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 עיריית הוד  השרון
 13/21ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 27.10.2021, בפ"תש כ"א בחשוון, רביעימיום 

         

 :חברים

 

  העירייה ראש  -   כוכבי אמיר

 העירייה ראש מ"ומ סגנית - ברזילי עבוד יעל

 העירייה ראש סגנית  - כהן אלישע כנרת

 העירייה ראש סגן -   שירי נאור

 מועצה חבר -   יקיר רן

 מועצה חבר -  שמעון יגאל

 מועצה חבר -   חנוכה משה

 מועצה חבר -  חלוואני מאיר

 מועצה חבר -  דואני נדב

 מועצה חברת -  ברמוחה עדי

 מועצה חברת -   גוטרמן אביבה
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 מועצה חבר -  גלבוע אלון

 מועצה חבר -   מרדכי בן רפאל

 

 :חסרים

 מועצה חברת - אנקורי פרילינג עדי

 מועצה חברת -  שבתאי רינה

 מועצה חבר -   שאבי חיים

 מועצה חבר -   אברמוב נוןאר

 

 

 :סגל

 העירייה ל"מנכ -  היילפרן רן

 לעירייה המשפטי היועץ -  ויניק יואל רונן

 העירייה גזבר -  זיני בנימין

 העירייה מבקר -  שטיגליץ משה

 מועצה ישיבות ומרכזת הרובק תיאום מחלקת מנהלת -  ברייטברט אתי

 

 

 

  :היום סדר על

 .שאילתות .א

 .2021 תקציב סעיףל מסעיף העברות .א

 ס"ע הדר נווה העלמין בית הרחבת – 136' מס ר"תב – מימון מקורות לעדכון בקשה .א

 . שח 65,000,000
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 20,000,000 ס"ע 1201 מתחם ספורט אולם – 1467' מס ר"תב – להגדלה בקשה .א

 . שח

 ס"ע( העובדים חברת) נכס הפקעת פיצוי – 1518' מס – ר"תב לאישור בקשה .א

 . שח 2,909,202

 .2021 מארץ-ינואר 1 רבעון כספי דוח .א

 שאושרה ההלוואה להענקת כתנאי מ"בע דיסקונט מרכנתיל בנק לטובת שעבודים אישור .א

 . לעירייה

 .הפיס מפעל מול לפעילות בנק במוניציאפל אב חשבונות שני פתיחת אישור .א

 . ומתנדבות עובדות נשים תנועת – ת"נעמ עמותת לבקשת העיר מועצת אישור .א

 . ב"תשפ בשנת ילדים גני 4-ל חדשים בנק בונותחש פתיחת .א

 . השרון הוד סוקולוב רחוב, איגוד בבנק גן חשבונות שם שינוי .אא

 . השרון הוד סוקולוב רחוב איגוד בבנק הורים חשבונות פתיחת .אא

 . השרון בהוד הדמוקרטי לתיכון חדשים בנק חשבונות לפתיחת בקשה .אא

 . מ.ש לעובדת הפרישה לגיל מעבר לעובד שירות הארכת אישור .אא

 . ד.א לעובדת הפרישה לגיל מעבר לעובד שירות הארכת אישור .אא

 סעיף, מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבדות להיתר בקשה .אא

 .ק.א לעובד( חדש נוסח) העיריות לפקודת( ב()א)180

 סעיף, מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבדות להיתר בקשה .אא

 . ג.ה לעובדת( חדש נוסח) העיריות לפקודת( ב()א)180
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 :לסדר הצעות .אא

 .5.7.21 מיום שמעון יגאל המועצה חבר של לסדר הצעה. 1 

  בהליך המצויים בים"הלהט מקהילת למשפחות בארנונה הנחה: הנושא     

 . פונדקאות     

 . 11.7.21 מיום חנוכה משה המועצה חבר של לסדר הצעה. 2 

 . יקיוןהנ עובדות של ישירה העסקה: הנושא     

 . 16.7.21 מיום גוטרמן אביבה המועצה חברת של לסדר הצעה. 3 

 . העירייה לאחריות הצהרונים העברת: הנושא     

 . 17.7.21 מיום חנוכה משה המועצה חבר של לסדר הצעה. 4 

 . פרוטוקולים פרסום: הנושא     
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 27.10.2021 מיום 13/21 המועצה שיבתיב שהתקבלו החלטות פרוטוקול

 

 שאילתות. א

 

 השנים בשלוש היתר ללא נהרסו/שנבנו למבנים הוציאו הריסה וצווי עבודה הפסקת צווי כמה. 1

 .העבירה מהות עם פירוט תכלול שהתשובה נבקש? האחרונות

 :תשובה

 .הישיבה בתמלול ומופיעה נפרד במסמך הוגשה לשאילתה ההתייחסות

 

 והאם - מועצה חברי עם לדבר שלא ומנהליה העירייה עובדי את הנחה עירה ראש מדוע. 2

 ? ואופוזיציה קואליציה בין שיוויונית לא במדיניות מדובר

 :תשובה

 שלמען הקדנציה בתחילת כבר והוגדרו העירייה מנכ״ל ידי על מוגדרים בעירייה העבודה סדרי

 .האגפים ומנהלי ותלמנהל יעשו פניות, הפניות על ובקרה מעקב, הטוב הסדר
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 בחברה הדן BDO משרד של הראשון הדוח את מלהציג ונמנע מסתיר העיר ראש מדוע. 3

  ?החינוך לקידום

 :תשובה

 .נובמבר בחודש העיר ותושבי תושבות ולכלל המועצה וחברי לחברות יוגש BDO דו״ח

 

 ? 2020 תבשנ שכרם עלות ומה חינוך מוסדות בחברת הגבוה השכר מקבלי חמשת מיהם . 4

 .רו״ח חתימת יאומתו שיוצגו הנתונים כי נבקש

 :תשובה

 בסיס תנאי זהו הרי - בחוק למועד בהתאם מוגשים החברה של השנתיים הכספיים חות"הדו כלל

 להיכנס מוזמנת המועצה וחברת פורסם 2020 שנת של הכספי ח"הדו. תקין אישור ניהול לקבלת

 .         הגבוה השכר מקבלי חמשת בנתוני גם כמו, בו ולעיין

 

 המשפטי היועץ ויניק רונן ד"מעו 12.9.2021 ביום אלי שנשלח תשובה למכתב בהתאם. 5

 "           :  לפיו אפק /המכבים' ברח שבוצעו כדין היתר ללא הריסה עבודות,  בנושא לעירייה

 רושיםהד ההליכים ואת השונים השימושים את, אלו בימים, בוחן ההנדסה שמנהל לי נמסר

 חלילה ולא לב בתום בטעות שמדובר התרשמתי...השיפוץ עבודות להשלמת היתרים לקבלת

 ..." החוק דרישות מקיום להימנע שנועדה מכוונת בהתנהלות

 ? לכך כדין היתר נתקבל בטרם נרחב בהיקף הריסות ביצוע על הורה מי

 :תשובה

 מנהל י"ע הוחלט מסוכן הינו ההמבנ שגג שקבע קונסטרוקטור ח"דו ולאור בשטח בדיקות לאחר

 לגבי הגורמים לכלל הנחיות חודדו זה מקרה לאור, הגג את ולהוריד במידי במפגע לטפל הנדסה

 .הטיפול דרכי
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 הטיפול את לקדם מנת על השרון הוד מי ותאגיד העיר ראש נוקטים בהן הפעולות מהן. 6

 תושבי של החיים באיכות שהק ולפגיעה בריאותי למפגע הגורם ש"במט והתברואתי האקולוגי

 ?אחרת מסיבה או/ו סבא כפר בעיריית התלות עקב הנראה ככול ומעוכב הסמוכות השכונות

 :תשובה

 .הדיון בתמלול ונכללה נפרד במסמך הוגשה השרון הוד מי תאגיד התייחסות

 

 :323/21' מס החלטה .ב

 מכן שלאחר רביעי ביום הישיבה להמשך הצבעה נערכה העיריות לפקודת 49 לסעיף בהתאם

 . המועצה חברי רוב י"ע והתקבלה
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*****************תמלול********************

**** 

, העירייה הנהלת, המועצה חברי, העיר ראש כבוד :ברייטברט אתי

 את לפתוח בבקשה רוצים אנחנו. ואורחים יקרים עובדים

-ה לתאריך, 13-21 המניין מן המועצה ישיבת

, העירייה ראש של בעדכונים נפתח אנחנו. 27.10.2021

 . בבקשה. כוכבי אמיר מר

  -מדוע לנו תספר העדכונים לפני אולי, אמיר :גלבוע אלון

  -המועצה חברי לכל טוב ערב :כוכבי אמיר

 אני? בחודשיים נדחתה המועצה ישיבת מדוע, אמיר, רגע :גלבוע אלון

 . חשוב הכי שזה חושב

 לחברות, לכולם טוב ערב. בעיה שום אין, עיהב אין :כוכבי אמיר

. כאן ולתושבים לתושבות, בבית לצופים, המועצה וחברי

 הוד בעיר היום סדר על. עדכונים במספר נתחיל אנחנו

. המועצה ישיבת של היום לסדר נמשיך ומשם, השרון

 עומדים כרגע שאנחנו נעדכן, קורונה עדכוני מבחינת

 זה, 3.07 הוא הרמזור של דירוג. מאומתים 35 על היום

 חזרה הלימודים תחילת את עוברים אנחנו. ירוק דירוג

 של המודל כאשר, בסדר יחסית שהוא במצב מהחגים

 בו שהייתה, אחד ספר בבית למעט, הירוקה הכיתה

 של שהמודל רואים אנחנו, רחבה יותר קצת התפרצות
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 של המשכיות שמאפשר מה. עובד, ירוקה הכיתה

 ואנחנו, ומיותרים ארוכים בידודים תומניע הלימודים

 . כך על שמחים

 הוא, יעבוד הזה שהמודל כדי, החשוב שהדבר מזכיר אני 

. חולים ילדה או ילד לגבי הניתן ככל מהיר עדכון למעשה

, הספר בית דרך, הגן דרך. העירונית המערכת של עדכון

 המשך באמת לאפשר כדי, מתגלגל התהליך ומשם

 אתמול, בבוקר שהיום אעדכן יאנ. רצופים לימודים

 צומת, סופי הכמעט ההסדר י"עפ לתנועה נפתח, בבוקר

 ממערב שפונים נתיבים 2 עם, רמתיים-בוטינסקי'ז

 . למערב מדרום שפונים נתיבים 2-ו, לדרום

 התאמות שם עושים עדיין כי, סופי כמעט, אומר אני 

 בצורה התנועה זרימת את להבטיח כדי, בשטח ושינויים

ון החנייה להסדרת ניסיונות כולל. ביותר ביתהמיט , בקני

ו והמעברים  דברים אלו. והרחבתם, היום עד שם שהי

 למעשה", לעיר מהיר" פרויקט. במקביל לקרות שימשיכו

 צומת שזה, שלו המשמעותית המשוכה את מבחינתנו עבר

ו ממשיכים אנחנו משם. רמתיים-בוטינסקי'ז , עכשי

 נתיב של גם, יתוחהפ להמשך, הקרובים בחודשים

 בסמוך התשתיות פיתוח של גם אבל, הציבורית התחבורה

 או, השלמת אומר שזה, השרון הוד של הראשי לכביש

 של פיתוח. המערבי בצד חדשות ניקוז מערכות יצירת

 טבע ערכי עם נופי ופיתוח מדרכות, אופניים שבילי

 . גבוהים
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 עם ביחד אמור, כאמור, הזה הפרויקט, דבר של בסופו 

 התחבורה לשדרוג להביא, בקרוב שיעבור המדינה תקציב

 לתחבורה אב תכנית שעשינו לאחר. בעיר הציבורית

 הוספנו, מסלולים שינינו, הוספנו שבה, ציבורית

 לפני. המדינה לתקציב חיכה הזה והדבר, תדירויות

 נפגשתי, כשבועיים לפני, כן, שבוע או, כשבועיים

, מרדכי בן רפי, מועצהה חבר עם ביחד התחבורה במשרד

 המשרד לית"מנכ, מיכאלי מרב, התחבורה שרת עם

 במרחב תחבורה בפיתוח שעוסקות החברות כל לי"ומנכ

 . השרון הוד העיר

 בנגישות גם, העיר של המהותיים האתגרים על שם עמדנו 

 תחבורה של בנגישות בעיקר אבל, פרטיים רכבים של

, וכמובן, יםאופני שבילי כמו, המטרו כמו, ציבורית

 עירונית הפנים הציבורית התחבורה שירות תגבור

 ממשרד דחיפה מקבלים הדברים. החוצה ומהעיר

, התחבורה משרד של הצעה, לשמחתי גם כמו, התחבורה

 בהן שיוגדר כערים ערים 3 יוגדרו הקרוב שבתקציב

 תכנית, אומרת זאת. הליכתית לעיר אב לתכנית פיילוט

 ושבילי אופניים שבילי לקידום עיר של כולל לתכנון אב

 השרון הוד על להמליץ שהוחלט שם לי ונמסר. הליכה

 ייקח הזה שהדבר מאמין ואני. האלה הערים 3-מ כאחת

 ממקום בה להגיע אפשר שבאמת לעיר קדימה צעד אותנו

 . אופניים בשבילי או בהליכה למקום

 נוסף בשיח וגם הזאת בפגישה גם שעלו נוספים נושאים 

 והממשק 4 כביש של הנושאים הם, התחבורה דמשר עם
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, היתר בין. יוצר שזה והבעייתיות השרון הוד עם שלו

 והסטת, האחרונות בשנתיים שנעשתה הכביש הרחבת

 הניקוז מערכת לתוך הכביש של הניקוז מערכות

 . העירונית

 החברה, ישראל נתיבי ל"מנכ י"ע לי נמסר הזאת בישיבה 

 הדרישה את במלואה בלוקי שהם, 4 כביש של המבצעת

 את ותסיט, 4 כביש לאורך שתלך תעלה להקמת שלנו

 תסיט. עילי נגר, השרון הוד לעיר מכניסה למעשה המים

 הדבר. הירקון למבואות חיבור לכיוון 4 מכביש המים את

 של שנים מאוד הרבה לנו ייתן, יתבצע כשהוא, זהה

 מי את מקבלים לא שאנחנו שנדע בהיבט לפחות, שקט

 בחורף שהיה כמו. אחרים מאזורים שמגיעים העילי גרהנ

 . האלו העבודות אחרי, האחרון

 בדיקה ומתבצעת, האקוסטי הקיר של הנושא עלה, בנוסף 

 כל לאורך אקוסטי קיר לגבי התחבורה במשרד מחודשת

י הנושא. השרון הוד העיר עם בממשק, 4 כביש  המרכז

 מתכנית כנגזרת, העירוני הפיתוח הוא, כמובן, הנוסף

 המשרד לית"מנכ. המטרו יעבור איפה והשאלה, המטרו

 הנושא, יודע שלא למי, שלנו ההשגות את שמעו והשרה

, שנקראת תפקיד בעלת של להמלצה וממתין עומד כרגע

 הצדדים כל את שמעה היא. ל"בות התנגדויות חוקרת

ון אותו תגיש שהיא, שלה ח"הדו את מכינה והיא  לדי

 היא שלה ההמלצה. לאומיות יותלתשת הוועדה, ל"בות

 בטח, רב משקל לה שיש המלצה כן היא אבל, מחייבת לא

, עמדתנו את קיבלה המחוזית שהוועדה אחרי, מבחינתנו
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 כך, המטרו תוואי את לשנות התכנון למנהל והמליצה

 . בוטינסקי'וז האודם ברחוב ולא התעסוקה באזור שיעבור

 של וגם לית"המנכ של גם קשובות לאוזניים זכינו אנחנו 

ו יעזור הזה שהדבר מקווה אני. השרה  לקראת גם לנ

 התקדמות עם אבל, נקבעו שטרם, ל"הות של הדיונים

 לי ברור, הערים בשאר האחרים והקווים המטרו פרויקט

 העדכונים מבחינתי אלה אז. בקרוב יקרה שזה

, גלבוע, המועצה חבר של לשאלתו. הזה ליום הרלוונטיים

ן מן ישיבה הייתה. בחודשיים הנדחת שלא היא  המניי

, התקיימה לא שעבר החודש של הישיבה. חודשיים לפני

ו כאן ואנחנו  . שוב עכשי

 ? התקיימה לא למה :גלבוע אלון

ו בחגים הזמנים בלוחות כי התקיימה לא היא :כוכבי אמיר , שהי

 לב תשומת וחוסר, הזימון להוצאת הזמנים לוחות שוקללו

 כחלק נחשב, בחופש הציבור שבו זמן האם, לסוגיית

 כל לא. עבדה ברובה העירייה כאשר, העבודה ימי ממניין

ון את לקיים רצו המועצה חברי . זכותם זו, בסדר זה, הדי

 . נדחתה הישיבה לכן

  -אמרת, אמיר :גוטרמן אביבה

 . מכן לאחר רביעי יום, מכן לאחר שבוע יש אבל :גלבוע אלון

 טענת אתה למה, כדי ישיבות 2 תעשה, שהבבק לך כתבנו :גוטרמן אביבה

. רצינו לא אנחנו, כתבתם, חשובים מאוד שנושאים

 לא ולנו, חשובים כך כל הנושאים ואתם האופוזיציה
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ו, האופוזיציה בשם אישית אני לך כתבתי. אכפת  אנחנ

 ביום, שקבענו כמו המניין מן ישיבה שתקיים מבקשים

 כמו יבהיש עוד ותעשה, החודש של הראשון הרביעי

ו . השנייה להיות צריכה הייתה וזאת, עשית אתה שעכשי

 אתה. חשובים נושאים הרבה, חשוב כך כל אם, היית וכך

 ישיבת שתהיה יש אינטרס הכי לנו. אכפת לא שלנו טענת

 יכולים שאנחנו היחיד המקום, פה, אנחנו כי, מועצה

 . לסדר הצעות להעלות, לדבר

 . חופש יום חצי שהיה הבז נתלית, עובדתית :כוכבי אמיר

 . מצטערת, כרגע משקר אתה, עובדתית :גוטרמן אביבה

 ? לעשות מה. ישיבה לקיים לא וביקשת :כוכבי אמיר

 . עניינית תשובה נותן לא ואתה :גוטרמן אביבה

 . שיש עניינית הכי התשובה זאת :כוכבי אמיר

 לא הלמ, חשובים נושאים היו? ישיבות 2 עשית לא למה :גוטרמן אביבה

ו  ? ישיבות 2 הי

 . החומר כל על לעבור מספיק לא חופש יום חצי :גלבוע אלון

ו הנושאים :כוכבי אמיר  . שלך נושאים הם, שהי

 . באמת נו, תפסיק, נו די :גוטרמן אביבה

 שיח פה שיהיה באמת מחפש אתה אם, רוצה אתה אם :גלבוע אלון

  -חג שהוא יום חצי אז, ומקצועי ענייני

 . כן :כוכבי אמיר

 . החומר כל על לעבור מספיק לא הוא :גלבוע אלון
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 . חג שהוא יום חצי היה לא זה, לא :כוכבי אמיר

 . עצמו בחג זה את קיבלנו כי, יום חצי בדיוק היה זה :גלבוע אלון

ו, חג היה יום חצי, שמתוכם, ימים 5 היה זה :כוכבי אמיר  ועלי

 . רלוונטי לא שהוא נתפסתם

  -מתי לראות וצהר אתה :גלבוע אלון

 . הסיבה מה בדיוק יודע אתה, נתפסנו, אמיר :גוטרמן אביבה

 הייתה הישיבה, שלישי ביום, חג בערב זה את שלחתם :חנוכה משה

 ? משקר אתה למה. ברביעי

 . שנתפסנו הסיבה מה בדיוק אתה :גוטרמן אביבה

  -שאתם לב שם אני :כוכבי אמיר

. להתקיים צריכה הישיבה באמתש עומד לא פעם אף אתה :גוטרמן אביבה

 . תעלול לכל גבול יש

  -לב שם אני :כוכבי אמיר

 אומרים לא. אכפת ולא, בזה עומד לא אתה פעם אף :גוטרמן אביבה

 מה. לנו שולח ואתה, נמצאים ולא חג כשזה אבל. מילה

 ? זה

 האופוזיציה של לסדר הצעה הייתה, זה לפני ישיבה אבל :כוכבי אמיר

, הנה אז. החודש של האחרון בשבוע בותהישי את לקיים

 . בכם התחשבנו

 . בעיה אין, בעיה אין :גוטרמן אביבה

 . טוב לא זה, בכם כשמתחשבים גם אז :כוכבי אמיר

 ? שנדחתה הישיבה איפה :גוטרמן אביבה
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 . הראשון בשבוע :גלבוע אלון

 . בראשון עושה היית :גוטרמן אביבה

 . טוב לא זה ,בכם כשמתחשבים גם זה :כוכבי אמיר

 ? עשית לא למה, בחודש ישיבות 2-ל שמוכנים כתבנו :גוטרמן אביבה

 . טוב לא זה, כשמתחשבים גם :כוכבי אמיר

 . שלך הדמגוגיה עם אתה תפסיק :גוטרמן אביבה

 . בסדר הכל. טוב לא זה, בכם מתחשבים כשלא גם :כוכבי אמיר

 . מתחשב הכי, מתחשב אתה זה מה, או :גוטרמן אביבה

 . משתדלים :כוכבי מירא

 . בעולם עלייך אין :גוטרמן אביבה

 מאוד הרבה כאן יש. החשוב הנושא לא זה, אביבה :חנוכה משה

 . אנשים

ו, באמת נו :גוטרמן אביבה  . חשוב יותר נושא יש עכשי

ו שלהם שבבית אנשים מאוד הרבה כאן יש :חנוכה משה  ריח יש עכשי

 . סרוחה ביצה של

 . נכון :גוטרמן אביבה

 העדכונים במקום הישיבה את שנתחיל שכדאי חושב ואני :חנוכה משה

 של תיתיהאמ המצוקה על רגע נדבר בוא, חשובים המאוד

 יכולים לא שבאמת, הזאת בעיר והתושבים התושבות

 בלתי ריח מריחים פשוט הם כי, בבית כזאת בשעה לשבת

 את מצא לא העיר ראש היום עד למה, שואל ואני. נתפס

 . אתם היפגשל הזמן
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 ? בשאילתות הסדר את להחליף רוצים אתם, הבנתי לא :כוכבי אמיר

  -שזה עדיף, כן, כן :גלבוע אלון

 . חשוב הכי כרגע הנושא זה, אומר אני :חנוכה משה

 הראשונה לשאילתה הוקדמה ש"המט ריחות בנושא האחרונה השאילתה*

 -השאילתה את תעלי אז :כוכבי אמיר

 . שנייה, ערג, רגע :שמעון יגאל

 . אותה יציג הוא. גלבוע אלון של היא, לדעתי :כוכבי אמיר

 היועץ של התייחסות מבקש אני, מתחילים שאתם לפני :שמעון יגאל

 האחרונה שהישיבה מאחר. היום סדר לעניין המשפטי

  -באמצע הסתיימה

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . שעות 4 לאחר הסתיימה היא, באמצע הסתיימה לא היא :כוכבי אמיר

 . הקואליציה חברי לבקשת :חנוכה משה

 . הקואליציה חברי לבקשת :גוטרמן אביבה

 . הביתה מיהרו הם :חנוכה משה

  -שמחייב מה :שמעון יגאל

 . שעות 4 היא מועצה ישיבת :כוכבי אמיר

 . רגע, שנייה :שמעון יגאל

  -ישיבה להמשיך שמחייב לא, חוק שום אין :כוכבי אמיר

 את ולפתור תושבים עם להיפגש שמחייב חוק אין םג :חנוכה משה

  -שזה הבעיה

  -כשמזלזלים לא בטח :כוכבי אמיר

 . השאלה את שאלתי לא עוד, משה :שמעון יגאל
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 . זמן סתם כשמושכים ולא, כשצועקים ולא :כוכבי אמיר

 . השאלה את בבקשה לי תן, אני, טוב :שמעון יגאל

  -לכם היה שנים 3 במשך :כוכבי אמיר

 אני? העיר ראש ליד יושבת לא העיר ראש סגנית למה :חנוכה משה

 . הזה הקטע את מבין לא

  -לכם ניתן שנים 3 במשך :כוכבי אמיר

 ליד יושבת, עיר ראש שסגנית ראשונה פעם, ממתי :חנוכה משה

 . האופוזיציה

  -שנים 3 במשך :כוכבי אמיר

 . גדול כבוד לך יש, נו :גלבוע אלון

 . מדהים משהו :חנוכה משה

 .לי נראה בכיסא התבלבלת? לא, כ"בד שם יושב אתה :כהן. א כנרת

 . פה הוא. שם יושב לא הוא, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . פעמים כמה כבר שם ישב הוא :כהן. א כנרת

 מאחר, המשפטי היועץ את לשאול מבקש שאני מה, טוב :שמעון יגאל

 וסיימנ לא, היום וסדר, הסתיימה האחרונה שהישיבה

, הבא היום בסדר, העיריות דיני י"עפ, הסעיפים בכל לדון

 בסעיפים לבוא חייב, הקודם היום בסדר דנו שלא מה כל

 . הראשונים

 . נכון. הזאת לישיבה להיכנס צריך :גוטרמן אביבה

ו :שמעון יגאל   -כאן שקורה מה, עכשי
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 כשהוא ואז, דברים בודק שמשה זה, אוהב שאני מה :כוכבי אמיר

 מישהו על זה את מפיל הוא אז, צודק לא הואש מגלה

 . תמשיך, כן. מקרה בכל זה את שיעלה אחר

  -עלה לא אחד אף, כל קודם :שמעון יגאל

  -מדבר אתה למה :גוטרמן אביבה

 ? מזלזל אתה למה? בהם מזלזל אתה למה :חנוכה משה

 . תשובה וקיבלת שאלת אתה אבל, מזלזל לא אני :כוכבי אמיר

 . הכל יודע ממש אתה, הכל יודע אתה, משה :גוטרמן אביבה

 . שואל לא אני, שואל משה מה יודע לא אני :שמעון יגאל

 . שטויות איזה :גוטרמן אביבה

 סליחה, הראוי מן. העיריות דיני מבחינת מדבר פה אני :שמעון יגאל

ו מדבר אני, נו, חברים, רגע , מאוד רציני בעניין עכשי

 לדבר רוצים שאתם או, יועכש. המועצה של התנהלות וזו

 היום בסדר נתחיל בואו אז, רציניים באמת דברים על

 בסוף דן לא שאתה מה כל, היום סדר י"עפ, חוק י"שעפ

 בסעיפים להופיע חייב זה, הישיבה בתום, הישיבה

, סליחה, שקורה ומה. לא. מכן לאחר בישיבה הראשונים

 ,לסדר ההצעות את, אומרת זאת. שקורה מה, תגידו אל

 מצב יוצא. 4-ו, 3, 2, 1 בסעיפים לשבץ צריך היית

 אחרי, 22:00 בשעה אותה לסיים ישיבה כל יכול שאדוני

ו  . סעיף באף תדון לא פעם אף ואז, סעיפים 100 שיהי

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . המועצה לחברי שקשור :שמעון יגאל
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 . פשוט נורא :גוטרמן אביבה

 בסדר מדוע, המשפטי היועץ של התייחסות מבקש אני אז :שמעון יגאל

, הקודמת שבישיבה הסעיפים הופיעו לא, הנוכחי היום

 ? הישיבה בתחילת

, א :כוכבי אמיר , השאלה את לא. זה רק ולא, השאלה את אדייק אני'

 בישיבות שנדחו מהנושאים גדול שחלק אציין רק אני

, וכו התקיימו שלא   -גם אז. גם היום סדר על הופיעו'

 על חוזר אני, פעם עוד מדבר אני. זה על מדבר לא אני :שמעון יגאל

 . אומר שאני מה

 . המשפטי היועץ יענה, בעיה אין אבל :כוכבי אמיר

  -היום סדר על :שמעון יגאל

 שיפתיעו להיות יכול אבל. מדי ליותר תצפה אל, יגאל :חנוכה משה

ו ציפיות תפתח אל. תצפה אל. אותנו  . עכשי

  -מנסה פשוט אני. צפהמ לא אני :שמעון יגאל

 תקבל פתאום, יודע אתה, ציפיות תפתח שלא, אומר אני :חנוכה משה

 . משהו איזה

 . נכונים לא שהם דברים אומר כשאתה, ציפיות תפתח אל :כוכבי אמיר

 . ציפיות תפתח אל, כן :חנוכה משה

 מספיק שלך בכיסא ישבתי שאני מאחר, תשמע, אני :שמעון יגאל

  -שנים

 . ישבת לא שלי בכיסא, לא :יכוכב אמיר

 . ללמוד שצריך מה כל את פ"בע יודע אני אז :שמעון יגאל
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 . דיוקים אוהב הוא. תדייק, כמחליף, כמחליף :גלבוע אלון

  -ולא, זה את נעשה בוא אז :שמעון יגאל

 . כן, מציע אני :כוכבי אמיר

 . כן, טוב :שמעון יגאל

 לדון הספיקו שלא מה לא הז, החוק סעיף שאומר מה :ויניק יואל רונן

 שזה כתוב לא. הזו לישיבה לעבור צריך אם, בישיבה

 בתום אפשרות יש, רוצים אם. ראשון להיות צריך

 יום בכל או שלמחרת ביום נוספת ישיבה לתאם הישיבה

 הכל את להעביר צריך, זה את עושים לא אם אבל. אחר

 . ראשון להיות צריך שזה כתוב לא. הבאה לישיבה

 ? זה סעיף איזה :גלבוע אלון

, צודק אדוני שאתה הנחה מתוך נצא בוא אז, אוקי אז :שמעון יגאל

  -מדוע

 . הסעיף את להקריא יכול אני :ויניק יואל רונן

 של סעיפים 4 רק מדוע אז. הסעיף את ראיתי אני, סליחה :שמעון יגאל

 ? חודשיים מלפני שהיו, הוכנסו לסדר הצעות

 . נכון :גוטרמן אביבה

 הנוכחית הישיבה של לסדר שההצעות, הראוי מן :שמעון גאלי

 למה. הזה היום בסדר להיות צריכים, הקודמת והישיבה

 ? אותן הלנתם

 . נשכח אולי כי :גוטרמן אביבה

 . שנייה, לענות רוצה הוא, רגע :חנוכה משה
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, נעשה, ואומרים שמבקשים דברים הרבה כמו, נו, יעבור :גוטרמן אביבה

 . נעשה ולא

 . לענות המשפטי ליועץ תנו, רגע :חנוכה משה

 . דבר אותו :גוטרמן אביבה

 . לסדר ההצעות למספר הגדרה יש? לענות יש מה :כוכבי אמיר

 . לא, לא, לא, לא :שמעון יגאל

 מה. יעבור, נדון שלא נושא, המשפטי היועץ אמר אבל :חנוכה משה

ו להיות צריכות? אומרת זאת   -לסדר הצעות 4 לא עכשי

 . הצעות 8 :גלבוע לוןא

 . ישיבות ודחינו דחינו אם, יותר או, לסדר הצעות 8 :חנוכה משה

 . רוצים לא הם אבל :גלבוע אלון

 . המשפטי היועץ של העמדה את נשמע בוא אז :חנוכה משה

 . בישיבה לסדר הצעות 4-ב לדון אפשר, שצריך רק :ויניק יואל רונן

ו בישיבה יידון ,נדון שלא שנושא אמרת אבל :חנוכה משה  אז. אחרי

ו אם, לתפיסתך  את ימשוך העיר ראש פעם כל עכשי

ו לא, שעות 4-ל יגיע, הדברים  של לסדר הצעות יהי

 . המועצה חברי

 . שנייה, המשפטי היועץ אדוני, רגע, שאלה זו אבל, תגיד :כוכבי אמיר

 אל אז. לצפות לא כל קודם לך אמרתי, יגאל, אמרתי, לא :חנוכה משה

 . מופתע תהיה

  -רוצה רק אני, רן :כוכבי אמיר
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 . מעל לגורמים אפנה אני, בעיה אין :שמעון יגאל

  -להבין רוצה רק אני :כוכבי אמיר

 . המשפטי היועץ את אשאל אני אז, כזו היא התשובה אם :שמעון יגאל

 הצעות זהאי, ורעי וחברי ידידי, להבין רוצה רק אני :כוכבי אמיר

 מזכירת לי אומרת כי, יםשנש רצית נוספות לסדר

 . לסדר הצעות עוד התקבלו לא, סשאפ, המועצה

 . הצעות 2 לי? למה :גלבוע אלון

 ההתייחסות את שנראה רוצה המועצה מזכירת, תראה :חנוכה משה

 . לסדר הצעות להגיש אפשר שאי אמרה שהיא שלה

, אומרת זאת, קודמת הלפני בישיבה אתם. לא, רגע :ברייטברט אתי

ו, שהייתה האחרונה הישיבה , לסדר הצעות 3 שם הי

 ? נכון, הבא לישיבה אותן לדחות שביקשתם

 . לא :שמעון יגאל

 . לא :חנוכה משה

 . שהייתה החתונה בגלל אותן לדחות ביקשתם :ברייטברט אתי

 . ישיבות 3 לפני לדחות ביקשנו :שמעון יגאל

 . ישיבות 2 לפני היה זה :חנוכה משה

 זה שביקש מי, לדייק כבר אם, סליחה. ביקשנו לא אנחנו :גוטרמן אביבה

 . זה לי להגיד לא אז. העיר ראש

 . שאבי חיים של הבן של לחתונה מיהר הוא כי :חנוכה משה

  -להגיד לא אז, בדיוק :גוטרמן אביבה



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 24 

 

 . לסדר להצעה וענה, פה ישב העיר ראש :כוכבי אמיר

 אומר שאתה, אמיר, בושה. לך ונענינו. ביקשת אתה, אוי :גוטרמן אביבה

 . זה את

 . לפנינו הגעת אתה :חלוואני מאיר

 . האוכל את גמר גם, הגיע רק לא :כוכבי אמיר

ו אתה, מה. נעניתי ואני ביקשת אתה, אמיר :גוטרמן אביבה  אומר עכשי

 ? נכון לא, לי

 של להצעה שלמה שעה עוד וענינו פה ישבנו ועדיין :כוכבי אמיר

 . אלון

 . זה בגלל אותה שהורדנו הצעה הייתה, לא :גוטרמן אביבה

 ? גלבוע אלון של להצעה ענינו לא :כוכבי אמיר

  -עלתה שלי. נו די :גוטרמן אביבה

 אני, פרוצדורלי משהו נראה זה לקהל אולי, אביבה, אגב :חנוכה משה

? העירייה עושה מה. כאן קורה מה להסביר רוצה רק

 ? העירייה עושה מה? העיריה עושה מה. בדיוק

 הצעות מגישים לא ואז, לסדר הצעה מגישים. בדיוק :כוכבי אמיר

 . לסדר נוספות

 שומעים שאנחנו הדברים את להעלות לנו לאפשר במקום :חנוכה משה

 לדוגמה או הצחנה של העניין לדוגמה כמו, מהשטח

, לדוגמה או. העירייה של בנייה עבירות של הסיפור

 זה את מיםש. ולעירייה העיר לראש נוחים שלא דברים

 דברים מיני כל מביאים, בינתיים. היום סדר בסוף
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 . לעשות צריכות שהעירייה פרוצדורליים

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . לעירייה שנוח, לסעיף מסעיף העברות כמו :חנוכה משה

 . מחדש אתכם מפתיע פעם כל זה :כוכבי אמיר

 שוביםשח בנושאים דנים לא, ישיבה כל, ישיבה כל וככה :חנוכה משה

 . לתושבים

  -שנים 3 כבר :כוכבי אמיר

 . העניין זה :חנוכה משה

  -יש שנים 3 כבר :כוכבי אמיר

 לימינה לעמוד שוב בוחר, לעירייה המשפטי היועץ אבל :חנוכה משה

 ולתת, לדעתי, ענייני באופן לא, העירייה הנהלת של

, שמעון יגאל, המועצה חבר לדעת, שהיא להחלטה גיבוי

ו יכולה  . בעייתית תלהי

 . לסדר הצעות עוד הגשתם לא אפילו אבל :כוכבי אמיר

ן גם נפנה אנחנו :חנוכה משה  אבל. ונבדוק הפנים למשרד הזה בעניי

 בעיה עם שבאו אנשים כאן יש פה, יגאל, מציע אני

 . להם כואבת מאוד מאוד שבאמת

  -היום שקורה מה כי. גם שלהם הדיונים זה אבל :שמעון יגאל

 . כן :ביכוכ אמיר

  -בסעיפים לדון יכול לא אתה :שמעון יגאל

 . נו :כוכבי אמיר
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 ? נכון, אותם מבקש שהציבור :שמעון יגאל

. היום סדר על וזה, שאילתה הגיש אלון, הנה? לא למה :כוכבי אמיר

  -ולהלין לבוא יכול לא אתה, פעם עוד אגיד אני

 התשובה האיפ, אתי, אתי איפה, תשובה פה נותנת את :גלבוע אלון

 ? לשאילתה

  -יכול לא אתה :כוכבי אמיר

 וגוררים, בשאילתה עסוקים אתם שנים 3 כבר אבל :קהל

 . רגליים

. תקבל תכף אתה, לי תאמין. רגע לנו תן, אדוני, שנייה :כוכבי אמיר

 . בעיה שום אין

 . זוכר לא אתה, זוכרים אנחנו :קהל

 . הכל זוכר, לי תאמין, אני :כוכבי אמיר

 . טוב זוכר הוא, זוכר הוא :גוטרמן אביבה

 . זוכרים מה נראה תכף, תכף :גלבוע אלון

 . טוב זוכר הוא, מתעסק הוא בזה :גוטרמן אביבה

 . טוב :שמעון יגאל

 . זוכר לא עאלק :גוטרמן אביבה

  -לבקש, יגאל :כוכבי אמיר

  -להבא מבקש שאני מה, מקרה בכל, לא :שמעון יגאל

 שנחמדה בקשה זאת, לסדר הצעות של תוספת לבקש :כוכבי אמיר

 קודם כדאי. אפשר אם משפטית אותה לבדוק אפשר
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ו  . לסדר הצעות באמת שיהי

 . תקשיב. אמיר, לא, לא, לא :שמעון יגאל

 . תשקר אל :חנוכה משה

 . זה דבר איזה :גוטרמן אביבה

  -לפרסם, אתי, מבקש אני :כוכבי אמיר

 . אותם ששיקרת שיםשמרגי באנשים מלא כאן האולם :חנוכה משה

  -לפרסם, אתי, מבקש אני :כוכבי אמיר

 . אותם שרימית :חנוכה משה

  -העירייה באתר לפרסם :כוכבי אמיר

 . ממטר אותם רואה לא שאתה, אותם סופר לא שאתה :חנוכה משה

 השטוחה האופוזיציה שהגישו לסדר ההצעות מספר את :כוכבי אמיר

 . הזאת והכושלת

 . האופוזיציה כן, אוקי. כאלה אנשיםב האולם :חנוכה משה

 . בהם עסקה שהיא והנושאים :כוכבי אמיר

  -בעיות לפתור מסוגל שלא והעלוב החלש העיר וראש :חנוכה משה

 . שמעתי לא, מה, מה :גלבוע אלון

  -רגע לפני, יודע לא אני :כוכבי אמיר

, העיר ממזרח מגדיאל תושבי למה, באתר לפרסם גם :חנוכה משה

 ביצה של ריח עם כזאת בשעה בבית לשבת צריכים

 הבסיסי בדבר לטפל מסוגלת לא העירייה כי, סרוחה

. לבצע יכולת 0 אבל, גבוהה, גבוהה מדבר אתה. ביותר
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 . חלש עיר ראש אתה. חלש עיר ראש

 שאני, עליו חותם שאתה מכתב הוצאת רגע לפני אבל :כוכבי אמיר

 . וחזק אגרסיבי ראש

 . חלש ירע ראש אתה :חנוכה משה

 . תחליט אז :כוכבי אמיר

 . חתול אתה בחוץ, אריה אתה, הארגון בתוך :חנוכה משה

 . וגם גם להיות יכול לא זה :כוכבי אמיר

 . חתול אתה בחוץ, אריה אתה בארגון :חנוכה משה

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . ביצוע יכולת 0 :חנוכה משה

  -להקדים בעיה לי אין, אני, אלון :כוכבי אמיר

 . חלש עיר ראש :חנוכה משה

  -לא אני אבל, אענה תכף אני אבל, לא, לא, רגע, שנייה :גלבוע אלון

 . השאילתה את להקדים בעיה לי אין :כוכבי אמיר

 אופוזיציה על שמעתי, אופוזיציה על משהו שמעתי :גלבוע אלון

 . חלשה

 . נו :כוכבי אמיר

  -חלשה אופוזיציה :גלבוע אלון

 ? להגיד מותר לכם רק, קרה מה :כוכבי אמיר

 . היתר ללא בונה שהעירייה מגלה לא :גלבוע אלון

 . אלון? לדבר מותר לכם רק :כוכבי אמיר
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  -חלשה אופוזיציה, מקרים 3-ב :גלבוע אלון

 השאילתה את, לסדר ההצעה את להקדים רוצה אתה :כוכבי אמיר

 . שלך

 . מעשו לא, מה. חלשה אופוזיציה, תגיד אל אז :גלבוע אלון

 . שלך השאילתה את, ההצעה את להקדים רוצה אתה :כוכבי אמיר

 רואים שאנחנו, האלה בבעיות מטפל שלא, חלש עיר ראש :גלבוע אלון

  -התושבים כל את פה

 רק שאתה או שלך השאילתה את להקדים רוצה אתה :כוכבי אמיר

 ? הצגה לעשות רוצה

 ? הצגה. כן, כן, תעלי אז :גלבוע אלון

 . ויענה השאילתה את תעלי :יכוכב אמיר

 את מבין לא אתה באמת אז, הצגה בזה רוצה אתה אם :גלבוע אלון

 . העניין

 . כן, שלך בדיבור. ההצגה את המסביב בדיבור רואה אני :כוכבי אמיר

 . שלכם הצגה זו? שמעתם, בבקשה, הנה אז, אה :גלבוע אלון

 . ההצגה אתה, לא :כוכבי אמיר

 . הצגה פה ותלעש באתם :גלבוע אלון

 . ה'אבאל, ההצגה אתה :כוכבי אמיר

 . הזו בעיר שלכם החיים איכות על להילחם באמת לא :גלבוע אלון

 התעסקת לא מעולם כי? ההצגה אתה למה יודע אתה :כוכבי אמיר

  -המורכבויות את הבנת לא, התעמקת לא, הזה בנושא
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  -בעיה בכל ומתעסק, היום מועצה חבר אני :גלבוע אלון

ו ביקשת לא :כוכבי יראמ   -התאגיד ר"מי

, א :גוטרמן אביבה  . הסבר פה וקיבלנו, ביקשנו'

 . האלה בדברים התעסקות 0 :כוכבי אמיר

 . בעיה בכל נתעסק אנחנו :גלבוע אלון

 . סליחה, לסדר זה את העלינו. משקר שוב אתה :גוטרמן אביבה

  -?מה יודע אתה, אמיר :גלבוע אלון

 ? בנושא אלייך פנה גלבוע וןאל, נדב :כוכבי אמיר

 . לא מעולם :דואני נדב

  -גר גלבוע אלון, גר גלבוע אלון :גלבוע אלון

 לא להגיד למה. הכל הסביר. הכל והסביר, פה עמד נדב :גוטרמן אביבה

 ? נכון

 את הריח, עמל בגיל שנה וחצי שנה 30 גר גלבוע אלון :גלבוע אלון

 . האלה הריחות

 ? כזה דבר להגיד יכול אתה יךא, איזה :גוטרמן אביבה

 . האלה לריחות שותף היה :גלבוע אלון

 . בתאגיד הסתובבנו :גוטרמן אביבה

 במערב שנים 4 גר כ"סה אני. העיר במערב גרתי לא :גלבוע אלון

 . העיר

 ? עשה אדוני מה? עשה אדוני ומה :כוכבי אמיר

 . בזה מטפל מועצה כחבר היום אני אז :גלבוע אלון
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 . אוקי :יכוכב אמיר

  -היום סדר על עומד זה שהיום, לך ותדע :גלבוע אלון

 . לך מודים אנחנו :כוכבי אמיר

 כל את לשמוע הסכמת לא, הסכמת לא שאתה משום :גלבוע אלון

 . שנים במשך האלה התושבים

 מתחילים אנחנו. בבקשה היום בסדר נתחיל בואו, אלון :ברייטברט אתי

 . בשאילתות

 היה לא זה, אותם ושומע אלייך אותם מקבל היית אם :גוטרמן אביבה

 .אליהם מגיע

 פה כשיש בזלזול השאילתה את מקריא כבר אתה, תראה :גלבוע אלון

 . הצגה

 . לדבר לתושבים ניתן ואז, לענות לו תנו, לו תנו :חנוכה משה

 . היום בסדר מתחילים אנחנו :ברייטברט אתי

 . הצגה :גוטרמן אביבה

 . מסמך פה יש. פה עונים לא, פה אין :גלבוע אלון

 כל את תכניסו לא אתם שאם, כאן מודיע אני, מקרה בכל :שמעון יגאל

  -הבאה לישיבה שמהקודם היום סדר

 ? הבאה לישיבה :ברייטברט אתי

 . לא :שמעון יגאל

 . הבנתי לא :כוכבי אמיר

 להיות חייב, הקודמת בישיבה בו דנו שלא יום סדר כל :שמעון יגאל
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 . מכן אחרל בישיבה

 . נו :כוכבי אמיר

 . ישיבה אותה של התוספת כולל :שמעון יגאל

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . כזה דבר אין :כוכבי אמיר

 . היום לדון צריכים הייתם, לסדר הצעות 8, אומרת זאת :שמעון יגאל

 . 20 :כוכבי אמיר

 . לסדר הצעות 8, היום :שמעון יגאל

 . נוספות סדר להצעות לואפי הגשת לא, כאמור :כוכבי אמיר

 . יש, אמיר, יש, יש :גוטרמן אביבה

 . הגשת לא :כוכבי אמיר

 . באמת, נו, די :גוטרמן אביבה

 . פרוצדורה זו, משנה לא זה :שמעון יגאל

 . תפסיקי :גוטרמן אביבה

 . נו, די :כוכבי אמיר

 . הזאת הפרוצדורה על לעמוד מבקש ואני :שמעון יגאל

 ? לסדר הצעות לך אכתוב שאני רוצה אתה, רירהב זה מה :כוכבי אמיר

  -שתעשה מבקש אני, לא :שמעון יגאל

 ? מה :כוכבי אמיר

 . הכל זה, פרוצדורה לא שזה :שמעון יגאל
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  .הדבק העתק תעשה לפחות :כוכבי אמיר

 . הצעות חסר לא, אמיר :גוטרמן אביבה

 . אפילו הגשתם לא. תגישו אז :כוכבי אמיר

 . פה תקין יהיה שזה וצהר אני :שמעון יגאל

 . מלא יש :גוטרמן אביבה

 . אפילו הגשתם לא :כוכבי אמיר

 . מלא יש :גוטרמן אביבה

  -נמשיך בואו, יגאל :ברייטברט אתי

 . חברים, יאללה :חנוכה משה

 . משה, הצגה :גלבוע אלון

 . היום בסדר נמשיך בואו :ברייטברט אתי

 . הצגה, הצגה היום רואה אתה :גלבוע אלון

 מבקשת אני, באולם כאן שנמצא מהקהל רק מבקשת אני :ברייטברט אתי

 אנחנו כי, שקט על לשמור, באולם כאן שנמצא מהקהל

  -מתחילים אנחנו. הישיבה את לקיים רוצים

 . להצגה באו הם :גלבוע אלון

 

 .שאילתות. א

 

 זה הראשון הנושא. היום סדר את מתחילים אנחנו :ברייטברט אתי

 השאילתה שזו, האחרונה מהשאילתה ילנתח. שאילתות

 הוא הנושא. 7.10-ה מיום, גלבוע אלון, המועצה חבר של
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 העיר ראש נוקטים בהם הפעולות הן מה: "ש"המט מטרדי

 הטיפול את לקדם מנת על, השרון הוד מי ותאגיד

 בריאותי למפגע הגורם, ש"במט ותברואתי האקולוגי

 ונותהשכ תושבי של החיים באיכות קשה ולפגיעה

 בעיריית התלות עקב, הנראה ככל, ומעוכב, הסמוכות

 התשובה את כאן לנו יש". אחרת מסיבה או/ו סבא כפר

 . השרון הוד מי תאגיד של, סליחה. העירוני התאגיד של

 להפיל צריך למה? תשובות שנותן עיר ראש פה אין, רגע :חנוכה משה

 זו, העיר ראש אדוני, אותך שואל אני? התאגיד על הכל

ו, התושבים של החיים איכות? בסוף שלך אחריות לא  ז

 ? עיר כראש שלך אחריות לא

 . די, די, די :כוכבי אמיר

 . אבל להבין רוצה רק אני, שנייה :חנוכה משה

 כבר, פה שכתוב מה, כבר אתה, פה שכתוב מה אבל, כן :גלבוע אלון

  -אתה

 . נדב, זה את אמרת כבר אבל :גוטרמן אביבה

 רק והמצב, זה את אמרת חודשים 4 לפני כבר אתה :גלבוע אלון

 . מחמיר

 . חודשים 4 לפני האלה הדברים את אמרת :גוטרמן אביבה

 ? תשובה לשמוע רוצים אתם :דואני נדב

 . תשובה פה רואה לא אני :גלבוע אלון

 . טיפלנו שלא, אומר שהוא :גוטרמן אביבה
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 . התקדמות כל כאן רואה לא אני, תכלית פה רואה לא אני :גלבוע אלון

 ? תשובה רוצים אתם :דואני נדב

 . תשובה פה יש, הנה :גלבוע אלון

. אשם בנימיני שעזרא נשמע בוא. רגע נשמע בואו, בואו :חנוכה משה

 . נשמע בוא

 . סדר על נשמור בואו :ברייטברט אתי

 . תשובה לא זאת :גלבוע אלון

 . אלון :ברייטברט אתי

 . אשם בנימיני שעזרא נשמע בוא :חנוכה משה

. התשובה את לשמוע נחכה בוא, שאילתה הגשת, אלון :ברייטברט אתי

 ? אותה אקרא שאני רוצה אתה, נדב

 . ברור, תקריאי :דואני נדב

  -המועצה חבר לשאלת התאגיד התייחסות להלן" :ברייטברט אתי

 ? זה את מבין לא, מאחריות מתחמק אתה :חנוכה משה

 מטרדי בנושא, גלבוע אלון, מועצהה חבר שאלת" :ברייטברט אתי

 טיפול על אחראי, השרון הוד, סבא כפר ש"מט. ש"המט

 39% של בחלוקה, סבא וכפר השרון הוד הערים בשפכי

' מ 500-כ, העיר במזרח נמצא ש"המט. בהתאמה 61%-ו

 הסמוכים תושבים. עמל גיל שכונת מרחובות אווירי

 ילשב, ברכה גשמי רחובות על בדגש, ש"המט לאזור

, ריח מבעיית סובלים, ועוד המגן, החמה מבוא, החלב

 התאגיד. הביוב הולכת ולמערכת, ש"למט מקושרת אשר
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  -יזום באופן ופועל, בבעיה מכיר

 . העיר ראש, התאגיד לא? בבעיה מכיר, העיר ראש :חנוכה משה

 ". אותה לפתור" :ברייטברט אתי

 ? בעיה שיש מכיר :חנוכה משה

 . משה :שירי נאור

  -כדי אחת פעם מהלשכה יצא הוא :חנוכה שהמ

 . השאילתה את לסיים לי תן, משה :ברייטברט אתי

 פה השאלה. לתאגיד לא, העיר לראש היא השאלה אבל :גלבוע אלון

 . לתאגיד ולא העיר לראש היא

 . משה :ברייטברט אתי

 פונה הייתי, בשאילתה אלייך לפנות רוצה הייתי אם :גלבוע אלון

 . העיר לראש פניתי. הבשאילת אליך

 . נדב, אלייך לא, העיר לראש פנינו :חנוכה משה

 . הזאת התשובה את לקבל רוצה לא אני :גלבוע אלון

 ? תשובה לשמוע רוצים לא אתם :דואני נדב

 . השאלה על לענות לי תנו :ברייטברט אתי

 . בבעיה מכיר העיר ראש אם, רוצים אנחנו :חנוכה משה

  -בהתשו תשמעו :דואני נדב

 . התשובה את תשמעו :ברייטברט אתי

 . ממך קיבלנו כזו תשובה אבל :גלבוע אלון

 . תקשיבו :דואני נדב
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. תשאלו כ"ואח, התשובה את להקריא לי תן, משה :ברייטברט אתי

 של מקסימלית ספיקה לפי 90-ה בשנות הוקם ש"המט"

36,000-  

 . מכירים, מכירים :קהל

 כדי עד ש"המט הגיע, 2020 שנת נינתו לפי, כאשר" :ברייטברט אתי

31,000-  

 . שקט על להקפיד מבקש אני, הילמן מר :כוכבי אמיר

 אני, אדבר שאני תרצה כשאתה. מילה דיברתי לא אני :קהל

 . אותי תשמע אתה. אדבר

 . סגור. בעיה אין, בסדר :כוכבי אמיר

 בצורה אליהם תתנהג. עסקנות לא זה, העיר תושבי זה :גלבוע אלון

 . היפ

 . שלך לעובדים מדבר שאתה כמו, אליהם תדבר שלא :חנוכה משה

 . לסיים לאנשים תנו :כוכבי אמיר

 . שלך העובדים לא הם :חנוכה משה

 . לסיים לאנשים תנו :כוכבי אמיר

 . שלך עובדים לא הוא :גלבוע אלון

 . לסיים לה תנו. אתה לא. התנצלתי :כוכבי אמיר

 עיריית לבקשת DHV חברת י"ע יצעושב ריחות בסקר" :ברייטברט אתי

 3 של השרון בהוד הריח תלונות נסקרו, השרון הוד

 הריח מתלונות 50%-ב כי ונמצא, האחרונות השנים

 בעיית לפתרון להביא מהצורך כחלק. ש"למט מקושרות
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, מיידי בטווח צעדים נעשו, ש"במט שמקורם הריחות

: יידימ טווח. להלן המפורט, הרחוק ובטווח ביניים טווח

 מיכל תחנות 2 הוקמו. ריחות לנטרול תחנות 2 הקמת

 -שחם וברחוב קדם מבוא ברחוב, עירב

 ? הזאת הבדיחה זו מה :קהל

  -של סינון מבצעות אשר" :ברייטברט אתי

 . ומחמיר הולך הריח? הוקמו מתי :קהל

 . התשובה את לסיים לי תנו, מהקהל מבקשת אני :ברייטברט אתי

 . בקהל לנזוף לא, אתי :חנוכה משה

 . נוזפת לא אני :ברייטברט אתי

 הריחות בגלל עכשיו שלהם בבית לשבת יכולים לא הם :חנוכה משה

  -האלה

 . משה :ברייטברט אתי

 הכל, שלהם המצוקה את לשמוע. בהם לנזוף לא אז :חנוכה משה

 . בסדר

 . ביקשתי אני, נזפתי לא אני :ברייטברט אתי

 . חיים אלוהים דברי לא אהו, אומרת שאת מה :חנוכה משה

  -אתה, השמ אבל :ברייטברט אתי

 . אבל אומרים שאתם למה להגיב זכותם :חנוכה משה

  -שאני תגיד ואל, בנימוס מבקשת אני, אתה, משה :ברייטברט אתי

 . גם אותם תפטרו בסוף, לא :חנוכה משה
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 . אפשר אי, אפשר אי, לא, לא :גוטרמן אביבה

