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סעיף ראשון על סדר . ברוכים הבאים לישיבת המועצה ,ערב טוב  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, דיווח שנת הלימודים, היום

צריך רוב של שני שליש כדי לשנות את סדר , אדוני ראש העירייה  :גיא בן גל

  . היום

  . דיווח על שנת הלימודים, בבקשה. קיבלתי, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  , אדוני ראש העירייה  :גיא בן גל

  ,עם כל הכבוד, סליחה  : לויאהוד יובל

שמיע אני מבקש לה, בסעיף הראשון זה לא על סדר יום המועצה  :יהודה בן חמו

  . לחברי המועצה דיווח על שנת הלימודים

, כאיש חינוך אחד לאיש חינוך שני, במחילה מכבודך, מר רקוביץ  :גיא בן גל

  ,  הפוליטיתאאני לא רוצה להכניס אותך לבוקא ומבולק

  ? אתה באותה רמה של איש חינוך  :יש'ר בוקי צ"ד

  ,הפרשנות של ראש העיר כנראה מותרת  :גיא בן גל

  , לאט- לאט  :יש'צר בוקי "ד

, אני מניח שאתה מכיר את הסעיף הרלוונטי בפקודה, אלון בן זקן  :גיא בן גל

שמדבר על מתן עדיפות לשאילתות והצעות לסדר בתחילת סדר 

, כנראה בוחר להתעלם מזהוראש העיר על דעת עצמו , היום

ואנחנו מאוד לא רוצים להתחיל . למרות שזה הועבר אליו בכתב

  , ת את ישיבת המועצהבאווירה שלילי

  ? מה קרה, מצב החינוךאז תן לנו לשמוע על   :יש'ר בוקי צ"ד

  , אבל אתה לא יכול לקחת את החוק לידיך  :גיא בן גל

  . יש חוק, לא  : לויאהוד יובל

  . עם כל הכבוד, בוקי, ולפרש אותו כרצונך  :גיא בן גל

  ? מה זה חוק. החוק זה המלצה? מה החוק  :נפתלי גרוס

  , יש לך רוב של שני שליש במועצה, אדוני ראש העירייה  :גלגיא בן 
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  , אנחנו רוצים לשמוע  :יש'ר בוקי צ"ד

  . יש בתוקפך לעשות את זה.  ושנה את סדר היוםנצל אותו  :גיא בן גל

  . אתה יכול לשנות את סדר היום בתוך הסעיפים עצמם בסדר  : לויאהוד יובל

   ? מעניינתמערכת החינוך לא? מה קרה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . יש לכם רוב  :גיא בן גל

  ? מה קורה עם תחילת שנת הלימודים זה לא מעניין  :יש'ר בוקי צ"ד

  . מאוד מעניין  :גיא בן גל

   - אז תן, נו  :יש'ר בוקי צ"ד

  , כי אותי הוא מעניין? והחוק מעניין אותך  :גיא בן גל

  , החוק מאוד מעניין  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  עיניהוא עומד לנגד  :גיא בן גל

   - בוא לא נדקדק בחוקים . בסדר  :יש'ר בוקי צ"ד

  ?למה לא  : לויאהוד יובל

  .לא סתם הכנסתם את זה בהתחלה, אתם הכנסתם את זה ראשון  :נפתלי גרוס

   - יש לזה, אה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ודאי  :נפתלי גרוס

  , אנחנו בצורה מתורבתת, בוקי  :גיא בן גל

  , אתה לא יודע  :נפתלי גרוס

ומנומסת מנסים לעשות את מה שהנוהל החוקי של סדר היום   :ן גלגיא ב

  , אתם בוחרים במפגין. מחייב

  . יש לאן להפנות את הבקשות האלה  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אני מבקש במחילה מכובדכם. אתם בוחרים במפגין להתעלם  :גיא בן גל

   ,מאוד חשוב-  שהנושא של החינוך מאודחושביםאנחנו   :יש'ר בוקי צ"ד

  , האם אתה מוכן לתת את הפרשנות המשפטית שלך, אלון בן זקן  :יא בן גלג

  , מאוד חשוב  :יש'ר בוקי צ"ד

יש בינינו . ובתיה בראף על תקן היועצים המשפטיים, אתה כאן  :גיא בן גל
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אנא הבהירו את העניין , ויכוח לגבי נוהל הדיון בסדר היום

