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 שאילתות.  א. 

 

גולני:  המניין  חברים,   הוד  מן  את  06/23ישיבה  מתחילים  אנחנו   .

עם   מתחילים  שאילתות.   , א' סעיף  עם  היום  סדר 

שמעון,   יגאל  המועצה,  חבר  של                            שאילתא 

 .  21.2.2023-מה 

תקציב   לחלוקת  הקריטריונים  מה  לשאול  אבקש 

הס  לבתי  מה  העירייה  הגפ"ן,  רפורמת  לאור  פר 

מעב  ספר  בית  לכל  המחולק  של  התקציב  לתשלומים  ר 

 משרד החינוך ע"י העירייה מן התקציב השוטף.  

מ  מורכב  גפ"ן  תקציב  ו   35%-תשובה:  עירייה  -תקצוב 

נ   65% החינוך.  משרד  העירייה  תקציב  כך,  על  וסף 

בבינוי,   נוספים,  תקציבים  החינוך  במוסדות  משקיעה 

ופדגוג  יה. התשלום העירוני בגפ"ן משמש עבור  אחזקה 

הילדים  אוריינות  למידה,  ושיפור  תגבור  ,  שיעורי 

חשיבה,  פיתוח  מצווה   פרויקטי   ספרניות,  ובנות  ,  בני 

תמיכה  עבור  וגם  ספרים,  השאלת  מנהלים,    ... ביטוח 

ספרי  מוסיקה,  בית  מגמות  כגון  הקמת  רובוטיקה ת   ,

ספריות  בית  ויוזמות  הספר  בבתי  למידה  ,  סביבות 

בחטיבות,   אנגלית  דוברי  כיתה תכניות  לכל  בבתי    ... 

ונפגעות   לנפגעי  הסיוע  ומרכז  יסודיים,  העל  הספר 

ועוד.    תקיפה מינית 

נרחב   תכנים  סד  ישנו  החינוך  משרד  של  בתקציב 

בית   ומנהלי  מנהלות  בכל  לבחירת  כאשר  הספר, 

שלהם   הבקשות  את  מגישים  המנהלים  שנה  תחילת 

 ד החינוך.  לאישור אגף החינוך ומשר 

שמשתנים   הספר  בית  לצרכי  בהתאם  בוחר  מנהל  כל 

פועל   בה  הראשונה  השנה  וזאת  מאחר  לשני.  מאחד 

המלא   התקציבי  הפילוח  החינוך,  מערכת  בכל  הגפ"ן 

נגיש בגמר השנה.    יהיה 

 נכון, תכנית גפ"ן היא לא שנה ראשונה.  לא   עדי פ. אנקורי: 

   -אשונה במלואה, היא פועלת זו השנה הר  אמיר כוכבי: 
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בשינוי   עדי פ. אנקורי:  אולי  במלואה,  שנים,  כמה  כבר  פועלת  היא  לא, 

נכון.    שלה אולי, אבל זה לא 

הגפ"ן,   אמיר כוכבי:  רפורמת  זמן.  מעט  לא  קיימת  גפ"ן  היחידה 

 השנה.    1.9-נכנסה לתוקף ב 

   -לא קשור לרפורמה  עדי פ. אנקורי: 

   -שהיה פה אבל יגאל שאל את זה בעקבות הדיון   אמיר כוכבי: 

   -זה תקציב שקיים, זה תקציב שקיים בבתי הספר  עדי פ. אנקורי: 

פה   אמיר כוכבי:  שהיה  הדיון  בעקבות  זה  את  שאל  יגאל  אבל 

   -ברפורמה 

 .  הוא שאל על הרפורמה, הוא לא שאל בכללי  כנרת א. כהן: 

הקואליציה   יגאל שמעון:  חברי  הציעו  האחרון  בדיון  האחרון,  בדיון 

   -הצעת החלטה 

 חברים בקהל, לשמור על השקט בבקשה.   ד גולני: ו ה 

לי   יגאל שמעון:  נדמה  הצבענו,  שלהם,  ההחלטה  הצעת  שבעקבות 

   -₪   900,000שכולנו פה אחד, על תוספת תקציב של  

   -לא תוספת תקציב  אמיר כוכבי: 

   -זה מה שהיה  עון: יגאל שמ 

   -הצבענו על הקפאת מצב  אמיר כוכבי: 

 הקפאת מצב.   רינה שבתאי: 

וייפגע, שהעירייה תשלים.   יר כוכבי: מ א   במידה 

לא   יגאל שמעון:  אגב,  דרך  בגלל,  עכשיו  אומרת,  זאת  אז  אוקי, 

   -השאלה הזו 

 והכל נתלה על אבי מעוז.   עדי פ. אנקורי: 

הלך   יגאל שמעון:  שההוא  בגלל  הכל  אז  אז  התפטר,  הביתה, 

 התבטל?  

גם לא אמרו מה  אמיר כוכבי:  נראה. בינתיים הם  הם עשו עם    אנחנו 

לא   עוד  הוא  ואגב,  הוא  היחידה,  מסתבר,  הביתה  הלך 

 רק אמר.  
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   -אז השאלה שלי הייתה, השאלה שלי הייתה  יגאל שמעון: 

וכמה כסף.   אמיר כוכבי:   מה הקריטריונים 

אתם  יגאל שמעון:  כי  יהיה    בדיוק,  אם  אומרים,  אתם  לוקחים, 

של   ה   900,000חוסר  הולך  למי  הזה,    900,000-₪,   ₪

קובעים?  לאי  אתם  מה  לפי  כיתות,  לאילו  ספר,  בית  זה 

   -אלה ואחרים לפי הגודל, לפי החוסר של שיעורים כ 

 לא, אז לא הבנתי מה השאלה שלך.   אמיר כוכבי: 

   -לדוגמה  עדי פ. אנקורי: 

   -ייתה ביחס להחלטה שקיבלנו אם השאלה ה  אמיר כוכבי: 

 כן.   יגאל שמעון: 

הבנתי  אמיר כוכבי:  ככה  לא  אז  שאל אוקי,  שואל  שאתה  חשבתי  ה  , 

שהבינו   מה  גם  וזה  הגפ"ן,  תקציבי  על  רחבה  יותר 

שואל   שאתה  מה  אבל  לנו,  אין  עוד  זה  ואת  באגף, 

שקיבלנו   ההחלטה  פשוטה.  יותר  היא  התשובה  עכשיו, 

שברגע  תכנית  יש  שאם  הייתה    הייתה  עדיין  ההחלטה 

 בתוך הגפ"ן, ואני מזכיר, הגפ"ן זה פול של תכניות.  

מי וכתוצאה   מוצאת  מאותו  התכנית  שלו,  והחלטה  נוי 

יותר ע"י משרד   מהגפ"ן, זה אומר שהיא לא מסובסדת 

שהעירייה   החלטה  קיבלנו  בעצם  אנחנו  החינוך, 

זאת   החינוך.  משרד  של  ינג  המאצ' את  גם  תשלים 

הקריטרי  יש  ון  אומרת,  שאם  היה  שלנו  ההחלטה  של 

בגפ"ן,   תהיה  לא  היא  ומחר  בגפ"ן  היא  שהיום  פעילות 

עברה  ו  זה  את  שעושה  שהעמותה  מזה  כתוצאה  לא 

ה  מפול  הוצאה  פשוט  אלא  פלילית,  אז  עבירה  תכנית, 

שנאמר   גם  הקריטריון  זה  זה.  את  תממן  העירייה 

 בישיבה.  

איזושהי   יגאל שמעון:  של  חוסר  יהיה  בתכנית  אני  שאם  פעילות, 

   -אגיד לך למה, אמיר 

פדגוגי  אמיר כוכבי:  מסיבות  ולא  פעילות  תבוטל  אלא  אם  ות, 

עליה  דיברנו  שאנחנו  העמדה  מסיבות  בישיבה,  ן 

   -האישית שלנו 
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   -אבל מי מחליט מה לבטל  יגאל שמעון: 

   -אבל דובר על זה  עדי פ. אנקורי: 

החליטו   יגאל שמעון:  סליחה,  לבטל,  החליטו  מחליט?  לבטל  מי 

מסוים,   תגבור  תוספת,  אוקי?  מסוים,  שיעור  איזשהו 

מחליט  מה  על  מחליט  מי  קובע  אוקי?  אתה  ואיך  ים, 

האחרונה   בפעם  דיברת  תראה,  למה,  זה?  את  לתת  למי 

   -על כך שגפ"ן 

   -זה החשש שלנו שסגן השר במשרד ראש הממשלה  רן יקיר: 

.   אמיר כוכבי:   שנייה, שנייה, תן לו

   -₪   1,900מקבלים  אנחנו   יגאל שמעון: 

החלטנו   אמיר כוכבי:  החלטנו.  מה  אותך  אדייק  רק  אני  צודק,  אתה 

או  שא  בשבוע  היום,  מתקיימת  שמתקיימת,  פעילות  ם 

שמתקיימת    בתקופה  פעילות  שלנו,  ההחלטה  לפני 

הלימודים   שנת  במהלך  אם  הספר,  מבתי  באחד 

   -הקרובה היא תופסק, העירייה תמשיך אותה, גם 

בית    היא  יגאל שמעון:  באותו  תלמידים  מספיק  שאין  בגלל  תופסק 

 ספר?  

 לא, לא, לא.   אמיר כוכבי: 

   -בגלל שיפסלו את הספק הזה  : ילפרן רן הי 

   -כתוצאה שמישהו החליט למעלה לפסול את זה  רינה שבתאי: 

 איך יפסלו, מי יפסול?   יגאל שמעון: 

לאישור   רן היילפרן:  להעביר  צריך  החינוך  שמשרד  ספקים  יש  כי 

עכשיו,  העיר  מעביר  החינוך  משרד  של  רשימה  וזו  ייה, 

א  כעירייה,  ואנחנו  בגפ"ן.  השינוי  כוועדת  זה  פילו 

בגלל   שזה,  כמו  זה  את  לאשר  אמורים  שלושה, 

   -הספקים 

יודע מה היה בפעם האחרונה, מה הסברתם?   יגאל שמעון:   אתה 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 וזה מה שהיא הסבירה.   יגאל שמעון: 
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   נו.  אמיר כוכבי: 

   -יש בתי ספר שמספר  יגאל שמעון: 

 שמקבלים פחות.   עדי פ. אנקורי: 

   -ים פחות בל מק  יגאל שמעון: 

 נכון.   עדי פ. אנקורי: 

   -בגלל שמספר התלמידים  יגאל שמעון: 

   -זה היה ההסבר, ואז הכל  עדי פ. אנקורי: 

   -ובגלל שאותו בית ספר לא מקבל  יגאל שמעון: 

 ם עכשיו.  למה שאתם מסבירי  עדי פ. אנקורי: 

ובית   יגאל שמעון:  תלמידים,  להם  שאין  בגלל  הכספים,  כמות  את 

   -הספר 

 זה שני דברים שונים.   בי: כוכ   אמיר 

שלכם   יגאל שמעון:  ההחלטה  הצעת  זו  סליחה,  שהסברתם.  מה  זה 

 הייתה.  

 לא, זו לא הצעת החלטה.   אמיר כוכבי: 

 זה מה שהייתה הצעת ההחלטה.   יגאל שמעון: 

   -דיברנו על שוויון בין  עדי פ. אנקורי: 

 תקרא לנדב ונשאל אותו.   אמיר כוכבי: 

   -קשיבו, זאת הצעת ההחלטה לא, ת   אז אני  יגאל שמעון: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

תתרגמו   יגאל שמעון:  אחרת,  זה  את  לתרגם  רוצים  אתם  עכשיו, 

   -אחרת 

   -לא, זאת לא הייתה הצעת  רן יקיר: 

   -. בגלל שיש אני אומר לכם על מה הצבענו  יגאל שמעון: 

 אנחנו הצבענו, הצבענו על שוויון.  עדי פ. אנקורי: 

ב בגלל   יגאל שמעון:  כי  שיש  יקבלו את התקציב המלא,  תי ספר שלא 

   -הם נפגעים היום 
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 את זה העירייה גם ככה עושה אבל.   אמיר כוכבי: 

   -לא, לא, לא, לא, לא  יגאל שמעון: 

   -י הספר מה זאת אומרת, העירייה משלימה לבת  אמיר כוכבי: 

   -כן, זה  רינה שבתאי: 

   -אתה ביקשת את התקציב  יגאל שמעון: 

 לא, אבל זה שמיכל הציגה.   : עדי פ. אנקורי 

   -בגלל שיש, זה מה שהיא הסבירה, אני לא, תקשיבו  יגאל שמעון: 

יותר, בבתי ספר שיש להם   עדי פ. אנקורי:  יפגע בבתי ספר קטנים  שזה 

 פחות.  

   -אומרים? עכשיו   עכשיו, מה אתם  יגאל שמעון: 

   -אבל עכשיו  עדי פ. אנקורי: 

   -, אתה הצבעת עכשיו אתה בא אומר, לא  יגאל שמעון: 

 סניקי כזה.   עדי פ. אנקורי: 

גודל   יגאל שמעון:  סדר  נותן  שאני  יחליט  החינוך  משרד  שאם  זה  על 

   -של כך וכך שיעורים 

   -נדב, אתה רוצה להסביר ליגאל את ההצעה שלך  אמיר כוכבי: 

 זה לא עובד ככה, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר.   שמעון: יגאל  

 ין?  אתה מבין שהוא מב  נדב דואני: 

 אני מבין שהוא מבין.   אמיר כוכבי: 

יודע.   נדב דואני:   הוא 

 אתה לא מבין שאני מבין.   יגאל שמעון: 

   -הוא סתם משחק אותה  נדב דואני: 

 אני מבין שהוא מבין.   אמיר כוכבי: 

יגאל  נדב דואני:   , אתה הבנת בדיוק מה אנחנו להשיג בזה.  לא, 

, ולכן  עדי פ. אנקורי:     -אבל הכל לא רלוונטי

 לא רק שהבנת, גם הצדקת.   אמיר כוכבי: 

   -ואני חושב שהוא גם הצביע איתנו בסוף  נדב דואני: 
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 נכון.   אמיר כוכבי: 

 אז לא הבנתי, אז מה אתה רוצה עכשיו?   נדב דואני: 

 טוען שהוא הצביע בהפתעה.  אבל עכשיו הוא   אמיר כוכבי: 

 בהפתעה, אז אתה לא יכול לחזור בך.   נדב דואני: 

   -עוד פעם אני חוזר  עון: יגאל שמ 

   -כבר אין דרך חזרה  נדב דואני: 

   -או שאתם מסבירים א' ומקבלים החלטה ב'  יגאל שמעון: 

 רגע, אבל זה הנושא שעל סדר היום?   נדב דואני: 

   -זו השאילתא שלו  אמיר כוכבי: 

   -זו השאילתא  אל שמעון: יג 

   -אה, זו שאילתא  נדב דואני: 

 המשך?  יגאל, מה שאלת ה  אמיר כוכבי: 

 מה שאלת ההמשך? עבדתם עליי.   יגאל שמעון: 

 זו לא שאלה.   נדב דואני: 

 יאללה, שאילתא הבאה.  עלייך אי אפשר לעבוד.   אמיר כוכבי: 

גולני:  סעיף   הוד  אלון  2שאילתא,  המועצה,  חבר  של  שאילתא   ,

ה  מיום  כי  21.2.2023-גלבוע,  התבשרנו  לאחרונה   .

בשכונת   משטרה  נקודת  מה 1200נפתחה  היו    . 

