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 פרוטוקול החלטות  

 16/22מס'    )תקציב(   ישיבת מועצה לא מן המניין 

 14.12.2022מיום רביעי, כ' כסלו תשפ"ג,  
         

 
 חברים: 

 ראש העירייה -  אמיר כוכבי  
 סגנית ומ"מ ראש העירייה  - יעל עבוד ברזילי 

 סגנית ראש העירייה   - כנרת אלישע כהן 
 חבר מועצה -   רן יקיר

  חבר מועצה -  מוטי ליטר 
 חבר מועצה -  מאיר חלוואני 

 חברת מועצה - עדי פרילינג אנקורי 
 חבר מועצה -  חיים שאבי

 ר מועצהחב -  וןיגאל שמע
 חבר מועצה            -             יוסי שאבי
 חבר מועצה -  נדב דואני 

 ועצהחברת מ -  עדי ברמוחה
 חברת מועצה -  אביבה גוטרמן 
 חבר מועצה  -   רפי בן מרדכי  

 חבר מועצה  -  אלון גלבוע
 חבר מועצה -  משה חנוכה

 
 חסרים:

 חברת מועצה -  רינה שבתאי
 

 :סגל

 מנכ"ל העירייה  -  לפרןהיירן 
 גזבר העירייה  -  בנימין זיני
 יועמ"ש העירייה   -  רונן ויניק 

 מבקר העירייה  -  משה שטיגליץ
 מהנדס העיר   -  סרג'יו וולנסקי 

 מנהלת אגף חינוך  -  מיכל אפרתי
 מנהל רשות הספורט  -  יצחק בן דור 

 והשירותים החברתיים   מנהלת אגף הרווחה -  אביטל בר
 אדריכל העיר ומנהל אגף תכנון -  וביסה  ב ריוא

 מנהלת אגף משאבי אנוש  -  גלית בן הראש 
 אגף דוברות והסברה, דוברת העירייה  מנהלת -  גלי לב חיימוב  

 סגן מנהל אגף תרבות  -  רון שבת 
 סגן מנהל אגף הביטחון והאכיפה -  רועי ולפיש

 תיאום ובקרהמנהלת מחלקת   -  יוכי נחמן
  יסודי-החינוך הקדםמנהלת מחלקת  -  גלילה שמש

 רווחה אגף החשבת  -    בבנקוטאיה 
 המועצה מרכז ישיבות  -  הוד גולני 
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 :סדר היום
 

  2023לשנת  בקשה לאישור טיוטת הצעת תקציב בלתי רגיל .א

 )שינויים בתב"רים ותב"רים חדשים(

  2023הצגת טיוטת תכנית פיתוח  .ב

  2023רגיל לשנת בקשה לאישור טיוטת הצעת תקציב  .ג

 הצהרת הגזבר לתקציב   .ד
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גולני:  מן   הוד  שלא  המועצה  ישיבת  את  פותחים  לכולם,  טוב  ערב 

מספר   תקציב  16/22המניין  לאישור  מיוחד  דיון   ,2023  

   -. מתחילים את הישיבה 14/12/2022שמתקיים ביום  

היועץ   משה חנוכה:  חוקית.  לא  הזאת  הישיבה  אדוני,  רגע  רגע,  רגע, 

   -המשפטי 

 את המשפט אבל.  תן לו לסיים   אמיר כוכבי: 

   -על פי  משה חנוכה: 

 שתוכל לטעון על אי חוקיות.   אמיר כוכבי: 

אחרת,   משה חנוכה:  זה  את  נתחיל  כל  קודם  העיריות,  פקודת  פי  על 

יום המצאת לנו ההזמנה לישיבה.    הוד באיזה 

את   אמיר כוכבי:  יסיים  הוא  טענה,  לך  יש  מנהל.  לא  אתה  לא, 

   -דבריו 

יו  משה חנוכה:     -ם? אז אני אגיד אוקיי הוד באיזה 

 הוא יסיים את דבריו, ואז אתה תגיד מה שאתה רוצה.   אמיר כוכבי: 

י   משה חנוכה:  אנ בינינו,  משותף  משהו  זה  אגב,  מנהל  לא  אתה  גם 

יודע לנהל.    לא מנהל, וגם אתה לא 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 אז בואו נתחיל.   משה חנוכה: 

 תמשיך.  ד  הו  אמיר כוכבי: 

יום הומצאה ההזמנה לישיבת המועצה באי  משה חנוכה:     -זה 

.   אמיר כוכבי:  .  משה.

אתה לא מתחיל את הישיבה, היא לא חוקית, אתה לא   משה חנוכה: 

 יכול, יש כללים.  

לטענה   אמיר כוכבי:  נפקות  אין  תטען.  ואז  אותה  יפתח  הוא  בסדר, 

 אם לא נפתחה.  

לטענה   משה חנוכה:  נפקות  יש  הישיב לא,  את  פתח  הוא  ה,  כי 

 ישיבה הזאת לא חוקית.  וה 

 אבל היא לא נפתחה כי לא נתת לו לגמור את המשפט.   אמיר כוכבי: 

 ... לפי הכללים.   משה חנוכה: 
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גולני:   אני צריך להגיע לסדר היום.   הוד 

יום   משה חנוכה:  באיזה  לישיבה?  ההזמנה  את  המצאת  יום  באיזה 

 המצאת את ההזמנה לישיבה.  

ג  כל   ולני: הוד  קודם  אשיב,  הסדר  אני  של  החלק  את  אגיד  אני 

   -יום 

אתה   משה חנוכה:  יום  באיזה  לא,  לא,  יום.  באיזה  לדעת  מבקש  אני 

   -המצאת את 

ישלים דבריו ואז יענה לשאלות.   אמיר כוכבי:   כמו שאמרנו, הוא 

כללים   משה חנוכה:  יש  ככה.  עובד  לא  זה  חבר'ה  מבקש,  אני  לא, 

ויש חוק.    במדינה, 

 ק ככה.  זה עובד בדיו  אמיר כוכבי: 

 אתה תפעל לפי החוק.   משה חנוכה: 

 אנחנו פועלים לפי החוק.   אמיר כוכבי: 

 אתה לא פועל לפי החוק.   משה חנוכה: 

 אז אתה יכול לערער על החוק.   אמיר כוכבי: 

 אז אני לא אתן לך לנהל את הישיבה.   משה חנוכה: 

יכול  אמיר כוכבי:     -אז אתה 

 ורה לא חוקית.  צ ב  משה חנוכה: 

 לערער על החוק.   בי: אמיר כוכ 

.  משה חנוכה:  .  זה לא עסק.

 הישיבה נפתחה?   אלון גלבוע: 

   -ומי שמפריע לישיבה  אמיר כוכבי: 

עוד   משה חנוכה:  להגיד  רוצה  אתה  חוקית,  לא  הזאת  הישיבה  שוב, 

 משפט, אתה יכול. אבל אנחנו לא נתקדם.  

רוצ  אמיר כוכבי:  שהוא  מה  את  יגיד  לך  הוא  יש  מה  נשמע  ואז  ה, 

 יד. כן.  ג לה 

גולני:  שהיא   הוד   , א' סעיף  עם  היום  סדר  את  מתחילים  אנחנו 

   -בקשה לאישור טיוטת הצעת תקציב 
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כי   משה חנוכה:   , א' סעיף  עם  היום  סדר  את  מתחיל  לא  אתה 

 הישיבה לא חוקית.  

גולני:  אפריע   הוד  לא  אני  תמשיך  ואתה  מקריא  אני  רק  משה  רגע 

 לך.  

 אוקיי.   ה: משה חנוכ 

גולני:  לשנת  בק  הוד  רגיל  בלתי  תקציב  הצעת  טיוטת  לאישור  שה 

טיוטת  2023 חדשים.  ותב"רים  בתב"רים  שינויים   ,

 . 1התב"רים מצורפים כנספח  

 כן משה.   אמיר כוכבי: 

תקנון   משה חנוכה:  העיריות  פקודת  המשפטי.  היועץ  אדוני  אוקיי, 

ל  בסעיף  זימון  קובעות  וניהולן  המועצה  ,  14ישיבות 

הזמנה   הזמנות,  אחד  "מסירת  לכל  תימסר  לישיבה 

המועצה   הישיבה.    48מחברי  תחילת  לפני  לפחות  שעות 

או   חובה  ותשלומי  בתקציב  בה  שידונו  לישיבה  הזמנה 

המועצה   לחברי  תימסר  עזר,  לפחות    10בחוק  ימים 

הזאת   לישיבה  ההזמנה  כמדומני  הישיבה."  יום  לפני 

ד  בערב.  האחרון  ראשון  ביום  ימים    4היינו  נשלחה 

ה  מועד  ואני  לפני  חוקית  לא  הישיבה  לכן  ישיבה. 

 מבקש שתורה על הפיזור שלה.  

ויניק:  מועצה    16סעיף   רונן יואל  שחבר  אומר  תקנון  באותו  כמדומני 

   -סבור שיש פגם, הוא צריך להפנות אותו 

גיליתי את זה בדרך לכאן.   משה חנוכה:   אני 

ויניק:   שיב.  שאלת אותי תן לי לה  רונן יואל 

   -זה מצחיק, אותם טעויות שאתם עשיתם למה   אביבה גוטרמן: 

 זה מצחיק, אתה מבין?   משה חנוכה: 

   -כי זאת לא טעות  אמיר כוכבי: 

ויניק:   אני לא צחקתי, אני אומר ברצינות.   רונן יואל 

   -אמיר, כשצד אחד  אביבה גוטרמן: 

גיליתי את זה בדרך לכאן.   משה חנוכה:   אני 

 ן פה שום טעות,  אי   אבל  אמיר כוכבי: 
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 לא בסדר, זה בסדר.   גוטרמן:   אביבה 

ן   אמיר כוכבי:  דיו יהיה  מתי  הקודמת  המועצה  בישיבת  גם  פה  נאמר 

 תקציב.  

יודע לקרוא?   משה חנוכה:   מה זה נאמר? אתה 

ועדת כספים.   אמיר כוכבי:   התקיים דיון 

   -בוא, בוא אדוני, אני רוצה להגיד  משה חנוכה: 

ה נמסר   אמיר כוכבי:  הנושאים  סדר  בכל  הישיבה    14יום  לפני  יום 

 אפילו.    15ולא,  

 מסירת הזמנה. הזמנה.   משה חנוכה: 

 אין שום בעיה.   אמיר כוכבי: 

   -ימים   10ימים, הזמנה לא נמסרה    10תימסר   משה חנוכה: 

   -משה, משה  אמיר כוכבי: 

 אני מבקש ממך להורות שהישיבה מבוטלת.   משה חנוכה: 

ה  אמיר כוכבי:  לך  א זדמנות  יש  בדיון  להשתתף  ממנו  או  לצאת  ו 

 ולטעון לפסילתו.  

 לא, אתה לא תהיה בישיבה אדוני.   משה חנוכה: 

נכון אמיר  אלון גלבוע:     -אבל אתה לא מנהל 

 בוודאי שכן.   אמיר כוכבי: 

החוק,   משה חנוכה:  על  עובר  אתה  רוצה,  שאתה  מה  תעשה  לא  אתה 

 אתה עבריין אם אתה עושה את זה.  

   -על החוק אני לא חושב שאני עובר   : אמיר כוכבי 

 אתה חושב.   משה חנוכה: 

   -אתה חושב שכן  אמיר כוכבי: 

יועץ משפטי  משה חנוכה:   -אז יש כאן 

 ענה לך היועץ המשפטי.   אמיר כוכבי: 

 מה הוא ענה?   משה חנוכה: 

 הוא לא ענה.   אלון גלבוע: 
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 הוא לא ענה. מה הוא ענה?   משה חנוכה: 

ויניק:  נ  רונן יואל   לי לענות.  תתם  לא 

 בבקשה.   : משה חנוכה 

ויניק:  צריך    16אני אשיב. סעיף   רונן יואל  לאותו תקנון אומר שעל פגם 

   -לדווח ליועץ המשפטי 

 אתה לא ידעת?   משה חנוכה: 

 אז עכשיו הוא מדווח לך.   אלון גלבוע: 

 אתה לא מכיר את החוק?   משה חנוכה: 

 ה הבעיה?  רגע, אבל עכשיו הוא מדווח לך, מ  אלון גלבוע: 

גיליתי את זה, סליחה.  ברג  משה חנוכה:   ע הזה, בדרך לכאן 

 מה אתה מחפש, אני לא מבין.   אלון גלבוע: 

 מה זה הדבר הזה.   משה חנוכה: 

   -אני מבין, אני מבין  אמיר כוכבי: 

   -אני מדווח שמישהו כאן הצביע בניגוד עניינים  משה חנוכה: 

   -אני מבין שכשאין הערות  אמיר כוכבי: 

יו"ר שלה.    800,000על הקמת   חנוכה: ה  מש   לחברה שהוא 

   -שלא עשיתם עבודה על התקציב   אני מבין  אמיר כוכבי: 

 אתה לא עשית אמיר.   משה חנוכה: 

 יום.    15למרות   אמיר כוכבי: 

   -אמיר, אמיר  משה חנוכה: 

   -אתה מבקש לדחות  אמיר כוכבי: 

 אתה לא מנהל את הישיבה.   משה חנוכה: 

   -ולכן   ית. טכנ  אמיר כוכבי: 

 ה עברת על החוק.  את  משה חנוכה: 

 אנחנו נמשיך בדיון.   אמיר כוכבי: 

 ... את הכללים.   משה חנוכה: 

 אין שום בעיה, אז אתה מוזמן להזמין תלונה.   אמיר כוכבי: 
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נגיש עתירה.   משה חנוכה:  נגיש תלונה, אנחנו   אנחנו לא 

 מעולה.   אמיר כוכבי: 

 ונפנה למשרד הפנים.   משה חנוכה: 

 עם זה.    אין שום בעיה  אמיר כוכבי: 

ניתן לך.   משה חנוכה:   אתה ממשיך להשתין על החוק, ואנחנו לא 

 אין שום בעיה עם זה. אתה מוזמן לעשות את זה.   אמיר כוכבי: 

 ... אתה עבריין, אתה עבריין.   משה חנוכה: 

 -אתה משתמש במילים  אמיר כוכבי: 

   -מה לעשות מי שלא פועל לפי החוק  משה חנוכה: 

על  בעייתיות   אמיר כוכבי:  כבר  גבוהות  מאוד  לרמות  ועלית  משה, 

   -ההתחלה 

   -אמיר, אמיר, אמיר  משה חנוכה: 

 ויש... חבל. חבל למשוך.   אמיר כוכבי: 

לך   משה חנוכה:  דיווחתי  אני  המשפטי,  היועץ  אדוני  מבקש  אני 

בניגוד   שהישיבה  הישיבה,  שהתחילה  לפני  עכשיו, 

   -לחוק 

ויניק:   אז אני אומר שלא.   רונן יואל 

 אתה בוחר לעצום את עיניך אדוני שומר הסף?   נוכה: משה ח 

ויניק:     -עיניי פקוחות  רונן יואל 

של   משה חנוכה:  לא  העירייה,  יועץ משפטי של  לך שאתה  מזכיר  אני 

 אמיר כוכבי.  

ויניק:  היא   רונן יואל  והישיבה  אותן,  עוצם  לא  אני  פקוחות  עיניי 

 חוקית.  

   ה. יפ  אמיר כוכבי: 

 וואוו.   משה חנוכה: 

 קדימה.   מיר כוכבי: א 

 אתה מכיר את סעיף,   משה חנוכה: 

 אפשר להתקדם?   אמיר כוכבי: 
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סעיף   משה חנוכה:  את  שוב  להקריא  רוצה  "הזמנה    14אני   , ב'

 -לישיבה שידונו בה בתקציב" 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

   -ימים   10תימסר לחברי המועצה   משה חנוכה: 

 ת החוקים.  כירים א אנחנו מ  אמיר כוכבי: 

 רגע, תהיה רגע בשקט, תהיה רגע בשקט.   וכה: משה חנ 

 אל תגיד לי להיות בשקט.   אמיר כוכבי: 

 תהיה בשקט.   משה חנוכה: 

 משה אל תהיה חוצפן.   אמיר כוכבי: 

 תהיה בשקט.   משה חנוכה: 

 אל תהיה חוצפן.   אמיר כוכבי: 

 אתה חוצפן.   משה חנוכה: 

   אל תהיה חוצפן.  אמיר כוכבי: 

 כי אתה מצפצף על החוק.  אתה חוצפן.   משה חנוכה: 

   -היה לך, היה לך מלא זמן  אמיר כוכבי: 

 כי אתה מצפצף על החוק.   משה חנוכה: 

   -אתה בחרת בכוונה  אמיר כוכבי: 

 אתה פועל בניגוד לדין.   משה חנוכה: 

   -להעמיד פנים  אמיר כוכבי: 

   -תגיד לי  משה חנוכה: 

   -אתה  אמיר כוכבי: 

יושב  : משה חנוכה     -היועץ המשפטי פה 

   -פנית בשאילתות  אמיר כוכבי: 

   -אני מראה לו סעיף ברור  משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:  .  למרכז.

מותר   משה חנוכה:  האסור  חוקי.  שזה  אומר  ואתה  חוקי,  לא  שזה 

 והמוסר אסור.  
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ויניק:     -אתה מסתכל על הסעיף שנוח לך להסתכל  רונן יואל 

גי  משה חנוכה:   שיו.  ליתי את זה עכ אדוני, אני 

סעיפים,   כוכבי: אמיר   עוד  שיש  לך  אומר  הוא  אבל  משנה,  זה  מה 

 למה אתה לא מסתכל עליהם?  

   -הסעיף השני אומר  משה חנוכה: 

   -אבל הוא אומר לך  אמיר כוכבי: 

 זה מה שאני עושה.   משה חנוכה: 

והוא מסתכל   אמיר כוכבי:  עוד סעיפים,  לך שיש שם  אבל הוא אומר 

 עליהם.  

 הסעיף השני.  אני פועל על פי   חנוכה: ה  מש 

   -אבל בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

   -אמיר, אמיר, אמיר, הסעיף שהוא קרא, חבר המועצה  משה חנוכה: 

רוצה   אמיר כוכבי:  אתה  תשובה,  וקיבלת  המשפטי  ליועץ  פנית 

 -אותה 

יודע מה המזל שהפעם, הפעם  משה חנוכה:     -אין בעיה, אגב אתה 

   כן.  אמיר כוכבי: 

   -נו עם בכירים במשרד המשפטים הקדמנו ובדק  משה חנוכה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 לפני שפעלנו.   משה חנוכה: 

 מעולה.   אמיר כוכבי: 

גיבור.   משה חנוכה:   הוא חושב שהוא 

 נו?   אמיר כוכבי: 

 מחר בבוקר.   משה חנוכה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

   -בעזרת השם תוגש עתירה  משה חנוכה: 

 .  מעולה  אמיר כוכבי: 

   -שם ותסביר איך פירשת את זה אתה תעמוד   משה חנוכה: 
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ואומר   אמיר כוכבי:  לשולחן  משקר  אתה  למה  ובדקת  הקדמת  אם 

 שהרגע גילית את זה.  

   -אתה שקרן, בדרך לכאן  משה חנוכה: 

   -אם הקדמת ובדקת עם בכירים במשרד המשפטים  אמיר כוכבי: 

   -בדרך לכאן  משה חנוכה: 

יכו  אמיר כוכבי:     -ל להיות איך זה 

 ך לכאן.  בדר  משה חנוכה: 

גילית  אמיר כוכבי:     -שרק עכשיו 

גילית, אמיר  משה חנוכה:     -איך אתה 

 משה, אתה בחוסר תום לב פועל.   אמיר כוכבי: 

 אתה בחוסר תום לב, אתה משקר.   משה חנוכה: 

 אתה פועל בחוסר תום לב.   אמיר כוכבי: 

 אתה פועל בניגוד לכללים.   משה חנוכה: 

   -יקר אתה מעיד על עצמך בע  כבי: אמיר כו 

 אתה מחרטט את כולם.   משה חנוכה: 

   -ובסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

   -אתה כבר שיקרת כאן על השולחן  משה חנוכה: 

היא   אמיר כוכבי:  גם  שהגשת  אחת  עתירה  יש  שלך  הרעשים  מכל 

   -נדחתה 

   -בקרוב, בקרוב  משה חנוכה: 

   -אז אני לא יכול להבין  אמיר כוכבי: 

 שקרים שלך בתקשורת.    בקרוב יתפרסמו עוד  ה: חנוכ משה  

 בסדר, הכול בסדר.   אמיר כוכבי: 

 ושוב תגמגם, ותגלגל עיניים.   משה חנוכה: 

   -יאללה משה  אמיר כוכבי: 

 ומי גילה לכם ששיקרתי?   משה חנוכה: 

 אני מבין שזה מה שנשאר לך.   אמיר כוכבי: 
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 אתה לא אמין. איבדת את אמינותך.   משה חנוכה: 

   -אני מבין  כוכבי:   יר אמ 

 שהיה הנכס היחיד שלך.   חנוכה:   משה 

   -אני שמח שהייתה לך איזה שהיא  אמיר כוכבי: 

   -הנכס היחיד שהיה לך, אמינותך  משה חנוכה: 

 מחשבה על אמינות שלי.   אמיר כוכבי: 

 איבדת אותה.   משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:  .  לצערנו זה לא.

שהוא   משה חנוכה:  חושב  ויניק  ש רונן  הוא  שלך,  משפטי  כח  יועץ 

   -שהוא שומר סף 

יועץ משפטי של העירייה  אמיר כוכבי:     -הוא 

את   משה חנוכה:  לעצום  בוחר  הוא  בחוק,  מפורש  סעיף  לו  הראיתי 

   -עיניו 

   -הוא ענה לך  אמיר כוכבי: 

   -לאטום את אוזניו  משה חנוכה: 

 עם סעיף מפורש אחר.   אמיר כוכבי: 

התגלה  ע ברגע ש שאני צריך להודי   מה הסעיף המפורש?  משה חנוכה: 

   -לי 

.  אביבה גוטרמן:  . . 

 הוא צועק, אבל או שתנמיכי אותו או שלא.   אמיר כוכבי: 

פי איזה סעיף אתה חושב שזה   אביבה גוטרמן:  על  יכול להגיד לנו  אתה 

 נכון?  

 אתה מאשר כן, על פי איזה סעיף?   משה חנוכה: 

ויניק:   זה.    א' אני מאשר כבר אמרתי את  רונן יואל 

 יזה סעיף?  על פי א  משה חנוכה: 

ויניק:   .  16סעיף   רונן יואל 

 מה הסעיף אומר?   משה חנוכה: 
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ויניק:   תקרא אותו.   רונן יואל 

 שחבר מועצה צריך להתריע לך, התרעתי לך.   משה חנוכה: 

ויניק:   לא, לא התרעת לי.   רונן יואל 

 עכשיו אני מתריע לך. הישיבה לא התחילה.   משה חנוכה: 

י רונ  ויניק: ן   לא.   ואל 

גיליתי, עכשיו אני מתריע לך.   נוכה: משה ח   הדיון לא התחיל, עכשיו 

ויניק:   הזימון מתי קיבלת?   רונן יואל 

 ביום ראשון בערב.   משה חנוכה: 

ויניק:   אז היית צריך לפנות.   רונן יואל 

 לא, אני צריך להתריע כשהתגלה לי, עכשיו התגלה לי.   משה חנוכה: 

י  ו  זו הפרשנות שלי.   ניק: רונן יואל 

   -רגע, ואתה כיועץ משפטי לא אמור לבדוק  יבה גוטרמן: אב 

זה   משה חנוכה:  את  הגיש  כוכבי  שאמיר  בסדר  זה  שלך    4והפרשנות 

 ימים.    10ימים ולא  

   -... שזה לא חוקי  אביבה גוטרמן: 

ויניק:  לא   רונן יואל  שאני  בשביל  בדיוק  נמצא  הזה  הסעיף  אביבה, 

   -אהיה 

גו  משפט  טרמן: אביבה  כיועץ  אתה  חוקי  למה  הוא  הדיון  אם  בודק  לא  י 

 או לא?  

כתוב   משה חנוכה:  מעולם.  כזה  דבר  היה  לא  בהלם.  אני  בהלם.  אני 

תוך    10 הגיש  לי,    4ימים,  תסביר  חוקי?  זה  איך  ימים. 

יודע לקרוא את הסעיף?   יודע לקרוא? אתה   אתה 

ויניק:     -משה בוא, בלי ה  רונן יואל 

 אני בהלם ממך.  ,  לא  משה חנוכה: 

יו  ויניק: רונן  יודע לקרוא.   אל   אני לא 

לא   משה חנוכה:  אתה  חוק,  כאן  יש  שיהוי,  מוצא  פעם  כל  אתה 

   -המחוקק. המחוקק קבע ולא בכדי 

ויניק:     -אבל אני היועץ המשפטי  רונן יואל 
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 ימים.    10 משה חנוכה: 

ויניק:     -שאלת שאלה  רונן יואל 

   -איך  משה חנוכה: 

י  ו  אני לא מתווכח.   ניק: רונן יואל 

ש  חנוכה:   משה  לפרש  נהיה    4-איך  זה  עולם    10ימים  באיזה  ימים, 

ניתן לפרשנות.    אתה מפרש את זה? זה לא 

   -משה  אמיר כוכבי: 

ניתן לפרשנות.   משה חנוכה:   זה לא 

מה   אמיר כוכבי:  שזה  הכספיים,  הנושאים  את  קיבלת  שבו  בעולם 

   -שהחוק רוצה 

   -ה הזמנה לא, החוק רוצ  משה חנוכה: 

   -ה מה שהחוק רוצה שז  אמיר כוכבי: 

 לישיבה, הוא לא רוצה הזמנה לוועדת כספים.   משה חנוכה: 

   -החוק רוצה שתהיה לך את טיוטת התקציב  אמיר כוכבי: 

 הוא רוצה הזמנה לישיבת מועצה.   משה חנוכה: 

והיה לך אותם    10לפחות   אמיר כוכבי:   יום לפני.    15ימים לפני, 

 וקק.  י אתה משקר. אתה לא המח ונ אד  משה חנוכה: 

 בסדר, גם אתה לא המחוקק.   אמיר כוכבי: 

קובע   משה חנוכה:  החוק  אבל  המחוקק.  להיות  רוצה  שהיית  או 

 ימים ברורים.  

נורא  אמיר כוכבי:     -חברים זה 

 כדי להגן על הזכויות של המיעוט שאתה דורס.   משה חנוכה: 

נורא  אמיר כוכבי:     -זה 

ניתן   משה חנוכה:     -ט את זכויות המיעו   לך לדרוס לא 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 -ולא תעשה מה שאתה רוצה  משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:  .  אמרת.
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   -בכסף הציבורי, ולא תתנהג כמו עבריין  משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -ותנהל את הדיונים האלה  משה חנוכה: 

   -משה  אמיר כוכבי: 

 כמו שהחוק דורש.   משה חנוכה: 

שאלת   וכבי: אמיר כ  לא  הרי  ענה  שאלת?  משפטי,  יועץ  שאלת  אותי. 

   -לך היועץ המשפטי 

   -אז אני  משה חנוכה: 

 אתה רשאי לעשות עם זה מה שאתה רוצה.   אמיר כוכבי: 

לפרוטוקול,   משה חנוכה:  להגיד  חייב  שוב, אני  בעיה. אני אומר  אין 

   -שאני 

 הכול לפרוטוקול.   אמיר כוכבי: 

ומ ני אומר, שב אני אומר, א  משה חנוכה:  וזה איבוד  עיניי הזוי  וטרף 

פה   יושב  שהמבקר  פה,  הסף  שומרי  של  החסמים  כל 

כלום.   זה  עם  יעשה  לא  וכנראה  מים,  פיו  את  ממלא 

   -והיועץ המשפטי 

   -אבל למה  אמיר כוכבי: 

 רגע, תן לי לסיים את המשפט.   משה חנוכה: 

 אבל למה להתחיל בעלבונות.   אמיר כוכבי: 

לי  משה חנוכה:  המשפט.  לסיי   תן  את  לא  ם  על  אתה  אותי  תלמד 

 עלבונות העובדים.  

 למה? למה? אבל למה?   אמיר כוכבי: 

 אתה לא תלמד אותי על עלבונות העובדים.   משה חנוכה: 

 משה, למה אתה צועק?   אמיר כוכבי: 

 המשפיל הראשי.   משה חנוכה: 

 -בוא תראה לי איפה פגענו  אמיר כוכבי: 

 המעליב הראשי.   משה חנוכה: 

 צועק.  בך שאתה ככה   אמיר כוכבי: 
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 אתה עולב בעובדים.   משה חנוכה: 

   -רק תחילת הישיבה  אמיר כוכבי: 

   -מבחינתך העובדים הם אוויר, אל תטיף לי מוסר  משה חנוכה: 

   -אני לא, אני לא מבין  אמיר כוכבי: 

 על עלבונות העובדים.   משה חנוכה: 

 אני לא מבין מה פגע בך.   אמיר כוכבי: 

שמג  ה: משה חנוכ  השתיים  על  מגן  שאתה  אתה  מה  וזה  עליך.  נים 

 עושה.  

 אני לא מבין מה פגע בך.   אמיר כוכבי: 

אתה   משה חנוכה:  כי  עליו,  מגן  אתה  עליך,  שמגן  מי  על  רק 

 אינטרסנט.  

   -ולמה אתה לא מסוגל לנהל דיון כמו בן אדם  אמיר כוכבי: 

 אז אני אומר שוב.   משה חנוכה: 

 בסדר.  נות, הכול  למה עם מסק  אמיר כוכבי: 

   -אז אין הסכמות  כה: משה חנו 

 אבל בסדר.   אמיר כוכבי: 

 כי אתה מצפצף על החוק.   משה חנוכה: 

 אתה חושב ככה.   אמיר כוכבי: 

 אתה אלים, אתה כוחני.   משה חנוכה: 

 אתה חושב ככה.   אמיר כוכבי: 

 אתה משקר.   משה חנוכה: 

 אני לא חושב ככה.   אמיר כוכבי: 

 ר עם בן אדם כזה?  אמין, איך אפשר לדב   תה לא כן, א  משה חנוכה: 

 ביקשת חוות דעת של היועץ המשפטי, וענה לך.   אמיר כוכבי: 

 אז אני אומר ליועץ המשפטי. ולכן אל תפריע לי.   משה חנוכה: 

 אוקיי.   אמיר כוכבי: 

לא   משה חנוכה:  הסף  ששומרי  ברגע  החסמים  כל  שהשתחררו 
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 ממלאים את התפקיד שלהם.  

   -ת בסדר, אז אתה מוזמן לפנו  אמיר כוכבי: 

   -ברגע שהמבקר  משה חנוכה: 

 לאן שאתה רוצה.   אמיר כוכבי: 

 תן לי לדבר.   משה חנוכה: 

נותן לדבר.   אמיר כוכבי:   אבל אתה לא 

 תן לי לדבר עם החבר'ה האלה.   משה חנוכה: 

 סליחה, סליחה.   אמיר כוכבי: 

   -ולהגיד לך אדוני היועץ המשפטי  משה חנוכה: 

נותן לאף   בי: אמיר כוכ   אחד לדבר.  אבל אתה לא 

 אמיר, אי אפשר ככה.   משה חנוכה: 

 נכון, אי אפשר ככה.   אמיר כוכבי: 

את   משה חנוכה:  תנהל  לא  ואתה  אמשיך  אני  אז  בסדר,  אוקיי  אז 

 הישיבה.  

 אתה לא תנהל בצעקות.   אמיר כוכבי: 

   -אז בוא נמשיך. אני אנהל איך שאני רוצה  משה חנוכה: 

 הכול בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -אתה לא אבא שלי ולא אימא שלי  משה חנוכה: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 אתה לא תחנך אותי.   משה חנוכה: 

 בסדר אני לא מנסה לחנך אותך.   אמיר כוכבי: 

 אתה מנסה.   משה חנוכה: 

   -אבל יהיה פה דיון, ואתה לא תשתלט עליו בצעקות  אמיר כוכבי: 

   -לא יהיה פה דיון  משה חנוכה: 

 ובאלימות.   וכבי: ר כ אמי 

נגיד שהדיון הזה לא חוקי.   חנוכה: משה    אנחנו 

   -כי אם היית חושב באמת שהוא לא חוקי  אמיר כוכבי: 
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   -הוא בניגוד להוראה מפורשת שבדין, והיועץ המשפטי  משה חנוכה: 

   -אם היית חושב באמת שהוא לא חוקי  אמיר כוכבי: 

 מחדלים שלו.  בשביל להגן על אמיר כוכבי ועל ה  משה חנוכה: 

   -היית פונה  אמיר כוכבי: 

   -אדוני אל תטיף לי מוסר מה לעשות  משה חנוכה: 

   -היית עושה  אמיר כוכבי: 

 אתה תגיש את החומר בזמן.   משה חנוכה: 

יודעים לעשות, החומר הוגש בזמן.   אמיר כוכבי:   כמו שחברי מועצה 

נכון, אתה משקר.   משה חנוכה:   אתה תגיש את החומר בזמן. לא 

 זמן.  הוגש החומר ב  אמיר כוכבי: 

 אתה משקר.   משה חנוכה: 

נגיד לך מתי בדיוק קיבלת את החומר.   אמיר כוכבי:   בוא 

   -אתה משקר. ההזמנה לישיבה נשלחה ביום ראשון  משה חנוכה: 

   -משה, קיבלת  אמיר כוכבי: 

 אל תהיה שקרן.   משה חנוכה: 

   -את החומר של ועדת הכספים  אמיר כוכבי: 

 אתה משקר אבל אמיר.   משה חנוכה: 

 בזמן.   ר כוכבי: אמי 

 לוועדת הכספים, למועצה צריך לשלוח זימון.   משה חנוכה: 

   -טיוטת התקציב ונאמר פה בישיבה  אמיר כוכבי: 

 אתה משקר אמיר.   משה חנוכה: 

מהישיבה   אמיר כוכבי:  מפחד  לא  שאתה  אמרת  שגם  לך  אזכיר  אז 

 הזאת.  

 אתה משקר.   משה חנוכה: 

האחרון  אמיר כוכבי:  בדיון  זה  את  שבוע    אמרת  לנו  שיש  שאמרתי 

 ארוך.  

 אתה משקר.   משה חנוכה: 
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   -ופירטתי את הישיבות הרבות  אמיר כוכבי: 

אנחנו   משה חנוכה:  גם  שלך,  המיקרופון  את  הגברת  עכשיו  אם 

 יודעים להגביר מיקרופונים.  

 ... הכול בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -אתה משקר, אתה לא אמין  משה חנוכה: 

 צועק.  משה, אתה רק   אמיר כוכבי: 

ההתנהגות   משה חנוכה:  לא  זה  שחמור  מה  משהו,  לך  אגיד  ואני 

   -שלך 

 אתה רק צועק.   אמיר כוכבי: 

 כי אתה פוליטיקאי זמני.   משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 מה שחמור שהיועץ המשפטי מיישר איתך קו בכל.   משה חנוכה: 

   -לפנות   אוקיי, אז אתה מוזמן  אמיר כוכבי: 

היועץ  הוא   משה חנוכה:  אלא  שלך,  המשפחתי  היועץ  לא  שהוא  שכח 

ויניק     -המשפטי לעירייה. ועל זה עורך דין רונן 

   -מוזמן לפנות  אמיר כוכבי: 

שהוא   משה חנוכה:  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  הסברים  תיתן  אתה 

 האמון עליך.  

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -על זה שפירשת את החוק  משה חנוכה: 

   -אז אמרת  יר כוכבי: מ א 

   -שקובע שצריך להגיש הזמנה  חנוכה:   משה 

   -אז אמרת  אמיר כוכבי: 

 ימים.    10 משה חנוכה: 

 יופי.   אמיר כוכבי: 

 ימים.    4שזה בסדר שכוכבי מגיש   משה חנוכה: 

   -משה  אמיר כוכבי: 
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 וזהו.   משה חנוכה: 

 אוקיי.   אמיר כוכבי: 

 יופי.   משה חנוכה: 

 דם.  אנחנו נתק אז עכשיו   אמיר כוכבי: 

 ואנחנו לא נתקדם, כי הישיבה לא חוקית.   משה חנוכה: 

 לא, איך אתה תתקדם?   אביבה גוטרמן: 

יכול לצאת.   אמיר כוכבי:   אוקיי, אתה 

   -עו"ד אלון גלבוע אנחנו לא נצא  משה חנוכה: 

   -אתה יכול לצאת  אמיר כוכבי: 

ניתן לך לנהל אותה בשיטה הז  משה חנוכה:   ו.  אנחנו לא נצא, לא 

 פריע.  אתה לא ת  אמיר כוכבי: 

   -בטח שאנחנו נפריע. אתה אלים, ברוטלי  משה חנוכה: 

 משה, מי שאלים פה זה אתה.   אמיר כוכבי: 

   -ואגרסיבי. אתה מאיים על עובדים  משה חנוכה: 

   -מי שאלים פה  אמיר כוכבי: 

עלבונות   משה חנוכה:  על  מוסר  לי  מטיף  כך  ואחר  עובדים  מפחיד 

 בעובדים.  

 תה.  מי שאלים פה זה א  בי: כוכ   אמיר 

   -בוא, בוא, בוא  משה חנוכה: 

   -שצועק  אמיר כוכבי: 

לאיזה   משה חנוכה:  התקשר  שהמנכ"ל  שמעתי  השבוע  יודע  אתה 

   -מישהי 

   -צועק ומשתולל  אמיר כוכבי: 

   -אמר לה שהוא לא מצליח לגייס מנהלים  משה חנוכה: 

 צועק ומשתולל.   אמיר כוכבי: 

אמר  והמישהו   משה חנוכה:  שיבואו  הזה  'למה  אצלכם.'  לו:  לעבוד 

 אתה זוכר איזו שיחה פרטית כזו השבוע?  
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יופי.   אמיר כוכבי:  נו אז   בסדר, 

לא   משה חנוכה:  'אנחנו  אמרת  פה.  לעבוד  שיבואו  למה  לך  שאמרו 

בארגון   לעבוד  יבוא  לא  אחד  אף  אז  לגייס.'  מצליחים 

 מושחת.  

   -שמענו  אמיר כוכבי: 

   -ו ת ואתה משחית אות גון מושח ברגע שאר  משה חנוכה: 

   -1/1/2023-בגלל זה מתחילים לעבוד פה ב  רן היילפרן: 

   -כן כמויות  משה חנוכה: 

 מהנדסת חדשה, מנהל אגף תשתיות חדש.   רן היילפרן: 

   -כן, כן, מהר הם ילכו כמו שהשאר שהבאתם  משה חנוכה: 

 שמענו אותך משה.   אמיר כוכבי: 

   -אבל אני אומר שוב  משה חנוכה: 

 וע.  כן אלון גלב  אמיר כוכבי: 

 אף אחד לא רוצה לעבוד בארגון מושחת.   משה חנוכה: 

.. כן אלון.   אמיר כוכבי:   בסדר.

 אבל מה לעשות שהוא צודק?   אביבה גוטרמן: 

 הוא לא צודק.   אמיר כוכבי: 

 הוא צודק.   אביבה גוטרמן: 

 הוא לא צודק.   אמיר כוכבי: 

 זה לא חוקי.   אביבה גוטרמן: 

 תם לא חייבים לשבת.  אין בעיה, לא חוקי א  כבי: אמיר כו 

 אתה מתנער מלשון החוק.   אביבה גוטרמן: 

   )מדברים יחד( 

 מי שלא ישב פה זה אתה.   משה חנוכה: 

 אתה לא חייב לשבת. כן אלון.   אמיר כוכבי: 

כיועץ משפטי של העירייה, מדוע   אלון גלבוע:  אני לא מצליח להבין 

סל  בסעיפי  הזמן  כל  משתמש  אתה  אתה  הזמן  כל   .
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לטובת  לפרש  מנסה   העיר,  ראש  לטובת  זה  את 

דעת   חוות  כל  הציבורי.  לאינטרס  לא  אבל  העירייה, 

ועושה, אתה אומר   שאתה מתבקש לתת, מה שאתה בא 

 איזה סעיף אחר, זה סעיף כזה.  

סעיף   הזה  מי  16סעיף  אלא  בזמן,  תחום  לא  הוא   ,

ע  שתוחם את הזמן זה אתה. ואתה כל הזמן באופן קבו 

זה  מתי  הזמנים,  את  שיהוי.    קובע  לא  זה  מתי  שיהוי, 

באינטרס   ציבורי.  אינטרס  שזה  להבין  צריך  אתה  אבל 

   -ציבורי אין שיהוי, אין שיהוי, אין דבר שנעשה 

 אמיר תן ליועץ המשפטי לענות, הוא ילד גדול.   משה חנוכה: 

של   אלון גלבוע:  שלך  דעת  חוות  לא,  שאתה  להיות  יכול  דקות    2לא 

 רציני.  יושב פה, זה נראה לי לא    שאתה 

 הוא ביקש את חוות דעת מה לעשות.   אמיר כוכבי: 

 לא, אבל זה נראה לי לא רציני.   אלון גלבוע: 

 אבל הוא ביקש את חוות הדעת.   אמיר כוכבי: 

חוות   אלון גלבוע:  פה  ונותן  בא  והוא  הזה.  בעניין  פסיקות  יש  כי 

   -דעת על דעת עצמו 

ויניק:     -ת שלי הדע   חוות  רונן יואל 

יושב   אלון גלבוע:  והוא  מאמרים.  זה  על  ויש  פסיקות,  זה  על  ויש 

 ככה ושולף מהשרוול.  

 אבל הוא התבקש לחוות דעת, מה אתה רוצה?   אמיר כוכבי: 

   -חוות דעת שלו  אלון גלבוע: 

ל  משה חנוכה:     -דקות   10-אז תעצור 

 אבל הוא התבקש.   אמיר כוכבי: 

   -אני הייתי מצפה  אלון גלבוע: 

 קש.  אבל הוא התב  אמיר כוכבי: 

   -דקות רבע שעה   10הייתי מצפה מיועץ משפטי שייקח   אלון גלבוע: 

 תן לו לענות אבל.   אמיר כוכבי: 

שייקח   אלון גלבוע:  את    10אז  יבדוק  למשרד,  יצא  שעה,  רבע  דקות 
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   -החומר 

 שייקח שעתיים.   משה חנוכה: 

ו  אלון גלבוע:  לא.  או  בסדר  זה  האם  ויגיד  פה  ושיחזור  לשבת  לא 

   -להגיד 

יגידו לך שזה לא חוקית,   נוכה: משה ח   . . וגם עמיחי. בן עמי  גם שחר 

  . .  תצא תתייעץ איתם שיעלה לנו הרבה כסף.

ויניק:  נוח לך עם חוות הדעת שלי, אתה מוזמן  רונן יואל   -אלון, לא 

 -נוח לי  אלון גלבוע: 

ויניק:  נוח לך.   רונן יואל   לא, לא 

יו חוות דעת ש  אלון גלבוע:     -דע לך ואתה 

נוח לך.   ויניק:   רונן יואל   לא 

שאתה   אלון גלבוע:  הדעת  חוות  עם  לי  נוח  לי?  נוח  לא  למה  אגב 

נותן חוות דעת, אתה חוזר בך     -חוזר בך. אתה 

ויניק:     -הזכרת שיהוי  רונן יואל 

   -אתה חוזר בך פעם שנייה, אתה חוזר בך פעם שנייה  אלון גלבוע: 

   -ון אבל אלון, אל  אמיר כוכבי: 

ויניק:     -נוח לך   לא  רונן יואל 

חוות   אלון גלבוע:  כי  לי,  נוח  שלא  ברור  לך.  נוח  לא  לי  תגיד  אל 

קבוצת   של  העניין  את  ראה  נכונות,  לא  שלך  הדעת 

   -הכדורסל 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

ויניק:  נכונות.   רונן יואל   הן 

 שחזרת בך מחוות הדעת שלך.   אלון גלבוע: 

ויניק:   דבר.  י משום  לא חזרת  רונן יואל 

 בטח שחזרת בך.   אלון גלבוע: 

 אלון.   אמיר כוכבי: 

   -אל תגיד לא חזרת בך, כולם היו כאן מכותבים  אלון גלבוע: 

   -אלון  אמיר כוכבי: 
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 כולם ראו שחזרת בך מחוות הדעת.   אלון גלבוע: 

   -אלון אבל זה לא עכשיו  אמיר כוכבי: 

היית  אלון גלבוע:  דעת...  חוות  עכשיו.  כן  זה  אתה  אבל  מצפה,  י 

שיחז  מה  שמע  יודע  שיגיד  בו,  אבין.  3,  2,  1ור  אני   ,

לי   נראה  לא  זה  אבל  רציני.  יותר  יהיה  זה  יודע  אתה 

 רציני שהוא יושב פה, ואומר אני את דעתי.  

ויניק:  כשכתבתי   רונן יואל  גם  מבין,  לא  לא    15אתה  אתה  עמודים 

 מסכים עם זה.  

ל  אלון גלבוע:  אני  למה  מחר  תראה  אתה  יעבור  אז  זה  מסכים,  א 

ו   אתה תראה.  אליך 

ויניק:   אני לא מתכוון לראות, זו חוות דעתי.   רונן יואל 

הכדורסל   אלון גלבוע:  שקבוצת  טענת  אתה  מבין.  לא  אתה  מה  הרי 

המסמך,   את  לך  שהראיתי  אחרי  כסף.  לקבל  לא... 

   -שאכן כן המועצה הסכימה 

 אבל מה זה קשור עכשיו?   אמיר כוכבי: 

לטיפו  אלון גלבוע:  ואמרת  בך  חזרת  לנו  אתה  מספר  אתה  מה  לכם. 

   -סיפורים 

   -ואתה חזרת בך כשאתה אמרת... מינהלית  רן היילפרן: 

 אתה לא פוליטיקאי אדוני המנכ"ל, אדוני המנכ"ל.   משה חנוכה: 

 -חברים, חברים  אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

נותן לדבר משה.   מאיר חלוואני:   אתה לא 

רו  אלון גלבוע:  לשמ אני  נכו צה  לא  שזה  ממנו  .  וע  . פה. שנעשה  ן 

  . .  מישהו פה.

נכון  אמיר כוכבי:     -אלון, אלון, אבל אם גם מה שאתה אומר 

   -עזוב, עזוב  אלון גלבוע: 

   -אבל תן לי רגע  אמיר כוכבי: 

יודעים שחוות הדעת שלו הוא חוזר בהם  אלון גלבוע:     -אנחנו 

 אבל תן לי רגע גם.   אמיר כוכבי: 
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נותן לו טיפ הוא לא בודק אותם מספיק,   אלון גלבוע:     -לכן אני 

 אין קשר בין חוות הדעת להוראת הדין.   משה חנוכה: 

חוות   אלון גלבוע:  את  טוב  תבדוק  החוצה,  רגע  צא  לו,  ואומר 

   -הדעת 

   -אלון, אלון  אמיר כוכבי: 

   -שלא תמצא את עצמך  אלון גלבוע: 

 אלון.   אמיר כוכבי: 

דע  אלון גלבוע:  חוות  פה  שע נותן  כמו  שגויה.  קב ת  עם  וצת  שית 

 הכדורסל.  

 אוקיי. אביבה?   אמיר כוכבי: 

אומר   אביבה גוטרמן:  ואתה  זה  את  מזכיר  שהוא  זה  יודע,  אתה  באמת 

 אין קשר, זה מראה דפוס התנהגות.  

 לא, זה לא.   אמיר כוכבי: 

   -זה מראה דפוס התנהגות  אביבה גוטרמן: 

 אני יכול לענות גם על זה.   אמיר כוכבי: 

   -פעם כשמבקשים   וזה קורה כל  יבה גוטרמן: ב א 

 לא.   אמיר כוכבי: 

   -פסיקה. לא יכול להיות  אביבה גוטרמן: 

נכון אבל.   אמיר כוכבי:   זה לא 

 שהוא בצ'יק יש לו את התשובה.   אביבה גוטרמן: 

אבל   משה חנוכה:  שלך,  עו"ד  שהוא  חושב  שאתה  מבין  אני  אמיר, 

 הוא לא.  

נכון.   אלון גלבוע:   למה לא 

   -לך אמיר הוא לא עו"ד ש  משה חנוכה: 

 אני אסביר.   אמיר כוכבי: 

   -הוא לא עו"ד שלך. והנקמות הקטנה שלך עם אנשים  משה חנוכה: 

   -אני חושב  אמיר כוכבי: 
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   -וזה שאתה יושב במסעדות וסוגר דילים  משה חנוכה: 

   -אני חושב  אמיר כוכבי: 

 זה לא עובד ככה.   משה חנוכה: 

 משה.  די, די,   אמיר כוכבי: 

 די, לא נעים לך לשמוע אז די, די?  מה די,   משה חנוכה: 

   -לא, אתה גם זה. מה אתה  אמיר כוכבי: 

 די, די.   משה חנוכה: 

 לא ישבת איתי במסעדות?   אמיר כוכבי: 

   -אבל לא סגרתי  משה חנוכה: 

ניסית.   אמיר כוכבי:   למה אתה משחק, 

 תקציבים ותמיכות במסעדות.   משה חנוכה: 

ניסית, די.   אמיר כוכבי:   אכן 

 תקציבים ומסעדות.   כה: משה חנו 

   -בואי אביבה, בסופו של  אמיר כוכבי: 

 תמיכות לעמותות לא סגרתי במסעדות.   משה חנוכה: 

מתעסקת   אמיר כוכבי:  העירייה  דבר  של  בסופו  דבר,  של  בסופו 

הטענה   את  מקבל  לא  אני  א'  דברים.  מאוד  בהרבה 

 הגורפת של אלון.  

ואיזה  והיה  גם  מק   אבל  דעת  חוות  אפילו  צועית,  שהיא 

כל   זה משפטי או תקציבי או מינהלי, או  לא משנה אם 

העיר   מועצת  וחברי  שחברות  לאחר  אם  אחר.  דבר 

דווקא   זה  השתנתה,  הדעת  חוות  לב,  תשומת  הסבו 

 אמור לשמח אתכם, שיש אוזן קשבת לעניין.  

 כן ממש.   משה חנוכה: 

   -ובתוך כל הבלגן  אמיר כוכבי: 

 ק.  אין פה סעיף מפורש בחו  ה: משה חנוכ 

 זאת הייתה הכוונה.   אלון גלבוע: 

   -מפרש את הסעיף  משה חנוכה: 
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   -אבל אני לא חושב  אמיר כוכבי: 

 ימים. למה?    4ימים, פתאום אפשר    4כי אפשר   משה חנוכה: 

 אבל למה אתה צועק?   אמיר כוכבי: 

 אני לא צועק, אני מדבר.   משה חנוכה: 

 .  יר את הקול שלך עק. אני מכ לא, אתה צו  אמיר כוכבי: 

 למה אתה משקר?   משה חנוכה: 

 זה לא הקול שלך.   אמיר כוכבי: 

 למה אתה משקר?   משה חנוכה: 

 אני לא משקר.   אמיר כוכבי: 

 אז אתה משקר.   משה חנוכה: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

קודמת  משה חנוכה:  בישיבה  ששיקרת  זה    כמו  בקרוב  משהו,  על 

 יתגלה בעזרת השם.  

עו  י: אמיר כוכב   ד משהו?  בסדר טוב. כן אביבה 

   -לא, פשוט באמת אני לא מבינה למה אתה מתעקש  אביבה גוטרמן: 

  מתעקש על מה?  אמיר כוכבי: 

יוד  אביבה גוטרמן:     -אתה עומד על קוצו של 

 מה? ולכן אני בטוח שהכול בסדר.   אמיר כוכבי: 

יודע   אביבה גוטרמן:  ואתה  לך.  מתאימים  לא  שהם  בתהליכים  רגע, 

   -למצוא את הדבר הקטן 

   -אביבה, זה  ר כוכבי: אמי 

 לא, לא, זה אי אפשר, זה לא חוקי.   אביבה גוטרמן: 

 לא תמיד.   דובר: 

נוח   אביבה גוטרמן:  הרב  לו,  כשטוב  יודע  הוא  זה,  את  עושה  הוא  לא, 

נוח לכיוון שלך לא עובד  יופי פה. אז כשהרב     -עובד 

נוח לא היה רב.   מאיר חלוואני:   אבל 

נוח.   מן: גוטר   אביבה   הרב 
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נוח?   מי זה?  חלוואני: מאיר    מי זה הרב 

רב   אביבה גוטרמן:  של  השיטה  נוח,  רב  יש  נוח.  הרב  מתאים  לא  לי 

 נוח. אה אתה לא מכיר? יש.  

 אני מחפש רב.   מאיר חלוואני: 

 הוא חשב שזה רב אמיתי.   אמיר כוכבי: 

 חשבתי שזה רב אמיתי, כן לגמרי.     אמיר קולמן: 

ל  ע: אלון גלבו  למה  יודע  אתה  רן  עתירה  אגב  הוגשה  כי  מנהלית א   ,

עתירה   תוגש  איך  הועבר.  כשהכסף    מנהלית הכסף 

 הועבר?  

 .  מנהלית לא, כי עירייה לא יכולה להגיש עתירה   רן היילפרן: 

 מי זה? לא הבנתי על מה אתה מדבר.   מי?  אלון גלבוע: 

   -אביבה  אמיר כוכבי: 

 אני אסביר לך אחר כך.   רן היילפרן: 

 לא חוקית.  הישיבה הזאת   משה חנוכה: 

יוצא ממנה?  אמיר כוכבי:   אוקיי. אז אתה 

יודעים  אלון גלבוע:   שלא כולם מושתלים.    תראה אנחנו 

יוצא ממנה.   משה חנוכה:   לא, אני לא 

ננהל אותה.   אמיר כוכבי:  יוצא ממנה,   אז אם אתה לא 

.   משה חנוכה:  .  אני אציג לך את האמת בפנים.

 הכול בסדר.   אמיר כוכבי: 

 תה פחדן.  א  משה חנוכה: 

   -חברים סעיף  אמיר כוכבי: 

 אתה בן אדם פחדן.   משה חנוכה: 

י  אלון גלבוע:     -אני חושב שיותר רצינ

 פחדן.   משה חנוכה: 

 -זה לצאת החוצה  אלון גלבוע: 

   -בן אדם אמיץ  משה חנוכה: 
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   -דקות רבע שעה   10 אלון גלבוע: 

 מה היה עושה?   אמיר כוכבי: 

יוצא  כה: משה חנו  היה  אמיץ  אדם  עשה    בן  הוא  ואם  החוצה. 

 טעות... בשבוע הבא.  

 אני לא חושב שיש טעות.   אמיר כוכבי: 

   -החוק אומר שיש טעות, אתה יכול לחשוב  משה חנוכה: 

 אני לא חושב, אני מכיר את החוק.   אמיר כוכבי: 

 כמו שלא חשבת בדברים אחרים.   משה חנוכה: 

ז   משה, הייתי חבר  אמיר כוכבי:   מן.  מועצה מספיק 

   -אם זה היה קורה  נוכה: משה ח 

 ולמיטב זכרוני גם הצלחתי לדחות תקציב פעם אחת.   אמיר כוכבי: 

   -אוי איזה  משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:  .  ולכן אני אומר לך שהכינוי שלך.

מישהו   משה חנוכה:  אין  זה.  את  אין  היום  לעירייה,  משפטי  יועץ   . . .

יועץ משפטי לע   ירייה.  הגון, אין 

 יר לך פה איך אתה קראת לו באחת הישיבות?  להזכ  אמיר כוכבי: 

השולחן   משה חנוכה:  בראש  שישב  העיר  ראש  היום  שוב,  אומר  אני 

   -היה הגון 

 איך קראת לו? איך קראת לו?   אמיר כוכבי: 

   -לא היה... כוח  משה חנוכה: 

 אמיר באמת עוד פעם אישי.   אביבה גוטרמן: 

 את זה אישי.  וא עושה  לא, זה ה  אמיר כוכבי: 

לא   חנוכה:   משה  בקואליציה  כשהייתי  לו  קראתי  איך  אגב 

 באופוזיציה.  

 די, אתה ראש עיר.   אביבה גוטרמן: 

יותר.   אמיר כוכבי:   בסדר, אבל עוד 

ון, והוא הלך עם האמת  משה חנוכה:     -ולמה? כי הוא היה הג
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 לא, לא, קראת לו שקרן, כי הוא היה הגון?   אמיר כוכבי: 

 , אל תשקר.  לא קראתי לו שקרן  וכה: חנ   משה 

 מה זאת אומרת?   אמיר כוכבי: 

 לא קראתי לו שקרן.   משה חנוכה: 

 בוודאי.   אמיר כוכבי: 

 לא קראתי לו, תבדוק את עצמך.   משה חנוכה: 

 אין שום בעיה.   אמיר כוכבי: 

 תבדוק את עצמך, ותביא לי את הציטוט.   משה חנוכה: 

 עיה.  אני אבדוק. אין ב  אמיר כוכבי: 

 ר.  ואל תשק  משה חנוכה: 

   -אמיר, אבל תראה לאן אתה מוביל  אביבה גוטרמן: 

משפטי   משה חנוכה:  יועץ  היה  אז  גם  שוב,  אומר  אני  אבל  אוקיי? 

 ואז היה ראש עיר.  

למה   אביבה גוטרמן:  השיח,  את  מביא  אתה  למה  אמיר,  למה?  אבל 

 אישי?  

 תראי איך הוא מדבר לאנשים.   אמיר כוכבי: 

ג     -אתה ראש העיר  וטרמן: אביבה 

 בסדר.   יר כוכבי: אמ 

 ואתה צריך להיות הממלכתי.   אביבה גוטרמן: 

 קיבלתי, המורה אביבה קיבלתי.   אמיר כוכבי: 

למה   אביבה גוטרמן:  אליו.  מפנה  אני  שאלה  אותה  עכשיו  נו.  די  אז 

   -הוא לא בודק, הוא, הוא 

 זה לא התפקיד שלו אביבה.   משה חנוכה: 

   -ה הוא בודק שהישיבה מ ל  אביבה גוטרמן: 

זה לא התפקיד שלו שהעירייה פועלת... הוא לא בודק.   ה חנוכה: מש 

 הוא עוצם את העיניים להחליק את הזמן עד הפנסיה.  

 הוא לא שם לב, וגם הוא לא שם לב.   אביבה גוטרמן: 
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היה   משה חנוכה:  לבדוק, עמיחי...  לא צריך לבדוק. הכול צריך  הוא 

המשרדי  כל  לבדוק,  צריכים  צריך   .. החיצוניים. ם 

 דוק.  לב 

הדבר   אמיר כוכבי:  היא  עכשיו  שלך  הטענה  אביבה,  דבר  של  בסופו 

לבדוק.   צריך  והוא  לבדוק  צריך  הוא  היחיד,  ההגיוני 

ויבדוק.    עכשיו זה רוצה לבדוק, שילך 

   -אבל למה, השאלה היא לא, למה אתה  משה חנוכה: 

   -כי אני לא חושב  אמיר כוכבי: 

 ימים.    10ריך  ימים שצ   3זמנה לישיבה  ת ה שלח  משה חנוכה: 

 כי אני לא חושב שיש בזה שום פגם,   אמיר כוכבי: 

 אבל יש חוק.   משה חנוכה: 

   -יום לפני   15החומר נשלח   אמיר כוכבי: 

 החוק אומר הזמנה, למה אתה משקר?   משה חנוכה: 

שהחוק   אמיר כוכבי:  מאוד  טוב  יודעים  אנחנו  מדבר,  והחוק  מאחר 

ה  הרי  ב מפריד,  שנדרשות  היחידות  ימים,    10-ישיבות 

 הם ישיבות שעוסקות בתקציבים ובכספים.  

 נכון.   משה חנוכה: 

   -ולכן  אמיר כוכבי: 

 הזמנה לישיבה.   משה חנוכה: 

   -מראש זה ברור שהחומר צריך להגיע  אמיר כוכבי: 

 הזמנה.   משה חנוכה: 

   -ימים מראש   10 אמיר כוכבי: 

 אומר חומר.  החוק אומר הזמנה, לא   משה חנוכה: 

   -וזה מה שעשינו. חברים  אמיר כוכבי: 

חומר.   משה חנוכה:  אומר  ולא  הזמנה,  אומר  למה  החוק  יודע  אתה 

 החוק אומר את זה?  

   -אני חושב ש  אמיר כוכבי: 

 אני אגיד לך למה.   משה חנוכה: 
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 למה?   אמיר כוכבי: 

   -כי הוא רוצה החוק שלא יהיה לנו הפתעה  משה חנוכה: 

ב ן  אי  אמיר כוכבי:  אמרתי  אני  הפתעה,  הקודמת  לכם  מועצה  ישיבת 

   -מתי יהיה 

נותן לדבר.   משה חנוכה:  נותן לדבר אלוהים. אתה לא   לא 

לא   אמיר כוכבי:  מפחד  לא  שהוא  לי  אמר  הוא  שמעתם,  אמרתי 

 מהמליאה שהוא לא בא אליה, ולא מהתקציב.  

 אני לא מפחד.   משה חנוכה: 

הגענו   אמיר כוכבי:  יאללה  אז  בסדר  תקציב,  נו  על  נדבר  בואו 

.  מ קדי   ה סעיף א'

 לא, לא, לא.   משה חנוכה: 

   -יאללה משה  אמיר כוכבי: 

   -קודם כל לא שומעים את ההקלטה שלי  משה חנוכה: 

   -חצי שעה שומעים  אמיר כוכבי: 

 לא שומעים.   משה חנוכה: 

 שומעים.   אמיר כוכבי: 

 לא שומעים.   משה חנוכה: 

 שומעים.   אמיר כוכבי: 

שי  משה חנוכה:  קודמת,  פעם  שאמרת  ניתקת  כמו  שלא  קרת 

 והמתנת.  

 שומעים, שומעים.   אמיר כוכבי: 

   -יש לי גם צילום שאתה משקר  משה חנוכה: 

   -בסדר. אז בוא יש לך צילום. משה  אמיר כוכבי: 

 אמיר.   משה חנוכה: 

ילד.   אמיר כוכבי:   די להיות 

ככ  משה חנוכה:  אפשר  אי  מדבר,  שאתה  כמו  משקר  הזמן  כל  ה  אתה 

 מן משקר לך.  לעבוד עם בן אדם שכל הז 

ו   אמיר כוכבי:  שאנחנ מה  את  לקחת  יכול  לא  אתה  בוא  די,  די, 
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   -יודעים עליך 

 אין לך אמינות.   משה חנוכה: 

 ולנסות להפוך על כולם.   אמיר כוכבי: 

   -אין לך אמינות, אין לך אמינות. ואני אומר שוב  משה חנוכה: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

 ני חוזר על זה.  א ו  משה חנוכה: 

 אתה חוזר.   כבי: אמיר כו 

 ומחר אנחנו נפנה בעניין למשרד הפנים.   משה חנוכה: 

 אין שום בעיה.   אמיר כוכבי: 

יום חגיגי כזה אתה הפכת ליום שחור.   משה חנוכה:   וחבל שגם 

 בסדר גמור.   אמיר כוכבי: 

 זהו.   משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:   הלאה. סעיף א'

   -רגע  יגאל שמעון: 

יגא  אמיר כוכבי:   -ל די, די, 

 יגאל רוצה גם להתייחס, לא, לא, מה זה די, די.   משה חנוכה: 

 מה עכשיו?   אמיר כוכבי: 

 יגאל בבקשה.   משה חנוכה: 

יגאל.   אמיר כוכבי:   יגאל למה הוא צועק עליך? 

יגאל.   אלון גלבוע:   אני אוהב שאתה מחכה לסוף 

אב  יגאל שמעון:  צועקים,  אתם  לכם,  נותן  למען  אני  רוצה  אני  ל 

הטו  ועדת  הסדר  בישיבת  שלי.  הציבורי  והיושר  ב 

שאלתי   אני  האחרון,  רביעי  ביום  האחרונה  הכספים 

ואמרו   התקציב.  ישיבת  תתקיים  מתי  השאלה  את 

להיות   שצריך  תדעו  אמרתי  אז  אין.  ימים    10עדיין 

   -לפני. ואז אמרתי 

 הופה.   משה חנוכה: 

   שנייה רגע, שנייה רגע.  יגאל שמעון: 
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 הופה.   משה חנוכה: 

 לא סיימתי משה.   שמעון:   יגאל 

 אדוני היועץ המשפטי.    16התרעת יגאל, סעיף   משה חנוכה: 

התקציב   יגאל שמעון:  ספר  את  ששלחתם  אמרתם?  ומה  שאלתי  ואז 

 ימים לפני.    10לכל חברי המועצה  

 ומישהו המשיך?   אמיר כוכבי: 

 יגאל אמר, יגאל התריע.   משה חנוכה: 

 -אני התרעתי  : יגאל שמעון 

 ? הישיבה הזאת מוקלטת.  14בני לא אמר   רזילי: יעל עבוד ב 

ויניק:   .  14הוא אמר   רונן יואל 

 .  14אמר   יעל עבוד ברזילי: 

 מה הוא אמר?   יגאל שמעון: 

 הוא לא אמר.   משה חנוכה: 

 לא משנה.   יגאל שמעון: 

יודעת.   משה חנוכה:   הוא לא אמר, את אמרת שאת לא 

 יש את ועדת הכספים.  כל    קודם  יגאל שמעון: 

 בני אמר.   יעל עבוד ברזילי: 

 גם את זה אנחנו נצרף.   משה חנוכה: 

   -אני הנחתי  יגאל שמעון: 

 אין בעיה.   אמיר כוכבי: 

ש  יגאל שמעון:  הנחתי  לפני    10-אני  הספרים  חלוקת  של  ימים 

 המועד, שזה מספק, זה מה שהבנתי.  

 יפה.   אמיר כוכבי: 

   -אלא אם כן   ת זה אחרת. לא הבנתי א  יגאל שמעון: 

 וזה גם מה שאנחנו מבינים.   מיר כוכבי: א 

 אתה לא יכול להבין את זה, יש חוק ברור.   משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 
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צריך   משה חנוכה:  לישיבה  רצה    10הזמנה  אם  החומר.  לא  ימים, 

נגדו,   מטיף  שאתה  מה  החומר.  רושם  היה  המחוקק 

נגד הממשלה  אתה בדיוק מה שאתה עושה. אתה מ  טיף 

   -שאתה עושה. אתה כוחני על דברים  

   -משה, משה  אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:   ואלים, ולא אמין

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 וזה חבל.   משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:   אוקיי הלאה. סעיף א'

   -אגב רפי  משה חנוכה: 

 משה אתה בעד הממשלה?   רפאל בן מרדכי: 

 ו.  אני אספר לך משה  משה חנוכה: 

 ני רק רוצה לדעת.  לא, א  רפאל בן מרדכי: 

בתחילת   משה חנוכה:  גיליתי  אני  קרה.  מה  לך  אספר  אני  לא, 

   -הישיבה 

   -די, די, די  אמיר כוכבי: 

   -ליועץ המשפטי שעל פי החוק  משה חנוכה: 

 בוא תגלה לו בחוץ.   אמיר כוכבי: 

 רגע, רגע, רגע, אמיר.   משה חנוכה: 

 רגע, רגע.   רפאל בן מרדכי: 

 ע לנו.  רגע, אל תפרי  משה חנוכה: 

   -בוא תספר  רפאל בן מרדכי: 

 לא, פה אני אספר לך.   משה חנוכה: 

 על השולחן?   רפאל בן מרדכי: 

 כן, על השולחן.   משה חנוכה: 

. די משה.   אמיר כוכבי:   יאללה אנחנו בסעיף א'

 הוא סיפר לנו כבר.   דובר: 
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 הוא סיפר שעות.   רפאל בן מרדכי: 

 ה די להפריע.  ש מ  אמיר כוכבי: 

   -גילינו רפי  : משה חנוכה 

 די!   אמיר כוכבי: 

העיריות   משה חנוכה:  פקודת  כי  למה?  חוקית.  לא  שהישיבה 

   -קובעת 

 זה אתה טוען שהיא לא חוקית.   אמיר כוכבי: 

ישיבת   משה חנוכה:  הכספים,  לישיבת  הזמנה  להמציא  שצריך 

 ימים מראש.    10התקציב  

 ילד, מספיק.  משה, אתה מתנהג כמו   רן יקיר: 

היועץ   משה חנוכה:  ולכן  ראשון,  ביום  ההזמנה  את  המציאו  הם 

צריך   הייתי  כי  למה?  אבל  מותר,  שזה  אמר  המשפטי 

 להתריע. ברגע שלא התרעתי, אז מותר.  

 -ואני הוספתי שזה גם נמסר החומר  אמיר כוכבי: 

 הבנת רפי.   משה חנוכה: 

 יום לפני.    14יום או    15 אמיר כוכבי: 

שאסו  : משה חנוכה  מה  אסור,  שמותר  לא  מה  שחוקי  מה  מותר,  ר 

 חוקי, מה שלא חוקי, חוקי.  

   -כל זה לא מדאיג אותי. עניין הממשלה  רפאל בן מרדכי: 

גולני:     -בבקשה הקשבה שלכם  הוד 

.   רפאל בן מרדכי:   שאמרת, מדאיג

 מדאיג אותך.   מאיר חלוואני: 

הדברים   משה חנוכה:  על  בדיוק  מטיף  שאמיר  אמרתי  שהוא  אני 

 עושה.  

 

לאי  א.  לשנת  בקשה  רגיל  בלתי  תקציב  הצעת  טיוטת  )שינויים    2023שור 

 בתב"רים ותב"רים חדשים(. 
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מתייתר.   אמיר כוכבי:  קצת  שלי  הפתיח  טוב,  וחברים  חברות  יפה. 

   -תכננתי לתאר את סדרי הדיון. יפתח המנכ"ל 

.   משה חנוכה:  .  מה זה משנה סדרים, ממתי אנחנו.

יהי   יפו יוס  אמיר כוכבי:  זה  אחרי  יצעק  המנהלים,  משה  שבו  דיון  ה 

פיתוח   ותוכניות  תקציב  נאשר  ואז  חזון,  אין  חזון,  אין 

 ונתקדם. אז אדוני המנכ"ל.  

 ונלך אחורה אולי.   משה חנוכה: 

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

נכון.   אביבה גוטרמן:   האמת זה 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 אז אפשר לסגור את זה?   דובר: 

א  אמיר כוכבי:  בצעקות  המתין  פשוט  זה  הוא  אם  השאלה  לא,  זה  ז 

 מתקזז, קדימה.  

 למה לא שומעים בהקלטה.   יגאל שמעון: 

 שומעים, שומעים.   אמיר כוכבי: 

 לא שומעים.   משה חנוכה: 

נו.   אמיר כוכבי:   די 

 הציבור אומר שהוא לא שומע, מה אתה משקר?   משה חנוכה: 

 ותי.  הבת שלי אומרת שלא שומעים א  יגאל שמעון: 

 ים.  לא שומע  משה חנוכה: 

 אייפון חדש, מה היא לא תשמע?   יגאל שמעון: 

   -לא שומעים, לא שומעים. אגב כל השידור פה  משה חנוכה: 

 לא שומעים באייפון.   אמיר כוכבי: 

   -נוח לאמיר כוכבי שהשידור גרוע  משה חנוכה: 

נגד   אמיר כוכבי:   . . מידי. יותר  אותך  שומעים  כי  לי,  נוח  לא  לא, 

 ולנו.  כ 

 גר את השידורים, פותח את השידורים.  הוא סו  משה חנוכה: 

 די, די, לשקר.   אמיר כוכבי: 
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 בניגוד לנוהל. לא סגרת את השידור בפעם שעברה?   משה חנוכה: 

   -שנים   4-באמת פעם אחת ב  אמיר כוכבי: 

נוהל.   משה חנוכה:   אסור יש 

   -ביקשתי  אמיר כוכבי: 

 אתה מכיר את הנוהל?   משה חנוכה: 

נוהל, כשה  אמיר כוכבי:   מועצה יוצאת להפסקה אין שידור.  יש 

   -תגיד לי  משה חנוכה: 

 בוודאי.  אמיר כוכבי: 

אמרת   משה חנוכה:  ואז  לריקי  משטרה  לה  להזמין  רוצה  אתה 

 תסגרו.  

להוציא   אמיר כוכבי:  שיכולה  אישה  זה  להזמין  שרציתי  מה  לא, 

 אותה, אם היא תמשיך להפריע.  

   -תסגרו את השידור   תה אמרת אדוני א  משה חנוכה: 

 כי לגבר אסור לגעת באישה.   אמיר כוכבי: 

   -תקשיב  משה חנוכה: 

נוהל, אל תלמד אותי.   אמיר כוכבי:   יש 

 אה בגלל זה רצית שוטרת, היית מביא עובדת.   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 אל תבלבל את המוח, פתאום אתה מתחיל זה.   משה חנוכה: 

   , משה. די, די  אמיר כוכבי: 

מרת תזמינו משטרה, תוציאו אותה, תסגרו את  אתה א  משה חנוכה: 

 השידור.  

 אני מבין ששנים של כלום ושום דבר מתסכלים אותך.   אמיר כוכבי: 

 אדוני אתה כלום ושום דבר.   משה חנוכה: 

 אבל די, די.   אמיר כוכבי: 

   -התקציב הזה זה כלום ושום דבר  משה חנוכה: 

 סדר.  משה, די ב  אמיר כוכבי: 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 40 
 

   -הזאת ש   התוכנית  משה חנוכה: 

 הנה אז הקדמנו את המאוחר.   אמיר כוכבי: 

   -אז אתה אומר הקדמנו את המאוחר  משה חנוכה: 

   -הלאה חברים  אמיר כוכבי: 

לי אם הוא למד את החומר   משה חנוכה:  יגיד  ואני אשמח שהמנכ"ל 

   -על מחלקת הנוער, מה שהוא לא ידע 

להמשיך   אלון גלבוע:  אפשר  שו אי  לא  הישיבה  ... את    מעים. 

 מקוטע, לא שומעים. 

על   אמיר כוכבי:  מקשה  זה  המיקרופון  את  ובולעים  כשצועקים 

 השידור. בודקים שם, יש שם צוות.  

המיקרופון   משה חנוכה:  את  הרימו  הם  עשו,  הם  מה  לך  אגיד  אני 

נותנים לשמוע.    של אמיר שישמעו אותו, ואותנו לא 

 ומעים.  בינתיים אותך ש  אמיר כוכבי: 

   -טוב ערב   רן היילפרן: 

 לא שומעים אותי.   יגאל שמעון: 

 זה לא חוקי, ואתה פועל בניגוד לחוק.   משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:   בסדר, די משה, שי

 לא די. זה לא חוקי.   משה חנוכה: 

 די.   אמיר כוכבי: 

   -ערב טוב, ערב חגיגי  רן היילפרן: 

 ערב חגיגי.   משה חנוכה: 

.  רן היילפרן:  .    -להגיש תקציב את העירייה   .

 זה נראה לך חגיגי מה שקרה פה?   משה חנוכה: 

 משה אתה נראה במוד מאוד חגיגי, תן לאנשים לדבר.   אמיר כוכבי: 

ותוכניות   רן היילפרן:  העירייה  תקציב  את  להגיש  מתכבדים  אנחנו 

לשנת   מנהלי  2023העבודה  המנהלים,  נציג  אנחנו   .

שנעש  העבודה  את  יציגו  שנה  העירייה  החצי  לאורך  תה 

תקציב האחרונ  לגבש  כדי  עבודה    ה,  ותוכניות 
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 מסודרים. התהליך הזה נגמר, משה אני מבקש לכבד.  

 משה די.   דובר: 

קאט   משה חנוכה:  יקבל  הוא  אחת  פעם  החוצה.  אותי  תוציא 

   -מהמדינה על הפיזור 

 די, די עם הדיבור הזה. די עם העידוד אלימות הזה.   אמיר כוכבי: 

יוסי.   ה: משה חנוכ   צריך פעם אחת 

 קדימה.   מיר כוכבי: א 

שמוסדר   רן היילפרן:  פה  תהליך  שנה,  כחצי  נמשך  העבודה  תהליך 

פה   מוצגת  התקציב  וטיוטת  לפניכם,  פה  ומוגש 

 לפניכם.  

   -אגב הגשנו גם עוד ישיבה  משה חנוכה: 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

עליה  רן היילפרן:  שנתיים  הרב  היעדים  העירוניים  גם  היעדים  ם 

הולכ  ואנחנו  שיפור  סיכמנו,  השנים,  לאורך  איתם  ים 

 השירות לתושב.  

י  משה חנוכה:     -איך זה בא לידי ביטו

 מצוינות בחינוך.   רן היילפרן: 

 אל תפריע.   אמיר כוכבי: 

בהצגה   רן היילפרן:  שלך  השאלות  לכל  תשובה  תקבל  אתה 

 מסודרת.  

 לא, אני רוצה שתסביר.   משה חנוכה: 

 הוא יסביר בסוף.  ל  אב  אמיר כוכבי: 

 אני אשמח לענות על כל דבר ודבר.   ילפרן: רן הי 

   -מה זה שירות  משה חנוכה: 

 די משה.   אמיר כוכבי: 

ומענה   רן היילפרן:  כלכלי,  פיתוח  ארגוניות,  פנים  תשתיות  חיזוק 

 לצמיחה דמוגרפית.  

 פיתוח כלכלי.  מה זה אומר   משה חנוכה: 
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ניתן תשובה לכל  רן היילפרן:     -אנחנו 

   -ה שנייה, שניי  אמיר כוכבי: 

 אי אפשר ככה.   משה חנוכה: 

של   אמיר כוכבי:  הצגה  כל  בסוף  שאלות,  תרכז  ככה.  אפשר  אי  נכון, 

 כל מנהל, אפשר לשאול את השאלות, זהו.  

סיסמאות   משה חנוכה:  להגיד  מהמנכ"ל.  להבין  רגע  מנסה  אני  אז 

   -זה סבבה 

 אז תשאל אותו בסוף, הלאה.   אמיר כוכבי: 

פה   לפרן: היי רן   רואים  התושבים  אנחנו  במספר  הגידול  של  הצגה 

לשנת   הצפוי  הגידול  גם  השנים.  .  2030-2050לאורך 

עבודה   עשינו  שאנחנו  הזאת  בהזדמנות  אספר  אני 

את   לגבש  כדי  אורבניקס,  חברת  עם  יחד  יסודית  מאוד 

במתחמים   באוכלוסיות  הגידול  ואת  התשתיתי  המענה 

מענה   לתת  כדי  בעיר,  בינוי  השונים  מבחינת  גם 

ח  בשנים  מוסדות  ומענה  ספר.  בתי  ילדים,  גני  ינוך, 

ל  גם  של  2030גם    2025-הקרובות  פילוח  גם  פה  יש   .

ומכאן   בפניכם.  מציגים  שאנחנו  גיל,  לפי  אוכלוסייה 

 ייקח מהנדס העיר את ההמשך בבקשה.  

 אפשר רגע לדעת מה זה שיפור השירות.   משה חנוכה: 

   -אלה מצוינת יודע זאת ש   יש שקף, אתה  רן היילפרן: 

   -לא, אבל אמרת לי בסוף ה  משה חנוכה: 

שקפים.   רן היילפרן:  הרבה  לא  פה  יש  שקף,  פה  יש  מצוינת,  שאלה 

 ראית אותם גם בוועדת כספים.  

 אבל שהציבור ישמע.   משה חנוכה: 

נציג אותו  רן היילפרן:     -נכון, אנחנו 

 הציבור ישמע הכול.   אמיר כוכבי: 

ואני  יב לצ  רן היילפרן:  במענה,  בפירוט  לזה שקף  ור    2או    1אתייחס 

 לפני הסוף.  

 אז מתי אני יכול לשאול על שירות הציבור?   משה חנוכה: 

עליה   רן היילפרן:  שעמלנו  המצגת  את  תראה  תשובות,  תקבל  אתה 
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לענות   וניסינו  המקצועי.  הצוות  פה  זמן  מאוד  הרבה 

   -ביסודיות על כל השאלות האפשריות 

אני  ,  לא  משה חנוכה:  כי  אותי,  מכעיס  לא  זה  הישיבה  שכל  יודע 

 חוקית, וזה מכעיס אותי עצם... שלה.  

מעבר   רן היילפרן:  דבר  כל  על  ולהרחיב  לענות  נשמח  אנחנו  דבר  כל 

יו בבקשה.    למצגת. אז סרג'

וולינסקי:  דמוגרפית   סרג'יו  לצמיחה  מענה  בנושא  לכולם.  טוב  ערב 

שכונות   של  לאכלוס  מענה  נותנים  בעיר,  אנחנו  חדשות 

בנייה  ידי  ציבוריים    על  פיתוח שטחים  ציבור,  מבני  של 

באות   רואים  שאתם  כמו  ספורט.  אנחנו    Aומתקני 

מתחם   החינוך  ציר  על  מבני  1302מדברים  על  מדובר   .

יסודי   ספר  בית  ילדים,  גני  אשכול  שכוללים  ציבור 

ושצ"פים.   רחובות  ופיתוח  מיוחד,  לחינוך  ספר  ובית 

שאנחנ   Bבמתחם   קוראים  מה  המייסדי ו  מתחם  ם,  לו 

רחובות   ופיתוח  ילדים  גני  של  ציבור  מבני  זה 

   -1201, מתחם  Cושצ"פים. ומתחם  

 איפה זה המייסדים? איפה זה?   רפאל בן מרדכי: 

וולינסקי:  ירקון.   סרג'יו   בחלק הדרומי, ברחוב המייסדים רחוב נחל 

 במצגת.    B-מסומן לך ב  אמיר כוכבי: 

וולינסקי:     את זה פה בחלק הדרומי. לך  יש   סרג'יו 

 אני רוצה לוודא שאני הבנתי היטב.   רפאל בן מרדכי: 

וולינסקי:  הפיתוח   סרג'יו  של  התמונות  את  רואים  אנחנו  פה  דן.  תל  ליד 

 שבעצם אנחנו מיישמים.  

 זה רק בתמונות.  יוסי שאבי: 

וולינסקי:  זה   סרג'יו  את  רואה  אתה  קיים,  הוא  החדש  הפרדס  רחוב  לא, 

 .  מצד ימין 

 זה הדמיות.    זה הדמיות,  משה חנוכה: 

וולינסקי:     -זה לא הדמיות, מצד ימין זו התמונה  סרג'יו 

אדיב,   משה חנוכה:  חי  מתקופת  אתה  מעריך,  אני  הדמיות?  לא  זה 
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 אתה לא מעכשיו.  

 לא, הוא מדבר על צד ימין.   רפאל בן מרדכי: 

וולינסקי:   צד ימין רחוב הפרדס החדש.   סרג'יו 

של   משה חנוכה:  הזאת  התמונה  את  רק  פשוט  אה  הציבור  הכורכר. 

נגיד, אנחנו רואים פה     -לא רואה. אז 

 הציבור רואה את המצגת, אתה יכול להתקדם.   אמיר כוכבי: 

ו  משה חנוכה:   הדמיות.    3-מי שרואה בזה, רואה כורכר 

וולינסקי:  את   סרג'יו  גם  בפועל,  בוצע  כבר  הוא  החדש  הפרדס  רחוב 

   -ם רואים הרחוב עצמו מה שאת 

   -זה האנשים הלבנים האלה מה   משה חנוכה: 

וולינסקי:  מתחם   סרג'יו  של  פרטיים  בתים  של  הדמיה  זה  שמאל  מצד 

 המייסדים.  

 רק אנשים לבנים יש בהדמיה הזאת.   משה חנוכה: 

 הו התחלנו?   רפאל בן מרדכי: 

 -משה הציבור ראה  רן יקיר: 

 זה אנשים שקופים.   יוסי שאבי: 

 ואה?  וא ר אה ה  משה חנוכה: 

 אותך לא רואים.  ראה,   רן יקיר: 

 משה זה הגלביות.   מאיר חלוואני: 

 לא, לא, אל תגיד לו שלא רואים אותו.   נדב דואני: 

 תתקדם.   מאיר חלוואני: 

 רואים שומעים.   רן יקיר: 

 זה תמונות.   משה חנוכה: 

וולינסקי:  של   סרג'יו  לרחוב    1201והמתחם  ממערב  רואים  אתם 

המתח  את  המושבה סוקולוב  כיכר  של  הפית   ם  וח  את 

 עם הקיר האקוסטי, ואת הרחוב כולל שביל אופניים.  

 והעצים.   מאיר חלוואני: 

 מתי זה תוכנן יגאל? מתי?   משה חנוכה: 
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 , אז התחילה העיר.  2019 רן יקיר: 

 אני חתמתי על ההיתר.   יגאל שמעון: 

 אה אתה חתמת על ההיתר.   משה חנוכה: 

וולינסקי:  פ  סרג'יו     -חנו יתוח אנ בנושא 

יו, יגאל חתם על ההיתר?   משה חנוכה:   סרג'

 די, די.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:   -בנושא פיתוח קידום התכנון  סרג'יו 

יו לא שמעת  משה חנוכה:     -סרג'

וולינסקי:     -והפיתוח של מתחמי  סרג'יו 

יו.   משה חנוכה:   שאלתי מי חתם על ההיתר סרג'

וולינסקי:     -רי תעסוקה מבונים חדשים באזו  סרג'יו 

יו אתה שומע?  ס  משה חנוכה:   רג'

 די משה, די.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:     -הייתה פריצת דרכים של תעסוקה  סרג'יו 

 אבל שאלתי אותו שאלה מי חתם על ההיתר.   משה חנוכה: 

 בסדר, בסוף תרכז את השאלות.   אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  .  אתה יכול להציג גם עשייה כאילו היא שלך.

 גיד, למה אתה מקשקש אבל?  מה זה קשור? ת  יר כוכבי: מ א 

   -מי קשקש, אני שאלתי  משה חנוכה: 

משנה   אמיר כוכבי:  זה  מה  העירייה.  של  פיתוח  תכנית  לך  מציג  הוא 

על   חתם  יגאל  כן,  לתקן,  רוצה  אתה  תכנית?  של  היתר 

חזון   עם  עירייה  ראש  לו  היה  שאם  כנראה  ההיתר. 

נראית אחר   ת. בוא נתקדם.  אחר, השכונה הייתה 

 אתה מתגאה בזה או לא מתגאה בזה?   : משה חנוכה 

את   אמיר כוכבי:  אגב  עבודה.  של  יופי  עושים  מתגאה  אני  בפיתוח, 

יגאל.    התוכנית פיתוח אני אישרתי, לא 

בניין   יגאל שמעון:  שאושר  לי  ונדמה  נכון,  ההיתר  על  חתם  יגאל  גם 

   -דומה 
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 בשבוע שעבר.   משה חנוכה: 

.  צ ק  יגאל שמעון:  . יותר.  ת 

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

 בשבוע שעבר.   משה חנוכה: 

וולינסקי:  הר/  סרג'יו  התעסוקה  במתחם  הדרכים  שאתם    1400פריצת 

במספר   זה  את  בינוי  1רואים  התוכניות  את  יש   .

ל  הנערה    2-ופיתוח  בית  של  גדולים  -ו   1310מתחמים 

 -. פיתוח סמטת החרש ברחוב 1307

   -הוא ב זה החצי הזה ש   1307 רן יקיר: 

 ת בסוף.  שאלו  אמיר כוכבי: 

וולינסקי:  ב  סרג'יו  זה  את  רואה  שאתה  לבין  2-מה  צבי  גני  בין  זה   .

1310  . 

.. איך אתה עושה בינוי ופיתוח?    1307אבל   יגאל שמעון:   אין לך שם.

וולינסקי:     -אנחנו יכולים לעשות את הבינוי ופיתוח  סרג'יו 

 בלי פרצלציה?   יגאל שמעון: 

וולינ  ופ  סקי: סרג'יו  הבינוי  את  תכנית  להתחיל  כבר  יש  כי  יתוח, 

   -פרצלציה 

 זאת תכנית היא באישור.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:   לא מאושרת.   סרג'יו 

 איך אתה יכול?   יגאל שמעון: 

וולינסקי:     -יש תכנית כבר  סרג'יו 

 לא עושים פרצלציה, יש סיבה למה לא עושים.    1307 יגאל שמעון: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:  י  סרג'יו  יודעים.  אנחנו   ודעים, אנחנו 

 אין טעם לעשות בינוי ופיתוח.   יגאל שמעון: 

וולינסקי:   בסדר.   סרג'יו 

וזה  אמיר כוכבי:     -אבל מאחר 

נכון.   יגאל שמעון:   אולי בפרצלציה זה לא יהיה 
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ש  אמיר כוכבי:  והצפי  ההסכם,  עם  מתקדם  וזה  מאחר    2-אבל 

ייסגרו     -הדברים 

 כדי לא לעכב.   י: וולינסק סרג'יו  

זה.   אמיר כוכבי:  את  לעשות  נוכל  השנה  כבר  הקרוב,  מקווים  בזמן 

 יש מנהל מחוז חדש, כן.  

וולינסקי:  מספר   סרג'יו  הניצחון    4מסומן  ואלוף  צה"ל  רחובות  פיתוח 

נווה הדר, והמשך הרחבת בית העלמין במספר   בשכונת 

למג 5 הבאנו  עשינו,  מה  הקידום,  את  רואים  אתם  רה  . 

   -ווה שהשנה . אני מק 1400את תכנית  

 זה תמונה או הדמיה?   משה חנוכה: 

וולינסקי:   זאת הדמיה, לא קיים.   סרג'יו 

 משנה שעברה ראינו.   דובר: 

וולינסקי:     -התוכנית הזאתי  סרג'יו 

 קשה להבין בין אמת לשקר.   משה חנוכה: 

 לא, ראית את זה במליאה. במליאה.   אמיר כוכבי: 

 הוא מראה לך תכנית.   : רפאל בן מרדכי 

 חברים די.   יר כוכבי: אמ 

וולינסקי:  התעסוקה.   סרג'יו  אזור  לכל  הדרכים  בפריצת  מתחילים 

סמטת   של  נושא  את  ממשיכים  פיתוח  של  בנושא 

ב  עבודה.  התחלת  צו  כבר  יש  קבלן,  כבר  יש    2-החרש. 

סופרין   חברת  של  בעבודה  התחילו  כבר  הבניינים 

הת 406-ו   15בחלקה   של  קידום  הנערה,  .  בית  של  וכנית 

משנים  בינו  שאנחנו  התוכנית  את  גם  יש  ופיתוח.  י 

בחלק   המגורים,  אזור  של  ההוצאה  את  הנערה  בבית 

זה   יותר.  הדרומיים  לחלקים  אותם  ומעבירים  הצפוני. 

   -נמצא 

 נגמר בית המשפט? יש כבר החלטה?   אביבה גוטרמן: 

וולינסקי:   .  זה לא בית משפט, זה בוועדה המחוזית  סרג'יו 

אני  אביבה גוטרמן:  שם,    לא,  הפיתוח  של  הנושא  כל  על  בכלל  שואלת 

כל   את  סיימנו  לא  עוד  שאנחנו  להתחיל  אפשר  איך 
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  . .  התהליך.

דיברנו   אמיר כוכבי:  ואנחנו  פיתוח,  תכנית  זה  שעושים  מה  כי  לא, 

שלנו  שההתחייבות  במליאה,  גם  זה  לוועדה    על 

שאנחנו   היא  גם,  קיבלו  שהם  מה  וזה  המחוזית, 

פ  ובתוכנית  בתצ"ר  התוכנית  מתקדמים  לפי  יתוח 

מה   הדיונים  את  יסיימו  הם  אם  אלא  הקיימת. 

בכל   אנחנו  ואז  כן.  לפני  החלטה  ויקבלו  יקרה  שלדעתי 

מאוד   מאוד  שטחים  שזה  בגלל  התאמות  נעשה  מקרה 

חלקות,   אותן  הן  החלקות  העניין  לצורך  מוגדרים. 

ולכן אין בעיה עם   זה.    פשוט השימושים שלהם שונים. 

וולינסקי:  עדכוניו,  ת  סרג'יו  על  מדברים  אנחנו  וחשמל  ניקוז  שתיות 

ניקוז   מערכות  שדרוג  עילי,  ונגר  תיעול  לניקוז  עירוני 

לד   לרחובות  רחובות  תאורת  של  שדרוג  והמשך  בעיר, 

 חסכוניות.  

.   מאיר חלוואני:  .  זה גם נעשה.

.   משה חנוכה:  .  זה לא.

