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 :סדר היום

 

חברות דיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי  בקשה לזימון   .א

המועצה  ו שמעחברי  יוסייגאל  אנקורי,   ון,  פרילינג  עדי  גוטרמן,  אביבה  שאבי, 

בגנים  ספר,  בבתי  קרינה  בדיקות  ביצוע  בנושא  חנוכה  ומשה  גלבוע  אלון 

 ובמוסדות.
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ידי   א.  על  המניין  מן  לא  מועצה  דיון  לקיום  בקשה  דיון במסגרת  לזימון  בקשה 

פרילינג  , אביבה גוטרמן, עדי  י ברי המועצה יגאל שמעון, יוסי שאב חברות וח 

אלון  ומשה    אנקורי,  ספר,  גלבוע  בבתי  קרינה  בדיקות  ביצוע  בנושא  חנוכה 

 בגנים ובמוסדות.  

 

גולני:  מס'   הוד  המליאה,  ישיבת  המועצה,    05/23ישיבת 

בתאריך   סדר  1.3.2023שמתקיימת  את  מתחילים   .

במסגרת   דיון  לזימון  בקשה  דיון    בקשה היום.  לקיום 

לא  חברות   מועצה  ע"י  המניין  יגאל    מן  המועצה  וחברי 

פרילינג   עדי  גוטרמן,  אביבה  שאבי,  יוסי  שמעון, 

ביצוע   בנושא  חנוכה,  ומשה  גלבוע  אלון  אנקורי, 

דברי   ובמוסדות.  בגנים  ספר,  בבתי  קרינה  בדיקות 

 הסבר.  

ספר   בבתי  קרינה  בבדיקות  התגלו  האחרונה  בתקופה 

קרי  רמות  הארץ,  ברחבי  השרון,  בהוד  חריגות  גם  נה 

מ  חוזר  בדיקת  עפ"י  לבצע  מבקש  החינוך  משרד  נכ"ל 

 קרינה בבית ספר לפחות פעם בשנה.  

מיוחדת   ועדה  של  דיונים  לאחר  נקבעו  אלה  הנחיות 

החינוך   הבריאות,  משרדי  מטעם  מומחים  שכללה 

הוועדה   וכן מחברת החשמל. מסקנות   , והגנת הסביבה 

מונעת  זהירות  עיקרון  עפ"י  לפעול  יש  כי  ולצמצם  היו   ,

 תי הספר ומוסדות החינוך השונים.  את הקרינה בב 

כי   עולה  המועצה  וחברי  חברות  שביצעו  מבדיקה 

ספר   בבתי  קרינה  בדיקות  מבצעת  לא  העירייה 

משרד   מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  החינוך  ובמוסדות 

 החינוך.  

תחילת   בכל  תבצע  השרון  הוד  עיריית  ההחלטה:  הצעת 

ובדיקות קרי  נה אלקטרומגנטית  שנת לימודים מדידות 

ELF  ,  אלקטרומגנטית וחשמליים  מגנטיים    RFשדות 

לציבור.   שיפורסם  בעיר  חינוך  ובמוסדות  ספר  בבתי 

 ההצעה, אתם רוצים להתייחס?  מגישי  

איפה   משה חנוכה:  מתייחס,  שאלון  לפני  להבין  רגע  רוצה  אני 
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 מנהלת אגף החינוך, איפה מי שאמון על הנושא הזה.  

שאמ  אמיר כוכבי:  על  מי  כ ון  על  כמו  בעירייה  הנושא,  הנושאים  ל 

   -הוא מנכ"ל העירייה, והוא יושב כאן 

לא   אלון גלבוע:  זה?  על  אמון  העירייה  שמנכ"ל  כתוב  זה  איפה 

 ראיתי באתר האינטרנט.  

אגף   משה חנוכה:  מנהלת  שעבר,  שבוע  החינוך.  אגף  תחום 

לסדר   הצעה  בעקבות  הציגה,  פה,  הגיעה  החינוך 

   -של 

 .  כי זה הקואליציה אבל  : אלון גלבוע 

   -אגב, ראיתי שזעזע, זה זעזע את אמות הסיפים  משה חנוכה: 

.   אלון גלבוע:   כן

 ואבי מעוז התפטר בעקבות ההחלטה.   משה חנוכה: 

   -כל כך זעזע  אמיר כוכבי: 

   -איפה זה, איפה  אלון גלבוע: 

 שהגשנו מהפיכה, כל הכבוד למועצת העיר.   אמיר כוכבי: 

 לנדב, לכל השותפים.    , ישר כח באמת לך, כבוד כל ה  משה חנוכה: 

   -לכל המועצה, לכל מי שהצביע  אמיר כוכבי: 

כל   אלון גלבוע:  על  אחראי  הוא  שהמנכ"ל  מצוין  איפה  אמיר, 

 נושא של הקרינה בבתי הספר ובמוסדות החינוך?  

   -מנכ"ל אחראי על כל מה שקורה בעירייה, לדעתי  רן יקיר: 

   איפה זה כתוב?  אלון גלבוע: 

   -זה קצת מגוחך לא, אבל   משה חנוכה: 

 בכל עיר יש מישהו שמטפל ומרכז את זה.   אלון גלבוע: 

 טוב.   אמיר כוכבי: 

אגף   משה חנוכה:  מנהלת  את  למנות  שהולכים  שמעתי  גם  אגב, 

לפני   אולי  מנהל,  מנהלת  תהיה  שהיא  רוצים  החינוך, 

שם   יש  אישרו,  לא  אישרו,  כן  אחרי.  אולי  הבחירות, 

ע  מיני  את כל  מכירים  אתם  מקורותיי,    ניינים.  אז  זה? 
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   -כמו שאומרים 

 מקורותיך.   אמיר כוכבי: 

להיות   משה חנוכה:  הולכת  היא  אם  אומר,  ואני  שזה.  לי  מספרים 

נוכל לשאול אותה,   לכאן, תענה,  מנהלת מנהל, שתבוא 

 להבין. חבל שהיא לא מגיעה בנושא כזה חשוב.  

מת שהגשתם בקשה כזאת,  אני רק אזכיר שבפעם הקוד  אמיר כוכבי: 

ולכן   ציינתם,  לא  פה.  לראות  ברצונכם  מי  את  ציינתם 

   -יש תשובות 

 כן, אבל אנחנו מחכים לתשובה מקצועית, לא?   אלון גלבוע: 

   -יש תשובה מקצועית לעילא ולעילא  אמיר כוכבי: 

   -יש תשובות מקצועיות  אלון גלבוע: 

   -י קרינה מנהלת אגף חינוך אינה מוסמכת בעניינ  אמיר כוכבי: 

להגיד?   משה חנוכה:  רוצה  שאתה  מה  זה  זה,  על  אחראית  לא  היא 

חינוך?   במוסדות  קרינה  בדיקות  על  אחראית  לא  היא 

 אתה רוצה לראות מה רשום בחוזר המנכ"ל?  

ואם   אמיר כוכבי:  שרציתם.  כפי  הנושא  את  שתציגו  רוצה  אני  לא, 

   -אתה מציג, אתה מוזמן להציג מה שאתה רוצה 

 ן יציג. אלון יתחיל.  לא, לא, לא, היום אלו  משה חנוכה: 

המנכ"ל   אלון גלבוע:  מדוע  שאלה,  קיבלתי  לא  עוד  אבל  לא,  לא, 

תושב   אם  כלומר,  מצוין.  זה  ואיפה  שאחראי,  זה  הוא 

נכנסתי   אני  הזה,  הנושא  את  ולבדוק  לבוא  רוצה  היום 

אדם   שיש  וראיתי  שכנות,  ערים  של  האינטרנט  לאתרי 

הנוש  כל  את  שמרכז  ס אחד  בבתי  קרינה  של  הזה  פר  א 

 ומוסדות חינוך, בעיריית הוד השרון לא ראיתי.  

רק   שלא  מניח  אני  אז  המנכ"ל,  שזה  אומר  אתה  ואם 

וחברי המועצה מקבלים את העדכון הזה, אבל אני   אני 

למי   יודעים  לראשונה  העיר  תושבי  רוב  שגם  מניח 

 לפנות.  

מבין   אני  שצוחק,  אז  זה  העירייה.  למנכ"ל  שלפנות 

ש ו  פעמים  וכמה  כמה  ולא  שטען  ועושה  מבצע  הוא 
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שלפני   החנייה,  של  לנושא  למשל  כלום,    3עושה 

   -חודשים 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

לא   אלון גלבוע:  למה,  יודע  לא  אז  לסדר,  וינסה  יבדוק  שהוא  טען 

 מצליח להבין מדוע הוא מצחקק.  

 אתה בהצעה?   אמיר כוכבי: 

מצ  אלון גלבוע:  לא  אני  אבל  בהצעה,  מצחיק  אני  מה  להבין  ליח 

 תך, אתה יכול להגיד פה לכולם מה מצחיק אותך?  או 

 אלון, תהיה רגוע.   אמיר כוכבי: 

מה   אלון גלבוע:  להבין,  רוצה  אני  אותו?  מצחיק  מה  אבל  לא, 

מבצעים   שלא  אותו?  מצחיק  מה  כך?  כל  אותו  מצחיק 

 פה בדיקות קרינה כמו שצריך?  

י  אמיר כוכבי:  כשהוא  אז  ירצה,  הוא  טוב אז  לך,  יסביר  הוא  ,  ענה 

   -אתה סתם אומר אמירות 

מעלים   אלון גלבוע:  אנחנו  תשמע,  סתם.  לא  זה  הישיבה,  אז  טוב, 

ופוגע   מפריע  וזה קצת  רציניים,  נורא  נורא  נושאים  פה 

שהוא   רואים  שכולם  העירייה,  מנכ"ל  פה  שיושב 

   -צחקק 

   -אלון, אני לא מבין  רן היילפרן: 

ל  אלון גלבוע:  יש  מה  א וצחק.  מה  להבין?  צוחק, א  אז    תה  תגיד? 

   -שאלתי 

   -אני לא מבין את השיח שלך מולי. לא, כי אני לא  רן היילפרן: 

שאתה   אלון גלבוע:  ידעתי  לא  מועצה  כחבר  אני  ידעתי.  לא  אני 

ולא מצאתי.    אחראי על העניין הזה. חיפשתי וחיפשתי 

אחריות   רן היילפרן:  יש  אחריות,  יש   , א' מבין.  לא  אני  אלון, 

ניהולי  תחת  וזה  אתה  כוללת,  למה  מבין  לא  ואני   .

   -שיג על זה שאני מנהל את זה מ 

   -קודם כל, האחריות שלך היא  אלון גלבוע: 

   -לא, לא, לא, בוא רגע, אלון, תן לי  רן היילפרן: 
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   -האחריות שלך היא  אלון גלבוע: 

   -אז בגלל זה אני לא  רן היילפרן: 

   -בסדר, אבל לא  אלון גלבוע: 

   -את הטענות האלה אני פשוט לא מבין   רן: רן היילפ 

   -אבל לכל דבר  אלון גלבוע: 

   -אתה רוצה לגשת איתי למשהו  רן היילפרן: 

טוען   אלון גלבוע:  אתה  אם  הנושא.  את  שמרכז  מי  יש  נושא  לכל 

   -שאתה מרכז את כל הנושא הזה 

אני   רן היילפרן:   , א' פה.  שאני  אמרתי  מרכז,  שאני  אמרתי  לא  אני 

   -ר לפני זה לא אמרתי דב 

מי   ע: אלון גלבו  פה  שאל  משה  שאלתם,  אז  לפנות?  צריך  למי  אז 

 מרכז את זה, אז אתה אומר שאתה מרכז את זה.  

   -אני הגורם שנותן את המענה. מה  רן היילפרן: 

   -אלון, הגשת הצעה  אמיר כוכבי: 

   -תראה, ההצעה הזאת  אלון גלבוע: 

נכון  אמיר כוכבי:     -שמעודכנת במידע לא 

ג     -המידע  לבוע: אלון 

   -גם לגבי  כבי: אמיר כו 

נכון?   אלון גלבוע:  לא  המידע  למה  אבל  רגע,  נשמע,  בוא  אוקי,  אז 

 בוא נשמע.  

נכון.   אמיר כוכבי:   כי המידע לא 

 אוקי.   אלון גלבוע: 

   -אבל אתה  אמיר כוכבי: 

וההצעה   אלון גלבוע:  נכון,  לא  המידע  מדוע  נברר  תכף  אנחנו  אז 

   -הזאת הועלתה 

 כן.   כבי: אמיר כו 

מתושבים   אלון גלבוע:  מועצה  כחברי  פניות  המון  שקיבלנו  כך  בשל 

נעשו   האם  לבדוק  מנסים  שהם  שטענו  העיר,  ותושבות 
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ספר,   בתי  למנהלי  פנו  הם  ספר.  בבתי  קרינה  בדיקות 

 לא קיבלו תשובה, לא קיבלו תשובה.  

לפני   פניתי  אני  בדיקות    3גם  ביקשתי  להוד,  שבועות 

ב  שנעשו  ב ה   3-קרינה  כולל  האחרונות,  דיקה  שנים 

בשנת   קיבלתי.  2022/23שנעשתה  לא  קיבלתי  ,  לא  אם 

 זה אומר שאין, או שלא רוצים להציג בפנינו?  

 קיבלת אבל מענה.   אמיר כוכבי: 

 לא קיבלתי מענה. קיבלתי מענה?  אלון גלבוע: 

גולני:   כן.   הוד 

 מה מענה, תקריא מה המענה.   אלון גלבוע: 

גולני:     -דיקות מבצעים את הב   ה שאנחנו המענה הי  הוד 

לך,   אלון גלבוע:  אגיד  אני  אבל  הבדיקות?  את  עדיין  מבצעים  אה, 

התשובה.   זאת  שואל,  שאני  שאלה  שכל  לך  אמצא  אני 

 כרגע מבצעים, כרגע עושים.  

   -מה לעשות  אמיר כוכבי: 

   -אבל מה  אלון גלבוע: 

   -אבל אתה  אמיר כוכבי: 

אבל,   אלון גלבוע:  רגע,  שנייה,  בשנים הקודמו אבל  נראה  ת אם  בוא 

שואל   אני  כן,  כתושב,  אני  איך  אוקי?  פותחים,  אנחנו 

נניח   לדעת  רוצה  כתושב  אני  המנכ"ל.  רן  את  עכשיו 

בדיקת   שם  נעשתה  האם  שילה,  ספר  בית  דוגמה,  סתם 

את   למצוא  יכול  אני  איפה  מחפש?  אני  איפה  קרינה, 

 הבדיקה הזאת?  

   -י אענה במסודר, כי אתה רוצה קודם זה, ושאנ  רן היילפרן: 

   -לא, אז אני שואל, אני שואל  לון גלבוע: א 

   -אז אני  רן היילפרן: 

 במסגרת המענה.   אמיר כוכבי: 

לך,   אלון גלבוע:  אומר  אני  בוא  אז  אוקי.  המענה,  במסגרת 

לא   שהעירייה  עולה  האינטרנט  באתר  שמבדיקה 
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משרד   ע"י  הרצויה  בתדירות  לא  בדיקות,  מבצעת 

   -"ל. גם החינוך, חוזר מנכ 

 איזה חוזר מנכ"ל?   אמיר כוכבי: 

   -חוזר מנכ"ל  אלון גלבוע: 

 איזה?   אמיר כוכבי: 

   -חוזר מנכ"ל  אלון גלבוע: 

 איזה חוזר מנכ"ל?   אמיר כוכבי: 

 זה נמצא בנספח ב' שמופיע, אני העברתי לך אותו.   אלון גלבוע: 

 נספח ב' שמופיע, נספח ב' שמה?   אמיר כוכבי: 

גולני     -שלך, אלון   ת המצגת יש לי א  : הוד 

 תציג, תציג אותו, תציג אותו.   לון גלבוע: א 

גולני     -אתה מדבר על  : הוד 

אבל   אלון גלבוע:  המנכ"ל,  חוזר  זה  זה.  על  מדבר  לא  אני  לא,  לא, 

 יש לו נספח. תראה את הנספח.  

