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 :סדר היום
 

עדי דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצה  .א
  אלון גלבוע, יגאל שמעון, משה חנוכה, אביבה גוטרמן ויוסיפרילינג אנקורי, 

 שאבי.
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גולני:  מספר   הוד  מועצה  ישיבת  את  פותחים  ישיבת  23-2אנחנו   ,

דיון    , א' סעיף  היום.  סדר  המניין.  מן  שלא  מועצה 

ע"י   המניין,  מן  לא  מועצה  דיון  לקיום  בקשה  במסגרת 

יגאל   גלבוע,  אלון  אנקורי,  פרילינג  עדי  המועצה,  חברי 

ויוסי שאבי.    שמעון, משה חנוכה, אביבה גוטרמן 

ן   בוד ברזילי: ע   על י  מכיוו אבל  פה,  להיות  אגב  רצה  מאוד  העירייה  ראש 

לדחות   אפשרות  יש  לכם,  מציעה  אני  אז  חולה  שהוא 

במסגרת   הזה  הדיון  שמתי    7את  החוק,  עפ"י  הימים 

אתם   אם  ימים.  כמה  עוד  לנו  יש  ההצעה?  את  הגשתם 

   -מעוניינים 

 לא, אנחנו לא מעוניינים.   משה חנוכה: 

   -כדי שראש העירייה  י: יעל עבוד ברזיל 

רוצים   משה חנוכה:  אנחנו  בלעדיו,  הסתדרנו  מעוניינים.  לא  אנחנו 

זה   אז  הוא,  ולא  בשולחן  שאת  לסיטואציה  להתרגל 

 בסדר, בואו נמשיך.  

גולני:  אנו   הוד  האחרונה  בתקופה  רקע:  להקריא.  ממשיך  אני 

   -עדים 

, מה עכשיו?    3שוב פעם, מחכים   משה חנוכה:   שע'

גולני     -חבר'ה, אני מקריא  : הוד 

 מה הוא יעזור? הוא פה, הוא לא פה, זה אותו דבר.   משה חנוכה: 

גולני:     -משה, אני מקריא  הוד 

נגדם.   יוסי שאבי:   וגם ככה הוא 

   -רן פה יכול לחרטט במקומו  משה חנוכה: 

נגד כולם.   יוסי שאבי:  נגדם,   גם ככה ראש העיר 

 )מדברים ביחד(  

גולני:  יכ  הוד   הקריא אבל את ההצעה קודם?  ל   ול אלון, אני 

 כן, תנו להוד להקריא את ההצעה.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:   תנו לי רק להתחיל את הדיון.   הוד 
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 בסדר?   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:  העירייה   הוד  לניסיון  עדים  אנו  האחרונה  בתקופה  רבותיי, 

עיון   מתוך  ציבוריים.  בגנים  שירותים  תאי  לבנות 

   -באתר 

תיזהר   : ני וא נדב ד  ואתה  יפה,  לא  אליו  תדבר  אל  אתה  רן,  רן, 

באמת,   להגיד,  חייב  אני  זה.  עם  כבר  מספיק  בכבודו. 

קשות,   מלחמות  לנו  כשהיו  גם  אומר,  אני  באמת 

כשישבו   לי.  תן  רגע,  באופוזיציה,  גם  היינו  וכולנו 

לא   זה  משפטי,  יועץ  מנכ"ל,  השולחן,  סביב  אנשים 

   -משנה 

   -אמר לחבר מועצה, אתה כזה קטן א  ל   מעולם הוא  משה חנוכה: 

 רגע, רגע, רגע, תן לי לסיים.   נדב דואני: 

   -והוא פוליטיקאי  משה חנוכה: 

   -רגע, רן  נדב דואני: 

 הוא לא אמר את זה, זה אתה אמרת.   רן יקיר: 

 לא, הוא לא אמר את זה בישיבה הקודמת.   משה חנוכה: 

   -רן, תן לי, תן לי שנייה  נדב דואני: 

כזה   ה: משה חנוכ  שאני  אמר  הוא  נכלה,  שאני  אמרת  שאתה  אחרי 

   -קטן. ביביסט, ואני זה, ואני זה, אז אני אעלה לכם 

 לי מותר להגיד שאתה נכלה, כי הייתה נכלה.   רן יקיר: 

   -בסדר  משה חנוכה: 

   -רגע, סליחה, משה  נדב דואני: 

כמו   משה חנוכה:  אדבר  אני  קטן,  כזה  שאני  אומר  הוא  ואם 

   -פוליטיקאי 

כי   ואני: ד   דב נ  משפט,  רגע  לי  תן  אז  איתך,  מדבר  אני  משה,  משה, 

הסכמנו   שלא  אנשים  פה  כשהיו  גם  לי.  חשוב  זה 

עם   סליחה,  רגע,  שלהם,  ההתנהגות  עם  במילימטר 

סביב   פה  ישבו  שהם  זה  עצם  עם  שלהם,  ההתנהלות 

   -השולחן, לא פנינו אליהם אישית. אז אני חושב 
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 אתה פנית אישית.   משה חנוכה: 

   -לא אישית  אני: דו ב  נד 

   -ומעולם לא ענו לך, הם ישבו  משה חנוכה: 

   -רגע, מעבר לזה, אני חושב, רן  נדב דואני: 

.   משה חנוכה:   הוא מתנהג כמו עסקן

סביב   נדב דואני:  שיושב  מי  המערכת,  כראש  לך  אומר  אני  ואתה, 

זוטר,   בכיר,  כפקיד  בתפקיד  נושא  והוא  הזה  השולחן 

להיזה  צריך  משנה,  לא  חברי  בכ ר  זה  כל  של  בודם 

או   באופוזיציה  הם  אם  משנה  לא  זה  המועצה. 

פה   נמצאים  או  יום,  לפני  הגיעו  שנה.    25בקואליציה, 

אתכם,   נכבד  אנחנו  במקומנו.  ואנחנו  במקומכם  אתם 

שגם   בטוח  ואני  נתחיל,  אנחנו  אז  אותנו.  תכבדו  אתם 

 הם ימשיכו, תודה. מספיק עם זה כבר.  

גולני:  אני   הוד  עדים    זר חו חברים,  אנו  בתקופה האחרונה  לקרוא. 

ציבוריים   בגנים  שירותים  לבנות תאי  העירייה  לניסיון 

כל   נמצא  לא  העירייה,  באתר  עיון  מתוך  ושכונתיים. 

להתקנת   אב  לתכנית  בסיס  שישמש  מדיניות  מסמך 

הפנים.   משרד  להנחיות  בהתאם  ציבוריים,  שירותים 

כי העירייה קב  ת  א   עה לא נמצא כל מסמך שממנו עולה 

העדיפויות   וסדר  מיקומם  הרצוי של השירותים,  מספר 

 לפריסתם בגנים ברחבי העיר.  

הנחיות   לא  ואף  נוהל,  או  תכנית  של  פרסום  נמצא  לא 

של   השוטפת  התחזוקה  אופן  בדבר  מדריך  או 

השירותים הציבוריים. הצעת ההחלטה: העירייה תכין  

להתקנת   אב  לתכנית  בסיס  שישמש  מדיניות  מסמך 

שיקבע  גנ ב   שירותים  מסמך  ושכונתיים.  ציבוריים  ים 

וסדר   מיקומם,  השירותים,  של  הרצוי  מספרם  את 

 העדיפויות לפריסתם בגנים ברחבי העיר.  

התחזוקה   אופן  בדבר  להנחיות  נוהל  או  תכנית 

בין   מרחק  קביעת  הציבוריים.  השירותים  של  השוטפת 

וקביעת   הסמוכים,  המגורים  לבנייני  השירותים  תאי 

גן  של  מי  יב צ   גודל  ציבוריים.  שירותים  ייבנו  שבו  ורי 
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 מהחברים רוצה להציג? אלון, בבקשה.  

   -אם מישהו רוצה  אלון גלבוע: 

 לא, כל אחד יש לו את הזכות.   יגאל שמעון: 

של   אלון גלבוע:  קריאה  מתוך  הכרתי  הזה  הנושא  את  אני  טוב, 

הגעתי   אני  דרור.  בני  ורחוב  השחר  רחוב  אזור  תושבי 

ראיתי,   ההיתרים  קת בד למקום,  כל  את  ביקשתי  י, 

אחרי   הרבה  הרבה,  קצת,  הגענו  הזה.  בעניין  שהוצאו 

 שניתן ההיתר.  

הולכת   שהיא  האזור  את  סימנה  כשהעירייה  ראינו 

חקרתי   קצת  אני  ואז  השירותים.  תאי  את  שם  לבנות 

שהוציא   מסמך  יש  שירותים,  שבנושא  וגיליתי   , בעניין

בשנת   המדינה  ומס   2017מבקר  המלצות  לגבי    ות קנ על 

 אי שירותים.  

ואני בא ואני רואה ששירותים, זה לא שראש העיר קם  

עובד   זה  שירותים.  תאי  בונה  שהוא  מחליט  בבוקר, 

אב,   תכנית  להכין  שצריך  בכך  עובד  זה  אחרת.  בצורה 

שמופיע   כמו  אז  המדיניות,  של  הנושא  בתוך  מדיניות, 

גנים ציבוריים   זה גודל של אילו גדלים של  פה בהצעה, 

לקרוא  יכ צר  רק  יכול  אני  שירותים.  תאי  להקים  ים 

   -לכם מתוך דו"ח המבקר 

היום   יעל עבוד ברזילי:  עשיתי  אני  גם  במקרה,  מולי  כאן  גם  הזה  הדו"ח 

   -קצת זה 

יכול   אלון גלבוע:  אני  מצוין.  זה  אז  יפה.  מזמן,  עשיתי  אני  אז  יפה, 

לעמוד   אתכם  להפנות  סעיף  157גם  מדברים  11,  שם   ,

גנים ציבוריים שכונתיים, שגודלם מעל    ית ני בכלל על ב 

רואה    30 ואני  בהיתר,  פה  מסתכל  אני  עכשיו,  דונם. 

גודל   גודלו.  מה  תאמינו  לא  הזה,  הציבורי  הגן  שכל 

ו   1.34הגן הוא בסה"כ    ס"מ, שתבינו.    68-דונם 

בוועדת   לא  פשוט  אני  ההיתר,  את  בדקתי  עוד  עכשיו, 

כר  פה  לכם  אראה  שאני  בטוח  ואני  מונה,  ת   גע משנה, 

התמונה   את  ראה  לא  משנה  מוועדת  פה  אחד  ואף 

התמונה   זו  אותה,  לכם  מראה  אני  אז  מעולם.  הזאת 
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 של תאי השירותים לטעמי מזעזע. הנה, זו התמונה.  

 איפה, מה אתה מראה?   יעל עבוד ברזילי: 

המשנה,   אלון גלבוע:  בוועדת  את  התמונה.  זו  ייראו.  שהתושבים 

   -את ראית 

 עזע.  ז מ  אביבה גוטרמן: 

 אתה ראית פעם תא שירותים כזה?   אלון גלבוע: 

 מה אתה מראה, זה מתוך הדו"ח?   יעל עבוד ברזילי: 

   -אתה ראית פעם את השירותים  אלון גלבוע: 

 אני לא ראיתי. אני לא ראיתי.   אביבה גוטרמן: 

את   יעל עבוד ברזילי:  להציג  לסיים  לאלון  ניתן  בואו  אבל  שנייה,  רגע, 

   -וחברי המועצה   ות בר ההצעה. רגע, ח 

 )מדברים ביחד(  

   -את בוועדת משנה, את ראית את  אלון גלבוע: 

 אלון, תביא לי שנייה. הכל בסדר שם? אתה בסדר?   יעל עבוד ברזילי: 

   -התמונה הזו מופיעה  אלון גלבוע: 

   -אלון, בוא תדבר רגע  יעל עבוד ברזילי: 

זה  אלון גלבוע:  ההיתר,  זה  הנה,  מופיעה,  הזו  זה  הי ה   התמונה  תר, 

   -ההיתר 

 תראה לי רגע.   יוסי שאבי: 

אל   אלון גלבוע:  רגע,  כאן?  להמחיש  רוצה  אני  מה  ההיתר.  וזה 

לב,   שימו  משנה,  ועדת  לי.  לא  4,  3,  2,  1תפריע  רפי   ,

איך   מהם  והסתירו  ידעו,  ולא  הצביעו  בכלל  פה,  נמצא 

נמצא,   מכוער  הזה  המבנה  איך  הזה,  המכוער  המבנה 

 .  ית הוא מופיע פה בתכנ 

נכון, אלון  רן יקיר:     -זה לא 

ראו   אלון גלבוע:  פה ארבעה שלא  יש  נכון,  לא  לי  תגיד  עכשיו, אתה 

   -את זה, אבל אל תפריע 

   -מה תפריע? ראיתי  רן יקיר: 
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יודע   אלון גלבוע:  כי אם אתה, אתה  הדמיה.  לא  זאת  לי,  תפריע  אל 

   -מה 

 יש בפארק ארבע העונות כזה, זו לא הדמיה.   יוסי שאבי: 

   -קודם כל, אני לא מצליח להבין  ון גלבוע: ל א 

   -רגע, אבל בואו תנו להמשיך  יעל עבוד ברזילי: 

הדמיה,   אלון גלבוע:  אין  בהיתר  היתר?  רואה  ראשונה  פעם  אתה 

לא   אתה  בונה.  אתה  פרט,  לפי  פרטים.  יש  בהיתר 

 הדמיה בהיתר.  

