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אנחנו . אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� המניי�, באי!ברוכי! ה :ב� חמויהודה 

אצל אורחי! של העמותה למע� ,  לקשישמרכז היו!מתכנסי! היו! ב

יציגו בפנינו את , ר יחד ע! חברי העמותה"דוד רזניק יו. הקשיש בכפר סבא

אני מוצא לנכו� לפתוח בכמה משפטי הערכה . תעודת הזהות של העמותה

פה שנעשית כא� י העמותה על הפעילות הברוכה והענרותודה לדוד ולכל חב

, מי שרק יסייר במהל  החגי! ובהרמות הכוסיות.  בעיר בתחו! הגמלאי!

ועל , יוכל להיווכח באלפי! הרבי! שמגיעי! לכל מועדוני הקשישי! בעיר

כ  אני מוסר כבר בפתח הישיבה תודה מיוחדת לכל חברי העמותה שעושי! 

כמוב� שההפעלה הרחבה והמקיפה בעיר נותנת לנו . את עבודת! בהתנדבות

יש , אני מודה לדוד. מענה בשיתו$ אג$ הרווחה לכל ציבור הגמלאי! בעיר

הוגשה , לאחר המצגת והשאלו� של החברי!, ברשותכ!.  דקות20ל  בער  

שאול מיטלברג שאמור ללכת ,  ממנהל מחלקת הספורטתפה בקשה מיוחד

ת הסעי$ הזה בהתחלה ולאחר מכ� נמשי  אנחנו נעלה א, לאירוע משפחתי

  .  בבקשה דוד. בסדר היו! הרגיל

ר העמותה למע� הקשיש בכפר "אני יו, שמי דוד רזניק. ברוכי! הבאי!  :דוד רזניק

נמצאי! איתי חברי . העמותה עובדת על טהרת התנדבות בלבד. סבא

בשביל לעשות את זה . כל אחד אחראי על פרויקטי! מסוימי!, ההנהלה

נית� למצגת לדבר ואחר . הכנו מצגת ואי� יותר טוב ממראה עיניי!, רקצ

  . תודה. נית� תשובות,  בבקשה–למי שיש שאלות , כ 

   ***הפסקת הקלטה לצור/ הצגת המצגת *** 

תזמי� אות! לראות 'חבר ההנהלה אומר לי . א! יש לכ! שאלות, זה אנחנו  :דוד רזניק

  . זה באמת הכל עובד. 'שזה עובד

  .  שזה לא צול! העיר אחרת:ה ב� חמויהוד

קצר כי , תראו א! יש לכ! שאלות. השתדלנו לעשות את זה קצר ולעניי�  :דוד רזניק

  . הישיבה צריכה להתקיי!

ראינו פה שיתו$ של תיכוניסטי! ע! הקשישי! בכמה דברי! או תלמידי   :???



  .י   20.06.2007  5  מועצה מ� המניי� 

' ו+'אולי יש ג! מקו! לעשות משהו של שילוב של תלמידי יסודי ה. חטיבה

  .  הצדדי!2+בצורה שתית� מועילות ל, ע! הקשישי!

  . פרי מנהל מרכז היו!'ג. פרי יכול להסביר'ג  :דוד רזניק

אנחנו כ� . שני! אנחנו עשינו ע! בית ספר ב� צבי. אז כ� עושי! את זה  :פרי'ג

  . עושי!

  . אפשר בכתב אנחנו מוכני! לדו�, הצעות, א! יש רעיונות  :דוד רזניק

  . כמה מילי! על התקציב, דוד  :עמיר� מילר

י "רובו ממומ� ע.  מיליו� בשנה7קוד!  התקציב שלנו , לגבי התקציב  :דוד רזניק

, ביטוח לאומי, בהתא! לחוק סיעוד, השירותי! שאנחנו נותני! לקשישי!

  .בהשתתפות של העירייה ג!, משרד העבודה והרווחה

ה בהתייחס לפעילות פעילות מדהימ) 1:  הערות2אני רוצה לומר   :בני כברה

אני חושב שפע! .  מדהי!+היק$ הפעילות והפעילויות עצמ� . התנדבותית

ואני , אבל בפעילות של העמותה, לא במצגת כזאת, יה שאני נמצא כא�ישנ

 לומר שהמצגת עצמה היא יכולאני , ממש הפע! כשראיתי את המצגת

 חומר כל כ  שיטה מצוינת להציג, אמרתי לחברי שיושב לידי, וזה. מדהימה

להעביר את , ואי  אומרי!, ממצה בזמ� כל כ  קצוב ולעמוד בזה בהצלחה

  . יישר כוח. כל המסרי! האפשריי!

כמה תושבי! משתתפי! בפעילויות שלכ! , 60 מעל גיל 12,500+מתו  כ: עמוס גבריאלי

  ?כת  בכפר סבא היו!רלהע

 10,000סדר גודל של מדברי! על ,  קשישי!13,000בכפר סבא יש בער    :דוד רזניק

, א! זה במרכז יו!,  קשישי!1,200אנחנו מגיעי! היו! לסדר גודל של . איש

  .באי! לפה

  ? 1,200+כל הפעילויות כ:עמוס גבריאלי

  .  פלוס מינוס1,200+אנחנו מגיעי! ל. 1,200+כל הפעילות כ  :דוד רזניק

? ! שיש לה! מקצועיש לכ! איזושהי תוכנית לקשישי, עוד שאלה אחרונה: עמוס גבריאלי

עורכי די� , מהנדסי! שיש לה! תחו! שרק באי! אליה!, זאת אומרת
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  . מורי! למשל, בגמלאות שרוצי! לבוא ולעשות את הדבר הזה

יש לנו מאות קשישי! בעלי כל מיני משרות שאנחנו , אני אולי אענה  :יסקינענת 

  . מפעילי! כמתנדבי!