גולני:   אתה מדבר על זה?   הוד 

 לא, לא, זה.   אלון גלבוע: 

גולני:   שרד להגנת הסביבה?  אתה מדבר על זה של מ  הוד 

 לא, אני מדבר על מה שאני שלחתי לך עם התמונות.   ון גלבוע: אל 

גולני:   הנה, יש לי את זה פה.   הוד 

 איפה?   אלון גלבוע: 

גולני:   הנה.   הוד 

עוד,   אלון גלבוע:  עוד,  עוד,  עוד,  עוד,  עוד,  למטה.  למטה,  תעביר 

 זה. ריכוז הנחיות חוזר מנכ"ל.  

 ?  מאיפה זה  אמיר כוכבי: 

נמצ  אלון גלבוע:  מאיפה  זה  זה  מה  מנכ"ל,  חוזר  של  הנספח  בתוך  א 

 זה? כתוב לך למטה.  

זה מתוך דו"ח מבקר המדינה, שהתייחס לחוזר מנכ"ל   משה חנוכה: 

 משרד החינוך.  
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 אוקי.   אמיר כוכבי: 

 בסדר?   אלון גלבוע: 

בטרם   אמיר כוכבי:  עוד  מסביר  לא  שאתה  חבל  משה.  תודה, 

   -הישיבה 

   -הטבלה היא מתוך  ה: משה חנוכ 

ו  מיר כוכבי: א     -לחבר המועצה, אלון גלבוע, למה זה קשור, 

אותי   אלון גלבוע:  שאלת  חכה,  אסביר.  אני  אז  שנייה,  קשור,  זה 

   -מאיפה, אז הראיתי לך 

   -בסדר, אבל אמרת חוזר מנכ"ל  אמיר כוכבי: 

   -אז אני אסביר לך למה זה קשור  אלון גלבוע: 

, זה  -ו  אמיר כוכבי:     -מנכ"ל לא מחוזר  א'

   -הבדיקה הזאת, זה כן מחוזר מנכ"ל  גלבוע:   אלון 

 לא.   אמיר כוכבי: 

   -יש חוזר מנכ"ל שמגדיר לבצע בדיקות  אלון גלבוע: 

 איזה חוזר מנכ"ל?   אמיר כוכבי: 

   -חוזר מנכ"ל  אלון גלבוע: 

 משרד הפנים.   יגאל שמעון: 

 -עכשיו ששמת אותו  אלון גלבוע: 

 ה?  נים, מה השאל ל משרד הפ חוזר מנכ"  יגאל שמעון: 

   -, בוא, שנייה, שנייה, אמיר 2.1חוזר מנכ"ל, סעיף   אלון גלבוע: 

גולני:   זה לא נקרא חוזר מנכ"ל.   הוד 

בסעיף   אלון גלבוע:  מנכ"ל,  ציוד    2.1חוזר  שמרכיבים  ככל  דורש, 

אני   זה  נכון,  יפה,  בדיקה.  לבצע  יש  ספר,  בבתי  חדש 

   -יודע. חוץ מזה, חוץ מזה 

   -ע"ג ש ת כ"ל ה חוזר מנ רק אני אגיד לך,   וכה: משה חנ 

   -חוץ מזה  אלון גלבוע: 

ה  משה חנוכה:  התשע"ג  באב  א'  החוזר  8.7.2013-ג'  זה  בסדר?   ,

 שאנחנו מדברים.  
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 זה החוזר.   אלון גלבוע: 

 עכשיו אנחנו מיושרים?   משה חנוכה: 

 כן, ומה הוא מגדיר שם?   אמיר כוכבי: 

 עכשיו בוא נמשיך.   משה חנוכה: 

 כן.   כוכבי:   יר אמ 

   -אבל למה אתם עכשיו  מעון: יגאל ש 

   -אז בואו נתחיל, רגע, שנייה  אלון גלבוע: 

 )מדברים ביחד(  

   -יגאל, הרי בתור מי שהוא מומחה לקרינה  אמיר כוכבי: 

יודע על מה אני דיברתי  יגאל שמעון:     -אני 

יגאל  אלון גלבוע:     -רגע, רגע, בוא, שנייה, רגע, 

   -מע בוא נש  יגאל שמעון: 

   -מי שמומחה   בתור  אמיר כוכבי: 

ו   אלון גלבוע:  אנחנ אם  אמיר,  מתייחסים,  אנחנו  אם  אז 

הזה,   לחוזר המנכ"ל  אנחנו מתייחסים  מתייחסים, אם 

   -ולא לנספח 

 קראת אותו, אלון?   רן היילפרן: 

   -ברור שקראתי  אלון גלבוע: 

 קראת את החוזר?   רן היילפרן: 

 כן, ברור.   אלון גלבוע: 

 קראת?   רן: רן היילפ 

 כן.   : אלון גלבוע 

 אוקי, תודה.   רן היילפרן: 

בשנה   אלון גלבוע:  למשל  האחרונה,  שבתקופה  יודעים  אנחנו  אז 

ברחוב   אנתרופוסופי  ספר  בית  הוקם  האחרונה, 

הבדיקות   איפה  בדיקות?  לו  עשו  נכון?  נכון?  האהבה, 

איפה   הראש,  עם  ככה  לי  תעשה  אל  נמצאות? 

 הבדיקות? איפה הבדיקות?  
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   -שכל שאלה בנפרד שאני אענה אתה רוצה   רן היילפרן: 

   -אז שאלתי אותך, שאלתי אותך  אלון גלבוע: 

ניתן לך תשובות בצורה מסודרת  רן היילפרן:     -ואנחנו 

 שאלתי אותך, איפה הבדיקות?  אלון גלבוע: 

   -בסדר  אמיר כוכבי: 

יפה, בנו בית ספר חדש, את בית הספר הדמוקרטי בית   אלון גלבוע: 

זה מופיע  רה, ביצעו שם בדיקות?  הנע  כן, אוקי, בסדר. 

 באתר האינטרנט? מופיע או לא?  

יענו לך במסודר על הכל.   אמיר כוכבי:   אלון, בוא, דבר, 

בית   אלון גלבוע:  פתיחת  על  שמדבר  מנכ"ל  חוזר  לגבי  זה  אוקי, 

נספח   את  יש  מנכ"ל  בחוזר  יש  של,  נושא  יש  אבל  ספר, 

שבה  שבמקומות  מופיע  ששם   , של  ב' קירבה  יש  ם 

לבצע  אנטנות   יש  וטרנספורמטורים,  סלולריות 

חדש?   שזה  או  נכון?  זה,  את  יודע  אתה  בשנה.  פעמיים 

 אז יש פה תמונות, אתה יכול להעלות את התמונות?  

גולני:   כן.   הוד 

יש פה   אלון גלבוע:  כן, אז אם אנחנו רואים פה בתמונות האלה, אז 

כששמים   3 הימני,  בשקף  למשל  שממש    אנטנות,  לב 

 ים. גנ   3מתחתיהן  

פה   יש  מלא,  פה  יש  השמאלי  בשקף    6,  3,  2,  1הוד, 

להעביר,   יכול  ילדים. אתה  גני  יש  אנטנות, שמתחתיהן 

פה   יש  מגדיאל  שבדרך  כאן  רואים  אנחנו  יפה.  הוד? 

ל  לאנטנות,  מתחת  ממש  ממש,  גן,    2-ממש,  יש  אנטנות 

 מה, איזה גן?  

 אדמונית.   עדי פ. אנקורי: 

השמ  וע: אלון גלב  ובצד  הקופ"ח  אדמונית.  שמעל  רואים  אנחנו  אלי, 

אנחנו   פה  הלאה.  תעלה  אוקי?  ספר,  ובית  גן  פה  יש 

גן תמר     -רואים שגן תמר, 

את   רפאל בן מרדכי:  תראה  ז'בוטינסקי,  זה  את  לא,  רגע.  זה  את  תוריד 

פעם.   עוד  זה.  זה  איפה  אותי  מעניין  אז  שם,  גן  גם  יש 
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 ה.  רגע, תנו לי רגע לראות בבקש 

פה  אלון גלבוע:  אתה    2  יש  פלאפון.  של  אחת  אנטנה  ועוד  אנטנות, 

זו   שלדעתי,  לב?  שם  אתה  הספר,  בית  מול  שם?  רואה 

להיות   יכול  אחרת,  חושב  מישהו  אם  סמיכות. 

שהמנכ"ל חושב אחרת, אבל אני, השקפים פה, זה הכל  

ולגנים.    אנטנות בסמיכות למוסדות ציבוריים 

 ואה אנטנות?  ן, איפה אתה ר אה לי כא אלון, תר  רפאל בן מרדכי: 

פלאפון,   אלון גלבוע:  רואה  אתה  סלקום,  רואה  אתה  למטה,  הנה, 

רואים   בימני,  כאן  ממש  בסדר?  שידור,  תחנת  זו  ושם 

ממש   שידור,  ואנטנת  סלקום,  של  האנטנה  את  פה 

 מתחת לגן אדמונית.  

מתחת   ממש  שזה  רואים  אנחנו  הימני  בצד  פה  גם 

הבנים,   ברחוב  וב לגנים  אגם.  מרכז  לדעתי  צד  זה 

ככה   שאני  חשמל,  חדר  כאן  יש  לב,  שימו  השמאלי, 

כמו   משהו  זה  אותו,  מדדתי  פה,    15בצעדים  יש  מ"ר. 

רואים,   אתם  ממול,  ממש  חשמל.  סכנה  פה,  כתוב  גם 

בצד    6-7  ממש  אמנון  ואת  תמר,  גן  את  פה  יש   , מ'

 שמאל, ומאחורי זה יש בית ספר.  

   -טראפו   כן, אבל זה חדר  אמיר כוכבי: 

 דר טראפו.  ח  יוסי שאבי: 

לו, הוא   אלון גלבוע:  יש  וכן  זה,  נו בסדר, אבל אני בדקתי את  נכון, 

   -כן 

 יש לו קרינה?   מאיר חלוואני: 

 ברור.   אלון גלבוע: 

 בדקת אותו?   מאיר חלוואני: 

   -לא בדקתי, אבל  אלון גלבוע: 

יודע  מאיר חלוואני:     -אמרת, אני בדקתי, שאני 

   -טרנספורמטור לא, אני בדקתי, יש פה   אלון גלבוע: 

   -בוא נשמע, זה בסדר  מאיר חלוואני: 

יודע שזה  אלון גלבוע:     -בדקתי, יש פה טרנספורמטור, ואתה 
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של   מאיר חלוואני:  גודל  סדר  בערך  לדעתי  הם    60יש  בעיר,  כאלה 

   -צריכים לעבור בדיקה 

עברת  אלון גלבוע:  לא  אני  חלק,  כאן  רק  זה  בדקתי,  אבל  י  נכון, 

למי  או  זמן,  לי  כולם.    ואין  את  לבדוק  זמן  אין  שעזר, 

   -אני פשוט מראה פה, מראה כאן תמונה 

   -שאלתי אם חוזר מנכ"ל, אלון  מאיר חלוואני: 

   -רגע, שנייה, רגע  אלון גלבוע: 

   -רק שאלתי אם חוזר מנכ"ל מדבר  מאיר חלוואני: 

   -שאלות בסוף  משה חנוכה: 

   -בר כן, כן, כן, כן, מד  אלון גלבוע: 

 לות בסוף? אה, אוקי.  שא  מאיר חלוואני: 

   -כן, מדבר על זה  אלון גלבוע: 

 כי את התגובה עוד לא קיבלתם, ואתם שואלים.   מאיר חלוואני: 

   -מאיר, מאיר, מדבר על כך שלא צריך לבצע בדיקות  אלון גלבוע: 

 ככה זה עובד. קודם שואלים, אח"כ מקבלים תגובה.   עדי פ. אנקורי: 

בדיקות  : אלון גלבוע  לבצע  צריך  אין    לא  כאשר  ספר,  בבתי 

אוקי?   וטרנספורמטורים,  אנטנות  אליהם  בסמיכות 

 היכן שיש, הם מבצעים.  

באים   אנחנו  בשנה.  פעמיים  לבצע  היא  ההצעה 

מדי,   יותר  זה  בשנה  שפעמיים  להיות  יכול  ואומרים, 

   -לפחות פעם בשנה צריך לעשות. ורק הראיתי כאן 

 ה רק?  איפה ההצע  אמיר כוכבי: 

 זאת אומרת?    מה  אלון גלבוע: 

 הצעה של מי זה?   אמיר כוכבי: 

 אתה מציע אותה עכשיו?   מאיר חלוואני: 

   -לא, אמרת  אמיר כוכבי: 

פה   אלון גלבוע:  שהיה  מנכ"ל,  לחוזר  בנספח  אומר,  אני  אז  לא, 

עליהם,   שיש  שבמקומות  לראות  אפשר  בשקופית, 
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אנטנות   יש  ספר  לבתי  שסמוך  אמרתי, 

פ וטרנספו  לבצע  יש  אז  זה  רמטורים,  בשנה.  עמיים 

 כתוב, תעביר את זה, אתה יכול להעביר?  

גולני:   איפה, בנספח הזה?   הוד 

ויש  אלון גלבוע:     -לא, לא בזה. חדר טראפו, 

 למטה, למטה, למטה.   עדי פ. אנקורי: 

הגדר   אלון גלבוע:  על  ממש  לב,  שימו  כאן,  לראות  אפשר  וכאן  יופי, 

ל  הספר,    ב, ממש על הגדר של בית של בית הספר, שימו 

כאן.   יש  מה  לב  שימו  ולפיד,  השחר  הספר  בבית  אוקי? 

לא   בדיקה,  נעשתה  לא  לבדוק,  כמובן  לאתר  נכנסתי 

שמעון   שיגאל  בדיקה  הייתה  בדקתי,  אולי  תקופתית. 

ב  ב 2018-עשה  בדיקה  איזו  עוד  אח"כ  מה  2021-.  זה   .

 שראיתי.  

גם  נוסף.  לדבר  להתייחס  רוצה  אני  בבדיקות    עכשיו, 

שהצל  הכניסה  שאנחנו,  העירייה  שככה  לראות  חתי 

פה   שיש  וראיתי  בדקתי  אז  חברות    3לאינטרנט, 

לה, הם מצוינים   יש  וכל חברה  שמבצעות את הבדיקה, 

חריגה,   שיש  קובעים  הם  שבו  הערך  אך  ערכים,  אותם 

את   ניקח  למשל,  מדוע.  הבנתי  ולא  שונה,  קצת  הוא 

שא  מה  לפי  ששם,  המגן,  הספר  ערכים  בית  פה  רואה  ני 

 ים מאוד בסמוך לארונות חשמל.  גבוה 

טענה   שבדקה  החברה  משרד  שכאן,  של  תקן  שלפי 

.  MG  10לאיכות הסביבה, אסור שהחריגה תעבור מעל  

בבית   שבוצעה  מקבילה  בבדיקה  מקבילה,  בבדיקה 

הבריאות   קבע,  אחר  בודק  פה  אז  נאמן,  נווה  ספר 

  MG  ,4   4והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של  

MG א כלומר,  גם בבדיקות עצמן  .  ני לא מצליח להבין, 

ש  קובע  עד  4-אחד   ,4  MG    י והשנ תקין.  זה  בסדר,  זה 

   -שזה תקין   MG  10קובע, עד  

   -אולי זה מדובר במתקן שונה, אני רק חושב  מאיר חלוואני: 

אותם   אלון גלבוע:  בדיקה,  אותה  ספר,  בית  אותו  זה   , לא  לא, 
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 ערכים.  

   -ארון חשמל וטרנספורמטור אותו בית ספר, אבל   י: מאיר חלוואנ 

   -לא, לא, לא, לא, זה דיברתי על הבדיקות שמבצעים  אלון גלבוע: 

 זה שונה.   מאיר חלוואני: 

 בבתי ספר, בסדר?   אלון גלבוע: 

   -גם בבתי ספר אבל בודקים  אמיר כוכבי: 

אתה   אלון גלבוע:  בוא.  בוא,  אמיר,  אמיר,  ערך,  אותו  זה  לא,  אבל 

אני  מב  לא לוקח את, אני לוקח תפוח  ין, זה אותו ערך. 