   -ראיתי את הפרטים  רן יקיר: 

   -אתה, תן לי לסיים ,  אז אתה, תן לי לסיים  אלון גלבוע: 

העיר   רן יקיר:  בחצי  עניינים  בניגוד  אתה  כי  שם,  היית  לא  אתה 

   -פה כנראה. אתה לא היית 

תשאל   אלון גלבוע:  משפטי,  יועץ  פה  יש  אז  עניינים,  בניגוד  אני  אז 

   -אותו אם אני בניגוד עניינים 

   -אבל רן, בוא תן לו לדבר, אחרי זה נענה אנחנו  כנרת א. כהן: 

ג   אז תן לי לדבר.   : וע לב אלון 

לא   רן יקיר:  או  ראיתי  אני  מה  על  סיפורים  יספר  לא  שהוא  אז 

   -ראיתי 

ולמה   אלון גלבוע:  רן,  רן?  מתכוון,  אני  ולמה  מתכוון?  אני  ולמה 

 אני מתכוון.  

 למה אתה מתכוון?   רן יקיר: 

   -אז אני אגיד לך  אלון גלבוע: 

 אוקי.   רן יקיר: 

   -נכ"ל המ מ   לאחר שאני ביקשתי  אלון גלבוע: 

   -סליחה, רגע, חברות וחברי המועצה  יעל עבוד ברזילי: 

שיקפל   אלון גלבוע:  מהמנכ"ל  ביקשתי  שאני  לאחר  משה,  לאחר, 

בגן   הציבה  שהעירייה  שמה,  שהעירייה  הגדרות  כל  את 

קופל.   זה  שעתיים  באמת  שתוך  האמת  אז  הציבורי, 

ותשימו   הרחוב.  לתושבי  ששלחו  מכתב  מקבל  אני  ואז 
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ר  מה  בניית  ה   אש לב  בנושא  פניות  "לאור  כותב.  עיר 

על   העיר  ראש  עדכן  השחר,  בגינת  ציבוריים  שירותים 

תכנון   מול  אל  בתאים  הצורך  של  מחדש  בחינה 

 מחדש".  

מראש?   חשבו  לא  תכנון?  היה  לא  מה,  שואל,  אני  אז 

באו   הרגליים    70אז  על  עמדו  צודקים,  שהם  תושבים 

חזר   העיר?  ראש  עם  קרה  ומה  זה  .  בו האחוריות,  כך 

שכולם   אב,  תכנית  להיות  אמורה  להיות.  אמור  לא 

באתר   מפורסם  להיות  אמור  זה  אותה.  לדעת  אמורים 

האם   לדעת  יוכל  אחד  כל  וכך  העירייה,  של  האינטרנט 

ייבנו שירותים.   ייבנו שירותים, באיזה גן   איפה 

זה   שביצעתי,  מבדיקה  אני,  מופיע.  לא  שזה  חושב  אני 

העירייה  באתר  מופיע  נוסף,  .  לא  דבר  נוסף,  דבר 

וסיורים   פגישה עם תושבים  במכתב עוד כתוב: "לאחר 

העיר   ראש  האם  התושבים,  את  שואל  אני  אז  שנעשו", 

 נפגש אתכם?  

 התשובה שלילית.   קהל: 

 במשרד, לא בחוץ.   קהל: 

 בשטח, הוא כותב בשטח.   אלון גלבוע: 

 לא, בשטח לא.   קהל: 

וסיור  אלון גלבוע:  תושבים  פגישת  ולאור  ש   ים לאחר  במקום,  נעשו 

היום,   פורקו  זמן,  לקחת  שעשוי  המרחב  התכנון  צפי 

זה   ככה  שואל,  אני  אז  הגדרות.  העיר  ראש  בהנחיית 

כמה   שאם  להיות?  אמור  זה  ככה  להיות?  אמור 

על   ללחוץ  מצליחים  צודקים,  לא  צודקים,  תושבים 

ראש העיר לסגת מבניית שירותים, שיכול מאוד להיות  

חיוניים,  כן  מנהלים  ן  כ   שהם  לא  כך  חברים,  נדרשים. 

בעיר.   והבנייה  התכנון  נושא  את  מנהלים  לא  כך  עיר, 

 חייבים להכין תכנית אב מפורטת, עם נספחים.  

של   נושא  של  נספחים  אין  בהיתר,  בדקתי  אני  אגב, 

כפי   נספח  נספח,  אין  תברואה.  נושא  של  נדרשים 

מה   חומר.  מאיזה  ייבנה,  הוא  איך  לפרטים,  שנדרש 
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שזו    אה רו שאני   פה  שמעתי  אני  יודע,  לא  זה,  פה 

אז   הדמיה.  היתר  בתוך  ראיתי  לא  מעולם  אני  הדמיה, 

אני חושב, אני סבור שבאמת חייבים לקבל את ההצעה  

אחד   שבוקר  בשחר,  שקרה  מצב  יקרה  שלא  כדי  הזו, 

תאי   להם  שבונים  הבינו  ופתאום  התושבים,  קמו 

 שירותים מול המרפסות.  

נמצ  לא  העיר  שראש  מקבלים  פה א  חבל  אולי  היינו   ,

לא   פה  שנמצאים  התושבים  כי  נוספים,  הסברים  ממנו 

אם   וגם  הסברים.  קיבלנו  לא  אנחנו  הסברים,  קיבלו 

אז   שחתמו,  ועדת משנה  חברי  פה  התשובה תהיה שהיו 

איך   המבנה,  את  מהם  הסתירו  מהם,  הסתירו  בפירוש 

 ייראה המבנה המכוער לדעתי.  

 לא הסתירו.   רן יקיר: 

   -הסתירו את המבנה  ע: בו גל אלון  

   -לא הסתירו, אני הייתי שם בוועדה  רן יקיר: 

יכול    4 אלון גלבוע:  יכול להיות שאתה ראית,  חברי מועצה לא ראו. 

   -להיות שאתה מקורב לראש העיר 

 הוא מקורב.   יוסי שאבי: 

 מה הקשר?  רן יקיר: 

יותר לראש העיר  אלון גלבוע:     -יכול להיות שאתה מקורב 

 י הייתי בישיבה.  נ א  רן יקיר: 

   -אבל זה לא רלוונטי, אלון  יעל עבוד ברזילי: 

ראה   אלון גלבוע:  שלא  שמעון,  יגאל  של  באמינות  ספק  מטיל  אתה 

ויגאל שמעון הוא אחד שניהל המון שנים     -את זה? 

   -שנייה, אני גם  יגאל שמעון: 

   -רגע, רגע, רגע, בואו, שנייה  יעל עבוד ברזילי: 

 זמני, אוקי? אני אדבר בזמנו.  ב   בר אני אד  יגאל שמעון: 

 אלון, סיימת?   יעל עבוד ברזילי: 

 לא.   אלון גלבוע: 
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 דק' להצגה, אז תחלקו את זה ביניכם.    10יש   יעל עבוד ברזילי: 

דיון   משה חנוכה:  זה  אחרת,  זה  יעל,  מיוחד,  דיון  זה  לא,  לא,  לא, 

 מיוחד.  

 להצגה?   יעל עבוד ברזילי: 

מיוחד  משה חנוכה:  דיון  אחד  .  זה  לדבר  כל  דיון    10יכול  זה   , דק'

 מיוחד.  

גולני:     -גם את   22:00כן, אבל יש לנו עד   הוד 

   -לא, לא צריך  אביבה גוטרמן: 

 זה דיון חדש, זה דיון מיוחד.   משה חנוכה: 

 בסדר, תחלקו ביניכם, זה בסדר.   יעל עבוד ברזילי: 

   -שע' עוד פעם   4 משה חנוכה: 

 .  תי מר את ההצגה, א  יעל עבוד ברזילי: 

 זה דיון חדש.   משה חנוכה: 

 מה הלחץ? חברים, כן.   יעל עבוד ברזילי: 

שמי,   יגאל שמעון:  את  הזכיר  אלון  להתייחס.  רוצה  גם  אני  אז  טוב, 

נכון     -אז אני רוצה להתייחס ברשותכם. 

הדבר   אלון גלבוע:  שנייה.  סליחה,  זה.  את  שתקרא  רוצה  אני  רגע, 

התוש  את  וגם  אותי  מקומם  שהכי  פה,  ם  בי באמת 

לאחר   יודע,  לא  שאני  מכתב,  פה  מוציא  העיר  שראש 

מצליח   לא  אני  איזה,  וסיור.  תושבים  עם  פגישה 

   -להבין 

   -רגע, הם אומרים שהם נפגשו איתו  רן יקיר: 

סיור   אלון גלבוע:  שום  היה  לא  בשטח.  סיור  איתם  היה  לא  אבל 

 בשטח.  

 )מדברים ביחד(  

מו עם התושבים, לא  יא שת רן, חבל שלא הגעת לפגישה   אלון גלבוע: 

   -זוכר באיזה ערב 

   -אני רק רוצה להזכיר משהו  רן יקיר: 
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   -רגע, רגע  יעל עבוד ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

   -אני רק אומר  רן יקיר: 

   -אז אל תעוותו, אל תעוות את  אלון גלבוע: 

   -אלון, אלון  רן יקיר: 

מדב  אלון גלבוע:  ואתה  שלו,  הפה  לא  ואתה  שלו  השופר  לא  ר  אתה 

   -בשמך. אתה תדבר בשמך, זה הכל   רק 

   -בסדר, אז אני אומר  רן יקיר: 

 למה לא הגעת לישיבה הזו?   אלון גלבוע: 

   -זה שהיה סיור, ואם הוא אומר שהוא בסיור  רן יקיר: 

לא   אלון גלבוע:  לתושבים,  מאמין  אני  התושבים.  את  פה  יש  אבל 

 מאמין לראש העיר, בסדר?  

   -קודם כל  יעל עבוד ברזילי: 

   -רגע, יגאל רוצה אבל לדבר  ה חנוכה: ש מ 

 אתה רוצה?   יעל עבוד ברזילי: 

   -עכשיו, דבר אחרון  אלון גלבוע: 

 -הוא הזכיר את שמי, אז אני רוצה לענות  יגאל שמעון: 

 אני גם רוצה לדבר.   משה חנוכה: 

הזה   אלון גלבוע:  לנושא  תתייחס  באמת  שיעל  רוצה  זה  אחרי  אני 

   -של לערוך ביקורת 

 בשמחה.   רזילי: ב   וד יעל עב 

כן?   אלון גלבוע:   ויש גם מסקנות שם, 

להתייחס   יגאל שמעון:  רוצה  אני  אז  אלון,  שמי,  את  הזכיר  תראו, 

היה   זה  המשנה,  בוועדת  בו  שדנו  ההיתר  ברשותכם. 

נכון, רן?    בזום, בישיבה בזום, 

 כן, כן.   אביבה גוטרמן: 

מגדיא  רן יקיר:  של  ההיתר  שאת  זוכר  אני  ההיתר,  ינו  עש ל  כן. 

