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בנמלבתיראק"דה"סיראנוההצגההעלאתלקראתלבייגיינגשנשלחוותפאורה

לשחררןוהסכימוימיםארבעהלמשךהמכולותאתעיכבוההברחה,אתגילוט״גיץ

שנתמךהתיאטרון,מדועדולר000,5בגובהקנסתשלוםבתוספתקדחתנימו״מבתום
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לק־הקאמריתיאטרון

ראת

$TS1$לקראת$TS1$

$DN2$לקראת$DN2$ברז׳ראק״דה״סיראנוההצגההעלאת

הע־הרפובליקהבבירת״הביצה״בתיאטרון

ממית.

$TS1$.העממית$TS1$

$DN2$.העממית$DN2$במכולותמשהואבלמדוע,ברורלא

הסיני.המכסעובדיבקרבחשדהעלההללו

בדיקהבהןונערכהידםעלשנפתחואחרי

ביןהסליקשמישהוהעובדיםגילומדוקדקת

אוכלכמויותהתלבושותלביןהתפאורהציוד

והח־הבגדיםביןאותרוהשארביןגדולות.

פצים

$TS1$והחפצים$TS1$

$DN2$והחפצים$DN2$פריכיותקרקרים,שימורים,קופסאות

ועוד.

אתלעכבהמכסעובדיהחליטוהזהבשלב

אוכל,הכנסתאוסרשהחוקכיווןהמכולות

עםמועדמבעודהוסדרשהדברמבליבוודאי

משאולאחרימיםארבעהבתוםהרשויות.

תש־בתוספתהמטעןשוחררקדחתני,ומתן

לום

$TS1$תשלום$TS1$

$DN2$תשלום$DN2$כימתבררכעתדולר.000,5בגובהקנם

ולאהתיאטרוןהואהקנסבתשלוםשנשאמי

עצמםדעתעלהמזוןאתשהםליקוהעובדים

איש.ליידעמבלי

שמקבלהתיאטרון,הנהלתכילצייןראוי

שנתיתתמיכהוהספורטהתרבותממשרד

סכוםלקבלזוכהוגםשקלמיליוןבסך

אתלשלםהחליטהאביב,תלמעירייתדומה

אתשעברווהעובדיםציבורמכספיהקנס

דבר.לשלםנדרשולאהעבירה

XXX

משלחותשנהמדייוצאותהקאמרימטעם

הזובמסגרתבחו״ל.למדינותהצגותשל

"סירא־ההצגהאוגוסטחודשבתחילתיצאה

נו

$TS1$סיראנו"$TS1$

$DN2$סיראנו"$DN2$איתיהשחקןשלבכיכובוברז׳ראק״דה

שממוקםהמוכר,״הביצה״לתיאטרוןטיראן,

המפורסמתמןאןטייןמכיכררחוקלא

שקורהכפינעשה,הנסיעהמימוןבבייג׳ינג.