 לא יכול להיות.   מאיר חלוואני: 

תחבו  וולינסקי:   'יו סרג  מגוונים,  בנושא  תחבורה  מסלולי  יצירת  רתי 

השרון   הוד  עיריית  של  התנגדות  על  מדברים  אנחנו 

לתוואי המטרו הקיים. אנחנו מדברים על הקמת מסוף  

המשך   נאמן,  נווה  של  התעסוקה  באזור  אוטובוסים 

אב   תכנית  הכנת  בעיר,  אופניים  שבילי  ביצוע 

לתח  אב  תכנית  הכנת  סלילה  לתחבורה,  ציבורית,  בורה 

   -וד כבישים, שינויים וריב 

 מה לוח זמנים?   משה חנוכה: 

וולינסקי:   של מה?   סרג'יו 

 סיום תכנית אב, כתיבת תכנית אב.   משה חנוכה: 

וולינסקי:  הוא   סרג'יו  לניקוז.  האב  תכנית  של  לנושא  יועץ  כבר  לנו  יש 

   -יכין את המכרז ואנחנו נצא איתה למכרז פומבי, ואז 

ניקוז, אבל  ה: חנוכ משה    מה עם תחבורה?    לא, זה 

וולינסקי:   מה?   סרג'יו 
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 תכנית אב לתחבורה ולתחבורה ציבורית.   משה חנוכה: 

יועץ.   אמיר כוכבי:   כנ"ל בתהליכי התקשרות עם 

 כל זה יביא לתוכנית אב לתחבורה?   משה חנוכה: 

 מה? לא.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:   ו אחד.  תכנית אב לניקוז, זה משה  סרג'יו 

 על תחבורה.    שאלתי  משה חנוכה: 

וולינסקי:     -בנושא של תחבורה זה משהו אחר  סרג'יו 

יועץ שנבחר  משה חנוכה:     -יש כבר 

וולינסקי:  גם   סרג'יו  ונכין  המכרז,  את  לנו  שיכין  יועץ  לוקחים  אנחנו 

 לתחבורה וגם לתחבורה ציבורית.  

כתיבה   משה חנוכה:  תהליך  זמן  כמה  שתוך  מעריך  תכנית  ואתה  של 

 כזו?  

   -לא, תחבורה ציבורית  י: אמיר כוכב 

יו מתי האופניים?   רפאל בן מרדכי:   סרג'

ביחד   אמיר כוכבי:  תכנית  עשינו  ציבורית  משרד  תחבורה  עם 

בפעימות   מתוקצבת  להיות  שאמורה  התחבורה, 

העירוני,   מהתכנון  חלק  זה  תחבורה  הקרובות. 

וגם החדשים, התקשרות   הוותיקים  גם  עם  והמתחמים 

   -ז מורכב יועץ, מכין מכרז, המכר 

 יש תכנית אב לתחבורה, צריך לשדרג אותה.   אביבה גוטרמן: 

 לא, זה יהיה השנה.   אמיר כוכבי: 

 זה מה שצריך לעשות.   אביבה גוטרמן: 

   -הכנת תכנית  אמיר כוכבי: 

וולינסקי:   כן, גם התוכנית לניקוז גם כן.   סרג'יו 

 ה.  בתקציב, בתוכנית עבוד  אמיר כוכבי: 

וולינסקי:  הזמן  אבי  סרג'יו  כל  צריך  פשוט  לניקוז,  אב  תכנית  יש  בה, 

 לשדרג.  

.   אביבה גוטרמן:   לא שעושים מהתחלה, שדרוג
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וולינסקי:  התחדשות   סרג'יו  תהליכי  על  מדברים  אנחנו  עיר  בתכנון 

של   הפיתוח  ותכנון  הוותיקות  בשכונות  עירונית 

ב  חדשים.  מגורים  את    A-מתחמי  רואים  אתם 

זה ההתח  את  והבאנו  לו   דשות,  התב"ע  גם  את  ועדה 

לשכונת   אב  תכנית  עמל.  בגיל  עירונית  להתחדשות 

הר/  מתחם  הנערה  10/600מגדיאל,  בית  מתחם  /ב, 

 .  1307ומתחם    1310

 ?  1307מה זה   נדב דואני: 

 גני צבי.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:   ליד גני צבי.   סרג'יו 

 הזה.  כל הסכסוך הזה שהיה פה על כל   נדב דואני: 

וולינסקי:     -ן, זה הסכסוך בגני צבי כ  סרג'יו 

 וזה היה אמור לפתור את הבעיה הזו בין היתר?   נדב דואני: 

וולינסקי:     -התוכנית היא קיימת  סרג'יו 

וחלק   אמיר כוכבי:  הבעיה.  את  לפתור  אמור  המינהל  מול  השיח 

ל  וגם  צבי  לגני  גם  תכנית  הכנת  בעצם  הוא  -מהפתרון 

   -ולאפשר בעצם   1307

 ל המתחם של גני צבי.  זה כ   1307-ש  נדב דואני: 

   -זה המתחם הלא מאוכלס. המינהל   1307לא,   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:   ... אתה רואה זה חלק.   סרג'יו 

 כן, אבל הוא גדול יחסית.   נדב דואני: 

וולינסקי:   מה?   סרג'יו 

 יחסית הוא נראה לי גדול.   נדב דואני: 

וולינסקי:   לא כל כך.   סרג'יו 

י  אמיר כוכבי:   חידות.  כמה עשרות 

וולינסקי:   מגרשים.    90 סרג'יו 

 מגרשים?    90 נדב דואני: 

וולינסקי:   כן.   סרג'יו 
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 ?  90-שזה שלהם ה  נדב דואני: 

וולינסקי:     -לא, חלק של רמ"י  סרג'יו 

   -כן, אבל זה  נדב דואני: 

 זה הבסיס למשא ומתן על הפתרון.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:  עוד רואי אתם   סרג'יו  התוכנית.  את  פה  זה    ם  את  ראיתם  פעם 

בדיונים.   שהיא  עמל  גיל  של  תכנית  במליאה,  כבר 

עירוב   הכולל  תכנון  קידום  עירונית  בהתחדשות 

הבאנו   משרדים.  מסחר,  מגורים,  של  שימושים 

תכנית   את  ראשון  ביום  אנחנו    1202למליאה  שראיתם. 

מתחם   לו,  המערבי  המתחם  את  גם    B  1206מקדמים 

במתחם  הישנ  נ   Cה.  מדי את  התחדשות  הבאנו  יות 

מדיניות   על  עובדים  אנחנו  העיר.  מרכז  עירונית 

בחלק   נמצא  שבעצם  רמתיים,  מתחם  של  התחדשות 

שבעצם   הירקון  נוף  ותב"ע  העיר.  מרכז  של  המערבי 

מלווים   ואנחנו  שמקדמת  זאתי  היא  המחוזית  הוועדה 

 אותה.  

 שהם ידאגו.  אנחנו רק שנדאג לנוף. ליתר   רפאל בן מרדכי: 

 ף ולירקון רפי.  לנו  רן יקיר: 

 כן.   רפאל בן מרדכי: 

וולינסקי:     -זה בעצם התוכנית  סרג'יו 

 הם לתוכנית אנחנו לנוף הירקון.   נדב דואני: 

 טוב.   רפאל בן מרדכי: 

 למה אין שידור באתר העירייה היום?   משה חנוכה: 

.   רן יקיר:   יש, יש, אני הסתכלתי

 רייה אין.  יש, באתר העי   ה. בפייסבוק באתר העיריי  משה חנוכה: 

 לא, יש באתר העירייה.   רן יקיר: 

 תבדקי רגע.   משה חנוכה: 

 יש באתר, אני בדקתי משה.   רן יקיר: 

של   משה חנוכה:  באתר  לא  בפייסבוק  ראה  אדם,  בן  לי  כתב  עכשיו 
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  . .  העירייה איפה יש.

.   רן יקיר:  . ואז. שידור.  וראיתי  הקבוע,  למקום  נכנסתי  אני 

 יד ליגאל שיש סאונד.  להג 

וולינסקי: סרג     -תכנית  'יו 

 תן לו את המספר של מי שפנה, והוא ישלח לו קישור.   אמיר כוכבי: 

 שלח לי.   רן יקיר: 

וולינסקי:  בהתחדשות    1202תכנית   סרג'יו  ראשון  ביום  במליאה  שנדונה 

כמה   לפני  במליאה  נדונה  כן  שגם  רמתיים,  בדרך 

מרכ  של  המדיניות  בתוך  אנחנו  חודשים,  העיר  ז 

   -ליכה וחוויה עירונית, זו תכנית ש מדברים על ה 

 זה לא בהוד השרון.   משה חנוכה: 

וולינסקי:   זה בהוד השרון.   סרג'יו 

 זה בהוד השרון?   משה חנוכה: 

וולינסקי:     -כן, זה הוד השרון. התמונות למטה הם הדמיות  סרג'יו 

 -למה אתה סתם  אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

עבודה. אנחנו מציגים  זה חלק מהעניין בהצגת   ן: רן היילפר  תכניות 

עוד   זה  שנעשה  מה  נעשה.  שכבר  מה  לא  שמתוכנן,  מה 

   -כמה שעות 

   -פשוט במליאה שלא היית ביום ראשון דנו  אמיר כוכבי: 

הזה   אביבה גוטרמן:  המתחם  שאלה,  יו  עוד    1202סרג' אולי    10שאולי 

כל   לנו  יעלה  כמה  אותו,  נתחיל  אנחנו  התכנון  שנים 

 בר.  הזה כל מה שאתה מד 

אישרת   אמיר כוכבי:  את  אחרי.  כבר  אנחנו  נשמה.  אחרי  כבר  אנחנו 

   -השבוע 

וולינסקי:     -אני אבדוק ואני אגיד לך בדיוק, אני לא  סרג'יו 

 זה מיליונים רבים שזרקנו... אולי אנחנו נתחיל שם.   אביבה גוטרמן: 

וולינסקי:     -א' זה לא מיליונים רבים  סרג'יו 

 ור.  לא, מה זה קש  אמיר כוכבי: 
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וולינסקי:     -התחיל הרבה מאוד זמן, התכנון הזה   1202-ב  סרג'יו 

ב   1202 אמיר כוכבי:  אושרה  המתארית  אנחנו  2015-התוכנית   .

 אישרנו השבוע ביום ראון, לדעתי היית שם.  

יודעת שאישרנו והתנגדתי.   אביבה גוטרמן:   אני 

ה  אמיר כוכבי:  את  ההמשך,  את  של  אישרנו  הפקדה  לקראת  הכנה 

 נית המפורטת.  תוכ ה 

 ואנחנו לא ממהרים אביבה.   רפאל בן מרדכי: 

תמונות   משה חנוכה:  לא  זה  במצגת  שיש  שמה  ידע  שהציבור  חשוב 

 מהעיר. שלא ילכו לחפש את בתי הקפה.  

 אנשים לא מופתעים. זה הדמיה. זה הדמיה.   נדב דואני: 

 זה תמונה אמיתית.   משה חנוכה: 

 ואפים.  אבל זו הדמיה, זה לאן ש  : נדב דואני 

וולינסקי:     -אבל משה  סרג'יו 

 איך זה אמור להיראות בעתיד.   נדב דואני: 

 תראה בחייאת נדב.   משה חנוכה: 

להראות   נדב דואני:  אפשר  ציור,  לשים  אפשר  רוצה?  אתה  מה 

  ..  הדמיה.

 זו לא הדמיה.   משה חנוכה: 

 זו הדמיה.   נדב דואני: 

 חברים.   אמיר כוכבי: 

השטו  נדב דואני:  עם  פה  התחלת  שלו  הנוכחות  עצם  שלך?  יות 

לא   היא  אם  כי  לכם.  שתדעו  רק  לישיבה,  תוקף  נותנת 

 חוקית צריך ללכת.  

 עזוב.   אמיר כוכבי: 

דיון   נדב דואני:  מנהלים  פה  יושבים  אתם  חוקית,  היא  אם 

נותנים לה אישור שהיא חוקית.   שואלים שאלות, אתם 

   -איך תטען אחר כך 

 די, די.   וכבי: אמיר כ 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 54 
 

 אל תתחיל איתי.  : נדב דואני 

מה   משה חנוכה:  את  לפתוח  רוצה  לא  אני  כי  אתה,  איתי  תתחיל  אל 

 שיש לי להגיד על המט"ש.  

 די.   אמיר כוכבי: 

לי   נדב דואני:  אין  לי.  תאמין  רוצה,  שאתה  מה  לכתוב  יכול  אתה 

 שום בעיה עם זה, מה שאתה רוצה.  

וולינסקי:     -ת חדשות עירוני בקידום של הת  סרג'יו 

 שנה.    20אל תדאג מה שאני עשיתי לא יעשו עוד   י: נדב דואנ 

 -יש לנו ערב ארוך  אמיר כוכבי: 

 שב בשקט.   נדב דואני: 

אומר   אמיר כוכבי:  כבר  שאני  ומנהלים,  מנהלות  מעט  לא  פה  יש 

   -לכם לא יהיו פה 

 מה עם המט"ש?   משה חנוכה: 

 שנים הוא לא פה.    8 נדב דואני: 

   -, לכן 20:00אחרי   י: אמיר כוכב 

 התקבלה החלטה, זוז תתקדם.   דואני:   נדב 

אותם   אמיר כוכבי:  לשמוע  רוצים  האלה.  להפרעות  אתן  לא  אני 

 אחלה. לא, אני אשאר להסביר הכול.  

 איזה מקסים אתה.   משה חנוכה: 

 נכון?   אמיר כוכבי: 

 הלוואי שעם העובדים הזוטרים היית ככה.   משה חנוכה: 

   -ם, אפילו עם כול עם   אמיר כוכבי: 

 אפילו שלום אתה לא אומר להם במסדרון.   כה: משה חנו 

 אפילו עם הבודדים שאכפת לך מהם.   אמיר כוכבי: 

 אוי איזה חמוד.   משה חנוכה: 

וולינסקי:  הר/  סרג'יו  תכנית  לפי  עירונית  עיר התחדשות  יש    1/38בתכנון 

את    6לנו   הבאנו  עירונית.  להתחדשות  תכנון  מתחמי 

למלי  אנחנו הרשות  בינואר  עבר.  וזה  את    אה  מביאים 
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התחיה   גוריון  בן  שרת  רחוב  את  גם  יש  גיורא,  מתחם 

   -ויסוד המעלה. אלה התמונות של רחוב 

 הרשות דרך המעלה.   מאיר חלוואני: 

וולינסקי:  מה   סרג'יו  זה  התוכנית.  של  המוצע  המצב  בעצם  וזה  הרשות. 

 שאנחנו מקדמים.  

 זה תמונה או הדמיה?   משה חנוכה: 

וולינסקי:   יה.  זה הדמ  סרג'יו 

 זו תמונה, זה קיים כבר משה.   מאיר חלוואני: 

נותנים הכול.   דובר:   אלגד 

וולינסקי:  של   סרג'יו  הדמיה  וזאת  הקיים  המצב  זה  גוריון  בן  ברחוב 

 רחוב בן גוריון המוצע.  

 אפשר רגע לחזור להדמיה הזאת?   משה חנוכה: 

וולינסקי:  את  סרג'יו  קודם,  שאמרנו  טבע   כמו  שימור  של  ני  עירו   הנושא 

להוציא   העירייה  של  התוכנית  הנערה,  בית  במתחם 

לבן,   בעיגול  זה  את  רואים  שאתם  מה  מגורים,  מתחם 

להשאיר   ובעצם  הדרומיים  למגרשים  אותו  ולהעביר 

מצד   רואים  שאתם  כמו  הטבע,  שימור  המתחם  את 

הכול   את  ולהשאיר  בהם  לגעת  ולא  העצים,  את  שמאל 

 התושבים.    יער וכפר לטובת 

חבל    זה  משה חנוכה:  הנערה,  בית  על  הבא  בשבוע  מיוחד  דיון  יהיה 

 על הזמן.  

וולינסקי:  חיזוק   סרג'יו  את  לנו  יש  ששאלת,  מה  כלכלי  פיתוח  בנושא 

שטחי   של  משמעותית  והגבלה  העיר  של  הכלכלי  חוסן 

בתוכנית   זה  אם  בעיר,  תעסוקה  ועתידי    1400אזורי 

על   עתידי  לחשוב  גם  צריך  חצי    1202גם,  יהיה  כן  שגם 

אזור  מיל  מינהלת  הקמת  תעסוקה.  של  מ"ר  יון 

ההדמיה   זאת  תעסוקה.  למבנה  מבנה  בניית  תעסוקה 

   -של המבנה 

כבר   משה חנוכה:  למה    3אבל  הזה,  המבנה  על  שומעים  אנחנו  שנים 

 זה לא מתקדם?  

וולינסקי:   יש היתר, מתחילים. סוף סוף יש לנו היתר.   סרג'יו 
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 ת ההדמיה הזאתי.  ציב הקודם הצגתם לנו א בתק גם   משה חנוכה: 

שאין   אביבה גוטרמן:  מטריד  יותר  המקום,  מטריד  פחות  משה, 

  ..  מינהל.

 את ההדמיה או את התמונה משה?   אמיר כוכבי: 

   -זה לא מעניין  אביבה גוטרמן: 

 את ההדמיה.   משה חנוכה: 

 איפה ישבו, אין לנו מישהו שמתעסק בזה.   אביבה גוטרמן: 

 קדימה.   כבי: אמיר כו 

וולי  הקמת   נסקי: סרג'יו  כגון  מניבים  נכסים  מסחרי  קידום  מרכז 

עירוניים.   מנכסים  וקאנטרי, מקסום הכנסות  סוקולוב 

עניין   כבר  זה  מדינה,  תקציבי  וגיוס  היעילות  הגברת 

   -20גביית ארנונה לשנת    96%של גזברות,  

 איך אתה... את הגבייה אדוני המהנדס?   משה חנוכה: 

עניין   וואני: מאיר חל  זה  אמר  למה  הוא  חוזר,  אתה  למה  הגזברות. 

   -אתה 

כאן   משה חנוכה:  יש  הנוער, המהנדס את הגבייה,  המנכ"ל מציג את 

 מעבר כזה של זה.  

   -אנחנו  אמיר כוכבי: 

.   נדב דואני:  יו  הוא שולט בכל סרג'

.   יוסי שאבי:  .  כן, הוא שולט בכל. כולכם שולטים בכל.

וולינסקי:  של בהמש  סרג'יו  קידום    ך  כלכלי,  של  פיתוח  והרחבה  פיתוח 

  . . האזור. כל  קודם  שדיברנו.  כמו  תעסוקה,  אזורי 

באות   מוצג  עמל,  גיל  של  תעסוקה  אזור  של  .  Aתכנון 

ב  דרכים  ופריצת  המפורט  התכנון  אתם    1400-את 

במספר   זה  את  באות  Bרואים   .C    מתחם תכנון  סיום 

באות   נאמן  בנווה  תעסוקה  אזור  ושדרוג  .  Dהאגם, 

הכול,  את  פה  רואים  התעשייה    אתם  אזור  של  הדמיות 

 החדש והישן.  

 למדת.   נדב דואני: 
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וולינסקי:   למדתי.   סרג'יו 

 למה אתה מקשיב לו אבל.   נדב דואני: 

 ארגון לומד.   משה חנוכה: 

 ארגון לומד.   נדב דואני: 

וולינסקי:  ציבור   סרג'יו  מבני  המון  עשינו  אנחנו  ציבור,  מבני  בנושא 

ה  ושי בשנים  שיפוץ  זה  אם  בית  אחרונות,  מבנים  מור 

   -הנערה, מבנה תרבות בנווה נאמן 

 מה עשית בנווה נאמן חוץ מלהרוס?   אביבה גוטרמן: 

וולינסקי:   תכנון.   סרג'יו 

   )מדברים יחד( 

   -תכנית עבודה, זה לא  מאיר חלוואני: 

 איפה התכנון?   אביבה גוטרמן: 

וולינסקי:     -הנה התכנון  סרג'יו 

פע  רמן: אביבה גוט  אלף  שואלים  את  אנחנו  לראות  תביאו  מתי  ם 

 התכנון.  

 זה בתקציב.    2023 רן יקיר: 

 תעשה לי טובה די.   אביבה גוטרמן: 

   -את שואלת  רן יקיר: 

   -די, די, אל תבלבל את המוח. התושבים הגישו  אביבה גוטרמן: 

וולינסקי:     -אביבה, אביבה  סרג'יו 

אחד   אביבה גוטרמן:  א אף  איתם,  מדבר  ל לא  מראה  לא  אחד  הם,  ף 

 ציני כל העסק, די.  ממש ר 

וולינסקי:   אפשר לענות על זה.   סרג'יו 

נגד.   אביבה גוטרמן:   אני בטח לא 

וולינסקי:  קטן   סרג'יו  הוא  והמבנה  גדול,  הוא  שהשטח  מכיוון  אבל  לא. 

איך   על  לחשוב  מנסים  שאנחנו  מה  המגרש,  בתכסית 

 לייעל את האזור.  

יודעת  אביבה גוטרמן:   .  צריך להסביר לי   הכול, לא   אני 
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וולינסקי:  תכנון,   סרג'יו  הכול  זה  רווחה,  אגף  עבור  עירוני  מבנה  טוב. 

כך   ואחר  למעלה.  שכתוב  מה  תכנון  של  ברמה  הכול 

נלך לבינוי. מבנה עירוני עבור אגף רווחה, מבנה חינוך  

ומרכז   תוך  חינוך  מרכז  ברית,  בני  ברחוב  והדרכה 

השחר.   ברחוב  טיפולי  ברחובות  קהילתי  ציבורי  מתחם 

ב הרשו  עירייה  מבנה  תכנון  וגמלא.  תכנון  1400-ת   ,

ומרכז   משושים  רחוב  עמותות,  בית  הזבל,  הר  נופי 

ב  הקאנטרי  אוכל  1201-ספורט  חדר  שיפוץ  בבינוי   .

שמשפצים   מה  היום,  שנבנה  מה  הנערה,  בית  וכיתות 

ומבנה   הרשות,  ברחוב  זמני  רווחה  מבנה  הצבת  היום. 

שקי  עקיבא  מתחילים  בני  ואנחנו  היתר,  בעבודה.  בל 

מ  היום  מעון  את  יש  חינוך  במוסדות  לתכנון  -לשיפוץ 

לתחזיות  0-3 בהתאם  ילדים  גני  שיקומי,  יום  מעון   ,

דמוקרטי   ספר  בית  ספר    24דמוגרפיות.  בית  כיתות. 

הדרים    24מורשת   תיכון  יד  על  חטיבה    24כיתות. 

ב  מתחם  וחטיבת  שיפוץ,  1201-כיתות.  של  בנושא   .

חינוך, ע  מוסדות  שיפוץ  הדרים    דיין  תיכון  ליד  חטיבה 

תמר    24 אנתרופוסופי  ספר  בית  בניית    24כיתות. 

גן ילדים במתחם בית ספר שילה. בינוי     -כיתות, 

 אמרתם שלא מקדמים עכשיו את האנתרופוסופי.   אביבה גוטרמן: 

וולינסקי:   למה לא?   סרג'יו 

 דיברנו גם על זה בישיבה.   אביבה גוטרמן: 

 באיזו ישיבה?   כוכבי:   יר אמ 

כן   אביבה גוטרמן:  ואמרתם  זה,  ואין  דרך לשם  עוד  אין  דיברנו. אמרנו 

מודדים   שולחים  למה  אמרתי  כלום.  עושים  לא  אבל 

 וכו'? אפילו יקיר ענה.  

 מה זה קשור?   אמיר כוכבי: 

 לא מתכננים כלום.   אביבה גוטרמן: 

לז  אמיר כוכבי:  מעבר  עבודה.  בתוכניות  זה  כל  שזה  קודם  ה 

זה  עבודה,  וגם    בתוכניות  החינוך.  משרד  מול  בתהליך 

נכון?   אחר  במקום  יהיה  זה  שם,  יהיה  לא  זה  אם 

   -אנחנו לא עוצרים תהליכים 
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 נהדר.   אביבה גוטרמן: 

   -שנעשים כדי לקדם בית ספר  אמיר כוכבי: 

יודע באיזה מקום?   אביבה גוטרמן:   אתה כבר 

וולינסקי:  ספר  סרג'יו  בבית  עומק  עתי   שיפוץ  תל"י,  ו הראשונים  -בכ דים 

השחר.    10 ספר  בית  עומק  שיפוץ  תכנון  ילדים.  גני 

מוסדות   חצרות  ושדרוג  הקמה  חינוך,  מוסדות  שיפוצי 

 הנגשת מוסדות חינוך והנגשות פרטניות.  חינוך,  

יו, תודה רבה.   רן היילפרן:   תודה סרג'

 תודה.   רן יקיר: 

ל  רן היילפרן:   המשיך כאן.  אנחנו נבקש ממנהלת אגף החינוך 

 סברת את זה מאוד יפה. השתלטת על משה.  ה  נדב דואני: 

מוסדות   מיכל אפרתי:  את  לבנות  שיפה  אגיד  אני  כל  קודם  טוב,  ערב 

ואנחנו   בתוכם,  משהו  לעשות  צריך  גם  אבל  החינוך, 

מתן   תוך  מגוון,  חינוך  בעיר  מקדמים  עולם  כתפיסת 

שוויוני,   בעיר,  שקיימות  אוכלוסיות  למגוון  מענה 

הציבורי ו  החינוך  את  השנים  מקדמים  לאורך   .

האחרונות עשינו כמה תהליכים בהיבט הזה, החל מזה  

הסדרה  של  בתהליך  ואנחנו  המוסדות    שהסדרנו  של 

זה   דרך  והאנתרופוסופי  הדמוקרטי  האלטרנטיביים 

תחת   היה  שפעם  מה  המוזיקה,  למגמות  מענה  שנתנו 

בתוך   הרגיל.  החינוך  בתוך  פרטיות  ת  חטיבו   2מסגרת 

מוזיקה  מגמות  יש  מה  ביניים  אנגלית  דוברי  גם   ,

על   ומשולמת  פרטית  תכנית  שהיא  תכנית  היה  שבעבר 

והיא   ממוסדת  שהיא  תכנית  היא  היום  הורים,  ידי 

אגיד שאנחנו   אני  עולם.  כתפיסת  שלנו  בתמיכה  תכנית 

לקהילה,   שירות  כנותני  עצמנו  את  רואים  חינוך  כאגף 

ה  המשמעות  לקהילה,  שירות  תושבות  ונותני  לפגוש  יא 

לייצר    ותושבים,   .. על. רחבה  בהסתכלות  להסתכל 

התהליך,   בכל  ואיכותיים   .. וסדירויות. מנגנונים 

בכל  ואנחנו   הרישום...  במנגנוני  גם  זה  את  רואים 

לפניות,   מענה  במתן  וגם  התלמידים  ויסות  תהליך 

אני   הזמן.  כל  אליו  שפונים  מקום  זה  חינוך  אגף  שהרי 
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גליל  את  הנה  כצ הזמנתי  עובדים  ואנחנו  מאחר  וות.  ה, 

משמעותי   מאוד  מאוד  נדבך  הוא  יסודי  הקדם  והחינוך 

את   הנה  להזמין  בחרתי  אז  החינוך.  אגף  בעבודת 

יסודי.   קדם  בחינוך  העבודה  תהליכי  על  שתספר  גלילה 

משהו   לא  זה  מתמשכים,  הם  חינוך  שתהליכי  אגיד  אני 

משהו   ולא  חודשיים,  בעוד  ונגמר  היום  שמתחיל 

אל שאנחנ  קצרים,  למרחקים  רצים  למרחקים  ו  רצים  א 

 ארוכים.  

גן   אביבה גוטרמן:  בכל  עכשיו  יש  אז,  שהיה  פרויקט  זה  בגנים  הייטק 

 מחשבים מיועדים לזה?  

 אני עוד מעט אסביר.   גלילה שמש: 

מחשוב   אביבה גוטרמן:  תכנית  של  הזה  הסיפור  עם  התחלנו  אז  כי 

 בגנים.  

 ר.  נכון, אבל זה משהו אח  גלילה שמש: 

 מחשוב לזה.  אבל צריך מערכת    אוקיי,  אביבה גוטרמן: 

זאת   גלילה שמש:  בטף.  מתחילים  קודם  אז  דקה.  עוד  אסביר  אני 

 השנה השנייה, שומעים?  

מבטים   נדב דואני:  גלילה.  בחייאת  לשמוע  לא  אפשר  אותך 

 שומעים בלי המיקרופון.  

   -בבקשה. אז זאת השנה השנייה שאנחנו  גלילה שמש: 

גלי  בי: אמיר כוכ   לה.  לא תיאמנו בדיחות 

בטף,   גלילה שמש:  מתחילים  שנקראת  מחלקה  פועלת  החינוך  באגף 

עד   לידה  לגיל  חינוך  מחלקת  בשנה  3זאת  שבעצם   .

מוסדות   ואיתור  במיפוי  יותר  עסקה  היא  הראשונה 

הדגש   כשבעצם  איתם.  קשרים  ויצירת  פרטיים,  חינוך 

פיתוח  החינוך,  צוותי  של  טיפוח  זה  הזאת    השנה 

מקצו  הכשרה  שלהם,  ליווי  מקצועי  הדרכה,  עית, 

המטרה   מה  מעט  עוד  אספר  ואני  חינוכי.  וייעוץ 

אגיע   כשאני  השנה,  להוביל  רוצים  שאנחנו  העיקרית 

המחלקה   שפה  טיפוליות,  תכניות  הרחבת  של  לנושא 

מ  של  הילדים  גני  מחלקת  אל  אנחנו  6עד    3-תתחבר   .
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מגוון  של  שמירה  על  ומאמינים  מקפידים  חינוכי    מאוד 

מה   הילדים.  וב בגני  אומר,  המישור    2-זה  מישורים. 

בזמן הרישום.   נותנים בחירה להורים  הראשון שאנחנו 

יש   בחורשה,  גנים  לנו  יש  מונטסורי,  גן  גנים,  לנו  יש 

והוא   החווה  ליד  שנמצא  החווה,  מול  שעובד  גן  לנו 

יום     -עובד כמעט כל 

 הם יסכימו להכניס מחשבים?   אביבה גוטרמן: 

 ומה?   ה שמש: יל גל 

 הם יסכימו להכניס מחשבים?   רמן: אביבה גוט 

גן   גלילה שמש:  לנו  יש  בחווה,  גן  המחשבים.  על  אסביר  אני  רגע, 

בנוסף   אנחנו  משולב.  האלה,  הייחודיים  לגנים 

לה   שקוראים  מיוחדת,  מאוד  עירונית  תכנית  מקדמים 

וצוותי   גננות  אומר?  זה  מה  חלומות.  מגשימים  גנים 

וילדי  חלום  חינוך  על  בלילה  חולמים  מסוים,  ם, 

מגשימים   ואנחנו  תכנית,  החינוך  לאגף  אלינו  מגישים 

בזכות   הזה.  החלום  את  הזאת,  התוכנית  את  להם 

לגן   מתחבר  שבעצם  חולמים.  הילדים  החלומות 

מבניית   חלק  הם  וילדים  יזמים,  הם  שילדים  העתידי 

המרחב   בניית  וגם  הילדים,  בגני  הלימודים  תכנית 

ב  תיכנסו החינוכי  אם  אז  הילדים.  ,    גני  שלנו לגנים 

שהפכו   גנים  תראו  ברובוטיקה,  שעובדים  גנים  תראו 

חוקרים   הם  והילדים  ארכיאולוגי  אתר  להיות 

ונפש.   בגוף  שעוסקים  גנים  תראו  ארכיאולוגיים. 

גנים   גנים,  הרבה  כושר.  לחדר  להיות  הופכת  והחצר 

 באומנות, גם בספרות.  

 ית?  גן איזו תכנ   מי קובע איזה  אביבה גוטרמן: 

כתובה,   מש: גלילה ש  תכנית  לי  מגיש  חלום,  שחולם  חינוכי  צוות  כל 

אותו.   מתקצבים  ואנחנו  עולה,  היא  כמה  לי  כותב 

על   שאלת  אביבה,  בגן.  הייטק  כן  הייטק.  עכשיו 

בקול  ההייטק  השרון  בהוד  זכינו  אנחנו  ככה,  אז   .

זה   החינוך.  משרד  של  הילדים  בגני  הייטק  של  קורא 

   -מחשבים   2-נים ב אנחנו אמורים לצייד את הג אומר ש 
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גן.   אביבה גוטרמן:   כל 

את   גלילה שמש:  לנו  נותן  החינוך  ומשרד  החובה.  גני  גן,  כל 

על   היום  מסתכלים  כשאנחנו  שבעצם  ההדרכה, 

דור   שנקראים  הילדים  הם  הילדים,  בגני  הילדים 

מ  שנולדו  הילדים  כל  שגדלו  2010-האלפא,  ילדים  זה   .

וה  הטאבלט  לה עם  רוצים  בגן  ואנחנו  את  מסך.  תאים 

למידה   להם  לפתח  מנסים  אנחנו  ילדים.  לאותם  עצמנו 

פיתוח   מצגות,  יצירת  חשיבה,  טכנולוגיות,  באמצעות 

המון   ומקלדת,  עכבר  עם  היכרות  סרטון,  או  משחק 

החובה,   גני  לתוך  ייכנס  וזה  חשיבה.  המון  יצירתיות 

 כבר עכשיו אנחנו התחלנו עם זה.  

 פי ודמוקרטי מה קורה?  ואני שואלת, אנתרופוסו  ן: אביבה גוטרמ 

   -בדמוקרטי אין  מיכל אפרתי: 

 אין בעיה.   אביבה גוטרמן: 

את   מיכל אפרתי:  יש  באנתרופוסופי  התנגדות,  אין  עקרונית 

ואנחנו   המאפיינים המאוד ספציפיים של האוכלוסייה, 

את   מכבדים  אנחנו  דבר  של  בסופו  אותה.  מכבדים 

   הזרם החינוכי הזה. 

יכ  גלילה שמש:   ול להשתתף בזה.  מי שרוצה 

לי נכדה שם.   אביבה גוטרמן:   לא, אני מצטערת יש 

 איפה?   יגאל שמעון: 

 איפה באנתרופוסופי?   גלילה שמש: 

 היא הייתה, היא עכשיו באנתרופוסופי.   אביבה גוטרמן: 

יודע  גלילה שמש:     -אוקיי, פארק כל הילדים. בהוד השרון למי שלא 

אני  יגאל שמעון:  ילדים אני חייב,  ילדים היום. איך    גני  גן  זה  רוצה, 

יש   חנוכה.  אמיר?  שרים  הם  ומה  שרים,  הילדים 

אם   שם.  הסיפור  מה  יודע  אתה  אחד.  בשמיים  אלוהים 

   -אלה 

.   אביבה גוטרמן:   אז אנחנו נרד בדירוג

למקום   יגאל שמעון:  יורדים  היינו  זה  את  רואים  החופשית  העיר 
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 אחרון.  

נורמלי  ן: אביבה גוטרמ   .  נרד בדירוג אתה 

זה   יגאל שמעון:  את  יודעים  היו  אם  מקבלים,  היינו  אחרון  מקום 

 שיש את זה בגן אצלנו?  

.   עדי ברמוחה:  .  העיר החופשית פה.

   -היית רואה את הדירוג, היית רואה שהדירוג  אמיר כוכבי: 

 אבל נהניתי מכל רגע מהאיכות שלה.   יגאל שמעון: 

 יך לחשוכים.  אתה שי ראית?   אביבה גוטרמן: 

נכון.   . אנקורי: עדי פ  נכון, זה לא  נכון. לא   לא 

הם   יגאל שמעון:  איך  הילדים  את  לראות  נהניתי  כיף,  היה  ממש 

 שרים, איך הם רוקדים בלבן. פשוט פעילות.  

 איך יש לך הקלטה של גן?   יעל עבוד ברזילי: 

 הבת שלו גננת.   אביבה גוטרמן: 

.  לא, זה בגן של.  יגאל שמעון:  . 

ויש לו ילדה גננת אצלנו.  יש לו נכד  גלילה שמש:   ה 

 נכון.   יגאל שמעון: 

גננת אצלנו.   גלילה שמש:   ילדה שהיא 

 גננת מצוינת.   נדב דואני: 

יגאל  גלילה שמש:  יגאל,     -פארק כל הילדים. 

 זה גם בזכות החינוך של הילדים.   יגאל שמעון: 

בפ  גלילה שמש:  היית  אתה  הילדים,  כל  פארק  כל  יגאל,  ארק 

 הילדים?  

גו   בטח.   טרמן: אביבה 

 אני חתמתי על ההיתר.   יגאל שמעון: 

 יפה.   גלילה שמש: 

 אני חתמתי על ההיתר.   יגאל שמעון: 

 על מה לא חתמת בעיר? על מה לא חתמת?   נדב דואני: 
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 כבר תרמנו מכספנו.   אביבה גוטרמן: 

   -עבר עשור פרויקט שנבנה  גלילה שמש: 

 אירוע ותרמנו.    ומה, היה הייתה תר  אביבה גוטרמן: 

אגף   גלילה שמש:  היה  זה  הזה  הפרויקט  את  שהקים  ומי  נכון. 

האחרונות   בשנים  וכרגע  שנים.  כעשור  לפני  הרווחה 

הוד   לעיר  ייחודית  תכנית  הזה  בפארק  מפעילים  אנחנו 

הילדים  השרון  כל  בפארק  בעצם  אומרת?  היא  שמה   .

ללכת  ויכול  ידע,  שהוא  כדאי  יודע  ולא  פה  שגר    מי 

פארק  זה  הזה.  בפארק  לילדים    לבקר  שמיועד  מונגש 

החינוכית   שלנו  האג'נדה  ואנחנו  מיוחדים,  צרכים  עם 

ילדי   של  יומיומי  ושילוב  נורמליזציה  זה  הילדים  בגני 

כל   ופארק  שלנו.  הרגילים  בגנים  המיוחד  החינוך 

ילדים   שבקצפת.  הדובדבן  להיות  הופך  הילדים 

הר  מהחינוך  וילדים  המיוחד  אל  מהחינוך  מגיעים  גיל 

הפארק,  פעילות    תוך  מונגשת    ספורטיבית ויוצרים 

גנים  אותם  אבל  גנים    ביחד.  הם  לפארק,  שמגיעים 

ואתם   הלימודים.  שנת  כל  במהלך  שילוב  שמקיימים 

 מוזמנים ללכת לראות את הפעילות הזאת.  

יופי של פעילות.   אביבה גוטרמן:   נהדר, נהדר, 

בק  מיכל אפרתי:  להוסיף  רוצה  רק  שגם אני  הילדים,  גני  של    טע 

ככל  עכ  בעצם,  הם  החדשים  שעשועים  גני  בגנים,  שיו 

לא   שזה  ככה  היום.  מונגשים  מתקנים  יש  מהם  אחד 

שהוא   משהו  להיות  הולך  זה  אלא  הילדים,  כל  גן  רק 

 כלל עירוני.  

ל  גלילה שמש:  להתייחס  רוצה  רגשיות    2-אני  טיפוליות  תכניות 

של  העוגן  בעצם  שבהם  בגנים,  הילדים,    שנמצאות  גני 

ושוהם.  טרום    מעגן  גני  לכל  שמיועדת  תכנית  זו  מעגן 

מרפאות   אותה  מפעילים  אותה,  שמקיימים  חובה, 

שבעצם   פסיכולוגיות,  תקשורת,  קלינאיות  בעיסוק, 

הפרא  אנשים  שאותם  הזאת,  התוכנית  של  -המטרה 

הצוות   עם  יחד  ומנסים  לגנים  נכנסים  רפואיים 

שיש   ילדים  ולמפות  לאתר  עיכובים  החינוכי  להם 

הוא  התפתחותיים.   התפתחותי  והעיכוב  במידה 
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הילד.   את  לקדם  איך  כלים  מקבלת  הגננת  אז  מינורי, 

פערים   ויש  גדול  הוא  ההתפתחותי  והעיכוב  במידה 

לתחנת   האלה  הילדים  את  מפנים  אנחנו  גדולים, 

הם   אם  החובה  שבגן  מנת  ועל  הילד.  להתפתחות 

מי  חינוך  של  בגנים  מושמים  הם  זאת  צריכים,  וחד. 

ה  שמהווה,  עוגן  תכנית  היא  מעגן,  לה  קוראים  ם 

   -לאנשי החינוך 

 בטח, להגעה לכיתה א' ברור.   אביבה גוטרמן: 

 אוקיי, ואני רוצה להתחבר עכשיו למתחילים בטף.   גלילה שמש: 

זו   עדי פ. אנקורי:  כי  הזה,  לדבר  בקשר  שאלה  לי  יש  גלילה  רגע  רגע, 

התוכנ  האם  הרבה.  נשאלת  שאני  הזאת  שאלה  ית 

 .  3מגילאי לידה עד  יכולה להיכנס גם  

בונים   גלילה שמש:  עכשיו  אנחנו  אותי.  מקדימה  את  רגע,  רגע,  רגע, 

פורצת בעיר הוד השרון, שבה אנחנו   תכנית שגם תהיה 

מ  לא  מעגן,  את  מ 6עד    3-נרחיב  אנחנו  6עד    0-,  ובה   .

פרא  אנשים  להכניס  של  -נוכל  הגנים  לתוך    0רפואיים 

שי 3עד   ומה  שאנחנו .  מצב  ייווצר  מיהם    יווצר,  נדע 

ולמפות   אותם  לאתר  נוכל  אלינו.  שמגיעים  הילדים 

 אותם.  

 .  3... המונח לידה עד   אמיר כוכבי: 

 .  3לידה עד   גלילה שמש: 

נולד בן  3לידה עד   עדי פ. אנקורי:   .  0, אף אחד לא 

 נכון.   גלילה שמש: 

 גם אתה יכול?    0-אבל נראה לך שמ  יגאל שמעון: 

אליהן   : כוכבי אמיר   דיברתי  זה  אני  לדעתי  בבטן,  היו  כשהם  עוד 

 משפיע.  

   -זה החינוך שקיבלת  יגאל שמעון: 

יודעים.   עדי פ. אנקורי:   הגניקולוגים 

פרא  גלילה שמש:  אדם  כוח  לגיוס  קורא  בקול  יצאנו  -עכשיו 

 .  6רפואיים לתוכנית מעגן שתהיה מלידה ועד  
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 לגייס כוח אדם.    מאוד מאוד מקווה שנצליח  עדי פ. אנקורי: 

 -תכנית שוהם זו תכנית  מש: גלילה ש 

 מאוד מקווה, הלוואי אמן.   עדי פ. אנקורי: 

 השאלה מה המחיר גם.   אביבה גוטרמן: 

 ₪ לשעה.    180 עדי פ. אנקורי: 

שפועלת   גלילה שמש:  תכנית  זו  שוהם  תכנית  לגייס.  נצליח  אנחנו 

שבו   מיטבי,  התנהגותי  שילוב  זה  שוהם  הילדים.  בגן 

ידי  אנ  על  אותה  מפעילים  התנהגות  חנו  מנתחות 

מענה   לתת  היא  שלה  שהמטרה  קליניות.  ופסיכולוגיות 

ילדים   ואלה  התנהגותיים,  קשיים  להם  שיש  לילדים 

גן.   מפרקים  כלל  הזאת?  שבדרך  בתוכנית  מיוחד  מה 

ההורים.   עם  יחד  שעובדת  תכנית  היא  הזאת  התוכנית 

ב  בקדקוד,  הוא  הילד  משולש,  יש  אומרת  אחד  זאת  צד 

ה  ובצד  הבית  את  שבגן.  יש  החינוך  צוותי  את  יש  שני 

גם לבית,   והדרכה  ליווי  נותנת תמיכה,  התוכנית הזאת 

והצוות   שההורים  מצב  נוצר  וכך  החינוכי,  לצוות  גם 

הזאת   לתוכנית  יש  שפה.  באותה  מדברים  החינוכי 

נכנסים אליה על פי   ואנחנו  גדולה,  הצלחה מאוד מאוד 

אנ  אומרת  זאת  מיוחדים  קריאה.  גנים  מאתרים  חנו 

ומכניסים את   ילדים עם קשיים התנהגותיים,  יש  ששם 

של   תכנית  המשך  זה  חביבה  אחרונה  הזאת.  התוכנית 

התוכנית   את  מרחיבים  השנה  אנחנו  דורי.  הבין  הקשר 

דורי   רב  חיבור  ביחד.  גדלים  שנקראת  לתוכנית  הזאת 

של   קבועים  מפגשים  על  שמתבססת  הילדים,  בגני 

 יקים.  אזרחים ות 

 בבתי הספר.    כמו  אביבה גוטרמן: 

תוך   גלילה שמש:  בגנים,  הקהילה  מתוך  ותיקים  אזרחים  של  נכון, 

את   מקיימים  אנחנו  הגן.  בתוך  ולמידה  עשייה 

הרווחה  אגף  עם  יחד  הזאת  ויעזור    התוכנית  לנו  שעוזר 

האבות   מבתי  גם  הוותיקים,  האזרחים  את  לאתר  לנו 

ה  הוותיקים  והאזרחים  מהבתים.  לגן,  גם  יגיעו  אלה 

יחד  קבועים    ילמדו  מפגשים  יהיו  ואלה  הילדים,  עם 
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 במהלך השבוע.  

לכל   אביבה גוטרמן:  לפנות  שצריך  לה  אמרתי  למיכל,  אז  הצעתי  אני 

   -מיני מקומות כאלה של חבר'ה 

עושים   גלילה שמש:  עכשיו  אנחנו  עכשיו.  זה  את  עושים  אנחנו 

 מיפוי.  

כסיי  אביבה גוטרמן:  לבוא  צריכים  לב הם  כאלה,  ודברים  וא  עות 

בעיה  לה  לנו  יש  מוכן,  לא  זה  עדיין  דעתי.  זו  תנדב. 

כוח   זה  דעתי  לפי  אדם.  בכוח  בעיה  לנו  יש  בסייעות, 

ושווה לפנות אליהם.    אדם איכותי וטוב, 

 נכון.   גלילה שמש: 

 וכל גן ישמח לסבתא וסבא.   עדי פ. אנקורי: 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

 תודה רבה.   גלילה שמש: 

 כון.  זהו הגיל הנ  בן מרדכי:   אל רפ 

הקידום   מיכל אפרתי:  שבמסגרת  אגיד  אני  לגלילה.  תודה  כל  קודם 

מהערכים   אחד  שזה  בחינוך,  מצוינות  של  הערך 

שאנחנו מקדמים פה בעיר. אנחנו שמים דגש משמעותי  

של   ואוכלוסייה  המיוחד  החינוך  אוכלוסיית  על  מאוד 

ב  חסותנו  תחת  לקחנו  אנחנו  בסיכון.  שנה  נוער 

   -החולפת את בית ספר 

 את יכולה לדבר לרמקול?   רפאל בן מרדכי: 

 אני לא מדברת לרמקול?   מיכל אפרתי: 

 למיקרופון.   רפאל בן מרדכי: 

 אני מדברת כן.   מיכל אפרתי: 

 שמישהו ילחץ שם על הכפתור.   רפאל בן מרדכי: 

 זה לחוץ, זה לחוץ.   דוברת: 

 ני בסדר.  אני ממש חושבת שדווקא בזה א  מיכל אפרתי: 

 אני לא שומע.   רפאל בן מרדכי: 

יותר טוב?   מיכל אפרתי:   עכשיו שומעים 
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 כן, כן.   אביבה גוטרמן: 

דגש   מיכל אפרתי:  שמים  שאנחנו  אגיד  אני  אז  בסדר.  אוקיי 

יש   המיוחד.  החינוך  אוכלוסיית  על  מאוד  משמעותי 

של   למשפחות  ליווי  וגם  ועדות  גם  של  סדור  מנגנון  לנו 

צר  בעלי  שנדר ילדים  וילדים  מיוחדים,  שים  כים 

על   דגש  שמים  אנחנו  הספר.  בתי  בתוך  למענים... 

כמו   בעיר  שדווקא  אגיד  ואני    , בסיכון אוכלוסייה 

שצריך   מענה  הוא  בסיכון  לאוכלוסייה  המענה  שלנו, 

  ..  להיות מדויק עד מאוד. אנחנו העברנו.

 למה?   רפאל בן מרדכי: 

ד  מיכל אפרתי:  של  בסופו  כי  אסביר,  בה  אני  שיש  בעיר  בר 

עם    אוכלוסייה  שמגיע  ילד  הטרוגנית,  במרביתה  שהיא 

היא   שלו  ההתמודדות  יותר,  נמוך  סוציואקונומי  חתם 

הוא   כי  יותר,  הרבה  לפעמים  משמעותית  התמודדות 

ואנחנו   בכיתה.  לצידו  שיושב  מי  עם  גם  מתמודד 

וילדים   ילדות  של  לליווי  משמעותי  מאוד  דגש  נותנים 

סוציואקונו  חתך  בש עם  לקחנו  ואנחנו  נמוך.  נה  מי 

מרכז   נעמ"ת,  תיכון  בעבר  שהיה  מה  את  החולפת 

הוד   עיריית  בעלות  תחת  אותו  ולקחנו  טכנולוגי,  חינוך 

של   בפיקוח  בעצם  אותו  שמפעיל  ספר,  כבית  השרון 

תלות   ללא  החינוך,  ואגף  מרכז  מחוז  החינוך  משרד 

מדויק   מענה  לתת  נוכל  שאנחנו  כדי  מפעילה.  ברשת 

תלו לאוכלוסי  להיות  ולא  בסיכון,  ברשת  יה  יים 

להגיד   חייבת  ואני  שלה.  המדיניות  את  שתכתיב 

השנה  שיפור    שמתחילת  הזה  בערוץ  גם  רואים  אנחנו 

אנחנו   שקורים.  יפים  מאוד  ותהליכים  יפה,  מאוד 

הרצף   בכל  מקצועי  בפיתוח  מאוד  הרבה  משקיעים 

 החינוכי.  

 החבר'ה האלה?    לא הבנתי, אתם לוקחים מנעמ"ת את  אביבה גוטרמן: 

 לקחנו כבר.   י: מיכל אפרת 

 שיעשו?   אביבה גוטרמן: 

נעמ"ת   מיכל אפרתי:  לא, לא, בית הספר היום, בעבר הוא היה תיכון 
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 טכנולוגי השרון.  

יודעת.   אביבה גוטרמן:   כן, אני 

... תיכון השרון.   מיכל אפרתי:   היום תיכון כמו

יודעת.   אביבה גוטרמן:   כן, כן, אני 

בעו  : מיכל אפרתי  היום  עובדים  תלוי  ואנחנו  זה  מפעילה,  רשת  מק... 

ב  שלנו  שזה  ברגע  פה  פעמים.  הרבה  אז  100%-ברשת   ,

בית   בתוך  בתוכניות  מהתבוננות  החל  שלנו.  הוא  הכול 

מלוות.   בוועדות  חלק  לקחת  יותר.  צמוד  מעקב  הספר, 

יותר, זאת הייתה תפיסת   כל הדומיננטיות שלנו גדולה 

אנחנ  להגיד  שבאה  כולם. עולם  על  אחריות  לוקחים    ו 

   -אנחנו משקיעים הרבה מאוד 

היום   רפאל בן מרדכי:  נעמ"ת,  חשבון  על  היה  זה  קודם  כספית  מבחינה 

 על חשבוננו?  

יסודי   מיכל אפרתי:  בעל  על חשבון, התלמיד  על חשבון, תמיד  לא  זה 

תעריף   לפי  מתקצב  החינוך  משרד  לפי,  מתוקצב 

   לתלמיד, בהתאם למסלול שהוא לומד. 

 הבדל מבחינת העיר.  אז אין   רפאל בן מרדכי: 

 לא, יש. כי משפצים שם.   אביבה גוטרמן: 

כי   מיכל אפרתי:  ולא קיים,  יש אחריות, הפער בשעות הוראות כמעט 

  . . . תקורה, גוזרות  רשתות  תקורה.  גזרה  בעבר  הרשת 

הזה   ובהיבט  הכול,  את  מקבל  הספר  בית  היום  אז 

משמעו  מאוד  לא  הוא  הכספי  הגזבר  העניין  אבל  תי, 

להגיד  יודעת    יכול  לא  אני  לספרות,  מורה  אני  זה,  את 

 כל כך בעניינים של כסף, אני מודה.  

 בני,   רפאל בן מרדכי: 

וגזבר מעולה.   מיכל אפרתי:   יש לי חשבת מצוינת 

 לא עושים את זה עם תיכונים אחרים?   אביבה גוטרמן: 

 בני, אתה יכול להשלים?   רפאל בן מרדכי: 

בבע  י: מיכל אפרת  הספר  בתי  כל  בבעלות  כולם,  התיכונים  כל  לות, 

 הרשות בוודאי.  
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 לא, הכוונה של התוכנית הזאת של העצמה וכל זה.   אביבה גוטרמן: 

שאנחנו   מיכל אפרתי:  אומרת  שלנו  השיטה  היום  אנחנו  ברור, 

אגיד   אני  צורך.  של  והכול...  הצורך,  את  מתכננים 

בפי  מאוד  משמעותי  משאב  משקיעים  תוח  שאנחנו 

הגיל  רצף  בכל  שגלילה  מקצועי,  מתוכנית  החל  אים, 

מקצועי   פיתוח  מתוכנית  החל  אמרה.  ולא  הצטנעה 

פורצת   שהיא  תכנית  זאת  גן,  מוביל  הצוות  לסייעות, 

להיות   הופכות  בעצם  סייעות  שבהן  השרון,  בהוד  דרך 

הסייעות   את  ומלווה  שמוביל  צוות  כי  מקבילות, 

מקצוע  פיתוח  תכנית  לנו  יש  לכל  האחרות.  עירונית  י 

בקריי  שיש  הרצף  הוראה,  מפרחי  החל  המורה.  של  רה 

בשיתוף   בעיר  חממה  שאנחנו...  בעיר,  חממה  פה  להם 

קשר   לנו  יש  דרכם.  בראשית  מורים  דרך  ברל,  בית  עם 

פשוט   אני  בנושא,  פיתוח  בתוכנית  ברל  בית  עם מכללת 

קצת   זה  באוזן  לי  וכשמדברים  הרייטלין,  טרם  בדור 

מודה  אני  אנחנו  מפריע,  בעיר  גם  לנו  ויש  עם  .  בקשר 

מנהלים,   שהכשרת  שקשור  מה  בכל  ברל  בית  מכללת 

ב  בעיר  כאן  שהתנסו  מנהלים  של  שנתיים  לנו    4-היו 

חוזרים   אנחנו  מנהלים...  כבר  אנחנו  השנה  ספר.  בתי 

מקצועי   פיתוח  תכנית  עושים  אנחנו  הבאה.  בשנה  לזה 

שאנחנו   ספר,  בתי  ומנהלות  למנהלי  מאוד  עשירה 

עיר בה  אומנם  אנחנו  הזה,  אבל    יבט  בגודלה,  בינונית 

 מקצועי למנהלות ולמנהלים.  תכניות פיתוח    3יש לנו  

 לא בינונית, אנחנו קטנה.   רפאל בן מרדכי: 

לנו   מיכל אפרתי:  ויש  בגודלה,  בינונית  עיר  בדרך    3אנחנו  תכניות. 

פיתוח   תכנית  יש  שלנו,  גודל  בסדר  בערים  כלל 

המנהל  לכל  אחת  מקיימים  מקצועית  אנחנו  יחד    . 3ים. 

היסודיים,   הספר  בתי  למנהלי  היא  אחת  תכנית 

היום   החוסן  על  לעבוד  בעצם  כדי  המגדלת,  הסמכות 

לעל   לנו  יש  ספר.  בתי  בתוך  משתנה  אוכלוסייה  בתוך 

מחוברים.   שנקראת  מפרש  בשיתוף  תכנית  יסודי 

הרלוונטיות   שאלת  את  שואלים  אנחנו  בעצם  מחוברים 

ע  מהעבודה,  מוציא שעולה  החינוך  מערכת  כמה  ה  ד 

העבודה.   לעולם  מוכנים  שהם  ובוגרים  בוגרות  מתוכה 
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שלנו.   המנהלים  עם  ביחד  עובדים  שאנחנו  תהליך  וזה 

של   מפגש  היה  ראשון  ביום  שהשבוע  אגיד  אני 

בעיר   גם  מוסדות  מיני  בכל  הסתובבו  והם  המנהלים, 

של   היום  הצרכים  מה  ללמוד  כדי  הייטק,  בחברות  וגם 

העב  הרבה  עולם  משקיעים  אנחנו  בפיתוח  ודה.  מאוד 

החולפת   בשנה  הקמנו  ספר.  בבתי  אזוריות  על  במגמות 

בלימודי מודיעין   על אזורית  את תיכון השקמים מגמה 

לומדים   הילדים  אירן.  ולימודי  יחידות    2ביטחון 

ו  ביטחון  אירן.    3-בלימודי  ולימודי  בפרסית  יחידות 

חו  על  דיברה  קודם,  דיברה  שגלילה  למים  והדבר 

אנ  חלומות.  ניכר  ומגשימים  סכום  משקיעים  חנו 

קול   שנה  מידי  מפרסמים  אנחנו  חינוכיות,  ליוזמות 

יוזמה,   לנו  מגישים  הם  הספר.  בתי  למנהלי  קורא 

גבוה   סכום  לתת  מעדיפים  אנחנו  בוחרים,  ואנחנו 

סכומים   לפזר  מאשר  ספר,  לבית  משמעותית  ליוזמה 

מידי.  יותר  איתם  לעשות  ניתן  שלא  זה    קטנים  אז 

שלנו  העולם  מאוד  בתפיסת  הרבה  מתעסקים  אנחנו   .

אנחנו   ובראשונה  בראש  הבוגר.  הוא  מי  של  תחום  בכל 

 מקדמים מודעות מגדרית מגיל הגן.  

 אבל למה בשלב של מי הוא הבוגר?   אמיר כוכבי: 

 יש לזה תשובה ברורה.   נדב דואני: 

 לא משנה, בדיחה פנימית, תמשיכי.   אמיר כוכבי: 

בכל תחום של  הכול טוב. אנחנו משקיע  י: מיכל אפרת  ים הרבה מאוד 

צוותי   כל  מגדרי.  ולשוויון  מגדרית  למודעות  חינוך 

מקצועי,   פיתוח  עבור  יסודי  הקדם  בחינוך  החינוך 

הזאת   התוכנית  מגדר.  מודעי  גנים  הילדים  גני  בעצם 

ומנהלי   מנהלות  היסודיים,  הספר  לבתי  גם  הורחבה 

התוכני  את  עברו  כבר  הספר  עכשיו  בתי  אנחנו  ת. 

א  שהרי  מרחיבים  גופני.  לחינוך  למורים  גם  זה  ת 

מאוד   זירה  זו  ביסודי,  בעיקר  גופני  חינוך  שיעורי 

מקדמים  אנחנו  לא    מורכבת.  זה  מגזרית,  בין  למידה 

זה   יש    11הסתרה,  היסודי  בחינוך  אצלנו  ספר  בתי 

ספר   בית  עם  בשותפים  לומדים  משותפת,  למידה  להם 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 72 
 

לנו   יש  בין  בעיר טייבה.  בת   2ברית בעצם  וכנית  הערים 

   -לימודים משותפת. היה כנס מאוד משמעותי 

   -טייבה זאת עיר  רפאל בן מרדכי: 

 גם לשמה הגעתם לטייבה?   יוסי שאבי: 

 יאללה, לא, זה בסדר. רק תלכו על טירה.   רפאל בן מרדכי: 

משותפת.   מיכל אפרתי:  תכנית  זו  לתוכנית.  להיכנס  רצתה  לא  טירה 

החינוך  שביקש   משרד  רשויות  אותה.  לקחת  מקדם  ו 

   -בה חלק. היה 

על מלא   אמיר כוכבי:  נגיד שזה רשות כמו רשות  בעצם פעם ראשונה 

מה שנקרא. משרד החינוך מאוד התלהב מההישג הזה,  

 וזו תכנית שנשמע עליה עוד הרבה.  

 תבורכו.   רפאל בן מרדכי: 

תכנית   מיכל אפרתי:  את  ושינינו  שדרגנו  עשינו,  גם  בני  אנחנו 

המסורתי  תכנית  שהתלמידים  מצווה,  זה  לצד  ת. 

היו   בטח  כולם  מכירים,  הרי  כולם  השנים,  לאורך 

יודעים    . ז' בכיתה  ילדה  או  בכיתה  לילד  פעם  הורים 

וכל   יחד,  שכותבים  עבודה  באיזה  מתחילים  שתמיד 

לירושלים.   נוסעים  ואז  זה,  על  מקטרים  נורא  ההורים 

בה    ואנחנו שינינו את התוכנית, לתוכנית  מורכבת שיש 

מעגלי  היתר  כמה  בין  שזאת  האישי,  מהמעגל  החל  ם. 

העירוני.   המעגל  דרך  ושורשיה.  המשפחה  עם  היכרות 

גר.   שאני  המקום  של  הייחודיות  מה  גר,  אני  איפה 

השתתפו   הרשות  במימון  ז'  כיתה  כל  שעברה  בשנה 

למיליון   המרוץ  לה  שקראנו  בתוכנית  האגם  בפארק 

מתלמ  אחד  כל  השרון.  נסיעה  בהוד   , ז' כיתות  ידי 

בחר  לאתר  ספר  בית  כל  בכותל,  בירושלים  מורשת  י 

הייתה   זו  התלמידים.  את  לקחת  מבקש  הוא  לאן 

וטוב.   משמעותי  מאוד  מאוד  משוב  שקיבלה  תכנית 

בחינוך   שקשור  מה  בכל  מאוד  הרבה  משקיעים  ואנחנו 

למיניות   מסדנאות  החל  בריאים,  בחיים  מיטבי, 

הו  עם  קשר  שיא,  ימי  תכנית  בריאה,  לנו  יש  רים. 

בעצם,    שנקראת  לומדים  שבה  לומדים,  הורים  גם 
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הורות   בנושא  הרצאות  לסדרת  נכנסים  בערב  ההורים 

 והתנהגויות סיכוניות בזום.  

תכנית  אביבה גוטרמן:  הייתה  מיכל,  שנים,    שאלה  כמה  רצה  שהיא 

שהיא   קיימת,  היא  האם  בדקתי  לא  לאחרונה  פשוט 

אחת  נפגשים  המנהלים  שכל  עם    תכנית  בערך  לחודש 

   -קשיב למנהלים אם צריך מנחה... מ 

מקיימים   מיכל אפרתי:  שאנחנו  כרגע  אמרתי  פיתוח    3אני  תכנית 

 .  מקצועי, תכף אני ארחיב עליהם 

מפגש   אביבה גוטרמן:  יש  שואלת,  אני  מקצועי.  על  מדברת  לא  אני 

כל   של  נגיד  המנהלים,  כל  של  מפגש  מפרה,  שהוא 

ב  כל התיכונים  יש  בעיות היסודי,  המון  יש  ותראי    יחד. 

 שהם שותפות, שהם לא מודעים עד שהם לא בשיח.  

 אמרתי קודם.   מיכל אפרתי: 

 להוציא בעיות, לשחרר לחצים.   אביבה גוטרמן: 

 אנחנו מקיימים תכנית אמרתי.   מיכל אפרתי: 

 זה חשוב גם להם למנהלים.   אביבה גוטרמן: 

ל  מיכל אפרתי:  רגשי  מענה  נותנים  אנחנו  ותמיכה  תראי,  מנהלים 

תכנית   דרך  דרך  מפגשים,  דרך  המקבלת,  הסמכות 

והעל   היסודי  למנהלי  משותפת  מקצועי  פיתוח  תכנית 

  . יומי דו  לסמינרים  אותם  מוציאים  ואנחנו  יחד.  יסודי 

המנהלות   של  בחוסן  מאוד  הרבה  משקיעים  אנחנו 

רק   מלא.  פעולה  בשיתוף  עובדים  ואנחנו  ומנהלים, 

מנ  כל  היו  בצהריים  להתוו היום  כדי  יסודי,  העל  ת  הלי 

יחד את מדיניות הרישום. אנחנו עובדים בהרבה מאוד  

 מעגלים של שיח בהיבט הזה.  

 שאלה.   רפאל בן מרדכי: 

 בבקשה.   מיכל אפרתי: 

מאיר   רפאל בן מרדכי:  שנקרא  יהודי  עם  לשרת  הצבאי  בשירותי  זכיתי 

והוא לימד גם   ידוע לתנ"ך,  שלו, שאבא שלו היה מורה 

טיו  הילדי דרך  את  לקח  רגליים,  את  לים  לראות  ם 

   -המקומות, ובזה כמובן הוא 
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.   עדי פ. אנקורי:  . .  לי היה מורה כזה כאן

 הוא עדיין מורה שם.   אמיר כוכבי: 

 דברים ביחד.    2הוא הרוויח   רפאל בן מרדכי: 

 מלך העולם.   עדי פ. אנקורי: 

ו  רפאל בן מרדכי:  לנושא  חיבור  כמובן  האם -א'  לארץ.  חיבור  יש    ב' 

הד  לאור  בייחוד  מיני  מחשבה  כל  על  היום  יבורים 

לעשות   מחשבה  יש  ואחרות, האם  כאלה  לימוד  תכניות 

 דבר כזה אצלנו?  

כל   מיכל אפרתי:  התוכניות,  כל  היום  כל  קודם  ככה,  אגיד  אני  א' 

לדברים   מעבר  לקדם  ספר  בית  מנהל  שירצה  יוזמה 

כן אגיד, תסתכל   הקיימים, אנחנו מעודדים מאוד. אני 

מ  משקיעים  אנחנו  הזה  מאוד  בשקף  רבים  שאבים 

את   שמים  ואנחנו  חינוך.  מקיימת  עיר  שאנחנו  בעובדה 

יש   החינוכי.  לחזון  בהלימה  במרכז  והטבע  הקהילה 

 הרבה מאוד למידה, אני אענה, אני אענה.  

 אני מדבר על התנ"ך.   רפאל בן מרדכי: 

אני  מיכל אפרתי:  א'  התנ"ך.  הוראת  על  תנ"ך,  על  מדבר  לא    אתה 

   -מכירה תכנית 

ו   וכבי: אמיר כ  אנחנ לסיפורים.  חלקית  שנותנת  שלך  תכנית  יש  לא, 

מסע   אבל  כן,  שם  לזה  אין  עוד  תכנית,  למסד  מתכננים 

אנחנו   המשמעותיות.  בנקודות  שעובר  ישראלי,  עירוני 

מתוכנן   שכרגע  עירוני,  כפרויקט  זה  את  מתכננים 

גם לחטיבות. לא הבנתי את ה  זה,  התיכונים עם ראייה 

 ים,  אני אומר לך מה מתכננ 

היא   רפאל בן מרדכי:  שלי  הפואנטה  אחר.  למקום  הולך  אתה  אמיר,  כן 

היסטוריה   שלנו.  ההיסטוריה  הוא  התנ"ך  חיבור, 

 לפחות מיסטית.  

ייתן כסף.   אביבה גוטרמן:   מה שבטוח אבי מעוז 

ב  רפאל בן מרדכי:  לא  זה.  -אני  את  מציע  הייתי  לא  חושב  הייתי  אם   ,

 שב שלא.  אני חו 

ייתן כסף לכל התוכנית.   עדי פ. אנקורי:   אבי מעוז 
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נחמד.   רפאל בן מרדכי:  אתה  אז  שהישראליות,  להגיד  בא  אני  בקיצור 

שם.   מופיע  התנ"ך  העצמאות,  להכרזת  לך  מה,  יודע 

היסטוריה   של  מכיוון  התנ"ך  את  לקחת  הוא  הרעיון 

שזה   חושב  אני  אגיד  אני  ואיך  הזו,  לארץ  וחיבור  שלנו 

 אדיר.   כלי 

א  מיכל אפרתי:  השתנתה  אני  עכשיו  התיכוניים  הספר  שבבתי  גיד 

זה   ובכלל  המלל,  רבי  במקצועית  ההיבחנות  תכנית 

מציע   שאתה  והרעיון  תחומית,  רב  למידה  מייצרים 

למנהלות   להציע  אשמח  ואני  רע,  לא  רעיון  הוא 

שזה   חושבת  אני  יסודיים.  העל  הספר  בתי  ולמנהלי 

 מסגרת הזאת.  יכול להיות רעיון נחמד ב 

נינווה.   כי: רפאל בן מרד  יוסי   יש לנו את 

מציגה   יגאל שמעון:  את  שאלה,  לי  באמת  יש  דברים,  הרבה 

 איכותיים. זה לא היה בשנה שעברה?  

לא   מיכל אפרתי:  זה  חינוך  תהליכי  דבריי,  בראשית  אמרתי  תראו, 

השנה.   בסוף  ונגמר  היום  מתחיל  לא  זה  וגמרנו,  זבנג 

נ  הם  חינוך  דב תהליכי  עושים  אחת  בשנה  ר  מתחים. 

עוד   ועולים  למדרגה  עולים  השנייה  בשנה  אחד, 

חלק   הקודמת,  בשנה  היו  מהדברים  חלק  מדרגה. 

השנה.   כדי  תוך  גם  יהיו  וחלק  עכשיו.  הם  מהדברים 

זה   יוזמות  יוזמות.  של  תקציב  על  מדברים  כשאנחנו 

 תקציב מאוד מאוד רחב.  

 זה.  אבל את צריכה תקציב בשביל   יגאל שמעון: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

בסטנדרטים   יגאל שמעון:  שהועלה  התקציב  את  רואה  לא  אני  אבל 

 שאת אומרת.  

יודעת   מיכל אפרתי:     -לנהל תקציבים אני 

יודעת   יגאל שמעון:  אני  שמאושר  שיש,  תקציב  אותו  על  אומרת  את 

 לנווט את הכספים.  

יודעת גם להתייעל.   רן היילפרן:   היא 

יו  מיכל אפרתי:  ולנווט... בה דעת לה אני   חלט.  תייעל 
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 אוקיי בסדר.   יגאל שמעון: 

יודעים   אמיר כוכבי:  מבחוץ.  כסף  להביא  יודעים  להתייעל,  יודעים 

הפעולות   את  לאפשר  שנועדו  דברים,  מיני  כל  לעשות 

יקרו   היתר  וכל  קורות,  רובן  קרו,  חלקן  פשוט  האלה. 

 גם. הלאה.  

 זה כבר לא אני.   מיכל אפרתי: 

.   יגאל שמעון:  .  שאלות.

 בעזרת השם תגידו.   : רפאל בן מרדכי 

 אתה רוצה לשאול את מיכל אז עכשיו.   אמיר כוכבי: 

 בעתיד בעזרת השם.   רפאל בן מרדכי: 

 תקציב אחר כך.   אמיר כוכבי: 

 תודה רבה מיכל.   : רן היילפרן 

   )מדברים יחד( 

השם   יוסי שאבי:  ברוך  טוב.  כבר  זה  השם  בעזרת  אומר  שאתה   ...

 ילמדו מזה.  שכולם, ש 

 תודה מיכל.   רן היילפרן: 

 אני מדבר שילמדו מזה.   יוסי שאבי: 

 בוא נראה מה השאירו לך.   אביבה גוטרמן: 

כמובן שאנחנו עומדים בפני אתגר, אתגר חיובי, על כך   רון שבת: 

לגבי   דעתנית  מאוד  ומאוד  חיובית  הגירה  לפה  שיש 

חייבים   אנחנו  לכן  החדשים.  התושבים  של  הדרישות 

של להי  במחשבה  מאוד  גמישים  הפעילות,  ות  לגבי  נו 

שוטפת   בצורה  גם...  אנחנו  לכן  מספקת,  לא  הגמישות 

הפעילויות   כל  לגבי  עניין,  ובעלי  תושבי  עם  ותדירה 

שאנחנו   כמובן  לקיים.  ומעוניינים  מתכננים  שאנחנו 

מענה   מתן  על  משמעותית  מאוד  מאוד  בצורה  שוקדים 

ייחודיות, ולא רק לא     -ירועים גם לפעילויות 

 ות וחברים בקהל, שומעים אתכם וזה מפריע.  חבר  אמיר כוכבי: 

השמיים.   רון שבת:  כיפת  תחת  נרחבות  פעילויות  לגבי  רק  ולא 

שאנחנו   מה  בעצם  זה  מייצרים  תמיד  שאנחנו  ומה 
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שאנחנו   מוודאים  אנחנו  השמיים,  כיפת  תחת  עושים 

שמגיע   מי  מקומיים.  כוחות  משלבים  שוטף  די  באופן 

בצורה  לאירועי  זה  את  רואה  שלנו  כמו  ם  נרחבת.  די 

אומנים   של  שילוב  על  שוקדים  אנחנו  שאמרנו 

וכמובן גם מבתי   מקומיים, הן מהגיל המבוגר, הבינוני 

הספר. לכן יש לנו שיתוף פעולה הדוק עם אגף החינוך,  

דוגמא   שהיא  איזה  אתן  אני  האלו.  הפעילויות  כל  לגבי 

לפני   טלפ   4אחת.  אליי  הגיע  על  חודשיים  מהלשכה  ון 

בד  שיש  שהיה  גברת  ומי  אומנים.  יריד  לקיים  עתה 

של    3לפני   אומנים  יריד  בעצם  ראה  הוא  בגן,  חודשים 

חלק    78 הוא  איתם  שהתהליך  העיר  ותושבות  תושבים 

לבדוק   איתם  לשבת  צריך  אם  עצמו.  מהאירוע  בעצם 

מה   כל  אם  לראות  אותם,  לראות  זה  אותם  שמציגים 

לדרישו  בעצם  ומתאים  האירוע  נכון  עם  ויחד  שלנו.  ת 

שגם  ה  ייז  ג' קונצרט  פעילות  כן  גם  ששילבנו  כמובן  זה 

אנחנו   לכן  העיר.  תושבי  הם  ברובם  או  הנגנים  כל  כן 

מאוד   מאוד  אנחנו  ואומר,  חוזר  אני  שוב  עדיין, 

אבל   נרחבת.  היא  אם  גם  פעילות,  על  מקפידים 

שהקהילה תהיה שותפה בצורה בלתי... מסך הפעילות.  

שיש  בי   כמובן  פסטיבל  פסטיבלים,  שאתם  לנו  כפי  רה, 

בגיל   ופסטיבל  נאמן,  בנווה  פסטיבל  יש  גם  יודעים 

שבוע  עמל.   לפני  בגיורא  נוספת,  דוגמא  אתן  ואני 

   -אנחנו קראנו לזה פסטיבל סלט 

 עם הדור בריאות.   עדי פ. אנקורי: 

 אבל זה חלק מהעניין.   רון שבת: 

 וט.  ביקשתי שהבא יהיה סלט אנטריק  אמיר כוכבי: 

חשוב  רון שבת:  לא  שהוא    זה  התושב,  זה  בעצם  שחשוב  מה  מה, 

מקבל   הוא  שלו,  הילדים  עם  יחד  למועדון  בעצם  מגיע 

של   בנקודה  דבק  ובעצם  יושב  הוא  מכן  ולאחר  הצגה 

בצוותא   הישיבה  עצם  אבל  בריא.  ואוכל  אוכל  להאכיל 

זה   בעניין,  העירייה  גורמי  כולל  הגורמים  כל  וניהול 

 . חשוב. פחות  ה לא  שבוע  לגבי  בעצם.  עצמו  עוד  .  ספר, 

שהיה   מי  הקהילה.  אירועי  לגבי  דוגמא  אתן  אני  דבר 
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אוהל   שמה  הקמנו  שאנחנו  ראה  והוא  הספר  בשבוע 

  .. היו. שמה  גם  בלבד.  העיר  תושבי  ויוצרים  לסופרים 

לבדוק    34 מראש  לשבת  צריכים  איתם  גם  יוצרים, 

מה   הזה.  העניין  לקראת  אותם  להכין  ובעצם  לראות, 

מסוגלת  ש  שהרשות  בעצם  פלטפורמה  חשוב  לתת 

בעצם   זה  היוצרים  ולכל  העניין  בעלי  לכל  מקצועית 

בצד   אותם  משאירים  לא  שאנחנו  שלהם,...  הנשמה 

לגבי   במה.  להם  נותנים  כפי    100אלא  לעיר,  שנה 

ב  יודעים  זה    25-שאתם  לי,  למגדיאל.    100נדמה  שנה 

 אבל אנחנו מתחילים את התהליך מעכשיו.  

 לא לעיר.   דובר: 

 ממש לא לעיר.   עדי פ. אנקורי: 

 למושבות.   אמיר כוכבי: 

כבר    100 רון שבת:  התהליך  את  מתחילים  אנחנו  למגדיאל.  שנה 

 מהשנה הבאה.  

 ₪.    100,000ועצוב שהתקציב הוא רק   עדי פ. אנקורי: 

   -₪, התקציב הוא   100,000לא, התקציב לא   רון שבת: 

 זה מה שכתוב כאן.   עדי פ. אנקורי: 

א    רון שבת:  אגדיר  אני  התקציב  אז  אסביר,  הוא    100,000ני   ₪

   -בעצם ל 

 תכנון.   עדי פ. אנקורי: 

שאנחנו   רון שבת:  הפעילות  הראשון.  לצריף  רק  הוא  לא,  לא, 

זה   הראשון  בצריף  לתאם  שמה    100,000נרצה   .₪

   -באמת יש לנו כבר תכנית עבודה של אומנות 

יום  אביבה גוטרמן:  מאירועי  לקחת  ל   אפשר  שגדל  -העצמאות 

 ₪, מה הבעיה?    1,600,000

 שנייה אני אסיים.   רון שבת: 

 יש שם הרבה כסף.   אביבה גוטרמן: 

 ומיקור חוץ.   עדי פ. אנקורי: 

.   אמיר כוכבי:  . נגיע לסעיפים.  חברים 
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אתייחס   רון שבת:  אני  זה  אחרי  כללי,  באופן  עכשיו  מדבר  אני 

ע  אבל  לסעיפים.  אגיע  שאני  מתי  לסעיפים,  פעם  גם  וד 

לצרי   100,000 זה  מתעדים  ₪  אנחנו  שמה  הראשון.  ף 

קשר   שום  בלי  התושבים,  עם  רעיונית  פעילות  לקיים 

גדול,   אירוע  לגבי  עבודה  תכנית  לנו  יש  כן  גם  אנחנו 

כל   עם  משלנו,  לו  נקרא  שאנחנו  גדול  קונצרט 

עם   אני אשב  כן  כמו  והיום.  האומנים המקומיים, מאז 

מתכננים   כבר  ואנחנו  כל  מיכל,  לגבי  תכנית  גם 

שאנחנו    הפעילות  הפורמלי,  החינוך  במסגרת  הזאת 

לסיורים   וגם  בעיר  לסיורים  גם  החוצה  איתם  יוצאים 

השקף.   לגבי  זה  מורשת.  באתרי  מקומות  מיני  בכל 

 תודה רבה.  

 רגע, מי האומנים בעצמאות?   יגאל שמעון: 

.   אמיר כוכבי:   זה מידע פנימי חסוי

 מה זה סוד?   יגאל שמעון: 

 לגמרי.   יר כוכבי: מ א 

הזו   גוטרמן:   אביבה  המחלקה  את  מייעל  שאתה  רון  להגיד  רוצה  אני 

   -שנים על גבי שנים 

הזמן,   יוסי שאבי:  על  חבל  עבודה  עושה  אתה  הכבוד,  כל  רון 

 אוהבים אותך.  

הגדולים   אביבה גוטרמן:  באירועים  ובמיוחד  כמוך,  מקצועי  אין 

המחלקה   את  שנטרלו  לי  צר  חוצות.  יש  אירועי  שלך, 

עובדים,   פחות  שזה  לך  חושבת  אני  עבר לאלומה.  הכול 

עובד   שאתה  יודעת  אני  שקורה.  מה  שזה  לי  צר  טעות, 

אני   הדברים.  את  ומתכנן  את...  מתכנן  ואתה  איתם, 

   -יודעת 

 -רון עושה עבודה  יוסי שאבי: 

 אבל... כזה קטן.   אביבה גוטרמן: 

 שנה רון בעירייה.    30זה כבר   יוסי שאבי: 

 ושא הזה.  יש לי מה להגיד גם בנ  בת: רון ש 

 אין כמו רון.   יוסי שאבי: 
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להגיד   אביבה גוטרמן:  מסוגל  לא  אתה  כי  להם,  תפרגן  אתה  עזוב 

אומרת   אני  בכלל.  לי  תענה  אל  עזוב.  אז  אחר.  משהו 

 לך את דעתי.  

 זה קצת מזלזל.   אמיר כוכבי: 

לו ואת אומרת לו אל תענה לי  נדב דואני:   .  לא יפה, את מחמיאה 

.    את מחמיאה  אמיר כוכבי:  .  לו ואז.

 ואז אומרת לו אל תענה לי.   נדב דואני: 

   -לא, אני מחמיאה לו אבל  אביבה גוטרמן: 

 -זה חבל  אמיר כוכבי: 

 ... אפילו להגיד ככה.   נדב דואני: 

 תודה על ההצגה ועל העבודה.   אמיר כוכבי: 

 להחמיא לו ולהגיד לו אל תענה לי.   נדב דואני: 

מי  רמן: אביבה גוט  אמר  לא  מעולם  באה  רון  ואני  המערכת,  נגד  לה 

 מהמקום הזה, אני אומרת לו את זה בכבוד.  

   )מדברים יחד( 

עבודת  אביטל בר:  החברתיים    אוקיי,  והשירותים  הרווחה  אגף 

על   מתבססת  המתודה    3היא  עיקריות.  מתודות 

בעבודה   ביטוי  לידי  באה  היא  שבעצם  הפרטנית 

ע  החדרים.  בחדרי  שמעמיקה  טיפולית  קבוצתית  בודה 

ייזום של  אות  והעבודה הקהילתית שמשמעותה היא  ה, 

הקהילתית   העבודה  בקהילה.  ותוכניות  פרויקטים 

   -מתבססת 

 בר דברי לתוך המיקרופון.   רפאל בן מרדכי: 

הפלטפורמה   אביטל בר:  על  מאוד  מתבססת  הקהילתית  העבודה 

באגף.   אצלנו  להתנדבות  המחלקה  של  העבודה  של 

הר בשיתוף   גדול.  מאוד  מאוד  מהפרויקטים  פעולה  בה 

ועמותות   ארגונים  עם  פעולה  שיתופי  מבוססים  הם 

 בעיר ועם מתנדבים פרטניים.  

ש  כמובן  בשקף,  הראשונה  האלה    2-התוכנית  השקפים 

שנעשית   הפעילות  כל  את  מבטאים  או  מייצגים  לא 
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עם   להרחיב  אפשר  שורה  בכל  ככה  זה  באגף,  יום  ביום 

אבל   תכניות,  העיקר מלא  הדברים  על  באמת  יים  נלך 

שנקראת   תכנית  זו  הראשונה  התוכנית  המעניינים. 

   -חוסן וביטחון. זו תכנית 

 את יכולה לתת שנייה פירוט.   אביבה גוטרמן: 

 כן.   אביטל בר: 

וה  אביבה גוטרמן:     -איך זה בא לידי ביטוי החוסן 

 היא לא גמרה את המשפט, תני לה לסיים אותו.   אמיר כוכבי: 

 אני מסבירה.   : ל בר אביט 

 סליחה.   גוטרמן:   אביבה 

חוסן   אביטל בר:  אחרת.  זה  את  לרשום  צריכים  שהיינו  האמת 

המים.   תאגיד  עם  השנה  שקידמנו  תכנית  זו  וביטחון 

מדי   אחרי  עוקב  שבעצם  מיזם  זה  יפה,  מאוד  מיזם  זה 

לפרויקט   להצטרף  שמעוניינים  התושבים  של  המים 

 הזה.  

הזה   לפרויקט  צרפנו  שהם  אנחנו  ותיקים  אזרחים 

ותיקים  חסרי ע  לא  ומטופלים שלנו שהם  ורף משפחתי, 

בחודשיים  והם   לזה  הוספנו  משפחתי.  עורף  חסרי 

את   שעושה  של"צניק  מתנדב  של  עבודה  האחרונים 

 שעות ההתנדבות.  

 מתנדב מה?   רן יקיר: 

 של"צניק, שירות לציבור.   אמיר כוכבי: 

 שירות למען הציבור.   אביטל בר: 

 אנחנו כולנו של"צניקים.    אתה גם נחשב של"צניק.  ני: נדב דוא 

 לא, לא.   אמיר כוכבי: 

 לא.   אביטל בר: 

 זה לא מתוקף בית המשפט.   מאיר חלוואני: 

 עדיף לך לא.   אביטל בר: 

 עבודת מתעללות.    עדי פ. אנקורי: 
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יודע.   נדב דואני:   אה אוי ואבוי. אולי נתדרדר לשם. אני לא 

 תעלל בילדים,  רוצה לה אם אתה   עדי פ. אנקורי: 

בסדר.   דואני:   נדב  זה  אז  שם,  אותך  שמתי  גם  כולנו,  אמרתי  לא, 

 לקחתי בחזרה גם לא את גם לא אני.  

 כן.   עדי פ. אנקורי: 

 הכול בסדר.   נדב דואני: 

נהדרים,   אביטל בר:  ממש  נהדרים,  חבר'ה  זה  השל"צניקים 

הצטרף   של"צניק  אז  יום.  ביום  מאוד  לנו  שעוזרים 

הז  לשבועיי למיזם  אחת  מתקשר  והוא  לאזרחים  ה  ם 

עורף  ולחסרי  מה    ותיקים  שלומם,  מה  לשאול 

מספיקה   לא  הסוציאלית  העובדת  אולי  שלפעמים 

 לעשות, אז זה חוסן וביטחון.  

של   שלל  באמת  הוותיקים  האזרחים  של  בתחום  לנו  יש 

למנות   בדקה  ממש  ככה  יכולה  אני  ופעילויות.  תכניות 

וחל  תכניות,  של  שמות  מכירים.  מספר  מניחה  אני  קכם 

זה    יש  מקסים,  שזה  בעיר,  שהקמנו  קריאה  מועדון  לנו 

אמרתי   שלא  משהו  להגיד  רוצה  אני  נהדר.  פרויקט 

החברתיים   והשירותים  הרווחה  אגף  דבריי.  בתחילת 

נטייה   יש  הענייה.  לאוכלוסייה  רק  לא  מענים  נותן 

מענה   נותנים  אנחנו  כי  השנים,  לאורך  אותנו  לתפוס 

   ה הענייה, אבל זה ממש לא. לאוכלוסיי 

אוכלוסיית   לכלל  שירות  ונותנים  מתערבים  אנחנו 

אוטיסט   ילד  הסוציואקונומי.  המעמד  מבחינת  העיר 

שזקוק   קשיש  הורה  ענייה.  במשפחה  רק  לא  נולד 

יש   דין,  סדרי  ענייה.  במשפחה  רק  זקוק  לא  לסיוע, 

דווקא   המשפט  לבתי  נותנים  שאנחנו  דעת  חוות  איזה 

מ  זוגות  כמעט  בקרב  וגבוה.  בינוני  תחום  מעמד  בכל 

לכלל   מענה  נותנות  אנחנו  מתערבות,  שאנחנו 

 המעמדות, וממש לאו דווקא לעניים.  

 סדרי דין למי שלא מכיר זה סכסוכי גירושים בעיקר.   אמיר כוכבי: 

 נכון.   אביטל בר: 
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יותר   אמיר כוכבי:  הרבה  הם  גבוה  סוציואקונומי  במעמד  ולכן 

הר  של  העבודה  יותר  אלימים,  הרבה  היא  ווחה 

נכון?  מהותי  ויש קושי גדול,   ת בתוך הסיפור הזה. 

 כן.   אביטל בר: 

 חוסר גדול בעו"סיות בתחום, זה תחום מאוד אלים.   אמיר כוכבי: 

 אני רוצה להוסיף קומפלימנט לבר אישית.   רפאל בן מרדכי: 

 אביטל בר.   אמיר כוכבי: 

 אביטל.   רפאל בן מרדכי: 

 ר.  ישהו קרא לה פעם ב חושב שמ אני לא   אמיר כוכבי: 

 נכון. אולי בצבא.   אביטל בר: 

 בשכונה שלי קוראים, ליפות קוראים בר.   רפאל בן מרדכי: 

 אני מציע לעצור עכשיו.   נדב דואני: 

 אני רוצה לתת לה קומפלימנט אישי.   רפאל בן מרדכי: 

 נתת כבר אחד.   נדב דואני: 

מ  רפאל בן מרדכי:  אנשים  נכון,  שומעים.  בדרך  שאתם  שלי  המשפחה 

לא..  צריך  כלל  והייתי  יש,  שלאביטל  מידע  להם  היה   .

פנינו   יודעים.  אתם  אישית  לפסיכיאטר,  הפניות 

וקיבלנו   העובדות,  לאחת  לחדר  קראה  והיא    3לאביטל 

ארוך   קשר  איתו  לנו  ויש  לאחד,  התקשרנו  טלפונים, 

העזרה   עבור  לך  מודה  עכשיו  אני  אז  מאז.  שנים 

 ו.  החשובה הזו שנתת לנ 

 פונה אליה, היא עוזרת.  מתי שאתה   יוסי שאבי: 

תושבים   אביטל בר:  בעצם  כמה  זה  אומר  שרפי  שמה  חושבת  אני 

 מידע.    צריכים 

 אביטל, תמיד שפונים אליך, תמיד את עוזרת.   יוסי שאבי: 

 תודה.   אביטל בר: 

 וכל הכבוד.   יוסי שאבי: 

בעי  יגאל שמעון:  אחד  מספר  לכם  אומר  אני  הדף,  זה  אני  אחת,  ר. 

ומוקיר  מעריך  .    פשוט  . עוד. כל  עושות,  שאתן  מה  את 
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תיקחי   אז  נותנים.  שאתם  בשירות  כאלה  דברים  אין 

כל   להן,  מצדיע  שאני  אצלך,  הבנות  לכל  ותודי  זה  את 

 הכבוד.  

 יש גם גבר.   מאיר חלוואני: 

יגאל  אמיר כוכבי:     -נשים 

 יש גם גבר.   מאיר חלוואני: 

 אין בנות.   אמיר כוכבי: 

 ?  יש שמה גם גברים  מן: גוטר   אביבה 

 יש עכשיו גבר שהגיע.   אביטל בר: 

 כל הנשים.   יגאל שמעון: 

   -... כבר כולם התחילו  אביבה גוטרמן: 

 אז למה קראת לרחוב הבנות לא הבנתי.   יגאל שמעון: 

 הופה.   משה חנוכה: 

נגיד  אביבה גוטרמן:   -אז אנחנו 

 היית קורא רחוב הנשים.   יגאל שמעון: 

 -יגאל תעשה כמוני  דכי: רפאל בן מר 

    דברים יחד( )מ 

העובדות   יגאל שמעון:  כל  באמת,  אומר  שאני  מה  קחי  אבל 

מקבל   אני  שלך  העובדות  כל  אחת  אחת  הסוציאליות 

   -ריקושטים טובים. הן פשוט 

 איזון חוזר.   אמיר כוכבי: 

 אוקיי טוב, איזון חוזר.   יגאל שמעון: 

עם  אביבה גוטרמן:  התחילו  כבר  אם  אביטל  אני    אז  אז  המחמאות, 

א  בפוליטיקה,    14יתך  עובדת  פה  שאני  שנים    14שנה 

של   מאות  מאות  מאות  אליך.  מפנה  מטפלת,  רצוף, 

את   לילה.  ערב,  בוקר,  הזמן,  כל  זמינה  אז  תושבים. 

מגיעה לכל מקום או את או אנשים שלך, באמת עבודת  

 קודש ותודה רבה. ואני שמחה שאת ממשיכה איתנו.  

 .  כוח   יישר  משה חנוכה: 
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 מנו.  נלח  אביבה גוטרמן: 

משפט   אביטל בר:  עוד  להגיד  רוצה  אני  להמשיך,  רוצה  אני  כן  אז 

שהוא   משהו  יש  הוותיקים.  האזרחים  של  בתחום 

איך   זה  אותנו,  ומעסיק  אותנו  ומטריד  אותנו  מעניין 

בנושא   שמטפלים  דברים  ליזום  יכולות  אנחנו 

אמורים   שאנחנו  הדבר  זה  הבדידות  כי  הבדידות. 

ותיקי ל  אזרחים  בקרב  בו  כול טפל  השולחן  ם,  סביב  נו 

זה   אנרגיות  וכמה  ותיק,  אזרח  הורה  זה  מה  יודעים 

 דורש מאיתנו.  

קשישות   מועדוני  תכניות,  של  מגוון  לנו  יש  באמת  אז 

תיאטרון   מקהלה,  שואה,  לניצולי  מועדונים  חברתיים, 

במרכז   השנה  שהתחלנו  סרטים  הקרנת  קהילתי, 

עובד  שזה  נת   לאומנויות,  מסד  לנו  יש  יפה.  ונים,  מאוד 

ותיקים,   אזרחים  של  מיילים  כתובות  אוספות  אנחנו 

ל  מדוורות  באמצעות    4,500-אנחנו  ותיקים  אזרחים 

הדוברות   שגם  מטורפת  פלטפורמה  זה  המיילים, 

באמת   שהוא  משהו  זה  בה.  להיעזר  יודעת  לשמחתי 

עיר   עוד  שיש  חושבת  לא  אני  השרון.  הוד  את  מייחד 

ככ  מה שמדוורת  לחצי  מדוורים  אנחנו  אזרחים  ה. 