  . מנקודת ראותכם

  . בבקשה, קוביץ דב ר. רבהתודה  :יהודה בן חמו

  . אנחנו מבקשים לשמוע מה הם יכולים להגיד בעניין  :גיא בן גל

  . אתה לא מעל החוק, סליחה אדוני  :נפתלי גרוס

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

   ?מה קורה לך, יש חוק, אתה לא מעל החוק  :נפתלי גרוס

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

נו האם הפרשנות של ראש האם את יכולה לסבר את אוזני, בתיה  :גיא בן גל

  , העיר נכונה

   .אתה לא מעל החוק. יש חוק ואתה צריך לקיים אותו  :נפתלי גרוס

אפשר לפנות לרשויות , אבל כשמישהו עובר לכאורה על החוק  :יש'ר בוקי צ"ד

  , תפנו לרשויות החוק, החוק

  , אז אם הוא נוהג באלימות ועובר על החוק, לא  :נפתלי גרוס

  , אם לכאורה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זו אלימות מה שהוא עושה. גם אנחנו נהיה אלימים  :נפתלי גרוס

  ? למה זה אלימות  :יש'ר בוקי צ"ד

  . כי זה אלימות  :נפתלי גרוס

  . אף אחד לא הרים קול  :יש'ר בוקי צ"ד

  . יש חוק והוא עובר עליו במודע  :נפתלי גרוס

, ם על נוהל הדיוןאתם מצפצפי. אתם מצפצפים על נוהל הדיון  :גיא בן גל

אם היועצת המשפטית תגיד שאין ממש . עם כל הכבוד, בוקי

  , ותדחה מכל וכל את הטיעונים שלנו, בדברינו

  . היועץ, לא היועצת, סליחה  :נפתלי גרוס

אני אאלם דום ואשמע בהכנעה רבה את , ואלון בן זקן יגבה אותה  :גיא בן גל

ומונעים , הל הדיוןאבל אם אתם בוחרים לצפצף על נו. מר רקוביץ
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דבר שהוא לגיטימי , מהאקסטנציה המשפטית להגיד את דברה

  . אז אתם מצפצפים על כולנו, לדרוש אותו

  . תקצר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זכותנו להתקבל התייעצות עם היועץ המשפטי, סליחה  : לויאהוד יובל

  , לפני זהאנחנו פנינו , יותר מזה, סליחה  :אל- אתי גן

  , קראתי, קראתי, כן  :יש'ר בוקי צ"ד

  . יש בזה מעין זלזול באנשים. לא הואלתם בטובכם אפילו לענות  :אל- אתי גן

  , זאת התובנה שלך  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אני חושבת  :אל- אתי גן

  . היא לא אמיתית  :יש'ר בוקי צ"ד

  , בוקי, יש כאן  :גיא בן גל

  . זאת התובנה שלך  :יש'ר בוקי צ"ד

   ,סליחה, סליחה  :אל- אתי גן

  , אל תגידי מה שאנחנו חושבים  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אל תשייך לי תובנה  :אל- אתי גן

  . תגידי מה התובנה שלך  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אנחנו הגשנו את הערעור על זה  :אל- אתי גן

  , יש לנו זכות להתייעצות משפטית, בוקי  : לויאהוד יובל

שא של החינוך מאוד אנחנו חושבים שהנו. לא היה שום זלזול  :יש'ר בוקי צ"ד

  , חשוב

  , בוקי, בוקי  :גיא בן גל

  , הגשנו  :אל- אתי גן

  , אתה יודע מה  :גיא בן גל

  , בבקשה, ל"אני רואה שחזרת עם מלוא המרץ מחו  :אל- אתי גן

  .ל"לא בחו, הייתי בחופשה. ל"לא הייתי בחו  :יש'ר בוקי צ"ד

שהגיעו לכאן אז אולי העובדה , אם זה לא משכנע אותך, יהודה  :גיא בן גל
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 בשאילתות שמתחילים, תושבים שנסמכו על מה שהחוק אומר