זה מונח   זה,  יכול לראות את  ואגס. אתה  ותפוח  ותפוח 

   -כאן. גם הבדיקות עצמן הן בדיקות שנעשו 

 תביא לי לראות.   אמיר כוכבי: 

עוד   אלון גלבוע:  אחד,  דבר  עוד  לראות.  לך  אתן  אני  לך,  אראה  אני 

ש  זה,  להעלות  רוצה  שאני  אחד  מ דבר  לא  צאתי לא   ,

ה  מדוע  מסוימת  הבנתי  בשנה  נגיד  מבצעת  עירייה 

של   אחרי    4בדיקה  ספר,  של    3בתי  בדיקה    10שנים 

של   בדיקה  מכן  לאחר  שנה  אח"כ  ספר,  גנים,    40בתי 

 גנים.    20ולאחר מכן בדיקה של  

נעשו בכלל בדיקות,  2020-ו   2019,  2018ומעל שנת   , לא 

בשנת   בדיקות.  ביצעה  לא  ב בוצ   2021העירייה    10-עו 

בלבד,  ספר  ב   2022-וב   בתי  ו   42-בוצעו  בתי    4-גנים 

   -ספר. אתה יכול לפתוח את האתר, הוא פתוח לכל ה 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

 לכולם.   אלון גלבוע: 

נענה.   אמיר כוכבי:  נענה,  נענה,   בסדר, 

   -הייתה קורונה, לא  רינה שבתאי: 

 זהו, בגדול.   אלון גלבוע: 

   -שורה , לא ק 2022,  ר לקורונה זה לא קשו  עדי פ. אנקורי: 

הספר,   אלון גלבוע:  בתי  את  סגרו  מה,  קשור,  בתי    2020-ו   2019מה 

 הספר היו סגורים?  
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   -נעשה את זה קצר, בשביל המענה של  אמיר כוכבי: 

   -רגע, אני רוצה שיגאל, יגאל גם  אלון גלבוע: 

   -בסדר, אבל בשביל המענה  אמיר כוכבי: 

להו  אלון גלבוע:  רק  רוצה  בדקתי  אני  שאני  כל  סיף  הבדיקות  את 

מאז   לכל  2017,  2018שנעשו  נעשו  שהבדיקות  וראיתי   ,

אגב.   באינטרנט  מופיע  זה  הגנים,  ולכל  הספר  בתי 

בדיקות.    2018ומשנת   נעשו  ולא  כמעט  הזו,  השנה  ועד 

נעשו   השנה,  כל  שנעשו  הבדיקות  כל  את  לוקח  אני  אם 

ל   102 גני -ו   100-בדיקות  כמה  אותך,  נשאל  בוא  יש  ,  ם 

 בעיר, אמיר?  

 גנים.    117יש לך   ר כוכבי: אמי 

 . כמה בתי ספר? כמה בתי ספר?  117 אלון גלבוע: 

   -יסודיים, עוד חטיבות ביניים   14-יש לך כ  אמיר כוכבי: 

כמעט    25 אלון גלבוע:  נותן  זה  וסה"כ  ספר.  כל    150,  150בתי  כפול 

   -600-השנים האלה, תגיע בערך ל 

רחוק  אמיר כוכבי:  לא  גם   אתה  מדב   מהנתון,  מה  כשאתה  זה.  על  ר 

   -שכן 

אולי    600 אלון גלבוע:  וביצעו  בדיקות,  לבצע  צריכים  היו  פעמים 

 בדיקות.    102

 לא.   אמיר כוכבי: 

 אז על מי אתם חוסכים את הכסף?   אלון גלבוע: 

חוזר   אמיר כוכבי:  זה  שיש,  מה  כסף.  שום  חוסך  לא  אחד  אף  אבל 

הנחיות   מנכ"ל,  חוזר  לא  או  לאיכות  מנכ"ל  משרד 

ה  מייננת  הסביבה,  קרינה  ואכיפת  לבדיקת  יחידה 

חינוך,   למוסדות  שלהם  וההגדרות  מייננת.  ובלתי 

ב  פעם  הם  חינוך  למוסדות  שלהם  שנים.    5-ההגדרות 

   -אנחנו עושים גם בדיקות מדגמיות, וגם 

תשמע,   אלון גלבוע:  אבל  אותך,  עוצר  שאני  סליחה  אמיר,  סליחה, 

כל   אמרת  מ   5אתה  ודב שנים.  סליחה,  גם,  שאני  ר  ה 

   -מאוד חשוב, מאוד חשוב שרציתי לציין 
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 אלון, אמרת שקראת, אז אני מציע שתסתכל שוב.   רן היילפרן: 

   -לא, אז אני אמרתי לך שזה לא קשור בכלל לנושא  אלון גלבוע: 

   -אבל זה המסמך המחייב  אמיר כוכבי: 

   -לנושא של סמיכות של טרנספורמטורים ושל  אלון גלבוע: 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

הרגע   ון גלבוע: אל  אמרת  שנייה, אתה  רגע,  רוצה,  אני  אבל  לא,  לא, 

   -משהו מאוד חשוב, אמיר 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 משהו מאוד חשוב.   אלון גלבוע: 

 נו.   אמיר כוכבי: 

שכל   אלון גלבוע:  אומר  הבדיקות,    5אתה  שבכל  לב  שים  שנים. 

מופי  לאינטרנט,  עכשיו  להיכנס  יכול  ע  ואתה 

ש  האחרונות  ב שהבדיקות  מה  2021-בוצעו  תראה   ,

ה  עד  ההיתר,  תוקף  הבדיקות  1.1.2023-כתוב.  כל   .

שלהן    43שיש   ההיתר  באינטרנט,  שמופיעות  בדיקות 

   -לא בתוקף 

   -וזאת משום  אמיר כוכבי: 

וגן פעמונית  אלון גלבוע:  גן אשכולית     -זה 

   -אבל אם אתה תיתן לי רגע, אז אתה  אמיר כוכבי: 

   -שנים, אבל אני אומר לך   5אז אתה אומר   : גלבוע אלון  

את   אמיר כוכבי:  קבענו  אנחנו  לסיים.  לי  נתת  לא  אבל  שנייה, 

התוקף משום שיש הנחיה לבצע את כלל הבדיקות פעם  

ב   3-ב  פעם  ולא  זה    5-שנים,  עכשיו,  שקורה  ומה  שנים. 

   -הסבב של השנים 

   -שנים. אז מאיפה   5אבל אמרת כרגע,   עדי פ. אנקורי: 

   -ה החוק מחייב אמרתי מ  אמיר כוכבי: 

 שנים?    3איזה תקן יש, של   אלון גלבוע: 

 מה?   אמיר כוכבי: 
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 שנים?    3איזו הנחיה של   אלון גלבוע: 

   -פנימית  רן היילפרן: 

גולני:   תנו לו שנייה לסיים.   הוד 

ב  אמיר כוכבי:  פעם  ב   3-לעשות  פעם  ולא  שקורה  5-שנים  ומה   .

רואה   שאתה  והסיבה  באתר,  עכשיו,  מתעדכן  זה  את 

קו    זה  ליישר  כדי  כל המערכת,  עושים את  זה עכשיו  כי 

ו    3על   יהי שם  התוצאות  כל  דבר,  של  בסופו  השנים. 

מה   גם  וזה  הבדיקות,  את  יסיימו  כשהם  באתר, 

   -שאמרו לך בפנייה שלך, שברגע שיסתיים 

 -נכון, בדיוק  אלון גלבוע: 

   -הכל  אמיר כוכבי: 

עו  אלון גלבוע:  היה  לא  מי זה  לישיבה  כל  לה  היה  וחדת,  לא  זה 

קו   יישור  מדוע  קו?  יישור  עכשיו  רק  מדוע  אז  קורה. 

כי    2017-מ  בקשה,  שלחנו  כי  למה,  למה?  היום,  רק 

כתבו   הורים  פתאום  כי  העניין,  את  הערנו  פתאום 

   -שאין בדיקות 

 כן, שלחתם בקשה עכשיו, ובנובמבר התחלנו.   רן היילפרן: 

תסתכ  אמיר כוכבי:  מציע  התחילו  אני  מתי  תראה    הבדיקות, ל  ואז 

   -את הזה 

 אז אני אגיד לך מתי התחילו הבדיקות.   אלון גלבוע: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -אבל לא סיימו  עדי פ. אנקורי: 

זהו.    42התחילו הבדיקות של    3.6.2022-ב  אלון גלבוע:   גנים, 

   -נראה קצת מוגזם  עדי פ. אנקורי: 

זה   אלון גלבוע:  נעצר,  זה  וזה עכשיו פתא גמרנו,  , התשובה  ום נעצר. 

   -הזו, בוא, בוא 

 אלון, אתה רוצה שנשיב או שאתה רק רוצה לשאול?   רן היילפרן: 

 -רן, רן, רן, תראה  אלון גלבוע: 

   -אבל עוד לא ענינו  רן היילפרן: 
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   -כשאין תשובות  אלון גלבוע: 

   -אז לא ענינו, אבל אני אגיד לך  רן היילפרן: 

   -יקות ם עכשיו בד אנחנו עושי  אלון גלבוע: 

   -אז אני אתן לך תשובה  יילפרן: רן ה 

ו   אלון גלבוע:  אתם חושבים שאנחנו מאמינים? איך משה אמר, איננ

   -מאמינים, אינני מאמין 

   -אלון, אתה לא רוצה לשמוע  רן היילפרן: 

לא   אלון גלבוע:  מאמינים,  לא  אנחנו  מאמינים,  לא  אנחנו  לא, 

   -יו אתם עושים רוצים לשמוע. לא מאמינים שרק עכש 

לא   לפרן: רן היי  אתה  אם  היום,  לסדר  זה  את  מעלה  שאתה  חבל  אז 

 -רוצה לשמוע תשובות 

   -אני רוצה שתיתן תשובה  אלון גלבוע: 

   -אתה רק רוצה לשאול שאלות  רן היילפרן: 

את   אלון גלבוע:  מבצע  אתה  עכשיו  רק  למה  עכשיו,  רק  למה 

 הבדיקות?  

   -אבל זה לא רק עכשיו  רן היילפרן: 

   -ל, אתה מנכ"ל העיר אתה מנכ"  אלון גלבוע: 

י  רן היילפרן:  נכון, אנ    -אלון, 

לא   אלון גלבוע:  האלה?  הבדיקות  את  מבצע  אתה  עכשיו  רק  מדוע 

וילדות העיר?    חושבים לך ילדי 

   -מה עם לוח הזמנים  עדי פ. אנקורי: 

מתעצבן?   אלון גלבוע:  אני  למה  האלה,  התשובות  את  אוהב  לא  אני 

   -לא מתעצבן ואני בד"כ  

את   ן: רן היילפר  תאהב  אתה  איך  אז  לענות,  נותן  לא  אתה  כי 

 התשובות?  

   -כי אני לא מאמין לך, אני לא מאמין לך  אלון גלבוע: 

   -אבל עוד לא אמרתי כלום, אתה כבר לא מאמין לי  רן היילפרן: 

 כי אני רוצה שמישהו אחר ידבר, לא אתה.   אלון גלבוע: 
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   -אבל כתוב, יש  רן היילפרן: 

   -מאמין לך   אני לא  אלון גלבוע: 

   -יש הנחיות  רן היילפרן: 

   -כי כל הזמן עם התשובות, עכשיו אנחנו מבצעים  אלון גלבוע: 

   -אלון, הבאת נתונים שגויים  רן היילפרן: 

   -אז תגיד לי מה שגוי, מה שגוי  אלון גלבוע: 

   -את אגף ההנדסה  רן היילפרן: 

מה,   אלון גלבוע:  שגוי?  מה  שגוי?  לא  מה  הבנתי,  לא  מה,  מה, 

 הבנתי, מה, לא הבנתי, מה?  

עיריית   רן היילפרן:  של  ההנדסה  שאגף  בה  שכתוב  מפה  תסתכל, 

יכול להסתכל   יושב בבני ברית, אז איך אני  הוד השרון 

   -ברצינות על נתונים 

   -אה, לא, לא, לא, לא  אלון גלבוע: 

   -אה, לא, לא  רן היילפרן: 

תסתכל  אלון גלבוע:  לא,  אל    תסתכל,  האנטנות,  שזה    תסתכל על 

יש שם אנטנות. זה     -פעם היה. תראה אם 

   -אלון  רן היילפרן: 

 זה מגוגל מפות של אתמול.   אלון גלבוע: 

   -אבל גם הסתכלתי על הנתונים  רן היילפרן: 

   -אז אל תחפש תירוצים  אלון גלבוע: 

   -גם שמעתי בקשב רב  רן היילפרן: 

   -אז רגע, אז מה  אלון גלבוע: 

   -ון את חוזר מנכ"ל שאמרת שקראת בעי  לפרן: רן היי 

סליחה   אלון גלבוע:  רן,  העירייה,  מנכ"ל  רן,  העירייה,  מנכ"ל 

שם.   שכתוב  סליחה  שם,  שכתוב  סליחה  שם,  שכתוב 

   -אנחנו 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

   -אבל כשאין לך תשובות, אל תחפש  אלון גלבוע: 
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   -אלון, אלון  אמיר כוכבי: 

מחפש  אלון גלבוע:  אתה  מח מה  אתה  מה  שעכשיו ?  מנהל    פש? 

שם   שיש  מכחיש  אתה  אבל  שם.  נמצא  לא  ההנדסה 

 אנטנות?  

   -אבל כשאתה מדבר על חוזר מנכ"ל משרד החינוך  אמיר כוכבי: 

כל   אלון גלבוע:  את  מכחיש  אתה  אנטנות?  שם  שיש  מכחיש  אתה 

   -האנטנות פה, שנמצאות ליד מוסדות 

   -אבל אתה מבלבל גם בין תחומים  אמיר כוכבי: 

   -בדבר אחד אני לא מבלבל אמיר,   אלון גלבוע: 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

   -שנים העירייה הזאת לא ביצעה בדיקות, ועכשיו   3-ש  אלון גלבוע: 

נכון. הרגע אמר לך  אמיר כוכבי:     -בסדר, שמענו. זה לא 

 פתאום מיישרים קו.   אלון גלבוע: 

מעל   אמיר כוכבי:  הזאת  התקופה  בתוך  שנעשו  אמרת    001הרגע 

   -בדיקות 

מתוך    100נעשו   ע: אלון גלבו  אבל  שאמורים    700בדיקות,  בדיקות 

 להיעשות.  

 מוסדות ציבור. יגאל, בבקשה.    150מתוך   אמיר כוכבי: 

 -טוב, ברשותכם טוב,   יגאל שמעון: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

לעשות.   יגאל שמעון:  מה  מבלבלים,  כן,  ואתם,  מבלבלים,  פה  אתם 

התלמידים   של  הבריאות  חשובה  אם  שלנו  והילדים 

ם, אז הייתם מדברים טיפה אחרת. ואל תזלזלו, אל  לכ 

   -תזלזלו בנושא בדיקות קרינה 

 הכי חשוב למרוח הכל, שיהיה עוד זמן.   עדי פ. אנקורי: 

יש   יגאל שמעון:  דקות  כמה  לי  יש  לזלזל,  לא  אחד  לאף  מציע  ואני 

?    10לי,    דק'

 כמה שאתה רוצה.   אמיר כוכבי: 
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לי   יגאל שמעון:  ע   10יש  תודה.   , שנת  דק' ממונה  2018ד  שהיה  כמי   ,

כל שנה   ביצענו  ברשות המקומית,  נושא הקרינה  כל  על 

וגם בעירייה.    בדיקות קרינה בכל מוסדות החינוך, 

.   אמיר כוכבי:   אני מציע שתזכור שיש גם לתושבים זיכרון

   -עוד פעם אני חוזר. תקשיב, אני עוד פעם חוזר  יגאל שמעון: 

שתזכור   כבי: אמיר כו  מציע  הקרינה  אני  שבודקי  חשף  מי  פה  שיש 

בין   נתנו מדידות בפערים של דקות ספורות  שלך בגנים 

הוא   אם  וגם  המערבי,  בצד  היה  אחד  גן  אם  גם  לגן,  גן 

 היה במזרחי.  

   -עוד פעם אני חוזר  יגאל שמעון: 

   -אני מציע שתזכור שיש  אמיר כוכבי: 

מסביר   יגאל שמעון:  אני  מאמין,  אותך אני  הבנתי  לי,  תן  זה  לך.   .

שנים לא עשית בדיקה,    4שאתה לא עושה בדיקה, כבר  

   -אז עכשיו אתה בא 

   -לא, לא, הרגע הוא אמר  אמיר כוכבי: 

   -אתה רוצה להצדיק את עצמך  יגאל שמעון: 

 אמיר, אמיר, אל תסלף.   אלון גלבוע: 

 לא עשית שום בדיקה.   יגאל שמעון: 

 )מדברים ביחד(  

א   42עשית   אלון גלבוע:  למה  אתה  בדיקות.  למה  מבלבל?  תה 

לעשות    42מטעה?   אמורים  הייתם    150בדיקות. 