   -פה. כנראה את הדיון הזה 
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   -לא, אני לא  יגאל שמעון: 

   -אתה היית בלשכה  משה חנוכה: 

 )מדברים ביחד(  

מציג   יגאל שמעון:  כשאתה  זה  מה  יודעים  ואתם  בזום,  היה  זה  אז 

אתה   התכניות,  את  רואה  ולא  כמעט  אתה  אז  בזום, 

   -שומע רק את ההצגה 

יגאל.  רי אח בסדר, האחריות שלך היא אותה   רן יקיר:   ות אבל, 

וואו, בואנה, אתה הורג אותי  יגאל שמעון:     -שנייה, תן לי לדבר. 

   -לא, אני  רן יקיר: 

לך,   יגאל שמעון:  יעזור  לא  אמיר,  אצל  שלך  המיקום  על  נלחם  אתה 

מאיר   לפניך,  בנאדם  לך.  יעזור  לא  לך.  יעזור  לא 

   -לפניך 

יגאל  יעל עבוד ברזילי:     -יגאל, יגאל, יאללה, 

יעזור, הוא   ן: עו שמ יגאל   יעזור לך, לא  יש לו גם את מוטי לפניך. לא 

ייתן לך. תשמע לי מה שאני אומר.    לא 

 יגאל, תסיים.   יעל עבוד ברזילי: 

   -טוב  יגאל שמעון: 

 תגידו, אתם לא יכולים להפסיק עם הדמגוגיה הזו?   מאיר חלוואני: 

 זו לא דמגוגיה.   יגאל שמעון: 

   -ם כמו עם הילדי  מאיר חלוואני: 

   -הוא קופץ  יגאל שמעון: 

 עשיתם בושות.   מאיר חלוואני: 

   -הוא קופץ. בסדר, אני מבקש, אני מבקש לא להפריע  יגאל שמעון: 

   -מאיר, מי שעשה בושות זה ראש העיר, שלא  אלון גלבוע: 

כן,   יעל עבוד ברזילי:  ליגאל.  מפריעים  אתם  המועצה,  וחברות  חברי 

נו, יאללה.    יגאל, 

   -הדיון היה בזום   ה. וד ת  יגאל שמעון: 

 אני גם רוצה לדבר.   רן יקיר: 
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יודעים, בזום  יגאל שמעון:     -כמו שאתם 

   -גם אני רוצה לדבר  מאיר חלוואני: 

יכול  אלון גלבוע:     -אתה לא 

יודעים  יגאל שמעון:     -כמו שאתם 

 תגיש הצעה.   אלון גלבוע: 

   -רגע  יעל עבוד ברזילי: 

 די כבר, תנו לו לדבר.   כנרת א. כהן: 

ישיבה   אל שמעון: ג י  יודעים,  שאתם  כמו  בזום.  בישיבה  היה  הדיון 

רק   אתה  התכניות,  את  רואה  ולא  כמעט  אתה  בזום, 

בפארק השחר,   לי  שאמרו  איך  ואני,  שומע את ההצגה. 

לא   אמרתי,  הפרוטוקול,  את  בדקתי  ואני  קפצתי,  ישר 

 יכול להיות שאני ככה מצביע כל כך מהר.  

שב  רואה  אני  בפרוטוקול  מה  ת  אמ אז  אמרתי,  שאלתי. 

לנו   יש  הזה?  בפארק  צריכים  הבנים.  אתם  ליד  את 

 בנים?  למה לא תעשו ביד ל 

 יש ספריה עירונית שיש בה שירותים ציבוריים.   קובי גרינברג: 

 נכון.   אביבה גוטרמן: 

 נכון.   יגאל שמעון: 

 נכון.   אלון גלבוע: 

   -זה מה שאני אמרתי בישיבה  יגאל שמעון: 

   -רגע, אבל  י: יעל עבוד ברזיל 

 תנו לי בבקשה לסיים.   יגאל שמעון: 

גולני:     -חברים, חברי מועצה  הוד 

אומר,   יגאל שמעון:  אתה  בזום,  יושב  אתה  יודע,  אתה  גם  ואז 

שיתוף   עשה  שהוא  בטוח  עיר,  ראש  פה  יש  וואלה, 

   -ציבור. הוא וכולם ביחד סיכמו על המיקום 

   -שום ציבור  אביבה גוטרמן: 

מ  יגאל שמעון:  לא  אנ י  אז  אתם  ואם  הזה?  הנושא  בעד  יהיה  שלא  י 
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של   באזור  הייתה  וההסכמה  לבנים,  ביד  רוצים 

מאמין   אני  כי  למה?  בעד.  הצבעתי  נכון,  אז  הפארק, 

   -שאם יש הסכמה 

 של שיתוף ציבור.   אביבה גוטרמן: 

והם לא רוצים ביד לבנים. כששאלתי למה לא   יגאל שמעון:  ושיתוף, 

   -כזה שירותים   רק פא ביד לבנים, כי אין צורך ב 

 דל דונם.   אלון גלבוע: 

   -במיוחד כשזה פארק קטן ומול הבניינים  יגאל שמעון: 

נכון.   אביבה גוטרמן:   נכון, 

חושב   יגאל שמעון:  אני  הטעות,  את  שהבנו  שאחרי  חושב  אני  אז 

לקבל   יכולים  ואנחנו  נכונה,  הצעה  היא  פה  שההצעה 

של  ה  הז אותה, כי ההצעה באה ועושה סדר בכל הנושא  

 בניית שירותים בפארקים.  

רוצים   אתם  הזו.  ההצעה  את  לקבל  לכולם  קורא  ואני 

אבל   בעיה.  שום  אין  לי  סעיף,  להוסיף  מילה,  לשנות 

אם   העיר  ראש  את  כששאלתי  כי  חשוב,  שזה  חושב  אני 

ב  שירותים  לבנות  גם  רוצה  כן,  1200-הוא  אמר  הוא   ,

 כן.  

יודעים איפה.   אלון גלבוע:   לא 

וזה   ן: יגאל שמעו  כן.  אמרו  אבל  הכחיש,  הוא  שעכשיו  למרות 

 מוקלט דרך אגב, אז אל תגידו לי לא, כי זה מוקלט.  

   -הוא אמר שאם יהיה צורך, הוא לא אמר  מוטי ליטר: 

 לא, הוא אמר כן.   יגאל שמעון: 

   -טוב, תכף  יעל עבוד ברזילי: 

 אבל מי הוא שיקבע אם יש צורך או לא?   אלון גלבוע: 

ב א  הו  יגאל שמעון:  יבנו  האם  שאלתי  כן.  תקשיבו  1200-אמר  כן.   ,

 לפרוטוקול.  

ויכוח, בדיוק.   אביבה גוטרמן:   אין 

   -זה שירות חיוני  יעל עבוד ברזילי: 
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 כן.   אביבה גוטרמן: 

 כן, מה לעשות.   יגאל שמעון: 

 רגע, בואו, בואו רגע נמקד את זה, בסדר?   יעל עבוד ברזילי: 

   ה. לא משנה, כן זה ככ  יגאל שמעון: 

   -אבל אתה מסית אנשים  מוטי ליטר: 

   -אני לא מסית, אני אומר את האמת, אני לא מסתיר  יגאל שמעון: 

   -אבל אתה אומר  מוטי ליטר: 

מסתירים   יגאל שמעון:  כשאתם  בשחר,  כמו  לא  זה  מסתיר,  לא  אני 

 מהם. אני בא ואומר להם לפני.  

מס  מוטי ליטר:  לציבור  אומר  ואתה  בא  כשאתה  יגאל,  ם  וי יגאל, 

לכם   לבנות  הולכים  מחר  ואומר,  אותו,  מסית  ואתה 

   -שירותים 

   -לא אמרתי מחר  יגאל שמעון: 

 הוא לא אמר מחר.   אביבה גוטרמן: 

 אתה שמעת אותי, מחר? לא אמרתי מחר.   יגאל שמעון: 

   -למה מסית  קהל: 

את   יעל עבוד ברזילי:  יסיים  אחד  שכל  מכם,  בבקשה  המועצה,  חברי 

   -דבריו, אנחנו 

ב  ון: מע ש   יגאל  לציבור  אמרתי  אני  לא,  יש  1200-בואו,  חברים,   ,

ב  לבנות  העיר  ראש  של  נקבל  1200-הסכמה  בואו   ,

 בהסכמה את המיקום, זה מה שאמרתי.  

 לא, זה סתם.   מוטי ליטר: 

בכדי   יגאל שמעון:  אומר,  אני  שוב  אז  להם.  שאמרתי  מה  תקרא 

הנפש   עוגמת  כל  ואת  הזה,  שיח  הדו  כל  את  למנוע 

קרה.  וש לת שעשינו   מה  יודע  לא  אני  לא,  או  שכן  בים, 

ההצעה   את  ביחד  לקבל  צריכים  שאנחנו  חושב  אני 

בעיה   שום  לי  אין  חושב,  אני  סעיף,  להוסיף  תרצו  הזו. 

להוסיף סעיף. שיתוף ציבור, גם צריך להיות שם, חייב  

ואני   עוד סעיף של שיתוף הציבור באותו מקום.  להיות 
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   -ה חשוב שז ב  קורא לכם להצביע בעד, אני חוש 

גולני:     -משה, בבקשה  הוד 

יעל  אביבה גוטרמן:     -אני רוצה, רגע, 

   -רגע, מה  יעל עבוד ברזילי: 

ואני   אביבה גוטרמן:  בעיה,  פה  יש  תקשיבו,  לכם,  להגיד  רוצה  אני 

   -חוזרת אליה עוד פעם 

   -רק רגע, חברי המועצה בבקשה  יעל עבוד ברזילי: 

ו  אביבה גוטרמן:  מהותית,  בעיה  ראש  ש   זה היא  בניהול.  בעיה  לנו  יש 

אומרת   שאני  סליחה  דברים.  לנהל  יודע  לא  הזה  העיר 

כל   בעיות,  על  עולים  אנחנו  פעם,  כל  זה  אבל  זה,  את 

לפה.   להגיע  צריכים  שלא  בעיות  על  עולים  אנחנו  פעם 

צריך   היה  דבר,  כזה  מתכוונת.  אני  למה  לך  אגיד  אני 

   -להיות לפחות שיתוף ציבור 

ו  : יעל עבוד ברזילי     -אבל אף אחד מאיתנ

יעל, יעל. הוא אמר, תקשיבי  אביבה גוטרמן:     -רגע, 

זה   יעל עבוד ברזילי:  על  שהצביעו  בזמן  רפי,  ולא  יגאל  לא  מאיר,  לא 

   -בדיון 

ו  אביבה גוטרמן:     -לא מעניין אותי עכשי

   -. אבל זה כן מעניין, כי חברת ועדה 2021באפריל   יעל עבוד ברזילי: 

 -הייתי שם בכלל, לא הייתי א  ל   אני  אביבה גוטרמן: 

 )מדברים ביחד( 

עכשיו.   אביבה גוטרמן:  העקרונית  ברמה  מדברת  אני  חשוב,  לא  אבל 

אני   דבר  אותו  הבריכה,  על  מדברת  דבר  אותו  אני 

היום   עד  לנו  שאין  הכלכלית  החברה  על  מדברת 

   -מנכ"ל 

בואו   מאיר חלוואני:  העיר?  את  מסדרים  עושים,  אתם  מה  עכשיו, 

 ותים רגע.  יר הש נדבר על  

   -רק רגע  אביבה גוטרמן: 

 יש לך בעיה עם זה שיהיה שירותים במרחב הציבורי?   מאיר חלוואני: 
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על   רן יקיר:  לדבר  באה  לא  היא  שירותים,  על  באה  לא  היא  אבל 

   -שירותים 

   -אני שואל  מאיר חלוואני: 

כי   אביבה גוטרמן:  לדבר,  אומץ  שקיבלתם  שמחה  נורא  אני  מאיר, 

   -א אמיר לא נמצ 

 אוי, אביבה.   עדי ברמוחה: 

   -אבל ככה  אביבה גוטרמן: 

 )מדברים ביחד(  

לך.   מאיר חלוואני:  מתאים  לא  זה  אביבה,  אביבה.  לך,  מתאים  לא  זה 

   -ויגאל 

   -לא, אני מאוד שמחה שאתם  אביבה גוטרמן: 

   -אביבה, חבל שלא היית בישיבה  עדי ברמוחה: 

אבל  אביבה גוטרמן:  מדברים.  שאתם  שמחה  שוב  על י   מאוד  אני   ,

כזה   דבר  ניהולית.  בעיה  היא  הבעיה  ואומרת,  חוזרת 

אותו   כששאלתי  אגב,  ציבור.  בשיתוף  להתקבל  צריך 

לגבי   כששאלנו  אח"כ,  ציבור.  שיתוף  עשיתי  אמר,  הוא 

זה   בזה,  ציבור  שיתוף  אין  כי  צריך,  לא  אמר,  היתר, 

 לא צריך שיתוף ציבור.  