, הגיעו במיוחד לשמוע את ההצעה בנושא קניאל, והצעות לסדר

, וזמן זה משאב שהוא חשוב לכולנו, הקדישו את זמנם לכך

הוא ייקח , החינוך הוא מאוד חשובהדיון על . ונסמכו על העניין

  ,  דקות אני מעריך2,3- יותר מ

  .זה לא דיון. זו אינפורמציה, זה לא דיון  :אל-  גןאתי

 יש לך את היכולת .זאת זכותך המלאה להוסיף אותו לסדר היום  :גיא בן גל

  . י חוק"תעשה את זה עפ, פורמלית לעשות את זהמבחינה 

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

   .יש כאן אנשים שבאו במיוחד  :גיא בן גל

  , י מספר"י עהתבקשת. תודה רבה  :יהודה בן חמו

   ?אתה מתכוון להישמע לו או לא',  א25סעיף   : לויאהוד יובל

 לשמוע דיווח על פתיחת שנת י מספר חברי מועצה"התבקשתי ע  :יהודה בן חמו

  , אני מודה ומתוודה שאני פועל בניגוד לתקשיר של. הלימודים

  , לא התקשיר, לחוק  :נפתלי גרוס

  . זה חוק, זה לא תקשיר  :אל- אתי גן

מכיוון . בניגוד לדיני העיריות בנושא של ניהול ישיבות המועצה  :הודה בן חמוי

 ומכיוון שפנו מספר חברים ,שאני סבור שהבקשה הזו היא הגיונית

לכן אני , שהם יאלצו לצאת במחצית השנייה של השעה הראשונה

  , לגשת לגורמים המוסמכים יש לכם את האפשרות. נענה לבקשתם

  , יותר גרועזה עוד   :אל- אתי גן

  , אני לא הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

  . זה עוד יותר גרוע  :אל- אתי גן

  , אני מבין את ההתקוממות שלכם  :יהודה בן חמו

  . אתה אומר שאתה מעל החוק, זאת אומרת  :נפתלי גרוס

  , אני לא מעל החוק כמו שאתה לא מעל החוק. לא מקבל אותה  :יהודה בן חמו
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  . היה פה סדרהגיע הזמן שי  :אל- אתי גן

  , אם אתה לא מעל החוק, אז בבקשה  :נפתלי גרוס

   - והגיע הזמן ש  :יהודה בן חמו

  . שתפעל לפי החוק  :נפתלי גרוס

  . בבקשה, דב רקוביץ  :יהודה בן חמו

  . אבל הוא לא יכול לדבר, סליחה  : לויאהוד יובל

  . הוא לא יכול לדבר  :נפתלי גרוס

  . דב, בבקשה  :יהודה בן חמו

  ? אפשר לשמוע את היועצים המשפטיים בעניין הזה  :גלגיא בן 

  .דב רקוביץ, בבקשה  :יהודה בן חמו

לפני דב ? אפשר לשמוע את היועצים המשפטיים בעניין הזה  :גיא בן גל

  ? רקוביץ

אני . היועץ המשפטי צריך להגיד לי מה הזכויות שלי, יש לי זכויות  : לויאהוד יובל

  .יש סדר יום',  א25שלפי סעיף חושב 

  , הוא ייתן לך, תבוא אחרי הישיבה  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אתה יכול לבוא אחרי הישיבה, לא  :גיא בן גל

  , אני לא אפנה אליך, סיכמנו שאתה לא תפנה אליי, בוקי  : לויאהוד יובל

  , יכולתם לענות  :אל- אתי גן

  . אתה לא מבין מה החוק  : לויאהוד יובל

  , אנחנו סיכמנו שמחוץ לחדר הישיבות, לא  :יש' צר בוקי"ד

  , את התשובה... אתם  :אל- אתי גן

  ..., לא תפנה אליי ואני לא אפנה אליך  :יש'ר בוקי צ"ד

 שנים 10שהיית , בוא אני אזכיר לך משהו מהימים שלך, יהודה  :גיא בן גל

  , יש סיבה שהמחוקק קבע, באופוזיציה מר בן חמו

  . תסגרי בבקשה את ההקלטה,  סליחה,סליחה  :יהודה בן חמו
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  *** מר יהודה בן חמו ,הפסקת הקלטה לבקשת ראש העיר*** 

