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  .שאילתות  .1

  . אי� שאילתות, סעי� ראשו�. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה:  חמו
 יהודה ב�

  

  .הצעות לסדר .2

  � חוקי העזר העירוניי�הצעה לסדר של גיא ב� גל עדכו: א

היא למעשה מדברת על משהו די . אני מקווה, ההצעה נמצאת מולכ�  :גיא ב� גל

בסיסי שאני ציינתי אותו כא� באותה ישיבת מועצה שבו אישרנו את 

ושמה אני . כפי שג� כתוב בהצעה, חוק העזר העירוני לענייני תיעול

ש לנו בעיה שי, העליתי משהו שאני חושב שמרביתכ� הסכמת� איתי

אולי ג� יש נושאי� יותר , נושא לא כל כ� סקסי אולי, די מהותית

אבל אני חושב שהגיע הזמ� שג� , חשובי� שצרי� לעסוק בה� בעירייה

אני , וג� נימקתי אותה בהצעה, מהסיבה הפשוטה, הוא יקבל טיפול

ומי , אבל זה חומר מצויי� לפני השינה, לא יודע מה מכ� קראו

  . להירד� מהרשבעיקר רוצה 

 חוקי עזר עירוניי� בעירנו 53, לפחות למיטב ידיעתי, יש עד היו�

ולא צרי� להיות מומחה גדול לדיני פקודות , היקרה כפר סבא

או לחקיקה כדי להבי� שחלק מה� פשוט לא , או לחוקי�, העיקריות

. אי� מילה אחר להגדיר את זה, חלק� ה� אות מתה, רלוונטיי�

וכל הפרמטרי� . אבל מחייבי� עדכו�, י�חלק� מאד רלוונטי

ואני יכול להרבות . הבעייתיי� האלה פשוט מחייבי� טיפול

הייתי , א� היית� שואלי� אותי לפני חודש, עד לפני, אגב. בדוגמאות

אבל , למשל, אומר שחוק העזר בעניי� שחיטת עופות הוא לא רלוונטי

אולי הוא כ� אז , אחרי שהיה לנו רב ששחט פה לענייני כל עופות

, זאת אומרת. וחצי לא, אני מביא את זה חצי בתור אנקדוטה. רלוונטי

לפני שאנחנו ג� ממהרי� לשפוט ולהחליט שחוק עזר עירוני הוא 

כנראה שבכל זאת , צרי� לראות, צרי� לבחו� אותו, איזוטרי לחלוטי�

, אני חושב, בתקופה של, 1934ג� א� זה היה לפעמי� בשנת , המחוקק
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אז כנראה , מצא לנכו� לחוקק משהו, שינסקי אפילוואוסטלפני 

 50אבל מפרספקטיבה של לפעמי� , שלפחות אז היתה לזה הצדקה

 שנה אחר כ� יש טע� ויש מקו� לבדוק עד כמה החוק הזה 60ואולי 

  . עדיי� רלוונטי

אני את� דוגמה שהתלבטתי מאד א� אני רוצה להציג אותה כדוגמה 

וחלק מהאתגרי� של מה שאני מציע לאותו , כי היא טעונה, או לא

שאני מקווה שאת� תסכימו איתי שצרי� לרכז את הטיפול , צוות

זה בנושא של מוקשי� מסויימי� שיש , יצטר� לטפל בו, בנושא הזה

שנוגעי� לפעמי� בנושאי� אידיאולוגיי� שאנחנו . בחוקי� מסויימי�

, התלבטתי, ראני אומ, ושוב. בשולח� הזה לא תמיד מסכימי� עליה�

ולא תתפסו , אבל אני בכל זאת מקווה שהדוגמה תישמע כדוגמה

בדבר , רבותיי, 1941אבל יש חוק עזר בכפר סבא משנת , לפרטי� שלה

ועל פי החוק הזה לא זו בלבד שאי אפשר לגדל . ובשר חזיר, חזירי�

אז אני יודע שאוזניה� . אלא ג� אסור למכור אותו, חזיר בכפר סבא

מאמיני� ויראי השמי� במועצה יתחדדו קמעה לשמע של עמיתי ה

  ? אבל מה לעשות, האמירה הזאת

  ?  לא מוכרי� חזיר בכפר סבא  :משה אב� ח�

אני , משה אב� ח�, על הפליאה של� אוטנטית? אתה מבי�, אז יפה  :גיא ב� גל

שהדוגמה , וא� על פי כ�, אני מביא את זה בתור דוגמה למרות. שמח

היא לא , נו לעניי� יותר מטעמי� אידיאולוגיי�הזאת נוטה את חלק

יש פה עוד הרבה חוקי� שלצור� . היוצא מהכלל שמעיד על הכלל

, Xאנחנו מחוייבי� לפעול על פי , אגב, ועל פי החוק, Xהעניי� אומרי� 

, אלה מכ� שמחזיקי� תיקי�, הממשית, והמציאות הקונקרטית

עי� שהמציאות היא ועובדי� בפעילות יו� יומית מול העירייה יוד

  . ולפעמי� מנוגדת וא� קוטבית למה שהחוק אומר, שונה מאד

או לפחות , שומרי חוק, אני מקווה, מה לעשות שכולנו, עכשיו

, או חלק משמעותי, יוצא מצב שחלק גדול, משתדלי� לשמור על החוק
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 חוקי� שנמצאי� פה בידי אנחנו על פי חוק 53 
 או חלק לא מבוטל מ 

. אבל באופ� מעשי אנחנו לא עושי� את זה, עול על פיה�מחוייבי� לפ

או , אז או שאנחנו נתאי� את המציאות היו� יומית שלנו לחוקי�

  . שנתאי� את החוקי� אל המציאות

כי חוק הוא אמצעי ולא , אני חושב שצרי� לעשות את הדבר השני

יש לי מעט ניסיו� , ומאחר ואני בכל זאת עבדתי ועובד בכנסת. מטרה

א� על , ואני חושב שיהיה נכו�, ישה לחוקי� ולחקיקה ולמשמעות�בג

על : "כתבתי כא�.  חברי�5פי ההצעה שאני מציע יהיה צוות שימנה 

אני חושב שצרי� , "הצוות להגיש תו� שנה מיו� התכנסותו הראשונה

ויבוא , כי א� הוא יעשה את הבלתי יאומ�, עד שנה
לשנות את זה ל

אז זה יותר טוב מלחכות שנה עד , 6ו א, 5או ,  חודשי�4תו� 

, אני יודע שהיתה עבודה סביב איגוד של חוקי�. שהדברי� יעודכנו

אבל העבודה היא , בעיקר בקשר לחוקי� שנוגעי� לאיכות סביבה

אבל . מלאכת סילוק המוקשי� תהיה לפעמי� לא פשוטה. עדיי� רבה

לוניי� שדתיי� וחי, דווקא בהקשר לדוגמה שהבאתי, מאחר והוכחנו

, בנושא כמו צעדת כפר סבא, יכולי� ג� להסכי� סביב השולח� הזה

לאו דווקא בנושא , אני מאמי� שג� בסילוק המוקשי� האידיאולוגיי�

נמצא את הדרכי� להתגבר כדי להתאי� , אבל ג� בה�, דת ומדינה

  .2004את החוקי� למציאות של 

על ידי ,  בקדנציה הקודמתמכיוו� שנעשתה עבודה. תודה רבה גיא:  חמו
 יהודה ב�

אני מציע שקובי יציג את עיקרי הדברי� , עור� די� קובי אוחיו�

  . ולאחר מכ� נתכנס לכלל החלטה, שנאספו

היתה כבר אז ועדה בראשותי שבה היו חברי� עורכת הדי� בתיה , כ�  :קובי אוחיו�

המלאכה כללה ג� . ומיכל טל, ניב
עורכת הדי� פנינה הר, ברא�

ובגלל . הועדה ישבה על המדוכה. החוקי� האלולמחשב את 

וג� לא של נבחרי , זה לא עבודה של פוליטיקאי� פה, המורכבות

, זה עבודה של עורכי די�, למעט הסוגיות הטעונות, בעיקר, ציבור
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אנחנו המלצנו בגלל מורכבות העבודה וההיק� הרב שלה לשכור את 

ומיומ� , קימשרד שהוא ב, השירותי� של המשרד של בתיה ברא�

  . בדיני רשויות מקומיות

אנחנו נחזור , היתה שאילתא, סליחה אריה, אני מתנצל, סליחה:  חמו
 יהודה ב�

  .ואני מתנצל, אחרי ההצעה לסדר הזאת

יכול להיעשות ג� מחקר משווה , בנושא דיני רשויות מקומיות :קובי אוחיו�

נכו� , והועדה. ג� לא ממציאי� פה את אמריקה, לרשויות אחרות

וחלק� אכ�  , חלק� מנדטוריי�, שהיא סברה קיימי� חוקי עזר ישני�

בעיקר בנושא , מעוררי� סוגיות טעונות של יחסי דתיי� חילוניי�

כאשר יש כמה חוקיי� מיושני� שאולי , פתיחת עסקי� וסגירת�

  . דווקא השארת המצב על כנו יוצרת איזה שקט בנושא הזה

 לעשות 
 שלב ראשו� .  שלבית
בדר� דו הוועדה המליצה לפעול , עכשיו  

 לעבור 
 ובשלב השני . אגד של כל חוקי עזר בנושא איכות הסביבה

ג� , כמוב�, חלק מהחוקי�. לחוקי� המאד בעייתיי� והטעוני� האלו

  . כי ה� לא רלוונטיי� לימינו, לבטל

בעקבות המלצות הוועדה משרד טוייסטר הכי� את האגד חוקי , ואכ�

התקבלו כל ההערות והמשאלות של מחלקות העירייה לאחר ש, העזר

ג� האג� לאיכות , ג� אג� הנדסה. והיו מחלקות שונות, הנוגעות בדבר

את� . נער� ג� תחשיב מעודכ� של האגרות. וכיוצא בזה, הסביבה

. יודעי� שמלאכת אישור חוק עזר היא מלאכה מורכבת וארוכה מאד

לטעמי . � טר� אושרוהראייה שג� האגד הזה של החוקי� עד היו

וזה טר� , חלפו כמעט כשנתיי� מאז שהחלנו את האגד חוקי� האלו

  . עבר אישור

כי , לא הכל זה עבודה של עורכי די�. צרי� לנהוג משנה זהירות, עכשיו

ופה השולח� . זה ענייני� של מדיניות, הסוגיות, חלק ממה שאמרת�

י� רק לתת הזה צרי� לקבוע את המדיניות מכיוו� שהחוקי� צריכ

יש חוקי� לא , אני אומר. לבוש משפטי למדיניות שהשולח� הזה יתווה
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, ורק אחרי השלב השני, נכו� שיש לנו שלל של חוקי�. מעט בעייתיי�

במישרי� או , אגדי� של חוקי� שכול� יש לה�, עוד הפע�, של ליצור

להעלות את זה על אתר , לעבור למיחשוב, נושאי� משותפי�, בעקיפי�

  . וכיוצא בזה, טרנט של העירייההאינ

אני . אני לא הייתי מציע להקי� ועדה של יותר מידי פוליטיקאי�

אי� .  צרי� לשכור שירותי� של משפטני�
 ' הייתי מציע להקי� א

העבודה העיקרית היא עבודה של . צרי� להיות בקיא. מנוס מזה

 והמשרד שהעירייה תשכור את שירותיו יפנה תשומת לב�. משפטני�

של אלו שיעבדו מולו אלו סוגיות טעונות שדרושות החלטה של מועצת 

ה� יכולי� . כי ה� לא יכולי� להחליט במקומנו בנושאי� האלו, העיר

, ה� יכולי� להציע מה נהוג במקומות אחרי�, להציע חלופות שונות

דומי� פחות , במרבית הרשויות, כמעט ברוב חוקי העזר, כי בס� הכל

 ג� האגד הזה של חוקי עזר בנושא איכות הסביבה ,א� כי. או יותר

אז , יהודה, או של� יש הצעה, אז אני מציע. נלמד ממקומות אחרי�

  . תעלו הצעות. תעלה אותה

  ?רצית להעיר הערה:  חמו
 יהודה ב�

. אני לא מסכי� אית� בעניי� הזה, קובי. אני רוצה להעיר הערה, כ�:   סיימו� גולדמ�

חוקי� זה . וקא פוליטיקאי� עושי� אות�דו, אני חושב שחוקי�

ה� חייבי� לדעת שזה , ה� מנסחי� אות�, עורכי די� ה� עזר. מדינות

. ה� דואגי� לכ� שזה לא יעבור את החוקי� האחרי�, יהיה מותא�

  . אבל בטח ובטח לא עורכי די� יקבעו לנו חוקי�

פוליטיקאי יחליטו ה. יציגו לפני המועצה, המשפטני� יעבדו, סיימו�   :קובי אוחיו�

  .מישהו צרי� להכי� את זה. בסיכומו של דבר

  .והמשפטני� ינסחו, פוליטיקאי� יגידו מה, ההיפ�:   סיימו� גולדמ�

  .עמוס בבקשה:  חמו
 יהודה ב�

א� המטרה היא להגיע . יש פה שתי שיטות לתקו� את העניי� הזה:   עמוס גבריאלי

, בוא נמקד את הבעיה, י�או עוד� מסוי, לחוקי� כי יש חוסר מסויי�



  11/10/04    מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

8  

, אני לא רואה שו� עניי� וצור�.  חוקי� ונטפל ה�4, 3ואז נבחר 

ולעבור על כל חוקי העזר של כפר סבא , לעשות עבודה אקדמית עכשיו

למרות שאני , מה ה� לא עבש, או לגלות לא מה מה� עבש, ולגלות כ�

י כד, מסכי� אית� במאה אחוז שחוק שמונע את סגירתה של מרפסת

זה דבר שכבר מזמ� היו ,  די� לכבוש את חופי תל אביבאלעזור לצאלח 

  .אני מסכי� אית�, צריכי� לבטל אותו לפני העותומאני�

  .יש פה דברי� יותר אקזוטיי�  :גיא ב� גל

א� . מה שאני רק אומר זה דבר אחר לגמרי. אני יודע, יש את זה:   גבריאלי עמוס

,  בעיה מסויימת בתחו� השבתאנחנו רוצי� למקד כרגע איזה שהיא

בתחו� איכות , בתחו� ההיגיינה, בתחו� ציבורי כזה או אחר

, מה לא, נראה מה צרי�, נדבר עליו, בוא ניקח חוק ספציפי, הסביבה

אני לא מוצא שו� צור� לשכור שירותי� של . ונקיי� דיו� משפטי

 זה, זה מיותר. לתת לה� לעבור על כל חוקי העזר, משרד עורכי די�

ועל מה לבזבז את ,  דברי� יותר חשובי�1001יש לנו . עבודה אקדמית

אני הייתי , אני מתחבר אית� במאה אחוז שיש חוקי� חשובי�. הכס�

, שלושה, שניי�, ת� חוק אחד, אתה מאד בקי בזה, אומר ל� גיא

בוא נעשה . שצרי� לטפל בה�, שאתה חושב שה� בעייתיי�, ארבעה

  , דיו� ציבורי

  . זה נית� לועדה שאני מציע לדו� בזה  :גיא ב� גל

  . תמקד את זה. אבל תמקד את זה:   עמוס גבריאלי

  , הערה אחרונה של בני:  חמו
 יהודה ב�

. אני בכל אופ� מסכי� ע� גיא ב� גל לגבי הצור� בשדרוג חוקי העזר:   בנימי� כברה


 אנחנו מדברי� על חוקי עזר שהחדשני� שבה� ה� משנות ה  70' .

אי� ספק שצרי� להתאי� חלק . על מה אנחנו מדברי� בעצ�תראו 

ואני באמת לא רוצה להיכנס . גדול מהחוקי� למציאות היו� יומית

שמה , אתה יודע מה, יכול להיות. ואיזה חוק לא, איזה חוק כ�

שרק לשנות את , שיצטרכו לעשות בסופו של דבר בחוק מסויי�
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אלא חוק עזר ', 34לא חוק עזר משנת . לשנות את השנה. התארי�

לבדוק את , צרי� לבחו� את הדברי�. שהוא כבר נדפס, 2004משנת 

  . הדברי�

, בכל אופ�, אי� ספק שמי שצרי�? לגבי השאלה מי צרי� לטפל, עכשיו

קובי ג� מסכי� . ואי� ויכוח בינ� לבי� קובי, ג� קובי הזכיר את זה

� של התרגו, מצד שני. שהמדיניות נקבעת על ידי הפוליטיקאי�

  . הדברי� חייב להיות על ידי משפטני�

אני חושב שאפשר להציע איזה שהיא הצעה שאפשר להתאחד : חמו
 יהודה ב�

אני לא רואה שמשהו מפריד בי� , כל מה שנאמר פה. גיא, סביבה

וא� , אפשר לקבוע שג� אתה וג� קובי. מאחד, אלא ההיפ�, הדברי�

 יבדקו יחד ע� השירות ,יש עוד מישהו מהחברי� שמעונייני� להצטר�

  , המשפטי שלנו

  .אני מבקש להצטר�:   בנימי� כברה

או מי , או המשרד שלה, יחד ע� עורכת הדי� בתיה ברא�. הצטרפת:  חמו
 יהודה ב�

ה� , על מנת לראות איזה שה� חוקי� שאנחנו רוצי� לקד�, מטעמה

. ביעדי� הקרובי�, בשנה הקרובה, חשובי� לנו בתקופה הקרובה

אולי לעוד שתי , תביאו אפילו לישיבת המועצה הקרובה, ו את�תגדיר

או לא , אי� לי ספק בכלל שמי שצרי� לאשר. תביאו המלצות. ישיבות

, כמו כל עבודה, אבל יחד ע� זאת. לאשר חוקי� זה השולח� הזה

אז אתה יודע שג� לחברי הכנסת מכיני� הרבה , ואתה בא מהכנסת

אז מי שצרי� להכי� את . � פהל ג"אותו כנ. מאד עבודה מקדימה

אני חושב , לסיכו�. העבודה המקדימה זה אנשי המקצוע ולא אנחנו

  .גיא, בבקשה הערה. שאפשר להתאחד סביב העניי� הזה

כי היתה פה אבחנה בי� משפטני� לחברי , אני רק מבקש להעיר  :גיא ב� גל

  . מועצה

  . אז אולי לא היתה הבנה:  חמו
 יהודה ב�

זה שיש פה ג� . המחוקק תפקידו לחוקק.  מכניז� מאד פשוטיש  :גיא ב� גל
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אפשר רק , במועצה כמה חברי מועצה שה� במקרה ג� עורכי די�

במידה וה� , כמו יפתח אלגוב, כמו קובי, כמו עמוס, להסתייע בה�

זה רק יכול להפרות את העבודה של הצוות שה� . מעונייני� כמוב�

כחברי , וכובע אחר, תבכובע אחד מכירי� את המטריה המשפטי

  . מייצגי� את הפא� הציבורי, מועצת עיר

הלשכה . המחוקק מחוקק, רק כדי ליצור את ההבחנה, ג� בכנסת

על פי אותו מכניז� בדיוק אפשר . המשפטית עושה את הרוויזיה שלה

אנחנו . בואו לא נגמד את התפקיד שלנו, אני אומר, על פניו. לעבוד כא�

ומי , אני מקבל את ההערה שאתה אומר, ויזיהכ� צריכי� לעשות פה רו

  .  אז שישתת�
 שיהיה חפ, להשתת� 

מישהו עוד מעוניי� להיות ? אפשר להתאחד סביב העניי�. תודה רבה:  חמו
 יהודה ב�

  ? בועדה

  ,לא שוכרי� פה פרוייקט מיוחד, רק דבר אחד  :דובר

טה שהוועדה נקבל את ההחל. ה� בודקי� בשלב ראשו�, לא, לא:  חמו
יהודה ב�

  . ובני כברה, גיא ב� גל, קובי אוחיו�: תהיה

, קובי. שימשי�, אני מציע שא� קובי ריכז את הועדה בפע� הקודמת  :גיא ב� גל

אתה מוכ� להמשי� ולרכז את העבודה מאחר וריכזת בקדנציה 

  ? ולרכז ג� כא�, הקודמת

. ערה של עמוסאני רק רוצה להפנות את תשומת הלב בעקבות הה, כ�  :קובי אוחיו�

היא הבהירה את . של משרד טוייסטר... זה לא תהיה עבודה במסגרת 

  .היא כבר עשתה את העבודה של אגד חוקי העזר. זה ג� פע� קודמת

  