בשכונת   משטרה  נקודת  לפתיחת  ולא    1200השיקולים 

תו  כלל  את  שמשרת  מרכזי  ותושבי  במיקום  שבות 

ב  הנקודה  תשובה:  השיטור    1200-העיר.  נקודת  היא 

 הקהילתי השלישית.  

חיב  הינו  הקהילתי  השוטר  שיפור  ייעוד  לקהילה,  ור 

ב  הנקודה  הפשיעה.  וצמצום  לתושב  על    1200-השירות 

המש  של  צורך  העירייה  תקן  ציפיות  את  ותיאמה  טרה, 

הביטחון  אתגרי  ל   ... לאור  המש"קים  .  531-וקירבה 

ושכונת    ... עליו אחראיים   ותאי השטח  העיר    1200צפון 

 . . ילדים ב . . גן  . אסיף   . בנקודה    רועי  העיר ממוקם  מערב 

אקסול   סקי, בז'בוטינ  .  אושרי  נאמן נווה  עמל,  גיל   ,
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 אלון, שאלת המשך?  

ר  אלון גלבוע:  לא,  ר כן,  שנייה  פה  ק  יש  האמנתי,  לא  נקודות    3גע, 

שתי   שתיים,  רק  מכיר  אני  השלישית?  איפה  שיטור. 

 נקודות, איפה השלישית?  

יושבת?   אמיר כוכבי:   פיזית, איפה היא 

 השלישית?    פיזית, איפה היא, כן, איפה  אלון גלבוע: 

ובנווה נאמן?   עדי פ. אנקורי:   איפה השלישית בגיל עמל 

פ  יוסי שאבי:   ת בנווה נאמן.  ריצו יש 

יודע   אלון גלבוע:  אני  השלישית,  הקהילתית  השיטור  נקודת  כי 

 לקרוא.  

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

 נו.   אלון גלבוע: 

 זו שאלת ההמשך?   אמיר כוכבי: 

 רוצה להבין מה כתוב פה.    לא, אני שואל, אני רק  אלון גלבוע: 

   -אוקי, אז זאת שאלת ההמשך. כרגע מה  אמיר כוכבי: 

   -זו לא שאלת המשך  : גלבוע אלון  

 אז מה שאלת ההמשך?   אמיר כוכבי: 

אני   אלון גלבוע:  כל  קודם  תראה,  ההמשך.  שאלת  מה  אגיד  אני  אז 

דאגו   הם  שבאמת  העירייה  ואת  העיר  ראש  את  מברך 

ב  שיטור  נקודת  האמת,    1200-לפתוח  ילדים.  גן  בתוך 

השוטר,   את  לפגוש  לביקור,  יצאנו  יגאל  וחברי  אני 

להבין  הגן    קצת  אז  כשהגענו  ואז  עושה.  הוא  מה  ממנו 

סגור,   גן  לראות  נעים  כך  כל  לא  סגור.  ניסיתי  היה  ואז 

 להיכנס, לראות איפה הנקודה, איפה השוטר.  

מה   רגע,  רגע,  לי,  אמר  השומר  אז  להיכנס,  באתי  ואז 

השוטר.  אתה   עם  לדבר  רוצה  אני  לו,  אמרתי  נכנס? 

ג  זה  להיכנס,  יכול  לא  אתה  לי,  אומר  ילדים.  הוא  ן 

איפה   תחנת,  איפה  אז  ילדים,  גן  או,  לו,  אמרתי 

הוא   לא,  אני.  איך  יכול  הנקודה,  לא  אתה  לא,  אומר, 

   -להיכנס 
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   -אבל יש שם  אמיר כוכבי: 

אני  אלון גלבוע:  אספר לכם מה  אני  שנייה,  רגע,  גם  אבל  פה  לי  יש   ,

רוצה   אני  אבל  שנייה,  רגע,  שמעון.  יגאל  נאמן,  עד 

   -בל אני לא הפרעתי להגיד, דקה רגע. א 

שיטור   אמיר כוכבי:  נקודת  זו  קהל,  קבלת  שעות  שם  יש  אלון, 

   -קהילתית 

   -איפה רשום שם שעות קבלת  אלון גלבוע: 

   -זה לא  אמיר כוכבי: 

שחב  אלון גלבוע:  התמונה  את  פה  לי  יש  הנחמד,  הנה,  המועצה  ר 

כתוב   לא  בבקשה,  הנה,  כתוב,  לא  צילם,  ליטר  מוטי 

   -, מה זה משרד שעות פעילות. למה 

   -כן  אמיר כוכבי: 

 מה זאת אומרת?   אלון גלבוע: 

   -זה משרד. זה משרד שבוא  אמיר כוכבי: 

 אבל לא כתוב שם שעות פעילות על השלט.   אלון גלבוע: 

   -אז אנחנו נחדד  אמיר כוכבי: 

לא   בוע: אלון גל  ואני  בא  אני  אז  משנה,  לא  עזוב,  אז  יופי,  אז 

שניי  נעצור  בוא  להבין.  רוצה,  מצליח  אני  רגע.  ה 

   -תראה 

   -חברים, הנושא של שיטור קהילתי  אמיר כוכבי: 

שוטר   אלון גלבוע:  מאוד,  מאוד  נחמד  ובאמת  לשם,  הגעתי  אז 

אני   עכשיו  בסדר.  זה  ילדים  גן  בתוך  שנמצא  קהילתי 

   -בא ואומר 

 מה בסדר בזה?   סי שאבי: יו 

   -רגע, שנייה, זה לא בסדר, זה לא בסדר  אלון גלבוע: 

 אז למה אתה אומר?   : כוכבי אמיר  

ראש   אלון גלבוע:  של  שההחלטה  ואומר  בא  אני  אבל  בסדר,  לא  זה 

זו   שם,  הנקודה  את  למקם  בעירייה  גורמים  או  העיר 

אנחנו   כי  לכם.  אגיד  אני  ומדוע?  פופוליסטית,  החלטה 
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כל  יודעי  כמעט  עמל,  בגיל  לפחות  המזרחי,  שבאזור  ם 

   -ערב יש פריצות 

   -דרישה של מפקד תחנת המשטרה   ו העברנו אבל אנחנ  רן היילפרן: 

רן, תאמין   אלון גלבוע:  לי,  לי לסיים. תאמין  תן  זה לא מפקד, אבל 

אני   באוויר.  עומדת  לא  היא  הזו  השאילתא  רן,  לי, 

כולם,  עם  ודיברתי  במשטרה  והייתי  הכל    עשיתי  ואני 

   -יודע 

   -אבל מפקד התחנה  רן היילפרן: 

יודע, ואתה תתקן אז תן לי להגיד מה ש  אלון גלבוע:   אותי.    אני 

 טוב.   רן היילפרן: 

זה   אלון גלבוע:  אז  רגע,  שם.  הייתי  לדייק.  יכול  אתה  רוצה,  אתה 

 לא בתוך גן ילדים? הנקודה לא בתוך גן ילדים?  

   -תחנת לא, אמרתי לך שמפקד   רן היילפרן: 

   -קודם כל, זה לא בתוך גן  אמיר כוכבי: 

גן ילדים.   אלון גלבוע:   זה בתוך 

 זה בתום מתחם.   כוכבי:   יר אמ 

 בוא, עזוב, זה בתוך גן ילדים.   אלון גלבוע: 

 זה בתוך מתחם.   אמיר כוכבי: 

   -זה לא בתוך מתחם  אלון גלבוע: 

   -יש לו משרד  אמיר כוכבי: 

ובצד  אלון גלבוע:  לגן,  כניסה  עכשיו,    יש  למשטרה.  כניסה  יש  ימין 

מצליח   לא  אני  שם,  רואה  שוטרים,  שם  רואה  ילד,  בא 

   -הבין ל 

 הוא לא רואה שם שוטרים.   אמיר כוכבי: 

חושב   אלון גלבוע:  אני  למה  לך  אגיד  ואני  לסיים  לי  תן  אז  רגע,  אז 

 שההחלטה היא פופוליסטית.  

 נו, למה סתם?   אמיר כוכבי: 

אני  אלון גלבוע:  עכשיו  חושב    כי  אני  גם  עמל,  בגיל  כי  לך.  אסביר 
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וכמ  משטרה,  נקודת  שם  לראות  מאוד  שמחים  ו  שהיו 

שיש   יודע  העירייה  ומנכ"ל  יודע  אמיר  גם  יודע,  שאני 

יודעי   ם איפה?  אחלה מיקום לשוטר, אתם 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -אתם זוכרים שהייתה  אלון גלבוע: 

   -מן, גם במגדיאל רן, יש כל ערב פריצות, גם בנווה נא  יוסי שאבי: 

יוסי, אתה מגיל עמל, אתה זוכר  אלון גלבוע:     -רגע, 

   -הוד השרון מתפרקת מהפריצות. כל היום   ל כ  יוסי שאבי: 

יש   אלון גלבוע:  שלך,  כמו  בית  יוסי,  עמל,  בגיל  תשמע,  אבל 

יש   אחת,  ל   2משפחה  הולך  אתה  אם  אבל  -אצבעות. 

יש  1200 שלך  כמו  מגרש  על  כפו   70,  תעשה  ל  משפחות, 

 כמה אצבעות, אז תבין למה ממקמים.  

ברחוב  עמל,  בגיל  כי  למה,  גם  לך  אסביר  אני  מבוא    אז 

הי  השיניים  מרפאת  שם  שהייתה  איפה  יש  קדם,  שנה, 

על   חבל  חנייה,  עם  עזוב.  שעומד  מדהים  מקום  שם 

למה?   המשטרה?  נקודת  את  שם  למקם  לא  למה  הזמן. 

נכון שאפשר למקם שם?    נכון, אמיר, 

 אבל אתה סתם קופץ.   : אמיר כוכבי 

 אני לא קופץ.   אלון גלבוע: 

   -אתה קופץ  אמיר כוכבי: 

   -אז למה  בוע: אלון גל 

יודע ש  אמיר כוכבי:     -כי אתה 

אני   אלון גלבוע:  עזוב,  משטרה.  מפקד  לא  שלך,  ההחלטה  למה  אבל 

 בדקתי, לא רוצה להעלות את זה על השולחן.  

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -אתה מי שקבע זה   אלון גלבוע: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -זה המנכ"ל או גורמים אחרים  אלון גלבוע: 

 בסדר.  ,  אה  אמיר כוכבי: 
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בתוך   אלון גלבוע:  לא  מדהים.  הוא  שם  המקום  שם,  יש  עמל,  בגיל 

הוד   לכל  ונגישות  יציאות  עם  במרכז,  אלא  ילדים,  גן 

ל  ליציאה  ז'בוטינסקי,  531-השרון.  לכיוון  ליציאה   ,

 מקומות.  מקום מדהים. יש עוד  

התנדבתי   ילד  בתור  אני  ששם  המקלט,  את  למשל  יש 

למאפיה  צמוד  האזרחי,  השרון.    במשמר  שיבולת  של 

כל   על  שתחלוש  נקודה  משטרה,  למקם  אפשר  שם  גם 

   -זרחי האזור המ 

   -אלון, אבל  אמיר כוכבי: 

   -למה לשים את הנקודה הזו  אלון גלבוע: 

 אבל אתה רוצה תשובה?   אמיר כוכבי: 

 בקצה העיר, בקצה העיר, בתוך גן ילדים.   : אלון גלבוע 

 העיר?    מה זה קצה העיר ומה זה קצה  אמיר כוכבי: 

 זה קצה העיר.   אלון גלבוע: 

   -בוא, זה לא קצה העיר, כי יש שם  אמיר כוכבי: 

גם למה לא בגיל עמל  אלון גלבוע:     -ואני רוצה שתתייחס 

   -אני מסביר לך  אמיר כוכבי: 

 יים הישנה, זה מקום מעולה.  במרפאת השינ  אלון גלבוע: 

   -הם היו אמורים להיכנס  אמיר כוכבי: 

ס ופה  אלון גלבוע:  נמצאים?  ,  הם  איפה  אושרי,  זה  ומה  רגע,  ליחה 

גיל עמל, איפה הם ממוקמים?   נווה נאמן,   מה זה 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

 אין כלום בנווה נאמן, אין כלום.   יוסי שאבי: 

נו  אלון גלבוע:   , אתה מבין, הם סתם.  סתם, זה לכתוב, 

   -מה זה לכתוב  אמיר כוכבי: 

   -ישית כי אין פה נקודה של  אלון גלבוע: 

   -אמיר, אבל אין שום תחנה, אין שום נקודה  יוסי שאבי: 

   -זה לא  אמיר כוכבי: 
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 אתה ראית נקודה בגיל עמל?   אלון גלבוע: 

 אין כלום, אין נקודה, אין שום דבר.   יוסי שאבי: 

   -יאללה  אמיר כוכבי: 

 אפילו שוטר אין, כלום אין.   יוסי שאבי: 

 נו, לא קיבלתי תשובה.   אלון גלבוע: 

 שנייה, אתה לא רוצה תשובות.   כוכבי:   יר אמ 

 אני רוצה תשובה.   אלון גלבוע: 

   -אתה רוצה לצעוק  אמיר כוכבי: 

 לא, אני לא צועק.   אלון גלבוע: 

   -ואתה רוצה להיות פופוליסט, וזה לא מתאים  אמיר כוכבי: 

למה   אלון גלבוע:  כן,  לנו,  תגיד  עכשיו  אז  לדבר.  לי  נותן  לא  אתה 

 טית, תגיד לי, כן.  זאת החלטה פופוליס 

   -1200-ב  אמיר כוכבי: 

   -ובגיל עמל אגב לא צוחקים, לא צוחקים  אלון גלבוע: 

 די כבר, די.   אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

נות  רן יקיר:  לא  אומר,  אתה  זה.  את  לסבול  אפשר  אי  נים  כבר 

   -לי לדבר 

   -די לנסות לחמם  אמיר כוכבי: 

ל  רן יקיר:  לענות  רוצים  צועק.  רק  לצעוק  אתה  מתחיל  אתה  ך, 

 .  שוב פעם 

מועצה   אלון גלבוע:  חברת  פה  יושבת  מחמם?  אני  למה  אבל 

   -ומצחקקת 

תשאל   אמיר כוכבי:  אתה  שאם  תושבים,  מספיק  שם  יש  שם,  יש 

ב  שמדובר  לך  יגידו  אקסול,  אושרי  על  שוטר  אותם 

יש   מגיע.  נוכח,  זמין,  שוטר  פעם,  של  מהסוג  קהילתי 

   -ד זמן כלפיו לנו איתם שיח כבר הרבה מאו 

 אין לנו טענה כלפי.   משה חנוכה: 
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 הם היו אמורים להיות, מה?   אמיר כוכבי: 

   -אין לאלון טענה כלפיו  משה חנוכה: 

   -אמיר, אמיר  יוסי שאבי: 

ל  אלון גלבוע:   א נקודה בגיל עמל?  אבל למה לא בגיל עמל, למה 

   -השוטר הקהילתי הוא נשמה טהורה  יוסי שאבי: 

 מעולה, אבל לא בגיל עמל?    שוטר הוא   אלון גלבוע: 

 תן לדבר.   אמיר כוכבי: 

 למה, מה הייתה ההחלטה שלך?   אלון גלבוע: 

המקלט.   אמיר כוכבי:  ליד  אלא  במקלט,  לא  לשבת  אמורים  היו  הם 

נקודה  שם  להניח  על  דיונים  היו  ואז    כבר  בנויה. 

