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 חבר מועצה -   רן יקיר
 חברת מועצה -  רינה שבתאי
  חבר מועצה -  מוטי ליטר 

 חבר מועצה -  מאיר חלוואני 
 חברת מועצה - עדי פרילינג אנקורי 

 חבר מועצה -  חיים שאבי
 חבר מועצה -  יגאל שמעון

 בר מועצה ח          -             יוסי שאבי
 חבר מועצה -  נדב דואני 

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

 חבר מועצה  -  אלון גלבוע
 חבר מועצה -  משה חנוכה

 
 חסרים:

 ראש העירייה -  אמיר כוכבי  
 
 

 :סגל

 מנכ"ל העירייה  -  רן היילפרן
 יועמ"ש העירייה   -  ניק רונן וי

 מבקר העירייה  -  משה שטיגליץ
 סגנית יועמ"ש לתחום תכנון ובנייה ומקרקעין   -  אווה לוי 

 סגן מהנדסת העיר  -  ברק לוי
 מרכז ישיבות המועצה  -  הוד גולני 
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גולני:  המועצה   הוד  ישיבת  את  פותחים  אנחנו  לכולם.  טוב  ערב 

מספר   המניין,  ביום  1-23שמן  מתקיימת  הישיבה   .

. לפני שנתחיל את סדר היום, כמה מילים של  4.1.2023

 סגנית ממלאת מקום ראש העיר, בבקשה.  

את   : יעל עבוד ברזילי  אחליף  אני  ולכולם,  לכולן  טוב  העירייה  ערב  ראש 

ראש  הישיבה.  בניהול  טוב,    היום  מרגיש  לא  העירייה 

יחזור   שהוא  להיות  יכול  להתרענן.  הביתה  הלך  הוא 

גם   אבל  יחזור,  נשמח שהוא  כולנו  כמובן  יותר,  מאוחר 

אנחנו   אז  וזהו,  מצונן,  להיות  מותר  עירייה  לראש 

 מתחילים.  

 

 קת חובות והסכמי פשרה.  אישור מחי  א. 

 

גולני:  אישור  חנ אנ  הוד  היום.  סדר  של  א'  סעיף  את  מתחילים  ו 

מחיקת   תהליך  הסדרת  פשרה.  והסכמי  חובות  מחיקת 

נעשה עפ"י חוזר מנכ"ל   . מועצת העירייה  5/12החובות 

כדלקמן:   הבקשות  את  לאשר  בקשות    20מתבקשת 

כ  ₪. הפטרים חלוטים    541,101-למחיקה, שווי מחיקה 

 ₪.    711,334ידיעה,  ל 

עפ"י  נבחנת  בקשה  שנקבעו   כל  המידה  בחוזר    אמות 

חובות   מחיקת  באופן  העוסק  הפנים,  משרד  מנכ"ל 

ע"י   אושרו  שהוגשו  הבקשות  לפשרות.  הגעה  ו/או 

להליכים   בהתאם  העירייה,  וראש  היועמ"ש  הגזבר, 

מצורף   הגזבר  דבר  הפנים.  משרד  נוהל  עפ"י  הנדרשים 

הבקשות 1כנספח   פירוט  כנספח    ,  הצעת  2מצורף   .

מוע  הינה:  הבקשות  ההחלטה  את  מאשרת  העירייה  צת 

 יקת החובות, בהתאם למופיע בנספחים.  שהוגשו למח 

 מי ישבו בוועדה שבחנה?   יגאל שמעון: 

 בני?   יעל עבוד ברזילי: 

זיני:   רק שנייה אחת.   בנימין 
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נציגים   רן היילפרן:  פשרות.  בהסכמי  שדנה  קבועה  ועדה  יש 

מ  הוועדה בוועדה,  ומרכזת  ונציגיו,  הגבייה  אגף  ,  נהל 

המשפטי  היועץ  את  כוללת  והוועדה  הגזבר  סמדר.   ,

 ומנכ"ל.  

   -טוב, אם הצוות המקצועי ישב  יגאל שמעון: 

מכירים   אביבה גוטרמן:  שנים  אנחנו  המקצועי,  הצוות  על  סומכת  אני 

 את התהליך הזה, ובהחלט צריך לאשר את זה.  

 תעלו להצבעה.   יגאל שמעון: 

גולני:  בע  הוד  מי  להצבעה.  נעלה  רינה,  חברים,  רן,  מאיר,  יעל,  ד? 

   -וטי מ 

 פה אחד?   יגאל שמעון: 

גולני:   פה אחד?   הוד 

 פה אחד, פה אחד.   יגאל שמעון: 

גולני:     -תודה רבה. סעיף  הוד 

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

 אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה

 הצבעה: 

 חלוואני,    רינה שבתאי, מוטי ליטר, מאיריעל עבוד ברזילי, רן יקיר,  – (14בעד פה אחד ) 

חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי,  

 אלון גלבוע ומשה חנוכה. 

 :  1/23החלטה מס' 

 ספחים. מועצת העירייה מאשרת את הבקשות שהוגשו למחיקת החובות בהתאם למופיע בנ

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

תודה   יגאל שמעון:  המקצועי.  בצוות  מאמינים  שאנחנו  אומר  זה 

ה  העבודה  כל  את  ועשה  שפעל  מי  לכל  מצוינת  רבה 

 הזאת. צריך להודות להם, מה.  

 מה שמגיע, מגיע.   רינה שבתאי: 

 מגיע להם באמת כל הכבוד.   יגאל שמעון: 

גולני:   תודה, תודה לאגף הגבייה.   הוד 
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 מינוי מורשה חתימה חשבון בנק חטיבת השחר.   . ב 

 

גולני:  בנק   הוד  חשבון  חתימה  מורשה  מינוי  היום,  לסדר  ב'  סעיף 

מוע  השחר.  מינוי  חטיבת  לאשר  מתבקשת  העירייה  צת 

צפייה   כולל  השחר,  חטיבת  לחשבונות  חתימה  מורשה 

בי"ס,   למנהלת  דביט,  כרטיס  כולל  ותשלומים,  באתר 

פרח,   אהרונהיים  דור  הגברת  הגברת  בי"ס,  ולמזכירת 

חטיבת   בנק  חתימה  מורשה  למינוי  גזבר  בקשת  נחמה. 

כנספח   מצורפת  מועצת  3השחר  ההחלטה:  הצעת   .

לחשבונות    העירייה  חתימה  מורשה  מינוי  מאשרת 

אפשר   שאלות?  בנספח.  למופיע  בהתאם  השחר,  חטיבת 

 להעלות להצבעה? מי בעד? פה אחד? תודה רבה.  

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

 חשבון בנק חטיבת השחר מורשי חתימה  מינוי

 הצבעה: 

 יעל עבוד ברזילי, רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר, מאיר חלוואני,  – (14בעד פה אחד ) 

חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי,  

 נוכה. אלון גלבוע ומשה ח

 :  2/23החלטה מס' 

ופיע מועצת העירייה מאשרת מינוי מורשה חתימה לחשבונות חטיבת השחר בהתאם למ 

 בנספח. 

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

 סומך עליכם.   משה חנוכה: 

 

 שיפוי בגין קווי המטרו.   –הסכם בין הרשות המקומית למדינה   ג. 

 

גולני:  הסכם  הוד   . ג' המ   סעיף  הרשות  ש בין  המדינה,  יפוי  קומית 

לגבי   הדיונים  במסגרת  הסבר:  דברי  המטרו.  קווי  בגין 

חווק המטרו, וכחלק מההסכמות בין המדינה לרשויות  

לאומית   לתשתיות  הוועדה  בהחלטת  נקבע  המקומיות, 

ה  מיום  של    26.4.2021-)הות"ל(  השיפוי  שיעור  כי 

סעיף   לפי  בתביעות  המקומיות  לרשויות    197המדינה 



 עיריית הוד השרון 
 4.1.2023מיום   1/23ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 7 
 

התש  והבנייה,  התכנון  תכניות    1965כ"ה  לחוק  בגין 

יעמוד על    .  70%המטרו השונות 

מיום   הות"ל  המדינה    26.4.2021בהחלטת  כי  נקבע 

של   בשיעור  המקומיות  הוועדות  את    70%תשפה 

המקומית   הוועדה  כנגד  שתוגשנה,  התביעות  מסכום 

שטרם   ככל  כי  נקבע,  עוד  ערך.  ירידת  תביעות  בגין 

תכנ  הסכ אישור  יושג  הממשלה,  ע"י  מטרו  בין  ית  ם 

כדי   בו  שיש  המקומיות,  הרשויות  לבין  האוצר  משרד 

ותידרש   הוועדה  תשוב  הוועדה,  החלטת  על  להשפיע 

ביום   זו.  הסכם    20.12.2021לסוגיה  הות"ל  אישרה 

עליו,   שיחתמו  לרשויות  ביחס  כי  ונקבע  עקרונות 

מיום   הות"ל  החלטת  במקום  יבוא  השיפוי  הסכם 

 כמפורט לעיל.    26.4.2021

התשכ"ה  לח   197סעיף   והבנייה,  התכנון  ,  1965וק 

פיצויים.   תביעות  כדלקמן:  ע"י    197קובע  נפגשו  )א( 

הנמצאים   מקרקעין,  הפקעה,  בדרך  שלא  תכנית, 

תחילתה   שביום  מי  עמו,  גובלים  או  התכנית  בתחום 

בהם   זכות  בעל  או  המקרקעין  בעל  היה  התכנית  של 

מהוועדה   לפיצויים  לאמור  זכאי  בכפוף  המקומית, 

למשרד  200בסעיף   תוגש  לפיצויים  התביעה  )ב(   .

תוך   המקומית  של    3הוועדה  תקפה  תחילת  מיום  שנים 

התקופה   את  להאריך  רשאי  הפנים  שר  התכנית. 

כבר   אם  אף  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  האמורה 

את   הניתן  ככל  ולקדם  לנסות  מנת  על  תקופה.  עברה 

לפגוע   מבלי  המטרו  של  תכניות  הציבורית  בקופה 

המ  רשויות  הרשויות  נציגי  בין  מו"מ  נערך  קומיות, 

כי   בתמצית,  נקבע  במסגרתו  האוצר,  למשרד  מקומיות 

שיפוי   היקף  הקובע  חתום  שיפוי  הסכם  שיוצג  ככה 

הוועדה   לטובת  השיפוי  כתב  חלף  יהיה  ההסכם  אחר, 

 המקומית.  

שיפוי   הגדלת  הינו  לעיונכם,  המצורף  ההסכם  בסיס 

סעיף  המדינה   לפי  תביעות  תכניות  בגי   197בגין  ן 

לשיעור   המדינה  השתתפות  את  מגדיל  ההסכם  המטרו. 
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תביעות   90%של   של  מצטבר  לגובה  עד    מהתביעות 

של   התביעות    10,000,000,000בהיקף  והיקף  וככל   ,₪

ל  עד  השיפוי  שיעור  יגדל  כך  ביחס  100%-יעלה,  וזאת   ,

בות"  שנתקבלה  המחדל  שיעור  ל לברירת  של   ,

 .  70%  תפות בשיעור של השת 

המ  שיינתן  הסכם  השיפוי  שיעור  את  קובע  המוצע  טרו 

על   לחתום  שיבחרו  המקומיות  לרשויות  המדינה  ע"י 

הטבלה   להלן.  המפורט  יגדל  זה  ושיפוי  ההסכם, 

רק   אנחנו  אותה.  אקריא  לא  אני  לרשותכם,  עומדת 

הסכומים  נסכם   לגבי  הוראות  בהסכם  נקבעו  עוד  פה, 

הה  בחשבון  בנוגע  שיצטברו  הוראות  וכן  תקזזות 

סעיף  לניה  לפי  תביעות  סעיף    197ול  המדינה.  ,  6ע"י 

לקדם   באוצר  המקצועיים  הגורמים  בכוונת  ארנונה, 

אחיד   תעריף  שיקבע  המטרו,  לחוק  חקיקה  תיקון 

של   כל    51וקבוע  על  יחול  זה  תעריף  לשנה.  למטר   ₪

ייעשה שימוש עסקי/מסחרי. הסכם   שטחי התחנה בהם 

י  מדינת  בעניי בין  המקומיות  והרשויות  תכנית  שראל  ן 

 .  4המטרו נוסח לחתימה, מצורף לכם כנספח  

חתימת   מאשרת  העירייה  מועצת  ההחלטה:  הצעת 

המקומית   והוועדה  העירייה  מטעם  החתימה  מורשי 

בנוגע   ישראל  מדינת  מול  הסכם  על  ובנייה  לתכנון 

לתשתיות   הוועדה  להחלטת  בהתאם  המטרו,  לתכנית 

 לאומית.  

מסכימ  : רמוחה עדי ב  לא  ואנחנו  לנו  ונגיד  יש  מה  כאילו  לתעריף,  ים 

 להגיד פה?  

   -שאנחנו נבקש מעבר  רן היילפרן: 

   -רק תיקון קטן שאני רואה עכשיו בנושא הארנונה  אווה לוי: 

 .  51 עדי ברמוחה: 

שימוש   אווה לוי:  בהם  שאין  התחנה  שטחי  כל  על  יחול  התעריף 

כתחנה  שמוגדר  מה  אוקי?  מסחרי,  ומשמש    עסקי 

האוצר  של  ההצעה  אחיד    כתחנה,  תעריף  לקבוע  היא 

באמצעות   תתפעל  שהיא  בעצם,  שהמדינה  הארץ,  בכל 
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לכל   תשלם  המטרו,  תחנות  את  מטעמה  מבצעת  חברה 

תחנות,   יש  שבתחומן  המקומיות  למטר    51הרשויות   ₪

לתחנות   תעריף  שלנו  הארנונה  בצו  אין  היום  לשנה. 

אב  רכבות,  לתחנות  תעריף  יש  אין.  מטרו.  למטרו  ל 

איזשהו   זה  בנוגע  ולכן  זה  שייקבע.  חדש  תעריף 

   -לארנונה 

 שהוא כללי ארצי.   אביבה גוטרמן: 

 הוא יהיה ארצי, לרשויות שיבחרו לחתום על ההסכם.   אווה לוי: 

יכולים   אביבה גוטרמן:  שאנחנו  לא  זה  כן.  לרשות,  קשור  לא  זה 

   -לקבוע 

 הזה.  אין לנו מה לעשות עם העניין   עדי ברמוחה: 

   -שנייה, רגע  אווה לוי: 

 זה אחיד לחלוטין.   יעל עבוד ברזילי: 

   -צריך להבין  אווה לוי: 

 זה חוק מדינה בעצם.   רפאל בן מרדכי: 

שהמטרו   אווה לוי:  המקומיות  הרשויות  לכל  נשלח  הזה  ההסכם 

לא   שיבחרו  רשויות  שיהיו  להיות  יכול  בתחומן.  עובר 

א  תעריף  ויחילו  הזה,  ההסכם  על  אחר,  לחתום  רנונה 

גם  שני  מצד  הן  השיפוי    אבל  מהגדלת  ייהנו  לא 

   -197לתביעות  

 מהשיפוי.   אביבה גוטרמן: 

ההוראות   אווה לוי:  שתי  את  כולל  הוא  ביחד,  שהוא  הסכם  זה 

של   מוגדל  שיפוי  נותנת  המדינה  אחד,  מצד  האלה. 

בסך  90% תלוי  יותר.  גם  מסוימים  ובמקרים   ,

רו  היא  שני,  מצד  המצטבר.  לחסוך  התביעות  צה 

שהיא  ארנונה  וזה    בתשלומי  המקומית,  לרשות  תשלם 

 ההסדר שנקבע לגבי הארנונה.  

   -צריך לתקן כמו שאת אמרת   6אז בהסבר, את סעיף   עדי ברמוחה: 

 נכון.   אווה לוי: 

 אז צריך לתקן את זה, הוד.   עדי ברמוחה: 
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את   אווה לוי:  לעיונכם  צירפתי  אני  ההחלטה,  הצעת  מקרה,  בכל 

   -ואו, איך שהוא ההסכם במל 

   -האם  : אביבה גוטרמן 

 איך שהוא נשלח לרשויות.   אווה לוי: 

הוועדה   אביבה גוטרמן:  האם  הזה,  הדבר  את  לנו  שהבאת  לפני 

של   ערך  בדקו   , וכו' היועצים  כל  שלנו,  המקצועית 

באמת   להיות  יכול  זה  האם   . וכו' להיות  שיכול  השיפוי 

   -מצב של יותר מהסכום שהם אומרים 

 מיליארדים.   ע: אלון גלבו 

לחתום   אביבה גוטרמן:  הולכים  שאנחנו  בדק,  מקצועי  מישהו  פחות. 

   -70%ולא    90%על הדבר הזה, שברור שעדיף על  

יודעת הרי  עדי ברמוחה:     -כן, אבל את לא 

מקבל   אביבה גוטרמן:  אתה  פה  הארנונה  גם  אומר,  אתה  גם  שני,  מצד 

   -כמו שזה. והדבר 

 ונה אבל?  מה זה קשור לארנ  יגאל שמעון: 

יודעים על השיפוי אבל   אביבה גוטרמן:     -מצד שני, אנחנו לא 

   -כי אתה מקבל ארנונה על התחנה עצמה, רגע, אבל  עדי ברמוחה: 

   -אם הוא באמת שזה סדר הגודל שיכול להיות  אביבה גוטרמן: 

 מה זה קשור לארנונה מה שעל השיפוי, מה הקשר?   יגאל שמעון: 

זה בדיוק, הם   אביבה גוטרמן:     -יחד   קשרו את 

נכון.  ה  אווה לוי:   ם קשרו את זה יחד, 

 שזה מאוד מוזר.   אביבה גוטרמן: 

   -בסדר, שיקשרו. אני יש לי שאלה אחרת ברשותכם  יגאל שמעון: 

   -רגע, רגע  אביבה גוטרמן: 

 רגע, אני אענה רק לאביבה.   אווה לוי: 

 סליחה.   יגאל שמעון: 

ל  אווה לוי:  שעשינו  הבדיקות  כל  גם  במסגרת  המטרו,  תכנית 

בדיקו  לתביעות  ת  נעשו  הוועדה  מטעם  שמאים  ע"י 
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סעיף   לפי  מה  197אפשריות  הזה  בשלב  לאמוד  קשה   .

בסופו   יעבור  איפה  תלוי  מאוד  גם  זה  התביעות.  יהיו 

 של דבר הקו.  

היא   רוצה  ההנחה  לא  אני  העיר,  במרכז  יעבור  שהקו 

העצמת   שם  שתהיה  אבל  כמובן,  מסתייגת  אני  להגיד, 

ולכן התכנית תשביח את המק זכוי  רקעין. באזורים  ות, 

יודעים   לא  ואנחנו  זכויות,  השבחת  תהיה  שלא  אחרים 

קיבלנו   לא  אנחנו  לא,  או  כן  שם,  יעבור  הקו  אם  עדיין 

יכול להיות   את ההחלטה של החוקרת בהתנגדות שלה, 

תביעות   שם  כמה  197שיהיו  להגיד  יודעים  לא  ואנחנו   ,

תביעות   בד"כ,  יעלה.  בסכומים    197זה  תביעות  הן 

   -גבוהים   מאוד מאוד 

 מאוד גבוהים.   אביבה גוטרמן: 

 בטח באזורים בהוד השרון.   אווה לוי: 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

ככה   אווה לוי:  זכויות.  להעצים  אפשר  שאי  באזורים  ובטח 

עולה   היא  השיפוי,  שהגדלת  מאמינים  כאין  שאנחנו 

נגיד, על ההנחה בתעריף הארנונה.     וכאפס על 

יודעים מ  עדי ברמוחה:     -ה עשו ערים אחרות אנחנו 

 כן, לא מטריד אותי הארנונה.   אביבה גוטרמן: 

 חתמו, לא חתמו?   עדי ברמוחה: 

.   אביבה גוטרמן:   זה פחות מטריד אותי

נכון לעכשיו שכפר סבא אישרו את ההסכם,   אווה לוי:  יודעת  אני 

דרום השרון מאשרים את ההסכמים. תל אביב אישרו.  

כמ הה  של  מו"מ  אחרי  נעשה  הזה  של  סכם  נציגים  ה 

לציון,   ראשון  תקווה,  פתח  ביניהן  מקומיות,  רשויות 

עוד רשות מקומית. הם   זוכרת, אולי  לא  תל אביב. אני 

גם הצוות שאח"כ בודק את חשבון ההתקזזות שמוזכר  

הרשויות   עם  בשיתוף  נעשה  שהוא  הסכם  שזה  כך  פה, 

   -לשנה המקומיות, אחרי מו"מ של כמעט מעל  

אומר  אביבה גוטרמן:  עד  הם  זה  את  להגדיל  יכול  שזה  ,  100%ים 
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 ₪?    10,000,000,000באיזה מקרה? אם זה יעלה על  

תביעות    10,000,000,000 אווה לוי:  סכום  על  מדברים  אנחנו   ₪

 מצטבר של כל הרשויות המקומיות.  

ויהיה מעל   אביבה גוטרמן:     -₪   10,000,000,000במידה 

וי במיד  אווה לוי:     -₪   10,000,000,000היה מעל  ה 

   -אז הם יתנו את ה  אביבה גוטרמן: 

שבין   אווה לוי:  פה    100%-ל   90%השיפוי  מחולק  זה  כביכול, 

מעל   רואים?  אתם  ן    10,000,000,000בטבלה,  בי  ,₪

ל   10,000,000,000 ן    15,000,000,000-₪  בי  ,₪

ל   15,000,000,000 ומעל    20,000,000,000-₪   ,₪

מסוים   20,000,000,000 סכום  תפקיד  המדינה   ,₪  

של   נציגים  הוא  ההתקזזות  צוות  התקזזות.  לחשבון 

רשויות   אותן  קודם,  שאמרתי  מה  מקומיות,  רשויות 

הרשויות   בין  אח"כ  יתחלק  והוא  גדולות.  מקומיות 

 באופן יחסי לתביעות שהוגשו.  

 אתם הייתם בקשר עם שאר הרשויות?   אביבה גוטרמן: 

 ניין אבל?  כן, באיזה ע  אווה לוי: 

 יין הזה.  בענ  אביבה גוטרמן: 

 אז אמרתי, כן.   אווה לוי: 

 אז כנראה לא הקשבתי.   אביבה גוטרמן: 

   -אמרתי, חלק  אווה לוי: 

 מה הם חושבים?   אביבה גוטרמן: 

הרשויות,   אווה לוי:  עם  מיטיב  הוא  הזה  ההסכם  בגדול  תראי, 

אמרתי   יחתמו.  כולן,  לא  אם  שהרוב  היא  ההנחה  אז 

נ  אשר  אות מי  אישרה  אביב  תל  להיום,  וכפר  כון  ו 

יודע שרמת השרון בדרך כנראה.    סבא, ואני 

 אוקי.   אביבה גוטרמן: 

יש לי שאלה. הרי מדובר פה על בית ראש שייבנה אולי   יגאל שמעון: 

היום    20עוד   מועצה,  כחברי  אנחנו  למה  נכון?  שנה, 

בעוד   של  העתיד  של  הגורל  את  של    20קובעים  שנה 
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או  זאת  להצבי העיר.  היום  צריך  אני  למה  על  מרת,  ע 

   -פה מיליארדים של שקלים 

 כי תהליכים ארוכים.   נדב דואני: 

 בסדר.   יגאל שמעון: 

   -תהליכים ארוכי טווח. אתה מתכנן  נדב דואני: 

יודע שזה, שנייה  יגאל שמעון:     -אני 

אמרו   נדב דואני:  הצפה.  נגד  חוסם  קיר  יורק  בניו  עושים  עכשיו 

ב  הק   100-זה  להכין שנה  היום  חייבים  אבל  את    רובות, 

 שנה.    100זה, לעוד  

   -הבנתי, למה אני צריך, למה אני צריך היום פה לאשר  יגאל שמעון: 

 כי זו האחריות שלך.   נדב דואני: 

   -לא, לא אחריות שלי  יגאל שמעון: 

 אתה נושא באחריות, אנחנו נושאים באחריות.   נדב דואני: 

   -ההסכם הוא לא  יגאל שמעון: 

הה  עבוד ברזילי: ל  יע  יגאל,  המדינה  רגע,  השתתפות  את  מגדיל  הוא  סכם 

של   ויש    90%בשיעור  המצטבר,  לגובה  עד  מהתביעות 

הזה   ההסכם  שלמעשה  שמראים  סעיפים  כמה  עוד  כאן 

מכתיב   או  מגביל  לא  הוא  עלינו,  שומר  הוא  לנו.  טוב 

 קווים לגבי המטרו עצמו. הוא מדבר על נושא השיפוי.  

   -, לא א ל  יגאל שמעון: 

ל  עדי ברמוחה:     -א אבל זה 

   -רגע, אבל אני אסביר  אווה לוי: 

פה החלטות   רן יקיר:  כל שבועיים מקבלים  בוועדה  יגאל, אנחנו 

   -שנה קדימה   20-שהן ל 

   -לא, לא  יגאל שמעון: 

   -שנייה, אני רוצה להסביר  אווה לוי: 

 לא להפסיד כסף, אם אתה מבין למה אני מתכוון.   יגאל שמעון: 

גו אביב   שנה קדימה?    20-פה ל אילו החלטות קיבלת   טרמן: ה 
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שזה   יעל עבוד ברזילי:  חושב  אתה  למה  שיפוי.  הסכם  זה  אבל  יגאל, 

 להפסיד כסף?  

שבוא   יגאל שמעון:  עובדה  קובעים  היום  פה  אתם  כי  לכם.  אגיד  אני 

של   תביעות  יהיו  שאם  אוקי?    15,000,000נניח,   ,₪

פיצו  לשלם  אמורה  השרון  הוד  של  עיריית  י 

נכון?    1,500,000,000  ,₪ 

 מה?   רן יקיר: 

 מה, מה אמרת?   אווה לוי: 

   -אם היא תביעה  אלון גלבוע: 

   -₪   15,000,000אה, אתה אומר בתביעות של   רן יקיר: 

   -₪   15,000,000,000 יגאל שמעון: 

 אוקי.   רן יקיר: 

מדבר    15,000,000,000מתוך   יגאל שמעון:  אתה  שחלוקה,  נניח   ,₪

   -כמה 

י   א נחתום.  ₪ אם ל   4,500,000,000או   קיר: רן 

 אני לא בטוח.   יגאל שמעון: 

היה   יעל עבוד ברזילי:  מקודם,  שהקראתי  אגב  המשפט  של    90%ההמשך 

של   בהיקף  תביעות  של  מצטבר  לגובה  עד  מהתביעות, 

כך    10,000,000,000 יעלה,  התביעות  והיקף  וככל  ש"ח. 

ל  עד  השיפוי  שיעור  לב 100%-יגדל  ביחס  וזאת  רירת  , 

של   בות"ל  שנתקבלה  בשיעור  המחדל  השתתפות  שיעור 

 .  70%של  

יכול   יגאל שמעון:  שחבר'ה,  אומר  כאילו  פה  אני  אבל  הבנתי, 

שבעוד   מצב  תביעות    10-20להיווצר  פה  יהיו  שנה 

יהיה   מה  לקבוע  צריך  אני  מיליארדים.  בכמה  לעירייה 

 שנה? איך אני יכול לקבוע?    30שנה,    20בעוד  

 מי יקבע?    ז א  נדב דואני: 

 חושב שזאת אחריות של המדינה.  אני   יגאל שמעון: 

 אבל יגאל, מי יקבע?   נדב דואני: 
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   -לא, סליחה  יגאל שמעון: 

   -אבל יגאל, אתה מגן על  רן יקיר: 

 אני קובע, זאת אומרת, אני מסכים.   יגאל שמעון: 

   -אבל אתה  נדב דואני: 

 אתה מסכים לשיפוי.   יעל עבוד ברזילי: 

 סכים.  אבל הבנתי, אני קובע, אני מ  : יגאל שמעון 

   -אז אתה רוצה  נדב דואני: 

לעוד   יגאל שמעון:  להסכים  צריך  אני  למה  הכסף    20אז  את  שנה 

 הזה?  

 אז מי יסכים, מי יחליט?   נדב דואני: 

   -לא, לא  יגאל שמעון: 

יודע מה האלטרנטיבה?  רפאל בן מרדכי:     -יגאל, אתה 

ת  יגאל שמעון:  חברים,  פר האלטרנטיבה,  זה  חושב,  אני  ויקט  ראו, 

שהמדינה  לאו  פרויקט  זה  עירוני.  פרויקט  לא  זה  מי, 

עצמה   על  השיפוי  את  לקחת  וחבל  100%צריכה   ,

יבואו,   שרשויות  להיות  יכול  לא  זה  איתם.  לחתום 

יש   אתה,  בסדר,  אוקי,  לך,  יגידו  יקרה?  מה  עכשיו 

לך   שיהיו  במקום  בואו,  אז  לשלם.  צריך  ואתה  שיפוי, 

של  לך  ,  20  מגדלים  שמים  כד   40אז  שהשיפוי  קומות,  י 

   -יהיה בשבילך בהחזר כספי 

 זה טוב.    40אם ככה, אז אני בעד.   רפאל בן מרדכי: 

נגד.   נדב דואני:   אתה 

נגד.   רפאל בן מרדכי:   ברור שאני 

על   יעל עבוד ברזילי:  גם  מסתכלת  אני  פה,  מדברים  עדיין  אנחנו  אבל 

, יש לך את ההסכם מול העיני   ים? סעיף ד'

יגא  רפאל בן מרדכי:   ל, מה האלטרנטיבה שלך?  יגאל, 

על   יעל עבוד ברזילי:  מדברים  אנחנו  פה,  אותו  לך  להעביר  יכולה  אני  אז 

90%  . 

 חבל שהוא לא פה בדיון כל כך חשוב ואסטרטגי.   משה חנוכה: 
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   -אני באמת חושב שראש העיר חייב להיות בדיון  יגאל שמעון: 

   -הדיון אפשר לבטל את   אלון גלבוע: 

   -היה מאוד שמח להיות פה   הוא  יעל עבוד ברזילי: 

   -זה אסטרטגי וחשוב  יגאל שמעון: 

יוכל   משה חנוכה:  שהוא  כדי  זה,  את  נדחה  אם  דבר  שום  יקרה  ולא 

 להיות פה.  

   -זה לא יכול להיות שבדיון כזה של מאות מיליארדים  יגאל שמעון: 

 מתוך כבוד אליו.   משה חנוכה: 

מי עשרו  יגאל שמעון:  העי ת  שראש  סליחה,  אז  ליארדים,  פה.  לא  ר 

אני   להיות.  יכול  לא  זה  בסוף,  והוא  נצביע  אנחנו  מה, 

 חושב שצריך להביא את זה לישיבה הבאה.  

של   יעל עבוד ברזילי:  שיפוי  פה  לך  יש  מצליחה  90%אבל  לא  אני  אז   ,

   -להבין כל כך את ה 

 מה זה שיפוי?   יגאל שמעון: 

 .  90%-ו מעלים ל , עכשי 70%היה   נדב דואני: 

   -כן, אבל תסתכל  ילי: יעל עבוד ברז 

   -70%היה   נדב דואני: 

על   יגאל שמעון:  לא  ודיברנו  החוק.  את  הבנתי  החוק,  את  עזוב  אבל 

   -תב"ע מקומית 

   -70%אבל אתה רוצה לשפות   נדב דואני: 

   -חברים, מדובר על מטרו  יגאל שמעון: 

 ?  70%יגאל, אתה רוצה לשלם   נדב דואני: 

לשלם   : שמעון יגאל   רוצה  לא  אני    , 70%אני  בכלל,  רוצה  לא  אני 

   -100%חושב שזה  

   -אז אין בעיה, אז קודם כל  נדב דואני: 

   -מי קבע  יגאל שמעון: 

   -90%-אז קודם כל תיקח את ה  נדב דואני: 

 שאנחנו צריכים לשלם מיליארדים למדינה, לשיפוי?   יגאל שמעון: 
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 .  30%היום אתה משלם   נדב דואני: 

   -, לידיעתך לא, אני לא משלם כלום  ון: שמע   יגאל 

 רשום.   נדב דואני: 

 עזוב מה שרשום.   יגאל שמעון: 

 רשום.   נדב דואני: 

 רשום.   יגאל שמעון: 

   -90%אז רשום   נדב דואני: 

   -לא, אדוני, לא רשום  יגאל שמעון: 

מ  נדב דואני:  כל  קודם  ל   70%-אז  ל 90%-תתקן  תתקן  ואח"כ   ,-

100%  . 

   -ומר ק א החו  יגאל שמעון: 

 .  100%-ום שבשלב מסוים המדינה תשפה ב זה גם רש  נדב דואני: 

ב  יגאל שמעון:  ב   1202-תשמע,  בשיפויים,  סיפור  אותו  ,  1202-היה 

הכביש   עם  אוקי?  שלנו,  תכנית  היה  531שזאת   ,70%-

על  30% מדובר  ופה  מחדל.  היה  באמת  וזה  אוקי?   ,

   -מיליארדים 

נקבעה   1202של    30%-70% אווה לוי:  ב 1202-ב   לא  נקבעה  היא   ,-

 הוא לא כביש עירוני.    531תכנית של המדינה.    שזו   מח, 

   -יתרה מכך  יעל עבוד ברזילי: 

   -בתכניות דרך  אווה לוי: 

 זה אותו דבר, זה אותו דבר.   נדב דואני: 

משפה   אווה לוי:  שהמדינה  היא  הכלל  דרך  בתכניות  ,  70%נכון, 

 .  30%והעירייה  

 .  10%-ו   0%9ועכשיו רוצים   נדב דואני: 

   -ולכן  אווה לוי: 

ל  יעל עבוד ברזילי:     -בכל אחד מהסעיפים   90%-מעלים 

יותר טוב.   נדב דואני:   נכון, זה הרבה 

פה   אווה לוי:  שהייתה  בגלל  להבהיר.  רוצה  אני  רק  רגע, 
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גדולה של הרשויות המקומיות לתכנית   התנגדות מאוד 

לתביעות   תגרום  הזאת  התכנית  אמרו,  והם  המטרו, 

נ  ל ענק  תוכל  לא  והוועדה  הוועדה,  בתביעות  גד  שאת 

   -האלה, נכנסה המדינה ואמרה, אל תדאגו 

עד   עדי ברמוחה:  זה  את  הגבילו  הם  שזה    10,000,000,000ועדיין   ,₪

   -לא 

את   אווה לוי:  מעלה  אני  המטרו,  פרויקט  לי  שחשוב  בגלל  אני, 

 .  90%-השיפוי ל 

 )מדברים ביחד(  

לנ  יגאל שמעון:  שאסור  חושב  ההצעה אני  על  להצביע  היא    ו  הזו, 

לעתיד  ה  מסוכנת  השרון,  הוד  לעיר  מאוד  מסוכנת  צעה 

שלי   והנכדים  שהילדים  צריך  לא  אני  השרון.  הוד  של 

   -ישלמו 

מה   יעל עבוד ברזילי:  על  מדובר  ישלמו,  שהם  מה  על  מדובר  לא  יגאל, 

   -שהמדינה תשלם 

   -יגאל, אתה מבין בתכניות, אתה מבין בתכניות  נדב דואני: 

 ההסכם.  , זה  90%-ב  יעל עבוד ברזילי: 

 .  90%, היום זה  70%ופעם זה היה   נדב דואני: 

   -לא, מדובר על כמה  יגאל שמעון: 

כל   רפאל בן מרדכי:  נגד  יגאל  רק  שזה  או  בדיון,  להשתתף  אפשר  יעל, 

 העולם?  

 )מדברים ביחד(  

 .  70%יגאל, אתה קידמת תכניות עם   נדב דואני: 

   -מה שאתה מצביע עליו עכשיו   זה   אבל  יעל עבוד ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

קובע   נדב דואני:  משנים  70%החוק  הם  איתנו  90%,  מיטיבים   .

 ואתם לא רוצים להצביע.  

 שום מיטיבים איתנו, מי מיטיב?   אביבה גוטרמן: 

   -מיטיבים, מיטיבים  נדב דואני: 
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לנו  אביבה גוטרמן:     -סכומים של מיליארדים. אני לא מבינה, יש 

   -70%  אבל היום החוק קובע  ב דואני: ד נ 

   -אז החוק, תשנה אותו. שינית את חוק  יגאל שמעון: 

ל  נדב דואני:     -90%-אז קודם כל תשנה 

תשנה   יגאל שמעון:  לא  את  אז  חוק,  שינית  בממשלה,  שר  החלפת 

 חוק? פתאום אתם טהורים, לא משנים חוקים?  

 משפט?  יגאל, יגאל, מותר רגע להגיד לך   רפאל בן מרדכי: 

 ר?  מה זה קשו  יגאל שמעון: 

יגאל  רפאל בן מרדכי:     -יגאל, יגאל, מר 

 שנייה, קודם כל לרפי הייתה שאלה.   יעל עבוד ברזילי: 

   -תראה, אני כלכלן פשוט  רפאל בן מרדכי: 

.   יעל עבוד ברזילי:   תסתכלי על הטבלה בסעיף ד'

לכלכל  רפאל בן מרדכי:  במבוא  אותי  לימדו  פשוט,  כלכלן  ה  ובתור 

האלט  מה  היא  המרכזית  דרך  שהשאלה  אני  רנטיבה. 

לא   אגב מסכים עם דעתך העקרונית. אני חושב שהיינו 

   -צריכים לשלם על מה שהמדינה עושה 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

נרוויח מזה   רפאל בן מרדכי:  יודע, סכום קטן, אם אנחנו  לא  אני  בניכוי 

 כסף. ואם לא, לא.  

   -מזה אתה לא תרוויח   אביבה גוטרמן: 

כרג  רפאל בן מרדכי:  קובע  אבל  הוא  פשוט,  דבר  אומר  החוק  אז  70%ע   .

מה   ואז  כלום,  לעשות  ולא  לי,  תסלח  לשבת,  יכול  אני 

גרועה.   היותר  באפשרות  אהיה  שאני  הוא  שיקרה 

   -90%לצעוק ולהחליף את החוק, גם עם  

 תמיד אפשר.   רינה שבתאי: 

 תמיד אפשר. זה לא משהו.   רפאל בן מרדכי: 

   -רפי  מעון: ל ש יגא 

זה   : רפאל בן מרדכי  להגיב  לא  דקה.  רק  סליחה,  רגע,  להגיב,  לא  אבל 
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 .  20%-לתוך תהום שהיא עמוקה ב   להיכנס בביטחון 

הוד   יגאל שמעון:  של  העתיד  את  לקבוע  היום  סמכות  לך  אין  רפי, 

   -השרון 

 אבל יש תכנית מאושרת?   אלון גלבוע: 

   -זה מה שאנחנו עושים  יעל עבוד ברזילי: 

אומ  יגאל שמעון:  ואתה  בא  השרון  אתה  הוד  שעיריית  היום  ר 

   -תשפה 

   -צריך תכנון  רפאל בן מרדכי: 

תשפה   יגאל שמעון:  השרון  הוד  שעיריית  היום,  אומר  שאתה  מה 

או    20בעוד   או  30שנה,  יודע,    10,  לא  אני  שנים, 

   -במיליארדי שקלים 

 איזה מיליארדי שקלים.   רן יקיר: 

אין שקלים,    מיליארדי  יגאל שמעון:  המטרו.  עבודות  היגיון    את 

 כזה, חברים.  

   -נניח שאתה צודק  רפאל בן מרדכי: 

   -אין היגיון, שיפוי  יגאל שמעון: 

   -יגאל, אבל  יעל עבוד ברזילי: 

נניח   יגאל שמעון:     -90%של 

   -אבל אתה לא עונה לי מה יש לי  רפאל בן מרדכי: 

ז  יגאל שמעון:  על  היום  אני אחליט  היגיון.  בעוד  אין  יהיה  מה    10ה, 

 שנים?  

 אבל אתה לא ענית לי מה האלטרנטיבה?   אל בן מרדכי: רפ 

   -האלטרנטיבה  יגאל שמעון: 

שזה   רפאל בן מרדכי:  אמרת  שוב.  לשאול  לי  תרשה  רגע,  יקרה,  מה 

על   נחליט  אנחנו  אם  גדול  על  90%סיכון  נחליט  לא   .

 .  70%-, נהיה ב 90%

נכון.   נדב דואני:   נכון, 

 ומר לי.  עכשיו תסביר לי מה אתה א  דכי: רפאל בן מר 
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 זה, שמעתי את האיומים, שמעתי את האיומים.   יגאל שמעון: 

 למה הם העלו? למה הם העלו?   אביבה גוטרמן: 

 )מדברים ביחד(  

 אפשר בבקשה את היועצים המשפטיים?   רפאל בן מרדכי: 

.   יגאל שמעון:   שיפסיקו לאיים עלינו

חברי  יעל עבוד ברזילי:  לצעוק חברים,  לא  שני ם,  שנייה,  רגע.  יה,  , 

   -שנייה 

 תפסיקו לאיים עלינו.   יגאל שמעון: 

   -רגע, אחד, אחד  יעל עבוד ברזילי: 

מ  אביבה גוטרמן:  זה? סליחה,  90%-ל   70%-למה הם העלו  על  , חשבתם 

   -אני שואלת, הם העלו 

 -אני רוצה  יעל עבוד ברזילי: 

יועץ משפטי.    אני שואל את עורך הדין חנוכה,  רפאל בן מרדכי:   מה זה 

רוצה   ברזילי:   יעל עבוד  אני  לצעוק.  לא  בבקשה  רגע,  בבקשה,  יוסי,  רפי, 

הוא   ההסכם.  של  למהות  לבכם  תשומת  את  להסב 

בסעיף   בטבלה  וגם  בפניכם,  מונח  כל  אתם  5קודם   ,

מעל   גם  תביעות  על  מדובר  שבעצם  לראות  יכולים 

וגובה    20,000,000,000 למעשה  ₪90%  המדינה   .

   -מעלה 

 ₪.    10,000,000,000 נדב דואני: 

ל  יעל עבוד ברזילי:  הללו  הסכומים  מיטיב  90%-בכל  הזה  ההסכם   .

שזו   ובוודאי  המקומית,  הרשות  על  שומר  הוא  עימנו, 

על   שמשפיעים  תכנון  בהליכי  חלק  לקחת  אחריותנו 

לעוד   גם  שלנו  ו    50-ו   20הרשות  שאנחנ מה  זה  שנה. 

או  הזה  בתחום  זה  אם  בין  כאן,  בתחומים    עושים 

ר  לא  אני  לכן  ושוב,  אחרים.  בהסכם.  בעיה  שום  ואה 

   -הוא מונח בפניכם, אני לא בטוחה 

יעל.   אלון גלבוע:   יש לי שאלה, 

כתובים   יעל עבוד ברזילי:  ממש  הדברים  אבל  לא,  או  בו  התעמקתם  אם 

   -שחור על גבי לבן 
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התכנית   אלון גלבוע:  האם  שאלה.  לי  יש  שאלה,  לי  יש  יעל,  אבל 

המטרו הראשונ  של  הממשלה,  ע"י  אושרה  אחת  ה   ?

 התכניות אושרה?  

 בטח.   רפאל בן מרדכי: 

 יש תכנית מאושרת?   אלון גלבוע: 

 אווה, את רוצה להתייחס?   יעל עבוד ברזילי: 

   -יש דיון משפטי  אביבה גוטרמן: 

   -תשאל את מירי רגב  מאיר חלוואני: 

 מה השאלה, אם התכנית של המטרו מאושרת?   אווה לוי: 

 של הממשלה למטרו?    האם יש תכנית מאושרת  לבוע: ן ג אלו 

   -יש כמה, תכניות המטרו מחולקות לכמה קווים  אווה לוי: 

 אוקי, לא משנה, אחת מהן.   אלון גלבוע: 

   -מאושרת, אם אני לא טועה   103כן, תתל/  אווה לוי: 

 לא, אבל הוד השרון, הוד השרון.   יגאל שמעון: 

עו  אווה לוי:  היא  השרון  בהוד  מאושרת,  אז  לא  עדיין  /ב,  101ד 

   -מאושרת   לא 

שבסעיף   אלון גלבוע:  משום  שואל,  אני  למה  שאפשר    14.2אז  מצוין 

מ  יאוחר  לא  חתום  ההסכם  את  ימים    220-להגיש 

   -ממועד אישור התכנית הראשונה בעיר. אז 

   -לא, לא בעיר, לא  אווה לוי: 

שעברו   אלון גלבוע:  להיות  יכול  אז  בעיר,  לא  אם  ים,  הימ   220אז 

 מישהו בדק?  

   -, לא עברו, לכן הבאתי את זה היום. אם הזמן לא  אווה לוי: 

 כמה זמן עוד נשאר לנו?   אלון גלבוע: 

 אם הזמן היה עובר, לא הייתי מביאה את זה.   אווה לוי: 

 אבל כמה זמן עוד נשאר?   אלון גלבוע: 

ינואר.   אווה לוי:   עד סוף החודש, עד סוף 

 אוקי, בסדר.   אלון גלבוע: 
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   -ו מעלים את זה להצבעה חברים, אנחנ  יעל עבוד ברזילי: 

את   אלון גלבוע:  מגישים  אתם  עכשיו  רק  למה  אז  שנייה.  רגע,  אז 

 זה?  

   -שאלה  יגאל שמעון: 

   -רגע, רגע, יגאל, אני לא סיימתי, שנייה  אלון גלבוע: 

 אה, אז בסדר, כי היא רוצה להעלות.   יגאל שמעון: 

   -ת כבר הוגשה ה. הרי אם התכני אז אני שואל שאל  אלון גלבוע: 

אתם    200,000,000,000מעלים,   יגאל שמעון:  בשנייה.  פה  מעלים   ₪

   -מחלקים כספים 

 -לא, לא, בוא נדייק את  יעל עבוד ברזילי: 

   -תמשיכו לחלק כספים באופן אוטומטי. אתם  יגאל שמעון: 

 מה זה לחלק? זה כספים מהמדינה, מה זה לחלק?   יעל עבוד ברזילי: 

   -ד של העיר הוד השרון אתם לא תקבעו את העתי  ון: שמע   יגאל 

   -בטח שאנחנו נקבע את העתיד של הוד השרון  יעל עבוד ברזילי: 

הקופה   יגאל שמעון:  את  לקחת  סמכות  לכם  אין  סמכות,  לכם  אין 

נורמליים?    הציבורית ולבזבז אותה. תגידו, אתם 

 על מה אתה מדבר?   יעל עבוד ברזילי: 

לא ברור  יגאל שמעון:  מתנ   ,  אני  אז  כלום.  גם  השארתם  תתנגד  גד, 

 אתה, ברור.  