הגורםידיעלאחרות,דומותבנסיעותגם

שיצאההמשלחתהסינים.כלומרהמזמין,

)שזכוהצגותשלושלהעלותכדילבייג׳ינג

40כ־מנתהבאוגוסט,13מה־החללהצלחה(

ימים.כשבוענמשכהשםוהשהייהאנשים

כש־הנסיעה,לפניהתרחשהחריגהאירוע

מספר

$TS1$כשמספר$TS1$

$DN2$כשמספר$DN2$מתוךהחליטוכשרותשומריעובדים

מכולותמשתילאחתלהכניספרטיתיוזמה

כימתבררכשר.מזוןוהציוד,התפאורה

מרוב־קנייהוביצעומגביתערכוהעובדים

זת

$TS1$מרובזת$TS1$

$DN2$מרובזת$DN2$שהועמסוהמכולותעלהמזון.מוצרישל

שמקובל,וכפיבפרוטרוטנרשמהבתיאטרון,

הרשי־סמךעלמכילות.שהןהציודרשימת

מות

$TS1$הרשימות$TS1$

$DN2$הרשימות$DN2$בלבד.תפאורהבציודהיהמדובר

הקא־שכרלסין,המכולותהעברתלצורך

מרי

$TS1$הקאמרי$TS1$

$DN2$הקאמרי$DN2$גילויבעקבותםוניגו.השינועחברתאת

לאחרורקהמכולותכאמורעוכבוההברחה

םוניגושלהסיניהסוכןביןשהתנהלמו״מ

בתוס־שוחררוהןבנמל,המכסרשויותלבין

פת

$TS1$בתוספת$TS1$

$DN2$בתוספת$DN2$הוחרם.והאוכלקנםתשלום

בה־הקנסבתשלוםלשאתהחליטהקאמרי

חלטה

$TS1$בהחלטה$TS1$

$DN2$בהחלטה$DN2$שלהמנהלהוועדיו״רשלמשותפת

מנכ״לושלשחל,עופרעו״דהתיאטרון,

המ־בראשעמדשאףסמל,נעםהתיאטרון,

שלחת

$TS1$המשלחת$TS1$

$DN2$המשלחת$DN2$.הקאמרישלהאינטרנטבאתרלסין

הזהלאירועוהתייחסוהביקוראתסיכמו

/-
שחל,עופרעו״ד

התנהל:הוועדיו״ר

לקויהיהשזה"אפילו

לצל״ש,ראויולא

המנכ״לאותיכששאל

שאניאמרתיזה,לגבי

צריךשלאחושב

העובדים.עםלהחמיר

הפרתשזואפילו

חמורה,משמעת

אתלקנוסצריףלא

העובדים"

שלהגדולה״ההצלחהולקוני:קצרבמשפט

חמישי,ביוםשהתקיימההראשונהההופעה

המפרכת,לטיסהנאותפיצויהייתה8.31

שה־ולתפאורהבדרך,שנעלמולמזוודות

תעכבה

$TS1$שהתעכבה$TS1$

$DN2$שהתעכבה$DN2$הקלעיםמאחוריאךהסיני״,בנמל

ההצגהשלהציודשוחררבנםשרקמתברר

ההצגותלפניהתפאורהאתלהקיםכדיבזמן

ושבת.שישיחמישי,בימיםברציפותשעלו

הייתההזההסיפורשלהשנייה״האופציה

מאותהיההנזקואזבכללמופעיהיהשלא

טועןלזה״,מאודקרובהיהוזהדולריםאלפי

המ־בפרטישבקיהימיהשינועמעולםאיש

קרה.

$TS1$.המקרה$TS1$

$DN2$.המקרה$DN2$ברו־בצורההדבריםאתלהגיד״צריך

רה,

$TS1$,ברורה$TS1$

$DN2$,ברורה$DN2$יהיהשלאמקוםבכלהברחה.פהנעשתה

אתבדיוקשמתאריםדוקומנטיםשולחאתה

מוסיףשאתהברגעהקונטיינר.שלהתכולה

חמורהעבירהזוהברחה.עשיתאחדבורג

שבו־להתעכבעלולמטעןכאלהובמקרים

עיים,

$TS1$,שבועיים$TS1$

$DN2$,שבועיים$DN2$מדינהבאיזותלוישנתיים.וגםחודש

היהלאהזההמשלוחלמשלברוסיהמדובר.

כאןלהיגרםיכולההייתהבחיים.משתחרר

אניהתיאטרון.שלבמוניטיןקשהפגיעה

שהקאמריהבאהשבפעםלךלהבטיחיכול

פעםלאשלוהמכולותאתיבדקולסין,יגיע

בתוךמזוןלהעביראסורפעמיים.אלאאחת,

קטןמשהולוקחשאתהכמולאזהקונטיינר,

אתלךמחרימיםהרבההכיואזתיקבתוך

עליהםירדהתיאטרוןענףכללדעתי,זה.