 המועצה ישיבת את כאן לקיים רוצים ואנחנ, משה :ברייטברט אתי

 . כסדרה

 . מיידיה בטווח פתרון לא זה :קהל

 . ענייניות תשובות תנו אז :קהל

. הישיבה סדר י"עפ, בבקשה לסיים לי תנו, שנייה רק :ברייטברט אתי

 . רגע שנייה, מנהלים אנחנו, שנייה

 . תשובות פה תקבלו לא, לכם אמרתי :גלבוע אלון

ון, ישיבה מנהלים פה אנחנו :ברייטברט אתי  . המועצה ישיבת של די

 . תקבלו לא, תשובות :גלבוע אלון

 אם? לומר משהו למישהו יש. כסדרה אותה נקיים אנחנו :ברייטברט אתי

 . בבקשה. להגיב העיר ראש י"ע זכות תינתן

 ? תינתן אם, זה מה, תינתן :גלבוע אלון

  ?תינתן שלא לך נראה, שתינתן בטח :חנוכה משה

 . התשובה את לקרוא בבקשה לי תנו :ברייטברט אתי

 ? ציבור שיתוף זה מה, ציבור שיתוף :חנוכה משה

, משהו לך להסביר רוצה אני, שלומית, שלומית, שנייה :כוכבי אמיר

 כ"סה וזה, שאילתה הגשת של הזה לאפיק פניתם? בסדר

 מגלים המועצה וחברי שחברות שמחים ואנחנו, בסדר

 . עניין חוסר של יםשנ אחרי עניין

 שלא, עליהם לאיים צריך לא. מאוד דמוקרטי אפיק זה :חנוכה משה

 . פעולה אתם לשתף תפסיקו כי, שאילתה יגישו
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 . בעד אנחנו, להיפך :כוכבי אמיר

 . עליהם מאיים לא אתה. להם אומר שאתה מה זה :חנוכה משה

 . די, די :כוכבי אמיר

 . לענות תיתן, משה :דואני נדב

 . לא לענות לו אתן לא אני :חנוכה משה

 . עניינית תשובה שיענה, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . נפש עד מים הגיעו, כאן אנשים כי :חנוכה משה

 ? תשובה לקבל באת או, רוח לעשות באת אתה :דואני נדב

 . לא, לא :חנוכה משה

 . לא, לא :גוטרמן אביבה

 . אמיר, אמיר :גלבוע אלון

 מהתירוצים לנו נמאס, לנו היה, מהתירוצים ולנ נמאס :חנוכה משה

 . נדב, שלכם

 . לתשובות תקשיבו אז :דואני נדב

 . אותך, משה את לשמוע באנו אנחנו :קהל

 . קשר בלי, מחר אצלי לדעתי את :כוכבי אמיר

  -אני מחר גם :קהל

  -ומחר :כוכבי אמיר

  -ש ורק אך, מחר אצלך הם, זה :גלבוע אלון

 . הש, שה :כוכבי אמיר
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 . הזו השאילתה בגלל ורק אך, מחר אצלך הם :גלבוע אלון

  -תהיה אל, תהיה אל, תהיה אל, אלון :כוכבי אמיר

 מוכן לא ואתה, אותך להיפגש מבקשים הם שנה כמעט :גלבוע אלון

 . אתם להיפגש

 . נכון :גוטרמן אביבה

 . חוצפן תהיה אל :כוכבי אמיר

 . פה השאילתה הועלתה לכן :גלבוע אלון

  -המענה :כוכבי אמיר

 . אתם נפגש אתה מחר, זה בגלל ורק :גלבוע אלון

 . בזכותך הכל, אלון, ספק אין :דואני נדב

 ? ספק אין, אומר אתה מה. וחרפה בושה :גלבוע אלון

 כי, ממנו קטנים לא חלקים מכירים שאתם, הזה המענה :כוכבי אמיר

  -מאוד טוב יודעים אתם

 . הכל, בוא? ספק באין, זה על לחצת שאתה השבוע כל :גלבוע אלון

 מתגלים מהם חלק אם גם, עושים אנחנו דברים איזה :כוכבי אמיר

  -ל רוח ככוסות

 . מראש זה את אמרנו, מתגלים לא :קהל

 . מקשיבה לא את :כוכבי אמיר

 . פה נמצאו הם בזכותי :גלבוע אלון

 . מראש זה את אמרנו :קהל

 ? זה את מכחיש אתה :גלבוע אלון
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 . ענק, אתה ענק, אין :דואני דבנ

 . בגללך רק פה נמצאים הם, תראה. יותר אתה, לא :גלבוע אלון

 לשולחן לתת גם צריך, הזה המענה את, הזה הדבר :כוכבי אמיר

 השולחן של למענה להפריע רוצים אתם. המועצה

 צריך, שאילתה נשאלה אבל, תפריעו, בסדר? המועצה

 גם אלא, בבעיה קר לא מכירים אנחנו. מענה להיות

ן הוד עיריית של הנהלת של ובזלזול ברשלנות  השרו

 . לדורותיה

 . בנימיני עזרא של :חנוכה משה

ו ואתה, רגע :גלבוע אלון   -עכשי

  -גם היית אתה אבל :גוטרמן אביבה

ו מפיל אתה מה. פה נמצא שנים 3 אתה :גלבוע אלון  עליהם עכשי

 ? מה, הכל

 . אתה חלש איזה. אתה חלש איזה, חלש עיר ראש איזה :חנוכה משה

  -כולל :כוכבי אמיר

 . תשובה איזו :גלבוע אלון

 . השולחן סביב כאן שיושבים מהאנשים חלק כולל :כוכבי אמיר

 . רופס איזה, רופס איזה :חנוכה משה

 . ציבור גיבורי להיות מנסים והיום :כוכבי אמיר

 . קודם שהיה עיר ראש סגן היית :גוטרמן אביבה

  -ואנחנו :כוכבי אמיר

 . עיר ראש סגן היית :גוטרמן אביבה
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  -כמות אותה יש, היום וגם שנה 15 לפני גם :גלבוע אלון

 . דבר שום עשית לא :גוטרמן אביבה

 . בשוק אני, חלש עיר ראש איזה :חנוכה משה

 . דבר שום עשינו לא כולנו, אתה מה. אתה ולא אנחנו לא :גוטרמן אביבה

  -תשלומי :כוכבי אמיר

 . שנה 15 לפני לבין היום בין הבדל אין :גלבוע אלון

  -העבר נזקי את לתקן גם המאמצים את עושים ואנחנו :כוכבי אמיר

 ? להאשים למה, מה :גוטרמן אביבה

 . שנה 15 לפני וגם היום גם יש :גלבוע אלון

 . שקורים התהליכים את תראה, התשובות את תשמע :דואני נדב

 . תשובות לא זה :גלבוע אלון

 . נסיים בואו, חברים :ברייטברט אתי

  -מה יודע לא אתה. מקשיב לא אתה :דואני נדב

  -לי תאמין, לך הקשבתי :גלבוע אלון

 . מקשיב לא אתה :דואני נדב

 . לא :גוטרמן אביבה

 . לך הקשבתי שעה חצי, חודשים 4 לפני :גלבוע אלון

 . מקשיב לא אתה :דואני נדב

 .גרוע יותר היהנ והמצב :גלבוע אלון

  -בלי, מדבר כשהוא לו להקשיב אפשר, נדב :גוטרמן אביבה
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 ? נכון, ובנייה בתכנון עוסק אתה :דואני נדב

 . לא :גוטרמן אביבה

 . העיר לתושבי רלוונטי שהוא דבר בכל עוסק אני :גלבוע אלון

, שלך הפרטיים בחיים אתה, לא, לעשות לוקח זמן כמה :דואני נדב

 ? נכון, ובנייה בתכנון עוסק, בפרקטיקה

 . לא :גלבוע אלון

 ? משהו לעשות לוקח זמן כמה :דואני נדב

 . לא :גלבוע אלון

 . תהליך זה :דואני נדב

 . מי תלוי :גלבוע אלון

 . שנה 30 כמעט נעשה שלא משהו פה נעשה :דואני נדב

 . הליכים בלי גם עושה העירייה :גלבוע אלון

 . שנה 30 :דואני נדב

 . דקות 5 לוקח לעירייה :גלבוע אלון

 . האלה הדברים נעשו לא שנה 30 :דואני נדב

 . הליכים בלי זה את עושה היא כי :גלבוע אלון

 . אלון :ברייטברט אתי

 ₪.   150,000,000 להשקיע עומדים :דואני נדב

  -הגשת אתה, אלון. תירגע, אלון :ברייטברט אתי

 . אחד יום, לעירייה :גלבוע אלון
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 . הזה ש"המט את להעביר עדיף, נדב אולי אז :ןגוטרמ אביבה

 . שנה 15 לו שלקח מה, שנתיים לה לקח :חנוכה משה

 . ש"המט את, סבא לכפר זה את שנעביר אולי :גוטרמן אביבה

 . העיר כל את בונה הוא, הזה בקצב, לי תאמין :גלבוע אלון

 ₪. 150,000,000 משקיעים אם :גוטרמן אביבה

 לך שניתנה והתשובה, קצרה שאילתה הגשת אתה, אלון :ברייטברט אתי

 . התהליכים כל את מאוד ומפרטת מאוד מורחבת כאן

 . הכבוד כל, וואו :חנוכה משה

  -אולי, כדאי אולי :כוכבי אמיר

 . אותה לסיים לי תנו אז :ברייטברט אתי

 . אותה לסיים כדאי אולי :כוכבי אמיר

  -שנייה, ובהמשך :ברייטברט אתי

 . בואי אז :חנוכה משה

  -ובהמשך :ברייטברט אתי

 . אותה לסיים כדאי ואולי :כוכבי אמיר

  -לתת צריך לא, להקריא ממך שביקשו מה את תקריאי :חנוכה משה

 . לה מפריעים אתם אבל :דואני נדב

  -לה שיש, המועצה במזכירת לזלזל לא מבקש אני :כוכבי אמיר

. כ"אח זה את יעריך לא אחד אף כי, למה לך אגיד אני כי :חנוכה משה

 . סיוע לך יביאו לא, במסדרון שלום לך יגידו לא

 מוגדר שתפקיד, המועצה במזכירת לזלזל לא מבקש אני :כוכבי אמיר
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 . בחוק

 . השבוע בגללך מהעירייה התפטרו מנהלים 3, אתה? אני :חנוכה משה

  -קשר אין, משה :ברייטברט אתי

 . מנהלים 3 :חנוכה משה

ון קשר יןא :ברייטברט אתי  . כרגע לדי

 . תדאג אל. לזה גם נגיע תכף אבל, טועה שאתה חושב אני :כוכבי אמיר

 אנחנו. יודעים אנחנו. התפטרו הם למה יודעים אנחנו :חנוכה משה

 . זה על לדבר אפשר. יודעים

 . משה :ברייטברט אתי

 . להתפטר להם גרם מי. התפטרו הם למה :חנוכה משה

 ? ש"המט עניין לא זה שיועכ, תגיד :חלוואני מאיר

 . משה :ברייטברט אתי

 . להתפטר להם גרם מה :חנוכה משה

 . לדיון כרגע קשר אין, משה :ברייטברט אתי

 . מנהל מחליפים אנחנו, ש"במט גם, לדעתי :כוכבי אמיר

 . תשובה לקבל תן, להתקדם לה תן :חלוואני מאיר

 הוא כי, ש"מטה מנהל את להחליף אסור, משה דה אליבא :כוכבי אמיר

 . בו לגעת ואסור, שנה 30 שם

 חבר של לשאילתה התשובה את להקריא ממשיכה אני :ברייטברט אתי

 . מבקשת אני, משה. גלבוע אלון, המועצה

  -בבית אצלו היה, ממרצ. שלו חבר לא :חנוכה משה
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  -מיידיה הטווח" :ברייטברט אתי

 מינה הוא? מנומ רוצה אתה מה? אותו מינה הוא, למה :חלוואני מאיר

 ? אותו

 לא הוא למה אז? בתפקידו ממשיך לא הוא למה אז :חנוכה משה

 ? בתפקידו ממשיך

 אני. התשובה את להקריא ממשיכה אני, חברים, די :ברייטברט אתי

 של שטיפה': "ב סעיף. התשובה סוף עד שתכבדו מבקשת

 שנים 5-כ לאחר. השרון הוד-סבא כפר ראשי מאסף קו

 את לשפר במטרה וזאת, הקו של צילוםוה שטיפה בוצעה

וון בצנרת השפכים זרימת  לאתר ובמקרה, ש"המט לכי

 ירד, השטיפה לאחר. בקו אפשריים עסקיים גורמים

 יוצרת מלאה זרימה. חלקי למפלס מלא ממפלס הקו מפלס

 המפלס והורדת, H2S גז של יותר מהירה היווצרות

  -בשטיפה ההשקעה עלות. בצנרת הגז להקטנת גורמת

 . באמת נו, השקעה סיפורי פה לנו מספר אתה מה :גלבוע אלון

 כל וצולמו נשטפו, האחרונות השנתיים במהלך כי יודגש" :ברייטברט אתי

 פיילוט וביצוע קורא קול', ג. העיר במזרח הביוב קווי

 התאגיד, בריחות וטיפול להפחתה טכנולוגיות לבחינת

 תרלא במטרה, פרטיות לחברות קורא קול פרסם

. הריחות עבמפג בנושא לטיפול רלוונטיות טכנולוגיות

 מקצוע גורמי השתתפות לרבות, מעמיקה בחינה לאחר

 הוחלט, ש"המט להזזת הפעולה וועד של ונציג, בתחום

 של התקנה, טכנולוגיות. ב.א חברת בשיתוף פיילוט לבצע

 שביל, חמה מבוא ברחובות הביוב בשוחות ל'ג משטחי
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 את לבחון, הפיילוט מטרת. עודו ברכה גשמי, החלב

  -השפעת

". למוצר אפקטיביות נמצאה לא: "פה כתוב אבל, ה'חבר :כוכבי אמיר

  -לא, שמנסים שהדברים יודעים גם אנחנו

ו, לנסות רוצים לא הם. זמן לנו מבזבז אתה למה אז :חנוכה משה  אנחנ

 . לנקודה תגיע. עובדים אנשים

 לנסות רוצה לא אתה, שהמ? לנסות רוצה אתה, משה :דואני נדב

 ? כלום

ו מה אבל :חנוכה משה  ? המוח את מבלבל אתה עכשי

 וכמעט אתה גם, כוכבי אמיר גם. סליחה, משה. נדב, נדב :גוטרמן אביבה

 הזו הבעיה. הזאת במועצה שנה 13 כבר אנחנו, כולנו

, גרמנית חברה עם ניסו. השנים כל, השנים כל קיימת

, אומר שאתה מה כל. הכל ניסו, קירוי, חומרים הביאו

 . ניסו

 . הצליח לא :קהל

 אולי? אחר משהו על לחשוב צריך לא. עזר לא זה :גוטרמן אביבה

 ? ש"המט את להעביר

 5, וחצי שנתיים עיר ראש סגנית הייתי, אביבה, אביבה :דואני נדב

 . שנים

 . עשיתי לא אני גם :גוטרמן אביבה

 ? ש"המט את הזזת :דואני נדב

 . לא :רמןגוט אביבה



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 49 

 

 פעלת? בנושא דיונים קיימת? בנושא דיונים קיימת :דואני נדב

 . עשית לא? משהו עשית? בנושא

 . ניסו, האלה הדברים כל. ניסינו :גוטרמן אביבה

 . רגע, יכולת לך יש, את. נעשו שלא דברים נעשים :דואני נדב

 . פתרונות להם תן, פתרונות להם תן :גוטרמן אביבה

 . בבוקר מחר ש"המט את להזיז, יכולת לך יש האם :דואני נדב

 אתה. לבדוק צריך. זה את לבדוק צריך, יודעת לא אני :גוטרמן אביבה

 . זה בשביל להילחם צריך

 . אביבה לא, תשובות לתת צריך אתה :גלבוע אלון

, עיר ראש אתה. להילחם צריך אתה, התאגיד ר"יו אתה :גוטרמן אביבה

 . תלחמו

 . חלש לא, חזק עיר ראש רוצים אנחנו :חנוכה משה

  -ביילסקי לזאב מגיע חלש עיר ראש, תגיד :דואני נדב

 . לעניין לא זה, די :ברייטברט אתי

  -פעם עוד אתה, מה :גלבוע אלון

 . חלש. חלש. חלש עיר ראש אתה :חנוכה משה

 . די :ברייטברט אתי

 . לי תאמין, לדבר יודע הוא, נדב :גלבוע אלון

, רוזן יואב אומר שהיה מה אז היה הפתרון, צערנול :גוטרמן אביבה

 . זה את פספסנו. ש"המט את להעביר

 לא. נכון לא זה, כשהייתם ניסיתם לא אתם. נכון לא זה :קהל
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 . שניסו נכון

  -מן איזה. הכל סובל הנייר :חנוכה משה

 . עליך מדברת היא, לא :כוכבי אמיר

 . דבר אותו נעשה :גוטרמן אביבה

 במנהל נגע לא. כלום עשה לא שנה 15 אדיב חי כי :דואני נדב

 . אותו עניין לא כי, ש"המט

 ? כלום יקרה לא שנה 15 שעוד, רוצה אתה מה אז :גלבוע אלון

ו אבל, לא :דואני נדב  . עושים עכשי

 ? עושים אתם מה :גלבוע אלון

ו אבל :דואני נדב  . עושים עכשי

 ? עושה אתה מה :גלבוע אלון

ו :דואני נדב  . עושים עכשי

 .עוזר לא זה, עשית :גלבוע אלון

 . שנעשה מה דבר אותו זה :גוטרמן אביבה

 . פעולות מבצעים, עושים אבל :דואני נדב

 ? עושים מה :גלבוע אלון

 . הסוף עד תקשיבו :דואני נדב

 . היום לך הקשבנו :גלבוע אלון

 . תקשיבי :דואני נדב

 . חומרים היה :גוטרמן אביבה
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 . אפילו לדבר נותן לא אתה. מפריע אתה, הקשבת לא, לא :דואני נדב

  -מאחר, מאחר :כוכבי אמיר

 . לדבר נותן לא אתה :דואני נדב

 . חודשים כמה לפני דברים אותם את אמרת :גוטרמן אביבה

 4 לפני. דברים עוד קורים. דברים עוד קורים, נכון לא :דואני נדב

 ותוא, והוחלף, ש"מט מנהל אותו את לך היה, חודשים

 . מהנדס

  -תשובה לא זאת אבל :גלבוע אלון

 לאתי תן. להקריא לאתי תן, נדב. להקריא לאתי תן, נדב :חנוכה משה

 . לתקשורת ההודעה את להקריא

, מה, ממך ביקשנו. האדם כח את לפרט ממך ביקשתי לא :גלבוע אלון

 . כאן קיבלנו לא, תשובה

 הנה. עושים מה לדעת, בשאילתה ביקשת, רוצה אתה :דואני נדב

 . עושים מה לך מסבירים

 . נעשה זה, עושים מה זה מה. נעשה כבר זה אבל :גלבוע אלון

 . שמעתי, הבנתי, הבנתי. שנייה :כוכבי אמיר

 . חכה :דואני נדב

 . זה את אומר הוא. אפקטיבי ולא שנעשה שמעתי :גלבוע אלון

 ? אביאל את שכחת :גוטרמן אביבה

 . כלום עשה לא אביאל :קהל

 . שקט אבל :כוכבי אמיר
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 . ניסה הוא גם, ניסה אז :גוטרמן אביבה

 . ניסה לא, לא, הוא גם :קהל

 ? היום קורה מה? עשה לא ומי עשה מי משנה זה מה :גלבוע אלון

 . עזר ולא, חומרים על לחברה שילמו מיליונים :גוטרמן אביבה

 . לדבר לה תנו, אביבה :חנוכה משה

 . אומרת שאני מה זה, עזר לא :גוטרמן אביבה

 . לאתי, לדבר לה תנו :חנוכה משה

 . העיר לראש רגע ניתן בואו, חברים :ברייטברט אתי

 . להתייחס לו תנו :דואני נדב

 מה מעניין באמת שלא, פה הציבורי והסנטימנט מאחר :כוכבי אמיר

ון התאגיד עושה  אז, הדברים את נקודתית לפתור בניסי

 של הרחבה התמונה? בסדר, הרחבה התמונה את ניתן

 לא אני, השולחן על קיימת, ש"המט של ההזזה פתרון

ון ברמת, ממתי יודע , ואני נדב. עיקרון ברמת, רעי

 שם ראינו, ן"בשפד לביקור הלכנו, לתפקיד נכנס כשנדב

 הנחרצת ובחשיבה בחדשנות מרהיב, דופן יוצא מךסמ

 ישירות להתחבר השרון הוד לעיריית שאישר, שלו

 . ן"לשפד

 . ישן כבר גם זה אז, טוב :גלבוע וןאל

 . ההחלטה את מימשה לא השרון הוד עיריית :כוכבי אמיר

 . היסטורי זה, היסטורי :שמעון יגאל

 . העתיד על נדבר בוא :חנוכה משה
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 . נשמה, קודמת קדנציה, היסטורית לא :כוכבי אמיר

 . אמיר, היסטוריה, היסטוריה :חנוכה משה

 ההבנות לפי, ן"לשפד חיבור של הזה רוןהפת. אחד זה :כוכבי אמיר

 לא הוא כרגע, המים ומרשות ן"השפד ל"ממנכ שלנו

 את לקלוט ן"השפד של היכולת חוסר בגלל, ישים פתרון

 קיבלה הרצליה, להרצליה להסתכל אפשר. האלה השפכים

, האישור את קיבלה אז השרון שהוד אחרי קצת הבטחה

 שהיה פתרון הז למה. ן"לשפד חוברה לא היא היום ועד

 מאזור צינור לתכנן אומר כולה זה כי? נהדר להיות יכול

 בסמוך שעובר ן"השפד של לצינור מתחבר, ש"המט

 זול הכי הפתרון גם זה. רצים השפכים ומשם, 5 לכביש

 . מיידיה הביצוע ברמת למדינה

 חדשה הנהלה יש. לקלוט מסוגל לא כרגע ן"השפד, אממה 

 גם להניע מנסים אנחנו. חדש דירקטוריון יש, ן"לשפד

ון, מולם שיח  שלא משהו זאת בכל זה אם לראות בניסי

. ש"המט העתקת, השני הדבר, הלאה. מהשולחן ירד

 שהיא, זה לפני קצת החליטה המדינה, לתפקיד כשנכנסתי

 הייתה 48/1 א"תמ. 48/1 א"תמ שנקראת תכנית מקימה

. דיור יחידות 20,000 השרון הוד לעיר להוסיף אמורה

 קשר בלי. דיור יחידות 19,000 יש לעיר, להיום נכון

, להגדיל רצתה המדינה, העירונית המתאר לתכנית

 בתכנית שיש למה מעבר עוד היחידות כמות את להכפיל

ו אנחנו. המתאר  וחצי שנה של ממושך למאבק יצאנ

, אחד :3, מרכזיים טעמים 2-מ, 48/1 א"תמ בתכנית
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, מוסכמת איתנה ותרש, חריג מאוד מהלך גם זה, חוסר

, לצערנו פשוט. תכנית באה ומתכננת באה לא המדינה

ו, התכנית את לקדם, העירייה י"ע התבקשה היא  ועכשי

. הזאת התכנית את לבטל וביקשה, חדשה עירייה באה

  -1: מרכזיים דברים 3 על אותה ביטלנו

 . תשובה לא זה אבל, מה :גלבוע אלון

, ביקשו שהם ההבהרה וזאת, שרמתק זה אבל. רגע חכה :כוכבי אמיר

 3 על, לשמחתנו בוטלה הזאת התכנית. יקבלו והם

 בפתרונות חוסר, תחבורה פתרונות, 1: שעלו סעיפים

 . הזה בתכנון תחבורה

 . אותם להרדים מנסה הוא :חנוכה משה

 . כן :גוטרמן אביבה

 . תירדמו אל :גלבוע אלון

 והדבר. הזאת ניתבתכ ציבור בשטחי חוסר, השני הדבר :כוכבי אמיר

 לקבל, טוב תקשיבו, המדינה של היכולת חוסר, השלישי

ון. ש"המט את להזיז הסכמה , 48 א"בתמ שהתקיים הדי

 היום שקיים איפה, מורשה לצומת ש"המט הזזת על דיבר

 קיימת, תכנית יש, תכנית הייתה. השרון רמת ש"מט

, התכנון מנהל ושל המים רשות של סדורה תכנית

 ש"מט את גם שיקלוט כך, השרון רמת ש"מט להרחבת

 וניסו השולחן סביב שם ישבו. סבא כפר-השרון הוד

ו. 48 א"לתמ, בכלל להסכים, להסכים אותנו לשכנע  והי

 הצורך על, עליהם שדיברנו מהותיים מאוד דברים 2
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 לעבור יכולה 48 א"שתמ לפני פתרונות להם בלתת

. חבורהת פתרונות היה, אחד. תייםיאמ תכנוניים לפסים

ו בזה נרחיב לא  . עכשי

יז יכולת הוכחת, השני הדבר   למה. ש"המט את להז

 מסיים היה נדב ואם, אנחנו כי? הזה הדבר על התעקשנו

, נדב של התשובה את פה מסיימת הייתה אתי אם, את

 שהוא כפי הזה ש"המט, היום ש"שהמט יודעים היינו

 ירהע של הספיקה ליכולת, capacity-ל בנוי לא, נבנה

 . השרון הוד

 . הבנייה את תעצור אז :קהל

 . נכון. בנוי לא ש"המט כאילו, אסון פה יקרה מעט עוד :קהל

 של לא בטח. הזה capacity-ל בנוי לא. שנייה :כוכבי אמיר

. 48 א"תמ לפני עוד, הערים של המתוכננת ההתרחבות

 זאב שזה, שלו הבייבי היה 48 א"שתמ הדיור מטה ר"יו

 האישה, זילבר דלית, התכנון מנהל לית"מנכ, ביילסקי

, הגופים כל, המים רשות ראש, בתכנון במדינה חזקה הכי

 כי. ש"המט להזזת מתוקצבת החלטה לקבלת להביא ניסו

, ברור מחיר תג היה, השולחן על להם שמנו שאנחנו מה

 הבנייה תכניות על מסתכל כשאני, יכולים לא שאנחנו

ו, היתרים להן יאלהוצ צריכים ואנחנו, פה שאושרו  אנחנ

 גם, אנחנו רק לא. בעיר בנייה יותר שאין מלהודיע רגע

 . סבא כפר

 ? בנוי יהיה לא 1307 גם :קהל
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 . אחי, ים'קוטג זה :כוכבי אמיר

 . לי תרשה, הזאת בנקודה, שאלה שואל אני, לא :קהל

, לא. התשובה את לסיים לי תן, רגע. קשור לא זה אבל :כוכבי אמיר

 . נההפג, הפגנה

 . בבקשה, בבקשה :קהל

 מהמקום רגע אנחנו. סדר נעשה, בוא. שנייה, ביחד לא :כוכבי אמיר

 גם, הזאת הסוגיה את מבינים סבא כפר וגם, כעיר הזה

ו להתרחב מנסים כשהם, הם  בעניינים זה, אצלם עכשי

 את מבינים הם, המגבלה את מבינים הם, תעסוקה של

, ולכן. פיקהס עוד הזה ש"במט לשים היכולת חוסר

 רוצים אתם, טוב תקשיבו, לה ואמרנו למדינה כשבאנו

 אנחנו אם. מענה לתת צריכים אנחנו. דיור יחידות לבנות

ו צריכים , ש"המט לשדרוג להיכנס, ערים 2-כ עכשי

, הדיור יחידות כמות עם, 21-ה המאה אל אותו להביא

, 20 בעוד באזור פה להיות שאמורות יודעים שאנחנו

₪  50,000,000 שבין תכנית על מדובר. יםשנ 40, 30

 .לפועל זה את להוציא בעיה לנו אין₪.  80,000,000-ל

 א"תמ לא. תכנית תהיה לא, לפועל יוצא זה once אבל 

 התקנות כי. אחר דבר שום ולא, התפוזים שביל ולא 48

. שים"למט בקרבה הזה הדבר את מאפשרות לא היום

. עיר בלב שים"מט ינוורא, באירופה היינו שכולנו למרות

. זה על אוסרות עדיין הבנייה תקנות, ישראל במדינת

 מה, מאוד טוב, מאוד טוב יודע התכנון מנהל, ולכן

 כמה מאוד טוב יודעים והם, הזה ש"המט של האתגרים
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 . הזאת התשובה את לתת צריכים הם מהר

 בקבלת יכולת וחוסר, תקציב והיעדר, ממשלות 3, וכן 

, נדב. הזה הדבר על פועלים אנחנו ועדיין, החלטות

 באפיקים סער ורפי. שלי באפיקים ואני, שלו באפיקים

 איןכ היא, הזאת שהקטסטרופה מבינים אנחנו כי, שלו

 עוד לא זה. רגע עוד פה להיות שיכול מה לעומת וכאפס

 . 3-ו שנתיים עוד זה, שנים 10

 . בעניין לעשות הולכים מה, השאלה זאת כי :גלבוע אלון

 . איתן, שנייה, הזה הדבר :כוכבי אמיר

 . בבעיה, בזה תתעסקו יום כל :קהל

 . שלומית :כוכבי אמיר

 הסביבה שבאיכות בזה להתעסק נוח יותר יקיר לרן כן :קהל

  -וב

 על בזה מתעסקים אנחנו, בואי. קשור זה מה, שלומית :כוכבי אמיר

 תקשיבי, היום הוא הזה הדבר, הזה הדבר. יומי בסיס

 . מפריע הזה הדבר אנשים לכמה טוב תקשיבי ,טוב

 . ברור, תשובות לו אין :גלבוע אלון

, למדינה מפריע זה, לכם מפריע לא זה, לי לא מפריע זה :כוכבי אמיר

 . האחרונה הקרקע פיתוח שעתודת

 . לדבר להם תיתן אולי, אמיר אבל. תשובה לו אין, אין :גלבוע אלון

 . מסריחה עיר עם ואנחנו, יפה הכל, ירוקה עיר מיסדת :קהל

 . מקשיבה לא את. הזה את אמרתי לא :כוכבי אמיר
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  -יוצאים, ערב בכל, בוקר כל אנחנו :קהל

 מפריע לא באמת שזה התכוונתי לא. מקשיב לא אתה אבל :כוכבי אמיר

  -לך

 . מתקדם לא זה, אנשים להרבה מפריע שזה מרוב :קהל

 . להגיד צהרו שאתה הפתרון מה, תכלס :גוטרמן אביבה

 . הפתרון מה, באמת תכלס מה :חנוכה משה

 . המסקנה מה :גוטרמן אביבה

 . כן, המסקנה מה :גלבוע אלון

 . התאכלס מה. מצוין, מנומק הסבר :גוטרמן אביבה

, הפתרון מה. בוקר ארוחת, יודע אתה כבר תכף אנחנו :חנוכה משה

 . אמיר

 . הפתרון מה, תכלס :גוטרמן אביבה

 . הסיפורים חריא :חנוכה משה

. כששאלנו חודשים 4 לפני האלה הדברים את שמענו :גוטרמן אביבה

 . לכם אכפת שלא, אומר שאתה למה בניגוד

 ? אמיר, הפתרון מה. זה את תשמעי את חודשים 4 עוד גם :חנוכה משה

  -האלה בימים :כוכבי אמיר

 הבעיה את פתרת. בעצמם ש"מט לבנות סבא לכפר יש :קהל

 . להם ןת. מאוד מהר

  -חושב לא אתה למה :כוכבי אמיר

 . השותפות את מפרק אני, תגיד. גט תעשה :קהל
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 ? בטיפול שזה חושב אתה למה :כוכבי אמיר

 . זה את שומעים לא :קהל

ו, האפיקים כל, לך אגיד אני אז, סבבה :כוכבי אמיר  אני, שנייה עכשי

 העתקת סוגיית. ש"המט העתקת לסוגיית מענה אתן

ו, ש"המט ו שבתי  בפורום ממשלה שולחן על עכשי

 לא זאת. שים"מט לאיחוד החלטה הצעת עם לים"מנכ

ו יש. בארץ היחידה הבעיה  זה, נכתבת, אלה בימים עכשי

 . מקבלת שהממשלה, מחליטים הצעת, נקרא

 . שים"מט לא, מתכוון אתה, מים תאגידי :קהל

 . שים"מט, לא :כוכבי אמיר

 . ן"פדש כמו להקים, לא :גוטרמן אביבה

 יודעים שלא קיימת החלטה זו. תאגידים איגוד לא, לא :כוכבי אמיר

 . אתה יקרה מה

 . ן"שפד עוד להקים :גוטרמן אביבה

ו יש :כוכבי אמיר , שים"מט לאיחוד מחליטים הצעת של כתיבה עכשי

 של האינטרס, בסוף. קרקע ולפנות לצמצם רצון מתוך

 הגופים לכ של, התכנון מנהל של, ישראל מקרקעי מנהל

 בנייה לאפשר כדי, האלה הקרקעות את לפנות זה, האלה

 . דיור ליחידות

 . אחרים אנשים חשבון שעל או :קהל

 . שנייה, שנייה :כוכבי אמיר

 . היום לאור שוד, לבוא :קהל
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 אנחנו, כרגע נכתבת הזאת ההצעה אז? בסדר, רגע, גידי :כוכבי אמיר

 כי, הזה ש"טלמ top priority-ב מתייחסים שהם יודעים

 רוצה המדינה, פה והקרקעות השרון הוד, לעשות מה

. היום סדר על שם שזה יודעים אנחנו. אותן לפתח

 הם מתי לדעת כדי, הלופ בתוך לא עוד אנחנו, לצערי

  -יודעים אנחנו אבל. מתכננים

  -העיר כראש עושה אתה מה :קהל

  -מדבר אני. חצופים להיות לא. די, שנייה :כוכבי אמיר

 להם תקרא אל. חצוף אתה. אצלך עובדים לא הם, אמיר :חנוכה משה

 . חצופים להם תקרא אל. חצופים

  -שיטתי באופן להפריע :כוכבי אמיר

 כשהם, שלם כשאתה. שלך היא החוצפה, להם תקרא אל :חנוכה משה

ו שלכם בבית לשבת יכולים לא  . החוצפה זו, עכשי

  -שלך ההצגה, שלך ההצגה :כוכבי אמיר

 ? שלך עובדים הם, חצופים לתושבים קורא אתה מה :חנוכה שהמ

  -שלך ההצגה :כוכבי אמיר

 ? הזה הדיבור זה מה :חנוכה משה

 . אחד אף מרשימה לא :כוכבי אמיר

 . חצוף אתה, חצוף אתה :חנוכה משה

 . חוצפה זו ולהפריע :כוכבי אמיר

 . חצוף אתה :חנוכה משה

 . מהקהל בנאדם זה אם גם :כוכבי אמיר
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 . חצוף אתה :חנוכה משה

 . טוב :כוכבי אמיר

 . שמענו, הבנו :גלבוע אלון

 . חצופים :חנוכה משה

 את לסיים תן. רוצה שהוא מה להגיד יוכל, שירצה מי כל :כוכבי אמיר

  -המים רשות מול גם, העבודה. המשפט

 . כזה עיר ראש ראיתי לא, חצופים :חנוכה משה

, החקלאות משרד מול גם, הסביבה תלהגנ המשרד מול גם :כוכבי אמיר

 ובוודאי, שלו קרקעות על יושבים האלה שים"שהמט

 מתמשכות, הפנים ומשרד התכנון מנהל מול ובוודאי

 לא, משרד ל"מנכ עם לא, פגישה אין. רציף, קבוע באופן

 שהדבר, שרה או שר עם לא ובטח, משרד ל"סמנכ עם

 הם או ,מקימים םה, ולראייה, השולחן על עולה לא הזה

 מתכוונים שאנחנו, הזאת המחליטים הצעת את מייצרים

ו, שלה הפתרון מה לכם להגיד, אגב. אותה לדחוף  שאנחנ

. השרון רמת, 48 א"תמ של פתרון אותו? מבפנים יודעים

ו שרפו הם למה. אחר דבר שום אין  אני? שנים 5 עכשי

 זה. אחר משהו זה, ממשלה החלטת אבל. ככה. יודע לא

  -כנוןהת מנהל לא

 כל את, ורפי אתה, תיקחו. לחץ תפעיל אז, אמיר :גוטרמן אביבה

 ונעלה, סבא כפר של, השרון הוד של התושבים

 . להפעיל צריך שאתה הלחץ זה. למקום נעלה, לירושלים

 . נבוא אנחנו :קהל
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 . בירושלים יושבים לא האלה השרים רוב :כוכבי אמיר

 . נכון גם זה :גוטרמן אביבה

 . יושבים שהם איפה :קהל

 . לידיעתך רק, בירושלים לשבת חייבים שרים :חנוכה משה

 . לחץ להפעיל צריך, משנה לא זה :גוטרמן אביבה

  -תקשיבו, חברים :כוכבי אמיר

 . לחץ להפעיל צריך זה :גוטרמן אביבה

 רואה כשאתה, ובסוף לבוא, הרצינות בשיא אומר אני :כוכבי אמיר

 4 בתוך, הזאת לההממש את יש חודשים כמה שבתוך

 לא זה, עכשיו, הזאת הבעיה את זיהו הם חודשים

, בעיה שיש שהבינה פקידות שם הייתה, אותם שהמציאו

, הצליחה ולא בעבר מחליטים הצעת כנראה לקדם ניסתה

ו  . מתקדם והעניין, העניין את הבינו שכן שרים יש ועכשי

 שם שאנחנו יודעים אנחנו, מתקדם הזה שהעניין ברגע אז 

ו יודעים אנחנו  כי שם לוחצים אנחנו. מטופלים שאנחנ

ו. לפינה מעבר היא, שלנו הסף נקודת באמת  ואנחנ

, סבא ובכפר השרון בהוד אנחנו, החלטה לקבל צריכים

. היום סדר על עולה הזה הדבר וגם. ש"המט שדרוג לגבי

 שהמדינה, ש"מט שדרוג על₪  80,000,000 להוציא כי

  -אותו רהמעבי שהיא מלהחליט כפסע

 שיתנו, טייבה של חוב לכיסוי₪  45,000,000 נתנו אם :גוטרמן אביבה

 . כסף יש. לפה

 . מינימום, שניים שתקבל יודע אתה :קהל
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 . החובות את לטייבה לסגור :גוטרמן אביבה

. סבא כפר של הוא ש"המט. שלך לא הוא הזה ש"המט :קהל

 לנהל תבקש. ש"המט את אתה תתחם. מהם אותנו תפריד

 . אתה רק. ש"המט את

 . זה על גם תשובה הבטחתי :כוכבי אמיר

 . בנו תטפל. שלנו העיר ראש אתה, שלנו עיר ראש אתה :קהל

 . זה על גם תשובה לך הבטחתי :כוכבי אמיר

 כל שעולה, הזה הפתרון. לתקציב נכנס זה, מה יודע אתה :גוטרמן אביבה

 ? עכשיו בתקציב נמצא כסף הרבה כך

 . תשובה לך הבטחתי :כוכבי אמיר

 ? מדבר אתה תכנית איזו אז. לא? הכסף, צבוע הוא :גוטרמן אביבה

 ? אפשר, משהו להגיד רגע רוצים אנחנו :קהל

 . שבי בואי, שבי בואי. לכאן בואו, בואו, כן :חנוכה משה

, זה על תשובה לך הבטחתי, שנייה לך הבטחתי, שנייה :כוכבי אמיר

 . הילמן

  -לא, מתוקצב אשל מה :גוטרמן אביבה

 על עלה, שים"מט הפרדת של הנושא שגם לך אגיד ואני :כוכבי אמיר

ו וכבר, סבא בכפר גם זה את אמרנו וכבר, השולחן  אמרנ

 מקיימים שהם בטח, הרגולציה. העין בראש גם זה את

ו , זה את תאפשר לא, שים"מט לאיחוד תכנית עכשי

  -שאנחנו למרות

ו, הביתה תבוא. לילה כל מתים אנחנו :קהל  יכולים לא אנחנ
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 . יותר יכולים לא. לנשום

ו. הוועד בשם לדבר רוצה אני, אמיר :הוכוולד איתן ר"ד , איתן. ועד אנחנ

 . הוכוולד איתן

 . הוכוולד איתן ר"ד :חנוכה משה

 חושב אני. אמיר שלום, לכולם שלום. אוקי. תודה, תודה :הוכוולד איתן ר"ד

 פה יש אבל, יפה מאוד באמת, יפה מאוד שאמרת שמה

 לילה שכל, אלפים, מאות, תושבים מאוד הרבה, תושבים

 . סובלים ממש. סובלים

 . בוקר כל :קהל

 יכולים לא, הביתה נכנסים. יום, בוקר, לילה, אומרת זאת :הוכוולד איתן ר"ד

. התריסים את לפתוח יכולים לא, החלונות את לפתוח

, שלך ביםתוש ואנחנו. שלך הבית בתוך כלוא כאילו אתה

 וזה, הזאת הבעיה את לפתור ממך מצפים אנחנו. אמיר

 זה לנו אבל, הרבה עושה שאתה בטוחים ואנחנו, נחמד

 סובלים, לתפקיד שעלית מאז שנים 3 אנחנו. מספיק לא

 ש"שהמט יודע אתה כי. ומחמיר הולך שרק, נוראי מריח

 ילך רק המצב, יותר שבונים וככל, ספיקה באי כבר

 חברי כל על וסומכים, עליך סומכים נוואנח. ויחמיר

 אנחנו אבל, טובה עבודה תעשו שאתם, פה המועצה

 . סובלים

, יתחייבו המועצה חברי וכל שתתחייב רוצים אנחנו, ולכן 

, במעלה הראשון כנושא, הזה הנושא את לוקחים שהם

 את לפתור חייבים כי. ככה ממש. 24/7 בו ועוסקים
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. מסובך נושא זה, כוןנ. מהר שיותר כמה, הזה הנושא

 חייבים אבל, השרון והוד סבא כפר, נכון. קשה, נכון

. זה את שתפתור עליך סומכים ואנחנו. זה את לפתור

 הבעיה את תפתור אתה, 24/7-ו, קשה תעבוד אתה שאם

 חברי מול, שכאן, מבקשים ואפילו דורשים ואנחנו. הזאת

  -העיר תושבי וכל העיר חברי כל ומול המועצה

 . התחייבות :גלבוע אלון

, מעלה ראשון כנושא הזה הנושא את לוקח שאתה, תצהיר :הוכוולד איתן ר"ד

 ואתה, לבן עשן יוצא שלא עד אותו עוזב ולא, 24/7

 כי. לחיות תתחילו, מהבתים תצאו, ה'חבר, יאללה, אומר

 . החיים באיכות קשה מאוד מאוד פגיעה יש

 . בבריאות וגם :קהל

 3 הייתי, לך להגיד רוצה אני. בהחלט, בבריאות וגם :הוכוולד איתן ר"ד

 . ראש כאבי, נוראית ובחילה, ש"המט ליד פעמים

 אחר בצד בכלל שלך שהבית זוכר שאני, להגיד באתי גם :כוכבי אמיר

 . הרחוב של

  -להפתיע רוצה אני אבל, משנה לא :הוכוולד איתן ר"ד

 לא זו .המזרח של רק בעיה לא זו. העיר לכל מגיע זה :קהל

 . המזרח של רק בעיה

. הזה הריח את והרחתי, אתמול שלי מהבית יצאתי אני :הוכוולד איתן ר"ד

. קטנה העיר כי, העיר לכל מגיע כבר זה, אומרת זאת

ו. קטנה והעיר גדולה הרוח  דבר רק, שנייה עוד, עכשי

  -אמיר, אחד
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 . אתכם לשמוע אפשר אי אבל :כוכבי אמיר

ו, אחד, תהיה שגם, ודורשים מבקשים נואנח :הוכוולד איתן ר"ד  אנחנ

ו לך מבטיחים  מה כל, שכם אל שכם. אתך שאנחנ

. הפגנות נעשה, הפגנות שנעשה צריך אם. שתבקש

 אנחנו אבל. המועצה חברי ועל עליך סומכים התושבים

 שפעם. בתמונה שנהיה, אותנו שתעדכן גם רוצים

 וכמ לא. נמצא הכל איפה לנו תספר, חודשיים-בחודש

 ליידע, ככה וממש. ראשונה פעם שומעים אנחנו, שהיום

 גם צריך אז, אמיר, אתנו לעבוד רוצה אתה אם כי, אותנו

 . רבה תודה. לנו חשוב וזה, צדדית דו לעבוד

 . תודה :כוכבי אמיר

 . מילים כמה אגיד אני :קהל

 ? אחת דקה יכול אתה? אמיר, אתי מה :קהל

 קודם. דברים כמה, עניין איזשהו הדגישל רק רוצה אני :הילמן אילנה ד"עו

 בכל אותם מריחים, הצחנה, האלה הרעים הריחות, כל

 של הרעילות וגם, אותה מרגישה העיר כל. העיר

 אותה נושמת, נושמים שאנחנו הזאת ההרעלה, החומרים

 הרע הריח את מקשרים שלא תושבים פשוט יש. העיר כל

 צריכים, הזה בעניין, שני דבר. אחד דבר זה, שלו למקור

 כי, קצר לטווח פתרון זה, 1. פתרונות כמה להיות

, 1. סובלים מאוד אנחנו כי, סובלים מאוד פה התושבים

וני לטווח פתרון זה . ארוך לטווח פתרון והשלישי, בינ

, הבינוני לטווח. ש"המט של העברה זה, הארוך לטווח

 כי, הקצר והטווח. סבא מכפר היפרדות זה, שנים 5 שזה
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 על יעלה ש"המט יום שכל סכנה ויש קשה פה הסבל

 אתם, DHV בחברת ח"הדו את תקבלו אתם. גדותיו

 . המצב את בדיוק תראו אתם, תראו

 כבר הנראה כפי היא, כבר היא, ש"המט של הספיקה 

 בריכות, הגשמים ובתקופות. מקסימלית לספיקה הגיעה

. מוצפות יותר עוד, גדותיהן על עולות יותר עוד שם

 לנחל השפכים של המעבר של הסכנה, החורף לקראת

. גדולה יותר הרבה היא, ולירקון האקולוגי לפארק, קנה

 תמיידיה ברמה, לטפל צריך, אומרת זאת, כדאי לכן

 עוד ליצור או, שלו הקיבולת את, ש"המט את להרחיב

. חירום בריכת לעוד מקום שיש מקווה אני. חירום בריכת

 שתחשבו או. אגירה כתברי עוד. בבעיה אנחנו, לא אם

 עוד פה יש, מהנדס פה יש, יודעת לא אני, אחר פתרון על

 את לקלוט בשביל, אחר פתרון על לחשוב. מקצוע אנשי

 . תודה. השפכים של העודפים

  -שנייה, רגע, נתת אתה, אמיר :גוטרמן אביבה

:ברקוביץ שלומית , ברקוביץ שלומית. סיימנו לא אנחנו, רגע '  לא, ר"ד לא'

 . ד"עו

 . פה מחלקים, אפשר עוד :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית , ברקוביץ ' . כבר אותי מכירים אתם. לכולם שלום. נכון'

 הנושא. פעמיים ולא אחת פעם לא הזה הנושא על דיברנו

 על אחריות יש מכם אחד לכל. כאוב נושא, ש"המט של

 . הסוף ועד מאחד, הזה הסיפור
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 . נכון :גוטרמן אביבה

:רקוביץב שלומית  . לשם עד כאן שיושב ממי '

 . נכון :גוטרמן אביבה

:ברקוביץ שלומית  בראש שיושב מי, כרגע. מאחריות חף לא אחד אף '

 . האחראי הוא, השולחן

 . נכון :גוטרמן אביבה

:ברקוביץ שלומית  לא, דיבורים לא. דברים כמה רוצים אנחנו, אמיר, ולכן '

 לא אני, אתך גם בקשר נמצאים באמת אנחנו. סיפורים

. עשה הוא. דבר שום עשה לא נדב של חבר, אומרת

  -התוצאה במבחן

ו גם :גוטרמן אביבה  . כבולות ידי

:ברקוביץ שלומית , פתרונות רוצים אנחנו. דיחוי סובל ולא מחמיר המצב '

 תסיים DHV שחברת רוצים אנחנו. תכנון, זמנים לוחות

 המלא שקיפות לראות רוצים אנחנו. הזה ח"הדו את

 איך, סדורה עבודה תכנית לקבל רוצים אנחנו. ח"לדו

, וחצי שנה תוך איך. הקלה מרגישים אנחנו, שנה תוך

. אפשרי זה. מוחלט, מוחלט ריחות מיגור מרגישים אנחנו

  

 עם דיברנו אנחנו. אירופה רחבי בכל שים"מט קיימים 

 זה את ואישרה, אפשרי שזה שיודעת, DHV-מ מהנדסת

ו, הנה. שאפשרי  ויכול התאגיד מהנדס, שירן כאן שבי

 של למקום הזה ש"המט את להביא אפשרי. זה על להעיד

 שאנחנו אוכל בכלי רק לדון נוח יותר אבל. ריחות 0
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 את לתת אמורים כולכם, בבקשה אז. בהם משתמשים

ו הדעת  להיות צריכה זאת. הזאת הבעיה על רק עכשי

 היא זאתה העיר כי, העירוני היום סדר על ראשונה בעיה

 . ומזוהמת מסריחה, לעשות מה, עיר

 . נכון :גוטרמן אביבה

:ברקוביץ שלומית  לא אני. שלי העיר זאת, כזאת בעיר לחיות רוצה לא ואני '

 על היא והאחריות. ומזוהמת מסריחה בעיר לחיות רוצה

 . מהם אחד כל

 אתכם לדבר מוכן לא העיר שראש, היום סדר על איך :גלבוע אלון

 ? הזה בנושא שנה

:ברקוביץ שלומית  לפנות כיף לא, ובראשונה בראש, ובראשונה בראש '

 שהעיר להגיד כיף לא. ככה להסתובב כיף לא. לתקשורת

 של בסופו. זה את נעשה, צריך אם אבל. מסריחה שלך

 ל'ג איזה לא, עשינו מה לא, פתרונות רוצים אנחנו, דבר

 .כלום שווה לא שהוא הראשון מהיום שאמרנו, שמנו

, תביאו, מקצועית חברה יש. מקצועיים יסודיים פתרונות

 . חברה עוד תביאו, מספיקה לא החברה אם

 . פתוחה אחת בריכה יש :קהל

:ברקוביץ שלומית  בליקויים תטפלו, הליקויים את תביאו, יש מה משנה לא '

 תפתרו, סבא כפר עיריית עם בעיה יש ואם. לאלתר

 . אותה

 אתן. ככה אגיד רק אני. יענה שנדב לפני, וענת שלומית :כוכבי אמיר

 שלא אלה, היתר כל, דווקא, שתיכן כאילו, יכולות לא
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  -להגיד יכולות לא שתיכן אבל, אפשר עוד, אתי נפגשו

 ? אתך נפגשו מתי? אתך נפגשו מתי, אמיר :גלבוע אלון

 את גם מכירות לא שאתן, להגיד יכולות לא שתיכן :כוכבי אמיר

 של בהיבט, שנייה, שנייה. תמודדנוה שאתן המורכבויות

 שיתוף חוסר של בהיבט, ש"המט של האחזקה מבנה

 . ש"המט של הפעולה

:ברקוביץ שלומית  . זה את לפתור ממך מצפים אנחנו, נכון '

 עשה הוא, בצבא עשה לא שהוא מארבים, דואני ושנדב :כוכבי אמיר

 . בבריכה תקין הלא השימוש את לגלות כדי שם

ו אבל, בסדר :גוטרמן אביבה  ? יעשה הוא מה. כבולות גם ידי

  -הזה בהקשר לך להגיד יכול אני אז :כוכבי אמיר

 . בסדר לא שהוא אומר לא אחד אף :גוטרמן אביבה

 חברה שהיא, DHV חברת. לסוף מגיע. שנייה, שנייה :כוכבי אמיר

  -הפעולה וועדת י"ע שהומלצה

 . זה את יודע אתה הרי, בקשתנו לפי :קהל

 . אומר שאני מה זה, אומר אני :כוכבי ראמי

 . זה את יישמת ואתה, לך אמרה שלומית :קהל

 . שאמרתי מה זה אבל :כוכבי אמיר

 . מצוינת עבודה עושה נדב. הכבוד כל :קהל

 . שנייה, שנייה :כוכבי אמיר

 . קשור זה מה, נכון :גוטרמן אביבה
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 של השליטה זה הבעיה. שתדע, מצוינת עבודה עושה נדב :קהל

 להם תיתן אל. סבא מכפר ש"המט את תוציא. סבא כפר

 . שלך זה, שלנו הסירחון. שלך זה. ש"המט את לנהל

:ברקוביץ שלומית . יאה לא זה. סבא כפר של השירותים להיות רוצים לא '

 . יאה לא זה. הזה לדבר אחראי, מכם אחד כל

 גם, מאבקים מעט לא אחרי, דבר של בסופו, שלומית :כוכבי אמיר

 ש"מט מנהל נבחר ולאחרונה, האסימון נפל סבא בכפר

, השרון הוד בלי אותו לבחור ניסו שבהתחלה אחרי, חדש

 לא עוד הוא, נבחר והוא. הזה המכרז את להם וביטלנו

 את מכירה ואת, מאוד טוב יודעת ואת. לו תן, חכה, נכנס

, החומרים את קיבלו ולא, לעבוד התחילו DHV-ש, זה

 . הםל לתת רצו לא כי

ו :חנוכה משה  וזה. חסד ימי 100. לנסות לו תנו, חדש מנהל יש עכשי

 . שיקרה מה

, השם את שמעה לא, סבא כפר העיר מועצת, אמיר :קהל

  -שם אחד אף, יודעים לא הם. ש"מט

 . תדאג אל, לסדר הצעה גם יש :כוכבי אמיר

 . שלנו הוא הסירחון, שלהם הוא ש"המט :קהל

 . לסדר בהצעות תיאום יש :כוכבי אמיר

 . כלום יודעים לא הם :קהל

 . זמנים לוחות רוצים אנחנו. זמנים לוחות רוצים אנחנו :קהל

 . מהם ש"המט את קח :קהל
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 . תכנית רוצים אנחנו :קהל

 . השותפות את לפרק, משפט מבית תבקש :קהל

 . רוצים לא הם :כוכבי אמיר

 . יותושותפ לפרק מותר. השותפות את פרק :קהל

  -הרי יכול הייתי אם :וכביכ אמיר

, תגיד המדינה, שותפות פירוק יהיה שאם יודע אתה אבל :דואני נדב

  -סבא כפר של נשאר שזה

 . לא :קהל

  -רגע תקשיב, רגע תקשיב, רגע :דואני נדב

. פלסטיק צלחות עם מתעסק אתה, כלום עושה לא אתה :קהל

 . כלום מבין לא אתה, מבין לא כלום אתה

 יישאר ש"המט, תתנתק השרון הוד שאם יודע אתה, למןה :דואני נדב

 . סבא כפר בבעלות

 . לא :קהל

 קו לאיזה החרש תחנת באמצעות תתחבר השרון הוד :דואני נדב

  -נשאר זה ואז, זמני

 . לא מה לנו תספרו אל :קהל

, השיפוט בשטח זה. נכון לא זה. טועה אתה פה, נכון לא :קהל

  .הזו העיר של השיפוט בשטח זה

 לו לקח שנים כמה יודע אתה, שמתגרש זה, הלמן :דואני נדב

 ? להתגרש
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 . הכל זה :קהל

 ? רגע אפשר, אמיר :דואני נדב

 אבל. מסיים שאתה לפני רק, לא, לא, רק. נדב, רגע, רגע :גוטרמן אביבה

 . רגע, רגע. אמר שהוא מה סמך על, רגע

 ? האלה השטויות את אומר אתה מה סמך על :קהל

 . נדב, רגע, אחד משהו, לא :וטרמןג אביבה

 . דיברתם, דיברתם :דואני נדב

 . הזויים דברים, זה מה :קהל

  -מה סמך על :גלבוע אלון

 . אליך טענה לנו שאין, נדב, להגיד לי חשוב, נדב :חנוכה משה

 . אליך טענות לנו אין :גוטרמן אביבה

 . מצוינת עבודה עושה אתה :חנוכה משה

 . טענות לנו אין, אליך :גוטרמן אביבה

 . התושבים מקרב אליך טענות לנו אין :חנוכה משה

וון :דואני נדב , לא. לענות רגע רוצה אני, שלומית את פה שיש מכי

 . שנייה לי תן

 . העיר ראש את לשמוע רצינו. לשמוע רוצים לא אנחנו :גלבוע אלון

 צהרו אני, לדבר רוצה אני. לי תן, לי תן, שנייה לי תן :דואני נדב

 . מדבר מי מחליט לא אתה. מחליט לא אתה. לדבר

 . אלון, אלון :ברייטברט אתי

 . אותך לשמוע רוצה לא ואני, שלי שאילתה זו :גלבוע אלון
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 מי קובע לא ואתה, היום סדר את קובע לא אתה, לא :דואני נדב

