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בנוב  .1 לדיון  מועצה  חברי  שבעת  לאנטשקשת  אב  תכנית  נות א 

  .סלולאריות

  

חמו בן  רבה  :יהודה  טוב, תודה  הישיבה , ערב  את  לפתוח  שמח  השנייה אני 

המנייןשל מן  בנושא , א  מועצה  חברי  שבעת  בקשת  לפי 

שאני . האנטנות לפני  מילים  כמה  אגיד  אני  ברשותכם 

מאוד, אעזוב משהו  איזה  לי  שיש  אישי- מכיוון  אני . מאוד 

ש חושב  הזהבהחלט  פ, הנושא  עוד  גם ואני  לומר  נאלץ  עם 

הדיון ליוזמת  הערכה  בהחלט , מילות  הוא  הזה  הנושא 

אקטואלי. רלוונטי נושא  ש, הוא  נושא  כפר הוא  את  מעסיק 

מעט לא  לאחרונה, סבא  לאחרונה. במיוחד  רק  בנושא , ולא 

הילדים וגני  אוסישקין  ספר  בית  שליד  האנטנות  וגם . של 

עיריית  של  כוונתם  מסלאור  עוד  להציב  השרון  פר הוד 

הסלולר חברות  עם    .אנטנות 

הוא    בכללותו  הישיבה  את  לכנס  שהרעיון  חושב  אישית  אני 

נכון המניין. רעיון  מן  ישיבה  היתה  אילו  גם , בהחלט  היינו 

שקורה מה  על  דיווח  מפורט אבל . נותנים  יותר  דיווח  יינתן 

צרפתי "ע קיסוסצביקה  ומייק  הנושא , י  את  מלווים  שהם 

  .הזה

לכ   לומר  יכול  אחדאני  דבר  מושלמת , ם  אב  תכנית  היתה  אם 

העירוני, וחתומה באתר  היתה  היא  מזמן  משמעית  בטח , חד 

הזו הישיבה  לפני  מושלמת. ובטח  אב  תכנית  שאין  , מכיוון 

אותה סיכמו  לא  מפי , עדיין  הפרטים  את  תשמעו  ותכף 

המקצועיים פורסמהאז , הגורמים  לא  אי . עדיין  ועדיין 

דיו עליה  לקיים  אפילו  רחבאפשר  התחייבתי . ן  בהחלט  אני 
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הקודמת אשכח, בישיבה  לא  מוקיר , שאני  בהחלט  אני 

האנטנות  בוועדת  שנעשתה  הראשונית  העבודה  את  ומעריך 

כיו, י"ע כברה  הוועדה"בני  הוועדה , ר  כמזכיר  קיסוס  מייק 

מאוד. ומרכז גדול  מאמץ  שריכזו  אנשים  רק , בהחלט  לא 

הטכנית חומרים, בעבודה  הרבה  ליקטו  הרבה , אלא  ישבו 

הסלולר חברות  מול  מחשבה , ישיבות  קיימו  ובהחלט 

  .מעמיקה

לפחות   האופוזיציה, ציפיתי  מנציגי  ואחד  כמי , בוקי, היות 

כברה מבני  המקל  את  לדיון, שלקח  הבקשה  על  , שחתמת 

תכנית שאין  שתדע  קיוויתי  עד . בהחלט  למעשה  אתה  כי 

העירשלא  ראש  מקום  וממלא  כסגן  מלכהן   היית, חדלת 

תכנית שאין  לדעת  לפני, אמור  שואלים  הייתם  שלפחות    . או 

ביו. מינואר  :אל- אתי גן ראשון  כבר  אנחנו    , ילהיום 

חמו בן  יהיה. אין, אין  :יהודה    - ולא 

שמינואר  :אל- אתי גן ציפה  הוא    , אז 

חמו בן  ציפה, אה  :יהודה  ציפה, הוא  הוא    . אז 

חודשים  :אל- אתי גן   , שישה 

חמו בן  היה  :יהודה  וחציהוא  שנה  היה.   לא    ? למה 

משהו  :אל- אתי גן התקדם  באמת    . אולי. אולי 

סליחה :ד מנשה אליאס"עו הדיון, אבל  לא    . זה 

עליך  :יאיר אברהם מגנה  שאתי  בך  מקנא    , אני 

מגנה  :אל- אתי גן   , לא 

חמו בן  מייל  :יהודה  איזה  לי  הראו  . כרגע  . .  

ביחד(   ) מדברים 

הטיוטא  :אל- אתי גן את  זהשלא, שיביאו  אחרי  בושות  יהיה   .  

כ  :יאיר אברהם שמדבר  רהוט  איש  ברורהוא  כך  ש,ל  שאין   תעשי את צורך 
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במקומו זה    . את 

קשורלא  :אל- אתי גן   . מה,  

לי :ד מנשה אליאס"עו רהוט, תאמין  גם    . יהודה 

יודע  :אל- אתי גן יודע? הוא  הוא  העירייה 7לפני ? מה  חודשים   . . .?  

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  רבה  :יהודה  לעזוב. תודה  נאלץ  פשוט    .אני 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  הנושא   :יהודה  על  פה  דיון  שתקיימו  שכדאי  חושב  בהחלט  אני  לכן 

את , לצערי. הזה ולהציב  שלכם  לבקשה  לענות  אפשר  אין 

באתר באתר, התכנית  תוצב  היא  שאבל  ברגע    -   

באתר  :אל- אתי גן   ?מה 

חמו בן  הישיב  :יהודה  ניהול  את  מעביר  צרפתיאני  לצביקה  וכמובן , ה 

יתייחסו המועצה  חברי  בטרם  קיסוס  מייק  ולאחר . יתייחס 

כמובן דיון, מכן  לשני. תקיימו  אחד  להקשיב  אין . תשתדלו 

רוצים, החלטות שאתם  מה  תקבלו  ולילה . אבל  רבה  תודה 

  . טוב

גל בן  רק  :גיא  אבהיראני  אחת  דקה  ע.   נחתמה  אכן  לדיון  י "היוזמה 

המועצה  חברי  בקצרה. מהאופוזיציהשבעת  אגיד  רק  , אני 

הרציונאל, בגדול היה  העיר , אחריי. מה  ראש  וגם  מאחר 

שהוא  הדברים  תוכן  לגבי  בצדק  פחות  אבל  בצדק  התייחס 

פה, אמר לא  כשהוא  אותו  לסייג  יכול  לא  אני  אבל . אבל 

מילא שהוא  הספציפי  לתפקיד  גם  באריכות  התייחס  , בוקי 

ה הוא  עוד  כל  קרה  מה  לפחות  שטיפל וגם  העיר  ראש  סגן  יה 

אחריי, נושא מיד  ידבר  בשם . והוא  יסקור  מנשה  אחריו 

את  שהשבעה  והדברים  בינינו הדין  שהיתה  ההתנהלות  ל 

השרון, בעצם   . להוד 
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ככה   אגיד  רק  גמורה, אני  לא  עוד  שהתכנית  זה , זה  בעיניי 

אפילו גמורה  היתה  היא  מאם  חמור  אומר . יותר  זה  כי 

סיימ לא  עוד  בתחילת שהעירייה  שם  אי  שהתחילה  עבודה  ה 

הקודמת האב . הקדנציה  תכנית  את  פה  מדברים  לא  ואנחנו 

הסתיימה לא  היא  שגם  שמר . האסטרטגית  שמח  אגב  אני 

פה היה  או  פה  איתנו, קידר  שאמור . נמצא  חיזוק  שחקן 

האב תכניות  נושא  כל  את  הסיבה , לדחוף  גם  שזו  מניח  ואני 

כאן יושב  בעית. שהוא  אותך  מברכים , ונותובירכנו  אנחנו 

אישי באופן  גם    . אותך 

הכבוד   כל  עם  בעצלתיים, רק  מתנהלים  הם , הדברים 

מדי רב  זמן  האסטרטגית . מתנהלים  האב  הכוללת תכנית 

לזו. מתערבת בניגוד  לתחבורה  האב  מזמן , תכנית  הסתיימה 

לכאן הובאה  סלולאריות. ולא  לאנטנות  האב  עכשיו , תכנית 

הסתיימה לא  שהיא  ידיעתנו. אומרים  לפחות , למיטב 

את  לעשות  כדי  שנשכרה  החיצונית  החברה  של  התהליך 

הזה , העבודה הסתייםהתהליך  בינה . כן  שהעירייה  כנראה 

לעשות רוצה  היא  מה  החליטה  לא  עוד  עצמה  אנחנו . לבין 

ומנשה בוקי  של  הדברים  את  את , נשמע  לשמוע  מאוד  ונשמח 

העירייה של  יוני , ההסברים  עד  הד2010למה  לא   עדיין  ברים 

בוקי. מבושלים   . אז 

הבעיות  :אל- אתי גן כל  את  מונע  היה  אולי    . זה 

צ"ד בוקי  כל  :יש'ר  אב , קודם  לתכניות  העירוני  המנגנון  של  ההתייחסות  כל 

היסודי התכנוני  להיגיון  הפוך  קודםהוא  הציבור  שילוב  של    ,

ומסקנות קודם  המועצה  וכו, שילוב  כך' והשלמות  . אחר 

הכ זה  הפוךאצלנו  העבודה. ל  את  כביכול  משלימים  , קודם 

לנו זה  את  מציגים  כך  הלאה, אחר  זה  את  מריצים  כך  . ואחר 
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אחרות תכניות  על  נדבר  משרדי , שלא  לאישור  רצות  שקודם 

אותם. ממשלה בממשלהמאשרים  אותם ,   מחזירים  ואז 

הציבור ואל    . אלינו 

גומי  :ר אמיר גבע"ד חותמת    .ואנחנו 

צ"ד בוקי  הזה בכלל  :יש'ר  ההיבט  את  מבין  לא  נכנסתי . אני  כשאני 

בני , לתפקידי של  שהתכנית  לי  סף נאמר  על  שעמדה  כברה 

מגבוה, הסיום בהוראה  נכנס . נעצרה  כברה  ובני  היות 

העיר ראש  מול  פוליטי  הוקפא, למאבק  הזה  זאת . הנושא 

בחיינו, אומרת שהם  עירוניים  נושאים  , בבריאותנו, קידום 

ל, נעצרים ממשיכים  בהםלא  של , טפל  אישיות  בעיות  בגלל 

פוליטי במאבק  שנמצא  יקבל . מישהו  אחד  אותו  שמא  רק 

קרדיט עליו , איזשהו  שהוטלה  עבודה  איזושהי  סיים  הוא  כי 

ב ב2006- איפשהו  או    -2007.  

התחיל   הזה  שהנושא  חושב  לא  של , אני  הזו  העבודה 

זה , הוועדה את  התחיל  אב  תכנית  את  שניהל  המקצועי  הגוף 

ב, 2003- ב זה  את  התחיל  שהוא  חושב  או 2006- אני   2007 ,

נעצר הזה  הבחירות. והנושא  אחר  עד  נעצר  הזה  , הנושא 

במרץ  איפשהו  לשולחני  בנובמבר .2009והובא  כי  היו 2008   

שנכנסתי, הבחירות דצמבר. עד  בסוף  רק  עד , נכנסתי 

לעבוד ינואר, שהתחלתי  אליי , בתחילת  הובא  הנושא 

פברואר   . בסביבות 

א"עפאז גם    של  הדברים  תכנית י  את  שמנהלת  חברה  ותה 

סיום, אב סף  על  עמדו  של . הדברים  פריסה  תיאור  יש 

גדול  היקפי  במערך  היום  שקיימות  אלה  במקום  אנטנות 

העיר בשולי  יותר  חתומים , הסכמיםיש , ורחב  הסכמים  לא 

הב של אבל  ריכוזיות  לגבי  הסלולאריות  החברות  עם  נות 
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אנטנות בש. אותן  אותן פריסה  של  וריכוזיות  העיר  ולי 

כביכול להפחית  כדי  להיות , אנטנות  שיכולה  הפגיעה  את 

האזרחים על  מפות . להם  פני  על  גיאוגרפיים  מיקומים  יש 

להיות, העיר צריכות  הן    .היכן 

אגב   דרך  מדבר  לא  אוסישקין, אני  של  הספציפי  הנושא  . על 

של  הנושא  תוך  אל  אינטגראלי  חלק  לא  הוא  הזה  הנושא 

האבתכנ    .ית 

מילר לא   :עמירם  בכלל  סבאבזה  קשור, כפר  זה  מה  של אז  האב  לתכנית   

סבא    ?כפר 

צ"ד בוקי  מצייןגב  :יש'ר  אני  זה  רבה, לל    . תודה 

מילר תגיד  :עמירם  ככה    .אז 

צ"ד בוקי  לנו  :יש'ר  חשוב  כן  הוא  הזה  הנושא  הוד . כי  של  האנטנות  נושא 

הזאת, השרון לישיבה  נוגע . נוגע  לא  הוא  האב אבל  לתכנית 

סבא כפר  העיר  לגבולות  מחוץ  הוא  שלא . כי  שתבינו  כך 

בדבר פה    , מדובר 

ש, בוקי  :יאיר אברהם אומר  . זה  בעצם.. מדיניות  היתה  שאתה ? לא  מה  זה 

  ? אומר

צ"ד בוקי  נעצר. נכון  :יש'ר  הזה  הנושא    , כל 

אנטנות  :יאיר אברהם מתקינים  איך    ? אז 

מילר חכה  :עמירם     - אמרת, אבל 

ביחדמדבר(   ) ים 

למעלה  : לויאהוד יובל הקפיטריה  את  בונים  בונים , קודם  זה  ואחרי 

.בהדרגה . .   

רהוט  :יאיר אברהם כך  כל  שהוא  לכם  אומר  פעם  עוד  לעזור , אני  צריך  לא 

   .לו

צרפתי לסיים, יאיר  :צביקה  לו    . תן 
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גל בן  לו  :גיא  שמפריע  זה  אתה    . בינתיים 

צ"ד בוקי  לי, לא  :יש'ר  מפריע  לא  רקע.הוא  הערת  זו  בסדר,     . זה 

גל בן  לדבר  :גיא  לסיים  לו  תשאל, תן    . ואז 

בונה  :יאיר אברהם   . שאלה 

צ"ד בוקי  בסדר  :יש'ר  הסמנכ. זה  עם  יחד  שבנתה "נפגשתי  החברה  ונציגי  ל 

פעמייםאת  אב  דעות . תכנית  חילוקי  והיו  נפגשתי  אחת  פעם 

דורשת . התשלוםלגבי  העירייה  עבור  עבודה  שמבצעת  חברה 

של . שלוםת מצדו  התשלום  לגבי  הסכמה  היתה  לא 

שלמה, ל"הסמנכ לא  שהעבודה  גמורה, שטען  לא , לא 

רצונו   . לשביעות 

חוברתאני    ממנו  קיבלתי  וכן  החברה  נציג  עם  שוב  , נפגשתי 

אנטנות לפריסת  אב  תכנית  עליה  שכתוב  מצגת  , עכשיו. עם 

של  תכנית  שהיא  מלאה, 100%להגיד  עליה , שהיא  שתהיה 

כאן הסכמה לא-   שלא.   שמח  צריכה . ואני  אב  תכנית  כי 

לכאן אותה, להגיע  ללמוד  צריכים  צריכים , אנחנו  אנחנו 

למי אותה  ולהחזיר  שלה  ההערות  את  חברה? להעיר   ,לאותה 

שהיא  שלנוכדי  התיקונים  את  מחכים. תעשה  אנחנו  ? למה 

שלי בכהונה  שנה  שעברה  עוד . עזוב  שלא 7עברו  חודשים   

פהולולא , בכהונתי לשולחן  זה  את  מביאים  היינו  זה , אנחנו 

מגיע היה  אחרים. לא  נוספים  דברים  כמו  לא , זה  הם  שאם 

כיוון מאיזשהו  איזה, מתעוררים  אגיד  זה , לא  לפעמים 

האופוזיציה, הקואליציה זה  מגיעים, לפעמים  לא    . הם 

לכם   אומר  אני  אב, אז  תכנית  ברורים . יש  קווים  יש  או 

להג שצריכים  אב  הזהלתכנית  לשולחן  אנחנו, יע  שגם  , כדי 

דעתכם את  תביעו  בנושא, אתם  דעה  לכם  כן . ותהיה  אתם  כי 

ואחרות, תסכימו כאלה  אנטנות  של  למיקומים  תסכימו  , לא 
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כאלה  גיאוגרפיים  תסכימו, ואחריםובמקומות  אבל . לא 

יכולים כן  על . אנחנו  יכולה  כן  התכנית המועצה  בסיס 

כן, שקיימת מה  לא, ללמוד  ועם , הצביעל, מה  מתנגדים  עם 

וכו , נמנעים  לנו ' תציג  שהיא  כדי  לחברה  זה  את  ולהחזיר 

המושלמת התכנית  הכל. את    . תודה. זה 

חודשים  :ד מנשה אליאס"עו מספר  ביקשלפני  העיר    , ראש 

צרפתי להגביל, מנשה  :צביקה  רוצה  לא  תשתדל, אני  זמן , אבל  יש  כי 

דקות10להצגה    .  

