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 :סדר היום
  

דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצה רפי בן  .א

 וכה, אביבה גוטרמן ויוסי שאבי. מרדכי, אלון גלבוע, יגאל שמעון, משה חנ

 

 .רפי בן מרדכי ורן יקירהצעה לסדר של  .ב
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דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצה רפי   א. 

שאבי   ויוסי  גוטרמן  אביבה  חנוכה,  משה  שמעון,  יגאל  גלבוע,  אלון  מרדכי,  בן 

 בעניין מתחם בית הנערה.  

 

גולני:  לכו שלו  הוד  וע ם  ישיבת  לם  את  פותחים  אנחנו  טוב.  רב 

מספר   המניין,  מן  שלא  שמתקיימת  17-22המועצה   ,

ה  רביעי  את  21.12.2022-ביום  מתחילים  אנחנו   .

בקשה   במסגרת  דיון   , א' סעיף  היום.  סדר  עם  הישיבה 

המועצה:   חברי  ע"י  המניין  מן  לא  מועצה  דיון  לקיום 

שמעון,   יגאל  גלבוע,  אלון  מרדכי,  בן  ח רפי    נוכה, משה 

ויוסי שאבי.    אביבה גוטרמן 

וסביבתו   הנערה  בית  הנערה.  בית  מתחם  בעניין  דיון 

מחמיר,   לשימור  כאזור  השרון  הוד  עיריית  ע"י  הוגדר 

בניינים   של  מסיבית  לבנייה  עדים  אנו  לאחרונה  אך 

הסביבה   של  ומתעצם  הולך  להרס  הגורמים  מבטון, 

כרי  ומוגנים,  ותיקים  בעצים  פגיעה  עצ הירוקה,  ים  תת 

המתבצעות  וה  העבודות  כי  יובהר  לחוק.  בניגוד  כל 

אדריכל   שהכין  הדעת  חוות  את  תואמות  אינן  במתחם 

במגרש   יבילים  מבנים  להיתר  בבקשה  גוש  404העיר   ,

בסעיף  6442/1וחלקה   נפרדת  קטגוריה  תחת   ,4.3  

פתוחים   שטחים  לשימור,  מתחם  התכנית  לתקנון 

הנ  בית  במתחם  ציבור.  ומוסדות  בצדו  ערה,  מבנים 

ומבני בטון עבור   המערבי, החלו בבניית מבנים זמניים 

 בית הספר הדמוקרטי.  

עצים   נכרתו  המתחם,  סביב  התשתית  מעבודות  כחלק 

עיריית   עבור  שעובד  הקבלן  אנשי  ע"י  קשות  ונפגעו 

המצויים   עצים  העצים,  את  למגן  מבלי  השרון  הוד 

השורשים   את  כרתו  העובדים  לאחרונה  לאתר.  בסמוך 

ממזרח  שדרת  עצי    של  הנמצאת  המפוארת,  הברושים 

תעלה   חפרו  עצים,  בגזעי  ופגעו  המבנים,  למתחם 

הצעת   בשורשים.  קשה  פגיעה  תוך  לעצים  בצמוד 

עצירת   על  מחליטה  העירייה  מועצת  הינה:  ההחלטה 

כל   למיגון  עד  הנערה,  בית  במתחם  הבנייה  עבודות 
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ונספח   שנפגעו  בעצים  לטיפול  נספח  הגשת  העצים, 

 אתר זה.  ייה ב ך הבנ להמש 

ביוזמת   אם  עצים,  נמצאים  בו  אתר  בכל  בנייה 

בשטחים   ואם  ציבוריים  שטחים  ו/או  העירייה 

ויכלול:   ערים  בניין  בוועדת  יידון  תשריט  1פרטיים,   ,

בנייה.   וללא  עצים  כולל  קיים  הבינוי  2מצב  תכנון   ,

בעצים.   פגיעה  ממזערים  איך  בשאלה  דיון  עצים.  כולל 

המציין 3 תשריט  עצים    עצים   אילו   ,  ואילו  נפגעים 

הבקשות  4נשארים.   ונוסח  כריתה  בקשות  רשימת   ,

שייכרתו.   העצים  של  לחוק  תכנית  5המתאימות   ,

מפורטת   תכנית  שיישארו.  העצים  על  להגנה  מפורטת 

החוקים,   לפי  בעצים  פגיעה  ללא  עבודות  לביצוע 

המקצועית.   הדעת  וחוות  מפורטת  6הנהלים  תכנית   ,

 ו במקום העצים שנכרתו.  יינטע צים ש למיקום וסוג הע 

 כן.   אמיר כוכבי: 

תושבים,   רפאל בן מרדכי:  בפניכם,  ראשון  דבר  להתנצל  רוצה  אני 

. כשאני ביקשתי   וכו' חברים לקבוצה של אוהבי, נאמני 

   -יחד עם אלון, חברי 

 רגע, בוא נראה אם שומעים.   אלון גלבוע: 

בפ  רפאל בן מרדכי:  להתנצל  ראשון  דבר  רוצה  חב אני  ה ני  תושבים,  ריי 

שהדיון   כך  הזה,  הנייר  על  חתמנו  אנחנו  האזרחים. 

חנוכה.   זמן,  ולפני הרבה  במקביל  לפני שבוע.  הזה היה 

ערב,   מדליק  אני  חנוכה  אבל  חילוני,  יהודי  אני  אמנם 

   -ערב נרות, כמו שבפסח אני שומר על הכל, ומבחינתי 

   -אם אפשר רק להפסיק את ה  אמיר כוכבי: 

גולני:   שם מוסיקה, בבקשה לכבות. תודה.  פעיל  מי שמ  הוד 

ולכן, אני הולך להגיד את דבריי, להגיד מה אני מבקש   רפאל בן מרדכי: 

שלא   מקווה  אני  החזן,  להיות  הולך  אני  ואז  להצביע, 

שאבי,   מאדון  בעדינות,  זה  את  אומר  אני  טוב,  פחות 

אחרי   אז  מרדכי.  בן  בשבט  הנרות  הדלקת  בטקס 

לד  נתחיל  על שהתנצלנו,  לקצר  גוף    בר  כדי  העניין. 

זה,   את  לקרוא  הולך  אני  משהו,  להפסיד  ולא  ולתמצת 
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ושלום   התושבים  לחבריי  שלום  כהרגלי.  לא  פעם,  ועוד 

ואוהבי   העצים  נאמני  העיר,  מועצת  חברי  חבריי,  לכם 

לנשמותינו,   הן  לנו  חשוב  העצים  שלום  כולנו.  העצים 

כמו  להפחתת  והן  המתחמם,  הארץ  כדור  לצינון  ת  הן 

 באטמוספירה.    CO2-ה 

חבר   הייתי  הדרים  ובנייה  לתכנון  בוועדה  בצעירותו 

בן   כשהייתי  מאז  30שם,  טובים  דברים  כמה  עשיתי   ,

זה   כי  באופוזיציה,  הייתי  שבד"כ  למרות  היום,  ועד 

העיר   ראש  של  דעתו  נגד  והקמתי  דחפתי  שלי.  האופי 

את   הדרים  שכוללת  החינוך  קריית  הקמת  את  דאז 

קלאב  ועו הקאנטרי  בני ,  בסביבה.  ד  שם  שיש  ינים 

יבורך,   הסרט  את  שגזר  מי  שלי.  הייתה  האב  תכנית 

הייתי   לא  בנימיני,  עזרא  בהמשך,  בנימיני.  עזרא  היה 

להתחיל   צריך  שאני  הבנתי  אז  אבל  שלו,  בעירייה  חבר 

חי   את  שהבאנו  עד  ונלחמתי  והתחלתי  מחדש,  להילחם 

 אדיב.  

התכנון   מדיניות  את  שניסח  הייתי  ואז  שלו.  ואני 

המתאר  ד  תכנית  את  עליהם,  2020חפנו  שמעתם  לא   ,

ל  הפכה  והיא  זמן,  הרבה  לקח  זה  כמקובל  2050-כי   .

הרבה   ירוקים,  ציבוריים,  חשובים,  בנושאים  בטיפול 

ואז,   תכנון  זמן.  מוועדת  חלק  ואני  וביקשתי  הגעתי 

זכתה   לא  לב  סיעת  כי  אופוזיציה,  וחבר  ובנייה, 

באופוזיציה   וגם  ח בבחירות,  ש אני  לעשות  ושב  אפשר 

חשובים.   דברים  הרבה  לעשות  מאז  וצריך  שלי  הדגל 

במעגלים   זה  ושלנו  שלנו,  החיים  איכות  ומעולם, 

הקודם,   העיר  ראש  בזמן  הקמנו  ומתרחבים.  הולכים 

סלט.   מהן  ועשה  שלי  הטובות  הכוונות  את  שלקח 

לא   אגיד,  ואני  המתאר,  בתכנית  שנלחם  גוף  הקמנו 

המתאר,   בתכנית  רצ נלחם  ת כי  אלא  ינו  מתאר,  כנית 

 נלחם לשפר אותה. והקמנו עמותה.  

שפוי,   בינוי  שנקראה,  עמותה  הקמנו  השרון  בהוד  פה 

שיש   חושב  אני  היום  סבא.  כפר  עם  אני  70או    60יחד   ,

הוא   הנושא  מאבקים.  ואיקס  ערים,  כמה,  יודע  לא 

איכות   של  החשובים  המרכיבים  אחד  חיים.  איכות 
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הנע  בית  עצים.  זה  זה חיים  נלחמנו  ילדי   רה  אנחנו  ם. 

הוא   אדיב.  חי  בימי  כן  אחרי  בנימיני,  בימי  עוד  בזה 

וכרגיל,   זה עקום.  עשה את  הוא רק  זה מאוד,  רצה את 

פי   הנוכחי    2עלה  העיר  ראש  האחרון,  והשלב  ונעצר. 

הבינוי,   שימושי  כל  את  הנערה  בית  מתוך  הוציא 

וקיבל   הציבוריים,  השימושים  כל  את  פנימה  הכניס 

 לתועלת הציבור.  א רק  ם שהו מתח 

החלטה   ולקדם  היום  לפניכם  לעמוד  וגאה  שמח  אני 

הנערה.   בבית  גם  העצים  על  ההגנה  לשיפור  שתוביל 

קראתם   ואתם  אותה,  שהפצנו  הראשונה  ההחלטה 

גדולה.   מגרעת  לה  הייתה  בה,  גאה  ואני  אותה, 

לא   או  כנגד  האופוזיציה  אותה  שהציגה  היא  המגרעת 

 העיר.  וראש  ועצה  על דעת יתר חברי המ 

כולם,   אחד,  מצד  לכולנו  חשוב  העצים  שנושא  מאחר 

הקצר,   הפוליטי  מניסיוני  לכם  אומר  אני  שני  ומצד 

שכשהאופוזיציה   שערי,  צבע  את  רואים  שאתם  כמו 

כשהאופוזיציה   בקיצור,  דעת,  על  לא  משהו  מציעה 

ועדה, לא   יידחה,  יורד מסדר היום.  מציעה משהו, הוא 

ייכנס  לא  מה,  ו לביצ   יודע  שאנחנו  וע.  שמה  מאחר 

פשוט.   מאוד  דבר  עשיתי  אני  אז  ביצוע,  זה  רוצים 

לא   בקואליציה,  חברים  גם  לי  יש  לחבריי,  פניתי 

   -תאמינו 

 יותר מארבעה זה יכול לעזור.   אלון גלבוע: 

זה   רפאל בן מרדכי:  וכמה  הנושא  מה  לו  אמרתי  העיר,  ראש  אל  פניתי 

והסכמנ  העיר,  ולכל  ולו  ולנו  לי  על  חשוב  נייר  הגשת  ו 

חבר   עוד  חברי,  יקיר,  רן  עם  ארוכות  ישבתי  משותף. 

וגירדנו   וחשבנו  שפוי,  לבינוי  חברי  וגם  בקואליציה, 

משהו   עוד  לו  היה  כשקיבלנו,  כדרכו,  ואמיר   , וכו'

אני   זה,  אמר  שהוא  ראשון  דבר  היה.  וכך  לזה,  להגיד 

מבקש, הוא לא אמר, הוא כתב ככה. הוציא את העניין  

לעצור  ה   של  הצעתי  עבודה את  אני  בקיצור,  ביטול.   ,

כי צריך לתקן את מה שצריך.   לעצור את העבודה מיד, 

עבודה   שם,  העבודה  עוד שבוע את  גומר  אני  הוא אמר, 

 בבית הנערה, והילדים צריכים ללמוד.  
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אני   כל.  קודם  זה  ילדים  עצים,  לפני  זה  וילדים 

ישבנו,  ואז  פה.  זה  כולנו  אצל  ילדים  זה.  את    קיבלתי 

העקרוניים  שעשינ ומה   מהסעיפים  אחד  כל  להפוך  זה  ו 

עד   אחראי,  מי  מבצע,  מי  ביצוע,  של  לסעיפים  שהצענו 

 מתי זה יבוצע.  

תכנית   זו  אלא  עקרונות,  הצהרת  רק  לא  זו  דהיינו, 

ולכן,   אמיר.  של  דעתו  על  עבודה  חלוקת  עם  עבודה 

מ  שלום  של  אחד  קו  טוב  במקורותינו,  קווים    10-כתוב 

ניצחון.   לנ של  מקר יש  תכנית  ו  כאן  לנו  יש  מיוחד.  ה 

נגיד,   איך  וממש,  פרקטית,  היא  כי  טובה  יותר  שהיא 

לכן, תרשו   למה.  מי אחראי  ועם  זמנים  ועם  אנשים  עם 

 לי לקרוא לכם את ההצעה לסדר.  

 יש פה, היא כתובה, רפי, חבל על הזמן. חנוכה.   אלון גלבוע: 

   -לא, לא, לא, לא, מתוק שלי  רפאל בן מרדכי: 

   -אני רוצה להבין, רפי, מה שאתה אומר לנו בעצם  מן: גוטר   אביבה 

 רגע, אני יכול אבל לגמור?   רפאל בן מרדכי: 

   -עם כל הכבוד לכל, סליחה  אביבה גוטרמן: 

   -רגע, אני מדבר לתושבים  רפאל בן מרדכי: 

בעצם   אביבה גוטרמן:  אני  הזאת,  הישיבה  כל  לזימון  הכבוד  כל  עם 

   -ישבתי עם אמיר 

 אני יכול לגמור?   רדכי: בן מ   רפאל 

   -ואמיר בכלל הוא מחבק עצים  אביבה גוטרמן: 

 הוא לא מחבק עצים.   רפאל בן מרדכי: 

כזה,   אביבה גוטרמן:  שהוא  בגלל  ולכן  לו.  אכפת  בהחלט  הוא  לא,  כן, 

   -אז בכלל הכל סגור, הכל בסדר 

   -רגע, רגעי, רק רגע, אביבה  רפאל בן מרדכי: 

   -זה מיותר כאן    שקורה וכל מה   אביבה גוטרמן: 

   -סליחה, תרשו  רפאל בן מרדכי: 

   -ככה אני מבינה. מי שמבין אחרת  אביבה גוטרמן: 

   -אני מבקש רגע לקרוא  רפאל בן מרדכי: 
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 לא הבנתי.   אביבה גוטרמן: 

בן   רפאל בן מרדכי:  רפי  של  לסדר  הצעה  אגיד.  אני  אגיד,  אני  רגע, 

פג  למנוע  היא  ההחלטה  מטרת  יקיר.  ורן  יעה  מרדכי 

את  עצים  ב  להגדיל, אני קורא  וכן  בית הנערה,  במתחם 

והבקרה,   השקיפות  את  להגדיל  כותב.  שאני  מה 

אישור   בתהליכים  מכריתה  מקסימלית  והימנעות 

הצעת   עצים.  נמצאים  בו  מקום  בכל  עתידיים  בנייה 

הדמוקרטי   בי"ס  לבנית  והעבודה  מאחר  ההחלטה: 

משבועיים  יותר  ולא  ספורים  ימים  תוך  תוכ תסתיים  ן  , 

עפ"י  מיד  עצים  על  להגנה  מפורטת  פיתוח  תכנית  ית 

אנשי   באישור  עצים,  על  להגנה  והחוקים  הכללים 

 מקצוע בתחום.  

 אחרי מעשה.   אלון גלבוע: 

 אנשי מקצוע.   רפאל בן מרדכי: 

   -לא, אבל אחרי מעשה. אחרי שבונים, הורסים, אז  אלון גלבוע: 

   -לא, לא, לא, לא, שימו לב  רפאל בן מרדכי: 

 אבל תקרא עוד פעם, תראה מה כתבת.   וע: גלב   אלון 

   -אני מציע שתרשו לי לקרוא. במקרה הזה  רפאל בן מרדכי: 

זה   יוסי שאבי:    50,000בן מרדכי, אם היה אחד מהתושבים מוריד, 

   -₪ על כל עץ   ₪200,000 קנס. שייתנו להם  

 עכשיו אני ממשיך.   רפאל בן מרדכי: 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

 ₪ קנס על כל עץ.    200,000יתנו להם  י ש  בי: יוסי שא 

   -חבר'ה, תאמינו לי שכל מה שאתם אומרים  רפאל בן מרדכי: 

 בסדר, אני אומר.   יוסי שאבי: 

 אני הולך להגיד לכם את זה.   רפאל בן מרדכי: 

 אה, תגיד.   יוסי שאבי: 

בית   רפאל בן מרדכי:  במתחם  הבאות  הבנייה  עבודות  תחילת  לפני 

אוכל  חדר  וכ לשימ   הנערה,  למיגון  ור  תכנית  תוכן   , ו'

על העצים,   הגנה  וביצוע  נספח לתכנון  ויוגש  כל העצים 
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החקלאות   משרד  נוהל  לכם.  אומר  אני  מפורט.  נספח 

עבודה   כל  של  וביצוע  בתכנון  יוטמע  עצים  ליד  לעבודה 

 .  15.1.2023בעיר עד לתאריך  

 .  15.1, רפי.  15.1 רן יקיר: 

 מה אמרתי?   רפאל בן מרדכי: 

 .  15-ל   1 יקיר: רן  

ועדת השקיפות,   רפאל בן מרדכי:  אוקי, קיבלתי את תיקון. דבר אחרון. 

בן   רפי  דיגיטליים תכין בהשתתפות  ושירותים  חדשנות 

הציבור   ליידוע  תכנית  משפטי,  לייעוץ  ובכפוף  מרדכי 

 בנושאי כריתה ושימור של עצים לפני.  

   -אבל מה זה קשור  אלון גלבוע: 

י  אביבה גוטרמן:  פה  רפי,  אתה  הצעה  ש  לסדר,  אותה  הבאנו  שאנחנו 

 מקריא משלך?  

ואז   רפאל בן מרדכי:  לגמור  לי  תנו  חבר'ה,  רגע,  בתכנית,  דיון  לפי 

 תעזבו אותי.  

 מה, אתה עושה פוליטיקה? כאילו, מה הקטע?   אביבה גוטרמן: 

   -לפני  רפאל בן מרדכי: 

 זה פשוט לא יאומן הדבר הזה.   אביבה גוטרמן: 

   -סליחה רגע, תעזבו דקה פוליטיקה   'ה, חבר  : רפאל בן מרדכי 

 לא, אתה מביא פוליטיקה.   אביבה גוטרמן: 

   -רפי, תדבר לעניין, מה אתה מדבר על  אלון גלבוע: 

   -לפני דיון  רפאל בן מרדכי: 

 מה היית, מה עשית, את מי זה מעניין בכלל?   אביבה גוטרמן: 

   -אבל רפי, חבל  אלון גלבוע: 

   -אל תקשיבי ותך?  יין א לא מענ  רפאל בן מרדכי: 

 לא, זה לא מעניין.   אביבה גוטרמן: 

 תצאי החוצה.   רפאל בן מרדכי: 

 אתה, אל תגיד לי, תצאי החוצה.   אביבה גוטרמן: 
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נמצאים   רפאל בן מרדכי:  בו  אתר  בכל  בהיתר,  או  בתכנית  דיון  לפני 

   -עצים 

 פשוט לא יאומן הדבר הזה.   אביבה גוטרמן: 

ביוזמ  רפאל בן מרדכי:  העי אם  ואם  רייה  ת  ציבוריים,  שטחים  ו/או 

המתוכננת   הפגיעה  לציבור  תוצג  פרטיים,  בשטחים 

ויתקבל משוב קצר מהציבור. התכנית תוכן עד   בעצים, 

פברואר   מה  2023סוף  ראשית,  אומר?  זה  מה   .

אחד   דבר  צריך  אבל  מתוקן.  להיות  יוכל  לא  שקולקל, 

ראשון  דבר  אז  פעם.  עוד  יקרה  לא  שזה  מזה,    להרוויח 

   -ות היום ך לעש שצרי 

 רפי, למיקרופון. השידור, אתה לא נשמע בשידור.   רן יקיר: 

את   רפאל בן מרדכי:  לרפא  זה  היום  לעשות  שצריך  הראשון  הדבר 

משאית   אם  לדוגמה,  שאפשר.  ככל  שנפגעו  העצים 

ענף   אם  אותו.  לחבוש  צריך  פצע,  לו  ויש  בעצים  נכנסה 

ו  ונפל מעץ, צריך את השבר לתקן.  אה,  כן הל חטף מכה 

 כן הלאה.  ו 

 בן מרדכי, תיקח אותו לבית חולים.   יוסי שאבי: 

 מצחיק.   רפאל בן מרדכי: 

 לא מצחיק, כי זה מה שאתה אומר, בן מרדכי.   יוסי שאבי: 

   -יש מקום לתושבים  אביבה גוטרמן: 

   -אתה אומר לי, אדוני  רפאל בן מרדכי: 

 ע?  לא, אבל זה מה שאתה אומר. פצע, מה זה פצ  יוסי שאבי: 

 פצע זה פצע. תלך לבית הנערה ותראה עצים פצועים.   אל בן מרדכי: פ ר 

יודע, כולם פצועים.   יוסי שאבי:   אני 

לרפא   רפאל בן מרדכי:  צריך  ראשון  דבר  אז  ממשיך.  אני  עכשיו  טוב, 

תכנית   עושים  זה  לרפא.  שאפשר  ככל  שיש  אלה  את 

קשור   לא  לעבודה,  קשור  לא  זה  מיד.  ומבצעים  מיד 

 ום.  ר לכל א קשו לילדים, ל 

   -מישהו עשה את זה? מישהו אכפת  אלון גלבוע: 

   -עכשיו אני מתריע על זה  רפאל בן מרדכי: 
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   -עכשיו  אביבה גוטרמן: 

   -לפני זה התרעת  אלון גלבוע: 

   -עכשיו הוא צריך  אביבה גוטרמן: 

   -אתה בתיאום שלך אמרת  אלון גלבוע: 

   -עכשיו הוא ישב לבדוק לך  אביבה גוטרמן: 

   -רגע, רגע, חבר'ה, אני אענה. אם תרשו לי  כי: ן מרד רפאל ב 

 עכשיו הוא יכול לדבר בשמו.   אביבה גוטרמן: 

   -לא, לא  רפאל בן מרדכי: 

 נו, באמת, רפי.   אביבה גוטרמן: 

 אתה מוכן לחשוף את ההסכם, רפי?   אלון גלבוע: 

ייתן, לא קיבל.   יוסי שאבי:  ייתן, הוא יקבל. לא   הוא 

 כם שלך עם אמיר?  ת ההס שוף א אפשר לח  אלון גלבוע: 

ו   רפאל בן מרדכי:  תהי אתם  הסכם,  יהיה  בטח.  כן,  להמשיך.  אפשר 

 הראשונים לקבל אותו, וזה הכל.  

 זה בהסכם הקואליציוני שלכם?   אביבה גוטרמן: 

יודע מה   רפאל בן מרדכי:  ואני  זה  אין הסכם קואליציוני, אני קורא את 

   -את חושבת, אביבה 

   -שבת לא חו אני   אביבה גוטרמן: 

יודע אם את חושבת  רפאל בן מרדכי:     -לא 

יודעת דבר אחד  אביבה גוטרמן:     -אני 

   -חבר'ה, סליחה  רפאל בן מרדכי: 

יודעת דבר אחד. יש פה הצעה  אביבה גוטרמן:     -אני 

   -אני רוצה רגע, אני  רפאל בן מרדכי: 

   -שעל דעת כולנו  אביבה גוטרמן: 

   -תתייחס להצעה  אלון גלבוע: 

   -רגע אחד. הייתה פה הצעה על דעת כולנו  ן: גוטרמ אביבה  

   -מה זו הצעה? ההצעה הזאת, אתה ואני כתבנו אותה  רפאל בן מרדכי: 
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   -רפי, ההצעה כתובה  אביבה גוטרמן: 

   -בסדר, אבל אתה מדבר  אלון גלבוע: 

   -ההצעה כתובה  אביבה גוטרמן: 

   -אתה מדבר על דברים אחרים  אלון גלבוע: 

   -ו , בוא חברים  אמיר כוכבי: 

על   רפאל בן מרדכי:  מדבר  אני  אחרים,  דברים  על  מדבר  לא  אני  לא, 

 המטרות האלה עפ"י סדר העבודה הזה.  

   -אתה יכול לתת לאנשים לדבר  אביבה גוטרמן: 

יותר מ  רפאל בן מרדכי:  ?    10-האם אני דיברתי   דק'

 כן.   אביבה גוטרמן: 

 כן?   אמיר כוכבי: 

   -ים? לאנש   אתה יכול לתת לדבר  אביבה גוטרמן: 

 כן?   רפאל בן מרדכי: 

   -לאלון  אביבה גוטרמן: 

, רפי.    17 אלון גלבוע:   דק'

   -ידידיי, אני גמרתי  רפאל בן מרדכי: 

 סיימת.   אמיר כוכבי: 

   -סליחה, סיימתי  רפאל בן מרדכי: 

 למה, זה שונה? זה אותו דבר.   אביבה גוטרמן: 

לא   רפאל בן מרדכי:  כבר  העברית  ר תפסיקו,  היא  מסי גומרת,  ימת,  ק 

עד   שנפחית  לדאוג  ואילך  מכאן  שלי  והמטרה  בסדר. 

שזה   רוצה  אני  השרון.  בהוד  בעצים  הפגיעה  את  נבטל 

ייגמר   זה  אם  יודע  לא  אני  בבוקר.  מחר  לקרות  יתחיל 

יתחיל   זה  בבוקר  שמחר  רוצה  אני  אבל  בבוקר,  מחר 

   -לעבוד, ולכם יש תפקיד בעניין 

ש  יגאל שמעון:  ההצעה  את  הבנתי  לא  ר אבל  א לך,  מה  פי.  לדעת  פשר 

 הצעת? מה אתה מציע בעצם?  

   -הנה, ההצעה פה  אלון גלבוע: 
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   -לא, תסביר לי  יגאל שמעון: 

 הוא נתן פתרון, הוא לא נתן הצעה. הוא נתן פתרון.   חיים שאבי: 

מה   יגאל שמעון:  לדעת  רוצה  אני  בעיה,  אין  אותה.  לי  תסביר  לא, 

 הפתרון שלו.  

 נותן פתרון.   חיים שאבי: 

יגאל.   יר: רן יק   השאלה מה אתה מציע, 

 איזה פתרון יש לו?   יוסי שאבי: 

   -ההצעה הזאת אומרת  רן יקיר: 

 להוריד עצים.   יוסי שאבי: 

 לא מוריד כלום.   רן יקיר: 

 אתה רוצה לשמוע את הדעה שלי?   יגאל שמעון: 

   -להלן הצעת ההחלטה  רפאל בן מרדכי: 

 )מדברים ביחד(  

יוד  יגאל שמעון:     -רוצה לקבל הסבר אני    ע מה, אבל אתה 

יגאל  אמיר כוכבי:     -יגאל, 

 איכות הסביבה, מה הוא עשה?   אביבה גוטרמן: 

   -לא, זה חשוב  יגאל שמעון: 

סדרי   אמיר כוכבי:  יש  אבל  הכל,  נסביר  לי,  תאמין  אבל  בעיה,  אין 

 דיון ואתם הגשתם הצעה, אני מציע שתדברו.  

   -טוב, את  אביבה גוטרמן: 

 שנדבר?    רוצה   , אתה אה  יגאל שמעון: 

 כן, דברו.   אביבה גוטרמן: 

 הגשתם הצעה.   אמיר כוכבי: 

 לגבי תושב שהוא מוריד עץ, כמה קנס הוא מקבל?   יוסי שאבי: 

 הבנת הנשמע.   עדי ברמוחה: 

תוך   יוסי שאבי:  קנס?  מקבל  הוא  כמה  להבין,  רוצה  אני  לא,  לא, 

בלי   הורסים  אתם  תעצור.  עבודה,  הפסקת  אחת  דקה 

   -₪ קנס כל עץ. בוא נראה   50,000ם.  עיניי לראות ב 
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 ₪.    735 אמיר כוכבי: 

   -לא, לא, לא, לא, כן  יוסי שאבי: 

   -בסדר, תעשה חשבון  אלון גלבוע: 

 תבדקו את העניין ותראו.   יוסי שאבי: 

 ₪, זה הקנס שמקבלים לצערי.    735 אמיר כוכבי: 

 ₪?    35אה,   יוסי שאבי: 

 ₪.    735 אמיר כוכבי: 

   -₪   700  אה,  יוסי שאבי: 

נכון  אביבה גוטרמן:     -על מה אתה מדבר? זה לא 

שואל   אמיר כוכבי:  סתם  אתה  אם  מקשיב,  לא  אתה  אבל  קנס,  זה 

   -אותי 

 זה גם פלילי.   אביבה גוטרמן: 

גם   אלון גלבוע:  זה  קשור,  לא  זה  יוסי.  פלילי,  גם  זה  יוסי,  אבל 

   -פלילי 

 אה, גם פלילי?   יוסי שאבי: 

 כן.   אלון גלבוע: 

   -לא חשוב, אני מוכן לקבל  שאבי: יוסי  

בצורה   רן יקיר:  כורתת  העירייה  קצת?  מגזים  לא  אתה  פלילי, 

 פלילית עצים?  

והבנייה   אמיר כוכבי:  התכנון  חוק  על  שעבירות  אמר  אלון  לא.  לא, 

 הן פליליות. לא שמע אותך.  