חברי .  להקי� ועדה לעדכו� חוקי העזר העירוניי�מחליטי� :123'  מסהחלטה

�  .גיא ב� גל ובני כברה, מרכז הועדה� קובי אוחיו�ד "עו: הועדה ה

  

כי , נעשה איזה שהיא הפסקה מתודית קטנה. אני מתנצל, טוב: חמו
 יהודה ב�

אני רציתי לפתוח את הישיבה הזאת בדקת אבל לזכרו . נכנסנו ללח,
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, אני מבקש מחברי המועצה דקה לעמוד. של רועי אביס� שנהרג בסיני

יאמר , שהוא חבר המשפחה, ר אמיר גבע"חבר המועצה ד. דקה דומיה

  . י� לזכרו של רועימספר מיל

כי ,  הימי� ע� עיניי� אדומות4אני לצערי לא סת� ככה מסתובב כבר   :אמיר גבע

אבל הוא היה ב� של , קשה לי להגיד עליו בלשו� היה, רועי באמת הוא

אבל בנוס� לזה שהוא היה ב� של . באמת חבר אולי הטוב ביותר שלי

שאני חושב שכי� , הוא באמת היה נער מיוחד, החבר הטוב ביותר שלי

ילד , באמת. ובמדינה שלנו בכלל, לדעת שיש בני� כאלה בכפר סבא

אז כולנו , נכו� בדר� כלל אחרי שקורה אירוע קשה. מיוחד במינו

ק 'אבל הבחורצי. וכל מי שנופל אז הוא הכי טוב, גולשי� לקלישאות

ואני דווקא רוצה לומר כמה . הזה באמת היה משהו מיוחד במינו

אני לא יודע א� , אתמול התאחדו.  מה שאמרנו סביב הקברלא, מילי�

זה היה משהו . אולי יותר,  אנשי�3,000 או 2,000 או 1,000היה ש� 

התכנסות של אנשי� שזה פשוט היה מרשי� בצורה , פשוט מדהי�

זאת היתה אולי ההלוויה האזרחית הכי מדהימה , בעיני. מדהימה

אחרי הטקס , על כל פני�. שאני אי פע� הייתי צרי� לקחת בה חלק

הוא אמר לי דבר . אז מוטי אלבו� לקח אותי הצידה, שאתמול היה

אני נאל, בתוק� תפקידי להסתובב פה בבית : הוא אמר. נורא מעניי�

אני פשוט מסתובב , אז כשיש לי זמ�. לשהות פה הרבה שעות, הקברות

א� , כי אנשי� בדר� כלל חושבי�. בי� הקברי� וקורא מה כתוב ש�

כשה� כותבי� על יקיריה� שנטמנו , פע� לא חשבתי על העניי� הזה

, בדר� כלל, אז ה� בעצ�, את הכמה מילי� האלה על המצבה

וזה עול� ,  ממקדי� או ממצי� את העיקר על אותו אד� שטמו� ש�

על אחד . היה הכי חכ�: על אחד אומרי�. זה מבטא את הכל. ומלואו

או , או גדול בתורה, צדיק, כותבי�כל אחד . אהובנו היקר: אומרי�

אנשי� נוהגי� לכתוב את הכמה מילי� . כל מיני דברי� כאלה

אבל כשהעירייה דאגה , אז רועי עדיי� לא נטמ�. המיוחדות האלה
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כשאנחנו כולנו , זה כבר היה במוצאי החג, לפרס� את המודעה

, אז עובדה שהמשפחה בחרה בשתי מילי�, התבשרנו על האירוע הזה

זה , הוא אמר שזה באמת מציי�, י אמרתי אות� למוטי אחר כ�שאנ

, רועי שלנו: היה כתוב ש�. נדיר שמתייחסי� לזה על בחור צעיר, נדיר

  . אוהב אד� וטבע

כמה מאיתנו היו כאילו מצייני� את התכונה הכי חשובה של , עכשיו

שהוגדר , תחשבו על בחור צעיר, בכלל? מישהו שהוא היה אוהב אד�

, הכי, הכי יפה, לא אמרו הכי חכ�. ה התכונה שממצה אותושזה הי

, ולכ� אני בסופ� של ההספדי� אתמול. וזה התכונה. אוהב אד�

תרימו ראש : הוא ביקש. תרימו ראש: שאביעד החבר שלו אמר

בעיני זה היה . הוא לא רוצה שכל הזמ� תהיו. כי זה היה רועי. ותחייכו

זאת משפחה . מת בחור מצויי�ק היה בא'הבחורצי. נורא חזק, נורא

התאחדות של שתי .  שנה50 
שפה נמצאת בעיר יותר מ , נהדרת

וצד שני הוא משפחה , צד אחד של המשפחה מאד אמיד, משפחות

זוג שגדל , התאחדות של ראוב� ורחל. שבאה מרומניה, פשוטה יותר

 3גידלו . באמת משפחה לתפארת. בבתי הספר התיכוניי�, פה בעיר

אצל ראוב� תמיד היה חשוב העניי� הזה של , שלושת הילדי�. קציני�

, ורועי, ל"הבת הבחורה היתה קצינה בצה. המצויינות של הילדי�

משרת באותה יחידה שאחיו . 21ב� , ל"ועומרי עכשיו הוא קצי� בנח

כול� היו מעורי� פה . אני חושב שזה משהו נורא מיוחד. הגדול שירת

כי רועי היה ג� . דבות העירוניתבמערכת ההתנ, בספורט העירוני

וג� פעל לסיוע לנוער שוליי� במסגרת הפנימייה , מתנדב בעמותת אלו�

אובד� . כל המערכות שרק ישנ�. בנוער העובד, וכ� הלאה, של אוני�

וג� , השורה האחרונה היא באמת, אבל בסופו של דבר. מאד מאד גדול

 שהיא תקווה שבכל זאת יש איזה, ראוב� אמר את זה בדברי� שלו

אנחנו כל הזמ� רואי� את הצד הרע של כל מה . מתו� הדבר הזה

. ופתאו� רואי� שבכל זאת רואי� שבאמת יש לנו נוער מופלא, שקורה
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ג� א� קשה , זה נות� כאילו את התקווה לעתיד. באמת יש פה נוער

, אז בכל זאת אנחנו רואי� שיש איזה שהיא תקווה לעתיד, לפעמי�

  . זה מאד מאד קשה, זה נורא עצוב. בני�שיש לנו כאלה 

  .יהי זכרו ברו�  :דובר

לאג� הרווחה , אני יכול רק לומר ג� מילה תודה לעובדי עירייה:  חמו
יהודה ב�

ולדורו� בקנשטיי� שמהרגע הראשו� שנודע , בראשותה של ענת ניסקי

וסייעו בכל , פשוט נרתמו והיו קרובי� מאד למשפחה, על דבר האסו�

וג� על כ� העירייה זכתה ללא מעט מילות תודה , הלוויהארגו� ה

וג� תודה לעובדי� , ומכא� אני מוסר ג� תנחומי� למשפחה, והערכה

  . תודה אמיר. המסורי� שעשו את עבודת� נאמנה

, אני רוצה לנצל ג� את ההזדמנות פשוט, להבדיל אל� הבדלות

 טוב בש� אני רוצה לאחל מזל. הדברי� נשכחו תו� כדי פתיח הישיבה

ג� בגלל , הוא לא נמצא פה. כולנו ליואל ברו� שנולד לו נכד ראשו�

  .אז מזל טוב ליואל ברו� על הולדת הנכד, הסיבה הזו

  

  , אז אריה אברה� הגיש שאילתא. פתחנו לא כפי שהיה מתוכנ�, שוב:  חמו
יהודה ב�

  .בבקשה אריה. רצו� לומר משהו בתחילת הישיבה, יותר נכו�       

 300על '  הכפרקול'אני קראתי כתבה בעיתו� ,  לספטמבר24 
ב :    אברה�אריה

הכתבה היתה במסגרת . משפחות שלא קיבלו סלי מזו� השנה זאת

, דמעות בעיניי�: שבו ישנ� התבטאויות כמו, ראיו� של שמעו� פר,

אני רוצה , השנה הזאת. וכ� הלאה, זעקת יתומי�, דמעות עשוקי�

,  סלי�500 
אנחנו חילקנו למעלה מ , עצהקוד� כל לעדכ� את המו

 העמותות המרכזיות 3על ידי ,  ארוחות חמות280 
ועוד למעלה מ 

 150ד וג� מתנדבי� אחרי� חילקו "בנוס� ג� חב. שחילקו את המזו�

בתור מחזיק , הייתי מבקש: אני פונה פה בשאלה לשמעו� פר,. סלי�

  , מדבר המשפחות שעליה� אתה300לקבל את , תיק הרווחה

  . מחר בבוקר  :שמעו� פר,
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 משפחות האלה ה� רשומות באג� 300 
 הא� ה : שאלה נוספת:   אריה אברה�

  ?הרווחה

  .לא כול�  :שמעו� פר,

אני רוצה להזכיר ל� שמי שקובע על קבלת סלי� לאזרח זה א� ורק :   אריה אברה�

 .ככה כל ארגוני המתנדבי� פועלי�, ככה זה כל התנדבות. אג� הרווחה

 אל� שקל שהמועצה הדתית 120אני קראתי דבר בנוס� שמדובר על 

  ,בשנה קודמת קיבלה

  . שנתי  :שמעו� פר,

וחצי לקמחא , שהיא מחולקת חצי לראש השנה, שהיא שנתית:   אריה אברה�

הייתי מבקש לקבל , וא� זה כ�? השאלה א� זה באמת כ�. דפסחא

  ,דיווח

  ,קי�'ויש צ,  פרוטוקולי�יש. יש ניירות במועצה הדתית  :שמעו� פר,

מה קנו ? אני מבקש לקבל דיווח לאור� השני� מה נעשה ע� הכס�:   אריה אברה�

אנחנו סיפקנו . כי אנחנו א� פע� לא סיפקנו כס� לאנשי�? בכס� הזה

  . ולא בכס�, ועזרה לאנשי� בציוד, וארוחות חמות, סלי מזו�

ולא ,  פעמי�אני רוצה לומר ל� שאני קראתי את הכתבה הזאת מספר

,  אלפי� מתנדבי� שישנ� בעיר הזאת6,000אלא ג� , רק אני נפגעתי

אנשי� . כולל מועדוני� שעוסקי� בנושא הזה? וה� מה זה פגועי�

  . שמחלקי� מזו� כל יו� ראשו�

  .את כול� אני מכיר. אני מכיר אות�  :שמעו� פר,

  .אני לא בטוח שאתה מכיר אות�:   אריה אברה�

  , קוד� כל?  יכול להגיבאני  :שמעו� פר,

פה מבקשי� זכות . פה לא לוקחי� זכות דיבור, סליחה, סליחה: חמו
 יהודה ב�

למרות , ולא הייתי מתייחס לזה בעיתונות, אני רוצה להתייחס. דיבור

כי אני לא חושב שאני צרי� , ואני מבליג, שנכתבי� הרבה מאד דברי�

,  ג� אני הפע� מאדאבל, או כתבה כזו או אחרת, להתייחס לכל הערה

אלא נדרכתי ונתבקשתי להגיב על הדברי� , לא הייתי אומר נפגעתי
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  . שנכתבו בנושא של מזו� לנזקקי�

מלוא 'לעמותת : אני רוצה למסור מכא� תודה ענקית לעמותות המזו�

שלוש עמותות שחברו ', עזר מציו�'ואת ', הז� את הכל'לעמותת ', הטנא

, מנת שלפחות לא יקבלו מצד אחד כפולוהצליבו רשימות  על , ג� יחד

 פרטיי� �מעבר לכ� יש ג� אנשי. ומצד שני משפחות אחרות לא יקבלו

ג� ה� חברו לאות� עמותות , שבאופ� פרטני חילקו במש� שני� מזו�

  . על מנת שיוכלו להרחיב את מעגל מקבלי המזו�

יותר מכל שנה , השנה חולקו, כפי שאמר קוד� אריה בפתיח דבריו

זה לא רק מעיד על העבודה הטובה והמקצועית , סלי מזו�, תאחר

על נתו� מאד קשה , לצערי, אלא זה מעיד, שעשו חברי העמותות

אני . שהתווספו למעגל המשפחות הנזקקות עוד משפחות נזקקות

וכל , ל העירייה פנינו לשמעו� פר,"וג� מנכ, רוצה לומר שג� אני

  , שנאמר

  .שקר  :שמעו� פר,

  ,חו, מהש� שלו:  וחמ
 יהודה ב�

  .שקר  :שמעו� פר,

  .היה משולל המציאות:  חמו
 יהודה ב�

  .שקר  :שמעו� פר,

  .אני לא אפריע ל� כשאתה תדבר:  חמו
 יהודה ב�

ולא , לא במועצת העיר, אני אפריע ל� ולא את� ל� לדבר שקרי�, לא  :שמעו� פר,

לא , ולא צלצלת אלי, ומעול� לא דיברת איתי, לא דיברת איתי. לידי

אל . לא היה ולא נברא. אז אל תדבר סת� שקרי�, ולא ממ�, מאייל

  . שקר לא יצא כא�. תוציא שקר

  ,אני רוצה לומר לכ�:  חמו
 יהודה ב�

כמו התגובה של� שהיתה , שקר, לא היה ולא נברא. לא יעזור כלו�  :שמעו� פר,

  .ומול כול�, אותו דבר ג� אתה עכשיו משקר, שקרית בעיתו�

  ,שמה שנעשה בעבר:  וחמ
 יהודה ב�
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  ,זה השקר הכי גדול שיש  :שמעו� פר,

תעודת עניות שהיא תיחקר על ידי לא רק מבקר , זו תעודת עניות: חמו
 יהודה ב�

  ,העירייה

  . אל תדאג, ה� יבואו אלי�, רגע  :שמעו� פר,

  ,אנשי� שבאו והלכו קנו בשר מחנות:  חמו
 יהודה ב�

  ,נכו�  :שמעו� פר,

  , הכרה באג� הרווחהללא:  חמו
 יהודה ב�

  .נכו�  :שמעו� פר,

  ,לא רשומי� באג� הרווחה:  חמו
 יהודה ב�

  .נכו�  :שמעו� פר,

  ,שכל חברי המועצה פה יידעו את זה: חמו
 יהודה ב�

  .נכו�  :שמעו� פר,

  ,וה� הלכו ורכשו על סמ� המלצה של שמעו� פר,:  חמו
 יהודה ב�

  ,לא  :שמעו� פר,

  . וזה שול�:  חמו
 יהודה ב�

  ,שול�  :� פר,שמעו

ואני אומר את זה , שו� ש� שמה לא עבר דר� אג� הרווחה:  חמו
 יהודה ב�

ג� השנה ביקשנו . א� ש�, ואני חוזר פע� שלישית, באחריות מלאה

למה את� : חלק מאות� אנשי� שבאו אלינו ואמרו לנו. את הרשימות

הגענו אליה� באמצעות ? לא נותני� לנו בגלל ששמעו� פר, אמר לנו

  .ה� קיבלו סלי מזו�. � עמותותאות


 לא הגעת� אפילו ל   :שמעו� פר, 1/3.  

חלק . ואני אומר את זה באחריות מלאה. ה� קיבלו סלי מזו�:  חמו
יהודה ב�

  .מכיוו� ששמעו� פר, לא נת� את השמות, מהאנשי� לא הגענו אליה�

  .זה לא דבר חדש, השקרי� של� זה ידוע...   :שמעו� פר,

לכ� כל הנושא של . הוא לא נת� את השמות, אני חוזר ואומר את זה:  חמו
 יהודה ב�

חלוקת המזו� השנה נעשה בצורה שיש רק לומר תודה והערכה לכל 
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עסקו בכ� ג� אריה אברה� בתור מחזיק . אות� אנשי� שעסקו בכ�

כיושבת ראש ארגוני ,  רוכמ� דליתעסקה בזאת ג�. תיק הרווחה

היוע, ,  משה גרו� בהתנדבותועסק בזה, ג� כמחלקי�, המתנדבי�

אני רוצה לקוות ולאחל שאי� לי שו� . שלי שג� בהתנדבות עסק בזה

ואני מוכ� לשמוע אות� מפה עד , שמעו�, בעיה ע� דברי הביקורת של�

 לא תהיה 
' א: שיעשו לי שני תנאי�, ובתנאי אחד, להודעה חדשה

  , כמו שאתה נוהג לתקו� את עובדי העירייה, מתקפה בוטה

  .א� אחד לא מותק�  :מעו� פר,ש

, כפי שהיה פה בזמ� ההפגנה של הסוחרי�, ולא תהיה מתקפה בוטה:  חמו
יהודה ב�

  ,שהמרחק בי� הרמת יד של�

אני פה בזכות , אני פה לא בזכות�, יהודה, בינתיי� אתה לא בחרת בי  :שמעו� פר,

  ,הציבור שבחר בי

וזה רק מה , צה היה כהוא זההמרחק בי� הרמת יד על חבר מוע:   חמו
 יהודה ב�

  ,שהיה חסר בשביל להעי� אות� מישיבות מועצה

  . אי� ל� סיכוי כזה, זה לא היה  :שמעו� פר,

ואני מודיע לכ� שבמידה ואתה לא תשמור על תרבות הניהול :  חמו
 יהודה ב�

זה אני , שמתקיימת פה בישיבות המועצה אתה לא תוכל לשבת פה

  .אדאג לכ� שאתה לא תשב פה

  .אוהב, זה מה שאתה רוצה? אתה רואה מה זאת דיקטטורה  :מעו� פר,ש

  , רצית להעיר הערה:  חמו
 יהודה ב�

, קוד� כל? למה אני צרי� להעיר הערה. אני מגיב, אני לא מעיר הערה  :שמעו� פר,

וכל הכבוד , ואני מכיר את כל העמותות שמחלקי� מזו�, אני יודע

 מעול� לא אמרתי שלא .מעול� לא אמרתי שלא היו כאלה. לה�

זה בס� , ומקבל משני מקומות, אד� נזקק שמקבל, חו, מהזה. חילקו


ו ,  מפה300,  שקל מפה300ועוד ,  שקל מפה350הכל הוא יכול לקבל  

זה דבר , שזה אפילו לא מדגדג,  חגי�3 
 שקל ל 600זה ,  מש�300

  . אחד
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על פי , � אי� אני חילקתי זה הל� על פי המלצות הרבני
דבר שני 

ועכשיו אני את� את הדוגמא הכי חיה , המלצות של ועדי שכונות

  ,לגבי רוסי�, שיושבת פה

  ?המלצות הרבני�  :דובר

יושב פה הנציג של , ויש פה. יש לי פה מי שיוכיח את זה מיידית, רגע  :שמעו� פר,

הוא לא , והוא זה שעכשיו יקו� ויגיד א� היה בא ומגיע, האתיופי�

 הוא היה מביא את הרשימה של האתיופי� שהיו אבל, היה מקבל

  ? היית מקבל או לא היית מקבל בשביל�. נזקקי�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

ב� אד� שלא . יש מינהל תקי�. אבל תבינו שלא אני חילקתי אישית  :שמעו� פר,

  .גומר את החודש לא צרי� להיות רשו� ברווחה

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  .לא אני מעביר שמות לרווחה, הרווחה מעבירה לי שמות  :שמעו� פר,

  .אבל ביקשו ממ� שמות:   אריה אברה�

  ,לא הרווחה ביקשה שמות  :שמעו� פר,

  ,אד הוק:   אריה אברה�

  ,אני חילקתי תמיד. א� אחד לא ביקש ממני, לא  :שמעו� פר,

ה כדי לעשות  המשפחות האל300אני מבקש ממ� אתה שמות של :   אריה אברה�

  ,ה� יתווספו, וא� ה� באמת לא קיבלו, קרוס על מה שיש לנו ברווחה

עובדה . אמרתי ל� מחר בבוקר תקבל את זה. אז אני אביא  :שמעו� פר,

, אז רבותיי. אחרת לא היו כותבי�, שהעיתונאי� קיבלו את השמות

  ,בואו נסכ�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

ואני נמצא פה , ת� שוכחי� שאני נמצא פה ע� כיפהאני חושב שא  :שמעו� פר,

ורבני שכונות , אני הול� על פי מה שאומרי� לי רבני�. קצת שונה

  ,שיודעי� איפה שיש נזקקי�

  ,ג� א� זה בניגוד למינהל תקי�:  חמו
 יהודה ב�
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כי מי שלא . ואני אומר את זה ברמקול, ג� א� זה בניגוד למינהל תקי�  :שמעו� פר,

 3,000או לא מבי� מה זה ב� אד� שמרוויח , ה עצמאי שנופלמבי� מה ז

והוא לא רוש� , וצרי� להוסי� לו, ולא מספיק לו, שקל בעירייה

איפה . אז זה כבר תעודת עניות לעירייה, ולא לתת לו, ברווחה

  ?מה נהיינו כאלה אכזריי�? מה נהיינו? האנושיות שלנו

  .הכל לש� שמי�  :גיא ב� גל


וב , וברו� הש� המטרה הזו הושגה, לש� מטרההכל   :שמעו� פר, 28/10/2003 .