ותכנון   קידום  מדהים.  זה  בעיר,  מרכזים    2הוותיקים 

רוצים   שאנחנו  משהו  זה  בעיר,  וותיקות  לוותיקים 

ועם   העיר  ראש  עם  יחד  ביקרנו  אנחנו  לעתיד,  לקדם 

 המנכ"ל.  

בצפון   גם  נהדר,  חברתי  מרכז  שם  יש  סבא  בכפר 

לנ  הוא  והרעיון  הפיס,  מפעל  בהמלצת  סות  ביקרנו 

במ  מרכז  של  הקמה  העיר.  לקדם  ובמערב  העיר  זרח 

שאימא   אחרי  שלי  אבא  את  לקחתי  אני  בשביל,  באמת 

בכפר   כולל  מקום  בכל  איתו  והסתובבתי  נפטרה,  שלי 

כיסאות   פה  לי:  אמר  הוא  שהלכתי  ואיפה  סבא, 

לא   אני  רוצה,  לא  אני  זה,  עם  אנשים  פה  יש  גלגלים, 

מא  הם  אם  גם  שאנשים  שמוכיח  מה  וד  רוצה. 

עומדי  הם  אבל  עצמאיים,  מבוגרים,  הם  הרגליים  על  ם 

מקום   רוצים  הם  נורמטיבי,  מקום  רוצים  הם 

   -שהבריאות ככה תנשב בין ה 
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מה   אביבה גוטרמן:  כך  כל  שדיברנו  אמיר,  כזה  מקרום  על  אפרופו 

שם   לך  יש  אופציה.  זה  נאמן,  בנווה  שם  לעשות  אפשר 

יש   ותקציב  זה.  את  להקים  יכול  אתה  ששם  שטח 

לאו  מביטוח  הרווחה,  זה  ממשרד  את  מתקצב  מי  מי, 

 אביטל?  

וגם.   אביטל בר:   גם 

וגם  אביבה גוטרמן:  וגם גם עם הרווחה     -גם 

 כן.   אביטל בר: 

 יאללה, וקרקע יש, אפשר לזרז את זה.   אביבה גוטרמן: 

   -5השנה הקמנו   אביטל בר: 

 גם לפני גמר הבחירות.   אביבה גוטרמן: 

הפעלנו  אביטל בר:  ל   5  השנה  דיגי קבוצות  טלית.  אוריינות 

ממ  ותיקים  ואזרחים  מקסימות  ממש  ממש  ש  וקבוצות 

בפייסבוק,   להשתמש  אותם  לימדו  בזה.  התעניינו 

הם   לנו  שבאמת  דברים  דיגיטלי,  תור  לקביעת  לפנות 

כך   כל  כך  כל  הם  ותיק  ולאזרח  ברורים,  כך  כל 

יותר   אותו ממציאות שהיא  מנתקים  כך  וכל  מורכבים, 

מחזקת.  מעניינת,   יותר  בריאה,  היו  יותר    5אז 

מישהי   עם  התקשרנו  זה.  את  נמשיך  ואנחנו  סדנאות 

עוגן,   מרכז  את  לנו  יש  מעולה.  הולך  וזה  טובה,  שהיא 

לי שיש כאלה שכבר נמאס   נראה  אני מתגאה בו השנה. 

לשמוע   שירות  להם  זה  אבל  זה,  על  מספרת  אותי 

זו  לבני  מענים  בעצם  שנותן  השנה,  שקידמנו  ג  מדהים 

באזרחים  שמטפלים  קיימנו    וילדים  גם  ותיקים. 

 סדנאות השנה.    20לפחות  

 זאת תמיכה מלאה של העירייה.   מאיר חלוואני: 

 כן.   אביטל בר: 

 לא הבנתי,   אביבה גוטרמן: 

מקדם   אביטל בר:  הזה  המרכז  ובעצם  עוגן,  שנקרא  מרכז  הקמנו 

שלהם.   הוותיקים  בהורים  שמטפלים  לילדים  סדנאות 

סדנאו  שמאפשר פשוט  סדנאות  שמחזקות,  דיבור,  ת  ות 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 87 
 

מטפלים   זוג  לבני  גם  כלים  שנותנות  שיח,  שמאפשרות 

עצמי   את  הוכיח  וזה  מטפלים.  ולילדות  לילדים  וגם 

גדול.   מאוד  מאוד  לצורך  באמת  מענה  שנותן  כמשהו 

אגף   עם  יחד  לעובדים,  בעירייה  הקמנו  גם  והשנה 

בהורים   שמטפלים  לעובדים  קבוצה  אנוש  משאבי 

הד המבו  זה  על  והיו  שלהם,  מאוד  גרים  מאוד  מאוד  ים 

לתשושי   מרכז  של  להקמה  קורא  בקול  פנינו  מרגשים. 

כמו   טיפוליים...  ייחודיים  שהם  שירותים  לנו  יש  נפש. 

זוגי   לטיפול  תחנת  במשפחה,  אלימות  למניעת  מרכז 

קשר,   מרכז  וילדים,  הורים  טיפול  מרכז  ומשפחתי, 

א  אני  בקהילה,  ודיאלוג  גישור  למשל  מרכז  דוגמא  תן 

שא  משהו  אנחנו  של  האחרונה.  בשנה  עושים  נחנו 

בניית הסכמות בבניינים, שזה מדהים.   התחלנו לעשות 

ביוב   קו  איזה  בעקבות  העיר  במערב  למשל  אחד  בניין 

שם,   לשלם  צריך  מי  ביניהם  מתווכחים  והם  שמפריע 

אי   שם  שיש  שיפוץ  סביב  העיר  במזרח  בניין  עוד 

 הסכמות בין הדיירים.  

לדעתי  נ א  היחיד,  המרכז  שנותן  חנו  בארץ  היחיד 

גישור בגירושין אצל מטפל   גישור בגירושין.  שירות של 

בין   עולה  לתת    800-ל   600פרטי  מקפידים  אנחנו   .₪

לסיוע   שזקוק  למי  רק  שלנו,  הגישור  מרכז  דרך  זה  את 

זה   אחרת  כי  וגבוה,  בינוני  במעמד  לאנשים  לא  כלכלי, 

פרטיי  עם מטפלים  אנחנו  יוצר תחרות  זה  ואת  בעיר,  ם 

של  לא   ההכנסות  במבחן  שעומדים  אנשים  אבל  רוצים. 

משלמים   הגישור  שירות    50מרכז  וזה  לפגישה   ₪

 משובח.  

 גם במחיר סמלי.   כנרת א. כהן: 

של   אביטל בר:  בעיצומן  אנחנו  אבל  שוטף,  שהוא  משהו  דווקא  זה 

שזה   בעיר,  הטיפולי  למערך  נט"ל  עם  יחד  הכשרות 

העובדים   הפסיכ בעצם  והשירות  ולוגי,  הסוציאליים 

להתמודדות בשעת חירום. אני אסיים, כי מאיה אמרה  

הפקת   על  שמדברת  השורה  מסיימת.  אני  הרבה.  לא  לי 

בעצם   זה  אז  וטיפולית,  מניעתית  הסברתית  פעילות 

מרכז   של  בתחום  למשל  אבל  האגף,  פעילות  את  חותך 
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מתנדבות,   מכשירים  אנחנו  במשפחה,  אלימות  למניעת 

ס א  שומרות  להם  קוראות  הן  נחנו  ספריות,  הן  ף. 

ב  ובן  נשים,  קוסמטיקאיות,  עם  יומיומי  במגע  עצם 

של   לסיוע  שזקוקות  נשים  בין  לחבר  גשר  ומהוות 

 המרכז למניעת אלימות אלינו למרכז.  

ב  עכשיו,  מקימים  של    4/1/2023-אנחנו  קבוצה  נפתחת 

את   שאיבדו  להורים  קבוצה  שזה  בשכול,  אובדן 

של  בא הילדים  זה  את  פרסמנו  באמת  מצעות  הם. 

גלי   של    פרסמה הדוברות.  וואטסאפ  בקבוצות  זה  את 

רק   וזה  קלות.  בקלי  קבוצה  פותחים  ואנחנו  תושבים, 

אנחנו   לקלוע.  צריך  ורק  יש,  צרכים  כמה  מוכיח 

  . הורי תיאום  ומשפחתי  זוגי  לטיפול  בתחנה  מקיימים 

בעצם  המשפט    זה  בית  של  בהפניה  שמגיעים  זוגות 

הור בשביל   תיאום  של  תהליך  של   לעשות  הרקע  על  י 

בשבוע   אישור  קיבלנו  ואנחנו  גירושין.  של  סכסוך 

עם   להורים  מרכז  להקים  הרווחה,  ממשרד  שעבר 

מנהיגות   עם  יחד  עובדים  בעצם  מיוחד, שאנחנו  צרכים 

 ההורים בשביל להקים את המרכז הזה.  

חברה  אביבה גוטרמן:  של  שירות  היה  אבל  שמעתי  אם  יודעת    לא 

התקשרה  שנתנה  שהעירייה  וכל  ,  מצוקה  לחצן  איתה 

 הדברים האלה.  

הקהילות   אביטל בר:  באמצעות  מצוקה  לחצי  נותנים  אנחנו 

 התומכות.  

 זה לא עם החברה שפעם הייתה.   אביבה גוטרמן: 

 לא.   אביטל בר: 

יותר טוב?   אביבה גוטרמן:   וזה 

   -זה חלק מהקהילה  אביטל בר: 

יותר טוב  אביבה גוטרמן:   ?  זה 

וגם כן, כן. גם   אביטל בר:     -אנחנו מרוצים 

 בסדר.   אביבה גוטרמן: 

 תודה.   אביטל בר: 
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 תודה רבה.   אביבה גוטרמן: 

שעתיים   יגאל שמעון:  עוד  יודע,  אני  תפסיק,  לא  היא  שעתיים  עוד 

 היא יכולה לספר.  

הזאת,   אמיר כוכבי:  בתקופה  הרווחה  של  שהאתגר  אגיד  רק  אני 

וההת  הקורונה  אחרי  של  בטח  בעיר  דווקא  מודדות, 

עם  סו  גם  הזה  בשיח  ואנחנו  מציף,  גבוה  ציואקונומי 

גורמי חברה אזרחית, מציף   וגם מול  הגורמים ארציים 

פגיעה   בעצם  קודם,  הכירו  שלא  קשיים  מאוד  הרבה 

זמן,   לאורך  אנשים  של  ברמת...  או  ויכולת  מהותית 

היו   שלא  שלמות  קהילות  או  שלמות  ואוכלוסיות 

בכלל  לעירי   מורגלות  לפנות  של  הזה  ולכן  בשיח  יה. 

כדי להגיע אל   ינג אאוט,  ריצ' צריך לעשות הרבה מאוד 

עם   כמובן  פעולה  בשיתוף  גם  וזה  אנשים,  אותם 

כל   שמאתרים  פורמלי,  הבלתי  והחינוך  החינוך  מערכת 

שהם   ככול  הפערים  את  שלהם  במקומות  ואחת  אחד 

 בולטים לעין. אז תודה... 

 שה.  הפסיכולוגי זה ק ם בשירות  אבל הפערי  אביבה גוטרמן: 

 מה זאת אומרת?   אמיר כוכבי: 

 כי המצוקה הזאת עלתה אחרי הקורונה.   אביבה גוטרמן: 

 חד משמעית.  נכון.   אמיר כוכבי: 

   -ואין פסיכולוגים מספיק  אביבה גוטרמן: 

 סיפרתי לא מזמן איך אנחנו מנסים לגייס פסיכיאטר.   אמיר כוכבי: 

..  איך תגייס  אביבה גוטרמן:  . 

 ים, מצאנו סכומים מאוד מאוד גבוהים.  לא גרוש  אמיר כוכבי: 

 כאילו דרך העירייה?   אביבה גוטרמן: 

   -דרך העירייה. אנחנו עדיין עובדים על זה, פסיכיאטר  אמיר כוכבי: 

   -אבל פסיכולוגים  יגאל שמעון: 

אחר   אמיר כוכבי:  סיפור  זה  פסיכיאטר  לנו.  חסר  פסיכולוגים  גם 

 ק.  לגמרי. כן איצי 

טו  איציק בן דור:  רק  ב,  ערב  רוצה  אני  קצר.  יותר  זה  את  אעשה  אני 
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בספורט   השקענו  באמת  האחרונה  שבשנה  להגיד 

   -בצורה לא רגילה. אני חושב 

משחק   אמיר כוכבי:  איזה  לך  יש  בלחץ?  אתה  קצר?  למה  איציק 

 לראות היום?  

כבר   אביבה גוטרמן:  לי  שכתבת  מה  מאשר...  את    4חוץ  להביא  שנים 

 -תקנים המ 

   -ענו באמת השק  איציק בן דור: 

 אז לא משנה לי כבר מה אתה אומר.   אביבה גוטרמן: 

 אביטל סיימה?   משה חנוכה: 

 בנית על זה. תמשיך.   אמיר כוכבי: 

ספורט   איציק בן דור:  באולם  רק  שקלים  מיליוני  באמת  השקענו 

 מיליון ₪.    26החדש בבגין, שהוא עלה בסוף כמעט  

 כבר?  שמל  יש ח  אביבה גוטרמן: 

לקראת   איציק בן דור:  כבר  שאנחנו  טובה  בשורה  קיבלתי  והיום 

   -האישור של כיבוי אש. ואני מקווה שתוך 

 מה זה נקרא? תוך כמה חודשים?   עדי פ. אנקורי: 

ייפתח.   איציק בן דור:   שבוע שבועיים הוא 

 יופי.   אביבה גוטרמן: 

ק  נדב דואני:  נכון?  בסדר,  הכול  תקנים  מכון  יש  יבלת  סידרו 

 אישור.  

אש,   ר: איציק בן דו  כיבוי  של  מאישור  חוץ  הכול  קיבלנו  הכול,  יש 

כל   את  שם  אישרו  הקרובים.  בימים  אותו  ונקבל 

של   בעלות  גם  שבנינו  השקמים  אולם  את  יש  הדברים. 

שיסתיים    14-15 תקווה  אני  שהסתיים,   ₪ מיליון 

אולם   את  ספר,  בית  את  שדרגנו  מאי.  אפריל  בסביבות 

ב  של  לפיד,  ספורט  ספר  תל" ית  ספר  ספר  בית  בית  י, 

היום,   האולם  את  תראו  שאם  שילה  ספר  בית  אלון, 

עשרות   בני  באמת  שהם  האלה  האולמות  את  תראו 

המון   שם  השקענו  אלון.  גם  שילה  גם  תל"י  גם  שנים, 

על   מדבר  אני  ויפה.  אחרת  היום  נראים  והם    8כספים, 
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מתחם   בעיר,  פינה  בכל  רואים  שאתם  כושר  מתחמי 

יהיה, יה כוש   יה, יהיה, יהיה.  ר גם בנווה נאמן 

 שנים אני מחכה.    4 אביבה גוטרמן: 

 היא מתה לעשות כושר.   נדב דואני: 

 אני עושה מותק.   אביבה גוטרמן: 

 מתה לעשות כושר.   נדב דואני: 

 אני עושה.   אביבה גוטרמן: 

 איציק זה מה שמונע ממנה לעשות כושר.   אמיר כוכבי: 

.  איזה מתק   כן, תן לה  נדב דואני:   ן

 זה התירוץ.   אמיר כוכבי: 

   -אמיר, אני עושה בניגוד אליך  אביבה גוטרמן: 

יורדת?   נדב דואני:   למה? למה את 

 ק"מ ביום הליכה.    5אני עושה   אביבה גוטרמן: 

 לא הבנתי על מי הצבעת עכשיו?   אמיר כוכבי: 

 עליך.   אביבה גוטרמן: 

 בניגוד אליך?   אמיר כוכבי: 

 יגוד אליך.  נ ב  אביבה גוטרמן: 

 אין לו זמן, מסכן אין לו זמן.   נדב דואני: 

   -אז אתה משמיץ  אביבה גוטרמן: 

 את לא ראית אותו שבחמש בבוקר... צילמה אותו.   משה חנוכה: 

 לא, אבל יקיר אני רואה אותו מידי פעם.   אביבה גוטרמן: 

   )מדברים יחד( 

   למה את מלכלכת. את הולכת, הוא רץ.   10רן רץ   נדב דואני: 

אנ  אביבה גוטרמן:  כי  איציק  בשבילי,  הכושר  מתקני  את  צריכה  לא  י 

 אני לא אעשה. אבל לתושבים.  

 יש הרבה וגם שם נעשה אביבה.   איציק בן דור: 

 יאללה אני מחכה.   אביבה גוטרמן: 
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   )מדברים יחד( 

ספורט   איציק בן דור:  לאולם  צמוד  קרבי...  כושר  מתקן  שמנו 

ספר  לבית  צמוד  באולם  בימים    השקמים,  השקמים. 

שי  מי  מקימים,  אלו  אנחנו  האקולוגי,  בפארק  ראה 

של   ריצה  מסלול  על  לעבוד  ,    1.2התחילו  רקורטן ק"מ 

 עם מסלול יפה, גם להליכה גם לריצה.  

 הגדול?   רן יקיר: 

   -כן סיבוב של  איציק בן דור: 

מה   נדב דואני:  מבינים  לא  אנשים  איציק,  שלט  שם  לשים  צריך 

 זה.  

 כבר שלט אתמול שמו.    ש י  רן היילפרן: 

מה   ב דואני: נד  מבינים  לא  בשבת  ואנשים  מקורצף  הרי  זה  לא, 

 קורה שם.  

 יש שילוט כבר.   איציק בן דור: 

 יש שילוט, יש שילוט.   רן היילפרן: 

   -חי אדיב היה שם כל בחירות  אביבה גוטרמן: 

 יש כבר, אבל קרצפו, זה מקורצף ומוכן.   נדב דואני: 

 ... קורטן אבל ר  מאיר חלוואני: 

   )מדברים יחד( 

 יש ספורט בהוד השרון בכלל?   וסי שאבי: י 

   -עוד חודש אנחנו  איציק בן דור: 

 יש ספורט?   יוסי שאבי: 

   -נסיים את ה  איציק בן דור: 

 לא נראה לי.   יוסי שאבי: 

 אתה תגיד כדורגל.   רפאל בן מרדכי: 

 לא בכל, בכל, בכל. לא רק כדורגל.   יוסי שאבי: 

רו ל  אב  רן היילפרן:  כשאני  רואה  אני  את  יוסי  רואה  אני  כב, 

הוד   רואה  אני  רץ  כשאני  שולטת.  השרון  הוד  קבוצות 
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השרון   הוד  את  רואה  אני  שוחה  כשאני  שולטת.  השרון 

   -שולטת. בכל התחומים האלה הוד השרון מובילה 

 -לצערי הרב  יוסי שאבי: 

   )מדברים יחד( 

הוד   רן היילפרן:  לי  אומרים  הולך  שאני  מקום  אתם  בכל  השרון 

   -מובילים 

אתם   שאבי:   יוסי  מה  על  נתקעים...  אתם  כלום,  לכם  אין  איפה 

במגזר   תראו  לכו  מתקן,  שום  לכם  אין  בכלל.  מדברים 

יש.   מגרשים  איזה  תראו  במקומות,  תראו  לכו  הערבי, 

 בהוד השרון יש נעליים. אין כלום.  

 אבל תהיה יותר ספציפי רן.   אלון גלבוע: 

 דבר.  אין שום   יוסי שאבי: 

.  יש פה.  רן היילפרן:  . 

לא   יוסי שאבי:  אתם  הרב.  לצערי  השרון  בהוד  דבר  שום  לכם  אין 

 אוהבים ספורט, לא אוהבים ספורט.  

יעזור.   אמיר כוכבי:   יוסי, לצעוק את זה לא 

 לא, אבל לא אוהבים ספורט, תגידו את זה.   יוסי שאבי: 

 הוא מדבר מדם ליבו אמיר.   משה חנוכה: 

יודע.  א  הו  יוסי שאבי:   יודע, הוא 

אותו   נוכה: משה ח  לברך  רוצים  אנחנו  לדבר,  יכול  הוא  היום  אגב 

 שיוסי לדבר על הכדורגל מהיום.  

   )מדברים יחד( 

שאר   אמיר כוכבי:  כל  גם  לו  הפריע  לא  זה  אבל  בעיקרון  ממחר 

 הזמן, יאללה. מחר... תמשיך.  

   בוא תצטרף תראה שיש מלא קבוצות. מלא קבוצות.  רן היילפרן: 

קב  אלון גלבוע:  לי  קבוצה  תגיד  תגיד  צריך...  לא  אבוא,  שאני  וצה 

 אחת.  

 חבר'ה עוד שנייה.   איציק בן דור: 

 הוד השרון... בליגה העל או ליגה לאומית.   יוסי שאבי: 
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החנוכה,   איציק בן דור:  חג  לקראת  עכשיו  אנחנו  האחרונים  בימים 

העירוני   בספורטק  שהסתובב  מי  האחרונים  ובימים 

החי בסקיי  הספורט  במגרשי  פארק  יראה  ט  צוניים, 

לי שהם   כותבים  תאורה חדשה, דברים שבאמת אנשים 

גם   יפה,  מסודר  ממגרש  גם  ממנה.  נהנים  ממש  ממש 

ב  כמעט  החלפנו  כבר  ומסודרת.  יפה    10-מתאורה 

גם   מעט  עוד  נתחיל  מסיימים,  אנחנו  ספורט.  מגרשי 

אנחנו  לנינג'ה.  בצמוד  העירוני  בספורטק  טיפוס    קיר 

 וא הקודם?  מדברים על, איפה השקף הה 

פה   רן היילפרן:  דווקא  לספורט.  עירוני  תאגיד  הקמת  קודם.  אחד 

להגיד   רוצה  חושב    3אני  אני  חשובים.  משפטים 

ספורט   התאגיד  את  להקים  כעיר  שלנו  שהמטרה 

   -העירוני הזה, היות וכל 

 זה לא יהיה.   יוסי שאבי: 

הילדים  איציק בן דור:  כל  הנוער,  עד    מחלקת  הרך  מגיל  ספר  מבית 

רוצים  גי  אנחנו  אחת.  גג  קורת  תחת  יהיו  בוגרים,  ל 

את   נעשה  כמובן.  הספורט  עמותות  את  גם  בזה  לשתף 

 הכול בשיתוף פעולה.  

 לא יהיה.   יוסי שאבי: 

רוצים   איציק בן דור:  ענף. אנחנו  ואף  נגד אף עמותה  לא  אנחנו כמובן 

אנ  וגם  איתו,  להישגים  נגיע  שגם  משהו  לא  להקים  חנו 

א  באף  תלויים  ונקדם  נהיה  בעצמנו  תלויים  נהיה  חד, 

 באמת את הענפים התחרותיים כמו שצריך.  

 נכון.   יוסי שאבי: 

על   אלון גלבוע:  רק  מדובר  הספורט,  של  העירוני  התאגיד  איציק, 

 הילדים לא על מבוגרים.  

בוגרים.   איציק בן דור:  עד  גיל  מדובר  עד  אומרת  אנחנו  18זאת   .

על   ע מדברים  מדברים  לספורט,  ספר  קבוצות  בית  כל  ל 

ודו, טקוואנדו, ריקוד, כל   ג' כדורגל, כדורסל, כדורעף, 

   -דבר שיהיה תחת 

 מה עם השחייה?   אלון גלבוע: 
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 הכול, הכול, הכול.   איציק בן דור: 

יעזור לכם.   יוסי שאבי:   הכדורגל לא יעבור אליך. מה שתעשו לא 

יישארו  איציק בן דור:  הבוגרים  רק  יית   ואז  הבוגרים    מכו בעמותות, 

יותר   דברים  פה  יש  הבוגרת.  בקבוצה  העירייה  ידי  על 

מורים   עם  יושבים  אנחנו  אנשים,  שילוב  כמו  עדינים, 

אותם   ומשלבים  הספורט,  במסגרת  מוגבלויות  של 

כן   נפתח,  נשים, רק בשבוע שעבר  בחוגים שלנו. ספורט 

 בבקשה רפי.  

ע  רפאל בן מרדכי:  שאתה  לפני  רגע  אח איציק  במילה  כאן  היה  .  ת.. ובר, 

 האם אתה יכול להגיד עוד כמה דברים?  

איתי,   איציק בן דור:  ביחד  העירייה  מנכ"ל  גם  האחרונים  בימים  כן, 

שטח   טניס  הטניס,  בנושא  אנשים  כמה  עם  ישבנו 

ולבנות   אנחנו מדברים. אנחנו מנסים לאתר מקום טוב 

   -מרכז טניס עירוני. אני מקווה 

 ה מגרשים הגדרתם?  מ כ  רפאל בן מרדכי: 

יותר,    6הגדרנו   בן דור:   איציק  אפילו  לעשות  יכולים  אנחנו  מגרשים. 

   -כי אם אנחנו רוצים שזה יהיה מרכז 

כמה    10-ל   6בין   אמיר כוכבי:  נקבל  אנחנו  מגרש,  יהיה  שזה  כדי 

גם   לייצר  רעיון  שם  לאפשר  כדי  שונות,  פרוגרמות 

לייצ  פעילות.  לתחרות  מענה  מתן  שיאפשר  ר  מקום 

 פרוגרמה ולהתקדם איתה. 

לשחק   רפאל בן מרדכי:  שבועיים  לפני  לי  יצא  הרבה.  לא  זה  אמיר 

   -ברעננה. אני חושב שיש שם משהו כמו 

 .  8 איציק בן דור: 

 כמה?   רפאל בן מרדכי: 

 מגרשי טניס.    8,  8 איציק בן דור: 

 .  6, כשהרוב הם  10-ל   6זה הסדר גודל בין   אמיר כוכבי: 

נגיד תודה.  אם    6גם   אביבה גוטרמן:   יהיה 

.   ר כוכבי: אמי  .  יש את המרכז ברמת השרון שהוא.

 לא, זה עזוב, זה לא נחשב, כי זה ארצי.   רפאל בן מרדכי: 
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 .  10אבל גם הוא לדעתי עם   אמיר כוכבי: 

להם   רפאל בן מרדכי:  יש  סבא  הירוקה,  2בכפר  סבא  כפר  את  להם  יש   ,

 .  6-8ויש להם את בית ברל. שכל אחד מהם הוא  

ל  נדב דואני:   א כפר סבא.  בית ברל זה 

במקום   רפאל בן מרדכי:  הדר  בנווה  תשים,  איפה  בעיה  לי  אין  אני 

 ברמת הדר, אני בעד שתעשה.  

 הגשר כבר השתלטת עליו.   נדב דואני: 

עוד   יוסי שאבי:  משנה  זה    30לא  תדאגו,  אל  מגרשים,  יהיה  שנה 

 רק בתוכניות.  

פתחנו  איציק בן דור:  האחרונה  ליג   בשבת  את  כדורשת,  ת  את 

 רשת.  הכדו 

 לא אמרת מתי.   רפאל בן מרדכי: 

להגיד   איציק בן דור:  יכול  לא  אני  לי,  אין  אני  זה,  על  עובדים  אנחנו 

 מתי.  

האש,   יוסי שאבי:  על  זה  האש,  על  זה  מרדכי  בסדר.   יודעים,  לא 

   -לאט לאט אל 

שכ  עדי פ. אנקורי:  חשובה,  הכי  השורה  את  לדעתי  פה  היה  ולנו  שנייה, 

שי  שזה  אותה,  מוגבלות  פספסנו  עם  אנשים  לוב 

להבין,   רוצה  אני  איציק,  בעיר.  הספורט    3במסגרות 

כבר   דורשת,  ואפילו קצת  שנים שאני מבקשת, מבקשת 

למה   שלהבין  האחרון,  בזמן  דרישה  של  למצב  הגעתי 

יש לנו   אין כאן חוגים מונגשים לילדי החינוך המיוחד. 

שצ   1,500כאלה.    1,500 בכפר  ילדים  חוגים  ורכים 

בר  תקווה,  סבא,  בפתח  אביב,  בתל  והרצליה,  עננה, 

 ולא אצלנו.  

.   איציק בן דור:   אז אני אגיד לך משהו

 למה זה לא קיים אצלנו.   עדי פ. אנקורי: 

עשרות   איציק בן דור:  אליי  פונים  קרה.  לא  משהו,  לך  אגיד  אני  אז 

   -הורים ואני מטפל באחד ואחד מכם. אם מישהי 

להג  אנקורי: עדי פ.   יכולה  אני  לי  אז  יש  שהיום  לך  כאן    120יד  הורים 
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   -בטלפון הזה, שכתובים אצלי 

 ולמה זה לא מגיע אליי?  איציק בן דור: 

   -שמעוניינים בחוגים  עדי פ. אנקורי: 

אז   איציק בן דור:  אליך,  באים  אם  אליי?  מגיע  לא  זה  למה  שואל  אני 

   -תביאי אותם אליי. את אומרת לי שהם אצלך 

 ב, בשחייה יש שילוב.  בשחייה יש שילו  ב דואני: ד נ 

   -אני רוצה שממחר בבוקר  עדי פ. אנקורי: 

אל   יוסי שאבי:  דינכ,  בחייאת  תעזבי  תלמידים,  לך  ייקחו  הם 

 תיתני להם בכלל.  

קרדיט,   עדי פ. אנקורי:  רוצה  לא  חוגים.  להם  יהיה  בבוקר  שמחר   ...

ה. הם  רוצה שהילדים המיוחדים יהיו להם חוגים נקוד 

של  העיר  של  את  המלאכים  לקבל  צריכים  והם  נו. 

 הכי טוב.    השירות 

   -... לקבל שירות. עדי אם יש  רן היילפרן: 

 -עדי אם יש לך משהו, את לא פנית אליי פעם אחת  איציק בן דור: 

 כי אסור לה לפנות אליך איציק, אסור לה.   משה חנוכה: 

   )מדברים יחד( 

 ם, כמשהו... לא בעניינים פרטניי  רן היילפרן: 

 ני יכול לפנות לאיציק?  א  משה חנוכה: 

 אתה לא.   יוסי שאבי: 

 תנו לאיציק להתקדם בבקשה.   יעל עבוד ברזילי: 

רוצה   איציק בן דור:  רק  אני  חשובים.  יותר  דברים  יש  אסיים,  אני 

   -להגיד לך משהו עדי, לא קרה 

 אין משהו יותר חשוב מהילדים המיוחדים שלנו.   עדי פ. אנקורי: 

רוצה  ציק בן דור: י א  אני  אומרת,    אז  שאת  מה  בגלל  דווקא  לך,  להגיד 

אליי,   מועצה אחד שפונה  חבר  או  בן אדם אחד  פה  אין 

פנייה   וזאת  שלו,  לפנייה  מתייחס  לא  אני  וחלילה  וחס 

זה   את  שומרת  את  אם  אבל  שלך.  חשובה  מאוד  מאוד 

 לעצמך, אז אני לא יכול לעזור לך.  
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 ויקטים.  איתך כמה פר   יו עשיתי אני נכון, רק עכש  כנרת א. כהן: 

מיילים   עדי פ. אנקורי:  גבי  על  מיילים  לעצמי  זה  את  שומרת  אני 

 שעברו, בסדר, אני אפנה אליך ישירות.  

החינוך,   איציק בן דור:  עם  גם  הדוק,  פעולה  בשיתוף  עובדים  אנחנו 

   -גם עם כנרת, גם עם בן שבת 

.   כנרת א. כהן:  .  כבר עשינו השנה.

 ... מאוד.   ורי: עדי פ. אנק 

   -גם עם כל דבר  דור:   איציק בן 

נותן הוראות?   כנרת א. כהן:   מה אתה 

המון   איציק בן דור:  ועושים  פעולה  בשיתוף  באמת  עובדים  אנחנו 

שבשבת   להגיד  רציתי  רק  ונעימים.  יפים  דברים  המון 

כדורשת של   ליגת  נפתחה  נשים, שפתחנו    200האחרונה 

עם   ביחד  קשה  עבודה  אחרי  מאלומה,  אותה  אורלי 

נמצ  לא  שהיא  היא  העבודה  על  הכבוד  וכל  פה,   את 

לאזרחים   הפעילויות  מגוון  על  מדבר  אני  עושה. 

שזה   החשובים  באמת  הדברים  אחד  שזה  ותיקים, 

שלמים   חוגים  מקבלים  אנשים  בקורונה.  לנו  התחיל 

אותם   לוקחים  אנחנו  עלות.  ללא  שנתיים  כבר 

מקומ  מיני  לכל  אותם  לוקחים  לוקחים  לפארקים,  ות, 

הים  לחוף  כאלה    אותם  ספורט  ענפי  מיני  כל  לרוץ. 

מודרכת  הליכה  ללא  ואחרים.  והכול  פילאטיס,  יוגה,   ,

 עלות. ואנחנו מממנים את זה.  

 אפילו מרקידים.   מאיר חלוואני: 

בריאות,   איציק בן דור:  במדור  כן  גם  שהיא  רואן  עם  ביחד  אה.  כן 

לחיים   הלאומית  התוכנית  את  עושים  בריאים  אנחנו 

ליווי תכ  ניות ספורט בבתי ספר, שתבינו שיש  ופעילים. 

עושים    120לנו   אנחנו  גלילה  עם  שביחד  ילדים  גני 

ילדים   גן  שבוע  כל  שבוע,  כל  לילדים  כושר  שיעור 

 מקבל שיעור, לא ממדריך, ממורה ספורט מוסמך.  

 איציק תודה רבה.   משה חנוכה: 

 רק רגע, עוד לא סיימתי.   איציק בן דור: 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 99 
 

 סיים.  רגע, הוא לא   חלוואני:   יר מא 

 הוא בשלב של התודה רבה.   נדב דואני: 

נותנים לי לדבר.   איציק בן דור:   אתם לא 

 סליחה.   משה חנוכה: 

איציק   רן היילפרן:  אז  בעירייה.  שנה  על  דקה  פה  מקבלים  אתם 

 בבקשה.  

לי   איציק בן דור:  תנו  שעתיים.  עוד  לדבר  צריך  אני  אז  דקות    5ואי 

את  הפעילויות... לסיים.  את  מכירים  רק    ם  ספורט, 

   -עכשיו אנחנו מתארגנים 

 איציק, רון ביקש לחזור.   מאיר חלוואני: 

מ  איציק בן דור:  שהתקיים  לשיר  מרוץ  לקראת  מתארגנים  -אנחנו 

 .  4/2/2023עד    31/1/2023

 מרוץ לשיר ברביעי.   משה חנוכה: 

מינ  איציק בן דור:  כל  על  מדברים  אנחנו  לשיר.  מרוץ  בחטיבות  כן,  י, 

המו  יש  לנו  ביניים  יש  ספריים,  בית  ספורט  מועדוני  ן 

כיתות   בראשונים  בתיכון  גם  יש  בשקמים,  גם 

בשחר   לנו  יש  משט.  כיתת  ואת  כיתות    3הספורט, 

אומרת   זאת  ובנות.  בנים  כדורסל  של  שלמות 

את   לשדרג  מתכוונים  אנחנו  ממשיכים.  שהדברים 

מא  מקווה  אני  רון.  גלי  העירונית  שבמרץ  הבריכה  וד 

נתח  אנחנו  קיבלנו,  אפריל  כבר  עתידים  אולם  יל. 

באולם   נתחיל  אנחנו  תקציב,  קיבלנו  קורא  קול  הגשנו 

יסודי כמו את הראשונים,     2.5הזה לשדרג אותו באופן 

הכדורגל   מגרש  ושדרוג  שיפוץ  ביוני.  נתחיל   ₪ מיליון 

בסביבות   משהו  קאנטרי    10העירוני.  הקמת   .₪ מיליון 

בא 1201במתחם   א .  ולד מת  שעות  פה  לשבת  בר,  פשר 

מישהו   יש  אם  אז  עניינים,  המון  עוד  שיש  כמובן  אבל 

 שרוצה לשאול בבקשה.  

 תודה איציק.   אמיר כוכבי: 

 תודה איציק.   רן היילפרן: 

 תודה רבה.   איציק בן דור: 
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יש   רועי ולפיש:  אז  שנה,  כל  על  דקה  אמר שזה  מכיוון שרן  אז  טוב, 

מי   יותר.  קצת  וחצי.  דקה  ולפיש  לי  רועי  מכיר  שלא 

נגענו,  סגן   בעצם  הנושאים  בעיקר  הביטחון.  אגף  מנהל 

באמת   אני  אז  הקודמת.  בישיבה  בפניכם  הציג  עומר 

 אעבור על זה בקצרה.  

.   אביבה גוטרמן:   מכירים את זה, ראינו

 מנהל האגף הציג את זה במסגרת ועדת כספים.   רן היילפרן: 

 תנו לו להציג והכול בסדר.   דובר: 

 אוקיי.   גוטרמן: בה  אבי 

יכולת האבטחה ושמירה על סדר   ולפיש: רועי   אז אנחנו מדברים על 

בעצם   פריסה,  יש  מצלמות.  מערך  באמצעות  ציבורי 

ביצוע.   לשלב  יוצאים  התכנון,  שלב    300הסתיים 

ב  בערך  בעיר  הציבורי  במרחב  זה    70-מצלמות  אתרים, 

העירייה,   במוסדות  שהותקנו  המצלמות  לכל  בנוסף 

ס  וכיוצא  בתי  ספורט  אולמות  הקמת  פר,  קידום  בזה. 

שובר   זה  עירוני  שיטור  יחידת  בעיר.  עירוני  שיטור 

אחרי   בעצם  זה  הזאת  שההחלטה  מזכיר  אני  שוויון. 

אנחנו   שעה.  הוראת  באמצעות  הממשלה  של  החלטה 

לפעימה   נכנס  ואנחנו  תאשר  שהממשלה  מקווים 

פעילות   תושבים,  לפניות  תגובה  יכולת  שיפור  הבאה. 

סיורי  הגברת  ידי  על  בעצם    יזומה  אנחנו  פה  ביטחון. 

עושים   ומהמשטרה,  תושבים  מפניות  מידע  אוספים 

למוקדי   בהתאם  נתונים  וממקדים  נתונים  הצלבות 

והתאמה   בעיר,  חינוך  מוסדות  אבטחת  חיזוק  עניין. 

החינוך,   מוסדות  מטעם  גדלה  העיר  הדמוגרפי.  לגידול 

נכנסים   אנחנו  ילדים.  גני  ספר,  שמשרד  בתי  למהלך 

מקבל   עד  החינוך  שהיה  מה  הרך,  לגיל  החינוך  את 

יחד עם אגף   עכשיו אצל משרד הכלכלה. משרד החינוך 

שהיא   איזה  עכשיו  בונים  החינוך  במשרד  הביטחון 

הילדים,   גני  את  לקלוט  בעצם  איך  פעולה,  תכנית 

והבטיחות.   הביטחון  מבחינת  הפיקוח  את  ולבצע 

גם  מענה  לתת  נדרש  בעצם  האלה.    ואנחנו  במוסדות 

אכי  בעצם  ביצוע  זה  טכנולוגי,  מערך  ידי  על  פה 
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התקנה   כבר  של  בתהליך  כרגע  חנייה.  אכיפת  מצלמות 

הפעלה   מרכז  הקמת  בעיר.  מקומות  במספר  וביצוע 

הבינוי.   ותחילת  התכנון  שלב  סיום  מתקדם.  חדשני 

בשעת   העירייה  של  הבונקר  בעצם  זה  הפעלה  מרכז 

המשך  בעצם  שמאפשר  מה  העירייה    חירום.  של  פעולה 

ח  בעצם בזמן  הקמת    ירום  קידום  תפקודית.  רציפות 

הוא   הכיבוי  שירותי  של  היום  כיבוי אש, המגמה  תחנת 

שיש   עכשיו,  עד  שקיים  כמו  ריכוז,  ולא  תחנות  פיזור 

נותנים   יוצאים,  ומשמה  סבא  בכפר  גדולה  אחת  תחנה 

לצאת   בעצם  אלא  מסביב,  הערים  לכלל  בגלל  שירות 

התנועה,  תחנות    עומסי  להמון  את  קטנות  לצאת  לפזר 

תחנה   תהיה  עיר  בכל  שבעצם  ככה  במרחב,  הכוחות 

המקלטים   כשירות  העלאת  מהיר.  מענה  שתיתן  משלה 

יש   רובם,  שיפוץ.  שופצו    33וסיום  ציבוריים,  מקלטים 

וה 25 של    8-,  הראשון  בחציון  כבר  יסתיימו  האחרים 

הרשות   של  כשירות  מוכנות  שיפור  הבאה.  השנה 

מול בתרחיש  עבודה  זה  פה  חירום.  העורף,    י  פיקוד 

חינוך   מכלול  של  לתרגיל  נכנסים  אנחנו  תרגילים. 

בפברואר תרגיל מוס"ח   יש  כך  בסוף החודש הזה. אחר 

עם   יחד  פעילויות  בעצם  יש  השנה  כל  ולאורך  ארצי. 

 פיקוד העורף, הם מתרגלים אותנו.  

 תודה רבה.   רן היילפרן: 

א  אלון גלבוע:  אם  שאלה,  לי  ה יש  על  פה  אסתכל  התקצ ני  יב.  צעת 

מיני   בכל  משמעותיות  תוספות  שיש  רואה  אני  אז 

שסך   רואה  אני  חשוב,  שהכי  בתחום  ודווקא  תחומים, 

אני   ודווקא  נוסף,  סייר  של  תוספת  נוסף,  סייר  הכל 

   -12-ו   11רואה פה,  

   -רגע, קודם כל שיגייסו. שיהיו איזה שהם  עדי פ. אנקורי: 

רגע,  אלון גלבוע:  רואה   שנייה  שסיורים   ואני  פה  גם  גם  פה  שיש   ,

הכל   סך  עירוניים.  סיורים  של  בנושא  קטנה  ירידה 

לא   אני  קודמת.  לשנה  מאוזן  תקציב  הוא  התקציב 

פה   והייתה  דיברנו  הרי  לביטחון.  תוספת  פה  רואה 

קידום   באמת  פה  רואה  אני  אז  מיוחדת,  ישיבה 
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יפה, זה   להקמת תחנת כיבוי אש, אז בסדר, זה לא, זה 

אנחנ נש  אם  תכלס  אבל  טוב.  על  מע  פה  מסתכלים  ו 

 התקציב, לא קרה פה כלום.  

כל   רועי ולפיש:  חינוך,  בדו"ח  יושב  הביטחון  מתקציב  גדול  חלק 

  .. חינוך. מוסדות  סיור  החינוך,  מוסדות  של  האבטחה 

   -אז אפשר להסתכל שמה 

 לא, אבל אני שאלתי על סיירים שמסתובבים בעיר.   אלון גלבוע: 

 רגע,   : רועי ולפיש 

אתה  למה   אלון גלבוע:  למה  לביטחון?  משמעותית  תוספת  פה  אין 

   -לא נלחם על תוספת משמעותית 

 למה אתה שואל אותו? מה הוא אשם?   משה חנוכה: 

 -לא, אבל הוא  אלון גלבוע: 

 הוא בסך הכל סגן מנהל אגף.   משה חנוכה: 

לא   אלון גלבוע:  לביטחון  ופה  מיליונים,  ציבורי  ויחסי  הפרסום 

מורידים.  מו  פחות  סיפים,  משנה    100,000כמעט  זה   ₪

 קודמת.  

גם בישיבה, לא הישיבה המיוחדת,   רן היילפרן:  זה  כפי שדיברנו על 

 הייתה ישיבה מן המניין אני מתזכר.  

 בממשלה זה לא היה.   מאיר חלוואני: 

מן   רן היילפרן:  בישיבה  עלה  שהוא  סעיף  המניין  מן  בישיבה 

   -המניין. בישיבה מן המניין 

 המניין.    לא, זה לא  אלון גלבוע: 

   -בוא אפשר להתווכח על זה אלון, נעשה רישומים  רן היילפרן: 

 אבל זה לא היה מן המניין.   אלון גלבוע: 

 הייתה ישיבה מן המניין בוודאי. ישיבה מן המניין.   רן היילפרן: 

אתה   אמיר כוכבי:  מה  רלוונטי  הישיבה,  הייתה  מה  רלוונטי  לא 

 יב עולה.  רואה, כי התקצ 

 ה עולה?  למ  אלון גלבוע: 

   -תקציב הביטחון  אמיר כוכבי: 
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 לא, תקציב הביטחון עלה בתוספת סייר אחד.   אלון גלבוע: 

מ  רן היילפרן:  העלינו  כרגע  לאייש,  קושי  שיש  בישיבה  ציינו  -אלון 

היא  12-ל   11 הבעיה  כמה.  חסרים  כרגע  בפועל  אבל   ,

 לא בתקציב, צריך לאייש.  

סיירים ל  אב  אלון גלבוע:  שיבואו  רוצה  לא    אתה  אפילו  שאתם 

נשאר   שכר  תוספת  השכר.  תוספת  את  להם  מעלים 

 משנה שעברה, לא עלתה.  

מעלים   אמיר כוכבי:  לא  אנחנו  הפנים,  ממשרד  נגזרות  שכר  תוספות 

 את זה על דעת עצמנו.  

   -מה זאת אומרת אבל יש  אלון גלבוע: 

 .  אני לא יכול להעלות על דעת עצמי  אמיר כוכבי: 

 וד. לא צמוד?  אבל זה צמ  אלון גלבוע: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 הסכומים צמודים.   אלון גלבוע: 

   -ברמה   99-צמוד להסכם קיבוצי מ  רן היילפרן: 

אותו   משה חנוכה:  להפוך  אגף  מנהל  לשים  יודע  אתה  רוצה  כשאתה 

 למנהל מינהל, ואז ככה להגדיל לו את השכר.  

   -למנהלי   מה נהפוך את הסיירים  אמיר כוכבי: 

 ירים ישימו אותם מנהלי מחלקות, יקבלו.  הסי  משה חנוכה: 

בכל   אמיר כוכבי:  גם  קושי...  שיש  מאוד  טוב  יודעים  אתם  הלוואי, 

גם   האלו  המקצועות  וכל  בעו"סיות  גם  התוכניות, 

שזה   והלוואי  הספר.  בבתי  הילדים  בגני  בסיירות 

 יצליח להיפתר.  

   )מדברים יחד( 

לא   אלון גלבוע:  צוח סי   20,  21...  לא  אני  אני    20ק.  ירים.  סיירים 

   -חושב שצריך 

 אבל כרגע הבעיה היא באיוש, לא בעייתי תקציב אלון.   רן היילפרן: 

אתה   אמיר כוכבי:  שאם  שוטף,  תקציב  על  מדבר  אתה  אם  שנייה, 

שם   יש  אז  העירייה.  את  מקבע  אתה  בו,  משריין 
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של   הוא  כרגע  בשטח  שהפער  יודעים  כשאנחנו  תוספת, 

ה כ  התוספת  ולכן  סיירים,  פער,  מה  על  תוספת  יא 

כן?   תקנים.  עוד  שייפתחו  כמובן  לגייס,  שנצליח  וככול 

 תודה רועי.  

מה   רפאל בן מרדכי:  לנו  להגיד  יכול  אתה  האם  מקצועית.  שאלה  לי  יש 

כל   עם  סבא  בכפר  הסולם  של  המקסימלי  גובה 

 הבניינים רבי הקומות שבונים כאן?  

 אש.    על מכבי   הוא מדבר  מאיר חלוואני: 

 של כיבוי האש?   : אמיר כוכבי 

בקומה   רפאל בן מרדכי:  להישרף  בניין  מתחיל  האש.  כיבוי  של 

 קומות.    22-24העליונה, אפשר לחלץ אותו  

 לא.   מאיר חלוואני: 

   ... אני יכול להגיד לך שהתשובה היא לא.  אני לא איש  אמיר כוכבי: 

 התשובה היא לא.   מאיר חלוואני: 

 לא, חד משמעית לא.   : אביבה גוטרמן 

אני   ר כוכבי: אמי  אחד,  סולם  יש  אש,  כיבוי  של  הנוהל  או  המדיניות 

 יודע על מה אתה מדבר, יש סולם אחד כזה בתל אביב.  

 מה זה עוזר לי?   רפאל בן מרדכי: 

בוועדת   אמיר כוכבי:  סקירה...  פה  קיבלנו  אש,  כיבוי  של  והנוהל 

כזה,  באירוע  מטפלים  הם  שבה  הדרך  והיו    ביטחון. 

מק  הסתם  מן  כבר  לגובה  להם  מגיעים  שהם  זה  רים. 

ומשם   הבניין,  לתוך  להיכנס  כדי  יכולים,  שהם 

 במדרגות. אין להם שום דרך אחרת.  

הוא   רפאל בן מרדכי:  המקסימום  אביב  בתל  ידיעתי  קומות.    17למיטב 

ויש לנו מה לעשות   17    -קומות הסולם מגיע. 

יו  אמיר כוכבי:  גם  אחד  להם  יש  ז לדעתי  אחד,  זה  אבל  גבוה,  ה  תר 

 לא משנה, זה פער משמעותי.  

ואיך אני אגיד, עד שהוא   רפאל בן מרדכי:   .. יודע שבדקתי. זה מה שאני 

ייכנסו, אנחנו בצרה.    יגיע להוד השרון ועד שהם 

 תודה רועי.   אמיר כוכבי: 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 105 
 

 תודה רועי.   רן היילפרן: 

 להגיע דרך חברות אבטחה.   אביבה גוטרמן: 

ז  משה חנוכה:  פחדנות.  זה  קשקושים,  לנהל  זה  יכולת  חוסר  ה 

 ורשלנות.  

 ₪.    180,000... ביטחון   אלון גלבוע: 

 אתם רוצים להצביע?   יגאל שמעון: 

 על מה?   אביבה גוטרמן: 

יגאל.   אמיר כוכבי:   עוד לא הצגנו את התקציב 

 יגאל, זה לא חי אדיב פה,   משה חנוכה: 

יש ש  אמיר כוכבי:  יום עיון,   יחה.  יש דיון, יש 

 מיליון ₪ לדוברות.    4ים את הסיבוב  ואז עוש  משה חנוכה: 

 הלאה.   אמיר כוכבי: 

 קודם כל ירדימו אותך.   משה חנוכה: 

אנחנו   רן היילפרן:  העיר  חזות  של  בנושא  אבל  אקצר,  אני  אז 

  ..  מובילים שיפור של.

 איפה מנהל האגף?   משה חנוכה: 

 ציג.  מנהל האגף כרגע לא מאויש, ואני מ  רן היילפרן: 

 עזב?    למה הוא  משה חנוכה: 

נכי צה"ל.  כי הוא נבחר כמנכ"  אמיר כוכבי:   ל ארגון 

 גם הסגן שלו.   אביבה גוטרמן: 

צה"ל?   משה חנוכה:  נכי  ארגון  של  לסמנכ"ל  נבחר  גם  שלו  הסגן 

 ואתה מצליח לגייס מנהל אגף חדש?  

   -אנחנו נצליח, כי כמו שאמרנו גם בעבר  רן היילפרן: 

 וגם סגן מנהל.   : עדי פ. אנקורי 

דבר   פרן: רן הייל  של  ובסופו  פעמים,  מספר  עושים  שאנחנו  מכרזים 

טובים,   באנשים  ומאיישים  לאייש.  מצליחים  אנחנו 

ולאייש   להתפשר  תמיד  אפשר  מתפשרים.  לא  ואנחנו 

 -מהר, אבל אנחנו מעדיפים לאייש 
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   -עדיף שהמנכ"ל יתעסק  משה חנוכה: 

 שפה אני עוסק באשפה.  גם, אם צריך לעסוק בא  רן היילפרן: 

אחרות,   חנוכה:   משה  במחלקות  שלך  מהיכולות  מאוד  התרשמתי 

אני   אשפה,  זה  ועכשיו  כספים.  בוועדת  שהצגת  כפי 

  . .  חושב שזה מנכ"ל.

יותר  אמיר כוכבי:     -חזות העיר זה הרבה 

 זה מנכ"ל מעורב אני חושבת.   כנרת א. כהן: 

   -דיברנו כן. אז זה הרבה יותר מאשפה כמו ש  רן היילפרן: 

..  חבל   משה חנוכה:   שמנהל אגף.

 מה זאת אומרת הוא הזרוע הביצועית.   אביבה גוטרמן: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 ברור, הוא מעורב בכל.   כנרת א. כהן: 

 הוא צריך לעשות את הדברים האלה.   אביבה גוטרמן: 

 אבל אין מנהל אגף אביבה.   משה חנוכה: 

אכי  רן היילפרן:  שיפור מערכי  אז  ונו טוב  קבלנים  על  ובקרה  י  תנ פה 

חדה   מאוד  בצורה  זה  את  מובילים  אנחנו  שירותים. 

לא   היא  כספית,  יעילות  בכך  מייצרים  גם  ומשפרים, 

מערך   את  משפרים  אנחנו  יותר.  גבוהה  תפעולית 

ברחבי   בטח  אותם  שראיתם  מה  העירוני,  הניקיון 

עבודה   פה  עושה  שגם  חדש  טיאוט  קבלן  יש  העיר. 

 מקיפה ביותר.  

להגי  ה גוטרמן: יב אב  כדאי  צריך  רק  לא  גשם  של  שבימים  להם  ד 

 להשקות את המדרכות. זה הרבה כסף.  

לקבלני   רן היילפרן:   ... קבלן, לא  זה  קשור,  זה  מדרכות  השקיית 

 טיאוט.  

 זה קבלנים אני אומרת לך.   אביבה גוטרמן: 

.   מאיר חלוואני:  .  לא, לא, היא מדברת על.

והם עם המ   אני מעירה להם.  אביבה גוטרמן:  עולה לנו    ים. בוא זה גשם 

 כסף.  
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לעשות   אלון גלבוע:  יכולים  הם  העבודה  שאת  להם  להגיד  אפשר 

.  8:00מהשעה   .  , כולם.

גם   רן היילפרן:  מקדמים  אנחנו  לעבודה,  מעבר  גם  מקדמים  אנחנו 

פעילות הסברה מקיפה בתחום הקיימות, קמה מחלקת  

ב  מחברים  מקומיות,  יוזמות  מעודדים  טבע  קיימות, 

פועלים  אנחנו  ריהוט    וקהילה.  הרחוב,  פני  של  לשדרוג 

כדי   לשילוט  אב  תכנית  מקדמים  שילוט,  רחוב, 

בבקשה   תעבור  הוד  העירוני.  השילוט  את  להסדיר 

גם   העירוני  הטבע  את  מקדמים  אנחנו  הבא.  לשקף 

בהיקף   והחלפה  שדרוג  העיר.  ברחבי  ציבוריות  בגינות 

ש  לפני  פה  שאישרתם  מזכיר  אני  תכנית,  גדול.  נה 

 נתי.  בעצם תב"ר רב ש 

גינת הפשוש שלי.   עדי פ. אנקורי:   הנה 

 היא לא של אף אחד פרטני.   רן היילפרן: 

 בסדר.   עדי פ. אנקורי: 

 עיריית הוד השרון.   רן היילפרן: 

 חלום, חלום, הקשת הזאת זה חלום.   עדי פ. אנקורי: 

גן פשוש  רן היילפרן:     -אז כמו 

לח  משה חנוכה:  לפרגן  עד אפשר  המועצה  ש ברת  פרילינג  יודע  י  אני 

וגם   הסגורים  בחדרים  גם  זה.  על  נלחמה  היא  כמה 

ומה   שלך,  החלומות  על  לך  הכבוד  כל  ועדי  כאן, 

 שהצגת. את מצליחה להגשים, כל הכבוד.  

 מה זה חדרים סגורים? אתה יכול להסביר לי רגע.   מאיר חלוואני: 

הלוואי  עדי פ. אנקורי:  מגשימה   הלוואי,  החלומו   והייתי  רוב  ת  את 

 שלי.  

 אני לא מצליח להבין.   יר חלוואני: מא 

 ... היא עושה עבודה מדהימה.   משה חנוכה: 

.   רן היילפרן:  . ועוד רבים לה, הכישלון.  ... מהצלחה 

 ההצלחה היא של עדי.   משה חנוכה: 

   -אז אוקיי  רן היילפרן: 
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עולה  משה חנוכה:  לא  זה  לפרגן  אפשר  אדוני.  טובה  מילה  לה    מגיע 

 קום לכולם אדוני המנכ"ל.  כסף. על עגלת הקרון יש מ 

   -אני לא ישבתי, בוא  רן היילפרן: 

 ... תפרגן.   אביבה גוטרמן: 

.   רן היילפרן:  .  אני מפרגן.

   )מדברים יחד( 

שממציא   רן היילפרן:  טיפוס  לא  אני  אבל  מפרגן,  טיפוס  אני 

 דברים.  

 מה קרה? מה קרה?   כנרת א. כהן: 

   אני לא פוליטיקאי,   כמוך,   אני לא  רן היילפרן: 

את   כנרת א. כהן:  לו  תנו  חברים,  בואו  פוליטית  מתערב  לא  המנכ"ל 

 המקום ואת הכבוד שלו בבקשה, באמת.  

 את נהיית הסנגורית שלו?   משה חנוכה: 

 אני לא סנגורית, אבל באמת.   כנרת א. כהן: 

   -במסגרת השעות את סנגורית שלו  משה חנוכה: 

   -משה, משה  כנרת א. כהן: 

.    אתה ביקשת  רן היילפרן:  .  שאני אשלים פערים בנוער, אז.

 זה אנשי המקצוע, די.   כנרת א. כהן: 

אנחנו   רן היילפרן:  ציבוריות,  גינות  של  לנושא  מעבר  אנחנו  אז 

נחל   אקולוגי  פארק  האקולוגי,  הנושא  את  גם  מקדמים 

היער   ניהול  גם  ובכלל  הזבל,  הר  מתחם  תכנון  הדס. 

   -ים. בנושא העירוני. סקר של עצ 

 יזה יער יש בעיר?  א  משה חנוכה: 

 אנחנו עושים סקר עצים.   רן היילפרן: 

.   רן יקיר:   זה מושג. יער עירוני זה מושג

ניהול היער העירוני.   משה חנוכה:   אה עכשיו 

יער.   מאיר חלוואני:   איפה שיש יותר מעץ אחד זה 

מ  משה חנוכה:  שיותר  כמו  יות   3-זה  אצלכם,  פסטיבל  זה  ר  אנשים 
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   -ר עצים זה יער. כל דב   3-מ 

איזה אצלכם? אתה ואני זה אותו עיר, מה זה אצלכם?   מאיר חלוואני: 

 תסביר לי מה זה אצלכם.  

.   3 משה חנוכה:  .  עצים.

 קודם כל יש יער בהוד השרון?   יגאל שמעון: 

.   משה חנוכה:   לא, זה מושג

ל  יגאל שמעון:  יש  יער בהוד השרון.  להגיד לכם שיש  רוצה  אני  נו  אז 

 יער.  

 יער אוסישקין ליד כפר סבא.   עדי פ. אנקורי: 

   -וגם ברחוב  יגאל שמעון: 

 אבל הוא לא שלנו.   אביבה גוטרמן: 

 .  4יש צמוד לכביש   אמיר כוכבי: 

 נכון.   יגאל שמעון: 

 ויש גם פרדסים עירוניים. יש גם פרדסים עירוניים.   מאיר חלוואני: 

כל  אמיר כוכבי:  שמקדמים  הבוסתן  את  לך  בשבט,    יש  בט"ו  שנה 

אקו  זה  פארק  עירוני,  יער  ניהול  רן  שאמר  וכמו  לוגי. 

  . . יערות. רק  לא  לקדם  לרשויות  לאפשר  שנועד  מושג 

ומעקב   נטיעות  העירוני,  המרחב  בתוך  דווקא  אלא 

הערכים   שאר  כל  ואת  הצללה  לקדם  כדי  עצים,  אחר 

שגם   שמח  אני  איתם.  מביאים  שעצים  האקולוגיים 

 בזה אנחנו מובילים.  

ו  רן היילפרן:  שווי את  בנושא  מקדמים  אנחנו  למגדר  השוויון  ן 

בקהילה,   בתרבות,  הציבורי,  במרחב  בחינוך,  למגדר 

צוותי   החינוך,  בצוותי  גם  מתמקדים  בשירות. 

במרחב   גם  הספר,  בבתי  הילדים,  בגני  ההוראה, 

ובכל   לכך,  דוגמא  היא  מגדיאל  גינת  הציבורי, 

מג המישורים.   פעילויות  מקדמים  לקדם  באמת  וונות 

 ילאים.  ג שוויון בכל ה 

גינת מגדיאל?   משה חנוכה:   מתי תיפתח 

 לבחירות.   אביבה גוטרמן: 
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מחוסלת   עדי פ. אנקורי:  כבר  היא  השבוע,  שם  הייתי  במרץ.  במרץ, 

 כולה.  

.   משה חנוכה:  .  יישר כוח עדי על.

 מישהו יכול להסביר לי מה זה גינה מגדרית באמת?   אביבה גוטרמן: 

 כן אפשר להסביר לך.   י: אמיר כוכב 

 כן.   ביבה גוטרמן: א 

 יעל בבקשה.   משה חנוכה: 

 בזמן הרלוונטי.   אמיר כוכבי: 

 ד"ר יעל ברזילי.   משה חנוכה: 

 אני שואלת עכשיו. למה? מה קרה אתה לחוץ?   אביבה גוטרמן: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 מה עכשיו אתה מסתלבט? אתה מדביק תארים?   מאיר חלוואני: 

להבי  ן: אביבה גוטרמ  רוצה  אני  קרה?  מגדרית.  מה  גינה  זה  מה  ן 

יודעת.    ניסיתי להסביר, לא 

גיל   אמיר כוכבי:  מותאם  ציבורי  מרחב  תכנון  מקדמת  העירייה 

בשלב   לקבל  צריך  ציבורי  מרחב  שכל  אומר  זה  ומגדר. 

  . . ומאפייני. סוגי  כל  של  הצרכים  כל  של  טיפול  התכנון 

ב  לנו  היה  למשל.  דרכו  כ -שעוברים  את  המסלול  א'  ל 

יצ  הבנים,  הבנים  מרחוב  מרחוב  חדש  הליכה  שביל  רנו 

הראשונים   רחוב  דרך  ממשיך  ומשם  בראשית,  לאנשי 

והלפיד בשביל קיים, מתוך הבנה  לכיוון חטיבת השחר  

בעיקר   מעבר,  מונעים  מוחשכים  שהם  הליכה  ששבילי 

   -של בנות נערות ונשים 

 גם אלימות גם זה.   אביבה גוטרמן: 

 נות.  ב   לא  משה חנוכה: 

 נות, נערות ונשים בכל הגילאים.  גם ב  אמיר כוכבי: 

 אמרת לי שאסור להגיד בנות.   משה חנוכה: 

   -במקרה הזה בנות  רן היילפרן: 

 זה חתך גילאים.   מאיר חלוואני: 
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לא   אמיר כוכבי:  ולימודים  מקצוע  עם  בוגרת  שלאישה  אמרתי 

בנות   בנות  אבל  לבנות.  אותן  הן  7,  6,  5מקטינים   ,

 מה לעשות.  בנות,  

 למה אתה מקטין אותן?    אז  משה חנוכה: 

   -משה הזלזול שלך בענייני מגדר הוא מפתיע  אמיר כוכבי: 

להגיד   משה חנוכה:  אסור  שליגאל  שלך  הסמנטיקה  אותי  מפתיע 

  ..  בנות, ומותר לקרוא לרחוב.

ציבורי   אמיר כוכבי:  במרחב  או  בגינה  ההבדל.  את  מסביר  אני 

מגדיאל  גינת  כמו  אליו  משמעותי  באים  גם  שאנשים   ,

ופן מיוחד, אבל גם הוא משמש כנקודת מעבר מאוד  בא 

אנחנו   מסביב,  שעוברים  הרחובות  כל  בין  משמעותית 

להבטיח   יכולים  אנחנו  איך  תכנונית  לבחון  רצינו 

ייתן את המענה הרחב ביותר. וכשאנחנו   שהמרחב הזה 

לנו על החושך   והם סיפרו  וצעירות,  דיברנו עם צעירים 

ה ועל   כל  ועל  הנסתרות,  להם  הפינות  שגורמים  דברים 

לנו על   וכשדיברנו עם מבוגרים שסיפרו  לא לבוא לשם. 

גרנוליט שהיה   ושל החומר  נגישות של המדרגות  בעיית 

הדברים   כל  למעשה  התניידות.  לעזרי  ומפריע  שם 

שעשו   התכנון  לתוך  נכנסו  מהציבור  שעלו  האלו 

ג  שמאפשר  גן  יהיה  בעצם  והגן  נגישות  המתכננים,  ם 

וגם   בטיחות  בו.  וגם  ופינה  פינה  בכל  אישי  ביטחון 

למשל   שם  תהיה  אומרת  זאת  פינות.  שיהיו  למרות 

תהיה   בה  לשבת  היכולת  אבל  אקולוגית,  בריכה 

אחד   שאף  כדי  מוארת,  מספיק  תהיה  היא  כי  לכולם, 

 לא ירגיש שם חוסר ביטחון.  

   -זה לא מגדרי, זה בטיחות, זה תקנים  אביבה גוטרמן: 

   -לך   אבל אני אגיד  אמיר כוכבי: 

 זה תאורה, מה זה מגדרי? אני לא מבינה את זה.   אביבה גוטרמן: 

   -יש מחקרים  אמיר כוכבי: 

 לא הסברת לי עכשיו.   אביבה גוטרמן: 

 אז אוקיי.   אמיר כוכבי: 
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 לא הבנתי.   אביבה גוטרמן: 

שהפערים   אמיר כוכבי:  שמראים  העולם  בכל  מחקרים  יש 

בנוש  זאת  המשמעותיים  מגדר.  פערי  הם  הזה  אומרת  א 

מי   מהחושך,  שיימנע  מי  כאלו,  למקומות  יגיע  שלא  מי 

שלא   מי  מספיק,  מוארים  שלא  במקומות  ילך  שלא 

ולכן   וטרנסים,  נשים  הן  נסתרות  בפינות  יישב 

עושים   אנחנו  חדש,  ציבורי  מרחב  מתכננים  כשאנחנו 

ייתן מענה   כדי להבטיח שהוא  יכולים,  את מה שאנחנו 

 האוכלוסיות בעיר.  לכלל  

שאתה   גוטרמן: אביבה   מה  זה  תאורה?  שיש  שם  ישבו  טרנסים  מה 

 אומר לי עכשיו?  

 אני מקווה שכולם ישבו שם.   אמיר כוכבי: 

   -זה ממש  אביבה גוטרמן: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -להגיד לי  אביבה גוטרמן: 

   -אביבה  אמיר כוכבי: 

גניבות תאורה, זה בטיחותי, זה מצוין,   אביבה גוטרמן:     -זה מונע 

בכמה   כבי: אמיר כו  בזה  להיתפס  יכולה  את  אביבה  בסדר,  הכול 

   -זלזול שאת רוצה 

יותר ביטחון להסתובב  אביבה גוטרמן:     -זה אלימות, אנשים יש להם 

 אבל גם לנשים עם עגלות, דיברת על זה?   כנרת א. כהן: 

של  אביבה גוטרמן:  תקנים  יש  זה.  את  מבינה  לא  מגדרי?  זה  מה    אבל 

   -מתקנים 

 , אין תקנים.  לא  אמיר כוכבי: 

לכולם   אביבה גוטרמן:  שיהיה  מים  צריך  תאורה,  צריך  ספסלים,  צריך 

זה   מה  אבל  ישבו,  שהמבוגרים  כדי  ספסלים  לשתות. 

 מגדרי?  

מבט.   יעל עבוד ברזילי:  נקודת  כאל  לזה  להתייחס  יכולה  את  אביבה, 

על   דרכם  מתבוננת  שאת  משקפיים  עוד  כעל 

וס סיטואציה,   מדיניות.  מכתיבה  הכל  ודרכם  ך 
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דרך   גם  נעשה  הזו  הגינה  של  שהתכנון  היא  האמירה 

את   בחשבון  שלוקחות  כאלה  מגדריות,  פרספקטיבות 

שמתאים   מרחב  ויצירת  והכלה  שוויון  של  הנושא 

 לכולם ולכולן. יש על זה הרבה מאוד מחקרים.  

 בסדר.   אביבה גוטרמן: 

   -שאת   בסדר, זה את מסכימה או  מאיר חלוואני: 

הכול,  וצ  עדי פ. אנקורי:  שעושה  טוילי  לאפרת  תודה  להגיד  ריך 

   -שהגינה במגדיאל תקודם 

 אחלה גינה תהיה, זה אין לי ספק.   אביבה גוטרמן: 

.. נפלאה ונהדרת. אפרת טוילי.   עדי פ. אנקורי:  . 

 אנחנו נעבור לנושא הנוער. כנרת בבקשה.   רן היילפרן: 

א  כנרת א. כהן:  אלון  לעשות  הגע מה  רואה,  לא  לגיל.  ני  אז  תי  טוב, 

ועל   פורמלי  הבלתי  החינוך  על  קצת  לספר  רוצה  אני 

בעצם   המחלקה.  במסגרת  מובילים  שאנחנו  התוכניות 

הצרכים   של  למידה  מתוך  מתבצעת  שלנו  העבודה 

הנוער   ותנועות  ארגוני  כל  עם  עובדים  אנחנו  בשטח. 

נוער צעירים וגם מעט עם הקהילה, ובהתאם   בעיר. עם 

התוכני אנ  תכניות.  בונים  שהכנסנו  חנו  החדשות  ות 

מיוחדים,   צרכים  עם  מנהיגות  של  תכנית  זה  השנה, 

חלק.   לקחת  גם  מוזמנת  ואת  קודם.  לשאלתך  זה  עדי 

 -זו תכנית שהובלנו שבעצם מועצת הנוער העירונית 

 אני מכירה אותה טוב.   עדי פ. אנקורי: 

 אוקיי, אז אני שמחה.   כנרת א. כהן: 

 שנים.    6זי שפירא לפני  אני כתבתי אותה עם אי  רי: עדי פ. אנקו 

סטודנטית   כנרת א. כהן:  עם  זה  את  עשינו  אנחנו  מושג,  לי  אין 

 שהגיעה... חלמה ואנחנו הוצאנו את זה לפעול.  

 נכון בדיוק.   עדי פ. אנקורי: 

דבר הוא   כנרת א. כהן:  יודעת, את מוזמנת להצטרף. שום  לא  אני  אז 

   -מקדמים   גם לא שלי אישית. אנחנו 

ראויה  כנר  משה חנוכה:  עבודה  עושה  את  אבל  אישי,  שלך  לא  זה  ת 
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שגם   חושב  ואני  מעמיקה.  העיר,  ראש  כסגנית  להערכה 

מתוך האופוזיציה בנית את הדברים. כל הכבוד על מה  

גם   הזאת.  בתקופה  והצעירים  הנוער  עם  עושים  שאתם 

האפשרות   את  לה  נותן  שאתה  העיר  ראש  אדוני  לך 

היכולת  להגיד ואת  שצריך  ומה  לך.  גם  ויישר    ,  נאמר. 

 כוח ותמשיכו בעשייה הזאת.  

 טוב, תודה רבה.   כנרת א. כהן: 

 אני תוהה כמה זה יעלה.   אמיר כוכבי: 

 עדי אז את מוזמנת להצטרף.   כנרת א. כהן: 

 הכול מתוך פחד.   משה חנוכה: 

בני   כנרת א. כהן:  של  קבוצה  על  מדובר  קצת.  לספר  רוצה  אני  רגע, 

שלנו    נוער  מיוחדים,  צרכים  להם  עם  לתת  חשוב  היה 

משלהם.   אירועים  משלהם,  תכנית  מובילים  הם  במה. 

המון   ועוד  ריחות  קול,  של  ויסות  של  בעיה  להם  יש 

זה   אותם  שאימץ  מי  בחשבון.  נלקחים  שבעצם  דברים 

שבעצם  העירונית,  הנוער  ונוצרו    מועצת  אותם,  מלווה 

ש  לשנה  וממשיכים  מדהימות,  חברויות  הם  שם  נייה. 

פרס  את  קיבלו  עמותת    גם  המחוזי.  המצטיין  הפעיל 

ומכשירה   שמלווה  תכנית  עוד  שוב  בוגרת,  אחות  אח 

גיל   מעל  אותם  18מתנדבים  מצמידים  שבעצם   .

ובעצם   לחניכים, הם מהווים איזה שהיא דמות בוגרת, 

לשנתיים   שתקצבנו  תכנית  זאת  אותם.  מלווים  הם 

ותו אדם או צעיר  קדימה, כדי ליצור את הרצף ושלא א 

שגרירי    שמצמידים  את  לנו  יש  ייעלם.  ילד  לאותו 

של   הגדול  חלקם  שוב,  בעיר.  חדש  מיזם  זה  זיכרון, 

וזכינו   קוראים,  קולות  הגשנו  בעצם  אנחנו  התוכניות 

בעצם   אנחנו  קיים,  תקציב  ולקחת  לבוא  במקום 

להגיד   המקום  זה  קוראים.  קולות  עם  המון  עובדים 

וק  צעירים  נוער  בנ שמחלקת  הגיעה, אני חושבת  י  הילה 

של   בגובה  קוראים  לקולות  טועה,  אני  אם  אותי  תקן 

הכבוד    900,000 כל  מגיע  זה  באמת  יותר.  לא  אם   ₪

לא   אני  קודם,  אמר  שמשה  כמו  ובאמת  למחלקה. 

עושה שום דבר לבד. השותף שלי לכל ההובלה זה ראש  
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שגרירים   לזה  מעבר  בצמידות.  עובדים  ואנחנו  העיר. 

זא  תכנית  צעירים  ש ת  כמה  נמצאת  זה  שכבר  אלון  נים. 

נצחק   אז  אותנו  גם  תשתף  אולי  כי  לא,  משהו?  מצחיק 

 ביחד.  

המדהימות   עדי פ. אנקורי:  התוכניות  אחת  זה  צעירים  שגרירים 

 לנוער.  

זו תכנית שממשיכה כבר   כנרת א. כהן:  שנים. אנחנו מחזקים    8נכון, 

   -ובאמת מגדילים את ה 

יותר והיא    הלוואי  עדי פ. אנקורי:  מסובסדת  העירייה,    הייתה  ידי  על 

 שכל הילדים שלנו יכלו להשתתף בה.  

את   כנרת א. כהן:  הגדלנו  ואנחנו  נכנס.  ולא  שפנה  ילד  היה  לא  עדי, 

   -התוכנית. אז באמת שוב 

 מעולה.   עדי פ. אנקורי: 

לפנות.   כנרת א. כהן:  מוזמנת  את  פה,  אני  נקודתי  לך  שיש  דבר  כל 

באמ  שלנו  הרשותי,  המד"צים  המד"צים  ארגון  זו  ת 

אצלנו   הצעירים  את  בעצם  שמובילה  מנהיגות  קבוצת 

  . ט' שכבות  ומדריכה  שמכשירה  הכשרה  תכנית  בעיר. 

רק   הרכב  שנקרא  חדש  הרכב  עדי,  אליך  זה  גם  לנו,  יש 

של   קהילה  עם  מיוחדים  ילדים  זה  קהילה  זה  גשרים. 

   -ילדים רגילים 

 וצות.  כן, כן, כבר עבר בקב  עדי פ. אנקורי: 

ז  כנרת א. כהן:  לקחת  אז  מוזמנים  גם  בקבוצות  זה  את  העברנו  הו, 

צעירים   נוער  מחלקת  של  גם  דגל  פרויקט  חלק. 

חלקכם   אימהות.  זה  האישה,  מעמד  של  וגם  וקהילה, 

שמלות   סביב  וגידים  עור  קורם  באמת  בפרויקט,  היו 

על   שומרים  הלאה,  מעבירים  ובעצם  ואוספים  נשף 

ועוד.  ערכים  על  מצווה    הירוק  בנות  תכנית  גם  יש 

פותחים   אנחנו  הבא  החודש  במהלך  לזה.  שקשורה 

הנוער,   מחלקת  ועובדי  לעובדות  הכשרה  קורס 

מיניות   בנושא  הנוער  וארגוני  תנועות  בכל  ולרשג"דים 

של   קורס  זה  נוער.  ובנות  בני  בקרב  מפגשים,    8בריאה 

לנו מאוד מאוד להכשיר את    3.5 שעות כל מפגש. חשוב 
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הנוער  ו   בני  בראש,  שניצבים  אלה  מעבירים  ואת  בעצם 

אירועי   פורמלי.  הבלתי  החינוך  של  התוכנית  את 

המון   עוד  לנו  יש  לא,  זה  כי  פה,  אפסיק  אני  קהילה, 

גילינו   קהילה,  אירועי  בכל.  לגעת  רוצה  ואני  דברים 

מהגינות   הנוער  את  להוציא  צרכים  שיש  וזיהינו 

  . ז' לכיתות  מסיבות  קיימנו  שנה  במהלך  ובאמת 

מ  לנו   200-התחיל  הגיע  ילדים    600-ל   400בין    ילד 

ואנחנו   מאוד  מוצלח  זה  זה.  את  להגדיל  ונאלצנו 

ל  עושים  גם  אנחנו  בשישי  זה.  עם  ו -ממשיכים  ,  -ח'  ט'

נוער   אירועי  לנו  יש  זה.  את  נגדיל  גם  אנחנו  והשנה 

אירועים   חטיבות  סיום  החטיבות,  עם  שזה  בחגים, 

סטנד  ערבי  להק -לצעירים,  ערבי  שנות  אפ,  מסיבות  ות, 

וכ 80-ה  את  ,  לשים  באמת  לנו חשוב  האירועים האלה  ל 

הבמה.   במרכז  שלנו  והתושבות  התושבים  שלנו  הקהל 

מעלים   שבאמת  אלה  הם  איתנו,  שמובילים  אלה  הם 

מובילים את   אנחנו  לזה  ובהתאם  את הצרכים מהשטח 

שעשתה   הסיגד  חג  הגאווה,  באירוע  גם  כך  התוכניות. 

 השנה המחלקה.  

 סיגד.   נקורי: פ. א עדי  

   -יש הסיגד, יש סיגד כל אחד  . כהן: כנרת א 

.   מאיר חלוואני:   זה אותו חג

מלמדת   כנרת א. כהן:  פעם  כל  ככה  שאת  שמחה  אני  לזה,  יש  בדיוק. 

אותי עוד דברים חדשים. אז באמת גם זה הבאנו בקול  

   -₪, ובאמת כדי לתת   25,000קורא תקצוב של מעל  

 תי.  שואו... למד  משה חנוכה: 

   למדת.  מאיר חלוואני: 

לו   משה חנוכה:  אמרתי  לאנגלית,  שלי  הפרטי  המורה  עם  דיברתי 

 שזה המוטיבציה שלי הלימודים, אמיר כוכבי.  

מהמועצה   רן יקיר:  בדיחה   . דיץ' שואו  כבר  שזה  שמעתי 

 הקודמת.  

 זה שואו אחד גדול.   מאיר חלוואני: 
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אני  כנרת א. כהן:  באמת  קיץ,  אירועי  נמשיך.  חושבת    משה 

פה  הובילה  מאמיר    שהמחלקה  מדהימים,  קיץ  אירועי 

שווים   אירועים  לנו  היו  ובאמת  ז'ק,  ואנה  ומרגי  דדון 

הצגות   עם  רק  שלם  יום  גם  היה  נפש.  לכל  באמת 

השכונות,   לתוך  נכנסנו  בשכונות,  אירועים  ילדים, 

השכונות.   לכל  ולהגיע  הקהילה  את  לערב  לנו  חשוב 

י  יואב  עם  בגיורא  אירוע  בגיל  היה  אירוע  היה  צחק, 

ועוד.  עמל   ועוד  ועוד  סרטים  הקרנות  לוי,  ישי  עם 

בצופים   לנו  יש  יודע   שלא  מי  הנוער.  וארגוני  תנועות 

עובד,    1,400חניכים,    2,400 של    240בנוער  בכנפיים 

תנועת    110קרמבו,   נוער.  תנועות  ועוד  עקיבא,  בבני 

שנקראת   הנוער  תנועת  היא  השנה  שנכנסה  חדשה  נוער 

נו "סב  תנועת  בעצם  זאת  מאוד  בתוש".  שאני  ער 

שבעצם   וסבתות  סבים  זה  ממנה,  חלק  להיות  מתרגשת 

כמו   בדיוק  תנועה,  חולצת  עם  לשבוע,  אחת  מתכנסים 

את   שמוביל  מי  ובעצם  הנוער.  תנועות  שאר  כל 

בין   חיבור  גם  פה  יש  אז  וצעירות,  צעירים  זה  הפעולות 

אתם   מדהימים,  דברים  שם  נרקמים  וגם  דורי, 

 זמנים לקחת חלק.  מו 

 את רוצה לספר לנו משהו כנרת?   : רן יקיר 

 מה?   כנרת א. כהן: 

 זה לסבתות.   רן יקיר: 

ייקח   כנרת א. כהן:  זה  התחתנו,  לא  עוד  אצלי  עדיין,  לא  תקשיבו, 

 עוד קצת זמן, לאט לאט.  

להביא   אמיר כוכבי:  אפשר  אמרה,  שלי  שאימא  מה  לך  אגיד  אני 

 ילדים גם בלי להתחתן.  

טוב.  כהן: א.    כנרת  הכול  בקרוב,    בסדר.  שיתחתנו  מקווה  אני  אצלי 

 והכול יהיה בסדר.  

.   עדי פ. אנקורי:  .  בזמנו.

המצב   אמיר כוכבי:  כמה  עד  מבין  אתה  זה,  את  אומרת  כשפולנייה 

נכדים.    נואש והיא רוצה 

המבנה   כנרת א. כהן:  פתיחת  את  אלה  בימים  מקדמים  אנחנו  טוב, 
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י  הצופים.  של  של...  שעבר  החדש  עקיבא,  לבני  מבנה  ש 

אנחנו   ובכלל  וראיתם.  ובנייה,  תכנון  בוועדת  פה 

וארגוני   תנועות  כל  עם  ורציף  שוטף  באופן  עובדים 

חודשים,   כמה  לפני  רבין  אוהל  את  עשו  הם  הנוער. 

וחצי.   חודש  מהר,  לי  עובר  הזמן  חודשיים  חודשיים, 

לחבר   זה  חשוב  שלנו  מה  גדולה.  הצלחה  נחל  שבאמת 

לתוך  עובדים    אותם  אנחנו  גם  בתי הספר.  באופן שוטף 

בקרוב   איתה.  יחד  מובילים  החינוך.  אגף  מנהלת  עם 

יש   אז אם  החינוך,  בנושא  להוביל...  גם  הולכים  אנחנו 

גם   הוא  אז  חלק,  לקחת  ורוצה  אותו  שמעניין  מישהו 

אקצר   אני  אז  דפי,  הרבה  עוד  לי  יש  אגע,  אני  מוזמן. 

מש  לשירות  הכנה  תחום  פעילות  הכנה  חלק.  מעותי, 

לפ  אז  מקצוע לצה"ל.  אשת  קלטנו  חודשיים  חדשה,    ני 

עבודה   עושה  היא  ברכה,  שזו  להגיד  חייבת  שאני 

איתה   הייתי  אני  הספר.  בתי  כל  בין  עברה  מדהימה. 

תיאום   מיפוי,  עושה  באמת  היא  הראשוניות.  בפגישות 

להוביל   זה  כרגע בתוכניות שלנו,  ציפיות. אנחנו עכשיו 

סימולציה   יום  פתיחת  פה  סיירות.  יום  קבוצת  לקראת 

עמיתים   קבוצת  הספר,  בבתי  לצה"ל  הכנה  רכזי 

הכנת   ומעקב.  בקרה  תבצע  שבעצם  ולמידה,  לשיתוף 

בכלל   וטיפול  לשליטה  הספר  לבתי  סטטוס  דו"חות 

חוסן   סדנאות  מימון  התלמידים.  מול  הגיוס  הליכי 

י"א  לתלמידי  מנטורים  פעילות  י"ב.  י"ב  -לשכבות 

מלגאים   להורי מתנדבים.  במסגרת  עתודה  ם  כנס 

לאוכלוסיית   כנס  בינואר.  שיהיה  ותלמידים 

רכזת   ושיתוף  ותלמידים,  הורים  הלהט"בים 

הספר   בבתי  לרכזים  מקצועית  השתלמות  הלהט"בים. 

תיאום   מתגייסים,  כנס  רשותי,  צה"ל  יום  וליועצות. 

שזה   החוץ  צו  תיאום  הביטחון,  משרד  מטעם  פעילויות 

עושי  שאנחנו  חדש  הספר. משהו  בתי  עבור  פה  אותו    ם 

היערכות   פעילות  ומכינות,  שירות   לשנות  חשיפה  ערב 

הסטודנטים,   לגבי  מובחרות.  ליחידות  מיונים  לקראת 

ומה   לסטודנטים.  המלגות  הענקת  עם  ממשיכים  אנחנו 

שהם   לזה  מעבר  היום  שהסטודנטים  זה  שיפה 

הם   המלגה,  קבלת  כנגד  ותורמים  בקהילה  מעורבים 
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אצ  מעורבים  הנוע גם  של  התוכניות  בכל  ושל  לנו  ר 

התוכנית   מכל  חלק  היו  והם  חלק  לוקחים  הצעירים, 

ארגוני   מיוחדים.  צרכים  עם  הילדים  מנהיגות  של 

לרנר   יובל  שלנו,  הנוער  מועצת  נגעתי,  הנוער  ותנועות 

בחירות   יהיו  חנוכה  אחרי  שלו.  התפקיד  את  סיים 

למועצת   חדשים  נציגה  או  נציג  לנו  ויהיה  חדשות, 

עבודה מד הנו  עושים  גם  זה סיכום,  ער, הם  וזהו  הימה, 

מצווה.   אפילו  מדהימה,  עבודה  שעושה  מחלקה  באמת 

של   זה?  את  להגיד  לי  מותר  בני  נכון  הכנסות,  של  אגף 

העיר    700,000 לראש  תודה  אומרת  באמת  אני  אז   ,₪

לכל   ותודה  הפעילויות.  בכל  באמת  שלי  השותף 

ואני   כולם  עם  עובדת  אני  כי  להגיד  השותפים,  חייבת 

מיוחדת   יום  תודה  שאין  חושבת  שאני  למנכ"ל.  לרן, 

אבל   כבר ממני,  לו  נמאס  טלפון,  לא מקבל ממני  שהוא 

 זה המצב.  

 חמודים, איזה חמודים אתם. חמודים.   משה חנוכה: 

   מה לעשות?  כנרת א. כהן: 

 לעובדים, גם היא רוצה.  אתה גם פרגנת   נדב דואני: 

אני  כנרת א. כהן:  לעשות?  ל   מה  לפרגן  שאני  רוצה  עובדת  אנשים 

 איתם, כן.  

   -חמוד, חמוד מצדכם כ ה  משה חנוכה: 

הוא   כנרת א. כהן:  אבל  חמוד,  לא  או  חמוד  הוא  אם  יודעת  לא  אני 

ואני   מצוינת.  בצורה  איתו  עובדת  ואני  מקצוע  איש 

רוצה גם לספר שאנחנו עוד חודש וחצי פותחים פה את  

 ף גם אותי?  מרכז הצעירים, אלון אתה רוצה לשת 

 אחר כך.   אלון גלבוע: 

פה   כנרת א. כהן:  פותחים  אנחנו  וחצי  חודש  עוד  אז  טוב.  כך?  אחר 

ראשונה   פעם  שזו  חושבת  אני  שוב,  לצעירים.  מרכז  גם 

למשרד   עלינו  ושוב  השרון.  בהוד  כזה  מרכז  פה  שיש 

העירייה.   של  ינג  מצ' ויש  כסף.  הבאנו  חברתי,  לשוויון 

רא  שגם  להגיד  חייבת  היו  ואני  המנכ"ל  וגם  העיר  ש 

וזה תהליך שעובד כבר מעל  מע  ורבים לאורך כל הדרך, 
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נוכל   וחצי  חודש  שעוד  מקווה  ואני  מתגלגל.  שנה 

וגם   שלנו.  לצעירים  הרחב,  לקהל  אותו  לפתוח  באמת 

עושים   ואנחנו  שדרוג.  עכשיו  עוברת  ממול  הבאר  פה 

לכל   באמת  אותה  להתאים  כדי  פנים  מתיחת  לה 

וארגוני   הפעי תנועות  את  שם  שמבצעים  לויות,  הנוער 

 תודה רבה.  

 יש לי רק שאלה אחת.   עדי פ. אנקורי: 

 אליי?   כנרת א. כהן: 

נוער?   עדי פ. אנקורי:   כן. יש לנו פה מנהלת או מנהל מחלקת 

היו   כנרת א. כהן:  מכרז,  היה  אנחנו    3או    2לא.  ועכשיו  מכרזים, 

 יוצאים לעוד מכרז.  

 לצערנו.   עדי פ. אנקורי: 

א  היילפרן:   ן ר  זאת  עם  כנרת,  ויחד  תודה  תיארה,  שכנרת  כמו  נחנו 

ובאמת   ומקיפה,  ענפה  פעילות  פה  עושים  אנחנו 

בקרוב   שייפתח  לצעירים  המרכז  גם  גדולה.  באהבה 

כי    2וכלל הפעילות. תודה. אני אעבור עוד על   נושאים, 

נושאים   אבל  מתקצרת.  הסבלנות  שכבר  רואה  אני 

לתו  השירות  שיפור  אגף  חשובים.  מקימים  אנחנו  שב. 

את  שיר  השירותית,  התפיסה  כל  את  שיוביל  ות, 

שינוי   התהליכים,  את  ההכשרות,  את  ההדרכות, 

במסגרת   השירות.  את  ועוד  עוד  לקדם  כדי  תהליכים 

שירות.   מרכז  הקמת  את  בוחנים  אנחנו  השנה  גם  זאת 

מערכת   מטמיעים  את  חדשה   CRMאנחנו  גם  שתשפר   ,

אזור  מפתחים  אנחנו  גם    המענה,  אנחנו  לתושב.  אישי 

אנחנו  עו  השירות.  את  שישפרו  מבניים  שינויים  שים 

במבנה   הכספים  מינהל  יחידות  כלל  את  לרכז  פועלים 

לתת   כדי  הגזברות,  של  המטה  הגבייה,  השומה,  אחד, 

שמגיעים   בעיר  ולתושבים  לתושבות  יותר  טוב  שירות 

אגף   את  להעביר  פועלים  גם  אנחנו  פיזית.  עדיין 

והשי  נגי הרווחה  למבנה  החברתיים  תכננו  רותים  ש. 

שיהיה   חדש,  עירוני  בניין  של  תכנון  הובלנו  אנחנו  גם, 

אנחנו   ולכן  זמן,  קצת  עוד  ייקח  הוא  אבל  בסמוך,  פה 

ב  מענה  ייתן  שכבר  טווח  קצר  יתרון  למען  -פועלים 
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שבאים  2023 ותושבות  לתושבים  נגיש  מענה  וייתן   ,

ושירו  הרווחה  מאגף  שירותים  ולקבל  תים  להיעזר 

   -ות חברתיים. בנושא התשתי 

רגע   משה חנוכה:  יכול  אתה  משהו.  לך  אגיד  אני  השירות,  בעניין 

ה  של  העניין  השקופית.  את  נחמד    CRM-להעביר  זה 

בסוף   אבל  האישי.  האזור  והפיתוח  הארגון  ברמת 

זאת   השירות.  על  תלונות  ועוד  עוד  רואים  אנחנו 

עונים   לא  בעירייה,  לטלפונים  עונים  לא  אומרת 

ש  אנשים  לתושבים.  כסף  למיילים  לשלם  רוצים 

מצליחים.    לעירייה  מהיום  לא  רק  לך  לקרוא  יכול  אני 

היחידה   שהדרך  נראה  וכאילו  מתלוננים,  אנשים  איך 

פוליטיקאי   לאיזה  ישירה  גישה  או  באמצעות  זה 

בתוך   מהלך  איזה  יניע  שהוא  כדי  וואטסאפ,  לו  לרשום 

צרי  לא  וזו  בפייסבוק,  לפנות  או  להיות  הארגון,  כה 

אומר  אני  איך    השיטה.  ולראות  לבחון  צריכה  העירייה 

שבסוף   גם  התהליכים.  את  באמת  לייעל  מצליחה  היא 

ייהנו מהתהליך הזה.    התושב או התושבת בקצה 

 ? CRMומה זה   רן יקיר: 

בסדר,    CRM משה חנוכה:  שהתוכנה    CRMזה  יכול  אתה  תוכנה.  זו 

מדרך  כהן  הגברת  בסוף  אבל  אותה,  ויהיה    תשב 

ול  יענו לו.  רמתיים לא תקבל תשובה   א 

 זאת הטמעה, זאת הטמעה.   רן יקיר: 

פה   אמיר כוכבי:  של    2יש  תהליך  יש  אחד  מקבילים.  תהליכים 

   -הכנסת מוקדים, שנייה אביבה 

.   אביבה גוטרמן:  . .. להגיד להם.  תכלס אנשים צריכים.

 אבל אני עונה רגע.   אמיר כוכבי: 

יודעת  רן יקיר:  .    אביבה, את לא  .  מה אמרתי, אז.