 בדיקות.  

   -יש פה מדדים של כללית  עדי פ. אנקורי: 

אומרים,   אלון גלבוע:  אתם  רוסית?  רולטה  זה  מה  מבין,  לא  אני 

יודע   אתה  אגב,  לא?  השני  הגן  את  נבדוק,  הזה  הגן 

כיתה  סגרו  מזמן  לא  כיתה,  אלון,    שסגרו  ספר  בבית 

נכון    נכון?  המנכ"ל,  נכון,  ספר,  בבית  שסגרו  נכון 

   -שסגרו כיתה 

אז   רן היילפרן:  בדיקות?  בוצעו  כן  או  בדיקות  בוצעו  לא  רגע,  אז 

בדיקות,   בוצעו  אז  בדיקות,  בוצעו  אז  בדיקות,  בוצעו 
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   -ולמרות שהיו בדיקות 

   -בוצעה בדיקה כי ההורים  אלון גלבוע: 

   -ה וזה תוקן בדיק   בוצעה  רן היילפרן: 

וראו   ן גלבוע: אלו  בדיקה,  לכן  קודם  עשו  ההורים  כי  בדיקה  בוצעה 

כמנכ"ל   אתה  אתה,  אבל  ספר.  בבית  קרינה  שם  שיש 

יודע שפנו אליך     -העיר, אתה כמנכ"ל העיר 

שבדיקות   רן היילפרן:  גיליתי  לתפקיד,  נכנסתי  כשאני  אלון, 

ש  עירייה  עובד  מישהו,  זה  בעירייה  שהיו  הלך  הקרינה 

   -עם מונה 

   -מצוין  בוע: אלון גל 

ידנית  רן היילפרן:     -ובדק את זה 

 ומתי יישרת קו?   אלון גלבוע: 

נכון  רן היילפרן:     -לא 

   -שנים   3מצוין, ומתי יישרת קו? אחרי   אלון גלבוע: 

   -בושה וחרפה, בושה וחרפה. כיסוי תחת  רן היילפרן: 

 ו.  שנים ליישר ק   4שנים,    3אבל לקח לך   אלון גלבוע: 

   -וחרפה, מה פתאום בושה   רן היילפרן: 

לך   אלון גלבוע:  ליישר קו? איזה מנכ"ל אתה?    4אז למה לקח  שנים 

הילדים,    4 את  פה  הפקרת  שנעשו    4שנים  ידעת  שנים 

   -פה בדיקות לא תקינות 

   -אלון, יש פה  רן היילפרן: 

 שנים אתה מפקיר אותם.    4-ו  אלון גלבוע: 

   -יש כללים  רן היילפרן: 

   -רגע, הוא לא  ואני: חלו   מאיר 

.    4 אלון גלבוע:   שנים, אתה רק עכשיו מיישר קו

   -2017-לא, מ  רן היילפרן: 

יגאל   אלון גלבוע:  ספר  בבית  כיתה  שסגרו  שידעת  שנכון  ידעת, 

נכון?    אלון, 
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 כי זה בגלל בדיקה שלנו.   רן היילפרן: 

לך.   אלון גלבוע:  האמינו  לא  כי  בדיקה,  עשו  שההורים  בגלל  למה, 

הבד ה  את  שעשה  מי  לא  הורים,  כי  ההורים,  זה  יקה 

   -האמינו לבדיקות של העירייה 

 די.   אמיר כוכבי: 

ורק לאחר  אלון גלבוע:     -ורק לאחר שההורים, 

   -די  אמיר כוכבי: 

   -לא נעשו בדיקות שלכם  אלון גלבוע: 

   -אלון, אלון, אלון  אמיר כוכבי: 

שיש  אלון גלבוע:  וראו  בדיקה,  וביצעו  הורים  חריגה,    הגיעו  קרינה 

   -לעירייה, ואז העירייה כאילו בתגובה   ואז פנו 

נכון מה שאתה אומר  אמיר כוכבי:     -זה פשוט לא 

   -לבצע בדיקה. ולאחר שגילו שיש  אלון גלבוע: 

 כי גם אליי זה הגיע, אותו דבר.   עדי פ. אנקורי: 

מה   אלון גלבוע:  יודעים  לא  אנחנו  כיתה.  סגרו  חריגה,  קרינה 

עשתה  ל העירייה  זה  טיפלה,  היא  איך  באתר  ,  מופיע  א 

   -האינטרנט 

 אוקי.   אמיר כוכבי: 

נמצאת   אלון גלבוע:  לא  בקרינה,  חריגה  שגילתה  הזו  הבדיקה 

האינטרנט?   באתר  נמצא  למה  האינטרנט.    42באתר 

תקין,   שלא  מה  אבל  תקינות,  הן  תקינות.  שהן  בדיקות 

מגן   גן  חריגה,  קרינה  שם  שנבדקה  מגן  ספר  בית 

זה שנבדקה,   באינטרנט.  מופיע  צריך    לא  לא  אחד  אף 

בדיוק,   יודע  ואתה  לדעת.  צריך  לא  אחד  אף  לדעת. 

יודע כמנכ"ל העיר     -ואתה 

   -אני אשמח לראות, אני אשמח  רן היילפרן: 

ן  אמיר כוכבי:     -יזמת, אלון, יזמת דיו

   -אבל הדיון צריך להיות רציני  אלון גלבוע: 

   -אני חייב  אמיר כוכבי: 
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 -2018-ל שב לא דיון שאומר לי מנכ"  אלון גלבוע: 

   -אבל דיון לא יכול להיות רציני  אמיר כוכבי: 

   -יגאל ביצע בדיקות לא טובות  אלון גלבוע: 

דיון  אמיר כוכבי:     -דיון לא יכול להיות, 

הם   אלון גלבוע:  הדברים  כי  למה,  לך  אגיד  אני  לא,  שנייה.  לא, 

   -נורא רציניים 

   -אבל תן לנו גם   אבל אני אומר משהו.  אמיר כוכבי: 

הוא   גלבוע:   אלון  ואח"כ  צחקוק.  איזה  עם  לי  מתחיל  פה  והמנכ"ל 

   -אומר דבר חמור 

   -אתה מזלזל  רן היילפרן: 

תראה מה המנכ"ל שלך אומר, תראה מה המנכ"ל שלך   אלון גלבוע: 

   -אומר 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

   -, תן לי רגע 2018-ב  אלון גלבוע: 

ב  רן היילפרן:  חומר  מציג  נמוכה,  שאתה  מאוד  אנ רמה  אז  אז  כן,  י 

   -אני כן מזלזל 

נראה, אני אגיד לך מה אני הבנתי. הבנתי שב  אלון גלבוע:  בוא  -אז 

   -נעשו בדיקות לא טובות   2018

   -אלון  אמיר כוכבי: 

 ידעת על זה.   אלון גלבוע: 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

 מה עשית?   אלון גלבוע: 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

   -ר קו ת בדיקות ליישו הזמנ   2220-רק ב  אלון גלבוע: 

נכון  אמיר כוכבי:     -זה פשוט לא 

זה   אלון גלבוע:  מוקלט.  זה  אמר,  שהוא  מה  זה  אבל  לב,  שים 

 מוקלט.  

נכון.   אמיר כוכבי:   אבל זה לא 
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יישור קו  אלון גלבוע:     -אתה אמרת, שאלתי עכשיו אם אתם עושים 

   -לא  אמיר כוכבי: 

   . 2018-לבדיקות שנעשו ב  אלון גלבוע: 

   -דיברתי, שזה עושים   מה שאני  אמיר כוכבי: 

 זה מה שאתה אמרת.   אלון גלבוע: 

   -והדבר הזה   שנים בודקים.   3יישור קו להנחיה שכל   אמיר כוכבי: 

   -שנים בדקת אבל   3אבל גם כל   אלון גלבוע: 

נכון. למה אתה מטעה?   אמיר כוכבי:   אבל תן לי רגע לסיים. זה לא 

 אני מטעה?   אלון גלבוע: 

 רים ביחד(  דב )מ 

   -שנייה, די, די עם הרעש. יש בסופו של דבר  בי: אמיר כוכ 

 למה, רק לך מותר לדבר?   עדי פ. אנקורי: 

   -יש בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

   -הוא לא עוד אמר מילה היום כמעט  רינה שבתאי: 

נכון.  עדי פ. אנקורי:   די עם הרעש, 

   -יש בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

 ד לא אמר מילה.  עו   הוא  רינה שבתאי: 

 מה את אומרת?   י פ. אנקורי: עד 

   -אלון, יש בסופו של דבר  אמיר כוכבי: 

 מה שהעובדה.   רינה שבתאי: 

מה   אמיר כוכבי:  את  יש  הסביבה,  לאיכות  המשרד  של  הנחיות 

ויש   בדקתי  להגיד,  רוצה  אתה  בפועל.  עושים  שאנחנו 

את   לבדוק  אפשר  להיות,  יכול  העירייה?  באתר  חוסר 

נגיש נטפל במה שצריך, כדי ש זה,      -הכל יהיה שם 

 אף אחד פה לא מתעסק במהות.   עדי פ. אנקורי: 

   -אבל בשורה התחתונה  אמיר כוכבי: 

   -מתעסקים בכיסוי  עדי פ. אנקורי: 
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מספר   אמיר כוכבי:  של  צמיחה  גם  בתהליך  נמצאים  אנחנו 

ולכן,   הזאת.  הבקרה  של  הגברה  של  וגם  המוסדות, 

חשוב,   והנושא  על  מאחר  מסכימים  על  לא  וכולנו  זה, 

חשוב,   שהוא  כולם  של  הסכמה  פה  יש  חשוב,  לא  שהוא 

אחרת   או  כזאת  בצורה  בזה  התעסקו  פה  כולם  כמעט 

לייצר   גם  אפשר  אי  אבל  השנים.  אן  לאורך  לופ  איזה 

   -סופי של כל הזמן בדיקות. ולכן, הרעיון הוא 

 למה, זה לא חשוב מספיק, אמיר?   אלון גלבוע: 

   -שנייה, שנייה  י: אמיר כוכב 

 זה לא חשוב?   ן גלבוע: אלו 

 מה?   אמיר כוכבי: 

   -למה לא, כמו  עדי פ. אנקורי: 

עיריית   אלון גלבוע:  של  לאתר  תיכנס  מה,  יודע  אתה  חשוב?  לא  זה 

בדיקות   עושים  הם  איך  ותראה  סבא,  כפר  של  רעננה, 

   -כל שנה 

 ה.  אני בדקתי. אתה טועה, אתה טועה, אתה פשוט טוע  אמיר כוכבי: 

ל  אלון גלבוע:  יודע מה, אתה צודק. זה כמו שאני  אני  א טועה. אתה 

   -טועה שכל הבדיקות מופיעות באתר האינטרנט 

שתי   אמיר כוכבי:  ישירות,  איתם  בדקנו  טועה,  אתה  אבל  לא, 

   -המועצות 

 אתה רוצה לראות זה, כן, אתה רוצה לראות?   רן היילפרן: 

ו  ים, כדי לראות אם אנחנ שאלנו כל כמה זמן אתם עוש  אמיר כוכבי: 

 חורגים.  

   -לא צריך לראות  אלון גלבוע: 

 אה, לא צריך לראות?   רן היילפרן: 

צריך   אלון גלבוע:  לא  וברעננה,  סבא  בכפר  קורה  מה  ראיתי  אני 

יודע מה     -להתקשר. אתה 

   -אז בכפר סבא  רן היילפרן: 

אותי.   אלון גלבוע:  מעניין  לא  וזה  בדקתי,  רק  אני  מה,  יודע  אתה 
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מ א  חבר  אני  מעניין,  לא  ותי  השרון,  הוד  העיר  ועצת 

 מעניין אותי מה קורה בכפר סבא.  

 אבל אתה שלחת אותנו לשם.   אמיר כוכבי: 

 לא, אני אומר שאני בדקתי וראיתי שהם עושים.   אלון גלבוע: 

   -אלון, אבל השאלה היא  רן היילפרן: 

את   משה חנוכה:  להשלים  רגע  ליגאל  רגע  מא   10תנו  שלו,  וד  הדק' 

   -מעניין 

   -יש פה חשש שאני אדבר  ן: יגאל שמעו 

   -יגאל היה בודק קרינה מוסמך  אמיר כוכבי: 

   -אז מאחר שאתם חוששים, אז אני  יגאל שמעון: 

   -לא, לא, להפך  אמיר כוכבי: 

   -אתם חוששים מה שאני אומר לכם  יגאל שמעון: 

בין   אמיר כוכבי:  ההבדלים  את  גם  שתסביר  מבקש  אני  יגאל,  אבל 

   -דים השונים המד 

   -אז אני אסביר  ון: יגאל שמע 

 והמדידות השונות, והצרכים השונים.   אמיר כוכבי: 

   -אני אסביר לך עוד פעם  יגאל שמעון: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

שנת   יגאל שמעון:  נכנס  2018עד  הנוכחי  העירייה  שראש  עד   ,

את   לבדוק  האחריות  את  עצמנו  על  לקחנו  לתפקידו, 

ואת  החינוך,  מוסדות  בעי   כל  הציבור  מוסדות  ר,  כל 

 האם יש קרינה או אין קרינה.  

 איפה התוצאות?   אמיר כוכבי: 

   -נמצאים  יגאל שמעון: 

   -תלך לאתר, תלך לאתר  אלון גלבוע: 

   -הכל נמצא באתר  יגאל שמעון: 

 כן?   אמיר כוכבי: 

 כן.  אלון גלבוע: 
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 ואם זה לא באתר, זה נמצא במחלקה.   יגאל שמעון: 

   -אוקי  אמיר כוכבי: 

שכבודו  2,  2.  1זה   יגאל שמעון:  עד  האחרונות,  בשנים  במסגרת,   ,

במיגון.   שקלים  אלפי  מאות  השקענו  לתפקידו,  נכנס 

הבעיה   התקלות.  בכל  בטיפול  קווים,  בהחלפת  במיגון, 

מדבר   אני  בלבד,  סלולריות  אנטנות  לא  היא  העיקרית 

   -איתך על קרינה של מערכת חשמל 

 חשמל.   אלון גלבוע: 

מהא  ן: יגאל שמעו  מסוכן  יותר  מקומות  שזה  וגילינו  סלולרית.  נטנה 

מעל   של  קרינה  שהייתה  בכיתות,  לפחות    4של 

היו   וגם  היו    8מיליגאוס,  וגם  מיליגאוס    25מיליגאוס, 

השווה   לעמק  להגיע  הצלחנו  כיתות,  סגרנו  בכיתות. 

 עם טיפולים כאלה ואחרים.  

לקחת   צריכים  שאתם  חושב  ואני  פשוטה,  היא  הבעיה 

לבצע  אחר  חייבים  לימודים,  שנת  תחילת  שנה,  כל  יות. 

למה? בדי  וזה  בעיר.  החינוך  מוסדות  בכל  קרינה    קות 

חינוך,   מוסד  בתוך  עושה  מספיק שעבודה קטנה שאתה 

של   גיאומטריים  לשינויים  גורמת  קטנה  הכי  עבודה 

יודע מ   ה קורה.  מערכת החשמל. ואף אחד לא 

שחשמלאי   שמספיק  מסוימים,  במקומות  גילינו  אנחנו 

את   לו  שינה  שהוא  קו  איזשהו  בית  ביצע  כל  הפאזה, 

עם   בכיתות  ילדים  ישבו  מוקרן.  להיות  הפך    25הספר 

מתח   קו  תל"י  ספר  ובבית  אלון,  ספר  בבית  מיליגאוס 

עם   היה  שילמנו    4חשמלי  רק    300,000מיליגאוס.   ₪

בב  הקו.  את  להזיז  הש כדי  ספר  ולפיד,  ית  חר 

   -הטרנספורמטור שם גרם לילדים 

או   אמיר כוכבי:  בשיפוצים,  שנעשתה  עבודה  בגלל  הוא  בתל"י  הקו 

 שהוא היה שם כל השנים והתעלמתם?  