פתאום   אביבה גוטרמן:  שעכשיו  הזאת?  התקופה  כל  עשית  מה  רן, 

   -קרה 

   -ף נספר ו תכ אנחנ  אמיר כוכבי: 

   -מה עשית  אביבה גוטרמן: 

   -אנחנו תכף נספר. בואו  אמיר כוכבי: 

   -זה שאתה עושה עבודה  אביבה גוטרמן: 

   -חברים, בבקשה, די. אלון  אמיר כוכבי: 
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 לא היה צריך להגיע בכלל לפה.   אביבה גוטרמן: 

   -בוא תן לו  אמיר כוכבי: 

לקר  אלון גלבוע:  לפרגון  להתחיל  האמת  הח רציתי  אב את  יצא  ג,  ל 

שלחתי   בבוקר  אתמול  שבאמת  כך  על  פרגון  כמעט 

   -מכתב לרן, על מנת להוריד את הגדרות ולקפל אותן 

 אבל העירייה נענתה לבקשתך מיד, מיד, כן.   אמיר כוכבי: 

   -מיד, מיד  אלון גלבוע: 

 בסדר, אלון.   אמיר כוכבי: 

   -לא, לא, תן לי רגע, שנייה  אלון גלבוע: 

   -ני אתן לך. אבל אחרי זה אני מספר יה, א ין בע א  אמיר כוכבי: 

   -שנים   3אבל אני מפרגן אחרי   אלון גלבוע: 

   -אבל אחרי זה אני אספר בדיחה  אמיר כוכבי: 

 עוד לא ראיתי את המייל שלך, אלון.   רן היילפרן: 

 עוד לא ראית את המייל שלי, אוקי, בסדר.   אלון גלבוע: 

   -רן, אבל אתם ידעתם  אביבה גוטרמן: 

   -אבל מעניין שאחרי שעתיים פירקת את הגדר  : גלבוע אלון  

שהם   אביבה גוטרמן:  וידעתם  התושבים,  עם  תשובה  שהייתה  ידעתם 

תנסו   אל  אז  הכל.  יודעים  אתם  להסלמה,  הולכים 

   -לחפף ולהגיד, אתה הכל צודק. אתה, כל הצדק אצלך 

   -מה שאהבתי  אלון גלבוע: 

ל  אביבה גוטרמן:  אחרים  אצלך,  הסדר  עוש כל  שו א  לא  ים  זה  דבר,  ם 

   -ייאמן 

 אבל היא צועקת, אני לא שומע אותך.   אמיר כוכבי: 

   -לא מסוגלים לפרגן לאף אחד  אביבה גוטרמן: 

 אבל עד שהוא רוצה לפרגן, תני לו.   אמיר כוכבי: 

   -לא, הוא ליכול לפרגן  אביבה גוטרמן: 

 הוא מנסה.   אמיר כוכבי: 

   יכול. הוא רוצה אבל הוא לא   אביבה גוטרמן: 
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   -רציתי  אלון גלבוע: 

 אז יאללה, אז בוא דבר על ההצעה לסדר.  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

לא   אלון גלבוע:  שהוא  להאמין  באמת  נוטה  אני  המנכ"ל,  שרן  בגלל 

תמוה   נראה  יודע,  אתה  אבל  הזה,  המייל  את  רואה 

   -קצת אחרי שעתיים 

 לא משנה, הכל בסדר.   אמיר כוכבי: 

פלים את הגדר. אני מקווה שגם הגדר  ב, מק א מכת שיצ  אלון גלבוע: 

   -והרעיון לבנות שירותים 

 יצא מכתב, מסביר בדיוק מה התהליך, כן.   אמיר כוכבי: 

מדובר,   אלון גלבוע:  מה  על  מבין  שלא  למי  קצת  רוצה  אני  עכשיו, 

 לתת קצת רקע.  

 ברקע יהיו נתונים?   אמיר כוכבי: 

 כן.   אלון גלבוע: 

 ה לסדר היא בלי נתונים.  ההצע   י. כי כן? אוק  אמיר כוכבי: 

   -ברקע יהיו נתונים, כן. קודם כל, יש פה נתונים  אלון גלבוע: 

 לא, אין.   אמיר כוכבי: 

   -אז קודם כל, ככה, רגע לעניין  אלון גלבוע: 

 יש בה אמירות בעייתיות, ואין בה נתונים.   אמיר כוכבי: 

ובאמ  אלון גלבוע:  כיתות,  של  חוסר  שיש  יודעים  אנח כולנו  נו  ת 

מה  מב  וזה  כיתות  לבנות  צריך  שבאמת  כך  על  רכים 

ועל   העיר.  תלמידי  באמת  זה  כל  וקודם  עושה,  שאתה 

מספר   להיתר  בקשה  פה  הוגשה  ,  20221261כן, 

בקשה   הזו,  הבקשה  במסגרת  הזו,  הבקשה  שבמסגרת 

רישוי   ועדת  כלומר  העירייה,  כן?  אחד,  היתר  של 

לכית  זמניים  יבילים  מבנים  לבנות  עב ביקשה  ור  ות 

שומר.  בי  וביתן  דמוקרטי  בהמשך  "ס  בזה.  התחלנו 

על   הוצע  בדיעבד  היתר  ועוד  אחד  היתר  עוד  הוצאו 

   -המבנים 

 לשימור.   אמיר כוכבי: 
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 למה?   אלון גלבוע: 

 היתר שימור.   אמיר כוכבי: 

 לא היתר שימור.   אלון גלבוע: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

תכנוני  אלון גלבוע:  דעת  לחוות  בהתאם  היתר  של  יצא  כל.  האדרי ת 

דעת   חוות  לקבל  יפה  זה  אז  שנייה,  האדריכל,  עכשיו 

דעת   חוות  מצאתי  לא  אחד.  היתר  לגבי  מאדריכל 

לא   וזה  תקין  לא  שזה  ההיתרים,  לשאר  לאדריכל 

 בסדר.  

   -חוות הדעת היא לא לגבי ההיתר  אמיר כוכבי: 

אקריא   אלון גלבוע:  ואני  מהעירייה  יצא  זה  הנה.  הנה,  בבקשה, 

שבאמת  חוו כדי  דעת ,  מספר    ת  להיתר  לבקשה  תכנונית 

זה  20221261 הזה?  ההיתר  זה  ומה  הזה.  להיתר  רק   .

פה   שהתבקש,  מה  זה  זהו.  יבילים,  מבנים  להצבת 

באמת   האדריכל  גם  התכנית  ובמסגרת  תכנית,  הייתה 

הפיתוח,   לגבי  לסוף  הולך  אני  שצריך,  וכתב  השקיע 

איכותית   וצמחייה  בוגרים  עצים  קיימים  שבשטח 

ערך בעל  ייעשה    ונוף   ת  במתחם  הפיתוח  רב.  אקולוגי 

על   הקפדה  תוך  הקיימת,  הצמחייה  על  שמירה  תוך 

 שמירת התנאים האופטימליים לגידולם.  

השפעת   בחינת  לאחר  רק  תיעשה  בשטח  בנייה  כל 

לנספח.   בהתאם  תתבצע  הבנייה  כן,  כמו  הצמחייה. 

את   חיפשתי  העירייה,  לאתר  נכנסתי  אני  עכשיו, 

נספח   ע   שמירה הנספח.  עצים.  על  על  הגנה  נספח  צים, 

כלומר,   אין.  ריק.  נספח  זה  שמצאתי  כל  מה  קודם 

גדול   נזק  יצרה  שהעירייה  רק  שלא  בזה  נתחיל 

להנחיות   בהתאם  שלא  פעלה  היא  אלא  לצמחיה, 

יודעים   שכולנו  לתב"ע,  בהתאם  ולא  העיר,  אדריכל 

ועדת   או  שתיים  ועדת  שיש  וכנראה  חוק.  זה  שתב"ע 

ועד  או  אחד שלושה  שרא ת  המהנדס  .  עם  יושב  העיר  ש 

לא   אחד  אף  להיתרים.  בקשות  על  חותמים  והאדריכל, 

יש   שכבר  לאחר  בדיעבד,  מתגלה  הכל  עליהם,  יודע 

   -בנייה בשטח 
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   -זה נקרא ועדת רישוי  אמיר כוכבי: 

לזה   אלון גלבוע:  תקרא  ואתה  אחד,  ועדת  לזה  אקרא  אני  אז  לא, 

 -ועדת רישוי, אני אקרא לזה ועדת אחד 

 זאת ועדה מוגדרת עפ"י חוק התכנון והבנייה.   בי: כוכ   אמיר 

   -בסדר, אז אם אתה  אלון גלבוע: 

את   אמיר כוכבי:  ותואמות  בהן הקלות,  בקשות שאין  מגיעות  ואליה 

 מה שאפשר לעשות בתב"ע.  

פה   אלון גלבוע:  שהייתה  משום  הקלה,  הייתה  הזו  בבקשה  אבל 

 חריגה מתב"ע.  

   -פה   לא. מה שהיה  אמיר כוכבי: 

   -הנה, אבל זה מה שמופיע. אתה אומר לי, אבל  אלון גלבוע: 

תכנוני   אמיר כוכבי:  דיון  זה  את  לעשות  רוצה  אתה  אם  אבל  תראה, 

 או דיון על עצים?  

שלא   אלון גלבוע:  המועצה  לחברי  רקע  פה  לתת  רוצה  כל  קודם  אני 

פיל   היום  מכניס  כשאתה  מדוע  מדובר.  מה  על  יודעים 

אתה   חרסינה,  מצ חנות  שה לא  כפי  פה  תישאר  חנות 

יבילים,   למבנים  אישור  פה  היה  דבר.  אותו  שהייתה. 

   -נניח אותם 

 אתה לפני חודש הצעת לי להכניס לשם שני פילים.   אמיר כוכבי: 

פגיעה   אלון גלבוע:  בלי  היבילים  המבנים  את  להניח  רגע.  שנייה, 

זה   שכל  פה  כתוב  תראה,  בכפוף.  ובעצים,  בצמחייה 

   -ייעשה בכפוף 

 אלון, לפני חודש הצעת לי להכניס לשם שני פילים.   : כוכבי אמיר  

 אני הצעתי?   אלון גלבוע: 

 בוודאי.   אמיר כוכבי: 

 מה הצעתי?   אלון גלבוע: 

להכניס   אמיר כוכבי:  אפשר  הנערה  שלבית  וצעקת  במועצה  ישבת 

   -שני בתי ספר. גם את הדמוקרטי 

 מה עניין שמיטה להר סיני?   אביבה גוטרמן: 
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נכון.   : גלבוע אלון    לא, אל תשבש, לא 

 מה זאת אומרת?   אמיר כוכבי: 

 מה עניין שמיטה להר סיני?  אביבה גוטרמן: 

   -אמרנו שאפשר להכניס שני בתי ספר לאחר התכנון  אלון גלבוע: 

נכון?   אמיר כוכבי:   אני זכרתי לא 

 כן, ברור.  אלון גלבוע: 

   -עפ"י התכנית היה צריך להיות בית הספר  אביבה גוטרמן: 

נכון?   כוכבי:   יר אמ   אני זכרתי לא 

נכון.   אביבה גוטרמן:   נכון, 

את   אלון גלבוע:  משבש  אתה  נכון,  זכרת  שלא  רק  לא  זכרת,  אתה 

   -כל הדברים 

 נכון, גם אני אמרתי את זה.   אביבה גוטרמן: 

 אוקי, בוא נראה.   אמיר כוכבי: 

 נכון, גם אני אמרתי את זה.   אביבה גוטרמן: 

   -שר פר אפ בתי ס שני   אלון גלבוע: 

   -כי שם אפשר היה להכניס עפ"י התכנית  אביבה גוטרמן: 

 בוא נראה.   אמיר כוכבי: 

 אף אחד לא אומר פה משהו שאי אפשר היה לעשות.   אביבה גוטרמן: 

   -זה בדיוק מה  אמיר כוכבי: 

קשור?   אביבה גוטרמן:  זה  מה  לעשות.  היה  אפשר  התכנית  עפ"י  זה 

נותן איזה משהו להס   ן.  הדיו   יט את תמיד הוא 

   -מה לעשות, העובדות מספרות  אמיר כוכבי: 

   -אל תסיט את הדיון  אביבה גוטרמן: 

בוועדת   אלון גלבוע:  תשב  שאתה  אמיר,  מצב,  להיות  יכול  לא  אבל 

אקרא   אני  רוצה,  שאתה  איך  לזה  תקרא  אתה  האחד, 

ועדת אחד. תחליט שאתה הורס את המתחם הזה,   לזה 

יוד  אתה  המתחם.  של  הירוק  בדי את  ש ע  זה  עבד  אכן 

דרש   האדריכל  פה  דבר  לכל  כי  מדוע?  שיקרה,  מה 
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שאתם   דברים  זה  מלא.  פה  נמצא  לא  נספח  אף  נספח. 

יוסי,   חברי,  פה  שאמר  כמו  ותושב.  תושב  מכל  דורשים 

עץ   איזשהו  ויש  בית  לבנות  רוצה  מסוים  תושב  אם 

   -בוגר שמפריע 

 צריך אגרונום, צריך את כל העולם.   יוסי שאבי: 

אפשרית.   : גלבוע אלון   בלתי  משימה  לו  עושים  אתם  פשוט,  הוא 

מאשרת   הזו  הוועדה  הזה  במקרה  הזה,  במקרה  אבל 

יש   לעשות,  מה  אין  לחוק.  בניגוד  לחוק,  בניגוד  דברים 

תוך   לחוק,  בניגוד  לידי,  מופיע  פה  החוק,  את  פה 

ביקשתי   אני  נתקדם.  עכשיו  הוותיקים.  בעצים  פגיעה 

שלחה  אווה  משפטית.  דעת  ח   חוות  ד לי  עת  וות 

פה   יש  רוצה,  אתה  מה  כותבת,  היא  ובה  משפטית, 

   -מצוקה של כיתות 

 מי שלח לך?   אמיר כוכבי: 

   -אווה, היועצת המשפטית  אלון גלבוע: 

תכנון   אמיר כוכבי:  תחום  אחראי  לעירייה,  המשפטי  ליועץ  המשנה 

 ובנייה, עורכת דין, אווה לוי, כן.  

לוי  אלון גלבוע:  אווה  כתבה,  היא  אוק ככה  עו .  לוי,  י,  אווה  "ד 

זה   מה  בסדר,  המשפטי,  שהיועץ  כותבת  היא  משנה. 

היא   אז  המלל?  את  פה  נשנה  המלל?  את  משנה  משנה? 

   -כותבת 

 אדוני מציג כדוקטור, עורך דין?   אמיר כוכבי: 

 בסדר, אני לא מציג. אני אומר, אלון גלבוע.   אלון גלבוע: 

 .  שלהם   קידים אז אפשר להתייחס לאנשים גם בתפ  אמיר כוכבי: 

אווה   אלון גלבוע:  עו"ד  אווה,  בי.  חוזר  אני  אז  סליחה,  אז  בסדר, 

הוד השרון,   עיריית  של  המשפטית  ליועצת  לוי, המשנה 

 שעושה עבודה מצוינת.  

 המשנה ליועץ.   אמיר כוכבי: 

ישבה,   אלון גלבוע:  היא  מצוינת.  עבודה  שעושה  ליועץ  המשנה 

מ  דעת  חוות  באמת  דעת  חוות  וכתבה  ,  צוינת עמלה 

נגעה  שהי  האדריכל,  של  הדעת  חוות  את  צמצמה  גם  א 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    17/22שלא מן המניין מס' ישיבת מועצה 

 

 22 
 

נסיבות   כך,  וקבעה  סיכמה  היא  בסוף  וגם  בנקודות, 

דעת   חוות  על  בהסתמך  הוועדה,  נקטה  בה  העניין 

מקיימת   היא  באשר  סבירה  היא  העיר,  אדריכל 

לב   בשים  ופיתוח.  בינוי  תכנית  להכנת  התב"ע  דרישות 

לימו  כיתות  של  זניחה  בתוספת  בתק לצורך  ופת  ד 

סופי.  ה  פיתוח  וקביעת  תכנית  למימוש  עד  ביניים, 

בהיתר   המבוקשים  היבילים  המבנים  כי  ברור  כאשר 

 צפויים להיהרס.  

שונה   לגמרי  אחרת,  תכנית  שיש  רואים  היום  אנחנו  אז 

תכנית   על  הסתמכו  לאדריכל.  מכרו  שבכלל  ממה 

זה   שרצו,  מה  ועשה  פה,  ועשו  והמשיכו  האדריכל, 

במ  שתיים,  העיר,    הבקשה סגרת  אחד.  לאדריכל  שלי 

לא   עד שימגנו. אנחנו  לעצור את העבודות  ביקשתי  אני 

רוצים   אנחנו  הבנייה,  של  בהמשך  באמת  לפגוע  רוצים 

כך.   על  מברכים  מהר,  שיותר  כמה  ייכנסו  שהילדים 

ולא רואים אותנו,   אבל מה לעשות שאותנו לא סופרים 

או  שומעים  לא  אז  באופוזיציה,  כנראה  אנחנו  .  כי  תנו

   -עד היום, ואתה יכול לבדוק את זה   אפילו 

ערר   אמיר כוכבי:  שהגשת  זוכר  אני  זה,  את  שביקשת  זוכר  לא  אני 

   -נגד ההיתר מתוך איזשהו עניין 

 אתה רוצה לראות?   אלון גלבוע: 

ואז   אמיר כוכבי:  ערר  הגשת  לא  ההיתר,  נגד  ערר  שהגשת  זוכר  אני 

 משכת אותו?  

   -אני   בוא תראה, הנה,  אלון גלבוע: 

 הגשת ערר ואז משכת אותו?   אמיר כוכבי: 

   -לא, הגשתי ערר  אלון גלבוע: 

   -הגשת ערר  אמיר כוכבי: 

   -הגשתי ערר  אלון גלבוע: 

 ואז משכת אותו.   אמיר כוכבי: 

   -הגשתי ערר משום שהובטח לנו  אלון גלבוע: 

 הובטח?   אמיר כוכבי: 
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הבנייה,  אלון גלבוע:  שהייתה  לפני  עוד  זה  לנו,  ה  בניי   הובטח 

   -ון, הובטח לנו שימגנו את העצים מבט 

   -הגשת ערר  אמיר כוכבי: 

   -הגשתי ומשכתי  אלון גלבוע: 

שקיבלתי   אמיר כוכבי:  טוען  שאתה  החלטה  אותה  על  ערר  הגשת 

במשך   לימוד  לכיתות  ההיתר  מתן  את  משכת  לבד. 

עשוי   שזה  הפוליטי  הנזק  את  שהבנת  עד  חודשיים, 

י לעשות לך, ואז משכת. זאת אומ     -צרת רת, 

   -קודם כל, אתה שוב פעם  אלון גלבוע: 

   -יצרת לעירייה  אמיר כוכבי: 

לא   אלון גלבוע:  העבודות  סה"כ  הדברים.  את  משבש  אתה  פעם  שוב 

   -נעצרו 

 בוודאי, הם לא התחילו.   אמיר כוכבי: 

   -יש לי צילומים של העבודות שהמשיכו  אלון גלבוע: 

 רר.  הן לא התחילו כשהגשת את הע  אמיר כוכבי: 

   -יש צילומים  אלון גלבוע: 

   -מה פתאום  אמיר כוכבי: 

ל  אלון גלבוע:  בסה"כ  היה  שהכל    10-זה  יודע  אתה  ובוא,  ימים. 

אומר    5תוך   שאתה  כמו  הכל,  את  לך  מוציא  אני  דק' 

   -שהאדריכל לא קיבל ממני מייל 

 טוב.   אמיר כוכבי: 

   -ואני אראה לך בדיוק מתי  אלון גלבוע: 

לא  אמיר כוכבי:  שהו אמרת   אני  ואמרתי  י  מתי,  שאלתי  כתב.  לא  א 

   -שאני זוכר 

על   אלון גלבוע:  להסתמך  אוהב  אני  כי  לעבוד,  אוהב  אני  כי 

   -עובדות, לא כמוך 

   -לא אמרתי שלא שלחת לו מייל  אמיר כוכבי: 

הוא   אלון גלבוע:  ממנו?  ביקשתי  מה  תשובה?  קיבלתי  לא  למה  אז 

מה  אתה,  גם  העבודות.  את  תעצור  תשמע,  אתה    אמר, 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    17/22שלא מן המניין מס' ישיבת מועצה 

 

 24 
 

 לי לא? כל חברי המועצה פה קיבלו את זה.  אומר  

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

 יש מישהו שלא קיבל?   אלון גלבוע: 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

לו,   אלון גלבוע:  אמרתי  ביקשתי?  מה  תשובה.  אפילו  קיבלתי  ולא 

רגע  העצים,  תעצור  את  תמגנו  שנייה,  תחשבו   ,

בניי  על  מברכים  רוצה,  לא  אחד  אף  ת  תמשיכו. 

   -אוקי? קודם כל, תשמע תות,  הכי 

   -אני לא קיבלתי דרך אגב. אולי אני  רן יקיר: 

 אתה קיבלת, תבדוק.   אלון גלבוע: 

 אני אבדוק.   רן יקיר: 

והופתעתי   אלון גלבוע:  התייחסת,  לא  וגם  שקיבלת  הראשון  אתה 

אתה   רגע,  אני  אבל  מייל.  לשום  התייחסת  שלא  מאוד 

 לך.  אגיד  התייחסת לנושא פוליטי, אז אני  

 לא קיבלתי.   רן יקיר: 

שזה   אלון גלבוע:  לי  תאמין  לי,  תאמין  הפוליטי,  הנושא  כל,  קודם 

בעניין   אתה  זה  פוליטי  בנושא  שנקט  ומי  מעניין,  לא 

הזה.   ההיתר  על  הערר  את  לעצור  הבקשה  של  הזה, 

באמת   ומנסה  רוצה  העירייה  שאכן  ראיתי  ואני 

וב  בסביבה  לפגוע  בלי  העבודות  את    עצים, להמשיך 

כי    ולכן  ייעצר,  זה  שסתם  להיות  יכול  אמרתי,  אני 

תפעל   שהעירייה  הוא  הרצון  כל  באמת,  העירייה 

פה   שכולנו  כפי  לנספחים,  ובהתאם  לחוק  בהתאם 

אני   אגב,  היום  עד  כך.  פעלו  לא  שלא,  ומסתבר  רוצים, 

רפי   מה  להבין  מצליח  לא  אני  ביקרתי,  בבוקר  היום 

ש  ש אמר,  להם.  נתנו  בעצים,  דב טיפלו  הכ ום  ל  ר, 

שמי   חושב  אני  כלום.  אחד  אף  מעניין  לא  כרגיל, 

שלא   וראה  הבוקר  ביקר  גם  מהתושבים  כאן  שיושב 

כלום,   נעשה  לא  משהו?  נעשה  נכון?  כלום,  נעשה 

 משאירים את זה ככה.  

פה   שהילדים  יודע  הוא  אומר?  העיר  ראש  מה  ועכשיו 
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אותם,   אוהבים  ואנחנו  לליבנו,  וקרובים  חשובים 

זו  בסדר,    קסם,   מילת   וילדים  הילדים.  כל  קודם  אז 

לפני   כל,  קודם  אבל  קסם,  מילת  שזו  יודעים  אנחנו 

בהתאם   לפעול  מסמכים,  להוציא  ניתן  היה  הילדים 

פה   יש  לאדריכל.  בהתאם  לתקנות,  בהתאם  לחוק, 

עבודתו,   את  עושה  שבאמת  אדריכל  מצוין.  אדריכל 

 ואף אחד לא מתייחס אליו.  

מ  לא  כנראה  אחד  שאף  הנראה  אליו   תייחס בגלל  ככל   ,

כי אני חבר כמועצה, שליח   גם לא מתייחס אלינו,  הוא 

שיפנה,   מהאדריכל  מצפה  מהאדריכל,  מצפה  ציבור, 

תשמע,   לעשות.  מנסים  אנחנו  עשינו,  תשמע,  לי,  יגיד 

חבר   אני  להבין,  צריך  הוא  עכשיו,  מאיתנו.  מתעלמים 

אני   כנראה  אז  אליי.  להתייחס  צריך  הוא  מועצה. 

אתה לחשוב מתחיל   בחור    ,  יואב  יואב,  את  שמכיר 

כנראה   מלמעלה,  מישהו  כנראה  מאוד.  לא  נחמד 

מאפשרים   לא  אחד  שלאף  כמו  לדבר,  להם  מאפשר 

   -לדבר. כל העירייה לא מדברת 

 כל העובדים קיבלו הנחיה.   אביבה גוטרמן: 

נוסף אני רוצה לציין  אלון גלבוע:     -עכשיו, דבר 

 לא עונים.   אביבה גוטרמן: 

סומך   וע: ן גלב אלו  אני  באמת,  העיר.  יערן  את  מאוד  טוב  מכיר  אני 

הוא   למה  להבין  מצליח  לא  אני  סגורות.  בעיניים  עליו 

שבאמת   תראה  תבדוק,  למקום,  תלך  הנחיה.  קיבל  לא 

בעצים,   פוגעים  לא  שצריך,  כמו  העבודה  את  עושים 

מי   הרי  בתכנית,  עכשיו,  סה"כ.  העצים  את  תמגנו 

ורואה  התכנית  את  ה   שקורא  יודע  תכנית את   ,

יש   אם  כי  בעצים.  לפגוע  הולך  שזה  מלכתחילה 

יודעים   אז  העצים,  על  בטון  גדר  מצוינת  בתכנית, 

בשורשים   יפגעו  שכנראה  בעצים,  יפגעו  שכנראה 

אני   או  בטון  להוריד  המנוף שמגיע  הראשיים, שכנראה 

וישבור   בעצים  יפגע  שהוא  ברור  מה,  בדיוק  יודע  לא 

ש  ברור  מרכזיים.  י ענפים  ע הוא  הרצפה.  פיל  על  צים 

מחברי   שליש  אנחנו  לכן  תשובות.  זה  על  קיבלנו  ולא 
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הצעה   איזושהי  לקבל  באמת  שצריך  חושבים  המועצה 

למשל   שיש  מניח  אני  הבאות,  לוועדות  הבאה,  לפעם 

זה.   על  דיברנו  לא  שעוד  המייסדים,  את  לנו  יש  בדרך 

וזהו.   נוסף.   גם על זה יהיה פרק 

 כן.   אמיר כוכבי: 

הייתה   ע: גלבו   אלון  לך,  להגיד  רוצה  אני  הזו,  שהישיבה  חושב  אני 

לשאלות.   לנו  עונים  הייתם  לו  מיותרת.  להיות  יכולה 

 לו הייתם ממגנים את העצים האלה בזמן אמת.  

   -שמעתי מהדרך  משה חנוכה: 

 שלום, ערב טוב, חג שמח.   אמיר כוכבי: 

 ערב טוב, חג חנוכה שמח.   משה חנוכה: 

 להתעקש על השם.    צריך   ח, לא חג שמ  אמיר כוכבי: 

הנאום המביך   משה חנוכה:  שמעתי מהדרך את  חנוכה שמח.  חנוכה, 

לך   להגיד  רוצה  ואני  מרדכי,  בן  רפי  המועצה,  חבר  של 

   -אדוני ראש העיר 

 למה מביך, למה?   עדי ברמוחה: 

מועצה   משה חנוכה:  חבר  ואם  לחשוף.  צריך  פוליטיים  שהסכמים 

למרות שה  בעד התקציב,  בא מצביע  לו  ופוזי וא  ויש  ציה 

זה.   את  לחשוף  צריך  הוא  כתוב,  לא  או  כתוב  הסכם 

   -ומעשה שבניגוד לדבר הזה 

הסכם   אמיר כוכבי:  לו  שאין  ואמר  נשאל,  כשהוא  פספסת  כנראה 

 קואליציוני.  

   -עשוי להיות פרישה מסיעה  משה חנוכה: 

 כנראה שפספסת.   אמיר כוכבי: 

   -על כל המשמעויות  משה חנוכה: 

לדבר איתו, אפשר   כבי: אמיר כו  רוצה  פה, אז אם אתה  לא  אבל הוא 

 לחבר ביניכם.  

 חבל שהוא הלך.   משה חנוכה: 

 עזוב, תתקדם.   אלון גלבוע: 

בשנה   משה חנוכה:  הנערה  בית  על  מעט  לא  קראתי  אני  תראו, 
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הזה,   המקום  של  ההיסטוריה  על  ולמדתי  האחרונה, 

של   הסיפור  את  שמספר  פודקאסט  על  עבודה  במסגרת 

שלא    והפרק עיר.  ה  מי  הנערה.  בבית  עסק  הראשון 

   -spotify-שמע, מוזמן ב 

 פודקאסט מעולה.   אביבה גוטרמן: 

 בחנויות הפודקאסט.   משה חנוכה: 

 תוכן ממומן?   אמיר כוכבי: 

 הוד מעלתה.   משה חנוכה: 

 לא, מעולה. באמת, מרגש מאוד.   אביבה גוטרמן: 

לראות  ובאמת   משה חנוכה:  נכמר  כולנו  של  הת הלב    מונות את 

שנפגעו   העצים  על  לפחות,  לי  העביר  גלבוע  שאלון 

כשהוא   כעס  לב  אותו  מכך,  פחות  ולא  הנערה.  בבית 

עוד   באיזה  מדובר  כאילו  העירייה  תגובת  את  ראה 

לאחד   אומרת  והעירייה  טעינו.  להגיד,  שאפשר  משהו 

מדובר   כאילו  בשוגג.  נפגעו  עצים  מספר  העיתונים: 

עץ, פחות עץ,  עוד    אותו. באיזה משהו שאפשר להחליק  

ציבורית,   ברשות  מדובר  לא  כאילו  שוגג.  לא  שוגג, 

לעשות   אפשר  דיין,  אין  דין,  אין  אחריות,  אין  כאילו 

התבלבלנו,   צחקנו,  טעינו,  לעיתון,  להגיד  ואז  הכל, 

מה   אמר,  איך  ככה.  עובד  לא  זה  אבל  עשינו,  שגינו, 

   -אמר הקדמוני, כמו שרפי אמר 

 כה.  ובד כ זה ע   האמת,  אביבה גוטרמן: 

ובתגובת   משה חנוכה:  העיר.  ראש  אדוני  משלמים  טעויות  על 

לעבודות   אומרת:  העירייה  עיתון,  לאותו  עוד  העירייה 

לכיתות   יבילים  מבנים  הכולל  כדין,  היתר  ניתן 

על   עפ"י תקן של פקע"ר, תוך תכנון שהקפיד  וממ"דים 

בשוגג   נפגעו  העבודות  במהלך  העירוני.  הטבע  שמירת 

עצ  בו כמה  לטיפול    דדים, ים  והועבר  תוחקר  הנושא 

 פקיד היערות הארצי.  

העצים   את  מסכנות  אינן  כרגע  המבוצעות  עבודות 

בבית   הבנייה  בדקתי,  שאני  אחרונה  פעם  במתחם. 

בנייה   היא  יבילים,  מבנים  של  בנייה  לא  היא  הנערה 
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לך   שיש  שלך  בתגובה  אומר  ואתה  קבוע.  מבנה  של 

 היתר למבנים יבילים.  

ג     -והתגובה גם  לבוע: אלון 

יבילים,   משה חנוכה:  למבנים  היתר  שיש  הגיוני  איך  שואל,  ואני 

אומרת,   זאת  יבילים.  שאינם  מבנים  בונה  והעירייה 

או   לה.  שיש  להיתר  בהתאם  לא  פועלת  העירייה 

יותר פשוטה, העירייה בונה ללא ההיתר.    בעברית 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

למ  משה חנוכה:  היתר  לך  יש  אם  י כי  שאיננו  ביל,  בנה  מבנה  ובנית 

שומרי   לשבת  יכולים  היתר.  עם  פועל  לא  אתה  יביל, 

לא   דבר  שום  כאילו  בפליאה,  עיניהם  את  לגלגל  הסף, 

עצים   לראות  פה,  קורה  לא  דבר  שום  פה,  קורה 

לא   זה  היתר  בטעות,  נבנים  מבנים  בשוגג,  נכרתים 

את   הפכת  מה  אמיר?  להיות,  הפכנו  מה  ולשאול  היתר, 

 יות?  ון לה הוד השר 

 עיר עם כיתות.   אמיר כוכבי: 

 מה?   משה חנוכה: 

 עיר עם כיתות.   אמיר כוכבי: 

   -עיר עם כיתות, אבל הכיתות האלה  משה חנוכה: 

 מה שלא עשו מזמן.   אמיר כוכבי: 

   -אבל אלון, אל תפריע לי  משה חנוכה: 

 תגיד, אבל מה לא יביל שם?   אמיר כוכבי: 

   -לשטח , אז בוא נצא  אדוני  משה חנוכה: 

ההגדרות   אמיר כוכבי:  את  מכיר  אתה  ההגדרות,  את  מכיר  אתה 

 ליביל?  

