם  בר  באה  והיא  העירוני,  השיטור  ביחידת  עננה, 

ניסיון בתחום.    הרבה 

 יפה.   משה חנוכה: 

היסטוריה,   י: כספ   עומר  קצת  נלך  אם  כל,  קודם  אז  סיירים.  לגבי 

 חנוכה, זה בשבילך.  

 כן.   משה חנוכה: 

 משה, תשלח לי את הנתונים.   אלון גלבוע: 

   -לפני שנתיים וחצי  עומר כספי: 

אנ  משה חנוכה:  להקשיב  רגע,  רוצה  אני  שנייה,  בסדר,  לו.  מקשיב  י 

 לו.  

   -לפני שנתיים וחצי  עומר כספי: 

 כן.   וכה: משה חנ 

קבלן   עומר כספי:  עובדי  היו  הם  עירייה,  עובדי  היו  לא  הסיירים 

סמכויות,   בכלל  להם  היה  לא  האבטחה.  חברת  של 
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עובדי   הם  בעצם  והיום  חנייה.  דו"ח  לתת  אפילו 

הת  כל  את  מקבלים  עירייה.  עירייה,  עובד  של  נאים 

עד   אם  אומרת,  זאת  מגמה.  שינוי  פה  עושים  ואנחנו 

נג  בוא  או  התקן  עכשיו,  וחצי  שנתיים  לפני  ככה,  יד 

ל  ל   8-היה  זה  את  העלינו  ואח"כ  .  12-ול   10-סיירים, 

שבועיים  בתכני  עוד  בקרוב,  תראו  שאתם  העבודה  ת 

 סיירים.    15-תוצג, אנחנו כבר רוצים להגיע ל 

 ה תקנים, כמה מאוישים כרגע?  ז  משה חנוכה: 

גיוס  עומר כספי:  גיוס. תראו,     -טוב, עכשיו נדבר רגע על 

 לא, רק שאלתי שאלה פשוטה.   ה חנוכה: ש מ 

 כמה יש כרגע?   עומר כספי: 

 כמה יש כרגע?   משה חנוכה: 

 .  8 עומר כספי: 

 מאוישים.    8 משה חנוכה: 

 .  9שבוע שעבר היינו   עומר כספי: 

 חד משבוע שעבר.  ירדנו בא  משה חנוכה: 

חבר'ה   עומר כספי:  זה  ויורד.  עולה  זה  עכשיו,  באחד.  ירדנו 

   -נו מגייסים צעירים, שאנח 

כדי   משה חנוכה:  לך  לתת  יכולים  אנחנו  כלים  אילו  יעזור,  מה 

את   ולהפוך  האלה  העובדים  את  לשמר  לך  לעזור 

לי   תנו  צריך,  שאני  מה  זה  תקשיבו,  שתגיד,  המחלקה 

 . מה אתה צריך?  את זה כדי שאני אצליח 

   -הגיוס של עובדים ברמות  עומר כספי: 

א  משה חנוכה:  מצחיק  שזה  מבין  את אני  פשוט  המנכ"ל.  לא  ותך,  ה 

 מצליח, אנחנו מנסים לעזור לך בניהול.  

 אומרים לך שבעוד שבועיים הוא יציג תכנית עבודה.   מאיר חלוואני: 

 אנחנו רוצים לעזור לו.   משה חנוכה: 

   -חיק כי זה מצ  אמיר כוכבי: 

 לא, המנכ"ל צוחק והציבור בוכה.   משה חנוכה: 
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ניתוק זה מצחיק כי זה קצת   אמיר כוכבי:     -מעיד על 

ניתוק? אתם מנותקים.   משה חנוכה:   עוד פעם אתה אומר 

ההשקעות   אמיר כוכבי:  שביחידת  מבין  אני  למה.  אסביר  אני  לא, 

   -יש 

 ברשות להשקעות.   משה חנוכה: 

   -להשקעות הון, או מה שזה לא או ברשות   אמיר כוכבי: 

 ברשות להשקעות הון.   משה חנוכה: 

שים בזה. לרשויות מקומיות  ומושכים אנ   יש שכר טוב,  אמיר כוכבי: 

מחשוב   אנשי  עם  דיברתי  מקודם  מתמשך.  מאבק  יש 

המהותיים,   הדרגים  הנדסה.  אנשי  עם  זה  ולפני  פה, 

חוסר   מול  קורס  המקומיות  הרשויות  של  השטח 

מש  של  המקומיות  היכולת  לרשויות  לאפשר  הפנים  רד 

דבר, למשל במקרה הזה,   ובסופו של  לשנות את השכר. 

פרונטלית  מדוב  גם  פיזית,  גם  מאתגרת,  בעבודה  ר 

עבודה   לשעון.  מסביב  עבודה  ציבור.  מול  מאוד 

   -וכנת מס 

אנשים   משה חנוכה:  הזאת  העבודה  יודע שעשו את  אבל אמיר, אתה 

במשך   השרון  בהוד  עזבו.  שנה   12,  10פה  הם  השנה   .

   -מה קרה בתקופה הזאת שאנשים 

   -גם אנשים  אמיר כוכבי: 

   -רה פתאום, אמיר? מה קרה פתאום מה ק אבל   משה חנוכה: 

באים,   עומר כספי:  אנשים  מיוחד.  דבר  פה  אין  טבעי,  דבר  זה 

   -הולכים. אנחנו 

   -ואי אפשר להביא  משה חנוכה: 

   -לי באגף אנחנו חווים, אני חווה את זה אצ  עומר כספי: 

 אולי השכר שלהם לא מספיק.   יוסי שאבי: 

יוסי  אמיר כוכבי:   .  זה חלק ממה שאמרתי, 

 בדיוק מה שהוא התייחס.   רינה שבתאי: 

 אבל גם גובים כסף על זה.   יוסי שאבי: 
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יוסי.   אמיר כוכבי:   אבל השכר של כולנו לא מספיק, 

   -לא, השאלה שלי, יש לי שאלה, מבחינה משפטית  משה חנוכה: 

ניתן לו לסיים.   אמיר כוכבי:   אבל בוא רגע 

משפטי  משה חנוכה:  מבחינה  עומר,  שאלה.  לי  יכולים  יש  לא  הם  ת, 

במקביל   גם  להעסיק  בעירייה,  שיעבדו  סיירים  לאותם 

   -אנשים דרך חברה קבלנית, כמו ש 

   -אני לא אעסיק, אני  אמיר כוכבי: 

 שמירה.   משה חנוכה: 

   -בוודאי ברמה   אני חושב שזה שגוי.  אמיר כוכבי: 

יכול   משה חנוכה:  אתה  חוץ  במיקור  להם,  לשלם  יכולת  לך  אין  אם 

 ה. או אלומה שיעשו את זה.  לעשות את ז 

   -זו התפרקות  אמיר כוכבי: 

 אפשר להעביר את זה לאלומה.   משה חנוכה: 

   -שנייה. אפשר  אמיר כוכבי: 

 את הביטחון.  משה חנוכה: 

בערים  אמיר כוכבי:  יש  מחשבה,  שיש  מאוד    האמת  גודל  בסדר 

שלך   באובססיה  כמובן  אתה  ראשל"צ.  למשל  מסוים, 

   -על נאור ואלומה 

להם   וכה: משה חנ  נעביר  אלומה.  מדהים.  רעיון  זה  לא,  לא, 

4,000,000   ₪-   

אתה   אמיר כוכבי:  לראשל"צ,  תלך  אם  לראשל"צ,  נלך  אם  אבל 

   -תראה שיש להם חברת ביטחון ואכיפה עירונית 

 לא?    נכון, למה  משה חנוכה: 

 תאגיד עירוני.   אמיר כוכבי: 

 למה לא?   משה חנוכה: 

שנתיים   אמיר כוכבי:  כבר  מש אנחנו  מול  מנסים  הפנים  וחצי  רד 

   -להגיד תאגיד לספורט 

בעל   משה חנוכה:  שאתה  חלילה  גם  שייצא  רוצה  לא  אני  אמיר,  אבל 

 חוסר יכולת ביצוע.  
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נד  אמיר כוכבי:  עבודה  היקף  פה  אין  עבודה,  היקף  פה  רש  אין 

   -לתאגיד 

יודע לברור את המילים,   רינה שבתאי:   .  10אני חייבת לציין שאתה 

   -אין פה היקף עבודה לתאגיד  : אמיר כוכבי 

יחד   משה חנוכה:  החמות,  המילים  על  תודה  רינה.  תודה,  תודה, 

 נשנה מציאות.  

   -אני יושבת מהצד ומקשיבה  רינה שבתאי: 

תמי  אמיר כוכבי:  זה  מעתיק,  שאתה  מבין  אבל  אני  אותי.  משמח  ד 

 אין מה לעשות, הזיוף פחות טוב מהמקור.  

 ו, אמיר.  אתה השראה לכולנ   אתה השראה לכולם,  משה חנוכה: 

 הזיוף תמיד פחות טוב מהמקור.   אמיר כוכבי: 

 אתה השראה לכולנו.   משה חנוכה: 

נבחן.   אמיר כוכבי:  זה  היקף,  מבחינת  לסיים.  לעומר  ניתן  בוא 

בהיקף  נמצאים  לא  יכול    אנחנו  כן  אני  כזה.  עבודה 

כל   על  באשכול  רשויות  כמה  עם  שיח  לנו  שהיה  להגיד 

ל  אולי  מה  מחשבה  זה  כגוף משותף.  כזאת  חברה  הקים 

חברות,   להביא  פעם,  עוד  אומר  אני  בחיתוליו.  שנקרא, 

מאוד  א  חיכוך  באזורי  וזה  נדיר,  מועד  זה   , '

בטח   פרטיות,  שחברות  חושב  אני  משמעותיים. 

שהם   מול  בסיטואציה  אירועים  לתפעל  צריכים 

   -תושבות ותושבים, זה לא פתרון 

זה  משה חנוכה:  ני   אבל הם עשו את  זה היה  זה  אחלה,  מי  ביטחון,  ב 

לנו כאן את השירות?    היה, החברות שנתנו 

   -לא, מה שעבד כאן היה סיור שעבר בגנים, לא  אמיר כוכבי: 

נכון?   משה חנוכה:   הסיירים עבדו דרך חברה, 

   -לא, אה  י: אמיר כוכב 

 בהיסטוריה, לפני שנתיים וחצי.   עומר כספי: 

   -אוקי. זאת אומרת לפני שנתיים וחצי,   משה חנוכה: 

   -זה היה צינור, זה לא היה  אמיר כוכבי: 
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 אה, הם היו בפועל, הבנתי.   משה חנוכה: 

 כן.   עומר כספי: 

 לא, אבל שנייה, רגע. הסיירים של הגנים, מה איתם?   יגאל שמעון: 

 מה איתם?   כוכבי: אמיר  

זה לא    ס"ח. הסיירים של הגנים הם שייכים לסיירת מו  עומר כספי: 

 יור העירוני.  קשור לס 

 )מדברים ביחד(  

 אז מה ההבדל בין סייר בגנים לסייר בלילות?   משה חנוכה: 

בגני   עומר כספי:  האבטחה  את  מבצע  הוא  בעצם  בגנים  הסייר 

י  גן  בכל  לא  צמוד.  מאבטח  בהם  שאין  לדים  הילדים, 

   -יש מאבטח צמוד 

ותעשה   משה חנוכה:  הזה,  הפורמט  את  תיקח  שלא  למה  אבל  נכון, 

סיי  הביטחון  גם  תחושת  את  להגביר  בשביל  רק  רים 

תצי  אם  עם  אפילו.  סיירים  לעיר  בכניסות  אפילו  ב 

להרתיע   כל  קודם  יכול  זה  שמירה,  רכבי  רכבים, 

את   רואה  אתה  כאלה.  אופנוענים  להרתיע  גנבים, 

בש  באמת  הניידת  אני  עכשיו  אמיר.  צוחק,  לא  אני  טח. 

 רציני. מה הבעיה לעשות את זה?  

   -מין מא   אני  עומר כספי: 

   -אתה מזכיר לי  אמיר כוכבי: 

   -לא, כי אתה מסתכל עליי עם העיניים כאילו  משה חנוכה: 

כשהיו   אמיר כוכבי:  בצבא,  שלי  השירות  את  לי  מזכיר  אתה  כי 

ים מאחורי איזו  שולחים אותי עם גנרטור וצ'קלקה לש 

שם   שעומד  יחשוב  הכביש  על  שעובר  שמי  כדי  גבעה, 

   -רכב סיור 

   -ל גם המשטרה, אבל גם המשטרה עושה את זה ב א  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

 אבל למה היא עושה את זה?   אמיר כוכבי: 

 כי אין לה, אין לה כח אדם.   משה חנוכה: 
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   -בגלל חוסר משמעותי בכח אדם  אמיר כוכבי: 

את   חנוכה:   משה  תיישם  אומר,  אני  ולכן  אדם,  כח  אין  לך  גם  כי 

 השיטה.  

   -אלה לא מועילים ולא פותרים הדברים ה   אבל בסוף,  אמיר כוכבי: 

 נו באמת.   אביבה גוטרמן: 

   -והם גם בסופו של דבר הופכים זה. בוא, אתה בעצמך  אמיר כוכבי: 

 זה לא הפתרון.   עומר כספי: 

של   אמיר כוכבי:  תמונה  שהיא  העלית  שמתם,  אתם  שאגב,  מצלמה, 

   -מצלמת דמה, וצחקת על זה. אז כאילו, בוא 

   -ילו הייתה מנותקת מהזה אפ   היא  משה חנוכה: 

   -אי אפשר  אמיר כוכבי: 

   -בכלל, מצלמות  אביבה גוטרמן: 

   -ואני שמח שאתה עוקב אחרי כל מילה  משה חנוכה: 

 כל מילה, כל מילה.   אמיר כוכבי: 

   -א, אתה שאני מוצי  משה חנוכה: 

 עשיתי הכנה לדיון הזה.   אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

עם   יגאל שמעון:  מה  המ משה,  של  לו  הבחור  יש  שעזב,  זה  צלמות? 

 מחליף?  

 מי זה?   עומר כספי: 

 יש בחור שעזב.   יגאל שמעון: 

ניכנס  אמיר כוכבי:     -יגאל, בוא לא 

אד  יגאל שמעון:  כח  לנהל  תרצה  אם  בסדר.  הכל  שואל.  אני  ם,  לא, 

   -אתה מוזמן לבוא לריאיון בעירייה 

כבר   אביבה גוטרמן:  אתה  לי,  לספור תגיד  יכול  יכול  בכלל  אתה   ?

בתור.  לדעת  הבא  מי  הולך,  מי  נשאר,  מי  עזב,  מי   ?

   -יאללה 

רוצים   אמיר כוכבי:  ואתם  שמיציתם  או  בהמשך,  מעוניינים  אתם 
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 להפסיק את העמדת הפנים שזה רציני?  

מ  משה חנוכה:  לא  שאנחנו  אנחנו  מרגיש  אתה  אם  פנים.  עמידים 

התחושה   לי  כואבת  ממש  ממש  אני  פנים,  מעמידים 

   -ך הזאת של 

התכוון,   אמיר כוכבי:  באמת  אלון  פנים.  העמיד  לא  שאלון  הרגשתי 

אביבה   פנים.  בהעמדת  לגמרי  לדעתי,  היתר  כל 

 לפעמים לא מעמידה פנים.  

 אני בהעמדת פנים?   אביבה גוטרמן: 

ל  אמיר כוכבי:   .  עשות מה 

 אני מעמיד פנים?   משה חנוכה: 

 אני בהעמדת פנים?   אביבה גוטרמן: 

   -רתי, את גם זה אמ   לא,  אמיר כוכבי: 

שיש   משה חנוכה:  המו"מ  לפני  זה?  את  מדרג  הוא  איך  יודע  אתה 

   -בקואליציה 

אף   אמיר כוכבי:  לאופוזיציה,  חבריך  על  דיסאינפורמציה  תזרה  אל 

 אחד מהם לא מנהל שום מו"מ.  

 אוקי.   חנוכה:   משה 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 בבקשה.   משה חנוכה: 

אנח  עומר כספי:  המקצועיות.  שעבר  שיפור  שבוע  סיימנו  אימון  נו 

אימון   פה  היה  לא  לדעתי,  העירוני.  לסיור  יומיים  של 

ביומיים   שבעצם  יומיים,  של  אימון  פעם.  אף  כזה 

עזרה   עבודה,  נהלי  לחימה,  טכניקות  תרגלו  הם  האלה 

וזה  משמעותית    ראשונה,  בצורה  להם  העלה  בהחלט 

בשוטף.   זה  את  לתחזק  גם  ונדע  המקצועית,  הרמה  את 

על  שיפור   דיבר  זה,  על  אחזור  לא  אני  הפעולה,  שיתוף 

מרכיבי  את  כשלוקחים  בסוף  אבל  העיר,  ראש    זה 

פעולה,   ובשיתוף  בשילוביות  לעבוד  ויודעים  הביטחון 

משמעותי.   באופן  עולה  האפקטיביות  אעבור אז    ואני 

להם   רכשנו  אנחנו  לסיירים.  רכש  תוספת  של  לסעיף 

חילוץ  ציוד  חדש,  טקטי  ציוד  גוף,  לעזרה    מצלמות  קל 
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עזרה   דברים.  מיני  כל  ועוד  בדרך,  שנתקעים  לתושבים 

מכשיר   וציוד    דפיברילטור ראשונה,  ניידת,  בכל  שיש 

 יום.  -שבכלל צריך אותו כחירום וסיוע לתושבים ביום 

 ר שיש במשמרת עכשיו, כמה סיירים?  רגע, אתה אומ  משה חנוכה: 

 שניים.   עומר כספי: 

 שניים עכשיו.   משה חנוכה: 

 כן, בכל העיר.   כספי: עומר  

 ?  8-אז איפה ה  משה חנוכה: 

שניים   עומר כספי:  עוד  בלילה,  אותם  שמחליפים  שניים  עוד  יש 

   -שבבוקר 

ניידת   משה חנוכה:  או  בניידת  אחד  כל  שניים,  רק  שיש  עכשיו  אבל 

 אחת?  

נפרדות.   עומר כספי:  ניידות   שניים בשתי 

ניידות  משה חנוכה:     -כל אחד בניידת, שתי 

   -בלילה הם עוברים לניידת אחת  כספי: עומר  

 הכי חשוב.   אלון גלבוע: 

הגדולה,   משה חנוכה:  השרון  הוד  כל  ניידת    60,000אז  תושבים, 

   -אחת שתיסע היום בלילה 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 מר שאני מנותק?  ואתה או  משה חנוכה: 

 כן, בוודאי.   אמיר כוכבי: 

   -אתה ראש העיר  משה חנוכה: 

 .  דאי בוו  אמיר כוכבי: 

שלך,   משה חנוכה:  הבחירות  פרוספקט  את  מקודם  שהקראתי 

ניידת   היום  לך  יש  היום  ואתה  קודם,  שזה  שאמרת 

   -אחת 

העסקת   אמיר כוכבי:  להפסיק  שהציע  הבנאדם  גם  אתה  אבל  תראה, 

ועכ  קבלן,  להביא  עובדי  ומציע  פה  יושב  אתה  שיו 

   -עובדי קבלן לביטחון 
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   -לא, אני בא ואומר  משה חנוכה: 

ואתה גם הבנאדם שניהל פה שעות של דיונים עם נאור   וכבי: ר כ אמי 

תואר   לו  כשאין  אחריות  מקבל  הוא  למה  על  שירי, 

 ראשון, ועכשיו אתה טוען שיש לו.  

   -לא טענתי, זה הוא טען בפרוספקט  משה חנוכה: 

   -הוא לא טען בפרוספקט  אמיר כוכבי: 

 אה, אתה רוצה לראות את הפרוספקט?   משה חנוכה: 

 תשלח לי.   בי: כוכ   אמיר 

   -אז אני אשלח לך. זה פרוספקט שאתה הוצאת  משה חנוכה: 

   -אם יש, אם יש  אמיר כוכבי: 

אחד   משה חנוכה:  במקום  טען  שירי  נאור  איך  טובה,  שאלה  זו  אגב, 

ו   ,    -בפרוספקט שאתה הפצת שיש לו תואר ראשון

 הוא טען במספיק מקומות שאין לו.   אמיר כוכבי: 

   -בפרוספקט הזה, בצילום הזה כאן,    אז אין  משה חנוכה: 

 אז תשלח לי.   אמיר כוכבי: 

 לא צריך לשלוח לך, אתה תראה את זה.   משה חנוכה: 

 אני לא רואה משם.   אמיר כוכבי: 

המצלמ  משה חנוכה:  אז  הנה,  אז  תראה.  לא  תראה  אתה  ה 

   -שבפרוספקט של אמיר כוכבי זה כן רשום 

 אוקי, בסדר.   אמיר כוכבי: 

איך  ל  אב  משה חנוכה:  כבר,  הוא  העניין,  לא  זה  הראשון  התואר 

על   נדבר  רגע  בוא  בעיר.  היסטוריה  כבר  הוא  אומרים, 

 העתיד.  

פה   אמיר כוכבי:  שנעשה  התהליך  דבר,  של  שבסופו  אומר  רק  אני 

   -הוא תהליך עומק 

היום   נוכה: משה ח  הגבוהות.  המילים  עם  עזוב  סייר אחד,  יש  עכשיו 

תהל  איזה  אחת.  ניידת  יש  ואיזה  בלילה  עומק,  יך 

בהוד   אחת  ניידת  תהיה  בלילה  היום  קשקושים. 

 השרון.  
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 נו.   אמיר כוכבי: 

שאנחנו   משה חנוכה:  אומר  אתה  ביטחון?  שיהיה  רוצה  אתה  ואיך 

 מנותקים?  

 -עומר, תגיד לי  אלון גלבוע: 

   -ואם הסייר עכשיו  ה חנוכה: מש 

סייר   אלון גלבוע:  מה  אחת,  ובעונה  בעת  אירועים  שני  יש  אחד  ואם 

 יכול לעשות?  

 למה אתה בהלם?   עומר כספי: 

   -ניידות   4כי אמורות להיות   משה חנוכה: 

   -לא  אמיר כוכבי: 

   -לפי מה שראש העיר הבטיח לנו  משה חנוכה: 

 יידות?  נ   4? מתי היו  4מתי היו פה   עומר כספי: 

עם   משה חנוכה:  עיר  אמר,  אחת.    60,000הוא  סיור  וניידת  תושבים 

ה  מה  כזה,  יחס  ערי  עם  ברשימת  מככבים  שאנחנו  פלא 

עבריינית.  פשיעה  עבירות  למקרי  שירי    השרון  נאור  זה 

   -אומר, לא אני. ואני אקריא שוב 

   -אני מבין שיש לך  אמיר כוכבי: 

עם   משה חנוכה:  וניי   60,000עיר  יחס  תושבים  עם  אחת.  סיור  דת 

   -כזה, מה הפלא שאנחנו מככבים 

   -יה אני מבין שיש לך אובסס  אמיר כוכבי: 

   -אתה מבין  משה חנוכה: 

   -אתה לא מצליח להתנתק מהחולשה  אמיר כוכבי: 

   -אמיר  אלון גלבוע: 

   -רן, זה מדהים  משה חנוכה: 

   -אבל בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

וניידת סיור אחת תושב   60,000עיר עם   משה חנוכה:     -ים 

   -אבל בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

   -ים ברשימת הערים מה הפלא שאנחנו מככב  משה חנוכה: 
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ניידות שיטור  אמיר כוכבי:     -משה, משה, אנחנו לא על 

 שנים אתה ראש העיר.    4 משה חנוכה: 

יותר  אמיר כוכבי:     -ניידות שיטור יש פה 

 כמה יש?   משה חנוכה: 

 חושב כראש עיר שניידת אחת מספיקה.    ואתה  אלון גלבוע: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

כרא  אלון גלבוע:  חושב  אתה  אחת  אמיר,  שניידת  עיר,  מספיקה  ש 

 בעיר?  

, אין פה  אמיר כוכבי:     -א'

   -זה מה שהוא אמר  משה חנוכה: 

 אבל זה מה שעכשיו שמענו.   אלון גלבוע: 

   -שנייה, אבל הוא לא הכח היחיד שפועל באזור  אמיר כוכבי: 

 אז מה עוד פועל כאן?   אלון גלבוע: 

אפקטיבי  אמיר כוכבי:  לא  היא  סיור  שניידת  תזכרו  עכשיו  גם  ת 

מדברים   שאתם  מהסוג  להם  לאירועים  אין  עליהם. 

רמבו   והוא  עכשיו  שהוא  לא  זה  כזה.  לאירוע  סמכות 

 והוא פותר את הזה.  

 אז מה הם עושים? אז לא צריך בכלל.   אלון גלבוע: 

 נוכחות וזה תגובה מהירה.    זה  אמיר כוכבי: 

 ניידות.    4אז צריך לדעתי, צריך   אלון גלבוע: 

נכון. אם הייתה לנו כ נ  אמיר כוכבי:     -ון, 

 אבל אין תקציב.   אלון גלבוע: 

 אבל אתם לא מקשיבים. לא, יש תקציב.   אמיר כוכבי: 

   -לא, הנה, אז עכשיו  אלון גלבוע: 

 בוודאי שיש תקציב.   אמיר כוכבי: 

בעת   : אלון גלבוע  אירועים  שני  יש  אם  אחת?  ניידת  יש  למה  אז 

   -ובעונה אחת 

מסבירים,  אמיר כוכבי:  לא,   אבל  אתם  לא    אבל  סתם  אתם 
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   -מקשיבים 

ניידת אחת עם רינה  משה חנוכה:     -אני מוכן לקחת 

 למה?   אמיר כוכבי: 

ניידת אחת.   משה חנוכה:   אני ורינה נצא 

ני  מאיר חלוואני:     -ידת היא לא תיכנס איתך לאותה 

 אל תנדב אותי לדברים שאני לא מעוניינת בהם.   רינה שבתאי: 

ניידת, משה.  תיכנס א היא לא   מאיר חלוואני:   יתך לאותה 

 אז אתה.   משה חנוכה: 

 אני גם לא.   מאיר חלוואני: 

 אתה תיכנס איתי.   משה חנוכה: 

 לא, לא.   מאיר חלוואני: 

 תנדבים.  תקימו משמר אזרחי, אנחנו הראשונים שמ  אלון גלבוע: 

עדיין   אמיר כוכבי:  אתה  אבל  עדיין,  התנדבת  שלא  חבל  בעיה,  אין 

   -יכול 

   -קודם כל, התנדבתי. קודם כל  וע: אלון גלב 

יודע  משה חנוכה:     -אני מוכן לקחת, הנה, עם רן המנכ"ל. לא 

נעניש אף אחד בישיבה ממושכת איתך   אמיר כוכבי:  משה, אנחנו לא 

 באותו רכב, אף אחד.  

האזרחי,   ע: אלון גלבו  במשמר  ראיתי  לא  שאותך  היא  האמת 

   -בסיירת הג'יפים, שהייתה פה לפני כמה שנים 

הפעם   אמיר כוכבי:  אחי.  יפ,  ג' על  נוהג  אותי  לראות  רוצה  לא  אתה 

   -האחרונה שזה קרה 

יכול   אלון גלבוע:  אתה  לנהוג.  לא  אבל  להצטרף,  יכול  אתה 

 להצטרף.  

יפ  אמיר כוכבי:  בג' נוהג  אני  נגמר,  לא    זה  אני  בטנק,  שנהגתי  כמו 

 טוב.  

לדעת  אלון גלבוע:  אחת  ניידת  היא,  השאלה  אבל  תשמע,  ך  אבל 

   -מספיקה בהוד השרון 
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   -לא, ואני מסביר את הדברים שאנחנו עושים  אמיר כוכבי: 

עם   משה חנוכה:  הפלא    60,000עיר  מה  אחת,  וניידת  תושבים 

   -שאנחנו מככבים ברשימת 

נו  אמיר כוכבי:   תנים לסיים.  אבל אתם לא 

   -רגע, רגע  אביבה גוטרמן: 

   -אבל מה  אלון גלבוע: 

   -נותנים אבל אתם לא   אמיר כוכבי: 

   -מה הפלא שאנחנו מככבים  משה חנוכה: 

לו   אמיר כוכבי:  תן  מפריעים.  סתם  ואתם  לסיים,  נותנים  לא  אתם 

   -לסיים 

ניידת אחת, זה לא הגיוני. מה כל  משה חנוכה:     -אבל 

 לו להסביר, ואז תבין מה זה כל הדברים.    אז תן  אמיר כוכבי: 

שיסביר   אלון גלבוע:  להסביר?  יכול  הוא  מה  ניידת  אבל  יש  למה 

ניידת   יש  למה  אתה  אחת.  שאלה.  שואל  אני  אחת? 

   -יכול להגיד לי 

   -אתה תכף תבין  עומר כספי: 

 אין מספיק כסף למלא דלק?   אלון גלבוע: 

יותר מניידת אחת.   עומר כספי:   יש 

 ברור.   וע: אלון גלב 

 כרגע, כרגע.   משה חנוכה: 

 ניידות, אבל רק אחת עובדת.    20יש   אלון גלבוע: 

ייתן תשובה.   כספי:   מר עו   לא, לא. חכה רגע עד הסוף, הוא 

   -אז מה עכשיו אתה  אלון גלבוע: 

   -לא, אתם מפריעים  אמיר כוכבי: 

ו  אלון גלבוע:     -אתה אומר אחת עכשי

נו  אמיר כוכבי:   תנים לו להסביר, חבל.  אתם מפריעים ולא 

אפשר   עומר כספי:  פה,  שיש  האירועים  כמות  מבחינת  תראו, 

פה,  שהסיור    לראות  האירועים  מכמות  שתתרשמו  רק 
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 מטפל בהם.  

 כן, נשמע.   אלון גלבוע: 

חודש,   עומר כספי:  כל  פה    500בממוצע  לראות  אפשר  אירועים. 

 בחלוקה לחודשים.  

 ועים.  אתה יכול לתת דוגמה לאיר  אלון גלבוע: 

 רגע, תן לו לסיים.   רינה שבתאי: 

 כן, שקף הבא, הוד.   עומר כספי: 

 , אני שואל אותו.  דר בס  אלון גלבוע: 

 בסדר, תן לו רגע לסיים.   רינה שבתאי: 

 יש פה מספרים, נשמע, אילו אירועים.   אלון גלבוע: 

ואפשר   עומר כספי:  האירועים.  של  הפילוח  זה  בבקשה.  הנה, 

הכמויות  את  פה  שבעצם    לראות  האירוע,  סוג  לפי 

היום  במהלך  מבצע  גודל  -הסיור  סדר  פה  יש  יום. 