  . זה מה שחשוב

  ] לא נית� לתמלול
לא ברור [

, ולא הכפשתי שו� עמותה, א� אחד לא התהדר במה שהוא עושה  :שמעו� פר,

וג� אני , כול� תמיד חילקו. והייתי מבסוט ושמח שכול� חילקו

 לתת שלוש פעמי� אסור? אסור לחלק פעמיי�? מה? אז מה, חילקתי

  ? לנזקקי�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

אתה יודע יפה מאד שאני הגשתי תלונה במשטרה דווקא על הדבר :   סיימו� גולדמ�

  .הזה

  .אני לא ראיתי אות�  :שמעו� פר,

  .ואתה נחקרת במשטרת כפר סבא. דווקא על הדבר הזה:   סיימו� גולדמ�

  ?ולמה לא באו אלי  :שמעו� פר,

  ...באו אלי� :   יימו� גולדמ�ס

  .לא  :שמעו� פר,

  ,אני טענתי, ואני טענתי דבר פשוט, אדוני:   סיימו� גולדמ�

 מיליו� 6ולא ,  אל� שקל לנזקקי�60אני במצב עגו� שמסתכלי� על   :שמעו� פר,

  . זה הבושה הכי גדולה. שקל שמבזבזי� על מקורבי�

  .� ומי לאאתה לא יכול להחליט מי כ:   סיימו� גולדמ�

זה לא . אתה תשל� על זה. ואוי לנו מיו� התוכחה, אוי לנו מיו� הדי�  :שמעו� פר,

  .ברו� הש�, יש פה אחד למעלה שרואה את הכל, ממני
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  ,שניתנו פתקי� לאנשי�, לאור הדברי� שנאמרו:   בנימי� כברה

  ? אי� אתה רוצה שאני את� לו. זה האישור. בטח שניתנו פתקי�  :שמעו� פר,

  ,ואנחנו יודעי� את זה מתו� ידיעה, ניתנו פתקי� לאנשי�:   מי� כברהבני

  ,ניתנו. הרמקול פה מולי, הנה. אני אומר את זה  :שמעו� פר,

  , ניתנו פתקי�:   בנימי� כברה

  ,נכו�  :שמעו� פר,

  ,לאנשי� לרכוש מוצרי בשר:   בנימי� כברה

  .בדיוק  :שמעו� פר,

  ?יות האלה שלא שילמו לה�כמה כס� חייבי� בחנו:   בנימי� כברה

  .עשרות אלפי שקלי�  :שמעו� פר,

  ?מי דואג לשל� לה�:   בנימי� כברה

  .אני אדאג לשל� לה�  :שמעו� פר,

  .בסדר:   בנימי� כברה

עד הרגע הזה . ברו� הש� לא ביקשתי בינתיי� מא� אחד. אל תדאג  :שמעו� פר,

  .לא ביקשתי מא� אחד

  .בבקשה, עמוס:   חמו
 יהודה ב�

אני חושב , אני לא חושב שזה נכו� להציג שאילתא לחבר מועצה:   ס גבריאליעמו

לקבל אולי מהרשות תשובות לגבי , שהשאילתא נועדה למכשיר אחר

  ,שאלות

  . זאת היתה הערה, לא היתה שאילתא:  חמו
 יהודה ב�

או מה , עכשיו אני חושב שהעניי� הזה שמה ששמעו� אמר. הערה:   עמוס גבריאלי

. כתבו בעיתו� אחר, וכתבו בעיתו� הזה, אז הוא אמר,  בסדר,לא אמר

: היתה מסקנה ברורה. בשעתו אני חקרתי את העניי� של העמותה שלו

אי� לי ספק ששמעו� כיושב ראש העמותה עשה , מצד אחד, קוד� כל

, שיש לו ספק בזה, מי שחושב פה. דברי� שה� בבחינת גמילות חסדי�

האיש . זה לא בגדר של רכילות. י בדקתיאנ, אני מצאתי. אז הוא טועה

מה שהיה זר לו . עשה ועושה מעשי� שבגדר מעשי� של מעשה צדיקות
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, ומה שהיתה פה בעיה קשה בעיה קשה מבחינה ציבורית, ע� העמותה

בי� אג� הרווחה לבי� , בחלק מהמקרי�, היא שהיתה פה כפילות

, ו�א� אני מזכיר ל� שמע, המסקנה היתה. העמותה של שמעו�

בדיוק כדי למנוע , המסקנה היתה שהרשימות יועברו דר� אגב הרווחה

זה נכו� שאד� , שא� יש תקציב מוגבל, שזה נכו�, את מה שאתה אומר

אבל א� אתה תית� . שנזקק אפשר לתת לו ג� שלוש וארבע פעמי�

ועל חשבו� זה אד� נזקק אחר , לאד� נזקק אחד שלוש ארבע פעמי�

ולכ� . היא שעשינו פה משהו לא בסדראז המשמעות , לא יקבל

הכפילות היא למנוע אותה כדי לתת . הכפילות היא לא כדי למנוע

אתה : הוא נורא פשוט, בכל הוויכוח הגדול הזה, המסקנה היא. יותר

רק . ואג� הרווחה בטח שבסדר, והעמותה של� בסדר, בסדר גמור

בי� בכפר לא יהיו רע, בעזרת הש�, ואז, צרי� לעבוד בשיתו� פעולה

בוא נוציא את , בפ� הזה, אבל בוא נרד. וזה מה שכולנו רוצי�. סבא

חובה של כל אחד מאיתנו פה לדאוג . הפוליטיקה מהעניי� הזה

וזה . שהציבור בכפר סבא יקבל מה שצרי� לקבל בדר� הטובה ביותר

העמותה , בקטע הזה, באמת, וזה לא שמעו� פר,, לא שאלה אישית

  ,היו חריגות קשות,  כל החריגות שהיוע�, שהוא עמד בראשה

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

ע� כל הכבוד , עמוס, בואו בשביל להבהיר את הדברי�, סליחה:  חמו
 יהודה ב�

כולנו . מה שאמרת אלה דברי� שצריכי� להיות חקוקי� בסלע, לכולנו

זה מה . צריכי� לפעול על מנת שלא יישאר פה רעב אחד בערב החג

אבל לא מקובל עלי שאנשי� יפעלו פה בניגוד למינהל . � לעשותשצרי

אבל תסתכל . ואני בטוח בכ�, כמו שג� עלי� בטח לא מקובל, התקי�

יש סעי� רק , ג� בהעברת הכספי� שעברו מהעירייה, בסעיפי התקציב


לא לראש השנה , לקמחא דפסחא 2. 1 
על ?  על איזה סעי� זה נקנה

  . ואלה הדברי� שייחקרו. דתיתסעי� של כיבוד למועצה ה

  .לא נכו�  :שמעו� פר,
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ואני אומר את זה במלוא האחריות ובמלוא , יש בידי חשבוניות:  חמו
 יהודה ב�

,  ומה שנרכש זה לא היה בדיוק סוכריות
  כיבוד 
 שכתוב ש� , הצער

אנחנו אוספי� את . ניקנו דברי� אחרי� לחלוטי�. או שתייה, ועוגיות

וא� יהיה , ויבדוק את זה ג� מבקר העירייה, הכל החשבוניות האל

מילא זה : על כ� אני בא ואומר. צור� זה יצא ג� מתחו� העירייה

אבל לא יעלה על הדעת שיבואו . שתקנו. חצי נחמה. ניחא, נעשה בעבר

  .  נאמר
 מה שנאמר , עזוב, לא אותי, ויכפישו

  ,זה רק אות�  :שמעו� פר,

  ,מותותלא יכפישו את הע:  חמו
 יהודה ב�

  .א� אחד אחר לא אחראי  :שמעו� פר,

  ,אני עסקתי בזה בעבר, ואת אות� אנשי� שעסקו:  חמו
 יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול
לא ברור [  :שמעו� פר,

  . נכו�, נכו�:  חמו
 יהודה ב�

  .יפה  :שמעו� פר,

  .נכו�, אני לא הייתי בתקופה הזאת:   חמו
 יהודה ב�

לא . אני את� לו אות�, שיבקש ממני רשימות, ואאי� לי בעיה שיחלק ה  :שמעו� פר,

  .ביקש

  .תעביר לרווחה: אמרתי ל�, לא ביקשתי אלי:   חמו
 יהודה ב�

אתה לא מבי� מה אתה . לשקר בתו� מליאה זה דבר חמור. שקר. לא  :שמעו� פר,

  .אבל זה מתאי� ל�, עושה

זה , יהודה, �במקרה היו� אני כתבתי מכתב ל, נוצר איזה גור� מזמ�  :משה אב� ח�

כי יש צור� בנושא הזה של , נמצא אצל המזכירה להדפסה ולמשלוח

אני כבר למעלה משנתיי� מתעסק ע� קידו� , אות� עמותות

אני רוצה לומר . 'הז� את הכל'
 האפשרויות למציאת מעו� מתאי� ל

מה שהזכירו כא� זה כאי� וכאפס לעומת עבודת הקודש שנעשתה , לכ�

.  פיות אוכל1,200 
 ק העמותה הזאת חילקה ל ר, העמותה הזו. השנה

לצערנו , באמת. וחלק אוכל קשה, חלק אוכל מבושל, אוכל מבושל
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אבל , שהגענו למצב הזה שיש כל כ� הרבה נזקקי� בעיר הזאת

, א� אנחנו מעלי� על נס את הפעילות של אות� עמותות, בהחלט

ר בעניי� הזה אני קורא ל� לעזו, ויהודה, אנחנו ג� צריכי� לתמו� בה�

  .'הז� את הכל'של מציאת מעו� מתאי� לעמותת 

  ,בני, בבקשה:   חמו
 יהודה ב�

. שהדברי� של עמוס לא יוצאו מהקשר�, אני רק רוצה להעיר הערה:   בנימי� כברה

אבל אני רוצה להדגיש נקודה אחת , אני מבי� למה עמוס מתכוו�

,  זה ראוי מאד.שייעשו מעשי צדקה, ראוי שייעשה מעשה צדקה. בלבד

וג� , וחשוב מאד בעיקר בע� ישראל שייעשו מעשה צדקה, ומכובד

כשזה יוצא מכספ� ? אבל אתה יודע מתי זה מעשה צדקה. מת� בסתר

  ,תעשה מה שאתה רוצה. הפרטי

  .  שנה מהכס� הפרטי שלי עשיתי12  :שמעו� פר,

ג� .  עצמ�אתה מחליט מכספ� הפרטי איזה קריטריוני� אתה בונה:   בנימי� כברה

  .זה מעשה הצדקה האמיתי. א� זה מת� בסתר

  ,ברו� הש�, אז עד שנהייתי ראש מועצה זה היה מהכיס שלי  :שמעו� פר,

ומי , כשאני מופקד על כספי ציבור. לא כ� במה שנוגע לכספי ציבור:   בנימי� כברה

שעדיי� מנסה היו� להני� את דגל מינהל תקי� צרי� להבי� שכספי 

. לא יעזור מאומה.  לצאת כאשר יש קריטריוני� ברורי�ציבור חייבי�

וא� מישהו החליט שמחלקת הרווחה היא זאת , וא� קיימת החלטה

ג� א� , מי לא יקבל, מי יקבל, על בסיס הקריטריוני� שלה, שקובעת

  ,לא יעזור שו� דבר. זה המינהל התקי�, אני לא מסכי� לזה

  ?ונציגי שכונות לא שווי� כלו�  :שמעו� פר,

  .מדובר על כספי מועצה דתית, מה שמדובר כא�:   בנימי� כברה

  .הרבני� מופקדי� על זה, נו  :שמעו� פר,

אני אבר� אותו על כל , מכספו הפרטי. זה לא כספי� שלו פרטי:   בנימי� כברה

  . מעשה צדקה

  . ברו� הש�,  שנה מכספי הפרטי12עשיתי את זה   :שמעו� פר,
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  ]לוללתמ נית� לא - ביחד מדברי�[

אני לא רואה איפה המינהל התקי� של� ע� מיליוני שקלי� , בני  :שמעו� פר,

  .שמתבזבזי� פה

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

י שידור� לציבור " עקיפות ישיבות המועצההגברת ש–הצעה לסדר של גיא ב� גל : ב

  הרחב

ההצעה הזו אנחנו נעביר את . אני דיברתי ע� גיא בטר� הישיבה:   חמו
יהודה ב�

או לישיבת הסגני� בה נדו� ונטכס עצה כיצד נוכל , לועדת הכספי�

  .לייש� את ההצעה שלו

  .הדיו� על השקיפות לא ייעשה בשקיפות, זאת אומרת:   עמוס גבריאלי

  . בדיוק  :שמעו� פר,

הנושא הזה פשוט נמצא , א� כבר יש הערות ציניות שה� אכ� חביבות  :גיא ב� גל

מבוסס על יוזמה שיש כרגע . � לא הגיתי יש מאי�את הרעיו. בבדיקה

שיכול , כמוב�, והדבר היחיד, בכנסת בועדות של שידור אינטרנטי

והעניי� הזה עדיי� נמצא . זה עניי� כספי, להרי� או להפיל את זה

  .ולכ� הוא מתאי� יותר לפורו� של ועדת כספי�, בבדיקה

  

 יורדת ההצעה  מסדר היו� מגיש ההצעה, בהסכמת גיא ב� גל :412'  מסהחלטה

�  .ישיבת סגני�/ותובא לדיו� בועדת כספי

  

ל העירייה שמשקפת את חוסר " התנהלות מנכ–שמעו� פר' הצעה לסדר של : ג

  נסיונו בפרשת פילבסקי

  ,אני אקריא את ההצעה אצלי  :שמעו� פר,

ה קיבלו את זה 'כי החבר, א� אתה יכול להוסי� תורה שבעל פה: חמו
 יהודה ב�

  .יתההב

באר, שאי� בה די� ואי� דיי� ... וזה בפתח ההצעה , כפי שטענתי בעבר  :שמעו� פר,

ל עיריית כפר "מנכ. וצר לי על כ� כי כ� עלי לפתוח את ההצעה לסדר
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ולהל� , בחוסר ניסיונו התרברב בתגובה אומללה בתקשורת, סבא

  ". הכל עובר דר� פילבסקי, החלטתי שאי� דבר כזה: "הציטוט

לגבי פילבסקי אני חושב שדבר ידוע שמכרת לנו לוקשי� , קוד� כל

אני דיברתי ע� . והיא הולכת להתפטר, והתפטרה, שנילי מתפטרת

אני . היא לא יוצאת. היא לא מתפטרת, היא לא הולכת להתפטר, נילי

 60לא של , חושב שזה מתחיל לעבור את כל הגבולות של הטע� הטוב

, ל העירייה שכח לצערי"מנכ. י�זה מיליוני שקל, אל� שקל לנזקקי�

כי הינו מנהל במערכת ציבורית שחלה עליה , ואולי עדיי� לא למד

וכי ישנ� נהלי� חמורי� שמתחייבי� ומחייבי� את , שקיפות מוחלטת

כל ההליכי� על פי חוק המכרזי� נועדו א� ורק לשמור על . הרשויות

ובמקרה , רהחוסר בק, וכמוב�... כספו של האזרח מפני מצב של חוסר 

, זה על אותו יוע, שעולה לקופה הציבורית מאות אלפי שקלי� בשנה

זה בתורה שבעל . כשעדיי� נילי והעובדת שלה עדיי� נמצאי� בעירייה

  . פה

תגובתו האומללה של מר יוניא� בפרשת פילבסקי מוכיחה שאינו מבי� 

ואת היותו בעל תפקיד שהינו תפקיד , כנראה את מהות תפקידו

ועליו לפעול כמי ששומר על , רי שחלה עליו מחוייבות אישיתסטטוטו

, ולא כמי שמנהל עסק פרטי שבבעלות המשפחה, הקופה הציבורית

. אתה מתנהג בדיוק ככה, ואייל, ואני מתכוו� לכפל משמעות

ההתקשרות ע� הספקי� מחייבת ועדה חיצונית שאינה תלויה בראש 

  . העירייה

 שמתמחה בדיני עיריות שאומר כי באחד המקומוני� צוטט עור� די�

חמורה העובדה שעובד חיצוני שאי� לו הגבלות עובר וממלי, על 

במקומו� אחר נכתב כמה חשובה בדיקת ההצעות על ידי ועדה . הצעות

כפי , שכ�, ומדוע חשוב לקיי� מכרז לעבודות ומשרדי פרסו�, חיצונית

  . או שלא מדובר בכספי ציבור, ל העירייה"שידוע למנכ

א� בכל , ל העירייה בחוסר ניסיונו מבי� כי ישנ� פגמי�"צר לי כי מנכ
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התנהלותו ותגובתו . זאת אינו מבי� כי הפגמי� האילו יש לתקנ�

שיטת . ל העירייה נשלפה מהמות� ללא העמקה"האומללה של מנכ

לא מפליאה אותי . השלו� תעלה לציבור בכפר סבא הרבה מאד כס�

  . מר ב� חמו שותק כרגיל, החוסר תגובתו של ראש העיריי

. היא מהחמורות ביותר שידעה העיר, אדוני ראש העירייה, פרשה זו

ולא המינהל התקי� שאתה , נורמות השלטו� שהינ� מכניס לעירנו

ואני בטוח שהציבור בכפר סבא הבי� כי , לא היו מעול�, מדבר עליו

 הבי� א� אני יודע שהציבור בעיר כבר, קיבל ראש עירייה כחתול בשק

וללא הר� את ראש , אתה שתקפת ללא רחמי�. ע� מי יש לו עסק

, שהתנהל בצורה הגונה וישרה, ידידי מר יצחק ולד, העיר הקוד�

  . מתנהג היו� כאיש שאינו מתאי� לעמוד בראשות מערכת עירונית

והתושבי� מגלי� את , המסכה מפני� הוסרה, אדוני ראש העירייה

ככה , לה� לפני הבחירות חיו� מזויי�כמו שצחקת . הפני� האמיתיי�

ובעיקר , אני פונה לחברי המועצה. ה� מזייפי� כרגע את החיו� אלי�

, שמביני� בדיוק את חומרת המעשה, לעורכי הדי� מחברי המועצה

אל תתנו את ידיכ� . תפרו את שתיקתכ� הרועמת ותצטרפו אלי

רי על ה. ולנורמות שלטו� שאינ� מתאימות לעירנו, למעשי� שכאלה

  . כפי שידוע, כולנו מוטלת אחריות אישית

: אני קורא למועצת העירייה להצעת החלטה כדלהל�, אשר על כ�

מר אייל יוניא� , ל העירייה"מועצת העירייה נוספת נזיפה חמורה במנכ

שלא פעל בהתא� לחוק המכרזי� בהעברת כל עבודות הפרסו� למר 

שלפחות ,  תתפטרוקוראת להדיחו מתפקידו עד שנילי, פילבסקי

 10ויחזיר את הכס� שהוא קיבל במש� , פילבסקי לא יהיה כא�

  . את אייל צרי� להדיח בהצעה הבאה. חודשי� האחרוני�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  .בבקשה, אייל:   חמו
 יהודה ב�

  , אני לא יכול לצחוק, אני אתייחס עניינית  :אייל יוניא�
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  ?ל העירייה מגיב בכלל על דבר כזה"ל למה מנכאב, סליחה:   עמוס גבריאלי

  .ת אישיתהיתה פה התייחסו. אז זכותו להגיב, כי הוא מבקש להגיב:   חמו
 יהודה ב�

  . למעשה, כי הוא ראש העיר בפועל  :שמעו� פר,

וכעובד עירייה אתה מוג� , אתה עובד עירייה, אייל, ע� כל הכבוד:   עמוס גבריאלי

אני לא מוצא שו� סיבה . רה אות� פה אחדעל ידי המועצה הזאת שבח

שאתה תעמוד פה ותתחיל להתנצל על דברי� שאי� ל� מה להתנצל 

צריכה להיות פה תגובה רשמית מסודרת או של . ולהסביר, עליה�

. או של מישהו מטע� של ראש העיר על כל העניי� הזה, ראש העיר

  ?מה הטע�? למה אתה פותח יריבות בעניי� הזה בכלל, אייל

  .באתי לענות עניינית על הדברי�  :אייל יוניא�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  .אתה מצפה להגנה של המועצה בעניי� הזה:   עמוס גבריאלי