חוץ,    2יש   וכבי: אמיר כ  מוקדי  הכנסת  של  מקבילים  תהליכים 

מאיה,   בתאגיד  וגם  בגבייה,  גם  עכשיו  עד  שעבדו 

גם   ארוך  תהליך  נעשה  חוץ,  מוקד  אותו  גם  זה  לדעתי 

פה,   שהיה  וזאב  בני  כספים,  מינהל  עם  ביחד  בתאגיד 
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זה   פנימי,  מוקד  בעצם  ולייצר  לאפיין  כדי  פה,  עדיין 

הכספ יק  במינהל  באגף  השנה  גם  רה  לדעתי  ים. 

נכון?    בתאגיד, 

 אני לא שמעתי.   דובר: 

 אוקיי. לדעתי גם בתאגיד.   אמיר כוכבי: 

התאגיד  משה חנוכה:  על  זמן  הרבה  זה  את  שומע  אני  למה  אגב   ,

  . .  אתה לא מסיים עם החברה.

להתייחס,   נדב דואני:  יודע  הייתי  ההתחלה  את  שומע  הייתי  אם 

 לא שמעתי.  

 זו הבעיה שאתה לא מקשיב.  אז אני אומר,   משה חנוכה: 

 על ראש הגנב בוער הכובע אומרים.   נדב דואני: 

   -הסיפור של המוקד  משה חנוכה: 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

מקשיב   רפאל בן מרדכי:  כשהוא  בינינו.  ההבדל  את  רואה  אתה  משה, 

 הוא שומע.  

 אה על המרכז החיצוני?   נדב דואני: 

 .  ן כ  אמיר כוכבי: 

 כרז חדש.  יוצאים למ  נדב דואני: 

   -הסברתי שאנחנו בתהליכים  אמיר כוכבי: 

יוצאים למכרז חדש בעוד חודש.   נדב דואני:   אנחנו 

בשקף   אמיר כוכבי:  הראשונה  השורה  למעשה  הוא  השני  והנושא 

לייצר   בעצם  שנועד  שירות.  אגף  הקמת  שזה  הזה, 

ואנו   והבקרה.  המעקב  את  שיאפשרו  עבודה  מנגנוני 

המו  חברת  את  בברכה  ברמוחה,  מקדמים  עדי  עצה 

נועדה   השירות  אגף  הקמת  למעשה  לראותך.  שמחים 

הרפרנטים   את  ובעצם  הנדרשים,  המענים  את  לייצר 

עירוני  מוקד  לך  כשיש  בסוף  כי  ואגף,  אגף  אבל  בכל   ,

שבאמת   רואים  אנחנו  הרלוונטיים,  באגפים  קצה  אין 

עוש  אנחנו  ולכן  האירועים.  בסגירת  קושי  את  יש  ים 

וזה  האלו,  לשיפור    התהליכים  מרכזי  שהוא  תהליך 
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 השירות.  

ניתן מ  משה חנוכה:   כמה אתה מרוצה.    10עד    1-בוא 

יושב   אמיר כוכבי:  אני  מרוצה.  לא  פעם  אף  אני  פולני,  אני  משה 

 -ממורמר בחושך, ואומר איך נעשה 

הוא   אביבה גוטרמן:  מרוצה?  הוא  אם  אותו  לשאול  יכול  אתה  איך 

 רות הזה?  משתמש בשי 

   -חנו מסבירים לכם אנ  אמיר כוכבי: 

   -לא, אבל אני מניח  משה חנוכה: 

 אז איך יכול להיות מרוצה או לא מרוצה?   אביבה גוטרמן: 

 הוא בסוף מנהל את הארגון הזה.   משה חנוכה: 

   -לא, הוא לא רואה את זה  אביבה גוטרמן: 

נכון?   נדב דואני:   יש הרבה קריאות למוקד שאתה פותח, 

..  אביבה, זה חוסר   וכבי: ר כ אמי   הבנה.

 הוא מתקשר פתאום למוקד.   נדב דואני: 

וגם על מה התפקיד שלי פה.   אמיר כוכבי:   מה קורה לארגון 

נו באמת.   אביבה גוטרמן:   די 

אקח   אמיר כוכבי:  לא  אני  בסדר.  הבנתי  המזלזל,  למוד  הגעת  היום 

 את זה אישית.  

   -ת אמיר, תכלס המילים היפו  אביבה גוטרמן: 

יודע  אמיר כוכבי:  זה    אני  עם  ונשאר  להתנצל,  תבואי  את  זה  שאחרי 

 ככה.  

אפשר   אביבה גוטרמן:  אי  אחרת.  עבודה  לשיטת  עברו  קורונה,  הייתה 

 לקבל את האנשים, נגמרה הקורונה.  

 נכון.   אמיר כוכבי: 

קהל   אביבה גוטרמן:  קבלת  של  שיטה  לאותה  חזרו  לא  עדיין  ואנשים 

 פחות מקבלים את הקהל.    יותר ממה שהיה. היום 

נכון.   מיר כוכבי: א   זה פשוט לא 

בכל   אביבה גוטרמן:  להשתמש  יודעת  שלא  מאוד  גדולה  אוכלוסייה  יש 
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אני   והם צריכים,  בעיה.  לנו  אין  הדברים הללו שאנחנו 

 -אומר לכם 

האלה   רן היילפרן:  מהסיבות  בגלל  אביבה,  זה  בגלל  בדיוק  אז 

מ  אנחנו  שירות,  אגף  מקימים  תהליכים,  אנחנו  שפרים 

מוש  ..  אנחנו  לא. הרווחה  פה  ששנים  נגיש  במבנה  יבים 

לגבייה   שבא  שמי  כדי  מאחדים  אנחנו  נגיש,  במבנה 

הבנים   רחוב  בין  לעבור  צריך  לא  לשומה,  ללכת  וצריך 

כל   את  יקבל  מבנה  באותו  אלא  למגדיאל,  לפה 

 השירותים, אנחנו מקדמים את זה.  

 אה זה יהיה.   אביבה גוטרמן: 

 .  2023תוכניות עבודה  בסדר, אנחנו דנים ב  לפרן: רן היי 

   )מדברים יחד( 

שאני   רפאל בן מרדכי:  בגלל  אז  כאן,  לא  את...  מייצגת  שחברתי  מאחר 

אומרת   אותה.  אייצג  אני  אז  ממנה,  קצת  מבוגר  עוד 

מה   יודע  אתה  שלמה,  גיל  שכבת  יש  נכון.  דבר  אביבה 

שלא   שלמה  אנשים  קבוצת  יש  בטח.  גיל  שכבת  לא  זה 

אתמול  י  נגיד  להפעיל,  צריכים  ודעת  היינו  אנחנו 

נכנסה   מהעירייה.  מידע  שהוא  איזה  לקבל  לשלם, 

כי   למה?  יופי.  בצ'יק,  זה  את  קיבלנו  שילמה,  אשתי, 

יודעת   הייתה  לא  אילו  זה.  את  להפעיל  ידעה  היא 

 להפעיל, מה עכשיו היא עושה? מה צריך לעשות?  

ת  רן היילפרן:  מספר  עושים  אנחנו  זה  על  בגלל  דיברה  א'  הליכים. 

   -הרחבה קודם אביטל זה ב 

יודעים להפעיל  רפאל בן מרדכי:     -האם יש משקל שירות לאנשים שלא 

אז רפי בדיוק, אני מנסה, בדיוק בגלל זה דיברה קודם   רן היילפרן: 

על   אביטל,  החברתיים  והשירותים  הרווחה  מנהלת 

כדי   ותושבות,  לתושבים  גם  עושים  שאנחנו  הדרכות 

הזא לסייע   המהמורה  את  לחצות  הטכנולוגית.    ת להם 

לא   הוא  טכנולוגי  שפתרון  וברור  לזה  מעבר  אבל 

גם   אוכלוסייה  תהיה  שתמיד  ברור  הכולל,  הפתרון 

עוד   שתזדקק    20לצערי  אוכלוסייה  תהיה  שנה, 

א'   תהליכים,  עושים  אנחנו  זה  בגלל  בדיוק  לשירות. 
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לא   ואנחנו  ותהליך,  תהליך  כל  על  מסתכלים  אנחנו 

לעשות.  מוש  דרך  לנו  ויש  פועלים,  למים  אנחנו  אבל 

שאנחנו   הדרך  על  שמדברת  העבודה  תכנית  זאת  בדיוק 

שירות.   של  בעיניים  שמסתכל  מישהו  ממנים  עושים. 

נושם   חיים  שירות,  אותו  שמעניין  שירות  אגף  ראש 

תהליכים   מובילים  אנחנו  בחיים.  תפקידו  זה  שירות, 

כד  פיזיות,  ארגוניות  יחידות  חיבור  שבא  של  שמישהו  י 

והתב  שזה  לגבייה  וחשב  לשומה  או  הבין,  ולא  לבל 

דלת,   ילך  הוא  אז  את    3הגבייה,  ויקבל  ליד  חדרים 

ללכת   יצטרך  לא  הוא  פיזית.  צריך  שהוא  השירות 

ושירותים   הרווחה  לאגף  שבא  שמי  כדי  אחר.  למקום 

בכיכר   בחוץ  פניו  את  לקבל  יצטרכו  לא  חברתיים, 

למ  להיכנס  יוכל  אלא  יהיה  מגדיאל,  הפתח  כי  שרדים, 

מובילים  נגיש  אנחנו  השנייה.  לקומה  מעלית  כי תהיה   ,

על   הטכנולוגי,  הפן  על  מסתכלים  שגם  תהליכים 

  . . יותר. להיות  שצריך  האתר  על  הדיגיטלי,  השיפור 

שבאים   מקבלים,  תמיד  שלא  מהעניין  חלק  גם  היום 

יש אוכלוסייה שיודעת לקבל את   כי  פיזי,  לקבל שירות 

הדיג  מס השירות  לא  זה  עדיין  אבל  מונגש  יטלי,  פיק 

האמצעים   לשיפור  גם  הולכים  אנחנו  אז  לה. 

וגם   הפיזיים,  האמצעים  לשיפור  גם  הטכנולוגיים, 

זה   כל  על  מסתכלים  אנחנו  תהליכים.  שיפור  באמצעות 

ל  העבודה  תכנית  בדיוק  זו  כל,  את  ודוחפים  -כמכלול, 

 , לקדם את כל המישורים האלה קדימה.  2023

ל  מרדכי: רפאל בן   אחד  אדם  יהיה  רבים  אם  ויש  כזה,  שירות  סוג  כל 

   -כאלה 

אחורה.   רן היילפרן:  אחד  שקף  רגע  תחזור  הוד  חושבים,  אנחנו  אז 

לזה   יש  לתושבים.  שירות  מרכז  של  הבחינה  בדיוק  זו 

 יתרונות יש לזה חסרונות. צריך לחשוב על זה רגע.  

   -שבן אדם   אתם צריכים לעשות מרכז שירות כזה,  רפאל בן מרדכי: 

 את המחשבה.  ז  רן היילפרן: 

 יפה.   רפאל בן מרדכי: 

לזה   רן היילפרן:  יש  שירות.  מרכז  הקמת  זה,  את  בוחנים  אנחנו 
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לוד,   בעיריית  זה  את  ראינו  חסרונות.  יתרונות 

מיני   בכל  זה  את  ראינו  ביקור,  שהוא  באיזה  כשהיינו 

עיריות. יש לזה לפה ולשם, אנחנו בוחנים את זה. אבל  

 חלט רעיון שעל הפרק.  זה בה 

ואתם   ל בן מרדכי: רפא  בהצלחה,  תסתיים  הבחינה  אם  אשמח  אני 

 תעברו את הבחינה ותקימו את זה.  

השקופית   רן היילפרן:  ארגוניות.  פנים  תשתיות  חיזוק  רפי.  תודה 

תהליכים   פה  מובילים  באמת  אנחנו  אז  שלי,  האחרונה 

הכשרה   של  ועובדים  מנהלים  פיתוח  של  נרחבים  מאוד 

ותהליכית  מ  אישית,  ניהוליים  קצועית,  גם  היבטים  של 

בין   שמחברים  תהליכים  גם  בעבודה.  יום  ביום  וגם 

להזיז   היכולת של הארגון  בסוף את  ויוצרים  המנהלים 

מסתכלים   אנחנו  קדימה.  ולהניע  דברים  לייעל  דברים, 

וכבר נבחר מנהל אגף רכש, גם הוא מגיע   גם ומקימים, 

שנכ  חדש  מנהל  משה,  אגף  בינואר  מנהל  לארגון,  נס 

מאחדים רכש   הרכש    והתקשרויות.  מחלקת  את 

אחד,   באגף  המכרזים  ההתקשרויות  שבמחלקת 

כמובן  שיסת  אנחנו  הרכש.  תהליכי  את  וייעל  ויוביל  כל 

וקידום   בפיתוח  מאוד  הרבה  ומשקיעים  ממשיכים 

גם   זו  הארגון.  בתוך  והעובדות  העובדים  רווחת 

למנהלים  תודה  להגיד  שלי  והמנהלות    ההזדמנות 

תהל  פה  שבאמת  שהובילו  יסודי  מקצועי,  ארוך,  יך 

מורכבת.   באמת  עבודה  ההיבטים.  כלל  על  הסתכל 

רק   היא  שבינתיים  עבודה,  תכניות  למחלקת  תודה 

מה   של  חיבור  הזה,  הנושא  כל  את  פה  שהובילה  מאיה, 

תקציב,   מקושרות  עבודה  תכניות  פה  רואים  שאתם 

וראשונה   ובראש  העירייה.  העירייה  ולגזברות  לראש 

 ובלת הדברים. תודה.  על החזון וה 

דוגמאות,   רפאל בן מרדכי:  הזה?  בעניין  נתתם  מה  עובד,  רווחת  איזה 

פיזי.   יותר   אני צריך משהו 

 מה של רווחת העובדים?   רן היילפרן: 

 כן.   רפאל בן מרדכי: 

   -תתחיל מ  רן היילפרן: 
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 לקחו את המנהלים למלון.   משה חנוכה: 

 בחנוכה דברים.    אבל גם חלוקה בפורים או .  לא  רן היילפרן: 

אדוני,   משה חנוכה:  שהבטחת  כפי  ולא  פה  מתנהלת  שהישיבה  חבל 

 ואני לא רוצה לפתוח את זה מול כולם.  

אתה   אמיר כוכבי:  מלון  באיזה  הודעה  לך  ושלחתי  מאחר  אבל  נכון, 

   -מעדיף, ולא ענית 

 אלה.  רן, רגע אחד משה סליחה, אני שאלתי ש  רפאל בן מרדכי: 

מגו  רן היילפרן:  מיום  יש  החל  שי,  מחלוקת  החל  דברים,  של  ון 

לחנוכה של   פעילות  יש  ביום חמישי, מחר  פעילות, הנה 

העירייה   ועובדות  עובדי  הורים  עירייה,  עובדי  הורים 

יש   סרטים,  הקרנת  של  פעילות  שלהם,  הילדים  עם 

 מגוון עצום של פעילויות.  

   -על העובד   אנחנו מנסים להסתכל  גלית בן הראש: 

 א' תציגי את עצמך, כי אני מה לעשות.   י: רפאל בן מרדכ 

 מנהלת אגף משאבי אנוש, נעים מאוד.   גלית בן הראש: 

 שמך?   רפאל בן מרדכי: 

 גלית.   גלית בן הראש: 

 אז תבואי רגע לפה גלית.   אמיר כוכבי: 

 כן, גלית בואי תדברי הנה, כי יש לי רמקול.   רפאל בן מרדכי: 

ו  מן: אביבה גוטר  נהדר  נהדרת  גלית שהיא אדם  עבודה  עושה  מקצועית, 

 עם העובדים אין ספר.  

ב  גלית בן הראש:  העובד  על  מסתכלים  כאשר    360-אנחנו  מעלות, 

העובד,   של  האישיים  הצרכים  על  גם  מסתכלים  אנחנו 

שישמשו   פיתוחיים  כלים  להם  לתת  של  בהיבטים 

מה   כמו  האישיים,  החיים  לטובת  וגם  בעתיד,  אותם 

ק ש  הרווחה.  אגף  מנהלת  להם  אמרה  שעוזר  ורס 

בהיבטים   להם  לעזור  שיכולים   ... קדימה, להתפתח 

כלים,   של  סל  של  רחב  מגוון  שלהם.  הפיננסיים 

לזה   מעבר  האישי.  בציר  להתפתח  להם  לתת  שיכולים 

קורסי  נותנים  לצורך  אנחנו  בהתאם  מקצועיים  ם 
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מתקדמים.   מחשבים  זה  אם  אקסל,  זה  אם  ולדרישות, 

לנ  של  יש  רחב  מגוון  השנה  בכל  שממש  ו  קורסים 

לרווחת   בנוסף  ומיפוי.  צרכים  לפי  לעובדים  נקודתית 

שמאפשרות   פעילויות  המון  המון  עושים  העובד... 

לציין   רוצה  אתנחתא.  שהיא  איזה  לקבל  ככה  לעובד 

חשבון   על  העבודה,  שעות  חשבון  על  הפעילויות...  שכל 

העיר  הנהלת  של  באישור  בשכר,  העבודה  ייה,  שעות 

שיגי  באמת  לעודד  גם  כדי  מאפשרים  אנחנו  בנוסף  עו. 

הן   שבבוקר  סייעות   . אישי.. בפיתוח  והכשרות  קורסים 

אז   בחלק מהפעילות,  חלק  לקחת  יכולות  ואינן  עובדות 

זה   את  ועושים  משכפלים  אנחנו  פעילויות  הרבה 

בינואר   המלח  ים  לנו  יש  הצהריים.  אחר  בשעות 

כ  הוצאנו  אותם.  מוציאים  שהי  שאנחנו  אחד  מחזור  בר 

קבוצות    בהצלחה.  עושים  מדייקים,  הזמן  כל  אנחנו 

בהיעדר   העובדים.  של  הצרכים  את  ומדייקים  מיקוד, 

לבוא   שמעונין  בשוק,  אדם  כוח  בהיעדר  אדם,  כוח 

 לעבוד, חשוב שנמשיך לפתח ונסתכל על העובד.  

מנהלים   משה חנוכה:  שהרבה  העובדה  על  אומרת  את  מה  תגידי 

 נובע?    את העבודה בארגון? ממה זה בוחרים לעזוב  

מנהל   גלית בן הראש:  לי.  זר  לא  ממש  זר,  לא  זה  לי  להגיד,  רוצה  אני 

שנתיים   לגמרי.  4,  3עושה  לגיטימי  להתקדם,  ובוחר   ,

   -אני מניחה, אני מבינה 

לעובדים?   משה חנוכה:  נעים  הוא  העירייה  בתוך  שהאקלים  זה  אבל 

 כאשת מקצוע.  

חושב  גלית בן הראש:  שהאקלי אני  מא ת  הוא  בעירייה  נעים,  ם  מאוד  וד 

בהסתכלות,   קדימה,  בחשיבה  להשתפר  מה  יש  תמיד 

ההיבטים.   בכל  המון,  העובדים  עם  נפגשים  אנחנו  ולכן 

במקום   ירגיש  שעובד  עליהם.  ומגנים  שומרים  גם 

פתוחה   פה  הדלת  כסיסמה.  ולא  פתוחה,  והדלת  בטוח, 

ל  באמת  כסיסמה,  ולא  הטלפון,  שלי,  ההנהלה  תת  של 

אנח  המקרים  ברוב  עובד  מענה.  בסוף  אם  נותנים.  נו 

של   תוספת  לו  יש  כי  לעבור,  במקום    1,000בוחר   ₪

 אחר שאיננו יכולים לתת אותה.  
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יודעת שמשאבי  משה חנוכה:     -לא בכזה קצב, את 

אני   גלית בן הראש:  לעזוב,  בוחר  עובד בסוף  בוחר, אם  אז אמרתי, אם 

במשק  המצב  זה.  את  להבין  גם  קשה.    יכולה  יותר  הוא 

בהח  ועזיבה  אנחנו  הטובים,  העובדים  על  נלחמים  לט 

   -היא לא דבר רע. ארגון צריך 

לא   משה חנוכה:  אליך,  כבוד  של  מקום  מתוך  זה  את  אומר  אני  לא, 

   -חס וחלילה 

אנשים   גלית בן הראש:  מקצוע,  כאשת  אומרת  אז  מבינה,  אני  לא,  לא, 

בתפקיד   להישאר  רוצים  לא  קדימה,  כל  שמסתכלים 

... הם   רוצים לעבור ליעד הבא שלהם,  כך הרבה שנים. 

  . .  לגיטימי בעיניי. דרך אגב.

 תודה גלית.   אמיר כוכבי: 

להבין   עדי פ. אנקורי:  רוצה  רק  אני  אליך.  שאלה  לי  יש  רגע,  רגע, 

בלימודים,   השתתפות  מקבלים  בעירייה  דרג  מאיזה 

 אם בכלל?  

בל  גלית בן הראש:  השתתפות  מאשרים  לא  זאת  אנחנו  עם  יחד  ימודים. 

לנ  מאשרים  יש  ואנחנו  בשנה,  פעם  לימודים  ועדת  ו 

זה   בשכר  לימודים  יום  כידוע  לימודים.  ליום  יציאה 

 תגמול כספי.  

 מאיזה דרג?   עדי פ. אנקורי: 

להגיש  גלית בן הראש:  רשאי  אחד  פעם    כל  ועדה  יש  לימודים,  לוועדת 

   -בשנה 

 רים.  יש כללים, יש קריטריונים מסוד  רן היילפרן: 

כבר    פנו  עדי פ. אנקורי:  שלא    4אליי  בעירייה,  מדור  מנהלי  עובדים 

 אושר להם.  

 אז אני אשמח מאוד לקבל את השמות.   גלית בן הראש: 

 בשמחה רבה.   עדי פ. אנקורי: 

לאשר,   רן היילפרן:  לא  או  לאשר  העירייה  של  פררוגטיבה  זה  א' 

   -השאלה אם הם פנו. יש קריטריונים ברורים 

   -אר ראשון אם לבן אדם אין תו  נקורי: עדי פ. א 
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   -יש קריטריונים ברורים  רן היילפרן: 

 הדבר הכי חשוב לנו זה לקדם את העובדים שלנו.   עדי פ. אנקורי: 

מאוד   רן היילפרן:  הטבה  זו  בשבוע  יום  לתת  גם  מאוד...  ומאוד 

את   להגדיל  כדי  פועלים  באמת  ואנחנו  יפה,  מאוד 

 ההשכלה של העובדים והעובדות.  

חייב   משה חנוכה:  אני  אני  רן  באמת.  ברצינות  רגע  משהו  להגיד 

לכאן,   שהגיעו  והמנהלים  המנהלות  לכל  להגיד  רוצה 

את   לראות  שמחתי  אישי  באופן  אני  מאוד,  מאוד  שאני 

גם   התקציב.  לקראת  שלכם  והעבודה  הרצינית  ההצגה 

שהולכת   שלי  טענה  כל  זה.  את  אמרתי  כספים  בוועדת 

הי  היום,  כאן  או  להישמע  מנהל  לאף  לא  ממש  א 

במסירות  מנה  שלכם  העבודה  את  עושים  אתם  לת, 

רוצה   ואני  הזאת.  לעיר  אהבה  מתוך  באמת  גדולה, 

וגם   המקצועית  ההצגה  על  גם  רבה  תודה  לכם  להגיד 

 על העבודה שלכם.  

מדברים,   אמיר כוכבי:  כשהם  בהם  מזלזל  שאתה  איך  מתחבר  פחות 

 אבל בסדר.  

וגלי לא, הוא לא   אביבה גוטרמן:     -ת תודה לך מזלזל. 

 אני חושבת שכולנו שותפים למשפט שמשה אמר.   די פ. אנקורי: ע 

 תודה, מעולה.   אמיר כוכבי: 

.   עדי פ. אנקורי:  .  שזה עניין של סדרי עדיפויות של בכירי.

 גם אני רוצה לברך.   יגאל שמעון: 

 עוד אין מה לברך. אין מה לברך.   אמיר כוכבי: 

ל  יגאל שמעון:   בדים.  ברך את העו אני רוצה 

 רק מתחילים חברים.   כבי: אמיר כו 

 מה אתם לא רוצים שאני אברך.   יגאל שמעון: 

 מנהל מינהל הכספים.   אמיר כוכבי: 

זיני:  תכנית  טוב  בנימין  של  המקיפה  ההצגה  אחרי  טוב.  ערב   ,

תקציב,   על  הסקירה  את  ניתן  אנחנו  אז  העבודה. 

אני  שבעצם זה תמונת הראי לכל מה שהוצג עד עכשי  ו. 
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מתקצי  דווקא  פחות  אתחיל  איתו  התחלנו  כי  פיתוח,  ב 

יותר.    או 

 שאלות בסוף?   משה חנוכה: 

זיני:   עדיף אם אפשר, תודה.   בנימין 

 בבקשה.   משה חנוכה: 

זיני:  ולשנת   בנימין  לפיתוח  העירייה  של  המימון  סך  2023מקורות   ,

ל  קרוב  הפיתוח  בהחלט    300-מקורות   ,₪ מיליון 

..  הכנסות, צפי להכ   נסות.

 רה רפי, למה הוא לא יכול לצלם?  מה ק  משה חנוכה: 

זיני:   -מיליון ₪ מתוך התקציב, מתוך הכנסות   50 בנימין 

   )מדברים יחד( 

זיני:     -מיליון ₪ מתוך זה, זה השתתפות של התקציב   50 בנימין 

 ראש העיר עומד פה.   משה חנוכה: 

 אתם מפריעים.   אמיר כוכבי: 

נוהג.  י שנים, זה כ צה להזיז אחר עכשיו אתה רו  משה חנוכה:   בר 

זיני:  שכמובן    50 בנימין  השוטף,  בתקציב  השתתפות  זה   ₪ מיליון 

תקציב   סך  פיתוח.  אזורי  ולמלוות  לוועדה  הולך 

ל  קרוב  על  יעמוד  ל   250-הפיתוח  קרוב  זה   ,₪ -מיליון 

זה    40% העירייה.  של  השוטף  התקציב  מהיקף 

   -הפילוח 

 בקשה.  לך רגע אחורה ב  רפאל בן מרדכי: 

זיני:  השנה  בבקש  בנימין  השבחה.  מהיטלי  הם  ההכנסות  עיקר  ה. 

נטו של   גודל  מיליון ₪    250אנחנו כבר עומדים על סדר 

שלא   השנה  של  מהיתרות  שחלק  מניח  אני  הכנסות. 

הזה   סביר מאוד שהמספר  לשנה הבאה,  גם  יעברו  ננצל 

 יגדל.  

 מה עושים עם הכסף?   אלון גלבוע: 

 וצה ממנו? הוא גזבר.  תה ר מה א  רפאל בן מרדכי: 

זיני:  רק   בנימין  שנסגור    10...  ברגע  יגדל  שזה  מניח  אני   ,₪ מיליון 
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שנת   הזה  2022את  מבחינת  הפילוח  רפי?  בסדר   .

מיליון    234-שכמובן הנתח העיקרי זה היטלי השבחה כ 

של   ממשלה  ולפיתוח    ₪30...   .₪ ₪.    25מיליון  מיליון 

א  הפיתוח,  תקציב  של  הפילוח  פה  מבחינת  רואים  תם 

פ  החלוקה,  חדשים  את  למתחמים  ₪,    35יתוח  מיליון 

ומדרכות   זה    29כבישים  תכנון   ,₪ מיליון    19מיליון 

שפ"ע   וציבור,    ₪22,  חינוך  מוסדות  בינוי   ,₪ מיליון 

יותר כ  מיליון    116-מה שבעצם מהנדס העיר הרחיב גם 

ן    2.5מיליון ₪, מחשוב    ₪19. ספורט   ביטחו מיליון ₪, 

עו  החלוקה    3ד  ואכיפה  זה   .₪ הפיתוח  מיליון  ציר  של 

פרויקטים   גם  אלה  השונים.  והנושאים  האגפים  בין 

המשמעותיים  ב   המובילים,  ספר    2023-שיקודמו  מבית 

ב  ב 1302-יסודי  מבנה...  החדשה    1302-,  שכונה 

חינוך   מוסדות  בעיר.  פה  תכנון    40שצומחת   ,₪ מיליון 

עוד   העיר  ברחבי  ילדים  גני  ₪,  מיליו   30ובינוי  ן 

ב  במספר  עומק  עתידים,  שיפוצי  ראשונים,  ספר  תי 

עירוני    .. מתחם    20תל"י. כל  פיתוח  הצללה,   ,₪ מיליון 

קיימים    60עוד    1302 מתחמים   .₪ מיליון    35מיליון 

 -. זה תקציב הפיתוח 2023-₪, זה פעילות ענפה ל 

 רגע הפיתוח, על מה מסתמך בהכנסות של ההשבחות?   יגאל שמעון: 

זיני:  כפי  בנימין  השבחות  הם  ההכנסות  צופה    כל  הנדסה  שמינהל 

   -אותם. יש רשימה מאוד מפורטת 

צופים?   יגאל שמעון:  אתם  פרויקטים  איזה  לראות    280אפשר 

 מיליון ₪.  

זיני:   מיליון ₪.    290-נכון, היום אנחנו ב  בנימין 

לראות   יגאל שמעון:  רוצה  אני  אותם.  רוצה  אתה  מאיפה  תלוי  זה 

 את הפרויקטים.  

הפיר  זיני:   מין בני  כל  את  אבל  אין  פה,  כרגע  היזמים  כל  של  וט 

 אפשר לשלוח אותו בהמשך.  

יודע על מה  יגאל שמעון:     -ואיך אתה רוצה שאני אאשר שאני לא 

זיני:     -אני אומר, תחשיבו הוצאות של כל הבנייה  בנימין 

יוליה?   יגאל שמעון:   איפה 
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   )מדברים יחד( 

זיני:     -1302-ח של יחידות דיור ב ... של יחידות פיתו  בנימין 

 אתה יכול לשאול, היא צופה.   מאיר חלוואני: 

זיני:  .   בנימין  . .1203  . 

שילמו.    1302 יגאל שמעון:  רובם  קטנים,  רק  הרבה.  לך  נשאר  לא 

 מיליון ₪.    280-מאיפה לקחתם את ה 

זיני:     -אמרתי עוד פעם, צפי של הכנסות לפי  בנימין 

 קטים.  זה פרויקט... פרוי  יגאל שמעון: 

 בזמן.    באת  מאיר חלוואני: 

 הוא שמע, הוא שמע את השם.   עדי פ. אנקורי: 

איזה   יגאל שמעון:  סמך  על  הפרויקטים,  את  לנו  תגיד  בוא 

 מיליון ₪?    280פרויקטים אתם משלמים  

 היטלי השבחה.   מאיר חלוואני: 

 לא אתם, אנחנו מקבלים.   רן יקיר: 

על   מאיר חלוואני:  מדובר  היה  אבל  בהיטלי    234יגאל,   ,₪ מיליון 

לא  ב הש  זה  זה...  אומר    290חה  הוא   .₪   290מיליון 

יגאל.    מיליון ₪.    234מיליון ₪ 

   )מדברים יחד( 

זיני:     -יש   1302-אני יכול להגיד שבציר החינוך ב  בנימין 

רק   אמיר כוכבי:  הזאת?  הישיבה  סוף  אווירת  זה  מה  חברים, 

 התחלנו.  

זיני:  של   בנימין  הכנסה  בערך  החינו   5יש  מציר   ₪ זה מיליון  רק    ך, 

זה, אם תרצה,   מי  לציין  לי שנכון  נראה  לא  אחד מהם, 

 כי אני לא רוצה לנקוב בשמות פרטיים מי היזמים.  

וולינסקי:   של מה היטלי השבחה אתה מתכוון?   סרג'יו 

זיני:   כן.   בנימין 

וולינסקי:   מאיפה קיבלנו?   סרג'יו 

 מיליון ₪.    280ח על סך  אתם הצגתם לנו תכנית פיתו  יגאל שמעון: 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 134 
 

וולינסקי: ס   נכון.   רג'יו 

 מיליון ₪.    280-אני רוצה לדעת מאיפה ההכנסות של ה  יגאל שמעון: 

וולינסקי:  בצד   סרג'יו  הנמוכים  מהמבנים  החלק  כל  החינוך,  ציר  את  יש 

   -המערבי של 

 ששם אתם טוענים שהשנה תוציאו היתרים.   יגאל שמעון: 

וולינסקי:   ת אומרת.  ציא היתרים מה זא חלנו להו אנחנו הת  סרג'יו 

 הטענה שלכם שתוציאו היתרים.   יגאל שמעון: 

וולינסקי:   לא טענה... התחלנו להוציא ברור.   סרג'יו 

 .  2023אז קיבלתם, זה לא   יגאל שמעון: 

וולינסקי:     -אנחנו נקבל, אני אומר התחלנו  סרג'יו 

 .  2023  , אנחנו היום מדברים על 2023אני שואל על   יגאל שמעון: 

   -זה צפי אל מול פרויקטים   יגאל  אמיר כוכבי: 

 אבל מה הצפי?   יגאל שמעון: 

 בוא רגע לפה אני אראה לך.   יעל עבוד ברזילי: 

 הוא עונה לך.   אמיר כוכבי: 

 כן בבקשה, אני רוצה לשמוע.   יגאל שמעון: 

 זה ממש ממש קטן. לא, ברצינות.   יעל עבוד ברזילי: 

 אה בקטנה?   יגאל שמעון: 

 בוא. לא, הכתב ממש קטן.  בוא רגע,   עבוד ברזילי: ל  יע 

 למה אי אפשר לקרוא?   מאיר חלוואני: 

   )מדברים יחד( 

לכם   יגאל שמעון:  שלא    280יש  דף  כזה  מביאים  אתם   ₪ מיליון 

 רואים כלום?  

.   אמיר כוכבי:  .  חשבנו לעשות מגילה מכל.

 הוא מגדיל, הוא לא רואה.   מאיר חלוואני: 

נותנים בקטנות.  ה, ה בקטנ  יגאל שמעון:   ם לא 

נורא קטן.   יעל עבוד ברזילי:   לא, זה באמת 
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 לא, זה בסדר אפשר להבין.   רן יקיר: 

 אתה לא יכול להעלות את זה על המסך?   רפאל בן מרדכי: 

אז   אמיר כוכבי:  רגעית,  התרופפות  איזה  פה  שיש  רואה  אני  חברים 

 דקות.    5בואו נעשה הפסקה  

תמדוד   משה חנוכה:  בוא  הפסקה אז  זמן  ממ כמה  שנוריד  זמן  ,  ניין 

 הישיבה.  

 בוודאי ברור.   אמיר כוכבי: 

 .  20:07ההפסקה התחילה בשעה   משה חנוכה: 

 התחלנו.    20:13 נדב דואני: 

 קומות?    10בניינים באסירי ציון    2איפה יש לך   יגאל שמעון: 

וולינסקי:   יש, לא המצאנו.   סרג'יו 

 -איפה יש פה  יגאל שמעון: 

יודע דבר כזה?  נדב דואני:     איך הוא לא 

 יגאל.   אמיר כוכבי: 

יודע.   נדב דואני:   איך הוא לא 

 עוד לא ראינו, הוא לא היה אפילו.   יגאל שמעון: 

 לא ראינו בוועדה בכלל את זה.   אביבה גוטרמן: 

 יבוא בקרוב.   נדב דואני: 

 .  20:20-דקות הפסקה נתכנס שוב ב   10חברים   אמיר כוכבי: 

 ***    *** הפסקה 

 חברים חזרנו.   וכבי: ר כ אמי 

וולינסקי: ס  אני   רג'יו  תסתכל.  אתה  ואז  בגדול,  כל  קודם  לך  אתן  אני 

אתכם   אלווה  אני  זה.  ולכן  חומר,  הרבה  זה  יודע 

 בסדר?  

 אני רק צריך לדעת דבר אחד, יהיה כסף?   רפאל בן מרדכי: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:  בשנת   סרג'יו  ככה,  אומר  אני  צ   2021תראה  ל נתתי    195-פי 

נ   כנס?  מיליון ₪. כמה 
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זיני:   מיליון ₪.    290 בנימין 

וולינסקי:  נכנס.    290 סרג'יו   מיליון ₪ 

יו בוא תהיה זה.   יגאל שמעון:     -נכנס בגלל לא, אבל סרג'

וולינסקי:  נכון.   סרג'יו   לא משנה למה בגלל. לא, לא 

 שנים.    10הרי המייסדים היו צריכים לתת לפני   יגאל שמעון: 

וול סרג'י   שנים.    10נה? לא לפני  אבל מה זה מש  ינסקי: ו 

 שנים.    6 יגאל שמעון: 

וולינסקי:  נכון.   סרג'יו   לא 

נגמר.   יגאל שמעון:   אבל עזוב, המייסדים 

וולינסקי:     -נכון, בסדר. אז בוא  סרג'יו 

 מה יש היום?   יגאל שמעון: 

זיני:   מיליון ₪ לי המייסדים.    220יגאל גם בלי זה, זה   בנימין 

ז  בן מרדכי:   אל רפ  פיתוח  יש  ...  אם  לשנה,  משנה  עובר  ₪    100ה  מיליון 

 מלפני שנה, אני שקט גמרנו יש כסף.  

 מה פתאום, מה הקשר?   יגאל שמעון: 

יו לענות.   אמיר כוכבי:   יגאל תן לסרג'

 מה הקשר משנה לשנה? כל שנה זה חדש.   יגאל שמעון: 

 יגאל.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:  כך , אני אלך  יגאל תסתכל  סרג'יו  ואחר  תסתכל בקטן.    בגדול, 

עמודה   על  תסתכל  רק,  מסתכל  אני  החינוך,    Cאם  ציר 

מינוס   פלוס  חישוב  החינוך,    50עשיתי  ציר   .₪ מיליון 

כולם   שזה  המערבי,  מצד  המבנים  כל  שזה  בסדר? 

שאתה   מה  כל  מרחבית,  בבקרה  יש  זה,  על  עובדים 

נמצא   שזה  אומר  זה  מרחבית,  בבקרה  זה  פה  רואה 

 ברישוי לבדיקה.  

לא   ון: יגאל שמע  שאחד  מספיק  אם  אומר  אתה  פה  אומרת  זאת 

   -2023-יוציא ב 

וולינסקי:  את   סרג'יו  יודע  אתה  אבל  מוציא,  לא  אחד  אם  תמיד  זה  אבל 
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   -זה 

 מיליון ₪.    10כבר הפסדת   יגאל שמעון: 

 יגאל, לכן זה צפי.   אמיר כוכבי: 

וולינסקי:   אבל זה צפי.   סרג'יו 

   -הבנתי, אבל הצפי  : יגאל שמעון 

וולינסקי: סרג'  לא   יו  זה  זה    10אבל  מוגזם,  לא  זה  אבל   ,₪ מיליון 

 המספרים. אבל תסתכל, אני אלך לסוף בסדר?  

בהתאם   רן היילפרן:  משחררים  אנחנו  ב'  מוגזם  לא  הצפי  א'  יגאל 

אז   ורק  פיזית,  בפועל  נכנס  כשהכסף  להתקדמות. 

 אנחנו מקצים אותו לתב"ר.  

וולינ  ב  סקי: סרג'יו  זהיר  די  אני  לא  בנוסף  אני  כי  המספרים,  של  נושא 

העירייה   כל  כך  שאחר  מספר  שהוא  איזה  לתת  רוצה 

יש   בנייה  היתרי  מבחינת  אמרתי  אז  לממש.  תוכל  לא 

שנמצאים    125לך   המדף  על  בנייה  היתרי   ,₪ מיליון 

בשורה   שמאל  מצד  רישוי,  רואה  Oבמחלקת  אתה   ,

בבקר  או  מוקדמים  בתנאים  או  כל  כולם,  מרחבית.  ה 

שציינתי   שזה  מה  כה  ₪,    125עד  כך  110מיליון  אחר   .

עוד   והיטלים  מאגרות  הכנסות  לנו  ₪,    31יש  מיליון 

זה    156סך הכל   ולא כלום,  מיליון ₪, בבדיקה. לא צפי 

הבאה.   בשנה  ההיתרים  את  רוצים  שכולם  בבדיקה 

שאנחנו   אחרים  מדברים  הכנסות  צפי  כך  אחר 

  1202-העיסוקים שעושים ב   משערים, שזה כל העברות, 

עוד   זה  במחירים,  זהירים  מאוד  שאנחנו  המכירות, 

עוד   זה  ל   33במספרים  מגיעים  אנחנו   .₪ -מיליון 

מוקדמים,    189,853,000 בתנאים  בבקשות  יש  עוד   .₪

יקרה ב  יודע אם כן    76או לא, שזה עוד    2023-שאני לא 

ל  מגיעים  אנחנו   ,₪ זה    266-מיליון  זה  כל   .₪ מיליון 

ב צפי  זה  לדעת.  יכול  לא  אני  של  ,  ₪,    76שורה  מיליון 

לא  או  יקרה  זה  אם  יודע  לא  בטוח  אני  לך  יש  אבל   .

די    190 לחתום  יכול  אני  בטוח?  זה  מה   ,₪ מיליון 

ש  עוד    190-בביטחון  בקופה.  זה  את  לך  יהיה   ₪ מיליון 

   -מיליון ₪   76
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 לא... לא פה, איך אתה חותם?   יגאל שמעון: 

וולינסקי:   -לי ואני אבוא ואני או  יקר  סרג'יו 

   דברים יחד( )מ 

וולינסקי:   קודם כל אני חותם, כי זה עבודה שאני עשיתי.   סרג'יו 

יו על הכול לפני.   רן היילפרן:   אפשר להחתים את סרג'

וולינסקי:  .   סרג'יו  .  היום מחתימים הכול.

הרצל   יגאל שמעון:  הצפי,  על  מסתכל  אז    8אני  קיים.  לא  בכלל 

   -סתם 

וולי     -ירה זה נמצא בעת   8הרצל   נסקי: סרג'יו 

 נגמר.   יגאל שמעון: 

וולינסקי:     -לא, לא נגמר, לא נגמר, זה נמצא  סרג'יו 

נגמר.   יגאל שמעון:   זה 

וולינסקי:  נכון.   סרג'יו   לא 

 זה בבית משפט.   אביבה גוטרמן: 

וולינסקי:  ה  סרג'יו  בדקה  להוציא  רצו  הם  כי  משפט,  בבית  נמצא  -זה 

 את ההיתר.    101

 ההיתר.  בסדר, וביטלתם את   : שמעון יגאל  

וולינסקי:  לא, אנחנו לא ביטלנו, אתה לא יכול לבטל היתר. אתה   סרג'יו 

נותן את ההיתר, כי בדקה ה     -90-לא 

 אין היתר.   אביבה גוטרמן: 

 לא, נגמר, אין היתר.   יגאל שמעון: 

וולינסקי:  הרצל   סרג'יו  בוא  אבל  לעתירה.  הלכו  הם  עכשיו    8נגמר. 

   -המספרים האלה   ביחס לכל 

 לא,   ון: יגאל שמע 

וולינסקי:  מה   סרג'יו  על  מרחבית,  בבקרה  זה  אחד.  אחד  על  תעבור  בוא 

 אתה מדבר, בוא תגיד לי.  

   -בקרה מרחבית  יגאל שמעון: 

וולינסקי:   ציר חינוך זה בסדר?   סרג'יו 
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יש שם?   משה חנוכה:   מה בשורה הראשונה 

ל  יגאל שמעון:  שיש  הסעיפים  שרוב  לב  לא  תשים  אפילו  זה  כאן,  ך 

ו   עדה.  עבר 

וולינסקי:   ברור שזה לא עבר ועדה.   סרג'יו 

יודע מה זה לעבור ועדה לפני.   יגאל שמעון:   אתה 

וולינסקי:  זה   סרג'יו  איך  יודע  לא  אתה  ראשונה  פעם  אתה  בוא  יגאל, 

 עובד?  

 עוד שנה וחצי עד שבן אדם מוציא היתר.   יגאל שמעון: 

וולינסקי:     -ותם דברים עברה התעכבנו על א שבשנה ש מעניין   סרג'יו 

 מיליון ₪.    100מיליון ₪ תקבלו    280אתם הצפי שלכם   יגאל שמעון: 

וולינסקי:     -בשנה, בשנה שעברה כתבנו בדיוק את אותם דברים  סרג'יו 

אמרת   אמיר כוכבי:  שעברה  בשנה  שגם  לך  אזכיר  רק  אני  יגאל 

 שהערכה היא בהגזמה.  

 ... לא, אז היה את  אלון גלבוע: 

   )מדברים יחד( 

 אתה צועק, כי לא שמנו את המייסדים שמה אז.   וכבי: אמיר כ 

.    220בסדר, קיבלתם   יגאל שמעון:  .  מיליון ₪.

 לא חישבנו אותו.   אמיר כוכבי: 

   -מיליון ₪   90-לקחתם את ה  יגאל שמעון: 

גם בלי המייסדים.   אמיר כוכבי:   הוא עבר את התחזית 

הם   רן היילפרן:  כרגע  יתרות נכון...  עם  זעירות    מחושבות 

   -שהגזברות 

 מה זה זעירות.   אלון גלבוע: 

יותר גבוהות משמעותית.   רן היילפרן:   עשתה אבל הם יהיו הרבה 

 לא חושב שהם זעירות אדוני המנכ"ל.   משה חנוכה: 

   -תשמע, אני אגיד לכם מה אתם עושים  יגאל שמעון: 

   -אני כן חושב  רן היילפרן: 
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   -בוד עם כל הכ  יגאל שמעון: 

 .  מנפחים  אלון גלבוע: 

תכנית   יגאל שמעון:  איזו  פה  מכינים  אתם  עושים,  אתם  מה  תראו 

אנחנו    290של   העולם...  שכל  תכניות  עם   ₪ מיליון 

פה,   ולעשות  פה  ולעשות  פה  ולהכין  פה  לבנות  הולכים 

 אבל אין כסף, אבל יש תכניות.  

   -אבל אני רק אזכיר  אמיר כוכבי: 

   -תבוא לחוג בית   וא עכשיו, אז מה? תב  יגאל שמעון: 

   -אז אני אזכיר  אמיר כוכבי: 

תראו   יגאל שמעון:  להם  ותגיד  בית  חוג  לכל  ₪    290תבוא  מיליון 

   -אנחנו... את כל ה 

הם   אמיר כוכבי:  אחרים  סעיפים  על  שעברה  בשנה  יותר?  למה 

 אמרו... מה התוכניות.  

   -אם אתה רוצה להראות לכולם מה אתה עושה  יגאל שמעון: 

מצלי  כוכבי:   יר אמ  לא  אני  טוב,  אז  לא  זה  תכניות  כשיש  להבין,  ח 

 כשאין תכניות זה לא טוב.  

 אבל תכניות תביא כסף, לא תכניות.   יגאל שמעון: 

 בסדר, זה הצפי של מינהל כספים לתקציבי הפיתוח.   אמיר כוכבי: 

 אנחנו צופים שהצפי הזה מנופח.   משה חנוכה: 

 שנה.  בסדר. אז נפגש בעוד   אמיר כוכבי: 

 ה כבר מאוחר מידי.  אבל יהי  משה חנוכה: 

 יהיה מאוחר ממה?   אמיר כוכבי: 

   -לדבר על זה  משה חנוכה: 

אני מבטיח   אמיר כוכבי:  זה,  על  לדבר  בשבילך  יהיה הזמן  בדיוק  זה 

  . .  לך ותוכל להוציא.

תראה   יגאל שמעון:  לא  שלך  שבמצגות  לי  מבטיח  אתה  אם  תראה 

 יה.  את התוכניות האלה, אין לי בע 

 טוב.   אמיר כוכבי: 
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שאתה   גאל שמעון: י  מה  כל  הבית  בחוגי  במצגות  לנו  תראה  לא  אם 

   -עושה 

 אסור לו אבל להראות.   אלון גלבוע: 

לזה,   יגאל שמעון:  תכנית  לי  יש  עשיתי,  בניתי  מה.  יכול  הוא  לא, 

 תכנית לזה. אם אתה אומר לי לא, אז אין לי בעיה.  

בענ  אמיר כוכבי:  שאלות  עוד  ל חברים  שאפשר  או  הזה,  חזור  יין 

 לבני?  

 יש לי שאלה לבני,   רפאל בן מרדכי: 

לכולם  יגאל שמעון:  תראה  האלה  המצגות  את  אתה  קח  מה    משה, 

 אישרת.  

 מה הוא לא עשה.   אלון גלבוע: 

את   רפאל בן מרדכי:  ששמעתי  מאחר  עכשיו.  זה  את  שואל  אני   ...

לי   יש  שנה.  לפני  גם  אותו  ושמעתי  זה,  על  הוויכוח 

ב ש  האחרונות    3-אלה.  המחיר  השנים  הערכות  אחורה, 

יו איך הם התאמתו או לא התאמתו.    של סרג'

וולינסקי:   כולם.   סרג'יו 

זיני:     -אני יכול להגיד  בנימין 

וולינסקי:   מאז שאני פה.   סרג'יו 

זיני:  יו היה  בנימין     -שסרג'

יו היה שמרן.   רן היילפרן:   אני אגיד שסרג'

זיני בבקשה.  צה את  אני רו  רפאל בן מרדכי:   בני 

זיני: ב  לקחנו   נימין  ותמיד  שמרן,  היה  יו  שסרג' להגיד  יכול  אני  אז 

מלפני   וגם  שעברה  משנה  גם  יו  סרג' של  התחזיות  את 

להגיד   יכול  אני  זה.  בהיקפים  בכלל  והשנה  שנתיים, 

   -שגם בלי המייסדים 

   -שנה אתה מתכוון  רפאל בן מרדכי: 

זיני:   .  2022 בנימין 

 .  2022 : אמיר כוכבי 

 לתקציב הקודם.   רפאל בן מרדכי: 
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זיני:  .    30-גם בלי המייסדים עקפנו ב   2022 בנימין  .  מיליון ₪.

 אז כמה השנה יצא?   אלון גלבוע: 

זיני:   מיליון ₪. אבל לא סיימנו את השנה.    290 בנימין 

 לא, אבל עם המייסדים.   יגאל שמעון: 

   )מדברים יחד( 

 כם.  באתי ל ף הבאתי לכם, זהב ה הבאתי לכם... של כס  יגאל שמעון: 

 חתמתי על כל ההיתרים.   מאיר חלוואני: 

לקחתם  1302גם   יגאל שמעון:  לכם,  הבאתי  המתחמים  כל  את  גם   ,

את   תתכננו  עכשיו  בונבוניירה.  מזה  עשיתם  הכול  את 

 שנה לא יהיה לכם את זה.    30העיר. תתכננו עוד  

זיני:  ואנחנו משחררי  בנימין  ם תקציב פיתוח  ... שאתה מכיר אותו, 

שה  אחרי  הוא  רק  בסוף  והביצוע  לעירייה.  נכנס  כסף 

זה   שאמרתי  כמו  לעירייה.  שנכנסים  התקבולים  לפי 

   -לא 

 חי עשה את הכול, תאמין לי, בנה את הכול.   יגאל שמעון: 

   -האמת אני אגיד לך משהו בני, אני אגיד לך למה  משה חנוכה: 

 מה אמרת?   עדי ברמוחה: 

א  משה חנוכה:  אגיד חי...  אנחנ   ני  למה  משהו  כי  לך  חוששים,  ו 

גם   אבל  פיתוח  בתקציב  זה  את  רואים  בתקציב, 

   -בתקציב השוטף 

 בגלל זה הוא קיבל תוצאה לא כל כך טובה בבחירות.   רפאל בן מרדכי: 

 הוא בכלל לא התמודד.   אלון גלבוע: 

 בגלל המלך או הנסיך?   מאיר חלוואני: 

 גרוע. בני,    אנשים זה לא כזה   8מכל    1 משה חנוכה: 

 זה בני. אתה מסתכל עליי.   אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  .  אני מסתכל.

   -כי רפי הוציא אותו משיווי  עדי ברמוחה: 

אומר   משה חנוכה:  אני  השולחן.  בפינת  בינתיים  עליי  מטנף  רפי 
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   -ככה בני, אנחנו 

יודע לטנף.   אמיר כוכבי:   רפי לא 

יודע לטנף. הכול  משה חנוכה:   טוב.    כמו שאתה לא 

א  אלון גלבוע:  קרוב  הוא  שהיית  אומר  הוא  משה  קרוב,  שהיית  ומר 

25%  . 

שזה   רפאל בן מרדכי:  חושב  אתה  אם  מתנצל  אני  אבל  עובדות,  אמרתי 

 טינוף.  

 אתה איש מקסים. תקשיב בני.   משה חנוכה: 

 אולי תספר לכולם מה העובדות, שנחליט.   אמיר כוכבי: 

ד  מאיר חלוואני:  אבל  לב  שם  לא  תו הוא  הכול,  את  צילם  אחר ן  כך    כל 

 לראות את זה.  

 תחליטו על התקציב, כל היתר זה לא נושא להקלטה.   רפאל בן מרדכי: 

הצפי   משה חנוכה:  בעניין  נקודה  כאן  העלה  יגאל  לך,  אגיד  אני  בני 

בתקציב   גם  בעיניי  גם,  זה  את  רואים  אנחנו  שלכם. 

לצורך הדוגמא אני מקבל בשבועות  השוטף  נגיד  . בסוף 

מב ה  פניות  תלונות,  שפתאום  אחרונים  עסקים,  עלי 

נכסם שבמשך   על  מנופחות,  מקבלים שומות מטורפות, 

מנפחת   העירייה  פתאום  אפילו.  פעילים  היו  לא  שנים 

שיגאל   לדוגמא  נגיד  כמו  פרויקטים  מגדילה  שומות, 

גדול   תקציב  לייצר  בשביל  זה.  שלא  הרצל  על  נתן 

יודע, אין לזה אח  יזה במציאות.  יותר, שבסוף גם אתה 

להצ  נחמד  בוועדת  זה  מגיעים  כשאנחנו  יג תקציב, אבל 

הרבעון   של  הרבעוני  בדו"ח  ודנים  האחרונה,  הכספים 

   -השלישי, השני 

 בשני.   מאיר חלוואני: 

ביעדי   משה חנוכה:  עמדנו  לא  שגם  רואים  ואנחנו  שנה.  חצי  השני, 

לפי   הכול  פה,  הרישום  לפי  לעצמנו,  שהצבנו  הגבייה 

ל  עמ הדו"חות,  לא  גם  הדיבורים.  לפי  ביעדים  א  דנו 

   -הכספיים 

 חצי שנה זה לא אינדיקציה לגבייה.   עדי ברמוחה: 

 מבחינתי זה אינדיקציה.   משה חנוכה: 
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 לא.   עדי ברמוחה: 

   -זה לא אינדיקציה, כי באופן מסורתי  אמיר כוכבי: 

.   עדי ברמוחה:  .  נובמבר הוא החודש.

מרגי  משה חנוכה:  אנחנו  בסוף  אומר  שהגיע  אני  שהתקציב  שים 

ה  הפיתוח  לכאן  בהיבטי  גם  מנופח  תקציב  הוא  יום, 

ב  מגדילים  לצורך הדוגמא אתם  -וגם בתקציב השוטף. 

 מיליון ₪ הכנסות מארנונה בתקציב השוטף.    500

זיני:   הגדלה?   בנימין 

שנשלח   משה חנוכה:  התקציב  בספר  שרשום  מה  זה  הגדלה,  כן 

   -מיליון ש"ח   15אלינו.  

 מיליון ₪.    15 רן היילפרן: 

   -אמרתי  : משה חנוכה 

 מיליון ₪.    500 מאיר חלוואני: 

 מיליון ₪.    15לא,   משה חנוכה: 

   -או   500 רן יקיר: 

 מיליון ₪ בארנונה.    15לא, לא,   משה חנוכה: 

 רגע הוא נתן לשנה הבאה.   רן היילפרן: 

לא   משה חנוכה:  יודע  אתה  ואיפה,  הבאה  בשנה  יהיה  מי  יודע  לא 

  . .  צריך.

 פט שלך אז תודה.  תודה יגאל, זה מש  ון: שמע   יגאל 

ומגדיל    3אתה מגדיל עוד   משה חנוכה:  מיליון ₪ בספורט בהכנסות, 

מהכנסות,    2עוד   החנייה  ברשות  בתחבורה   ₪ מיליון 

   -ואני לא מצליח להבין 

 אבל משה זה תקציב שוטף, חכה רגע, לא הגענו לשם.   אמיר כוכבי: 

הגענו,  משה חנוכה:  שלא  יודע  רוצים   אני  לא  באו   אתם  פן  לתת... 

 כללי של התקציב?  

זיני:   לא.   בנימין 

 לא, כי זה שוטף.   אמיר כוכבי: 
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 אוקיי, אז נדבר על זה אחר כך.   משה חנוכה: 

 אנחנו לא בשיח על זה.   אמיר כוכבי: 

 כשאני יכול לדבר תגידו לי, בסדר?   משה חנוכה: 

עכ  אמיר כוכבי:  אבל  תמיד,  לדבר  יכול  אתה  לא,  תקציב  לא,  זה  שיו 

 פיתוח.  

ראש   ל שמעון: יגא  אדוני  באמת  שאלה,  לשאול  רוצה  אני  באמת  אז 

 .  2022מיליון ₪    290העיר,  

 איפה השאלה?   נדב דואני: 

נכון?   יגאל שמעון:   אנחנו בהוד השרון 

יגאל.  י ש  אמיר כוכבי:   ם סימן שאלה 

ן  יגאל שמעון:   נכון?    לא, אנחנו בהוד השרו

 נכון.   נדב דואני: 

ע  שמעון:   אל יג   מיליון ₪?    290-שינו ב זאת אומרת מה 

 מה יעשה?   נדב דואני: 

 מיליון ₪?    290מה עשינו בהכנסה של   יגאל שמעון: 

למה   אמיר כוכבי:  תכנית  לשמוע  רצית  לא  רגע  לפני  אתה  אבל 

 נעשה.  

   -לא, אתם אמרתם  יגאל שמעון: 

   -אחרי שלא רצית בשנה שעברה לשמוע על תכניות  אמיר כוכבי: 

 מיליון ₪?    200מיליון ₪? כמה היה    002אז כמה היה   יגאל שמעון: 

 אז אני רוצה רגע להבין את... האיזון של הדבר הזה.   אמיר כוכבי: 

 כמה הייתה הכנסה?    22-ב  יגאל שמעון: 

 מיליון ₪ הוא אמר.    290 אלון גלבוע: 

וולינסקי:   מיליון ₪.    290 סרג'יו 

מ   290 יגאל שמעון:  הכנסות   ₪ ₪.    290השבחה,  מיליון  מה  מיליון 

   -היה בהוד השרון 

   -מיליון ₪   50הורידו   רפאל בן מרדכי: 
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 ?  2022-ב  יגאל שמעון: 

את   אמיר כוכבי:  לראות  החינוך  לציר  אותך  לקחת  אני אשמח  יגאל, 

אותך   לקחת  כסף.  מאוד  הרבה  שם  שעולה  הפיתוח 

לגינות   אותך  לקחת  כסף.  שעולה  המייסדים  למתחם 

שעולות  אות   הציבוריות  לקחת  כסף.  מאוד  ך  הרבה 

בתי   עזוב  כסף.  שעולים  אחרים  דברים  ספור  לאין 

הדברים   כל  ספורט,  אולמות  עומק,  שיפוצי  ספר, 

למה   אז  האלה,  הדברים  כל  את  יודע  אתה  אבל  האלה. 

 סתם?  

 מיליון ₪ אמיר.    290 אלון גלבוע: 

 מיליון ₪.    290נכון,   אמיר כוכבי: 

י אולמות ספורט חדשי  רן היילפרן:  ונבנים,     -ש פה ם שנבנו 

 כמה אולמות?   יגאל שמעון: 

 ?  2זה בסוף,   אמיר כוכבי: 

 מיליון ₪.    250מיליון ₪ אלא    290לא   רפאל בן מרדכי: 

ב  יגאל שמעון:  בנינו    150-אנחנו   ₪ ספר.    2מיליון  אולמות    8בתי 

 באותה השנה.  

 נכון.   אמיר כוכבי: 

 אולמות,   8 יגאל שמעון: 

   )מדברים יחד( 

 אולמות.    8נית  שנים לא ב   15-כל ה  : כוכבי אמיר  

.    150-ב  יגאל שמעון:  . .  מיליון ₪ בנינו

כמה?   אמיר כוכבי:  שהסתרתם.    150כמה?  מספר  זה   ?₪ מיליון 

יגאל.    מספר שהסתרת שנים 

   )מדברים יחד( 

 עד היום לא מצאנו את החשבוניות.   אמיר כוכבי: 

 גנים באותה שנה.    12 יגאל שמעון: 

 זה באותה שנה? מדהים.    ל כ  אמיר כוכבי: 

 אני אגיד לך למה אני אומר.   יגאל שמעון: 
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 למה אתה אומר?   נדב דואני: 

 אני אגיד לך למה אתה אומר.   אמיר כוכבי: 

   -מיליון ₪ לשנה הזו   290-יש משהו בהבדלים בין ה  יגאל שמעון: 

 מילון ₪.    250 רפאל בן מרדכי: 

   -מיליון ₪   250 יגאל שמעון: 

 יורד חלק לשוטף. הלאה.   רפאל בן מרדכי: 

 דיוק יפה רפי.   אמיר כוכבי: 

נכון, שכחתי שמתוך זה   יגאל שמעון:  מיליון ₪ הולך לשוטף.    50אה 

 רפי אתה צודק.  

 חברים אפשר לתת לבני להמשיך.   אמיר כוכבי: 

 קראתי, אני רק קורא.   רפאל בן מרדכי: 

 תודה.   אמיר כוכבי: 

זיני:  .   בנימין  . יש עוד ש כמו שאמרתי אלה רק. ת  אלו תקציב פיתוח, 

 על הפיתוח? הוד.  

גולני:  לשנת   הוד  רגיל  בלתי  תקציב  הצעת  טיוטת  אישור  חברים, 

קרן  2023 הגדלה  הכל  סך  קיימים,  בתב"רים  שינויים   ,

   -מיליון ₪   25פיתוח  

רגע שנייה. אמרנו תב"ר   משה חנוכה:  נעבור תב"ר תב"ר,  בואו  רגע, 

 יאים.  תב"ר, אני רוצה לשמוע מה אתם מב 

 בני.    נכון,  אמיר כוכבי: 

 עוד היום ומהר רץ. זה לא בסדר.   משה חנוכה: 

 המשפט הראשון שלו הערב.   אמיר כוכבי: 

 תן לו לעבור מה אתה רוצה.   נדב דואני: 

 יש לכם עוד זמן.   יגאל שמעון: 

מתייחס   חיים שאבי:  לא  לב,  שם  לא  אתה  מאחוריך,  פה  עומד 

 אליי.  

 ומר עליך.  יה רגוע הוא ש על הגב. תה   הוא שומר לך  נדב דואני: 

מחר   רן יקיר:  זה  את  תראה  ספויילרים,  יעשה  לא  אחד  אף 
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על   ידבר  לא  אף אחד  זה.  על  ידבר  לא  אף אחד  מוקלט, 

 זה.  

 כן בני בוא נעבור.   אמיר כוכבי: 

זיני:   כן. שאלות על התב"רים.   בנימין 

 הוא רוצה לעבור תב"ר תב"ר.   רן היילפרן: 

 ?  ה הפרדת פסולת קול קורא ז   מה  משה חנוכה: 

 מפרידים פסולת.   נדב דואני: 

 נדב לא להפריע לי.   משה חנוכה: 

 אני לא מפריע, אני עוזר לך.   נדב דואני: 

את   משה חנוכה:  מקטינים  אתם  למה  ועדכון,  להקטנה  בקשה 

 הפרויקט הזה?  

 אתה לא בתב"ר, זה בתב"רים? אתה לא בתב"ר.   אמיר כוכבי: 

 .  עדכון תב"רים קיימים קשה ל כן, ב  משה חנוכה: 

זיני:     -בסדר, יש הקטנה, יש השתתפות קטנה ממשרד  בנימין 

 אז אתם מקטינים את הפרויקט הזה?   משה חנוכה: 

 לא, אנחנו מקטינים כנגד השתתפות חיצונית.   רן היילפרן: 

   -אז אני שואל שוב, רשום כאן בקשה להקטנה מסגרת  משה חנוכה: 

זיני:   ישור התב"ר.  ל... זה בעצם א עכשיו רק ע אתה מסתכל   בנימין 

.   משה חנוכה:  .  אני רואה את ההערות.

זיני:  משהו  בנימין  לך  להסביר  רוצה  רגע  אנחנו  אני  אסביר.  אני   .

כבר   פה  הפיתוח  תקציב  הפיתוח.  תקציב  את  מציגים 

לשם   מזרימים  רק  אנחנו  מאושר,  כתב"ר  עצמו  התב"ר 

תב"רים   זה  מאשרים  שאנחנו  מה  כרגע  חדשים  כסף. 

ק  בתב"רים  צריכה  ושינויים  המועצה  שזה  יימים, 

 לאשר.  

   -אז אני שואל  משה חנוכה: 

זיני:   אז אמרתי זה על זה.   בנימין 

להקטנה   משה חנוכה:  בקשה  רשום  הגזבר,  אדוני  הזה  השינוי  לגבי 
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עדכון   מימון.  מקורות  ועדכון  פרויקט  במסגרת 

פרויקט   מקטינים  אתם  למה  בסדר,  מימון  מקורות 

 דת פסולת?  הפר 

   -רויקט הזה קול קורא של הפרדת פסולת הפ  יוכי נחמן: 

יוכי.   אמיר כוכבי:   אבל בואי תשבי 

הוא   יוכי נחמן:  הפרויקט.  את  סיים  הסביבה  לאיכות  המשרד 

הפרויקט   את  ביטל  וכשהוא  הפרויקט,  את  ביטל 

הזה   הסכום  את  נוצל.  שהסכום  זמן  נקודת  הייתה 

אפש  לנו  אין  היתרה  ואת  משנת  קיבלנו,  כבר  זה  רות, 

 לא מאתמול.    זה   2011

 .  2011-אה מ  משה חנוכה: 

 כן, זה רק... להתאמה.   יוכי נחמן: 

 אז זה רק הליך טכני?   משה חנוכה: 

זיני:   כן, כן.   בנימין 

 ?  2011-אז איך זה מגיע לקרן ב  משה חנוכה: 

 כי זה עובר משנה לשנה.   מאיר חלוואני: 

   -ה ... במשרד איכות הסביב  יוכי נחמן: 

זיני:  ניס  בנימין  ולא צלח.  היה   יון איתם, 

בתי   יוכי נחמן:  עם חברה מסוימת שטענו שזה היה מענק לתוספת 

 אב, אין פה אף אחד משפ"ע אבל זה הפרויקט.  

 אין פה אף אחד כי התפטרו.   משה חנוכה: 

של   יוכי נחמן:  בימים  לא  אפילו  צביקה,  בימי  היה  זה  כי  לא, 

 יוסי.  

 רוצה שנקרא לו לצביקה?  ה  את  מאיר חלוואני: 

 זה היסטוריה.   יוכי נחמן: 

 תתקשרו אליו.   משה חנוכה: 

 לא, אולי.   מאיר חלוואני: 

לסגור   יוכי נחמן:  שחייבים  שלב  מגיע  התב"ר,  את  לסגור  מנת  על 

לתנאים   אותו  להתאים  צריך  במועצה.  התב"ר  את 
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הבא   השלב  הסופי.  התנאי  בעצם  וזה  שלו.  הסופיים 

 למועצה לסגירה.    הוא להביא אותו 

 .  1201אוקיי, ולגבי תב"ר אולם ספורט מתחם   כה: משה חנו 

של   יוכי נחמן:  הסבר  מכתב  לכם  יש  בקשה,  זו  ברק.  יסביר  זה  כן, 

 ברק.  

 מי זה ברק?   משה חנוכה: 

לוי סגן מהנדס העיר. אנחנו במספר   יוכי נחמן:  דף    3ברק  יש לכם 

 .  3הסבר מספר  

   ות שנים בעירייה. אני מאחל לו אריכ  משה חנוכה: 

 בהצלחה.   לוואני: מאיר ח 

 איפה ברק?   משה חנוכה: 

 הוא בחדר ליד.   רפאל בן מרדכי: 

 ברק תגיע אלינו שנשאל אותך.   משה חנוכה: 

 הוא כתב פה מכתב הסבר.   יוכי נחמן: 

ה  משה חנוכה:  את  נשמע  בואו  פה,  הוא  אם  ברק    -אבל  פה.  לא  הוא 

 איפה אתה?  

 קריא.  אני יכולה לה   ר אולי. אבל לא, הוא בבא  יוכי נחמן: 

 מה הוא כותב?   משה חנוכה: 

אולם   יוכי נחמן:  את  לשדרג  הוחלט  הביצוע  תהליך  התקדמות  עם 

מבחינת    הספורט  והן  בו,  השימוש  אופי  מבחינת  הן 

של   לתפוסה  מתאים  והאולם  מאחר  שבו.  הציוד 

מ  הבטיחות,    1,500-למעלה  לנספח  בהתאם  איש, 

ל  גם  ישמש  שהאולם  עבור  הוחלט  ומופעים  טקסים 

הגברה  הקהל   במות  יועץ  הועסק  לכך  בהתאם  הרחב. 

פנסים   רמקולים,  למיקום  תכנון  ביצע  אשר  ותאורה, 

עבור   למכרז  חומר  יכין  הוא   . וכו' הגברה  ועמדות 

הנדרשות   תחנות  ביצע  הראשי  הקבלן  כן  כמו  הציוד. 

את   לשדרג  הוחלט  כך  על  בנוסף  הביצוע.  בזמן  לכך 

למו  האולם,  לא משאבי  מתקפלים.  חשמליים  ור  שבים 

מ  התב"ר  הגדלת  מבקשים  המפורטים    22-השינויים 
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ל   ₪ שהם    24-מיליון  מימון  מקורות  פה  יש   .₪ מיליון 

פה   יש  הרשות.  רק  זה    6.5לא  פיתוח,  פרק   ₪ מיליון 

הרשות,   התרבות    4,200,000מקורות  משרד   ₪

ו   ₪ מפעל הפיס.    13,300,000-והספורט 

פעמים. הכסף  רתי את זה כמה  אני כבר אמ אני חושב ש  משה חנוכה: 

ספורט,   אולמות  הרבה  כך  כל  דוחף  דור  בן  שאיציק 

לא   זה  קטנים,  תרבות  אולמות  גם  שהם  אולמות  ואין 

 בסדר. 

 למה? אולם ספורט הזה הוא גם אולם תרבות.   נדב דואני: 

   -אפשר יהיה להשתמש בכמות המושבים שם  מאיר חלוואני: 

 רבות.  זה הוא אולם ת אולם הספורט ה  נדב דואני: 

גם   יילפרן: רן ה  לספורט,  גם  שימוש,  עושים  שאנחנו  מה  זה 

  . . וגם.  לתרבות 

 עירוב שימושים.   מאיר חלוואני: 

מתקני   עדי פ. אנקורי:  ומספיק  כרגע  אולם  שעות  מספיק  והיו  הלוואי 

   -ספורט, כדי שנוכל 

   -זה אנחנו מתקנים  רן היילפרן: 

 זה.  לעשות משהו עם   עדי פ. אנקורי: 

ב  אמיר כוכבי:  שמחכה  האולם  מה  זה  מקודם,  עליו  דיברו  נוי, 

 לאישור כיבוי אש.  

   -יש לי שאלה  רפאל בן מרדכי: 

   -רגע, איך  משה חנוכה: 

 למה כיסאות חשמליים אמיר?   רפאל בן מרדכי: 

 זה טריבונות שמתאספות.   מאיר חלוואני: 

 מת.  האולם בנוי אבל ההצטיידות הזאת עוד לא קיי  יוכי נחמן: 

 כיסאות חשמליים? מי צריך את זה?  למה   רפאל בן מרדכי: 

   -כי יש שם  אמיר כוכבי: 

 זה לא כיסאות חשמליים.   מאיר חלוואני: 

את   אמיר כוכבי:  גם  לו  שיצרנו  משמעותי  אולם  וזה  מאחר 
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   -האפשרות לארח אירועי ספורט, אבל גם לארח 

 אירועי תרבות.   רפאל בן מרדכי: 

לטריבו תרבות,  אירועי   אמיר כוכבי:  הכנה  שם  חשמלית  יש  נה 

עוד   מוסיפה  ובעצם  הפרקט,  על  מסגרת  שנפתחת 

 כיסאות.  

   -אבל מבחינה אקוסטית  משה חנוכה: 

.   רפאל בן מרדכי:  . .  זה לא כיסאות,

זה לא כיסא שמתכוונן חשמלית  מאיר חלוואני:     -כל הטריבונה בדיוק. 

 לא, לא,   אמיר כוכבי: 

 ומתחמם.   מאיר חלוואני: 

יות  בן מרדכי:   אל רפ   ר ברור.  נא לנסח 

תב"ר   משה חנוכה:  רעות  עומק  ביצענו    4שיפוץ  כבר  זה  כמדומני, 

 שיפוץ הזה.  

 מה?   יוכי נחמן: 

 שיפוץ עומק של רעות.   משה חנוכה: 

 רעות זה גם יש פה מכתב הסבר של אורלי.   יוכי נחמן: 

 מי זאת אורלי?   משה חנוכה: 

 זה הגדלה.   יוכי נחמן: 

 מנהלת מחלקת בינוי.   י: אמיר כוכב 

 אגף בינוי.  אורלי טל, מנהלת   וכי נחמן: י 

 אז בואו נשמע את אורלי.   משה חנוכה: 

   -זה השלמה של השיפוץ  רן היילפרן: 

.   מאיר חלוואני:  .  מה אתה עושה עכשיו.

 לא,   משה חנוכה: 

 יש פה את כל הצוות.   מאיר חלוואני: 

 ר.  יש פה מכתב שלה, אז תנו לה לדב  משה חנוכה: 

 בל את המכתב.  תכבד א  מאיר חלוואני: 
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טופלו   רן היילפרן:  שלא  חוץ  חזיתות  של  השלמה  שזה  אסביר  אני 

   -במסגרת הפרויקט, ולכן 

 מתי זה יקרה?   משה חנוכה: 

 עכשיו זה יקרה בקיץ   רן היילפרן: 

 בקיץ הקרוב?   משה חנוכה: 

 חלק בפסח וחלק בקיץ.   רן היילפרן: 

מוז  מאיר חלוואני:  אגב  ל אתה  להיכנס  חירות מן  של  את    לובי  ולראות 

 השינוי.  

 ברור.   משה חנוכה: 

 ברור.   מאיר חלוואני: 

שלב   משה חנוכה:  שינוי  להגדלה  בקשה  זה  מה  עירוני  ספורט  מרכז 

 בינוי.  

, הנה איציק מאחוריך,  השלב הראשוני היה שלב תכנון  יוכי נחמן: 

השלב   קטנים.  ולא  גדולים  ספורט  אולמות  שבונה 

   -היה שלב תכנון הראשוני  

 והרבה.   ואני: מאיר חלו 

.   יוכי נחמן:   אחרי התקדמות התכנון אנחנו מגדילים לשלב הבינוי

 מתי שלב הבינוי הזה יקרה?   משה חנוכה: 

 על מה אתה מדבר על גלי רון?   איציק בן דור: 

 אני מדבר על מרכז ספורט עירוני.   משה חנוכה: 

 גלי רון.   יוכי נחמן: 

ז  משה חנוכה:   ה?  ה יקר מתי 

זה  אנח  רן היילפרן:  את  שדוחף  פרויקט  מנהל  מונה  בוחנים,  עוד  נו 

ויש לו תהליך שהוא לא פשוט מבחינת אישור.    קדימה, 

הספורט   אמיר כוכבי:  משרד  של  קורא  קול  גם  לצאת  אמור  בעיקרון 

 לבריכות, ואנחנו רוצים לנסות להתלבש עליו.  

 תבורכו.   רפאל בן מרדכי: 

נאמן  אזור    בשדרוג  משה חנוכה:  נווה  בקשה  התעשייה  ב'  שלב 
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 לתב"ר חדש.  

 רגע, עברנו לתב"רים חדשים?   יוכי נחמן: 

 כן.   משה חנוכה: 

 רגע, עם אורלי זה בסדר, כי היא באה יושבת מאחור.   מאיר חלוואני: 

 לא, כבר ענה רן.   יוכי נחמן: 

 אני שואל.   מאיר חלוואני: 

   למה אתם הופכים את זה לבדיחה?  משה חנוכה: 

 ה?  למה בדיח  מאיר חלוואני: 

תרצה   משה חנוכה:  אורלי  אמרתי  כתבה,  שאורלי  אמרה  היא  כי 

 להסביר, הכול בסדר.  

 אתה קראת לה.   מאיר חלוואני: 

 אני שאלתי מכאן.   משה חנוכה: 

יוכי.   אמיר כוכבי:   כן תב"רים חדשים 

 כן.   יוכי נחמן: 

 ואם היא לא כאן?   עדי ברמוחה: 

זה בס  משה חנוכה:  ה. שדרוג אזור  כתבה את המכתב של דר, היא  אז 

מי   שדרוג?  כולל  זה  מה   . ב' שלב  נאמן  נווה  התעשייה 

מה   הכלכלית?  החברה  או  אנחנו  אם  זה?  את  מבצע 

 לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט?  

אגף   יוכי נחמן:  זה  הכלכלית,  החברה  לא  זה  ב'  תעשייה  אזור 

ועוד   החרש.  מרחוב  חלק  יהיה  וזה  מבצע.  תשתיות 

 יה.  תוח תשתיתי של אזור התעשי פי 

 מתי זה יקרה.   משה חנוכה: 

   -זה קורה  אמיר כוכבי: 

ב  יוכי נחמן:  התחלה  זה    2023-יש  השנים,  במהלך  יהיה  והמשך 

 .  2023-לא לביצוע רק ב 

יו בפרויקטים את הפיתוח של רחוב החרש.   אמיר כוכבי:   סקר סרג'

, מה זה כ  משה חנוכה:  ג'  ולל?  אוקיי, פיתוח שכונת רסקו 
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מה  הסדרה   אמיר כוכבי:  תשתיתי  ופיתוח  הזה  במעגל  מדרכות  של 

 שהיה צריך להיעשות מזמן.  

בוועדת   עדי ברמוחה:  האלה  השאלות  כל  את  העלית  לא  למה 

 כספים?  

.   משה חנוכה:  .  פיתוח רחוב.

נווה נאמן.   אמיר כוכבי:   הסדרה של אזור התעסוקה המזרחי של 

 ן?  יובלים זה בנווה נאמ  משה חנוכה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 כן. הצד המזרחי.   י נחמן: יוכ 

ברגל   אמיר כוכבי:  ללכת  היכולת  התנועה, את  לשפר שם את  כדי  גם 

   -ובעצם לעשות שם שיפור 

 אתה אמרת שזה יקרה השנה?   משה חנוכה: 

 זה יקרה השנה.   אמיר כוכבי: 

רוצה   מאיר חלוואני:  אתה  אם  הנחל.  ליד  לטיילת  חיבור  משם  כבר  יש 

 אקח אותך.    אני 

 לה?  ואל  רן יקיר: 

 בטח.   מאיר חלוואני: 

 אחרי בית ספר רות נלך לשם.   משה חנוכה: 

גינה, זה השביל.   מאיר חלוואני:   לא, אחרי חצי 

זה   משה חנוכה:  אה  זה?  מה  החרש,  מתחם  ותרבות  ציבור  מבנה 

 המבנה של אביבה שם שהרסתם בלי זה?  

 של אביבה.   מאיר חלוואני: 

ש   ה ז  אמיר כוכבי:  יש  הפתעה. ברחוב החרש מי  ואז  מכיר כשמגיעים 

יש   פנייה.  ויש  נוסע  שכאילו  בכביש,  חדה  פנייה  פנייה, 

 שם שטח ציבורי.  

 איפה שהקרוספיט.   משה חנוכה: 

וולינסקי:   איפה שהשניצל.   סרג'יו 

 -איפה שהחנייה זמנית, כאילו החזית של סופרין ושל  אמיר כוכבי: 
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 .  ל בית האבות שם במתחם ש   5חלקה   יגאל שמעון: 

 מי שאמר איפה שהשניצל.   וואני: מאיר חל 

 דונם.    5יש שמה   יגאל שמעון: 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

יודע  יגאל שמעון:  יודע מה החלטת. לא     -שאני לא 

 לעשות שמח.   אמיר כוכבי: 

 כן? טוב.   יגאל שמעון: 

 מה יש שם?   משה חנוכה: 

   -נעשה שם תכנון ראשוני למתחם  אמיר כוכבי: 

 ן?  זה שלב תכנון כ  כי נחמן: ו י 

מיוחד   אמיר כוכבי:  מבנה  העירייה,  של  כזה  אירועים  למתחם 

מדייקים   ועכשיו  הזה.  את  לכם  להראות  נשמח  מאוד. 

מצוושים   בת  זה  אם  איזה,  להבין  כדי  הפרוגרמה  את 

 או חתונות או הופעות.  

   -מה זה תב"ר תכנון מבנים חינוך וציבור,   משה חנוכה: 

 זה רציני אז אני צוחק.    ם א  יגאל שמעון: 

נכון.   אמיר כוכבי:   אוקיי. הכול 

   -זה תב"ר תכנון כולל  יוכי נחמן: 

 אני צוחק אם זה רציני.   יגאל שמעון: 

אדריכל   יוכי נחמן:  שמבקש  מאחוריך,  יואב  הנה  מסגרת  תב"ר 

יהיה   לא  זה  וציבור.  חינוך  מבנה  של  לתכנון  העיר 

   -מיליון ₪ זה רק   10שנתי,  

 לתכנן לו את כל הדברים.    זה מעין תב"ר סל שרוצים  : משה חנוכה 

 כן.   רן היילפרן: 

ב  יוכי נחמן:  תכנית  לו  מייעד  שיואב  מסגרת  יש  2023-תקציב   ,

 תכנית מפורטת.  

איזה   משה חנוכה:  הזה?  בתב"ר  התוכנית  כוללת  מה  לדעת  אפשר 

   -סוג של מבנה 
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יואב.   יוכי נחמן:   כן, יש בספר תכניות עבודה, 

צי  יסה: יואב רוב  מבני  של  תכנון  מבני  כל  של  ושיפוץ  חדשים  בור 

   -ציבור,... האדריכלים 

רשימה של מה שמתוכנן   משה חנוכה:  לך  יש  אני שואל אבל אם  לא, 

 השנה.  

הדברים   יואב רוביסה:  של  התב"רים  הזה.  התב"ר  לא  זה  לא, 

תב"ר   מספר  עם  ייעודיים  תב"רים  להם  יש   .. הגדולים.

   -נפרד, זה לדברים 

   -דיברנו מקודם  בי: כוכ   אמיר 

 זה תב"ר לבלת"מים כאילו?   שה חנוכה: מ 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 לא לבלת"מים, הדברים הקטנים והשוטפים.   יואב רוביסה: 

 יש רשימה של הדברים הקטנים והשוטפים?   משה חנוכה: 

ציבור שמתחילים תכנון שלהם,   אמיר כוכבי:  מסמכי מדיניות, מבני 

יו   ם לקשיש ועד כל דבר אחר.  תכנון ראשוני, ממרכז 

שזה   משה חנוכה:  או  מה,  מתועד  שהוא  איפה  רשום  זה  אם  השאלה 

   -קופה קטנה 

מאושר   אמיר כוכבי:  שיוצא  דבר  כל  אפשר,  אי  כזה.  דבר  אין  לא, 

שיוצא   מה  כל  הזה,  התב"ר  גם  לא,  אתה  גם.  במועצה 

 אתה מאשר.  

את  משה חנוכה:  העבודה  בתוכניות  זה  את  לנו  אין  כרגע    אז 

 הרשימה?  

 בתוכניות עבודה.    יש  אמיר כוכבי: 

ה   2יש   יוכי נחמן:  מתוך  בתוכניות,   ₪ לשנת    10-מיליון   ₪ מיליון 

 מיליון ₪ בתוכניות העבודה.    2יש    2023

 איזה? מה, איזה סוג של מבנים?   משה חנוכה: 

 יואב אתה רוצה לפרט?   יוכי נחמן: 

בשידור.   עדי פ. אנקורי:  שישמעו  תתקדם  יואב  תתקדם  אבל 

 למיקרופון.  
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נ  יואב.   חמן: יוכי  שיקומי  יום  המרכז  זה  זוכרת,  שאני  מהם  אחד 

יום השיקומי. זה אני זוכרת.    נכון? המרכז 

שאנחנו   יואב רוביסה:  שיקומי,  יום  מרכז  יוכי,  שנתנה  דוגמא  זו 

התכנון   כל  שלם.  וקרן  לאומי  ביטוח  מול  בקשר  היינו 

הלך  הזה  הפרויקט  של  האישור  עד  מתקציב    הראשוני 

 המסגרת.    תכנון מבני ציבור 

   -השאלה אם לגבי סעיף  משה חנוכה: 

את   יואב רוביסה:  נקבל  יאושר,  הזה  שהפרויקט  ברגע  שנייה, 

   -התקציב 

ייעודי.   יוכי נחמן:   יהיה לו תב"ר 

לעירייה,   יואב רוביסה:  יפנו  האלה  הגופים  כששני  התקציב  את  נקבל 

ייפת  אלה,  בימים  עכשיו  שנמצא  משהו  תקציב  זה  ח 

ייעודי.    תב"ר 

.   חנוכה: משה   .  לא רשום כרגע.

אבל   יוכי נחמן:  הזה.  יום  המרכז  זה  זוכרים  שאנחנו  מהם  אחד 

שעוד   בשלב  הוא  וציבור  חינוך  מבני  לתכנון   . הרעיון..

מתחיל   אתה  ואז  ייעודי.  תב"ר  הזה  לפרויקט  אין 

 היתכנות.  

 אין בעיה, אז אין לנו כרגע את הרשימה.   משה חנוכה: 

   -ה של התב"ר, שצץ משהו זה כל המטר  רן היילפרן: 

   -תן לו רגע אחד לחפש, אבל יש  יוכי נחמן: 

 אז אין בעיה, אפשר לחזור לזה אם אתם רוצים.   משה חנוכה: 

 יש לו את הרשימה.   יוכי נחמן: 

   -תכנון אוקיי, בואו אחר כך נחזור לזה.   משה חנוכה: 

 אתה תצביע בעד?   עדי ברמוחה: 

הצלל  משה חנוכה:   .. שכן. להיות  וציבור  יכול  חינוך  מוסדות    15ה 

יש איזה תעדוף של ההצללה הזאת?    מיליון ₪, 

 כן.   יוכי נחמן: 

מזהים   אמיר כוכבי:  שאנחנו  כפי  ההצללה  פערי  של  סגירה  בעצם  זה 
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ברמה   ציבורי  ובמרחב  ציבור.  במוסדות  אותם 

 הנדרשת.  

   -כולל גם החלפות של מה ש  עדי פ. אנקורי: 

יו  וכה: משה חנ  אנחנו  אם  באיזה  השאלה  שלכם  התעדוף  את  דעים 

שכונות   ואיזה  ראשון,  ההצללה  את  יעשו  שכונות 

   -יגיעו 

 יש מספר בקשות שכבר נמצאות בתהליך היתר.   אמיר כוכבי: 

סעיפים   משה חנוכה:  שהם  סעיפים  מידי  יותר  כאן  רואה  אני  פשוט 

ילדים   גני  בינוי  תכנון  כמו  כאילו  עמומים.  כאלה 

ה ברחב  ברחבי  הצללות  העיר,  ברחבי  י  מוסדות  עיר, 

   -העיר. תב"ר אמור להיות לפרויקט 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 שהוא מוגדר.   משה חנוכה: 

את   אמיר כוכבי:  מוציא  סל, שממנו אתה  להיות תקציב  תב"ר אמור 

 הדברים הייעודיים לפרויקטים ספציפיים.  

   -כן, אבל... לסעיפים כאלה  משה חנוכה: 

את  אמיר כוכבי:  הצללה,  פותח  לא  לכל  אתה  תב"ר  פותח  לא  ה 

 הצללה בנפרד.  

   -אין בעיה, היום אנחנו יכולים לראות  משה חנוכה: 

 בוודאי.   אמיר כוכבי: 

 איפה זה?   משה חנוכה: 

אפשר   אמיר כוכבי:  לא  אם  גם  אבל  עבודה,  בתוכניות  לדעתי  א' 

 להציג למועצה את כל תכנית ההצללה העירונית.  

 כנית הצללה עירונית.  וט רשימה, לא צריך ת פש   לא,  משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 אז אפשר אותה לראות אותה?   משה חנוכה: 

 אני בטוח שאפשר.   אמיר כוכבי: 

 מי אחראי על ההצללות.   משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:   לא, לא בטוח שעכשיו
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 רגע, אני אראה שאולי אפשר.   יוכי נחמן: 

 פשר.  אה עכשיו אי א  משה חנוכה: 

ב  אמיר כוכבי:  נמשיך  לא  ובואו  אפשר.  אם  המנכ"ל  יבדוק  טוח. 

 בינתיים.  

ילדים,   משה חנוכה:  גני  עומק  שיפוץ  גם.  להצללות  נחזור  תכף  אז 

יש   ילדים,  בגני  עומק  שיפוץ  זה  אם  שאלה.  אותה 

 רשימה של הגנים?  

אבל   יוכי נחמן:  גמישה,  להיות  יכולה  היא  מתוכננת,  רשימה  יש 

 י תיתן את הרשימה.  הנה גם אורל 

 אצל מי היא נמצאת?   חנוכה:   משה 

 אצל גלילה.   אמיר כוכבי: 

 אז אפשר שאורלי תציג את הרשימה?   משה חנוכה: 

אגף   אמיר כוכבי:  של  תעדוף  לפי  זה  הגלילה,  את  יש  בזה.  גלילה 

 חינוך.  

.   משה חנוכה:  .  אפשר לראות את.

 מחלקת גני ילדים. כן, גלילה פה?   אמיר כוכבי: 

   -נית העבודה לגבי מה שכתוב בתוכ  נחמן:   כי יו 

 גנים בתכנון.    10יש לנו כרגע   עדי פ. אנקורי: 

על   אורלי טל:  לדבר  כרגע    4אפשר  לשפץ  מתכננים  שאנחנו  גנים 

 בשלב הזה של מוס"ח.  

 איזה?   משה חנוכה: 

 אזדרכת, לילך, ארז ושיטה.   אורלי טל: 

 אזדרכת?   משה חנוכה: 

 שנתיים וחצי.    שהם כבר בתכנון ז ושיטה  לילך, אר  עדי פ. אנקורי: 

ותגידי  משה חנוכה:   -ארז ושיטה. 

 תכנון מה?   דוברת: 

וחצי.   עדי פ. אנקורי:   שנתיים 

 שיפוץ עומק.   יוכי נחמן: 
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על    5-ה  משה חנוכה:  ילכו  האלה   ₪ פחות.    4מיליון  שזה  או  גנים? 

   -כמה אתם צופים 

 ₪ בממוצע לגן.    300,000 אורלי טל: 

 ?  ומתי נדע לגבי שאר הכסף  משה חנוכה: 

גנים.   אמיר כוכבי:   יש תכנית תעדוף של מנהלת מחלקת 

 אפשר לראות את התוכנית?   משה חנוכה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 אוקיי.   משה חנוכה: 

שצריך   עדי פ. אנקורי:  גן  לנו  יש  שלדוגמא,  זה  שקורה  מה  בעיקרון 

יותר   שצריך  גן  לנו  יש  מונגשים,  מתקנים  יותר  נגיד 

ביטחון, הרי עניי  כל  ני בטיחות,  סה של שבילים בתוכו, 

כדי   תוך  גם  בהם  נתקלים  שאנחנו  כאלה  דברים  מיני 

זה   שקורה  מה  ואז  האלה.  לפרויקטים  היציאה 

לו   שהכנו  גן  יש  אבל    180,000שלדוגמא,  בהגדרה,   ₪

₪. אז כרגע החישוב    300,000גילינו שהוא צריך פתרון  

יישאר לנו לעו   300,000הוא    ד גן, אז מה טוב.  ₪, ואם 

רשימת   חנוכה: משה   את  לקבל  אוכל  אני  אם  אשמח  אני  רק  סבבה. 

ה  את  להוציא  רוצים  שאתם  הגנים,  ₪    5-כל  מיליון 

 עליהם.  

בתוכנית   יוכי נחמן:  ההצללה.  על  לך  לענות  רגע  רוצה  אני  חנוכה, 

בשנת   נאמן,    2023עבודה  נווה  עתידים,  מתוכנן 

בתוכנ  לך  כתוב  זה  ותל"י.  אתה  השקמים  עבודה,  ית 

.  לא צריך.  . 

   -בסדר, אבל תכנית העבודה זה ספר עב קרס  משה חנוכה: 

 לא, לא,   יוכי נחמן: 

   -שהציבור  משה חנוכה: 

ל  יוכי נחמן:   .  2023-זה ספר התקציב עם תכנית עבודה 

.   רן יקיר:  .  הוא.