 אירועים ליום.    20-ממוצע של טיפול ב 

 איך הוא מטפל למשל באירוע נפצים?   אלון גלבוע: 

   -אירוע נפצים הוא מודיע לשטח, והוא מעכב את  עומר כספי: 

 הוא לא יכול לעכב, הוא לא שוטר.   אלון גלבוע: 

ומדבר  בס  עומר כספי:  להורים,  ומתקשר  פרטים,  לוקח  והוא  דר, 

   -עם ההורים, ומבקש מההורים שיגיעו 

   -ואם הבנאדם מבוגר  וכה: משה חנ 

לפעמים   אמיר כוכבי:  הנפצים,  את  הפעילו  ההורים  לא  שזה  בהנחה 

 גם זה קורה.  

 לא היה לו מה לעשות. הוא הלך וזרק נפצים.   רינה שבתאי: 

אפשר  עומר כספי:  אחת.  כש אפשרות  אגב,  שנייה  מגיעים,    100-ות 

ול   100 גם    100-מגיעים,  יכולים  הם  סמכויות.  כבר  יש 

נער.    לקנוס   את אותו 

 והמשטרה מגיעה לכל אירוע כזה.   אלון גלבוע: 

 לכל אירוע כזה, כן, לכל אירוע כזה.   עומר כספי: 
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.   אמיר כוכבי:   חברים, אני מזכיר שיש שבוע מאתגר לפנינו

   -בחינת תראו, מ  עומר כספי: 

 לפניכם.   אמיר כוכבי: 

 מה יש?   משה חנוכה: 

 מה, בוא תספר לנו.   אלון גלבוע: 

   -מחר יש ועדת כספים, ביום ראשון  וכבי: ר כ אמי 

 אנחנו מוכנים, רק התחלנו.   משה חנוכה: 

שאתה   אמיר כוכבי:  מאכזב  מאוד  זה  חשובה.  מליאה  ראשון  ביום 

כשאתה   התחלנו,  רק  הזמן,  וחודשיים   4כל    שנים 

 חובש את ספסלי המועצה.  

יותר מ  משה חנוכה:     -שנים   4-לא, אני חובש כבר 

עשית  ,  כן  אמיר כוכבי:  שעוד  קרדיט  לך  נותן  אני  אז  בסדר,  לא, 

 משהו.  

 למה אתה מעליב?   משה חנוכה: 

 למה? להפך, נתתי לך קרדיט.   אמיר כוכבי: 

 אה, אוקי, תודה.   משה חנוכה: 

 כן, עומר.   אמיר כוכבי: 

נוסף זה מערך האבטחה העירונית  פי: עומר כס     -מרכיב ביטחון 

 זה תמונה של החדר שלנו?   משה חנוכה: 

   -תנו לו לדבר, ריבונו של עולם, תנו לו לדבר  רינה שבתאי: 

   -אנחנו  עומר כספי: 

לו לדבר. שיציג את   רינה שבתאי:  יושב איש מקצוע, הכין מצגת, תנו 

   -זה בצורה מכובדת. למה 

לך  רינה  משה חנוכה:  אין  לניידת,  איתי  לבוא  סירבת  שאת  אחרי   ,

 זכות לדבר.  

 לשום מקום.  אני לא איתך לבד   רינה שבתאי: 

 נאה דורש, נאה מקיים.   משה חנוכה: 

 לשום מקום אני לא אבוא איתך.   רינה שבתאי: 
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כל   אלון גלבוע:  מה  שמסתובבת.  אחת  ניידת  יש  בפועל  רינה,  אבל 

   -הנתונים האלה 

נ  רינה שבתאי:  ניידת  יש  הסתובבה  תמיד  שמסתובבת,  אחת  יידת 

 אחת, בואו.  

 יאות.  אז את פה כדי לשנות מצ  משה חנוכה: 

 אנחנו מטפלים בזה, די.   רינה שבתאי: 

כל הנתונים האלה   אלון גלבוע:  זה, לא? מה  אבל רציתם לשנות את 

   -עכשיו 

   -תנו לאיש מקצוע  רינה שבתאי: 

ע  אלון גלבוע:  ניידות איך הנתונים האלה מקדמים     -וד 

בצורה   רינה שבתאי:  לסיים  מצגת,  שהכין  מקצוע  לאיש  תתנו 

   -מכובדת את דבריו 

 אנחנו שואלים שאלות, רינה.   משה חנוכה: 

 אני מבינה את השאלות שאתם שואלים.   רינה שבתאי: 

יודעת, אני רוצה לספר לכם  אביבה גוטרמן:     -את 

 לתושבים.    אבל המצגת הזו לא תיתן תחושת ביטחון  אלון גלבוע: 

   -רגע, אני רוצה לספר לכם  אביבה גוטרמן: 

לתושבים  אלון גלבוע:  ביטחון  שמסתובבו   תחושת  כשיידעו  פה  זה  ת 

 ניידות בערב.    4-5

ותיתן נתונים.   רינה שבתאי:   אתה תסתובב בניידת 

לך   אלון גלבוע:  הציעו  אחרים.  דברים  עושה  אני  אסתובב,  לא  אני 

 להסתובב, את לא רוצה.  

 לא, ביחד איתו.   בתאי: רינה ש 

 טוב, די, די. די, תנו לו לסיים, די.   אמיר כוכבי: 

   -רך האבטחה ע מ  עומר כספי: 

כהן,   משה חנוכה:  אלישע  כנרת  העיר,  ראש  לסגנית  טוב  ערב 

 שהצטרפה אלינו.  

 תודה, משה.   כנרת א. כהן: 
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על   משה חנוכה:  ברכות  פנייך.  את  מקדמים  אנחנו  הבאה.  ברוכה 

 חדש. בשעה טובה, מגיע לך.  חנוכת המשרד ה 

העירונית   עומר כספי:  האבטחה  מערך  זה  נוסף  ביטחון  מרכיב 

חדש,  ומו  במכרז  יצאנו  עכשיו  אנחנו  החינוך.  סדות 

של  שהמ  תקציב  בתוספת  הזה  לכל    2,000,000כרז   ₪

בעצם   שאנחנו  ושמירה,  האבטחה  לשירותי  שקשור  מה 

להגיד,   רוצה  אני  האבטחה.  קבלן  את  פה  מעסיקים 

זה  קש  לסיירים,  גם  נכון  זה  מאבטחים.  לגייס  מאוד  ה 

סה"כ,   הזה,  ובתקציב  למאבטחים.  גם  אנחנו  נכון 

בצורה   העלינו  המאבטחים.  עם  מאוד  מיטיבים 

ב  בדיוק  המאבטחים,  של  השכר  את  שביל  משמעותית 

ושלא   בתקנים,  ולעמוד  לגייס  נצליח  שבאמת  הסיבה 

תקנים  הוספנו  לזה,  בנוסף  בתקן.  חוסר  לנו  גם    יהיה 

וקב"טים,   מוס"ח  סיירים  של  וגם  מאבטחים  של 

הזה.   העניין  הגדלנ לטובת  אנחנו  בצורה  בחופשים,  ו 

את   הפארקים  משמעותית  בכל  בפארקים,  השמירה 

הכספים   בוועדת  היה  שמכם  ומי  בעיר,  הגדולים 

של   תוספת  ביקשנו  שאנחנו  גם  ראה  השבוע,  האחרונה 

הל  שומרי  של  ההגדלה  בגלל  זה  מזה,  חלק  ילה  כסף. 

בפארקים, בשביל להגדיל את תחושת הביטחון באמת,  

 שות.  ולשמור על השקט בפארקים במהלך החופ 

   -8-שומרי הלילה, הם אותם אלה שמהם מה  רינה שבתאי: 

 לא, לא.   אמיר כוכבי: 

בגלל   עומר כספי:  מוס"ח.  מאבטחי  בעצם  זה  הלילה  שומרי  לא, 

   -שהם בחופש 

 הבנתי.   רינה שבתאי: 

   -ז הם לא מאבטחים בבתי ספר, הם ב א  עומר כספי: 

 בסדר, הבנתי.   רינה שבתאי: 

   -ובנוסף לזה הם בפארקים.   עומר כספי: 

בלילה   אלון גלבוע:  טוב  אשן  לא  אני  עכשיו  טוב,  בלילה  ישנתי  אם 

ניידת אחת.    כשיש 
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   -ובשביל לייעל ולשפר את כל הנושא של  עומר כספי: 

 מהכביש. איך אתה ישן?  אתה גם לא יכול, יש לך רעש   אמיר כוכבי: 

 מישהו פה הבטיח שיטפל בזה. אתה צוחק.   אלון גלבוע: 

   -גם, ההוא לידך  אמיר כוכבי: 

ללכת,   אלון גלבוע:  תצטרך  הבחירות.  תכף  אמיר,  הבחירות,  תכף 

שם,   הפרחים  ברחוב  בערבים  בית  בחוגי  יודע,  אתה 

   -בשכונה. להגיד להם לא בנו קיר אקוסטי 

 ר.  כן, עומ  אמיר כוכבי: 

נקודה נוספת זה אמצעי שליטה ובקרה ובפיקוח על כל   עומר כספי: 

נות  שבעצם  הזה,  בכל  המערך  לראות  אפשרות  לנו  ן 

שהם   לראות  המאבטחים,  נמצאים  איפה  בעצם  רגע 

במקומות  מגי  נמצאים  שהם  הנכונים,  למקומות  עים 

אז   לתחקירים,  צריך  אם  אח"כ  לשחזר  וגם  הנכונים, 

בצורה   לתחקר  אח"כ  אירועים.  ניתן  יותר  טובה 

שאלות.  הלאה.   הרבה  פה  עלו  התנדבותית.  פעילות 

הפע  כל  בעצם  זה  שאנחנו  תראו,  ההתנדבותיות  ילויות 

מש  לנו  יש  כל,  קודם  בעיר.  קהילתי,  מנהלים  מר 

בתהליך.   כבר    36שהתחלנו  מתנדבים  מתנדבות, 

בגלל   וכרגע  עברו הכשרה,  כבר  חצי מהם  בערך  נרשמו. 

עוד  עבודה.    כנראה המונדיאל,  נרשמו לסידור  לא ממש 

ויציאה,   התארגנות  נקודת  להם  יש  עבודה.  סידור  יש 

 שגם רכשנו לטובת הדבר הזה.  עם ציוד  

 מי מכשיר אותם?   רינה שבתאי: 

 אנחנו. זו ההכשרה שלנו, זו ההפעלה שלנו.   עומר כספי: 

   -ומה הסמכויות שלהם  רן יקיר: 

אין   עומר כספי:  חנוכה,  יש  אין להם סמכויות.  להם סמכויות, אבל 

   -להם רכב עם צ'קלקה שנוסע בשכונה 

 זה גם חשוב.   אביבה גוטרמן: 

 בקיצור, הרתעה.   שבתאי:   נה רי 

 איך אפשר לקבל רכב כזה עם צ'קלקה?   משה חנוכה: 
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 מה?   אמיר כוכבי: 

יכול   משה חנוכה:  אחד  כל  צ'קלקה?  עם  רכב  כזה  לקבל  אפשר  איך 

 לקבל?  

   -וטר פעם היה ש  אביבה גוטרמן: 

פה   עומר כספי:  יש  האזרחי,  פה    50המשמר  יש  בעיר,    50מתנדבים 

שאנחנו  בעיר  בעצם,    מתנדבים  אותם.    8מפעילים 

ו  המשטרתית,  התנועה  ליחידת  זה  זה    42-מתוכם 

פה  ל  יש  יום  כל  שכמעט  להגיד  אפשר  האזרחי.  משמר 

אכיפה   פעילות  שמבצעת  בעיר,  משטרתית  ניידת 

ע"י  בעיר.  אקראיים  המזרחי    ומחסומים  המשמר 

   -והית"מ. צריך רק להבין, משמר 

 מה זה ית"מ?   משה חנוכה: 

 ת תנועה.  יד יח  אמיר כוכבי: 

   -יחידת תנועה משטרתית  עומר כספי: 

לצורך   אמיר כוכבי:  חיבורים,  שהם  מסביב  שהכבישים  נוסף  שלזה 

זה  531או    40או    5העניין,   הירידה,  העלייה,   ,

לעיר,   מחוץ  נחשב  שלהם  יש  בחישובים  שם  וגם 

יזומות, גם שלהם וגם של     -פעולות 

 נוסף למה שקיים בתוך העיר.   רינה שבתאי: 

 כן. וגם של מג"ב, של דרום השרון.   יר כוכבי: מ א 

אמצעי טכנולוגיים, זה מרכיב הביטחון הנוסף,  הלאה.   עומר כספי: 

של   על    6,000,000עם תקציב  פה  רצים  אנחנו  בעצם   .₪

ומשמ  גדולים  פרויקטים  זה  שני  אחד  פרויקט  עותיים. 

המסחר   ובאזורי  הראשיים  בצירים  האכיפה  מצלמות 

ופר  בעיר.  מצלמות  הגדולים  זה  השני  הפרויקט  ויקט, 

פה   להקים  הולכים  אנחנו  בעצם,  אתרים.    67אבטחה. 

זה  של    ואגב,  האתרים  כמות  וגדל,  הולך  הזמן  כל 

   -מצלמות אבטחה 

   -זה פשוט מחולק שם   300-אה, ה  רן יקיר: 

עם   כספי:   עומר  להיות  יכול  אחד  אתר  כן,  העניין.    2במוקדי 

   -י מצלמות, זה תלו   6או עם    4מצלמות,  
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 בכיוונים שונים.   רינה שבתאי: 

המצלמות   עומר כספי:  כל  העניין.  מוקדי  את  לראות  בשביל  בדיוק. 

המוקד   הביטחון.  למוקד  יחוברו  דבר  של  בסופו  האלה 

רחבי   כל  על  מוקד  אותו  של  ובשליטה  העיר.  רואה 

התכנון.   בשלב  נמצאים  כרגע  אנחנו  הזה,  הפרויקט 

שחבר  מכרז  דרך  ההתקשרות  את  זכתה  סיימנו  נר  ת 

פה   נמצאים  נר  חברת  זה.  על  עובדים  כבד  ואנחנו  בו, 

ועובדים על התכנון.   אני מאמין שעוד שבועיים  בשטח, 

של   הפרויקט  האתרים.  של  בהתקנה  כבר  נתחיל 

כבר התחלנו. אפש  כבר את  מצלמות האכיפה,  ר לראות 

כבר   תראו  הבא  שבוע  ובסוקולוב.  ברמתיים  המצלמות 

הבנ  ברחוב  אותן  שרץ  מתקינים  פרויקט  כבר  וזה  ים, 

 ועובד.  

 מה זה אכיפה?   רפאל בן מרדכי: 

נו מה  אלון גלבוע:     -דו"חות, 

עדיין   אמיר כוכבי:  זה  הציבורי.  במרחב  עדיין מצלמה  זה  אבל  אבל, 

דב  לראות  היכולת  את  לך  אומרת,  נותן  זאת  רים. 

כי   מאוד,  משמעותי  היקף  יהיה  המצלמות  של  ההיקף 

מחבר   שו   2הוא  התכלית  פרויקטים  שבסוף  נים, 

כזה   לעשות  אישור  לקבל  נצליח  אם  בטח  שלהם, 

ש  הזיהוי  תכנות  על  נהיה  פיילוט  אנחנו  מקפיצות, 

מהר   להגיב  היכולת  מבחינת  לגמרי,  אחר  במקום 

שי  ברגע  מקרה,  בכל  אבל  כיסוי  לאירועים.  כזה  ש 

כל   לתחקר  יכולת  לך  יש  שעובדות,  מצלמות  של  נרחב 

   -אירוע במרחב הציבורי 

אני   ן מרדכי: ל ב רפא  ששאלתי.  מה  שזה  אכיפה,  של  בעניין  מתחיל  אני 

בעוד   ואיפה  היום,  יש  איפה  שאומרת,  מפה  לקבל  יכול 

   -חודש שיהיו הפשוטות, לא אלה שאתה 

עכשיו,   אמיר כוכבי:  הכל  פשוטות,  זה  אין  עכשיו  שמגיע  מה  כל 

יום, לילה.    מצלמות באיכות 

מסוגלו  רפאל בן מרדכי:  לא  הן  אבל  זמנ כן,  בו  אירוע  לזהות  ית  ת 

 ולהזעיק. אכיפה. דו"ח הוא לאחר מעשה.  
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שאני   אמיר כוכבי:  מה  גבוהה.  השידור  איכות  כלי,  היא  המצלמה 

למצלמות   קשור  לא  זה  הזה,  האלגוריתם  עליו,  מדבר 

קשור  זה  אושרה    עצמן,  לא  שעדיין  לטכנולוגיה 

לפיילוט   להתקבל  מנסים  ואנחנו  בארץ,  לשימוש 

  .  בעניין

לקבל   מרדכי: בן    רפאל  יכול  אני  אם  פשוטה,  שאלה  שואל  אני  אמיר, 

עוד   העניין  לצורך  יהיה  ומה  היום  יש  מה  של  מפה 

 חודש.  

פריסה   אמיר כוכבי:  שתהיה  ברגע  העירייה,  באתר  יהיה  גם  זה  כן, 

 וך רצון שאנשים יראו.  מושלמת, מת 

להיו  רפאל בן מרדכי:  צפוי  ומה  היום  יש  מה  היום,  לראות  רוצה  ת.  אני 

   -לא לאחר 

 אתה רוצה לראות לפני ואחרי.   אמיר כוכבי: 

 כן, אני רוצה לראות היום ובעתיד.   רפאל בן מרדכי: 

 אין בעיה.   אמיר כוכבי: 

אמרתם   רפאל בן מרדכי:  שאלה,  ועוד  ראשונה.  שאלה  שלא  פשוט  קודם 

 היו בעבר סמכויות. אילו סמכויות יש היום?  

פק  עומר כספי:  של  סמכויות  יש  דו" היום  מתן  שזה  עירוני,  ח  ח 

של   אנחנו מסדירים את החקיקה  ובקרוב מאוד  חנייה, 

בפברואר   חשמליים.  ואופניים  רעש  על  דו"ח  מתן 

 אנחנו מתחילים לאכוף אופניים חשמליים.  

 פברואר.   רפאל בן מרדכי: 

 כן.   ומר כספי: ע 

היום   משה חנוכה:  סיירים.  והיו  סמכויות  היו  לא  בעבר  רפי,  אבל 

ואין סיירים.  יש סמכויו   ת 

   -מה שנאמר לי פה זה ש  רפאל בן מרדכי: 

נכון.   עומר כספי:  נכון, זה לא   אבל זה לא 

את   רן היילפרן:  ויש  תקנים  יותר  יש  סיירים,  כמות  אותה  את  יש 

   -אותה כמות סיירים 

רק   נוכה: משה ח  וסיירים  לאייש,  מצליחים  לא  אתם  התקנים  את 



 עיריית הוד השרון 
 7.12.2022מיום  15/22מן המניין מס' ישיבת מועצה 

  

 58 
 

 עוזבים.  

או  רן היילפרן:  יש את  כן  תה כמות סייר אבל  אז אנחנו  ים שהייתה. 

   -מצליחים 

 אבל בתקנים, אבל לא באיוש.   משה חנוכה: 

   -לא, לא, לא. באיוש  רן היילפרן: 

ניידת אחת. בעבר היו   משה חנוכה:     -ניידות לפחות   2הלילה יש 

כרגע,   היילפרן:   רן  וזה  כרגע,  תקנים.  כמות  אותה  את  יש  באיוש 

אמ 9היו   הביטחון  שמנהל  כמו  לזה,  ,  מעבר  קודם.  ר 

כדי   רואה,  מוקד  של  תקן  גם  יש  תקנים,  יותר  שיש  זה 

א  המצלמות  לראות  שבעבר  תהליך  עשינו  המצלמות.  ת 

או   יותר,  או  פחות  לעצמן  מחוברות  היו  הספר  בבתי 

המנה  לחדר  הטוב  יכולנו  במקרה  באמת  ולא  לת, 

גם   מטפלים.  אנחנו  בזה  וגם  שקרו,  אירועים  לתחקר 

ה  שכביכול  מצלמות.  המצלמות  בעיר  היו  לא  בעיר,  יו 

   -אז זה תהליך של 

 ואיפה יהיה המוקד?   אביבה גוטרמן: 

ניידת סיור אחת   60,000ואני אומר,   משה חנוכה:     -תושבים על 

יהיה  אביבה גוטרמן:  ומי  המוקד,  יהיה  להסתכל    איפה  רשאי 

 במצלמות?  

 אני מבינה שזו הנקודה. זו הנקודה.   רינה שבתאי: 

   )מדברים ביחד( 

   -לך זה נראה קטן, אבל לציבור זה  משה חנוכה: 

 לא, זה לא קטן.   רינה שבתאי: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

 זה לא קטן.   רינה שבתאי: 

 כן, זהו?   אמיר כוכבי: 

י  משה חנוכה:  הי מה  שאלה.  לי  יש  להצליח  עומר,  בשביל  צריך  ת 

אם   אומר,  אתה  כלים,  אילו  העבירות?  את  להפחית 

נותנת     -העירייה הייתה 
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 תצטרף לסיור, משה, אתה מוזמן.   רן היילפרן: 

בלי   משה חנוכה:  חושב?  אתה  מה  מה,  באמת.  אבל  אצטרף,  אני 

 ציניות, כן.  

העירוני.   עומר כספי:  השיטור  זה  בעיר,  כרגע  שחסר  היחידי  הדבר 

ה  הרבה  שאר  במקום  להיות  הולכים  אנחנו  דברים, 

את   שנממש  ברגע  מאוד.  הקרובה  בתקופה  טוב  יותר 

כנית שהרגע הראיתי, עם המצלמות, זה מה שנשאר  הת 

 לנו. השיטור העירוני, זה הדבר היחידי.  

עם   אמיר כוכבי:  נכון?  התקציב,  את  קיבלתם  כשבוע,  לפני  אגב, 

   -תכניות העבודה. אתם יכולים לראות 

 בלי תכניות העבודה, רק תקציב.   חנוכה:   משה 

 בלי תכניות העבודה?   אמיר כוכבי: 

כספים.  ש נ  משה חנוכה:  ועדת  יש  מחר  עבודה,  תכניות  גם  לקבל  מח 

אה,   העבודה,  תכניות  על  שאלתי  מי  את  שאלתי,  אגב, 

לו,   שיש  אמר  הוא  ביקורת.  בוועדת  המבקר  את 

לא   פשוט  העבודה,  תכניות  את  מכירים  שהמנהלים 

מקושר  נ  תקציב  יש  אם  אז  המועצה.  לחברי  שלח 

את   לנו  גם  תשלחו  אחר,  נושא  זה  עבודה,  תכניות 

   -תודה. אז עומר, אתה אומר תכניות העבודה.  

 אם אתה קורא אותן לעומק, אין בעיה.   אמיר כוכבי: 

 תגיד, אתה חושב שאני לא קורא את החומר?   משה חנוכה: 

א  אמיר כוכבי:  קורא,  לא  שאתה  בטוח  ובלי  אני  דפים  הרבה  זה  בל 

 ציורים.  

יודע   משה חנוכה:  שאני  לכם  הוכחתי  לי  נראה  בינתיים  לקרוא  אני 

   -גם 

יודע, זה  אביבה גוטרמן:     -אמיר, אתה 

זה. למה   אמיר כוכבי:  יודע לבד, מה  מה, למה אתה מגנה עליו? הוא 

מה,   מזה,  נהנה  הוא  אבל  למה?  עליו?  להגן  קופצת  את 

 שה, תגיד לה.  מה קרה, רק לו מותר? מ 

   -1001הוא יושב על כל תקציב על   אביבה גוטרמן: 
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 באמת, הוא?   אמיר כוכבי: 

אפילו   אביבה גוטרמן:  מרגיז  שאפילו  סעיף.  סעיף,  שבודק.  זה  הכי  כן. 

   -לפעמים. אז להגיד לו שהוא לא קורא 

 שמעת? שמעת מה הוא אמר?   אמיר כוכבי: 

 מה?   אביבה גוטרמן: 

 בודק, יש לו אנשים שבודקים.  שהוא לא   אמיר כוכבי: 

   -יש לנו בודקים, יש לנו צוותים  משה חנוכה: 

לכל מי שצופה, תקציב העירייה, טיוטת התקציב   אמיר כוכבי:  אגב, 

   -מפורסמת באתר העירייה להערות הציבור 

   -עד התקציב אולי   9יהיה לנו   אלון גלבוע: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -כל מי שחבר  משה חנוכה: 

 חברים, יש זה, עוד משהו?   י: אמיר כוכב 

 כן, אני רוצה להגיד ביחס למה שנאמר כאן.   משה חנוכה: 

 כן.   וכבי: ר כ אמי 

   -שאני חושב שעל בסיס הדברים שאמרתם, אין סיבה  משה חנוכה: 

 נרגעת.   נדב דואני: 

יותר גרוע.   אלון גלבוע:   איזה נרגענו, עוד 

הקשב  משה חנוכה:  לא  אתה  אם  אבל  נרגענו.  לא  ממש  ממש  לא,  ת, 

   -לא נרגענו 

 קיבלתם תשובות טובות.   נדב דואני: 

שנצביע  משה חנוכה:  מציע  איש   אני  בעד  אחד  עירונית  פה  תכנית  ור 

זה   רינה,  האישי.  הביטחון  ולהחזרת  בפשיעה  למאבק 

 לא מצחיק.  

 אתה מצחיק וזה לא מצחיק? אתה מצחיק.   רן יקיר: 

   -אבל אתה קצת. יש  אמיר כוכבי: 

 עזוב.   רינה שבתאי: 

להם   משה חנוכה:  אין  שאנשים,  אותך?  מצחיק  מה  עזוב,  מה 
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   -ביטחון אישי 

   -הרגע אמרתי  י: אמיר כוכב 

יודעת כמה זה מצביע על הניתוק  משה חנוכה:     -את 

   -משה, משה  אמיר כוכבי: 

   -את רוצה להיבחר  משה חנוכה: 

   -בוא, בוא, אל תיתן לי ציונים  רינה שבתאי: 

ל  משה חנוכה:   ך.  אני אתן 

   -תעשה לי טובה, אל תיתן לי ציונים  רינה שבתאי: 

   -ת בדיון רציני כי את יושבת פה, מצחקק  משה חנוכה: 

 לא נתתי לך ציונים, אל תיתן לי ציונים.   רינה שבתאי: 

   -את יושבת ומצחקקת בדיון  משה חנוכה: 

מאוד   רינה שבתאי:  תשובות  קיבלת  רציני,  מאוד  הוא  הדיון 

   -רציניות 

אירועים   : משה חנוכה  לעשות  רק  לא  זה  מועצה  חבר  של  תפקידו 

   -ולעמוד 

מאו  רינה שבתאי:  תשובות  שאליה קיבלת  רציניות,  היית  ד  אתה  ן 

זה   ציונים,  אתן  אני  אם  ציונים.  לי  תיתן  אל  ציני. 

   -יהיה לא טוב. אל תיתן 

   -את יכולה לתת לי ציונים  משה חנוכה: 

   -לא, אין לי  רינה שבתאי: 

יכ  משה חנוכה:   ולה.  את 

 לא, כי אני לא חושבת שזה השולחן.   רינה שבתאי: 

ממך  משה חנוכה:  מבקש  אני  לא,  בדיו   אבל  לצחקק  ולא  ן  לכבד 

   -חשוב 

   -משה  אמיר כוכבי: 

   -אני אעשה מה שאני מרגישה  רינה שבתאי: 

 כמו ביטחון התושבים.   משה חנוכה: 

 אני אעשה מה שאני מרגישה.   רינה שבתאי: 
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י  משה חנוכה:     -שפוט אותך על הצחקוקים הציבור 

נותן פה הצגה שעה וחצי  רינה שבתאי:     -אתה 

 נכון.   משה חנוכה: 

 והצחקוק שלי מפריע לך.   רינה שבתאי: 

 כן.   משה חנוכה: 

   -משה, משה  רינה שבתאי: 

   -רינה, זה הפופוליזם הזה  אמיר כוכבי: 

יודעת.   רינה שבתאי:   אני 

שב  משה חנוכה:  אחרי  שבוע  כאן  ניפגש  נציק  אנחנו  שבוע  וכל  וע, 

   -לכם 

ניפגש שבוע אחרי שבוע  רינה שבתאי:     -אנחנו 

 צליחים לנהל את העיר.  ם לא מ איך את  משה חנוכה: 

 אתה קיבלת פה סקירה מצוינת.   רינה שבתאי: 

   -די, די. אלון  אמיר כוכבי: 

נעלה   משה חנוכה:  אני מבקש, רגע, אלון, שנייה. אני מבקש שאנחנו 

לעשו  שלנו,  ההצעה  ולתקצב  את  עירונית  תכנית  ת 

באמת   ואני  הטוב,  לרצון  הכבוד  כל  עם  כי  אותה, 

אגב,   מתרשם  אני  מאוד  שלך.  שלכם,  מהעבודה  עומר, 

   -רואה שאתה בחור רציני, וגם של 

 משה, כמה תקציב העירייה המוצע לשנה הקרובה?   אמיר כוכבי: 

 קוראים לו רועי.   מאיר חלוואני: 

אנ  משה חנוכה:  באמת,  גם  איכותיים,  רועי.  אנשים  טובים,  שים 

הנכון.   במקום  שלכם  והלב  באים,  שאתם  בטוח  ואני 

רוצים  הגיבוי.    אנחנו  ואת  הכלים  את  לכם  לתת  סה"כ 

באמת   שאתם  הדברים  את  תגידו  שלא  מניח  אני 

ועוד  מרגישים   עוד,  רוצה  היה  אחד  כל  כי  בסדר,  וזה 

את   ולשנות  להשפיע  יכולת  ועוד  משאבים  ועוד  תקציב 

זה  המציאות  כי  זה,  את  לתת  צריכים  כמועצה  ואנחנו   .

חשוב  יותר  דבר  אין  לתושבים.  באמת  שכואב    נושא 

  , ללגלג יכול  ורן  לצחקק,  יכולה  ורינה  מהביטחון. 
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ח  נושא  שזה  חושב  אני  זה.  יכולים  ולכן  וכולם  שוב, 

תכנית   לעשות  המועצה  מחברי  שליש  דורשים,  אנחנו 

 עירונית ולתקצב אותה.  