הרעיון   את  ביטלו  ואז  סבא,  בכפר  מפקדים  התחלפו 

ה  ואז  נקודה.  שם  במבנה  להניח  לשבת  אמורים  היו  ם 

ליד.   המבנה  של  הבעלות  עם  עניינים  שם  היו  ואז  ליד. 

 יש שיח על נקודות אחרות בגיל עמל.  וכן,  

אמרנו   אנחנו  כשאנחנו  שמבחינתנו  התחנה  למפקד 

השיטו  את  אין  עוד  כל  שאנחנו  צריכים  כמו  העירוני,  ר 

הוא   קהילתי  שוטר  של  הזה  האלמנט  אותו,  רוצים 

 רוצים לפשט אותו לרחבי העיר.  אלמנט שאנחנו  

כאלה.    , ולכן  שניים  עוד  לפחות  להביא  מנסים  אנחנו 

באחד   שם  יישב  והוא  עמל,  בגיל  פיזית  יישב  הוא 

עפ"י  המקומות   התאמות,  שיעברו  אחרי  שציינת, 

א  לא  זה  שלהם.  הם  הצרכים  איפה  להם  מגדירים  נחנו 

   -יושבים. הם מכירים את כל הנקודות 

מ  אלון גלבוע:  שאתה רגע,  קבע    ה  סבא  כפר  משטרת  שמפקד  אומר 

ב  או    1200-שיהיה  זה  את  קבע  הוא  עמל?  בגיל  ולא 

 שאתה קבעת את זה?  

 הם העלו את זה כצורך שלהם.   אמיר כוכבי: 

 .  1200-אה, צורך שלהם ב  אלון גלבוע: 

לתת   כבי: אמיר כו  צורך  יש  שבה  דיור,  יחידות  מרובת  בשכונה 

משכיב  שעכשיו  שוטר  לא  זה  לא    שירות.  זה  מארבים. 



 שרון עיריית הוד ה
 1.3.2023מיום   6/23מס'  ישיבת מועצה מן המניין

 

 18 
 

   -שוטר 

   -הוא מגשר. הבנתי ממנו שהוא מגשר  אלון גלבוע: 

 שהוא פותח מחסומים.   אמיר כוכבי: 

 בסדר.   אלון גלבוע: 

את   אמיר כוכבי:  מכיר  הוא  שכנים,  בסכסוכי  שנכנס  שוטר  זה 

איתם,  השכונה,   מדבר  הוא  האנשים.  את  לומד  הוא 

יודע להרגיע     -הוא 

   -הוא אדם טוב  יוסי שאבי: 

 הוא מתווך, הוא פותר עניינים לפני שהם מתהפכים.   אמיר כוכבי: 

   -לירן אדם מקסים, אבל זה לא קשור  עדי פ. אנקורי: 

   -ולכן זה  אמיר כוכבי: 

   -זה לא קשור אבל  אלון גלבוע: 

ל  עדי פ. אנקורי:     -א קשור לדיון הוא 

   -ולכן  אמיר כוכבי: 

   -ם המקסים הזה אנחנו לא מדברים לגופו של האד  עדי פ. אנקורי: 

רוצים   אמיר כוכבי:  ואנחנו  הללו,  השוטרים  של  התפקיד  זה  ולכן, 

עמל   בגיל  וגם  האחרות,  בשכונות  גם  עוד  כאלו  שיהיו 

מבנה   עם  שביחד  מקווים  ואנחנו  קבע.  מבנה  לו  יהיה 

נ  גם  הזה  ושנקבל  הקבע  נאמן,  לנווה  כזה  שוטר  קבל 

   -שוטר כזה לגיורא 

ל  משה חנוכה:   גן.   שים בכל שוטר בכל אני חושב שכדאי 

 ?  -ב  אמיר כוכבי: 

יוכלו  משה חנוכה:     -שוטר בכל גן, ואז הילדים 

   -אבל אמיר, נראה לך  אלון גלבוע: 

 אם לא תאכל, יבוא שוטר.   אמיר כוכבי: 

ק  משה חנוכה:  גם  הוא  ואז  את  בדיוק,  להזעיק  צריך  לא  אתה  רוב, 

 הניידת.  

   -דת משטרה זה אבל אמיר, המקום האידיאלי לנקו  אלון גלבוע: 
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 )מדברם ביחד(  

   -איך אתה לא התנגדת  אלון גלבוע: 

נו, למה  אמיר כוכבי:     -התנגדתי. 

   -באמת, אני אומר לך  אלון גלבוע: 

 לא התנגדתי?   אמיר כוכבי: 

בת  אלון גלבוע:  משטרה  נקודת  לא  למקם  אני  איך,  ילדים.  גן  וך 

יגאל?    מצליח להבין את זה. אתה היית שם, 

   -ה ת א  אמיר כוכבי: 

   -לא, תחשוב, אני הייתי שם  אלון גלבוע: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

גן.   אלון גלבוע:   זה בתוך 

גן  אמיר כוכבי:     -זה לא בתוך 

גן?   אלון גלבוע:   זה לא בתוך 

שבנינו   אמיר כוכבי:  ישנה,  שומר  עמדת  את  זו  כשבנו  אותה, 

את   להוציא  העדפנו  כי  שימושית,  לא  והייתה  המתחם, 

קדמי  לעמדה  הוא  השומר  הזה  החדר  ולכן,  יותר.  ת 

לאחר   פגישות  מתאם  הוא  שאליו  חדר  והוא  פנוי,  חדר 

 יים. זה לא בזמן הגן.  הצהר 

 הוא לא נמצא שם בזמן הגן?   עדי פ. אנקורי: 

אח  אלון גלבוע:  שם,  נמצא  הוא  מתי  אז  ב רגע,  נסגר,  שהגן  -רי 

מ 17:00,  16:00 כלומר,  לא    17:00עד    08:00-?  הוא 

 שם.  

יותר גדול מהבוטקה.   יגאל שמעון:   מה שהכי מצחיק, שהשלט 

   -כן  אמיר כוכבי: 

יהיה   אלון גלבוע:  בגיל עמל, מתי  לפי מה שאתה אומר, אז  רגע, אז 

   -עמדת שוטר 

 אני אשלח לך את הפרטים.   אמיר כוכבי: 

 לא לי, התושבים רוצים לדעת.   אלון גלבוע: 
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   -לך, לך. אני אשלח לך  אמיר כוכבי: 

 ו אותי. לא, התושבים רוצים לדעת.  שאל הם   אלון גלבוע: 

   -אני רוצה שאתה תפיץ. אני אשלח לך  אמיר כוכבי: 

   -אני לא צריך להפיץ, אני רוצה  אלון גלבוע: 

 אני אשלח לך, אתה תפיץ.   אמיר כוכבי: 

יודע.    אתה הרי  אלון גלבוע:  יודע שאתה   יודע, אני 

 

 מתן פטור בארנונה לעמותת חיבוק ראשון.   ב. 

 

גו  .   לני: הוד  ראשון חיבוק  לעמותת  בארנונה  פטור  מתן   , ב' סעיף 

סעיף   הסבר.  לפקודת    5דברי  ג  כי    ן הפיטורי י  קובע 

בהתאם   פטור  מתן  תאשר  מקומית  רשות  מועצת 

משרד   של  הכללי  המנהל  שקבע  וכללים  לתנאים 

אש הפנים  מנכ"ל  בחוזר  לפניה  19,  שהונחה  ולאחר   ,

המקו  הרשות  של  ההנחות  ועדת  של  דעתה  מית,  חוות 

 לעניין בקשה שהוגשה למתן פטור.  

או   נטושים  בתינוקות,  מטפלת  ראשון  חיבוק  עמותת 

ועד   לידה  בגיל  בתי    3בודדים,  בכל  המאושפזים  שנים, 

השירות   לצדם.  הורה  נוכחות  ללא  בישראל,  החולים 

לל  באמצעות  ניתן  תמורה  העמותה    370א  מתנדבי 

 למאות תינוקות מדי שנה.  

כ  מזה  פעולת  ב   16-העמותה  חו   29-שנים  לים  בתי 

נטושים   ומעניקה טיפול לתינוקות  ומוסדות שיקומיים 

לאשפוז   הנשארים  פגועים,  או  חולים  ובודדים, 

ללא   בישראל  האוכלוסייה  לכלל  ניתן  השירות  ממושך. 

וא  ומין,  דת  גזע,  כלשהי.  הבדלי  בפעילות  עוסקת  ינה 

של   תרומות  מכספי  מתקיימת  העמותה  פעילות  כל 

פרטיי  מקבלת  אנשים  אינה  העמותה  ועסקים.  ם 

מסחריות   חברות  או  הממשלה  ממשרדי  תמיכות 

 גדולות.  

העמותות,   מרשם  תקין  ניהול  אישור  קיים  לעמותה 
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ביום   רווח.  כוונות  לא  כמוסד  מוכרת    1.10.20והיא 

חיב  עמותת  הנחה  הגישה  למתן  בקשה  ראשון  וק 

הציבור   לשירות  מתנדב  כמוסד  הכרתה  לשם  בארנונה 

לסע  מקנה    ' י   5יף  בהתאם  אשר  הפיטורין,  לפקודת 

 בתשלום הארנונה.    2/3הנחה של  

היתר:    ' י   5סעיף   בין  קובע,  הפיטורין  כל  לפקודת 

אך   בו  משתמש  הציבור  לשירות  מתנדב  שמוסד  רכוש 

שאו  בתנאי  הציבור,  לשירות  את  ורק  קיבל  מוסד  תו 

עפ"י   פיטורין  לצורך  המקומית  הרשות  מועצת  אישור 

מתן   סעיף  ואולם  ס   ז  עפ"י  מתנדב  פטור  למוסד  זה  עיף 

או   רווחה  בענייני  ריאות,  בענייני  פעילותו  שעיקר 

גיל   עד  לתלמידים  חינוך  בכך  25בנייני  יותנה  לא   ,

בעיקר את תושבי הרשות המקומית   שפעילותו משרתת 

פועל  הוא  בענייני  שבה  פעילותו  שעיקר  מוסד  ולעניין   ,

יותנה   לא  כאמור  פטור  מתן  כאמור,  ומו  בקי גם  חינוך 

 של רישוי.  

הפנים   משרד  מנכ"ל  כי   5/19חוזר  עמותה    : קובע 

לשם   הציבור  לשירות  מתנדב  כמוסד  הכרה  המבקשת 

תבחינים,   במספר  לעמוד  נדרשת  בארנונה  הנחה  קבלת 

העלאת  הינה  העמותה  מטרת  כי  רווחת    ביניהם 

פעולותיה.   עבור  תמורה  גובה  אינה  העמותה  הציבור. 

למטרות העמותה   פועלת  עוסקת   אינה  ואינה    רווח 

מפיקים   לא  ופטרוניו  המוסד  מפעילי  עסקית.  בפעילות 

שהוא   סביר  משכר  לבד  אישית  כלכלית  הנאה  כל 

בתוך   פועלת  העמותה  הישירה.  תורמתם  של  פונקציה 

מ  ופעילותה  המקומית  הרשות  בעיקר  קהילת  שרתת 

מדובר   אם  אלא  מקומית,  רשות  אותה  תושבי  את 

פעילותו   רווחה  במוסד מתנדב שעיקר  בריאות,  בענייני 

גיל   עד  לתלמידים  חינוך  העמותה  25או  של  פעילותה   .

בתחו  העמותה  היא   . וכו' חינוך  בריאות,  רווחה,  מי 

ספציפי,   במקרה  ולא  מסוים  בתחום  פעילות  מרכזת 

זמ  לאורך  נמשכת  נועדה  פעילותה  לא  והקמתה  ן 

אד  כספית  -למטרת  תמיכה  מקבלת  לא  העמותה  הוק. 

ממשלתיים   אינה  מגורמים  העמותה  עירוניים.  או 
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גוף   ע"י  נתמכת  ואינה  פוליטית  בפעילות  עוסקת 

הפ  ולא  פוליטי.  התבקש  עליו  הנכס  לגבי  רק  ניתן  טור 

ניהול   באישור  מחזיקה  העמותה  העמותה.  נכסי  לכלל 

אישו  וצורף  תקף,  העמותה  תקין  העמותות.  מרשם  ר 

 לא זכאית לקבלת פטור עפ"י סעיף אחר בפקודה.  

עומד  התבח העמותה  בכלל  למתן  ת  בקשתה  ולכן  ינים 

ה  ביום  ההנחות  ועדת  בפני  לדיון  הועלתה  -הנחה 

ולפיכך  13.11.2021 ההנחה,  מתן  את  אישרה  הוועדה   .

נספחים   המועצה.  לאישור  כעת  הבקשה    2-ו   1עולה 

בטאב  לכם  הנחות,  מצורפים  ועדת  פרוטוקול  לטים, 

 בקשה לפטור מארנונה.  

העירי  מועצת  הינה:  ההחלטה  מתן  הצעת  מאשרת  יה 

למו  בארנונה  הציבור,  פטור  לשירות  מתנדב  סד 

 בהתאם לפקודת הפיטורין לעמותה חיבוק ראשון.  

 יש משרדים של העמותה?   משה חנוכה: 

 זה מחסן.   אלון גלבוע: 

 זה מחסן?    מה אמרתם בסוף, מה  משה חנוכה: 

 מחסן?   אלון גלבוע: 

 איזה גודל, איזה גודל של נכס?   יגאל שמעון: 

 מ"ר.    75מ"ר,    70 קולוב: א. סו אולה  

 אוקי.   יגאל שמעון: 

 איפה הנכס הזה מצוי?   משה חנוכה: 

.  1בהנגר   אולה א. סוקולוב:  נווה נאמן  . 

נו.   רפאל בן מרדכי:   נווה נאמן, הנגר, 

עצ  משה חנוכה:  תגידי,  מבורכת  אבל  פעילות  באמת  שאנחנו,  זה  ם 

אי  בחירות,  בשנת  שאנחנו  זה  עצם  זה.  מה  אין  ן  וממש 

הדברים   כל  ארנונה,  הנחות,  מבחינת  בעיה  זה  עם 

 האלה?  

ניגוד עניינים?   יוסי שאבי:   אין 

 לא, אני שואל, בדקתם את זה? אנחנו בשנת בחירות.   משה חנוכה: 
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ויניק:  ניתנת, משה, מכח  רונן יואל     -החוק   ההנחה 

החלטות   משה חנוכה:  לקבל  מותר  אם  השאלה  אבל  בסדר,  לא, 

 עכשיו.  