 עדיין לא.   משה חנוכה: 

.   רן יקיר:  .  היום נמסר.
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 .  בצהריים זה לא היה  משה חנוכה: 

 צהריים כשהיית בדרך לפה? מתי?  לא, היה. ב  רן יקיר: 

   -לא, בצהריים. אני אומר, את אומרת עתידים  משה חנוכה: 

נווה נאמן, השקמים ותל"י.   יוכי נחמן:   עתידים, 

 מה זה.   אמיר כוכבי: 

   -השחר  רן היילפרן: 

 השחר, לא השקמים.   אמיר כוכבי: 

 השחר.   עדי פ. אנקורי: 

נו עתידי  משה חנוכה:   י.  וה נאמן, שחר ותל" ם, 

 ותל"י כן.   רן היילפרן: 

משפצים   אמיר כוכבי:  לא  אנחנו  חדש,  והשקמים  שקמים,  אמרת 

 אותו.  

 לא, זה לא שיפוץ.   יוכי נחמן: 

 הצללות.   משה חנוכה: 

 חזרנו להצללה.   יוכי נחמן: 

 אה הצללות אז כן.   אמיר כוכבי: 

 בתוכניות הצללה.   יוכי נחמן: 

   -שיפוץ עומק   יי, אוק  משה חנוכה: 

 גם שילה.   בן דור:   איציק 

עומק   משה חנוכה:  שיפוץ  שיפוץ?  לו...  יש  מה  הראשונים,  בחטיבת 

 בראשונים?  

   -גם יש מכתב של אורלי רגע, מספר אנחנו  יוכי נחמן: 

   -אנחנו מוסיפים  רן היילפרן: 

 .  17-ב  יוכי נחמן: 

עם  רן היילפרן:  מסודרת  עבודה  עשינו  ובראשונים  חברת    בעתידים 

שבדקה   קצב  אורבניקס,  את  רישום  לאזורי  בהתאם 

הצפוי  העתידי  ועל    הצמיחה  ההנדסה,  לנתוני  בהתאם 

שנותנת   שנתית,  רב  תכנית  עושים  אנחנו  זה  בסיס 
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בראשונים   וגם  בעתידים  שגם  למסקנה  הגענו  מענה. 

שמה,   נבנו  לא  הכיתות.  מספר  את  להגדיל  צורך  יש 

של   בסיס  על  נבנה  הספר  ותוספות  כיתו   18בית  ת 

בכל  ל   מקומיות.  התאמה  עושים  אנחנו  כזה  ספר  -בית 

 כיתות, ומבצעים שיפוץ עומק מסיבי.    24

בתי   משה חנוכה:  בכמה  הספר  בבתי  השנה  נעשו  עומק  שיפוצי  כמה 

 ספר?  

 .  3 אמיר כוכבי: 

 עשינו ברעות, לפיד, שילה.   רן היילפרן: 

זה   משה חנוכה:  עכשיו  זה  שהיה  מה  כאילו  זה  השנה  ראשונים,  אז 

   עתידים ותל"י? 

 השחר.   אמיר כוכבי: 

 והשחר. תל"י ועתידים והשחר אנחנו בהליכי תכנון.   רן היילפרן: 

 חטיבות הביניים.   אמיר כוכבי: 

 חטיבת הביניים.   רן היילפרן: 

 הבנתי.   משה חנוכה: 

 ורעות חיצוני.   מאיר חלוואני: 

למתקנים   עדי פ. אנקורי:  מחכה  אבל  באמצע,  נמצא  משווע  שילה 

   -אין להם מאיפה למתקנים, כי ממש  

זה   רן היילפרן:  את  דחפנו  שנתיים  פני  על  לפרוס  במקום  בשילה 

   -לשנה 

 נכון.   עדי פ. אנקורי: 

 כדי לקדם את הדברים.   רן היילפרן: 

איפה   עדי פ. אנקורי:  להם  אין  כרגע  אבל  בשנתיים,  דחפנו  נכון, 

א  לקדם  בבקשה  אז  המתקנים.  שם  נהרסו  כי  ת  לשחק. 

 זה כמה שיותר מהר.  

 בואו נשמע את אדריכל העיר שנייה.   שה חנוכה: מ 

 דרך אגב בשילה גם יש תאורה חדשה במגרש.   איציק בן דור: 

 נכון.   עדי פ. אנקורי: 
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   -וגם האולם עבר  איציק בן דור: 

והעירו   עדי פ. אנקורי:  באולם,  חדשה  תאורה  התקינו  אתמול  נכון 

 אותי באמצע הלילה.  

י  דור: איציק בן    סודי.  האולם עבר שיפוץ 

נכון.   עדי פ. אנקורי:   כן 

   -תשובה... ששאל  יואב רוביסה: 

 ברוך השם.   עדי פ. אנקורי: 

העבודה,    2יש   יואב רוביסה:  בתוכנית  שכתובים  בפרויקטים  סעיפים 

ציבור   מבנה  תכנון  של  הכללי  התב"ר  על  כבר  והם 

תב"ר   תכנון    972-ו   971בסעיפים    1542וחינוך.  זה 

דרישו  לפי  יום,  ופרויקט שדיברתי  ת א מעון  גף החינוך. 

עם   שיקומי  יום  מעון  תכנון  קודם  ילדים    3עליו  גני 

הכללי   מהתב"ר  הוא  התכנון  שלב  המייסדים.  במתחם 

יתוקצב   הפרויקט  כך  אחר  ציבור.  מבני  תכנון  של 

ייפתח   וחלק ממנו גם יהיה תקצוב של משרדי ממשלה. 

 התב"ר להקמה שלו.  

הגני  רדכי: רפאל בן מ  שלושת  כלל  יואב,  מרכז  זה  המייסדים,  במתחם  ם 

 עירוני.  

וולינסקי:   ברור.   סרג'יו 

 לא הבנתי.   יואב רוביסה: 

וולינסקי:   כן, כן, כלל עירוני.   סרג'יו 

שומע   רפאל בן מרדכי:  הוא  רחוק  שהוא  בגלל  יו,  מסרג' תשובה  קיבלתי 

 יותר טוב.  

יום.  רן היילפרן:     וזה גם יחד עם מעונות 

לג  משה חנוכה:  וציבור  אוקיי,  קהילה  מבני  והתאמת  שדרוג    10בי 

 מיליון ₪, מה זה כולל?  

ל  יוכי נחמן:   -יואב אתה יכול לחזור 

 שדרוג מה?   יואב רוביסה: 

 שדרוג והתאמת מבני קהילה וציבור.   משה חנוכה: 
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 מיליון ₪?    10זה   יואב רוביסה: 

 כן.   יוכי נחמן: 

 יש לי שאלות.   יגאל שמעון: 

 וא שואל במקומך.  תשאל כבר, ה  נדב דואני: 

 רגע שהוא יסיים.   יגאל שמעון: 

 לא, לא צריך, לא... שאלה פעמיים.   נדב דואני: 

 .  20:30משה, רק תגמור עד   רפאל בן מרדכי: 

 תסיים, לא תגמור.   אמיר כוכבי: 

 מקווה.   משה חנוכה: 

 .  22:30תגמור תסיים, העיקר עד   רפאל בן מרדכי: 

ל  ה: יואב רוביס   פרויקטים.    2-התב"ר הזה נפתח 

.  22:30-רפי מה יש לך ב  אמיר כוכבי:  .  ? אתה רוצה להגיע.

ב  רפאל בן מרדכי:  לישון  ללכת  רגיל  לדחות  22:00-אני  מוכן  אני  אבל   ,

 בשביל משה.    22:30את זה עד  

   -התב"ר שדיברתם עליו  יואב רוביסה: 

 להתקזז.  אם ישאלו את יגאל נראה לי שלא נרצה   אמיר כוכבי: 

 ריכל העיר מדבר.  אד  משה חנוכה: 

 יש לי שאלה.   יגאל שמעון: 

   -רגע, אדריכל העיר  משה חנוכה: 

 רגע, תן לו לענות.   אמיר כוכבי: 

הולך   יואב רוביסה:  שוב  התכנון  תכנון.  לא  זה  ביצוע,  תב"רי  זה 

בפינת   מבנה  זה  ציבור.  מבני  תכנון  של  כללי  מתב"ר 

   -הרשות בן גמלא של 

 קופת חולים.   ן: יוכי נחמ 

מיועד   וביסה: יואב ר  השנה.  בתחילת  אלינו  שחוזר  חולים  קופת 

 להסבה למשרדי עירייה.  

 איזה מחלקות?   משה חנוכה: 
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   -של אגף הרווחה. והחלק השני  יואב רוביסה: 

 מי יבוא לשם?   יגאל שמעון: 

ממנו   יואב רוביסה:  שיוצאים  המבנה  ושימור  שיפוץ  זה  השני  החלק 

   -מבחינת   מה שיחליטו להכין, אבל   בכיכר מגדיאל. 

יודעים?   משה חנוכה:   עדיין לא 

 לא.   יואב רוביסה: 

.   משה חנוכה:  . יודע מה אתה רוצה לעשות במבנה.  אמיר אתה 

 .  we workמרכז   אמיר כוכבי: 

 סטור כזה.  -כאילו אפ  משה חנוכה: 

 .  we workלא, לא,   אמיר כוכבי: 

 מה זה קשור?   חיים שאבי: 

של we workזה    ה מ  משה חנוכה:  שם  זה  מה    ?  כל  לוקח  הוא  חברה. 

   -שבקריסה 

 התשובה הוא יספר לפרוטוקול.   נדב דואני: 

 קנינו אותם. יש תב"ר.   אמיר כוכבי: 

שוטף,   יגאל שמעון:  לתקציב  העברה  בבקשה.  לגזבר  שאלה  לי  יש 

 כמה היה בשנה שעברה?  

 .  50גם   יוכי נחמן: 

ב 50גם   יגאל שמעון:  אומרת  זאת  מעריך    290-.  אתה   ,₪   05מיליון 

וב   ,₪ מעריך    230-מיליון  אתה   ₪ ₪.    50מיליון  מיליון 

יהיה פחות, אז מה קורה במצב כזה? זאת אומרת   ואם 

נניח      -מיליון ₪   150הכנסה 

זיני:   אנחנו קודם כל מכסים את השוטף.   בנימין 

לוקח  יגאל שמעון:  אתה  כל  קודם  אומר  או    50  אתה  כן   ₪ מיליון 

   -לא, זה לא 

 משכורות של אנשים.    לא, זה  רפאל בן מרדכי: 

 אני רק אזכיר שזה לא שוטף, זה מינהל הנדסה.   אמיר כוכבי: 

 לא משנה.   יגאל שמעון: 
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 לא, אבל משנה שלא מכיר.   אמיר כוכבי: 

 כן בסדר.   יגאל שמעון: 

 זה מה שמותר.   אמיר כוכבי: 

עושה   יגאל שמעון:  אתה  אם  בתקציב.  יפגע  לא  שזה  שחשוב  את  מה 

 גע בתקציב.  זה במדרגות אז זה פו 

זיני:  נותנת לי.   בנימין  יוכי לא   גם אם אני מאוד רוצה 

יוכי, שיקום אתרי טבע עירוני.   משה חנוכה:   בני, סליחה 

   -זה היה סקר  יוכי נחמן: 

 שאלה טובה.   רפאל בן מרדכי: 

 תודה.   משה חנוכה: 

   -אני אקריא שוב  יוכי נחמן: 

ש  אמיר כוכבי:  קורה  לא קול  המשרד  הסביבה  ל  עליו  יכות  שעבדנו 

שמיפה   הסביבתית,  היחידה  ועם  הקיימות  עם  ביחד 

נכון?    את השטחים הציבוריים, 

 זה המפגעים. מפגעים סביבתיים. להקריא?   יוכי נחמן: 

זכינו    2023-ו   2022-ב  רן יקיר:  אנחנו  רשמית,  לא...  עוד  זה 

קול   של  ב'  פרק  הסביבה.  להגנת  משרד  של  קורא  בקול 

זכינו, ה  לא  א'  פרק  עירוני    קורא,  טבע  סקר  היה  זה  כי 

לפני   כבר  מפגעים    8שבוצע  מיפוי  היה  ב'  פרק  שנים. 

  .  באתרי הטבע העירוני

יודע קרה משהו?   משה חנוכה:   כולם מתרכזים, אני לא 

 אני מדבר,   רן יקיר: 

יודע שכולם פתאום באייפונים שלהם.   משה חנוכה:   אני 

   התחיל המשחק.  יוכי נחמן: 

 .. רן יקיר על אתרי טבע.  אני רוצה.  משה חנוכה: 

מספר   נדב דואני:  אתה  מה  בטלפון,  היית  אחרת  שאלת,  אתה  כי 

 סיפורים.  

 אתה רואה כדורגל.   משה חנוכה: 
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 לא כדורגל, אתה מסמס.   נדב דואני: 

תב"ר   רן יקיר:  מבקשת  קיימות  מחלקת  תב"ר,  ביקשנו  אנחנו 

עבודה,  תכנית  לעשות  לתעדף,  עכשיו    שנוכל  אתה  משה 

   -א מקשיב אפילו ל 

 -אני מקשיב לך, מכיוון ש  משה חנוכה: 

 הוא זכר רק את המילה האחרונה.   נדב דואני: 

במשרד   רן יקיר:  סופי  באישור  עכשיו  נמצא  המפגעים  סקר 

ונעבוד   ניקח  אנחנו  סופי  יהיה  כשהוא  להגנת הסביבה. 

כוונה   מתוך  ונשתדל,  עדיפויות  תכנית  נייצר  לפיו, 

טב   לסלק  אזורי  ולשקם  בהם  מפגעים  שיש  עירוני,  ע 

   -מפגעים שנסקרו בסקר. מפגעים יכולים להיות 

 כל הכבוד.   נדב דואני: 

פולשים,   רן יקיר:  צמחים  פולשים,  מינים  גם  בניין,  פסולת  גם 

שיכולים   אחרים  מפגעים  מיני  כל  פולשות...  חיות 

ופוגעים     -להיות באתרי טבע עירוניים 

י  נדב דואני:   .  ך את הזולה תיזהר הרסו ל משה, 

תב"ר   משה חנוכה:  לגבי  למה    25תודה.  ייעודיים,  כלים  רכישת 

ייעודיים?    הכוונה? איזה כלים? איזה 

 כלים להריסת זולות.   נדב דואני: 

 זה במקום הכלים הנוצרים.   אמיר כוכבי: 

והכוונה הייתה לסכין הזאת.   רפאל בן מרדכי:   זה היה יהודי, 

   מה זה?  משה חנוכה: 

ש  יוכי נחמן:  מיול  עוד    150,000ל  זה  של  טיאוט  ומכונת   ₪

500,000    .₪ 

 ניקח אותך לסיבוב על המיול כן.   נדב דואני: 

 מיול?   משה חנוכה: 

 מיול.   רפאל בן מרדכי: 

 מיול אפשר להוציא מתב"ר?   משה חנוכה: 

 כן.   יוכי נחמן: 
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 למה לא? מה הבעיה?   נדב דואני: 

 .  כן. יש... רכישה  יוכי נחמן: 

 עם תב"ר היכל תרבות?    תגידי מה  משה חנוכה: 

 זה לא שאלות אליה.   נדב דואני: 

 מה עם תב"ר היכל תרבות.   משה חנוכה: 

מינהלת   עדי פ. אנקורי:  את  סוף  סוף  יבנו  מתי  לדעת  רק  רוצה  אני 

עליה   מדברים  שאנחנו  תעשייה  שנים    3אזורי 

שהיא   אומרים  הזמן  וכל  הזמן,  כל  אותה  ומגלגלים 

 נים אותה. מה המצב?  מתחילה להיבנות ותיבנה, ומכי 

מי   אמיר כוכבי:  מכרז  יש  הישיבה.  בתחילת  זה  על  ענינו  בעיקרון 

 שייבחר זוכה.  

 מה עם תב"ר היכל תרבות?   משה חנוכה: 

תכנית   אמיר כוכבי:  שתהיה  ברגע  החכ"ל,  דרך  מתוכנן  תרבות  היכל 

 יהיה גם תב"ר.  

 אבל יש תב"ר תכנון?   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 אין תב"ר אפילו לתכנון.   ה: משה חנוכ 

   -הוקצה עוד בתקציב של שנה שעברה לתכנון של  אמיר כוכבי: 

 נון?  זה אחרי תכ  משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:  .  יצאו.

 אתה יכול סתם לזרוק מילים בדבר הזה.   משה חנוכה: 

 זה מה שאני עושה, ואני בודק אם זה עובד.   אמיר כוכבי: 

 -B... קיבל   משה חנוכה: 

   ים יחד( )מדבר 

כדי   אמיר כוכבי:  אופציונליים  מפעילים  או  ממתכננים  מידע  בקשת 

   -להבין צרכים 

..  אולי תעשו   משה חנוכה:   את זה.

ויש   אמיר כוכבי:  יש  BOTניסינו   ,BDOT מה חלק   ...-RFI    גם זה 
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ב  זה  אם  ההפעלה  אופן  את    BDOTאו    BOT-לבדוק 

 או משהו אחר. כן משה, תמו השאלות אני מבין.  

ל  דואני: נדב    הלאה.    25-הגענו 

 חברים.   אמיר כוכבי: 

   -רגע  עדי פ. אנקורי: 

   -אני מבקש להצביע  משה חנוכה: 

מותר?   אנקורי: עדי פ.   לדבר.  מבקשת  אני  לדבר.  מבקשת  אני  לא,  לא, 

יופי.    זכותי? 

   -זה תב"רים, לא תקציב  משה חנוכה: 

 אני רק מזכיר שאנחנו בתקציב פיתוח.   אמיר כוכבי: 

 אנחנו בפיתוח עדי.   וכה: משה חנ 

הנוכחים.   עדי פ. אנקורי:  לכל  טוב  ערב  אז  פיתוח.  תקציב  בעיה.  אין 

אחרי   בהן    שנות   4היום  ובוועדות  במועצה  עשייה 

 כיהנתי, אסיים את תפקידי בקואליציה.  

 אם את היית בקואליציה.   אמיר כוכבי: 

שואפים  עדי פ. אנקורי:  מועצה  חבר  או  פוליטית  סיעה  כל    כידוע 

הראשונית   העדפה  ולכן  והשפעה.  כוח  לעמדת  להגיע 

במסגרת   התפקיד  את  לבצע  היא  והטבעית 

ות  בליווי  העירייה.  הקואליציונית,  הנהגת  מיכת 

המקובלת   הדרישות  רשימת  בלי  הגעתי  ההוא  לשולחן 

העליתי   אלא  לעצמי.  דבר  ביקשתי  לא  הסיעות.  ברוב 

   -את החזון שברצוני להגשים 

 לא מדויק, אבל בסדר.    חזון זה  אמיר כוכבי: 

את   עדי פ. אנקורי:  לליבי,  הנושאים הקרובים  עיר. את  מועצת  כחברת 

נבחרתי  שלשמן  בראש  המטרות  עיקריהם,  את  אציין   .

בגני   הרך  הגיל  ידי  על  הפיקוח  תחום  ובראשונה 

קידום   ותחום  והקשישים  הרווחה  תחום  הילדים, 

פעלתי   שנותיי  כל  לאורך  מועצה  כחברת  העסקים. 

כפיים.    במרץ  ובניקיון  בחריצות  ובנחישות,  רב 

הנוסחה, אמור   אבות, מהם שאבתי את  לדברי  נצמדתי 
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לצער  הרבה.  ועשה  לי  מעט  שגרמה  עשייתי  בצד  י 

עקבי   שבאופן  העובדה  נוכח  תסכול  חשתי  רב,  סיפוק 

עשייתי.   בגלגלי  מקלות  שתקעו  מי  היו  ומתמשך 

ומדרבן.   עוטף  מחזק,  מקום  הייתה  לא  הקואליציה 

שניסיתי  אדר  פרויקט  כל  על  להילחם  נאלצתי  בא 

סגירות,   בדלתות  נתקלתי  הקהילה.  למען  לקדם 

למען   לדרישותיי  להיות  ובאטימות  שאפתי  הציבור. 

מול   אונים  חסר  העומד  הקטן,  התושב  של  נציגתו 

על אף הכלים הדלים שעמדו לרשותי   מנגנוני העירייה. 

ובחיוך   במסירות  רבה,  בסבלנות  שסייעתי  גאה  אני 

המיותרים   הקשיים  חרף  אליי.  ופנה  שפנתה  מי  לכל 

רבות   בעיות  לפתור  הצלחתי  כחומה,  בפניי  שהוצבו 

במצוקת   ומגוונים.  ולסייע  רבים  בנושאים  התושבים 

מבטיחה   אני  העיר,  במועצת  דרכי  להמשך  באשר 

מצפוני.   לצו  ובכפוף  מקצועי  ענייני,  באופן  לפעול 

ואת  התושב,  עם  המטיבות  הצעות  בעד  נגד  אצביע 

מפלה  שוויונית.    למדיניות  לכל  ובלתי  קשובה  אני 

עניין   בכל  פעולה  לשתף  ואשמח  המועצה,  חברי 

העיר   את  וכמובן  המקדם  ותושביה.  השרון  הוד 

נאמן   שותף  ומאיר  מעודכן,  מאיר  הזאת  שההחלטה 

כי   העיר,  למען  לפעול  נמשיך  ואנחנו  שלי.  ואהוב 

 המטרות שלנו משותפות.  

..?  דובר:     מאיר מצטרף.

 אתה יכול לשאול אותה, למה אתה שואל אותי.   מאיר חלוואני: 

בקואליצי  עדי פ. אנקורי:  להישאר  כרגע  בחר  אשרת,  ומאיר  אני  ה, 

 אזכה להיות נציגת ציבור מספסל האופוזיציה. תודה.  

 תודה עדי. זה חשוב להיות באופוזיציה.   אמיר כוכבי: 

ז  משה חנוכה:  שלך.  האמיצה  ההחלטה  על  ברכות  לא  עדי  בטח  ה 

זה שהלכת   על  אותך  אנחנו מברכים  ככה.  לעמוד  פשוט 

 עם צו מצפונך ועם האמת שלך.  

מקו  אמיר כוכבי:  בהמשך  אני  גם  האלה  הברכות  את  שתזכור  וה 

 הערב. כן הוד.  
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גולני:   חברים הצבעה.   הוד 

 אני מבקש להצביע בבקשה על תב"ר תב"ר.   משה חנוכה: 

גולני:  תקצי  הוד  הצעה  טיוטת  לשנת  אישור  רגיל  בלתי  ,  2023ב 

קרן   הגדלה  הכל  סך  קיימים  בתב"רים  שינויים 

  ..  פיתוח.

   -ן הרבה סעיפי סל הוא לא יכול, יש כא  משה חנוכה: 

גולני:  הסביבה   הוד  איכות  משרד  הקטנה  הכל  ₪.    2,060,023סך 

התחבורה   משרד  הקטנה  הכל  ₪.    1,140,732סך 

מימון   מקורות  הכל  סך  חדשים    186,700,000תב"רים 

פיתוח   קרנות  החינוך    ₪165,950,000.  משרד   .₪

הפיס    12,750,000 מפעל  הצעת    ₪8.   .₪ מיליון 

הע  מועצת  השינויים  ההחלטה:  את  מאשרת  יר 

שאושרו   כפי  חדשים,  ותב"רים  קיימים  בתב"רים 

הכספים   בעד?  8/12/2022מיום    8/2022בוועדת  מי   .

יגאל   .. .    -אמיר, מאיר, רן,

 של התב"ר או של תקציב?  זה הצבעה   יגאל שמעון: 

 תב"רים, תב"רים.   נדב דואני: 

 אפשר להצביע סעיף סעיף?   אלון גלבוע: 

 אי אפשר זה מקשה אחת.    לא,  עדי ברמוחה: 

גולני:  יוסי  הוד     -רפי, 

.   משה חנוכה:  .  אני לא סומך עליכם.

גולני:  משה.   הוד  אלון,  עדי,  נגד?  מי  יעל.  כנרת  חיים,  נדב,  עדי, 

 תודה.  

יופי.   כבי: אמיר כו   איזה 

גולני:   יש נמנעים?   הוד 

 רפי.   אלון גלבוע: 

 כל הכבוד.    לא, רפי הצביע בעד. הצביע בעד. רפי  נדב דואני: 

 ברור שהוא יצביע בעד, זה תב"רים מה יש לכם.  עדי ברמוחה: 
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 ============================================ = 

  2023לשנת   תקציב בלתי רגיל אישור

 )שינויים בתב"רים ותב"רים חדשים(

 הצבעה:  

 ליטר, מאיר חלוואני,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מוטי  – (12בעד )

 חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, עדי ברמוחה ורפי בן מרדכי. 

 עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע ומשה חנוכה.  -( 3נגד )

 

דברי 
 הסבר

מספר 
 תקציב   פרוייקטים  תבר

משרדי  
ממשלה  
 ואחרים

קרנות 
 הערות פיתוח

אישור מועצת עיר  
 הערות /

 עדכון תברים

                

1 1270 

הפרדת פסולת  
  -קול קורא()

בקשה להקטנה  
ועדכון מקורות  

 מימון

6,980 3,474 3,506 

בקשה להקטנה מסגרת  
פרויקט ועדכון מקורות  

הקטנה מסגרת   - מימון
ל   9,000,000פרויקט מ 
. עדכון מקורות  6,980,006

המשרד להגנת  מימון 
מ   הסביבה הקטנה

קרן , ,6933,473ל  7,553,710
בסך   פיתוח הגדלה 

ל    1,446,290מ  2,060,023
3,506,313   

  17ישיבה מס 
   -  29/12/10מיום 

הגדלה ושינוי  
  10ישיבה מס 

 15/9/2011מיום 

2 1330 

מעגל תנועה  
סוקולוב 

  -הנשיאים  
בקשה לעדכון 
 מקורות מימון

1,700   1,700 

בקשה לעדכון מקורות 
: קרן פיתוח הגדלה מימון
ל    559,268מ  1,140,732בסך 

. )העברת הרשאה  1,700,000
מ.התחבורה לנתיבי אילון  

 במסגרת הסכם פשרה ( 

  13ישיבה מס 
 27/11/12מיום 

3 1467 

אולם ספורט 
  -1201מתחם 

בקשה להגדלת  
 ר"תב

24,000 17,500 6,500 

ר מ  "בקשה להגדלת תב
סה"כ   . 24,000ל    22,000

 2,000  -הגדלה קרן פיתוח 

  14ישיבה מס 
.  13/8/19מיום 

ל   2,000הגדלה מ 
  5ישיבה  18,000

.  24/6/2020מיום 
ל   18,000הגדלה מ 

: ישיבה  20,000
מיום   12מס 

. הגדלה  25/11/20
  ל  20,000מ 

: ישיבה  22,000
מיום   14מס 

3/11/21   

4 1520 

שיפוץ עומק 
  -ביה"ס רעות 

בקשה להגדלת  
 תבר

9,000   9,000 

ר מ  "בקשה להגדלת תב
סה"כ   . 9,000 ל   7,000

 2,000  -הגדלה קרן פיתוח 

מיום   16ישיבה 
. הגדלה  29/12/21

  7,000ל  5,000מ 
  10ישיבה מס 

 29/6/22מיום 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 174 
 

5 1531 

מרכז ספורט 
עירוני )שלב  

בקשה   -(תכנון
-בלהגדלה 

שלב   עבור 20,000
 20,000   20,000 בינוי 

ר מ  "בקשה להגדלת תב
 20,000-שלב תכנון  ל  2,000

סה"כ הגדלה   .שלב בינוי
 18,000 -קרן פיתוח 

  10ישיבה מס 
 29/6/22מיום 

   61,680 40,706 20,974 61,680 סה"כ    

                

            
   ₪ 25,200,755 סה"כ הגדלה קרן פיתוח  

  ₪ 2,060,023- סה"כ הקטנה המשרד לאיכות הסביבה
   ₪ 1,140,732- סה"כ הקטנה משרד התחבורה

 

 

       

 דברי הסבר
מספר 

 תקציב   פרוייקטים  תבר

משרדי  
ממשלה  
 ואחרים

קרנות 
 הערות פיתוח

 תברים חדשים 

  

6 1537 
   -'שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן שלב ב

   20,000   20,000 ר חדש "בקשה לתב

   10,000   10,000 ר חדש "בקשה לתב -פיתוח שכונת רסקו ג 1538 7

   10,000   10,000 ר חדש "בקשה לתב -ליםפיתוח רחוב היוב 1539 8

   2,000   2,000 ר חדש "בקשה לתב -תוכנית אב לתחבורה 1540 9

10 1541 
מבנה ציבור ותרבות מתחם החרש  ) שלב  

   4,000   4,000 ר חדש "בקשה לתב -תכנון (

11 1542 
ר  "בקשה לתב  -תכנון מבנים  חינוך וציבור

   10,000   10,000 חדש 

12 1543 
בקשה  . 1201תכנון מרכז ספורט מתחם 

   2,000   2,000 ר חדש "לתב

13 1544 
סוקולוב.  -תכנון מבנה משרדים ומסחר 

   2,000   2,000 ר חדש "בקשה לתב

14 1545 
ר  "בקשה לתב -הצללה מוסדות חינוך וציבור

   15,000   15,000 חדש 

15 1546 
בקשה   -תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר

 17,250 12,750 30,000 ר חדש "בלת
משרד 
 החינוך 

   5,000   5,000 ר חדש "בקשה לתב -שיפוץ עומק גני ילדים   1547 16
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17 1548 
ר  "בקשה לתב  -שיפוץ עומק חט' ראשונים

   18,000   18,000 חדש 

18 1549 
ר  "בקשה לתב -שיפוץ עומק חט' עתידים

   16,000   16,000 חדש 

19 1550 
ר  "בקשה לתב -יה"ס תלישיפוץ עומק ב

   10,000   10,000 חדש 

20 1551 
שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר )שלב  

   2,000   2,000 ר חדש "בקשה לתב -(תכנון

21 1552 
  -קרית חינוך תרבות וקהילה נוה נאמן

   5,000   5,000 ר חדש "בקשה לתב

22 1553 
  -שדרוג והתאמה מבני קהילה וציבור

   10,000   10,000 ר חדש "בקשה לתב

 2,000 8,000 10,000 ר חדש "בקשה לתב -פיס-חינוךמיזוג מוס'  1554 23
מפעל 
 הפיס

24 1555 
ר  "בקשה לתב -שיקום אתרי טבע עירוני 

   5,000   5,000 חדש 

   700   700 ר חדש "בקשה לתב -רכישת כלים ייעודיים 1556 25

 186,700 165,950 20,750 186,700 סה"כ תברים חדשים     
 

מפעל 
  ₪ 8,000,000  הפיס

  ₪ 12,750,000 משרד החינוך 

  ₪ 165,950,000 קרנות פיתוח

  ₪ 186,700,000 סה"כ תברים חדשים  
 

 :106/22החלטה מס' 

ובתב"רים החדשים כפי   קיימים מאשרת את השינויים בתב"ריםמועצת העירייה 

 :8/12/2022מיום  8/22 ועדת הכספיםושאושרו ב

 -ינויים בתב"ריםש

 ₪   25,200,755 –הגדלה קרן פיתוח  •

 ₪   2,060,023- -הקטנה המשרד לאיכות הסביבה  •
 ₪  1,140,732- -הקטנה משרד התחבורה •

                
 ₪ 186,700,000סה"כ מקורות מימון  -תב"רים חדשים

 ₪  165,950,000 –קרנות פיתוח  •

 ₪ 12,750,000  –משרד החינוך  •

 ₪  8,000,000 –מפעל הפיס  •
   ================================ ====== ===== = 

 נוהגים ברצינות באחריות.  רפי כל הכבוד. ככה   נדב דואני: 
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   -וצה אוי באמת נדב, אתה לא ר  משה חנוכה: 

 באחריות. לפני רגע בירכת על זה.   נדב דואני: 

יוסי.   מאיר חלוואני:   יוסי, כל הכבוד 

 ה.  לפני רגע בירכת אות  נדב דואני: 

גברים   משה חנוכה:  חבורת  מול  לעמוד  האומץ,  על  אותה  מברך  אני 

 שמסתכלים עליה בזלזול.  

 רואים את הפיתוח, ואתה עומד בפיתוח, כל הכבוד.   נדב דואני: 

   מדברים יחד( ) 

 ... גם מהאופוזיציה, אני מציע לעצור את הדיון.   רפאל בן מרדכי: 

ניתן לבני להמשיך.  אמיר כוכבי:     חברים בואו 

 הכול בסדר, לא מעניין אותי מה אתם חושבים.   עדי פ. אנקורי: 

שאת   רפאל בן מרדכי:  מה  עם  תלכי  בסדר,  את  אבל  זה,  את  תגידי  אל 

 מאמינה בו.  

 לכי עם האמת שלך.  ת  משה חנוכה: 

זיני:  תכנית   בנימין  לכם,  הוצגה  שתוכנית...  לעדכן  רוצה  אני 

.    2023פיתוח   .  ישיבה... מיליון ₪ הוצגה ב   247הוצגה.

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

  2023הצגת טיוטת תכנית פיתוח 

 ₪ הוצגה בפני מועצת העירייה בישיבה זו.  247,600,000בסך   2023תכנית הפיתוח לשנת 

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

נעשה   אמיר כוכבי:  אנחנו  ואז    10חברים  הפסקה,  נמשיך  דקות 

 בתקציב הרגיל.  

   -אני מבקש, כל ההפסקות האלה  משה חנוכה: 

 -כל ההפסקות  אמיר כוכבי: 

 שעות.    6-לא במניין ה  שה חנוכה: מ 

 אין הגבלת זמן הערב.   אמיר כוכבי: 

 מה זה אין הגבלת זמן?   עדי ברמוחה: 

.   משה חנוכה:  .  מי שלא הזמן את הסושי או את הפיצה.
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   חזרה.   21:20-ב  אמיר כוכבי: 

 ***    *** הפסקה 

 

 . 2023בקשה לאישור טיוטת הצעת תקציב רגיל לשנת   ג. 

 

חברים  חברים   אמיר כוכבי:  לדיון.  חוזרים  ואנחנו  חזר,  השידור 

 .  2023ון. הצעת תקציב רגיל  אנחנו חוזרים לדי 

 מי בעד?   נדב דואני: 

 מי בעד?   אמיר כוכבי: 

נגד? מי נמנע? זהו.   נדב דואני:   יאללה. מי 

 קדימה בני.   כבי: אמיר כו 

זיני:  רגיל   בנימין  תקציב  הצעת  עבודה  2023טוב,  הנחות  מבחינת   ,

הת  שוטף  קציב בבניית  ארנונה  גביית  שיעור  אז   ,96%  ,

עבר   ארנונה  חובות  מקדם    17כביית  יש   ,₪ מיליון 

סוף   עד  מניח  אני  לביטול,  בקשה  שהגשנו  ארנונה 

  ..  החודש.

הוד   משה חנוכה:  עיריית  מתי  בני,  לגבות  תגיד  הצליחה  השרון 

 , באיזו שנה?  96%

 שנה שעברה, השנה?    95% אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

זיני: ב  על   נימין  אבל    95%אנחנו  בהרבה,  לא  יותר,  טיפה  אפילו 

יותר.    טיפה 

לאנשים,   משה חנוכה:  עדכונים  תשלח  בחירות  בשנת  אמרנו... 

 תעשה גבייה אגרסיבית, באמת אני שואל.  

 מה, כי אצל חי היה רשימת מעוכבי אכיפה?  ל  עדי ברמוחה: 

 לא, אין לי בעיה.   משה חנוכה: 

ז  עדי ברמוחה:  אכיפה.  אתה  מעוכבי  רשימת  הרשימה,  את  וכר 

 הייתה רשימה כזאתי.  

ל  משה חנוכה:   .  96%-אתה לא עלית אף פעם 
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זיני:   אני לא מסכים, אני אגיד לך למה.   בנימין 

יצח   95%אגב   משה חנוכה:   ..    -קי היה אצל.

זיני:   לא, ממש לא, ממש לא.   בנימין 

נכון.   אמיר כוכבי:   זה לא 

נכון.   עדי ברמוחה:   לא 

זיני:  לא.   בנימין  ממש  ממש,  לפחות    95%ממש,  ראשונה  פעם 

שעברה.   בשנה  היה  בדקתי,  שאני  מההיסטוריה 

 -בעבודה מאוד מאוד מאומצת 

 וקורונה.   משה חנוכה: 

נגיע, והנה הגענו.  שלהזכירך גם אז שאלת א  אמיר כוכבי:   יך 

 .  88%השנה אתה   משה חנוכה: 

על   אמיר כוכבי:  אתה  השנ   88%לא.  מקודם,  ברבעון  אמרתי  הרי  י. 

הגבייה   אחוזי  מסורתי  שבאופן  כנראה,  שמעת  לא 

אין   משלמים,  אנשים  כי  מתקדמת,  שהשנה  ככול  עולה 

   -מה 

זיני:   עושים פעולות אכיפה אחרי מאי.   בנימין 

   -ני פשוט לא רוצה שנגיע למצב לא, א  משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:  נגיע, אל תדאג  לא 

   -מנופח שחלילה התקציב   משה חנוכה: 

גבוהות   רן היילפרן:  כבר  בפועל  התוצאות  מנופח,  לא  זה  משה 

ראית   שאתה  זה  הזה.  ליעד  ליוני,    88%וקרבות  נכון 

חצי   עברה  דצמבר,  עכשיו  יוני  היה  השתנו.  דברים 

 שנה.  

.  אנ  משה חנוכה:  .  י מסתכל על מספרים ודו"חות, לא מתווכח.

 אז מדווח על זה גזבר העירייה.   רן היילפרן: 

זיני: בנ  שב  ימין  לך  להגיד  יכול  כבר  אנחנו    2022-אני  להיום  נכון 

   -כבר מתקרבים לכיוון 

תזרוק   עדי ברמוחה:  אל  עבודה.  תעשה  יודע,  לא  שאתה  רואה  אתה 

מספרים.   זורק  סתם  הוא  רגע,  רגע,  שנייה,  סתם, 
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 תעשה עבודה.  

 אתם סתם זורקים מספרים.   משה חנוכה: 

   -אתה עושה  עדי ברמוחה: 

 מי שזורק סתם מספרים זה אתם.   כה: משה חנו 

 אני שואלת אם אתה ידוע כמה זה אחוז גבייה.   עדי ברמוחה: 

   -אני שואל, מאיפה אתם מביאים עכשיו  משה חנוכה: 

יו 2לא מיליון ולא   עדי ברמוחה:  יודע.  , אתה לא   דע. אז תגיד לא 

 אני שואל מאיפה מביאים עכשיו.   משה חנוכה: 

לנו  אבל משה אמ  אמיר כוכבי:  ואז תגיד  יציג,  בני  זה  רנו סדר הדיון 

   -שאנחנו 

 הוא מציג ואז תפריע, מה הבעיה?   נדב דואני: 

.   אמיר כוכבי:   תן לו לסיים להציג

 לא, משהו בהנחות עבודה לא בסדר.   משה חנוכה: 

קודמות   כוכבי: אמיר   עבודה  בהנחות  מגובה  שלנו  העבודה  הנחת 

 שהתממשו.  

ל  משה חנוכה:  הגעתם  היה    15-ככה  לא  שמעולם  גירעון,   ₪ מיליון 

 פה.  

 אנחנו מציגים יעדים חדשים כל פעם.   אמיר כוכבי: 

ל  משה חנוכה:   מיליון ₪ גירעון?    15-איך הובלתם את העירייה 

י  אמיר כוכבי:  גירעון.    15-ה לא ב אנחנו נמדדים, העירי  מיליון ₪ 

 זה לפי הדו"חות שהוצגו בכספים.   משה חנוכה: 

   -"חות הדו  אמיר כוכבי: 

 חצי שנתי.   עדי ברמוחה: 

 מיליון ₪.    15חצי שנתי   משה חנוכה: 

מסתכל   נדב דואני:  אתה  שנה.  על  מסתכל  אתה  ככה.  עובד  לא  זה 

 על שנתי.  

 תשובה.    בוועדת כספים אותה שאלה, אותה  מאיר חלוואני: 
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 כן, זה לא, זה לא.   עדי ברמוחה: 

..  או שהם יעשו כל מיני תרגילים כמו פע  משה חנוכה:   ם קודמת.

 אין תרגילים.   אמיר כוכבי: 

יודע שלפי הדו"ח שהוצג לחברי   משה חנוכה:  אמיר אני שואל, אתה 

העירייה   השנה,  של  השני  לרבעון  נכון  כספים,  ועדת 

   -מיליון ₪ גירעון   15-נמצאת ב 

זה... באותו שלב ב  אמיר כוכבי:  יכול להגיד לך שבשנה לפני    30-אני 

 מיליון ₪ גירעון.  

לא   נוכה: משה ח  עיר,  ראש  היית  שאתה  שלפני  בתקופות  ומעולם  ו? 

 הגענו למצבים האלה.  

 מה אתה אומר?   עדי ברמוחה: 

 מה שאתם שומעים.   משה חנוכה: 

 .  מה אתה אומר? אתה טועה ומטעה לגמרי  עדי ברמוחה: 

   -כמה גירעון   2018-אז תגידי לי ב  משה חנוכה: 

 אתה טועה ומטעה.   עדי ברמוחה: 

 בכמה גירעון קיבלתם את העירייה?   משה חנוכה: 

   -אני יכול להגיד לך  אמיר כוכבי: 

 קיבלתם רשות איתנה ומאוזנת.   משה חנוכה: 

יודע כמה היו החייבים?   עדי ברמוחה:   אתה 

..  אבל זה עניין זמני  משה חנוכה:   , כי אתם כל הזמן.

ברוך השם   אמיר כוכבי:  כל שנה,  נאום  על אותו  חוזר  לא, אבל אתה 

   -שנים רשות איתנה   4כבר  

.    15 משה חנוכה:  . נכון מה.  מיליון ₪, זה לא 

 יגאל אתה צריך לתקן אותו.   עדי ברמוחה: 

   -אבל הרגע אמרתי לך  אמיר כוכבי: 

 והוא ענה לך גם.   מאיר חלוואני: 

   -שדו"ח חצי שנתי  י: אמיר כוכב 

.   עדי ברמוחה:   תתקן אותו
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השנה,   אמיר כוכבי:  סוף  של  המצב  את  משקף  מה  לא  לך  אין  ולכן 

צודק   אתה  נכון,  וזה  שמרן,  יו  שסרג' כמו  לדאוג 

בהכנסות   שמרן  יו  שסרג' כמו  אבל  לדאוג,  תפקידך 

   -בפיתוח, בני 

אתה   משה חנוכה:  מאיפה  רואה  אני  תראה  השאלה  בטוח,  לא  אני 

את  מב  מביאים  אתם  מאיפה  רואה  אני  בני,   .. יאים.

עוד   אומרים שתגבו  בהכנות. אתם  יון  מיל   15ההגדלות 

מיליון ₪ תגבו מחינוך, מתקציבי    10ועוד  ₪ מארנונה.  

ועוד   -ממשלה. 

 נו?   אמיר כוכבי: 

   -בסדר, זה לא  משה חנוכה: 

   -אבל יש גידול  אמיר כוכבי: 

 למה? למה?  אבל למה אין הצגה מסודרת?   נדב דואני: 

 לא, אבל תן לו לסיים.   אמיר כוכבי: 

 תן לו לדבר.   נדב דואני: 

ולכל  הוא   אמיר כוכבי:  השאלות  לכל  זמן  לך  שיהיה  לך  אומר 

 הדיבורים.  

 אתה סתם עושה בלגן.   נדב דואני: 

 תן לו לסיים כמו שצריך.   אמיר כוכבי: 

 אבל זה משהו בהנחת היסוד.   משה חנוכה: 

.  יהיה לך  אמיר כוכבי:  .  , תשמע את כל הסקירה, ואז תטען.

עוד   משה חנוכה:  תביאו  מאיפה  שואל  ברש   12אני   ₪ ות  מיליון 

 החנייה, שאתם לא אוכפים בחנייה בכחול לבן.  

 מה זה קשור?   אמיר כוכבי: 

עוד   משה חנוכה:  תביאו  שאתם    7מאיפה  סביבה,  באיכות   ₪ מיליון 

משה  זה  סביבה.  איכות  עבירות  היום  אוכפים  ו  בקושי 

 בהנחת היסוד שהוא שגוי.  

 תן לבני לדבר ולהציג ואז.   אמיר כוכבי: 

   -מה להגיד אתם   כשיהיה לכם  משה חנוכה: 
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   -לא, אנחנו  אמיר כוכבי: 

 למה? למה ככה אבל?   נדב דואני: 

כמו   אמיר כוכבי:  המצב  את  שמשקף  דיון  לייצר  מנסים  הזמן  כל 

לפחות   עליו,  לערער  רוצה  אתה  אותו.  רואים  שאנחנו 

שהם   מה  את  שיציגו  המקצוע  לאנשי  הכבוד  את  תן 

 הניחו. כן בני.  

זיני:  אמר  בנימין  אמשיך,  הכנסות  אני  ממוצע  מבחינת  זה  תי 

החינוך   בשנה  75%ממשרד  המדינה  בחינוך.  מדובר   .. .

יודעים     -האחרונה כמו שאתם 

 בני דבר בבקשה לתוך המיקרופון.   רפאל בן מרדכי: 

זיני:  בחינ  בנימין  חוזר,  פרויקט  אני  את  יש  תקצוב,  המדינה...  וך 

עדיין   אנחנו  כי  בתקציב,  מוטמע  לא  עדיין  שזה  גפן, 

יו  לגפן,  לא  הסופיות  ההתאמות  את  לעשות  דעים 

על   ואחרות  כאלו  השלכות  להיות  יכול  כן  שמשם 

זה   את  נשים  גם  אנחנו  נדע  כשאנחנו  העירייה.  תקציב 

חנייה   רשות  הכנסות,  ברווחה...  הזה.  השולחן    11על 

הפיתוח   קרנות  שאמרתי...  כמו   ,₪ מיליון    50מיליון 

ה  גם,  ויש  אחוז,  תקצבנו  בשכר  מקדם...  לידי  ₪.  באנו 

שיש   השכר  בתקציב  אז    2%ביטוי  מאוישים,  לא  שהם 

לא תקצבנו את מכרזי   זה מתקציב השכר.  הפחתנו את 

נקודתית איפה שצריך.   זה  עושים את  כוח אדם, אנחנו 

כמובן   אז  סיכונים,  שמשיתים  מבחינת  כמדינה  אנחנו 

זה לא מעט,   על הרשויות המקומיות, אנחנו רואים את 

כתוצא  ממשלה  המדינה.  צמצום  תקציב  מצמצום  ה 

שינוי   גפן.  תכנית  במסגרת  שאמרתי  כמו  התחשבנות 

ישיר.   באופן  עלינו  שמשפיעות  וריביות  מחירים 

טבע   מנזקי  זה  ישיר.  באופן  שמשפיעים  שכר  הסכמי 

לפ  מנסים  אנחנו  סך  שגם  בתקצוב...  לשלם  עמים 

על    2023תקציב העירייה לשנת   יעמוד  התקציב השוטף 

כ   636,416,000 ארנונה  ₪.  לפניכם.  היא  שהחלוקה 

כ  הנחות  בעיקר    316-לפני  שזה  ממשלה   ,₪ מיליון 

ורווחה   עצמיות    207חינוך   ,₪ ₪,    62מיליון  מיליון 

מקרנות   השכר    50והעברה  שהוצאות   .₪ מיליון 
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על   כ   280עומדות  העירייה  ופעולות של    343-מיליון ₪, 

מלוות    ,₪ באמת    13מיליון  משרות  מבחינת   .₪ מיליון 

על  היי  מראה  גם  זה  השנה.  מצומצמים  מאוד  מאוד  נו 

את   כל  קודם  למלא  רוצים  בעצם  שאנחנו  תהליך 

ובאמת   מאוישים.  לא  הם  שכרגע  התקנים,  על  השורות 

רק   יש  צריך  שהיה  בתקציב    5.5איפה  חדשות  משרות 

ארנונה  2023 אמרתי  התקבולים,  פילוח  מבחינת   .316  

ממשלה    ,₪ עצמיות    207מיליון   ₪ מיליון    62מיליון 

רואים   כשאנחנו  ההכנסות.  עוגת  של  פילוח  זה   ,₪

כ  נטו  שהיא  שארנונה  עוד    290-בעצם  שיש   ,₪ מיליון 

ממלכתיים    25 שירותים  הנחות.  כנגד   ₪   240מיליון 

מקרנות   העברה   ₪ מבחינת  מיליו   50מיליון   .₪ ן 

תוספת   בארנונה  אז  בהכנסות.  העיקריים  השינויים 

תעריפים   17של   עדכון   ,₪ ₪    5.1  מיליון  מיליון 

של   חלק    4%בתוספת  שלא...  בהנחה  מותנה  אמרתי 

ב  מאכלוס    4-מהתקציבים  חיוב  בסיס   .₪ מיליון 

של   תוספת  חדשים,  איזה    4.8נכסים  לקחנו   .₪ מיליון 

לחיוב  ביחס  זהירה  הערכה  פה    שהיא  יש    2תע"ש. 

את   מביאים  אנחנו  מאיפה  כאילו  דיברת  נכסים, 

ע  האחרונה  בשנה  אנחנו  אז  מאוד  הכסף.  עבודה  שינו 

למדוד   הזה,  למתחם  לתע"ש  להיכנס  אחד  מאומצת, 

כ  של  שומה  תוספת  יש  אותו,  מדדנו  ן    1.8-אותו.  מיליו

וערר.    ₪2,   מיליון ₪. כמובן שזה הולך להליכי השגות 

סנו  של  המתחם  יש    וגם  שם  וגם  ומדדנו,  שנכנסנו 

   -תוספת הרחבת שומה. זה גם כרגע בשלבים של 

לעסקים    באיזון  משה חנוכה:  וכמה  למגורים  ארנונה  זה  כמה 

 באחוזים?  

זיני:  אני  40-60באחוזים   בנימין  דקה  המספרים,  את  זוכר  לא  אני   ,

נע באזור ה   לטובת העסקים.    40,  60-נותן לך. אבל 

 העסקים.    לטובת   60% משה חנוכה: 

זיני:  יותר, זה לא אחוז מדויק.   בנימין   פחות או 

 היפוך בעניין הזה.  לא היה שינוי? היה   משה חנוכה: 

זיני:  לך   בנימין  יש  זה.  את  מצמצמים  זה,  את  צמצמנו  אנחנו   ...
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עסקים   חדשים,  מגורים  בנייני  שוב  מתחמים,  כמה 

רמתיים   שנכנסו  עכשיו  96סליחה,  המושבה  כיכר   ,

בת  גם  שנכנס  הם  מגורים,  שגם  כמובן  העסקים.  חום 

אני   אז  ארנונה.  חיוב  של  חדשות  שכונות  פה  נכנסים 

מגמה,  מני  שינוי  נראה  כבר  הקרובות  שבשנתיים  ח 

כבר   עסקים,  בנייני  עוד  פה  שיהיו  אחרי  בערך,  היפוך 

   -רואים אותם בבנייה בשלב הזה. משרדי ממשלה יש 

 -מושבה הכניס כבר הכנסות  רן יקיר: 

זיני: בנימי     -מושבה כן  ן 

 ?  2022-ב  רן יקיר: 

זיני:  שכבר   בנימין  טעם  טיב  את  שמה  יש  כן.  כן,  גם  כן,  מחויב. 

 המרכז המסחרי החדש בעתידים, שכבר מחויב כולו.  

.   משה חנוכה:  .  עכשיו אני מבין שרן הכיר.

דוד   רן יקיר:  מרכז  לו  קוראים  היו  דוד,  מרכז  לו  קראו  לא  אז 

  ..  לא.

זיני:  של  א  בנימין  ונכנסים...  עכשיו,  נכנסים  או  שנכנסו,  דברים  לה 

 הארנונה.  

 את הירוק.  חשבתי שזה יהרוס   משה חנוכה: 

זיני:  של   בנימין  הכנסה  יש  פה  החינוך,  משרד  הממשלה    6משרדי 

לעירייה,   שנכנס  נעמן  ספר  בית  זה   ,₪ מיליון 

הרווחה  משרד  אחרות.  חינוך  הראיתי    במסגרות  גם 

הכספים   בוועדת  זה  מסעיף  את  עברנו  האחרונה, 

שונות,   מסגרות  מאוד  בהרבה  תוספת  יש  לסעיף, 

שזה..  שונות,  החינוך,  באוכלוסיות  משרד  של  גם   .

העירייה.   של  ההוצאה  בתקציב  גם  זה  את  תראו  אתם 

של   עלייה  עצמיות  בהכנסות    1.8הכנסות   ₪ מיליון 

הדיגיטליות   האכיפה  מצלמות  החנייה.  מרשות  צפויות 

לעבוד  התחילו  תוספת  כבר   ... זה.  שמה  צופים  אנחנו   .

עלייה   יש  ספר,  בתי  בצהרוני  תושבים  השתתפות 

המשתתפ  ב בכמות  ביטוי  לידי  בא  גם  זה  ,  2022-ים. 

מ  רישיונות    800,000.  2022-בחלק  אגרות  בגביית   ₪

בפעילות    500,000ושלטים.   התושבים  השתתפות  זה   ₪
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וקהילה.   צעירים  עבור    450,000נוער  הפיס  ממפעל   ₪

שאנחנו  מדר  חסויות  נשים.  שיח  בפרויקט  מוגנות  יכי 

 בונים באירועים גדולים בתחום הספורט.  

.    15-איך אתם בונים על זה, אחרי ש  נוכה: משה ח  .  שנה.

זיני:  בתוך   בנימין  הצלחנו  שהשנה  חושב  אני  איתך,  מסכים  לא  אני 

יועץ משפטי והגופים     -העירייה, ביחד מנכ"ל 

זה   משה חנוכה:  מה  יודע  עיר    300,000להביא  אתה  לא  אנחנו   ...₪

 תיירות, לא תל אביב.  

זיני:  אירועים   בנימין  מספר  פה  מאוד  יש  גדולים,  מאוד 

 משמעותיים.  

 כמה היה בשנה שעברה?   משה חנוכה: 

זיני:  קורא   בנימין  קול  הוצאנו  לא  הצלחנו,  לא  שעברה  בשנה 

 לספורט.  

   -הוצאנו קול קורא  משה חנוכה: 

אפשר להביא, אפשר להביא כסף. אפשר להביא  אפשר,   נדב דואני: 

כזה.   לסכום  סכום  הסכמות  יש  כבר  נו.  אפשר  לא, 

 , אני אומר לך.  כזה 

   -יש אפשרות להגיע  רן היילפרן: 

זיני:  פה   בנימין  יש  אפשר.  ואז  זה  על  ולעבוד  זה  את  לשווק  צריך 

 אירועי ספורט מאוד גדולים.  

 מי משווק את זה?   אלון גלבוע: 

 אנחנו לא תל אביב.   משה חנוכה: 

 מי משווק את זה?   אלון גלבוע: 

קורא  רן היילפרן:  קולות  מוציאים  את  אנחנו  משווק  מי  זה  מה  ים, 

 זה?  

ונכשלו בזה.   משה חנוכה:  ניסו   ניסו, 

זיני:  פה   בנימין  אני  לפחות  ניסו,  השנה    5לא  ניסו.  לא  פלוס,  שנים 

מ  בעצם  שהיה  נוהל  רעננו    2009-גיבשנו  אותו  חידשנו 

 אותו.  
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נוהל ב  משה חנוכה:   , אז למה אתה אומר שלא?  2009-אז היה 

זיני:     -אבל אף פעם  בנימין 

 הוא אומר שלא יושם הנוהל.   כנרת א. כהן: 

זיני:   לא יושם.   בנימין 

 יושם, יושם.   משה חנוכה: 

זיני:  שבת.   בנימין  רון  עם  ביחד  איציק  עם  ביחד  אנחנו  עכשיו 

בשמ  לא  זה  ואפשר.  ליישם  פוטו  המטרה  וגם  יים. 

הכנסות   לראות  מתחילים  כבר  שאנחנו  וולטאיים 

 ₪.    180,000-מהזה, כ 

 אבל ההכנסות הם לחברה הכלכלית.   : אלון גלבוע 

זיני:  שחלק   בנימין  הכלכלית,  החברה  לבין  בינינו  הסכם  יש  לא. 

גם   כמובן  הכלכלית,  לחברה  הולכות  מההכנסות 

חלוק  ויש  לקחו.  שהם  ההלוואה  מסגרת  את  ת  לכסות 

החברה   לבין  בינינו  מסודר  בהסכם  היתרה  על  הכנסות 

אנח  שציינתי,  כמו  פיתוח  קרנות  הטמענו  הכלכלית.  נו 

הוא   תקצוב,  לגבי  הביקורת  הערת  את  בתקציב  גם 

לעמותות  עקיפה  תמיכה  של  זה  שיקוף  את  תראו   ,

 בתקציב, אבל זה פלוס מינוס, זה הכנסה והוצאה.  

   -סתם   אז זה קצת מצחיק, כי זה  משה חנוכה: 

זיני:   אבל ביקשו לשקף את זה.   בנימין 

 ביקשו שיירשם.   נדב דואני: 

זיני:   ב לשקף את זה בתקציב.  חיי  בנימין 

   -אבל אתה מבין שזה סתם  משה חנוכה: 

זיני:   ברור.   בנימין 

 אבל ביקשו שזה יירשם. זה שווי תמיכה.   נדב דואני: 

 זאת הייתה הבקשה.   אמיר כוכבי: 

זיני:     -וזר של זה ח  בנימין 

יבין על מה אנחנו מדברים.   משה חנוכה:   אתה אומר, בוא שהציבור 

 .  הציבור  נדב דואני: 
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 רשמנו בצד אחד, כמה?   משה חנוכה: 

זיני:   מיליון ₪.    3.4 בנימין 

 מיליון ₪.    3.4 נדב דואני: 

 מה?   משה חנוכה: 

 מיליון ₪.    3.4 נדב דואני: 

עקיפ   3.4 משה חנוכה:  תמיכה  רשמנו   ₪ רשמנו  מיליון  השני  בצד  ה, 

את   הגדלנו  וככה  התמיכה,  את  נותנים  אנחנו  כאילו 

 התקציב שלנו.  

   יחד( )מדברים  

ב  אמיר כוכבי:  סומן  לא  זה  פשוט  קודם,  גם  לך    2-אומרים 

 המקומות. וזאת הייתה הערת הביקורת.  

זיני:   נתנו את זה אבל זה לא שוקף בתקציב אף פעם.   בנימין 

 קציב התמיכות גם לפני.  זה היה לך בת  אמיר כוכבי: 

 זה לא משנה משה.   נדב דואני: 

זיני:   , הייתה הערת ביקורת.  אני אומר אבל זה משוקף  בנימין 

ביקורת  עדי ברמוחה:  הערת  אתה  הייתה  לתמיכות.  הפנים  משרד   ...

העירייה.   תקציב  בתוך  עקיפה  תמיכה  גם  לשקף  אמור 

   -עשינו את זה דרך אגב את ההתאמה ב 

רשום  אג  נדב דואני:  היה  זה  אולי  בתמיכות.  רשום  תמיד  זה  ב 

   -בתקציב, אבל זה תמיד 

זיני:   בדיוק.   בנימין 

 מצוין בתמיכות.   דב דואני: נ 

זיני:   ועכשיו זה משוקף בתקציב.   בנימין 

יבין על מה מדובר ביקשת.   נדב דואני:   משה שמעת? שהציבור 

זיני:   בתמיכות אתם מאשרים את זה.   בנימין 

 מיכות זה תמיד רשום.  בת  נדב דואני: 

זיני:   מאשרים את זה במועצה.   בנימין 

 ם בתקציב.  תמיד. עכשיו זה רשו  נדב דואני: 
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זה גם בצד ה  משה חנוכה:     -כן, אבל רושמים את 

 אבל זה צריך להיות רשום.   נדב דואני: 

 אתה מחויב, אתה מחויב.   עדי ברמוחה: 

יבין.   משה חנוכה:   שהציבור גם 

נג  נדב דואני:   ד מינהל תקין? סתם אני צוחק.  אתה 

תמיכ  מאיר חלוואני:  נותנים  כמה  באמת  לדעת  צריך  והציבור  ה  אתה 

 העקיפה. זו הדרך שלו לדעת.  

 מיליונים.   נדב דואני: 

   -... זה אולמות ספורט, זה מגרשי כדורגל  אלון גלבוע: 

 מה זה קשור? זה לא עולה כסף?   מאיר חלוואני: 

 בל... לכולם.  א  משה חנוכה: 

   )מדברים יחד( 

 זה אחרי הנחה?   נדב דואני: 

זיני:   כן.   בנימין 

שב  אמיר כוכבי:  דברים  זה  אתה  אבל  זה  ובמקום  אחרת...  מידה 

מקור   להיות  יכול  היה  זה  לעמותות.  אותם  נותן 

   -הכנסה, ובמקום זה זה הולך 

 נכון.   עדי ברמוחה: 

ע  נדב דואני:  שמחים  כולם  לא,  זה.  על  שמחים  וכולם  מצוין,  ל  זה 

 זה. אבל צריך להיות רשום.  

 סליחה, הערת הביקורת דרשה את זה?   רפאל בן מרדכי: 

 כן.   ה: עדי ברמוח 

 לא ועדת ביקורת.   נדב דואני: 

 הערת הביקורת.   אמיר כוכבי: 

   -הערת הביקורת של מבקר המדינה  עדי ברמוחה: 

 יופי נהדר.   נדב דואני: 

יו"ר הוועד  עדי ברמוחה:   ה היה בדיון.  דרשה את זה, דנו בזה. 
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זיני:  אז   בנימין  העירייה,  הוצאות  מבחינת  אמשיך.  ברשותכם  אני 

   -מרתי הוצאות השכר א 

יודע.   עדי ברמוחה:   זו דרישה של מבקר המדינה, אתה 

זיני:   אני ממשיך.   בנימין 

 יאללה תמשיך.   נדב דואני: 

זיני:  כמו   בנימין  השכר  הוצאות  אז  העירייה,  הוצאות  מבחינת 

עומד  בקירוב  שאמרתי  על  כמעט    280ים  אין   ,₪ מיליון 

בית   נקלט  אמרתי  ששמה  החינוך,  אגף  למעט  שינויים 

אין  ספר   האגפים  בשאר  התוספת.  עיקר  שם  חדש, 

  ..  כמעט תוספת, למעט מספר התקנים.

 בכמה תקנים גדלנו בשנתיים האחרונות?   משה חנוכה: 

זיני:  .   בנימין  . . 

 אפשר לבקש אותו?   משה חנוכה: 

ז     -כן. כרגע  יני: בנימין 

אחד   משה חנוכה:  אף  פה  אין  אותו?  להמציא  שיכול  מישהו  כאן  יש 

 ול להגיד בכמה תקנים גדל?  מהגזברות שיכ 

זיני:  לראות   בנימין  אחורה,  לראות  למערכת  ללכת  צריך 

 היסטוריה, זה בלחיצת כפתור.  

 לא, אבל מה זאת אומרת?   משה חנוכה: 

זיני:   זה לא בלחיצת כפתור.   בנימין 

.. זה נתון בסיס.   משה חנוכה:   אבל אתה מבקש מאיתנו, מה זה לא.

   -לא, זה לא נתון  עדי ברמוחה: 

 אתה מבקש מהמועצה לאשר לך תקנים.   משה חנוכה: 

 אין לך את התקציב של שנה שעברה.   מאיר חלוואני: 

   -לא, אבל אני רוצה לראות  משה חנוכה: 

זיני:   אין, אין לי, לא כרגע.   בנימין 

   -אתה מבין מה נאמר פה, שאין פה, ביקשתי לקבל  וכה: משה חנ 

זיני:   בלחיצת כפתור.   בנימין 
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 בכמה תקנים העירייה גדלה.   ה: משה חנוכ 

 נו?   אמיר כוכבי: 

ואין את הנתון הזה פה.   משה חנוכה:   בשנתיים האחרונות, 

 בשנה האחרונה יש?   רפאל בן מרדכי: 

 ... הכול בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -ין לו א  משה חנוכה: 

   -יש, אתה מאשר בסוף כל תקציב  אמיר כוכבי: 

 .  2021יש את הביצוע של   עדי ברמוחה: 

לעשות   מיר כוכבי: א  בעיה  שום  אין  תקנים,  מספר  מאשר  אתה 

יעשו את זה.    השוואה בין התקציבים השונים, 

 אפשר לקבל את זה לפני ההצבעה?   משה חנוכה: 

 הצבעה.  ודאי, יש עוד הרבה זמן עד ה  אמיר כוכבי: 

 מה?   משה חנוכה: 

 יש עוד הרבה זמן עד ההצבעה.   אמיר כוכבי: 

 יל לעבוד.  שמישהו יתח  משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

יודע.   אלון גלבוע:   איך אתה 

 אולי תצביע בעד?   נדב דואני: 

 מלא זמן. קדימה.   אמיר כוכבי: 

תקנים   משה חנוכה:  בכמה  שנדע  זה,  על  יתחיל  שמישהו  רוצה  אני 

 עירייה גדלה.  ה 

זיני:   התפלגות השכר אמרתי ביחס לאגפי העירייה.   בנימין 

לו  בני  רפאל בן מרדכי:  להיות  צריכה  שאלתי  שאני  שבשאלות  לי  נדמה   ,

 תשובה.  

זיני:  לארנונה   בנימין  ביחס  אותי  שאלת  שאלת,  לא  תקנים  מספר 

 אם אני לא טועה.  

 לא, שאלתי אותך כן.   רפאל בן מרדכי: 
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זיני   את זה אני לא זוכר.   : בנימין 

   -הרעיון שרוצים שנתיים  רפאל בן מרדכי: 

זיני:   להוציא. כרגע בשלוף לא.    כל נתון אפשר  בנימין 

   -אבל אמרנו בישיבת תקציב  משה חנוכה: 

זיני:   .  2023בסדר, אתה מקבל   בנימין 

 יש לך בכל סעיף, יש לך זה.   נדב דואני: 

האחרונות   משה חנוכה:  בשנתיים  מבקש  השוואה  אני  לדעת  כדי 

לא   בקשה  לי  נראה  לא  גדלה.  העירייה  בכמה 

 לגיטימית.  

 לגמרי.  לגיטימית   נדב דואני: 

מה   משה חנוכה:  שנתיים,  ומלפני  שעברה  שנה  רוצה  אני  לא, 

 הבעיה?  

 שנה יש לך?   רפאל בן מרדכי: 

זיני:   אין לי, זה לא בשלוף.   בנימין 

 אבל זה ישיבת תקציב.   משה חנוכה: 

   -אבל אמרנו  י: אמיר כוכב 

 הוא אמר שהוא לא יכול להביא את זה.   משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 הוא יביא.   חלוואני: מאיר  

 תעשה הפסקה שנייה.   דובר: 

 לא.   נדב דואני: 

זיני:  של   בנימין  תקצוב  עם  בעצם  אנחנו  בשכר  אמרתי  אמשיך,  אני 

תיכון    5.8 של  שלמה  לשנה  שכר  תקצוב   ₪ מיליון 

 נעמ"ת.  

 כמה משרות זה בנעמ"ת?   ה חנוכה: מש 

זיני:  ב   80 בנימין  התיכון  כל  מיכל?  איפה  נכון?  הכל.    08-סך 

 משרות.  

 תקנים מלאים.    80מלאות? מלאות?   נדב דואני: 
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זיני:   תקנים, כן, כן.   בנימין 

 מלאים.    80 נדב דואני: 

 אני רושם את הדברים.   משה חנוכה: 

 אתה רושם?   נדב דואני: 

 תקנים.    80 משה חנוכה: 

 שלא יבואו לך רגע מוסד מוסד.   נדב דואני: 

זיני:   ה בספטמבר.  אנחנו הבאנו את העדכון הז  בנימין 

 נכון, שזה עבר לעירייה.   נדב דואני: 

זיני:  כבר   בנימין  הזה  העדכון  את  הבאנו  ספטמבר,  או  אוגוסט  או 

   -בעבר, זה רק משקף עכשיו 

 יפה מאוד.   נדב דואני: 

זיני:     -אה וזה אומר שנה מל  בנימין 

 אנשי צוות זה יפה מאוד, כל הכבוד.    80 נדב דואני: 

זיני:   לא טועה.    אם אני שוב  בנימין 

 משרות מלאות או חלקיות.    80תמיד השאלה אם זה   נדב דואני: 

 -בני, זה לא בית כנסת ואתה לא ממלמל פה בין ה  רפאל בן מרדכי: 

 הוא דווקא לא ממלמל.   נדב דואני: 

 ולתוך הרמקול שישמעו אותך.   רפאל בן מרדכי: 

 בבית כנסת ממלמלים, אל תתקן אותו רק.   נדב דואני: 

זי  .    1.9 ני: בנימין  . סייעות. לכמות  תקצוב  בעקבות  עלייה   ₪ מיליון 

 צמודות.  

 יפה מאוד.   נדב דואני: 

זיני:  כאן.   בנימין  אותם  רואים  אתם  ההוצאות  פילוח  מבחינת 

אמר  העיקריים.  השינויים  את  גם  הכל  נסקור  סך  תי 

על   עמדו  הם  ההתפלגות    343ההוצאות  זה   .₪ מיליון 

  ..    -יון ₪ מיל   370בין האגפים. שירותים.

לעמוד   משה חנוכה:  אותנו  הפנתה  ברמוחה  עדי  המועצה  חברת  אגב 

שעברה  85 בשנה  גדל.  זה  וכמה  המשרות   רשום  שם   ,
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היה   תקציב  והשנה    1,621במסגרת  הגזבר,  אדוני 

1,667  . 

   -רגע, אני אשלים ואומר שגם אמרתי לך ו  עדי ברמוחה: 

 השנה.    שיכול להיות שזה גדל במהלך  משה חנוכה: 

 זה גדל במהלך השנה.   רמוחה: עדי ב 

זיני:   גדל במהלך השנה.   בנימין 

   )מדברים יחד( 

.   אמיר כוכבי:  .  תיכון נעמ"ת.

 אולם ספורט חדש.   נדב דואני: 

.   משה חנוכה:  .  רגע... בכמה.

 .  1621פחות    1667ט  זה פשו  נדב דואני: 

 זה לא סופי.   עדי ברמוחה: 

 עובדים?    46כמה זה?   משה חנוכה: 

   ד( )מדברים יח 

 כמה מזה זה תיכון נעמ"ת?   רפאל בן מרדכי: 

 .  46.1 נדב דואני: 

   -האם מישהו יכול לענות  רפאל בן מרדכי: 

 זה משרות.   נדב דואני: 

עדכון   28או    27או   עדי ברמוחה:  לאחר  טועה  לא  אני  לנו    אם  היה 

1,639-   

יוליה החדשה.   משה חנוכה:   נראה לי שעדי נהייתה 

 פשוט זוכרת... זה הכול.    לא, לא, אני  עדי ברמוחה: 

יוליה.   רפאל בן מרדכי:   . .  היא.

   -לא, אני לא, אני לא. אני לא מתיימרת  עדי ברמוחה: 

ספר   רפאל בן מרדכי:  בית  של  זה  כמה  שואלת  שאני  השאלה  אבל 

 נעמ"ת.  

 .  80הוא אמר   ואני: נדב ד 
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 ?  80 רפאל בן מרדכי: 

זיני:  הרוב המכר  בנימין  ספר,  בית  זה  של  הרוב המכריע  בתוספת  יע 

 תיכונים.  

 אבל התוספת היא לא גדולה.   עדי ברמוחה: 

נכון? זאת אומרת   משה חנוכה:  וזה תקנים, זה לא משרות מאוישות 

   -מנהל אגף... זה לא רשום ב 

 רשום.  זה רשום, בטח   אמיר כוכבי: 

זיני:  זה   בנימין  כי  כרגע,  בא  לא  זה  שנה,  מעל  זה  את  תראה  לא, 

 ר בעבר.  כבר מאושר במועצת העי 

זה.   משה חנוכה:   אוקיי. אני רושם את 

 הוא רושם את זה.   מאיר חלוואני: 

 כותב, כי רישום זה ציור.   אמיר כוכבי: 

ושל  רפאל בן מרדכי:  תוספת  היה  אם  לראות  זה  חשוב,  הוא  הזה    הקטע 

 כמה תקנים. בערך לא מספיק.  

זיני:   תכף אני אבדוק כמה זה בית ספר.   בנימין 

 לא שמעתי מה אתה אומר.   : רפאל בן מרדכי 

זיני:  .   בנימין  .  זה בית ספר נעמ"ת.    22זכרתי מספר.

 משרות.    22עובדים    80זה יכול להיות   רן היילפרן: 

זיני:  .  בנימין  . השינויים. מבחינת  אמשיך,  ברשותכם  בתקציב    אני 

החינוך   אגף  אז  העירייה,  של  ₪    1.6ההוצאות  מיליון 

כאן   גם  ספר.  בתי  בצהרוני  בכמות,  תוספת  יגיע  זה 

בהכנסה.   זה  את  ן    1.4ראיתם  בניקיו הוספנו   ₪ מיליון 

במוסדות   הגדלה  שמנו  גם...  שונים,  החינוך  במוסדות 

שפותחים.   שפתחנו  עבור    800,000חינוך  תוספת   ₪

חצי  מעברי  על  תמיכה    780,000יה,  שמירה  הוספנו   ₪

  .. מיזמים    600,000במוסינזון. עבור  תוספת   ₪

חינוכיים  פעילות    פרויקטים  כולל  שונות,  גיל  בשכבות 

   -מחלקת 

 .  3מגיל לידה עד   אמיר כוכבי: 

זיני:  עד   בנימין  לידה  חינוך.    500,000.  3מגיל  למוסדות  אבטחה   ₪
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של  תוספת  בהכנסה,  גם  זה  את  ראיתם  הרווחה    באגף 

הפעילויות    8-כ  מגוון  לכל  שונות  למסגרות   ₪ מיליון 

שפ"ע   אגף  הרווחה.  אגף  הוס   500,000של  פנו  ₪ 

עסקים.   לרישוי  במחלקות...  חיצוני    150,000בפיקוח 

הצלחנו,   שפ"ע.  באגף  קיימות  פעילות  עבור  תוספת   ₪

הצליח להתייעל  כתוצאה    האגף  גם  מנוף  פסולת  בפינוי 

מהעיר,   ביציאה  המשקל  גם  מהתקנת  היום  ויש 

הבקרה   את  להגביר  כדי  המשאיות,  על  מצלמות 

הוספנו   ונוער  תרבות  באגף  ₪    2והפיקוח.  מיליון 

תוספת    .. . עירוניים, לאירועים  אחד  באירועים, 

זה   חלקו  סלע,  תכנית  גם  יש  וצעירים.  נוער  לפעילות 

כללי   במינהל  הכנסות.  ו    700,000כנגד  הוספנ  ₪

ה  לטובת  אנוש  משאבי  אגף  לפעילות  לפעילות  דרכות 

העובד.   מערכות    400,000לרווחת  אגף  לפעילות   ₪

חו  ומיקור  ותמיכה  לרישוי  תוספת    600,000ץ.  מידע   ₪

פה   גם  מגדרי.  ושינוי  האישה  מעמד  קידום  לפעילות 

מעט   ללא  ניגשים  האחרונות  בשנתיים  באמת  אנחנו 

או   מהמדינה  כסף  להוציא  ומצליחים  קוראים,  קולות 

קול  שמוציאים  כ מגופים  כספים  מינהל  קוראים.  -ות 

זה    600,000 ניהול תפעול תחום השכר,  עבור  ₪ תוספת 

בעצ  תקן.  גם  כנגד  חוץ.  מיקור  עם  עובדים  לא  אנחנו  ם 

מצליחים   לא  שאנחנו  מזה  כתוצאה  הגבייה  באגף 

גבייה   עובדי  גבייה,  לטובת  מהשכר  כסף  ניידנו  לאייש, 

חוץ.   טלפוני,    250,000במיקור  למוקד  תוספת   ₪

פה  דיבר  אז  השירות.  תחום  על  דיבר  המנכ"ל  קודם,  נו 

להוד  ורק  אך  כייעודי  להיות  אמור  טלפוני    מוקד 

זה   רשויות.  להרבה  שירות  שנותנים  מוקד  ולא  השרון 

זה   העירייה.  של  המשרדים  בתוך  שיישב  גם  שאיפה 

באגפי   שירות  השיפור  בתחום  כוח...  למכפיל  יתחבר 

ל   ₪ מיליון  פיתוח  תכנון  מינהל  של  הגבייה.  תחזוקה 

   -כבישים ומדרכות. מיליון ₪ עבור 

 כמה זה היה בשנה שעברה בני?   אלון גלבוע: 

זיני: בני   מה?   מין 

ומדרכות, אתה   אלון גלבוע:  כבישים  לתחזוקה שוטפת של  התוספת 
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 יכול להגיד לי כמה זה היה בשנה שעברה?  

זיני:  הייתה   בנימין  כי  בזה שינוי  אם אני לא טועה, קודם כל עשינו 

ההנדסה,   עם  וישבנו  החיצוני.  רו"ח  של  ביקורת  הערת 

וט  מונעת  לאחזקה  אותה  הפכנו  מהאחזקה  יפול  חלק 

ואז   מסוים,  במקטע  בתוך,  המפגעים  בכל  שנקרא  במה 

שם   היה  טועה  לא  אני  אם  לתב"ר.  אותו    1.5-2ניידנו 

ואנחנו מוסיפים עוד מיליון ₪ לתחזוקה.    מיליון ₪, 

 חושב שאני ראיתי משהו אחר.    תבדוק טוב, אני  אלון גלבוע: 

זיני:  מזה    1.5יש   בנימין  חוץ  בשוטף,  שעברה.  בשנה   ₪ מיליון 

שאנחנו  א  תקציב  כאילו  הוא  מונע,  תקציב  שיש  מרתי 

מקטע   של  לתיקון  יוצאים  אנחנו  כי  תוצאה,  לא 

מיליון   הפיתוח.  תקציב  מתוך  ממומן  זה  ואז  מסוים, 

 ₪-   

רג  אלון גלבוע:  זה מיליון    2023-ע תראה, ב שנייה אני אעצור אותך, 

   -₪ שאתה מדבר עליהם 

זיני:  הבס  בנימין  על  רגע  מסתכל  אתה  היה  שנייה,  אם  אבל  יס, 

   -עדכון אתה לא תראה אותו 

 .  0תסתכל, אבל תראה בשנה קודמת   אלון גלבוע: 

זיני:  ו   בנימין  עשינ הראשון  ברבעון  השנה  במהלך  אנחנו  כי  אמרתי, 

רו"ח, הבאנו   תיקון למועצת העיר  כתוצאה מהערה של 

זה. אתה לא תראה   ותיקנו את  בהערות מסעיף לסעיף, 

ע  רואה  שאתה  מה  זה.  מבסיס  את  תקציב  זה  כשיו 

תקציב   תראה  העדכון,  את  תראה  לא  אתה  לבסיס. 

 מיליון ₪.    1.5-מעודכן, אתה תראה את ה 

   -זה חלק... שתקציב מעודכן כולל כל העברות, דיברנו  עדי ברמוחה: 

זיני:  שם   בנימין  שיש  מעודכן  תקציב  להציג  אבל  הבעיות  אחת 

פרמננטיים  ולא  פעמיים  חד  שהם  מעוו דברים  וזה  ת  , 

   -את התמונה. אם עכשיו הוספתי תוספת 

שנעשות   עדי ברמוחה:  העברות  כל  את  כשאין  יותר  מעוות  זה  אבל 

 במהלך כל השנה.  

   -אתה אומר  אלון גלבוע: 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 197 
 

זיני:   זה לא סופי.   בנימין 

איזה  א  אלון גלבוע:  שהיה  אומר  לא    1.5תה  שאנחנו   ₪ מיליון 

נכון?    רואים אותו כאן 

 יון ₪.  מיל   1.5לא   רן היילפרן: 

 מיליון ₪.    4.6  2021תסתכל, לעומת   אלון גלבוע: 

זיני:  לפני   בנימין  בעבר  תקצבנו  אנחנו  פעם,  עוד  מסביר  אני  אז 

שמקורו   הרגיל  בתקציב  הזה  הכסף  כל  את  שנתיים 

מ  זה  הפיתוח.  רואה  תקציב  שאתה  ₪    50ה  מיליון 

אמר:   רו"ח  בא  הרגיל.  לתקציב  מהקרנות...  שעוברים 

מתקצב  אתם  מהשבחה,  חבר'ה  שוטפת  פעילות  ים 

לגירעון   ההסברים  אחד  אגב  דרך  תסיטו.  לכם,  אסור 

של   מה  2021הקטן  אנחנו  הזה.  מהדבר  כתוצאה  זה   ,

אפשר   אי  אמרנו  הנדסה,  מינהל  עם  ישבנו  שעשינו, 

כ  קודם  שאנחנו  שאנחנו,  עבודה,  תכנית  נציג  בואו  ל 

טיפול   הרחוב  בכל  נטפל  רחוב.  של  מקטע  נגדיר  עכשיו 

מוקד.  מונע,   מקריאת  כתוצאה  תוצאתי  טיפול  לא 

את   עובר  תב"רית  מבחינה  שזה  בתב"ר,  נתח  ישבנו 

מוקד   וקריאות  לטובת...  בתב"ר  נתח  שמנו  רו"ח. 

של   טועה  לא  אני  אם  במרץ  מיליון    1.5,  2022תקצבנו 

נוסיף לו עוד מיליון ₪.  ₪    לדעתי, ועכשיו אנחנו 

כל  אלון גלבוע:  בשטח  נראה  לא  זה  מה,  על  מספר    אבל  שאתה  מה 

פה   הכבישים  כל  את  האלה.  הסכומים  כל  עכשיו, 

 רואים בעיר. 

לא   מאיר חלוואני:  זה  תשתיות,  נושא  על  דיברו  קודם  בתב"ר  אבל 

 מיליון ₪.  

זיני:   בתב"ר... תשתיות.  יש לך עוד שיקום תשתיות   בנימין 

 תראו לו את זה.   מאיר חלוואני: 

זיני:   לשדרג תשתיות.   בנימין 

כאן   ע: אלון גלבו  לי  מקריא  אתה  למה  אחד  מצד  עכשיו  מדבר  אני 

את   רואים  לא  אנחנו  בפועל  שני  מצד  התקציב,  מה 

 ההשקעה הזו בכבישים ובמדרכות בעיר.  
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זיני:     -כבישים אני מסתובב ואני רואה הרבה שדרוגי   בנימין 

 מה?   אלון גלבוע: 

זיני:     -אני מסתובב ואני רואה  בנימין 

 ל זה לא קשור לגזבר.  היה פער, אב  אמיר כוכבי: 

   -איפה שאני עובר הכבישים  אלון גלבוע: 

ברחובות   אמיר כוכבי:  תראה  לך  גוריון,  בבן  תראה  לך  שנייה, 

 אחרים.  

גוריון, חוץ מבן גוריון.   אלון גלבוע:   עזוב חוץ מבן 

הביצוע.   אמיר כוכבי:  וגם  התחזוקה  גם  של,  במכרזים  פער  היה  יש, 

 די? חודש?  שבועות ע   3הפער הושלם לפני  

 יותר.   עדי ברמוחה: 

לאפריל   אמיר כוכבי:  מכוון  עושים.  לא  בחורף  כי  יעשו  לא  עכשיו 

 מאי ההמשך.  

חדשות,   אלון גלבוע:  תשתיות  לא  נושא,  על  רק  דיברתי  אני 

   -דיברתי 

 לא, לא, ריבוד.   : אמיר כוכבי 

 שיקום כבישים.   אלון גלבוע: 

 וד בחורף.  ריבוד לא עושים, לא עושים ריב  אמיר כוכבי: 

 יש לך תקופות במהלך השנה שלא עושים.   עדי ברמוחה: 

   -אני אומר, אז  אמיר כוכבי: 

 היינו בקיץ עד עכשיו.   אלון גלבוע: 

   -אבל בקיץ, אז אני אומר שבקיץ  אמיר כוכבי: 

 כל הכבישים מתפוררים אמיר.   ע: אלון גלבו 

   -בוא עשו בנשיאים, עשו בכנרת  אמיר כוכבי: 

 אשכול פדויים מולדת, כל הקומפלקס הזה.   מאיר חלוואני: 

ושז"ר מה עשו.   עדי ברמוחה:   בוא תראה הנשיאים 

 בשנה קודמת, מה אתה אומר לי מה עשו?   מאיר חלוואני: 
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ושז"ר אבל זה אזורים   אלון גלבוע:   חדשים.  נשיאים 

 מה?   עדי ברמוחה: 

 לא אזורים חדשים.   אמיר כוכבי: 

 מה אתה אומר?   עדי ברמוחה: 

 שנה.    20שנה.    20,  15,  10הם לא חדשים מלפני   יילפרן: רן ה 

 לגמרי.   עדי ברמוחה: 

   -תראה את רחוב הבנים, תראה את רחוב  אלון גלבוע: 

   -יש מה לעשות  מאיר חלוואני: 

 התחייה.   אלון גלבוע: 

אפשר   חלוואני:   מאיר  אי  גם.  שעשו  מה  תראה  תראה,  אל  בסדר, 

 בישים.  להפוך את העיר ביום אחד, לעשות את הכ 

מכרז   אמיר כוכבי:  עשו  במכרז,  פער  היה  אמרתי  סליחה,  אלון 

נבחרו   חדש,  כמויות    3מסגרת  הגדרות,  עם  קבלנים 

לקראת   תנועה,  תחבורה  אגף  של  תכנית  יש  ולהיקפים. 

ל  יוצא  זה  החורף  עם  סוף  כמובן  בשילוב  דרך, 

 תשתיות.  

צוע  אלון גלבוע:  כשהוא  סיבוב,  לעשות  אולי  לרן  גם  מציע  או  אני  ד 

 רץ באזור המערבי.  

 לא יפה לצחוק עליו כשהוא פצוע ולא רץ עכשיו.   אמיר כוכבי: 

 לא, חזרתי.   רן היילפרן: 

וגיורא,   אלון גלבוע:  צבי  בגני  קורה  מה  תראה  בורות.  איזה   ...

 תרוץ שם.  

   -אני רץ שם, וכמו שראש העירייה אמר  רן היילפרן: 

   -לא רק בנשיאים  אלון גלבוע: 

   -יש תכנית מפורטת  : רן היילפרן 

 בגפן.   מאיר חלוואני: 

 לא, שמה הכול בסדר.   אלון גלבוע: 

 אה אוקיי, אז תגיד שיש משהו בסדר.   מאיר חלוואני: 
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   -לא, לא רק בסדר  אלון גלבוע: 

 אנחנו מטפלים בכל האזור.    חוץ מבגפן  רן היילפרן: 

 טוב, אפשר לשאול שאלות?   יגאל שמעון: 

 ית, אתה רוצה לשאול שאלות אה?  יש לך מחצ  מאיר חלוואני: 

זיני:  .   בנימין  . הוספנו    50,000. ספורט   . למגוון    ₪800,000..  ₪

החדש.   הספורט  במרכז  ספורט  ₪    450,000מתקני 

ספורט  לאירועי  שקיב תוספת  תקצוב  תשלומים  לנו  ... 

ה  שציינתי  וכמו  הבאה.  זה    3.4-לשנה   ₪ מיליון 

 השיקוף של תמיכה עקיפה.  

 למשרד הפנים, לא לנו.  זה   אמיר כוכבי: 

זיני:  לנו.   בנימין   למשרד הפנים כן, לא 

 לא לך.   אמיר כוכבי: 

זיני:  וזהו. לפני רק שנתחיל את הדיון, אז באמת תודה רבה   בנימין 

ע  על  העירייה,  מנכ"ל  העיר,  את  לראש  לסבר  רק  בודה. 

שבאמת   למנהלים  תודה  יוני.  בחודש  התחיל  זה  האוזן 

התקצ  בתוך  היום  ועדת  מעורבים  יו"ר  שלהם.  יב 

 כספים.  

 תעלה, תעלה להצבעה, הוא הלך.   עדי ברמוחה: 

 אפשר להצביע.   רן היילפרן: 

 לא, לא, יש אנשים אחרים שרוצים לשאול שאלות.   עדי פ. אנקורי: 

   )מדברים יחד( 

 יש לי שאלה אם אפשר, רק שאלה.   בן מרדכי:   רפאל 

 כן רפי.   אמיר כוכבי: 

הי  רפאל בן מרדכי:  השרון  השאלה  הוד  אוכלוסיית  השתנתה  כמה  א 

 מהשנה הקודמת לשנה הזאת?  

   -זה היה בשקף  רן היילפרן: 

 .  68,000 מאיר חלוואני: 

 השקף הראשון שהצגתי. אתה יכול להסתכל רגע שוב.   רן היילפרן: 

 אתה מוכן לענות לי.   ן מרדכי: רפאל ב 
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 כן, יש כתוב.   מאיר חלוואני: 

 בר.  שמישהו יענה כ  רפאל בן מרדכי: 

 רגע, אבל תן לו, הוא התחיל לדבר. רפי, הוא בן אדם.   עדי ברמוחה: 

 אני מחכה לתשובתו של רן יקיר.   רפאל בן מרדכי: 

 איש.    2,500-גדלה ב   2022 רן יקיר: 

 .  68,551-ל   65,127-. מ 3,400  לזה   2019-לא, מ  רן היילפרן: 

 אני מדבר על השנה האחרונה. שנה אחת.   רפאל בן מרדכי: 

 אלו נתוני הלמ"ס, הם לא מוציאים אותם כל שנה.   וכבי: אמיר כ 

ל  רפאל בן מרדכי:     -כדי   3-אז צריך לחלק את זה 

 .  3-אז אתה יכול לחלק את זה ל  אמיר כוכבי: 

 שזה יהיה בשנה אחת.   רפאל בן מרדכי: 

ל  עדי ברמוחה:  לחלק  בטוח  ב 3-לא  לחלק  בטוח  לא  שנים  3-.  יש  כי   ,

   -שלא היה 

 .  3א בטוח, אבל גם לא בטוח להשאיר את זה פי  ל  רפאל בן מרדכי: 

יודע מה   2020רגע, אבל בשנת   עדי ברמוחה:     -אתה לא 

   -עדי, השאלה של רפי  משה חנוכה: 

 לא זז פה כלום.   עדי ברמוחה: 

לבדוק  משה חנוכה:  הגדילה    באה  את  תואמת  בעירייה  הגדילה  האם 

 במספר התושבים.  

 ן.   איך אני שמחה שאתה מפרש  עדי ברמוחה: 

 זה מה ששאלת רפי. אה כי אני לא הבנתי.   מאיר חלוואני: 

   -אנחנו מסביר לך  משה חנוכה: 

 איזה גדילה בעירייה? לא הבנתי איזה גדילה בעירייה.   אמיר כוכבי: 

 תי שהוא לא צריך עזרה.  לא, כי חשב  מאיר חלוואני: 

   -אני מאוד מודה למשה, שאמר בדיוק את מה ש  רפאל בן מרדכי: 

 לא התכוונת.   לוואני: מאיר ח 

מ  רן היילפרן:  שהגידול  משה  אגיד  אני  רק  כולל    1,667-ל   1,621-אז 
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ו   22בתוכו   לנעמ"ת  בבתי    15-תקנים  לסייעות  תקנים 

ל  אני  אז  שעשיתי,  ראשונית  מבדיקה  רק  וזה  א  הספר, 

של   הגידול  מתוך  אז  לפחות    46זה.  נובעות    37משרות 

   -מחינוך נעמ"ת שנוסף וסייעות 

   -, כי במהלך השנה 46וזה לא   וחה: עדי ברמ 

 זה גדל.   רן היילפרן: 

.  עדי ברמוחה:  .  הייתה גדלה.

   )מדברים יחד( 

 משרות.    5... שהתוספת נטו היא   רפאל בן מרדכי: 

   -ב כמו שצריך אם היית קורא את התקצי  עדי ברמוחה: 

 משרות.    5.5נכון, זה מה שאמרנו מלכתחילה.   רן היילפרן: 

נכון. לא השתנה.  אז   רפאל בן מרדכי:   זה עדיין 

 לא השתנה.   רן היילפרן: 

 יופי.   רפאל בן מרדכי: 

 יש נתונים שפשוט כתובים. מה לעשות.   עדי ברמוחה: 

עוד,  רפאל בן מרדכי:  לתת  סביר  האוכלוסייה  השתנתה  אם  לכן    אבל 

השתנתה   כמה  שלמה.  תשובה  לקבל  כדי  שואל  אני 

 .  5-האוכלוסייה בשנה הזו שבה השתנו המשרות ב 

 מה?   עדי ברמוחה: 

 זו כבר שאלה שהוא לא מסוגל לענות.   משה חנוכה: 

זה,   רן היילפרן:  מ   5.5אפשר  פחות  זה  שהשתנו  מה  חלקי  -משרות 

זה  0.5% ב   3,  גדלה  היא  גם אם  -פרומיל. האוכלוסייה 

בנתון    1,000 גדלה  והיא  נגיד  אבל  ביותר,  גדלה  והיא 

 .  1.5%-הזה, אז היא גדלה ב 

 ה שאומר שהיה צריך לגדול ביותר משרות.  מ  עדי ברמוחה: 

   -בדיוק. היינו צריכים  רן היילפרן: 

 מה שאתה אומר שהתייעלת.   רפאל בן מרדכי: 

נכון, יפה, תודה רפי.   רן היילפרן:   בדיוק, 
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 ארגוני הוא לא צריך... כמות התושבים.  מבנה   מאיר חלוואני: 

 הוא רוצה לראות אחוזים.   רן היילפרן: 

 למה אתה הולך על השלילה? למה על השלילה?   עדי ברמוחה: 

 כי זה תפקידו.   רפאל בן מרדכי: 

קשה   עדי ברמוחה:  אה?  התייעלות  המילה  את  להגיד  יכול  לא  אתה 

 לך. לא עובר לך.  