לא :ד מנשה אליאס"עו התחלתיעוד    .  

צרפתי   . בסדר, לא  :צביקה 

אקצר, בסדר :ד מנשה אליאס"עו אקצר, לבקשתך. אני  מספר . אני  לפני 

המדויק, חודשים התאריך  את  זוכר  לא  ראש , אני  כבוד 

קדמי קרן  וגם  ביקש  נגד , העיר  תביעה  להגיש  רשות  ביקשו 

האנטנות בנושא  השרון  הוד  הוצג. עיריית  הזה  , כשהנושא 

לנו  נמסרו  הפרטיםלא  כל  דעתי  בדיעבד. לפי  לי  מסתבר   .זה 

ש נמסר  ועיריית לא  השרון  הוד  עיריית  בין  ומתן  משא  היה 

סבא ניהל . כפר  השרון  הוד  עיריית  מטעם  ומתן  המשא  את 

שמעון יגאל  העיר  ראש  קיסוס, סגן  מייק  היה  זה  , ומטעמנו 

ומתן המשא  את    .שניהל 

רלוונטי   לפי, זה  להיות  הולך  היום  שהמצב  כל כיוון   

להציב , הפרסומים לאוסישקין7הולכים  בסמוך  אנטנות    ,

מקומות לכמה    , ובסמוך 

צרפתי מנשה  :צביקה  אגב  הדיון, דרך  לתמצית  רלוונטי  לא  זה  אבל , אבל 

בסדר, תדבר   . זה 

קובע :ד מנשה אליאס"עו קובע? מי     - אתה 

צרפתי לדיון, לא  :צביקה  הצעה    . יש 
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היו, סליחה :ד מנשה אליאס"עו לי  מאודחם  רלוונטי, ם  מה . באמת, נו? מה. זה 

רלוונטי לא    ?זה 

גל בן  שנב, צביקה  :גיא  שהוגשהבנושא , ירהרק  ההצעה  לא ,של  ואם   

אותי תשמע  גם  בטלפון  אותה, תדע, תדבר  קראת  , אם 

ההצעה את  קראת  לא  להוד , כנראה  ספציפית  התייחסות  יש 

סבא וכפר  חשובה  .השרון  כמה  שמעיד  בוחן  מקרה  זה 

האסטרטגית תכנית  האנטנותלהאב  של     . נושא 

צרפתי   . כן, כן  :צביקה 

גל בן  מסכים. מסכים, כן, כן  :גיא  שאתה  שמח    . אני 

אדבר :ד מנשה אליאס"עו רלוונטי, אני  לא  זה    , אם 

מילר .   :עמירם  . סבא. אב?כפר  תכנית   . . . ?  

גל בן  רלוונטיות  :גיא  שאין  מה , אמרת  לך  אתה . הרלוונטיותהסברתי 

לה רלוונטייכול  לא  שזה  לחשוב    . משיך 

צרפתי יש  :צביקה  ההצעה  אב, בגוף  בתכנית  הדיון  מהות    , אבל 

גל בן  בהצעה  :גיא  כתוב    ?זה 

ההצעה, רגע :ד מנשה אליאס"עו בגוף  כתוב    , אם 

צרפתי מנשה  :צביקה    . תמשיך, בוא 

ההצעה, סליחה :ד מנשה אליאס"עו מהות  מה  מסכם    ? אתה 

צרפתי   . תמשיך, תמשיך, לא  :צביקה 

גל בן  מהותי  :גיא  יותר    . תהיה 

ומתן :ד מנשה אליאס"עו משא  התנהל  שאז  העובדה  את  בפנינו  הציגו  שלא  , חבל 

אז שהבנו  מה  חמור, לפי  הוא  לא , המצב  השרון  הוד  עיריית 

פעולה התביעה, משתפת  את  להגיש  אלא  ברירה  נותרה   .לא 

התביעה בשי. הוגשה  הוגשה  שהתביעה  מסתבר  וי הולצערנו 

המחוזי, בר המשפט  בבית  נדחתה  הרב  לצערנו  , והתביעה 

מאשר  התביעה  הגשת  אחרי  יותר  חמור  להיות  הפך  והמצב 



    30.06.2010  12   מועצה שלא מן המניין

כן   . לפני 

התביעה   הגשת  לפני  ב,כי  לא   הסלולר  עדיין חברות  היו 

להציב היכן  סופיים  שבית . אישורים  ואחרי  הדין  פסק  אחרי 

שקבע מה  את  קבע    , המשפט 

מילר נכון  :עמירם    . לא 

נכון :מנשה אליאסד "עו לא    ? למה 

מילר כחוק  :עמירם  היתרים  כחוק. קיבלו  היתרים    .קיבלו 

צרפתי להם, עמירם  :צביקה    . עמירם, תן 

מילר אותו, לא  :עמירם  לתקן  צריך  טועה  כשהוא     .אבל 

צרפתי נתקן  :צביקה    . אנחנו 

מילר להגיד  :עמירם  סתם    ?למה 

צרפתי נתייחס  :צביקה    . עמירם, אנחנו 

מי היתר  :לרעמירם  להם  שהיה  לאחר  המנהלי  המשפט  לבית    . הלכת 

היה. אוקי :ד מנשה אליאס"עו עמירם, השיהוי  היה? מר  כתוב . היה? השיהוי 

הדין מזה, בפסק  להתעלם  יכול  לא  בא . אתה  אני  עכשיו  אז 

כזו הרבה, בטענה  כך  כל  להשתהות  צריך  היה  למה . למה 

ומתן משא  שהיה  המועצה  מחברי  להסתיר  צריך   היה 

מאוד  השרוןמתקדם  הוד  עיריית  השרון , עם  הוד  ועיריית 

של  הגובה  את  לשנות  תחומים  בהרבה  רבה  נכונות  גילתה 

מ ל36- האנטנות  מטרים  מטרים24-   השרון עיריית .   הוד 

בעלמא, הסכימה דברים  ולא  מסמכים  על  מסתמך  , ואני 

עמרני שוקי  של  בתיווכו  הסכימה  השרון  הוד  , עיריית 

האנטנות את  סבאלהסיט  כפר  לכיוון  יפנו  שלא  הדברים .   כל 

עמרני שוקי  בין  ארוכה  תקופה  במשך  התנהלו  כבוד , הללו 

העיר ו, ראש  שמעון    ...יגאל 

מה   עכבות, אבל  שהיו  עיריית , מסתבר  מטעם  מניעות  היו 
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סבא  להסכיםכפר  הסיבה. לא  הנימוק ?מה  לא  ?מה  אחד  אף 

הבנתי. יודע לא  היום  סבא עד  כפר  עיריית  למה  הסכימה לא   

הללו ההצעות  הגשת , לכל  מאשר  יותר  הרבה  טובות  שהיו 

מאוד, תביעה חמורות  היום  שלה    . שהתוצאות 

נוסף   השרון, דבר  הוד  עיריית  ראש  סגן  שכל , טוען 

סבא  כפר  שעיריית  לכך  שגרמו  הסכימההנימוקים  לא , לא 

ענייניים נימוקים  לצערנו  אל,היו  שלא  השיקולים  אפשר  , 

  . כבוד, לומר

מציעו   שאני  מה  המהלך , לכן  כל  את  לבדוק  באמת  היא 

הזאת התביעה  להגשת  הוגשה , שהוביל  התביעה  מדוע  ולברר 

רב באיחור  כך  לכך. כל  ערוכה  היתה  לא  העירייה  למה ? למה 

היום  למצב  גרמה  חברות העירייה  או  השרון  הוד  שעיריית 

להציב הסלולר רוצות  אנטנות7  הקודם ,   המצב  לעומת 

על מדובר  מכךשהיה  פחות    .   

קיסוס נכון  :מייק  לא    . גם 

נכון :ד מנשה אליאס"עו לא     ?גם 

קיסוס   . לא  :מייק 

מילר כך  :עמירם  אחר  לו  תענה    . אבל 

טועה, בסדר :ד מנשה אליאס"עו אני  אותי, אם  זה. תקן  רק  שמר , לא  אחרי 

הזה בנושא  לפעול  התחיל  סבא, יפרח  כפר  הרצל , עיריית 

יו של "יפרח  ההורים  ועד  אוסישקיןר  ספר  שלצערנו , בית 

נכח שהוא  בישיבה  בטובהרב  חש  לא  שאם ,   מסיבות  קרס 

אנשים לכמה  נעים  יהיה  לא  זה  אפרט  נורא, אני  לא    . אבל 

תפרט  :???   . אז 

  . לא :ד מנשה אליאס"עו

לנגח  : לויאהוד יובל במטרה  טעותם. לא  על  אנשים  להעמיד    . זה 
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מתנ :ד מנשה אליאס"עו שכביכול  מצג  ומתןהציגו  משא  פסק , הל  שמאז  והסתבר 

ומתן משא  שום  היה  לא  שיש . הדין  להבין  יפרח  להרצל  נתנו 

ומתן . ו, משא  . משא . שום  היה  לא  שבאמת  הוכיח  הוא 

פסק .ומתן מתן  לאחר  שמעון  יגאל  עם  דיבר  לא  אחד  אף   

הדין. הדין פסק  מתן  לאחר  בכתב  אליו  פנה  לא  אחד   .אף 

לפני  ניתן  הדין  בערך4פסק  חודשים  במשך .   חודשים 4האם   

סבא כפר  עיריית  מטעם  אחד  מכתב  ולו  שהיתה , נכתב 

הדין פסק  ולמרות  אף  על  ואומרת  כבודה  על  בואו , מוחלת 

להבנות כזה? ונגיע  מכתב  יש  לא?האם  ידיעתי  מיטב  לפי    .

צרפתי מר  יפרח, היום  למר  שקרה  האירוע  נתמנה , אחרי 

שמעון יגאל  למר  מכתב  לרצות . וכתב  באמת  הרצל וכדי  את 

מכתב, יפרח לכתוב  קיסוס  ממייק  ביקש  העיר  ראש  , כבוד 

מכתב כתב  בעצמו  שהוא  כבוד , או  אחר  הועבר  י "עוהמכתב 

שמעון יגאל  למר    . שליח 

צרפתי להשתלחאנ  :צביקה  לך  נותן  בסדר, י  זה  זה . אבל  את  מקבל  אני 

  .באהבה

אותי? להשתלח :ד מנשה אליאס"עו באהבה. תקן  ל? מה  משתלח  אני  מה אם 

אותי אוהב    ? אתה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  במייל  :גיא  הכל  לך  שולח    .אני 

המכתבים :ד מנשה אליאס"עו כל  את  לכם  מציג  כותב מר. אני  עמרני  שוקי   

סבא כפר  עיריית  על  מרומזת  שהגיעו , ביקורת  שלמרות 

עפ, לסיכומים פעלה  כך  כל  לא  סיכומים"העירייה  אותם  . י 

להגשת  שהוביל  חמור  מחדל  צורך . התביעהזה  היה  לא 

התביעה את  הזו. להגיש  ההתכתבות  כל  על  ידענו  אולי , לו 

ואומר בא  תגיש , הייתי  שהעירייה  בעד  מצביעה  הייתי  ולא 
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תמצו .תביעה אומרים  והיינו  שוקלים  שהיינו  להיות  יכול   

ומתן המשא  תום. את  עד  מוצה  ומתן  המשא  דעתי  ?האם  לפי 

  .לא

בין   הענפה  המכתבים  חליפת  עמרני  לאור  לשוקי  שמעון  יגאל 

הסלולר חברות  עיריית , לכל  של  המשפטי  היועץ  של  מכתב 

השרון דעתי, הוד  לפי  הללו  המכתבים  לא , כל  אני  אולי 

ממני טוב  מבין  צרפתי  ומר  בקריאה  מתכוון , מבין  לא  ואני 

לי, להשתלח שכואבים  דברים  אומר  בך. אני  פוגע  זה  , אם 

מתנצל התכוונתי, אני    . לא 

צ   , לא  :רפתיצביקה 

שלא, לא :ד מנשה אליאס"עו דבר  על  נפגע  הוא  אם  מתנצל    ,  אני 

צרפתי מנשה  :צביקה    ? סיימת 

מסיים :ד מנשה אליאס"עו אני  מעט    . עוד 

צרפתי להתכנס, מנשה  :צביקה  מבקש    . אני 

גל בן  הוא  :גיא  פה  ההעלבות    , סף 

כך :ד מנשה אליאס"עו כל  מהר  נעלב  שאתה  ידעתי     .לא 

צרפ לעיתונות, מנשה  :תיצביקה  כותב  לא  אבל    .אני 

מקוממים :ד מנשה אליאס"עו כשהדברים  והדר  גאון  ברוב  לעיתונות  כותב    . אני 

צרפתי לעיתונות, לא  :צביקה  כותב  לא  אני  נעלב    . כשאני 

אישית :ד מנשה אליאס"עו באדם  כשפוגעים  כותב  אדם, אני  על  על , כשמאיימים 

  , חבר

צרפתי מבק, מנשה  :צביקה  שתסייםאני    . ש 

הזמן :ד מנשה אליאס"עו כל  מרמז  אתה  לעיתונים'מה ? ומה  מה'? כותב    ? אז 

צרפתי מבקש, מנשה  :צביקה    , אני 

מהעיתונים :ד מנשה אליאס"עו חי  לא  כן?אתה  אם  אז  ואומר ,   בא  אני  לכן 

סבא  כפר  עיריית  של  שהיה  ,לצערישההתנהלות  בעניין  גם 
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לכן המים, קודם  הביוב, תאגיד  לשבוע , תאגיד  מחכים 

האחרון, האחרון   . ליום 

מולה רלוונטי  :אברהם  לא  זה  ל, עכשיו  . חזרנו  . .  

מולה :ד מנשה אליאס"עו לדבר, אדון  לי    . תן 

מולה קצת  :אברהם  אולי    . תתקדם 

להתקדם :ד מנשה אליאס"עו    ?מה 

מולה כבר  :אברהם    . תתקדם 

מתקדם :ד מנשה אליאס"עו אני  לדבר, אז  לי    , תן 

מו אחורה  :להאברהם  אותנו  מחזיר  אחרי .אתה  אותנו  מחזיר  אתה   

   . שעתיים

גל בן  תתקדם  :גיא  לך  אומר  הוא  נפש, אם  עד  מים    . הגיעו 

הביוב :ד מנשה אליאס"עו של    . מים 

גל בן  שלו  :גיא  בסבלנות  ידוע  מולה    . מר 

ואומר לכן :ד מנשה אליאס"עו בא  להתייעל, אני  צריכה  סבא  כפר  . עיריית 

כפר  האחרוןעיריית  לרגע  לחכות  לא  צריכה  ואולי . סבא 

כאלה בדברים  לסייע  קצת  יעזור  קידר  מר  של  לא . המינוי 

האחרון לרגע  לחכות  להיעשות . צריך  צריך  דבר  כל  למה 

סבא כפר  האחרון, בעיריית  ברגע  דברים  לנו  אם . מביאים 

בעד מצביע  לא  העירייה, אתה  נגד  חוטא  לא . אתה  אתה  אם 

ת להגיש  בעירייה  העירייה, ביעהתומך  נגד    . חטאת 

לומר   מצטער  מאי, אני  מוסתרים  דברים  הרבה   .נותאבל 

הנכון המידע  כל  את  מקבלים  לא  נאלצים . אנחנו  אנחנו 

הקואליציה, להצביע חברי  על  מרחם  גם  אני  . לפעמים 

להצביע צריכים  הם  ברירה, לפעמים  להם    , אין 

לסדר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בהצעה  זה  גם    ? המנש, אבל 

צ3תוך  :ד מנשה אליאס"עו ימים  ביוב  תאגיד  הקמת  על  להצביע  ? למה, ריכים 
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האחרון ברגע  הכל    . למה 

יואל ישבו  :איציק  הם  . אבל  . החומר3. את  ולמדו  ימים   .  

למדו :ד מנשה אליאס"עו הם  איך  זה, ראיתי  על  צייץ  לא  אחד    .אף 

אמפתיה? למה  :יאיר אברהם דברי  פה  באהבה, יש  זה  את    . ציקאי, קבל 

באהבה :ד מנשה אליאס"עו הכל  את  מקבל  אני . אני  צרפתי  מר  של  בקשתו  לפי 

בעירייה, מתכנס חדש  'מושג  ואומר. 'מתכנס,  בא  אני    , לכן 

ביחד(   ) מדברים 

הזה :ד מנשה אליאס"עו הנושא  של  איתנו, החשיבות  הסכים  העיר  ראש  היא , גם 

ספר. עצומה בבית  וקטנים  רכים  בילדים  שיפגעו   אנטנות 

מעינינו, אוסישקין שינה  להדיר  את צריך . צריכים  לעשות 

אופוזיציה, הכל משנה  צריכים כולנו , קואליציה, לא 

לפעול, להתכנס הסלולר. להתחיל  לחברות  לא , לפנות 

העיר לראש    . לחכות 

צרפתי   . מנשה, תודה  :צביקה 

מסיים :ד מנשה אליאס"עו הסלולר. אני  לחברות  קומה, לפנות  ל להשפי, להנמיך 

ול, עצמנו שמעון  יגאל  העיר  ראש  לסגן  . לפנות  . לומר .