 )מדברים ביחד(  

אני   יעל עבוד ברזילי:  העניין,  לסוף  ירדת  שלא  חושבת  באמת  אני  יגאל, 

   -לא מצליחה להבין אותך, יגאל 

   -אז אני אסביר לך  יגאל שמעון: 

שיינתן   יעל עבוד ברזילי:  השיפוי  שיעור  את  קובע  המוצע  המטרו  הסכם 

   -המדינה לרשויות המקומיות   ע"י 

 .  60% גאל שמעון: י 

יגדל כמפורט  יעל עבוד ברזילי:     -שיבחרו לחתום על ההסכם, ושיפוי זה 

 .  100%עד   נדב דואני: 
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במיליארדי   יעל עבוד ברזילי:  תביעות  גובה  על  פריסה  כאן  לך  ומראים 

אחיד לכל התביעות.    90%בגובה    20%שקלים, עד מעל  

 הבין מה ההתנגדות.  אז אני לא מצליחה ל 

 אפשר לדעת על סכומים?   ן: יגאל שמעו 

   -90%מעל   יעל עבוד ברזילי: 

   -כמה כסף זה  יגאל שמעון: 

 ₪.    20,000,000,000מעל   יעל עבוד ברזילי: 

כסף   יגאל שמעון:  כמה  מצביעים.  אנחנו  מה  על  תגידי  בואי  אז  רגע, 

להביא?   יכול  אנחנו    10,000,000,000זה  כמה   ,₪

 שלם?  צריכים ל 

   -צריכה להיות לא, השאלה   רינה שבתאי: 

 אז אני רוצה לדעת.   יגאל שמעון: 

 )מדברים ביחד(  

לעיריית   יגאל שמעון:  עולה  כמה  המיסים,  למשלם  עולה  כסף  כמה 

כשזה   לשלם  המקומית,  הוועדה  השרון,  הוד 

 ₪? אני רוצה לדעת.    10,000,000,000

לא  נדב דואני:  אתה  כלום,  עדיין  משלם  לא  עדיין    אתה  משלם 

   -כלום, כי אתה לא 

לדעת   יעל עבוד ברזילי:  דרך  שום  שאין  היפותטי,  שיח  זה  כל,  קודם 

   -בצורה רצינית, זה אחד 

אני   רפאל בן מרדכי:  אז  כסף,  על  שואל  יגאל  אם  לא,  אומרת?  זאת  מה 

 .  10%-וכסף ב   30%-רוצה לדעת כסף, ב 

   -התביעות   אתה לא יכול לדעת מה יהיה מבחינת  יעל עבוד ברזילי: 

פה  רינה שבתאי:  לא    יש  אני  אז  לטובתנו,  אחוזים  כמה  של  פער 

 מבינה מה הסיפור פה?  

 ₪, אוקי?    10,000,000,000חברים, יש תביעות של   יגאל שמעון: 

 כן.   יעל עבוד ברזילי: 

תביעות   יגאל שמעון:  הוד    10,000,000,000יש  עיריית  כמה   .₪

 השרון צריכה לשלם, הוועדה המקומית?  
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 .  אבל זה לא המצב  מאיר חלוואני: 

רע   יעל עבוד ברזילי:  הזה, מה  למקום  הולכים  אנחנו  גם אם  שנייה,  אבל 

 את השיפוי של המדינה?    90%-בלהעלות ל 

כי   יגאל שמעון:  רע.  לא  רע,  לי,  תגידו  אל  תענו.  שאלה,  שאלתי 

   -מצביעים על כמה כסף 

 .  90%-  70%-אבל יגאל, אתם עושים את הדיון מ  נדב דואני: 

   -שר לענות רגע, אפ  רפאל בן מרדכי: 

 מה זה קשור?   יגאל שמעון: 

   -, אבל עכשיו זה 100%, נבקש בהמשך  100%אז תבקש   נדב דואני: 

דיון   יעל עבוד ברזילי:  עכשיו  מקיימים  לא  אנחנו  אחד.  אחד,  חברים, 

   -היפותטי 

 כמה כסף עולה לנו ההצבעה הזאת? אני רוצה לדעת.   יגאל שמעון: 

 לא עולה לך כלום.   ואני: נדב ד 

   -זה לא רציני, זה לא רציני  עבוד ברזילי: יעל  

 למה זה לא רציני?   אביבה גוטרמן: 

 לא עולה לך כלום.   נדב דואני: 

   -זה לא, כי אתה לא יכול לדעת  יעל עבוד ברזילי: 

שיהיה   מאיר חלוואני:  יודע  אתה  כתוב,    10,000,000,000איך  עד   ?₪

 עד.  

   -כתוב לך גם מה  יעל עבוד ברזילי: 

בדקו   ן: אביבה גוטרמ  בעירייה  המקצועיים  האנשים  אם  שאלתי,  לכן 

   -את גובה 

   -בטח, אביבה  יעל עבוד ברזילי: 

לידי   אביבה גוטרמן:  בא  זה  באמת  כמה  שלנו,  הערכה  זה,  לפי  ואז 

ה  ל 10%-ביטוי,  מעל  עכשיו  עזבי   ?-10,000,000,000  

 ₪-   

ל ה מעלה פה את השי אבל אביבה, המדינ  יעל עבוד ברזילי:     -90%-פוי 

   -משלמת   ₪10%, את    10,000,000,000בוא נדבר   אביבה גוטרמן: 
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של   יגאל שמעון:  תביעות  יש  לשלם,  צריכה  העירייה  כמה 

מה    10,000,000 נו  לי,  תגידו  משלמים?  אנחנו  כמה   ,₪

   -אתם 

 , זה החשבון.  10% מאיר חלוואני: 

לשאל  רפאל בן מרדכי:  בהמשך  רגע  רוצה  רגע,  אני  טובה.  שאלה  זו  ה, 

תרש ר  ב ק  כמה  השאלה.  את  לשאול  רגע  לי  -ו 

10,000,000,000   ₪-   

 )מדברים ביחד(  

 כן, רפי.   יעל עבוד ברזילי: 

יש   רפאל בן מרדכי:  אם  כמה,  מכובדת,  שאלה  שאל  יגאל  רוצה,  אני 

10,000,000,000   ₪-   

 כמה עולה לנו השיפוי?   אביבה גוטרמן: 

ע  רפאל בן מרדכי:   חתכים.    אני מבקש את זה בשני   ולה לנו? כמה זה 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

 , פשוט.  10%-וב   30%-ב  רפאל בן מרדכי: 

 ?  10%-ו   30%מה זה   אלון גלבוע: 

ו 100פחות    70%, זה  30% רפאל בן מרדכי:   . 100פחות    90%זה    10%-, 

 אז תעשה חשבון.   אלון גלבוע: 

   -לא, אני רוצה  רפאל בן מרדכי: 

שאנחנ  יעל עבוד ברזילי:  לפני  רגע.  רגע,  הזה.  חברים,  כל  את  סוגרים  ו 

ורפי,   יגאל  יודעים,  אתם  באמת,  אני  שוב,  אני  הדגש, 

אני   הדברים.  את  היטב  ומכירים  מאוד  מנוסים  שניכם 

והעברתי   המפורט,  ההסכם  על  תעברו  ששוב  מציעה 

שמירה   הוא  הזה  בהסכם  הדגש  מודפס.  פה  אותו  לכם 

ה  של  במקום  המקומית,  הרשות  זה  על  השיפוי.  עלאת 

העני  של  של  הדגש  לרזולוציות  עכשיו  לרדת  ין. 

לא   באמת  אני  היפותטי,  בדיון  יהיה  מה  של  מספרים, 

   -חושבת שזה העיקר 

.   אביבה גוטרמן:   זה לא דיון היפותטי
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פה הוא ההעלאה של   יעל עבוד ברזילי:  לא העניין. העניין  זה  כי  לא,  הרי 

מהמדינה.   שיפוי  מהם  שנקבל  וכשאנחנו  האחוזים, 

ל  מעל  על  תביעות  90%-מדברים  על  גם  כשמדובר   ,

ערובה,    20,000,000,000שמעל   איזושהי  נותן  זה   ,₪

בעיניי   אז  להתנהל.  המקומית  לרשות  ביטחון  איזשהו 

באמת   לכם  מציעה  אני  הזה.  ההסכם  של  הדגש  זה 

 לקרוא אותו בצורה מפורטת.  

 אפשר לענות ליגאל?   שאבי:   חיים 

 אה, אתה רוצה לענות? בבקשה.   יעל עבוד ברזילי: 

בסעיף   שאבי:   חיים  ההסבר  בדברי  תסתכל  לך  4יגאל,  אקריא  אני   ,

 את זה?  

 כן.   יגאל שמעון: 

שיפוי   שאבי:   חיים  הגדלת  הינו  לעיונכם  המצורף  ההסכם  סעיף 

המדינה, הגדלה, שיפוי המדינה בגין תביעות לפי סעיף  

את    197 מגדיל  ההסכם  המטרו.  תכניות  בגין 

של  השתת  לשיעור  המדינה  עד  מהת   90%פות  ביעות 

של   בהיקף  מצטבר  זה    10,000,000,000לגובה  מעל,   .₪

יגדל   יעלה,  התביעות  שהיקף  וככל  ששאלת.  מה 

 , אז מה אתה רוצה?  100%-השיפוי ל 

   -אז אני שואל  יגאל שמעון: 

 עונה לך, יש לך תשובה ברורה.   חיים שאבי: 

   -אז יש לי שאלה. התביעות  יגאל שמעון: 

 תשובה ברורה.   חיים שאבי: 

   -₪   10,000,000,000תענה לי שאלה. התביעות הן   יגאל שמעון: 

 .  90% חיים שאבי: 

 כמה עיריית הוד השרון צריכה לשלם?   יגאל שמעון: 

זה  ₪90%,    10,000,000,000עד   חיים שאבי:  מה  חשבון  תעשה   ,

10%-   

   -. עוד פעם אתם לא 90%לא   יגאל שמעון: 

   -יגאל  רן היילפרן: 
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   -₪. זאת אומרת, אנחנו היום   0001,000,000, יגאל שמעון: 

ה  רן היילפרן:  כולל    10,000,000,000-יגאל,  סכום  על  מדבר   ₪

 ברשויות.  

 הבנתי.   יגאל שמעון: 

כלל   רן היילפרן:  על  להסתכל  הכוונה  חשוב.  חידוד  פה  יש  רגע. 

של   והמדינה קבעה מדרגות    10,000,000,000הרשויות. 

ו  סתם.    20,000,000,000-₪  שלא  כנראה  הניחה  ₪  היא 

שאם   היא  הכוונה  מקרה,  ובכל  בסיס.  הנחות  איזשהן 

מעל   זה    10,000,000,000זה  הרשויות  כלל  בכל  אז   ,₪

אם   אותי  תתקן  ואווה  הראשון,  מהשקל  אוטומטית 

   -אני טועה 

 .  100% אביבה גוטרמן: 

   -%90, זה בשיפוי של  95%מהשקל הראשון זה כבר   רן היילפרן: 

 .  100%זה עד   מאיר חלוואני: 

 .  5%פלוס   רן היילפרן: 

 לא, לא.   יגאל שמעון: 

 כן.   רן היילפרן: 

פלוס    90%זה   אווה לוי:  המדינה,  מעל    5%של  נותנת  שהיא 

מקרן    10,000,000,000 התקזזות  חשבון  לאיזשהו   ₪

רשות   לכל  ייפסקו  או  שיוגשו  התביעות  שלפי  כזאת, 

   -סי מקומית, זה מחולק באופן יח 

 מחולק.   אביבה גוטרמן: 

 .  5יש לך את זה בטבלה בסעיף   די ברמוחה: ע 

הוגשו   אווה לוי:  אביב  בתל  לא    100אם  השרון  והוד  תביעות, 

   -100%-הוגשו התביעות, אז זה כנראה ילך ב 

   -לכן אמרתי שזה דיון היפותטי  יעל עבוד ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

נכון את   יגאל שמעון:   זה.  אתם לא קוראים 

   -נחנו יגאל, אבל א  רן היילפרן: 
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 .  5יגאל, תראה את הטבלה שבסעיף   עדי ברמוחה: 

נכון  יגאל שמעון:     -בסדר, הבנתי. חברים, אתם לא קוראים את זה 

זה   רן היילפרן:  את  ולפגוש  פתוח,  זה  את  להשאיר  יכולים  אנחנו 

 .  30%שנה בזה שאנחנו נשלם    20,  10עוד  

   אני לא מסכים.  יגאל שמעון: 

ז  רן היילפרן:   ה פתוח.  כי השארנו את 

 אני לא מסכים.   יגאל שמעון: 

   -אבל ככה אנחנו  רן היילפרן: 

לי,   יגאל שמעון:  תגידו  איתך.  לא מסכים  אני  איתך.  לא מסכים  אני 

השיפוי   את  קובעים  אתם  ואומר.  חוזר  פעם  עוד  אני 

   -של הוד 

   -ואני מזכיר שעיריית תל אביב  רן היילפרן: 

   -של ראש העיר, של הנכד  ן: יגאל שמעו 

ועיריות נוספות חתמו על זה.   היילפרן:   רן   ועיריית פתח תקווה 

 עיריית כפר סבא חתמה על הסכם כזה?   אלון גלבוע: 

 כן, חתמה, חתמה.   יעל עבוד ברזילי: 

 אה, אני שואל, בסדר.   אלון גלבוע: 

   -אווה ענתה מקודם על כל  יעל עבוד ברזילי: 

   -ריית כפר סבא אבל עי בסדר,   יגאל שמעון: 

על   ני: נדב דוא  סומך  אתה  יגאל?  סבא,  כפר  עיריית  על  סומך  אתה 

 עיריית כפר סבא?  

שמדובר   משה חנוכה:  דעים  תמימי  שכולנו  חושב  אני  יעל,  תגידי, 

אמרתי   ואני  הזאת.  העיר  לעתיד  השלכות  בעל  בהסכם 

שבהסכם   חושב  אני  מילה,  בחצי  ככה  מקודם  זה  את 

דחיפות   שיש  זאת כזה,  עכשיו?  עליו  לחתום    לחתום, 

 אומרת, זה חייב לעבור היום?  

 עד סוף החודש.   אביבה גוטרמן: 

 אוקי.   משה חנוכה: 
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 ואין עוד ישיבה.   אלון גלבוע: 

 ואין עוד ישיבה.   משה חנוכה: 

 כי קבענו שהיא תהיה היום.   אלון גלבוע: 

אני   אווה לוי:  החודש,  סוף  לקראת  איפשהו  הוא  האחרון  המועד 

פנ יו  מקומיות  רשויות  שנציגי  האוצר  דעת  לשר  ו 

   -וביקשו אורכה, אבל עדיין לא התקבלה. אז 

   -אבל אנחנו עכשיו בתחילת החודש. אני מציע  משה חנוכה: 

 מה החודש הזה ישנה לך?   רינה שבתאי: 

אני   משה חנוכה:  בסוף  כי  רינה.  לך,  אסביר  אני  אסביר,  אני  לא, 

שבדיונים  ציניות,  ובלי  באמת  אסטרטגיים    חושב 

ל  חייב  עיר,  כי  לעתיד  למה?  עיר.  ראש  כזה  בדיון  היות 

לו אחריות על מה שמתקבל כאן.    בסוף לטוב ולרע, יש 

וגם לשמוע את האמירה שלו, ואת ההבנה שלו. אני לא  

מניח   אני  אבל  שנה,  עוד  פה  יישאר  הוא  אם  יודע 

הכבוד   את  לתת  צריך  העיר,  ראש  שהוא  שבזמן 

בדי  להיות  לו  גם  ולאפשר  ולהשמיע  אסטרטגי,  כזה  ון 

ביחס  ל  שלו  העולם  תפיסת  את  בבית  בנו  שצופה  ציבור 

אני   שלו.  העולם  תפיסת  את  שמעתי  לא  אני  כי  לזה. 

יודע, אני לא     -לא 

 אני משקפת אותה.   יעל עבוד ברזילי: 

 עצם זה שזה מובא כאן, זה אומר שהוא תומך בזה.   נדב דואני: 

   -אז אני אומר   אז אני אומר, חבר'ה,  משה חנוכה: 

 וזה בסדר גמור, אנחנו לא דוחים את הישיבה.   לי: יעל עבוד ברזי 

ובאיזו   משה חנוכה:  בלחץ  צריך  לא  אומר,  אני  יעל,  רגע,  רגע, 

זה.   את  להעביר  גנבים  איזה  כמו  לנסות  היסטריה 

   -צריך לשמוע, לשמוע את אנשי המקצוע 

 סליחה.    בים? היא לא רלוונטית פה, למה המילה גנ  רינה שבתאי: 

   -אומר לא, אני   משה חנוכה: 

אפילו   רינה שבתאי:  היא  רלוונטית,  לא  ממש  היא  לה.  מתנגדת  אני 

 מעליבה אותי כחברת מועצת עיר.  
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שהעלבתי   משה חנוכה:  מצטער  אני  כל  קודם  רינה,  מצטער,  אני  אז 

אומר,   אני  נהדרת.  את  הכוונה,  הייתה  לא  זו  אותך, 

ב  בפזיזות,  בזריזות,  היה  עשוי  הביטוי  זה  סדר? 

כפזיזות.  כל    להיתפס  קודם  שנאחל  מציע  אני  לכן 

ישוב   שהוא  מציע  ואני  בריאות,  לכוכבי,  שלמה  רפואה 

חוליו,   ממיטת  יקום  שהוא  אחרי  לשולחן,  לכאן 

נוכל לדון באופן זה רציני.    ואנחנו 

 -נאחל לו בריאות, ואני חושבת שהדיון מאוד רציני  יעל עבוד ברזילי: 

   -ראש עיר   ברת מועצת עיר, ממלאת מקום פ ח יש   רינה שבתאי: 

פשוט   יגאל שמעון:  אתם  לדבר,  נותנים  לא  אתם  רציני.  לא  זה  לא, 

   -משתיקים את כולם 

 מי משתיק?   נדב דואני: 

   -רגע, רגע, רגע  יעל עבוד ברזילי: 

יש   יגאל שמעון:  לשאול.  נותנים  לא  ואתם  ענייניות,  שאלות  לי  יש 

   -לי שאלות ענייניות 

   -אתה מדבר כל הדיון  ני: נדב דוא 

   -אתה מדבר כבר כמה דקות, אל תגיד  עבוד ברזילי: יעל  

נותנים להתבטא, מה זה הדבר הזה?   יגאל שמעון:   סליחה, אתם לא 

יגאל  יעל עבוד ברזילי:  נותנים להתבטא?  נותנים לא     -מה 

   -אבל יש לי שאלה  יגאל שמעון: 

   -אני לא מאמין שמה אתה אומר  נדב דואני: 

 בבקשה.  תשאל עוד שאלה,   ברזילי:   עבוד יעל  

 אני רוצה, יש לי שאלה.   יגאל שמעון: 

נותן לך להתבטא?   יעל עבוד ברזילי:   אני אומרת, בשמחה, מי לא 

   -אוקי, שאלה  יגאל שמעון: 

.    10אתה מדבר כבר   יעל עבוד ברזילי:   דק'

חוק   יגאל שמעון:  המטרו,  חוק  בבקשה.  המשפטית  ליועצת  שאלה 

 ?  2021-חוק שחוקק ב המטרו זה  
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נובמבר   אווה לוי:   , כן.  2021בחוק ההסדרים של 

רשות   יגאל שמעון:  כל  של  האחריות  מה  כן  גם  קובע  החוק  עכשיו, 

 ורשות?  

 בקשר למה?   אווה לוי: 

   -שבתחומה עוברת הרכבת התחתית  יגאל שמעון: 

 מאיזו בחינה, אחריות?   אווה לוי: 

התכנון.   יגאל שמעון:  מבחינת  את אחריות  נותנים  אנחנו  לא    הרי 

נותן את ההיתר לרכבת?  ההיתר   ים. מי 

 יש את הות"ל.   אווה לוי: 

 הות"ל.   יגאל שמעון: 

 הות"ל.   אביבה גוטרמן: 

התת   יגאל שמעון:  הקווים  על  שולטים  הם  אומרת,  זאת  אז 

 קרקעיים.  

   -כן, הם  אווה לוי: 

זאת אומרת, אז השאלה שלי היא האם השיפוי,  יגאל שמעון:  -ה   אז 

מתח 197 על  הרכבת,  על  הוא  של  ,  הקרקע  לפני  ת 

 הבתים, או השיפוי מדבר רק על התחנות עצמן?  

 השיפוי מדבר על התכנית.   אווה לוי: 

 על התכנית.   יגאל שמעון: 

 .  197מי שנפגע מהתכנית, רשאי להגיש תביעת   אווה לוי: 

   -אבל  יגאל שמעון: 

   -אתה יכול להיפגע  אווה לוי: 

נו אנ   אבל  יגאל שמעון:  נותן היתר, אני לא     -תן היתר י לא 

בתחילת   יעל עבוד ברזילי:  כאן  כתוב  כי  כאן,  כתוב  כאן,  כתוב  יגאל, 

 מה כוללת תביעת פיצויים, בסדר?    3סעיף  

נותן היתר לרכבת,   יגאל שמעון:  לא, הבנתי, אבל אני אומר, אני לא 

נותן  נותן היתר רק לתחנות. אני לא     -אני 

   -אל, כל מי שנפגעו ג י  יעל עבוד ברזילי: 
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נותן היתר  ון: יגאל שמע     -אני לא 

הנמצאים   יעל עבוד ברזילי:  מקרקעין  הפקעה,  בדרך  שלא  התכנית  ע"י 

   -בתחום התכנית או 

   -הבנתי, אז זה לא בדרך הפקעה. אז אני שואל  יגאל שמעון: 

או   יעל עבוד ברזילי:  מקרקעין  בעל  היה  התכנית  של  תחילתה  שביום  מי 

   -זכאי לפיצוי מהוועדה המקומית   בעל זכות בה 

ה  יגאל שמעון:  האם  השאלה.  את  שואל  אני  שוב,  על    197-אז  מדבר 

על   לא  לאדמה,  מתחת  קרקעיים,  התת  הקווים 

 התחנות?  

 אמרתי, על הכל, על כל התכנית.   אווה לוי: 

לא   יגאל שמעון:  אני  היתר,  נותן  לא  אני  כי  הגיוני,  לא  זה  אבל 

   -נותן 

 משנה?  מה זה   אווה לוי: 

   -ני לא בטח, כי א  יגאל שמעון: 

תביעת   אווה לוי:  עניין   , היא    197א' מהיתר,  נובעת  לא  היא 

התכנית.   מתכנן  לא  גם  אתה  אוקי?  מתכנית,  נובעת 

הות"ל,   באמצעות  התכנית,  את  מתכננת  המדינה 

הם   היתר,  הוצא  לא  אם  גם  אושרה,  שהתכנית  ומרגע 

תוך   תביעת    3רשאים  להגיש  בלי  197שנים  קשר  , 

אם   אפילו  קשר  בלי  או  להיתר,  כן  מומשה,  התכנית 

תביעה.   זכות  להם  מקנה  התכנונית  הפגיעה  עצם  לא. 

 ולכן נקבע ההסדר הזה.  

נקבע,   לא  הסדר?  אותו  נקבע  למה  חוזרת,  אני  שוב 

להצביע   יכול  גם  אתה  אליו,  להצטרף  חייב  לא  אתה 

נגד   להצביע  אחריות  חוסר  שזה  חושבת  אני  נגד. 

שיפוי  מדברים   הגדלת  כשאנחנו  גדולה,  כך  על    כל 

 תביעות שיכולות להגיע להרבה מאוד כסף.  

 לגמרי, מסכימה.   יעל עבוד ברזילי: 

   -יזמים פרטיים כשאין פה   אווה לוי: 

שזו   משה חנוכה:  או  אווה,  שזה חסר אחריות,  זו העמדה המשפטית 
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   -עמדה 

מביאים   אווה לוי:  אם  שלי,  אישית  העמדה  את  אומרת  אני  לא, 

   -י כתב שיפוי ל 

 אז זו לא עמדה משפטית.    אה,  משה חנוכה: 

או   אווה לוי:  תשלם  הוועדה  לי  ב 30%שנותן  שיש  כמו   ,-1202  ,

שתשלמי   או  יגאל,  שאמר  מציעה  10%כמו  הייתי  אני   ,

   -ללקוח שלי לחתום על ההסכם 

 אנחנו הלקוח שלך.   נדב דואני: 

   -אנחנו אם מדברים אבל  משה חנוכה: 

 .  20%עוד   רפאל בן מרדכי: 

מדי  משה חנוכה:  כמו  על  מניח,  שאני  חדשה  ממשלה  כשיש  ניות, 

במדיניות   גם  שינויים  לעשות  עשויה  רואים,  שאנחנו 

   -שלה 

 שתשנה את זה.   מאיר חלוואני: 

ברגע   משה חנוכה:  נצליח,  אולי  ולהבין  שנייה,  להמתין  שווה  אולי 

לרשויות   גמור  מעשה  זה  ההסכם  על  חותם  שאתה 

   -שיחתמו 

 ממש לא.   אני: דו   נדב 

   -ברגע שזה ישתנה מול הממשלה  עדי ברמוחה: 

   -מה זאת אומרת, אבל אתה חותם על הסכם  משה חנוכה: 

ו   אווה לוי:  אנחנ פרטי.  יזם  מול  חותמים  לא  אנחנו  תראה, 

מניחה   אני  אחריות.  יש  למדינה  המדינה,  מול  חותמים 

הרשות   עם  יותר  עוד  יטיב  שהוא  הסכם  יהיה  שאם 

   -המקומית 

יגיע לכולם  עדי ברמוחה:   .  אז זה 

איפה   אווה לוי:  יעשו  ולא  המקומיות  הרשויות  לכל  יוצע  זה  אז 

 ואיפה, ככה אני רוצה להאמין.  

בגלל   משה חנוכה:  ודווקא  חשוב,  לי  היה  אני  אומר,  שוב  אני  אז 

אכבל   שכל,  עם  אגב  הם  טיעונים  הם  שלך  שהטיעונים 
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לקבוע  שצריך  שמי  מציע  הייתי  מדיניות,  את    של 

כאן   יהיה  בעיר,  לשמוע  המדיניות  ונוכל  בשולחן, 

 ממנו.  

   -זה לא, מי שצריך לקבוע את המדיניות  עדי ברמוחה: 

   -אני ממלאת מקום ראש העירייה, ואני משקפת את  יעל עבוד ברזילי: 

   -זה כל חברי  עדי ברמוחה: 

ואת   משה חנוכה:  אותך  מעריכים  אנחנו  כמה  יודעת  את  יעל, 

   -נהדרת, באמת 

   -יה שנייה, שנייה, שני  י ברמוחה: ד ע 

 אבל אני חושב שחשוב שהוא יהיה.   משה חנוכה: 

לך   עדי ברמוחה:  יש  העיר.  ראש  רק  לא  זה  המדיניות  את  שקובע  מי 

   -נבחרי ציבור   17

נכון.   מאיר חלוואני:   נכון, 

   -ראש העיר הוא  עדי ברמוחה: 

   -הוא אחד מהם. ואת אומרת שהוא שולי ביחס  משה חנוכה: 

לא   י ברמוחה: ד ע  אני  עניין,  מילים  לא  לי  תכניס  ואל  שולי,  אמרתי 

צריכה   לא  אני  לדבר,  יודעת  אני  לי,  תאמין  לפה. 

   -שתכניס לי מילים לפה 

 אז מה הוא, מה הוא? בואו תספרי לנו, מה דעתך?   משה חנוכה: 

   -יש פה  עדי ברמוחה: 

שאנחנ  יעל עבוד ברזילי:  השיפוי  את  שמגדיל  בהסכם  בפה  ו  מדובר 

 יבה לא להצביע על זה.  מקבלים מהמדינה, ואין שום ס 

הזה   אווה לוי:  שההסכם  להיות  יכול  נקודה.  עוד  אוסיף  רק  אני 

או   המקומית,  הוועדה  של  במליאה  לאישור  שוב  יבוא 

האוצר,   מול  שיח  זה  על  עדיין  יש  המשנה,  בוועדת 

צריך.   אישורים  עוד  שתפגשו  אילו  להיות  יכול  זהו, 

 שלכם.  אותו בכובע אחר  

גולני:  בבק  הוד  חברים,  חברים,  תודה.  לדיון,  להפריע  לא  שה 

 הצבעה?  
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   -רגע, שאלה אחרונה  יגאל שמעון: 

גולני:  ואנחנו מצביעים, כן.   הוד   יגאל, שאלה אחרונה 

בין   יגאל שמעון:  השיפוי  אחרונה.  זאת  100%-ל   90%שאלה   ,

נכון?  10%-אומרת, בכל מקרה אנחנו משלמים את ה   , 

 .  100%-זה יכול להגיע ל ₪,    10,000,000לא. מעל   ואני: מאיר חלו 

   -יגאל, אני עוד פעם מפנה אותך  עדי ברמוחה: 

ה  אווה לוי:  כל,  קודם  אסביר.  אני  רגע.  אסביר,  אני  -שוב 

על    10,000,000,000 מדבר  המנכ"ל,  שהבהיר  כמו   ,₪

המקומיות.   הרשויות  כל  של  מצטבר  תביעות  סכום 

מקוו  אני  נגיע,  לא  לא  ואנחנו  גם  כאלה,  לסכומים  ה, 

 ם. אבל אם אפשר להעביר רגע לטבלה, הוד.  קרובי 

 לא, לפני הטבלה.   מאיר חלוואני: 

סכום   אווה לוי:  של  כאן,  הנה  מתווה,  איזשהו  קבעה  המדינה 

בדיוק   לאמוד  יודעת  לא  כנראה  היא  גם  כי  תביעות. 

   -מה יהיה סכום התביעות המצטבר 

   את סדרי הגודל, כן.  רינה שבתאי: 

עדיין   70תמ"א   אווה לוי:  תמ"א    גם  בתוקף.  את    70לא  קבעה 

את   תשפר  שהיא  היא  ההנחה  הבנייה.  זכויות  העצמת 

תחנת   בסביבת  בו  תפגע  לא  והיא  התכנוני,  המצב 

איזושהי   תהיה  שכן  מקומות  שיהיו  ככל  אבל  המטרו, 

שעד   שאומר  מנגנון  נקבע  אז  תכנונית,  פגיעה 

תביעו   10,000,000 סכום  נכון,  שוב,  ₪,  מצטבר,  ת 

רק  יהיה  מעל  90%  השיפוי  ל   10,000,000,000.   ₪-

ב   15,000,000,000 תשפה  המדינה  העירייה  90%-₪   ,

בקרן,  10% שיועמד  סכום  איזשהו  יישאר  ועדיין   .

   -שיחולק לפי מה שייפסק באופן יחסי 

אני   יגאל שמעון:  כולם,  תושבי השרון,  לכל  לקורא  אז מכאן  הבנתי. 

תגישו  אליכם,  כדי    מתחנן  במיליארדים,  תביעות 

ל שנגי  אני    20,000,000,000-ע  תממן.  שהמדינה  כדי   ,₪

אושר,   שהתכנית  ברגע  כרגע,  להגיש  לכולם,  מתחנן 

   -כמויות של תביעות   197לפני אישור, להגיש לפי סעיף  
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   -אין לי ספק  רן יקיר: 

ולא תשלם   יגאל שמעון:  זאת ההזדמנות שהוד השרון לפחות תינצל, 

   -המטרו   שקל אחד על 

   -שאם משהו יעודד את הציבור   אין לי ספק  רן יקיר: 

שהם   יגאל שמעון:  מה  הודי,  תכסיס  זה  פה  עושים  שהם  מה  כי 

 עושים פה.  

הוא   יעל עבוד ברזילי:  טוב,  שהוא  הסכם  שזה  חושבת  שאני  אומר  ואני 

והמרכז   העירייה  שראש  הסכם  זה  לעירייה.  טוב 

ש  סוגיה  זו  עליו,  נאבק  מקומי  בכלל  לשלטון  היא 

,  90%-יפוי הזה, שהוא למעלה מ כלכלית, עקרונית. הש 

להצביע   לא  בעיניי  סיבה  שום  אין  ולכן  לנו,  טוב  הוא 

 בעד.  

 .  3הוא משפר בכל מקרה את מעמדנו פי   רפאל בן מרדכי: 

גולני:  ,   הוד  מוטי רינה,  רן,  מאיר,  יעל,  בעד?  מי  חברים,  הצבעה, 

   -רפי 

 פה אחד.   יגאל שמעון: 

יגאל.   : נדב דואני   פה אחד? 

 חבל שראש העיר לא פה.   משה חנוכה: 

גולני:  נגד?   הוד   רן וחיים. מי 

 )מדברים ביחד(  

תושבי   יגאל שמעון:  היקרים,  השרון  הוד  תושבי  ואומר,  חוזר  אני 

   -השרון בכלל 

גולני:  נגד?   הוד   רגע, יגאל, רק נשלים את ההצבעה. מי 

 תגישו תביעות.   יגאל שמעון: 

 נגד?    י מ  נדב דואני: 

נגד.  אם יש פה   משה חנוכה:   אחד, אז אין 

 יש פה אחד?   נדב דואני: 

גולני:   פה אחד ואלון נמנע. תודה.   הוד 
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 ====================== ======================= 

 שיפוי בגין קווי המטרו -הסכם בין הרשות המקומית למדינה 

 הצבעה: 

רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר, מאיר חלוואני,   כנרת אלישע כהן, יעל עבוד ברזילי,  – (14בעד )

  חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי

 ומשה חנוכה. 

 אלון גלבוע.  -  (1נמנע )

 
 : 3/23החלטה מס' 
העיר מורשי  ייהמועצת  חתימת  לתכנ  מאשרת  המקומית  והוועדה  העירייה  מטעם  ון  החתימה 

כנית ה'מטרו' בהתאם להחלטת הוועדה לתשתיות  ובניה על הסכם מול מדינת ישראל בנוגע לת

 .לאומיות

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

   ככה לפחות נציל את הקופה של הוד השרון.   יגאל שמעון: 

 

 רישוי באמצעות מורשה להיתר.   ד. 

 

גולני:  ר  הוד  חברים.   , ד' סעיף  מורשה  תודה.  באמצעות  ישוי 

ה להית  בתאריך  הסבר:  דברי  ם  פורס   8.8.2022-ר. 

והבנייה   התכנון  לתקנות  אשר  2016התשע"ו  תיקון   ,

   -בא לקצר את הליכי הרישוי ולהפחית 

יותר ברור.   רפאל בן מרדכי:   גולני, תקרא את זה בבקשה באופן 

גולני:   סליחה.   הוד 

 ולאט.   רינה שבתאי: 

גולני:  דברי  הוד  בת   מקבל.  ה ההסבר:  פורסם    8.8.2022-אריך 

   -רישוי בנייה   תיקון לתקנות התכנון והבנייה 

 רגע, רגע.   אביבה גוטרמן: 

גולני:  הרישוי,  2016התשע"ו   הוד  הליכי  את  לקצר  בא  אשר   ,

ותושבים   יזמים  על  הבירוקרטי  העומס  את  ולהפחית 

לתקנות   התיקון  בנושא.  ממשלה  להחלטת  בהתאם 

חודשי  תוך  לתוקף  ב נכנס  דהיינו  פרסומו,  מיום  -ים 

מור 8.10.2022 באמצעות  רישוי  מסלול  להיתר  .  שה 
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מקומית.   ועדה  של  למסלול  מקביל  מסלול  הינו 

רשות   של  לנעליה  נכנס  למעשה  להיתר  המורשה 

היתר   בהנפקת  להיתר,  הבקשה  מהגשת  החל  הרישוי, 

תעודת   במתן  וכלה  העבודות,  תחילת  ותיאום  הבנייה 

לסעיף   בהתאם  והבנייה,  158הגמר.  התכנון  לחוק  נו 

אינה   שהיא  להחליט  יכולה  מקומית    מעוניינת רשות 

 לאפשר רישוי עצמי בכל תחומי הרשות או בחלקה.  

העיר.   מועצת  בישיבת  להתקבל  צריכה  זו  החלטה 

לפנות   יכול  בקרקע  זכות  בעל  הנ"ל,  למסלול  בהתאם 

אשר   אדריכל,  שהוא  בקשה  לעורך  המסלול  במסגרת 

ר  ע"י  ואושר  והאדריכלים  נרשם  המהנדסים  שם 

לרישוי   בקשה  להגיש  כדי  להיתר,  אשר  כמורשה  עצמי, 

אינה   הבקשה  שעיקרם:  תנאים  במספר  לעמוד  צריכה 

לפחות   הקלות,  הינה    80%כוללת  המבוקשת  מהבנייה 

של   גובה  מעל  אינו  המבנה  המבנה    29למגורים,   , מ'

 אינו לשימור.  

ומאשר   בפועל הגורם שמקדם  את  עורך הבקשה מהווה 

לת  הבקשה  משלב  אותה  ומלווה  להיתר,  יק  הבקשה 

לקבל  ועד  למבקש  המידע,  ניתנת  אשר  גמר,  תעודת  ת 

לתקנות.   בהתאם  להיתר  המורשה  פועל  ע"י  הוא 

המקומית,   מהרשות  שמתקבל  המידע  לתיק  בהתאם 

פירוט   קבלת  לצורך  ההיתר  של  סופי  עותק  לה  ומעביר 

לאחר   הפקתו.  לפני  וההיטלים  ההשבחה,  שומת 

הרשות  הפק  יכולה  להיתר  המורשה  ע"י  ההיתר  של  תו 

לווע  לערור  עד  המקומית  הערר  בהתאם    6דת  חודשים. 

את   לאפשר  ממליץ  המקצועי  הצוות  לעיל,  למפורט 

 המסלול במגרשים המאופיינים בבנייה צמורת קרקע.  

חדשה   בנייה  רוויה,  לבנייה  להיתרים  בקשות 

תכנונית   יותר  מורכבים  אשר  עירונית,  והתחדשות 

המערכת   על  יותר  רבה  והשפעה  משמעות  ובעלי 

לדע  צריכים  להישאר  העירונית,  המקצועי  הצוות  ת 

ההחלטה   הצעת  המקומית.  הוועדה  אחריות  תחת 

סעיף   תחולת  מאשרת  העירייה  מועצת  נו  158הינה: 
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והבנייה, מסלול רישוי באמצעות מורשה   לחוק התכנון 

למגרשים   ביחס  השרון,  הוד  העיר  בתחומי  להיתר, 

לבנייה  המ  לפי תכניות מפורטות    צמודת יועדים  קרקע, 

הג  ביום  כי  מאושרת  מובהר  להיתר.  הבקשה  שת 

שאינם   אחרים  קרקע  בייעודי  יחול  לא  זה  מסלול 

   בייעוד צמודי קרקע. 

המון   נדב דואני:  המון  המון  על  יקל  וזה  מבורך,  זה  כל,  קודם 

אין   כמעט  פרוצדורה  באיזו  נתקעים  שפשוט  אנשים 

יקל   להתעסק  סופית.  שיוכלו  הוועדה,  על  העומס  על 

גדולים,   יותר  הרבה  לא  בדברים  אני  להתעסק,  ולא 

בעיקר   שהם  בעניינים  אבל  בזוטות,  להגיד  רוצה 

לאחר   רשום,  פה  יש  אחת.  שאלה  רק  בירוקרטיים. 

הרשות   יכולה  להיתר,  המורשה  ע"י  ההיתר  של  הפקתו 

עד   ערר  לוועדת  לערער  זאת    6המקומית  חודשים. 

הבא?  אומרת,   התהליך  מה  היתר,  קיבל  מישהו  אם 

ל  צריכה  הרשות  אומרת,  אני  זאת  ולהגיד,  חותמת  תת 

להמתין   צריך  שהוא  או  מערערת,  שהוא    6לא  חודשים 

 יכול להתחיל לעשות משהו?  

   -אז הנה, ברק פה, אתה רוצה  יעל עבוד ברזילי: 

 אז הנה, אם אפשר רק לענות על זה.   נדב דואני: 

 עונה על כל השאלות האלה.    גת, והיא יש רק מצ  אווה לוי: 

לענות   נדב דואני:  אני אראה את  אז אפשר  ואח"כ  זה ספציפית  על 

 המצגת.  

   -ספציפית, האמת, אני לא זוכרת, אבל תעבור לשקף  אווה לוי: 

היו   נדב דואני:  ואח"כ.  תשובה  לקבל  רוצה  אני  שאלה,  לי  יש  אבל 

   -אומרים, יש מצגת, לא הייתי שואל. משה 

   -אבל בוא נשמע את המצגת  נוכה: משה ח 

נו.   נדב דואני:   משה, די 

בדברים   לוי: אווה   רק  ערר  להגיש  יכולה  הוועדה  זכרוני,  למיטב 

נכון     -מאוד מאוד מסוימים. זאת אומרת, 

   -חודשים   6לא, הערר יכול, אפשר להגיד אותו עד   ברק לוי: 
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 חודשים.    6תוך   אווה לוי: 

שה   6עד   ברק לוי:  מהרגע  את  חודשים  מגיש  להיתר  מורשה 

ע  מכן  לאחר  הרישוי.  לרשות  ההיתר  של  וד  ההעתק 

שאווה   כמו  באמת  בנושאים  אבל  לערור,  גם  אפשר 

 אמרה, בנושאים נקודתיים או מהותיים.  

או   נדב דואני:  לבנות,  להתחיל  יכול  ההיתר,  את  שקיבל  מי  אבל 

   -שצריך לחכות 

 כן.   אווה לוי: 

 ?  אז מה, יערערו בדיעבד  נדב דואני: 

 הוא יכול להתחיל.   אווה לוי: 

 מערערים בדיעבד?   נדב דואני: 

בנושא   ברק לוי:  עיון  ביום  כשהיינו  גם  כשאנחנו,  שנייה.  רגע, 

ההנחה   האדריכלים,  התאחדות  עם  דיברנו  וגם  הזה, 

ירשה   לא  להיתר,  מורשה  אף  אדריכל,  אף  שבעצם  היא 

את   לעצמו  ייקח  בעצם  והוא  לבנות,  להתחיל    6לעצמו 

ואז  החודש  לבנות,  יתחילו  לא  וחלילה  שחס  כדי  ים, 

ע  יהיה  דבר  של  ולבנות  בסופו  להרוס  יצטרך  שהוא  רר 

 מחדש.  

   -חודשים, אנחנו   6חודשים? מי קובע    6אז למה   נדב דואני: 

   -חודשים זה מה שחוק התכנון והבנייה   6לא,   ברק לוי: 

 זה התקנות.   אווה לוי: 

   -יעל, אני מציע  משה חנוכה: 

 למה לא הגיוני?   : רינה שבתאי 

 נדב סתם הפך את היוצרות.   משה חנוכה: 

 לא הפכתי את היוצרות.   ואני: נדב ד 

 רגע, רגע, אני רוצה להבין.   רינה שבתאי: 

נגיד הגשת בקשה  נדב דואני:     -אני אסביר לך למה, כי 

יעל  משה חנוכה:     -אי אפשר ככה, 

   -רגע, משה  רינה שבתאי: 
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 די, משה, רגע.   נדב דואני: 

 אני שאלתי אותו והוא עונה לי, תמתין רגע.   שבתאי:   נה רי 

תן לי רגע לענות, רגע, מנהלים שיחה. אני מבין שאתם   י: נדב דואנ 

   -נהנים להפריע שניכם, תנו לנהל דיון פעם ענייני 

   -לא, אבל דברו, אם זו שיחה פרטית  משה חנוכה: 

חב  רינה שבתאי:  בסדר?  ותמשיך,  לי,  יענה  הוא  הזמן.  על  על  חבל  ל 

 הזמן.  

ולחסו  נדב דואני:  הליכים,  לקצר  באמת  היא  המטרה  את  כל  ך 

   -הזמנים האלה 

 נכון.   רינה שבתאי: 

בקשה   נדב דואני:  הגיש  תושב  מישהו,  בקשה,  הגשת  נגיד,  עכשיו 

שנה   חצי  לחכות  צריך  הוא  עכשיו  ההיתר.  את  וקיבל 

לא,   אה,  ואומרת,  מערערת  לא  שהוועדה  לראות  כדי 

מסכימה   לא  מקבל  אני  מצב  בכל  התהליך  ואז  זה.  עם 

או   ככה  לא משנה  שנה,  חצי  בעיה.  עוד  זו  עכשיו,  ככה. 

בבית   אצלנו  לקבוע  צריכים  שאנחנו  להיות  יכול  אז 

נחכה   לא  שאנחנו  שאומר  סטנדרט  חודשים.    6איזה 

תוך   שאומר,  פנימי  נוהל  את    30כן,  מקבלים  יום 

   -החותמת פה 

נוה  רינה שבתאי:   ל פנימי כזה?  אנחנו זכאים לקבוע 

כי לדעתי, צריך לחשוב על זה פה, מה עוש  נדב דואני:     -ים, 

 חודשים.    6אבל אתה לא יכול, החוק קובע   יגאל שמעון: 

   -אתה לא יכול, יש חוק  אביבה גוטרמן: 

   -לא, אם את קובעת סטנדרט של נהלי עבודה  נדב דואני: 

בעוד   יגאל שמעון:  משהו  תגלה  ואם  קובע?  אתה  ם,  חודשי   5איך 

   -אתה צריך 

ה  יעל עבוד ברזילי:  את  לתת  רגע  תנו  בוא  אז  המבוקש,  רגע,  הסבר 

 בסדר?  

נבין.   רינה שבתאי:   אבל בואו נשמע את כל התמונה ואז 
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 תודה, רינה, תודה.   משה חנוכה: 

 תודה.   רינה שבתאי: 

 טוב, בוא נראה את הזה.   אביבה גוטרמן: 

ה  ברק לוי:  מהנדס  סגן  לא  אני  קטן,  תיקון  סגן  רק  אני  עיר, 

 מהנדסת העיר.  

 )מדברים ביחד(  

פ  יגאל שמעון:   ה?  היא 

 לא, היא לא כאן.   יעל עבוד ברזילי: 

בהבדל   רפאל בן מרדכי:  בזה,  שדוגלת  למפלגה  להצביע  להזמין  כולכם 

 בין מהנדס למהנדסת, זה מאוד חשוב.  

 ממש. הכי חשוב זה הדיבור הזה.   אביבה גוטרמן: 

בא  ברק לוי:  הכנו  ז טוב,  כי  מצגת  צריך  מת  שבאמת  נושא  ה 

וה  כל הפרוצדורה  זה  להסביר קצת את  תהליך. למעשה 

מסלול   אלטרנטיבי,  מסלול  זה  הזה,  המסלול  נולד, 

להיתר   בקשה  הגשת  של  היום  שקיים  למסלול  חלופי 

בממשלה הקודמת,   בעצם  נולד  הוא  בוועדה המקומית. 

ב  ההסדרים,  רישוי  2021-בחוק  מאפשר  שבעצם   .

א  נרשם  באמצעות  אדריכל  הפרטי,  מהמגזר  דריכל 

האלה   והתקנות  להיתר.  לאחרונה  כמורשה  נכנסו 

 בחודש אוקטובר האחרון.  