  ? מי עניי� משותפי!אבל לא כריכוז שיש לה! תחו:עמוס גבריאלי

יש ש! . זה פרויקט שבאמת משות$', חיל'תחומי עניי� משותפי! בפרויקט   :ענת ניסקי

אנשי . עובדי רפואה לשעבר או כל מיני מקצועות כאלה, הרבה מורי!

. כל העבודות האלה בבתי!, מקצוע למשל שעושי! למשל את עבודות הבית

  אבל אי� לנו קבוצה של מהנדסי! לחוד 

  ? יש צור :גבריאליעמוס 

  . תמיד יש צור   :דוד רזניק

  . א! תבוא קבוצה שרוצה לעשות פעילות ייחודית לה, עמוס  :אתי גנאל

  . ע! יחד,  ע! יד שרה הסדרהא! יש לכ!, השאלה שלי  :אבינוע� גרנות

לא , יד שרה עובדת ע! כלל האוכלוסייה. אבינוע!,  גופי! שוני! לחלוטי�2 :יהודה ב� חמו

לפני , ברשותכ!. תודה רבה לכ!. ה! עובדי! רק ע! גמלאי!. י!רק גמלא

  . ביקשת משהו, איפה אתי גנאל. שנעבור לסדר היו!

לפני . אני ביקשתי משהו שלא קשור להתנדבות ע! העמותה למע� הקשיש  :אתי גנאל

אנחנו בהנהלה רגילי! שבכל מיני . שלישית במספר,  ימי! נולדה לי נכדה10

  . אנחנו מביאי! הרמת כוסית,אירועי! מיוחדי!

, חברי!. שמא לא הרעילו אותנו, אתה תאשר את היי�. תטע! את היי�, גיא :יהודה ב� חמו

לפני שנעבור לסדר . תודה רבה. לחיי!, נרי! כוסית לחיי הנכדה של אתי

אני רוצה ברשותכ! רק במילה או שתיי! , לי שרשו! לנואהיו! הפורמ

סו$ סו$ יגיע הסכ! ,  לומר שבקרוב מאודאני יכול. לעמותה למע� הקשיש

אותו הסכ! שנחת!        . בי� העמותה למע� הקשיש לבי� עיריית כפר סבא

בהחלט בקרוב נביא אותו לאחר ,  לא הובא לידיעת חברי המועצה1998+ב

הגיעו להבנות , שג! הנהלת העמותה וג! הנהלת העיר באמצעות אייל

ואני מנצל את ההזדמנות , דוד, באנחנו בהחלט רואי! בחיו. ולהסכמות
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לכל חברי העמותה שאנחנו נשקול בחיוב הקצאת קרקע נוספת , להגיד לכ!

על מנת שנוכל לתת מענה ג! לצד הצפו� מערבי של , בצפו� מערב העיר

א! את! , ורק איזה עדכו� קט�. הבנייה החדשה שהולכת ומתהווה

 יכולי! לקחת את את!.  מגרשי! בפארק3יש ', פטנג'מתכנני! להשקיע ב

בני אני מודה לכ! על הסקירה שנעשתה כפי שידידי . הגמלאי! וליהנות ש!

. תמונה אחת שווה הרבה יותר מאשר אל$ מילי!. ממצה,  ציי�כברה

 מודה לכ! –בש! הנהלת העיר , ובפירוש בשמי ובש! כל חברי המועצה

לא תמסור תודה ג! לעובדי! ש. לכולכ! בלי יוצא מ� הכלל, מקרב לב

נמצאי! פה והלוואי ונתבר  בעמותות נוספות שעושות את העבודה בצורה 

לא פחות , בלי לפגוע באחרי!, הייתי אומר אפילו לא פחות טוב, מקצועית

  . שיהיה בהצלחה. אפילו עולות על חברות פרטיות, טוב מהרשויות האחרות

  

  .7.6.07אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו�  .5

  

אייל . לאחר מכ� נעבור לשאילתות, את הנושא של התמיכות, תכ!ברשו :יהודה ב� חמו

  . תמיכות, יוניא�

י הנוהל "כל התהלי  עפ,  חודשי!3+אנחנו אישרנו את הקריטריוני! לפני כ  :אייל יוניא�

נתנו אפילו . היה לעמותות זמ� להגיש את הבקשות. החדש של משרד הפני!