ככ  סגורים  מתוכננים,  לא  דברים  הבאב    על ה  בקיצור, 

לא   כמה.  אותו  לחצו  ככה  החליטו,  ככה  לו,  בא  אללה, 

יהיו   לא  כל  קודם  האלה,  השירותים  ולכן  ככה.  עובד 

אבל   יהיה,  לא  זה  שכאן  ברור  זה  משמעית.  חד  כאן, 

לעשות   צריכים  שאנחנו  ההחלטה  את  לקבל  צריך 

   -תכנית אב. רגע, יעל 

   -אני תכף גם אסביר למה  יעל עבוד ברזילי: 

ג  בעיר   ן: רמ וט אביבה  יש  כי  אב,  תכנית  שעושים  החלטה  לקבל  צריך 

כל   את  צריך.  גודל  באיזה  יודעים  לא  פארקים, 

לא   זה  בעולם,  קורה  זה  לבדוק.  צריך  האלה  הדברים 

מיני   כל  שיש  בטוח  בעולם.  זה  את  עושים  חדש,  דבר 

וכל מיני פרמטרים     -נתונים 
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   -אני מבטיחה שתכף אני אתייחס  יעל עבוד ברזילי: 

כפי   גוטרמן: ה  יב אב  ולא  החלטה.  ונקבל  רציני,  דיון  שיהיה  אז  ובואו, 

לעצור   צריך  הכל,  לעצור  צריך  עכשיו.  עד  התקבל  שזה 

   -את הכל 

 אחרי ההערה הצינית שלך, זה נשמע לך דיון רציני?   מאיר חלוואני: 

   -מאיר, מאיר, ראש העירייה  משה חנוכה: 

 לא, לעשות דיון בעניין.   אביבה גוטרמן: 

 אז זה ציני.   וואני: חל ר  מאי 

 לא, לא, צריך לעשות דיון אמיתי.   אביבה גוטרמן: 

 טוב, אפשר משה ואז אני אדבר.   יעל עבוד ברזילי: 

הזאת   משה חנוכה:  בהצבעה  נכחתי  גם  אני  מה.  לכם  אגיד  אני  כן, 

וגם   בזום,  שהתנהלה  השחר,  בפארק  השירותים  על 

א  ולכן  ממול,  מתגורר  שאני  לפרוטוקול  א  ל   ני ציינתי 

הספציפיים   השירותים  על  ברשותכם  לדבר  רוצה 

בגלל   כי  המהות.  על  איתכם  לדבר  רוצה  אני  האלה, 

העיקרון   אם  כי  עקרונית.  הצעה  היא  שלנו  ההצעה  זה, 

אבל   השחר,  בפארק  הבעיה  את  גם  יפתור  זה  יתקבל, 

 זה גם ימנע בעיות כאלה בעתיד.  

שאולי   טקסט,  לכם  להקריא  רוצה  אני  וברשותכם, 

"ההרגשה  מו ה  יהי  בשולחן.  מהאנשים  לחלק  כר 

רצונות   הרצונות,  סך  את  לייצג  שאמורה  שהעירייה, 

מקדמת   שלהם,  האינטרסים  על  ולהגן  התושבים 

שאיננו   וההבנה  אחרים,  אינטרסים  מתוך  תכניות 

נעשות   שלטוניות  שפעולות  כך  על  לסמוך  יכולים 

הרס   נגד  למאבק  אותי  הובילה  לב,  בתום  בהכרח 

ולמאבקים  ,  פארק עתידים  נגד תכנית המתאר,  למאבק 

   -נגד תכניות אחרות ששמו נדל"ן לפני תושבים" 

זה לשירותים  רן יקיר:     -אבל אתה משווה את 

 )מדברים ביחד(  

   -"שעשינו ככל שביכולתנו  משה חנוכה: 
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שאמיר   אביבה גוטרמן:  ממה  עושה  לא  הזו  האופוזיציה  רגע,  רגע, 

ישב פה. אז תפסיק     ו. כוכבי עשה, שהוא 

   -אפשר רגע שמשה יסיים  יעל עבוד ברזילי: 

שם   משה חנוכה:  אמיתיים  ציבור  משרתי  שיש  בהבנה  גם  "אבל 

   -בחוץ 

נו  אלון גלבוע:  יודעים,     -כולם 

נחושים   משה חנוכה:  ברזילי  ויעל  כוכבי  אמיר  יתייצבו  מאבק  "בכל 

הקלעים   מאחורי  גם  וללוות  הכלים  את  לתת  לסייע, 

א  כתב  התושבים".  בחוברת    זה ת  לטובת  יקיר,  רן 

מה   לך?  קרה  מה  רן,  שואל,  ואני  לתושבים.  שפורסמה 

של   יקיר  לרן  שהיה  2018קרה  מה  הרס  נגד  שנאבק   ,

רואה   הוא  שהיום  עתידים,  פארק  הרס  בעיניו, 

שמרגישים   בעיר,  אחר  באזור  אחרים  תושבים 

 שהורסים להם את חלקת הירוק מול הבית.  

שלא  עקרונית,  להצעה  להתנגד  אחד  וק ת   ולמה  אף  פת 

הציבור,   את  נשתף  בואו  ואומרת,  באה  בסה"כ  אישית. 

ונרתום   נרוץ  לא  בואו  מסודר,  הדברים  את  נעשה  בוא 

ונייצר תכנית אב     -את העגלה לפני הסוסים, 

 אני אשמח לענות לך.   רן יקיר: 

לפני   משה חנוכה:  התושבים  את  שישים  באופן  הציבור,  בשיתוף 

בלב  לשים  רוצים  שאנחנו  יכול  פא ה   הבטון  ואני  רקים. 

אנשים   לראות  מתרגש  כך  כל  שאני  לכם  להגיד 

 , ונאבקים.  18:00שיושבים כאן משעה  

הטלוויזיה,   מול  שלהם  בבית  לשבת  יכלו  הם  בואו, 

כי   יוצאים  הם  אבל  טלוויזיה,  ולראות  גרעינים  לפצח 

יגיע   העיר  שראש  מתחננים  וכשהם  להם.  חשוב  זה 

 -לכן ו   א. לשטח לראות, לראות, הוא הגיע? ל 

יגיע.   קהל:   אבל הוא הבטיח שהוא 

בשביל   משה חנוכה:  לא  הזה.  העוול  את  נתקן  בוא  מבקש,  אני  ולכן 

בטוח   אני  ויעל,  שיהיה.  מה  בשביל  אלא  שהיה,  מה 

מפרגנים   אנחנו  הנכון,  במקום  שלך  שהלב  יודע  ואני 
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ההתנהלות   את  נעצור  בואו  רבאק,  אבל  הזמן,  כל  לך 

הבח  להבטחות  ונחזור  שלנו,    ות יר הזאת  הבסיסיות 

 שזה לשים את התושבים לפני הכל, תודה.  

   -אני לא חושבת שמישהו מתנגד  אביבה גוטרמן: 

ברשותך.   מאיר חלוואני:  משה,  להגיב,  רגע  מבקש  אני  מבקש,  אני 

ואיך   תתאפקו.  אז  שלי,  התור  לא  זה  אם  גם  והפעם, 

כי   לדבר,  יכול  אני  אז  נמצא,  לא  אומרת, אמיר  אביבה 

זה  מישהו  צח ה   בסוף  כך.  שזה  וחבל  יגאל,  את  גם  יק 

   -מכם 

 אני באמת צוחק.   יגאל שמעון: 

 יופי, תצחק.   מאיר חלוואני: 

דיברתם   יגאל שמעון:  לא  מילה  מדברים,  כולם  היום  אתם  פתאום 

אחת   מילה  הנושא.  על  דיברתם  לא  מילה  התקציב,  על 

   -לא דיברתם 

   -אתה מוכן לא להפריע לי  מאיר חלוואני: 

 מילה אחת.   ן: עו יגאל שמ 

 אתה מוכן לא להפריע לי?   מאיר חלוואני: 

 כן, מאיר.   יעל עבוד ברזילי: 

 אתה מוכן לא להפריע לי? לא הפרעתי לך.   מאיר חלוואני: 

   -אני לא אפריע לך  יגאל שמעון: 

 זה מעליב שאתה מגחך ככה.   מאיר חלוואני: 

 חברי המועצה.   יעל עבוד ברזילי: 

 גם באים לידי ביטוי החבר'ה.  ם  ה   וסוף סוף  אביבה גוטרמן: 

גולני:   אביבה.   הוד 

 חברי המועצה, בבקשה.   יעל עבוד ברזילי: 

נותנת לנו הזדמנות להתבטא.   מאיר חלוואני:   תודה, אביבה, שאת 

 מיותר, באמת.   יעל עבוד ברזילי: 

 אני?   אביבה גוטרמן: 
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 כן.   מאיר חלוואני: 

 מור על דיון ענייני.  לש ת  מיותר, מיותר, אני מבקש  יעל עבוד ברזילי: 

מתכוון   מאיר חלוואני:  לא  אני  ציבור  כשנבחר  לכם  להגיד  מוכרח  אני 

אף   בשם  להתנצל  ולא  אחד,  אף  בשם  תשובות  לתת 

חלקם   מהתושבים.  למדים  פה  שאנחנו  ולהגיד  אחד, 

ומה,   איך  כרגע  חשוב  לא  וזה  איתי,  והתכתבו  לי  כתבו 

שהמקו  להיות  שיכול  התהליך  עם  מסכים    לא ם  ואני 

כולכם,   או  חושב  מכם  חלק  אבל  בסדר.  זה  נכון,  נבחר 

 ששירותים במרחב הציבורי זה לא משהו שהוא נדרש?  

   -לא אמרנו  אביבה גוטרמן: 

 לא חושבים, לא אמרנו.   משה חנוכה: 

   -רגע, רגע  מאיר חלוואני: 

   -ואל תכניס לנו מילים לפה. אמרנו  משה חנוכה: 

   -לא אמרנו  אביבה גוטרמן: 

   -משה, לא הכנסתי לך מילים  ני: וא לו מאיר ח 

 לא אמרנו שזה לא נדרש בעיר, תראה מה כתוב.   אלון גלבוע: 

   -רק רגע, רק רגע  מאיר חלוואני: 

 מה, איך אתה הגעת לזה?   אביבה גוטרמן: 

   -רק רגע. ולכן אני אומר  מאיר חלוואני: 

את   יעל עבוד ברזילי:  יסגור  וזה  אתייחס  אני  מאיר  שאחרי  חושבת  אני 

   -ן יו הד 

   -לא, עוד לא סיימתי  מאיר חלוואני: 

זה נקרא  אביבה גוטרמן:     -מכין מסמך מדיניות, 

 אביבה, אני עוד לא סיימתי.   מאיר חלוואני: 

   -אבל כבר אומר  אביבה גוטרמן: 

שירותים   מאיר חלוואני:  לחדרי  אב  תכנית  מכינים  אם  יודע  לא  אני 

   -או לתאי שירותים, אמרתי רק 

 אבל תן לו.    רגע,  עדי ברמוחה: 
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גולני:   חברים, תנו לו לסיים, בבקשה.   הוד 

   -תן לי רק לסיים  מאיר חלוואני: 

נותן לו לסיים משפט.   עדי ברמוחה:   אבל אתה לא 

העיר,   מאיר חלוואני:  כל  את  לבנות  לדעת  איך  זה  אב,  תכנית  להכין 

אב,   תכנית  על  דיבר  הוא  זה  בזה.  שירותים  תאי  ולא 

   -ברת. עכשיו, רגע ת אב, די ואלון דיבר על תכני 

   -תנו בבקשה למאיר לסיים את דבריו  יעל עבוד ברזילי: 

 -תקרא את ההמלצה של ועדת  אלון גלבוע: 

דבריו,   יעל עבוד ברזילי:  את  לסיים  למאיר  תנו  רגע.  רק  רגע,  רק 

כן.     בבקשה, ואח"כ אני. 