 בנושא אני מבקש להעמיד להצבעה מי בעד לקיים את הדיון  :יהודה בן חמו

תודה . ירים את ידו, החינוך עוד בטרם השאילתות וההצעות לסדר

  . תקריא בבקשה שמות. רבה

, עמירם, בוקי, יהודה, אורן, צביקה, ארנון, שלי, איציק, יאיר  :אבי בן חמו

  ... מנשה ו

  .ואיתן  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  .אני רוצה את חוות דעת היועצת המשפטית  : לויאהוד יובל

  . תנהל תרבות דיון, אנחנו בהצבעה כרגע? מי נמנע, תודה  :יהודה בן חמו

  ,  תנהלאתה  : לויאהוד יובל

  ? אתה מדבר על תרבות דיון  :אל- אתי גן

  . אתה לא מסוגל לנהל תרבות דיון  :יהודה בן חמו

  . אתה אל תגיד את המילה תרבות  : לויאהוד יובל

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . אל תגיד את המילה תרבות  : לויאהוד יובל

  , גיא, אתי  :אבי בן חמו

  ... ת המשפטית לאעד שהיועצ  : לויאהוד יובל

  . גיא בן גל ואתי גן אל: נגד  :יהודה בן חמו

  , וגם נפתלי גרוס, לא  :גיא בן גל

  . אני נורא מצטער, הם מדברים, לא  :יהודה בן חמו

  ? - מה אתה, אני הצבעתי, לא  :נפתלי גרוס

  .  התנגדו4, כנראה שיש לך בעיה בחלוקת הקשב שלך  :גיא בן גל

  . תלי ויובלנפ, גיא, אתי  :אבי בן חמו

  . תודה  :יהודה בן חמו

  ... עד שהיועצת המשפטית לא  : לויאהוד יובל
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  . בבקשה  :יהודה בן חמו

  , יובל, יובל, יובל, יובל  :גיא בן גל

  .היועצת המשפטית תגיד שזה תקין, סליחה  : לויאהוד יובל

  . אמרנו את שלנו  :גיא בן גל

  .  אני רוצה לשמוע אותה  : לויאהוד יובל

  . הבוס שלך אמר ששני שליש אפשר לשנות את זה. הבוס שלך אמר  :יש'י צר בוק"ד

, דמוקרטיה זו דמוקרטיה, הנה. דב בבקשה, סליחה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה

  ... אתה, לא  : לויאהוד יובל

  ... אני חושבת שצריך. זה ממש לא. זה ממש לא דמוקרטיה  :אל- אתי גן

דב רקוביץ בזכות , אנשי החינוך.  בזכות דיבורדב רקוביץ, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . דב רקוביץ, בבקשה. לא אנחנו, אתם אנשי החינוך. דיבור

  . חבל שגם אתם לא  :אל- אתי גן

  , תנו בבקשה למנהל האגף, אנשי החינוך המהוללים  :יהודה בן חמו

  . ולא סתם אתם לא עניתם על השאלות שלנו...   :אל- אתי גן

  . וקיא, טוב  :יהודה בן חמו

  . לא סתם  :אל- אתי גן

  . זה יעזור לך הרבה, תמשיכי להיות מתוסכלת. בבקשה דב. תודה  :יהודה בן חמו

  , אני מציעה לך  :אל- אתי גן

  . זה יעזור לך הרבה, תמשיכי להיות מתוסכלת  :יהודה בן חמו

  , אני מציעה לך  :אל- אתי גן

  , עזוב, עזוב, עזוב  :יש'ר בוקי צ"ד

  , כי להיות מתוסכלתתמשי  :יהודה בן חמו

  ...שתמשיך   :אל- אתי גן

  . יהודה, עזוב אותה  :יש'ר בוקי צ"ד

  ... אני לא  :אל- אתי גן
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  .זה יעזור לך הרבה  :יהודה בן חמו