אתה   משה חנוכה:  אם  זה,  על  לענות  יכול  אני  לשטח,  נצא  בוא 

 רוצה.  

 אתה מכיר את ההגדרות למבנה יביל?   אמיר כוכבי: 

 כן, כן, כן.   משה חנוכה: 

 אוקי.  אמיר כוכבי: 
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 י.  אדונ   כנראה אתה לא מבין את ההגדרות,  משה חנוכה: 

 לא, אני חושב שאתה לא.   אמיר כוכבי: 

ו  משה חנוכה:     -אוקי, 

 במקרה הזה, נדמה לי שאתה לא.   אמיר כוכבי: 

 אוקי.   משה חנוכה: 

ממ"דים   אמיר כוכבי:  הם  אז  לממ"דים,  היא  שלך  ההתייחסות  ואם 

 הם לא קשורים, ממ"ד הוא לא קשור.  

 ממ"ד לא קשור?   משה חנוכה: 

   -מ"ד בל למ לא, א  אמיר כוכבי: 

   -אלון  משה חנוכה: 

   -לממ"ד יש  אמיר כוכבי: 

   -אני אסיים את הדברים שלי ותתייחס. מי שילדי  משה חנוכה: 

אתה   אמיר כוכבי:  האלה,  הדברים  את  יודע  אתה  אלון,  אבל  בסדר, 

 יושב בוועדה הזאת.  

   -מי שילדי  משה חנוכה: 

 .  אבל צריך היתר, איפה ההיתר לזה? אין היתר  אלון גלבוע: 

פה,   חנוכה: ה  מש  ללשון  שלי  המורה  כי  לדבר,  עכשיו  בלחץ  גם  אני 

   -ואם אני אטעה באיזה משהו, באיזה פסיק 

 המורה של כולנו ללשון.   אמיר כוכבי: 

וברחימו,   משה חנוכה:  בדחילו  הכל  אנחנו,  אז  ללשון,  כולנו  של 

 הכל בדחילו וברחימו.  

נ   אני ספרתי לך כבר שתי טעויות, אבל  אמיר כוכבי:   ורא.  לא 

חשוב   משה חנוכה:  לכולנו  אמיר,  בסוף  אומר,  אני  חמש.  ספרה  היא 

כיתות   שיהיו  חשוב  ולכולנו  הילדים,  של  החינוך 

ילדים   שם  יש  הדמוקרטי.  בבי"ס  במיוחד  לימוד, 

בעולם.   טובות  הכי  בכיתות  ללמוד  שצריכים  נפלאים, 

בטיחותיות,   יהיו  האלה  שהכיתות  רוצים  אנחנו  אבל 

חלילה   אס יקרה  ושלא  ולא  שם  יישרפו,  לא  והם  ון, 

ובולענים,   נפילות  מספיק  כבר  ראינו  ואנחנו  ייפלו. 
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בהתאם   לא  או  היתר  ללא  כשבונים  שקורים  ודברים 

האסון   את  למנוע  בסה"כ  מבקשים  אנחנו  ולכן  להיתר. 

לו.   שניתן  להיתר  בהתאם  לא  שנבנה  בבי"ס  הבא 

את   בעצים,  הפגיעה  עם  האקולוגי  האסון  את  למנוע 

ה הא  האסון  בטיחו סון  את  ולמנוע  בילדים,  שיפגע  תי 

לא   זה  אם  גם  סדר.  ובלי  חוק  בלי  שמתנהלת  עיר  של 

 בהתאם לאג'נדה של אדון רפי בן מרדכי.  

 תודה, כן. אביבה?   אמיר כוכבי: 

על   אביבה גוטרמן:  מדברת  אני  פה.  שאמרו  מה  כל  על  אוסיף  לא  אני 

   -משהו סיסטמתי בהתנהלות לצערי 

 בר על זה.  וא די אבל ה  אמיר כוכבי: 

לכל   אביבה גוטרמן:  בה  נוהג  שאתה  באמת  התנהלות  על  מדברת  אני 

להזכיר   יכולה  אני  ועדיין  הדברים,  בכל  הדרך  אורך 

נאמן  בנווה  התרבות  בית  את  את  להזכיר  יכולה  אני   .

דברים.   מלא  ויש  הציבוריים,  השירותים  של  הנושא 

אמי  זה,  על  מעירה  פעם  אלף  ואני  הזמן,  כל  ר,  אתה 

 , כחברה.  דידות בי 

במחשבת   מעשה  סוף  אמיר,  אומרת,  פעם  כל  אני 

להקשיב,   ההצעות,  את  להציע  כן  שיתוף,  כן  תחילה. 

פעם   אלף  ואז  אומרת.  החשיבה  באמת  מה  לראות 

וזה   לגזור.  ההחלטה,  את  לקבל  אחת  פעם  לחשוב, 

זה   אחרי  החלטה,  כל  קודם  הפוך.  בדיוק  קורה 

ל  זה  מה.  איך,  המחשבות  נכו מתחילים  זה א  פשוט,    ן. 

ניהולית.   יכולת  חוסר  זה  אבל  זה,  את  להגיד  לי  צר 

ניהולית  ונגמר, חוסר יכולת     -ובזה, זה מתחיל 

   -אביבה  רפאל בן מרדכי: 

פה,   אביבה גוטרמן:  נדבר  אנחנו  פעם,  עוד  אמיר,  מבקשת,  שאני  ומה 

אמיר,   בבקשה  כך.  לשם  באו  הם  כי  תושבים  ידברו  גם 

ואני  לנו,  שיש  שיש יודע   בחודשים  בחירות,    ת  של  לחץ 

באמת   באמת,  דברים,  ולזרז  להראות  צריך  ואתה 

ופוליטיקה.   לפופוליזם  רק  מעבר  מחשבה  קצת  תשקיע 

   -תשקיע יותר מחשבה 
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 אין ספק שבתי ספר זה פופוליזם ופוליטיקה.   אמיר כוכבי: 

לדבר   אביבה גוטרמן:  יכולה  אני  אמיר,  תקשיב  השחייה.  בבריכת  כמו 

מגוון   על  אנ נושאי פה  על  ם.  הדרך,  על  מדברת  י 

אנחנו   בסוף  החלטה  שכל  להיות  יכול  לא  השיטה. 

השירותים   על  ולהגיד  ולבוא  אותה.  להפוך  צריכים 

שהם   וידעתם  דיון,  שהיה  ידעתם  הרי  כי  שהורדתם 

עובר   הכל  יודע,  הכל  אתה  ולעשות.  להתקומם  הולכים 

לבוא   לך  אמרו  הם  עובד.  זה  ככה  בסדר,  וזה  אליך, 

בא לשטח,   בכל לא  להם  ת  וכתבת  היינו,  אנחנו  ל. 

   -בסיור בשטח החלטנו ככה, אז טוב 

 מי סייר בשטח?   אלון גלבוע: 

כשהגדרות   אביבה גוטרמן:  הראשון,  ביום  פניתי  אני  אומרת,  שאני  מה 

פניתי אפילו לא   כדוגמה,  זה  נותנת את  אני  היו,  האלה 

הבטיחות.   על  אחראית  שהיא  לאורלי,  פניתי  אליך, 

את  יוד אני,  לא ה  אוהבת    ע,  אני  רעש.  לעשות  אוהבת 

שייפתרו.   בדברים  לה,  לטפל  אמרתי  צלצלתי, 

תלכי   בלאגן.  זה  מהתושבים.  גדול  רעש  יש  תקשיבי, 

נגד.   שיש  ידעתי  לא  באמת?  אה,  תסתכלי.  לשם, 

התכתבות,   זה  כל  זה,  את  תראי  רק  תלכי  כן,  אמרתי, 

ניתן   אולי  תראי,  תסתכלי,  לשם,  תלכי  זה.  את  לי  יש 

מ   לשנות  לי,  רק  אמרה  חבל.  הולכת.  100%יקום,  אני   ,

מגיעה   היא  בשקט,  שבו  חבר'ה,  לתושבים,  אומרת  אני 

דברו   בשטח,  תהיה  בטח  היא  איתה,  תשבו  לשם, 

 איתה, תנהלו את העסק ותראו מה הולך.  

מחכה   אני  אותך.  אעדכן  אני  אמרה,  היא  מחכה,  אני 

את   שואלת  תגובה.  שום  אין  הצהריים,  אחרי 

או בים,  התוש  היה  הם  לא  אחד  אף  דבר,  שום  לי,  מרים 

שם   היית  יקרה,  אורלי  לה,  כותבת  אני  נברא.  ולא 

בשטח בזה? אין תגובה. מחכה לבוקר, אני שוב כותבת  

אני   ואז  מגיבה.  לא  היא  כותבת,  שוב  מגיבה.  לא  לה, 

איתי,   שדיברת  יודע  מישהו  או  אמיר  האם  לה,  כותבת 

ברא  עלה  לי?  לענות  לך  אסור  פת ולכן  אבל  אום.  שי 

נפתר,   היה  וזה  פשוט.  זה  את  לפתור  צריך  כי  חבל, 

לא   זה  בשטח,  תראה  תבוא,  שהיא  חיכו  הם  כי  אמיר, 
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יודעת,   אני  פה,  חשש  יש  אבל  למה,  מושג  לי  אין  קרה. 

שולחים   גם  ניירת של משהו,  גם  עכשיו מבקשת  אני  כי 

 אותו מאחד לאחד. ולא, ותלכי לרן, ותלכי לאמיר.  

אומרת   את ואני  אותי.  האמת   לך  מביש  מביש,  זה   ,

לא פחות מכם   ניסיון  לי  יש  שאני היותר הבוגרת מכם, 

זה מבייש אותי   ובכל.  ובכל התכניות  בכל העיר הזאת, 

זה   באמת,  תכניות.  לי  שיתנו  להתחנן  צריכה  שאני 

עושה   אני  ולרן.  אליך  לפנות  צריכה  שאני  אותי  מבייש 

חו  אני  כי  בעיניי.  מביש  זה  אבל  זה,  ש את  אני  שבת 

ואני  מ  ועושה,  הזאת  בעיר  שעשה  ראוי,  אדם    14ספיק 

משהו   וזה  לבקש,  שיכול  הזאת,  העיר  במועצת  שנה 

יום   כל  מטפלת  אני  דברים.  סוגרת  ואני  לוקחת  שאני 

מספרת   לא  אני  לעיתונות,  עולה  לא  אני  בבעיות. 

יום   כל  זה.  את  יודעים  כולם  אני.  לא  זה  בפייסבוק, 

יום אני    ושבים.  עם ת   נפגשת אני מטפלת וכל 

להיעזר   העזרה  של  הזאת  במסגרת  צריך  אניח  אז 

במנהלים.   שלי,  זה  בעובדים  הנחיה,  קיבלו  כולם 

לפני   עד  היה,  זה  חודשים  כמה  לפני  עד  כי  מדהים, 

הסיוע.   את  קיבלתי  איכשהו  עוד  חודשיים,  חודש, 

מהכי   מהבכירות,  מדברת  ואני  מקבלת.  לא  אני  עכשיו 

עכשיו,   כי  פול ש זה טי בכירים, למה?  נגמר, אמיר.  היה 

היית   לא  הסיפור.  נגמר  פתרון,  מוצאים  בא,  אתה 

היה   לא  דבר  שום  אחד,  אף  ולא  מעורב,  להיות  צריך 

וחס   פוליטיקה.  פה  הולך  הכל  אבל  מה,  אבל  קורה. 

 וחלילה שמישהו יקבל קרדיט, ומישהו יעשה.  

איתך   והגיעו  כתבו  שהם  למצב  להגיע  צריך  היה  זה  אז 

להם ואמרת לפגישה.   להיות  י  יכול  כי  איתו,  שבו   ,

יטפל   יעשה,  והוא  הקרדיט,  את  לקחת  רוצה  שהוא 

אז   לאורלי.  אמרתי  אני  כי  לבעיה.  מודע  הוא  כי  בזה, 

הוא   אם  נורא.  לא  זה  אמרתי,  אבל  יקרה,  שזה  חשבתי 

גמור.   בסדר  זה  מבחינתי  הקרדיט,  את  וייקח  מטפל 

טופל  לא  רק  זה לא  אבל  לא מחפשת קרדיט.    , אלא אני 

לשם.    הגדר  אותנו  והזמינו  טיפל,  אף אחד  נשארה,  שם 

חשוב   מאוד  מקום  יודע,  ואתה  עזבתי,  אני  גם  ובאנו, 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    17/22שלא מן המניין מס' ישיבת מועצה 

 

 33 
 

הזאת.   לישיבה  ובאתי  לעזוב,  קשה  מאוד  לי  שהיה 

אני   אותי,  מעניינת  היא  התושבים  של  הצרה  כי  באתי, 

עיר,   בקשב לאנשים. מהמקום הזה צריך להתנהל ראש 

 קשב לתושבים.  

בע  שו וזאת  אצל יה  לתושבים,  ב  מקשיב  לא  שאתה  ך, 

ותמיד   לתושבים.  מקשיב  לא  אתה  אבל  לי,  צר  אמיר. 

להביא   לשולחן.  לפה,  לאן?  להגיע,  מתחילים  אנחנו 

כי   מיותר.  פשוט  זה  מיותר,  זה  למה?  הבעיות,  כל  את 

שם,   שעשית  מה  וזה  קורה.  זה  אז  מקשיב  אתה  אם 

שנעשה.   הרעש  בגלל  רק  זה  הגדרות,  את  רק  ו הורדת 

שה בג  לא  לל  להגיד,  יכול  ואתה  שלנו.  מעורבות  ייתה 

לא   למה  אמר?  מישהו  איך  אבל  לצחוק,  יכול  ורן  נכון, 

לא   עוד  קשקוש.  שעה.  תוך  מוריד  היה  לרן?  הלכתם 

 קרה שפניתי אליו למשהו, וזה קרה תוך שנייה.  

שאר   כל  כי  כללי,  עכשיו  מדברת  ואני  הסיפור,  זה  אז 

ויגיד  ידברו  האנשים  וא הדברים  בא ו.  מבקשת  ני  מת 

חייב   אתה  לבחירות,  שוב  מתמודד  אתה  אמיר,  ממך, 

רוצה שאני   אני  כן,  אני  יותר.  נכון  הדברים  את  לעשות 

לחשוב   מאשר  מרוצים,  יהיו  שהאנשים  לי  חשוב  יותר 

 כרגע על הפוליטיקה.  

יגלו שזה הכל הרדמות.   קהל:   לאט לאט כולם 

גולני:   .  כרגע   סליחה, בבקשה לא להפריע לדיון  הוד 

יגאל.   אמיר כוכבי:   כן, 

לא   יוסי שאבי:  עוד  שהם  מהר  כך  כל  מסתובב  הגלגל  יודעת,  את 

רואים   לא  סובלים.  פה  התושבים  זה.  את  יודעים 

מתייחסים   לא  המועצה,  חברי  את  רואים  לא  אותם, 

 אלינו בכלל, כולם עובדים וזה חבל.  

גולני:   חברים, עוד התייחסויות לנושא?   הוד 

 אל.  יג   כן,  : אמיר כוכבי 

לסדר   יגאל שמעון:  הצעה  או  החלטה  הצעת  כאן  הונחה  כל,  קודם 

רק   הצעה  או  העירייה  של  הצעה  זו  יקיר.  ורן  רפי  של 

 של שניהם?  
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ורן יקיר לשולחן המועצה  אמיר כוכבי:     -זו הצעה של רפי 

 עברתם על ההצעה? עברתם על ההצעה?   יגאל שמעון: 

 תרצה, לא נאמץ.  . לא  יאמץ   הוא הקריא אותה. תרצה,  אמיר כוכבי: 

השאלה   יגאל שמעון:  את  שואל  אני  למה  לך  אגיד  אני  כי  לא,  אז 

מתאימה   לא  כל,  קודם  הצעה,  שזו  חושב  אני  הזאת. 

נותנת כבוד למועצת העיר     -למועצת העיר. היא לא 

   -בניגוד להצעה שהוגשה  אמיר כוכבי: 

 לא, להצעה שהגשתם פה.   יגאל שמעון: 

   -להצעה שהוגשה יגוד  בל בנ לא, א  אמיר כוכבי: 

 שנייה, תן לי.   יגאל שמעון: 

במשך   אמיר כוכבי:  ובנייה  לתכנון  הוועדה  כיו"ר  מניסיונך  שאתה, 

   -שנים, אתה   12

 מי מדבר, מי צריך לדבר עכשיו?   יגאל שמעון: 

 לא, אני, רק מעניין אותי.   אמיר כוכבי: 

 אה, אוקי, טוב.   יגאל שמעון: 

נות שה הי ההצעה שהוג  אמיר כוכבי:   נת כבוד למועצת העיר?  א 

   -איזו, זו? אז בוא אני אגיד לך. כי אתה בא  יגאל שמעון: 

 אתה בטוח קראת אותה?   אמיר כוכבי: 

   -אתם מניחים פה הצעה לסדר והצעת החלטה  יגאל שמעון: 

   -רפי  אמיר כוכבי: 

הוא   יגאל שמעון:  שעכשיו  והאופוזיציה,  הקואליציה  חברי  של 

   -קואליציה -ופוזיציה או א   יציה, קואליציה ואופוז 

 קצת כמוך, רק מהצד השני.   אמיר כוכבי: 

אומרים   יגאל שמעון:  אתם  מה  בעצם,  החלטה.  הצעת  מגישים  אתם 

החלטה   על  להצביע  צריכים  שאנחנו  ההחלטה?  בהצעת 

תגידו   בעצים.  ופגיעה  עבירות  שנעשו  מודים  שאנחנו 

שאתם   החלטה  הצעת  זאת  בסרט?  חיים  אתם  לי, 

   -ת העיר? רן יקיר למועצ ם פה  מביאי 

נגד החוק  רן יקיר:     -מה אתה הקראת פה, אתה אומר שזה 
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אומר,   יגאל שמעון:  שאתה  הצעה  מגיש  אתה  פה.  לי  אומר  אתה 

אומר,   אתה  ככה  בעצים,  פגעתי  שאני  עבריין,  שאני 

נכון?    שאתה רוצה שאני אצביע עליה, 

   -אתה לא חייב להצביע, אתה  רן יקיר: 

 צעה שאתם מגישים.  זו ה לא,   יגאל שמעון: 

   -אני אשמח  רן יקיר: 

יכול   יגאל שמעון:  אני  אם  גם  שלך,  שההצעה  חושב  אני  אז  אוקי, 

הסעיף   אז  אליהם,  אתייחס  אני  מהסעיפים,  בחלק 

לא רלוונטי. אני לא אצביע   והסעיף השני הוא  הראשון 

   -על החלטה 

 למה, אבל?   אלון גלבוע: 

שפגעתי  יגאל שמעון:  מאשר  שא בעצי   שאני  שעצים  ם,  מאשר  ני 

לפני   תחשבו  אז  זה.  על  אצביע  לא  אני  לא,  נפגעו. 

לפני   מגישים,  אתם  הצעה  איזו  הצעה,  מגישים  שאתם 

 כן.  

בניגוד   משה חנוכה:  שנעשתה  לפעולה  ביטוח  איזה  פה  לתת  המטרה 

   -ל 

זה   יגאל שמעון:  יש  2.  1אז  לעשות,  עצים הם מה  ברשותכם תראו,   ,

עצי  יש  בעולם,  בעי עצים  הוד ם  לבנות,    ר  צריך  השרון. 

או   לעקור  צריך  האם  לדעת  וצריך  איך  לדעת  צריך 

אין   יודעים,  אתם  כי  להעתיק,  אפשר  אי  להעתיק. 

עצים שיכולים להעתיק, אולי עץ אחד או שניים, מסוג  

יכול   לא  אתה  העצים,  שאר  שניים.  או  אחד  מסוים 

 להעתיק אותם אלא רק לעקור אותם.  

מוכ  שאני  חושב  אם אני  שלנו,  אני    ן,  ההצעה  את  לוקח 

רוצה   ואני  והשני או מתקן,  ומוחק את הסעיף הראשון 

בוועדת   דיונים  יותר  שאין  שאומר  סעיף  שם  שתוסיף 

שיש   התכנית  שבתוך  שמחליטים  אנשים  שני  של  רישוי 

עצים.   היתר  עקירת  מגיש  כשאתה  תכנית,  לך  שתהיה 

יש   שבהם  ומהנדס,  אתה  רק  שזה  שניים,  בוועדת 

פית תכני  ש ת  של  וח,  עקירה  יש  תכנית  אותה  במסגרת 

   -עצים 
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 עצים.    58 אלון גלבוע: 

יודע שחוקית אי אפשר לעשות את זה.   אמיר כוכבי:   אתה 

 אפשר.   יגאל שמעון: 

 לא, אי אפשר.   אמיר כוכבי: 

 אפשר.   יגאל שמעון: 

שאתה   אמיר כוכבי:  בקשות  אלו  רישוי,  לרשות  שעולות  בקשות  כי 

   -מחויב לדון בהן 

   -אדוני ראש העיר  : שמעון יגאל  

 אלא אם כן דינן להידחות.   אמיר כוכבי: 

   -אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר  יגאל שמעון: 

   -אתה לא חייב, אתה יכול גם  אלון גלבוע: 

   -בקדנציה הקודמת  יגאל שמעון: 

 לא.   אמיר כוכבי: 

 למה, בטח.   אלון גלבוע: 

יכול.   אמיר כוכבי:   אתה לא 

ל  יגאל שמעון:   ייה.  י שנ תן 

 נו.   אמיר כוכבי: 

במקומך   יגאל שמעון:  כשישבתי  ישיבתי,  בעת  הקודמת,  בקדנציה 

ובנייה     -כיו"ר ועדה לתכנון 

ראש   אמיר כוכבי:  של  מקומו  את  מילאת  במקומי,  ישבת  לא 

 העירייה, אל תזלזל בו. הוא היה ראש עירייה.  

יו"ר ועדת משנה  יגאל שמעון:     -לא, אני דיברתי על 

 בסדר, אבל גם בה היית מ"מ.   כבי: יר כו אמ 

 לא.   יגאל שמעון: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

 לא.   יגאל שמעון: 

 כן.   אמיר כוכבי: 
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 לא. אתה רוצה להתערב?   יגאל שמעון: 

 כך אומר החוק.   אמיר כוכבי: 

ועדת   יגאל שמעון:  יו"ר  היה  אדיב  חי  ועדת המשנה.  יו"ר  לא.  החוק 

   -המליאה 

א  משה חנוכה:  חי  ל נכון,  הכנ דיב  ותיק  א  תיק  לכל  ידו  את  יס 

נכון.    בוועדת המשנה, ורצה לדון על כל מקרה, זה 

רק   יגאל שמעון:  המשנה,  ועדת  יו"ר  היה  שלי  המינוי  אני,  אני,  אז 

ועדת   יו"ר  להיות  ליעל  לתת  עכשיו  יכולת  אתה  שתדע. 

מה   בסדר.  אבל  נתת,  לא  לעשות,  מה  אבל  המשנה, 

   -שאני אומר 

י היא   אמיר כוכבי:  ו מ"מ  גם כנרת  ו"ר  עדת משנה בדיוק כמוך. אגב, 

   -וגם מאיר בתפקידו 

 לא, היא ממלאת מקום. לא, היא ממלאת מקום.   יגאל שמעון: 

 אמרתי, בדיוק כמוך.   אמיר כוכבי: 

יו"ר ועדת המשנה.   יגאל שמעון:   לא, אני הייתי 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

   -עוד פעם, אני  יגאל שמעון: 

 עיה.  אין ב בסדר,   אמיר כוכבי: 

 פעם.    20תקבל את מה שאני אומר פעם אחת. לא צריך   יגאל שמעון: 

   -יש הבדל חוץ מ  יעל עבוד ברזילי: 

 אין הבדל והוא גם טועה, אבל בסדר.   אמיר כוכבי: 

ועדת   יגאל שמעון:  יו"ר  לך  יש  בטח,  טועה.  לא  אני  לא,  מה? 

הוועדה   יש  המקומית.  הוועדה  יו"ר  ויש  המשנה, 

ויש  ה המקומית. ושניהם זה שני  המשנ   ועדת   המקומית 

   -טייטלים שונים קצת 

יודעת  יעל עבוד ברזילי:     -את זה אני 

   -אז אוקי, אז אני  יגאל שמעון: 

 היא שאלה אם בפרקטיקה יש הבדל.   עדי ברמוחה: 

וגם  אמיר כוכבי:     -אין הבדל. 
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 שאלתי על הפרקטיקה.   יעל עבוד ברזילי: 

יג  אמיר כוכבי:   אל.  גם לעניינו של 

ממלא   יגאל שמעון:  את  לי  יש  אז  יו"ר,  על  כשמדובר  לא,  לא, 

אני   משנה.  לא  אבל  הסגנים,  את  לי  ויש  המקום 

מעל   בניין  כל  שעשיתי.  מה  וזה  קומות,    18ביקשתי, 

בין    18עד   את    18-ל   10קומות,  למרות שהגישו  קומות, 

למה?   במשנה.  לדיון  זה  את  העברתי  רישוי,  לרשות  זה 

שמב  חושב  אני  הוועדה  השקיפ חינת  כי  שכל  רציתי  ות, 

   -תבחן ותראה 

 קומות.    17אבל הדמוקרטי זה רק   אמיר כוכבי: 

בין   יגאל שמעון:  אומר,  אני  עכשיו,  17-ל   10לא,  גדולים.  בניינים   ,

של   המייסדים,  ברחוב  למשל  תכנית,  מאשר  כשאתה 

שם    310 לך  וכשיש  השניים,  בוועדת  דיור    58יחידות 

צ   58עצים,   שאתה  י ריך,  עצים  שאתה  כן,  עצים  שם  ש 

זה,   את  יש  או  להעתיק  צריך  שאתה  התכנית,  במסגרת 

 לא?  

   -כן, רק שאת תכנית המייסדים אתם אישרתם  אמיר כוכבי: 

במסגרת   יגאל שמעון:  הפיתוח,  תכנית  את  אבל  בעיה,  לי  אין 

   -ההיתר 

 אבל יגאל, אפשר לשנות אותה, לא?   אלון גלבוע: 

   -במסגרת התכנון  יגאל שמעון: 

   -אפשר לשנות  גלבוע:   ון אל 

 אתה יכול לתכנן את זה טיפה אחרת.   יגאל שמעון: 

 אה, ברור.   אלון גלבוע: 

היית   יגאל שמעון:  הזה,  השיח  כל  שהיה  במקום  מציע,  שאני  מה 

התכנית   את  מראה  המשנה,  לוועדת  זה  את  מביא 

היינו   אולי  העצים,  את  שם  רואים  היינו  אולי  לכולם. 

בעיה,  אין  אין  לעקו   צריך   אומרים,  לעקור.  צריך  לא  ר, 

הוועדה   וכל  לאשר.  צריך  לא  לאשר,  צריך  ברירה, 

   -הייתה מאשרת, וזה היה מפורסם 

 יגאל, זו תכנית שאישרתם בקדנציה קודמת.   אמיר כוכבי: 
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את   יגאל שמעון:  שאישרת,  התכנית  על  אתך  מדבר  אני  לא,  לא, 

   -התכנית להיתר, שאישרתם בוועדת השניים 

נגזרת מהתב"ע.  כ ת  בי: אמיר כוכ   נית הפיתוח 

הפיתוח   יגאל שמעון:  על  מדבר  אני  עצמו,  המגרש  של  לא  הפיתוח 

   -של 

נגזר מהתב"ע.   אמיר כוכבי:   גם הוא 

 לא, אבל יכולת לשנות שם.   יגאל שמעון: 

 נו, בסדר.   אמיר כוכבי: 

עכשיו,   יגאל שמעון:  נעשה  בוא  מציע,  שאני  מה  אז  לשנות.  יכולת 

ההחל  את  שכ נקבל  תכנ טה  לוועדה  ל  שתוגש  ית 

לוועדת   תובא  עצים,  עקירת  יש  המקומית, שבמסגרתה 

זה   לך.  גם  נכון,  הכי  הדבר  שזה  חושב  אני  המשנה. 

שכולם   ועדה  המשנה,  לוועדת  זה  את  תביא  פשוט. 

נגיד,   כן  אולי  לשנות.  אפשר  אם  עצים.  כמה  יראו 

לא   כדי  אחרת,  בדרך  הפיתוח  את  נעשה  בוא  חבר'ה, 

בעצי  בו לפגוע  נעש ם.  ולא  א  נכון  בהליך  זה  את  ה 

אם   אז  עשית.  והמהנדס  אתה  שיגידו,  שניים  בוועדת 

יודע מה     -אתה בא ואומר לי שאתה בעד, אתה 

 אני מוכן לבדוק את החוקיות של זה.   אמיר כוכבי: 

לך   יגאל שמעון:  יש  אז  רואה,  אתה  אז  הנה,  בבקשה,  הנה.  בבקשה, 

   -איזה כיוון 

   -ינת מעני   זאת מגבלה  אמיר כוכבי: 

   -עצים   58תקשיב, אם יש לך בעץ אחד, לא   יגאל שמעון: 

 )מדברים ביחד(  

הם   אלון גלבוע:  היתרים  מהתכניות,  אילו  בחוק  הגדרה  אין 

יש מה שעובר לרישוי זה אין בקשות     -עוברים לרישוי, 

 אין הקלות.   יגאל שמעון: 

 אין הקלות, זה הכל.   אלון גלבוע: 

   -בסדר, אבל  יגאל שמעון: 

היא   וע: גלב   אלון  אז  הזאת,  בתכנית  הקלות  אין  שאם  ברור  אבל 
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   -בוועדת רישוי. אפשר גם 

כל   אמיר כוכבי:  על  נכון? אתה מדבר  שנייה, אתה לא עשית הפרדה, 

 התכניות בעיר, בין אם ציבורי, בין אם פרטי.  