 . מדבר לא מי, מדבר

 . השאילתה את שאלתי אני :גלבוע אלון

 . בבקשה לענות לי ותיתן, אותי תכבד אז, שמעתי :דואני נדב

 טוען שאתה, האלה הנתונים מאיפה, תענה קודם אז, אוקי :גלבוע אלון

  -נפרק השותפות את אנחנו שאם

 ? בבקשה לענות לי לתת רוצה אתה :דואני נדב

 . אותך שואל אני אז :גלבוע אלון

 . אוקי :דואני נדב

 את נשמע בואו. תרבותי שיח כאן לנהל ניתן בוא, אלון :ברייטברט אתי

 . נדב על נטפלים לא אנחנו, שוב אומרים ואנחנו, נדב

 לא ואני, נתונים באוויר זורק, נתונים פה אומר נדב אבל :גלבוע אלון

 . האלה הנתונים מאיפה מבין

  -ה'חבר, אתם :דואני נדב

  -אותך מכבדים אנחנו :קהל

 דווקא להתחיל רוצה אני אז. רגע, אתכם מכבד אני גם :דואני נדב

 לא שהיא טענה טענו האופוזיציה חברי פה כי, מהסוף

 מחובר העירייה ראש. למציאות מחוברת ולא נכונה

 כולל, יום כל, ואני הוא, מדברים אנחנו. הזמן כל לנושא

 כל ומצדי מצדו עולה. הזה בנושא, ובשבת שישי בימי

 עיריית מול בשיחות, שלו ישירה מעורבות כולל. הזמן

 של הצוות מול שלו ישירה מעורבות כולל, באס כפר
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 כזאת הייתה שלא, מלאה, תיתיאמ מעורבות. התאגיד

 אתם אז. משמעית חד זה את לכם אומר אני. שנים

 של לגיבוי זוכה העבודה כל אבל, מולי עובדים, רואים

 . רגע. ביחד ונעשית, העירייה ראש

 הולך מצבה למה אבל? ומחמיר הולך המצב למה אבל :גלבוע אלון

 . לשאלה תענה? ומחמיר

 ראש עם עבדת שאתה כמו, ביחד עובדים והוא אני, משה :דואני נדב

. הבאתם לא, ש"המט לסוגיית תוצאות אבל, ביחד העיר

ו   -לבקש רוצה אני, משהו להגיד רגע רוצה אני, עכשי

 ? הבאת ואתה :גוטרמן אביבה

ו אנחנו :דואני נדב  . מביאים עכשי

 ? מתי, אוקי, אה :גוטרמן אביבה

 . תקשיבי את, תקשיבי את, רוצה אני, רוצה אני :דואני נדב

 . זמנים לוחות לך אמרו? מתי :גוטרמן אביבה

 . תקשיבי את, לך אומרים :דואני נדב

 ? מתי :גוטרמן אביבה

  -יותר הרבה יש, נכנסת כשאתה, הזו בתקופה :גלבוע אלון

 לשמוע רוצים אתם, מציע אני, בוא, מה יודעים אתם :דואני נדב

 ? תשובות

 . כן :קהל

 לא אני כי, בשקט רגע שיהיו, מהם תבקשו אולי אז :דואני נדב

 . מצליח
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 . נדב, נדב, אחד רגע אבל :גוטרמן אביבה

 . מצליח לא פשוט אני :דואני נדב

  -העיר ראש אמר, תקשיב, העיר ראש אמר :גוטרמן אביבה

  -אתם בואו, אביבה :ברייטברט אתי

  -אתם, אביבה, לא :דואני נדב

? נכון, המדינה במוסדות זה על שמדברים פתרון יש :גוטרמן אביבה

, טיים המאני, הרגע זה. התקציב לפני רגע אנחנו

 תקצוב בלי. ש"המט העתקת, ש"המט שיתוקצב שתלחצו

 . זה את תזכרו, יהיה לא זה, ש"המט העתקת

  -מקושרת את, אביבה :דואני נדב

 . זהו. קשקוש זה אז, יהיה לא זה, כסף ליב :גוטרמן אביבה

 אני. משהו ברשותכם לכם להגיד רגע רוצה אני אז. טוב :דואני נדב

 באמת אני. שזה כמו זה את שתקבלו מקווה אני, באמת

 לא אני, העירייה ראש ובשם, המועצה חברי ובשם בשמי

 מה על סליחה מבקשים אנחנו, בציניות זה את אומר

 היא הזאת הסיטואציה. כנותב אומר אני. שקורה

 . נוראית סיטואציה

 מירון ובהר בשפרינצק משפחה יש לי, משפחה יש לכולנו 

 גרים כולם, שלי הדודים ובני, שלי דודה, משה ובמבצע

 וגם אחת. שחל ברחוב ילדים בגן הייתה שלי הבת. שם

 פעם, אומרת זאת. הרחנו, שנים 7, שנים 6, השנייה

ו, בעיה יש, הציבור בחרינ י"ע פה שנאמר ראשונה  ועכשי

 אחרי. הזנחה של שנים אחרי, עכשיו. אתה נתמודד בוא
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 ראשי 2-ב, נוראית, עכורה יחסיים מערכת של שנים

 גם, מדהימה עבודה יש, השני אחד דיברו שלא הערים

  -שלנו העירייה ראש של

 . תוצאות אין אבל :קהל

:ברקוביץ שלומית  .תוצאה מבחן הוא המבחן '

 . לנו להרצות תפסיק? התוצאות איפה אבל :גלבוע אלון

:ברקוביץ שלומית   -לך אומרת ואני, התוצאה מבחן הוא המבחן, נדב '

 ? לענות לי לתת רוצה את, שלומית :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  . שתענה רוצה אני '

 . ככה נעשה בואו, ה'חבר :דואני נדב

 . תשובות תקבלו לא אתם :גלבוע אלון

:ברקוביץ שלומית  . היסטוריה בלי, היסטוריה בלי, תענה '

 ? מה יודעת את, רגע אתן אני, לא :דואני נדב

 . נדב, בוא, בוא :גלבוע אלון

ון מגיעה כשאת :דואני נדב  ולא פעם ולא, בתאגיד אצלנו לדי

  -שלנו הטלפון בשיחות, פעמיים

 ? התכנית איפה? התכנית איפה :קהל

. מדבר ואני מדבר כשאת, השני את דאח מכבדים אנחנו :דואני נדב

 לא בואו? בסדר, לדבר לי ותני אותי תכבדי פה גם אז

 . שוק פה לנהל

:ברקוביץ שלומית  . לך נותנת אני '
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  -אנחנו אז? בסדר, אדם בני כמו נדבר בוא :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  . שוק לא זה '

  -לא :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  . שוק לא זה, לא '

 . שלהם החיים זה :חנוכה המש

:ברקוביץ שלומית  . סליחה, שוק לא זה '

  -שאני רוצה את :דואני נדב

 . שוק זה, הצגה זה :גלבוע אלון

 ? העיר ראש עם לפגישה מגיעה מחר את :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  . נכון '

ו תשובה פה לקבל רוצה את אז. אוקי :דואני נדב , בפניהם גם עכשי

 ? תשובות לקבל מחר רוצה את או

:ברקוביץ שלומית ו תשובה לקבל רוצה אני '  . עכשי

 את נכבד בואי? בסדר. לדבר תתני את אז. אדבר אני אז :דואני נדב

 תפקידי את עושה שאני יודעת את. הבסיסי' א-ה זה. זה

, את וגם ענת גם, הפסקה בלי מדברים ואנחנו, בהתנדבות

 היום ותףש שהיה, שלכם נציג שהוא, רוברטו וגם

, לדבר לי תני. התאגיד מנהל של מהנדס של לבחירה

 . רגע

:ברקוביץ שלומית  . הנושא לא אתה אבל '

 . טוב :דואני נדב
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:ברקוביץ שלומית  . נדב, סליחה, הנושא לא אתה '

 ? הנושא מי אז :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  . הנושא לא אתה '

 זה הנושא או ,העיר ראש זה הנושא? הנושא מי אז :דואני נדב

 רוצים. הבעיה זה הנושא. הבעיה זה הנושא? הבעיה

  -על לדבר

 . העיר ראש רק? ש"המט את להזיז מסוגל אתה :קהל

. לדבר רגע רוצה אני, ה'חבר. לדבר בבקשה רוצה אני :דואני נדב

  -מבחינתי אני, מבקש אני, מה יודעים אתם

 ? אותו לשמוע רוצים אתם :גלבוע אלון

 נחכה, בעיה לי אין. בעיה לי אין. מחר נדבר, לא, לא :דואני נדב

, העירייה ראש אצל שמתקיימת בפגישה ונדבר למחר

ו, צריך אם, להתקיים שיכולה  גם היא, אנשים עוד יהי

. שנים נעשו שלא תהליכים פה נעשים. פה תתקיים

, דיבור היה. ש"מט הזזת, אחרון כיעד מציבים כשאנחנו

 לצומת ש"המט את עבירלה, פה שציינו כמו, באמת

 . השרון לרמת, מורשה

 הרגליים על עמד כמובן, השרון רמת עיריית ראש 

 להעביר שנצליח מקווים אנחנו. והתנגד שלו האחוריות

 להצעה שלנו האלטרנטיבה הייתה מה זוכר אתה. לשם

, רוצים לא השרון רמת הייתה שלנו האלטרנטיבה? הזאת

, העיר של מערבית-םהדרו בפינה, שלנו שטח ניתן אנחנו

 ש"המט את נעביר ולשם, מורשה שכונת על, בקצה ממש
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 צומת על, שלנו הקצה על שיהיה. בעיה לנו אין. דהמאוח

 לא הוא שאם, יבין שהוא מקווה אני. השני מהצד מורשה

 יעבור וזה, בכח השני בצד נלך אנחנו אז, אתנו ילך

 5 אמרת אתה, הלמן, זה את שנזיז עד אבל. אחר למקום

 . שנים

 . מינימום :קהל

 . מינימום. מינימום :דואני נדב

 . מינימום :קהל

 יתחילו, יעלה שזה ברגע הרי? יקרה מה יודע אתה :דואני נדב

 ויעכבו, אחר ממקום אחד כל, התנגדו כולם. התנגדויות

, ש"המט להזזת שמתנגד, הראשי שמתנגד מי, אגב. זה את

. יפו-אביב תל עיריית ראש זה, היתר בין, הראשי לא

, כלומר. אותו לו שיעצרו, הירקון בנחל לו שיגעו מפחד

ו ההתנגדויות  . מתארים לא אפילו שאתם ברמות יהי

 כמה יש, בריח הטיפול, כרגע הנוכחית הבעיה 'ולכן 

, ח"ש 150,000,000 להשקיע עומדים אנחנו. רבדים

 הוד, ח"ש 150,000,000. המספר את תשמעו אז? בסדר

 כדי, התהליך את לנהל ביקשנו אנחנו, סבא וכפר השרון

 שיש גילינו אנחנו. הבעיות בפתרון יתעכב לא שהוא

, עליה גילינו שאנחנו בגלל, הבריכה על ידעת את. בריכה

 לא שהיא, חירום בריכת מגלים אנחנו פתאום? נכון

  -היום כל בה שיש, חירום בריכת

 . אגב דרך, מלאה היא :קהל
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ו, שמענו גם זה אבל :גלבוע אלון  כבר זה את. בסיור אתך כשהי

 . חדשים דברים על מדבר אתה. אתך בסיור שמענו

. חודשיים זה את שומע שאתה שמח אני, איתן, איתן :דואני נדב

 . יותר הרבה לזה מתייחסים אנחנו

 . עניינית אבל תשובה תן, נדב, נדב :גלבוע אלון

  -טוב, לי תן :דואני נדב

 קרה לא התוצאה מבחן, התוצאה מבחן מה, תשובה תן :גלבוע אלון

 . כלום

. בנושא עסוק מאוד שאתה, אלון, שמח אני, אתה, אתה :דואני נדב

, הנושא על אתי ישבת פעמים כמה, אתי ישבת אתה הרי

 . זה על ישבתי לא מעולם. פעם אף. פעם אף? לי תזכיר

  -בישיבה אותך שמעתי, ישבתי, אתך ישבתי :גלבוע אלון

 שיחות כמה? תייא להיפגש ביקשת פעמים וכמה, לא :דואני נדב

 ? הזה בנושא לי עשית טלפון

 . אתך ש"במט היינו, נדב :גוטרמן אביבה

 . פעם אף :דואני נדב

 . אתך בישיבה פה היינו :גוטרמן אביבה

 . אתך להיפגש צריך לא אני :גלבוע אלון

  -חברת של ח"דו יש, פה הבאתם. לדבר נותנים לא :דואני נדב

 ? מוכן יהיה ח"הדו מתי :קהל

 ? להקשיב מוכנה את :דואני נדב
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 . לפואנטה מגיעה לא אתה, מקשיבה אני :קהל

 . לדבר לי ותני תקשיבי אז :דואני נדב

 . להקשיב רוצים אנחנו אבל :גלבוע אלון

 . לסיים לי תתני אבל. אסיים ואני, שלי בסדר אדבר אני :דואני נדב

 . חצופה לה תקרא אל :קהל

 יודע אתה. נדב, רגע תקשיב, נדב, נדב, נדב, נדב, נדב :גלבוע לוןא

  -נדב, למה

 חבר פה יושב, תראה. לדבר נותנים לא הם, רגע אבל :דואני נדב

 . לדבר נותן שלא מועצה

 למה יודע אתה, למה יודע אתה, נדב, למה יודע אתה, נדב :גלבוע אלון

  -כולם

  .האלה הדברים את שמענו :גוטרמן אביבה

 . שמעו לא התושבים, שמענו לא :דואני נדב

 למה יודע אתה? פה נמצאים כולם למה יודע אתה, נדב :גלבוע אלון

 ? המועצה שולחן על עולה הזה הנושא

 . לך אכפת כי :דואני נדב

 . לי אכפת, כל קודם :גלבוע אלון

 . שנים 4 אחרי. שמח :דואני נדב

 עם לדבר מוכן יהה לא העיר ראש כי, נוסף דבר :גלבוע אלון

 . שנה כמעט במשך התושבים

 ? שלנו העיר ראש, שלנו :קהל
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, כאן נמצאים כולם, הנה, אותם לשאול יכול אתה, והנה :גלבוע אלון

, לך אמרתי, ואגב. רצה לא אחד שאף, אחד פה לך ויגידו

, שם גרתי, שנים 30-מ למעלה הזה באזור גרתי אני

 . התלוננו וגם, הכל את והרחתי

 ? עשיתם ומה :כוכבי אמיר

 להעלות לנכון ראיתי, העליתי מועצה כחבר אני, והיום :גלבוע אלון

 . המועצה שולחן על זה את

 . מאוד שמח :דואני נדב

  -שאתם משום. לסיים לי תן, רגע :גלבוע אלון

, לסיים לך לתת צריך אני למה אז, הפרעת אבל אתה :דואני נדב

 . לי תסביר

  -העיר ראש ולא אתה לא, שיתפתם לא םשאת משום :גלבוע אלון

ו, שלומית, ענת :דואני נדב  חומר יש? בחומרים מכם משהו הסתרנ

 השאלה על תעני. שאלה, רגע? קיבלתם ולא שביקשתם

 ? קיבלתם ולא ביקשתם, שהסתרנו חומר יש האם. הזאת

:ברקוביץ שלומית  . הסתרתם לא '

 ? משקר אתה למה. הסתרנו לא, הנה :דואני נדב

 . אתם לדבר רציתם לא. לא, לא, לא, לא :גלבוע לוןא

 ? משקר אתה למה? משקר אתה למה :דואני נדב

ו אתה, טוב תקשיב. אותי שאלת לא אתה :גלבוע אלון , מדבר לא עכשי

 . שלומית, רגע, סליחה, סתם אתה כי

:ברקוביץ שלומית  העירייה של אמר שהוא הרחוב סקר. מדייקת אני, נדב '
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  -רגע, שותפה להיות ביקשתי ואני

 שלא אמרנו. חומר הסתרת שאתה אמר לא אחד אף :גלבוע אלון

 . אתם לדבר רציתם

:ברקוביץ שלומית  . עונה אני, שנייה, רגע '

 . המקרים את תהפוך ואל תדייק אז :גלבוע אלון

 ביקשתם? התקיימה ולא לכם שהבטחנו פעם היה, למה :דואני נדב

  -פגישה

:ברקוביץ שלומית   -עונה אני, עונה אני, רגע, הריחות סקר '

 ראש עם פגיעה הייתה, העיר ראש עם פגישה הייתה :גלבוע אלון

 . העיר

:ברקוביץ שלומית ו, העיכוב מאז, DHV ח"דו עצירת מאז. עונה אני '  אנחנ

 ביקשנו אנחנו. העניינים את לזרז ומבקשים אליכם באים

 את וראינ לא עוד, העירייה של הריחות סקר את לראות

 להיפגש ביקשנו. אותו לנו שיציג ביקשנו. הזה הסקר

  -אמיר, אתך

 ? הסקר את הצגת :גלבוע אלון

:ברקוביץ שלומית , לב שימו. מחמיר המצב, דחוף כך כל שהעניין בגלל '

, מקשיבים אנחנו. מחמיר הוא, סטטי לא, מחמיר המצב

, פתרון לאיזשהו שנתיים חיכינו אנחנו, סובלניים אנחנו

 . הקלה ושהילאיז

ון לי יש :חנוכה משה   -תפגינו לכו, רעי

:ברקוביץ שלומית . הרבה יש רעיונות, לא, לא. רעיון בלי, לא, לא, רגע '
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 . רגע, רגע, רגע

  -הוא כי, אדיב חי מול תפגינו לכו :חנוכה משה

:ברקוביץ שלומית . בצד אותו שים, אדיב חי. הרבה יש רעיונות, לא, לא '

 הזה בסיפור לעסוק, העיר מראש םמבקשי כרגע אנחנו

ן ולהביא הזאת הבעיה את לפתור, ערב עד מבוקר  פתרו

  -טובות כוונות לא. תוצאות של ברמה

 . לסיים רגע רוצה אני :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  . טובות כוונות לא, רגע '

 לי תני₪.  150,000,000-ב עצרת, לו אמר, ביקש הוא :דואני נדב

 . להמשיך בבקשה

:ברקוביץ שלומית  . זמנים לוח עם תכנית, תכנית '

 של ח"הדו. שבועיים וגם שבוע לפני זה על דיברנו :דואני נדב

DHV ,מצוינת חברה והיא, ביקשתם שאתם חברה היא ,

 . מחודשיים למעלה במשך התעכב

 ? למה :קהל

 שמות לשים מוכן גם ואני. תשובות אתן אני, אסביר אני :דואני נדב

 מהנדס, מאיר ארנון. מתבייש לא אני ,השולחן על

, ונילחם נלחמנו ואנחנו. הנתונים מעבר את עיכב, ש"המט

  -להילחם ונמשיך

 . אותו תתבעו אז :קהל

  -הנתונים את סוף סוף קיבלנו אנחנו. סליחה, רגע :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  בעיית את לפתור שיכול ד"עו לכם אין? ד"עו לכם אין '
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 ? מאיר ארנון

  -רוצה את, יאללה :דואני נדב

:ברקוביץ שלומית  ? נתונים שמוסר היחיד הגורם הוא מאיר ארנון, סליחה '

 . לא, לא, לא :כוכבי אמיר

 ? אענה שאני רוצה את :דואני נדב

 . לך עונים הם אז, למרוח מנסה סתם אתה, נדב :גלבוע אלון

:ברקוביץ שלומית  לא, מצטערת אני, סליחה. מאיר ארנון רלוונטי לא '

 . מאיר ארנון רלוונטי

, דבר של בסופו. השמות רלוונטי לא וגם, רלוונטי לא :כוכבי אמיר

  -היה

:ברקוביץ שלומית  . לזה רלוונטי לא הוא, אתו שנים לי יש, מאיר ארנון '

 . שנייה, שנייה :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  . זה את לפתור צריך העיר ראש '

 ולא, הסחבת רלוונטי ולא, השמות רלוונטי אל, אמרנו :כוכבי אמיר

 של ח"דו יהיה, התחתונה בשורה, בסוף. כלום רלוונטי

DHV .הזה ח"הדו. הקרובים בשבועיים מקווים אנחנו 

. אותו ביקשנו אנחנו. אותו להסתיר מה אין, לכולם יוצג

 לעשות יודעים שהם בצורה, העבודה את עושים הם

 מעט לא שמבוססת רכההע מתוך, קשר בלי אנחנו. אותה

 ארוך במאבק, פה שיושבים מהאנשים חלק של הידע על

ו כבר במקביל מקדמים, הזה הסיפור סביב השנים  עכשי

 . דברים 2
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 פתרון, קצר פתרון על, אילנה לי נדמה, מקודם דיברה 

, פתרונות 2 בינתיים מקדמים אנחנו. זה ופתרון ביניים

 שמי, פתרונות 2 בינתיים מקדמים אנחנו, זה צורך אין

 הוד תאגיד עם ביחד השרון הוד עיריית זה אותם שמוביל

 הוד של ההולכה קו והחלפת תכנון, 1, שהם, השרון

. שיש היחידה החשופה הבריכה לפחות, קירוי, 2. השרון

 בריכה שם לעשות שצריך יגיד DHV של ח"הדו אם אלא

 . אותה גם לקרות ואז, נוספת

 כאלה מסיבות, הזה ךהתהלי שגם להגיד יכול אני 

 לא, ש"במט הגדולה המניות לבעלת כי הונע לא, ואחרות

 נכון, לשמחתי. בעניין החלטה שיקבל מישהו היה

 אני, פ"בע לי אישר, סבא כפר עיריית ראש, לאתמול

 להתקדם השרון הוד לתאגיד מאשר שהוא, למכתב מחכה

, הפרויקט של כיזם, האלה הדברים של בתכנון

 . כ"אח בואת כשההתחשבנות

 מהיום הזה בנושא מעורב שאני זה על מדבר כשנדב 

 את ופגשתי שכשנכנסתי יודע נדב גם כי זה, הראשון

 ר"ליו נבחר שנדב לפני עוד, התאגיד הנהלת

ון ן, הדירקטורי  על הונח הזה הקו של לפחות, והפתרו

 נריב סבא כפר עם אנחנו. תתכננו, להם אמרתי, השולחן

ו. כ"אח כסף על  אין. כלום עכשיו פה חוסכים לא אנחנ

 הקו את כבר מתכננים היינו וגם. לחסוך עניין שום לנו

 להיות יכול לא כזה שקו, פשוטה אחת סוגיה למעט, הזה

 צריך הוא נקודה לאיזו, מבפנים הבנה בלי מתוכנן

 זה ואת. לקבל צריך הוא שאיבה פתרונות ואילו להתחבר



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 88 

 

 צריכים אנחנו הז. מבחוץ לבד לעשות יודעים לא אנחנו

 . פעולה שמשתף ש"מט

, כן, ש"במט חדש ל"מנכ על שואל כשאתה, משה ולכן 

 לו שיש הבנה, חדשה רוח אתו יביא שהוא מקווים אנחנו

 רחמנא אם וגם, בודקים שאנחנו שזה הבנה, בית בעלי 2

 שזה אומר לא זה, נמצא שכנראה ליקויים נמצא, לצלן

, רשויות 2 פה שיש אומר זה אלא, שלו מהכיס יוצא

 מול הזה שבדבר, יודע ונדב. להתחשבן שיצטרכו

ון  לעשות, לבצע, לתכנן שלי גיבוי יש, שלו הדירקטורי

 יש. גובלות רשויות 2. כ"אח נריב סבא כפר עם. הכל

. אחרים ריםבד על להתקזז אפשר. עניינים הרבה לנו

 גם בהנחה, שוב, כדי השרון להוד הפתרון את אנחנו

  -היהי DHVח"שדו

 חייבים אנחנו. זמנים ולוחות יעדים רוצים אנחנו, אמיר :קהל

ו לקבל  . פתרון עכשי

 . עבודה תכנית תהיה, ח"דו יהיה :דואני נדב

 ? אוקי, זמנים לוחות :קהל

 . ועובדים עבודה תכנית גוזרים ח"דו מתוך, יוצג ח"הדו :דואני נדב

 ? מתי? מתי :קהל

 הוא. התושבים עם גישהלפ יגיע DHV ל"מנכ, מחר :דואני נדב

 מסביר אני. המון משוחחים ואני, ענת, חודשיים התעכב

ן ואני, להקשיב רוצים לא לפעמים אתם אבל, זה את  מבי

 את העבירו לא, מסביר אני אבל. שלכם הכאב את
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 עיריית ראש, השרון הוד עיריית ראש. עיכבו, החומר

 החומר. החומר את העביר שלא באדם נזפו, סבא כפר

. אותנו ושיקרו שרימו אחרי, פתאום, פלאים פלא, עהגי

ו  נגזר זה מתוך, יוגש ח"והדו, בעבודה ח"הדו עכשי

 top-כשב₪,  150,000,000-ב תתוקצב. עבודה תכנית

priority ,חשוב הכי הדבר. הריח בבעיית טיפול זה 

 רלוונטית לא היא אם, אגורה תושקע לא, הראשון

 . כ"אח, היתר כל. הריח בעיית לפתרון

 יוצאים ואז, עבודה תכנית כ"אח, השולחן על יונח ח"הדו 

. DHV ל"מנכ יגיע מחר. הדברים סדר אלו. לביצוע

 מחופשה ב"מארה תעלה ח"הדו על שאחראית הנציגה

 של highlights-ה את לכם לתת כדי, שלה פרטית

 ייעודי פרויקטור יהיה, מסודר ח"דו יוגש כ"אח. ח"הדו

, עליהם לא, ייפול לא זה. בזה רק שיעבוד, הזאת לסוגיה

 רק שיתעסק מיוחד אדם יהיה. עצמאית בעבודה עלינו לא

, כסף המון בזה להשקיע עומדים אנחנו. מקצוע איש, בזה

 כבסיס ח"הדו את צריך אבל, אנרגיות המון, זמן המון

 . הזה מהעניין כפסע אנחנו. עבודה לתכנית

 במיוחד, כםמ ואחת אחד כל להטריד שצריך משהו זה :קהל

  -אסון איזשהו יקרה כשאם

 ? מטריד לא שזה אמר מישהו, מטריד וזה :דואני נדב

 המועצה, רואה שאת כמו, אילנה, רואה שאת כמו :כוכבי אמיר

 . מהעניין שלה בדאגה מאוחדת

ו עד כי. להדגיש רוצה פשוט אני, לא :קהל  היה לא זה, עכשי
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 . םכול של במודעות היה לא זה. במודעות כך כל

 . הבעיה את מכירים וכולם, במודעות זה :כוכבי אמיר

 . קשה בעיה יש :קהל

 . בה עוסקים וכולם :כוכבי אמיר

 היפה התמונה על, בתמונה שם שנמצא האקולוגי הפארק :קהל

ו הוא, הזאת  כי. יום כל לקרות יכולה שהיא, בסכנה עכשי

 של ח"הדו את תקבלו ואתם. לקרוס יכול ש"המט יום כל

DHV, עומדים אנחנו איפה בדיוק תראו. תראו ואז . 

  -שלא מה :כוכבי אמיר

 ? נדב, זמן הערכת לך יש :גוטרמן אביבה

 מעבירים מתי, DHV. התאגיד מהנדס, פה נמצא, שירן :דואני נדב

. סופי ח"דו יוגש, מהיום שבועיים. נובמבר? ח"הדו את

 כמו. אותה מתקצבים, עבודה תכנית גוזרים, זה מתוך

 150,000,000 זה, ה'חבר, הכסף, אמר העירייה ששרא

  -מהמחזור 3 פי זה. ח"ש

 . סבא כפר, הם 70%, 30% אנחנו, בסדר :גוטרמן אביבה

 וכמו, שלנו מהצד הכסף את לשים זה. עזבי. לא, לא, לא :דואני נדב

 וכמה כמה פי זה. כ"אח להתווכח זה, אמיר שאמר

, שלנו ספיםהכ למנהל הוראה נתתי כבר. שלנו מהמחזור

ן כבר. הזה הכסף את מביאים אנחנו איך לראות  להכי

, העירייה גזבר, בני עם התייעץ הוא. לבקש, הלוואה

ו שקיבל  לקבל. מצוינים בתנאים נהדרת הלוואה עכשי

. הזאת לסוגיה רק הכסף את ולהפנות, הזה לעניין הלוואה
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 המטרה על מפוקסים כולם, הזאת במטרה ממוקדים כולם

 כי, הזאת הבעיה את לפתור רוצים אנחנו, אמתוב. הזאת

 . באמת זה את אומר אני. עליכם הלב לנו כואב באמת

? נדב, הנתונים את כבר קיבלת? הועברו הנתונים :קהל

 ? אותם קיבלתם

 ? יקירה, מקשיבה את, אילנה, תגידי. עברו לא הנתונים :דואני נדב

 . עבר לא שעוד אמר הוא :גוטרמן אביבה

 כולכם, תקבלי ח"הדו, וגם. מוכן לא ח"שהדו לך אמרתי :דואני נדב

 . אותו תקבלו

 ? מתי :קהל

 . נובמבר באמצע לך אמר הוא :דואני נדב

  -אמיר. הקצר לטווח זה :גוטרמן אביבה

 את סגרו, הפתוחות החמצון בריכות את וליה'לג'בג סגרו :קהל

 וזה. אותו וסגרו וליה'לג'בג קטן ש"מט היה. ש"המט כל

 ריח מפיקות החמצון בריכות, ומאז. חודשים כמה ילפנ

 בלתי נהיה האחרונה בתקופה זה, בתקופה כי. נורא

 מגיע זה וליה'לג'מג, אותך לשאול רוצה אני אז. סביר

 ? לפה

 . לא :כוכבי אמיר

 ? שלנו ש"למט מגיע לא זה :קהל

 . לא, לא :גוטרמן אביבה

 . נדב, ברשותך, שאלה לי יש, נדב :שמעון יגאל
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 . אבל רחוק לא, לא :כוכבי אמיר

 . אתם באמת זה את לבדוק שצריך שאלה זו :דואני נדב

 . השרון דרום של ש"מט זה :כוכבי אמיר

ין, זה את קירו אם :דואני נדב  . מעני

 ? שם עשו מה :כוכבי אמיר

 . נדב :שמעון יגאל

 סגרו. אפקטיבי באמת זה אם השאלה, זה את קירו, רגע :דואני נדב

 ? הבריכות את יטלוב, מה

 . שם ביטלו :קהל

 ? וליה'לג'ג הולך לאן יודעים אתם? וליה'לג'ג הולך לאן :דואני נדב

 . השרון בדרום ש"מט יש :קהל

 אמור הוא, חדש ש"מט הוא. חדש ש"מט זה השרון ודרום :דואני נדב

  -לא

 לדרום וליה'לג'מג הגיוני. אלינו מגיע שזה לי נראה, אני :קהל

 . השרון

 בעיית אולי אבל, לא. הזה העניין את לבדוק צריך, בסדר :דואני בנד

 . עלינו משפיע וזה, התגברה השרון בדרום שם הריח

, מצוין, הקצר הטווח על דיברת אתה, משהו רוצה אני רק :גוטרמן אביבה

 הטווח אל, אמיר, אמיר אבל, תשובות באמת להם ושיהיה

 את נתת, לך מציעה אני. תשובה פה קיבלנו, הקצר

 הם הנתונים ואם. זה את שבדקת יותר הרחוק של הפתרון

 צריך, נכון שזה מקווה ואני, שאמרת מה כל, נכונים
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 על דיברת. הזה בתקציב יתוקצב שזה לדאוג

ו. יודעת לא₪,  ₪100,000,000,  80,000,000  עכשי

 ? הזה הדבר על אחראי מי, השרה

 . אנרגיה :דואני נדב

 שהיא. אתה לסגור. אלהרר קרין? האנרגיה רש זה מי :גוטרמן אביבה

ו זה את תכניס  ? לא למה. עכשי

 תתחילו אז, נובמבר באמצע ח"הדו אם אבל, נדב :קהל

 . הזאת החברה נגד משפטיים בהליכים

 . זה את תכניס :גוטרמן אביבה

 ? DHV, משפטיים בהליכים רוצה את מי את :דואני נדב

 . DHV נגד :קהל

 ? רציני לך נשמע זה? רציני לך נשמע זה :דואני נדב

 . נדחה זה. להגיע חייב ח"הדו. סבא כפר אז, סבא כפר אז :קהל

 על שילמנו כשאנחנו, משהו לך אסביר אני בוא, תקשיבי :דואני נדב

 כפר של התאגיד, לנו אמרנו סבא כפר עיריית אז, ח"הדו

, אמרנו. לשלם רוצים גם אנחנו, אמר, השותף, סבא

 להשפיע רוצים גם אנחנו, אמרנו אז. םצריכי לא אנחנו

 על להשפיע רוצים לא אנחנו, אמרנו. התוצאות על

 נגלה אם כי. תייאמ ח"דו רוצים אנחנו. התוצאות

 שהיא בבעיה לטפל רוצים אנחנו, Y ולא X היא שהבעיה

 . תיתיאמ

 . נכון :גוטרמן אביבה
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ו. העניין זה :דואני נדב  ירייתע מראש הוראה התקבלה, ח"הדו, עכשי

 צינורות אל, החוצה ש"מהמט תתחיל שהבדיקה, סבא כפר

, מחר תשמעו אתם, בעיות שם יש, תקשיבו. ההולכה

 מהבעיות חלק. מהבעיות חלק להבין מתחילים אנחנו

 שם היינו. נתפסות בלתי תפעוליות בעיות הן המרכזיות

 שהמכליות גילינו, למקום נכנסנו. 23:30-ב ואני רוברטו

. פתוח הכל, סגור ובמתקן, בוצה על לשמור שאמורות

, הרעש את לכם אשמיע אני, התריסים את לסגור דרשנו

, פושעת הזנחה, תבינו. שנה 20 התריסים את סגרו לא

 יצא, היה. נמוכה הכי ברמה תפעול. המקום של פושעת

 . ש"המט למנהל מכרז

 לית"מנכ, העיר ראש. בפגישה סבא כפר בעיריית שבנו 

 ראש עוזר, בן, אני, רוברטו, תאגידה מהנדס, התאגיד

 וניתנה. שלו הצוות וכל סבא כפר עיריית ראש, העירייה

 את לבטל מיד סבא כפר עיריית ראש מטעם הוראה

ו לא, אחד לסב יצאנו. חדש למכרז ולצאת המכרז  מצאנ

 . המתאים את

 מאנשים ביקשנו, אקטיבי באופן פעלנו. שני לסבב צאנו 

 מועמד נמצא. האחרון לקו 3 והגיע, מועמד נמצא. לגשת

 חברה לו יש, להיכנס אמור 1.12-ב לחזור שאמור

ון לו יש. לארץ חוזר, אותה סוגר הוא, באוסטרליה  ניסי

 האנשים כל של אישור שעבר אדם. שים"מט בניהול

 של התפעול מנהל. אחר סטנדרט להכניס כדי, המקצועיים

 עומד כי. הוחלף המקום של החשמלאי. הוחלף המקום

 . משותפת בבעלות, ש"המט למהנדס מכרז לצאת
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 מנהל שנכנס איך שביקשתי מה יודעים אתם, גבא 

 שהוא מבקש אני, לטל אמרתי, מבקש אני, אמרתי'חדש

 ראש אצל לפגישה מכן ולאחר אליי לפגישה יגיע

 המנהל אצל הייתי כשאני כי? למה יודעת את. העירייה

ו תפקידו את שסיים הקודם  לא אני, לי אמר הוא, עכשי

 אמרתי. סבא בכפר עובד אני, לי אמר הוא. אצלך עובד

 . מאתנו מגיעה שלך המשכורת, שלך המשכורת, אדוני, לו

 . צודק :קהל

? אתה מי, שאלו אז, 23:30-ב לשם נכנסתי כשאני :דואני נדב

 לא אנחנו, לי אמרו. המקום של הבעלים אני, אמרתי

 משנים אנחנו, תבינו. הבעלים זה סבא כפר, יודעים

 שהיה, סבא כפר עם החוזה את לפתוח הצענו. תפיסות

 לשלם מוכנים אנחנו, אמרנו. מה רשום מה לפענח צריך

 להשקיע רוצים ואנחנו אחריות רוצים אנחנו אבל, יותר

 . הריח בבעיית כסף

 כמו, כך כל פשוט לא זה, לצערי, דבר לא זה, תבינו 

 נראים שלכם, תפתרונו הצענו, זה בגלל. רוצים שאנחנו

 מה, אמרנו. לים'הג, הנטרול מתקני. רלוונטיים כלא

ו לעשות יכולים אנחנו  מתקני אבל. מענה לתת כדי, עכשי

 יבדקו DHV, יבשים נתונים תבדקו אם, הריחות נטרול

 זה אבל. אזור באותו ירידה שיש תראו אתם, לכם ויראו

 ינוגיל, תפעוליים דברים גילינו כי. עוד צריך, מספיק לא

 הפכו ההולכה שצינורות בעיות גילינו, קירוי של בעיות

 גילינו. השפכים של האחסון צינורות פתאום להיות
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  -הזה ש"במט מאוד קשות בעיות

 . ח"הדו לפני עוד לפתור יכול שאתה בעיות זה :קהל

 לנחש יכול לא אני, יש. עובד זה איך תקשיב אבל, נכון :דואני נדב

 בריכה שיש גילינו פתאום, בדקנו, אמרנו אנחנו אז. סתם

 מוזמן, שרוצה מי כל, אגב, ש"למט נכנס אתה. מקורה לא

 לא. הדברים את לכם נעביר אנחנו, ש"במט לסיור לבוא

 היינו. פתוחה בריכה ראינו? בסדר, דבר שום מסתירים

ו, העיר מועצת חברי עושים  . שם בסיור הי

. ממאיר זה את תוציא. שלך פ"ת, ש"המט את תעביר :קהל

 . שלך פ"ת את תעביר. מהם זה את תוציא

 ? ההסכם מתי עד אבל, רגע :גלבוע אלון

ו :דואני נדב  . במקום בסיור לנו הי

 . בסיור לא :קהל

 . תראה בוא, לו אמרנו ואני אמיר :דואני נדב

 שלהעביר צו, צו תוציא, משפט לבית לך, משפט לבית לך :קהל

 . אליך זה את

 . שנייה, נדב, נדב, די, ה'חבר, ה'חבר :כוכבי אמיר

 . אמיר, אמיר :גלבוע אלון

  -שנייה, נדב, הילמן :כוכבי אמיר

 . מצוינת בחירה הוא. נדב, מצוין איש הוא :קהל

  -לך אומר לא, לך אומר לא נדב :כוכבי אמיר

 . שלו פ"ת :קהל
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 בזה גם. בודק התאגיד של המשפטי היועץ זה את גם אבל :כוכבי אמיר

 . לטפל יםמנס אנחנו

 ? שנים 10 היה הוא איפה :קהל

 . שנים 10 לא אנחנו, יודע לא אני :כוכבי אמיר

? ברש עופר, שנים 10, התאגיד של ל"המנכ היה איפה :קהל

 ? היה הוא איפה, במדינה הפרסים כל את להם נותנים

 . טובה בשעה לתאגיד חדש ל"מנכ נבחר, אגב :דואני נדב

 כל על אתו התחשבנתם לא למה? היה הוא איפה :קהל

, הזויים שאנחנו אמר הזמן כל שהוא? הזאת הקטסטרופה

 . משוגע וזה מטורף שזה

 . מטורפים לא אתם, הזויים לא אתם :דואני נדב

 . אותו וגיביתם, זה את אמר ברש עופר אבל :קהל

 . אותו גיבינו לא אנחנו, הלמן, הלמן. צודקים אתם :דואני נדב

 . לא שממ, לא, לא :כוכבי אמיר

 ? לא מה :קהל

 . לא ממש :כוכבי אמיר

 ? אתו יחד, זה את אמר לא אז העיר ראש :קהל

, הזה השולחן על. אחורה הולך אתה, הילמן אבל :כוכבי אמיר

 . גיבוי קיבל לא הוא, פה מהאנשים

 מה. אז העיר במועצת פה היית אתה? היסטוריה מה :קהל

 . העיר במועצת היה הוא? היסטוריה
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  -לך אומרים אנחנו, הלמן, הלמן :נידוא נדב

 . סבא מכפר זה את תוציא :קהל

  -הלמן :דואני נדב

 . סבא מכפר זה את תוציא, משפט לבית לך, תוציא :קהל

 . סבא מכפר להוציא. הבנתי, הלמן :דואני נדב

 . בצו, זה רק :קהל

 ? שנים כמה? ייקח זה שנים כמה, אוקי :דואני נדב

 . חודשים 3 ייקח זה :קהל

 . ממש :דואני נדב

 3 תוך יוצא זה, DHV של הדעת חוות את תביא אתה אם :קהל

 תנתק אל. מהביוב אותם תנתק אל, לא. מהם חודשים

 . אותם

 ? מה אז, אה :דואני נדב

, זה את תנהל. אתה זה את תנהל אבל, שירותים להם תן :קהל

 . והוא אתה. אתה

 ואלון שמעון גאלי. להמשיך בבקשה לנו תן, יצחק :כוכבי אמיר

 . גלבוע

 . ברשותך, נדב, 1. שאלות 3 לי יש, נדב :שמעון יגאל

 . כן :דואני נדב

 והכל מצוינת עבודה עושה שאתה חושב אני כי, כל קודם :שמעון יגאל

, כלפיך טענות לי ואין, שלך והצוות אתה, בהתנדבות
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 . זה את יודע אתה

 . לכולנו :גוטרמן אביבה

 את שעורכת שהחברה בטוחים אתם האם, שונהרא שאלה :שמעון יגאל

  -ופתרון, הריחות מהיכן את באמת תמצא, הסקר

 . כתבת מה, לנו תספר? העיר לראש כתבת מה :חנוכה משה

 . בבקשה לי תן, משה, רגע, סליחה :שמעון יגאל

 . העיר לראש כתב מה אותי מעניין, לא :חנוכה משה

 . חנוכה משה, משה :שמעון יגאל

 . שקיפות :החנוכ משה

. בבקשה לי תפריע אל. שאלות שואל אני, חנוכה משה :שמעון יגאל

  -נדב

 . אתו מסתמס אני גם, אתו מסתמס שאתה כמו :דואני נדב

ו, שאלה סימן לי שלח הוא בגדול :כוכבי אמיר ן צריך אני עכשי  להבי

 . מה על

 ואתם רציניות שאלות שואל אני, לא, באמת, נדב :שמעון יגאל

 התקלה את אימצה באמת החברה האם. באמת נו. צוחקים

 וההמלצות במידה, האם, שנייה רק, שאנחנו הריחות ואת

ו  הבדיקות כל את ליישם הנחיות פה יש האם, ליישום יהי

 רק, לטיפול הנחיה יש האם, המכון בתוך שימצאו שמה

 חברה לאותה אחריות יש האם, שלישי ודבר. שנייה

₪,  100,000,000-ה את ונשקיע, התקלה איפה שקובעת

 . אחריות גם יש האם. ריחות יהיו פעם עוד זה ואחרי
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 אני, טוב מרגיש לא, חולה כשאני, יגאל, יודע אתה :דואני נדב

 אני לי אומר שהוא ומה, שיש טוב הכי הרופא את מחפש

ו לי היה, אגב. עושה  אתה, לי אמר הוא, רופא איזה עכשי

? לעשות אומר תהא מה, לו אמרתי? ככה או ככה רוצה

. הרופא אתה, אעשה ואני אתה תחליט. מבין לא אני

, בטופ, טובות הכי מהחברות אחת לאולי הלכנו אנחנו

, ובאמת. הזה לעניין בארץ הטובות החברות 3-ב, באמת

. רציף בקשר אתנו שנמצאים, הפעולה וועד של בהמלצה

 הנחיות שום מהם ביקשנו לא, ח"הדו את מכינים הם

. לעשות צריכים שאתם מה תעשו, להם נואמר. מראש

 אנחנו, מעריכים אנחנו. בסדר לא מה, לנו תגידו

 לנו תגידו. הידראולי פקק לנו מכרו שנים הרי. מנחשים

 . נעשה אנחנו זה ולפי, הבעיה מה

, מקביל קו. ההידראולי לפקק פתרון מתכננים אנחנו, באג 

 רכב₪.  15,000,000-ב מקביל קו, זה את ציין אמיר

ו ו, קרקע דגימות הי ו. שטח מדידות הי  אנחנו עכשי

 התחנה האם, באמת, והמחלוקת. שאיבה תחנת צריכים

 ח"הדו את יגישו DHV. החיבור ואיפה, בחוץ או בפנים

. והתומים האורים אלה, הזה ח"הדו, מבחינתנו. שלהם

ו נפעל אנחנו  תכנית נייצר אנחנו, נתקצב אנחנו. לפי

 רוצה אתה. נעבוד אנחנו זה לפיו, נתקצב אנחנו, עבודה

 עומדים שאנחנו מבינים הם, שזה חושב אני? אחריות

 לא וזה, שלהם התכנית לפי₪  150,000,000 להשקיע

 עוד להבהיר רוצה אני, אגב. בבעיה אנחנו, פתרון ייתן

 הזאת ההשקעה. בחדר פה שנמצא מי לכל, משהו איזה
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 ישראל ממדינת מסר וזה, האחרונה ההשקעה תהיה

 תהיה זאת. מכאן זז שהוא זה הבאה הפעם. הזה בסיפור

. מהם סובלים שכולנו לבעיות ופתרון מענה לתת השקעה

, נקודה, השרון מהוד יוצא ש"שהמט זה, הבאה הפעם

ו החדש בהסכם גם, אגב. מכוונים כולנו לשם. סוף  שהנחנ

, שלנו הצעה זו, ואומר במשפט נפתח ההסכם, השולחן על

 זו". השרון מהוד יזוז ש"המט: "ישורא קיבלנו לא עוד

 . הכל על נדבר, כ"אח. הראשונה המטרה

:ברקוביץ שלומית  ציבור שעובד העובדה את לקבל מסרבת איכשהו אני '

 ומראש, השרון הוד עיריית מראש נתונים מסתיר

  -עיריית

 . שלומית, שלומית, שלומית :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  . משהו גידלה רוצה אני. רגע, רגע '

  -וסליחה, מועצה חברי גם פה יש, רגע אבל :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  . שנייה, בסדר '

  -הכבוד כל עם אבל :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית   -הזה המידע למה להבין רוצה אני אבל '

  -מהפרוטוקול מלאה חריגה גם זו אבל :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  מסרב ציבור ועובד, מתערבים עיר ראשי 2-כש, מגיע לא '

 . מידע להעביר

  -לא אני, לא אני, שלומית :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  . כזה דבר להיות יכול לא '
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 . הנחות אותן את חולק שאני בטוח לא אני :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  . הגיוני לא '

 ברההח על גם. מעורבת שהייתה חיצונית חברה שם יש :כוכבי אמיר

. כרגע שמעניין מה לא זה, בואי. בעיות יש שם החיצונית

  -שמעניין מה

:ברקוביץ שלומית  . סבא כפר של המחשבים בתוך נמצא שהמידע לי אמרו '

  -כרגע שמעניין מה :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  . להיות יכול לא. סבא כפר מחשבי בתוך שמצויים '

  -כרגע שמעניין מה :כוכבי אמיר

:ברקוביץ יתשלומ  . הכל לקבל יכולים לא שאנחנו להיות יכול לא '

 . שלומית :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית   -ממתינים אנחנו, חודשים 4, 3 '

 . די אבל :כוכבי אמיר

 זה אבל, צודקת את. נמסר המידע. רלוונטי לא זה, אילנה :גוטרמן אביבה

 . רלוונטי לא

  -הסכמה זה, כרגע יןשמעני מה, דבר של ובסופו :כוכבי אמיר

:ברקוביץ שלומית  . יימסר לא, הבאה בפעם '

 . זה על מסכימים אנחנו. בסדר לא :גוטרמן אביבה

:ברקוביץ שלומית  . שלהם השבויים גם אנחנו כבר '

 . שיש אומר הוא :גוטרמן אביבה

 הנהלה יש, אין אבל. הסיפור נגמר, שלהם שבויים אין :דואני נדב



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 103 

 

 . חדשה

 עיריית של עקרונית הסכמה שיש זה, כרגע שמעניין ומה :כוכבי אמיר

ו חושבים שאנחנו שהצעדים, סבא כפר  הצעדים שיהי

ו, מבחינתם, עליהם ימליצו DHV-ש הראשונים  אנחנ

. הזה הדבר של ריםוכפרויקט תכנון להתחיל יכולים כבר

 . אלון, כן

  -ההסכם של הנושא לגבי שאלתי :גלבוע אלון

 . אותך יםשומע לא :כוכבי אמיר

, סבא כפר עם שנחתם ההסכם של הנושא לגבי שאלתי :גלבוע אלון

 ? ניתוק של אפשרות איזושהי לו אין. ההיסטורי ההסכם

 . זה על עובדים אנחנו :כוכבי אמיר

 . אוקי? זה על עובדים אתם :גלבוע אלון

 . סליחה? ניתוק של, זה מה :כוכבי אמיר

  -סכםה יש אם, הכוונה, השאלה :גלבוע אלון

ו עובדים אנחנו :כוכבי אמיר ון על עכשי  אם כי, ההסכם את לחדש ניסי

 . הזוי משהו זה, אותו רואה אתה

 . אותו לקרוא אפשר אי :דואני נדב

 . דהוי אחד עותק יש :כוכבי אמיר

 . הזה מההסכם להתנתק צדדי חד באופן אפשר אם השאלה :גלבוע אלון

 . ביחד ש"המט את חייבה המדינה? לנו ייתן זה ומה :כוכבי אמיר

  -מציע אני, אלון :חנוכה משה
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, שנקרא ממה סובל אתה, הזה בהסכם, סובל אתה :דואני נדב

 הם, מחזיקים שהם ברגע. משמעית חד, הרב מעריצות

ו. רוצים שהם מה עושים  השנים לאורך התקדש זה, עכשי

 הוא השיח סוף סוף. נהתהש זה סוף סוף. מסוים כנוהל

 ל"במנכ נוזף סבא כפר עיריית כשראש וףס סוף. משותף

  -פלגי

  -ב לא אבל, בשיח משתנה :גלבוע אלון

 כפר עיריית כראש. שלנו הצוות מול, שלו הצוות כל מול :דואני נדב

 הוד, פה הצוות כל, פה יושב, הזה לשולחן מגיע סבא

 . סבא כפר, פה הצוות כל, השרון

  -מציע אני, נדב :חנוכה משה

, השרון הוד של זה, הריח זה הראשונה הבעיה, ומרוא :דואני נדב

 . אחר במקום אנחנו, תשמע. לכם לעזור רוצה אני

  -תראה, להיות יכול? שואל אני למה אבל, לא :גלבוע אלון

 . שנייה, אלון, משהו לך להגיד רוצה אני, רגע :חנוכה משה

 ראשי יתחלפו, סתם, נניח שנתיים עוד, רגע, שנייה :גלבוע אלון

ו. יםער  הסכם של בקטע ולא שיח של בקטע זה, עכשי

 . הבעיה זו? נכון, חדש

  -החדש ההסכם, תקשיב אז :דואני נדב

  -יכול זה מחר הרי :גלבוע אלון

 את לשנות ביקשו הם. קורה מה לך אסביר אני, הם :דואני נדב

, 30% לא כבר אתם, אמרו הם. יותר שנשלם, היחסיות

. זה את לשנות הזמן כל מבקשים הם. 50%, 40% אתם
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 ולא, ספיקה י"עפ תשלום רוצים שהם טוענים הם אז

, להם אמרנו, להם אמרנו, אמרתי אז? בסדר, הסכם י"עפ

 . השימוש י"עפ לשלם מוכנים אנחנו

 . אליכם זה את קחו :גוטרמן אביבה

 . נכון :גלבוע אלון

 להיות יכול לא, אבל. משמעית חד, עוד לשלם נכון :דואני נדב

 מה על להשפיע מצליחים ולא, יותר משלמים נושאנח

 יותר רוצה אני, יותר לך משלם אני אם. במקום שקורה

ן המון המון עם, שלפנו שאנחנו בהסכם. זכויות  המו

, והתפעול הניהול אנשי כל את לאשר דרשנו, תיקונים

 את לפתור ביקשנו. לנו גם מחויבים שהם שיבינו כדי

 יש שאם יקשנוב. ובראשונה בראש הריח בעיית

 הם משמעית חד ולא, מוסכמת לבוררות תגיע, מחלוקות

, אמרנו. המניות במירב מחזיקים הם כי, וזהו, לא, יגידו

 את לנהל רוצים אנחנו. כסף עוד לשים מוכנים אנחנו

ן מה זה. הריח מערכת את במיוחד. שם המערכה  שמעניי

 . לנו שחשוב מה וזה, אותי

 ? עומד זה ואיפה :גלבוע אלון

 לשנות הסכימו והם, חזרה מכתב שקיבלנו בזה, עומד זה :דואני נדב

. ביקשו שהם מה את? מה יודע אתה. אחד דבר רק

 ניתנה, הערים ראשי עם יחד שהייתה האחרונה ובישיבה

 עם המשפטיים היועצים של המשך ישיבת לקבוע הוראה

, סבא כפר של במקרה. רים"ויו לים"ומנכ, הערים ראשי

 לראות כדי, אחד אדם אותו הוא העירייה שורא ר"היו
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 . קדימה זה את מקדמים אנחנו איך

, שיפתור לדעתי היחיד והדבר, מציע שאני מה, נדב אז :חנוכה משה

 בעיה גם אלא, שלנו רק בעיה לא להיות יהפוך זה שאם

  -הערים ראשי 2-ש, מציע ואני. סבא כפר של

 . לשם הריחות את להפנות :כוכבי אמיר

 ? משפט לסיים רגע אפשר :נוכהח משה

 . לסיים נותן לא שאתה הוא הנוהל, משה :דואני נדב

 . רגע לנו תנו, לדבר לך נתנו :חנוכה משה

 . תסיים, יאללה :דואני נדב

 לי אמר. סבא כפר עיריית של מהצד גם רצינות יש אם :חנוכה משה

 לא, סבא בכפר מועצה חבר שאף, מאחורה התושב כאן

 . בכלל הריח בעיית על שמע

 . נכון :גוטרמן אביבה

. עיתונאים מסיבת יקיימו, הערים ראשי 2-ש מציע אני :חנוכה משה

₪  150,000,000 להשקיע הולכות הרשויות 2-ש יודיעו

ן ומהיר מיידי פתרון לתת מנת על, ראשון בשלב  לעניי

ן ביניכם האלה ההתכתבויות ואת. הזה  כפר עיריית לבי

 ואמיר, שלו התושבים מול סער רפי שיעמוד, בואו, סבא

 הערים ראשי, אנחנו, ויגידו, שלו התושבים מול כוכבי

 אנחנו. דואני נדב מאחורי מסתתרים לא אנחנו. אחראיים

 זו כי, ביחד להשקיע הולכים אנחנו. אחריות לוקחים

 . הרשויות 2 של משותפת בעיה

 השני בצד גם שיש להאמין אתחיל אני, יקרה שזה ברגע 
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, האלה היפים שהדיבורים אאמין ואני, תייאמ פרטנר

. הזאת הבעיה את לפתור גם יגיעו, אחד שיום להיות יכול

 לא. התוצאה מבחן בסוף זה כי. יעלם הזה הריח, בסוף

 העיר ראש ולא התריסים לא, הבלבולים לא, הסיפורים

 . שהצלחתם נדע אז, תיפתר שהיא ברגע, הבעיה. הקודם

 נצא אנחנו. הנושא את מיצינו אנחנו. רבה דהתו, אוקי :ברייטברט אתי

 . להפסקה

 . רצתה פה תמי, רגע :כוכבי אמיר

 . סליחה, תמי :ברייטברט אתי

ו תמי שמי. לכולם טוב ערב, טוב :חיו תמי . בעיר פה אחות אני, חי

 שזה, הסורגות קבוצת בשם, המתנדב מבית באה ואני

, תאוסנ של בחסותה האוכלוסייה לבריאות מדאגה חלק

 את מעט עוד לראות יכולים ואתם. התפטרות שהגישה

  -האנשים

 . זה על נדבר עוד אנחנו, או :גוטרמן אביבה

 הסרטן נשות את. שלנו הכובעים עם שמסתובבים :חיו תמי

, העגלות על הקשישים את. מקבלות שהן מה שמקבלות

 או, התפטרה אוסנתו. בשבילם תרפיה שזו הקבוצה ואת

 לה לתת לא פשוט, העיר ראש ממך םמבקשי והם, תתפטר

  .ללכת

 . מעודכנת לא את, שוב תהיא שתדברי מציע אני :כוכבי אמיר

 ? זה מה :חיו תמי

 . מעודכנת לא את, שוב תהיא שתדברי מציע אני :כוכבי אמיר
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 . אחד אף עם מדברת לא היא, לא :גוטרמן אביבה