הת  רפאל בן מרדכי:  לא  זה  הוא  עדי,  שלך.  התפקיד  זה  שלו,  פקיד 

 אופוזיציה, הוא מבקר, זה תפקידו.  

 על סדר הדיבור?    אתם מחליטים  עדי ברמוחה: 

   -כן, אז אני  אלון גלבוע: 

   -לא, יש  עדי ברמוחה: 

 דקות לכל חבר מועצה קדימה.    10יש   אמיר כוכבי: 

 בדיוק.  עדי ברמוחה: 

מ  משה חנוכה:  לכם  להקשיב  פה  הושבת  לא  לא.  עד    17:00-ממש 

22:00-   

 דקות, מה זה להקשיב.    10יש   אמיר כוכבי: 

   -אבל אתה שאלת  נדב דואני: 

 אתה דיברת חצי מהזמן.   ר חלוואני: מאי 

 גם בהתחלה צעקת חצי שעה.   נדב דואני: 

תתחיל   אמיר כוכבי:  בוא  בסדר.  הכול  הפרעת,  שמעת,  הקשבת, 

זה   את  נעשה  קדימה,  אבל  תקבל.  דקות  עוד  תצטרך 

 ויאללה. מי ראשון?  מרוכז  

   -אתה רוצה שאני אתחיל? קודם כל רוצה להגיד  משה חנוכה: 

 א, לא, יגאל רוצה.  ל  עדי ברמוחה: 

אני   משה חנוכה:  תכף  שאלות.  הרבה  גם  לי  יש  אבל  בהמשך,  אז 

 אשאל את השאלות, קודם כל אם יש למישהו נאום.  

יותר בוגר ממך.  למה? תן   עדי ברמוחה:   לו הוא 

 אני מתערב איתך שהשאלה שלך היא לא שאלה שלי.   יגאל שמעון: 
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יותר בוגר ממך.   עדי ברמוחה:   בדיוק, הוא 

בשאלה   גאל שמעון: י  אתחיל  ואני  שאלות,  כמה  לי  יש  אני 

 הראשונה.  

 אתה לא רוצה להתחיל בשלישית?   אמיר כוכבי: 

שאנחנו   יגאל שמעון:  התשלום  השלישית.  עם  נתחיל  בואו  אז 

החינוך  ממשרד  למה    מקבלים  התיכוניים.  הספר  בבתי 

אני   מקבלים?  שאנחנו  מה  לבין  הספר  בתי  בין  פער  יש 

כשאנח  ממשרד  אסביר.  רמון  תיכון  עבור  מקבלים  נו 

 מיליון ₪.    21החינוך  

 ידבר אדוני למיקרופון בבקשה.   רפאל בן מרדכי: 

מקבלים   יגאל שמעון:  והם    21אנחנו  רמון,  לתיכון  למשל   ₪ מיליון 

כ  מאיתנו  ₪.    20-מקבלים  אנחנו  מיליון  לדמוקרטי 

   -מיליון ₪   2.9מקבלים  

בוא   אמיר כוכבי:  השאלה.  את  הבנו  לסעיף  לא  אותנו  תפנה 

 הרלוונטי.  

 אני אומר מה הסעיפים.   יגאל שמעון: 

 עמוד, עמוד.   רן יקיר: 

השאלה   יגאל שמעון:  והכנסות.  ההוצאות  של  הסעיפים  על  תסתכלו 

בב  התיכוניים,  הספר  בתי  ברוב  שאנחנו  שלי  ספר  תי 

מאוזן   כמעט  זה  החינוך,  ממשרד  תקצוב    2.3מקבלים 

   -ה שאני רואה שב מיליון ₪ לכאן ולכאן. אבל מ 

בין   רן היילפרן:  משווה  אתה  אם  השאלה  בחיים  דבר  כל  כמו  יגאל, 

כולל   אתה  מה  ותפוחים.  תפוחים  או  לתמרים  תפוחים 

   -בהוצאות, מה אתה כולל בהכנסות. זה לא 

 ני מדבר איתך על הכנסות... לבית ספר.  א  יגאל שמעון: 

מקבלים   רן היילפרן:  אנחנו  עקרוני  ממשרד    75%או    70%באופן 

מורים,   יש  דברים,  גם  פה  יש  אבל  ומשלימים.  החינוך 

פה   יש   .. במינהל. שמשתתפים  אחוז  ויש  לבורנטים  ויש 

   -מגוון של 

מקבל   יגאל שמעון:  אתה  מעביר    2.9בדמוקרטי  ואתה   ,₪ מיליון 

 מיליון ₪, אז איפה אתה משלים?    2.3להם  
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 סתכל?  מיליון ₪, על מה אתה מ   2.3למה אני מעביר   רן היילפרן: 

   -לסעיף הזה, לסעיף  יגאל שמעון: 

 של שכר מורים או של דברים אחרים?   רן היילפרן: 

.   יגאל שמעון:  .  השכר.

זיני:   אתה מסתכל על כל ההוצאות של בית הספר.   בנימין 

שכר  עזוב  יגאל שמעון:  תוספות  לך  יש  כי  מעניין,  לא  זה  השאר  כל   ,

אני  מעניין.  לא  זה  השאר  כל  הכול.  וזה  מדבר    תוספת 

 איתך עכשיו על דמוקרטי.  

יותר   רן היילפרן:  הרבה  אנחנו מחלקים  בהכרח  ספר  בית  בכל  יגאל 

 ממה שאנחנו מקבלים.  

 אבל הנה אני אומר לך מה אתה מקבל.   יגאל שמעון: 

את  רן היילפרן:  שכר  אז  של  ספציפי  סעיף  על  כנראה  מסתכל  ה 

   -מורים או של 

פע  יגאל שמעון:  עוד  לכם,  אומר  אני  מקבל  אז  אתה  ₪    2.9ם  מיליון 

 מיליון ₪.    2.3לדמוקרטי, אתה מעביר להם  

 מיליון ₪?    2.3איפה אתה מסתכל על   רן היילפרן: 

 תסתכל, אתה רוצה את העמוד?   יגאל שמעון: 

 תגיד סעיף.   אמיר כוכבי: 

 ואתה תראה.    61. תראה את עמוד  61 יגאל שמעון: 

זיני:     -מיליון ₪ לדמוקרטי   2.4 בנימין 

מיליון ₪ ממשרד החינוך. למה?    2.9נכון, ואתה מקבל   שמעון:   יגאל 

   -למשל האנתרופוסופי למשל 

 איך?   אמיר כוכבי: 

מיליון ₪, אבל אתה    3אתה מקבל, סליחה אתה מקבל   יגאל שמעון: 

אז    מיליון   3.9נותן   אומר,  ₪.  אתה  מה  אז  זה,  מה 

נותן פחות.   יותר, לאחרים אתה  נותן   דווקא להם אתה 

 אז זה העניין.   : רן יקיר 

 לא, עזוב מה זה קשור?   יגאל שמעון: 
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 אני אסביר לך.   אמיר כוכבי: 

 לא, זה לא קשור.   רן יקיר: 

   -מאחר ואתה  אמיר כוכבי: 

 מה, זה לא קשור?   יגאל שמעון: 

 י אסביר לך.  אנ  אמיר כוכבי: 

נותן  יגאל שמעון:     -אז למה דמוקרטי אתה 

 אבל אני אסביר לך.   אמיר כוכבי: 

 כן.   ל שמעון: יגא 

מספרי   אמיר כוכבי:  לפי  כיתות,  גודל  לפי  מתקצב  החינוך  משרד 

הייחודיים   הזרמים  את  בצד,  רגע  שם  אני  תלמידים. 

אנתרופוסופי,   לפני  הדמוקרטי  המערכת  לתוך  שנכנסו 

במ  החישוב  שנמצאים  אבל  הפחתה.  מתווה  שנקרא  ה 

מאפשרים   שלא  באמצעים  מתבצע  החינוך  משרד  של 

קטנ  ספר  צריכים,  לבתי  שהם  השעות  כל  את  לקבל  ים 

בתי   של  הללו  המקרים  בכל  לכן  להתקיים.  באמת  כדי 

יסודי   ספר  כבית  נאמן  נווה  גם  אגב  קטנים,  ספר 

כדי   החינוך,  מאגף  אקסטרה  שעות  קיבלו  קטן,  יחסית 

מאחר    להיות  ולכן  נרחב.  מענה  לתת  מסוגלים 

שמשרד   המתווה  שזה  ההפחתה,  מתווה  ובסוגיית 

אפשר  מהחינוך    החינוך  שעברו  ייחודיים,  ספר  לבתי 

והרשמי,   המוכר  החינוך  תוך  אל  רשמי,  והלא  המוכר 

יש תהליך של איזון שנועד להביא אותם למקום שהוא  

עניין  וזה  החינוך,  משרד  של  בתקציבים  לתפקד    מסוגל 

 שנתי.  

יותר  יגאל שמעון:     -אנתרופוסופי מקבל ממך 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

יותר.  וגם הו  יגאל שמעון:   א גובה 

   -כי הוא נכנס  אמיר כוכבי: 

יותר.   יגאל שמעון:   אבל הוא גובה 

   -אבל זה בא  אמיר כוכבי: 
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   -איפה ההיגיון שאתה  יגאל שמעון: 

 אבל אתה לא מקשיב.   אמיר כוכבי: 

 שאותו בית ספר גובה יותר מההורים.   יגאל שמעון: 

 אז אני מסביר לך.   אמיר כוכבי: 

יותר.    ואתה משלם  יגאל שמעון:   לו, מממן לו 

של   אמיר כוכבי:  מתווה  הוא  ההפחתה  מתווה  לך,  מסביר  אני  אז 

שנועד  החינוך,  מההורים    משרד  הגבייה  את  להפחית 

וזה   והרשמי,  בבתי ספר שנכנסים לתוך החינוך המוכר 

הגבייה    תהליך  שיורדת  בזמן  במקביל.  שקורה  הדרגתי 

התקצוב  עולה  החינוך,  משרד  שמכתיב  כפי    מההורים, 

שזה   בתקווה  מתאזן,  שזה  עד  המקומית,  הרשות  של 

   -יתאזן 

נותן לו פחות?   יגאל שמעון:   אז למה את הדמוקרטי אתה 

התהליך   אמיר כוכבי:  התהליך.  את  סיימו  כבר  הם  בדמוקרטי  כי 

י  שם  התחיל  בין  הזה  משווה  גם  אתה  מוקדם,  ותר 

 תיכון ליסודי, וזה בכלל נתונים אחרים.  

אני  יגאל שמעון:  על    לא,  איתך  מדבר  אני  תיכון.  על  איתך  מדבר 

 תיכון, אני לא מדבר על יסודי.  

מתקשה   אמיר כוכבי:  אני  אז  סעיפים,  איזה  אומר  לא  אתה  אבל 

 לראות.  

סעיף   יגאל שמעון:  לך  אומר  אני  ותיקח    של   815220אז  הדמוקרטי, 

אתה  815230 שבעצם  ותראה  הסעיפים  על  תסתכל   ,

יות  מקבל  אתה  בדמוקרטי  פחות.  מקבל,  להם  נותן  ר, 

   -קח למשל 

 ... הדמוקרטי לומר.   רפאל בן מרדכי: 

 זה מה שכתוב שחור על גבי לבן.   יגאל שמעון: 

את   אמיר כוכבי:  כולל.  לא  זה  גם.  אחד  בסעיף  זה  כי  נכון,  לא  זה 

לה  קמה  רוצה  שאת  רואה  פשוט  אני  מיכל?  משהו  גיד 

 -ו 

 היא מחלצת רגליים.   נדב דואני: 
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 אם את רוצה להגיד משהו, את מוזמנת.    אבל  אמיר כוכבי: 

בתיכון   מיכל אפרתי:  תלמיד  דבר  של  שבסופו  להגיד  יכולה  רק  אני 

לו   יש  כל תלמיד  לומד.  הוא  לפי המסלול שבו  מתוקצב 

ילד   תיכון.  ספר  בבית  אחר  הנדסת  תעריף  שלומד 

לו   יש  כל אחד  בכיתת מב"ר,  ילד שלומד  לעומת  תוכנה 

   -תקצוב של עצמו, ולכן ה 

מסתדר.   אל שמעון: יג  לא  פה  משהו  גבירתי.  לי  מסתדר  לא  משהו 

שקלים,   באלפי  מהורים  כספים  שגובים  ספר  בתי 

מבית   הדרים  ספר  מבית  יותר  אותם  מממנים  אנחנו 

נעמ"ת  לא  נעמ"ת,  ספר  ובבית  רמון  לא  ספר  נעמ"ת   ,

לא   פה  קשור. אבל שאר בתי הספר. זאת אומרת משהו 

ש  הסיבה  מה  בחישובים.  לי  אתם  מסתדר  הספר  לבית 

יותר   ₪ מיליון  גוזרים  מממנים  אתם  לדמוקרטי   ,

לדמוקרטי   גם  אגב  דרך  פחות.  להם  נותנים  פחות, 

נכון?    אתה משלם מחיר גבוה פר ילד 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

ברמון  ובהדרים   יגאל שמעון:  דבר.  אותו  זה  גם  פחות,  נותן  אתה 

נותן פחות.    אתה 

ה  מיכל אפרתי:  הורים מה שדיברת על הגבייה,  יש תשובה לזה. כספי 

.. מממנים   יש הפחתה. היום כמו שאמיר אמר,  זה  שגם 

שעות   על  מדבר  הזה  התקציב  אחד.  מסוג  פעילויות 

צריכים   כולם  כולם,  לומדים  מתמטיקה  הוראה. 

להם  גיל    5-ו   4,  3  לאפשר  בשכבת  כשיש    30יחידות. 

גיל   בשכבת  לך  יש  בהדרים  אז  וזה    250ילדים,  ילדים, 

ב  מטבע  מתחלק  קטנים  ספר  בתי  לכן  אחר.  אופן 

להם   לספק  צריך  אתה  יותר.  גרעוניים  הם  הדברים 

החינוך   משרד  תנ"ך.  לומדים  כולם  חינוך.  שירותי 

ה   Xמתקצב   דבר  של  בסופו  מוכפל    X-כסף,  הזה  כסף 

ה  כשיש  במספר  בכיתה.  גרעוני,    15תלמידים  זה  ילדים 

למה    38כשיש   ההסבר  זה  עצמו,  את  מכסה  זה  ילדים 

נדרשים  ב  הם  אנתרופוסופי  או  דמוקרטי  כמו  ספר  ית 

יותר.    לתקציב גבוה 

 אבל השכר פה מאוזן בדמוקרטי.   אלון גלבוע: 
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והחינוך   מיכל אפרתי:  יש את המאפיין של החינוך,  גם  כי בדמוקרטי 

לעומת  הדמוקרט  מופחת,  בתקציב  להסתדר  יכול  י 

מסוימת,   מאוד  לימודים  תכנית  שיש  האנתרופוסופי 

לומד  תכנית  הם  להם  יש  הבוקר,  בשעות  בתקופות,  ים 

באופן   מאופיין  הדמוקרטי  החינוך  אחרת.  לימודים 

 אחר, וגם הצרכים שלו הם אחרים.  

הרבה   משה חנוכה:  שיש  החינוך,  אגף  מנהלת  שאומרת  מה  יגאל, 

זרם  זרמי  לכל  לתת  לדעת  צריכים  כעירייה  ואנחנו  ם 

מקבל   יכולתו,  על  נותן  אחד  כל  שלו,  הצרכים  על  לפי 

פי   על  שלו  הבן  את  לשלוח  רוצה  הורה  אם  צרכיו.  פי 

יקר   יותר  להיות  יכול  דתי  בחינוך  גם  עולמו,  תפיסת 

   -מחינוך ממלכתי רגיל 

יותר יקר.   רפאל בן מרדכי:   לא יכול, הוא 

לאשר    יפה,  משה חנוכה:  לדעת  מקומית  כרשות  שלנו  התפקיד  ולכן 

בשיטה  ללמוד  היכולת  הזרמים את  לכל    לכל המסגרות 

 שבה הם רוצים. זה נראה לי לגיטימי.  

 תודה.   אמיר כוכבי: 

 זו עמדתי.   משה חנוכה: 

רשמי   אמיר כוכבי:  המוכר  הציבורי  החינוך  תחת  ונכנסים  ובלבד, 

 על כל זרמיו. כן, יגאל עוד שאלות?  

 כן.   ל שמעון: יגא 

 זאת הייתה השלישית פשוט.   אמיר כוכבי: 

 אז אין לי שאלות.   יגאל שמעון: 

 אוקיי.   כוכבי:   אמיר 

 לי יש שאלה.   אלון גלבוע: 

 רגע יגאל סיימת?   אמיר כוכבי: 

 את הראשונה והשנייה אין טעם.   יגאל שמעון: 

 אוקיי טוב.   אמיר כוכבי: 

יגאל.   נדב דואני:   כל הכבוד 

 אלון.   י: אמיר כוכב 
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 ענייני.   נדב דואני: 

 התחיל המשחק.   יגאל שמעון: 

   -6בעמוד   אלון גלבוע: 

 אלון נגמר מסכן, הוא התחיל.   ני: נדב דוא 

 כן.   אלון גלבוע: 

 תעשה את זה קצר.   נדב דואני: 

 אולי תהיה הארכה.   אמיר כוכבי: 

בעמוד   אלון גלבוע:  בהכנסות  שכר    6בני,  ועסקים  משרדים  פה  יש 

וד  ממה  דירה  ירידה.  שהיא  איזה  כאן  יש  שימוש,  מי 

נובעת?    היא 

זיני:  הי  בנימין  את  כבר  בחשבון  חולים  לקחנו  קופת  של  רידה 

 כללית, שעוד מעט עוזבת אותנו כמו שציינו פה.  

   -פה בפינה ברחוב  אלון גלבוע: 

זיני:  .   בנימין  .  כן, הם עוברים.

שולחנ  אלון גלבוע:  אגרת  של  הנושא  את  פה  ויש  ות  אוקיי, 

ב  עלה  שזה  רואה  שאני  כבר    70,000-וכיסאות,  זה   ,₪

   -עדכון של ה 

 חדשים.  זה השטחים ה  אמיר כוכבי: 

 .  החדש   תב"ר זה עדכון של ה  עדי פ. אנקורי: 

 זה עדכון של התב"ר החדש? לא הבנתי.   אלון גלבוע: 

 זה השטחים החדשים שנוספו.   אמיר כוכבי: 

 הישנה.    השטחים החדשים אבל בשיטה  רפאל בן מרדכי: 

   -השטחים החדשים שנוספו הם  אלון גלבוע: 

 כן, כן.   אמיר כוכבי: 

 תיים בשיטה הישנה.  בינ  מאיר חלוואני: 

 יש לך על סוקולוב על זה, נפתחו שטחים חדשים.   אמיר כוכבי: 

 ?  2.5שטחים חדשים פי   אלון גלבוע: 

 כן.   עדי ברמוחה: 
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 ממה שהיה בעיר?   אלון גלבוע: 

.  נפתח מ  עדי ברמוחה:  .  רכז.

זיני:  מהדיון   בנימין  פה  שהוחלט  מה  לפי  הוא  החיוב  מקרה  בכל 

   הקודם, במועצה הקודמת. 

 מצוין.   רפאל בן מרדכי: 

זיני:  החלטת   בנימין  את  סותר  שהוא  משהו  נעשה  לא  אנחנו 

 המועצה.  

.. החדשות.   רפאל בן מרדכי:   השיטה הישנה.

 זה לפי השיטה הישנה.   אלון גלבוע: 

 .  כן  אמיר כוכבי: 

ושילוט,   אלון גלבוע:  רישיונות  אגרת  של  הנושא  את  פה  יש  עכשיו 

יש פה איזו שיטה חדשה  ₪   800,000יש פה קפיצה של    ,

 לגבייה?  

זיני:   איפה? איפה?   בנימין 

 -שזה גם תוספת  אלון גלבוע: 

זיני:   איפה?   בנימין 

 שילוט.    7בעמוד   אלון גלבוע: 

לתקציב   עדי ברמוחה:  עדכון  ה   2022אין  עדכון  כבר  במהלך השנה  יה 

 לזה.  

 שמה?   אלון גלבוע: 

זיני:     -כן, יש תוספת  בנימין 

   -ייתה הכנסה במהלך השנה ה  עדי ברמוחה: 

זיני:     -כן, יש תוספת של אגרות  בנימין 

לא   עדי ברמוחה:  אתה  אז  גבוהה.  יותר  הכנסה  שהייתה  העברות  היו 

 רואה את הגדילה הנכונה.  

   זה מה שאני שואל.  אלון גלבוע: 

זיני:   כן, אמרתי.   בנימין 

   -אתה רואה את הגדילה  עדי ברמוחה: 
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 ה אותה שיטה.  לא שיטה. השיט  אמיר כוכבי: 

זיני:   לפי סקר שילוט שמחלקת השילוט עושה.   בנימין 

 לא, אבל יש כן גדילה.   מאיר חלוואני: 

נכון.   אמיר כוכבי:   גדילה 

 בגלל המרכזים החדשים.   מאיר חלוואני: 

זיני:   מרכזים חדשים.   בנימין 

 המגדלים החדשים, המנופים, כל השילוט החדש.   מאיר חלוואני: 

 כון.  נ  עדי ברמוחה: 

בניין   אלון גלבוע:  יש פה את הנושא של החזר מקרנות תכנון  עכשיו 

ב  פה  יש  קודמת    0  2023-עיר.  שנה  מיליון    42לעומת 

 ₪-   

זיני:  זה  בנימין  כנראה,  שויך  רק  זה  זה.  לא  זה  ניוד,  רק  בסעיף    זה 

את   רואה  אתה  לסעיף  232591למטה.  ניוד  רק  זה   ?

מ  עיר,  לתכנון  עיר. אחר.  לתכנון  .    פיתוח  . מיליון    38.

ו  ל   5-₪  זה  את  פיצלנו   ₪ אגרות  2-מיליון  כאילו   .

 בנייה והחזר מקרנות.  

ועוד    5אה   אלון גלבוע:   מיליון ₪.    38מיליון ₪ 

זיני:   כן, זה רק שיוך תקציבי.   בנימין 

 על זה אתה מדבר?   וע: אלון גלב 

זיני:   נכון?    9תסתכל בעמוד   בנימין 

 כן.   עדי ברמוחה: 

זיני:  ל  בנימין  קטנה    42-מתחת  טבלה  עוד  לך  יש   ,₪   38מיליון 

ו  בין אגרות    5-מיליון ₪  פיצול  זה  זה הצפי,  מיליון ₪, 

ניוד תקציב, זה לא שינוי.    בנייה לבין זה. זה רק 

.   נדב דואני:  .  יגאל מה קרה אתה.

 שמענו צעקות,   אמיר כוכבי: 

 מה קרה?   נדב דואני: 

 עוד שנייה אחד אחד.   מאיר חלוואני: 
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 אבל יהיה יהיה.   ברמוחה: עדי  

יודע מה הסעיף התקציבי שהייתם  מאיר חלוואני:     -אני לא 

 יגאל כשיש משהו תדווח.   נדב דואני: 

שיש   משה חנוכה:  אגיד מה  אשאל אחרי שאני  שלי  אני את השאלות 

 גיד באופן כללי, בסדר?  לי לה 

   -יש לי פה עוד שאלה  אלון גלבוע: 

בא  אמיר כוכבי:  תגיד  הפוך,  השאלות.  נעשה  על  נוותר  ואז  כללי  ופן 

 תחשוב על זה, תהרהר.  

וגם.   רפאל בן מרדכי:   גם 

מתי ירדו ההוצאות בסעיף של ספרייה ופעולות תרבות   אלון גלבוע: 

 .  50%-? יותר מ 50%-ב 

זיני:   ? עמוד תראה לי.  איפה  בנימין 

 .  14עמוד   אלון גלבוע: 

 זה הכנסות, לא הוצאות.   עדי ברמוחה: 

זיני   זה הכנסות.   : בנימין 

 הכנסות, הכנסות.   אלון גלבוע: 

 אמרת הוצאות.   עדי ברמוחה: 

.   אלון גלבוע:  .  סליחה.

זיני:  שאנחנו  בנימין  המחלקה  של  לביצוע  בהתאם  צופים    זה 

 בתרבות. 

 מעתי.  מה? לא ש  אלון גלבוע: 

זיני:  מיכל,   בנימין  איפה  תרבות,  ופעולות  ספרייה  הכנסות  אמרתי 

 זה לא השאלת ספרים?  

 זה הפעילויות תרבות של הספרייה.   עדי ברמוחה: 

זיני:   של הספרייה העירונית.   בנימין 

 ?  50%-לא, אבל אני אומר למה זה ירד ב  אלון גלבוע: 

 זה צפי.   עדי ברמוחה: 

זיני:   צפי.   בנימין 
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 צפי שמרני.   ר כוכבי: אמי 

 צפי שמרני. כן, כי השנה היה הרבה פעילויות.   עדי ברמוחה: 

 ... לאלומה.   ע: אלון גלבו 

 לא ספרייה. די אתה גם כן.   עדי ברמוחה: 

וזהו.   מאיר חלוואני:   אלון תבוא לשעת סיפור שם 

 יאללה הלאה.   רפאל בן מרדכי: 

 אני בודק מאיר.   אלון גלבוע: 

 , תבוא לשעת סיפור.  לא  מאיר חלוואני: 

נשאיר   אלון גלבוע:  אנחנו  לבדוק.  בלי  יודע  אתה  ככה  מצביעים  לא 

   -ן לכם זמ 

 כן לשאלות, תודה.   מאיר חלוואני: 

 אם יש לכם שאלה.   אלון גלבוע: 

 היה מאוד כיף ביום עיון אגב.   יעל עבוד ברזילי: 

 היו מלא שאלות.   רן היילפרן: 

 כולם באו.   מאיר חלוואני: 

זה   כה: משה חנו  עיון  ימי  אבל  יעל,  קייטנה  להפעיל  יכולים  אתם 

בדב  דנים  ואנחנו  מועצה  ישיבת  יש  בישיבת  סבבה  רים 

 מועצה.  

.   יעל עבוד ברזילי:  . יום עיון.  מה זאת אומרת, זה היה 

 קייטנה? עזבנו את העבודה... למה קייטנה?   מאיר חלוואני: 

יום עיון, תיקחו  יום עיון.   משה חנוכה:  ..  אתם רוצים   אותנו לאיזה.

   )מדברים יחד( 

 לי יש שאלות, כן אני רוצה להתחיל.   משה חנוכה: 

 רק את ההכנסות אל תדברו על ההוצאות.   : אלון גלבוע 

אנחנו   אמיר כוכבי:  אחד,  כל  בבקשה,  השאלות  את  תסיים  לא,  לא, 

 לא נעשה פינג פונג. תן לו לסיים שאלות.  

 הוצאות.    הכנסות זה הכנסות, אחרי זה  אלון גלבוע: 
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 לא, לא, שאלות על מלא, תסיים, אין חזרה אחורה.   אמיר כוכבי: 

 רה אחורה.  אין חז  משה חנוכה: 

 די, אנחנו במגמה קדימה.   אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  .  אדוני.

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -בני   25עמוד   אלון גלבוע: 

 וגם אתה אני מבקש שתרכז אותם.   אמיר כוכבי: 

 .  110סעיף    25  עמוד  אלון גלבוע: 

   -רן יקיר כתב לי  משה חנוכה: 

 אין לי ספק.   אמיר כוכבי: 

 . מה זה?  ₪0 לעומת שנה קודמת    353,000של    תוספת  אלון גלבוע: 

 אמר לך את זה... הוא דיבר על זה במצגת.   עדי ברמוחה: 

   )מדברים יחד( 

זיני:   ... זה אגף חדש.   בנימין 

 אגף חדש.   אלון גלבוע: 

לו   מאיר חלוואני:  שיש  לצוות  בהתחלה  אמר  הוא  שאלות,  לשאול   ...

 טענות.  

 בהתחלה.    אבל זה דברים שנאמרו  עדי ברמוחה: 

עיריית   משה חנוכה:  את  השידור  של  המסך  על  רואים  למה  תגידו 

 הוד השרון, את יכולה להחזיר לשולחן הצילום.  

את   אמיר כוכבי:  הורדנו  למה  דווקא,  הסעיפים  את  לראות  אמורים 

 זה?  

יודע, רואים  שה חנוכה: מ     -לא 

 אפשר לשדר את המשחק.   נדב דואני: 

 . כתבו לך תודה רבה.  היה תודה רבה  מאיר חלוואני: 

 אוקיי הלאה.   רפאל בן מרדכי: 

אני   אלון גלבוע:  אז  הציבור,  תלונות  על  הממונה  של  הנושא  לגבי 
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עובדת,   של  תחלופה  שם  שהייתה  אמר  שהמבקר  זוכר 

 לא תוספת.  

זינ   נכון צודק.   י: בנימין 

 אז למה זה עלה?   אלון גלבוע: 

זיני:   אתה בעמוד?   בנימין 

 .  26עמוד   אלון גלבוע: 

זיני:   תקנים למבקר.    3למה, יש לו   בנימין 

 ₪.    160,000-₪ ל   139,000-מ  אלון גלבוע: 

זיני:   בכסף?   בנימין 

 כן.   אלון גלבוע: 

זיני:   באיזה סעיף אתה?   בנימין 

 .  612100.  110  26בעמוד   אלון גלבוע: 

 אתה שואל את זה.   יגאל שמעון: 

זיני:     -באחוז. התאמה ל   מקדמים   21-ל   22אנחנו בשכר בין   בנימין 

לאחד   אלון גלבוע:  שכר  תוספת  פה  הייתה  מבין,  לא  אני  אז  לא, 

 העובדים?  

זיני:  אנחנו  בנימין  כל  קודם  בפועל    שכר  הביצוע  את  תמיד  בודקים 

את  בסוף...  ומתקצבים.  השכר  בפועל,    של  הביצוע 

של   עבודה  בהנחות  שאמרתי  כמו  מקדם  נותנים  אנחנו 

יותר 1% או  פחות  התאמה  זה  המשרת    .  של  שצפי  למה 

 האלה לשנה הבאה.  

 טוב.   אלון גלבוע: 

זיני:  חלקי,   בנימין  באופן  אותם  מתקצבים  שאנחנו  משרות  יש 

את   תוסיף  הזה  במקרה  לא,  ופה  השנה  את  משלימים 

מ  יותר  או  פחות  את  האחוז  תקבל  זה,  המיליון 

  ..  התוספת.

   -31פה אולי עדי יכולה לענות. יש לנו בעמוד   אלון גלבוע: 

 רגע אני מסבירה פה.   עדי ברמוחה: 

ויועצים  אלון גלבוע:  עניין של מכרזים  זה עלה פה    יש פה  דין  ועורך 
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 ₪.    80,000עוד איזה  

זיני:     -מחלקת המכרזים מטפלת, עדי אולי תיתן מספר  בנימין 

 למה זה עלה עדי?   לון גלבוע: א 

זיני:   בכמות מכרזים באמת בהיקפים מאוד גדולים.   בנימין 

 הנה גם יגאל יכול לענות לך.   ברמוחה: עדי  

נכון שהעירייה מבצעת  אלון גלבוע:     -אז מה זה לא 

זיני:     -שנייה, זה דורש  בנימין 

לעומת    67בוצעו    2022-ב  רן היילפרן:  ב   32מכרזים    2021-מכרזים 

 .  2020-ב   23-ו 

 מכרזים.    67כל השנה   אלון גלבוע: 

כ   67 רן היילפרן:  מאשר  יותר  מכרזים  תהליך  ביצענו  זה  מכרז,  ל 

יותר ב   .  2021-ו   2020-ארוך, מאשר 

לידך,   עדי ברמוחה:  יגאל  הנה  המכרזים,  בוועדת  עובדים  אנחנו 

 אתה יכול לשאול אותו.  

ש  אלון גלבוע:  נכון  לא  הנתון  מתבצעות  מהעבודות    53%-אז  לא 

 במכרזים?  

לא   רן היילפרן:  במעשה,  תשובה  קיבלת  אלון  זה  בשביל  בדיוק  אז 

משנת    67בביצוע    בתכנון,  יותר    2021-ו   2020מכרזים 

 ביחד.  

זה   אלון גלבוע:  אז  קודמות,  בשנים  היו  מאשר  מכרזים  יותר  יש 

 בסדר.  

   -אני חייב לומר לכם, אני יכול רק הערה  יגאל שמעון: 

 תגיד משהו על ועדת המכרזים.   עדי ברמוחה: 

   -ברגע שיש מכרזים, זאת אומרת לא הולכים למשכ"ל  יגאל שמעון: 

 לא רק, לא רק.   עדי ברמוחה: 

 .  9%לא משלמים תוספת של   יגאל שמעון: 

 לא רק.   עדי ברמוחה: 

   -7%-6%זה עוד   רן היילפרן: 
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 .  7% יגאל שמעון: 

   -אנחנו בהחלט  רן היילפרן: 

נכון, וככה צריך להיות.  אני   יגאל שמעון:   חושב שזה מעשה 

 ככה צריך להיות ברור.   אלון גלבוע: 

מעל  ו  עדי ברמוחה:  של  בהיקף  למכרז.    140,000גם  ישר  יוצאים   ₪

   -ולא 

 ולא מה?   אלון גלבוע: 

 בסדר גמור.   יגאל שמעון: 

ל  רפאל בן מרדכי:   , ועושים את זה בלי מכרז.  2-ולא מחלקים את זה 

 ן.  נכו  עדי ברמוחה: 

   -נו בחייך  רפאל בן מרדכי: 

 הכול מסודר.   עדי ברמוחה: 

 נולדת אתמול?   רפאל בן מרדכי: 

   -35עמוד   לון גלבוע: א 

 אבל הוא לא יכול לפרגן, כואב לו, כואב לו פה.   עדי ברמוחה: 

 אני אמרתי אני מברך על כך לא שמעת?   אלון גלבוע: 

 אתה לא.   עדי ברמוחה: 

   מה אמרתי משה?  אלון גלבוע: 

 לא.   עדי ברמוחה: 

התפקיד   רפאל בן מרדכי:  לבקר,  האופוזיציה  של  התפקיד  ברמוחה  עדי 

   -אליציה של הקו 

 די, די, יש עניינית.   עדי ברמוחה: 

 יש יותר מכרזים, אז זה בסדר גמור.   אלון גלבוע: 

יודע שזה כבר לא ענייני, זה הופך  עדי ברמוחה:     -אתה 

.  יש פה אופוזיציה אב  רפאל בן מרדכי:  .  ל.

   -כשאתה לא ענייני  עדי ברמוחה: 

יותר מכרז מאשר  אלון גלבוע:  שיש  ענייני לשמוע  לא  בעבר?    זה  היו 
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 מצוין, אמרתי אני מברך על כך.  

שרואה   משה חנוכה:  ומה  כאן,  יושבים  למה  להבין  מצליח  לא  אני 

 הציבור זה מסך כזה.  

 כי עולות שאלות ואנחנו מראים.   אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

 אי אפשר, בדקנו זה נראה קטן מידי.   אמיר כוכבי: 

 ם שומעים?  משה, העיקר ששומעים, הא  רפאל בן מרדכי: 

יש   משה חנוכה:  עכשיו  בצפיות,  יורדים  שאיתנו.    18אנשים  אנשים 

   -רואים מסך... מה הבעיה 

 מה הם רוצים לראות אותך?   עדי ברמוחה: 

 תך,  הם רוצים לראות את ראש העיר, או  משה חנוכה: 

 כשייגמר המשחק יעלו הצפיות.   רן היילפרן: 

 לא בטוח.   משה חנוכה: 

לדעתי  אני   רפאל בן מרדכי:  אותו,  לראות  פחות  רוצים  שמשה  חושב  לא 

 יותר.  

 שכר דירה של אגף שפ"ע. מיליון ₪ כמעט.    35עמוד   אלון גלבוע: 

 נו?   אמיר כוכבי: 

השכירות  אלון גלבוע:  למה  הזו?  ההוצאה  מה  אומר  כך    אני  כל 

 גבוהה?  

זיני:  יש   בנימין  גבוה,  כזה  לא  הוא  למ"ר  דירה  שכר  שמה  דווקא 

 בערך.    מ"ר   950-שמה כ 

 לא רק זה, וגם אגף הדוברות יושב שם.   מאיר חלוואני: 

זיני:   נכון.   בנימין 

 ומה היה עד היום, הם ישבו פה בעירייה?   אלון גלבוע: 

זיני:   אים לא תנאים.  הם ישבו בצורה מאוד מפוזרת. בתנ  בנימין 

 כל אחד במקום אחר.   עדי ברמוחה: 

 שוב לו.  ראש העיר צופה במשחק זה מה שח  משה חנוכה: 

 לא, שמעתי צעקה, לא הבנתי מה.   אמיר כוכבי: 
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 טוב, אני יכול להתחיל עם השאלות שלי?   משה חנוכה: 

 לא.   עדי ברמוחה: 

 מה אתה מחליט את הסדר? עדי רוצה לדבר.   מאיר חלוואני: 

 רק שאלתי.   חנוכה:   משה 

   -אני מקווה שאין לך  מאיר חלוואני: 

 תתחיל לחייך.  משה   רפאל בן מרדכי: 

דווקא   אלון גלבוע:  יושבים... בסדר. אגף שפ"ע  ... באגף שפ"ע, הם 

 הם ישבו בסדר.  

 מה אתה ראית? איפה הם ישבו?   מאיר חלוואני: 

 לא היית.   רן היילפרן: 

 העולם.  היו מפוזרים בכל   מאיר חלוואני: 

ב  אלון גלבוע:  בני,  רואה,  אני  ההנדסה  מינהל    47מול    47-מינהל 

 ש פה תוספת של עובד אחד.  ההנדסה, אני רואה שי 

זיני:   כמו שציינו כן.   בנימין 

 ₪.    440,000ועלייה של   אלון גלבוע: 

זיני:  תוקצבו   בנימין  שעברה  בשנה  מהמשרות  שחלק  להיות  יכול 

 באופן חלקי.  

 שומע.  לא   אלון גלבוע: 

זיני:  שעברה   בנימין  בשנה  מהמשרות  שחלק  להיות  יכול  אמרתי 

ואנחנ  חלקי,  באופן  ההשלמה  תוקצבו  את  עושים  ו 

 בשנה הזאתי + תוספת המשרה, בסדר?  

כי   אלון גלבוע:  משרות,  יותר  הרבה  לראות  ציפיתי  דווקא  אוקיי. 

 התוכניות התחילו לרוץ.  

זיני:  אד  בנימין  כוח  לגיוס  קושי  שיש  הוצאנו  בגלל  אנחנו  פנימי,  ם 

חיצוני   אדם  לכוח  תקצוב  שמנו  חיצוני.  אדם  לכוח 

 ... תכניות.  בשאיפה שנצליח לגייס 

 יש בעיה אבל, יש בעיה בנושא של הבתים.   אלון גלבוע: 

.   משה חנוכה:  . .. יש תכנית שאני יכול להבין.  למה פה.
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   -יש בעיה  אלון גלבוע: 

המ  רפאל בן מרדכי:  שזה  מאוד  אותי  הולכים  משמח  סוף  שסוף  צב 

  . .  החוצה, ומביאים.

   -מה זה סוף סוף  אמיר כוכבי: 

בעיה  אלון גלבוע:  שם    יש  יש  והבודקות.  הבודקים  של  בנושא 

מאנשים   זה  את  שומע  אני  יודע  שאתה  עיכובים, 

השרון   שבהוד  שחושבים  העיר,  תושבי  לא  הם  שבכלל 

זה   בונים בעוד כמה שנים. איפה  לבנות מגישים תכנית 

 ? למה לא מוסיפים כוח אדם?  עומד 

לתוך   אמיר כוכבי:  לגייס  לניסיונות  מעבר  הגזבר,  אמר  הרגע 

יש כבר בודקי תכניות  העיר  יש גם הוצאה החוצה.  ייה, 

 חיצוניים.  

 יש בודקים חיצוניים? כמה בודקים חיצוניים יש?   אלון גלבוע: 

 משרדים. בנוסף לבודקות ובודקי תכנית שלנו.    2.  2 אמיר כוכבי: 

זה   אלון גלבוע:  תחזוקה  לרוץ.  יתחיל  שזה  להגיד  אפשר  יפה.  טוב. 

אות שאלנו.   אשאל  לא  אני  עכשיו,  טוב  עצמאות  על  ך 

יודעת מה יהיה ביום העצמאות?    כל כך הרבה, את 

   -אתה תנסה עוד פעם, אמרתי לך  אמיר כוכבי: 

 הוא יכול לנסות תמיד, תמיד, תמיד, תנסה.   עדי ברמוחה: 

 לא ענתה אבל.    היא  אלון גלבוע: 

 ולכן אני ערני.   אמיר כוכבי: 

 אני רואה. צופה.   עדי ברמוחה: 

 מיליון ₪.    2ראי יש לך מיליון, יש לך כמעט  ת  אלון גלבוע: 

 ל, באופן אישי.   עדי ברמוחה: 

 באופן אישי כן.   אלון גלבוע: 

 מה השאלה?   עדי ברמוחה: 

 מה את הולך לעשות איתם.   אלון גלבוע: 

 ם עצמאות.  יו  עדי ברמוחה: 

יום הזיכרון.   אלון גלבוע:   זה גם טקסי 
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 על האש, על האש.   רפאל בן מרדכי: 

 לעומת שנה קודמת.    350תשמע אבל זה   גלבוע: אלון  

התקציב   עדי ברמוחה:  את  פה  לך  שיש  העניין  זה  תקצוב,  זה  כן, 

במהלך  2022 שנעשו  העברות  את  כולל  לא  שהוא   ,

בשנת   מלכתחילה  התקצוב  נמוך.  ה   2022השנה.  יה 

   -ובמהלך השנה 

.   משה חנוכה:  . ... על המסך.  מאיר,

 אבל אני מדברת.    אבל משה אני מדברת,  עדי ברמוחה: 

 או שתראו את המצגת או שתחזרו לשידור.   משה חנוכה: 

 אבל אני מדברת ואתה מפריע לי באמצע.   עדי ברמוחה: 

 אבל כל שאלה עוברת למרום אחר.   מאיר חלוואני: 

 תורידו את זה.  אז   משה חנוכה: 

 אבל אלה הסעיפים.   אמיר כוכבי: 

בשידור.  משה חנוכה:  תקלה  יש  כאילו  נראה  זה,    זה  על  מדברים 

 , תורידו את המצגת.  -ומראים את ה 

   -משה זה הסעיפים התקציביים  אמיר כוכבי: 

 יש לך קצת בעיה.   עדי ברמוחה: 

 זה שלב השאלות על הסעיפים התקציביים.   אמיר כוכבי: 

   -אבל דיברו על סעיף תקציב מסוים  כה: משה חנו 

 אבל ככה אנחנו מראים.   אמיר כוכבי: 

   -ו שיהיה מישהו אז א  משה חנוכה: 

 הוא עובר סעיף סעיף.   אמיר כוכבי: 

אתה   משה חנוכה:  זה.  את  לעשות  יכול  לא  הוא  עובר.  לא  הוא  לא, 

עובר   ואתה  ילדים,  גני  תגבור  על  זה  את  משאיר 

   לנושאים אחרים, אז בואו. 

   -משה מה חשוב השידור  נדב דואני: 

של   עדי ברמוחה:  ביצוע  תדע  שאתה  לשאלתך  שא 2022אלון,  תה  , 

   -תוכל להשוות 
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.   אמיר כוכבי:  .  כן, אבל שאלת שאלה כללית.

בשנה   אלון גלבוע:  אירועים  היו  לא  אירועים,  היו  גם  אבל  בסדר, 

 שעברה?  

מ  עדי ברמוחה:  תוקצב  לא  זה  אבל  אירועים.  שהיו  לכתחילה  ברור 

 .  2022-נכון ב 

 טוב.   אלון גלבוע: 

ל  עדי ברמוחה:  בהתאם  תוקצב  הי 2021-זה  לא  ששמה  כמעט  ,  ו 

 אירועים, מזכירה לך קורונה.  

עמוד   אלון גלבוע:  יהיו.  זמרים  עם  נראה  בואי  פה    81טוב,  יש  בני, 

לעומת   מתוקצב  לא  זה  השנה  לקשיש,  יומית  מסגרת 

   , יש פה איזה שינוי? 236שנה קודמת  

זיני:   איפה?   בנימין 

 .  81, עמוד  81סעיף   אלון גלבוע: 

 קפצת.   עדי ברמוחה: 

זיני:   מסגרת הקשיש.   בנימין 

יומית לקשיש.    0יש שכונה תומכת גם   אלון גלבוע:   וגם מסגרת 

זיני:     -אמרתי משרד הרווחה  בנימין 

המצגת   משה חנוכה:  עם  צודק  תושב,  עכשיו  לי  רושם  מישהו  הנה 

 בר, מציגים סתם בלי הקשר.  איבדתי אתכם כ 

 טוב.   אמיר כוכבי: 

 את השידור.    לכן השיטה שלכם... שרוצים לראות  משה חנוכה: 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

 זה מה שרושם לי עכשיו מישהו.   משה חנוכה: 

.   אמיר כוכבי:  .  בסדר, אז.

 אז בואו תהיו הגונים.   משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 לא חוקית.    גם הישיבה  משה חנוכה: 

   -אביטל יש לך  אמיר כוכבי: 
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זיני:   אביטל יש לך התייחסות למסגרת?   בנימין 

ב  ל בר: אביט  הרווחה  משרד  סעיפים.  מקריא  אתה    2022-כן, 

אז   גמישים. מי שאל? אלון.  הוביל מהלך של תקציבים 

תקציבים    2022-ב  של  מהלך  קידם  הרווחה  משרד 

ק  הם  שלנו  הסעיפים  אומר?  זה  מה  שיחים.  גמישים. 

לא   אני  מסוימת,  מסיבה  מסוים  סעיף  ניצלת  לא  אם 

ה  בסעיף  אחר  משהו  עבור  להשתמש  גם  יכולה  זה. 

קשישים,   של  בתחום  וגם  ומשפחה  פרט  של  בתחום 

סעיפים  יש  אז  סעיפים.  לנו  איחדו  תראה    פשוט  שאתה 

גם  0בהם   אחר.  גדול  אחד  לסעיף  מתאחדים  הם  אבל   ,

למ  אז  סעיפים,  התאחדו  שואה  בקשישים  ניצולי  של 

ואז   בקהילה.  מיטבית  הזדקנות  שנקרא  סעיף  יצרו 

ב  גמישות, שאני אוכל  לנו  תוך הסעיף הגדול  מאפשרים 

שלנו.   לעיר  שמתאים  כמו  זה  את  לנצל  להתגמש,  הזה 

תראו   שאתם  סעיפים  מספר  יש  נמצאים    0אז  הם  אבל 

 במקום אחר.  

האלה,   אלון גלבוע:  הסעיפים  הם    2אז  איפה  האלה  הסעיפים 

לקשיש  נמ  פה  קיצצו  לא  שבאמת  שנדע  צאים, 

 ולשכונות.  

זיני:  ה  בנימין  שנקרא  סעיף  למטה  תראה  מיטבית  הנה  זדמנות 

   -לקהילה שלא היה, עכשיו 

 איפה?   אלון גלבוע: 

 .  00225 מאיר חלוואני: 

זיני:  רואה    550,000 בנימין  אתה  שואה,    ₪52,000.  ניצולי  גם   .₪

 אתה רואה? איחדו את הסעיפים.  

 ₪.    56,000איחדו את הסעיפים אבל עדיין ירד   פ. אנקורי: עדי  

 איך ירד?   עדי ברמוחה: 

ה  : אלון גלבוע  את  לוקח  אני  פחות.    137ועוד    236-אם  יוצא  זה  אז 

   -יש פה פחות 

זיני:   מה שמשרד הרווחה מקצה.   בנימין 

תומכת,   אלון גלבוע:  שכונה  רואה  אני  פה  עכשיו  כן.  קיצוץ  פה  יש 
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יש פה שכונה  זה לא קשור לקש  זה?  ישים. באיזה סעיף 

 .  137, זה היה  0תומכת, שזה גם  

   -לק מהסעיפים זה גם ח  עדי פ. אנקורי: 

   -כאילו לאן  אלון גלבוע: 

ל  עדי פ. אנקורי:   סעיפים.    2-זה בעצם כל האפסים הוצמדו 

נותן פחות.   אלון גלבוע:   אבל בסוף זה 

 ₪ פחות.    56,000ועדיין יש פה   עדי פ. אנקורי: 

זיני:     -עוד פעם זה  בנימין 

 שאתם אומרים שזה לפי התקצוב.   עדי פ. אנקורי: 

   -משרד מתקצב לפי ה ה  מאיר חלוואני: 

זיני:   המשרד מתקצב לפי קפסיטי שיש לרשות.   בנימין 

יש שאלה, האם הולכים להקטין את הפעולה   רפאל בן מרדכי:  כאן  רגע, 

   ₪ פחות.   50,000או לא? כי כרגע לפי התקציב יש  

   -תקציבי רווחה הם תקציבים גמישים. הרווחה  אמיר כוכבי: 

 לפי מספר אנשים.   רן היילפרן: 

   -אם יש בפועל תוספת של  מיר כוכבי: א 

 צורך.   רפאל בן מרדכי: 

הרווחה,   אמיר כוכבי:  ממשרד  עוד  גם  נכנס  כי  הגדלה  יש  אז  צורך, 

בגדול   זה  הנדרש.  ינג  המצ' את  עושה  העירייה  ואז 

 ש. כן?  תקציב די גמי 

 אז לגבי השכונות לא קיבלתי תשובה.   אלון גלבוע: 

 תכף היא בודקת.   יוכי נחמן: 

ה  בן מרדכי:   רפאל  של  הזה  הקטע  לגבי  תשובה  קיבלת  אבל  -אלון 

50,000    .₪ 

 יש יותר אבל בסדר.   אלון גלבוע: 

 לא.   רפאל בן מרדכי: 

.   אלון גלבוע:  נוטים להאמין  אנחנו 

בעיה  רפאל בן מרדכי:  זה    העלית  אם  עזוב  או    50,000עקרונית,   ₪
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100,000    .₪ 

 מי נשאר ללא מענה?   אביטל בר: 

 אלון, אלון.   אמיר כוכבי: 

 אלון יש לו שאלה. מה השאלה?   רפאל בן מרדכי: 

 . לאיזה סעיף זה עבר?  844009, זה  840בספר, אז   אלון גלבוע: 

זיני:   מה השם של הסעיף?   בנימין 

 שכונה תומכת.    840  844409  81עמוד   עדי ברמוחה: 

 מה שם הסעיף?   אביטל בר: 

 שכונה תומכת.   עדי ברמוחה: 

זיני:   ₪.    500,000-מה שהוא גם ל זה   בנימין 

... מיטבית או לשירותים לניצולי שואה.   עדי פ. אנקורי:   כולם הלכו 

 מה זה קשור אבל זה שכונה תומכת.   אלון גלבוע: 

 אה לשורדי שואה.  שינינו את השם מניצולי שו  עדי פ. אנקורי: 

ו   מאיה:  כשאנחנ כלומר  לאחד.  אחד  תואם  לא  זה  למה   ...

תקציב   תקציב  אנ   2022בונים  על  מתבססים  בעצם  חנו 

   -. כשאנחנו 2021

 מאיה, תגידי להם מי את. הם לא מכירים אותך.   מאיר חלוואני: 

   -אני חשבת  מאיה: 

 ₪.    236,000זה המון כסף, זה   אלון גלבוע: 

ה  מאיה:  קטנים,  ההפרשים  מאוד  הם  ההפרשים  קטנים.  ם... 

התאחדו.   שבעצם  הסעיפים  את  לך  להראות  יכולה  אני 

את    אנחנו  עשינו  סעיפים,  של  הזה  האיחוד  את  עשינו 

 זה ממש בתחילת שנה.  

זיני:   ... את זה גם בוועדת כספים אחרונה שהייתה.   בנימין 

אז בעצם כל פעם שאנחנו בונים את התקציב של השנה   מאיה: 

לא  הבא  זה  קודמת.  לשנה  בהתבססות  בונים  אנחנו  ה, 

של   התקציב  את  מקימים  אנחנו  לאחד.  אחד  הולך 

נכון  הר  לא  זה  לכן  אז  עצמה.  הרווחה  של  תקציב  שות, 

   -ממש להסתכל אחד לאחד. מה שכן 
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אני   אלון גלבוע:  איך  אז  לאחד,  אחד  להסתכל  לא  מה  התקציב,  זה 

נמצא. זה  אוכל להבין? יש פה שכונה תומכת, איפה זה  

   -₪   236,000היה  

   -השכונה התומכת התאחדה עם סעיף  מאיה: 

 של איפה?   אלון גלבוע: 

 הזדקנות מיטבית.   ביטל בר: א 

 אה גם הזדקנות מיטבה?   אלון גלבוע: 

 כן.   מאיה: 

לא   אלון גלבוע:  כבר  זה  יותר,  עוד  כמעט    50,000אז  כבר  זה   ,₪

יותר, כמעט    120,000  ם.  ₪ יש פה חוסרי   ₪200,000. 

 איך?   עדי ברמוחה: 

 הפחתה.   רפאל בן מרדכי: 

 הפחתה.   אלון גלבוע: 

זיני:     -לון, אלון, אחד אנחנו אלון, א  בנימין 

.. זה נמצא בסעיף  אלון גלבוע:     -לא, ואתה לא יכול לקחת.

זיני:     -רגע רוצה להסביר לך, איך משרד הפנים  בנימין 

ג  אלון גלבוע:   ם נמצא שם.  אז אני אשאל משהו אחר, תגידו שזה 

זיני:  עובד.   בנימין  הרווחה  משרד  איך  לך  להסביר  רגע  רוצה  אני 

הוא  הרווחה  אני    משרד  לרשות.  צורך  שיש  מכסות  לפי 

להיות   יכול  שבהגדרה  תקציבים  שיש  לך  להגיד  יכול 

צורך.   אין  כי  כלום,  מהם  נקבל  ולא  יתוקצבו  שהם 

הכספים   ועדת  את  תראה  אם  שיש,  להיות  ויכול 

של  באוטיסטיים  האחרונה,  בטיפול  באוטיסטיים  משל 

יש   אם  בסוף  צורך.  יש  כי  למה?   .₪ במיליון  עלינו 

א  נקבל  צורך,  אנחנו  ובסוף  מכסות,  לפי  עומדים  נחנו 

 את הכסף ממשרד הרווחה.  

   -אני חושב שיש צורך, אני אגיד לך למה  אלון גלבוע: 

 אבל אתה לא יכול לדעת.   אביטל בר: 

זיני:  ל  בנימין   דעת אם יש צורך.  אתה לא יכול 
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 הצורך מבוסס על מה שקורה בפועל.   אביטל בר: 

   -אז אני אומר  אלון גלבוע: 

 אלון,  עדי ברמוחה: 

סתם   אלון גלבוע:  למשל  אם  בפועל,  קורה  מה  ללמוד  יכול  אני 

אז   ארוחות,  שמקבלים  קשישים  מעט  לי  יש  לדוגמא 

קשישים   אותם...  לדוגמא  השתנה,  לא  שזה  רואה  אני 

..  ממשיכים לקב   ל, אז מה.

אתה   עדי ברמוחה:  הזה,  הסעיף  כל  על  מסתכל  אתה  אם  אבל  אלון, 

   -ב רואה שלעומת תקצי 

זיני:     -₪ בסך הכל   300,000כשיש לך עלייה של   בנימין 

 בדיוק, בדיוק.   עדי ברמוחה: 

זיני:     -תסתכל למטה שירותים לאזרחים ותיקים  בנימין 

 .  ₪   ₪2,272,000 לעומת    1,973,000 עדי ברמוחה: 

   )מדברים יחד( 

 די אנחנו באמצע מדברים.   עדי ברמוחה: 

   -התושבים כותבים  משה חנוכה: 

 אבל אנחנו מדברים.   ברמוחה: עדי  

 אבל יש שקיפות.   משה חנוכה: 

   -אבל תמתין שנייה לסיום משפט  עדי ברמוחה: 

 הציבור מבקש לראות מה קורה.   משה חנוכה: 

 הציבור רואה מה קורה.   אמיר כוכבי: 

.   חנוכה:   משה  . .  לא,

 שום דבר לא מעניין אותך.   עדי ברמוחה: 

ה  משה חנוכה:  השקיפות,  עם  הקטע  למה  מה  החי.  בשידור  שקופיות 

  ..  שלא.

   -אלון, סך הכל  עדי ברמוחה: 

את   אמיר כוכבי:  לא  התקציב,  את  יראה  שהציבור  רוצים  אנחנו 

הסעיפים   את  רואה  הוא  הזה.  בשלב  שלך  הצעקות 
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 מדברים עליהם.  התקציביים שאנחנו  

   -אנשים באמת פונים   4אבל אתה לא מבין, בוא   משה חנוכה: 

   בסדר.  אמיר כוכבי: 

 לא אכפת לך.   משה חנוכה: 

 -לא, אני חושב  אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

לא   אמיר כוכבי:  דברים  על  מדבר  שאתה  לשלב  הגענו  משה  נו 

נו.    קשורים. די 

   -אמיר  משה חנוכה: 

 לאלון לסיים עם השאלות.  די, תן   אמיר כוכבי: 

   -... את הצופים  משה חנוכה: 

ש  אמיר כוכבי:  לך  מבטיח  אני  תדאג  תהיה  אל  שלך  הדרמטי  בנאום 

 עליך מצלמה. אני מבטיח לך.  

 אל תדאג אני אסתדר.   משה חנוכה: 

 אני מבטיח לך. מבטיח לך.   אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

.. זה גם בסדר.   משה חנוכה:   או שתעשו מסך.

ניסו לפני.   אמיר כוכבי:   ניסינו זה לא נראה טוב. 

 ועכשיו זה נראה טוב?   משה חנוכה: 

 עכשיו זה מאפשר לראות משהו.   וכבי: אמיר כ 

 אלון רוצה להמשיך, תודה.   עדי ברמוחה: 

 לא רואים לא את זה ולא את זה.   אמיר כוכבי: 

תרשמו   משה חנוכה:  בשידור,  שצופה  מי  כל  הצבעה,  נעשה  בואו 

לראות    לראש  רוצים  אתם  האם  כוכבי,  אמיר  העיר 

   -שקופית של מסך 

 קדימה.   אמיר כוכבי: 

 או שאתם רוצים את מה שמתנהל.   משה חנוכה: 
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 .  0505123756 אמיר כוכבי: 

זה בתגובות חברים.   משה חנוכה:   לא, לא, שירשמו את 

 קדימה אלון.   אמיר כוכבי: 

 כן.   אלון גלבוע: 

 עוד שאלות?   אמיר כוכבי: 

עמוד   ן גלבוע: אלו  אחרונה.  כל    84כן  את  להבין  הצלחתי  לא  בני, 

 -הנושא הזה 

זיני:   סעיף?   בנימין 

 , לא, כל העמוד עצמו.  84עמוד   אמיר כוכבי: 

 זה פירעון מלוות.    84עמוד   עדי ברמוחה: 

זיני:   כן.   בנימין 

ההלוואות   אלון גלבוע:  של  הזה  הנושא  את  פה  להבין  הצלחתי  לא 

זה  ופה  פיתוח,  של    קרן  הלוואה  פעם  זה  פיצולים, 

ל   6.667 מתפצל  עוד  זה  ואחרי   ,₪ מיליון    3.68-מיליון 

 אה?  ₪, אתה רו 

זיני:     -יש לך  בנימין 

   -ואחר כך יש הלוואות, וכל ההלוואות האלה  אלון גלבוע: 

 יש פה עניין של הקרן עם הריבית.   רפאל בן מרדכי: 

זיני:   בדיוק.   בנימין 

 פה לא מסתדרים כל כך.  הקרן והריבית   אלון גלבוע: 

זיני:  אתה   בנימין  האחרונה.  בשנה  עלו  הריביות  כל  קודם  למה? 

 צורה חדה מאוד אפילו.  יודע. ב 

איזה     רפאל בן מרדכי:  פה  סכום    60%יש  נראה  שזה  ריבית,  של  בערך 

 לא סביר יחסית לקרן.  

זיני:     -יש לי פה גם הלוואה שהקרן שלה לא מוחזרת, רק  בנימין 

 רק הריבית.   : עדי ברמוחה 

זיני:   מיליון ₪ שלקחנו, רק הריבית.    40של   בנימין 

 על זה.  נכון. דיבר   עדי ברמוחה: 
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   -2022-כן, אבל זה קפץ, בני תראה מ  אלון גלבוע: 

זיני:  של   בנימין  גדולה  נורא  הלוואה  פה  לך  יש  אבל    40אמרתי 

 מיליון ש"ח.  

 שמשלמים רק את הריבית.   עדי ברמוחה: 

זיני:   לקחנו ריבית פריים מינוס.   בנימין 

 אבל את זה אמיר אמר שהוא מחזיר אחרי שנה.   אלון גלבוע: 

 אם צריך להחזיר נחזיר אותה.   זיני:   בנימין 

 שתגמר השנה, חכה לא נגמרה.   עדי ברמוחה: 

זיני:   .  2.5%-פריים מינוס, הפריים עלה ב  בנימין 

 נגמרה כבר שנתיים, זה כבר שנה שנייה.   אלון גלבוע: 

נורא.   י ברמוחה: עד   לא 

זיני:   בשנה האחרונה, וזה בא לידי ביטוי בתשלומי ריבית.   בנימין 

 ספירה שלך.   ברמוחה: עדי  

הריבית.    40כלומר   אלון גלבוע:  את  רק  משלמים  אנחנו  נשארו, 

  מתי נחזיר את ההלוואה עצמה? יש צפי? 

זיני:  ל  בנימין   .   2025  2021-שנים. לקחנו אותה ב   4-היא 

   -שנים   4זאת אומרת בעוד     בוע: אלון גל 

זיני:   כן.   בנימין 

 בדיוק.   עדי ברמוחה: 

זיני:   נמחזר אותה. או שנמחזר אותה.  או ש  בנימין 

 ... ריבית וקרן.   רפאל בן מרדכי: 

 זה הלוואה רשות עצמאית קרן, מה זה?    691ובני   אלון גלבוע: 

זיני:     -אני אגיד  בנימין 

 נה שעברה.  זה משהו שלא היה בש  אלון גלבוע: 

זיני:  .   בנימין  . נכון, קודם כל.  יש הלוואות, לא 

 .  0למה הנה   אלון גלבוע: 

 צריכים כוכביות לעשות.   בן מרדכי:   רפאל 
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זיני:     -לא, לא, לא, זה רק  בנימין 

 .  692649300הוא מדבר על סעיף   עדי ברמוחה: 

זיני:  ב  בנימין  לך  היה  זה  כי  תקציבי.  שיוך  רק  אנחנו  2021-זה   .

   -ו עשינ 

זה    21כן, זה היה   אלון גלבוע:     -ועוד פעם   0ואחרי 

זיני:  הי  בנימין  שגם  לכם  אזכיר  בתקציב  אני  שעברה  בשנה  לנו  יתה 

גם    .. וזה. השנה  במהלך  גם  אותה  ותיקנו  קטנה,  טעות 

 עכשיו.  

שמשנת   אלון גלבוע:  רואה  אני  הכל  סך  פה    2023  2022אז  יש 

   -קפיצה 

זיני:     -תיקנתי אותה בוועדת כספים לא קפיצה, אמרתי   בנימין 

.   אלון גלבוע:  .  לא, לא, דיברתי על.

זיני:     -בשנה שעברה, בניתוח של ה   יתה לנו טעות נכון, כי הי  בנימין 

   -בגלל זה אמרתי  עדי ברמוחה: 

זיני:  בוועדת   בנימין  זה  את  ותיקנו  ופספסנו,  אחד  בנק  לנו  נשמט 

 כספים.  

כס  עדי ברמוחה:  בוועדת  כבר  זה  את  למועצת  תיקנו  הגיע  וזה  פים 

 עיר.  

זיני:  לראות   בנימין  וצריך  אומרת,  שעדי  כמו  לך  מביא  הייתי  אם 

מעודכן,  א  תקציב  להביא  הבאה,  בשנה  עושה  אני  יך 

  . .  לא היית.

 רק כולל העברות זה הכול.   עדי ברמוחה: 

 -אז מה שאתה אומר שהסכום הטוטאלי של ההלוואות  אלון גלבוע: 

לעשו  עדי ברמוחה:  מה  זה  אין  בעיה,  יוצר  שזה  רואה  אתה  אבל  ת, 

   -חלק מ 

זיני:  לי אין בעיה  בנימין   .  אני אעשה לך דוגמא, 

   -זה חלק מהביקורת היא כל הזמן  עדי ברמוחה: 

זיני:  עוד   בנימין  לך  יהיה  עוד    2זה  שזה    2טבלאות,  פה  עמודות 

   -כבר 
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ניכר   עדי ברמוחה:  חלק  ייתר  זה  שחלק,  להבין  צריך  אתה  בני, 

 .  מהשאלות 

זיני:  יוצא ואני אשלח.   בנימין   אני מבין, אני אנסה לראות איך זה 

ע  עדי ברמוחה:  ו כי אתה     -ושה העברות במהלך השנה 

זיני:   את רוצה תקציב מעודכן.   בנימין 

העירייה   אלון גלבוע:  כמה  ריביות,  כמה  להבין  פה  הצלחתי  לא  אני 

כל   על  הזו,  ההלוואה  כל  על  ריביות  משלמת 

 ההלוואות.  

זיני: ב  איזה   נימין  מ   15יש  גם  יש  היסטוריות,  לא    2000-הלוואות 

 יודע.  

אבל   אלון גלבוע:  למצוא  לא,  הצלחתי  לא  פה.  הזה,  בדף  פה  פה 

   -איפה ה 

זיני:   מיליון ₪.    4אני אגיד לך כבר. סדר גודל של   בנימין 

 מיליון ₪ בשנה.    4 אלון גלבוע: 

זיני:   כן.   בנימין 

 ריבית.   אלון גלבוע: 

 מיליון ₪.    40מה בשנה? על   שמעון:   יגאל 

 לא, לא.   עדי ברמוחה: 

זיני:  ל  בנימין   ך.  ... הלוואות שיש 

 אתה מדבר על כל ההלוואות.   יגאל שמעון: 

זיני:   ומשהו מיליון ₪.    90היקף המלוות שלנו סדר גודל של   בנימין 

 בסדר. זה משהו אחר.   יגאל שמעון: 

זיני:   .  2.5%נה טסה  שוב, הריבית בשנה האחרו  בנימין 

 ועוד לא הסתיים.   מאיר חלוואני: 

זיני:   ועוד לא הסתיים.   בנימין 

את   : אלון גלבוע  לסגור  יכולה  שהיא  העירייה  בידי  כספים  יש  אבל 

 החובות האלה לא? הם נמצאים בקרנות לא?  

זיני:     -אם תשאל אותי אני דווקא בעד לקחת  בנימין 
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שנמ  אלון גלבוע:  לעירייה  כסף  יש  אבל  בקרנות,  לא,  עכשיו  צא 

 נכון?  

זיני:   יש כסף בקרנות שמשמש לפיתוח כן.   בנימין 

 פשר להלוות מהתב"רים ולשלם ריבית לתב"רים?  אי א  יגאל שמעון: 

 פטנט, ואללה פטנט.   מאיר חלוואני: 

בקדנציה   עדי ברמוחה:  שלי  הראשונה  השאלה  הייתה  זאת  יגאל, 

 הראשונה.  

 לא, מה הבעיה?   יגאל שמעון: 

זיני: בנימי  ו  ן     -מה לעשות לקחת מהתב"ר 

 תלווה לה.   יגאל שמעון: 

 ר ותשלם לעצמך ריבית.  תלווה לעצמך מהתב"  אמיר כוכבי: 

 תחויב במס על הריבית.   מאיר חלוואני: 

 זהו סיים.   עדי ברמוחה: 

 אלון סיימת?   אמיר כוכבי: 

 סיימתי כן.   אלון גלבוע: 

 משה.   אמיר כוכבי: 

 לה סטורי שנייה.  רגע, הוא מע  עדי ברמוחה: 

 לא, לא, יש לי פה סימון על הרזרבה.   אלון גלבוע: 

זיני:   -קציב השוטף אחוז מהת  בנימין 

 אתה משאיר בצד?   אלון גלבוע: 

זיני:  בלתי   בנימין  שהם  לדברים  בדיוק  זה  בצד?  זה  מה  רזרבה. 

זה   את  מניידים  אנחנו  השנה,  במהלך  צפויים 

 מהרזרבה.  

נחז  משה חנוכה:  בואו  לעמוד  אוקיי,  בבקשה  מנכ"ל.  23ור  לשכת   ,

   -אנחנו רואים כאן 

   -תה אני נתתי לך תשובה, למה א  עדי ברמוחה: 

במקום,   משה חנוכה:  הקובע  לשכר  כאן...  ל   1,118,000רואים   ₪-

 ₪, איזו משרה זו? זו משרה חדשה?    1,359,000



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 235 
 

זיני:  .    2... במועצת העיר   בנימין  .  משרות, זה רק.

 אני רואה כאן.  משרה אחת   משה חנוכה: 

 בסדר, אבל יש התייעלות.   עדי ברמוחה: 

 מה זה?   משה חנוכה: 

יכול להעלות את זה?  ניו  אמיר כוכבי:   ד של משרה, אתה 

   -אם היה מקשיב בוועדת כספים, אז הוא היה  עדי ברמוחה: 

 הוד, בוא שב פה תעזור לבני בבקשה.   אמיר כוכבי: 

ניוד של איזו  משה חנוכה:   משרה?    מה אתה אומר זה 

זיני:  ניוד של משרה  בנימין     -אמרתי 

 מועצת עיר, מועצת עיר.   עדי ברמוחה: 

מנכ"ל   ה: משה חנוכ  לשכת  כאן  רואה  מה    520אני  מקצועית.  ספרות 

 הכוונה?  

זיני:   .  5,  520לא   בנימין 

 .  520 עדי פ. אנקורי: 

זיני:   .  520אה מספר   בנימין 

 סעיף ספרות מקצועית.   עדי פ. אנקורי: 

זיני: בנימ     -ספרות מקצועית  ין 

 מה זה ספרות מקצועית?   משה חנוכה: 

זיני:  העירי  בנימין  פקודת  אנחנו  יש  שנה,  מידי  שמתעדכנת  ות 

 , דברים מהסוג הזה.  -רוכשים את ה 

 וטיפוח הון אנושי בלשכת מנכ"ל.   משה חנוכה: 

זיני:   פעילות עבור טיפוח אנושי בלשכת מנכ"ל.   בנימין 

 ומר?  מה זה א  משה חנוכה: 

זיני:   זה יכול להיות גיבוש.   בנימין 

 אני רואה את זה במשאבי אנוש.   משה חנוכה: 

זיני: בנימ  פעם   ין  שיוצאים  גיבוש  האגפים,  בכל  מפוזר  זה  לא, 

 בשנה.  
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ובאיזה אגף איך מחליטים   משה חנוכה:     -באיזה אגף אתם כן שמים 

 בכל האגפים יש.   אמיר כוכבי: 

זיני:     -בכל האגפים פר  בנימין 

 נגיד בתרבות לא ראיתי.   משה חנוכה: 

זיני:   בכל האגפים יש את זה.   בנימין 

 רבות לא ראיתי, הורדתם את זה השנה.  בת  משה חנוכה: 

זיני:   לא הורדנו, בכל האגפים יש.   בנימין 

 אוגם.   אמיר כוכבי: 

 בואו נעבור רגע לתרבות.   משה חנוכה: 

 אוגם, אוגם.   אמיר כוכבי: 

 אוגם.  מה זה   משה חנוכה: 

 אוגם בסעיף אחר, הם עושים ביחד עם מישהו.   אמיר כוכבי: 

 עם אגף אחר?    הם עושים את זה  משה חנוכה: 

זיני:     -יש אגפים קטנים  בנימין 

 זה מחלקה.   עדי ברמוחה: 

זיני:   שהם מצטרפים לאגפים.   בנימין 

 ₪.    15,000אז אני שואל, אז זה גיבוש ללשכת מנכ"ל   משה חנוכה: 

זיני     -ברמה העקרונית  : בנימין 

 זה החלק היחסי.   עדי ברמוחה: 

זיני:     -זה עובר פה עובד  בנימין 

 ₪ לאדם.    200זה   כהן: כנרת א.  

זיני:   ₪ לעובד.    200יש הקצאה של   בנימין 

 בדיוק.   עדי ברמוחה: 

זיני:   וזה מתוקצב לכל העירייה לכל העובדים.   בנימין 

 זה פשוט מחולק לפי משרות.   עדי ברמוחה: 

   -750אוקיי, וסעיף   חנוכה:   משה 
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ביקשת   מאיר חלוואני:  שאתה  העובדים,  מהעצמת  חלק  אגב   זה 

עובדים    שתהיה  וכשמגבשים  לגבש.  זה  אז  העצמה, 

יודע איך זה.    יותר טוב, אתה 

 תודה בני, תודה על ההבהרה.   משה חנוכה: 

 בבקשה.   מאיר חלוואני: 

יוזמות  משה חנוכה:     -לשכת מנכ"ל 

 ר, לא בני.  מאי  אמיר כוכבי: 

 לא חשוב, לא חשוב, בני, בני.   מאיר חלוואני: 

יוזמות  משה חנוכה:     -לשכת מנכ"ל 

יודע כמה היה לפני כן  עדי ברמוחה:     -אתה 

 קראו לי משה גם, הכול בסדר.   מאיר חלוואני: 

יוזמות?   עדי ברמוחה:   בקדנציה הקודמת לשכת מנכ"ל 

   -אנחנו סיימנו עם הקדנציה  משה חנוכה: 

 לא, כשנוח לך.   רמוחה: עדי ב 

 תנו לו לשאול שאלות.   אמיר כוכבי: 

יי  משה חנוכה:  מה  לדעת  רוצה  מה אני  האלה    200,000-צא   ₪

 ביוזמות מנכ"ל.  

 יוזמות מנכ"ל.   אמיר כוכבי: 

איפה   משה חנוכה:  הביתה?  הלך  הוא  פה?  המנכ"ל  לדעת,  אפשר 

 הוא?  

 יש סעיפים שמאפשרים פעילות.   אמיר כוכבי: 

העיקריים   ה: משה חנוכ  אחד...  הייתה  השאלה  פה?  המנכ"ל  איפה 

 לסעיפי הסל.  

 ף סל, זה סעיף מפורט, זה ליוזמות.  לא, זה לא סעי  אמיר כוכבי: 

זה קופה קטנה של מנכ"ל   משה חנוכה:  יוזמות? מה  זה    200,000מה 

  ?₪ 

זה   אמיר כוכבי:  אם  בין  העירייה  להנהלת  שמאפשרות  יוזמות  זה 

א  ארגוני,  פנים  נדרשות  בתוך  יוזמות  רואה  תה 
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 חיצוניות.  

יוד  משה חנוכה:  יודע או שאף אחד לא   ע?  אני שואל איזה, אתה 

זיני:     -זה יכול להיות  בנימין 

 בני מה יצא השנה ביוזמות מנכ"ל?   משה חנוכה: 

זיני:  יכול   בנימין  אני  מהזיכרון  אני  פעם  עוד  להיות,  יכול  זה 

להיות  יכול  זה  לך,  בדיק   להגיד  עשינו  ארגונית  אם  ה 

   -לחברת 

הוצאתם   משה חנוכה:  מה  השנה  רוצה  אני  עזוב,  עזוב,  עזוב,  לא, 

   לסעיף הזה. 

זיני:     -לא, אני אומר, אני אומר, אז היה שם  בנימין 

 מה הוצאתם אחד?   משה חנוכה: 

זיני:     -יש שמה את הבדיקה הארגונית  בנימין 

 ₪?    200,000בדיקה ארגונית. מה עוד? על זה יצא   משה חנוכה: 

זיני:   לא, זה אותו מספר דרך אגב.   בנימין 

 ף?  מי אמר לך שניצלו את כל הסעי  מאיר חלוואני: 

השנה   משה חנוכה:  יצא  ומה  נוצל,  מה  שואל,  אני  ₪.    200,000אז 

אנחנו   דברים  של  סוג  איזה  הולכים,  מה  שנבין 

 מוציאים מהסעיף הזה?  

זיני:  שהמ  בנימין  העבודה  תכנית  נגזרות  זה  אחד  החליט  שוב,  נכ"ל 

 לקדם אותם.  

לדעת איזה סוג של דברים הוצאתם   משה חנוכה:  רוצה  אני  בני  אבל 

 , כדי ללמוד על השנה הבאה.  השנה 

זיני:     -אין  בנימין 

 מה זה אין לכם? יש כאן חשבים.   משה חנוכה: 

זיני:  נו בסדר, אני צריך את המערכת בשביל זה.   בנימין   אז 

א  משה חנוכה:  מעולה.  בודקת?  מנכ"ל  את  לשכת  מה  לי  תענו  תכף  ז 

כאן   יש  כי  סל    200,000ביוזמות,  סעיפי  ובעיניי   ,₪

ל  הם  כסף  כאלה,  אדם  אצל  שיושב  בריאים  סעיפים  א 

אני   שכירות,  הנהלה  זה.  לי  נראה  לא  זה  ליוזמות, 
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 בני.    410רואה סעיף  

זיני:   ו?    400 בנימין 

שכירויות,    69,000  911100410,  410 משה חנוכה:  הנהלה  זה  ₪  מה 

 שלא היה בשנה שעברה?  

זיני:   .  14שכירות משרדים בבנים   בנימין 

 כנראה.  זה שלי   כנרת א. כהן: 

 זה משרד חדש.   משה חנוכה: 

זיני:   אם אני לא טועה.    6קומה   בנימין 

 כן, זה שלי.   כנרת א. כהן: 

 זה דומה לשנה קודמת דרך אגב.   מאיר חלוואני: 

 דמת.  לא, זה לא היה בשנה קו  משה חנוכה: 

זיני:   נכון, כי זה היה במהלך השנה.   בנימין 

 חלקי. זה היה חלקי.   מאיר חלוואני: 

נגד כנרת?   דואני:   נדב   מה אתה 

 לא, פשוט אני שואל.   משה חנוכה: 

 הוא שואל שאלה לגיטימית.   כנרת א. כהן: 

יש   משה חנוכה:  רוכשים?  אתם  מתנות  איזה  מתנות,  רכישת  הנהלה 

א   2כאן   סעיף  מתנות    981חד  סעיפים,  רכישת  הנהלה 

4,000    . .  ₪, וסעיף.

זיני:  לר  בנימין  חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ולסגני ראש  לפי  אש העיר 

שהם   באירועים  מתנות  לתת  האפשרות  את  יש  העיר 

 מוזמנים לפי חוזר בסכום קבוע, ותקרה שנתית.  

כוכבי   משה חנוכה:  אמיר  את  להזמין  לציבור  קורא  אני  אז 

כאן  יש  ייהנו    8,000  לאירועים,  שאנשים  לפחות   ,₪

מביא   אתה  מה  מזה.  ייהנו  המקורבים  רק  שלא  מזה, 

 נות שרכשת השנה בכסף הזה?  איתך? מה המת 

 אני אראה לך בדו"ח סיכום שנה.   אמיר כוכבי: 

ב  משה חנוכה:  רכשת  הוצאות  איזה  לראות  אפשר  כי    8,000-לא,   ?₪

בישיבה   קטנות  מתנות  לתת  שאסור  שאמרת  זוכר  אני 
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 אשונה.  הר 

 ישיר.   נדב דואני: 

כאן   משה חנוכה:  יש  אז  קטנות,  מתנות  אסור  שאמרת  זוכר  אתה 

ב   רכישת  ב   8,000-מתנות  איזו    2-₪  סעיפים. אני שואל 

נותן כשאתה מגיע לאירוע.    מתנה אתה 

 ₪ לכל אירוע.     180יש הגבלה של   יגאל שמעון: 

 אתה יכול להסביר לו.   אמיר כוכבי: 

   -רוע לכל אי  יגאל שמעון: 

 יש חוזר מנכ"ל.   עדי ברמוחה: 

עד   יגאל שמעון:  א   180מותר  להביא  צריך  שהוא  ובתנאי  ת  ₪, 

   -ההזמנה 

 ₪.    220זה מעודכן יגאל זה   מאיר חלוואני: 

ל  יגאל שמעון:   ₪.    220-אה זה עודכן 

 ₪.    220זה כבר   מאיר חלוואני: 

   -₪   180הגבלה של   אלון גלבוע: 

.   משה חנוכה:  .  הסעיף הזה.

.  בד  ל שמעון: יגא  .  רך כלל אני הייתי מוסיף עוד איזה.

   )מדברים יחד( 

 מה שאפשר.  יש גבול לכ  מאיר חלוואני: 

איזה   משה חנוכה:  מיוחדות,  הוצאות  סעיף...  עיר  ראש  לשכת 

 ₪ בלשכת ראש העיר?    73,000-הוצאות מיוחדות ב 

זיני:   הוצאות מיוחדות.   בנימין 

תשוב  משה חנוכה:  לכם  יש  אגב  בואו  בודקים.  אז  מנכ"ל?  לגבי...  ה 

 נשמע את זה בינתיים עד שבודקים הוצאות מיוחדות.  

.  יוכי נחמן:  . תקציבי.    100,000-. ירד ל . ..₪ 

ל  משה חנוכה:  ה   100,000-ירד  היה...  מה  האלה?    100,000-₪.   ₪

 אני כותב.  

יוצא.   אלון גלבוע:   יגאל, כולם שואלים מתי אתה 
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בינתיי  מאיר חלוואני:  יכול  לשאול  אני  תשובה  לך  שנותנים  שעד  ם 

 שאלה?  

 בוודאי.   משה חנוכה: 

כש  מאיר חלוואני:  קודמות  עשו  בשנים  מה  שאלת  בקואליציה  היית 

   -בלשכת מנכ"ל ובלשכת ראש העיר 

   -אני כבר לא בקואליציה  משה חנוכה: 

 אני שואל, אני שואל.   מאיר חלוואני: 

 שנים.    3 משה חנוכה: 

 שואל.    לא, לא, אני  מאיר חלוואני: 

 ?  24היסטורית כשהייתי בן   משה חנוכה: 

 א מעניין?  זה גיל ל   24כן, כן, כן, למה   מאיר חלוואני: 

י   משה חנוכה:   שנים גם באופוזיציה מאיר.    3לא, אני אומר, אנ

ציבור   מאיר חלוואני:  נבחר  היית  כשאתה  שואל,  אני  אבל  לא,  לא, 

   -בצד ש 

 שאלתי בישיבות קואליציה.   משה חנוכה: 

   -כן? זה מה שחשוב. זה הכול. רק רציתי  איר חלוואני: מ 

 מפריע לך שאני שואל?   משה חנוכה: 

 הפוך. אני בעד. יש שקיפות מלאה.   ר חלוואני: מאי 

 בוא נשמע, חכה.   משה חנוכה: 

תשובות   מאיר חלוואני:  שיהיו  עד  לכן  כן,  כן,  תשובה,  תקבל  הנה 

נכון?    שאלתי שאלה. מותר 

 בטח.   משה חנוכה: 

 יופי.   יר חלוואני: מא 

 לשכת מנכ"ל.   אמיר כוכבי: 

נוש  רן היילפרן:  לטובת  יצא  כמחצית  בערך  תכניות  כן,  של  א 

 עבודה.  

זיני:  נכון, תכניות עבודה.   בנימין   אה 

נכון? כן.    100,000נכון, של   רן היילפרן:   ,₪ 
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ל  מאיר חלוואני:   ₪.    100,000-אז זה הכול, כי ירדתם 

י  משה חנוכה:  מה  רגע  ב אז  המנכ"ל?    100,000-צא  אדוני  האלה   ₪

יודע?    מה אתה מתכוון להוציא השנה ביוזמות אתה 

אם   לפרן: רן היי  השנה,  במהלך  דברים...  שזה  ביוזמות,  הרעיון  זה 

יודע     -הייתי 

על   משה חנוכה:  פתוח  צ'ק  לי  מה    200,000תנו  על  אוציא  אני   ₪

 שנראה לי.  

ע  אלון גלבוע:     -כשיו רגע, לא צריך לעשות הצבעה 

אותם,   רן היילפרן:  לקדם  מקום  שיש  חושב  שאני  דברים  בגדול 

בשנ  ולרוב  מענה,  להם  הלכו  ולתת  הם  האחרונות  תיים 

של   ארגוני  קידום  על  ארגוניים,  פנים  דברים  על 

עובדים.   טיפוח  של  עבודה,  תכניות  כנס  של  הדרכות, 

במהלך   הוק  אד  להשפיע  יכול  שאני  המקום  זה  כן 

 ים ומתפתחים.  השנה, דברים שמתרחש 

החבר'ה שם מנסים להבין מה הוצאת השנה, כדי שאני   משה חנוכה: 

 וח בשנה הבאה.  אבין את הלך הר 

מלא,   רן היילפרן:  פירוט  וקיבלת  זה  את  שאלת  שעברה  בשנה  גם 

 וגם עכשיו תקבל.  

 אני מחכה עכשיו שיהיה פירוט מה שעשו.   משה חנוכה: 

 בסדר גמור.   רן היילפרן: 

ב ו  משה חנוכה:  העיר  ראש  בלשכת  שונות  הוצאות  על  גם  -שאלתי 

עיר?   73,000 ראש  בלשכת  שונות  הוצאות  זה  מה   ,₪  

עבודות   כמו  סל  לסעיפי  התנגדת  שאתה  לך  מזכיר  אני 

   -קבלניות 

י   אמיר כוכבי:  ואנ לגמרי,  אותם  וצמצמנו  נכון,  זה  בעיה,  שום  אין 

יודע מה זה, ותכף נראה, הכול בסדר.    לא 

ל  משה חנוכה:  יודע מה זה הוצאות שונות?  אתה   א 

 לא.   אמיר כוכבי: 

יודע.   משה חנוכה:   בלשכה שלך אתה לא 

 תכף נבדוק מה הכניסו תחת הדבר הזה.   כוכבי: אמיר  
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 אז בואו נמשיך.   משה חנוכה: 

גינת הגשם   רן היילפרן:  זה  נוסף שהעברתי מיוזמות מנכ"ל  פרויקט 

 לילדים עם צרכים מיוחדים.  

 ד הפרויקטים היפים.  אח  עדי פ. אנקורי: 

והציגו בפניי פרויקט.   רן היילפרן:   פרויקט שהגיעו אליי 

יוזמות מנכ"ל.  ז  משה חנוכה:  יוזמות עדי זה לא   ה 

משהו   רן היילפרן:  וביקשו  אליי  שהגיעו  שלי,  יוזמות  זה  לא, 

זה   יחד עם מנהלת אגף החינוך,  וישבתי  ועניינו אותנו, 

 נראה פרויקט חשוב.  

   )מדברים יחד( 

   -רן... שלא היה לנו תקציב וזה עלה מהשטח  כנרת א. כהן: 

נכון.   רן היילפרן:   נכון, 

   -באמת באנו אליך ואתה נתת  . כהן: כנרת א 

 נכון את התוספת.   רן היילפרן: 

הקוד   כנרת א. כהן:  של  הנושא  כל  הספר,  בתי  כל  את  לתקצב  כדי 

 הצה"לי.  

 נכון.   רן היילפרן: 

 אני זוכרת.  ₪    40,000אז   כנרת א. כהן: 

 נכון.   רן היילפרן: 

זיני:  .  בנימין  בעיקר. זה  מיוחדות  שהוצאות  להגיד  יכול  .  אני 

וזרים לאירועים שונים.    פולדרים, פרחים 

וזרים ב  משה חנוכה:   ₪?    73,000-פרחים 

זיני:   יש לוויות.   בנימין 

 יש הרבה לוויות, מה לעשות?   כנרת א. כהן: 

 ₪ לזרים?    73,000 משה חנוכה: 

זיני: בנ  וגם, לא אמרתי רק את זה.   ימין   לא, אמרתי גם 

וזרים ב  משה חנוכה:     ₪.   73,000-פולדרים 

זיני:     -₪, אמרתי   73,000-לא אמרתי ב  בנימין 
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   -די משה, תן לו  אמיר כוכבי: 

   -אז בוא תגידו  משה חנוכה: 

 תן לו לסיים.   אמיר כוכבי: 

זיני:     -₪   08,00-אמרתי יש פה מחברות ופולדרים ב  בנימין 

 ציוד משרדי.   אמיר כוכבי: 

זיני:     -פרחים  בנימין 

הפולדרים,   משה חנוכה:  כמות  חבל  משעמם    73,000לא  וזרים?   ₪

 לך.  

זיני:     -שי, יש מתנות קטנות שרוכשים  בנימין 

בחייאת   משה חנוכה:  אותי  שיגעתם  אמר.  הוא  אסור  קטנות  מתנות 

  ..  אמיר, אתה לא.

מס  אמיר כוכבי:  זה  את  תעשו  לא  בוא  הסעיפים,  כל  את  תביאו  ודר, 

 ככה. הלאה.  

 ₪.    73,000זרים ופולדרים   משה חנוכה: 

 נמשיך.   בי: אמיר כוכ 

זיני:   הלאה.   בנימין 

 זרים גדולים מתנות קטנות.   משה חנוכה: 

נו.   אמיר כוכבי:   מתנות פורחות קדימה 

רכישת   משה חנוכה:  עוד  כאן  רואה  אני  לנו.  תגידו  אז  אוקיי, 

   -ואמרנו ₪.    12,000מתנות בעוד  

 לא, זה היה סעיף, זה היה לסגנים זה לראש עיר.   אמיר כוכבי: 

 ₪.    12,000-אה, ואתה ב  : משה חנוכה 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

   -אז אני קורא לציבור להזמין אותך  משה חנוכה: 

 קראת כבר.   אמיר כוכבי: 

 ... בר מצוות.   משה חנוכה: 

 יאללה.   אמיר כוכבי: 
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 ..  אגב.  משה חנוכה: 

 אגב גם ללוויות.   אמיר כוכבי: 

 לוויות זה לזרים, בהוצאות השונות.   משה חנוכה: 

 יש אוכלוסיות זה.   כבי: אמיר כו 

 ₪.    180מותר לו   אלון גלבוע: 

 ₪.    220 עדי ברמוחה: 

 תגידו רגע,   משה חנוכה: 

 לא כדי להזמין אותו.   אלון גלבוע: 

 בדיוק. זה מה שאמרתי.   עדי ברמוחה: 

האישה   משה חנוכה:  מעמד  בקידום  מבורכת  עלייה  רואה  אני 

איזה   לשמוע  אשמח  אני  מיזמים.  מגדרי  לשוויון 

פה  מי  הוצאנו  שעברה,  בשנה  היו  שלא    170,000זמים 

מקושר   תקציב  הרי  זה  כי  העבודה?  תכנית  מה   .₪

 תכניות עבודה.  

זיני:   זה בספר תכנית עבודה.   בנימין 

מה   משה חנוכה:  על  לי  תגיד  בוא  לצאת,    ,000170אז  הולך  ₪ האלה 

יוליה?   יודע?   מישהו 

 כנרת.   אמיר כוכבי: 

יולי  מאיר חלוואני:   ה, שלא יקרה לה משהו.  מסכנה 

 היא מגהקת.   משה חנוכה: 

 חאלס עם זה כבר. אני לא מאמין.   מאיר חלוואני: 

 אה כנרת את אחראית גם על זה?   משה חנוכה: 

יועצת למ  כנרת א. כהן:   עמד האישה.  יחד עם אמיר. יש לנו 

.    170,000 משה חנוכה:  . .₪ 

הק   170,000 כנרת א. כהן:  של  ההמשך  את  יש  כל  קודם  של  ₪  ידום 

יש   שני,  דבר  מקדמים.  שאנחנו  מגדר,  שווה  הגנים 

של   נושא  ויש  מובילים,  שאנחנו  ופעילויות  הרצאות 

בתוך   זה  את  הכנסנו  שגם  לצעירות  מנהיגות 

האירועים  כל  את  גם  כולל  שזה  שלנו    התוכניות. 
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ואני חושבת שצריך לברך על הגדילה בתקציב,   מסביב. 