  . אולי יש לך בעיה  :אל- אתי גן

  ... ' א25היית קורא את סעיף , אם היית יודע לקרוא את סעיף  : לויאהוד יובל

  , בבקשה  :יהודה בן חמו

  ,ענייניתתחיל להיות , ואני מציעה לך שתפסיק עם הערות הביניים  :אל- ןאתי ג

אני מציע לך להפסיק להיות מתוסכלת ולהתחיל לעבוד בעשייה   :יהודה בן חמו

  , ציבורית

  , אתה לא תיתן לי  :אל- אתי גן

  . אתם תיהנו יותר פשוט  :יהודה בן חמו

  . אתה לא תיתן לי שום תארים  :אל- אתי גן

  , גיא ביקש הצבעה. הוא הביא את זה להצבעה  :עמירם מילר

  . מלתת לי תארים, אתה עוד רחוק מזה  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

 חבל .ובכל זאת נתחיל את הדיון, ציבור שיש פה... אתם צודקים  :ד איתן צנעני"עו

  . על הזמן הזה

  ) מדברים ביחד(

  . אתם לא חייבים להיות פה  :יהודה בן חמו

  , לא להרצות על החינוךחנו לא אמרנו לו אנ  :אל- אתי גן

  . באמת שאת לא חייבת, את לא חייבת להיות פה  :יהודה בן חמו

אני נבחרתי לחברת , אם זה מפריע לך או לא, סליחה, אני אחליט  :אל- אתי גן

  ,ואני פה מייצגת את הציבור, מועצה

  , ואת כלכלנית  :יהודה בן חמו

ואתה תפסיק עם ,  צריכה או לאואתה לא תגיד לי אם אני  :אל- אתי גן

  , עם כל מיני ביטויים שאתה נותן, ההערות

  . לא הזכרת שאת כלכלנית  :יהודה בן חמו

  . אתה תתחיל להתנהג בכבוד לאנשים פה. אתה תפסיק עם זה  :אל- אתי גן
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  . בבקשה, דב רקוביץ  :יהודה בן חמו

  .אני נורא מצטערת  :אל- אתי גן

  . שהבבק, דב רקוביץ  :יהודה בן חמו

  .אוי לי שאני צריכה לחנך אותך  :אל- אתי גן

אני לא יכול , אני מבין את התסכול שלך. בבקשה, דב רקוביץ  :יהודה בן חמו

  . לעזור לך

  ? אתה עוד פעם תחזור על זה  :אל- אתי גן

  ... אם אין לך פה, יהודה  : לויאהוד יובל

  , ל זהכל הזמן יהיה משא ומתן ע, את הישיבה... אתה לא   :אל- אתי גן

  ... אם לא  : לויאהוד יובל

  ...קצת  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

  ,על עצמך בבית המשפט... שיש אמירות , יהודה  :גיא בן גל

   .תתבייש ותשתוק...   : לויאהוד יובל

, כשאתה מדבר לראש העיר, אני מציע שאתה תשקול את דבריך  :יש'ר בוקי צ"ד

   .אדוני

  , אני, אני אשקול,  העיראני אדבר לראש  : לויאהוד יובל

  . תשקול, תשקול, כן  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לא נשיא, הוא ראש עירייה  :נפתלי גרוס

   .ראש העיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  ) מדברים ביחד(

  . העיר. ראש העיר. הוא נבחר בבחירות אישיות לרשות העיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ראש עירייה  :נפתלי גרוס

  . עיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  , לראש העיר...  :אל- ןאתי ג

  . שזה ראש העיר, גם היא מבינה את זה  :יש'ר בוקי צ"ד
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  . היא טועה, לא, לא  :נפתלי גרוס

  . אתה טועה. היא לא טועה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אתי לא טועה  :עמירם מילר