ד  רינה שבתאי:  עד  מה  דובר  מה  אבין,  שאני  רק  עכשיו?  עד  ובר 

 עכשיו, באוויר? מה שמעת עד עכשיו שעה?  

   -מעבר לזה  : כוכבי אמיר  

 לא שמענו, לא התרשמנו.   אלון גלבוע: 

   -כן  אמיר כוכבי: 

יש   אלון גלבוע:  שביום  אומר  אתה  לגבי,  שאלה.  לי  יש    2רגע, 

לניידת   מצטמצם  ובלילה  בעיר,  שמסתובבות  ניידות 

נכון?  אחת,    נכון? הבנתי 

 לא תמיד, היום בלילה.   עומר כספי: 

 שניים.    אה, כאילו מחר יהיו  אלון גלבוע: 

   -יכול להיות, זה תלוי  עומר כספי: 

 אז מה זה תלוי?   אלון גלבוע: 

 סידור העבודה.   עומר כספי: 

   -לא הבנתי. אם סייר אחד חולה או שיש לו איזה  אלון גלבוע: 

   -ה גמיש. אלון סידור עבוד  אמיר כוכבי: 

   -אני לא מצליח  אלון גלבוע: 

   -דים מה אתה לא מצליח? יש איקס עוב  אמיר כוכבי: 

 תשמע, אבל לגנבים אין סידור עבודה.   אלון גלבוע: 

   -שעות   24ויש   אמיר כוכבי: 

ניידות בלילה? אם    2אבל אני שואל, למה לא מפעילים   אלון גלבוע: 

   -אפשר לבדוק את זה 

של    כשיש  אמיר כוכבי:  ניידות  גם  ויש  מפעילים.  אפשרות, 

בכבישים   מג"ב  של  ניידות  גם  ויש  המשטרה, 

   -העוקפים 

   -אבל הכל תלוי בכח אדם, כלומר  אלון גלבוע: 
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להפעיל   אמיר כוכבי:  רובוטים  לנו  יש  מה,  אומרת.  זאת  בוודאי, מה 

 על זה?  

 רעיון.   משה חנוכה: 

רחו  אמיר כוכבי:  בשלט  שיורים  כאלה  כולל  בואו,  רעיון,  חברים,  ק. 

מה   משה,  נזכרתי.  אה,  לומר.  רציתי  מה  זוכר  לא  אני 

ת  נקרא  זה  מבקש  נעשו,  שאתה  כבר  הן  עבודה.  כניות 

   -הוא הציג את חלקן מנהל אגף ביטחון. אנחנו 

   -לא, תכנית עירונית זה לא  משה חנוכה: 

   -תכנית עירונית זו תכנית עבודה  אמיר כוכבי: 

 מצגת.  זה מצגת, זה   אביבה גוטרמן: 

נציג  אמיר כוכבי:     -ואנחנו 

נגד תכנית  משה חנוכה:     -בוא נעשה הצבעה, נצביע 

 אנחנו נציג את זה בישיבת התקציב, כן.   בי: כוכ   אמיר 

 בוא נעשה הצבעה.   משה חנוכה: 

 אנחנו נצביע, בוודאי.   אמיר כוכבי: 

 בבקשה.   משה חנוכה: 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

גולני:  ההצע  הוד  בעד  מי  רפי,  חברים,  אלון,  אביבה,  יגאל,  ה? 

נגד ההצעה?    יוסי ומשה. מי 

נגד ההצעה לעשות  משה חנוכה:     -תכנית עירונית   מי 

נגד ההצעה לעשות תכנית לא מקושרת למציאות.   אמיר כוכבי:   לא, 

 ₪.    2,000,000 משה חנוכה: 

נגד ההצעה?  אלון גלבוע:   כנרת, איך את 
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 ============================================= 

י בן דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצה רפ

 בי מרדכי, אלון גלבוע, יגאל שמעון, משה חנוכה, אביבה גוטרמן ויוסי שא

 הצבעה: 

 יגאל שמעון, יוסי שאבי, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ומשה חנוכה.  – (6בעד )

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר,   – ( 8נגד )

 ונדב דואני. וואני  מאיר חל 

 

 : 99/22מס'  החלטה 

העירייה   תוכנית    דוחהמועצת  ולתקצב  לגבש  העירייה  ראש  את  להנחות  ההחלטה  הצעת  את 

של   תוספת  וכן  האישי  הבטחון  תחושת  והחזרת  בפשיעה  למאבק  עבור   2עירונית   ₪ מיליון 

 . 24/7מחלקת הבטחון לטובת סיורים 

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

 נושא הבא.   אמיר כוכבי: 

 ה לכנרת שהצטרפה והצביעה בעד ההצעה.  תוד  משה חנוכה: 

גולני:     -אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ב'  הוד 

, עכשיו תתחיל ישיבה חדשה  משה חנוכה:     -לא סעיף ב'

   -לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא  יגאל שמעון: 

די,  אמיר כוכבי:  חדשה.  ישיבה  לא  זה  לא    חבר'ה,  די,  יגאל,  די. 

   -רעש על כל זה לעשות סתם  

ישיבה  חנוכה:   משה     -ראש העיר יכול לכנס 

ישיבות   אמיר כוכבי:  קבועות  שבו  למועד  ישיבה  וביקשתם  מאחר 

   -המועצה, אבל זה המועד, מה לעשות. אבל מה לעשות 

   -אבל כשאתה אומר את זה אל תצחק, אל תצחק אבל  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

 יש פה נושא חשוב מאוד.   גלבוע:   ון אל 

 ן.  כ  אמיר כוכבי: 

   -יש פה כל מיני תמיכות לגופים. תכף אנחנו נשמע  אלון גלבוע: 

גולני:  . אישור המלצות  הוד     -סעיף ב'

   -שנייה, רגע, רגע, רגע. לפני רגע, יש איזה משהו  משה חנוכה: 
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   -אני רוצה  אלון גלבוע: 

 אין שום דבר.   אמיר כוכבי: 

שנייה  וכה: משה חנ  פרוצדורה,  מבחינת  חשוב  חשוב,  לא,  .  לא, 

חברי   של  לסדר  ההצעות  צורפו  לא  בטעות,  אנחנו 

בפייסבוק   פרסם  יקיר,  רן  רץ  היום.  לסדר  האופוזיציה 

המועצה,   ישיבות  לרכז  כתבתי  לסדר.  הצעות  היו  שלא 

שלח   הוא  בבוקר,  היום  בודק.  אני  אמר,  הגון.  אדם 

הו  מה,  אלא  היום.  לסדר  נושאים  תיקון  עוד  הוסיף  א 

   -שלא היו על סדר היום המקורי 

 אילו עוד נושאים הוא הוסיף?   אמיר כוכבי: 

   -את השולחנות והכיסאות  משה חנוכה: 

 מה פתאום, זה בסדר היום המקורי.   אמיר כוכבי: 

 אז מה אמרת לי שזה לא היה בסדר היום?   משה חנוכה: 

לא   אמיר כוכבי:  שאתם  חבל  מצטער.  אני  סדר  חברים,  את  קוראים 

 היום. 

 )מדברים ביחד(  

נגד.   אמיר כוכבי:   אלון הודיע שהוא 

   -אין דבר כזה, אלון. אלון  משה חנוכה: 

עד   אמיר כוכבי:  המשפטי  היועץ  של  דעתו  חוות  את  נבקש  אנחנו 

 לרגע המתאים.  

   -על מה, על זה שאתם לא  משה חנוכה: 

   -על האם אחרי שאלון הודיע שהוא  אמיר כוכבי: 

   -שאתם לא אישרתם את ההצעות לסדר  ה: חנוכ משה  

נגד  כבי: אמיר כו     -על זה שאחרי שאלון הודיע שהוא 

   -אתה פישלת, אתה פישלת  משה חנוכה: 

נגד  אמיר כוכבי:     -אחרי שהוא הודיע שהוא 

   -אתה פישלת  משה חנוכה: 

ניסיתי לתקן  אמיר כוכבי:     -אבל 
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   -רגע, בוא נפתח את ההזמנה. בוא  אלון גלבוע: 

ניסיתי לתקן, וחבריך מנעו זאת.   יר כוכבי: מ א   אבל 

   -לא, הם לא מונעים  משה חנוכה: 

 הם מנעו, הם מנעו, הם שלחו מייל רשמי.   אמיר כוכבי: 

 אביבה, את מסכימה?   משה חנוכה: 

 היא לא מסכימה.   אמיר כוכבי: 

   -לא, לא, אבל משה, משה  יגאל שמעון: 

   -די, די לעשות קרקס. חברים  אמיר כוכבי: 

   -לא, לא, לא קרקס, אבל השאלה פה  יגאל שמעון: 

   -רגע, רגע, לא, לא קרקס  אביבה גוטרמן: 

 אבל השאלה פה מאוד חשובה.   יגאל שמעון: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

גם בפעם הבאה שזה יקרה  יגאל שמעון:     -האם זה יכול לקרות 

 לא.   אמיר כוכבי: 

   לא, שבטח שלא. זו המניפולציה שלו.  אביבה גוטרמן: 

נכון.   אמיר כוכבי:   לא, זה לא 

 ד חודשיים זה יקרה, אז גם תגידו שזה לא?  בעו  יגאל שמעון: 

 אמיר, זו מניפולציה.   אביבה גוטרמן: 

נו, מה  אמיר כוכבי:     -די, את רוצה שנגיד לך באמת? 

בסדר   משה חנוכה:  שלנו  ההצעות  את  שמת  לא  למה  היא  השאלה 

 היום?  

 כה.  דר, זה לא עובד כ צריך לעשות לזה ס  יגאל שמעון: 

   -טוב  אמיר כוכבי: 

   -אני חושב, אני חושב שאם מדובר  עון: יגאל שמ 

   -אין לי בעיה, תראו  משה חנוכה: 

לפי   יגאל שמעון:  זה  את  לאשר  שצריך  חושב  אני  טעות,  איזו  על  רק 

 הדיון.  
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   -אבל התנגדתם  נדב דואני: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

 -התנגדתם  נדב דואני: 

 ד(  )מדברים ביח 

עכשי  משה חנוכה:  ואתה  לחוק,  בניגוד  פועל  גיבור.  אתה  עוד  פה  ו 

   -אתה פעלת בניגוד חוק 

   -אבל משה  אמיר כוכבי: 

   -אתה פעלת בניגוד לחוק  משה חנוכה: 

   -אבל משה  אמיר כוכבי: 

   -אתה. אתם העבריינים ואתם  משה חנוכה: 

היא   אמיר כוכבי:  אבל  לעשות,  מה  לתקן.  ניסינו  אבל  משה,  אבל 

 רגע לא מסכימה.  ה 

ל  נדב דואני:   א.  אביבה עושה, אומרת 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

   -משה, אז אני מציע לך משהו אחר  יגאל שמעון: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -, שבוע הבא 6שלא רוצים דיון, נחתום   יגאל שמעון: 

אישור   אמיר כוכבי:  קדימה.  יאללה,  בעד.  אני  יאללה,  שוב.  יתכנסו 

   -המלצות סדר מקצועי 

זה   משה חנוכה:  על  הפנים,  למשרד  מחר  אפנה  שההצעות  שאני 

ב  שהוגשו  שלי  היום  15.7.22-לסדר  בסדר  הובאו  לא   ,

   -המקורי 

 אין בעיה, בסדר גמור.   אמיר כוכבי: 

   -אני רוצה להבין למה לא. שרן יקיר יסביר  משה חנוכה: 

   -אישור המלצות  אמיר כוכבי: 

   -שמו כי הוא רשם את זה הרי מלכתחילה, בכוונה לא   משה חנוכה: 

 -משה  אמיר כוכבי: 

 ם ביחד(  )מדברי 
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   -אז הוא ניסה להתיש אותנו על זה שהצלחנו לגייס  משה חנוכה: 

 די, די. משה, די.   אמיר כוכבי: 

 נסביר את זה למשרד הפנים.   משה חנוכה: 

   -די  אמיר כוכבי: 

 הכשילו אותך באינפורמציה.   מאיר חלוואני: 

אי  משה חנוכה:  הרי  סיבה כי  לך  ברור שלא אכפת    ן  צירפת.  לא  למה 

 לך.  

צוות   ר כוכבי: אמי  המלצות  אישור  יאללה.  די,  שאישרנו,  יודע  אתה 

   -מקצועי 

 מה זה אישרתם? לא צירפת.   משה חנוכה: 

 מתן תמיכות. שלח היום.   אמיר כוכבי: 

   -אתה בסדר. אז אני אומר, אתה לא היית בסדר, ואז  משה חנוכה: 

ת  אמיר כוכבי:  המלצות  יקנו אז  אישור  הלאה.  רוצים.  לא  הם  כי   ,

   -המקצועי   הצוות 

 )מדברים ביחד(  

 חברים, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

 רגע, רגע, שנייה רגע, אין דבר כזה מי בעד? רגע.   אלון גלבוע: 

 ניסיתי לבדוק.   אמיר כוכבי: 

 רגע.   אלון גלבוע: 

 תנו לו להקריא כבר.   אמיר כוכבי: 

הצוו  ב.  המלצות  תמ אישור  למתן  המקצועי  לשנת  ת  ציבוריים  לגופי  יכות 

 . 2022ים  הכספ 

 

גולני:  הודיעו העמותות, מועדון הכדורסל    2022בחודש מאיר   הוד 

   מכבי הוד השרון... 

 אהבתי את הכיוון החדש.   נדב דואני: 

גולני:  ,   הוד  ביניהן האיחוד  פירוק  על  לחיים  ספורט  ועמותת 

השוט  לפעילות  חזרו  ב והעמותות  שלהן  נפרד.  פת 
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האיחוד, בעק  פירוק  לח   בות  ספורט  עמותת  יים  פנתה 

לשנת   עקיפה  תמיכה  לקבל  ועדת  2022בבקשה   .

למתן   העמותה  בקשת  את  לאשר  ממליצה  התמיכות 

בסך   הרפרנט  להמלצת  בהתאם  ₪,    142,800תמיכה, 

סכום    85% לפיכך,  ספורט.  במתקני  השימוש  מעלות 

מכבי   כדורסל  מועדון  עמותת  של  העקיפה  התמיכה 

של   לסכום  יעודכן  השרון  סכום    , ₪   1,718,700הוד 

ב נמ  שאושר    142,800-וך  העקיפה  התמיכה  מסכום   ₪

פרוטוקול   כנספחים,  לכם  מצורפים  במועצה.  לעמותה 

של   תמיכה  של  המלצה  התמיכות,  של    2022ועדת 

הצעת   התמיכות.  ריכוז  וטבלת  לחיים,  ספורט  עמותת 

המל  את  מאשרת  העירייה  מועצת  הינה:  צת  ההחלטה 

ה  מיום  המקצועיות  התמיכות  לא 3.11.2022-ועדת  שר  , 

את בקשת עמותת ספורט לחיים לקבלת תמיכה עקיפה  

 .  1, כמפורט בנספח  2022לשנת הכספים  

 האם אפשר לקבל הסבר?   יגאל שמעון: 

קצת   אלון גלבוע:  האחרונה,  בתקופה  אני  שאלה.  לשאול  רוצה  אני 

ואני   התמיכות,  נושא  את  להבין  הצלחתי  אגיד  לא 

ב  המועצה  בישיבת  המו 24.4.2022-מדוע.  חברי  עצה  , 

יש   היום  שעד  מה,  אלא  לעמותות.  תמיכות  על  הצביעו 

הכדורגל,   קבוצת  שזה  כספים.  קיבלו  שלא  עמותות 

ואני   העמותות  אליי  כשפנו  כשאני,  הכדורסל.  קבוצת 

היועץ   של  דעתו  חוות  את  וביקשתי  בדיקה,  ביצעתי 

מא  מהר  הוא  היא  האמת  דעת  המשפטי,  חוות  הגיש  וד 

שהמועצ  הכדורסל,  לגבי  על  שהמועצה,  הצביעה  לא  ה 

הכדורסל.   למועדון  ישירות  תמיכות  על  תקציב, 

שאכן   לעמותה,  שנשלח  המכתב  את  לו  וכשהמצאתי 

לשנת   ישירה  תמיכה  לקבלת  זכאים  אז  ,  2022הם  או 

תקציב   מגיע  כן,  וטען,  בו,  חזר  פתאום  המשפטי  היועץ 

אח  בקיזוז  כזה,  לא  בקיזוז  האולמות.  בקיזוז  ר, 

התמיכות   בין  שמפריד  הקו  איפה  להבין  קצת  הצלחתי 

זה  הישירות   העקיפות,  שעד  2.  1לתמיכות  יודע  אני   ,

להן.   שמגיעים  הכספים  לעמותות  הועברו  לא  היום 

הכדור  לא לגבי  היום  עד  שקל    סל,  ולו  להם  הועבר 
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הכספים.   העברת  את  אישרה  שהמועצה  לאחר  אחד, 

הכדורגל,  ואני    לקבוצת  מסובך,  יותר  קצת  זה  שם 

מה   עכשיו,  המשפט.  בבית  מתנהל  הזה  שהעניין  מבין 

שמדובר  שא  המשפטי,  היועץ  אותי  ויתקן  מבין,  לא  ני 

שמגיעים,   כספים  על  הסכם,  אכיפת  איזושהי  על  שם 

בקיזוזי  מגיעים,  מה  לא  מהטוטו.  ואחרים  כאלה  ם 

כספים   על  מחלוקות  איזשהן  יש  שאם  זה  יודע,  שאני 

תובעים  מסוימ  זה  ואחרי  אותם,  משלמים  אז  ים, 

נותנים  ולא  חזרה. לא מעמדים את הכסף  אותו,    אותם 

רוצה   גם  אני  הזה  ובעניין  העירייה.  בידי  הכסף  כי 

כזה   משפטי  עניין  מתנהל  איך  להבין.  מצליח  לא  ואני 

עמ  העיר  בין  שראש  שומע  ואני  העירייה,  לבין  ותה 

עם   מאמנים,  עם  שחקנים,  עם  פגישות  יו"ר  מנהל 

כזה?   דבר  קורה  איך  להבין.  מצליח  לא  עמותה. 

   -כלומר, יש כספים 

 לא הבנתי את השאלה.   אמיר כוכבי: 

עם   אלון גלבוע:  נפגשת  אתה  כדורגל?  שחקני  עם  נפגשת  אתה 

 שחקני כדורגל?  

 ן. למה בוודאי?  עם מאמ  אלון גלבוע: 

 מה זאת אומרת?   אמיר כוכבי: 

 מה זה מה זאת אומרת?   אלון גלבוע: 

 מה הבעיה?   אמיר כוכבי: 

   -המועצה הצביעה על העברת כספים  אלון גלבוע: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 למה הם לא מועברים?   אביבה גוטרמן: 

שאתה   אלון גלבוע:  שלך,  פרטי  כסף  לא  זה  אתה,  מי  תמיכה.  כספי 

א  רוצה  תתנה  לא  פשוט  אני  אחר.  או  זה  בדבר  ותו 

תשמע,   רוצה.  לא  אני  כי  האלה,  הדברים  את  להעלות 

יודע  יודע מה שאני     -אתה 

 נו.   אמיר כוכבי: 

זה   אלון גלבוע:  לוקח את  אני מתכוון. אתה  למה  בדיוק  יודע  ואתה 
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לדעתי, מתוך   באופן אישי. אתה משחק בכספים האלה 

   -אינטרס פוליטי 

 פוליטית, פוליטית.   אביבה גוטרמן: 

ו   אלון גלבוע:  אנחנ שהיום  מצב  להיות  יכול  לא  כי  ופרסונלי. 

   -7-נמצאים ב 

 לכאורה, לכאורה.   נדב דואני: 

   -לא, לא לכאורה, אני אומר לך, בוא, בוא, עזוב  אלון גלבוע: 

 לכאורה, מה לכאורה?   אביבה גוטרמן: 

 לכאורה, לכאורה, כביכול.   נדב דואני: 

ויש  ר  אלון גלבוע:  ווטסאפים  לי  ויש  מיילים  לי  יש  תקשיב,  יקיר,  ן 

כל   מאחורי  עומד  שאני  לי  תאמין  והכל,  סרטונים  לי 

לא   להעיד.  שיכול  מישהו  פה  ויש  אומר,  שאני  מה 

ב  נמצאים  אנחנו  היום  להעיד.  יכולים  כמה  -אחד, 

ב 7.12.2022 אושרו  התמיכות  היום  2022אפריל  -.  עד   .

העמ  לעמותות.  הועברו  לא  האלה  הכספים  ותות 

לאנשים   למאמנים,  לשלם  צריכים  להתקיים.  צריכות 

לא   אני  אז  הזו.  במלאכה  שעוסק  מי  לכל  מקצוע, 

כל   את  יודע  שהוא  עיר,  ראש  פה  יושב  להבין,  מצליח 

יד לתבוע עמותות,   נותן  יד.  נותן  והוא  הדברים האלה, 

שנערים   שילדים,  העיר,  תושבי  שלנו,  שלנו,  עמותות 

 מצליח להבין את זה.    שמשחקים בהן. אני לא 

 על מה התביעה?   רן יקיר: 

 איזו תביעה?   אמיר כוכבי: 

 על מה התביעה? על מה המשפט?   רן יקיר: 

היועץ   אלון גלבוע:  את  פה  שמענו  אנחנו  הסכם.  אכיפת  על  התביעה 

טוענת   שהעירייה  כספים  קיזוז  על  כך  על  המשפטי, 

   -שמגיע לה 

   -על חסימה  רן יקיר: 

ל  אלון גלבוע:   י לדבר רגע. אחרי זה אתה תדבר.  תן 

   -מועדון הכדורגל  רן יקיר: 
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אתה   אלון גלבוע:  למה  מדבר?  עכשיו  אתה  למה  סליחה,  רגע,  אבל 

הנושא   את  שמעלים  הקבוצתיים  במיילים  עונה  לא 

יושב   שהוא  הספורט,  ועדת  יו"ר  את  גם  פה  ויש  הזה? 

בשקט, זה לא מעניין אותו, למרות שהוא חושב כמוני.  

   -? מה עשית לטובת הקבוצות מה עשית 

   -אף אחד, תקשיב, תקשיב  נדב דואני: 

יודע   אלון גלבוע:  אתה  כסף.  מגיע  שלכדורגל  יודע  אתה  הרי 

נוק  לא  ואתה  כסף,  מגיע  אתה    ף שלכדורסל  אצבע. 

   -יו"ר הוועדה 

מה   נדב דואני:  על  דיווח  חובת  שום  לך  חייב  לא  אני  לזה,  מעבר 

   -שאני עושה 

   -מבקש חובת דיווח   אני לא  אלון גלבוע: 

   -בשיחות שאני מנהל עם ראש העיר  נדב דואני: 

כי   אלון גלבוע:  אליי?  פנו  לא  למה  לי?  ומה אמרת  אותי  פגשת  אתה 

לא   יעזור,  שהוא  שיודעים  מועצה  לחבר  פונים  הם 

 לחבר מועצה שמקבל הוראות ממקומות אחרים.  

יוד  נדב דואני:  אתה  רעש,  לעשות  יודע  אתה  גלבוע,  אלון  ע  מר 

   -לעשות רעש 

   -למה רעש? הנה  אלון גלבוע: 

יודע לשלוח מיילים  נדב דואני:  יודע לעזור. אתה     -אבל אתה לא 

ויודע   אלון גלבוע:  רעש,  לעשות  יודע  לא  אני  בוא,  בוא,  בוא,  בוא, 

יום,   של  שבסופו  עובדה  לעמותות.  כסף  להשיג  גם 

   -היועץ המשפטי 

   -אלון, אלון  אמיר כוכבי: 

צריך  ח  אלון גלבוע:  לספורט. אתה  גם  כסף  והוא קבע שמגיע  בו,  זר 

   -להתבייש 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

   -אתה צריך להתבייש  אלון גלבוע: 

   -אל תטיף לי מוסר  נדב דואני: 

יו"ר ועדת הספורט  אלון גלבוע:     -בתור 



 עיריית הוד השרון 
 7.12.2022מיום  15/22מן המניין מס' ישיבת מועצה 

  

 74 
 

 -אל תטיף  נדב דואני: 

יד לפגוע בעמותות הספורט בעיר  אלון גלבוע:  נותן     -שאתה 

   -ל תטיף לי, אל תטיף לי א  נדב דואני: 

   -אתה צריך להתפטר מהתפקיד שלך  אלון גלבוע: 

   -אל תטיף לי  נדב דואני: 

   -אתה חייב להתפטר מהתפקיד שלך  אלון גלבוע: 

   -אתה תתפטר מהתפקיד שלך. אתה תתפטר  נדב דואני: 

   -כי אתה לא נוקף אצבע. יש פה אנשים  אלון גלבוע: 

סת  נדב דואני:  כלום,  עושה  לא  רציני,  אתה  לא  עושה רעש. אתה  ם 

במועצת   רעש  עושה  רק  אתה  בכלום,  פעיל  לא  אתה 

   -העיר. מעבר לזה, אתה לא עושה כלום 

לא   אלון גלבוע:  אני  ומה  פעיל  אני  במה  לי  תגיד  אל  כל,  קודם 

   -פעיל 

   -חברים, חברים  אמיר כוכבי: 

   -ואל תיתן לי ציונים  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

בעמותות    אתה  אלון גלבוע:  לפגוע  יד  נותן  אתה  לפגוע,  יד  נותן 

   -הספורט 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

יד.   אלון גלבוע:  נותן   אתה 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

   -אתה לא עוזר לאף אחד  אלון גלבוע: 

   -אתה רוצה שנצעק  נדב דואני: 

קולך,   אלון גלבוע:  את  להשמיע  לך  נותן  רגע.  לא,  לא,  לא,  אני 

   -שאתה מבלבל 

 חברים, די.   בי: אמיר כוכ 

קבוצת   אלון גלבוע:  יו"ר  פה  יש  רבות.  לי,  תאמין  עושה,  אני 

יעיד     -הכדורסל, והוא 
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   -יש פה, חברים  אמיר כוכבי: 

   -מכבי הוד השרון  אלון גלבוע: 

   -חברים, יש פה, אלון  אמיר כוכבי: 

ועדת   אלון גלבוע:  כיו"ר  שלך  מהתפקיד  להתפטר  צריך  אתה 

   -ספורט 

 אל אותך.  לא שו  נדב דואני: 

   -אתה לא עושה כלום  אלון גלבוע: 

   -לא שואל אותך. אני לא שואל אותך  נדב דואני: 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

   -אני אומר שאתה צריך להתפטר  אלון גלבוע: 

 הבנתי.   נדב דואני: 

   -ואמיר  אלון גלבוע: 

 אתה צריך להתפטר ממועצת העיר.   נדב דואני: 

ממוע  אלון גלבוע:  להתפטר  צריך  צריך  אני  אני  למה  העיר?  צת 

ממועצת   להתפטר  צריך  אתה  העיר?  ממועצת  להתפטר 

   -העיר 

   -אתה מפריע  נדב דואני: 

   -אתה לא עושה כלום  אלון גלבוע: 

   -אתה לא עושה שום דבר  נדב דואני: 

   -אתה משמש כבובה, כבובה  אלון גלבוע: 

   -די, אלון, אלון, אלון, די  אמיר כוכבי: 

   -ואב לך על הרבה דברים אחרים אני מבין שכ  נדב דואני: 

לא   אלון גלבוע:  אותך,  להחליף  רוצה  לא  כלום,  על  לי  כואב  לא 

רוצה להיות במקומך. אתה צריך להתבייש, אתה צריך  

   -להתבייש 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

אנשים   אלון גלבוע:  פעם  כל  לוקח  שאתה  מתנהג,  שאתה  איך 

הוראות   מקבל  אתה  אותם.  להטביע  ורוצה  מסוימים 
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   -טביע פה אנשים לה 

ל  אמיר כוכבי:   דקות הפסקה.    5-חברים, אנחנו נצא 

 למה, למה הפסקה?   אלון גלבוע: 

 אני לא מבין למה הפסקה.   משה חנוכה: 

 אתה לא עוזר גם. אתה לא עושה את העבודה שלך.  אלון גלבוע: 

 )יציאה להפסקה(  

 אביבה רוצה להגיד משהו לפרוטוקול.   משה חנוכה: 

גולני:   נו ממשיכים.  אנח  הוד 

 טוב, אפשר להצביע?   אמיר כוכבי: 

 על מה להצביע?   אביבה גוטרמן: 

 על מה להצביע?   משה חנוכה: 

   -על מועצת  אמיר כוכבי: 

הועברו   אביבה גוטרמן:  לא  למה  תשובה,  קיבלתי  לא  עוד  אני  לא, 

בבקשה,   הקטנה,  בתך  ברחל  לעמותות,  תשלומים 

 אמיר, בסדר?  

   -בשורה  אמיר כוכבי: 

את   ה גוטרמן: אביב  תגיד  אז  בסדר,  לא  והן  בסדר,  לא  העמותות  אם 

לא   הם  שלהם,  עם הקריטריונים  בעיה  שיש  זה. שבגלל 

את   למנוע  לעירייה,  לנו,  זה מתיר  ולכן  וכך,  בכך  עמדו 

 העברת הכספים. תגיד את זה עכשיו.  

   -זה המצב, זה נאמר גם בעבר  אמיר כוכבי: 

 לא, תסביר.   אביבה גוטרמן: 

   -אני אסביר, אז אני לי להסביר  בי: אמיר כוכ 

   -כן, כל עמותה, תסביר  אביבה גוטרמן: 

יום  אמיר כוכבי:     -בסופו של 

 אבל לא ציינת. שנייה, רגע, שנייה, רגע.   אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

לא, אבל רגע, אבל אתה מתקרב קרוב מדי למיקרופון,   אמיר כוכבי: 
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 ואז גם לא מבינים מה אתה אומר.  