ב  שזכינו  זה  על  לברך  ו    400,000-וגם  לנ יש  תראה   .₪

₪ של תכנית שהגשנו למפעל הפיס    400,000הכנסה של  

עבודה   עושה  הזאת  שהמחלקה  חושבת  ואני  בה,  וזכינו 

 יפה מאוד.  

הסעיף  משה חנוכה:  על  שלי  ההסתייגות  את  אשאיר  ברשותך    אני 

יותר.    הזה, כי אני חושב שצריך 

 נכון, אני גם מסכים.   מאיר חלוואני: 

זיני:   כל הפירוט של תכנית עבודה.    92בעמוד   בנימין 

 בואו לא... עם עובדות.   אמיר כוכבי: 

סעיף   משה חנוכה:  פה.  לא  שמרינדה  שכר    110חבל  אנוש  משאבי 

רואה   אני  כשאני    17קובע.  אנוש.  במשאבי  משרות 

בעי  לפני  עבדתי  שנים,  הרבה  כך  כל  לא  לפני  עד  רייה 

בערך   היו  אני    5או    4עשור,  אנוש.  משאבי  משרות 

עושות  רוצ  ומה  הזאת,  הגדילה  מגיעה  מאיפה  לדעת  ה 

   -17-ה 

.   מאיר חלוואני:  . יודע.  אתה עבדת בנוער, איך אתה 

 ... שאתה מכיר את מחלקת משאבי אנוש.   משה חנוכה: 

הש  גלית בן הראש:  על  אענה  כאן  אני  אושרה  הזאת  הגדילה  אלה, 

כרגע   בפניכם.  הזו  לא    5במועצה  בכלל  משרות 

האיו  ולכן  ל מאוישות,  ככה  עומד  עדיין  ,  2023-ש 

  . .  אבל.

 למה, איזה סוג של תפקידים?    17-לא, ה  משה חנוכה: 

.   גלית בן הראש:  .  כל מנהלי המחלקות שנכנסו כאן.

.   משה חנוכה:  .  איזה.

.  ומובילה פה   גלית בן הראש:  . נוכחות שלא הייתה.  את.  מחלקת 

 איזה מחלקת?   משה חנוכה: 

נוכחות, מח  גלית בן הראש:  -לקת ת"ש חינוך שאנחנו מנסים ל מחלקת 

 ומשרה הגיעה לפה לשולחן ואושרה.  כל משרה  

המשרות   משה חנוכה:  מבחינת  להתייעל  מקום  אין  רגע,  ותגידי 
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 לדעתך?  

 כרגע המשרות לא מאוישות.   גלית בן הראש: 

   -בארגון שצריך לתת שירות  ן היילפרן: ר 

 היא עונה, תכבד אותה.   משה חנוכה: 

   -וב שצריך לתת שירות בייש  רן היילפרן: 

 תכבד אותה אבל.   משה חנוכה: 

 עובדים.    1,600 נדב דואני: 

 לא, אני לא מבין את השאלה הזאתי.   רן היילפרן: 

 תכבד אותה.   משה חנוכה: 

 עובדים.    1,600 נדב דואני: 

 היא מנוגדת, אני דורש ממנה להגדיל את העובדים.   היילפרן: רן  

 תכבד אותה.   משה חנוכה: 

אותה,   פרן: רן הייל  מכבד  אני  לגייס.  מצליחים  לא  אנחנו  פשוט 

את   מכבד  לא  אני  אבל  השאלה.  את  מכבד  לא  אני  אבל 

טוב   שירות  לתת  רוצים  אנחנו  התייעלות?  מה  השאלה. 

 רגון.  לעובדים ולעובדות שמובילים את הא 

 עובדים.    1,600משה   נדב דואני: 

   -כן, אנחנו רוצים  רן היילפרן: 

   -ובדים. צריך לעבוד איתם ע   1,600 נדב דואני: 

העירייה,   רן היילפרן:  מנכ"ל  אצל  שישבת  אמרת  בזמנך  גם  אתה 

בוא,   פעם.  שהיו  דברים  עושים  לא  אנחנו  בוא  אז 

 אנחנו עושים דברים אחרת.  

מי   משה חנוכה:  יודע  ישב  אתה  הוא  פעם  הנוער?  מועצת  יו"ר  זה 

 אצלך במשרד?  

ל  רן היילפרן:   א ישב אצלי במשרד.  הוא לא ישב אצלי בבית והוא 

   -הוא סיים את תפקידו עכשיו  מאיר חלוואני: 

 יש עוד שאלות?   אמיר כוכבי: 

 בטח.   משה חנוכה: 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 248 
 

 קדימה.    אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  .  גם מנכ"ל מנותק, לא מצליח.

 נו תתקדם משה.   וכבי: אמיר כ 

גדילה   משה חנוכה:  ₪    85,000תנסו מודעות דרושים. אני רואה כאן 

 .  103-ל 

 אתה רוצה שיגייסו עובדים, צריך... לא?   נדב דואני: 

   -אני לא רוצה שיגייסו  משה חנוכה: 

נו.   אמיר כוכבי:   נו, 

 אבל אתה רוצה שאנשים יבואו, איך יבואו?   נדב דואני: 

התקשר  אנשי  משה חנוכה:  השבוע  המנכ"ל  לבוא.  רוצים  לא  ם 

  ..  למישהו אמר לו: תביא לי מנהל.

 אתה רוצה שנדבר על זה?  בוא,   רן היילפרן: 

   )מדברים יחד( 

שאתה   אמיר כוכבי:  כאלה  עם  גם  כולם,  עם  להתייעץ  שמחים  אנחנו 

 וחבריך הברחתם מפה, והיום שוכחים את זה.  

 לו?    אה ומה הם אמרו? מה הם אמרו  משה חנוכה: 

 אבל חבל, חבל.   אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  .  הם שכחו ואמרו.

 ל.  אבל חבל, חב  אמיר כוכבי: 

 מעניין אה?   משה חנוכה: 

 תתקדם.   אמיר כוכבי: 

 מעניין.   משה חנוכה: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

יועצים   משה חנוכה:  אנוש  משאבי  אשמח    6,0006אוקיי,  אני   .₪

יועצים מדובר.    לדעת איזה 

 ₪.    22,000דווקא שם ביצענו   זיני: בנימין  

   ₪.   66,000כן, אבל אני אשמח לדעת על מה עוד   משה חנוכה: 
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תלך   רפאל בן מרדכי:  שלא  לי,  תגיד  אדם  כוח  עם  גומר  כשאתה  משה, 

 ותחזור.  

לתושב,   גלית בן הראש:  השירות  הייעול  או  לתושב  השירות  במסגרת 

הלנת  וגם  לתושב,  השירות  את  לשפר  הרצון  ם  במסגרת 

את   סדנאות  מעבירים  אנחנו  אז  הזה.  הנושא  על 

יי  ונותן  בא  שמישהו  ייעוץ  לא  זה  אז  עוץ  העובדים. 

סדנאות   מעבירה  שמגיעה  ייעוץ  חברת  זה  אלא  חיצוני, 

   -פר תפקידנים, פר נושאים, פר סוג של מתן שירות 

 אז זה בעצם השתלמויות.   משה חנוכה: 

 זה תפיסת השירות.   גלית בן הראש: 

 השתלמויות.   ה: משה חנוכ 

 כן, אבל זה תחת סדנאות.   גלית בן הראש: 

 השתלמות קבועה.   אמיר כוכבי: 

יועץ  בן הראש:   גלית  יועצים. זה לא     -סדנאות זה תחת 

 איזו חברה עובדת אתכם?   משה חנוכה: 

 סנסקום.   גלית בן הראש: 

 סנסקום?   משה חנוכה: 

 כן.   גלית בן הראש: 

 ₪?    66,000-₪ ל   84,000-והורדתם להם את זה מ  משה חנוכה: 

... לשנה הבאה.   גלית בן הראש:   כן,

 או פר השתלמות.    זה שעתי אתם משלמים  משה חנוכה: 

השתלמות,   גלית בן הראש:  פר  עובדים,  כמות  פר  השתלמות.  פר  לא, 

מקומות   יש  יותר,  שנדרש  מקומות  יש  סעיפים,  פר 

  . . ... סוג השירות שונה בעירייה.  שפחות. 

 אז למה הורדתם?   רפאל בן מרדכי: 

 מספק אותנו.   גלית בן הראש: 

בעיניי  משה חנוכה:  זה  ופרסום.  דוברות  הכי    תודה.  האירוע  אגב 

שקורה   אמיר  דרמטי  הכי  האירוע  בעיניי  זה  דרמטי, 

זאת   משמעותי.  כלום  אין  הזה  בתקציב  כי  הערב.  כאן 
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נעמ"ת,   בגלל  בחינוך  פה  כאלה  תזוזות  הכול  אומרת 

ה  הדרמטי  השינוי  הזאתי  אבל  במחלקת  קורה  יחיד 

 דווקא מחלקת הדוברות והפרסום.  

 מה דרמטי?   אמיר כוכבי: 

כך   : משה חנוכה  ואחר  להבין,  ננסה  שאלות,  אשאל  אני  כל  קודם 

 אני אגיד מה דרמטי.  

   -לא, כי קבעת זה. אז בוא  אמיר כוכבי: 

 בוא אני אספר לך.   משה חנוכה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

ה   2018-ב  משה חנוכה:  התקציב  גם  לספר  חזרתי  היום  בחירות.  יו 

הדוברות  2018של   מחלקת  תוקצבה  כמה  בדקתי   ,

ויגאל שמעון בחוצפתם  2018ת  והפרסום בשנ  . חי אדיב 

בשנת   והפרסום  הדוברות  מחלקת  את  ,  2018תקצבו 

 ₪.    1,490,000-שנת בחירות, ב 

שבתקציב   אמיר כוכבי:  לך  אזכיר  רק  בכל    2018אני    15כמו 

   -ו לכם התקציבים שקדמ 

   -וכאן אמיר כוכבי  משה חנוכה: 

   -סעיפי הדוברות היו מפוזרים  אמיר כוכבי: 

 -מיליון ₪   4-מבקש לתקצב את הדוברות והפרסום ב  ה: משה חנוכ 

 בכל האגפים.   אמיר כוכבי: 

 נכון.   נדב דואני: 

 אבל אתה סתם אומר עכשיו משהו.   אמיר כוכבי: 

 מיליון ₪.    4 משה חנוכה: 

שאתה    אתה  אמיר כוכבי:  יודע  אתה  אומר.  סתם  אתה  אומר,  סתם 

 סתם משקר.  

 מיליון ₪?    4-לא תקצבת ב  משה חנוכה: 

יודע שאתה סתם אומר.   אמיר כוכבי:   אתה 

 בכל מחלקה היה פרסום.   נדב דואני: 

משלו,   אמיר כוכבי:  פרסום  תקציב  לו  היה  אגף  וכל  מחלקה  כל  כי 
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 .  2018-ואתה מדבר רק על תקציב הדוברות שהיה ב 

 בואו נעבור רגע.   משה חנוכה: 

ואתה מתעלם מכל הכספים שהחביאו באגפים אחרים,   אמיר כוכבי: 

 נחנו עשינו תהליך שאיגם הכול תחת אגף אחד.  א 

לשנה   משה חנוכה:  השנה  בין  קרה  מה  עכשיו  נראה  בוא  אז  אוקיי, 

 שעברה.  

 כן.   אמיר כוכבי: 

 במשכורות, אנחנו רואים עלייה.   משה חנוכה: 

ב  זיני:   בנימין  תקנים  תוספת  היה  כן  שעברה,  שנה  של  תקצוב  -זה 

2022-   

 עיר.  שאושרה במועצת ה  אמיר כוכבי: 

זיני:  משרה   בנימין  כשיש  תמיד  ואנחנו  העיר,  במועצת  שאושרה 

אנחנו   לאייש,  זמן  שלוקח  יודעים  ואנחנו  חדשה 

למשרה   אומר  זה  משרה.  בחלקיות  מתקצבים 

טו  לא  אני  אם  ליוני,  אותה  טיפה  שתקצבנו  אפילו  עה 

לכל   השלמה  זה  עכשיו  רואה  שאתה  מה  אחרי. 

 המשרה.  

   -551ברה סעיף  הבנתי. בשנה שע  משה חנוכה: 

זיני:  רק   בנימין  הכל  הסך  על  סעיף,  על  רגע  תסתכל  רק,  ברשותך 

הפעולות.   מול    2,173,000של  ו    ₪2,173,000  היינ  ,₪

 אין שינוי.  

 אלה.  אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול ש  משה חנוכה: 

זיני:   מה שעדכנתי לגבי השכר.   בנימין 

היה   משה חנוכה:  אגפים.  צרכי  ופרסום  והיום    3,00033דוברות   .₪

595,000    .₪ 

 כי זה עיבוד של כמה סעיפים.   דוברת: 

 איזה סעיפים איחדתם?   משה חנוכה: 

אין   דוברת:  הפרסום,  של  בעלות  הבדל  אין  לך,  אמר  שבני  כמו 

 הפרסום.    הבדל בעלות של התפעול של 
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יוצא?   משה חנוכה:   לאיזה סוג של פעולות זה 

זיני:   ₪.    70,000יש ירידה של  אתה תראה דוברות ציוד   בנימין 

, הם  754-ו   551של    550אתה רואה שם את האיחוד של   דוברת: 

 . 595-אוחדו ביחד ל 

קיימים,   משה חנוכה:  סעיפים  כבר  היה  זה  הרציונל?  מה  למה...? 

השינויים.  את  עשו  סל  למה  סעיף  לייצר  למה  האלה?   ..

מכניסים,   אתם  מה  אגפים.  צורכי  פרסום  שהוא  כזה 

 ם לשלם מהסעיף הזה?  מה אתם מתכווני 

הפרסום   דוברת:  כל  או  פה  האגפים...  בכל  שלו  התקציב  כל 

 שלהם.  

יבין. שילוט  משה חנוכה:   -בואו נפרוט את זה שהציבור 

 .  זה הדפסות, זה... זה פלאיירים, זה הכול  דוברת: 

נגיד   משה חנוכה:  יח"צ,  חברת  תגידי  פלאיירים.  הדפסות,  שילוט, 

 ם?  איך קוראים לזה שעובד אתכ 

 תגיד לי אתה.   דוברת: 

נכון?   משה חנוכה:   גלעד היימן 

 נו?   אמיר כוכבי: 

וזה.   משה חנוכה:   נותן לכם, מתקשר 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 גלעד היימן, איפה הוא מתוקצב פה?   משה חנוכה: 

 .  750הוא מתוקצב תחת סעיף   דוברת: 

יח"צ    750 משה חנוכה:  חברת  בעצם  זה  ופרסום,  דוברות  שירותי 

 ם.  שלכ 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 לא, זה מאחד כמה וכמה ספקים.   דוברת: 

 -לא, אני שואל, הספק הזה לדוגמא  משה חנוכה: 

 ₪ בשנה.    120,000הספק הזה לדוגמא זה אזור של   דוברת: 

 מקבל ריטיינר על שירותי יח"צ לעירייה?  בשנה. הוא   משה חנוכה: 
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 שירותי יחסי ציבור כן.   דוברת: 

מ  משה חנוכה:  ארצית  והוא  תקשורת  עם  מדבר  עושה?  ה 

 באמצעות... רק לעירייה או גם לראש העיר?  

 אסור לו. מה זאת אומרת?   דוברת: 

התקשורת,   משה חנוכה:  בפני  העיר  ראש  את  מייצג  הוא  שואל,  אני 

 רייה?  אותו או את העי 

 מייצג את העירייה.   אמיר כוכבי: 

 הוא נבחר בהליך שמייצג את העירייה.   רן היילפרן: 

נגיד   משה חנוכה:  נגיד,  לא, אני לא שואל, אני שואל האם אייטמים 

בוא   אומר  לרדיו,  מתקשר  שהוא  להיות  יכול  עכשיו 

יודע מה     -תעלה את אמיר כוכבי לשידור בנושא לא 

 רת אמיר כוכבי?  מה זאת אומ  אמיר כוכבי: 

 לאבי מעוז.   משה חנוכה: 

וכשיש   אמיר כוכבי:  העירייה,  ראש  הוא  כוכבי  להגיד  אמיר  מה  לו 

 בהחלט זה מדברר את עבודת העירייה.  

יכול להיות מצב  משה חנוכה:  שמהסעיף הזה של היימן    זאת אומרת 

 חברת, והשותף שלו איך קוראים לו?  

 ליאור.   אמיר כוכבי: 

ולמערכות,  ליאו  משה חנוכה:  לכתבים  להתקשר  יכולים  הם  ר... 

 לסגור לאמיר כוכבי ראיונות, בשנת בחירות.  

 לראש העירייה?   כוכבי: אמיר  

 לראש עיריית הוד השרון.   רן היילפרן: 

כוכבי המועמד לראשות   משה חנוכה:  הוד השרון אמיר  עיריית  ראש 

   -העיר, יצא מכאן 

 ראש העירייה אמיר כוכבי.   רן היילפרן: 

   -אני רק רוצה להסביר משהו  ברת: דו 

העירי  משה חנוכה:  ראש  בסדר.  הכול  שלו  הייתה...  שזו  יה,  הבנתי 

   -הבנתי, שאלתי 

   -אתה שואל שאלה  רן היילפרן: 
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 יזכה לשירותי יח"צ.   משה חנוכה: 

שתפקיד   אמיר כוכבי:  מאוד  טוב  יודע  אתה  כי  עכשיו,  סתם  אתה 

תפקיד   הוא  עירייה  ראש  עדיין  ציבור  בעל  נבחר 

   -משמעות 

אם   משה חנוכה:  השאלה  בעיה,  שאגב    120,000אין  היימן,  גלעד   ₪

 -הוא 

שרשויות  שדר  דוברת:  נמוכים  הכי  הסכומים  בין  זה  אגב  ך 

 בסדר גודל שלנו.  

מנכ"ל   משה חנוכה:  חוזר  ויש  דוברות,  שכר  שרשויות  יודע  אני 

לא   החוזים  עזבו,  אבל  יח"צ,  לגבי  הפנים  משרד 

החוקים   לכופף.  מעניינים,  אפשר  הכול  מעניינים,  לא 

   -אני שואל שוב 

אחד,   דוברת:  משהו  להסביר  רוצה  רק  אני  על  לא,  חוזר  זה  כי 

 -עצמו הרבה. אני אגיד 

 כדאי למיקרופון שישמעו אותך.   משה חנוכה: 

 שומעים אותי היטב, יש פה גם מיקרופון.   דוברת: 

.   רפאל בן מרדכי:  .  לא, לא, אני שומע אותך.

השרון.    אני  דוברת:  הוד  בעיריית  והסברה  דוברות  אגף  מנהלת 

ד   אני לא דוברת  וברות,  ראש העירייה, אני מנהלת אגף 

דוברות,   באגף  שנים  המון  שעובדים  עובדים  כאן  ויש 

הזה   התקציב  וכל  יום  היום  במהלך  תפקידנו  וכל 

לכל   השונים,  האגפים  מנהלי  לכל  שירות  לתת  מיועד 

   -המחלקות השונות, יש היקף 

   -בעיקר מי שמייצג את העירייה  נוכה: משה ח 

שצריך  עדי ברמוחה:  כמו  לך  שעונה  מי  לסיים,  לה  תן  תן  אבל   .

 לסיים.  

 .  2022-זה לא מה שקורה ב   2018-... מה שהיה ב  דוברת: 

יודעים.   משה חנוכה:   אנחנו 

החברתיות   דוברת:  הרשתות  עולם  גם  הדיגיטל  עולם  גם 

שאנח  למצב  להגיד  צריכים  אנחנו  מצליחים  בעולם.  נו 
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ו   ואנחנ ותושב.  תושב  לכל  ולהגיע  מסרים,  להעביר 

ב  דבריך  את  שמעתי  אני  גם  הכספים  עשינו,  וועדת 

פה   ומדברים  הקודמות,  במועצות  וכשהיינו  שהייתה, 

הדברים   את  להכניס  הצורך  על  ולא    in houseהרבה 

אאוט  על  הוצאות  הרבה  עשתה  -לשלם  הדוברות  סורס. 

השנה  גדול  מאוד  מאוד  הכנסנו  שינוי  אנחנו  תקנים    3. 

שיותר   כמה  לעשות  כדי  לחלוטין,  מקצועיים  שהם 

וכדי  פנימית  ולא  התייעלות  הדוברות,  בתוך  כאן   ...

העבודה   היקף  כל  החוצה.  כספים  המון  המון  לשלם 

תוספת   קיבלנו  לא  אנחנו  משמעותית,  מאוד  גדל  הוא 

בגלל   וזה  שגדל,  העבודה  היקף  כל  עבור  תקציב 

ההתייע  את  תקנים  שעשינו  לכאן  שנכנסו  הזאת,  לות 

in house    הדרך שזו  גרפיקה,  של  עריכה  של  צילום  של 

להעבי  כאן  כיום  אין  ולתושבים.  לתושבות  מסרים  ר 

   -איזה שהיא 

טענה   משה חנוכה:  לי  אין  כל  קודם  תוהה.  אני  למה  לך  אגיד  אני 

לך   אגיד  אני  לא,  שלך...  העבודה  את  עושה  את  כלפיך, 

   מה מדאיג אותי אוקיי? 

   -זה חשוב לדעת שהדוברת  דוברת: 

לצו  משה חנוכה:  היימן  שגלעד  אמרת  את  אבל.  אסביר  אני  רך  לא, 

נותן שירות מהסעיף הזה.    העניין 

   -אתה שאלת אותי  דוברת: 

 שנייה רק רגע, תני לי... משהו.   משה חנוכה: 

 לטובת יחסי ציבור.   דוברת: 

שלו   משה חנוכה:  באתר  היימן  גלעד  על  מקריא  רשום:  כשאני 

ניהול   ופוליטי,  אסטרטגי  תקשורת  בייעוץ  מתמחה 

 -קמפיינים במצבי משבר 

   -כל משרדי  דוברת: 

ברמה   משה חנוכה:  בחירות  מערכות  בניהול  רב  ניסיון  בעל 

בתחומי   תקשורתית  ובפעילות  והארצית,  המקומית 

פוליטיקה   ובנייה,  תכנון  תשתיות,  הסביבה,  איכות 
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מ  רשות  איזו  רואה  לא  אני  את  ומשפט.  לוקחת  קומית 

שמתמחה   כאחד  עצמו  את  שמגדיר  אדם,  של  שירותיו 

   -בקמפיינים 

   -משרד יח"צ מתמחה כל   אמיר כוכבי: 

הזה  משה חנוכה:  המשרד  עם  עובדות  רשויות  מעיריית    איזה  חוץ 

 הוד השרון.  

 אתה יכול לפנות אליהם.   אמיר כוכבי: 

   -לא, אבל אני שואל אתכם  משה חנוכה: 

נ  אמיר כוכבי:   ו.  די 

 בדקתם איזה רשויות?   משה חנוכה: 

נו.   אמיר כוכבי:   ביקשת, ביקשת, 

 יות מקומיות? אתה לא מכיר?  איזה רשו  משה חנוכה: 

 שאלת שם?   אמיר כוכבי: 

 במסמכים, כדאי שתעבור על המסמכים ותראה.   משה חנוכה: 

 תשלח לי.   אמיר כוכבי: 

בתקציב   משה חנוכה:  לוקחים  שאתם  מוזר  נראה  אומר  אני 

אתם   זה,  את  מסתירים  לא  אתם  יחד,  הדוברות 

מישהו   העיר,  כראש  מסדר...  הוא  כן,  אומרים: 

 ק בקמפיינים אסטרטגיה ותקשורת פוליטית.  שמתעס 

יודע את זה  אמיר כוכבי:     -כל משרד יח"צ ואתה 

 אגב הוא עבד עם מר"צ פעם?   משה חנוכה: 

 מתעסק בקמפיינים ובאסטרטגיה.   אמיר כוכבי: 

 הוא עבד עם מי?  משה חנוכה: 

נו.   אמיר כוכבי:   די, די, 

 עם איזה... הוא עבד במר"צ?   משה חנוכה: 

 די, די.   כבי: אמיר כו 

 אתה זוכר לו?   משה חנוכה: 

 רלד לא היה במר"צ. היה אצלך.   נדב דואני: 
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 רלד היה במפלגת העבודה.   רפאל בן מרדכי: 

 לא עם רלד, עם עיסאווי.   משה חנוכה: 

.  עיס  רפאל בן מרדכי:   אווי פרג'

 הוא עבד, גלעד היה הדובר של עיסאווי לא?   משה חנוכה: 

 עם דליה איציק בעבר, אז מה?    הוא גם עבד  אמיר כוכבי: 

 אחלה עיסאווי שבעולם.   נדב דואני: 

 הופה.   רפאל בן מרדכי: 

כאן   משה חנוכה:  יש  אז  יפה,  העבודה.  תנועת  דובר  לדעתי  היה   ...

   -איזה חיבור כזה 

 איזה חיבור?   אמיר כוכבי: 

שמתמחה   משה חנוכה:  חברה  לוקחת  הדוברת  שגבירתי  מעניין, 

 .  בפוליטיקה וקמפיינים 

   -החברה הזאת עברה מכרז  אמיר כוכבי: 

 לא מכרז, התמחרות.   משה חנוכה: 

   -שנפתח כמה פעמים  אמיר כוכבי: 

 ... זה לא בהתמחרות.   משה חנוכה: 

נ  אמיר כוכבי:  פעמים  וכמה  פעמים.  כמה  לעשות?  שנפתח  מה  סגר. 

 בוא תמשיך.  

מהחשב   משה חנוכה:  אגפים  צורכי  בפרסום  הסבר  לקבל  אשמח  אני 

של  מהה  סוג  איזה  על  השנה,  יצא  מה  על  נהלה, 

של   סוג  איזה  בדוברות  של,  החשב  מי  שירותים. 

 שירותים?  

 ?  551סעיף   דוברת: 

 .  551סעיף   משה חנוכה: 

   -, יש יש פרסומים בעיתונים  דוברת: 

 איזה עיתונים?   משה חנוכה: 

 ... מדובר גם בכלל האירועים של העירייה.   דוברת: 

 ים אתם מפרסמים?  באיזה עיתונ  משה חנוכה: 
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 באיזה עיתונים מפרסמים?   דוברת: 

זיני:   ... באיזה עיתונים?   בנימין 

 -אנחנו השנה כבר  דוברת: 

   )מדברים יחד( 

 היא אומרת שעוצרים את הפרסומים בעיתונים.   משה חנוכה: 

   -בסדר, זה יזמות שעוד היו  וברת: ד 

 -אם הלכו לפי המחיר הכי זול  רפאל בן מרדכי: 

 רגע, מפרסמים בעיתונים?   אלון גלבוע: 

גם   אמיר כוכבי:  מחויבים  שאנחנו  הארציים  בעיתונים  פרסומים  יש 

   -כוח אדם, גם מכרזים 

 לא, זה במודעות דרושים.   משה חנוכה: 

ובנייה   גם מכרזים, גם מודעות  אמיר כוכבי:     -תכנון 

יוצא מכאן?   משה חנוכה:   זה 

.    2-ב  כנרת א. כהן:  .  עיתונים.

הזה  מעב  משה חנוכה:  מהבחור  חוץ  ופרסום,  דוברות  לשירותי  ר 

ופרסומים   דוברות  שירותי  עוד  איזה  הזה,  היחצן 

 ₪ האלה.    980,000-יוצאים ב 

 יש לנו משרד שעוזר לנו בכל הנושא של דיגיטל.   דוברת: 

 לא, זה אני מניח בדיגיטל רשתות חברתיות.   משה חנוכה: 

הסעי  דוברת:  על  מדבר  אתה  מתכוון?  אתה  מה  על  של  לא.  ף 

750  ? 

 כן.   משה חנוכה: 

פי   דוברת:  על  חיצוניים  גרפיקאים  גם  יורדים  משם  אז 

 מחירון.  

 גרפיקאים, כמה משרדי גרפיקה אתם מעסיקים?   משה חנוכה: 

 משרדי גרפיקה?   דוברת: 

 גרפיקאים כמה?    או  משה חנוכה: 

עכשיו   דוברת:  שנכנסה  גרפיקאית  לנו  שעובדת    in houseיש 
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 דת עירייה.  בתוך העירייה, עוב 

 אז זה לא מהסעיף הזה.   משה חנוכה: 

 לא.   דוברת: 

יוצא מהסעיף הזה?   משה חנוכה:   מה 

גרפיקאית   דוברת:  לנו  יש  יורד,  הזה  מהסעיף  חדש.  זה 

   שעובדת בספק דיגיטל, סוכנות דיגיטל. 

 איזו חברה זאת?   משה חנוכה: 

 ליין דיגיטל.   דוברת: 

   -פה תוספת   לא מופיע היא לא מופיעה.   אלון גלבוע: 

 היא לא צריכה להופיע פה.   דוברת: 

 למה?   אלון גלבוע: 

יורד מהסעיף הזה  דוברת:     -זה ריטיינר, זה 

וגלעד היימן.   משה חנוכה:   אז ליין דיגיטל 

 שה על פי מחירון.  וגרפיקאית... על פי דרי  דוברת: 

שזה   משה חנוכה:  אמרת  את  חברות?  עוד  איזה  לנו,  יש  עוד  ומי 

חב   120,000 ראיונות  ₪  כמה  עוד  מסדר  יח"צ,  רת 

של   ריטנייר  עוד  דיגיטל  ליין  נגיד  ויש  העיר.  לראש 

 ₪ בחודש משהו כזה?    8,000

   -לא, ממש לא. הריטיינר זה לא  דוברת: 

 יותר גבוה? בכמה?   משה חנוכה: 

 ₪ בשנה.    700,000-ריטיינר מסתכם בקרוב ל  ת: דובר 

 ₪ בשנה על מה על גרפיקה?    700,000 משה חנוכה: 

הרשתות   דוברת:  ניהול  זה  דיגיטל,  זה  גרפיקה,  זה  לא, 

 החברתיות.  

חברתיות   משה חנוכה:  רשתות  לדיגיטל  ייעודי  סעיף  כאן  יש  אבל 

400,000    .₪ 

ע  דוברת:  .  לא, זה לא הסעיף הזה. אנחנו מדברים  .  ל.

 ₪?    400,000אה זה רק רכש... ברשתות חברתיות   משה חנוכה: 
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 עוד פעם?   דוברת: 

יוצא?    752-מה  ה: משה חנוכ   דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות מה 

 ?  750-מה  דוברת: 

 .  752 משה חנוכה: 

יורד משם רונית?  752-מה  דוברת:   , מה 

.   רונית:  .  יורד משם.

   -זה הרכש מדיה ברשתות  משה חנוכה: 

.   וברת: ד  .  אה סרטונים.

 .  in houseאבל אמרתם שאתם הכנסתם את זה   משה חנוכה: 

 צלמים.   דוברת: 

זיני:   לא הכול.   בנימין 

 .  in houseצלמים הכנסתם   משה חנוכה: 

זיני:   לא הכול.   בנימין 

 ... לראש העיר.   משה חנוכה: 

זיני:   לא הכול, לא הכול.   בנימין 

לא  דוברת:  זה  צלם,  כל  קודם  עצמו    נכנס  על  יכיל  הוא  שכרגע 

נכנסה   אם  גם  העירייה.  כל  של  העבודה  היקף  כל  את 

לא  היא  חודשי    גרפיקאית,  כמה  תוך  עצמה  על  תכיל 

כל   העירייה.  כל  של  הגרפיקה  עבודת  כל  את  עבודה 

דרך   עובר  לתושב,  עירייה  בין  שהולך  גרפי  ממשק 

הדוברות. הרבה מעבר לפרסומים. אתם פה מסתכל על  

אב  דבר  פרסומים.  כל  לחינוך,  חוברות  חוברות,  ל 

 שהוא גרפי עובר דרך הדוברות.  

 ת עושים כאילו?  זה ליין תקשור  משה חנוכה: 

בין   דוברת:  מתחלק  מתחלק.  העבודה  של  הנטל  מתחלק,  זה 

ומעצבת    גרפיקאית  דיגיטל,  הספק  אצל  שיושבת 

גרפיקאית   לבין  החברתיות,  לרשתות  שקשורים  דברים 

אם  לבין    in houseשיושבת   חיצוניים  גרפיקאים 

שהם   עלויות  גרפיקאים    180צריך...  לוקחים   ₪
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המון   המון  יש  חוברת  חיצוניים,  להכין  גם  עבודה. 

עבודת   זה  לידך.  כרגע  שמונחת  החוברת  כמו  כזאתי 

 גרפיקה.  

 מאוד מהודרת אגב.   משה חנוכה: 

   -אבל זאת עבודה גרפיקה. אז גרפיקאית שיושבת  דוברת: 

 לה חוברת כזאת להפיק אותה?  כמה עו  משה חנוכה: 

יודעת להגיד.   דוברת:   אני לא 

 עץ שלם.   עדי פ. אנקורי: 

 לא, לא עץ, כמה כסף עולה לעירייה.   וכה: משה חנ 

זיני:   להדפיס?   בנימין 

   -לא, גרפיקה  משה חנוכה: 

זיני:     -לא נראה לי שזה  בנימין 

 אני לא יכולה להגיד לך.   דוברת: 

רק  משה חנוכה:  רוצה  אני  הדוברות,    אז  של  הזה  העניין  את  לסכם 

האחרון   תקציב  זה  רגיל,  תקציב  לא  זה  שוב,  כי 

   -ת, שנת בחירות בקדנציה הזא 

התקציב,   דוברת:  של  העלויות  מבחינת  השתנה  לא  התקציב 

נשאר    2,173,000התקציב הוא היה   והוא   ₪2,173,000  

שנוספו   במשרות  היא  היחידה   ...  .₪in house  .

ה  את  נראה  יודע  כשאנחנו  אתה  גם,  שלהם  תוצרים 

  ..  של.

זיני:  נוספו משרות, רק השלמת  בנימין     -לא 

כלפיך,    לא  משה חנוכה:  טענה  לי  אין  רוצה,  לא  אני  שוב  אומר,  אני 

תמוה,   לי  שנראה  מה  בסוף  ואומר  בא  רק  אני 

בדיגיטל   לה  שתעזור  חברה  לקחה  בעצם  שהעירייה 

ב  חברת   700,000-וסרטונים  ועוד  תקשורת,  ליין   ₪  

גלעד   של  העיר  לראש  ראיונות  מסדרת  שגם  יח"צ 

עוד   מדיה    120,000היימן  רכש  על  ומוציאה   .₪

   -שתות החברתיות עוד חצי מיליון ₪ בר 

אפילו   אמיר כוכבי:  יש  שם  שגם  ליבך  תשומת  את  מסב  רק  אני 
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עדיין   אבל  מינורית  ירידה  שעברה,  משנה  ירידה 

 ירידה.  

 יה.  לא, יש עלייה, למה יש עלי  משה חנוכה: 

ופרסום   אמיר כוכבי:  דוברות  שירותי  מיליון    980,000לא,  מול   ₪

  .₪ 

אני  משה חנוכה:  יש    לא,  חברתיות  רשתות  דיגיטל  דוברות  על  מדבר 

 עלייה. ובפרסום לצורך האגפים יש קפיצה.  

זיני:  בהוצאות   בנימין  הפחתה  גם  לנו  יש  מיעוט,  זה  אבל  לא, 

 ₪.    90,000פרסום  

 איפה?   משה חנוכה: 

זיני: בנ   , סעיף אחד למעלה.  91 ימין 

   -כן, אבל אתם מתעלמים מזה שהורדתם  משה חנוכה: 

ז   ₪.    80,000-₪ ל   50,000-יש... דוברות ציוד מ  יני: בנימין 

ההפחתה   משה חנוכה:  זה  מחזור,  פרסום  דוברות  שהורדתם 

 הגדולה.  

פרסום   אמיר כוכבי:  שהוספנו  מזה  מתעלם  אתה  בעיה,  אין 

   -והוספנו   להתחדשות עירונית 

 זה נמצא בסעיפים של השתתפות עירונית.   משה חנוכה: 

   -תהליכים  אמיר כוכבי: 

 זה לא רשום פה אל תבלבל.   חנוכה: משה  

 למה? זה נמצא באגפים.   אמיר כוכבי: 

 זה נמצא באגפים.   משה חנוכה: 

 כן פה.   אמיר כוכבי: 

 זה לא סכום פה במספר שאתה סוכם בסוף.   משה חנוכה: 

זי     -כל האגפים  ני: בנימין 

עברו   אלון גלבוע:  כבר  מחר,  להמשיך  אפשר  בוא    6משה,  שעות, 

נגד ונמש   יך מחר.  נצביע 

 מה אתה ממהר רפי?   משה חנוכה: 
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 כן, התשובה היא כן.   רפאל בן מרדכי: 

 מי שממהר אז יכול ללכת.   משה חנוכה: 

 מהשינה.    1:10תשמע, רפי איבד לפחות   אלון גלבוע: 

 תה מבין משה אתה הבטחת לי משהו.  א  רפאל בן מרדכי: 

 הבטחת לרפי שהוא הולך לישון מוקדם.   מאיר חלוואני: 

.   בן מרדכי:   רפאל  . יודעים אבל משה הבטיח.  אתם לא 

   )מדברים יחד( 

אמרתי    6עבר   רפאל בן מרדכי:  עד,  אמרתי  לא  אומר  הוא  עכשיו  שעות, 

 מינימום.  

   -521 משה חנוכה: 

 ת משה.  שעו   6אבל עברו   אלון גלבוע: 

 מה אתה רוצה? אני לא מבין.   משה חנוכה: 

 צריך להצביע.   יגאל שמעון: 

נו, משה דבר.   : רפאל בן מרדכי   טוב יאללה 

   -חברים, בואו  אמיר כוכבי: 

נו.   אלון גלבוע:   אפשר לפזר את הישיבה 

 לא. צריך להצביע על הארכה.   רפאל בן מרדכי: 

 להצביע על הארכה אולי.   עדי פ. אנקורי: 

כדי   יר כוכבי: אמ  ועדי  משה  עם  ונשאר  התקציב  על  להצביע  אפשר 

 לשמוע את היתר.  

 לא. אני מתנגד לזה.   רפאל בן מרדכי: 

 אני כל פעם מנסה.   אמיר כוכבי: 

 ארגון והדרכה השתלמויות מסגרות חוץ.   משה חנוכה: 

 שעות?    6לא עברנו   נדב דואני: 

   -נכון. עברנו. חברים בואו  אמיר כוכבי: 

 שעות שמענו אתכם.    3שעות    6-מתוך ה  כה: משה חנו 

כ  אמיר כוכבי:  מדבר  אתה  למה  אתכם,  שמעת  זה  מה  שמעת  נו.  כה? 
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 תכנית עבודה ותקציבים.  

.    40 נדב דואני:  .  דקות בהתחלה.

 ארגון והדרכה השתלמויות במסגרות חוץ.   משה חנוכה: 

 לא, אבל אין חזרה אחורה, די.   אמיר כוכבי: 

 לא חוזר.   משה חנוכה: 

 חזרת למשאבי אנוש.   אמיר כוכבי: 

 , זה בהמשך.  זה לא במשאבי אנוש  גלית בן הראש: 

 טוב בסדר, בסדר.   י: אמיר כוכב 

 זה ארגון והדרכה.   משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 איזה עמוד אתה?   נדב דואני: 

 מצביעים?   עדי ברמוחה: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 .  28זה בעמוד   משה חנוכה: 

 יאללה.   עדי ברמוחה: 

 לא, לא, לא, ממש לא.   עדי פ. אנקורי: 

 כן, כן.   עדי ברמוחה: 

 דלה.  יש כאן הג  משה חנוכה: 

 לא, לא, לא.   עדי פ. אנקורי: 

 מצביעים, מצביעים.   עדי ברמוחה: 

 לא.   עדי פ. אנקורי: 

   -יש כאן הגדלה  משה חנוכה: 

 אני עדיין לא אמרתי את דבריי.   עדי פ. אנקורי: 

יוסי?  יש   אלון גלבוע:   לך שאלות 

 איזה מזל שאת מאשרת. אני מודה לך.   עדי ברמוחה: 

 אלות.  לא, נגמרו הש  יוסי שאבי: 
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 כן משה, מה השאלה?   אמיר כוכבי: 

במקום    310,000 משה חנוכה:  זה    ₪210,000  מה  שעברה.  בשנה   ₪

 ההגדלה הזאת.  

 איפה?   אמיר כוכבי: 

   -אמיר. ארגון והדרכה   521 משה חנוכה: 

 ₪.    ₪610,000, לא    310,000 י: אמיר כוכב 

במקום    310,000 משה חנוכה:  זה    ₪210,000  מה    ₪100,000,   .₪

 ה?  ז 

זיני:  היה   בנימין  לרווחת    700,000זה  שהוספנו  שאמרנו   ₪

 העובדים.  

   -אבל אמרתם מקודם  משה חנוכה: 

זיני:  הוספנו   בנימין  אמרנו  בפתיח,  לרווחת    700,000אמרתי   ₪

 ה זה רווחת העובדים.  העובדים. גלית תפרט מ 

 בבקשה.   משה חנוכה: 

 חיצוניים.  זה לא רווחת העובדים, זה קורסים   גלית בן הראש: 

 מה זה?   משה חנוכה: 

מתוקף   גלית בן הראש:  גם  שנדרשים  חיצוניים  והדרכות  קורסים  זה 

מנהל   שנכנס  כמו  תפקיד.  הרחבת  מתוקף  גם  תפקיד, 

שה  איזה  עוד  לו  לתת  צריך  אז  רישוי,  וא  מחלקת 

 קורס. זה קורסים חיצוניים של הרשם בדרך כלל.  

של   משה חנוכה:  ההגדלה  את  מסבירה  את  משנה    100,000איך   ₪

 שעברה.  

שהייתי   גלית בן הראש:  מהתקציב  פחות  קיבלתי  שעברה  בשנה  אז 

שאנחנו   והבנו  שנה  לסוף  הגענו  בטוטאל.  צריכה 

יותר אז הגדילו לנו.    צריכים 

יו  משה חנוכה:   ₪?    310,000-צאים לקורסים ב כמה אנשים 

לעלו  גלית בן הראש:  יכול  קורס  משתנה.  זה  להגיד,  זוכרת  לא  ת  אני 

 ₪.    ₪2,000, קורס יכול לעלות    5,000

   -₪   5,000נגיד קורס עולה   משה חנוכה: 
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 קורסים משתנים.   גלית בן הראש: 

 כאילו כל עובדי העירייה יצאו להשתלמות השנה.   משה חנוכה: 

   -כל עירייה  גלית בן הראש: 

 איך הגעת לחשבון הזה?   רן היילפרן: 

   -ס עירייה שנדרשים לצאת לקור  גלית בן הראש: 

.    310,000 משה חנוכה:  .  ₪ זה הרבה כסף.

   -רגע, רגע, קורס  גלית בן הראש: 

   -אמרנו שזה הרבה כסף  רן היילפרן: 

   -רגע, יש קורס סייעות  גלית בן הראש: 

 לא כל העובדים.    ₪,   5,000עובדים    60 רן היילפרן: 

הוציאה   גלית בן הראש:  לא  פעם  אף  שהעירייה  סייעות  קורס  יש  רגע, 

הו  בשנתיים  אותו,  לקורס.  הסייעות  את  ציאה 

על   לקורס  הסייעות  את  מוציאים  אנחנו  האחרונות 

 מנת לעודד את זה.  

המוזר   אמיר כוכבי:  החישוב  על  הולכים  היינו  אם  שעשית  גם 

   -עכשיו, אז זה סכום שמספיק 

.   גלית בן הראש:  .  עדי אמרה שהיא.

 עובדים.    62-ל  אמיר כוכבי: 

 בדיוק.   עדי ברמוחה: 

 וגם,   ן הראש: גלית ב 

   -ובלי קשר למסגרות  משה חנוכה: 

   -רגע, אני רק רוצה להגיד על קורס, רגע  גלית בן הראש: 

 אבל תן לה לסיים.    עדי ברמוחה: 

הסייעות.  גלית בן הראש:  על  רגע  להגיד  רוצה  השנייה    אני  השנה  זו 

מנת   ועל  סייעות,  ובגאון  בגאווה  מוציאים  שאנחנו 

לק  לצאת  הסייעות  את  הצהריים,  לעודד  אחר  ורס 

הקורס   לקורס.  צאתן  את  מלא  באופן  מממנת  העירייה 

תוספת   להן  ייתן  וגם  כלים,  עוד  להם  יקנה  גם  הזה 

 כספית קטנה, אבל עדיין תוספת כספית בהמשך.  
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לך  משה חנוכה:  אגיד  הסעיפים    אני  בשלושת  גלית,  הבעיה  מה 

חוץ   מסגרות  השתלמויות  והדרכה  בארגון  גם  האלה 

ב  לנו    100,000-יש...  יש  והדרכה  בארגון  גם   ,₪

של   הגדלה  יש  פנים,  מ   150,000מסגרות  למעלה   ₪-

יש    500,000 לעובדים  ארגוניות  בפעילויות  גם   .₪

מ  הכפלה  ל   415,000-כמעט  שואל    875,000-₪  אני   .₪

 קפיצה המטורפת הזאת?  מאיפה ה 

גדול   גלית בן הראש:  יותר  כסף  הוצאנו  השנה  גם  אגיד,  אני  אז 

ועד  מהתקציב   עם  שת"פים  גם  עשינו  כי  שקיבלנו, 

יש לו מאחורי כל מספר פה,   העובדים. הכסף הזה הוא 

 עומדת פעילות ארגונית.  

בטח   משה חנוכה:  זה  כבר,  אותה  לכם  יש  מה,  לדעת  אפשר 

 יות עבודה.  בתקציבים זה בתוכנ 

 ברור.   גלית בן הראש: 

 איפה הם?   משה חנוכה: 

 שמה בדיוק הכול.    יש בספר בעמוד, יש  גלית בן הראש: 

 בואי נראה רגע, באיזה עמוד?   משה חנוכה: 

 בספר פה של תכניות העבודה.   גלית בן הראש: 

 .  7,322עמוד   יגאל שמעון: 

   -מתחילים להתקרב לאותה  רפאל בן מרדכי: 

 ... הוא לא עומד בהבטחות.   ני: מאיר חלווא 

 הוא לא עומד.   רפאל בן מרדכי: 

   )מדברים יחד( 

 באיזה עמוד זה?   י: עדי פ. אנקור 

זיני:   .  391 בנימין 

 ?  300 יגאל שמעון: 

זיני:   .  392 בנימין 

ועדת הבחירות תאהב את   משה חנוכה:  יש לך... כאן בחוברת.  אמיר 

 זה.  
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 תשלח, עם עתירה גם.   אמיר כוכבי: 

 איזה תמונות?   גאל שמעון: י 

ראש   משה חנוכה:  שני  עמוד  בכל  העיר,  ראש  של  תמונות  פה  יש 

 פוזה אחרת.  העיר ב 

ל  יגאל שמעון:   -אני לא ראיתי. זה קשור 

 סעיף פרסום.   אמיר כוכבי: 

 דוברות כן.   משה חנוכה: 

 דוברות.   יגאל שמעון: 

 אתה מגזימן.   עדי ברמוחה: 

.   משה חנוכה:  .  התמונה פה.

רוצה   ת בן הראש: גלי  אני  אצלנו.  הפירוט  את  עוד  ויש  פירוט  פה  יש 

פותחים   אנחנו  שנייה.  סקטור  ברצינות  סקטור 

בשנה   צריכים.  שהסקטורים  הצרכים  את  ובודקים 

הבאה אנחנו צריכים לחזק עוד פעם את קורסי מחשב,  

מספיק   היא  פה  לא  ואם  תכנית  ויש   .. קבוצות.

קורסים,  מספר  לכם...  ייצא  הקורסים,    מפורטת,  כל 

 הוא לטובת התמקצעות לרווחת העובד.    כל הכסף פה 

ביקש  משה חנוכה:  ב   הדירקטוריון  אחד    100,000-להגדיל  בסעיף   ₪

ומ   150,000-וב  השני.  בסעיף  ל   415,000-₪   ₪-875,000  

איזה   לנו  תראי  מצפה  הייתי  השלישי.  בסעיף   ₪

משהו   לנו  תגידי  אל  לעשות.  מבקשת  את  פעילויות 

.  כללי, ברו  . וזה לא.  ר שזה לא לרווחת העובד 

להראות   נדב דואני:  צריכה  לא  היא  צודק,  לא  אתה  משה,  לך  לא 

   -איזו פעילות 

 יש פירוט מאוד מפורט.   גלית בן הראש: 

   -יש לה תקציב והיא תעשה אותו  נדב דואני: 

   -אם היא מבקשת שאני אצביע בעד  משה חנוכה: 

 לא, זה לא עובד ככה משה.   נדב דואני: 

 בעיקרון היא לא ביקשה שתצביע בעד.   מיר כוכבי: א 
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 אתה לא המנהל שלה.   נדב דואני: 

 אני דירקטוריון.   משה חנוכה: 

והיא   נדב דואני:  התקציב,  את  מאשר  אתה  דירקטוריון  אתה 

 תפנה למנהל שלה ותאשר מולו. אתה לא המנהל שלה.  

   )מדברים יחד( 

 -יש פה קפיצה  משה חנוכה: 

 עובדים בארגון.    1,600קפיצה כי יש  יש את ה  נדב דואני: 

 משינוי תפיסה ארגונית.   אמיר כוכבי: 

 נה? תוך שנה?  תוך ש  משה חנוכה: 

 עובדים.    1,600יש לך   נדב דואני: 

.   משה חנוכה:  .  ככה אתה מנהל.

   )מדברים יחד( 

יוצאים לקורסים שם אצלי.   נדב דואני:   כל העובדים 

 לא.   משה חנוכה: 

   -ה שנים. היה קורונה מה שלא הי  נדב דואני: 

 לא היה כלום, אתה הגעת והצלת אותם.   משה חנוכה: 

ת  נדב דואני:  תמשיך  נכון.  אותו,  הצלתי  איך  תראה  תבוא,  בוא, 

 לקשקש.  

   -אני שואל שוב  משה חנוכה: 

 אתה רוצה להיות רציני או להתיש סתם?   נדב דואני: 

 כן, אני רוצה להיות רציני.   משה חנוכה: 

   -לא המנהל שלה, ואתה לא תקבע לה   אתה  נדב דואני: 

יש   משה חנוכה:  והשנה  שעברה  בשנה   ₪ מיליון  היה    0001,700,אם 

 ₪-   

 הוא לא אומר לה מה לעשות, הוא שואל אותה.   רפאל בן מרדכי: 

 אז היא הסבירה לך, ואל תגיד לה איזה קורסים.   נדב דואני: 

   -לא, אני רוצה  משה חנוכה: 
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 בול.  אל תעבור את הג  נדב דואני: 

   )מדברים יחד( 

 זה לא המקום שלך.   נדב דואני: 

 סתומה.    להגיד קורסים... היא אמירה  משה חנוכה: 

אמירות   נדב דואני:  הם  סתומות,  אמירות  לא  הם  שלך  האמירות 

 מציקות.  

   -אני רוצה רגע להגיד  גלית בן הראש: 

נגד העובדים.   נדב דואני:   אתה פה בסופו של דבר 

   -נו... לים המלח כשאנח  גלית בן הראש: 

נגד העובדים, אל תטיף לי מוסר.   משה חנוכה:   אתה 

נגד העו  נדב דואני:   בדים.  אתה 

איך   משה חנוכה:  לעובדים,  מדבר  שאתה  איך  העובדים.  נגד  אתה 

מוסר   לי  תטיף  אל  אז  עובדים...  על  צועקים  שאתם 

נגד העובדים.    שאני 

 אתה צעקת והשתוללת פה לפני שעה.   נדב דואני: 

 בוא רגע נשמע אותה, תכבד אותה.   חנוכה:   משה 

השא  נדב דואני:  עם  אותה  תכבד  אתה  אותה?  אכבד  לות  אני 

 המגעילות שלך.  

   -בסדר. אני מבין שאתה בלחץ  משה חנוכה: 

 איזה קורסים?   נדב דואני: 

.   משה חנוכה:  .  אני מבין שאתם בלחץ.

 מה אנחנו בלחץ.   נדב דואני: 

   -תקציב ההשקעה בעובדים   כן... שהגדלנו את  רן היילפרן: 

.   משה חנוכה:  . יודע להסביר שום דבר.  אתה לא 

   )מדברים יחד( 

 אמרו לך, אמרו לך גם מה יצא ביוזמות.   כוכבי: אמיר  

 לא, עדיין לא.   משה חנוכה: 
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   -אמרו לה גינת גשם  אמיר כוכבי: 

 ₪.    200,000גינת גשם   משה חנוכה: 

ול   100,000ואמרו לך שיצא   אמיר כוכבי:   ₪.    200,000א  ₪ 

 גינת גשם ומה עוד?   משה חנוכה: 

   -ואמרו לך שיצא  אמיר כוכבי: 

 צאות שונות היה זרים.  הו  משה חנוכה: 

 תכניות עבודה אמרו לך.   מאיר חלוואני: 

 תכנית עבודה, די משה.   אמיר כוכבי: 

 חבל שאין עוד כסף כדי לעשות פעולות.   נדב דואני: 

 )מדברים יחד( 

אתה   משה חנוכה:  בוא  מה  הזאת.  ההתרפקות  לך  יעזור  שזה  חושב 

 תירגע.  

   -משה  אמיר כוכבי: 

חוש  נדב דואני:  אתה  שלך?  ומה  המגעילה  ההתנהגות  לך  שיעזור  ב 

 ואחר כך לחייך, תהיה בן אדם, מספיק כבר.  

 נדב ההתרפסות הזאת לא... אף אחד.   משה חנוכה: 

   -משה  אמיר כוכבי: 

רציניות  נדב דואני:  טענות  את ...  אז  ילדותית  ,  בצורה  מגיב  ה 

 ומביכה.  

   -זה לא רציני  משה חנוכה: 

אי  נדב דואני:  עושה,  שאתה  מה  אומר  זה  אתה  לענות,  מה  לך  ן 

 התרפסות, אתה מדבר בצורה לא יפה.  

.   משה חנוכה:  . .400,000    .₪ 

   )מדברים יחד( 

   -... ואתה מנסה להגן באופן מביך  משה חנוכה: 

ו  נדב דואני:  י דעים לענות, אתה שואל שאלות  המנהלים, המנהלים 

 שהם לא במקום.  

השעה   אמיר כוכבי:  אנחנו    23:30חברים,  שעות    6.5אחרי  בלילה, 
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ב  אני  עוד    00:00-דיון,  לכם  יש  ההנהלה,  את  משחרר 

 שאלות?  

   )מדברים יחד( 

   -דקות ועכשיו   40לקחת הפסקות סיגריה מקודם   משה חנוכה: 

   דקות בדיוק תהיה רגוע.   20 אמיר כוכבי: 

 בסדר, יצאתם לעשן עכשיו תהיו איתנו.   משה חנוכה: 

אם  אמיר כוכבי:  אבל  בעיה,  שום  לנו  שהוא    אין  דיון  נהיה  זה 

   -בעיקרו פוליטי 

   -לא  משה חנוכה: 

   -... אין בעיה  אמיר כוכבי: 

   -אז אם אין  משה חנוכה: 

 אבל אין צורך,  ולכן אני מציע להתקדם.   אמיר כוכבי: 

יודע להסביר לי לא נרא  משה חנוכה:     -ה סביר שאף אחד לא 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 ₪.    700,000ד  על מה אתם מבקשים כאן עו  משה חנוכה: 

 הסבירו, יאללה.   אמיר כוכבי: 

מקבל   משה חנוכה:  המוקד  ייעוץ  איזה  ייעוץ.  שירותי  מוקד  אוקיי, 

 ₪?    21,000-ב 

לעמוד   עדי ברמוחה:  הגעתי  אמיר    319משה  של  תמונה  מצאתי  לא 

 לי... לא, לא, שאני אחפש.  או 

 יהיה במקום זה ראיון מחר, אל תדאגי.   משה חנוכה: 

 תפנה, תפנה אותי, תפנה אותי.   עדי ברמוחה: 

 איך זה יכול להיות שנעלם לי ספר כזה?   אלון גלבוע: 

 איזה קטע.   עדי ברמוחה: 

 עם כל התמונות של אמיר, איפה הם?   אלון גלבוע: 

זיני:  וייעול המוקד.  זה דברים נקו  בנימין   דתיים לטובת שיפור 

יועצים? זה משהו כללי?   משה חנוכה:   מה זה 
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זיני:   נכון.   בנימין 

נכון?   משה חנוכה:   מה זה 

זיני:  .   בנימין  .  ייעוץ.

ומצלמות   רן היילפרן:  אכיפה  מצלמות  של  פרויקט  מובילים  אנחנו 

גם   אנחנו  מהפרויקט  כחלק  העיר.  ברחבי  ביטחון 

רואה  מוקדן  של    מציבים  זרוע  והוא  במוקד  שיישב 

מלהכניס   וכחלק  ההליכים,  משילוב  כחלק  הביטחון. 

ממוכנות,  כל    מערכות  את  לראות  יכול  לא  אדם  הרי 

תהליכי   גם  מכניסים  אנחנו  בעין.  המצלמות  היקף 

   -ייעוץ שמלווים אותנו בכניסה 

יועץ ארגוני לתהליך המצלמות?   משה חנוכה:   אז זה 

ייעוץ   רן היילפרן:  יועץ מקצועי.  זה לא   ארגוני, זה 

 יועץ מקצועי לתהליכי המצלמות.   משה חנוכה: 

   כן, כן.  רן היילפרן: 

סעיף   משה חנוכה:  גזברות  וייעוץ  752אוקיי.  תהליכים  בקרת   .

לאיזה    110,000כלכלי   זה,  ומה  משרדים  לאיזה   .₪

 סוג של פעילות?  

זיני:  ו   בנימין  לנ יש  איתם    2אנחנו  עובדים  שאנחנו  זה  משרדים 

שלו.   השם  לוי...  שלבי  לוי.  שלבי  ומשרד  פי.די.או. 

בדיקה.  או  כלכלית  בדיקה  צריכים  אנחנו  אנחנו   ..

 עושים את זה משמה.  

 איפה אתה עושה את הבדיקות הכלכליות?   רפאל בן מרדכי: 

זיני:   אמרתי.   בנימין 

כבר   רפאל בן מרדכי:  אותך  שומע  לא  אני  אבל  שאמרת.  יודע  אני 

 מהתחלה.  

עם   זיני:   בנימין  מקושרים  זה    2אנחנו  שעובדים  חיצוניים  משרדים 

 ה, זה המשרד.  אם אני לא טוע   פי.די.או ושלבי לוי 

יודע.   רפאל בן מרדכי:  יודע, שלבי אני לא   פי.די.או אני 

זיני:  משרדי   בנימין  הרבה  עם  עובד  גדול,  די  ירושלמי  משרד  זה 

  . . נקודתית. בדיקה  לעשות  צריכים  אנחנו  ממשלה. 
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 לים את הסעיף הזה.  מפעי 

 מחלקת תקציבים.    110זה גם משהו... בסעיף   משה חנוכה: 

זיני:   ציבים?  תק  בנימין 

משרות,   משה חנוכה:  כמות  אותם  קובע.  שכר  תקציבים  מחלקת 

ב   4בשנה שעברה תקצבתם את אותם     743,000-משרות 

אותם   והשנה  ב   ₪4.  זה    955,000-משרות  נדבר   .₪

 נראה לך סביר?  

זי  בספטמבר   ני: בנימין  העיר...  במועצת  גם  אנחנו  למה.  אגיד  אני 

 אגף.  אישרנו את תקן של מנהל המחלקה למנהל  

יהיה   משה חנוכה:  זה  מחלקה  מנהל  יהיה  שזה  במקום  הקפיצה,  אז 

במקום   אגף.  ל   740,000מנהל  זה    955,000-₪   ₪

 הקפיצה?  

זיני:     -ויש שם עוד  בנימין 

 כלכלן.   דוברת: 

זיני:   .  כלכלן  בנימין 

ונשאר    4היה   משה חנוכה:  משרה    4משרות  אותה  מה  אז  משרות. 

   -לגייס כלכלן וזה 

זינ   דרך אגב המשרה הגדולה מאוישת.   י: בנימין 

 המשרות.    2 אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

זיני:   .  2021-אם אני לא טועה ב   בשנה שעברה הוספנו את זה  בנימין 

 באמצע.   אמיר כוכבי: 

זיני:   ה השלמה.  באמצע ז  בנימין 

.   משה חנוכה:  .  פער אדיר.

 ... זה שנתי.   אמיר כוכבי: 

 מקבל כלכלן יחסית לראש מחלקה?  יוכי, כמה   רפאל בן מרדכי: 

הסיירים   אמיר כוכבי:  כל  את  למנות  קודם.  הצעת  שאתה  מה  זה 

   -למנהלי 
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אנחנו   משה חנוכה:  הקובע.  השכר  שפ"ע,  אגף  כן.  אגפים  מנהלי 

במשרות   ירידה  כאן  חוץ,  רואים  מיקור  שפ"ע.  באגף 

 למה את זה אפשר במיקור חוץ ואת הסיירים לא?  

זיני:  .  אני חוש  בנימין  .  ב שסיירים יש לנו.

לנייד   רן היילפרן:  יכול  אתה  בגינון  פיקוח  שאפשר,  תפקידים  יש 

   -אותו 

 וסייר אתה לא יכול?   משה חנוכה: 

י  רן היילפרן:  שהוא  רוצה  שאתה  סמכות  לו  יש  סייר  לא,  היה  סייר 

 פה.  

 אבל היה כאן סיירים במיקור חוץ.   משה חנוכה: 

 היו חצי חצי.    כי הם היו חצי חצי. הם  רן היילפרן: 

זיני:     -זה בדיוק התיקון שעשינו  בנימין 

 הם לא היו במיקור חוץ.   רן היילפרן: 

זיני:  .   בנימין  .  שהחזרנו את.

 הם היו בזה שילוב לא בריא.   רן היילפרן: 

את  משה חנוכה:  שפ"ע  אז  באגף  הקטנתם  בעצם  שאתם  אומרים  ם 

ל   6.6-מ  חוץ  4.6-משרות  במיקור  לוקחים  אתם  כי   ,

 , מה הם יהיו?  פקחים 

רוצים   רן היילפרן:  אנחנו  נוסף  ופקח  כבר,  התחיל  אחד  גינון  פקח 

 .  2023-להוציא לדרך ב 

   -למה? כי לא הצלחתם לגייס או בגלל  משה חנוכה: 

בפקח  רן היילפרן:  בגיוס  מחסור  שגייסנו  כן  חיצוני  ופקח  גינון,  י 

 אותו באאוטסורסינג.  

רו  אמיר כוכבי:  גם  אתה  גינון  פקח  איש  בסוף  יהיה  שהוא  צה 

 מקצוע.  

 עם חשבונית הוא עובד?   אלון גלבוע: 

 חברה.   אמיר כוכבי: 

   -שהוא גם חברה שנבחרה   רן היילפרן: 

 חברה שעושה פיקוח.   אמיר כוכבי: 
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וגם ה  רן היילפרן:     -פקח שייכנס הפקח שנכנס 

 כמו שיש לך בתשתיות, כמו שיש לך בדברים אחרים.   אמיר כוכבי: 

 גם אגרונומיים.    הם  רן היילפרן: 

זיני:  .   בנימין  . יותר הדוק.  בסוף זה גם חוסך כסף, כי יש פה פיקוח 

יותר כסף.   רפאל בן מרדכי:   אאוטסורסינג זו הדרך היחידה לשלם 

ע  משה חנוכה:  דיבר  גלבוע  אלון  שזה  טוב,  דירה,  שכר  שפ"ע  אגף  ל 

להסתייגויות   זה  את  אוסיף  אני  כמעט...   ₪ מיליון 

 שלנו.  

 מ"ר להשכרה לא?    700אמרתי לך שיש לך   וע: אלון גלב 

.   משה חנוכה:  . ניקיון מוסדות עירייה. אני רואה פה שזה.  שירותי 

 אתה לא מבין.    700רוצים   רפאל בן מרדכי: 

יגויות, כי אתם הסמכתם את  אני מוסיף את זה להסתי  משה חנוכה: 

ל  האלה  הניקיון  עובדי  של  עובדים  in house-העברה   ,

ע  קיימים,  כתף  שהם  מול  כתף  בעירייה,  בפועל  ובדים 

 עם עובדים אחרים בעירייה.  

ניקיון  רן היילפרן:     -סיירים אתה רוצה חיצוניים ועובדי 

   -אתה לא מקשיב, תפסיק עם הטענות הפוליטיות  משה חנוכה: 

יכול  וכבי: אמיר כ     -אתה לא 

 זה עניין מקצועי.   רן היילפרן: 

   -אבל אתה לא יכול כשבא לך  אמיר כוכבי: 

יכול  רן היילפרן:     -אתה לא 

נגד   אמיר כוכבי:  כשאתה  קבלנית,  העסקה  מעודד  אתה  לך  כשבא 

נגד. בוא צריך גם קצת רציפות החלטית בזה.    אתה 

שדה  משה חנוכה:  עובדות  ע -כשיש  עובדות  הן  אבל  פקטו  ירייה. 

להעסיק   מעדיף  אתה  ושקופות,  מוחלשות  שהן  בגלל 

   -אותן דרך 

 פקטו עובדות עירייה.  -הן לא דה  אמיר כוכבי: 

ולא   משה חנוכה:  חלונות  שהן  בגלל  קופון,  עליהם  שגוזר  קבלן 
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י   ואנ סיירים,  לך  כשאין  בסדר.  לא  זה  מהן.  לך  אכפת 

עולה   זה  כי  בסדר,  זה  שמירה,  חברות  לקחת  לך  מציע 

 בודה כתף מול כתף מול עובדי העירייה.  ע 

 .  מה זאת אומרת זה לא עבודה כתף מול כתף  אמיר כוכבי: 

   -אז אני מסביר לך  משה חנוכה: 

זה   אמיר כוכבי:  כתף.  מול  כתף  עבודה  בוודאי  זה  אומרת?  זאת  מה 

 האים אימא של העבודה של כתף מול כתף.  

 ... זה בסדר.   משה חנוכה: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

.   ה חנוכה: מש  . מוחלשות. הכי  לעובדות   ₪ ממיליון  יותר  לשלם 

זה   חוץ  במיקור  גינון  לפקח  למה?  ולהוציא  בסדר.  לא 

 כי הוא לא שקוף בעיניך.  

בכל   אמיר כוכבי:  שקיים  מקצוע  זה  פיקוח  ניהול  חברת  כי  לא, 

גינון   בפיקוח  גם  בהנדסה,  גם  בתשתיות,  גם  האגפים, 

שמ  חברות  יש  המים.  על  בפיקוח  בניהול  וגם  תמחות 

הזה   הדבר  שיטתי  באופן  איך  רואים  ואנחנו  הפיקוח, 

מ  יותר  טובה  עבודה  גם  וגם  מאפשר  הקבלנים,  ול 

סיטואציה.   אותה  לא  וזה  מזה.  כתוצאה  כספי  חיסכון 

קבלן.   עובדי  הם  כאילו  כאלה  פקחים  על  מדבר  אתה 

שתפקידה   חברה  מעסיק  שאתה  כמו  חברה.  זו  לא, 

 לתת לך שירות.  

היה    720סעיף   : משה חנוכה  חומרים.  תברואה  ₪    50,000מחלקת 

יש   השנה  שעברה  חומרי   100,000בשנה  איזה   .₪  . . ם.

 ?  2פי  

 חומרים טובים. איפה?   אמיר כוכבי: 

 מחלקת תברואה חומרים.    720 משה חנוכה: 

זיני:   זה להדברה עד כמה שאני זוכר.   בנימין 

יותר עשבים השנה.   אלון גלבוע:   היו 

זיני:  יודע.   בנימין   אבל איזה חומרים אני לא 

 ד.  אני דווקא זוכר קורונה והחומרים שהביאו במיוח  אמיר כוכבי: 
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 השנה.    2לא, אבל כאן יש לך כפול   משה חנוכה: 

 אמרת הפחתה.   אמיר כוכבי: 

 לא, הגדלה.   משה חנוכה: 

 איפה? איזה סעיף?   אמיר כוכבי: 

 .  720סעיף   משה חנוכה: 

   -לך. הרי זה אתה שואל לשם השאלה   אבל הוא עונה  עדי ברמוחה: 

 יש מה שנקרא תוואי התהלוכה.   מאיר חלוואני: 

 לא לשם התשובה.   : עדי ברמוחה 

 יש מה שנקרא תוואי התהלוכה.   מאיר חלוואני: 

 היא לא ממש מעניינת אותך.   עדי ברמוחה: 

יודע מה זה?   מאיר חלוואני:   יש מה שנקרא תוואי התהלוכה, אתה 

 כן.   משה חנוכה: 

 בטח.   רפאל בן מרדכי: 

   -יופי. אז כנראה בשנים האחרונות  מאיר חלוואני: 

יותר אורנים בשביל זה מאיר.  כבר א  אלון גלבוע:   ין 

 סליחה?   מאיר חלוואני: 

 זה בא על אורנים לא?   אלון גלבוע: 

 כן.   רפאל בן מרדכי: 

גינון. מחפש עבודה.   מאיר חלוואני:   בוא הנה אתה יכול להיות פקח 

   -תשמע ממה שאני שומע פה  גלבוע:   אלון 

מטפ  מאיר חלוואני:  בעירייה  התברואה  מחלקת  משה,  מקרה  לת  בכל 

שלא   התהלוכה  מתוואי  חוץ  נוספים  עניינים  במספר 

אחר.   חיצוני  גינון  קבלן  אצל  היה  אלא  אצלה,  היה 

יותר בהדברה של מה   גם אנחנו מתעסקים  זה,  רק  ולא 

בא  אותם  מגדלים  שדי  מכרסמים.  זורים  שנקרא 

 הישנים של מוסדות ציבור וחינוך.  

 ₪.    000100,-₪ זה עלה ל   50,000-אז זו הסיבה שמ  משה חנוכה: 

 ₪ כמעט לא מספיק.    100,000בוא נאמר שגם   מאיר חלוואני: 
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גם עם חדקונית   אמיר כוכבי:  רגע,  גם מתמודדים, אני אוסיף  אנחנו 

 המיש.    ת כנימ הדקל וגם עם  

 הדקל גם.    אז חדקונית  מאיר חלוואני: 

   -עליה, גם רן. ולכן שיעל יכולה לעשות לך הדרכה   אמיר כוכבי: 

.  משה חנוכה:  .    זה.

.   נדב דואני:  .  זה מדביק לך את.

   )מדברים יחד( 

עזרה   רפאל בן מרדכי:  איזה  נותנים  אתם  חפרפרות?  עם  מה  תגידו 

 בעניין?  

 לא, זה לא.   נדב דואני: 

 טוב,   משה חנוכה: 

 ימתי משה.  לא סי  מאיר חלוואני: 

 סליחה.   משה חנוכה: 

שקשור  מאיר חלוואני:  מה  בכל  כפיילוט,  אותה  שלקחנו  חברה    יש 

הכבישים   או  העיר  של  הראשיות  השדרות  של  בעניין 

למערכת   אותם  חיברנו  דקלים,  יש  ששמה  הראשיים, 

שקשור   מה  כל  של  לעניין  לנו  להתריע  שתוכל  ניתוב 

ש  חדש  משהו  יש  אומרת  זאת  הדקל.  אנחנו  בחדקונית 

של   הצמרת  עם  שקרה  מה  בעקבות  למנוע,  מנסים 

   -הדקל בטבריה לדעתי לפני איזה 

 שנתיים.   ן: רן היילפר 

 שנתיים משהו כזה. זה בסדר?   מאיר חלוואני: 

תודה.   משה חנוכה:  ומיקור    750כן  תברואה  פיקוח,  עסקים,  רישוי 

 חוץ ברירות קנס.  

 אני יכולה להסביר לך?   עדי פ. אנקורי: 

ב  וכה: משה חנ  אגיד  אני  רק  יש    2,000היה    2022-כן.  עכשיו   ,₪

162,000    .₪ 

ייעדנו  אז זהו,   עדי פ. אנקורי:  בעיקרון מה שקרה זה שהיה לנו, בעצם 

אף   לגייס  הצלחנו  ולא  בתברואה,  שהתעסק  תקן  לזה 
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ודחוף   לנו,  לחוץ  מאוד  מאוד  שהוא  משהו  וזה  אחד. 

לעשו  והחלטנו  ובכלל.  עסק,  לרישיונות  גם  את  לנו  ת 

   -זה במיקור חוץ, זאת הייתה החלטה 

 הצלחתם לגייס בסוף?   משה חנוכה: 

יוצא.  א  עדי פ. אנקורי:   נחנו כרגע בתהליך, יש מכרז 

ל  אלון גלבוע:   מיליון ₪.    8-לא דיברת על הקנסות שזה עלה 

 זה במקום משרה בני? אני לא מבין.   משה חנוכה: 

זיני:  מלמעלה,  בנימין  שעברו  המשרות  זה  לגינון    כן,  הלך  אחד 

  ..  ואחד.

 הבנתי.   משה חנוכה: 

להפריע   עדי פ. אנקורי:  אבל  יכולה  אני  יכולה  משה,  אני  פה?  לך 

בוא   אז  ככה,  עוברים  כבר  אנחנו  כי  משהו?  להגיד 

 נעשה יחד.  

 בטח.   משה חנוכה: 

עסקים,   עדי פ. אנקורי:  ברישוי  כאן  שנדרשו  התקנים  אחד  אז  סבבה. 

עס  לקידום  בעצם  תקן  רואים  קים.  היה  לא  שאנחנו 

פעולות,   תקציב  רואים  לא  אותו,  רואים  לא  אותו, 

איזה  מאפשר  בעצם  ייעוץ    שהוא  יוזמות,  שהם 

גורם   שום  כאן  אין  בעצם  לעסקים.  סדנאות  לעסקים, 

משהו   וזה  האלה.  בנושאים  שמתעסק  עירוני 

בו   שגם    4שהתעסקתי  דברים  יש  הצלחתי.  ולא  שנים, 

ואני  לעשות.  הצלחתי  לא  הדברים    אני  שאחד  חושבת 

העסקים   של  במצב  לנו,  חשובים  מאוד  מאוד  המאוד 

בעצם   שאנחנו  ובמצב  את  היום  להפוך  רוצים 

על   היום  שנמצאת  התושבים,    40-60הפירמידה  לטובת 

יהיה   אחד    70%או    60%בעצם  מעסקים.  ארנונה 

זה   לעשות,  צריכים  שאנחנו  ביותר  החשובים  הדברים 

העסק  מינהלת  את  להקים  רישוי  כמובן  את  להפוך  ים, 

אישור   לנו  ניתן  שכבר  לאגף,  ממחלקה  העסקים 

מתי  הזה,  לנושא  הפנים  יהפוך    ממשרד  ששפ"ע 

כאן,   הזאת  הבשורה  את  שאין  לי  עצוב  אז  למינהל. 

בתקציב   כלולה  לא  והיא  האישור,  ניתן  כבר  ממש  שזה 
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 כרגע. זה משהו שרציתי להאיר את עיניכם.  

העי  משה חנוכה:  חזות  עדי.  חוץ  תודה  במיקור  יועצים  ₪    25,000ר 

איזה   מדובר?  מה  על  הקודמות.  בשנים  היה  שלא 

 ייעצו ברגע שאין מנהל אגף?  יועצים? למי הם  

זיני:   אני מניח שייכנס בן אדם.   בנימין 

ה  משה חנוכה:  את  להוסיף  החליט  מי  יועצים?  זה  ₪?    25,000-מה 

 מי ביקש את זה?  

זיני:  הע  בנימין  מתוכנית  עלה  חלק  נסגרה  זה  העבודה  תכנית  בודה. 

  . .  איפה שהיא.

מהיום,   משה חנוכה:  גזבר  לא  אתה  שלא...  יודע  סתם  אתה  לא 

 ₪, זה כנראה בקשה של מישהו.    25,000מוסיפים  

זיני:   יש צורך.   בנימין 

 זה תחרות במשהו?   משה חנוכה: 

זיני:   תחרות במה?   בנימין 

יועצים  משה חנוכה:  יודע     -לא 

זיני:  רוב  לא,   בנימין  על  כל,  על  לרוץ  יכול  אתה  תראה  לא,  לא, 

   -האגפים. תמיד יש איזה שהוא נתח 

 ן, אבל זה משהו שלא היה קיים, מה קרה?  כ  משה חנוכה: 

זיני:  .   בנימין  . ייעוץ, ביצוע פעילות.  יש צורך לאגף המחלקה, על 

אף   משה חנוכה:  רנדומלי,  באופן  הוספת  סתם  אז  אותך.  שואל  אני 

.    25,000אחד לא ביקש   . יועצים במיקור חוץ.  ₪ 

זיני:   אחד זה לא סתם.   בנימין 

אמרת  מאיר חלוואני:  בדיוק  לה  אני  יהיה  אם  שאלה  היא  כי  לעדי,  י 

 זמן.  

 בטח שיהיה לה זמן.   משה חנוכה: 

.   מאיר חלוואני:  . יודע מה אם החלטת.  רגע. אתה 

 כן הלאה.   אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 
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זיני:  .  ... שאנחנו   בנימין  .  צריכים להוציא ומכרז.

את   משה חנוכה:  הורדתם  חומרים  מזרקות  אחזקת  תשובה.  יש 

 זהו?    , 0-הסעיף ל 

 -מזרקות  אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

 דיברנו על זה כבר בדיון המיוחד על מזרקות.   אמיר כוכבי: 

 איזה דיון?   משה חנוכה: 

 היה דיון מיוחד על המזרקות.   אמיר כוכבי: 

.   : עדי פ. אנקורי  .  עוד מעט יהיה.

בריאות  משה חנוכה:  שירותי  ב 110סעיף    תגידו,  משרה  הכנסתם   ,-

142,000   .₪   

 תזונאית עירונית.   עדי פ. אנקורי: 

לפעילות   משה חנוכה:  הסעיף  איפה  הפעילות?  איפה  פעילות.  ואין 

 שהיא עושה?  

 יש מלא פעילות.   יעל עבוד ברזילי: 

אנ  משה חנוכה:  הכסף?  איפה  אבל  שעות  איפה?  שכר,  רק  רואה  י 

אני   רכב.  והוצאות  נוספות  שעות  שכר,  תוספת  כוננות, 

 ות לפעולות.  לא רואה כסף לפעיל 

   -זה תקציב  אמיר כוכבי: 

 זה תקציב אפשרי.   עדי פ. אנקורי: 

ב  רן יקיר:  היא  ואיכות    742-הפעולה  קיימות  שזה  למטה 

 הסביבה.  

 .  לא, לא, לא, יש משהו אפשרי בריא  עדי פ. אנקורי: 

   -זה ב  רן יקיר: 

תזונאית    2זה   אמיר כוכבי:  עדיין,  מאויש  לא  מהם  שאחד  תקנים 

   -יאות. התקציבים שלה ומתאמת הבר 

 יש בעצם מנהלת מדור.   עדי פ. אנקורי: 

   -אין בעיה אבל מנהלת מדור  משה חנוכה: 
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ולשכת   אמיר כוכבי:  הספורט  אגף  בין  מחולקים  שלה  התקציבים 

 מנכ"ל.  

.   משה חנוכה:  .    -מנכ"ל? למה שזה לא יהיה תחת המחלקה .

 זה יהיה תחת המחלקה.   אמיר כוכבי: 

 שנפל לכם בין הכיסאות.  משהו   משה חנוכה: 

 לא, לא, זה מאוחד לאגף בהמשך.   אמיר כוכבי: 

אנחנו   משה חנוכה:  פה  גם  סביבה,  ואיכות  קיימות  מחלקת  הבנתי. 

   -רואים משהו שחשבנו שיעלם מספר התקציב 

 הצלחת למצוא סעיף אחד מדהים.   אמיר כוכבי: 

עבודות   משה חנוכה:  זה  מה  קבלניות.  עבודות  הסביבה  איכות 

 לניות?  קב 

זיני:   זה טעות שלי.   בנימין 

 זה תקציב פעילות.   רן יקיר: 

 איזה טעות?   משה חנוכה: 

זיני:   השם.   בנימין 

 השם, לא הסעיף.   יעל עבוד ברזילי: 

 אז מה הסעיף?   משה חנוכה: 

 תכניות עבודה מופיע מלא מפורט מידי.   רן יקיר: 

 מה?   משה חנוכה: 

 ות עבודה.  ₪ מפורט בתוכני   150,000-ה  רן יקיר: 

.  ולעמוד?   משה חנוכה:  . יכול.  רן אתה 

כי   רן יקיר:  לך אחד אחד,  לא אקריא  אני  אבל  לעמוד,  יכול  אני 

 זה הרבה.  

. על עבודות קבלניות, אמיר כוכבי אמ  משה חנוכה:  .. .  אין בעיה,  . ר.

ועדיין ראש העיר אחרי     4עבודות קבלניות זה קמפיין, 

 שנים הופ התפלק לו.  

 ממש, אחד מתוך אלפי סעיפים, מדהים.   אמיר כוכבי: 

   -גם אצל חי אדיב זה היה בודדים מתוך אלפי  משה חנוכה: 
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 בכל מחלקה קדימה.    3כן, כן, ברור. בודדים   אמיר כוכבי: 

   -אז אני מבקש לדעת  משה חנוכה: 

ייתן לך, אתה יכול לקרוא לבד בתוכניות עבודה.   אמיר כוכבי:   הוא 

 ן מאה.  דין פרוטה כדי  משה חנוכה: 

עירייה   אמיר כוכבי:  בפרוטות בתקציב  רואים שאתה מתעסק  אנחנו 

שזאת   יפה  זה  יפה,  וזה  שקלים,  מיליוני  מאות  של 

 הלמידה שלך לאורך השנים.  

.    75,000 משה חנוכה:  .  ₪ לזרים.

נו, די, די.   כבי: אמיר כו   די 

כסף   משה חנוכה:  ועוד  ראיונות,  לך  שיסדרו  ליחצני  כסף  ועוד 

ק  התנגדת  לעבודות  שלך  החיים  כל  שאתה  בלניות 

 להם.  

   -339וממשיך עד עמוד    337משה עמוד   רן יקיר: 

לידיעתך   משה חנוכה:  אלינו  נשלח  לא  זה  אלינו.  נשלח  לא  זה  אגב 

 אדוני.  

 .  339עד    337 רן יקיר: 

 איזה?   ה חנוכה: מש 

 .  339עד    337 רן יקיר: 

 כל זה עבודות קבלניות?   משה חנוכה: 

 קיימות.  כל זה   דוברת: 

הקיימות   רן יקיר:  מחלקת  של  הפעילות  תקציב  זה  כל  לא, 

 -שמופיע פה בשם 

יוצא מסעיף עבודות קבלניות?   משה חנוכה:   שזה 

 שמופיע פה בשם עבודות קבלניות, כן.   רן יקיר: 

שמופיע   משה חנוכה:  מה  זה  הסעיף,  זה  קבלניות  עבודות  אז  אה 

 שם.  

 כן.   רן יקיר: 

אנחנ  משה חנוכה:  אבטחה  בסדר.  ואכיפה.  ביטחון  באגף  נמשיך  ו 
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  . . ואנחנו. חושבים  אנחנו  כל  קודם  עלה,  עירונית 

צריך   שהיה  הביטחון,  וסעיפי  בכספי  גם  מהסיבה 

הביטחון   בנושא  שאמרנו  כמו  עירונית  תכנית  לייצר 

כאן    האישי.  ואין  עירונית,  תכנית  כאן  שאין  היות 

סעיף   על  תשובה  רוצה  רק  אני  מיוחדות.  התייחסות 

מ   750 גדילה  עירונית  ל   540,000-אבטחה   ₪-

אבטחה    1,040,000 זה  מה  מדובר?  זה  מה  על   ,₪

 עירונית?  

זיני:   זה סיירים.   בנימין 

 אבטחה עירונית כוללת את מתקני הרווחה שיש.   רועי ולפיש: 

 רועי למיקרופון.   כוכבי: אמיר  

שאנחנו   רועי ולפיש:  עירייה  מוסדות  הרווחה,  מתקני  כל  כולל 

בשעות    צריכים  גם  ייכנס  גבייה,  אגף  כמו  אבטחה. 

 קבלה ברשות החנייה, ואבטחת פארקים.  

פי   משה חנוכה:  היה    2איך אתה מסביר את הקפיצה  משנה שעברה? 

 ₪.    ₪1,040,000 עכשיו יש    540,000

ולפי  גבהו   ש: רועי  עלו,  התעריפים  אבטחה  בחברת  המכרז  גם  אחד, 

א  שהבאנו  בתעריפים  אפשר,  אי  היום  אפשר  מאוד.  י 

וטוב, לפי... של המכרז שהיה   להביא כוח אדם איכותי 

 .  2019-ב 

 תודה.   משה חנוכה: 

 מה זה בפארקים תהיה אבטחה עכשיו?   אלון גלבוע: 

סדר  רועי ולפיש:  אנחנו שמים  בקיץ,  כמו  נים, מאבטחים,  בחופשות 

נושא   על  וגם  הנוער,  בני  של  הביטחון  על  לשמור  כדי 

ונדליזם.    של 

הרבה   אלון גלבוע:  שם  שיש  הבנתי  עכשיו?  באגם  קורה  מה  ובאגם, 

 בעיות.  

נשדרג   רועי ולפיש:  אנחנו  החדש,  המכרז  במסגרת  אנחנו  שם  גם 

  . .  שם.

ה  משה חנוכה:  וסדר.  ואכיפה  פיקוח  חירום  שעת  הוצאות  יה  תגידו, 

יש    200,000 היום  הורדתם    ₪50,000,  קטן,  כסף   .₪
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 ₪ בדבר הזה למה?    150,000

זיני:   יכול להיות שחלקם זה מהצורך של הקורונה.   בנימין 

 ₪.    150,000אז זה היה סעיף קורונה? כסף קטן   משה חנוכה: 

זיני:   באיזה סעיף אתה?   בנימין 

 .  72999750סעיף   משה חנוכה: 

זיני:   זה קורונה.    729כל   בנימין 

 זה סעיף קורונה?   משה חנוכה: 

זיני:   זה קורונה כן.   בנימין 

מ  משה חנוכה:  כל  אתה  את  איחדתם  שאתם  אמיר,  אמרת  קודם 

עשיתם   ואתם  הטענו  אנחנו  ואיך  הפרסום  הוצאות 

   -732000550סדר. פתאום אני רואה שיש את סעיף  

זיני:   רק משיקולי תקציב.   בנימין 

 וצאות פרסום.  תכנוני ה  משה חנוכה: 

זיני:     -אמרתי זה  בנימין 

 עוד רבע מיליון ₪.   משה חנוכה: 

זיני:  .  זה מ  בנימין  .  שיקולי תקציב, מי שמפעיל את הסעיף הזה זה.

   -אבל למה זה לא נמצא  משה חנוכה: 

יוצא לך מהתב"ר.   אמיר כוכבי:   כי 

 כי זה חלק מהוועדה.   רן היילפרן: 

זיני:   חלק מהוועדה.   בנימין 

   רים יחד( )מדב 

נו.   רפאל בן מרדכי:   זה בא מהתב"רים 

   -זה עבודות  אמיר כוכבי: 

 וסיף את זה לדוברות.  אבל ת  משה חנוכה: 

זיני:   זה פיצולים של הוועדה.   בנימין 

 -בסדר, אבל יש את השיקול  רפאל בן מרדכי: 

יוצא מזה אגב?   משה חנוכה:   מה 
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זיני:  מה   בנימין  רק  בלבד,  הוועדה  של  פרסומים  שהוועדה  זה 

 עושה.  

פרסומים   אמיר כוכבי:  בשטח,  פרסומים  ובנייה,  תכנון  הודעות 

 בעיתונים.  

 רבע מיליון ₪?   חנוכה: משה  

 כמעט כל דבר שאתה בונה.  בוודאי, מה זאת אומרת.   אמיר כוכבי: 

 צריך לפרסם בעיתונים משה.   רן יקיר: 

   -משה, הוא צריך לשים את השלט, לשלם אותו  רפאל בן מרדכי: 

 כששמים שלט.   לון גלבוע: א 

של   משה חנוכה:  הזה  בסיפור  עכשיו  לדעתי  רפורמה  יש  אגב 

 .. , מה זה עב'? השלטים.   . פיקוח עבודת עב'

 עזרא בנימיני.   יגאל שמעון: 

.   אמיר כוכבי:  .  יגאל.

   -זה היה האותיות  נדב דואני: 

 עב' זה עבודות.   אמיר כוכבי: 

 זה האותיות של המועצה.   נדב דואני: 

יש   חנוכה:   משה  הקבלניות,  בלי  רק  קבלניות  עבודות  כמו  עבודות. 

עוד   בשנה   840,000כאן  היו  שלא  וזה    ₪  שעברה, 

   -בסדר. כי אמר להם תורידו את הקבלנים 

 אבל שאלת, אז תן לענות. למה אתה זה?   אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  . .  כי מעצבן אותי

נו?   אמיר כוכבי:   אבל למה להיות בהמה 

 יכול להיות שלא תתעצבן?   : נדב דואני 

?   משה חנוכה:   מה זה עב'

 עבודות, קיצור.   אמיר כוכבי: 

   -₪   850,000מה זה רישוי פיקוח עב'   ה: משה חנוכ 

 שאלת, יענה לך.   אמיר כוכבי: 

יודע לענות לי.   משה חנוכה:   אה בודקים, אז אתה לא 
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זיני:     -₪   840,000מה שאתה רואה   בנימין 

ס  אמיר כוכבי:  לפי  בזה?  זה  הכול  יזכור  שהוא  רוצה  אתה  עיפים, 

 שאלת, הוא בודק.  

יודע כר  משה חנוכה:  ..  אה אז הוא לא  נחכה, כי למנכ"ל. גע. אז בוא 

סעיף   היו,  שלא  חדש...  ענו.  ולא  לי  שיענו  אמרו 

  .. יודע מה אתה מבקש.  שהוספת השנה ואתה לא 

זיני:  יודעים.   בנימין   לא, אנחנו 

 ני.  זה הרבה כסף ב  משה חנוכה: 

זיני:   רגע.   בנימין 

 זה כמעט אחוז מהתקציב.   משה חנוכה: 

זיני:     -ני אזכור אם אתה מצפה שא  בנימין 

 אין לי טענות כלפיך.   משה חנוכה: 

זיני:  זה   בנימין  יכול לזכור אלפי סעיפים, בשביל  כל אחד בחדר לא 

   -יצא 

 זה סעיף שלא היה, כמעט מיליון ₪.   משה חנוכה: 

זיני:  העבודה,    רגע,  בנימין  מתוכנית  חלק  זה  מעט...  לא  יש  רגע, 

 בתוכנית העבודה זה רשום, תכף גם נבדוק.  

לעצמי   חנוכה: משה   רושם  אני  שיבדוק.  לצוות שם מאחורה  הולכים 

 שנחזור לזה בני?  

זיני:  מיקור   בנימין  רואה.  אתה   ,₪ מיליון  של  תכניות  בודקי  זה 

 חוץ של בודקי תכניות.  

   -ת, מיקור חוץ למה לא רשמ  משה חנוכה: 

 כדי שתשאל.   אמיר כוכבי: 

אמיר,   משה חנוכה:  אגב  עלום.  סעיף  כאילו  זה   , אוהב  עב' לא  אתה 

יודע.    את הדברים האלה, לא אוהב שקיפות, אני 

זיני:  ..  מקומות   2-אין כמעט בעירייה היום, אולי יש ב  בנימין  . 

היה   משה חנוכה:  ופיקוח.  לייעוץ  חוץ  שירותי    3,750,000תשתיות 

   -₪ וצנח ל 

זיני:  לגבי   בנימין  לנו  העיר  שהרו"ח  שעשינו  התיקון  זה  אמרתי 
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ו   עושים את זה ממקורות ההשבחה.    ההשבחה... שהיינ

 זה עבר לתקציב השוטף. תחזוקה שוטפת.   אמיר כוכבי: 

זיני:   תקצבנו מיליון ₪ ומשהו ברגיל, ועכשיו... זה התיקון.   בנימין 

השכר  משה חנוכה:  ציבורית  היו    בנייה  יש    4הקובע  עכשיו  משרות, 

 ₪.    ₪1,200,000 יש    888,000משרות, במקום    6

זיני:     -וספנו ה  בנימין 

..?   משה חנוכה:   מה זה בנייה ציבורית.

 אגף בינוי ציבורי.   אמיר כוכבי: 

זיני:   שבונה את כל המבנים שלנו.   בנימין 

ה  משה חנוכה:  וגני  הספר  בית  את  שבונה  צריך  -אגף  משרות    6, 

 למה?    6עכשיו צריך    4? בשנה שעברה הספיק  שם 

 .  4לא, לא הספיק גם   אמיר כוכבי: 

 כון.  נ  רן היילפרן: 

זיני:  מדור   בנימין  מנהל  מיזוג,  במוסדות  ומנהל  פרויקטים  מנהל 

  ..  מיזוג.

