פרוטוקול עיריית הוד השרון
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נוכחים:
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-
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-

חבר מועצה
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-

חבר מועצה

נוה גור

-

חבר מועצה

מאיר חלוואני

-

חבר מועצה

עדי ברמוחה

-

חברת מועצה

אביבה גוטרמן

-

חברת מועצה

אמיר כוכבי

-

חבר מועצה

יעל ברזילי

-

חברת מועצה

נדב דואני

-

חבר מועצה

נעדרו מהישיבה:
חיים שאבי

-

סגן ראש העירייה

אביאל אברמוביץ

-

חבר מועצה

תקוה גלם

-

חברת מועצה

משתתפים:
חנה גולן

-

מנכ"לית העיר

ירון סולברג

-

יועמ"ש העירייה

בני זיני

-

גזבר העירייה

על סדר היום:
הצעה לתיקון חוק עזר להוד-השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון) ,התשנ"ח.1997-
להזמנה זו מצורפים המסמכים הבאים:
דברי הסבר להצעה לתיקון חוק עזר להוד-השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) ,התשנ"ח ,1997-שהוכנו על-ידי משרד היועץ המשפטי לעירייה ,מצורפים
ומסומנים כנספח א'.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את תיקון חוק עזר להוד-השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשנ"ח ,1997-כמפורט בנוסח התיקון המצורף כנספח א' לדברי
ההסבר שצורפו להזמנה זו.
לחילופין ובמידה שלא יאושר תיקון החוק כמפורט בנספח א' ,לדברי ההסבר שצורפו להזמנה זו,
מאשרת מועצת העירייה את נוסח תיקון חוק עזר להוד-השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשנ"ח ,1997-כמפורט בנוסח התיקון המפורט בנספח ב' לדברי
ההסבר שצורפו להזמנה זו.

תחילת הישיבה
.1הצעה לתיקון חוק עזר להוד השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון) התשנ"ח – .1997
יגאל שמעון :ערב טוב ,אנחנו פותחים את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר  .3/18על סדר
היום הצעה לתיקון חוק עזר להוד השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון) התשנ"ח –  .1997כן ,בבקשה אדוני ראש העיר.
חי אדיב:לא ,לא ,בסדר ,אני קראתי את ההמלצה .ירון אתה רוצה להוסיף להדגיש דברים שקשורים
לחוק העזר?
אביבה גוטרמן :אני רק רוצה לבקש-
חי אדיב:רק רגע-
אביבה גוטרמן :שרחוב אחד ששכחנו להכניס אותו ,לפני שאנחנו חותמים.
חי אדיב:אני מסכים איתך ,רחוב הציונות.
אביבה גוטרמן :לא ,לא ,הכנסנו.
חי אדיב:לא ,הוא לא נמצא.
אביבה גוטרמן :בחנקין ,תחילת חנקין יש שמה גם ,שכחנו שיש שם שזה ייכנס.
חי אדיב:טוב ,ירון כדי שהדיון יהיה ענייני ותכליתי ,אם אתה יכול להסביר את מה שניסחת ,ואם צריך
את התיקונים נשמע פה את חברי המועצה ,אם הם רוצים להוסיף לתקן תיקון כזה או אחר וזהו נצא
לדיון ,דיון והחלטה.

בעיקרון העברנו לכם את החומר ,הכנו את התיקון לחוק העזר בהתאם לפי מה
ירון סולברג:
שאני הבנתי שהיה הסיכום ,צרפנו דברי הסבר ותיקנו את אותם סעיפים שדרשו תיקון וכן רשמנו 2
אופציות ,אחת זה מה שהסכימה מועצת העיר ו-ב' זאת הייתה האופציה שהציע חבר המועצה נדב
דואני ושאני סברתי שיש לה מקום וחשיבות על רקע הנסיבות כולן ,ולא נחזור שוב ,היא הצעה שהיא
בהחלט רלוונטית ויכולה להיות אולי פתרון בסופו של יום בלית ברירה.
אבל כרגע מרכז הכובד הוא על אופציה א' .בשמות הרחובות אכן נתבקש באיזה שהוא שלב להוסיף
את רחוב הציונות וזה לא נרשם ,אבל אני כן הייתי מבקש בתוספת ייכלל בנוסף גם רחוב הציונות ,כי
הייתה בקשה כזאת ,ומעבר לכך עדי בבקשה.
הייתה לי איזה שהיא התכתבות עם אבידע לגבי עניין של מכון כושר ותחנות דלק,
עדי ברמוחה:
אז מכון הכושר נכנס אבל תחנות דלק לא ,למה?
אביבה גוטרמן :כי זה קיים בחוק.
עדי ברמוחה:

זה קיים בחוק? אני לא ראיתי.

אני לא יודע להגיד ,אני יודע להגיד שלא דיברנו על זה בדיון ,ויכול להיות שזה טעון
ירון סולברג:
בדיקה ,אבל הדברים נעשו בצורה מאוד מהירה ,ולכן מיקדנו את זה על ה ,-אני לא רוצה להשתמש
במילה מינימום ההכרחי ,אבל התמקדנו באותם דברים שהייתה פה הסכמה וגם כשאבידע עדכן אותי
שפנית ,זה נראה לי כנושאים נוספים שאני לא שולל אותם ,אבל הם כאלה שראויים לבדיקה ולבחינה,
ובלוח הזמנים הזה שהיה שעד יום א' בצהריים העברנו לכם את החומר ,ודאי שאי אפשר היה לעדכן
או להתייחס לדברים בצורה רצינית .לכן-
עדי ברמוחה:
מה קורה עם זה.

למה? אבל התייחסתם למכון כושר וציינתם את זה במפורש ,אבל לגבי תחנות דלק,

ירון סולברג:

עדי-

עדי ברמוחה:

זה מוכר בחוק?

אביבה גוטרמן :זה מוגדר בחוק.
ירון סולברג:

אני לא בדקתי ,אני לא רוצה לתת התייחסות-

עדי ברמוחה:

גם אני לא בדקתי.

יכול להיות עוד שינויים וכו' ,התמקדנו בדברים הללו בלבד .אני מבין שכאשר
ירון סולברג:
מתחילים לתקן אז יש צורך או רצון לתקן עוד דבר ועוד דבר ,אני לא שולל את זה ,אני רק אומר זה
לא נבדק בצורה טובה בתוך פרק הזמן הקצר שעמד ,ולכן מה שייצרנו את אותה הצעת חוק שמונחת
לפניכם ,זה היה מה שאמרתי שאני אעשה עד יום ראשון בצהריים.
חי אדיב:אבל בואו נעיר הערה בונה בעניין הזה ,ובנוסף זה במקום החוק של המדינה ,זה אומר
תחנות דלק אפשר.
ירון סולברג:

בורר שלא ,חוק המדינה תמיד גובר על חוק עזר.

חי אדיב:אז נדגיש את זה ב-
ירון סולברג:

לא ,אין מה להדגיש.

חי אדיב:לא ,זה בנוסף לחוק המדינה ,בנוסף.

חקיקה של מדינת ישראל עושה חקיקה ראשית ,היא חקיקה שגוברת על חקיקת
ירון סולברג:
עזר מקומית .ולכן ברור כאשר יש חקיקה ארצית היא גוברת בכל מקרה.
נדב דואני:

הסבר על הרחובות בבקשה ,כי לי חסר חנקין לדוגמא.

אביבה גוטרמן :אמרתי את זה עכשיו.
נדב דואני:

לא שמעתי את זה סליחה.

יגאל שמעון:

קודם כל אני חייב להעיר הערה-

עדי ברמוחה:

רגע ,אתם יודעים שאין צילום של הישיבה?

יגאל שמעון:

שמה?

עדי ברמוחה:

אין צילום של הישיבה בשידור ישיר?

חי אדיב:מה קרה?
???:

יש צילום ,יש צילום לא כל כך טוב כרגע.

יש צילום .טוב חברים ,אני חושב שאנחנו צריכים גם להגביל את הרחובות ,אי
יגאל שמעון:
אפשר רחוב סוקולוב כל רחוב סוקולוב-
אביבה גוטרמן :אז איך אתה עושה?
יגאל שמעון:
שמה-

ואי אפשר את דרך מגדיאל ,כל דרך מגדיאל .יש אזורים של בתי כנסת ,שלא צריך

אמיר כוכבי:

אז אם תתחיל ...לא לשים רחובות.

יגאל שמעון:

בסדר ,אתם יכולים להגיד סוקולוב ממספר  10עד זה ,דרך מגדיאל-

נדב דואני:

אבל אם מספר  8בדיוק ירצו לפתוח.

אביבה גוטרמן :אז לא ,לא נותנים.
יגאל שמעון:

לא ,אזור שקרוב לבתי כנסת לא ,מה לעשות.

אתה גם ככה אבל בדיון הקודם שהיה ,אביבה גם את אמרת שאם מגיעה בקשה לא
נדב דואני:
פותחים מול בית כנסת.
אביבה גוטרמן :אבל אם אני עכשיו...
יגאל שמעון:

אבל חוק העזר אומר כל הרחוב.

אביבה גוטרמן :אם אני יכולה ...זה לא עדיף?
נדב דואני:

אבל תקשיב ,אני יכול להגיד לך על כיכר מגדיאל-

יגאל שמעון:

לא ,אני אומר צריך להגביל .שנייה ,סוקולוב החל ממספר  12לא יודע.

נוה גור :הוא רוצה להגביל גם את הרחוב עצמו לא רק...
יגאל שמעון:

אני לא רוצה שיהיה ליד בית כנסת לפתוח ,עם כל הכבוד.

יגאל הררי:

יגאל אתה מדבר .100%

יעל ברזילי:

אי אפשר להוסיף נוסח מילולי-

יגאל שמעון:

אפשר לומר רחוב סוקולוב ממספר  10והלאה.

נדב דואני:

אבל היא רוצה להגיד משהו אחר-

יעל ברזילי:

אני שואלת האם-

ירון סולברג:

אפשר ,אבל תצטרכו לעשות את זה היום ,כדי לקבוע בצורה ברורה-

יגאל שמעון:

היום ,היום ,היום.

חי אדיב:זה מחייב בדיקה.
ירון סולברג:

כי מה שאני מגיש זה-

חי אדיב:לא ,אם הוא אומר  10ו 10-זה לא בדיוק ,אולי זה -11
יגאל הררי:

זה  ,15מול .15

חי אדיב:מה זה  ?15אני לא יודע .אני לא יודע מה זה  ,15אני מסכים אתכם אבל אני לא-
יגאל הררי:

אני בודק-

חי אדיב:אז בוא ניתן ל-
יגאל הררי:

אני בודק עכשיו-

חי אדיב:בוא ניתן לשפ"ע לבדוק ,לרישוי עסקים.
יגאל הררי:

הנה רישוי עסקים פה.

אביבה גוטרמן :אז אם אנחנו עושים ...חותמים על זה בוודאות שליד בתי כנסת לא יהיה ,זהו מה
הבעיה?
עדי ברמוחה:
אז מה תעשי?

אבל אז את סוגרת את ה ,-המצב הקיים היום זה דלי קרים שעובד וינוביץ' שעובד,

אביבה גוטרמן :לא ,למה?
יגאל שמעון:

אבל דלי קרים אין לי בעיה ,דלי קרים זה עד מספר  ,60אין לי בעיה.

אביבה גוטרמן :כן ,כן ,אין בעיה עם זה.
יגאל שמעון:

עד רחוב האהבה ,מרחוב האהבה-

אביבה גוטרמן :מרחוב האהבה יש בעיה.
עדי ברמוחה:

תקשיבו אבל למה אנחנו צריכים ...ככה ,למה לא לרשום את שמות הרחובות-

יגאל שמעון:

כי ברגע שאני אומר-

רגע ,אבל תקשיב עד הסוף ,יש לך את מחלקת רישוי עסקים שהיא נותנת את
עדי ברמוחה:
האישור ,אז היא בודקת-

לא ,אבל כשאת אומרת רחוב דרך מגדיאל ,אז אני רוצה בדרך מגדיאל בכיכר למה
יגאל שמעון:
לא תיתני לי? כתוב דרך מגדיאל.
עדי ברמוחה:

אבל יש לך בכיכר.

יגאל שמעון:

מה יש פתוח בכיכר?

עדי ברמוחה:

יש לך את ינוביץ' ודלי קרים לא יושבים על הכיכר?

יגאל שמעון:
המתפללים.

לא ,לא ,הם יושבים עד רחוב האהבה .בכל מקרה אנחנו לא רוצים לפגוע ברגשות

עד היום לא פגעת ,זה הסיפור שעד היום הכול היה בסדר לא פגעת .אגב כיכר
נדב דואני:
מגדיאל גם ...וגם מתתיהו יכולים לפתוח הם לא פותחים ,הם לא פותחים כי הם יודעים שיש שם בית
כנסת.
יגאל שמעון:

אבל אם אתה אומר להם שאתה מאשר אז הם יפתחו.

נדב דואני:

אבל גם היום אתה מאפשר להם-

יגאל שמעון:

זה לא קשור.

נדב דואני:

אסור לך .עד היום אתה יכול-

יגאל שמעון:

נדב ,אני לא ...מלחמות-

נדב דואני:

אבל יגאל היום אתה מאפשר להם לפתוח והם לא פותחים מתוך התחשבות.

יגאל שמעון:

שמחר בבוקר יבוא אדם שיגיד דווקא אני אפתח ,אני רוצה לפתוח...

נדב דואני:

תגיד לי ,אחרי כל כך הרבה שנים מתי עשו דווקא?

יגאל שמעון:

מה אתה אומר-

נדב דואני:

מתי עשו דווקא?

יגאל שמעון:

ברור עושים דווקא.

נדב דואני:

מתי?

אביבה גוטרמן :נדב אתה ...נדב.
נדב דואני:

כן ,אני בונה על זה על הקומונסנס.

אביבה גוטרמן :כן ,אתה בונה על זה שלא עושה עד היום דווקא?
נדב דואני:

על הקומונסנס כן.

אביבה גוטרמן :לא-
נדב דואני:

על הקומונסנס במשך הרבה הרבה שנים-

אביבה גוטרמן :מה אתה אומר קומונסנס-
נדב דואני:

 70שנה.

אביבה גוטרמן :הלוואי שהייתי רואה את הקומונסנס גם במושבתנו ,אז אני בטח לא מצפה ממישהו
שאני לא מכירה שיבוא לעיר הזאת חדש-
נדב דואני:

אמרתם שבוועדה-

אביבה גוטרמן :ויחליט שהוא פותח שם.
נדב דואני:
לגורמים מסביב.

אמרתם שבוועדה אתם יכולים לתת היתר או לא לתת היתר ,תוך התחשבות

אביבה גוטרמן :אבל בגלל שלא היה רשום רחובות נדב .עכשיו הגבלנו-
נדב דואני:

אז למה לרשום רחובות?

אביבה גוטרמן :אז אם הגבלנו רחובות-
נדב דואני:

אז למה לרשום?

אביבה גוטרמן :כי אמרנו ,עוד פעם הייתה סיבה למה.
נדב דואני:

אבל לא הייתה הסכמה לרשום רחובות-

אביבה גוטרמן :אנחנו רצינו בלי אבל הבנו-
נדב דואני:

גם אני רוצה בלי ,אז...

אביבה גוטרמן :הבנו שזה נכון לעשות ,אבל אי אפשר ,דנו כבר בזה נדב ,מה אנחנו חוזרים רוורס?
נדב דואני:

למה לא?

אביבה גוטרמן :לא רצינו ,אבל דנו בזה .אני לא מאמינה שאנחנו חוזרים לדיון של כמה שעות שהיה
בפעם קודמת ,פשוט לא מאמינה.
יגאל שמעון:

 ...מרחוב דרך רמתיים עד פינת רחוב האהבה .אותו דבר חנקין ,חנקין-

אביבה גוטרמן :תחילת חנקין יש לך ,לא הכול ,לא כל חנקין.
יגאל הררי:

עד מספר .10

יגאל שמעון:

חנקין מ 10-והלאה.

יגאל הררי:

לא.

יגאל שמעון:

למה לא?

יגאל הררי:

עד בית ספר תלי למה?

יגאל שמעון:

מ 10-והלאה.

???:

 ...לעשות את זה לפי ההצעה של נדב.

אביבה גוטרמן :היה ויכוח על זה ,לעשות את זה בלי רחובות ,לא רצינו ,בסוף הבנו שכן צריך לעשות,
 3שעות דנו בזה .אתם חוזרים לי אחורה עכשיו? מה נסגר ,כולה באנו להצביע.
יגאל שמעון:

אני מבקש לתקן על פי-

אביבה גוטרמן 3 :שעות דנו בזה ,אני לא דנה בזה עוד פעם.
חברים ,אביבה ,אני מבקש לתקן ככה :סוקולוב ממספר  9ומעלה אנחנו מאפשרים
יגאל שמעון:
את הפתיחה על פי חוק העזר .דרך מגדיאל מרחוב דרך רמתיים עד רחוב האהבה ,חנקין-
ירון סולברג:

יגאל ,זה לא ילך ככה ,מספרים ממקום עד מקום ,זה חייב להיות-

יגאל שמעון:

אוקיי עד מספר -60

ירון סולברג:

מאיפה?

יגאל שמעון:

ממספר  2עד מספר-

ירון סולברג:

ברחוב הבנים מלא?

יגאל שמעון:

רחוב הבנים מלא ,אין לי בעיה ברחוב הבנים.

אביבה גוטרמן :כן.
ירון סולברג:

ובני ברית מלא?

אופיר טואיל:

למה רחוב הבנים מלא?

יגאל שמעון:

כי אין בית כנסת שם.

אופיר טואיל:

מה הקשר? יש את חב"ד ,מה זה אין בית כנסת?

יגאל שמעון:

איפה?

יגאל הררי:

איפה אבל? בבנים-

אופיר טואיל:

יש את חב"ד ,למה אין בית כנסת?

יגאל שמעון:

בבנים איפה יש חב"ד?

ירון סולברג:

תעברו רחוב רחוב ותרשמו ממתי עד מתי ,אין בעיה יגאל.

יגאל הררי:

יגאל ,יגאל ,מדרך רמתיים עד אורנים.

כנרת א .כהן:

אי אפשר לדחות ,אם נדחה עכשיו לא יצא מזה כלום.

אביבה גוטרמן :לא דוחים שום דבר.
(מדברים יחד)
חי אדיב:עדיף לא לקבוע ,אני אומר לך.
יגאל הררי:

 5זה הבנק.

חי אדיב:כי לרישוי יש-
יגאל שמעון:

מ.7-

חי אדיב:יש מנדט לא לאשר או כן לאשר.
יגאל הררי:

מ 7-עד  25כולל ,עד  27כולל .מ 5-עד  27בבנים.