  . ואחרי זה אני אתייחס, מילה לרינה, בטר� אתייחס:   חמו
 יהודה ב�

צת התפר, קוד� כל אני חושבת ששמעו�. אני רוצה לומר מספר דברי�  :רינה פז

, ורק היו�,  ליולי1 
 מכיוו� שההצעה לסדר של� היא מ , לדלת פתוחה

אני בזמנו .  חודשי� אחרי זה שאנחנו נדו� בה3, אנחנו כבר באוקטובר

, ולא רק אלי, העליתי את כל הנושא הזה בעקבות פניות שהיו אלי

ומי שזוכר אני העליתי את הנושא הזה , אלא לעוד כמה חברי מועצה

ולאחר מכ� אני , בישיבה של ועדת כספי�, ברי קואליציהבישיבה של ח

ואכ� זה מחייב , ל לגבי הפרסומי�"ג� ביקשתי להיפגש ע� המנכ

  .  חודשי� שהיה כ� מכרז לגבי פרסומי�3ואני מאמינה שאחרי . מכרז

אני חושבת שא� , מכיוו� שזה באמת כבר מזמ�, אני מבקשת, עכשיו

ואני שוב אומרת שאני , אמר ליל "וכפי שהמנכ, הנושא מחייב מכרז

אני לפני , בנוס� לכ�. כנראה שהיה מכרז לפרסומי�, סומכת על דבריו

אני ביקשתי תכנית , בישיבת מועצה לפני ראש השנה, ראש השנה

יפתח אלגוב הביא , כמו שבקדנציה הקודמת חבר המועצה. לפרסומי�

 ובנושא המודעות בעיתונות אי�, הצעה לסדר בנושא הפרסומי�
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ובהתא� , ואז קיבלנו תכנית עבודה. מחלקי� ואי� לא מחלקי�

וכל ראש מחלקה מעביר תכנית , כמו כל ראש אג�, לתכנית עבודה

  . ובהתא� לכ� מואשר התקציב, עבודה

תכנית עבודה , וככה זה צרי� להיות, וזה נעשה בעבר, אני ביקשתי

יוק למי בד, ואז אנחנו יודעי� בדיוק מה הפרסומי�, לגבי הפרסומי�

כי אני זוכרת שג� קראתי באיזה כתבה בעיתו� . ומה עושי�, נותני�

, קוד� כל. שדפוס השרו� בא בטענות כאילו הוא לא מקבל עבודות

יכול להיות ? מאיפה דפוס השרו� יודע למי נותני� ולמי לא נותני�

וכדי למנוע את הדברי� האלה צריכה להיות תכנית , שהוא מקופח

ואני , חה שבגלל החגי� לא קיבלתי תכנית עבודהואני מני, עבודה

ולא , בעוד שבועיי� אני כ� אקבל תכנית עבודה, מניחה שבשבוע הבא

, איזה פרסומי�, כדי לראות בדיוק מי מוציא את הפרסומי�, רק אני

  , למי נותני�, מה העלות

  .אבל זה לא מה שכתוב בנייר הזה, רינה:   אריה אברה�

  ,הנייר הזה מדבר.  הזה הוא דבר אחרהנושא של הנייר  :דובר

  ,שפותחי� את ההצעות, בי� השורות, הוא מדבר פה  :רינה פז

זה מה שהוא . זה הכל. הוא מדבר על חוסר ניסיונו. עזבי בי� השורות  :דובר

  . כתב

כי כבר נעשו דברי� , אני אומרת ששמעו� התפר, פה לדלת פתוחה  :רינה פז

אני , מכרזי� ופרסומי�: הלגבי מכרזי� כתוב פ. לגבי פרסו�

  .מתייחסת לגבי זה

  .יפתח אלגוב. תודה:   חמו
 יהודה ב�

תציג , יש פה הצעה לסדר. אני רוצה להעיר ל� שיש פה נוהל לא תקי�  :יפתח אלגוב

לא . צרי� להחליט א� דני� בה או לא דני� בה, את ההצעה לסדר

, צעה לסדריש ה, יש פה יוע, משפטי.  מבי� על מה הדיו� האקדמי הזה

  . או לא דני�, או שדני�

  .החוק קובע שצריכי� להחליט א� דני� בה  :רינה פז
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  .להצביע  :יפתח אלגוב

  .אתה צודק:   חמו
 יהודה ב�

  .אני לא מבי� את זה, מבזבזי� זמ� יקר, מדברי� פה שעה  :יפתח אלגוב

  .ג� בהצעה הקודמת היה צרי� להיות כ�  :רינה פז

  .ג� לא בסדרג� קוד� היה   :יפתח אלגוב

כש� שבעבר התרעמתי על כ� שבאו אנשי� והגישו הצעה לסדר :   חמו
 יהודה ב�

אני מעדי� , לפעמי� עוד בטר� אפילו המשפט הראשו�, והורידו אות�

,  אחרתי�למרות שהנוהל ודיני העיריות אומר, שחברי� יתבטאו פה

לבוא ולהוריד . אני מעדי� לתת לאנשי� להתבטא ולומר את הדברי�

אני , מה ג� שהוא חבר אופוזיציה יחידי, הצעה לסדר של חבר מועצה

   .לא חושב

  .אי� לי בעיה איתו  :יפתח אלגוב

  ,אני מדבר, לא איתו אישית:   חמו
 יהודה ב�

  .מבזבזי� שעות כל פע�:  יפתח אלגוב

יפתח . לא משנה שמעו� או מישהו אחר, אני רק אומר. לא משנה:   חמו
 יהודה ב�

אבל היות ויש , זה על פי דיני העיריות מה שאתה אומראני מקבל ש

  ,אז לא יכול להוריד את ההצעה לסדר, והוא יחיד, חבר מועצה

אז א� אתה מפתח , הוא יכול להגיד את ההצעה שלו, לא להוריד אבל  :יפתח אלגוב

אבל אי אפשר לעשות את זה הפו� על . אז בוא נצביע שיהיה דיו�, דיו�

  .הפו�

  . עלי זה לא מקובל, זה מקובל:   חמו
 יהודה ב�

  .זה חוק. זה לא פריבילגיה של�  :יפתח אלגוב

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  ,אפשר להצביע, ל ולהדיח את פילבסקי"קרא פה ידידנו לנזו� במנכ:   עמוס גבריאלי

  .קוד� כל א� לדו� או לא לדו�. לא. לא על זה, אי אפשר  :יפתח אלגוב

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

ולאחר . או מי מטעמו, ראש העיר משיב, מגיש ההצעה: הנוהל אומר  :דובר
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  .מכ� עולה השאלה א� קיימי� דיו� או לא מקיימי�

, קוד� כל.  משפטי� לעצ� ההצעה לסדר4, 3 
 אני רוצה לומר ב :   חמו
 יהודה ב�

אני עוד פע� סבור שצרי� לתת את האפשרות . לגבי אופ� הדיו�

  . בטח ובטח שיש חבר אופוזיציה בודד במועצה, בטאלהת

כל מה שאני יכול לומר שלגבי יוע, .  לעצ� ההצעה לסדר
דבר שני   

על , על פי החוק יש לנו. הוא יוע, תקשורת, שהוא לא דובר, התקשורת

, פי דיני עיריות אנחנו יכולי� למנות יוע, תקשורת חיצוני כריטיינר

למרות שמצויי� בעיתונות שהוא . לא דוברזה . נגד חשבונית ללא מכרז

הוא יוע, , רוני פילבסקי הוא לא דובר, אני עוד פע� מדגיש, דובר

  . תקשורת

  2 
ל העירייה מול " אני יכול רק לשבח את אופ� התנהלותו של מנכ

עד היו� שקל . מול רוני פילבסקי יוע, התקשורת, עבדות הפרסו�

נמצא פה ג� , לבדוק את זהכל אחד יכול , אחד ואני אומר את זה

שקל אחד לא עבר , ג� כל אחד מחברי המועצה, ג� המבקר, הגזבר

למרות שזה בכלל לא , אני מסכי� אית� רינה. לפרסו� לרוני פילבסקי

. צריכה להיות תכנית עבודה של נושא הפרסו�, על סדר היו� ההצעה

  ,בקרוב מאד יוצא מכרז מסודר על כל נושא הפרסו�

  ? עד עכשיו מה שיצא זה יצא ללא מכרזאז  :רינה פז

מבלבלי� פה בי� . בלי שו� קשר להצעה, אני יכול רק להגיב עניינית  :אייל יוניא�

, לפרסו�באופ� נפרד פנתה עד היו� כל מחלקה שהבעיה . כמה דברי�

זה היה סכו� ,   על פי חוק המכרזי�
  ולכל הדברי� האלה, לדפוס

אני אומר שצרי� . ו הצעות מחיראז על פי חוק המכרזי� לקח, נמו�

כי דפוס השרו� . כדי לחסו� כס�, ללכת למכרז אחד, לאחד את הכל

וא� אחד לא מקבל הנחת כמות על ,  גופי� עירוניי�15מזמיני� ממנו 

  . זה

  . יקבל
 מי שית� מחיר הכי זול , יהיה מכרז  :דובר

  .עשו אותו דבר בהוד השרו� עכשיו. בדיוק  :אייל יוניא�
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  .והיו הצעות מחיר, אנחנו דרשנו, קובי, היו הצעות מחיר  :זרינה פ

  .אבל כלכלית אפשר לחסו�, פעלנו על פי חוק המכרזי�  :אייל יוניא�

איגו� על , לכ� אני חושב שג� בנושא של האיגו� שדיבר אייל כרגע:   חמו
יהודה ב�

וכל מי , יצא למכרז מסודר, הדפוס וכ� הלאה, פעילויות הפרסו�

  . כרז יוכל לעבוד מול העירייהשיזכה במ

  ,3, 2מותר לנו לעשות מכרז בי� :   אבינוע� גרנות

, ישבו ויגישו. יחליטו על זה ועדת המכרזי�, אפשר וג� אפשר:   חמו
יהודה ב�

בהתא� , ועדת המכרזי� תשב, יחד ע� זאת, אתה צודק, אבינוע�

, לכ�. ריאו הטובות ביותר יבואו לאישו, הטובה ביותר, להצעות שיהיו

אני קוד� כל רוצה להעלות להצבעה א� לקיי� דיו� סביב ההצעה 

אני בעד . מי בעד לקיי� דיו� בהצעה הזו ירי� את ידו? הזאת או לא

  . לקיי� דיו�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  . מי בעד לקיי� דיו� בהצעה של שמעו� פר, ירי� את ידו:   חמו
 יהודה ב�

  .כבר היה דיו�, תיי�הדיו� הס  :שמעו� פר,

  ?,מי בעד לקיי� דיו� בהצעה לסדר של שמעו� פר. קיי.או:   חמו
 יהודה ב�

  הצבעה

,  פזרינה, ,  אב� ח�משה,  פר,שמעו�,  ב� גלגיא,  גולדמ�סיימו�: בעד   

   . ב� חמויהודה

 איציק,  גרנותאבינוע�,  גבעאמיר,  אברה�אריה,  אלגוב יפתח:נגד

   .  אוחיו�וקוביש " ציבוקי, יואל

   בני כברה:נמנע

  .רק שרשו� שאני לא מבי�, אני:   עמוס גבריאלי

ההצעה ירדה . תודה רבה? כמה זה היה. בני נמנע. עמוס לא מבי�:   חמו
 יהודה ב�

  . מסדר היו�

  

  . לא לקיי� דיו� בהצעה לסדר של שמעו� פר'ש       מחליטי� :125'  מסהחלטה
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  ל העירייה"חשדות לכאורה לחוקיות מכרז למנכ –הצעה לסדר של שמעו� פר' : ד

תוסי� , א� אפשר לבקש, ברשות�, רק שמעו�. בבקשה שמעו� פר,:   חמו
יהודה ב�

א� . אתה מקריא עוד פע�. מה שכתוב. תורה שבעל פה על מה שכתוב

  .יש ל� להוסי� על מה שכתוב

אני יהפו� ו, אני לאט לאט מפתח את כושר הביטוי שלי. אני מוסי�  :שמעו� פר,

לפני שאני מעלה את ההצעה החמורה , קוד� כל. מנצח. להיות אחר

אני חושב שאני מתבייש בעיריית כפר סבא , לסדר, הבאה, הזאת

. לא קיבלתי, ל"כי פה ביקשתי ניירות של מכרז המנכ, והעומד בראשה

לצל� , להדפיס לא נותני� לי. לא קיבלתי, ביקשתי לעיי� במסמכי�

ני חושב שזה דבר חסר תקדי� שלא היה כמותו א. אי� לי רשות

אבל אני , לא יודע מה היה, אני לא הייתי לפני כ�, בקדנציה הקודמת

ג� לבדוק מה שרצה , בטוח שהיה לכל אחד זכות ג� לעיי� במסמכי�

 פעמי� בעל 10ולפני זה , מהרגע ששלחתי ג� בכתב, אני מעול�. לבדוק

  . אני לא מקבל מסמכי�. ברלא עוזר לי שו� ד, פה ליהודה ולאייל

ואני חייב להיות בכל , בכל הועדות, ביקשתי להיות חבר בועדה

כיושב ראש ועדת ביקורת אני צרי� , כחבר אופוזיציה יחידי, הועדות

אני . אני לא יודע. ג� זה לא קיבלתי תגובה, להיות בכל הועדות

א אני אראה שאני ל, תמשיכו בצורה הזאת. משאיר את זה לשיפוטכ�

או דברי� שאני צרי� לבדוק ולא , מקבל לעיו� את החומר שאני צרי�

  ,אני, אקבל אות�

תקבל אישור של המועצה לראות מה שאתה , תעלה הצעה לסדר:   עמוס גבריאלי

  ,רוצה

  ?הוא צרי� הצעה לסדר בשביל זה, עמוס:   חמו
 יהודה ב�

  . לא יודע:   עמוס גבריאלי

  .אז תיכ� תשמע:   חמו
 יהודה ב�

  ,בקיצור, בינתיי� לא קיבלתי  :שמעו� פר,
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  .חבל שאני לא יכול להביא לכא� את הבנות אי� הוא דיבר אליה�:   חמו
 יהודה ב�

הוא היה , א� לא היה לראש העיר מה להסתיר.  חודשי� אני מחכה3  :שמעו� פר,

תאמי� לי , א� לא היה לו מה להסתיר. נות� לי כבר רשות מזמ�

  .עיי� במסמכי�שהייתי כבר מתחיל ל

. ל העירייה"מנכ, ל"זה בנושא מכרז המנכ, לאחרונה עלו וצפו  

לאחרונה עלו וצפו באוזני שמועות בנושא חוקיותו לכאורה של מכרזו "

במכרז שפורס� . תפור וגזור יפה, מעוצב יפה, התפור של מר יוניא�

 שנות ניהול 8בעיתונות נדרש מהמועמדי� להציג ניסיו� מוכח של 

מה שראוי ומתאי� , או במינהל כללי/בכיר במינהל ציבורי ובדרג ה

בתחילת ההצעה .  עובדי� ומעלה1,000למערכת ניהול גדולה בעלת 

אדוני ראש העירייה וסגנ� , אני אפנה להיסטוריה הלא רחוקה שאתה

ל העירייה שהוא "אברה� את דעתכ� כנגד המכרז למנכ... תבעת� 

שהיה מוער� מאד בציבור והעל , ל הקוד�"התמודד וזכה כדי� המנכ

לתקו� , סגנ�, א� כל זאת לא מנע ממ� ומחבר�, ניסיו� עשיר בניהול

וכ� , ל העירייה"את חוקיות המכרז ולנסות להכשיל את מינוי מנכ

וכ� , להכשיל ולהקשות לאור� מספר חודשי� את עבודת העירייה

  . וכמוב� לפגוע בעבודתו של ראש העיר הקוד� מר יצחק ולד יקירנ

אתה וחבר� הערמת� קשיי� בצורה זדונית ומכוונת באמצעות הצעות 

הצטדקות , וכל זאת תחת כובע של תמימות, בקשות טכניות, לסדר

, ל"את� תבעת� את ביטול משרת הסמנכ. והגינות ציבורית לכאורה

ומשרה זו בוטלה , נגזרה ועוצבה כחוק, שאני רואה היו� נתפרה

, ל הקוד� משרה זו מיותרת"של המנכמכיוו� שלדעתכ� ע� היבחרו 

  . וכל יהיה נית� לחסו� כס� רב

. בנוס� לזאת תבעת� מראש העירייה לא למנות עוזר אישי לתפקיד

ואינו נאה , נאה דורש, א� כפי שאנו רואי�. אצלכ� הכל קורה הפו�

ואני חוזר , מה שנכו� ליצחק ולד אינו נכו� למר יהודה ב� חמו. מקיי�

אינ� נמצאות כנראה , ההגינות, הצדקנות. י� הוסרההמסכה מפנ, שוב
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  . בלקסיקו� הפוליטי של�

להל� שורה של ציטוטי� מהתקשורת המקומית שמבטאי� את פועל� 

: בני כברה. ל הקוד�"כנגד מינוי המנכ, מר בנימי� כברה, ושל סגנ�

בני ". מה שהיה שמה הכל מכור מראש ותפור. זה פשוט גואל נפש"

הוא .  מעיד על חוסר הגינות ציבורית ומינהל תקי�מהל� זה: "כברה

חברי המועצה עדי� . ובזבוז כספי ציבור, מלמד על הפקרות שלטונית

ואינ� מוכני� לתת את יד� למהל� שכולו , למהלכי� מכורי� מראש

חבל על : "בני כברה שוב". אי� לי אלא להביע צער ושאט נפש. הצגה

פה אנחנו . וע לכל מי המועמדיד. הכס� שהעירייה הוציאה על המכרז

ראש העירייה עסוק : "כברה וב� חמו". לא יודעי� מי המועמד

יצירת עמימות וחוסר , בתרגילי� בדר� של העלמת מידע חיוני

ראש העירייה מנסה בדרכי� לא : "שוב ב� חמו". שקיפות בהלי�

דרכי� להתל בחברי הועדה ואני מבטיח שלא נית� לו בשו� דר� לשקר 

אני חושב שלחברי המועצה אסור : "שוב פע� ב� חמו". בוראת הצי

לעבור לסדר היו� לאור מכירת החיסול שראש העיר עושה רק כדי 

מה שאתה אומר אני " אני שוקל לנקוט צעדי� משפטיי�. לשרוד

  . אומר אותו דבר היו� לגבי�

מאחר והתחלתי לבדוק את הנושא הובא לידיעתי כי מעבר לכל מה "

ישנ� קריטריוני� שעל , ת דברי הלכות אל תעשהשנכתב בתחיל

ייבחנו עוד טר� הזמנתו לראיו� במסגרת תנאי , המועמד לעמוד בה�

על עובדי� : בתנאי הס� שפורסמו בעיתו� נכתב כדלהל�. הס�

בעל ניסיו� : סטטוטוריי� לעמוד בקריטריוני� המצטברי� הבאי�

יפי ובתפקיד  שני� בעבודה בתחו� המקצועי הספצ8מוכח של לפחות 

, הנחיה, בניהול. או במינהל כללי, ניהול בדרג הבכיר במינהל ציבורי

כושר , ניסיו� בניהול משא ומת� בדרג הבכיר. והובלה של צוות עובדי�

הכרת המערכת הציבורית ויכולת מוכחת , הבעה בכתב ובעל פה

עיריית כפר סבא הינה רשות . בניהול וארגו� בתחו� המקצועי
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 עובדי� שמשרתי� את 1,000 עובדי� ומעל 1,600 
 ר מ המעסיקה יות