 בא שזה לדעת רוצה אני, מעודכנת להיות רוצה לא אני :חיו תמי

  -מפה

 . שוב אתה שתדברי מציע אני אז :כוכבי אמיר

  -אתה דיברתי לא אני :חיו תמי

  -אתה מה, בה מזלזל אתה למה :חנוכה משה

  -לה מציע אני. לא אני, לא :כוכבי אמיר

 . ההפתעה את תחסוך, יודע שאתה מה לה תגיד :חנוכה משה

 אני, דמות כזו אבל, אחת פעם היום תהיא דיברתי לא אני :חיו תמי

  -בארץ מקומות הרבה עברתי

 שזה חשבתי, שלך המקצוע את מכיר ואני מאחר, תמי :כוכבי אמיר

ון רלוונטי , העניין לצורך. רלוונטי לא זה. הזה לדי

 מזלה את לנסות ללכת רוצה שהיא חשבה, X עובדת

 . אחרים במקומות

 . באמת, נו :גוטרמן אביבה

 ? זאת מי :חנוכה משה

 . אוסנת :טרמןגו אביבה

 והכל, הסכימה היא, לשמחתי. להישאר לה הצענו אנחנו :כוכבי אמיר

 . בסדר

 . באמת, שלה חיים מפעל :גוטרמן אביבה

 . רבה תודה :חיו תמי
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 . שטויות איזה. עוזבת היא. שלה חיים מפעל :גוטרמן אביבה

 . דקות 5 של להפסקה יוצאים אנחנו :ברייטברט אתי

 . התשובות את, מודפסות השאילתות את מבקש אני, אתי :חנוכה משה

. המועצה ישיבת של היום בסדר ממשיכים אנחנו, חברים :ברייטברט אתי

 . 2 מספר בשאילתה אנחנו. בבקשה

 ? חזר השידור, רגע :חנוכה משה

 . כן, כן :ברייטברט אתי

 ? 2 למה, 1 מספר שאילתה :כוכבי אמיר

 צווי כמה. נכון. בסדר שינוי נועשי אנחנו, נכון, 1 מספר :ברייטברט אתי

-ה מיום חנוכה משה של שאילתה הייתה זו, הפסקת

 הוציאו הריסה וצווי עבודה הפסקת צווי כמה: "5.9.21

. האחרונות השנים 3-ב היתר ללא נהרסו/שנבנו למבנים

 אני". העבירה מהות עם פירוט תכלול שהתשובה מבקש

 של הרשימ כאן יש, אוקי. שניתנה התשובה את מעלה

 צווי כאן ויש. 21 בסך מנהליים הריסה צווי של תיקים

 28, בכלל עבודה הפסקת צווי, מנהליים עבודה הפסקת

 ? המשך שאלת רוצה אתה. כאלה תיקים

 . טיפה תרימי, אתי, רגע :גלבוע אלון

 . רוצים אתם אם, אלון, באייפדים זה את לכם יש :ברייטברט אתי

 שמבוצעות כשהעבודות קורה המ. המשך שאלת יש לי :חנוכה משה

 ? -י"ע מבוצעות, כדין שלא

 ? מצחיק זה למה. בבקשה מסכה, אביבה :שירי נאור
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 . אתה גם, יגאל. מצחיק לא זה :גוטרמן אביבה

 . אבל הביס את לגמור לה תן :כוכבי אמיר

 ? אתם פעם עוד. אוכלת לא היא :שירי נאור

  .מפסיקה לא. ושותה אוכלת אני :גוטרמן אביבה

 ? לשאול אפשר :חנוכה משה

 . משה, כן :ברייטברט אתי

 ? העירוני הקורונה ממונה מי :שירי נאור

 . העיר ראש :גוטרמן אביבה

, כדין שלא שמבוצעות כשהעבודות קורה מה, שואל אני :חנוכה משה

 ? העירייה י"ע מבוצעות

 ? קורה מה, מובן באיזה :כוכבי אמיר

 ? החוק את מפירה כשהעירייה החוק אכיפת על אחראי מי :חנוכה משה

 . לדעתי, הפנים משרד, ישראל במדינת החוק לפי :שירי נאור

 . נאור, אותך שאלתי לא, את שאלתי :חנוכה משה

  -לדבר זכותי על שומר אני :שירי נאור

 . תענה, אותך אשאל כשאני :חנוכה משה

ון את מנהל לא שכבודו למרות :שירי נאור  . הדי

 ? בסדר, לי תענה, אותך ניכשא :חנוכה משה

, לדעתי, תראה, הנה, אומר אני. אותך שואל לא אני :שירי נאור

 . הפנים משרד

 . נרשמה דעתך. תודה, אוקי :חנוכה משה
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 . רבה תודה :שירי נאור

 המשפטי היועץ של העמדה את לשמוע אשמח אני, כן :חנוכה משה

 האת. המבקר, מצחיק לא זה, החוק את אוכף מי, לעירייה

 ברצינות זה את שייקח ממבקר מצפה הייתי, יודע

 מהיועץ מבקש אני אז. הדין מהוראות חורגת שהעירייה

 זו היא עצמה כשהעירייה קורה מה, תשובה המשפטי

 . לאכוף צריכה שהיא, הדין הוראות את שמפרה

 מעל, ימין יד תצדיע, תעמוד. המבקר, והצדעת עמדת לא :ברמוחה עדי

 . הגבה

 . אליי מופנית לא השאילתה :ויניק יואל רונן

  -לשאול יכול ואני. המשך שאלת אותך שואל אני :חנוכה משה

 . אותי שואל לא אתה, המשך שאלת :ויניק יואל רונן

 המשרה מנושאי מבין שאני מי את לשאול יכול אני :חנוכה משה

 כחבר, המשפטי מהיועץ תשובה מבקש ואני, בעירייה

 י"ע מבוצעת הבנייה כשעבירת קורה מה, מועצה

 ? הדין הוראות את לאכוף אחראי מי. העירייה

 . העירייה ראש את שואל הוא :ברמוחה עדי

 היוש מקרקעין דיני לאכיפת תמצית יש, נקודה יש :ויניק יואל רונן

  .האלה ודברים הדין את חוסכים

 . לעירייה המשפטי היועץ של התפקיד לא זה, אומרת זאת :חנוכה משה

 . זה את אמרתי לא אני, לא :ויניק ליוא רונן

  -כן, אמר הוא. אותך שאלתי אני אז :חנוכה משה
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 . כזה הוא המסלול אז :כוכבי אמיר

 . המשפטי היועץ את אשאל אני, רגע :חנוכה משה

 . בעיה אין :כוכבי אמיר

 . לענות לו תן :חנוכה משה

 . יסביר הוא, טובה לא שלי שהתשובה יחשוב הוא אם :כוכבי אמיר

 . גדול ילד הוא? לו עוזר אתה למה אבל :חנוכה משה

 . אנשים לעזור אוהב אני :כוכבי אמיר

, לשני אחד עוזרים שאתם רואה אני. הכבוד כל, בסדר :חנוכה משה

 . בבקשה לענות לו תן בוא אבל

 . לשני אחד לעזור, שלנו התפקיד זה :כוכבי אמיר

 . לו עוזר ואתה לך וזרע משפטי שיועץ מקסים. הכבוד כל :חנוכה משה

 . העיר את לקדם, לעזור תפקידה, האופוזיציה גם :כוכבי אמיר

 . הדדית ערבות ממש כאן יש :חנוכה משה

 . נכון :כוכבי אמיר

 . המשפטי מהיועץ לתשובה מצפה רק אני :חנוכה משה

ון ר"יו היה, הדדית ערבות יותר קצת :כוכבי אמיר  חדש דירקטורי

 . האווירית לתעשייה

 לשמוע רוצה אתה אם, שלא מההערה להתעלם לי תרשה :חנוכה משה

 . אותה להגיד יכול אני, הזה בעניין עמדתי את

 ? באמת לו נתנו לא למה :גוטרמן אביבה

 לקבל אשמח ואני, המשפטי מהיועץ שוב שואל אני :חנוכה משה
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ן אכיפת על אחראי מי, לפרוטוקול תשובה  הדי

 חורגת או, הדין תהוראו את מבצעת לא כשהעירייה

 ? הדין מהוראות

 דיני אכיפת על שאחראית אכיפה מערכת לעירייה יש :ויניק יואל רונן

 מטפל הבנייה על הפיקוח. העיר ברחבי והבנייה התכנון

 אין. עושה שהעירייה, כאלו יש אם, עבירות גם ובוחן

. הבדיקה של בנושא העירייה לבין תושב בין הבדל שום

, בזה מעורבים אנחנו גם, הדברים לש והבחינה והחקירה

 את ובודקים, ובודקים מטפלים אנחנו שקורה דבר כל

 אני, שוב. עבירה אין, עבירה יש אם ובודקים, הראיות

 . ספציפי משהו על לא, כללי באופן מדבר

 אתה מה, בנייה לעבירת חשד שיש מגלה אתה נגיד אם :חנוכה משה

 ? עושה

 ביחידה אותי שמנחים הגורמים עם עץמתיי אני אז :ויניק יואל רונן

 . מקרקעין דיני לאכיפת הארצית

 . תודה :חנוכה משה

 שאילתה זו, כן, שאילתה שוב זה. הבאה לשאילתה נעבור :ברייטברט אתי

 העיר ראש מדוע: "5.9.2021-ה מיום חנוכה משה של

 חברי עם לדבר שלא, ומנהליה העירייה עובדי את הנחה

ן שוויונית לא דיניותבמ מדובר והאם, מועצה  בי

 בעירייה העבודה סדרי: "התשובה". ואופוזיציה קואליציה

 בתחילת כבר והוגדרו העירייה ל"מנכ י"ע מוגדרים

, פניות אל ובקרה מעקב, הטוב הסדר שלמען, הקדנציה

 ". אגפים ומנהלי למנהלות יעשו
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 שמח אני? רן, ל"המנכ איפה, רוצה אני, כל קודם :חנוכה משה

 ושככה, יושרו ההדורים, העיר ראש לבין בינך םשהיחסי

 . השלמתם ושכבר, המנהלים את עדכנת

 . מיושרים תמיד הם, לשמחתי :היילפרן רן

 על לי עצוב. כך על שמח אני. בינתיים אתנו נשאר ואתה :חנוכה משה

, העיר ולראש לך מאחל ואני. שעוזב בכיר מנהל כל

 ל"והמנכ חשוב שזה חושב אני. משותפת עבודה המשך

 . פורה פעולה שיתוף ביניהם ויהיה, טובה ברוח יתקשרו

 ? ההמשך שאלת זו :חלוואני מאיר

 . רגע :חנוכה משה

  -יודע אתה כי, לא :חלוואני מאיר

  -לי תרשה, כל קודם :חנוכה משה

 . שלך מהפרגון נפעם קצת אני, יודע לא אני :חלוואני מאיר

ו :חנוכה משה   -ימים הי

 ? לעצמך מאמין אתה ואז, שמועות מפיץ אתה, משה :היילפרן רן

 . אותן לכבות ורץ שריפות מדליק :כוכבי אמיר

 מנהלים על אומר אתה מה שומע אני, יודע אתה, לא, לא :חנוכה משה

. עליי תדברו אל, להם אומר אתה. מנהלים בישיבות שלך

 את ויישרנו העיר ראש עם משהו היה, להם אומר ואתה

, דולף הכל. מה יודעים אתם, כמו זה יההעירי. ההדורים

ו, מדברים שאתם מה כל אז. חור עם דלי כמו  אנחנ

 . אותנו מעדכנים, העובדים
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 . להתייחס לי קשה להמצאות, משה :היילפרן רן

 את לך אביא שאני רוצה אתה. המצאות, בסדר, אנחנו :חנוכה משה

 ? זה את שאמרת הישיבה של ההקלטה

 . נשמח :כוכבי אמיר

ו רוצה אתה :חנוכה המש  ? עכשי

 . כן. אשמח אני :היילפרן רן

 ? כן :חנוכה משה

 . כן :היילפרן רן

 דברים, ישיבות של מעניינות הקלטות כמה עוד יש :חנוכה משה

 ואני, אתנו שאתה כך על מברך אני שקודם, מעניינים

 . פורייה עבודה המשך לך מאחל

 . בהצלחה :גוטרמן אביבה

 כאן, שאתה להיות יכול האם, ל"המנכ אדוני, תגיד :חנוכה משה

 שכן מועצה חברי שיש, שלך הנחייה בעצם שזו אומרים

 ולאחרים, עירייה לעובדי הנחיות נותנים, ממש, מנהלים

 או, מועצה חברי עם לדבר להם שאסור אומרים אתם

 שיש באופן מתנהלים ציבורית כרשות אתם, שמבחינתכם

 פוזיציה מתוך לא? הציבור לנבחרי שווה התייחסות

 . אחרת או כזו פוליטית

 . תיקים מחזיקים? תיקים מחזיקי, אומרת זאת מה :כוכבי אמיר

 . ל"המנכ את שאלתי, לא :חנוכה משה

 . עניתי ואני :כוכבי אמיר
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  -תן בוא אז :חנוכה משה

 . ההדורים מיישור חלק זה :כוכבי אמיר

 . יפה, אה :חנוכה משה

 as can-ש לי נראה אז, השאלה על רחז גם הוא אבל :שירי נאור

answer . 

 . אליך פניתי לא שוב אני, נאור :חנוכה משה

 . נשמה, אליך דיברתי לא אני :שירי נאור

 . שובב תהיה אל :חנוכה משה

 . המשך שאלת אין לכן, שאילתה אותה על בדיוק חזר הוא :שירי נאור

 . זכותו, בסדר זה, נורא לא :כוכבי אמיר

 . לו תעיר. נאור, המסכה את הוריד יגאל :חנוכה משה

 ? מי :שירי נאור

 . יגאל, יגאל :חנוכה משה

 . קפה שותה אני :שמעון יגאל

 התפקיד זה, לנאור פשוט. בעיה אין לי, לא. אוקי, אה :חנוכה משה

 . מסכות על להעיר, פה שלו

 . זה את לעשות צריך מישהו, לעשות מה :שירי נאור

  -רן, משהו ךל אגיד אני :חנוכה משה

 שאלת לא זו. תסתכל. השאילתה על חזרת פשוט אתה, זה :שירי נאור

 . מחדש תנסח. המשך

 אדוני, שוב אומר אני. לבי תשומת את שהסבת תודה :חנוכה משה
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 יכולה העיר ראש של התשובה, אגב, יש האם, ל"המנכ

 את קיבל ל"שהמנכ אמר כאן העיר ראש רק, בסדר להיות

 אני, ישר הוא, אותו לשאול שבאתיכ ופתאום, ההחלטה

, ביניכם היחסים במערכת, כאילו קשה זה, זה את מבין

 . פשוט לא זה

 . בהדורים :כוכבי אמיר

, אגב גם. לי נעים לא זה, באמת. ליישר שצריך בהדורים :חנוכה משה

. פשוטה לא תקופה זו, מבין אני, ממנו שיש הזה הלחץ

 יקורתב גם, ביםהתוש של הלחץ גם. כאן קרה מה ראיתי

 במערכת להיות נעים לא, כאילו. שגואה פתאום ציבורית

 פשוטה לא כזאת בתקופה עיר לראש ל"מנכ בין היחסים

 שיכול משהו זה. פתאום צונחת שהפופולריות, עיר לראש

  -בנאדם. בנאדם לשגע גם

 . נעים מאוד לי :היילפרן רן

 . פוף, לו היה, ואדם :חנוכה משה

  -אז, 22:00 יכףת :חלוואני מאיר

 שחלק לכך הסיבה מה, ל"המנכ אדוני אז. שואל אני, לא :חנוכה משה

 מנהלים? מועצה מחברי הנחיות מקבלים מהמנהלים

 לדבר מפחדים, אומרת זאת. לדבר אסור, וחלק. זוטרים

ו, אתנו מדברים הם בטלפון. בפומבי  מה יודעים אנחנ

 ? הזה הפחד למה, במסדרונות כאילו אבל. קורה

 . מדבר אתה מה על יודע לא אני :היילפרן רן

 ? אדבר אני מה על יודע לא אתה, אה :חנוכה משה
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 . מדבר אתה מה על יודע לא שאני לך נשבע :היילפרן רן

 ? באמת :חנוכה משה

 . כן :היילפרן רן

 ? עירייה עובדי עם לדבר אפשר :גלבוע אלון

 עם לדבר גשתל מחר יכול אני, לדבר אפשר אז. וואלה :חנוכה משה

  -בחדרו עירייה עובד כל

 . לא :היילפרן רן

 ? לי אסור, אה :חנוכה משה

 ? תיק מחזיק אדוני :כוכבי אמיר

 ? אסור, אה :גוטרמן אביבה

 ? תיק מחזיק אתה :היילפרן רן

 . הביקורת תיק מחזיק אני :חנוכה משה

 ? לדבר לו מותר, תיק מחזיק רק :גוטרמן אביבה

 . העירייה מבקר עם לדבר יכול אתה אז :היילפרן רן

 . לדבר אפשר, משה. המבקר עם לדבר יכול אני :חנוכה משה

 בו שזלזלת אחרי אתך לדבר ירצה שהוא בטוח לא אני :כוכבי אמיר

 . ההתחלה על ככה

 . כן, כן, כן הוא, כן הוא :חנוכה משה

ון, בוא, הנשאלת השאלה אבל :כוכבי אמיר  שרוצה וכגוף, כדירקטורי

 זה את לעשות ובוודאי מדיניות ליישם, מדיניות לקדם

 שאלות של אמירה יש. עבודה סדרי יש, מקצועי באופן
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, א. נקודתיות לואפי, כלליות , ב. עירוני מוקד יש'  יש'

 עבודת את לתכלל. שלהם התפקיד זה. אגפים מנהלי

 . האגף

 ? האגפים למנהלי לפנות אפשר אז :חנוכה משה

 . התפקיד מהגדרת חלק זה. בוודאי :כוכבי אמיר

 . כתוב :חלוואני מאיר

 באיזו אז, פונה אני אם, אומרת זאת? אפשר אז, אה :חנוכה משה

 ? איתי לדבר אסור דרגה ואיזו, לדבר יל מותר דרגה

 . לדבר להם מותר, התיק מחזיקי. מדבר לא הוא, לא :גוטרמן אביבה

  -אגפים מנהלים :כוכבי אמיר

 . אסור לך :גוטרמן אביבה

 ? לי אסור :חנוכה משה

 . לא :כוכבי אמיר

 . אגפים למנהלי. לא :גוטרמן אביבה

 ? שאסור או אתי לדבר להם מותר, פונה כתושב אני ואם :חנוכה משה

 . לדבר לנו אסור :גוטרמן אביבה

  -אגף מנהל כל :כוכבי אמיר

 . אבל השורה מן תושב לא אתה :חלוואני מאיר

  ?לדבר לי אסור, אה :חנוכה משה

 . אסור אמרתי לא. תיק מחזיק אתה :חלוואני מאיר

 . הערות על שאל הוא, לא :שירי נאור
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 פונה אתה, ע"בשפ נניח, בעיה איזושהי צריך כשאתה :חלוואני מאיר

 . אליי

 מחזיקי על לך אמרו ואז, הניהול על אמרת אתה בהתחלה :שירי נאור

ו. התיקים  את לוקח ואתה, לדבר על מדבר אתה עכשי

 2 בין מערבב ואתה התיקים מחזיקי על שקיבלת ובההתש

 . הסיבות

 לך אעשה אני בוא, נאור, שלי השאלה, אמרתי, למה :חנוכה משה

 . הנקרא הבנת

 . הנקרא הבנת את צריך לא אני, מנסה אתה כי :שירי נאור

 . הבנתי לא אני גם, לא :גוטרמן אביבה

 . שלך לשחצנות די :שירי נאור

  -רלדב לא :חנוכה משה

 . אדם לבני לדבר ודרך צורה גם יש :שירי נאור

 . הבנתי לא אני גם, נאור, נאור :גוטרמן אביבה

 חצי תהיה לפחות, הזה בקטע לפחות שתנסה מציע אני :שירי נאור

 . בנאדם

 . הבנתי לא גם אני, נאור, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . אביבה, שנייה :שירי נאור

 . הבנתי לא :גוטרמן אביבה

 . שובב אתה, לך דע. שובב אתה :חנוכה משה

 . באמת. אתך נסגר מה יודע לא אני, אתה, בואנה :שירי נאור
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 . הזה את הבנתי לא אני, לו תן, משה, רגע אז :גוטרמן אביבה

 את תראה אתה זה אחרי. עצמך את מבייש שאתה האמת :שירי נאור

  -תשב ואתה, זה

 שאנחנו מושגים היום הבאת ,היום מושגים הבאת, בואנה :חלוואני מאיר

 . מכירים לא

 . שובב :שירי נאור

 . מזמן כבר היה שובב, למה :גלבוע אלון

 ? שובב זה מה? מדבר שאתה הצורה זו :שירי נאור

 . שובב אתה, נאור, שובב אתה, שובב :חנוכה משה

 ? אתו נסגר מה :שירי נאור

 שמבקשת אחת מועצה חברת לפחות פה ויש מאחר :כוכבי אמיר

  -באמת תשובה

 . הנקודה את להבין רוצה אני, רגע :גוטרמן אביבה

, הנקודה את להסביר אנסה אני. להסביר אנסה אני אז :כוכבי אמיר

 זה הרי, ככה גם, הזה הגוף, הציבורית המערכת? בסדר

, וכו' וכו מועצה חברי של הנושא מבלבל  גוף מול אל'

. וכו שלו למנהלים מענים ולתת לעבוד שאמור מקצועי '

ו כדי גם, אחד דבר שמבקש עבודה סדר יש לכן  שאנחנ

 אחד אף, בסוף אבל. דברים על ובקרה מעקב לעשות נדע

, הפוך אגיד אני. שלו הפרטית ההטבה בשביל בא לא מכם

 אתם, שלכם אישי בנושא מדובר שאם ובוודאי בוודאי

 אף, זה מה פה אין. בעניין שמטפל למי לפנות רשאים

 קדוש יותר צריך לא אחד אף, לא אנחנו, לא אחד
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 אתם, שלכם אישי עניין לכם יש. הזה בעניין מהאפיפיור

 . בעירייה השירות נותני מול בו מטפלים

 ? אתם לדבר לנו מותר :חנוכה משה

 . בוודאי, כאזרח שלך אישיים נושאים על :כוכבי אמיר

 . מועצה כחבר, לא :חנוכה משה

 . אחרים של בעיות על פונים נחנוא. אישי זה מה, לא :גוטרמן אביבה

 שהן פניות כשיש. ההבדל את שנייה מסביר אני אז :כוכבי אמיר

 אני? בסדר, ציבור פניות מרכזים כשאתם, נגיד, פניות

 לקבל רוצה אתה, הציבור אליך פונה. הכוונה שזו מניח

 . תשובות

 . כן :גוטרמן אביבה

 לקבל רוצה תהוא, Y עובדת או, X לעובד בא ואתה :כוכבי אמיר

 יכולת שום אין. בלבד ובינה בינך נעשה והשיח, תשובות

 לא, הפתרון אחרי לא, הבעיה אחרי לא, לעקוב לארגון

, א. קושי לנו מייצר הזה והדבר. כלום. כלום אחרי '

, זה את מכירים וכולנו, פעמים הרבה של בהיבט

 . לכולנו פונה בנאדם אותו שלפעמים

 . לכולנו :גוטרמן אביבה

, בנאדם לאותו באים אנשים 18, ואז. אקסים ולכמה :כוכבי אמיר

ו. הראש את לו ואוכלים  של מסודר הליך כשיש, עכשי

. כזאת פנייה כל על רוצים ואתם, אגף למנהל לפנות

 כדי ל"המנכ את גם לכתב, שלכם זה, רוצים לא, רוצים

 ביקורת נקודת איזושהי יש לנו לפחות אז, מעקב שיהיה
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 בעיניים זה על להסתכל אפשר. מטופלים יםשדבר זה על

 של בסופו. יעשה תכף, משה בטוח שאני כמו, ציניות

, בעיות לפתור ויכולת ובקרה מעקב של עניין זה, דבר

. מהותיות לא, מהותיות האלה הבעיות כמה עד ולהבין

ו  את פה שהטריף בנאדם אותו או, שלמה שכונה זו עכשי

 לקבל צריך זה וגם, מענה לקבל צריך, זה שגם. כולנו

 יצאה אז, הפנייה את שמתכלל בנאדם כשאין אבל. מענה

. למילואים יצא או, מחלה לחופש יצאה או, לידה לחופשת

 מול טוב לא יוצאים לא אתם וגם, נשכחה הפנייה גם ואז

 כי, טוב לא יוצאת העירייה גם. אליכם שפנה הבנאדם

 לכם להגיד. מתכלל גורם להיות צריך. הלטיפ לא היא

 מערכות מיני כל, אחרות דרכים בודקים לא שאנחנו

 נכון. בודקים אנחנו זה את גם? הזה הדבר את שיאפשרו

ו אגפים ימנהל זה, לנו שיש מה, לכרגע  מודעים שיהי

 יקבלו האלה שהפניות כדי, ציבור כנבחרי שלכם לפניות

 . הכל זה. מקיף והכי נכון הכי המענה את

 . רבה תודה :חנוכה משה

, המועצה חברת של, אחרות לשאילתות נעבור. תודה :ברייטברט תיא

 העיר ראש מדוע: "5.9.2021-ה מיום, גוטרמן אביבה

 משרד של הראשון ח"הדו את מלהציג ונמנע מסתיר

BDO ,ח"דו: "תשובה". החינוך לקידום בחברה אדם 

BDO תושבות ולכלל המועצה וחברי לחברות יוגש 

 ". נובמבר בחודש העיר ותושבי

 שאני יודע אתה. השני ח"הדו על מדברת לא אני, טוב :גוטרמן אביבה
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 ? נכון, הראשון ח"הדו על מדברת

 . טיוטה על מדברת את :כוכבי אמיר

 לא. אותו אהבת שלא, הראשון ח"הדו על מדברת אני :גוטרמן אביבה

, השני על לא, הראשון ח"הדו על מדברת אני. לך התאים

 . אמיר, רגע, רגע. יוגש שהוא ברור שהוא

 . נו :כוכבי אמיר

 נגד יצאתי אני, בוא, אני. הראשון ח"הדו על שואלת אני :גוטרמן אביבה

 לבדוק ביקשתי, בישיבה ישבנו. הזה הדבר כל, החברה

 להעסיק מה, כן איך. החברה של הנושאים כלל את

 אחרי החברה הוקמה'. וכו' וכו, דרכם לא מה, דרכם

, הזה ח"הדו. ח"דו יצא, נייןהע את שתבדוק זמן הרבה

 . אותו גנזת

 . ח"דו יצא לא :כוכבי אמיר

 . בעיניי חן מצא לא, אמרת :גוטרמן אביבה

 . לדייק אבל, לא. לא :כוכבי אמיר

 ? הדיוק מה :גוטרמן אביבה

 . לדייק אבל :כוכבי אמיר

 ? לדייק מה. נו :גוטרמן אביבה

ו, למשל, מקיף ח"לדו טיוטה כשיוצאת :כוכבי אמיר , אלה בימים, עכשי

 החברה של הצעה של ראשונה טיוטה מקבלים אנחנו

 לא היא, ראשונה טיוטה. ארגון-רה על עבודה שעשתה

ו. סופי ח"דו  כנראה. מזה יותר לך להגיד יכול אני, עכשי
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 כנראה. מסקנות אותן הן, חושבים ואני שאת שהמסקנות

 בוצע שהוא כפי, התהליך. תוצאה אותה תהיה שהתוצאה

 אמרתי כבר. היסוד מעצם שגוי היה, הראשונה בטיוטה

 . זה את לך

 לי שיש בגלל דווקא כי, ביקשתי אני, אופן ובכל, אוקי :גוטרמן אביבה

 לא שאני כדי הכל ועשית, זה את לראות, בזה גדול עניין

, לראות למשרד בואי, לי שאמרת, למרות. לראות אוכל

  -פגישה קבעתי, צלצלתי

 ? עניתי ולא התקשרת מתי, יבהאב :כוכבי אמיר

 אתה. בבוקר להגיע צריכה הייתי, זה אחרי, שלי נשמה :גוטרמן אביבה

 ? ההתכתבות את רוצה

 . הגב לו כשכאב :חנוכה משה

, כל קודם, אמרתי. יכול לא שאתה לי הודעת. יפה :גוטרמן אביבה

 . כירופרקט של טלפון לך נתתי אפילו. אותך בירכתי

 . מותר יל גם :כוכבי אמיר

ן ונתתי הכל איחלתי. להיפך. כלום אמרתי לא, לא :גוטרמן אביבה  טלפו

 ואז, ממש, לא אני. אותי מכיר אתה. הכל, כירופרקט של

 . נזכרתי כ"אח

 ? כירופרקט איזה :חנוכה משה

 . מהגב שזה יודע אתה אם? יודע לא אתה זה את, מה :חלוואני מאיר

  -ואז. קינן שחר, שחר :גוטרמן אביבה

 ? גוטרמן בסולם כוכבים 5? מומלץ :שירי נאור
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 הוא, העיר תושב הוא. מדהים הוא, מדהים הוא. מאוד :גוטרמן אביבה

 . מדהים

 ? לפרוטוקול שלו הטלפון מה :שמעון יגאל

 . אתן אני, אתן אני, אתן אני, אתן אני :גוטרמן אביבה

 . הגב בגלל סובלים כולנו. שצריך מי כל כי :שירי נאור

 . הגב, נפשיות מבעיות חלק זה, אגב דרך :גוטרמן בהאבי

 שזה אמר שלי הכירופרקט אבל, אותך לבאס לי נעים לא :כוכבי אמיר

 . דיסק

 . דיסק בפריצות מטפל הוא. דיסק בפריצות מטפל הוא :גוטרמן אביבה

 . הפריצה את מעמיק הוא :שירי נאור

ו תלך, מעולה הוא, לך אומרת שאני לי תאמין :גוטרמן אביבה  . אלי

 . עדי עם ההדורים את לי שיישר, משה את צריך אני :כוכבי אמיר

 . נפשי זה הדיסק פריצת גם :שמעון יגאל

 . יום של בסופו אצלו מטפלים כולם, אביבה :כהן. א כנרת

 . אצלו מטפלים כולם, בדיוק :גוטרמן אביבה

 . בואי. שחר אצל :כהן. א כנרת

 . הכל, חמדנ גם, חתיך גם :גוטרמן אביבה

ו מגיעים כולם :כהן. א כנרת  . לעשות מה אין, בסוף אלי

 ?הזה החתיך מה, יהיה מה, אביבה :שירי נאור

ו, עיניים לנו יש עוד כל? מה? קרה מה :גוטרמן אביבה  עד. נראה אנחנ

 . שנמות
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ו :חלוואני מאיר  ? לכירופרקטיקה עברנו, מה עכשי

 . שנתעוור או :שירי נאור

 ? מה :גוטרמן אביבה

 . שנתעוור או :שירי נאור

 . לא שזה מקווה אני, השם ברוך זה, לא :גוטרמן אביבה

 . המשקפיים את מורידים אם :שירי נאור

 . אראה לא אני :גוטרמן אביבה

 לא ועדיין, ותחיי, תתעוורי לא? רואה את. תראי לא את :שירי נאור

 . תראי

 אני, קבעתי, יראמ, להגיד רוצה שאני מה, בקיצור :גוטרמן אביבה

, לי אמרת, בישיבה פה היה כי, ביטלתי, טלפון הרמתי

 תגיד לא אתה. במשרד לראות תבואי, תקבעי, הבעיה מה

. וקבענו. לי אמרת אז. תבואי כן, תבואי אל, כולם ליד

  -שקרה כמו, יום ובאותו

 ? פעם אף ביטלת לא את :כוכבי אמיר

  -אמיר, לך אמרתי ואז :גוטרמן אביבה

 ? פעם אף ביטלת לא את, רגע :כוכבי אמיר

 . בסדר :גוטרמן אביבה

 ? מה אז :כוכבי אמיר

 . זה את להגיד מוכנה אני? לא, לך עניתי :גוטרמן אביבה

 . נו :כוכבי אמיר
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, תשמע, לך כתבתי ואז. הכל, הכל, הכאב על דנו ואז :גוטרמן אביבה

  -שנייה במחשבה

 . לי תשלח :כוכבי אמיר

 . שמור זה, שאני רוצה אתה. לא, לא :גוטרמן אביבה

 ? מה :כוכבי אמיר

 אבוא אני. ח"הדו קריאת לשם אותך צריכה לא אני :גוטרמן אביבה

 . לקרוא אבוא אני? נכון, נמצא הוא, למשרד

 . נחמד זה, ביחד תקראו :דואני נדב

 לא אתה, בהפתעה פתאום, ופתאום. אותך צריכה לא :גוטרמן אביבה

 בא שלא או, תשובה לך כשאין. שיטה זו, אגב דרך. עונה

, ופתאום? כן, בטלפון רק היום כל הרי אתה, הזה על לך

, יאללה, בוא, אז'. א-וב' ע-ב. ונעלמת נאלמת. נעלם

ו  . ההומור בשביל עכשי

ו :חלוואני מאיר  ? העלבות זה עכשי

  -שמועה מסתובבת, משהו עוד, אגב דרך :גוטרמן אביבה

ן אני כמה יודעת היא. ייםנפש אבחונים :כוכבי אמיר  . בטלפו

  -שמועה מסתובבת, רגע, רגע :גוטרמן אביבה

 כל שאתה או, לעבוד זמן לך יש, מספיק גם אתה, אמיר :דואני נדב

 ? בטלפון היום

 . בטלפון היום כל אני :כוכבי אמיר

 . בטלפון היום כל אתה :דואני נדב

  -מאוד שמועה מסתובבת, נדב, רגע :גוטרמן אביבה
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 זמן לנו תני, אין, להיות צריך עיר ראש, יודעת את, לא :דואני דבנ

  -ולעבוד בטלפון

 . לי עונה והוא זמן לו יש, די, די :גוטרמן אביבה

 ליד לשבת לא, העיר ראש של מהעוזר מבקש אני :חנוכה משה

 . השולחן

 . הכיפאק על והוא לי עונה הוא :גוטרמן אביבה

 . שמועה בבתמסתו, שנייה רק :חלוואני מאיר

 ואני, רצינית מאוד שמועה מסתובבת, להגיד רוצה אני :גוטרמן אביבה

  -בעיר, ממש, באמת, נכון זה אם אותה לי שתגיד רוצה

 ? לשאילתה קשור זה :כוכבי אמיר

  -מוכנה אני אבל, לא במקרה :גוטרמן אביבה

 . לה כואב, להגיד צריכה היא :חלוואני מאיר

 . מתקרב שהחורף ומרתא השמועה :גוטרמן אביבה

 . נו :כוכבי אמיר

 . לחורף נערכים אם לדעת רציתי, לא, זהו, ורציתי :גוטרמן אביבה

 ? הזה לעניין השבוע בירוק חשיפה תהיה :דואני נדב

 ? אה :גוטרמן אביבה

 ? החורף של לסוגיה השבוע תהיה, בירוק חשיפה :דואני נדב

, בטוחה ולהיות להזכיר פה רוצה אני, חושבת אני. לא :גוטרמן אביבה

 . הקודם מהחורף ראשיים נפגעים אנחנו, תראה

 ? לך קר, למה :דואני נדב
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 . לא :גוטרמן אביבה

 . אה :דואני נדב

 . האוטו לי הלך, רק אני :גוטרמן אביבה

 ? נכנס הוא למה, אבל נכנס למה :דואני נדב

 . כנסלהי לא, לו אמר לא אחד אף, שמירה שם הייתה לא :גוטרמן אביבה

 ? מה :כוכבי אמיר

 . בכלל השני בצד היה הוא :חלוואני מאיר

 ? נכנס הוא למה :דואני נדב

 למה נגיד לא גם. הזה בסיפור נהיה לא. בואו, די, טוב :גוטרמן אביבה

  -צריך, by the way זה, בקיצור? טוב, והכל קרה

 . אגב דרך, רצינית שמועה :חלוואני מאיר

 בטוחים שנהיה, שמטפלים? נכון, שעובדים המניח אני :גוטרמן אביבה

 . לנו יהיה שלא

ו שעשו ראית לא :דואני נדב  . בדיוק נקודת באותה? חדש ניקוז עכשי

ו :גוטרמן אביבה  . לזה חוזרת ואני, להגיד שרציתי מה, עכשי

ו שם עשו :דואני נדב  ? נכון, חדש ניקוז החודש עכשי

 לדעת צריכה אני, משנה לא, לא. מבקשת אני, ה'חבר :גוטרמן אביבה

. הכל יודעים. קרה זה למה יודעים אנחנו. מטופל שזה

, אגב דרך, אני, נעשה הטיפול זה ואם. טיפול וצריך

ון ו בראי  שהוא מאמינה לא אני, אמרתי, אותי שאלו הרדי

 . הפעם יטפל לא
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 ? רדיו איזה :דואני נדב

 . קישור קיבלתי לא? איזה, כן :חלוואני מאיר

? נקרא זה רדיו זה איך, איך, ברדיו אותי שאלו, באמת :רמןגוט אביבה

ו? נכון, 90 , השבעה על דיברנו, נזכרו ואז. המקומי הרדי

. זה, זה, בעלך היה, הזה עם מה, תשמעי, לי אמרו ואז

 מוכן לא שהוא חסר. מקווה מאוד אני, אמרתי ואז

 שעשית בטוחה אני. בטוחה להיות רציתי רק אז. לחורף

 דברים שם שיש בטוחה אני, ח"לדו בקשר, שיועכ. זה את

 . נורא שמחה ואני, תייא שמסכימים

 ? למשל מה :דואני נדב

 . יעבור שהיולה, שלמשל :גוטרמן אביבה

 ? לא או ח"הדו את קראה היא, רגע :דואני נדב

 . קראתי לא :גוטרמן אביבה

 ? יודעת את איך אז :דואני נדב

 לי שתאפשר מבקשת אופן בכל אני ,ולכן. מאמינה אני :גוטרמן אביבה

 ? בסדר, הראשון ח"הדו את לראות

 . מתקשרת כשהיא לה ותענה :דואני נדב

 אם גם, לך אומרת כבר אני, וגם, תתחייב פעם עוד :גוטרמן אביבה

  -טוב לא תרגיש

 . פה יושב כשאני גם, לענות לא של הקטע את בודק אני :כוכבי אמיר

 . בלעדיך אסתדר אני, טוב לא תרגיש אם גם :גוטרמן אביבה

. תסתדרי, בלעדיי להסתדר יכולה כך כל את אם, אביבה :כוכבי אמיר
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 ? לך אגיד אני מה

. באמת. יודעת אני לקרוא. יודעת אני לקרוא, יכולה אני :גוטרמן אביבה

, שלך מהמשרד תייא שיקבעו אשמח אני אז. בעיה לי אין

ן, אני, עיהב לי אין. שתגיד מה, טלפון ארים שאני או  אי

 . אגו בעיית לי

 . זה ולא שהתחייבתי כ"אח תגידי שלא מתחייב לא אני :כוכבי אמיר

 . מוקלט הכל, פה מדברים אנחנו :גוטרמן אביבה

 . בסדר :כוכבי אמיר

 . שמעו כולם :גוטרמן אביבה

 . שהתחייבתי תגידי שלא, אתחייב לא אני ולכן :כוכבי אמיר

. ח"הדו את לקרוא אותי שיזמנו בבקשה תדאג אתה אז :גוטרמן אביבה

 . תודה

 הגבוה השכר מקבלי 5 הם מי: "הבאה לשאילתה נעבור :ברייטברט אתי

 ". 2020 בשנת שכרם עלות ומה, החינוך לקידום בחברה

 ? לא, נקרא לומהמא זה. כזאת חברה אין :חנוכה משה

 . לא ובחרנו, זה על השאילתות את לדחות יכולנו :כוכבי אמיר

 . לומהאמ, לומהמא, סליחה :חנוכה משה

 החברה היה, כ"אח. הדסה היה זה קודם. לומהאמ זה :גוטרמן אביבה

 . למוסדות

 . לו המציא מי שאלוהים, שם לזה תקע משה ואז :דואני נדב

 . בדיוק :גוטרמן אביבה
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 . ארוך, ארוך :דואני נדב

 . קצר, קצר שם :חנוכה משה

 . האוויר לך נגמר, אותו אומר שאתה עד זה :דואני נדב

  -תשמעו אבל :גוטרמן אביבה

 . אותו לקרוא אפשר אי :דואני נדב

 . כלום השתנה לא. אדרת בשינוי גברת אותה :גוטרמן אביבה

 את נקרא בוא אז, לשאילתה תשובה רוצים אתם :ברייטברט אתי

 . התשובה

 . לשאילתה תשובה אין אבל :חנוכה משה

  .תשובה אין אבל :גוטרמן אביבה

 . תשובה כאן יש :ברייטברט אתי

 את ראה המשפטי היועץ. תשובה לא זו, תשובה אין :חנוכה משה

 . אותו עובר היה לא זה? התשובה

, המשך שאלת לך יש אם. התשובה את אקרא אני, משה :ברייטברט אתי

 . תשאלי

 ? זה את מסתירים, מה :גלבוע אלון

 מוגשים, החברה של םהשנתיי הכספיים חות"הדו כלל" :ברייטברט אתי

  -בהתאם

 5 את ביקשה היא, הכספי ח"הדו את ביקשה לא היא :חנוכה משה

 . הגבוהים השכר מקבלי

 . כספי ח"דו ביקשתי לא אני :גוטרמן אביבה
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 רק, מועצה חברת. משהו ביקשה היא? הקשר מה, נו :חנוכה משה

 . לאתר אותה שולחים

  -שמציין מה זה אבל :ברייטברט אתי

 לקבל יכולה לא היא אם, למועצה נבחרה היא למה :וכהחנ משה

 ? לשאילתה תשובה

 . השכר מקבלי 5 את שם מצוין אבל :ברייטברט אתי

 . הספציפי המידע את רוצה היא אבל :חנוכה משה

 . הסכומים מה לדעת רוצה אני :גוטרמן אביבה

  -המידע אבל :כוכבי אמיר

 . ארלגיידסט לינק לאביבה אשלח אני :דואני נדב

 . לא, לא, לא :גוטרמן אביבה

 ? למה :דואני נדב

 . לא :גוטרמן אביבה

 תתייחסו. מועצה חברת זו. נדב, שלכם הבלבול זה :חנוכה משה

 . בכבוד

 ? הזאת השאלה על לענות יכול לא אתה :גלבוע אלון

 כמו, במועצה לקבל רוצה אני. רוצה לא, רוצה אני :גוטרמן אביבה

 . בבקשה, שאילתה שתמבק, מראש אני. שצריך

 היועץ אדון, המשפטי הייעוץ את שעברה תשובה זו :חנוכה משה

 ? המשפטי

 . יאומן לא פשוט :גוטרמן אביבה
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 ? שאילתה על מועצה לחבר תשובה זו :חנוכה משה

 . תשובה זו אבל, אותה מקבל לא אתה. תשובה זאת :דואני נדב

 זו, בעיניך. ובההתש את ראה לא המשפטי היועץ, לא, לא :חנוכה משה

 מקבלי 5 את מבקש שהוא, מועצה לחבר ראויה תשובה

 ? השכר

 . ראוי לא או בראוי עוסק לא הוא :דואני נדב

 . המשפטי היועץ את שואל אני, שנייה :חנוכה משה

 .ראוי לא, בראוי עוסק לא הוא :דואני נדב

 . לענות לו תן, נדב, רגע :חנוכה משה

 . ראוי לא, ראוי מזה תעשה אל, אתה :דואני נדב

 . המשפטי היועץ את תשתיקו אל :חנוכה משה

 לא התשובה, נדב, נדב, לא התשובה. ראויה לא היא, לא :גוטרמן אביבה

 . ראויה

 לא אני, אליו הולכת שאילתה כל אבל. שנייה רק, רגע :חלוואני מאיר

ו הבנתי  . אלי

 . ראויה לא תשובה היא, לא :גוטרמן אביבה

 . המועצה של החלטה ברכ זו :דואני נדב

 ? תשובה זו :חנוכה משה

 . תשובה קיבלתי לא אני :גוטרמן אביבה

 . לא או ראויה התשובה אם נצביע בוא :דואני נדב

 . שאלה שהיא לשאלה תשובה לא זו אבל :חנוכה משה
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 ? לא למה :כוכבי אמיר

 . תשובה לקבל זכות מועצה לחבר יש, שאילתה שואלים :חנוכה משה

  התשובה סוף את קראה לא היא אפילו :ואניחלו מאיר

 ביקשה אביבה. ברוטו שכר מופיע חות"בדו, ה'חבר, בואו :חנוכה משה

 . השכר עלות את בגיידסטאר תראה לא היא. שכר עלות

  4.6 שווה 1.3 כפול 1 תעשה. 36% תוסיף :דואני נדב

 למה. מסוים מאוד ביקשה אביבה, אומר אני שוב אז :חנוכה משה

 כאן שמגיש, מועצה שחבר מקפיד לא המשפטי היועץ

. זה את ביקשה היא חודשיים? תשובה יקבל, שאילתה

 ? זמן לכם היה לא. ספטמבר בחודש זה את ביקשה היא

 . 21-ל כבר תבקש אז :דואני נדב

 ? מה :חנוכה משה

 . כספיים חות"דו הגישו לא אבל :דואני נדב

 5 את ביקשה היא. כספי ח"דו ביקשה לא היא אבל :חנוכה משה

 . השכר מקבלי

 ? ח"דו ביקשתי אני :גוטרמן אביבה

  -השכר מקבלי 5 אבל :כוכבי אמיר

  -ב יהיו חות"הדו כל הרי :גוטרמן אביבה

 את ביקשה לא היא אבל, הכספי ח"בדו גם מופיע זה אבל :חנוכה משה

 . הכספי ח"הדו

 . הכספי ח"בדו שמופיע מה זה אבל, נו :כוכבי אמיר
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 מקבלי 5 עכשיו ביקשה היא. כספי ח"דו עדיין אין אבל :וכהחנ משה

 . שכר

 . כספי ח"דו יש :כוכבי אמיר

 . 2020/21 על כספי ח"דו אין אבל :חנוכה משה

 . באתר הוא, יש :כוכבי אמיר

 . כספי ח"דו באתר אין, לאתר תיכנס. לא :חנוכה משה

 . יאומן לא זה, לא :גוטרמן אביבה

  -כספי ח"דו הכשיהי וגם :חנוכה משה

 . נשמה, 2020 :כוכבי אמיר

 . 2021 את ביקשה היא. 2021 :חנוכה משה

 . 2021 לא. 2020, משה :כוכבי אמיר

 . לכתוב לה שאמרת במה התבלבלה שהיא או :חלוואני מאיר

 . מביך להיות יכול זה, ולזה לארנון לחזור רוצה לא אני :חנוכה משה

 . נו, לכתוב לה שאמרת אלהבש התבלבלה היא, משה :חלוואני מאיר

 ? מזלזלים אתם למה :חנוכה משה

 . שואל אני, מזלזל לא אני :חלוואני מאיר

 . חלוואני מאיר, לא, לא :גוטרמן אביבה

 . יפה לא זה, מאיר. מזלזלים אתם הזמן כל :חנוכה משה

 שאני מה יודעת לא ואני. מבינה לא, לי להגיד לא :גוטרמן אביבה

 . אומרת

  -רגע, רגע, אמרתי לא :אניחלוו מאיר
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 . תתבייש אתה, זה היא מה :חנוכה משה

 . רגע, רגע :חלוואני מאיר

  -ממש הוא, סליחה :כוכבי אמיר

ו תתחיל אתה :חלוואני מאיר  . הזה ועם החלש עם עכשי

 . זה את לך אמר לא ממש הוא :כוכבי אמיר

 . אחת םפע, עלייך בחיים זה את אמרתי לא אני, אביבה :חלוואני מאיר

 . זה את אמר לא ממש הוא :כוכבי אמיר

 אמר שמשה בשנים התבלבלת שאולי אמרתי, שנייה פעם :חלוואני מאיר

 . לכתוב לך

 . כלום לכתוב לה אמרתי לא אני :חנוכה משה

 רק, שמופיע מה וזה. אחת שנייה רק, שאמרתי מה וזה :חלוואני מאיר

 . לסיים לי תן, רגע, רגע

 ? זה את אמרת למה :גוטרמן אביבה

  -אני כי :חלוואני מאיר

 ? אתה מי כי :גוטרמן אביבה

 ? לך עוזר לא הוא? ביחד עובדים לא אתם? לא למה :דואני נדב

 . כן, כן :גוטרמן אביבה

 של בצד אצלכם שאלות יש, סיסטמתי שבאופן רואה אני :חלוואני מאיר

 שאתם מה על סגורים בהכרח לא שאתם, האופוזיציה

 . מקריאים

 ? אומר אתה מה :גוטרמן אביבה
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 .מענה שקיבלה כזאת פנייה הייתה וגם :כוכבי אמיר

 . לעשות מה, כן :חלוואני מאיר

 . ממש :גוטרמן אביבה

 ? חושב שאני מה את להגיד לי מותר :כוכבי אמיר

 . מחר משהו ביקשתי אני, לא :חנוכה משה

 . הכספיים חות"הדו דרך :כוכבי אמיר

 . גבוה שכר מקבלי 5 ביקשה אהי אבל :חנוכה משה

 . הכספיים חות"בדו מופיע זה :כוכבי אמיר

 . אטען ישר אני, לא :חלוואני מאיר

 . חוצפה זאת :גוטרמן אביבה

 שאת לך אמרתי לא אני, חוצפה שזו מרגישה את אם :חלוואני מאיר

 . חצופה

  -תחושה לי יש לפעמים, יודע אתה :גוטרמן אביבה

 . חצופה שאת לך אמרתי לא אני :חלוואני מאיר

, נאור גם, משה, שאומרים ואתם אמיר גם פעמים הרבה :גוטרמן אביבה

  -ינוקא איזה אני כאילו. משה, משה

  -רגע רק, לי תכניסי אל, שנייה רק, לא, לא, אני :חלוואני מאיר

ון לי אין, אני. דעה לי אין, כאן שנמצאת :גוטרמן אביבה  . ניסי

 . יאמרת לא :חלוואני מאיר

 . ידע לי אין :גוטרמן אביבה

  -שאת לאן זה את קחי :חלוואני מאיר
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 . נמצא שמשה מזל איזה :גוטרמן אביבה

 . האלה האמירות מעליב זה, מאיר, לא :חנוכה משה

  -לאן זה את קחי :חלוואני מאיר

 . תשובה רוצה אני. רבה תודה, טוב :גוטרמן אביבה

 שנאמרים דברים על חוזרים לפעמים שאנחנו זה, אביבה :כוכבי אמיר

 . זה, שזה אומר לא, האופוזיציה מספסל לנו

 מספיק לא זה, לא, הדברים את תגידי שאת מספיק לא זה :חלוואני מאיר

 . הדברים את תגידי שאת

 . לעניין לא, מאיר, טוב :גוטרמן אביבה

ו אני, די לא, רגע, רגע, את אם :חלוואני מאיר  . עונה עכשי

 ? התשובה איפה לאב :גלבוע אלון

 כל עם, לגיידסטאר מועצה חבר לשלוח יכולים לא אתם :חנוכה משה

 . לכם הכבוד

 נשמע זה. חלש אתה כמה. משה, חלש נשמע זה, אוי :חלוואני מאיר

 . חלש

 ? לא למה :שירי נאור

  -שאילתה הגישו אם כי? לא למה :חנוכה משה

 . משה. משה, חלש אתה כמה :חלוואני מאיר

 ?מה אז נו :ישיר נאור

 . תשובה לקבל וזכותה, שאילתה הגישה היא :חנוכה משה

 . לאביבה לענות מבקש אני :חלוואני מאיר



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 141 

 

 . תשובה ולקבל שאילתה להגיש סמכות לה נתן, הדין זה :חנוכה משה

. רגע רוצה אני, רוצה אני. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה :כוכבי אמיר

  -מה יודע אתה

 את יש ח"ובדו, שכר עלות ביקשה היא, להקיב היא :חנוכה משה

 . הברוטו

 . חלש נשמע זה, משה :חלוואני מאיר

 ( ביחד מדברים)

 המינונים. פעם כל אותה שואלים אתם, הזמן כל, השאלה :שירי נאור

  -שלכם

 לשאול אפשר, שצריך כמו ישיבה לנהל במקום, נועד זה :כהן. א כנרת

 . שאלה

 מה? משכורות מחלק אתה כמה תגידש? אותך מעליב מה :חנוכה משה

 ? אותך מעליב

 ( ביחד מדברים)

 תן. רגע לענות תן. מספיק דיברת גם. תיעלב שלא, אלון :חלוואני מאיר

 . לענות

 ? מאיר, אומר אתה מה :גלבוע אלון

 ? לאביבה לענות בבקשה יכול אני, משה, משה :חלוואני מאיר

 . יודע לא אתה :חנוכה משה

 . אלון וגם, בסבלנות תחכה אתה, אל :חלוואני מאיר

 ? התשובה את יודע אתה :חנוכה משה
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 אמרה שהיא מה על, משהו לה להגיד רגע רוצה אני, כן :חלוואני מאיר

 . אליי

 . לה שאמרת מה בפני, תתנצל כל קודם? התשובה מה אז :חנוכה משה

 מה לי תגיד אל, ואתה, לעשות הולך שאני מה בדיוק וזה :חלוואני מאיר

 . לעשות

 . אוקי :חנוכה משה

 אני. נמוך ואפילו. לגמרי חלש, ממך חלש נשמע וזה :חלוואני מאיר

. חצוף שאני, לחשוב לך גרמתי שאני הרגשת אם מתנצל

, ואני, ולא, פה אביבה רואים שאנחנו מה, בעצם זה אבל

 . מולך בטח, תמיד שווים וליבי פי

 . נכון :גוטרמן אביבה

 שהוא למצב יגרום לא, גילו ממרום, חנוכה משה, ולכן :חלוואני מאיר

 . בינינו יסכסך

 ? אליי הקשר מה :חנוכה משה

 . שקט :חלוואני מאיר

 . מסתכסכים לא אנחנו :גוטרמן אביבה

 . חלש אתה, שקט :חלוואני מאיר

  -אחת פעם נעשה בוא, בוא, בוא :גוטרמן אביבה

 הקשבתי אני אבל, רגע. לסיים לי תני, רגע, רגע, ואני :חלוואני מאיר

 . לך

 לכולם היום אומרת ואני, לאמיר פעם זה את אמרתי אני :גוטרמן אביבה

  -פה
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  -יכול אני, אביבה :חלוואני מאיר

 . פוליטי זה, שפוליטי מה :גוטרמן אביבה

 ? אביבה, אבל לסיים יכול אני :חלוואני מאיר

 . ציבור נבחרי כולנו אנחנו :גוטרמן אביבה

 . הקשבתי אני :חלוואני מאיר

 . אחר סיפור זה, שבאישי מה :גוטרמן אביבה

 את שקיבלת, המועצה שולחן על לשמוע מבקש אני :חלוואני מאיר

 -רגע, התנצלותי

 . אישי, דבר של בסופו שהכל מסתבר :ברמוחה עדי

 . פוליטי הוא והאישי. אישי :כוכבי אמיר

 . אישי, דבר של בסופו שהכל מסתבר :ברמוחה עדי

 . זה את תגידי אל, לא :וכהחנ משה

 . בואי. לא, לא, לא אומרת כשאת חלשה את, אביבה :ברמוחה עדי

 . פוליטי הוא האישי :שירי נאור

 . לא ממש :גוטרמן אביבה

 . אביבה, אביבה :חלוואני מאיר

 . די, די, די :ברמוחה עדי

 . שכן ברור :שירי נאור

 . עיניים נעצום בוא :ברמוחה עדי

, התכוונתי לא. התנצלותי את שקיבלת לשמוע מבקש אני :חלוואני מאיר

  -ולא לפגוע לא
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 דבר שום פה אין. אישי דבר של בסופו הכל. לגמרי :ברמוחה עדי