   -אני מדבר על כל תכנית בעיר, שבה  יגאל שמעון: 

 שיש בה עצים.   אביבה גוטרמן: 

   -שבהן יש כריתת עצים  מעון: גאל ש י 

 לא משנה, אבל גם ציבורי וגם פרטי.   אמיר כוכבי: 

   -הכל, כן. גם  יגאל שמעון: 

לרשות   אמיר כוכבי:  שהגיעו  קודמות  בבקשות  כי  טועה,  אתה  אז 

כשנכנסתי   שלך  העצה  את  שקיבלתי  ובגלל  רישוי, 

למה   יודע  לא  אני  לכן  זה,  את  יודע  גם  ואתה  לתפקיד, 

חוז  על  אתה  ו ר  שנכון  זה,  חשבתי  שאני  תכניות  הגיעו 

של   היזמים  משנה,  בוועדת  לפחות  שיידונו  יהיה 

של   הזה  שהניסיון  בטענה  העירייה  נגד  עתרו  התכניות 

זה   רישוי  רשות  בסוף  רישוי,  מרשות  להעביר  העירייה 

הקלות,   נטול  שציינת,  כמו  ספציפי  מאוד  מסלול 

זה  אם  בין  מראש,  אנשים  פעמים  מאוד    בתים   שהרבה 

הבנה  פרטי  מתוך  בו  הולכים  בניינים,  זה  אם  בין  ים, 

ולכן   מהיר.  יותר  יהיה  ההליך  אבל  פחות,  יקבלו  שהם 

של   תכניות  גם  להעביר  ניסינו  לא  כשאנחנו  בתים 

פעמיים   בניינים,  וגם  וכו'  קומתיים  דו  אבל  פרטיים, 

זכו   שלוש  או  ופעמיים  העירייה,  נגד  עתרו  שלוש  או 

אותנ  וחייבו  לדו בעתירה.  ברא ו  הרישוי.  ן  לא,  שות 

   -אבל שאלתי אותו, אבל הוא מדבר 

   -אני העברתי, אני קיימתי גם, אמיר  יגאל שמעון: 

 בסדר, יכול להיות.   אמיר כוכבי: 

שאתה   יגאל שמעון:  ברישוי  תכנית  שכל  חושב  בכלל  אני  עכשיו, 

כל   עם  הקלה.  זו  לא,  כבר  זה  עצים,  לעקור  צריך 

 הכבוד היום, זו הקלה.  

   -יש הגדרה  כבי: יר כו אמ 

ותבדקו את   יגאל שמעון:  דעתי,  אומר לכם את  תשמע, תקשיבו, אני 
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   -זה 

   -אמרתי לך שאני מוכן לבדוק את זה  אמיר כוכבי: 

כהקלה,   יגאל שמעון:  בזה  לראות  רשאי  הוועדה,  יו"ר  העיר,  ראש 

עצים,   לעקור  צריך  שאתה  תכנית  מגיש  שאתה  ברגע 

קובע  בתב"ע  לא  אתה  הקלה.  אתה    עצים   אילו   זאת 

 עוקר.  

נכון.   אמיר כוכבי:   זה לא 

   -לא, בתב"ע אתה לא קובע כמה עצים אתה עוקר, לא  יגאל שמעון: 

   -זה תלוי כמה היא מפורטת  אמיר כוכבי: 

   -לא משנה  יגאל שמעון: 

   -יגאל  אמיר כוכבי: 

   -אז אני בא ומציע לך הצעה  יגאל שמעון: 

ז   לבדוק אבל אמרתי לך, אני מוכן   אמיר כוכבי:     -ה את 

   -בבקשה  יגאל שמעון: 

   -זה לא, מבחינתי זה  אמיר כוכבי: 

בעד   יגאל שמעון:  אצביע  אני  החלטה,  תהיה  שזו  מוכן  אתה  אם  אז 

   -ההחלטה 

לבדוק   אמיר כוכבי:  מוכן  אני  ההחלטה,  תהיה  שזאת  מוכן  לא  אני 

החלטה   על  אצביע  לא  אני  אחליט,  לא  אני  זה,  את 

 שלא בדקתי אותה.  

   -אז אני גם לא יכול להצביע על החלטה שאני מודה  עון: יגאל שמ 

 בסדר, אז לא נצביע על החלטה.   אמיר כוכבי: 

   -רק אמיר, שנייה רגע, לפני שנציג  אלון גלבוע: 

   -בוא, בוא, בוא, בוא  אמיר כוכבי: 

תשובה   אלון גלבוע:  לקבל  רוצה  אני  רוצה,  אני  שנייה,  רגע  אני  אז 

מ  תשובה  לקבל  רוצה  אני  ל ממך,  לא  היתר  דוע  הזה 

   -צורפו נספחים בהתאם לחוק, ובהתאם לחוות הדעת 

כל   אמיר כוכבי:  שם  להיות  אמורים  יודע.  לא  אני  שיבדקו,  ביקשתי 

שלא,   אומר  אתה  שלא.  סיבה  שום  אין  הנספחים, 
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 נבדוק את זה.  

 אוקי.   אלון גלבוע: 

   -אין שום סיבה שלא יהיו נספחים  אמיר כוכבי: 

ג  אלון גלבוע:  הבנ ולמה  ח ם  אני  ייה  האדריכל?  דעת  מחוות  רגה 

 אמיר.  רוצה לשמוע, שתתייחס לזה גם.  

   -אבל יש פה נציגים של תושבים  אביבה גוטרמן: 

ועם   אמיר כוכבי:  הכבוד,  כל  ועם  לדבר.  מותר  לי  גם  אבל  שמח,  אני 

   -כל הכבוד 

, אמיר, אמיר,    2 אלון גלבוע:  .    2דק'  דק'

 לא, לא.   אמיר כוכבי: 

 ?  לא   למה  : אלון גלבוע 

   -כי אני רוצה לדבר עכשיו  אמיר כוכבי: 

   -אבל אח"כ, אבל אח"כ  אלון גלבוע: 

 אז אח"כ.   אביבה גוטרמן: 

בוודאי    הפררוגטיבה וזאת   אמיר כוכבי:  רוצה,  שאני  מתי  לדבר  שלי 

עושה   שלכם  ההחלטה  הצעת  סיימתם.  שאתם  אחרי 

להבין   כדי  עליהם,  נדבר  רגע  ואנחנו  דברים,  שני 

   -אותם 

 אבל למה שהתושבים לא ידברו, אדוני?   וכה: שה חנ מ 

 מה?   אמיר כוכבי: 

   -למה שהתושבים  משה חנוכה: 

מאפשר   אמיר כוכבי:  לא  החוק   , ב' ידברו.  שלא  אמרתי  לא   , א'

ו  שאתה  -לדבר.  הכבוד  מעט  את  אז  מדבר,  אני   , ג'

   -מבקש לתת בצורה מזויפת לאחרים 

   -למה אתה כועס? שהשקיפות  משה חנוכה: 

   -כי אתה  י: כוכב   אמיר 

 לא צריך לכעוס.   משה חנוכה: 

אתה   אמיר כוכבי:  מוקדם,  יוצא  אתה  מאוחר,  נכנס  אתה  משה, 

   -מזמן ישיבות בלי 
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   -בזכותך הפקקים  משה חנוכה: 

חתומים   אמיר כוכבי:  שאתם  ההיתרים  על  נדבר  תכף  כן.  שמענו, 

 עליהם.  

   -תן לתושבים אבל  משה חנוכה: 

   -משה תן לי רגע,   אמיר כוכבי: 

 אבל למה אתה כועס? למה אתה כועס?   משה חנוכה: 

 כי לא הכנסת אותי לקבוצת הווטסאפ של אימא שלך.   אמיר כוכבי: 

 איזו קבוצה?   משה חנוכה: 

 אני כועס על זה.   אמיר כוכבי: 

 אבל למה אתה כועס?   משה חנוכה: 

ניוז ומונעים מאנשים לקבל מידע  אמיר כוכבי:     -כי כשמפיצים פייק 

נותן לתושבים לדבר?   : חנוכה משה    למה אתה לא 

 כי אני רוצה שהם ישמעו אותי.   אמיר כוכבי: 

   -אבל הם ישמעו אותך  משה חנוכה: 

   -העליתם פה דברים  אמיר כוכבי: 

   -הם באו לכאן, ערב חג  משה חנוכה: 

   -העליתם פה דברים  אמיר כוכבי: 

 הם רוצים גם להשמיע לך, לא רק לשמוע לך.   משה חנוכה: 

 אני עוד לא דיברתי.   כבי: יר כו אמ 

   -אין בעיה  משה חנוכה: 

   -העליתם פה דברים  אמיר כוכבי: 

נותן לדבר?   משה חנוכה:   אבל למה אתה לא 

מתוך   אמיר כוכבי:  מכוון,  בכוונת  שקר  שהם  דברים  העליתם  כי 

   -ניסיון להפיץ שקרים 

   -תם אבל אין שום בעיה, אבל תן להם רגע לשמוע או  משה חנוכה: 

 לא, הם שמעו את השקרים. חד משמעית.   בי: ר כוכ אמי 

 מה, המסמכים פה זה שקרים?   אלון גלבוע: 
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 חד משמעית.   אמיר כוכבי: 

 רק אתה קובע מי מדבר?   יגאל שמעון: 

 רגע, לא הבנתי, אמיר, המסמכים פה זה שקרים?   אלון גלבוע: 

 חד משמעית.   אמיר כוכבי: 

 אז זה שקר מה שכתוב פה?   אלון גלבוע: 

 תן לי לענות, אני אגיד לך מה בדיוק שקר.   וכבי: מיר כ א 

 טוב.   אלון גלבוע: 

   -דיון בעניין מתחם בית הנערה  אמיר כוכבי: 

   -למה אתה כועס  משה חנוכה: 

השרון   אמיר כוכבי:  הוד  עיריית  ע"י  הוגדר  וסביבתו  הנערה  בית 

שהוגדר   מה  ראשון.  שקר  מחמיר.  לשימור  כאזור 

אלו  מחמיר  לשימור  ספצ מבני   כאזור  בתכנית  ם  יפיים 

   -בית הנערה 

 -הדבר היחיד שהוא לא שקר, ש  משה חנוכה: 

בית   אמיר כוכבי:  תכנית  על  מאבק  ועשה  שהכניס  מי  שהכניס,  מי 

שאושרו   דיור  תכניות  מאות  משם  להוציא  כדי  הנערה, 

   -בקדנציה הקודמת 

 מה זה קשור אבל למה שקרה עכשיו?   אלון גלבוע: 

הע  אמיר כוכבי:  בעד  הזאת   ירייה הייתה  הצבעתם  אפילו  חלקכם   .

להצליח   עומד  או  הצליח  הזה  המאבק  הזה.  המאבק 

הוצאת   שעיקרו  המחוזית,  בוועדה  בדיון  אלה  בימים 

החלפת   הנערה,  בית  מתחם  מתוך  דיור  יחידות  מאות 

בתוך   פתוחים  ושטחים  ציבורי  בינוי  והשארת  שטחים, 

   -בית הנערה 

   -אבל למה  משה חנוכה: 

   -, שנייה, די, משה, תכבד הזה   הדבר  אמיר כוכבי: 

על   משה חנוכה:  דבר  שאלה,  שאלנו  הנושא,  על  מדבר  אתה  מה,  לא, 

   -הנושא 

   -אבל אני תכף אגיע  אמיר כוכבי: 
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ואתה   משה חנוכה:  העצים,  עקירת  אותם  שמעניין  אנשים  כאן  יש 

   -מדבר איתי על 

לו   רן יקיר:  תן  דיבר,  יגאל  שירותים,  על  דיברה  אביבה  משה, 

   -גע ר 

דברים   אמיר כוכבי:  פה  כתבתם  אתם  כי  הנערה,  בית  על  מדבר  ואני 

נכונים   . אני אגיע לעצים.  שלא 

 למה, אבל אמיר, זה מה שכתוב בחוות הדעת.   אלון גלבוע: 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

נכונה.   אלון גלבוע:   אז יכול להיות שחוות הדעת לא 

ת  אמיר כוכבי:  זה  אחרי  לסיים?  לי  לתת  מוכן  שא גידו  אתה  תם  מה 

   -רוצים 

.   משה חנוכה:   אני לא מבין למה אתה כועס היום, חג

בניינים   אמיר כוכבי:  של  מסיבית  בבנייה  יודעים  אנחנו  אומר,  אתה 

זה   כיתות,  שהם  הקומתיים  החד  המבנים  על  מבטון 

   -רישום אבל הוא לא עונה להגדרה 

 יבילים?   משה חנוכה: 

 ם מסיביים.  נייני לא ב   של בניינים מסיביים. זה  אמיר כוכבי: 

 הם יבילים? זה יביל או קבוע מה שאתה בונה שם?   משה חנוכה: 

בתכנית   אמיר כוכבי:  וגם  המקורית  בתכנית  גם  המדובר  השטח 

   -העכשווית 

 זה יביל או קבוע?   משה חנוכה: 

   -הוא שטח לבינוי ציבורי. השטח לפני כן  אמיר כוכבי: 

 .  אבל מפורט מה צריך לבנות  אלון גלבוע: 

   -אבל לא הפריע לך לדבר  חלוואני:   יר מא 

 לא, אבל זה יביל או קבוע?   משה חנוכה: 

שאמרת,   אמיר כוכבי:  הדברים  את  שמעתי  אני  אבל  ככה?  למה  אבל 

חוסר   עם  הדברים  ועל  ההיגיון,  עם  הדברים  על 

הוקמו   שבו  השטח  לי.  גם  תקשיב  עכשיו  אז  ההיגיון, 

בתכני  וגם  המקורית  בתכנית  שגם  שטח  החד הוא  שה  ת 
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ככה  שה  נבחר  הוא  ציבורי.  לבינוי  שטח  הוא  גשנו, 

הכי   שהיה  השטח  היה  הוא  מלכתחילה  כי  מבחינתנו 

המשכתם   אתם  אגב.  לחלוטין  כמעט  שיש.  מעצים  פנוי 

המתחם,   סביב  התשתית  מעבודות  שכחלק  וכתבתם 

שעובד   הקבלן  אנשי  ע"י  קשות  ונפגעו  עצים  נכרתו 

   -עבור העירייה 

 זה.  דית ב אתה הו  משה חנוכה: 

 מבלי למגן את העצים.   אמיר כוכבי: 

 אתה הודית בזה.   משה חנוכה: 

   -אחד  אמיר כוכבי: 

 הודית בזה.   משה חנוכה: 

עצים   אמיר כוכבי:  כמה  נכרתו,  עצים  כמה  מספרים,  אין  למה 

 נפגעו?  

   -אתה גם כורת וגם צריך להגיד  משה חנוכה: 

נפגעו, זה משנ  אלון גלבוע:   ה?  שני עצים, שני עצים 

   -סבבה, אין בעיה, למה לא לנקוב, למה אבל, די, די  יר כוכבי: מ א 

   -עזוב, היית במקום, ראית מה  אלון גלבוע: 

   -זו השיטה, זו השיטה שלכם  משה חנוכה: 

 די, זו השיטה, כן.   אמיר כוכבי: 

 כשאתם פונים, למה לא פנית בזמן? פנית בשיהוי.   משה חנוכה: 

 טוב.   אמיר כוכבי: 

א למה   משה חנוכה:  כמה  לא  למה,  החוק?  על  עובר  שהוא  לי  מרת 

 עצים? תגיד לי, אתה אמיתי?  

   -אני אגיד רגע  אמיר כוכבי: 

   -כרתת עצים  משה חנוכה: 

   -משה, די  אמיר כוכבי: 

   -בנית בלי היתר, ואתה בא בטענה  משה חנוכה: 

בטענה.   אמיר כוכבי:  אני לא  צועק,  על מה אתה  מבין  לא  אני  עכשיו 

ניוז   שאתה   ה היא הטענה היחיד     -עסוק בפייק 
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 זה מצחיק, אמיר.   משה חנוכה: 

   -בחוסר הבנה  אמיר כוכבי: 

   -לא  משה חנוכה: 

   -לפני חודש דרשתם  אמיר כוכבי: 

 אתה רוצה לדבר על פייק?   משה חנוכה: 

   -לפני חודש  אמיר כוכבי: 

 אתה רוצה לדבר על פייק?   משה חנוכה: 

לפני   אמיר כוכבי:  דרשתם,  חודש  בתי    דרשתם חודש  לפני  שני  לשים 

אתם   זה.  את  דרשתם  חודש  לפני  הנערה.  בבית  ספר 

 דרשתם את זה.  

נכון  אלון גלבוע:     -לא 

 אמרתם שהייתה תכנית.   אמיר כוכבי: 

   -אתה רוצה  משה חנוכה: 

 ואתה רוצה ארבעה.   אביבה גוטרמן: 

 רציתם לשים.   אמיר כוכבי: 

עכ  אביבה גוטרמן:  רוצה  אתה  ארבעה,  רוצה  ר שיו.  אתה  שם  אתה  וצה 

 ארבעה.  

 )מדברים ביחד(  

זה לא עובד ככה, זה לא   אמיר כוכבי:  כי  דיון,  נקיים ככה  אנחנו לא 

ורק   רוצים  שאתם  מה  אומרים  שאתם  ככה  עובד 

   -צועקים 

   -היום יש שניים, אמיר  משה חנוכה: 

   -אין שום דבר  אמיר כוכבי: 

 .  למה אתה משקר? היום יש שם שניים. היום  משה חנוכה: 

 לא.   כוכבי:   יר אמ 

אומר   משה חנוכה:  אתה  כן.  זה  לא,  אומר  אתה  טוב.  לא,  אה  לא, 

   -כן, זה לא 

 יש שם בית ספר אחד, יש שם בית ספר דמוקרטי.   אמיר כוכבי: 
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 מה שאתה בונה, החדש.   אביבה גוטרמן: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

   -כיום יש, אבל לא, כשאנחנו רוצים לא להרוס  משה חנוכה: 

 לא, אתם רציתם להוסיף שם עוד שניים.   : כוכבי אמיר  

   -בסמטה אחת להכניס בית ספר  משה חנוכה: 

 אז לפי החישוב שלך, רציתם להכניס שם עוד שלושה.   אמיר כוכבי: 

   -לא  משה חנוכה: 

עוד   אמיר כוכבי:  שם  רציתם  אז  שלך,  החישוב  זה  אם  משמעית.  חד 

   -שלושה 

   -אמיר  אביבה גוטרמן: 

מצי אנ  אמיר כוכבי:  אב י  ואז  ע,  לסיים,  רגע  לי  שתיתנו  מציע  אני  ל 

 תמשיכו לצעוק.  

גולני:   אתם דיברתם בלי שהפריעו לכם, בבקשה.   הוד 

כחלק   אמיר כוכבי:  שנעשו  אלו  שנעשו,  העבודות  ככה.  נגיד  אנחנו 

מההכשרות.   גישה  ע"י  נעשה  עצמו  הפרויקט  מהבינוי, 

וג  זה,  את  אמרנו  וגם  מבחינתנו,  תקלה  הייתה  ם  אכן 

   -ה לנו ב טיפ 

   -אז תתנצל  משה חנוכה: 

 טוב.   אמיר כוכבי: 

 תתנצל.   משה חנוכה: 

 התנצלתי בפני כל אחד מהעצים.   אמיר כוכבי: 

   -לא, תתנצל בפני הציבור  משה חנוכה: 

   -משה, די, די  אמיר כוכבי: 

   -שהעירייה בראשותך  משה חנוכה: 

 די להפריע.   אמיר כוכבי: 

 אתה מפריע.   משה חנוכה: 

 די להפריע.   י: כוכב   אמיר 

ממנהיג   משה חנוכה:  מצפה  הייתי  כל.  קודם  תתנצל  מפריע,  אתה 
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 שיפתח את הנאום שלו בהתנצלות.  

   -משה  אמיר כוכבי: 

   -טעינו, שגינו, עקרנו עצים בניגוד לחוק  משה חנוכה: 

   -משה  אמיר כוכבי: 

ונוף. ואז תתחיל עם התירוצים  משה חנוכה:     -פגענו בערכי טבע 

להבדיל  כ ע  בי: אמיר כוכ  יודע  לא  הרי  אתה  משה,  משקר.  אתה  שיו 

אין   די,  די,  אז  עליך,  נופל  הוא  אם  לאלון,  ברוש  בין 

   -לך, אין לך טיפת הבנה 

 האגרונום, אמיר כוכבי.   משה חנוכה: 

יודע  אמיר כוכבי:     -לא, לא, גם רן יקיר 

 פקיד היערות.   משה חנוכה: 

וגם   אמיר כוכבי:  יודע,  חלוואני  מאיר  יעל    יודעת כנרת  וגם  וגם 

יודע     -יודעת, וגם אלון 

 פקיד היערות.   משה חנוכה: 

 אתה לא. אתה לא.   אמיר כוכבי: 

   -אז נמנה אותך  משה חנוכה: 

   -אני אגיד לך למה  אמיר כוכבי: 

 להיות פקיד יערות.   משה חנוכה: 

אחרון   אמיר כוכבי:  כמו  כלום,  אותך  מעניין  לא  אתה,  כי 

אותך   מעניין  ולשקר  פיק    להפיץ הביביסטים,  ניוז 

   -ולהלהיט ולהסית ולהתסיס ולרמות 

   -תשמע, חמוד  משה חנוכה: 

מועצה   אמיר כוכבי:  כחבר  שבתקופתך  היא  לזה  גדולה  הכי  והעדות 

   -בקואליציה 

   -תשמע, מתוק  משה חנוכה: 

   -עצים כל שנה   1,000נכרתו בהוד השרון מעל   אמיר כוכבי: 

   -עס חמוד, אני מבין שאתה כו  משה חנוכה: 

 כל שנה.   אמיר כוכבי: 
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   -אתה חלש, לחיץ  משה חנוכה: 

   -אבל הנתונים שמופיעים כאן  אמיר כוכבי: 

   -אתה חלש, חמוד, אתה חלש  משה חנוכה: 

העירוני.   אמיר כוכבי:  היער  סקר  לרעיון  לעגת  אחת  ישיבה  לפני  רק 

 אתה רוצה להסביר לנו?  

 אתה אדם חלש.   משה חנוכה: 

ז  אמיר כוכבי:     ת זה? וכר א רן, אתה 

   -איבדת את היכולת  משה חנוכה: 

הבין   אמיר כוכבי:  לא  הוא  העירוני,  היער  סקר  לרעיון  לעג  שהוא 

יש   איפה  עירוני.  יער  עושים  למה  כעס  הוא  זה.  מה 

   -יער, צעקו חברי המועצה האקולוגיים הללו 

   -חמוד, חמוד  משה חנוכה: 

 איפה היער?   אמיר כוכבי: 

   -עם אישי עוד פ פעם,  אמיר, עוד   אביבה גוטרמן: 

למרחב   אמיר כוכבי:  עצים  של  בחשיבות  מוחלט  הבנה  חוסר 

   -הציבורי 

שלך   משה חנוכה:  והשקרים  נקלעת,  שאליה  שהסיטואציה  מבין  אני 

   -שמתחילים 

   -איזו סיטואציה  אמיר כוכבי: 

מהשקרים   משה חנוכה:  לצאת  מצליח  לא  אתה  קור.  איזה  כמו 

   -שלך 

 די.   אמיר כוכבי: 

באמינות  ת ו  כה: משה חנו  פאק  עוד  לך  שיש  יראה  גם  הציבור  כף 

   -בקרוב 

   -אני שמח, תקשיב  אמיר כוכבי: 

 עוד פאק באמינות.   משה חנוכה: 

   -בוא, אתה כל הזמן  אמיר כוכבי: 

   -שיקרת למשרד החינוך  משה חנוכה: 
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   -שיטת הביביזם שלך היא אחלה  אמיר כוכבי: 

   ביזם? מה זה ביביזם? די, מה זה בי  אביבה גוטרמן: 

   -אבל בינתיים מי שפועל בניגוד לחוות דעת  אמיר כוכבי: 

   -חמוד, אתה מה זה חמוד  משה חנוכה: 

   -אמיר  אביבה גוטרמן: 

להוציא   אמיר כוכבי:  ומנסה  עניינים,  בניגוד  שפועל  מי  בינתיים 

הליך   מנהל  שהוא  בזמן  מהעירייה,  מסמכים  במרמה 

 משפטי, זה אתה.  

ניגוד ענ  משה חנוכה:   פועל?  אני    יינים באיזה 

 אתה תדע בקרוב.   אמיר כוכבי: 

   -תקשיב, חמוד  משה חנוכה: 

   -אני מציע לך  אמיר כוכבי: 

אחרי   משה חנוכה:  שלך,  בדברים  להיזהר  כל  קודם  לך  מציע  אני 

בוא   שקשור,  במשהו  הקודמת  בישיבה  פה  ששיקרת 

יוצא מהבית.    נגיד שאני במקומך לא הייתי 

תרגי  אמיר כוכבי:  על  ב שמעתי  מצא  14ערוץ  ליך  שהוא  שמח  אני   ,

   -את הבמה 

   -14לא רק לערוץ   משה חנוכה: 

 הכל בסדר, הכל טוב.   אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

הבית   אמיר כוכבי:  ליד  ספר  בית  מוצא  שלא  סימנטוב,  איציק  מר 

 שלו, אני מבקש להפסיק לצעוק.  

אל   משה חנוכה:  הזה?  הספר  בית  את  בונה  אתה  למי  בוא,  בוא, 

המ בלבל  ת  מעניינים  את  מהילד  חצי  איזה  יודעים  וח. 

 אותך, וחצי לא.  

 למה?   אמיר כוכבי: 

ויש   משה חנוכה:  אותך,  שמעניינים  ילדים  יש  כי  אומר.  אתה  ככה 

   -ילדים שאתה לא רואה 

 כל הילדים מעניינים אותנו.   אמיר כוכבי: 
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ילדים   משה חנוכה:  רק  רואה  אתה  חצי,  רואה  לא  אתה  נכון.  לא 

   -ים מסוימ 

רואים,   אמיר כוכבי:  לא  אנחנו  ילדים  איזה  רואים?  לא  אנחנו  מה 

 משה?  

   -אנחנו נדבר על זה  משה חנוכה: 

 אילו ילדים?   אמיר כוכבי: 

   -אנחנו נדבר על אילו ילדים אתה  משה חנוכה: 

 אני מציע שתגיש על זה הצעה לסדר.   אמיר כוכבי: 

איפה  משה חנוכה:  לומדים  ילדים  איזה  ילדים,  איז איזה  גני ,  ם  ה 

   -לומדים הילדים שלך 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 ונבין בדיוק למי אתה דואג, נדבר על זה.   משה חנוכה: 

 אוקי, בסדר גמור.   אמיר כוכבי: 

ניגוד עניינים.   משה חנוכה:   אדון 

 טוב, קדימה.   אמיר כוכבי: 

ניגוד עניינים.   משה חנוכה:   אדון 

   -אבל אמיר, למה כל פעם  אביבה גוטרמן: 

וזהו.   וכה: שה חנ מ   אתה חלש, לחוץ, תן לתושבים לדבר 

   -אתם מסרבים, אתם מסרבים  אמיר כוכבי: 

   -אתה נכנס לאישי  אביבה גוטרמן: 

   -אדם לחוץ  משה חנוכה: 

   -יש לי מלא תשובות  אמיר כוכבי: 

 לחוץ ופחדן.   משה חנוכה: 

לתת   אמיר כוכבי:  מסרבים  ואתם  תשובות,  מלא  לי  יש  אבל 

 להשמיע.  

 יש ראש עיר לחיץ, לחוץ ופחדן.   : חנוכה משה  

 תראי, אביבה, אני לא בתחרות צעקות בשוק.   אמיר כוכבי: 

 אבל למה אישי? למה אישי?   אביבה גוטרמן: 
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   -ואני מנסה לתת תשובות, וכשמפריעים לי, אז  אמיר כוכבי: 

   -כן תשובות, אבל לא אישי. למה אתה נכנס  אביבה גוטרמן: 

ל בות,  אין לך תשו  משה חנוכה:   ך, אתה חלש.  אין 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

   -אתה חלש  משה חנוכה: 

   -משה, אני מבין  אמיר כוכבי: 

אתה   משה חנוכה:  עכשיו  ברחוב,  חלש  היית  עכשיו  עד  נגיד,  בוא 

 חלש גם בשולחן המועצה.  

 אני מבין שזה מה שנשאר לך.   אמיר כוכבי: 

 חלש, עלוב ופחדן.   משה חנוכה: 

ה בינת  אמיר כוכבי:  עם    מועצה יים  תקציב,  עם  באזור  היחידה 

   -קואליציה, הכל טוב 

   -כל הכבוד, זה אומר הרבה על חברי המועצה  משה חנוכה: 

   -נכון, זה אומר הרבה על שולחן מועצה אחראי  אמיר כוכבי: 

 אבל מעט מאוד עליך.   משה חנוכה: 

   -שאכפת לו  אמיר כוכבי: 

ש  משה חנוכה:  התחננו  שנים  במשך  אחראי.    תקציב תביא  כן, 

   -עירייה 

 למעט הצעקות שלך.   אמיר כוכבי: 

 משה, אתה יכול לא להשתמש במילים האלה?  עדי ברמוחה: 

 אני אגיד מה שאני רוצה.   משה חנוכה: 

 הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.   אמיר כוכבי: 

   -עדי, עדי, די  אביבה גוטרמן: 

איבד  משה חנוכה:  אמיר  אותי.  תחנכי  אל  שנדבר?  רוצה  את    אתה 

   -ה עבריין בתחפושת ה. את ז 

 משה, די, די.   אמיר כוכבי: 

 לא יפה, לא יפה לבזות את השולחן הזה.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אמיר, איך אתה מגיע כל הזמן  אביבה גוטרמן: 
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נותנת לי  אמיר כוכבי:     -אני אשמח לענות, אבל את לא 

   -איך אתה  אביבה גוטרמן: 

אנ  אמיר כוכבי:  שזה  חושבת  את  אב למה  משפ י,  נתתם  ל  לא  אחד  ט 

 לי לסיים.  

 )מדברים ביחד(  

   -שבוע אחרי שבוע אנחנו נביא אותך לפה  משה חנוכה: 

 חבל שלא הגעת בהתחלה.   אמיר כוכבי: 

מקבל   משה חנוכה:  לא  אני  כמוך,  שלי  העבודה  לא  זו  אני, 

 מהעירייה כל חודש כספים.  

 נבדוק מאיפה.   אמיר כוכבי: 

נ   30,000 משה חנוכה:  ל כון,  ₪.  ועוזרים  אני  ורכב,  כמוך.  מקבל  א 

   -ולשכה. אני מתנדב פה במשך עשור 

ניסית פשוט  אמיר כוכבי:     -לא 

   -אז אוקי  משה חנוכה: 

 שמיני בין שמונת המועמדים. כן.   אמיר כוכבי: 

 אתה עוד פעם משקר? שמיני משמונת המועמדים?   משה חנוכה: 

 ה בסוף.  היו שבעה? אני לא זוכר כמה היו בספיר  אמיר כוכבי: 

שקרן,   משה חנוכה:  הנתונים,  את  תבדוק  אז  זוכר,  לא  אתה  אה, 

 בסדר?  

 שבעה?   אמיר כוכבי: 

 שקרן, תבדוק.   משה חנוכה: 

   -די, משה, די  אמיר כוכבי: 

י'שקרן, תבדוק.   משה חנוכה:   תבדוק 

גולני:     -חברים, מספיק, די  הוד 

 שה.  די, מ  אמיר כוכבי: 

   -אמיר, די, די  אביבה גוטרמן: 

   -אבל אתה מבין, אפילו  יר כוכבי: מ א 

ממלכתי   אביבה גוטרמן:  קו  לו  להיות  שצריך  לו  תסבירו  איתו,  תדברו 
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   -ולא 

 אפילו האנשים שהבאת מבקשים ממך להפסיק.   אמיר כוכבי: 

   -אמיר, מה שאתה לא מבין  משה חנוכה: 

   -די, משה  אמיר כוכבי: 

   -לא להגיע לאישי, די עם זה  אביבה גוטרמן: 

יש   משה חנוכה:  של  העסקנים  אחרון  כמו  מתנהג  אתה  מביך,  אתה 

   -עתיד. גברת 

   -אני לא מבין  אמיר כוכבי: 

 אי אפשר לשמוע ככה שום דבר.   קהל: 

 את צודקת. היא צודקת.   אמיר כוכבי: 

גולני:   הדיון בנושא ספציפי, בואו נקיים אותו.   הוד 

ישי  יגאל שמעון:  ואת זו  מועצה  ישיבת  זו  מועצה,  יכולה    בת  לא 

 להתערב.  