   -מבינים, מבינים, כולם שולחים לי הודעות  ן גלבוע: אלו 

נו  אמיר כוכבי:     -לא, לא, 

עשה   אלון גלבוע:  הוא  מה  נדב  את  תשאל  לי,  ואמרו  לי  שלחו  אגב, 

   -לספורט. מלא הודעות כאן 

   -עוד פעם  מאיר חלוואני: 

רואים   אלון גלבוע:  מהתושבים  המון  שהמון  לכם  להגיד  רוצה  אני 

   -את השידור הזה 

   -אלון, אלון  יר כוכבי: אמ 

יודע כמה,   אלון גלבוע:     -צפיות   1,000צפיות.    1,000אתה 

מאבק   אמיר כוכבי:  של  תוצאה  הוא  הזה  השידור  גם  כי  שמח,  אני 

   -ארוך שנים 

רואה,   אלון גלבוע:  אתה  הנה  אז  ואנשים    1,000יפה,  צפיות, 

   -שואלים המון שאלות 

השידור,   משה חנוכה:  על  שנאבק  כמי  את  ואתה,  להפסיק  והורה 

   -השידור 

   -ואפילו אין לי זמן  אלון גלבוע: 

 להפך, השידור ממשיך, מה הסיפור?   אמיר כוכבי: 

 אבל הורית להפסיק.   משה חנוכה: 

 עשינו הפסקה בישיבה.   אמיר כוכבי: 

 הורית להפסיק לפני זה.   משה חנוכה: 

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

   -לתי תשובה אמיר, תשמע. אני עוד לא קיב  אלון גלבוע: 

 תן לאלון לדבר, הוא נקטע באמצע.   אמיר כוכבי: 

   -מדוע העירייה  אלון גלבוע: 

 אביבה גם שאלה, ובאתי לענות.   אמיר כוכבי: 

 אז היא אח"כ.   אלון גלבוע: 

 נו.   אמיר כוכבי: 
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בעצמה   אלון גלבוע:  שהיא  תמיכות,  כספי  מעכבת  העירייה  מדוע 

   -הצביעה להעברת הכספים 

 אני אסביר.   אמיר כוכבי: 

מה   אלון גלבוע:  תסביר,  אתה  תשמע,  עכשיו,  תשובה.  קיבלתי  לא 

   -תסביר? יש חוות דעת 

 אז מה, מה אתה רוצה?   אמיר כוכבי: 

לי,   אלון גלבוע:  נראה  אישי,  באופן  אתה  למה  רוצה,  אני  לא, 

   -לכאורה 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -מעכב את הכספים. למה אני אגיד לך  אלון גלבוע: 

   -אני אגיד  וכבי: אמיר כ 

   -כי אני רואה גם עכשיו בחוץ  אלון גלבוע: 

   -אני אגיד לך  אמיר כוכבי: 

מדבר   אלון גלבוע:  אתה  מדבר,  אתה  יודע,  אתה  בחוץ,  עכשיו  גם 

   -עם השחקנים, אתה מדבר עם פה, אתה מדבר עם שם 

   -אני אגיד לך  אמיר כוכבי: 

   -יש אנשים  אלון גלבוע: 

   -זה כאילו זה רע, זה התפקיד שלי   אתה אומר את  אמיר כוכבי: 

זה   אלון גלבוע:  שלך.  התפקיד  לא  זה  במלאכה.  לעסוק  שיודעים 

   -בדיוק לא התפקיד שלך, זה לא כסף שלך 

מהקופה   אמיר כוכבי:  שקל  כל  על  אחראי  להיות  שלי  התפקיד 

   -הציבורית 

   -לא, אבל לא לסחור  משה חנוכה: 

   -ובסופו  אמיר כוכבי: 

 לסחור, זה לא מסחרה.    אבל לא  משה חנוכה: 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

 לא לסחור בו.   משה חנוכה: 

נכון,   אמיר כוכבי:  לבדוק,  שצריך  דברים  יש  או  חריגה,  כשיש 
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כל   למשל,  קריטריונים.  גם  מאשרת  העיר  מועצת 

לאפשר   כדי  קריטריון  של  תיקון  זה  הזאת  ההצעה 

   -העברת תמיכות 

כן?   אלון גלבוע:  בדיעבד,  אגב  זה  מחר  וגם  שעכשיו  משהו  לא  זה 

   -הם מקבלים 

   -זה כדי לאפשר את הדבר הזה  אמיר כוכבי: 

כשהיה   אלון גלבוע:  אוגוסט,  בחודש  כבר  עלה  לא  זה  למה  אז 

 פיצול?  

   -אבל אתה לא  אמיר כוכבי: 

 למה הכל בדיליי?   אלון גלבוע: 

 -אני אנסה להסביר לאמיר  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

 ?  אבל למה  אלון גלבוע: 

   -רגע, אני אנסה להסביר לך מה מפריע  משה חנוכה: 

נותן לענות.   אמיר כוכבי:   אבל אתה לא 

מחודש   אלון גלבוע:  יודעים  אנחנו  הרי  בדיליי?  קורה  הכל  למה 

   -אוגוסט 

   -אני אנסה רגע להסביר לך  משה חנוכה: 

   -שהקבוצות  אלון גלבוע: 

יודע מה  אמיר כוכבי:     -אתה 

 את זה באוגוסט.  אז תגישו   אלון גלבוע: 

שכל   אמיר כוכבי:  הדיליי  את  ימנע  הדיליי?  את  ימנע  מה  אתה 

גם   הזה  השיח  את  לנו  היה  וכבר  ועמותה,  עמותה 

עליהן   המוטל  את  יעשו  אחרות,  עמותות  של  בהקשר 

שהוא   תהליך  לנהל  דבר  של  בסופו  לנו  ויאפשרו  בזמן, 

קבלת   הקריטריונים,  הוצאת  של  שגרתי  תהליך 

הק  אישור  תקציב  המידע,  אישור  ואז  לפני,  ריטריונים 

כשקורים   חלוקה.  ואז  מהתקציב,  כחלק  התמיכות 

הדבר   אז  תקציב,  שמאושר  אחרי  שנה,  באמצע  דברים 

תפקידי   אני  עכשיו,  אירועים.  של  שרשרת  מייצר  הזה 
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עכשיו,   בעיות.  ולפתור  לנסות  גם  זה  היתר,  בין 

לא   העירייה  ואחרות,  כאלה  או  פרטיות  עמותות 

לת  תקציב  מחויבת  הוא  התמיכות  תקציב  כסף.  להן  ת 

מענה   לתת  כדי  פעילות,  להעצים  כדי  נותנת  שעירייה 

לפי   תחום  כל  דברים,  ואחד  אלף  לאפשר  כדי  לצרכים, 

שמסרבלים   תהליכים  שיש  ברגע  אבל  שבו.  העניינים 

צריכים   מענה,  לתת  היכולת  ואת  העבודה,  את 

בלוחות   נעשים, מה לעשות,  והדברים האלה  להתייחס. 

במקביל.   שקורים  אחרים  לדברים  גם  בכפוף  הזמנים, 

לא   אחד  ואף  מאנשים,  שכר  למנוע  רוצה  לא  אחד  אף 

   -רוצה 

   -אבל מונעים, אמיר  אלון גלבוע: 

   -שנייה, אבל אנחנו מנסים  אמיר כוכבי: 

אבל   אלון גלבוע:  לפני,  קורה  זה  עכשיו  פה  מספר  שאתה  מה  כל 

   -כבר הצבענו על התמיכות 

   -בל גם עכשיו, אבל לא, אבל אתה הצבעת לפני א  אמיר כוכבי: 

 ומה קרה אז? מה קרה אז?   אלון גלבוע: 

יודע   אמיר כוכבי:  אתה  אבל  היסטוריה,  שחזור  פה  אעשה  לא  אני 

   -מה קרה 

 למה, מה קרה?   אלון גלבוע: 

   -זה לא עניין של היסטוריה  אביבה גוטרמן: 

 אבל מה קרה?   אלון גלבוע: 

   -לות בין עמותות הייתה התפצ  אמיר כוכבי: 

 אבל מה זה קשור לתמיכה הישירה?   אלון גלבוע: 

   -מה זאת אומרת, כי אתה בסוף  אמיר כוכבי: 

ניקוד  אלון גלבוע:     -אבל זה לפי 

   -נכון, אבל הניקוד משתנה  אמיר כוכבי: 

 למה הוא משתנה? למה הוא משתנה?   אלון גלבוע: 

ילדים  אמיר כוכבי:  שאיקס  ברגע  כי  אומרת?  זאת  עוברים    מה 

   -מנקודה א' לנקודה ב' 
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היה   אלון גלבוע:  זה  כן  לפני  משתנה.  זה  הגרסה,  עכשיו  אז  אה, 

   -בכלל 

 מה זה, מה?   אמיר כוכבי: 

   -אתה אומר עכשיו שהניקוד שונה בעקבות  אלון גלבוע: 

מה   אמיר כוכבי:  גם  זה  שאושר,  שמה  לבדוק  צריך  שהיה  אומר  אני 

וזה גם המצב בפועל     -שעובר, 

אחר   גלבוע: אלון   משהו  אמר  דעתו  בחוות  המשפטי,  היועץ  אבל 

   -לגמרי ממה שאתה אומר, אז יש עוד גרסה עכשיו 

   -אלון, אני  אמיר כוכבי: 

 גם לעיתונות הייתה גרסה אחרת.   אלון גלבוע: 

האי  אמיר כוכבי:  שרשראות  שאת  מודה  סופיות  -אני  האין  מיליים 

יודע מה הייתה     -אני לא קורא. מודה. אני לא 

אז   אלון גלבוע:  בזה,  מטפל  אישי  באופן  שאתה  אומר  אתה  אבל 

 אתה לא קורא?  

   -נכון, אבל אני בוחר במה להתעסק  אמיר כוכבי: 

   -אז תיתן להם לעשות את העבודה  אלון גלבוע: 

 מה זה בוחר?   אביבה גוטרמן: 

   -תיתן ליועצים המשפטיים  אלון גלבוע: 

בת  אמיר כוכבי:  מיילים  של  שרשראות  חלק  לקרוא  לא  זה  פוצה, 

 מתפקידי.  

   -אני אגיד לך משהו, אמיר  משה חנוכה: 

   -אני מסביר לך מה העניין  אמיר כוכבי: 

   -תתייחס לכולנו  משה חנוכה: 

כשהם   אלון גלבוע:  המועצה,  שחברי  היה  שנכון  חושב  אני  תראה, 

חושב   אני  לכן  לכן,  מנותקים.  יהיו  לא  לכאן,  מגיעים 

   -, מה קורה פה בעיר שכולנו צריכים לדעת מה קורה 

   -אני לא אמרתי שלא  אמיר כוכבי: 

על   אלון גלבוע:  בדיוק  יידעו  פה  שיושבים  כשהחברים  שעכשיו,  כדי 

   -מה אני מדבר 
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   -לא ביקרתי את שיטת העבודה שלך  אמיר כוכבי: 

 אתה אומר, אז אתה לא קורא.   אלון גלבוע: 

   -אדוני, אבל יש אנשים שזה  אמיר כוכבי: 

זה   אלון גלבוע:  את  עושה  אתה  אבל  זה,  את  לעשות  להם  תן  אז 

 במקומם.  

   -לא, אני לא עושה שום דבר, לא, לא  אמיר כוכבי: 

 איך אתה יכול להגיד דבר כזה, יאללה.   אלון גלבוע: 

   -אמיר, מה השתנה בכדורגל שבגינו  אביבה גוטרמן: 

 הלילה הזה.   אמיר כוכבי: 

מש  אביבה גוטרמן:  ישתנה  אולי  הזה,  בלילה  לעמותת  גם  קרה  מה  הו. 

אם   הכסף?  העברת  את  מונע  אתה  שבגינה  הכדורגל, 

עפ"י   לא  שהם  דברים  פה  ונעשו  צודק,  אתה 

   -קריטריונים, בבקשה לומר אותם 

   -יש  אמיר כוכבי: 

נצביע על אי   אביבה גוטרמן:  כמו שאנחנו מצביעים על התמיכה, אנחנו 

 אותה תמיכה.  

לפני   אמיר כוכבי:  הרבה  שנעשה  הסכם  הרבה  יש  פה,  היינו  שאנחנו 

מחייב,   ההסכם  אליה.  נכנס  היום  שבעמותה  שמי  לפני 

הדבר   זה  אבל  סעיפים,  כמה  עוד  יש  היתר  בין 

לא   מגוף  שמגיעה  כספים  העברת  מחייב  המשמעותי. 

הטוטו,   שזה  מהטוטו  עירוני,  כספים  העברת  מחייב 

דרך העמותה אל העירייה, או מי מטעמה, שמפעיל את  

   -ת הליגות של הנוער קבוצות הנוער וא 

בדו"ח   משה חנוכה:  לבן  גבי  על  שחור  כתב,  טען,  העירייה  מבקר 

והוא   בעייתי.  סעיף  שזה  לאחרונה,  לציבור  שפורסם 

יודע שאתם בעצם מבקשים להעביר   שאל, האם הטוטו 

לתאגיד   להעביר  שאסור  טוטו  כספי  עוקפת  בדרך 

 עירוני, לתאגיד העירוני בצורה הזאת.  

   -ן שום בעיה, אבל זה אי  אמיר כוכבי: 

הביקורת  משה חנוכה:  בדו"ח  הזה  הסעיף  את  מכיר  אדוני  אתה   ,
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 ראש העיר?  

   -אני מכיר, אבל אתה לא מקשיב  אמיר כוכבי: 

למרות   משה חנוכה:  הכדורגל,  לעמותת  הכספים  את  עוצר  אתה  אז 

טוענים   שהם  וגם  בעייתיות,  שיש  יודע  שאתה 

 שההסכם הזה לא בתוקף.  

שניסח  ה  אמיר כוכבי:  מי  כנראה  שבהסכם  בהסכם,  פספס  מבקר 

יועבר   מהטוטו  שהכסף  כתב  עושה,  הוא  מה  ידע  אותו 

עבר   לא  והכסף  מאחר  תסמיך.  שהיא  לגוף  או  לעירייה 

פער   נוצר  הסמיכה,  שהיא  לגוף  ולא  לעירייה  לא 

   -תקציבי 

   -לטוטו אסור  משה חנוכה: 

   -רגע, אבל אמיר  אלון גלבוע: 

 הוא יכול להעביר לעירייה.  שנייה, אבל   אמיר כוכבי: 

   -שנים   8-7אבל ההסכם הזה נחתם לפני   אלון גלבוע: 

   -נכון  אמיר כוכבי: 

   -שנים   4ואתה כבר ראש עיר   אלון גלבוע: 

   -אבל תן לי לסיים  אמיר כוכבי: 

   -אז מה קרה היום  אלון גלבוע: 

   -אבל תן  אמיר כוכבי: 

 שפתאום אתה מעלה את זה?   אלון גלבוע: 

נותן לסיים.   : אמיר כוכבי   אבל אתה לא 

נותן לסיים.   אלון גלבוע:   אבל דבר לעניין, מה זה לא 

   -אתה לא לעניין  משה חנוכה: 

   -אבל אני מדבר לעניין, בקצב שלי  אמיר כוכבי: 

 .  22:00אוקי. עוד מעט   אלון גלבוע: 

בסדר.   אמיר כוכבי:  הכל  היום,  משחק  התהליך  אין  דבר,  של  בסופו 

   -ת הזה בשנים האחרונו 

 שנה לא ביקשתם את הכספים.    11 משה חנוכה: 



 עיריית הוד השרון 
 7.12.2022מיום  15/22מן המניין מס' ישיבת מועצה 

  

 84 
 

   -11 אמיר כוכבי: 

   -והעמותה טוענת בבית המשפט  משה חנוכה: 

 שנייה.   אמיר כוכבי: 

יודע, העירייה לא קמה ב  משה חנוכה:   .  2018-מה זה, אתה 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 יש רצף שלטוני.   משה חנוכה: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

העי  משה חנוכה:  אם  כספים,  אז  מעולם  קיזזה  ולא  ביקשה  לא  רייה 

 מה קרה הפעם, השנה שקיזזתם כספים?  

 מה קשור רצף שלטוני?   נדב דואני: 

לקזז?   משה חנוכה:  החלטתם  שהשנה  קרה  מה  שואל.  שאני  מה  זה 

אלון   אמיר.  לנו,  מפריע  מה  לזה  מעבר  לך  אגיד  ואני 

 אמר את זה בלחישה.  

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -זה הכסף של כולנו. ולא סתם   בסוף,  משה חנוכה: 

 אני אמרתי את זה בקול רם.   אמיר כוכבי: 

מחלקים   משה חנוכה:  שבהן  דרכים  קבע  הפנים  משרד  סתם  ולא 

העיר   ראש  את  הסמיך  לא  הוא  לעמותות.  כספים 

   -לשבת בלשכה עם כל מיני נציגים 

   -הוא הסמיך  אמיר כוכבי: 

נצי  משה חנוכה:  מיני  כל  עם  במסעדות  לשבת  אחרים,  ואז  גים 

להם,   להגיד  בשביל  ההוא,  את  ולהזיז  לזה,  ולקורא 

את   לך  מעביר  אני  מחר  הכסף,  את  לך  אעביר  אני  מחר 

 הכסף.  

   -משה, הוא הסמיך את מועצת העיר  אמיר כוכבי: 

   -הכסף הוא לא יושב אצלך בכיסים  משה חנוכה: 

קריטריונים   אמיר כוכבי:  לקבוע  העיר  מועצת  את  הסמיך  הוא 

   -שהיא קבעה 

 )מדברים ביחד(  
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לא   משה חנוכה:  אחרת  כי  העמותות,  בכספי  היום  כל  תתעסק  אל 

   -יהיה לך זמן להתעסק בביטחון 

ברגע   אמיר כוכבי:  ולכן,  בדיוק.  הקריטריונים  לפי  עובדים  אנחנו 

או   מחייב  הוא  לקריטריונים,  מתחבר  לא  שמשהו 

 -פיתרון 

 מה, מה לא התחבר?   אביבה גוטרמן: 

 ע הסברתי.  הרג  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

בצד,   אלון גלבוע:  רגע  זה  את  שים  אני  עכשיו,  אומר  שאתה  מה 

דברים   לבדוק  רוצה  שאתה  איתי  מסכים  אתה  אבל 

זה   את  עושה  אתה  זה?  את  עושה  אתה  ואיך  מסוימים, 

תשחררו   הכסף,  את  תשחרר  נחנקות.  שהקבוצות  בעת 

   -את הכסף 

נכון  אמיר כוכבי:     -אבל זה לא 

נכון?   בוע: אלון גל   ואם יש איזושהי בעיה, למה זה לא 

   -אני אסביר לך  אמיר כוכבי: 

   -השחקנים לא קיבלו משכורות  אלון גלבוע: 

 -אני אסביר לך  אמיר כוכבי: 

רוצים   אלון גלבוע:  לשבות,  רוצים  הם  משכורת.  קיבל  לא  המאמן 

   -לפרק את הקבוצה. תשחרר, שהעירייה תשחרר כסף 

   -וכח אבל אתה ש  אמיר כוכבי: 

 מה אני שוכח?   אלון גלבוע: 

   -אתה שוכח  אמיר כוכבי: 

 שנה ההסכם הזה שריר וקיים.    11 אלון גלבוע: 

את   אמיר כוכבי:  מגלגל  לא  אחד, שאירוע אחד  דבר  שוכח  אבל אתה 

דברים   מיני  כל  קורים  אלא  האירועים,  שאר  כל 

   -במקביל 

 מה קרה, אתה יכול לספר לנו?   אלון גלבוע: 

   -אני יכול לספר  אמיר כוכבי: 
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   -אז תספר  אלון גלבוע: 

ותקשיב.   אמיר כוכבי:  ותשמע  תאזין  לך,  לספר  עומד  בדיוק  אני 

תהליכים   שהיו  ואחרי  הקריטריונים,  שאושרו  ואחרי 

שהעלה   שכמו  הזאת,  הבעיה  את  לפתור  כדי  שהתקדמו 

היה   קודמות.  מקדנציות  כבר  מתגלגלת  נכון,  משה 

למשחק  ילדים  של  רישום  שעצר  בתחילת    הליך  בעיר, 

   -העונה הזאת 

 למה?   משה חנוכה: 

   -זה בכלל לא משנה, כי זה מהווה חריגה  אמיר כוכבי: 

 אבל זה הביצה והתרנגולת.   משה חנוכה: 

ותרנגולת.   אמיר כוכבי:  ביצה  זה  אם  תחליט  ואז  אסיים  אני  לא, 

כי   יודע,  אתה  פרדוקס,  באמת  לא  זה  זאת,  גם  שאגב, 

 תשובה מדעית לזה.  

 מה?   וכה: משה חנ 

   -הביצה. בכל מקרה, אני אגיד, כן, כן, תבדוק  אמיר כוכבי: 

 אני מאמין לך.   משה חנוכה: 

 זה פתור.   אמיר כוכבי: 

   -אני עדיין מאמין לך  משה חנוכה: 

 פתור הפרדוקס.   אמיר כוכבי: 

 יופי, תודה.   משה חנוכה: 

פנייה שלנו כדי לחייב  אמיר כוכבי:    בכל אופן, כתוצאה מזה, הייתה 

ההחלטה   באמת  וזאת  לרשום,  העמותה  את 

משלה,   בקשה  הגישה  העמותה  שני,  מצד  שהתקבלה. 

   -וזאת זכותה. ובבקשה לבית משפט, היא מערערת 

 איזו בקשה, מי הגיש בקשה?   אלון גלבוע: 

   -על הקריטריונים. נתנו מענה. אל תסחוב אותי  אמיר כוכבי: 

הת  אלון גלבוע:  מי  בקשה.  הגישו  אומר,  אתה  ההליך  לא,  את  חיל 

 הזה אבל?  

 אנחנו, אמרתי שאנחנו.   אמיר כוכבי: 
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 אז זהו, אז איזו בקשה הגישו?   אלון גלבוע: 

ו  אמיר כוכבי:     -אבל במענה שהם נתנ

 כן.   אלון גלבוע: 

הסכם   אמיר כוכבי:  כמו  אחרים,  דברים  של  המהות  על  ערערו  הם 

ועד   זה  מרגע  ולכן,  העירייה.  של  והקריטריונים  חתום 

   -ך בהסכמה הסיפור הזה, אי אפשר להתקדם שיימש 

 למה?   אלון גלבוע: 

   -כי אני לא יכול במצב שבו  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

   -עד שתתנהל התביעה, לא יכול להיות דבר כזה אבל  אלון גלבוע: 

   -אמיר, שאלה  אביבה גוטרמן: 

   -אתה לא  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

כ  יוסי שאבי:  שוחררו  השחקנים.  שחקנים  שוחררו  שחקנים,  בר. 

 כל השחקנים שוחררו.  

 נכון. אמרתי, זה נפתר.   אמיר כוכבי: 

   -כל השחקנים, כל מה שביקשתם, שחררו  יוסי שאבי: 

יוסי? מה מצב הקבוצה היום?   אלון גלבוע:   מה מצב הקבוצה, 

יום ראשון מתפרקת.   יוסי שאבי:   יש לה עד 

   -טוב, רגע, בוא  אביבה גוטרמן: 

 מה אתה אומר על זה, אמיר?   חנוכה: משה  

   -רגע, בוא נהיה תכליתיים  אביבה גוטרמן: 

 מה אתה אומר על זה?   משה חנוכה: 

 רגע, רגע.   אביבה גוטרמן: 

יו"ר ועדת הספורט, מה אתה אומר על זה?   אלון גלבוע:   נדב דואני, 

   -אני אומר שיש מסמך של שני סעיפים  אמיר כוכבי: 

   -זה, לא כמוך, לא עושה רעשים אני עובד ב  נדב דואני: 
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   -שצריכים לחתום עליהם  אמיר כוכבי: 

   -אתה ניסחת אותו  משה חנוכה: 

   -אני עובד בזה, לא כמוך עושה רעש  נדב דואני: 

   -כל הכבוד לנדב דואני  אלון גלבוע: 

   -תמשיך לעשות רעש  נדב דואני: 

   -אמיר, כל הכבוד לנדב דואני  אלון גלבוע: 

ל  נדב דואני:   עשות רעש, אני אעבוד בזה.  תמשיך 

   -שתרם לקבוצות הספורט  אלון גלבוע: 

 תמשיך לעשות רעש, אני אעבוד בזה.   נדב דואני: 

   -הנה, תשמע, תשמע, ההודעות ממשיכות  אלון גלבוע: 

   -חברים, די  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

   -אבל אלון, אבל אלון  אמיר כוכבי: 

 שה רעש.  אני אעבוד בזה, ואתה תע  נדב דואני: 

 די, אלון.   אביבה גוטרמן: 

לספר   אלון גלבוע:  יכול  אתה  לנו,  לספר  יכול  אתה  עובד?  אתה  מה 

   -לנו מה 

 אני לא חייב לך דין וחשבון.   נדב דואני: 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

ועדת   אלון גלבוע:  כיו"ר  עושה,  אתה  מה  אותנו  לשתף  יכול  אתה 

 ספורט?  

   -תתקדם  נדב דואני: 

   -אתה עושה, מה אתה עושה   מה  אלון גלבוע: 

   -אני לא חייב לך דין וחשבון, תתקדם, תתקדם  נדב דואני: 

   -אמיר אומר שאתה  אמיר כוכבי: 

 די, די, רגע.   אביבה גוטרמן: 

יו"ר ועדת הספורט?   אלון גלבוע:   נדב דואני, מה אתה עושה בתור 
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 לא רעש, עובד.   נדב דואני: 

 מה, מה אתה עושה?   אלון גלבוע: 

 לא רעש.   אני: נדב דו 

בוא   אלון גלבוע:  עשית?  אתה  מה  עושה?  אתה  מה  רעש,  עושה  אני 

בזמן   לספורט  תרמת  מה  עשית?  אתה  מה  לי  תגיד 

להרס   גורם  רק  אתה  הספורט?  ועדת  יו"ר  שאתה 

 הספורט.  

 בסדר, תתקדם.   נדב דואני: 

אותו   אלון גלבוע:  ומשכנע  איתו  ומדבר  יוסי  את  לוקח  שאתה  בזה 

הפה,   את  לספורט,  לסתום  תורם  שאתה  אומר  לא  זה 

 אתה הורס את הספורט.  

   -תסתום את הפה  נדב דואני: 

   -אתה צריך להתבייש  אלון גלבוע: 

   -חברים, בואו נשמור על שיח  אמיר כוכבי: 

שולח   אלון גלבוע:  לא  אתה  שולח.  ולא  הוועדה,  יו"ר  בתור  תפעל 

 של אף אחד, אתה עצמאי.  

   -אני מבקש די  אמיר כוכבי: 

 למען הציבור אני פועל.   דואני: נדב  

 די.   אמיר כוכבי: 

 אתה לא למען הציבור, אתה למען עצמך בלבד.   אלון גלבוע: 

 תשב בשקט.   נדב דואני: 

 אתה למען עצמך בלבד.   אלון גלבוע: 

 הפוסל במומו פוסל.   נדב דואני: 

 אלון, די.   אמיר כוכבי: 

 הפוסל במומו פוסל.   נדב דואני: 

 די.   אמיר כוכבי: 

   -טוב, אני רוצה  ביבה גוטרמן: א 

זה   אלון גלבוע:  מתאים.  לא  המשפט  נדב,  מתאים,  לא  המשפט 
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   -משפט שמתאים למשהו אחר 

   -אתה רוצה שאני אפתח  נדב דואני: 

 די.   אמיר כוכבי: 

 אתה יכול לפתוח.   אלון גלבוע: 

 אל תתחיל איתי, אל תתחיל איתי.   נדב דואני: 

 די, די.   אביבה גוטרמן: 

 אני מציע לך לא להתחיל.   י: נדב דואנ 

   -אני מדבר איתך  אלון גלבוע: 

   -חבר'ה  אמיר כוכבי: 

   -אני מדבר איתך על הספורט  אלון גלבוע: 

   -כל הסעיף הזה  אמיר כוכבי: 

 תיזהר, תיזהר.   נדב דואני: 

 אתה מאיים עליי?   אלון גלבוע: 

 די.   אמיר כוכבי: 

 תיזהר עם ההתנהגות שלך.   נדב דואני: 

נועד  י: אמיר כוכב     -כל הסעיף הזה 

   -אתה עוד תשמע  אלון גלבוע: 

   -אני רוצה משהו, רגע אחד, די כבר  אביבה גוטרמן: 

 די.   אמיר כוכבי: 

 אני אשמע ממך?   נדב דואני: 

 כן.   אלון גלבוע: 

 חכה, אתה תשמע ממני.   נדב דואני: 

 נדב, מספיק.   אביבה גוטרמן: 

 חצוף.   נדב דואני: 

 אני חצוף?   אלון גלבוע: 

   -בוודאי שאתה חצוף. אתה קשקשן רועש  נדב דואני: 



 עיריית הוד השרון 
 7.12.2022מיום  15/22מן המניין מס' ישיבת מועצה 

  

 91 
 

 תגיד מה עשית לספורט, אתה אומר.   אלון גלבוע: 

ונדב, אנחנו תכף עוד הפסקה, ונשאיר אתכם פה.   אמיר כוכבי:   אלון 

יעבירו   משה חנוכה:  ימים  אמיר, אתה הבטחת לשחקנים שתוך כמה 

170,000    ?₪ 

 די, רגע אחד.   אביבה גוטרמן: 

 מה?   בי: אמיר כוכ 

   -הבטחת לשחקנים  משה חנוכה: 

תקציבים,   אמיר כוכבי:  להעביר  נוכל  שייפתר,  שברגע  להם  אמרתי 

 בוודאי.  

   -אמיר, אני רוצה  אביבה גוטרמן: 

   -כן, אבל אתה תוסף אותם בגרון. אתה רוצה שהם  אלון גלבוע: 

ייפתר, מה זאת אומרת?   אמיר כוכבי:   בוודאי, ברגע שהנושא 

   -א יכול להיפתר שאתה חונק אותם ל  אלון גלבוע: 

 די, די, די.   אמיר כוכבי: 

   -אמיר  אביבה גוטרמן: 

 אמיר, איך הם יחתמו?   אלון גלבוע: 

 די.   אמיר כוכבי: 

ונוצרה סיטואציה כרגע  אביבה גוטרמן:     -מאחר 

 אין תשובות.   אלון גלבוע: 

   -די. שיש מצוקה פה של הזה  אביבה גוטרמן: 

יודעים  אמיר כוכבי:   שזה בכלל על עמותה אחרת, כן?    אתם 

   -רגע, לא, לא  אביבה גוטרמן: 

 שאתם בינתיים מפריעים להם להסדיר את זה.   אמיר כוכבי: 

לא, רגע, אבל גם העמותה הזו של הכדורסל, שלכם גם   אביבה גוטרמן: 

   -כן 

   -לא, המצב של הספורט  משה חנוכה: 

   -די כבר, די, די  אמיר כוכבי: 
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   -יות שזה סתם מתייתר ויכול לה  משה חנוכה: 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

   -לא די, לא די  משה חנוכה: 

   -משה, משה  אביבה גוטרמן: 

 לא די.   משה חנוכה: 

ו  אמיר כוכבי:     -אתה סתם צועק עכשי

 די, משה, בבקשה.   אביבה גוטרמן: 

   -אמיר, אבל לא קיבלנו תשובות, למה אתה  אלון גלבוע: 

   אבל קיבלתם תשובות.  אמיר כוכבי: 

 רגע, תנו לי רגע משהו להגיד.   אביבה גוטרמן: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -אמיר, בהנחה ואין לי ספק שישנה בעיה  אביבה גוטרמן: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 כי אין סיבה שתמנע את הכספים, אוקי?   אביבה גוטרמן: 

 אין סיבה.   אלון גלבוע: 

   -רגע. עכשיו  אביבה גוטרמן: 

נותנת לו  משה חנוכה:     -הנחות? למה   למה את 

   -די כבר  אמיר כוכבי: 

   -רגע, רגע  אביבה גוטרמן: 

לא   אמיר כוכבי:  זה  הנחות,  לי  נותנת  כשהיא  שגם  לב  שים 

 למיקרופון.  