זה     מאיר חלוואני:  אם  וגם  זה,  ובגלל  נלמד,  הזה  שהנושא  חושב  אני 

בסוף  ה  ממי,  חשוב  לא  בסדר,  וזה  מכם,  בא  לחץ 

אותם,   לשמוע  צריך  אותם,  לשמוע  חשוב  התושבים, 

שם   בונים  לא  כרגע  ולכן,  הנכון.  התהליך  וזה 

ואני   ואיפה.  יבנו  אם  יודע  לא  ואני  יודע  שירותים, 

אומרים,   הזמן  כל  אתם  כי  המערך,  שבתוך  לכם  להגיד 

   -חד אתם ואנחנו. מבחינתי, כולנו פה זה אותו א 

 חד משמעית.   אביבה גוטרמן: 

הציבור,   מאיר חלוואני:  לטובת  זה  את  נבין  אחת  שפעם  הזמן  והגיע 

הבושה   עם  פה,  מתנהגים  שאנחנו  כמו  נתנהג  ולא 

והצעקות   הילדים  של  האימהות  ליד  פה  שנעשתה 

ונבדוק איך   נהיה אמפתיים,  פה. במקום שכולנו  האלה 

עובר  ואתם  טוב,  יותר  זה  את  עושים  עם  אנחנו  ים 

אנחנו   התושבים.  מול  תהליך  לאותו  גם  נושא  אותו 

שולחן   על  מתנהגים  אנחנו  שככה  להתבייש  צריכים 

 המועצה, חד משמעית, מה זה הצעקות האלה?  

 מה יש להתבייש? מה יש להתבייש?   אביבה גוטרמן: 

   -לא רק שאני מתבייש  מאיר חלוואני: 

 אנחנו צריכים להתבייש?   יגאל שמעון: 

   -אבל אנחנו לא מתביישים  : אלון גלבוע 
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 תנו למאיר לסיים, תנו למאיר לסיים.   יעל עבוד ברזילי: 

   -אני לא הפרעתי לך  מאיר חלוואני: 

 בסדר, אני אומר.   אלון גלבוע: 

   -אני עכשיו רוצה, מה שלא הספקתי  מאיר חלוואני: 

   -זה תפקידה של האופוזיציה  אביבה גוטרמן: 

 בסדר גמור.   מאיר חלוואני: 

 מה לעשות?   ה גוטרמן: אביב 

 אביבה, כשנוח לך, את אופוזיציה.   מאיר חלוואני: 

   -להעלות את השכלים, להעלות את הדברים שלא  אביבה גוטרמן: 

 וכשלא, את הורגת אותנו.   מאיר חלוואני: 

 תנו למאיר לסיים את דבריו, בבקשה, ואח"כ אני.   יעל עבוד ברזילי: 

י  מאיר חלוואני:  לכם  להגיד  רוצה  אני  אני  מבקש,  אני  מזה.  ותר 

   -מבקש 

גולני:     -אלון, אלון  הוד 

זו   מאיר חלוואני:  במסדרון,  לי  אמרת  איך  אלון,  אלון,  אלון, 

פוליטיקאי,   לא  אני  לך,  אומר  אני  אז  הפוליטיקה. 

עם   פה,  שהיו  האלה  מההורים  סליחה  מבקש  ואני 

העירייה   ראש  סגנית  הפגינה,  שהיא  האמפתיה 

היי  ולא  המקום,  להם  וממלאת  לתת  הזדמנות  לנו  תה 

נפתור   ולהגיד להם, אנחנו  חיבוק, במקום לחבק אותם 

לא   שאני  חבורה  איזה  כמו  פה  רבתם  הבעיות,  את 

   -רוצה להגיד לכם 

נו.   יגאל שמעון:   אוי, 

נו.   מאיר חלוואני:   אל תגיד, אוי 

 )מדברים ביחד(  

   -מה אתה מדבר, היו אצל ראש העיר, היו אצל כולם  יגאל שמעון: 

אף   מאיר חלוואני:  בשם  תשובות  אתן  לא  שאני  בזה  התחלתי  אני 

   -אחד, ובטח שהוא לא נמצא פה 
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נו, תפסיק.   אביבה גוטרמן:   די, 

   -אני אפסיק  מאיר חלוואני: 

 לא, הוא נמצא, הוא נמצא, הוא רואה אותך.   יוסי שאבי: 

יוסי  מאיר חלוואני:     -רק רגע, 

 האימא בכתה, האימא בכתה.   יגאל שמעון: 

ונותן הנחיות  אביבה גוטרמן:     -הוא רואה 

יודע מה  מאיר חלוואני:     -האימא בכתה, ואתה 

 בכתה.   יגאל שמעון: 

 גם אני בכיתי.   מאיר חלוואני: 

   -נו  יגאל שמעון: 

 גם אני.   מאיר חלוואני: 

 אז איך אתה אומר את זה?   יגאל שמעון: 

גולני:     -חבר'ה, בואו נעצור את הדיון פה  הוד 

י  רזילי: יעל עבוד ב     -היי, היי, הי

לא   מאיר חלוואני:  אתם  כי  זה  את  אומר  אני  זה?  את  אומר  אני  איך 

   -ראיתם את עצמכם פה מתנהלים בשיח הזה 

   -חברי וחברות המועצה  יעל עבוד ברזילי: 

   -ועכשיו אני רוצה ישר לעניין  מאיר חלוואני: 

 בבקשה להתמקד בדיון.   יעל עבוד ברזילי: 

א  מאיר חלוואני:  יודע  אז  אני  השירותים.  לעניין  לחזור  מבקש  ני 

שאתה   מהמקום  לך,  להגיד  יודע  אני  כן,  לכם,  להגיד 

את   בונים  שלא  זה  שעצם  ואתם,  אנחנו  אומר, 

זה   את  לעשות  האופציה  את  בודקים  שם,  השירותים 

מזה,   תלמד  גם  שהמערכת  להיות  ויכול  מסודר,  באופן 

יחד  זה  ואנחנו  התושבים  לומדת.  שהיא  בסדר  ,  וזה 

 העיר היא של כולנו.  

 מעולה.   אביבה גוטרמן: 

   -וזה המקום ללמוד  מאיר חלוואני: 
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   -ולכן כדאי לקבל את ההצעה  אביבה גוטרמן: 

לא   מאיר חלוואני:  או  טעות,  עשינו  ולבקש,  פה  לעמוד  היום  כל  ולא 

 עשינו טעות.  

 ולכן כדאי לקבל את ההצעה.   אביבה גוטרמן: 

 נראה ככה.    אבל מאיר, זה לא  אלון גלבוע: 

   -טוב, אני רוצה להתייחס  יעל עבוד ברזילי: 

   -לא, לא, כי כשאתם מציגים את זה, רגע, זה קודם כל  מאיר חלוואני: 

מקשיבה.   אביבה גוטרמן:  שבאה  הצעה  זו  מהקשבה.  שבאה  הצעה  זו 

 איזה דבר זה.  

   -חברי וחברות המועצה  יעל עבוד ברזילי: 

   -אני רוצה גם להגיד  מאיר חלוואני: 

   -רגע, רגע  יעל עבוד ברזילי: 

ואני   מאיר חלוואני:  אחרון  משפט  עוד  מסיים.  ואני  אחרון  משפט  עוד 

 מסיים.  

יכול  אלון גלבוע:     -מאיר, אבל אתה 

   -כשאתה קורא את התשובה, אלון  מאיר חלוואני: 

יקומו   אלון גלבוע:  לא  בבוקר  שמחר  להצהיר  כאן  עכשיו  יכול  אתה 

פתאו  ויראו  אחרת,  איזו  בשכונה  להם  שמגדרים  ם 

   -פינה ירוקה 

יודע.   מאיר חלוואני:  יודע, אני לא   אני לא 

   -אלון, אלון, רגע  יעל עבוד ברזילי: 

   -אז אם אנחנו רוצים היום  אלון גלבוע: 

   -רגע, רגע  יעל עבוד ברזילי: 

להגיד   מאיר חלוואני:  שרציתי  למרות  לך?  לענות  יכול  אני  לך?  לענות 

למה  נוסף  אחד  משהו  אתה    עוד  הקראת.  שאתה 

פגש   העירייה  ראש  אותו.  וחיברת  אחד  משפט  הקראת 

   -את התושבים 

 לא פגש.   אלון גלבוע: 
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   -תראה את הסיור, הם היו אצלו, למה אתה אומר  מאיר חלוואני: 

   -והעבודות הוקפאו מהרגע הראשון  יעל עבוד ברזילי: 

יענה.   אביבה גוטרמן:   הוא יענה, התושב יענה, התושב 

   -וזה גם לא הדיון אגב, אבל  ד ברזילי: יעל עבו 

 ראש העיר פגש אתכם?   יוסי שאבי: 

   -רגע, רגע  מאיר חלוואני: 

 אז תגיד להם שהוא לא פגש, תגיד להם, הוא לא פגש.   יוסי שאבי: 

יודע מה הוא קרא?   מאיר חלוואני:   אתה 

 הוא פגש אתכם?   יוסי שאבי: 

 רגע, שמעת מה הוא קרא?   מאיר חלוואני: 

בבקשה   בוד ברזילי: יעל ע  המועצה,  וחברות  חברי  היי.  היי,  סליחה, 

כשאחרים   הדיון  כללי  על  ולשמור  בשקט  להיות 

 מדברים, זה לא מכבד.  

לפגוש   מאיר חלוואני:  היה  אמור  העירייה  שראש  משפט  קראת  אתה 

בלשכה,   אותם  פגש  רשום שם שהוא  לא.  בסיור?  אותם 

 זה מה שכתוב, והוא עשה כן סיור.  

   -רגע, סליחה, סליחה, הוא הבטיח  אנקורי: עדי פ.  

   -רגע, חברי וחברות המועצה  יעל עבוד ברזילי: 

 בסדר, אז אני לא לענות על זה, אני מקבל את זה.   מאיר חלוואני: 

   -לא, רגע, אבל שנייה, קודם כל, סיימת? אתה רוצה  יעל עבוד ברזילי: 

ע  מאיר חלוואני:  שלא  מי  בסדר,  שזה  להגיד  רוצה  רק  לא  אני  ושה, 

   -טועה 

גולני:     -חברים בקהל  הוד 

 מי שלא עושה, לא טועה, בסדר?   מאיר חלוואני: 

 אבל הוא לא היה.   קהל: 

 אז איך נלמד? זה הכל, תודה.   מאיר חלוואני: 

 טוב.   יעל עבוד ברזילי: 
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גולני:  יעל  הוד     -חברים, 

יעל  אלון גלבוע:     -אגב, אני רוצה, 

גולני:     -ליעל, בבקשה אלון, רגע, רגע, תן   הוד 

וזה   אלון גלבוע:  פספסתי,  שאני  אחד  דבר  עוד  להגיד  רוצה  רק  אני 

שאני   המועצה  ישיבות  באחת  זה  על  דיברנו  שכבר 

לסדר   הצעה  זוכר,  לא  או  שאילתא,  איזושהי  העליתי 

 לגבי שילוט במקומות שבהם בונים.  

כבר   הזה  במקרה  וגם  היתר,  ניתן  הזה  במקרה  גם  אז 

בגדר  האזור  את  שכחו  תיחמו  ומה  לשים,  שכחו  ומה   ,

להיות   הולך  ידע מה  לא  גם  אף אחד  אז  שילוט.  לשים? 

מה   מהתושבים  להסתיר  של  עניין  גם  שזה  שם, 

 שרוצים לעשות.  

נכון, כי כששאלו אותי, אמרתי  מאיר חלוואני:     -זה לא 

 הכל בשושו.   יוסי שאבי: 

 אבל לא שמו שילוט אבל, לא היה שילוט.   אלון גלבוע: 

   -יכול להיות שלא שמו שילוט  וואני: מאיר חל 

   -מה זה יכול להיות  אלון גלבוע: 

 אבל אף אחד לא החביא את זה.   מאיר חלוואני: 

   -תקשיבו רגע  יעל עבוד ברזילי: 

גולני:     -אדוני  הוד 

   -אני רוצה להתייחס, אלון  יעל עבוד ברזילי: 

גולני:     -יעל מתייחסת  הוד 

   -אי אפשר כל הזמן  אלון גלבוע: 

   -לא, אלון, אלון  גולני:   הוד 

   -להציג את זה  אלון גלבוע: 

   -לא, די, באמת, די  יעל עבוד ברזילי: 

לחוק    10 אלון גלבוע:  בניגוד  לעבוד  הזמן  כל  אפשר  אי  שניות. 