גולני:  יגאל.   הוד   יגאל, 

 סליחה, יגאל, מה, לא הבנתי.   אמיר כוכבי: 

שני   משה חנוכה:  כאן  השתיל  הוא  שלו,  פעילים  שני  הביא  אמיר 

   -פעילים שלו, שיראו שיש לו 

 די, למה אתה מזלזל באנשים?   אמיר כוכבי: 

רג  יגאל שמעון:  סליחה  כשמדברים לא,  יתערב  שלא  אחד  אף  פה,    ע. 

 עם כל הכבוד.  

 אף אחד שלא יתערב, נקודה.   אמיר כוכבי: 

   -כמו שאתה קורא לחברים פה ביביזם  יגאל שמעון: 

   -אני אמרתי  אמיר כוכבי: 

   -כמו שאתה קורא פה לאנשים פה ביביזם  יגאל שמעון: 

 )מדברים ביחד(  

רוצים  אמיר כוכבי:  לא  שאתם  חבל  זה  תשובות,    חברים,  לשמוע 

   -ם לא רוצים ואני מבין שאת 

 נמאס לו לשמוע את השקרים שלך.   משה חנוכה: 
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אוקי, הנתונים מגובים. אתם לא רוצים לשמוע אותם,   אמיר כוכבי: 

מההתחלה,   אתחיל  אני  לענות?  יכול  אני  די.  משה,  די, 

   -חברים 

גולני:     -חברים  הוד 

יגאל.  יגאל, יגאל, לא לאיים על הציב  אמיר כוכבי:   ור, 

גולני:   ממשיכים את הדיון.  אנחנו   הוד 

 חברים, אפשר להמשיך?   אמיר כוכבי: 

גולני:   בבקשה, תודה.   הוד 

ההצעה   אמיר כוכבי:  להצעה.  רגע  נתייחס  דבר  של  בסופו  תראו, 

   -שלכם למעט הבקשה שיגאל הציף עכשיו 

גולני:   קהל, בבקשה לא להפריע.   הוד 

לבדו  אמיר כוכבי:  צריך  הי שאותה  זאת,  נאמר  איך  הצעה  היא  א  ק, 

לא   היא  מסביר.  אני  בסדר?  אני אסביר,  רלוונטית,  לא 

קיים   שם,  כותבים  שאתם  מה  כל  בעצם  כי  רלוונטית 

לשני   מתייחס  לא  אני  בסדר?  החוק,  בהוראות 

עצירת   כן  העבודות,  עצירת  עם  הראשונים,  המשפטים 

משנה.   לא  זה  אבל  מדויק,  לא  אמר  שרפי  מה  עבודות. 

י  רלוונטי לא  לא  הן  כי  עבודות  לעצים.  עצרו  כרגע  ות 

תכנון   קיים,  מצב  תשריט  הללו,  הסעיפים  כל  שכן,  מה 

נפגעים   עצים  אילו  המציין  תשריט  עצים,  כולל  בינוי 

נוסח   כריתה,  בקשות  רשימת  נשארים,  עצים  ואילו 

והבנייה.   התכנון  בחוק  מופיע  זה  כל  אתם  הבקשות, 

בחו  משהו שכתוב  לאשר  רוצים  מבקשים ממני  אתם  ק. 

   -לי צעקות מהקהל להגיד, שנייה, ב 

   -אה, פתאום אי אפשר צעקות מהקהל  משה חנוכה: 

   -גם מקודם ביקשתי לא  אמיר כוכבי: 

   -אל תבלבל את המוח  משה חנוכה: 

 די.   אמיר כוכבי: 

   -אתה רואה, אתה ראש העיר של חצי  משה חנוכה: 

 גם מקודם ביקשתי.   אמיר כוכבי: 
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 ן לך את זה.  אתה לא רואה, אתה לא רואה, אי חצי   משה חנוכה: 

 די, משה, די.   אמיר כוכבי: 

גולני:   בבקשה לעצור, משה.   הוד 

 די, די, די, די, די.   אמיר כוכבי: 

   -למה אי אפשר לראות סקרים של  קהל: 

   -אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, שנייה. אבל די  אמיר כוכבי: 

גולני:     -זה מפריע, אנחנו  הוד 

   -איציק  מיר כוכבי: א 

 אל תצרח על תושבים, תירגע, אל תצרח על תושבים.   : משה חנוכה 

   -על תושבים שמאיימים עליי, אני אעשה את זה  אמיר כוכבי: 

אל   משה חנוכה:  תצרח,  אל  השידור.  את  תסגור  אל  תצרח,  אל 

 תסגור את השידור, תתנהג כמו ראש עיר.  

   -משה, אל תתערב, אל תתערב  אמיר כוכבי: 

 ערב, אל תצרח פה על אנשים.  אני, בטח שאני את  משה חנוכה: 

לא   אמיר כוכבי:  שאתה  בדברים  גם  מתערב  שאתה  שמח  אני  משה, 

   -מבין בהם, אבל אני מציע לך 

   -קודם כל, אמיר, ההצעה לסדר  אלון גלבוע: 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

מספיק   מוטי ליטר:  הפרענו.  ולא  דיברתם  אתם  רגע,  סליחה 

   -צורה להתנהג ב 

 פריעו.  הפריעו, ה  אלון גלבוע: 

 דיברתם, תנו לו לדבר, באמת.   מוטי ליטר: 

   -לא, לא, דיברתם באופן רציף. זה לא  עדי ברמוחה: 

 זה לא מכבד את המקום.   מוטי ליטר: 

 בוא נכבד את השולחן לפחות.   עדי ברמוחה: 

 זאת בריונות, באמת.   רן יקיר: 

 נות, אדון רן יקיר?  אתה מדבר איתנו על בריו  משה חנוכה: 
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 ביחד(  )מדברים  

בריון,   משה חנוכה:  אתה  הזה.  בשולחן  גדול  הכי  הבריון  יקיר,  רן 

את   לך  יש  אבל  באקצנט,  ומדבר  בריון,  כמו  מתנהג 

 הבריון הכי גדול.  

זכרוני, אתה עמדת עם שלטים, הפגנת לגבי,   אלון גלבוע:  לפי מיטב 

   -בפארקים 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

 הוא שכח, הוא שכח.   משה חנוכה: 

   -בפארק עתידים  ע: אלון גלבו 

נימוס ותרבות.   משה חנוכה:   הוא שכח איך הוא דיבר. פתאום יש לו 

 אלון, אבל למה סתם? למה סתם?   אמיר כוכבי: 

יודע, אני זוכר  אלון גלבוע:     -לא, אני 

   -אבל אתה לא זה  אמיר כוכבי: 

מי  אלון גלבוע:  ממנו  שמעתי  לא  אפילו  יודע,  כאיש  אתה  אחת  לה 

   -חוק 

נותן לי לדבר, אז תיתן לו?   : אמיר כוכבי   כי אתה לא 

גולני:     -חברים, די. אנחנו עכשיו בדיון  הוד 

 אני גם אדבר, אל תדאג. אל דאגה, אני גם אדבר.   רן יקיר: 

גולני:   רן, תודה.   הוד 

   -אתם לא מכבדים את השולחן  עדי ברמוחה: 

 בר על כיבודים?  די, די כבר. את רוצה לד  משה חנוכה: 

   -אל תגיד לי די  עדי ברמוחה: 

 את רוצה לדבר על כיבודים?   משה חנוכה: 

   -אתה חושב שאתה נמצא באיזשהו  עדי ברמוחה: 

 את רוצה לדבר על כיבודים?   משה חנוכה: 

   -בית משחק, ואתה נמצא בבמה  עדי ברמוחה: 

רוצה   משה חנוכה:  את  הזאת,  בקדנציה  שעשית  מה  אחרי  באמת, 

 את השולחן?  לכבד  
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   -אני לפחות דיברתי בכבוד, ואתה די,   עדי ברמוחה: 

   -את מכבדת את השולחן  משה חנוכה: 

גולני:     -משה, עדי, בבקשה  הוד 

   -מה שאתם עשיתם פה עם הכסף הציבורי, די  משה חנוכה: 

   -איזה ביזיון  עדי ברמוחה: 

   -זה לכבד את השולחן? באמת, כל  משה חנוכה: 

   -ה מגזים הערב באמת את  אמיר כוכבי: 

 רוצה להטיף לנו מוסר לכבד את השולחן?    את  משה חנוכה: 

   -בטח שאני אטיף  עדי ברמוחה: 

גולני:   משה, עדי, בבקשה.   הוד 

 ובמיוחד לך.   עדי ברמוחה: 

 אה, טוב.   משה חנוכה: 

גולני:   תודה.   הוד 

דבר,   אמיר כוכבי:  של  הזאת  בסופו  שההצעה  היא  תחתונה  השורה 

סעיפי  את  לנו   מציעה  יש  גם  החוק,  סעיפי    החוק. 

יכול   אז  אחלה,  שלהם,  האכיפה  על  ביקורת  איזושהי 

והכל.   נהלים  לרענן  וצריך  אותה  לחדד  שצריך  להיות 

החלטה   הצעת  לקבל  יכולה  לא  העיר  מועצת  אבל 

זה   כי  והבנייה,  התכנון  של  החוק  סעיפי  את  שמאשרת 

מעבר   הנערה,  בבית  שהסיפור  כן  אגיד  אני  קיים.  חוק 

קבלן    לזה  שם  תחת שיש  עבודה  לא    שעושה  תנאים 

פרוס   שהוא  זה  כל  ועם  זמנים,  לחץ  ובתוך  פשוטים, 

כן,   תקלות,  שם  היו  כן,  אתרים.  כמה  בעוד  כנראה 

   -אנחנו רוצים 

לבוא   משה חנוכה:  רוצה  את  גברת?  פעם,  עוד  לפה  לבוא  רוצה  את 

 עוד פעם להגיד לי לשתוק?  

   -כן, הרעיון הוא  אמיר כוכבי: 

   -גברת, את רוצה  נוכה: משה ח 

ל     -למה אתה שוב פעם מפריע? אני לא מבין  יטר: מוטי 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    17/22שלא מן המניין מס' ישיבת מועצה 

 

 60 
 

 למה אתה מכניס אותה, מי היא בכלל?   יוסי שאבי: 

 למה היא מתנפלת עליי?   משה חנוכה: 

גולני:  די.   הוד  יוסי, שב בבקשה, אנחנו מתקדמים,   יוסי, 

 מה זה?   משה חנוכה: 

שזה  אמיר כוכבי:  חושב  ואני  הרעיון,  להגיד    כן  ניסה  שרפי  מה 

המ  זה  בדרכו  ואת  שם,  לייצר  היא  שהכוונה  אריכה, 

המתחם,   לכל  שיקום  תכנית  בעבר,  אמרתי  כבר  אנחנו, 

תוחזק   כשהוא  הזנחה,  של  שנים  שעבר  יודעים  שאנחנו 

   -ע"י עירייה אחת. ולשמחתנו, בקרוב האחזקה 

עירייה  משה חנוכה:  הייתה  זו  אחרת.  עירייה  אין  עירייה,  אותה    זו 

 לפני שהייתה עירייה אחרת.  

   -עיריית תל אביב החזיקה  מיר כוכבי: א 

 אה.   משה חנוכה: 

עיריית   רן יקיר:  ישר.  אחרת,  עירייה  שומע  אתה  תירגע,  משה, 

   -תל אביב 

גם   אמיר כוכבי:  די. לא העירייה, לא משנה. בסדר, הסיפור הזה  די, 

מלא,   נופי  שיקום  שם  מתכננים  ואנחנו  בקרוב,  ייגמר 

ע  אם תלכו לכניסה  ם כל הכבוד לשני העצים האלה,  כי 

בפנים, אתם   או תטיילו  הנערה,  בית  של  סגורה  הבד"כ 

לאורך   ומהטבע  התחזוקה  מאי  שנפגעו  אזורים  תראו 

שם   והפיתוח  שם  התחזוקה  ולכן  קשר.  בלי  השנים 

מענה   לתת  מסודרת.  נופית  תכנית  עפ"י  להיות  צריך 

כ  השטח  בניקיון  וגם  חדשות  בנטיעות  ופיתוח.  גם  ולו 

יכולים להסתכ  ל היום בגינת מגדיאל. אותו קבלן  אתם 

שם   עושה  שהוא  השימור  הליך  את  הנערה,  בית  של 

הוטמעו.   כבר  הדברים  ולכן  העבודות.  סביב  לעצים 

ההתייחסות   של  התהליך  בתוך  כבר  נמצאים  אנחנו 

האקולוגיות   המערכות  וגם  משאירים,  שאנחנו  לעצים 

ש  אגיד  כן  אני  להם.  עצים,  מסביב  של  בכלל  בנושא 

ה  עירוני,  התפיסה  יער  על  בתקציב  ודיברנו  עירונית, 

גם   עצים  של  הנושא  הרעיון,  את  אהבו  לא  וחלק 

המוגדרים   מקומות  או  בחורשות  ובטח  עירוני,  במרחב 
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חשיבות   לו  יש  הזה,  הנושא  טבעיים,  כשטחים 

שלנו   ליכולת  חשיבות  לו  יש  משמעותית.  אקולוגית 

לכן,  במרחב.  גוריון,    להתקיים  בן  ברחוב  תעברו  אם 

ולפיו  א  בעיר,  שנעשה  הראשון  הפיילוט  את  תראו  תם 

מצלים   עצים  של  הנטיעה  עם  הבאים,  הרחובות  יעשו 

זה   רחוב.  שדרוג  של  פרויקט  בכל  הרחוב  כל  לאורך 

לאורך   וגם  כנרת,  רחוב  לאורך  גם  מאז  נעשה  כבר 

   -רחוב הזמיר 

 הנשיאים, גם.   רן יקיר: 

ה  אמיר כוכבי:  העירונ וגם  התפיסה  ובעצם,  על  נשיאים.  מדברת  ית 

  , שלנו כשההתעקשות  הציבורי,  במרחב  עצים  הוספת 

על   מדברת  לעיר,  מהיר  עם  רמתיים  דרך  וכמובן 

עצים   הוספת  על  השימור.  מגדיאל  ודרך  עצים,  הוספת 

הערכים   והבאת  הצללה  לצורך  העירוני  במרחב 

אנחנו   הזה,  הדבר  בתוך  העיר.  לתוך  האקולוגיים 

אילו עשינ  על  עבודה  מאוד  הרבה  גם  מביאים    ו  עצים 

ועץ.   עץ  כל  של  המשמעות  מה  אקולוגיים,  ערכים  אילו 

לדקל   מלא,  בפה  זה  את  אומר  אני  אבל  מצטער,  אני 

ה  בשנות  שם  אי  נופי  ערך  לו  היה  אקולוגי.  ערך  -אין 

כמעט  80 היום  הללו    40,  העצים  מרבית  זה  אחרי  שנה 

שורש  להיחלשות  נטייה  עם  בגלל  מסוכנים,  בעיקר  ים, 

א  לשים  מקומות  הנטייה  מיני  ובכל  תנועה  באיי  ותם 

מבחינה   גם  ולכן,  קטנים.  גידול  בתי  עם  אחרים 

הרבה   כן  אנחנו  בטיחותית,  מבחינה  וגם  אקולוגית 

כל   על  דקלים.  עם  להתעסק  בבואנו  עדינים  פחות 

המספרים,   את  כשתראו  גם  ולכן,  אגב.  סוגיהם 

בפרטי  גם  הזאת,  לשנה  זאת  וגם    והמספרים  בציבורי. 

גם   ציבוריות,  אומרת,  בבקשות  וגם  פרטיות  בבקשות 

ועדיין,   מבעבר.  משמעותית  נמוכים  המספרים 

הנטיעות   דקל.  של  שונים  מסוגים  מורכבים  מרביתם 

ובכמויות   נטיעות אחרות, כמו שציינתי,  שלנו היום הן 

מעל   כבר  נטענו  השנה  אנחנו  משמעותיות.  יותר  הרבה 

כשיש    670 להינטע    130עוד  עצים,  שאמורים  עצים 

לעיר,   מהיר  פרויקט  של  חישוב  לפני  עוד  וזה  השנה, 
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מוסיף   אנחנו    1,300שלבד  ולכן,  למרחב.  עצים 

מהעצים   משמעותי  בפער  שהם  מספרים  על  מדברים 

במרחב   בטח  העירונית,  כשההגדרה  שיורדים. 

דיבר   בגירים.  שיותר  כמה  עצים  להביא  היא  הציבורי, 

העתקה,   על  עם  יגאל  עובדים  ואנחנו  שלב,  יש 

מסוימים.  משת  לשלבים  עד  אותם  לנו  שמגדלות  לות, 

שנוכל   כדי  כאלה.  בהיקפים  ראשונה  פעם  אגב, 

יותר.   משמעותי  בגודל  אותם  ולהביא  אותם  להעתיק 

להיות   אמור  שלהם  הקליטה  נושא  לכאורה,  אמנם 

את   מדייקים  אנחנו  בזה  גם  אבל  בעייתי,  יותר 

מביאים   ובעצם  של  הסוגים,  עזרה  עם  שאנחנו,  סוגים 

ובעצם    בתי  להיקלט,  אמורים  מותאמים,   , וכו' גידול 

מענה,   לנו  ולתת  ומהירה,  משמעותית  צמיחה  לאפשר 

   -למה? כי אין כמו עץ בוגר 

 ומה עם העצים שעקרת?   משה חנוכה: 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

 מה עם העצים שעקרת?   משה חנוכה: 

 שנייה.   אמיר כוכבי: 

נושא  מ  משה חנוכה:  עם  מה  הדיון?  נושא  עם  מה  ה  רבאק?  הדיון, 

מי   אחראי?  מי  תחקרת?  מה  עצים.  עקרת  הדיון?  נושא 

עם   מה  האלה?  העצים  עקירת  בעקבות  הביתה  ילך 

 הסיפור של זה? למה אתה מספר סיפורי סבתא?  

אתה   אמיר כוכבי:  אילו,  אבל  יודע?  אתה  משה?  עקרנו,  עצים  אילו 

 יודע?  

   -אמיר  משה חנוכה: 

יודע אילו  מיר כוכבי: א   עצים?    אבל אתה 

   -תקשיב  משה חנוכה: 

יודע?   אמיר כוכבי:   אני שואל באמת, אתה 

   -לא, אמיר, אמיר, אמיר, אמיר  משה חנוכה: 

יודע איזה  אמיר כוכבי:     -אבל אתה 

אבל   משה חנוכה:  היתר.  בלי  בונה  כשאתה  אחד,  דבר  יודע  אני  אבל 
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יודע, כשאתה     -דבר אחד אני 

סת  כבי: אמיר כו  להפריע  חזרת  אז  שיש  הבנו,  אוהב  לא  אתה  כי  ם 

   -תשובות 

   -לא, לא  משה חנוכה: 

 אז די. די, תן לי לרגע, תן לי רגע.   אמיר כוכבי: 

 תנו לו לסיים, בחיאת.   מוטי ליטר: 

 הוא לא יסיים בחיים, מוטי.   משה חנוכה: 

   -יכול להיות ש  אלון גלבוע: 

 הוא לא יסיים בחיים.   משה חנוכה: 

   -עו לך אתה דיברת ולא הפרי  וטי ליטר: מ 

 אבל הוא לא יסיים בחיים.   משה חנוכה: 

   -אתה דיברת ולא הפריעו לך  מוטי ליטר: 

לא   משה חנוכה:  והוא  לדעת,  עצמו  את  ומברבר  ומדבר,  מדבר  הוא 

 יסיים בחיים, זה הבנאדם.  

   -נתנו לך לדבר, נתנו לך לדבר, לא הפריעו לך  מוטי ליטר: 

אבל  ז  משה חנוכה:  יודע,  שהוא  היחיד  הדבר  יודע  ה  רק  הוא  מוטי, 

 לדבר, הוא לא עושה כלום, הוא רק מדבר.  

   -זה מה שאתה  מוטי ליטר: 

 מה לעשות, הוא מברבר את עצמו לדעת.   משה חנוכה: 

על   אלון גלבוע:  עליהם  מדבר  שאתה  הנתונים  משה.  רגע,  לי  תן 

הכל   זה  במשתלות,  גידול  של  ונושא  עצים  שתילת 

באמת   מבורך  שמח  אני  באמת  יפה.  את    והכל  לשמוע 

להם,   שאכפת  התושבים  כל  שגם  מניח  ואני  זה, 

סעיפים   צודק,  אתה  נכון,  גם  תראה,  אבל    1שהגיעו. 

לפעול    4עד   ואמורים  בחוק,  נמצאים  סעיפים שהם  הם 

נכון   בסדר?  הזה,  במקרה  קרה  שלא  מה  פיהם,  על 

   -הוא לא נמצא בחוק   6שאפשר למשל בסעיף  

ב  וכבי: אמיר כ  נמצא  הוא  שכן,  אותו  בוודאי  הוצאת  פשוט  תשריט, 

 מהתשריט.  
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 מה?   אלון גלבוע: 

   -הוא מופיע בתשריט. כל תשריט  אמיר כוכבי: 

 לא מופיעים.    6-ו   5רגע, רגע, שנייה. לדעתי   אלון גלבוע: 

ב   6 אמיר כוכבי:  זה למעשה    6-ו   3.  3-מופיע בתשריט, מה שכתוב לך 

ס  של  תוספת  עם  דבר,  שגם  אותו  שיינטעו,  העצים  וג 

   -זה   5אנחנו שמנו, בסדר?  את זה  

שקרה   אלון גלבוע:  מה  בדיוק  לא  זה  כאן,  שכתוב  מה  תראה,  אבל 

כריתה   שם  הייתה  לא  כי  מדוע?  הנערה,  בבית 

   -מתוכננת 

   -אבל אני הסברתי  אמיר כוכבי: 

   -אבל לא הייתה שם כריתה מתוכננת  אלון גלבוע: 

נכון.   אמיר כוכבי:   נכון, 

של  אלון גלבוע:  הזה  במקרה  הם    לכן  פה  רוב הסעיפים  הנערה,  בית 

פעלה   לא  בדיעבד, שהעירייה  לא קשורים. הם קשורים 

   -על פיהם 

   -אבל זה לא  אמיר כוכבי: 

נסובה   אלון גלבוע:  הזאת  הישיבה  אז  ההיתר.  בתוך  נמצא  לא  גם 

 על העניין הזה.  

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -לא עניין  אלון גלבוע: 

   -בגלל זה  וכבי: אמיר כ 

   -עניין עקרוני, עניין עקרוני, שהעירייה  אלון גלבוע: 

עליו.   אמיר כוכבי:  מדברים  אנחנו  אז  עקרוני,  עניין  זה  אז  אוקי, 

   -אבל בסוף 

עצים   אלון גלבוע:  שקנו  אומר  אתה  מדבר.  לא  אתה  אבל  בסדר, 

   -ושותלים עצים 

 -לא, אני מסביר  אמיר כוכבי: 

 קודתי.  ה להגיד על העניין העקרוני הנ כי אין לו מ  משה חנוכה: 

   -העניין הנקודתי הזה של  אלון גלבוע: 
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 נו.   אמיר כוכבי: 

איך   אלון גלבוע:  אז  טעויות.  היו  טעויות,  היו  אומר,  אתה  שפה 

נדע   איך  האלה?  הטעויות  יהיו  לא  שבעתיד  נדע  אנחנו 

   -שבעתיד 

יכולים   אמיר כוכבי:  שאתם  בלהגיד  התחלתי  כל  קודם  אני 

שנעשות ומוז  העבודות  את  לראות  אותו    מנים  ע"י 

לכו תראו, את ההגנה   בגינת מגדיאל.  כבר עכשיו  קבלן 

להוריד.   היה  אפשר  גם  חלקם  את  שאגב,  העצים,  על 

שלהם,   גדול  חובב  לא  אני  דקלים,  שאמרתי,  כמו 

חדקונית   ניטור  פרויקט  פה  הוביל  שמאיר  למרות 

עצי  אילו  לדעת  באמת  לנו  שאיפשר  משמעותי  ם  הדקל 

יש   וכל  סובלים מזה. אגב, עכשיו  מתקפה רבתי חדשה, 

קשור?   מה  יוסי,  בעצם,  ואנחנו  אצלנו.  גם  הנושא 

ל  עבודות  מלא  יש  העירייה.  של  מסגרת  קבלני    3-קבלן 

   -המסגרת 

 אבל לוקח, רק הוא לוקח.   יוסי שאבי: 

   -טוב, ולכן  אמיר כוכבי: 

   -יש משהו  יוסי שאבי: 

,  חים, קל לראות את היישום שלהם ולכן אמרתי שהלק  אמיר כוכבי: 

לכן   אחר.  בפרויקט  בשטח  עכשיו  כבר  נעשה  הוא  כי 

גולת   היא  כותרת,  כגולת  הנערה  בית  אומר,  אני 

   -כותרת שהיא הרבה מעבר לשני עצים 

בזמן   אלון גלבוע:  לא, אמיר, אבל למה  יותר, אבל למה  זה  לא,  לא, 

בקשות,   שולחים  מענה?  מקבלים  לא  אנחנו  אמת 

   -רגע לחשוב מבקשים  

י  אמיר כוכבי:     -ודע לא 

כבר   אלון גלבוע:  שלחנו  העצים.  את  למגן  מחדש  כשזה  מחשבה 

וכולם   מתועד,  הכל  וזה  שלחנו,  הדברים,  קרו  קורה, 

   -פה קיבלו את זה, כל חברי המועצה ראו את זה 

יודע, רן אומר שהוא לא קיבל  אמיר כוכבי:     -אני לא 

לא  אלון גלבוע:  רן  קיבל,  לא  רן  לקבל,    אז  רצה  לא  רן  לקבל,  רצה 
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   -י לא רצה כ 

יודע  אמיר כוכבי:     -אבל אלון, אתה 

לי   אלון גלבוע:  מפריע  מה  יודע  אתה  לא,  זה.  את  קיבלו  כולם  אבל 

 באמת?  

 כן, מה?   אמיר כוכבי: 

   -עזוב, זה שאנחנו לא מקבלים מענה, מענה  אלון גלבוע: 

מענה,   אמיר כוכבי:  לקבל  רוצה  כשאתה  תמיד  מקבל  איכשהו  אתה 

 מענה.  

   -לא, לא, לא, זה לא  : אביבה גוטרמן 

   -כי כשאתה רוצה, אתה מקבל  אמיר כוכבי: 

   -אמיר, גם המענה  אלון גלבוע: 

 כשאתה רוצה, אתה מקבל.   אמיר כוכבי: 

 למה? אבל את הנושא הזה לא קיבלתי מענה.   אלון גלבוע: 

   -תראו, בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

   -א קיבל מענה אף אחד ל  אלון גלבוע: 

   -ופו של דבר בס  אמיר כוכבי: 

למה   אלון גלבוע:  מגדיאל.  בגן  זה  את  מיישמים  לי,  אומר  ואז אתה 

 לא יישמו את זה בזמן אמת בבית הנערה?  

 כי זה כבר לא היה רלוונטי.   אמיר כוכבי: 

יודע מה  אלון גלבוע:     -למה? אתה 

   -כי לך תראה  אמיר כוכבי: 

נכון גם שנייה, שנייה  אלון גלבוע:     -. אריק, 

   -לך תראה, אבל אנחנו עכשיו  : אמיר כוכבי 

אחרי   אלון גלבוע:  גם  שפנינו,  אחרי  גם  יגיד,  הוא  מה,  יודע  אתה 

   -שאני פניתי 

 נו.   אמיר כוכבי: 

עצים   אלון גלבוע:  נפגעו  עוד  מכן  לאחר  גם  תושבים,  עוד  ופנו 

ונפגעו ענפים     -ונכרתו עצים 
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מר  אמיר כוכבי:  שנפל  עץ  לעבודו נפגע  קשור  היה  לא  שאפילו  ת,  כב 

 איך אני איתך?  

   -לא, אבל מה הקשר  אלון גלבוע: 

   -מה לעשות. הנהג עשה רוורס, פגע בזה. מה  אמיר כוכבי: 

 אבל המתחם היה, ועד היום העצים לא ממוגנים.   אלון גלבוע: 

 טוב, זה היה בכניסה.   אמיר כוכבי: 

ממוגנים,  אלון גלבוע:  לא  שם  העצים  היום  ממשיכים    עד  והם 

 לעבוד, אמיר.  

   -אין שם עבודות בחוץ עכשיו. העבודות הן  מיר כוכבי: א 

שים   אלון גלבוע:  הדרומי.  בצד  ממשיכות  העבודות  בצד,  העבודות 

היום   ראיתי  אני  שהיום  עפר,  של  ערימות  שיש  שם  לב 

 שפשוט הם מונחים על גבי הגזעים. לא ראיתי את זה.  

   -שם   בסדר, כל מה שיש  אמיר כוכבי: 

 אומר לי שטיפלו בזה?    אז למה אתה  אלון גלבוע: 

היה.   אמיר כוכבי:  לא  שלשום  שם  כשהייתי  שם.  הייתי  לא  היום 

   -תראה, בסופו של דבר 

 בסדר, כי ממשיכים לעבוד.   אלון גלבוע: 

בתוך   אמיר כוכבי:  פיתוח  עבודות  הן  עכשיו  שם  שעושים  העבודות 

, ששם אין עצים. -המקום עצמו, בתוך ה  נראה    ח' ולכן, 

אתה   יודע,  לא  נראה.  לי  מחר,  איתך  אלך  אני  רוצה, 

בעיניים   ראיתי  שלא  משהו  על  סם  להגיד  רוצה  לא 

   -שלי, ולא לא ראיתי אותו 

 בסדר, נעשה סיבוב.   אלון גלבוע: 

שם   אמיר כוכבי:  יש  הסתיימה.  שם  העבודה  דבר  של  בסופו  אבל 

שקיבלנו,   בהודעות  כדי,  תוך  שנעשתה  לקחים  הפקת 

ו ב  שלנו.  בפיקוח  שלנו,  בלתי  ביקורות  פער  יש  כן, 

לבין   משמעותית  בצורה  לקנוס  שלנו  הרצון  בין  נתפס 

האלה   הדברים  על  הקנס  בחוק.  לנו  שקיימת  הסמכות 

   -הוא בדיחה 

   -אבל תתחיל אתה  משה חנוכה: 
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אתרי   אמיר כוכבי:  מאוד  הרבה  עם  עירייה  גם  משה,  בוא,  הנה, 

עבודות,   מאוד  הרבה  ועם  לקרות  בנייה  יכולות 

ה  השאלה  ואיך  טעויות.  מהן,  לומדים  מה  יא 

   -מיישמים, ומה 

.   משה חנוכה:   וכמה טעויות עושים בזמן נתון

 די, משה, די.   אמיר כוכבי: 

שנעשה   אלון גלבוע:  התחקיר  את  זה  אחרי  לקבל  אפשר  אמיר, 

על   בבית הנערה? את התחקיר, מדוע שם לא חתמו שם 

   -יות נספחים, מדוע לא היו שם תכנ 

חוש  אמיר כוכבי:  לא  לי  אני  אמר  לנספח  בנוגע  המהנדס  שזה,  ב 

נדאג   אנחנו  באתר,  הצגה  חובת  לו  שאין  לא,  שהוא 

יופיע.    לזה, זה 

 אז עכשיו ימלאו אותו, בסדר.   אלון גלבוע: 

   -לא, לא, לא, לא קשור. לא, שאין זה  אמיר כוכבי: 

   -אבל יש, אמורים להיות  אלון גלבוע: 

קי א  אמיר כוכבי:  תשובה  איזו  לך  אומר  אני  רוצה  בל  אני  בלתי. 