כרגע   אביבה גוטרמן:  נמצאים  אנחנו  תקשיב.  למיקרופון.  הנה,  רגע, 

   -בסיטואציה שהספורט, כל אלה שלא קיבלו כסף 

 כמו הביטחון.   משה חנוכה: 

הדקה   גוטרמן: אביבה   שנקרא,  מה  בעייתי.  ממש  שהוא  במצב  נמצאים 

יום ראשון רוצים     -האחרונה. 

 אומרים.    90דקה   משה חנוכה: 
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שבגינן   אביבה גוטרמן:  בעיות  שישנן  בטוחה  אני  בטוחה,  אני  עכשיו, 

אלה   אבל  הכסף.  את  להעביר  כאילו  יכול  לא  אתה 

   בעיות פתירות? אני שואלת, הן פתירות? אמיר, תענה. 

 בוודאי, אני מסביר כל הזמן שהן פתירות.   אמיר כוכבי: 

ניתן   אביבה גוטרמן:  אומרת,  זאת  הלאה.  נמשיך  בוא  רגע,  יופי. 

הבא?   לדבר  יועברו  שהכספים  אחרי  גם  אותן,  לעשות 

 אני שואלת.  

 שמה, מה?   אמיר כוכבי: 

 סליחה.   אביבה גוטרמן: 

 לא שמעתי.   אמיר כוכבי: 

נכון?  אני צריכ  אביבה גוטרמן:   ה להציל עכשיו, 

 אבל לא שמעתי.   אמיר כוכבי: 

   -אביבה, הוא משחק על זמן  משה חנוכה: 

   -אני שואלת, רגע  אביבה גוטרמן: 

   -לחודש   1-הוא רוצה שיגיע ה  משה חנוכה: 

   -די, משה  אביבה גוטרמן: 

נו מה, אנחנו מטומטמים?   משה חנוכה:   ואז תעבור השנה, 

   -אני מדברת   לא, אבל על זה  אביבה גוטרמן: 

 לחודש?    1-למה אני צריך את ה  אמיר כוכבי: 

 לחודש?    1מה קשור   נדב דואני: 

   -כי אז מה ש  אביבה גוטרמן: 

   -2022ולא נצטרך להעביר כספים של   אלון גלבוע: 

   -אנחנו לא מטומטמים  משה חנוכה: 

   -אל תראו כמה אתם לא זה, מבינים בתקציב עירייה  אמיר כוכבי: 

 ור שניתן להעביר.  בר  נדב דואני: 

   -אז תקשיב, אמיר  אביבה גוטרמן: 

 אנחנו לא מבינים בתקציב עירייה?   משה חנוכה: 
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   -מה אני שאומרת, ברצינות עכשיו  אביבה גוטרמן: 

   -תחזור בך  משה חנוכה: 

יודע מה, גם אתה  אביבה גוטרמן:     -אתה 

   -אתה מבין גדול בתקציב, יש לך מי שבודק  אמיר כוכבי: 

   -אמיר  מן: אביבה גוטר 

 כן.   אמיר כוכבי: 

עיר,   אביבה גוטרמן:  כראש  אתה  גם  מרוצים.  יהיו  שכולם  צריך 

בעיה   לך  ויש  הזאת,  המערכת  כל  את  שמנהל 

ואני   בהסכמים,  או  בתבחינים  עמידה  באי  בתבחינים, 

לא   כבר  זה  הזה,  הגוף  יתפרק  מחר  אם  תראו,  אומרת, 

כ   , וכו' לתקן  שרצית  מה  שביקשת,  מה  כל  י  רלוונטי, 

שזה   כדי  זה  וזה,  וכו'  לתקן  הרי  הסופית,  המטרה 

 ימשיך, יש כוונה?  

 אני לא בטוח.   משה חנוכה: 

 בוודאי.   אמיר כוכבי: 

   -יפה. סליחה, תפסיק להפריע לי  אביבה גוטרמן: 

 אני לא בטוח, אביבה.   משה חנוכה: 

 משה, די להפריע לאביבה.   אמיר כוכבי: 

 אל תעשי לו הנחות.   משה חנוכה: 

 משה, די להפריע לאביבה.   כוכבי:   אמיר 

לי בבקשה לגמור  אביבה גוטרמן:     -די, משה, תפסיק, תן 

נותנת לו הנחות כל הזמן.   משה חנוכה:   את 

 משה, אתה מפריע לאביבה.   אמיר כוכבי: 

 אתה, אל תגן על אביבה.   משה חנוכה: 

 אתה מפריע.   אמיר כוכבי: 

 אביבה ילדה גדולה.   אביבה גוטרמן: 

 אתה מפריע לאביבה.   בי: אמיר כוכ 

   -אני מבקשת ככה  אביבה גוטרמן: 
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שכיהנה   אמיר כוכבי:  ואחראית,  מנוסה  אישה  היא  ילדה,  לא  והיא 

   -בתפקידים רבים 

   -מה שאני מבקשת, אמיר  אביבה גוטרמן: 

 והיא גם תכהן בעתיד, בע"ה.   משה חנוכה: 

 אל תפריע לה.   אמיר כוכבי: 

   -תשמע, אמיר  אביבה גוטרמן: 

   -היא תשב על הכיסא שלך  חנוכה:   משה 

   -אני אומרת  אביבה גוטרמן: 

נו, כולם יכולים לשבת על הכיסא.   אמיר כוכבי:   די, 

יש   אביבה גוטרמן:  כנראה  מסכימה,  אני  וכן,  לך,  שגם  מסכימה  אני 

 בעיה. מה לעשות?  

 מה הבעיה?   משה חנוכה: 

   -אף אחד לא אמר שאין בעיה  אלון גלבוע: 

יודעת, זה גם לא מעניין אותי, בסדר?  ל  אביבה גוטרמן:   א 

 אה, אוקי.   משה חנוכה: 

את   אביבה גוטרמן:  לפתור  צריכים  אנחנו  כרגע  אותי.  מעניין  לא 

הדברים   בכל  לטפל  צריך  וכן,  יעבור.  שהכסף  הבעיה 

שואלת,   אני  אוקי?  נכונים,  לא  שהם  חושבים  שאתם 

ונגיד,   הזה,  העניין  את  נסגור  עכשיו  אנחנו  אם  הרי 

יגידו,  חכו  הם  למשל  ראשון  יום  נבדוק,  נטפל,  קודם   ,

נכון?    הם מתפרקים. זו לא המטרה שלך, אני בטוחה, 

 למה את חושבת?   אלון גלבוע: 

   -אז אם המטרה היא  אביבה גוטרמן: 

 אני לא בטוח.   משה חנוכה: 

   -רגע  אביבה גוטרמן: 

 למה את חושבת, אבל?   אלון גלבוע: 

   -בת כי אני ככה חוש  אביבה גוטרמן: 

 אבל למה להפריע?   אמיר כוכבי: 
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לא   אביבה גוטרמן:  אנחנו  אחרת,  רוצה  הוא  אם  גם  היא,  המטרה  אם 

רוצה   שהוא  חושבת  לא  ואני  חושב,  אתה  אם  אז  ניתן. 

   -לפרק. אם אתה חושב שזו המטרה 

 למה את חושבת?   משה חנוכה: 

   -בעצם שזה יהיה תקין, העבודה שלהם  אביבה גוטרמן: 

לרשם  מש  אמיר כוכבי:  לפירוק  בקשה  מגיש  לפרק,  שרוצה  מי  ה, 

 העמותות, זה הכל.  

עיריית   משה חנוכה:  ראש  סה"כ  אתה  אמיר,  אלוהים,  לא  אתה  אה, 

 הוד השרון. בוא תיכנס רגע לפרופורציה.  

   -די, בוא, משה, משה, נשמה  אביבה גוטרמן: 

   -זו עמותה  משה חנוכה: 

יעיל?   אביבה גוטרמן:   אפשר להיות פעם אחת 

 שמה המקור התקציבי שלה, מלבד העירייה?   יר כוכבי: אמ 

 די כבר.   אביבה גוטרמן: 

יעילות?   משה חנוכה:   נראה לך שעל הריקנות פה תהיה 

 כן, כן, כן, כן.   אביבה גוטרמן: 

יודע, אתה לא רוצה. מה זה  משה חנוכה:     -אתה צודק, אתה 

 למה אתה מדבר ככה? למה אתה מזלזל בה?   אמיר כוכבי: 

   -אביבה  נוכה: משה ח 

   -אבל למה  אמיר כוכבי: 

   -אמיר כוכבי לא  משה חנוכה: 

באביבה   אמיר כוכבי:  מזלזל  אתה  למה  מזלזל,  אתה  למה  משה, 

 גוטרמן?  

אחר,   משה חנוכה:  גוף  להקים  כדי  הספורט,  את  לפרק  רוצה  אמיר 

 זו המטרה שלו.  

שהמטרה  אביבה גוטרמן:  לי  יגיד  את    אמיר  סגרנו  אותם,  לפרק  שלו 

שפה  הד  ומאחר  זה,  את  אומר  לא  והוא  מאחר  יון. 

אם   כי  ימשיך,  שזה  רוצה  כן  שהוא  מבינים  בשולחן 

   -לא, שיגיד לי, לא, אביבה, אני לא רוצה להמשיך 
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יגיד לך את זה?   משה חנוכה:   למה שהוא 

   -שיגיד  אביבה גוטרמן: 

   -אבל את מכירה אותו  משה חנוכה: 

 זה מה שהוא רוצה.  אבל אם הוא לא משחרר כסף,   אלון גלבוע: 

 את מכירה את האופי שלו.   משה חנוכה: 

בשולחן,   אביבה גוטרמן:  אמיתי  ויכוח  פה  יש  יושרה.  עם  להיות  מותר 

הבריכה,   על  אמרתי  שאני  וכמו  להגיד.  גם  לו  מותר 

נכון.   מה  לבדוק  צריך  לסגור.  צריך  ששם  להיות  יכול 

   -וגם פה אני אומרת אותו דבר 

   -קים עמותה עירונית הוא רוצה לה  משה חנוכה: 

כל,   אביבה גוטרמן:  קודם  אח"כ.  להיות  יכול  זה  גם  משנה,  לא  אבל 

כי   שצריך,  מה  את  להציל  הזה,  העניין  את  נסגור  בוא 

אנשים לא קיבלו כספים, כי העמותה עומדת להתפרק.  

כי   הכספים,  את  תעבירו  הזה,  העניין  את  נסגור  בוא 

לא דבר שהולך לעשות לא חוקי  זה  נעשה  זה חוקי.  כי   ,

כבר   נעשה  הזה  אם    11הדבר  דבר  שום  קרה  לא  שנים. 

למחרת,   ומיד  האחרות.  לשנים  תצטרף  הזו  השנה  את 

בעייתיות,   שהן  האלה  הנקודות  כל  את  ולסגור  לשבת 

עוד   צריך  שנה  עוד  כי  ביד.  קלף  לך  יש  למה?  הכל.  זה 

   -פעם להעביר כסף 

 זה עוד חודש.   אמיר כוכבי: 

חוד  אביבה גוטרמן:  את  עוד  תעביר  בוא  אז  מזה.  יותר  עוד  אז  יפה,  ש, 

יירגעו, יהיה שקט, ותשב מחדש     -הכסף, כולם 

הפרטי   אלון גלבוע:  הכסף  לא  זה  הכסף?  את  תעביר  בוא  זה  מה 

 שלו.  

נו, ברור שלא. אבל אני מדברת עכשיו  אביבה גוטרמן:     -די, 

 מה זה תעביר את הכסף?   אלון גלבוע: 

   -רים שכרגע אם אנחנו מדב  אביבה גוטרמן: 

   -את מנציחה את המצב כאילו אנחנו צריכים  משה חנוכה: 

המועצה קבעה והחליטה שהם היו צריכים להעביר את   אלון גלבוע: 
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 הכסף.  

   -חברים  אביבה גוטרמן: 

אם   משה חנוכה:  מתפרק.  הנוער  מתפרקים,  הבוגרים  אם  אביבה, 

   -הנוער מתפרק 

   -ואני לא  אביבה גוטרמן: 

נכון.    אגב,  אמיר כוכבי:   זה לא 

נכון?   משה חנוכה:   למה לא 

נכון?   אלון גלבוע:   למה לא 

נכון?   משה חנוכה:   למה לא 

 )מדברים ביחד(  

או   אלון גלבוע:  הבוגרים  אתם  השופטים?  הזמנת  על  חותם  מי 

 הילדים?  

   -אני, תשמע אמיר, זה לא משנה לי מה אומרים  אביבה גוטרמן: 

 היו"ר.   יוסי שאבי: 

 ו"ר, איפה היא, של מי, של כדורגל הבוגרים.  הי  אלון גלבוע: 

   -אני מדברת איתך עכשיו. צריך לפתור את זה  אביבה גוטרמן: 

   -אבל אני לא שומע, די, אלון  אמיר כוכבי: 

   -אני מדברת עכשיו  אביבה גוטרמן: 

   -אתה אמרת במפורש ששחקנים  משה חנוכה: 

 די, די, די.   אמיר כוכבי: 

 לא אמרת להם?   משה חנוכה: 

 די, לא.   אמיר כוכבי: 

 אמרת להם? לא אמרת את זה?   משה חנוכה: 

 תבקש את ההקלטה.   אמיר כוכבי: 

   -אני לא משחקת ב  אביבה גוטרמן: 

 שהעמותה מתנהלת בדרך שלך.   משה חנוכה: 

אני   אביבה גוטרמן:  בכוונות,  די, אני לא משחקת במילים, לא משחקת 
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   -תכלס. בוא נפתור את הבעיה הזאת 

 הייתה סיעה כזו.   בי: אמיר כוכ 

 כן, הסיעה שלי.   אביבה גוטרמן: 

חודשים   אלון גלבוע:  שלושה  מנסים,  חודשיים  כבר  אבל  אביבה, 

 מנסים לפתור את זה ולא פותרים.  

 חבר'ה, יפתרו.   אביבה גוטרמן: 

ונגרר  אלון גלבוע:  נגרר     -וזה 

 אז בשביל זה אנחנו פה.   אביבה גוטרמן: 

   -עט אנחנו עומדים לקראת שנה חדשה ועכשיו עוד מ  אלון גלבוע: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

העניין   אביבה גוטרמן:  את  נסגור  בוא  חבר'ה.  פה,  אנחנו  זה  בשביל 

   -הזה כמו מבוגרים 

 תני לו לדבר, בוא נשמע אבל.   אלון גלבוע: 

   -תני לו לדבר  יוסי שאבי: 

 תני לו לדבר, תני לו לדבר, אביבה.   אלון גלבוע: 

ולפגוע   אביבה גוטרמן:  להכעיס  סתם  דברים  בלי  פוליטיקה,  בלי  רגע, 

די,   הזו,  תגיד אתה, תפתור את הבעיה  בוא  אחד בשני. 

 לפתור את זה.  

זה   אמיר כוכבי:  כי  מחדד  דואני  נדב  המועצה,  וחבר  אמרתי,  אני 

בגלל   הגשנו,  ואנחנו  מאחר  מספיק.  מחודד  לא  אולי 

והעמותה   ומאחר  המשפט,  לבית  בקשה  הרישום,  נושא 

הסכמי  ה  מיני  מכל  שמתנערת  תגובה  תגובה,  גישה 

שני   המשפט,  מבית  הבקשה  את  למשוך  כדי  עבר, 

האמירה    אמירה.  על  חתומים  להיות  צריכים  הצדדים 

אומרת   העמותה  מהם,  באחד  סעיפים.  שני  כוללת 

לבחון   יכולה  שהיא  העבר.  מהסכמי  מתנערת  לא  שהיא 

פתחים,   מיני  כל  שם  להם  נתת  נכון?  בהמשך,  אותם 

   -אבל 

 אפשר לראות את זה?   משה חנוכה: 

את   אמיר כוכבי:  צריך  רק  ולכן,  עבר.  מהסכמי  מתנערת  לא  שהיא 
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לאפשר   וכדי  התביעה,  את  למשוך  כדי  הזאת  החתימה 

   -העברת כספים 

היו חותמים,   אלון גלבוע:  כך פשוט, הם  כל  זה היה  אבל אמיר, אם 

 אבל מה הבעיה?  

פשוט   נדב דואני:  מסמך  פשוט,  עליו,  מסמך  לחתום  חייב  שאתה 

 זה הכל.  

   -אבל כרגע, במצב הזה, אתם מאלצים אותם לחתום  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

נו,   משה חנוכה:  עזבו  שינוי.  איזשהו  ואמרתם  באתם  נכון,  לא 

   -אנחנו מכירים 

רוצה   נדב דואני:  אתה  שינויים  איזה  רוצה?  אתה  שינויים  איזה 

 עכשיו? אתה מכיר את המסמך?  

   -בואו חבר'ה, זה שקר  שה חנוכה: מ 

 איזה שקר?   נדב דואני: 

רוצה   משה חנוכה:  לא  אני  בוא,  קוים?  שלנו  מהצד  ההסכם  האם 

   -לפגוע 

יוסי, מה צריך?   אביבה גוטרמן:   רגע, 

אני   יוסי שאבי:  אותם.  לפתור  צריכים  היו  שהם  נושאים  כמה  יש 

אומר   ההוא  ככה,  אומר  זה  כל,  קודם  מה  על  יודע  לא 

יודע, צריך    ככה,  אני לא  ככה.  זה אומר  ככה,  זה אומר 

את   להוריד  בעיה  אין  משפט,  בית  זה.  את  לפתור 

הרי אתם   להוריד את התביעה,  צריכים  התביעה, אתם 

 תבעתם, לא אנחנו תבענו.  

 נכון, אז איך אתה יכול להוריד?   אלון גלבוע: 

ויניק:     -ותה אנחנו איפשרנו לחזור מהתביעה הזאת, לבטל א  רונן יואל 

 אוקי.   יוסי שאבי: 

ויניק:  לפחות   רונן יואל  ההסכם,  לפי  לפעול  מתחייבת  שהעמותה  ובלבד 

אומר,   זה  אחרת.  בעתיד  יקבע  לא  משפט  בית  עוד  כל 

בעתיד   שיוכלו  הדלת,  את  בפניהם  סגרנו  לא  שאנחנו 

   -לטעון טענות 
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 אז אנחנו יכולים לטעון.   יוסי שאבי: 

ויניק:     -שנייה  רונן יואל 

 לא אתם.   אני: נדב דו 

ויניק:     -לא אתם  רונן יואל 

 אתם.   יוסי שאבי: 

 )מדברים ביחד(  

 לא אתם, העמותה.   נדב דואני: 

 העמותה, אני מדבר.   יוסי שאבי: 

 נכון, העמותה.   נדב דואני: 

ויניק:  יוכלו בעתיד. אני לא מוכן שיהיה   רונן יואל  כן, העמותה. אז הם 

לבית   לרוץ  אצטרך  שאני  אחת,  פעם  המשפט  עוד 

זו   יום כיפור בשביל לקבל צו מעכשיו לעכשיו.  במוצאי 

יהיה.   לא  כך  זה.  את  אמר  השופט  וגם  התנהלות,  לא 

תוכל   לעמותה,  טענות  יש  אם  עדיין  אבל  עכשיו, 

את   לסגור  בשביל  כרגע,  אבל  בהמשך.  אותן  להעלות 

 זה, זה מה שצריך לחתום, זה שני סעיפים.  

כ  אלון גלבוע:  שאלה.  לי  יש  הכל  רונן,  זה  פה,  מספר  שאתה  מה  ל 

   -בסדר גמור 

ויניק:     -רגע אחד, רגע, כי אני לא אמשיך  רונן יואל 

   -גם אנחנו בעד  אלון גלבוע: 

ויניק:  מתנהל   רונן יואל  שהוא  משום  הזה,  הדיון  את  אמשיך  לא  אני 

פה,   אותו  לנהל  אני  מתכוון,  לא  ואני  המשפט,  בבית 

 תו פה. ואני גם לא חושב שנכון שאתם מנהלים או 

   -למה אי אפשר  אביבה גוטרמן: 

בית   אלון גלבוע:  לקוטלי  מחוץ  גם  אותו  מנהל  העיר  ראש  אם  אבל 

 המשפט, אז מדוע לנו אסור?  

נכון, אם זה בבית משפט, לא לנהל את זה.   כנרת א. כהן:   אבל זה 

ויניק:   אני אמרתי מה אני חושב.   רונן יואל 

 ה חושב, לא רק לנו.  אז תגיד גם לראש העיר מה את  אלון גלבוע: 
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בוא   משה חנוכה:  האחרונות,  בדקות  לי  שהוצגו  ממסמכים  תקשיב, 

   -נגיד, הדברים שנאמרים פה סביב השולחן 

 נו מה לא בסדר?   נדב דואני: 

   -טוב, הלאה, חברים  אמיר כוכבי: 

לא.   משה חנוכה:  לא,  רגע,  רגע,  העיר,  ראש  אדוני  מציע,  אני  אז 

   -בוא שנייה 

 אפשר לסגור לנו פניות.    אי  אלון גלבוע: 

   -דקות   40מי סוגר לכם פיות? אתה כבר   אמיר כוכבי: 

הזאת   משה חנוכה:  ההתנהלות  כלפי  מאביבה  סלחן  פחות  אני 

הזאת,   השיטה  את  מקבל  פחות  אני  הציבור.  בכספי 

את   לכם  ונשחרר  אנשים,  עם  יושב  העיר  ראש  שבה 

מיני הסתמסויות. תסגרו   וכל  לכם,  נשחרר  ולא  הכסף, 

אליי,  ע  תבואו  אל  ותבואו,  שלכם,  עניין  זה  אלומה,  ם 

   -וכן תבואו אליי 

   -לא, לא  אמיר כוכבי: 

גוף ציבורי  משה חנוכה:     -זו לא התנהלות של 

   -אל תשקר  אמיר כוכבי: 

לי הכל במקרה הזה, מה לעשות.   משה חנוכה:   בווטסאפים. בוא, יש 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

ת  משה חנוכה:  אל  ההוא,  עם  מתעסק  תסגור  זה  ההוא.  אם  סגור 

   -בזה. זה עירייה, זה לא פארטאץ' 

   -אמיר, אני אומר  אלון גלבוע: 

המועצה   משה חנוכה:  הזאת.  השיטה  את  נעצור  בוא  מבקש,  ואני 

את   תעבירו  הכספים,  את  להעביר  החלטה  קיבלה 

וזהו.    הכספים 

בסיס   אמיר כוכבי:  על  כספים  להעביר  החלטה  קיבלה  המועצה 

ש  אם  קריטריונים  ולכן  קבעה,  עצמה  המועצה 

נורא   עובר.  לא  הכסף  ממולאים,  לא  הקריטריונים 

 פשוט.  

נכנס לנושא   אלון גלבוע:  רגע, ואני רגע רוצה לשאול שאלה. אני לא 
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צודקת,   העמותה  או  צודקת  העירייה  אם  המשפטי, 

 -אבל בינתיים 

 ברור שלא.   אמיר כוכבי: 

אני  אלון גלבוע:  אבל  לזה,  נכנס  לא  משנה,  יש    לא  בינתיים  אומר, 

   -איזושהי מחלוקת כספית על סכום מסוים 

 ענה לך היועץ המשפטי.   אמיר כוכבי: 

לא   אלון גלבוע:  למה  במחלוקת,  שנוי  לא  או  במחלוקת  שנוי 

   -מעבירים, זה אחד 

 ענה לך היועץ המשפטי.   אמיר כוכבי: 

   -היועץ המשפטי  אלון גלבוע: 

ויניק:  ע  רונן יואל  גם  להשיב  יכול  במחלוקת,  אני  שנוי  שלא  מה  זה.  ל 

 ₪.    300,000-עבר. הם קיבלו למעלה מ 

   -לא, לא, לא עבר, לא, לא, עוד לא עבר הכל  יוסי שאבי: 

 עוד לא עבר?   אביבה גוטרמן: 

 לא עבר הכל.   יוסי שאבי: 

ויניק:     -₪   325,000 רונן יואל 

   -כן, אבל  יוסי שאבי: 

 מתוך כמה? בני, מתוך כמה?   אלון גלבוע: 

 אבל תתנו לו לענות, איך תשמעו אותו?   א. כהן:   כנרת 

ויניק:  מבין   רונן יואל  אני  שלא.  או  לשמוע,  רוצים  שאתם  או  חברים, 

לעמותה.   שקלים  אלפי  מאות  עברו  אבל  נוח,  לא  שזה 

מדויק,   זוכר  לא  אני  אזור,  של  סכום  על  מחלוקת  יש 

   -ש"ח   150,000

יותר  אלון גלבוע:     -נו, זה סכום, זה כמעט 

ויניק:   רונן  קריטריונים   יואל  לפי  אותם,  להעביר  אפשר  אי  לא,  שנייה, 

את   אנהל  לא  אני  כי  אוסיף,  לא  ואני  אישרתם.  שאתם 

   -ההליך המשפטי כאן 

ן  אלון גלבוע:     -רגע, אז מה שאני מבי

ויניק:   גמרנו.   רונן יואל 
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גולני:     -רגע, אלון, אלון, בוא רגע  הוד 

אז  אלון גלבוע:  שנייה,  שנייה,  מאוד    רגע,  משהו  פה  אמר  הוא 

פה חשוב. מה   יש  שנייה,  לא, משה,  רגע, שנייה.  חשוב, 

הכספים,   את  להעביר  אפשר  אי  שכרגע  זה  שומע  שאני 

התניה   פה  יש  כלומר,  ההסכם.  על  חתימה  שתהיה  עד 

על   תחתום  שהיא  לכך  לעמותה,  שמגיעים  כספים  של 

   -הסכם 

   -לא, זה לא מה שהוא אמר  אמיר כוכבי: 

 לא, זה לא מה שאני אמרתי.   ויניק: רונן יואל  

   -אתה אומר, זה מה שאתה אמרת  אלון גלבוע: 

   -אתה מעוות את הדברים שלו  רן היילפרן: 

ויניק:  זה, מה   רונן יואל  אלון, מה שאתה עושה, סליחה שאני אומר את 

יכול להתנהל שיח, אז עכשיו   עושה, באמת, אם  שאתה 

לא   מבקש  אני  אז  אחורה.  אותו  תיקח  להמשיך  אתה 

 את הדיון, ואני מבקש לא להמשיך את הדיון.  

לי   אלון גלבוע:  לענות  רוצה  אתה  אם  ואתה,  שאלה,  אשאל  אני 

   -עליה, אם אתה לא רוצה, אל תענה 

 די, סיימנו.   אמיר כוכבי: 

   -יש פה, אתה אומר שיש פה כספים  אלון גלבוע: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

לשאול   אלון גלבוע:  רוצה  אני  לשאול  שנייה,  רוצה  אני  שאלה. 

   -שאלה. אמיר, אמיר 

נו  אמיר כוכבי:     -זה מסדרים פה, 

מה   אלון גלבוע:  הכדורגל,  נושא  על  דיברנו  עכשיו  עד  רגע.  שנייה 

   -עם נושא הכדורסל? מדוע הכספים, רגע, סליחה, רגע 

   -אני אגיד משפט אחד  אמיר כוכבי: 

   -אני רוצה להבין למה  אלון גלבוע: 

סיימנו.  מ  אמיר כוכבי:  ובזה  אחד  משפט  סיימנו.  ובזה  אחד  שפט 

   -כדורסל היה 
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 מה סיימנו? רק התחלנו.   משה חנוכה: 

איחוד,   אמיר כוכבי:  שיהיה  רצינו  אושרו,  קריטריונים  אוקי.  טוב, 

לעשות   צריכים  היו  עבד.  לא  זה  פעולה,  שיתוף  שיהיה 

עכשיו,   פה  שמאושר  מה  זה  מהבדיקה,  חלק  בדיקה. 

לא  בכלל  סעיף  אחרי    שזה  מיד  יסודר  היתר,  כל  קשור. 

 זה.  

   -אבל זה לא מה שהיועץ המשפטי אמר בחוות דעתו  אלון גלבוע: 

   -מועצת העירייה  אמיר כוכבי: 

 למה אתה סותר את חוות דעתו של היועץ המשפטי?   אלון גלבוע: 

   -מועצת העירייה  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

 למה אתה סותם לנו את הפה?   משה חנוכה: 

נגד?   אמיר כוכבי:   מי 

יודע על מה מצביעים.   משה חנוכה:   אני לא 

   -אוקי. מי נמנע? רפי בן מרדכי. סעיף הבא, הלאה  אמיר כוכבי: 

לא.   אלון גלבוע:  לא,  לא,  רגע,  שמעתי.  לא  שנייה,  רגע,  שנייה, 

   -הצבענו בעד, אני הצבעתי בעד 

 לא, גם אני בעד.   אביבה גוטרמן: 

 ם את הישיבה.  אתם מבזי  אמיר כוכבי: 

 אתה מבזה את הישיבה.   משה חנוכה: 

 אתה מבזה את הישיבה.   אלון גלבוע: 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

שיפורסם   משה חנוכה:  הביקורת  בדו"ח  אותה.  מבזה  אתה 

שב  רשום  העירייה,  באתר  בחלק    2021-באחרונה 

תבחינים   ללא  לעמותות  סכומים  חולקו  מהתחומים 

א  ביד  ליד  החישוב.  דרך  וקליק  וללא  קשבת  וזן 

נגיד רק מספר דוגמאות     -בעמיחי ובפוש. זה 

 נו, וכל הדברים האלה הוסדרו.   אמיר כוכבי: 

בשיטות   משה חנוכה:  מסדיר  אתה  מהדברים  חלק  שואל,  אני  אבל 
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   -שנוח לך 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 באמת, זה מטריף.   משה חנוכה: 

עצם   אמיר כוכבי:  על  שערערו  תהליכים  היו  שלא  איפה 

 טריונים, הדברים הוסדרו.  הקרי 

אחרי   משה חנוכה:  קרה  מה  שואל,  בכל    12אני  שהתעוררתם  שנה, 

   -מיני עמותות 

אישרת   אמיר כוכבי:  אתה  קריטריונים,  יצרנו  אומרת?  זאת  מה 

 אותם, כולל השנה.  