החכםמייגידוהזה.המקרהעלכשישמעו

ציוד״.שלקונטיינרבתוךמזוןששולח

שניט.הרבהדוזדובתחוםעופקאתה

ישראלישמרפהבזהובמקרהופעפנתקלת

קו־בתוףמזוןמעבירלחו״לשנופערשמי

נטיינר

$TS1$קונטיינר$TS1$

$DN2$קונטיינר$DN2$?ציוה

יודע,אתהאבלפעם,אףבזהנתקלתי״לא

אותו״.כשתופסיםרקגנבהואהגנב

XXX

לשםהאירועזכההתיאטרוןבמסדרונות

העו־ועדיו״רלויטן,אוהדהאוכל״.״פרשת

בדים

$TS1$העובדים$TS1$

$DN2$העובדים$DN2$שיצאבהצגההטכניתהמנהלתועוזר

בה־האיחורכיהשבועאמרהמשלחת,עם

געת

$TS1$בהגעת$TS1$

$DN2$בהגעת$DN2$״הציודבהקמתה.פגמהלאהתפאורה

צריכיםהיינוכשאנחנואבלהתעכב,אכן

והסתדרנו״,אותהביצענוההקמהאתלבצע

אומר.הוא

אתלהטילשלאהוחלטהברשלבפופו

לקו-המזוןאתשהכניפוהעובהיפעלהקנפ

נטיינר.

מאודשמחאניהוועדכיו״ר״בכובעי

משפחה,בכללקרותשצריךכמושהוחלט

לאזההמשפחה,בתוךהדבריםאתלסגור

לבןמתייחםאבאאיךאחדאףשלעניינו

שלו״.

משלמיאנחנושזואימאיששנימצה

המיפיפ.

גדול,ארגוןכלכמואיתך.מתווכחלא״אני

קטנים,דבריםלפספסיכולהזההארגוןגם

מת־אניהזההסיפוראתמסכםכשאניאבל

עקש

$TS1$מתעקש$TS1$

$DN2$מתעקש$DN2$ההצ־שלמהחוויהכחלקעליולהסתכל

לחה

$TS1$ההצלחה$TS1$

$DN2$ההצלחה$DN2$איכותושלההצגהשלהמסרוהעברת

הזו.בנסיעהמאודשבלטהשלנוהעובדים

שבתשומריחבר׳ההרבהמעסיקהתיאטרון

לאאניהכשרות,לנושאקשרובליומצוות

לאאתהאםגםבסין,הייתפעמיםכמהיודע

שאתהאוכללמצואלאעלולאתהכשר,אוכל

יוזמההייתהשזוגםלזכורצריךלאכול.יכול

העובדיםדעתילפיעובדים.כמהשלפרטית

מראש.שלהםהרצוןאתלהעלותצריכיםהיו

מבקשיםהיינושאםהדעתעלמעלהלאאני

התיאטרוןהמזון,בענייןלטפלמסודרבאופן

פורמ־בדרכיםזהאתומסדירנענההיהלא

ליות.

$TS1$.פורמליות$TS1$

$DN2$.פורמליות$DN2$בכך״.משוכנעאני

XXX

חברתלסקי,גביעו״דקובלתבדיוקכךעל

מוזרלי״נשמעמרצ.מסיעתהעירמועצת

ישאם״כילסקי.אומרתהזה״,הסיפורכל

להציעצריךהקאמריכשרות,שלבעיה

העובדיםלמהאפשרויות.שלולעובדים

כשמדוברהתיאטרון?להנהלתפנולאהאלה

ול־לעובדיםלדאוגצריךרשמיתבמשלחת

ציין

$TS1$ולציין$TS1$

$DN2$ולציין$DN2$המזון״.מבחינתהפתרונותאתבפניהם

מכתבלסקיעו״דשלחההשבועבמהלך

אתוביקשהלייבה,מנחםהעירייה,למנכ״ל

מקוםכילהיווכחמשמח״תמידהתערבותו.

כאשראולםעובדיו,מאחוריעומדעבודה

בגינה,קנםוהטלתעבירהבביצועמדובר



ציבור״,מכספיישולםהקנסכיייתכןזהאין

עובדיםנזקקומדועלבדוק״ישלו.כתבה

לסין,נסיעתםבמסגרתכשראוכללהבריח

מקוםשלהחובהביןהקשרליצוראיןאך

שלהבסיסייםהצרכיםאתלספקהעבודה

לביןלחו״ל,עבודהנסיעתבמסגרתעובדיו

עבי־עללחפותהציבוריתבקופהשימוש

רות״.