להיתר   מורשה  ההסבר,  בדברי  הסביר  שהוד  כמו 

מהגשת   החל  רישוי,  רשות  של  לנעליים  נכנס  למעשה 

משלב   בעצם  אבל  המידע,  תיק  משלב  עוד  הבקשה, 

תחילת   ההיתר,  של  ההנפקה  הבקשה,  העבודות,  הגשת 

גמר.   תעודת  מתן  תקף  וגם  לא  הוא  העצמי  הרישוי 

ה  בעיקר  להכל,  בנייה.  של  מסוימים  לסוגים  תקף  וא 

לשחרר   באמת  נועדה  הזאת  שהתקנה  כיוון  למגורים, 

היתרים   שיותר  כמה  ולאפשר  המגורים,  נושא  את 

ללא   שזה  גם  לציין  חשוב  הארץ.  ברחבי  דיור  ליחידות 

שיש  בקשות  אומרת,  זאת  או    הקלות.  הקלות,  להן 

מדובר   המשנה.  לוועדת  מגיעות  חורגים,  שימושים 
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   -בקשות שאינן דורשות הקלות ב 

   -ומה אחוז הבקשות היום שיש לך  נדב דואני: 

 אבל אי אפשר כל רגע להפריע לו.   משה חנוכה: 

 חכו, חכו, תנו לו.   רינה שבתאי: 

 לפחות אתה צוחק, מבינים את הסיפור.   נדב דואני: 

 אתה ומה עשית למשה?    י מ  רן יקיר: 

לא  נדב דואני:  חדשה,  תספורת  לו  שיש  הבחור.    מאז  את  מזהים 

 יש איזה נתונים?  

כמה   ברק לוי:  בעוד  תשובה  תקבל  אתה  השאלה,  על  נדב, 

 סמיילים.  

 יאללה, אני מתאפק.   נדב דואני: 

שעד   ברק לוי:  ובניינים  לשימור,  בניין  כלומר,    29לא  גובה.  מ' 

מה   קומות.  רבי  של  לא  בניינים  עד  קומות.    9שנקרא, 

רשו  אדריכל  להיתר?  מורשה  זה  לא  מה  מישהו  אם  י. 

אדריכל   יש  מכיר,  שלא  מי  רשום.  אדריכל  יש  מכיר, 

רשום   מהנדס  גם  שיש  כמו  רשוי,  ואדריכל  רשום 

   -ומהנדס רשוי 

 אתה רשוי או לא רשוי?   נדב דואני: 

   -אני רשוי כי, כן  ברק לוי: 

 אני צוחק.  נדב דואני: 

אחרי   ק לוי: ר ב  שבעצם  היא  המשמעות  שלמדתי    5אז  שנים 

הי  לעשות  בטכניון,  צריך  ולעבור    3יתי   , סטאז' שנים 

אתה   ואז  והאדריכלים,  המהנדסים  רשם  של  בחינה 

מקבל תואר של אדריכל רשוי, אתה יכול לתכנן את כל  

כמובן   ניסיון  גם  נדרש  לכך,  ובנוסף  רוצה.  שאתה  מה 

של   בנוי   5,000בהיתרים  שנקבע    מ"ר  מה  זה  במצטבר, 

ברשם   להירשם  צריך  אדריכל  אותו  בתקנות. 

חודש  ה  לפני  בדיקה  עשינו  והאדריכלים.  מהנדסים 

כמו   משהו  יש  כיום  הרשם.  עם  בערך  בקשות    20וחצי 

רשם   אצל  מתגלגלות  שכבר  הארץ,  בכל  אדריכלים  של 
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והאדריכלים.   לפני    5המהנדסים  לי  נאמר  וככה  מהן, 

מתק  בשלב  אנחנו  התעודה  חודש,  קבלת  לקראת  דם 

   -הזאת של מורשה להיתר 

 ן אף אחד כזה בארץ עדיין?  אז אי  נדב דואני: 

רק   ברק לוי:  אומר  אני  יש.  כבר  שעכשיו  להיות  שיכול  מניח  אני 

אדריכלים   מאות  עכשיו  שיש  לא  זה  הכמות.  מבחינת 

על   מדובר  כרגע  להיתר.    20בקשות,    20מורשים 

צרי  וכמובן  הארץ.  בכל  רק  אדריכלים  שמדובר  לציין  ך 

נרא  עוד,  יצטרפו  אולי בהמשך  מה  בתחילת התהליך.  ה 

 הזמנים.  

 ברק, זה מייתר את כל הרישוי הזמני?   אביבה גוטרמן: 

 לא.   ברק לוי: 

 אין קשר.   יגאל שמעון: 

   -רק את החלק הפשוט  רפאל בן מרדכי: 

 את החלק שמעכבים.   אלון גלבוע: 

   -הרישוי הזמין  ברק לוי: 

ינהל את הרישוי הזמין וזה הכל אצלו.   נדב דואני:   אבל הוא 

החליטה  עכשיו  ברק לוי:  המדינה  לכך  במקביל  לכך,  במקביל   ,

גם   כי    מנגנונים שיהיו  להיתר,  המורשים  על  לפיקוח 

סמכות   זו  בנייה  היתר  להפיק  הסמכות  דבר  של  בסופו 

היא   עכשיו  מקומית.  ועדה  למהנדס  נתונה  היום  שעד 

א  או  כזאת  בצורה  מורשה  תעבור  של  במסלול  חרת 

ולכן   להיתר.  מורשה  כשהוא  לאדריכל,  הוחלט  להיתר 

האתיקה   ועדת  גם  ובנוסף  לאכיפה,  הארצית  שהיחידה 

מורשים   שהם  האלה  החבר'ה  כל  על  תפקח  הרשם,  של 

 להיתר.  

הזאת,   ההסכמה  את  להם  לשלול  אפשרות  גם  להם  יש 

וכמובן   בפיקוח.  זה  שגם  כך  שיהיה,  למה  בהתאם 

לציין  שהמסלול  צריך  ההסבר,  בדברי  נאמר  זה  וגם   ,

סעיף   התנדבותי.  והבנייה    נו 158הזה  התכנון  בחוק 

המתווה   את  לאפשר  שלא  יכולה  מקומית  שרשות  קובע 
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השיפוט   תחומי  בכל  להיתר,  מורשה  מסלול  של  הזה, 

דבר,   של  ובסופו  ממנו.  בחלק  או  שלה,  הרשות  של 

   -ההחלטה 

שהחלטנו?  רן יקיר:  אחרי  לבטל  ניתן  עוד    האם  אומרת,    3זאת 

   -שנים 

אווה,   ברק לוי:  עשתה,  שאווה  על  מבירור  להוסיף  רוצה  את  אם 

אחרי   באמת  נגיד  יכולים  כן  דבר  של  בסופו  אנחנו  זה, 

זמן   פרק  אחרי  כזה,  משהו  או  שנה  של  גודל  סדר 

בסופו   לדעתנו  הוא  שהמסלול  רואים  שאנחנו  מסוים 

אנ  זה,  את  לשנות  רוצים  אנחנו  טוב,  לא  דבר  חנו  של 

יכולים   אנחנו  זה,  את  להרחיב  זה,  את  להפסיק  רוצים 

   -עוד פעם 

 שנה?   נדב דואני: 

   -לא, אני אומר  ברק לוי: 

 הוא נתן דוגמה.   רינה שבתאי: 

   -פרק זמן משמעותי  ברק לוי: 

   -פרק זמן, לדעת שזה לא כזה  אביבה גוטרמן: 

 יעני תקופת פיילוט, בסדר?   רינה שבתאי: 

   הרבה.   שנה זה  אביבה גוטרמן: 

   -שנים לא סתם   3 נדב דואני: 

   -פרק זמן משמעותי  ברק לוי: 

 תהיה מן תקופת פיילוט.   רינה שבתאי: 

   -אפשר להביא את זה עוד פעם להחלטה למועצת העיר  ברק לוי: 

 שנה זה הרבה, זה הרבה.   אביבה גוטרמן: 

   -ולתקן את ההחלטה  ברק לוי: 

ועוד שהוא  אביבה, אין עדיין מי שיודע לעש  נדב דואני:  זה,  ות את 

ה  את  צריכה  יגיש  את  המתנה,  שנה  וחצי    3בקשה 

 שנים.  

לדעת   אביבה גוטרמן:  זה,  וכל  תכניות  לבדוק  זה  שנה  עדיין  אבל  לא, 
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 איך זה עובד, זה מספיק.  

   -לא, אבל צריך  נדב דואני: 

   -העניין הוא מה שאני שואלת  אביבה גוטרמן: 

יכולים   בסדר, נדב, השאלה שלי הייתה,  רן יקיר:     -אם אנחנו 

ברק,  אביבה גוטרמן:  שאתה,  מה  לפי  ברק,  שלך    אתה  ההבנה  לפי 

באמת   אתה  עובד,  זה  איך  יודעים  ואנחנו  והניסיון, 

   -רואה בזה, אני כמובן בעד, מה שמקל, אבל זה 

   -אז אני ממשיך ומסביר את המשמעויות  ברק לוי: 

 זהו, מה המשמעות?   אביבה גוטרמן: 

 נו לו לסיים.  אבל ת רגע,   רינה שבתאי: 

 כמה באמת זה יקל?   אביבה גוטרמן: 

   -יכול להיות שזה יענה לכם על השאלות  ברזילי:   יעל עבוד 

התמונה.   ברק לוי:  כל  את  לכם  לשקף  רוצה  המצב  קצת  אני  על 

שזה   חושב  אני  השרון.  בהוד  המקומית  בוועדה  אצלנו 

של   עומס  לנו  שיש  יודעים  וכולם  עומס,  שיש  סוד  לא 

ל  בר,  בקשות  עם  דיברתי  פה,  רואים  אתם  אם  היתר. 

הרישוי.  מחלקת  מנהלת  לפני    עם  בדיקה  עשתה  היא 

כ  יש  בקומפלוט  שבועות,  שנמצאות    200-כמה  בקשות 

רק   וזה  מרחבית,  בקשה  של  בשלב  אחר,  או  כזה  בשלב 

נקלטה   שהבקשה  אחרי  כלומר,  מרחבית.  בקרה  שלב 

או   המשנה  בוועדת  דיון  ולפני  הבקשות,  קולטת  אצל 

עוד   יש  זאת  מלבד  אומרת,  זאת  הרישוי.  ברשות 

ב  נמצאות  שהן  תושבים  בקשות  שנקרא.  מה  תכן,  שלב 

אש   וכיבוי  פקע"ר  של  אישורים  להשיג  עוד  שצריכים 

, כדי להגיע לקבלת היתר. יש     -וכו'

 מנהל.   אביבה גוטרמן: 

   -יש כאלה שנמצאים בהליך  ברק לוי: 

 בערך, בתכן כמה יש?   מאיר חלוואני: 

ל     -אני מניח שזה עשרות  וי: ברק 

לך   נדב דואני:  יש  פה  כל,  למסלול,  ש   130קודם  כאילו  ,  130הם 



 עיריית הוד השרון 
 4.1.2023מיום   1/23ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 48 
 

   -צמודי קרקע, וזה רק צמודי קרקע   65%

 הבנתי, הבנתי.   רינה שבתאי: 

זה   מאיר חלוואני:  אז  הקלות,  מבקש  שלא  בעיר  קרקע  צמוד  אף  אין 

 בכלל לא רלוונטי.  

י  ברק לוי:  לראות,  צריך  במקביל,  האדם.  כמובן  כח  נושא  את  ש 

   -אני חושב 

הג  רינה שבתאי:  סדרי  לא  זה  בנתון  אבל  רק  זה  הבקשות,  של  ודל 

 המסוים הזה.  

ורפי   יעל עבוד ברזילי:  שאלות,  ויהיו  לסיים.  לברק  רגע  תנו  חברים, 

   -אפילו הצביע, אז 

בכלל,   ברק לוי:  וגם  המשנה  בוועדת  גם  דיונים,  בהרבה  עלה  זה 

מצ  חווים  שאנחנו  האדם.  שבעצם  כח  של  בנושא  וקה 

לנו   הרישוי   4יש  במחלקת  ובודקות  את  בודקים   ,

אנחנו   אחת.  בקשות  קולטת  רק  המחלקה,  מנהלת 

מאוד   זה  גם  חוץ,  מיקור  להכניס  שיותר  כמה  מנסים 

שאנחנו   החברה  וגם  הזה,  בתחום  להשיג  קשה  מאוד 

לנו   שנותנת  עירונית,  בהתחדשות  נגיד  איתה,  עובדים 

אנחנו   חוץ,  הם  מיקור  בודקת,  או  בודק  עוד  מבקשים 

אד  כח  להם  אין  שפשוט  לנו  לגייס.  אומרים  קל  לא  ם. 

וידוע.    אתם יכולים להיכנס כל הזמן, זה ברור לכולם 

 )מדברים ביחד(  

   -חברים  יעל עבוד ברזילי: 

בקשות   ברק לוי:  כמה  השאלה,  פה  נשאלה  ניתוח,  קצת  עשינו 

ו  ברישוי  נמצאות לרשות הוגשו כבקשות לרשות רישוי, 

המגמה   את  גם  פה  לראות  יכולים  אתם  אז  בהקלות. 

השנ  בשקופית  לאורך  פה  כתוב  רק,  אני  כאשר  ים, 

שנת   של  שהנתונים  נובמבר.    2022ומצוין  סוף  עד  זה 

ב  גדולים  יותר  עוד  -זאת אומרת, המספרים הם אפילו 

 , מה שמצוין שם באפור.  2022

 מה שרלוונטי לנו זה הרישוי המקוצר?   נדב דואני: 

 מה? לא, הרישוי המקוצר והרישוי המלא.   ברק לוי: 
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 ה, רישוי מלא גם?  א  נדב דואני: 

 בעצם, שתי העמודות השמאליות.   רינה שבתאי: 

 כן, כי זה ללא שימוש חורג והקלות.  רן יקיר: 

 כן, אבל זה לא צמוד קרקע.   נדב דואני: 

   -זה רק   297-ה  אלון גלבוע: 

   -זה הסה"כ  ברק לוי: 

 ו שנפתחו, או סה"כ גם משנים קודמות?  ל א  אלון גלבוע: 

 ת שנתי.  זה סה"כ הבקשו  ברק לוי: 

 לא, שנתי, שנתי.   נדב דואני: 

 במשך כל השנה.   ברק לוי: 

יש   אלון גלבוע:  בפועל? אם  כרגע  יש  בקשות  יש  297וכמה  כמה  אז   ,

 היום?  

בשקף   ברק לוי:  לדעתי  זה  כרגע,  מרחבית  בקרה  אמרתי,  אז 

   -, בבקרה מרחבית. אני מדבר בקשות   200הקודם, יש  

   -אני רוצה להבין   כלומר, לא, שנייה, אז  אלון גלבוע: 

 כן.   ברק לוי: 

בשנת   אלון גלבוע:  שנפתחו  הבקשות  כל  כלומר,  קיבלו    2021אז 

 היתר.  

 לא.   ברק לוי: 

   -אז איך זה  אלון גלבוע: 

הנקודה   ברק לוי:  את  אבהיר  אני  אז  פה,  אז  רגע,  לא,  לא, 

   -הזאת 

ג  המערכת?   לבוע: אלון  בתוך  היום  יש  בקשות  סה"כ  כמה  שאלתי 

 נפתחו.  

 .  200 לוי:   ברק 

 ?  200אז איך   אלון גלבוע: 

   -עוד פעם. כיום, אם אנחנו פותחים  ברק לוי: 
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 למה חזרנו לפה?   נדב דואני: 

   -הוא מנסה להדגיש את  יעל עבוד ברזילי: 

י   ברק לוי:  מינ בכל  בקשות  מיני  כל  יש  להסביר.  מנסה  אני 

לפני  ש  או  כרגע,  מרחבית  בקרה  בשלב  אוקי?  לבים, 

כ ח  היו  בערך,  אוקי?    200-ודש  צפות,  שהן  בקשות 

   -שעדיין לא טיפלו, ואולי יטפלו בהן בעוד חודש 

ועוד   אלון גלבוע:   שנפתחו.    297וזה 

 מה זה?   ברק לוי: 

 שנפתחו.    297ועוד   אלון גלבוע: 

   -לא  ברק לוי: 

 .  297-ך ה האלה מתו   200-לא, ה  רינה שבתאי: 

אסביר   ברק לוי:  אני  אסביר,  אני  שנייה,  שנייה,  הנתון  רגע,  את 

אוקי?   להיתר  297הזה,  הבקשות  שקולטת  אומר  זה   ,

במשך   זה    297,  2021קיבלה  ועל  להיות,  יכול  בקשות. 

אבל   הזה,  הנתון  לשקף את  לנו  מודה שמאוד קשה  אני 

מהבקשות,   שחלק  ברורה,  בצורה  להגיד  יכול  אני 

   -שות של אדריכלים שהגישו לרשות רישוי לדוגמה בק 

 כן.   אלון גלבוע: 

ל  ל  וי: ברק  מגיעה  שהבריכה  ראו  דבר  של  בסופו  מ'    1-אבל 

מהגדר, ואמרו לאדריכל, תשמע, אתה צריך להגיש את  

בוועדת   לדון  להיות  צריך  וזה  הקלות,  של  במסלול  זה 

   -משנה 

 אז זה נמצא בתוך המערכת.   אלון גלבוע: 

   -לא סוגר את הבקשה הזאת הוא    אז אם  ברק לוי: 

 שנמצא מולנו.  שימו לב לגרף   יעל עבוד ברזילי: 

 ברק, זו בקשה שנסגרת?   אלון גלבוע: 

הם   ברק לוי:  הבקשות,  את  להוציא  יכולים  לא  אנחנו  אז  מה? 

   -לא סוגרים את הבקשות, ואז 

יש?   אלון גלבוע:  כאלה  בקשות  כמה  יודע  הן    50%אתה  מהבקשות 



 עיריית הוד השרון 
 4.1.2023מיום   1/23ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 51 
 

ע  ומחזירים אותם כאלה. שהם לא     -ומדים בתנאים, 

   -אז עוד פעם, אני מנסה  ברק לוי: 

   -אז זה סתם, זה כאילו  אלון גלבוע: 

   -אני מנסה לשקף לך את הנתונים  ברק לוי: 

נכונים בכלל.   אלון גלבוע:   הנתונים האלה הם לא 

   -שאנחנו יכולים   מיטבית בצורה שהכי   ברק לוי: 

   -בקשות בחיים תיקים,    297אין   אלון גלבוע: 

 .  2022-לא, רק ב  עדי ברמוחה: 

ל  יעל עבוד ברזילי:     -ב שימו 

   -אני שואל כמה יש  אלון גלבוע: 

   -רגע, רגע, שנייה  יעל עבוד ברזילי: 

תשובה   אלון גלבוע:  פעם  כל  אני  תשובה.  מקבל  לא  אני  אז  בסה"כ, 

 אחרת.  

אז   יעל עבוד ברזילי:  הגרף.  לגבי  הבנה  חוסר  איזשהו  כאן  יש  רגע, 

את  תשי  משקף  האפור  הצבע  בבקשה,  לב  .  2022מו 

הכת  את  הצבע  ו 2021ום  את  ,  הכחול  .  2020הצבע 

 והמספרים כתובים לכם למעלה.  

   -למה אין  רפאל בן מרדכי: 

סה"כ.   יעל עבוד ברזילי:  הוא  ביותר  הימני  הגרף  חלוקה,  כאן  יש 

   -תסתכלו רגע 

 יש למטה, יש למטה.   אלון גלבוע: 

מפ רגע,   יעל עבוד ברזילי:  לכם.  יש  מקריאה  רגע  אני  לכן  מפתח.  יש  תח, 

רגע,   הימני,  עדיין.  הגרף  דעתי  לסוף  ירדו  לא  הם  עדי, 

לשנת   סה"כ  זה  הימני  .  2020,  2021,  2022הגרף 

הקלות/שימוש   מלא  רישוי  ימין,  מצד  אני  אחריו, 

והעמודה   ביותר.  הקטן  מקוצר,  רישוי  אחריו  חורג, 

להפ  לב  שימו  מלא.  רישוי  היא  שוב  השמאלית  רדה, 

   -2021. כתום,  2020כחול,  אני אומרת, לגבי הצבעים.  

 אבל איך זה עונה לי על השאלה?   לון גלבוע: א 
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פה   יעל עבוד ברזילי:  שיש  חושבת  אני  שנייה.  שנייה,  הבנתי,  אני  רגע, 

   -איזושהי 

   -אני רוצה לדעת תכלס  אביבה גוטרמן: 

   -רגע, תני לה לגמור לה  רינה שבתאי: 

   -כמה זמן זה חוסך  : אביבה גוטרמן 

 לגמור לדבר.  אבל ריבונו של עולם, תנו לה   רינה שבתאי: 

כאן   יעל עבוד ברזילי:  יש  כי  הנתונים,  על  חזרתי  רגע  בכוונה  אני 

הוד   הקודם.  בסעיף  גם  שקרה  חוזר,  סשן  איזשהו 

איזושהי   פה  אין  וכאילו  מקריא,  ברק  מקריא, 

נדב  זה.  על  נתעכב  רגע  בואו  שנייה,  אז  שאל    הטמעה. 

   -פה שאלה, אני מציעה 

 .  רגע, תנו לו להסביר  רפאל בן מרדכי: 

   -אבל אולי בכל זאת כדאי שברק יסיים  יעל עבוד ברזילי: 

 לא, אבל מה זה קשור לזה?   נדב דואני: 

   -זה קשור לזה, סבבה  יעל עבוד ברזילי: 

היא   נדב דואני:  השאלה  שדיברנו?  לנושא  קשור  זה  מה  אבל 

יתקן   ואלון  שתי  פשוטה,  יש  נכון.  הבנתי  אם  אותי, 

הראשונה,   השאלה  שנשאלות.  אנחנו  י שאלות  היום  ש 

נכון?    297נפתחו    2022-מבינים שב   בקשות, 

 כן.   ברק לוי: 

כמה   נדב דואני:  במערכת,  בסה"כ  הראשונה,  השאלה  נשאלת 

סופרים   אנחנו  כי  קיימות?  ועוד  2022של    297בקשות   ,

ב  התחילו  שכנראה  הט 2021-חלק  ועוד  לא  ,  יפול 

 הסתיים.  

 .  2020-, והיו ב 2020-ב  אלון גלבוע: 

רגע,   י: נדב דואנ  הראשונה.  השאלה  זו  רגע,  זמן.  לוקח  שהטיפול 

 הנה, רגע, אוקי.  

   -עוד פעם, חלק קיבלו היתרים, אוקי  ברק לוי: 

יודע את התשובה לזה גם בסדר.   נדב דואני:   אה, אתה לא 
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יש   ברק לוי:  שכיום  היא  שממתינות  בקשו   200התשובה  ת 

   -לשיבוץ 

 לטיפול.   יעל עבוד ברזילי: 

 לשיבוץ ברשות רישוי או בוועדת משנה, על הכל.  כן.   ברק לוי: 

   -לשיפוץ לא, שממתינות   עדי ברמוחה: 

שלא   נדב דואני:  בקשות  אמרת  יש  בקשות,  שיש  רשמת  אבל 

   -ו   200מופיעות שם.  

 .  200-. סדר גודל של כ 200לא,   ברק לוי: 

 .  200 ילי: יעל עבוד ברז 

חלק  200 נדב דואני:  האם  נוספת,  שאלה  עכשיו  אוקי.    297-מה , 

נסגרו   תהליך,  עשו  אומרת,  זאת  פעמיים?  נספרו 

 והתבקשו להיפתח מחדש.  

שלנו,   ברק לוי:  במערכת  קצת,  אנחנו  שכן,  להיות  יכול 

   -בקומפלוט 

 הוא אמר את זה קודם.   רינה שבתאי: 

   קשה לעשות את החיתוך הזה.  ברק לוי: 

 אבל כן, אבל זה אפשרי באופן עקרוני.   נדב דואני: 

   -ן, זה אפשרי כ  ברק לוי: 

 הוא אמר את זה קודם.   רינה שבתאי: 

   -זה אפשרי, וכמו שאלון אמר  ברק לוי: 

 שממתינות לשיבוץ.   עדי ברמוחה: 

 נו.   יעל עבוד ברזילי: 

 בסה"כ, כמה פתוחות?   עדי ברמוחה: 

 .  200 נדב דואני: 

   . 200 ברק לוי: 

   -200-לא, לא, זה לא ה  עדי ברמוחה: 

 נפתחו.    200עדי, גם   רפאל בן מרדכי: 
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להיות   עדי ברמוחה:  יכול  בשנת    700או    600זה  יש  כי  ,  2020אפילו, 

   -259, שוב  2021, ובשנת  260

כחדש,   יעל עבוד ברזילי:  לו  שנוסף  מה  על  בדיקה  עשה  הוא  אבל  כן, 

 נכון?  

 כן.  ברק לוי: 

יעל , יעל שנייה  עדי ברמוחה:   ,-   

 .  200זה. הוא אומר  אבל הנה, נראה לי שיש פה איזה   יעל עבוד ברזילי: 

 ממתינות לשיבוץ, הוא אמר.    200 עדי ברמוחה: 

   -צפות   200שלא טופלו,    200 יעל עבוד ברזילי: 

 ממתינות, נמצא בתור.   עדי ברמוחה: 

 כן, כיום, כיום.   ברק לוי: 

שלא  עדי ברמוחה:  בקשות  יש  בסה"כ  שלא   כמה  נסגרו,  שלא    נסגרו, 

   -נסגרו 

 שלא נסגרו?   ברק לוי: 

 שלא קיבלו היתר.   וחה: עדי ברמ 

הזה   ברק לוי:  הנתון  את  לשקף  קשה  פעם,  עוד  אבל  לא, 

   -מהמערכת שלנו, אוקי? אבל המשמעות 

   -ממתינות לשיבוץ   200 עדי ברמוחה: 

   -אני היום רוצה לדעת כמה יש תיקים פתוחים  אלון גלבוע: 

   -כמה כן נסגרו  וחה: עדי ברמ 

אתה   אלון גלבוע:  במערכת.  היתר  קיבלו  לא  ולא  שאתה  לי  אומר 

 יכול להגיד לי?  

יכול  מאיר חלוואני:     -לא, הוא לא אמר שהוא לא 

 .  200הוא אומר   נדב דואני: 

   -יש בקרת תכן, יש בקרה מרחבית  מאיר חלוואני: 

בוא,   יעל עבוד ברזילי:  דקות.  כמה  מצביע  כבר  רפי  בבקשה.  רגע,  רפי, 

 רגע, תנו רגע לרפי.  

מה   רפאל בן מרדכי:  אגיד  תגיד,  אני  תשובה,  לך  יש  אם  השאלה. 
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אומרת,   זאת  פתוחות?  בקשות  כמה  בסבלנות.  ונמתין 

   -שלא קיבלו החלטה, יש במערכת, ומתי הן 

 .  200-כ  ברק לוי: 

 .  200-כ  נדב דואני: 

 ומתי הן נפתחו?   רפאל בן מרדכי: 

 להגיד לך.    לא יכול אז הוא   נדב דואני: 

יכול  ברק לוי:  זה  שנה,  לפני  להיות  יכול  לפני    זה  להיות 

 חודשיים.  

 אז המצב מצוין.   אלון גלבוע: 

 שנים.    5זה יכול להיות לפני   רפאל בן מרדכי: 

 זה מצב מעולה.   אלון גלבוע: 

 בקיצור, אני רוצה חלוקה  רפאל בן מרדכי: 

 )מדברים ביחד(  

שואל   רפאל בן מרדכי:  רחבה אני  כמה  שאלה  שנה  בכל  בבקשה  לנו  תן   .

   -נפתחו, כמה קיבלו היתר 

ייתן לך את זה בשלוף?   עדי ברמוחה:   איך הוא 

אני   רפאל בן מרדכי:  כי  נפתחו,  הם  מתי  היתר,  שקיבלו  ואלה  סליחה, 

 רוצה לדעת כמה זמן הם חיכו.  

   -אז לא הכנתי  ברק לוי: 

 אבל רפי, זו לא שאלה לדיון הזה.   אווה לוי: 

 רפי, אתה בדיון אחר, סליחה, אתה בדיון אחר.   רינה שבתאי: 

   -קודם כל זה נתון שאפשר לראות  עבוד ברזילי: יעל  

   -תשאל את זה בוועדה  מאיר חלוואני: 

כל   ברק לוי:  לא  שהוא  חושב  אני  אבל  הנתון,  את  להוציא  אפשר 

 כך רלוונטי.  

   -רגע, רגע, רגע, רפי, רפי  יעל עבוד ברזילי: 

בואו   : משה חנוכה  דיון,  תרבות  רינה,  רינה,  דיון.  תרבות  חבר'ה, 

 לה לדבר.  רגע, תנו  
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במקביל.   יעל עבוד ברזילי:  אתכם  שומעים  לא  הוועדה,  וחברות  חברי 

אותו.   לך  ונעביר  הזה  הנתון  את  לך  נוציא  אני  רפי, 

 אין אותו כרגע בשלוף, בסדר?  

שאנחנו  ברק לוי:  סוד  לא  זה  פעם,  שעוד  חושב  אני  אבל  לא    כן, 

   -עומדים בזמנים ובעומסים 

 )מדברים ביחד(  

רק  למה  אלון גלבוע:  יש  אם  כי  מצוינים.  נתונים  זה  ברק,   ,200  

   -תיקים פתוחים 

   -ברק, בשביל זה אני שואל  רפאל בן מרדכי: 

יותר   אלון גלבוע:  הרבה  שיש  חשבתי  אני  מצוינים.  נתונים  זה  אז 

 -תיקים 

   -אבל תקשיב  עדי ברמוחה: 

 תיקים שמחכים לשיבוץ בוועדה.    002  יש  ברק לוי: 

 ץ.  ממתינים לשיבו  עדי ברמוחה: 

   -טוב, אנחנו רוצים להתקדם רגע במצגת  יעל עבוד ברזילי: 

רק   עדי ברמוחה:  פעמים,  כמה  זה  את  אמר  הוא  זה,  את  אמר  הוא 

   -אתם לא מקשיבים 

   -אנחנו מתקדמים רגע במצגת  יעל עבוד ברזילי: 

גולני:   ישיבה, בואו תשבו.  מספיק מקומות    חברים בקהל, יש  הוד 

ש  ברק לוי:  שחשבנו  נתון  כי  עוד  שבעצם,  זה  להראות,  חשוב 

ההחלטה,   להצעת  קופץ  אני  דבר,  של  בסופו  אנחנו 

   -אנחנו רוצים שזה יאושר בצמודי קרקע 

 אי אפשר.   אלון גלבוע: 

 למה לא?   אביבה גוטרמן: 

 כן אפשר.   נדב דואני: 

 מה?   ברק לוי: 

יכול.   אלון גלבוע:   אתה לא 

   -אבל אתה יכול, אפשר  נדב דואני: 
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אי  ת  אלון גלבוע:  שזה  יראה  הוא  יסיים,  שהוא  אחרי  אנחנו,  כף 

 אפשר.  

בעיקר   ברק לוי:  מאופיינת  השרון  שהוד  כיוון  קרקע,  בצמודי 

ים     -בבקשות של צמודי קרקע, לווילות, לקוטג'

 לא, החוק לא מתיר את זה.   אלון גלבוע: 

.  ברק לוי:  זה  אתם    וכו' יכולים לראות שזה ברישוי ללא הקלות, 

   -67%סדר גודל של  

 ?  130כמה זה במספרים מוחלטים? מתוך   נדב דואני: 

.   ברק לוי:   מתוך סך הבקשות, כן

   -257-מתוך ה   67%בממוצע,   נדב דואני: 

 השנים האחרונות.    3-בממוצע, כן. בממוצע, ב  ברק לוי: 

 רקע.  אין רישוי מלא לצמודי ק  נדב דואני: 

   -לא  רינה שבתאי: 

   -ול רישוי היה שם פילוח של רישוי מלא מ  רן יקיר: 

 נכון.   נדב דואני: 

 מול הקלות.   רן יקיר: 

 השנים האחרונות.    3אז זה הממוצע של   ברק לוי: 

מציעה   יעל עבוד ברזילי:  אני  שנשאלות,  חשובות  שאלות  כאן  יש  רגע, 

 שתהיו בהקשבה.  

ר  רינה שבתאי:  שהם  האלה  ועומדי מתוך  מלא  בקריטריונים  ישוי  ם 

 שדיברת עליהם?  

יש  ברק לוי:  בקשות    כן.  יש  מפריד.  אני  שנייה,  רגע,  פה, 

שנמצאת   העוגה  זו  אוקי?  רישוי,  לרשות  שמיועדות 

בקשות   זה  שמאל  בצד  שנמצאת  העוגה  ימין.  בצד 

   -שמיועדות לדיון בוועדת משנה 

ו  רן יקיר:     -שזה חצי, חצי בערך, לפי מה שראינ

נכון.   לוי: ק  בר  נכון,   כן, 

   -לטובת   60% רן יקיר: 
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 לא הבנתי מה אמרת, תחזור על זה בבקשה.   רפאל בן מרדכי: 

לבין   ברק לוי:  קרקע  צמודי  בין  הפילוח  זה  ימין  מצד  העוגה 

   -שאר סוגי הבנייה, למה שהולך 

.    67%-שה  נדב דואני:   זה מה שרלוונטי אלינו

 כן.   ברק לוי: 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

 אוקי, תודה.   ב דואני: ד נ 

   -ובצד שמאל, זה מה  ברק לוי: 

   -רק רציתי לדעת את הרישוי המלא, כמה  י: נדב דואנ 

   -מה שאתה אומר בעצם  רפאל בן מרדכי: 

 הבנתי. ובצד שמאל מה?   רינה שבתאי: 

   -שהכחול זה מספר הבקשות   רפאל בן מרדכי: 

   -מה שבהקלות שימוש חורג  נדב דואני: 

 קרקע.  ודי ה של צמ  ברק לוי: 

 צמודי קרקע.   רפאל בן מרדכי: 

 כן.   ברק לוי: 

 ?  33%-אבל כמה דירות יש ב  בן מרדכי: רפאל  

 מה זה משנה?   נדב דואני: 

זה   רפאל בן מרדכי:  למה  אסביר  אני  משנה,  זה  למה  אגיד  אני  לא, 

   -חשוב 

נעביר לך את הנתון  יעל עבוד ברזילי:     -רגע, אבל רפי, אנחנו 

י  נדב דואני:     -קומות   4ם בניין של  כול ג אתה 

א  רפאל בן מרדכי:  אני  לא,  לא,  שאם  רגע,  מפני  חשוב.  זה  למה  סביר 

אלפי   השרון  הוד  של  המט"ש  על  להפיל  הולכים  אנחנו 

על   ללכת  מוצדק  זה,  בגלל  בעיה.  יש  אז  דיור,  יחידות 

 צמודי קרקע.   

 זו בדיוק ההמלצה.   ברק לוי: 
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 זה צמודי קרקע.   נדב דואני: 

   -כן, אפשר להתקדם  ברזילי:   יעל עבוד 

 ול שאלות?  טוב, אפשר להתחיל לשא  יגאל שמעון: 

   -רגע, הוא לא  יעל עבוד ברזילי: 

יגאל.   נדב דואני:   מה היה פה עד עכשיו, אדון 

ברק,   יעל עבוד ברזילי:  את  ככה  לשמוע  אפשר  אי  הוועדה,  וחברות  חברי 

 -וגם הקהל בבקשה 

 )מדברים ביחד(  

 ללה, ברק, כן.  א י  יעל עבוד ברזילי: 

ההבדל   ברק לוי:  מה  לכם  לשקף  גם  ההסבר  על  בין  קצת  בעצם 

כדי   לוועדה,  להיתר  הבקשה  את  להגיש  שיחליט  תושב 

של   בקשה  מסלול  לבין  תחתום,  העיר  שמהנדסת 

ההיתר   על  יחתום  שלו  האדריכל  ששם  להיתר,  מורשה 

קידום   מסלול  שנקרא,  מה  את  רואים  פה,  אז  העצמי. 

תיק  משלב  מימין    הבקשה,  הגמר,  תעודת  ועד  המידע 

בעצם   בכחול  סימנתי  כאשר  גורמי  לשמאל.  את 

את   ובירוק,  העירייה.  גורמי  המקומית,  הוועדה 

זאת   הבקשה.  עורך  של  האחריות  את  או  האדריכל, 

תמיד   בד"כ,  לא  בד"כ.  מידע  בתיק  מתחילים  אומרת, 

מתחיל בתיק מידע. מקבלים את תיק המידע מהוועדה  

האדרי  קולטת  המקומית,  אורלי  גרמושקה,  מכין  כל 

לבדיקה   זה משובץ  ברישוי,  זה  של בקרה מרחבית,  את 

נוף,      -ועוד כל מיני גורמים עובר תנועה, 

 עצים.   רפאל בן מרדכי: 

   -של אישורי פנים. רגע, שנייה, רפי  ברק לוי: 

 מה עם העצים, רפי?   אלון גלבוע: 

ב  ברק לוי:  זה  אם  לדיון,  משובץ  זה  דבר  של  רישוי  ובסופו  רשות 

החל  מתקבלת  משנה,  בוועדת  כאשר  או  ועדה,  טת 

מכן  את    לאחר  להשלים  היזם,  התושב,  באחריות 

המים,   תאגיד  אש,  כיבוי  התכן,  בקרת  של  האישורים 

נספח סניטרי, את הג"א. ואחרי   כל מיני דברים כאלה, 
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מירב,   תיקון,  יו,  לסרג' זה  את  מביאים  זה,  שכל 

בהאצל  אני,  או  ההיתר  על  שיש  שתחתום  הסמכויות  ת 

של   אישור  אחרי  עבודות.  תחילת  מתאפשרת  ואז  לי, 

על   הפיקוח  מחלקת  את  לנו  יש  עבודות,  תחילת  מתן 

המתכננים   צוות  או  מבצע,  האדריכל  כאשר  הבנייה, 

טופס   תעודת  ולפני  העליון.  הפיקוח  את  ,  4עושה 

כל   את  למפקח  שמעבירים  כמובן  גמר,  תעודת 

כאלה  דברים  בדיקות,  דבר,  האישורים,  של  ובסופו   .

   -מהנדס/ת חותמים על תעודת הגמר 

 זמן ממוצע לדבר כזה.   נדב דואני: 

 זהו.   רפאל בן מרדכי: 

 משתנה.   ברק לוי: 

 ממוצע.   נדב דואני: 

ל  ברק לוי:     -3-זה באמת שנה, שנתיים, שאריות שגם מגיע 

 אוקי, הלאה.   נדב דואני: 

   -גם מגיע  רפאל בן מרדכי: 

בקש  ברק לוי:  ל בסוף,  מורשה  לא  ה  שאני  חדש,  מסלול  היתר 

כי  יערוך,  הוא  זמן  כמה  ועדיין    יודע  חדש,  מסלול  הוא 

עירייה.   באף  לי,  שידוע  כמה  כזה,  מסלול  התחיל  לא 

שזה   נדע  אנחנו  מידע,  תיק  מבקש  להיתר  המורשה 

תיק   לו  מוציאים  אנחנו  ואז  להיתר,  במורשה  מדובר 

א  המידע,  לתיק  מעבר  אומרת,  זאת  פרטני.  נחנו  מידע 

שיהיו   כדי  אפשר  שרק  המידע  כל  את  שופכים  באמת 

כללי  לאחר    ברורים  אפשר.  שרק  כמה  הכל,  המשחק, 

הגרמושקה,  מכן,   את  מכין  בעצם  הוא  זה  אחרי 

מהגורמים   האישורים  את  להשיג  את,  לקבל  ומתחיל 

שנקבע   מה  לפי  מאשרים?  גורמים  זה  מה  המאשרים. 

בתק  שרשום  מה  לפי  התב"ע,  לפי  המידע,  נות  בתיק 

זמן   בכמה  האישורים  כל  את  השיג   . וכו' ובנייה,  תכנון 

ל  הווילה  שלקח  זו   , הרישוי לרשות  עותק  מעביר  הוא  ו, 

בה   יש  לעשות,  רוצה  או    200שאני  מ"ר,    150מ"ר, 

כסף:   עכשיו  זה  על  לשלם  צריך  ואני  וככה,  וככה 
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גם   וכמובן  המים,  תאגיד  הקמת  דמי  סלילה,  היטלים, 

אלינו,   עובר  זה  זה  השבחה.  את  מעבירים  אנחנו 

יודעים   אתם  הרבה,  להם  יש  ההשבחה,  מה,  למחלקת 

 אולי אני בעצם סליחה, נקפוץ פה קדימה.  

 אז הוא בכל זאת תלוי בעירייה.   חיים שאבי: 

   -לא, הוא לא תלוי, הוא תלוי  ברק לוי: 

   -השבחה, עד שתבוא השבחה  חיים שאבי: 

שנייה.   ברק לוי:  רגע,  תוך,  צריכה  השבחה  תוך  לא,    45השבחה 

פ  את  להגיש  עבודה  צריך ימי  הוא  ואז  החיובים,    ירוט 

אם   עצמו.  היתר  לעצמו  להפיק  יכול  הוא  ואז  לשלם, 

תוך   מספיקים  לא  שלא    45אנחנו  מה  עבודה,  ימי 

יכולים   הם  השבחה,  מחלקת  עם  זה  את  בדקתי  סביר, 

לא   יכול להגיש שומה עצמית. אני  בזה, אז הוא  לעמוד 

יותר   להיכנס  זה,  רוצה  על  לערור  יכולים  ואנחנו  מדי, 

המשמעו  בעצם  זו  באמת,  זה  התהליך.  אבל  של  ת 

כמובן   עצמי,  היתר  לעצמו  הפיק  שהוא  ברגע  ומפה, 

זאת   המקומית.  הוועדה  עם  בשקיפות  נעשה  שהכל 

לעצמו   הפיק  שהוא  העיר  למהנדס  מודיע  הוא  אומרת, 

עכשיו,   עותק.  המקומית  לוועדה  ונותן  אוקי?  היתר, 

מכן  במשך    לאחר  הזכות  את  באמת  לנו  יש    6אנחנו, 

ז  וזו  מכן,  לאחר  להסתכל  החודשים  התנדבותית,  כות 

לא   היא  תואמת,  היא  אם  לראות  הגרמושקה,  על 

ואנחנו   לנו,  חשוב  לא  או  לנו  חשוב  זה  אם  תואמת, 

עד   ערר  להגיש  הפיק    6יכולים  שהוא  מהרגע  חודשים 

זה   בגלל  דבר,  של  בסופו  צריך  הוא  ההיתר.  מתן  את 

התהליכים,   של  האורך  כל  עם  אנחנו  פעם,  עוד  גם 

חושבים   כן  או  אנחנו  ירוצו  ישר  לא  שאדריכלים 

להתחיל   ישר  ירצו  לא  בעצם,  תושבים  או  היזמים 

סיכון   עצמם  על  ייקחו  לא  זאת  בכל  הם  לבנות. 

מתאים,   לא  שזה  ערר  יש  פתאום  ואז  לבנות,  שיתחילו 

   -והם צריכים להרוס ולבנות מחדש 

 ומה עם התנגדויות?   חיים שאבי: 
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ז  ברק לוי:  כי  התנגדויות,  פה  אין  פעם,  שהן  עוד  בקשות  ה 

   -תואמות תב"ע, והן 

אתה   חיים שאבי:  מה  מתנגד.  השכן,  בא  תב"ע,  כשתואמת  אבל 

 עושה?  

   -לא  ברק לוי: 

זכות   רן יקיר:  אין  תב"ע,  תואם  זה  אם  כי  זכות.  לו  אין 

 התנגדות.  

 לות?  אפשר להתחיל לשאול שא  יגאל שמעון: 

אחד,   יעל עבוד ברזילי:  נעשה  בואו  השאלות  את  בואו,  אחד  רגע, 

 ולמיקרופון, חברים, כדי שישמעו אתכם לפרוטוקול.  

המורשה    5 ברק לוי:  הגמר,  בתעודת  גם  בשלב  מסיים.  ואני  דק' 

שהפיקוח   אומר  לא  זה  הגמר.  תעודת  את  מפיק  להיתר 

לפקח.   ויכול  נמצא  כן  הוא  פה,  נמצא  לא  הבנייה  על 

או   שכנים  של  תלונות  יש  אם   . וכו' הגרמושקות  פשוט 

דברים  מיני  עשינו    כל  המשמעות.  בעצם  זו  אבל  כאלה. 

עשינו   להציג.  לסיים  רק  תנו  רגע,  ניתוח,  איזשהו  גם 

יש   ניתוח של המשמעויות, של אימוץ המסלול הזה.  גם 

של   אולי  מסוימת  במידה  כלכליות  משמעויות  פה 

בנייה  אגרות  של  הכנסות  גם  אובדן  להבדל  צריך  אבל   ,

סדר גודל  בין אגרות בנייה של בתים פרטיים, ששם זה  

זה   ששם  רוויה,  בנייה  לבין  כמובן  אלפים,  כמה  של 

הבנייה.   בשטחי  תלוי  זה  אומרת,  זאת  אלפים.  מאות 

והמשמעות   ציינתי.  זה  את  כבר  והיטלים,  השבחה 

שבאמת   זה  העירייה,  עבור  עבורנו,  הנוספת  הכלכלית 

אני  או    במידה,  להיתר  מורשים  באמת  כמה  יודע  לא 

יבחרו את המסלו  ל הזה, אבל זה למעשה  כמה תושבים 

מוריד   או  מפנה  במחלקת  קצת  אצלנו  מהעומס 

את   באמת  להקצות  אולי  יכולים  אנחנו  ואז  הרישוי, 

   -כח האדם לבדוק היתרי בנייה אחרים 

אל   נדב דואני:  משפחות,  עשרות  על  אנשים,  עשרות  על  מקל  וזה 

 את זה.    תשכחו 

ל  ברק לוי:  גם להביא  ובכך  רוויה,  בבנייה  יותר  העלאה  להתעסק 
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אז   תפעוליות  משמעויות  מבחינת  השבחה.  באגרות 

הטיפול בבקשות   זמן  במשך  קיצור  באמת  פה  יש  ברור, 

שירות   של  סוג  איזשהו  זה  ויזמים.  לתושבים  להיתר 

שירותי   בעצם  שהוא  מסלול  או  לו,  נתנה  שהמדינה 

ה  מהבחינה  אדם.  לתושב  כח  בשעות  חיסכון  זאת, 

ע  אולי  להקצות  באמת  נצטרך  כן  משאבים  אנחנו  וד 

מידע,   בתיקי  פרטניות  הנחיות  של  לחידוד  או  לכתיבה 

איזשהו   וזה  להיתר.  מורשה  של  מידע  תיק  שנקבל 

בעצמנו,   זה  את  לשקול  באמת  צריכים  שאנחנו  משהו 

ההיתרים   את  סליחה,  הבקשות,  את  בוחנים  אנחנו  אם 

עצ  על  ברישוי  עליהם,  לערור  רוצים  אנחנו  אם  מי, 

לגב  אולי  וצריך  מהם,  מדיניות  איזה  איזושהי  ש 

שנתחיל   ברגע  יראה,  הזמן  רק  באמת  זה  אבל  בנושא. 

 לקבל כאלה דברים.  