 להתווכח איתך.  

 התשובה שלך לא מפתיעה אותי.   אלון גלבוע: 

זה   אמיר כוכבי:  לי  הדברים האלה.  הצגה של  חובת  אומר שאין  הוא 

גם   זה  באתר.  יופיע  שזה  מניעה  שום  אין  מוזר.  נראה 

של   הנושא  עם  לדעתי,  ורן  רפי  של  בהצעה  מופיע 

והנ  המו השקיפות  דבר,  של  בסופו  המידע.  דעות  גשת 

הולכת   שהיא  שמחים  ואנחנו  חשובה,  היא  האקולוגית 

וחברי   חברות  אצל  גם  התושבים,  אצל  גם  וגוברת. 

מאוד   מאמצים  עושים  שאנחנו  חושב  אני  המועצה. 

פגיעה,   למנוע  גם  אקולוגיים,  מענים  לתת  גם  גדולים, 

בעבודו  בטח  פגיעה,  למנוע  גם  זה.  קצת  אבל  ת  חברים, 

בעבודות   וגם  עושים,  ובסופו  שאנחנו  עושים.  שאחרים 

ש  להבין  צריך  כן  דבר,  הפיתוח  של  בין  האיזון  קו 

הכל   את  לשמר  הרצון  לבין  העיר  של  וההתפתחות 

למצוא   צריכים  ואנחנו  דק.  קו  הוא  שהיה,  כפי  בדיוק 

כל   עושים את המאמצים האלו  ואנחנו  את האיזון שם. 
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מצליחים  לא  שאנחנו  ואיפה  את    הזמן,  לעשות 

אנחנ  האלה,  כראש  המאמצים  שלי  ההחלטה  מפצים.  ו 

ולמנהל   שפ"ע,  ולאגף  שפ"ע,  תיק  למחזיק  עירייה, 

   -הנדסה 

   -למנהל אגף שפ"ע, ולסגן מנהל אגף שפ"ע  משה חנוכה: 

עץ   אמיר כוכבי:  של  נטיעה  כל  עץ,  של  הבאה  כל  לתקצב  משה.  די, 

בקוטר   בוגרים  שעולה,    10בעצים  הצעה  היא  ומעלה, 

מאות  לעירייה  שעולה  החלטה  שקלים    היא  אלפי 

יקרים,   יותר  משמעותית  האלו  העצים  כי  נוספים, 

יותר   עולה  יותר,  משמעותי  גידול  בבית  שלהם  הצורך 

כסף. כל התכנון של הדבר הזה הוא תכנון אחר לגמרי.  

דברים   על  ששיחה  זה  הזה.  האירוע  בתוך  אנחנו  ולכן 

מגיעה   עליהם  מסכימים  כולנו  טונים,  שאנחנו  לכאלה 

   -ים אחרים, אבל בסופו של דבר מראה שיש שם דבר 

 מה יש שם?   משה חנוכה: 

 תשאל את עצמך. עד שאתה הגעת הכל היה שקט.   אמיר כוכבי: 

יודע, אמיר, לא, לא, אמיר, שנייה  אלון גלבוע:     -אתה 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 אני יכול להגיד לך מבחינתי מה יש פה.   אלון גלבוע: 

 נו.   בי: אמיר כוכ 

מק  אלון גלבוע:  מענה מאנשי  אותי  לא מקבל  הזה שאני  העניין  ומם 

אני   אז  מקבל  וכשאני  אמת,  בזמן  בעירייה  מקצוע 

   -מקבל 

כל   משה חנוכה:  משקר  העיר  שראש  מקומם?  אותי  מה  יודע  אתה 

המילה   על  לסמוך  אפשר  ואי  מועצה,  בישיבות  הזמן 

יותר. הלכה האמינות שלו.    שלו 

המועצה  א  אמיר כוכבי:  ממזכיר  דווקא  שומע  ממנו  ני  מקבל  שאתה 

 תשובות כשאתה מבקש ממנו.  

   -מי? לא, לא דיברתי  אלון גלבוע: 

 אה, אוקי.   אמיר כוכבי: 
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אתה   אלון גלבוע:  מקצוע,  איש  לא  אתה  מזלזל.  לא  אני  סליחה, 

   -לא 

   -אלון, אין ערך  משה חנוכה: 

ל  אלון גלבוע:  יכול  אני  תשמע,  הזמן.  כל  מבקש  שאני  אני  לך  הגיד 

וא  הזמן  כל  גם  מבקש  מהמהנדס,  גם  זה,  את  יודע  תה 

מקבל   שאני  היחידה  הסמכות  תשובות.  מהאדריכל 

המשפטי   מהיועץ  המשפטי.  מהיועץ  זה  תשובות,  ממנה 

   -אני מקבל תשובות 

   -אבל הרגע אמרת שגם עונה לך  אמיר כוכבי: 

הם   אלון גלבוע:  פשוט  והמהנדס  האדריכל  מהם.  רק  מקבל  לא, 

תשובות.  ה  נותנים  לא  שהם  קשורים  חליטו  לא  אנחנו 

מייצגים   לא  אנחנו  מעניין,  לא  זה  אותנו  לעניין, 

   -ציבור. אנחנו צריכים 

נותן תשובות.   משה חנוכה:   למה, גם בני 

   -אני רוצה בבקשה  יגאל שמעון: 

אני   משה חנוכה:  כספים.  בוועדת  שעולה  מה  לכל  תשובות  נותן  בני 

ה  שעה,  בכל  לבני  לי  מתקשר  יש  אני,  אם  לי.  עוזר  וא 

 ייה של תושב, בני ישר בא מה שצריך, בני עשר.  פנ 

   -טוב, אני יש לי גם עוד הצעה בבקשה  יגאל שמעון: 

לי   משה חנוכה:  עונה  אליו,  מתקשר  שאני  שער  כל  המשפטי,  היועץ 

 שלוש ביום.  -פעמיים 

   -גם רן לא ענה לי אגב. רן  אלון גלבוע: 

   -אני מנסה  יגאל שמעון: 

   -חברים  אמיר כוכבי: 

   -גם רן המנכ"ל עוזר לי, תודה, רן  ה: משה חנוכ 

   -היה פה לרגע דיון ענייני  אמיר כוכבי: 

   -רגע, יש לי עוד הצעה בבקשה  יגאל שמעון: 

יגאל.   אמיר כוכבי:   כן, 

לקבוע   יגאל שמעון:  שצריך  חושב  אני  פה.  שהצעתי  למה  בנוסף 

אנ  איך  דרך,  או  מדיניות  או  נוהל  קובעים  איזשהו  חנו 
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על   העצים  כמות  מה  את  בעיר.  בונים  שאנחנו  בניין  כל 

היום   רוצה  כשאתה  ירוק,  שטח  לך  כשיש  הכוונה? 

שהיו   ירוק  שטח  לוקח  אתה  אומרת,  זאת  בניין,  לבנות 

בונה   שאתה  וברגע  להיות.  שצריך  מה  דשא,  עצים,  שם 

אז   מהכלל.  הירוק  השטח  את  מפחית  אתה  בניין,  עליו 

   -הי מדיניות צריך לקבוע איזוש 

 ים פרטיים?  שטח  אמיר כוכבי: 

   -לא, לא, אני מדבר בכלל  יגאל שמעון: 

 מה זה בכלל? בכלל זה גם שטחים פרטיים?   אמיר כוכבי: 

   -דונם   100לא, כשיש לך תכנית תב"ע של   יגאל שמעון: 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

   -דונם   100-כשאתה קובע ב  יגאל שמעון: 

 פרטיים?  דונם הם    100-ה  אמיר כוכבי: 

או   יגאל שמעון:  בכללי.  כן.  מדבר  אני  לציבורי.  גם  ציבוריים. 

שטח   היה  שהוא  לבנייה,  שמיועד  שטח  לוקח  כשאתה 

   -חקלאי או שהיה שטח ריק 

 אתה אומר, מס אקולוגיה על תכניות בנייה.   אמיר כוכבי: 

בדיוק. אני רוצה לדעת מה המדיניות, מה הנוהל, כמה   יגאל שמעון: 

ל  צריך  בני עצים  אותו  תמורת  לנטוע  או  ין  שתול 

על   נניח  לי    4שיקום, שהתכסית שלו  בואו תגידו  דונם. 

 אתם.  

של   אמיר כוכבי:  מההגדרה  כחלק  הפיתוח  בתכנית  נעשה  זה  בגדול, 

   -השטחים הפתוחים בתוך התכנית 

 אבל אף אחד לא קבע את הכמות.   יגאל שמעון: 

מדוי  אמיר כוכבי:  לא  זה  שנייה.  שנייה,  בתכניות  שנייה,  היום  כי  ק, 

שאנ  הנוף  פיתוח  למתכנני  מגדירים  אנחנו  עושים,  חנו 

אנחנו   הפתוחים.  השטחים  של  המאפיינים  את 

צמודי   ולא  נחל  צמודי  לא  שהם  במקומות  כתפיסה, 

מדיניות   שינינו  להצפות,  מועדים  אזורים  לזה,  נקרא 

למעשה   שמפחיתה  מדיניות  יצרנו  זה  או  כי  מדשאות, 

צור  אקולוגי,  ובאזור פחות  נחלים  ליד   . וכו' מים  ים  ך 
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אנחנו   הצפות,  פוטנציאל  עם  אם  להצפות,  שנוטים 

אתם   כי  זה  את  אומר  אני  מדשאות.  מאפשרים  עדיין 

שדשא,   משום  החינוך,  ציר  של  בהקשר  זה  את  תראו 

לא   סחף,  ומונעים  הקרקע  את  תופסים  שלו  השורשים 

אנחנו   פיתוח  בתכנית  הדברים,  שאר  ובכל  משנה. 

למ  שנשא נכנסים  שאלה  זו  העצים.  של  אני  ספרים  לת. 

לעיר   במהיר  יש  להגיד,  מה    1,378יודע  זה  כי  עצים, 

שדרשנו מהם. זאת היכולת שדייקנו כדי להביא בדיוק  

כחלק   נכנס  מבחינתנו  זה,  עכשיו  הזה.  הדבר  את 

שלך   שהרעיון  להיות  יכול  מאוד  הפיתוח.  מתכנית 

להיבדק.   שצריך  רעיון  הוא  אקולוגי  מס  יכול  להטיל 

   -להיות שזה משהו שצריך 

   -אז הנה, יש את הוועדה, יש את הוועדה  יגאל שמעון: 

משפטית   אמיר כוכבי:  אפשר  אם  לגמרי.  משפטית  שאלה  זו  לא,  לא, 

של   מהאגרות  כחלק  לייצר  אפשר  אם  ותכנונית, 

 התכנון והבנייה, אגרת מס אקולוגי.  

   -אבל לא ביקשתי אגרת מס  יגאל שמעון: 

 שלך, אהבתי אותו.    לא, לא, אני פיתחתי את הרעיון  אמיר כוכבי: 

   -טוב, אז אני  יגאל שמעון: 

יגידו שאני   אמיר כוכבי:  יודע, אבל אהבתי את הרעיון. שלא  אני לא 

וגם   לקחתי  גם  תראה,  לאופוזיציה.  מקשיב  לא 

 פתחתי.  

   -אוקי, אבל זה לא מס כספי, מדובר על אקולוגי  יגאל שמעון: 

   -פו של דבר זה כספי זה בסו  אמיר כוכבי: 

   -שלא יחשבו שאתה מטיל מס  ון: יגאל שמע 

 לא, לא, לא, זה בוודאי מס. סליחה.   אמיר כוכבי: 

 מס ירוק. תקרא לזה מס ירוק.   יגאל שמעון: 

 נכון, שמיועד לחלוטין לדבר הזה.   אמיר כוכבי: 

 אין לי בעיה. אני חושב שזה חשוב דרך אגב.   יגאל שמעון: 

 גם.  אני   אמיר כוכבי: 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    17/22שלא מן המניין מס' ישיבת מועצה 

 

 73 
 

 את זה בחשבון.  אז אני אקח   יגאל שמעון: 

אז   אלון גלבוע:  בקואליציה,  הוא  באופוזיציה,  לא  הוא  אבל  למה? 

 אתה יכול לשמוע.  

 אני שומע לו גם באופוזיציה.   אמיר כוכבי: 

את   אלון גלבוע:  להבין  הצלחתי  לא  מדשאות,  על  דיברת  אתה 

למגרש   בצמוד  בסוף,  ז'בוטינסקי,  ברחוב  המדשאה 

 א.  ייה. יש שם חתיכה ענקית של דש החנ 

 נכון.   אמיר כוכבי: 

שכאילו   אלון גלבוע:  אומר  אתה  כאילו,  להבין  הצלחתי  לא  אז  לא, 

   -זה 

אומר   אמיר כוכבי:  אני  בכלל.  עושים  לא  שאנחנו  אומר  לא  אני 

מדשאות,   של  להפחתה  נטייה  עכשיו  יש  שכמדיניות 

   -מתוך הבנה המים שזה מוציא, האידוי, התחזוקה 

 ר.  לדעתי שם זה מיות  אלון גלבוע: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

אבל   אלון גלבוע:  בו,  משתמשים  לא  כי  מיותר,  זה  שם  לדעתי 

 בסדר.  

   -לא, לא עובר לי בראש כרגע מה יש שם, אבל בגדול  אמיר כוכבי: 

 בצמוד למגרש החנייה.   אלון גלבוע: 

 בגדול, הגבעה כאילו?   אמיר כוכבי: 

 כן.    כן, הגבעה,  אלון גלבוע: 

 , עוד משהו?  טוב. חברים  אמיר כוכבי: 

יוכלו לדבר.   משה חנוכה:   אני מבקש שהתושבים 

   -אפשר  אביבה גוטרמן: 

 רגע, אריק, כמה מילים. תעמוד, בוא, בוא, דבר.   אלון גלבוע: 

בפרוטוקול   משה חנוכה:  שיירשם  רק  מבקש  אני  מחכה,  עדיין  אני 

מאו  איך  המשפטי,  מהייעוץ  תשובה  מבקש  שר  שאני 

כ  ספר,  בית  היתר  ללא  למבנים  לבנות  הוא  שההיתר 

יבילים.   לא  מבנים  זה  שבונים  ומה  זה  יבילים,  כי 
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ספר   בית  עוד  בונים  השרון  שהוד  מאוד,  גדול  סיפור 

 ללא היתר.  

 כן.   אמיר כוכבי: 

גולני:   שמך בבקשה רק.   הוד 

אותי.   אריק יפה:  מכיר  שלא  למי  יפה,  אריק  שמי  לכם.  שלום 

מכי  כן  א חלקכם  להכיר  למדו  חלקכם  אותי.  ותי  רים 

בן   גר  ואני  השרון,  הוד  תושב  אני  האחרונה.  בתקופה 

של   העצים  נאמני  שנקראת  קבוצה  מוביל  אני  היתר, 

של   בודד  ממספר  שהתחילה  קבוצה  זו  השרון.  הוד 

מעל   והיא  וגדלה,  והלכה  להם,  יקרים  שהעצים  אנשים 

רוצה   130 אני  עצים.  על  לדבר  רוצה  אני  כרגע.    איש 

אנ  הנערה.  בבית  עצים  על  על  לדבר  לדבר  רוצה  לא  י 

אחרים,   מקומות  על  לדבר  רוצה  לא  אני  בינוי,  תכניות 

שנמצא   מי  שכל  חושב  אני  עצים.  על  לדבר  רוצה  אני 

לו. אלה שקיבלו ממנו את   יקרים  בשולחן הזה, העצים 

בעצים   הברוטליות  הפגיעות  של  התיאור  עם  המייל 

שקי  ואלה  והגיבו,  הנערה  הזה  בבית  המייל  את  בלו 

חלק מכם אפילו לא קיבלו את המייל הזה.  ולא הגיבו.  

בעתיד.   שיקרו  אסור  הנערה,  בבית  בעצים  הפגיעות 

יקר   שהוא  כמו  בדיוק  מכם,  אחד  לכל  יקר  הנערה  בית 

אליכם.   לי  אין  העצים  לגבי  רגש  של  סנטימטר  לי. 

הפעם   את  למנוע  חייבים  ביחד  ואתם  רבים.  ואתם 

הנערה  בית  אות   הבאה.  קיבלנו  שינוי.  בפני  ו  עומד 

במערכה   חושב  אני  אביב.  תל  עיריית  עם  בהסדר 

 הקודמת.  

 זה לא הסדר.   יגאל שמעון: 

יודע.   אריק יפה:   זו הפקעה, לא 

   -הופקע במסגרת תכנית  יגאל שמעון: 

 בסדר.   אריק יפה: 

 עיריית תל אביב הרוויחה מיליונים מהדברים האלה.   יגאל שמעון: 

   -של העירייה שיו זה בידיים של הוד השרון,  עכ  אריק יפה: 

   -אני מצטער לתקן אותך ולהפריע לך באמצע  אמיר כוכבי: 
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 כן, כן.   אריק יפה: 

   -בנאום הזה  אמיר כוכבי: 

   -אני מצטער, אמיר. אם אתה רוצה  אריק יפה: 

בקדנציה   אמיר כוכבי:  באמת  שאושרה  הנערה  בית  תכנית  אבל 

   -נת בקדנציה הזאת קודמת, או הוגשה לה תכנית מתק 

יודע, כן.   אריק יפה:   אני 

יותר זכויות בנייה.   משה חנוכה:   עם 

של   אמיר כוכבי:  מלכתחילה  ההצהרה  את  שמאפשרת  זאת  והיא 

   -הבנייה הירוקה 

יותר זכויות בנייה, תגיד את זה.   משה חנוכה:   עם 

 די, די.   אמיר כוכבי: 

 תגיד את האמת אבל, למה אתה משקר?   משה חנוכה: 

   -אבל אתה  מיר כוכבי: א 

   -אמיר, רגע  ה: אריק יפ 

נו מה זה משנה  אלון גלבוע:     -לא משנה, תן לו, 

גולני:   בבקשה, תמשיך.   הוד 

אמיר, אני מחבב אותך. הגשת תכנית טובה. אני חושב   אריק יפה: 

אושרה.   טרם  היא  רחבה.  תמיכה  אפילו  קיבלה  שהיא 

ולכן היא לא קיימת, עד שהיא לא   תהיה  היא בתהליך. 

שאושרה,   בתכנית  ציבור  מאושרת.  צרכי  של  החלק 

נשים   בוא  עכשיו  יופי.  הנערה,  בית  מתחם  בתוך  יגדל 

יקרה   הנערה  בבית  שקרה  שמה  אסור  בצד.  זה  את 

   -שוב. עכשיו, מה קרה 

   -אני רק אומר עוד פעם  אמיר כוכבי: 

 תן לו לדבר.   משה חנוכה: 

שבו  אמיר כוכבי:  המקום  קודם.  זה  את  אמרתי  הבנייה    כי  את  יש 

   -עכשיו 

י   שטח חום.   פה: אריק 

בתכנית   אמיר כוכבי:  וגם  הקודמת  בתכנית  גם  חום  שטח  הוא 
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 המתוקנת.  

אלך   אריק יפה:  אני  אבל  המחשבה,  חוט  את  לי  שיבשת  אז  יפה, 

החום   השטח  אחד.  רגע  לי  תנו  די,  די,  לא,  איתך.  יחד 

ב' את הבינוי   ובמקום  הזה, אפשר לבנות בו במקום א' 

העירי הז  מהנדס  את  מכבד  אני  לבנות  מני.  שהחליט  יה 

אני   יודע.  לא  אני  למה?  העצים.  על  הזמני  המבנה  את 

של   בנאדם  שאני  מכיוון  עכשיו,  דעתי.  זו  יודע.  לא 

את   בונה  אני  ומשם  קטנים,  פרטים  של  פרטים, 

כל   את  מכיר  אני  שלי,  האופי  זה  הגדולה,  התמונה 

מה  אחד  כל  את  הזו.  השיחה  נשוא  כל  העצים,  ואת  ם 

בהם.  שפגעו  מאלה  של    אחד  איש  אני  נוהג.  אני  כך 

חברי   ולשאר  לך  שלחתי  שלי.  האופי  זה  פרטים, 

שחטפו   השני,  אחרי  אחד  העצים  של  צילומים  המועצה 

פגיעה   כריתה.  כנגד  שקולות  שחלקן  דרמטיות,  פגיעות 

ואתה   החוק,  עפ"י  בעץ  השורשים  במערכת  דרמטית 

זה  את  יודע  רן  גם  זה,  את  האופוזיציה  יודע  חברי   ,

זה, שזה נקרא כריתה. בוצעה    והקואליציה  יודעים את 

בעצים   מסיבית  פגיעה  שכלל  מהלך  בוצע  הנערה,  בבית 

עצים   עשרות  עצים.  שני  לא  אמיר,  כריתה.  כדי  עד 

נפגעו, רגע, אמיר     -בבית הנערה 

תשלים   אמיר כוכבי:  מדבר,  כבר  אתה  אם  לשולחן,  תשלים  רק  אבל 

 וני אגרונום?  לשולחן פרטי, אד 

   -א אמר אבל הו  אלון גלבוע: 

   -אדוני אריק יפה, תושב הוד השרון מבין  אריק יפה: 

 אגרונום?   אמיר כוכבי: 

 לא. אתה אגרונום?   אריק יפה: 

 לא. לכן יש לי.   אמיר כוכבי: 

 יש לך אגרונום?   אריק יפה: 

 בוודאי.   אמיר כוכבי: 

 גם לי יש אגרונום.   אריק יפה: 

 קי.  או  אמיר כוכבי: 
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יער  משה חנוכה:   ות, הוא לא אגרונום.  הוא פקיד 

זה  אמיר כוכבי:     -אתה מוכן להעביר לי 

אל   אריק יפה:  אמיר,  לך,  שלחתי  דבר.  דבר,  לך  להעביר  מוכן  אני 

   -תעשה את זה. שלחתי לך צילומים 

הכל   אמיר כוכבי:  לעשות  יכול  ואתה  צילומים,  לשלוח  יכול  אתה 

   -וזה בסדר 

י  אריק יפה:  אנ אני  שלי.  התפקיד  זה  לשלוח,  שומר  כול  אזרח  י 

 עצים.  

אנשי   אמיר כוכבי:  שוואלה,  קביעות  פה  נותן  אתה  אבל  בסדר, 

   -מקצוע אחרים 

גולני:   חברים, לא להפריע בבקשה.   הוד 

תקשיב, אני נשבע לך שאני לא יכול לשמוע מה שאמיר   אריק יפה: 

 אומר. תגיד לי מה שאתה אומר.  

 , תמשיך. אבל בוא נתקדם.  זה בסדר  אמיר כוכבי: 

האחרים,   ק יפה: ארי  המועצה  לחברי  וגם  צילומים,  לך  שלחתי 

בעצים.   ברורה  פגיעה  שמבטאים  עירייה,  לאנשי  וגם 

שוב?   יקרה  לא  זה  הזמן  שבהמשך  אפשר  איך  עכשיו, 

אפשר להתעלם מהעבר. אחת הדרכים להפיק מסקנות,  

   -זה להסתכל בעיניים פקוחות אל העבר 

 או, יפה.   משה חנוכה: 

של  בתאריך   אריק יפה:  מהלך  התחיל  ספטמבר  בחודש  מסוים 

הזמניים.   המבנים  של  היסודות  את  לקבע  ניסיון 

בבטון.   אותם  למלא  חורים,  באדמה  לקדוח  התחילו 

על   העצים,  של  השורשים  על  ביצעו  הזה  המהלך  את 

אותו.   לבצע  שאסור  מהלך  זה  העצים.  של  השורשים 

   -ייה אני העברתי את המידע לעיר 

   -אני חייב להגיד אריק, אבל   אמיר כוכבי: 

לקטוע   קהל:  משפט  באמצע  מידע,  העביר  הוא  לסייג?  למה 

 אותו.  

הניסיון שם היה לשמר כמה שיותר   אמיר כוכבי:  גם  בסופו של דבר, 
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צריך   המבנה  בסוף  שבהם  במקומות  גם  ולכן,  עצים. 

שעשויה   מראש  ידענו  שבהם  במקומות  וגם  להיות, 

פגיע  לא להיות  לנסות  היא  ההנחיה  בעצים,  לבוא    ה 

זאת   לשמר.  לנסות  כן  אלא  אותם,  ולכרות  מראש 

התכנון   עליהם,  מדבר  שאתה  העצים  התכנון,  אומרת, 

זה   הוא  אותם  לשמר  הרצון  אליהם.  מודע  היה 

זה.   את  לייצר  אחרת  דרך  שם  אין  שם.  אותם  שהשאיר 

את   ולתת  אותם  לשקם  לנסות  מתכוונים  אנחנו  כן 

הנד  הק המענים  זה  ופה  אפשר,  אי  אבל  הדק.  רשים,  ו 

להיבנות   צריכות  והן  להיבנות,  צריכות  האלה  הכיתות 

   -בצורה מסוימת 

 ובהתאם לדין.   משה חנוכה: 

הפגיעה   אמיר כוכבי:  את  האפשר  ככל  שצמצמה  בצורה  נבנו  והן 

חלקם,   שנפגעו  הללו  בעצים  גם  ולכן,  בנוף.  התכנונית 

ואתה  מסוים  למספר  מתייחס  אני  אחר,    ולכן  למספר 

שתהיה  הנחנו  לנסות    חלקם  רצינו  אבל  פגיעה,  בהם 

נגיד,   בוא  ובסדר,  הזאת.  הפגיעה  למרות  אותם  לשמר 

זה.   לא  מראש,  אותם  לכרות  הייתה  האלטרנטיבה 

צריכות   הכיתות  שאמרתי,  כמו  דבר,  של  בסופו 

זה     -להיבנות, אין פה מה 

 בהתאם לדין.   משה חנוכה: 

 ן שלם שנועד למקם אותן. מה?  ועשו שם מנגנו  אמיר כוכבי: 

כיתות,   אלון גלבוע:  בניית  מאחורי  להסתתר  אפשר  אי  אבל 

   -תלמידים וזה 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 הן לא צריכות להיבנות בניגוד לדין.   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

   -אי אפשר להסתתר כל הזמן  אלון גלבוע: 

   -כנון לא, אני אומר שהתכנון, אבל אלון, הת  אמיר כוכבי: 

 ה לקוי מההתחלה.  התכנון הי  אלון גלבוע: 

צריך   אמיר כוכבי:  ואתה  צורך,  יש  כי  מעלה,  הוא  התכנון  לא, 
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כמה   עם  למקום  הלכו  ומלכתחילה  הצורך.  להכניס את 

גם   בקרקע  עקב  איזשהו  שם  לייצר  כדי  עצים,  שפחות 

והבנייה   הספר.  בית  של  ההמשכית  העתידית,  לבנייה 

נעשה  התכנון  או  נזקים,    נעשית,  למזער  שנועד  בצורה 

לא    עד  אתה  המקצוע,  אנשי  לי  כשאומרים  שגם  כדי 

זה,   יכול  לא  ואתה  הזה,  העץ  את  להעתיק  לא  יכול 

ננסה,   אנחנו  להם,  אומר  אני  זה,  יכול  לא  ואתה 

אותו,   להעתיק  אפשר  אי  כזה,  עץ  על  לי  וכשאומרים 

לי,   דינו? אז הם אומרים  אני אומר, אז למה לגזור את 

אנח  מה  כי  אז  שלו,  הגבול  על  נבנה  אומר,  נו  שאתם 

אומר,   ואני  לעמוד.  יכול  לא  ייפגע,  זה  וזה,  השורשים 

מראש?   אותו  לכרות  לבוא  צריך  אני  למה  אבל  אוקי, 

אותו,   לשקם  וננסה  העבודה,  את  נעשה  אנחנו  אז 

טיפול   ע"י  עצים  מאוד  הרבה  בעיר  לשקם  והצלחנו 

גי  בית  שזה  בגלל  ושם,  שלהם.  הגידול  טבעי,  בבתי  דול 

אב  אגרונום,  לא  דווקא  אני  שפתרונות  תחושה  לי  יש  ל 

יופי.   יינתנו   לדברים האלה 

דיברת   אריק יפה:  ראשית,  שאמרת.  למה  להגיב  רגע  רוצה  אני  אז 

לי   ענית  העצים,  את  שאוהב  אריק  בתור  לעניין. 

מסכים,   אפילו  אני  שלרובם  דברים  אמרת  לעניין. 

שלי  המטרה  אבל  מסכים.  אפילו  הדיון    אוקי?  בתוך 

בנאדם  הזה, שהיה קצת, א  יודע, אמוציונלי. אני  ני לא 

בדבר   להשתהות  שלא  זה  לעצים.  אמוציונלי  מאוד 

הכי   זה  שעשינו  מה  שכל  במצב  נהיה  אנחנו  ואם  הזה. 

אותו   את  בדיוק  נעשה  אנחנו  יודעים,  שאנחנו  טוב 

 הדבר בחלקים האחרים של בית הנערה.  

   -אבל ציינתי  אמיר כוכבי: 

לצ  יפה:   אריק  עכשיו  רוצה  אני  צריך  רגע,  לא  דברים  אילו  יין 

 להיעשות פעם הבאה.  

   -אריק  אמיר כוכבי: 

עצים   אריק יפה:  לחתוך  להעז  צריך  לא  אחד  אף  שבהם,  הראשון 

להעביר   בשביל  הברושים  שדרת  של  השני  אחרי  אחד 

התכנית   את  לאשר  צריך  לא  אחד  אף  מים.  צינור 
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הדין   את  לתת  צריך  מישהו  שצינור  הזאת.  זה,  על 

היה  שאפשר  מקומות    מים,  באלף  אותו  להעביר 

אחרי   השני,  אחרי  אחד  הברושים,  כל  על  עבר  אחרים, 

אחרי   זה,  על  שהתרענו  אחרי  זה,  על  דיברנו  שכבר 

את   חפרו  העצים,  על  להגן  בשביל  נשמתנו  שיצאה 

זה   במתכוון.  לא  זה  אבל  במתכוון,  כאילו  המים  צינור 

ש  מי  של  דרמטי  בזלזול  לא  לא  זו  עכשיו,  זה.  את  עשה 

זו  פעול  מתכנן,  אותו  של  פעולה  זו  חופר,  אותו  של  ה 

נפל   לא  זה  תכנן.  הוא  מה  שבדק  פקח  אותו  של  פעולה 

אחרי   הזה  הצינור  את  חפר  מישהו  אמיר,  מהשמיים. 