 . אישי הכל. פוליטי

 . אישי לא אני, בסדר :גוטרמן אביבה

 . נתקדם בואו, חברים :ברייטברט אתי

  -כועסת לא אני :גוטרמן אביבה

 . חלש נשמע אתה, לשח אתה :חלוואני מאיר

 ( ביחד מדברים)

 . להיעלב מה על אותך שואל לא אני :שירי נאור

  -ניתן בואו, נאור :ברייטברט אתי

 . אבל, שלא תגידי אל אז :ברמוחה עדי

 . אותי מחשיב יותר זה, נעלב שאתה אומר שאתה זה :גלבוע אלון

 . ביקורת להעביר מותר :גוטרמן אביבה

. מותר הכל, מותר. מותר. שלא אמרתי לא יאנ, מותר :ברמוחה עדי

 . מותר הכל

 . לומר חייבת אפילו אני :גוטרמן אביבה

  -דרך יש :ברמוחה עדי

 . שלי התפקיד זה :גוטרמן אביבה

 . האלה המוח בלבולי עם די, אוי :חנוכה משה

 . דרך יש :ברמוחה עדי

 . דרך יש פתאום, משהו לשמוע נעים כשלא :חנוכה משה

 . כן :רמןגוט אביבה
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 מה, אתכם לבקר לנו תנו, מושלים אתם, שולטים אתם :חנוכה משה

 ? קרה

  -קורא אתה אבל, לא :חלוואני מאיר

. קואליציה אתם כי שלכם זכות זו ולדבר במה על לעמוד :חנוכה משה

 . שלכם הפעולות את לבקר, כאופוזיציה שלנו והזכות

 ? אומר אתה מה :ברמוחה עדי

 . שלנו בההחו זו :חנוכה משה

 . יפה לא מדבר אתה אבל :חלוואני מאיר

 אתם. היום כל תתבכיינו אל. הסגנון על תתבכיינו ואל :חנוכה משה

 . בשלטון

 על ערער מי. מתבכיין לא אחד אף? הזכות על ערער מי :שירי נאור

 ? הזכות

 . מתבכיינים אתם :חנוכה משה

 off שאיםנו פה העלו, דיברתם וחצי שעה במשך אתם :שירי נאור

topic ו, לחורף הכנה. לגמרי  הזמן כל. שמועות פה הי

 . רוצים שאתם מה עושים אתם

 . באמת נו, יאללה :גוטרמן אביבה

 . זכותנו :חנוכה משה

 . לזלזל צריך לא :שירי נאור

 . רציני נושא זה, חורף הכנה :גוטרמן אביבה

 . שעברה שנה בעקבות הייתה לחורף הכנה, רגע :גלבוע אלון
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 . לזלזל צריך לא, לא :שירי אורנ

  -השכר עלות את ביקשה אביבה :חנוכה משה

 . נמשיך בואו, מיצינו, חברים :ברייטברט אתי

 . מיציתי לא אני, מיצינו לא :חנוכה משה

 (ביחד מדברים)

 

 . חלש זה, משה :חלוואני מאיר

 והיכולת הדיבור חופש על הרצאות לנו תעשו אל אז :שירי נאור

 . טאלהתב שלנו

 אביבה, ביקשה אביבה, ביקשה אביבה. נאור, נאור :חנוכה משה

 המשכורת את שמקבלים אלה של שכרם עלות את ביקשה

ן בהוד מההורים . טובים לא לצהרונים שהולכים, השרו

 כמה לדעת ביקשה היא. בצהרונים שסובלים הורים

 . האנשים מרוויחים

 . חלש זה, ךשל המנטרה את להשמיע ממשיך אתה :חלוואני מאיר

 האנשים מרוויחים כמה לדעת ביקשה אביבה, אלון :חנוכה משה

 . הצהרונים של הכושל לניהול שאחראים

 . תשובה קיבלה לא אז, טוב :גלבוע אלון

ו. תשובה קיבלה לא היא :חנוכה משה   -הכספיים חות"בדו, עכשי

 . השאילתה לא זו :שירי נאור

 . שכר עלות אין :חנוכה משה

 שאלת את, תראי? אומרים אנחנו מה, אביבה, מבינה את :שירי נאור
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  -השאילתה את

 . שכר עלות אין :חנוכה משה

 שאילתה שאלה אביבה, אביבה של השאילתה, משה, משה :ברייטברט אתי

 . פשוטה

 לך ונותן, לכלום קשור לא כביכול שהוא מישהו בא ואז :שירי נאור

 . נתת שאת לשאלה פירוש

 .נמנע היה זה כל, תשובה הייתה אם :גוטרמן אביבה

, ואומרים יושבים כולם למה הבנת? הבעייתיות את הבנת :שירי נאור

 . 2021-ל התכוון בכלל הוא? זה את לך אמר משה

  -מה אותי מעניין לא זה, נאור :גוטרמן אביבה

 . 2020 בטעות כתבת, אממה :שירי נאור

 . אמר הוא מה יודעת לא :גוטרמן אביבה

 .הבעיה בדיוק זו :שירי נאור

 ? קטנה ילדה היא, מה? פעם עוד אותה מעליב אתה למה :חנוכה משה

 . אותה מעליב אתם :שירי נאור

 . לכתוב רוצה שהיא מה כתבה היא :חנוכה משה

 . אותה מעליבים אתם :שירי נאור

 שאביבה אומר לא זה, העיר ראש של חייל אתה אם, למה :חנוכה משה

 . חיילת

 אפשר אי. באמת. לסדר אתכם קוראת אני, נאור, משה :ברייטברט אתי

 . הזאת בצורה הישיבה את לנהל
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ו חושב אני :שירי נאור  עם, לסדר אותנו לקרוא יכול הישיבה ר"שי

 .  הכבוד כל

 . נאור :ברייטברט אתי

 . באמת, סליחה :שירי נאור

 . תרבותי שיח, נאור :ברייטברט אתי

 עובדי להעליב לא. עירייה עובדי להעליב לא, נאור :חנוכה משה

 . עירייה עובדי להפחיד לא. בסדר הכל, נאור, עירייה

 זה מחזיק שאתה היחידי התיק, אתה, משה, תראה, אמר :שירי נאור

 . הביקורת תיק

 . חשוב הכי :גלבוע אלון

 מבקר אל דיברת שאתה בצורה, שאתה הראשון הדבר :שירי נאור

  -נאדםהב. מבישה הייתה פשוט היא, העירייה

  -הבעיה מה :גוטרמן אביבה

 ? צחק שהוא, לו אמרתי מה :חנוכה משה

 . גם המשפטי וליועץ :חלוואני מאיר

 ? קרה מה :חנוכה משה

 . שיטתי באופן מזלזל אתה :חלוואני מאיר

ו דיברת איך ראית :חנוכה משה  חייכת איך, העירייה תלמזכיר עכשי

 את אזו, ישמעו שלא בצד המיקרופון את שמת, אליה

  -זועם הפרצוף

  -בטח, ישמע שהפרוטוקול אשמח אני :שירי נאור
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 ביקשה היא? כבר אמרה היא מה, זועף פרצוף ועשית :חנוכה משה

 . להתקדם ממך

 . זעף לא, הפרצוף את ראיתי דווקא :כוכבי אמיר

 . מדברים אתם וחצי שעה :שירי נאור

 . הפרצוף את ראיתי אני :חנוכה משה

 . מדברים אתם וחצי שעה :שירי נאור

 שעושים אלה מקבלים כמה. תשובה רצינו אנחנו :חנוכה משה

 . כושלים צהרונים

ו. מיקרופון לי היה לא שעברה פעם? הבעיה מה :שירי נאור , עכשי

 . מפריע אני אז, מיקרופון לי כשיש

 . מסתיר אתה :חנוכה משה

ו לי כתבת מה שנראה רוצה אתה :חלוואני מאיר   ?בווטסאפ עכשי

 . שקיפות, כן. כן :שירי נאור

 . תשובות אין היום :גלבוע אלון

 . לך אומר אני. משה, חלש זה, חלש זה :חלוואני מאיר

 ? האלה הנתונים את לחשוף הבעיה אבל, אומר אני :גלבוע אלון

 . שבעיה אמרתי לא אני :חלוואני מאיר

 ? 2020 שנת התאריך עם הבעיה ומה :גלבוע אלון

 . שבעיה, אלון, אמרתי לא אני :חלוואני מאיר

 . לא, לא :גלבוע אלון

ו אותך שלח העיר ראש למה :חנוכה משה  ? זה את להגיד עכשי



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 150 

 

 ? מה :כוכבי אמיר

 . מעליב איזה :חנוכה משה

 . שלח :חלוואני מאיר

 ? רואה אתה :חנוכה משה

 . חייל אני, לי תגיד. חייל גם אני. שלח :חלוואני מאיר

 ? לחיי אתה :חנוכה משה

  -יודע אתה, תקשיב כאילו, אבל ג"רנ גם אני אבל, כן :חלוואני מאיר

, א, רגע', א? בסדר, ככה נעשה בואו? רגע אפשר :כוכבי אמיר  לדייק'

 ביקשת את. ברורה לא שהיא כאן עולה כי, השאילתה את

 . 2020 כתוב כי? 2021 או 2020

 על לי ענותל הבא לחודש זמן לך אתן שאני רוצה אתה :גוטרמן אביבה

 ? זה

 . ברצינות שואל אני, לא :כוכבי אמיר

 . קשה זה כי, לא :גוטרמן אביבה

, א :כוכבי אמיר  לישיבת לחכות צריך לא. בכתב גם להעביר אפשר'

 . מועצה

 . תעבירו אז :גוטרמן אביבה

 ? שנה איזו אבל :כוכבי אמיר

 . שואל הוא, שנה איזו :חלוואני מאיר

  ?שנה איזו :כוכבי אמיר

 . שנה איזו שואל הוא. אביבה :חלוואני מאיר
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, א 140 לפי להגיד רק צריך :חנוכה משה  אותם מכריחים אתם ואז'

 . פיזית להגיע

 ? 2020-ב בסדר לא מה? 2021 למה, 2020 :גוטרמן אביבה

 .ח"בדו שם נמצא 2020-ה אבל, בעיה אין, אה :כוכבי אמיר

 . הנתונים עם משחקים אתם, לשחק יכולים שאתם ואיפה :חנוכה משה

 . הבעיה מה, ח"הדו את תשתפו אז :גלבוע אלון

, טוב תקשיבו. לציבור גלוי הוא, משותף ח"הדו, ה'חבר :כוכבי אמיר

ו   -לכם יש. רגע ברצינות עכשי

 ? מבין לא אתה. ברוטו לא, שכר עלות ביקשה היא :חנוכה משה

  -פרלמנטרים כלים לכם יש :כוכבי אמיר

 ? לנו להגיד אפשר אי למה, שכר עלות ביקשנו אבל :גוטרמן אביבה

 הצעקות בכל אחד משפט, רגע אבל, נשמה, שנייה אבל :כוכבי אמיר

 . האלה

 . מאמינה לא אני, יו :גוטרמן אביבה

 ? בהם משתמשים אתם, פרלמנטרים כלים לכם יש :כוכבי אמיר

 ? להם להסביר יכול אתה, בני :גוטרמן אביבה

 . לברוטו שכר עלות בין לההבד מה :חנוכה משה

 . להם תסביר, שכר עלות בין ההבדל מה :גוטרמן אביבה

 . טוב. צריך לא :כוכבי אמיר

 . הוויכוח כל את מונע היה זה, לא? צריך לא, אה :גוטרמן אביבה

 . נמשיך בואו, יאללה, עזבו נו, הנתונים את מסתירים הם :חנוכה משה
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  -הבאות לשאילתות נמשיך :ברייטברט אתי

, תתרגם. אלון, Your time to shine. תורך, אלון, כן :כוכבי אמיר

 . משה

, 17.9-ה מיום גלבוע אלון, המועצה חבר של שאילתה :ברייטברט אתי

 12.9.2021-ה ביום אליי שנשלח תשובה למכתב בהתאם

 בנושא, לעירייה המשפטי היועץ, ויניק רונן ד"מעו

 ברחוב שבוצעו כדין היתר ללא הריסה עבודות

ו, אפק/המכבים  בימים בוחן ההנדסה שמנהל לי נמסר לפי

 הדרושים ההליכים ואת השונים השימושים את אלו

 התרשמתי. השיפוץ עבודות להשלמת היתרים לקבלת

 מכוונת בהתנהלות חלילה ולא, לב ותום בטעות שמדובר

 ביצוע על הורה מי. החוק דרישות מקיום להימנע שנועדה

? לכך כדין היתר נתקבל בטרם, נרחב בהיקף הריסות

 . התשובה וזאת, תמונה לכאן מצורפת

 שאני סליחה, אגב דרך, הנדסה מנהל התכוון הוא, לדעתי :חלוואני מאיר

 . מתערב

 . בסדר :כוכבי אמיר

 בשטח הבדיקות לאחר: "התשובה זאת. משנה לא אבל :ברייטברט אתי

 הינו המבנה שגג שקבע הקונסטרוקטור ח"דו ולאור

 מיידיב במפגע לטפל ההנדסה מנהל י"ע הוחלט, וכןמס

 לכלל הנחיות חודדו, זה מקרה לאור. הגג את ולהוריד

 ". הטיפול דרכי לגבי הגורמים

 התקבלה לא, הזאת בשאילתה כאן גם, כל קודם, טוב :גלבוע אלון

 מי שאלתי ואני מנהל כתוב כל שקודם משום, תשובה
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 גג כי שנקבע פה כתוב, נוסף ודבר. הורו מי לא, הורה

 מהיועץ מכתב כאן לי יש, ככה אז. מסוכן המבנה

 שלפי טוען הוא שבכלל, העירייה של המשפטי

 הזו והעבירה, לב בתום נעשו ההריסות, התרשמותו

 מצליח לא אני אז. למקרקעין האכיפה לרשות דווחה

 שגג קבע, קונסטרוקטור שהיה הזו התשובה איך, להבין

 רק שלא בתמונה פה רואים וואנחנ, מסוכן לא המבנה

 ביצוע על הורה מי, שאלה שואל אני אז. כאן חסר הגג

ו. ההריסות  אתה, אמיר, כזאת עבודה לבצע כדי, עכשי

 את יתקצב, הזו העבודה את שיתעדף מישהו שצריך, יודע

 ? נכון, הזו העבודה

 . נו :כוכבי אמיר

 . עבודה הסכם לחתום :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

, וקבע בא לא ההנדסה מנהל? זה כל מאחורי עמד מי אז :גלבוע ןאלו

ו  . להרוס בא אני עכשי

 . שלך השאלות את מבין לא אני, תשמע :כוכבי אמיר

 ? האלה ההריסות ביצוע על הורה מי :גלבוע אלון

 . משהו להגיד חייב אני :כוכבי אמיר

 . כן :גלבוע אלון

  -הבין לא שמישהו קרהולמ, הטוב הסדר למען? בסדר :כוכבי אמיר

 . כן :גלבוע אלון
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 כל, הוראה וכל הנחיה כל, הראש מעל למישהו עבר או :כוכבי אמיר

  -בעירייה רוצה שאתה אחרת מילה כל, דירקטיבה

 . בסדר לגמרי, הורית אתה, תגיד אז, יפה :גלבוע אלון

  -גם :כוכבי אמיר

 . רגע תקשיב. בסדר גם זה :גלבוע אלון

 . אני לא זה אם םג :כוכבי אמיר

 . פוגענית מאוד אמירה זו :שירי נאור

  -נועד זה למה, לא, לא :גלבוע אלון

 . חלש זה :חלוואני מאיר

 . אסביר אני :כוכבי אמיר

 . לך אומר אני. להרוס הורה לא ההנדסה מנהל :גלבוע אלון

 . תקשיב, תקשיב :כוכבי אמיר

  -תהיה בוא אז. המכתבים מתוך עולה גם זה :גלבוע אלון

 . אחת פעם? מקשיב לא אתה למה, שנייה תקשיב :כוכבי אמיר

 . הזמן כל מקשיב אני :גלבוע אלון

 . מקשיב לא אתה, תקשיב :כוכבי אמיר

 . מסביב מסתובב שאתה היא הבעיה :גלבוע אלון

 . הלאה. אני, התשובה זאת, בעיה אין :כוכבי אמיר

 . בסדר, הורית אתה :גלבוע אלון

 האחריות. להרוס מורה לא אתה? אומרת זאת מה, לא :שמעון יגאל

 . עליך היא
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 . להבין רוצה לא הוא אבל? יגאל, מבין אתה? מבין אתה :כוכבי אמיר

  -להגיד יכול לא אתה, לא :שמעון יגאל

 . להבין רוצה לא הוא אבל :כוכבי אמיר

, א שאלה שואל שאני להבין רוצה לא אני :גלבוע אלון  עונה ואתה'

. ב  ? קשור מה, רעוע היה שהגג קשור מה'

 . לך אסביר אני, יש, יש, יש :כוכבי אמיר

 ? חתם מי, ביצע מי :שמעון יגאל

 . אותו תהרסו, אמרת, ביצע מישהו :גלבוע אלון

  -שנייה, שנייה, אנשים יש, מנהלים יש :כוכבי אמיר

 לתכנון הוועדה ר"יו הוא, בהנחייתו לא זה, שחותם מי :גוטרמן אביבה

 . נייהוב

 ? וועדה ר"יו עובר דבר כל? קשור מה :כוכבי אמיר

 ? האלה השטויות זה מה :גוטרמן אביבה

 מה? וועדה ר"יו עובר דבר כל, מדברת את מה על, תגידי :כוכבי אמיר

 .פתאום

 ? הוועדה דרך עובר לא זה. בנייה, הריסה דרך הכל :גוטרמן אביבה

 . לא, לא :כוכבי אמיר

 . באמת נו? וועדת דרך עובר אל זה :גוטרמן אביבה

 לך ענה. הזה המקרה של הטעות הייתה ופה. הכל לא :כוכבי אמיר

 . המשפטי היועץ

 . שלנו לא עוד המקום שבכלל משנה ולא :גוטרמן אביבה
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 . שנבין, סליחה? הטעות הייתה מה :גלבוע אלון

 . נו :כוכבי אמיר

 הרס, רעוע הגג, אמר, המבנה את ראה, ההנדסה מנהל בא :גלבוע אלון

 . המבנים כל את

 . כן, קונסטרוקטור ח"דו :כוכבי אמיר

 . המבנים כל את הרס :גלבוע אלון

 . קודם שנה, חדש גג :גוטרמן אביבה

, אמר מישהו. האלה בעבודות להתחיל הורה מישהו אבל :גלבוע אלון

 עם חתם מישהו, תקצב מישהו? נכון. זה את ותעשו לכו

 . הקבלן

 . עירייה עובדת הככ :חנוכה משה

? הזה העניין כל על הורה מי? מלמעלה היה מי אבל, נכון :גלבוע אלון

 . האלה העבודות כל על

 . לך אמר הוא, שהוא אמר הוא :חנוכה משה

 . בסדר, אתה :גלבוע אלון

  -כנראה זה כי, לו שחידדת משה אבל תודה :כוכבי אמיר

 . מההתחלה לא, כן. זה את אמר שהוא עד, טוב :גלבוע אלון

 . אחריות לקח שהוא שמח אני :חנוכה משה

 . כן :גלבוע אלון

 . אחריות לוקח שהוא אמר לא הוא, לא :שמעון יגאל

 . שלח. אליי גם שלח, שלח :חלוואני מאיר
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 דבר כל על אחריות לקח הוא, מה, שהוא אמר הוא :חנוכה משה

 . בעירייה שקורה

 . נכון, עשה הואש אמר הוא, אחריות לוקח הוא :גלבוע אלון

 ? היום לסדר לעבור אפשר, טוב :ברייטברט אתי

 . בעיר :כוכבי אמיר

 יודע אתה. הזה המקרה רק לא זה כי. אגב, מאוד חמור :גלבוע אלון

 . ככה תעשה אל. מקרים וכמה כמה עוד שיש

 . בסדר :כוכבי אמיר

 . ספר בבית םמידיתל אלפי מסכן אתה :גלבוע אלון

 . םמידיתל אלפי :כוכבי אמיר

 . מסכן שאתה םדימיתל אלפי :גלבוע אלון

 את הורדנו, להיפך. בסדר אבל, כן, אחד תלמיד שם אין :כוכבי אמיר

 . אנשים לסכן לא כדי הגג

  -כל קודם, לא אתה, לא :גלבוע אלון

 . די, די, זה אתה :כוכבי אמיר

 . די, כבר די, גג איזה :גוטרמן אביבה

, קראת אם, הזה המבנה, היה הזה ההמבנ, כל קודם :גלבוע אלון

  -שנייה

 . נו, לחרטט די :כוכבי אמיר

  -קראת אם כי, ככה תעשה אל, אמיר, קראת אם :גלבוע אלון

 . להמציא די כי :כוכבי אמיר
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 . המצאה פה כתבת אתה, למה, קראת אם :גלבוע אלון

 . להמציא די אבל :כוכבי אמיר

. הכל את הרסתם. סדרב היה לא שהגג כותבים אתם :גלבוע אלון

 של תמונות יש. מסוכן בניין היה לא זה, רגע שנייה

 שלם הבניין. הקונסטרוקטור ח"בדו כן לפני הבניין

 . לחלוטין שלם הבניין, לחלוטין

 ? לחלוטין לשלם קשור זה מה :כוכבי אמיר

 . שנה לפני נעשה הזה הגג :גוטרמן אביבה

 . עבודות וביצעתם באתם :גלבוע אלון

  -אבל קשור זה מה :כוכבי אמיר

 . הזה לסיפור המשכיות לזה יש, נשמע אנחנו תכף :גלבוע אלון

  -שלם הגג קשור זה מה, קשור זה מה :כוכבי אמיר

  -לכך קשור זה :גלבוע אלון

 . חודש גג עשית שנה לפני :גוטרמן אביבה

 זה אחרי יום ואז שעומד מבנה גם להיות יכול, תגיד :כוכבי אמיר

 ? בסדר היה שהוא אומר הז, קורס

ו חזיתות ינווש להגיד לבוא, האלה השטויות זה מה :גוטרמן אביבה  ושינ

 . הכל

 . נו, די :כוכבי אמיר

 . די, באמת :גוטרמן אביבה

 שמי כנראה אבל, הזאת התשובה את כתב מי יודע לא אני :גלבוע אלון
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  -הזו התשובה את שכתב

  .התשובות את כותב גם אני :כוכבי אמיר

 חמור זה, אתה זה אם, הזו התשובה את שכתב מי, לא :גלבוע אלון

 . השאלה את קרא לא כנראה. מאוד

 . כן :כוכבי אמיר

 אתה אם, עכשיו. מהשאלה לגמרי מנותקת בכלל היא כי :גלבוע אלון

 למכתבים הגבת שאתה גם ראיתי לא. הנעשה כל על יודע

, פרס בתי במספר קורה שזה, בדיוק יודע ואתה. שלי

 . פרצוף תעשה אל. בעיר חוקית בלתי בנייה שיש

 . טוב :כוכבי אמיר

 ? המכתבים את בכלל קורא אתה :גלבוע אלון

 . פרצוף תעשה אל :ברמוחה עדי

, המקצועיים לאנשים מועברים הם. שלא האמת :כוכבי אמיר

 . מענה ושמקבלים

. הוועדה ר"יו אתה אבל? המכתבים את קורא לא אתה :גלבוע אלון

  -ש מאשר אתה איך

 ? הוועדה ר"ליו לי שלחת :כוכבי אמיר

 . לך שלחתי. ברור :גלבוע אלון

 ? הוועדה ר"ליו שלחת :כוכבי אמיר

 . הוועדה ר"ליו שלחתי :גלבוע אלון

ו של למייל שלחת :כוכבי אמיר  ראש של למייל או הוועדה ר"הי

 ? העירייה
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 . הוועדה ר"ליו שלחתי :גלבוע אלון

 . טועה שאתה בטוח די אני :כוכבי אמיר

 . העיר ראש זה, הוועדה ר"ליו שלחתי, לך אומר אני אז :גלבוע אלון

ו מייל שאין הפשוטה מהסיבה ולו :כוכבי אמיר  בוא אבל, הוועדה ר"לי

 . יאללה, נתקדם

 אלפי ולסכן לצחוק תמשיך ואתה, המועצה חברי לכל :גלבוע אלון

 . םידימתל

 הקטנוניות עם די, די, די כי, די. וןאל, בוא, יאללה :כוכבי אמיר

 . הזאת

ו מייל לך שלח הוא :גוטרמן אביבה  ? משנה זה מה. הוועדה ר"כי

 . הקטנוניות עם די, הקטנוניות עם די :כוכבי אמיר

  -שהעירייה להיות יכול לא, להיות יכול לא, אמיר :גלבוע אלון

 מסרב אתה, מסרב אתה. תשובות קיבלת, שאלות שאלת :כוכבי אמיר

 גם גבול יש. לך שאומרים מה לכל להאמין שיטתי באופן

 . זה עם להתעסק יכולים שאנחנו למה

 . היתר בלי שבנית אמרת אתה, למה :גוטרמן אביבה

ו אתה, אומר אתה אבל? להאמין לי יש מה :גלבוע אלון  פה עכשי

  -תראה, מציג

, נייךבעי חן מוצאת לא היא. תשובה קיבלת, אחי, סבבה :כוכבי אמיר

 . גופים יש. למדינה לך

 . בסדר :גלבוע אלון

 . סגור :כוכבי אמיר
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 . לגופים פנינו :גלבוע אלון

 . מעולה :כוכבי אמיר

  -מעבר אני, לא אבל :גלבוע אלון

 . לעבוד איך, ממך לאישור זקוק לא הוא :חנוכה משה

 . נכון :כוכבי אמיר

  -יצילו לא האלה הגופים :גלבוע אלון

 . כבר זה את ושיעשה :כוכבי אמיר

 על יקרוס כזה מבנה כאשר, יעזרו לא האלה הגופים :גלבוע אלון

 . םידימתל

 . טוב. אוקי :כוכבי אמיר

 . היום בסדר נמשיך אנחנו, טוב :ברייטברט אתי

 . מה, הזה את לקבל תמשיך ואתה :גלבוע אלון

 אתה, הקיר על הכתובת. הקיר על שהכתובת אומר ואתה :חנוכה משה

 . ראומ

  -זה, אגב דרך :גוטרמן אביבה

 . מניח אני, המכתב את קרא הוא, יודע הוא :גלבוע אלון

 להוציא צריך. הזה הפסולת כל, עכשיו בטיחותי מפגע זה :גוטרמן אביבה

 . לפנות צריך. זה את

 .אחד אף פה מעניין לא גם זה. מעניין לא זה :גלבוע אלון

 

 .2021 תקציב לסעיף מסעיף העברות. ב 
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 לסעיף, היום לסדר עוברים אנחנו. השאילתות את סיימנו :ברייטברט אתי

 להעברות עוברים אנחנו. העברות את שם יש. בהזמנה' ב

 . 2021 תקציב, לסעיף מסעיף

 . זה על נדבר אנחנו תכף :גלבוע אלון

 . לתקציב 4 מספר עדכון :ברייטברט אתי

 . לך אראה אני אז, לך אשלח אני :גלבוע אלון

 . בבקשה, לי תשלח :שירי רנאו

 . בבקשה, העירייה גזבר :ברייטברט אתי

 אני, אגב, כנרת זאת שענתה היחידה. קיבלה כנרת גם :גלבוע אלון

 . אמיר, לך להגיד רוצה

  -פעם עוד. דבר שום לי שלחת לא אבל :שירי נאור

ו :כהן. א כנרת  אוהבים מאוד ככה גם. יותר אותי יאהבו בכלל, עכשי

 . אותי

 . לה הכבוד כל, ואני, כנרת זו לי שענתה היחידה :גלבוע לוןא

 ? לך עניתי ולא לי שלחת אתה מה, מה על :שירי נאור

ו הגריל על אותי שם בכלל :כהן. א כנרת  . יותר עוד עכשי

 . לך שלחתי לא, לא :גלבוע אלון

 ?ששלחת אומר אתה למה אז :כוכבי אמיר

 ? למה? כנרת זו שענתה היחידה, אומר אתה למה אז :שירי נאור

ו אמרת :כוכבי אמיר  . ששלחת עכשי
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 . שלי והבת והבימה התמונות עם לי שעשית כמו :שירי נאור

 . שענתה היחידה, היחידה :גלבוע אלון

 ? היחידה למי, לכולם שלחת לא אתה :שירי נאור

  -שענתה היחידה, שענתה היחידה :גלבוע אלון

, זה את לסגור טובה הזדמנות זו, אגב, חשב לא הוא, אגב :כוכבי אמיר

 הוא, חילקת שאתה אולי, קיבלת שאתה חשב לא הוא

 התדמית מסרטון לו שלח מישהו, התדמית מסרטון הוציא

 תיק למחזיקת בירה מוזג העירייה ראש איך, לפסטיבל

 . הבירה שחיתות על המטורף התחקיר היה זה. תרבות

 . לגמד מנסה הוא איך תראה :גלבוע אלון

 . לגמד מנסה לא הוא, לא :שירי רנאו

 . לגמד מנסה הוא איך תראה :גלבוע אלון

 . בסרטון לידו הייתי, משה :חלוואני מאיר

 . עושה שהעירייה עבירות מגמד הוא :גלבוע אלון

, אומר ואותה בא שאתה. מציאות לך לייצר מנסה אתה :שירי נאור

  -לכולם ששלחת מכך משתמע. ענתה כנרת רק

 . שלחתי :גלבוע אלון

 . פה שיושב מי לכל :שירי נאור

 . נכון לא :חלוואני מאיר

 . לא, לא :גלבוע אלון

 אם אותי שאל הוא. אליי התקשר הוא. לא אליי גם :חלוואני מאיר
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 . קיבלתי

, סליחה, משתמע, ענתה כנרת רק, אומר כשאתה, מאיר :שירי נאור

 שכולם, פה שיושב מי מכל ומשתמע מהשולחן משתמע

 . ענתה כנרת ורק, וקיבל

 . אמרתי לא אני :גלבוע אלון

 ? לו ענית אתה, משה :כוכבי אמיר

 . לך אשלח אני, קיבלת לא אתה :גלבוע אלון

 ? ליעל שלחת אתה. ענתה כנרת רק, תגיד אל אז :שירי נאור

 . לדבר לי תן אבל :גלבוע אלון

 ? ליעל שלחת. מדבר גם אני :שירי נאור

 ? יעל לאיזה :גלבוע אלון

 . כן, כן, ברזילי. כן :חנוכה משה

 . אחת יש יעל :שירי נאור

 ? מאצלך זה את שולח הוא, ראית אתה, כן מה :חלוואני מאיר

 . כן, משקיפה יעל. משקיפה רק יעל. קשורה לא יעל אבל :גלבוע אלון

 ? לך שלחו, אביבה. יודע לא :שירי נאור

 ? קיבלת, רן. שנייה, רגע, רגע :גלבוע אלון

 ? איזה, מה :יקיר רן

 ? ממני מכתב קיבלת לא :גלבוע אלון

 ? לו ענית לא למה, לך ששלחו מה? לו ענית לא למה :שירי נאור

 . עניתי אני, עניתי אני :גוטרמן אביבה
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 . ענה שהוא אומר משה גם :שירי נאור

 ? לך ששלחתי במכתב ענית אתה :גלבוע אלון

 . הבאה בישיבה זה על נדבר ואנחנו עניתי אני :גוטרמן אביבה

 ( ביחד מדברים)

 קיבל, משנה בוועדת המועצה מחברי שנמצא מי כל :גלבוע אלון

 . מכתב

 . לזה אותי תכניס אל, אלון :יקיר רן

, אביבה זאת, מהאופוזיציה התכוונתי אני, שענו היחידים :גלבוע אלון

 . כנרת זאת מהקואליציה

 ? ענתה אביבה :כוכבי אמיר

 את מסובב העיר שראש מאוד חמור, מאוד וחמור :גלבוע אלון

 עבירות שמבצעת עירייה בראש עומד שהוא, הדברים

 . שיטתית בצורה בנייה

 ? אחראי שאני לך מלהגיד יותר, דברים מסובב מה :כוכבי אמיר

 ואתה. האלה העבירות את מבצע אתה, שיטתית בצורה :גלבוע אלון

, קעיןלמקר האכיפה לרשות הועבר דיווח כבר שזה יודע

 נכון דבר שעשה, המשפטי היועץ ידי על וגם ידי על גם

 הבדיקה, ואגב, זה איך נראה ובוא. זה את והעביר

 בכל, הספר בתי שכל תראה ואתה, סקר ייצא וגם נמשכת

 . דבר שום עושה לא ואתה. בנייה חריגות יש, הספר בתי

ו לא, נושאים שאין יבכו הם כ"אח :ברמוחה עדי  דרלס נושאים כאן הי

 . היום
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 . כלום עושה לא ואתה :גלבוע אלון

 . טוב :כוכבי אמיר

 . לפיד ספר בית :גלבוע אלון

 אותי ששאלת בבקשה תגיד, אלון, לפרוטוקול מבקש אני :חלוואני מאיר

 . שלא לך ואמרתי, קיבלתי אם

 . אני גם :ברמוחה עדי

  -קיבלתי, אמר הוא. אותו שאלתי, חלוואני מאיר :גלבוע אלון

 . הגיע ולא :חלוואני רמאי

 ? נכון, שאמרת מה זה. יבריש'בג חצי וזה, קיבלתי :גלבוע אלון

, שולח אתה, לי אמרת. לשלוח מייל איזה לי ואמרת, נכון :חלוואני מאיר

 . שלחת לא

 לכולם שתבהיר אשמח אני. בהבהרות אנחנו אם, אלון :שירי נאור

 . בזה בחינם בונים קיבלתי שלא

 . קיבלת לא אתה ,כן :גלבוע אלון

 . לא אני גם :ברמוחה עדי

 שבוועדת מי רק, שאמרתי מה זה. קיבלה לא ברמוחה גם :גלבוע אלון

 . משנה

 . קיבל לא אחד ואף :שירי נאור

 . אלון, לסעיף מסעיף העברות, נמשיך בוא :ברייטברט אתי

 . כן, שקיבלתי, הבירה פסטיבל על דיברתי אני, לא :שירי נאור

 . הבירה פסטיבל של הבונים על דיבר הוא, לא :ברמוחה עדי
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 . חינם שתייה שקיבלנו רמזת אתה, הקודמת בישיבה :שירי נאור

 . נכון :ברמוחה עדי

  -שאלתי אני :גלבוע אלון

 . לא, לא, לא, לא, לא :שירי נאור

 . שאלת לא, לא, לא, לא, לא :ברמוחה עדי

 . תמונה לי יש, אמרת אתה :שירי נאור

 לא. שאלת לא, זה את שמעתי אני. שאלת לא, שאלת לא :ברמוחה עדי

 . שאלת

 . אותה לי הראה הוא, תמונה לו הייתה :כוכבי אמיר

 . תמונה לך הייתה :שירי נאור

 ואפשר, מוקלט זה, מוקלט זה, מוקלט זה, מוקלט זה :ברמוחה עדי

 . הסרטון את לראות

  -מסרטון תמונה לקחת אתה :שירי נאור

 . גמור דרבס :גלבוע אלון

 הסרטון את ראית לא ואתה. קבעת אתה. שאלת לא אתה :ברמוחה עדי

 . הסוף עד

 . שאלתי :גלבוע אלון

 ? אותו להפחיד מנסה את מה, שאילתה הגיש הוא :חנוכה משה

  -גלבוע אלון, במשך ואני :ברמוחה עדי

 . זכותו, שאלה שאל הוא? אותו להפחיד מנסה את מה :חנוכה משה

 . גלבוע אלון :ברמוחה עדי
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 ( ביחד מדברים)

ו אתה :ברמוחה עדי  . הסוף עד תקשיב עכשי

 . נרגיש בואי :גלבוע אלון

 . מוגז שותה לא שנים 8 אני :ברמוחה עדי

 . שאילתה, שאלתי מה :גלבוע אלון

 . בונים קיבלנו שאנחנו ואמרת, שאילתה שאלת אתה :ברמוחה עדי

 ? ענית מה. שאלתי, נכון :גלבוע אלון

 . וזהו, לא, אמרתם. שאל :חנוכה משה

 . עובדה קבעת אתה :ברמוחה עדי

 ? לשאול יכול לא אני :גלבוע אלון

 אתם? אמרת מה ואז. שלא ונענית, שאלת אתה. לא :שירי נאור

 ? בטוחים

 . נכון :גלבוע אלון

  -שנייה, יש לי :שירי נאור

 . סרטון יש לי :ברמוחה עדי

  -וסרטון תמונה יש לי :שירי נאור

 . סרטון לא, לא :חלוואני מאיר

  -נו, חברי של :שירי נאור

 ? -ו נו :ברמוחה עדי

 ? זה את לך היה :שירי נאור
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 . גזור'י, מסרתי שאני סרטון :כוכבי אמיר

 זה את מעבירה ואני, לי מוזג שהוא, תדמית סרטון :ברמוחה עדי

  -כ"אח

 ? מה :כוכבי אמיר

, נו. זמן שאין תגידו כ"אח, ונ. נמשיך בוא, אמיר יאללה :חנוכה משה

 . יאללה

 . תודה. להם חשוב קודם ששמם אנשים יש :שירי נאור

 . תביעה תגישו אז. אותו תתבעו אז :חנוכה משה

  -עברנו אנחנו, נעבור, טוב :ברייטברט אתי

 ( ביחד מדברים)

 כל הרי הוא? הבעיה מה ,מכתב לו ישלח ברטל שגלעד :חנוכה משה

  -יושב היום

  -לי שלח הוא, ד"עו איזה יש :גוטרמן אביבה

. משפטי כיעוץ מתנות לקבל מותר אם יודע לא אני, אגב :חנוכה משה

  . לו שילמת כמה מעניין

 . חברים :ברייטברט אתי

 חייבת ואני, חמור משהו פה נאמר, אתי, רגע, רגע :ברמוחה עדי

ו. עכשיו תמתין אתה. להגיב  . תמתין אתה עכשי

ו, וואה :חנוכה משה  . אמתין אני עכשי

 . עכשיו חמור דבר אמרת אתה. תמתין אתה. נכון :ברמוחה עדי

 ? אמרתי מה :חנוכה משה
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  -אמרת אתה :ברמוחה עדי

 . שאלתי? אמרתי מה :חנוכה משה

  -ברטל שגלעד :ברמוחה עדי

 . מכתוב לו לשלוח יכול :חנוכה משה

 . ברטל לגלעד שילמתי אני אם :ברמוחה עדי

 . לו שילמת האם, נכון, אלתיש :חנוכה משה

 . המועצה שולחן על פה ולא, תשאל אל :ברמוחה עדי

 . רוצה שאני מה לשאול זכותי :חנוכה משה

 שתרשמו מבקשת אני, מבקשת אני. תתנשא אל :ברמוחה עדי

  -בפרוטוקול

 . כן :חנוכה משה

 מכתב דיני עורך באמצעות שלחתי, הפרסום שביום :ברמוחה עדי

  -חוק לפי, משפטיים להליכים נייהפ טרם, התראה

 ? פרסום איזה, מה על :חנוכה משה

 המפעיל, מ"בע ופרסום ציבור יחסי מירז כנגד הרע לשון :ברמוחה עדי

 . ירוק עיתון את

 ? קשור זה מה :גוטרמן אביבה

 ? היום סדר על נושא זה, רגע :חנוכה משה

ו אני, הסוף עד :ברמוחה עדי   -עכשי

 . היום סדר על זה החורף כי, לא :שירי נאור

 ? הישיבה את מנהל מישהו :חנוכה משה
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  -הפרסום נושא :ברמוחה עדי

 ? הישיבה את מנהל אתה :חנוכה משה

 . המוסמך המשפט בית של לפתחו להגיע עתיד :ברמוחה עדי

 ? אמיר :חנוכה משה

 . תכבד אתה :חלוואני מאיר

 וחברות חברי לכל להזכיר מבקשת אני, זו בהזדמנות :ברמוחה עדי

 הליכים מפני לחסינות זכאים אינם כי, המועצה

 בזהירות לפעול מכולנו מצופה. כים"ח דוגמת, משפטיים

  -אנו כאשר, יתרה

  -ציבור נבחרי על שלך הנאום, עדי :חנוכה משה

 נבחרת של משפחתה ואת תמונתה את, שמה את מערבים :ברמוחה עדי

 . ציבור

  -ציבור נבחרי על אימים להלך וןהניסי, שלך הטיעון :חנוכה משה

 .רבה תודה. יהיה אשר שמה יהיה :ברמוחה עדי

 הדעת על יעלה לא. יעבור לא, בעיר תקשורת כלי ועל :חנוכה משה

 את כדין שמבקרים ציבור נבחרי על פה שיאיימו

 זכותנו זו. העירייה ושל העיר ראש ושל שלך הפעילות

  -תאיימי לא ואת, שבדין

 . ככה בדיוק :גוטרמן אביבה

 . מכתב אף, מכתב באף :חנוכה משה

  -לתבוע זכותה גם :שירי נאור

 . לתבוע זכותה :חנוכה משה
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 . כך בדיוק :גוטרמן אביבה

 . אימים ולהלך לאיים זכותה לא אבל :חנוכה משה

 . איימתי לא :ברמוחה עדי

 . פעולות סדר זה, איום לא זה :שירי נאור

 . לפרוטוקול ההודע הקראתי אני :ברמוחה עדי

 אתה. ד"עו אתה, משה, משה, ד"עו אתה, משה, כל קודם :כוכבי אמיר

 . אזהרה יש, תביעה שלפני יודע

 . אמיר, אימים על תהלך לא היא אבל, יכולה היא :חנוכה משה

 . אימים להלך לא זה :כוכבי אמיר

 הוא בחיים, קשים מאוד דברים לו אמרת אתה, אדיב חי :חנוכה משה

 . דיבה בתביעת עליך איים לא

 . אומר שאתה למה מאמין לא אני :כוכבי אמיר

 . שומע שאתה מה :חנוכה משה

 ? לך אראה שאני רוצה אתה :כוכבי אמיר

 . רבה תודה :ברמוחה עדי

 . כן :חנוכה משה

י איים והוא מכתב שלח הוא אליי גם, עליי גם :חלוואני מאיר  עלי

 . דיבה בהוצאת

 . לשלוח לי מאשרים אתםש רבה תודה :ברמוחה עדי

 רוצה שהיא מה להגיד יכולה היא, שוב אומר אני אז :חנוכה משה

 . לפרוטוקול הערה להגיד רוצה רק ואני, לפרוטוקול
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 . כן :כוכבי אמיר

  -איום אף :חנוכה משה

 . כן :כוכבי אמיר

 עמדתנו את מלהגיד ידינו את ירפה לא, ציבור נבחר על :חנוכה משה

 שיש האמצעים ובכל כוחנו בכל ולפעול, הזה השלטון על

 . אתכם להחליף כדי, ברשותנו

 . להפלתו :כוכבי אמיר

 . כן, אתכם להחליף :חנוכה משה

 . מעולה :כוכבי אמיר

 . איום אף :ברמוחה עדי

 . איום אף :כוכבי אמיר

 . איום אף :ברמוחה עדי

 . פחדנים אנשים מתנהגים ככה :חנוכה משה

 .חיילות פה ואין יליםחי פה אין :ברמוחה עדי

 . בדיבור להתמודד יודעים שלא :חנוכה משה

 לוקחים לא שאתם להם שנמאס אנשים מתנהגים ככה :כוכבי אמיר

 . שלכם המילים על אחריות

 . תאיימו, אדוני :חנוכה משה

 . פשוט נורא זה :כוכבי אמיר

  -בסוף, בסוף :חנוכה משה

 ? אחריות חוסר איזו, מה. אמיר, באמת, נו, אוי :גוטרמן אביבה
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 בית מה נראה ובוא. תביעות תגישו, שתאיימו אחרי :חנוכה משה

 . שלכם התביעות על יגיד משפט

, העיתון על מדברת היא? נאמר מה? נאמר מה, למה :גוטרמן אביבה

 ? רוצה היא מה. העיתון את שתתבע

  -זה רגע רוצה אני :כוכבי אמיר

 . שתתבע, גיבורה היא אם :חנוכה משה

 . אביבה, שאמרתי מה בדיוק זה :ברמוחה עדי

  -שימשיך לפני :כוכבי אמיר

 . שתתבע :חנוכה משה

, מועצה חברי, אנשים פה שיש רק. שאמרתי מה בדיוק זה :ברמוחה עדי

 . שקופצים

 . אביבה :כוכבי אמיר

 . לא :גוטרמן אביבה

 . שאמרתי מה בדיוק זה :ברמוחה עדי

 . המלאה זכותה :גוטרמן אביבה

 . הזאת בעיר תקשורת כלי על לאיים לך ניתן לא אנחנו :חנוכה משה

  -לך עדכון, אביבה :כוכבי אמיר

 . המלאה זכותך :גוטרמן אביבה

 . בוודאי :ברמוחה עדי

. אחורה רגע חוזר אני. עניין זה אותך רק כי, לך עדכון :כוכבי אמיר

 עניינים ניגוד למניעת הוועדה דעת חוות את לידי קיבלתי
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 . המקומיות ברשויות ציבור נבחרי של

 ? אותה עניין רק שזה אומר אתה למה :כהן. א כנרת

 ה'מהחבר. משנה לא. שאלה היא רק כי, אמרתי, לא :כוכבי אמיר

 . עניין אותך רק זה, שלהם

 הלאה נמשיך ואנחנו עלינו מקובל לא, אנחנו, משנה לא :גוטרמן אביבה

 .זה את קיבלנו. הלאה. בזה לפעול

 ? אחר משהו על מדבר שאני :כוכבי ראמי

 . מדבר אתה מה על יודעת אני :גוטרמן אביבה

 ? מדבר אני מה על :כוכבי אמיר

 . ברית בני של ההחלטה על :גוטרמן אביבה

 . לא, מה :כוכבי אמיר

 ? מה אז. החלטה, עניינים ניגוד :גוטרמן אביבה

 . ציבור חרילנב מועצה חברי פניות של בנושא? קשור מה :כוכבי אמיר

 ? זה מה, זה מה :ברמוחה עדי

 . לשמוע תני, שנייה :שירי נאור

 . שומעת לא אני אבל. שומעת לא אני :ברמוחה עדי

 . המועצה חברי כל על שיחול :חנוכה משה

 ? איך :כוכבי אמיר

 לפני, תחשוב. להזכירך. המועצה חברי כל על חל זה :חנוכה משה

 . לקרוא רוצה שאתה

 כולל' ייצוג' המונח, הוועדה לדעת. "למה תראה תכף, לא :כוכבי אמיר
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 חבר אל המועצה חברי מטעם בירור או פנייה כל

 הוועדה ועובדי המקומית הרשות עובדי, המועצה

 אני אבל, עשו לא הם, חבר כאשר, לפיכך". המקומית

 לסייע, מעוניינת/מעוניין, המועצה חברת או, אוסיף

 להימנע עליה/ועלי, שלי תוספות, תושבת/לתושב

 זאת ולעשות, להלן הממונים הגורמים מול מלפעול

 . בלבד הרשות ראש באמצעות

 . המועצה חברי כל על חל זה :חנוכה משה

 . הרשות ראש :כוכבי אמיר

 ? זה איפה :ברמוחה עדי

 ? ארנון, לי שאמרת מה :כהן. א כנרת

 םבהתא בפנייה לטפל רשאי הרשות ראש: "ההמשך והנה :כוכבי אמיר

 ". הרשות עובדי באמצעות דעתו לשיקול

 . ואופוזיציה קואליציה, כולם על חל זה :חנוכה משה

 ? בזה להגיד רצית מה :גוטרמן אביבה

  -בכלל לכם מסביר אני :כוכבי אמיר

 ? אמרת מה. הבנתי לא, לא :גוטרמן אביבה

 לפחות לכבד שתנסו מבקש אני ולכן, אומרת המדינה מה :כוכבי אמיר

 . אגפים מנהלי עם פה יצרנו שאנחנו הזה ייןהענ את

 . זה את נעשה אנחנו גם ואז, זה את יעשו שלך שהחברים :חנוכה משה

 . הבנתי. הבנתי, אה :גוטרמן אביבה

  -הדיבור רשות את נתן אנחנו, טוב :ברייטברט אתי
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 . בעיה אין :גוטרמן אביבה

 . לפנות להם אסור, תיקים מחזיקי, רגע :שמעון יגאל

ו כראות לטפל רשאי הרשות ראש, לא :כוכבי יראמ  רואה ואני, עיני

  -תיקים שמחזיקי לנכון

  -מיושמת הייתה הזו ההחלטה אם, יודע אתה :גוטרמן אביבה

  -להפעיל יכול העיר ראש אם, להבהרה אליהם נפנה בוא :חנוכה משה

 . שתפנה מציע אני :כוכבי אמיר

  -כתוב לא זה :שמעון יגאל

  -נוודא אנחנו, משפטי יועץ כאן יש :חנוכה משה

  -הזו ההחלטה עם :גוטרמן אביבה

 . שתפנה מציע אני :כוכבי אמיר

. הזה העניין את לבדוק המשפטי מהיועץ מבקש אני :חנוכה משה

 . תודה

 מיושמת הייתה הזו ההחלטה אם, אמיר, יודע אתה :גוטרמן אביבה

 באף להסתובב יכול היית לא אתה, הקודמת בקדנציה

 . הזמן כל שעשית מה זה, הסתובבת אתה. מחלקה

 עובדי עם לדבר לנו נתנו הקודמת בקדנציה, רגע :שירי נאור

 ? עירייה

 ? ממציאה את למה :כוכבי אמיר

 . אסור הבחירות לפני שנה :גוטרמן אביבה

 ? ממציאה את למה :כוכבי אמיר
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 ובדילע רואס שנים 5? עירייה עובדי עם לדבר לנו נתנו :שירי נאור

 . אתנו לדבר עירייה

 . נכון לא, נכון לא :גוטרמן אביבה

, א :כוכבי אמיר  . המועצה חבר של תפקידו שזה חשבתי לא'

 . זאת עושה עיר ראש כל, לפני שנה :גוטרמן אביבה

 אוי, אופוזיציה חבר ליד בטעות שנראה עירייה ועובד :שירי נאור

 . עובד לאותו עושים היו מה, ואבוי

ן אמרו אבל, אומרת אני לכן. לפני שנה, לפני שנה :רמןגוט אביבה  שאי

 . בעיה אין אז. אפשר, בעיה

 . תודה, ואבוי אוי :שירי נאור

 . שאלה לשאול רוצה אני :כהן. א כנרת

 . להגיד לי נתנו לא מילה, בקהל פה ישבתי אני :שירי נאור

  -הדעת חוות לפי, רגע :שמעון יגאל

 נתת לא אתה? היית איפה. שולחן יש, וםמק מפנים אנחנו :שירי נאור

 . לדבר נתת לא. לדבר

ו ששמעתי מה לפי, הדעת חוות לפי, חברים :שמעון יגאל  אני, עכשי

 אומרת הדעת חוות. להיזהר התיקים מחזיקי מכל מבקש

  -במפורש

 ? עירונית התחדשות תיק מחזיק לא אתה? ממה :שירי נאור

  -שיפנה תיק מחזיק אשהו מועצה חבר כל. אסור :שמעון יגאל

 . עירונית התחדשות :שירי נאור
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 . לא :שמעון יגאל

 . נו, נו, נו :ברמוחה עדי

  -מנהל לאף לפנות לו אסור :שמעון יגאל

 . דעת שיקול להפעיל יכול הרשות שראש רשום אבל :שירי נאור

 . הרשות לראש רק :גוטרמן אביבה

 . טעות לעשות לו אסור. תפנו העיר לראש רק זה, לא :שמעון יגאל

 . טעות תעשו אל :גוטרמן אביבה

 . טעות תעשו שלא :שמעון יגאל

 ? הקודמת מהקדנציה, מהעבר איומים פה יש האם :שירי נאור

ו הקריא שהוא מה, לא :גוטרמן אביבה  . עכשי

 . טעות תעשו שלא :שמעון יגאל

 . שאלה לשאול רוצה אני, אמיר :כהן. א כנרת

 . עליך איים לא אחד אף :גוטרמן אביבה

  -ירוכז שהכל מציע אני :חנוכה משה

 ( ביחד מדברים)

. יתנוא שדיברו עובדים על איים אדיב חי? אומרת את מה :שירי נאור

 . ואבוי אוי

  -אדיב חי :גוטרמן אביבה

 . נכון זה אם אותך יתבע אדיב חי :חנוכה משה

  -שהוא, מסתבר אדיב חי :גוטרמן אביבה
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  .חברים :כוכבי אמיר

 ( ביחד מדברים)

  -לציין רוצה רק אני :כוכבי אמיר

 שהוא, עליו כועסת הכי שאני הימים באחד לאמיר אמרתי :גוטרמן אביבה

 . אליו להתגעגע לנו גורם

ו המובן את לציין רוצה רק אני :כוכבי אמיר   -מאלי

 . חלאס, יאללה אז :גוטרמן אביבה

 . 20:50 היא שהשעה :כוכבי אמיר

 ? הגענו לאן. לחי שמתגעגעים עליך כועסת :גוטרמן אביבה

 . 20:50 היא השעה :כוכבי אמיר

 . שלך הנושאים את נסיים לא אנחנו, בעיה אין :חנוכה משה

  -ניתן. נמשיך בואו, חברים :ברייטברט אתי

 . 20:50 השעה :כוכבי אמיר

 . יאללה. כלום אין, איומים אין :גוטרמן אביבה

 . לסעיף מסעיף העברות לגבי, יההעירי לגזבר :ברייטברט אתי

  -להסביר מבקש רק אני :חנוכה משה

 ? זה כל מה בשביל אז, לדבר מותר אבל :גוטרמן אביבה

  -מנסה והיא, שאלה לשאול רצתה כנרת :כוכבי אמיר

 הבהרת בעקבות, אביבה. להגיב מבקש רק אני, אתי, אתי :חנוכה משה

  -העניין יובהר שלא עד, העיר ראש

 . כן :כביכו אמיר
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 יצא, אגב. ששאלנו כמו שוויונית מדיניות יש האם :חנוכה משה

ו השק מן המרצע  על להחליט יכול לא אתה. אמיר, עכשי

 . לא ולחלק לחלק נותן שאתה עצמך דעת

 . כן שאני בוודאי :כוכבי אמיר

 . לא :חנוכה משה

 ". רשאי הרשות ראש: "פה כתוב :כוכבי אמיר

 . לקרוא שיךתמ? רשאי מה :חנוכה משה

 באמצעות, דעתו לשיקול בהתאם, בפנייה לטפל רשאי" :כוכבי אמיר

 ". העירייה עובדי

  -דעתו שיקול את הפעיל הוא אז :דואני נדב

 ( ביחד מדברים)

 אראה שאני תיק מחזיק כל. לבן גבי על שחור כתוב, נדב :שמעון יגאל

  -אגף מנהל אצל יושב אותו

 שיקול את מפעיל העיר ראש, רשום? תיק מחזיק רשום :דואני נדב

 . דעתו

 ( ביחד מדברים)

 . זהו, נגמר :שמעון יגאל

  -יגיד. דעתו שיקול את יפעיל :דואני נדב

 ( ביחד מדברים)

 . החברה את אין, סעיף על סעיף יהיה לא, תדאג אל :דואני נדב

 . מבקש אני, מהאתר שלי הטלפון את שימחקו תדאג, משה :חלוואני מאיר
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 . בצדק :גוטרמן אביבה

 לנו לשלוח תוכל. לבנו תשומת את שהסבת, אמיר, תודה :חנוכה משה

 ? הזאת ההחלטה את

 . פה האלה התשובות וחרפה בושה זה אבל :גלבוע אלון

 . שלו הדעת חוות את יגיש המשפטי שהיועץ בטוח אני :חנוכה משה

 ( ביחד מדברים)

 . תשובותה כל. וחרפה בושה, בחייכם נו די :גוטרמן אביבה

 . בבקשה, כנרת, כן :כוכבי אמיר

  -לשאול רציתי אני :כהן. א כנרת

 . רפי :כוכבי אמיר

 ? שאילתה, כנרת :שירי נאור

 . לא :כהן. א כנרת

 . אה :שירי נאור

 מה כל בגלל, לשמוע הצלחתי לא אני. לשאול רציתי אני :כהן. א כנרת

 מי לדעת רציתי אני. היטב אותי שומעים, לא, פה שהולך

 ? הדעת חוות את נתן

 . עניינים לניגוד הוועדה :כוכבי אמיר

 ? מי, העירייה של המשפטי היועץ, מי :כהן. א כנרת

 . עניינים לניגוד הוועדה :כוכבי אמיר

 . אוקי, עניינים לניגוד וועדה :כהן. א כנרת

 . המקומיות ברשויות ציבור נבחרי של :כוכבי אמיר
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 ? הזאת הדעת חוות את בללק אפשר, אוקי :כהן. א כנרת

 . כן :כוכבי אמיר

  -ש חושבת אני. רבה תודה :כהן. א כנרת

 . במייל אותה נשלח לך :כוכבי אמיר

 . תודה :כהן. א כנרת

 . לכולם תשלח :גוטרמן אביבה

 . אותו צריך לא, מהאתר זה את להוציא אפשר :חנוכה משה

 . התיקים מחזיקי ולכל :גוטרמן אביבה

 ? התיקים מחזיקי זה ימ :שמעון יגאל

 . שלום. מהאתר להוציא אפשר פתאום, אה :שירי נאור

 . עובדים אנשים אנחנו, לא :חנוכה משה

 . להאמין לא זה, תשמע :שירי נאור

 . נאור, עובדים אנחנו :חנוכה משה

 מסכות שיש מזל, לא פה אנשים. להאמין לא זה, אין, אין :שירי נאור

ו. לאנשים  אבל. מהאתר להוציא אפשר זה את, עכשי

 . להיכנס לא. חלילה, גיידסטאר

 . קדימה :כוכבי אמיר

 . לשאילתות עונים לא :שירי נאור

 . העירייה גזבר, בני, אפשר :כוכבי אמיר

 . מסכה שים. מסכה שים :גוטרמן אביבה

ני בני. חברים, חברות :כוכבי אמיר  . העירייה גזבר, זי
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 . המשכורות 5 תא בכתב יעבירו הם, אה :גוטרמן אביבה

 . גם מסכה שימי, אביבה :דואני נדב

 . הנה, כן :גוטרמן אביבה

 . רבה תודה, בבקשה :דואני נדב

 . לא, שמדברים, רגע :גוטרמן אביבה

 . דיבר הוא אבל, אה :דואני נדב

ו לדבר אפסיק לא אני אז :גוטרמן אביבה  . עכשי

 ? אדוויל עם בא זה, אביבה :דואני נדב

 ? מה :גוטרמן אביבה

 ? לדבר מפסיקה לא שאת, אדוויל עם בא זה :דואני נדב

 . לא :גוטרמן אביבה

 . די, חברים :כוכבי אמיר

 . שצריך מה רק מדברת אני :גוטרמן אביבה

 . די, די :כוכבי אמיר

 . תמיד לא :דואני נדב

 . כ"בד :גוטרמן אביבה

 . משתדלת :דואני נדב

 אחד אתה. תשתוק אז ,בכלל מדבר לא אתה לפחות :גוטרמן אביבה

ו, דיברת ששנים, לדבר שיכולת  אז. לא בכלל עכשי

 . יאללה. זה את עושים שאחרים תודה ותגיד, תשתוק

 ? הזאת הישיבה כל דיברתי לא. הבנתי לא, רגע :דואני נדב
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  -נושא היה זה, במקרה :גוטרמן אביבה

ו :דואני נדב  ? ועכשי

ו :גוטרמן אביבה  . סתם, עכשי

 מסעיף בהעברות בסעיף אנחנו, טוב. נתחיל, יאללה :ברייטברט אתי

 . לסעיף

 . מדבר לא אתה :גוטרמן אביבה

, לא. התכוונתי לא, סליחה, סתמי אמרתי, סתמי יצא :דואני נדב

 . סתמי, להגיד נעים לא אז, שתוק, אמרת

 . שתוק, אומרת לא אני, לא :גוטרמן אביבה

, סתמי, יצא לי כמעט ,ואני. שתוק, אמרת. שתוק, אמרת :דואני נדב

  -לא אני אבל

 . מדבר לא אתה. מדבר לא אתה, נדב אבל. בכוונה לא, לא :גוטרמן אביבה

 . שטויות לדבר שלמות ישיבות שמעדיפים אנשים פה יש :דואני נדב

, הבטן לך כואבת לא דבר שום, לך כואב לא דבר שום :גוטרמן אביבה

 . בסדר הכל

  -עושים מה ודעתי את, בטן כאבי יש :דואני נדב

 . טוב אותך מכירה אני. נמצאים איפה, פוזיציה איפה :גוטרמן אביבה

 . אותך מכיר גם אני :דואני נדב

 . טון הרמת אתה דברים איזה על יודעת אני :גוטרמן אביבה

 . חברים, נדב, אביבה :כוכבי אמיר

 . עזוב, יאללה. השמיים לב עד זעקות :גוטרמן אביבה
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 לכמה לעלות רוצים אתם. פנויה כרגע הלשכה, יםחבר :כוכבי אמיר

 ? דקות

 . נגמר פה כי? כיבוד יש, אמיר :דואני נדב

 . לא :גוטרמן אביבה

 ? העניינים את לפתור, דקות לכמה לעלות רוצים אתם :כוכבי אמיר

 . אותך עזוב :גוטרמן אביבה

 . אתי, רמז העברתי אני :דואני נדב

 . קיזוז גם זה :כוכבי אמיר

 . אתו רבה לא אני :גוטרמן בהאבי

 . קיזוז גם זה :כוכבי אמיר

 ? הישיבה את מנהל מישהו :חנוכה משה

 . בבקשה, בני, יאללה :כוכבי אמיר

ו אתך רבתי אני מה, לא :גוטרמן אביבה  . לא? עכשי

 . כן, בני :כוכבי אמיר

 לי אין בכלל. אמרתי, שלך בתפקיד אתך בעיה לי אין גם :גוטרמן אביבה

 . נאמנה עבודתך את עושה אתה, בעיה

 ? הישיבה את מנהל מישהו :חנוכה משה

  -לא שזה, נדב, עקרונית בעיה יש :גוטרמן אביבה

 . לסדר אותך קורא אני. בבקשה. אביבה, די, שש :שירי נאור

 . בני, אותך שומעים לא :חנוכה משה

 תקציב, הרגיל בתקציב מספר לפי לסעיף מסעיף העברות :זיני בנימין
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. הרווחה ממשרד הכנסות כמו, הדברים עיקרי. 2021

 ציוד בנושא החינוך משרד. ההוצאה את גם יש, בהתאם

ן. ההוצאה גם בהתאם, ספר בתי מחשוב, קצה  עדכו

 האגפים של צרכים או ביצוע ניצולי בהתאם לתקציב

. תקשורת מערכות, תקשורת מעבדת. הביטחון באגף

 ציוד, ביטוח תביעות, חנייה רשות. תמרורים התקנת

 . הדוברות בתחום תקציב ועדכוני ספורט

 . סעיף, סעיף לעבור מבקש אני :חנוכה משה

, הכנסות, של הוצאות, הכנסות, ראשון סעיף, טוב :זיני בנימין

. של הוצאות .  משרד של הקצבה עבור הגדלה. ביטחון .