  . אתי אף פעם לא טועה  :יהודה בן חמו

  . היא לא טועה, היא רק מתוסכלת  :גיא בן גל

  . מה לעשות, ...ם יכולים הלאה להמשיךאת  :אל- אתי גן

  . גם אתה  :יהודה בן חמו

  . אני ממש לא מתוסכל  :גיא בן גל

  . גם אתה  :יהודה בן חמו

זה לא אומר שהוא ,  פעמים5אם אתה אומר דבר אדיוטי , יהודה  :גיא בן גל

  . נכון

  , ממשל... יש במדינת ישראל , אתה לא מבין  :אל- אתי גן

  , הצבעותויש   :יש'ר בוקי צ"ד

  , אנחנו לא  :אל- אתי גן

רק לך מותר להפריע ? רק לך מותר לבכות, אה, ויש הצבעות  :יש'ר בוקי צ"ד

  . איי, איי,  איי?לאנשים

  ) מדברים ביחד(

   ...עד , שלחנו את זה מראש כדי שהם יענו  :אל- אתי גן

  , הצבענו, אוקי, בסדר  :ארנון לוי

   ...אני לא, אנחנו, לא, ולכן  :אל- אתי גן

  . אנחנו מבזים את עצמנו, מנהל אגף בא לפה  :ארנון לוי

  , אבל לא אמרנו שהוא ילך  :אל- אתי גן

  . אבל הצבענו. לו לדברתנו . אז תנו לו לדבר  :ארנון לוי

  ...   :אל- אתי גן

   ?מה לא, עשינו הצבעה  :ארנון לוי

,  לא.נקודה. החוק קיים. אין הצבעהעל חוק .  אין על זה הצבעה  :אל- אתי גן
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  . די עם הגמישויות, אין גמישות

  . נו, די, אמרתם את שלכם  :יאיר אברהם

  ... , בוא, יאיר  :גיא בן גל

  , בסדר, גיא, גיא  :יאיר אברהם

  , אם משתיקים יועצים משפטיים, ...אני לא , אם משתיקים, יאיר  :אל- אתי גן

  . תפסיקי להפריע לדיון, את מפריעה לדיון, אתי  :יהודה בן חמו

  . עוד לא התחיל דיון  :אל- ןאתי ג

  , תפסיקי להפריע לדיון  :יהודה בן חמו

  , אם, עכשיו  :אל- אתי גן

אני קורא אותך לסדר פעם , אתי. אתם לא מפסיקים להפריע לדיון  :יהודה בן חמו

  . מספיק כבר, ראשונה

  . תזמין משטרה  :אל- אתי גן

  . אני קורא אותך לסדר פעם שנייה  :יהודה בן חמו

   - אתה יכול, פעם שלישית, פעם שנייה  :אל- אתי גן

  - את כל, מספיק כבר  :יהודה בן חמו

  ... בשביל זה אתה מבזבז  :אל- אתי גן

  , את כל הזמן מתנהגת בבריונות  :יהודה בן חמו

  ? אני הבריונית, אה  :אל- אתי גן

    . את והחברים שלך  :יהודה בן חמו

  . אתה בריון  :אל- אתי גן

  . תתביישו  :יהודה בן חמו

   .אתה בריון  :אל- י גןאת

  . תתביישו  :יהודה בן חמו

  , שולחים לך, שולחים לך  :אל- אתי גן

  . תתביישו  :יהודה בן חמו

  . ומסבירים לך מה החוק  :אל- אתי גן
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  . תעשו פעם אחת משהו טוב למען העיר  :יהודה בן חמו

  ? פעם אחת  :אל- אתי גן

  . פעם אחת  :יהודה בן חמו

  . הרי אתה הכל עושה  :אל- אתי גן

  . מספיק כבר, מה. פעם אחת  :יהודה בן חמו

  ... שיגידו שאנחנו   :אל- אתי גן

תראו כמה אנשים יש פה שאתם , מגיעים לכאן גורמים מקצועיים  :יהודה בן חמו

  . מבזים את השולחן הזה

  ) מדברים ביחד(

  . תסתכלו במראה ותתביישו. תתביישו  :יהודה בן חמו

  ? אנחנו מבזים  :אל- אתי גן

  ) ם ביחדמדברי(

  , סליחה, חברים. תתביישו  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

אני נאלץ , אני נורא מצטער, חברים, סליחה, סליחה, סליחה  :יהודה בן חמו

אתי גן , לסגור את הישיבה בעקבות הבריונות של חברי המועצה

  . הישיבה נעולה, תודה רבה. גרוס ויובל לוי, גיא, אל
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