אוקיי תרשום .דרך אגב חב"ד הם חוגגים בכל העולם ,אז מה הבעיה ,רק פה אני
יגאל שמעון:
צריך להגיד להם לא?
נדב דואני:

גם בדרך רמתיים יש ישיבה ,אז אולי גם שם נסגור את קפה נטו ,כי יש ישיבה ליד?

יגאל שמעון:

אין ישיבה.

נדב דואני:

מה יש שם? כולל? מה יש כולל? מה זה?

יגאל שמעון:

אין כלום סגור ,הוא עזב ,הוא עזב כבר.

יגאל הררי:
שאתה אומר.

יגאל ,אתה ...על המספרים שרושמים ,כי היועץ המשפטי לא מספיק לרשום מה

ירון סולברג:

לא ,אני לא רושם כלום ,תגמרו לדבר תכתיבו מסודר.

יגאל הררי:

אנחנו סיימנו .בסוקולוב אנחנו אומרים ממספר -11

ירון סולברג:

בנים ,בנים הכול?

יגאל הררי:

הבנים לא ,מ 7-ועד .27

יגאל שמעון:

 7עד .27

יגאל הררי:

הבנים מ 7-עד .27

יגאל שמעון:

דרך מגדיאל?

יגאל הררי:

דרך מגדיאל אמרנו מ-

ירון סולברג:

רגע ,בני ברית לא רשמתי.

נוה גור :אני לא כל כך מבין את השיטה הזאת שיושבים שם בצד ומגדירים-
יגאל שמעון:

לא ,לא...,

(מדברים יחד)
יש לי רעיון ,יגאל אולי תסגרו את הפרוטוקול ותעשו דיון תבדקו רגע .כי אחר כך
ירון סולברג:
הפרוטוקול גם צריך להגיש אותו ,אף אחד לא מבין ממנו כלום ,אז זה סתם.
יגאל שמעון:

טוב חברים-

יגאל הררי:

רגע ,רגע ,עכשיו סוקולוב רשמת?

נדב דואני:

בני ברית רשמת יגאל?

יגאל שמעון:

בני ברית השארתי את זה ,לא צריך.

נוה גור :יגאל ,לפני שאתה ...יש עוד משהו שכדאי להתייחס אליו ,שגם לא כתוב פה ,וזה גם איזה
שהיא אמירה שמתייחסת לשטחים חדשים-
ירון סולברג:

זה כתוב ,למה לא ,בטח שכתוב.

נוה גור :לא ,איפה כתוב?

ירון סולברג:

תסתכל בסעיף ג' ,ב 101-סעיף ג'.

נוה גור :לא ,אמרנו שמותר לגרוע או להוסיף-
ירון סולברג:

תהיה רשאית להוסיף או לגרוע אזורים ו/או רחובות-

נוה גור :אז מבחינתך זה גם באזורים חדשים-
ירון סולברג:

כן ,כן ,כן.

יגאל שמעון:

טוב חברים-

ירון סולברג:
האופציה.

אני חושב שזה לא מאושר הסעיף הזה ,אבל לא משנה ,כתבנו אותו כדי שתהיה את

יגאל שמעון:

חברים מה שאני מבקש לתקן-

נוה גור :אבל אתה מבין שלמשל מחר יש מתחם שלם שבונים-
ירון סולברג:

אז כתבנו.

נוה גור :לא ,אבל אתה אומר נניח יאושר או לא יאושר ,בוא רגע נחשוב קדימה .מחר יאשרו או לא
יאשרו לא משנה ,אבל מחר מקימים מתחם שלם מאחורי בית כנסת מקדש מעט וכל האזור של ציר
אחים ,אין פה שום התייחסות לרחובות עכשיו .מה עושה עיריית הוד השרון בסיטואציה כזאת? מחר
יכול מישהו להקים שמה-
נכון ,אבל מכיוון שזה לא קורה מחר בבוקר וזה ייקרה עוד  6 ,5 ,4 ,3שנים ,אז
ירון סולברג:
תמיד יהיה לבחון ולשנות ולהוסיף ,הרי ברור שהיום אתה לא מכתיב את המצב ל 30-שנים הבאות.
לגבי המקומות הללו כן ,אבל לגבי מקומות חדשים זה דינמי אתה משנה .מה שכן אני אומר-
נוה גור :לא ,אני שואל אם לא תאושר לנו אפשרות להוסיף או לגרוע ,מה תהיה לך הסמכות אחרי
זה ,זה מה שאני שואל.
ירון סולברג:

לא תהיה סמכות.

נוה גור :מה אני צריך לעשות?
ירון סולברג:

אתה אומר לי אם לא יאושר סעיף  .3תצטרך להגיש כל פעם בקשה לתקן ולהוסיף.

נוה גור :עם תיקון רחובות?
ירון סולברג:

נכון.

אביבה גוטרמן :ירון שאלה-
חי אדיב:מה זה כל פעם? זה פעם...
אביבה גוטרמן :לגבי בריכת גלי רון ,אנחנו לא צריכים להגדיר שם רחוב ,כי זה הולך בהגדרה אחרת
הבריכה.
ירון סולברג:

לא הבנתי.

אביבה גוטרמן :גלי רון או הקאנטרי ,זה הולך ב-
עדי ברמוחה:

אביבה ,את מבינה למה לא צריך רחובות?

אביבה גוטרמן :לא ,אבל כבר-
מאיר חלוואני :אבל אני לא רוצים רחובות.
אביבה גוטרמן :אני לא מאמינה שאנחנו חוזרים לזה.
ירון סולברג:

אבל את לא יכולה כל העיר בסדר .אז תגישו בלי.

עדי ברמוחה:

אנחנו ביקשנו בלי רחובות.

ירון סולברג:

אז תגישו ,תחליטו בלי רחובות.

אביבה גוטרמן :אבל הסברנו את זה שאם לא רושמים עושים בכל מקום ,איך תגדירי? מה תעשי?
אביבה גוטרמן :מה זה אנחנו כבר עשינו את זה ,די כבר חבר'ה ,עוד פעם אנחנו טוחנים מים?
כנרת א .כהן:

אפשר ...אחרי זה ירון?

ירון סולברג:

כן אפשר.

אביבה גוטרמן :אפשר ,כתוב שם ,בהגדרה כתוב ,כתוב בפירוש בהגדרה שניתן אחר כך להוריד
להוסיף-
לעשות בלי רחובות זה כאילו כל העיר ,כל העיר לא הגיוני ,אף אחד לא יאשר דבר
ירון סולברג:
כזה ,גם לא בג"ץ.
ברשותכם חברים ,אני כן חושב שצריך רחובות זה חשוב ,כנסת ישראל אישרה את
יגאל שמעון:
החוק ואנחנו חייבים לתת את המילה שלנו בדיוק איפה שאנחנו כן מאשרים לפתוח.
אז מה שאני מציע זה דבר כזה ,בנספח א' בתוספת החמישית באזורים והרחובות שאנחנו רושמים
שמה ,אנחנו נרשום ברחוב סוקולוב החל ממספר  9ומעלה ,ברחוב הבנים ממספר  7עד  ,27דרך
מגדיאל ממספר  2עד מספר  ,60וברחוב חנקין ממספר  10ומעלה.
עדי ברמוחה:

יגאל נו באמת.

חי אדיב:זה מבודד את בית הכנסת מהעסקים.
יגאל שמעון:

אני פשוט שומר על-

חי אדיב:שבת ,למה לא? לשמור על הצביון של בית הכנסת.
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :מה שפתוח היום חבר'ה.
יגאל שמעון:

בלי רחובות אנחנו בבעיה.

יגאל הררי:

מספר  ...60הצומת של בית הכנסת של...

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

אביבה ,זה שאת אומרת את זה ,זה לא הופך את זה לנכון.

יגאל שמעון:

סוקולוב ממספר  9ומעלה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :יגאל ,איפה נכנס ינוביץ' ודלי קרים?
יגאל שמעון:

זה עד .60

אביבה גוטרמן :זה ?60
יגאל שמעון:

טוב ,יש לכם משהו להעיר ,אפשר להצביע חברים?

כנרת א .כהן:

יגאל ,תמיד אפשר אחרי זה לשנות ולהוסיף ולגרוע ,זה הכול.

אביבה גוטרמן :נכון ,יש סעיף כזה שיכולים להוסיף ולגרוע ,הכול רשום ,די לא מתחילים לשנות.
ירון סולברג:

אתה אומר מ ,10-איך זה יושב באי זוגי?

יגאל שמעון:

אין באי זוגי ,אין עסקים שם בצד השני.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

טוב חברים-

אביבה גוטרמן :אבל זה אזור תעשייה.
יגאל שמעון:

איפה?

אביבה גוטרמן :מבוא קדם ,אבל גם הכנסנו.
יגאל שמעון:

זה אזור תעשייה.

אביבה גוטרמן :זה אזור תעשייה .אבל זה מופיע בכל מקרה ,רחוב מבוא קדם.
חי אדיב:טוב ,החלטתם או לא?
אביבה גוטרמן :כן ,כן ,נו בואו נסגור את זה.
עדי ברמוחה:

מה החלטנו?

חי אדיב:עוד שאלות? יגאל יקריא את כל הסיכום מחדש.
אביבה גוטרמן :תקרא יגאל.
חי אדיב:בבקשה ,מי שרואה משהו ששכחו יעיר את זה.
נוה גור :וגם ...רגע את הנקודה ,שנדע בדיוק ,כי מספרים לא תמיד ברור לי על איזו נקודה אנחנו
מדברים.
ירון סולברג:

אז תבהיר קודם את הנקודות ואחר כך תקריא את זה להצבעה.

נוה גור :כן.
יגאל שמעון:

טוב ,אנחנו מוסיפים בתוספת החמישית בחלופה א'-

ירון סולברג:

לא רגע ,לפני שאנחנו מקריאים את זה ,איפה התיקונים-

יגאל שמעון:

התיקונים ככה :ברחוב סוקולוב החל ממספר  9ועד סוף הרחוב 9 .זה -AMPM

נוה גור :איפה שעיתון ירוק מתחיל שמה?
יגאל שמעון:

כן.

חי אדיב:משהו כזה.
יגאל שמעון:

ומעלה.

יגאל ,יגאל שנייה ,לפני שאתה נכנס לדבר הזה ,זה תיקון שאתם שולחים למשרד
אמיר כוכבי:
הפנים ,משרד הפנים לא יושב ומסתכל על  GISלראות איפה סוקולוב  9מתחיל ואיפה סוקולוב 64
נגמר ,אנחנו מדברים על עיקרון שמאפשר באופן פוזיטיבי פתיחה של עסקים בשבת ,ולכן אמרנו
שמלכתחילה לא צריך הגדרה של רחובות.
התעקשתם על הגדרה של רחובות ,אמרתם שיהיה יותר קל להעביר את זה למשרד הפנים .מה
שאתם עושים עכשיו זה לעקר את הדבר הזה מכל תוכן-
יגאל הררי:

למה?

לבוא ולייצר עכשיו בדיון אקראי שנוצר פה ,אחרי שהיה  10ימים לבדוק את זה
אמיר כוכבי:
ולהביא את זה ,את ההסתייגות הזו ומספרי הרחובות ,זה ניסיון לייצר גטאות של עסקים שמותרים
בפתיחה ,וזה הופך את האמירה העקרונית שקיבלנו שמותרת פתיחה בשבת לאמירה שבאה ואומרת
מותרת כאן וכאן וכאן-
אביבה גוטרמן :נכון ,אנחנו לא רוצים שיהיה בכל מקום.
אמיר כוכבי:

אמרנו גם פה-

אביבה גוטרמן :אמיר ,לא בכל העיר הזאת פותחים.
אמיר כוכבי:

שנייה רגע ,לא אמרתי-

אביבה גוטרמן :צריך גם את זה להבהיר.
לא אמרנו שבכל העיר ,אמרנו שלעירייה במסגרת החוקים שיש לה בתכנון ובנייה,
אמיר כוכבי:
יש מספיק כלים להגדיר ברישוי עסקים איזה עסקים מותר איפה ומתי ממילא.
יגאל שמעון:

לא ,היא לא יכולה.

אמיר כוכבי:

בוודאי שיש לה-

יגאל שמעון:

לא ,לא ,אני חייב-

בוודאי שיש לה ,אבל רגע לפני שאתה זה ,תן לי רגע לסיים .בכל מקרה הכניסה
אמיר כוכבי:
הזאת למספרי רחובות בתיקון שאתה שולח למשרד הפנים היא לא הגיונית ,היא לא רצינית-
יגאל שמעון:

למה היא לא הגיונית?

אמיר כוכבי:

תראה לי חוק עזר אחד שנראה ככה עם מספרי רחובות מפה עד לפה?

יגאל שמעון:

כן ,כן.

אמיר כוכבי:

מה פתאום ,די ,די ,אתם עושים צחוק .זה בשלוף על השולחן-

(מדברים יחד)

נדב דואני:

אף מקום לא דיבר על מספרים.

יגאל הררי:

אחרי ששמענו את אמיר ,מישהו פה יכול להבהיר מה זה סטטוס קוו?

אמיר כוכבי:

מה זה קשור? אני יכול להסביר לכם-

יגאל הררי:

לא ,אני רוצה להבין מה זה סטטוס קוו ,אפשר להבין?

מאיר חלוואני :אחרי הדיון הארוך שהיה פה ב-
יגאל הררי:

מאיר ,אתה עונה לי?

מאיר חלוואני :לא ,רק שנייה ,אני רוצה לשאול שאלה-
יגאל הררי:

אני שאלתי לפניך.

מאיר חלוואני :סליחה.
אני שאלתי שאלה אם מישהו יכול להסביר לי מה זה סטטוס קוו? אנחנו סיכמנו
יגאל הררי:
בישיבה הקודמת שהוא יביא הצעה למועצה לפי סטטוס קוו קיים.
???:

וזה הסטטוס קוו?

יגאל הררי:

זה הסטטוס קוו.

יגאל הררי:

אם כותבים את המספר אז-

יגאל ,אתה עושה בדיוק מה שהחוק הארצי רוצה לעשות ,אתה אומר מה שפתוח
נדב דואני:
פתוח ומה שאנחנו רוצים-
אופיר טואיל:

ואתם רוצים שהכול יהיה פתוח .אתה רוצה שהכול יהיה פתוח.

מאיר חלוואני :לא נכון ,לא נכון-
אופיר טואיל:

אתה רוצה שכל הרחובות-

נדב דואני:
שאני רוצה.

שלא תהיה פה מלחמת דת זה מה שאני רוצה ,שלא תהיה פה מלחמת דת זה מה

אופיר טואיל:

זה מה שאתה גורם ,זה בדיוק מה שאתה גורם.

(מדברים יחד)
אופיר טואיל:

אתה רוצה לפתוח את הכול ,את כל סוקולוב את כל הבנים את כל מגדיאל.

אביבה גוטרמן ... :ועכשיו אתם באים ומבלבלים את המוח .תסלחו לי ,יש סטטוס קוו ובדיוק אנחנו
שומרים עליו ,בואו אני אסביר לכם את ההגדרה שבאים פה ואומרים ,בואו נדבר זה לא לפי החוק,
מה באים ואומרים? אנחנו לא נותנים להם לפתוח איפה שהם רוצים ליד ,אבל איך? עד היום זה לא
רשום לך בהגדרה שליד בית כנסת אתה לא בונה ,גם עכשיו אתה לא כותב את זה.
אבל מה כן עשו? ואת זה אני אגיד פה ,יושבים בעירייה בוועדה אומרים :לא ,לא ,לא ,בוא נקשה
עליהם פה שלא יעשו ,למה? כי אנחנו לא רוצים שיפתחו ליד בית כנסת .זה לא מוגדר נדב ,ומה
שאנחנו עושים אנחנו דווקא מגדירים עכשיו ,ואני לא רוצה שיבוא לי-
נדב דואני:

אם מישהו רוצה לפתוח בגלי רון בית קפה החוצה-

אביבה גוטרמן :אם יבוא לי מחר-
נדב דואני:

מישהו רוצה לפתוח בית קפה-

אביבה גוטרמן :תפתח-
נדב דואני:

אבל את לא מאפשרת.

אביבה גוטרמן :תפתח.
נדב דואני:

אבל את לא מאפשרת.

אביבה גוטרמן :אל תגידי לי צדיקה ,תקשיבי עדי ,עדי ,עדי-
עדי ברמוחה:

את לא יכולה להוסיף פה מספרים-

אביבה גוטרמן :עדי ,אל תגידי לי צדיקה יותר מהאפיפיור ,זה שאני רוצה לשמור על הקיים ולא
להשתגע לא לכיוון אחד ולא לכיוון השני ,אז זה לא צדיקה.
עדי ברמוחה:

אז הסכמנו ...רחובות אל תוסיפו עכשיו מספרים-

אביבה גוטרמן :אבל את חייבת-
עדי ברמוחה:

אני לא חייבת.

אביבה גוטרמן :למה?
עדי ברמוחה:

לא.

אביבה גוטרמן :אבל מה הסבירו לה?
עדי ברמוחה:

את לא מבינה ,את לא מבינה ,את לא מקשיבה למה...

אביבה גוטרמן :לא ,את לא מקשיבה ,מה אמרו לנו פה? הרי בהתחלה לא רצינו בכלל רחובות.
עדי ברמוחה:

את לא מקשיבה אביבה.

אביבה גוטרמן :לא עדי-
עדי ברמוחה:

אביבה תקשיבי-

אביבה גוטרמן :לא ,את תקשיבי לי .אמרנו בלי רחובות בהתחלה ,נכון? יופי .מה הסבירו לנו?
שההיפך מזה שלא רשום שום רחוב ,ההיפך מזה שמותר בכל המקומות .על זה אומר היועץ המשפטי
אני לא יכול לעגן.
עדי ברמוחה:

ואז אמרנו שיש רישוי עסקים לצורך העניין.

אביבה גוטרמן :אז אמרנו נביא רחובות.
עדי ברמוחה:

אוקיי ,אז הבאתם רחובות-

אביבה גוטרמן :תגידי לי אתם בסדר?
עדי ברמוחה:

אבל עכשיו למה מספרים?

אביבה גוטרמן :כי למה? למה?

עדי ברמוחה:

אז בואי נרשום את  9א' ולא  9ב'-

אביבה גוטרמן :כן ,אני אגיד לך למה זה נכון ,אני אגיד לך למה ,כי אומרים פה האנשים בואו נפתח
בין זה לזה ,אני לא רוצה ליד בית הכנסת ,הסברתי לך.
עדי ברמוחה:

אבל אביבה זה נתון לרישוי עסקים.