בגן   נתקן. כרתנו עצים  ולהגיד, טעינו,  והבנייה  התכנון 
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שעצים   כך  זה  את  נסדר  נשים,  עכשיו  אנחנו  מגדיאל, 

ייפגעו     -לא 

   -אלון  עבוד ברזילי: יעל  

 אבל אי אפשר כל הזמן ככה לנהל את העיר.   אלון גלבוע: 

   -קודם כל, רגע, סליחה. קודם כל  יעל עבוד ברזילי: 

גולני:     -חברים  הוד 

נכון? אי אפשר  אלון גלבוע:     -אתה מסכים איתי, 

גולני:   עכשיו יעל מדברת, תודה.   הוד 

   -אני רוצה להתייחס  יעל עבוד ברזילי: 

   -שניות   10שניות, עברו    10אמרת   פ. אנקורי:   עדי 

גולני:   תודה, זהו, יעל מדברת.   הוד 

 תנו לה בבקשה לדבר.   כנרת א. כהן: 

אבל   יעל עבוד ברזילי:  השחר,  פארק  סביב  לא  הוא  הזה  הדיון  כל,  קודם 

   -אם אנחנו 

   -לא, ברור  אלון גלבוע: 

   -לא, לא פארק השחר  יעל עבוד ברזילי: 

   -אבל אם כבר ציינתם את זה  לי: יעל עבוד ברזי 

 יגאל, אבל תן לה משפט.   עדי ברמוחה: 

אמירות   יעל עבוד ברזילי:  כאן  נאמרו  כבר  ואם  זה,  את  ציינתם  כבר  אם 

דברים.   כמה  לומר  לי  חשוב  כן  אז  לחוק,  בניגוד  של 

באפריל   שהתקיימה  מהישיבה  פרוטוקול  נמצא  מולי 

מגי 2021 שאתם  לפני  הסוף  עד  רגע  ותקשיבו  בים.  . 

בקשה   השחר,  בפארק  בשירותים  דנה  הזו  הישיבה 

יודעים   אתם  עכשיו,  אחד.  פה  התקבלה  והיא  להיתר, 

והיא   המשנה,  ועדות  בכל  כמשקיפה  יושבת  שאני 

וגם   הקואליציה  גם  ע"י  אחד  פה  התקבלה 

סוף   עד  תחכו  אמרתי,  אני  אבל  רגע,  האופוזיציה. 

   -המשפט לפני שתקפצו 

 לא הכחשנו.   יגאל שמעון: 
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   -גם אמיר, מאיר, יגאל, רן, משה, כנרת ורפי  על עבוד ברזילי: י 

בניגוד   משה חנוכה:  אני  לפני?  אמרתי  מה  בעד.  הצבעתי  לא  אני 

 עניינים, לפרוטוקול.  

לא   יעל עבוד ברזילי:  אני  אז  הערה,  הערת  הזה לא  הפרוטוקול  אז  אוקי, 

   -יודעת. בד"כ מעירים על פרוטוקול, אבל בסדר 

 רשום.    אבל  משה חנוכה: 

מאיר.   יעל עבוד ברזילי:  רגע,  הפואנטה,  הפואנטה,  הפואנטה.  לא  זאת 

הפואנטה של מה שאני מנסה לומר, זה שכבר אז הדבר  

בגלל   עלה  לא  מדיניות  מסמך  סביב  שאלות  הזה, 

ששירותים   ומבינים  מבינות  השולחן  סביב  כאן  שכולנו 

עכשיו,   מלאה.  הסכמה  יש  זה  על  חשוב,  זה  ציבוריים 

ה  איזשהו  לגבי  לייצר  בעצם  שזה  הצעתם,  שאתם  נושא 

 מסמך מדיניות.  

למועצת   לא  למליאה,  רלוונטי  הזה  הדיון  כל,  קודם 

תכנית   איזושהי  לייצר  התנגדות  שום  אין  ולכן  העיר, 

תכניות   מול  אל  שתיבחן  המליאה,  במסגרת  כזאת 

הגדיר   רוביסה  שיואב  לכם  לומר  יכולה  אני  הבנייה. 

 ם הם סוג של מוצר מדף.  את זה. הוא אמר, השירותי 

מרחביות   הנחיות  בתוך  זה  את  לשזור  אפשר  אי  ולכן, 

שירותים   כל  בעצם  כי  ואחרות,  כאלה  בתכניות  או 

הבנייה   ולתכנית  לסביבה  מותאמים  להיות  צריכים 

מאוד   עומק  עבודת  דורש  כזה  דבר  ולכן,  בהיתר. 

שהיא   אנחנו,    פררוגטיבה רצינית,  ולכן  מליאה,  של 

   -להסיר את זה מסדר היום   ההצעה שלנו היא 

 לא.   יגאל שמעון: 

   -רגע, אתם יכולים להגיד לא, אני  יעל עבוד ברזילי: 

   -זה לא קשור למליאה אבל  יגאל שמעון: 

   -אתם תיתנו לי  יעל עבוד ברזילי: 

 זו טעות.   יגאל שמעון: 

   -אתם תיתנו לי לסיים את דבריי  יעל עבוד ברזילי: 
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 יא מדברת. כשהיא תסיים, תגיבו.  תנו לה לסיים, ה  כנרת א. כהן: 

עושה   יעל עבוד ברזילי:  שאני  לי  ותאמינו  רב,  בקשב  לכם  הקשבתי  אני 

שראש   ידענו  לא  לעשות,  מה  והיום,  בית.  שיעורי 

לי   שהיה  הקצר  בזמן  אני  גם  אז  חולה,  יהיה  העירייה 

מולי,   כאן  נמצא  הזה  והדו"ח  קראתי,  אני  גם  ללמוד, 

המד  מבקר  משרד  מטעם  דו"ח  תלונות  זה  ונציבות  ינה 

שירותים   מתקני  של  הנושא  כל  את  שבחן  הציבור, 

נגישות,   הקמה,  המקומיות.  ברשויות  ציבוריים 

אביב  תל  נצרת,  הם  המבוקרים  הגופים  יפו,  -תחזוקה. 

 טבריה ועכו.  

שאתם   שהסעיפים  רואה  ואני  הדבר,  בתוך  כבר  עכשיו, 

הם   המסמך,  מתוך  ממש  הם  ההחלטה,  בהצעת  ציינתם 

מ  מפה.  מאוד  זה  אלון?  נכון,  בהחלט,  והם  עניינים, 

ידעתי.   אני  זה,  על  הימרתי  אני  כן.  החיוך,  לפי  הנה, 

   -אבל 

   -בסדר, אז את רואה שיש  אלון גלבוע: 

 לא, אחלה, בסדר גמור, בסדר גמור.   יעל עבוד ברזילי: 

 אז את רואה שהדבר הוא מאוד רציני.   אלון גלבוע: 

 מה זה משנה?   אביבה גוטרמן: 

וגם אני.   עבוד ברזילי:   יעל   אתה עושה שיעורי בית, 

 זה שלי.    4למה, סעיף   יגאל שמעון: 

   -עכשיו, אני רוצה לומר  יעל עבוד ברזילי: 

 זה שלי.    4סעיף   יגאל שמעון: 

חברים,   יעל עבוד ברזילי:  עכשיו.  ברצינות  משהו,  לכם  להציע  רוצה  אני 

לדבריי  רגע  תקשיבו  מניעה,  שום  אין  וחברים.    חברות 

מניעה   שום  אין  זה.  שאתם  לפני  בסדר?  הסוף,  עד 

בחשבון   ניקח  אנחנו  המליאה.  במסגרת  תכנית  לקדם 

שהוא   נושא  זה  שוב,  כאן.  שהועלו  הנקודות  כל  את 

זה לא     -צריך לעלות במליאה לדיון רציני ומעמיק, 

יעל  יגאל שמעון:     -מה קשור מליאה לזה? 
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יגאל  יעל עבוד ברזילי:     -אבל זה, 

   -יעל  ן: יגאל שמעו 

   -יגאל, שוב, אני  יעל עבוד ברזילי: 

 ועדה מקומית, מה הקשר?   יגאל שמעון: 

 רגע, אבל מה זה משנה שיעלה במליאה?   אביבה גוטרמן: 

יגאל.   יעל עבוד ברזילי:  המליאה,  על  מדברת  אני  מליאה.  מליאה, 

   -המליאה 

   -אבל זה קשור  יגאל שמעון: 

המ  יעל עבוד ברזילי:  הגוף,  היא  בענייני  המליאה  הגוף שעוסק  היא  ליאה 

ובנייה     -תכנון 

ן  יגאל שמעון:     -נכון, אבל זה לא תכנו

   -אז אוקי, אתה אומר שזה לא תכנון  יעל עבוד ברזילי: 

 ברור.   יגאל שמעון: 

   -אבל  יעל עבוד ברזילי: 

 זה תכנון?   יגאל שמעון: 

   -המדינה  יעל עבוד ברזילי: 

נכון?   כנרת א. כהן:   זו מדיניות, 

.   שמעון:   יגאל   זו מדיניות, לא תכנון

 מדיניות. וגם מדיניות נקבעת במליאה.   כנרת א. כהן: 

   -חברות וחברי המועצה  יעל עבוד ברזילי: 

 לא.   יגאל שמעון: 

 כן.   כנרת א. כהן: 

מדיניות,   יעל עבוד ברזילי:  זאת  כל  קודם  דבריי.  את  סיימתי  לא  אני 

מדי  בהחלט  זו  כל,  קודם  לי.  מפריע  זה  ניות  חברים, 

יואב רוביסה,   ובנייה. גם אמר את זה  שקשורה לתכנון 

ואתה   המסמך,  גם  סליחה,  הזה,  המסמך  גם  רק,  ולא 

משפט?   לסיים  אפשר  המסמך,  פה.  אותו  לקחת  מוזמן 

 -אני הקשבתי לכם 
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 חבר'ה, תנו לגברת לדבר.   רפאל בן מרדכי: 

זכותכם לדבר, אז בבקשה תקשיבו   יעל עבוד ברזילי:  לי.  ואני שמרתי על 

גם   ושאתם  רגע,  לפני  פה  ציין  שאלון  הזה,  המסמך 

ותסכמו   הזו,  ההצעה  בכתיבת  עליו  הסתמכתם  בוודאי 

משרד   של  מסמך  הוא  ההצלבה,  את  שעשיתי  עליי 

פה   שמדובר  מגדירה  והמדינה  המדינה,  מבקר 

יכול   לא  שירותים  שתא  מכיוון  תכנוניים,  בנושאים 

מוצב   לתכנית   out of nowhereלהיות  קשר    בלי 

 הבינוי.  

הבנה   דורש  הוא  התאמה,  שדורש  מדף  מוצר  אכן  זה 

להוסיף   שאפשר  ובוודאי  המכלול.  של  הסביבה,  של 

של   המקרה  העניין  שלצורך  חושבת  לא  אני  סעיפים. 