גם

$TS1$עביגם$TS1$

$DN2$עביגם$DN2$עירמסיעתדבירשליהמועצהחברת

התיאטרוןהתנהלותאתמבקרתלכולנו

אתבולחייבולאהקנסאתלשלםשבחר

מבי־לא״אניהעבירה.אתשעברוהעובדים

נה

$TS1$מבינה$TS1$

$DN2$מבינה$DN2$עצמם.העובדיםעלהושתלאהקנסלמה

ודאגאיתםתיאםשהקאמרימשהולאהריזה

שלי״הביקורתאומרת.היאפשלה״,זולהם.

קאמריעלכולקודםהכיוונים.מכלהיא

לעובדיםלספקחובהלושישציבוריכגוף

בסי־חובהזולחו״ל.בנסיעותכשרמזוןשלו

סית

$TS1$בסיסית$TS1$

$DN2$בסיסית$DN2$ולאמסודרתדרךוישממנושנדרשת

ראוילאשנית,זה.אתלעשותפרטאצ׳ית

הציבורלמהציבור.מכספיישולםשהקנס

הסתםמןזוהזה?הקנסאתעליולשאתצריך

לחו״להקאמרישלהראשונההנסיעהלא

לאואנינסיעותמאותבעברהיוהסתםומן

הנסי־מכלהזובנסיעהנשתנהמהמבינה

"נעשתה

$TS1$הנסי"נעשתה$TS1$

$DN2$הנסי"נעשתה$DN2$הברחה...פה

חמורהעבירהזו

כאלהובמקרים

להתעכבעלולמטען

וגםחודששבועיים,

ברוסיהשנתיים.

היהלאהזההמשלוח

בחיים...משתחרר

בזהנתקלתילא

גנבאבלפעם,אף

רקגנבהוא

אותו"כשתופסים

למזוןלעובדיםדאגולאומדועהאחרותעות

נהליםחידודכאןשיהיהמקווהאניכשר.

יישנהלאכזהשמקרהכדיהעובדיםלכל

בעתיד״.

XXX

שלהמנהלהוועהיו״רשחל,עופרעו״ה

אתלשאתצריןיהציבורמהועהקאמרי,

הזה?הקנט

לקויהיהשזהשאפילוהיאשלי״העמדה

המנכ״לאותיכששאללצל״ש,ראויולא

לה־צריךשלאחושבשאניאמרתיזה,לגבי

חמיר

$TS1$להחמיר$TS1$

$DN2$להחמיר$DN2$משמעתהפרתשזואפילוהעובדים.עם

לקנוסצריךשלאהייתהשליהעמדהחמורה,

הגיעשהכסףלומרנכוןלאזההעובדים.את

שלמהכנסותיואחוז80כיהמיסיםממשלמי

מה־ולאכרטיסיםממכירתמגיעותהקאמרי

תקציב

$TS1$מהתקציב$TS1$

$DN2$מהתקציב$DN2$ישהעירייה.אוהתרבותמשרדשל

מבק־מיליוןלווישמנוייםאלף40לקאמרי

רים

$TS1$מבקרים$TS1$

$DN2$מבקרים$DN2$מחזורמתוךכרטיסים.מוכרוהואבשנה

הכ־זהשקלמיליון80שקל,מיליון100של

נסות

$TS1$הכנסות$TS1$

$DN2$הכנסות$DN2$.זהאתלהציגדמגוגיזהלכןעצמאיות

המסים״.ממשלםמגיעזהכאילו

שמ־לכדמתכחשלאבוודאיארנהאבל

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$?גמוחשבוןהיןשחייבציבוריבגון

לאזרחים.