נדב דואני:

לא יפתחו גם עכשיו-

אביבה גוטרמן :אבל אני לא סומכת על זה עכשיו.
נדב דואני:

למה את לא סומכת על זה?

אביבה גוטרמן :כי העירו את ה ,-המדינה .תראה ,איפה שהמדינה מתערבת בשטויות שלה-
נדב דואני:

למה בעלי עסקים ישקיעו מאות אלפי שקלים...

אביבה גוטרמן :תקשיב-
נדב דואני:

כמה אנשים...

אביבה גוטרמן :אבל נדב ,כל עוד לא היה ,היה סטטוס קוו שתקנו הלכנו לפי מה שקיים .עכשיו העירו
את השד מרבצו ,ואנחנו צריכים להגן גם על הדתיים ,אבל אני רוצה לשמור גם על הכבוד של הדתיים
מה לעשות.
נדב דואני:

החוק שלך ,החוק הקיים-

אביבה גוטרמן :וגם על החילוניים.
אביבה ,החוק הקיים זה בדיוק הסטטוס קוו עם שינויים קטנים ,החוק החדש הופך
נדב דואני:
את הכול משנה את הכול ,יוצר גבולות איפה מותר איפה אסור-
אביבה גוטרמן :אבל יש לך עכשיו ,אבל יש לך את זה היום נדב.
נדב דואני:

החוק הקיים טוב.

אביבה גוטרמן :אבל תשמע ,אתה יודע מה צריך לא לעשות כלום ,להשאיר כמו שזה-
נדב דואני:

זה לא מה שאמרתי.

אביבה גוטרמן :אבל אחרי מה שעשינו-
נדב דואני:

אני חושב שלא צריך רחובות.

אביבה גוטרמן :די ,מה עשינו ,אנחנו רוצים לשמור על המצב הקיים ,אני לא מבינה.
נדב דואני:

זה לא לשמור על הקיים.

אביבה גוטרמן :אז מה אתה עושה פה?
נדב דואני:

כי מגבילים.

אביבה גוטרמן :מה אתה עושה פה? מה אתה מגביל? אתה רוצה שיפתחו ליד בית כנסת?
נדב דואני:

לא.

אביבה גוטרמן :אז אם לא רשום לך שום דבר ,מחר יבוא מישהו אחר שלא שומר-
נדב דואני:

מחר יחליטו לפתוח בית כנסת-

אביבה גוטרמן :מה תעשה?
נדב דואני:

באמצע רחוב דרך מגדיאל-

אביבה גוטרמן :מה תעשה?
נדב דואני:

רגע שאלה ,באמצע דרך מגדיאל יפתחו בית כנסת ,מה תגידו?

אביבה גוטרמן :מה זה מה תגידי?
נדב דואני:

לא תגבילי את אלה ולא תגבילי את אלה.

אביבה גוטרמן :אני מגבילה ,מי אמר לך שלא? מי אמר לך שלא?
נדב דואני:

אז אני אומר בחוק הזה מגבילים-

אביבה גוטרמן :ובמתחם  1200רוצים לפתוח בית כנסת-
נדב דואני:

נכון.

אביבה גוטרמן :אמרתי להם תלחמו על זה ,אם אתם לא רוצים היום תלחמו ,מה אתה מדבר סתם
שטויות.
נדב דואני:

מה הקשר-

אביבה גוטרמן :די ,כי אתה מדבר סתם לא לעניין .מה זה בא מישהו רוצה להקים בית כנסת ,ככה זה
עובד בעיר?
נדב דואני:

ואם מישהו רוצה לפתוח...

אביבה גוטרמן :ככה זה עובד ואנחנו בונים?
נדב דואני:

לפני שנייה אופיר אמר יש שם חב"ד ,אי אפשר לשים חב"ד.

אביבה גוטרמן :די ...תכלס ,אבל אין תכלס ,כי לא עושים מה שצריך ,מתחילים לבלבל את המוח .דנו
בזה שעות ,שעות.
נדב דואני:

אביבה זה נושא מורכב.

אביבה גוטרמן :עוד פעם אחורה די.
נדב דואני:

זה נושא מורכב ,אפשר לדבר עליו עוד.

יגאל שמעון:

אז אני יכול להעלות את מה שאמרתי?

יגאל הררי:

לא ,לא ,אני רוצה שהפעם יסבירו לי למה הוא מתכוון סטטוס קוו.

יואב רוזן:

ביקשנו מהיועץ המשפטי לנסח-

יגאל שמעון:

לא ,יש לנו ניסוח.

נכון ,אבל אני חייב את המספרים ,למה? כי אני לא רוצה לפגוע בדתיים ,אני לא יכול
יגאל שמעון:
להגיד להם תעשו-
יואב רוזן:

אז בואו נצביע נו.

יגאל שמעון:
מה שאמרת.

אז אין בעיה .אני רק רוצה ,אמיר אני רק אשיב לך ,אמיר אני רוצה להשיב לך על

יגאל הררי:

למה שלא נשמע מה שנדב אומר.

מאיר חלוואני :אני ...אפשר או לא?
יגאל שמעון:

אין בעיה .בבקשה מאיר.

מאיר חלוואני :ערב טוב לכם יקיריי ,אני רוצה לענות לך מה זה הסטטוס קוו.
יגאל הררי:

אליי אתה מדבר?

מאיר חלוואני :כן ,שאלת שאלה.
יגאל הררי:

לא שאלתי אותך.

מאיר חלוואני :לא ,אבל אני בכל זאת רוצה לענות לך.
יגאל הררי:

שאלתי את נדב.

מאיר חלוואני :אני מסוג האנשים שמוכן לתת לאנשים לחיות איך שנוח להם וטוב להם ושהם ייתנו
לאחרים לחיות .ככה אני רואה את הסטטוס קוו ,וככה אני רוצה שהוא יתקיים עבור ילדיי ביתי וכל
התושבים פה ,זה בראש וראשונה .בהמשך לפגישה הקודמת הסוערת ,חבל שזו גם נהייתה סוערת,
אנחנו סיכמנו שאנחנו לא רוצים שיופיע שם בתיקון של חולון שהיה בעצם סוג של המבנה שהחלטנו
שעל פיו נלך-
יגאל הררי:

איפה?

מאיר חלוואני :פה דיברנו ,זה אופי הדיבור היה.
אביבה גוטרמן :צודק.
מאיר חלוואני :ובסוף יגאל ,בסוף דיברנו על זה שלא יהיה שם-
יגאל הררי:

הדיון הראשון לא קובע כי הדיון השני יותר קובע.

מאיר חלוואני :לא הפרעתי לך רק רגע ,רק רגע .בסוף החלטנו שלא נשים אזורים או מה שנקרא
רחובות .ואם החלטנו שכן אז למה צריך למספר אותם?
יגאל הררי:

מה הבעיה?

מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,אני זוכר גם וכדאי אולי חשוב שירון יזכיר לנו שהוא אמר שהוא הולך לשבת
על זה ולהביא מה שנקרא נוסח שמתאים יותר ושיוכל לעבור ,נכון? כך הבנתי?
יגאל הררי:

שיוכל לעגן עליו.

מאיר חלוואני :אז מאוד חשוב היה חשוב ואני חושב שעדיין חשוב שתזכיר לנו הנוכחים מה אתה
חושב על העניין הזה .עדיין לי נראה באופן אישי שרחובות בגלל הסטטוס קוו שאני מאמין בו ,ולדעתי

כולם מאמינים בו ,ואזורי תעשייה לא צריכים להופיע פה ,לא צריכים להופיע פה .כי אני מעריך שאני
לא אפגע במי ש-
אופיר טואיל:

לא להופיע בכלל אזור תעשייה?

מאיר חלוואני :לא ,להשאיר את זה בלי אזורים ובלי רחובות ,סליחה אם לא הובנתי ,בלי אזורים ובלי
רחובות אופיר ,ולא בשביל לפגוע באף אחד.
נדב דואני:

אז אתה תביא הצעה כזו והצעה כזו יגאל להצבעה.

מאיר חלוואני :זו ההצעה בלי הרחובות.
נדב דואני:

אחת כזו ואחת כזו ,אחת עם רחובות ואחת בלי הרחובות.

מאיר חלוואני :אני לא מעריך שמישהו יעשה פה דווקא ,ויש פה את החבר'ה מרישוי עסקים שאמרו
שהם יודעים...
מאיר חלוואני :רגע ,הם אמרו שם מסוגלים לעצור את הפרץ ואנחנו-
יגאל הררי:

הם לא יכולים ,יש חוק.

מאיר חלוואני :אז זה תשובתי לך ,ואני מציע שאולי נתכופף לכיוון או נתקרב לכיוון הקודם.
אביבה גוטרמן :ירון ,ירון ,אבל הדיון הזה היה וכשאני בפתח דבריי אמרתי הכול מוסכם למעט זה
שלא יירשמו הרחובות ,אני אמרתי את זה בדיון ,ועכשיו זה פתוח אמרתי אז ,ולאחר כל הדיון שהיה
איתך ,הבנו שחייבים לשים רחובות בגלל הסיבה שאמרת :תראו ,ההפוך מזה שלא רושמים רחובות,
ואני רוצה להבין ,זה מה שהסברת ,זה אומר שבעצם בכל מקום בעיר ניתן לפתוח ,על כזה דבר אני
לא אוכל לעגן משפטית ,אמרת או לא אמרת? אז בוא תחדד את זה ואם צריך להוריד את כל
הרחובות תורידו ,אבל בוא תסביר תעמוד מאחורי זה.
לא ,אם זה בכן ולא ,אז התשובה כן אמרתי .אבל אם אתם מרשים לי עוד כמה
ירון סולברג:
מילים אז אומר כך-
אביבה גוטרמן :תגיד ,תגיד.
מה שאני אמרתי הוא שאם אתם מתבייתים על הקונספט על הפורמט על המתכונת
ירון סולברג:
של חוק העזר של חולון ,אז אי אפשר לקחת חצי ממנו משום שכולו ביחד מהווה נקודת איזון טובה.
דהיינו יש החלטה על פתיחת עסקים בשבת מסוג מסוים מאזנים את זה עם כך שמגבילים את זה
לרחובות מסוימים .עוד ציינתי בדיון הקודם שגם אם תיקחו את תל אביב וגם תיקחו את מודיעין ,בכל
חוק עזר של כל רשות נקבע מנגנון איזון ,דהיינו שזה לא בכל העיר.
תל אביב קבעה מנגנון מסוים שלמדתם אותו בדיון שקיימתם פה ,ומודיעין קבעה מנגנון איזון אחר,
גם בו עיינתם ובסופו של דבר החלטתם ,אני חושב שגם במידה רבה של צדק ...על המנגנון הפשוט
של חולון .אני לא יודע אם משרד הפנים יאשר אותו או לא ,אבל הוא נותן נקודת איזון מסוימת שהיא
שונה ממודיעין ותל אביב ,אבל מה שמשותף לכל הרשויות המקומיות וזה גם ברור למה ,קיימת
נקודת איזון :אין מצב שבאים ואומרים אפשר לפתוח עסקים בכל העיר בלי רחובות .אגב אתם יכולים
לקבל החלטה-
נדב דואני:

אבל אמרנו שלא באותו מידה שצריך אלטרנטיבות אחרות לאיזון ,נכון?

רגע דקה ,אז האלטרנטיבה ...זה אתם בחנתם אותה באותו דיון שהתקיים כאן ,לפי
ירון סולברג:
המודלים שהנחנו בפניכם.

אביבה גוטרמן :נכון.
של ראשון ,סליחה של תל אביב מודיעין וחולון .אז אלה המתכונות שהיו שנוסחו.
ירון סולברג:
דנתם בזה ואמרתם אנחנו מעוניינים לקחת ,בחרתם במסלול של חולון בהתאם לכך גם פעלנו והכנו
את הצעת החוק .מה שאני אומר הוא שאם תשמיטו לצורך העניין את שמות הרחובות – זה יוצר
בעיה.
חברים תבינו אם מורידים את שמות הרחובות זה כאילו מועצת העיר אומרת :אנחנו מאפשרים
פתיחת מרכולים בכל רחבי העיר-
אביבה גוטרמן :וזה לא יעבור.
ההחלטה הזאת היא לא מידתית היא לא תעמוד בביקורת שיפוטית ,זה כל העניין,
ירון סולברג:
זה גם מה שהיה בבג"ץ וכך גם פעלו כל הרשויות המקומיות ,כולם חיפשו את אותה נקודת איזון
שמתאימה לעיר ,וכל אחד קבע-
יגאל הררי:

כולל תל אביב.

ירון סולברג:

וכל אחד קבע מנגנון אחר.

יגאל הררי:

כולל תל אביב.

למעט דבר אחד שכבר היום בחוק אי אפשר לפתוח מרכול בכל נקודה בעיר,
אמיר כוכבי:
מחלקת רישוי עסקים יכולה להגיד פה אין-
ירון סולברג:

לא ,לא ,מי אמר? מי אמר? אני לא מכיר דבר כזה.

אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת?

ירון סולברג:

סליחה ,אני לא מכיר את מה שאתה אומר ,זה נכון.

אמיר כוכבי:

מחלקת רישוי עסקים לא יכולה להגיד-

ירון סולברג:

לא ,לא.

אמיר כוכבי:

לא מתאימה...

על סמך מה? אני שמעתי שאמרתם יהודה אמר .אני לא מכיר כיועץ משפטי ,אולי
ירון סולברג:
מישהו יוכל לחדש לי ,על סמך מה מנהל רישוי עסקים שוקל ומחליט איפה הוא יכול להתיר פתיחה
ואיפה לא בשבת?
נוה גור :אבל ירון יש פה-
ירון סולברג:

אני לא מכיר-

אמיר כוכבי:

שופרסל יכולים לבוא לפתוח איפה שבא להם?

ירון סולברג:

מה? אני אמרתי שאני לא יודע להגיד-

אמיר כוכבי:

לא בשבת-

ירון סולברג:

איך מנהל רישוי עסקים-

אמיר כוכבי:

יכול לפתוח סופר מרקט איפה שהוא רוצה בעיר?

יגאל שמעון:

אם ההיתר שם מיועד למסחר כן ,מה הבעיה? זה מה שקרה עכשיו עם-

יגאל הררי:

אני יכול להגיד מילה?

יגאל שמעון:

עם דרך מגדיאל עם קופיקס ,אותו סיפור הם קיבלו רישיון עסק-

אמיר כוכבי:

אבל כשרצה שופרסל לפתוח שם לא נתנו לו.

יגאל שמעון:

כי להם בהיתר שלהם הם מחויבים לחנייה ולפריקה.

אמיר כוכבי:

מה ההבדל?

יגאל שמעון:

זה ההיתר שלהם .הם לקחו-

אביבה גוטרמן :כל אחד וההיתר שלו.
יגאל שמעון:
לעשות אני חייב.

קופיקס לקח את המקום ואנחנו מחויבים היום לתת לו פריקה וטעינה ,אין מה

אמיר כוכבי:

לא הבנתי.

יגאל שמעון:

אתה חייב לתת לו פריקה וטעינה.

אמיר כוכבי:

שופרסל היה צריך לדאוג לעצמו לפריקה וטעינה ולא היה לו-

יגאל שמעון:

בהיתר של השופרסל הוא היה מחויב-

אמיר כוכבי:

איך השתנה ההיתר על אותו מקום?

???:

זה לא אותו מקום.

יגאל שמעון:

זה לא אותו מקום ,זה ליד.

נוה גור :אבל ירון אני רוצה רגע-
אמיר כוכבי:

מה זה ליד? חנות ליד?

יגאל שמעון:

בניין אחר.

אביבה גוטרמן :זה היה אצל זהבה.
 ...רישוי עסקים לא יכול לקבוע איפה כן איפה לא סתם כי בא ,צריך משהו שהוא
ירון סולברג:
קריטריונים ברורים וזה חוק העזר קובע לצורך העניין.
נוה גור :אבל אני רוצה לקחת ,להתייחס למה שיגאל אמר ולמה שאתה אמרת ולשאול שאלה-
יגאל הררי:

איזה יגאל?

נוה גור :אתה ,יגאל הררי-
יגאל הררי:

אני רציתי להגיד משהו לפני אבל...

נוה גור :אתה רוצה לפני זה בבקשה.
אז אני אמרתי שאם אנחנו מסתכלים מה בעצם אנחנו אומרים? כל דרך רמתיים אין
יגאל הררי:
בעיה ,דרך מגדיאל ממספר  2שזה תחילת הרחוב ועד מספר  60שזה בעצם הבניין האחרון שיש בו

עסקים אחד לפני הגן הציבורי ,כך שלא צריכה להיות בעיה .סוקולוב מ AMPM-אחד לפניו ועד כפר
סבא אין בעיה ,מה הבעיה? רחוב חנקין-
עדי ברמוחה:

אם אתה מדבר על כל רחוב מגדיאל אז למה אתה מגדיר מספרים?

נוה גור :אז עכשיו אני רוצה להתייחס יגאל-
מה הבעיה? מה אמרנו פה עכשיו? אם אתה לוקח את הבנים מההתחלה ממספר 7
יגאל הררי:
שאין שמה כלום ועד  27בבנים אז מה-
נוה גור :אז בוא שנייה ,אני רוצה לקחת את הדיון הזה-
יגאל הררי:

זה לא חוכמה לבוא ולהגיד משהו שהוא חריג...

נוה גור :יגאל שנייה רגע ,שנייה .ירון ,גם אליך.
ירון סולברג:

כן ,כן ,אני מקשיב.

נוה גור :יש פה עניין שהוא עניין מהותי ,הוא לא עניין טכני .אם עכשיו נחשוב רגע ברמה המהותית.
ברמה המהותית יש פה עיר שזו עיר חילונית ,שבה רוצים לאפשר לאנשים מצד אחד לא לפגוע
ברגשות הדתיים במקומות שהם מוגדרים כאלה ,ומצד שני כן לאפשר פתיחה של מרכולים וכן הלאה.
מה בעצם אתם אומרים? אתם אומרים אם היינו עכשיו אומרים בואו נתכנן את העיר מהתחלה ,בואו
ניקח עכשיו את כל העיר נגיד איפה כן איפה לא ,כנראה שיש מקומות שהיום הם פתוחים שהיינו
אומרים אנחנו לא רוצים ,ויש מקומות שהם לא פתוחים שהיינו מאפשרים והפוך.
אתם אומרים לא ,אנחנו ניקח עכשיו את מה שנקיים נקבע אותו לא נזוז ימינה או שמאלה .בעצם
אנחנו לא מאפשרים מרחב מחייה לא לאלה ולא לאלה .מי אמר שמה שקיים היום א' הוא הנכון ,מי
אמר שזה הסטטוס קוו ,בגלל שאנחנו עכשיו לא רוצים לזוז ימינה או שמאלה? יכול להיות-
אביבה גוטרמן :אבל יש לך ...שאומר שניתן להוריד או להוסיף.
נוה גור :אני מסביר.
יגאל שמעון:
הזאת.