לא   הוא  השחר  בפארק  שירותים  או  השחר,  פארק 

כאן   שיש  חושבת  לא  ואני  ממנו.  ללמוד  שאפשר  מקרה 

   -מישהו אחד סביב השולחן שמתנגד 

סמך   קובי גרינברג:  על  לקחת  יכולים  שאתם  גיידלייסט  שם  יש 

   -מדיניות שלכם מאוד הדיון 

ברור.   יעל עבוד ברזילי:  באופן  הדברים  את  אומרת  אני  שוב,  אני,  רגע, 

התושבים   שאתם,  זה  את  מעריכים  מאוד  כולנו  אנחנו 

   -נשארתם והקשבתם, אבל בואו, נעשתה כאן 

גולני:   אז תנו לה לסיים.   הוד 

אז   יעל עבוד ברזילי:  דיבר.  לא  שהיום  מישהו  פה  שהיה  לי  נראה  לא 

אנחנו   למליאה.  זה  את  נעביר  אנחנו  ככה.  היא  ההצעה 

   -עוד המליאה, ואני ממליצה לכולכם 

 לא לבדוק ולא להגיש היתרים.   אלון גלבוע: 

 מה?   יעל עבוד ברזילי: 

יוגשו היתרים לבנייה  אלון גלבוע:     -לא 

   -רגע, אתה היית, תקשיבו  יעל עבוד ברזילי: 

 ציבוריים, תגיד ציבוריים.   רפאל בן מרדכי: 

כולם   יעל עבוד ברזילי:  מכובדים.  משנה  ועדת  וחברות  חברי  כאן  יש 
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אליהם.   מגיעות  האלה  ההצעות  כזה,  דבר  אין  יודעים, 

   -הדברים שוב 

יודע, אני עוד פעם  אלון גלבוע:     -אני לא 

יגאל, תסמוך    אבל אלון, תסמוך  יעל עבוד ברזילי:  על  על אביבה, תסמוך 

וגם   נמצאים,  כולם  הם  בוא,  מאיר.  על  רן,  על  רפי,  על 

בואו,   המשנה.  לוועדת  מועלים  האלה  הדברים  אז  אני. 

   -בואו נעשה על זה 

 בהחלט.   אביבה גוטרמן: 

את   אלון גלבוע:  לקרוא  זמן  לנו  יש  תמיד  לא  אבל  בסדר, 

   -הפרוטוקולים האלה 

   -אגב, ראש העירייה ראה את המסמך הזה   גם  יעל עבוד ברזילי: 

   -לא תמיד אנחנו רואים  אלון גלבוע: 

לטובת   כנרת א. כהן:  דיון,  שם  ונקיים  למליאה,  יעלה  זה  אבל 

   -התושבים, לטובת 

   -אנחנו כרגע  יעל עבוד ברזילי: 

   -מה זה משנה? המליאה זה גם  אביבה גוטרמן: 

 זה כולם.   עדי ברמוחה: 

 ובעת כן מדיניות.  מליאה ק  כנרת א. כהן: 

יגאל,   יעל עבוד ברזילי:  להסכים,  לא  יכול  אתה  איתך,  מסכימה  לא  אני 

   -שוב, אבל אני בדקתי את זה ממקום מאוד רציני 

וזה  כנרת א. כהן:     -אנחנו דיברנו עכשיו על מדיניות, אוקי? 

 המליאה לא יכולה לקבוע שאת צריכה שיתוף ציבור.   יגאל שמעון: 

   -גם אתה לא יכול לקבוע  יעל עבוד ברזילי: 

נו, מליאה תקבע  יגאל שמעון:     -נו באמת, 

העובדה שאתה החלטת, אתה החלטת, אתה הצבעת על   יעל עבוד ברזילי: 

   -שירותים בוועדת המשנה 

   -נכון, אני אמרתי, ותקראי את הפרוטוקול  יגאל שמעון: 

   -הדבר הזה הוא פרטי ותכנון  יעל עבוד ברזילי: 
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   -את הפרוטוקול   תקראי  יגאל שמעון: 

   -אני קראתי את הפרוטוקול  יעל עבוד ברזילי: 

ביד   יגאל שמעון:  זה  את  עושים  לא  אתם  למה  אתכם,  ושאלתי 

 לבנים?  

   -בסדר  יעל עבוד ברזילי: 

 אז מה אמרו?   יגאל שמעון: 

 אבל מה זה קשור?   יעל עבוד ברזילי: 

   -לא, הכל, יש שיתוף ציבור  יגאל שמעון: 

 מה זה קשור?   יעל עבוד ברזילי: 

   -אבל בשביל זה היא אמרה לך  כנרת א. כהן: 

   -שאלתי  יגאל שמעון: 

   -מורידים, מביאים למליאה  כנרת א. כהן: 

ובנייה.   יגאל שמעון:   מליאה זה לא תכנון 

   -בסדר, אנחנו רוצים שמליאה קובעת מדיניות  כנרת א. כהן: 

יכולים  יעל עבוד ברזילי:  דברים  שתסכימו,  אחרי  גם  להשתנות.    יגאל, 

יכולים   דברים  מדיניות,  למסמכי  בהתאם  וגם 

   -להשתנות 

 אני לא מסכים.   יוסי שאבי: 

טוב   יעל עבוד ברזילי:  שיותר  כמה  לעשות  הוא  שלנו  התפקיד  בסוף, 

עכשיו   אנחנו  ולכן  הכל.  וזה  ולתושבים,  לתושבות 

   -מעלים להצבעה 

 שנייה, רגע, שנייה.   אלון גלבוע: 

לא  רפאל בן מרדכי:  לה  לא,  שתיתן  רוצה  אני  יקרים,  חברים  לא.  לא,   ,

 לגמור לדבר.  

   -בסדר, אמרתי שאחרי שהיא  אלון גלבוע: 

   -חברים  יעל עבוד ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

הישיבה,   יעל עבוד ברזילי:  את  לסגור  צריכים  פשוט  אנחנו  בסדר,  הכל 
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נו, בסדר, תגיד מילה.    אז מילה אחת. 

 זרח לדבר.  חבר'ה, תנו לא  רפאל בן מרדכי: 

גולני:   נציג התושבים, קובי, בבקשה.   הוד 

 חבר'ה, תנו מילה לקובי.   יוסי שאבי: 

 בבקשה.   יעל עבוד ברזילי: 

 תנו מילה לקובי.   יוסי שאבי: 

שיעל   קובי גרינברג:  כמו  אבל  גרינברג,  קובי  לי  קוראים  חבר'ה,  אז 

הפרטני   מהמקרה  וגם  מדף,  במוצר  מדובר  אמרה, 

ללמוד   אפשר  אותם  שלנו  ולהשליך  דברים  כמה  מזה 

   -על מדיניות רחבה. לדוגמה 

 בבקשה, יגאל, מדיניות.   כנרת א. כהן: 

גולני:   קובי, תמשיך.   הוד 

   -קובי, אמרנו את זה  מאיר חלוואני: 

גולני:   בוא תמשיך.   הוד 

לא   קובי גרינברג:  ציבוריים  שירותים  לבנות  מקום  אין  כנרת.  תודה, 

של   במרח   200במרחק  לא   , של  מ' ובטח    100ק   , מ'

לא   או    40ובטח  מגורים,  מבנייני  דבר    20מ'  זה   , מ'

של   ברדיוס  טובה  מספיק  חלופה  כשיש  שני,  דבר  אחד. 

בגן    200 או  בפארק  שירותים  תא  בעוד  צורך  אין   , מ'

   -כלשהו, אחרת זה סתם בזבוז משאבים 

 וגם כסף.   יוסי שאבי: 

 נטל, ובזבוז של חלקה ירוקה.   קובי גרינברג: 

על   ל עבוד ברזילי: יע  לא  הוא  כרגע  הוא  הדיון  שוב,  אפשר,  תראה, 

   -המקרה הספציפי הזה, ואפשר באמת 

   -שאפשר להשליך אותו גם  קובי גרינברג: 

כל   יעל עבוד ברזילי:  קודם  אנחנו,  באמת  כרגע  אבל  לא,  כרגע,  אבל 

   -העבודות כאן הוקפאו, והיה קשב רב 

 כן.   אביבה גוטרמן: 

 אליכם, ועדיין יש.   יעל עבוד ברזילי: 
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 מתי תפשירו את העבודות שהוקפאו?   משה חנוכה: 

   -משה, די, זה לא, עושים עבודה, עושים פה עבודה  יעל עבוד ברזילי: 

 יעל, האם אנחנו נקבל הודעה לפני שהעבודות ימשיכו?   קובי גרינברג: 

   -רגע, השאלה  אלון גלבוע: 

 יכו?  אנחנו נקבל הודעה שהעבודות ימש  קובי גרינברג: 

יעל  אלון גלבוע:     -משה, 

 אני מאמינה שכן.   יעל עבוד ברזילי: 

   -השאלה אם העבודות  אלון גלבוע: 

 את מאמינה?   קובי גרינברג: 

   -יעל, השאלה, אם העבודות הוקפאו  אלון גלבוע: 

   -המטרה היא לעשות  יעל עבוד ברזילי: 

 אמרו להם שפגשו אותם, אבל לא פגשו אותם בכלל.   יוסי שאבי: 

   -לא, פגשו  על עבוד ברזילי: י 

 לא פגשו אתם בשטח.   אלון גלבוע: 

 איזה, לא פגשו אותם, חארטה.   יוסי שאבי: 

   -ומה אמרו לכם בפגישה במשרד  אלון גלבוע: 

 התקדמנו ואנחנו מעלים את זה להצבעה.   יעל עבוד ברזילי: 

צריכה   אלון גלבוע:  הרי  להצבעה,  שמעלים  לפני  יעל,  אבל  רגע, 

   -יזו התחייבות שעד שלא להיות פה א 

 אבל היא אמרה אבל עכשיו.   עדי ברמוחה: 

   -לא  אלון גלבוע: 

   -אבל אמרתי  יעל עבוד ברזילי: 

 מה, שמה?   אלון גלבוע: 

   -זה מגיע לוועדת המשנה, זה לא  יעל עבוד ברזילי: 

אנחנו   אלון גלבוע:  מועצה,  כחברי  לנו  אין  המשנה  בוועדת  אבל  כן, 

 צביעים.  לא נמצאים, אנחנו לא מ 

ובנייה.   כנרת א. כהן:   זה בא למליאה, למליאת תכנון 
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גולני:   חברים, הצבעה, מי בעד?   הוד 

 יעל, אני יכול להגיד מילה?  רפאל בן מרדכי: 

   -לא, די, סיימנו  עדי ברמוחה: 

 לפני הצבעה.   רפאל בן מרדכי: 

   -לא, שזה לא  משה חנוכה: 

 סיימנו, סיימנו את הישיבה.   עדי ברמוחה: 

להצביע.   עבוד ברזילי:   יעל  צריכים  עוד  אנחנו  רגע,  רגע,  רגע,  רגע, 

   -שנייה, רפי רצה לומר משפט, אבל רפי, קצר, קצר 

   -אני אהיה קצר  רפאל בן מרדכי: 

   -יעל, אין לנו בעיה  משה חנוכה: 

   -לא, אלון  עדי ברמוחה: 

גולני:   קובי, תן לו רגע, קובי.   הוד 

 וצה להגיד מילה.  רגע, יש פה תושב שגם ר  נדב דואני: 

 בבקשה, מר קדרון.   משה חנוכה: 

   -האם אני יכול להגיד מילה? סליחה  רפאל בן מרדכי: 

 אבל רפי, אנחנו עוברים את הזמן.   עדי ברמוחה: 

האחרונה.   יעל עבוד ברזילי:  בישורת  שנקרא,  מה  אנחנו  נהיה,  בואו 

 בואו זה, כן, משפט, משפט ומשפט. כן, רפי, קצר.  

 שפט סיכום של כל אחד, בסדר?  מ  משה חנוכה: 

 אני מבקש רשות דיבור.   רפאל בן מרדכי: 

גולני:     -חברים, זה האחרון  הוד 

השימוש   רפאל בן מרדכי:  בית  בעד  חברים  עוד  עם  יחד  הצבעתי  אני 

בוועדת   ציבוריים  שירותים  הציבורי,  סליחה,  הזה, 

לנו   שאין  מפני  למה.  מילה  להגיד  רוצה  ואני  המשנה, 

אנחנו  תחת    בעיר,  ללכת  אפשר  ואי  מושבה,  לא  כבר 

טוב   ולכן  עושים,  שגברים  מה  ולעשות  סמוך,  עץ  איזה 

  .  הדבר שעושים בית שירותים ציבוריים, א'

 כן, בבקשה, אפשר להעלות להצבעה?   עדי ברמוחה: 
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אחת,   רפאל בן מרדכי:  חברה  לי  יש  לגברת.  אענה  אני  עכשיו  סליחה, 

בכלל,  אנשים  עם  לדבר  אוהב  מאוד  הציבור    אני  ועם 

לא   היא  שהיום  רוזנצווייג,  טובה  עם  ודיברתי  בפרט. 

 כאן כי היא נסעה לחו"ל.  