   -אני מדבר איתך, אני מדבר איתך על תל"י  יגאל שמעון: 

 הבנתי.   אמיר כוכבי: 

הקרי  יגאל שמעון:  בדיקות  עכשיו,  העילי.  הקו  שאתה  מבחינת  נה 
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   -ייב ח 

   -שלחתם  אמיר כוכבי: 

   -למה זה משנה מה היה  אלון גלבוע: 

 שנייה, למה אתה מפריע לי? אני לא מבין.   יגאל שמעון: 

   -לא, כי אני מנסה להבין את הצדקנות  אמיר כוכבי: 

   -אמיר, אמיר, אתה  יגאל שמעון: 

   -אבל מה זה משנה היה, עכשיו  אלון גלבוע: 

   -ן את הצדקנות מנסה להבי אבל אני   אמיר כוכבי: 

   -אני מנסה להסביר, אני מנסה להסביר לך  יגאל שמעון: 

   -לא, אתה מצטדק מהצד השני  עדי פ. אנקורי: 

   -מה תפקידך כראש עיר  יגאל שמעון: 

   -יגאל, אני  אמיר כוכבי: 

זה   יגאל שמעון:  את  לוקח  ואתה  לילדים.  שלך  המחויבות  ומה 

 ועושה צחוק.  

 ל הילדים שלנו בסוף.  הבריאות ש זו   עדי פ. אנקורי: 

   -אתה הבנאדם  אמיר כוכבי: 

 אתם עושים צחוק מהבריאות של הילדים.   יגאל שמעון: 

   -אנחנו לא עושים צחוק, אנחנו פשוט לא מבינים  אמיר כוכבי: 

פה   יגאל שמעון:  ומסביר לכם שיש  עושים צחוק. אני בא  בטח, אתם 

   -ילדים 

   -סמיך אותך אני מנסה להבין מה ה  אמיר כוכבי: 

   -חשופים לקרינה בעיר הוד השרון, במוסדות החינוך  יגאל שמעון: 

הסביבה,   אמיר כוכבי:  להגנת  מהמשרד  יותר  אותך,  מסמיך  מה 

   -שאמון 

   -אתה כראש עיר  יגאל שמעון: 

   -על נושא הקרינה. אני לא מסמיך  אמיר כוכבי: 

   -אתה מסמיך את עצמך  יגאל שמעון: 
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   -ה קובעת הגנת הסביב  אלון גלבוע: 

 -אני לא מסמיך אותי  אמיר כוכבי: 

וגם   יגאל שמעון:  עצמי,  על  לקחתי  בתפקידי,  פה  כשהייתי  אני, 

   -קיבלנו החלטה במועצת העיר, גם כשאתה לא היית 

 נו.   אמיר כוכבי: 

   -שכל שנה  יגאל שמעון: 

 כשלא הייתי?   אמיר כוכבי: 

   -מבצעים  יגאל שמעון: 

 מתי?   אמיר כוכבי: 

כ  יגאל שמעון:  לא  שנה  אתה  היית  עירייה,  ראש  סגן  היית  השנים  ל 

   -אחת. אבל היית באופוזיציה 

   -נו, אבל במועצת העיר הייתי אבל  אמיר כוכבי: 

המועצה   יגאל שמעון:  של  ההחלטות  את  תזכור  אז  בסדר,  אבל 

שנה,   כל  שנה,  כל  ואמרנו,  אחריות  ולקחנו  שאישרנו, 

אפי  פה  לי  ויש  והוצאתי,  הייתה,  לו  ההתחייבות 

   -. כל שנה הייתי מבקש לקבל את סדר היום רשימות 

 אפשר לראות?   אמיר כוכבי: 

   -כן, מה, אתה יכול. תיכנס למיילים  יגאל שמעון: 

 לא, אמרת, יש לך פה רשימות.   אמיר כוכבי: 

 אני יכול, מה זה בעיה? זה מופיע אצלי.   יגאל שמעון: 

   -לא, אמרת, יש לך פה. אז אם אין לך פה  אמיר כוכבי: 

   -אמיר, אמיר, אמיר  מעון: יגאל ש 

להתחיל   אמיר כוכבי:  צריך  אתה  אם  לראות.  רוצה  אני  לך,  יש  אם 

 לחפש, אז לא משנה.  

מיילים   יגאל שמעון:  לי  יש  במקרה,  אני  במייל.  פה,  לי  יש  אני  לא, 

   -של 

   -אז תביא  אמיר כוכבי: 

 אני אעביר לך.   יגאל שמעון: 
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 טוב.   אמיר כוכבי: 

מה קבועה, כל שנה, לאיזה בית ספר, ומה  יקשתי רשי ב  יגאל שמעון: 

במסגרת   החינוך.  מוסדות  כל  של  בדיקה  לו"ז 

לא   במספר  קרינה  גילינו  שנה,  כל  שביצענו  הבדיקות 

כראש   שלך  התפקיד  וזה  ספר.  ובתי  ילדים  גני  של  קטן 

   -עיר, לקחת אחריות 

 אבל הם גילו.   אלון גלבוע: 

ש  יגאל שמעון:  כל  אני  ולומר,  בתחיל ולבוא  בסיום  נה,  השנה,  ת 

   -עבודות שיפוצי הקיץ 

 שיפוצי הקיץ.   עדי פ. אנקורי: 

 שיפוצי קיץ.   יוסי שאבי: 

מבקש   יגאל שמעון:  אני  הלימודים,  שנת  שמתחילה  איך  רגע,  באותו 

היית   לי,  ותאמין  החינוך.  מוסדות  בכל  קרינה  בדיקת 

שלך,   בנפשי  לפחות  לפחות,  מציל  והיית  קרינה,  מגלה 

מצ  הנפ היית  את  האלה  יל  הילדים  את  שלנו,  שות 

בית   באיזה  נמצא,  זה  איפה  היום  יודע  שמי  מקרינה, 

 ספר.  

היא  ואני   החשמלית  הקרינה  סכנה.  זו  לך,  אומר 

סלולריות,   אנטנות  סלולריות.  מאנטנות  יותר  מסוכנת 

סדר   עד  מסוכן  שזה  מבינים  ואנחנו  יודעים,  אנחנו 

   -גודל מסוים של קרינה, אבל ממערכת חשמל 

   -אתה מוזמן להסביר את זה אבל לאלון, לא לי  וכבי: אמיר כ 

   -שנייה. אני מסביר גם לך. עכשיו, מה גם  יגאל שמעון: 

   -זה לא סותר את מה שאני אומר  אלון גלבוע: 

   -מה גם  יגאל שמעון: 

 בוודאי שזה סותר.   אמיר כוכבי: 

   -מה גם  יגאל שמעון: 

 זה לא סותר.   אלון גלבוע: 

 זה סותו.  זה סותר,   אמיר כוכבי: 
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   -אמיר, אמיר, תן לי שנייה  יגאל שמעון: 

 מה סותר, שלא עושים בדיקות? מה סותר?   אלון גלבוע: 

השנים   יגאל שמעון:  שבמשך  גם  מה  אמיר.  שנייה,  שנייה, 

תאים   גם  לך  יש  החינוך  מוסדות  בכל  האחרונות, 

נכון?    סלולריים, 

 נו.   אמיר כוכבי: 

 וולטאים.    תאים פוטו יש לך תאים,   יגאל שמעון: 

 לא בכולם.   מאיר חלוואני: 

   -ברוב בתי הספר  יגאל שמעון: 

 .  5 אלון גלבוע: 

שנה   יגאל שמעון:  חצי  כל  שנה,  כל  לא  מחויב  אתה  אומרת,  זאת 

לכל   מתחת  נמצאים  ילדים  הקרינה.  את  שם  לבצע 

החשמל?   במערכת  קורה  מה  יודע  אתה  האלו.  התאים 

כשהיי  אחד,  יום  שאני  יודע  אנטנה  אתה  בכיכר  תה 

לבית   קרינה  לבצע  ביצע  מגדיאל  בכיכר  מגדיאל, 

מתחת   בדירה  גיליתי  מה  הסביבה,  וכל  הכנסת 

גיליתי   ישנים,    28שם  לאנטנה?  שהילדים  מיליגאוס, 

העבירו   האנטנה,  של  החשמלי  המתח  את  כי  למה? 

קורה   מה  תדע  לך  עכשיו,  הילדים.  של  בקירות  אותו 

מ  שהם  האלו,  התאים  את  לך  ה כשיש  את  חשמל,  ספיק 

הילדים   ואיפה  קירות,  אילו  דרך  עובר,  זה  לאן 

 נמצאים.  

החוזר   אמיר כוכבי:  לפי  בנפרד,  נבדקות  הן  האלה  המערכות  אבל 

   -של החברה 

   -אני  יגאל שמעון: 

   -אלה הנחיות שאתה עצמך אישרת  אמיר כוכבי: 

מדבר   יגאל שמעון:  אני  החברות,  על  מדבר  לא  אני  אמיר,  יודע,  אני 

   -עליך 

   -אבל למה  וכבי: אמיר כ 

   -אני חושב  יגאל שמעון: 
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   -אבל הם נבדקו ב  אלון גלבוע: 

   -אני חושב, מחויבות שלנו  יגאל שמעון: 

   -זה מופיע באתר, נבדקו פעם אחת  אלון גלבוע: 

   -לבצע בדיקות קרינה  יגאל שמעון: 

 .  2021בשנת   אלון גלבוע: 

חברת  יגאל שמעון:  שלי,  בתקופה  לפחות  פה  לך  חבר   יש  ת  אלם, 

מכרז,   אצלנו,  כאן  מכרז  לה  שהיה  חברה,  ועוד  גלית, 

שקלים.   אלפי  של  לא  במחירים  מגיעה  הייתה  שהיא 

בדיקות   מבצעת  הייתה  היא  בודדים,  שקלים  מאות 

 קרינה בכל בית הספר, והיינו מגלים קרינה.  

ולהגיד,   לבוא  העיר  כראש  תפקידך  שזה  חושב  ואני 

שלי  שהילדים  רוצה  אני  כל  מוג   קודם  שלא  יהיו  נים, 

ילדים.   גן  באף  ספר,  בית  באף  קרינה  שום  תהיה 

כל   היום,  ורואה  בא  כל    3עכשיו, אני  או  שנים,    5שנים 

איזו   חיים,  אנחנו  איפה  הזאת?  ההפקרות  מה  זה,  מה 

 הפקרות.  

   -אבל אתה טועה  אמיר כוכבי: 

 שנים?    3שנים? מי עושה כל    3תגידו לי, מה זה כל   יגאל שמעון: 

   -כולם טועים  . אנקורי: עדי פ 

ההיתרים   אלון גלבוע:  כל  אבל  יגאל.  הסתיימו,  ההיתרים  אבל 

 הסתיימו.  

   -אני רוצה, אני אומר לך, היום תקבל החלטה  יגאל שמעון: 

   -יגאל  אמיר כוכבי: 

כל   יגאל שמעון:  החינוך,  מוסדות  בכל  קרינה  בדיקת  רוצה  אני 

   -תחילת שנת הלימודים 

 דים.  שנת הלימו כל תחילת   אלון גלבוע: 

   -יגאל  אמיר כוכבי: 

 למה לא היום, למה לחכות לסוף השנה?   יוסי שאבי: 

וזה  מאיר חלוואני:   -מאחר 
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זה היום.   יגאל שמעון:   לא משנה, תעשה את 

 לא, חלק עשו, חלק הם מיישרים קו עכשיו.   אלון גלבוע: 

   -התחלתם בנובמבר, מתי תסיימו  עדי פ. אנקורי: 

ו  אמיר כוכבי:     -זה מאחר 

 ואחרי שהצענו, מיישרים קו.   גלבוע:   אלון 

נגיד ככה  אמיר כוכבי:     -מאחר וזה היה כנראה לא ברור, 

 חודשים.    5 עדי פ. אנקורי: 

ההתקנים   אמיר כוכבי:  את  בו  שיש  מקום  בכל  נעשות  בדיקות 

חלק   זה  לכלום,  קשר  בלי  זה  וולטאים,  הפוטו 

   -מהפרויקט 

 כל כמה זמן?   אלון גלבוע: 

ח  כבי: אמיר כו  פעמיים  זה  באמת  שם  לדעתי,  שלו.  מההגדרות  לק 

   -בשנה, וזה חלק מההגדרה 

 ואיפה זה מופיע?   אלון גלבוע: 

להיות   אמיר כוכבי:  יכול  נבדוק,  אנחנו  אמרתי,  הראשונות.  בשנים 

ירוכז   שהוא  נדאג  הזה,  המידע  כל  את  לשתף  שצריך 

נעשות   מסודרת.  בצורה  ספר,  ויועלה  בית  בכל  בדיקות 

   -שיפוץ משמעותי. לא, איפה   סד שיש בו כל מו 

 איך אתה אומר דבר כזה?   יגאל שמעון: 

   -בלפיד לא נעשה כבר  אלון גלבוע: 

 בלפיד עשית?   יגאל שמעון: 

   -שנים בלפיד לא נעשה   3כבר   אלון גלבוע: 

 בשחר עשית?   יגאל שמעון: 

   -והיה שם שיפוץ  אלון גלבוע: 

   -זה לא קרה, זה לא מופיע  עדי פ. אנקורי: 

לנו   מעון: יגאל ש  מספר  אתה  מה  מה,  באמת,  נו  שיפוצים?  איזה 

 סיפורים?  

   -אני חושב שאתה טועה  אמיר כוכבי: 
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 מה זה טועה?   יגאל שמעון: 

   -אמיר, אני, ככה, תשמע  אלון גלבוע: 

יודע?   עדי פ. אנקורי:   מה זה אתה חושב, אתה לא 

באי  אלון גלבוע:  ולבדוק  לאתר,  להיכנס  יכול  כתושב  בתי  אני  לו 

סעיף  ספ  לפי  יכול  אני  מועצה,  כחבר  גם  ביצעו.    140ר 

במשך   השנייה.  בדרך  וגם  הזו  בדרך  גם  שבועות    3א, 

   -לא קיבלתי את האינפורמציה הזו 

   -אתה ביקשת את  אמיר כוכבי: 

 ברור שביקשתי, ברור.   אלון גלבוע: 

   -אני  אמיר כוכבי: 

שנת   אלון גלבוע:  את  לקבל  ביקשתי  כת ,  2022/23כשאני  הוד  ב  אז 

ממנו,   ביקשתי  ואז  הבדיקות.  מתבצעות  שכרגע  לי 

ב  השנים האחרונות, לפני    3-אבקש לקבל את הבדיקות 

וזהו.    שבועיים וחצי, 

   -שנייה, אני עוד לא סיימתי  יגאל שמעון: 

 וכך זה נשאר, לא קיבלתי כלום.   אלון גלבוע: 

   -טוב  יגאל שמעון: 

 אז כנראה שאין.   אלון גלבוע: 

   -אני רק אני רוצה להשלים טוב,   ון: יגאל שמע 

נכון?   אלון גלבוע:  נכון, הוד? הוד, זה   זה 

   -הגשנו, סליחה. הגשנו את ההצעה  יגאל שמעון: 

   -לא, אני רוצה שיראה שאנחנו כן ביקשנו ולא קיבלנו  אלון גלבוע: 

   -הגשנו לפני שבועיים את הצעת ההחלטה. עכשיו  יגאל שמעון: 

נכון.  היה כתוב  זה מה ש  עדי פ. אנקורי:   במייל, אז כנראה שזה 

בשקופית   יגאל שמעון:  פה  לנו  תציגו  לכאן,  שתבואו  במקום  עכשיו, 

לא   שאתם  ולומר  לבוא  כדי  הקרינה,  בדיקות  כל  של 

עכשיו   פה  לנו  תראה  עשינו.  אנחנו  פתאום,  מה  בסדר, 

ו   117את      -בתי ספר   28-גני הילדים 
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 שעשיתם בדיקה.   אלון גלבוע: 

בד  : יגאל שמעון  הבדיקות,  אילו  את  לנו  תראו  השנה.  עשינו  יקות 

   -תגידו לנו, הכל מאושר 

יגאל  אלון גלבוע:     -אין להם, אין להם, 

במקום   יגאל שמעון:  שאנחנו  מספרים?  אתם  מה  זה,  ,  5במקום 

 שנים.    3אנחנו נעשה כל  

   -לא, מה שאמרנו לך  אמיר כוכבי: 

   -מר לכם אז אני חושב, אני חושב, ואני או  יגאל שמעון: 

 שנים לא עשיתם.   3אבל גם כל   עדי פ. אנקורי: 

   -מה שאמרנו לך  אמיר כוכבי: 

   -ואם אתם לא תקבלו החלטה  יגאל שמעון: 

 לא עשיתם.   עדי פ. אנקורי: 

   -לביצוע קרינה  יגאל שמעון: 

 זו הבריאות של הילדים שלנו בסוף.   עדי פ. אנקורי: 

ז  יגאל שמעון:  שנה,  כל  קרינה  בדיקות  ההחלטה  ביצוע  שצריכה  ו 

אתם   אותה,  תקבלו  לא  אתם  אם  כי  היום.  פה  להיות 

   -פה חברי הקואליציה, תזכרו את זה, זה 

 זה יהיה לדיראון עולם.   עדי פ. אנקורי: 

   -זה על הגב שלכם. ואתם צריכים להבין  יגאל שמעון: 

   -אנחנו צריכים  אלון גלבוע: 

   -הבריאות של הילדים שלכם  יגאל שמעון: 

אל  שיג  קורי: עדי פ. אנ  אותם,  מוציאים  שעכשיו  מכללית,  הנתונים  יעו 

על   יהיה  זה  קשות,  במחלות  במחלות,  ילדים  תחלואת 

   -השנים האחרונות   5-הגב שלכם, כי הנתונים ב 

בא   אלון גלבוע:  ילד  אמיר,  זה,  מקום  להם  לתת  צריכים  אנחנו 

   -לבית ספר 

   -במגמת עלייה  עדי פ. אנקורי: 

 מה?   אמיר כוכבי: 
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 רצינית.   : פ. אנקורי עדי  

   -אני אומר, אנחנו צריכים לתת להם סביבה  אלון גלבוע: 

 לצערי הרב.   עדי פ. אנקורי: 

האלה.   אלון גלבוע:  הבדיקות  את  ולעשות  בטוחה,  סביבה  לילדים, 

את   ראיתם  הרי  אתם  שצריכים,  יודע  אני  תראה, 

הטרנספורמטורים,   ואת  שלהן,  המיקום  את  האנטנות, 

שנ  איזה  רק  ראיתי שאני  יושב  יים  הוא  שממש  אחד   .