 ולפי. לקורונה בנוגע ברשות הסברה לטובת הביטחון

 ₪.  20,000 סךב חיל אנשי, התכנית

 ? קרתה שכבר הוצאה זו אבל :חנוכה משה

 . לא עוד, לא :זיני בנימין

 ואני, רצה הוא, רפי, רפי, עדיין הביטחון משרד? לא איך :חנוכה משה

 . אותו לשמוע מצליח לא

ון. מההקצבות חלק :זיני בנימין  . תקציב על די

 הוצאה זו ,יוליה. אותו לשמוע מצליח לא אני אבל, בסדר :חנוכה משה

 ? הכסף את העביר כבר הביטחון משרד? יצאה שכבר

 קול כמו כסף מקבל אתה .ביצוע אחרי מדווח אתה, לא :זיני בנימין

  .קורא

 אגף מנהל איפה, מה? האלה₪  20,000-ה הולכים לאן :חנוכה משה

? הכסף עם יעשה הוא מה תשובה לך שיתן הביטחון
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 ₪?  20,000 יצאו מה על, איפה

 . לקורונה בנוגע הסברה, אמרתי :זיני בנימין

? סרטים, חוצות שלטי, ספר בבתי, איפה? הסברה זו מה :חנוכה משה

 . הכסף עם עשו בדיוק מה להבין רוצה אני

  -לקורונה בנוגע ברשות הסברה. שם כתוב :כוכבי אמיר

 ? אמיר, ברשות הסברה זה מה :חנוכה משה

 . חיל אנשי תכנית במסגרת :כוכבי אמיר

 . חיל אנשי :זיני ימיןבנ

 . 1.7.29999550 בסעיף הוצאה עדכון כנגד, חיל אנשי :חנוכה משה

 פיקוד זה לפעמים. המדינה י"ע שמועבר מידע זה, יפה :כוכבי אמיר

 . הבריאות משרד זה לפעמים, העורף

 מה? לתושבים זה את מעבירים פלטפורמות באילו אבל :חנוכה משה

  -זה, זה

 . יםפרסומ :כוכבי אמיר

 ? פלאיירים זה :חנוכה משה

 פלאיירים היו, דברים מיני כל היו. לקורונה פרסומים :כוכבי אמיר

ו, בבתים   -הי

ו זה :חנוכה משה ו או הי  ? יהי

 . וגם גם היה :כוכבי אמיר

 . שיהיה מה שזה אומר הוא אבל, לא :חנוכה משה

 . לעתידי זה :כוכבי אמיר
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 ? לפרסם קורונה בעניין מתוכנן בעתיד מה, אומר אני אז :חנוכה משה

 . תבקש שהמדינה מה :כוכבי אמיר

 סיום עד שנשארו חודשים 3-ב שיישב כסף יהיה זה אז :חנוכה משה

, לפרסם תגיד שהמדינה ומה, ביטחון באגף התקציב שנת

 . שואל אני? מותפרס העירייה

 . כן :זיני בנימין

 . הבנתי לא, בזה הבעיה מה :כוכבי אמיר

  -כי, להבין רוצה אני. בעיה אין, לא :החנוכ משה

 ? בעיתונות פרסום זה :שמעון יגאל

 . יודע לא :זיני בנימין

 ? בעיתונות פרסום זה :חנוכה משה

 . שיהיה מה זה, יבקשו שהם מה. יודע לא :כוכבי אמיר

 ? הכסף הולך לאן מחליטה המדינה :חנוכה משה

 . פה תכנית יש :חלוואני מאיר

 המדינה הרי? הזאת התכנית של התנאים את יודע הומיש :חנוכה משה

 שזו או, משהו או בטח קורא קול יש. כסף נותנת סתם לא

  -של הנחה

ו הדברים אחד, למשל :כוכבי אמיר  הנושא כל היה, ביקשו הם שעכשי

 . ירוקה כיתה למתווה בנוגע ההסברה של

 . מה. מלא יש, אנטיגן :זיני בנימין

, הגדלה, האלה₪  20,000-ה אם, השאלה. הבעי אין, לא :חנוכה משה
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 הולך, בעיתון לפרסום הולך או, לאנטיגן הולך זה

  -לפייסבוק

 . העניין לצורך שיידרשו לפרסומים הולך זה :כוכבי אמיר

-ה את לקבל כדי המדינה של התנאים מה, השאלה :חנוכה משה

20,000  ?₪ 

 המידע מול אל, בקשה הגשת. השאלה את מבין לא אני :כוכבי אמיר

 . שיופץ צריכים שהם

 שכבר רטרואקטיבי משהו לא זה, אומרים אתם אז :חנוכה משה

 מה, בגדול. ינהל ביטחון אגף שמנהל משהו זה, הוצאנו

-ה יצאו מה על כרגע יודעים לא אנחנו. תבקש שהמדינה

 עד זה את תוציאו לא שאם, להיות יכול זה₪?  20,000

 ? חזרה זהה הכסף את תעבירו שוב, שנה סוף

 לא זה אם. הכסף את מקבלים לא, יוציאו לא אם, לא :זיני בנימין

  -שנה סוף, כאילו, ייצא

 ? מהמדינה הכנסה כנגד כאילו זה :חנוכה משה

 . כן :זיני בנימין

 . אוקי :חנוכה משה

 המדינה כמה לדעת וביקשתי דיברנו, בזמנו. שאלה :גוטרמן אביבה

ו. נההקורו הוצאות כל על לנו החזירה   -מיני כל הי

 בסעיפים מתוקצב זה. לקורונה ספציפיים סעיפים יש :זיני בנימין

  -7.2.9, 7.9 כל. ספציפיים

ו אז, ביקשנו אבל :גוטרמן אביבה , במיוחד שאלתי כי. נקבל, אמרנו, בזמנ
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 ? הדברים עבור מהמדינה מקבלים לא, מה

 . נגמר לא עוד :כוכבי אמיר

 ? כללב קיבלנו אז :גוטרמן אביבה

 . נגמר לא עוד :כוכבי אמיר

 ? עוד יודעים לא עוד :גוטרמן אביבה

, למשל, דברים מיני כל יש. נדייק. לא, לא, לא, יש, לא :כוכבי אמיר

 נתנו הם, הכנסת בבתי התפילות על, שעברה שנה על

, כבר נתנו, נתנו הם השנה, זאת לעומת. שנה של באיחור

 ? הגיע

 . נתנו לא עוד אבל, וראק קול יש, לא :זיני בנימין

 . מהיר יותר יהיה שהתהליך כדי, התנאים את שינו הם :כוכבי אמיר

 . מקדמה נתנו :זיני בנימין

  -לקח, דוברות. קיבלנו לא שעוד הגזבר אומר :כוכבי אמיר

 . קיבלנו שלא דברים יש אז :גוטרמן אביבה

 . נקבל :זיני בנימין

  -להבין בכלל ןזמ הרבה להם לקח, דוברות :כוכבי אמיר

 . נקבל :גוטרמן אביבה

 . קורא קול זה, כן :זיני בנימין

 כל, וויכוח יש, ציוד. שם מעורבים להיות צריכים שהם :כוכבי אמיר

 כל, ל'האלכוג של, הראשונים החודשים של הטרפת

 המדינה עם מ"המש של וויכוח עדיין יש, האלה הדברים
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 השיח. וזה מה יולפ, דירוגים אילו ולפי החזרים אילו על

 . מתנהל עדיין הזה

 . להגיד אפשר, קיבלנו לא אז :גוטרמן אביבה

 הזה השיח גם. יחזירו לא, יחזירו כן, החינוך משרד :כוכבי אמיר

 . מתנהל עדיין

 . קיבלו חלק כי. קטן חלק :גוטרמן אביבה

 . קיבלו חלק :זיני בנימין

 . בסדר :גוטרמן אביבה

  -פעם עוד, לא :זיני בנימין

 ? הראשונות הפעימות על החזר קיבלנו, הארנונה על :כוכבי אמיר

 . בטח. כן? ארנונה של, מה של :זיני בנימין

 . העבירו כן הם, למשל, ארנונה :כוכבי אמיר

  -אבל עיכוב היה יחסית, דווקא, לא, קטן דיליי יש :זיני בנימין

ו אבל, הנה :חנוכה משה  בפרסומים נגיד פה מסתכל אני עכשי

 נערך ל"צה, הקורונה התפרצות, שאומרים, עיתונותב

 שר החליט, החדשה התחלואה לאור מחודש למאבק

. אלון מפקדת פעילות את להאריך גנץ בני, הביטחון

 בחודש היה זה. חיל אנשי פעילות שתחודש, ןאכ ורושם

ו. יוני   -אנחנו עכשי

 השז וכתוב, שוב ימשיכו שבספטמבר כתוב אבל, לא :חלוואני מאיר

 בהשקעת ומדובר. הקרובים בשבועות לפעילות יחזור

, רווחה לנתמכי מזון סלי, אדם כח, הסברה תקציבי
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 וזה. הנגיף עם להתמודדות המקומיות ברשויות לתמיכה

 נכנסים, 12 עד 3 שגילאי לעניין בהמשך וזה, בהמשך

ו הזה למעגל  . עכשי

 מגיע היה אם? מאיר אבל טוב הכי היה מה יודע אתה :חנוכה משה

, המועצה לחברי תשובה נותן והיה, הרלוונטי האגף מנהל

 . הזה הכסף הולך למה

 ? ירוק בעיתון כולל לא הפרסום, פה כתוב למה :שמעון יגאל

 ? כן, בהלצה שמדובר, שתבהיר מבקש אני :כוכבי אמיר

 . הלצה לא זה :גוטרמן אביבה

 ? איפשהו כתוב זה, כן :כוכבי אמיר

 ? רשום איפה, הההלצ מה :שירי נאור

 ? איפשהו כתוב זה :כוכבי אמיר

 . שואל הוא, אבל שואל הוא, לא :גוטרמן אביבה

 ? איפשהו כתוב זה :כוכבי אמיר

 ? כתוב איפה :שירי נאור

 . כתוב לא, לא :גוטרמן אביבה

 . הלצה זו אז :שירי נאור

 . לשקר לא אז :כוכבי אמיר

 ? לירוק פרסומים יש :גוטרמן אביבה

 . הצורך לפי שרלוונטי איפה פרסומים יש :כביכו אמיר

 . בירוק פרסומים הזמן כל יש :כהן. א כנרת
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 ? אמיר, כך כל כועס אתה למה אבל :חנוכה משה

 . שקרנים אוהב לא אני כי :כוכבי אמיר

 . מה, מה :שמעון יגאל

 באיזו פה נגעת. שקרן שאתה אמר הוא כי, פה נגעת :חנוכה משה

 . רגישה נקודה

 . שקרן שהוא אמר לא הוא :שירי נאור

 . ליגאל ביחס דיבר והוא, שקרנים אוהב לא הוא :חנוכה משה

 את מבין לא אפילו אתה. ליגאל ביחס דיבר לא הוא :שירי נאור

 . שלך הבעיה את מבין אני עכשיו. לגמרי הקונטקסט

 . הלצה של ביחס התייחסתי ליגאל :כוכבי אמיר

 . אחר משהו היה והשקרנים. נכון :שירי נאור

 לא שהוא טוב. שנים מכיר אני יגאל של ההומור את :כוכבי אמיר

 . משנה לא, טוב, שאל

 ? כואבת בנקודה פה נגעת אתה :חנוכה משה

 . הפסיקו מתי, נתנו מתי :גוטרמן אביבה

 . נמשיך בואו, הגזבר אדוני, כן :חנוכה משה

  -בורע קורא קול, הבריאות ממשרד הכנסה. נמשיך :זיני בנימין

 ? אתה איפה :חנוכה משה

 . הראשון החלק זה. 12 בסעיף :זיני בנימין

. מחשוב :חנוכה משה .  . אוקי. החינוך משרד בהשתתפות .

 . העירייה של השלמה גם יש, זה כנגד. נכון :זיני בנימין
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 ? מדובר ספר בתי איזה, זה מה :חנוכה משה

  -על מדובר, לדעתי :זיני בנימין

  -במפורש בעצם הוצגה הזאת ניתהתכ :כוכבי אמיר

 האלה₪  300,000-ה ספר בתי לאיזה שואל אני אבל :חנוכה משה

 ? הגדלה

 . הספר בית איפה של הפירוט את לי אין :זיני בנימין

 ? בני, זה את לך שנאשר רוצה אתה איך אז :חנוכה משה

 . זה את לך מקריא הוא. זה את לו שתאשר רוצה לא הוא :כוכבי אמיר

ון יש. למועצה מביא אתה אבל, לא :נוכהח משה  . דירקטורי

 ? בא היית, כספים וועדת הייתה :כוכבי אמיר

ו לא והאחראים, שאלתי :חנוכה משה  שבישיבת, לי אמרו אז. שם הי

, אומרים אתם הכספים בוועדת אז. לי יסבירו המועצה

 אומרים אתם, המועצה בישיבת. המועצה בישיבת תשאל

 ? בדיחה עושים אתם, תגידו. יםהכספ בוועדת לשאול

ון הכספים בוועדת היית אתה, רגע :חלוואני מאיר  ? הזה בדי

 . כן, כן :חנוכה משה

 ? והלכת קמת לא :חלוואני מאיר

 . הייתי, לא :חנוכה משה

 . אוקי :חלוואני מאיר

  -הוועדה לחברי האלה שאלות עלו הכספים בוועדת :זיני בנימין

ו לא וגם :חנוכה משה  את תביאו, לכם ואמרתי, המנהלים םש הי
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 . שאלות לשאול שנוכל כדי, המנהלים

  -תשובות והעברנו :זיני בנימין

 . תשובות קיבלת, ששאלת למה :יקיר רן

 . נכון לא :חנוכה משה

 . נכון כן :יקיר רן

 ? משקר אתה למה :חנוכה משה

 וועדת של הפרוטוקול באמצעות תשובות והעברנו :זיני בנימין

  -כספים

 ? משקר פעם עוד :חלוואני מאיר

 . שואל שוב אני, בני אבל :חנוכה משה

  -שנייה, השאלות לכל. אומר אני, לא :זיני בנימין

ו שלא מועצה חברי יש :חנוכה משה  . כספים בוועדת הי

 קיבלתם, כספים וועדת בפרוטוקול שעלו השאלות לכל :זיני בנימין

 . הפרוטוקול דרך תשובות

 300,000-ה הולכים, ספר בתי לאילו, לאן, זה איפה זא :חנוכה משה

 ?₪ 

 . ספר בתי זהלאי עלה לא, זכרוני למיטב, זה :זיני בנימין

ו שואל אני :חנוכה משה ו לרדת וזכותי, עכשי  . לעכשי

 3,000,000-מ למעלה בערך של תכנית יש, אומר אני :זיני בנימין

 . הזה קורא לקול השלמה רק וזה₪, 

-ה ילכו לאן, חינוך אגף עם לבדוק יכול ישהומ :חנוכה משה



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 197 

 

 החינוך משרד בהשתתפות הגדלה של₪  200,000

. שמופלים ספר בתי שאין, להבטיח רוצה אני? במחשבים

 רוצה אני, אחד ספר שבית, אולי להבטיח רוצה אני

 ראש אדוני, ספר בתי באילו, לדעת אפשר אז. להבין

 ₪?  200,000-ה, העיר

  -חושב אתה, שאלה אותך לשאול מוכרח יאנ :חלוואני מאיר

 . כזאת שלמה תכנית יש, בוודאי :כוכבי אמיר

 ? היא איפה אז :חנוכה משה

 ? מה :כוכבי אמיר

 ? השאלה על לנו לענות שיכול מקצועי נציג כאן יש האם :חנוכה משה

 אפילו. עליה עתבצה אתה. בעבר אושרה כבר היא, לא :כוכבי אמיר

 . תכנית אותה זו אז. בעד עליה הצבעת

ו אבל :חנוכה משה  לעשות, שנה סוף לקראת, מבקש אתה עכשי

 . לסעיף מסעיף העברות

 . השלמה זה, לא זה, לא :זיני בנימין

ו :כוכבי אמיר  החינוך שמשרד למה התאמות לעשות מבקש אני עכשי

 . להעביר נזכר

  -כסף לאיזה ההשלמה, להבין מנסה אני :חנוכה משה

 . בדיוק תכנית ותהלא :כוכבי אמיר

 ? ספר בתי לאילו אבל :חנוכה משה

 . החזרה רק זו. מבחינתנו בוצעו כבר הדברים, אגב :כוכבי אמיר

 ? רטרואקטיבי זה, אומרת זאת? בוצע כבר זה, אה :חנוכה משה
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 . לא, לא :זיני בנימין

 . החזיר החינוך משרד, ביצענו אנחנו, בוודאי :כוכבי אמיר

.ה עלש ראומ אתה :חנוכה משה .  . רטרואקטיבי זה .

 . לא :זיני בנימין

 . תוספת זה :חלוואני מאיר

 . החינוך ממשרד הכנסה תוספת זה :זיני בנימין

 ? יצא כבר הזה הכסף :חנוכה משה

  -₪ 300,000-ה :זיני בנימין

 ? מבין לא אתה, תגיד :כוכבי אמיר

 ₪.  2,800,000 הוא הגדול קורא הקול :זיני בנימין

 לא, עתיד פני צופה זה, לסעיף מסעיף העברות אז :כהחנו משה

 . רטרואקטיבי

 עדכון גם זה. לסעיף מסעיף העברות רק לא זה, הכל :זיני בנימין

 . הכנסות

 אתה להכל לא, רטרואקטיבית כשנעשות, ממשלה הכנסות :כוכבי אמיר

  -אומרת כשהמדינה לא בטח, לחכות צריך

 -שואל אני :חנוכה משה

 . החזר ותקבלו, התכנית לפי תרוצו :כוכבי אמיר

-ה₪,  200,000-ה ספר בתי לאילו, שואל אני אבל :חנוכה משה

 ? סוד זה למה? הלכו פשוט האלה₪  300,000

 חושב באמת אתה, שאלה אותך לשאול מוכרח אני :חלוואני מאיר
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 ? ספר בתי בין אפליה איזושהי פה שמתבצעת

 . מאיר, שואל רק אני, לא :חנוכה משה

 . זה את אמרת אבל :חלוואני אירמ

, נצביע שאנחנו לפני. לדעת רוצה אני. לשאול רוצה אני :חנוכה משה

  -לשאול אנחנו

 . יודע לא אני, ספר בית על אחד ספר בית מעדיפים, למה :חלוואני מאיר

ו לך נראה. לדעת רוצה אני. לדעת רוצה אני, לא :חנוכה משה  ז

  -לאן לדעת הטרלה

₪  300,000-ב הגדלה כשיש, משהו לך אסביר יאנ :דואני נדב

 . בעד מצביעים כולם אז, החינוך משרד של למחשוב

  -שואל מועצה וחבר :חנוכה משה

 . ספק אפילו אין, אומרת זאת :דואני נדב

 . בעד להצביע רוצה גם אני :חנוכה משה

 . ספק אפילו אין, אומר אני אז. ספק אפילו אין :דואני נדב

 . ספר בתי לאילו, לאן שואל ואה :גלבוע אלון

 . הזה העניין לגבי ספק אפילו אין :דואני נדב

 לא בקשה זו. ספר בתי באילו, נדב, לדעת בקשה אני אבל :חנוכה משה

 ? לגיטימית

 . לגיטימי הכל, פעם עוד :דואני נדב

 . יודע לא הוא שהגזבר מוזר זה, אגב. בני, כן :חנוכה משה

 . הכל לדעת יכול לא אני, כן :זיני בנימין
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 . היום פה שתהיה חינוך אגף למנהלת קראתם לא למה אז :חנוכה משה

 . מודה אני. רגע, רגע, רגע :זיני בנימין

 ? סיבה כל על פה המנהלים לכל יקראו הם :דואני נדב

  -מראש השאלות את שולחים אם. הכל לדעת יכול לא אני :זיני בנימין

 חלק זה, הישיבה כדי תוך םדברי מעלים אנחנו אבל :חנוכה משה

 . מישיבה

  -השאלה את לקחת יכול אני אז, אומר אני אז, בסדר :זיני בנימין

ין לא, משה, אגב זה :היילפרן רן  עניין זה. חינוך אגף מנהלת של עני

 בכללותה והתכנית. נדייק בוא. מידע מערכות מנהלת של

 . המדינה מטעם ניתנה להתחייב וההרשאה, אושרה

  -אותך שואל המועצה חבר אבל :כהחנו משה

 כשהיא, התכנית של מדויק פירוט קיבל המועצה וחבר :היילפרן רן

, קורא הקול, להתחייב כשההרשאה, בזמנו אושרה

 ההשלמה. מלא פירוט ניתן, קורא בקול זכתה העירייה

ו שמגיעה התקציבית  בגין היא, החינוך ממשרד עכשי

 הרשאה גינהב התקבלה, וקיבלה בוצעה שכבר תכנית

 . להתחייב

 לבלבל יכול אולי זה, יפות האלה המילים כל, בסדר :חנוכה משה

 . מבין שלא מישהו

 . יפות מילים. יפות :היילפרן רן

 . תעצור, שנייה רק. השובת שיש חושב אני :חלוואני מאיר

 . האלה₪  300,000-ה ספר בתי אילו לדעת רוצה רק אני :חנוכה משה
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 את פה יש. החקלאית החווה את פה יש אז. עיהב אין :זיני בנימין

 . אנתרופוסופי תיכון פה יש, החקלאית החווה

 . אנתרופוסופי, חקלאית חווה? שמעת, שמעת :חלוואני מאיר

  -מתכנית חלק זה, ושוב מחוננים הספר בית את פה ויש :זיני בנימין

 ? קרה מה, שואל אני, מה? החלוקה איך :חנוכה משה

 לא אני, אמרתי, כל קודם, בעיה לי אין, אני אז, בסדר :זיני בנימין

  -הזמן בנקודת לא בטח, הכל יודע

 . חדשים ספר בתי זה :חלוואני מאיר

 ? הרלוונטי אגף למנהל קראת לא למה אז :חנוכה משה

 . תקשיב, משה, אופטימלית תשובה לך נותן הוא אז, נו :דואני נדב

 . בהמשך דעהמי את להעביר בעיה אין :זיני בנימין

 נביא ואז, המידע את ותעבירו, ההצבעה את נדחה בוא אז :חנוכה משה

 . להצבעה זה את

, ספר בבתי יפגע רק זה. רלוונטי שזה חושב לא אני, לא :זיני בנימין

 . המחשוב תקציב את יקבלו שלא

 לתת מסוגלים לא פשוט שאתם, ספר בבתי יפגע זה, לא :חנוכה משה

 . להשקיע הולכים אתם ספר תיב לאילו, פשוטה תשובה

 . לך אמר הוא :חלוואני מאיר

 . ידע לא הוא אבל :כהן. א כנרת

 . לך אמר הוא אבל :דואני נדב

 . אמרתי :זיני בנימין
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 . שמעתי לא? אמרת מה, מה :דואני נדב

 . אנתרופוסופי תיכון, חקלאית חווה, סליחה, ספר בית :זיני בנימין

  -יש פיאנתרופוסו תיכון :חנוכה משה

 תיכון₪.  60,000, חקלאית חווה, אנתרופוסופי תיכון :זיני בנימין

 עוד, מחוננים ספר בית₪.  120,000, אנתרופוסופי

 . ח"ש 120,000

  -לאנתרופוסופי אומר אתה אז, יופי :חנוכה משה

 ? התשובה על חוזר אתה :דואני נדב

  -רגע רוצה אני, כן :חנוכה משה

  -לא, מה :דואני נדב

 ? הלחץ מה, נדב :חנוכה המש

 ₪.  ₪120,000,  ₪120,000,  60,000 :דואני נדב

 . בסדר :חנוכה משה

 שבת, רבה תודה. חקלאית חווה, מחוננים, אנתרופוסופי :דואני נדב

 . שלום

 ? אגב דרך, לרמות מעבירים לא למה :שמעון יגאל

 . כ"אח זה על נדבר, מצוין :דואני נדב

  ?למה, זה מה :שמעון יגאל

 . הבא סעיף, משה :דואני נדב

 ? למה :שמעון יגאל

 . הטרלה זה. יפה לא וזה. הטרלה זה כי, לא :דואני נדב
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 אבל. התאגיד לענייני מייעץ שאתה הבנתי, אתה, למה :חנוכה משה

ו  . הישיבה את לנהל מתחיל אתה עכשי

 . מטריל זה כי. מטריל אתה. דבר בכל מעורב אני, לא :דואני נדב

 . מדבר לא שהוא אמרת את :ועגלב אלון

 . להטריל זכותי אז, בסדר :חנוכה משה

 . מטריל אתה :דואני נדב

  -בעינייך הטרלה זו ואם. להטריל זכותי :חנוכה משה

.. איך. חינוך :דואני נדב  איך? בחינוך השקעה נגד אתם, אומר היה .

 ? נגד אתם

 את יודעים שלא התהליך ונגד הסתרה נגד אני, לא :חנוכה משה

 . התשובות

 . תשובות לך נתן הוא. תשובות לך נתן הוא? הסתרה איזו :דואני נדב

 . הלאה להמשיך אפשר אז, רבה תודה :חנוכה משה

 ? שאלות עוד לך יש. יאללה, כן. שלום שבת, רבה תודה :דואני נדב

 ? לו מפריע אתה למה, אומר אני אבל :שמעון יגאל

 . לו מפריע לא אני :דואני נדב

 . באמת אבל :שמעון ליגא

 . לו מפריע לא אני :דואני נדב

 . יגאל, תשובה קיבל הוא אבל :חלוואני מאיר

 ? לך מפריע אני :דואני נדב

ו מדבר אתה, לא. באמת, אתה, אתה :שמעון יגאל . נדב, בזלזול אלי
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ו מדבר אתה. נדב, בחיאת  . בזלזול אלי

 ? בזלזול לך עונה אני, משה :דואני נדב

ו מדבר אתה :ןשמעו יגאל   -בסגנון אלי

 . באמת, אותו אוהב מאוד אני :דואני נדב

 . נו, אתה מה :שמעון יגאל

 . יאללה. תייאמ :דואני נדב

 . לדבר לו תן, אותו עזוב :שמעון יגאל

 . 13 סעיף :חנוכה משה

 . פה להיות יכולים לא המנהלים, אגב דרך :שמעון יגאל

 . שסיימת אמרת, איך :דואני נדב

 . יודע אתה :שמעון יגאל

 ? למה :חנוכה משה

  -לא אנחנו. אסור כי :שמעון יגאל

 . פה להיות יכולים לא, שנשארו המנהלים :חנוכה משה

 . מועצה חברי ולא תיקים מחזיקי רק. אסור, לא :שמעון יגאל

 . החדש העידן זה :חנוכה משה

 '. מ 30 מרחק זה, אסור :שמעון יגאל

 . שקרה מה, מהרחוב חלק זה, זה של השתלטות זה :דואני נדב

 משכבר ורעי ידידי, יגאל, לב שתשים רוצה אני, אגב :כוכבי אמיר

 שחבר מאז, האדירה לטרנספורמציה לב תשים, הימים

 חדר את ממלאים הייתם אז איך. בכיפה מושל לא מרעיך
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 וחלילה שחס כדי, עירייה עובדי במלא, בהנחיה הישיבות

  -תושבים יושבים, היום כאן, והנה. תושב איזה ייכנס לא

 ? זה את הבאת מאיפה :גוטרמן אביבה

  -המנהלים ודווקא :כוכבי אמיר

 בעובדי החדרים את מפוצץ היה שחי? זוכרת לא את :דואני נדב

 . לשבת מקום יהיה שלא, עירייה

 ? לחי אובססיה לך יש, נדב? חי פעם עוד :חנוכה משה

 של ובצד, התושבים צד, העיריי עובדי צד. ככה היה :דואני נדב

 . עירייה עובדי גם, התושבים

 . כיסאות ואין :כוכבי אמיר

 . לשבת אפשר אי, כיסאות ואין :דואני נדב

 . מאבטחים 10-ו. להיכנס אפשר ואי :כוכבי אמיר

 . העיר ראש של העוזרים? שכחתם :דואני נדב

 . הביטחון מחלקת וכל, נדב :חלוואני מאיר

 ( ביחד מדברים)

 אחד ועוזר השולחן ליד יושב אחד שעוזר יפה לא זה :חנוכה משה

 . מאחורה יושב

. מלאה שקיפות הייתה, חי של בתקופה, לכם אסביר אני :שמעון יגאל

 שהייתה ומאחר. מלאה שקיפות הייתה, חי של בתקופה

  -דואני אדון, שקיפות

 ? שקיפות הייתה איפה :דואני נדב
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, המנהלים את פה השאיר הוא, חי אצל שהייתה השקיפות :שמעון יגאל

 . תשובות לכם שייתן כדי

ו כי :דואני נדב ו שלו המנהלים. שקופים הי ו הם. שקופים הי  הי

 .שלו המנהלים, נחשבים

  כששואלים, היום פה אתה, היום פה אתה, מה אלא :שמעון יגאל

 . יודע לא, אומר אתה, מקצועית שאלה

 . אבל תשובה יש :חלוואני מאיר

 . מקצועית שאלה שואל הוא :מעוןש יגאל

 ? יודע לא הוא, אמר מי :דואני נדב

 . יודע לא :שמעון יגאל

 ? יודע לא אמר מי :דואני נדב

 ? למה :שמעון יגאל

 ? יודע לא, ענה מי :דואני נדב

 . פה לא המנהלים כי? למה :שמעון יגאל

 . תשובה נתן הוא? יודע לא, ענה מי :דואני נדב

  -חי של פהבתקו :שמעון יגאל

 . אבל תשובה ענה הוא :חלוואני מאיר

 ₪.   ₪120,000,  ₪120,000,  60,000 :דואני נדב

 שאתה כדי, לפה המנהלים כל את הבאנו? עשינו מה :שמעון יגאל

. תיותיהאמ התשובות את לך ושניתן, השאלות את תשאל

 . וחודש שבוע בעוד לחכות לא
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 . ההיסטוריה את ייפהשמ איך את אוהב אני, יגאל :כוכבי אמיר

 . ההיסטוריה זו, לא :שמעון יגאל

 השתקת שאתה הפעמים כל את לך אזכיר אני רק :כוכבי אמיר

 . מנהלים

  -באים אתם זה אחרי :שמעון יגאל

 . לדבר להם נתת ולא :כוכבי אמיר

 . שלנו השקיפות זו :שמעון יגאל

 את יש .פה לא הוא. ניירת של ערימות מביא היה, כן :כוכבי אמיר

 . יגאל

 . מקשיב לא :דואני נדב

 לא הוא. אצבע הוא, נוכח הוא. הישיבה את ינהל יגאל :כוכבי אמיר

  -תשמע. העיר את מנהל

 . אדיב לחי אובססיה לך יש :חנוכה משה

 . אובססיה שיש לא זה :דואני נדב

 . אדיב לחי אובססיבי ואתה, בשלטון שנים 3 כבר אתה :חנוכה משה

  -לעשות מה אין, שהמ :כוכבי אמיר

 . אדיב לחי אובססיבי אתה :חנוכה משה

  -גם שקורה מה זה :גוטרמן אביבה

, היום, שלך וההיצמדות מהלקק להידבק לא שלנו היכולת :כוכבי אמיר

 . לו הודית לא עוד. לו הודית לא שעוד, להזכיר חייב אני

 . יופי איזה, טווסים כמו. לאגם הולכים אתם, טווסים כמו :שמעון יגאל
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 . בישיבה היום אחת פעם לו הודית לא עוד :כוכבי אמיר

 . יפה אגם איזה :שמעון יגאל

 . זה את מבין לא ואני :כוכבי אמיר

 . גם איזה :שמעון יגאל

 ? מדוע, למה :כוכבי אמיר

 . מאמין לא אני :שמעון יגאל

 עלה כמה, אביבה? שאלה אביבה את לשאול יכול אני :דואני נדב

 ? כמה? האגם

 ₪.  60,000,000 :שמעון יגאל

 . לא :גוטרמן אביבה

 ? משנה זה מה₪.  40,000,000 :שמעון יגאל

 ? לפרט יכולה את :כוכבי אמיר

 ? משנה זה מה :דואני נדב

 ? הסעיפים את לפרט יכולה את :כוכבי אמיר

  (ביחד מדברים)

. בושה פשוט, בושה. אביבה, הנה, רגע₪.  80,000,000 :דואני נדב

 . חצי? לעלות צריך היה הוא כמה

 . שלכם כסף זה, בטח :שירי נאור

 . זה רק לא, אביבה, לא :חלוואני מאיר

 ? משנה זה מה, זה מה :שירי נאור

 . לסיור אותנו לקח הוא. לסיור אותנו לקח הוא :חלוואני מאיר
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₪.  120,000. עפים המיליונים, עפים המיליארדים :דואני נדב

 . עפים המיליונים

 . אגם איזה. יפה אגם איזה :שמעון ליגא

 . יודע לא גם אתה אפילו, היום :חלוואני מאיר

 . מצוינת תלונה שזו, האמת :דואני נדב

? משנה זה מה₪,  20,000,000. ששמעתי מה נורא זה :שירי נאור

 . באמת

  -צלילה ציוד ניקח בוא, נאור :דואני נדב

 שזה כמו בדיוק. ותלעל צריך שזה כמו בדיוק עלה זה :שמעון יגאל

 . לעלות צריך

 ( ביחד מדברים)

 . גדול יותר 2 פי, כסף בחצי בירוחם עשו, יגאל, יגאל :חלוואני מאיר

. בזהב מרוצפת שהקרקעית אומרת גם היא השמועה :שירי נאור

 רבע שאל פה הבנאדם? משנה זה מה₪,  20,000,000

 ₪.  10,000 על שעה

 . וחברים חברות :כוכבי אמיר

 ( ביחד ריםמדב)

 . מזועזע אני₪,  20,000,000 :שירי נאור

 ? פה עשית, אחת מזרקה, לי תגיד :שמעון יגאל

 . מזועזע אני :שירי נאור

 . חברים :כוכבי אמיר
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 . מזרקה. מזרקה, אחת :שמעון יגאל

 לא אנחנו. יגאל, לשקם מצליחים לא אנחנו, לך אענה אני :חלוואני מאיר

  -יגאל. מצליחים

 ? נתת, שם עם אחד רחוב :וןשמע יגאל

 . אחת מזרקה איזו, אחת מזרקה איזו :שירי נאור

 . לרחוב שם? נתת לרחוב שם :שמעון יגאל

  -ש לך להגיד יכול אני, לא :דואני נדב

 . לרחוב אחד שם. אחד שם, שם :שמעון יגאל

 אדיב חי רחוב. אדיב חי של השם, רחוב של שם ביטלו :דואני נדב

 .בוטל

 . התכנסה לא שנים 3, שמות וועדת :ןשמעו יגאל

  -מציע אני, יגאל :כוכבי אמיר

 . שנים 3 :שמעון יגאל

 . יגאל :כוכבי אמיר

, היתר בין. ערים ראשי שם על שמות עם, שלמה שכונה :דואני נדב

 . כהונתו את סיים עתה שרק, העיר ראש את גם מנציחים

 ? המוח את מבלבל אתה מה :חנוכה משה

 . שטויות איזה :גוטרמן אביבה

 . אדיב לחי אובססיבי אתה :חנוכה משה

 ? זה על החליט מי :שמעון יגאל

 . אתה :כוכבי אמיר
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 . אובססיבי לא אני, לא :דואני נדב

 ? פתאום מה :שמעון יגאל

 . בוודאי :כוכבי אמיר

 ? פתאום מה :שמעון יגאל

 . במועצה גם זה את אישרת. במועצה גם זה את אישרת :כוכבי אמיר

  -אישרנו, לא :שמעון יגאל

  -יגאל :כוכבי אמיר

 . שדרה הייתה זו, רחוב היה זה התוואי :דואני נדב

 . בואו, חברים, חברים. חברים :כוכבי אמיר

 . כן, נמשיך בואו :חנוכה משה

 . חלש זה, ה'חבר :חלוואני מאיר

 . אדיב חי מינה בני את, אגב :חנוכה משה

 הייתה גם, שנים 5 עוד, עלינו לא, לו נותן היית אם :שירי נאור

 . מקום לשום טיילת

 . חברים :כוכבי אמיר

 . משה :חלוואני מאיר

 . המוהיקנים אחרון אתה :חנוכה משה

 . חלש זה, משה :חלוואני מאיר

 . 21:20 היא שהשעה להזכיר רוצה רק אני :כוכבי אמיר

 . שעות 4 אחרי נסיים לא אנחנו :חנוכה משה
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 . 21:20 היא השעה :כוכבי אמיר

 . שעות 4 אחרי היום תסיים לא אתה :חנוכה משה

 . 21:20 היא השעה :כוכבי אמיר

 . הצבעה תהיה :חלוואני מאיר

 . בעד מצביע לא אני :יקיר רן

 . דמוקרטיה יש :חלוואני מאיר

 . כולם של באינטליגנציה לזלזול גבול יש :כוכבי אמיר

 . הבא לסעיף נמשיך בוא, בסדר :חנוכה משה

 . הלאה. נראה, יפה תתנהגו :כוכבי אמיר

 המיקרופון את טוב יותר הרבה שמעו אדיב חי אצל, אגב :חנוכה משה

 . התושבים

 ? למיקרופון לדבר יכול אתה, אתה :שירי נאור

 . אותו שהחלפנו עד מיקרופונים היו לא אדיב חי אצל :כוכבי אמיר

 . אתה הז מההקלטות 90%. להקלטות תקשיב אתה :חלוואני מאיר

 . חברים :כוכבי אמיר

 . לאגם באים הארץ מכל :שמעון יגאל

 . 21:20 :כוכבי אמיר

 . נהנים. באים היום כל :שמעון יגאל

 . הלאה. שם אין אחד הכנסה מקור ואפילו :כוכבי אמיר

 . אקולוגי זה :שמעון יגאל
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 . עצמי כבוד חוסר זה. כבוד חוסר זה, כבוד חוסר זה :כוכבי אמיר

 זה. ציבורי מכסף שלך האכפתיות חוסר רק :כהחנו משה

20,000,000  .₪ 

 . היסטוריה זה :שמעון יגאל

 ? עשיתם אתם ומה :גלבוע אלון

 ( ביחד מדברים)

 . משוקללת ההפסקה. ההפסקה עם כמובן, לא :כוכבי אמיר

 . ציבור בכספי זלזול איזה :דואני נדב

 . 14 שורה, יאללה :חנוכה משה

 . להמשיך לבני תנו, חברים :כוכבי אמיר

 . 14 סעיף :חנוכה משה

. הביזנטית מהחצר שתיקה. שומעים לא ואנחנו :שירי נאור

20,000,000  .₪ 

 ? הקים חי ילדים גני כמה שנים 3-ב, יודע אתה :שמעון יגאל

 . מזועזע אני. מזועזע פשוט אני. יודע לא אני, לא :שירי נאור

 . שנים 3-ב הקים הוא ספר בתי כמה :שמעון יגאל

 ? ממוגנים מבנים אין למה :שירי נאור

 ? כמה יודע אתה :שמעון יגאל

 . עליהם גדול זה, יגאל :חנוכה משה

 . ילדים גני 60 :שמעון יגאל

 . 65 :גוטרמן אביבה
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 . עליהם גדול זה, יגאל :חנוכה משה

  -שנייה בוא. שלי אח, שנים 15 :שירי נאור

  -תקשיב :שמעון יגאל

  -בוא, בוא, בוא, בוא :שירי נאור

 . תיכון ספר בית :שמעון יגאל

 . שנים 3-ל זה את תחלק אז, זה את תחלק :גוטרמן אביבה

 . שנה. הקים רמון תיכון, בשנה :שמעון יגאל

 התפקיד את לעשות על טובות מילים לקבל רוצה אתה :שירי נאור

 לדאוג. שלך התפקיד היה זה? חי אתה איפה, תגיד? שלך

 . גמור סדרב זה. שנים 15

 . תפרגנו :שמעון יגאל

 . לך מפרגן אני :חלוואני מאיר

? הולך אתה לאן. מזלזל, זה את שכאילו, אצלך הבעיה :שירי נאור

 . ח"ש 20,000,000

 . רגע בוא. המזרקות על אתך לדבר רוצה אני, יגאל, רגע :חלוואני מאיר

 . 14 סעיף, בני :חנוכה משה

 . 14 סעיף, כן :זיני בנימין

 את תתקנו, הבאה הישיבה לפני, אמיר, אגב :חנוכה המש

 . גרוע שומעים. המיקרופונים

 . חדש מיקרופון יש אצלך. חדשים מיקרופונים שמו? מה :חלוואני מאיר

 . הזה בתוך מים יש כאילו שומעים :חנוכה משה
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 תתרחק. בדיוק. קצת תתרחק. מדי קרוב אתה כי, לא :חלוואני מאיר

 . זה את בולע אתה, יושב אתה, קצת

 זה. תצעקו ואל תתרחקו. רגישים החדשים המיקרופונים :כוכבי אמיר

 . הלאה. פשוט נורא, הכל

 . 14 סעיף, כן :חנוכה משה

 . חלש דבר :חלוואני מאיר

  -מציוד₪  9,000 של הקטנה :זיני בנימין

 . בני, אותך שומע לא :חנוכה משה

 מוסדות ובינוי לתפעו ממחלקת₪  9,000 של הקטנה :זיני בנימין

 הפחתה. שנה סוף לקראת ביצוע לתחזית בהתאם, חינוך

 . ילדים גני מאחזקת₪  10,000 של

 ? ילדים גני מאחזקת מפחיתים למה :חנוכה משה

 . שנה סוף :זיני בנימין

 . שימוש דמי אין :חלוואני מאיר

 . שימוש דמי אין, שנה לסוף מתקרבים אנחנו :זיני בנימין

 אני תכף, גן, ילדים גן יש. דוגמה לך אתן אני, בני אבל :חנוכה משה

 שאין, מהורים פנייה שקיבלתי, שלו השם מה לך אגיד

 אסלות שם אין, היום הילדים, אומרת זאת. אסלות שם

 לאגף הגננת פנתה. ילדים בגן לילדים שמותאמות

 הילדים. אסלות אין. העניין לצורך, עינב גן, החינוך

 . האסלה בתוך ליפול אל כדי עצמם את מחזיקים

 לאנשים אותה תעביר? הזאת הפנייה עם עשית מה :חלוואני מאיר
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 . הרלוונטיים

 . בכירים מנהלים עם לדבר לי אסור אבל. העברתי :חנוכה משה

 . העברת אבל :חלוואני מאיר

 . תדייק לפחות, אסלות שאין לא זה, שה, שה :כוכבי אמיר

 ? אין מה אז :חנוכה משה

 . מושבים אין :כוכבי אמיר

 . מושבים אין :חנוכה משה

 . סיבות 2-מ :כוכבי אמיר

 . אמיר, מצחיק אתה :חנוכה משה

, גננות של, החוצה אותו להשריש מנסה שאני, נוהג יש, 1 :כוכבי אמיר

, הזה האסלה דגם, הזה בגן ספציפית. המושב על לוותר

ן, הם איפה יודעים לא, פירק מישהו מתישהו כנראה  ואי

 לא זה, מושב זה. יוחלפו כולן האסלות. בנמצא דגםה את

 . אסלה

 ? ילדים גני מאחזקת₪  10,000 לתת לא למה אז :חנוכה משה

 . בעבודה כבר זה. זה את צריך לא אני כי :כוכבי אמיר

 ? זה מה? אחזקה לא זה אז? בעבודה זה מה :חנוכה משה

 . בעבודה כבר זה :כוכבי אמיר

 יקבלו לא הם₪,  10,000-ה את הפחיתוש בגלל לא :חלוואני מאיר

 . התשובה הייתה בדיוק זה. אסלות

  -הילדים גני, שיש מבין אתה אבל :חנוכה משה
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  -דבר שום אין :כוכבי אמיר

 . ספציפי אחד גן על דיברת, נכון לא, מכירים אבל :חלוואני מאיר

 ? דוגמה עוד לך לתת. דוגמה לך נתתי :חנוכה משה

 ? נבנו גנים 65 אם, מוזנחים ילדים יגנ איך :כוכבי אמיר

 . יאללה. תשובה שיש לך אומר הוא, הנה אבל :חלוואני מאיר

  -אומר אני שוב, לא :חנוכה משה

 . נו, די :כוכבי אמיר

ו שאנחנו מה את להחזיק זה שלך התפקיד :חנוכה משה  . בנינ

 . להגזים צריך לא :כוכבי אמיר

 ? הזה למצב הגעת איך :חנוכה משה

 . שמענו, בסדר :כוכבי ראמי

ו להוריד₪,  10,000, אומר אני :חנוכה משה  גני מאחזקת עכשי

  -ילדים

 . משה :כוכבי אמיר

 . אחריות חסר מעשה, בעיניי זה :חנוכה משה

 . אחריות חסר :כוכבי אמיר

 נותן אני. טוב מספיק לא, הילדים גני של המצב כי :חנוכה משה

 . עינב גן את דוגמה

 אתה. החליטו העירייה של המקצועיים הגורמים זה אבל :יחלוואנ מאיר

 ? עליהם סומך לא

 . לא :חנוכה משה
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 . אוקי :כוכבי אמיר

 ? סומך לא אתה :חלוואני מאיר

 בא זה למה? בני, אלינו בא זה למה, הזאת ההחלטה עם :חנוכה משה

 ? מאיר, אלינו

 . פנוי זה. אחר למקום זה את לוקחים כי :חלוואני מאיר

 שלנו התפקיד בסוף כי? אלינו מגיע זה למה אבל, לא :חנוכה המש

 לי תן, שנייה, בהתחלה קובעים אנחנו, ה'חבר, להגיד

 העירייה תקציב את קובעים אנחנו. המשפט את לסיים

 יכול אתה אחד דבר, ואומר המחוקק בא. שנה בתחילת

 זה. מועצה חבר, תקציב על, היום סדר על בו להשפיע

 . דנג או בעד להצביע יכולת לך שיש ותימשמע הכי הדבר

 . היחיד הדבר לא זה :שירי נאור

 . שנייה, נאור. נאור, שנייה :חנוכה משה

 . מקבל אני :חלוואני מאיר

  -זה בסוף, אומר אני אבל :חנוכה משה

 הוא אם. החליט המקצועי שהצוות, אומר אני אבל :חלוואני מאיר

  -החליט

 לצוות ולהגיד לבוא יכול אני ,לשולחן שבא אבל :חנוכה משה

, העיר ראש אומר, ציבור כנבחר אני, רבותיי, המקצועי

ון  10,000 מורידים שאתם זה את מקבל לא, דירקטורי

 אני כי. סביר לי נראה לא זה. ילדים גני מאחזקת ח"ש

 לגן היה שאם מבין ואני, בעיר הילדים גני מצב את רואה

 עושה הייתה שהיא, לי תאמין₪,  10,000 עוד עינב



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 219 

 

 את קיבל מי יודע לא אני אז. דברים מאוד הרבה תםיא

 חינוך מאגף מקצועי גורם אף כאן אין ולמה, ההחלטה

 . מהאחזקה₪  10,000 מוריד הוא מדוע, לי שיסביר

 . חינוך אגף לא זה כי, כל קודם :כוכבי אמיר

 . מוסדות אחזקת זה :חלוואני מאיר

 והדבר, ע"בשפ בכלל נמצאת יםהילד גני של האחזקה :כוכבי אמיר

ו אומר לא זה, לסעיף מסעיף ההעברות, הזה  יורד שעכשי

 . תקציב

 . ילדים גני מאחזקת₪  10,000, יורד זה :חנוכה משה

 . פוגע לא זה אבל, לא :חלוואני מאיר

 . אמיר, שרשום מה זה :חנוכה משה

 . פוגע לא זה אבל, כן :זיני בנימין

 ? זה מה :חנוכה משה

 . פוגע לא זה :זיני ןבנימי

 ₪.  10,000 מוריד אתה כי. פוגע זה אבל :חנוכה משה

 . פוגע לא זה, לא :כוכבי אמיר

 ₪.  10,000 כאן מוריד אתה אבל :חנוכה משה

  -הכסף את ינצלו לא, לביצוע בהתאם כי :זיני בנימין

 . טוב לא שהמצב לך אומר אני אבל, אמר מי אבל :חנוכה משה

 אילו, מה יודע ואתה, ההזמנות מה יודעים אנחנו כי :כוכבי אמיר

. שלא מה את לקזז יודע ואתה, בתהליך נמצאות עבודות
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 . כלום ושום הפחתה ושום חוסר שום פה אין