עפ' ואף  כן"למרות  , י  '  

צרפתי לך, האמת  :צביקה  הסלולר, שמעתי  לחברת  אתה .פנינו  מה  קראתי   

להגיד כבר, רוצה    . פנינו 

מחשבות :ד מנשה אליאס"עו קורא    . אתה 

צרפתי כבר. כן  :צביקה    . פנינו 

מוכשר :ד מנשה אליאס"עו אתה    . אז 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  צוחקים  :גיא  שאנחנו  שבזמן  אבל  נחמד  את , זה  לילדים  מטגנים 

.המוח . מצחיק, . פחות  קצת  זה    .אותם 

באמת :ד מנשה אליאס"עו מציע  אני  להתכנס, לכן  המועצה  חברי  לכל  קורא  , אני 
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להתעלם לא  הופקר. ובאמת  יפרח  שהרצל  חושב  אני . אני 

בעיניים עליו  שעבדו  עליובאיזו . חושב  עבדו  מייק ? צורה  לא 

אתה, קיסוס לבד . לא  האשמה  שכל  להבין  לו  נתנו 

השרון הוד  המרשעת  בלי ,מהעירייה  להציג  הולכת  שהיא   

דיבורים, הסכמה אותו, בלי  המכתב, ונווטו  , והאיש, דרך 

מה משנה  לא  או  תמים  הוא  אם  יודע  את , לא  אכל  האיש 

הזה לו . הלוקש  הסתבר  כך  אחר  סגןורק  של    , בלשכה 

צרפתי   . נו, עזוב, מייק, מייק  :צביקה 

מיהודה , עזוב, עזוב :ד מנשה אליאס"עו , עזוב, עזוב'למדת  '  

צרפתי כך  :צביקה  אחר    . תענה 

זה  :ד מנשה אליאס"עו ' עזוב, עזוב'מה  לדבר, לי    . תן 

צרפתי לך  :צביקה  אמרתי  לא    . אני 

אומר  :ד מנשה אליאס"עו , עזוב'אתה  זה '   '? עזוב'מה 

צרפתיצביק לך  :ה  יענה    . שלא 

כלב :ד מנשה אליאס"עו איזה  לא  .אני  . .  

ביחד(   ) מדברים 

הצעתי :ד מנשה אליאס"עו על  חוזר  אני  החברים, לכן  לכל  קורא  משנה , אני  לא 

חירום. אופוזיציה, קואליציה במצב  הילדים , מדובר 

האנטנות  את  יציבו  באמת  אם  הלימודים  שנת  בתחילת 

להם , הללו שייגרם  ארוךהנזק  לטווח  נזק    . הוא 

יודעיםילוא  :אל- אתי גן לא  שאנחנו  אנטנות  עוד  יש    ,  

צרפתי רבה  :צביקה    . מנשה, תודה 

מ :ד מנשה אליאס"עו להתעלם  לך  גם  קורא  . אני  . .  

צרפתי   . בבקשה, בתיה  :צביקה 

התביעה   :ד בתיה בראף"עו על  כאן  דיבר  עיריית , שהוגשהמנשה  את  ייצגתי 

בתביעה סבא    . כפר 
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לוינו חסון  יותר, בתיה  :רית  רם  בקול  לדבר  תואילי    . אם 

ו  :ד בתיה בראף"עו המנהלית הואיל  העתירה  במסגרת  העירייה  את  ייצגתי  אני 

דברים , שהוגשה מאוד  הרבה  כאן  שנאמרו  היא  והאמת 

של  ידיעה  חוסר  בגלל  שנאמרים  סבורה  אני  שבחלקם 

לנכון  .אינפורמציה מוצאת  תובאאני  שהאינפורמציה   לפני 

סקירה, בפניכם קצת  לגבי לעשות  ותחיקתי   המשפטי  המצב 

ישראלשנ במדינת  האנטנות  בעניין  כאן ,מצא  תהיה  אם  כי   

ה המצב  עניין  על  ברורה  יותר  סבורה ,תחיקתיתמונה  אני   

נבין  המקוםשכולנו  בו מה  ליטול  יכולה  סבא  כפר  שעיריית   

הדעת , חלק שיקול  את  נטל  המחוקק  שלמעשה  המקום  ומה 

הר נכוןמידי  יותר  אותה  והשאיר  המקומית  של , שות  ברמה 

ארצית מתאר    .תכנית 

הרבה    עם  הדברים  את  לומר  רוצה  כשאני  חותרת  אני  ולמה 

ביקורת המצב, מאוד  זה  לפני . אבל  שהיה  חוק המצב 

מ הבלתי  תמ, יננתיהקרינה  א36א "ולפני    , שככל ' מצב  היה 

סלולארית אנטנה  להתקין  רצתה  סלולארית  היא , שחברה 

הגובליה הנכסים  כל  את  ליידע  צריכה  לאנטנה יתה  ם 

לומר להם  יש  מה  לשמוע  מנת  על  חייבת . הסלולרית  אני 

לומר יש  מה  שמעו  תמיד  שלא  נתנו, לומר  לפחות  את אבל   

הטיעון העמדה, זכות  הבעת  זכות  לבוא , את  הזכות  את 

נגד   . ולהתקומם 

שהותקנו   האנטנות  של  הארי  של , חלקן  במסגרת  נעשו 

ו חורגיםהקלות  שימושים  של  שזה ,במסגרת  ספק  שאין   

כבד תכנוני  התערבות , מסורבל, מהלך  מאוד  הרבה  שמחייב 

הציבור דעתו, של  את  להשמיע  בציבור  מעמד  נותן    .ובכלל 

לעשות   הסלולאריות, מה  הוא , החברות  המאה  בעל  לפעמים 
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הדעה במשרדי , בעל  חזקים  מאוד  מהלכים  עשו  והם 

תכנ. הממשלה לאגד  וחוקוהצליחו  ארצית  מתאר  שזה , ית 

מייננת הבלתי  הקרינה  הדעת,חוק  שיקול  את  שנטל    ,  

המקומית...  :יאיר אברהם הוועדה    , את 

המקומיות  :ד בתיה בראף"עו הוועדות  את  רק  הקודם . לא  המצב  לעומת 

לפחות , שתיארתי וזכות  אנטנה  כל  על  ליידע  חובה  שהיתה 

היום , להישמע לחלוטיןאז  אחר  מצב  הוא  תכנית .המצב   

ישראל מדינת  כל  רשת  על  שעוברת  כל , המתאר  כמו  ולא 

רגילה ארצית  מתאר  כולם . תכנית  התכנונית  בהיררכיה 

ארצית מתאר  שתכנית  מסוים יודעים  אזור  על  להיות  יכולה   

מסוים שטח  התכנוניתואז , על  המחוזית בהיררכיה  הוועדה   

מפורטות תכניות  עושים  המקומית  את ו, והוועדה  אומרות 

ש יישובמה  אותו  של  הספקטרום  במסגרת  לומר  להן  . יש 

האלה הסמכויות  את  נטלו  כאן    . אבל 

של 36א "תמ   הוראות  עם  ארצית  מתאר  תכנית  למעשה  היא   

מפורטת מתאר  מקום , דהיינו. תכנית  בכל  פוטנציאל  יש 

עפ בקריטריונים  התמ"שעומד  אנטנה , א"י  להקים 

ל, ובלבד, סלולארית נכנסת  אני    , 'ובלבד'ועכשיו 

אב  :ר אמיר גבע"ד תכנית  צריך  מה  בשביל  מראש? אז  מוסכם  כבר    . הכל 

שלהם. לא  :ד בתיה בראף"עו הארי  שהחלק  קריטריונים  הביקורתקבעו  זה    ,

הסביבה לאיכות  המשרד  של  לא , הבקרה  שזה  מומחה  שיש 

בריאותית , אנחנו מבחינה  הסלולארית  האנטנה  את  שבודק 

טווח של  מרחקים, ומבחינה  עומד ואם. של  זה   

האנטנה, בקריטריונים את  להקים  אפשר  מיידעים. אז  , לא 

שואלים גובלים. לא  נכסים  בכלל  לצייץאין  שיכולים    .  

אומרת   שנוצרהתחיקתישבמצב , זאת  החדש  התנגדות ה,  
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היתר  את  להוציא  מוכן  לא  שאתה  לומר  יכול  שאתה  היחידה 

היא של , הבנייה  המשרד  של  הבריאותי  האישור  שבעצם 

תקניםאיכות תואם  איננו  הסביבה  תואם ,   איננו 

הדעה , שהמרחקאו . קריטריונים את  נתנו  אגב  ודרך 

התמל במסגרת  חינוך  היא . א"מוסדות  האנטנה  אם  אז 

של  מטר100במרחק  וחצי  הוא ,   שם  התקן  מטר100כי  זאת  . 

מ, אומרת יותר  היא  מטר100- אם  דעת,   שיקול  שום  . אין 

עפ פועלים  הם  חוק"אוטומטית    .י 

כאן   לומר  מנסה  שאני  של , מה  מצב  כאן  נוצר  שלמעשה 

הראייה נטל  את . היפוך  ולשמוע  לבוא  צריכים  היו  פעם  אם 

צודקים, הציבור הם  למה  ה, ולהוכיח  המצב  הפוךהיום  . וא 

כל תחיקתית, קודם  שהם אוטומ, מבחינת  מקום  בכל  טית 

צודקים הם  הבריאותיים  בתקנים  כן. עומדים  אם  , אלא 

ומוכיח בא  ההפךאתה  את    .  

צ"ד בוקי  צודקים  :יש'ר  לא  החוק. הם  מבחינת  עומדים  בהכרח . הם  לא  זה 

  . צדק

משפט. נכון, סליחה  :ד בתיה בראף"עו ויש  צדק  מדברת. יש  לא  אני  צדק  . על 

ע כאן  שנשמע  מה  הוא  הצדק  המועצה"כי  חברי  אני . י 

הדין על  החוק, מדברת  אותו, על  קבענו  אנחנו  ואני , שלא 

לבוא  הזאתחייבת  הדחיקה  שכנגד  מאוד , ולומר  קיטון  יצא 

סבא, גדול כפר  לעיריית  רק  שלא  כנראה . בוודאי  אבל 

ש האנשים  של  ידיהם  הצדקשקצרה  את  לטובת , רוצים 

הכוח בעלי  של  להרחיב, ידיהם  כאן  רוצה  לא  ואני  , הממון 

מבינים שכולכם  מניחה    .אני 

התחיקתי, עכשיו   כזהכשהמצב  הוא  ההתנגדו,   של  ת היכולת 

המרחק או  בתקנים  עומד  איננו  האישור  אם  רק  . יםהיא 
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לומר חייבת  אחרות, ואני  לרשויות  שקיבלו , שבניגוד 

בעדה יותר  הסלולאריות  החברות  את  בכפר , לפעמים  כאן 

הליכים של  רבה  מאוד  בשורה  מתייחסת , סבא  לא  כרגע  ואני 

עליו דיבר  שמנשה  בנפרד, להליך  אדבר  אני  הזה  ההליך  . על 

חושבת לחברות אני  כאן  קשים  מאוד  חיים  שעשו   

המשפט, הסלולאריות לבתי  דרך  בכל    . והגענו 

החוק  :ר אמיר גבע"ד לחקיקת    . עד 

אחריו  :ד בתיה בראף"עו   . גם 

מילר היתה  :עמירם  וגם  החוק  לחקיקת  .עד  . בעבר . אב  תכנית  לאנטנות  

   .הסלולאריות

דרכנו  :ד בתיה בראף"עו צלחה  מהדיונים  נכש, ובחלק  הוצאות ובחלק  עם  לנו 

הזה ההליך  כנגד  דעתנו, עצומות  את  קיבל  מודריק  . והשופט 

שיפויקובווהשופטת  כתב  שדרשנו  אפילו  דרשנו,   כבר  , מה 

ועיריית  המתקנים  את  להתקין  באה  הסלולארית  החברה 

שיפוי כתב  מבקשת  סבא  עפ, כפר  חוק"כי  היו י  לא  הם  אז   

שיפוי לכתב  קיבל. זכאים  לא  וחלק  קיבלו  חלק  כך .ואז   

סבא כפר  עיריית  של  הרזיסטנציה  חושבת , שמבחינת  אני 

הרבה לומר  התנגדו, שאפשר  שלא  לא  חוק . אבל  יש  אבל 

ישראל החוק, במדינת  את  משקף  הצדק  תמיד  באמת , ולא 

אמר שבוקי  החוק, כמו  זה    .אבל 

השרון   הוד  של  הסיפור  אחרי , כשהתחיל  היה  כבר  זה 

בתוקף"שהתמ היתה  הבלתיא  הקרינה  חוק  מייננת  ועוד ,  

בתמ שיש  תשתיות, 36א "סעיף  איגום  על  פרק . שמדבר  יש 

אזור באותו  תשתיות  במילא  יש  וכאשר  שאם  שקובע  , שלם 

התשתיות  את  לאגם  צריכות  הסלולאריות  האנטנות  עם אז 

הקיימות התשתיות  כל , שאר  תתפזרנה  שלא  באופן 
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ונוחיות  טובת  בתועלת  ויפגעו  מקומות  מיני  בכל  התשתיות 

שכביש . ורהציב עפ531כך  גם  ששם  למקום  הפך  התמ"  א "י 

התשתיות את  לאגם    .צריך 

הזה   לקטע  מביאים  הכיוונים  שכל  היא "התמבעצם ש, כך  א 

כביש . הקובעת כביש שעל  של  הסוג  מן  לאגם , 531ארצי  יש 

הכבישים של  גם  התשתיות  של , את  האנטנות וגם 

  . הסלולאריות

קיסוס על  :מייק  להצבה  מתייחס  עמודהאיגום  אותו    .  

הכביש, ןכ  :ד בתיה בראף"עו שעל  העמודים    . על 

קיסוס נפרדים  :מייק  בעמודים  מדובר  פה  היא . אבל  העמודים  הצבת 

של   , פונקציה 

אסיים, רגע  :ד בתיה בראף"עו   . אני 

קיסוס ל  :מייק  קשור  לא     - זה 

תרחי  :ד בתיה בראף"עו אתה  המשפטית .בואז  התשתית  מבחינת  ולכן   

לתב מאוד , ע"והתאמה  בצורה  פועל  הכל  כביכול  כאן  עד 

את , אובייקטיבית להקים  יכולות  הסלולאריות  כשהחברות 

הללו הארציתהתשתיות  ההוראה  מכוח    .  

הנחיות   גם  מקומיות, יש  רשויות  בין  סכסוכים  , שכשיש 

לממשלה המשפטי  היועץ  של  הנחיות  הן  האלה  , וההנחיות 

ירוצו  לא  המקומיות  שהרשויות  הראוי  מן  משפט אז  לבתי 

השנייה כנגד  אחת  להתכתש  גישור , ויתחילו  של  בדרך  ויגיעו 

את  ליישב  לנסות  המחוז  על  הממונה  דרך  ופישור 

של . הסכסוכים הזאת  בדרך  פעלה  סבא  כפר  עיריית  ואכן 

במצב ו, הממונה מאוד  ברור  דווקא  היה  הזאת  הדרך  במהלך 

סבא, מסוים כפר  עיריית  על  שומע  הממונה  וגם , שדווקא 

הסלולאריותהחבר לציין, ות  חייבת  אני  מהן  שיתפו , חלק 
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צלחו. פעולה לא  הדברים  דיון  אותו  במהלך  הגיעו , אבל  ואז 

זה  עם  הולכים  אם  להחליט  צריכים  שהיו  הקריטי  לרגע 

המשפט  לא- לבית  או  כן    .  