תושבי העיר כפר סבא במגוו� רחב של פעילות ונושאי� שלה� נדרש 

  . לעיל' כפי שמוזכר בסעי� ב, רחב היק�, ניסיו� ניהולי בכיר

, והכי חשוב, ראויי�, איכותיי�, למכרז שפורס� ניגשו מועמדי� רבי�  

 ברשימתו הפוליטית של ראש 2' מס, מר יוניא�. עוברי� את תנאי הס�

העירייה צוטט בתקשורת כמי שפוני� עליו ולוחצי� עליו לקבל את 

אבל הפסיקו הרינוני� , זה שמעתי ג� ממ� יהודה. ל"תפקיד המנכ

ני שואל את עצמי הא� משרה זו איננה מספיק א. האלה של הציבור

 2מר יוניא� כמספר ? מכובדת שאד� ייאבק ויוכיח כי הוא ראוי לה

, החליט בסופו של דבר להציל את ראש העירייה והגיש מועמדות

  . וכמוב� להפתעת כולנו זכה בהלי� קצר מאד

בבדיקה שערכתי נודע לי כי מר יוניא� הוסמ� ללימודי ראיית חשבו� 

 2004עד ' 99 
יודעת שמ ' וג� הבת שלי בכיתה ב', 99חודש אפריל ב

אני . ר'ולפני כ� הוא עבד כסטאז, לא ראיתי בשו� מקו�.  שני�8אי� 

ג� לא ראיתי רואה חשבו� . רי� שה� מנהלי�'לא ראיתי סטאז

לא היה , זה לא קיי�, ולמחרת הופ� היות מנהל, שמוסמ� היו�

החל מאמצע שנת . וא רשו� בספר גינסאלא א� כ� ה, בהיסטוריה כזה

  ,יוניא� עבד במשרד רואה חשבו� שנתיי�' 99

  ?מאיפה המידע הזה, שמעו�  :דובר


כראש צוות בתחו� הביקורת במחלקת היי, ולאחר מכ�. אני בדקתי  :שמעו� פר,

אני קצת ליד זה עכשיו , אז אני מכיר? פורר אתה מכיר
 קוסט. טק

הנני פונה אלי� ראש העירייה בטר� , לאור זאת.  אביב כל יו�
בתל 

אני לא רוצה פה , להציג בפני מועצת העיר את הנתוני� הבאי�, עת

את כל . אני רוצה רק דברי� שיוגשו. שו� הצעה להחלטה

הפרוטוקולי� שבה� הוצגו הנתוני� בתנאי הס� של עשרת המועמדי� 

ועל בסיס� הסתייעה , המבחני� אות� הצהרת כי ערכת. הסופיי�

שאני , ידידי, אני פונה למר יוניא�. ועדה שקיבלה את ההחלטהה
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  ,אי� לי צל של ספק שזה ב� אד�. מוקיר מאד ומערי�

  .שהוא מתאי�:   חמו
 יהודה ב�

הוא מתאי� לו לעבוד . ל עירייה"לא מתאי� להיות מנכ, לא, לא, לא  :שמעו� פר,

 להציג אני פונה למר יוניא�. אי� לנו שו� בעיה איתו, פורר
 בקוסט

בפני המועצה אישורי� מכל מקומות העבודה שבה� עבד טר� היכנסו 

לעירייה שבה� מופיע הקריטריו� של ניהול בכיר במינהל ציבורי או 

מה שיכול להשוות להובלת צוות עובדי� גדול שמתאי� לסדר . הכללי

ידידי מר ב� , הנני פונה אלי� ראש העירייה, גודל כמו עיריית כפר סבא

ד "להקי� מיד צוות בדיקה שיכלול בתוכו את עו, רי הטובחב, חמו

אני , ד יעקב אוחיו�"שכחתי את עו, ד יפתח אלגוב"עו, עמוס גבריאלי

כל . אני אהיה יושב ראש הועדה. לבדיקת הנושא, מוסי� אותו

התמהמהות תביא לכ� כי הינ� נושא באחריות ישירה לחוסר שקיפות 

  ,הות רבותולחוסר הגינות ציבורית שתעלה תמי

  .תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

כמו שהוצאו מלכסיקו� , אות� אי� אנו רוצי�. עוד שתי מילי�  :שמעו� פר,

עדי� שהדברי� , לכ�. התבטאויותי� והתבטאויות סגנ� בעמוד הקוד�

רק לראות את כל , ו� התנגדות לכלו�שאי� לנו . ייעשו כהילכת�

  . המסמכי� כדי לבדוק לעומק� של דברי�

.  הסעיפי�4 
אני רוצה רק לומר מספר דברי� ל . תודה לשמעו�:   חמו
ודה ב�יה

הצעה , א� אני ארצה לנהוג על פי דיני עיריות, רק להזכיר ל�, להבא

  .כזאת לא עולה לסדר היו�

  .אי� לי בעיה  :שמעו� פר,

אבל לעצ� . א� אי� הצעת החלטה אז היא לא תעלה פע� הבאה:   חמו
יהודה ב�

, מכיוו� שרציתי בהחלט שהדברי� יישמעו במועצת העירייה, העניי�

אי� לי שו� בעיה לא ע� שו� . אז אני רוצה שכל חברי המועצה ישמעו

ולמע� זה שהאמת תצא לאור תבחר ל� פה כמה חברי , חבר מועצה

ת שתבקש לראות את כל תוכל לראות בכל ע, מועצה שאתה רוצה
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  .הפרוטוקולי�

  ,מחר בבוקר  :שמעו� פר,

, מה שאני מבקש ממ� עוד פע�. מחר בבוקר תתייצב ואתה תקבל:   חמו
הודה ב�י

כשאני מדווח , וזו בקשה אחרונה, מה שאני מבקש ממ� זה דבר אחד

אז , על ידי בנות המזכירות שאתה נכנס ומתנהג בצורה לא ראוייה

ושוב מודיע ל� פע� , אני מודיע ל�, אולי פה אפשר עוד איכשהו לסבול

יפסיקו ... , באמת שמעו�, כי אחרת, אני אשמע דיווח כזהאחרונה ש

  .לעבוד

יכול , אולי זה מה שמדאיג אות�. אני שומע מה ה� אומרי� עלי�  :שמעו� פר,

  .להיות

כל חבר , את כל נושא המסמכי�, את כל נושא התוצאות, דבר נוס�:   חמו
 יהודה ב�

או בלשכה , ל"מועצה שרוצה לראות יכול לבוא ולעיי� בלשכת המנכ

וכולל כל מה שביקשת , כולל המבחני�, כל מסמ�. או במזכירות, אצלי

אני , לעצ� העניי� אני אומר לכ�. תקבל לא רק בעניי� של אייל יוניא�

מצד אחד . לא אובייקטיבי כיוו� שאייל ואני עושי� כברת דר� ארוכה

מצד שני אתה אומר שהוא לא , אתה אומר שהוא מנהל את העירייה

  .אז אני לא יודע אי� לקבל אות�, מתאי�

  ,יש הבדל, לא אמרתי מנהל, הוא ראש העיר בפועל, לא  :שמעו� פר,

לכ� אני רוצה להגיד ל� שאני שמח לפחות שיש את האור� נשימה :   חמו
 יהודה ב�

כי יכול להיות שא� לא היה מישהו מספיק חזק מבחינת , לאייל

, אבל אני באופ� אישי. ותויכול להיות שיכולת לשבור א, האישיות שלו

, לפחות במה שאני שומע, וג� כל צוות ההנהלה, וג� עובדי העירייה

מאד מאד מרוצי� ומאד מאד מקווי� שהצוות הזה ימשי� וינהל את 

, ג� הערה קטנה לאות� אנשי� שמהללי� ומשבחי�. העיר הזאת

רק . מסר לאנשי� שיושבי� אית� לפני הישיבות, ואולי זה לא מסר ל�

בשנה אחת הצליחו אות� אנשי� ליצור יותר ממחצית הגירעו� 

  . רק בשנה אחת. המצטבר
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  ?זאת אומרת שלא היה גירעו�  :שמעו� פר,

  ,אות� אנשי� שאתה מהלל ומשבח ראוי שתבדוק טוב טוב:   חמו
 יהודה ב�

  .לא לי את הסיפורי� האלה, זה אתה יודע למי אתה יכול להגיד  :שמעו� פר,

בעצ� אני לא מעלה אותה כיוו� ,    אני מעלה את ההצעה הא� לדו�:חמו
יהודה ב�

  .אני עובר לסדר היו�. תודה רבה. שאי� הצעת החלטה

  

מוסרת ההצעה מסדר , מאחר בהצעה לסדר אי� הצעת החלטה :612'  מסהחלטה

�   .היו

  

לפחות להקי� ? אתה רואה אי� אתה עושה את הדברי� דיקטטורית  :שמעו� פר,

  .קועדה שתבדו

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  .להצביע א� כ� מקימי� ועדה או לא מקימי� ועדה  :שמעו� פר,

  

2.  �  . 04/1110/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו


אישור פרוטוקול ועדת כספי� מ . 3'   עברנו לסעי� מס:חמו
 ב�יהודה 10/11/2004 .

  .בבקשה שמעו�. שאלות. הערות

כל הועדות שאמרתי שאני צרי� להיות בתו� , דת כספי�קוד� כל וע  :שמעו� פר,

  ,הועדות בתור חבר

  ? באיזה ועדה אתה לא:   חמו
 יהודה ב�

  ,אני בא� ועדה לא נמצא  :שמעו� פר,

  ?למה:   חמו
 יהודה ב�

  .רק מכרזי�  :שמעו� פר,

  ?כספי� לא? למה אבל:   חמו
 יהודה ב�

  .בשו� ועדה. לא  :שמעו� פר,

  ?שנה אתה לאמי:   חמו
 יהודה ב�

אני חייב להיות בכל . אני יחידי בביקורת. אני אומר לכ� לא. לא  :שמעו� פר,
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  . אי� לי בעיה, תביאו עוד אופוזיציה. הועדות

  ?איזה למשל כ�? נציג האופוזיציה חייב להיות בכל הועדות:   חמו
 יהודה ב�

  ,כספי�  :שמעו� פר,

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

אני אבדוק באיזה ועדות , אנחנו נשב בימי� הקרובי�,  שמעו� סליחה:חמו
יהודה ב�

  ,למרות שגודל הסיעה של� קט�, אתה כ� יכול להיכנס

  ,אבל זה כרגע האופוזיציה היחידה שיש, לא משנה. בסדר  :שמעו� פר,

 אני אבדוק באופ� אישי יחד אית� ויחד ע� היועצת המשפטית :חמו
 יהודה ב�

  . קוד� כל אתה תהיה,  להיותבאיזה ועדות אתה חייב

 ג� בועדות שאתה לא יכול להיות מבחינת המפתח הסיעתי 
דבר שני 

  .בוקי בבקשה, הערות נוספות. אנחנו נדאג לזה, של�

ל יהיה " אנחנו אתמול סיכמנו ששכרו של הסמנכ3בפרוטוקול בסעי�   :ש"ברו� צי

  .60% ולא 65%

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

. אז יהיה דיו� ובואו נסכ�, א� לא סיכמנו. זאת ההערה היחידה שלי :ש"ברו� צי

ואני לא זוכר שאתמול , אבל אנחנו אמורי� לאשר מה שסוכ� אתמול

  .60%סיכמנו 

  .עמוס בבקשה. תודה בוקי:   חמו
 יהודה ב�

יש פה את יושב , אנחנו דני� מאז תחילת הקדנציה הזאת בי� היתר:   עמוס גבריאלי

הרי בסופו של דבר על , שיצא לעש� סיגריה, יציהראש האופוז

כי על מה . לפחות מחלק מהדברי� אי� עוררי�, העובדות שפר, מדבר

  ,הדברי� נמצאי�. ל הוא אמר"שבני אמר בקדנציה הקודמת על המנכ

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

הדיבור שלי אני שומר את , אני ממעיט בדיבור בקדנציה הזו, תראו:   עמוס גבריאלי

  . כי ש� משלמי� לי, לבית המשפט

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

אני , פה אני מבקש לדבר בלי הפרעה עכשיו על הדבר הזה עד הסו�:   עמוס גבריאלי
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אני . חברי המועצה לכבד את מה שיש לי לומר פה, מבקש את חברי

לק וג� כח, אומר את זה עכשיו ברמה של ג� הצהרה ציבורית שלי

וזה , בהחלט כ�.  בועדת הכספי�3לסעי� , בוקי, ודווקא מתייחס, כללי

  . רלוונטי

ל בקדנציה הקודמת היא "העובדה שהיתה התנגדות למינוי סמנכ  

ואני אומר כאחד שרצה מאד , העובדה. ועל זה אי� ויכוח, עובדה

אני יכול להעיד על עצמי שאני . ל העירייה"שאייל יוניא� יהיה מנכ

ואמרתי שזה יהיה מצויי� , ל עוד לפני המינוי"ראו לו מנכמאלה שק

וג� ברמת , ואני לא מרבה להחמיא, שאחד ברמתו של אייל יוניא�

. ל"יהיה מכובד א� אחד כזה יהיה מנכ, ידיעתו את המערכת העירונית


 הוראות החוק ב , לצערי. הצעת מכרז בשביל זה... אני אפילו  2001 

ועית שלו הוא בהחלט אד� שראוי להיות ברמת הידיעה המקצ. השתנו

, הוא עובד ימי� כלילות, והוא עושה עבודה מצויינת, ל עירייה"מנכ

  . אני יכול רק להוריד את הכובע על הכל

 של יהודה ב� 2אבל אני לא סות� את עיני שאייל יוניא� היה מספר 

אייל יוניא� . אנחנו לא סוגרי� את העיניי�. חמו במערכת הבחירות

ברגע . ל עירייה"עכשיו מנכ,  של יהודה במערכת הבחירות2'  מסהיה

,  של יהודה ב� חמו2ל העירייה החלטנו שמספר "שהחלטנו שיהיה מנכ

הוא ג� , כי הוא ג� מוכשר מאד, ל עירייה"יהיה מנכ, למרות זאת

אחרו� שצרי� . אי� מה להתנצל, אי� מה להצטדק. בסדר גמור. בסדר

ואוי ואבוי א� אייל יוניא� יענה על הלי� , ניא�לענות על זה זה אייל יו

  . ואסור שזה יקרה, זו טעות. בחירתו

, ל" אני שמעתי שמונה סמנכ3סעי� . 3מגיעי� לסעי� , עכשיו

שמעתי שהוא . ל היה ראש מטה הבחירות של יהודה ב� חמו"הסמנכ

. ואני מניח בהנחת היסוד שלי שהמינוי נעשה כדי�. איש מוכשר מאד

מה שלא עשיתי ע� . ה להצהיר למועצה שאני אבדוק את זהאני רוצ

כי אני כל כ� מערי� , אייל יוניא� שהייתי מוכ� ג� למחול על כל עובדה



  11/10/04    מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

41  

  ,אני אומר ככה. כ� אני חושב, ובדיעבד צדקתי, את האיש

תרשה לי להעיר הערה כי מהדברי� של� , ברשות�, סליחה, עמוס:   חמו
 יהודה ב�

  ,לא עומד בתנאי הס� חלילהשאייל , משתמע חלילה

  ,לא, לא:   עמוס גבריאלי

  .כל ההערות שנאמרו פה זה לא נכו�, אני אומר ל�:   חמו
 יהודה ב�

  . הפו� אני אומר:   עמוס גבריאלי

  .אתה אומר כי פה לא רציתי לבדוק. לא:   חמו
 יהודה ב�

  .הפו� אני אומר:   עמוס גבריאלי

  .משרד הפני� אישר את המינוי  :דובר

  .אז אני אומר בדיוק הפו�, יהודה:   עמוס גבריאלי

  .קיי.או:   חמו
 יהודה ב�

בחלק מהקטעי� אני בטוח שהוא עובר את , לא רק שלא איכפת לי:   עמוס גבריאלי

אני לא הסתרתי את זה . אי� לי בעיה ע� זה. over qualifiedזה אפילו 

ל חד "י הסמנכאני אומר לגב. ואני אומר את זה בריש גלי, מרגע לרגע

, יכול להיות שהוא הכי מוכשר מכל המועמדי�. משמעי בשולח� הזה

יכול להיות שהוא . ואני נוטה להניח שהוא הכי מוכשר מכל המועמדי�

אבל אני לא אתעל� מהעובדה שהיה איש , האיש הנכו� בזמ� הנכו�

ואני הול� לבדוק את העניי� הזה , מרכזי במטה הבחירות של יהודה

  . וג� היוע, המשפטי, העירייה שישיב בכל הועדותע� מבקר 

  .בסדר:   חמו
 יהודה ב�

ל מאחר ושכנע " לסמנכ60% 
אני מאשר מבחינתי היו� את ה :   עמוס גבריאלי

לרבות אנשי מקצוע , ואנשי� אחרי� בעירייה, ל העירייה"אותי מנכ

שיש צור� בגו� מתא� בי� המחלקות כדי , אחרי� שאינ� פוליטיי�

על המשרה אי� . יותר צעירה,  איזה שהיא עירייה יותר דינמיתליצור

ואני הדגשתי את זה ג� , אבל אני מוצא לנכו�. עוררי� שצרי� אותה

חובת  הבדיקה שלנו כמועצה , מאחר ומדובר באיש מקורב, בעיתו�

מאחר , וא� היינו בודקי� על כל אחד אחר כל, היא כפולה ומכופלת
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ואני , לוקח על עצמי את הבדיקה הזאתואני , ומדובר באיש מקורב

את� קול , וא� צרי� בקול גדול, ואת� ג� את ממצאי, יעבור על זה

  . גדול

מותנה במה שאני בטוח , ולכ� כל מה שאני אסכי� בעניי� הזה כפו�

ושבכל פרמטר סביר , שהלי� הבחירה היה תקי�, שהוא נכו�

  . ל"אובייקטיבי האיש הזה היה נבחר כסמנכ

עצ� העובדה שהוא היה פעיל אצל� לא פוסל אותו , דברא� כ� ה

, אני אומר את זה פה על השולח� הזה, אבל אני רוצה. לשאת במשרה

, ואתה יודע מה יהודה, שאני חושב וסבור, ואני רוצה לומר להבא

אני יכול להעיד שהוא , וזה אומר שהאנשי� שסביב�, ניצחת בגדול

ע שאני שכרתי לקמפיי� כנראה יותר מוכשר מחלק מאנשי המקצו

יכול להיות שהרבה אנשי� מוכשרי� . אני אומר את זה. בחירות שלי

ואתה , ויכול להיות שחלק� מגיע לה� שיהיו בעיר הזאת. היו סביב�

, אבל יש ג� עניי� ציבורי. אולי יעשו ג� טוב לעיר הזאת, יודע מה

  . נובעניי� הזה היו� מיצי, ואני אומר. ואנחנו צריכי� לעמוד בו

אני , ר סיעת העבודה"כיו, אבל מבחינתי, אני אבדוק את העניי� הזה

שג� א� יתברר מחר שמישהו הכי , אומר את זה באופ� חד משמעי

יגיע לאיזה שהוא תפקיד , שיעמוד בכל תנאי המכרז, מוכשר בעול�

והאיש הזה היה בדר� זו , לא חשוב איזה תפקיד, בעיריית כפר סבא

מהטע� , אני לא אתמו� בזה, ת הבחירותאו אחרת קשור במערכ

ואני אומר את זה על , הציבורי שהדבר הזה צרי� ג� להיראות

מאחר ונעשי� כל כ� הרבה דברי� חיוביי� , ואני מתפלל, השולח�

שזו פע� אחרונה שהדבר , הרבה דברי� חיוביי�, באמת, במועצה הזו

  . אבל היו� מבחינתי זה הסו�. הזה עולה על השולח�

  .קובי בבקשה. תודה רבה:   חמו
 ה ב�יהוד

קוד� בודק ואחר כ� . אני הייתי הופ� את הסדר,   ע� כל הכבוד עמוס  :קובי אוחיו�

אני מרגיש נפגע מעצ� ההצהרה , כמי שעמד בועדה. יוצא בהצהרות
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  . כאילו איזה פג� נפל בהליכי�, הדרמטית על הבדיקה