שם   ראיתי  לא  והשחר,  לפיד  ספר  בית  של  הגדר  על 

 שנים.    3בדיקות. גם לא  

ב  ראיתי  אחת  זה  2021-בדיקה  עשו,  שכן  להיות  יכול   .

זה   את  קיבלתי  לא  וגם  אמרתי,  באינטרנט,  מופיע  לא 

 .  140לפי סעיף  

שכמו   חושב  אני  האלה.  השטויות  את  עכשיו  עזבו 

אומר,  לבו   שיגאל  פה  צריך  שתהיה  ולהחליט  א 

מדיניות, שצריך לבדוק את כל בתי הספר. יגאל אומר,  

   -אני גם בדקתי, עשיתי אצלי בבית 

   -בתי הספר והגנים  עדי פ. אנקורי: 

   -זה לא עולה הרבה כסף  אלון גלבוע: 

 מוסדות החינוך.   עדי פ. אנקורי: 

לבצע  אלון גלבוע:  וכן  בזה,  להשקיע  כדאי  שכן  חושב  בדיקות,    אני 

שבאמת   ספר  בתי  יש  שאם  ואפילו  בשנה.  פעם  לפחות 

בשנה,   פעם  שם  לעשות  אז  וזה,  סמוכות  אנטנות  יש 

ב  פעם  ספר    3-אולי  בתי  שיש  שראיתי  במקומות  שנים 

אנטנות   של  סמיכות  כל  להם  אין  שבכלל 

   -וטרנספורמטורים, אז חבל באמת על הבדיקה 

   -לא, לא, לא, לא  יגאל שמעון: 

   -רוצה אבל אני   אלון גלבוע: 

   -לא  יגאל שמעון: 

   -אני מדבר על פעם בשנה, או ששיפוצים  אלון גלבוע: 

   -אתה מבלבל, אלון, אלון  יגאל שמעון: 
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   -שנייה, שנייה  אלון גלבוע: 

   -אלון  יגאל שמעון: 

   -אבל תן לי שנייה רגע, דקה. לא סיימתי, שנייה  אלון גלבוע: 

   -יש ארונות חשמל  יגאל שמעון: 

   -ים שם יש עצ  בי: יוסי שא 

   -בכל בית ספר  יגאל שמעון: 

נכון, תראה  אלון גלבוע:     -תראה, אני ראיתי, 

   -שהם נמצאים בתוך  יגאל שמעון: 

   -אני רק רוצה שתדע  אלון גלבוע: 

   -בתוך בית הספר. כל המערכת שם  יגאל שמעון: 

המגן,   אלון גלבוע:  עם  ספר  שבית  למנכ"ל  פה  להגיד  רק  רוצה  אני 

   -9.5ליד ארונות חלונות    נה, נמדדו ממש לפני ש 

 מיליגאוס.   יגאל שמעון: 

 מיליגראוס.   אלון גלבוע: 

 מיליגאוס.   יגאל שמעון: 

חשמל   אלון גלבוע:  ובארון  במזכירות,  חשמל  בארון  מיליגאוס 

חשמל,   ארון  אגב  כניסה,   , ג' מבנה  ו 8כניסה,   .-7.4  

ו  חשמל.  ארון  לשירותים,  בכניסה    4.4-בכניסה 

א  מבנה  לשירותים  ו רון   . גב  4.9-ד' מסדרון,   , ו' מבנה   ,

רואה,   לא  ואני  זה,  את  רואה  אני  עכשיו,  חשמל.  ארון 

אומרת,   שזאת  שעשו,  נוספת  בדיקה  ראיתי  לא  כאילו, 

מנע,   איזשהו  שביצעו  ראיתי  לא  ירדו.  האלה  הערכים 

 אז זה חסר.  אתה מבין?  

ברצינות,   לך  אומר  ואני  לך,  אומר  אני  באים,  עכשיו 

תו  הור באים  ספר  שבים,  בית  למנהלת  באים  ילדים,  י 

היא   קרינה?  בדיקות  יש  אותה,  ושואלים  לגננת  או 

יודעת, דברו עם העירייה, אני לא זה.    אומרת, לא 

שכל   חושב  שאני  משום  זה,  מקבל  לא  אני  כל,  קודם 

המקום.   על  אחראית  היא  גננת  כל  או  ספר  בית  מנהלת 
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בית הס  על  הגן, או המנהלת  על  והיא  היא אחראית  פר, 

את   לבצע  העירייה  של  הראש  על  ולשבת  לדאוג  צריכה 

 הבדיקות האלה.  

נעשה,   לא  זה  למה  מבין  לא  אני  אז  מאוד.  חשוב  וזה 

המנהלות   ככה,  שמתעסק  מי  של  התשובות  אלו  ומדוע 

אני   חשוב.  מאוד  דבר  זה  יודעות,  לא  שהן  והגננות 

קרובה   הכי  הכי  הכי  האנטנה  שיש,  לכם  להגיד  רוצה 

רא  הסמו שאני  בגיל  יתי,  לפארק  צמוד  הגן  את  יש  כה, 

לוקחים   אם  המסעדה.  של  שם  הבניין  את  שם  יש  עמל, 

מדדתי   מבינים,  לא  אתם  הגן,  מול  ממש  דרומה,  טיפה 

ומשהו,    20איזה   ולא    2מ'  הגן,  על  הגן,  על  אנטנות 

 ראיתי שבוצעו בדיקות בגן הזה.  

אנחנו   אומר,  אני  עכשיו,  לבנו.  לתשומת  לקחת  גם  אז 

כא   לא  אז  באים,  התושבים,  לטובת  באים  אנחנו  ילו, 

וכמו   הזו.  ההצעה  את  לקבל  כן  שכדאי  חושב  אני 

אין   אז  קו,  עם  היום  מיישרים  אתם  אומרים,  שאתם 

   -עם זה בעיה, ליישר קו 

   -אלא אם כן  יגאל שמעון: 

כל   אלון גלבוע:  האלה  הבדיקות  את  לבצע  תהיה  המדיניות  אבל 

   -שנה 

ב  יגאל שמעון:  לי  שתציע אין  בוא    עיה  בעיה.  לי  אין  דומה,  הצעה 

   -נקבל הצעת החלטה 

   -אני חושב פשוט  אמיר כוכבי: 

   -או הצעת החלטה דומה, או  אלון גלבוע: 

   -אולי דומה, משהו  יגאל שמעון: 

 העיקר שיבצעו פה בדיקות.   אלון גלבוע: 

   -אני חושב ש  יגאל שמעון: 

יודעים שזה חשוב  אלון גלבוע:     -לא, הם 

   -י ראש העיר אול  מעון: יגאל ש 

   -והם מסכימים איתנו  אלון גלבוע: 
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 אולי ראש העיר יקבל החלטה, ונקבל אותה.   יגאל שמעון: 

תן   אמיר כוכבי:  שונים.  דברים  שני  על  מדבר  שאתה  חושב  אני  אבל 

הבדיקות   על  מדבר  אתה  כי  שהבנתי,  להבין  רגע  לי 

   -שיגאל מדבר עליהן, על 

   -לא, זה בדיקות  אלון גלבוע: 

   -תן לי רגע להגיד מה אני הבנתי, ואז תגיד כן או לא  כבי: אמיר כו 

 כן.   אלון גלבוע: 

לוחות   אמיר כוכבי:  של  המוסדות  בתוך  בדיקות  על  מדבר  יגאל  כי 

   -החשמל, של הקרינה שנוצרת בפנים, אם זה סלולרי 

וגם, מה זאת אומרת.   יגאל שמעון:   גם 

   -שנייה  אמיר כוכבי: 

 לה.  ה היא כפו הבדיק  יגאל שמעון: 

   -מה זה הבדיקה היא כפולה  אמיר כוכבי: 

   -אתה  יגאל שמעון: 

של   אמיר כוכבי:  ציבור  במוסדות  בדיקות  עשית  לא  בחיים  אתה 

   -השפעות חיצוניות לתוך מוסדות הציבור 

 בטח שעשיתי.   יגאל שמעון: 

 איך עשית אותן?   אמיר כוכבי: 

 מה זאת אומרת?   יגאל שמעון: 

 עשית?  איך   אמיר כוכבי: 

   -יש  אל שמעון: יג 

   -תסביר לי באיזה תהליך עשית את הבדיקות האלה  אמיר כוכבי: 

בודק   יגאל שמעון:  שהוא  מיוחד,  מכשיר  עם  קרינה  בודק  מגיע  יש, 

העוצמה   מה  בודק  והוא  סלולריות,  מאנטנות  קרינה 

אנטנה   זה  מה  קרן.  איזו  שמשפיעה,  אנטנה,  אותה  של 

   -ן סלולרית? היא שולחת קרן לכיוו 

   -כל הצעות המחיר  כוכבי: אמיר  

   -עכשיו  יגאל שמעון: 
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של   אמיר כוכבי:  פירוט  מופיע  חינוך,  מוסדות  לבדיקות  העירייה  של 

סוג הבדיקה הנדרשת. בכל הבדיקות מדובר על בדיקת  

וארונות חשמל בתוך בתי הספר     -ארונות תקשורת 

ל  אלון גלבוע:     -שנים   3שנים,    5-נכון, זה 

 לא, אמיר, יש את הבדיקות.    , לא, לא, לא  יגאל שמעון: 

על   אמיר כוכבי:  השנים,  לאורך  עשיתם  שאתם  האלה  הבדיקות  בכל 

 בדיקות מבחוץ.  

 בטח שעשיתי. אתה מספר לי?   יגאל שמעון: 

   -אני אומר לך מה  אמיר כוכבי: 

שישבת.   יגאל שמעון:  מי  עם  נכון,  זה  את  לך  הסבירו  לא  כנראה  אז 

לך.   אסביר  אני  לי,  בדיקות תקרא  מאנטנות    יש  קרינה 

מערכת   חשמל.  ממערכת  קרינה  בדיקות  יש  סלולריות, 

להיות   יכולה  זה  בקווי    in houseחשמל,  הבית,  בתוך 

לבית.   מחוץ  קווים  לך  ויש  הבית,  בתוך  לך  שיש  המתח 

 זה מערכת חשמל.  

כמו   מסוים,  מכיוון  לך  שמשדרת  אנטנה  זה  אנטנה 

משד  שהיא  המסעדה,  מעל  לך,  אמר  רת  כשהוא 

לך  לכיוונ  יש  שאם  מסוימים.  ברדיוסים  מסוימים,  ים 

לגן   גם  מגיעה  הקרן  כמובן  היא  למטה,  ילדים  גן 

   -הילדים. את זה גם 

 אז זה חיצוני.   אלון גלבוע: 

 עשינו בדיקה.   יגאל שמעון: 

   -קרן סלולרית משדרת ככה ולא ככה  אמיר כוכבי: 

רואה.  יגאל שמעון:  אתה  נכון,  לא  נכון,  לא  נכון,  אנטנות    לא 

   -לולריות ס 

   -אמיר, בוא נעשה רגע סדר  אלון גלבוע: 

   -קרן סלולרית זה הולך לפי  יגאל שמעון: 

   -יגאל דיבר על דבר אחד, אני דיברתי  אלון גלבוע: 

   -מה זה הולך, לפי  יגאל שמעון: 
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   -אז לא, אבל אני דיברתי על שני דברים  אלון גלבוע: 

די  אמיר כוכבי:  שאתה  אומר,  שאני  מה  שנ זה  על  דברים  ברת  י 

   -שונים 

   -אבל יגאל דיבר על בדיקה אחת  אלון גלבוע: 

אל   יגאל שמעון:  אבל  כן,  לפני  בית  שיעורי  תעשו  תשאלו,  אתם 

   -תבואו תספרו לנו פה סיפורים 

   -תראו  אמיר כוכבי: 

 תראו לנו תוצאות.   יגאל שמעון: 

הדברים.   אלון גלבוע:  את  להעמיד  בשביל  שנייה.  רגע,  אמיר, 

שנ דיב  על  שזה  רתי  אחד,  דבר  על  דיבר  יגאל  דברים.  י 

גורמים   על  דיברתי  ואני  הספר,  בית  בתוך  בדיקה 

 חיצוניים, גם על גורמים חיצוניים.  

לעשות   צריך  פה  האלה,  החיצוניים  שהגורמים 

החוזר,   לפי  כאן,  הראיתי  שאני  מה  לפי  של  בדיקות, 

כמו   בסמיכות,  כשזה  בשנה  פעמיים  בשנה,  פעמיים  זה 

   -הספר השחר ולפיד ינו בבית  שהרא 

נכון.   אמיר כוכבי:   אבל זה לא 

הספר   יגאל שמעון:  בית  של  התמונה  את  תראה  אמיר,  לא,  למה 

   -השחר 

   -אני לא  אמיר כוכבי: 

   -תראה את התמונה  יגאל שמעון: 

   -לא, לא אמרתי שזה  אמיר כוכבי: 

ו'   תראה את הטרנספורמטור שנמצא  יגאל שמעון:     -ממול כיתה 

   -ייה אחת, אתה סתם קופץ אבל שנ  כוכבי: אמיר  

   -סליחה רגע  יגאל שמעון: 

   -אבל סתם קופץ  אמיר כוכבי: 

, יש לך  יגאל שמעון:  ו'    -מול כיתה 

   -אבל סתם קופץ  אמיר כוכבי: 
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   -קו מתח עם טרנספורמטור  יגאל שמעון: 

   -אני רק אמרתי  אמיר כוכבי: 

   -הבדיקה שלי, היה שם  יגאל שמעון: 

אמ  אמיר כוכבי:  רק  יודע  אני  ואני  מאחר  לסעיף,  שההתייחסות  רתי 

הזה,   הדו"ח  של  המשמעות  מה  יודע  ואני  זה,  מאיפה 

הייתה   מה  יודע  ואני  הטבלה,  של  המשמעות  ומה 

המשרד   של  זה,  אחרי  גם  הזו,  להערה  ההתייחסות 

שאמרתי   מה  כל  החינוך,  משרד  ושל  הסביבה,  להגנת 

מבקר  בדו"ח  הזאת  להערה  ההתייחסות  שגם    זה 

 היא מאז כבר הופרכה.  המדינה,  

המשמעויות   את  אבל  לעשות,  צריך  שלא  אומר  לא  זה 

את   לבדוק  רוצים  אנחנו  לעשות.  יודע  לא  אני  זה  של 

   -הנושא של בדיקת השפעות חיצוניות מסביב 

 אבל עשינו את זה כל השנים, למה ביטלת את זה?   יגאל שמעון: 

   -אבל העירייה עשתה את זה  אלון גלבוע: 

 מה ביטלתם את זה?  ל  שמעון:   יגאל 

נכון  אמיר כוכבי:     -זה ממש לא 

   -ביטלתם, ביטלתם את כל ההליך הזה של הבדיקה  יגאל שמעון: 

מדבר,   אמיר כוכבי:  אתה  מה  על  לי  תראה  שאתה  אשמח  אני 

   -כשאתה 

   -אמיר, העירייה ביצעה את הפעולות האלה  אלון גלבוע: 

ישיבה  יגאל שמעון:  תקיימו  ישיבה,  איכות   תקיים  הסביבה    של 

הסביבה,   איכות  ישיבת  תקיימו  קיימתי.  לא  אפילו 

   -תזמינו את כל היועצים 

 יש ישיבות איכות סביבה כל הזמן.   אמיר כוכבי: 

 נו, לא דיברתם על הנושא הזה?   יגאל שמעון: 

 אני רואה שרן מזמין אותך, אתה לא בא.   אמיר כוכבי: 

 נו מעניין שלא ישבתם.   יגאל שמעון: 

   -גע, אבל אנחנו לא ר  גלבוע:   אלון 
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   -בכל מקרה, בכל מקרה  יגאל שמעון: 

   -רן אמר שאנחנו לא  אלון גלבוע: 

רק   יגאל שמעון:  לך  אתן  אני  למבנה,  קרינה מחוץ  על  כשאתה מדבר 

לך   יש  לפיד,  הספר  בית  השחר,  ספר  בית  אחת.  דוגמה 

יש לך     -טרנספורמטור מחוץ לבניין שהוא בצמוד, 

 גדר.  על ה  אלון גלבוע: 

.   ל שמעון: יגא  ו'  בודדים לכיתה 

 נו.   אמיר כוכבי: 

בדקתי,   יגאל שמעון:  כשאני  לומדים?  שהילדים  ראית  בדקת? 