   -רגע, אמיר, אמיר  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

פרטית  אלון גלבוע:  ישיבה  לא  זו  מועצה,  ישיבת  יום,  זו  סדר  יש   .

   -עוד לא סיימנו נושא 

   -אבל אלון, אתה חורג מהזמן. נתנו לך, די  אמיר כוכבי: 

 רגע, אז מותר לשאול שאלה.   אלון גלבוע: 

 אבל שאלת מלא שאלות.   אמיר כוכבי: 

 לא, זאת שאלה שלא שאלתי.   אלון גלבוע: 

 רפי, כן.   אמיר כוכבי: 

   -ת הכספים העקיפה אני רוצה להצביע בעד העבר  רפאל בן מרדכי: 

 התמיכה העקיפה.   אמיר כוכבי: 

   -אני גם הצבעתי, אני גם הצבעתי  אלון גלבוע: 

 גם אני בעד, ברור שאני בעד.   משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

כמחאה.   משה חנוכה:  שלכם,  ההתנהלות  בגלל  נגד  הצבעתי  אני 

   -כמחאה 

 )מדברים ביחד(  
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 =================================== ========== 

 2022אישור המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 הצבעה: 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מוטי ליטר, מאיר חלוואני,   – (12בעד )

 . יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ואלון גלבוע

 משה חנוכה.  - ( 1ד )נג

 

 :100/22מס'  החלטה 

לאשר את   03.11.2022 מועצת העירייה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות המקצועית מיום

 . 1נספח בכמפורט  2022בקשת עמותת "ספורט לחיים" לקבלת תמיכה עקיפה לשנת הכספים 

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

אנ  אלון גלבוע:  שאלה אמיר,  לשאול  רוצה  מתי    י  עד  בני,  בני.  את 

אפשר   הכדורסל?  לעמותת  התמיכה  כספי  הועברו 

 לדעת מתי?  

   -כשיוכלו לעשות את התהליך  אמיר כוכבי: 

   -מה זה שיוכלו את התהליך, ברור זה עם אשרור  אלון גלבוע: 

   -בסדר, עוד לא אישרת אפילו. צריך  אמיר כוכבי: 

 .  לא, כדורסל אישרנו  אלון גלבוע: 

 עכשיו נאשר.   אביבה גוטרמן: 

   -לכדורסל אישרנו  אלון גלבוע: 

נגד.   אמיר כוכבי:   אבל הרגע הצבעת 

נגד עכשיו.   מאיר חלוואני:   הצבעת 

נגד כי לא שמענו, לא שמענו  אלון גלבוע:     -הצבעתי 

 )מדברים ביחד(  

את   אלון גלבוע:  לנו  יסתום  לא  והוא  לדבר,  לנו  נותנים  לא  כי 

 א קיבלנו תשובות.  הפיות. אנחנו ל 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

הכסף?   אלון גלבוע:  עובר  מתי  בני,  בני?  הכסף,  עובר  מתי  אז  רגע, 

על   להסתכל  בלי  לדבר,  יכול  אתה  להגיד,  יכול  אתה 

יודע     -אמיר. אתה 
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   -אלון, אלון  אמיר כוכבי: 

 מתי? אני לא שומעים.   אלון גלבוע: 

זיני:     -ברגע שיוסדר  בנימין 

   -אבל הוסדר  אלון גלבוע: 

 עכשיו, עכשיו.   ה גוטרמן: אביב 

 עכשיו הוסדר, אז אנחנו מטפלים.   רן היילפרן: 

   -אה, זה קשור לכספים  אלון גלבוע: 

 פעמים.    7בוודאי, אני הסברתי את זה   אמיר כוכבי: 

   -אבל איך זה יכול להיות קשור  אלון גלבוע: 

 די, נושא הבא, די.   אמיר כוכבי: 

 ל אותנו, טוב?  אל תבלב  אלון גלבוע: 

אישרת   יר כוכבי: אמ  אתה  הפיצול.  את  יצר  זה  אבל  נכון, 

צריך   היה  התפצלו,  הם  אחודה.  לעמותה  קריטריונים 

לעשות בדיקה של התחשיב, בדיקה של השעות, בדיקה  

של האולמות. זה הרבה עבודה מייצר. זה מה שאמרתי  

   -בהתחלה 

 כן, אבל למה זה קורה בסוף השנה?   אלון גלבוע: 

ע  יר כוכבי: אמ   שו את זה באמצע השנה.  כי הם 

עבר   אלון גלבוע:  זמן  כמה  יודע  אתה  באוגוסט,  זה  את  עשו  הם 

 מאז?  

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

 מינוי יו"ר ועדת ערר.  ג. 

 

גולני:     -טוב, דברי הסבר  הוד 

 לא משנה, אבל זה עובר הכסף, זה מה שחשוב.   אביבה גוטרמן: 

גולני:  סעיף   הוד  הוראת  המק   5עפ"י  הרשויות  )ערר  לחוק  ומיות, 

תשל"ו   כללית(,  ארנונה  קביעת  המועצה  1976על  על   ,

של   בהרכב  יותר  או  ערר  ועדת  מבין    3למנות  חברים 
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הראש   יושב  ואת  מועצה  כחברי  להיבחר  הזכות  בעלי 

סעיף   הוראות  עפ"י  דנה    6שלהן.  הערר,  ועדת  לחוק 

הארנונה   מנהל  של  החלטות  על  שמוגשים  בעררים 

על שדו"חו  ועל    ת השגות שהוגשו  בארנונה  חיוב  הודעת 

לבית   לערער  הארנונה  ומנהל  העורר  רשאים  החלטה, 

מנהליים.   לעניינים  ועדות  המשפט  שתי  כאן  פעולות 

יו"ר   של  מעבר  בעקבות  שנים.  מספר  לפני  שמונו  ערר 

בעיר   לגור  טיקוצקי,  ירון  עו"ד  ההרכבים,  אחד  של 

ו  הסתיימה,  ההרכב  כיו"ר  כהונתו  צורך  אחרת,  יש 

יו  סעיף  במינוי  להוראות  בהתאם  במקומו.  אחר    1"ר 

הפנים   משרד  מנכ"ל  אופן  1/2012לחוזר  את  שמסדיר   ,

ועדה,   כיו"ר  למנות  על המועצה  הוועדות,  מינוי הרכבי 

השלום,   המשפט  בית  לשופט  להתמנות  הכשיר  עו"ד 

המוניציפלי.   והמיסוי  המקומי  השלטון  בדיני  ומצוי 

שפור  קורא  קול  הוגשו  במסגרת  יות  מועמדו   4סם 

מתוכן   הערר,  ועדת  יו"ר  הסף.    3לתפקיד  בתנאי  עמדו 

ועדה   ע"י  רואיינו  הסף  בתנאי  שעמדו  המועמדים 

גזבר   העירייה,  מבקר  העירייה,  מנכ"ל  את  שכללה 

לבחון   הרצון  בשל  לוד.  עיריית  ויועמ"ש  נתניה  עיריית 

לצאת   הוועדה  החליטה  לתפקיד,  נוספים  מועמדים 

נוסף   במסגרת בפרסום  קורא.  הנוסף    בקול  קורא  קול 

מתוכן    2הוגשו   הערר,  ועדת  יו"ר  לתפקיד  מועמדויות 

הראיונות   סבב  לאחר  הסף.  בתנאי  עמדה  אחת 

תומר   בעו"ד  לבחור  למועצה  להמליץ  הוועדה  החליטה 

של   קו"ח  מצורפים  הערר.  ועדת  יו"ר  לתפקיד  שני 

כנספח   הסף  בתנאי  שעמדו  ופרוטוקול  4המועמדים   ,

ה  כנספח  דיון  מו 5וועדה  מתבקשת  .  העירייה  עצת 

יו"ר   לתפקיד  שני  תומר  עו"ד  של  מינויו  את  לאשר 

מאשרת   העירייה  מועצת  ההחלטה:  הצעת  הערר.  ועדת 

ועדת   יו"ר  לתפקיד  שני  תומר  עו"ד  של  מינויו  את 

 הערר לענייני ארנונה.  

תומר   משה חנוכה:  עו"ד  את  מכיר  אתה  האם  העיר,  ראש  אדוני 

 שני?  

 מי זה.  אין לי מושג   כבי: אמיר כו 
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 פגשת אותו?   משה חנוכה: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 מעולם?   משה חנוכה: 

 למיטב ידיעתי, לא.   אמיר כוכבי: 

ניגוד עניינים?   משה חנוכה:   אוקי. האם הוא חתם על הסדר 

ויניק:  שחתם,   רונן יואל  חושב  אני  יחתום.  הוא  חתם,  לא  עדיין  אם 

 ויב.  אבל אם לא, הוא יחתום, הוא מח 

 אוקי, תודה.   משה חנוכה: 

   -יש לי רק שאלה. העניין  רן יקיר: 

 לא שומעים אותך.   אמיר כוכבי: 

זה   רן יקיר:  העיר,  תושב  להיות  צריך  ערר  ועדת  שיו"ר  זה 

 החוק, או שזה נהלים שלנו?  

 כן.   אמיר כוכבי: 

ויניק:  זה   רונן יואל  ההסבר.  בדברי  כתוב  גם  שזה  חושב  אני  החוק.  זה 

   -כתוב   ב במילים האלה, זה לא כתו 

 הוא צריך להיות תושב העיר.   כנרת א. כהן: 

ויניק:   שהוא צריך להיות כשיר להיבחר כחבר מועצה.   רונן יואל 

 אה, אוקי.   רן יקיר: 

להיות תושב, מזה מקישים שהוא   כנרת א. כהן:  זה הוא צריך  בשביל 

 צריך להיות תושב העיר.  

גולני:  , מאיר, רן,  י בעד ההצעה? אמיר חברים, בואו נצביע. מ  הוד 

 מוטי, יגאל, אביבה?  

נו.   יגאל שמעון:   פה אחד, 

גולני:   פה אחד? תודה רבה.   הוד 
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 ============================================= 

 וועדת ערר  רמינוי יו"

 הצבעה: 

 טי ליטר,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מו - ( 11בעד פה אחד ) 

 .ומשה חנוכה  אלון גלבוע, יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכימאיר חלוואני,  

 *יוסי שאבי ונדב דואני לא נכחו בהצבעה. 

 :101/22מס'  החלטה 

יושב ראש וועדת הערר לענייני   לתפקיד  תומר שני מינויו של עו"דמאשרת את  ייהמועצת העיר

 ארנונה.

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

 שיהיה לו בהצלחה.   כנרת א. כהן: 

 . 2022חידוש אגרת שולחנות וכיסאות לשנת   ד. 

 

גולני:  לשנת   הוד  וכיסאות  שולחנות  אגרת  חידוש   , ד' .  2022סעיף 

סעיף   הסבר:  השרון   66דברי  להוד  עזר  )שמירה    לחוק 

הסדר   ושמירת  מפגעים  מניעת  הסביבה,  איכות  על 

כי ראש העירייה רשאי  1997ח  והניקיון( התשנ"  , קובע 

ברחוב   מדרכה  על  או  ברחוב  להעמיד  היתר  לתת 

לצרכי   בזה,  וכיוצא  ופרגודים  שולחנות  כיסאות, 

תשולם   כאמור  היתר  בעד  וכי  שפה,  בית  או  מסעדה 

הרביעית  בתוספת  שנקבע  בשיעור  העזר.    אגרה  בחוק 

אותה   האגרה,  העזר,  לחוק  הרביעית  לתוספת  בהתאם 

ב  לשלם  לכל  יש  כדלקמן:  הינה  כאמור  היתר  מ"ר    1עד 

הוא    6עד   האגרה  שיעור  מעל    46מ"ר,  מ"ר    ₪6. 

עד   לכל    20הראשונים  האגרה    1מ"ר,  שיעור    205מ"ר, 

מעל   לכל    ₪20.  האגרה    1מ"ר,  שיעור  ₪.    269מ"ר, 

משנת   לפחות  כי  עבור    2010התברר  האגרה  חישוב 

בהתאם   התבצע  לא  וכיסאות,  שולחנות  הצבת 

במקום  להוראו  וכי  העזר,  לחוק  הרביעית  התוספת  ת 

מוצבים   שבו  בפועל  השטח  בסיס  על  ייערך  שהוא 

שלפיה,   נוסחה  עפ"י  נערך  הוא  והכיסאות,  השולחנות 

שווים   כיסאות  ושני  שולחן  מבדיקה  מ"ר.    2כל 

החלטה   כל  נמצאה  לא  הקובעות  שנערכה  הנחיה  או 
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מתבצע   הוא  שהוא  בדרך  יתבצע  האגרה  שחישוב 

ול  זו,  בפועל,  בדרך  החישוב  החל  בדיוק  מתי  ברור  א 

למותר   כך.  להיערך  החל  הוא  מה  ומכח  בסיס  ועל 

חוק   להוראות  בהתאם  האגרה  את  לחשב  שיש  לציין 

בהתאם   האגרה  חישוב  שעריכת  נמצא  בבדיקה  העזר. 

להגד  יביא  העזרה  חוק  השנתי  להוראות  החיוב  לת 

ביחס   והכיסאות,  השולחנות  להצבת  ההיתר  עבור 

שה  הארוכה  לחישוב  בתקופה  בהתחשב  כה.  עד  תבצע 

העזר,   חוק  להוראות  בהתאם  שלא  האגרה  חושבה  בה 

בעלי   ובהסתמכות  השנים  במהלך  שנוצר  בנוהג 

ראוי   ולא  נכון  שלא  נראה  החישוב,  אופן  על  העסקים 

שינוי   כאמור להגדלת  לבצע  מידי,  שיביא  החיוב באופן 

העסקים   לבעלי  סביר  זמן  פרק  שניתן  ובלי 

מדיניות    להתארגנות,  גיבוש  תהליך  שהושלם  ולפני 

בעיצומו.   שנמצא  הציבוריים  בשטחים  מתקנים  הצבת 

העירייה   מועצת  אישור  מבוקש  האמורות,  בנסיבות 

הכספים   לשנת  עד  החישוב  שיטת  שינוי  את  להשהות 

לבעלי  2023 לאפשר  כדי  וזאת  להתארגן  ,  זמן  הנכסים 

העירייה   מועצת  ההחלטה:  הצעת  לכך.  ולהיערך 

שולחנות  מאשרת   הצבת  בין  האגרה  את  לגבות 

לשנת   כה,  2022וכיסאות  עד  שנערך  לחישוב  בהתאם   ,

שווים   כיסאות  ושני  שולחן  לאפשר    2קרי,  כדי  מ"ר, 

אופן   לשינוי  ולהיערך  להתארגן  העסקים  לבעלי 

 החישוב.  

או  אמיר כוכבי:  לתכנן  אני  לעירייה  לאפשר  כדי  משפט.  שם  סיף 

 השינוי.    ולהביא לידיעת בעלי העסקים את 

אחרים   רן יקיר:  אנשים  גם  לפעמים  רגע,  המס,  שנת  על  מדובר 

הכספים   שנת  על  מדובר  שאלות.  לשאול  .  2023יכולים 

   -זאת אומרת 

תוך   אמיר כוכבי:  מגלה  אתה  כי  שנוצר,  פער  של  הסדרה  על  מדובר 

   -כדי 

 אלון, אתה רואה הכל.   . כהן: כנרת א 

שעשו   אמיר כוכבי:  כדי  תוך  מגלה  אתה  שהיו  כי  כמו  לא  דברים 
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העיר   מועצת  הזה,  הפער  את  לרפא  וכדי  אמורים, 

מה   של  ולא  הנוהג,  של  ההמשך  את  מאפשרת  בעצם 

 שאושר בעבר.  

עד   רן יקיר:  כתוב  אומרת,  זאת  עד,  אבל  לי,  זאת  2023ברור   ,

שאנ  או  חודש,  זה  במהלך  אומרת,  מדברים  ?  2023חנו 

איזוש  עם  זה  את  לעשות  מאפשרים  אנחנו  הי  בינתיים 

   -הגבלת זמן 

 .  2023על כל   אמיר כוכבי: 

 בדברי ההסבר.   רן יקיר: 

 .  8סעיף   מאיר חלוואני: 

 .  8סעיף   רן יקיר: 

 .  2023עד סוף   אלון גלבוע: 

הכספים   רן יקיר:  לשנת  או  2023עד  בסוף  זה  אם  השאלה,   .

   -אמצע או 

 , זה להתחלה או לסוף?  -ל  רפאל בן מרדכי: 

עד   אמיר כוכבי:  לא  בטוח  ערוכים  זה  לא  עוד  אנחנו  כי  ההתחלה, 

 עם שיטה זה.  

 אוקי.   רן יקיר: 

 .  2023לצורך העניין,   אמיר כוכבי: 

להגיד   משה חנוכה:  כדי  רק  מילים,  מאוד  בהרבה  בא  בעצם  אתה 

נוסף על בעלי עסקים, שבמשך    שאתה הולך להשית מס 

ב  אתה  אכפנו,  לא  ולפניך    4-שנים  האחרונות,  השנים 

ונזכרנ   8עוד   להודיע להם  שנים,  ו עכשיו. עכשיו רוצים 

יותר?    שאנחנו הולכים להשית עליהם מס גבוה 

בדיוק   אמיר כוכבי:  זה  אבל  זה,  יודע איך הצלחת להבין את  לא  אני 

שהיא   איך  לפי  חישבה  לא  שהעירייה  מצאנו  הפוך. 

הצלחנו  לא  החלטה    קבעה,  לאיזושהי  עדות  למצוא 

   -שהתקבלה 

 החלטה.    אז בוא נעשה עכשיו  משה חנוכה: 

לגבות   אמיר כוכבי:  להמשיך  אנחנו מאשרים  עושים.  זה מה שאנחנו 
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   -לפי 

נעשה החלטה   משה חנוכה:  בוא  אומר,  אני  לתקופת המעבר.  זה  לא, 

   -מכאן ולהבא לתמיד, שנגבה כמו שזה 

   -תגיע הצעה ממוסמכת, שתדע   לתקופה שעד אליה  אמיר כוכבי: 

   -הצעה למה לא להביא כבר עכשיו את ה  משה חנוכה: 

 כי אין כרגע, ואתה צריך לייצר מענה.   אמיר כוכבי: 

   -כי זו שנת בחירות  אביבה גוטרמן: 

 לא, לא קשור, אביבה, די.   אמיר כוכבי: 

   -מי הולך להיכנס  אביבה גוטרמן: 

   -לא כל דבר זה  אמיר כוכבי: 

   -לא קשור, לא קשור  מרדכי: רפאל בן  

 לא כל דבר צריך זה.   אמיר כוכבי: 

 ביחד(    )מדברים 

 אפילו רפי מבין שזה קשור.   משה חנוכה: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

השולחנות,   אלון גלבוע:  של  הנושא  לגבי  שאלה.  לי  יש  אמיר, 

   -שבעלי עסקים פורסים ככה על המדרכות 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -נתקלתי לא פעם עכשיו,   אלון גלבוע: 

   -זה חלק מהעניין אגב  אמיר כוכבי: 

מעבר  לא,   אלון גלבוע:  שאין  פעם  לא  נתקלתי  רגע.  שנייה,  לא, 

כמה   עד  השאלה,  לעגלות.  מעבר  אין  רגל,  להולכי 

על   להתפרס  העסקים  לבעלי  מאשרת  העירייה 

 המדרכות?  

   -זה חלק מהעניין, כי בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

   -לא כתוב כאן כמה מטרים, או כמה גם   אלון גלבוע: 

 ה לך פה, אלון.  לא, זה גם אכיפה שתהי  כנרת א. כהן: 

   -לא כתוב במטרים, אבל כתוב שחייבים  רפאל בן מרדכי: 
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   -מ'   1.30שנייה, בדיוק. לא, אבל יש   אמיר כוכבי: 

 גם אכיפה נכנסת לפה, זה סיפור.   כנרת א. כהן: 

   -רגע  אמיר כוכבי: 

   -אבל אנחנו מסתובבים ורואים כן,   אלון גלבוע: 

   -יד משהו. זה ברור אבל רגע, אני רוצה רגע להג  אמיר כוכבי: 

 זה מה שאני אומרת.   כנרת א. כהן: 

ובנייה,   אמיר כוכבי:  בתכנון  גם  העסקים,  ברישוי  גם  הגדרות,  יש 

שהמצב   ספק  אין  אכיפה.  ויש  אסור,  מה  מותר,  למה 

שנקבע  זה  הוא  הזה,  המינימלי  התשלום  אז  שבו   ,

מה.   יודע  לא  אני  או  הדו"חות,  איקס  גם  להם  משתלם 

דבר,   של  אזורי  בסופו  מול  אל  ראינו  כי  עלה  וזה 

יש   שבהם  ומתפתחים,  שהולכים  החדשים  המסחר 

ומעבר ציבורי רחוק, ראינו   מענה רחב, גם של מדרכות 

מה   לבין  שיהיה  שהגיוני  מה  בין  הלימה  אין  שבעצם 

סוגיה  גם  שזו  הבנו  ואז  התחילה    שבפועל,  ואז  כספית, 

אומר   העירוני  העזר  חוק  שבעצם  ראינו  ואז  בדיקה. 

וניסינו  מ  אחר.  משהו  אומר  בפועל  והביצוע  אחד  שהו 

נמצא.   ולא  הזאת,  השינוי  נקודת  הייתה  איפה  למצוא 

מתישהו   קיבלה  הנראה  ככל  המועצה,  אומרת,  זאת 

יודעים באיזו שנה     -החלטה, אנחנו 

זיני:   לא טועה.  , אם אני  2007 בנימין 

יושמה  2007 אמיר כוכבי:  לא  מעולם  וכנראה  החלטה  קיבלה   ,

תהיה  בעי  הלאה  שההחלטה  להיות  יכול  עכשיו,  רייה. 

   -להישאר אותו דבר או להסדיר באמת 

   -אני מניחה שהיא לא התקבלה גם  אביבה גוטרמן: 

יכול   אמיר כוכבי:  , שזה  ולעשות הסדרה דרך סוגיית הגדרת המטרז'

הגיוני   זה  להיות  שבהם  מקומות  יש  המקומות.  ברוב 

האלה,  הדברים  כל  אבל  קשה,  יותר  רוצים    קצת  אנחנו 

להיות   לא  שני  מצד  זמן,  לאורך  לבדוק  אחד  מצד 

ולכן   עצמה.  של  תקנות  מפרה  העירייה  שבו  במקום 

ככה.   זה  את  נסדיר  לידיעתנו, אמרנו,  הובא  מרגע שזה 
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ואז   זה,  את  להמשיך  מועצה  החלטת  יש  ועכשיו 

התחשיבים  בינתי  הבית,  שיעורי  כל  את  יעשו  ים 

אז   הדבר.  מה  ונראה  מה  והחישובים,  את  קבענו 

נצטרך   אם  שנה.  נכון,  שיהיה  חשב  המשפטי  שהיועץ 

 עוד זמן, נאריך.  

 יפה, הבנו.   אביבה גוטרמן: 

   -גם המדידות עצמן  רפאל בן מרדכי: 

 אני בעד, דרך אגב.   אביבה גוטרמן: 

ל  רפאל בן מרדכי:     -ספור שולחנות וכיסאות זה לא כמו 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

יותר   רפאל בן מרדכי:   מורכב.  זה 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

מאשר   אלון גלבוע:   , המטרז' אחרי  לעקוב  קשה  יותר  יהיה  אבל  כן, 

נראה   ככה  מבין?  אתה  והשולחנות,  הכיסאות  אחרי 

 לי.  

   -לא, יש  אמיר כוכבי: 

   -ולמדוד את הזה   כל פעם להתחיל לבוא עם מטר  אלון גלבוע: 

   -יש כל מיני תהליכים  אמיר כוכבי: 

   -א, שולחן, שני כיסאות כיס  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

   -עשו באבן גבירול בתל אביב, אם אתה תסתכל מהצד  אמיר כוכבי: 

 אדניות.   אביבה גוטרמן: 

   -אתה תראה שיש, לא, לא אדניות. אתה תראה שיש  אמיר כוכבי: 

   -כנראה מסמרים כאלה שמו   אלון גלבוע: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -ני פתרונות נכון, יש כל מי  אביבה גוטרמן: 

לקולונדה,   אמיר כוכבי:  מתחת  פתוח  מעבר  תוחמים  גם  שהם  ככה 

הדברים   בין  ובאמצע,  למדרכה.  החוצה  מעבר  וגם 
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ו     -האלה יש את הכיסאות 

 אפשר, אפשר אדניות.   אביבה גוטרמן: 

י  אלון גלבוע:     -היה כלומר, המס 

 יש כל מיני פתרונות.   אביבה גוטרמן: 

   -נוי מהתשלום עבור המס יהיה מהב  אלון גלבוע: 

המס   רפאל בן מרדכי:  על  מחליטים  לא  אנחנו  עכשיו  חבר'ה,  רגע, 

   -האמיתי 

יותר מדי שיח  אמיר כוכבי:     -אלון, אני לא שומע, זה 

 בדיוק.   אביבה גוטרמן: 

 לשנות.  אנחנו רק מחליטים לא   רפאל בן מרדכי: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 זה הכל.   רפאל בן מרדכי: 

אני מברכת   אביבה גוטרמן:  זו החלטה,  בואו תצביעו.  יאללה,  בקיצור, 

   -על ההחלטה 

 יגאל, יש לו שאלה.   מאיר חלוואני: 

מברכת   אביבה גוטרמן:  מאוד  אני  פוליטית,  החלטה  שהיא  למרות 

את   עכשיו  נעלה  שלא  פה,  לכולנו  נכון  זה  המס  עליה, 

 לבעלי העסקים.  

גולני:   טוב, חברים, פה אחד, כן?   הוד 

 כן.   מן: אביבה גוטר 

 לא, לא, לא, לא.   יגאל שמעון: 

נגד?   אביבה גוטרמן:   אתה 

כיסאות   יגאל שמעון:  של  שהחוק  מציינים  אתם  תראו,  שנייה.  רגע, 

לפי   מסוים,  תעריף  לפי  לחייב  צריך  ושולחנות, התקנה 

   -, שיישאר 2022  אישור. אתם מבקשים שבשנת 

 .  2023זה   רן יקיר: 

 ?  2023איפה כתוב   יגאל שמעון: 

זה.   מיר כוכבי: א   נו, הרגע הסברנו את 



 עיריית הוד השרון 
 7.12.2022מיום  15/22מן המניין מס' ישיבת מועצה 

  

 118 
 

בהתאם   יגאל שמעון:  ואנחנו  החלטה,  הצעת  מציעים  אתם  חבר'ה, 

 מאשרים הצעת החלטה.  

 מה?   אמיר כוכבי: 

בהצעת   יגאל שמעון:  כתוב  מה  החלטה?  הצעת  מאשרים  אתם 

 ההחלטה?  

שנת   וכבי: אמיר כ  לגבות  מאשרת  ההחלטה,  ו 2022בהצעת  אוקי,   ,-

2023  . 

זאת אומרת, אנחנו מאשרים שבשנת   ון: יגאל שמע  אתם    2023אוקי, 

   -חייבים לחזור חזרה 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 מה זה לא?   יגאל שמעון: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 אין דבר כזה.   יגאל שמעון: 

   -2023, נא לכתוב  2220אמיר, הוא צודק. במקום   רפאל בן מרדכי: 

נוסיף.   אמיר כוכבי:   אנחנו 

 הוסיף? מה זה ל  יגאל שמעון: 

 כי הסעיף שם לא ברור, ולכן זה יתוקן.   אמיר כוכבי: 

   -אמיר, אנחנו מצביעים עכשיו  רפאל בן מרדכי: 

   -או שיש הצעת החלטה  יגאל שמעון: 

   -אתם לא רוצים להחליט? מה  אמיר כוכבי: 

 רת לא רוצים להחליט?  מה זאת אומ  יגאל שמעון: 

   -די, די, לא צריך  אמיר כוכבי: 

   -אנחנו רוצים להחליט  רפאל בן מרדכי: 

   -אנחנו רוצים  משה חנוכה: 

 .  2023, אלא עד  2022בואנה, לא   רפאל בן מרדכי: 

 זה מה שאמרתי.   אמיר כוכבי: 

   -לא, אתה לא אמרת. יש הצעת החלטה  יגאל שמעון: 
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 קודם כשלא הקשבת.    בסדר, אבל אמרתי  אמיר כוכבי: 

 אבל איפה, הנה, הצעת ההחלטה.   יגאל שמעון: 

 בסדר, היא תתוקן.   כוכבי: אמיר  

 ?  2022אז תתקנו. אז מה, אתה רוצה להצביע על   יגאל שמעון: 

 הלאה.   אמיר כוכבי: 

גולני:   חברים, הצבעה, מי בעד?   הוד 

 )מדברים ביחד(  

גולני:  מאשרת  הוד  העירייה  מועצת  ההחלטה:  את    הצעת  לגבות 

   -האגרה 

 רגע, אי אפשר לשמוע.   רפאל בן מרדכי: 

גולני:  לשנת   הוד  וכיסאות  שולחנות  הצבת  בהתאם  2023בגין   ,

כיסאות   ושני  שולחן  קרי,  כה,  עד  שנערך  לחישוב 

   -מ"ר   2שווים  

 .  2022/23 אמיר כוכבי: 

גולני:  להתארגן  2022/23 הוד  העסקים  לבעלי  לאפשר  כדי   .
אופ  לשינוי  אחד?  ולהיערך  פה  בעד?  מי  החישוב.  ן 

 יגאל?  

 יפה.   יגאל שמעון: 

 ה מתנגד.  מש  אמיר כוכבי: 

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

 2022/2023חידוש אגרת שולחנות וכיסאות לשנת 

 הצבעה: 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מוטי ליטר, מאיר חלוואני,   – (11בעד )

 . נדב דואני, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי ואלון גלבועיגאל שמעון,  

 משה חנוכה.  - ( 1נגד )

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה.