המשפט   לבית  זה  עם  שאכן , כשהלכו  היחידה  הטענה 

המשפט בבית  אחתהתקבלה  אנטנה  כנגד  טענה  היא  שהיא ,   

סלקום של  הראשונה . אנטנה  האנטנה  היא  שלצערנו 

מכבר זה  קיימת  והיא  כבר  התברר , שהוקמה  בעקבותיה  ורק 

להיות  שעומדות  האחרות  האנטנות  כל  של  המצב  כל 

העיר. מוקמות ממרכז  הוציאה  השרון  שהוד  אנטנה  , וזאת 

שהיא  תושביהוהחליטה  טובת  את  רוצה , רוצה  והיא 

לכביש  אותה  לתמ531להעתיק  בהתאמה     .א" 

העיר, בכניסה, 200מתחם  :ד מנשה אליאס"עו מרכז  העיר, לא  בקצה    . זה 

בלתי   :ד בתיה בראף"עו נשמע  שזה  המשפט  בית  אמר  הזאת  האנטנה  על  רק 

בעליל שלה, סביר  התושבים  לטובת  תפעל  אחת  , שרשות 

שלהו התושבים  טובת  את  רק  עיניה  לנגד  ובדרך . תראה 

של, עקיפה .בדרך  . היא. את   כפולות  במרכאות  תדפוק   

לה שסמוכה  הסתם, הרשות  מן  תושבים  גם  לה  וגם , שיש 

שלה הציבור  טובת  על  תשמור  ביותר  לגיטימי  אז . היא 

הטיעון את  קיבלו  הזאת  האנטנה  לגבי    . דווקא 

שנקראאבל    מה  ובאופן  לבוא  יכולים  רטרואקטיבי , לא 

הקיים את  ולהרוס  הקיים  את  אנטנה . לבטל  היתה  וזאת 

התבררוש האלה  הדברים  מוקמת , כשכל  היתה  כבר  היא 

בשטח עובדה  היתה  את , והיא  להחזיר  יכלו  לא  ולגביה 

אחורנית העתירה. הגלגל  נושא  לעניין    . זה 

אומרת   :יאיר אברהם זאת  הגלגל'מה  את  להחזיר  יכלו    '? לא 

אותה  :ד בתיה בראף"עו   ? להרוס 
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  . כן  :???

ככה  :ד בתיה בראף"עו הולך  לא    . זה 

מוצא, לא  :איר אברהםי המשפט  בית    , אם 

שוב. לא, לא, לא  :ד בתיה בראף"עו יאיר, אז  שתבין  רוצה  מה . תקשיב, אני 

להבין צריך  חוקי, שאתה  במקום  הוקמה    . שהאנטנה 

ברור, בסדר  :יאיר אברהם   . זה 

רפואי  :ד בתיה בראף"עו רבב  בה  מצאו  סבא . כשלא  כפר  עיריית  של  הטענה 

שני על  מושתתת  הגניםהיתה  ה,   על  כי . הרפואי אדןלא 

הסביבה לאיכות  המשרד  עם  להתווכח  יכול  לא  אתה  . איתו 

החוקה, למעשה את  שמתנים  מומחים  שם  שני .יש  כאן  היו   

היה . אדנים האחד  הציבור, פסיכולוגיהאדן  של  הפחדה  , של 

הציבור עם  להתווכח  יכול  לא  אז . ואתה  חושש  כשציבור 

אמיתי הוא  שלו  חששו.החשש  ועם  כא  יכול ת  לא  אתה  לה 

לגיטימציה, להתווכח להם  לתת  צריך    . אתה 

האלה   האנטנות  של  הנראות  היה  נוסף  העובדה . חשש  שעצם 

אסטרטגי כך  כל  במקום  נמצאים  בית , שהם  של  בחזיתם 

הילדים וגני  נעים, הספר  לא  מאוד  מצב  בהחלט  וגם .יוצרים   

שהוא  דבר  ולנסות לגיטימי זה  לבוא  תושבילעיר  על  ה להגן 

הזה החוקי,בקטע  בקטע  לא  אבל   .   

הפסיכולוגי   הנושא  את  קיבל  לא  המשפט  שורה , ובית  ויש 

מכן לאחר  התקבלו  שגם  דין  פסקי  של  שחשש , ארוכה 

לכשעצמו ודאי , פסיכולוגי  בנזק  מוכח  לא  שהוא  בעוד 

הנז דיני  מבחינה  יכול , ןקייאמיתי  שאתה  חשש  לא  הוא 

תביעהלבסס   .  

.  : לויאהוד יובל . במחוזיפסק . דין  ופסק  בירושלים  כן , דין  דווקא  זה 

דר. התקבל המשפט  על , שובית  ההוכחה  נטל  את  הטיל 
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הסלולארית חשש,החברה  הוא  הציבור  של  שהחשש  להוכיח    ,

נזק להם  יהיה  שלא  להוכיח    . אבל 

טוב  :ד בתיה בראף"עו תקשיב  בקטע, אז  היה  האישורים זה  את  להם  היה  שלא   

ה את  לה  נותן  בעצם  שהם , ותמתחשהחוק  במכתב  היה  וזה 

משרד  של  האלה  האישורים  את  לקבל  צריכים  היו  לא 

הסביבה האישור, לאיכות  למעשה  הרשות , שהם  שם  ולא 

אישורים. המקומית יותר  נותנת  לא  המקומית     . הרשות 

צרפתי בתיה, טוב  :צביקה     . מייק. תודה 

מילר רוצה  :עמירם  כרגע. סליחה, אני  פה  שקורה  מה  בין  בהשוני  דיון  

אמרת שאת  מה  לבין  לאנטנות  אב  שהתכנית , בתכנית  הוא 

חוק הוא  החוק  אומר  שלנו  הרעיון  או  התכנון , שלנו  ותקנות 

מונח במקומם  וכבודם  תקנות  הן  אומרים . והבנייה  אנחנו 

הסלולאריות 'לחברות  בוקי ' אנחנו,  וגם  כברה  בני  גם  זה 

בעתיד'צ זה  את  שימשיכו  אלה  וגם  לה. יש  אומרים  ם אנחנו 

אמנה נעשה  מסוימת . בואו  תכנית  על  בהסכמה  נלך  בואו 

לחוק קשורה  לא  התמ, שהיא  במסגרת  אבל , א"אלא 

אנטנות יתקינו  שלא  מראש  הסכמה  ליד , במסגרת  כרגע  נניח 

חינוך כל . מוסדות  על  גובר  פנימית  הסכמה  של  עניין  ואז 

הזה תכנית זה . הסיפור  של  בבסיסה  שעמד  הרעיון  היה 

  . האב

גל בן  עריםכשיש   :גיא  ראשי  השנישני  עם  אחד  מדברים  שלא    .  

מילר קורה  :עמירם  כן  גם    . זה 

צרפתי   . בבקשה, מייק  :צביקה 

גל בן  זה   :גיא  שסובל  אגו ,התושביםומי  אחד.בגלל  דבר  בגלל  רק    ,

אגו   . בגלל 

מילר אחד  :עמירם  של  רק  התושבים  הצדדים, לא  שני  של  תושבים    . רק 
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גל בן  התושבים  :גיא  סובליםאמרתי  סבא,   כפר  תושבי  אמרתי     . לא 

מילר למשל  :עמירם  והתחבקנואני  התחבורה  במשרד  היום  אותו  פגשתי   .  

גל בן  מי  :גיא    ? את 

מילר אדיב  :עמירם  חי    . את 

גל בן  העיר  :גיא  ראש  לא  אתה     .אבל 

צ"ד בוקי  מתחבקים  :יש'ר  לא  הם  אותו  פוגש  העיר    . כשראש 

גל בן  מתחבק  :גיא  שאתה  שמעתי  אנשיםאני  עוד  עם    . עמירם,  

מילר לא  :עמירם  נשים? למה  עם    . גם 

גל בן  עצים  :גיא  מחבק    . אני 

קיסוס לא   :מייק  ואני  מקצועי  בסיס  על  רק  תהיה  שלי  ההתייחסות  כל 

אחרת או  כזאת  הערה  עם  לוויכוחים  להיכנס  . מתכוון 

סוגיות שתי  היו  שניתנה  אגבש, בשאילתא  במקרה , הן  לא 

ביחד זה  את  בזו,העליתם  זו  קשורות  הן    .  

לדיון  :אל- אתי גן לסדר. הצעה    . הצעה 

קיסוס לסדר  :מייק  חשוב. סליחה, הצעה    . פחות 

הצבעה   :אל- אתי גן עושים  הייתם  כבר  אתם  לסדר   ומורידיםהצעה 

  .אותה

צרפתי לב, תדייק, מייק  :צביקה  שמים    , הם 

קיסוס חשוב  :מייק  לא  ממש    . זה 

בטח  :אל- אתי גן ע, נו  הייתם  אותהכי  ומורידים  הצבעה     .ושים 

קיסוס מתייחס  :מייק  שאני  משפט, לפני  לכם  להקריא  רוצה  אני , אני 

בא הוא  מאיפה  לכם  לחכות" :אספר  מציע  הייתי   בעיקרון 

ב האנטנות  פרשת  לסיום  החברות531- עד  כל  עם  אני , " 

לכם ראש ", מקריא  לפניות  יענו  ופלאפון  שפרטנר  לאחר 

אליהם הסיורים, העיר  להזיזם , ואחרי  בשקט  לנסות  וכדי 

סלקום עם  שסוכם  למה  דומה  בכיוון  המשפט , עכשיו". לציר 
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סתם אותו  לכם  הקראתי  לא     .הזה 

גל בן  אותו  :גיא  כתב    ? מי 

קיסוס לך  :מייק  אספר  מיד  למנכ. גיא, אני  הזה  המשפט  את  כתבתי  ל "אני 

תפקידו, העירייה את  סיים  עוד . כשכברה  לו   8כתבתי 

חשו פחות  זה, ביםמשפטים  את  לקרוא  יכולים  . אתם 

לתפקידו נכנס  ובוקי  שלו  התפקיד  את  סיים  ואני , כשכברה 

משם מתחיל  פשוטה. בכוונה  היתה  שלי  זה , חברים, והטענה 

החברות  עם  ויכוחים  שיוצר  לפינאלה  להיכנס  עכשיו  נכון  לא 

טקטית, הסלולאריות אותם  צריכים  צריכים , כשאנחנו 

להסכמו איתם  להגיע  כדי  על אותם  הזזת . 531ת  על 

מזרחה אומרת .האנטנות  את , זאת  מעלים  אתם  במקרה  לא 

בזה. זה זה  קשור    . זה 

לכם   אגיד  אני  מזה  תכנית הרי, יותר  של  העקרונות  אחד   

שלנו האנטנות, האב  את  להזיז  פה , זה  זה  את  נאמר  בוא 

בשקט העירונית, בחדר  למעטפת  האנטנות  את  להזיז  . זה 

השרון הוד  עשתה  למעטפת היא? מה  האנטנות  את  הזיזה   

שבתיה . העירונית כמו  החוקיות  לסוגיות  נכנס  לא  אני 

עליהם מדויק. דיברה  זה  אמרה  שהיא  מה  היחיד . כל  הדבר 

אותךש לתקן  מבקש  שאני  טכני  זה ,ברשותך, הוא   

משותפים  אתרים  על  תוואי הם שכשמדברים  על  מדברים  לא 

משותפים, כביש עמודים  על  מדברים  אומ. הם  , רתזאת 

רשתיים רב  מדברים, אתרים  זה  לא . על  הן  הזאת  ובנקודה 

כך הסלולאריות, נוהגות  תוואי , החברות    .531לאורך 

שנייה    רגילות 531 - נקודה  אנטנות  לא  הן  שם  האנטנות  כל   

העיר ברחבי  אחר, שיושבות  אנטנות  סוג  אנטנות . זה  הן  פה 

תוואי  על  סקטורים, 531סקטוריאליות  להם  גזרת  ,יש 
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המכריע. ורשיד ברובן  העירוניות  לא , באנטנות  אני  אם 

כיווניות, טועה רב  אנטנות  הן  לגמרי. כולן  אחר    . משהו 

גל בן  לגמרי  :גיא  שונות  השידור  עוצמות    . גם 

קיסוס בוודאות  :מייק  לך  לענות  יכול  שכן. לא  חושב  לא , אני  אני  אבל 

בוודאות לך.יודע  להגיד  יכול  רק  אני    ,  

גל בן  חזקות, מייק  :גיא  האלה  שהאנטנות  יודעים  כולנו  פניו  לאין על   

העיר ברחבי  שמפוזרות  הקטנות  האנטנות  לעומת     .שיעור 

קיסוס לי, גיאשנייה   :מייק  תשובה, תרשה  לך  שני . ותהיה  בין  קשר  יש 

טוען, הדברים שאני  מה  אומרת. זה  היתה , זאת  הבקשה 

הסלולאריות החברות  עם  להתעמת  לא  אנחנו טקטית  כי   

אותםצריכי אישי, והראייה. ם  באופן  מודה, שאני  , אני 

החברות  את  לעצור  הצלחתי  ארוכים  חודשים  לאורך 

העמודים להקמת  זכותן  את  לממש  שלא    .הסלולאריות 

הציגה   שבתיה  כמו  המשפטית  התביעה  השלב , לפני  היה  זה 

הקיצין כל  לך, שכלו  עונה  הקיצין. אני  משהו , כל  היה  לא 

הוד. אחר עם  דיבורים  השרוןהיו  מפגשים,   היו , היו 

טקסטים, סיורים אגב. היו  שאני , דרך  נייר  שום  הקראת  לא 

אני , כתבתי במשרדאז  אצלי  ערימה  גם  לך  לתת  כי , אשמח 

השרון הוד  של  רק    . הקראת 

במשרד :ד מנשה אליאס"עו מקום  לי    . אין 

קיסוס חשוב  :מייק  מנשה. לא  לראות  תוכל  אתה  שלנו , ואז  שבפניות 

מפ ושיחותובעשרות  השרון , גשים  מהוד  ביקשנו  אנחנו 

מזרחה'בכתב  האנטנות  את  אותי . 'תזיזו  שאלו  לאן 'ואז 

שתרצו'אמרתי '?, מזרחה מזרחה, לאן   70מבחינתי . 'רק 

אינסוף עד  פלוס  מזרחה  מה,מטר  יודע  ולא  נורדאו  לאמור    ,

שם התעשייה  ידע, אזור  גמור, עתיד  בסדר  זה  . מבחינתי 
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הלכתי? ולמה וראיתי בדק, כי  כיסוי  מפת  על  שברגע תי 

מזיזים  האנטנות70שאנחנו  את  מזרחה  מטר  מרחיק ,   זה 

סוקולובשל מרחק האת  המיועדותאנטנות  חברותיהן  וכל    ,

הספר מבתי  זה  את  מרחיק  ומגני , סליחה, זה  מאוסישקין 

  , 147- מ, הילדים

לאמנה :ד מנשה אליאס"עו   , מקרה 

קיסוס רגע  :מייק  לי  ע, נו, תן  גםבדקתי  אמנה  זה . בדקתי, תפסיק. ם 

מ ל147- - מרחיק  מטר  מטר300-   ומשהו  מזה.   בשיח , יותר 

השרון הוד  הדברים, עם  את  שתדעו  בבית , חשוב  גם  עלה  וזה 

המפה עם  בתיה  עם  ביחדהמשפט  שהבאנו  התכנית,   . עם 

עפ להם  הוכחתי  השרון  הוד  עם  מודד"בשיח  של  מדידות  , י 

האנטנה  מטר 105שהזזת  להוד לא , מזרחה  המצב  את  משנה 

לשכונת  ב200השרון  רק  אלא  מטר6-   במקום , דהיינו.  

משכונת 311שיהיה  מטר  החדש200  למיקום  למיקום ,  

האנטנהווהעכש של  מזרחה , י  בהזזה  המוצע  החדש  למיקום 

מטר105של  ב,   המרחק  את  משנה  מטר5,6- זה  זאת .  

מ, אומרת זה  את  מוריד  ל311- זה    -306.  

יותר   לכם  אגיד  מזהאני  השרון.   יגאל הוד  בשטח  בסיור   

הוא , שמעון התכניותרואיין שאגב  אחד , באחת  ואני  הוא 

השני התכנית, מול  בתוך  זה  את  לו  אמרתי  לא , ואני  הוא 

זה את  תזוזנה . הכחיש  שהאנטנות  בשטח  בסיור  הסכים  הוא 

ב מטר105- מזרחה  אמר .   הוא  ואז  למשרד  חזר  אי 'הוא 

אפשר. 'אפשר אי  ל? למה  זה  הולךכי  מסתדר, א  לא  זה    , כי 

הסכימו :ד מנשה אליאס"עו לא  החברות    . מייק, כי 

קיסוס רגע  :מייק  לי  ובמשרד "סנמכ, ברטוב. תן  בשטח  הסכים  סלקום  ל 

לי שלח  שהוא  מייל  ובאי  אותו, שלי  לחפש  מוכן  להזיז  ,אני 



    30.06.2010  31   מועצה שלא מן המניין

מזרחה האנטנה  יגיעו , את  סבא  וכפר  השרון  שהוד  ובלבד 

שה,להסכמה העלות  וכל  שקלים  אלפי  עשרות  על יא  תחול   

סלקום האחרות. חברת  החברות  בשביל , כל  לפרטנר  רק 

מדויק גם, להיות  הסכימה, הסכימו  לא . פלאפון  בכלל  מירס 

איתם לדבר  מה  הרבה  זה , היה  אחרות טכניקות כי  שידור 

אחרים שלהם  האתרים  לגמרי, ומספר  אחר  משהו  הם . וזה 

נורדאו יד  על  אנטנה  ביקשו  שלנווזה , גם  הבעיה  לא  . בכלל 

הסכים לא  שהוא . פרטנר  כמו  הסכים  לא  כך  כל  לא  ופרטנר 

זה  את  פרטנר התנה  של  אנטנה  שתהיה  נסכים  שאנחנו 

בסוקולוב לו . שנייה  אמרתי  אני  זה  המתה'ואת  גופתי  , על 

בסוקולוב אנטנה  תהיה  לא . 'לא  זה  מטר147כי   110זה ,  

ארלוזורוב של  לבתים  כזה, מטר  , סטולרושל לבית . משהו 

גר שסטולרו  לאזור  יותר  או  מטר108, 110זה , פחות    .  