 אתם. ילדים גני באחזקת₪  10,000 של הפחתה יש אבל :חנוכה משה

 . ליפות יכולים לא

 . תקציבים התאמת יש, לא :כוכבי אמיר

 תעשה אל. מילים זה הכל לא, אמיר. התאמה לא זו :חנוכה משה

 באנו אנחנו. עובדים אנשים אנחנו. באמת, ליצנים מאתנו

₪  10,000 להוריד. רציני דיון לנהל בשביל לכאן

 גני מאחזקת₪  10,000 להוריד זה, ילדים גני מאחזקת

 . ילדים

 אתה כי, רלוונטיים לא שהם דברים קורא גם אתה אבל :כוכבי אמיר

  -על תכלמס לא

ון, ילדים גני, אגב :זיני בנימין  ₪.  12,000 כמעט של תוספת יש, ניקי

 האלה₪  9,000-וה, זה על מסתכל לא ואתה, נכון :כוכבי אמיר

  -בכלל הולכים

 ₪.  10,000 :חנוכה משה

 בתוך נשאר הכל. חינוך מוסדות שזה, ח"מוס לתקשוב :כוכבי אמיר

 הגורמים עם דביח האגף מנהלת של בתעדופים המערכת

 . הרלוונטיים

, זה את לנו להגיד תוכל שהיא כדי פה לא היא אבל :חנוכה משה

 . אמיר

 . פה להיות אמורה לא גם היא. נכון :כוכבי אמיר

 ? לא למה :חנוכה משה
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 . ממנה העברה מבקש שאתה הדירקטיבה היא כי :שירי נאור

. משהו עוד ךל להגיד מוכרח אני, משה, משה, יודע אתה :חלוואני מאיר

  -רגע, שאומר זה אתה

 . החלטה מקבל כן בסוף הגזבר, כל קודם :חנוכה משה

  -ה עם בשיתוף זה, לא :שירי נאור

 . פה תהיה שהיא רוצה אני זה בגלל :חנוכה משה

 לבד מחליטים לא אנחנו? בסדר, מהשטח עולים הצרכים :זיני בנימין

 בודקים אנחנו, האגפים מנהלי עם בתיאום. באלימינציה

 עד תקציב לנצל שלנו המטרה גם, אנחנו. התקציב את

ו ואם. לעירייה שיש המשאבים את ולנצל, תומו  אנחנ

 עם מתייעצים אנחנו ואם, מסוימת יתרה שיש מזהים

 ומבינים, העירייה בתוך הרלוונטיים המקצוע גורמי

  -שיש

₪  10,000-ה את צריכה לא שהיא לך אמרה גלילה :חנוכה משה

 ? האלה

 . משה, שנייה :זיני בנימין

 . אליה שייך לא זה. גלילה לא זה אבל :כוכבי אמיר

  -ע"שפ אגף את שמפעיל זה. הלקוחה בסוף היא אבל :חנוכה משה

  -זה את יודע ואתה, פה סעיף לכל :זיני בנימין

 . העירייה עובדת איך יודעים אתם :חנוכה משה

 האגפים מנהלי, קצועהמ גורמי מול נבדק פה סעיף כל :זיני בנימין

 נוגעים שאנחנו לפני, המחלקות מנהלי, הרלוונטיים
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 . לרשותם שעומד כסף זה בסוף כי. בכסף

 . נמשיך בואו. להצביע אוכל לא, זה בעד אני :חנוכה משה

 . אחר לאגף עדיין מנותב וזה, זה אומר אני, בסדר :זיני בנימין

 . סעיף, סעיף להצביע מבקש אני :חנוכה משה

 . ביקשת אז :כוכבי אמיר

 . יכולים אנחנו :חנוכה משה

 . הלאה :כוכבי אמיר

ו מה :כהן. א כנרת  ? מחר עד פה שנישב רוצה אתה, עכשי

. לבדוק זמן לך יש, המשפטי היועץ של עמדה מבקש אני :חנוכה משה

 . סעיף, סעיף להצביע להעלות

 . משה, סעיפים 8 עוד לך יש :דואני נדב

 . יותר הרבה לי יש. סעיפים 8 ודע לי אין :חנוכה משה

 . 80 :דואני נדב

 . נמשיך בואו. כן, 80, אה :חנוכה משה

. העצמאות יום לאירועי חוץ מגורמי₪  7,000 של יתרה :זיני בנימין

ו, בסעיף יתרה נשארה. האירועים את סיימנו  אנחנ

 . אותה מעבירים

ו :חנוכה משה ו? עכשי  ? מעבירים אתם עכשי

 . כן :זיני בנימין

 ? העצמאות יום אירועי נגמר מתי :חנוכה משה

 . רבעון מסכם אתה :זיני בנימין
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  -בחודש, זה מתי, העצמאות יום אבל :חנוכה משה

 . מאי :זיני בנימין

ו. מאי, אפריל :חנוכה משה ו, השאלה, בחודש אנחנו עכשי  עכשי

 ? העצמאות יום של הסיכום את סיימתם

 . בכספים זה את אישרנו אנחנו. באוגוסט היה זה :חלוואני מאיר

 . מחודשיים יותר לפני היה זה :כוכבי אמיר

 . באוגוסט אושר זה :זיני בנימין

 . היה לא אז, המועצה ישיבת את דחיתם פשוט :כוכבי אמיר

 . דחית אתה :גוטרמן אביבה

 .אמיר, הזוי אתה, תקשיב :חנוכה משה

 . יאומן לא :כוכבי אמיר

  ?דחינו אנחנו :חנוכה משה

, מועצה ישיבות לקיים כדי רבות אופוזיציות, הארץ בכל :כוכבי אמיר

 . רוצה לא היא, דוחה אופוזיציה השרון בהוד

 שיגיע מחכים, הדלת ליד יושבים אנחנו שני יום כל :חנוכה משה

 . ההזמנה עם השליח

 . למועצה אתנו תביא אל, אתנו תביא אל :כוכבי אמיר

 . ביכוכ אמיר של השליח :חנוכה משה

 . באמת, אמיר, מתבייש לא אתה :גוטרמן אביבה

 בושה, בושה, באמת. הזה הדבר יאומן לא זה :כוכבי אמיר

 . לאינטליגנציה



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 224 

 

ני כך כל אתה :גוטרמן אביבה  . יניצ כך כל אתה, צי

 מקיימים מתי מחליט הרי אתה. משקר אתה, משקר אתה :חנוכה משה

 . הישיבה את

 . יהלאינטליגנצ בושה :כוכבי אמיר

 . צודק שאתה חושב אתה :גוטרמן אביבה

. החודש בסוף כשזה מקטרים אתם, החודש בסוף ביקשתי :כוכבי אמיר

, די. לא, אומרים אתם, לקיים אפשר, אתכם שואלים

 ? אפשר הצגות כמה. חלאס

 הישיבה דחיית על שלך החתימה את לך יש פה, אמיר :חנוכה משה

 ? משקר אתה למה, החודש מתחילת

 ? לעשות אפשר כמה :כוכבי אמיר

 . ביקשה הקואליציה. חתמתם אתם :חנוכה משה

 . שלך לסדר הצעה הייתה זו, לבקשתך :כוכבי אמיר

 . בלבלן איזה :חנוכה משה

 ? זה את העלית לא? היום לסדר כזאת הצעה העלית לא :כוכבי אמיר

 . משקר אתה :חנוכה משה

  ?היום לסדר כזאת הצעה העלית לא :כוכבי אמיר

 . משה, כזאת מילה אין :חלוואני מאיר

 . יעזור לא, נו עזוב :גלבוע אלון

 . שך, כזו מילה אין :חלוואני מאיר

 . אותי משגע אתה, בחיי, בציניות אתה, אמיר :גוטרמן אביבה
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 . אביבה :כוכבי אמיר

 לפני. אתה גם לך יהיה לא, לא, רגע, לנו להגיד כמו זה :גוטרמן אביבה

 את וקיבלנו, ש"המט על לסדר הצעה לי הייתה חודשים 4

 . נדב לנו ענה, השאילתה כל

  -שנים 3 אחרי :כוכבי אמיר

  -בושה בלי ואתה :גוטרמן אביבה

 . נו :כוכבי אמיר

ן לא זה, לנו ולהגיד העולם כל מול לעמוד יכול :גוטרמן אביבה  עניי

 . היום עד אתכם

 ? לעשות מה, אתכם עניין לא זה :כוכבי אמיר

 . פייק אתה, המילים אלוף אתה :גוטרמן האביב

 . ישיבה לקיים רוצה לא אני, אמרת, אלייך פנו :כוכבי אמיר

ו וגם, פייק אתה הזמן כל :גוטרמן אביבה  . זה את עושה אתה עכשי

 . יום חצי שזה אותי מעניין לא, אותי מעניין לא :כוכבי אמיר

 . פייק, הישיבה ביטול לגבי גם :גוטרמן אביבה

 . אותי מעניין לא :כוכבי אמיר

  -זה, ולהגיד אחריות לקחת לא וגם :גוטרמן אביבה

 . אמרת את, אותי מעניין לא :כוכבי אמיר

 . אתה לא זה, המזכירה זה :גוטרמן אביבה

 תפעל אתה. חוק י"עפ תפעל אתה, חוק י"עפ תפעל אתה :חנוכה משה

 . דין י"עפ
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 . די :גוטרמן אביבה

 . הדין י"עפ תפעל ואתה, דין י"עפ הן לךש הסמכויות :חנוכה משה

 . אמרת את, אותי מעניין לא :כוכבי אמיר

  -בעניין זה את לך יגיד אחר מישהו ואם :חנוכה משה

, עליך שיסמוך מי: שאומר פתגם בערבית יש, יודע אתה :גוטרמן אביבה

 . רעב ישן

ון :כוכבי אמיר  . אחד בפה מאשר. בוודאי. אחד בפה מאפשר הדי

 . אביבה, תגיד, נתלונן שאנחנו אחרי ואז, תשלח לא אתה :חנוכה משה

 ? אומרת זאת מה :כוכבי אמיר

 . ככה עובד לא זה אז :חנוכה משה

 ? אומרת זאת מה :כוכבי אמיר

 . באמת, נו, די, די :גוטרמן אביבה

 . נמשיך בואו. החוק י"עפ תפעל אתה :חנוכה משה

 . לדעתי, 21:25 :יקיר רן

 בלי ביקורת וועדת כשזימנת, פעלת שאתה כמו בערך :כוכבי אמיר

 ? נכון, ביקורת וועדת חברת לעדכן

 .גם אותה להזמין לא :יקיר רן

ון את ודחתה, עניינים בניגוד שפעלה :חנוכה משה  . בעניינה שלה הדי

 . בוא, זה אותה לשכנע ניסית גם ואז, ניסית גם ואז :כוכבי אמיר

 תחזור שהיא, דחינו, עמדתה את לתיקיב, אמרתי הנה, לא :חנוכה משה

 . לה נחכה, ל"מחו
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 . שמענו, כן :כוכבי אמיר

 . כיף איזה. זה את שקיבלת כיף איזה :ברמוחה עדי

 . להגיד לה שיש מה את נשמע, לה נחכה :חנוכה משה

 . וואו, אומר אתה מה :ברמוחה עדי

 . כדין שלא פעל :שירי נאור

 . לה לחכות סבלנות לנו יש :חנוכה משה

 ? כדין שלא פעל מי. כיף איזה. שמחה אני :ברמוחה עדי

 . יאומן לא, ביקורת וועדת ר"יו :כוכבי אמיר

 . יפה, בדיוק :ברמוחה עדי

 . ביזנטית חצר, יאומן לא פשוט :שירי נאור

  -לה נחכה אנחנו :חנוכה משה

 . ביקורת וועדת ר"יו, כדין שלא פעל :ברמוחה עדי

 ? הסתיימו שהם או היום סדר על נושאים דעו יש, טוב :כהן. א כנרת

 כשיפורסם. המבקר חות"דו על לדבר רוצה לא אני, אמיר :חנוכה משה

 . המבקר ח"דו על נדבר אנחנו, המבקר ח"דו

 משהו יש, הסעיפים על עברת האם, אליך שאלה לי יש :חלוואני מאיר

  -אחד, אחד נעבור אנחנו אם? רוצה שאתה ספציפי

 . סעיף, סעיף רוצה אני, לא :חנוכה משה

 סעיפים הרבה כך כל יש. משתגע אני, יודע אתה, מאיר :דואני נדב

 לגני בנק חשבון פתיחת, להלוואה שיעבוד. חשובים

  -ילדים
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 . מוסר לי תטיף אל, נדב, נדב, נדב, נדב :חנוכה משה

 ₪.  9,000 מדברים, יקירי, סליחה, לא :דואני נדב

 . ןכ₪,  9,000, נכון :חנוכה משה

 . בנק חשבונות לפתוח יכולים שלא ילדים גני ותוקעים :דואני נדב

 . כן, ילדים גני של חשבונות. ילדים מגני מוריד שאתה :חנוכה משה

 ? פה מעכבים אתם מה מבין אתה, שלהם חשבונות :דואני נדב

 . שעות 4 אחרי הישיבה את תאריכו אז. כן :חנוכה משה

 . רוצה שאתה כמה, בעיה אין :דואני נדב

. כסף שמקבלים אנשים פה יש. פה מתנדבים כשאנחנו :חנוכה משה

 . מתנדבים אנחנו

 . ענייני תהיה, משה :דואני נדב

 . אותי תחנך ואל לי תגיד אל :חנוכה משה

 . לך מייעץ אני. אותך מחנך לא אני, משה :דואני נדב

 . אותנו תכבד, אותך מכבדים אנחנו אז :חנוכה משה

 . חשבונית לך מוציא לא יאנ :דואני נדב

  -התושבים עם פה אנחנו :חנוכה משה

 . עצה לך נותן אני :דואני נדב

. כלפיך הגונים דברים אמרנו? נכון, אותך כיבדנו אנחנו :חנוכה משה

ני תהיה, הגון תהיה   -יקבל, ענייני יהיה שלא מי כי. עניי

ו כשפנית? אותו כיבדת מתי :כוכבי אמיר  ורבת פעם אחר פעם אלי

 נבחר, מועצה חבר, עמותה ל"כמנכ מעמדו למרות, עוזר
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ון ר"יו, ציבור  ? דירקטורי

  -זה כמו נראה הוא, האחרונה בתקופה. שלך עוזר הוא :חנוכה משה

 ? אותו וגם העוזר תפקיד את גם להנמיך מנסה כשאתה :כוכבי אמיר

  -עוזר דווקא אני, לא :חנוכה משה

 . מתמיד צעיר יותר ראהנ ואני, רזיתי כי זה :דואני נדב

 . שישי בימי העיר ראש אחרי הולך ואתה. נכון :חנוכה משה

 ? יחד שישי ביום היינו מתי, למה :דואני נדב

  -הגדול דואני נדב, הגדול דואני נדב :חנוכה משה

  -בני. לבני ניתן בואו, משה :ברייטברט אתי

 . 15 סעיף :חנוכה משה

 . כבוד מוסיף לא פשוט. כבוד מוסיף לא פשוט :שירי נאור

 ? לסכם אפשר אז :ברייטברט אתי

 . סליחה, אתי. 17 סעיף :חנוכה משה

 . אחר נושא זה. בנושא מדברים לא אתם, לא :ברייטברט אתי

 טיסות היו לא כי, היו לא לפולין מלגות, פולין מלגות :זיני בנימין

₪,  40,000-ב הקטנו, חינוכיים פרויקטים. ל"לחו השנה

 . שנה לסוף ביצוע ניתתכ גם כי

  -חינוכיים פרויקטים הקטנתם למה :חנוכה משה

 . מסביר אני, אומר אני, רגע, את שמנהל גוף כי :זיני בנימין

 . חזק רק דבר :חנוכה משה

  -משתדל אני. מסביר אני :זיני בנימין
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 . חלש, חלש, הזמן כל אומר אתה כי :חלוואני מאיר

 . מצטער אני, זקח דבר אוהב לא אני :זיני בנימין

ו לא, נורמלית שנה לא זו :דואני נדב  . לימודים הי

 . לענות לו תן אבל, נדב :חנוכה משה

 . ידבר הוא, שקט יהיה אם :כוכבי אמיר

 . common sense קצת אבל :דואני נדב

 ? בסדר, לצעוק אוהב לא אני, אומר אני :זיני בנימין

 . רם בקול דבר :חנוכה משה

 אתה. כבר די. מדבר בנאדם. באמת, האנשים את בדותכ :כהן. א כנרת

 . כן, תדבר אתה, תדבר

ו תשתלטי, כנרת :דואני נדב   -עלי

 של מעודכנת ביצוע לתכנית בהתאם בתקציב הקטנה :זיני בנימין

 מוסדות של ותקשורת מחשוב להוצאות והעברה האגף

  -לבוגרים שי. חינוך

 . בני, זהה הסעיף לגבי שאלה לי יש, רגע :חנוכה משה

 ? כן :זיני בנימין

 שנת₪.  40,000 פה מפחיתים אתם, חינוכיים פרויקטים :חנוכה משה

 . בעיצומה הלימודים

  -היה, השנה בתחילת. ינואר בתחילת התקיימה לא חלקה :זיני בנימין

 ? הזה בכסף להיות תוכנן מה, חינוכיים פרויקטים באיזה :חנוכה משה

 . פירוט אין :זיני בנימין
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 ? מה :חנוכה שהמ

 . הפירוט את פה אין, אומר אני :זיני בנימין

 ? הפירוט את לך אין אם, שנצביע רוצה אתה איך אז :חנוכה משה

ן הזמן שכל זה אתה. משהו לך להגיד רוצה אני :חלוואני מאיר  מתלונ

 הארגון, העירייה למנהלי מאפשרים לא שאנחנו

, להם כשמאפשרים. שלהם העבודה את לעשות ולעובדים

 לעבוד להם כשמאפשרים. לך הפרעתי לא אני, רגע

 עוברת. מדויקת דעת חוות מהם מקבלים, מסודר באופן

  -האגף מנהל

 . בני, שלהם הדעת חוות זו אם יודע לא אני :חנוכה משה

 לבעלי הזדמנות לתת צריך אתה? אומרת זאת מה :חלוואני מאיר

 . לעבוד התפקידים

 אגף מנהלת שאם, לי תאמין₪?  ,00040 הורידו למה :חנוכה משה

  -₪ 40,000 לך יש, לה אומר היית החינוך

 . חושב אתה מה, אמרה היא אבל :חלוואני מאיר

 . חינוך אגף של המחשוב לטובת זה את מתעדפת היא אבל :זיני בנימין

 גם זה כי, לפה העירייה כל את להביא אפשר אי אבל :חלוואני מאיר

  -לי תגיד? לחב לא? קרה מה. כסף עולה

 . תוספת לה יש₪  520,000 :דואני נדב

 לך ויתנו, מסודר במייל שלך השאלות כל את תציג אז :כהן. א כנרת

 . תשובה

 לא אז, קורונה שנת הייתה שזו בגלל אולי אבל, לא, לא :גוטרמן אביבה
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 ?לא. פרויקטים עשו

 אז. לשאול שלנו המקום וזה, מועצה בישיבת אני, סליחה :חנוכה משה

 . פה לא שהם חבל

 יש, הקורונה בשנת שהיה להיות יכול, משה אבל. לא, לא :גוטרמן אביבה

 . נעשו לא שהם דברים הרבה

ו אבל :חנוכה משה  . השנה סוף עד זמן עוד יש עכשי

ו אבל :גוטרמן אביבה  . מחדש עושים עכשי

 ₪.  530,000-ל₪  230,000-מ הגדלה יש, משה :דואני נדב

 ? באוקטובר שאנחנו זוכר אתה, המש :כוכבי אמיר

 . רק אתמול התחיל השנה רק, משה :חלוואני מאיר

 . רגע עוד תקציב שנת :כוכבי אמיר

ו למה אז :חנוכה משה   -עכשי

 . לאיבוד ילך כסף, אחרת כי :מרדכי בן רפאל

 ? אותו מנצלים לא למה אבל :חנוכה משה

 ולא, שיועכ שצריך למשהו עכשיו אותו מנצלים כי :כוכבי אמיר

 . בינואר שצריך למשהו

 החינוכיים הפרויקטים, שנה בתחילת מה, החליט מי אבל :חנוכה משה

 . שואל שאני זה מה? שתקצבנו

  -בעיר החינוכיים הפרויקטים כל מה :כוכבי אמיר

 מניח אני. 1.817630750 בסעיף. הזה בסעיף, לא :חנוכה משה

 לאן יםיודע, פרויקטים מקושר עירייה תקציב שבונים
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 . הכסף הולך

 . פירוט יש, פירוט יש, פירוט יש :זיני בנימין

 ? הפירוט איפה אז :חנוכה משה

 . פה לא הוא, פירוט יש :זיני בנימין

 יכולים המועצה חברי איך אז? הפירוט פה לא הוא :חנוכה משה

 ? פה לא הפירוט אם, להצביע

 . יצביעו, יצביעו :יקיר רן

 ? זה מה :חנוכה משה

 . אצביע אני :קירי רן

 ? תקין לך נראה זה :חנוכה משה

  -אצביע גם ואני, אצביע אני :יקיר רן

  -סומכים אנחנו כי, כן :חלוואני מאיר

 . להצביע לך יגיד העיר שראש מה תצביע שאתה יודע אני :חנוכה משה

 ( ביחד מדברים)

 . היום יהיו שהם ביקשתי אני, היום כשהתחלנו :חנוכה משה

 ? הכספים מאגף תשובה קיבלת ולא :דואני נדב

 . לא, לא :חנוכה משה

 אחזור אני, פעם עוד, שאנחנו הטענות מה לך אגיד אני :זיני בנימין

 . עושים שאנחנו התהליך על

 . ביקש לא הוא, ביקש לא הוא :יקיר רן

 . מדבר זה על, נדב, לא :גוטרמן אביבה
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 מתחבר הרבה ניא, קצת לא אני, קצת אני, באמת ופה :זיני בנימין

 וזה, החינוך אגף מנהלת אם כי. אומר שמאיר למה

 כרגע אני, אומרת, שלה ובאישור, הסתם מן אתה בתיאום

  -₪ 40,000-ה את לקחת מוכנה

 . להקטין :כהן. א כנרת

 מוסדות מחשוב לטובת זה את ולהעביר, טיפה להקטין :זיני בנימין

 . ילגיטימ לי נראה, שלי עדיפות בסדר כי, חינוך

 את לקבל צריך אתה כי אלינו מגיע אתה, הגזבר אדוני :חנוכה משה

 . שלנו האישור

 . נכון :זיני בנימין

 שככה יודע אני, משהו לאשר אליי באים, כשאני, ולכן :חנוכה משה

ו היית אם גם. עובד זה ון מגיע עכשי  שהיית, לדירקטורי

 לא אם גם, מהדירקטור דורש היה, שלו הכספים מנהל

ון ר"יו של חבר , הסברים ממך דורש היה, הדירקטורי

 כי₪.  40,000 מסוים בפרויקט לקצץ מחליט אתה למה

  -שנייה, שנייה, בדין, סמכותי, אני

 . פה אתה, אה. יצא שנאור חבל, מעניין :כוכבי אמיר

 . פה, פה אני :שירי נאור

ן מניהול פרוטוקולים קצת לנו תשיג, בוא :כוכבי אמיר ו  הדירקטורי

  -ל"מנכ חברשה

 . למצוא ניסיתי. קיים לא, אין :שירי נאור

 . ההחלטות התקבלו איך ונראה :כוכבי אמיר
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 ? בסדר, העיר ראש אדוני, שנייה אז :חנוכה משה

 . פרוטוקול אין :שירי נאור

 בטח, שם ההחלטות התקיימו איך נראה, נראה :כוכבי אמיר

 . התקציביות

 . להילחץ צריך לא. בעיר ראש אדוני, שנייה :חנוכה משה

 . המבקר ח"בדו יגיע זה גם :ברמוחה עדי

 ? מה :כוכבי אמיר

 . המבקר ח"בדו יהיה זה גם :ברמוחה עדי

 . אוקי? יהיה זה גם, אה :כוכבי אמיר

 . אדוני, להילחץ צריך לא, להילחץ צריך לא :חנוכה משה

 ממרום כיצד, לראות אותנו מעניין. להיפך, לא, לא :כוכבי אמיר

  -ךסיונני

 . הגזבר אדוני, מבקש אני אז :חנוכה משה

 של בתקציב₪  8,000 של לפרגמנטציה ירדת :כוכבי אמיר

580,000,000  .₪ 

ו עשיתי? באחוזים זה כמה יודע אתה :דואני נדב  על, חישוב עכשי

 . מדברים אנחנו מה

 . נו :כוכבי אמיר

 אתה. צודק אתה. העירייה מתקציב %0.00006901 :דואני נדב

 . צודק

, קל הוא בעינייך אולי. בעיניי קל לא, ציבורי כסף :חנוכה משה
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 . שלך הבוס ובעיניי

. פה בהתנדבות אני גם, משה, בוא, משה, הזמן משאב, לא :דואני נדב

  -משה

  -עירייה לנהל עליכם גדול זה אם, העבודה אחרי באתי :חנוכה משה

 ? אומר זה מה, הזה לעסק משקיע שאתה הלב תשומת :דואני נדב

  -עליכם גדול זה אם :חנוכה משה

. :דואני נדב .  . כבר בעיה וזו .

 את תחזירו אז, עירייה לנהל עליכם גדול זה אם :חנוכה משה

 . המפתחות

 ? למי :דואני נדב

 שזה לכם שהראו, תושבים המון המון היום כאן היינו :חנוכה משה

 . הזה העסק, עליכם גדול

 ? שנה 15 שהרס לזה :דואני נדב

ו אתם. לכם, לא :חנוכה משה   -עכשי

 ? שהרס לזה, מפתחות להחזיר למי, לא :דואני נדב

 . החדש שיבוא למי, לא :חנוכה משה

  -מתעסק אתה :דואני נדב

 . לחדש :חנוכה משה

 . אחוזים בשברירי :דואני נדב

 . למועד חזון עוד, בזמן החדש :חלוואני מאיר

 . זכותי :חנוכה משה
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 . שזכותך בטח :דואני נדב

 . יפה :חנוכה משה

 . לגמרי זכותך :דואני נדב

  -נדב אז :חנוכה משה

 חשבונות לפתוח לא, זה במקום מעדיף אתה, תתעדף רק :דואני נדב

  -חשבונות לפתוח לא? ילדים לגני

 . ממהר לא אני. זמן לנו יש, לא :חנוכה משה

  -רים"לתב כסף לתת לא :דואני נדב

 . בלילה 2 עד פה נשב מצדי, פה נשב מצדי :חנוכה משה

 . הבעיה מה, זה את נסגור, למה, למה :גוטרמן אביבה

. אחוזים בשברי התעסקות פה יש, אביבה. מסכימים כולנו :דואני נדב

 ? מה על

 . חשובה הכי ההתעסקות זאת, בעיניי :חנוכה משה

 העברה לעשות להמשיך, מבני מבקשים כשמנהלים :דואני נדב

  -לסעיף מסעיף

  -צודק אתה אם גם, נדב :גוטרמן אביבה

 . 100%-ב, בני על סומך אני? בני על סומכת את :דואני נדב

 . קשור לא, בוא :גוטרמן אביבה

 אתה זה בגלל. בקואליציה את זה בגלל, הכבוד כל :חנוכה משה

 . בקואליציה

? הקודם או הנוכחי העיר ראש? אותך מינה מי, בני, רגע :דואני נדב
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 . עליו וסמכתי בו האמנתי, אותו מינה דםכשהקו גם

, תשובות רצה הוא אז. כספים בוועדת היה זה. נדב, נדב :גוטרמן אביבה

 . תשובות לתת באו לא

 . באו לא :חנוכה משה

 . אתך מסכים לא. אביבה, אתך מסכים לא אני :זיני בנימין

 . מנהלים באו לא :חנוכה משה

 בוועדת שעלו השאלות כל, תהשאלו כל על. רגע, רגע :זיני בנימין

 . הפרוטוקול דרך הועברו, כספים

 . היום חדשות שאלות גם לשאול יכול אני :חנוכה משה

 . נכון :דואני נדב

ו וגם :יקיר רן   -תשאל. מנהלים אין עכשי

 . בפרוטוקול מענה קיבל, שנשאל מה כל, הנה :דואני נדב

 . לא? כספים לוועדת הגיעו המנהלים :חנוכה משה

  -משה, אבל :דואני בנד

 . הפופוליזם עם די, רגע, רגע אבל, די. כבר די. נדב, רגע :חנוכה משה

 ? פופוליזם איזה :דואני נדב

ו לא כספים בוועדת גם :חנוכה משה  . מנהלים הי

 . הכובע בוער הגנב ראש על :דואני נדב

. זה על הערתי. מנהלים באו לא, כספים לוועדת גם, נדב :חנוכה משה

  -לי וואמר

ו משנה זה מה, אתה למה אבל :דואני נדב  ? מנהלים עכשי
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 שהיום ציפיתי. יגיעו, מתנצלים אנחנו, לי ואמרו, שנייה :חנוכה משה

, הציבורי הכסף. תשובות לקבל שנוכל כדי מנהלים יגיעו

 . בעיניי לא, נדב

 אבל. תמוה אולי שיישמע, משהו להגיד רגע חייבת אני :ברמוחה עדי

 משה של לעמדתו דווקא הצטרפתי אני, ספיםהכ בוועדת

 אני. תשובה להיות צריכה שכן חושבת ואני. חנוכה

 .שביקשתי התשובות את קיבלתי

 . פה שנאמר מה לפי, קיבל הוא גם :כוכבי אמיר

 אבל. קיבל חנוכה משה, המועצה חבר שגם מניחה אני :ברמוחה עדי

ו משהו יש אבל, יש  מסעיף העברות שכשיש, בדברי

 לתת ויכולים שצריכים המנהליים להיות צריכים, עיףלס

 . זה את אמרנו ואנחנו. תשובה

 ? השאלות את לשאול הבעיה מה אבל :שירי נאור

  -אוקי אז :ברמוחה עדי

 . נשאל לא אבל :שירי נאור

 . וקיבלתי שאלתי אני, שאלתי אני :ברמוחה עדי

 ? תשובה וקיבלת :שירי נאור

 . כן :ברמוחה עדי

 . דבר אותו לא זה אז :יריש נאור

 . בסדר :ברמוחה עדי

  -זכותי, לשאול אפשר :חנוכה משה

 חושבת ואני, הוועדה שכנוהל חושבת אני, עדיין אבל :ברמוחה עדי
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 שתהיה הבאה שבפעם, לזה הסכמנו וועדה כחברי שכולנו

. המחלקות מנהלי את לזמן צריך, לסעיף מסעיף העברה

 . זה על הסכמנו שכולנו חושבת אני

 . הנוהל על שנדבר הסכמנו :ברזילי עבוד יעל

 . הנוהל על שנדבר אמרנו. כן :ברמוחה עדי

ון נקיים :ברזילי עבוד יעל  . הנוהל על מיוחד די

, רגע, זה את אמרה יעל, זה את אמרה שיעל חושב אני :חלוואני מאיר

  -רגע

 צריכים, מועצה בישיבת גם, מאיר אבל, ביקשה גם היא :חנוכה משה

 . הרלוונטיים המנהלים להגיע

 יעל, הכספים וועדת בישיבת גם אבל, בסדר, רגע :חלוואני מאיר

 . זה עם הסכימה

 . דעתי זו, חושב אני :חנוכה משה

 . הבאה לישיבה זה על שנדבר ואמרנו :חלוואני מאיר

 . נכון זה את עושים איך להגיד צריך. הנוהל על לדבר :ברזילי עבוד יעל

 מה. חלשה, האמת את לך אגיד אני, התנהלות בעיניי זו :חנוכה משה

 ? לפחד לך יש

 ?חלשה פעם עוד :חלוואני מאיר

ו זלזלת, נפש בפגועי זלזלתם היום :כוכבי אמיר  אתם. במגמגמים עכשי

  -באנשים מזלזלים

 . חצופים, לתושבים קראת אתה. די, די, די, אוי :חנוכה משה

 . באמת, נו אוי :גוטרמן אביבה
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  -מזלזלים םאת :כוכבי אמיר

 שלך לעובדים מדבר אתה איך לראות רוצה אתה :חנוכה משה

 ? השני אחרי אחד אותך שעוזבים

 . ובמוגבלויות ובפגמים במומים מזלזלים אתם :כוכבי אמיר

  -אתה כי, עזבו מנהלים 3, השבוע רק :חנוכה משה

, יםאנש של ובקשיים במוגבלויות, במומים מזלזלים אתה :כוכבי אמיר

  -מבקש ואני

 ? המוח את מבלבל אתה מה :חנוכה משה

 ? זה את מביא אתה מאיפה, איפה :גוטרמן אביבה

 ? ממציא אתה למה, המוח את מבלבל אתה מה :חנוכה משה

 ? זה את מביא אתה מאיפה :גוטרמן אביבה

 וכשאתה, נפשית אנשים פה מאבחן כשאתה, סליחה :כוכבי אמיר

 . הז וכשאתה, מגמגמים, אומר

 אתה מה יודע לא אני. נפשית אחד אף אבחנתי לא אני :חנוכה משה

 . רוצה

 . נפשית אבחנה אביבה :כוכבי אמיר

 . נפשית אבחנה אביבה. טוב :חנוכה משה

 ? מה :גוטרמן אביבה

 את לערבב צריך לא. נקי השיח את להשאיר אפשר, בואו :כוכבי אמיר

 . מודדמת שהוא מה עם יתמודד אחד כל. האלה הדברים

 ? קרה מה, אמיר :גוטרמן אביבה
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 . הפופוליזם עם די, די, אמיר, אומר אני :חנוכה משה

 . ככה לך אענה אני :כוכבי אמיר

  -אתה :חנוכה משה

 . שלך הוא פה היחיד הפופוליזם :כוכבי אמיר

 . שלך הוא :חנוכה משה

  -רק לא שמעולם אדם :כוכבי אמיר

 של כוכבי אמיר יש אבל, למותלמצ הצגה עושה אתה כי :חנוכה משה

 . המצלמה נסגרת של כוכבי אמיר ויש המצלמה

 . דבר לנהל מסוגל ולא, דבר ניהל לא שמעולם אדם :כוכבי אמיר

, זה אחר בזה העירייה את שנוטשים והמנהלים והמנהלות :חנוכה משה

 . מכובה שהמצלמה כוכבי אמיר את מכירים

 . משה, משה, משה :כוכבי אמיר

 שעזבה, המשפטי היועץ סגנית את, זה את ותשאל :כהחנו משה

 . השבוע

 ? קשור זה איך :ברמוחה עדי

 . נו :כוכבי אמיר

, שבדקתי מה לפי, שאגב, ההתנדבות מחלקת מנהלת ואת :חנוכה משה

 . העירייה חזרה לא

 ? אומר אתה מה :כוכבי אמיר

 שאמרת כמו. תהיא תבדוק. שומע שאתה מה. ועזבה :חנוכה משה

 . זה את שוקלת עדיין היא, תבדוק, שבתלתו
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ו אנחנו מה אבל :חלוואני מאיר  הבנתי לא אני? אדם בכח דנים עכשי

ו  . עכשי

 שעוזב 3-ה, הבנייה על הפיקוח מנהל את נשאל, כ"ואח :חנוכה משה

 . בתקופתך

, א :כוכבי אמיר  . נו'

 . מנהל אחר המנהל את ונשאל :חנוכה משה

 . רוצה שאתה מי את ללשאו יכול אתה :כוכבי אמיר

 . לית"הסמנכ ואת, ל"סמנכ ואת, הדוברת ואת :חנוכה משה

 . הבנתי לא :כוכבי אמיר

 נעמי ר"ד, הנוער אגף מנהלת ואת, האדם כח מנהלת ואת :חנוכה משה

 . אשר

ו האנשים כל את, מה :כוכבי אמיר  . כן. בעבר שהי

 אגף מנהל את, אפשר, יודע אתה, מנהלת את ונשאל :חנוכה משה

 . שנה אחרי שעזב, לזובר מירע, הבאת שאתה הביטחון

  -קושי איזשהו לך יש, דבר של בסופו, יודע אתה :כוכבי אמיר

 . העירייה את שנטשו ומנהלים מנהלות 35 :חנוכה משה

 . נו :כוכבי אמיר

 . שקר :שירי נאור

 . מאסו. עליך גדול שזה אומרים כי :חנוכה משה

-ה כל את שפיטרתי כתבת, שכתבת במכתב ,יודע לא אני :כוכבי אמיר

35 . 
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 . שקר :שירי נאור

ן להחליט חייב אתה :כוכבי אמיר . ב לשקר' א שקר בי  לך אסביר אני'

  -ארגון כשמנהלים, ככה

 . אריה כמו ומתנהל, בעשייה חלש אחד מצד, אתה :חנוכה משה

  -ארגון כשמנהלים :כוכבי אמיר

 . העירייה בתוך אלים :חנוכה משה

 לגיטימי. האלה למקומות בכלל נכנס לא אני, עזוב :כוכבי יראמ

 ולמנהלים למנהלות שלגיטימי כמו, להתחדש לארגון

. ולהתקדם אחרים למקומות לעבור רוצים שהם להחליט

 . לפנסיה לצאת לאנשים שלגיטימי כמו

 למה יודעים כולנו. עוזבים אנשים למה כולנו, יודע אתה :חנוכה משה

 . עוזבים אנשים

  -קבוע בסיס על בנפשך שקר היית לא ואם :כוכבי אמיר

 . עוזבים אנשים למה יודעים כולנו :חנוכה משה

 וטוב, זמנם שהגיע לי אמרת בעצמך שאתה האנשים גם :כוכבי אמיר

 . ללכת להם שניתן וטוב, אותם שנשחרר

 . אמיר, אותך עוזבים אנשים למה יודעים כולם :חנוכה משה

. שילכו כדי אקסטרה להם שניתן וביקשת שבאת םואנשי :כוכבי אמיר

 . משה, עזוב

 . אותך עוזבים למה יודעים כולנו, אמיר :חנוכה משה

 . ההצגות כל את צריך לא :כוכבי אמיר

 . אותך עוזבים למה יודעים כולנו :חנוכה משה
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 . ההצגות כל את צריך לא :כוכבי אמיר

 לך שיש השבוע כתוב היה' השרון ידיעות' בעיתון, אתה :חנוכה משה

 . השרון באזור יציבה הכי. יציבה מועצה

 . נו, דבר של בסופו :כוכבי אמיר

 מה, נו. כאפייה עם דף חצי על אתה היית, שעבר שבוע :חלוואני מאיר

ו  ? עכשי

ו מעליב אתה :חנוכה משה  ? הערבי הציבור את עכשי

 . הפוך, וחלילה חס :חלוואני מאיר

 ? כאפיה עם היה לא זה, מה. הבנתי לא :דואני נדב

 . יציבה עירייה לך אין אבל :חנוכה משה

 . אגב, למחוק מיהר שהוא ציוץ :כוכבי אמיר

 . ההלבשה חדר את איבדת אתה :חנוכה משה

 ? בחיאת, הזה הביטוי הזה אומר זה מה, משה :כוכבי אמיר

  -עובדים :חנוכה משה

 ? אומר זה מה, לא, לא :כוכבי אמיר

 . כן. לי תסביר. מבין לא אני, לא :חלוואני מאיר

 מבקש אני. הספורט מעולם אנלוגיה נתת, רוצה אני :כוכבי אמיר

 . אותה תסביר גם שאתה

 . ההלבשה חדר את איבדת אתה :חנוכה משה

 . לנו תן. כן, כן :כוכבי אמיר

 מצליח לא כדורגל בקבוצת שמאמן כמו, שלך המנהלים :חנוכה משה
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 שולט לא כבר אתה גם, שלו בקבוצה לשלוט יותר

 . דלי כמו הוא, אמיר, הארגון. בארגון

 . בעיה שום אין, משה :כוכבי אמיר

 . לעזוב רצה ל"המנכ :חנוכה משה

 . ולדבר לדבר יכול אתה :כוכבי אמיר

 . שמח אני, ההדורים את יישרתם. ומנהלים מנהלות :חנוכה משה

 . ולדבר לדבר יכול אתה :כוכבי אמיר

 . שטויות זה. שטויות באמת זה, שטויות זה :כהן. א כנרת

 במוח לברבר יכול אתה, רוצה שאתה כמה במוח ולברבר :כוכבי אמיר

 . רוצה שאתה כמה

 . שטויות זה :כהן. א כנרת

 ושהיכולת, משמעות אין שלך שלמילים יודע אתה כי :כוכבי אמיר

 . מונחת היא, רוצה שאתה מה להגיד שלך

 ? עליך השבוע עירייה עובדת לי הרשמ מה יודע אתה :חנוכה משה

 . כך כל משנה לא זה :כוכבי אמיר

 לא אני, עכשיו. קרחון הוא? מכתב לו שולח אתה למה :חנוכה משה

 אני. קרחון שאתה חושב לא אני. בביטויים משתמש

 . טוב אדם אתה תוכך שבתוך חושב

 ? קרחון זה מה :שירי נאור

 ? קרחון זה מה :חלוואני מאיר

 . נשמה, טוב אדם להיות יכול קרחון גם :יכוכב אמיר
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 . קרחון, בעברית מילה כזו אין. מילה כזו אין אבל, לא :חלוואני מאיר

 כוכבי אמיר את ותגלה השכבות את שתנקה מקווה אני :חנוכה משה

 . יפה לדבר, יפה להתראיין שיודע זה, הטוב

  -לי תאמין :כוכבי אמיר

 . זה את ייראו שלך שהעובדים גם :חנוכה משה

  -משה, מציע אני :כוכבי אמיר

 שלך העובדים ואם. שלך הצבא הם, מה לך אגיד אני כי :חנוכה משה

  -בך יאמינו

  -משה, מציע אני :כוכבי אמיר

  -חיוך עם בבוקר לבוא כיף להם ויהיה :חנוכה משה

  -אחרים לאנשים עצות נותן שאתה נישלפ :כוכבי אמיר

 . יניךע מבין קורה טול :שירי נאור

 קרובי שהם העירייה עובדי בקרב רק ולו, תתנסה :כוכבי אמיר

 . עליך אומרים שהם הדברים על, משפחתך

 . עליך בסדר :חנוכה משה

 . הבא נושא. הלאה. הכל זה :כוכבי אמיר

 . סליחה, לא, לא :חנוכה משה

 . מעט לא יש :כוכבי אמיר

 . בהעברות להמשיך מבקש אני :חנוכה משה

 . סליחה, הבא סעיף, לא :כוכבי אמיר

 . הבא סעיף, אה :חנוכה משה
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 . ברשותך מילה עוד להוסיף רוצה אני אבל, לא :חלוואני מאיר

 . אתה לבדוק יכול אתה, כאלה מעט לא יש :כוכבי אמיר

 . חנוכה מר :חלוואני מאיר

ון את תסגרו :דואני נדב  . חלאס, הדי

 ? מה :כוכבי אמיר

ון את תסגרו :דואני נדב  . ותצביעו הדי

 בעיה שום אין, מה. סעיף, סעיף לעבור לו לגיטימי, לא :כוכבי אמיר

 . זה עם

 . לבוגרים שי :חנוכה משה

 של מעודכנת ביצוע לתחזית בהתאם הקטנה כאן גם :זיני בנימין

 . האגף

 ? משה, נכון, כרגע לבוגרים השי את מחפשים :דואני נדב

ווי, הבא הסעיף וגם :זיני בנימין  של הקטנה. בהסעות עודיהסי לי

 ותוספת. האגף של ביצוע לתכנית בהתאם, ח"ש 30,000

 ₪.  110,000, חינוך למוסדות מחשוב לציוד

 ? חינוך מוסדות אילו :חנוכה משה

 . אחד אותו. קודם עליהם דיברנו :זיני בנימין

 ? פעמיים מופיע זה למה אז? אחד אותו זה :חנוכה משה

 העירייה של והשלמה החינוך ממשרד נסההכ יש, אמרתי :זיני בנימין

 530,000-ל כ"בסה מסתכמת היא, ותוספת, ממקורותיה

 . היתר בין, קודם שדיברתי למה₪, 
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 משרד השתתפות מחשוב, רשום כאן. שנייה, שנייה, רגע :חנוכה משה

 . 12 בסעיף, הגדלה₪  300,000, רשום, החינוך

 . הכנסה זה :כהן. א כנרת

 . ההכנס זה :חנוכה משה

 . הכנסה :זיני בנימין

  -תקציב הגדלת₪,  110,000, רשום, 21 בסעיף :חנוכה משה

 ₪.  420,000, לא :זיני בנימין

 ? מה, מה :חנוכה משה

 . למטה₪  420,000-ה את גם קח :זיני בנימין

  -500, ביחד₪.  420,000-ה את גם :חנוכה משה

 ₪.  530,000 :חלוואני מאיר

 ₪.  530,000 :כהן. א כנרת

, 12 מסעיף₪  300,000 כאן יש אז₪.  530,000 :חנוכה משה

 ? השאר ומאיפה

ו עד שציינו בסעיפים :זיני בנימין , הקטנה, הגדלה, הקטנה. עכשי

 . הגדלה

  -שעשיתם ההקטנות כל, אה :חנוכה משה

 . כן :גוטרמן אביבה

  -התיכון האנתרופוסופי של הזה למחשוב הולך הכל :חנוכה משה

 . כן :רמןגוט אביבה

 . החקלאית החווה, ספר ובית :חנוכה משה
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 . החקלאית החווה :חלוואני מאיר

 הכל בסך, בערך₪  380,000, כמה של הגדלה יש, אגב :דואני נדב

 ? הכללי

 ? זה מחשבים כמה :חנוכה משה

  -יש, הכללי הכל בסך :דואני נדב

 . מחשבים רק לא זה :זיני בנימין

 . תשתית זה. שביםמח רק לא זה :חלוואני מאיר

 . התשתיות כל כנראה זה :גוטרמן אביבה

, הציוד כל להיות יכול זה, ברקואים להיות יכול, תשתיות :זיני בנימין

 . מקרנים

 . מרחוק למידה :דואני נדב

 . מרחוק למידה :זיני בנימין

 . רחב פס :כוכבי אמיר

 . רחב פס :זיני בנימין

ני כל. אופטי סיב :כוכבי אמיר , השנים כל לעשות ששכחו יםדבר מי

 . חזק מנהיג שהיה

 . נמשיך בוא. נו. להתבכיין די נו, אמיר, די, די :חנוכה משה

 . חזק מנהיג :כוכבי אמיר

 .המסכה על לי בלהעיר. עקבי אתה, אחד בדבר לפחות :גוטרמן אביבה

 בסך הרווחה ממשרד הכנסות. 3 הסבר, 28 סעיף :זיני בנימין

 הנוער ילד בתחום קבוצתית ותפעיל לטובת₪  25,000
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, המשפחה פרט טיפול. ההוצאה תקצוב כנגד ומשפחות

 הכנסה, מטפלים משפחה בני₪.  33,000 של הגדלה

, מטפלים משפחה בני₪.  24,000 של הרווחה ממשרד

 ₪.  32,000 של הוצאה

 ? המטפלים משפחה בני זה מה :חנוכה משה

 המטפלים המשפחה ניב בתחום בקהילה אירועים קיום :זיני בנימין

  -ותיק ואזרח

 ? הזה המונח זה מה, מטפלים משפחה בני זה מה :חנוכה משה

ו יש? בסדר, קורס כזה עברה אשתי, לך אסביר אני :חלוואני מאיר  לנ

 שהיום, עילית מנצרת שעברה, אצלנו שגרה 94 בת חמות

 הביאה, בריאה שתהיה, שאשתי וכשידעו, הגליל נוף זה

 עברה היא, ולכן. בה לטפל עוזרת היא אז, אלינו אותה

 רינה, המועצה חברת שהביאה חדשה הכשרה איזושהי

 . שבתאי

 . נכון :ברמוחה עדי

ון איזה :חלוואני מאיר  אותו שחיבקו, הרווחה לאגף הביאה שהיא רעי

, הבתים בתוך שנמצאים, האלה והמלווים. אחרת מעיר

, יםוותיק שהם אנשים באותם לטפל טוב יותר איך למדו

 . קשיים להם יש או, דמנטיים שחלקם

 . משפחה לבני שמעבירים קורס כזה זה, אז :חנוכה משה

 . תמיכה קבוצות :כוכבי אמיר

 . תמיכה קבוצות :חלוואני מאיר

 . מצוין :גוטרמן אביבה



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 252 

 

 . מאוד יפה :דואני נדב

 ? מספיק מדויק היה זה :חלוואני מאיר

 . רבה תודה, כן :חנוכה משה

 . מצוין, כן :רמןגוט אביבה

 לתחזית בהתאם לסעיף מסעיף העברות זה הבא הפרק :זיני בנימין

  -תקציבי של ניצול מעודכנת

 ? גישור מרכז זה מה, רגע :חנוכה משה

, להעברה, אומרת זאת, תקציב הקטנת. גישור מרכז :זיני בנימין

 שבסך, קודם עליה דיבר שמאיר הפעילות לטובת, אמרתי

16,000  .₪ 

  -מסעיף העברה שזה גם כתוב :כוכבי אמיר

 ממרכז₪  42,000 מקטינים אתם. מבין לא אני, רגע :חנוכה משה

  -גישור

 ₪.  16,000, לא :זיני בנימין

 אז₪.  16,000-מ יותר הרבה ומגדילים₪.  16,000 :חנוכה משה

  -למה

 . הכנסות לך יש, אבל. הכנסות לך יש, אבל הכנסה לך יש :זיני בנימין

 אגף תחת כן גם הוא גישור מרכז. אסביר אני, אסביר אני :לוואניח מאיר

, משמעותי באופן קטנה היא גם, שבו הפעילות. הרווחה

  -בגלל

 ? למה :חנוכה משה

ו. לגישור פחות באו אנשים כי :חלוואני מאיר  לא הוא הגישור, עכשי
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 . שרוצה מי לכל

 . הזה השירות את לפרסם כדאי אולי :חנוכה משה

 . גישור מרכז יש. מפורסם הוא. יכולת מיעוטי אלה :לוואניח מאיר

 . זה על יודעים לא כנראה, באו לא אם אבל :חנוכה משה

 רצו לא אנשים, הקורונה בזמן כנראה אבל, רגע, לא :חלוואני מאיר

 גישור במרכז שרוצה מי כל לא, ולכן, באו ולא להיחשף

, כ"דב. גישור כזה לקבל יכול הוא, אמצעים בעל שהוא

 להשקיע יכולת להם שאין לכאלה זה את ממיינים

 . הזה במקום או הזו במחלקה נעזרים, חיצוניים במגשרים

  -של נגזרת שהוא משהו לא זה, עירוני שירות גם :כוכבי אמיר

  -שהם או, מתנדבים שם המגשרים, מאיר :גלבוע אלון

 . כן :כוכבי אמיר

 . לדעתי, רובם. רובם :חלוואני מאיר

 . משפט בתי של הפניות של נגזרת לא גם זה :כוכבי אמיר

 . זה את מפעיל הרווחה אגף :כהן. א כנרת

, ביניים בחטיבת נפתח גם הזה הגישור מרכז, זה רק לא :חלוואני מאיר

 . החדשה החטיבה, לא? נקרא זה איך

 ? שחר :חנוכה משה

 של אחד מחזור כבר יצא השקמים בחטיבת. שקמים :חלוואני מאיר

 שעשו תהליך של סוג כן גם שזה. מגשרים עם יםילד

  -הגישור מרכז עם םגשריהמ. יחד

 ? הנוער מחלקת או, מפעיל גם הרווחה אגף וזה :חנוכה משה
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 מרכז את מפעיל הרווחה אגף זה. בשיתוף היה זה :חלוואני מאיר

 עם יחד זה, הספר בית בתוך שנעשה מה אבל, הגישור

 . החינוך מערכת

 . מאוד היפ :חנוכה משה

 וחינכו באו, הגישור במרכז שעבדו אנשים אותם זה אבל :חלוואני מאיר

 . מגשרים להיות ללמד הזה הדור את

 לטובת מעבירים לא, הזה התקציב את נגיד למה אז :חנוכה משה

 ? הנוער בני של היפה הפעילות

 לא. לך להגיד יודע לא אני. מספיקה שהיא להיות יכול :חלוואני מאיר

 בית בתוך גישור מחזור אוטומטי באופן נפתח שנה כל

  -שיוצא צורך כנראה זה, לכרגע נכון. הספר

 עם, העיר בתוך יפה רשת להיות יכול, דווקא נשמע זה :חנוכה משה

  -הספר בתי כל

 עם ספר בית מנהלת של מנדט זה אבל, אתך מסכים אני :חלוואני מאיר

 . יודע לא אני. החינוך אגף

 לשים. כזה דבר לעודד יכולים, כעירייה אנחנו גם אבל :חנוכה משה

  -תקציב על תקציב

 אנחנו, מעודדים לא שאנחנו אמר לא אחד אף, כל קודם :חלוואני מאיר

 בשביל לרצות צריכים גם, יודע אתה אבל, מעודדים

 . הזה בסיפור צדדים 2 יש. לעודד

 . לעודד צריך אתה, שיהיה בשביל :חנוכה משה

 . מעודדים אנחנו. עודדת :חלוואני מאיר
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 . ופה בעולם מקומות בהרבה שעובד פרויקט זה :גוטרמן אביבה

 . מעודדים אנחנו :חלוואני מאיר

 ? בעולם :דואני נדב

 . כן :גוטרמן אביבה

  -העברות בעצם זה, הבא הפרק :זיני בנימין

 . ילדים של ספר בבתי גישור של :גוטרמן אביבה

  -עיףלס מסעיף העברות :זיני בנימין

 . בחיוב זה על שנצביע רוצה רק אני :חלוואני מאיר

. אגפים מנהלי של לצרכים בהתאם, הכנסה מותנות שאינן :זיני בנימין

 משרה גיוס לצורך₪,  30,000 בסך, שכר, עירוני סיור

 . סיור יחידת מנהל של

 ? משרה עוד צריך למה :חנוכה משה

 . מנהל :גלבוע אלון

 שם היה? שם מנהל עוד צריך למה? מהל, מנהל עוד :חנוכה משה

, לפצל צריך למה. הסיור ואת האירועים את שעשה מנהל

 ? וב'ג עוד למה? ולאירועים לסיור

 . לגמרי שונים דברים 2 :שירי נאור

ו עד אבל :חנוכה משה  . הדברים 2 את אחד בנאדם עשה, עכשי

 ? זה מחלקה איזו :כהן. א כנרת

 . בביטחון :חלוואני מאיר

 . נכון לא :שירי נאור
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, הזמן על חבל, בחור יש עדיין, בחור היה, עשה? לא מה :חנוכה משה

 ? וב'ג עוד צריך למה. יפה עבודה עושה, יפה עבודה עשה

 . שונים דברים 2 :שירי נאור

  -14.9-ב מסודרת תשובה העברנו גם, זה גם כי :זיני בנימין

 ? התשובה מה :חנוכה משה

 אבל, ארוכה קצת היא. האגף מנהל של בההתשו לגבי :זיני בנימין

  -יש כיום. בסדר

 ? החדש וב'גה ,אגב, מרעננה יבוא זה :חנוכה משה

 ? לגשת רוצה אתה. מכרז יש, יודע לא :שירי נאור

 ? מרעננה יבוא :חנוכה משה

 מאוד היה. הביטחון לוועדת אתמול באת שלא חבל :כהן. א כנרת

 . מעניין

 ? מרעננה ישהומ ייבחר ובסוף :חנוכה משה

 . לגשת מוזמן אתה, מכרז יש :שירי נאור

 ? מרעננה מישהו ייבחר הזה לתפקיד, בסוף, העיר ראש :חנוכה משה

 . לגשת יכול לא הוא :יקיר רן

 ? תפקיד לאיזה :כוכבי אמיר

 . יוכל הוא אז, יעזוב הוא אם אבל :יקיר רן

 . דשהח משרה. העירונית לסיור ביחידה החדש המנהל :חנוכה משה

 או מגוריהם בסיס על אנשים לפסול נוהגים לא אנחנו :היילפרן רן

 . הקודם תפקידם
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 . בעירייה שאיכותם או :כוכבי אמיר

, אוקי. מקום בסיס על אנשים לקדם לא וגם, אומר אתה :חנוכה משה

. וב'ג עוד, אומר אתה אז, תגיד אז, רגע. ונראה נחיה בוא

  -של התשובה את להקריא רוצה אתה

 לא אני? שאמרת מה את להסביר יכול אתה, תגיד :חלוואני מאיר

 ? בסיסמאות מדבר אתה. להבין הצלחתי

 . שואל אני, לא :חנוכה משה

 . תסביר אז :חלוואני מאיר

  -וב'ג עוד צריך למה, שואל אני :חנוכה משה

 ? נכון, דירקטוריון זה, שולחן זה :חלוואני מאיר

 . כן :חנוכה משה

 . לנו תסביר בוא אז :חלוואני מאיר

 . ככה אומר אני אז :חנוכה משה

 . בבקשה :חלוואני מאיר

. ובאירועים בסיור שמתעסק מנהל, יש, היה היום עד :חנוכה משה

 . יום כל אין, אירועים

ו רעננה של העניין על מדבר אני. לא, לא, לא, לא :חלוואני מאיר . עכשי

 אתה מה על יודע אני. מסביר שאתה מה אותי עזוב

 . רעננה של בעניין התכוונת מה, תסביר. מדבר

 ההערות כל. הזמן על לנו חבל, עכשיו להתכנס די אבל :כהן. א כנרת

 . האלה

 . באוויר שנזרקות הערות פה יש, תראי, כי, לא :חלוואני מאיר
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 . לשאול זכותי :חנוכה משה

  -שאנחנו אומר ואתה, בסדר, חושב והוא :חלוואני מאיר

 ? משאלה להילחץ למה, קרה מה :חנוכה משה

 . יודע לא אני, למה. לדעת רוצה אני אבל, לא :חלוואני מאיר

  -לך אגיד אני כי :חנוכה משה

 ? נכון, המוח את מבלבלים שאנחנו אומר אתה כי :חלוואני מאיר

  -יש האחרונה התקופב :חנוכה משה

  -המוח את מבלבלים שאנחנו לנו אמרת, לא :חלוואני מאיר

 . לך לענות רוצה אני אז :חנוכה משה

 . תשובה לשמוע אשמח אני, ולכן :חלוואני מאיר

 . לכאן מרעננה נהירה איזו יש האחרונה בתקופה :חנוכה משה

 . תסביר :חלוואני מאיר

 . נהירה יש :חנוכה משה

 . מבין לא, יודע לא :חלוואני מאיר

 יש. נהרענ כמו להיות רוצים שאנחנו אמרה קריב יפעת :חנוכה משה

 . נהירה

 שתהיה, אותה הזכרת אם. בריאה שתהיה כל קודם, וואי :חלוואני מאיר

 . משהו לה יקרה שלא. בריאה

 לי נראה לא. שוב שואל אני אז, שוב שואל אני אז :חנוכה משה

 עוד להוסיף, כזאת בדחיפות, שנה בסוף? בסדר, הגיוני

 סיירים שכר, עירוני סיור, סייר של, משרה עוד, וב'ג
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 עוד מביא אני, לי אומר היית. מנהל עוד להביא בשביל

 . הביטחון את פה להגביר רוצה, סבבה, סיירים

 גם שיבוא להיות ויכול? בסדר, לסיירים משרה גם יש אז :חלוואני מאיר

 אתה אז, ששלחו תשובה יש לבני אבל. מרעננה מישהו כן

 ? האגף ממנהל, לקרוא רוצה

 . בבקשה, כן :חנוכה משה

  -בעצם האגף מנהל, אוקי :זיני מיןבני

 . לשאלה לך ענה לא הוא :שירי נאור

 . הבנתי, חשוב לא :חלוואני מאיר

  -הסיור יחידת מנהל :זיני בנימין

  -מצולם זה, לא :חנוכה משה

 . מתחמק הוא :חלוואני מאיר

  -שני נדרשים, בעצם :זיני בנימין

 . 4k זה :חנוכה משה

 מנהל זה, אחד. משרה 100%-ב שנדרשים תפקידים שני :זיני בנימין

 רבי באירועים ביטחון מנהל זה ואחד, העירוני הסיור

 . משתתפים

 ? למה :חנוכה משה

  -זה אבל, בני, רגע :גלבוע אלון

 . התשובה את לסיים לו תן, רגע :חלוואני מאיר

 שניתן מנת על, משרה 100%-וב נפרדים התפקידים שני :זיני בנימין
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 מפירוט כנדרש ואחראי מקצועי באופן תםאו לבצע יהיה

 צורך קיים כן ועל, תפקידים אותם של האחריות תחומי

 . משרה של בתוספת

 ? יש אירועים כמה :גוטרמן אביבה

ו :חנוכה משה  ? יש המוניים אירועים כמה, שואל אני עכשי

 ? זה את סיימת, רגע :חלוואני מאיר

, להקריא אפשר, רוצים תםא. התפקידים עיקרי כל את יש :זיני בנימין

 . הסיור יחידת מנהל של ההגדרות מה

 מודע לא שאתה חבל, היות. אסביר אני, רגע, בני, בני :היילפרן רן

 האירועים בעקבות, ישראל משטרת אבל, משה, לזה

  -שקרו האחרונים

 . מירון :כהן. א כנרת

 מאוד בצורה החמירה, נוספים ובמקומות מירון בהר :היילפרן רן

  -נושא כל את משמעותית ודמא

 ? כך אם הנחיה זו, אה :גוטרמן אביבה

 . האירועים אבטחת נושא כל את :היילפרן רן

 . עוברים ואנחנו, הזה שישי יום, הגאווה שבוע מקרה היה :כהן. א כנרת

 גבוהים יותר הרבה סכומים להוציא נאלצים אנחנו גם :היילפרן רן

  -הזה בנושא

 . השנה לסוף חודשיים עוד נול יש אבל :גלבוע אלון

 יש. זה את שיתפעל אדם כח להקצות נאלצים ואנחנו :היילפרן רן

 . אירועים באבטחת עיסוק יותר יש, שוטרים יותר
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ו מבקשים הזמן כל, בקיצור :גוטרמן אביבה  . הוצאות יותר ויהי

  -דרג לא זה :היילפרן רן

 חצי מספיק לא, מה? זה בשביל וב'ג עוד אבל צריך למה :חנוכה משה

 ? משרה

 תשומת מאוד הרבה יש כי, מספיק לא. ניהולי דרג לא זה :היילפרן רן

 . גישה מאוד והרבה לב

 . המוניים? בשבוע בעירייה יש אירועים כמה :חנוכה משה

  -צעדה כל. המוני אירוע רק לא זה :היילפרן רן

ו שהקריא מה זה :חנוכה משה  . בני עכשי

. משטרה אישור דורש, איש 50 מעל אירוע לכ, צעדה כל :היילפרן רן

 צוות דורש, המשטרה עם דיונים דורש, היערכות דורש

. שוטרים הקצאת דורש הזה האירוע אם בין. שם שיהיה

 שקרו האירועים לאור, יותר הרבה החמירה והמשטרה

 את יותר הרבה החמירה, שקרו אירועים מספר, לאחרונה

 עצימות ברמת, ותרי הרבה מענה דורשת והיא. הדרישות

 נדרש, היתר בין, זה את גם, ולכן. גבוהה יותר הרבה

 לא זה, מחלקה מנהל לא זה. זה את ויתכלל שייתן מישהו

, בואו, מנהלים על פה אמירות גם אז. מחלקה מנהל סגן

  -דרג שהוא מישהו זה

 ? סייר גם יהיה הוא, אה. הסיור יחידת מנהל :חנוכה משה

 . חבט, כמובן :שירי נאור

 . בוודאי :היילפרן רן
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 . עובד עוד זה אז, מצוין :דואני נדב

 . סייר הוא אם אז, אוקי :חנוכה משה

 . וב'ג של שלך התיאור אבל, לא :שירי נאור

 . וב'ג זה :חנוכה משה

, גיוס אין, שינוי אין, אומר אתה אחד מצד, כאילו אתה :שירי נאור

 פה לייצר מנסים, מנהל מגייסים ואז. הכל מפטרים אתם

  -שנייה, התאמה לעשות צריך, עבודה עוד

 . נאור, המערכת את מנפח שזה אומר אני, לא :חנוכה משה

.. בטח ואתה שקשה יודע אני, העיר, שנייה אבל :שירי נאור  העיר .