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

ג� א� אתה לא . תנו לו לדבר, אחד מדבר, אני מבקש מכול�:   וחמ
יהודה ב�

  .מסכי� איתו זה בסדר

ואחר כ� , הסדר הנכו� א� לא קורצי� לתקשורת זה קוד� כל לבדוק:  קובי אוחיו�

היתה שהות מספקת לבוא לשבת ע� מבקר . לצאת בהצהרות

ו הרי הי. במועמדי�, לעיי� בחומר, לשבת איתי כחבר ועדה, העירייה

וכל הנושאי� של מינויי� , ושל הצעות, כבר תילי תילי� של מחקרי�

א� האד� . מינויי� פוליטיי� כשלעצמ� ה� אינ� פסולי�. פוליטיי�

עצ� זה שיש לו איזה שיו� או , והאד� מתאי� לתפקיד, בעל כשירויות

  . זיקה פוליטית לא פוסלי� אותו

ל כל הנושאי� א� מישהו חושב שהוא ישנה פה את טבע האנוש פה ש

ותהיה המפלגה שחורטת על דגלה את , שכל שר שמתמנה, האלה

, אני רוצה להגיד עמוס. מינויי� פוליטיי� יהיו ש�, המינהל התקי�

אני מציע לשפני שיוצאי� בהצהרות לכבד את . אני מרגיש נפגע

שמוע� פר, לא בא לישיבה הכי קובעת , אגב. החברי� שהיו בועדה

  . בישיבות הועדה

  , באוגוסט7 
 ועשית� ב ,  באוגוסט27אמרת�   :עו� פר,שמ

  .זה התרשמות מהמועמדי� עצמ�  :קובי אוחיו�

  ,זה בכוונה עשית�  :שמעו� פר,

הוא , הוא רק שאל אותי מי זה המועמד השני כדי שירשו� אותו בפתק  :קובי אוחיו�

ויש בה ג� , א� ממני� ועדת בחינה, אני מציע. לא ידע אפילו את שמו

ואני חושב שפה רק כדי למלא את ההלי� הזה במלואו , י ציבורנציג

אפילו את הבוחנת של אות� מועמדי� ניהלנו איתה , ובכל, ובשקיפות

וג� כדי להתרש� בתורה , פגישה כדי להבי� את כל הלי� הבחינה

ומהניתוח שלה של המועמדי� והתאמה , מהמלצות שלה, שבעל פה

עט לא היו ספקות לא לחברי זה דוגמא למכרז שכמ. שלה� לתפקיד
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  .וג� לא לבוחני� מי המועמד המתאי� ביותר, הועדה

  ] לא נית� לתמלול
לא ברור [  :שמעו� פר,

  ,אתה דיברת על נאה דורש נאה מקיי�  :קובי אוחיו�

  . נכו�  :שמעו� פר,

  ? למה אתה מפריע לי  :קובי אוחיו�

גזור , היה תפור. אל תשקר לי בפני� שלא היה התנגדויות בועדה  :שמעו� פר,

  .ומעוצב כמו שצרי�

  ?אני הפרעתי ל� לדבר  :קובי אוחיו�

  ,אבל אתה אומר דברי� שקריי�, לא  :שמעו� פר,

  .אז אחר כ� תגיב  :קובי אוחיו�

  . תבקש זכות דיבור? מי אמר ל� לא לדבר. תבקש זכות דיבור:   חמו
 יהודה ב�

  ]לתמלול נית� לא - מתווכחי� ביניה�[

ואני אומר לחברי� , וכמי שעמד בראש הועדה, אני אומר כמי שליווה  :קובי אוחיו�

באמת שמעו� לא עניי� אות� בכלל מי , שלא היו במהל� הועדה

  ,לא קולטת, אתה הוא זה שבאת לא ע� נפש חפצה. המועמדי�

  ] לא נית� לתמלול
לא ברור [  :שמעו� פר,

, מועמד השני אפילולא זכרת את ש� ה. כי אתה פה מטיח באנשי�  :קובי אוחיו�

, א� אתה רוצה רק לפסול. שמעו�, זו לא דר� לבחור אנשי�, וביקשת

. הועדה הזו היתה שקופה. זה לא רציני, שמעו�, זה לא זה: להגיד

ואני חושב שא� יש לנו , המבחני� נעשו על ידי גו� מאד מקצועי

ואני , של מישהו שהוא מתאי�, בחירה שאנחנו שלמי� איתה באמת

אני באד� הזה ג� הצבעתי כשהוא הגיש את המועמדות שלו מודה ש

אני חשבתי . ל חברת ספיר"בקדנציה קודמת למנהל אג� תרבות ומנכ

, אד� ע� שלל תארי� וניסיו� מוניציפלי. שהוא מתאי� מאד ג� לזה

וג� היה , ותארי� אחרי�, ג� תואר שני בתחו� החינו�, ג� ניהל רובע

  ,מה שאנחנו צריכי�, אז אני אומר לכ�, ל של"מנכ

תשי� לב שאני לא העליתי שו� נושא מהותי בתחו� הבחירה ג� :   עמוס גבריאלי
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אני אמרתי ס� הכל שנתתי את כל הזכויות לכ� . מבחינת צנעת הפרט

אני רוצה לבדוק את זה מחמת בעיה אחת . שהמינוי הוא הכי טוב שיש

  , בלבד

  .אז תבדוק  :קובי אוחיו�

אני לא העליתי מהותית את כשרונותיו או , אני אומר אבל יעקבל� :   עמוס גבריאלי

אבל . ואני רוצה להניח שהבחירה הזו היא מצויינת, את אי כשרונותיו

אתה יודע בדיוק על מה אני , מחמת הקירבה היתרה, בפא� הציבורי

אומר על השולח� הזה לכולנו שהדבר הזה מחייב בדיקה כפולה . מדבר

אני לא , עכשיו מאחר ואני לא הייתי נוכח. ומכופלת ושקיפות מלאה

אני אישית הול� לעשות את זה ג� כראש , הייתי חבר בועדה הזאת

לא , לא אמרתי שפחות טוב, לא אמרתי שהוא לא בסדר. הסיעה שלי

  .שו� דבר

קוד� כל תבדוק . אני חושב שההצהרה של� היא דרמטית ומיותרת  :קובי אוחיו�

  ? למה להקדי� את המאוחר. �ואחר כ� תצא ע� המסקנות של

  ?לא, כי צרי� להצביע עכשיו:   עמוס גבריאלי

אתה לא צרי� לאשר אותו , זה לא תפקיד סטטוטורי? מה זה קשור  :קובי אוחיו�

  . אני אומר שהצהרה מהסוג הזה זה פגיעה בחברי הועדה. במועצה

  .בני כברה. תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

אני כשרציתי לבדוק את .  חושב שמותר ל� לבדוקאני קוד� כל:   בנימי� כברה

, אמרתי לעצמי אני רוצה לבדוק. הנושא של פילבסקי לא הצהרתי

  . זה אחד. ההצהרה היא האמת מיותרת. ובדקתי

ל עולה "הנושא של סמנכ. אני חושב שבלבלנו את היוצרות, דבר שני  

  . זה לא תפקיד סטטוטורי שבא לדיו� במועצה. כא� לא לאישור

  ?מה ההיתממות הזאת:   מוס גבריאליע

מה שכ� בא לאישור במועצה זה גובה . זה לא היתממות בכלל, לא:   בנימי� כברה

אז אתה יכול . זה הויכוח שצרי� להיות כרגע. השכר שצרי� לשל� לו

זה , זה הדר�, מה שהמועצה תתנה בעניי� הזה, 65%, 60%לבוא ולומר 
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  . ל העירייה לניהול המשא ומת�"בעצ� אותו מסר שצרי� לעבור למנכ

על פניו יכול להיות ג� , על פניו אני אומר, לגבי האמירה שיש פה טע�

כל זה נכו� במקו� שהמועמד , אבל אני אומר שוב, מבחינה ציבורית

אני לא מבי� , ריבו� העולמי�, אבל במקו� שהמועמד ראוי. אינו ראוי

. קו את הכישורי�רוצי� לבדוק את הכישורי� תבד. מה צרי� להיות

אני לפחות קיבלתי במסגרת , אני לא הייתי חבר בועדת הבחינה

קיבלתי תשובות שמשביעות רצו� ה� , השאלות שאני שאלתי אות�

  . ה� מבחינת הכישורי�, מבחינת היכולות

ואני אשמח , א� אתה רוצה לצטט אותי, אני רק ממלי, ל� דבר אחד

זה אומר שעשיתי עבודה , ובכי זה עושה לי ט, מאד שאתה מצטט אותי

אל תוציא דברי� , אני רק מציע. טובה מאד בקדנציה הקודמת

לקחת משפטי� הבומבסטיי� זה , כי לצטט, אני אגיד ל�. מהקשר�

. אתה מוציא דברי מהקשר�, אבל בוא, זה נשמע טוב, זה יפה, טוב

של , לכ� אני סבור שבמקרה הזה. ההתנגדות שלי היתה עניינית

לגבי . צרי� לדו� בשאלה של גובה השכר לא המינוי עצמו, ל"הסמנכ

  . ימי שירצה לעשות בדיקה שיעשה בדיקה
הבדיקה 

  .סיימו�. תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

אני רק רוצה להגיד שג� אני הרגשתי לא נוח אחרי שקיסוס נבחר :   סיימו� גולדמ�

העליתי בפורומי� אחרי� . וזה בגלל הזיקה בבחירות ליהודה, לתפקיד

, ואני קיבלתי את ההסברי� שאת� עכשיו קיבלת� מקובי, את הנושא

וג� לגבי זה שהמועמדי� , לגבי האיש עצמו, ועוד יותר מפורטי�

ג� היו אנשי� , חלק מהמועמדי� שהגיעו לשלבי� הסופיי�, האחרי�

  . שויתרו על התפקיד מסיבות שלה�

� במכרז אני שמעתי שהאיש הגיע לאחד המקומות הראשוני� ג  

יחד ע� . אני לא מכיר את האיש. לפני זאת, שהיתה בקדנציה הקודמת

אנחנו חייבי� לעשות . זאת אני מרגיש בדיוק כמו שעמוס מרגיש

אני מקבל את מה שקובי .  עיניי�4 
 בדיקה לבדוק את הנושא הזה ב 
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אבל אנחנו כאנשי ציבור צריכי� להראות , אני סומ� על הועדה, אומר


 ולבדוק את זה שוב ב , אנחנו פה עוד יותר מחמירי�לציבור ג� ש 4 

  .עיניי�

וא� נמצא רבב קט� , אני מצטר� לעמוס שאנחנו צריכי� לבדוק פה  

  .אנחנו צריכי� להגיד את זה ולא לשתוק, שבקטני� במינוי

  .גיא. תודה:   חמו
 יהודה ב�

ול להגיד אני יכ. לחדש משהו בדיו� הזה, יהודה, ברוח הבקשה של�  :גיא ב� גל

, שאולי בשונה מאחרי� אני יודע משהו מניסיוני במינויי� פוליטיי�

משמש במשרה שהיא מינוי , לפרנסתי, מהסיבה הפשוטה שאני

אני רוצה להאמי�  , אני משמש כיוע, של שר שמינה אותי. פוליטי

אבל אי� לי צל של ספק , שהוא מינה אותי בגלל ג� הכישורי� שלי

וכזה אני ג� יודע לעשות הבחנה . הפוליטית שלישמוניתי בגלל הזיקה 

. למינוי פוליטי מסוג אחר, מאד ברורה בי� מינוי פוליטי מסוג אחד

ככל הנראה אני הול� להיכנס למשרד ששר בימי� אלה ממש נחקר 

על מינויי� , לעמיתי וערכי הדי�, או בחשד לכאורה לפלילי�, בפלילי�

. משרד לאיכות הסביבהפוליטיי� מאד לא תקיני� שהוא ביצע ב

ח "מי שרק יקרא מעט את דו, ועדיי� נשארו כמה עשבי� שוטי� למדי

  . מבקר המדינה בעניי� המשרד לאיכות הסביבה

זאת אומרת שבציר הזה יש קוטב מסויי� של מינוי פוליטי שהוא 

שיש אפשרות , הוא לא היחיד, ואגב, והוכיח לנו מר הנגבי, תקי� בעליל

. ויי� פוליטיי� שה� בהכרח לא תקיני� בכללג� וג� לעשות מינ


 משרות אמו� 
 באותה מסגרת של מנויי� פוליטיי� של מה שנקרא  

כראש , כשיהודה ב� חמו, למשל. א� אחד לא פוצה פה ולא מצפצ�

שעושה לפי דעתי עבודה , מינה את יעל ויסמ� כמנהלת לשכתו, עיר

. דרה משרת אמו�זה בהג, מצויינת מהלא מעט שיוצא לי לעבוד מולה

בי� היתר כי מדובר ג� , וא� אחד לא צפצ�, א� אחד לא פצה פה

  , במועמדת מצויינת
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במשמעות התיאורטית זה ברור שזו , אבל ג� נניח א� היא לא היתה

משרה שהדינמיקה האישית של העבודה שלה מול ראש העיר היא 

ה יכול ולכ� לצור� העניי� יהודה ב� חמו הי, פונקציה של אמו� בסיסי

  . למנות את מי שהוא רק היה רוצה לתפקיד

ג� , ל הדברי� היו קצת מורכבי� יותר ומסובכי� יותר"בנושא המנכ

מדובר בפונקציה הרבה , מכיוו� שבלי לזלזל בתפקיד של מנהלת לשכה

הרבה יותר מהותית והרבה יותר קריטית לתיפקוד . יותר מורכבת

בשונה ממשרת אמו� , וג� כי במקרה הזה. השוט� של העירייה

מצא לנכו� משרד הפני� להעמיד את חובת המכרז במקרה , במוגדר

אני , וא� היו שואלי� את עמדתי. לא נכו�, לדעתי, מה שאגב. הזה

לי� ברשויות מקומיות על "חושב שצרי� להכיל את חובת מינוי המנכ

למנות , קרי, לי� במשרדי ממשלה"פי אותו די� של חובת מינוי מנכ

ובאמת שר בדר� כלל ממנה , ש לו זיקה אישית לאד� הממנהאד� שי

או , ל או אד� מקצועי לחלוטי� שהוא מאמי� שהוא מתאי�"למנכ

אבל עדיי� הוא חושב שהוא , אד� שעל בסיס אישי הוא מכיר אותו

אבל המדינה לא משאירה את זה רק , עומד בפרמטרי� מקצועיי�

י בודקת את אלא ועדת רביב, לשיקול דעתו של השר הממנה

אני חושב שבמקרה . הפרמטרי� הבסיסיי� שעל בסיס� הוא עובד

שהרבה מאד עוול נגר� , ומאייל יוניא� בפרט, הזה היה נחס� מכולנו

, ואני יכול להגיד. נכפה אני חושב עלינו, הכפוי, לו בגלל שההלי� הזה

שאי� לי ספק שהמועמד הטוב ביותר נבחר , לפחות ברמה האישית שלי

  . כפועל יוצא של עבודה שלי מולו, שוב. לתפקיד

אי� ספק שמינויי� פוליטיי� ה� פונקציה של כל מערכת , עכשיו

אי� ספק שמינוי . ואנחנו יושבי� פה במערכת שהיא פוליטית, פוליטית

פוליטי כל עוד הוא נעשה על פי פרמטרי� תקיני� הוא לא דבר פסול 

ו הפוליטי למינוי אי� ספק שלפסול אד� רק בגלל זיקת. כשלעצמו

יש נורמה הפוכה בחלק , אגב, והיו�. תפקיד מסויי� זה דבר פסול
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אבל במקומות אחרי� שזיקתו , לא ברשויות אולי, מהמקומות

בגלל , הפוליטית של אד� היא דווקא מהווה לא לרוע, ולא יתרו�

  . האלמנט של ההחמרה שנוצר

שבשביל , וסעמ, ברוח הדברי� שאתה אמרת, אני כ� חסיד של הגישה

ולו , בשביל הסר ספק, בשביל הרוש� הציבורי, מראית העי� הציבורית

הקל שבקלי� שיש שבסיטואציה שבה אתה ממנה איפה שאי� הכרח 

אני לא נאחז פה בפורמליסטיקה שהיו� אנחנו , בני, לאישור מועצה

אני ג� מאלה . ל תיפעול"נדרשי� רק לדבר על נושא השכר של סמנכ

שיש נחיצות , ות שלא הייתי במועצה הקודמתלמר, שמאמיני�

אז על הויכוח הזה אני בכלל לא מתווכח . ארגונית בפונקציה הזאת

ובלי קשר למה שנאמר על ידי , ע� קשר, א� יש נחיצות לתפקיד או לא

ולכ� , לדעתי יש נחיצות. אנשי� בשולח� הזה בקדנציה הקודמת

  .  מתאי�השאלה היחידה א� האד� שנבחר לתפקיד הוא באמת

שלאור הרגישויות יש הכרח , לאור כל מה שאמרנו, אני כ� מאמי�

ומי ששימש כיוע, מטה של ראש , כשממני� אד� בעל זיקה פוליטית

צרי� להחמיר , עיר הוא בהכרח הוא בעל זיקה פוליטית חד משמעית

בפרמטרי� שנבדקי� כלפיו באופ� שאני חושב שלכל הפחות הוא צרי� 

, אני לא מפקפק, קובי.  מבי� המועמדי� עצמ�להיות הטוב ביותר

  ,ואני ג� לא חושב שעמוס מפקפק

פע� אני שמעתי . זה נהפ� לאינסטנציה של ביקורת על ועדת הבחירה  :קובי אוחיו�

  ,מכ� שאת� סומכי� את ידכ� על ועדת הבחירה

, א� לא היית קוטע אותי הרגע הייתי אומר משהו שהיית אולי, קובי  :גיא ב� גל

או , אני בטוח שעמוס ג� לא מפקפק, למעשה,  לא חושב שג� עמוסאני

או יכולות של , כוונות, כמי שעמד בראש ההלי� הזה, מייחס ל�

אני בטח לא , אני מדבר בש� עצמי. וכמי שעצ� את עיניו, חותמת גומי

  . ואני מאי� שג� הוא, מייחס ל� את זה

  ] לא נית� לתמלול
לא ברור [  :קובי אוחיו�
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יש כאלה שלוחשי� , יש כאלה שמדברי� ישירות ע� העיתונאי�, קובי  :� גלגיא ב

בוא לא נתחיל לסווג ולתת אחד לשני ציוני� . באוזנ� לא באופ� ישיר

מה שבטוח הוא שאתה נבחרת . על אי� הוא מדבר ע� התקשורת

אבל בגלל . אי� לי ספק שעשית את המוטל עלי�. לעמוד בהלי�

ומאחר וכל אחד , גבוהה שבעתיי�שהרגישות בנושא הזה היא 

אחר כ� , כמי שיידרש לאשר את העניי� הזה כאיש ציבור, מאיתנו

האחריות היא ג� עלינו ברמה , במידה והמינוי יהיה טוב או לא

  . האישית

מבלי להטיל בו , ע� כל הכבוד לתהלי� שאתה מילאת, אז אני אומר

מרת שעשית את ועצ� הבדיקה לא או, יש לנו זכות לבדוק אותו, דופי

אני לא הייתי חבר בועדת , אני אומר, קובי. עבודת� לא נאמנה

אבל הרגישות היא כזו , ואני ג� לא מטיל דופי בעבודה, המכרזי�

  .שמחייבת במקרה הזה

בעירייה הזאת , יחסית בכירי�, עוד עובדי�, אני ג� אומר עוד דבר  

� מה שאומר שג� ה. מסיימי� את תפקידיה� בימי� אלה ממש

חלק� . יצטרכו להיות מוחלפי� באנשי� טובי� יותר שיחליפו אות�

הסיבות שכנראה . לחלק� עזרו לפרוש, חלק� הופרשו, פרשו מרצו�

גרמו לה� לצאת מש� היו סיבות שהכוונות של מי שעשה את זה היו 

אבל לאור הרגישות אני כ� חושב שצרי� . אי� לי ספק בזה, טהורות

וש של האנשי� הבאי� בכל הקשור לחשוב שבעתיי� לגבי האי

  .שיזהר בצונני�, ומי שנכווה ברותחי�. לאנשי� בעלי זיקה פוליטית

  .אבינוע� בבקשה. תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

. ג� א� יהיה פה חזרה מסויימת אני יעשה את זה קצר. אני אקצר:   אבינוע� גרנות

 שלוקחי� ב� זה מיוני, כפי שאני מבי� אותו, מינוי פוליטי, קוד� כל

אלא , שמי� אותו לא בשל כישוריו או מתאי� או לא מתאי�, אד�

או רק בגלל הזיקה , בגלל או איזה שהוא הסכ� שהיה לפני הבחירות

זה לא חייב להיות מהסיעה , אגב. ובלי קשר לכישורי� שלו, הפוליטית
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בזמנו ע� ראש , יכולי� להיעשות כל מיני הסכמי�, של ראש העיר