או שאתה אומר סטטוס קוו או שאתה אומר :לא ,אני רוצה לפרק את החבילה

אביבה גוטרמן :אבל רגע יש שם בחוק סעיף נוסף שאומר שאנחנו יכולים גם להוסיף או להפחית ,יש
את זה גם שם .בהמשך לזה ,אז אם נצטרך לשנות-
נוה גור :אביבה ,אם-
אביבה גוטרמן :ואתה צודק אגב ,כי דברים משתנים בעיר ,זאת דינמיקה ,העיר דינמית-
נוה גור :אבל לאור מה שאת אומרת-
אביבה גוטרמן :אבל אנחנו יכולים לשנות.
נוה גור :אבל שנייה אביבה-
אביבה גוטרמן :או להוסיף.
נוה גור :שנייה ,אם הסעיף הזה יתקבל אנחנו לא יודעים ,אבל אם הוא יתקבל אם אפשר להוסיף
ולגרוע ,הרי שאין משמעות אז לרישום שמות רחובות.

אביבה גוטרמן :כנראה שבית כנסת במדינת ישראל בדרך כלל לא מזיזים אותו ,אפשר להזיז אפילו
את הקבר ,אפשר להזיז ,בית כנסת אי אפשר להזיז.
נוה גור :אז מה את רוצה לומר?
אביבה גוטרמן :אז שמה בית כנסת קיים ואנחנו רוצים לדאוג ששמה לידו לא יהיה עסקים ,כל השאר
אין בעיה וזה ישתנה ,ויש דינמיקה של עסקים ושינויים של דברים ,אין בעיה ,נוסיף נוריד אבל במרחב
שאנחנו מדברים-
נדב דואני:

למה לא לקבוע רדיוס מבית כנסת ,להגיד -150

יגאל שמעון:

אז אמרתי מספרים ,זה הרדיוס.

אביבה גוטרמן :זה אותו דבר ,האמת שזה אותו דבר .מי הרס? לא הרסו בית כנסת.
יגאל הררי:

יש מקומות שפתוחים היום-

אביבה גוטרמן :יגאל ,להגדיר רדיוס זה גם כן הצעה לא רעה.
יגאל שמעון:

איך?

אביבה גוטרמן :אני לא יודעת ,תגיד מבית הכנסת ,גם רדיוס זה אפשרי ,לא מספרים.
יגאל שמעון:

 ...זה הרדיוס.

אביבה גוטרמן :אני יודעת ,זה מה שאמרתי זה היינו אך.
לא ,לא ,גם ברדיוס זה לא ,למשל  AMPMנמצא בטווח של  120מטר ,אז מה אז
יגאל הררי:
נסגור אותו? לא .כל האנשים התרגלו...
יעל ברזילי:

יש שם יותר יגאל ,אבל לא משנה.

יגאל הררי:
מה הבעיה.

אז מה הבעיה לקחת עכשיו מצב קיים לצלם אותו .כי כל הדרך ליד אפשר לפתוח

אני רוצה לומר לכם משהו תשמעו ,בסך הכול אני רוצה שנסתכל גם על המיקרו וגם
יגאל שמעון:
על המאקרו .כשממשלת ישראל וכשכנסת ישראל החליטה מה שהחליטה לחוקק חוק שלדעתי הוא
חוק בעייתי הזוי ולא הבנתי מה הסיבה ,אבל בואו נתייחס שזה חוק .החוק הזה היום השר דרעי
אומר :היום אני לא איישם אותו ,זה בסדר .ברור שהיום הוא לא יישם אותו ,אבל מחר בבוקר הוא
יישם אותו? אני אומר לכם שכן-
אביבה גוטרמן :למה אני רואה באשדוד.
יגאל שמעון:

כי הוא יישם אותו והוא יכריח אותנו לפעול-

יגאל הררי:

לא ,לא ,לא-

והוא יכריח אותנו לפעול כנגד עסקים בעיר ולא רק פה ,והוא יעשה את זה בכל
יגאל שמעון:
מקום אחר .עכשיו מה אני בא ואומר ,בואו נקבל החלטה :אחד ,לשמור על הסטטוס קוו ,מחר בבוקר
לא משנה ראש העיר בעוד  5שנים אופיר טואיל ,מה הוא ישאיר את זה כמו שזה? לא יודע .תבוא
גברת עדי ברמוחה תהיה ראשת עיר מטעם יש עתיד ,יפרצו את כל מה שהם רוצים פה בעיר הזאת.
אי אפשר חייבים לתת מסגרת לשמור על הכיכר מגדיאל שזה בית הכנסת הוא בהליך של שימור,
בית הכנסת הכרזנו עליו כאתר לשימור היסטורי ,שנים שם מתפללים ,אני לא רוצה שמחר בבוקר

יגיע איזה שהוא אדם אחר שחושב שצריך ,מאחר שאישרנו את סוקולוב ואת כיכר מגדיאל ,שמול בית
הכנסת דווקא אני רוצה לפתוח בית קפה ,למה זה כיכר מגדיאל.
אביבה גוטרמן :אני שואלת את אותה שאלה ירון-
יגאל שמעון:

לא מקובל ,ולא ניתן לעשות את זה.

אביבה גוטרמן :אם לא היו מספרים ,זה יפריע להחלטה לעבור?
אז אני אומר :לא ,מספרים .עוד סיימתי ,עכשיו מה אני אומר? אביבה לא הפרעתי
יגאל שמעון:
לך ,מה אני בא ואומר ,ברגע שאנחנו קובעים מספרים ,זה נקרא מידתיות-
נדב דואני:

מידתיות זה רחובות מה שאמרתם ...מספרים-

יגאל שמעון:

ברגע שאני מעביר למשרד הפנים שאנחנו לא משתוללים ,משרד הפנים-

עדי ברמוחה:

יגאל ,הייתה החלטה בישיבה הקודמת שמות של רחובות בזה נגמר בלי מספרים-

יגאל שמעון:

אבל לא כל הרחוב.

עדי ברמוחה:

כל הרחוב.

יגאל שמעון:

לא.

אביבה גוטרמן :עצם זה שאתה נותן רחובות ,הסביר את זה ירון ,שזה תוחם את זה .זה אומר-
עדי ברמוחה:

גם בחולון אין מספרים.

אביבה גוטרמן :אז לכן אני חושבת שניתן לוותר על המספרים.
אביבה גוטרמן :אין בעיה ,אני מקבלת ,אני שומעת וכנראה זה אפשרי .חשוב לי איך זה עובר.
אביבה שנייה ,אמר היועץ המשפטי שגם אפשר אחרי זה לגרוע ולהוסיף ,אז אם
כנרת א .כהן:
אפשר לגרוע ולהוסיף אז אפשר לקחת עכשיו רחובות-
אביבה גוטרמן :כן ,ואחר כך להוסיף.
כנרת א .כהן:

את המספרים להשאיר בצד עכשיו.

אביבה גוטרמן :נכון.
מה שיפה זה שכולם מנסים ללחוץ על המיקרופון שיעבוד להם ,ואביבה רק צריכה
אמיר כוכבי:
לפתוח את הפה ושומעים אותה.
אביבה גוטרמן :זה פיצוי ,הסברתי לכם על הגובה.
אמיר כוכבי:

זה מרשים כל פעם מחדש.

אביבה גוטרמן :פיצוי ,פיצוי של הגובה כפרה ,אי אפשר שגם לא יהיה לי גובה ,גם לא יהיה לי קול.
יגאל ,אני שמח שהבנת את הדחיפות והחשיבות בחוק הזה ,זה רק שבועיים כמעט
אמיר כוכבי:
מאוחר מידי ,אבל זה טוב שהצטרפת ואת זה אני אומר ברצינות וזה משמח אותי מאוד שיש פה ,אף
אחד גם לא אמר את זה ,אז אני אהיה התורן שאומר את זה ,וכל הכבוד למחלקה המשפטית

שהצליחה לעמוד בלוחות זמנים מצומצמים ולהכין תיקון שאותו אפשר לשלוח ,ועליו הם חושבים
שהם יוכלו לעגן מול משרד הפנים .אני אומר ככה :בואו-
אביבה גוטרמן :בלי אבל.
אמיר כוכבי:

לא ,בלי אבל.

אביבה גוטרמן :זהו.
אמיר כוכבי:

אני אומר כל הכבוד.

אביבה גוטרמן :כי מציון תצא תורה.
אמיר כוכבי:

כל הכבוד.

אביבה גוטרמן :אוקיי.
צריך להגיד .זה בטח יעלה לראש העירייה בעוד איזה תקן ,אבל כאילו סבבה אנחנו
אמיר כוכבי:
בעד ,זה היה בשבילך .אני אומר יש כאן הצעה ,אנחנו סתם מתווכחים עכשיו ,כי כמו שנאמר פה
כבר ,יש פה חילוקי דעות מהותיים ,ואנחנו עכשיו דנים בטכניקה שאמורה לאפשר איזה שהוא משהו
רחב שאנחנו מסכימים עליו ,אז הגענו לאיזה משהו רחב שאנחנו מסכימים עליו ,עם הבנה שעירייה
ככול שתהא עירייה בקדנציה הבאה תוכל לעשות עם זה מה שהיא רוצה על ידי הליכים של תיקון ,אני
אומר בואו לא נגרר עכשיו לשליפות מהמותן ,ואנחנו לא יודעים איזה מספר פה ואיזה מספר שם,
וכמה יש פה וכמה יש שם.
בואו נצביע ,אתה מתעקש להעלות את ההצעה עם מספרים ,תעלה גם הצעה עם מספרים ,זה לא
משנה ,יש לך פה  2הצעות תעלה עוד אחת .בואו נצביע על זה-
יגאל שמעון:

אני רוצה שיהיה בהסכמה ,אין פה מלחמה-

אמיר כוכבי:

זה לא עניין של מלחמה-

יגאל שמעון:

אני רוצה שנעשה את זה בהסכמה ,אם אתה חושב-

אמיר כוכבי:

אבל יגאל-

יגאל שמעון:

אין לי בעיה-

אמיר כוכבי:

אבל אני אומר לך משהו אחר-

נדב דואני:

זה בלי הסכמה יגאל.

אני אומר לך משהו אחר ,ממילא הדיון פה ,אנחנו כאילו מתווכחים על הטכניקה אבל
אמיר כוכבי:
יש פה באמת חילוקי דעות מהותיים וזה בסדר ,כאילו זה הגיוני שיש מישהו שחושב שצריך להתיר
לכול ומישהו שחושב שלא צריך להתיר בכלל ,וזה בדיוק מגרש המשחקים של מועצת עיר וקביעת
המדיניות ,ואני אומר הצלחנו לייצר פה איזה שהוא מסמך שאומר זה המצב שמשתקף היום ,בוא
נעלה אותו להצבעה ,אתה רוצה בשביל הנוחות של חברי מועצה אחרים פה להעלות גם הצעה עם
מספרים ,תעלה גם הצעה עם מספרים ,לא צריך את כל הדיונים והריבים האלה ,זה מכניס אנרגיה
מיותרת עכשיו-
יגאל שמעון:

קודם כל אין ריב אמיר-

אמיר כוכבי:

יעלה להצביע ואחת תעבור ,כאילו זה לא איזה זה.

יגאל שמעון:

אני עדיין חושב באמת ,תקשיבו ,יש לנו ציבור לא קטן של תושבים שומרי מסורת-

יגאל הררי:

זה לא ציבור קטן סליחה.

יגאל שמעון:

לא קטן אמרתי ,אמרתי לא קטן תקשיב יגאל.

אמיר כוכבי:

יגאל הררי ברגע שיוציא את הצ'יפ זהו הוא כבר יורה.

אביבה גוטרמן :שמיעה סלקטיבית.
יגאל שמעון:

אני בא ואומר בואו-

אמיר כוכבי:

לא ,צ'יפ אחר האמיני.

בסך הכול תיחמנו אזור מסוים ,באמת תיחמנו אזורים מסוימים גם את מרכז
יגאל שמעון:
מגדיאל ,זה לא משהו אני יכול להגיד אני עומד על זה שכן רק את זה .אני בא ואומר לכם חברי
המועצה תתחשבו גם בציבור שבא להתפלל ,אתם לא רוצים להתחשב אין לי בעיה ,תעשו מה שאתם
רוצים ,אל תתחשבו .אל תתחשבו ,תצביעו בעד כל רחוב ,תעשו מה שאתם רוצים .אתם לא רוצים,
תעשו מה שאתם רוצים.
אמיר כוכבי:

כל הדיון עכשיו-

עדי ברמוחה:

אתה הופך את זה לאתם ואנחנו-

אמיר כוכבי:

כל הדיון מתנקז למשפט הזה שתוכל לשלוח ...סבבה אמרת אותו-

יגאל שמעון:

לא אמרתי את זה-

עדי ברמוחה:

אמרת ,אמרת.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :זה שלא נציג את זה עם מספרים ,זה ייפגע באמת בבתי הכנסת-
יגאל הררי זה הרחובות האלה ,אחרי זה אתה תרצה להוסיף מספרים כי יש בית
כנרת א .כהן:
כנסת יש משהו ספציפי ,אמר היועץ המשפטי אפשר להוסיף מה הבעיה?
יגאל שמעון:

מחר יבוא אדם יגיד אני רוצה לפתוח בכיכר מגדיאל לא שואל אף אחד.

אמיר כוכבי:

אבל כיכר מגדיאל לא ברחובות.

יגאל שמעון:

לא ,כיכר מגדיאל זה רחוב סוקולוב.

אמיר כוכבי:

לא.

מה לא? מה אתה אומר לי לא? סליחה ,כיכר מגדיאל זה רחוב סוקולוב דרך מגדיאל
יגאל שמעון:
זה דרך מגדיאל ,אני לא מבין מה אתם לא קוראים? מה אתם רוצים על קוצו של יוד.
עדי ברמוחה:

יגאל תוסיף עוד הצעה עם מספרים כמו שאתה רוצה-

לא ,אתה יודע אם זה המצב אז אתה יכול להוסיף רחוב סוקולוב ודרך מגדיאל
אמיר כוכבי:
למעט כיכר מגדיאל.
יגאל שמעון:

אין בעיה ,מקובל עליי.

אמיר כוכבי:

לא צריך להתחיל עכשיו עם מספרים.

יגאל שמעון:

מקובל ,מקבל.

נוה גור :יגאל ,כיכר מגדיאל-
יגאל שמעון:

למעט כיכר מגדיאל.

נוה גור :כיכר מגדיאל צריך לקבל התייחסות שונה.
יגאל שמעון:

כל האזור של...

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אמיר ,למעט כיכר מגדיאל מקובל עליי .אתה רואה אנחנו לא רבים ,אני אוהב אותך.

אמיר כוכבי:
בוא נתקדם.

ועדיין הצלחת להכניס את המשפט שרצית ,אז יאללה בוא תעלה את זה להצבעה,

יגאל שמעון:

למעט כיכר מגדיאל ,סוקולוב למעט כיכר מגדיאל אוקיי?

אביבה גוטרמן :בסדר גמור.
אופיר טואיל:

מה עם מספרים?

יגאל שמעון:

אין צורך ,ברגע שאמרנו למעט כיכר מגדיאל-

כנרת א .כהן:

אתה ממילא מצביע נגד מה זה משנה-

אופיר טואיל:

מה אכפת-

יגאל הררי:

לא ,לא ,לא-

אופיר טואיל:

זה בטח משנה.

כנרת א .כהן:

אז מה זה משנה? תוסיפו אחרי זה.

יגאל הררי:

מה הבעיה למה שזה לא יהיה בהסכמה?

כנרת א .כהן:

אני אגיד לך למה.

יגאל הררי:

למה?

כנרת א .כהן:

כי אתה לא יכול עכשיו לבוא-

אופיר טואיל:

אני יכול.

כנרת א .כהן:

שנייה רגע ,אתה עונה במקומי?

אופיר טואיל:

לא ,רק...

כנרת א .כהן:

אבל אני רוצה להביע את דעתי ,אני יכולה להביע את דעתי?

אופיר טואיל:

כן ,אין בעיה.

כנרת א .כהן:

קודם כל אמר היועץ המשפטי קודם שאפשר-

אופיר טואיל:

נו?

אופיר סבלנות ,שאפשר בכל שלב להוסיף ואפשר לגרוע ,מה שצריך לצאת היום
כנרת א .כהן:
מהשולחן הזה זה קודם כל החלטה ,כדי שאפשר יהיה להעביר אותה ולעמוד בלוחות הזמנים ,בשביל
זה התכנסנו פה בשביל זה-
אופיר טואיל:

אבל ההחלטה-

כנרת א .כהן:

שניה רגע ,סליחה אני אסיים תדבר-

אופיר טואיל:

אבל ההחלטה לא יכולה להיות גורפת.

כנרת א .כהן:
גורפת?

אבל רגע תן לי לדבר ,אז בסדר אז לא גורפת זה בסדר ,אני אמרתי שהיא תהיה

עדי ברמוחה:

אבל תן לה לסיים משפט.

אופיר טואיל:

אבל אני מבין מה היא אומרת-

תקשיבו ,אי אפשר לנהל פה שיח ,אני נורא מצטערת ,אי אפשר לנהל שיח ,אני
כנרת א .כהן:
אכבד אותך כשאתה מדבר אני אשתוק ואני אכבד אותך ,תכבד אותי.
אמיר כוכבי:

 ...וגם ברחובות למעט כיכר מגדיאל.

אופיר טואיל:

למעט כיכר מגדיאל ,נו באמת מה יש לכם אתם?

אביבה גוטרמן :אבל חבר'ה כל הכבוד לו שהוא בודד במערכה והוא מתאמץ ,אל תזלזלו.
אבל בסדר ,אני מוקירה ומעריכה את אופיר מאוד ולא מסכימה עם דעתו פשוט ,זה
כנרת א .כהן:
הכול .אבל אני אומרת-
יגאל שמעון:

טוב ,אני מעלה את זה להצבעה.

יגאל הררי:

לא ,לא ,אתה לא מעלה להצבעה .אתה לא מעלה להצבעה-

כנרת א .כהן:

יגאל אבל לא סיימתי.

אופיר טואיל:

 ...כיכר מגדיאל זה מה שיעשה אותך עכשיו?

כנרת א .כהן:

יגאל הררי אתה יכול להקשיב רגע?