   -הייתה קרינה שם 

 הייתה קרינה.   אלון גלבוע: 

 מיליגאוס, שילד ישב שם.    6של   יגאל שמעון: 

 נכון.   אלון גלבוע: 

יודע את זה?   יגאל שמעון:   אתה 

 ה?  קנתם את ז אז תי  מאיר חלוואני: 

 זה מופיע בבדיקות באתר של העירייה.   אלון גלבוע: 

ו   יגאל שמעון:  שינ אולי  בדקת,  אבל  עשינו.  הורדנו,  זה,  את  תיקנו 

 שם, אולי קרה משהו? תעשו בדיקה, ילדים.  

 ראית את ארון החשמל, איפה הוא?   אלון גלבוע: 

 כן, מה קרה לך, זה הכי מסוכן.   יוסי שאבי: 

לכם מ  יגאל שמעון:  קרה  שמעל    ה  מבינים  אתם  מבינים,  אתם  אתם, 

   -מיליגאוס זה סכנה   4

יותר מ  אלון גלבוע:   מיליגאוס.    4-אבל יש בבתי ספר 

   -אתם מבינים את זה  יגאל שמעון: 

   -מה היה, אמיר  אלון גלבוע: 

של   יגאל שמעון:  קשות,    4חשיפה  למחלות  גורמת  ומעלה  מיליגאוס 

   -וזה אוי ואבוי, אוי ואבוי 

פה   ון גלבוע: אל  לספר  יכולים  המנכ"ל  רן  או  אתה  אולי  אמיר, 
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 לחברי המועצה מה קרה בבית ספר יגאל אלון?  

 מי אמר לך את זה?   יגאל שמעון: 

   -לא, אלון אמר  עדי פ. אנקורי: 

   -תקרא את ההמלצות  יגאל שמעון: 

ל  אלון גלבוע:  הן  לא, ההמלצות  בבית ספר מסוים היה  4-לא,  , אבל 

הבו 4מעל   אז  ש ,  כמו  ב דק,  גם  2018-אמר  זה  כנראה   ,

ב  שבבדיקה  2020-היה  הערכים.  את  העלה  פתאום   ,

   -מקבילה בבית ספר אחר, אצל בודק אחר 

   -6.2זה היה   עדי פ. אנקורי: 

 .  4הוא קבע   אלון גלבוע: 

 .  5.4 עדי פ. אנקורי: 

   -כאילו, הם שיחקו בזה  אלון גלבוע: 

   -אנחנו  יגאל שמעון: 

   -רכז את הכל מישהו שמ   ואם יש  אלון גלבוע: 

   -בי"ס תל"י  יגאל שמעון: 

זה.   אלון גלבוע:   ולא עלה על זה בזה, אני בשנייה עליתי על 

דבר   רן היילפרן:  אין  היום.  איתם  עובדים  שאנחנו  בודקים  לא 

 מיליגאוס זה הסף.    4כזה, יש סף.  

יותר  אלון גלבוע:     -אז הנה, אני מראה לך שיש 

יו  יגאל שמעון:   שה?  תר, מה תע אבל יש לך 

יותר, הנה.    אלון גלבוע:   בוא בבקשה, בוא תראה שיש 

מיגנת.   יגאל שמעון:  לא  מיגנת?  אתה  ממגן.  אתה  יותר,  לך  כשיש 

   -השנים האחרונות   4-תראה לי מיגון אחד שעשית ב 

תגזים.   אמיר כוכבי:  אל  מה,  שעשינו.  בוודאי  אומרת,  זאת  מה 

   -עשינו 

 אחד.   יגאל שמעון: 

את  : אלון גלבוע  ב   תפתח  ותסתכל  2021-הבדיקה  מיקרוטסט,  של   ,

   -את בית ספר 
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   -אני מוכן בהתנדבות גם  יגאל שמעון: 

   -אבל אני רוצה להגיד דבר, אני רוצה רגע להגיד משהו  אלון גלבוע: 

על   יגאל שמעון:  לשמור  רק  לי  תן  כלום,  ממך  רוצה  לא  בהתנדבות, 

כ  את  בהתנדבות  עצמי  על  לקחת  מוכן  אני  ל  הילדים, 

 זה של בדיקות הקרינה.  הנושא ה 

 יגאל שומר על ילדים.   אמיר כוכבי: 

   -אני אגיד לך, גם את הבדיקה לפי הבדיקות  אלון גלבוע: 

 מישהו צריך.   עדי פ. אנקורי: 

פעם   אלון גלבוע:  כל  אבל  מי,  לזהות  אני לא מצליח  כל פעם מזמין, 

אני   פעם  ועוד  שבודקת.  אחרת  מישהי  של  בדיקה  יש 

אנ  הצלח אומר,  לא  כי  י  זה,  את  מרכז  מי  להבין  תי 

אפשר   הבדיקות,  את  לראות  אפשר  בריכוז  יודע,  אתה 

מוצאים   אחד  במקום  אם  כי  האלה.  מהבדיקות  להבין 

   -שהערכים הם גבוהים 

נכון?   רן היילפרן:   רגע, אמרת שבשחר יש זה, יש, לא בדקו, 

   -לא, אז לא שם, אז סליחה  אלון גלבוע: 

   -תר, אני פשוט מפורסם בא לא, כי   רן היילפרן: 

פה   אלון גלבוע:  ויש  שבדקו  אמרתי  שמעת.  לא  שמעת,  לא  לא,  לא, 

ערכים   יש  טוב,  שמעת  שלא  כנראה  אז  גבוהים,  ערכים 

   -גבוהים, כן, יש ערכים גבוהים 

 לא, יגאל אמר שלא בדקו שם.   אמיר כוכבי: 

   -ולא ראיתי שעשו פה איזשהם  אלון גלבוע: 

אמרתם  רן היילפרן:  בדקו   אבל  מיוני  שלא  בדיקה  יש  אבל   .2022  ,

מבין   לא  אני  אז  חריגות,  נמצאו  לא  חריגות,  נמצא  לא 

   -מה זה 

 מה הערכים?   עדי פ. אנקורי: 

זה, איפה אתה רואה את זה?   אלון גלבוע:   איפה אתה רואה את 

 מה זה, לא נמצאו חריגות?   עדי פ. אנקורי: 

 כן.   רן היילפרן: 
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ע  עדי פ. אנקורי:   מיליגאוס?    4מיליגאוס או לפי    01רך? לפי  לפי איזה 

 כנס לאתר ותראה.   יגאל שמעון: 

   -חברים, בואו, אתם רוצים  אמיר כוכבי: 

   -אז אני חושב שבוא נקבל החלטה  יגאל שמעון: 

 כן.   אמיר כוכבי: 

בוא   יגאל שמעון:  רוצה.  לא  אני  אני.  לא  ההחלטה,  את  תציע  אתה 

   -תציע אתה את ההחלטה 

בעיה.  א  אמיר כוכבי:  מובן  ין  היה  לא  שהוא  נושא  פה  ועלה  מאחר 

   -מההצעה לסדר, ואני רוצה שנבדוק אותו, אז אנחנו 

מה   אלון גלבוע:  בדיקות,  לעשות  צריך  אמיר,  אבל,  לבדוק  יש  מה 

 יש לבדוק?  

   -בסדר, שנייה  אמיר כוכבי: 

 רגע, שנייה, בוא נשמע.   יגאל שמעון: 

 נו.   אלון גלבוע: 

ג  אמיר כוכבי:  המשמ להבין  את  מוטת  ם  את  להבין  וגם  עויות, 

נידב   יגאל  פה,  נעשה  הזה.  הדבר  על  שלנו  האחריות 

   -את עצמו, אני מניח שרן, אתה 

לא   רן יקיר:  אני  יגאל,  עם  לי  הזדמנות  לי  יש  אני  אם  אני, 

   -אפספס 

 נידבתי איתך.   אמיר כוכבי: 

 אני לא מוותר עליה.   רן יקיר: 

רפי  אמיר כוכבי:  הנה,  פה.  זה   תתעסקו  גם  בואו  פה  ידו.  את  הרים   ,

על   הקריטריונים,  על  מהירה  עבודה  זה  על  תעשו 

זה   עם  ונחזור  בדיקות למקומות אחרים,  על  השוואות, 

   -למנכ"ל, כדי שהוא יראה אנחנו הולכים לפתרון 

רגע, שנייה, רן, איפה אתה רואה, אני פה באתר. איפה   אלון גלבוע: 

ב  כאן  שבדקו  רואה  א 2022-אתה  תפנה  בבקשה ?    ותי 

 למגן.  

 לא למגן, לשחר.   רן היילפרן: 



 הוד השרון עיריית 
 1.3.2023מיום  5/23ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 51 
 

 לא, אמרתי המגן, אמרתי המגן.   אלון גלבוע: 

   -השחר. אבל אני רק אציין שלמען  רן היילפרן: 

   -אמרתי המגן. הנה, המגן פה  אלון גלבוע: 

מ  רן היילפרן:  למעלה  נבדקו  היום  עד  לב,  טוב    95%,  90%-שים 

   -מבתי הספר 

נ  אלון גלבוע:   מצא?  איפה זה 

 איפה הבדיקות?   פ. אנקורי:   עדי 

 איפה זה נמצא? אז למה אתה לא מפרסם את זה?   אלון גלבוע: 

 מה זה שהתקיים? אתם מסיימים מקום אחד, תעלו.   עדי פ. אנקורי: 

היה   אלון גלבוע:  מה  לנו  לומר  הזאת  בהזדמנות  גם  יכול  אתה  אז 

כמה   לפני  קרינה  שנמצאה  אלון,  יגאל  ספר  בבית 

ב  הספר, חודשים  לספר    בית  יכול  אתה  נסגרה,  וכיתה 

 לנו?  

 טופל, טופל. אתה יכול לספר, לא?   רן היילפרן: 

אני   אלון גלבוע:  יודע.  לא  אני  תספר.  שאתה  רוצה  אני  יודע,  אני 

אמרת   אתה  אמר,  אמיר  ואז  סיפרתי  אני  לא,  אמרתי, 

תדייק   בוא  אותי.  תדייק  בוא  אז  מדויק,  לא  שזה 

היה.   מה  לי  תגיד  בא אותי,  ביצעו  ההורים  ההורים  ו, 

   -בדיקה עצמית, כי לא האמינו לעירייה 

רוצה   רן היילפרן:  לא  ואתה  מאמין,  לא  שאתה  אומר  אתה  ממילא 

   -לשמוע את התשובות, אז אני לא 

 אז אוקי, אז אנחנו נישאר עם מה שאני אמרתי.   אלון גלבוע: 

   -לא, אבל  רן היילפרן: 

   -נו לעירייה י לא האמי שההורים ביצעו בדיקה כ  אלון גלבוע: 

   -התחלנו מזה שאמרת שחוזר מנכ"ל קובע פעם בשנה  רן היילפרן: 

בטובה   אלון גלבוע:  הואילה  העירייה  ואז  חריגה,  קרינה  ומצאו 

 לבוא ולבצע בדיקה, ומצאו קרינה, וסגרו כיתה.  

   -דרך אגב, בנוגע לבדיקות  עדי פ. אנקורי: 

 ני שואל.  אז לא צריך לבצע בדיקות? א  אלון גלבוע: 
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ממשיך   רן היילפרן:  ואתה  מוטעים,  נתונים  עם  התחלת  אלון, 

   -להטעות 

 על כל הבדיקות בהמלצה כתוב אחת לשנה.   עדי פ. אנקורי: 

מנכ"ל   אלון גלבוע:  אתה  עונה.  לא  אתה  כי  עונה,  לא  אתה  כי 

 העירייה, אתה צריף לענות, אתה צריך לתת תשובות.  

 .  אחת לשנה   כתוב, מומלץ לבצע  עדי פ. אנקורי: 

י   אלון גלבוע:  אנ היה.  מה  לספר  רוצה  לא  אתה  תשובה,  נתת  לא 

 שמעתי, אני מבקש לשמוע.  

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

 הוא לא עונה.   אלון גלבוע: 

   -בואו, הנושא הזה  אמיר כוכבי: 

משלמים   אלון גלבוע:  שההורים  אמיר,  הגענו,  מצב  לאיזה  תראה 

   -מכספם 

   -הגענו למצבו  אמיר כוכבי: 

   -לבצע בדיקת קרינה בבית הספר  : לון גלבוע א 

כותרות,    6אנחנו   אמיר כוכבי:  תעשה  ואתה  בחירות,  לפני  חודשים 

 וזה בסדר.  

   -אני לא עושה כותרות  אלון גלבוע: 

 לא, זה לא קשור.   עדי פ. אנקורי: 

 אתה ראית אותי עושה כותרת?   אלון גלבוע: 

   -אלון  אמיר כוכבי: 

אות  אלון גלבוע:  ראית  כו אתה  עושה  סתם  י  אתה  למה  אז  תרת? 

 מבלבל את המוח?  

הזמן,   עדי פ. אנקורי:  למריחת  קשור  זה  לכותרות,  קשור  לא    4זה 

   -שנים 

   -זה בסדר, והכל טוב. אנחנו עדיין חושבים  אמיר כוכבי: 

 אני להבדיל ממך לא עושה כותרות, אמיר.   אלון גלבוע: 

   -אלון, אנחנו כולנו חושבים  אמיר כוכבי: 
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שמיד  וא  גלבוע: אלון   להצביע  צריכים  אנחנו  היום  היום,  צריך  תה 

בשנה   שפעם  ונקבע  האלה,  הבדיקות  את  יבצעו  עכשיו 

 חייבים לעשות אותן, זה הכל.  

והוא   אמיר כוכבי:  האלה,  הבדיקות  את  מבצעים  ואנחנו  מאחר 

   -אומר לך שאנחנו לקראת סיום שלהן 

 אבל אתם לא.   עדי פ. אנקורי: 

מב אבל   אלון גלבוע:  לא  לא  אתם  זה  כי  האלה,  הבדיקות  את  צעים 

   -מופיע באתר האינטרנט 

יופיע באתר העירייה. ולכן  אמיר כוכבי:     -בסדר, הכל 

יופיע?   אלון גלבוע:   אבל מתי זה 

   -כשיסיימו את  אמיר כוכבי: 

של   אלון גלבוע:  הבדיקות  מופיעות,    2018למה  לא    2019לא 

 ?  2020? למה  2019מופיעות באינטרנט? למה  

   -חודשים, זה המון זמן   5נובמבר עד מרץ, זה   אנקורי:   עדי פ. 