זה בעיני . כל מיני דברי� שנעשי� לפני הבחירות, שבעעירית באר 

  .זה אחד.  וזה לבית משפט, וזאת שחיתות פוליטית, מינוי פוליטי

מי ששמע , ואני, ובנוס�, מינוי של אד� שעומד בכל הקריטריוני�  

אז : שאלו אותי. או מה אומרי� שאמרתי בחוגי בית בבחירות, אותי

ההצלחה : תמיד אמרתי? ה הצוותמי יהי? ל"מי יהיה מנכ? מה יהיה

של ראש העיר תלוייה קוד� כל בקירבה וביכולת שלו לעבוד ולהפעיל 

היא לא תלוייה . בלי זה הוא יכול ללכת הביתה. צוות מקצועי מסביבו

ואמרתי את מה , היא תלוייה בצוות המקצועי שיעבדו סביבו, במועצה

, תר מזהא� לא יו, ל"לפחות משרת המנכ, שלדעתי, שאומר גיא

ובתנאי , אני לא רואה בזה שו� בעיה. צריכות להיות משרות אמו�

אלא אד� שאמו� , ה כי הוא עזר לי בבחירות'שזה לא מישהו מהחבר

וזאת , אני אמרתי את זה כל השני�, זאת דעתי. על ראש העיר

, ה'לסדר עבודה לחבר, ה'ההבחנה בי� מינוי פוליטי או מינוי של החבר

בלי זה הוא לא יכול להיות . עי שאמו� על ראש העירלבי� מינוי מקצו

עבודה נעשית . כל זה כל הכבוד, וכל הדיבורי�, פה הישיבות. ראש עיר

זה דבר . זאת העבודה בעיר. ממחר בשבע וחצי בוקר עד הלילה כל יו�

  . אחד

 כיוו� שאני אישית התקשרתי לאייל אחרי הבחירות 
 דבר שני 

הלכתי , ולמרות כל זאת, לות"ת למנכוביקשתי ממנו להציג מועמדו

אני , בוא: אמרתי, הלכתי ליהודה, ופה אני אומר לעמוס, ליהודה

לא , ת� את הניירות, תוציא. בוא תספר לי עוד פע�. רוצה להיות בטוח

, בוא תספר לי אי� היה הלי� המכרז מהרגע הראשו�, את הניירות

אני רוצה , אני כחבר מועצה. מהפרסו� בעיתו� עד הרגע האחרו�

. מי הל� למבח�, 5פה , 7פה , ישב סיפר לי את כל הזה. להיות בטוח

ל בעיריית "הרי אני עברתי מבח� של סמנכ, אני אפילו סיפרתי לו

רציתי . לא משנה. 7 ולא 3, 2בסו� למבחני� מגיעי� , רבותיי. חולו�
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לגבי , ולא בשביל א� אחד אחר, לא בשביל העיתונות, לבדוק לעצמי

רציתי לראות שאנחנו לא נופלי� בקטע . � לא היה לי שו� ספקיוניא

  . זה היה דבר אחד. של התהלי�

כי אני מאלה , ל"אחר כ� באתי אליו עוד פע� ושאלתי אותו על הסמנכ

בלי , לדעתי, שבלי זה, ל התיפעול"שדחפתי את הסיפור של הסמנכ

ת כל ועוד פע� שאלתי א, נקודת הציר הזאת העירייה לא תוכל לתפקד

אני חושב שכל אחד ,  עיניי� מול יהודה4 
השאלות הנוקבות ב 

וזה בלי , יכול לעשות את זה, א� הוא לא עשה את זה, מהיושבי� פה

את . שו� קשר שאני ג� סומ� על ועדה שאנחנו בחרנו כדי למנות

את אייל . זה כרגע לא משנה, האיש השני אני אישית לא מכיר

. בוא לא נהיה תמימי�, אבל אני חושב, תבגלל הבחירו, פשוט, היכרתי

והזמ� , זה ברור שחלק גדול מכל התעשייה של הכתבות והכותרות

, אלא זה כדי פה לנגח, נקודה, זה לא בגלל טוהר השלטו�, שאנחנו פה

אי� מה , פוליטיקה, ג� זה מותר, בסדר. זה כדי להכות, זה כדי לתקו�

פה על השולח� רק טוהר לא עומד , אבל בינינו לבי� עצמנו. לעשות

, בכלל, אי� לי התנגדות שעמוס, אני אומר. זה לגבי המינויי�. השלטו�

  , כל אחד מאיתנו

  ,אני לא שואל פה א� אחד, סליחה, סליחה:   עמוס גבריאלי

  .בדיוק:   אבינוע� גרנות

  .הבדיקה לא צרי� אישור של א� אחד פה:   עמוס גבריאלי

  .אני לא שואלג� . בדיוק:   אבינוע� גרנות

  ,ואני לא מבי� על מה המהומה הגדולה:   עמוס גבריאלי

בכל פע� , או בנפרד או ביחד, מה שאני אומר שזה חובתנו, להיפ�:   אבינוע� גרנות

או , או בגלל שעולי� שמות של אנשי� שמוכרי� מהמטה, שעולה ספק

 וחובתו של יהודה, חובתנו לבוא ולשאול את השאלות, לא יודע מאיפה

או איפה שזה , או בהנהלת קואליציה,  עיניי�4 
או ב , בשיחות איתנו

בדיוק כמו שאתה , להוציא את הניירות, לא יהיה לענות על הכל
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  ,ביקשת ג� כראש אופוזיציה אני עשיתי כחבר מועצה מהקואליציה

  .ל� נתנו, אבל לי לא נתנו  :שמעו� פר,

  ,נתנו לי את כל הפרטי�:   אבינוע� גרנות

  .לי לא נתנו  :� פר,שמעו

הספיק לי מה . את הניירות מול העיניי�, דר� אגב, ולא ביקשתי:   אבינוע� גרנות

רצה לתת לי את , הוא ישב ע� הניירות. שאומר לי ראש העיר

  . הפתקאות ולא לקחתי אות�

  ?מפחדי� ממני, אז תסביר לי  :שמעו� פר,

  .לא:   אבינוע� גרנות

  .אריה בבקשה. ינוע�תודה רבה אב:   חמו
 יהודה ב�

אנחנו דנו במהות . עברו שעתיי� מאז שהתחלנו את הדיו�, תראו:      אריה אברה�

את כל שאר הזמני� אנחנו .  דקות15 עד 10בסדר גודל של סביבות 

מושג מאלקטרוניקה של כל מיני מעגלי� , מבלי� באוסילציות

 אל� 85כמו שאני רואה את זה . חוזרי� על עצמ�, שחוזרי� על עצמ�

ואנחנו , תושבי� מחכי� לפתרונות מסויימי� וקריטיי� וחשובי�

ועל בעיות א� המינוי הזה הוא פוליטי או לא , דני� על פוליטיקה

  . וכ� הלאה, פוליטי

 כי 100%אני לא יודע א� אנחנו צריכי� להגיע לרמת שקיפות של 

� ובודקי, א� אנחנו בודקי� דבר. הציבור ג� מסתכל על דברי� בחשד


' ועוד פע� אותו דבר אנחנו א, ועוד פע�, ובודקי� דבר, דבר 

מבזבזי� זמ� במקו� לפעול בדברי� המהותיי� שאנחנו צריכי� 

אז למה ה� : הציבור מתחיל לשאול את עצמו, ודבר שני, לפעול

כי מה יקרה בסופו של ? ולמה זה מופיע בצורה כזו בעיתונות? בודקי�

, תה יכול לבדוק כל מה שאתה רוצהוא, ע� כל הכבוד, עמוס? דבר

מה שאתה עשית , אבל מחר יקו� שמעו� ויבדוק את מה שאתה עושה

ואנחנו , ואני אבדוק את מה שהוא עשה, וזה כמו חד גדיא כזה, הוא

  ,נבזבז זמ� במקו� שנתרכז בנושא
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  ] לא נית� לתמלול
לא ברור :   [עמוס גבריאלי

אני אומר .  יכול לעשות מה שאתה רוצהאתה. לא אמרתי את זה:      אריה אברה�

א� . אנחנו צריכי� לכבד ג� את עצמנו, א� ישנה ועדה, ל� עוד פע�

כמו שאמרת קוד� אנחנו מינינו את , ישנה ועדה שמונתה מטעמנו

ואנחנו , אנחנו מינינו ועדה, אנחנו נותני� לו את כל הגושפנקא, אייל

לא משנה , Xרה את א� הועדה הזו בח. נותני� לה את כל הגושפנקא

אנשי� שנמצאי� פה , ועשתה את כל העבודה שבה, מטעמיה שלה, מי

ואנחנו , ואנחנו מתחיל לבדוק ג� את הועדה הזאת, בתו� החדר הזה

אז האמינות של הועדה הזאת היא כבר , ונתחיל לבדוק, נתחיל לבדוק

לדעתי אני . ואנחנו מבזבזי� זמ�, והעבודה היא לא עבודה, לא אמינות

, חושב שאנחנו צריכי� להתמקד ולהגדיר לעצמנו מה ראשו� ומה שני

ואנחנו צריכי� לטפל בבעיות העיר מבחינת ראשונה ושאר , ומה שלישי

  .ורביעי, ושלישי, הדברי� שני

  . איציק בבקשה, תודה אריה:   חמו
 יהודה ב�

 לדבר אני מרגיש צור�. כי כול� נגעו בדברי�, אני אשתדל בקיצור רב  :יצחק יואל

כמו , בער� כמו השולח� הזה, כא� משו� שאני רואה שהמערכת הזאת

יש , זה ממשי� לרו, עד סו� הלילה, הראשו� מדבר. גלגל תנופה

שו� דבר לא . ואני כמעט מזדהה ע� כול� פה, יש הכל, מיקרופוני�

עמוס מותר לו להעיר את . נהיה פה בצורה אחרת ממה שהוצג פה

אני , חברי�: לפרוטוקול לומר, יבוררצה עמוס כאיש צ. ההערה

  . זה מה שהוא אמר. מתכוו� לבדוק

ומתחילי� להכניס את , עכשיו אנחנו ממשיכי� ומדברי� גלגל תנופה

אני , אני חושב, ורמת מעטפת כשכולנו מסכימי�, זה לרמת מהויות

לנושא הספציפי הזה  , מקווה שכולנו ישרי� ע� עצמנו כא� בדיו� הזה


 � ש ולנושאי� אחרי 1  
 מי שנבחר להנהיג את העיר רוצה להנהיג את 

, ינהיג את העיר רק שיוכל להנהיג את האנשי� שעובדי� תחתיו, העיר

א� . ל וכול�"סמנכ, ל"מנכ: אותו דבר זה משתרשר למטה. אחרת לא
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ג� לא פוסלי� את האנשי� הטובי� שה� ג� באי� מתו� מעגל 

ומקיימי� איזה , גל פוליטיואני נגד לפסול אנשי� מתו� מע, פוליטי

, שהוא צוות עבודה שבוח� אות� והוא מביא אות� לפנינו ומציג בפנינו

וכל אחד מאיתנו יכול לבדוק עוד כמה פרטי� . בשבילי זה מספיק

לגבי אי� עבדה הועדה , לגבי יכולותיו, כאלה ואחרי� לגבי כשירותו

ני מתכוו� א: וברמת ההצעה להגיד את זה ג� לציבור, ואיזה מסמכי�

בואו נתקד� . ובזה גמרנו. לבדוק את זה ביתר אדיקות את הנושא הזה

, לא שמעתי פה הצעה, יכול להיות שא� היתה פה הצעה. קדימה

שבעתיד א� יש מינוי מקצועי שהוא ג� נוטה למעגל הפוליטי נביא את 

אבל . אז היינו דני� בזה. זה בפני איזה צוות אחר לפני הועדה הזאת

, האיש מוכשר אמרו.  בואו נתקד� קידמה
זאת הצעה א� אי� כ

וברמת ההצעה זה לגיטימי שהוא יצהיר את זה , הועדה עבדה ובחנה

  .בואו נתקד�

  . בוקי. תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

עבדתי איתו . שלא כמו רוב האנשי� במועצה אני כ� מכיר את האד�  :ש"ברו� צי

אני שמח שהועדה . אי� לי שו� ספק שהוא אד� ראוי. כחצי שנה

בכל הדרכי� האפשריות כאד� הראוי , בראשותו של קובי מצאה אותו

אי� לי ספק שהוא . ביותר מבי� אלה שהציגו את המועמדות שלה�

אני חושב שמי שרצה לבדוק ומי שרצה להיות . יעשה עבודה טובה

אני רוצה להיות חבר : שות� בתהלי� היה יכול לפנות ליהודה ולהגיד

, ני בטוח שיהודה לא היה מונע ממנו או את הישיבה בועדהא. בועדה

  . או את ההשתתפות בועדה בפועל

לא רוצה לקרוא לזה לא , אני כ� חושב שיש פה איזה שהיא התייחסות

מינינו . אבל התייחסות ע� סימ� שאלה לגבי עבודת הועדה, מכובדת

, חינו�מינינו ועדת . זה מזכיר לי את הנושא הזה של בתי הספר, ועדה

ואחר כ� כשהבאנו את ההחלטות שוב , ישבנו ימי�, ישבנו שעות

המועצה שלחה אנשי� לועדת , המועצה מינתה. המועצה רצתה לבדוק
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: הוא כבר אומר. עמוס עכשיו קצת נסוג, מינינו ועדה, ה'חבר. החינו�

. אולי ג� אחרי� בדקו, ג� אבינוע� בדק. אני בודק בעצמי. אני בודק

ואני , ה הראשונית של עמוס היתה מאד דרמטיתההצהר. תבדוק

והעובדה שההצהרה של� , בהחלט מקבל את העמדה של קובי

  . לא הרבה, קצת. הדרמטית היתה בעיני ג� קצת מקוממת

גובה . אנחנו צריכי� להחליט על גובה השכר, אבל לגופו של עניי�

כי לא , אולי אנחנו נשמע אחר כ� את הנושא של גובה השכר, הזכר

נושא שהובא אתמול בועדת , שוב, כול� מודעי� לנושא של גובה השכר

ראשי אגפי� בעירייה הזאת . 70% 
  ל 60גובה השכר נע בי� . הכספי�

אני מציע . 70%לי� בערי� אחרות מקבלי� "סמנכ. 65%מקבלי� 

כ� , מה עוד שאנחנו הולכי�. 65%לקבל את אמצע הדר� וכ� לסגור על 

ואני לא חושב , תר טובה מבחינה כלכליתלתקופה יו, אני מקווה

ואני , א� אחד לא אמר דבר רע עליו, שצרי� לפגוע באד� שכול� פה

מכיר אותו אישית ועבודה של החצי שנה של עד הבחירות שראוי 

, או במסגרת הנמוכה של השכר, פתאו� דווקא לבחור בחלק הנמו�

  .65%ולא באמצע הדר� של 

  .תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

אני , רק למע� הסדר הטוב, אנשי� התייחסו לדברי� שאני אמרתי:   מוס גבריאליע

אמרתי שאני מודיע , ביקשתי ועדה, בוקי, עומד על כל מילה שאמרתי

לא ,  עיניי�4 
 לא ב , קובי, לפרוטוקול ולשולח� הזה באופ� ציבורי


 לא ב , חד משמעי ובמפורש, על השולח�, מלא, באופ� פומבי, לועדה 4 

יש דברי� .  עיניי�4 
 ג� אני מדבר ע� ראש העיר ב , אבינוע�, עיניי�

אתה לא . יש דברי� שיפה לה� שולח� המועצה,  עיניי�4שיפה לה� 

.  עיניי� על כוס תה4 
ולא אני נבחרתי כדי לנהל שיחות ב , נבחרת

אנחנו נבחרנו כדי להגיד במקרי� בולטי� של ספק להגיד דברי� על 

. וכל הלשמור על זה בתו� הקיבו, זה לא המקו�, ברור, השולח�

כל ועדה שאנחנו ממני� תבוא בחזרה , ל� בעניי� האחרו�, ובוקי
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, ועל בתי הספר שהיתה ועדה, לשולח� הזה ואנחנו נשאל עוד אל� פע�

או אתה , אתה חושב שאני יכול. המועצה תבדוק, תשב פה על השולח�

, בכל ועדה לתרבות? להיות בכל ועדת בחינה של כל מכרז, יכול

המועצה מגלה מה . לכ� יש פה הצעה? ולמוסיקה, ולנוער, ולספורט

  . וזה הכל, שהועדה שהסמיכה עשתה

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

ולאחר , בטר� נעבור להצבעה אני רוצה לומר מספר מילי�, חברי�:   חמו
יהודה ב�

  ,מכ� ג� היועצת המשפטית

אתה חוזר ב� מהאמירה שעשיתי מסיבת , קובי, משפטיתברוח :   עמוס גבריאלי

  ?עיתונאי�

  . הוא אמר תעשה, לא  :דובר

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

קוד� . אני רוצה להגיד כמה מילי� לפני שעוברי� להצבעה, חברי�:   חמו
 יהודה ב�

, אני רוצה לומר לכ� דבר אחד, איציק ובוקי, כל אני רוצה לומר לכ�

כי אני חושב שהספקת� , שלא תתפסו אותי בחטא היוהרהוחלילה 

אני רוצה לומר לכ� . את בלוטת האגו כרתו לי כבר מזמ�, להכיר אותי

ונגעת בנקודה , ואני אומר זכות גדולה עמוס, שנפלה בחלקי הזכות

לעבוד , אלא במהל� כל חיי הציבוריי�, לא במערכת הבחירות, הזו

מי� עלו עלי בהרבה מאד במחיצת� של אנשי� שבלא מעט תחו

בחרתי . בחרתי אנשי� מקצועיי� על פי פרמטרי� מקצועיי�. דרגות

אלא על פי הרגשות , חברי� לחיי� שלא על פי פרמטרי� מקצועיי�

, החל מאז תחילת עבודתי כמדרי� נוער, ותמיד השתדלתי בחיי, שלי

ועד בחירתי לראשות העיר לבחור אנשי� א� ורק על פי השיקולי� 

תאמינו לי שא� . ג� אייל יוניא� שיושב לימיני. א� ורק. צועיי�המק

ע� כל ההיכרות , ע� כל החברות שיש בינינו, הוא לא היה מתאי�

אני הורדתי . אל תיגש למכרז: אני הייתי בא ואומר לו, שיש בינינו

אני הורדתי מהמכרז . ל העירייה קרובי משפחה שלי"מהמכרז של מנכ
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הורדתי אות� כי . ה יותר קרובי� מקיסוסל מכרי� הרב"של הסמנכ

  . אני לא אתמו� בה�: אמרתי

ג� , וחבל שהעיתונאי� יצאו, אני נות� פה הצהרה, אני אומר ל� עמוס

כל אד� שאנחנו נמצא , ג� כל מינוי שיהיה פה, המינויי� הבאי�

שאנחנו נמצא לנכו� שהוא מתאי� לבצע את , לא אני, שאנחנו, לנכו�

או , או ע� עמוס גבריאלי, יכרותו ע� יהודה ב� חמובגלל ה, התפקיד

כי . אני לא אפסול אותו. אני לא אפסול אותו, ע� כל חבר מועצה פה

אני אצטר� לפסול הרבה מאד אנשי� שתמכו , א� אני אצטר� לפסול

ואבינוע� הגדיר את , אני אצטר� לפסול הרבה אנשי� שתמכו ב�. בי

. שדווקא אנשי� שבאו מהסיעה שלימינויי� פוליטיי� זה לא , זה נכו�

בהסכ� . זה מינוי פוליטי. מינויי� פוליטיי� ג� בהסכמי� לא כשרי�

אני גאה על כל מינוי שעשיתי עד . בהתקשרות כשרה אני גאה, כשר

ואני מקווה מאד שאמשי� להתגאות על כל מינוי שאני אביא . היו�

  . לכא�

אני פניתי , יתונאיתנכנסה ע, והנה, ואני מצהיר פה, ואני אומר ל�

אני . אני פניתי למייק קיסוס וביקשתי ממנו להגיש מועמדות. אליו

כל ההיכרות שלי . לא היכרתי את מייק קיסוס, אגיד ל� ג� למה

כי הרבה דברי� , מייק קיסוס ראוי שידעו. נובעת מתחילת הבחירות

מייק , ג� במסדרונות, בכלל, לא רק בתקשורת, נאמרו עליו היו�

ל חברת " הגיש את מועמדותו לתפקיד מנהל אג� התרבות ומנכקיסוס

כי הוא מועמד ראוי , נתבקשתי לסייע לו. ספיר בקדנציה הקודמת

משיקולי� פוליטיי� . 1הוא הגיע למספר , 2והוא הגיע לא למספר 

, משיקולי� פוליטיי� ופסולי�, אני יודע מה אני אומר רינה, ופסולי�

לפו� מבכיר מאד ממפלגת העבודה לא שאני יכול להעיד שקיבלתי ט

ואני אומר לכ� שהוא לא נבחר רק , לתמו� במישהו אחר, לתמו� בו

אני מזמי� כל אחד , עבר את הבחינות. משיקולי� פוליטיי� פסולי�

ולראות מה , ואחד מכ� לראות את התוצאות של הבחינות של אז
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גשתי פ, היכרתי אותו לפני מערכת הבחירות. היכולת של האד� הזה