 אפשר לקבל עכשיו גם.   ויניק: רונן יואל  

לקבל   משה חנוכה:  בעיה  אין  בחירות,  שנת  כאילו  שזאת  למרות 

   -החלטות. גם אם במסגרת החוק, אפשר לקבל 

 לא תוכל לפרסם שנתת את ההנחה.   אמיר כוכבי: 

   -עיה, אבל אני אוכל לתת הנחה אין ב  משה חנוכה: 

 במסגרת החוק.   אמיר כוכבי: 

   -במסגרת החוק  משה חנוכה: 

ויניק:  או   רונן יואל  החוק  במסגרת  לתת  יכול  אתה  הזאת  ההנחה  את 

   -במסגרת חוזר המנכ"ל 

   -זה גם מה שאמרנו בישיבה הקודמת למי ששאל על  אמיר כוכבי: 

   -יש עוד עמותות שמקבלות מכח  משה חנוכה: 

 יש כאלה שלא מקבלות?   גאל שמעון: י 

 בישיבה הקודמת.  כן, כאלה שלא הגישו. דיברנו על זה   אמיר כוכבי: 

 ויש כאלה שהגישו ולא מקבלות?   עדי פ. אנקורי: 

 מי שלא עומדות קריטריונים, לא מקבלות.   יעל עבוד ברזילי: 

 מה זה לא עומדים בקריטריונים?   יגאל שמעון: 

 נים, הנה.  יש קריטריו  אלון גלבוע: 

 יש פקודה.   יעל עבוד ברזילי: 

 אבל כולם ללא מטרות רווח.   יגאל שמעון: 

 מה זה קשור, יש קריטריונים.   יעל עבוד ברזילי: 

 אז מה?   יגאל שמעון: 

קודם   יעל עבוד ברזילי:  להגיש,  צריכות  הן  לך.  להראות  יכולה  אני 

המסמכים   כל  את  להעביר  התבחינים,  בכל  לעמוד 

   -ן בעיה, אבל בזמן. בד"כ אי 
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ן   אלון גלבוע:  שאי או  משכורות,  שם  מקבלים  שכאילו  לזה  קשר  יש 

 ו שזה הכל אמור להיות בהתנדבות מלאה?  קשר? א 

   -כתוב, שכר סביר  מאיר חלוואני: 

 מה?   אלון גלבוע: 

   -הקריאו את זה. מי שמטפל בזה  מאיר חלוואני: 

   -אני, מה שמפריע לי  עדי פ. אנקורי: 

ז  אלון גלבוע:     -ה שכר מה 

   -זה שיש שם עוד החלטה, באותה ועדה  עדי פ. אנקורי: 

 ה רגע, לגבי השכר?  ביר את ז אפשר להע  אלון גלבוע: 

ניהול תקין.   יעל עבוד ברזילי:   אישור 

גולני:   מצורף לכם כנספח את הפרוטוקול של הוועדה.   הוד 

כאילו   אלון גלבוע:  בבוקר  שלא מחר  מעניינית.  זו שאלה  לא, סתם, 

פה  תבוא   השכר  תשמע,  ויגידו,  ותבקש,  עמותה  איזו 

   -הוא גבוה. אז מה 

   -רפאל, זה מה שאמרו, שיש להם יד    הנה,  עדי פ. אנקורי: 

 מה, מה?   אלון גלבוע: 

 .  2021-הכל נבדק ע"י ועדת ההנחות ב  אולה א. סוקולוב: 

 יד רפאל זה ע"ש הרב רפאל?   רפאל בן מרדכי: 

פונקציה   אלון גלבוע:  אם  השאלה  אני  לא,  פה,  יש  זה  משכורות  של 

 יכול לקבוע אם לתת בתנאים של ההנחה או לא?  

 אלון, זה חוקי מדינה.   רזילי: יעל עבוד ב 

 לא, אז אני שואל מה.   אלון גלבוע: 

   -כן, אבל פה  עדי פ. אנקורי: 

   -זה תחת פקודת הפיטורין, זה לא  יעל עבוד ברזילי: 

 שכר?    כן, אבל כתוב פה שכר. אבל איזה  אלון גלבוע: 

   -שוב, מה  יעל עבוד ברזילי: 

זה.    , שתפקידה 2021-ועדת הנחות ב  אולה א. סוקולוב:   לבדוק את 
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 מה?   אלון גלבוע: 

של  אולה א. סוקולוב:  הדו"חות    תפקידה  כל  את  לבדוק  הנחות,  ועדת 

 הכספיים, והכל נבדק, ואושר ע"י ועדת הנחות.  

ויניק:  .   רונן יואל  .  ... הפטור הזה, וכמובן.

 דברים ביחד(  )מ 

גולני:   טוב, חברים, אפשר להעלות להצבעה?   הוד 

   -יד רפאל ע, מה זה  שנייה, רג  משה חנוכה: 

.   עדי פ. אנקורי:  אותו להבין  מצליחה  לא  שאני  עניין  איזה  פה  יש  לא, 

עמותות,   בעניין  המיוחדת  ההנחות  ועדת  את  פה  יש 

 הייתה כבר לפני שנה ומשהו.  

י  לה  שקוראים  עמותה  כאן  שביקשתם  ויש  רפאל,  ד 

ל  תשקיף  תגיש  שהחברה  לגבי  2021-ממנה  והסבר   ,

 כשיו זה לא הוגש?  בעלי התפקידים. עד ע 

גולני:     -לא הבנתי, אנחנו לא הבאנו לסדר היום  הוד 

הנחות,   עדי פ. אנקורי:  ועדת  של  פרוטוקול  לנו  הבאתם  אבל  נכון, 

הפטור   את  שמקבלת  אחת  עמותה  פה  מעלים  שאתם 

 ה השנייה לא מקבלת.  הזה, אבל העמות 

גולני:     -אפשר לבדוק את זה בנפרד  הוד 

   -ה הגיוני שהוועדה דנה לזה, איך ז לא, ומעבר   משה חנוכה: 

 עמותת יד רפאל כבר קיבלה הנחה.   אולה א. סוקולוב: 

   -לא, אבל השאלה  משה חנוכה: 

יופי.   עדי פ. אנקורי:   אוקי, 

ב  משה חנוכה:  היה  בוועדה  הדיון  אם  עכשיו  .20225.12-למה,  למה   ,

דנים בזה במועצה? למה משך הזמן הוא    2023-אנחנו ב 

 הוועדה עד עכשיו?    שנה מאז החליטה 

   -זה לא   2022דצמבר   מאיר חלוואני: 

 משך זמן של חודשיים, במקרה הטוב.   אמיר כוכבי: 

שנה.   מאיר חלוואני:  לא  זה  זה  2022דצמבר  על  דיברנו  לך?  קרה  מה   ,

 א לפה.  בוועדה, והיה אמור לבו 
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גולני:   חברים, אפשר להצביע?   הוד 

ה 2021לא,   עדי פ. אנקורי:  זה  יודעת למה  02113.11.2-,  לא  אני  כתוב  . 

ה  המסמך  שהוועדה  5.12-על  טוענים  אתם  אבל   ,

   -13.11.2021-התקיימה ב 

נכון 2021אה,   משה חנוכה:  נכון,   ,-   

   -ואז המסמך הוא מ  אלון גלבוע: 

ג  עדי פ. אנקורי:  יום ההולדת של הבן שלי.  במקרה זה   ם 

   -זה קצת מוזר  משה חנוכה: 

 תאריך טוב.   עדי פ. אנקורי: 

   -למעלה   5.12.2022-רשום במקום אחד ב  משה חנוכה: 

   -כן, זה משהו  עדי פ. אנקורי: 

 )מדברים ביחד(  

 ?  13.11.2021-והוועדה הייתה ב  משה חנוכה: 

   -דצמבר אני חושב שאנחנו דיברנו על זה בסוף   מאיר חלוואני: 

 זה קצת יותר מחודשיים בערך.   משה חנוכה: 

   -ן בסוף דצמבר האחרו  מאיר חלוואני: 

 )מדברים ביחד(  

   -ליה גרנות לא הייתה  משה חנוכה: 

   -אז זו כנראה טעות זה, כי אנחנו דנו בזה  יעל עבוד ברזילי: 

   -לדעתי   2022לא, זה בדצמבר   מאיר חלוואני: 

   -ב אתם מוכנים לכתו  רפאל בן מרדכי: 

   -איך זה הגיוני? ליה לא הייתה כאן  משה חנוכה: 

 בעיר.    9ה, אני מכיר  ת משפחה. אביב בפרוטוקול שמו  רפאל בן מרדכי: 

 אז לדעתי יש כאן איזה משהו משובש בפרוטוקול.   משה חנוכה: 

   -יש פה איזו טעות סופר, או טעות בכוונה  עדי פ. אנקורי: 

גולני:     -2022  יש פה את הפרוטוקול מדצמבר  הוד 

   -, כי אני 2021-לדעתי זה מ  אלון גלבוע: 
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הנחות   משה חנוכה:  ועדת  רשום  עמותות  לא,  .  .202113.11בעניין 

ב  בוועדה  שישבו  להיות  יכול  שלא  נוכחים  פה  -רשום 

2022  . 

   -13.11.2021-לא, לא. הוועדה הייתה ב  אולה א. סוקולוב: 

 אז כן עברה השנה.   משה חנוכה: 

   -2022-סמך הזה הודפס ב המ  אולה א. סוקולוב: 

   -אז מה זה  אלון גלבוע: 

   -מאז הוועדה   אז כן עברה יותר משנה  משה חנוכה: 

 אז כן עברה יותר משנה.   עדי פ. אנקורי: 

 זה לא הגיע למועצה עד עכשיו.   אולה א. סוקולוב: 

 למה זה לא הגיע?   עדי פ. אנקורי: 

זה יושב אצלכם  משה חנוכה:     -אז במשך יותר משנה 

זו   פ. אנקורי: עדי   ראשון  חיבוק  עמותת  הזאת?  הזמן  מריחת  למה 

באר  המדהימות  העמותות  להם  אחת  נתנו  לא  ולמה  ץ, 

 קודם?  

או   אלון גלבוע:  רטרואקטיבית,  היא  הדרישה  אז  מה,  אז  רגע,  אז 

 שזה מהשנה?  

 .  2020-מ  אולה א. סוקולוב: 

 והם יקבלו רטרו?   עדי פ. אנקורי: 

 פשר? ? עוד א 2020-מ  אלון גלבוע: 

 .  1.10.2020-מ  אולה א. סוקולוב: 

בעיה  משה חנוכה:  איזו  כאן  שיש  מבינה  את  אתה  אבל  אמיר,   .

   -מבין 

 אולה, הם מקבלים כבר או לא מקבלים?   רפאל בן מרדכי: 

 אז אפשר רטרואקטיבית, מה?   אלון גלבוע: 

   -הם יקבלו  אולה א. סוקולוב: 

   -הם יקבלו  עדי פ. אנקורי: 

ועוד לא קיבלו כסף?  יש   רפאל בן מרדכי:   החלטה 
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 אותך נראה לי.    הטעה מאיר, הזיכרון שלך   משה חנוכה: 

   -לא, כי אני אומר לך  חלוואני:   יר מא 

 לפני חודשיים דנת בזה?   משה חנוכה: 

   -חד משמעית, לפני חודשיים  מאיר חלוואני: 

 אז איך אתה מסביר, איפה ליה הייתה?   משה חנוכה: 

   -מן לא פה, אבל בסוף ליה כנראה מז  מאיר חלוואני: 

 אני לא הייתי, מאיר, אני לא נמצא.   אלון גלבוע: 

דצמבר   ני: מאיר חלווא  בסוף  דיון  זוכר  אני  לך.  עונה  אני  רגע,  רגע, 

   -, ונמצאו 2021-. יכול להיות שהוועדה דנה בזה ב 2022

   -, אנחנו נמצאים 2021אני   רפאל בן מרדכי: 

   -יש לי איזה חשש  מאיר חלוואני: 

נורא מוזר  וכה: משה חנ     -הפרוטוקול 

ל  מאיר חלוואני:   י חשש.  שזה אולי מבלבל בין תמיכות אולי. יש 

ייעלם לי.   משה חנוכה:   אני אצלם את זה שנייה, לפני שזה 

 כאילו, אז הוגש לצורך תמיכה?   רינה שבתאי: 

אבל   מאיר חלוואני:  שנייה,  רק  להיות.  יכול  כן,  זה.  את  לבדוק  צריך 

   -תתקשרו 

   -אבל זה אומר ששנה  וכה: משה חנ 

   -אולה אומרת שזה לא טעות  רפאל בן מרדכי: 

 .  2021-ל אולה אומרת שזה לא טעות, זה מ ב א  אלון גלבוע: 

.   רפאל בן מרדכי:  נכון  היא אומרת שזה 

 זה יותר משנה.   יוסי שאבי: 

של   מאיר חלוואני:  לעניין  כבר  פרסם  הוא  כי  ארז,  את  רגע  תעצרו 

יוכל לפ   רסם גם על זה עכשיו.  הקרינה, שהוא 

 מי זה ארז?   משה חנוכה: 

 בירוק.   רפאל בן מרדכי: 

   -בכל מקרה, התאריך שם הוא  : אמיר כוכבי 
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 לא, שלא תתבלבלו רק.   מאיר חלוואני: 

ל  משה חנוכה:   .  mynet-נעביר לכל הכתבים, נעביר גם 

מקרה,   אמיר כוכבי:  בכל  טעות  כנראה  הוא  למעלה  התאריך 

היש  התחתון,  מקרה  התאריך  בכל  כנראה  הוא  יותר,  ן 

יום שבת     -שגוי, כי הוא 

 תמים כל כך.    אלון, אל תהיה  מאיר חלוואני: 

יודע.   אלון גלבוע:   לא, אני לא 

 משהו מוזר, אולי בשבת התכנסתם.   משה חנוכה: 

   -בואו תבדוק את העניין הזה  אמיר כוכבי: 

 איר?  מאיר, אני לא קיבלתי. אתה יכול להעביר לי, מ  אלון גלבוע: 

   -היועץ המשפטי, מה אתה אומר על  משה חנוכה: 

 .  אולי יעל זוכרת  רפאל בן מרדכי: 

מיום   משה חנוכה:  חודשיים  לפני  למעלה  אחד  תאריך  פרוטוקול. 

   -שבת 

ויניק:  כנראה   רונן יואל  חודשיים  שלפני  התאריך  להניח,  רק  יכול  אני 

   -זה תאריך הדפסה של משהו 

 בת.  התאריך השני זה ש  משה חנוכה: 

ויניק:   מה?   רונן יואל 

 התאריך השני זה שבת.   משה חנוכה: 

ויניק:   אריך של כינוס הוועדה?  ת ה  רונן יואל 

 כן, זה מה שראש העיר אומר.   משה חנוכה: 

 -עובדים בשבת, מה  יוסי שאבי: 

 , מה שכתוב שם.  13.11כן,   אמיר כוכבי: 

 ?  2021 רינה שבתאי: 

י   משה חנוכה:  אנ נראה משובש,  להיות שברגע שהפרוטוקול  יכול  אז 

 מציע שנבדוק את זה רגע.  

ויניק:   את זה.  צריך לבדוק   רונן יואל 
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עמותת   עדי פ. אנקורי:  כי  זה,  את  שנאשר  רוצה  אני  מקרה,  בכל  לא, 

   -חיבוק ראשון 

יפסלו   משה חנוכה:  שאח"כ  רוצה  לא  שאני  רק  לאשר,  בעיה  לי  אין 

   -את זה 

   -מגיע לה לקבל את הפטור הזה  ורי: עדי פ. אנק 

 מסיבות טכניות.  משה חנוכה: 

ב  עדי פ. אנקורי:  המדהימות  העמותות  אחת  שם  זו  התנדבתי  אמת, 

 גם.  

   -אני בעד כמובן  רפאל בן מרדכי: 

 )מדברים ביחד(  

י   משה חנוכה:  אנ חודשיים,  לפני  היה  שזה  זכרו  הם  זוכרים.  לא  הם 

של   הזיכרון  על  לסמוך  אם  יודע  את  לא  יעל,  מאיר. 

 זוכרת?  

   -גם אני בכלל רוצה לשאול, אנחנו בכלל דנים  מאיר חלוואני: 

 שה.  אבל זה היה בשבת, מ  אלון גלבוע: 

השאלה   מאיר חלוואני:  עלתה  ולכן  כאלה?  במוסדות  ההנחות  בוועדת 

 .  2022הזאת בדצמבר  

ויניק:     -שנייה, אתם  רונן יואל 

 אולי זה היה במוצ"ש.   משה חנוכה: 

ויניק:   רונן  בהמלצה   יואל  מופיע  הזה  דנים, מאיר, משום שהפטור  אתם 

 של ועדת ההנחות.  