מוציא   זה  אישית,  הזה  הצינור  נגד  התרעתי  שאני 

 אותי מדעתי.  

   -אוקי, בוא, אנחנו לא  אמיר כוכבי: 

   לא, זה העצים. זה העצים.  יפה: אריק  

   -בסדר, אבל זה לא דיון פה עכשיו על מה מוציא אותך  אמיר כוכבי: 

 למה אתה מזלזל במה שהוא אומר?   משה חנוכה: 

   -למה אתה מכניס  אמיר כוכבי: 

נפש,   משה חנוכה:  בשלוות  פה  יושב  אתה  מזלזל?  אתה  למה 

   -הבנאדם מדבר 

מזלזל  אמיר כוכבי:  לא  אחד  אף  אנחנו    משה,  הזלזול  את  בו. 

   -ממך שומעים  

   -זה לא מתסיס, אבל כל מה שזה  אביבה גוטרמן: 

   -אני מנסה לענות לו  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

אומר   אביבה גוטרמן:  הוא  פה  אבל  נכון?  אמרו,  בשוגג,  נאמר  זה 

   -שהייתה התרעה 

 הוא התריע. הוא התריע.   משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

   -יש פה דו שיח  מוטי ליטר: 

טיפה  מו  משה חנוכה:  אז  יומיים,  פה  אני  מוסר.  לי  תטיף  אל  טי, 
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 תלמד. הוא אמר שהוא התריע, אדוני, איפה היית?  

סתם   מוטי ליטר:  שלך  המכובד  העיר  שראש  במקומות  פה  הייתי 

   -פה אנשים והעיף אותם החוצה, אז אל תלמד אותי 

העי  משה חנוכה:  ראש  שוב,  שואל  אני  אז  שלך  אוקי,  המכובד  רייה 

יושב פה.  משקר כמו שהו   א נושם, ואני עדיין 

הוא   כנרת א. כהן:  מה  לדיון?  הקודם  העיר  ראש  עכשיו  קשור  מה 

 קשור?  

 ? תתקדם.  2013-מה זה קשור? אתה עדיין חי ב  משה חנוכה: 

.   כנרת א. כהן:   גם אתה, משה. כל אחד שיכבד את השני, די

 ל הזמן.  אתה גם מציין את זה כ  מוטי ליטר: 

א  משה חנוכה:  מול  הבנאדם  עשית  לא  למה  שהתריע,  לו  מר 

 ההתרעות שלו? למה?  

 הייתה התרעה.   אביבה גוטרמן: 

שום   משה חנוכה:  עשית  לא  למה  התריע,  הוא  למה,  התריע.  הוא 

הבנאדם   של  ההתרעות  מול  נפש  שלב  אתה  למה  דבר? 

 הזה, שבאמת באמת, גם הוא פוליטיקאי?  

 טועה וגם מטעה.    אתה גם  אמיר כוכבי: 

 אוקי.   משה חנוכה: 

   -כי ככה, א'  אמיר כוכבי: 

   -זאת אמיר הבעיה הגדולה  אלון גלבוע: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -באמת פה בעניין הזה צריך  אלון גלבוע: 

 אריק, סיימתי? סליחה, זה לא מתנהל ככה.   אמיר כוכבי: 

.   אריק יפה:   אני אסיים ברגע שתגידו לי שנגמר לי הזמן

ל  ר כוכבי: אמי     -הגיד? כי אז יש לך עוד משהו 

   -תן לי לעטוף את דבריי, תן לי לעטוף את דבריי  אריק יפה: 

גולני:   אבל בקצרה, אנחנו חייבים להתקדם.   הוד 

שיקר   אריק יפה:  מקום  שזה  הנערה,  שבית  לזה  מיועדים  דבריי 
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האלה.   השגיאות  את  פעם  עוד  תעשו  אל  בנאדם,  לכל 

כך   כל  תכנון  תשעו  שהרבה  אל  תכנון  תעשו  אל  מהיר. 

המעפן  אנ  לציבור  גם  לתת  תנסו  אותו.  רואים  לא  שים 

של   תכנית  לראות  שלו,  מהחיים  כלום  מבין  שלא  הזה, 

לאנשי   הכבוד  כל  עם  נופית.  מבחינה  הנערה  בית 

   -המקצוע שעוטפים אותך, חלקם הם אנשי מקצוע 

ור  אמיר כוכבי:  שרפי  ושמעת  בהתחלה  פה  היית  אבל  אריק,  ן,  אבל 

   -זה מה שהם הציעו 

שהוא   ה: אריק יפ  משהו  שעשו  ורן,  רפי  את  שמעתי  אני 

הצעת   את  קראתי  אני  העתיד.  כלפי  פרודוקטיבי 

   -ההחלטה 

 אבל זה מה שהצעת עכשיו.   אמיר כוכבי: 

   -כן, אני רוצה שלא יקרה עוד פעם  אריק יפה: 

 נו, בסדר.   אמיר כוכבי: 

א  אריק יפה:  אמיר,  רוצה.  שאני  מה  כל  שני  זה  כל  קורה  זה  בל 

במק  זה  וחמישי  על  לדבר  רוצה  לא  ואני  אחרים,  ומות 

 עכשיו, כי אמרנו שנדבר על בית הנערה.  

גולני:  על   הוד  תודה  לך.  תודה  נאמרו,  הדברים  אריק, 

 ההתייחסות.  

 או, סגרת אותי יפה.   אריק יפה: 

 יפה סיכמת אותו, הוד, יפה. כל הכבוד.   משה חנוכה: 

גולני:   להתקדם, בואו.    חייבים  הוד 

ויפעלו.   אלון גלבוע:  אמת  בזמן  שיענו  אמיר,  הבקשה,  באמת,  אבל 

הוא   נכון?   , פוליטיקאי לא  הוא  פונים,  מבין,  אתה 

 אמר, פניתי, לא קיבלתי תשובה.  

 אבל לא, זה לא מה שהוא אמר.   אמיר כוכבי: 

ממישהו,   אלון גלבוע:  תשובה  קיבלת  ממישהו?  תשובה  קיבלת 

 אריק? אריק?  

התריע  יר כוכבי: אמ  שהוא  אמר  ושלא  הוא  התריע  שהוא  אמר  הוא   ,

 נעשה.  
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התריעו   משה חנוכה:  בשחר  הבולען  על  גם  אלון,  אלון,  חבר'ה,  אבל 

עד   להם.  מזיז  ולא  התריעו,  כאן  גם  להם.  הזיז  ולא 

ויגלגל עיניים.    שיקרה אסון ואז הוא יעמוד 

   -אפשר היה למנוע את מה שקרה בבית הנערה  אריק יפה: 

 רשלן.   משה חנוכה: 

 אפשר היה למנוע.   אריק יפה: 

 אבל אני הסכמתי איתך על זה.   אמיר כוכבי: 

יש    17.9-ב  אריק יפה:  שם.  קרה  מה  בדיוק  שמראה  מכתב  שלחתי 

לא   סביר,  אדם  שם.  קרה  מה  תמונה,  אחרי  תמונה  שם 

אגרונום, מבין שזה מה שקרה שם צריך לעצור את זה.  

שז  אחרי  דצמבר,  בתחילת  ששמעת  ואז  ואחרי  קרה,  ה 

וא  זה,  זה, ואחרי שהיה שם  על  ידעו את  חרי שבעירייה 

המהלכים   וכל  שם,  עשו  מה  להבין  וניסו  אגרונום, 

בתחילת   אותם.  להשיב  היה  אפשר  אי  שעשו,  האלה 

אפשר   הברושים.  שדרת  על  הזה  המהלך  בוצע  דצמבר 

   -היה שלא יקרה המהלך הזה 

 פטמבר?  לא הבנתי. אז מה אמרת בס  אמיר כוכבי: 

אומרת,  אריק יפה:  פעולות    זאת  שם  שמבוצעות  ידעתם  שכבר 

דצמבר   בתחילת  שקרה  מה  למה  אז  בעצים.  שפוגעות 

יקיר   רן  מזה.  ידעת  אתה  שידענו.  אחרי  למה?  קרה? 

   -ידע מזה, פקיד היערות ידע מזה 

 רן, ידעת מזה?   משה חנוכה: 

   -האגרונום ידע  אריק יפה: 

 ה? רן, ידעת מזה?  רן יקיר, ידעת מז  משה חנוכה: 

 מה היה בספטמבר? לא הבנתי מה היה בספטמבר.   : אמיר כוכבי 

 רן, ידעת מזה?   משה חנוכה: 

   -בספטמבר  אריק יפה: 

 והתעלמת.   משה חנוכה: 

 די.   אמיר כוכבי: 

נו.   אלון גלבוע:   תן רגע שנייה, 
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 אם זה יקרה עוד פעם, בפעם הבאה אותו דבר.   אריק יפה: 

   -אבל  אמיר כוכבי: 

   -תם דיווח מדויק בתחילת ספטמבר קיבל  אריק יפה: 

 שמה?   אמיר כוכבי: 

והאלה   אריק יפה:  האלה  העצים  של  השורשים  בבית  שחופרים 

והאלה.   והאלה  האלה,  בענפים  פוגעים  והאלה. 

 קיבלתם רשימה, קיבלתם תמונות, קיבלת תלונה.  

 אבל חפרו בהם בספטמבר, ואז חפרו אותם בדצמבר?   אמיר כוכבי: 

אח  יק יפה: אר  בשדרה  בדצמבר  והרגו  חפרו  ברושים  של  לגמרי  רת 

   -אותם 

 אוקי, עכשיו הבנתי מה אתה אומר.   אמיר כוכבי: 

בטעות,   אריק יפה:  קורה  שזה  מילא  הגיוני.  לא  זה  בסדר.  לא  זה 

צינור המים   חפר את  מישהו  מכוונת.  ביד  זה קרה  אבל 

במקום   הזה,  המים  צינור  את  לחפור  לו  שאמרו  הזה, 

 . אז אפשר היה למנוע את זה.  הזה 

 רן יקיר, אתה ידעת מזה?   משה חנוכה: 

   -וזה ההמשך של  אריק יפה: 

 רן, אתה ידעת מזה?   משה חנוכה: 

 די, משה, אתה מפריע לו.   אמיר כוכבי: 

 אמיר, אתה ידעת מזה?   משה חנוכה: 

אבל   אמיר כוכבי:  כן,  אותם,  מציג  שהוא  כפי  הזמנים,  מלוחות 

   -פשוט בהתחלה זה 

 שום דבר?    אז למה לא עשיתם  משה חנוכה: 

 כי הוא מדבר על אותו מקום.   אמיר כוכבי: 

 אז למה לא עשיתם שום דבר?   משה חנוכה: 

 בוודאי שעשינו. זה פשוט מקום אחר.   אמיר כוכבי: 

 לא, הוא מדבר על אותו מקום, מדבר על אותו מקום.   אלון גלבוע: 

אח  כנרת א. כהן:  מקום  על  מדבר  הוא  מדבר  לא,  הוא  לב,  תשים  ר. 

   -, תשים לב מה הוא אומר על מקום 



 עיריית הוד השרון 
 21.12.2022מיום    17/22שלא מן המניין מס' ישיבת מועצה 

 

 85 
 

נו.   אמיר כוכבי:   אבל די, 

 זה מקום אחר.   כנרת א. כהן: 

 לא, זה באותו מתחם.   אריק יפה: 

נו, אל  אלון גלבוע:     -אותו מתחם, 

 אותו מתחם, אותו מתחם זה לא אותו מקום, אלון.   כנרת א. כהן: 

אותם  אריק יפה:  את  הרגו  שהם  לא  את    זה  הרגו  פעם.  עוד  עצים 

יותר.    העצים   האלה, לא קרה, הפסיקו פחות או 

 ואז הלכו להרוג עצים אחרים.   משה חנוכה: 

נוספים   100לקחו עוד   אלון גלבוע:     -מ' 

 עשו פעולה אחרת.   אריק יפה: 

 אריק, תודה.  אמיר כוכבי: 

 בבקשה.   אריק יפה: 

,   אמיר כוכבי:  כן יופי.  משהו?  מישהו,  עוד  רוצים  חברים,  מה  אתם, 

   -ים לקבל את ההצעה לעשות? אתם רוצ 

   -אפשר  אלון גלבוע: 

לעבירות   משה חנוכה:  ביטוח  איזה  לך  ניתן  לא  אנחנו  לא.  ממש 

 שעשית.  

   -חברים, מי בעד ההצעה כפי שהוצגה פה? די, די  אמיר כוכבי: 

לגבי   אלון גלבוע:  רפי.  של  ההצעה  לגבי  רגע,  רגע,  שנייה  אמיר, 

   -ההצעה של רפי 

קי  משה חנוכה:  אתה  רן,  העיניים  אתה,  את  ועצמת  התרעות,  בלת 

 שלך. אתה, אין לך זכות דיבור בכלל.  

זכות   רן יקיר:  לי את  לוקח  דיבור? אתה  זכות  לי  אין  אה, משה, 

 הדיבור?  

 כן, אין לך זכות דיבור.   משה חנוכה: 

יו"ר הוועדה.   רן יקיר:   תודה, 

   -מה שעשית  משה חנוכה: 

   -י ושל רן אמיר, אמיר, לגבי ההצעה של רפ  אלון גלבוע: 
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   -זה אחרי שאמיר בגד בזהבה  משה חנוכה: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

אם   אלון גלבוע:  שואל,  אני  אפשר,  האם  אותה.  ראינו  לא  עוד 

אותה   ולסדר  לראות  הבאה,  בפעם  בזה  לדון  אפשר 

 ולהגיש אותה להצבעה?  

   -שהוא   הנה, יש פה עוד כמה תיקונים, ביקשתי  יגאל שמעון: 

בסדר  אלון גלבוע:  על  לא,  נשב  או  עכשיו  זה  על  לשבת  רוצה  אתה   ,

   -זה ב 

   -עדיף לקבל החלטה כלשהי. אם לא יקרה כלום  אריק יפה: 

אני   יגאל שמעון:  ההצעה.  את  תציע  העיר,  לראש  זה  את  תראה 

   -חושב 

בעיניי,   רן יקיר:  טעם  חסרת  היא  עכשיו  שהוצעה  כפי  ההצעה 

   -היא חסרת משמעות 

   -אבל למה חסרת טעם?  לון גלבוע: א 

נו,   אמיר כוכבי:  אלון,  החוק,  סעיפי  את  מצטטת  רק  היא  אבל  די, 

   -די 

   -היא אומרת שצריך לדון  רן יקיר: 

 אני לא חושב שהיא חסרת טעם.   אלון גלבוע: 

 די.   אמיר כוכבי: 

דברים.   רן יקיר:  כמה  אגיד  אני  בואו,  אוקי,  עכשיו,  אלון.  רגע, 

אומ  הזאת  בינוי.  ההצעה  בתכנית  לדון  שצריך  ,  רת  א'

בין היתרים לבין תכניות, בסדר. אבל   היא לא מפרידה 

גם   המשנה.  בוועדת  יושבים  אנחנו  יודעים,  הרי  אנחנו 

ועצים   לשימור  עצים  עם  מופיעים  תכניות  וגם  היתרים 

 לכריתה ועצים להעתקה. המידע הזה קיים.  

חסר  זה  לכן  קורה,  שממילא  מה  מתאר  הזה  הדבר    כל 

צ  ללכת  ניסינו  ואני  רפי  ניסינו  טעם.  קדימה.  אחד  עד 

שאמרנו,   הסיבה  וגם  מנגנון,  לפתח  אפשר  איך  להגיד 

וחדשנות   שקיפות  ועדת  מתנדבים,  של  ועדה  לנו  יש 

אלמנטים   גם  פה  יש  כי  זה  רפי,  עם  יחד  בזה  שתדון 
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עוד   לא הולכים לעשות עכשיו  אולי טכנולוגיים. אנחנו 

ישיבו  נושא.  כל  על  ישיבות  ישיבה  רגע,  הוועדה,  ת 

ה  מצד  ועדת  אבל  לקהל.  שסגורות  ישיבות  הן  משנה 

שכל   ידע,  שלא  למי  לכם,  לספר  יכול  אני  שני, 

זה   לפני  שבוע  המשנה,  בוועדת  שעולים  הנושאים 

והעצים   לשימור  העצים  כולל  סרוקים,  ההיתרים 

בסדר,   מה?  רק  העירייה.  באתר  נמצאים  לכריתה, 

אות  למצוא  יודעים  לא  אני  אנשים  איציק,  רגע,  ם. 

אני  עכשיו,    מבקש.  עד  שתקתי  די  אני  עכשיו.  מדבר 

 .  חוץ מאשר קצת להציק לחנוכה 

העירייה,   באתר  סרוקות  ההיתרים  של  הגרמושקות  כל 

חלק   וזה  אותם,  למצוא  יודעים  לא  אנשים  מה?  אבל 

יוכלו   אנשים  שבו  מנגנון  לייצר  רוצה  שאני  מהעניין. 

את   ונגישה  זמינה  בצורה  יוכלו  לקבל  ואז  הזה,  המידע 

א  שהצענו.  להעיר  מה  את  הצענו  ולכן  הערותיהם,  ת 

אמרנו   הנערה,  לבית  ספציפיים  דברים  גם  הצענו 

 תכנית שיקום לעצים.  

אגרונום,   לא  אני  רמה,  באיזו  ושוב,  עצים,  נפגעו  אם 

אקבע.   לא  זה,  אני  את  נבדוק  נפגעו,  רמה  באיזו 

עכשיו ו  וזאת ההצעה שהצענו.  לי  תכנית שיקום,  ברור   ,

שהופי  הצעה  לא  לא  שזאת  והיא  היום,  בסדר  עה 

ההצעה   על  להצביע  רוצים  אתם  אם  שלכם.  ההצעה 

שהיא   הצעה  שהיא  חושב  אני  ממליץ.  אני  הזאת, 

את   גם  יש  ושוב,  קדימה.  יותר  המצב  את  לוקחת 

נבדוק   אמר,  ואמיר  לאמיר,  שהציע  יגאל  של  התיקון 

   -את זה. בואו 

בעיה,   אביבה גוטרמן:  מהדב אין  שבנויה  הצעה  עכשיו  רים  תנסחו 

 האלה ומה שהציע, ואז נצביע, ואז נשנה.  

   -את התיקון של יגאל אי אפשר להכניס עכשיו  אמיר כוכבי: 

 אמרנו שנבדוק אותה, אמרנו, צריך לבדוק אותו.   רן יקיר: 

 אנחנו לא נאשר משהו ואז נבדוק אותו.   אמיר כוכבי: 

   -הראשונים אמיר, שלושת הסעיפים   אלון גלבוע: 
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הבעיה    מועצת  יגאל שמעון:  מה  תבדוק,  את,  לבדוק  מחליטה  העיר 

 לבדוק?  

 אה, אוקי.   אמיר כוכבי: 

 מה, מה הבעיה?   יגאל שמעון: 

   -את זה אפשר להוסיף  אמיר כוכבי: 

נכון  יגאל שמעון:     -אני חושב שבניסוח 

 בניסוח כזה אפשר.   אמיר כוכבי: 

הסעיפי  אלון גלבוע:  שלושת  כל,  ואני  קודם  מקובלים,  הראשונים  ם 

   -ב שמיד צריך ליישם אותם חוש 

 בהצעה שלכם?   רן יקיר: 

יוכן   אלון גלבוע:  שלכם.  בהצעה  מדבר.  אני  שלכם  בהצעה  לא, 

   -נספח עצים שנפגעו 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

לעשות.   אלון גלבוע:  חייבים  זה  בעצים.  טיפול  יוצע  בעקבותיו, 

גם   זה  הבאות,  העבודות  תחילת  חייבים  לפני  מצוין. 

למי  תכנית  החקלאות,  למגן  משרד  נוהל  העצים.  גון 

יודע בדיוק מה זה. כאילו, אתה אומר     -אני לא 

נוהל  רן יקיר:     -יש 

 מה זה הנוהל?   אלון גלבוע: 

הוטמע   רן יקיר:  כבר  אגב,  שדרך  החקלאות  משרד  של  נוהל  יש 

שהוא   לוודא  צריכים  אנחנו  העירייה.  של  בנהלים 

   -ך בכל מקום ייושם כמו שצרי 

 ר.  בסד  אלון גלבוע: 

נועד לעבודות לעצים, הוא מגדיר  רן יקיר:     -זה 

 זה סעיף מאוד חשוב, אלון.   כנרת א. כהן: 

 הוא מגדיר רדיוסים, הוא מגדיר את צורת המבנים.   רן יקיר: 

   -וצריך להוסיף את  יגאל שמעון: 

   -תראה, אותי  אביבה גוטרמן: 

ועד  אלון גלבוע:     -ת שקיפות וכל זה, זה לא בסעיף האחרון, 
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   -השאלה  בה גוטרמן: אבי 

 אתה חבר בוועדה הזאת, אלון.   רן יקיר: 

 מה?   אלון גלבוע: 

 אתה חבר בוועדה הזאת.   רן יקיר: 

   -לא, אבל בסדר  אלון גלבוע: 

   -לא, רן  אביבה גוטרמן: 

   -לא, כתוב, רפי בן מרדכי. גם רפי  אלון גלבוע: 

היא,   אביבה גוטרמן:  הבעיה  זה רן,  הפיקוח.  האכיפה,  היא    הבעיה 

לכך   גורמים  אנחנו  איך  בסדר.  זה  החוקים  את  שישנם 

הבעיה.   זאת  ואכיפה,  פיקוח  יהיה  אמת  בזמן  שיהיה 

אנחנו   איך  אבל  סבבה.  החוקים,  רק  שלי  בעיה  לא 

 גורמים לזה שזה ימומש.  

   -אביבה, תני לי רגע לסיים  רן יקיר: 

 חוק, חוק, סבבה.   אביבה גוטרמן: 

י     -אתה לגבי ההצעה שלנו, אלון,   קיר: רן 

 אכיפה, צריך חוק.   אביבה גוטרמן: 

יודע מה? אני, מקובל עליי,   אלון גלבוע:     -3,  2,  1אני, אתה 

 כן, אין לי בעיה.   אביבה גוטרמן: 

ה  אלון גלבוע:  אם    4-כל  תוספת,  ואם  אוקי?  מקובלים,  הסעיפים 

   -אפשר, של מה שיגאל הציע 

   -צה להוסיף אני רו  אביבה גוטרמן: 

זה,  מה   כנרת א. כהן:  יבחנו את  שיבדקו, לתת תשובה.  שיגאל, אמרו 

יידעו איך     -ובהתאם לתשובה, 

האלה,   אביבה גוטרמן:  ההחלטות  לכל  ואכיפה  פיקוח  ואכיפה.  פיקוח 

 -לכל מקום 

   -אולי זה לא ישים  כנרת א. כהן: 

אנחנו   אביבה גוטרמן:  אם  בואו,  תראו,  במקרה,  היה  אם  תקשיבו, 

זה  חוקים,  ושים  הצעות  רק  בשביל    נציע  זה  יופי, 

   -הנייר 
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   -אבל אביבה, בואי אני אסביר לך רגע  רן יקיר: 

כי   אביבה גוטרמן:  זה?  את  אומרת  אני  למה  אני,  לסיים.  שנייה  לי  תן 

התרעתי,   אני  אמר,  והוא  הסביר,  אריק  שפה  מה  בגלל 

במקום   נעשה  זה  מתחם  באותו  זאת  ובכל  אמרתי,  אני 

או  להיות אחר,  צריך  היה  זה  למה  אז  אם  קי?  הלוא,   ?

היו   הם  אז  ואכיפה,  הזה  בעניין  פיקוח  של  מנגנון  היה 

 מקבלים את ההתרעה.  

התרעה,   הייתה  מתכוונת.  אני  למה  שתבינו  רוצה  אני 

היו   הם  אז  כי  הזה,  הסיפור  כל  את  מייתר  היה  וזה 

להיות,   שצריך  למה  בהתאם  לא  זה  הנה,  לא,  רואים, 

מבקשת  ומפקחים על זה. זה הכל. אני    ואוכפים את זה 

שכתבתם,   מה  כל  מצוין  זה  הזה.  הדבר  את  שתוסיפו 

   -אין לי בעיה 

גם   אלון גלבוע:  אבל  רן,    5למה,  תראה,  מופיע.  לא  לא    5זה  זה 

   -5מופיע, אפשר להוסיף את  

החקלאות,   אמיר כוכבי:  משרד  של  הנוהל  יוטמע  שמופיע,  מה  זה 

 שהוא יותר מקיף.  

 כן.   רמן: אביבה גוט 

מה  כנרת א. כהן:  שיתחילו    זה  נוהל  שיש  לך,  הסביר  הרגע  שרן 

 לעבוד לפיו. אז עכשיו הוא אומר שיוסיפו את זה.  

 מה אתם מציעים?   יגאל שמעון: 

מה   אביבה גוטרמן:  משנה  זה  מה  ופיקוח.  אכיפה  אמרתי?  אני  מה 

 כתוב?  

 הצעת ההחלטה שלנו?   יגאל שמעון: 

גולני:     -צביע אתם רוצים לה  הוד 

 ם מושכים אותה כדי להצביע על השנייה.  אלא אם את  אמיר כוכבי: 

מה   אלון גלבוע:  האלה,  הסעיפים  עם  אותה  מתקנים  אנחנו  לא, 

 הבעיה?  

נו מה הבעיה?   אביבה גוטרמן:   תעשו את זה חדשה, 

ו   רן יקיר:  נבנ כתוב שהמבנים  הזאת  בהצעה  הזאת,  אבל בהצעה 
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 בר כזה.  בניגוד לחוק. אני לא מצביע על ד 

   -ה, אלון, אלון אבל את  כנרת א. כהן: 

 )מדברים ביחד(  

רעיון,   משה חנוכה:  לי  יש  זה,  את  להסיר  מוכן  אני  מה,  יודע  אתה 

   -יש לי רעיון, אמיר 

   -מעבר לעובדה ששת הסעיפים שכתובים שם  אמיר כוכבי: 

   -חנוכה, תעלה את זה במקום  אביבה גוטרמן: 

 ן.  לא, לא, יש לי רעיו  משה חנוכה: 

,   אמיר כוכבי:  שציינו התכנון  כמו  בחוק  שמופיעים  סעיפים  הם 

   -והבנייה, ולכן גם 

 אבל החוק זה המלצה מבחינתך.   משה חנוכה: 

 אלון, אבל הרגע אמרת שזה מקובל עליך.   כנרת א. כהן: 

   -כנרת, יש לי רעיון. רגע, אלון, אלון, אלון  משה חנוכה: 

א  כנרת א. כהן:  עליך,  מקובל  זה  אם  רן  אז  של  הרעיון  את  תיקחו  ז 

 ונשנה.    ורפי 

ואני   משה חנוכה:  ההיתר,  עפ"י  שהעירייה  יאשר  המשפטי  שהיועץ 

   -מוכן להסיר את זה. בבקשה 

   -חברים, אנחנו נצביע על ההצעה  אמיר כוכבי: 

היועץ המשפטי,   משה חנוכה:  בקולו  למה אתה מפחד? שיאשר  למה, 

   -שהוא מאשר שהבנייה בבית הנערה נעשתה 

   -יודע   במתחם ההוא אבל אתה  יר כוכבי: אמ 

   -למה  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

 רק שיאשר בקולו.   משה חנוכה: 

 די.   אמיר כוכבי: 

אז אתה משקר. שהיועץ המשפטי   משה חנוכה:  אז אתה משקר.  אה, 

 יאשר בקולו שזה היה חוקי, מה הבעיה?  

   אבל אנחנו כבר התקדמנו כשהיית בחוץ, משה.  כנרת א. כהן: 
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י  משה חנוכה:   אשר בקולו שזה היה חוקי.  שהיועץ המשפטי 

   -זה לא מעניין אותו ההתקדמות, ולא מעניינת אותו  אמיר כוכבי: 

   -משה, תקשיב רגע  כנרת א. כהן: 

   -כנרת, שהיועץ המשפטי יאשר בקולו  משה חנוכה: 

   -תקשיב, אבל יש פה מתווה  כנרת א. כהן: 

ר  משה חנוכה:  רק  אני  בעיה,  לי  יאשר  אין  המשפטי  שהיועץ  וצה 

   -בקולו 

ייתן לך.   אמיר כוכבי:   ביקשת חוות דעת, הוא 

   -לא, אני רוצה שיגיד  משה חנוכה: 

   -אבל מה זה קשור לזה? אנחנו רוצים לקדם עכשיו  כנרת א. כהן: 

 למה לא?   משה חנוכה: 

   -כי ביקשת חוות דעת  אמיר כוכבי: 

יודע שאין לך היתר.   משה חנוכה:   אז אתה 

   -אתה עושה בזמן האחרון לא, כי אני רואה מה   ר כוכבי: אמי 

 ושיקרת.   משה חנוכה: 

אותם   אמיר כוכבי:  מוציא  אתה  ואיך  פה,  שנאמרים  דברים  עם 

   -מהקשר 

 ושיקרת.   משה חנוכה: 

זה   אמיר כוכבי:  את  אאפשר  לא  ואני  ועובדים,  בעובדות  לפגוע  כדי 

   -יותר 

יועץ משפטי  משה חנוכה:     -אדוני, יש כאן 

   -ביקשת חוות דעת  אמיר כוכבי: 

 לא, אני רוצה שהוא יאשר בקולו שפעלת לפי היתר.   משה חנוכה: 

ואז  אמיר כוכבי:     -ביקשת חוות דעת, הוא זה, ותיפגש איתו, 

וזהו.   כנרת א. כהן:   אלון, דיברנו על זה, חוץ מהסעיף הזה 

יאשר   משה חנוכה:  המשפטי  שהיועץ  מוכן  לא  אתה  אז  אוקי, 

כי  ופעלת   בקולו,  היתר  לך  שאין  יודע  בניגוד    אתה 

 לחוק.  
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 אני אמרתי, ביקשת חוות דעת, תקבל אם תרצה.   אמיר כוכבי: 

יקיר   משה חנוכה:  רן  אם  זה  את  להסיר  מוכן  אני  רוצה,  אני  לא, 

 רוצה, אם היועץ המשפטי יאשר שזה נבנה עם היתר.  

ב  אמיר כוכבי:  נצביע  ואז  שלכם,  לסדר  ההצעה  בעד  נצביע  עד  אנחנו 

אנ  ורפי.  רן  של  לסדר  הכל  ההצעה  כנרת,  צריך,  לא  י 

ויש   כלום,  אומרת  שלא  שלהם,  לסדר  הצעה  יש  בסדר. 

 הצעה לסדר של רן ורפי, אפשר להצביע עליה.  

 למה אתה סתם אומר את זה?   משה חנוכה: 

 כי היא לא אומרת כלום.   אמיר כוכבי: 

עם  משה חנוכה:  שפעלת  יאשר  המשפטי  שהיועץ  מוכן  לא    אתה 

 היתר, אתה מפחד אפילו מזה.  