 אז פרסמנו ג! ארכה של ,ארכה מאחר וזאת השנה הראשונה שהנוהל נכנס

 פרסמנו בעיתוני! עוד שבועיי! על –שבועיי! על מנת שעמותות שלא הגישו 

שהבנתי , אחד שה� תמיכות הספורט:  סוגי תמיכות2יש לנו . מנת שיגישו

מי שלא . אז שלחנו בפקסי! לכול!, מחברי המועצה שזה לא הגיע בטעות

שה� תמיכות שאינ� , כותיש את הסוג השני של התמי.  יקבל עכשיו–קיבל 

תמיכות הספורט יש לה� קצת שוני מהתמיכות שאינ� . תמיכות ספורט

מהטע! הפשוט שיש כא� את ועדת רונ� שבעצ! מחייבת את , ספורט

 למה שמתקבל matchingלפחות , הרשויות המקומיות לתת כס$ לעמותות
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        סל הספורט מגיע מהמדינה ואנחנו מחויבי! לפחות    . מסל הספורט

אנחנו . י המועצה"ג! כא� נקבעו קריטריוני! שאושרו ע. matching +ל

אלה הסכומי! , 2006רואי! בטור השמאלי ביותר את סל הספורט של 

ברובריקה . 2006 מהמדינה ואת התמיכות שהיו בשנת 2006שהגיעו בשנת 

 וליד זה את 2007אנחנו רואי! את סל הספורט של , השלישית משמאל

אני מזכיר שוועדת .  שאנחנו מציעי! כוועדת התמיכות המקצועיתהתמיכות

יועצת משפטית ויש , גזבר, ל"היא מורכבת ממנכ, התמיכות היא מקצועית

בתחו! הספורט המפקח המקצועי . מפקחי! מקצועיי! לכל תחו! ותחו!

לי  היועצת המשפטית תהכמוב� ב. הספורט שאול מיטלברג' הוא מנהל מח

א! יש . צ! אנחנו עובדי! לפי התמיכות ולפי הנוהלאמונה על זה שבע

  . שאלות לגבי הספורט אז אני אשמח לענות

אליצור כפר , מכבי כפר סבא:  אגודות ספורט שעוסקות בכדורסל3מבי�   :גיא ב� גל

 היחידה שמשו! מה לא זוכה לשו! מימו� –סבא והפועל כפר סבא 

זאת ? והשאלה היא למה. במונחי! של הישגיות מיוחדת זו מכבי כפר סבא

  .  שח43,000+הפועל כפר סבא זוכה ל, אומרת

  . אולי היא לא הגיעה להישגי!  :בני כברה

זה נובע מזה שאי� לה דריסת , עד כמה שאני יודע. 17,000+אליצור זוכה כ  :גיא ב� גל

מה דריסת . כי הפועל נהנית מאיזשהו מונופול בעניי� הזה, רגל בתיכוני!

  .  האחרות2+עיני לא צרה ב, אני לא יודעהרגל של אליצור 

אבל מתקד! משא ומת� ג! ע! מכבי . בתי הספר היסודיי!, לא תיכוניי! :יהודה ב� חמו

  . וג! ע! הפועל

למה האגודה הזו לא , ברוח השוויוניות שאת! מחויבי! אליה, השאלה  :גיא ב� גל

ני מבי� אבל א, יש לי שאלה ג! לגבי תמיכות רגילות? זוכה למימו� הזה

  . שאנחנו לא עוסקי! בזה

נושא , ג! על פיה!,  חודשי!3הקריטריוני! שאושרה במועצה לפני   :אייל יוניא�

, א! אתה ש! לב, לגבי מכבי כפר סבא. ההישגיות המיוחדת מוגדרת ש!
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הסכו! שנית� לה! הוא סכו! שגדול משנה שעברה בצורה משמעותית 

בקריטריוני! שאושרו היה , לגבי אליצור כפר סבא. מעבר לסל הספורט

הציבור הזה הוא ציבור שפחות מעורב . פרמטר של הציבור הדתי שיש רצו�

למרות , ובעצ! יש רצו�. בספורט התחרותי, בספורט העממי, בספורט

לתת לה! דחיפה על מנת כ� להשתת$ ,  מהאוכלוסייה20%+שמדובר ב

 כמות +דורסל לגבי הפועל כפר סבא כ. כחלק מהפעילות התחרותית בספורט

היא , הילדי! של הפועל כפר סבא כדורסל בעצ! כחלק מהפעילות שלה!

. שמכבי כפר סבא כרגע לא מעמידה את הפעילות הזו, כמות גדולה מאוד

שבעצ! עיריית כפר סבא החל , היה על זה את התביעה של מכבי כפר סבא

די! היו! אנחנו עומ.  לא מאפשרת גישה שוויונית לבתי הספר1996משנת 

ואני מקווה , בשלב שאנחנו קבענו קריטריוני! כפונקציה של פסק הדי�

זו ,  שני!10זה לא פשוט אחרי . שנגמור ע! פסקי הדי� ונוכל לצאת לדר 

לא היה כא� שוויו� ואנחנו . מה ג! שהכוונה היתה טובה, ירושה שקיבלנו

לדי! זה י, זה כניסה לבתי ספר, זה לא פשוט. כרגע מממשי! את פסק הדי�

ל בנושא "יש חוזר מנכ, יהיה שיווק בבתי הספר, שרגילי! להפועל כפר סבא

אז , ג! אליצור, ברגע שמכבי כפר סבא תקבל נפח בנושא הילדי!. הזה

אני רק רוצה להגיד עוד דבר . אנחנו נצטר  בהחלט קריטריוני! באופ� טבעי

 –ווה שתראה את הנושא של השוויוניות והגישה הש, לגבי מכבי כפר סבא

מוטי אהרוני הלי� על זה שהיתה טעות בשני! האחרונות לגבי התחשיב 

, ראינו שאכ� הוא צודק, נפגשנו איתו בצורה עניינית. לגביו בקריטריוני!