   -וקי, אבל זה נדיר, כי אני לא מכיר א  מאיר חלוואני: 

 )מדברים ביחד(  

   -שהגיע גוף לקבל  מאיר חלוואני: 

ויניק:  יש   רונן יואל  הפנים.  משרד  שהסביר  העבודה  מנגנון  זה  כי  לא, 

הורא  את  יש  מנכ"ל,  את  חוזר  שמחייבות  החוק  ות 

   -ההנחות 

 ואישור מועצה.   רינה שבתאי: 
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ויניק:   ה של ועדת ההנחות.  המועצה מאשרת המלצ  רונן יואל 

 הבנתי. בסדר, תודה.   רינה שבתאי: 

גולני:   טוב, חברים, אפשר להעלות להצבעה?   הוד 

הפרוטוקול.   משה חנוכה:  עם  הסיפור  מוזר  מאוד  לי  נראה  אני  לא, 

 מרת? נשארת את.  יעל, מה את או 

 לא מוזר בכלל.   יעל עבוד ברזילי: 

 המנהיג הלך.   משה חנוכה: 

 א, לא מוזר.  ל  יעל עבוד ברזילי: 

   -לא, את חתומה  יגאל שמעון: 

   -את חתומה  משה חנוכה: 

   -13.11.2021-זה ב  יגאל שמעון: 

יום שבת, זו טעות   13.11.2021-לא, ה  יעל עבוד ברזילי:     -זה 

 ז מתי דנת בזה?  אוקי, א  משה חנוכה: 

 אז מתי זה היה, את זוכרת?   יגאל שמעון: 

 .  11.11.2021-ב  יעל עבוד ברזילי: 

 ? אוקי.  11.11 שמעון:   יגאל 

   -אני יכול להגיד לך, תשמע  אלון גלבוע: 

 יום חמישי.   יגאל שמעון: 

 תקרא ביומן, מה יש פה לדבר?   רפאל בן מרדכי: 

   -אבל למה חיכיתם  משה חנוכה: 

הזאת,   כי: רפאל בן מרד  ההחלטה  בשביל  להצביע  צריך  כל  קודם  אבל 

 מה אתם מדברים? 

יעל.  אפשר לבדוק בזימו  אלון גלבוע:   נים, 

 בדקתי.   יעל עבוד ברזילי: 

 למה חיכיתם שנה, יעל?   משה חנוכה: 

   -בדקתי  יעל עבוד ברזילי: 

 בסדר.   יגאל שמעון: 
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   -נראה לי, אם את אומרת, חלאס, מספיק  יוסי שאבי: 

 יאללה, בואו נצביע.   וד ברזילי: יעל עב 

 תעלי להצבעה. יעל, תעלי את זה להצבעה.   רפאל בן מרדכי: 

 תעלי, תעלי את זה, בסדר.   אבי: יוסי ש 

 )מדברים ביחד(  

 בואו נעלה להצבעה.   יעל עבוד ברזילי: 

   -לא צריך להשהות כאלה פטורים  עדי פ. אנקורי: 

 אנחנו מקבלים אותם בדיעבד.   מאיר חלוואני: 

גולני:   פה אחד?   הוד 

 מי בעד?   רפאל בן מרדכי: 

גולני:   פה אחד, תודה רבה.   הוד 

 ודה רבה, זהו.  ת  רפאל בן מרדכי: 

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

 לעמותת חיבוק ראשוןמתן פטור בארנונה 

 הצבעה: 

 יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר,   – (31בעד פה אחד ) 

חלוואני,   אנקורי,  מאיר  פרילינג  עדי  שאבי,  יוסי  שמעון,  יגאל  שאבי,  אלון  חיים  מרדכי,  בן  רפי 

 גלבוע ומשה חנוכה.  

 * נדב דואני לא נכח בהצבעה.

 : 16/23החלטה מס' 

העיר ראשון  מאשרת  ייהמועצת  חיבוק  לשירות    לעמותת  מתנדב  למוסד  בארנונה  פטור  מתן 

 הציבור, בהתאם לפקודת הפיטורין. 

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

 רר לענייני ארנונה.  מינוי חברות ועדות ע  ג. 

 

גולני:  ארנונה.   הוד  לענייני  ערר  ועדות  חברות  מינוי   , ג' סעיף 

עפ"  הסבר:  הרשויות    י דברי  לחוק  סעיף  הוראות 

תשל"ו  המקומיות  כללית,  ארנונה  קביעת  על  ערר   ,

יותר  1976 או  אחת  ערר  ועדת  למנות  המועצה  על   ,

של   כחברי    3בהרכב  להיבחר  הזכות  בעלי  מבין  חברים 
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יושבי  מועצ   שלהם.    הראש ה ואת 

הוראות   בעררים    6  סעיף עפ"י  דנה  הערר  ועדת  לחוק, 

השגות   שדוחות  הארנונה  מנהל  החלטות  על  שמוגשים 

הודע  על  החלטתה  שהוגשו  ועל  בארנונה  חיוב  ות 

המשפט   לבית  לערער  הארנונה  ומנהל  העורר  רשאים 

ועדות הערר מוסדר   לעניינים מנהליים. דרך מינוין של 

מנכ  הפנים  בחוזר  משרד  שנים  1/2012"ל  מספר  לפני   .

 מינתה המועצה שני הרכבים של ועדות ערר.  

ביום   עו"ד    7.12.2022בישיבתה  את  המועצה  מינתה 

שני  לאחר    תומר  ההרכבים  אחד  יו"ר  לתפקיד 

העתקת   בשל  הסתיימה,  הקודם  היו"ר  של  שכהונתו 

נבחר   שני  תומר  עו"ד  אחרת.  לעיר  מגוריו  מקום 

מק  ועדה  העירייה,  בהמלצת  מנכ"ל  את  שכללה  צועית 

עיריית   ויועמ"ש  נתניה  עיריית  גזבר  העירייה,  מבקר 

שראיינה   שפורסם    4לוד,  קורא  לקול  שנענו  מועמדים 

יו"ר/חברי ועדת ערר ועמדו בתנאי הסף.  לבחיר   ת 

ההרכב   יו"ר  לתפקיד  שני  תומר  עו"ד  של  מינויו  לאחר 

שמריה  אורנה  הגב'  הוועדה,  הרכב  חברת  כי  ו,  נמסר 

מקום   העתקת  עקב  בכהונתה  להמשיך  יכולה  אינה 

 מגוריה לעיר אחרת.  

הוועדה   דנה  שמריהו,  הוועדה  חברת  להודעת  בהמשך 

מה   במועמדותן  שתיים  נבחרו  של  שלא  מועמדות 

ועו"ד איילת אייך   ריבר  עו"ד שוש  ועדה,  יו"ר  לתפקיד 

המועמדות   שתי  ועדה.  חברות  בתפקיד  לכהן  מיכאלי, 

רצ  את  הביעו  ועדה,  הנ"ל  חברות  בתפקיד  לכהן  ונן 

ולא   יו"ר  לתפקיד  שרואיין  הנוסף  המועמד  ואילו 

חבר   בתפקיד  לכהן  רצה  לא  רחמים,  עזרא  עו"ד  נבחר, 

 ועדה.  

ראויות    חברי  הנ"ל  המועמדות  ששתי  מצאו  הוועדה 

שתיהן   את  למנות  למועצה  להמליץ  אחד  פה  והסכימו 

כמחליפה  אחת  ארנונה,  לענייני  ערר  בוועדת    כחברות 

 לחברה הפורשת, ואחת כעתודה למקרה הצורך.  
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ועו"ד   ריבר  שוש  עו"ד  המועמדות  של  קו"ח  מצורפים 

הוועדה.   דיון  ופרוטוקול  מיכאלי,  אייך  מועצת  איילת 

ריבר   שוש  עו"ד  של  מינוין  את  לאשר  מתבקשת  העיר 

ערר   בוועדת  כחברות  מיכאלי  רייך  איילת  ועו"ד 

יש לכם את זה כנספח    .  4-ו   3לענייני ארנונה. 

  קראנו.  רפאל בן מרדכי: 

גולני:  מינוין   הוד  את  מאשרת  העירייה  מועצת  ההחלטה:  הצעת 

מיכאלי לכה  אייך  איילת  ועו"ד  ריבר  שוש  עו"ד  ונת  של 

 חברות בוועדת ערר לענייני ארנונה.  

 קדימה.   רפאל בן מרדכי: 

גולני:   שאלות?   הוד 

ניגוד  יגאל שמעון:  איזשהם  על  מחתימים  אתם  האם  י  בטח. 

 עניינים?  

ויניק:  .  רונן יואל  . ולדעתי צורף לסדר היום. מחויב   .    -ניגוד עניינים, 

יזמו  רפאל בן מרדכי:   ת.  לא, הם עובדים בקבלנות, יזמות, 

גולני:   זה המלצת הוועדה.    3נספח   הוד 

 יפה, פה אחד, אני חושב.   משה חנוכה: 

 יאללה.   רפאל בן מרדכי: 

גולני:   אפשר להצביע?   הוד 

 כן.  בן מרדכי: רפאל  

גולני:   פה אחד?   הוד 

 כן.   רפאל בן מרדכי: 

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

 וועדת ערר לענייני ארנונה חברותמינוי 

 הצבעה: 

 יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר,   – (41בעד פה אחד ) 

חלוואני,   יגאמאיר  שאבי,  בן  חיים  רפי  אנקורי,  פרילינג  עדי  דואני,  נדב  שאבי,  יוסי  שמעון,  ל 

 מרדכי, אלון גלבוע ומשה חנוכה.  
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 : 23/17החלטה מס' 

העירייה  איי  מועצת  ועו"ד  ריבר  שוש  עו"ד  של  מינוין  את  רייךמאשרת  לכהונת  -לת  מיכאלי 

 חברות בוועדת ערר לענייני ארנונה.

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

גולני:   תודה רבה.   הוד 

השול  משה חנוכה:  בראש  יושבת  מאחדת  שדמות  איך  תראי  חן,  יעל, 

   -אנחנו כולנו 

הם   נדב דואני:  אבל  מאחדת,  דמות  שאת  שמדהים,  מה  תראי, 

   -מנסים לפצל. זה כאילו 

 למה?   משה חנוכה: 

 להגיד שאת מאחדת כדי לנסות לפצל.   נדב דואני: 

   -ושב ידע לשים אחרי שהת  משה חנוכה: 

הזדמנות.   נדב דואני:  תפספס  לא  לה,  לתקוע  הזדמנות  תפספס  לא 

נעשה עם ראש העיר  אני אגיד לך,   אנחנו עכשיו, אנחנו 

   -מיזם כזה בכל העיר 

 חברים, אנחנו מתקדמים להצעות לסדר.   יעל עבוד ברזילי: 

 קדימה.   רפאל בן מרדכי: 

   -ה אנחנו נעשה עם ראש העיר מיזם כז  נדב דואני: 

 יאללה, יאללה.   יעל עבוד ברזילי: 

 

 הצעות לסדר:  ד. 

 . 8.2.23נוכה מיום  הצעה לסדר של חבר המועצה משה ח  . 1

 הנושא: הנחה בארנונה.   

 

גולני:  לסדר.   הוד  משה  1הצעות  המועצה,  חבר  של  לסדר  הצעה   ,

מיום   הצעת  8.2.2023חנוכה  בארנונה.  הנחה  הנושא:   .

העירייה   מועצת  הייתה:  הנחה  ההחלטה  מאשרת 

ורחובות   במתחמים  ועסקים  לתושבים  בארנונה 

מעל   בפיתוח  בשיעו   3הנמצאים  יפחת  חודשים,  שלא  ר 
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על  25%-מ  יעלה  ולא  הארנונה.    50%,  חשבון  מסך 

של   הבלעדית  של  באחריותה  הוא  והפיתוח  במידה 

על   יעמוד  הפיצוי  יינתן  לאחריו  הזמן  משך  העירייה, 

 חודש ימי עבודה.  

לא  אוק  משה חנוכה:  שהאמת  הצעה  זו  הזאת  ההצעה  ככה,  אז  י, 

   -רעיון שלי, אני רוצה 

 הדבר הכי טוב שיכולת.  האמת, זה   מאיר חלוואני: 

 מי שאומר דבר בשם אומרו, מזומן לחיי עולם הבא.   רפאל בן מרדכי: 

דברים   נדב דואני:  הרבה  לו  יש  מורכב,  יותר  זה  משה  אצל 

 שמורידים.  

זו ה  משה חנוכה:     -צעה שהגישו וההצעה הזאת 

 , לא פחות.  150 רפאל בן מרדכי: 

ה  משה חנוכה:  זו  תאמין.  לא  אתה  תקשיב,  ב רפי,  שהגישו  -צעה 

ויעל  21.3.2018 כוכבי,  אמיר  העירייה,  ראש  חברינו,   .

 ברזילי.  

 אז אנחנו בעד.   רפאל בן מרדכי: 

 יפה.   משה חנוכה: 

 כן, ישר.   רפאל בן מרדכי: 

השולח  משה חנוכה:  בראש  שישב  שמעון.  מי  יגאל  היה  זה  אז,  ן 

עכשיו   הבחירות.  לפני  זמן  אותו  יותר  או  פחות  היינו 

במרץ,  לפני,    אנחנו  אפילו  טיפה  היה  זה  ,  2018אז 

   -1.3-עכשיו אנחנו ב 

 ורוצה לצחוק? אני הייתי מעורבת גם אז.   עדי פ. אנקורי: 

   -וואלה, יפה. והייתה הצעה של  משה חנוכה: 

   -י שהייתי חברת מועצה זה היה לפנ  עדי פ. אנקורי: 

 זו אותה הצעה מילה במילה?   יגאל שמעון: 

   -מילה במילה זו אותה הצעה   משה חנוכה: 

 מה אמר יגאל אז?   רפאל בן מרדכי: 

פתרון   משה חנוכה:  הביא  אגב  יגאל  וגם  לך,  אקריא  אני  תכף  אז 
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היא   גם  כי  קרה,  מה  מכנרת  להבין  ננסה  שתכף  יפה, 

   -הייתה שותפה 

 מה עכשיו כנרת, לא הבנתי.   : מאיר חלוואני 

 י.  חיכיתי שאני אעלה פה לשולחן היום, היה שקט מד  כנרת א. כהן: 

   -יפה. ובעצם ההצעה  משה חנוכה: 

 כן, אני מוכנה ומזומנה, כן.   כנרת א. כהן: 

 נאור היה קשור?   רן יקיר: 

   -בהצעה הזאת  משה חנוכה: 

   -לא, אבל בואו תנו למשה  יעל עבוד ברזילי: 

סדר   כה: משה חנו  איזה  לייצר  רוצים  אנחנו  בעצם  הזאת  בהצעה 

חיים  והתושבים  פיתוח,  אין  שבהם  באתר    במקומות 

שמתחיל   החינוך  ציר  לדוגמה,  עכשיו  כמו  בנייה. 

אז   ביקש  או  מבקשים,  אנחנו  לאט.  לאט  להתאכלס 

סימטריה   גם  לייצר  ברזילי,  יעל  וביקשה  כוכבי  אמיר 

ולתת   משלמים,  תושבים  שאותם  הנחה  בארנונה 

 באותה ארנונה.  