שוב   בחוק, זה  מגורים100, עומד  בתי  מטר  פקודה , 7.1,  

לכם, מייננת אמרה  שהיא  מה  בחוק, כל  פנטסטי  עובד  , זה 

רע נראה  זה  וכו. אבל  מאיים    . 'וכו' זה 

של    הסלולאריות  האנטנות  סיפור  מאמציםהיו. 531זה  היו ,  

סיורים, םמפגשי דיבורים, היו  מהבטחות , היו  חזרה  היו 

העיר, וסיכומים ראש  של  מפגשים  ישב . היו  לא  העיר  ראש 

לכם. בחדר אומר  נפגש, אני  חי , הוא  אצל  איתו  הייתי  אני 

במשרד פעמיים  עם , אדיב  יחד  מוקדם  בבוקר  בסיור  ופעם 

חי תל  בצומת  בשטח  אדיב    .חי 

שנה  :אל- אתי גן   ? באיזו 

קיסוס של   :מייק  הסיפור  האב. 531זה  לתכנית  מגיע  אני    . עכשיו 

אחת :ד מנשה אליאס"עו שאלה  רק    ? אפשר 

קיסוס   . בבקשה  :מייק 



    30.06.2010  32   מועצה שלא מן המניין

שלו :ד מנשה אליאס"עו התיווך  וניסיון  עמרני  שוקי  של  הוא , הפעילות  למה 

  ?נכשל

קיסוס שוקי- ' א  :מייק  את  תשאל  שם,   והייתי  מאחר  לך  אגיד  אני    , אבל 

טוען :ד מנשה אליאס"עו הוא  . כי  . .  

גל בן  אומר  :גיא  שלך  המקבילה  מה  לך  אגיד  של . אני  מכתב  קורא  אני 

שמעון העניין, יגאל  לצורך  השרון  הוד  של  לא , מקבילה  אבל 

שלך הנושא. מקבילה  על  שממונה  העיר  ראש  סגן  . הוא 

ראש  סגן  של  לשוקי השרון הוד  עירייתמכתב  שנה  מלפני 

סלולאריו: הנדון: "עמרני הוד , תאנטנות  עיריית  בין  הסכם 

סבא כפר  לעיריית  שבשבוע . השרון  לראות  נדהמתי 

כן2009יוני , "האחרון האזורית "?,   בעיתונות  כתבות  מספר 

המבורכת ביוזמתך  שהושג  ההסכם  את  מגנות  , והמקומית 

הסלולר  חברות  סבאבין  וכפר  השרון  הוד  י "עפ. לעיריית 

עיריי וראש  תושבים  יוצאים  המצורפות  סבא הכתבות  כפר  ת 

שהושג הסיכום  נגד  הוד , בראשם  עיריית  כנגד  האשמות  תוך 

אדיב חי  מר  בראשה  והעומד  הפנים, השרון  משרד  . וכנגד 

לכל  מלהתייחס  נמנעתי  האחרונה  התקופה  כל  במהלך 

השרון הוד  עיריית  כנגד  כבוד , ההאשמות  מתוך  וזאת 

לפועלך הצדדיםוהערכה  בין  המחלוקת  פתרון  למציאת  אך .  

כפר ", 2009יוני , כאמור, "השבוע ,לצערי בעיריית  החליטו 

החלטתך כנגד  לצאת  התושבים  ובשיתוף  של ". סבא  החלטתו 

עמרני לציין". שוקי  הוחלט "שעפ, חשוב  ההסכמות  י 

כביש  על  יינתן  לאנטנות  יורדו , 531שאישור  האנטנות 

במקום 24לגובה  מטר  כיום36  מטר  השידורים .   יבוטלו 

צפון נ, לכיוון  האנטנות ובכך  של  הנראות  לבעיות  פתרון  יתן 

חמו"עפ בן  מר  שדרש  סבא, י  כפר  עיריית  לזמן . ראש  אבקש 
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העיר ראש  ידיעתי. את  נתק , למיטב  היה  היום  ועד  מאז 

לפחות הערים  ראשי  בין    , "מוחלט 

קיסוס   , לא, לא  :מייק 

גל בן  שיח  :גיא  שהיה  להיות  לסיים, רגע, יכול  לי    . תן 

צרפתי שלולמייתן   :צביקה  הסקירה  את  לסיים     .ק 

קיסוס בסדר, לא  :מייק    . זה 

גל בן  דיאלוג  :גיא  שהיה  להיות  יכול  המקצועיים  הגורמים  אבל , בין 

פתרון שהביאה  חדשה  הסכמה  שום  הניב  לא    , הוא 

צרפתי   , גיא  :צביקה 

גל בן  סיימתי  :גיא  לא    . אני 

צרפתי הדיון  :צביקה  נושא  לא  זה    . אבל 

גל בן  ידי  :גיא  האמון, עתיולמיטב  לחוסר  שגרם    , מה 

לדיון  :??? הנושא  צרפתי, מה    ? מר 

גל בן  מעבר , רגע  :גיא  השרון  הוד  עיריית  של  האמון  לחוסר  שגרם  מה 

שמעון יגאל  שכותב  ברורים  המאוד  שברגע , לדברים  זה 

עקרונית הסכמה  היתה  לנייד שכביכול  הסלולר  חברות  של   

מזרחה האנטנה  בכפר,את  שגרים  בעצם  התושבים  בקו   סבא   

איימו להגיש , המזרחי  זכותם  את  יממשו  בעצמם  שהם 

אמרה . התנגדויות השרון  ממיקום 'והוד  מזיזה  לא   Xאני 

למיקום  בעיה  בעיהYשיוצר  שייצור  האנטנה .   את  אזיז  אני 

לי יבטיחו  והתושבים  שהעירייה  סבא, למקום  כפר  שהם , של 

בעיה לי  עושים  הערים אז . 'לא  ראשי  בין  נתק  שיש  זה 

ביניהםו הדדיות  אגו  לדבר, בעיות  להם  מאפשרות  זה , לא 

מכיריםדבר    . שאנחנו 

צרפתי הנושא, גיא  :צביקה  את  לסיים, הצגת  למייק  לא . בבקשה, תן  אני 

כרגע רלוונטיים  הם  שמעון  יגאל  של  שהמכתבים  אני . חושב 
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מצטער   . מאוד 

איך  :אל- אתי גן איך. ועוד    . ועוד 

מה :ד מנשה אליאס"עו קובע  הדיוןאתה  מהות   .   

ביחד(   ) מדברים 

לא  : לויאהוד יובל ומי  היום  להתעלף  ראוי  מי  תקבע    ?אולי 

גל בן  של   :גיא  ברורה  האשמה  כאן  כשלון רשותהיש  בסיבת  השנייה   

שהוד , בנו המציאות  את  לשנות  יכולים  לא  אנחנו  אבל 

שלה השיפוט  שטח  על  אנטנות  מציבה  של . השרון  מאבקים 

ה ראשי  בין  ואגו  האלה עריםיוקרה  הידיים  לכיפופי  גרמו   

הערים מזה, בין  נפסדים  שיוצאים  אלה  הם  אז . והתושבים 

לדבר מסוגלים  שלא  ערים  ראש  שני  יש  .אם  . .  

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  הכשל  :גיא  מנקודות  מתעלם  . אתה  . לא . ההסכמה. המשפט  בבתי 

איתם להסכמה    . הגעתם 

מילר על  :עמירם  מדברת  השאילתא    , אבל 

ג בן  שאילתא  :לגיא  לא    . זו 

מילר לאנטנה  :עמירם  אב  תכנית  של  לסדר. נושא  זה, הצעה    ? מה 

גל בן  לסדר  :גיא  הצעה    . זו 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי שאתם , גיא  :צביקה  הדיוןחבל  נושא  את     .מסיטים 

גל בן  מסיטיםלמה  :גיא  מכוונים?  אנחנו   . . מכוונים א, . שאנחנו  זה  ם 

לכשל סבא  כפר  של  האחריות    ,את 

פה  :איר אברהםי נמצא  לא  יפרח  הרצל    ? למה 

להגיע :ד מנשה אליאס"עו פוחד  למה. הוא    ? מה 

דירקטוריון  :??? ישיבת  לו    . יש 

.  :ד מנשה אליאס"עו . חולים. יגיע, בית  הוא  פעם     ?למה, עוד 
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גל בן  אחת  :גיא  פעם  להתעלף  לו    . הספיק 

צרפתי   . בבקשה, מייק  :צביקה 

ל :ד מנשה אליאס"עו הוא  הגיעלמה    ? א 

מילר   .די, די. מנשה, די, די  :עמירם 

הגיע :ד מנשה אליאס"עו לא  הוא    ? למה 

גל בן  פעם  :גיא  פה  התעלף  כבר  הוא    . כי 

מילר יותר, בבקשה, מייק  :עמירם  תפסיק    . ואל 

אותו  :ד מנשה אליאס"עו להרוג  רוצה    ?טוטאליתאתה 

ביחד(   ) מדברים 

קיסוס האב  :מייק  לתכנית  להגיע  רוצה  אגב.אני  נכון,   לא  זה  שאמרת  . מה 

המקצועי לצד  נכנס  כי , אני  לזה  שמעבר  לצד  נכנס  לא  אני 

אליו מחובר  לא  אני  ואולי  ענייני  לא    . הוא 

צרפתי   , מייק  :צביקה 

קיסוס רגע  :מייק  לי  המקצועי? בסדר, תן  אלך, הצד  אני  רוצה    ? אתה 

צרפתי   . דבר, לא, לא  :צביקה 

קיסוס או  :מייק  אני  המקצועי  הזמןבצד  כל  שיח  שהיה  לך  והגענו , מר 

ברירה היתה  לא  כי  המשפט  בית  של  הזה  חשוב . לשלב 

כשהגשנו, שתבינו התביעהגם  את  אני   אישי  באופן    , לחצתי 

ביחד(   ) מדברים 

קיסוס התביעה  :מייק  את  להגיש  לחצתי  לחצתי. אני  בין . אני  שיחות  היו 

בזמנו לביני  זה, בתיה  את  שתדעו  לי . חשוב  אמרה  בתיה 

תעבור, מייק' הזאת  שהתביעה  , הסבירות  זה' את  אומר  , אני 

לאפס' שואפת    . 'היא 

  . נכון  :אל- אתי גן

קיסוס זה  :מייק  את  לי  אמרה    . היא 

.ורצו  :ד מנשה אליאס"עו . לתושבים.   .  
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קיסוס   .לא  :מייק 

לפני  :אל- אתי גן היה     .זה 

קיסוס ו  :מייק  לך  מזכיר  ההערה אני  ואת  שלך  ההערה  את  מחבר  , שלואני 

והלא  מעשית  והלא  מוצלחת  הלא  הפשרה  אחרי  היה  זה  כי 

עמרני שוקי  של  שאתה .פרקטית  בנוסח  מכתב  ולכתוב  לבוא   

עמרני, הקראת שוקי  החלטות  את  מקיימים  לא , שלא  זה 

אחר. רלוונטי בהקשר  זה  על  דיברה  לזה . בתיה  קראה  היא 

מאיימת נראות.נראות  המילה  את  אמרת    .  

הס   לא  פה  הוא  שמאלההעניין  או  ימינה  כוון  הוא  אם  . קטור 

הספר לבית  הילד  עם  שבאה  אם , האמא  אותה  מעניין  לא 

שמאלה או  ימינה  או , הסקטור  מת  הזה  שהסקטור  או 

חי הזה  מפחיד . הסקטור  וזה  הזה  העמוד  את  רואה  היא 

ישנה לא  והיא  להתווכח, אותה  אפשר  אי  זה    . ועל 

שני   זה, דבר  את  הזכירה  לא  למדתי, בתיה  משהו אבל  ממנה   

בספרות . אז עליו  שמדברים  שלישי  עקרון  על  דיברה  היא 

טוב. עכשיו תלמיד  להיות  לי  עקרון היא? מותר  על  דיברה   

בנזיקין המונעת  מדברים , הזהירות  שעכשיו  דבר  שזה 

עליו התביעה, בספרות  בתוך  זה  את  הכלילה  בנזיקין . והיא 

שני  רק  היום  בזהירות, עקרונותיש  חקוקות  זה ו. חובות 

השלישי שספק, העיקרון  מה    , שאמרנו 

סעיף :ד מנשה אליאס"עו   ? נכון, 63? איזה 

קיסוס זוכר  :מייק  בתיה, מי  את    .תשאל 

ביחד(   ) מדברים 

קיסוס לומר  :מייק  רוצה  שאני  לא , מה  זה  מימשנו  לא  ולהגיד  לבוא 

האמא. לעניין לה , את  תוריד  או 5אם  מטר    . . הסקטור . את 

כלום לה  עושה  לא  האב. זה  לתכנית  להגיע  רוצה  אני  . עכשיו 
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לענות לך, ביקשתם  החיבור, חיברתי, עניתי  את  . הבנת 

האב לתכנית  להגיע  רוצה  אני    .עכשיו 

בוקי, בכלל   עם  ויכוח  שום  פה  לי  אמר. אין  בשולי , בוקי 

אמר הוא  בוקי, דבריו  לו  קורא  אגב  סמנכ, אני  בוקי .ל"לא   

אמר  דבריו  האב בשולי  לתכנית  טיוטא  להביא שיש  שצריך 

וכו הערות  לשמוע  כדי  עם . 'אותה  מפגשים  שני  שהיו  אמר 

המבצעת אמר. נכון, החברה  לא  אם , הוא  זוכר  לא  שאני  או 

אמר לא  להיות , הוא  אמריכול  בין , שהוא  איתי  נפגש  שהוא 

פעמים לארבע  הזהפעמיים  בעניין    .  

יואל שלוש  :איציק  שלוש. זה  זה  לארבע  פעמיים     . בין 

קיסוס אמר  :מייק  לא  הוא  שלישי  לשלם, דבר  לא  התעקשתי  אני . שאני 

המבצעת לחברה  לשלם  לא  קיבלה , התעקשתי   20היא 

אלף  50,000₪מתוך ₪ ומשהו  לא ,   שהעבודה  חושב  אני  כי 

מושלמים.מושלמת שלא  הדברים  מה  לכם  אגיד  ואני    .  

גל בן  הכי  :גיא  ההסבר  את  נתת  אתה  שלכם, אבל  הטקטית    . לשהות 

קיסוס טקטי, לא  :מייק  לחברה. זה  לשלם  יכולתי  עצמם  בתכנים  . אבל 

העבודה את  גמרה  לכאורההיא  לה,   לשלם  לא  למה  אני ? אז 

הלינקייג את  לעשות  צריך  עושה , 531- ב' לא  אותו אני 

טקטיים של ? למה. לצרכים  הפרק  כל  את  חסר  היה  כי 

האנטנות של  אנטנה'כשאומרים . ההטמעה  פה  , תהיה  צריך '

מפר איך  השנייהקים להגיד  שמתחברות , את  החברות  מי 

הולכות הן  אתר  ולאיזה  השנייה  עם    . אחת 

פירוק    של  יישומים  פרק  מציגה  לא  היום  האב  תכנית 

הקודמים בפרקים  עקרונות  לפי  חדשים  במקומות  . והרכבה 

של  המימד  את  היום  מציגה  לא  האב  תכנית  של  הטיוטא 

לציבור בעיניי, ההסברה  מרכזי  הכי  האב תכנית . שהוא 
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אנטנות , הטיוטא, המוצעת בקשת  נוהל  מה  היום  מציגה  לא 

ואחר כזה  חוק  שיש  החברות , למרות  עם  מוסכם  זה  כי 

עם . הסלולאריות לסיכומים  להגיע  עלינו  אוסר  לא  אחד  אף 

הסלולאריות החוק, החברות  על  מחמירים  קצת  , שהם 

כמובן אסור. בהסכמה  לא  מותר, זה  היה . בהסכמה. זה  זה 

זה . חסר במשרדואת  לבוקי  לשלם, אמרתי  , נכון. וסירבתי 

טיוטא אצלי, יש  פה  לא . היא  ואני  מושלמת  לא  היא  אבל 

אישי באופן  מחובר  להיות  להיות . מוכן  מוכן  לא  מקצועית 

מושלמת לא  לעבודה    . מחובר 

מסייםהערה    ואני  העיר. אחרונה  ראש    , צדק 

גל בן  זה   :גיא  הטיוטא'מה  את  ל'? אין  וגם  תהיהאין    ?א 

קיסוס הלך  :מייק  שהוא  לפני  אמר  שהוא  העיר  ראש  תכנית , צדק  שאין 

זה, אב את  אמר  בוקי  וגם  טיוטא  נכון, יש  טיוטא. זה  . יש 

בה פרקים  הרבה  עוד  קיבלו , הראייה. חסרים  כספם לא  את 

ומשהו. עדיין שנתיים  כבר    . זה 

ל   אחרונה  בהערה  להצטרף  מוכרח  כברהאני  של , בני  לעבודה 

וזה  כברה  פהבני  שנאמרו  להערות  עונה  עשה . גם  כברה  בני 

הזה בעניין  מעולה  מתכוון . עבודה  ואני  זה  את  אומר  אני 

אינטנסיבית. לזה עבודה  עשה  החברות . הוא  עם  נפגש  הוא 

פעמים מארבע  יותר  איתי, הסלולאריות  אגב. יחד  לא , בוקי 

הסלולאריות החברות  עם  להיפגש  איתם. הספיק  נפגש  , הוא 

אית במרכאות  פיפס, םרב  כל  העדיפות. על  להגדרות  , הגענו 

האלה להתאמות  מושלם, הגענו  לא  זה  המצב.אבל  זה    .  