עלמתנהלאכןוהואאיתךמסכים״אני

צריךהאםאבלציבוריים,קריטריוניםפי

אתמגבהאניהללו?העובדיםאתלצלוב

במ־לרדתשלאוההנהלההמנכ״להחלטת

קרה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$שלענייןזההעובדים.שללכיסםהזה

פלי־עבירהשזוחושבלאאנידעת.שיקול

לית,

$TS1$,פלילית$TS1$

$DN2$,פלילית$DN2$שנבעהמשמעתעבירתהיותרלכלזו

ואנחנויישנהלאשזהספקאיןהבנה.מאי

ליאומרהייתאםהנהלים.אתנחדדכמובן

מקוםלכלאולסיןהקאמרישלהבאשבמסע

למי־חמור.כברזהיישנה,הזההנושאאחר,

טב

$TS1$למיטב$TS1$

$DN2$למיטב$DN2$בשי־קורה.שזהראשונהפעםזוידיעתי

קול

$TS1$בשיקול$TS1$

$DN2$בשיקול$DN2$פהלנקוטשישחושבלאאנישליהדעת

שקרהאירועשזהחושבאניחמורים.צעדים

עדכנראהחשבולאעובדיםאותםלב.בתום

עובדעשו.שהםמהחכםלאבטוחזההסוף.

מתאיםפתרוןלושאיןוחושבכשרשאוכל

אםהריידיעה.מחוסרטועהפשוטבחו״ל,

להניחישכשראוכללהעבירמבקשיםהיו

לאירועשליהכותרתזה.אתמסדיריםשהיו

ממשנעים.לאממשנורא.ולאנעיםלאהיא

נורא״.לא

קנ-לאמהועהקאמרי,מנכ״לממל,נעמ

-^^₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪■■■■■■■

ידענו"."לא

סמלנעם

לקוי".היה"זה

שחלעופרעו׳׳ד

הסברים.דורשת

לסקיגביעו׳׳ד

הצגותשלוש

כרזתמוצלחות.

בתיאטרוןההצגה

בבייג׳ינג"הביצה"

דףצילום:

שלהפייסבוק

הקאמרי



חייבתםלאלמדוהעובדים?אתפתם

בעלויות?לשאתאותם

ולתיאטרוןנעיםולאעצובמקרה״זה

גםלהיותיכולהמסעותהרבהלושיש

שאותםחושבלאאניכזאת.התחלקות

לאזהולכןבמזידמשהועשועובדים

כזה.משהוולעשותאותםלקנוסהמקום

לאהדיןמשורתלפניםכרגעהחלטנו

בעשרהמדוברלדין.אותםלהעמיד

בודדיםשנייםלאזהעובדים.20עד

בתיאטרוןהעובדיםכלכשר.שאוכלים

ייכנסלאואילךומעתהאזהרהקיבלו

פרטי.דברשוםשייסע,לקונטיינר

אתיידענוהלקח.אתלמדנובהחלט

התייעצותקיימנוהמנהל,הוועדיו״ר

באמצעיולנקוטלהבאלהזהירוהחלטנו

הקונטיינר״.בהעמסתזהירות

העו־אתמצדיקאתה!זאתבבלאין

בדדו

$TS1$העובדדו$TS1$

$DN2$העובדדו$DN2$שקליםאלפיעשיותששילמתפ

התיאטרוןשלהציבוריתמהקופה

עובדיפ?שלפרטיתעבירהבגלל

הייתהגדולה.דרמהאיזופה״אין

עםהמנהל,הוועדיו״רעםיחדישיבה

הכ־םמנכ״ליתועםהעובדיםועדיו״ר

ספים

$TS1$הכספים$TS1$

$DN2$הכספים$DN2$שאיביחדוהחלטנוהדרחביבה

העו־עלהזההסכוםאתלהשיתאפשר

בדים

$TS1$העובדים$TS1$

$DN2$העובדים$DN2$השניםשבעשרשמתבררמשום

ומסורתייםדתייםעובדיםהאחרונות,

אוכלאיתםולקחוימימהכבימיםנהגו

למדינותכשמגיעיםובמיוחדכשר,

שלמאודגדולהבעיהישששםסיןכמו

אמרולאשלהםהמנהליםגםכשרות.