את   רוצה  הייתה  היא  איך  ארוך  דיון  איתה  לי  היה 

שהציע   שהרעיון  חשבה  היא  הציבוריים.  השירותים 

עגלת   יד  על  טוב.  רעיון  הוא  הקודמת,  בפעם  דואני 

הלאה,  וכן  צנרות  יהיו  הכי  בלאו  שלידה  והיא    הקפה, 

   -חשבה שזה רעיון טוב 

לא   יעל עבוד ברזילי:  פשוט  זה  אבל  זה,  את  לדייק  מצוין  זה  רפי,  בסדר, 

   -הנושא כרגע 

   -ולכן, אני חושב שטוב שמשכנו את זה  רפאל בן מרדכי: 

   -עבר הזמן  עדי ברמוחה: 

הציבור,   רפאל בן מרדכי:  עם  זה  על  ונתייעץ  חלופי  מקום  שנגיש  וטוב 

 זה הכל.  

 תודה, רפי.   ד ברזילי: יעל עבו 

גולני:  עוברים   הוד  ואנחנו  בדקה,  קדרון  אלון  תודה.  רפי, 

 להצבעה.  

 כן, דקה, בבקשה.   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:   כן.   הוד 

יקירי.   מאיר חלוואני:   שם מלא לפרוטוקול, 

ברחוב   איציק קדרון:  גר  אני  הזה.  לנושא  זמן  מקדישים  שאתה  תודה 

   -השחר 

 מלא לפרוטוקול.   שם  מאיר חלוואני: 

בהשחר   איציק קדרון:  גר  אני  קדרון,  איציק  שמי  איציק,  .  33שמי 

   -בסה"כ, הפארק הזה 

 סליחה, מי זאת אשתך?   רפאל בן מרדכי: 

 מה עכשיו מי זו אישתו? הבנאדם מדבר.   מאיר חלוואני: 

 הוא עומד בפני עצמו.   נדב דואני: 
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אופו  איציק קדרון:  בגלל  לא  עלה  הזה  הנושא  בגלל  בסה"כ  ולא  זיציה 

שגידרו   רואה  אני  משפתאום  כתוצאה  אלא  קואליציה, 

קרוב   יותר  שלי,  הבית  מול  המדשאה  על  קטע  איזה 

וניסיתי   מאוד.  קרוב  במרחק  זה  אבל  הדרור,  לכיוון 

נראה   תמיד  גדרות.  עומדות  סתם  מדובר.  במה  לברר 

מה   והסתבר  לברר,  התחלנו  הגיוני.  גם  וזה  חשוד,  לי 

 שהסתבר.  

לזה  ברשותכם  גרמנו  התושבים  אנחנו  דקה.  חצי   ,

במקום   הפארק,  של  הזה  והחלק  מדשאה,  פה  שתהיה 

אמורים   שהיו  מכבי,  ומרכז  טניס  כדורסל,  מגרש 

ראש   סגן  ע"י  פינה  אבן  הונחה  מקום.  באותו  להקים 

הליברלים.   מטעם  בזמנו,  גולדשטיין  הכנסת, 

מכבי   ע"ש  המקום  את  שתרמו  הוותיקים  והתושבים 

בי  מחכים  אמסטרדם,  היום  שעד  הראשונים,  כל  נדר, 

   -לאיזושהי מצבה או קיר הנצחה. לעצם העניין 

 יעשו להם, יעשו להם.   יוסי שאבי: 

י    40 איציק קדרון:  אנ איכשהו.  ומסתדרים  זה,  בלי  חיים  אנחנו  שנה 

פארק   אבל  זמן,  לגזול  רוצה  ולא  אתכם  אלאה  לא 

מסביב   התושבים  כל  השחר,  פארק  שנקרא  מה  השחר, 

נהנים,  סובל  גם  במירכאות,  לא  או  במירכאות  ים 

מטקסים, אירועים, כל מיני אירועים. שבוע הספר, כל  

לאורך   רבות  ברוכות  ופעילויות  רוצים.  רק  שאתם  מה 

 כל השנה.  

גם   של  אדיר  עומס  התושבים  עלינו  יוצר  זה  אבל 

חלק   שני,  מצד  תנועה.  גם  אוויר,  זיהום  גם  חנייה, 

ליהנות   בא  העיר  ממרכז  בלילה  גדול  מהפארק. 

לא   אני  מאוד.  קשות  בעיות  ילדים,  צרחות,  צעקות, 

 אלאה אתכם.  

לא   הוא  הגינה  הפארק,  עצים,  מספקת.  אכיפה  ואין 

נראה   זה  מהמדשאה,  שעומד  מי  מה.  יודע  מי  במצב 

רביעית,   או  שלישית  שנייה,  בקומה  כשאתה  יפה.  נורא 

לעלות   אתכם  מזמין  ואני  הבעיות,  רוב  את  רואה  אתה 

 ת.  ולראו 
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גולני:  צריכים   הוד  אנחנו  כי  סיכום,  מילות  רק  קדרון,  מר 

 להתקדם.  

ויש   איציק קדרון:  יש צורך  ייתכן שאם כבר  לא  עכשיו, לעצם העניין. 

איזו   אבל  בסדר,  וזה  נקבעה  שאיפשהו  מדיניות 

שירותים   בתים  של  מרפסות  מול  להקים  זאת  אטימות 

על   סליחה  בואו,  העיר,  לכל  שקוראים  ציבוריים, 

הביטוי, בואו, תחרבנו פה מול המרפסת או מול הבית,  

שם.   נהנים  שאנשים  מהמדשאה  גדול  חלק  וגוזלים 

לפחות   יש  מחשבה  יותר  קצת  מחשבה  שעם  בפרט, 

יד   על  לדבר  צריך  ולא  מתאימות,  חלופות  שתי  לדעתי 

משוקע,   קטע  החנייה  בכיוון  בספריה  יש  כי  לבנים, 

 מתחת לחלונות, שאפשר לארגן אותו.  

   -תודה רבה על הדברים  ל עבוד ברזילי: יע 

   -ואנחנו מבקשים  איציק קדרון: 

   -תודה רבה על הדברים, אבל זה לא  יעל עבוד ברזילי: 

לצרכים   משה חנוכה:  לדאוג  העיר  לראש  קוראים  אנחנו  איציק, 

 האמיתיים של התושבים, זה מה שאנחנו רוצים.  

   -אתה רוצה שישתינו על השיחים  יגאל שמעון: 

   -רגע, רגע, רגע, אנחנו  בוד ברזילי: יעל ע 

רוצים   אלון גלבוע:  לא  אנחנו  לא,  שנייה.  שנייה,  רגע,  לא,  לא, 

מה   את  מקבלים  כרגע  אנחנו  רוצים,  אנחנו  להצביע. 

ונעקוב   ההצעה,  את  מושכים  כרגע  אנחנו  שהצעת. 

 אחרי זה.  

   -אז עד אז, עד שזה עולה למליאה  משה חנוכה: 

   -במידה ולא  אלון גלבוע: 

 עד שזה עולה למליאה, תעצרו הכל, תודה.   משה חנוכה: 

   -כן, ושיוסיפו זה יעלה למליאה  כנרת א. כהן: 

 זה יעלה למליאה. בסדר?   יעל עבוד ברזילי: 

גולני:   האופוזיציה מושכת את ההצעה.   הוד 

 זה עובר. היא אמרה, היא הצהירה לפרוטוקול.   משה חנוכה: 
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גולני:  נועלים את הדיון  הוד   , תודה רבה.  אנחנו 

 אז בוא נצביע על זה.   משה חנוכה: 

 אז בוא נצביע, זה עובר למליאה.   אלון גלבוע: 

   -לא סיכמתם שאתם מושכים  נדב דואני: 

 בוא נצביע שזה עובר למליאה, כמו שאמרת.   משה חנוכה: 

 בסדר.   אלון גלבוע: 

זה   משה חנוכה:  את  להעביר  היו"ר  הצעת  את  מקבלים  יאללה. 

 עד? פה אחד.  למליאה, מי ב 

 אתה לא מאמין?   מאיר חלוואני: 

   -רגע, רגע  יעל עבוד ברזילי: 

 אבל יעל אמרה, מה אתה רוצה?   אלון גלבוע: 

   -יעל התחייבה  נדב דואני: 

ו  יעל עבוד ברזילי:     -אנחנו, לא, לא, אנחנ

 לא, אז יעל, בוי נעלה את זה להצעה.   משה חנוכה: 

ה  יעל עבוד ברזילי:  על  מצביעים  אנחנו  אנחנו  תקשיבו,  רגע,  סרה. 

לדיון   הנושא  את  נעלה  ואנחנו  הסרה,  על  מצביעים 

 במליאה.  

 לא, אז בואי נצביע שזה צריך להעלות במליאה.   משה חנוכה: 

   -זאת ההצבעה  כנרת א. כהן: 

 בוא נצביע שזה עולה למליאה.   משה חנוכה: 

   -אבל מצביעים  כנרת א. כהן: 

יח  מאיר חלוואני:     -ד כבר, היא אמרה אבל היא מדברת על 

הסרה,   כנרת א. כהן:  על  מצביעה  את  הסרה,  על  מצביעה  את  יעל, 

 ואז אנחנו מתחייבים שזה יעלה למליאה.  

 יאללה, בבקשה.   יעל עבוד ברזילי: 

 מה את מפחדת, כנרת?   משה חנוכה: 

 בסדר?   כנרת א. כהן: 
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   -תודה רבה, מי בעד  נדב דואני: 

גולני:   צעה מסדר היום?  חברים, מי בעד הסרת הה  הוד 

 תוך כמה זמן?   אלון גלבוע: 

יעלה   משה חנוכה:  שזה  בעד  אני  הסרה.  בעד  לא  אנחנו  לא, 

 למליאה.  

   -אבל אמר  מאיר חלוואני: 

 )מדברים ביחד(  

 מצביעים להסרה ומתחייבים שזה יעלה למליאה.   כנרת א. כהן: 

תרשמו,   יגאל שמעון:  הכל,  את  תמחקו  פשוטה.  היא  החלטה  לא, 

לדיון  מועצת   זה  את  להעביר  מחליטה  העירייה 

 במליאה, מה הבעיה? מה קשה לכם? לא מבין.  

 עפ"י הצהרת היו"ר, מה הבעיה?   משה חנוכה: 

 אבל יעל, אין לנו בעיה עם זה, אין בעיה עם זה.   כנרת א. כהן: 

 מועצת העיר מחליטה להעביר את זה.   משה חנוכה: 

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

נותן לענות לך, אתה צועק בלי סוף  נרת א. כהן: כ     -אבל אתה לא 

ננסח  יעל עבוד ברזילי:     -בואו, בואו רגע 

 די כבר היום.   כנרת א. כהן: 

נכון?   יעל עבוד ברזילי:   בואו, אתם רוצים ללכת, 

 נו.   יגאל שמעון: 

   -אז מועצת העיר מצביעה על הסרת ההצעה  יעל עבוד ברזילי: 

   למה?  אלון גלבוע: 

   -מסדר היום  יעל עבוד ברזילי: 

   -והעברת  משה חנוכה: 

 והעברת הדיון למליאה.   יעל עבוד ברזילי: 

 מעולה, אוקי?   משה חנוכה: 

 בסדר?   יעל עבוד ברזילי: 
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 בסדר.   משה חנוכה: 

 תודה רבה.   יעל עבוד ברזילי: 

 פה אחד.   משה חנוכה: 

 תודה רבה, פה אחד, זה הכל.   יגאל שמעון: 

יעל.   : מאיר חלוואני   תודה רבה, 

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

עדי פרילינג דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי חברי המועצה 
 אלון גלבוע, יגאל שמעון, משה חנוכה, אביבה גוטרמן ויוסי שאבי. אנקורי, 

 
 מליאה(:ישיבת ן בהיום והעברתה לדיו בדבר הסרת הבקשה מסדר ) הצבעה

 
   רן יקיר, רינה שבתאי, מוטי ליטר,כנרת אלישע כהן, יעל עבוד ברזילי,  : ( 15)  בעד פה אחד

 יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, עדי ברמוחה,  עדי פרילינג אנקורי,  מאיר חלוואני,
 רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ומשה חנוכה.ביבה גוטרמן, א
 

 : 5/23החלטה מס' 
 מחליטה על הסרת הבקשה מסדר היום והעברת הדיון לישיבת מליאה. העירייה  מועצת

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

 

 