צרפתי   . תודה, טוב  :צביקה 

גל בן  אבל  :גיא  הצפי  מה     ?אז 

צרפתי אתייחס, גיא  :צביקה  תכף    . אני 
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האסטרטגית  :אל- אתי גן האב  תכנית  בתוך  משתלב  משתלב? זה  ? לא 

  ? איך? חלק

צרפתי   . בבקשה, ןאור  :צביקה 

של   :אורן כהן המלומדים  לדברים  ובהמשך  דבריי  בראשית  רוצה  אני 

בראף"עו ועוד  קיסוס"  לעתיד  בכמה , ד  אולי  רוצה  אני 

המונח  שלמעשה  להגיד  אב'משפטים  , תכנית  מונח ' הוא 

מטעה לחשוב. שהוא  היישוב  מן  האדם  יכול  מה  למעשה   ?כי 

אב תכנית  איזושהי  נעשה  יודע, שאנחנו  הוא  בדיוק ואז   

בסדר יהיה  והכל  האנטנות  תמוקמנה  כך . איפה  לא  ולמעשה 

  .היא

החברות    עם  הסכמה  שיש  חשיבות  יש  הזו  לתכנית 

אין. הסלולאריות אופן  בשום  חוקיאבל  תוקף  לה  כי ,  

עו שאמרה  כמו  יכולות  בראף"החברות  את , ד  לאשר 

שלהם התכניות  של  אין , המיקום  ולעירייה  האנטנות  את 

SAYבהקשר בכלל  הזה    .  

מילר הדדיות  :עמירם  יש  מסוימת. אז  הדדיות    . יש 

גל בן  מדויק  :גיא  לא    . אורן, זה 

מדויק  :אל- אתי גן לא    . סליחה, ממש 

מילר משמעות , לא  :עמירם  מאודיש    ,רבה 

אומר  :אורן כהן שאני  מה  את  להשלים  רגע  רוצה  ש. אני  עדיף בוודאי 

הרשות עם  הסכמה  ובוודאי, שתהיה  החל. בוודאי  ק זה 

יודע. השני דעת  בר  וכל  תמיד  מאשר , אבל  הסכמה  שעדיפה 

הסכמה בוודאי. אי  למעשה. זה    , אבל 

העיריותאפילו , אורן  :אל- אתי גן עם  לדבר  מוכנות  הסלולר    .חברות 

שכן  :אורן כהן אומר  שעושה, אני  חברה  אפילו  ששכרנו    , עובדה 

האלה  :אל- אתי גן החברות  ברשות  אמרו  מה  לך  אגיד  לא  . ., ואני  .
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לפגישותו הגיעה  לא  סבא  כפר     .עיריית 

אומר  :אורן כהן שגם , אני  ובוודאי  להסכמה  להגיע  שעדיף  בוודאי 

הצדדים שני  מצד  השקעה  שני . נעשתה  של  באינטרס  זה 

להסכמה להגיע  בוודאי, הצדדים  מאשר  . זה  הסכמה  עדיפה 

הסכמה הבנה. אי  אי  מאשר  הבנה  ברור, עדיפה  העירייה . זה 

הרבה  כסףהשקיעה  וגם  משאבים  בעצם . גם  הצדדים  משני 

כד להשקיע  שצריך  מה  את  להסכמות השקיעו  להגיע  י 

המונח, האלה עצמו, אבל  המונח  על  מדבר  יותר  הוא , אני 

את  מטעה  שהוא  היישובמונח  מן  פה , האדם  יש  כאילו 

מסיני משה  תורת  איזו  הוא. עכשיו  כך  עצם  .לא  לגבי  זה 

ל. המונח יהיה  נכון  שיותר  כתב כמובן  איזשהו  שזה  הגיד 

עם  הסלולאריותהסכמה    .החברות 

אמר   שמייק  כמו  עניין  של  התכנית , לגופו  ועיקר עיקר 

כברה בני  של  בתקופה  נעשתה  נעשתה, העבודה  לא , ושם 

העבודה90, יודע מהיקף  אחוז  ומשהו  שקרה.   מה  , קרה 

אותה מכירים  שכולנו  הבחירות  של  הדינאמיקה  הגיע , היתה 

צ ס'מר  לכסא  העיריש  ראש  שם, גן  גם  שקרה  מה  , קרה 

מייק שאמר  כמו  הזו, ולמעשה    , התכנית 

גל בן  צביקה   :גיא  על  נגיד  שנה  שעוד  להיות  שקרה'יכול  מה  , קרה  '

לאנטנות 8עוד ואנחנו  אב  תכנית  לנו  יהיה  לא  שנים   

זה. סלולאריות את  לך  מאחל  שאני  צביקה, לא  אבל , חלילה 

  , תראה

צרפתי לקר  :צביקה  יכול    . ותגם 

גל בן  קרה  :גיא  מה  קרינה. תראה  יש  מתחלפים . בינתיים  הסגנים 

קרינה יש    . ובינתיים 

ה  :יאיר אברהם את  סגורהתעשו  . אופוזיציה  . חיוניים . אינם  הסגנים 
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המקומית   . ברשות 

גל בן  חמו , לא  :גיא  בן  יהודה  מול  שלהם  השרידות  מוטלת יכולת 

  . בספק

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  מח  :גיא  פה  לאיש  או  עכשיו? יר    .ברצינות 

לי  :אורן כהן גל, תרשה  בן    . מר 

גל בן  הפוליטיות  :גיא    , הקונסטלציות 

צרפתי לי  :צביקה  דואג    ? אתה 

גל בן  לתושבים. לא  :גיא  דואג  הפוליטיות . אני  גורמות הקונסטלציות 

מתעכבות חשובות  שתכניות  טקטיים , לזה  ושיקולים 

ופוליטיים   , לגיטימיים 

מדבר, גיא  :יאיר אברהם אתה     ?מה 

גל  :אורן כהן בן  מזה , מר  הראשונה  בפעם  לסדר  אותך  קורא  אני 

הזאת למעשה.הקדנציה  שאמרתי  כמו  אז  מייק ,   בעצם 

ממני טוב  זה  את  פרקים , הסביר  מספר  חסרה  הזו  התכנית 

פרטים מה , ומספר  אין  ולכן  נשלם  ולא  תם  לא  ועדיין 

  . להציג

תכנית  :ד מנשה אליאס"עו איזו     ?מדוברעל 

גל בן  כלום  :גיא  אין    .כי 

הדיון  :אורן כהן לתחילת  עכשיו  נחזור    . לא 

  , לא :ד מנשה אליאס"עו

ובוודאי  :אורן כהן בוודאי  להראותלכן  מה  ואין  להציג  מה  אין  מה .  

מציע   , שאני 

גל בן  יש  :גיא    ? מה 

ההצעה :ד מנשה אליאס"עו את  להוריד  מציע    . אתה 

ושלום  :אורן כהן כ. חס  הזהאחרי  הדיון  אומר, ל  דיברו? אתה  . כולם 
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משהו עוד  להוסיף  רוצה  שאמרתי? אתה  למה  בהמשך  , אז 

גמור  לא  מופע  איזשהו  לנו  יש  זאת  שבכל  בחשבון  ניקח  ואם 

כביש , באוסישקין ב, 531ובעצם  לנו 531- האנטנה  אין  ששם   

הסלולאריותאינטרס  החברות  עם  לעימות  להגיע    . כרגע 

אליך   משהו  לי  פעמים אתה , יש  כמה  יפרח'אמרת  , הרצל  '

פעמים כמה  אותך  אשאל  לא  גל  בן  למר  בניגוד  האם , ואני 

הזה בהקשר  עניינים  ניגוד  לכם  את . יש  שאל  גל  בן  מר  כי 

  , מר

גל בן  ע  :גיא  אותו  תשאל  לא  זה"אתה  את  מציין  שאתה  זה    ?י 

אשאל  :אורן כהן לא    . אני 

עניינים :ד מנשה אליאס"עו ניגוד     ? איזה 

ושאלת  :הןאורן כ שאלת  שאתה  אליך    . בניגוד 

גל בן  תתבייש, תשאל  :גיא    . אל 

לא  :אורן כהן   , אני 

כהן :ד מנשה אליאס"עו עניינים ,מר  ניגוד  מדבר? איזה  אתה  מה    ?על 

אשאל  :אורן כהן לא  שאני  אמרתי    . אני 

עניינים  :יאיר אברהם ניגוד  לו  יש  המועצה  חברי    ? עם 

ע :ד מנשה אליאס"עו ניגוד    ? נייניםאיזה 

יודע  :אורן כהן לא  אשאל. אני  לא  שאני  אמרתי    .  אני 

אוסישקין :ד מנשה אליאס"עו ילדי  על  להגן  מתיימר  או  מנסה  אני    , אם 

אשאל  :אורן כהן שלא  אמרתי    . אני 

עניינים :ד מנשה אליאס"עו ניגוד    ? זה 

ושלום  :אורן כהן אשאל. חס  שלא    . אמרתי 

גל בן  ניגו  :גיא  לו  שיש  רומז  ענייניםאתה    ? ד 

לא  :אורן כהן כלום. ממש  רומז  לא  אשאל, אני  לא  שאני  אומר  רק    . אני 

ביחד(   ) מדברים 
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גל בן  אותך  :גיא  לשאול  לא  גם  דברים  הרבה  לי  מרוצה . אורן, יש  אתה 

שלך המין  אותך?מחיי  אשאל  לא  אני    .  

צרפתי   , גיא  :צביקה 

גל בן  אותה, לא  :גיא  תשאל  רלוונטית  היא  השאלה  לא אם . אם  היא 

אותה, רלוונטית ישאל  מהדברים . שלא  להבין  היה  אפשר 

עניינים בניגוד  חושד  שהוא  כאילו , שלו  בדרך  ומתנסח 

זה את  שואל  לא  בעצם  שהוא  להגיד  אורן.מתוחכמת  לך ,   יש 

לשאול במישהו? משהו  דופי  להטיל  רוצה  . ? אתה  . אל .

עניינים ניגוד  של  עקיפים  משחקים    , תשחק 

עניינים :ד מנשה אליאס"עו ניגוד    ? איזה 

צרפתי אתה, גיא  :צביקה    ?- מה 

גל בן    , לא, לא, לא  :גיא 

צרפתי   , לא, לא, לא, כן, כן, כן, לא, לא, לא  :צביקה 

גל בן  לצורך  :גיא  שלא  אדם  בבן  דופי  שיטילו  אתן  לא    . אני 

עניינים :ד מנשה אליאס"עו ניגוד    ? איזה 

אשאל  :אורן כהן לא  שאני    . אמרתי 

צרפתי   .תמשיך, אורן  :צביקה 

תהיה , סליחה :ד מנשה אליאס"עו זורק. חכמולוגאל  אתה  , סליחה, סליחה, אם 

כבודי על  אגן  לי, אני  תפריע  מילים . אל  זורק  אתה  אם 

  ,לאוויר

פגעתי   :אורן כהן לא    . בכבודךאני 

עניינים :ד מנשה אליאס"עו ניגוד  איזה  לפרט  צריך    .  אתה 

גל בן  המשורר  :גיא  התכוון    ?למה 

אשאל  :ורן כהןא שלא    .  אמרתי 

אומר :ד מנשה אליאס"עו הוא  מה  יודע  לא  הבעיה. המשורר    . זאת 

דבר  :אורן כהן שום  שאל  לא    . המשורר 
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אתה :ד מנשה אליאס"עו למה  .אז  . .?   

הדיון   :אורן כהן את  תמשיכו  כךאתם    . אחר 

תשאל :ד מנשה אליאס"עו שואל. אז  אתה    ? למה 

רוצ, אורן  :יאיר אברהם ברשותךאני    , ה 

לסיים  :אורן כהן מבקש     .אני 

הדיון, צביקה  :יאיר אברהם את  מסיים  שאתה  לשאול , לפני  רוצה  אני 

שאלה   . אותך 

כאלה :ד מנשה אליאס"עו מילים  זורק  אתה  אם  שהתחלת    . חבל 

קידר  :יאיר אברהם מר  את  לפה  משהו , הזמנתם  לנו  לומר  שכדי  מניח  אני 

הזה הנושא     ?על 

צרפתי קידר. לא  :צביקה  להזמנת  אתייחס  אני    . בבקשה, אורן? בסדר, תכף 

החלטה  :אורן כהן כהצעת  להביא  מבקש  סעיפים , אני  שני  אקרא  ואני 

אחד :שלה תוך -   תסתיים  סלולאריות  לאנטנות  האב  תכנית   

לאישור 4 ותובא  חודשים  העיר  תכנית - שתיים . מועצת   

לאחר  האינטרנט  לאתר  תועלה  סלולאריות  לאנטנות  האב 

העיראי מועצת  סבא, שור  כפר  לתושבי  זמינה  תהיה  , והיא 

שהצעתם מה     .אפרופו 

בעד :ד מנשה אליאס"עו   . אנחנו 

גל בן  בעד  :גיא    . אני 

אחד  : לויאהוד יובל פה    . התקבל 

עניינים :ד מנשה אליאס"עו ניגוד    . בלי 

גל בן  הזה  :גיא  בקצב  העיר  לרשות  אותך  נריץ    . אנחנו 

להביא   :אורן כהן כפייםהצלחתי  למחיאות  רק , גם  .לא  . כבר , . זה 

  . תקדים

גל בן  מתחרטים  :גיא  שאתם  לפני  זה  על  נצביע    . בואו 

צ"ד בוקי  זה  :יש'ר  את  מעלה  אותך  נראה  של , בוא  ההתייחסות  את  ונראה 
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לזה    .הקואליציה 

תקדים  :אורן כהן עוד  לי  שיש  לך  אומר  אני  בעד, אז  שכולם  רק  . לא  . .  

צרפתי .   :צביקה  . סי. התכניתלא  את  לזה, ימת  להיכנס  רוצה  לא  אני    . אבל 

גל בן  ששמעתי . אורן, נהדר  :גיא  הטובות  ההחלטה  מהצעות  אחת 

הזאת   . בקדנציה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  קודם  :גיא  נצביע  אותך. בואו  אשמע  אני  זה  לך, אחרי   .נשבע 

משהו- סוף, צביקה על  מסכימים    . בוא, סוף 

במחמאו, תראה  :אורן כהן עם התחלנו  מסיימים  ואנחנו  לאופוזיציה  ת 

לקואליציה כפיים  יפה, מחיאות    . באמת 

גל בן  העניינים  :גיא  ניגוד  עם  קצת  נורא, הרסת  לא  לך, אבל    .  נסלח 

צרפתי קורה, גיא  :צביקה  מה  מילים?נו  בשתי  להתייחס  רוצה  אני  אני .  

קידר  אורי  מר  את  הצגנו  שלא  המועצה  חברי  בפני  מתנצל 

הישיבה שנסיים . בתחילת  לפני  עכשיו  פה  זה  את  אעשה  אני 

הישיבה קידר. את  לכם, אורי  שידוע  את הוא , כפי  לקחת  בא 

אותה להוביל  כדי  האסטרטגית  האב  לקראת , תכנית  היא 

אותה, סיומה לסיים  בא  ההטמעה . הוא  את  לבצע  בא  הוא 

סבא כפר  בעיר  התכנית    . של 

גל בן  אותה  :גיא  להציל  בא    . הוא 

צרפתי ניסיוןאני   :צביקה  עתיר  איש  קידר  שאורי  לפניו, חושב  הולך  . שמו 

בתחום  עשה  הוא  מה  מבחינת  אותו  להציג  צריך  לא  אני 

נכון. המוניציפאלי איש  שהוא  חושב  שכולם . אני  חושב  אני 

לקיר מקיר  להתאחד  שלנויכולים  לעיר  בבואו   .  