היית   אמיר כוכבי:  לא  אבל  פה.  היית  לא  אתה  פה,  היית  לא  אבל 

   -פה 

   -אבל אמיר, בעקבות ההצעה הזו  אלון גלבוע: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

הם   אלון גלבוע:  כנראה,  ורפי  רן  ישבו  הזו  ההצעה  בעקבות  באמת, 

   -באמת ישבו וחשבו על איזו הצעה 

   -מה שצריך   הצעה טובה, היא מגבה פה את כל היא גם   כנרת א. כהן: 

ההצעה   אמיר כוכבי:  על  ולהצביע  זה  את  למשוך  רוצים  אתם 

 המתוקנת, כולל הסעיף שיגאל ביקש שנבדוק?  

 אלון, כן, בוא נקדם את זה.   כנרת א. כהן: 

 אני, מבחינתי, כן.   אלון גלבוע: 

   -אז קדימה  אמיר כוכבי: 

ז  כנרת א. כהן:  את  נקדם  בואו  מוגמר  כן,  משהו  עם  גם  נצא  ואז  ה. 

 מפה.  

   -רק אני רוצה להוסיף  אביבה גוטרמן: 

נגד.   יגאל שמעון:   הראשון, הראשון אני 

שדיברתי,   אביבה גוטרמן:  מה  אופן,  בכל  שבהצעה,  רוצה  אני  אבל 

 פיקוח ואכיפה שזה גם יצטרף לזה.  
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   -לא, ההצעה שלו בסדר, רק אני רוצה  יגאל שמעון: 

 בחן.  יר, תוסיפו שהבקשה של יגאל תי אמ  כנרת א. כהן: 

 מה, אני צריך להודות שאני זה, עבריין?   יגאל שמעון: 

 בסדר, זה מובן פה מתוך הדיון.   אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

זה   אביבה גוטרמן:  את  ותעלה  זה  את  תוריד  זה,  את  נוריד  אז  משה, 

 בנפרד. תעלה את זה בנפרד. 

 )מדברים ביחד(  

יודע. אתה אני   יגאל שמעון:     -לא 

יודע, אף אחד לא מתכחש לזה א  אמיר כוכבי:     -ני 

יגידו לך   יגאל שמעון:  יודע, ומה, ואם   עצים?    30אבל אני לא 

   -אבל אף אחד לא מתכחש  אמיר כוכבי: 

בלי   יגאל שמעון:  זה  את  לעשות  יכול  לא  אתה  רשימה,  לך  אין  אבל 

   -רשימה 

מ  אמיר כוכבי:  יותר  לך  אגיד  אני  אבל  יותר  נכון,  לך  אגיד  אני  זה, 

שה  לא  מזה,  היא  מבחינתי  עליה,  מדברים  שהם  תכנית 

   -תכנית רק למתחם הנקודתי של הבניין 

לשאלה   משה חנוכה:  עונה  לא  היועמ"ש  למה  להבין  מצליח  לא  אני 

אני   לא צריך את המתווך, ראש העיר.  שלי. אדוני, אני 

   -מבקש שתענה לי לשאלה, אדוני היועץ המשפטי 

מת  כהן: כנרת א.   לקדם  היא  המטרה  שמה  יגאל,  למה  בהתאם  ווה 

גם   זה.  את  נקדם  בואו  אז  בשולחן,  ועלה  פה  שדובר 

עכשיו.   הזה  המסמך  את  נקדם  בואו  הבין,  כבר  אלון 

 זה הכל.  

 )מדברים ביחד(  

ויניק:   ביקשת חוות דעת, תקבל אותה.   רונן יואל 

חוקית.   משה חנוכה:  שהישיבה  להגיד  ידעת  שעברה  פעם  אני  אבל 

   -ה רוצה לדעת אם העירייה פעל 

ויניק:   זה שני דברים שונים.   רונן יואל 
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פה   משה חנוכה:  אמר  העיר  ראש  אבל,  לאשר  יכול  אתה  אבל  לא, 

   -בקולו שהוא פעל עם היתר 

ויניק:   ביקשת חוות דעת, תקבל חוות דעת.   רונן יואל 

אני שואל שוב, היועץ המשפטי. ראש העיר אמר בקולו   משה חנוכה: 

ש  טוען  אני  היתר,  עם  פעל  היתר.  שהוא  בלי  פעל  הוא 

מוכן   אתה  קבוע.  מבנה  והוא  יביל,  למבנה  ההיתר 

 לאשר שזה חוקי, מה שעשה ראש העיר?  

 אלון, אתם מעוניינים זה או לא?   אמיר כוכבי: 

 השתיקה אומרת הרבה. אומרת המון, תודה.   משה חנוכה: 

   -כן, אלון, אנחנו  כנרת א. כהן: 

   -כשתקבל חוות דעת  ויניק: רונן יואל  

 התשובה שלך אומרת המון. שתיקה כהודאה.   חנוכה:   משה 

 בגלל זה אני שואל, אתם רוצים או לא רוצים?   אמיר כוכבי: 

   -לא, לא  אביבה גוטרמן: 

.    10תעשה הפסקה   אלון גלבוע:   דק'

 תוסיפו, תתקנו, ולהוסיף פיקוח ואכיפה.   אביבה גוטרמן: 

   -ירים את ההצעה אז אתם מס  אמיר כוכבי: 

שהוא  מ  משה חנוכה:  העבירה  על  פיקוח  לו  שתיתן  אותו,  שמעניין  ה 

 עשה.  

אתם   אמיר כוכבי:  פשוטה.  מאוד  שאלה  זו   , מבין לא  אני  חברים, 

אתם   השנייה?  ההצעה  על  ואז  זה  על  להצביע  רוצים 

לא רוצים להצביע על ההצעה השנייה? אתם לא רוצים  

   -להצביע על זה? אני מנסה להבין 

   -בין מה   תעשה את המיקס  אביבה גוטרמן: 

   -שמה? אבל אמרנו  אמיר כוכבי: 

של   אביבה גוטרמן:  אכפת  זה  מה  לי,  אכפת  לא  זה,  מה  ונעשה.  תוסיפו 

   -מי 

אמיר, הם אמרו שזה בסדר, רק שנוסיף את הסעיף של   כנרת א. כהן: 

   -הבדיקה, אוקי? נאחד את זה הלאה 
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 .  1ולהוריד את סעיף   משה חנוכה: 

ורן  נרת א. כהן: כ     -בקשה של רפי 

סעיף   משה חנוכה:  את  לאשר  1ולהוריד  מוכנים  לא  אנחנו  כנרת.   ,

 את העבירות שלכם, סליחה.  

גולני:     -אז חברים, בואו נצביע על זה, על הסעיף  הוד 

עבירות   אמיר כוכבי:  על  משהו  כתוב  איפה  לי  שתראו  מבקש  אני 

 , סליחה.  1בסעיף  

   -מודה ברגע שאתה   יגאל שמעון: 

 ודה?  במה אני מ  אמיר כוכבי: 

   -אתה כותב פה  יגאל שמעון: 

 מה, מה כתוב?   אמיר כוכבי: 

לאשר   יגאל שמעון:  צריך  אני  מה,  אומרת,  זאת  שנפגעו,  בעצים 

נפגעו?    שעצים 

 יוכן מידית נספח לטיפול בעצים שנפגעו.   אמיר כוכבי: 

 נו, מה, כמה עצים?   יגאל שמעון: 

 ומרת?  מה זאת א  אמיר כוכבי: 

   -יהיה סקר  אלון גלבוע: 

 מי פגע בעצים?   יגאל שמעון: 

   -להוסיף את  אמיר כוכבי: 

 מי פגע בעצים? אני מאשר שאני פגעתי?   יגאל שמעון: 

 נפגעו. אלוהים פגע בעצים.   משה חנוכה: 

 אני פגעתי בעצים?   יגאל שמעון: 

   -להוסיף את ה  אמיר כוכבי: 

 אני לא פגעתי בעצים.   יגאל שמעון: 

   -את זה להצבעה הבנתי. בוא, תעלה   מיר כוכבי: א 

יודע מי?   יגאל שמעון:  יודע מי, אתה   אני לא 

גולני:     -חברים, הצבעה. מי בעד ההצעה  הוד 
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ההצעה   אמיר כוכבי:  בעד  מי  שלכם?  לסדר  ההצעה  בעד  מי  חברים, 

   -שלכם   לסדר 

עכשיו   כנרת א. כהן:  סתם  ואתם  התקדמנו,  כבר  כי  אלון,  חבל,  לא, 

זה מבזב  את  עם זים  מפה  לצאת  רצינו  מסמך    .  איזשהו 

   -מסודר 

יגאל.   אמיר כוכבי:   קדימה, 

 אנחנו רוצים, אבל הוא לא רוצה.   משה חנוכה: 

   -יגאל  אמיר כוכבי: 

וזהו.   כנרת א. כהן:   אביבה, בואו נאחד את זה 

 אני לא מוכן לקרקס הזה. מי בעד ההצעה לסדר?   אמיר כוכבי: 

א סוגר את  יסגור את השידור, עוד רגע הו   עוד רגע הוא  משה חנוכה: 

 השידור. עוד רגע הוא סוגר את השידור.  

 משה, די, אנחנו רוצים לצאת מפה עם משהו היום.   כנרת א. כהן: 

   -חבר'ה, שנייה  אביבה גוטרמן: 

   -אתם לא מסוגלים לשלוט בזה וזה מה שיהיה לכם  אמיר כוכבי: 

   עוד רגע הוא סוגר את השידור.  משה חנוכה: 

   -אנו לפה משה, אנחנו ב  אביבה גוטרמן: 

 מי בעד ההצעה לסדר שהוגשה ע"י חברי האופוזיציה?   אמיר כוכבי: 

נכון? באנו למצוא פתרון, בבקשה  אביבה גוטרמן:     -לא סתם באנו, 

 מי בעד?   אמיר כוכבי: 

   -לא, אני רוצה  אביבה גוטרמן: 

נגד?   אמיר כוכבי:   מי 

   על מה אתה מדבר?  אביבה גוטרמן: 

   -רון. אמיר, שנייה רגע, זה לא פתרון אמיר, זה לא פת  אלון גלבוע: 

 שנייה, שנייה.   אמיר כוכבי: 

   -אלון, כי כבר התקדמנו  כנרת א. כהן: 

 בסדר.   אלון גלבוע: 

,   כנרת א. כהן:  תחליטו אז  אחורה.  הולכים  אתם  פעם  ועוד  וסיכמנו, 
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   -או ששלושתכם אומרים כן 

   -אמיר, אפשר  אביבה גוטרמן: 

   -משהו מקובל   מגיעים לאיזשהו  כנרת א. כהן: 

 אף אחד לא הולך אחורה, שנייה.   אלון גלבוע: 

על   כנרת א. כהן:  חבל  יודע,  אתה  אני  גם  כבר,  רציני  לא  זה  די, 

 התושבים יושבים פה כל כך הרבה זמן.  

   -רגע, כנרת. תקשיב, אנחנו באנו למטרה אחת  אביבה גוטרמן: 

   -אני רואה  אמיר כוכבי: 

   -תי עכשיו זה לא מעניין או  ביבה גוטרמן: א 

   -אני רואה את המטרה שלשמה באתם  אמיר כוכבי: 

   -זה לא מעניין אותי מה  אביבה גוטרמן: 

   -די, אביבה, אבל אתם לא מסוגלים  אמיר כוכבי: 

   -אתה תקריא, למה אתה אומר לי, לא מסוגלים  אביבה גוטרמן: 

   -בו   כי הנה, את לא מסוגלת לשלוט  אמיר כוכבי: 

 יקשתי? מה אנחנו אומרים?  מה אני ב  אביבה גוטרמן: 

   -אבל את  אמיר כוכבי: 

מה   אביבה גוטרמן:  את  שכוללת  ההצעה  את  להקריא  אומרים,  אנחנו 

מבקשת   אני  כן  אבל  עלינו.  מקובל  זה  ביחד,  ורפי  שרן 

 להוסיף אכיפה ופיקוח.  

   -מה זה אכיפה  אמיר כוכבי: 

 יך.  אכיפה ופיקוח צר  אביבה גוטרמן: 

 ומר?  אבל מה זה א  אמיר כוכבי: 

זה בחוק.   אביבה גוטרמן:   אני לא רואה את זה בחוק. לא ראיתי את 

   -מה זאת אומרת? יש מפקח  אמיר כוכבי: 

   -איפה כתוב לך בחוק? איפה כתוב לך בחוק שיש  אביבה גוטרמן: 

   -יש מפקח לכל פרויקט  אמיר כוכבי: 

   -איפה כתוב  אביבה גוטרמן: 
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נכון?  אביבה, זה כתוב בחוק התכנו  ן: כנרת א. כה   ן והבנייה, אלון, 

 איפה ראית את זה?   אביבה גוטרמן: 

לעדכן   כנרת א. כהן:  יכול  לאופוזיציה  חבריך  הנה.  בבקשה,  אלון, 

 אותך, זה כתוב בחוק התכנון והבנייה.  

 אבל הם אומרים שלפיקוח, אז מה נעשה?   אלון גלבוע: 

   -אז זה רשום   אבל למה לא היה?  אביבה גוטרמן: 

בעצים.  בו  אלון גלבוע:  נפגעו  היתר,  עם  היתר,  בלי  רגע,  נשאיר  א 

את   להציל  באמת  כדי  כאן  התכנסנו  אנחנו  כרגע 

   -העצים 

   -אני לא מבין, אני לוקח  אמיר כוכבי: 

 להציל את העצים שנפגעו.   אלון גלבוע: 

 בסדר.   אביבה גוטרמן: 

   -ום לעצים שנפגעו אנחנו קובעים שתיעשה תכנית שיק  אמיר כוכבי: 

 נכון.   מן: אביבה גוטר 

 מידית.   אלון גלבוע: 

לא   אמיר כוכבי:  אנחנו  כי  רוצים,  לא  אנחנו  לי,  אומרים  ואתם 

 רוצים להגיד שנפגעו עצים?  

 כן, בסדר, אנחנו כן רוצים.   אביבה גוטרמן: 

 על מה ההצעה שלכם?   אמיר כוכבי: 

 אני לא אמרתי את זה.   אלון גלבוע: 

   -על זה ההצעה שלכם  : אמיר כוכבי 

   -אז בגלל זה אמרנו, בואו  כהן:   כנרת א. 

 )מדברים ביחד(  

 אומרים לך נעשה, ואתה אומר לי לא.   אמיר כוכבי: 

   -יגאל, אני מתפלאת עליך  כנרת א. כהן: 

 אני צריך לאשר שנפגעו עצים?   יגאל שמעון: 

   -אני לא מבין את זה. מה זאת אומרת, אתה טענת  אמיר כוכבי: 

 ברים ביחד(  )מד 
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   -הצעה לסדר   הגשת  אמיר כוכבי: 

   -ההצעה שלי  יגאל שמעון: 

   -שכתוב בה שנפגעו עצים. אנחנו מנסים לתקן את זה  אמיר כוכבי: 

 ההצעה שלי היא פשוטה, ההצעה שלי היא פשוטה.   יגאל שמעון: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

שאני  1 יגאל שמעון:  כמו  המשנה  לוועדת  זה  את  מביא  היית  אם   ,

   -י הצעת 

 את מה?   אמיר כוכבי: 

יודעים שיש   שמעון:   יגאל     -דונם במתחם בית הנערה   30אנחנו 

 את מה הצעת? את מה הצעת? את מה הצעת?   אמיר כוכבי: 

   -אני באתי  יגאל שמעון: 

 דונם במתחם בית הנערה.    100יש   אמיר כוכבי: 

לעיריית   יגאל שמעון:  השרון.  הוד  עיריית  ע"ש  רשומים  לא.  לא, 

הש  יש  הוד  היום,   30רון  שמה,  על  ,  2015משנת    דונם 

דרום  המערבי,  בצד  שמה,  על  הזה  -שזה  בשטח  מערב, 

יש   הספר,  בית  את  שבנית  הזה  האזור  כל  דונם    30של 

 .  2015לעיריית הוד השרון על שמה משנת  

 אתה טועה.   אמיר כוכבי: 

ריקים,   יגאל שמעון:  פתוחים  שטחים  שם  לך  יש  הזה  המתחם  בתוך 

שאי  לך  ריקים,  יש  אם  אז  אחד.  עץ  אפילו  מתחם,  ן 

אותו   הורס  שאתה  זמני,  שהוא  ספר  בית  בונה  ואתה 

הספר   בית  את  בנית  לא  למה  אז  שנים,  כמה  בעוד 

 בתוך השטח הריק? השטח הריק.  

יגאל.   אמיר כוכבי:   הוא בשטח הריק, 

ואומר,   יגאל שמעון:  בא  אני  עכשיו  אז  בעצים?  פגעת  איך  אז  לא, 

   -אני בא ואומר 

 זו ההצעה שלכם.   מיר כוכבי: א 

כך   לון גלבוע: א  על  להצביע  אפשר  שאי  אמרתם  לא,  אמיר,  אבל 

פה   כתוב  לא  אבל  היתר,  ללא  בנתה  העירייה  שכאילו 

 שהיא בנתה ללא היתר.  
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 בוודאי שכן.   אמיר כוכבי: 

   -איפה כתוב  אלון גלבוע: 

 כתוב שם בניגוד לחוק.   אמיר כוכבי: 

   -איפה אתה רואה  אלון גלבוע: 

   -בכלל   זה לא משנה. זה  אמיר כוכבי: 

 )מדברים ביחד(  

הסעיפים   אמיר כוכבי:  אלון,  ההסבר,  לדברי  אפילו  מתייחס  לא  אני 

 עצמם הם סעיפים שמופיעים בחוק התכנון.  

נכון?   כנרת א. כהן:   אלון, אבל התקדמנו, 

   -אני מבקש להוסיף שתיבדק האפשרות  יגאל שמעון: 

רוא  אלון גלבוע:  אתה  רו איפה  לא  אני  לחוק?  בניגוד  אבל  אה.  ה 

לא   אני  לחוק?  ובניגוד  היתר  בלי  פה  רואה  אתה  איפה 

 רואה.  

נו.   כנרת א. כהן:   אבל מה זה משנה? אלון, עכשיו גם התקדמנו, 

 והכל בניגוד לחוק, כתוב.   רן יקיר: 

לוועדת   יגאל שמעון:  תובא  בעצים,  פגיעה  יש  שבה  תכנית  שכל 

 זה הכל.  המשנה ולא לוועדת שניים,  

 וכן לזה.  הוא לא מ  משה חנוכה: 

יבדוק את זה.   אלון גלבוע:   לא, הוא אומר שהוא 

את   כנרת א. כהן:  שיבדוק  אמר  הוא  מוכן,  לא  שהוא  אמר  לא  הוא 

 זה.  

 תיבדק האפשרות, תרשמו את זה.   יגאל שמעון: 

זה,   כנרת א. כהן:  את  שיבדקו  רושם  שהוא  אמר  והוא  אמר,  הוא  אז 

 לא מקשיבים.  מה הבעיה? אתם  

וגם נאמר שאנחנו זה   אמיר כוכבי:     -נאמר כבר קודם, 

 וזה בהחלטה.   יגאל שמעון: 

מבחינה   אמיר כוכבי:  ההתכנות  את  נבדוק  גם  שאנחנו  נאמר  וזה 

 אקולוגית.  
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אבל   כנרת א. כהן:  ייבדק.  שזה  אמר  הוא  ביקשת,  שאתה  מה  כל  את 

 במקום ללכת קדימה, הולכים אחורה.  

 ב.  טו  יגאל שמעון: 

 להתקדם?  אלון, אפשר   כנרת א. כהן: 

 לא, לא, לא הולכים אחורה, מה פתאום.   אביבה גוטרמן: 

   -אז הנה, אפשר  כנרת א. כהן: 

נעשתה   אלון גלבוע:  הבנייה  לא  זה  משהו.  או  תעשה  לנספח,  בניגוד 

   -בניגוד לחוק. מדובר פה 

 כתוב, הכל בניגוד לחוק.   רן יקיר: 

בנייה.  אלון גלבוע:  לא  כתוב    אבל  בנייה.  שזו  לך  כתוב  שהעצים  לא 

 נפגעו.  

 בניגוד להיתר, רן.   משה חנוכה: 

 זה לא היתר, לא מדובר פה על היתר.   אלון גלבוע: 

בנייה   רן יקיר:  שנעשתה  זה  על  להצביע  ממני  מבקש  אתה 

   -בניגוד להיתר, ואני אומר לך 

   -אבל זה לא בנייה  אלון גלבוע: 

התקד  כנרת א. כהן:  אנחנו  המסמך,  אלון,  את  מכינים  מזה,  מנו 

ללכת  ות  פעם  כל  כבר  תפסיקו  אז  אותו.  יקריאו  כף 

הולכים   פעם  עוד  אתם  קדימה.  נלך  בואו  אחורה, 

 אחורה.  

   -אני, אין לי בעיה עם ההצעה שהצעתם  יגאל שמעון: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -רק תוסיפו בבקשה  יגאל שמעון: 

 תרשום אותה.   אביבה גוטרמן: 

   מה שכתבנו בכתב, תקריא את זה. את   יגאל שמעון: 

   -שתיבדק האפשרות  רן יקיר: 

   -שתיבדק האפשרות  יגאל שמעון: 

   -תיבחן האפשרות  כנרת א. כהן: 
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המקומית,   יגאל שמעון:  לוועדה  שתוגש  תכנית  שכל  פגיעה,  שכל 

   -כן? 

תכניות   אמיר כוכבי:  להעביר  האפשרות  תיבדק  רישוי.  לרשות 

   -מרשות רישוי לוועדת המשנה 

 בדיוק.   ביבה גוטרמן: א 

 בסדר.   עון: יגאל שמ 

ויש פגיעה בתחום התכנית בעצים.   אמיר כוכבי:   במידה 

 בדיוק. ואז אני מצביע בעד.   יגאל שמעון: 

יופי.   כנרת א. כהן:   יופי, הכל בסדר? 

למס   אמיר כוכבי:  ההיתכנות  את  נבדוק  גם,  לזה  נוסיף  בואו 

 אקולוגי בכל תכנית בנייה בעיר.  

 אחד?    בסדר גמור. אז אפשר גם פה  ון: יגאל שמע 

 אוקי, אז הנה, אפשר להצביע.   כנרת א. כהן: 

 אז אנחנו בעד ההצעה.   יגאל שמעון: 

 אז תקריא את ההצעה.    אלון גלבוע: 

   -מה עם השקיפות לסקרים? למה  קהל: 

 זה מופיע שם.  אמיר כוכבי: 

יגאל  כנרת א. כהן:     -רגע, שנייה, 

 עה.  זה מופיע בהצ  אמיר כוכבי: 

בואו  כנרת א. כהן:  זה    יגאל,  את  לסיים  אפשר  אם  נראה  נסיים,  רגע 

 עכשיו, ואחרי זה, מי שתהיה לו שאלה, ישאל.  

 סיימנו.   אביבה גוטרמן: 

 אפשר להצביע?   כנרת א. כהן: 

   -תראה את ה  יגאל שמעון: 

 רגע, יגאל, נצביע ואז.   כנרת א. כהן: 

גולני:   ביחד.    טוב, אני מקריא ואנחנו עוברים  הוד 

   -קשיבו רגע יגאל, ת  כנרת א. כהן: 

גולני:  תוך   הוד  תסתיים  הדמוקרטי  הספר  בית  ובניית  מאחר 
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יותר משבועיים, תוכן מידית תכנית   ימים ספורים, לא 

הכללים   עפ"י  עצים  על  להגנה  מפורטת  פיתוח 

מקצוע   אנשי  באישור  עצים,  על  להגנה  והחוקים 

בעצים   לטיפול  נספח  מידית  יוכן  שנפגעו,  בתחום. 

מידי  יבוצע  תחילת  ובעקבותיו  לפני  בעצים.  הטיפול  ת 

בית הנערה, חדר אוכל   עבודות הבנייה הבאות במתחם 

ויוגש   העצים,  כל  למיגון  תכנית  תוכן   , וכו' לשימור 

 נספח הגנה על העצים.  

יוטמע   עצים  ליד  לעבודה  החקלאות  משרד  נוהל 

ה  עד  בעיר,  עבודה  כל  של  ובביצוע  .  15.1.2023-בתכנון 

ושירו  חדשנות  השקיפות,  תכין  ועדת  דיגיטליים,  תים 

המשפטי,   לייעוץ  ובכפוף  מרדכי,  בן  רפי  בהשתתפות 

של   ושימור  כריתה  בנושאי  הציבור  ליידוע  תכנית 

עצים,   נמצאים  בו  אתר  ובכל  בתכנית  דיון  לפני  עצים. 

ואם   ציבוריים,  שטחים  ו/או  העירייה  ביוזמת  אם 

 .  2023סוף פברואר    בשטחים פרטיים, התכנית תוכן עד 

   -יפה, אז יש גם את השקיפות  הן: כנרת א. כ 

   -אפשר רק להוסיף  אלון גלבוע: 

 רגע, הוא לא סיים, רגע.   יגאל שמעון: 

 שנייה, הוא לא סיים.   כנרת א. כהן: 

גולני:     -שתיבדק האפשרות שכל תכנית שתוגש לוועדה  הוד 

שתכנ  אמיר כוכבי:  האפשרות  תיבדק  שמוגשת,  תכנית  יות  כל 

שכ  רישוי,  במסלול  בעצים,  שמוגשות  פגיעה  וללות 

 יועברו לוועדת משנה.  

 לדיון בוועדת משנה.   יגאל שמעון: 

   -עכשיו, אני רוצה בסעיף הראשון  אלון גלבוע: 

 יועברו לדיון בוועדת המשנה.   יגאל שמעון: 

   -בסעיף הראשון  אלון גלבוע: 

 שנייה, הוא עוד לא סיים.   אמיר כוכבי: 

גולני     תיבדק ההתכנות למס אקולוגי.  : הוד 
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   -בתכניות בנייה  אמיר כוכבי: 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

יהיו   יגאל שמעון:  לא  שהם  אקולוגי.  שמעון  יגאל  מס  לזה,  תקרא 

   -לכם 

רגע,   כנרת א. כהן:  משהו.  להעיר  רוצה  אלון  גם  נקדם,  בוא  יגאל, 

 אלון.  

י  אלון גלבוע:  מידית.  זה  מה  יודע  לא  אני  מידית,  נספח  יוכן  וכן 

 יום?    20בתוך    לטיפול בעצים שנפגעו 

   -לא  אמיר כוכבי: 

 כמה זמן?   אלון גלבוע: 

   -מכרז צריך זה. אנחנו נעשה את זה כבר  אמיר כוכבי: 

 אל תגביל את זה בימים.   כנרת א. כהן: 

   -מה זה מידית? אבל מידית זה  אלון גלבוע: 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

 כמה זמן?   אלון גלבוע: 

כשאמ  כבי: אמיר כו  מקודם  הקשבת  לא  לכם  אתה  כשהסברתי  רתי, 

לעשות   רוצים  אנחנו  פגיעה.  לאשר  רוצים  אנחנו  על 

מחייב   הזה  הדבר  הנערה.  בית  כל  על  הזה  הסקר  את 

על   זה  את  לעשות  שיידע  מישהו  עם  התקשרות  עכשיו 

   -כל ההיקף 

 מכרז גם, בוא, זה סיפור.   כנרת א. כהן: 

 וזה לא ייקח כמה חודש.  אז זה לא מידית,   אלון גלבוע: 

   -אנחנו נצא  כוכבי: אמיר  

נפגעו  אלון גלבוע:     -בינתיים העצים 

חודש?   כנרת א. כהן:  ייקח  לא  זה  למה  למכרז,  ייצאו  אבל  למה? 

   -יוצאים למכרז 

   -אני לא מדבר, שנייה  אמיר כוכבי: 

 מכרז, כמה זמן לוקח מכרז?   אלון גלבוע: 

   -אלון, אלון  אמיר כוכבי: 
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   -לא לוקח שנים, לוקח  כהן: כנרת א.  

לבדוק   יר כוכבי: אמ  כדי  למקום  אגרונום  להביא  על  מדבר  לא  אני 

 מה צריך לעשות. זה עושים עכשיו, כבר התחילו.  

 עכשיו.   אלון גלבוע: 

   -כן. במקביל  אביבה גוטרמן: 

   -שם מדובר על סקר לכלל העצים, כדי לזהות  אמיר כוכבי: 

   -עו, יקבלו טיפול אז תוסיף, אלה שנפג  אלון גלבוע: 

גולני:     -חברים, בואו נצביע  הוד 

נו.   כנרת א. כהן:  יוצאים על זה למכרז,   אלון, בוא, 

גולני:   פה אחד?   הוד 

 פה אחד?   כנרת א. כהן: 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

 יופי, תודה רבה.   כנרת א. כהן: 

 אני נמנע, אני נמנע.   משה חנוכה: 

גולני:   משה נמנע.   הוד 

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

דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצה רפי בן 

 גוטרמן ויוסי שאבי. מרדכי, אלון גלבוע, יגאל שמעון, משה חנוכה, אביבה 

 

 מסדר היום. הבקשההורידו את   הבקשהמגישי 

 

 הצעה לסדר של רפי בן מרדכי ורן יקיר

 הצבעה: 
בוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, מוטי ליטר, מאיר אמיר כוכבי, יעל ע – (10בעד )

 חלוואני, יגאל שמעון, יוסי שאבי, אביבה גוטרמן ואלון גלבוע. 

 משה חנוכה.  – (1נמנע )

 חיים שאבי ועדי ברמוחה לא נכחו בהצבעה. *

 :175/22החלטה מס' 

,  (משבועיים לא יותר)מאחר והעבודה לבניית ביה"ס הדמוקרטי תסתיים תוך ימים ספורים  •

תוכן מיידית תכנית פיתוח מפורטת להגנה על עצים עפ"י הכללים והחוקים להגנה על עצים  

 .באישור אנשי מקצוע בתחום 
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 .וכן מיידית נספח לטיפול בעצים שנפגעו, ובעקבותיו יבוצע מיידית הטיפול בעציםי •

תוכן  (כו'חדר אוכל לשימור ו) פני תחילת עבודות הבנייה הבאות במתחם בית הנערה ל •

 .תכנית למיגון כל העצים, ויוגש נספח להגנה על העצים

והל משרד החקלאות, לעבודה ליד עצים, יוטמע בתכנון ובביצוע של כל עבודה בעיר, עד ל  נ •

15/01/2023 . 

מרדכי ובכפוף -ועדת השקיפות, חדשנות ושירותים דיגיטליים תכין, בהשתתפות רפי בן  •

יבור בנושאי כריתה ושימור של עצים, לפני דיון בתכנית או  לייעוץ משפטי, תכנית ליידוע הצ

אם ביוזמת העיריה ו/או שטחים ציבוריים ואם  (בהיתר בכל אתר בו נמצאים עצים 

 . 2023עד סוף פברואר   . התכנית תוכן(בשטחים פרטיים

דיון  מוגשות במסלול רישוי שכוללות פגיעה בעצים יועברו ללפיה תוכניות האפשרות תיבדק  •

 .לתכנון ובנייה משנה העדת  ווב

 . על תוכניות בנייה הכרוכות בפגיעה בעצים מס אקולוגיהטלת היתכנות לתיבדק  •

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

 ודה.  ת  אמיר כוכבי: 

 תודה רבה.   כנרת א. כהן: 

 הישיבה הסתיימה.   אמיר כוכבי: 