  . שנפלה טעות והנושא הזה תוק� בהסכמה ולשביעות רצונו

  ? רטרואקטיבית  :גיא ב� גל

  . כ�  :אייל יוניא�

. שניי! זה קאנטרי, אחד זה השרו�: שורות בטניס תמיכות שק2יש פה   :יצחק יואל

עסקיי! לגמרי שבעצ! אמורי! ,  עסקי! מסחריי!2זה , לעניות דעתי

  ? אי  זה מסתדר. ליהנות מהגבייה
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  . לא הבנתי את השאלה  :אייל יוניא�

  .  עסקי! פרטיי!2אני מבי� שאלו ? מה זה השרו� טניס וקאנטרי טניס  :יצחק יואל

יש שיתו$ . עמותות שמשולבות בפעילות הספורטיבית של מחלקת הנוער 2 :יהודה ב� חמו

, פעולה וג! המלצת מנהלי המחלק ורכזי המחלקה במחלקת הספורט

  . הומל# להעניק לה!

וראיה לכ  שה! מקבלי! תמיכה מרשות . זו עמותה לכל דבר ועניי�  :אייל יוניא�

דווקא , ! לבא! תשי. ה! עומדי! בקריטריוני! של ועדת רונ�, הספורט

המינימאלי שהיא מחויבת matching +במקרה הזה העירייה נותנת את ה

 36,000 זה 2007א! תשי! לב בסל ספורט , זאת אומרת. י סל הספורט"עפ

. ואנחנו נותני! את המינימו! הנדרש פה,  האגודות האלה2+ ל36,000+ו

על כל , זאת אומרת.  לפי סל הספורטmatchingי חוק לתת "אתה מחויב עפ

סל הספורט נות� . שקל שסל הספורט נות� אתה חייב לתת שקל במקביל

 זה 36,000+ זאת אומרת ש18,000אתה מחויב לתת ,  שח18,000כא� 

זה שהיא עמותה זה לא אומר שהיא לא יכולה לקחת , דר  אגב. המינימו!

  . כס$

  ? עמותהדוד זו? טניס זה זה שבגני השרו�. אתה פשוט לא מבי�, לא  :יצחק יואל

  ? אפשר לאשר. תודה רבה. כ� :יהודה ב� חמו

אני נמנע ,  ויש לי עניי� בזה... חבר פעיל במאחר ואני. רק הסתייגות אחת:עמוס גבריאלי

  . מהצבעה בסיפור הזה בשל חמת ניגוד ענייני!

, הא! אפשר לאשר פה אחד את סעי$ התמיכות. נרש! בפרוטוקול, תודה :יהודה ב� חמו

  ? דר היו! על ס5סעי$ 

  . ספורט  :גיא ב� גל

וכא� אי� , אלה התמיכות שאינ� ספורט' מה שנשלח בנספח א, לגבי הוועדות  :אייל יוניא�

יש כא� . הקריטריוני! שנקבעו ה! קריטריוני! שאושרו כא�. לנו סל ספורט

, מנהלת אג$ הרווחה,  זו ענת ניסקי–מספר מפקחי! מתחו! הרווחה 

 זה –בתחו! הדת .  מהחינו 1+2היו כא� ', ובי# זה דב רק+מתחו! החינו  
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 מנהל אג$ –ובתחו! התרבות , מר ממליה, מנהל המחלקה לתרבות תורנית

את! רואי! כא� את העמותות שהגישו . נוער וספורט דני וייס, תרבות

בעצ! העמותות . בקשות ואת התמיכה שמציעה הוועדה לאישור המועצה

איל� רמת ג� זו עמותה .  איל� רמת ג�אנחנו רואי! את עמותת, שלא אושרו

יש , י הקריטריוני!"י הנוהל וג! עפ"מאחר וג! עפ, שלא אושרה לה תמיכה

עמותה של איל� כפר סבא שעובדת בכפר סבא ונותנת שירות לתושבי כפר 

זו עמותה שמגישה , דר  אגב. סבא ולכ� איל� רמת ג� לא קיבלה תמיכה

.  ולא מאשרי! לה בגלל אותה סיבה,עוד בקדנציה הקודמת, כמעט כל שנה

העניי� . זו עמותה שנותנת שיעורי קודש למדרשית הרצוג, עמותת דעת שלו!

ויש ש! ג! .  גובה שכר לימוד גבוה מאוד–הוא שעמותת מדרשית הרצוג 

  . ולכ� הוועדה ממליצה לגו$ הזה לא לתת תמיכה, גבייה שהיא במחירי שוק

  .  לבית ספר לא מדרשית הרצוגאבל ה! רוצי! להיכנס  :משה אב� ח�

 לא הוועדה אלא –כל בקשה כזו , דר  אגב. זה לא מה שהיה בבקשה  :אייל יוניא�

. בודק את הפעילות, הול  לגו$, קרי שמשו� ממליה, המפקח המקצועי

היא לגבי הפעילות , הפעילות שלגביה הומל# ולגביה הומלצה הבקשה

ימוד במדרשית הרצוג הוא שכר הל, כמו שאת! יודעי!. במדרשית הרצוג

.                                                                                                                                                                                                      שכר גבוה מאוד כמו שבכל החינו  הדתי

  ? ממליה לא המלי# לתת לה! את התמיכה  :רינה פז

ממליה , תי בקשהכל מי שביקש במגזר הד. למע� השלמות המלי#, ממליה  :אייל יוניא�

  . וביניה! ג! העמותה הזאת, המלי#

במגזרי! אחרי! כ� העמדה . במגזרי! אחרי! אני עוד יכול להמלי#, תראה  :בני כברה

או שיש קריטריוני! או שאי� . אני לא מבי� את זה? שלו מתקבלת

  . קריטריוני!