פעמים   מספר  האיש  עם  נפגשתי  מכירים. אני  אנחנו , אנחנו 

עיר אותו  העירנ, בני  באותה  אורי , ולדנו  את  מכיר  ואני 

שנים לנו. הרבה  עוזר  שהוא  לכם  להגיד  יכול    , אני 
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השאלה :ד מנשה אליאס"עו על  העירהוא , סליחה    ? תושב 

צרפתי של . לא  :צביקה  האנטנות  בקידום  גם  לנו  עוזר  עכשיו531הוא  ואני ,  

רבה במיומנות  זה  את  עושה  שהוא  לכם  להגיד  ואני . יכול 

להג לכםיכול  הכל, יד  את  לחשוף  יכול  לא  באמת , אני  כי 

תהליכים איזשהם  של  באמצע  שתמיד אני . אנחנו  חושב  לא 

הכל להגיד    . צריך 

י  :יאיר אברהם הפרקאתה  שעל  לנושא  מילים  בכמה  להתייחס    ? כול 

צרפתי   . כן  :צביקה 

מהמיקרופון( רחוק    ) מדברים 

צרפתי סודי  :צביקה  של  עניין  לא  ענ. זה  לא  בכלל  סודיזה  של  שום , יין  אין 

סודי   . דבר 

סודי  :אל- אתי גן   ? מה 

צרפתי ., אתי  :צביקה  . יודעים. לא  ואתם  מודעים  לא  יודעת, אתם  אני , את 

חושב שאני  מה  את  פה  להגיד  רוצה  לפעמים . לא 

משותפים לא  הם  שלנו  לעשות, האינטרסים    . לצערי. מה 

ואבוי  :אל- אתי גן אוי  לטוב. זה  שכולנו  חשבתי  אני  העירכי  תושבי    . ת 

צרפתי כן  :צביקה  כן. שלי  רבה אני . שלי  במיומנות  שאורי  לכם  להגיד  יכול 

של  בעניין  לצידי  בהוד וה, 531נמצא  פגישה  השבוע  לנו  יתה 

השרון. השרון הוד  עם  נפגשים  עם , אנחנו  נפגשים  אנחנו 

ולא  נפגשים  לא  שאנחנו  פה  שנאמר  למרות  הסלולר  חברות 

הסבאים  בחברות  חברות . לולרלפגישות  מצד  הענות  יש 

  . הסלולר

האב   לתכנית  גם  זה  את  אקשור  קשורה . אני  האב  תכנית 

הסלולר חברות  עם  פעולה  חלק , בשיתוף  על  עברתי  ואני 

ועדה , מהטיוטא לו  היתה  בהתחלה  כברה  שבני  ולמדתי 

הסלולר חברות  עם  ישב  חברה, שהוא  כל  מהתכנית . עם  חלק 



    30.06.2010  47   מועצה שלא מן המניין

הסלולר חברות  עם  במשותף  אפשר , נכתבה  שאי  וברור 

תמ בגלל  לעשות36א "להחליט  ומה  להציב  היכן  ואיך ,  

לעשות, אתי. לכפות יכולה  ככהאת  המצב,   זה  מה , אבל 

לעבוד  .לעשות אפשר  תמיד  בשיתוף  להגיד , אבל  יכול  ואני 

שיתוף לנו. שיש  עוזר  אורי  ובזה  העניין  מאמין . לעצם  אני 

משימות עוד  פה  לו  הר, שיהיו  שהעיר  חושב  וויחה ואני 

  . בגדול

של    העלהלעניין  שאורן  ההחלטה  לא .הצעת  אנחנו   

האב תכנית  את  תכנית , ממסמסים  את  למסמס  רצון  לנו  אין 

לכם. האב להגיד  יכול  עצמי, אני  על  זה  את  אני , לקחתי 

זה את  להוביל  להגיד . מתכוון  יכולים  שאתם  אתה איך 'נכון 

גם  לספורטיכול  האב  לעשותתכנית  הולך  אתה    , לקחתי אני'  

עצמי   ,  מתחייבאני . על 

גל בן  יותר  :גיא  לך  אין  המים  מפעל    . את 

מעליו :ד מנשה אליאס"עו   . הורדנו 

גל בן  הכתפיים  :גיא  על  העומס  את  קצת  לך  לך. צביקה, הורדנו    . עזרנו 

צרפתי מתחייב  :צביקה  את , אני  להביא  מתחייבים  האב אנחנו  תכנית 

סלולאריות שג, לאנטנות  חושב  אני  הכי  במהלך   4- ם 

האלה  של חודשים  גם  הפרק  בסיום  נעמוד  ונדע , 531אנחנו 

עומדים אנחנו  אליו. איפה  נתחייב  שאנחנו  הזמנים  שסד   כך 

אותו שבחנו  זמנים  סד  עליו, הוא  שנתחייב  מעריך    . ואני 

זה4 :ד מנשה אליאס"עו חודשים    - ?  

צרפתי להצבעה  :צביקה  אורן  של  ההחלטה  הצעת  את  להעלות  רוצה  , אני 

לפני להתייחס  עוד  שרוצה  מישהו  יש  אם    . אלא 

בוקי  : לויאהוד יובל יובל, רשמת    , רשמת 

צרפתי אחד  :צביקה  פה  לעשות  מנסה, רציתם  אני    , אז 
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ביחד(   ) מדברים 

הזה , צביקה  : לויאהוד יובל הדיון  מהעולםסגנון    .תמשיך, עבר 

צרפתי   ? מה- מה  :צביקה 

שאתה  : לויאהוד יובל הזה  הדיון  . סגנון  . .  

ביחד(   ) מדברים 

צ"ד בוקי  בני - ' א  :יש'ר  של  שהתכנית  לאורן  לומר  רוצה  אני  היתה   לא  כברה 

היתה , 90% לו  מזמן 90%כי  היתה  כבר  מודע .עוברת  אני   

אותה  לסיים  כדי  עבודה  יותר  ויש  עבודה  יותר  שהיתה  לכך 

אותה צריך . ולהגיש  שלא  חושב  עדיין  שהיא אני  לחכות 

או להציג  כדי  למועצהתסתיים  אמרתי. תה  זה  לא , את  ואני 

עצמי על  לחזור    .רוצה 

את    לחבר  שצריך  טקטית  פה  שהועלה  שמה  חושב  אני 

הזאת, שניהם הדעה  את  מקבל  לא  שלהביא . אני  חושב  אני 

רתיחה לנקודת  זה    , את 

גל בן  לבוקי, שמעון  :גיא  ומפריע  בסוף  מדבר  שאתה  להיות  יכול  , לא 

הגיוני? נכון   .לא 

צ"ד בוקי  האב  :שי'ר  תכנית  קבלת  על  למאבק  לחכות, או  צריך  זה  אבל . עם 

המועצה לשולחן  האב  תכנית  את  בלהעביר  לחכות  צריך  , לא 

יודעת לא  שהיא  ההיבטים  את  תלמד  שהמועצה  ויש , כדי 

יודעים לא  שאנחנו  דברים  של . הרבה  הנושא   531במקביל 

למיצויימשיך  ויגיע  ש, ויתקדם  עד  לחכות  של ולא  התכנית 

תג531 אלינו  תגיע  האב  תכנית  ואז  למיצוי    , יע 

תנאיםאבל  :אורן כהן הצבתי  התניה,   עשיתי     . לא 

צ"ד בוקי  גמור  :יש'ר  התניה, לא. בסדר  פה  עשה  אחר  מישהו    . אבל 

שהצעתילא , לא  :אורן כהן ההצעה  לא    . זו 

צ"ד בוקי  אתה  :יש'ר  התניה.לא  פה  עשה  כן  אחר  מישהו  אבל  אומר ,   ואני 
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ל הזאת  השולחןההתניה  על  פה  לשבת  צריכה  אנחנו . א 

חודשים מספר  תוך  זה  את  לקבל  יודעים . צריכים  לא  אנחנו 

יסתי של מתי  הנושא  ש, 531ים  ברגע  יסתיים531- אבל    ,

האב תכנית  את  שלמדנו  אחרי  להיות  צריכים  כבר   אנחנו 

שלה המורכבויות  כל  עם  האנטנות    .לפריסת 

אחת   נקודה  שואל. עוד  קיב, אני  אני  תשובה עכשיו  כבר  לתי 

ממך במקביל , חלקית  המקצוע  שאנשי  מבקש  של אני  לנושא 

531,  

שלך, סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל מהקשקושים  בך  תתחיל . תחזור 

אדם בן  כמו  בשקט, להתנהג  לעצמך    , תלחש 

צרפתי   . בבקשה, בוקי  :צביקה 

הפה  : לויאהוד יובל את  אדם. ותכסה  בן  כמו    . תדבר 

צ"ד בוקי  ליאתה  :יש'ר  מפריע    .  

צרפתי   . בבקשה, בוקי  :צביקה 

צ"ד בוקי  מסיים  :יש'ר  מסיים. אני  כבר    . אני 

באגד  : לויאהוד יובל סדרן  תהיה    . אידיוט, לך 

צ"ד בוקי  מבקש  :יש'ר  מצוינת3-4, באמת, אני  הצעה  זאת  חודשים    .  

צרפתי בבקשה  :צביקה  לדבר  רוצה  מישהו    . בבקשה? עוד 

הקדמ  : לויאהוד יובל שניים בתור  או  אחד  דבר  על  לחזור  רוצה  אני  ה 

טובים, ששמענו אנשים  הזה  בעניין  בני . שטיפלו  זה  אם 

בוקי זה  ואם  מייק, כברה  אותנו , וגם  שעוזב  מניח  שאני 

בתיה, בקרוב אותנו . וגם  עוזבת  היא  אם  יודע  לא  אני 

טובה, בקרוב עבודה  עשתה  היא  טובים . אבל  אנשים  יש 

הלב מכל  העבודה  את  זהא, שעשו  על  יודע  לא  אחד  אף  . בל 

המועצה שזה  הראוי  לפורום  יוצאת  לא  לא . התכנית  הציבור 

זה על  בסתר, שומע  נשאר  נשארות . והכל  הטעויות  גם 
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שאפשר , בסתר דברים     .לתקןוגם 

אבאחד    שבתכנית  לדעת  שאפשר  שיושב , הדברים  שמח  ואני 

קידר אורי  לא , פה  אב  מהעיןשתכנית  סמויה  להיות  , נועדה 

הושלמהגם  לא  היא  שיהוי . אם  של  טקטיקות  לפעמים  ויש 

אותה להשלים  אותה, לא  אתם , חברים, להחזיק  סליחה 

לי לי. מפריעים  לצעוק, קשה  יכול  לא  טקטיקות .אני  יש  אז   

שיהוי לא , של  שהתכנית  להגיד  זה  האלה  מהטקטיקות  וחלק 

שלב, הושלמה באיזה  תקועה  עד . היא  הפריע  לא  הזה  הדבר 

לעירייהיום חלקיות  תכניות  להוציא  סבא  כפר    , ת 

גל בן  זה, בחייאת, שמעון  :גיא  את  עושה  היית  לא  בחיים  , ליהודה 

החוצה. באמת ?נכון חזי. צא  עם  להעביר  דאחקות  לך  , יש 

בחוץ הרבה, צחקו  מדברים  החוצה. אתם  אורן . באמת, לכו 

מהישיבה כן, השתעממת  גם     .צא 

פרץ מדבר לע  :שמעון  אתה     ?אורן 

בן גלגיא  לאורן  :  מבוקש . גם  מאוד  אובייקט  , שמעון, מסתבראתה 

סביבך מתאגדים    . כולם 

ביחד(   ) מדברים 

להבין  : לויאהוד יובל שצריך  הדברים  את  אב , יש  תכנית  שבנושא  שכמו 

במשרד , לתחבורה אושרה  מסוימות  לטענות  התכנית 

העיר, התחבורה למועצת  הגיעה  לא  לא , מעולם  זה  אבל 

הזא לתכנית  יוצאות מפריע  וממנה  פה  נוכחת  להיות  ת 

חלקיות הולכים. תכניות  אנחנו  לאן  לדעת  רוצים  אנחנו   .אז 

צביקה של  לשבחים  מצטרף  יופי, אני  אלינו , איזה  הגיע 

התקווה שזאת  מקווים  וכולנו  האחרונה, כוכב  אולי , אולי 

באות תקוות  עוד  לנו  סוף, יהיו  לפחות  הצטרף - אבל  סוף 

קבלו לו  שיש  אדם  בן  עשייהאלינו  על  העיר . ת  ולמועצת 
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אליו לפנות  יהיה  שאפשר  אדם  בן  יהיה  העיר  . ולהנהלת 

בשנים  פה  שהיו  והוותיקים  המקצוע  בעלי  שכל  מכיוון 

התחלפו מקצועי , האחרונות  אחד  אף  ניסיון אבל  בעל  ותיק 

אורי, וקבלות של  המידה  בקנה  לא  התקבל, לפחות    . לא 

היום   עד  שראינו  מהדברים  הרבה  שיעברו אני , אז  מקווה 

אב , למשל. מהעולם תכנית  קובעים כשמכינים  רק  לא 

האנטנות למיקום  לניטור, כללים  כללים  לקבוע  יצא . אפשר 

ברעננה, לי שעברתי  האחרונות  בשנים  פעמים  ראיתי , הרבה 

הסביבה לאיכות  ניטור  תחנות  נכון.שם  אז  שעיריית ,   נכון 

אנטנות בגבולה  קובעת  השרון  כפ, הוד  עיריית  סבא אבל  ר 

ניטור נקודות  להציב  בגבולה    .יכולה 

זה   את  מסתיר  שאני  דבר  לא  ונתתי , זה  באתי  קצת  גם  אני 

גם  האלה  העצות  מהתחום, בעבראת  בא  קצת  אני  לי , כי  יש 

הזה בתחום  מקצוע  תעודות  קרינה . קצת  של  ניטור  אבל 

ספר בית  בכל  לעשות  ניתן  צומת, אלקטרומגנטית  בכל , בכל 

רגישה שלי , למשל. נקודה  שלנו  החברה  של  המשרד  מול 

לה, עמרמי אמרתי  אני  פעם  שלא  לתקוע , שיודעת  אפשר  אי 

סוף בלי    . אנטנות 

לי   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אמר  נורמלית'הוא  לא  עם , את  ככה  יושבת  את  איך 

  ?' האנטנות

לזה. יפה  : לויאהוד יובל רגיש    . מניסיון, אני 

לוי חסון  עליך   :נורית  אוסרת  אני  לעבודהאז    . ללכת 

צחוק, חברים, לא  : לויאהוד יובל לא  ע. זה  גם  חינם  בוצעו  י "מוניטורים 

הסלולר ע, חברות  הסלולר"גם  חברות  ועד  היה. י  , ואפשר 

אוסישקין ספר  בבית  וחצי  שנה  לפני  זה  את  אמרתי  , ואני 

לניטור נקודות  הספר  בית  על  להעמיד  אפשר . שאפשר 
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באינטרנט אותם  ליין, Real time- ב, להעמיד  , באון 

דברים שני  לאנשים  יתנו  האלה  בלתי - ' א: והנקודות  ידיעה   

מישהו של  באינטרסים  או  העיר  בהנהלת  יתנו , תלויה  הם  כי 

עליו לפקח  שאפשר  המכשירים , ניטור  , Real time- בעל 

ובודק. ישירות האינטרנט  לאתר  עולה  אחד  בית , כל  זה  אם 

שלו הילדים  של  ילדים, הספר  גן  זה  ראינו ו. אם  כבר 

ספר בית  על  שאושרו  לאנטנות  הצעות  או  בית , אנטנות  מול 

נמצאת . ספר האנטנה  שאם  יודעים  היום  ואנחנו 

נקודות , באוסישקין להעמיד  סבא  כפר  מעיריית  מונע  לא  זה 

באוסישקין   . ניטור 

צרפתי הספר  :צביקה  בית  ליד  האנטנות  את  רוצים  לא  קשור , הם  מה 

   ?לניטור

אסביראז  : לויאהוד יובל אני    .  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי מבין  :צביקה  האנטנותאבל, אני  את  רוצים  לא  הם  להם ,   תשים  גם 

רוצים לא  הם    . ניטור 

כמו גם . סליחה, רגע, רגע  : לויאהוד יובל באים  והם  רוצים  לא  כשהם 

בתיה המשפט , שאמרה  אומרים לבית  לא 'והם  אנחנו 

, רוצים מודרי' השופט  גם  ואמר  ידוע  זה                    ק הרי 

הדין14.01.2009- ב בפסק  הוועדה ,   שדאגה  מה  לא שכל  הוא 

התושבים לוועדה, לטובת  לשיפוי  הגדולה . אלא  המלחמה  כל 

סבא  כפר  עיריית  חישל  תל  ברחוב  אנטנה  לשיפוי    . היתה 

רוצים   לא  כלים, התושבים  להם  ניטור , אין  נקודת  מעמידים 

כלים להם  יש  מייצ. ואז  הניטור  כליכי  לך . ר  נותן  הניטור 

חורגים הם  מתי  אותם . אינפורמציה  לבדוק  שבאים  ביום  לא 

ושעה, בידיעה שעה  בכל  חורגות. אלא  הסלולר  . וחברות 
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מהמותר חורג  האנטנות  זה  .צירוף  שבהם  מקרים  בהרבה 

תלוי, נבדק בלתי  חורגים, באופן  שהם  יכולים . נמצא  לא  הם 

הסטנדרטים על  לשמור  זמן    . לאורך 

בריאותית  :ורויקט מבחינה  להיום  נכון  שלכאורה  להיות , מה  יכול 

בעוד  נכון  שנה20לא    ,  

צרפתי   , ויקטור, ויקטור  :צביקה 

רגע  :ויקטור   , שנייה 

מילר שנייה  :עמירם    ?מה 

שבעוד   :ויקטור יגלו  מהעניין20כי  חולים  הרבה  יהיו  שנה    .  