 : 102/22מס'  החלטה 

לשנת   וכיסאות  שולחנות  הצבת  בגין  האגרה  את  לגבות  מאשרת  העירייה    2022/2023מועצת 

כה   עד  לחישוב שנערך  כיסאות שווים    -בהתאם  ושני  לבעלי    2קרי, שולחן  כדי לאפשר  מ"ר, 

 ן החישוב.  העסקים להתארגן ולהיערך לשינוי אופ

 =================================== ========== 
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 למה הוא מתנגד?   יגאל שמעון: 

 אף אחד לא מתנגד.   אביבה גוטרמן: 

 אתה רצית עכשיו לגבות. יכולת להגיד לך, תגבה.   יגאל שמעון: 

 יאללה.   אמיר כוכבי: 

 אישור שינוי בהרכבי הוועדות.   ה. 

 

גולני:  היום,  הוד  לסדר  ה'  הוועדות.    סעיף  בהרכבי  שינוי  אישור 

סעיף   לפי  גברי.  חילופי  העירייה,  ועדות  בהרכבי  שינוי 

את    16 לאשר  המועצה  מתבקשת  העיריות,  בפקודת 

מכרזים,   ועדת  כדלקמן:  העירייה  בוועדת  השינוי 

כחבר   יכהן  ליטר  מוטי  המועצה,  חבר  חובה:  ועדת 

בטי  ועדת  שירי.  נאור  במקום  בדרכים,  הוועדה  חות 

ח  כחבר  ועדת  יכהן  ליטר  מוטי  המועצה,  חבר  ובה. 

ואירועים,   תרבות  ועדת  שירי.  נאור  במקום  הוועדה 

כחבר   יכהן  ליטר  מוטי  המועצה,  חבר  רשות.  ועדת 

 הוועדה במקום נאור שירי.  

 ועדת קישוט?   יגאל שמעון: 

יו"ר ועדה?   משה חנוכה:   למה מוטי לא קיבל שום 

גולני:  ההח  הוד  העירייה הצעת  מועצת  השינוי    לטה:  את  מאשרת 

 בהרכבי הוועדות.  

 בהמשך, בהמשך, יקבל בהמשך.   נדב דואני: 

יו"ר   משה חנוכה:  לו  הבאת  לא  הקדנציה.  נגמרת  רגע  עוד  בהמשך, 

 ועדה?  

 מה?   אמיר כוכבי: 

יו"ר ועדה?   משה חנוכה:   למה לא הבאת למוטי 

 בהמשך, בע"ה.   נדב דואני: 

יו"ר ועדת י מחליף את נאור שי רגע, ומ  אלון גלבוע:     -רי בתור 

נוספות.   אמיר כוכבי:   אנחנו משאירים דברים לזה, לישיבות 

   -ישיבות מועצה סה"כ   7לא, באמת, עוד רגע יש עוד   משה חנוכה: 
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 די, די, די.   אמיר כוכבי: 

יו"ר ועדה.   משה חנוכה:   תנו לבנאדם להיות 

 הלאה, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

   -לא מבין מה   אני  משה חנוכה: 

 מי בעד?   גולני: הוד  

יו"ר   אלון גלבוע:  עם  מה  אמיר?  אלומה,  עם  מה  אמיר,  רגע, 

 אלומה?  

נגד?   אמיר כוכבי:  נגד? מי   מי 

 אנחנו בעד, אנחנו בעד.   משה חנוכה: 

 מי נמנע?   אמיר כוכבי: 

 אף אחד.   אביבה גוטרמן: 

 הלאה, פה אחד.   אמיר כוכבי: 

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

 אישור שינוי בהרכבי הועדות

 הצבעה: 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מאיר חלוואני,   - ( 11בעד פה אחד ) 

 . ומשה חנוכה  אלון גלבוערפי מרדכי  אביבה גוטרמן,נדב דואני,   ,יגאל שמעון

 בהצבעה.  לא נכח*יוסי שאבי 

 :22/310מס'  החלטה 

 :  ת השינוי בהרכבי הוועדותמועצת העירייה מאשרת א

בפקודת העיריות, מתבקשת המועצה   162, לפי סעיף  חילופי גברי  –שינוי בהרכבי ועדות העיריה 

 לאשר את השינוי בוועדת העירייה כדלקמן:

 במקום נאור שירי. חבר הוועדהכ יכהן חבר המועצה מוטי ליטר  – (חובה ) מכרזים תועד

 במקום נאור שירי.  חבר הוועדהיכהן כ  המועצה מוטי ליטר  חבר – )חובה( ת בטיחות בדרכיםועד

 במקום נאור שירי.  חבר הוועדהיכהן כ  חבר המועצה מוטי ליטר – (רשות) תרבות ואירועים ועדת

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

 י עוד ועדות?  למה לא נתת למוט  משה חנוכה: 

יו"ר אלומה הי  אלון גלבוע:   ום?  אמיר, מי 

 חברים, הישיבה הסתיימה, תודה.   אמיר כוכבי: 

יו"ר אלומה?   אביבה גוטרמן:   רגע, רגע, מי 
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יו"ר אלומה?   אלון גלבוע:   מי 

 למה, יש את ההצעות לסדר שלנו.   משה חנוכה: 

   -רגע, רגע, אמיר  אביבה גוטרמן: 

יו"ר אלומה   נאור שירי  אלון גלבוע:   -נשאר 

   -כתב אלון גלבוע התנגד ב  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

 אלון התנגד בכתב, בכתב התנגדת. בכתב.   אמיר כוכבי: 

   -היועץ המשפטי אמר, אם מישהו מתנגד, אלון  מאיר חלוואני: 

 )מדברים ביחד(  

 הוא לא יכול להשתתף בהצבעה.   רן יקיר: 

הצביעו   משה חנוכה:  שהם  טוען  רוצה  אתה  לא  אתה  זה  ובגלל  נגד, 

 לדון, אין בעיה.  

 מה?   כוכבי: אמיר  

 אז נעלת את הישיבה?   משה חנוכה: 

בקשתך   אמיר כוכבי:  את  מבטל  שאתה  מייל  שלחת  אתה  אלון, 

 לדון?  

   -אבל הם שלחו שהם לא רוצים. משה, מה  כנרת א. כהן: 

   -הבקשה הייתה שונה מהבקשה הקודמת  אלון גלבוע: 

 תה יכול להראות לי?  א  אמיר כוכבי: 

   -אני לא קיבלתי  אלון גלבוע: 

   -נכון, הבקשה הקודמת הייתה  אביבה גוטרמן: 

   -אני לא קיבלתי  אלון גלבוע: 

 אתה יכול להראות לי מה קיבלת?   אמיר כוכבי: 

וכיסאות, יגאל?   אלון גלבוע:   היה שם שולחנות 

אני    5 אמיר כוכבי:  רואה,  אתה  לי.  יראה  אלון  הפסקה,  נפגש  דקות 

   דקות הפסקה.   5עם אנשים, והם מראים לי דברים.  

 הוא מופיע, מופיע.   נדב דואני: 
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 שיראה לי. הוא טוען שלא מופיע, אני רוצה לראות.   אמיר כוכבי: 

, מופיע.   נדב דואני:   שולחנות וכיסאות מופיע, סעיף ד'

גולני:   מופיע, מופיע.   הוד 

 איפה?   יגאל שמעון: 

 כל, הנה על הזימון, מופיע.  מופיע, תסת  נדב דואני: 

 אשון.  הזימון הר  יגאל שמעון: 

, הנה.   יעל עבוד ברזילי:   סעיף ד'

זה   אביבה גוטרמן:  יאללה.  שלו,  הסיגריה  צריך את  הוא  די.  טוב,  טוב, 

 לסיגריה.  

 )הפסקה בדיון(  

 הצעות לסדר:  ו. 

 . 15.7.22הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום   . 1

 . 1200כנסת במתחם    הנושא: הקמת בית 

 

גולני:  . הצ  הוד  ו'    -עות לסדר. אנחנו מתחילים חברים, סעיף 

מהתנגדותו   אמיר כוכבי:  בו  חזר  גלבוע  אלון  המועצה,  וחבר  מאחר 

   -להעלאת הנושאים לסדר היום 

   -אולי רן יקיר רוצה להתנצל  משה חנוכה: 

 למה?   אמיר כוכבי: 

י  משה חנוכה:  לפני  בפייסבוק  לי  שכתבת  זה  רוצה  על  אני  ומיים, 

   -להקריא 

   -תנצל? זה היה מה יש לו לה  אמיר כוכבי: 

   -זה לא היה  רן יקיר: 

   -משה  אמיר כוכבי: 

   -רן יקיר כתב, כל הכבוד, משה  משה חנוכה: 

 זו הייתה אמת נכונה לשעתה.   אמיר כוכבי: 

 נכון.   רן יקיר: 

בה,   נדב דואני:  חזרה  לא  אביבה  כי אם  בה?  חזרה  אביבה  גם  רגע, 
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   -ני לא א 

ו  משה חנוכה:     -הצעות לסדר   4-במקום שאילתות 

   -משה, חבריך ביקשו לא לסבך אותך איתם  אמיר כוכבי: 

 זהו, די, יאללה.   אביבה גוטרמן: 

מבקש   אמיר כוכבי:  ואני  מחובתי,  לא  שזה  למרות  נעתרתי,  ואני 

את   מאפשרים  וגם  הבמה  את  נותנים  אנחנו  שאם 

ית  שהוא  סיבה  שום  אין  לא,  צדק  השיח,  הוא  נצל. 

   -במה שהיה לפניו במידע 

   -ה, אז אין בעיה א  משה חנוכה: 

את   רן יקיר:  להעלות  רוצה  לא  אתה  אבל  שצדקתי,  ברור 

 ההצעות לסדר שלך?  

רלוונטי,   אביבה גוטרמן:  לא  זה  די, משה,  רלוונטי,  לא  זה  אבל  די,  די, 

 די.  

גולני:  סעיף   הוד  משה  1טוב,  המועצה,  חבר  של  לסדר  הצעה   .

מיום  חנ  כנסת  15.7.2022וכה,  בית  הקמת  הנושא:   .

עירו  1200במתחם   היא  השרון  הוד  ההסבר:  דברי   .

ושאינם   דתיים  לכולם,  מקום  יש  בה  פלורליסטית, 

תכנית   תציג  העירייה  תושבים,  פניות  לאור  דתיים. 

במתחם   כנסת  בית  של  1200להקמת  בדרך  בין   ,

למועצה   תוצג  התכנית  אחרת.  בדרך  או  קרקע  הקצאת 

ההחלטה:    30תוך   הצעת  זו.  החלטה  מקבלת  ימים 

ה  במתחם  מועצת  כנסת  בית  הקמת  מאשרת  עירייה 

1200  . 

לפני   אמיר כוכבי:  הזה  בנושא  שאילתא  שהייתה  רק  נזכיר    3אנחנו 

 חודשים, היא קיבלה מענה.  

 אתה רוצה להסיר את הנושא מסדר היום?   משה חנוכה: 

ידון.   אמיר כוכבי:   אדוני 

   -ון? אוקי, אז קודם כל לד  משה חנוכה: 

 דקות.    10ש  אז גם אני מבק  יגאל שמעון: 

כל, אני מקווה שבעקבות הדיון   משה חנוכה:  אני מבקש ככה. קודם 
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 הזה, אנחנו לא נרד במדרג של הערים החופשיות.  

היום,   מאיר חלוואני:  ברדיו  העירייה  ראש  את  שומע  היית  אתה  אם 

   -במקרה שמעתי 

   -מצליח לעקוב אחרי כל הראיונות אני כבר לא   משה חנוכה: 

 ת מבין שראש העירייה של כל התושבים.  היי  מאיר חלוואני: 

   -טוב, תקשיבו  משה חנוכה: 

 אני אשלח לך.   אמיר כוכבי: 

 אני אשמח.   משה חנוכה: 

 תשלים אבל את כולן.   אמיר כוכבי: 

   -אין בעיה. למען  משה חנוכה: 

 יהיה מבחן בסוף.   אמיר כוכבי: 

כנסת   משה חנוכה:  בית  הקמת  של  הזה  הנושא  את  ההגינות,  למען 

ותושבים  1200-ב  ויגאל  אביבה,  ודוחפת  מקדמת   ,

ביחד   הגשנו  הזאת  ההצעה  את  ואנחנו  נוספים, 

ייאמרו,   כל  קודם  שהדברים  חשוב  אז  שלי.  מהמייל 

   -וזו הצעה של כולנו. תראו, בגדול 

   -לא הבנתי, אז אביבה התנגדה לדיון  אמיר כוכבי: 

 לא, היא לא קראה על מה היא התנגדה.   וכה: משה חנ 

גו   זה היה עקרוני אצלנו. מלנו, די.   טרמן: אביבה 

   -בואו, זה נושא זה. לגופו של עניין  משה חנוכה: 

 לגופו של עניין.   אמיר כוכבי: 

   -1200מתחם   משה חנוכה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

מגוון  משה חנוכה:  ציבור  בה  יש  מתפתחת,  חדשה,  בשכונה  ,  מדובר 

ואנחנו   חיים,  ואורחות  ואמונות  דעות  ריבוי  עם 

לצד  שמח  ואחת  השני,  לצד  אחד  חיים  שאנחנו  ים 

בעל   הרחוק  בעבר  הייתי  כשאני  הזאת.  בעיר  השנייה 

לקיים   אז  איפשרנו  גם  אז  קואליציונית,  יכולת 

הוד   ובמתחם  בכך,  שרצו  השכונה  תושבי  של  תפילות 
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הי  יודע שזה ממשיך  אני  בימי שישי,  לא  ילדותי  ום, או 

   -ממשיך 

ספ  מאיר חלוואני:  לבית  עובר  אפשר  וזה  אי  הקורונה  מתחילת  כי  ר, 

 היה להשתמש בו.  

זאת   משה חנוכה:  בשכונה  גם  בשכונה,  שיש  רואים  אנחנו  ובאמת, 

לתושבות   שיאפשר  מכובד,  תפילה  בבית  צורך 

השבוע,   בסוף  להתפלל  ללכת  בכך  שרוצים  והתושבים 

של  הבקשה  חול.  בימי  לאפשר,  בחגים,  פשוטה,  היא  נו 

לעמות  קרקע  הקצאת  של  בדרך  אחרת,  או  בדרך  או  ה, 

אנחנו   הזאת.  בשכונה  כנסת  בית  הקמת  לקיים 

פלורליזם   פלורליזם,  על  מדברים  אנחנו  שאם  חושבים 

יחד עם   צריך להיות כל הכיוונים. אני השבוע ביקרתי, 

פרילינג,   ועדי  וכנרת  ונדב  ורן,  שם,  היה  העיר  ראש  גם 

אר  התושבים,  בשבת  את  וראינו  עקיבא,  בני  של  גון 

כשהגעת  של  וישר  הראשונה  האמירה  אז  לשם,  י 

אף   אנחנו,  אותם.  רואים  שלא  אותי,  שראו  התושבות 

חצי   לי,  מספרות  פה,  הספר  בית  לנו.  מקשיב  לא  אחד 

בין   מסתובבים  הפועלים  כל  לשיפוצים,  סגור  ממנו 

   -הזה, דחפו את כל הילדים למבנה אחד 

ובגלל זה בית הספר סגור לשיפוצים ר  רן יקיר:     -ואים אותם, 

 אבל אני אומר לך מה הם מרגישים.   חנוכה:   משה 

 כדי לשפץ אותו.   רן יקיר: 

 אני אומר לך מה הם מרגישים, רן.   משה חנוכה: 

יודע   רן יקיר:  אתה  מה,  יודע  אתה  נכון,  מה  יודע  אתה  אבל 

   -שמשפצים אותו 

מר הציבור. אני שואל, האם  אני משקף לך את מה שאו  משה חנוכה: 

האם  אחר,  ספר  בית  היה  הייתם    זה  שנה  באמצע 

אומרים,   והייתם  למבנה,  הילדים  כל  את  דוחפים 

   -עכשיו זה בשיפוצים באמצע שנה 

 איזה בית ספר?   אמיר כוכבי: 

לימודים,   משה חנוכה:  שנת  באמצע  לא  בקיץ,  משפצים  ספר  בתי 
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   -אבל זה לא הנושא הדיון 

 מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר?    על  אמיר כוכבי: 

   על שילה.  רן יקיר: 

   -ואני אומר, התחושה של הציבור הדתי  משה חנוכה: 

אותי   אמיר כוכבי:  מפעימה  בתהליכים,  להבין  לא  שלך  היכולת 

 מחדש.  

רוצה תמיד   משה חנוכה:  אני  בכלום, אתה מבין בהכל.  אני לא מבין 

   -לשקף 

בפע  אמיר כוכבי:  עובר  שילה  ספר  מזה  בית  הראשונה  שנים    100ם 

שנועד  משמעותי,  עומק  גם    שיפוץ  מענה  לתת 

הפדגוגיים   לצרכים  מסביב  לקהילה  גם  לאוכלוסייה, 

   -שמתאימים 

 אני מספר לך מה הציבור לי אבל במוצאי שבת.   משה חנוכה: 

   -שמתאימים  אמיר כוכבי: 

 למה אתה מנותק ממה שהציבור אומר, אמיר?   משה חנוכה: 

המבנה  ש  אמיר כוכבי:  או  המרכזי,  והמבנה  מאיר  שנייה.  נייה, 

של בית ספר שילה הוא מבנה לשימור מחמיר,    המקורי 

וגם   מאחר  יותר.  ארוך  מראש  היה  שם  התהליך 

לדעת   יכולנו  שלא  שנדרשו,  הקונסטרוקציה  פתרונות 

את   לפרק  כשהתחילו  רק  אלא  תכנון,  בתהליכי  זה  את 

נגררנו   אנחנו  מחודשת,  היערכות  דרשו  עם  הגג, 

אגיד,   כן  ואני  מבחינה  השיפוץ.  שילה  ספר  שבית 

והם  כמ  קטן,  ספר  בית  הוא  היום  לצערי  ותית, 

ממול,   להם  שיש  היפה  החדש  במבנה  מסתדרים 

שנעשה   הוותיק,  המבנה  של  השיפוץ  גם  יושלם  ובקרוב 

אקוסטי   מענה  ומתן  מחמירים,  שימור  כללי  לפי 

   -וקונסטרוקטיבי 

ל  משה חנוכה:  נחזור  בוא  של  מעולה,  התחושה  אז  אומר,  אני  נושא. 

נוחה,  לא  היא  עם    ההורים  זה  את  שתתקשרו  כדאי 

 ההורים.  

יזכרו שבמשך כל   אמיר כוכבי:  אני מציע שההורים שמדברים איתך, 
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   -השנים 

 כמה ילדים יש בגן?   אביבה גוטרמן: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 כמה ילדים יש בגן?   אביבה גוטרמן: 

 על שילה.    בשילה. הוא מדבר  אמיר כוכבי: 

 בשילה, סליחה.   אביבה גוטרמן: 

 אני אשלח לך נתון.   בי: אמיר כוכ 

 אוקי.   אביבה גוטרמן: 

הדתי,   משה חנוכה:  הציבור  של  התחושה  אז  אומר,  אני  אז  ובגדול, 

ספר   בבית  הורים  לכם,  לשקף  שניסיתי  כשכפי  גם 

מהורים   גם  שבת,  במוצאי  אותם  שפגשתי  שילה 

ש  ואנשים  פוגש  שאני  אותם.  נוספים  רואים  לא  באמת 

כעירייה   אנחנו  שאם  חושב  ולהגיע  ואני  לבוא  נדע 

יום   סדר  לא  שהוא  כזה,  יום  סדר  גם  מקדמים  שאנחנו 

זה   אבל  נבחרתי,  עליו  אומרת,  זאת  דווקא,  שאני  אגב 

שאסור   חושב  אני  בעיר,  כאן  מהציבור  שחלק  דבר 

מועצה   חברי  גם  שמעתי  הזה.  מהצורך  להתעלם 

בהפסקה   אני  מהקואליציה  מסכימים.  שהם  שאומרים 

תבוא  שלהם  שההסכמה  כאן    מקווה  גם  ביטוי  לידי 

   -בהצבעה 

   -שנים   100משה, כשהעירייה מקדמת לראשונה מזה   אמיר כוכבי: 

לא   משה חנוכה:  זה  העיר,  ראש  אדוני  משפט,  לסיים  לי  תן  רגע, 

   -נעים לי אבל. אדוני ראש העיר, תן לי לסיים משפט 

ל  אמיר כוכבי:  זה  לא  אבל  דברים שהם  אומר  אתה  ואם  ילדים.  גן  א 

   -נכונים 

נותן לי לסיים משפט  שה חנוכה: מ     -אבל אתה לא 

נכונים  אמיר כוכבי:     -אם אתה אומר דברים שהם לא 

   -אבל אי אפשר  משה חנוכה: 

   -אפשר, בוודאי שאפשר  אמיר כוכבי: 

 אבל תענה לי בזמנך, תהיה מנומס.   משה חנוכה: 
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 אבל למדנו ממך שזה לא בהכרח החובה.    לא, לא,  אמיר כוכבי: 

 בנתי.  ה  משה חנוכה: 

   -ולכן אני אעמוד על הטעות  אמיר כוכבי: 

 כן, מה הטעות?   משה חנוכה: 

ב  אמיר כוכבי:  לראשונה  ספר    10,000,000-וכשמשפצים  בית   ₪

ועושים תהליכים   נוער,  לתנועת  מבנה  ומאשרים  ותיק, 

מענה  לתת  כדי  הזה  המתחם  כל  של  שדרוג  ,  של 

הקהילה,  של  לצורך  מענה  שיתנו  ילדים  גני    ומוסיפים 

זאת   האלה.  הדברים  את  ולהגיד  לבוא  יכול  לא  אתה 

ו  יכול,  אתה  פוליטי,  אומרת,  הוא  שהמניע  מבין  אני 

להמשיך   צריך  לא  גבולות.  לשים  אפשר  בזה  גם  אבל 

   -להפיץ 

   -אתה פועל לשם שמיים  משה חנוכה: 

   -לא צריך להמשיך ולהפיץ  אמיר כוכבי: 

 אנחנו פוליטיקאים.   משה חנוכה: 

 אני פועל למען התושבות והתושבים באשר הם.    לא,  אמיר כוכבי: 

   -אתה, מה שחשוב לך בעיקר מפלג  משה חנוכה: 

 לא, מי שעושה את זה, זה אתה.   אמיר כוכבי: 

   -אני משסה  משה חנוכה: 

   -מה שעשית, זה מה שעשית בעבר  אמיר כוכבי: 

   -ל שנאה מנהל שיח ש  משה חנוכה: 

 וזה מה שאתה עושה גם עכשיו.  אמיר כוכבי: 

כוחות   משה חנוכה:  של  שיח  הם.  נגד  אנחנו  של  שיח  פילוג,  של  שיח 

ואני   החושך,  וכוחות  אדוני.    אלחם האור  הזה,  בשיח 

   -אני לא אאפשר לך לפלג 

   -אתה זה שמוביל אותו  אמיר כוכבי: 

   -לכולם פה  משה חנוכה: 

   -פוסל והפוסל במומו   אמיר כוכבי: 

 ייה.  לכולם פה מגיע לקבל שירות מהעיר  משה חנוכה: 
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 )מדברים ביחד(  

לא   אמיר כוכבי:  שנים.  במשך  בקואליציה  מועצה  חבר  היית  אתה 

   -דאגת 

   -אתה ראש העיר גם של הציבור הדתי  משה חנוכה: 

   -ולא דאגת לא  אמיר כוכבי: 

   -אתה ראש העיר גם של הציבור המסורתי  משה חנוכה: 

   -אף פעם לא השקיעו פה בבית ספר האלה  רן: רן היילפ 

   -השקיעו בבני עקיבא כמה מיליונים  ה: משה חנוכ 

   -לא השקיעו שום דבר  אמיר כוכבי: 

   -שגזלת להם  משה חנוכה: 

נוער  אמיר כוכבי:     -זרקתם תנועת 

לי לסיים  משה חנוכה:     -אתה גזלתם מהם, תן 

   -לה לאמצע משום מקום, בלי מתן מענה לקהי  אמיר כוכבי: 

גוז  משה חנוכה:  אתה  הזכויות,  את  מהם  גזלת  את  אתה  מהם  ל 

   -היחס, ולכן אני מבקש בהצעה הזאת 

   -זה שבונים בתי ספר  רן היילפרן: 

 שאת מעט הכבוד תחזיר.   משה חנוכה: 

 בתי ספר, גני ילדים.   רן היילפרן: 

שלך   משה חנוכה:  בניתוק  להתעלל  יכול  לא  אתה  כל,  קודם 

   -ם מהתחושות של התושבי 

אומרת   אמיר כוכבי:  שלך  שהמשפחה  מה  כל  לא  תחושות  משה,  זה 

   -התושבים. הלאה 

   -יש לי משפחה גדולה  משה חנוכה: 

 לא כל מה שהיא אומרת זה תחושות התושבים.   אמיר כוכבי: 

   -ואני אומר שוב  משה חנוכה: 

 והלוואי זה גם היה הפוך.   אמיר כוכבי: 

תחושות,   משה חנוכה:  התושבים.  תחושות  תחושות  גמור.  בסדר 

   -התושבים כפי שאני מבטא אותן 
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   -עוד משהו רלוונטי מעבר ל  מיר כוכבי: א 

   -להפסיק לנהל כאן שיח של הסתה ושנאה  משה חנוכה: 

 עוד משהו מעבר לדברים והצעקות?   אמיר כוכבי: 

   -לא עבור זה נבחרת, אדוני  משה חנוכה: 

 עוד משהו מעבר לשקרים והצעקות?   אמיר כוכבי: 

 ועל זה אנחנו נחליף אותך.   שה חנוכה: מ 

 עוד משהו מעבר לשקרים והצעקות?   אמיר כוכבי: 

   -על שיח של שנאה, פילוג והסתה  משה חנוכה: 

 עוד משהו מעבר לשקרים והצעקות?   אמיר כוכבי: 

   -נגמר  משה חנוכה: 

   -משה  אמיר כוכבי: 

   -האמת התגלתה  משה חנוכה: 

 די.   אמיר כוכבי: 

עליהם  אתה   משה חנוכה:  לשפוך  ושיווק.  מיתוג  יועצי  לקחת  יכול 

כספ  דבר  את  שום  אבל  פרסים,  לקנות  שלך,  החינוך  י 

יעזור לך.    לא 

הצעה   אמיר כוכבי:  לא  היא  לסדר  הצעה  אפילו  אביבה,  מבינה,  את 

 לסדר.  

יגאל.   משה חנוכה:   בבקשה, 

יגאל.   אמיר כוכבי:   כן, 

ל  יגאל שמעון:  בעצם  זה  מציעים  שאנחנו  מה  בית  טוב,  בניית  אשר 

מתחם   אזור  בתוך  בז 1200כנסת  נכון?  אישרנו  ,  מנו 

כבר את המיקום, יש תכניות, חבל לבזבז את הכסף על  

תכנית   שם  החנייה  מגרש  של  באזור  יש  תכניות.  עוד 

שם   ויש  הוקם,  לא  וזה  נבנה  לא  שזה  חבל  מאושרת. 

בית   להקים  ומבקשת  שצריכה  באמת  אוכלוסייה 

נכון?  כנסת. בשבתות נמצאים בב   ית ספר, אני מניח, 

 כן.   מאיר חלוואני: 

   -באזור של בית הספר. בחגים  שמעון:   יגאל 
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 , כן.  1200-ב  כנרת א. כהן: 

ע"י   יגאל שמעון:  שינוהל  כנסת  בית  צריך  כך.  כל  מתאים  לא  זה 

   -1200העמותה של תושבי מתחם  

 נכון, אני מסכימה איתך.   כנרת א. כהן: 

להעביר  יגאל שמעון:  צריך  למתחם.   לא  מחוץ  לעמותות  זה    את 

מטעם   עמותה  שם  אפשר  שיקימו  עצמם,  התושבים 

יש   כי  כסף,  לבזבז  חבל  המבנה.  את  להם  להקצות 

שיכול   אבל  גדול,  לא  קטן,  כנסת  בית  מאושרת.  תכנית 

צריכים   שכולנו  חשוב  אני  אז  לסביבה.  להתאים 

 לתמוך בהצעה, חבל שזה עדיין לא נבנה בימים האלה.  

רק   ן: אביבה גוטרמ  אני  זה,  עם  מסכימה  כמובן  שאני  כמה  עד 

הכנסת.  אינפור  בית  בניית  לגבי  לדעת,  רוצה  מטיבית 

בית   את  בונה  העירייה  לא  אבל  זה,  זה  קרקע  הקצאת 

 הכנסת.  

   -יש תכניות שאנחנו אישרנו  יגאל שמעון: 

   -אבל לא  אביבה גוטרמן: 

 אין שום תכנית.   אמיר כוכבי: 

   -שיש, אני לא זוכרת שיש תכנית   אני לא חושבת  אביבה גוטרמן: 

   -נית יש תכ  יגאל שמעון: 

   -אין שום תכנית  אמיר כוכבי: 

   -לא, יש, המקום יש  אביבה גוטרמן: 

   -אתה מוזמן להראות לי אותה, אין שום תכנית  אמיר כוכבי: 

   -אבל לא תכניות  אביבה גוטרמן: 

בשום מקום, מאחר שהיא   אמיר כוכבי:  הייתה הצעה שלא התקבלה 

והתשובה  שו  מיני.  כל  ולעוד  חולים  לקופות  גם  וקה 

היום,    שנתתי  גם  תשובה  אותה  והיא  לשאילתא,  אז 

עמותה   אין  ככה,  מנוסחת  ההצעה  אם  בוודאי   , א' היא 

לתושבים   שנאמר  מה  גם  וזה  קרקע.  הקצאת  שביקשה 

אכן   זה  מהם  הנדרש  הבסיסי  הדבר  שם.  שמתפללים 

והדבר   השני,  להקים עמותה כדי לבקש הקצאת קרקע. 
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נאפשר את   בדיוק לשטחים שבהם אנחנו  הופנו  זה,  הם 

העירייה,   של  המסחרי  בשטח  או  יהיו  הללו  והשטחים 

ל  שצמודים  בשטחים  את  531-או  יודעים  כולם  הם   .