. במגזר הדתי בקשות שה� 6 בקשות יש לנו כא� 17מתו  , ברמה העובדתית  :אייל יוניא�

  .  לא אושרה1+ בקשות אושרו ו5,  הבקשות6מתו  

  . ג! אל המעיי� לא אושר? למה  :שמעו� פר1
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  . אני מדבר ברמה העובדתית  :אייל יוניא�

  . אל תדברו איתי על דברי! אחרי!, דברו על קריטריוני!  :בני כברה

 לגבי עמותת דעת .כי זה עובדות, הרמה העובדתית היא לטעמי קשורה, בני  :אייל יוניא�

 אחד הקריטריוני! ג! בוועדה הנחות שרינה היא ראש –אני מסביר , שלו!

אחד הקריטריוני! בלתת או לא לתת הנחה , וג! אצל משרד הפני!, הוועדה

ברגע שהיא גובה סכומי! . זה מה הסכומי! שאותה עמותה גובה, בארנונה

 ג! בוועדת אז אנחנו ממליצי!, או משלמת משכורות כמו חברה פרטית

  . הנחה לארנונה וג! בוועדת תמיכות לא לאשר את התמיכה לגו$ הזה

  ? למה לא מאשרי! לה!, אבל באל המעיי� אי� משכורות בכלל  :שמעו� פר1

  . אל המעיי� לא הגישו  :אייל יוניא�

  . כל שנה מגישי!, הגישו  :שמעו� פר1

  . בבקשה, גיא ב� גל. לא הגישו השנה :יהודה ב� חמו

למה , רק להבי�,  המרכז הקהילתי הדתי–ד "המק. שאלה אינפורמטיבית  :� גלגיא ב

  ? ר"הוא מתוקצב במסגרת ועדת התמיכות ולא במסגרת נניח תב

לאו , ה! שבעבר יש הרבה מאוד עמותות, אחד הקריטריוני! שאושרו  :אייל יוניא�

שבונות מבני! כאלה ואחרי! אחרי שהוקצתה לה! קרקע , דווקא דתיות

 הפיתוח תליהי, י חוק"אגרות הבנייה פטורות עפ. דה להקצאת קרקעותבווע

אז נוצר מצב שהעמותות האלה פנו לעיריית כפר . י חוק"לא פטורי! עפ

 90%את! אישרת! בקריטריוני! ולעמותות האלה יאושר פטור של . סבא

אכ� אושר ספציפית ללא , 2005בוועדת התמיכות של שנת .  הפיתוחתלימהי

 90% אושרה הנחה כזאת בגובה –כי אז לא היו קריטריוני! , !קריטריוני

ה! .  הדברי! נפלו בי� הכיסאות–ד "המק, דר  אגב. והפע! הסדרנו את זה

החברה . בטעות, סאותיוזה לא אושר כי זה נפל בי� הכ, 2005הגישו בסו$ 

האלה יושבי! ע! ערבות בנקאית קרוב לשנה וחצי ומחכי! להחלטה של 

רק אנחנו היינו מנועי! מלדו� בוועדת התמיכות ולכ� נפלו . תועדת התמיכו

  . כל עמותה, לא רק לדתיי!, אגב. בי� הכיסאות כי חיכינו לקריטריוני!
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בעצ! במינוח החשבונאי זה יהיה בהקטנת , תוספת קטנה למה שאמר אייל  :אבי ב� חמו

, ר"! ולכ� זה בעצ! הקטנת הכנסות שקשור לתבתליהכנסות של אגרות והי

  . זה לא בתקציב הרגיל

אל המעיי� מגיש כל . אניחושב שכל שנה הדבר חוזר ונשנה לגבי אל המעיי�  :שמעו� פר1

אל המעיי� פועל פה בכפר סבא אני חושב יותר מכל עמותה , שנה בקשה

חתמנו . לגבי המבוגרי! שבשכונות,  לגבי ילדי השכונות–אחרת שפועלת 

  . הפקידה של  חתמה. זההוא חת! שהוא קיבל את , אצל הגזבר

  . לא הגיע :יהודה ב� חמו

  . ל אל המעיי�"ע! מנכ, אני הייתי איתו  :שמעו� פר1

  . אני אומר ל  לא הגיע לוועדה, תבדקו את זה אחר כ  :יהודה ב� חמו

ה! לא הגישו . אני לא רואה כא� את עמותת הז� את הכל, אחד:  דברי!2  :משה אב� ח�

וזה , ! לא הגישו בקשה משו! שה! טועני!ה. אני בדקתי את זה, בקשה

אבל את הכס$ ה! , ח" ש4,500שלפני שנתיי! ה! קיבלו תמיכה של , נבדק

, דבר שני. ה! לא הגישו השנה בקשה, לכ�. רק בעיתו� זה היה כתוב, לא ראו

  . ד"משו! שאני חבר בהנהלת עמותת המק, אני מנוע מלהשתת$ בהצבעה

 7.6ו! כתוב אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו! בסדר הי, יש לי שאלה  :רינה פז