   -אבל זו הדרמה  נדב דואני: 

 מה?   ברק לוי: 

ויהפוך את התהליך לטוב או   נדב דואני:  זה הסעיף הכי משמעותי, 

 .  100%לא  

 איזה סעיף?   אי: רינה שבת 

   -האחרון  נדב דואני: 

   -פו של דבר זאת אומרת, בסו  ברק לוי: 

 בקשות להיתר ברישוי עצמי.   נדב דואני: 

   -בסופו של דבר, לרשות המקומית יש אפשרות לערור  ברק לוי: 

 ולפיקוח.   רינה שבתאי: 

   -כן, אבל חצי שנה  נדב דואני: 

   -לערור על היתר שהוגש  ברק לוי: 

את   ן: אביבה גוטרמ  שהכין  הזה  יערור?  זה  מי  להגיד,  רוצה  אני 

   -הבקשה 

 לא, העירייה, העירייה, הוועדה המקומית.   אני: נדב דו 

שהוועדה   אביבה גוטרמן:  למה  אבל  מבינה,  אני  אנחנו?  זה  מי 
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הזה,   כל  את  נתן  שבעצם  שמי  מה  על  תערער  המקומית 

 זה המהנדס.  

ל  ברק לוי:  מורשה  זה.  פה  נותן  לא  המהנדס  מנפיק  לא,  היתר 

 היתר לעצמו.  

 אה, אבל אדריכל.   אביבה גוטרמן: 

 כן, כן.   לוי: ברק  

לרפי   יעל עבוד ברזילי:  גם  אבל  רגע,  לזרז תהליכים.  להם  עוזר  בעצם  זה 

 הייתה שאלה, ברק, סיימת?  

נוסף   ברק לוי:  דבר  עוד  לסיים.  שנייה  תנו  ממש  שנייה,  רגע, 

תכנוניו  משמעויות  גם  שיש  פה,  לשקף  ת.  שצריך 

לוי   אווה  לו  אין  רוביסה,  יואב  לו  אין  להיתר  למורשה 

   -לידו 

 זה לא טוב.   אביבה גוטרמן: 

מיני   ברק לוי:  בכל  נתקלים  הם  שאם  הרישוי,  בוחני  לעומת 

   -שאלות תכנוניות או משפטיות 

   -זה לא טוב. בחייך, אנשים באים עם דברים מזעזעים  אביבה גוטרמן: 

י  ברק לוי:  של תב"ע  הבנה  אי  בי או  או שיש סתירות  ן תב"ע  שנה 

ע  חלה  האחריות  דבר  של  בסופו   , המורשה  וכו' ל 

אפילו,   אולי  פה  ויש  גם.  וזו אחריות מקצועית  להיתר, 

פחות   זה  קרקע  שבצמודי  חושב  אני  זה  בגלל  פעם,  עוד 

פרשנות   איזושהי  שתהיה  להיות  יכול  אבל  סיכון, 

אם   זה,  על  לערור  באמת  צריכים  אנחנו  ואז  אחרת, 

להיתר,    נתפוס  הבקשות  מבחינת  וגם  לא.  או  זה  את 

ה  העבודה  סוג  באמת  ומבחינת  להבחין  צריך  מוצעת, 

שזה   רוויה,  בנייה  לבין  קרקע  צמודי  של  בקשות  בין 

רחבות   שם  יש  מורכבות,  יותר  הרבה  שהן  בקשות 

יותר   הרבה  השפעה  מיני  וכל  גנרטור  חדר  אש,  כיבוי 

הציבורי.   המרחב  על  שרצי משמעותית  נתון  תי  עוד 

לכם,   ממה  לשקף  מבדיקה  פעם,  עוד  היום,  שעד  זה 

רש  מול  ידיעתנו,  שעשינו  שלמיטב  כמה  אחרות,  ויות 

עצמי   רישוי  מאפשרות  לא  שהן  שהחליטו  רשויות  יש 
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נתניה,   שלהן.  השיפוט  תחום  בכל  באף,  בכלל 

רשויות   כן  יש   . וכו' אביב  תל  הרצליה,  גבעתיים, 

שנקרא.  מה  בהצהרה,  זה,  את  לאפשר    שהחליטו 

רק   זה  את  לאפשר  שהחליטה  אונו,  וקריית  ירושלים 

ש  קרקע.  לא  בצמודי  שעוד  או  קיבלו,  לא  הרשויות  אר 

אז   החלטה,  קיבלו  לא  הן  עוד  כל  אבל  החלטה,  קיבלו 

זאת   לזה.  מסכימות  הן  שבעצם  זה  היא  המשמעות 

להיתר,   מורשה  של  בקשה  אצלן  שיפתחו  ברגע  אומרת, 

אנחנו  ולכן  זה.  את  לקדם  מחויבות  זה    הן  את  מביאים 

לאפשר   שבשלב,  ההמלצה  את  לנו  יש  כי  לשולחן,  פה 

שאמרנו  א  כמו  בלבד.  קרקע  צמודת  בבנייה  כרגע  זה  ת 

זמן   פרק  אחרי  בהמשך,  אולי  אפשר  בהתחלה, 

של   ובעזרתה  אחרת,  או  כזו  החלטה  לקבל  משמעותי, 

יכולים   אתם  קרקע,  ייעודי  מחלקת  מנהלת  רוחמה, 

כל  את  מיפינו  במסך,  פה  צמודי    לראות  המגרשים 

פה  שצבועים  השרון,  הוד  של  השיפוט  בתחומי    הקרקע 

או  בסגול.   באתר,  יועלה  זה  ההחלטה,  את  כשנקבל 

 יינתן בתיקי המידע. זהו.  

   -ברק  אביבה גוטרמן: 

 תודה רבה, ברק. רגע, רפי, רפי ראשון ואז אביבה.   יעל עבוד ברזילי: 

 -אני, לפי הדברים שלך  אביבה גוטרמן: 

 רגע, אביבה, רגע.   ברזילי: יעל עבוד  

 רגע.   אביבה גוטרמן: 

אני   לי: יעל עבוד ברזי  מלא.  זמן,  מלא  מלא  מצביע  הוא  אבל  לא, 

 מבטיחה לכם, אחת, אחת.  

 טוב, טוב.   אביבה גוטרמן: 

 ואז רינה, גם רינה רצתה.   יעל עבוד ברזילי: 

   -גם רן רצה, רן רצה  רינה שבתאי: 

 לה.  נתחיל משם, יאל אז כולכם. כן,   יעל עבוד ברזילי: 

מ  רפאל בן מרדכי:  בעיקרן  שהן  שאלות,  לי  הזה  יש  הדבר  אם  שפטיות. 

הכמה   נגיד,  איך  אז  לאזרח,  הליך  קיצור  להשיג  יצליח 
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   -שקלים שכאילו נפסיד, אבל נפסיד שעות הרבה של 

 נרוויח.   נדב דואני: 

ההפסד,   רפאל בן מרדכי:  את  שווה  ממש  זה  הכסף,  אז  האגף,  חברי  של 

אחרת.  אבל   היא  שלי  האלה    6השאלה  החודשים 

אותי,   מורי מטרידים  הם  של  כי  הכדאיות  את  דים 

   -ההליך 

   -אבל הוא ממליץ אבל, הוא לא אומר לך  אלון גלבוע: 

אני   רפאל בן מרדכי:  היום,  כי  רגע,  לי  תנו  רגע.  לי  תרשו  סליחה,  רגע, 

אווה.   את  שואל  אני  משהו.  לא  שלי  הצוואר  קשה, 

מותר   האם  מ אווה,  לרדת  לצורך    6-לנו  חודשים 

 העניין, לחודשיים, שלושה?  

ג   זה החוק, איך תרד?   וטרמן: אביבה 

לך   אווה לוי:  שיש  קובעות  להגיש    6התקנות  ערר  להגיש  חודשים 

כזה,   דבר  על  להתנות  אפשר  אי  המקומית.  לוועדה 

שהבקשות   פנימי  עבודה  נוהל  באיזשהו  לקבוע  אפשר 

ייבדקו מיד אחרי שניתן ה  ויוחלט לגביהן האלה     -יתר, 

ניתן תשובה יום אנ   30או שאת אומרת שתוך   נדב דואני:     -חנו 

 בדיוק.   אביבה גוטרמן: 

העירייה   נדב דואני:  אז  אבל  תוקף.  קיבלה  היא  אז  לא,  ואם 

עשית   ואז  זה.  נגד  לעתור  שלה  הזכות  את  מפספסת 

נכון     -משהו 

   -עבודה אפשר לקבוע את זה. שוב, אני אומרת, בנוהל   אווה לוי: 

 ם.  אבל העירייה תהיה חייבת לעמוד בלוחות זמני  נדב דואני: 

 )מדברים ביחד(  

 היא חוקית?   רפאל בן מרדכי: 

 כן.   אווה לוי: 

נוהל פנימי שלך.   נדב דואני:  נוהל פנימי שלנו,   זה 

   -לא, לא, אבל אווה  ברק לוי: 

 -עדיין נשאל  רפאל בן מרדכי: 
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   -אווה, אבל המורשה  ברק לוי: 

   -רגע, השאלה הבאה שלי  דכי: בן מר רפאל  

ל  ברק לוי:  יידע מהנוהל הזה.  אבל המורשה להיתר   א 

 בדיוק.   מאיר חלוואני: 

נוהל פנימי.   ברק לוי:   זה 

החלטת,   אווה לוי:  אם  חודשיים  אחרי  לו  תודיע  אתה  אבל  לא, 

 אם הוא יכול ללכת להתחיל לבנות או לא.  

 ת, ואז יש לי עוד שאלה.  רגע, תנו רגע לאווה לענו  רפאל בן מרדכי: 

ל  אווה לוי:  זה  אבל  להסתמך,  יכול  החלטה  הוא  לקבלת  תנאי  א 

 פה היום בערב.  

   -לא, זה חשוב לי, כי אנחנו, אם כל העסק  רפאל בן מרדכי: 

   -אני מניחה  אווה לוי: 

נו באמת  יגאל שמעון:     -אי אפשר לקבל החלטה כזאת, 

שהמס  אווה לוי:  תאשרו  אם  תאשרו,  אם  יחול  שברגע,  הזה  לול 

אנחנו  מהעיר,  לעשות    בחלק  נצטרך  מקרה  בכל 

כל  איזשהם   עם  מתמודדים  איך  של  עבודה,  נהלי 

העברת   כולל  להיתר.  מורשה  שנקרא  הזה,  המסלול 

בתיקי   היום  נותנים  לא  שאנחנו  ופרשנויות  הנחיות 

מוכן   יותר  הרבה  החומר  את  לקבל  יצטרכו  הם  מידע. 

 ולעוס, כדי שהם לא יתקעו בדרך.  

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

יזרום.   אווה לוי:   המטרה היא שזה 

 אוקי.   ן מרדכי: רפאל ב 

 אז תהיה עבודת הכנה, ואנחנו נבדוק את כל הדברים.   אווה לוי: 

חודשיים   רפאל בן מרדכי:  שאחרי  נגיד  שלי,  הבאה  השאלה  אז  אוקי, 

שנקבע,   כמה  חודש,  או  זה,  את  אישרה  העירייה 

ש  או  בזה  תעמוד  זה  והעירייה  את  תבדוק  לא  היא 

בעי  שאין  ותחליט  בזמן  תבדוק  שהיא  או  מה  בזמן,  ה. 

   -קורה 
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   -רפי, היא לא חייבת לבדוק  ברק לוי: 

 בדיוק.   מאיר חלוואני: 

 היא לא חייבת לבדוק.   ברק לוי: 

 נכון.   רפאל בן מרדכי: 

 היא גם לא תצליח לבדוק.   מאיר חלוואני: 

כי  רפאל בן מרדכי:  לבדוק,  חייבת  לא  בתוקף,    היא  תכנית  שם  יש 

 היתר הזה אמור להתאים לה בדיוק.  שה 

 נכון.   לוי: אווה  

 נכון.   ברק לוי: 

תושב,   רפאל בן מרדכי:  שיבוא  להיות  יכול  כזה  במצב  האם  עכשיו, 

יעמוד   שזה  למרות  כזה,  משהו  או  יתבע  או  יתנגד 

   -בתנאים של בנייה מדויקת לפי תכנית 

 תב"ע, כן.   מאיר חלוואני: 

כזה   מרדכי: רפאל בן   במצב  האם  התכנית.  לפי  בדיוק  יעמוד  ההיתר 

   -ב לתבוע ולזכות מול האדריכל יוכל התוש 

 להתנגד.   מאיר חלוואני: 

על   אווה לוי:  ההיתר,  מבקש  על  לא  מדבר  אתה  תושב?  איזה 

   -גובל 

 תושב, תושב, ודאי.   רפאל בן מרדכי: 

שאנח  אווה לוי:  מכיוון  כאלה,  תביעות  יהיו  שלא  היא  נו  ההנחה 

זה  ואם  הקלות.  בלי  שהן  בקשות  על  רק    מדברים 

 אז אין מתנגדים.   בקשה בלי הקלות, 

   -ברק, אני  אביבה גוטרמן: 

ברמת   רפאל בן מרדכי:  בעד  אני  אכן,  אנחנו  ואם  שאלתי,  שזאת  אלא 

זה   שלנו  הבעייתיים  הנושאים  אחד  כי  ברור,  העיקרון, 

 , נוכל, א' ודברים כאלה. ולכן, אם אנחנו    רמת השירות 

ו  הערב,  בעד  שידאגו  -להצביע  נהלים  לקבוע   , ב'

יהיה  הזה  סתם    שהקיצור  יהיה  ולא  אפקטיבי, 

 תאורטי, אז אני אהיה בעד.  
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מתוך   אביבה גוטרמן:  הזה,  השיח  כל  מתוך  אחד,  דברים.  שני  אני, 

בנייה   לתת  אסור  אופן  בשום  המצגת,  של  ההבנה 

, מפסידים המון כסף     -רוויה, כי אנחנו, א'

 מאגרות בנייה.   ברק לוי: 

   -עייתי הנוסף הרבה כסף. רגע, שנייה. והדבר הב  אביבה גוטרמן: 

 מה עם המט"ש?   רפאל בן מרדכי: 

ו   אביבה גוטרמן:  אנחנ כי  רוביסה,  את  יעבור  לא  שזה  מוכנה  לא  שאני 

   -כבר ראינו הרבה בניינים שהתנגדנו 

 לא הבנתי, לא הבנתי מה את רוצה להגיד.   נדב דואני: 

   -אני אגיד לך למה  מן: אביבה גוטר 

 רת.  מה, אבל לא הבנתי מה את אומ  נדב דואני: 

   -אני אומרת שאנחנו יכולים לקבל  אביבה גוטרמן: 

התשתיות   רפאל בן מרדכי:  ויתר  המט"ש  עם  מה  צודקת,  את  אביבה, 

 שאנחנו לא עומדים בהן?  

בניינים   אביבה גוטרמן:  רואים  פעמים  הרבה  אנחנו  באמת,  כי  ולמה? 

מה  מזעזעים  עכשיו,  אחד.  זה  לשנות,  נדרשים  וכן   ,

   -שאני רוצה לדעת 

צמודת   עבוד ברזילי: יעל   לבנייה  ורק  אך  מתייחסת  ההחלטה  הצעת 

 קרקע, אביבה.  

שם   אביבה גוטרמן:  שגם  קרקע.  צמודי  על  רק  שזה  שמחה  אני  בסדר, 

רוצה   כן  שאני  מה  אבל  התערבות.  צריך  לפעמים 

במצג  זה  את  עוד  הבנתי  ולא  לי  להבין,  יש  אני,  ת. 

השורה  את  לי  שנותנים  אוהבת  אני  מצגות,  עם    בעיות 

זה   איך  לדעת  רוצה  אני  התחתונה,  השורה  התחתונה. 

של   שההתארכות  לזה  גורם  זה  באמת  איך  באמת, 

 חודשים.    4חודשים,    3-היתר משנה יהיה ל 

 חודשים.    3זה לא שנה ולא   אלון גלבוע: 

   רגע, גם שנתיים יש לנו.  אביבה גוטרמן: 

שנה   ברק לוי:  באוקטובר  נפתח  שרק  מסלול  זה  פעם,  עוד 

   -האחרונה 
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יודעים.   אביבה גוטרמן:   אוקי, אז לא 

י  ברק לוי:  יגידו. אנ    -וימים 

   -אז אתה בעצם  אביבה גוטרמן: 

 מורשים.    15יש   מאיר חלוואני: 

מצרפים   אביבה גוטרמן:  אנחנו  בעצם  אז  משמש,  בעצם  המהנדס  אז 

 עוד בודק לוועדה.  

את   ב דואני: ד נ  תהליכים.  הרבה  מורידה  את  לא.  ממש  לא, 

 ליכים.  מורידה לתה 

שיאפשר   יעל עבוד ברזילי:  נתיב,  עוד  של  פתיחה  זו  אביבה,  לא,  לא, 

ולא   עצמו,  על  להקל  לתושב  בעצם  ויאפשר  עצמאות, 

   -להמתין 

   -אתה יכול להסביר לי איפה ההקלה  אביבה גוטרמן: 

ל  יעל עבוד ברזילי:   אדם.  תוספת של כח  גם זה גורם 

   -א לידי ביטוי רגע, אני רוצה לדעת במה זה ב  אביבה גוטרמן: 

 בנאדם אחד עושה את כל התהליך.   נדב דואני: 

אני   אביבה גוטרמן:  והזמנים.  אדם  כח  תוספת  צריך  שלא  לנו,  שעוזר 

   -לא הבנתי איך 

נכון שבמידה מסוימת  ברק לוי:     -זה 

   -מה כך הרבה דברים, אז    כי זה צריך ללכת לכל  אביבה גוטרמן: 

מחלי  ברק לוי:  באמת  זה  מסוימת,  הבודקים  במידה  את  גם  ף 

   -בקטע הזה 

 יפה.   אביבה גוטרמן: 

   -זה להעביר את האחריות לאדריכל שהוא חיצוני  כנרת א. כהן: 

נכון.   ברק לוי:   נכון, 

 נכון.   רינה שבתאי: 

   -וזה מקל. אנחנו היום, אני חייבת להגיד לך  כנרת א. כהן: 

   -גם היום זה נמצא אצל אדריכל חיצוני  אביבה גוטרמן: 

לקדם   כהן:   כנרת א.  אפשר  שאי  אלינו,  יש  פניות  כמה  מבינה  לא  את 
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   -בוועדה 

בודקים   אביבה גוטרמן:  לנו  יש  היום  גם  חיצוני.  בודק  לנו  יש  היום  גם 

   -חיצוניים 

כמובן.   ברק לוי:  להגיד  חייב  רק  אני  שנייה,  רגע,  חייב,  ואני 

הקודם  תראו  ובכובע  פה,  שנתיים  כמעט  עובד  אני   ,

אד  הייתי  במ שלי  פה  ריכל  הרישוי  מחלקת  הפרטי.  גזר 

נותנים   באמת  פה  והבודקות  והבודקים  מצוינת,  היא 

הרבה   גם  עובדים  ובאמת  שלהם,  הנשמה  את  מאוד 

   -19:00בלחצים, ולפעמים נמצאים עד  

   -ץ יש לחץ, ולא מצליחים גם לגייס מיקור חו  כנרת א. כהן: 

   -אבל אין מה לעשות  ברק לוי: 

 ויש בעיה.   כנרת א. כהן: 

היקפי   לוי:   ברק  הרבה  ויש  אדם,  כח  של  מצוקה  באמת  יש 

   -בנייה 

ולייעל.   כנרת א. כהן:   ולכן זה מאוד יכול לעזור 

 יאללה, אני בעד.   אביבה גוטרמן: 

וייעל, זה הרציונל של כל הסיפור   כנרת א. כהן:  יעזור  אביבה, זה רק 

 .  הזה 

 אין בעיה.   אביבה גוטרמן: 

   -ברק, ההליך הזה הוא  אלון גלבוע: 

   -היום היה אצלי מישהו שמחכה כבר חצי שנה  כנרת א. כהן: 

שאני   מאיר חלוואני:  כאילו,  עכשיו?  תדבר  שאתה  החליט  מי  אלון, 

 אבין.  

 אין, אין איך לעזור לו.   כנרת א. כהן: 

 )מדברים ביחד(  

בנאד  אביבה גוטרמן:  לא  ממושמ אני  כזה  תדבר  ם  עכשיו  סליחה.  ע, 

 אתה.  

ההל  אלון גלבוע:  רשות  תראה,  של  ההליך  את  מזכיר  הוא  הזה  יך 

הזה   בהליך  שגם  מסוימים,  מובנים  באיזשהם  הרישוי, 
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   -לא דרוש הקלות 

 מסלול ירוק, אתה מתכוון.   רפאל בן מרדכי: 

כמה   אלון גלבוע:  להכניס  אפשר  אם  תראה,  להבין.  מצליח  לא  אני 

של  שיות  פיקוח  יהיה  שפה  הרישוי,  לרשות  תכניות  ר 

של    האדריכל,  היועץ  פיקוח  של  פיקוח  המהנדס, 

ואני,   אפקטיבי,  יותר  הרבה  שזה  חושב  אני  המשפטי, 

תיקים,   המון  מכיר  אני  תראה,  מתכוון?  אני  למה 

פינג   חוזרים,  והם  אותם  שמגישים  יודע,  בטח  ואתה 

   -פונג, סוג של פינג פונג 

 הזמן.    ל כ  אביבה גוטרמן: 

לה  אלון גלבוע:  מצליח  לא  אני  עכשיו,  כאלה.  תיקים  איך  מלא  בין 

יהיה   הכל  אחת,  במכה  שלא  100%האדריכל  מה   ,

איזושהי   ראיתי  בפועל,  בפועל.  היום  קורה 

היא   גם  שכמובן  שלנו,  לעיר  קשורה  לא  סטטיסטיקה 

שכמעט   פנימה,  יותר,    60%נכנסת  אפילו  מהתיקים, 

   -הם סוג של פינג פונג 

 כן.   יבה גוטרמן: ב א 

הבע  אלון גלבוע:  על  להתגבר  אפשר  איך  מה  עכשיו,  כי  הזו?  יה 

אתה   תיקים,  שיבדקו  מניח  אני  כי  יעשה,  האדריכל 

יעשו   התיקים.  כל  את  יבדקו  לא  נקודתית.  יודע, 

 -איזשהו 

 מה, על אילו תיקים אתה מדבר?   ברק לוי: 

   -למשל תיק שקיבל היתר, קיבל היתר  אלון גלבוע: 

ל     -במסלול הזה, של  וי: ברק 

   -של   בזמן הערר. כן, בזמן הערר  מאיר חלוואני: 

הרי   אלון גלבוע:  ערר.  ותגיש  תיק  כל  תבדוק  לא  העירייה  עכשיו, 

נורא פשוט, כי אם     -זה 

בשנה   ברק לוי:  יהיו  כאלה  תיקים  כמה  יודע  לא  אני  פעם,  עוד 

   -או השנתיים הקרובות וכמה, זו שאלה היפותטית 

אמרה   ילי: יעל עבוד ברז  אווה  קודם.  לזה  התייחסה  שאווה  האמת  אבל 
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יצטרכו,  לזה    שהם  התייחסה  אווה  אבל  רגע,  לא, 

כאשר   שלמעשה  אחרת,  או  כזו  בצורה  מקודם 

את   לקבל  יצטרכו  הם  האדריכל,  על  מוטלת  האחריות 

לפחות   שתייצר  מהודקת,  יותר  הרבה  בצורה  החומרים 

   -מבחינת העירייה כמה שיותר 

זה   ם ה  אלון גלבוע:     -מקבלים את זה לעוס, הם מקבלים את 

יו  אביבה גוטרמן:     -תר ממה שהיום, שגם היום מה, 

   -במובן מסוים  יעל עבוד ברזילי: 

   -אני גם חוויתי את זה באופן אישי  אלון גלבוע: 

כל   אביבה גוטרמן:  את  להם  נותנים  לא  כי  פעם,  אלף  חוזרים  אנשים 

 הנתונים.  

 ייעל.  מטרה היא ל אין ספק, ה  יעל עבוד ברזילי: 

   -כן, אני מבין  אלון גלבוע: 

   -המטרה היא לנסות  : יעל עבוד ברזילי 

ועל   אלון גלבוע:  התכנון  חשבון  על  בא  לא  הזה  הייעול  אם  השאלה 

   -חשבון 

   -לא, לא, זה עוד אפיק שנפתח כאופציה  יעל עבוד ברזילי: 

מניסיון   אלון גלבוע:  מתוך  איתך  מדבר  אני  שכן,  אומר  אני  אז 

לפחות  שת  עבר  כבר  ברק    5-6יק  וגם  פונג,  פינג  פעמים 

של  להגיד  תיקים  50פחות  יוכל  כמה  יודע.  גם  יגאל   ,

 כאלה, יגאל, הולכים וחוזרים?  

   -הרבה פעמים  ברק לוי: 

   -אבל זה משהו  כנרת א. כהן: 

   -המון תיקים  אלון גלבוע: 

   -הרבה פעמים, לפחות במקרים שעברו אליי  ברק לוי: 

זה   י: יעל עבוד ברזיל  בטוח,  זה  אחת,  בשנייה  קורה  לא  כלום  כל,  קודם 

 אחת.  לא בשנייה  

   -אבל אין פיקוח עליו. הרי מה יקרה  אלון גלבוע: 

   -יש פיקוח, יש  יעל עבוד ברזילי: 
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 איזה פיקוח יש?   אלון גלבוע: 

הדבר   יעל עבוד ברזילי:  על  רק  ממונה  שיהיה  אדם  אדם,  כח  מוסיפים 

 הזה, דיברנו על זה מקודם.  

מקבל,   אלון גלבוע:  האדריכל  אם  יהיה?  פיקוח  איזה  הבנתי,  לא 

הוא  מג  מפה  המידע,  כל  את  מקבל  תכנוני,  למידע  יש 

נכון?    מתחיל לעבוד, 

נכון.   ברק לוי:   כן, 

 זה השלב.   אלון גלבוע: 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

   -יפה, הוא בא, מתכנן, תשריטים וכל מה שצריך  אלון גלבוע: 

זה    ין צריך הוא עדי  ברק לוי:  לקבל את האישורים. זאת אומרת, 

   -לא 

 שורים של מה?  אי  אלון גלבוע: 

שנדרשים   ברק לוי:  אישורים  בתב"ע.  שנדרשים  אישורים 

להנחיות   להיצמד  צריך  הוא  ובנייה.  תכנון  בתקנות 

   -המרחביות 

בהתאם   אלון גלבוע:  נצמד  הוא  בסדר.  הכל  נצמד,  הוא  בסדר,  אז 

מתכנ  הוא  התכנוני,  באמצע  למידע  אחד  אף  אבל  ן, 

העירייה,   של  פיקוח  איזשהו  פה  אין  מישהו  לדעתי, 

   -מקומי בעירייה 

   -אבל אלון, זה תהליך חדש שמתחיל עכשיו  כנרת א. כהן: 

   -לא, אז אני שואל, עכשיו רוצים להבין  אלון גלבוע: 

יודע שמניעים תהליכים  כנרת א. כהן:     -אז בוא נראה תוך כדי. אתה 

היית  ל  אב  אלון גלבוע:  את  ולא  הייתי  לא  אני  בקורס,  היה  הוא 

   -אני רוצה   בקורס הזה, אז לכן 

   -בסדר, אז אני אומרת, המטרה היא לייעל  כנרת א. כהן: 

 אני שואל את השאלות כי אני רוצה להבין.   אלון גלבוע: 

עם   ברק לוי:  תיאום  של  אישור  לדוגמה,  סתם  אישורים,  יש 

חייב   הוא  להיות,  חייב  המים  תאגיד  תאגיד  את  לעבור 
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   -המים. זאת אומרת, זה לא משהו שיהיה 

 אבל זה לא נושא תכנון, אוקי.   וע: אלון גלב 

 זה הארכיטקט עושה.   רינה שבתאי: 

שתהיה   אלון גלבוע:  קצת  נראה  לי  אבל  תכנוני.  נושא  על  מדבר  אני 

כמה   להכניס  אפשר  שאולי  חושב  לכן  ואני  בעיה,  פה 

ששם  הרישוי,  לרשות  תיקים  בצורה    שיותר  יעבוד  זה 

   -יותר טובה 

הקלו  רן יקיר:  ללא  שהם  תיקים  לרשות  אבל  מגיעים  ממילא  ת 

   -הרישוי 

את   אלון גלבוע:  להפעיל  יהיה  אפשר  אולי  אז  אומר,  אני  אז  נכון, 

יותר     -זה במתכונת 

זה   רן יקיר:  אז  יאללה,  אז  הקלות,  מגישים  לא  אנשים  אם 

היא   הבעיה  הרישוי.  לרשות  יגיע  שזה  שראינו  כמובן 

 מהתיקים מוגשים עם הקלות.    60%-ש 

 לי.  ב   67%לא,   נדב דואני: 

 בלי הקלות.   אלון גלבוע: 

   -בלי. בעוגה   67% נדב דואני: 

   -הם זכאים למסלול הזה   67% רן יקיר: 

 מה פתאום.   אביבה גוטרמן: 

 לא, זה עשינו צמודת קרקע ולא צמודת קרקע.   ברק לוי: 

 נכון.   רן יקיר: 

להיות  שי עכ  אלון גלבוע:  יכול  החוק,  את  קורא  אני  נוסף.  דבר  ו, 

פה   פספסתי  זה  שאני  ההתנדבותי  החלק  אבל  משהו, 

   -מסעיף 

 .  158 ברק לוי: 

מפרק  158 אלון גלבוע:  חלק  הוא  אבל  שפרק  4נו.  ואומר,    4,  בא 

סעיף   את  18נגיד  לתת  רשאי  להיתר  שמורשה  אומר  נו, 

כל   כלומר,  זה.  פרק  הוראות  לפי  להיתר  הבקשה 

עד  הנו  בניין  של  נושא  זה  כאן,  שמנית  הזה    29שא 
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   -קומות 

.    92 רן יקיר:   מ'

לקבוע   אלון גלבוע:  היום  יכולים  שאנחנו  חושב  לא  אני  אז  סליחה. 

   -מה אנחנו מאשרים ומה אנחנו לא מאשרים 

   -לא  רן יקיר: 

 למה?   אביבה גוטרמן: 

לאילו   אלון גלבוע:  זה  פה  ההתנדבות  אזורים.  באילו  רק  אלא 

 ם ואם אנחנו מקבלים אותו.  אזורי 

 נכון, זה לגאוגרפיה.   ברק לוי: 

אנחנו   ן גלבוע: אלו  מה  לקבוע  יכולים  לא  אנחנו  אבל  בדיוק. 

לא.   ומה  ראיתי משהו  מאשרים  לא  אני  החוק,  זה  אבל 

 שמגביל.  

שרוחמה   ברק לוי:  המפה,  את  הראיתי  הזאת  בתשובה  אז  לא, 

המגרשי  את  רק  הקרקע  ייעודי  לפי  בעצם  ם  ניתחה 

   -צמודי הקרקע 

   -בתכנון, לא  רפאל בן מרדכי: 

את    כן,  אלון גלבוע:  מגדיר  החוק  אבל  רוצים,  שאנחנו  מה  זה  אבל 

   -זה אחרת, החוק לא מסייג מה מותר ומה לא 

   -לא  ברק לוי: 

   -אבל הוא מקבל את זה, זה חלק  אלון גלבוע: 

 אווה אולי תתייחס.   ברק לוי: 

החו  אווה לוי:  אסביר.  אני  אז  המסל לא,  את  להחיל  מאפשר  ול  ק 

ובנייה רווי  .    29ה עד  מורשה להיתר גם בבניינים   מ'

 נכון.   אלון גלבוע: 

   -אבל החוק גם קובע באותה נשימה  אווה לוי: 

 , אוקי, בסדר.  80%ועירוב שימושים עד   אלון גלבוע: 

,  אווה לוי:   , סליחה.  80%, או לפחות  80%נכון, מגורים עד 

 כן.   אלון גלבוע: 
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יכולה   לוי: אווה   שהמועצה  נשימה,  באותה  קובע  גם  הוא  אבל 

שהיא  חלק    להחליט  על  רק  הזה  המסלול  את  מחילה 

 מתחום השיפוט שלה.  

 חלק מתחום השיפוט.   אלון גלבוע: 

 חלק מתחום השיפוט.   אווה לוי: 

 מה זה חלק, בדיוק.   נדב דואני: 

   -לכן לא הבאנו  אווה לוי: 

 נווה הדר.   רפאל בן מרדכי: 

ל  הגדיר   וי: אווה  שהוא  נכון  ספציפיים.  קרקע  ייעודי  איזשהם 

כצמו  זה  הגושים,  את  את  לרשום  רצינו  ולא  קרקע,  די 

טעם.   אין  כי  למועצה,  קרקע  ייעודי  להם  שיש  חלקות 

העיר   של  השיפוט  שטח  כל  מפורטת.  מפה  לכם  יש  אבל 

הקרקע   צמודי  מגרשי  כל  עם  מגרש,  מגרש,  נבדק 

המפה  וזאת  סומנו,  בעיר  לצורך    שקיימים  הקובעת 

 העניין.  

   -אבל אני לא קיבלתי  אלון גלבוע: 

   -צמודי קרקע בתכנית  בן מרדכי:   רפאל 

   -אבל רגע, רפי, שנייה  אלון גלבוע: 

 זה השטח, זה השטח הגאוגרפי.   אווה לוי: 

   -אבל סליחה, אבל לא, אווה  אלון גלבוע: 

 צמודי קרקע בתכנית.   רפאל בן מרדכי: 

 בתכנית.   אווה לוי: 

שאפשר   גלבוע:   ון אל  אומרת  את  תשובה.  קיבלתי  לא  אבל  אווה, 

א  באזורים  לסייג  אם  אבל  מסוימים,  לאזורים  זה  ת 

עד   מגורים  בנייני  לבנות  כל  ניתן  אז    29מסוימים   , מ'

   -איך אפשר למנוע את זה? הרי אם את אומרת 

   -אז הסברתי  אווה לוי: 

יש  אלון גלבוע:  המזרחי,  באזור  עמל,  גיל  שבאזור  שם    נגיד 

משותפי  בתים  גם  לבנות  שאפשר  גם  מקומות  ויש  ם, 
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   -גם לבצע שם   מקומות שאפשר 

 אז הסברתי, ההחלטה תהיה לפי המפה.   אווה לוי: 

חוק.   אלון גלבוע:  פה  יש  מפה,  לפי  להיות  יכולה  לא  ההחלטה  אבל 

קובע שמחר   לפי מפה? החוק  יכולים לקבוע  איך אנחנו 

יקרים  חברים  ויגיד,  תושב  יבוא  הוא  בבוקר  החוק   ,

איך   משותף,  לבית  גם  לי  לתת  רשאי  להיתר  שהמורשה 

   -רייה פה העי 

 קומות.    28אתה אומר כאילו עד   נדב דואני: 

 לא.   אביבה גוטרמן: 

.    29עד   אלון גלבוע:   מ'

.    29עד   נדב דואני:   מ'

 כן.   אלון גלבוע: 

בשביל   נדב דואני:  לערער,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה  אז 

ואנחנו צריכים זה יש לה ח     -צי שנה, 

 )מדברים ביחד(  

גיל עמל, שיש שם  ואם אנחנ  אלון גלבוע:  נגיד של  ו קובעים שהשטח 

המעלה,   יסוד  רחוב,  איזה  ועוד  כנרת  רחוב  את  למשל 

בינוי  פרויקט  שם  לבצע  שם  לעשות  אז  -שאפשר  פינוי. 

להגיש   שם,  לבצע  ניתן  הזה,  שהאזור  קבענו  אנחנו  אם 

   -היתרים 

 אמרנו את ההפך.   דכי: רפאל בן מר 

ל  אלון גלבוע:  אתה  אז  הזה,  להליך  מהם.  ובהתאם  למנוע  יכול  א 

יגיד, תשמע     -תושב יבוא, 

   -אבל אנחנו כן יכולים  אביבה גוטרמן: 

   -רגע, בוא נדייק, כי אנחנו  אווה לוי: 

בפינוי  רפאל בן מרדכי:  יכולים  לא  שאנחנו  שאנחנו  -כתוב  כתוב  בינוי, 

   -לא יכולים 

 רגע, אווה.   י: ד ברזיל יעל עבו 

 כתוב.   רפאל בן מרדכי: 
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נוסחה  ההחלט  אווה לוי:  לא  ההחלטה  הצעת  ואם  תתייחס,  ה 

תהיה   שהיא  למפה  בדיוק  נפנה  אנחנו  טוב,  אולי 

גושים/חלקות,   להוסיף  גם  אפשר  להחלטה.  מצורפת 

לא   ואנחנו  מבינה.  שאני  מה  לפי  שטח,  נחשב  וזה 

   -נרשום 

 שטח.  אזורים, זה לא   אלון גלבוע: 

לה  אווה לוי:  יכול  כי  אזורים,  לקבוע  אפשר  אי  אזורים,  יות  לא 

   -רחוב של צמודי קרקע 

 שיש בו גם.   אביבה גוטרמן: 

 שהוא עשה תב"ע נקודתית ובנה מגדל.   אווה לוי: 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

   -כן, אבל  אלון גלבוע: 

 ואת זה אנחנו לא רוצים לאפשר.   אווה לוי: 

נניח  אלון גלבוע:     -אם 

מסכימים   אווה לוי:  אנחנו  אם  המהות.  על  רגע  נסתכל  בואו  אז 

   -צים להכליל את זה על צמודי קרקע שרו 

   -רק על צמודי קרקע  אביבה גוטרמן: 

לך   אווה לוי:  סימנה  היא  אומרת,  זאת  הזה.  המיפוי  יש את  וכבר 

לא   העיר  אז  לעשות,  אפשר  כן  איפה  מגרש,  מגרש, 

אותה   לחלק  יכולה  לא  אני  מה  מחולקת,  כי  לאזורים, 

רחובות   קטנים,  רחובות  פה  יש  עיר.  זו  לעשות, 

   -ולים גד 

גר   אלון גלבוע:  ויפה, אבל אני תושב, אני  כן, אבל הסימון הוא טוב 

להגיש   לי  מאפשר  שהחוק  אומר  אני  הזה,  באזור 

   -מ'   29בקשה להיתר לבניין עד  

 אז זה לא טוב.   רפאל בן מרדכי: 

ותראה   אווה לוי:  תבוא  אתה  ותבדוק  אז  ההחלטה,  את  את 

   -המגרש שלך נמצא 

פה  אלון גלבוע:  יש  חוק    אבל  פה  יש  אבל  ההחלטה.  מעל  הוא  חוק, 

   -שהוא מעל ההחלטה 
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מפה.   אווה לוי:  עם  באה  היא  בוואקום,  באה  לא  ההחלטה  אבל 

   -אז אם אתה תושב שרוצה להגיש בקשה 

   -אבל ההחלטה פה, ההחלטה כאן  אלון גלבוע: 

תן   אווה לוי:  לסי אז  במפה,  לי  תסתכל  תבוא,  אתה  רגע.  ים 

הו  אם  שלך,  הבית  את  לא,  תראה  או  בסגול  מסומן  א 

למורשה   לפנות  תוכל  לא  אתה  אז  בסגול,  לא  הוא  ואם 

 להיתר כדי להוציא היתר.  

 זהו, את זה הם כתבו.   רפאל בן מרדכי: 

 יש לך את המפה פה.   כנרת א. כהן: 

 הם כתבו את זה בדיון.   רפאל בן מרדכי: 

 אנחנו יכולים לקבל החלטה כזאת?   יבה גוטרמן: ב א 

זה לא מופיע בהחלטה    כן,  אלון גלבוע:  אבל זה לא מופיע, קודם כל 

   -הזאת 

ו   אביבה גוטרמן:  אנחנ אם  השאלה,  אלון,  אבל  כאן,  רק  שזה  או 

   -יכולים מבחינה חוקית 

   -אני חושב שעדיף, אני חושב שלפי גוש/חלקה  אלון גלבוע: 

נוסיף פה איזשהו חידוד, אבל זה  : יעל עבוד ברזילי     -בסדר, אנחנו 

   -בעיה   אין  אווה לוי: 

   -רק הערה  כנרת א. כהן: 

   -רק לפי גוש  אלון גלבוע: 

 יעל, האם אפשר לתת לאווה לנסח את ההחלטה?   רפאל בן מרדכי: 

 רגע, רפי, תן לה לדבר.   אלון גלבוע: 

   -בוודאי שלא  יעל עבוד ברזילי: 

ר  כנרת א. כהן:  לי  לסכם תן  הכי    גע  שמה  חושבת  אני  אווה,  משהו. 

גם  פה  מתחבר  וזה  באמת    נכון,  זה  העלה,  שאלון  למה 

   -להוסיף שם באותו סעיף את כל הנושא של המפה 

 זה מה שהיא אמרה.  אביבה גוטרמן: 

לכל   כנרת א. כהן:  תחייב  שהיא  ההערה,  תהיה  זאת  תחייב,  שהיא 
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ועניין.    דבר 

יותר   הכללה של גוש/חלקה  אלון גלבוע:     -זה 

   -גוש/חלקה יהיה בוודאות  אווה לוי: 

אמרה.  ה  כנרת א. כהן:  היא  אז  בסדר,  גוש/חלקה,  שיהיה  אמרה  יא 

   -ואז אפשר 

לי   ברק לוי:  אמרה  רוחמה  בפרקטיות,  אווה,  אבל  לא, 

איזה   כמו  משהו  איזה  יוצא  זה    30שגושים/חלקות 

 -עמודים 

 בסדר.   אווה לוי: 

נתחיל   כנרת א. כהן:  אז  והחידוד בסדר.  המפה  אמרה  עם  ואווה   ,

   -שיוסיפו את הגושים ואת 

אם   בוע: אלון גל  ויראה  העירייה,  באתר  זה  את  יפתח  התושב,  יבוא 

יוכל להיכנס להליך     -הוא 

   -אין שום בעיה עם זה, זה חלק מהנגשת מידע  יעל עבוד ברזילי: 

לבנות   רפאל בן מרדכי:  רוצה  מישהו  אם  צמוד    9רק  במקום  קומות 

 עמודים, תאמין לי.    30שתלם לו לקרוא  קרקע, מ 

יג  יעל עבוד ברזילי:   אל.  כן, 

 רגע, אני רוצה לשאול שאלה את אווה.   רינה שבתאי: 

   -תכף, עוד לא קיבלנו  אביבה גוטרמן: 

אבל   רינה שבתאי:  הנוהל,  איך  יודעת  לא  אני  יכולים,  אנחנו  האם 

או משהו   ניסיון  זה כתקופת  להגדיר את  יכולים  אנחנו 

   כזה? 

   -אמרנו, הוא אמר  אביבה גוטרמן: 

   -שנים   3, זה  בכל מקרה, רינה  אלון גלבוע: 

 שנים.    3הוא אמר, עד   אביבה גוטרמן: 

 שנים.    3לא, לא אמרתי   ברק לוי: 

 הוא אמר שאפשר תוך שנה.   אביבה גוטרמן: 

נכון, אווה? איך  ברק לוי:     -אמרתי, אחרי פרק זמן משמעותי, 
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ל  רינה שבתאי:  יכולה  פר אני  את  על  הגדיר  נניח  לפיילוט,  הזמן  ק 

חדש,  נושא  שהוא  כזה,  ,    נושא  אותו ניסה  לא  אחד  אף 

יודעים     -לא 

   -אווה, אולי תסבירי  ברק לוי: 

   -אני עוד לא שאלתי אותה איפה הפרצות שאתה רואה  רינה שבתאי: 

יודע שאותנו דפקו  אלון גלבוע:     -אגב, אתה 

 ?  איפה הפרצות שאנחנו רואים  רינה שבתאי: 

 אני מסכימה איתך.   אביבה גוטרמן: 

   -ים, בצפון ובדרום נתנו גם באזורים כפרי  אלון גלבוע: 

   -ואני הייתי אומרת, בואו נעשה  רינה שבתאי: 

 שווה בדיקה, כן.   אביבה גוטרמן: 

 תקופת הגדרה לפיילוט, נפיק את הלקחים.   רינה שבתאי: 

ממ  ברק לוי:  שקיבלנו  התשובה  את  תזכירי  אולי  נהל  אווה, 

 התכנון.  

כאן  נדב דואני:  זה  את  להגיד  צריך  אם  יודע  לא  כאילו  אני   ,

ולדגום   בזמן,  זה  את  לקצוב  פנימית,  החלטה  במסגרת 

   -שנה   3את זה כל שנה, במשך עד  

נניח   רינה שבתאי:  אבל  שנה,  כל  לבדוק  אם  יודעת  לא  שנים    3אני 

   -ראשונות לעשות בדיקה 

   -שנה   נכון. לא, אני אומר, כל  נדב דואני: 

   -המועצה הבאה שתשב פה תהיה זו שתחליט  רינה שבתאי: 

   -גם בכל מקרה  עבוד ברזילי:   יעל 

איפה   רינה שבתאי:  יגלו  כדאי.  לא  כדאי,  שווה,  היה  לא  שווה,  היה 

שצריכים   המחירים  מה  הזה,  הדבר  בתוך  הפרצות 

   -לשלם 

 כל נאמר שנלמד תוך כדי.   כנרת א. כהן: 

 נכון.   ברק לוי: 

 אווה, רק שתדאגי להוסיף את הסעיף הזה.   כהן: כנרת א.  
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יגאל.   יעל עבוד ברזילי:   כן, 

לשאול,   יגאל שמעון:  מתחיל  שאני  בזה  לפני  בראש  מקל  לא  אני 

גם רשויות אחרות לא אישרו. בדקתם למה לא   שבעצם 

 אישרו?  

   -ממה שהבנו  ברק לוי: 

 אגב, זה נכנס אוטומטית אם לא מאשרים, הוא אמר.   נדב דואני: 

רישוי   ברק לוי:  אישרו  שלא  או  אישרו  שלא  רשויות  לא,  כן. 

   -עצמי 

 לא אישרו את הרישוי העצמי, יש סיבה? בדקתם?   יגאל שמעון: 

   -מה זה לא אישרו  נדב דואני: 

הסבירה   ברק לוי:  היא  לדוגמה  שנתניה  שראיתי  זוכר  אני 

עומדים   ושהם  האדם,  בכח  בעומס  בעיה  אין  שאצלם 

שם  והם  בזמנים,  העניין    תמיד  על  דיבר  העיר  מהנדס 

   -הזה גם של שליטה 

 ל בלב השרון, מה הסיבה?  אב  יגאל שמעון: 

 מה?  ברק לוי: 

בתים   יגאל שמעון:  רק  שזה  השרון,  לב  ברשימה,  ראיתי  לך,  יש 

 צמודי קרקע, מה הסיבה שהם לא רצו?  

 לא בדקתי.   ברק לוי: 

דברים   יגאל שמעון:  יודעים  הם  אולי  בואו,  לבדוק.  צריך  אז  נו, 

יודעים.    שאנחנו לא 

זה, הייתי   ברק לוי:  יש אני מניח מחלוקת, דיברנו על  גם  תראה, 

בין מהנדסי   יש איזשהן מחלוקות  בכנס מהנדסי ערים, 

מהנדסי   יש  הרי  דבר,  של  בסופו  כי  הזה,  בנושא  ערים 

מ  לשלוט  צריכים  שהם  זה  שלהם,  שהדעה  עד  -ערים  א' 

   -ת' על הכל 

 ומה אומרת המהנדסת החדשה?   יגאל שמעון: 

לה   ברק לוי:  שניהם  הצגנו  והם  יו,  לסרג' כמובן  וגם  זה,  את 

 הסכימו.  
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הארבעה   יגאל שמעון:  מתוך  הבודק  מי  לי,  תגיד  בוא  עכשיו,  טוב. 