(מדברים יחד)
כנרת א .כהן:

יגאל הררי אף פעם לא תהיה הסכמה אבל ,לא תהיה הסכמה גורפת.

אביבה גוטרמן :אני לא מדברת עליך-
אופיר טואיל:

זה לא קשור ,מקודם אמרת מספרים ,עכשיו ירדת .מה הוא אמר ,כיכר מגדיאל?

תצביע נגד אבל אתה חייב ,תאמין לי אני בדקתי את זה ,מה זה משחקים באש?
כנרת א .כהן:
למה אני רוצה לשחק באש? אתה יכול מחר כשאתה רואה שיש שינוי יש משהו ספציפי לשנות ,יושב
ירון לידך ,חבל שאתה לא תצביע בעד.
יגאל הררי:

יגאל שמעון ...מדברים איתך.

יגאל שמעון:

אתם רוצים להצביע על  2הצבעות הצעה של מספרים הצעה על מה שאמרנו?

שנייה ,אני מבקש אם אתה מנהל את הישיבה ,אתה תדאג שכל הקולות יישמעו,
אמיר כוכבי:
אם אופיר ויגאל הררי רוצים לדבר תן להם את הזמן שמוקנה להם בחוק.
יגאל שמעון:

זה ברור ,איזו שאלה?

אמיר כוכבי:

יש פה דיון.

יגאל שמעון:

למה מה חסמתי אתכם אופיר?

אופיר טואיל:

דיברנו.

יגאל שמעון:

הוא דיבר ,מה אתה רוצה ממנו? הוא דיבר.

אמיר כוכבי:

כי זה היה נראה כאילו יאללה יאללה להצביע .הם רוצים לדבר שידברו.

יגאל שמעון:

אופיר אתה רוצה לדבר? אמיר הוא לא רוצה לדבר.

אופיר טואיל:

זה עוד לא הגיע להצבעה ,אבל זה עוד לא הגיע.

כנרת א .כהן:

זה שיח חרשים ,זה לא מכבד.

אמיר כוכבי:

יגאל הררי לא רוצה? יגאל הררי לא רוצה?

יגאל שמעון:

יגאל הררי אתה רוצה לדבר?

אמיר כוכבי:

אני אלחם על זכותו.

אופיר טואיל:

אבל רגע ,אבל אתה לא אמרת מה אתה הולך להחליט.

נוה גור :אופיר סליחה שנייה ,אפשר לתת לכנרת לסיים? בואו נעשה פעם אחת דיון מסודר ,בבקשה
כנרת.
יגאל הררי:

אני אתן לכנרת מה שהיא-

נוה גור :תן לה לדבר רגע ,תן לסיים דיון.
עדי ברמוחה:

אתה תוך כדי אצל כולם ,אין אצלך...

כנרת א .כהן:

יגאל מה שאני אומרת ואני אומרת את זה-

יגאל הררי:

איזה יגאל?

כנרת א .כהן:

אליך הררי ,אני מסתכלת עליך לא מסתכלת לפה.

יגאל הררי:

פשוט כי יש פרוטוקול אחר כך.

בסדר אוקיי .תמיד אפשר להוסיף ואפשר לגרוע ,אמר את זה היועץ המשפטי שיתקן
כנרת א .כהן:
אותי אם אני טועה ,ולכן אני אומרת על ההצבעה היא לא תהיה גורפת אוקיי? לא תהיה בשום אופן
גורפת ,כי הדעות הן לכאן ולכאן .אבל אני חושבת שבשלב הזה ,אני אומרת גם לך יגאל שמעון ,כדאי
לקחת את ההחלטה כמו שהיא ,לא להוסיף את מספרי הרחובות כרגע ,בטח לא על רגל אחת .אחרי
זה במידה ותהיה בעיה אפשר יהיה לפנות ליועץ המשפטי ,להסביר למה ואיך וכן ולהוסיף ,זאת
דעתי.

עדי ברמוחה:

וזה השלב שאני מסכימה עם הקואליציה.

רק שנייה ,היא אמרה שהיועץ המשפטי יתקן אותי ,המתנתי בסבלנות ...להוסיף או
ירון סולברג:
לגרוע הפעולה הזאת תתכן באחת מ 2-האפשרויות הבאות :אחת זה אם נוסח חוק העזר מאושר כפי
שהוא קיים כרגע ,אזי זה יהיה כפי שכתוב בסעיף קטן ג' דהיינו שמועצת העיר תהיה רשאית וכתבנו
בהתאם לדין.
כנרת א .כהן:

נכון ,נכון.

אפשרות נוספת אם הסעיף לא מאושר ,אז ניתן יהיה להוסיף או לגרוע ,אך ורק דרך
ירון סולברג:
כל שתתקנו שוב את חוק העזר ושוב הוא יוגש לאישור משרד הפנים ,אלה  2הדרכים-
עדי ברמוחה:

וראינו שזה...

כנרת א .כהן:

שיהיו  2חלופות.

ירון סולברג:

לא ,לא ,אלה  2הדרכים-

כנרת א .כהן:

בסדר ,שיהיה  2חלופות.

עדי ברמוחה:

נכון.

יגאל הררי:

אני רוצה-

כנרת א .כהן:

שבחוק יהיו  2חלופות.

אני קודם כל אשאל את היועץ המשפטי שאלה ,ואחר כך את השאלה של העיקר ,זה
יגאל הררי:
גם עיקר .כמה זמן לוקח לחוקק חוק עזר עירוני?
יפה ,שאלה מצוינת .התשובה לזה נחלקת גם ל 2-חלקים .אחד ,זה חוק עזר
ירון סולברג:
שנקרא מסלול ירוק .מה זה מסלול ירוק? זה חוק עזר שאושר בעבר כבר לרשות מקומית אחרת על
ידי משרד הפנים ,אתה רק מעתיק אותו ,במירכאות או שלא במירכאות ,ומגיש אותו .הבדיקות באופן
טבעי הן יותר מועטות משום שמשרד הפנים כבר אישר את חוק העזר ,זה נקרא גם לפי חוזר מנכ"ל
משרד הפנים מסלול ירוק.

יש מסלול אחר שהוא הרגיל :מביאים איזו שהיא הצעה שלא נבחנה בעבר ,לא נדונה בעבר במשרד
הפנים ולכן באופן טבעי אורכת יותר זמן .כמה? כמה זמן שלוקח למשרד הפנים.
יגאל הררי:

כמה-

ירון סולברג:

כמה אני מעריך? זה יכול לקחת ,לא יודע אני לא רוצה לזרוק זמן-

יגאל הררי:

שנתיים שלוש?

ירון סולברג:

לא ,אבל זה יכול לקחת  9חודשים עד שנה זה סביר.

יגאל הררי:

שנה וחצי? שנה וחצי בערך.

ירון סולברג:

תלוי ,תלוי ,אני לא יודע להגיד ,אבל מספר חודשים.

עדי ברמוחה:

אני מציעה לך אדון יגאל הררי לקרוא את פקודת העיריות ואז יהיה לך יותר קל.

מה שאני רוצה להגיד אז אני כל כך אהבל שאני לא מבין דבר אחד ,מה זה סטטוס
יגאל הררי:
קוו לא הבנתי מהצביעות ...פה על השולחן לימין ולשמאל ,מה זה סטטוס קוו אם לא מסמנים את
המקומות הקיימים? תסבירו לי עכשיו לתשובה הזאת אני רוצה לשמוע מה זה סטטוס קוו?
ירון סולברג:

את מי אתה שואל?

יגאל הררי:

אתם רוצים פה לעשות מלחמה? על מה?

אביבה גוטרמן :איזה מלחמה?
על מה? יש מצב נתון קיים פתוח עסקים היום? מה הבעיה שמסמנים מרחוב עד
יגאל הררי:
רחוב ממספר עד מספר ,אם רוצים שהכול יישאר שלם? שכל האנשים פה ירגישו שהם בסדר .שכולם
ירגישו שהם אכלו את החלק שלהם ,מה הבעיה? אני לא מבין אתכם .למה לדרוך לאנשים על היבלות
ולבוא ולהגיד נה בעין ,אנחנו רוצים לחיות חופשי.
אני נוסע בשבת ,אני גם הולך לבית כנסת ,הילדים שלי נוסעים בשבת ,אני הולך למסעדות בשישי
בערב ,אני הכול ,אני חי איך שאני אוהב לחיות .אבל אני לא רוצה עכשיו לבוא ,תגידו לי עכשיו סטטוס
קוו ולרמות את עצמי.
אתם רוצים שנצביע פה ברמאות? תסבירו לי מה זה סטטוס קוו .לא חארט באלט לא בצביעות ,פה
פתוח שם פתוח ,לא לדבר בשביל שמישהו מחר יחשוב איך מצביעים פה .לחשוב על האמת ,האמת
צריכה להיאמר ,מה זה סטטוס קוו-
נוה גור :מה אתה מציע יגאל? מה אתה מציע?
יגאל הררי:

אני אומר הבנים פתוח-

נוה גור :לא ,עזוב רגע שנייה ,אתה מציע שמה שיש היום זה מה שיישאר?
יגאל הררי:

לא.

נוה גור :אז תגיד מה אתה מציע.
יגאל הררי:

אז אני רוצה להסביר.

נוה גור :בבקשה.
אביבה גוטרמן :הוא רוצה מספרים.
אמרנו בסוקולוב ממספר עד מספר אין בעיה ,יש עסקים פתוחים שם היום ,רק לא
יגאל הררי:
להתקרב לבית כנסת  2בניינים כולה ,רק  2בניינים הפרש ממספר  9והלאה עד כפר סבא ,מה
הבעיה .רחוב הבנים ממספר  7ועד  27זה הבניין האחרון בבנים ,מה הבעיה? מה הבעיה? אז מה
הבעיה להגדיר מספרים בשביל לא לדרוך לאנשים על היבלות? מה הבעיה פה? אני לא מבין אתכם,
כאילו מה הצביעות? תגידו לי מה הצביעות ,איפה הסטטוס קוו?
מה אתם רוצים שכאילו יבוא אופיר או הציבור הדתי או חיים שאבי ,או מי שמייצג עכשיו את הציבור
הדתי ,יגידו יאללה ניצחנו אנחנו באנו ממרץ ,אנחנו לא מרץ ,אנחנו ציבור שמייצג מכל השכבות פה,
אז מה הבעיה? לא כולם יאיר לפיד ,לא כולם יאיר לפיד ,שרץ להפגנה שלא שלו .אנחנו פה רוצים
לחיות בשקט .אז מה הבעיה-
יגאל שמעון:

אז מה ההצעה שלך?

יגאל הררי:

פתוח בסוקולוב-

אביבה גוטרמן :מה ההצעה?
יגאל שמעון:

מה ההצעה? יגאל מה ההצעה שלך?

יגאל הררי:

ממספר  9ועד -600

יגאל שמעון:

מה שהקראתי בהתחלה?

יגאל הררי:

כן ,אם זה יהיה עם מספרים זה ילך בכבוד ,אם לא ,לא תהיה הסכמה וחבל.

עדי ברמוחה:

אז לא תהיה הסכמה ,לא קרה כלום.

יגאל הררי:

אז ...אני ...לך את זה-

עדי ברמוחה:

עברו הרבה החלטות ללא הסכמה מלאה.

יגאל הררי:

לא ,את מדברת מהפה של יש עתיד .תדברי בשם הציבור של הוד השרון.

עדי ברמוחה:

אני מעל לדבר מהפה של יש עתיד-

יגאל הררי:

בהוד השרון תדברי לא מהפה של-

עדי ברמוחה:

גאה ,גאה ,גאה לדבר מהפה של יש עתיד-

יגאל הררי:

לא ,לא מהפה של יש עתיד.

עדי ברמוחה:

ופעם אחת תעבור פה החלטה שלא מקובלת על יגאל הררי ,מה קרה?

יגאל הררי:

לא ,לא ,לא.

עדי ברמוחה:

מה קרה? לא קרה כלום.

יגאל הררי:

יגאל ,יגאל-

אביבה גוטרמן :למה יש החלטות ...על פי יגאל הררי...
יגאל הררי:

אתה שומע מה שאני אומר? או שאתה מסיר את זה מסדר היום או שזה לא.

עדי ברמוחה:

יש לך הצעה ,למה לא הגשת אותה? בוא נצביע עליה.

כנרת א .כהן:

אפשר להצביע על  2חלופות.

עדי ברמוחה:

על עוד הצעה .תעלה עוד הצעה ונגיש עוד הצעה.

יגאל הררי:

אני בקואליציה איתם.

כנרת א .כהן:

גם אני בקואליציה.

יגאל הררי:

אז בשבוע הבא נצביע אותו דבר...

אביבה גוטרמן :תקשיב יגאל-
כנרת א .כהן:

אני לא רוצה לטרפד את זה.

אביבה גוטרמן :כנרת ,אנחנו לא מטרפדים אנחנו נצביע.

יגאל הררי:

זה לא יטרפד.

אביבה גוטרמן :יגאל תקשיב רגע ,יגאל הררי ,שהוא יהיה שלם עם ההצבעה ,זה לא משנה אם אתה
אומר מספרים או שאתה מחריג את הכיכר-
יגאל הררי:

זה לא סטטוס קוו אבל.

אביבה גוטרמן :זה היינו אך מה הבעיה?
אני רוצה להבין ,הייתה פה החלטה בישיבה הקודמת לפני שהביאו את ההצעה
יגאל הררי:
הזאת היום .הוחלט שמכינים הצעה לסדר שתהיה תואמת את הסטטוס קוו ,זה מה שהיה?
אביבה גוטרמן :יופי זה רחובות.
חנה גולן:

את המצב הקיים.

אביבה גוטרמן :זה רחובות.
סטטוס קוו זה לא מילה שלא מבינים אותה גם בעברית אם מתרגמים אותה ,מצב
יגאל הררי:
קיים מציינים מצב קיים ,אנחנו באנו ושיפרנו את המצב הקיים ,אמרנו ממספר זה עד מספר זה,
ברחוב הבנים לא הכול פתוח ,יאללה קח ממספר זה עד מספר זה ,מה הבעיה? מה הבעיה? אתם
רוצים סטטוס קוו או שאתם רוצים מלחמה עם הדתיים?
עדי ברמוחה:

אנחנו רוצים שתגיש הצעה משלך.

יגאל הררי:

לא ,את טועה.

עדי ברמוחה:

אני לא טועה.

יגאל הררי:

את טועה.

עדי ברמוחה:

אתה שאלת מה אנחנו רוצים ,זה מה אני רוצה.

יגאל הררי:

תעני מה זה סטטוס קוו.

עדי ברמוחה:

אני אומרת מה אני רוצה.

יגאל הררי:

תעני מה זה סטטוס קוו.

עדי ברמוחה:

אני רוצה שתגיש הצעה שלך.

יגאל הררי:

עכשיו את צבועה.

עדי ברמוחה:

הצעה שלך .אני צבועה כל הזמן ,לא רק עכשיו.

יגאל הררי:

את צבועה.

חי אדיב:אנחנו לא צריכים להתעקש ,אני רוצה שיהיה הסכמה כללית למה לא?
יגאל הררי:

מה הבעיה?

עדי ברמוחה:

זה עולה לסדר היום ומצביעים ,אז ...ההסכמה של כולם.

יגאל שמעון:

טוב חברים אני מעלה להצבעה-

חי אדיב:אל תעלה  2דברים.
יגאל שמעון:

 2דברים.

חי אדיב:לא ,אנחנו באים עם הצעה בלי מספרים ,עכשיו רוצים להוסיף ,אז אי אפשר-
יגאל שמעון:

זה או זה או זה ,אתה תצביע או זה או זה.

עדי ברמוחה:

האופציה קיימת-

אביבה גוטרמן :אבל היא קיימת-
עדי ברמוחה:

נכון.

אביבה גוטרמן :יש רחובות גמרנו.
יגאל הררי:
עכשיו-

יגאל אני רוצה לשאול שאלה פה ,איפה שנמצא ...איך קוראים לו המקום הזה

אופיר טואיל:

בכיכר מגדיאל.

יגאל הררי:

בכיכר מגדיאל ,מחר בא מישהו סוקולוב רשום ,יכול לפתוח או לא?

יגאל שמעון:

לא ,אמרנו לא כולל כיכר מגדיאל.

יגאל הררי:

לא אמרנו ,זה לא כיכר מגדיאל ,זה סוקולוב -2

עדי ברמוחה:

הרגע אמרנו.

נוה גור :הוא לא יכול.
חי אדיב:נכון.
יגאל הררי:

זה סוקולוב .2

חי אדיב:הוא צודק.
יגאל הררי:

אני רוצה להבין כיכר מגדיאל נקראת הידידות.

נדב דואני:

אבל זה השם של הכיכר.

יגאל הררי:
אומרת לא?

לא רוצה ,אני רוצה לשמוע תשובה מאנשים פה .באיזה זכות תגידו לא? מה זאת

אביבה גוטרמן :חבר'ה ,חבר'ה ,תנו לו להתבטא.
מאיר חלוואני :יש לו רישיון לעסק הזה?
יגאל הררי:

לא יודע.

מאיר חלוואני :אז בואו נשאל רגע.
יגאל הררי:
(מדברים יחד)

מה זה קשור? לקולנוע יש רישיון עסק?

מאיר חלוואני :יגאל ,אני לא רב איתך אני שואל.
חי אדיב:אז הפתרון לא לעשות רחובות גם ,בואו נוריד את הרחובות גם ,ואז אין ויכוח איתך ואין ויכוח
איתם.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אני לדעתי מספרים זה דבר חשוב ,אבל בשביל זה אני רוצה הסכמה.

חי אדיב:אני רוצה להבין מחברי המועצה מהאופוזיציה שהביעו את דעתם בעניין ,מה מפריע לכם
שיהיה מספרים לרחובות?
יעל ברזילי:

איפה היית כל השעה האחרונה כשדיברנו על-

חי אדיב:אני הקשבתי לכם ולא שכנעתם אותי.
יעל ברזילי:

אז אתה רוצה ...עוד פעם-

חי אדיב:שנייה רגע ,שנייה רגע ,כולם דיברו את לא דיברת ,תפסיקי לבלבל את המוח.
עדי ברמוחה:

די...

חי אדיב:אז אני הערתי אז תקשיבו.
עדי ברמוחה:

אבל אתה לא יכול ...ולדבר איתה ככה ,אני לא אוהבת את זה.

חי אדיב:את רוצה שאני אדבר אליך גם?
עדי ברמוחה:

אל תדבר ככה.

חי אדיב:בבקשה להקשיב.
עדי ברמוחה:

אל תדבר ככה.