 הסיור לנושא התייחסות שום פה הייתה לא, שנים במשך

 . פרצוף לי תעשה אל, שנייה, סיירים. העירוני

 ? כן, גברה פה האלימות זה בגלל :ועגלב אלון

 ? מה :שירי נאור

 ? כן, גברה פה האלימות זה בגלל :גלבוע אלון

 ? גברה פה האלימות :שירי נאור

 . זה בגלל רק לא :חלוואני מאיר

 ? לא מה :חנוכה משה

, אחת נקודה רואה אתה, אחד סרטון יש, אומר אתה. לא :שירי נאור

 . כותרת נייצר, אומר אתה ואז

 . אחת נקודה, אה :גלבוע אלון

  -של ישיבות מעלה אתה ואם, רוצה אתה אם :שירי נאור



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 263 

 

  -ש אומר אתה. שאלתי, לא :גלבוע אלון

 זה בגלל, אומר אתה. עובדה קובע אתה, שואל לא אתה :שירי נאור

 . גדלה האלימות

 .זכותו :חנוכה משה

  -השרון בהוד אלימות פה שיש היא עובדה :גלבוע אלון

  -לשמוע מגיע באמת הייתה אם אז :שירי ורנא

 . מקבל היית, הביטחון לוועדת אתמול בא היית אם :חלוואני מאיר

 . אתכם מעניין באמת היה :שירי נאור

 . נכון :חלוואני מאיר

ו חושב אני :שירי נאור  לא אבל. נקודתי זה כי, אתכם מעניין שעכשי

 כםאת מעניין לא. העובדות את להכיר אתכם מעניין

, שנים במשך, אומר אני אז. העובדות את ולשאול לשמוע

  -סבלה פה העיר

 . שלך והתשובה באמת שאתה שמה בגלל זה את העליתי :גלבוע אלון

 ואז, לסוף תמתין אז. שלי התשובה את שומע לא אתה :שירי נאור

 לעשות צריכה פה העיר. תשובה קיבלת לא אם תגיד

ו אז. קרה לא זה. האוכלוסייה של לגודל התאמה  עכשי

. תקן מוסיפים למה, מה, אומר אתה ואז, תקן מוסיפים

 . וב'ג זה? אומרים מה ועוד

  -באנגלית וב'ג. לעשות מה. וב'ג זה :חנוכה משה

 . בבקשה, נו, באנגלית זה מה. סבבה :שירי נאור

 כל, לך מפריע מה, מדבר אני, הזמן כל מנסה אתה למה :חנוכה משה
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 לא, פינו את לסתום מבחינתכם, םאומרי שאנחנו מילה

 . לדבר

 . למה, למה, למה :חלוואני מאיר

 . בעירייה וב'ג מוסיפים אתם. וב'ג. לכם מפריע כי :חנוכה משה

. ממך מונע לא אחד אף. לדבר יכול חופשי אתה, לך יש :שירי נאור

 . חנוכה משה

 . ומתפתחת גדלה העיר :חלוואני מאיר

 . שירי נאור, ציםרו שאנחנו מה זה :חנוכה משה

 לא ממש זה לי. שתרצה כמה, ברמה לדבר חופשי אתה :שירי נאור

 . מפריע

. שנה סוף לקראת הדחיפות מה, שואל אני אז, אוקי אז :חנוכה משה

 ? מסודרת בצורה זה את לתקציב לא למה

ו, אותי שואל אתה אם? שנה לסוף בדחיפות, זה מה :שירי נאור  הי

 . ידיםתפק 10 גם להוסיף צריכים

 . עירייה תקציב יש רגע עוד, אומר אני אבל, בסדר :חנוכה משה

 . נכון :שירי נאור

 . הקשה המצב על, הבטיחות בוועדת אתמול זה את קראנו :כהן. א כנרת

 לפני התקציב את יביא הוא, כוכבי את מכיר שאני כמו :חנוכה משה

 . שנה כל עושה הוא ככה. התקציב שנת

 . דרבס, בסדר :שירי נאור

 . עבודה תכניות מבוסס תקציב. מסודר עובד הוא :חנוכה משה
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ו קשור לא זה :שירי נאור   -ספציפית מדבר אתה אם. עכשי

 ? רק לסיים אפשר, נאור, שנייה :חנוכה משה

 . לסיור, תקנים 10 עוד צריך :שירי נאור

ו למה, בתקציב זה את תוסיף אז :חנוכה משה  סוף לפני שנייה, עכשי

 ? הבהילות מה? שנה

 . לך הוסברה הבהילות :שירי נאור

  -בדיוק זה. שנעצור רוצה אתה, מבין לא אני :היילפרן רן

 לך אמר, לך והסביר ישב רן. זה את מקבל לא אתה אבל :שירי נאור

 זה, אירוע של תיק להרים, עומס שיש האירועים כל על

 . היום דבר חתיכת

 . יום-ביום זה את חווים אנחנו? עומס איזה :כהן. א כנרת

 מנהל לתפקיד במקביל, ביחד להתבצע יכול לא וזה :שירי נאור

 . סיור יחידת

, כאילו. כבר לאירועים שחזרנו גם לך מזכיר אני רק :חלוואני מאיר

 . יותר

  -פה ראיתי אני, משה :שמעון יגאל

 ? תשובה קיבלת לא, מה :שירי נאור

 ? זה על רתםעב, לפולין המלגות את, לי תגיד :שמעון יגאל

 . כן :חלוואני מאיר

 . מסעות היו שלא אמרו הם :חנוכה משה

 ? הבאה לשנה זה את העברתם אבל. הבנתי :שמעון יגאל
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 . רגיל תקציב זה, הבאה שנה יהיה :זיני בנימין

 . חדש תקציב יהיה :חלוואני מאיר

 ? הבאה שנה את הכפלתם :שמעון יגאל

 . לא :זיני בנימין

 ? לא למה :שמעון יגאל

 אתה מאיפה? התקציב מה יודע אתה מאיפה, מה יודע לא :חלוואני מאיר

  -ה את ראית? הבאה שנה התקציב מה יודע

, הבאה ששנה, היום מקצץ אתה אם אומר לא זה, סליחה :שמעון יגאל

 . אנשים אותם תעשה

, 2022 תקציב על דן לא אתה פה אבל, קשור זה מה :שירי נאור

 . יגאל

  -₪ 30,000 עוד מעבירים שאתם הבטחה יש האם, אל :שמעון יגאל

'זה מי :שירי נאור  '? מעבירים אתם, 

 . העירייה :חנוכה משה

 ? משנה זה מה, העירייה, אתם :שמעון יגאל

 . העירייה לא אני :שירי נאור

, העירייה ראש סגן, אדוני? עירייה לא אתה, אה. מלגות :שמעון יגאל

 ? בעירייה לא אתה

 . נאור', אדוני' אפילו צריך לא :שירי נאור

 מותר לך. בעירייה אתה, עירייה ראש סגן אתה, נאור :שמעון יגאל

 . אגפים מנהלי עם לדבר
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 היועץ של הדעת חוות את אבקש אני. בטוח לא אני :שירי נאור

 . המשפטי

 . עליהם לצעוק אסור אבל :חנוכה משה

 . נאור, עליהם תצעק אל :שמעון יגאל

 ? פעם עוד :חלוואני מאיר

 את, פה פולין את מקטינים כשאתם, האם, שואל אני אז :שמעון יגאל

 מה אז. נסעו לא כי, הנוכחית בשנה לפולין המסעות

 לפחות כדי נכפיל אנחנו הבאה ששנה, להגיד הבעיה

  -לתת

 בהתאם תהיה שההתאמה חושב אני. לך אענה אני :חלוואני מאיר

 ? מה נו. החינוך מאגף לדרישה

  -תשמע. לילדים חינוך זה :שמעון יגאל

 ? קורה מה יודע אתה. הבאה שנה קורה מה נדע בוא :חלוואני מאיר

 . 60 תשלח, 30 במקום. 20 תשלח, 10 במקום, תשלח :שמעון יגאל

 . נכון :חנוכה משה

 ? הבעיה מה :שמעון יגאל

, הבאה שנה יקרה שזה החליטה החינוך ששרת אגב נכון :חלוואני מאיר

 . בסדר אז, פולין

 . מישהו של לכיס פה ילך לא הכסף. חיובי דבר, אגב :מרדכי בן רפאל

 ? אומרת זאת מה :חנוכה משה

 העניין את להכפיל שצריך חושב לא שאני, אומרת זאת :מרדכי בן רפאל

 . הזה
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 . פה מקצץ אתה אבל :שמעון יגאל

  -לא אתה, מקצץ לא אתה :מרדכי בן רפאל

 . גאלי, מקצץ לא אתה :יקיר רן

 ? מקצץ אתה למה אז :שמעון יגאל

 ? ילד, אתה מה. לסעיף מסעיף העברות זה :יקיר רן

 . יהיה הבאה שנה, פולין היה לא השנה, יגאל :מרדכי בן רפאל

 ? 2 פי, הבאה שנה להכפיל הבעיה מה אז. אותך הבנתי :שמעון יגאל

 -ש אבל, זה את לעשות אפשר. בעיה אין, לא :מרדכי בן רפאל

 . זה את תגידו אז :שמעון יגאל

 . השיקול מה, השאלה, לא :מרדכי בן רפאל

  -ל זה את נותן שאתה כסף זה? שיקול זה מה :שמעון יגאל

  -רגע, אבל, כן :מרדכי בן רפאל

 ? להם נתת לא השנה :שמעון יגאל

 . הסוגיה את מבין לא אני, מה מבין לא אני :כוכבי אמיר

 המחשבים את ניקח בוא, מה יודע אתה ,אותך שואל אני :מרדכי בן רפאל

 . כדוגמה

 . אתכם מבין לא אני, וואלה :שמעון יגאל

ו יש, למה :גוטרמן אביבה  . תקציב יש, עכשי

 ? מה? למה התחייבות? רוצה אתה מה, יגאל, מה :שירי נאור

ו כסף המון? כמה :גוטרמן אביבה   -ל מקציבים עכשי
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 . יצאו לא, השנה של נוער בני, השנה :שמעון יגאל

  -יגאל אבל, יגאל אבל. יגאל, יגאל אבל :כוכבי אמיר

 . לצאת להם תן, הבאה שנה? נכון. אחרת או כזו מסיבה :שמעון יגאל

 ? לצאת לתת למי, יגאל אבל. יגאל :כוכבי אמיר

 ? מה :שמעון יגאל

 ? לצאת לתת למי :כוכבי אמיר

 . לפולין םדימיתל :שמעון יגאל

 . נו :כוכבי אמיר

 ₪.  30,000 קיצצת :שמעון ליגא

 ₪.  30,000 קיצצנו לא :כוכבי אמיר

 . היה לא, קיצצנו לא :זיני בנימין

 . הורדת :שמעון יגאל

 . אין כי :זיני בנימין

 . הזה לדבר שהוקצב מה זה :כוכבי אמיר

 . אין אבל :שירי נאור

 . בוצע לא :מרדכי בן רפאל

 . בכסף םמשתמשי. לפולין נסיעות היו לא :כוכבי אמיר

 10-ה או, הבאה שנה לצאת שצריכים איש 10 אותם אז :שמעון יגאל

  -השנה שיוצאים

 . נשמה, ככה עובד לא זה, לא :כוכבי אמיר
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 ? לא למה :שמעון יגאל

 . יגאל, תקציב להעביר יכול לא אתה :יקיר רן

, הצורך ולפי, החינוך משרד וזה, אחרים שנתונים זה כי :כוכבי אמיר

 . יושלם

 . השנתון את תכפיל, הבעיה מה אז :שמעון אליג

 . הצורך מה, נשמע בוא, הצורך לפי אבל :חלוואני מאיר

 . אותם מוציא שאני להחליט יכול לא אני, מה כי :כוכבי אמיר

 . בצבא כבר הם :היילפרן רן

, א, מכוון גם זה, לא :כוכבי אמיר  . נכון'

 . תכפיל, לא :שמעון יגאל

 . כפול יהיה, כפול צורך יהיה אם :כוכבי אמיר

 המדינה גם, הצורך לפי. שהצורך מה לפי ילך זה אבל :גוטרמן אביבה

 .יגאל, נותנת

 . זה לא זה. צורך מול יהיה זה, בסוף :כוכבי אמיר

 . הכל זה, זה את תכפילו שבתקציב שנדע אז :שמעון יגאל

 . צורך לפי הולך זה. העירייה עם יחד המדינה זה :גוטרמן אביבה

 לא היא. דעת שיקול יש חינוך אגף לראש. ככה לא, יגאל :מרדכי בן פאלר

. אחר משהו לעשות רוצה היא, הבאה בשנה להכפיל רוצה

  -לגזבר זה עם באה

  -ש יודע אתה מאיפה :שמעון יגאל

 . העניין בדיוק זה, יודעים לא אנחנו :חלוואני מאיר
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 ? אתה דיברת :שמעון יגאל

 . טובה שאלה זו, או :מרדכי בן רפאל

 ? אתה שיחה לך הייתה :שמעון יגאל

 דבר להכפיל צריך, תגיד אל. רגע תקשיב. לא, לא, לא :מרדכי בן רפאל

 צריכה הייתה היא, באמת. יודע לא אתה כי. מסוים

 הייתה והיא, אותה לשאול צריכים והיינו, פה להיות

 . 100% צודק אתה, הזה בעניין. לענות צריכה

 . הלאה תמשיכו. הבנתי ,טוב :שמעון יגאל

₪.  10,000, ציוד ביטחון זה, המשרה השלמת של המימון :זיני בנימין

 ₪.  10,000, מצוקה ולחצני מערכות אחזקות ביטחון

 ? קונה לא שהכסף, לקנות תכננתם ציוד איזה? ציוד איזה :חנוכה משה

 ? שמה :כוכבי אמיר

 10,000-ו, ודצי לביטחון₪  10,000 כאן מקטינים אתם :חנוכה משה

 . מצוקה ולחצני אזעקה מערכת אחזקת לביטחון₪ 

 . שנה סוף זה אם, הזה בסעיף עודף יש :זיני בנימין

 . השנה נגמרה לא עדיין? שנה סוף זה מה אבל :חנוכה משה

 עושים אנחנו, צפי הם פה הדברים כל, פה הדברים כל :זיני בנימין

 . שנה לסוף צפי

 היה, העיר ראש סגן, שירי נאור, חוןהביט תיק מחזיק :חנוכה משה

ו אם, הכסף עם לעשות מה יודע  עוד לו שיש אומרים הי

 . טועה אני אם אותי תקן. בסעיף₪  10,000

 . עשה הוא :יקיר רן
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 . למשרה אותו מנייד הוא :דואני נדב

  -אותך לתקן אשמח אני :שירי נאור

 . לסיירים מנהל הביא הוא :יקיר רן

 מנהל על סומך אני. ההזדמנות את לי נותן אתהש אחרי :שירי נאור

 להעביר לבקש ומחליט תעדוף עושה הוא שאם, האגף

 לו מתערב לא גם ואני, המקצועית דעתו על סומך, כספים

 . בנושא

 . מדהים :חנוכה משה

  -כדי תוך :יקיר רן

 . סגן בתור מותר שלו אפילו :חלוואני מאיר

 . וזלזול ואלימות ביותבאגרסי זה את עושה והוא :כוכבי אמיר

 באותו הוא, כמוך הוא. עושה לא הוא, המצלמה מול, לא :חנוכה משה

 . ראש

 . בצעקות :חלוואני מאיר

. כמוך לא, המצלמה מול, אני. בעיה שום זה עם לי אין :שירי נאור

 . דבר אותו, המצלמה ומאחורי המצלמה מול

 . שובב תהיה אל, נאור :חנוכה משה

 .מעליב ממש זה. מעליב זה, הזה' שובב'ה םע די :שירי נאור

. חלש' טוב יותר כבר :חלוואני מאיר ' 

 . באמת. מזה צוחקים למה גם מבין לא אני :שירי נאור

 '. שובב'מ טוב יותר' חלש' כבר :חלוואני מאיר
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 זה. מעליב זה, זה מה להגיד לי נעים לא. באמת, לא :שירי נאור

 . פוגעני ביטוי

 ? פוגעני :חנוכה משה

 . כן :שירי נאור

 . בך לפגוע מטרה לי אין :חנוכה משה

 . יותר בזה להשתמש לא ממך מבקש אני :שירי נאור

 . רוצה שאני כפי בזה אשתמש אני :חנוכה משה

 . בי פוגע אתה. מבקש אני, לא :שירי נאור

 . וואו, כבר 22:00 :יקיר רן

. משקר'מ טוב יותר' שובב' אולי אבל, תראה :חלוואני מאיר ' 

 . דקות 4 :גוטרמן אביבה

 ואני, הגזבר אדוני, חושב לא אגב אני. שאלה לי יש, רגע :חנוכה משה

 לבדוק, אגב, מבקש ואני, זה בעד להצביע אוכל לא גם

 סעיף, סעיף להעלות מבקש אני, המשפטית בלשכה

 פה גם מבקש אני, בהסתייגויות שעושים כמו, להצבעה

 בלשכה זה את יבדקוש, בינתיים אבל. שנסיים להצביע

 . המשפטית

 ? מה את :שירי נאור

 . סעיף, סעיף להצביע מבקשים שאנחנו :חנוכה משה

 . מבקש אתה'? מבקשים' זה מה :כהן. א כנרת

  -איזה, העבירו למי, 87 סעיף, משה :שמעון יגאל
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 . 87 סיימנו לא עדיין, רגע :חנוכה משה

 . 32-ב אנחנו? 87 איזה :שירי נאור

 . 42-ב אנחנו :חנוכה משה

 . מענה קיבל, קיבל :זיני בנימין

ו עד מה :שמעון יגאל  ? 32 עכשי

 . לישיבה שהצטרפת שמחים אנחנו, יגאל :שירי נאור

 . 42, 42 :גוטרמן אביבה

 חושב שאני, לפרוטוקול להגיד מבקש רק אני. 42, לא :חנוכה משה

 ואחזקת ביטחוני ציוד, ביטחון לציוד שיועד שכסף

, האזרחי ולמשמר המצוקה ולחצני זעקההא מערכות

ו חושב לא אני, שלהם ומכשירים לכלים  היה שעכשי

 עוד להוסיף של גחמה איזו בשביל, אותו לקצץ צריך

 להביא, שנה לסוף לחכות צריך היה. בעירייה וב'ג

  -הפרויקטים מקושר העירייה בתקציב

 . גחמה לא זאת. גחמה לא וזאת, קוצץ לא זה, משה :היילפרן רן

 . ל"המנכ אדוני. עמדתי זאת :חנוכה משה

  -מקצועית להחלטה להגיד יכול לא אתה אבל, בסדר :היילפרן רן

 . רוצה שאני מה להגיד יכול אני :חנוכה משה

 של מקצועית להחלטה להגיד יכול לא אתה אבל, רגע :היילפרן רן

  -בתחום מקצועי מנהל

 . גחמה זו, בעיניי :חנוכה משה

ון שנות מאוד הרבה עם שבא :היילפרן רן  . ומכיר ניסי
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 . אותו לשאול אוכל שאני בכדי פה לא הוא :חנוכה משה

 . שלו החלטה זאת אבל, נכון :היילפרן רן

 ? ההחלטה את לי להסביר יודע אתה :חנוכה משה

 . קודם גם אותה הסברתי כבר אני, כן :היילפרן רן

 . לא :חנוכה משה

 משטרת של עבודה במתודולוגיית ישינו שיש לך נאמר :היילפרן רן

 באריכות זה את הסברתי ואני. אירועים בעקבות ישראל

 . לדבריי הקשבת ולא שייתכן וחבל, קודם

 . אדוני, רב קשב לדבריך הקשבתי אני :חנוכה משה

 מסודרת, מנומקת ובקשה החלטה הביא האגף מנהל, ולכן :היילפרן רן

 מחלקת של האישורים כל את שעבר עבודה בתהליך

  -ושלי העירייה גזברות של, תקציבים

 . אדוני, שלנו האישור את חייב הוא, ובסוף :חנוכה משה

  -אגף מנהל אבל, נכון, הביא הוא אבל. נכון :היילפרן רן

 . עמדתי את מביע ואני :חנוכה משה

  -עמדתך את להביע יכול אתה, ואומר שבא אגף מנהל :היילפרן רן

 . ביעלה לי תן אז :חנוכה משה

 קצת לו שיש, אגף מנהל אבל. נגד להצביע גם יכול אתה :היילפרן רן

ון יותר   -ממך הזה הספציפי בתחום ניסי

  -בי בחר הציבור, אדוני :חנוכה משה

 . מעולה, מצוין, נכון :היילפרן רן
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 . כאן עמדתי את להביע בדין וזכותי :חנוכה משה

  -יכול לא אתה אבל :היילפרן רן

  -עמדתך את תגיד תהא :חנוכה משה

  -לזלזל יכול לא אתה אבל :היילפרן רן

  -ש מה להגיד יכול אני :חנוכה משה

 . האגף במנהל לזלזל יכול לא אתה :היילפרן רן

  -אתה. מזלזל לא אני :חנוכה משה

 תת לי יש, אני, ואומר בא שהוא ובזה. שלו ובמקצועיות :היילפרן רן

 ובסעיף, 1.721000740 בסעיף₪  10,000 של ביצוע

  -מתעדף אני, ולהגיד. 744-ב שמסתיים

 . 740-ב שמסתיים ובסעיף :חנוכה משה

, 740, דקה לפני שאמרתי מה זה, זה את מתעדף ואני :היילפרן רן

 . הזה מהסעיף התחלתי

 . 740 אחד עוד יש, לא :חנוכה משה

, מיידי, אקוטי צורך שהוא מה לטובת זה את ולתעדף :היילפרן רן

 שאחראי מישהו אלא, מנהל לא, לטובת אותו יךצר שהוא

 . בעצמו סייר והוא הצוות על

 . נוסף עובד :חנוכה משה

 במעמד והוא, אגף ראש כשבא. הכלים וזה. נוסף עובד :היילפרן רן

ון ידע בעל והוא, בכיר  אני, אומר והוא. מתאימים וניסי

 גם ומדובר, הציוד את מאשר האדם כח את יותר צריך

, המועצה חבר שקודם כמו, שהם, גדולים אל בסכומים
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 או, 2 או, 1, משהו, 0.00000% הם, ציין דואני נדב

 להחליט יכול ואתה. שלו הדעת שיקול את לו יש אז, 3%

 . נגד או בעד תצביע אם כמובן

 . תודה, אוקי :חנוכה משה

 גיבוב שזה תגיד שלא מצפה רק ואני. השיקולים זה אבל :היילפרן רן

, המקצועי בצוות פוגע זה כי, אחרים דברים מיני כל או

 . תודה. המקום לא שזה, עמדתי את להביע חייב אני ולזה

 . נרשמה עמדתך. אוקי :חנוכה משה

 . אגפים במנהלי מזלזל אתה :שמעון יגאל

 . משמעית חד :שירי נאור

  -שמעתי, אגב דרך, אגב דרך :שמעון יגאל

 הארכת על נצביע אבו. 22:00 לשעה הגענו, אגב :חנוכה משה

 . מציע אני, הישיבה

 . שעות 4, לא :יקיר רן

 . ההפסקה של הזמן את לנו יש :כוכבי אמיר

 ? זה זמן כמה :חנוכה משה

 . דקות 10 :ברייטברט אתי

 ? דקות 10 :חנוכה משה

 ? יגאל, שמעת מה :חלוואני מאיר

  .דקות 10-מ יותר היה :גוטרמן אביבה

 . דקות 10 עוד :חנוכה משה
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 ? שמועה יש :חלוואני מאיר

  -שמועה שמעתי, אגב דרך :שמעון יגאל

 . מגיע שהחורף :היילפרן רן

  -אז, אגפים במנהלי זלזול על כשדיברתם :שמעון יגאל

 . בעירייה שנשאר מי :חנוכה משה

 הגיעו, לאילת שנסעו מנהלים 6 איזה שלפחות שמעתי :שמעון יגאל

, לאילת הגיעו .ל"מהמנכ אישור שקיבלו אחרי, לאילת

 אותם החזיר אז, שם שהם ידע לא העיר ראש, אלא

 . חזרה

 . אגפים במנהלי מזלזל ואני :חנוכה משה

 ? מזלזל מי אז :שמעון יגאל

 . סיפור עוד לך אספר אני, יודע אתה. אמיר, תקשיב, וואו :חנוכה משה

 ?תייאמ שזה או, שמועה זו. ראשונה פעם זה, וואי :גוטרמן אביבה

  -ל"מהמנכ מכתב העירייה כל קיבלו, אחת פעם :וכהחנ משה

 . מטוסים :שמעון יגאל

 שעשו אחריות 2, ל"מהמנכ מכתב העירייה כל קיבלו :חנוכה משה

 כולם. שלהם אישור בלי ילדים בגני והשתמשו מזימה

 מה אבל. האחיות של הילדים לאחד מסיבה שעשו, חשבו

 . רווחה צרכי של לצורך שזה? גילו

? מספרים סיפורי או מועצה ישיבת זו, להבין רוצה אני :חהברמו עדי

 . די נו

 . בסוף במנהלים מזלזל ואני :חנוכה משה
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 . משנה לא זה, נגמרת דקות 10 עוד היא :כוכבי אמיר

. אחיות' כתוב היה לא. הדיוק למען, אגב :חלוואני מאיר ' 

 . כן :היילפרן רן

 . האמת את מסלף אתה :חלוואני מאיר

 . מסית אתה. מסית אתה :פרןהייל רן

 . האמת את ומסית מסלף אתה :חלוואני מאיר

 עוזבים מנהלים 3, השבוע רק, כשהמנהלים, ובסוף, כן :חנוכה משה

  -בהם שלכם בזלזול מעשו כי

 . די, די, די, די :כהן. א כנרת

 בתוך השמועות לפי לעזוב רצית עצמך אתה ואפילו :חנוכה משה

 . העירייה

 . הפצת שאתה :יחלוואנ מאיר

 . מפיץ שאתה :היילפרן רן

 . מפיץ לא אני :חנוכה משה

 ? לא :חלוואני מאיר

 . מפיץ אני לא :חנוכה משה

 . מפיץ לא הוא :גוטרמן אביבה

, באמת, שטויות עם המוח את לבלבל, באמת די, משה :היילפרן רן

 . שטויות

 יםמנהל 35-ל אותך מזמין אני אז, לך אומר אני אז :חנוכה משה

 ? בתקופתך שעזבו
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 גורמים אליי ולשלוח, שטויות מיני כל להגיד אבל, כן :היילפרן רן

 . שמועות ולהפיץ

  -דבר זה מנהלים 35 :חנוכה משה

 . נמוכה כך כל רמה זה, כאילו, באמת :היילפרן רן

  -שלך ושהעוזר :חנוכה משה

 את, הזאת הרשימה את מציע אני, מציע אני, אגב דרך :היילפרן רן

  -הזאת הרשימה

.. לדין בניגוד :חנוכה משה  . עונה לא אפילו ואתה, .

 אין אם ותראה, 35-ה ברשימת שתספור, משה מציע אני :היילפרן רן

 מנהלי בדיוק לא שהם מנהלים מיני על בטעות שם

 . לשעבר שלך מקורבים מיני וכל, עירייה

ו :שירי נאור . אתה עכשי .  ? ציבור במבני שימוש על .

 בך שתחזור ממך מבקש אני. פוליטיקאי ל"מנכ איזה :וכהחנ משה

ו  . ל"המנכ אדוני, האלה מהדברים עכשי

  -מה, למה :כוכבי אמיר

 . רגע, רגע. ככה היד עם תצביע אל רק, רגע :חלוואני מאיר

 . האלה מהדברים בך שתחזור ממך מבקש אני :חנוכה משה

 ? נכון לא מה? נכון לא מה :כוכבי אמיר

 מטיף עוד. עירייה ל"מנכ להיות שמונה, הפוליטי הפעיל :חנוכה משה

 . ציבור נבחרי על פה מוסר

  -ש במה נכון לא מה :כוכבי אמיר

 שמונה הפוליטי הפעיל, אומץ תפסת? אה, אומץ תפסת :חנוכה משה
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 ? ל"מנכ להיות

 ? קרה מה? שנאמר במה נכון לא מה :כוכבי אמיר

 . ל"מנכ ותלהי שמונה הפוליטי הפעיל :חנוכה משה

 ? תלהתנפ מה :כוכבי אמיר

 . שובב תהיה אל, משה :חלוואני מאיר

 ? קרה מה? בחבר לך נגעו, מה :כוכבי אמיר

 . עליך גדול זה :חנוכה משה

 . טמבל איזה :כוכבי אמיר

  -עיר לנהל לילד נתנו :חנוכה משה

 . מדהים, צריך שהיה מה כל זה :כוכבי אמיר

 . צעצוע להם נתנו, ילדים גן של כישורים 0 :חנוכה משה

 . יאללה, זה מה תראה :כוכבי אמיר

 אמיר של הבחירות ממטה הכספים מנהל, הפוליטי הפעיל :חנוכה משה

 . עירייה ל"מנכ להיות במתנה שקיבל, כוכבי

  -יודע היה מי, יודע היה מי :כוכבי אמיר

 וגם. ל"המנכ אדוני, ליצן אתה, שמע. ליצן אתה, שמע :חנוכה משה

 . עליך זה את אומרים שלך נהליםהמ

 ? יודע היה מי :כוכבי אמיר

 . ל"מנכ :חנוכה משה

 . ככה לדבר אפשר אי. די, די, די, די :כהן. א כנרת

 אחרי תודה לו אמרת? פוליטיקאי נהיה ל"מנכ איזה :חנוכה משה
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 ? בקמפיין לכספים שדאגת אחרי אותך רימה שהוא

 . עליו לרדת מותר גם אולי :שמעון יגאל

 . בושה :חנוכה משה

 ( ביחד מדברים)

 . פוליטיות אמירות עם עירייה ל"מנכ, בושה :חנוכה משה

 . משה :כוכבי אמיר

 . פוליטיקאי עירייה ל"מנכ ראיתי לא שלי בחיים :חנוכה משה

 . השולחן על לדפוק תפסיק :שירי נאור

 . בושה. פוליטי עסקן, בשוק אני :חנוכה משה

 ? מה על :כוכבי אמיר

 . הזה החיוך עם :חנוכה משה

  -מ חוץ אבל, תגיד :כוכבי אמיר

 . הזה הצבוע החיוך :חנוכה משה

  -מלצעוק חוץ :כוכבי אמיר

 . בושה :חנוכה משה

 ? להגיד יודע אתה מה, מלצעוק חוץ :כוכבי אמיר

. עליך גדול. פה העירייה את לנהל עליך גדול זה, בושה :חנוכה משה

 . מסוגל לא אתה

  -שאני הברקה הייתה שזאת לי נראה דווקא :ביכוכ אמיר

 . לידיים עירייה שקיבל פוליטי פעיל, פוליטי פעיל :חנוכה משה
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 . טוב תקשיב. תקשיב, תקשיב. מבין לא אני. מדהים :כוכבי אמיר

 . בושה :חנוכה משה

  -גבוהה, גבוהה מדבר אתה הרי :כוכבי אמיר

 הבנאדם. בשימועים ורהק מה שומע אני. לידיים כח קיבל :חנוכה משה

 . רקסית'צ מדבר, מגמגם

  -אנחנו. די, די? בבקשה להצבעה להעלות אפשר :ברמוחה עדי

 . רמה תת, יודע אתה, פשוט :חנוכה משה

 ( ביחד מדברים)

 להביא הבאה בישיבה מאוד אשקול אני, מה יודע אתה :חנוכה משה

 . פיטורך את לכאן

 . לזלזל תפסיקו :שמעון יגאל

 האמירות אחרי כי. כן. ברצינות זה את אשקול מאוד אני :כהחנו משה

 . בהחלט. זה את אשקול אני, האלה

 ? אותם מפטרים אתם :שמעון יגאל

 ? אחד אף פיטרת לא אתה, באמת, אה :שירי נאור

 . שמעוני רונן. 1 מספר שמעוני רונן :שמעון יגאל

 . השמות עם די :שירי נאור

 מנהלת? אותו מעיפים אתם, 1 פרמס המכרזים מנהל :שמעון יגאל

 אתם? נורמליים אתם מה, תגידו? מעיפים אתם רווחה

 ? אתם, לכם קרה מה? לאנשים שימועים עושים

 . שה, שה, יגאל :כוכבי אמיר
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 . באנשים תזלזלו :שמעון יגאל

 ? קרה מה, קרה מה :חלוואני מאיר

 . תיראי לא כזה דבר, יודע אתה, ל"מנכ. שלך מקורבים :חנוכה משה

ון פשוט :שירי נאור  . ביזי

ון :שמעון יגאל  . ביזי

 ניהל שהוא אחרי, פוליטי לפעיל שמתמנה פוליטי ל"מנכ :חנוכה משה

ין הכספים את לו  . ציבור לנבחרי מוסר מטיף עוד, בקמפי

 . מוסר לך להטיף אפשר :שירי נאור

 . תגיד לא מה, תגיד מה :חנוכה משה

 . חזרה אוסנתש מזל :שמעון יגאל

 . היוצרות התהפכו :חנוכה משה

 . חזרה אוסנתש מזל :שמעון יגאל

 . משה :חלוואני מאיר

 . חזרה לא עדיין. חזרה לא עדיין :חנוכה משה

 . משה, משה :חלוואני מאיר

 . ואבוי אוי, חוזרת הייתה לא אוסנת אם :שמעון יגאל

 . משה :חלוואני מאיר

 . בושה :חנוכה משה

 . משה :חלוואני מאיר

 השולחן ליד כאן לשבת לו יש, אומץ איזה. בשוק אני :חנוכה משה

 . בקמפיין הכספים מנהל. ככה ולדבר
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  -ולמנהלים לעובדים עושים שאתם השימועים כל :שמעון יגאל

 . כנרת, כנרת :חלוואני מאיר

 . הזאת בישיבה לשבת מוכנה לא אני :כהן. א כנרת

 . בבקשה, תשבי. כנרת, שכר מקבלת את :חנוכה משה

 . לכם תתביישו, בושה :שמעון יגאל

 . סיימנו :כהן. א כנרת

 . פה בהתנדבות אנחנו. תשבי, מאוד יפה שכר מקבלת את :חנוכה משה

 . לעובדים זה את לעשות חשבנו לא בחיים אנחנו :שמעון יגאל

 . שלך לוויכוח אותי תכניס אל, לא :כהן. א כנרת

 . להם ועזרתי מולם עמדתי ,לעובדים באתי אני, באתי אני :שמעון יגאל

 . יגאל, יגאל, יגאל :כוכבי אמיר

 . גם לעובדים עזרתי אני :שמעון יגאל

 . חברים :כוכבי אמיר

 . לך מזכיר אני. לך מזכיר אני, משה :חלוואני מאיר

. :חנוכה משה .  ראש אדוני, פחדן מנהל אתה. עניות תעודת תהיה זו .

 יכולות 0 עם שלך ל"והמנכ אתה. פחדן אתה. העיר

 . ביצוע

 ? קרה מה, שבי, כנרת :חלוואני מאיר

'אתה מה, לא :כהן. א כנרת  . פה שהולך מה נעים לא זה'? קרה מה, 

 לא מכולת לנהל. לבנות מסוגלים לא אתם ספר בית :חנוכה משה

 . לכם נותן הייתי
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 . האלה הצרחות עם אחד אף מרשים לא אתה, משה :כוכבי אמיר

 אחד שנטשו המנהלים את ולא. אחד אף שיםמר לא אתה :חנוכה משה

 . השני אחרי

 אנשים של פוליטיות גופות זרועה לשעבר העיר ומועצת :כוכבי אמיר

 . צעקות זה שצעקות שחשבו

 . בושה :חנוכה משה

 . עניתי, שאלת :חלוואני מאיר

ו :מרדכי בן רפאל  . הולך אני עכשי

 לא פה השיח אבל, מצטערים אנחנו. צודק הוא, כן :כהן. א כנרת

 . מכובדת בצורה הדברים אותם את להגיד אפשר. מכובד

 . משה, הישיבה את מנהל הוא :גלבוע אלון

 על מבזבזים אנחנו, שצריך זמן כל פה להישאר מוכן אני :מרדכי בן רפאל

  -הצעקות

 . בשני אחד הזמן כל לפגוע הזמן כל ולא :כהן. א כנרת

 . הרלוונטיים לאנשים זה את השתפנ אבל מבקש אני, רפי :כוכבי אמיר

 . הכפשות רק, שעות 4 במשך אנחנו :ברמוחה עדי

. צודק לא שההוא אומרת ולא צודק שזה אומרת לא היא :כהן. א כנרת

 ? הישיבה את מנהל מי, זה מה

 ? הזה לסעיף בנוגע שאלות עוד יש :כוכבי אמיר

 . הסעיפים עם להמשיך רוצה אני, כן :חנוכה משה

 ( דביח מדברים)
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 . להצבעה תעלו :דואני נדב

 . נדב, להצבעה מעלים לא :חנוכה משה

 . להצבעה מעלים :ברמוחה עדי

 שלך כסף לא זה. שרוצים אתם מה תעשו לא אתם :חנוכה משה

 . נדב, מהבית

 . מספיק, תעלי :דואני נדב

  -לא זה, אחד אף. להצבעה תעלי, להצבעה תעלי :ברמוחה עדי

 . שאלות לי יש. דבר שום להצבעה עלהמ לא אחד אף :חנוכה משה

 . חשובים סעיפים כמה פה יש :גלבוע אלון

 מעלה לא אחד ואף, סעיף, סעיף להצביע מבקש אני :חנוכה משה

 . להצבעה

. בסדר והכל, תשובות מלא עוד ויש, שאלות מלא עוד יש :כוכבי אמיר

 . המועצה ישיבת את להאריך נדרשים אנחנו

 . כנהמו לא אני :ברמוחה עדי

 . תלכי אז :חנוכה משה

 . נגד אני :מרדכי בן רפאל

 ? סיעתית התייעצות יש, רגע :דואני נדב

 הארכת בעד מי. תודה? הישיבה הארכת נגד מי. לא :כוכבי אמיר

 . נסגרה הישיבה. תודה? הישיבה

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

==== 
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 :323/21' מס החלטה

 מכן שלאחר רביעי ביום הישיבה להמשך הצבעה נערכה העיריות ודתלפק 49 לסעיף בהתאם

 . המועצה חברי רוב י"ע והתקבלה

 

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

==== 

 

 . שלך פחדנית התנהגות זו, מה יודע אתה :חנוכה משה

 . לסיים תן. לסיים רגע לי תן, רגע שנייה :כוכבי אמיר

 . חלש שאתה לך אגיד יאנ. לא, לא :חנוכה משה

 רוצים. ביחד. בחירה לך נותן אני כי, לסיים תן אבל :כוכבי אמיר

 . בחוק כזאת אפשרות יש? מחר אותה להמשיך

 . יכול לא אני :גלבוע אלון

 . כן :כהן. א כנרת

 ? מחר שעה באיזו :מרדכי בן רפאל

 . בעיה שום אין :חלוואני מאיר

 ? שעה אותהל מחויב אני, בעיקרון :כוכבי אמיר

 . יכולה אני 17:00-מ :כהן. א כנרת

 . נבדוק, שנייה :כוכבי אמיר

 . אפשר אי. שעה אותה לא, לא :כוכבי אמיר

 ? לא או שעה לאותה מחויב :כוכבי אמיר

 . הבא רביעי יום :גלבוע אלון
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 . למחר יכול שאני בטוח לא אני :חנוכה משה

 . 17:00-ב מחר יכולה אני :ברמוחה עדי

 . שואל אני, בסדר, שנייה :וכביכ אמיר

 יכול לא אני, רוצים אתם אם, מחר 15:00-ב אפשר, לא :חלוואני מאיר

 . לבוא

ו מבקש אני :חנוכה משה  כבר אנחנו, הדחיפות מה מבין לא אני. עכשי

 ? הכסף על חבל לא. פה

  -לא למה, למה :גוטרמן אביבה

 גם ויש, האביב, יכולים שלא אנשים מעט לא יש כי :כוכבי אמיר

 . בואי. גבול

ו הישיבה את להאריך הבעיה מה :חנוכה משה  ? עכשי

 . שנייה, שנייה :כוכבי אמיר

 . חלש זה. טוב לא זה את עושה אתה :חלוואני מאיר

 . חברים :כוכבי אמיר

 . חלש אתה גם. בסדר. חלש אני, חלש זה :חלוואני מאיר

 . חזק אתה, לא אתה :חנוכה משה

 . לא :חלוואני מאיר

 . חברים :כוכבי אמיר

 . חלשלש אתה, מאיר :ברמוחה עדי

 ? שואל אתה למה. קובע אתה, קובע אתה :שמעון יגאל

  -אנחנו, קובע אתה אם :חלוואני מאיר
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  -שזה רוצה אני :כוכבי אמיר

 קובע אתה. העיר ראש אתה, קובע אתה, לא, לא :שמעון יגאל

 . התבטלה שהישיבה

 לא שהם לי אומרים אם אבל. מחר ועלקב יכול אני :כוכבי אמיר

  -רוצים

 . שעות 24, שעות 48 הישיבה את ותזמין :שמעון יגאל

ו יכול אני, לא :כוכבי אמיר  . לחמישי מעכשי

 . יכול אני בבוקר. בעיה אין? בבוקר, רוצה אתה מתי :גלבוע אלון

 חברי פה יש, מכבד אני. כולם, שואל אני. החברים רוב :כוכבי אמיר

  .מועצה

 . 18:00-ב מחר מצדי :שמעון יגאל

. אביבה כמו קובות מכין, מבשל אני. יכול לא אני, לא :חלוואני מאיר

 . אורחים לי יש. יכול לא אני

 . היום סדר שעל חשובים נושאים יש :חנוכה משה

 . רע זה תיק. תיק לא, תחום מחזיק אני :חלוואני מאיר

  -לבינך ביני ההבדל מה ודעי אתה, מאיר אבל, רואה אתה :גוטרמן אביבה

, לא? הזאת הישיבה את להאריך שלכם הבעיה מה, נדב :חנוכה משה

 ? הבעיה מה

 . בישיבה פה אהיה אני וגם קובות אכין גם שאני :גוטרמן אביבה

 . אספיק לא. אלוף, כמוך לא אני. מותק, אספיק לא אני :חלוואני מאיר

 . 18:00-ב מחר :שמעון יגאל
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 . לטעום רציתי. להעליב התכוונתי ולא :חלוואני מאיר

 . להיפך, לא :גוטרמן אביבה

 ? בסרט חיים אתם מה, לי תגיד, נדב :חנוכה משה

 . העיני על :גוטרמן אביבה

 . הראסי ועל העיני על :חלוואני מאיר

 ? יכול אני. רגע בואו. ה'חבר, ה'חבר, שנייה :כוכבי אמיר

 ? שקשקיםמ אתם מה. בלילה 22:00 כולה :חנוכה משה

 . באוכל מאימים לא עליי :גוטרמן אביבה

 . וחלילה חס :חלוואני מאיר

 תשובה עם ולחזור זה על לחשוב שעה לתת אפשר, רונן :כוכבי אמיר

ו להיות חייב שזה או  תחשבו, שעה קחו, חברים? עכשי

? בסדר, אליי ישירות תענו. מחר לכם מסתדר זה אם

 ? אפשר

 . יכול לא אני מחר :מרדכי בן רפאל

 חשוב מה שלכם ההתייעצויות את תעשו, ה'חבר, יודע לא :כוכבי אמיר

 . לא, כן, לכם

 . מחר רוצה מי, העיר ראש, שואל הוא אבל :כהן. א כנרת

 . תשובה לי תנו :כוכבי אמיר

 . בשבת יכולה אני. שבת, שבת, שבת יום :ברמוחה עדי

 ? בבוקר שישי אפשר, לא :חלוואני מאיר

 . שבת, שבת :ברמוחה עדי
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 . בבוקר שישי? קרה מה :חלוואני מאיר

 ? חלוואני מה? לך קרה מה :ברמוחה עדי

 ? מה :חלוואני מאיר

 . די :ברמוחה עדי

 . הבישולים אחרי זה :חלוואני מאיר

 . כבר תפסיקו, די, 24/7 עובדת אני. שייך לא :ברמוחה עדי

, כן לי גידלה שעה תוך עד, שעה עוד רוצים אתם, חברים :כוכבי אמיר

 ? לא, לא, כן

 . צריך לא, הצעתי רק :חלוואני מאיר

 . די, לא :ברמוחה עדי

 ? 18:00-ב מחר יכול מי, מחר אפשר, סליחה, רגע :כהן. א כנרת

 . יכולה אני :גוטרמן אביבה

 . 18:00-ב מחר יכול מי, שיצביע :כהן. א כנרת

  -לגיטימי גם, שנייה :כוכבי אמיר

ו לעבור אצטרך אני שמחר ותלהי יכול :חנוכה משה  פרוצדורה איז

 . להגיע אוכל אני אם יודע לא אני. רפואית

 . בשעה נאריך בואו. ביניים הצעת לי יש, אומר אני :דואני נדב

 ( ביחד מדברים)

ו הישיבה את להמשיך מבקש אני :חנוכה משה  . עכשי

 . 18:00-ב מחר :כהן. א כנרת

 ? עכשיו זה את גורמים לא למה :גוטרמן אביבה
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 . פתאום מה, לא :גלבוע אלון

 . שנייה, ה'חבר :כוכבי אמיר

 זה, זה בגלל? מבינה את. בכלל התחיל לא זה כי, אביבה :ברמוחה עדי

 . יהיה לא וזה, רוצים שאתם מה זה כי, ייגמר לא גם

  -נגמר, די, עדי, עדי, עדי :כוכבי אמיר

 . למה, שאלה היא, לא :ברמוחה עדי

ו אבל. בסדר בלא :כוכבי אמיר  . זה עכשי

 . התחילה לא? הישיבה התחילה :ברמוחה עדי

 תקיימו ואומר, מחר יכול לא שמישהו לגיטימי זה, ה'חבר :כוכבי אמיר

 . זאת בכל

 . יכולה לא היום, כן ואומרת יכולה תמיד אני :ברמוחה עדי

ו מניח אני :כוכבי אמיר ו אז, בקואליציה גם כאלה שיהי  . קיזוזים יהי

 . באיחור מחר אגיע אני :מרדכי בן אלרפ

 מתנהל שזה כולם עם בסדר שזה אבל לדעת רוצה אני :כוכבי אמיר

 . זה את ולשריין לקבוע צריך, כן אם כי. לא או כן, מחר

 . 20:00 עד מחר יכולה אני :ברמוחה עדי

 זה הקרוב רביעי יום, ה'חבר, לא גם להגיד רוצים אתם :כוכבי אמיר

 . מקרה בכל שם להיות יכול. המועצ ישיבת יום

 . בסדר, מחר :כהן. א כנרת

 ? קרה מה, זה את לסיים הבא ברביעי אפשר אבל :חלוואני מאיר

 . זה מה פה אין, לא זה :כוכבי אמיר



 השרון הוד עיריית

 27.10.2021 מיום 13/21' מס המניין מן מועצה ישיבת

 

 294 

 

 . הבא רביעי ביום כבר :חלוואני מאיר

 . האופציות אלה :כוכבי אמיר

 . הבא רביעי :גוטרמן אביבה

 ? קרה מה. ה'חבר, הבא רביעי אפשר :חלוואני מאיר

 ? 17:00-ל להקדים הבא רביעי אפשר :ברמוחה עדי

 . מחר יכול לא, מחר אין לא, למה :חלוואני מאיר

 . ל"בחו עדי :חנוכה משה

 . גם 17:00-ב הבא רביעי ליום אותה תדחה, נדחה בוא :גלבוע אלון

 ? שלי היום סדר את יודע אתה :ברמוחה עדי

 . כן :חלוואני מאיר

 . ל"בחו לא אני, לא :רמוחהב עדי

 ? למה יודעת את :חלוואני מאיר

 . הבא לשבוע קבענו :חנוכה משה

 .לו מספרים העירייה עובדי כי :חלוואני מאיר

 ? ל"בחו שאני לך אמר מי? לך אכפת מה :ברמוחה עדי

  -זה בגלל. ל"בחו שאת לי אמרו :חנוכה משה

, לדעת רוצה אני? ל"בחו שאני לך אמר מי? לך אמר מי :ברמוחה עדי

 ? לך אמר מי

ון את מולך לתאם ביקשתי אני :חנוכה משה  . הדי

 ? ל"בחו שאני לך אמר מי :ברמוחה עדי
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 . אינפורמציה ג"מנתב קיבלתי :חנוכה משה

 ? נסגר מה, 18:00-ב מחר אפשר :כהן. א כנרת

 ? מחר יש מה. הבא רביעי יום, לא :גלבוע אלון

 . תודה. הבא רביעי יום :כוכבי אמיר

 .טוב לילה. רבה תודה. הבא רביעי :חלוואני מאיר

 . כולם. אביבה גם, הנה :כהן. א כנרת