 שיבדוק את ההיתרים?  

יודע עדיין, זה לא  ברק לוי:     -אני לא 

   -לוקחים את הכל לרישוי   נו, מה, אתם  יגאל שמעון: 

די   עדי פ. אנקורי:  משהו  פה  שהבאתם  לי  סלי חפלפ נראה  חה,  , 

להן תשובות,   מצטערת, זה שאלות מוזרות מאוד שאין 

 ואי אפשר לאשר כזה דבר.  

לא   אווה לוי:  בכלל  והן  ועובדים,  לאנשים  נוגעות  שאלות  זה 

מצוינים,   בודקים  ארבעה  יש  הזה.  לדיון  רלוונטיות 

נוהל העבודה, אז וכשנעשה      -את 

נכון, זה לא רלוונטי, את צודקת.   רינה שבתאי:   זה 

ל  לא   וי: אווה  בכלל  זו  זה,  את  יבדוק  מי  תחליט  העיר  מהנדסת 

 שאלה שצריכה להיענות פה.  

עומדים   יגאל שמעון:  לא  אתם  היום  אווה,  אבל  אומרת,  זאת  מה 

סוגרים   אתם  היום  תיקים,  סוגרים  אתם  היום  בלחץ, 

כי  תסבירו    תיקים  בואו  אז  בזמנים,  עומדים  לא  אתם 

   -תיקים מאותם   30לי אתם, מחר תקבלו  

   -? אין לך 30איזה   ן יקיר: ר 

פה  30תקבלו   יגאל שמעון:  לך  יש  זה לא? תקבלו.  . תקבלו  68%, מה 

נכון?    50 יש לך חצי שנה לבדוק אותם,   תיקים. 

   -אנחנו נצטרך לקבוע נהלים  ברק לוי: 

אני   יגאל שמעון:  כל  אז  את  הארבעה  מתוך  יבדוק  מי    60שואל, 

 התיקים?  

יגאל,   מאיר חלוואני:     -שלא יספיקו לבדוק נראה לי, 

 לא יכולים להשיב על תשובה כזו.   ברק לוי: 

   -הם יצטרכו עכשיו תוך כדי ללמוד את זה  כנרת א. כהן: 

   -אבל אנחנו הולכים  יגאל שמעון: 

 אמרתי ששווה לעשות פיילוט.   רינה שבתאי: 

אף   אל שמעון: יג  להתגלח,  צריכים  שאתם  חושב  לא  אני  חברים, 
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על   להתגלח  צריך  לא  לא  אחד  ואנחנו  התושבים, 

 צריכים, הוועדה לא צריכה להתגלח על אף אחד אחר.  

יבדקו,   נדב דואני:  יודע משהו? אם במשך חצי שנה לא  יגאל, אתה 

צריכים   אנחנו  אבל  אוטומטי,  אישור  מקבלים  הם  אז 

   -חצי שנה   לקבוע שאם תוך 

יכול  יגאל שמעון:     -לא, אתה לא 

   -יום   30אחרי   נדב דואני: 

   -אי אפשר  ון: יגאל שמע 

 למה אי אפשר?   נדב דואני: 

   -כי אני אסביר לך למה  יגאל שמעון: 

 חודשים.    3לא חצי שנה, אלא מקסימום   רפאל בן מרדכי: 

 מה פתאום.   יגאל שמעון: 

יודע  נדב דואני:     -אני 

נוסף.   מאיר חלוואני:   אי אפשר גם להשיג כח אדם 

יודע  נדב דואני:     -אני 

יכ  יגאל שמעון:   ול.  אתה לא 

ויתרנו מראש.   מאיר חלוואני:   אנחנו נהיה במצב שאנחנו 

קוצב   נדב דואני:  אתה  אומר,  אני  ולכן  קל,  יותר  יהיה  שזה  כך 

   -חודשיים, ומקסימום זה אוטומטי 

יכול להשיג כח אד  כנרת א. כהן:  ם, כי אף אחד לא רוצה  אתה גם לא 

 לבוא.  

א  יגאל שמעון:  טובה,  לי  תעשו  בואו,  בואו,  תקשיבו  חברים,  תם 

   -למה שאני אומר 

זה   נדב דואני:  הזה,  האישור  את  שמקבלים  האדריכלים  ובסוף, 

להם   יש  ניסיון,  להם  יש  דרך,  כברת  להם  שיש  אנשים 

   -הבנה מקצועית 

   -נכון, עם באים עם הניסיון  כנרת א. כהן: 

ייקחו   דב דואני: נ  יעשו פאשלות במערכת,  האנשים האלה, אם הם 
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   -מה להם את הרישוי הזה,  

חברים,   יגאל שמעון:  שאלה,  שואל  אני  פאשלות?  לעשות  רוצה  אתה 

   -תקשיבו 

   -זה מקצר לתושבים את הסבל בחיכיון  רפאל בן מרדכי: 

 אבל אתה לא יכול לקצר.   יגאל שמעון: 

בנייה.  רפאל בן מרדכי:  גם    להיתר  כולם,  את  נפטר  יכול,  לא  אני  אם 

 אותך.  

   -טוב, תראו, אני חושב  יגאל שמעון: 

נורמלי?   רפאל בן מרדכי:   אגב, זה לא יכול לעזור לתושב לקבל שירות 

   -רפי, רפי  יגאל שמעון: 

 רגע, רפי.   מאיר חלוואני: 

   -אני שואל  יגאל שמעון: 

 אני עונה.   רפאל בן מרדכי: 

   -נה אתה לא עו  יגאל שמעון: 

   -לא, רגע  אווה לוי: 

 אני עונה את דעתי.   רפאל בן מרדכי: 

 .  טוב  יגאל שמעון: 

   -אין ספק שיש  יעל עבוד ברזילי: 

אחרי   יגאל שמעון:  שנה,  לחצי  לאשר  יכולים  לא  אתם  תראו, 

ערר, מצד אחד.   להגיש  שהוצאת ההיתר, שיש אפשרות 

להגיד   יכולים  לא  אתם  שני,  כי    3מצד  למה?  חודשים, 

י  את  זה  להם  בדקו  ולא  שפתחו  אלה  של  הגב  על  בוא 

   -התכניות. אז 

 זה אמור להיות אפיק מקביל.  אז   יעל עבוד ברזילי: 

תוך   יגאל שמעון:  אומרת,  את  אם  כי  יכולה,  לא  את  חודשים    3לא, 

סתם,   ערר,  להגיש  לא  מתחייבת  את  חייבת,  את 

תוך   או  לבדוק    60דוגמה,  צריכה  שאת  אומר  זה  יום, 

   -הימים   60-את התכנית ב 
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אדם   יעל עבוד ברזילי:  כח  תוספת  על  כאן  מדובר  כאן,  יש  אבל  כן, 

 ונה שיתכלל את זה. אתה לא חושב שזה אפשרי?  וממ 

 לא, אבל מישהו צריך לבדוק את זה?   יגאל שמעון: 

 כן, אבל אתה לא חושב שזה יכול להיות?   יעל עבוד ברזילי: 

חודשיים   יגאל שמעון:  תוך  יבדוק  הוא  כי  אלה  לא,  חשבון  על 

מה   אז  התכנית,  את  להם  בדקו  ולא  שנה  לפני  שהגישו 

 החוכמה?  

   -אבל למה, דרך המסלול הזה? רגע, חברים, זה קצת  וד ברזילי: יעל עב 

אוקי?   יגאל שמעון:  היתר,  מפיק  האדריכל  מגישה,  כשאת  הרי  לא, 

   -יש לו חצי שנה לבדוק, יש לנו חצי שנה לבדוק 

מדב  יעל עבוד ברזילי:  הזה,  אתה  המסלול  על  מדבר  לא  אתה  רגע,  ר, 

   -אתה מדבר באופן 

ע  יגאל שמעון:   ל המסלול הזה.  אני מדבר 

 אה, אוקי.   יעל עבוד ברזילי: 

ב  יגאל שמעון:  זה  את  לו  נקצר  בואו  ואומרים,  באים    3-עכשיו, 

יקרה,   שזה  סיכוי  אין  הרי  שביקש,  כמו  חודשים, 

זה   אם  כי  או   3למה?  אז  חודשיים,  או  תה  חודשים 

חייבת   היא  כי  האחרים,  התיקים  את  תעזוב  בודקת 

חודשיים.  עוד  לה  יש  כי  היא    לבדוק,  הערר,  לא,  אם 

חצי   רלוונטי,  לא  זה  אז  הערר.  את  להגיש  יכולה  לא 

חצי   שתוך  ברגע  אתם,  לי  תגידו  בואו  עכשיו,  אז  שנה. 

לכם   יש  לבדוק,  צריך  תיקים.    100תיקים,    60שנה 

 את התיקים? איך?    מתוך ארבע בודקות, מי תבדוק 

   -אבל היא אומרת תוספת כח אדם  יעל עבוד ברזילי: 

   -אין כח אדם. אתם אמרתם עכשיו שאין כח אדם  : יגאל שמעון 

   -יש לי שאלה לברק  רפאל בן מרדכי: 

   -רגע, רפי  יגאל שמעון: 

 לא, לא, בהמשך למה שאתה אומר.   רפאל בן מרדכי: 

   -רפי  יגאל שמעון: 
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   -אני על זה שואל   רגע,  רפאל בן מרדכי: 

 אני עוד לא סיימתי.   יגאל שמעון: 

 אני שואל.    אבל על זה  רפאל בן מרדכי: 

שיגאל   רן יקיר:  בסבלנות  מחכה  אני  שאלות,  יש  לי  גם  רפי, 

 לגמור לדבר.  

כמו   כנרת א. כהן:  זה,  על  לברך  צריך  מבורך,  שזה  חושבת  אני  יגאל, 

   -כל דבר 

טועה,   יגאל שמעון:  את  טועה.  את  אומרת  לא,  שאת  זה  כנרת. 

 מבורך, אני אומר שזה גרוע.  

 אני חושבת שלא.   כנרת א. כהן: 

כי   יגאל שמעון:  זה,  את  רצו  לא  אחרות  שרשויות  עובדה  מבורך.  זה 

להגיד   יכולה  לא  את  בנייה,  תכנון  זה  מה  יודעות  הן 

   -שזה מבורך 

זה עובד או   כנרת א. כהן:  ידעו אם  אבל הם עוד לא השכילו, איך הם 

 עובד?    לא 

לא,   יגאל שמעון:  אמרו  כמה  תראי  לא.  אמרו  סתם  לא  תקשיבי, 

 .  וכמה אמרו כן 

כמה?   נדב דואני:  לא?  אמרו  בארץ,    200כמה  לך    4רשויות  אמרו 

   -לא 

 תדליק את המצגת.   יגאל שמעון: 

 )מדברים ביחד(  

לא   נדב דואני:  הן  כי  אוטומטית,  זה  את  מקבלות  היתר  כל  אבל 

   -החליטו 

נכון.   : יגאל שמעון   לא, לא 

 )מדברים ביחד(  

   -לנו בודקות   חברים, אני אומר דבר כזה. אם היו  יגאל שמעון: 

   -התיקים נתקעים  כנרת א. כהן: 

חצי   יגאל שמעון:  נתקעים  הם  ככה  גם  קשור?  זה  מה  נתקעים,  לא 

 שנה.  



 עיריית הוד השרון 
 4.1.2023מיום   1/23ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 89 
 

הוא   יעל עבוד ברזילי:  הכללית  ברמה  הרציונל  שנייה.  רגע,  רגע,  יגאל, 

אפי  עוד  אני  ליצור  המערכת.  של  התייעלות  שיאפשר  ק 

   -חושבת שלרדת 

 י שנכון.  זה הדבר היחיד  מאיר חלוואני: 

 אוקי.   יעל עבוד ברזילי: 

   -סליחה  מאיר חלוואני: 

   -את רואה בזה התייעלות  יגאל שמעון: 

   -אני רואה בזה התייעלות  יעל עבוד ברזילי: 

   -כי יגאל, לא  מאיר חלוואני: 

 התייעלות.  אבל זו לא   יגאל שמעון: 

   -בסדר, אנחנו  יעל עבוד ברזילי: 

   -כשאת אומרת לבנאדם  יגאל שמעון: 

   -אנחנו לא חייבים להסכים  יעל עבוד ברזילי: 

אז   יגאל שמעון:  שאלות,  כמה  לי  יש  שנייה,  רק  בוא,  מסוים,  אדם 

   -אני 

ברמה   יעל עבוד ברזילי:  זה  למה  מבינה  לא  רק  אבל  אני  בסדר,  הכל  לא, 

הרז  ע"י  העקרונית,  יקבעו  מאמינה  אני  הרי  ולוציות 

כא  יישב  המקצועי  הצוות  כל  וגם  העיר,  ן,  מהנדסת 

טוב.   יעבוד  שזה  כדי  הכל  לעשות  היא  המטרה  והרי 

   -אתה מוזמן להיות שותף כחלק מזה 

   -לא, אני לא  יגאל שמעון: 

ובנייה  יעל עבוד ברזילי:     -אתה חבר ועדת משנה לתכנון 

 לא קשור.  זה לא קשור, זה   יגאל שמעון: 

כרגע.   יעל עבוד ברזילי:  הדיון  לא  זה  אומרת,  אני  אבל  ומה.  למי  לרדת 

ברמת   עוד  להיות  צריך  הכל  כרגע  אומרת,  זאת 

 המקרו.  

ניסיוני  אביבה גוטרמן:     -תראה, זה ממילא 

ניסיוני  יגאל שמעון:     -אני חושב, זה לא 
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ל  אביבה גוטרמן:     -3-לא, זה מיועד 

נ  יגאל שמעון:  ניסיו לא  נעשה  זה  יאללה,  טוב,  נגיד,  נבוא  שעכשיו  י 

   את זה. 

 שנים.    3עד   אביבה גוטרמן: 

   -אני חושב  ל שמעון: יגא 

 זה כבר משפר את המצב שקיים.   כנרת א. כהן: 

כזה.   יגאל שמעון:  דבר  לאשר  בשלים  לא  עדיין  שאנחנו  חושב  אני 

   -אני חושב שאין לנו את הבשלות 

 ננסה.    אבל יגאל, לא נדע אם לא  עדי ברמוחה: 

   -1אני אתם לכם כמה שאלות.   יגאל שמעון: 

נתקעים   כנרת א. כהן:  של  תושבים  הבידוק  עם  בעיות  ספור  אין  עם 

   -התיקים האלה 

   -זה לא קשור הבידוק  יגאל שמעון: 

   -עם עומסים. שנייה, זה עוד משהו שבא לייעל  כנרת א. כהן: 

 אבל אין קשר, בכל מקרה את בודקת.   יגאל שמעון: 

אוקי?   א. כהן: כנרת   לאדריכל,  זה  את  מוציא  את  פה  אבל  בסדר, 

   -למישהו חיצוני 

   -לא  עון: יגאל שמ 

 תחנות לעומת תחנה אחת.    10יש עוד   נדב דואני: 

נכון, זה מה שאני אומרת לך  כנרת א. כהן:   -אתה מרכז, 

 )מדברים ביחד(  

 ברק, אתה יכול לחזור רגע למסלול?   נדב דואני: 

 זה לא תחנה אחת.  נדב,   אביבה גוטרמן: 

 אבל תסתכלי.   נדב דואני: 

   -ראיתי את זה  אביבה גוטרמן: 

   -רגע, מה ראית? גם אני ראיתי. איך ראית אחת ואני  ואני: נדב ד 

 לא יכול להיות תחנה אחת.   אביבה גוטרמן: 
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   -חברות וחברים  יעל עבוד ברזילי: 

 זה אצל אותו אדם, אבל זה לא תחנה אחת.   אביבה גוטרמן: 

אתכם   בוד ברזילי: יעל ע  שישמעו  בשביל  גם  בבקשה,  אחד,  אחד, 

וגם כדי שאנחנ     -ו לפרוטוקול, 

שאמרתם.   נדב דואני:  למה  בהקשר  שאלה  לשאול  רוצה  אני  רגע, 

   -ברק 

 בסדר.   יעל עבוד ברזילי: 

כמה   נדב דואני:  איפה,  להיתר,  למורשה  בקשה  של  השני  במסלול 

בודקי   העירייה,  עובדי  את  פוגש  הוא  תכניות  פעמים 

 שלנו?  

   -בהתאם לדרישות התב"ע  ברק לוי: 

 מה רשום?   נדב דואני: 

 ולתיק המידע.   ברק לוי: 

 כמה פעמים?   נדב דואני: 

   -תלוי בסוג של הבקשה  ברק לוי: 

   -עזוב, בקשה סטנדרטית, לבניית בית צמוד קרקע  נדב דואני: 

 מינימלי.   רפאל בן מרדכי: 

   -כמה זמן הוא פוגש  נדב דואני: 

 מה זה כמה זמן?   שמעון:   יגאל 

   -רגע, תן לי לשאול  נדב דואני: 

   -אתה צריך? כמה אנשים, תשתיות תשתיות,   יגאל שמעון: 

 אני שואל אותו, למה אתה עונה?   נדב דואני: 

 אבל הוא מתמצא גם כן.   אביבה גוטרמן: 

אני   נדב דואני:  שלא.  אומרים  אתם  המקצוע,  זה  אבל  הבנתי,  אני 

   -רוצה לשמוע 

ל     -אם לדוגמה בתב"ע כתוב שצריך את אישור  וי: ברק 

גולני:   שקט.  קהל, בבקשה לשמור על ה  הוד 
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 אגף התנועה, אתה צריך ללכת לאגף התנועה.   ברק לוי: 

 עזוב, בקשה סטנדרטית.   נדב דואני: 

 מה?   ברק לוי: 

 לפי מה שציירת פה, כמה אנשים, כמה עובדי עירייה?   נדב דואני: 

בבקשה  חברו  יעל עבוד ברזילי:  לדיון.  מפריע  מאוד  זה  בקהל,  וחברים  ת 

 להתיישב.  

   -בל תשובה, תעצרו. רגע, תקשיב אני רוצה לק  נדב דואני: 

   -יש, רגע, שנייה  ברק לוי: 

לך,   נדב דואני:  אעזור  אני  שלי,  השאלה  את  לחדד  רוצה  אני 

 בסדר?  

 כן.   ברק לוי: 

הרגיל  נדב דואני:  המסלול  את  יש  מסלולים.  שני  פה  ,  מציגים 

   -הסטנדרטי 

 כן.   ברק לוי: 

יגאל    יש את המסלול החדש, שאמור להקל. הטענה  נדב דואני:  של 

אלא   מקל,  לא  שהוא  רק  לא  החדש  שהמסלול  ואביבה, 

אוקי.   נכון?  אתכם  הבנתם  נכון,  עבודה.  עוד  מוסיף 

ישראל   בסדר?  תושב,  שאלה.  לשאול  מנסה  אני 

או   אופציות.  שתי  לו  יש  בקשה.  להגיש  בא  ישראלי 

וזה   במסלול,  החדש.  למסלול  או  הרגיל  למסלול  ללכת 

תנועה  כן  צריך  הוא  אם  משנה  תנועה,    לא  לא  או 

כמה   תנועה.  מצב  בכל  צריך  הוא  בסוף  כי  בסדר? 

וכמה   הקיים,  במסלול  פוגש  הוא  עירייה  עובדי 

 במסלול החדש? זו השאלה.  

   -בפרק הזמן  מאיר חלוואני: 

 -במסלול החדש  ברק לוי: 

לפקיד  עז  נדב דואני:  הוא בא  בסוף  כמה  פרסונות.  אנשים,  זמן,  וב 

 שצריך לחתום ולבדוק?  

תנועה,   : ברק לוי  של  בנושא  לדוגמה  להיות  יכול  שנייה.  רגע, 

אגף   אישור  את  דורשות  שלא  תב"עות  שיש  אוקי, 
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המידע,   בתיק  המידע  כל  את  כבר  שיש  כיוון  תנועה, 

המנחה  או  המחייב  הבינוי  ההנחיות  ובנספח  את  ויש   ,

לאותו  הפ  יש  לכך,  ובהתאם  המידע.  בתיק  רטניות 

התנועה  יועץ  את  להיתר,  מורשה  לשים    אדריכל  שיודע 

צריך   לא  הוא  דבר  של  ובסופו  הטוריות,  החניות  את 

   -את אישור 

תשובה.   נדב דואני:  מבקש  אני  שאלה,  שאלתי  מבין.  לא  אני  אז 

   -בסוף הוא צריך תנועה בעירייה, המסלול הרגיל 

   בהתאם.  ברק לוי: 

מחלקת   נדב דואני:  את  לפגוש  צריך  לא  הוא  החדש,  במסלול 

 שובה.  התנועה. אז אני צריך ת 

כי   ברק לוי:  מורכב,  זה קצת  אומרת,  זאת  זה משתנה.  פעם,  עוד 

   -זה בהתאם 

   -אז תנו לי תשובה  נדב דואני: 

אם   ברק לוי:  חוק.  זה  תב"ע  אוקי?  לתב"ע,  מתב"ע  משתנה  זה 

אולי  אווה  יש,  קובעת,  זה,    התב"ע  על  להרחיב  יכולה 

גורם   בנייה, שאותו  יש מתן תנאים להיתר  אבל בתב"ע 

ל  דרך  צריך  לעבור  צריך  ולפעמים   , ג'  , ב'  , א' עשות 

לא   דרך  ולעבור  המים,  תאגיד  דרך  ולעבור  תשתיות, 

ו     -יודע מי, 

מרשה   נדב דואני:  אתה  אווה?  את  לשאול  יכול  אני  אז  תודה,  אז 

א  אז  אליה,  שהעברת  מכיוון  אותך  לי?  לשאול  רוצה  ני 

   -שאלה, את אווה 

על תב"ע  1002ברק, התב"ע   רן יקיר:  לפי    . 1002,  הם  כל הבתים 

   -, אז בוא 1002תב"ע  

זה   נדב דואני:  יכול לשאול אותך שאלה? אני אשאל את  אווה, אני 

לפגוש   אמור  שאתה  אנשים  כמה  השני.  לכיוון  אפילו 

ם  במהלך המסלול לקבלת ההיתר, אתה לא תפגוש אות 

אם   לדעת,  רוצה  אני  הפוך,  תחסוך?  בכמה  היום? 

   -השאלה שלהם היא נכונה 

   -מה שבטוח, רגע, רגע, שנייה  : ברק לוי 
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 אני רוצה תשובה.   נדב דואני: 

קולטת   ברק לוי:  את  תפגוש  לא  שאתה  זה  שבטוח  מה  נדב,  אבל 

 -הבקשות ואת בודק הבקשות 

יר  נדב דואני:   -דנו שניים ירדנו שניים? לא קולט ולא בודק, זה 

.   ברק לוי:   בעצם, אתה לא תפגוש את מחלקת הרישוי

   -אנשים במחלקת הרישוי? כמה תחנות יש   כמה זה  נדב דואני: 

   -הסברתי מקודם. יש לנו ארבעה  ברק לוי: 

 בצ'ק ליסט, פעמיים?   נדב דואני: 

 ואת המפיקה של האגרות.   אווה לוי: 

   -שלוש, שלוש  נדב דואני: 

 מים אגרות.  כי לא משל  אווה לוי: 

 תחנות הורדתי בדרך?    3 נדב דואני: 

 כן.   ברק לוי: 

   -, בוודאות אוקי  נדב דואני: 

   -זה לא תחנות, לפעמים  אווה לוי: 

צריך   נדב דואני:  אני  ליסט  בצ'ק  משנה,  במסלול    3לא  תחנות 

   -הקיים 

נו, זה לא  יגאל שמעון:     -זה לא, 

   -אל תגיד לא, הנה, הם אומרים לך  נדב דואני: 

   -זה לא אותו דבר  אל שמעון: יג 

   -רצית לשמוע תשובה  נדב דואני: 

נ  יגאל שמעון:     -ו, מה אתה די, 

 תחנות.    3-הנה, ירדת ב  נדב דואני: 

נו.   יגאל שמעון:   בחיאת נדב, 

 נדב, זה לא עובד ככה.   אביבה גוטרמן: 

הוא   נדב דואני:  אמרת,  איך  לך,  אומרים  ככה?  עובד  לא  זה  מה 

   -צוע שאחראים על מבין. אלה אנשי המק 
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   -תקשיב רגע  יגאל שמעון: 

 יאללה.   נדב דואני: 

   -תח תיק ברישוי, אוקי? ופתחת אצל האדריכל תפ  יגאל שמעון: 

 האדריכל עושה.   נדב דואני: 

 מה, כמה זמן?   יגאל שמעון: 

 האדריכל עושה. מה זה זמן?   נדב דואני: 

   -לא, אצל אותו אדריכל  יגאל שמעון: 

יעיל  נדב דואני:  את  זו  לייעל  רוצה  אדריכל  אדריכל.  של  ות 

   -התהליך 

ו  יגאל שמעון:   פה, אותו תיק?  כמה זמן לדעתך פה 

יודע למה?   נדב דואני:   לא שאלתי זמן, אתה 

 למה?   יגאל שמעון: 

לו   נדב דואני:  יש  האדריכל  התהליך.  מעניין  אותי  אני  כי 

מסיים   שהוא  ככל  כי  מחר,  זה  את  לסיים  אינסנטיב 

יותר כסף.  יותר תיקים הו   א מקבל 

   -אבל זה לא תלוי רק בו, זה לא תלוי בו  יגאל שמעון: 

יעל  וכה: משה חנ  יעל,     -גבירתי היו"ר, 

   -בוודאי שאתה עושה תהליך אוטומטי  נדב דואני: 

   -יש פה תושבים גם שם השירותים הציבוריים  משה חנוכה: 

   -זה תהליך אוטומטי  נדב דואני: 

   -ה אני אתן לך דוגמ  יגאל שמעון: 

   -גם הורים של הצהרונים. בואו נתקדם בבקשה  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

   -הם יצאו מהבית כי יש להם נושאים בוערים  חנוכה:   משה 

   -משה, משה, יש פה דיון רציני  רן יקיר: 

 אבל בואו, לא מכבד את התושבים.   משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  
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אי  יגאל שמעון:  הוא  כאן  שהאישור  חושב  אני  אני  בעייתי.  שור 

נכון   לא  שזה  חושב  אני  הזה.  לאישור  בכלל  מתנגד 

פו  זה  כי  לגשת  לאשר,  ירצה  לא  אחד  ואף  יותר,  גע 

את   פשוטה,  הכי  דוגמה  לך  אתן  ואני  הזאת.  לתכנית 

יצא   זמן  כמה  תוך  הנערה,  בית  בי"ס  של  ההיתר 

 ההיתר? ברשות רישוי.  

 אבל אתה מדבר על בי"ס.   יעל עבוד ברזילי: 

 ים ביחד(  )מדבר 

 מזה קשור, חברים?   יגאל שמעון: 

 תשווה תפוחים לתפוחים.   נדב דואני: 

 אבל כמה זמן יצא ההיתר?  יגאל שמעון: 

 תשווה תפוחים לתפוחים.   נדב דואני: 

 תוך חודש וחצי. ברישוי פה, זה שנה וחצי.   יגאל שמעון: 

   -אבל זה לא המסלול. אבל לא קיים מסלול כזה  נדב דואני: 

 מה זאת אומרת?   ון: יגאל שמע 

   -לבי"ס, זה לא מסלול  נדב דואני: 

 מה ההבדל?   יגאל שמעון: 

 כי זה לא מסלול לבתי ספר.   נדב דואני: 

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

 מה זה קשור?   יגאל שמעון: 

אתה   חיים שאבי:  מה,  ואיפה.  איפה  זה  ואיפה,  איפה  זה  אגב,  דרך 

יודע את זה?    לא 

   -אם זה טוב לאזרח או לא טוב לאזרח. אני טוען  ון: יגאל שמע 

 אוקי.   נדב דואני: 

   -אני טוען  ון: יגאל שמע 

.   יעל עבוד ברזילי:   רגע, יגאל, הזמן שלנו

   -שנייה רגע, אני טוען שההליך הזה  יגאל שמעון: 

 בואו נדבר קצת יותר בשקט.   רינה שבתאי: 
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רוצים לאש  יגאל שמעון:  אנחנו  ר, הוא רק מרע,  ההליך הזה, שהיום 

יותר בירוקרטיה     -נותן 

יגאל  אווה לוי:     -אז 

 רע לנו את כל ההליך, וזה חמור ביותר.  הוא מ  יגאל שמעון: 

הוא   אווה לוי:  ארוך,  יותר  הזה  שההליך  שחושב  התושב  יגאל, 

   -יכול ללכת גם לרשות רישוי. אנחנו לא 

 אין בעיה.   רפאל בן מרדכי: 

   -אנחנו לא מחליפים  אווה לוי: 

 יש לו את האופציה לבחור בין שני הדברים, כן.   כנרת א. כהן: 

הוא  אווה לוי:  דרך    אם  דווקא  יהיה  ביותר  הקצר  שהזמן  חושב 

לרשות   רגילה  בקשה  להגיש  יוכל  הוא  הרישוי,  רשות 

שזה   חשבנו  אנחנו  ולכן  בידיו,  היא  האופציה  רישוי. 

 נכון במקרה הזה.  

שנ  נדב דואני:  לנסות  שווה  יגאל,  ואז  ולכן  שלוש,  שנתיים,  ה, 

 לקבל החלטה.  

   -כן, רן   גם לרן יקיר הייתה שאלה.  יעל עבוד ברזילי: 

 יש לי הרבה שאלות.   רן יקיר: 

   -שנייה, חברות וחברי המועצה  יעל עבוד ברזילי: 

 אבל אווה שאמרה לא, אני מסכים. אווה אמרה שלא.   נדב דואני: 

   -רגע לרן רגע, אבל שנייה, רגע, תנו   יעל עבוד ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

רו  יעל עבוד ברזילי:  אנחנו  כי  בבקשה,  בשקט  אבל  את  רגע,  לשמוע  צים 

 יגאל.  

 אני שואל שאלות.   יגאל שמעון: 

 כן.   יעל עבוד ברזילי: 

חצי   יגאל שמעון:  לו  יש  אוקי?  היתר,  הפיקו  שלי.  לשאלות  תקשיבו 

   -שנה להגשת ערר. אותו דבר אומר 

 יש לנו.   ברק לוי: 
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זה,   ל שמעון: יגא  אחרי  שינויים  תכנית  להגיש  רוצה  אני  לנו.  יש 

 נויים, איפה תהיה לו?  איפה הולך תכנית השי 

   -איפה היא תהיה? או במורשה להיתר  ברק לוי: 

 איך?   יגאל שמעון: 

   -מתחיל מההתחלה  רפאל בן מרדכי: 

   -עוד פעם, הוא צריך לעשות את התהליך הזה, זה כמו  ברק לוי: 

תכנית   יגאל שמעון:  להגיש  רוצה  שאני  ברגע  אומרת,  זאת  אז 

א  שנה  חצי  אותי,  עצרת  אתה  יכול  שינויים,  לא  ני 

   -לעשות כלום 

 לא.   רפאל בן מרדכי: 

   -זה הליך שאפשר לעשות גם שינויים  ברק לוי: 

למה   יגאל שמעון:  מבינים  אתם  טוב?  לא  זה  למה  מבינים  אתם  אז 

 זה לא טוב?  

 אל תיכנס.  לא מתאים לך,   רפאל בן מרדכי: 

שלא   יגאל שמעון:  אחד  אין  שינויים.  תכנית  מגיש  שלא  אחד  אין 

   -נית שינויים אחרי זה. אז הכל יחזור חזרה מבקש תכ 

הולכים   רפאל בן מרדכי:  השינויים  חוקי,  בלתי  להיות  הולך  זה  יגאל, 

 להיות בלתי חוקיים.  

 אחד, אחד, בסדר?   יעל עבוד ברזילי: 

ה  רן יקיר:  גם    שאמרת   200-רגע,  כוללים  בתור,  כרגע  שהם 

נכון?    תכניות שינוי, 

נכון.   ברק לוי:   גם שינוי, 

 אוקי.   ן יקיר: ר 

זה   יגאל שמעון:  ואחרי  הבקשה,  את  מגיש  אני  קורה,  מה  עכשיו, 

ואני רוצה להחזיר את זה   אני מגלה שאני רוצה תכנית 

 לוועדה. אז אני מוותר על התיק, מחזיר לוועדה?  

 דאי.  בוו  רפאל בן מרדכי: 

 אני חושב שזה אפשרי, אפשר להגיש את זה לוועדה.   ברק לוי: 
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 אפשר את זה?   לי: יעל עבוד ברזי 

 ומה העלות? כמה כסף זה?   יגאל שמעון: 

 הנה, אווה אומרת שכן.   יעל עבוד ברזילי: 

 כמה כסף מה?   ברק לוי: 

 מי משלם את כל ההפרש?   יגאל שמעון: 

   -יגאל. קודם לא שילמת שם אתה משלם אגרות,   רפאל בן מרדכי: 

במסלול   אווה לוי:  להיתר  בקשה  הגשת  אם  הפרשים?  איזה 

אתה  מור  אם  אח"כ,  היתר.  לך  הוציא  הוא  להיתר,  שה 

הזה.   בשלב  לוועדה,  הולך  אתה  שינויים,  היתר  רוצה 

אגיד   ואני  התכנון,  למנהל  הזה  בעניין  גם  פנינו  למה? 

חל  להיתר  מורשה  שהמסלול  שכיוון  לנו.  ענו  מה    לכם 

הזאת,   ובעת  תכן,  בקרת  שטעונות  בקשות  לגבי  רק 

בניי  לתוספות  בקשות  להיום,  קיימת  נכון  בנייה  על  ה 

לרישוי   אפשרות  אין  אז  בקרה,  מכון  בסמכות  איננה 

 באמצעות מורשה להיתר, לבקשות לתוספות.  

 מה זאת אומרת?   יגאל שמעון: 

 אז הוא מתחיל מההתחלה?   מאיר חלוואני: 

בקשה  אווה לוי:  להגיש    לא,  מראש  היה  שיכול  כמו  להיתר, 

   -אותה 

   -תהליך של המורשה להיתר אבל הוא התחיל אותה ב  מאיר חלוואני: 

 מה זה משנה.   אווה לוי: 

   -אז אני שואל  מאיר חלוואני: 

כל   אווה לוי:  של  הארוך  ההליך  את  או  הגדול  את  יכול  הוא  אז 

להיתר,   מורשה  במסלול  לעשות  הראשונה  הבקשה 

לקב  מהר  שינויים  מהר,  היתר  לו  יש  ואם  היתר.  ל 

א  שעד  להיות  יכול  עכשיו,  לוועדה.  לפנות  ז  אח"כ, 

מכוני   גם  תכן.  לבקרת  בנייה  תוספות  גם  יכניסו 

שנה,   לפני  רק  שאושר  חדש  מסלול  איזשהו  זה  הבקרה 

בקרה.   למכון  בקשות  סוגי  מוסיפים  פעם  וכל  שנתיים, 

ייכנס.    אז יכול להיות שגם זה 
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דברים  אני   יגאל שמעון:  רק  להיות  צריך  הזה  שההליך  חושב 

   -קטנים, כמו פתיחת דלתות, כמו פרגולות 

   -אבל זה היא אמרה שהוא לא כולל  רן יקיר: 

   -לא, אני אומר  יגאל שמעון: 

 אבל זה היא אמרה שהוא לא כולל.   רן יקיר: 

 מה?   יגאל שמעון: 

 זה היא אמרה בדיוק עכשיו שהוא לא כולל.   רן יקיר: 

פה   : יגאל שמעון  כל ההצגה שלנו  זה מיותר.  לא,  זה  נכון, אז אם  אז 

תאמ  הזמן.  על  חבל  סתם  העיר  זה  ראש  סתם  לא  לי,  ין 

יודע שזה לא רלוונטי.    לא פה, כי הוא 

   -אני אספר לך אני ביקשתי היתר  רפאל בן מרדכי: 

גולני:  הרבה   הוד  בסבלנות  מחכה  הוא  לרן,  גם  ניתן  בואו  רפי, 

 זמן.  

על  ו  רפאל בן מרדכי:  אני מדבר  לא  1910דבר שאתה השבת,  אני  אוקי?   ,

   -חבר, אני כלום, אני אזרח פשוט 

נולדתי אבל אחרי   יגאל שמעון:   .  1910אני 

כן,  2010אה,   רפאל בן מרדכי:  זה    100.  מה  לשמאלה,  ימינה  שנה 

ביקשתי   זה,  את  ראה  הוא  שבראייה  יגאל,  משנה? 

היום   המקובל  עפ"י  לי  מותר  יודע,  אתה  פשוט, 

לי   יש  לוועדה, הגשתי את זה.  בניין. באתי  להוסיף עוד 

ובו  העתקים,  עדיין  הכל  שהיא  את  גברת  ישבה  ועדה 

לא   עירית,  הגברת  השרון,  רמת  העיר  מהנדסת  היום 

   -חשוב 

נו יאללה.   אביבה גוטרמן:  נו, בלוטר,   בסדר, 

את   רפאל בן מרדכי:  תיקח  היא  ההיתר,  שבמסגרת  החליטה  והיא 

ב  גר  שאני  בו  הרחוב  ותעשה  החלקה    Sו,  לתוך  שייכנס 

לבס  אמרתי  אליהם,  באתי  החליטה.  היא  ככה  ון,  שלי, 

אולי   תשמע,  בסון,  לי  ענה  חוקי.  לא  שופטים    9זה 

יגיד שזה    10מתוך   יגידו שזה לא חוקי, אבל אחד אולי 

שהדרך   הזה,  בסגנון  ללכת  החלטנו  אנחנו  אז  חוקי.  כן 
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השט  באמצע  לך  תעבור  בתכנית,  לא  כן?  בהיתר,  ח, 

זה   מה  אגיד,  אני  תשמע,  197איך  אז  הזמן.  על  חבל   ,

הדברים   את  הזמן  ואת  הגיע  ולקצר,  ליישר  האלה 

   -שרירות הלב שקיימת, יגאל, אני מספר לך 

יכול   יגאל שמעון:  לא  אתה  עניינים,  בניגוד  עכשיו  אתה  רפי, 

   -להצביע. למה, זה קשור אליך 

 מה לא קשור אליי?   רפאל בן מרדכי: 

 לא רלוונטי.   שמעון: יגאל  

 רגע, איפה אתה גר?   רפאל בן מרדכי: 

י  יגאל שמעון:   כול.  אתה לא 

שאלה,   יעל עבוד ברזילי:  עוד  לך  יש  לרן.  עוברים  אנחנו  יאללה,  טוב, 

 יגאל?  

 מה?   יגאל שמעון: 

 יש לך עוד שאלה?   יעל עבוד ברזילי: 

   -לא, אני  יגאל שמעון: 

יגאל,  אלון גלבוע:     -תמצת   אבל יגאל, תמצת, 

   -כי רן מחכה גם בסבלנות. אולי תיתן לו אחת  יעל עבוד ברזילי: 

הראשון   תאי: רינה שב  היה  הוא  בסבלנות.  זמן  הרבה  מחכה  הוא 

 שביקש לדבר.  

אני    6-5 רן יקיר:  עקרונית,  שאני  אגיד  ואני  אתחיל  אז  שאלות. 

רואה   אני  אבל  כך,  כל  הפרטה  של  תהליכים  בעד  לא 

בו  יושבים  אנחנו  קורה,  קורה.  מה  רואים  אנחנו  ועדה, 

שרק   השאר    60%וראינו  כנראה  כי  אלינו,  מהבקשות 

חושב  הול  אני  אז  עומס,  יש  ועדיין  רישוי,  לרשות  כות 

שלי   השאלות  הזה.  המסלול  את  לנסות  צריך  שכנראה 

אזורית   יחידה  כמו  מאשרים  גורמים  יש  אם  כאלה.  הן 

בתב"ע,   שנדרשים   , וכו' סביבה  איכות  בנושאי 

 הזה צריך ללכת אליהם?    האדריכל 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

   -מחויב להשלים   כן. מה שנדרש בתב"ע, הוא  ברק לוי: 
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 לטפל.   אביבה גוטרמן: 

התנועה   רן יקיר:  מחלקת  אז  תנועה,  של  אישור  למשל  זה  ואם 

 שלנו? אגף התנועה שלנו?  

   -כן, כן. שוב, אם נדרש בתקנון  ברק לוי: 

   -כן, כן  רן יקיר: 

   -ב"ע בת  ברק לוי: 

גם  בסדר.   רן יקיר:  רלוונטי  זה  האם  השאלות  טוב,  אה,  טוב, 

נכון?    להיתר שינויים,   אמרנו שלא, 

 כן, זה מה שהבנת.   ברק לוי: 

ההליך,   רן יקיר:  באמצע  הזה.  במסלול  נחשב  לא  שינויים  היתר 

את   לסגור  שזה  או  רישוי,  לרשות  חזרה  לעבור  אפשר 

   -ה 

   -וח בבקשה אני מניח שבעצם צריך לפת  ברק לוי: 

 צריך להתחיל מההתחלה.   רינה שבתאי: 

 מההתחלה.   ברק לוי: 

   -מבחינת ו  רן יקיר: 

מידע   אווה לוי:  תיק  שנקרא  מידע  תיק  מראש  מקבל  הוא 

   -למורשה להיתר 

 מורשה להיתר, כן.   ברק לוי: 

 אוקי.   רן יקיר: 

עובר   אווה לוי:  הוא  אם  אומרת,  זאת  אגרה.  משלם  לא  הוא 

העני  לצורך  לקבל  עכשיו  צריך  הוא  רישוי,  לרשות  ין 

   -תיק מידע אחר, לשלם אגרה, ואת כל 

איפה  ו  רן יקיר:  רישום,  מבחינת  זמין,  רישוי  דרך  ההגשה  כל 

   -שזה נמצא אחרי זה במערכות, זה הכל 

זמין   אווה לוי:  ברישוי  תהיה  מחובר,  יהיה  שזה  אומרים  כן, 

יגיש   הוא  שם  לצפות,  ונוכל  זה,  של  קטגוריה  איזושהי 

ברישוי  ג  כבר  מסונכרן  יהיה  זה  המסמכים.  את  ם 

 זמין.  



 עיריית הוד השרון 
 4.1.2023מיום   1/23ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 103 
 

גם   רן יקיר:  היום  כי  הרישוי  אוקי,  ברשות  שניתן  היתר  כשיש 

אותו   לחפש  בסוף,  לגשת  יכול  אני  בוועדה,  עבר  ולא 

ולמצוא את הבקשה להיתר   גוש/חלקה,  לפי  בקומפלוט 

   -וזה. איפה זה יהיה מתועד, באיזה שלב בתהליך 

   -קודם   אז הראיתי  ברק לוי: 

 זה יהיה מתועד אצלנו.   רן יקיר: 

   -אם אתה רואה במסלול  ברק לוי: 

 כן.   יר: רן יק 

להיתר   ברק לוי:  בקשה  הגשת  חץ  שם  באמצע  שיש  רואה  אתה 

   -לרשות הרישוי, ומתן היתר עצמי 

 אוקי.   רן יקיר: 

הוועדה   ברק לוי:  מול  בשקיפות  הכל  שזה  זה,  את  ציינתי  גם 

המו  אומרת,  זאת  לתת  המקומית.  צריך  להיתר  רשה 

   -עותק 

   -ואז זה גם בשקיפות  רן יקיר: 

נו  ברק לוי:     -תן לנו עותק של זה כן, הוא 

האחרים   רן יקיר:  לתושבים  גם  שקוף  יהיה  זה  הזה,  בשלב  ואז, 

 בקומפלוט?  

זה מן הסתם, אנחנו מחויבים להעלות   ברק לוי:  נעלה את  אנחנו 

 את זה מהארכיון והכל.  

 ימתי את שאלותיי.  אז אני סי  רן יקיר: 

 אז לי יש שאלה.   רינה שבתאי: 

 תודה.   רן יקיר: 

של   רינה שבתאי:  רצף  איזשהו  עשיתם  האם  הכוללת,  התמונה  מכל 

 -פרצות 

גולני:   חברים, רינה מדברת, בבקשה.  הוד 

פרצות,   רינה שבתאי:  רואים  אתם  איפה  הזה.  הסיפור  בתוך  פרצות 

   -שאנשים יכולים לנצל אותן 

 ונים.  סיכ  רן יקיר: 
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 לטובתם ולרעת המערכת.   רינה שבתאי: 

זה   ברק לוי:  פעם,  עוד  מיני,  כל  גם  יש  אני  תראו,  באותם,  תלוי 

   -בתור אדריכל 

יודע,   רינה שבתאי:  אתה  הצדיקים,  עמי,  בתוך  חיה  פשוט  אני 

 מלאכתם נעשית בידי אחרים.  

שיש   ברק לוי:  ובגלל  הפרטי,  מהמגזר  שהגיע  אדריכל  בתור  אני 

שי  גם  רצים  לי  שאדריכלים  לא  זה  קולגות,  עם  ח 

של   בהגדלה  פה  מדובר  הזה.  המסלול  את  לעשות 

   -ביטוח אחריות מקצועית, יש פה סמכות 

 הרבה עבודה שלו.   רינה שבתאי: 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

כל   ברק לוי:  לא  עליו.  נוטל  שהוא  סמכות  סמכות,  הרבה  פה  יש 

עיר.  למהנדס  שיש  סמכות  עצמו  על  לקחת  רוצה    אחד 

מאוד   האלה  הדברים  את  לקחת  צריך  שהוא  ככה 

ב  בשטחי  לרמות  שאפשר  כמובן  אפשר  ברצינות.  נייה, 

   -להבין פרשנות של תב"ע באיך שבא לי 

 יש פיקוח גם היום.   רפאל בן מרדכי: 

 מה?   ברק לוי: 

   -יש פיקוח שיבדוק  רפאל בן מרדכי: 

 ים.  רגע, רגע, זו השאלה הבאה שלי, רגע, תן לי לסי  רינה שבתאי: 

   -ואז  ברק לוי: 

 אני מובנית, חכה.   רינה שבתאי: 

אי  ברק לוי:  מיני,  כל  אבל  ויש  זה,  על  שליטה  כך  כל  לנו  ן 

וזה   שבאמת,  הנחה,  רק  זו  אבל  פעם,  עוד  היא,  ההנחה 

יודע   לא  אני  באמת,  לקבל  שנתחיל  ברגע  הזמן,  עם  רק 

נקבל מבול של היתרים ברישוי עצמי, או שאולי אפילו  

שום  נקבל  בשנה   לא  עצמי  ברישוי  שנתיים  -היתר 

דבר,  של  בסופו  אבל  להיות.  יכול  גם  זה    הקרובות, 

   -אנחנו 

נכון את הייאוש של התושבים.   רפאל בן מרדכי:   אתה לא מעריך 
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והוא מקבל   רינה שבתאי:  והתהליך מסתיים,  ובמידה,  שאלת המשך. 

התנגדות,   הביע  לא  אחד  ואף  מקבל,  שהוא  מה  כל  את 

ת. מה קורה אחרי זה מבחינת המשך  והוא מתחיל לבנו 

 הבקרה והזה שלנו על התהליך?  