עושה   משה חנוכה:  הוא  מה  חלומות...  משרת  מיזוג.  מדור  מנהל 

 מנהל מדור מיזוג?  

 זוג.  מוודא שיש מי  אמיר כוכבי: 

ציבור. כדי   רן היילפרן:  נושא המיזוג בתוך מבני  כל  הוא מוביל את 

   -שזה 

 א היה מנהל חשמל פעם עושה את זה?  ל  משה חנוכה: 

יודע   רן היילפרן:  לא  אני  מנהל,  תחתיו  יש  חשמל  מחלקת  למנהל 

   -אם הוא מנהל מדור 

.   משה חנוכה:  .  נצח.

 נצח לא נצח, די מספיק.   נדב דואני: 

   -לא, באמת אני שואל  משה חנוכה: 

   )מדברים יחד( 

ספציפיים,   רן היילפרן:  העובדים  על  דיון  כרגע  בתוך  עובדים  אבל 
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מאוד   המיזוג  תחום  במיזוג.  עיסוק  יש  חשמל  מחלקת 

וצריך   וכלכלי,  יעיל  יהיה  מאוד גדל, אנחנו רוצים שזה 

ויופרד   ציבור  במוסדות  שיטפל  מישהו  להציב 

 מתשתיות העירוניות האחרות.  

 אז פה הוספת השנה.   שה חנוכה: מ 

 אני קואליציה אני עושה את העבודה שלי.   נדב דואני: 

 משרות, רק במחלקה הזאת. מיזוג ומה עוד?    2פה היה   כה: משה חנו 

זיני:   ומנהל פרויקטים.   בנימין 

 מנהל פרויקטים, מה עושה מנהל הפרויקטים?   משה חנוכה: 

 מנהל את הפרויקט.   נדב דואני: 

 המשרות אגב לא מאוישות.    2 ן: רן היילפר 

 לא מאוישות אבל אתה מבקש, לא קיימות.   משה חנוכה: 

 לא קיימות.   רן: רן היילפ 

 אתה מתקצב אותם עכשיו.   משה חנוכה: 

 נכון.   רן היילפרן: 

זיני:  גיוס.   בנימין   זה תהליך 

 יש גם מנהל מחלקת מאווררים?   יגאל שמעון: 

יותר.   נדב דואני:   אין מאווררים 

היו   יר כוכבי: אמ  שעוד  האחרונים  המאווררים  את  שביטלנו  האמת 

  ..  בבית ספר.

 מאויש.  הוא לא   משה חנוכה: 

 יש לו הוא לא מאויש עדיין?   יגאל שמעון: 

   -אנחנו עוברים  משה חנוכה: 

 זיה אתה.  י כמו מנחה בטלוו  נדב דואני: 

 .  742200740לדרכים ומדרכות   משה חנוכה: 

 ה זה?  מה זה משה? מ  אלון גלבוע: 

 דרכים ומדרכות.   משה חנוכה: 
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זיני:   זה אמרתי, זה המיליון ₪.   בנימין 

   )מדברים יחד( 

 ₪.    60,000יש כאן תשתיות כבישים מחוברים   משה חנוכה: 

ל  אמיר כוכבי:  מעבר  הרבה  אנחנו  שתתכנס,  מבקש  אני    10-משה, 

 דקות.  

 ת.  יש לי הסתייגויות, אני רוצה להגיד את ההסתייגויו  משה חנוכה: 

בהתחלה   אמיר כוכבי:  מגישים  הסתייגויות  להתכנס.  נתחיל  בוא 

 תייגויות.  באופן מסודר, זה לא הגשת הס 

 אני מבקש להצביע על ההסתייגויות.   משה חנוכה: 

 אנחנו לא נצביע על הסתייגויות, כי הם לא הוגשו.   אמיר כוכבי: 

על  משה חנוכה:  פה  כל שנה הצבענו  רוצה חוקי?  לא  זה  גם את    אתה 

 הסתייגויות. אתה גם את זה לא רוצה לעשות?  

   -הסתייגויות מוצגות  אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  .  לא הגשת את החומר בזמן.

 הסתייגויות מוצגות מראש.   אמיר כוכבי: 

 אני אמרתי, שיש לנו הסתייגויות בתחילת הישיבה.   משה חנוכה: 

סעיף  אמיר כוכבי:  סעיף  עכשיו  להגיד  הסתייגויות,  לא    זה 

 הסתייגויות, בלי להציג מה ההסתייגות שלך.  

 אני אומר לך מה ההסתייגות.   משה חנוכה: 

אתה לא אומר, אתה אומר אני מסתייג, אתה לא מציג   כוכבי: אמיר  

 אלטרנטיבה ולא שום דבר.  

מבקש   משה חנוכה:  ואני  הסתייגויות  על  פה  הצבענו  שנה  כל  אמיר, 

   -ממך 

 נס.  משה, אני מבקש להתכ  אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  . יודע שיאשר לך את זה.  בעניין הזה לא זה. אני 

 תקדם.  אני מבקש לה  אמיר כוכבי: 

יגיד לך אמן.    משה חנוכה:   שכל מה שתגיד הוא 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 
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   -אני מבקש  משה חנוכה: 

 בואו נעבור לנאום.   אמיר כוכבי: 

 לא באמת, מה זה?   משה חנוכה: 

 לנאום.    בוא נעבור  אמיר כוכבי: 

 לא.   משה חנוכה: 

אתה  אמיר כוכבי:  להסתייג.  נועדו  הסתייגויות  כי  הסתייגויות,    אין 

 לא מסתייג.  

.   משה חנוכה:   אני מסתייג

נגד התקציב.   אמיר כוכבי:   אתה מצביע 

 אתה לא תגיד לי מה ההסתייגויות שלי.   משה חנוכה: 

נגד התקציב.  אמיר כוכבי:     אבל אתה לא מסתייג, אתה מצביע 

אני מסתייג. אמיר אני מבקש להצביע על הסתייגויות,   משה חנוכה: 

 נים.  וגם זה מחר יעלה למשרד הפ 

 אין שום בעיה.   אמיר כוכבי: 

.   משה חנוכה:  .  שאתה לא מאפשר לנו.

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 כמו שהחוק מאפשר לנו.   משה חנוכה: 

   -החוק מאפשר להגיש  אמיר כוכבי: 

 ים את החוק.  למה אתה מקי  משה חנוכה: 

מראש   אמיר כוכבי:  כתובות  הסתייגויות  להגיש  מאפשר  החוק 

הג  לא  המועצה.  שום  למזכיר  ואין  מראש,  אותן  שתן 

 אפשרות לתת מענה.  

   -אמיר, הישיבה  משה חנוכה: 

 אתה רק מושך זמן.   אמיר כוכבי: 

   -באמת אתה  משה חנוכה: 

 אתה רק מושך זמן.   אמיר כוכבי: 

   אתה מגזים.  משה חנוכה: 
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 אתה רק מושך זמן. די.   אמיר כוכבי: 

   -פעם ראשונה  משה חנוכה: 

 בואו נמשיך.   אמיר כוכבי: 

.. ולא מאפשר  משה חנוכה:     -אתה.

 נכון.   אמיר כוכבי: 

   -להגיש הסתייגויות  משה חנוכה: 

   -כי זה נמאס הזלזול הזה. אתה  אמיר כוכבי: 

 אתה מזלזל בשולחן הזה.   משה חנוכה: 

מ  אמיר כוכבי:  ומנהלי  אתה  מנהלות  ידי  על  שנעשתה  בעבודה  זלזל 

המקצו  הצוות  כל  ידי  על  המנכ"ל,  ידי  על  עי,  העירייה. 

למשוך   רוצה  בעיקר  ואתה  המועצה,  וחברי  וחברות 

 שעות.    8זמן, כדי להגיד עשינו ישיבה של  

   -לא, אני מבקש שהחוק יאפשר לי  משה חנוכה: 

 החוק מאפשר את מה שהוא מאפשר.   אמיר כוכבי: 

   -אני... זה מתיש אותך  ה חנוכה: מש 

ש  אמיר כוכבי:  בסופו  רגע.  מכל  נהנה  אני  אותי,  מתיש  לא  דבר  זה  ל 

מחייב   החוק  אז  החוק,  לפי  שנעבוד  רוצה  אתה  האם 

   -אותך להגיש הסתייגויות בתחילת הישיבה 

 אמיר, תעשה מה שאתה רוצה.   משה חנוכה: 

 אני אעשה.   אמיר כוכבי: 

   -אתה כזה באמת  משה חנוכה: 

 תמשיך.  קדימה, אבל בוא   אמיר כוכבי: 

וגם פה   משה חנוכה:   היום.  ... גם בהתנהלות שלך כראש עיר 

 משה, בוא תמשיך.   אמיר כוכבי: 

   -וזהו  משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -ואני שוב דורש, מבקש  משה חנוכה: 

 זה הנאום?   אמיר כוכבי: 
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   -שיהיה  משה חנוכה: 

 זה הנאום?   אמיר כוכבי: 

   -תאפשרו להסביר את ההסתייגויות  משה חנוכה: 

 משה, זה הנאום?   אמיר כוכבי: 

 שהיה כאן מאז ומעולם. חוצפן.  כפי   משה חנוכה: 

 זה הנאום?   אמיר כוכבי: 

 לא.   משה חנוכה: 

 אוקיי. קדימה.   אמיר כוכבי: 

 כמה צופים יש משה?   מאיר חלוואני: 

   -752 משה חנוכה: 

נו.  יש לך את כל הס  אמיר כוכבי:   עיפים שאתה צריך, קדימה 

זה  752סעיף   משה חנוכה:  מה  בתחבורה.  עירוניים  פרויקטים   ,

 ויקטים העירוניים בתחבורה?  הפר 

וי.   אמיר כוכבי:  וי,   וי, 

נו.   נדב דואני:   הציגו בהתחלה. יאללה בבקשה 

להקשיב למהנדס העיר, שהסביר   אמיר כוכבי:  יפה לא  לא  זה באמת 

 כל כך יפה.  

 בוא, בוא, בוא, אל תטיף לי מוסר מה יפה.   ה: משה חנוכ 

 אבל זה לא יפה.   אמיר כוכבי: 

 מבקש מה זה פרויקטים עירוניים.    אני  משה חנוכה: 

 אבל זה לא יפה.   אמיר כוכבי: 

בצד   מאיר חלוואני:  אותנטית  לא  שהתמונה  שאמרת  השקף  את   ...

 ימין, איפה שהכורכר.  

.   נדב דואני:   הוא אמר שהיה טוב בחוג

 זה חלק מזה.   מאיר חלוואני: 

   -לא באמת, מה זה  משה חנוכה: 

עירוניים   אמיר כוכבי:  שאנחנו  פרויקטים  פרויקטים  זה  לתחבורה, 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 295 
 

בטיחות   לקדם  כדי  ספר,  בתי  בקרבת  שנה  כל  עושים 

 ונגישות.  

 איזה פרויקטים... בסעיף הזה הפעם?   משה חנוכה: 

ל  אמיר כוכבי:  ספר.  בתי  בקרבת  פרויקטים  יוצא  אמרתי,  שנה  כל 

שלו,   התוצאות  פי  ועל  חינוך,  מוסדות  בסביבת  סקר 

 מבצעים דברים.  

   -קיי. אתם רואים בעצמאות שירותים ומיקור חוץ או  משה חנוכה: 

 אלון שאל.   נדב דואני: 

   -₪2022, בתקציב    60,000  2021היה בתקציב   משה חנוכה: 

זיני:   בתרבות?   בנימין 

 כן.   נדב דואני: 

 ₪.    350,000  2022. בתקציב  68רבות בעמוד  כן בת  משה חנוכה: 

אמרת   עדי פ. אנקורי:  אתה  שנייה,  רגע,  רגע    068,00רגע,  אבל   ₪

איזה   עוד  לי  יש  ל   2שנייה,  בדרך  ₪,    68,000-סעיפים 

רוצה   אני  אז  טוב,  הכול.  להריץ  נצטרך  שלא  בואו  אז 

היא   פרט  חינוך  מחלקת  פרט.  חינוך  מחלקת  על  לדבר 

המצוינו  המחלקות  באמת.  אחת  פה,  מנהלת   ת 

לתושבים   לעזור  בשביל  הכול  עושה  המחלקה 

לילד  הורים  שהם  שלנו,  צרכים  והתושבות  עם  ים 

מכם   כמה  יודעת  לא  שאני  היא  הבעיה  מיוחדים. 

שעברה   משנה  והאפיון  הזכאות  ועדות  אבל  יודעים, 

פי   לא  3גדלו  שהיא  במצב  היא  הזאת  והמחלקה   .

מ  ולא  לעזור  מרימה את הראש שלה מעל המים,  סוגלת 

והתושבות   שלנו  שהתושבים  הפניות  כל  את  ולהכיל 

ואני ביקשתי   פונים אליהם.  בכל לשון של בקשה,  שלנו 

שיתעסקו   מישהו,  או  מישהי  של  תקן  עוד  שם  שיהיה 

סעיף   נוסף  נכון  והאפיון.  הזכאות  ועדות  של  בנושא 

לעשות   תוכל  ואתי  ונפלא,  מהמם  סעיף  שזה  המיזמים, 

א  טובים.  דברים  מבכירי  רק  מבקשת  שוב  אני  בל 

דחוף,   צורך  ממש  זה  כי  הפעם,  שוב  לשקול  העירייה 

עבור  דחוף,  שיקבלו    דחוף,  שלנו,  והילדות  הילדים 

צריכים   שהם  מתי  דבר  של  בסופו  כי  הולם.  מענה 
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המידע   את  מקבלים  ולא  ואפיון,  זכאות  לוועדת  להגיע 

רוצה   אני  אותו.  לשאת  אפשר  שאי  משהו  זה  ההולם, 

לדבר   המיוחד.  קצת  בחינוך  הורה  עובר  מה  על  אתכם 

להילחם.   מסוגלים  לא  כמעט  המיוחד  בחינוך  הורים 

שלהם  פשוט   שהילדים  יודעים  אתם  כוח.  להם  אין  כי 

גם   לפעמים  בהסעות,  כדי    3יוצאים  הסעות,  סוגי 

ב  לפעמים  בבוקר,  שלהם  המיוחד  ספר  לבית  -להגיע 

ב   6:00 לפעמים  הם 6:45,  6:20-בבוקר,  כמה  תגזרו   .  

בהסעה   הספר  לבית  להגיע  מוקדם,  לקום  צריכים 

אם   הספר.  בית  ליד  לא  גם  אותם  מורידה  שלפעמים 

ואז   שלהם.  המצב  משנה  ולא   , ז' כיתה  את  עברו  הם 

וההורים שלהם צריכים לתת להם   חוזרים הביתה,  הם 

את   אוהבים  שכולנו  כמו  הלב,  תשומת  מלוא  את 

עבו  ביותר  הטוב  הדבר  את  ורוצים  שלנו,  רם.  הילדים 

ילדים   מאות  כרגע  לנו  שיש  זה  שקורה  מה  אבל 

למ  לעיר.  מחוץ  שלהם  החינוך  את  לקבל  רות  שיוצאים 

פה   לבנות  ילדים  מספיק  כאן  לפחות    2שיש  ספר  בתי 

מה   יודעת  אני  לקויות.  של  מסוימים  נושאים  של 

לא   שעוד  לקויות  של  מסוימים  נושאים  של  בונים. 

ש  הספר  בית  לא  בתכנון.  לא  שעוד  מיועד  בתכנון. 

אני   הזה.  הדבר  לא  ממש  לא.  הספקטרום,  על  לחבר'ה 

שסובלי  לגמרי,  אחרים  ילדים  על  יום  מדברת  כל  ם 

צריכים   הם  ואז  ושעתיים.  וחצי  שעה  של  בנסיעות 

עצוב,   לסעיף  אתכם  אפנה  אני  לקבל,  ולדוגמא  ללכת 

מרכז   סעיף  הזה.  בתקציב  לדעתי  עצוב  הכי  סעיף 

 טיפולי.  

 איזה עמוד?   אלון גלבוע: 

שמופעל  58 עדי פ. אנקורי:  רגשי  טיפולי  מרכז  לנו  שיש  יודעים  אתם   .

ב  ידי מלאכיות מתי"א  אני  על  הזה  הנגב. המקום  רחוב 

אני מחכה   לסיור,  אני אקח אתכם  כולכם,  מזמינה את 

מה  כבר  העירייה  בכירי  עם  זה  9/9/2022-לסיור   .

אליו   שמגיעים  כל    120מקום  מיוחדים  שלנו  ילדים 

חוד  וכל  לא  חודש.  שהוא  למקום  להגיע  צריכים  הם  ש 

 מונגש.  
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 ון?  רגע, את מדברת על... דרום השר  יעל עבוד ברזילי: 

כזה   עדי פ. אנקורי:  שיש  ידעת  שלנו,  המתי"א  על  מדברת  אני  לא, 

 מקום?  

 אין מתי"א שלנו, המתי"א היא מתי"א דרום השרון.   אמיר כוכבי: 

 יש מתי"א שלנו.   עדי פ. אנקורי: 

   -יש שירותים של המתי"א  אמיר כוכבי: 

 ברחוב הנגב.   עדי פ. אנקורי: 

 שנצרכים פה.   אמיר כוכבי: 

ידי   קורי: עדי פ. אנ  על  שמופעל  עירוני,  שלנו  מבנה  נמצא  הנגב  ברחוב 

 מלאכיות, באמת מלאכיות.  

 צריך שיפוץ.   יעל עבוד ברזילי: 

סעיף   עדי פ. אנקורי:  כמובן  שצריך  ושדרוג,  שיפוץ  אחד  שצריף 

יותר גדול, כי  תקציבי    ₪ זה פשוט בושה.    7,000הרבה 

 אבל זה מתוקצב ממשרד החינוך.   דוברת: 

הסעיפים   אנקורי: עדי פ.   את  להגדיל  צריכים  אנחנו  משנה,  לא  זה 

 כאן.  

 עדי מה זה קשור?   אלון גלבוע: 

,  4בסוף בסוף מתי שיש להם שנה וחצי שאין להם תמי   עדי פ. אנקורי: 

בקבוקי  לסחוב  צריכים  בקבוקים,  והם  ולקנות  ם 

המטפלות המדהימות האלה שדואגות לילדים, או שהן  

משו  בובות  לאסוף  אנשים  צריכות  מיני  מכל  משות 

שמגיעים   לילדים  הפעלות  להם  שיהיה  כדי  שתורמים, 

אליהם. זה משהו שהוא לא נתפס. לא נתפס. מקום לא  

 מונגש לילדים מיוחדים.  

ר  אמיר כוכבי:  שלפני  נתפס  כך  כל  לא  ספר  הוא  בית  נגד  הצבעת  גע 

שנמצא   מה  כל  ונגד  הנגשות,  ונגד  מיוחד,  לחינוך 

   -בתוכנית הפיתוח 

נגד.   פ. אנקורי:   עדי   לא, אני לא הצבעתי 

נגד.   אמיר כוכבי:   בוודאי שכן, הצבעת 
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 נגד סדרי העדיפויות שלך אמיר.    אני הצבעתי  עדי פ. אנקורי: 

בי  אמיר כוכבי:  שמקדמים  שלי  עדיפויות  סדרי  לחינוך  אה  ספר  ת 

בפעם   פה  שפתחו  האוטיסטי,  הרצף  עד  מיוחד 

ופ  שיקומי,  יום  מעון  פעם  אי  עוד  הראשונה  ותחים 

ספר   בית  של  הרחבה  שמאפשרים  הקרובה.  לשנה  אחד 

תעסוקה   מרכזי  שמאפשרים  נפשיות.  להפרעות  צורים 

ב  שונות  מוגבלויות  נפרדות,    2-לבעלי  עמותות 

   -ומתקצבים שמתעדפים  

 בוודאי.   : עדי פ. אנקורי 

כך   אמיר כוכבי:  כל  את  הללו.  בתחומים  שפועלות  עמותות  בהנחות 

לאירוע,  מחוברת  הדברים    לא  כל  נגד  יוצאת  שאת 

   -שאנחנו מקדמים. יש לך 

 אני לא מחוברת?   עדי פ. אנקורי: 

   -יש לך את התעוזה עוד  אמיר כוכבי: 

 אני לא מחוברת?   עדי פ. אנקורי: 

   -להטיף פה מוסר  אמיר כוכבי: 

 תעוזה.   עדי פ. אנקורי: 

 לכולם על דברים שלפני זה לא הצבעתם עליהם.   אמיר כוכבי: 

 שלום לך אדוני ראש העיר.   אנקורי: עדי פ.  

באמת   אמיר כוכבי:  זה  המועצה,  לישיבות  להגיע  שנזכרת  שמח  אני 

 נחמד שאת גם נמצאת הערב ברובה.  

הבריא  עדי פ. אנקורי:  הבעיות  עם  תתמודד  בוא  שלי  של  חמוד  ותיות 

   -הילדים שלי 

 בסדר, אני לא שופט אף אחד.   אמיר כוכבי: 

תשפוט   עדי פ. אנקורי:  עם  אל  לילד  לאימא  לא  אחד,  לאף  תגיד  ואל 

 צרכים מיוחדים בדיוק את הדברים האלה.  

הצבעת   אמיר כוכבי:  רגע  כשלפני  לכולם  ותטיפי  תבואי  אל  עדי  אבל 

את  מה  מבין  לא  אני  בדיוק,  האלה  הדברים  רוצה    נגד 

לא   פה  אחד  ולאף  בכבוד.  אותך  שמענו  אבל  לעשות. 

לפני  אומר.  אני  אז  זה,  את  להגיד  הצבעת    נעים  רגע 
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 נגד כל הדברים שאת מדברת עליהם.  

 טוב אמיר.   עדי פ. אנקורי: 

 גם בפוליטיקה יש גבול למשחקים.   אמיר כוכבי: 

 גם בפוליטיקה יש גבול לירידה.   עדי פ. אנקורי: 

 ן פה שום ירידה, יש פה ציון עובדה.  אי  אמיר כוכבי: 

 נמוך מאוד אמיר.   עדי פ. אנקורי: 

 נגד כל הסעיפים שאתה מדברת עליהם.  הצבעת   אמיר כוכבי: 

 נמוך מאוד.   עדי פ. אנקורי: 

 אחד אחרי השני.   אמיר כוכבי: 

בכל הצרכים   עדי פ. אנקורי:  יום  יום  יום,  יום  הייתי מתעסקת  לא  אם 

אלי  שפונים  ההורים  בין  של  מקבלת  שאני    30-ל   20י, 

יום בנושאים האלה, הייתי אומרת לך תפדל.    פניות 

   -ני שמח א  אמיר כוכבי: 

 יופי כל הכבוד לך.   עדי פ. אנקורי: 

   -אבל כולם מקבלים פניות  אמיר כוכבי: 

החינוך   עדי פ. אנקורי:  על  לדבר  תעוזה  באמת  לי  יש  לך.  הכבוד  כל 

 המיוחד.  

 פניות.    כולם מקבלים  אמיר כוכבי: 

 אבל לא.   עדי פ. אנקורי: 

נגד הדברים האלו.   אמיר כוכבי:   אבל את הצבעת 

 אבל לא אמיר, לא, לא.   קורי: עדי פ. אנ 

 אני לא מבין מה לא.   אמיר כוכבי: 

נגד סדרי העדיפויות שלך.   עדי פ. אנקורי:   הצבעתי 

האלו,   אמיר כוכבי:  הנושאים  את  שמקדמים  עדיפויות  סדרי  בסדר, 

   -לגמרי מבין מה את אני לא  

 בסדר.   עדי פ. אנקורי: 

 סליחה, לא הייתי צריך להפריע.   אמיר כוכבי: 
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שיאפשר   י פ. אנקורי: עד  ראוי  תקציב  דורש  הטיפולי  המרכז  בקיצור 

מהר   שיותר  וכמה  ראוי,  ויחס  ותחזוקה  אחזקה  להם 

ולא, אני לא צריכה להפעיל כל מיני   לילדים של כולנו. 

ארגו  מיני  וכל  שיבואו  עמותות  כדי  עירוניים,  נים 

 ויעשו שם שיפוץ. כי העירייה אמורה לדאוג לזה.  

   כן.  אמיר כוכבי: 

 ₪ סכום מצחיק.    7,000באמת   אלון גלבוע: 

יוצאות  מיכל אפרתי:     -קודם כל מחר אורלי, טל ואני 

כן.   נדב דואני:   מחר הוועדה יושבים 

של   מיכל אפרתי:  במבנה  נמצא  עמל  בגיל  הטיפולי  עיריית  המרכז 

הוד השרון, אבל זה מרכז שמופעל כולו ומתוקצב כולו  

מט  אותן  כל  החינוך.  משרד  ידי  לא  על  אלה  פלות 

שיושבים   נשים  והן  בעיסוק,  מרפאות  אלה  מטפלות, 

מספיקה,    לא  לצערי  והתקינה  המשרד  של  תקינה  על 

לבוא   בעיקר  אלא  בטענות,  לבוא  המקום  לא  וזה 

   -בטענות ל 

.  לא,   עדי פ. אנקורי:  .  לא, לא, לא דיברתי.

ולהגיד   מיכל אפרתי:  לסיים  רוצה  אני  גם  רב,  בקשב  הקשבתי  אני 

הדב  יוצאות  את  ואני  טל  אורלי,  מחר  אנחנו  רים. 

בלי   המבנה.  והתאמה של  שיפוץ  לקדם שם  כדי  למקום 

מאחר   עמותה...  בשום  הדברים...  לכל  קשר  שום 

בתוכנית   שלנו  היעדים  כאחד  לזה  מחוברים  ואנחנו 

 דה של אגף החינוך.  העבו 

   -מעבר לעובדה שמי שאמור  אמיר כוכבי: 

 ₪?    7,000-ב למה הוא מתוקצב רק   אלון גלבוע: 

שמקבל   אמיר כוכבי:  החינוך  משרד  זה  האלו,  לטפל  שאמור  מי  כי 

זה, מחזר   להגיד את  נעים  לא  זה  וכמו,  מאיתנו מקום, 

עליו   המוטל  את  לעשות  לא  מתעקש  הפתחים  על 

מקב  שהוא  עוד  במקומות  צריכים  אנחנו  ועכשיו  ל. 

כפי   הנושאים  של  חשיבות  מתוך  עירוניים,  תקציבים 

רואים   שמשרדי  שאנחנו  במקומות  להשקיע  אותם, 
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 הממשלה לא השקיעו בהם.  

וזה עדיין הילדים שלנו.   עדי פ. אנקורי:   נכון, 

   -זאת פריבילגיה שיש לנו  אמיר כוכבי: 

   -₪   7,000... אני ככה באמת   אלון גלבוע: 

 עדיין ילדים שלנו.   עדי פ. אנקורי: 

א   7,000 אלון גלבוע:  אני  השרון.  הוד  תושבי  ילדים  זה  זה  ₪  ומר 

ממשרד   מתוקצבים  לא  אם  אפילו  השרון  הוד  תושבי 

יודע אתה שומע     -החינוך. פה אתה 

 על איזה סעיף אתה מדבר?   אמיר כוכבי: 

 אני מדבר על הסעיף שדיברה עליו עדי עכשיו.   אלון גלבוע: 

 ₪.    7,000אין סעיף של   אמיר כוכבי: 

הכל   אלון גלבוע:  סך  אבל  למה?  ע   7,000לא,  דיברת  את  מרכז  ₪.  ל 

נכון?    טיפולי 

זיני:   על חינוך פרט.   בנימין 

 ₪.    7,000לא, על מרכז הטיפולי דיברתי,   עדי פ. אנקורי: 

זה היא דיברה. כל המרכז הזה מקבל   אלון גלבוע:  ן    7,000על  נכו  ₪

 ועה?  או שאני ט 

 כן.   עדי פ. אנקורי: 

 אז איפה פה העירייה.   אלון גלבוע: 

 כן.   עדי פ. אנקורי: 

 זה רק לפיצויים.   אבי: יוסי ש 

 שאפילו לא מספיק לניירות טואלט ולקפה שנקנה שם.   עדי פ. אנקורי: 

   -אני הייתי מוסיף  אלון גלבוע: 

 תקציב אחזקה.   אמיר כוכבי: 

 זה רק אחזקה.   אלון גלבוע: 

 תקציב אחזקה. כן. עוד?   כוכבי: אמיר  

יש  עדי פ. אנקורי:  ילדים,  הסעות  הסעות.  על  נדבר  בואו    13לנו    טוב, 

על   רגע  לדבר  רוצה  אני  ילדים.  הסעות   ₪ מיליון 



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 302 
 

בית   להם  יש  שבעצם  בעיר.  והדתי  המסורתי  המגזר 

שאנחנו   עירוני  פה  אחד  ספר  בית  עירוני,  פה  אחד  ספר 

ל  צריכים  ילדים  ומאות  או  מתקצבים.  בהסעות  צאת 

אני   בחוץ.  ללמוד  או  לרכוש  כדי  שלהם,  ההורים  עם 

מוצי  שאנחנו  לכם  להגיד  רק    2.5אים  רוצה   ₪ מיליון 

בחוץ,   ללמוד  אותו  להוציא  כדי  המסורתי  המגזר  על 

   -ללא 

.   יעל עבוד ברזילי:  .  חרדי דתי, מתוך זה.

.  -ללא הסעות לתלמידים מ  עדי פ. אנקורי:  ו'  א' עד 

 ידו את המצגת, שיראו את עדי מדברת.  הור  משה חנוכה: 

.  -מ  עדי פ. אנקורי:  ו'  א' עד 

   כל הכבוד משה.  רן יקיר: 

.   משה חנוכה:  .  באמת.

ל  עדי פ. אנקורי:  הסעות  יכולים  -ללא  שאנחנו  הוא  שהתירוץ   , ו' עד  א' 

   -לתת רב קו. אבל מי מכם 

תדייק  יעל עבוד ברזילי:  בבקשה  אבל  לך,  הפרעתי  לא  בנתונים,  י  תדייקי 

 בפרט שקיבלת מענה. את לא מדייקת.  

 לא מדייקת?   עדי פ. אנקורי: 

 בלת מענה מלא תדייקי בבקשה.  לא, קי  יעל עבוד ברזילי: 

זה שיפנו לאושרת לקבל רב קו.   עדי פ. אנקורי:   המענה שאני קיבלתי 

בגילאי   יעל עבוד ברזילי:  קו  לרב  שזכאים  התלמידים  לא,  לא,  לא, 

   -שהם לא מקבלים   חטיבה, שאת הפנית ואמרת 

על   עדי פ. אנקורי:  תשובה  אותה  את  לי  עניתם  אבל  תלמידים    150כן, 

. אז אני רוצה להבין.    א' עד -ב   ו'

אותו   יעל עבוד ברזילי:  להקריא  מוכנה  ואני  מייל  קיבלת  את 

ל  שמתייחס  בפירוט    2.5-לפרוטוקול,   ₪ מיליון 

וגם   שהעברת,  לרשימה  גם  פרטנית  שמתייחס 

הע  שלא  בכיף  לרשימות  אני  אותו  ברת.  לפרט  מוכנה 

כאן לכל חברי המועצה, אבל אני באמת חושבת שעדיף  

 רטים.  שנדייק בפ 
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   -אבל הדיוק בפרטים עדיין אומר, עדיין אומר  עדי פ. אנקורי: 

   -יש... הסעות של ילדים  יעל עבוד ברזילי: 

   -שאנחנו כרגע חסרים במאות  עדי פ. אנקורי: 

   לא במאות.  יעל עבוד ברזילי: 

 ילדים.   עדי פ. אנקורי: 

 לא במאות.   יעל עבוד ברזילי: 

פ  עדי פ. אנקורי:   ה מהעיר.  שלא מקבלים הסעה 

   -הסעות משרד החינוך  אמיר כוכבי: 

   -בכל מקרה  עדי פ. אנקורי: 

כשאנחנו   אמיר כוכבי:  החינוך.  משרד  של  שיוך  מפות  פי  על  נקבעות 

החינ  למעט  הספר,  בתי  לכלל  אגב  נכון  וזה  וך  מנסים, 

מבחינתם   בסדר  וזה  בוחרים,  כשהורים  המיוחד. 

השיוך  למפת  מחוץ  שנמצא  ספר  בית  לבחור  של    כמובן 

על   ינג  מצ' מקבלת  לא  העירייה  החינוך,  משרד 

הוא   שציינת  כפי  ההסעות  מתקציב  ולכן  ההסעות. 

סביב   גבוה,  מביאים    13מאוד  אנחנו  אם   ,₪ מיליון 

משפחות  או  ילדים  של  חישוב  הזה  האירוע    לתוך 

  . הרלוונטי הפיקוח  של  לשיוך  בניגוד  ללכת  שבחרו 

ומשלשים  מכפילים  שאנחנו  אומרים  בעצם  את    אנחנו 

הדבר הזה. הדברים האלה מוסברים כל שנה מחדש על  

כדי   ההרשמה,  לפני  ההורים  לכלל  החינוך  אגף  ידי 

שיבינו את הצורך. יש מקרים כמובן של רווחה וכיוצא  

לקריטר  מחוץ  פועלים  שאנחנו  אין  בזה,  אבל  יונים. 

כשמשרד   כאלו,  בעלויות  לעמוד  לעירייה  יכולת 

שאנח  משהו  זה  משתתף.  לא  סדר  החינוך  בו  עשינו  נו 

לעיר   מחוץ  וגם  העיר  בתוך  גם  וקיצצנו  השנים.  לאורך 

מרגע   לא  בחוץ,  שפעלו  חינוכיות  תכניות  מיני  בכל  וגם 

ולכן הדבר   יותר.  שהן פועלות פה, אנחנו לא מאפשרים 

נג  הוא  להגיד,  הזה  יכול  כשאני  החינוך,  משרד  של  זרת 

  פעמים,   4שבהקשר לחינוך הדתי אני פניתי כבר, בערך  

וגם   הרלוונטיות  המפקחות  עם  גם  לדיון  שנה,  כל  פעם 

הדתי   החינוך  שלגבי  למצב  להביא  המשרד,  הנהלת  עם 
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בין   השיפוי,  את  ויתנו  הזאת,  ההגדרה  את  יפרקו  הם 

ברק.  בני  או  רעננה  סבא,  כפר  זה  שאני    אם  משום 

הם   שהבחירות שם  עשיתי,  שאני  הבדיקה  חושב, אחרי 

תו  שמבחינתי  יותר  רחבות  בסוגית  בחירות  אמות 

ילמד.   שלהם  שהילד  רוצים  הורים  איך  של  השאלה 

הערים   לשלושת  לכלל,  לאפשר  שצריך  חושב  אני  ולכן 

נענו   לא  עדיין  הם  לצערי  אחת,  לעיר  רק  ולא  הללו 

ייענו   שהם  ברגע  הזאת.  למצוא  לבקשה  תדע  העירייה 

ינג ולתת את המענה לכלל הילדות והילדים.    את המצ'

ששוב    אני  יעל עבוד ברזילי:  בנתונים,  פער  שהוא  איזה  יש  שגם  חושבת 

אני מבינה אותך עדי, כפי שהסברתי לך בעבר, להעביר  

הייתה   שאם  חושבת  אני  כי  ספציפיים,  נתונים  אלינו 

ילדים,   מאות  של  סוגיה  השולחן  על  החינוך  כאן  שאגף 

ביטוי   שהוא  איזה  מקבל  היה  זה  אליה,  נדרשת  הייתה 

מ  לא  אנחנו  החינוך.  משרד  ילדים מול  מאות  ,  כירים 

לדעת,   מאשמח  יותר  אני  כאלה,  ילדים  מאות  יש  אם 

איזה   פה  לעשות  צריך  אולי  כי  לדעת.  נשמח  כולנו 

יודעת במה.    משהו שינוי... או אני לא 

ש  עדי פ. אנקורי:  חושבת  גם  חרדי  אני  ספר  בית  על  לחשוב  כדאי  אולי 

ילדים   מאוד  הרבה  פה  יש  כי  אולי.  בעיר.  פה 

   -שיוצאים 

 אין פה הרבה מאוד ילדים.   ר כוכבי: אמי 

   -לרכוש  עדי פ. אנקורי: 

גם   אמיר כוכבי:  החינוך,  משרד  של  הפיקוח  עם  גם  נבדקו  הדברים 

חטיבה   לגבי  גם  חמד,  פיקוח  עם  גם  חרדי,  פיקוח  עם 

לחמד  החרדיים.    עליונה  לזרמים  מסלולים  לגבי  וגם 

בתוך   ועדיין  מצומצם  די  מספר  בעיר  ויש  מאחר 

המצו  זרמים  המספר  למספר  מחולקים  הם  מצם, 

לקדם   החינוך  פי משרד  על  היתכנות  הייתה  לא  שונים, 

 את זה.  

י   עדי פ. אנקורי:  שאנ מה  זה  בדיקה.  פעם  שוב  לעשות  כדאי  לדעתי 

חבל  לנו.  שחבל  אומרת  אני  לבזבז    אומרת.    2.5לנו 

אנחנו   אם  הסעות.  על  שנה  כל  יותר  או   ₪ מיליון 
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דברים   לעשות  את  in houseיכולים  לטרטר  ולא   ,

סעיף,   באותו  המיוחד  בחינוך  כמו  בדיוק  הילדים. 

פה   ולהקים  ההסעות  סעיפי  את  פה  לצמצם  שאפשר 

 אמרת.    68בית ספר, כי זה מיליונים רבים. משה שלך,  

א  משה חנוכה:  רק  אני הגשתי  ת ההסתייגויות למזכיר המועצה. אני 

   -אשמח להגיד 

 מרכז ישיבה.   מאיר חלוואני: 

אני   : משה חנוכה  לכתוב,  לי  עזר  יקיר  רן  שהשנה  שלי,  הנאום  את 

רן.    רוצה להגיד לך תודה 

 בכיף, בכיף.   רן יקיר: 

 רן כתב אני אצלם.   נדב דואני: 

   -כפי שאמרתי  משה חנוכה: 

י  נדב דואני:   עזור לך לרשום את הפוסט.  אמיר אחר כך 

יו   משה חנוכה:  סרג' כלפיכם,  לא  הם  שלנו  הטענות  שאמרתי  כפי 

נו מה קרה.  בוקר    טוב. 

 דפקת לו את המשחק.   נדב דואני: 

ניצח בסוף?   משה חנוכה:   מי 

 צרפת.   עדי פ. אנקורי: 

 מרוקו, מרוקו.   מאיר חלוואני: 

 אנחנו שמחים.   נדב דואני: 

אקרי  משה חנוכה:  אני  ראש  אז  אדוני  שכתבתי.  הדברים  את  א 

 העיר, אתה מדהים.  

 ראש העירייה.   רן יקיר: 

מוכשר,    אתה  משה חנוכה:  הכי  יפה,  הכי  אתה  בעולם,  חכם  הכי 

יודע לנהל את העירייה     -אתה 

 מבחינתי אפשר לעצור פה.   אמיר כוכבי: 

של   משה חנוכה:  גירעון  תקציב,  לנהל  יודע  זה    15אתה   ,₪ מיליון 

אחר  אתה  וזה  לא  העירייה,  את  לנהל  יודע  אתה  אי. 

אתה   לא  זה  בורחים,  בעבר,  ברחו  ומנהלים  שמנהלות 
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הקמת    אחראי.  או  בעיר  פרויקטים  בוצעו  שלא  וזה 

אתה   לא  זה  אחר,  משמעותי  משהו  או  תרבות  אולם 

רוב אדוני   לך  יש  אחראי, אתה לא אשם. אתה מושלם. 

   -ראש העיר 

נכון?  אמיר כוכבי:  עכשיו  זה  את  בטוח    שינית  היית  עכשיו  עד  כי 

 שלך יש.  

ידע   משה חנוכה:  שהציבור  אבל  התקציב,  את  תאשר  תכף  אתה 

   -תקציב הזה שה 

 איך היית בטוח שיש לך, יאללה.   אמיר כוכבי: 

זה.   משה חנוכה:  את  יראה  עוד  והציבור  גרוע,  והוא  הטעיה,  הוא 

   -אבל אתה לא אחראי. אתה אדוני ראש העיר מוכשר 

 אני יכול להיות מוכשר ואחראי.    אגב  אמיר כוכבי: 

שלא,  משה חנוכה:  אלה  וגם  פה  שמציגים  אלה  גם  שלך,    העוזרים 

הזמן  רוב  במשרדים  מההנהלה    יושבים  ממורמרים 

פעמים   הרבה  מרגישים  הם  והמרגשת.  החדשה 

ואת   ההשקעה  את  רואים  שלא  מרגישים  שקופים, 

הנהגה   הזה  לארגון  שאין  מרגישים  שלהם.  העשייה 

ר  שיחה  אמיתית.  מאיזו  המנכ"ל  שמע  לאחרונה  ק 

ניהול בכירה     -כשהוא ביקש עזרה באיוש משרת 

 פעמים.    7... את השיחה הזאת   רן היילפרן: 

   )מדברים יחד( 

 הרבה אנשים ושומע הרבה דעות.   רן היילפרן: 

 טשטשו את התמונה שלך.   אלון גלבוע: 

לנהל  משה חנוכה:  לבוא  רוצים  ושלא  מהעירייה  בורחים    שאנשים 

 כאן.  

 איך עולים התקנים.   אמיר כוכבי: 

הם   משה חנוכה:  פוליטיים,  אנשים  לא  שהם  אנשים  קשורים  ...  לא 

הציבורית,   בזירה  נמצאים  בהחלט  הם  אבל  לעיר, 

אומרים   שהם  מה  זה  רשויות.  וכמה  כמה  ורואים 

 עלינו.  
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.   רן היילפרן:  . יום אמירות.  שמעתי דרך אגב באותו 

רוצי  משה חנוכה:  אתם  אם  ואם  תבדקו  אז  בטוחים,  להיות  ם 

בקדנציה,   שלך  האחרון  שהוא  הזה  והתקציב  דייקתי.  

 וי לא מביא איתו בשורה או חזון.  באופן לא צפ 

 שעות.    7רק ייאמר שאמרתי את זה לפני   אמיר כוכבי: 

חשיבה   משה חנוכה:  אין  דרך,  פורצי  תהליכים  באמת  אין  אצלך  כי 

.  פורצת דרך, אין יזמות, אין מהלכים ש  .  הם באמת.

 רק אצלך יש.   אמיר כוכבי: 

פולישטיקי  משה חנוכה:  של  ערמות  זה  אצלך,  יש  שכן  ויח"צ  מה  ם 

ואינסטגרם,   ופייסבוק,  אגרסיבי,  ושיווק  ודוברות, 

מחובר   שמאוד  אחד  אמיר,  יודע  ואתה  ודיגיטל. 

לתחום הזה של הדוברות, אהבת מאוד גם לבקר אותו.  

אמרת  וקשות  רעות  מילים  כמה  תקציבי    ואוי  על 

   -הדוברות של ההוא חי אדיב, כמה תקפת 

היל  אמיר כוכבי:  פרויקט  את  רגע  לי  ראש  תזכיר  את  שאוהבים  דים 

 העירייה. את ראש העיר סליחה.  

   -תקציב אגף הדוברות  משה חנוכה: 

זוכר   אמיר כוכבי:  אתה  נדב  אדיב.  חי  את  אוהב  אני  היה  זה  נכון 

נכון?    את זה? ושלטי חוצות, 

   -ותראו איזה פלא, תקציב אגף הדוברות  כה: משה חנו 

 מדהים זה היה. מדהים זה היה.   אמיר כוכבי: 

   -מעניין מי אישר  דואני: נדב  

 אני חושב שאחד הילדים היה משה.   אמיר כוכבי: 

   -מיליון ₪. התקציב הזה אמיר הוא הגדרה   4 משה חנוכה: 

 אתה כמובן לא מדייק, למרות שקיבלת תשובות.   אמיר כוכבי: 

   -התקציב הזה  משה חנוכה: 

 את זה לא שינית.   אמיר כוכבי: 

המיל  משה חנוכה:  ההגדרה  הוא  לכלכלת  אמיר  המדויקת  ונית 

האחרונה   הקדנציה  כל  כמו  הזה  והתקציב  בחירות. 
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יפהפייה   צלופן  מעטפת  הוא  עיניים,  אחיזת  הוא  שלך 

לעיר   גדולה  אכזבה  הוא  תוכן.  מכל  ריק  שהוא  למשהו 

 דה רבה.  ולמועצה הזאת. תו 

 תודה משה.   אמיר כוכבי: 

 תודה רן.   נדב דואני: 

   -. אנחנו נקריא את כן, תודה רן, תודה רן  אמיר כוכבי: 

גולני:  רגיל   הוד  ,מועצת העירייה מאשרת את    2023אישור תקציב 

  636,216,000העומד על סך    2023התקציב הרגיל לשנת  

 ₪-   

   -אני מבקש קודם כל את ההסתייגות  משה חנוכה: 

את   מיר כוכבי: א  יקריא  הוא  ואז  הסעיף,  את  מקריא  הוא 

ואז  ..  ההסתייגויות, נצביע על ההסתייגויות  . 

גולני:   .  1,667.12ומאשרת את תקן כוח האדם של   הוד 

 איזה חלק?   נדב דואני: 

הסתייגות   אמיר כוכבי:  סימן,  שהוא  ההסתייגויות  את  יודע,  לא 

 הצבעה.  

 )מדברים יחד(  

 א סימן.  מה שהו  אמיר כוכבי: 

גולני:   הסתייגויות אני מקריא את של משה.   הוד 

 שה?  כמה הסתייגויות יש למ  אלון גלבוע: 

 אין לו.   אמיר כוכבי: 

   )מדברים יחד( 

 לא, לא, סעיף סעיף, לא זה.   אמיר כוכבי: 

גולני:   ,  520,  110 הוד 

 מי בעד ההסתייגות?   אמיר כוכבי: 

נגד?   נדב דואני:   מי 

גולני:   הסתייגות?  מי בעד ה  הוד 

.   משה חנוכה:  .  חלק מהמשחק שלנו.
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.   נדב דואני:   זה פינג פונג

   -הגיד בעד צריך ל  משה חנוכה: 

   -יגאל, רפי  אלון גלבוע: 

נגד, כל היתר.   נדב דואני:   די מי בעד, מי 

 )מדברים יחד( 

 אל תתחילו.   יגאל שמעון: 

נגד?   נדב דואני:   מי בעד? מי 

נגד? לא   יגאל שמעון:  נגד? לא עבר.  מי בעד? מי   עבר. מי בעד? מי 

.. ואומרים מי בעד ומי  משה חנוכה:  יגאל, יגאל, סופרים.  נגד.    לא, 

 די משה.   אמיר כוכבי: 

 משה, משה, היא סופרת.   נדב דואני: 

 שעות.    6 יגאל שמעון: 

גולני:   מי בעד ההסתייגות?    110סעיף   הוד 

 אחד אחד להסתייגויות.   אמיר כוכבי: 

גולני:  נגד?  בעד מ  הוד   שה, 

 לא, בעד: עדי, משה,   משה חנוכה: 

גולני:  נגד? אמיר  הוד   , רן,  בעד: עדי, משה ואלון. מי 

 כל השאר.   יגאל שמעון: 

גולני:  .   הוד  . . 

   )מדברים יחד( 

   -והיא תאשר את זה. פעם אחת והיא תאשר  נדב דואני: 

 אביבה גם אמרה שהיא בעד.   אלון גלבוע: 

 י.  רינה מסרה מדובא  יגאל שמעון: 

ה  אלון גלבוע:  בתוך  לא  היא  קשורה,  לא  רינה  לא  -לא,  היא   ,

 הייתה פה.  

 ריך שמות, רק מספר.  לא צ  רן היילפרן: 

   -מספר, לא צריך  נדב דואני: 
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גולני:  נגד?    810 הוד   מי בעד? משה, אלון, עדי פרילינג. מי 

 כל היתר.   נדב דואני: 

גולני:   כל היתר.   הוד 

 מה קרה יגאל?   אלון גלבוע: 

גולני:  אלון    750סעיף   הוד  ההסתייגות?  בעד  מי  משה,  בעד?  מי 

 ועדי.  

 .  אפשר לשכפל  אמיר כוכבי: 

גולני:  נגד? כל היתר.   הוד  .    780מי  .  781מי בעד? משה, עדי.

   )מדברים יחד( 

 אני בעד ההסתייגות.   משה חנוכה: 

 איבדתם את זה לגמרי.   נדב דואני: 

.   אלון גלבוע:   אז תסתייג

נו להצביע.   יגאל שמעון:   יש פחות קול, קדימה 

 הוא תולה בי תקוות לעניין.   יעל עבוד ברזילי: 

י     חד( )מדברים 

... באינסטגרם.   משה חנוכה:   יגאל אתה רוצה להגיד משהו? 

 נתן נאום.  אין על משה, אין דברים כאלה.   יגאל שמעון: 

 כמה דקות, כמה דקות.   יעל עבוד ברזילי: 

   חבל על הזמן.  יגאל שמעון: 

 מה קורה חבר'ה?   משה חנוכה: 

צריכים   יגאל שמעון:  לא  שאתם  שאלות,  אותי  שואלים  אתם  למה 

בעד,  לש  מי  תצביעו  אתכם.  הבנתי  לא  אני  אול? 

אני   מה  רואים  לא  אתם  הכול.  וזה  נגד,  מי  תצביעו 

 עושה.  

גולני:  סעיף   הוד  דוברות  של  עדי    110הסתייגות  משה,  בעד?  מי 

מי   גלבוע.  ואלון  יגאל,  פרילינג  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד? 

יוסי כנרת וחיים.   מוטי, רפי, נדב, 

זיני:   .  551דוברות סעיף   בנימין 
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גולני:  רן,   הוד  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

יוסי, כנרת וחיים.    יגאל, מוטי, רפי, נדב, 

זיני:     -740סעיף   בנימין 

גולני:   מי בעד?   הוד 

יוסי גם.  אתה לא לק  יגאל שמעון:   חת את 

   -יוסי גם  אלון גלבוע: 

 יוסי בעד ההסתייגויות של משה?   נדב דואני: 

ג   כן.   לבוע: אלון 

נגד?   נדב דואני:   בעד או 

 בעד.   יוסי שאבי: 

 מה אתה? מה החלטת?   נדב דואני: 

 באיזה צד אתה?   יגאל שמעון: 

.   נדב דואני:  .  לך צא.

.   יוסי שאבי:  .  יצאתי.

גולני:  מי    075דוברות   הוד  שאבי.  יוסי  אלון  עדי,  משה,  בעד?  מי 

כנר  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  ת  נגד? 

אלון    752דוברות    וחיים.  פרילינג,  עדי  משה,  בעד?  מי 

, יגאל  נגד? אמיר, מאיר, רן יוסי שאבי. מי     -גלבוע, 

 רגע רן, אתה איתנו?   אלון גלבוע: 

   )מדברים יחד( 

 רן בעד.   אלון גלבוע: 

 כנרת לא מצביעה.   חנוכה: משה  

 הצבעתי אתה לא רואה?   כנרת א. כהן: 

 עוזר לך.    משה עוד פעם הוא  יגאל שמעון: 

גולני:  אמיר,    521 הוד  נגד?  מי  ויוסי.  אלון  עדי,  משה,  בעד?  מי 

   -מאיר, רן, יגאל, מוטי 

נגד אולי הוא בעד.   משה חנוכה:   ... הצביע 

גולני:  והד  נדב, כנרת וחיים.   הוד  משה,    780רכה  ארגון  בעד?  מי 
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יגאל,   רן,  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  ויוסי.  אלון  עדי, 

כ  נדב,  רפי,  וחיים.  מוטי,  עדי,    110נרת  משה,  בעד?  מי 

מוטי,   יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  יוסי.  אלון, 

מוקד   וחיים.  כנרת  נדב,  עדי,    210רפי,  משה,  בעד?  מי 

יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  יוסי.  מוטי,    אלון, 

 רפי, נדב, כנרת וחיים.  

 איפה חיים בכלל?  משה חנוכה: 

גולני:  משה,    750 הוד  בעד?  אמיר,  מי  נגד?  מי  יוסי.  אלון,  עדי, 

   -מאיר, רן, יגאל, מוטי, רפי, נדב 

גם   יגאל שמעון:  להגיד  יכול  אתה  גם,  השמות  את  להגיד  יכול  אתה 

 את השמות עם המשפחה?  

גולני:     -מי בעד? משה, עדי  הוד 

 רגע, איזה הסתייגות מספר?   משה חנוכה: 

זיני:   .  75גזברות   בנימין 

 יש כמה.   משה חנוכה: 

נדב, כנרת,   וד גולני: ה  יגאל, מוטי, רפי,  רן,  נגד? אמיר, מאיר,  מי 

יעל.   מי    110חיים,  יוסי.  אלון,  עדי,  משה,  בעד?  מי 

כנרת,   נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד? 

ש  ויעל.  יוסי.    110פ"ע  חיים  אלון,  עדי,  משה,  בעד?  מי 

נדב, כ  יגאל, מוטי, רפי,  רן,  נגד? אמיר, מאיר,  נרת,  מי 

שפ"ע   ויעל.  יוסי.    410חיים  אלון,  עדי,  משה,  בעד?  מי 

נדב, כנרת,   יגאל, מוטי, רפי,  רן,  נגד? אמיר, מאיר,  מי 

ויעל.   יוסי. מי    707755חיים  מי בעד? משה, עדי, אלון, 

מא  אמיר,  כנרת,  נגד?  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  יר, 

יעל.    חיים, 

 ה אחת.  אפשר להצביע את זה על זה כמקש  רן יקיר: 

 לא, לא, אחד אחד.   אמיר כוכבי: 

גולני:  אמיר,   הוד  נגד?  מי  יוסי.  אלון,  עדי,  משה,  בעד?  מי   ...

ויעל.   חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר, 

ע   758תברואה   משה,  בעד?  נגד?  מי  מי  יוסי.  אלון,  די, 

חיים   כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר, 
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ה  חזות  יוסי.    753עיר  ויעל.  אלון,  עדי,  משה,  בעד?  מי 

נגד?    מי 

 משה, מגיע, מגיע.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  חיים   הוד  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר, 

  .. . יוסי. מי בעד? משה, עד   720ויעל.   י, אלון, 

יוסי לא כאן.   נדב דואני:  יוסי לא פה.   לא, 

יוסי לא כאן  אלון גלבוע:   ?  מה זה 

 יוסי לא כאן.   נדב דואני: 

.   משה חנוכה:  . . 

 די, די, אל תזלזל.   נדב דואני: 

גולני:  רן,   הוד  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

ויעל.   חיים  כנרת  נדב,  רפי,  מוטי,  שירותי  יגאל, 

אמיר,    110בריאות   נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

ויעל. מאיר, רן, יגאל, מוטי, רפי, נד   ב, כנרת, חיים 

יוסי הלך?   משה חנוכה:   איפה 

גולני:  אמיר,    110קיימות   הוד  נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

ויעל.   חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר, 

ב   750קיימות   אמיר,  מי  נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  עד? 

ויעל.   מאיר, רן, יגאל, מוטי, רפי, נדב, כנרת, חיים 

 נגד קיימות הבן אדם הזה.   יקיר:   רן 

גולני:  אמיר,    750ביטחון   הוד  נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

ויעל.   חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר, 

אל   750חירום   עדי,  משה,  בעד?  אמיר,  מי  נגד?  מי  ון. 

ויעל.   חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר, 

בעד?    582חנייה   אמיר,  מי  נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה, 

ויעל.   חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר, 

עיר   נגד?    550תכנון  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

חי  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  ים  אמיר, 

ופיקוח   רישוי  מי    750ויעל.  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  כנרת,    נגד?  נדב,  רפי, 

תשתיות   ויעל.  מי    750חיים  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 
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כנרת,   נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד? 

ציבורית   בנייה  ויעל.  עדי,    110חיים  משה,  בעד?  מי 

מי   נדב,  אלון.  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  נגד? אמיר, 

  . . . ויעל.  אלון. מי    , מי בעד? משה, עדי   750כנרת, חיים 

כנרת,   נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד? 

ויעל.  נגד?    751  חיים  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

חיים   כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר, 

נגד?    דרכים,   740ויעל.   מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

חיים   כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר, 

תנועה  ויע  נגד?   752ל.  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?    מי 

חיים   כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר, 

 ויעל. 

 בוא הנה סימנת פה גם דברים שלא דיברת עליהם.   אמיר כוכבי: 

.  כי א  משה חנוכה:  .  תה.

 פטרת אותו.   עדי פ. אנקורי: 

 מאיפה אתה זוכר?   אלון גלבוע: 

 יפה הוא נעצר.  אני רואה א  אמיר כוכבי: 

 אולי משה משך את ההסתייגות.   נדב דואני: 

 אני רואה איפה הוא נעצר.   אמיר כוכבי: 

גולני:  .   הוד  . אמיר,    780. נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

ויעל. מאיר, רן, יגאל, מוטי, ר   פי, נדב, כנרת, חיים 

נמנע?   אלון גלבוע:   מוטי מה איתך אתה 

 יורים עליך.    אתה לא בקצב,  נדב דואני: 

 הוא אומר מוטי, הוא אומר.   רן יקיר: 

 הוא אומר?   אלון גלבוע: 

 לא, הוא אמר נאור. הוא אמר נאור.   רן יקיר: 

גולני:   מי בעד? משה, עדי, אלון.    750תרבות   הוד 

 אני רוצה רגע לדבר על העניין הזה.   משה חנוכה: 

גולני:  יגאל, מוטי, רפי,  הוד  רן,  נגד? אמיר, מאיר,  נדב, כנרת,    מי 

ויעל. תרבות    מי בעד?    751חיים 
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הסעיפים   אמיר כוכבי:  כל  זה  וגמרנו.  התרבות  כל  על  תסתייג  בוא 

 שם.  

.   משה חנוכה:  .  לא, לא, אני לא יכול להסתייג.

 ריג.  אז תחריג, תח  נדב דואני: 

.   אמיר כוכבי:   אז תחריג מה אתה לא מסתייג

 תגיד כל הסעיף למעט.   נדב דואני: 

   -נדב, נדב, אל  כה: משה חנו 

 למה אני עוזר לך. תגיד הכול למעט. כל זה למעט.   נדב דואני: 

 סעיפים.    5הוויכוח הזה חבל על   משה חנוכה: 

 נכון.   נדב דואני: 

 לא, זה לא.   אמיר כוכבי: 

מ ל  משה חנוכה:  שהגדלתם  מסתייג  אני  זיכרון  אירועי  -מה? 

נכון?    750,000-₪ ל   300,000  ₪ 

 סעיפים.    7אני רואה    יש פה  אמיר כוכבי: 

 שנה הסתייגנו.    100חגיגות   משה חנוכה: 

   )מדברים יחד( 

גולני:  מאיר,    752 הוד  אמיר,  נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי 

ויע  חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  מי    754ל.  רן, 

נגד?  מי  עדי, אלון.  יגאל,    בעד? משה,  רן,  אמיר, מאיר, 

חי  כנרת,  נדב,  רפי,  ויעל.  מוטי,  משה,    780ים  בעד?  מי 

רפי,   מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  אלון.  עדי, 

ויעל.   חיים  כנרת,  .    781נדב,  אלון עדי,  משה,  בעד?  מי 

נד  יגאל, מוטי, רפי,  רן,  נגד? אמיר, מאיר,  ב, כנרת,  מי 

ויעל.   חיים 

 רן מה הצבעת עכשיו בעד?   משה חנוכה: 

   נגד ההסתייגות שלך.  אמיר כוכבי: 

 נגד ההסתייגות שלך.   רן יקיר: 

גולני:   ... מי בעד? משה, עדי, אלון.  810 הוד 

 כי אתה לא נאמת... את הנאום שכתבתי לך.   רן יקיר: 
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גולני:  יגאל, מוטי, רפ  הוד  רן,  נגד? אמיר, מאיר,  נדב, כנרת,  מי  י, 

ויעל.   חיים 

 בפעם הבאה תעשו חזרות.   נדב דואני: 

גולני:  .   הוד  . בעד?   820. נגד?   מי  מי  אלון.  עדי,  אמיר,    משה, 

ויעל.   חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר, 

אמיר,    110 נגד?  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  מי  מרכז... 

חיי  כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  ויעל.  מאיר,  ם 

  . . נגד?   781מרכז. מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  אמיר,    מי 

ויעל. מאיר, רן, יגאל, מוטי, רפי,    נדב, כנרת, חיים 

 סיימנו?   יגאל שמעון: 

גולני:  נגד?   110תרבות   הוד  מי  אלון.  עדי,  משה,  בעד?  אמיר,    מי 

   -מאיר, רן, יגאל, מוטי, רפי 

 רגע, אלון יצא.   רן היילפרן: 

גולני:  ויעל. נד  הוד   ב, כנרת, חיים 

 אלון יצא.   נדב דואני: 

וגם רפי יצא.   משה חנוכה:   אלון יצא. 

 וגם רפי יצא.   י: נדב דואנ 

 לא יצאתי.   רפאל בן מרדכי: 

 רפי פה. רפי משוחח עם מיכל.   נדב דואני: 

גולני:  מאיר,    410תרבות   הוד  אמיר,  נגד?  מי  עדי.  משה,  בעד?  מי 

כנרת  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  ויעל. רן,  חיים  תרבות    , 

רן,    810 מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  ועדי.  משה  בעד?  מי 

נדב  רפי,  מוטי,  תרבות  יגאל,  ויעל.  חיים  כנרת,   ,752  

נגד?  מי  עדי.  משה,  בעד?  יגאל,    מי  רן,  מאיר,  אמיר, 

תרבות   ויעל.  חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מי    750מוטי, 

נגד?  מי  עדי.  משה,  יגאל,    בעד?  רן,  מאיר,  אמיר, 

תרבות  מוט  ויעל.  חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מי    751י, 

יגא  רן,  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  עדי.  משה,  ל,  בעד? 

ויעל.   מוטי, רפי, נדב, כנרת, חיים 

 רגע, רגע.   רן יקיר: 
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 יוסי ואלון חזרו.   רן היילפרן: 

 יוסי ואלון חזרו.   משה חנוכה: 

 מה זה גן ילדים?   נדב דואני: 

גולני:   בעד? משה,    מי   822תרבות דתית   הוד 

 אני מושך את ההסתייגויות.   משה חנוכה: 

 תודה.   נדב דואני: 

 עושה?    מה אתה  אלון גלבוע: 

 את שאר ההסתייגויות משכתי.   משה חנוכה: 

 תודה רבה.   נדב דואני: 

 זה שלי, זה לא שלך.   עדי ברמוחה: 

 עכשיו שלך.   אמיר כוכבי: 

נו.   אלון גלבוע:   עכשיו עדי 

הסתי  אמיר כוכבי:  עדי  עוד  המועצה  חברת  של  הסתייגויות  יגויות, 

 פרילינג.  

גולני:  .   הוד  .  מי בעד?    110.

.   י: אמיר כוכב   לציין הסתייגויות של חברת המועצה עדי פרילינג

גולני:  אנקורי.   הוד  פרילינג  עדי  המועצה  חברת  של  הסתייגויות 

 מרכז טיפולי... מי בעד?    110מחלקת פרט  

רוצים  עדי פ. אנקורי:  אתם  אז    אם  תצביעו.  אז  זה,  על  להצביע 

 תצביעו.  

 ₪?    7,000-זה ה  רפאל בן מרדכי: 

 , כן, כן.  כן  עדי פ. אנקורי: 

גולני:   יוסי, רפי,   הוד 

 יגאל?   משה חנוכה: 

 יגאל.   אלון גלבוע: 

גולני:  ויגאל.   הוד   ומשה 

 לא יזרקו אותך אל תדאג, לא יזרקו אותך.   אלון גלבוע: 
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גולני:  נגד?   הוד   מי 

 ... בקואליציה.   שמעון: יגאל  

גולני:  .   הוד  . . יעל,  אמיר, רן, מוטי, 

 יצא בסוף.    שוויון, שוויון  אלון גלבוע: 

   )מדברים יחד( 

גולני:  .   הוד  .  מי בעד?    740.

 .  740מרכז טיפולי   רן היילפרן: 

גולני:   מי בעד? עדי פרילינג, אלון,    740 הוד 

 משה, משה, בעד.   עדי פ. אנקורי: 

גולני:   ה.  מש  הוד 

 אני בעד, אני עם עדי.   משה חנוכה: 

יוסי לא?   אלון גלבוע:   גם 

יוסי נמנ  נדב דואני:  יוסי נמנע.  לא,   ע. 

גולני:  יעל,   הוד  כנרת,  מוטי,  רן,  מאיר  אמיר,  נגד?  מי  נמנע.  יוסי 

 מי בעד? עדי,    510חיים. מרכז טיפולי  

 מה זה?   רפאל בן מרדכי: 

גולני:   מרכז טיפולי.   הוד 

 ₪.    1,000יש שמה סעיפים קטנים כל אחד   ורי: עדי פ. אנק 

יוסי הרים את היד.   אלון גלבוע:   הנה גם 

ג  יעל   ולני: הוד  כנרת,   ... מוטי, רן,  אמיר,  נגד?  מי  אלון.  יוסי, 

 וחיים.  

   )מדברים יחד( 

גולני:   מי בעד?    470מרכז טיפולי   הוד 

 מי בעד?   עדי פ. אנקורי: 

גולני:  מ  הוד  יוסי,  רפי,  אלון,  רן,  עדי,  מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  שה. 

ויעל.    מוטי, נדב, כנרת 

 חיים.   נדב דואני: 
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גולני:     -420טיפולי  מרכז   הוד 

 וחיים.   רן יקיר: 

 וחיים שכחת את חיים.   נדב דואני: 

גולני:  טיפולי   הוד  יוסי  420מרכז  רפי,  אלון,  עדי,  בעד?  מי   ,

נדב  נגד? אמיר, מאיר, רן, מוטי,  .  ומשה. מי  . . 

 אתה פעמיים לא מזכיר את יגאל, השאלה מה הוא.   ואני: מאיר חלו 

 כל פעם הוא שוכח מישהו.   נדב דואני: 

 ... חברת המועצה.   מאיר חלוואני: 

ויגאל.   רן היילפרן:   כן 

 מה אתם רוצים שאני אצביע.   יגאל שמעון: 

נגד.   נדב דואני:   יגאל 

גולני:  .   הוד  . נגד?   110. מי  אלון.  יוסי,  משה,  עדי,  בעד?  אמיר    מי 

  .. כנרת. נדב,  רפי,  יגאל, מוטי,  רן,  בעד?    750מאיר,  מי 

נג  יוסי, אלון. מי  יגאל,  עדי, משה,  ד? אמיר, מאיר, רן, 

דת   תרבות  ויעל.  חיים  כנרת,  נדב,  רפי,  מי    850מוטי, 

רן,   מאיר,  אמיר,  נגד?  מי  אלון.  יוסי,  משה,  עדי,  בעד? 

ויעל.    יגאל, מוטי, רפי, נדב, כנרת, חיים 

 יש לציין שסיעת יש פה הביאה את המהפך.   מעון: יגאל ש 

גולני:  בעד?    780תרבות   הוד  יו מי  משה,  נגד?  עדי,  מי  אלון.  סי, 

חיים   כנרת,  נדב,  רפי,  מוטי,  יגאל,  רן,  מאיר,  אמיר, 

 ויעל.  

 יאללה תקציב העירייה.   נדב דואני: 

לעצמי   אמיר כוכבי:  אאפשר  אני  המדובר,  הסעיף  לפני  רגע  חברים 

להגי  לא  גם  עירייה,  תקציב  זאת  בכל  מילים.  כמה  ד 

בשנה.   פעם  הטוב  במקרה  קורה  יום,  כל  שקורה  משהו 

לבני,    אז  תודה  מאוד,  משמח  וזה  תקציב,  יש  כל  קודם 

לדנית,   פה.  שנמצא  הצוות  לכל  ליוכי,  כספים,  למינהל 

   -לצוות שכבר התפוגג מינהל כספים זאב פה עלה לו 

 העפתם אותם.   משה חנוכה: 

אגיד   בי: אמיר כוכ  אני  אבל  משחק.  לראות  לא  בדמים  לו  עלה 
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   -ברצינות 

 .  לא, הוא לא נשאר  עדי פ. אנקורי: 

פה.   אמיר כוכבי:  ישב  הוא  כמה  ראיתי  אני  פה,  ישב  הוא  לא,  לא, 

לייצר   תקציב  לאזן  כדי  השנה,  כל  עובד  כספים  מינהל 

מהתושבות   שעולים  לצרכים  מענה  לתת  וכדי  הכנסות 

העי  מהנהלת  ועבודה  מהתושבים  הזה.  ומהשולחן  רייה 

לפעמים   שהיא  במציאות  בטח  עצמו  התקציב  על 

שמצ  עבודה  היא  ריכוז  משתנה,  מאוד  הרבה  ריכה 

את   לנהל  גם  להם  שמאפשרות  ויכולות  ומסוגלות 

וגם להכין את התוכניות   גם לתכנן את העתיד  השוטף, 

 האלה. אז תודה רבה על זה.  

עי  כראש  מבחינתי  הזה  שהתקציב  אגיד  רייה  אני 

במשך   שהובלנו  תקציבית  התייעלות  שנים    4משקף 

ושבים,  האחרונות. שכל תכליתה לשפר את השירות לת 

על   הכלכלי  הנטל  הפחתת  תוך  יותר,  טוב  עתיד  לתכנן 

ידי   על  עירייה  הכנסות  העלאת  העיר.  ותושבי  תושבות 

הגדלת   ידי  ועל  ומסחר,  תעסוקה  ופיתוח  קידום 

 הכנסות ממשרדי ממשלה.  

ש  רגע,  התקציב  עוד  יאושר  או  מאזן,  עכשיו  אושר 

הבאות,   לשנים  דאגה  תוך  העכשיו  צורכי  את  מאזן 

סד  המשאבים  עושה  ובחלוקת  התקציבי  בניהול  ר 

ההתייעלות   המשך  את  מבטיח  בעיר.  הרבות  לקהילות 

עבודה סדורות לשנה הקרובה   הארגונית, מציג תכניות 

והפחתת   עירונית  צמיחה  עידוד  תוך  הבאות,  ולשנים 

הזדמנות  יו  זאת  העיר.  ותושבי  לתושבות  המחייה  קר 

א  הערב,  שקטה  שהייתה  לב  בר  למאיה  תודה  בל  להגיד 

ומובילה את העבודה בתוך לשכת מנכ"ל   היא מתכללת 

תודה   מאיה.  רבה  תודה  אז  העבודה.  תכניות  על 

באמת   והובילו  לעניין  שהתחברו  ולמנהלים  למנהלות 

גם בדבר הזה שהנהגנו לפני כמה ש  נים, מפליא  שדרוג, 

 לחשוב שפעם עירייה התנהלה בלי תכניות עבודה.  

לשנת   השוטף  תק   2019התקציב  הראשון  שהיה  ציב 

על   עמד  אישרה,  הזאת  העיר  ₪.    525,406,000שמועצת 
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על   עמד  שלפניו  השוטף    487,581,100זה  התקציב   .₪

לתת   שנועדה  העלייה  מגמת  את  ממשיך  הערב  שנאשר 

ולשירותים  העיר  לצמיחת  הנדרשים,    מענה  הרבים 

על   אני    636,414,000ועומד  עשינו  זה  כל  את   .₪

י  ארנונה  העלאות  בלי  העירייה,  מזכיר,  ידי  על  זומות 

והפחתת   בביטול  הצלחה  של    2עם  ארנונה  העלאות 

להחלטת   שמחכה  להפחתה  בקשה  ועוד  הפנים,  משרד 

על   שנעשתה  הקשה  לעבודה  דופן  יוצאת  עדות  השרים, 

ב  העירייה,  הנהלת  רן  ידי  העירייה  מנכ"ל  הובלת 

השונות,   ומנהלי האגפים, המחלקות  מנהלות  היילפרן, 

כספי  מינהל  על  ושוב  לכולכם.  רבה  תודה  אז  ם. 

להגביר   שירות,  לתת  להתייעל,  שאפשר  ההוכחה 

בלי   זאת  כל  יותר.  טובות  תוצאות  ולתת  הכנסות, 

 לפגוע בתושבות ובתושבים.  

סדר   את  מגלם  הזה  המתמשך  השינוי  בפשטות 

פחות   לקחת  הקדנציה.  בתחילת  שהצבנו  העדיפויות 

יות  הרבה  יותר.  להם  ולתת  והתושבים,  ר.  מהתושבות 

בשנת   הערב  כבר  שאישרנו  העיר  של  הפיתוח  תקציב 

על    2019 תכנוניים    162,910,000עמד  מהלכים  עם   ,₪

שאישרנו   התקציב  משמעותיים,  פרויקטים  לקידום 

על   יעמוד  הע   247,600,000הערב  לפיתוח  בשנה  ₪  יר 

המרחב   לפיתוח  מענים  קידום  יאפשר  הקרובה, 

שימ  מעורבי  ציבור  מוסדות  בניית  ושים,  הציבורי, 

שבילי   רשת  סלילת  המשך  עירוני,  תרבות  היכל  קידום 

אזורי   פיתוח  מקיימת.  עיר  לטובת  ואופניים  הליכה 

וכמענה   לעתיד,  משמעותי  הכנסה  כמקור  התעסוקה 

העירוניות  ותפיסת  העירונית  שמבקשת    לצמיחה  שלנו, 

לתת מענה נרחב לכל צורכי התושבות והתושבים בתוך  

 גבולות העיר.  

בעב  גאה  בה  אני  הארוכה  בדרך  שעשינו  הרבה  ודה 

הצרכים   את  וממלאת  האיזונים  את  שיצרנו  הלכנו, 

ותושבי  תושבות  כל  של  ותקוות  לחלומות  גב    ונותנת 

העיר   ראש  סגנית  לשותפתי  להודות  רוצה  אני  העיר. 

מ  ברזילי,  ממלאת  עבוד  יעל  הכספים  ועדת  יו"ר  קום 
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אישור   לכדי  הבאתם  המדיניות,  הוצאות  כל  תכלול  על 

בשוטף ו  העבודה  לסגנית    על  רק.  ולא  כספים  בענייני 

פורמלי   הבלתי  החינוך  תיק  מחזיקת  העירייה  ראש 

ולימוד   תהליכים  של  ההובלה  על  כהן  אלישע  כנרת 

אפש  איך  בעירייה,  אגפים  מעט  לא  של  ר  משמעותי 

התושבים.   של  מהכיס  לא  שהוא  מבחוץ,  כסף  להביא 

על   הסבלנות,  על  רן  לך  העירייה  להנהלת  ההובלה  שוב 

וחברי   לחברות  שלנו,  מדיניות  לקידום  המאמץ  וריכוז 

בעשייה   שתומך  מי  לכל  התיקים,  למחזיקי  המועצה 

 המתמשכת ובתקציב שהצענו כאן הערב.  

תשקף  מעט,  עוד  כאן  שתהיה  שההצבעה  חושב  את    אני 

העירונית,   הפיתוח  להמשך  העירונית  במדיניות  האמון 

לכם   להודות  רוצה  הרבה.  המחויבות  השולחן  על  לכל 

בין אם   הרבות  על ההצעות  אופוזיציה,  קואליציה  הזה 

פרודוקטיבי  בפגישה  באות  על    ת הן  בעקיצות,  אם  ובין 

כולה   הקהילה  למען  ההתנדבות  על  ובעיקר  הפשרות, 

שכל   יודע  אני  יום,  עושים  יום  המועצה  וחברי  חברות 

בהתנדבות.   ולמנהלי  זאת  למנהלות  להודות  רוצה  אני 

המחלקות  ברוכת  האגפים  הקשה  העבודה  על   ,

ההישגים בשגרה, על התפתחות בלתי פוסקת... תקציב  

יותר.    והפנמת היעד העירוני לקחת פחות ולתת הרבה 

וגם   בשוטף,  העבודה  כל  על  כספים  למינהל  שוב  תודה 

הדי  החברות  לקראת  ועובדי  ועובדות  להנהלות  הזה.  ון 

חלק   הם  כי  להם  מודה  אבל  כאן,  שלא  השותפות 

אלומה,    מהעשייה  חברת  פוסקת.  הבלתי  העירונית 

על   הכלכלית  והחברה  הדתית  המועצה  מאיה,  תאגיד 

ותכנון   השירות  ממעטפת  נפרד  בלתי  חלק  היותם 

העיר.   ותושבי  לתושבות  אחרונות,    3העתיד  תודות 

ה  אבל  לצוותי  הזה  על  סליחה  מנכ"ל,  סגניות,  לשכות, 

עבודה   על  שלי  ללשכה  בעיקר  המיקרופון,  על  אני 

השקט  מסב  ועל  ולחץ,  שיא  רגעי  עם  לשעון,  יב 

הוד   העיר  של  העתיד  וקידום  ותכנון  עבודה  שמאפשר 

 השרון.  

בכל   התפקידים,  בכל  העירייה  ועובדי  לעובדות  תודה 
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ה  העירוני  הגוף  המחלקות,  בכל  שלם  האגפים,  לא  זה 

בלעדיכם   להתקיים  יכול  לא  למעשה  בלעדיכם. 

פ  תמיד  לא  בתנאים  העבודה  על  שוטים,  ובלעדיכן. 

ובתנאי   בעייתיים,  לפעמים  בממשקים  גבוה,  בחיכוך 

לשלטון   מרכז  הנהלת  וחבר  עירייה  כראש  שאני  שכר 

אני   כולנו,  תודתנו  לשיפורם.  למאבק  מחויב  מקומי 

וגם  והמנהלים  מנהלות  של  גם  הזה,    חושב  השולחן  של 

ותושבי   תושבות  למען  ויומיומית  הרבה  העשייה  על 

הזה    בתקווה העיר.   וקיווינו  שהתקציב  שציפינו  כפי 

את   ולשפר  להמשיך  כדי  הנדרשים,  לכלים  מענה  ייתן 

יותר.    העבודה שלנו עוד 

מה   שכל  ולתושבים  לתושבות  בהחלט  אחרונה  תודה 

יהיו  כולנו  של  שהחיים  כדי  זה  עושים  טובים    שאנחנו 

הסבלנות   על  תודה  בעתיד.  גם  אבל  בהווה,  גם  יותר, 

וג  הנפלאים,  הרעיונות  על  הביקורת.  וסובלנות  על  ם 

 ככה אנחנו משתפרים.  

 וכיף שחזר... שראש העיר דיבר, ממש דמוקרטי.   משה חנוכה: 

י   עדי פ. אנקורי:  אנ עלום,  שהוא  אחד  סעיף  יש  רגע,  רגע,  אשמח,  אני 

עכשי  עד  אותו  מצאתי  שבוע,  לא  בסוף  נעים  זה  ו, 

כחלק   ושייכנס  אליו.  מתנגדת  שאני  שכמובן 

 מההסתייגויות.  

גולני:   הסתייגויות נעים בסופ"ש מי בעד?   הוד 

 אני בעד, רק אני בעד.   עדי פ. אנקורי: 

גולני:  להצבעה   הוד  עוברים  אנחנו  היתר.  כל  נגד?  מי  בעד.  עדי 

   -2023סעיף אישור תקציב רגיל  

   -, לא הבנתי, הנאום שלך רגע  יגאל שמעון: 

 די, די.   נדב דואני: 

 לא, אבל באמת.   יגאל שמעון: 

   די.  נדב דואני: 

גולני:  רגיל   הוד  , מועצת העירייה מאשרת את  2023אישור תקציב 

לשנת   הרגיל  סך  2023התקציב  על  העומד   ,



 יית הוד השרון עיר
 14.12.2022מיום    16/22ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 324 
 

של    636,416,000 האדם  כוח  תקן  את  ומאשרת   ₪

ר   1,667.2 בעד? אמיר, מאיר,  רפי,  משרות. מי  מוטי,  ן, 

נגד?   ויעל. מי   יוסי, נדב, כנרת, חיים 

 אני גם.   יגאל שמעון: 

גולני:  אין  עד  הוד  נמנעים?  חנוכה.  משה  גלבוע,  אלון  פרילינג,  י 

 לנו.  

   -יגאל  רן יקיר: 

גולני:   יגאל נמנע?   הוד 

 יגאל בעד, הוא לא נמנע.   כנרת א. כהן: 

 הוא בעד הוא אמר.   רן יקיר: 

 ל בעד.  יגא  כנרת א. כהן: 

 הוא אמר בעד.   נדב דואני: 

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

 הוגשו ע"י חבר המועצה משה חנוכהש 2023הסתייגויות להצעת התקציב לשנת 

 : ( 22/316-107/22החלטות מס'  ( ההסתייגויותפירוט 

 

 סעיף עמוד

 תקציבי 

מס'  שם סעיף

 החלטה 

 הצבעה

ל.מנכ'ל   611000 110 23

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 107/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

ל.ראש העיר   611200 810 24

 הוצ מיוחדות 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 108/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 .*יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 109/22קידום מעמד   611400 750 25
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האישה  

 ושיוויון 

מגדרי  

 מיזמים 

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 .י שאבי לא נכח בהצבעה *יוס

פעילות   611400 780 25

קידום מעמד  

 האישה 

ושוויון  

 מגדרי 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 110/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 אני ורפי בן מרדכי.  נדב דו

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

קידום מעמד   611400 781 25

האישה  

 ושוויון 

מגדרי מיזם  

 שיח נשים

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 111/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 חיים שאבי, יגאל שמעון,  מאיר חלוואני,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

דוברות   614000 110 27

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 112/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 י, חיים שאבי, יגאל שמעון,  מאיר חלוואנ

 דואני ורפי בן מרדכי.   נדב

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

דוברות   614000 551 27

פרסום צרכי  

 אגפים 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 113/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 יר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  מא

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 114/22 דוברות ציוד  614000 740 27

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )
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רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  מאיר 

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

שרותי   614000 750 27

דוברות  

 ופרסום 

יוסי שאבי,  עדי פרילינג אנקורי,  – (4בעד ) 115/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

מוטי ליטר,  רן יקיר, כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.   

דוברות   614000 752 27

דיגיטל  

 ורשתות 

 חברתיות 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 116/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

מוטי ליטר,  רן יקיר, כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

ארגון   616000 521 28

והדרכה  

השתלמויות  

)מסגרות  

 חוץ( 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 117/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

יקיר, מוטי ליטר,  רן  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.

ארגון   616001 521 28

והדרכה  

 השתלמויות 

  תמסגרו)

 )פנים

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 118/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  ן, כנרת אלישע כה 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

פעולות   616100 780 28

ארגוניות  

 לעובדים 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 119/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

יקיר, מוטי ליטר,  רן  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

מוקד השכר   761000 110 29

 הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 120/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )
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ר,  רן יקיר, מוטי ליטכנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

מוקד עירוני   761000 210 29

שכר 

 מוקדנים

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 121/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 ר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  מאי

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

מוקד שרותי   761000 750 29

 יעוץ 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 122/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 ם שאבי, יגאל שמעון,  מאיר חלוואני, חיי

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

גזברות   621000 752 32

בקרת 

 תהליכים

 ויעוץ כלכלי 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 123/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 יים שאבי, יגאל שמעון,  מאיר חלוואני, ח

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

תקציבים   621300 110 33

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4)בעד  124/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

ן יקיר, מוטי ליטר,  רכנרת אלישע כהן, 

 גאל שמעון,  מאיר חלוואני, חיים שאבי, י 

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

מ.אגף שפ'ע   711000 110 35

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 125/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 ן,  מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעו 

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

35 410 711000  

 

מ.אגף שפ'ע  

 שכר דירה 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 126/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 
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 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 דואני ורפי בן מרדכי.  נדב 

שרותי נקיון   711200 755 35

מוסדות  

 העירייה 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 127/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 ני ורפי בן מרדכי.  נדב דוא 

מח. תברואה   712200 720 36

 חומרים 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 128/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 רדכי.  נדב דואני ורפי בן מ

תברואה   712200 758 36

אחזקת  

 אנדרטאות 

ומקומות  

 ציבוריים

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 129/22

 אלון גלבוע  

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 ורפי בן מרדכי.    נדב דואני

חזות עיר   741000 753 38

יועצים  

 במיקור חוץ 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   – (4בעד ) 130/22

 אלון גלבוע  

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 רפי בן מרדכי.  נדב דואני ו

אחזקת   746300 720 39

מזרקות  

 חומרים 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 131/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 שאבי לא נכח בהצבעה *יוסי 

ש.בריאות   839000 110 41

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 132/22

 ומשה חנוכה. 
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אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 וסי שאבי לא נכח בהצבעה *י

מח. קיימות   879000 110 41

ואיכות  

 הסביבה 

השכר הקובע  

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 133/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 ,  מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

איכות   879000 750 41

הסביבה עב.  

 קבלניות 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 134/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 גאל שמעון,  מאיר חלוואני, חיים שאבי, י 

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

אבטחה   721000 750 43

 עירונית 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 135/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 ל שמעון,  מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגא

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

הוצ' שעת   729999 750 45

 חירום 

פיקוח,אכיפה  

 וסדר 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 136/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 , חיים שאבי, יגאל שמעון,  מאיר חלוואני

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

רשות חניה   943000 582 46

 גביית חובות 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 137/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 
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 לוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  מאיר ח

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

תכנון עיר   732000 550 48

ספרות  

 מקצועית 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 138/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

,  רן יקיר, מוטי ליטרכנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

רישוי ופיקוח   733000 750 49

 'עב

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 139/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

ר,  רן יקיר, מוטי ליטכנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

תשתיות   734000 750 49

שירותי חוץ  

 ליעוץ 

 ופיקוח 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 140/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

יקיר, מוטי ליטר,    רןכנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

בנייה   735000 110 49

ציבורית  

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 141/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  ע כהן, כנרת אליש

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

התחדשות   736000 750 50

עירונית  

 שרותי 

יעוץ במיקור  

 חוץ 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 142/22

 ומשה חנוכה. 

עבוד ברזילי,  אמיר כוכבי, יעל   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  
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 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

התחדשות   736000 751 50

עירונית  

 בדיקת 

היתרים  

 במיקור חוץ 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 143/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10) נגד

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

תשתיות   742200 740 52

כבישים  

 חומרים 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 144/22

 . ומשה חנוכה

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

פרוייקטים   744000 752 52

עירוניים  

 בתחבורה 

  עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע – (3בעד ) 145/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

ן יקיר, מוטי ליטר,  רכנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

בטיחות   744000 780 52

בדרכים  

 ))זהב

לבוע  עדי פרילינג אנקורי, אלון ג – (3בעד ) 146/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

עצמאות   751000 750 68

  שרותים

 מיקור חוץ 

, אלון גלבוע  עדי פרילינג אנקורי – (3בעד ) 147/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

ג אנקורי, אלון גלבוע  עדי פרילינ  – (3בעד ) 148/22טקסי יום   752000 750 68
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הזיכרון  

 והשואה 

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

ארועי חוצות   752000 751 68

 וקיץ 

נג אנקורי, אלון גלבוע  עדי פרילי – (3בעד ) 149/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

פסטיבלים   752000 752 68

 ותהלוכות 

לינג אנקורי, אלון גלבוע  עדי פרי – (3בעד ) 150/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

אירועים   752000 754 68

לאזרחים  

 ותיקים 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 151/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

אירועים   752000 780 68

עירוניים  

 שונים 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3) בעד 152/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

אירועים   752000 781 68

  100לכבוד 

 שנה 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 153/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )
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רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

מלגות   817600 810 68

 לסטודנטים 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 154/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

תמיכות   820000 820 68

 תרבות 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 155/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

  מ.אומנויות  821000 110 68

 השכר הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 156/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

מקהלות   821000 781 68

 עירוניות 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 157/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי לא נכח בהצבעה 

מח. תרבות   821100 110 69

 ובע השכר הק

 עדי פרילינג אנקורי   – (2בעד ) 158/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  
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 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 עה. *יוסי שאבי ואלון גלבוע לא נכחו בהצב

שכר דירה   826100 410 70

 ולם תרבות א

 עדי פרילינג אנקורי   – (2בעד ) 159/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי ואלון גלבוע לא נכחו בהצבעה. 

לות אולם  פעי 826210 810 70

 תרבות 

 עדי פרילינג אנקורי   – (2בעד ) 160/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 ורפי בן מרדכי.  נדב דואני  

 *יוסי שאבי ואלון גלבוע לא נכחו בהצבעה. 

פעילות   826400 752 70

קהילתית  

 בשכונות 

 עדי פרילינג אנקורי   – (2בעד ) 161/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 *יוסי שאבי ואלון גלבוע לא נכחו בהצבעה. 

יוזמות   828700 750 70

תרבות  

 ומורשת 

 עדי פרילינג אנקורי   – (2בעד ) 162/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 ה. *יוסי שאבי ואלון גלבוע לא נכחו בהצבע 

פרוייקטים   828700 751 70

תרבות  

 יהודית 

 עדי פרילינג אנקורי   – (2בעד ) 163/22

 ומשה חנוכה. 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.  

 בהצבעה. כחו *יוסי שאבי ואלון גלבוע לא נ 
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 חברת המועצה עדי פרילינג אנקורי הוגשו ע"יש 2023הסתייגויות להצעת התקציב לשנת 

 : ( 173/22-164/22החלטות מס'  (ההסתייגויות פירוט 

 סעיף עמוד

 תקציבי 

מס'  שם סעיף

 החלטה 

 הצבעה

מח. חינוך   811400 110 55

פרט השכר  

 הקובע 

  יוסי שאבי,אנקורי, עדי פרילינג  -  (5בעד ) 164/22

 אלון גלבוע ומשה חנוכה. רפי בן מרדכי, 

יעל עבוד ברזילי,  אמיר כוכבי,  - ( 9נגד )

 כנרת אלישע כהן,  

רן יקיר, מוטי ליטר, מאיר חלוואני, חיים  

  ונדב דואני.שאבי, יגאל שמעון 

מ.טיפולי   813300 740 58

 ציוד 

עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע   – (3בעד ) 165/22

 נוכה. ומשה ח 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   - (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.

 יוסי שאבי.  – (1נמנע )

מ.טיפולי   813300 510 58

 הוצ' כיבוד 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   -  (5)בעד  166/22

 אלון גלבוע ומשה חנוכה. מרדכי, רפי בן  

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   - ( 9נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון  

 ונדב דואני. 

מ.טיפולי   813300 470 58

 ציוד משרדי 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   -  (5בעד ) 167/22

 לבוע ומשה חנוכה. אלון גרפי בן מרדכי, 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   - ( 9נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון  

 ונדב דואני. 

מ.טיפולי   813300 420 58

אחזקה  

 ותיקונים 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   -  (5בעד ) 168/22

 חנוכה.  אלון גלבוע ומשהרפי בן מרדכי, 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   - ( 9נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון  

 ונדב דואני. 
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ש.פסיכולוגי   817300 110 64

השכר 

 הקובע 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   -  (4בעד ) 169/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   אמיר - (10נגד )

 כנרת אלישע כהן,  

רן יקיר, מוטי ליטר, מאיר חלוואני, חיים  

   נדב דואני שאבי, יגאל שמעון, 

 ורפי בן מרדכי. 

הסעות   817800 750 66

 ילדים 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   -  (4בעד ) 170/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

ברזילי,  אמיר כוכבי, יעל עבוד  - (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.

פעילות   827100 810 71

תרבות  

 יהודית 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   -  (4בעד ) 171/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   - (10נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  ת אלישע כהן, כנר

 מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.

התנדבות   848301 780 83

 וקהילה 

עדי פרילינג אנקורי, יוסי שאבי,   -  (4בעד ) 172/22

 ומשה חנוכה. אלון גלבוע 

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   - (10נגד )

קיר, מוטי ליטר,  רן יכנרת אלישע כהן,

מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון,  

 נדב דואני ורפי בן מרדכי.

פרוייקטים   744000 752 54

עירוניים  

 בתחבורה 

 עדי פרילינג אנקורי   – (1)בעד  173/22

אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי,   – (13נגד )

רן יקיר, מוטי ליטר,  כנרת אלישע כהן, 

, יגאל שמעון,  מאיר חלוואני, חיים שאבי

יוסי שאבי, נדב דואני, רפי בן מרדכי, אלון  

 גלבוע ומשה חנוכה.  
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 2023אישור תקציב רגיל לשנת  

 הצבעה:  

 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מוטי ליטר,   -  (11בעד )

 מרדכי.  מאיר חלוואני, חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני ורפי בן

 וע ומשה חנוכה.  בעדי פרילינג אנקורי, אלון גל – ( 3נגד )

 :22/471החלטה מס' 

₪   636,416,000העומד על סך   2023לשנת  מועצת העירייה מאשרת את התקציב הרגיל 

 משרות. 1,667.2ומאשרת את תקן כוח האדם של 

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