אתעשוהםאוכל.להכניסשאסורלהם

והכניסוחפצהבנפשאלאבזדון,לאזה

קרקרים.כמההכולבסך

שהצליחהייצוגיתבנסיעה״מדובר

לישראלגםכבודהמוןוהביאהמאוד

שופטלאואתהאביבתללעירוגם

דולר000,2שלבפרמטרהדבריםאת

שלבסיכומולשם.דולר000,3אולפה

וכברגדולההצלחההייתההנסיעהדבר

״.201ל־וגם2016ל־גםהוזמנו

לאהבשרהמזוןנושאבעצפלמה

נפעהריהקאמרימראש?הופדר

לחו״ל.פעמיםמאותבעבר

הםמנכ״ליתלאוגםידעתילא״אני

שכנראהדברמיןזהידענו.לאשלי.

הכנסתשלאחרים,בתיאטראותמקובל

שחוששים״.לעובדיםכשראוכל

מורבבתלאדרךשישלהניחאפשר

זה.אתלהפדיר

הב־אתלפתורשאפשרבטח״ברור.

עיה.

$TS1$.הבעיה$TS1$

$DN2$.הבעיה$DN2$ישראל,שגרירותישחב״ד,יש

אםפתרונות.ישפתרונות?חסרים

גםאפשרלירחלהגיעהצליחבנאדם

זה״.אתלפתור

שירותעשהשהמפעאומראתה

הב־זואבלאביב,ולתללישראלטוב

רחה

$TS1$הברחה$TS1$

$DN2$הברחה$DN2$במהשעובבהמטעןדבר.לבל

ההצגותלביטוללגרוםיבולהיהימים

היהוהקנפבמוניטיןפוגעהיהוזה

גבוה.יותרהרבהלהיותיבול

פגםלאוזהבזמןהגיעהמטען״אבל

בהכנות״.

לגבייתלפעולהקאמריעל

מהעובדיםחזרההקנס

העולהככלציבורבכספילעשותיכולאינוהתיאטרון

ליברובסקישוקיישראלעו׳׳דרוחועל

שמ־רקלאכפולה:בדילמההקאמריאתמעמידהמדוברהמקרה

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$אלאעובדיו,התנהגותבשלשהוטלקנסששילםבמעסיק

היא,השאלהציבור.מכספיהממומןבתיאטרוןמדוברזהשבמקרה

מעשהלעשותציבורבכספיהנתמךגוףכלאותיאטרוןרשאיהאם

מהאתבחזרהמעובדיולדרושחובההתיאטרוןעלאיןוהאםשכזה,

לשלם?חייבהיהולאבעבורםששילם

ול־דעתשיקוללהפעיליכולאינוהקאמריזה,במקרה״לדעתי,

עשות

$TS1$ולעשות$TS1$

$DN2$ולעשות$DN2$בהוראותרוחו.עלהעולהככלמהמדינהשקיבלבכספים

לה־׳נוהלנאמר:ועניין,דברלכלהחוקלשוןשהןהכללי,החשב

גשת

$TS1$להגשת$TS1$

$DN2$להגשת$DN2$שימושמוגדרבהן,ולדיוןהמדינהמתקציבלתמיכהבקשות

שלאחלקם,אוכולםשהוענקו,תמיכהבכספיכשימושנאותבלתי

החשבבהוראותנקבעכלומר,הכספים...׳.ניתנושלשמהלפעילות

ניתנה׳״.לשמחאשרלמטרהורקאךתשמש׳התמיכהכיהכללי

להוותאמוראינושהוטל,קנסתשלוםכיספקאיןשלפנינובמקרה

לפעולהתיאטרוןעללכן,הכספים.ניתנושלשמןמהמטרותחלק

מהעובדים.הזרההקנסלגבייתחוקיתבדרך

לפעול)המדינה(,התומךהגוףעלכאמור,יפעללאהתיאטרוןאם

הקובעותלהוראותבהתאםוזאתהציבור,לקופתהכספיםלהשבת

ניתנה.שלהלמטרהשלאששימשהתמיכהלהחזירהמוסדעלכי

במש־המתמחהליברובפקיויורעוי׳דבמשרדשותחינוהבותב

פט

$TS1$במשפט$TS1$

$DN2$במשפט$DN2$עבודה.ובדינימפחרי

"מדובר

ייצוגיתבנסיעה

שהצליחה

והביאהמאוד

כבוד".המון

משלחתחברי

עםהקאמרי

מארחיהם

דףצילום:

שלהפייסבוק

הקאמרי