אנח  ברק לוי:  עוברת  אז  ההיתר  של  הגרמושקה  מבחינת  נו 

אם   שם,  נמצא  הבנייה  על  הפיקוח  כן,  אנחנו  אלינו. 

ברישוי   להיתר,  כמורשה  שבונה  מישהו  של  שכנה  את 

שיש   כמובן  אז  הבנייה,  על  לפיקוח  פונה  ואת  עצמי, 

לבו  מנדט  שנדרש.  לנו  מה  כל  לפקח,  לבקר,  לראות,  א, 

   -הוא גם 

ו  רינה שבתאי:  לו שכנים, אנחנו לא מחויבים  ואם אני לא שכנה,  אין 

 לבקרה ופיקוח?  

כמו   ברק לוי:  הבנייה,  על  הפיקוח  של  בסמכויות  פעם,  עוד  זה 

צריך,   לא  הוא  שכן,  מה  אבל  הבקשות.  שאר  בכל  שיש 

הגמר  תעודת  את  נותן  הוא  דבר,  של  לעצמו,    בסופו 

טופס   את  את  4אוקי?  לעבור  צריך  שהוא  כמובן  אבל   .

תחנות  שהוא אותן  כמו  גם    ,  המפקח.  דרך  כיום  עושה 

ולהגיד   לבוא  המידע  בתיק  אגב  דרך  יכולים  אנחנו 

דרישות   או  התניות  מיני  כל  לתת  לעבור,  שצריך 

 לתיאומים בפיקוח על הבנייה בקטע הזה.  

יש   רן יקיר:  אם  אגב,  דרך  מחויב  למשל  הוא  שקיבלנו,  מדיניות 

הוא   בהנחיות מרחביות,  לא  בנושא קמינים,  המדיניות 

 גם לזה?    מחויב 

נכון?   ברק לוי:   אווה, לדעתי כן, 

   -אם זה קיים  אביבה גוטרמן: 

 האם הוא מחויב למדיניות?   ברק לוי: 

למשל,   רן יקיר:  קמינים  על  איסור  בנושא  מדיניות  קיבלנו  אם 

 הוא מחויב למדיניות?  

 כן, כן.   עבוד ברזילי:   יעל 

 לכל דבר שהוא מדיניות שלנו, הוא מחויב?   רן יקיר: 

כולל   ה לוי: אוו  המידע,  בתיק  כבר  המסמכים  כל  את  מקבל  הוא 
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 כל מדיניות שמפורסמת באתר, שקשורה לקרקע שלו.  

 רן, סיימת?   יעל עבוד ברזילי: 

אנ  אביבה גוטרמן:  אם  שאלה.  זו  תראו,  להגיד,  רוצה  רק  אני  חנו  לא, 

זה,   על  להצביע  בעצם  רוצים  שלא  החלטה  נקבל  סתם 

   -זה בכל מקרה 

 ן.  נכו  ברק לוי: 

   -אז אם ככה, תשמעו  אביבה גוטרמן: 

יכולים לקבל החלטה  רן יקיר:     -לא, אבל אנחנו 

מקרה   אביבה גוטרמן:  בכל  האם  להגיד.  רוצה  שאני  מה  רגע,  רגע, 

   -ההצעה תתקבל, גם אם אנחנו נצביע או לא נצביע 

   -לא, לא, לא  ברק לוי: 

 מה פתאום, מי אמר לך את זה?   יגאל שמעון: 

   -אתה אומר שאנחנו נצטרך לקבל  : אביבה גוטרמן 

נגד  יעל עבוד ברזילי:     -אלא אם מצביעים 

 אז?   אביבה גוטרמן: 

   -זאת אומרת, זה חל באופן, זאת אומרת  יעל עבוד ברזילי: 

נגד, זה חל אוטומטי  אביבה גוטרמן:   ת?  אם נצביע 

את   ברק לוי:  מאפשרים  אתם  שבעצם  אומר  זה  נגד,  נצביע  אם 

   -עיר. אפשר גם לקבל החלטה המורשה להיתר בכל ה 

   -אז זו החלטה שאנחנו לא יכולים לקבל  אביבה גוטרמן: 

 שלא מאפשרים בכלל מורשה להיתר.   ברק לוי: 

 )מדברים ביחד(  

נו.   יגאל שמעון:  נכון,   אולי תעשי סדר, הם מדברים לא 

 שנייה, לא, פשוט הוא לא הבין את השאלה.   אווה לוי: 

 את השאלה.  הוא לא הבין   כנרת א. כהן: 

אומר   אווה לוי:  זה  מדברת,  את  ההחלטה,  הצעת  נגד  נצביע  אם 

   -נגד הצעת החלטה איך שהיא מנוסחת כעת 
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 כן.   אביבה גוטרמן: 

נגד החלת המסלול.   אווה לוי:   או 

   -ת על לא, לא, אני מדבר  אביבה גוטרמן: 

 החלת המסלול.  יגאל שמעון: 

   -אז זה אומר ש  אווה לוי: 

 ת המסלול.  החל  אביבה גוטרמן: 

ענה,   אווה לוי:  שהוא  כמו  מקבלת,  באמת  שאת  אומר  זה  אז 

   -החלטה שהמסלול חל בכל העיר 

נכון.   מאיר חלוואני:   בכל העיר, 

   -את צריכה  אווה לוי: 

   -לא, לא, לא, לא  יגאל שמעון: 

חל.  ש  אווה לוי:  שהמסלול  זה  החוק,  שקבע  המחדל  ברירת  נייה, 

להחלי  מועצה  בהחלטת  רוצה  לא  אם אתה  ט שהמסלול 

ההחלטה   הצעת  אנחנו,  החלטה.  מקבל  אתה  אז  יחול, 

   -שלנו אומרת, המסלול לא יחול על מבנים גבוהים 

 כל העיר.   רינה שבתאי: 

.   אווה לוי:   וכו'

 רק על בתים פרטיים, בסדר.   אביבה גוטרמן: 

 ומדגישים שזה יחול רק על צמודי קרקע.   ווה לוי: א 

   -זה הכי טוב  כנרת א. כהן: 

נגדית  אל שמעון: יג     -ואני מבקש הצעה 

 אז חייבים לקבל את ההצעה הזאת.   אביבה גוטרמן: 

נגדית, שזה לא יחול בכלל.   יגאל שמעון:   ואני מבקש הצעה 

 אוקי, זו הצעה שלך.   אווה לוי: 

   -צעה שלי זה מה שהה  יגאל שמעון: 

 אבל רגע, מאיר גם רצה.   יעל עבוד ברזילי: 

ל  מאיר חלוואני:   א יחול בכלל, ברק?  אפשר שזה 
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 כן.   ברק לוי: 

מתחילת   מאיר חלוואני:  ימין,  מצד  לשאול,  ברק  מבקש  אני  אפשר. 

הקו   עד  בשני    המקווקו המידע  היתר,  למתן  שקשור 

 המסלולים, מה פרקי הזמן בערך, לא המדויקים.  

זה   י: ברק לו  כי  יודע  לא  אני  התחתון,  המסלול  על  פעם,  עוד  אז 

   -עוד לא התחיל 

יודע  ואני: מאיר חלו     -מה הערכה? לא 

יודע משהו שעוד לא  ברק לוי:     -אני לא 

נכון?   מאיר חלוואני:  יותר,   זה אמור להיות קצר 

   -זה תלוי גם  אווה לוי: 

 זה תלוי במורשה להיתר שאתה בוחר.   ברק לוי: 

כן?    15אוקי, כשבעצם יש היום רק   ני: מאיר חלווא   מאושרים, 

   -נמצאים בתהליך לקבלת זה אדריכלים ש   20לא, יש   ברק לוי: 

 אה, זאת אומרת עוד אין אף אחד.   מאיר חלוואני: 

יודע לפני חודש, לא היו  ברק לוי:     -עד כמה שאני 

המורשה   מאיר חלוואני:  דרך  לא  בעצם,  העליון  והתהליך  אוקי, 

   -לוקח? מקבלת להיתר, כמה  

   -זה משתנה, בין לדעתי  ברק לוי: 

לבקרת  מאיר חלוואני:  עד  שאנחנו    מהמידע  כמו  קרקע.  לצמודי  תכן, 

   -רוצים פחות 

גם   ברק לוי:  לפעמים  בין שנה, או  גודל של שנה,  לדעתי, זה סדר 

פה,   לא  רישוי  מחלקת  מנהלת  גודל.  סדר  וחצי,  שנה 

   -אבל 

גורמים   יגאל שמעון:  שאתם  היתר  תזכרו  שיקבלו  שתושבים  לכך 

מה   יגידו,  ואז  ערר,  שנה  חצי  להם  יש  החדש,  ברישוי 

   -אחכה, בוא נבנה   אני 

 ויבנו.   אביבה גוטרמן: 

אתם,   יגאל שמעון:  מה  בנו,  מה,  עלינו.  הלחץ  את  לנו  יהיה  ואז 

היתרים.   שרוצים  לתושבים  נזק  גורמים  אתם  עררים. 
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אומר  אני  גרוע.  מסלול  הוא  המסלול  יכול,  לכם,    לא 

   -גרוע. אני מבקש, ההצעה שלי 

   -המסלול היום שקיים  נדב דואני: 

   -אבל עוד לא סיימתי אבל לשאול, חבר'ה  אני: מאיר חלוו 

   -מימים ימימה לא טוב. וצריך למצוא לו פתרון  נדב דואני: 

נכון.   יגאל שמעון:  נכון, לא   לא 

 )מדברים ביחד(  

   -אין לך כבר כח אדם  נדב דואני: 

 זה משהו אחר.   ן: יגאל שמעו 

   -עובדים שהיו מחכים בתור   100אם היו לך   נדב דואני: 

   -אין בעיה, אז תשלם  עון: יגאל שמ 

אנשים   נדב דואני:  מדבר?  אתה  מה  הארץ,  בכל  אדם  כח  בעיית  יש 

לא   רוצים,  לא  בודקים,  לך  אין  לעבוד.  באים  לא 

אותו,   תשאל  פה,  העירייה  מנכ"ל  רוצים.  לא  רוצים, 

 וד אנשים.  לא רוצים לעב 

   -גם מאיר לא סיים את השאלה שלו, אז  יעל עבוד ברזילי: 

אפשר   אלון גלבוע:  תמיד  להגיש,  אפשר  תמיד  ברק,  אבל  כן, 

   -להגיש 

חושב   ברק לוי:  ואני  אמר,  שיגאל  למה  שנייה  אתייחס  אני  אבל 

יוכל להוסיף על זה     -שגם רן 

   -תנו לי חודש, אני אביא לכם בודקים  יגאל שמעון: 

וגם   לוי: ברק   אדם,  כח  גם  באמצעות  לגייס  מנסים  אנחנו  כמה 

 במיקור חוץ.  

לי חודש אחד, אני אסדר לכם את כל הלחץ. חודש   יגאל שמעון:  תנו 

   -אחד תן לי 

 )מדברים ביחד(  

   -תגיד, למה אתה חושב שלהביא בודקים, אחרי  משה חנוכה: 

   -רגע, מאיר עוד לא סיים את השאלה  רינה שבתאי: 
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 חיכיתי לך, משה.   : רן היילפרן 

   -יופי  משה חנוכה: 

 ה.  מאיר לא סיים את השאלה, מש  רינה שבתאי: 

שרק   משה חנוכה:  אחרי  בודקים  שנביא  רוצה  אתה  למה  לא, 

עוד   התפטרו  האחרונה  גם    3מהישיבה  מנהלות? 

מחלקת   מנהלת  גם  הנהדרת,  הנכסים  אגף  מנהלת 

התפטרה.   מישהי  שעוד  הבנתי  הבוקר  גם  השומה, 

לא   פוגעים  אתם  אתם  האנשים,  על  לשמור  יודעים 

   -בהם, ואנחנו 

 , הוא יעדכן אותך.  הוא יעדכן אותך  נדב דואני: 

יודע? זה מצחיק אותך?   משה חנוכה:   אה, אתה לא 

 הוא יעדכן אותך.   נדב דואני: 

עניין   משה חנוכה:  גם  ניהולי.  כישלון  של  מיצג  זה  לך,  אומר  אני  אז 

וזה שאתם לא מצליחים   לנהל את העירייה,  הבודקים, 

צריכים   שאנחנו  סיבה  לא  זו  אז  עליכם,  גדול  ושזה 

 יני מעקפים.  לאשר פה כל מ 

 חנוכה, סיימת? תן למאיר לסיים.   רינה שבתאי: 

 אני יכול רגע להמשיך, משה?   מאיר חלוואני: 

 כן, תמשיך.   יעל עבוד ברזילי: 

את   מאיר חלוואני:  ששאלתי  אחרי  אז  יופי,  בסדר?  הכל  חבר'ה, 

אפילו  ה  נכון  יותר  לבקש,  פה  רוצה  אני  שאלות, 

ש  כחבר המועצה  הזה,  בוועדת  להזהיר מהשולחן  נמצא 

כ  ערים  לבניין  שיש    4-המשנה  מזהים  וכשאנחנו  שנים, 

הקיים.   העומס  עם  להתנהל  הארגון  בתוך  עצום  קושי 

את   יקדם  וזה  הלוואי  אגב,  דרך  קדמה  בעד  אני 

א  נחליט  אנחנו  שאם  נראה  לי  אבל  מי  התהליך,  ו 

כח   תוספת  או  אדם  כח  הוספת  על  להחליט  שאמור 

אז אנחנו לא נספיק  אדם כלשהי שתטפל בתהליך הזה,  

פה   שיעברו  להיות  ויכול  ואופן,  פנים  בשום  לערער 

שהוא   שאפילו  התהליך,  של  הרגיל  שבסטנדרט  דברים 

של   התהליך  את  לנתב  יודעים  אנחנו  ארוך,  יותר 
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אני  ולכן,  בעיר.  האורבנית  קדמה,    ההתפתחות  בעד 

הנוסף   בעומס  לעמוד  נוכל  לא  שאנחנו  אותי  מדאיג 

שכ  להיות  ויכול  לערר,  הזה,  בעניין  שקשור  מה  ל 

נוספים     -אנשים יעשו לעצמם שטחי בנייה 

 יעשו דין לעצמם.   יגאל שמעון: 

נוכל לבדוק  מאיר חלוואני:     -יעשו לעצמם דין שאנחנו לא 

 ואנחנו מכשילים אותם גם.   יגאל שמעון: 

אנחנו   ר חלוואני: מאי  בסוף  אבל  מכשילים,  שאנחנו  להיות  ויכול 

שעו  אלה  להיות  בדיוק  אמורים  ולא  הסדר,  את  שים 

 נהיה שם.  

זה   ברק לוי:  לזה.  להתייחס  רוצה  רק  אני  דבר  של  בסופו  טוב, 

יכולים   גם  שאנחנו  מסלול  זה  שאמרנו,  כמו  איזשהו 

מסקנות,   עם  מסוים  זמן  פרק  בעוד  החלטה  לקבל 

   -על שינוי כיוון ולהחליט  

 אני הייתי מסייגת את זה בקבלת ההחלטה.   רינה שבתאי: 

לך,   וואני: מאיר חל  להגיד  רוצה  שאני  ברק,  משפט,  עוד  אגב, 

בו   שאין  לוועדה  שמגיע  היתר  אין  שלנו  שמניסיון 

 שינויים והקלות.  

 נכון.   יגאל שמעון: 

   -נכון  אביבה גוטרמן: 

 אין כזה דבר.  מאיר חלוואני: 

   -לא, יש, יש, מאיר  : רן יקיר 

   -כמעט אין  מאיר חלוואני: 

   -ור דבר חשוב. מאיר אבל מאיר, צריך לזכ  אווה לוי: 

מדויקים   מאיר חלוואני:  הם  בעוגה  פה  שאחוזים  בטוח  לא  ואני 

   -לגמרי 

   -הוא אומר   40% רן יקיר: 

אלה   מאיר חלוואני:  להיות  אמורים  פה  אנחנו  אם  ולכן,  רגע.  רגע, 

הסדר,  על  מהווה    ששומרים  זה  כי  אותי,  מדאיג  זה  אז 
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 פרצה, זה הכל. 

יוכל  עדי ברמוחה:     -אבל זה לא 

 רפי, רצית להגיד משהו?   יעל עבוד ברזילי: 

   -רגע, אני רק שנייה, רפי  אווה לוי: 

אמר,   כנרת א. כהן:  שמאיר  למה  להתייחס  רגע  לאווה  תנו  אבל 

וואו.    שנשמע את הדברים, 

 לך קצפת למעלה.    הכל עובש למטה, יש  יגאל שמעון: 

 אווה.   כנרת א. כהן: 

נוספ  אווה לוי:  חשובה  נקודה  לזכור  שבחוק  צריך  וזה  מאיר,  ת, 

גם בוטל מוסד ההקלות. זאת אומרת, עדיין   ההסדרים 

הקרובות   בשנתיים  מעבר,  בהוראת  בתקופת  אנחנו 

   -עדיין יהיו הקלות לפי תכניות ישנות 

 ואז מפסיקים.   אביבה גוטרמן: 

משנת  א  אווה לוי:  החל  ומ   2025בל  הקלות,  יותר    1.1.2023-אין 

חדשות.  ותכניות  הקלות  יותר  אנחנו    אין  כלומר, 

   -הולכים לאיזשהו כיוון 

 שיעזור לעשות את המורשה להיתר.   מאיר חלוואני: 

לוועדת   אווה לוי:  ולא  רישוי  לרשות  הבקשות  את  ינתב  שדווקא 

עבודה  הרבה  לכם  תהיה  לא  לכם,  להגיד  לי  צר    משנה, 

   -בזמן הקרוב 

יותר.   מאיר חלוואני:   אז אני שמח, זה נשמע הרבה 

 ו לכם הרבה ימי ראשון פנויים.  ויהי  אווה לוי: 

נותן לך מענה  כנרת א. כהן:     -מאיר, זה 

אנשים   מאיר חלוואני:  עמי,  את  מכיר  שאני  כמו  אני,  עדיין,  אבל 

לעצמם   יעשו  בזה,  שקשור  מה  וכל  הבנייה,  בשטחי 

 הקלות.  

ל     -יכול להיות שדווקא אנשים  וי: אווה 

 )מדברים ביחד(  

להי  אווה לוי:  יכול  אומרת,  על  אני  לוותר  יעדיפו  שאנשים  ות 
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 איזשהן הקלות, וללכת למסלול הזה.  

נעלה   משה חנוכה:  בואו  אז  להצבעה,  זה  את  נעלה  בואו  יאללה,  אז 

 את זה להצבעה.  

 אוקי, רפי, דבר אחרון.   יעל עבוד ברזילי: 

 קודם כל צריך לתקן את זה.   : אלון גלבוע 

 רגע, רפי רצה להגיד משהו, כן.   יעל עבוד ברזילי: 

את   רפאל בן מרדכי:  שאלתי  הלוהטים,  הוויכוחים  במהלך  שאלתי  אני 

לא   שאנחנו  שלנו,  הבעיה  נקודת  פשוטה.  שאלה  אווה 

בודקים/ות,   מספיק  לקבל  כסף,  נושאי  בגלל  יכולים 

 האם אני צודק?  

 בנתי את השאלה.  לא, לא ה  ברק לוי: 

מס  רפאל בן מרדכי:  לנו  היו  שכר,  להם  להעלות  יכולים  היינו  פיק  ואם 

 אנשים?  

 אבל אנחנו לא יכולים להעלות את השכר.   ברק לוי: 

שכר,   רפאל בן מרדכי:  להעלות  יכולים  לא  שאנחנו  מאחר  כן,  ועל  יופי. 

קורה,   מה  כאן  בעצם  פשוטה.  שאלה  אווה  את  שאלתי 

ה  את  שמריץ  איך  המהנדס  זוכר  לא  אני  תהליך, 

משלם   אני  כמה  אותי  שואל  לא  אחד  אף  לו,  קראתם 

 לו.  

 אתה לא משלם לו.   יקיר: רן  

   -אני בחוזה  רפאל בן מרדכי: 

   -לא, הוא מדבר על האדריכל  מאיר חלוואני: 

 . איך קוראים לזה?  what ever-האדריכל ה  רפאל בן מרדכי: 

 מורשה להיתר.   מאיר חלוואני: 

את   כי: רפאל בן מרד  שאלתי  אני  עכשיו,  להיתר.  מורשה  רשום  אדריכל 

מנגנון  אווה שאלה פשוטה, האם אנחנ  יכולים להקים  ו 

היתרים,   לבדיקת  מורשים  אדריכלים  בו  שיהיו 

מקרה   ולכל  העירייה,  ע"י  רגע,  סליחה  שינוהלו, 

   -ספציפי העירייה תחליט מי 
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   -מה פתאום, זה לא  עדי ברמוחה: 

   -לתי את אווה אני שא  רפאל בן מרדכי: 

על   אווה לוי:  דיברנו  להיתר.  מורשה  על  דיברנו  לא  רפי,  אבל 

את    מישהו  שיבדוק  מהנדס/אדריכל,  השכלה,  לו  שיש 

 אותן בקשות להיתר.  

 אוקי.   רפאל בן מרדכי: 

שיש   אווה לוי:  כמו  העירייה,  מול  חוץ  במיקור  להיות  יכול  הוא 

   -לנו בודקי בקשות במיקור חוץ 

 פה מאוד.  י  רפאל בן מרדכי: 

 וזה אין בעיה.   אווה לוי: 

הי  רפאל בן מרדכי:  בעצם  ששאלתי  השאלה  יכול,  לא,  אני  האם  זאת.  א 

אני   האם  אנשים,  לכאלה  ביקוש  אין  לדעתי  היום  כי 

 צודק, ברק?  

 אין ביקוש איפה?   אלון גלבוע: 

 ביקוש למי? לא הבנתי.   ברק לוי: 

 לא, יש ביקוש, אין היצע.   אווה לוי: 

 אין היצע, בדיוק.   רדכי: רפאל בן מ 

יש מעט מאוד  ברק לוי:  פונים לחברות,  חברות    אין היצע. אנחנו 

שיודעים   מקצוע  אנשי  הנדסאים,  אותם  את  שמספקות 

כמו   יש   . וכו' תב"ע  רישוי,  של  בבחינה  ניסיון  להם  ויש 

טועה   לא  אני  אם  חיצונית,  אחת  בוחנת  יש  שאמרתי, 

ויש אחת  משרה אצל חני, בהתחדשות עירונית   50%-ב   ,

ב   80%-ב  גם  ברישוי,    4-משרה,  האחרונים  החודשים 

לג  חוץ,  ואנחנו לא מצליחים  גם במיקור  לזה  ייס מעבר 

 אנחנו מנסים.  

מזה   רפאל בן מרדכי:  נגיד,  בוא  ששאלתי.  מה  בדיוק  זה  אז  אוקי, 

יש   שלעירייה  נגיד  בעיה.  שיש  ידיעה  מתוך  התחלתי, 

והיא  לגופו,  מקרה  בכל  תבחן  שהיא  לי,    קבוצה  תגיד 

האם   התכנית.  את  לך  שיבדוק  זה  הוא  הזה,  הבנאדם 

איתו   להגיע  יכול  כדי  אני  מקבל,  הוא  כמה  להסכם 
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 שיהיה כדאי לו לבנות תכנית? אני שואל אותך, אווה.  

 מה, זה לא כח אדם פה, רפי.   אלון גלבוע: 

שאתם   רפאל בן מרדכי:  בעיה,  פותרים  איך  אווה  את  שואל  אני  סליחה, 

 ה.  מעלים אות 

אם   אווה לוי:  עכשיו.  לדיון  קשור  לא  זה  מנהלתית,  החלטה  זו 

העיריי  אם  את  ירצו,  שיבדוק  אדם  כח  לגייס  תרצה  ה 

   -זה, אז זה יבוא להנהלת העירייה 

כי   רפאל בן מרדכי:  יכולה  לא  היא  לגייס  אחרת.  שאלה  שואל  אני  לא, 

   -אין לה כסף, יש לה מחסומים 

אם  אווה לוי:  בין  דרך,  בכל  זה    לגייס  אם  ובין  עובד,  זה 

 בחשבונית לצורך העניין, כן, אפשר.  

נתעלם מהעניין הזה של  אפשר  רפאל בן מרדכי:  יפה. אני מציע שאנחנו   ,

וניתן   העירייה,  של  קבועים  בודקים  של  הבעיות 

בעיה,   שאין  אווה  ואומרת  קיימת  היא  אם  אפשרות 

כל   שהעירייה  קבוצה  שתהיה  זה  דרך  זה  את  לפתור 

   -כדי שלא יהיה איזה עניין של שוחד כזה פעם תגיד,  

 מאגר, מאגר.   מאיר חלוואני: 

זה,   רדכי: רפאל בן מ  את  מקבל  אתה  תגיד,  העירייה  יהיה,  אפשר  ואז 

   -רק הוא יבדוק לך את התכנית 

ייבחן ע"י  יעל עבוד ברזילי:     -וזה 

 תגמור איתו בכמה שאתה רוצה.   רפאל בן מרדכי: 

ע  יעל עבוד ברזילי:  ייבחן     -"י המהנדסת החדשה זה 

   -אפשר להוסיף  רינה שבתאי: 

אנחנ  יעל עבוד ברזילי:  כן,  ההחלטה.  כן,  הצעת  את  רגע  מקריאים  ו 

 תקשיבו רגע לניסוח, טוב?  

   -אני מבקש להעלות להצעה גם את  יגאל שמעון: 

גולני:   כן, אנחנו מקריאים, בסדר?   הוד 

 בקשה.  הנה, תקשיבו רגע להצעת ההחלטה, ב  יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  ונסביר, רגע.   הוד   בואו נקריא 
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מהשלי  אווה לוי:  דווקא  אתחיל  שצריך  אני  ההחלטה  זו  כי  לה, 

מסלול   תחולת  מאשרת  אינה  העיר  מועצת  לקבל. 

סעיף   לפי  להיתר  והבנייה  158מורשה  התכנון  לחוק  נו 

סגול,   בצבע  מסומנים  שאינם  הקרקע  שטחי  מפת  בכל 

ק  צמודי  שאינם  מבנים  זה  להבהיר,  ובכלל  וכדי  רקע. 

סעיף   תחולת  מאשרת  העיר  מועצת  מוסיפים,  אנחנו 

הת 158 לחוק  באמצעות  נו  רישוי  מסלול  והבנייה,  כנון 

בצבע   המסומנים  מקרקעין  ושטחי  להיתר,  מורשה 

כמפורט   ובגושים/חלקות  המצורפת,  המפה  לפי  סגול, 

 עמודים.    30בנספח, שכולל  

גולני:   חברים, מי בעד?   הוד 

 וההצעה שלי?   : יגאל שמעון 

   -רגע, שנייה, אנחנו נצביע על זה  יעל עבוד ברזילי: 

 זה מול ההצעה שלי.   : יגאל שמעון 

   -רגע, יעל, אבל אפשר אולי  רן יקיר: 

 סליחה.   יגאל שמעון: 

 )מדברים ביחד(  

   -האם אפשר להוסיף  רן יקיר: 

 אתה רוצה גם רחובות?   אווה לוי: 

   -האם אפשר להוסיף, לא, לא  רן יקיר: 

   -לא, לא  רינה שבתאי: 

 רגע, שנייה, כן, האם אפשר להוסיף?   יעל עבוד ברזילי: 

   -רגע  רינה שבתאי: 

 אפשר לדבר?   רן יקיר: 

   -שנייה, אנחנו  יעל עבוד ברזילי: 

   -רגע  רינה שבתאי: 

מחדש   רן יקיר:  ייבחן  שהנושא  להחלטה  להוסיף  אפשר  האם 

 שנים?    3תוך  

 נכון.   רינה שבתאי: 
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 ילו, לשים לעצמנו איזשהו סעד.  כא  רן יקיר: 

 כן.   רינה שבתאי: 

 כן, אפשר.   יעל עבוד ברזילי: 

ולראות   רינה שבתאי:  זה,  את  לבדוק  זמן  פרק  לעצמך  נותן  אתה  אז 

גנזנו     -איך זה עובד. שווה, רצנו. לא שווה, 

 בסדר, הוספנו.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  חברים,  הוד  להצעת ההחלטה.  זה  נוסיף את  הצבעה,    אוקי, 

 מי בעד?  

של  נדב דואני:  את  יש  מצביעים,  אנחנו  רגע.  רגע,  מצביעים,    אתם 

   -יגאל 

 רגע, אנחנו קודם מצביעים על זה.   יעל עבוד ברזילי: 

 לא, את לא יכולה. ההצעה שלכם מול ההצעה שלי.   יגאל שמעון: 

   -אווה, איך זה עובד ההצבעה, אחת מול אחת או  נדב דואני: 

 ת אומרת אחת מול אחת?  מה זא  אווה לוי: 

   -אני מבקש להציע  יגאל שמעון: 

   -בל את הזה הוא מתנגד לק  נדב דואני: 

 )מדברים ביחד(  

נגד הצעת ההחלטה  אווה לוי:     -לא, אז תצביע 

נגד ותוסיף  יעל עבוד ברזילי:     -תצביע 

   -לא, אבל החלטת מועצת עיר  אווה לוי: 

נצבי  יעל עבוד ברזילי:  אנחנו  אומרת,  אני  הנוסח  לכן  על  עכשיו  ע 

ההסתייגות   את  תוסיף  ואתה  ונגד,  בעד  כאן  שהוקרא 

 ל, בסדר?  שלך לפרוטוקו 

 למה הסתייגות? למה הסתייגות?   נדב דואני: 

   -לא, לא, אין הסתייגות  כנרת א. כהן: 

 )מדברים ביחד(  

יורים   יעל עבוד ברזילי:  אתם  אומרת,  אני  מה  שומעים  לא  אתם 

נצבי  אנחנו  אמרתי,  שניסחו  באוטומט.  ההצעה  על  ע 
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נרשמה   שלו  ההסתייגות  ונגד,  בעד  עכשיו  כאן 

כ  הוא  אמר  לפרוטוקול,  כבר  הוא  אותה,  אמר  בר 

 אותה.  

נגד. הוא צריך להגיד  כנרת א. כהן:     -לא, אבל הוא צריך להצביע 

נגד,   יעל עבוד ברזילי:  או  בעד  יצביע  הוא  שאמרתי?  במה  הבנת  לא  מה 

ההצ  על  תקשיבו,  אומרת,  אני  הרגע  אבל  שניסחנו  עה 

נגד  נגד. תקשיבי, הוא יצביע בעד או     -נצביע בעד או 

   -הבנתי, את זה הבנתי  הן: כנרת א. כ 

   -הפרוטוקול  יעל עבוד ברזילי: 

   -צריך להצביע  כנרת א. כהן: 

נגד, מה זה עושה בעיר.   יגאל שמעון:   ואני גם אצביע 

   -אם אתה לבד מצביע  אווה לוי: 

 )מדברים ביחד(  

 נגד מה?   : אווה לוי 

 נגד ההצעה.   יגאל שמעון: 

 אין לך רוב.   כנרת א. כהן: 

את  אז   אווה לוי:  רוצה  לא  שאתה  פוזיטיבית  להחליט  צריך  אתה 

   -המסלול 

 אז אני מציע את זה.   יגאל שמעון: 

   -אתה מציע, סבבה, מציע  אווה לוי: 

   -יגאל, היא אומרת שבעצם ההצבעה שלך  נדב דואני: 

   -לא, לא  יגאל שמעון: 

ונקבל   נדב דואני:  תתקבל,  לא  או  תתקבל  היא  אם  הזאת  ההצעה 

 את ההצעה שלך.  

נניח שההצעה שלכם תתקבל, אוקי?   שמעון:   יגאל   לא, אבל 

 אז שלך אוטומטית לא מתקבלת.   נדב דואני: 

ההצעה   יגאל שמעון:  אם  למה?  שלי,  ההצעה  את  צריך  אתה  זהו,  אז 

   -שלכם לא תתקבל 
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 צועי.  הצוות המק  מאיר חלוואני: 

גולני:   אין שתי הצעות, חברים, יש הצעה אחת.   הוד 

 אין, זה לא עובד ככה.    אבל  יעל עבוד ברזילי: 

   -אבל מה שיגאל אומר הוא מאוד הגיוני, ולכן זה לא  עדי פ. אנקורי: 

יודע את זה.   יעל עבוד ברזילי:   סליחה, זה לא עובד ככה, יגאל אתה 

   -ההצעה הזאת ולכן כדאי לדחות את   עדי פ. אנקורי: 

עוב  יעל עבוד ברזילי:  לא  זה  נגד,  להצביע  מוזמנת  את  עדי,  לא,  ד  לא, 

 ככה, אני מצטערת.  

   -וההצעה השנייה  עדי פ. אנקורי: 

 לא, לא, זה לא עובד ככה.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  ההצעה?   הוד  בעד  מי  בבקשה.  להצבעה  מעלה  אני  רבותיי, 

   -ההצעה שהעברתי לכם 

   )מדברים ביחד( 

מתקדמים   יעל עבוד ברזילי:  אנחנו  המועצה,  וחברי  חברות  חברים, 

   -להצבעה 

   -אני רוצה לראות מה כתוב, לא מה אמרו  גלבוע: אלון  

   -אבל הקריאו  מאיר חלוואני: 

   -אנחנו מתקדמים להצבעה. אתה רוצה לראות  יעל עבוד ברזילי: 

יגאל  אלון גלבוע:     -כבר עשו לנו את זה בוועדת שמות, 

   -רגע. אלון  בוד ברזילי: יעל ע 

 אני, רק מה שאני רואה אני אצביע.   אלון גלבוע: 

   -אלון  בוד ברזילי: יעל ע 

   -אבל אני ביקשתי את ההצעה שלי  יגאל שמעון: 

   -בוא נראה לך את הנוסח הכתוב, והיא הקריאה אותו  יעל עבוד ברזילי: 

לא   כנרת א. כהן:  עכשיו  מה  אז  שביקשנו,  מה  לפי  שינינו  הרגע 

 סדר?  ב 

 את אותו תרגיל עשו לנו בוועדת שמות.   אלון גלבוע: 
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   -גיל? עכשיו היא איזה תר  כנרת א. כהן: 

 )מדברים ביחד(  

 אלון, מה אתה רוצה לראות?   אווה לוי: 

רגע,   יעל עבוד ברזילי:  רק  ההצעה,  מתומללת.  מוקלטת,  הזו  הישיבה 

הוא   הקריאה,  שאווה  הנוסח  את  לראות  יכול  אתה 

בכ  אצלה  בהמשך  כתוב  תיקונים  עשינו  אנחנו  יד.  תב 

 לדיון החשוב שבוצע פה.  

א  יגאל שמעון:  עוד  רגע,  אווה,  לאווה.  שאלה  לי  יש  חודשים    10ווה, 

 אפשר לבטל את ההצעה הזאת?  

תיק   אווה לוי:  את  שקיבל  שמי  בחשבון  לקחת  צריך  אבל  אפשר, 

   -המידע על בסיס ההחלטה הזאת 

   -י הבנתי, אבל אני הבנת  יגאל שמעון: 

 צריך יהיה לאשר לו.   אווה לוי: 

   -חודשים אני אוכל לבטל   10עוד   יגאל שמעון: 

 כן.   אווה לוי: 

 )מדברים ביחד(  

שעוד   יגאל שמעון:  יודע  אני  זה    10רק  זה,  את  לשנות  צריך  חודשים 

 הכל.  

 קדימה, קדימה.   רינה שבתאי: 

גולני:   הצבעה.   הוד 

 הצבעה.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  יעל,  מא  הוד  בעד?  מי  חברים,  מצביעים.  אנחנו  יוסי,  יר, 

כנר  עדי,  רפי,  מוטי,  רינה,  בעד.  רן,  גם  מאיר  נדב.  ת, 

נגד? עדי, יגאל     -מי 

נגד.   רן יקיר:   רפי רשמנו 

נגד או בעד? היא צריכה לדעת.   עדי ברמוחה:   רפי, אתה 

   -אני בעד הצעת ההחלטה כמו  רפאל בן מרדכי: 

   -יעים אבל עכשיו מצב  עדי ברמוחה: 
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 על זה אנחנו מצביעים, רפי. על זה אנחנו מצביעים.   יעל עבוד ברזילי: 

 אוקי.   ד גולני: הו 

נגד.   יגאל שמעון:   אנחנו 

גולני:   נגד.   הוד 

הוד   יגאל שמעון:  מקומית  ועדה  חמורה.  טעות  לכם,  אומר  אני 

   -השרון, תקשיבו, אתם לא מבינים 

נותן לתושב לבחור  רפאל בן מרדכי:     -אתה לא 

 אתה מנציח טעות, אנחנו פוגעים בתושבים.   יגאל שמעון: 

ל  רפאל בן מרדכי:   החליט, דמוקרט.  תן לו 

פוגעים בתושבים.   יגאל שמעון:   זה לא דמוקרט, אתם 

 אוקי, הוא יכול להחליט, הוא לא אידיוט.   רפאל בן מרדכי: 

 תתייחסו לשאלה של כנרת.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  פע  הוד  עוד  לא  חברים,  שאני  רגע,  נגד,  מי  שואל,  אני  ם 

   -טועה בהצעה. עדי, יגאל 

נ  אלון גלבוע:     -גד, כי לא ראיתי אני 

 -אלון, הוא  כנרת א. כהן: 

 )מדברים ביחד(  

 אלון, בוא תראה את הנוסח.   יעל עבוד ברזילי: 

 תחליט מה אתה עושה.   כנרת א. כהן: 

   -יעל, יעל, בוא נסיים עם זה  משה חנוכה: 

   -אנחנו תיקנו על בסיס  רזילי: יעל עבוד ב 

 )מדברים ביחד(  

 כתוב.  לך בבקשה תראה מה   כנרת א. כהן: 

 איפה הנוסח?  אלון גלבוע: 

 כאן.   יעל עבוד ברזילי: 

חוזר   יגאל שמעון:  אני  בודק,  אלון  לדבר?  להמשיך  אפשר  אז  טוב, 

   -ואומר, תקשיבו לי טוב מאוד, חברים 
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יגאל.   יעל עבוד ברזילי:   כבר אמרת, 

   -אתם אלה  גאל שמעון: י 

אתה   רפאל בן מרדכי:  לבח   לי פטריארכ יגאל,  לתושב  נותן  מה  שלא  ור 

 טוב לו.  

לא   יגאל שמעון:  אתם  כי  למה?  הוועדה,  של  בהתנהלות  שפוגעים 

עד   ההיתר.  בין  להמתין  לחכות,  שנה  חצי  מבינים, 

עוד   ייקח חצי שנה או שנה.  זה  יקבל את ההיתר  שהוא 

יב  ערר.  הגשת  שנה,  הוא  חצי  ביד,  היתר  עם  התושב  וא 

אם   ברירה,  לך  אין  לו,  אומרים  אתם  יבנה.  הוא  יבנה, 

 לא תבנה, כי אתם עושים טעות.  

   -יגאל, ההערות שלך חשובות, ואמרנו  יעל עבוד ברזילי: 

 טעות חמורה.   יגאל שמעון: 

   -אנחנו נביא את הדבר הזה לבחינה  יעל עבוד ברזילי: 

 חודשים.    10 אלון גלבוע: 

 יאללה, אפשר להתקדם?   עבוד ברזילי: יעל  

כבר  אווה לוי:  אם  זוכרת  לא  מוסיפה,  רק  זה.    אני  את  אמרתי 

   -שנים תידרשו ותיבחנו   3אני מוסיפה שבעוד  

 לא שמענו אותך.   רפאל בן מרדכי: 

 שנים תשוב ותיבחן ההחלטה.    3היא אמרה שבעוד   עדי פ. אנקורי: 

   -ב בסדר, היא אמרה את זה   יעל עבוד ברזילי: 

   -הסעיף הבא  נדב דואני: 

 כן.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  ה'  הוד  סעיף  בסעיף  חברים,  מתחילים  לסדר.  הצעות   ,1  ,

   -הצעה לסדר 

נגד,   יגאל שמעון:   ?  5רגע, אבל כמה הצביעו 

גולני:   כן.   הוד 

 ? רפי?  5לא, למה   נדב דואני: 

 אני בעד.   רפאל בן מרדכי: 
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יודע שהאופ  יגאל שמעון:   כבר?    6וזיציה היום היא  אתה לא 

 יוסי הצביע בעד.   מאיר חלוואני: 

ל  רפאל בן מרדכי:     -א הולך לפי אופוזיציה זה 

נגד, זה   יגאל שמעון:   נגד.    6יוסי פה 

נגד.   יעל עבוד ברזילי:   יוסי הצביע 

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

 רישוי באמצעות מורשה להיתר

 הצבעה: 

 יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר,   – (9בעד )

 נדב דואני, עדי ברמוחה ורפי בן מרדכי. איר חלוואני,  מ

עדי פרילינג אנקורי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, אביבה גוטרמן, אלון גלבוע   -  (6נגד )

 ומשה חנוכה. 

 : 4/23החלטה מס' 

, מחליטה 1965 – חוק התכנון והבניה, התשכ"הנו)א( ל158בתוקף סמכותה לפי סעיף 

"מסלול רישוי באמצעות מורשה   –לחוק  4מועצת העירייה כי הוראות פרק ה'

לבניה צמודת   -שייעודם על פי תכניות תקפות להיתר", יחולו בשטחי מקרקעין 

קרקע בלבד ואשר מסומנים בצבע סגול לפי המפה ורשימת הגושים והחלקות כמופיע 

 טרנט ההנדסי. באתר האינ

לחוק בכל יתרת שטחי  4ועצת העיר אינה מאשרת תחולת הוראות פרק המובהר כי מ

 הקרקע שאינם מסומנים במפה בצבע סגול. 

 שנים. 3לחוק בעוד  4תשוב ותבחן את תחולת הוראות פרק ה  רייהמועצת העי

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

שי  רפאל בן מרדכי:  זה  ענייני  וקואליציה,  אופוזיציה  לא  זה  לתושב  רות 

ונגד התושב.    בעד 

 נגד. בשעה טובה.    6נגד. חברים, אנחנו    6 יגאל שמעון: 

 הצעות לסדר:  ה. 

 . 15.7.22חבר המועצה משה חנוכה מיום  הצעה לסדר של   . 1

 הנושא: הצגת היערכות לשנת הלימודים למליאת המועצה.  

 

 רים להצעות לסדר.  טוב, אנחנו עוב  יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  בבקשה,   הוד  מקריא  אני  לסדר.  הצעה   . ה' סעיף  חברים, 

תודה.   שקט,  משה  קצת  המועצה,  חבר  של  לסדר  הצעה 
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מיום   היערכות    . 15.7.2022חנוכה,  הצגת  הנושא: 

הסבר:   דברי  המועצה.  למליאת  הלימודים  לשנת 

היערכות   את  למועצה  תציג  החינוך  אגף  מנהלת 

העירונית   הגן  המערכת  מגיל  החל  הלימודים,  לשנת 

והפעלת   הקיץ  שיפוצי  התקדמות  לרבות  התכנון,  ועד 

מועצת   ההחלטה:  הצעת  החדשה.  במתכונת  הצהרונים 

היער  הצגת  מאשרת  הלימודים  העירייה  לשנת  כות 

 למליאת המועצה. משה.  

 טוב, ערב טוב.   משה חנוכה: 

גולני:   חברים, תנו למשה בבקשה.   הוד 

 אתם מפריעים למשה.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:   תודה.   הוד 

 משה, על חודו של קול מקודם זה היה, תדע לך.   יגאל שמעון: 

   -בסדר, אולי בהמשך הערב אנחנו  משה חנוכה: 

 התקדמנו יפה.   מעון: יגאל ש 

נגייס עוד חבר.   משה חנוכה:   אנחנו 

אל   יוסי שאבי:  המחיר,  את  ישלמו  הם  אה?  להתפטר,  בדרך  כולם 

 תדאג.  

   -תקשיבו, ההצעה  ה חנוכה: מש 

 הבחירות בדרך.   יוסי שאבי: 

יוסי?   רן יקיר:   אתה מאיים, 

 וואלה, אני מאיים וגם אצבע.   יוסי שאבי: 

יוסי.  יוסי, תיזה  אלון גלבוע:   ר, 

גולני:   חברים, תנו למשה, בבקשה.   הוד 

 חודשים.    10יש לכם   יוסי שאבי: 

 יוסי, רוצה לשבת לפה?   יעל עבוד ברזילי: 

 לא, כפרה.   סי שאבי: יו 

   -משה, אני רוצה לפני שאתה מתחיל  יגאל שמעון: 
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   -אי אפשר, יגאל, אבל  משה חנוכה: 

   -לא, רק מילה, מילה  יגאל שמעון: 

יגאל.   עדי ברמוחה:  נו,   יגאל, 

   -אני רוצה להודות  יגאל שמעון: 

 כל עוד יעל יושבת שם זה בסדר.   אלון גלבוע: 

לסגנית ממלאת מקום ראש העירייה    אני רוצה להודות  יגאל שמעון: 

היה   לא  תקשיבי,  הכיפי.  המדהים,  הנפלא,  הניהול  על 

שהמועצה   שהרגשתי  האחרונות,  בשנים  כזה  דבר 

ולשמוע   לבוא  כיף  את  באמת  מנהלת  שאת  איך  אותך 

   -הישיבה באופן נחוש 

   -תיזהרי, יעל, מחמאות מיגאל  רן יקיר: 

 כדבר הזה.  אין ספק שמחמאה שלך, לא היה   נדב דואני: 

 וכל הכבוד לך, תבורכי על כל מה שאת עושה.   יגאל שמעון: 

שם   יוסי שאבי:  להישאר  צריכה  שאת  מכובד  הכי  המקום  זה  יעל, 

 רק.  

 ן.  נכו  יגאל שמעון: 

 כולם בעד שתהיי שם, תחליפי את ראש העיר בע"ה.   יוסי שאבי: 

 בע"ה.   משה חנוכה: 

 עון.  אני מבקש להצטרף ליגאל שמ  רפאל בן מרדכי: 

 חברים, תודה רבה, משה, ההצעה לסדר, משה.   יעל עבוד ברזילי: 

ב  משה חנוכה:  שהוגשה  הצעה  זו  לכאן  15.7-תקשיבו,  מגיעה  והיא   ,

כמ  מדהים  וזה  שלי  היום,  והחששות  המציאות  ה 

שביקשתי   הדברים  בין  כי  עצמם,  את  הגשימו 

את   להציג  כדי  לכאן  ותגיע  אליהם  תיערך  שהעירייה 

אלי  הצהרונים  ההיערכות  הפעלת  עניין  זה  הם, 

אנקורי   עדי  המועצה,  וחברת  החדשה.  במתכונת 

של   הנציגות  עם  יחד  הזה  בנושא  מטפלת  פרילינג 

הערב.   לכאן  הגיעו  שגם  רואים  ההורים,  ואנחנו 

ולכן,   שצריך.  כמו  היערכות  הייתה  לא  כנראה  שבאמת 

   -אני מבקש, עדי, אם את תוכלי להציג את הדברים 
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   -זה התחיל עם קבלת ההחלטה  אביבה גוטרמן: 

נכון.   משה חנוכה:   נכון, 

 רגע, זו הצעה של עדי או של משה?   רן יקיר: 

   -טוב, אז בואו נדבר רגע  עדי פ. אנקורי: 

ניתן לעדי לדבר.   ה: משה חנוכ   בואו 

לילד שמגיע לצהרונים   עדי פ. אנקורי:  על מה קורה  רגע  נדבר  בואו  אז 

ילדה  בו  מצב  לכם  תדמיינו  בשירותים,    בעיר.  יושבת 

שמישהו   לעזור,  יבוא  שמישהו  יבוא,  שמישהו  וצועקת 

בא   מי  יודעים  ואתם  לי.  לעזור  בואו  לו,  לעזור  יבוא 

לנגב  ילד מהגן, שבא  לה?  והוא    לעזור  לה את הטוסיק, 

צוותים.   אין  כי  יודעים למה?  אין  פוצע אותה. אתם  כי 

הן  הלנו  בחלק  המובילות  כי  סייעות.  אין  כי    מובילות. 