חי אדיב:אתם מדברים אליי ,לא לדבר ככה ,תדברי אל עצמך לא לדבר ככה.
עדי ברמוחה:

אני לא אומרת אל תבלבל המוח ,אני לא מדברת בשפה הזאת ,אז אם אני מבקשת-

חי אדיב:אז היא שאלה איפה הייתי ,אז הקשבתי ,היא לא דיברה ,אז גם הקשבתי לה שלא דיברה.
עדי ברמוחה:

אוקיי ,אבל אנחנו לא בגן ילדים.

יעל ברזילי:

אני הקשבתי ,אתה לא הקשבת ,כאן אתה מתבלבל.

חי אדיב:אני הקשבתי לך והחברים שלך מקליטים אותך וזה בסדר.
יעל ברזילי:
המוח.

לא ,כי פשוט אין לו מה להגיד לי אז הוא משתמש בגיל שלי ובאת מבלבלת את

חי אדיב:אז אני עכשיו אביע את דעתי.
יעל ברזילי:

זה מאוד נחמד אבל זה לא תופס.

חי אדיב:דעתי היא שחופש הצבעה לכולם אמרתי את זה בישיבה הקודמת ,שכל אחד יצביע מה
שהוא רוצה.

אמיר כוכבי:

 ...מנהיגות הוא מביא שוביניזם.

חי אדיב:נקבע פה חוק עזר מצוין שנקבעו גם רחובות ספציפיים והוסיפו עוד רחוב .העירו פה הערה
בעיקר מהסקטור נקרא לזה הדתי-
יגאל הררי:

לא דתי שומר מסורת.

חי אדיב:או שומר מסורת ,זה לא משנה ,שאומר במקביל לתת חופש למרכולים ,זה מה שעשינו כל
השנים ואנחנו רוצים למסד את זה .אבל במקביל לתת כבוד גם לבתי הכנסת מסביב ,ולכן קביעת
המספר הזה ,זה לא בשביל מספר ,זה בשביל לייצר מרחב שבאזור בית הכנסת יגאל אומר כיכר
מגדיאל ופה ציינו מספרים על פי הסטטוס קוו ,אז מה הקטסטרופה? נתנו פה איזה סטטוס קוו לכמה
רחובות ,אני לא רואה בעיה.
תגידו לי שיש לכם רעיון לפתוח איזה משהו יותר קרוב מהמספר הזה ,תעירו את זה פה ,אולי נעשה
את זה אולי לא ,אנחנו לא נגד כלום .אז למה לייצר מתח כאילו פה איזה מלחמת עולם.
משה חנוכה:

משרת אותם...

נוה גור :לא הבנתי מה אמרת .מה אתה מציע?
חי אדיב:אמרתי שבאותה מידה שאני רוצה שמרכולים יפתחו בעיר חופשי יהיה גם בידוד או הפרדה
בין בתי הכנסת מסביב ,ולתת כבוד לדתיים ולתת כבוד לחילוניים.
נוה גור :אפשר לדעת מה עמדתך עכשיו אחרי שדיברת?
חי אדיב:עמדתי ברורה.
נוה גור :אחרי שדיברת על כבוד-
חי אדיב:עמדתי ברורה ,אנחנו לא יכולים להצביע-
נוה גור :שנייה ,שנייה ,רגע שנייה ,המילים הגבוהות היפות כולם פה מסכימים על לכבד אלה את
אלה ,ואפרופו כשמדברים על כבוד אז ראוי גם לתת לחברי המועצה פה באשר הם-
חי אדיב:שעה ורבע אתם מדברים ,אני עוד לא פתחתי את הפה ,אז מה אתם מבלבלים את המוח.
נוה גור :אגב זה מאוד יפה-
חי אדיב:תפסיק לבלבל את המוח לזרוק סיסמאות-
נוה גור :ששש אל תצעק-
חי אדיב:מספיק.
נוה גור :אל תצעק ,זה לא מרגש אותי-
חי אדיב:באנו להצביע תצביעו קדימה.
מאיר חלוואני :תצביעו על מה שהבאתם.
נוה גור :אז תגידו עכשיו ,תגיד מה אתה רוצה ,מה עמדתך אדוני ראש העיר ,שנדע מה עמדתך.
חי אדיב:עמדתי היא מה שסיכמנו בישיבה הקודמת והעירו פה הערה בונה ,בואו נבודד את בתי
הכנסת כדי לא להפריע להם בשבת בימים שלא צריך להפריע להם .אני חושב שזה הערה במקום.

כדי שנהיה קונצנזוס כדאי שנתיישר עליה .אתם לא רוצים ,אז פה כל אחד יצביע מה שהוא רוצה
ותמחאו כפיים כל אחד לעצמו ,וזה הכול.
נוה גור :אז איזה הצעות אתה רוצה להעלות?
חי אדיב:אבל יגאל הקריא לכם ,עכשיו אתה שואל אותי מה ,יגאל הקריא ,תקשיב.
מאיר חלוואני:

למה אתה מלגלגל?

יגאל שמעון:

טוב ,אני שוב אעלה את ההצעה-

חי אדיב:יגאל מנהל את הישיבה ,שלא תתבלבל.
יגאל שמעון:

טוב ,אני אציע את ההצעה עם הרחובות עם המספרים.

ירון סולברג:
להצבעה-

חברים רק שנייה ,יגאל בוא נראה מה אתה מעלה להצבעה .קודם כל אתה מעלה

אביבה גוטרמן :יגאל 2 ,הצעות אחת עם המספרים אחת ...זה הכול.
מאיר חלוואני :סליחה יגאל אני רוצה לשאול ,זה נמצא שבוע ימים אצל כל חברי המועצה-
עדי ברמוחה:

 10ימים.

מאיר חלוואני 10 :ימים ,לא יכולתם לבוא עם הצעה נגדית של המספרים-
עדי ברמוחה:

לא ,מה פתאום.

מאיר חלוואני :לפני?
עדי ברמוחה:

למה?

מאיר חלוואני :עשיתם את זה? אז למה לא הציגו את זה?
עדי ברמוחה:

אז למה לא הגשת עוד הצעה?

יגאל שמעון:

הצעתי מה אתה רוצה?

מאיר חלוואני :יגאל תקשיב ,יש הצעה שעליה באנו להצביע ,בואו נצביע עליה ,אתם רוצים להוסיף
הצעה נוספת? אני לא מבין.
אביבה גוטרמן :הכינו קפה הביאו עוגיות הביאו עובדים ,בדקה נגמור ונלך?
יגאל הררי:

 ...לא הכניסו בטעות גם?

מאיר חלוואני :תקשיב ,כל הזמן טעויות?
חי אדיב:אני מצביע בשביל שני הדברים.
אביבה גוטרמן :תראה חי ,אם אתה מחריג את הכיכר ,זה סוגר את הפינה ,די .אני אגיד לך מה זה
עושה ,אף אחד לא יכול לצאת עם כל תאוותו בידו-
חי אדיב:זה אותו דבר מה ,הכיכר זה הרחוב-

אביבה גוטרמן :אבל האמת שכולם יהיו מרוצים ,למה? פה בקטע של המספרים אומרים עזבו ,אל
תמדרו אותנו אל תתנו לנו מספרים ,מקבלת .למרות שחשבתי אחרת-
חי אדיב:למה?
אביבה גוטרמן :רגע ,אני אסביר לך.
חי אדיב:למה זה חשוב?
אביבה גוטרמן :א' אני אגיד לך-
חי אדיב:למה זה חשוב?
אביבה גוטרמן :רגע ,אני אסביר לך-
חי אדיב:למה חשוב לא להגדיר מקום?
אביבה גוטרמן :רגע ,אני מסבירה לך ,א' ברגע שיש רוב למשהו אני מאמינה קצת בחוכמת ההמונים,
ואומרת אם הרוב חושב ככה כנראה צודק .מצד שני ,אנחנו כן רוצים לעשות איזה שהיא הגדרה,
ובאה הצעה אני חושבת שמאמיר ,אמר בוא נחריג את הכיכר .שאלתי ,האם הכיכר תופסת את
המספרים הללו? אני שואלת אותך תענה לי עכשיו.
יגאל שמעון:

פחות.

אביבה גוטרמן :מה זה פחות ,מי סובל-
יגאל שמעון:

כי ההבדל בין  9לכיכר-

אביבה גוטרמן :מי "אוכל" אותה בזה?
חי אדיב:זה  2המגדלים.
יגאל שמעון:

זה  4בניינים.

חי אדיב 3:מגדלים.
אביבה גוטרמן :עזוב מגדלים ,מי "אוכל" אותה העסקים עכשיו? אני עכשיו שואלת אותך עסקים .אני
יכולה לקבל נתונים אבל תכלס מי בעסקים "אוכל" אותה עכשיו?
יגאל שמעון:

מי שלא יפתח.

אביבה גוטרמן :עכשיו ,עכשיו ,נכון להיום.
יגאל שמעון:

אני לא יודע מי יפתח ,אני לא יודע מה יהיה מחר.

אביבה גוטרמן :אם אתה מחריג את הכיכר ,אתה פותר את הבעיה של בית הכנסת?
יגאל הררי:

לא.

אביבה גוטרמן :מה לא יגאל? מה ברצינות.
חי אדיב:הוויכוח...
יגאל שמעון:

לדעתי כן.

אביבה גוטרמן :לדעתך כן? אז תעלה  2הצעות.
יגאל הררי:

לא ,רגע ,רגע אביבה-

אביבה גוטרמן :תעלה את הזה יאללה.
יגאל הררי:

 ...גם את הדואר-

אביבה גוטרמן :איזה דואר ,איזה דואר בשבת?
מאיר חלוואני :תגיד לי מה יקרה עכשיו אם הטמבוריה ...הוא לא יפתח.
יגאל הררי:

מישהו יכול לענות לי רגע-

אביבה גוטרמן :יאללה תגמור את זה יגאל.
יגאל הררי:

אם בן אדם ...בא לפתוח עסק ,מישהו יכול להגיד לו פה לא?

יגאל שמעון:

זה כיכר מגדיאל.

יגאל הררי:

אל תגיד לי כיכר מגדיאל זה סוקולוב.

יגאל שמעון:

זה כיכר מגדיאל.

יגאל הררי:

לא הידידות זה כיכר מגדיאל.

יגאל שמעון:

לא ,זה כיכר מגדיאל.

יגאל הררי:

רחוב הידידות זה כיכר מגדיאל.

אביבה גוטרמן :את שתי ההצעות ,תעלה את זה לסדר ,שלא יצביע די.
יגאל הררי:

העסקים שנמצאים בכיכר מגדיאל זה הידידות ,אז מה הבעיה?

יגאל שמעון:

זה העסקים הגובלים בכיכר מגדיאל.

יגאל הררי:

אז מה גובלים ,אז תעשה מספר  9מה הבעיה?

אביבה גוטרמן :סליחה יגאל אתה צודק ,תעלה הצעה יש הצבעה ,אוקיי? זהו.
יגאל הררי:

לא ,לא ,לא ,תעני-

אביבה גוטרמן :מה זה לא? מה זה לא?
יגאל הררי:

תעני רגע.

אביבה גוטרמן :לא רוצה לענות לך.
יגאל הררי:

למה לא?

אביבה גוטרמן :כי אתה פה כבר ,דיברנו נמאס לי-
יגאל הררי:

לא דיברנו.

אביבה גוטרמן :אתה יודע מה ,דיבורים כמו חול ואין מה לאכול ,די.

יגאל הררי:

דברי ,דברי.

אביבה גוטרמן :נמאס לי .אתה תעלה  2הצעות ,יש פה הצבעה יש רוב וזה מה שנעשה ,יאללה
קדימה סגור את זה ,די .ויגאל תצביע נגד מה שאתה רוצה-
חי אדיב:מה רוב?
אביבה גוטרמן :חי הרוב יצביע-
חי אדיב:איך את מגנה-
אביבה גוטרמן :אני מגנה על הכיכר ועל בית הכנסת ,תצביעו נגד.
נדב דואני:

תצביע נגד.

חי אדיב:אני לא מצביע ,אני בניגוד אליך ,אני לא מצביע נגד.
אביבה גוטרמן :אז גמרנו.
חי אדיב:אני בעד כל זה.
נדב דואני:

אז למה-

חי אדיב:אביבה ,אביבה-
אביבה גוטרמן :חי ,הסברתי עכשיו את זה.
חי אדיב:אפשר היה לעשות דיון  2דקות.
אביבה גוטרמן :אני יודעת.
חי אדיב:כל הוויכוח הזה הוא סמנטי ,אבל ברמה העקרונית ,עשינו את כל הדיון כדי להגן על חופש
העיסוק והמרכולים ובתי הקפה ומסעדות ,יפה .יחד עם זאת בהינף יד אנחנו כאילו ,אני אומר כאילו,
בועטים בצד השני.
אביבה גוטרמן :למה?
חי אדיב:ולא זו הכוונה.
אביבה גוטרמן :איפה אתה רואה את זה.
חי אדיב:בן אדם העיר הערה ,הוא אומר איך את מבטיחה שבסוקולוב  2לא יהיה בית קפה ,איך את
מבטיחה את זה .מחר בבוקר לא בעוד חודש.
אביבה גוטרמן :אבל דיברנו-
חי אדיב:לא בעוד שנה.
יגאל הררי:

לא דיברנו ,תסבירו לי.

אביבה גוטרמן :מה דיברנו? זה סביב הכיכר ?2
חי אדיב 2:או .3
אביבה גוטרמן :זה בכיכר?

(מדברים יחד)
חי אדיב:אבל עכשיו.
כנרת א .כהן:

עכשיו יש מצב מסוים-

מאיר חלוואני :תפרידו את סוקולוב  2ובואו נגמור.
חי אדיב:למה אתם מתעקשים?
מאיר חלוואני ... :מספרים מכאן עד  60ו 100-עד  17עזבו אותנו מזה.
יגאל הררי:

מה הבעיה לעשות-

מאיר חלוואני :הבעיה בית הקפה בפינה? בואו נחריג את הדואר גם ,אפשר להחריג את הדואר?
אולי ...להיפתח בשבת .נו די יגאל.
אביבה גוטרמן :תוציא את  2ההצעות וגמרנו ,אתה יו"ר הישיבה.
כנרת א .כהן:

אתה בר הסמכה.

אביבה גוטרמן :אתה יו"ר הישיבה .חי ,אתה נתת את הסמכות שהוא יו"ר הישיבה ,קדימה סגור את
הישיבה ,תעשה את הזה ,גמרנו די באמת.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

חברים ,בואו נעשה דבר כזה ברשותכם.

כנרת א .כהן:

אמרנו אפשר להוסיף או לגרוע נכון?

חי אדיב:יגאל ,יגאל ,ב 2-האפשרויות-
כנרת א .כהן:

אז הנה אז תסביר לו ,הוא נעול ,הוא לא מקשיב אפילו.

חי אדיב:יגאל ,ב 2-האפשרויות אפשר ...אבל כבוד הוא להקשיב גם לצד השני.
יגאל שמעון:

חברים ,בתוספת החמישית-

ירון סולברג:

רגע לא ,אנחנו קודם כל בוא נגיד איך אנחנו מצביעים.

יגאל שמעון:

אנחנו מצביעים עכשיו על ההצעה שאני מעלה.

ירון סולברג:

לא ,לא ,רגע ,רגע ,אני אגיד לך ...כדי שהדברים יהיו פשוטים.

חי אדיב:הנה בואו נראה מה אומר היועץ המשפטי.
אנחנו נלך ל( 42-ב) 42 ,זו הצבעה נלך ל-ב' ,עמדו להצבעה יותר מהצעת החלטה
ירון סולברג:
 1בעניין נדון ,יצביעו עליהן אחת אחת בעד ונגד ובהתאם לסדר שיחליט יו"ר המועצה .כיוון שהונחה
בפני חברי המועצה  10ימים מראש הצעת החלטה ,הצעת ההחלטה הזו יצביעו עליה בעד ונגד
בכפוף לתוספת של רחוב חנקין והציונות וסוקולוב למעט כיכר מגדיאל-
יגאל שמעון:

כן ,בדיוק.

על זה תהיה הצבעה אחת בעד ונגד .לאחר מכן תיערך הצבעה נוספת אתה תקריא
ירון סולברג:
את מה שאתה רוצה-

יגאל שמעון:

לא ,זה הצעה שלי ,אלא אם כן יש הצעה נוספת.

ירון סולברג:

לא ,על מספרי הבתים מה שרצית.

יגאל שמעון:

על מה על המספרים?

ירון סולברג:

אחר כך תעלה את המספרים-

יגאל שמעון:

לא ,אבל אם יש הסכמה-

ירון סולברג:

דקה ,דקה ,צריך-

יגאל שמעון:

על הנוסח הזה ,אז אני לא מציע עוד הצעה ,אין לי מה להציע עוד הצבעה.

לא ,זה לא ככה ,או מראש אתה מצביע על הצעה אחת בעד ונגד ,או מראש אתה
ירון סולברג:
מגדיר שיש  2הצבעות .אתה לא מחליט לפי ה-
יגאל שמעון:

הררי ,יש לך הצעה נגד.

חי אדיב:ירון ,אני יכול להצביע בעד שניהם?
אפשר ב-ג'" :עמדו להצבעה שתי הצעות החלטה" ,קשה לי להגיד שעמדו
ירון סולברג:
מלכתחילה שתי הצבעות.
יגאל שמעון:

 ...למעט כיכר מגדיאל כולל הציונות וכולל זה.

היו"ר רשאי להעמיד ,אם זה קריטי אתם יכולים להעמיד אחת מול השנייה ,אני לא
ירון סולברג:
בטוח שהמקרה הזה זה נכון.
יגאל שמעון:

אני מציע הצעה אחת.

ירון סולברג:

אני לא בטוח שהמקרה הזה נכון.

אני מציע הצעה אחת התוספת החמישית ברחובות שאנחנו ציינו ושלחנו לכם
יגאל שמעון:
מוסיפים את רחוב הציונות ברחוב סוקולוב-
ירון סולברג:

ורחוב חנקין.

יגאל שמעון:

ורחוב חנקין ,וברחוב סוקולוב אנחנו רושמים למעט כיכר מגדיאל.

ירון סולברג:

נכון.

יגאל שמעון:

זו ההצעה שאני מעלה.

חי אדיב:כדי להרגיע את חבריי המסורתיים הדתיים ,גם האמירה הזאת פותרת את הבעיה במידה
רבה ,חופש ההחלטה היא לרישוי עסקים שלכל מחלוקת יש אפשרות להביא את זה חזרה להנהלת
העירייה-
יגאל הררי:

אי אפשר ,אי אפשר ,אי אפשר ,עזוב.