אפילו   אין  וכאמור,  פה.  ניתנה  גם  הזאת  התשובה  זה, 

 עמותה כרגע שמבקשת הקצאת קרקע שם.  

 אז תעלה להצבעה.   משה חנוכה: 

 ולכן ההצעה היא לא רלוונטית.   כבי: אמיר כו 

רשום  תעל  משה חנוכה:  ההצעה.  את  קראת  לא  אתה  כי  להצבעה,  ה 

   -שם 

 קראתי.   אמיר כוכבי: 

   -בדרך של הקצאת קרקע או בכל דרך אחרת  משה חנוכה: 

   -אין שום בעיה  אמיר כוכבי: 

 מה אתה מחרטט?   משה חנוכה: 

קרקע  אמיר כוכבי:  להקצות  דרך  שום  לי  אין  לא    אבל  אחד  אף  אם 

 ביקש אפילו.  

   -אחרת   או בכל דרך  משה חנוכה: 

   -אז בכל דרך אחרת  אמיר כוכבי: 

   -או הקצאת קרקע, או ש  משה חנוכה: 

אחרת?   אמיר כוכבי:  דרך  כל  זה  מה  משה?  אחרת,  דרך  כל  זה  מה 

 מה זה דרך אחרת?  

 אין דרך אחרת.   אביבה גוטרמן: 

 תי כנסת?  אתה לא מכיר דרכים להקים ב  משה חנוכה: 

 לא, לא.   אמיר כוכבי: 

   -רגע  אביבה גוטרמן: 

   -אז תשאל את רן יקיר  משה חנוכה: 

 אני אשאל.   אמיר כוכבי: 

 אוקי.   משה חנוכה: 

   -אבל הצעת עכשיו בעצמך דרך  אביבה גוטרמן: 
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 נו.   אמיר כוכבי: 

   -אמרת  אביבה גוטרמן: 

נכון  אמיר כוכבי:     -אבל צריכה להיות עמותה, 

   -רגע, שיהיה, אז מה שאתה אומר  ן: אביבה גוטרמ 

 ן.  נכו  אמיר כוכבי: 

מסחרי   אביבה גוטרמן:  שטח  שם  לנו  יש  כי  אפשרי,  באמת  זה   , א'

   -שייבנה 

נכון.   אמיר כוכבי:   נכון, 

האופציה   אביבה גוטרמן:  אנחנו,  מה  אפשרי,  כבר  זה  אם  שם,  אז 

   -הזאת, מה צריך לעשות הלאה? שתוקם עמותה 

 עמותה ולבנות את הבניין.  להקים   אמיר כוכבי: 

 ה.  אבל יש עמות  יגאל שמעון: 

 אוקי.   אביבה גוטרמן: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 יש.   יגאל שמעון: 

   -לא, אז אם יש, אז שתגיש בקשה להקצאת קרקע  אמיר כוכבי: 

 הגישה בקשה.   יגאל שמעון: 

 לא, לא, היא לא הגישה.    אמיר כוכבי: 

   -חברים, אל תשחקו משחקים  יגאל שמעון: 

יגאל, די.   אמיר כוכבי:   די, 

   -שה בקשה עמותה , הגי 1 יגאל שמעון: 

 איזו עמותה?   אמיר כוכבי: 

   -אני לא זוכר את השם שלה  יגאל שמעון: 

 איזו עמותה? לא, איזו עמותה?   אמיר כוכבי: 

   -אבא של  יגאל שמעון: 

 איזו עמותה?   אמיר כוכבי: 

   -אז אני אומר לך  יגאל שמעון: 
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 זו עמותה? אבל איזו?  אי  אמיר כוכבי: 

   -אז אני אומר לך  יגאל שמעון: 

   -אני אומר לך שאין  אמיר כוכבי: 

 אני אומר לך שיש.   יגאל שמעון: 

 אני אומר לך שאין.   אמיר כוכבי: 

קראו   יגאל שמעון:  איך  לשעבר,  הגזבר  סגנית  של  אבא  אוקי,  אז 

 לה? הסגנית, אבא שלה. זהבית. כן, דרוויש.  

 ית דרוויש?  זהב  אביבה גוטרמן: 

שלה  יגאל שמעון:  האבא  כן,  כן,  כן,  בקשה    כן,  הגיש  עמותה,  הקים 

יודע     -לעירייה. פשוט אתה חדש פה, אז אתה לא 

 אה, אוקי.   אמיר כוכבי: 

לא   יגאל שמעון:  שאתה  כמו  זה  יודע.  לא  אתה  הרי  חדש,  אתה  נו, 

   -, אבל לא משנה, עזוב 2023,  2022-רואה את ה 

   -שנה   20לא יכול לדון בהצעות מלפני  אבל אני   אמיר כוכבי: 

ואני  א  יגאל שמעון:  פה,  שהייתי  זה  מתוך  ידיעה,  מתוך  לך  אומר  ני 

   -יודע בדיוק מה שאני מדבר 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

   -. כן יש 1הייתה עמותה והוגשה בקשה,   יגאל שמעון: 

 יגאל, מתי הוא הגיש?   כנרת א. כהן: 

ר  יגאל שמעון:  ואתה  הדמיה,  הגיש  למקום  כן,  זה  את  להעביר  וצה 

ל  נעביר  בעיה,  לי  אין  שאתה  אחר?  ברור  אחר.  מקום 

בציבור.   בשם  לך  יפגע  זה  כי  הזה,  באזור  תעשה  לא 

אבל   תדחה,  אל  החלטה,  תקבל  לפחות  שוב,  אבל 

   -לדחות, תקבלו החלטה 

ויש כבר החלטה, אז זה לא רלוונטי  אמיר כוכבי:     -מאחר 

 אין החלטה.   יגאל שמעון: 

 בוודאי שיש.   כבי: אמיר כו 

   -שום קיימת החלטה אז אין בעיה, אז תר  יגאל שמעון: 
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כדי   אמיר כוכבי:  רק  כותבים  שאתם  שטויות  לאשר  צריך  לא  אני 

יש אמירה   ציבור,  פרוגרמה לשטחי  יש  להגיד, אישרנו. 

תושב   לכל  ניתנו  התשובות  איפה.  להיות  יכול  מה  של 

צרי  שהם  להם  נאמר  כן,  כמו  לדעת.  וביקש  כים,  שפנה 

לא   ההקצאות  ועדת  ראיתי,  לא  אני  יש,  אומר  אתה 

בכל   בכלל.  בקשה  להגיש  צריכים  הם  ולכן  ראתה. 

הבאה   לסדר  הצעה  יוקם.  כשהמקום  יהיה  זה  מקרה, 

 בבקשה.  

 אני מבקש להעלות את זה להצבעה.   משה חנוכה: 

גולני:   מי בעד?   הוד 

 מי בעד להקים את הזה.   משה חנוכה: 

גולני:     -ביבה, משה מי בעד? א  הוד 

   -טית, ולכן אני המלצתי אני חושב שההצעה לא רלוונ  אמיר כוכבי: 

ב  משה חנוכה:  הכנסת  בית  הקמת  נגד  לא  1200-מי  זה  אם  תתנגד.   ?

 רלוונטי, תתנגד.  

 אני מתנגד להצעה הזאת, כן, בוודאי.   אמיר כוכבי: 

נגד בית הכנסת.   משה חנוכה:   אמיר כוכבי 

   -נכון  אמיר כוכבי: 

יוריד את הדירוג, אבל אני בעד.   בוע: אלון גל   למרות שזה 

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

 15.07.2022מיום  משה חנוכהלסדר של חבר המועצה  ההצע
 1200 הנושא: הקמת בית כנסת במתחם

 הצבעה: 

 יגאל שמעון, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע ומשה חנוכה. – (4בעד )
מאיר חלוואני  וטי ליטר, מאמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר,  - ( 7נגד )

 ונדב דואני. 

 יוסי שאבי ורפי בן מרדכי לא נכחו בהצבעה. *

 :22/410 מס' החלטה 
 .מועצת העירייה מחליטה להסיר את ההצעה מסדר היום

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

.   משה חנוכה:   לא, זה יעלה את הדירוג

גולני:     -מועצה, משה חנוכה הצעה לסדר שנייה של חבר ה  הוד 
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נגד חוץ מאמיר?   משה חנוכה:  נגד רגע, מי עוד   , רן?  אתה 

נגד ההצעה כפי שאתה  רן יקיר:     -אני 

נגד בית הכנסת?  משה חנוכה:     כנרת, את 

 הלאה.   אמיר כוכבי: 

   -אני בעד לתת להם  כנרת א. כהן: 

נגד בית הכנסת?   משה חנוכה:   מאיר, אתה 

   -נסת, אבל ישבו אצלי אני בעד בית הכ  מאיר חלוואני: 

נו  אמיר כוכבי:  יודע,     -די, הוא 

 )מדברים ביחד(  

נגד?   משה חנוכה:   אז מה אתה 

 נגד ההצעה שלך.   רן יקיר: 

נג  מאיר חלוואני:  נכונה.  אני   ד ההצעה שהיא לא 

   -ההצעה שלי  משה חנוכה: 

   -כי אמרו לך  מאיר חלוואני: 

נכונה  אמיר כוכבי:     -ההצעה שלך היא לא 

נכון?   מעון: יגאל ש   ליד בית כנסת זה לא 

יגאל  מאיר חלוואני:     -לא, אני אענה לך. 

נכונה.   אמיר כוכבי:   גם ההצעה הזאת לא 

 רק רגע, רק רגע.   מאיר חלוואני: 

 אפשר לראות את ההצעה? איפה היא?   לון גלבוע: א 

אתה קראת את ההצעה, מאיר? אז תקרא, תגיד לי מה   משה חנוכה: 

נכון בה.    לא 

לי   חלוואני: מאיר   תן  עצמי,  על  רוצה  אני  לך,  להגיד  רוצה  אני 

שלא   ישמעו,  ואביבה  שיגאל  וגם  אבל.  לדבר  הזדמנות 

 יצחקו.  

 .  אני לא צוחק, זה מצחיק  יגאל שמעון: 

לפני   מאיר חלוואני:  אצלי  ישבו  האלה  את    4.5החבר'ה  וקיבלו  שנים 
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בקשה   שום  נמצאה  לא  להקים,  בשביל  תשובה.  אותה 

עמותה   ולהגיש  ושום  עמותה,  להקים  פשוט  שהגישה. 

אבל   שמעת?  הכנסת,  בית  בעד  אני  הבקשה.  את 

   -ההצעה, ואני אומר לך 

 קראת את ההצעה?   משה חנוכה: 

   -לך אמיר, אני קורא, הקריאו אותה   אומר  מאיר חלוואני: 

 בדרך של הקצאת קרקע או בכל דרך אחרת.   משה חנוכה: 

ל  מאיר חלוואני:  האפשרות  ניתנה  לא  ולכן,  היא  אבל  אחרת,  דרך 

היו   הם  בסגנות  כשישבתי  עוד  שנים.  מספר  נעשית 

 אצלי. אתה רוצה שאני אגיד לך גם מי?  

 כל בית כנסת זה עמותה?   אלון גלבוע: 

 לא, לא פה, אני אגיד לך אח"כ.   חלוואני:   מאיר 

העירייה.   יגאל שמעון:  של  הצעה  שזו  ההצעה,  את  תשנו  מציע,  אני 

   -טוב, תשנה את ההצעה 

   -שזו הצעה של אמיר כוכבי  משה חנוכה: 

 בוא נעשה הצבעה.   יגאל שמעון: 

נגד, בסדר?   מאיר חלוואני:   לא, לא, רק תכתוב ותבין שאני לא 

נגד.  אתה   משה חנוכה:   נגד, הצבעת 

נגד ההצעה כמו שהיא.   מאיר חלוואני:   אני 

 יאללה, חברים.   אמיר כוכבי: 

 אבל לא קראת את ההצעה.   משה חנוכה: 

   -הצעה לסדר  אמיר כוכבי: 

לי   מאיר חלוואני:  תכניס  אל  בעד,  אני  ומה  נגד  אני  מה  יודע  אני 

 מילים לפה.  

 . 15.7.22הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום   . 2

 הנושא: גיבוש תכנית לשיפוץ חזיתות בניינים ישנים.  

 

גולני:  חנוכה,   הוד  משה  המועצה,  חבר  של  לסדר  הצעה  משה, 

לשיפוץ  15.7.2022מיום   תכנית  גיבוש  הנושא:   .
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לפעולות   בדומה  הסבר:  דברי  ישנים.  בניינים  חזיתות 

העירייה   בישראל,  רבות  מקומיות  רשויות  שנוקטות 

להש  תכנית  בניינים  תגבש  חזיתות  שדרוג  תתפות 

שיגובשו   קריטריונים  עפ"י  הוותיקות  בשכונות 

תוך   במועצה  ההחלטה:    30ויאושרו  הצעת  ימים. 

הע  חזיתות  מועצת  לשיפוץ  תכנית  גיבוש  מאשרת  ירייה 

 בניינים ישנים. משה.  

עצמה.   משה חנוכה:  בעד  מדברת  הזאת  שההצעה  חושב  אני  טוב, 

רא  עיריית  גם  תכניות.  עיריות  מכירים  גם  לציון,  שון 

ישנים,   במבנים  שגר  לציבור  מסייעות  שבעצם  נוספות, 

הציבורי,   למרחב  תורמים  לא  אסתטית  שגם  מבנים 

את  את    לשפץ  לאנשים  אין  לפעמים  כי  המבנים. 

יודע   ולהתחיל את הפרויקט לבד. אני  הכספים להוציא 

בניינים   מעט  ללא  הודעות  גם  הוציאה  שהעירייה 

המ  את  לשפץ  הוציאו  שעליהם  שהם  אחרי  לחזק,  בנה, 

בחולון.   שקרה  האירוע  אחרי  לשטח  מהנדסים  הרבה 

נסייע לאות  ם  ואני אומר, זה בסדר, זה טוב, אבל בואו 

אני   יודעים,  אתם  מסגת.  אינה  ידם  שלפעמים  אנשים 

שהייתה   שכונה  ראיתי  בלונדון,  בשורודיץ,  הייתי 

   -בעבר 

.   אמיר כוכבי:   שורדיץ'

שה  משה חנוכה:  בזה,  שכונה  טעיתי  איך  מצחיק,  איזה  רן,  ייתה, 

איזה   מצחיק.  זה  נכון,  נכון.  אמרתי  לא  איך 

 פרימיטיבי אני, אה?  

יו  רן יקיר:     -שב פה, אתה יושב פה משה, אתה 

שלא   משה חנוכה:  אני  שחור  איזה  אני,  איך  כמוכם,  לא  אני  איך 

יפה.   ככה  זה  את  אמר  ואמיר  זה,  את  להגיד  הצלחתי 

   -יאללה 

   -בכלל לא מצחיק, עם כל הכבוד  הן: כנרת א. כ 

,   משה חנוכה:  אוקי וואו.  אתם,  חכמים  איזה  אה?  דביל,  יצאתי  יוו, 

   -בואו נמשיך 

הולמת   אמיר כוכבי:  לא  אומר  הייתי  באמת,  הזאת  הקורבנות 
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   -אותך, אבל זה נראה שאלה מדיך החדשים 

   -החיוך  משה חנוכה: 

   -הקורבנות והאומללות  אמיר כוכבי: 

   -החיוך  : משה חנוכה 

   -והשימוש  אמיר כוכבי: 

   -איך רן הסתכל באיזה חיוך  משה חנוכה: 

   -והשימוש  אמיר כוכבי: 

   -אדוני הארץ, אדוני הארץ   אתם אדוני הארץ,  משה חנוכה: 

   -אז חבל שזאת הבחירה שלך  אמיר כוכבי: 

   -מלח הארץ, רן יקיר  משה חנוכה: 

האופוזי  אמיר כוכבי:  חברי  שצדקו  להיות  לא    ציה, יכול  כשביקשו 

חבל,   להם.  שהקשבתי  אולי  חבל  שלך.  בהצעות  לדון 

 חבל.  

 בוא בבקשה נמשיך.   משה חנוכה: 

,   אמיר כוכבי:   לא בסדר? לא הבנתי, מה.  אמרת, תיקנתי

אנגלית   כנרת א. כהן:  לומד  ואתה  בך  גאה  אני  גמור.  בסדר  זה  משה, 

 מאוד יפה.  

 תודה רבה.   משה חנוכה: 

 יבר עליך.  הוא לא ד  אביבה גוטרמן: 

 היית שם, אמיר?  אלון גלבוע: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 היית שם?   אלון גלבוע: 

   -זה נראה מאוד יפה לא, אבל ראיתי את זה בסדרות,   אמיר כוכבי: 

   -אבל הוא לא דיבר אליך, הוא דיבר אל  אביבה גוטרמן: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -אז אני אומר  משה חנוכה: 

 שותך.  אני אמשיך לחייך, בר  רן יקיר: 
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   -תחייך ותצחק ותלגלג, זה רק מחזק אותי  משה חנוכה: 

הלגלגן   אמיר כוכבי:  משה,  אתה.  זה  פה  היחיד  הלגלגן  משה,  די, 

 ד פה זה אתה.  היחי 

 )מדברים ביחד(  

 די, משה.   אביבה גוטרמן: 

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

להגיד   משה חנוכה:  רוצה  אתה  איך  שכונה,  באותה  שם  ביקרתי  אז 

   את זה אתה? 

.   אמיר כוכבי:   שורדיץ'

.   משה חנוכה:   שורדיץ'

 אנחנו עוד נעבוד על זה.   אמיר כוכבי: 

 אוקי, תודה.   משה חנוכה: 

 , חייך.  היי  רן יקיר: 

אני,   מאיר חלוואני:  איך  ידעתי.  לא  אני  גם  למה?  יודע  לא  אתה  כי 

   -עכשיו מה תגיד 

 אבל הוא היה שם.   אמיר כוכבי: 

   -באוטומט, לא   לא, אבל אני  מאיר חלוואני: 

 אבל הוא היה שם.   אמיר כוכבי: 

   -תגיד, אני באוטומט  מאיר חלוואני: 

רוא  משה חנוכה:  לא  הם  שלי.  בקבוצה  גם  אתה,  אתה  חלק,  בך  ים 

נו, כפרה עליך     -משתמשים בך, 

   -אתה תשאיר לי  מאיר חלוואני: 

 חברים, בואו נמשיך.   אמיר כוכבי: 

 אתה משלנו.   משה חנוכה: 

 חברים, בואו נמשיך.   אמיר כוכבי: 

   -ושם בשכונה הזאת ראיתי  משה חנוכה: 

 במקום להגיד, תודה, מאיר.   מאיר חלוואני: 
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 נה?  באיזו שכו  אמיר כוכבי: 

 אני מבזבזת את הזמן שלי.   כנרת א. כהן: 

נו, תצחקי קצת גם.   אביבה גוטרמן:   די, 

 די, אין לי כח לצחוק, נמאס לי.   כנרת א. כהן: 

 יכולה לצחוק, הוא ישר יצעק עליה.    היא לא  רן יקיר: 

 מסכנה, לא יכולה לצחוק.   אביבה גוטרמן: 

.   כנרת א. כהן:  , שמורדיץ'  נגמר לי השורדיץ'

לזכור   ר כוכבי: אמי  נטייה  לי  יש  אני,  לשוכחים,  אזכיר  רק  אני 

יודע למה     -דברים, לא 

 שנצא פה בחיוך לפחות היום.   אלון גלבוע: 

לסד  אמיר כוכבי:  ההצעה  החדש  שאת  המועצה  חבר  הגיש  הזאת  ר 

ודנו בה לעומק.    דאז, אלון גלבוע, 

 יש לך זיכרון טוב.   אלון גלבוע: 

נת  אמיר כוכבי:  לי דוגמאות, כמו שאתה זרקת עכשיו,  והוא אפילו  ן 

והתקשרתי   לעשות,  חייב  שאני  מה  את  עשיתי  ואני 

   -לראשי הרשויות האלה כדי 

את   משה חנוכה:  לסיים  אפשר  אתן  ת  הדקו   10אבל  לא  אני  שלי? 

   -דוגמאות, אני רק 

נכונות.   אמיר כוכבי:   לא, נתת דוגמאות שהן לא 

יודע הכל וא  משה חנוכה:  יודעים כלום.  בסדר. שוב, אתה   נחנו לא 

 רק כי בדקתי, כי הוא אמר את זה גם אז.   אמיר כוכבי: 

 אתה חכם ואנחנו טיפשים.  משה חנוכה: 

 לידו התקשרתי.   אמיר כוכבי: 

יודעים. החוכמה והשכל  וכה: משה חנ  יודע ואנחנו לא     -אתה 

שלא   אמיר כוכבי:  היחיד  אתה  למה  הקורבנות.  עם  די  משה,  די, 

אתה   למה  אמירות  מסוגל,  לקבל  מסוגל  שלא  היחיד 

מהפה   צרופה  לא  היא  האמת  הזה?  על  שמערערות 

   -שלך, ולמעשה, הרבה פעמים אתה עושה פה 
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   -החוכמה היא  משה חנוכה: 

עליה,   י: אמיר כוכב  להתעקש  ועוד  לסדר  הצעה  להגיש  למשל,  כמו 

 כשכבר הוגשה פה, וכבר קיבלה תשובות.  

   -כן, ראיתי את עשרות  משה חנוכה: 

אחד   יר כוכבי: אמ  כל  לך  להגיד  יודעים  המשנה  לוועדת  שחבריך 

   -ואחד מהם 

   -את עשרות המבנים  משה חנוכה: 

   -למה זה לא פתרון  אמיר כוכבי: 

אני    שעזרת  משה חנוכה:  בגדול  בגדול,  אבל  שלך.  בקדנציה  להם 

וכמו   בביטחון  כמו  הזה,  במקרה  גם  שוב,  אומר 

ובל  וביח"צ  בקוסמטיקה  עסוק  אתה  את  בחינוך,  בלבל 

שאתה   שלך  ציוץ  איזה  קראתי  אותנו.  ולהרדים  המוח 

יודע   באמת  אתה  אז  ולהרדים,  סיפורים  לספר  יודע 

רו  ואתה  בזה,  טוב  אתה  ולהרדים,  סיפורים  צה  לספר 

   -לעשות את זה כל חייך, אבל אני אומר שוב 

   -לא לך אבל, משה  אמיר כוכבי: 

   -הוד שרוני אתה עושה לי, הציבור כולו, הציבור ה  משה חנוכה: 

   -תראה, תושבים שולחים לי קישורים לשורדיץ'  אמיר כוכבי: 

סומו   מאיר חלוואני:  לוחם  יש  מקסימות.  תמונות  אגב,  דרך  אני  גם 

 יפה, ראית?  

לשאלתך,   יר כוכבי: אמ  בשילה    149אביבה,  ותלמידים  תלמידות 

 כרגע.  

וזה  משה חנוכה:  ולצחוק  ללגלג  יכול  אתה  שוב,  אומר  אני  אז  ,  יפה, 

   -אבל בסוף 

   -להפך, אנחנו  אמיר כוכבי: 

בכל   משה חנוכה:  אחורה  דברים  ולקחת  כלום,  עשית  לא 

   -הפרמטרים 

   -אתה טועה ומטעה  אמיר כוכבי: 

   -בפרמטר הזה, גם בפרמטר הזה   גם  משה חנוכה: 
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   -יושבת פה חברת ועדת המשנה, אביבה גוטמן  אמיר כוכבי: 

למשוך   משה חנוכה:  מנסה  שאתה  מבין  הזה,  אני  הנושא  לכל  אותה 

יעזור לך     -לא 

והיא   אמיר כוכבי:  החלטות,  שמקבלות  בוועדות  יושבת  היא  לא. 

של   הפרויקטים  ואת  שנעשים  התהליכים  את  רואה 

נגיד את זה שוב   ההתחדשות.     -ואנחנו 

   -אני בסה"כ מבקש שהעירייה תתמוך בתושבים  משה חנוכה: 

 ה מבקש.  אבל אתה לא מבקש, זה לא מה שאת  אמיר כוכבי: 

, זו ההצעה שלי.   משה חנוכה:   זה מה שאני

   -אבל ההצעה שלך  אמיר כוכבי: 

   -בדומה  משה חנוכה: 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

 הכל שגוי.   משה חנוכה: 

כי   ר כוכבי: אמי  רוצה להטעות, אלא  כי אני חושב שאתה  ולא שגויה 

בין   השרון  בהוד  הפער  אז.  שאמרנו  מה  גם  זה  בסוף 

מעותי בנראות, אבל הוא לא עצום  החדש לישן הוא מש 

שעשינו   התהליכים  ולכן,  גודל.  סדרי  מבחינת 

העבודה   ועם  המנהלת  הקמת  עם  עירונית  בהתחדשות 

   -על 

אחד,   משה חנוכה:  שהעירייה  מבנה  תמכה  שהעירייה  לי  תראה 

   -תמכה בשיפוץ שלו 

   -תשמע, אבל זה לא קשור, אנחנו לא  אמיר כוכבי: 

 לבל את המוח? מבנה אחד שתמכת.  אז מה אתה מב  משה חנוכה: 

 למה שהעירייה תתמוך בשיפוץ?   אמיר כוכבי: 

 זה מה שאני מבקש.   משה חנוכה: 

   -אבל זה לא  אמיר כוכבי: 

   -את זה ברשויות   עושים  משה חנוכה: 

לא   אמיר כוכבי:  עירונית,  התחדשות  לעשות  רוצים  אנחנו  אבל 

זה,  ולא  בטוח  ולא  יציב  לא  מבנה  להשאיר  לא    לתמוך, 
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   -ורק לשפוך עליו צבע 

 בסדר.   משה חנוכה: 

   -אנחנו רוצים לעשות התחדשות עירונית שתיתן מענה  אמיר כוכבי: 

 בינתיים, שום דבר לא עשיתם.   משה חנוכה: 

 אתה טועה.   מיר כוכבי: א 

 אוקי.   משה חנוכה: 

בו   אמיר כוכבי:  גר  שאתה  הבניין  אפילו  לדעתי,  ומטעה.  טועה  אתה 

ה  של  בתהליכים  בניגוד  נמצא  אתה  עירונית.  תחדשות 

יודע, אז זה בסדר.    עניינים, אז אתה לא 

 אוקי.   משה חנוכה: 

   -אני מעדכן אותך שתדע, גם הבניין הזה  אמיר כוכבי: 

   -אני לא אמור לדעת על דברים שאני  כה: משה חנו 

 נמצא בתהליכים.   אמיר כוכבי: 

 ס?  משה, למה אתה בניגוד עניינים, אתה בעל הנכ  אלון גלבוע: 

 לא.   אביבה גוטרמן: 

לא   משה חנוכה:  גם  אני  מה,  יודע  אתה  אבל  לא,  הנכס.  בעל  לא  אני 

   -רוצה להיות 

 יש לו זיקה משפטית.   מאיר חלוואני: 

   -ולכן, ולכן, משה  : אמיר כוכבי 

ניגוד עניינים.   כנרת א. כהן:   מה זה משנה? עדיין יש לו 

ע  אמיר כוכבי:  להתעקש  להמשיך  הוא  הנכון  ההתחדשות  התהליך  ל 

   -העירונית ולהוביל אותה 

   -אני לא חושב  משה חנוכה: 

   -ויש לנו כמה בקשות  אמיר כוכבי: 

ניגוד עניינים, ה  כנרת א. כהן:  יורש עתידי.  מה זה משנה? יש לו   וא 

הקרובות,   אמיר כוכבי:  ובמליאות  המשנה  בוועדות  לדיון  שמגיעות 

 שיעשו פה מתיחת פנים שלמה.  

ניגוד עניינים.  מבח  כנרת א. כהן:   ינה משפטית, יש לו 
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לא   אמיר כוכבי:  היא  שתקציבית,  לזה  מעבר  כזאת,  הצעה  כל  ולכן, 

חושב   אני  מענה,  שום  לה  ואין  כרגע,  מימוש  ברת 

נכונה, לא ברמה הזה, אלא ברמה של מה    שהיא  לא  גם 

רוצים   לא  אנחנו  ארוך.  לטווח  תעשה  שהיא 

   -קוסמטיקה. אנחנו רוצים 

   -המלך של הקוסמטיקה   אתה  משה חנוכה: 

   -לשנות  אמיר כוכבי: 

 רק קוסמטיקה מעניינת אותך.   משה חנוכה: 

   -אנחנו רוצים לשנות  אמיר כוכבי: 

 מה אתה מחרטט?    איזה לשנות, אמיר?  משה חנוכה: 

 ולתת מענה.   אמיר כוכבי: 

 איזה מענה?   משה חנוכה: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

 תעלה את זה להצבעה.   משה חנוכה: 

   -אנחנו מסירים את זה  ר כוכבי: אמי 

 יש קרן תמיכה בתרבות הדיור.   מאיר חלוואני: 

 מי בעד ההסרה מסדר היום?   אמיר כוכבי: 

נגד ההצעה?   משה חנוכה:   מי 

נגד ההסרה מסדר היום?   כוכבי:   אמיר   מי 

 מי בעד ההצעה?   משה חנוכה: 

 מי נמנע?   אמיר כוכבי: 

 אני בעד.   אלון גלבוע: 

נגד, את נמנעת?  אב  אמיר כוכבי:   יבה, את בעד, את 

 בעד, בעד, יאללה.   אביבה גוטרמן: 

 תודה.   אמיר כוכבי: 

 מה, אני לא ארגיז אותו.   אביבה גוטרמן: 

   -? הצבענו בעד הסרה מסדר היום בעד מה  אמיר כוכבי: 
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   -אה, לא, לא  אביבה גוטרמן: 

נו.   אמיר כוכבי:   את בעד, 

 ל תסבך אותי. לא, לא, אני לא בעד, א  אביבה גוטרמן: 

 

 

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

 15.07.2022מיום  משה חנוכהלסדר של חבר המועצה  ההצע
 הנושא: גיבוש תוכנית לשיפוץ חזיתות בניינים ישנים 

 הצבעה )בדבר הסרת ההצעה מסדר היום(:

 , מוטי ליטר, מאיר חלוואני  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר -  (7בעד )
 ונדב דואני. 

   ומשה חנוכה.אלון גלבוע אביבה גוטרמן, – ( 3נגד )
 בהצבעה. ולא נכח ורפי בן מרדכי יוסי שאבי  יגאל שמעון,  *
 

 :22/510 מס' החלטה 
 היום.מועצת העירייה מחליטה להסיר את ההצעה מסדר 

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

 חברים, הישיבה הסתיימה, תודה.   כוכבי: אמיר  

 

 

 