אומר, נכון  : לויאהוד יובל אני  זה    , בגלל 

ביחד(    )מדברים 

דבר , תראה  : לויאהוד יובל שתבין  רוצה  אני  אבל  אותך  לשמוע  אשמח  אני 

תפסת, אחד לא  מרובה  תפסת  כדעתך. יש  עם , דעתי  חי  אני 

  , קרינה

ביחד(   ) מדברים 

כדעתך  : לויאהוד יובל מגיל . דעתי  אלקטרומגנטית  קרינה  עם  חי     .18אני 

מגיל   :ויקטור חי    .3אני 

מילר זה  :עמירם  עם ? מה    ? הקהלויכוח 

כמוך  : לויאהוד יובל סבור    , אני 

צרפתי   . תודה, יובל  :צביקה 

לך, לא, לא  : לויאהוד יובל מודה  לא  לי, אני  מודה  לא    , אתה 

צרפתי   , בוא, יובל, יובל  :צביקה 

זכות  : לויאהוד יובל לי    , לא, לא, יש 

צרפתי הקהל  :צביקה  עם  תדבר. לא  הקהל, בבקשה  עם  לא  לא . אבל  אנחנו 

בי פהבחוג    . ת 

רוצה  : לויאהוד יובל שאתה  מי  עם  לדבר  לי  תגביל , לא. תרשה  לא  אתה 



    30.06.2010  54   מועצה שלא מן המניין

בית, אותי בחוג  דווקא  שלי, אני  המועצה    . זה 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

אותי, לא, לא  : לויאהוד יובל להגביל  יכול  לא    . אתה 

צרפתי גבול, בבקשה, יובל, יובל  :צביקה    , בבקשה, יובל. יש 

לא  : לויאהוד יובל שליאתה  הדיבור  בזמן  הזה  הגבול  את  לי  תציב    .  

צרפתי בבקשה  :צביקה  עכשיו. תדבר, אז  בית  בחוג  לא  אנחנו    . אבל 

לך  : לויאהוד יובל הכבוד  כל  עם  זה  את  תמנע  לא  אתה    . אז 

צרפתי   . בבקשה, יובל  :צביקה 

כדעתך  : לויאהוד יובל המרובה, דעתי  את  לתפוס  כולנו , שאפשר  ואנחנו 

את להעיף  הספררוצים  מבתי  האנטנות  הילדים,   אני . מגני 

בעבר זה  את  אנטנה . עשיתי  הקמת  של 7מנעתי  מחלון  מטר   

ספר ולא . בית  ספר  בבית  לא  מקום  אין  שלאנטנות  סבור  אני 

מקום ילדים, בכל  ליד  לא  היועצת . בטח  לך  אמרה  כרגע 

לכולנו, המשפטית מה שה, אמרה  לבין  המציאות  בין  פשרה 

הה ולבעלי  מתיר  מותרשהחוק  במאזן ,ון  היא  הפשרה   

גוברת כלל  בדרך  שהתעשייה  מסוים  אבל . אינטרסים 

האלה הגבולות  על  גם  שומרת  לא  אפשר , התעשייה  עוד  ופה 

אותם   .לתפוס 

בשלבים   ללכת  שאפשר  בדעה  ביחד . אני  הכל  על  הולכים  אם 

חבל תופסים. ונזרקים  אותםאם  דרך,   בתיה . זה  הגברת 

שיש פעמים  הרבה  הוכיחה  מעולהבראף  משפטית  יכולת  לה    ,

לבג האלה  הנושאים  את  לוקחת  לא  שהיא     .ץ"חבל 

מילר עוזר  :עמירם  היה  מה    ? ואז 

בבג  : לויאהוד יובל לנסות  לפחות  היה  אפשר  כמו "ואז  ספר  שלבית  לטעון  ץ 

זכות יש  חוק, אוסישקין  שאין    . למרות 

מילר מינימום. כן  :עמירם  שקלים  אלפי    . עשרות 
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שקליםמ  : לויאהוד יובל אלפי  בעיה, אות  היום, עכשיו. אין  מבקש    , אני 

לסדרתעלה   :יאיר אברהם   . הצעה 

לסדר  : לויאהוד יובל הצעה  להעלות  היום  מבקש    . בבקשה, אני 

מילר עכשיו, לא  :עמירם  זה  את  אמר  לא  שעכשיו . הוא  התכוון  לא  הוא 

   .תציע

  . יאיר, בבקשה  : לויאהוד יובל

מילר להעלותהצעת. יובל, לא  :עמירם  יכול  אתה  החלטה  הצעה ,   לא 

  . לסדר

  . תודה  : לויאהוד יובל

מילר העיריות  :עמירם  בדיני  בקיא  כבר  את , אתה  קורא  שאני  כפי 

לעיתונות שלך    . המכתבים 

וידידי  : לויאהוד יובל ככה , מורי  לך  לקרוא  לעצמי  להרשות  יכול  אני  אם 

  , עדיין

מילר השכלתי  :עמירם  מלמדיי  מכל    . כמעט 

הפה  : לוי יובלאהוד מפליטת  הקטנה, אני  בי, הטעות  חוזר  רק , אני  ואני 

ברור שיהיה  להצ, רוצה  התכוונת  לסדרלא  התכוונתי , עה 

להחלטה חברות , שעכשיו  בלי  או  עם  סבא  כפר  שעיריית 

ניטור , הסלולר ליין, Real time- בתעמיד  במיוחד , און 

  , מכיוון

מילר הספר  :עמירם    . בבתי 

הילדיםמ  : לויאהוד יובל העיר, גני  מרכז  הספר  המגורים, בתי  . ושכונות 

שבו  מקום  חשודבכל  או  ידוע  אנטנות  ריכוז  נקודות . יש 

כמו   , ניטור 

לוי חסון  זה, יובל  :נורית  את  מממן    ?מי 

הסלולר  : לויאהוד יובל   . חברות 

צ"ד בוקי  בריאות  .העירייה  :יש'ר    . התושביםזו 
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גם קו, רגע, רגע, סליחה  : לויאהוד יובל זה  את  הציעו  הסלולר  חברות  כל  דם 

הספר, באוסישקין בית  על  ניטור  נקודות  בכל , להעמיד 

אחר שני. מקום  שמעל , דבר  עירייה  מיליון 420בתקציב    ₪

בתב קטן"אפשר  לא , ר  מיליון 300זה  של ₪   לקבלנים 

שקלים . טרקטורים אלפי  עשרות  כמה  להעמיד  אפשר 

אלקטרומגנטית קרינה  ק .לניטור  רינה ניטור 

לעשות שניתן  דבר  זה  מכשירים, אלקטרומגנטית  הם , יש 

בחו לגבי "מחוילים  טענה  אף  תהיה  לא  אחד  שלאף  כדי  ל 

שלהםהאמינות הכיול  של    .  

קידר   לאורי  חוזר  שוב  קצת . אני  עם  אנשים  לראות  שמח  אני 

מעליב, ניסיון ישמע  שלא  וחלילה  חס  ניסיון  ברור , קצת 

ני הרבה  עם  אדם  בבן  פה  לחסוך , סיוןשמדובר  שיכול 

להם  שאין  לאנשים  ששייכות  מההתכתשויות  הרבה  מאיתנו 

עושים הם  מה  מושג  פתרונות. פשוט  ולקבל  ניסיון  עם  . לבוא 

לטעמנו יהיו  תמיד  לא  בהם , אולי  יהיה  שלא  ברור  אבל 

מתלמדים של  חי, התלמדות  על  טירונים  הוכיחה . של  רעננה 

טובים פתרונות  לה  לחיו, שיש  שקל  איתםפתרונות  אנחנו , ת 

נושא את  לפחות  הזה  שבנושא  הניטורמקווים  כפר ,   עיריית 

תאמץ האינטרנט, תקים, סבא  באתר  ותפתור , תעמיד 

מהבעיות הרבה    .  תודה. לעצמנו 

צרפתי   . בבקשה, שלי. תודה  :צביקה 

קודם. קצר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו קרה  שלא  עכשיו  רגע  פה  שקורה  חושבת  . אני 

לה הולכים  החלטהסכיםאנחנו  הצעת  כנראה  איזושהי  על   , 

שגיא מה  עם  מסכימה  לגמרי  גם    , אני 

גל בן  דיון  :גיא  היה    . גם 

דיון  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את . קרה  צריכים  לא  באמת  שאנחנו  אמר  גיא  גם 
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הילדים של  הגב  על  לעשות  משהו ו, הפוליטיקה  אמר  מנשה 

אליו להתחבר  צריכים  שהאופוזיציה . שאנחנו  אפשר 

חשובוה כזה  נושא  על  יתחברו  לפעול , קואליציה  וינסו 

הנכון ונתקוף . בכיוון  שלנו  האנשים  את  נתקוף  לא  בואו 

השני את  ננסה, אחד  בהוד  .בואו  רואה  אני  קשרים  יש  לגיא 

קשרים, השרון יש  ידע, למנשה  לו  יש  כל , יובל  ננסה  בואו 

הנכון בכיוון  המכבש  ואת  הלחץ  את  להפעיל  בכיוון , אחד 

השרון, האחר הוד  של  הבעיות, בכיוון  את  לפתור    , וננסה 

השרון  : לויאהוד יובל הוד  נפתור ? שלי, למה  באי בוא  סבאעם  מה ,כפר   

  ? - קשור

הסלולר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו    .וחברות 

גל בן  חיובי  :גיא    . לחץ 

בתוכנו. כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בריבים  לא  הבעיה  את  לפתור  ולא , וננסה 

בתוכנובוויכוח ביחד, ים  באמת  ואופוזיציה , אלא  קואליציה 

שלנו הילדים  של  הזאת  הבעיה  פתרון    . למען 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

וזה  :אל- אתי גן לחץ  של  המילים  את  להגיד  לא  מציע  גורם, אני  , שזה 

וזה לפינה  אומרת  זה, שאת  את  נעשה    , בואי 

חיובי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   . לחץ 

צר  :אל- אתי גן לחץלא    . יך 

רוח  : לויאהוד יובל גדלות     .תראו 

צרפתי להצבעה, טוב  :צביקה  להתכנס  אפשר  בעד?תודה  מי  תקריא , אורן? -  

ההצעה   . את 

גל בן  ההחלטה  :גיא  את  בבקשה    . תקרא 

רוח, שלי  : לויאהוד יובל גדלות  למוניטורים, תראו  שלי  ההצעה  את   ,תאמצו 

פיילוט בתור  באוסישקין  קצת . במיוחד  רוחתראו     .גדלות 
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תוך   :אורן כהן תסתיים  סלולאריות  לאנטנות  האב  חודשים 4תכנית   

העיר מועצת  לאישור  לאנטנות - שתיים . ותובא  האב  תכנית   

מועצת  אישור  לאחר  האינטרנט  לאתר  תועלה  סלולאריות 

סבא, העיר כפר  לתושבי  זמינה  תהיה    . והיא 

צרפתי ההחלטה  :צביקה  הצעת  בעד    ? מי 

המילה , רגע  : לויאהוד יובל את    . 'מוניטור'תוסיף 

צרפתי ההחלטה. לא  :צביקה  הצעת  בעד    ? מי 

שלי  :אורן כהן ההצעה  אחרת. זו  הצעה  לך    ? יש 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  רק  :גיא  לשקול    ? אפשר 

מוניטור  : לויאהוד יובל לשים  לך  מפריע    ? מה 

צרפתי   . לא  :צביקה 

גל בן  האפשרות  :גיא  לא. שתישקל    ?למה 

ביחדמדברים(   (  

גל בן  למושלמת  :גיא  טובה  הצעה  להפוך  רוצים  אם . אנחנו  השאלה 

משהו עוד  לאשר  אישור  לכם  נתנה  שהלכה    . הגננת 

מילר חושב, צביקה  :עמירם    , אני 

גל בן  לי   :גיא  לאישורשיהודה נראה  זה  את  רק  לכם     .השאיר 

מילר המקצוע  :עמירם    , שאנשי 

גל בן  הלכה  :גיא  הגננת    , אם 

צרפת    - עמירם, גיא, גיא  :יצביקה 

גל בן  לכם   :גיא  נותנת  לא  שהלכה  הגננת  . אם  .   , להחליט.

מילר לדבר, גיא  :עמירם  מבקש    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

מילר יובל  :עמירם  של  בהצעתו  לצדד  מבקש  שבודקים , אני  המקצוע  ואנשי 

האב תכנית  או , את  המוניטורים  נושא  את  גם  יבדקו  אז 
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מה, הניטור יודע  לא    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

מילר יובל  :עמירם  של  להצעתו  בהמשך  אמרתי  שקט, אני  גנבתי , תהיה  לא 

דבר שום    . לך 

ממך, לא  : לויאהוד יובל גנבתי    . עמירם, אני 

יובל  :אל- אתי גן   . די, די 

מילר הזכויות, קח  :עמירם  כל  את    . קח 

גל בן  שהוגשה  :גיא  הנכונה  ההצעה  בעד  לשקול , הוא  מכך  מבקשים  רק 

הזהאת העניין  רוצים.   לא    ? אתם 

צרפתי להקשיב  :צביקה  רוצים  לא  אתם    . אבל 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי הכבוד  :צביקה  כל  ליובלעם  הניטור,   של  העניין  את  המציא  לא  . יובל 

באים  שהם  בחלק  או  מההרצאות  בחלק  הסלולר  חברות 

מוסדות ספר, לשכנע  האנטנות , בתי  למה  להסביר  באים  הם 

ומ מסוכנות  המרחקיםלא  מכשירי . ה  להציב  מוכנות  גם  והם 

חשבונן על  צריכים. ניטור  לא    במידה , אנחנו 

לך  :אל- אתי גן אכפת  לשיםמה  זה  את   ?  

צרפתי כל.שנייה, אתי  :צביקה  קודם  היא ,   האב  לתכנית  ההחלטה  הצעת 

אב לתכנית  החלטה  הצעת  להיות  כרגע . צריכה  קשור  לא 

הניטור לדבר. למכשיר  רגע  לא . תנו  להצעת זה  קשור 

  . ההחלטה

גל בן  שלך  :גיא  ההערה  את  מקבל    . אני 

צרפתי נשקול  :צביקה  אנחנו  האב    . בתכנית 

גל בן    . צודק  :גיא 

צרפתי ההחלטה  :צביקה  להצעת  קשור  לא  פה .ה'חבר, זה  להצביע  אפשר   

  ? אחד
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צ"ד בוקי  אחד  :יש'ר    . פה 

גל בן    . כן  :גיא 

צרפתי אחד  :צביקה    . תודה, פה 

מס כדלקמןמאשרים  :412' החלטה  אחד    :פה 

תוך :א תסתיים  סלולריות  לאנטנות  האב  תוכנית  תובא 4  ובסיומה  חודשים   

  .מועצההלאישור 

העירייה:ב של  האינטרנט  לאתר  התוכנית  תועלה  המועצה  אישור  לאחר   .  
  

צרפתי נעולה  :צביקה    . תודה, הישיבה 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________  

צרפתי   צביקה 

וס"מ העיר/מ    ראש 
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  10/0630/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  
  
  

מס כדלקמןמאשרים  :241' החלטה  אחד    :פה 

תוך :א תסתיים  סלולריות  לאנטנות  האב  תוכנית  תובא 4  ובסיומה  חודשים   

המועצה   .לאישור 

העירייה:ב של  האינטרנט  לאתר  התוכנית  תועלה  המועצה  אישור  לאחר   .  
  

  