הא! יש עוד פרוטוקול של ישיבת . 18.6קיבלנו ועדת תמיכות מיו! . מצור$

  . ועדה או שזו טעות

  . אני לא מבי�? מה הבעיה  :אייל יוניא�

כי ,  או שיש טעות פשוט בהדפסה7.6+אני שואלת א! יש עוד פרוטוקול מה  :רינה פז

  . ועדת תמיכות 18.6+יש לנו רק מ

  . 18.6+הישיבה היתה ב, זו טעות, לא  :קר� קדמיד "עו

  .בסדר, זאת אומרת שרק פרוטוקול אחד  :רינה פז

  . טעות סופר :יהודה ב� חמו

  ?  זה החוק דר  אגב–הרכב ועדת התמיכות   :עמיר� מילר

  . שונה עמיר!, שונה :יהודה ב� חמו
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  ? כותאי� אנשי ציבור בתו  ועדת התמי  :עמיר� מילר

לשתות קפה וללכת , עוד מעט אנחנו נבוא רק לישיבות המועצה. אי�, אי� :יהודה ב� חמו

  . הביתה

, ל"בעקבות כל התקציבי! שזרקו על המנכ, לית של עיריית חולו�"המנכ  :אייל יוניא�

  . ל"היא מבקשת העלאה בשכר למנכ

השוות למשל         אתה יכול ל–בנושא הספורט . אני לא רואה את הבקשה  :עמיר� מילר

 ממנו או 10%אני לא יודע א! עמותות ביקשו סכו! מסוי! וקיבלו . 2006+ל

שה! צרכי! ה כי הבקשות מנומקות ויש איז, אני לא יודע מה ביקשו. לא

ח אולי " ש4,500ח וקיבל " ש100,000א! מישהו ביקש , שאתה יכול להגיד

  +הפער גדול מידי ואני אבקש להמציא לנו

  . צודק, להבא : חמויהודה ב�

  . לא רק להבא  :עמיר� מילר

  . יומצא ל  אבל להבא זה יבוא לישיבה, לא :יהודה ב� חמו

היא ג! טרחה ועשתה את העבודה , אני מבי� שעמותה שטורחת ומגישה  :עמיר� מילר

אני לא יודע א! התקציבי! האלה המוצעי! ה! . 'ד',ג',ב',וביקשה א

  . ונותמספיקי! לצרכי! של העמותות הש

  . ההערה של  היא נכונה, עמיר! תודה :יהודה ב� חמו

 הא! –מרכז קהילתי דתי . יש לי כמה שאלות ואני מבקש לשאול אות�  :עמיר� מילר

  ? תל חי' הכוונה היא למרכז שהול  ונבנה ברח

  . כ� :יהודה ב� חמו

י "הא! המרכז הזה הוא מרכז עירוני שמופעל ע, אז אני רוצה לברר  :עמיר� מילר

  ? העירייה או שיש עמותה שמפעילה אותו

  . משה בעמותה. עמותה :יהודה ב� חמו

  ?הכל דר  עמותות  :עמיר� מילר

  . כל מי שכא� הוא רק עמותה  :אייל יוניא�

  . כמו כל עמותה אחרת, ה! קיבלו הקצאת קרקע  :בני כברה
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  . זה יכול ללכת רק לעמותה, עמיר! :יהודה ב� חמו

  . לא אשתת$ בהצבעה בגלל נגיעה אישית למלוא הטנאג! אני   :עמיר� מילר

המועצה היא לא מפעילה את . אני לא חושב שהמועצה יכולה להחליט:עמוס גבריאלי

הרי אנחנו לא יכולי! כל . ישיבת התמיכות, שיקול הדעת של הוועדה שלנו

, כות לגבי הקריטריוני!פע! לנהל פה את הדיו� שמתנהל בוועדת התמי

י עמותות שבכלל לא הגישו בקשה לתמיכה ואנחנו דני! בה  לגבוהכי נחמד

אנחנו חוזרי! על הטעות . כרגע באישור של בקשות שכבר אושרה תמיכת�

ברגע שהמועצה מסמיכה ועדה מסוימת לדו� . הזו ג! לגבי דברי! אחרי!