דף  17בשנות   דף,  ללא  הכשרה,  ללא  ופלא.  הפלא   ,

אוכלים.   הילדים  מתי  בגן.  שקורה  לו"ז  של  לגיטימי 

נותרו   צוות.  הגיע  לא  צוות,  הגיע  לא  היום  גלבוע  בגן 

בשעה   מה,  זמן  אחרי  קיבלה  14:40הגננות,  הגננת   ,

מארחת.   היא  והסייעת  המובילה  של  שהמונית  הודעה 

הגננות,  עם  שם  ישבו  הילדים  לצאת,    אז  צריכות  שהיו 

היום,   והסייעת.  הגננת  היום,  לימודים  להן  יש  כי 

לגורמים   פניתי  לא  שאני  ועד  גלבוע.  בגן  היום 

אחד   אף  מרום,  בקיטו  ביותר  לטפל  הבכירים  ידע  לא 

שעם    15:15ובשעה  בזה.   רק  הצוות.  הגיעו,  פתאום 

שהוא   להראות  מרום,  קיטו  מנכ"ל  גם  הגיע  הצוות, 

שהילדי  אחרי  עד  נמצא,  לכם    15:15ם  תארו  אכלו.  לא 

בן   שילד  רוצה    3מצב  אני  צמא,  אני  רעב,  אני  אומר, 

עכשיו,   עונה.  לא  אחד  ואף  מגיב,  לא  אחד  ואף  משהו, 

ע  מדברים  הזמן  אגיד  כל  אני  אבל  צוותים,  שאין  זה  ל 

לקיטו   צוותים  פה  משיגים  אנחנו  יום  כל  משהו.  לכם 

לכא  אנשים  מביאים  לא  שאנחנו  יום  אין  אבל  מרום.  ן, 

לא   הם  שמגיעים.  הצוותים  את  לשמר  יודעים  לא  הם 

צועקים   הם  בכבוד.  אליהם  להתייחס  יודעים 

ומזלזלים בצוותים. אף אחד דרך אגב, לא מבקש מהם  

א  היום  לא  מין.  עבירות  היעדר  לא  או  בריאות  ישור 
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בן   ילד  מישהו    17היה  אוקי?  הגנים,  באחד  מוביל 

ש  או  מין,  עבירות  היעדר  ממנו  לבני  ביקש  רק    18זה 

בן   מוביל,  הוא  ואם  עושים  17ומעלה?  אז מה שאנחנו   ,

בכלל?   מה  פה  יום.  לאותו  הפעלה  פדגוגית,  תכנית 

אבל   קבוע,  צוות  יש  לדוגמה  אם  נגיד  קורה  הצוות 

הילדים   עם  קורה  מה  משהו.  קרה  בקורונה,  חלה 

יום קבוע באותו קבוע     -שרגילים לסדר 

בקורונ  רן יקיר:  חולה  הצוות  את  ואם  עושה?  היית  את  מה  ה, 

נו אז  יודעת להביא צוותים,     -אומרת שאת 

   -רן, אל תפריע לה, רן  משה חנוכה: 

לכולם,   רן יקיר:  מפריע  אתה  מפריע,  לא  שאני  שאני  למה  למה 

 לא מפריע לה?  

 אל תפריע לה, אל תפריע לה.   משה חנוכה: 

הילדי  עדי פ. אנקורי:  עם  פה  קורה  מה  מבין  אתה  כי  רן.  חס  נהדר,  ם 

 ושלום שאני לא אגמור לדבר.  

   -מה הקשר  רן יקיר: 

   -רן, רן  משה חנוכה: 

ונדבר  עדי פ. אנקורי:     -בוא נמשיך, בוא נמשיך 

ל  רן יקיר:   -הבין, מה הקשר בין מועצת העירייה רגע, אני רוצה 

אז   עדי פ. אנקורי:  נכון?  זה ההסבר שלי,  זה לא ההסבר שלך,  רן, אבל 

   -אל תפריע לי בבקשה 

 לא, זה ההסבר של משה, זה ההסבר של משה.   ן יקיר: ר 

את   עדי פ. אנקורי:  לי  נתן  משה  לי    10לא,  יש  שלו,  דק'    10הדק' 

   -בדיוק 

   -מה הקשר  רן יקיר: 

   -לדבר, לדבר  אנקורי:   עדי פ. 

   -מה הקשר בין מועצת העירייה  רן יקיר: 

 לך לא אכפת מהילדים שלנו, אני מבינה.   עדי פ. אנקורי: 

   -מאשרת הצגת ההיערכות לשנת הלימודים  ר: רן יקי 
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   -לא אכפת לך מהילדים שלנו, אני מבינה. לא חשוב לך  עדי פ. אנקורי: 

 ילדים?  אה, את קובעת שלי לא אכפת מה  רן יקיר: 

לך.   עדי פ. אנקורי:  חשוב  לא  מי  לא,  של  עכשיו  לריב  לך  חשוב  כי 

מדלקת   סבלה  שילדה  זה  אבל  ההצעה,  מי  של  ההצעה, 

חשוב  בדרכי   זה  לה,  לנגב  צריך  היה  שילד  בגלל  השתן 

 לך.  

   -את אישה  רן יקיר: 

   -חברות וחברים  יעל עבוד ברזילי: 

   -זה לא חשוב לך  עדי פ. אנקורי: 

   -כל אחד ידבר  זילי: יעל עבוד בר 

 וזה לא חשוב לאף אחד מאיתנו כנראה.   עדי פ. אנקורי: 

   -רגע, רגע, רגע  יעל עבוד ברזילי: 

   -כי מה שקורה פה בצהרונים  עדי פ. אנקורי: 

   -מה שחשוב לך כנראה  רן יקיר: 

 צריך לזעזע את כל המערכת הזאת.   עדי פ. אנקורי: 

   -ועצה את לא נמצאת אף פעם בישיבות מ  רן יקיר: 

 צריך לפרק את אלומה.   יוסי שאבי: 

 מה אלומה קשור? זה קיטו מרום.   רן יקיר: 

 כל אלו זה רק אתם.   יוסי שאבי: 

 מה קשור?   רן יקיר: 

 )מדברים ביחד(  

 אלומה לפחות ידעו להפעיל פה צהרונים כמו שצריך.   עדי פ. אנקורי: 

ל  רן יקיר:   ך?  ואת לא באה לישיבות מועצה, ופתאום הכל חשוב 

   -רן, רן, רן, רן, רן, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, נשמה  עדי פ. אנקורי: 

באה  אלון גלבוע:  לא  או  באה  שהיא  קשור,  זה  מה  זה  רן,  מה   ,

 קשור? תן לה לדבר.  

   -זה קשור  רן יקיר: 
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הילדים   עדי פ. אנקורי:  את  שמושיבים  מתי  שגם  זה  על  נדבר  בוא 

   -שלנו לאכול, בוא נדבר 

אם  פ  אלון גלבוע:  אותו  מעניין  זה  בקואליציה  כשהיא  עכשיו  תאום 

   -היא באה או לא באה 

   -בואו נדבר על זה  עדי פ. אנקורי: 

בסדר?  אל  יעל עבוד ברזילי:  אחד,  אחד,  ניתן  בואו  רגע,  רגע,  אלון,  ון, 

בסדר,   הכל  להגיב,  ותוכלו  דבריה  את  תסיים  עדי 

 בבקשה.  

מת  עדי פ. אנקורי:  שגם  זה  על  נדבר  בואו  כבר  טוב.  שהילדים  י 

את   וצמצמו  שדרגו  מרום  קיטו  אז  לאכול,  יושבים 

מ  באוכל  בגרמים  ל   80-הכמות  לילד  ,    57-גר'  גר'

ידעת  זה?  את  שמבקש  ידעתם  שלי,  הבן  כמו  שילד  ם 

לקבל?   יכול  לא  פה?  תוספת  קורה  מה  מבינים  אתם 

מספיק   משלמים  שלנו  התושבים  השרון.  בהוד  אנחנו 

תוספת  להם  שתהיה  כדי  צריכים  ארנונה  לא  ילדים   .

 להישאר פה רעבים.  

שדרשת   אלון גלבוע:  אחרי  ההסכם  את  קיבלת  ההסכם,  את  קיבלת 

 אותו? עם קיטו מרום.  

לממונה   אנקורי:   עדי פ.  שפניתי  שאחרי  לך  להגיד  יכולה  אני  אז 

המנכ"ל   של  למשרד  לגשת  מייל,  היום  קיבלתי  במחוז, 

באמ  אותו  אראה  אני  אולי  אז  ההסכם,  את  ת  ולראות 

   -ואבין את הסנקציות שיש לנו על קיטו מרום 

 בכל מקרה, תוך שנה אפשר להחליף אותם.   אביבה גוטרמן: 

   -ה ובכל מקר  עדי פ. אנקורי: 

 זה ברור.   אביבה גוטרמן: 

על   עדי פ. אנקורי:  לעבוד  להתחיל  עכשיו  צריכים  אנחנו  מקרה,  ובכל 

את   תואמת  לא  היא  הזאת  החברה  כי  חדש,  מכרז 

של  משהו.  הציפיות  עוד  לכם  אגיד  ואני  צורה.  בשום  נו 

כאן   יש  גנים,  כאן  שיש  זה  על  בכלל  דיברתי  לא  עוד 

החלי  שלהם  שלילדים  שיושבות,  את  אימהות  היום  פו 

נשות צוות בגן מנדרינה,    30,  30-הסייעת ואת הצוות ה 
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   -שהתחלפו בתחילת שנה 

 ?  30 משה חנוכה: 

 . כולל רשימה שמית.  30 עדי פ. אנקורי: 

 לפי תאריכים.   קהל: 

 וואי, זה נתון באמת מטורף.   משה חנוכה: 

לא   עדי פ. אנקורי:  זה  כי  אותנו,  לזעזע  צריך  שהוא  משהו  זה  עכשיו, 

כנראה שאם  יכו  כי  להיות.  ונפלאות,    30ל  טובות  נשים 

הנפלאות   הנשים  על  חלילה  מילה  מדברת  לא  ואני 

שמגיעים   הנפלאים  והגברים  אצלנו,  לעובד  שמגיעות 

א  מצוינים  לעבוד  גם  גברים  כמה  יש  כי  באמת,  צלנו. 

על   מילה  מדברת  לא  אני  בצהרונים.  שעובדים  וטובים 

ב  שיש  שכנראה  זה  על  מדברת  אני  כי  זה.  בחברה,  עיה 

עוזבות.   סתם  לא  של    30הן  וגן  אחד,  בגן  שעזבו  נשים 

שם   הייתי  אני  מקסימים,  בכמה,    3ילדים    3פעמים 

להגיד  יכולה  אני  האחרונים.  שהילדים    החודשים  לכם 

לא   שזה  איתם,  להתמודד  בעיה  שום  שאין  מקסימים, 

הן   לא,  לעצמך,  אומר  שאתה  ילדים  של  גן  איזה 

שהילדים  בגלל  הילדים    עוזבות  לא,  קשים.  מדי  יותר 

הורים   לנו  יש  השם  וברוך  ונהדרים,  נפלאים  שלנו 

ועדיין,   השרון.  בהוד  טוב  פה  צוות    30שמחנכים  נשות 

צ  שהוא  דבר  וזה  את  עזבו.  לזעזע  הסיפים  ריך  אמות 

ובסופו   שלנו.  הילדים  על  מועצה שאחראית  בתור  שלנו 

של   הפרטי  הגן  על  איתכם  לדבר  יכולה  אני  יום,  של 

כל   מיוחד.  חינוך  בגן  לומד  שלי  הילד  שלי.  הילד 

המובילה   שבו  אחר,  לגן  הוצמד  הגן  האחרון,  השבוע 

יודעת אם הייתה   לא הגיעה שבוע שלם. לא  הגיעה,  לא 

גן  בחו  אבל  הייתה.  לא  שהיא  במה  או  במחלה,  או  פשה 

עוד   של  לגן  שמוצמד  מיוחד  לצהרון    25חינוך  ילדים, 

עוד   שה   25של  משהו  זה  בסופו  ילדים,  כי  מטורף.  וא 

שלנו   הגן  למה  שאלתי,  שאני  מתי  עכשיו  יום,  של 

משלבים.   שככה  לי  ענו  אז  רגיל,  לגן  לא  מוצמד  אני 

חזר  שלי  הבן  איך  לכם  להגיד  שהבן  צריכה  הביתה.  ה 

ב  נרדם  בצהרון.  17:10-שלי  קשה  כך  כל  לו  היה  כי   ,
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פתאום   כלשהי,  בגמילה  היה  כבר  שהוא  אחרי  פתאום, 

לה  התחיל  הזה.  הוא  בשבוע  בשבוע.  שוב,  בלילה  רטיב 

יום  בשרה  על  זה  להגיד לאימא שחובה את  -ואי אפשר 

הנוראיים   הדברים  את  כאן  שחובות  ואימהות  יום, 

שאנ  בשרן,  על  כבר  האלה  הבא  ששבוע  דואגים  חנו 

צוות   שיהיה  לכם  דואגים  שאנחנו  מובילה,  תהיה 

לטפל   יודעים  לא  הם  אם  יום,  של  בסופו  קבוע. 

אותם בצוותים,   לשמר  יודעים  לא  הם  הן  אם  אם   ,

אפילו   להם  לתת  יודעים  לא  הם  שצריך.  כמו  טובות 

של   ראשוניות,  בטיחות  הנחיות  של  דף,  של  ברמה 

סדר   של  התפקיד,  שהוא  מהות  דבר  זה  שבגן.  היום 

הרשימה   את  לכם  אראה  אני  ואם  נוראי.  הוא  נוראי, 

מעשרות   שקיבלתי  התלונות  של  האחרון  מהשבוע  רק 

 ה, זו רעה חולה שלנו, זו רעה חולה שלנו.  גנים פ 

גולני:   דק' הסתיימו, רק מילות סיום להצעה.    10עדי,   הוד 

ה  עדי פ. אנקורי:  לנו לתת לאחת  כי  אני חושבת שכדאי  לדבר,  אימהות 

לנו לשמוע   ואני חושבת שחשוב  והן כאן.  הן כבר הגיעו 

אורחות   כאן  יש  אבל  אימא,  אני  אמנם  כי  אותן. 

מא  או  מכובדות  לפה,  ובאו  הילדים  את  שהשכיבו  וד, 

ונשיקה   חיבוק  לתת  כדי  בבית  מחכים  הילדים  שאפילו 

לבוא   כדי  חשוב  מספיק  לה  היה  וזה  וסיפור,  לאימא, 

   -אז   ולהגיד משהו, 

יעזור   אביבה גוטרמן:  גם  זה  אולי  אחת,  שנייה  שנייה.  רגע,  רוצה  אני 

מספרת   שעדי  מה  כמובן,  אני  אגיד.  שאני  משהו  לכם, 

ואני כל הזמן בקשר עם  פה  גם אני שומעת על עשרות,   ,

אומרת   ואני  התחילה,  החולה  הרעה  בנושא.  המערכת 

יותר   הרבה  להתקבל  צריכה  הייתה  שההחלטה  לכם, 

וכתוצאה  מוקדם,   החינוך.  באגף  הצהרונים  העברת  על 

ברגע  עברה  שהיא  כי  ... מזה  שאתם  מאוד  רע  אמרנו,   ,

אופציות.   הרבה  היו  ולא  מכרז,  במכרז,  היה  עכשיו, 

המכרזים.   ועדת  יו"ר  היא  ועדי  בו,  ישבתי  גם  שאני 

שזו   הבנו  גם  שאנחנו  בגלל  החלטה,  שם  התקבלה 

ת  בעייתי.  היה  שהיה.  מה  את  קיבלנו  שנה  בעיה,  וך 
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ואני   שנה.  תוך  מכרז  לעשות  ורשאים  יכולים  אנחנו 

חדש,   מכרז  נבקש  אנחנו  שנעשה.  מה  שזה  לכם  אומרת 

כ  אותו  להתחיל  שחייבים  כשצריך  הפתרון,  זה  בר. 

 להחליף את החברה הזאת, זה אין לי ספק.  

גולני:  ניתן לנציגת האימהות  הוד     -אנחנו 

ביר  חן גלס בירן:  גלס  חן  שמי  לכולם,  גן  שלום  ועד  יו"ר  אני  ן, 

הוא   אצלנו  המצב  מעדי,  מבינים  שאתם  כמו  מנדרינה. 

שקרו   המקרים  אחד  פושעת.  רשלנות  רשלנות,  סף  על 

ש  פיזית  השבוע,  ברמה  בראשו  נחבל  בראשו,  נחבל  ילד 

באו   הורים  להורים.  דווח  לא  החבלה,  את  רואים  שגם 

שבכל   במצב  אותו  ומצאו  בראש,  חבלה  עם  ילד  לאסוף 

הגיל   צריכים  מקרה  אתם  עכשיו,  פינוי.  מצריך  היה 

כל   של  מהראש  אחד  כל  על  וזה  רשלנות.  זוהי  להבין, 

עכשי  מודעים  שאתם  כאן,  שיושבים  למצב  האנשים  ו 

של   תחלופה  יותר  לקבל  מוכנים  לא  ואנחנו  הזה, 

מ  ב   30-למעלה  צוות  בני    4-נשות  ילדים  ,  3חודשים. 

ילדים   גמילה,  תהליך  לסיים  מצליחים  שלא  ילדים 

פעם  ש  כל  מגיעים  ודאות,  חוסר  ביטחון,  חוסר  חווים 

ילדה   הפנים.  מול  להם  מתחלפים  שהם  פרצופים  לגן 

בגלל  נשרטים  המוצנעים  הוא    שאיבריה  מחבריה  שילד 

איפה   בשירותים,  הצרכים  את  לנגב  לה  לעזור  שבא  זה 

נשמע דבר כזה? איפה נשמע שמביאים אשת צוות שלא  

את  הזה  בגיל  לילדים  להחליף  הם    מוכנה  כי  הבגדים, 

לא   הוא  האדם  כח  באמת,  גמילה.  תהליך  סיימו  לא 

גם   מגיעות  מיומן.  לא  הוא  מוכשר,  לא  הוא  מרואיין, 

נהדרות.  למה?    נשים  יומיים.  אחרי  מהגן  נעלמות  הן 

נפלא.   הוא  הבוקר  של  שהצוות  גן  זה  הסבר.  לנו  אין 

שם   אין  התנהגות,  בעיות  שם  אין  מתוקים.  ילדים 

הם  חריגים,  ואנחנו    ילדים  אחד.  אחד,  מקסימים 

עם   מסתובבים  שם  ילדים  מטורפת.  טלטלה  חווים 

בגיל   ילדים  למה  למה?  לילה,  בבעתות  בעיר    3סיוטים, 

מקבלים?  כז  שהם  החינוך  רמת  זו   , השרון הוד  כמו  את 

העיר,   ראש  עם  גם  ישבנו  אנחנו  הגענו?  אליו  המצב  זה 

הודענ  ואנחנו  מרום,  קיטו  מנכ"ל  עם  גם  ישבנו  ו  אנחנו 
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נפתר,   לא  הזה  הדבר  שני  יום  עד  שאם  משמעית  חד 

לא   בגין רשלנות. אנחנו, את המצב הזה  אנחנו תובעים 

הבא  שנה  עד  להחזיק  זה  יכולים  מכרז.  שייפתח  ה, 

 עכשיו צריך להיפתר, עכשיו.  

חוסר   יגאל שמעון:  יש  המזון?  על  קצת  להרחיב  יכולה  את  אבל 

 קבלים?  במזון? הילדים מתלוננים על מזון שהם לא מ 

גולני:  רגע, תנו לה לסיים את הדברים שהיא התחילה להגיד,   הוד 

 ואז שאלות, בסדר?  

למ  חן גלס בירן:  להתייחס  יכולה  לומר  אני  גם  יכולה  אני  אבל  זון, 

כמה   ששקלו  הורים  והיו  ונבדק,  הלך  הזה  שהדבר  לך 

הוא   המזון  אוקי,  אומרת,  אני  מקבל.  ילד  חלבון  גרם 

שום  לי  אין  חשוב,  מדאיג    דבר  אותי  מדיד.  זה  ספק, 

אחד   ואף  בגן.  נמצאת  לא  ואני  רואה.  לא  שאני  מה 

ילד שנרדם   מההורים לא נמצא בגן. וכמו שעדי תיארה 

לכם    17:00-ב  להגיד  יכולה  אני  מהגן,  חוזר  כשהוא 

נפשית.   מותשים  הם  מותשים,  הם  בגן,  הילדים  שככה 

להם   אין  ודאות,  להם  אין  גמורים.  חוזרים  הם 

של  ביטחון.   הסייעות  של  השמות  את  מכירים  לא  הם 

 -הגננות, של המובילות 

 הסייעות לא מכירות את השמות שלהם.   עדי פ. אנקורי: 

רגע,   : חן גלס בירן  בוא  הילדים.  של  השמות  את  מכירים  לא  הם 

אתה   ככה  זה  הקוקו.  עם  את,  את,  כן,  את,  בואי 

בן   לילד  איפה  3מתייחס  השפה?  כישורי  רמת  איפה   ?

שהם  המיומנות  הדברים  על  מדברת  לא  כבר  אני   ?

הבסיס.   את  להם  ניתן  בואו  אותם,  להעשיר  צריכים 

טל  מקבלים  לא  אפילו  הורים  בראש,  שנחבל  פון?  ילד 

שיבדוק   לרופא,  החוצה  מובהל  להיות  צריך  היה  הוא 

 שלא קיבל זעזוע מוח.  

 ומה הייתה התשובה כששאלת, כשזה קרה.   יגאל שמעון: 

 ככה.    ככה זה,  חן גלס בירן: 

   -מה ככה זה? זה מה שענו לך  אביבה גוטרמן: 
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   -כן, כן  עדי פ. אנקורי: 

 זה מה שענו לך?   יגאל שמעון: 

 שענתה לך חלי? זה מה שהיא ענתה?  מה   אביבה גוטרמן: 

   -לא, זה לא קשור לחלי, זה קשור לצוות  חן גלס בירן: 

   -למה, היא אחראית על הצהרונים  אביבה גוטרמן: 

   -לא, חלי היא מדהימה  : עדי פ. אנקורי 

   -נו, אז איך  אביבה גוטרמן: 

החברה   עדי פ. אנקורי:  בין  מהותי  הבדל  יש  אביבה.  שנייה,  שנייה, 

י שלנו. חלי שלנו היא מדהימה, היא מדהימה,  לבין חל 

   -אבל אין לה מספיק כוחות 

החברה.   אביבה גוטרמן:  מול  העירייה  שמטעם  אדם  לנו  יש  עדי,  אבל 

ייה משלמת כסף לאיש מקצוע ולאשת  אז סליחה, העיר 

 מקצוע, צריך להתנהל מולה בדברים האלה.  

 כל הגנים מתנהלים רע.   עדי פ. אנקורי: 

   -אז מה שאני אומרת  ן: אביבה גוטרמ 

 כל הגנים מתנהלים רע.   עדי פ. אנקורי: 

כל   אביבה גוטרמן:  מספרת.  שאת  מה  מזעזע,  זה  רוצים,  אתם  מה, 

יו  לא  כאילו  זה  הזה,  אנשי  הדבר  לנו  שיש  מזה  דעים 

 מקצוע?  

יושבים   חן גלס בירן:  כולנו  בלי  ומזדעזעים אז  נשארים  אנחנו  אבל   ,

 פתרון ביד.  

 אז מה ענו?   אביבה גוטרמן: 

מרום  מזדעזעת העירייה   חן גלס בירן:  קיטו  כולנו  מזדעזעים ,   ,

   -מזדעזעים 

לקבל את ההתייחסות   משה חנוכה:  נשמח  פה.  העירייה  מנכ"ל  בוא, 

   -, אדוני המנכ"ל, למה שלך 

 אולי נשאל את הגברת אם היא סיימה קודם.   מאיר חלוואני: 

להוסי  יעל עבוד ברזילי:  רוצה  את  רגע.  חשוב,  שנייה,  זה  משפט?  עוד  ף 

 באמת חשוב.  
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 אז אני מגן אחר, מגן אדמונית.   מרב מ.קלס: 

 מה שמך, בשביל הפרוטוקול.   מאיר חלוואני: 

ק  מרב מ.קלס:  מורטנפלד  חלקכם  מרב  שאולי  מייל  שלחתי  אני  לס. 

כסיף,   אלי  לאדון  וגם  פה,  לנכבדים  השבוע,  קיבלתם 

 .  שבחר בסופו של דבר לאיים עליי בתביעת דיבה 

 אלה השיטות שלהם, אל תתרגשי.   משה חנוכה: 

לאיים   מרב מ.קלס:  אפשר  היה  אם  כי  מתרגשת,  לא  אני  לא, 

מאיים   ולא  אותי  תובע  היית  כבר  דיבה,  בתביעת 

זו גם לא שיטה לכא     -ורה בתביעת דיבה, 

על   משה חנוכה:  יאיים  לא  אחד  שאף  תדאג  שהעירייה  מצפה  אני 

תה  שזו  דיבה,  בתביעות  פה  אחרונה,  תושבים  הפעם  יה 

 אדוני המנכ"ל.  

גולני:     -משה, תן לה  הוד 

 שאף אחד לא יאיים פה על תושבים בתביעות דיבה.   משה חנוכה: 

שה  מרב מ.קלס:  להגיד  רוצה  לפני  אני  עד  נהדרת  מובילה  לנו  ייתה 

ב  להיום  חודש.  מהיום  שפשוט  להגיד  אפשר  יד  אבחת 

יותר. מן   לנו, היא הלכה, היא לא תבוא  הודעה  הודיעו 

תבוא   ובמקומה  ההורים,  לכל  סמס  של  כזאת  לקונית 

לנו   אין  האלה,  לדברים  להגיב  יכולת  לנו  אין  וזו.  זו 

ראס  טאבולה  מעין  פשוט  אנחנו  להתערב.  ה  יכולת 

יום   הודעה,  מקבלים  פשוט  אנחנו  האלה,  בעניינים 

להתרגל   אמור  חדשה,  מישהי  רואה  בא,  הילד  למחרת 

לא   היא  חדש.  לפרצוף  פעם  שלו,  עוד  השם  את  מכירה 

הגן,   למול  שלו  השינה  חדר  חלון  במקרה  צועקות.  הן 

אני   למראות,  עדה  אני  הצעקות,  את  שומעת  שאני  כך 

זה  מזעזע.  פשוט  וזה  לדברים.  לך    עדה  יש  של,  ברמה 

כמו   אין,  לעבוד.  ותתחיל  תיכנס  בוא  התקבלת.  דופק? 

השכלה.   בדיקת  אין  רקע,  בדיקת  אין  אמרה,  שעדי 

יודעת לדבר בכלל עברית  מגיעות מהמג  זר הערבי, שלא 

שיחה   לנהל  אמורה  את  איך  שיש.  בסיסית  הכי  ברמה 

לגשר   אפשר  שאי  פערים  אלו  אומרת,  זאת  ילדים?  עם 

החל  ואז  באמת  עליהם.  מישהי,  הגיעה  לנו.  יפו 
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נהדרת.   מישהי  הגיעה  לטובה,  הכל  וואו,  שאמרתי, 

קיבלנו   פעם  ועוד  עזבה,  היא  עזבה.  היא  שבוע  תוך 

דבר  ה  של  בסופו  אותי  שהקפיץ  מה  וזה  לקונית,  ודעה 

אלי   מר  על  שאיים  הזה  הארוך  המייל  את  להוציא 

   -כסיף 

כאי  נדב דואני:  לדעת.  מעניין  עזבה? סתם  היא  הייתה  למה  לו, מה 

   -הטענה שהיא אמרה, אני הולכת? מה, שכר, תנאים 

באמת   מרב מ.קלס:  אז  הפרט,  צנעת  של  עניין  פה  יש  כל,  קודם  כי 

   -א לא ביקשה הי 

 אה, אוקי.   נדב דואני: 

לא, אני גם באמת לא חופרת בדברים האלה, כי באמת   מרב מ.קלס: 

   -יש פה 

האם,  נדב דואני:  באמת  להבין  מנסה  אני  איפה    לא,  אומרת,  זאת 

מתאימה   לא  אומר,  בנאדם  יודעת,  את  יושבת?  הבעיה 

זו בעיה אחרת     -לי העבודה, 

ג  מרב מ.קלס:  מורכבת  היא  ולהורים  הבעיה  הורים,  של  מתלונות  ם 

לציין   חייבת  אני  אבל  טוב,  והכל  להתלונן  מותר 

משפט   שם  עושים  פשוט  הם  וחוסר,  הבירור  שחוסר 

ס  לי  אין  שלהם.  לעובדים  היו  שדה  אליי  שאם  פק 

הייתי   לא  דקה  אני  עבודה,  במקום  ככה  מתייחסים 

שלא   או  אליהם,  ביחס  או  בזמן  הזאת  הזילות  נשארת. 

על השכר  שום  לדבר  אין  גורם,  זה מאוד  אומרת,  זאת   .

באים,   מתלונן,  שהורה  ברגע  שם.  להישאר  מוטיבציה 

ולכן   וכנה,  אמיתי  בירור  באמת  נערך  לא  לה.  קוראים 

נעלמ  פשוט  מישהי  הן  מונתה  אחרת.  מישהי  מגיעה  ות. 

הייתה   היא  במספרה.  השלישית  במקומה,  אחרת 

מקבלי  יום  כל  יום,  כל  אנחנו  מאז  יומיים.  ם  בדיוק 

לקראת  13:00בשעה   היום    14:00,  הצהרון:  כשמתחיל 

הורים   תודה,  במקומה.  וזאת  זאת  תגיע  תגיע,  לא  היא 

שלום.   ראשון  יקרים,  כשביום  אחרת.  מישהי  יום  כל 

הגיעה,   שהיא  וחשבנו  ידענו  שכולנו  הגיעה  לא  היא 

 .  17אבל היא לא הגיעה, במקומה הגיע ילד בן  
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 ולא הודיעו לנו עליו.   קהל: 

 בוודאי, לא הודיעו לנו עליו.   מ.קלס:   מרב 

 היינו צריכים לשמוע מהילדים.   קהל: 

 כן.   מרב מ.קלס: 

רגע,   יגאל שמעון:  האחרונה?  בתקופה  מתנהגים  הילדים  רגע,  איך 

יש   שלכם  בגן  גם  הילדים  אם  לשמוע  רוצה  אני  שאלה. 

   -התנהגות שונה? זאת אומרת 

לה  מרב מ.קלס:  חזר  פתאום  כן  גם  שלי  הבן  לא  אז  זה  במיטה,  שתין 

עם   אומרת,  זאת  צעקות,  עם  חוזר  הוא  היה. 

אני   לה,  קוראים  איך  עליי,  צעקה  היא  של,  התייחסות 

בייביסיט  של  סוג  שיזכור?  למה  זוכר.  מהזן  לא  ר 

 הנחות והגרוע ביותר שיש. 

ציינו   עדי פ. אנקורי:  לא  שבכלל  זה  עצוב,  שעוד  מה  עצוב,  שעוד  ומה 

שבמכרז  חושבת  שאני  זה,  צריכים    את  שהם  כתוב  היה 

הם   חודש,  לפני  הם  אז  מסוים.  זמן  בטווח  חוג  לספק 

החוגים   של  המפעילות  החוגים.  את  שעה  לחצי  הורידו 

   -בעצם מגיעות מתי שהן רוצות 

   -אבל עדי, בישיבה האחרונה  משה חנוכה: 

   -ושמעתי  עדי פ. אנקורי: 

איזה   משה חנוכה:  של  העברה  כאן  אישרו  האחרונה  בישיבה 

משהו    800,000 על  אותם  לתגמל  כדי  הזאת,  לחברה   ₪

העיר   ראש  איך  אומר,  אני  במכרז.  רשום  היה  שבכלל 

   -לא נמצא בדיון כל כך חשוב 

 ₪?    ,000800למי העבירו   נדב דואני: 

   -ואיך ראש העיר חמק מדיון  משה חנוכה: 

 ₪?    800,000למי העבירו   נדב דואני: 

 לחברת קיטו מרום.   משה חנוכה: 

 ראש העירייה לא מרגיש טוב ולא נמצא.   ברזילי: יעל עבוד  

איך ראש העיר חמק מדיון כל כך חמור, עם עדויות כל   משה חנוכה: 

   -כך קשות 
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 לאחרונה?    25%שקיבלה תוספת  משה, זו החברה   יגאל שמעון: 

זו אחת העדויות המזעזעות   משה חנוכה:  ואני אומר,  כן.  כן,  כן,  כן, 

ו  האחרונה.  בתקופה  כאן  המנכ"ל,  ששמענו  אדוני  אני, 

אני   אם  בלילה,  היום  טוב  ישן  הייתי  לא  במקומך, 

בתקופה   החינוך  מערכת  מתנהגת  איך  שומע  הייתי 

אף   כזה  דבר  כי  העירייה,  מנכ"ל  פעם.  שאתה  אף  פעם, 

כזה,   דבר  אבל  זה,  היה  קשות,  תקופות  סייעות    30היו 

שחוזרים   ילדים  מגיע,  שלא  אוכל  שנה,  מתחילת 

כאלה  היה,  להתנהגויות  לא  מעולם  כזה  דבר  אדוני,   .

ברח   העיר  שראש  וחבל  להתבייש,  צריכים  ואתם 

 מהדיון החשוב הזה.  

   -רגע, רגע, רגע, שנייה, עדי  יעל עבוד ברזילי: 

 עכשיו, עוד משהו, שנייה.   פ. אנקורי: עדי  

   -ובוא, אנחנו רגע, אנחנו  יעל עבוד ברזילי: 

 קחו אחריות להתפטר.   יוסי שאבי: 

לאימהות   ברזילי:   יעל עבוד  לומר  רוצה  אני  כל,  קודם  שנייה.  רגע, 

וחברות   חברי  כל  בשם  היי.  בקהל,  כאן  שיושבות 

הקשבנו   אנחנו  השולחן,  סביב  שיושבים  המועצה 

אחים,  לדבר  הורים,  כאן  כולנו  ראש,  בכובד  שלכן  ים 

שלנו   הילדים  חשיבות  את  היטב  מכירים  דודים, 

באופ  יבורר  הזה  והדבר  שלנו.  זה  והילדות  מידי,  ן 

 אחד.  

   -אני מצטערת  קהל: 

 למה זה צריך להגיע לפה, יעל?   משה חנוכה: 

   -שמענו את זה כבר כל כך הרבה פעמים  קהל: 

לא   יעל עבוד ברזילי:  אתכם  אני  פוגשת  אני  שמעתי,  ממי  יודעת 

 לראשונה.  

 אמיר כוכבי.   קהל: 

   -אמיר כוכבי, הוא ראש העיר, והוא הבטיח להם  משה חנוכה: 

 ברים ביחד(  )מד 
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 צריכים לקחת אחריות ולהתפטר, כולם תתפטרו.   יוסי שאבי: 

   -קוראים לשיחה יפה כל פעם  עדי פ. אנקורי: 

גולני:     -יעל מדברת   אבל רגע, חבר'ה, חברים,  הוד 

ההורים,   עדי פ. אנקורי:  לכל  העיר  ראש  אצל  יפה  לשיחה  קוראים 

שקורה   מה  דבר  של  ובסופו  הבטחות,  להם  ומבטיחים 

   -ששבוע אחרי זה, זה לא קורה, זה לא קורה זה  

   -אפשר להמשיך להיות  יעל עבוד ברזילי: 

 -והילדים שלנו  עדי פ. אנקורי: 

   -סליחה  יעל עבוד ברזילי: 

   -מתאכזרים אליהם  נקורי: עדי פ. א 

י   יעל עבוד ברזילי:  אנ ציניים,  להיות  להמשיך  אפשר  הכבוד,  כל  עם  עדי, 

   -חושבת שמדובר 

 לא, זו לא ציניות, זה אמיתי.   : עדי פ. אנקורי 

יעל.   משה חנוכה:   אנחנו לא ציניים, 

   -שמדובר ב  יעל עבוד ברזילי: 

 יעל, אנחנו לא ציניים.   משה חנוכה: 

   -זה בדיוק מה שקורה  י: עדי פ. אנקור 

   -סליחה, בוא נהיה ספציפיים  יעל עבוד ברזילי: 

נכון? מה ציני פה?   אביבה גוטרמן:   מה, זה לא 

   -לא, לא, אני חושבת שזה  ד ברזילי: יעל עבו 

לך   עדי פ. אנקורי:  להראות  מוכנה  אני  נכון.  במילה  גנים    30מילה 

 כאלה.  

ולהתפטר,  יוסי שאבי:  אחריות  לקחת  מהם.    צריכים  מישהו 

 חייבים להתפטר כמה שיותר מהר.  

   -מאיימים על הילדים שלנו, שבאים  עדי פ. אנקורי: 

 )מדברים ביחד(  

   -מה שעשו בכדורגל   זה  יוסי שאבי: 
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גולני:     -בבקשה, הפסקה, חברים  הוד 

 גם בכדורגל עשו אותו דבר.   יוסי שאבי: 

גולני:   יעל, בבקשה.   הוד 

כל,   יעל עבוד ברזילי:  ו קודם  שנתיים  בן  לילד  כאימא  יודעים,    3-אתם 

זה   כזאת,  צדקנות  לשמוע  מוכנה  לא  אני  חודשים, 

עצימת  באמת  שזו  חושבת  ואני  אותי.  עיניים    מעצבן 

חברי   כל  באמת  כאן  יושבים  שבה  מציאות  מול  אל 

אמרתי,   ולכן  מלאה,  באכפתיות  המועצה  וחברות 

בכלל,   צינית  הייתי  לא  אני  ציניים.  להמשיך  אפשר 

חושבת  ואנ  ואני  שלכן.  המצוקה  את  לחלוטין  מבינה  י 

חמורים,   מאוד  מאוד  הם  כאן  שנאמרו  שהדברים 

לנו  אין  נקודה.  מידי,  בירור  לומר.    וצריכים  מה  מעבר 

כל,   קודם  רגע.  רגע,  מספיקים,  שכולנו  חושבת  אני 

   -מנכ"ל העירייה יושב פה 

 יעל, אני סומך עלייך.   יוסי שאבי: 

מידי.    תודה.  יעל עבוד ברזילי:  בירור  ויבצע  כאן,  נמצא  העירייה  מנכ"ל 

לכולנו   שוב,  מיותר.  ממש  זה  ככה,  להגיב  צריך  לא 

א  לעשות  להמשיך  יכולה  את  אומרת  אכפת.  אני  זה.  ת 

לנו,   לך כאימא, כאימא מלב אל לב, לא רק אני, אכפת 

הפורמט   ופשוט  אדיש.  נשאר  לא  גם  אחד  אף  לכולנו. 

היערכו  על  לסדר  הצעה  של  הוא  לימודים  כאן  לשנת  ת 

אנחנו   לכן  מיולי.  בכלל  ההצעה  המועצה,  למליאת 

 נסיר אותה. זה לא אומר שאנחנו לא נבצע בירור.  

   -אנחנו לא. אני מבקש, יעל, להתאים את ההצעה   לא,  משה חנוכה: 

   -זה מה שאני רציתי  יעל עבוד ברזילי: 

מבקש   משה חנוכה:  אני  ההצעה,  את  להתאים  מבקש  אני  יעל, 

   -ת ההצעה להתאים א 

   -לא, לא, אנחנו לא מתאימים רטרואקטיבית  יעל עבוד ברזילי: 

 אפשר. אחרי מה ששמענו כאן, בוודאי שאפשר.   משה חנוכה: 

   -אני אומרת לכם  יעל עבוד ברזילי: 

ואני   משה חנוכה:  מבקש,  אני  סליחה,  כאן,  ששמענו  מה  אחרי  יעל, 
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   -עומד על זה, שאחרי מה ששמענו כאן, תעלה הצעה 

   -אני מעריכה מאוד שבאתן ודיברתן בדם ליבכן  ל עבוד ברזילי: יע 

 תן לה לדבר, לסיים.   מאיר חלוואני: 

ח  יעל עבוד ברזילי:  מאוד  ציניות.  זה  מבינה  לא  ציני,  אדם  לא  אני  שוב. 

לא   ואפשר  עיניים  לגלגל  אפשר  כאילו  אתן  באמת, 

   -להבין 

 מי היה ציני?   משה חנוכה: 

שוב  יעל עבוד ברזילי:  מידי,    אני  באופן  יקרו  האלה  הדברים  אומרת, 

המועצה   וחברי  חברות  כל  במעקב  נהיה  אנחנו  מידי. 

ג  יש  העירייה  ולמנכ"ל  הזה,  הסיפור  דברים  על  כמה  ם 

 להגיד.  

   -אני רוצה רגע להגיד לפני רן מילה באמת  נדב דואני: 

 בטח, בשמחה.   יעל עבוד ברזילי: 

שאנ  נדב דואני:  מצטער  אני  חושב,  באמת  אליכן.  אני  הגב  עם  י 

סבים   הורים,  פה  כולנו  אמרת,  איך  באמת,  אנחנו 

ומלואו.   עולם  הם  ילד  וכל  מזדהים  כולנו  וסבתות. 

יש  אומרת,  רואים    זאת  אנחנו  אובייקטיבים.  קשיים 

חינוך   חוק  עכשיו  הארץ.  ברחבי  שנסגרים  צהרונים 

. אין כח אדם,  0נכנס, עכשיו רוצים מגיל    3חובה מגיל  

נורא בעייתי פשוט אין כח א     -דם. והשכר הוא 

 יש כח אדם, הם מבריחים אותו.   עדי פ. אנקורי: 

עדי,  נדב דואני:  שנייה,  לי,  תני  לי,  תני  לי.    סליחה,  תני  בואי, 

ובעיות   מוסדות  חברת  על  רגע  לדבר  רוצים  לא  אנחנו 

נקרא?   זה  איך  מוסדות,  לא  שם.  לטפל  צריכים  שהיו 

 אלומה.  

 אלומה.  יוסי שאבי: 

מהפוזיציה   ני: נדב דוא  אחד  כל  אז  לעשות,  מה  הרבה  יש  כי  לא, 

לטפל   יכול  מועצה,  חבר  דירקטוריון,  חבר  שלו. 

אקטיב  בצורה  מסוימות  רק  בבעיות  לא  אבל  ית. 

אנחנו   זה  בגלל  לעשות,  גם  רוצים  אנחנו  ביקורת, 

נמצאים פה. הבעיות הן אובייקטיביות, יש קושי אדיר  
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היה  זה,  את  רואים  אנחנו  אדם.  כח  לפני    של  לדיון  לנו 

טוב.   יותר  שהשכר  תכניות,  בדיקת  על  שעתיים  של  כן 

בסוף   זה  נמוך.    4הרי  נורא  השכר  מצומצמות,  שעות 

אני  אני    עכשיו,  ושוב  הזאת,  שבסוגיה  באמת  יודע 

לעניין   עקרונית  אבל  אליכן,  הגב  עם  שאני  מתנצל 

שלך   גם  אישי  עיסוק  יש  שבאמת  יודע  אני  הזה, 

ש  גם  העירייה,  של  כמנכ"ל  גם  החינוך,  אגף  מנהלת  ל 

   -גלילה 

 נדב, זה לא עוזר להם.   משה חנוכה: 

   -רגע, משה, לא הפרעתי לך  נדב דואני: 

 לא עוזר להם, אבל.  זה   משה חנוכה: 

עכשיו,   נדב דואני:  הזה.  בעניין  אישי  טיפול  העירייה,  ראש  של  גם 

כל   אומרת,  זאת  בזמן.  מזלזל  לא  ואני  זמן.  ייקח  זה 

ויל  שעובר  ואיש  יום  אחר,  מישהו  הילד  ופוגש  מקבל  ד 

זאת   מידית.  בזה  לטפל  וצריך  קשה,  זה  אחר,  צוות 

ש  זוכר  אני  זמן.  פה  למשוך  אפשר  אי  הבת  אומרת, 

מזה   היינו משתגעים  היינו מקבלים שיש החלפה,  שלי, 

שהם   צוות  עם  ביטחון  רוצים  הילדים  החלפה.  שיש 

   -מזהים אותו 

   -אמרתי, אני חד משמעית, לכן   יעל עבוד ברזילי: 

את   נדב דואני:  לו  להעביר  רצית  רן,  ופה  באמת,  בטוח  אני  אבל 

לפניך.   זה  ברור  השרביט, אני מתנצל שלקחתי את  הרי 

אמר,  ל  איך  לא,  אנחנו  אומרת,  זאת  בזה.  שמטפלים  י 

לחבר   מעבר  חבר,  שהוא  מועצה  חבר  איזה  פה  יש 

לא   שהוא  מבטיח  אני  בלילה.  תישן  אל  אמרת,  מועצה, 

   -לה, וראש העירייה לא ישן בלילה ישן בלי 

 אני לא בטוח.   משה חנוכה: 

   -וגלילה  נדב דואני: 

   -הם ישנים טוב, הם ישנים טוב  יוסי שאבי: 

 מה מדושנים, אל תדאג להם.   משה חנוכה: 

 לא, לא, אף אחד לא מדושן.   נדב דואני: 



 עיריית הוד השרון 
 4.1.2023מיום   1/23ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 143 
 

מאוד,   יוסי שאבי:  טוב  ישן  הוא  מאוד,  טוב  ישן  העיר  ראש  נדב, 

 .  ראש העיר 

האנשים   נדב דואני:  על  שיש  הלחץ  לי,  תאמין  מדושן.  לא  אחד  אף 

יום     -האלה כל 

טוב  יוסי שאבי:  ישן  הוא  טוב,  ישן  הוא  לא,  כמו  לא,  ישן  הוא   ,

   -תינוק 

   -לא, לא מקנא  נדב דואני: 

 ראש העיר ישן כמו תינוק.   יוסי שאבי: 

כזה,   משה חנוכה:  בדיון  פה  לא  הוא  אם  תדאג,  אל  מנותקים.  הם 

 הוא כנראה מנותק.  