יש לו . והוא במש� הבחירות היה היוע, הארגוני שלי, אותו לראשונה

. שהוא מייע, בהרבה מאד שכר לחברות אחרות, חברת לייעו, ארגוני

והדגיש את זה ג� , כמו שחלקכ� נגעו בו, ואני חושב שהתפקיד שלי

התפקיד שלי הוא לבחור אנשי� נכוני� , וג� אריה, אבינוע� וג� גיא

ולכ� מוטלת עלינו החובה , לא רק שלי, קיד של כולנוהתפ. וטובי�

העיר . להביא לכא� את המיטב של האנשי� שינהלו את העיר הזאת

העיר הזאת לא מתנהלת על ידי . הזאת לא מתנהלת על ידי ראש העיר

העיר הזו מתנהלת על ידי צוות של אנשי� שמוכשרי� . ל בלבד"מנכ

  . להנהיג את העיר הזאת

. הוא היה יוע, ארגוני שלי בבחירות,  את מייק קיסוסאני לא היכרתי

אני מכיר ,  חודשי�5, 4 
 ואני רוצה לומר לכ� מתו� ההיכרות של כ 

למדתי להכיר את , למדתי להכיר את החריצות שלו, את האיש

. כמו שיש בכל אחד מאיתנו, וג� את החסרונות שלו, היתרונות שלו

ולא אני יעיד על ההלי� של , לשמחתי הוא נענה לבקשתי לגשת למכרז

לא השתתפתי . לא הייתי שות� בכלל. כי לא הייתי שות� לו, המכרז

  .שיקו� אחד מחברי הועדה ויאמר שדיברתי איתו. בשו� ישיבה

  ?מי זה חברי הועדה  :דובר

  ?מי היו חברי הועדה:   חמו
 יהודה ב�

,  פר,,אני הייתי חבר בישיבה הראשונה עד שפסלתי את עצמי, קובי  :דובר

  .והמבקר, נציג הועד זוהר מדמו�, ענבר עטייה, גולדמ�

אני סומ� . אני לא אעיד על ההלי� של הבחירה של הועדה. תודה:   חמו
יהודה ב�

אבל שיקו� מישהו מחברי הועדה שיגיד , את ידי על חברי הועדה

לא היה . או במילה כזו או אחרת שדיברתי איתו, ברמז, שבצורה כזו

ואני אומר לכ� כמי , ואני אומר לכ�. א� אד�. אד�א� . מצב כזה

אנחנו מייעדי� לו הרבה מאד משימות שאנחנו , שמכיר את האיש

וצריכי� להוריד אות� הלכה , מקבלי� כל כ� הרבה החלטות לביצוע
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  . ואני מאמי� שיעשה על הצד הטוב ביותר, למעשה

ציות וג� מקדנ, ופרוטוקולי� של העירייה, אני רוצה להגיד לכ�  

לא , ל"אני התנגדתי למינוי הסמנכ. קודמות חשופי� לפני כול�

אמרתי את זה בריש . אני התנגדתי. בקדנציה קודמת, מתבייש בזה

, אבל בואו נקרא את הפרוטוקולי�. והצהרתי את זה ג� בעיתונות, גלי

לעומת , ל"ובואו נראה את תנאי ס� הקבלה שמתקבל היו� הסמנכ

כי , ו ג� בני כברה ואנוכי מהטע� המרכזיהתנגד. מה שהתקבל בעבר

וקרא , אני סברתי שההלי� היה פסול מיסודו, אני אדבר בשמי, סברנו

לא היה , ל בקדנציה הקודמת"את תנאי ס� הקבלה למשרת הסמנכ

שנה אחת לא . דקה של ניהול. אפילו זמ� של דקה אחת של שעת ניהול

היית , ה עמוסואת. לא היה שו� תנאי קבלה ש�. כלו�. היתה ש�

וכולנו , ואני מקווה שאתה זוכר את הדיוני�, חבר במועצה כמוני

, אני אומר ל� עמוס, ולכ�, לפחות מי שהשתת�, זוכרי� את הדיוני�

, חלק שלא מרצו�, פרשו מרצו�, חלק מהעובדי� נאמר פה שפרשו

, לא רק שלי, ההצלחה של כולנו, אני אומר ל�, ואנחנו בהחלט

אני , כי לצערי,  תהיה בצוות שיוביל את העיר הזאתההצלחה של כולנו

היו� אי� לנו הרבה יכולות ע� שדרת , אומר את זה בהרבה צער

  . הניהול הנוכחית להגיע להישגי� שאנחנו רוצי� להגיע

כמו שאמר , הרבה מאד תושבי� שואלי� את השאלות שנשאלו פה

 יבוא מתי:  חודשי� מכהני� ושואלי�10 
אנחנו יותר מ . אברה�

  . ובחלק מהדברי� כבר רואי� את השינוי? השינוי

לא דיברתי , לא התערבתי במהל� בחירת הועדה: לכ� אני בא ואומר

וחובתו של , חובת� כחבר מועצה, ועמוס, ל"ג� לא המנכ, ע� שו� חבר

אני בהחלט . לא שמעתי ניגודי� בדברי� שנאמרו פה, כל אחד ואחד

.  כול� אמרו כמעט את אותו דבר.מתחבר לדברי� שאיציק יואל אמר

אני מבקש מכל אחד , תבדוק: בהערה מה שאמר קובי? אלא מאי

ג� , ג� את האיש, ג� את התהלי�. ואחד מחברי המועצה לבדוק
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. כול� מוזמני� לבדוק. הכל. ג� את התוצאות, כמוב� את הבחינות

וא� חלילה מתגלה משהו , בואו נבדוק: מתבקש לפעמי� לבוא ולומר


 וא� יש צור� . וב חובתנו לשי� את זה על השולח� פה ולהתריעלא ט 

  . לא רק על השולח� הזה

ר של "שעל פי התקשי, אני רוצה להדגיש את מה שהחברי� אמרו

אנחנו , היות וזה לא תפקיד סטטוטורי, משרד הפני� אנחנו מחוייבי�

התקיימה . אלא מאשרי� את החוזה האישי, לא מצביעי� על האיש

ל המיועד "ואישרנו את גובה השכר של הסמנכ, עדת כספי�ישיבת ו

ר מאפשר למועצת העירייה "התקשי. 60%מייק קיסוס בגובה של 

שכל שדרת הניהול , סברתי שבמצב של היו�. 70% 
  ל 60להחליט בי� 

החלטנו להוריד ג� יותר מ ,  משכר�10%ומקבלי השכר הבכיר הורידו 

 
אולי לא ב , קווה שבשני� הבאותאני מאד מ. 60% 
להתחיל מ , 10% 

 
נוכל בהחלט להחזיר ג� לבכירי� את אות� , 2006 
אולי ב , 2005 

ולכ� מומל, פה לאשר את גובה שכרו של .  שקיצצנו מהשכר10%

  . א� יש עוד הערות. 65%ולא , 70% ולא 60% 
ל ל "הסמנכ

  ? מהשכרהא� החוזה האישי הוא סטנדרטי לכול� חו, , שאלה טכנית  :יצחק יואל

  .כ�:   חמו
 יהודה ב�

  . הוא כפו� לאישור משרד הפני�  :דובר

הניהול . 65%אלא ,  שהמועצה תאשר60%אני מציע לא ללכת על :      אריה אברה�

  .ותראו לאיפה זה מגיע, 60 
 משא ומת� יתחילו מ 

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

והדברי� שאני , טוייסטר
 ריאני עורכת הדי� נועה שטיי� ממשרד הר  :נועה שטיי�

ואולי היה עדי� שהייתי אומרת , אגיד עכשיו כבר נאמרו פה וש�

מדובר בשני תפקידי� , באמת כמו שנאמר. אות� בתחילת הדיו� הזה

. אז ההצבעה כא� היא על הנושא של השכר, שה� לא סטטוטוריי�

ובאמת , האישור הסופי הוא של משרד הפני�, ובכל מקרה החות�

של הנושא הזה לדיו� במועצה היה על מנת לקד� את עניי� ההבאה 
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על מנת שנבחרי ציבור יוכלו למלא את חובת� כלפי , השקיפות

  . אז הבחינה היא כמוב� מבורכת. ולבחו� את זה, הציבור

במסגרת ועדת , הואיל ופה מדובר על החלטות ועדת הכספי�:   בנימי� כברה

כאשר מדובר ,  ומת�הכספי� ההמלצה היתה לאפשר ניהול משא

א� . לא מתחילי� מהר� הגבוה, במשא ומת� מתחילי� מהר� הנמו�


נתחיל את המשא ומת� מ , 65%מודיעי� מלכתחילה אנחנו נאשר  

  . אז אל תנהל משא ומת�, 60%

  . בתנאי שקיסוס יקבל את הפרוטוקולי� של הישיבה הזאת:   עמוס גבריאלי

  ,משא ומת� מתו� כוונהאנחנו מבקשי� לנהל :   בנימי� כברה

ראש העיר קבע שבגלל מצב העירייה הוא . אבל זה לא משא ומת�:   קובי אוחיו�

  . 60%קובע קטגורית 

אנחנו בהחלטה שלנו צריכי� להתייחס , הואיל ואנחנו לא מדברי�:   בנימי� כברה

הואיל וההחלטות שלנו צריכות לנבוע מתו� , למצבה של העירייה

אנחנו ממליצי� , לא מתו� הראייה של הב� אד�ו, הראייה הציבורית

יפה , 60 
 א� הוא יצליח ל . 60%לקיי� משא ומת� מהר� הנמו� שזה 

  . מאד

  .שמעו� בבקשה:   חמו
 יהודה ב�

אפשר להצביע על , אני מעלה ג� הצעת החלטה, אני מציע שנצביע  :שמעו� פר,

 משרה חצי. 60 
  מה 50%שנית� לקיסוס , כל אחד יחליט מה, שניה�

  . זה יותר מידי אפילו, זה מספיק

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  . תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

א� , לגבי הועדה שאמרת א� יש למישהו מהועדה משהו להגיד, עמוס  :שמעו� פר,

לא אגיד שדיברת , אני לא אשקר, אתה דיברת איתו או לא דיברת

 העיר עוד צרי� ללמוד עוד ראש. אבל אתה שחק� פוליטי מובהק, איתי

  .הרבה דברי�

אני מעמיד להצבעה את פרוטוקול ועדת הכספי� . תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�
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  ?מי בעד אישור הפרוטוקול. 60%שמדובר על אישור של 

  .יש ג� הצעה אחרת  :שמעו� פר,

   ?מי בעד אישור פרוטוקול ועדת כספי�. עלה אותה להצבעהאאני :   חמו
 יהודה ב�

  :עההצב

גיא ב� , משה אב� ח�,  גולדמ�סיימו�, אריה אברה�,  יעקב אוחיו�:בעד

רינה , אברה� מולה, עמוס גבריאלי, איציק יואל, אבינוע� גרנות, גל

  . בני כברה ויהודה ב� חמו, פז

  . ושמעו� פר,ש" צי בוקי:נגד  

  . אי�: נמנע  

  ?בעד הצעתו של שמעו� פר,מי   

  .שמעו� פר,: בעד  

  . המשתתפי�שאר : נגד  .

  .  אי�:נמנע

  

                  2004/1110/וקול ועדת כספי� מיו� מאשרי� את פרוט :127'  מסהחלטה

  .המצור+ לפרוטוקול

  

אריה . אנחנו מבקשי� לעשות חילופי גברי בועדת הנחות, חברי�:   חמו
יהודה ב�

ורינה פז , אברה� כמחזיק תיק התרבות במקו� בוקי בועדת הנחות

  . בבקשהתציגי

כרכזת נושא הועדות ישנ� מספר חילופי� שמחייבי� את אישור   :רינה פז

אז התחיל יהודה ואמר שבועדת הנחות יוחלפו אריה אברה� . המועצה

  . ש"במקו� בוקי צי

אנחנו קיבלנו מכתב מסג� ראש העיר קובי אוחיו� שמחלי� ג� , עכשיו

ש להשתחרר בועדת מכרזי� במקו� אמיר גבע שביק. כ� מספר חברי�

ובועדת המכרזי� המשותפת להוד השרו� וכפר , יהיה יעקב אוחיו�

ועדת שמות יהיה יפתח . סבא בנושא מכו� הטיהור יהיה יעקב אוחיו�
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. וזאת במקומו של אמיר גבע, וועדת הנחות יהיה יפתח אלגוב, אלגוב

כי אני צריכה לזמ� , אז תרשמו בפרוטוקול. וזה מחייב אישור מועצה

  ,האת הועד

  . אני מבי� אפשר לאשר את זה פה אחד. תודה רבה:   חמו
 יהודה ב�

  

  :גברי בועדות הרשות כדלקמ�חילופי מחליטי� לאשר  :128'  מסהחלטה

  יפתח אלגוב במקומו של אמיר גבע: ועדת הנחות

  ש"                     אריה אברה� במקומו של בוקי צי 

�  מיר גבע אוחיו� במקומו של איעקב: ועדת מכרזי

  יפתח אלגוב במקומו של אמיר גבע:    ועדת שמות

    יעקב אוחיו�–בועדת המכרזי� המשותפת לנו ולהוד השרו� בנושא הביוב המשות+ 

  

  

  

  . תודה רבה לכול�. הישיבה נעולה:   חמו
 יהודה ב�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אייל יוניא�
  ל העירייה "מנכ

  יהודה ב� חמו  
  ראש העיר 
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 ה"תשס,                  ו תשרי"כ       
  :'נספח א

  2004,                      נובמבר11       
0001
2004 :  אסמכתא    
45179  

  

  

  200410�/1512/' פרוטוקול מס

 

  )10.10.2004(ה "ו תשרי תשס"כ, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�
  

 �  ראש העיר    יהודה ב� חמו    משתתפי
  ראש העיר /ד יעקב אוחיו�         ס"עו     :חברי ועדה 

  ראש העיר/ס    בנימי� כברה
  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד      
  רינה פז                          חברת הועדה      
  חבר הועדה  יש           'ר בוקי צ"ד      

  החבר הועד  אבינוע� גרנות           
        חבר הועדה  ד עמוס גבריאלי"עו

  חבר הועדה     גיא ב� גל
  

 �    חבר הועדה    אריה אברה�    :חסרי
          חבר הועדה    יצחק יואל       

  
�   ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי

  מבקר העירייה   אליעזר פיירשטיי�
  גזבר העירייה    דני בוסטי� 

                
�  על סדר היו

  

�"אישור תברי .1  

 
 ח"כ בש"סה מקור המימו� ש� הפרוייקט

 1,143,000 קרנות הרשות גני� ונו�
   משרד התחבורה70% פרוייקטי� תחבורתיי�

  קרנות הרשות30%
557,143 

ר לבניית משרדי העמותה "הגדלת תב
 מותנה בעדכו� החוזה –למע� הקשיש 

 וינט'בי� העמותה והג

 226,600 קרנות הרשות

 ספר גולדה הוספת שתי כיתות לבית
 ואוסישקי�

  קרנות הרשות 
 או משרד החינו� /ו

1,500,000 

 2,005,881 קרנות הרשות ס עירי"ר כפ"הגדלת תב
 120,000 קרנות רשות רכישת כלי� לקר� המוזיקה
 105,000 קרנות הרשות רכישת כלי� לקונסרבטוריו�

  
  .העברות מסעי� לסעי�. 2

 .ל וחשב אג� החינו�" סמנכ
אישור מסגרת שכר בחוזי� בכירי�  . 3
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   :החלטות
  
  רי�"אישור תב  .1

 
  תאושר 
ר שאושר לשיקו� גינו� מתקני� וגיזו� בשטחי ציבור "עדכו� תב  .א

התוספת תמומ� מקרנות .  3,379,0003ס "והעמדתו ע 3 868,000ס "תוספת ע
י הנהלת העירייה בהתא� לבדיקת "סדרי העדיפויות ייקבעו ע ).השבחה(הרשות 

ור� בכל מוסדות החינו� ומוסדות הנוער בעיר ולא בהכרח על פי רשימת הצ
  .המוסדות והאומדני� המצורפי�

מקרנות הרשות  3 275,000ס  "   ע
שיקו� ופיתוח גינו� במוסדות חינו� ונוער   .ב
י הנהלת העירייה בהתא� לבדיקת הצור� "סדרי העדיפויות ייקבעו ע ).השבחה(

הנוער בעיר ולא בהכרח על פי רשימת המוסדות בכל מוסדות החינו� ומוסדות 
 .והאומדני� המצורפי�

הסדרת צומת כרמל רוטשילד ותכנו� צומת הדר משה (פרויקטי� תחבורתיי�   .ג

 קרנות הרשות 30% – משרד התחבורה ו 70%במימו�  3 558,000ס "   ע
) דיי�
 ).כבישי�(

ושר תוספת של   תא
ר שאושר לבניית משרדי העמותה למע� הקשיש "עדכו� תב  .ד
ר "כנגד הקטנת החלטת המועצה לגבי תב 3 650,000ס  "והעמדתו ע 3 226,000

). השבחה(התוספת תמומ� מקרנות הרשות  .הרחבת מרכז היו� באותו הסכו�
 .וינט'ביצוע הפרויקט מותנה בתיקוני� בחוזה בי� העירייה לעמותה ולג

במימו�  3 1,500,000ס "   ע
הוספת שתי כיתות לבתי הספר גולדה ואוסישקי�   .ה
בימי� הקרובי� יגיע לעירייה נציג ). השבחה(או קרנות הרשות /משרד החינו� ו

 .אג� הבינוי במשרד החינו� לבחו� בקשת העירייה למימו�
 תאושר תוספת בס� –" כפר סבא עירי"עדכו� תבר שאושר לפרויקט השיקו�   .ו

 מקרנות הרשות התוספת תמומ�.  3,956,0003ס  "והעמדתו ע 3 2,006,000
 ).השבחה(

במימו� מלווה מקרנות  3 120,000ס "   ע
תמיכה לרכישת כלי� לקר� המוסיקה   .ז
שחרור הכספי� מותנה .  שנה צמוד למדד20לתקופה של ) השבחה(הרשות 

 .באישור ועדת תמיכות והצגת חשבוניות להוכחת הרכש
במימו�  3 105,000ס  " ע– קונסרבטוריו� –תמיכה לרכישת כלי� בחברת ספיר   .ח

שחרור .  שנה צמוד למדד20לתקופה של ) השבחה(מלווה מקרנות הרשות 
 .הכספי� מותנה באישור ועדת תמיכות והצגת חשבוניות להוכחת הרכש

  
   : 39' החלטה מס
 .ל"מאשרי� הנ

  
  :הערות

, המהווה השלמה לתבר הקוד�, י� לגינו�
הסכומי� הנקובי� בתבר  .א
בעת ביצוע .  סופיי� ואינ� מחייבי�אינ�, מבוססי� על אומדני�

  .הפרויקטי� יבחנו הסכומי� פע� נוספת
העירייה תחזק את מער� הפיקוח על קבלני הגינו� לשיפור תחזוקת הגינות   .ב

  .בעיר
 .יבח� מחדש תחו� המוסיקה בעיר  .ג
הדיו� הקרוב של ועדת הכספי� יוקדש . ח רבעוני"יתקיי� דיו� בעקבות כל דו  .ד

 .שנתיח החצי "לדו
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   העברות מסעי+ לסעי+  .2

  
  :40' החלטה מס

ועדת הכספי� ממליצה למועצת העיר לאשר את רשימת ההעברות מסעי� לסעי� 
  .שצורפה להזמנה לישיבה

  

3.    �  ל וחשב אג+ החינו)" סמנכ�אישור חוזי� ושכר בכירי
  

  :41' החלטה מס
 משכר 60% ל בסכו� שלא יעלה על"מאשרי� חתימת חוזה בכירי� ע� הסמנכ

  .ל"מנכ
 40%מאשרי� חתימת חוזה בכירי� ע� חשב אג� החינו� בסכו� שלא יעלה על 

  .ל"משכר מנכ
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 

  
  
  
  

 �  ' ________________פרוטוקול מס_____________  התאשר בישיבת מועצה מיו
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  :'נספח ב