אי� טע! לפתוח כרגע , הוועדה מביאה את ההמלצות שלה בפנינו, במשהו

, אי� לנו לעול! את הכלי! שהיו בפני אותה ועדה. עתיאת כל העניי� הזה לד

. לכ� בסופו של דבר זה מיותר, לשקול א! לתת תמיכה או לא לתת תמיכה

זה .  ימי! לפני ואז פוני! לכל מי שצרי  כדי לבוא מוכ�4+5מקבלי! את זה 

  . וזה פשוט חבל, גורר זמ� לישיבה הזאת

  .תודה רבה? לאשר את זה פה אחדאפשר ? יש עוד שאלות, תודה :יהודה ב� חמו

  )עמיר� מילר ועמוס גבריאלי לא השתתפו בהצבעה(

  ).ב"מצ (18.6.07וטוקול ועדת תמיכות מיו� אחד פרמאשרי� פה  :  588 ' מסהחלטה

  

  . שאילתות  .1

  

 יישו� הנחית ועדת הכספי� לגבי הסכ� שאילתא של אבינוע� גרנות בנושא  

  .�6.5.07הוגשה ב,  קניו� ערי�–עירייה 

  

אני מפנה את תשומת ליב! של החברי! לסדר . אנחנו עוברי! לשאילתות :יהודה ב� חמו

אבל א! אפשר , לא שאני אומר לא לומר משהו, אני מבקש. היו! העמוס

  .  אז אני אודה–להימנע 

  .שאילתא של אבינוע! גרנות, טוב  :אייל יוניא�
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בי� עיריית כפר סבא  הכספי! נושא הסכ! כולל עלה בוועדה, לפני כשנה" 

,  הגופי!2הדיו� התמקד באופי היחסי! בי� . לבי� הנהלת קניו� ערי!

בהסדרת הביטחו� והבטיחות , בהסדרת נושא הארנונה הנגבית מהקניו�

  .ובהסדרת הנגישות

הסדרת הנגישות מקומות החניו� אל המפלס : אחד הנושאי! אות! העליתי

דובר על כ  שההסדר יכלול . כיו ישנ! רק חדרי מדרגות צרי!. העליו�

מחויבות צד אחד או שני הצדדי! להסדרת נגישות לנכי! מהחניו� כלפי 

  .הקניו� והכיכר

הא! מתכוונת עיריית כפר סבא להשלי! את ההסדר מול קניו� : שאלתי

הא! במשא ומת� מותנה כל הסדר שיהיה בהסדרה של נגישות ? ערי!

  "?מלאה לנכי! וקשישי!

   :תשובת ראש העיר  

החברה הכלכלית שבנתה את . נושא החניו� לא היה כלול במשא ומת�"  

מאחר . החניו� ניהלה משא ומת� ע! בעלי הקניו� במקביל לחתימת ההסכ!

בימי! . מ איננו רלוונטי עוד"המו, והוחלפו הבעלי! בקניו� בתקופה הזו

, אלה בעצ! חברת אמות". מ ע! בעלי הקניו� החדשי!"אלה מתקיי! מו

זה , סוכמו כבר העקרונות, כתיבה של התשובה לבי� ישיבת המועצהבי� ה

, העניי� הוא שזה מאושר בחברה הכלכלית. ל הכתבעצרי  להיות מועלה 

בעצ! היא עד היו! לא החזירה את . ומי שבנה את זה זו החברה הכלכלית

  . ח שעלה החניו� הזה" מיליו� ש16.5+ה

הא! אתה , מ חדש"תחלפו הבעלי! והתחיל מוא! עכשיו ה,  השאלה שלי  :אבינוע� גרנות

וראש העיר תמשיכו בעמדה כפי שהיתה במועצת העיר שאני העליתי אותה 

שהתנאי להגיע להסכ! סופי זה שתהיה נגישות של נכי! , באותו דיו�

  ? מהחניו� של הקניו� אל הקניו�

בסו$ הכל . מהאני אגיד ל  ל, השאלה א! התנאי הזה פרקטי,  זה תנאי–' א  :אייל יוניא�

הדבר הזה אנחנו מתכווני! , אי� ספק שצרי  נגישות. זה שאלה של כס$
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, קובי מכיר את זה, 2012 עד +לטפל בו כי אנחנו חייבי! עליו על פי חוק 

שהנושא , העניי� הוא. העירייה היא הבעלי!. להנגיש את מוסדות הציבור

זה חניו� תת . יהול  ונהיה הרבה יותר בעיית, של התחזוקה של הדבר הזה

וכל נושא , יש את כל נושא כיבוי אש והדברי! הולכי! ומחמירי!, קרקעי

אני , הדברי! עוד לא סוכמו, אני מערי . הביטחו� והאבטחה הול  ומחמיר

החברה /מי שיצטר  לעשות את זה עיריית כפר סבא, מערי  שבסופו של יו!

 מקבלת את אני מאמי� שזו תהיה החברה הכלכלית כי היא. הכלכלית

שאני מערי  אותה , ההכנסות ואז נפיל עליה לפחות הקמה של מעלית אחת

להסדיר את זה כי , זו הכוונה לעשות את זה.  שח700,000בסדרי גודל של 

א! אתה שואל אותי . אנחנו חייבי! את ג! בתמיכות וג! לרווחת התושבי!