אז   אמיר כוכבי:  האתר,  נושא  על  הערה  העלית  אמרת,  אתה  אלון, 

ייבדק.    זה 

   -לא, אתר זה נושא  אלון גלבוע: 

 אין בעיה.   אמיר כוכבי: 

לבצע   אלון גלבוע:  זה  העניין  אתר.  הנושא,  לא  זה  אבל  האתר,  אבל 

   -בדיקות 

בבדיקות    5-ב  נקורי: עדי פ. א  שינויים  להיות  יכולים  כבר  חודשים 

 האלה.  

כאן   אמיר כוכבי:  ויש  מאחר  נעשות.  הבדיקות  השיקוף,  של  ההיבט 

   -הצעה, יגאל 

 מה הוא רוצה עכשיו? כן, בבקשה.   יגאל שמעון: 

אותה   אמיר כוכבי:  שנקבל  מציע  אני  אז  הצעה,  כאן  ויש  מאחר 

לכולנו,  ונתקדם.   או  להביא  שי תדאגו  למי  את  או  רצה 

נקבל החלטות.    הדו"ח הסופי, ומשם 

 אפשר לקבל החלטה לישיבה הבאה?   יגאל שמעון: 
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 איזה דו"ח? מה, לא הבנתי. איזה דו"ח סופי?   אלון גלבוע: 

 אם תספיקו, אז כן.   אמיר כוכבי: 

 כן?   יגאל שמעון: 

   -אנחנו בתחילת מרץ  אמיר כוכבי: 

ל  אלון גלבוע:  זה? לא הצלחתי  פעם בשנה  הבין, ההצ על מה  עה היא 

   -לבצע בדיקה 

כזה   אמיר כוכבי:  הוא  מבחינתנו  בכלל  אחד,  נושאים.  שני  העלית 

המשמעויות   את  להבין  כדי  אותו  לבדוק  עכשיו  שצריך 

יגישו משמעויות     -שלו. יבדקו אותו, 

 איזה נושא, איזה נושא?   אלון גלבוע: 

   -של הבדיקה של ההשפעות שהן לא בתוך  אמיר כוכבי: 

ב  וע: אלון גלב  אותם  עשיתם  הבדיקה  2021-אבל  את  עשיתם   .

יודעים על מה מדובר, אמיר.    הזאת, אתם 

   -אנחנו  אמיר כוכבי: 

מתוך   אלון גלבוע:  תקשיב,  מתוך,  רק    25נעשו  נעשו  ספר,    9בתי 

ל  זה,    9-בדיקות  את  לעשות  יודעים  אתם  אז  ספר,  בתי 

 זה לא משהו שהוא חדש לכם.  

   -ית הספר. אתה מדבר על ות בתוך ב למערכ  אמיר כוכבי: 

 זה אני מדבר על חיצוני, לתוך בתי הספר.   אלון גלבוע: 

ולכן אני אומר  אמיר כוכבי:     -על מערכות היקפיות, 

רוצה   יגאל שמעון:  ותודיע מה אתה  הצוות,  בוא, תקים את  בוא,  אז 

   -מהצוות. ואני מצפה מרן באמת שייקח 

ל  עדי פ. אנקורי:   צוות?  אילו סמכויות יש 

 אתה, יגאל, אתה אמרת שאתה אחראי.   יקיר:   רן 

   -אני, אין לי בעיה  יגאל שמעון: 

   -אני עוזר לך, אני העוזר לך  רן יקיר: 

יו"ר ועדת  יגאל שמעון:     -אבל אתה 

הוועדה   אמיר כוכבי:  יהיה תחת  רוצה שזה  ואתה  זה,  ירכז את  יגאל 



 הוד השרון עיריית 
 1.3.2023מיום  5/23ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 55 
 

 לאיכות הסביבה, זה בסדר.  

ו  יגאל שמעון:  נותן לוועדה?    מה התקציב אין בעיה,   שאתה 

   -ההמלצות שאתם תגיעו אליהן זה  אמיר כוכבי: 

   -אין בעיה, תזכור. הנה, שמעתי פה  יגאל שמעון: 

   -שנייה, שנייה  אמיר כוכבי: 

   -לא יהיה חיסכון של שקל  יגאל שמעון: 

   -אני רוצה  אמיר כוכבי: 

   -בבדיקות קרינה  יגאל שמעון: 

   -בוא  אמיר כוכבי: 

ל  רן יקיר:  נגיש המלצות.  הוועדה   א עושה בדיקות. אנחנו 

 אוקי.   יגאל שמעון: 

להיאמר   אמיר כוכבי:  צריכה  שהייתה  מילה  עכשיו  אגיד  אני  שנייה. 

ואני   בחירות,  בתקופת  כבר  אנחנו  יגאל,  בהתחלה. 

עפ"י   בהחלטות,  לא  גם  כסף,  על  אמירות  בלי  מבקש 

ולכן   הבחירות,  לתקופת  הזאת  מהישיבה  נכנסנו  החוק 

   -ת גם האמירו 

 חודשים?    6מה,   יגאל שמעון: 

   -של חברי מועצה  אמיר כוכבי: 

שהשנה   משה חנוכה:  שמעתי  מועדים.  מיני  לכל  למתנות  גם  נחלק 

העירייה   עובדי  לכל  הקדנציה,  מתחילת  ראשונה  פעם 

 מתנות לפורים.  

המתנה   אמיר כוכבי:  על  שאילתא  הגיש  כבר  ואדוני  מאחר 

זיכרונך ואני ארענ הספציפית הזאת לפני שנה,      -ן את 

   -ומתנות לשמחת תורה  משה חנוכה: 

 בסדר.   אמיר כוכבי: 

   -ומתנות  משה חנוכה: 

 כמה חגים יש?   אלון גלבוע: 

   אבל מה זה קשור לבחירות, לא הבנתי.  יגאל שמעון: 
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 הדיבורים על הכסף.   אמיר כוכבי: 

 איזה דיבורים של כסף?   יגאל שמעון: 

   -לא משנה  אמיר כוכבי: 

ישמעו,   אל שמעון: יג  שכולם  פה,  שתאמר  אימרה  ממך  ביקשתי  אני 

   -שלא יהיה חיסכון של שקל לעניין בדיקות הקרינה 

יוצא?   אלון גלבוע:   רגע, אבל מאיזה תקציב זה 

 אין אף פעם בשום נושא בטיחותי.   אמיר כוכבי: 

 כנראה שהיה, כי לא מצאו.   עדי פ. אנקורי: 

בדי  אלון גלבוע:  לי,  תגיד  כאלה, אמיר,  הוא    קות  תקציב  מאיזה 

 שייך?  

   -לעניין בדיקות קרינה שצריך לעשות  רן יקיר: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 הבדיקות האלה שנעשות, מאיזה תקציב?   אלון גלבוע: 

   -אבל לא בכאלה שלא צריך לעשות  רן יקיר: 

 לא בוצעו.   עדי פ. אנקורי: 

 התקציב של אחזקת מוסדות.   אמיר כוכבי: 

 ת, אוקי.  זקת מוסדו אח  אלון גלבוע: 

 תודה.   אמיר כוכבי: 

   -אני רק אציין  רן היילפרן: 

   -₪   900,000-אז אפשר להוסיף את ה  עדי פ. אנקורי: 

בית   רן היילפרן:  של  בדיקה  פה  יש  גלי,  בריש  משהו  רוצה  אני 

אבל   נכון,  באתר,  פורסמה  לא  שעוד  המגן,  הספר 

   -בדיקה שהכל בה תקין. אז 

   -ת יכול לדע   אז איך אני  אלון גלבוע: 

יודעים  משה חנוכה:     -אם היינו 

אין   אמיר כוכבי:  צודק,  אתה  האתר.  על  גם  האמירה  את  קיבלנו 

גם   זה  את  אמרתי  תודה,  שם.  יהיה  לא  שזה  סיבה 

 קודם.  
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 אז מה אנחנו מחליטים לגבי ההחלטה?   אלון גלבוע: 

גולני:  המועצה   הוד  ישיבת  את  נועלים  את  5/23אנחנו  ופותחים   ,

   -מועצה ישיבת ה 

 אבל לא הייתה הצבעה.   די פ. אנקורי: ע 

שיבצעו   אלון גלבוע:  לאחר  הבאה?  לישיבה  זה  את  דוחים  אז  לא, 

 בדיקה?  

 יגישו לנו, כן.   אמיר כוכבי: 

יכול  אלון גלבוע:     -אז אפשר, אתה 

 תעלה את זה להצבעה, את הקמת הצוות.   משה חנוכה: 

גולני:  לת  הוד  וצריך  בע"פ,  זה  את  סיכמנו  החלטה  אבל  ת 

 סודרת.  מ 

הצעה   משה חנוכה:  כאן  יש  הוד?  זה,  על  נצביע  שלא  למה  אבל  לא, 

   -של ראש העיר, בוא נצביע עליה 

 לא בטוח שזה זה, אפשר להצביע על זה?   אמיר כוכבי: 

 למה לא?   משה חנוכה: 

 על מה להצביע?   מאיר חלוואני: 

   -על הקמת צוות שיבחן  משה חנוכה: 

 על זה?    אפשר להצביע  אמיר כוכבי: 

 שיגיש למועצה את ההמלצות שלו, מה זאת אומרת?   משה חנוכה: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

 אז שיעלה בישיבה הבאה.   עדי פ. אנקורי: 

 מה הנושא שיש?   אמיר כוכבי: 

צריך   רפאל בן מרדכי:  ואם  יעלה,  שזה  זמן  כמה  תוך  שיגידו  מציע  אני 

   -נעשה עוד ישיבה 

   -בישיבה הבאה  משה חנוכה: 

 שיעלה בישיבה הבאה.   אנקורי:   עדי פ. 

ינסו להכין את זה כבר לישיבה של אפריל.   אמיר כוכבי:   נאמר שהם 

 . 1.4-אנחנו היום ב  רפאל בן מרדכי: 
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 נכון, חודש.   אמיר כוכבי: 

   -היום   1.3-אנחנו ב  משה חנוכה: 

 , סליחה.  1.3 רפאל בן מרדכי: 

   -חודש, חודש זה מספיק  משה חנוכה: 

   -הדיון   גמרנו את   בזה  רפאל בן מרדכי: 

יום רביעי הראשון?   אלון גלבוע:  יוצא   רגע, מתי 

   -אז אני מציע שנעלה את זה להצבעה  משה חנוכה: 

 אפשר או אי אפשר?   אמיר כוכבי: 

ויניק:   עדיף שלא בתקופה כזאת.   רונן יואל 

אפשר,   משה חנוכה:  אמרת  רגע  לפני  שאפשר.  אמרת  רגע  לפני 

 הזאת.    אפשר, עכשיו עדיף שלא בתקופה 

ויניק: ר     -לא שמעתי את השאלה, משה. לא אמרתי שום דבר  ונן יואל 

   -רגע, מה אתה אומר? מתי אפשר לעשות את  רפאל בן מרדכי: 

ויניק:  עכשיו,   רונן יואל  כזה  נושא  על  להצביע  לא  שעדיף  אמרתי  אני 

   -בתקופה שהיא תקופה מורכבת 

   -ול חברים, המסקנה של המועצה זה בפרוטוק  אמיר כוכבי: 

שאי   חנוכה: משה   אומר  הוא  עכשיו  שאפשר,  אמר  הוא  רגע  לפני 

   -אפשר 

 רונן, מה איתך?   רפאל בן מרדכי: 

גולני:     -טוב, חברים  הוד 

 )מדברים ביחד(  

   -נכון שיש ילדים. אם יש בעיה  רפאל בן מרדכי: 

   -בריאות, בריאות הילדים מעל הכל  עדי פ. אנקורי: 

אתם   רפאל בן מרדכי:  כן  אם  להו אלא  אין  רוצים  תגידו  זה,  את  ריד 

   -בעיה 

ויניק:     -למה, יש הצעה שעלתה והתקבלה  רונן יואל 

 אז מה הבעיה שיצביעו עליה?   משה חנוכה: 
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גולני:     -אבל הסכמנו על דיון משותף  הוד 

   -לא, אבל אני אומר, בואו נקבל החלטה  משה חנוכה: 

תחת  אמיר כוכבי:  יגאל,  אותו  שיוביל  צוות  על  הסכמה  הוועדה    יש 

ורן יקיר ל     -איכות סביבה, עם רפי בן מרדכי 

 מעולה.   רפאל בן מרדכי: 

 מה?   אמיר כוכבי: 

   -תעשו הצבעה, מי בעד  משה חנוכה: 

י   אמיר כוכבי:  שנ את  יבדקו  שהם  אחרי  ההמלצות  את  יגישו  הם 

   -הסעיפים שעלו 

 גם אם זה פה אחד.   רפאל בן מרדכי: 

 ה.  רה, אני פ יגאל, מה שאתה רוצה עז  אלון גלבוע: 

 קדימה, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

גולני:     -אמיר, מאיר, רן, רינה  הוד 

 באגף הקפה, מי בעד?   אמיר כוכבי: 

גולני:  מן   הוד  המועצה  ישיבת  חברים,  כולם?  אחד,  פה  עדי, 
   -המניין 

נגד? מי נמנע? תודה. אני שמח שההצעה התקבלה.   אמיר כוכבי:   מי 

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

חברי חברות ודיון במסגרת בקשה לקיום דיון מועצה לא מן המניין על ידי  בקשה לזימון  

יגאל שמעון, יוסי שאבי, אביבה גוטרמן, עדי פרילינג אנקורי, אלון גלבוע ומשה  המועצה  

 חנוכה בנושא ביצוע בדיקות קרינה בבתי ספר, בגנים ובמוסדות.

 הצבעה: 

 יעל עבוד ברזילי, כנרת אלישע כהן, רן יקיר, רינה שבתאי,  כבי, אמיר כו  – (51בעד פה אחד ) 

חיים שאבי, יגאל שמעון, יוסי שאבי, נדב דואני, עדי פרילינג אנקורי,  מאיר חלוואני,  מוטי ליטר,  

 רפי בן מרדכי, אלון גלבוע ומשה חנוכה.  

 : 15/23החלטה מס' 

תחת   שמעון  יגאל  המועצה  חבר  בהובלת  צוות  הקמת  על  בהובלת  הועדסוכם  סביבה  לאיכות  ה 

מאפייני   של   בחינה  לצורך  מרדכי,  בן  רפי  המועצה  חבר  ובהשתתפות  יקיר,  רן  המועצה  חבר 

הגשת   ולצורך  הסביבה,  להגנת  המשרד  הנחיות  פי  על  העירייה  ידי  על  הנערכות  הבדיקות 

 המלצות וממצאים בדבר נהלים פנימיים למתכונת העבודה הקיימת. 

 ================== =========================== 
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גולני:  א  הוד  נעלנו  אז  מס'  חברים,  המניין  מן  שלא  הישיבה  ת 

05/23-   

למה   משה חנוכה:  החוקיות.  מבחינת  להבין  רוצה  אני  רק  לי,  תגיד 

אנחנו   בחירות,  בשנת  עכשיו  לפני,    8דווקא  חודשים 

 מה זה עכשיו, כאילו מה קרה עכשיו?  

   -ת הם שלחו עכשיו א  אמיר כוכבי: 

 את ההנחיות.   משה חנוכה: 

   -הבחירות   בואו נעזוב את  רפאל בן מרדכי: 

   -הם רק טרחו עכשיו לחדד   1.1-החל אפילו מ  רן היילפרן: 

 את ההנחיות.   משה חנוכה: 

 את הכללים.   רן היילפרן: 

שלא   אמיר כוכבי:  הישיבה,  לפני  היום,  רצינו  לא  נוציא,  אנחנו 

א  לכם  יוציא  המשפטי  היועץ  החידודים  תיבהלו.  ת 

   -באופן מסודר 

אנח  עדי פ. אנקורי:  ככה  גם  אחד,  בסדר,  אף  עם  לדבר  יכולים  לא  נו 

 אז זה לא משנה.  

 )מדברים ביחד(  

   -אנחנו יכולים לדבר רק עם המנכ"ל, וגם הוא לא  עדי פ. אנקורי: 

 המגרש נראה ריק.   משה חנוכה: 

 יש הרבה מגרשים.   אמיר כוכבי: 

 

 