ערב   חוקי  הדבר  האם  שאלה,  איזו  עלתה  זמן,  ובאותו 

מבחינה  בחירות,  חוקי.    שנת  לא  חוקי,  כן  משפטית, 

ירון   עו"ד  דאז,  לעירייה  המשפטי  היועץ  אז  והתייחס 

   -סולברג לאמיר כוכבי 

נגד.   רפאל בן מרדכי:   אני 

לה  משה חנוכה:  רוצה  רק  אני  אמיר,  כאן  ככה.  אמר  עיר  וסולברג 

ניואנס   איזה  פה  יש  הנחה,  על  גם  מדובר  פה  הערה, 

ה, טה. ואמר  מעט אחר, פה איזה סוג של הנחה, טה, ט 

 משרד הפנים נדרש לדבר כזה בעיריות אחרות.  

משרד   שנדחה,  אביב,  תל  בעיריית  שהייתה  בנייה 

אתה   אז  מסוימת.  לתקופה  לפטור  אישר  לא  הפנים 

להצביע,   יכולים  אתם  להצביע,  אם  אז  שואל  קבע 

רשות   של  להנחות  קשור  זה  אבל  המשפטי,  היועץ 

קיבל   הפנים  שמשרד  לדעת  וצריך  החלטות  מקומית, 

   -כאלה ואחרות בעבר 
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 אה, הבנתי, הכל פוליטיקה.   רפאל בן מרדכי: 

   -ואמיר כוכבי  משה חנוכה: 

   -אנחנו נצביע בעד  רפאל בן מרדכי: 

   -בעה אמיר כוכבי אז התעקש להעלות את זה להצ  משה חנוכה: 

ייתן  רפאל בן מרדכי:     -משרד הפנים לא 

הישיב  משה חנוכה:  יו"ר  אז  שהיה  שמעון,  הצעה,  ויגאל  הביא  ה, 

ואמיר,   כנרת  של  בהובלתם  צוות  נקים  בואו  ואמר, 

עברה   הזאת  וההצעה  המתווה.  את  הצעה,  לנו  להציג 

 אז פה אחד.  

מרץ   שוב,  מדבר  שאבי,  2018ואני  חיים  שמעון,  יגאל   ,

חנוכה,  עדי    משה  חלוואני,  מאיר  גור,  נווה  רוזן,  יואב 

גוטרמן,  ואביבה  דואני  נדב  כוכבי,  אמיר    ברמוחה, 

עד   אני  הזאת.  ההצעה  בעד  אחד  פה  הצביעו  כולם 

הצוות   עבודת  של  הממצאים  את  קיבלתי  לא  היום 

בשיא   יודעים  שאתם  מניח  אני  וכנרת.  אמיר  שהובילו 

יוגשו הממצאים     -העבודה. בטח בימים הקרובים 

עבודתי   כנרת א. כהן:  את  שיבחת  ישיבות  כמה  שלפני  חושבת  אני 

   -בנושא צו הארנונה 

   -לא, אני משבח  : משה חנוכה 

   -אז אני מקווה שלא התבלבלת  כנרת א. כהן: 

 הוא מעלה ומוריד.   נדב דואני: 

 שלא היום בא משה אחר במקום המשה הקודם.   כנרת א. כהן: 

מש  משה חנוכה:  אני  משה.  אותו  זה  תחום,  לא,  בכל  עבודתך  את  בח 

הפך   הזה  שהנושא  שבגלל  חושב  אני  בסה"כ  אבל 

בגל  שוב  אקטואלי  ובגלל  להיות  החדשות,  השכונות  ל 

צורך   ועוד  עוד  לראות  מתחילים  אנחנו  שבאמת  זה 

 בעניין הזה.  

בגלל שראינו   נלחם,  העיר המכהן  ובגלל שראינו שראש 

להצבעה   להביא  שאישרה  משפטית  דעת  חוות  שהייתה 

יכול להיות שמשרד הפנים לא  תו  ך הסתייגות, ואמרה, 
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כנבחרי  אנחנו  בואו  אבל  כזאת,  בתקופה  ציבור,    יאשר 

עכשיו   צריכים  שאנחנו  חושב  אני  אמירה.  ניתן  בואו 

   -לקבל את ההחלטה הזאת 

 משה, הצבעתם?   רפאל בן מרדכי: 

 כן.   משה חנוכה: 

 משרד הפנים אישר או לא?   רפאל בן מרדכי: 

 א, אז הצביעו להקים צוות.  ל  משה חנוכה: 

   -יאללה, בואו נצביע להקים צוות. כנרת  רן יקיר: 

   -ז אני אומר שוב א  משה חנוכה: 

.   נדב דואני:   זה רעיון מצוין

 )מדברים ביחד(  

ולא   משה חנוכה:  מקצועית,  עבודה  נעשה  בוא  אומר,  אני  כן,  כן, 

   -נמנה את אמיר כוכבי עוד פעם 

 למה לא?   מאיר חלוואני: 

נבחר.   דואני:   נדב   לא ממנים, הוא 

 הוא היה בצוות, הוא היה בצוות.   משה חנוכה: 

 א נבחר.  הו  נדב דואני: 

   -אמרתי, אולי נמנה אותך  משה חנוכה: 

   -אז היו המלצות בעקבות  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

זה   משה חנוכה:  את  נביא  בואו  התחתונה  בשורה  אומר,  אני 

ח  הצעה  שזו  חושב  אני  צדק  להצבעה,  שתייצר  שובה 

מחאת   את  שהוביל  מוטי  את  כאן  שיש  התושבים,  עם 

גם  שהוא  בטוח  אני  שאין    הארנונה.  יראה  עכשיו 

סביב   לשבת  נבחר  כשהוא  וגם  בפוליטיקה,  צביעות 

   -השולחן, הוא נלחם 

 הצעת את זה?    2013-ב  מוטי ליטר: 

   -. אבל אני אומר 2018-לא, אני הצבעתי בעד אבל, ב  משה חנוכה: 
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   -? למה לא דאגת 2013לא, אבל מה עם   ליטר:   מוטי 

   -2023-ו   2018אנחנו מדברים על   משה חנוכה: 

   -אבל דיברנו  טי ליטר: מו 

 הוא תוחם זמנים, הוא תוחם זמנים.   נדב דואני: 

 .  2010דיברנו אבל על   מוטי ליטר: 

   -עכשיו כשאתה חבר מועצה, תוכיח  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

 יש לי הצעה, בהמשך להצעה שלך.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אני עכשיו מעלה את זה כי אני עכשיו  משה חנוכה: 

על   טר: מוטי לי  דיברת  אתה  שואל  2010אבל  ואני  מדבר  כשאני   ,

   -אותך, אומר למה 

   -2018אז אני אומר   משה חנוכה: 

 ולמה אנחנו מדברים על העבר?   מוטי ליטר: 

   -הוקם צוות   2018-ב  משה חנוכה: 

   -אבל אני שואל אותך  ר: מוטי ליט 

   -2018-ב  משה חנוכה: 

 -, למה 2010אתה העלית את זה על   מוטי ליטר: 

 )מדברים ביחד(  

   -בואו נתקדם  יעל עבוד ברזילי: 

   -2023אנחנו   משה חנוכה: 

   -משה, יש לי הצעה, יש לי הצעה  יעל עבוד ברזילי: 

 אני בעד, משה.   אלון גלבוע: 

בט  משה חנוכה:  אני  רגע.  את  שנייה,  תוקפים  תמיד  אתם  אגב,  וח 

עשית   שאת  נוסח  זה  הפעם  ככה,  והנוסח  הנוסח, 

בטוח   אני  בטוח  ואמיר,  אני  מושלם.  נוסח  שזה 

   -שמוטי, שהוביל את מחאת הארנונה 

 למה אתה אומר, תמיד תוקפים?   מאיר חלוואני: 
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ותצביעו בעד  משה חנוכה:     -יוכיח שאין צביעות, 

   -ביעות אבל יש כבר עכשיו צ  מוטי ליטר: 

   -אני בטוח  משה חנוכה: 

 .  2013-כי לא העלית את זה ב  מוטי ליטר: 

 ה לא משנה, אפשר לתקן עכשיו?  ז  עדי פ. אנקורי: 

שלכם,   משה חנוכה:  בידיים  וההגה  שהשלטון  שכרגע,  בטוח  ואני 

של   התושבים  עם  אמיתי  צדק  לייצר  תאפשרו  אתם 

ולא   החדשות,  שאנשים    תגבו השכונות  בשכונה  ארנונה 

 א מקבלים שירות.  ל 

   -אז אני רוצה לומר  יעל עבוד ברזילי: 

 בבקשה.   משה חנוכה: 

השולחן   ילי: יעל עבוד ברז  סביב  ויושבים  שיושבות  מי  שכל  חושבת  שאני 

יתייחס,   רונן  תכף  אבל  טובה,  הצעה  שזו  חושבים  הזה 

אז   הזאת.  ההצעה  על  הצעה  איזושהי  נביא  אנחנו  ואז 

 רונן, בבקשה.  

   -אפשר להכניס תיקון בהצעה? כל  מאיר חלוואני: 

ויניק:  ב  רונן יואל  ההצבעה  הייתה  מה  על  יודע  לא  על  2018-אני  אם   ,

הארנונה.   לצו  שקשור  משהו  על  או  צוות,  הקמת 

במשק   ההסדרים  בתקנות  מוסדרות  בארנונה  הנחות 

רק   הנחות  לאשר  מוסמכת  ומועצה  בארנונה,  להנחה 

סמכ  מכיר  לא  אני  בחוק.  מפורשת  סמכות  ות  מכח 

אז   הצבעתם  מה  על  מכיר  לא  אני  אז  דבר,  כזה  לאשר 

   -אבל יש פה 

 בקשה לשינויים, משה.    סמכות להגיש  כנרת א. כהן: 

ולהבין   משה חנוכה:  ללמוד  יכול  היית  לפני,  ההצעה  את  ראית  אבל 

 מכח מה.  

ויניק:  להיבטים   רונן יואל  והתייחסתי  ההצעה,  את  ראיתי  אני 

יודע     -החוקיים שלה. אני לא 

 אז אני מבקש גם להתייחס, ברשותכם.   גאל שמעון: י 

ויניק:  יגאל  רונן יואל     -שנייה, 
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   -אני גם, אני גם אשמח להתייחס  נקורי: עדי פ. א 

ויניק:     -לא התייחסתי  רונן יואל 

 שנייה, הוא עוד לא סיים.   כנרת א. כהן: 

ויניק:  לא   רונן יואל  מפורש.  זה  אבל  אז,  הצביעו  מה  על  יודע  לא  אני 

   -שתי בכלל לעניין של בחירות, גם זו סוגיה ניג 

להדג  יגאל שמעון:  חשוב  כל,  קודם  מבקש.  אני  שינינו  אז  אנחנו  יש, 

לא   ואני  בארנונה.  סיווגים  להוסיף  ביקשנו  סיווגים, 

   -מבין 

ויניק:  יגאל  רונן יואל     -זה לא מה שההצעה אומרת, 

יש  יגאל שמעון:  אתה  אפשר,  מה  לך  אומר  אני  משנה,  לא  ר  אני, 

   -מסתכל על המסגרת, אני חושב 

ויניק:   אבל זו ההצעה שלכם, אבל.   רונן יואל 

   -ההצעה של משה, לא שלנו  יגאל שמעון: 

ויניק:     -לא, לא, ההצעה  רונן יואל 

לאותם   יגאל שמעון:  ולסייע  לבוא  באה  היא  משה  של  ההצעה 

   -אנשים, אותם בעלי עסקים, אותם תושבים 

   -ורי שיפוץ שנמצאים באז  עדי פ. אנקורי: 

   -שבאמת שנמצאים במצב  יגאל שמעון: 

 ופיתוח.   עדי פ. אנקורי: 

   -יתוח שלהם שהפ  יגאל שמעון: 

ויניק:  בצו   רונן יואל  זה  יגאל,  עכשיו,  משנה  לא  אתה  סיווג  אבל 

   -הארנונה 

ו  יגאל שמעון:     -שנייה, הבנו, הבנ

   -ושהעסק שלהם קורס בגלל זה  עדי פ. אנקורי: 

הי  יגאל שמעון:  אתה  אז  שתשמע,  היועמ"ש,  אדוני  לומר,  יכול  ית 

לא   אבל  סיווג,  לבקש  הארנונה  צו  במסגרת  יכול 

אפשרות  לפ  שיש  חושב  כן  אני  ההחלטה.  את  ישר  סול 

שאמיר   הצעה  זאת  אגב,  דרך  ההצעה.  את  לקבל  היום 

נכון? אחד לאחד     -הציע, 
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 מילה במילה.   משה חנוכה: 

 מילה במילה?   יגאל שמעון: 

   כן.  משה חנוכה: 

 אז אני יכול לקרוא לה ההצעה של אמיר?   יגאל שמעון: 

 אפשר.   משה חנוכה: 

 אין בעיה.  אז   יגאל שמעון: 

לעמוד   משה חנוכה:  רצה  הוא  כי  הולך,  הוא  זה  בגלל  גם  הוא 

 במבוכה, אז הוא אמר, נשאר רק את יעל במבוכה.  

 מה?   יגאל שמעון: 

 -לא, אני בסדר  יעל עבוד ברזילי: 

א  משה חנוכה:  לעמוד  אני  רצה  לא  הוא  כי  ברח,  הוא  זה  בגלל  ומר, 

 במבוכה.  

   -שכן נצביע על ההצעה   אז אני חושב שאני חושב  יגאל שמעון: 

 אתה אומר שגם יעל הייתה אז.   רפאל בן מרדכי: 

 כן.   משה חנוכה: 

   -נו, אז מה  רפאל בן מרדכי: 

   -כי אני זוכר  יגאל שמעון: 

ג'נטלמן, הוא לא   רפאל בן מרדכי:   יעשה כזה דבר.  כי הוא 

נכון, משה?  2018-אני זוכר ב  יגאל שמעון:   , זה היה, 

 .  .3.201817-כן, ב  משה חנוכה: 

   -כן, אני תמכתי בהצעה שלו גם כן, ואמרתי לו, בוא  יגאל שמעון: 

 שנים.    5בדיוק לפני   משה חנוכה: 

חברי   יגאל שמעון:  חבריי,  תתמכו,  אתם  וגם  יתמוך  שהוא  וחשוב 

ב  אתם  שאתם  הקואליציה.  מהציבור  לכם  אכפת  אמת, 

לזה   התמורה  את  לקבל  לפחות  יוכל  שהציבור  רוצים 

הוד  תושב  כלום.    שהוא  לו  חסר  יהיה  שלא  השרון, 

ב  שהונחה  כפי  תומך    2018-וההצעה,  אני  והיום, 

 בהחלטה הזו, ואני חשוב לקבל אותה.  
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 )מדברים ביחד(  

ההצעה  יגאל שמעון:  את  שהציע  כוכבי,  אמיר  למר  רבה  ההיא    תודה 

 אז.  

לי   רפאל בן מרדכי:  יש  ההתייחסות.  לפני  הרמקול,  את  רגע  יכול  אני 

 שאלה אחת.  

 צוות קם? אפשר את הפרוטוקולים לראות?   שה חנוכה: מ 

   -יש לי שאלה, אם אפשר לשאול  רפאל בן מרדכי: 

בוא   כנרת א. כהן:  בוא,  לך,  היום, אני מציעה  משה, אל תתחיל איתי 

 נהיה ענייניים.  