יגאל שמעון:

טוב חברים אני מעלה להצבעה.

יגאל הררי:

אתה מעלה  2הצעות.

יגאל שמעון:

יש לך הצעה אחרת?

יגאל הררי:

ההצעה עם המספרים גם צריכה לעלות.

חי אדיב:כן 2 ,הצבעות.
יגאל שמעון:

אוקיי ,אז זו הצעה אחת.

חי אדיב:אני אומר עכשיו לכולם לחברי הקואליציה והאופוזיציה ,כל אחד שיצביע מה שהוא מבין ומה
שהוא רוצה ,אין פה...
יגאל הררי:

אני רוצה שיהיה הצעה גם עם מספרים.

אביבה גוטרמן :אחת אחת ,ההצעה הזאת הקראת? אז תעלה אותה להצבעה.
לא ,ונצביע גם מולה .שנייה ,אני מעלה להצבעה נוספת ,אנחנו נצביע או עבור
יגאל שמעון:
ההצעה הזו או הצעה מה שהם מציעים ,אחד נגד ה-
ירון סולברג:

אחת אחרי השנייה.

יגאל שמעון:

לא ,אחת נגד השנייה.

ירון סולברג:

זה מה שהם ביקשו.

אופיר טואיל:

אני לא מציע שום הצעה לפתיחת-

חי אדיב:אתה נגד בכל מקרה.
אופיר טואיל:

אני נגד בכל מקרה ,אבל אני רוצה להגיד משהו-

עדי ברמוחה:

הוא מצביע נגד בכל מקרה אז למה אתה מעלה עוד-

אופיר טואיל:

סליחה ,אני דואג לציבור בהוד השרון.

עדי ברמוחה:

ואנחנו לא.

אופיר טואיל:

לא.

עדי ברמוחה:

זה כמו שאני שומר על השבת ואתם לא.

אופיר טואיל:

כן ,כן ,כן.

יגאל שמעון:

אז בואו נעלה להצבעה כמו שהצעתי הצעה אחת ,מי בעד ההצעה כפי שהקראתי-

אופיר טואיל:

רגע ,אני רוצה להגיד משהו לפני שאתה מעלה להצבעה.

יגאל שמעון:

לפני שמצביעים? בבקשה.

אחד ,אני רוצה להגיד לכם את זה לא בכעס ,זה סתם אני פה דיברתי קצת בכעס
אופיר טואיל:
אבל זה מאוד בכאב על כל מה שקורה פה ,שזה פה יהיה לדראון עולם ,מועצת העיר הוד השרון
תגרום לפתיחה לא רק שמה שעבר עלינו בכל השנים ,עברנו אינקוויזיציות ,עברנו-
אביבה גוטרמן :אינקוויזיציה?
אופיר טואיל:

כן ,כן ,תקשיבי אני רוצה לדבר ,נכון? אני רוצה לדבר ,בסדר?

אביבה גוטרמן :די אתה מגזים.

אופיר טואיל:

לי זה כואב בסדר?

אביבה גוטרמן :אני בטוחה.
אופיר טואיל:

אז יפה ,אני מוכן לדבר ,אז אני-

אביבה גוטרמן :ההקבלה הזאתי-
אופיר טואיל:

אז אני עושה את ההקבלה ,בסדר?

אביבה גוטרמן ... :אנשים האלה הכול שואה הכול זה.
אופיר טואיל:

היינו ,כן היינו ,כן.

כנרת א .כהן:

ובואו נכבד אחד את השני.

אביבה גוטרמן :כן ,אבל...
אופיר טואיל:

סליחה ,באנו מהגלות ,באנו מהגלות.

אביבה גוטרמן ... :די תעשה...
אופיר טואיל:

אני לא דיברתי-

אביבה גוטרמן :זה אותו דבר זה אותה השלכה.
אופיר טואיל:

כן ,מה קרה? אני אמרתי-

אביבה גוטרמן :איזה אינקוויזיציה?
אופיר טואיל:

אבל שמעת מה היה מה דיברתי?

אביבה גוטרמן :כן מה היה?
יגאל הררי:

לא שמעת.

אמיר כוכבי:

תני לו לדבר פה אבל.

אביבה גוטרמן :אבל אינקוויזיציה?
אמיר כוכבי:

תני לו לדבר ,הוא רוצה להגיד אינקוויזיציה שיגיד.

חי אדיב:אופיר ,אופיר ...,כשהם מדברים אתה מקשיב ,כשאתה מדבר הם לא מקשיבים.
אביבה גוטרמן :לא ,לא ,אנחנו מקשיבים ,מקשיבים.
אופיר טואיל:

אני אמרתי-

מאיר חלוואני :איזה מזל שאתה מחדד לו את זה.
נדב דואני:

הוא מחדד לנו את זה.

בסופו של דבר ,אנחנו רואים שבאנו כולם ,כולם באנו למדינת ישראל מהגלות,
אופיר טואיל:
בגלות היו לנו הרבה הרבה דברים אז אני לא אגיד את כל המילים שלא יגידו שזה מדליק את-
אביבה גוטרמן :בגלות היה.

אופיר טואיל:

היה הרבה דברים בגלות.

אביבה גוטרמן :בסדר.
בסופו של דבר אני מרגיש וכמו שאמרתי זה רק בכאב ,שאנחנו רואים שרק עושים
אופיר טואיל:
את זה בשביל אולי ,אני חושב אולי ,אני באמת לא רוצה להגיד ,אולי בשביל איזה הון פוליטי.
???:

אתה טועה.

אופיר טואיל :מה שאני מרגיש ,זו ההרגשה שלי .אבל זו ההרגשה שלי.
(מדברים יחד)
יגאל הררי:
השני.

חוץ ממך לא שמעתי מה זה סטטוס קוו ,חוץ ממך לא הבנתי מה זה סטטוס קוו בצד

אני לא יודע מה אמרו ,מה עשו בארצי ,אני מדבר מה קורה פה בהוד השרון .אני
אופיר טואיל:
אומר בהוד השרון עד עכשיו היה באמת סטטוס קוו ,נכון גם לי היה כואב כשאני הולך להתפלל פה
ברחוב בן גמלא ויש פיצוציה בצד אחד וקפה נטו בצד שני ואין לי שום בעיה ,ואני עובר והולך וחוזר
ולא קרה כלום .אז עכשיו כולם מגיעים ,ואני רואה פה איך כולם נאבקים בשביל שהכול יהיה פה
פתוח ,כל סוקולוב וחס וחלילה כיכר מגדיאל שאחד המקומות אחד מבתי הקפה יהיו סגורים וואוו,
חבר'ה רחוב הבנים יהיה פתוח ,אז אני אומר אז יהיה פה לדראון עולם ,כל אחד ואחד מאיתנו אני
אומר ,ידע שלא משחקים עם השבת זה דבר מעבר לכולנו ,זה גם כואב לי באופן אישי שאני בעיר
יהודית ,שאני צריך פה להצביע להיות פה במועצת העיר להצביע על פתיחת חניות על פתיחת
מוסדות על פתיחת לא משנה מה שיהיו פתוחות בשבת .ואתם תראו ואחר כך זה יהיה פתוח ברחוב
הבנים וכולם יהיו פתוחים ,ואחר כך לא יבואו ויגידו לי אחר כך תגרע תפתח תגרע ,כשפותחים
כשמאשרים זה רק נפתח דברים לא נסגרים.
אז עם כל הכבוד שכולם פה נאבקים על כל הרחובות ועוד מוסיפים לי רחובות ,כל סוקולוב את ששת
הימים את דרך רמתיים את הכול ,חבר'ה אין שום בעיה ,ומה שקרה באשדוד אם שמתם לב מה
שהיה באשדוד ...אם זה לא הון פוליטי אז אני לא יודע מה זה הון פוליטי ,בשביל ללכת להגיד
שבאשדוד פותחים ,מי שמכיר את אשדוד ואני יליד אשדוד ,אז באשדוד יש שם רוסים ויש שם הכול,
וכל הדברים פתוחים וגם עוברים שם ויש סטטוס קוו ,אז בלי הרבה רעש ואנחנו רואים מה גרמה
השבת ,מה זה גורם .אני לא מבין איך אנחנו כיהודים-
עדי ברמוחה:

אופיר...

אופיר טואיל:

אני אומר לך אני ,זה אני.

עדי ברמוחה:

השבת הזאתי על השולחן-

אופיר טואיל:

אז על השבת-

עדי ברמוחה:

זה לא נכון ,זה לא נכון.

אופיר טואיל:

אז השבת פה על השולחן.

עדי ברמוחה:

 ...זה השבת שלי ושבת שלך ,זה לא נכון.

אופיר טואיל:

זה לא קשור-

עדי ברמוחה:

זה לא יהיה שלי ולא שלך-

אופיר טואיל:

אז זה לא השבת שלי-

עדי ברמוחה:

אתה הופך את זה ,אתה ...את זה וזה לא נכון לעשות את זה.

לא אמרתי ,אבל זה לא אמרתי השבת שלי ,אבל זה לא אמרתי השבת שלי זה
אופיר טואיל:
השבת של כולנו .מה אני צריך שהכול יהיה פה פתוח ,מה קרה? ביום ראשון תיסעי בפריז ,תלכי
בפריז ביום ראשון-
עדי ברמוחה:
בבית ,אל תבדיל.

אתה מבדיל את השבת שלי מהשבת שלך ,אל תבדיל ,אתה לא יודע מה קורה אצלי

אופיר טואיל:

תקשיבי ,תלכי בפריז ביום ראשון-

עדי ברמוחה:

אל תבדיל את השבת שלי והשבת-

אופיר טואיל:

תראי איך הדברים סגורים ,מה את מדברת נו באמת? על מה מדובר פה?

עדי ברמוחה:

אתם הבאתם את זה לשולחן-

אופיר טואיל:

מי זה אנחנו הבאנו? אני הבאתי את זה? אני הבאתי את ההצעה הזאתי?

עדי ברמוחה:

לא ,אני הבאתי את זה.

אופיר טואיל:

אני הבאתי את ההצעה הזאתי?

עדי ברמוחה:

אני הבאתי את זה?

אופיר טואיל:

מי הביא את ההצעה הזאתי? זה בושה ,זה בושה וחרפה...

יגאל שמעון:

קודם כל חבר המועצה אני לא מבין אתכם-

יואב רוזן:

אני רוצה לדבר אפשר?

יגאל שמעון:

כן ,אני אתן לך .שנייה חברים-

יגאל הררי:

לא ,אני שאלתי את שאל שאלה ,חשוב לי לקבל תשובה.

נדב דואני:

אתה לא שאלת שום שאלה.

יגאל הררי:

שאלתי מה זה סטטוס קוו בעיניך.

אנחנו לא עושים תכנית כבקשתך ,אתה שואל שאלות ואני עונה ,זה לא ראיון
נדב דואני:
ברדיוס ,זה לא ראיון ברדיוס .אני אמרתי לאורך כל הזמן ואני אומר ,בשום דבר אתה לא מושלם.
יגאל הררי:

כן ,אין לו דעה.

נדב דואני:

אתה יודע מה ,יש לי כל הזמן דעה.

חברים ,חברים ,באמת תשימו לב אדם מדבר מתוך מצוקת לב מתוך הנשמה ,ואתם
יגאל שמעון:
במקום להקשיב לו מתווכחים איתו ,כאילו אתם נגדו .למה? למה? אני לא מבין למה?
עדי ברמוחה:

למה אתה חושב...

מה אכפת לך ,בן אדם מדבר ,סליחה אתם פשוט ,פשוט אתם לא מסוגלים להקשיב
יגאל שמעון:
גם לאדם שכואב לו.

עדי ברמוחה:

אני מקשיבה וכמו שאני מכבדת את-...

יגאל שמעון:

אז תכבדו אותו .הבן אדם כואב לו ,מדבר-

עדי ברמוחה:

אני מבקשת לכבד גם את הכאב שלי.

יגאל שמעון:

אתם לא מסוגלים לשבת בשקט  5דקות 2 ,דקות ,דקה?

נדב דואני:

למה אתה מגזים?

יגאל שמעון:

ככה ,כי אתם לא מסוגלים לתת לו לדבר.

עדי ברמוחה:

לא ,לא ,נתנו לו לדבר.

אביבה גוטרמן :אבל יגאל ,חברי היקר אופיר טואיל ,אני דרך אגב ילדה שבאה מחינוך דתי ,ואני
אמרתי פה בישיבה הקודמת-
יגאל הררי:

מה הקשר?

אביבה גוטרמן :אני מזכירה לך-
יגאל הררי:

מה הקשר אבל?

אביבה גוטרמן :שאני מבקשת שכל חבריי פה-
יגאל הררי:

סבא שלי היה הרב הראשי ,אז מה?

אביבה גוטרמן :סליחה ,אמרתי אני מבקשת מכל חבריי כאן להעריך את חברנו הדתיים שלא ,אסור
להם-
יגאל הררי:

ודורסים אותם עכשיו.

אביבה גוטרמן :ואסור להם והם לא יכולים להצביע עבור השבת.
יגאל הררי:

אביבה ,את נותנת יד לדרוס אותם.

אביבה גוטרמן :השבת עבור הדתיים אינה ניתנת לבחירה ,אינה ניתנת להשגה ,אנחנו כן יכולים.
יגאל הררי:

את דורסת אותם.

אביבה גוטרמן :כן להחליט שרוצים לא רוצים ,אבל לא חברנו הדתיים ,ואני מכבדת וביקשתי מכולם
פה-
יגאל הררי:

את דורסת אותם עכשיו במה שאת אומרת.

אביבה גוטרמן :לכבד את אי ההצבעה ,לכבד ,ואני מכבדת אותך .אני מבינה את ה-
אופיר טואיל:

אבל אביבה ,את לא מבינה שזה לא אישי.

אביבה גוטרמן :אני יודעת.
אופיר טואיל:

אביבה את אומרת זה אישי חברנו ,זה לא חברנו-

אביבה גוטרמן :אבל דיברתי איתך על-
אופיר טואיל:

אנחנו ציבור ,זה ציבור זה לא אישי.

אביבה גוטרמן :אני יודעת ,אני דיברתי על הציבור הדתי .כציבור דתי אתה לא יכול להצביע ,לא
דיברתי עליך אישית ,זה ברור לי ,זה ברור לי.
נוה גור :אי אפשר בשום סיטואציה לשכנע אדם על אמונה ,לא יעזור כלום .כל ניסיון שלך לשכנע על
אמונה לא יעזור .אני הולך בשבת עם אבא שלי לבית כנסת ,הוא רואה חנות פתוחה בשבת כואב לו,
אני רואה חנות פתוחה בשבת ואני גאה בעצמנו שאנחנו יכולים להרשות אחד לשני את הדברים
האלה ,וזה חלק מהעניין.
ואתה אולי כואב לך שפותחים חנויות ,ואני חושב שזכותו של אדם שרוצה לפתוח חנות בשבת זו
הזכות שלו .ואם אני יש לי זכות ללכת להתפלל בבית כנסת זו הזכות שלי .ולבוא ולהגיד פה עכשיו
מילים ,אתה לא יכול להגיד פה בשולחן הזה פוליטיקה וכן הלאה ואני אומר לך גם למה ,אתה ואני
אנשים פוליטיים ,באנו פה לשרת ציבור ואתה משרת את הציבור שלך נאמנה ,ותעשה את התפקיד
הזה הכי טוב שאתה יכול .אני מצפה ממך כמו מכל אחד מאתנו וגם מעצמי ,שכשאנחנו מקבלים
החלטה פה אנחנו מקבלים החלטה עבור כלל הציבור ,זה המהות של דמוקרטיה.
וכשאתה תגור בבני ברק אז תקבל החלטה שהיא טובה עבור רוב הציבור בבני ברק ,וכשאתה גר
בהוד השרון תקבל החלטה שהיא טובה עבור כלל הוד השרון ,ועבור רוב הוד השרון עם כל הכאב
שיש לציבור הדתי ,שאגב אני מקווה שפעם גם לא יכאב לו .כי אם הוא יבין שלו יש זכות וגם לאחר יש
לי את הזכות לפתוח בשבת את הדברים-
אופיר טואיל:

מה קרה אבל עד עכשיו? הייתה...

נוה גור :לא שנייה ,באמת אני מנסה לומר לך משהו-
אופיר טואיל:

בסדר הבנתי אותך.

נוה גור :גם ממקום אישי ,בוא לא נהפוך ,כי האמירות האלה שלך ,וסליחה אני מתחבר פה במילה גם
לאביבה מה שהיא אמרה ,שלאינקוויזיציה וכאלה הופכות את הדיון לדיון מאוד מאוד קשה של מי יש
לו אלוהים מי אין לו אלוהים ,זה לא הדיון פה.
יגאל שמעון:

תודה.

אופיר טואיל:

לא אמרתי.

יגאל שמעון:

בבקשה אדוני-

יואב רוזן:

מה רצית להגיד?

יגאל שמעון:

אתה רצית לומר כמה מילים לא? בבקשה יואב סגן ראש העירייה.

אני רציתי רק לתהות ,הדיון הזה כבר קיימנו אותו ,כבר צעקנו אחד על השני ,כבר
יואב רוזן:
הבענו בעד ונגד והשבת שומרת השבת צריך לשמור עליה והיא שומרת עלינו .ויצאה איזה שהיא
החלטה נדמה לי כל חברי המועצה למעט  2הצביעו בעדה ,כמעט פה אחד ,למעט מי שבאמת ,ואל
תכעס עליי אמיר ,מי שמצפונית אמר אני לא רוצה להשתתף בדיון הזה ,כי מבחינתי זה מעל הכול,
ומכבדים גם את חיים שאבי שלא נמצא פה סגן ראש העיר ,גם בוודאי ובוודאי את אופיר.
ובעקבות הישיבה הזאת יצאנו והקמנו ועדה מצומצמת בראשותה של אביבה ,שכולנו הסכמנו שהיא
תעמוד בראש הוועדה ,שתנסח ותבהיר בדיוק מה כל חברי המועצה רוצים ,עוד פעם למעט 2
שנמנעו .נתנו את הדברים האלה ליועץ המשפטי ,שיביא לנו נוסח שמגן ומעגן את כל הבקשות שלנו
את כל הרצונות שלנו .ובסוף אנחנו באים לפה עם נוסח שאנחנו מתחילים עוד פעם את הדיון
מהתחלה ,כאילו לא קרה שום דבר.