   -הילדים שלנו זה הדבר הכי חשוב שיש  נדב דואני: 

לי, הוא ישן טוב, הוא רג  יוסי שאבי:     -וע הוא ישן טוב, תאמין 

אבל   נדב דואני:  הענק.  הוא  והלחץ  הזמן,  כל  להם  לדאוג  שצריך 

   -באמת 

 הוא עושה הכל לבד, הוא רגוע, הכל טוב.   יוסי שאבי: 

ו  אביבה גוטרמן:  עדי  איך  גם  אדם,  לכח  הצעות  מיני  כל  הבאנו  אני  גם 

   -לגייס ומאיפה לגייס 

 כמו מה?   נדב דואני: 

   -ות כמו למשל שאמרתי לה לפנ  אביבה גוטרמן: 

 למי זה?   נדב דואני: 

 בחינוך.   אביבה גוטרמן: 

 אוקי.   נדב דואני: 

שהם   אביבה גוטרמן:  גמלאים  בהם  שיש  מקומות  מיני  לכל  פה  לפנות 

לחלוטין,  י    פעילים  ואנ לבוא,  מוכנות  בהתנדבות.  שהם 

גיבשתי   שלא  רעיון  סמך  על  דיברתי  לא  אני  דיברתי, 

מחפשים   הם  אליהם,  תפנו  האנשים.  עם  אותו 

לשלם,   גם  אפשר  עוד  חלקם  אותם.  תביא  להתנדב, 

רוצים   הם  להיות,  רוצים  הם  לשלם.  לא  אפשר 

   -להתנדב. אף אחד לא פנה 
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 לא מעניין אותו בכלל.   יוסי שאבי: 

   -בבקשה  ביבה גוטרמן: א 

 )מדברים ביחד(  

שרוצים   יעל עבוד ברזילי:  מועצה  וחברי  חברות  עוד  לנו  יש  סליחה, 

 לדבר.  

   -י גם מבקש לומר אנ  יגאל שמעון: 

הם   נדב דואני:  מה  העירייה,  מנכ"ל  את  נשמע  בוא  באמת  אבל 

את   לפתור  רוצים  הבעיה.  את  לפתור  בשביל  עושים 

 הבעיה.  

אני  ח  יעל עבוד ברזילי:  הדיון.  כללי  על  לשמור  בבקשה,  וחברים,  ברות 

את   פותחים  אנחנו  לסדר,  הצעה  תחת  אנחנו  מזכירה, 

מ  באמת  כי  יותר  קצת  עכשיו  בנושא  זה  פה  דובר 

בבקשה,   עדי.  וגם  משהו  להגיד  רצתה  וכנרת  קריטי, 

 כנרת.  

 וגם אני.   מאיר חלוואני: 

 וגם מאיר.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אז אני  כנרת א. כהן: 

   -השאלה אם לא קודם  מאיר חלוואני: 

יחזור   כנרת א. כהן:  זה  בסוף  אלינו,  זה  את  העבירה  היא  רוצה,  אני 

   -אליו 

 ף סוף חברי הקואליציה מדברים.  שסו  יגאל שמעון: 

   -אני רוצה  כנרת א. כהן: 

פעם   נדב דואני:  אף  אנחנו  מדברים,  תמיד  מדברים,  תמיד  אנחנו 

   לא שותקים, אנחנו תמיד מדברים. 

   -טוב, אני יכולה ברשותכם להגיד כמה מילים  כנרת א. כהן: 

.   נדב דואני:   במיוחד בנושאים שכואבים וחשובים לנו

 נדב, אפשר?   כנרת א. כהן: 

 בבקשה.   נדב דואני: 
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אליכם.   כנרת א. כהן:  הגב  עם  שאני  סליחה  גם  טוב,  ערב  אז  תודה. 

הזה,   הנושא  את  מכירה  לא  שאני  להגיד  חייבת  אני 

אמרה,    אוקי?  שיעל  כמו  בדיוק  לפתחי,  הובא  לא  הוא 

   -ואני מצטרפת 

 זה חינוך בלתי פורמלי לדעתי, צהרונים.   משה חנוכה: 

   -משה, די עם הבדיחות  כנרת א. כהן: 

 זו לא בדיחה.   משה חנוכה: 

 עכשיו, תן לנו לענות.   כנרת א. כהן: 

   -כנרת, מי שצריך לצעוק פה  משה חנוכה: 

   -הנושא, אנחנו רוצים לענות הבאת את   כנרת א. כהן: 

   -זה אנחנו על ההתרשלות שלכם  משה חנוכה: 

   -לא משנה, תני לו, תני לו  כנרת א. כהן: 

 תן בבקשה לכנרת לדבר. כן, כנרת.  ילי: יעל עבוד ברז 

לפתחנו,   כנרת א. כהן:  שמגיע  נושא  כל  שבאמת  להגיד  רוצה  אני  אז 

או   יעל  של  ללשכה  או  זה  הלשכות,  על  מדברת  שאני 

משתדלים   באמת  אנחנו  העיר,  ראש  ללשכת  או  לשלי, 

התשובה   אם  גם  תשובה.  ולתת  המקסימום  את  לעשות 

התשו  אם  וגם  שלילית,  לפעמים  שאנחנו  היא  היא  בה 

 דואגים לאיזשהו פתרון וישנם תהליכים.  

בשולחן   פה  זה  את  להגיד  לי  וחשוב  להגיד,  חייבת  אני 

אני   מאחורה.  פה  לבנות  גם  עדי,  לך  גם  לא  הזה, 

צריך   לא  וזה  אוקי?  האלה,  הנושאים  את  מכירה 

אוקי?   אדם,  כח  אין  או  אדם  כח  יש  אם  אתכם  לעניין 

שו  אתכם,  לעניין  צריך  לא  אחרת.  וזה  תשובה  ם 

   -לנושאים כאלה חייבים לתת פתרון, ובמידי 

 מידי, מידי גם.   יוסי שאבי: 

הנהלת   כנרת א. כהן:  כל  עם  אפעל  פה  שאני  אומרת  ואני  דעתי,  זו 

גם   אני  פתרון.  למצוא  כדי  שצריך,  מי  וכל  העירייה 

החינוך. שאלתי   אגף  למנהלת  כרגע  הודעה  כבר שלחתי 

הנוש  את  מכירה  היא  אם  אני  אותה  בטוחה,  ואני  אים, 
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   -יום, אני מכירה -גם עובדת איתה ביום 

הכבוד   משה חנוכה:  כל  ציניות.  בלי  הכבוד,  כל  אמרתי  הכבוד.  כל 

 לה.  

 קשה, תנו לה לסיים את דבריה.  בב  יעל עבוד ברזילי: 

   -תיתנו לי בבקשה, אני לא הפרעתי לאף אחד  כנרת א. כהן: 

 תנו לכנרת לסיים.   יעל עבוד ברזילי: 

כל   כנרת א. כהן:  ההלצות,  כל  זה  אחרי  לסיים,  בבקשה  לי  תנו 

אני   זה.  אחרי  תקבלו,  ולא  שתקבלו  מה  וכל  העקיצות 

שג  שבטח  בטוחה  ואני  הודעה,  לה  כתבתי  ראש  כבר  ם 

יודעת   לא  אני  האלה.  בדברים  ראשו  מקל  לא  העיר 

הנשים   את  מכבדת  אני  הכיסאות.  בין  נפל  זה  איפה 

   -שהיו פה 

סתם  הם   משה חנוכה:  את  למה  איתו,  דיברו  שהם  לך  אומרים 

 ממשיכה זה?  

יודעת מה היה.   כנרת א. כהן:   אבל אני לא 

ו  משה חנוכה:  להם  הבטיחו  אצלו.  היו  הן  איתו,  דיברו  שיקרו  הן 

 להם, והוא לא פה.  

   -אבל בגלל זה אני רוצה  כנרת א. כהן: 

 אז למה את מנסה לגונן עליו בנושא הזה?   משה חנוכה: 

   -אני לא מגוננת, אני ציינתי עובדה  כהן: כנרת א.  

 שהוא דיבר איתן, ולא עזר להן, למה?   משה חנוכה: 

   -אבל משה, אני אמרתי שאני לא  כנרת א. כהן: 

 וא לא טיפל.  ה  משה חנוכה: 

זה   כנרת א. כהן:  איפה  יודעת  לא  שאני  אמרתי  לענות.  לי  תן  משה, 

זה   את  אבדוק  כן  ואני  קרה,  מה  יודעת  לא  נפל, 

ובאמת  מהמ  ולעזור,  לסייע  כדי  כן  כאן  ואני  שלי.  קום 

   -אפשר גם לפנות אליי, כמו ליעל 

לא   יגאל שמעון:  זה  מההתחלה,  זה  את  מקבלת  הייתה  היא  אם 

   -היה 
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   -ואני מבטיחה לך שאף אחד מאלה שיושבים  א. כהן: כנרת  

 אני לא צוחק, באמת שאני לא צוחק.   יגאל שמעון: 

 איתך, היא בולדוזר.    נכון, אני מסכים  משה חנוכה: 

יודע.   יגאל שמעון:   אני 

 וחבל שאמיר לא שיתף אותה, כשהגיעו אליו.   משה חנוכה: 

   -די, די  יעל עבוד ברזילי: 

מש  כנרת א. כהן:  שאני  לא  כמו  שבדיוק  לכם  אומרת  אני  בואו,  נה, 

חושבים   פה,  שיושבים  מועצה  וחברת  חבר  כל  חושבת, 

רוצ  לא  אחד  אף  דבר.  אותו  את  למצב  בדיוק  יד  לתת  ה 

אז   לפתחנו,  הובאה  היא  ועכשיו  בעיה  יש  ואם  כזה. 

   -אנחנו נטפל בה, זה הכל 

 למה ראש העיר טיפל בה?   משה חנוכה: 

ב   ויתרה  יעל עבוד ברזילי:  דאגנו  אנחנו  שאף    4-מכך,  האחרונות  השנים 

ייסגר, והשקענו בזה     -צהרון לא 

   -למה ראש העיר לא טיפל בזה  משה חנוכה: 

וגם  ברזילי:   יעל עבוד   -גם בשוטף, 

למה   משה חנוכה:  אליו?  שהגיעו  בפניות  טיפל  לא  העיר  ראש  למה 

 הוא ברח מהדיון עכשיו?  

   -ה הוא לא ברח, הוא חול  יעל עבוד ברזילי: 

את   משה חנוכה:  הכיר  והוא  איתו  ישבו  האלה  ההורים  אבל  יעל, 

   -הנושא 

   -נו הילדים האלה בראש סדר העדיפויות של  יעל עבוד ברזילי: 

לא   משה חנוכה:  כנראה  הם  העדיפויות,  סדר  בראש  לא  כנראה  הם 

   -בראש 

 כל הערה צינית ללא תקבל כאן, אני מצטערת.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אה הוא לא בראש סדר העדיפויות שלו כנר  משה חנוכה: 

   -לא, סליחה, אנחנו  יעל עבוד ברזילי: 

ו  משה חנוכה:  האלה,  ההורים  את  לחרטט  בוחר  הוא  לנסות  אם 
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 להרדים אותם.  

די, באמת, אף אחד לא מחרטט.  מחרטט אף אחד לא   יעל עבוד ברזילי:   , 

פה,   כנרת א. כהן:  נמצא  לא  הוא  זה  בגלל  בבית,  חולה  הוא  משה, 

 אוקי?  

 אבל יש רופאים.   יוסי שאבי: 

 כן, עדי.   יעל עבוד ברזילי: 

 הבעיה עלתה היום?   אביבה גוטרמן: 

 רת, סיימת?  רגע, כנ  יעל עבוד ברזילי: 

איתו   אביבה גוטרמן:  ישבו  היום?  איתו  ישבו  הם  היום?  עלתה  הבעיה 

   -כל 

שאני   כנרת א. כהן:  דברים  על  לענות  יכולה  לא  אני  יודעת,  לא  אני 

   -בדקתי   לא 

ככה   אביבה גוטרמן:  עשו  הנה,  מזמן,  איתו  ישבו  שהם  אמרו  הם  אה, 

   -תנועות 

   -אז איך אני יכולה לענות  כנרת א. כהן: 

   -אבל אומרת התושבת, לא  יבה גוטרמן: אב 

 )מדברים ביחד(  

היה   כנרת א. כהן:  זה  איפה  יודעת  לא  אני  השאלות.  את  אשאל  ואני 

   -ומה היה 

   -פוגע בכדורגל, פוגע בכולם. הוא פוגע בכל   אותו דבר,  יוסי שאבי: 

 יוסי, באמת.   רן יקיר: 

נו באמת, הוא פוגע בכולם.   יוסי שאבי:   באמת, 

   -מה עם העצים  ני: מאיר חלווא 

תאמין   יוסי שאבי:  תינוק.  כמו  ישן  הוא  לי,  תאמין  טוב,  ישן  הוא 

אותו   מעניין  אחד,  אף  אותו  מעניין  לא  ישן,  שהוא  לי 

   -עצמו לבד 

יוסי  ברמוחה:   עדי  יוסי,  יוסי, אני יכולה לדבר?     -יוסי, 

לא   יוסי שאבי:  דואג  לא  הוא  לעצמו,  רק  דואג  הוא  כל,  קודם  הוא 
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   -אחד 

 יוסי.   ברמוחה:   עדי 

 הוא פירק את הכל פה.   יוסי שאבי: 

 יוסי.   יעל עבוד ברזילי: 

 כל הוד השרון מפורקת.   יוסי שאבי: 

 יוסי.   יעל עבוד ברזילי: 

 לך תראה את השכונות, לך תראה את כל הוד השרון.   יוסי שאבי: 

   -יוסי, אתה מדבר שטויות  רן יקיר: 

 לי שלא.  אני לא מדבר שטויות, תאמין   יוסי שאבי: 

לא   יעל עבוד ברזילי:  שאנחנו  לכם  מזכירה  אני  המועצה,  וחברי  חברות 

   -בדיון, אנחנו כרגע מתייחסים 

שבד  אלון גלבוע:  לך  מזכיר  רק  אני  רן,  על  רן,  דיברנו  שעבר  יון 

   -כריתות עצים 

   -לא, רגע, רגע, אלון  יעל עבוד ברזילי: 

 -שאתם העליתם פה  אלון גלבוע: 

 ק.  בדיו  אביבה גוטרמן: 

אתם   אלון גלבוע:  עצמה  שבהצעה  הצעה,  פה  העליתם  ורפי  אתה 

אז   עצים.  וכרתה  החוק  על  עברה  שהעירייה  הודיתם 

פ  תסתום  אל  פיות,  תסתום  אל  לנו,  תגיד  פיות,  אל  ה 

   -ואל תטיף לנו מוסר 

 אף אחד לא סותם פיות.   יעל עבוד ברזילי: 

 ועכשיו עקרו בשבוע הזה, עוד עקרו עצים.   אלון גלבוע: 

   -עקרו עוד  אביבה גוטרמן: 

 -אלון, די, די, די  עדי ברמוחה: 

 )מדברים ביחד(  

על   יעל עבוד ברזילי:  רגע, לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא מתחילים לדבר 

בדיון,  עצי  לא  אנחנו  הכבוד,  כל  עם  סליחה,  עכשיו.  ם 

   -יש כאן התייחסות נקודתית. אלון 
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   -מדובר פה על עניין שיש פה הרס  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

מבקשת   יעל עבוד ברזילי:  אני  המועצה,  חברי  חברים,  היי,  ורן,  אלון 

   -לשמור על כללי הדיון 

העצים   אלון גלבוע:  את  כשכרת  היית  היית  איפה  איפה  האלה? 

   -כשהתחילו לעבוד? איפה היית כשההיתרים האלה 

 תכבה לו את המיקרופון.   עדי ברמוחה: 

כשמ  משה חנוכה:  נמצא  אותו  הוא  כששולחים  רק  אותו,  פעילים 

   -הוא 

   -אלון, אלון  עדי ברמוחה: 

כשההיתרים   אלון גלבוע:  ניתנו,  האלה  כשההיתרים  היית  איפה 

לחוות   בניגוד  ניתנו  ליועץ  האלה  הסגנית  דעת 

   -המשפטי, אווה לוי 

 -אנחנו לא נתחיל את זה. אלון, אלון  יעל עבוד ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

רוצה  אז   אלון גלבוע:  אתה  ועכשיו  הישיבה,  כל  בשקט  ישבת  גם 

 לסתם פיות?  

לאנשים   יעל עבוד ברזילי:  כבוד  חסר  זה  לשולחן,  כבוד  חסר  זה 

אנ  מצטערת,  אני  בקהל.  פה  מקיימים  שיושבים  לא  חנו 

   -כרגע דיון 

יש   אלון גלבוע:  בקהל,  שהוא  אחד  לאף  כבוד  פה  נותנים  לא  אתם 

   -פה עוד חבר'ה 

מאוד,  סל  יעל עבוד ברזילי:  מכבדים  אנחנו  כבוד?  נותנים  לא  למה  יחה, 

אבל   בסדר,  הכל  מועצה,  ישיבת  מנהלים  אנחנו 

   -בבקשה, אנחנו לא 

וואי, מה זה פתאום אני שומע שכולם אומר  אלון גלבוע:     -ים, 

   -אנחנו לא מקיימים דיון, אלון  יעל עבוד ברזילי: 

   -איך קורה דבר כזה? כולם לא ישנים בלילות  אלון גלבוע: 

 הם כנראה לא גרים בהוד השרון.   משה חנוכה: 
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   -מנכ"ל העירייה לא ישן בלילה  אלון גלבוע: 

 הם כנראה לא גרים פה.   משה חנוכה: 

מסתכל,   אלון גלבוע:  קצת  אני  העיניים  שהוא,  באמת  רואה  אני 

ישן   לא  הוא  האחרון,  בלילה  ישן  לא  הוא  סגורות, 

 -בלילה, מה זה הדברים 

 )מדברים ביחד(  

 לא, אני פשוט מופתע מזה שכולם מופתעים.   גלבוע: אלון  

   -אלון, אלון  עדי ברמוחה: 

 כולם מופתעים.   אלון גלבוע: 

 אלון.   עדי ברמוחה: 

 בהוד השרון.    הם לא בחיים  משה חנוכה: 

 תנו לעדי לדבר.   יגאל שמעון: 

 סליחה, עדי ברמוחה.   יעל עבוד ברזילי: 

איזשהו   עדי ברמוחה:  להגיד  רגע  רוצה  על  אני  פה  יושבת  אני  משהו. 

בדיוק   חלוואני,  מאיר  חברי,  עם  יחד  המועצה  שולחן 

מאיר   עם  יחד  התחלתי  אני  כאלה.  מקרים  בגלל 

ומכיר א  ומי ששומע  ת הקול שלי, הוא  בהנהגת הורים, 

למקרים   תשובות  לשמוע  אשמח  ואני  בד"כ.  רועד  לא 

במערכת   מעורה  לא  שאני  מודה  אני  מרגיז.  זה  האלה. 

היל  אבל  החינוך.  החינוך.  מערכת  את  סיימו  שלי  דים 

 חבל מאוד שזה צריך להגיע לשולחן המועצה.  

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

א  עדי ברמוחה:  שולחנות  הופכת  הייתי  מכך,  ואחד  יתרה  אחד  כל  צל 

   -פה. אני אומרת לך, כי זה מה שעשינו 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

 זה מה שהיה.  מאיר חלוואני ואני הפכנו שולחנות,   עדי ברמוחה: 

   -נו, אז למה לא  יגאל שמעון: 

לא   עדי ברמוחה:  אני  אליך,  זה  את  מפנה  אני  תקשיב,  שהיה.  מה  זה 

לשמו  אותי  מרתיח  זה  פשוט  אני  עליך,  את  כועסת  ע 
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 זה.  

שמי   יגאל שמעון:  מכרז  מכרז.  פרסמנו  תראו,  כן,  גם  מבקש  אני 

   -שהכין את המכרז זה 

 אגף החינוך.   עדי ברמוחה: 

הזכיין   מעון: יגאל ש  את  לקבל  מצפה  אתה  ובמכרז  החינוך.  אגף 

 .  1מספר  

 הכי טוב.   יוסי שאבי: 

הכי טוב. שייתן את השירות הכי טוב, שהיינו בטוחים   יגאל שמעון: 

לא   מושלם.  באופן  לילדים  החינוך  את  לנו  ייתן  שהוא 

   -יודע איך, זכה אותו זוכה 

יודע איך? ישבת בוועדה  עדי ברמוחה:     -מה זה לא 

   -לא היה, כי זה היה ברגע האחרון  אביבה גוטרמן: 

יודע איך.   עדי ברמוחה:  יודע, אבל לפחות אל תגיד לא   אל תגיד לא 

   -ת היה את אומץ להיו  עדי פ. אנקורי: 

   -כן  אביבה גוטרמן: 

 )מדברים ביחד(  

בדיון   יעל עבוד ברזילי:  לא  אנחנו  להפריע.  לא  המועצה,  וחברי  חברות 

   -פה. רגע, סליחה 

נותן עובדות  יגאל שמעון:     -אז לא בדיון, אני רק 

שלא   יעל עבוד ברזילי:  ביקשתי  אני  עליך,  דיברתי  לא  סליחה,  יגאל, 

 יפריעו לך.  

   -יה, אם הם לא עמדו בתנאי הסף, אז לא היה אז לא ה  עדי ברמוחה: 

יגאל.   יעל עבוד ברזילי:   כן, 

 )מדברים ביחד( 

מכרז   יגאל שמעון:  כשיש  אביבה.  את המכרז,  רגע,  מי שמגיש  צריך, 

לדא  צריך  המכרז  את  שמתכנן  את  ומי  נקבל  שאנחנו  וג 

קיבל  1החברה מספר   פה  כי  למה?  משנה המחיר,  ולא   ,

ו  המחיר,  את  זכיין  לו  אותו  להוסיף  החליטה  העירייה 

   -ישר   25%
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 להזכיר לך את אם המושבות?   נדב דואני: 

   -באותו רגע, סליחה  יגאל שמעון: 

   -תתחיל איתי אל   נדב דואני: 

   -סליחה  יגאל שמעון: 

   -2014-אם המושבות זה ב  משה חנוכה: 

יגאל  עדי ברמוחה:  יגאל,     -יגאל, 

   -נדב, נדב  משה חנוכה: 

   -ם המושבות, לפני ₪, א   600 נדב דואני: 

   -שנה, מה עכשיו   15 משה חנוכה: 

 מה זה קשור?   יגאל שמעון: 

כבר   משה חנוכה:  בשלטון,  אתם  כבר   5עכשיו  אתם    5  שנים.  שנים 

   -בשלטון 

   -אתה רוצה לפתור את הבעיה  נדב דואני: 

 )מדברים ביחד(  

 אתה עושה פוליטיקה, במקום לעזור לילדים.   נדב דואני: 

 לא מתבייש?    אתה  יגאל שמעון: 

   -אף אחד לא בא אליי  נדב דואני: 

   -במקום לעזור להם  יגאל שמעון: 

 אני אתבייש?   נדב דואני: 

   -כן  יגאל שמעון: 

 אתה תתבייש, שאתה עושה פוליטיקה על הגב שלו.   ב דואני: נד 

   -במקום לעזור להם, אתה  יגאל שמעון: 

יושב   נדב דואני:  אתה  שלהם.  הגב  על  פוליטיקה  עושה  אתה 

   -בוועדת מכרזים? תעשה שם צדק 

 שנה?    50לפני   יגאל שמעון: 

 תילחם, תעזור להם, אל תעשה פוליטיקה.   נדב דואני: 

   -י? הם באו אליך אנ  יגאל שמעון: 
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 על הגב של הילדים.   נדב דואני: 

ראשונה,   יגאל שמעון:  פעם  לא  בקואליציה,  אתה  בקואליציה,  אתה 

   -תתבייש לך. אתה, תתבייש לך 

 ביחד(    )מדברים 

ונדב  יעל עבוד ברזילי:     -יגאל, 

   -לא שכחנו ולא נשכח  נדב דואני: 

ונדב, אתם איבדתם את זה. רג  יעל עבוד ברזילי:     -ע, שנייה יגאל 

   -האחריות היא שלכם היום  משה חנוכה: 

   -ברור שהאחריות שלנו  נדב דואני: 

   -אז מה אתה מבלבל את המוח  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

   -חברי המועצה, בבקשה מכם  ברזילי: יעל עבוד  

יועץ חיצוני?   עדי ברמוחה:   צריך 

   -כאילו לא אכפת לנו מהילדים  נדב דואני: 

   -לכולם כאן  י: יעל עבוד ברזיל 

   -זה הדבר החשוב שיש, הילדים האלה  נדב דואני: 

יוצא מן הכלל  יעל עבוד ברזילי:     -לכולם כאן, ללא 

   -אז טפלו בזה, טפל בזה  משה חנוכה: 

וילדות העיר  יעל עבוד ברזילי:     -אכפת מילדי 

בזה.   משה חנוכה:  תטפלו  העיר,  ראש  סגנית  את  בקואליציה,  אתה 

א  פה.  אורחת  לא  פה,  אתה  העיר  ראש  של  הסגנית  ת 

היום?   עד  היית  אם    5איפה  בשלטון.  אתם  שנים 

 המושבות? בקדנציה הראשונה של חי אדיב.  

גולני:     -חברים, בואו נתקדם  הוד 

   -שוב אני אומרת  עבוד ברזילי: יעל  

 )מדברים ביחד(  

   -חברי וחברות המועצה, ככה  יעל עבוד ברזילי: 
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כנר  עדי פ. אנקורי:  יש,  יש,  שמעת,  יש,  לא  את  אם  חודשים    4ת. 

ראש   סגנית  בתור  מטורף  זה  הצהרונים,  על  תלונות 

 עיר, אני מצטערת.  

   -לפני חודש  יוסי שאבי: 

וחברו  יעל עבוד ברזילי:  מנכ"ל  חברי  המועצה,  וחברות  חברי  המועצה,  ת 

יתייחס לדברים. אני מבקשת לשמור על כללי   העירייה 

ובצ  בנושא,  שמדובר  מבינה  אני  מאוד  הדיון.  דק, 

לתת   מבקשת  אני  ועדיין,  כולנו,  עבור  אמוציונלי 

 למנכ"ל העירייה לדבר.  

גולני:   חברים, תהיו בשקט, תודה.   הוד 

א'  רן היילפרן:  טוב.  ערב  מקרים  טוב,  הם  פה  שהוזכרו  מקרים   ,

מנהלת   ע"י  וישיר  אישי  באופן  מטופלים  חלקם  קשים. 

לכם,  קורא  אני  מוכרים.  פחות  חלקם  החינוך.    אגף 

באופן   אם  בין  לפתחכם,  שמגיע  דבר  כל  גם,  לאימהות 

למנהלת   החינוך,  לאגף  לפנות  בכלל,  אם  ובין  אישי 

   -אגף החינוך באופן ישיר כדי לטפל 

   -יומי -יום אני בקשר   קהל: 

 )מדברים ביחד(  

שיש   רן היילפרן:  אגיד  אני  זאת  עם  יחד  אני,  יטופל.  שזה  כדי 

   -מחסור חמור בכח אדם 

זה לא מעניין אותנו זה   משה חנוכה:     -לא מעניין אותנו, 

גולני:     -משה, משה  הוד 

ן   משה חנוכה:  מעניי לא  זה  מעניין,  לא  זה  אותנו,  מעניין  לא  זה 

ז  קטן,  כזה  אתה  אתה  אותנו.  אותנו.  מעניין  לא  ה 

   -מנכ"ל העירייה ותיקח אחריות 

   -אבל אני רוצה לענות, ואתה תיתן לי לענות  רן היילפרן: 

גולני:     -שה, יהיה לך זמן להתייחס מ  הוד 

 חצוף. זה לא מעניין אותנו.   משה חנוכה: 

   -ואל תקרא לי חצוף, אני לא חבר שלך  רן היילפרן: 

תי  משה חנוכה:  ואתה  חצוף,  אתה  אתה  פה.  להורים  תשובות  תן 
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ואתה   האלה,  מהאנשים  מאוד  גבוהה  משכורת  מקבל 

   -תדאג להורים האלה, ואתה צריך להתבייש 

   -משה, תתבייש לך  רן היילפרן: 

 חוצפן.   משה חנוכה: 

   -תתבייש לך. אתה  רן היילפרן: 

   -אף אחד לא רוצה לעבוד איתך, מתחתיך  משה חנוכה: 

   -מת די, די, בא  יעל עבוד ברזילי: 

 משה, משה, אתה תיתן לי לענות.   רן היילפרן: 

גולני:   המנכ"ל ימשיך את ההתייחסות, תודה.   הוד 

   -גע, אני חייבת להגיד אנחנו, ר  יעל עבוד ברזילי: 

 חוצפן.   משה חנוכה: 

הנושא הזה הוא באמת סופר אמוציונלי. אנחנו מנסים   יעל עבוד ברזילי: 

שאנחנ  אף  על  ענייני,  דיון  כאן  אני  לקיים  בדיון,  לא  ו 

אנחנו   הזה,  הדיון  של  המסגרת  את  פעם  עוד  מזכירה 

   -בהצעה לסדר 

   -יעל, זה לא משנה  משה חנוכה: 

   -רק רגע  י: יעל עבוד ברזיל 

 זה לא משנה.   משה חנוכה: 

   -ההצעה היא לשנת הלימודים  יעל עבוד ברזילי: 

 זה לא משנה.   משה חנוכה: 

   -לל שזה לא משנה, ובגלל זה לא משנה, ולכן בג  יעל עבוד ברזילי: 

 אז למה את מזכירה את כל הזמן?   עדי פ. אנקורי: 

 מה זה משנה, מה זה משנה?   משה חנוכה: 

י   ילי: יעל עבוד ברז  ואנ הדיון,  את  מנהלת  אני  כי  זה  את  מזכירה  אני   , א'

   -ממלאת מקום ראש העירייה 

הייתי   משה חנוכה:  אני  העירייה,  ראש  מקום  וכממלאת  הכבוד,  כל 

   -עזע ממה שאני שמעתי כאן מזו 

   -אני בטוחה, משה  יעל עבוד ברזילי: 
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י   משה חנוכה:  מפנ לאומית,  בעיה  שזו  פעם  עוד  אומר  הייתי  לא 

   -נכ"ל מתנער מאחריות שלו שהמ 

   -זה מה שאמרתי  יעל עבוד ברזילי: 

   -גדול עליו? שיתפטר, שילך הביתה  משה חנוכה: 

   -אתה רוצה לעשות פה  יעל עבוד ברזילי: 

 גדול עליו? שילך הביתה.   ה חנוכה: מש 

את   יעל עבוד ברזילי:  שפתחתי  איך  זה  את  אמרתי  דבר  של  בסופו  אבל 

   -דבריי 

 .  חוצפן  משה חנוכה: 

עם   יעל עבוד ברזילי:  פתחתי  ובזה  ושכל,  מידי,  ייבדק  הזה  שהנושא 

אבל   שלך,  בעיה  זו  הקשבת,  לא  אם  לאימהות.  הפנייה 

   -אמרתי באופן ברור, הדבר הזה 

 גדול עליו? שילך הביתה.   שה חנוכה: מ 

 )מדברים ביחד(  

איזושהי   יעל עבוד ברזילי:  על  לשמור  גם  צריך  ענייני,  דיון  לקיים  כדי 

פה  מסג  שיושבים  האנשים  את  גם  שמכבדת  שיח,  רת 

   -וגם את 

   -את צודקת  יגאל שמעון: 

   -אז בבקשה  יעל עבוד ברזילי: 

   -אבל השאלה  יגאל שמעון: 

 תנו למנכ"ל העירייה לדבר.   יעל עבוד ברזילי: 

רוצה   יגאל שמעון:  שאני  מה  זה  לשימוע,  הוזמנה  החברה  האם 

 לדעת.  

יגאל  יעל עבוד ברזילי:     -יגאל, 

 האם הוזמנה לשימוע?   יגאל שמעון: 

 שנייה, תן למנכ"ל העירייה לסיים.   יעל עבוד ברזילי: 

 יגאל, הוסיפו להם עוד כסף, איזה שימוע?   יוסי שאבי: 

גול  יוסי, תן לו רגע לסיים, בבקשה  ני: הוד     -יוסי, 
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ו   אביבה גוטרמן:  אנחנ אותם.  להחליף  נוכל  לא  שימוע  בלי  אגב, 

רשום  יהיה  שזה  רוצים    צריכים  שאנחנו  לזה  כסיבות 

 להחליף אותם.  

גולני:   תודה.   הוד 

 בסדר, יהיה שימוע.   עדי ברמוחה: 

בצוות  רן היילפרן:  חמור  מחסור  יש  שציינתי  כמו  אז  בכח    טוב, 

   -אדם 

 עוד פעם מחסור.   אלון גלבוע: 

 תשמעו, הבנאדם הזה חרטטן, חרטטן.   משה חנוכה: 

ת  עדי ברמוחה:  אבל  יכול,  לא  אתה  זאת  אבל  אבל  לדבר.  לו  ן 

   -התשובה 

 )מדברים ביחד(  

   -אתה לא רוצה לשמוע, אז אתה לא חייב, אבל  יעל עבוד ברזילי: 

כ  אלון גלבוע:  לשמוע  אפשר  אי  רגע,  בכח  סליחה  חוסר  יש  הזמן,  ל 

 -אדם 

 )מדברים ביחד(  

   -אבל עד עכשיו לא דיברתי אפילו  רן היילפרן: 

 אבל דבר עניינית.   אלון גלבוע: 

   -אני מדבר עניינית  יילפרן: רן ה 

   -הוא עסקן פוליטי  משה חנוכה: 

נענה  עדי פ. אנקורי:     -תנו לו שנייה להשלים את התשובה, אחרי זה 

לגנ  רן היילפרן:  בלי  כשבאים  סגור  והגן  סמוכות,  בערים  היום  ים 

וסוגרים   הגדולה  אביב  בתל  גם  כשבאים  או  שהודיעו, 

   -גנים, אני אומר 

   -תן לבנאדם להשיב אלון,   עדי ברמוחה: 

לא   רן היילפרן:  אני  הארץ.  רחבי  בכל  שקיימת  מבעיה  חלק  זו 

מצדיק שום דבר, בטח לא מהמקרים שנאמרו פה, אבל  

שז  בחשבון  לקחת  צריך  שקיימת,  כן  ארצית  בעיה  ו 

ויש פתרון שאומר לסגור צהרונים.   ומתמודדים איתה. 
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אחד,   ליום  לא  צהרונים,  סגרה  לא  השרון  הוד  עיריית 

 סגרה.    לא 

מתמודדים   אנחנו  בעיות,  זה  עם  יש  בעיה,  זה  עם  יש 

מחלקה   מנהלת  יש  הזמן.  כל  שוטפות  בעיות  עם 

ילדים   גני  מחלקת  מנהלת  גם  בגנים,  גם  שנמצאת 

מוחים  מסת  שאתם  התקציבי  התגבור  בגנים.  ובבת 

לתת   כדי  בא  בדיוק  יגאל,  עליו,  מוחים  שאתם  עליו, 

ת  לתת  לא  אחת  ביד  אפשר  אי  אז  וביד  מענה.  קציב, 

 השנייה להגיד, אבל למה לא לתת תוספות?  

   -אבל נתת  יגאל שמעון: 

רק   רן היילפרן:  הזה  התקציב  אגב,  דרך  לא,  לתת,  לא  למה  אבל 

לפ  עכשיו  וזה  אושר  אותו.  להעביר  וצריך  שבוע,  ני 

תקציב   זה  כאלה.  לבעיות  מענה  שנותן  תקציב  בדיוק 

   -שנתן מענה להעלאת שכר 

   קשקשן.  משה חנוכה: 

ה  רן היילפרן:  של  הזאת  היא    25%-וההגדלה  נתנה,  היתר  בין  היא 

בגנים,   סייעות  שתי  נקבעו  במכרז  כי  מהפתרון,  חלק 

בטרום  ל -גם  רוצים  ואנחנו  חובה,  ל טרום  .  3-העלות 

מנדרינה   בגן  כבר  ואחת    2סייעות,    3ויש  מובילות 

שתגבור אותן, כן, החל מעכשיו, מהיום. הבנתי שהיום  

   -לא הגיעה 

 יכולות להיות גם שתיים, אבל טובות.   ל: קה 

גם   רן היילפרן:  היא  שלנו  הפעילות  כן,  אנחנו  ולכן,  בסדר. 

את   הגוף,  את  לתקצב  צריכים  עוד  אנחנו  גם  בלתגבר, 

סייעות  ק  עוד  שיגייס  כדי  מענה,  לו  שניתן  כדי  יטו, 

   -בגנים מסוימים 

פה,  משה חנוכה:  ששמעת  מה  אחרי  לשימוע,  אותו  להזמין    צריכים 

 ₪.    800,000לא להעביר לו  

   -כן, אבל אתה צריך  רן היילפרן: 

המחשבה   משה חנוכה:  דרך  את  מבין  לא  אני  למה,  יודע  לא  אני 

פה   ההורים  מבין,  לא  אני  התושבים  שלך.  מבינים,  לא 
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 פה לא מבנים.  

האלה   רן היילפרן:  הדברים  נמרצת,  בצורה  פועלים  כן  אנחנו  אז 

כמובן  העירייה,  לראש  גם  החינוך.    הגיעו  אגף  למנהלת 

מכיר,   לא  שאני  שהוזכר  ממה  מקרה  אגב  דרך  יש 

ואני שמעתי     -שהגיע לאגף החינוך, 

נזף בכם  משה חנוכה:     -הוא 

 )מדברים ביחד(  

 למה אתה מפרש אותי?   לפרן: רן היי 

   -ככה, אל תטיף מוסר לאנשים. תטפל בדברים  משה חנוכה: 

   -תפסיק להיות פרשן. אתה  רן היילפרן: 

 זה התפקיד שלך.   חנוכה: משה  

 )מדברים ביחד(  

עליך?   משה חנוכה:  גדול  תפרוש.  עליך?  גדול  תפרוש.  עליך?  גדול 

נו  אני  משנה  פחות  לי  תאמין  אתה  יאללה.  תן  תפרוש. 

   -לך 

נכון?   רן יקיר:   משה, אתה לא באמת רוצה לשמוע תשובות, 

   -אבל אתה לא רוצה לשמוע, אתה רק רוצה  רן היילפרן: 

נותן לך.   ה: משה חנוכ   פחות משנה אני 

שוטפת,   רן היילפרן:  בצורה  בזה  דנים  שאנחנו  אסכם  אני  אז 

לתגבר   צריכים  כן  ואנחנו  אינטנסיבית,  בצורה 

מע  לתת  כדי  ויש  תקציבית  שחסרים,  במקומות  נה 

בו,   מחסור בכח אדם, שלא משנה כמה שננסה להילחם 

   -הוא קיים 

 בכל הארץ.   משה חנוכה: 

צהרונים,    צריך  רן היילפרן:  לסגור  רוצים  לא  אנחנו  בו.  להתמודד 

 תודה.  

   -איך אתה פותר  רפאל בן מרדכי: 

ו   עדי פ. אנקורי:  עכשי לומדת  אני  סוד.  לכם  אגלה  אני  אז  אוקי, 

   -עודת הוראה בכיתות מחוננים ת 
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להתנדב   רן היילפרן:  שמחו  הם  שהפנית,  אביבה,  לאנשים,  ופנינו 

לצערנ  הילדים  בגני  פחות  ספר,  זה  בבתי  גם  אבל  ו, 

התנדבות   כל  על  שמחים  אנחנו  מצוין,  זה  היה, 

 שכזאת. 

סטאז'   עדי פ. אנקורי:  צריכים  שבעצם  האנשים  לכל  שיעור  לנו  והיה 

הילדים,   בגני  הביניים,  היום  בחטיבות  בכיתות, 

היחידה   העירייה  מי  יודעים  אתם  העליונות.  בחטיבות 

 שלא הציגה מהאזור?  

 מי?   משה חנוכה: 

 עיריית הוד השרון.   ורי: עדי פ. אנק 

 לא.   משה חנוכה: 

נכון?   עדי פ. אנקורי:   מפתיע, 

 מאוד מפתיע.   משה חנוכה: 

שם   עדי פ. אנקורי:  היו  שמחפשים    500אז  של  סטודנטים    12סטאז' 

, שזה בדיוק סוגר לנו בדיוק      -ימים   4שע'

   -פנינו לבנות שירות  רן היילפרן: 

נ  עדי פ. אנקורי:  לא  אתם  פנו?  זה  בפרקטיקום,  מה  שם  מצאים 

   -בסטאז' 

 ואם צריך, נפנה אז.   רן היילפרן: 

   -אני שוב אמרתי  יעל עבוד ברזילי: 

   -אין שום שיתוף פעולה  עדי פ. אנקורי: 

 ביחד(  )מדברים  

   -הדברים שנאמרו כאן הם  יעל עבוד ברזילי: 

 עדי, הם באים להרוס, הם לא באו לבנות.   יוסי שאבי: 

גולני:     -ו נעלה להצבעה חברים, בוא  הוד 

אני   משה חנוכה:  שגם  להגיד  רק  מבקש  אני  רגע,  רגע,  רגע,  רגע, 

בעניין   הקואליציה  בחברי  גם  דעים  תמימות  ראיתי 

שה  מצפה  באמת  ואני  מבין  הזה,  אני  שיינתנו,  תשובות 

שזה לא, באמת ההצעה שלנו היא לא ברמה המשפטית  
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לימודים, אבל   היא הצעה שמתייחסת להיערכות לשנת 

   -מציע ומבקש שבאמת שכבר השבוע   אני 

 פתרון צריך להיות מידי.   יעל עבוד ברזילי: 

   -יכונס איזה  משה חנוכה: 

 עכשיו.   יעל עבוד ברזילי: 

יי  משה חנוכה:  נדב  כולם  פתוחה,  כשהמצלמה  רק  ולא  באמת,  רתמו 

   -וכנרת ועדי וכולם. וכולנו, בוא נמצא פתרון ביחד 

יודע, האמירה הזא  נדב דואני:  יודע מה התשובה?  אתה   ת, אתה 

   -נדב  משה חנוכה: 

 על ראש הגנב בוער הכובע.   נדב דואני: 

 בסדר.   משה חנוכה: 

 היה חצוף.    שלא תעז להגיד את מה שאתה אומר, אל  נדב דואני: 

   -אני אומר  משה חנוכה: 

בשביל   נדב דואני:  ולא  המצלמה,  בשביל  לא  עובדים  אנחנו 

ול  האינסטגרם,  בשביל  ולא  בשביל  הטוויטר,  א 

עושים   שאנחנו  העבודה  את  תכבד  האלה.  הדברים 

 בהתנדבות למען הציבור.  

   -בשביל מה ההערה הזאת  כנרת א. כהן: 

   -נדב, אני רציתי דווקא  משה חנוכה: 

   -שהמיקרופונים, שהמיקרופונים  נדב דואני: 

   -אני רציתי דווקא לפרגן לכם  משה חנוכה: 

   -תפסיק אתה לא מפרגן באמירה שלך,   נדב דואני: 

בהלם   משה חנוכה:  שאני  אחרת,  אגיד  אני  אז  ככה,  אגיד  אני  אז 

רק   אתם  כנרת,  ושלך,  נדב,  שלך,  המשמרת  שתחת 

חבל  זה.  על  שומעים  ראשונה  פעם  אני    עכשיו  מאוד. 

 מצפה שתתחילו לעבוד.  

גולני:     -טוב, חברים  הוד 

 ככה מפרגנים, אה?   נדב דואני: 
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גולני:     -ההצעה אנחנו נעלה להצבעה את   הוד 

 אחרי שצרחת עליי, מה אתה רוצה שאני אפרגן לך?   משה חנוכה: 

 כן, בדיוק.   נדב דואני: 

גולני:  אנ  הוד  הלימודים,  לשנת  היערכות  להצגת  היא  חנו  ההצעה 

   -נצביע לגביה 

 אכל בצל היום, יעבור לו.   כנרת א. כהן: 

גולני:   לא לגבי נושא הצהרונים.   הוד 

 .  הרבה בצל אכלת  כנרת א. כהן: 

גולני:   מי בעד הסרת ההצעה?   הוד 

 זו לא ההצעה המתאימה.   עדי ברמוחה: 

גולני:     -יעל  הוד 

 אני מושך את ההצעה.   משה חנוכה: 

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

 15.07.2022לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום  הצעה

 עצהדים למליאת המוהנושא: הצגת היערכות לשנת הלימו

 מגיש ההצעה לסדר הוריד את ההצעה מסדר היום. *

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

 ה מושך?  אה, את  יעל עבוד ברזילי: 

 משכתי אותה.   משה חנוכה: 

 הוא משך את ההצעה.   עדי ברמוחה: 

   -אבל בכל מקרה צריך למצוא פתרון מידי  עדי פ. אנקורי: 

הבא,  במ  משה חנוכה:  בשבוע  מיוחדת  ישיבה  נכנס  אנחנו  ולא,  ידה 

   -בעניין הזה. ואז כבר לא 

כן   עדי ברמוחה:  אם  גם  קטנה.  הערה  עוד  אחרונה,  הערה  עוד  רגע, 

שהפעם   מציעה  אני  הזה,  בנושא  חדש  למכרז  יוצאים 

יועץ חיצוני למכרז הזה     -יהיה 

יועץ ח  עדי פ. אנקורי:     -יצוני בכלל, לכל מכרזי העירייה צריך להיות 

רק   עדי ברמוחה:  מספיק  זה  לפעמים  בכולם.  לא  בכולם,  לא  לא, 
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   -דרישות 

יועצת חיצונית, אפשר לדבר  רן היילפרן:     -עדי, הייתה 

 ים ביחד(  )מדבר 

 הצעות לסדר:  ה. 

 . 15.7.22חבר המועצה משה חנוכה מיום  הצעה לסדר של   . 2

   ות. הקמת היכל תרב הנושא:  

 

.    טוב, אנחנו  יעל עבוד ברזילי:   עוברים לסעיף ז'

גולני:     -חברים  הוד 

אז   קהל:  שלכם,  הכתפיים  על  זה  שלנו  הילדים  של  החיים 
 בבקשה.  

גולני:     -2סעיף   הוד 

, את צודקת  יוסי שאבי:     -א'

גולני:  משה   הוד  המועצה,  חבר  של  לסדר  הצעה  היום.  לסדר 
   -חנוכה 

 ש העיר, זה רק ראש העיר.  זה רק רא  יוסי שאבי: 

גולני:     -, בנושא 15.7-יום ה מ  הוד 

העיר   יוסי שאבי:  ראש  רק  הקובע,  הוא  יכול,  הוא  רק  אבל  לא, 
 הקובע.  

גולני:   חברים, אני מקריא בבקשה.   הוד 

 הוא עושה לכם את כל הבלאגן.   יוסי שאבי: 

גולני:     -דברי הסבר  הוד 

   -אני מסיר אותה  משה חנוכה: 

   -רגע, רגע, הוא מסיר את ההצעה  עדי ברמוחה: 

תושבים   וכה: משה חנ  כאן  יש  כי  הזאת,  ההצעה  את  מסיר  אני 
מ  כבר  העיר  18:00-שמחכים  כראש  אותה  אעלה  אני   ,

 יהיה פה.  

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

 15.07.2022לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום  הצעה

 הנושא : הקמת היכל תרבות

 מסדר היום.  מגיש ההצעה לסדר הוריד את ההצעה *

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

גולני:  ו   הוד  אנחנ היום.  מסדר  הוסרה  כרגע  ההצעה  אז  אוקי, 

 .  1-23נועלים את ישיבה מספר  