ויניב היו צוות שהיא בכלל  גלבוע: אלון      -אבל איך זה, איך היא 

   -את השורות   כי אז חי ניסה לפתוח  משה חנוכה: 

 אה, הבנתי.   אלון גלבוע: 

   -יעל, יש לי שאלה  רפאל בן מרדכי: 

   -טוב, חברים, גמרנו את דיון הפרגון לעניין  כנרת א. כהן: 

   -רגע, עכשיו עדי  משה חנוכה: 

 ייה, רוצים לשאול שלושה לפנייך.  רגע, שנ  אלון גלבוע: 

 אמרה לי יעל להתייחס.   כנרת א. כהן: 

   -ע, יש שאלה. כנרת, יש לי שאלה רג  רפאל בן מרדכי: 

 יש תור.   אלון גלבוע: 

חלק   רפאל בן מרדכי:  להיות  אותי  ביקשו  ולא  אז,  הייתי  לא  אני 

ויש לי שאלה פשוטה.   ברור לכולם שזה נראה  מהצוות, 

ו   חוקי, ברור לכולם     -שעוד מעט יש בחירות 

 מה הקשר?   יגאל שמעון: 

 ואין קשר.   רפאל בן מרדכי: 

 תן לו לדבר.   : מאיר חלוואני 

 וכמו שנאמר פה, אין קשר.   רפאל בן מרדכי: 

 אין קשר, מה הקשר?   יגאל שמעון: 
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את   רפאל בן מרדכי:  תפתור  חושב  אני  והיא,  פשוטה,  שאלה  יש  לי  אז 

האם  שיש.  חוקית  כן/לא  כזו,    הבעיה  הצעה  עפ"י 

בארץ,   מישהו  צודקת,  ומאוד  הגיונית  מאוד  שהיא 

את  שואל  אני  כלשהי,  ההצעה,    עירייה  את  שהגיש  מי 

   -משה 

 כן.   משה חנוכה: 

מה   רפאל בן מרדכי:  יודע  ואתה  בירושלים,  שם  יושב  בכלל  היום  אתה 

 קורה בכל מיני מקומות.  

   -הוא מסתובב בתעשייה  מאיר חלוואני: 

בכלל   י: רפאל בן מרדכ  אם  האם  מקום.  באיזשהו  אושרו  כאלה  הנחות 

   -לבטלה כן, אני מצביע בעד. אם לא, זה סתם ברכה  

   -התשובה היא לא, וגם כאן יש אמירה  יעל עבוד ברזילי: 

 אפשר להתייחס?   עדי פ. אנקורי: 

יעל.   משה חנוכה:   אבל את הצעת את ההצעה הזאת, 

 מילה במילה?   יגאל שמעון: 

   -תכף אני אתייחס  י: יעל עבוד ברזיל 

   -יש לי שאלה משפטית, שאלה משפטית  אלון גלבוע: 

   -ע, בואו נעשה אחד, אחד, אבל תנו לכנרת רג  יעל עבוד ברזילי: 

 אני רוצה להתייחס.   כנרת א. כהן: 

את   משה חנוכה:  מה  מהפרוטוקול  לכם  אקריא  שאני  רוצים  אתם 

   -אמרת יעל, ומה אמיר אמר 

   -, חשוב כן, זה חשוב  יגאל שמעון: 

   -ומה יגאל אמר  משה חנוכה: 

פוליטיק  רפאל בן מרדכי:  הייתם  אמרתם,  מה  חשוב  זה  אים  מה 

 ונשארתם.  

   -מה זה משנה, אבל אם עכשיו  אלון גלבוע: 

   -בוא, בואי תגידי מה  רפאל בן מרדכי: 

שהצוות   משה חנוכה:  העירייה,  של  הצהרה  שנוציא  מציע  אני 
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יביא  לצו,  כזה  תקין  יכין  למועצה,  המקצועי  זה  את  ו 

   -וזה יהיה חוקי 

   -לא, השאלה  אלון גלבוע: 

רציתי   כנרת א. כהן:  אני  אני  משה,  אוקי?  לזה,  להתייחס  בדיוק 

   -חושבת שנכון, והיועץ המשפטי, רונן 

ויניק:   כן.   רונן יואל 

פה   כנרת א. כהן:  יש  אני חושבת שנכון לקחת את ההצעה, כמובן אם 

משה,   שהגישו  כולם,  של  כוכבי,  הסכמה  אמיר  הגיש 

יודעת עכשיו מי הגיש בדיוק     -אני לא 

 הגשנו את זה ביחד.    אפשר להגיש שאני ואמיר  משה חנוכה: 

למשרד   כנרת א. כהן:  שנגיש  לבקשה  אותה  להפוך  ובעצם  אוקי, 

הארנונה   לצו  המתבקשים  השינויים  במסגרת  הפנים, 

ולדעתי  2024-ל  זה,  את  לעשות  בעיה  רואה  לא  אני   .

 אם יש הסכמה.  מלך.  זאת דרך ה 

   -לא, השאלה אם  אלון גלבוע: 

 אין לי בעיה.   רפאל בן מרדכי: 

ואף אחד לא שומע את   הן: כנרת א. כ  כל אחד מדבר,  בואו,  רגע,  אבל 

 השני.  

ויניק:  גם להיבט של בחירות, זה דברים   רונן יואל  נכנסים  עכשיו אנחנו 

   -שלא עושים בשנת בחירות 

ג  יגאל שמעון:   ובים ארנונה בבחירות?  למה, אתם לא 

ויניק:     -שנייה. ארנונה אתה גובה  רונן יואל 

   -נו  יגאל שמעון: 

   -אבל זה לטובת  ת א. כהן: כנר 

   -היית צריך להביא לפני כמה חודשים  נדב דואני: 

ההצעה   כנרת א. כהן:  אם  אחדד.  אני  אדייק,  אני  רונן,  שאלה.  לי  יש 

ע"י   וגם  הקואליציה  ע"י  גם  אחד,  פה  מתקבלת 

   -אופוזיציה ה 

ויניק:     -לא, לא  רונן יואל 



 שרון עיריית הוד ה
 1.3.2023מיום   6/23מס'  ישיבת מועצה מן המניין

 

 47 
 

 נים?  איפה יש פה איזשהו חשש לניגוד עניי  כנרת א. כהן: 

ויניק:     -צו הארנונה לא יאושר  רונן יואל 

   -אבל עוד פעם, רק לנו יש לנו  יוסי שאבי: 

 לא שומעת כלום.   כנרת א. כהן: 

 ניגוד עניינים.   יוסי שאבי: 

ויניק:  לא   רונן יואל  הארנונה  פה  צו  יש  שלכם.  בקדנציה  יאושר 

משהו   כזאת.  להחלטה  משמעויות  מיני  כל  משמעויות, 

ברו  לא  היה  אי  פה  הנחות  שוב,  מבהיר  אני  אז  רפי,  ר, 

שחוקקו   תקנות,  מכח  נותנים  הנחות  ככה.  לתת  אפשר 

לתת,   מותר  הנחה  איזו  בדיוק  ומגדירות  והותקנו 

 ובאילו תנאים.  

אומרת,   כנרת א. כהן:  בעצם  זאת  היו  שאתה  אם  שגם  אומר, 

הקואליציה   וחברי  ההחלטה,  הצעת  את  מקבלים 

א  פה  מצביעים  היו  שלא  והאופוזיציה  הצעה  זו  חד, 

 ניתן ליישם כרגע, כי אתה בפתח של שנת בחירות.  

ויניק:  ניתן  רונן יואל     -את ההצעה הזאת לא 

   -אז למה היא הגיעה לפתח  כנרת א. כהן: 

ויניק:     -פי שהיא מנוסחת את ההצעה הזאת, כ  רונן יואל 

ניתן  אלון גלבוע:     -השאלה אם בכלל לא 

ויניק:  ניתן בכל מק  רונן יואל     -רה לקבל לא 

 לא משנה באיזו שנה.   רפאל בן מרדכי: 

למה   כנרת א. כהן:  בהתאם  מנוסחת  הייתה  היא  אם  אבל  הבנתי, 

 ששאלתי?  

ויניק:  בצו   רונן יואל  לסיווגים  שקשורה  הצעה  מנוסחת  הייתה  אם 

נמצאים    ארנונה  שאנחנו  שבגלל  חושב  אני  גם  וכאלה, 

וזה  כזאת,  להחלטה  הרי  השלכות  ויש  בחירות,    בשנת 

גם   את  עשוי  אופן  באיזשהו  לסנדל  שנקרא,  מה 

   -המועצה הבאה, אז לא עושים את זה 

לך   כנרת א. כהן:  שיש  לא  זה  חושב,  אני  גם  אומר,  אתה  אבל  הבנתי, 

   -ידע מוקדם 
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ויניק:     -אבל לא, אני,   רונן יואל 

   -הרמטית   100% כנרת א. כהן: 

ויניק:     -אבל אני אומר  רונן יואל 

 אה, אוקי.  ,  100% כנרת א. כהן: 

   -אבל אדוני, היועץ המשפטי  יגאל שמעון: 

 אז לי זה נתן תשובה, בסדר, תודה.   כנרת א. כהן: 

אישרנו   יגאל שמעון:  שבועיים  שמעתי    1,000,000לפני  ולא   ,₪

 שאמרת שזו שנת בחירות.  

ויניק:     -אני לא הייתי פה לפני שבועיים  רונן יואל 

   -אז לא משנה  יגאל שמעון: 

יודע מה היה שם.   ויניק: רונן יואל    אני לא 

 מטעמך היו, מה ההבדל?   יגאל שמעון: 

יודע מה אישרתם.   עדי פ. אנקורי:   אבל אף אחד לא 

 )מדברים ביחד(  

קודמת  משה חנוכה:  בחירות  בשנת  זה  את  הגשת  את  זה  אבל  אז   ,

 אותו דבר.  

 אבל אני תכף אגיד.  יעל עבוד ברזילי: 

ן   משה חנוכה:  לטעו יכולה  את  ואיך  איך  ניסחת,  שאת  הנוסח  נגד 

נגד העיתוי שאת הגשת בו את זה     -את יכולה לטעון 

   -אל תשכח שאמרת לה שהיא מחברת  מאיר חלוואני: 

שהוא   משה חנוכה:  חרטטן,  כוכבי  שאמיר  להגיד,  רוצה  אתה  מה 

ב   טט חר  הציבור  הציע,  2018-את  שהוא  ההצעה  זו  כי   ?

   -אני לא המצאתי את זה. אתה בעצם אומר 

   -שנייה רגע, רונן  ת א. כהן: כנר 

חוקי   משה חנוכה:  לא  בעיתוי  חוקית  לא  הצעה  הביאו  ויעל  שאמיר 

מה   זה  לעבור,  בחירות  בשנת  יכל  לא  וזה  בשביל, 

   -שאתה אומר 

נבי  כנרת א. כהן:  רגע  בוא  רק  שום  משה,  אין  אז  רונן,  סופית.  ן 
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   -אפשרות 

   -כי זו ההצעה של אמיר  משה חנוכה: 

   -יה, רגע שני  כנרת א. כהן: 

   -שנייה, שנייה  רן יקיר: 

   -התשובה היא לא הרמטי  כנרת א. כהן: 

 )מדברים ביחד(  

   -השתנה היועץ המשפטי, משה  רן יקיר: 

 מה שהוא הציע זה פופוליסטי אז?   יגאל שמעון: 

זה   משה חנוכה:  שאז  המשפטי,  היועץ  עם  שהיה  מה  זה  כנראה  אז 

   -לא היה חוקי 

להביא   רן יקיר:  חוקי  לא  משה,  גם  אני  חושב,  אני  זה.  את 

   -אצביע בשביל זה, אמיר הציע את זה אז 

אבל אין בעיה, אז אני אומר, אז אתם אומרים שאמיר   משה חנוכה: 

   -היה פופוליסט 

   -לא  רן יקיר: 

ל  יעל עבוד ברזילי:     -י הצעה יש 

 .  2018-ואמיר עשה מעשה לא חוקי ב  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

 ההצעה שלו.    אבל זו  משה חנוכה: 

   -אז בסדר  רן יקיר: 

   -אז איך זה הגיוני  משה חנוכה: 

   -משה  רפאל בן מרדכי: 

   -איך אני פופוליסט  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

   -ליסט תסביר לי את הרציונל. איך אני פופו  משה חנוכה: 

   -שנייה, שנייה, שנייה, משה  רן יקיר: 

 כשהבאתי הצעה של אמיר.   משה חנוכה: 
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   -אתה פוליטיקאי  מרדכי:   רפאל בן 

   -אני לא אמרתי שאתה הצעת הצעה לא חוקית  רן יקיר: 

ויהיה. גם אתה וגם הוא.   רפאל בן מרדכי:   והוא פוליטיקאי, היה 

   -לא, לא שומעים אותי, כי רק למשה  רן יקיר: 

נו כבר, מספיק עם  רפאל בן מרדכי:     -יאללה, 

הבאתי  משה חנוכה:  ואני  פופוליסט,  לא  הוא  ואני    איך  שלו  הצעה 

 פופוליסט?  

   -רגע, רונן, יש לי שאלה  אלון גלבוע: 

   -לא, רגע, אני מדבר עכשיו  רן יקיר: 

   -מבחינה משפטית  אלון גלבוע: 

 מישהו אמר שאתה פופוליסט?   רינה שבתאי: 

 כן, רן.   : משה חנוכה 

 )מדברים ביחד(  

   -רגע, רגע, רגע, אחד, אחד  יעל עבוד ברזילי: 

 משה, לא יעלה על הדעת, אתה פוליטיקאי?   רפאל בן מרדכי: 

   -אם אנחנו כבר מדברים, אז אחד אחת, בבקשה  יעל עבוד ברזילי: 

 בחיים לא.   רפאל בן מרדכי: 

נגיד ככה. נתחיל מהסוף  רן יקיר:     -טוב, אז 

 אני לא פוליטיקאי.   רדכי: רפאל בן מ 

 -ברשימתו של   4מס'   משה חנוכה: 

 חדשה.  ברשימה ה   2לא, מס'   יגאל שמעון: 

   -טוב, יאללה  יעל עבוד ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

   -רגע, רגע, רן יקיר, שנייה  יעל עבוד ברזילי: 

אתה   רן יקיר:  בחזרה.  לוקח  אני  מה,  יודע  אתה  לא,  אני  משה, 

ק  לא  אני  פופוליסט,  חוקי  לא  גם  פופוליסט.  לך  ורא 

מהיועץ   שומע  שאני  מה  אני  אבל  ההצעה,  את  להציע 
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   -המשפטי 

   -לא, זה לא חוקי להציע את ההצעה הזאת  . כהן: כנרת א 

 -לא חוקי לקבל את ההצעה  רן יקיר: 

 )מדברים ביחד(  

לא   רן יקיר:  אתה  לא,  אומר?  שאני  למה  מקשיב  אתה  יוסי, 

 מקשיב.  

 ב.  אני כן מקשי  יוסי שאבי: 

   -לא מקשיב  רן יקיר: 

 .  3יוסי, תן כבוד, מס'   אלון גלבוע: 

עובדה.  רן יקיר:  הקשבת,  מתחיל    לא  אני  אז  הקשבת,  לא  אז 

אם   יודע  לא  אני  אז  בסדר,  יודע,  לא  אני  מההתחלה. 

שאתה   מה  תביא  הצעה,  להביא  חוקי  לא  או  חוקי  זה 

ממה   רוצה.  שהוא  מה  הביא  הביא,  אמיר  אם  רוצה. 