לא שיש לי ספקות באשר לעבודתו הנאמנה של היועץ המשפטי ,אני חושב שדעתי עליו יודעת
ומפורסמת ,אבל עם כל הכבוד אני לא חושב שהיה צריך לגרור אותנו פה עוד פעם לוויכוח כזה ,היה
צריך לבוא פה עם הצעת החלטה שיצביעו עליה פה אחד עוד פעם ,למעט מי שלא יכול להצביע עליה,
שתעגן את כל הדברים מסביב ,במידה ויש הסתייגויות נא לכתוב למטה הסתייגות אחת שבעתיד
במידה ונצטרך יהיה לפעול ככה וככה ,הסתייגות שנייה ,להצביע ולגמור את הסיפור ,זה הכול .אני לא
מבין למה נגררנו עוד פעם לעניין הזה ,ומי זה עושה לו טוב כל ליבוי האש הזה ,דווקא בימים טרופים
אלה ,תודה.
יגאל שמעון:

טוב חברים ,בואו אנחנו מעלים את זה להצבעה כפי שאני אמרתי-

חי אדיב:אנחנו מעלים  2הצבעות את זה-
יגאל שמעון:

לא ,הם לא רוצים ,אתם לא רוצים-

יגאל הררי:

מה זה לא?

יגאל שמעון:

אוקיי ,אני מעלה-

חי אדיב:רק רגע ,אני אומר עוד פעם חופש הצבעה כל אחד שיצביע מה שהוא רוצה ,הדבר השני אני
עם כל הדיון שנעשה פה לא רואה הבדל מהותי בין ההצעה הזאת להצעה הזאת ,ואפשר היה לכבד
גם את הצד השני ,אבל אני מכבד כל אחד ,כל אחד שיצביע מה שהוא רוצה ,תודה רבה.
יגאל שמעון:
ממספר-

אוקיי ,החלופה השנייה שנצביע עליה זה תוספת חמישית עם הרחובות סוקולוב

אמיר כוכבי:

אתה צריך...

יגאל שמעון:

אני מציע שנייה ,אני אומר לכם מה הראשון-

חי אדיב:אבל הראשון קודם.
כנרת א .כהן:

תקריא את הראשון שיצביעו ותקריא את השני.

יגאל שמעון:

אני מקריא גם את הראשון וגם את השני ואז תצביע-

חי אדיב:קודם כל הראשון ...והשני-
כנרת א .כהן:

קודם הראשון ומה שהביא היועץ המשפטי-

ירון סולברג:

ההצבעה הראשונה תהיה על הנוסח כפי שהומצא לכם מבעוד מועד-

חי אדיב:בדיוק.
ירון סולברג:

ואליו התווספו הרחובות חנקין והציונות.

חי אדיב:והתוספת והתיקונים.
ברשותך אדוני וליד רחוב סוקולוב יבוא פסיק למעט כיכר מגדיאל .זה אופציה
ירון סולברג:
ראשונה ,זה הנושא שעולה להצבעה הראשונה .לאחר מכן אתה מקיים הצבעה נוספת-
חי אדיב:על התיקונים.
על התיקונים עם המספרים .בכל מקרה ,אתה תכף תבהיר ,רק בכל מקרה אני
ירון סולברג:
מבהיר שאופציה ב' זו שקראנו לה אופציה שנדב דואני ,חבר המועצה סליחה ,נדבר דואני העלה ,בכל

מקרה אתם מצביעים עליה כחלק אינטגרלי מההצבעה .כלומר כשאתם מאשרים את ההצבעה אתם
מאשרים גם את האופציה השנייה ,אלא אם כן אתם רוצים להצביע עליה בנפרד.
עדי ברמוחה:

יש בה בעיה אחת באופציה ב'-

אביבה גוטרמן :איזה אופציה? אין שום אופציה.
אמיר כוכבי:

איך זה אינטגרלי?

לא ,במובן זה שאתם מגישים ,אבה נניח ויש רק נושא אחד ,עזבו רגע את מספרי
ירון סולברג:
הרחובות ,שנייה דקה עזבו רגע את מספרי הבתים ,הבאנו בפניכם את הצעת החוק כשכתבנו נוסח
א' נוסח ב' .במקרה שלא יאושר נוסח א' יהיה נוסח ב' אופציה ב'.
עדי ברמוחה:

נוסח ב' הוא לא מושלם.

ירון סולברג:

אני חושב שהוא מושלם הוא תואם בדיוק את מה שזה.

עדי ברמוחה:

הוא לא מגדיר מרכולים ומכון כושר-

ירון סולברג:
האופציות.

לא ,ברור שלא ,אבל זה הנוסח שהוא ...מה? אבל אתם הנחתם להביא את שתי

אמיר כוכבי:
הפנים אופציות-

אני לא מבין הקונספט ,ואני אשמח אם תסביר ,של מה פתאום לשלוח למשרד

אביבה גוטרמן :נכון.
אמיר כוכבי:
למשרד הפנים-

יש פה הצעה לסדר ,אנשים יצביעו בעד זאת או זאת או זאת ,זה מה שיישלח

אביבה גוטרמן :נכון.
אמיר כוכבי:

משרד הפנים יגיד לא ,יעמדו בפני העירייה כמו בפני עיריות אחרות-

אביבה גוטרמן :ואז נחשוב.
כנרת א .כהן:

ישלח למשרד הפנים ההצעה-

אין בעיה ,רק זה מה שאתם הנחתם לכתוב ,תעשו מה שאתם רוצים ,תצביעו על
ירון סולברג:
מה שאתם רוצים.
אמיר כוכבי:

ידחו ככול שידחו יעברו בפני העירייה.

אביבה גוטרמן :ואז נדון בזה.
ירון סולברג:

זה היה הסיכום כפי שאני הבנתי אותו.

(מדברים יחד)
אתם כל רגע מתהפכים ,זה מה ...זה מה שהובא לפניכם ,תצביעו על מה שאתם
ירון סולברג:
רוצים ,מה הבעיה?
רשום שחור על גבי לבן  2הצעות שאם אופציה א' לא תעבור את משרד הפנים
נדב דואני:
אופציה ב' תעבור-

אביבה גוטרמן :לא מגישים כזה דבר אופציה שנייה.
נדב דואני:

רגע אביבה סליחה ,אביבה סליחה-

אביבה גוטרמן :מה זה אופציה שנייה? מה אתה נותן למשרד הפנים אופציה?
נדב דואני:

אביבה סליחה ,דיברת הרבה אני רוצה להגיד משפט.

אביבה גוטרמן :אולי שהם יצביעו גם שם.
נדב דואני:

סליחה רגע ,אני רוצה להגיד משפט ,אני רוצה רגע להגיד משפט.

ירון סולברג:

לא ,זה כתוב בדברי ההסבר ,מה אתם זה ,גם בדברי ההסבר זה כתוב ,תסתכלו.

נדב דואני:

אדוני היועץ המשפטי אני רוצה להגיד משפט-

ירון סולברג:

מה סתם?

שחור על גבי לבן כתוב ,ואיך אמר חברי מאיר כבר  10ימים אתם מחזיקים את
נדב דואני:
הנוסח הזה בידיים ,ומופיע  10ימים מול העיניים של כולם ,שאם האופציה הזו תיפסל על ידי משרד
הפנים ,אז יעברו לאופציה השנייה ,שבה מדובר בתיקון סמנטי שמבחינתי יש לו משמעות אדירה .אין
לי בעיה להחריג אותו ושיצביעו חברי המועצה בעד או נגד ההצעה הזאתי ,שאני בטוח שהיא תעבור
את משרד הפנים לעומת ההצעה הראשונה ,שעם כל הרצון שלי שהיא תעבור ,אני קצת סקפטי שהיא
תעבור ,אבל עדיין אני תומך בה.
בכל מצב אדוני היועץ המשפטי אני מבקש להוסיף לתיקון שרשמנו עם קיוסק מזנון בסוף את המילה
מרכול וחדר כושר ולהצביע עליו ,אין לי בעיה שנצביע עליו בעד או נגד ,במקרה שההצעה הזאת לא
תעבור שתהיה לנו הצעה אלטרנטיבית שתוגש למשרד הפנים.
חי אדיב:אז אני לא מבין אז אנחנו צריכים לשלוח למשרד הפנים  2הצעות? אז נשלח .3
אביבה גוטרמן :אולי נבקש מהם גם שישבו-
חי אדיב:אז בואו נשלח את כל ההצעות.
אביבה גוטרמן :והם גם יצביעו.
נוה גור :בואו ניתן  10הצבעות ושמשרד הפנים יעשה הצבעה ל 10-ההצעות.
אביבה גוטרמן :תנו גם עם המספרים ותנו להם להחליט ,יש להם המון אופציות ,ושיריבו...
יגאל שמעון:

טוב חברים ,אתם רוצים לדחות את הישיבה לשבוע הבא?

אביבה גוטרמן :לא.
עדי ברמוחה:

לא.

נדב דואני:

לא ,לא ,ממש לא.

יגאל שמעון:

לא ,כי אתם מדברים-

ירון סולברג:

רק תגיד על מה אתה מקיים את ההצבעה.

כנרת א .כהן:

יגאל צריך להעלות להצבעה את מה שסיכמנו בפעם הקודמת.

יגאל שמעון:

נכון ,אני אומר את זה.

כנרת א .כהן:

ואת זה ...ואופציה שנייה את מה שיגאל אמר-

יגאל שמעון:

אמרתי את זה.

חי אדיב:יש א' יש ב' יש ג'.
יגאל שמעון:

אני רוצה עוד פעם ,מי בעד ההצעה כפי שהקראנו-

ירון סולברג:

לא ,תגיד עוד הפעם.

יגאל שמעון:

עוד הפעם-

ירון סולברג:

הכול מבולגן.

חי אדיב:הצעה מספר .3 ,2 ,1
יגאל שמעון:

עוד הפעם הצעה-

ירון סולברג:

כמו שהומצאה להם בסדר יום-

יגאל שמעון:

בתוספת-

בתוספת החמישית יבואו  2רחובות נוספים חנקין והציונות וליד הרחוב סוקולוב יבוא
ירון סולברג:
פסיק למעט כיכר מגדיאל.
יגאל שמעון:

מי בעד חברים?

נוה גור :רגע ,רגע ,שנייה-
יגאל שמעון:

מי בעד חברים?

חי אדיב:זו הצבעה אחת.
מי בעד חברים? יגאל ,חי ,כנרת ,משה ,נוה ,מאיר ,עדי ,נדב ,יעל ,אמיר ,אביבה,
יגאל שמעון:
יואב .מי בעד ההצעה-
עדי ברמוחה:

רגע מי נגד? אתה יודע-

יגאל שמעון:

מי נגד ההצעה?

חי אדיב:יגאל נמנע.
יגאל שמעון:

אופיר נגד .מי נמנע?

נוה גור :לא יגאל ,אם אתה רוצה את ההצעה השנייה אתה צריך...
יגאל שמעון:

אף אחד ,שנייה רגע-

חי אדיב:לא חייב ,הוא לא חייב.
נוה גור :הוא לא משתתף.
חי אדיב:זכותו ,מה זה.

יגאל שמעון:

טוב ,מי בעד ההצעה השנייה שבהם-

עדי ברמוחה:

רגע ,אז יגאל הררי לא הצביע על זה?

יגאל שמעון:

הוא לא הצביע.

כנרת א .כהן:

נמנע.

יעל ברזילי:

הוא לא נמנע-

חי אדיב:נמנע ,נמנע.
הצבעה:
 12בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,יואב רוזן ,נוה גור ,מאיר חלוואני,
עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
 1נגד :אופיר טואיל
יגאל הררי לא הצביע
החלטה מס' : 11/18
מועצת העירייה מאשרת את תיקון חוק עזר להוד-השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשנ"ח ,1997-כמפורט בנוסח התיקון המצורף כנספח א' ,לדברי
ההסבר שצורפו להזמנה זו ,בתוספת החמישית יתווספו :רחוב חנקין ,רחוב הציונות  ,רחוב סוקולוב,
למעט כיכר מגדיאל.
יגאל שמעון :כפי שהגשנו לכם ,ההצעה אומרת ככה ,כפי שהגשנו לכם את התוספת החמישית-
רק שנייה אני רוצה להבין ,אני עכשיו כיועץ משפטי לא הבנתי ,האם אתה פועל לפי
ירון סולברג:
 42ב' או ג'? כלומר ב' מאפשר להצביע  2הצבעות בעד ונגד על הראשונה ,בעד ונגד על השנייה ,זה
מה שאתה עושה כרגע?
יגאל שמעון:

כן.

ירון סולברג:

תודה ,תמשיך.

ההצעה השנייה ,אותם רחובות בתוספת החמישית ,כאשר אנחנו מוסיפים ברחוב
יגאל שמעון:
סוקולוב ממספר  9ועד סוף הרחוב ,ברחוב הבנים ממספר  7עד מספר  ,27בדרך מגדיאל ממספר 2
עד מספר  ,60בחנקין ממספר  10ועד סוף הרחוב ,וכמובן מוסיפים את רחוב הציונות .מי בעד
ההצעה הזו? חי ויגאל הררי-
חי אדיב:אני בעד הכול ,מה את רוצה?
נוה גור :לא הבנתי ,הצבעת בעד שתי ההצעות?
חי אדיב:כן.
נוה גור :איך זה בדיוק מתיישב אדוני היועץ המשפטי?
חי אדיב:חופש הצבעה אמרתי לכולם.
נוה גור :תן לי בבקשה לשאול.

חי אדיב:גם ,גם ,לא נגד ,אני גם.
נוה גור :אפשר להצביע בעד או נגד הכול? הרי יש פה  2הצעות שהן סותרות במהות שלהם?
ירון סולברג:

אני הסברתי לך אבל מקודם ,בואו תסיימו את ההצבעה ואחרי זה נסביר.

יגאל שמעון:

אוקי ,מי נגד? -

ירון סולברג:

אני הסברתי יש ב'-

מאיר חלוואני :אולי ראש העיר יצביע עם  2ידיים.
חי אדיב:לא ,אתה לא הקשבת ,ההצעות האלה יעברו לבדיקה-
יגאל הררי:

הן לא סותרות במהות ,פה יש תוספת של המספרים-

חי אדיב:יש עוד הצעה ,יש עוד הצעה.
יגאל שמעון:

מי נגד? חברים מי נגד ההצעה השנייה?

עדי ברמוחה:

ההצעה שהיא ברוב היא ההצעה שעוברת גם למשרד הפנים.

חי אדיב:חבר'ה לא כועס על כולם ,תצביעו מה שאתם רוצים.
יגאל שמעון:

נגד :אופיר ,יגאל ,אביבה-

חי אדיב:אופיר כל הזמן נגד ,אני כל הזמן בעד ,זה בסדר.
יגאל שמעון:

יעל-

ירון סולברג:

נגד ההצבעה ,נגד האופציה השנייה.

יגאל שמעון:

נגד האופציה השנייה.

חי אדיב:אופיר כל הזמן נגד ואני כל הזמן בעד.
יגאל שמעון:

נדב ,עדי ,מאיר ,נוה ,משה ,כנרת.

חי אדיב:מה? מה זה?
הצבעה:
 2בעד :חי אדיב ,יגאל הררי.
 12נגד :יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי
ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן ,יואב רוזן.

החלטה מס' : 12/18
מועצת העירייה מאשרת את תיקון חוק עזר להוד-השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשנ"ח ,1997-כמפורט בנוסח התיקון המצורף כנספח א' ,לדברי
ההסבר שצורפו להזמנה זו ,בתוספת החמישית יתווספו :רחוב הציונות  ,רחוב סוקולוב ממס'  9ועד
סוף הרחוב ,רחוב הבנים מס'  7ועד מס'  ,27רחוב מגדיאל מס'  2ועד מס'  ,60רחוב חנקין מס' 10
ועד סוף הרחוב.

יגאל שמעון:

האופציה השנייה .מי בעד ההצעה השלישית?

ירון סולברג:

מי בעד ההצעה השלישית ,שצוינה כאופציה ב' בזימון לסדר היום.

עדי ברמוחה:

אבל עם התיקון.

ירון סולברג:

עם התיקון של מרכול.

יגאל שמעון:

מי בעד ההצעה השלישית?

חי אדיב:שנייה ,שנייה ,בואו נהיה ממלכתיים ,ניתן את כל האופציות למשרד הפנים ,מה יש? למה
לא?
ירון סולברג:

יגאל תצביע ,יגאל תצביע.

יגאל שמעון:

טוב ,מי בעד ההצעה השלישית חברים?

עדי ברמוחה:

תקריא אותה בבקשה.

ירון סולברג:

אותו דבר כמו שכתוב בתוספת המרכול וחדר כושר.

יגאל שמעון:

לא ,כמו שכתוב בראשונה פלוס-

ירון סולברג:

לא ,כמו שכתוב ,יגאל תסתכל בהצעה לסדר.

יגאל שמעון:

לא ,אבל אנחנו לא מוסיפים את כיכר מגדיאל ולא מוסיפים את הציונות.

ירון סולברג:

לא ,שם אין שמות רחובות ,אין תקרא זה לא לפניך.

יגאל שמעון:

אוקיי ,מי בעד ההצעה השלישית כפי שכתוב.

ירון סולברג:

בתוספת של נדב על מרכול וזה.

אמיר כוכבי:

מה הולך למשרד הפנים?

ירון סולברג:

מה שיהיה רוב.

אמיר כוכבי:

מה שקיבל את הרוב?

ירון סולברג:

כן.

יגאל שמעון:

מי בעד?

עדי ברמוחה:

הוספתם מרכול וחדר כושר.

ירון סולברג:

כן.

יגאל שמעון:

נדב ועדי .מי נגד? יגאל ,חי ,אופיר ,אביבה .מי נמנע? אמיר-

אביבה גוטרמן :אתה יודע ,גם אני נמנעת.
יגאל שמעון:
היא זו שעברה.

אוקיי ,אביבה נמנעת ,אמיר ,יעל ,כנרת ,משה ,נוה ומאיר .טוב ההצעה הראשונה

יעל ברזילי:

נוה לא.

יגאל שמעון:
בהצלחה.

נוה נמנע ,נמנע .ההצעה הראשונה עברה ,אני מודה לכולם .תודה רבה שיהיה לכם

הצבעה:
 2בעד :נדב דואני ,עדי ברמוחה.
 3נמנעים :חי אדיב ,יגאל שמעון.
 8נגד :כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה
גוטרמן ,יואב רוזן.
יגאל הררי לא הצביע
החלטה מס' :13/18
מאשרת מועצת העירייה את נוסח תיקון חוק עזר להוד-השרון (שמירה על איכות הסביבה ,מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשנ"ח ,1997-כמפורט בנוסח התיקון המפורט בנספח ב' לדברי
ההסבר שצורפו להזמנה זו ,בתוספת מרכול וחדר כושר.
_______________

______________

ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות מועצה

חי אדיב
ראש העיר