   -חוקי לקבל את ההצעה הזאת. ולכן שאני פה, לא  

   -לא  יוסי שאבי: 

   -אקבל אותה   את ההחלטה הזאת, ולכן אני לא  רן יקיר: 

נכון.   אלון גלבוע:  נכון, זה לא   זה לא 

נכון?   רן יקיר:   אה, לא 

 לא.   אלון גלבוע: 

נכון.   יגאל שמעון:   לא 

 כי אתה היועץ המשפטי של העירייה?   רן יקיר: 

   -י לא היועץ המשפטי של העירייה, ואני אומר לא, אנ  אלון גלבוע: 

 אז של מי אתה?   רן יקיר: 

נכון אז לא   אלון גלבוע:     -הבנת 

   -הוא אמר, בניסוח הנוכחי יש לו בעיה  יגאל שמעון: 

 מה שרונן אמר.   אלון גלבוע: 

 הניסוח של אמיר בעייתי, הוא אומר.   משה חנוכה: 
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אמר  אלון גלבוע:  רונן  מה  לך  אסביר  אני  הרי  בוא  אפשר,  אי   .

אם   עכשיו  החוק.  על  להתבסס  חייבת  בארנונה  ההנחה 

   -אנחנו כחברי מועצה 

י     -או סיווגים  קיר: רן 

   -נקבע סיווג מסוים  אלון גלבוע: 

 רגע, תן לו.   רינה שבתאי: 

   -ולא בשנת בחירות  אלון גלבוע: 

נכון.   רן יקיר:   לא בשנת בחירות, 

   -לנושא הזה  אלון גלבוע: 

   -ן נכו  רן יקיר: 

אי   אלון גלבוע:  היום  אז  נו,  בסדר,  אז  יעבור.  שזה  להיות  יכול 

   -אפשר לעשות את זה 

   -באמת נראה לך שבזמנו אנחנו הגשנו  עבוד ברזילי:   יעל 

   -אז מה כל  רינה שבתאי: 

 במסגרת בחינה של צו הארנונה שלא אושר.   יעל עבוד ברזילי: 

   -הייתה בקשה לתת הנחות  נדב דואני: 

   -משרד הפנים, האגף ההכנסות  י: רפאל בן מרדכ 

   -אנחנו דיברנו על זה  יעל עבוד ברזילי: 

   -י מתחייב משה, אנ  רן יקיר: 

   -אבל אם אנחנו  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

ראשי   נדב דואני:  עם  יחד  בקשה  הגיש  העירייה  שראש  הבנתי  אני 

ודחו   קורונה,  בתקופת  נקודתיות  הנחות  לתת  רשויות 

 את הבקשה הזאת.  

ויניק: ר  אם   ונן יואל  יודע  לא  אני  הנחות,  אומר  אתה  יודע,  לא  אני 

שינוי  של  אפשרות  על  כי    ביררו  הנחה,  על  או  סיווג 

   -הנחה מוגדרת בתקנון. שינוי סיווג זה משהו 

י   אלון גלבוע:  שינו לבצע  דבר  כל  יכול  אתה  סיווג,  שינוי  רונן,  אבל 
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   -סיווג, אז מה הבעיה? אז אם אחרי הבחירות 

ויניק: רונן   ויש בחירות  יואל     -לא כל דבר אפשר, 

   -אז זהו, לא כל דבר אפשרי, לא  אלון גלבוע: 

   -וזהו, אין מה  נרת א. כהן: כ 

   -אז מכיוון  רן יקיר: 

ויניק:  יש לה השלכות הרות   רונן יואל  כזו  זו החלטה  זמן,  זה לא הרבה 

וגם     -גורל, גם לעתיד 

פ  משה חנוכה:     -ופוליסט אז אתה בעצם אומר שאמיר היה 

ויניק:     -אני לא אומר  רונן יואל 

   -לא, אבל שזו ההצעה שלו  משה חנוכה: 

 ביחד(  )מדברים  

 -אופציות, בוא נעשה רגע סדר   2יש   משה חנוכה: 

היה   רפאל בן מרדכי:  שאמיר  אמר  הוא  משה,  משה.  רגע,  רגע, 

וזה   פוליטיקאי,  אתה  שגם  אומר  והוא  פוליטיקאי, 

 נכון.  

   -אופציות   2  יעל, יש  משה חנוכה: 

זה לא מעניין, אני לא   רפאל בן מרדכי:  נכונים. טוב מאוד.  שני הדברים 

 אתה תשמע, אני רוצה שהקהל ישמע את זה.  רוצה ש 

אותה,   משה חנוכה:  לקבל  ואפשר  חוקית  שההצעה  אחת,  אופציה 

   -וזה, וזה סבבה 

 כן.   אלון גלבוע: 

לא   משה חנוכה:  אמיר  של  שההצעה  שנייה,  אופציה  חוקית  אחת. 

   -ופופוליסטית 

   -אני מזכירה לך מה הייתה ההחלטה שהתקבלה בזמנו  יעל עבוד ברזילי: 

   -אז בוא נביא את ההחלטה  שה חנוכה: מ 

לאחרי   יעל עבוד ברזילי:  ההמלצות  את  שיבחן  מה?  של  צוות  לכנס 

   -הבחירות 

 כן, כן.   משה חנוכה: 
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נו  רפאל בן מרדכי:     -אוי, 

ההחל  משה חנוכה:  לא.  זה  את  לא,  לך  אקריא  אני  אגיד,  אני  טה, 

   -הצעת ההחלטה 

   -אבל אם לא יישאר אותו ראש עיר  אלון גלבוע: 

   -אבל אני אומרת לך מה רונן אומר  יעל עבוד ברזילי: 

יש   משה חנוכה:  חלופות    2אז בעצם רונן אומר, אז אני אומר, לרונן 

   -להכריע, חלופות גרועות 

   -תקשיב, משה, נציע את זה  אלון גלבוע: 

   -בין זה שאמיר פופוליסט  משה חנוכה: 

   -לראש העיר הבא, משה  אלון גלבוע: 

   -יא הצעה לא חוקית שהב  משה חנוכה: 

נו, משה  יעל עבוד ברזילי:     -די, 

   -לבין זה שעכשיו אמיר ראש העיר  משה חנוכה: 

   -מיותר  יעל עבוד ברזילי: 

נגד ההצעות שהוא עצמו הציע.   משה חנוכה:   והוא 

ניתן לראש העיר הבא, משה  אלון גלבוע:     -אבל למה, בוא 

   -שתי החלופות  משה חנוכה: 

   -אני חייבת להגיד שפלפולי מילים אתה אלוף חנוכה,   רינה שבתאי: 

ניתן לראש העיר קצת עבודה, משה  אלון גלבוע:     -בוא 

   -אלוף, אלוף  רינה שבתאי: 

 .  1מס'   נדב דואני: 

 חבל על הזמן, אלוף.   רינה שבתאי: 

נכון  : רן יקיר     -בקיצור, אם הבנתי 

   -אנחנו מעלים להצבעה, די  יעל עבוד ברזילי: 

   -גע, יעל לא, ר  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

אנחנו   עדי פ. אנקורי:  בארנונה.  הנחות  של  לנושא  להתייחס  ביקשתי 
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על   מדברת  שהיא  בארנונה,  הנחה  על  כאן  מדברים 

שאנשים   בארנונה  הנחות  יש  עסקים.  על  תושבים, 

שהם    שהם  או  נכים,  ילדים  להם  שיש  או  נכים, 

שאנחנו   חוק  עפ"י  מחויבים  והם  ותיקים,  אזרחים 

 ו, רשות או חובה, לקבל הנחות.  קבענ 

קורה?   מה  פעם  ואז  להגיש  וצריך  מקוון,  טופס  יש 

שלך   הילד  אם  משנה  לא  הזאת,  ההנחה  את  בשנה 

או    235% מונשם  מה    100%נכה,  בעצם  אז  נכה, 

שמש  זה  היום,  את  2020נת  שקורה  הפסיקו  בעצם   ,

שיש   זה?  את  יודעים  אתם  בארנונה,  הנחות  של  הרצף 

שצריכ  הורים  ההנחה  כאן  אחרי  לרדוף  עכשיו  ים 

   -שלהם 

זה.   יעל עבוד ברזילי:  את  מכירים  ואנחנו  זה,  את  יודעים  אנחנו  עדי, 

   -כיו"ר הוועדה, אני מכירה את זה באופן אישי 

 ה עם זה כלום?  כן, אבל למה לא קור  עדי פ. אנקורי: 

ו  יעל עבוד ברזילי:  , כי אלו חוקי מדינה,     -ב' -אני אסביר לך למה. א'

נכון. מ  פ. אנקורי: עדי      -נתתם הנחה   2020עד    2014-לא, לא 

אני   יעל עבוד ברזילי:  שתיים,  אחד.  זה  לבדוק,  לך  מציעה  אני  עדי, 

אחד   אף  ולא  אותה,  לשכנע  צריך  שלא  כמי  לך,  אומרת 

-ו   100%ם פה סביב השולחן, שנכות  מהאנשים שיושבי 

זכאי    200% שאדם  הנחה  אף  ולא  גיל,  לא  תשתנה,  לא 

   -י החוק הזה הוא עקום, הוא מעוות לה, לצער 

 ולמה ברעננה כרגע זה לא קורה?   עדי פ. אנקורי: 

   -עדי, אני  יעל עבוד ברזילי: 

   -אני הלכתי ובדקתי ברעננה  עדי פ. אנקורי: 

י  יעל עבוד ברזילי:  לא  קורה  אני  מה  יודעת  אני  ברעננה,  קורה  מה  ודעת 

יודעת שיש     -פה, ואני 

   -, לא צריך להגיש כל שנה אזרח ותיק  עדי פ. אנקורי: 

איזשהו   יעל עבוד ברזילי:  עכשיו  עושים  אנחנו  מדינה.  תקנות  אלו 

איך   להבין  לנסות  כדי  מה,  זמן  שכבר  האמת  מהלך. 

הללו,  לאנשים  הזה  השירות  הנגשת  מבחינת    להתייעל 
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הולך   לא  המצב  נגיד,  בוא  הולכת,  לא  אצלם  שההנחה 

   -להשתנות 

שאנחנ  עדי פ. אנקורי:  משהו  להחליט  זה  יכולים  בהחלטת  ו  אותו 

   -מועצת עיר 

אבל   יעל עבוד ברזילי:  ככה,  לא  ממש  זה  עדי,  נכון,  לא  לא,  ככה.  לא  זה 

   -זו גם לא ההצעה, ואני מבקשת רגע לחזור 

 )מדברים ביחד(  

הבקשות  ש  אלון גלבוע:  את  דצמבר  בחודש  כבר  הגישו  תושבים 

להם.   טיפלו  לא  היום  ועד  בכל    3להנחה,  חודשים, 

   -ירייה אחרת זה קורה שבוע ע 

ואתה   יעל עבוד ברזילי:  פרטניים,  דברים  לי  תעביר  בוא  אלון,  בוא,  אבל 

יודע     -כבר 

   -אבל למה אני  אלון גלבוע: 

שקשורי  יעל עבוד ברזילי:  פרטניים  דברים  ונבדוק  תעבירו  לוועדה,  ם 

הזו   הוועדה  יודע,  אתה  ועדה,  חבר  אתה  אותם. 

   -מתכנסת 

א  אלון גלבוע:  לא  לא,  זה  לוועדה,  קשור  לא  זה  קשור,  לא  זה  בל 

   -קשור לוועדה 

   -זה לא קשור לוועדה  כנרת א. כהן: 

   -זה קשור אלינו כעירייה  עדי פ. אנקורי: 

קש  כנרת א. כהן:  לא  זה  זה,  על  לך  אענה  אני  זה  אלון,  לוועדה,  ור 

ואני   שיש,  לך  אומרת  אני  גדול,  מאוד  הלחץ  קשור 

מאגף   מגיע  זה  כי  אבל  ללשכה  יודעת  נכנסים  הגבייה 

   -שלי, שזה דלת ממול 

ו  יעל עבוד ברזילי:     -בואו, אנחנו כולנ

   -ולכן אני אומרת לך, אני מכירה  כנרת א. כהן: 

   -אנחנו כולנו רוצים שנהיה  יעל עבוד ברזילי: 

הכל,   כהן: כנרת א.   את  באמת  עושים  הם  המערכות,  על  שם  לחץ  יש 

אל  מגיע  זה  פעמים  הרבה  לך,  אומרת  ואנחנו  אני  יי, 

 מגישים את זה.  
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   -אבל גם בעיריית מודיעין יש לחץ  אלון גלבוע: 

אני   כנרת א. כהן:  אחרת,  בעירייה  מה  יודעת  לא  אני  בסדר,  אבל 

אותה   את  יש  שואה  לשורדי  גם  פה.  קורה  מה  אומרת 

בזה  ה  מטפלת  אני  ללשכה,  אליי  מתנקז  הכל  בעיה. 

 יום.  -יום 

   -וב זה נושא מאוד חש  יעל עבוד ברזילי: 

 מכירה את זה לצערי.   כנרת א. כהן: 

   -ואנחנו יכולים להמשיך עליו  יעל עבוד ברזילי: 

שההצעה   משה חנוכה:  לאמירה  מסכים  לא  ממש  אני  חוקי?  לא  מה 

י  לא  כוכבי.  שהגיש  הצעה  זו  חוקית,  על  לא  להגיד  פה 

   -הדברים שהוא כתב שהם לא חוקיים, באמת 

   -טוב, יאללה  יעל עבוד ברזילי: 

כוכב.   שבתאי:   רינה  אתה  כוכבי,  עצמך.  את  מצלם  אתה  הכבוד,  כל 

 ממש כוכב.  

טובה,   יעל עבוד ברזילי:  יותר  שלי  הצילום  זווית  כל,  קודם  שנייה.  רגע, 

   -אז אני אבקש לצלם אותך, זה דבר אחד. דבר שני 

 אתה רוצה שאני אצלם אותך, חנוכה?   רינה שבתאי: 

   -ם את זה להצבעה דבר שני, אנחנו מעלי  יעל עבוד ברזילי: 

אתם   משה חנוכה:  איך  ואמיר,  את  הצעת,  שאת  הצעה  זו  אבל  יעל, 

נגד ההצעה?    תצביעו 

המשפטי   יעל עבוד ברזילי:  היועץ  של  הדברים  על  עכשיו  מתבססת  אני 

   -ועו"ד העירייה 

ב  חנוכה: משה   הצעתם  שאתם  הצעה  נגד  מצביעים  אתם  למה  -אבל 

2018-   

נו,   יעל עבוד ברזילי:     -משה יאללה, 

נגד ההצעה שאתם הצעתם.   משה חנוכה:   אתם מצביעים 

נגד.   רינה שבתאי:   אנחנו מסירים מסדר היום, לא מצביעים 

 מי בעד להסיר מסדר היום?   כנרת א. כהן: 

גולני:     -יעל מי בעד הסרת הצעה?   הוד 
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 (  ' בושה ' )צועקים ביחד  

 אני שמחה שאתם מאמצים את המתודות.   רינה שבתאי: 

 רגע, מי בעד? מי בעד ההצעה?   משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

 לא, ואני נמנע.   רפאל בן מרדכי: 

 למה נמנע?   אלון גלבוע: 

יעל.    רפאל בן מרדכי:   מפני שזו הצעה צודקת, 

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

 08.02.2023הצעה לסדר של חבר המועצה משה חנוכה מיום 

 הנחה בארנונה   : הנושא

 : מסדר היום הסרת ההצעה בנושאהצבעה 

 יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר, מאיר חלוואני,    – (8בעד )

 חיים שאבי ונדב דואני. 

 נקורי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, אלון גלבוע ומשה חנוכה. עדי פרילינג א – (5נגד )

   רפי בן מרדכי. – (1נמנע )

 : 23/81החלטה מס' 

 ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר מסדר היום. מאשרתמועצת העירייה 

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