, כליתאבל החברה הכל. הוא לא יעשה את זה, א! הקניו� יעשה את זה

  .  היא תצטר  לעשות את זה–מהתקבולי! שהיא תקבל 

, בעקבות השאילתא הקודמת שלי.  אז א! אפשר רק ברכה לראש העיר  :אבינוע� גרנות

  . העירייה פרסמה מכרז לניהול הקונסרבטוריו� ואני שמח על כ  מאוד

 אני מבר , אבל א! אתה מתבש! ממנה, זו אמירה שהיא הבל הבלי!:עמוס גבריאלי

  +א! זה גור! ל  איזשהו ריגוש אבינוע!. אותה

  . פשוט ברכה, ברכה? אתה עוד ממשי  ע! ההבל הבלי!? למה  :אבינוע� גרנות

  .אני לא אעשה היו!, מה שלא לימדו אות  עד היו!:עמוס גבריאלי

נדבר על זה , מכיוו� שיש סדר יו! עמוס לא נפתח את זה עכשיו, אבינוע! :יהודה ב� חמו

  . תודה רבה. בהאחרי הישי

  

ממחשבי העירייה והפסקת " וקלל"שאילתא של גיא ב� גל בנושא חסימת אתר   

  .�4.3.07הוגשה ב, י העירייה"ע" קול הכפר"הפרסו� העירוני בעיתו� 

  

ממחשבי העירייה " לוקח"מזה תקופה ארוכה חסומה הגישה לאתר "

ימה החס. ממחשבי העירייה: לוקל"באופ� שאינו מאפשר גלישה לאתר 
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א$ שחברי המועצה אינ! עובדי עירייה , חלה ג! על מחשב חברי המועצה

  . ל העירייה"ואינ! כפופי! לראש העיר ולמנכ

  :בהקשר זה רצוני לשאול

  ?ממחשבי העירייה" לוקל"מדוע נחסמה הגישה והגלישה לאתר  .1

מדוע לא נענית לפנייתי להסיר את החסימה לכל הפחות ממחשבי  .2

 ?חברי המועצה

 ?"קול הכפר"יריית כפר סבא הפסיקה לפרס! בעיתו� מדוע ע .3

הא! בדר  של חסימת האתר והחרמת העיתו� מנסה העירייה  .4

ליצור צנזורה בתוכ� האתר והעיתו� ולהפעיל לח# כלכלי על 

 "?הבעלי!

  :תשובת ראש העיר  

ממחשבי העירייה התבצעה לאור " לוקל"חסימת הגלישה  באתר  .1

העובדי! . דיה הוכפשו באתה זהנבחריה ועוב, העובדה שהעירייה

בי� א! לצור  תגובה ובי� א! , עסוקי! במהל  היו! בגלישה באתר

  .מה  שפוגע בעבודת! על לא עוול בכפ!, לצור  עיו� בכתבות

לרבות מחשבי חברי המועצה מקושרי! , מאחר וכל מחשבי העירייה .2

 . לא נית� להסיר חסימה ממחשב חברי המועצה בלבד, בסרבר אחד

לא נת� תמונה מאוזנת ביחס לפעילותה " קול הכפר" ועיתו� מאחר .3

 הוחלט להפסיק את –" לוקל"בדומה לנכתב באתר , של העירייה

 .הפרסו! בעיתו� עד שהעיתו� ישנה כתיבתו המגמתית

איננה באה על מנת " קול הכפר"חסימת האתר ואי הפרסו! בעיתו�  .4

+ ו1סעיפי! אלא בעקבות האמור ב, להפעיל לח# כלכלי על הבעלי!

3 . 

ועיריית כפר סבא מזה לדעתי , נפתח כבר" לוקל "תראני רק אוסי$ שא

אני יכול לומר שהדברי! לא באו ". קול הכפר"חודשיי! כבר מפרסמת ב
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אנחנו . אלא בהחלט יש הבנה ע! העיתו�, מתו  מקו! של לכופ$ ידיי!

ה והכל על מת שתהיה תמונ, מביני! את צרכיו והוא מבי� את צרכינו

  . מאוזנת של הפעילות

אני , אז טוב שהחסימה אכ� בוטלה, אומרי! טוב מאוחר מאשר לעול! לא  :גיא ב� גל

אני רוצה . חושב שזה מסכ! תקופה קצת חשוכה במונחי! של חופש ביטוי

י העירייה במונחי! של " אז אני מבי� שכרגע א$ אתר לא נחס! ע–לשאול 

 הערוצי! פתוחי! וחזרנו למצב של כרגע כל? גלישה למחשבי עובדי העירייה

  ? חופש ביטוי מלא

  . א$ אתר לא נחס!  :אייל יוניא�

  . בזמנו נחס!" לוקל"רק אתר , א$ אתר לא נחס! :יהודה ב� חמו

  ? עכשיו עובדי העירייה לא מעייני! בכתבות בזמ� העבודה  :עמיר� מילר

  . אנחנו נעשה פיילוט בחודש הקרוב  :אייל יוניא�

  . שהוא כותב מאוז� ה! לא עושי! את זהכ  :גיא ב� גל

 נפתח –כל אתר שישנה את התכני! שלו ויכתוב דברי! חיוביי! , עמיר!:עמוס גבריאלי

  .  נסגור אותו–יכתוב ביקורת , אותו

  . א! זה לא היה עצוב אז הייתי צוחק, אתה יודע, עמוס  :גיא ב� גל

ותר קשוב לביקורת שלנו בצורה היו! הרבה י" לוקל"אני יכול לומר שאתר   :אייל יוניא�

  . זה הכל. עניינית

  .תודה רבה :יהודה ב� חמו

  

  �29.4.07 הוגשה ב,שאילתא של גיא ב� גל בנושא מיתוג העיר  

  

לאחרונה פורס! כי עיריית כפר סבא בחנה הצעות של מספר חברות "

תקשורת ויחסי ציבור ולבסו$ החליטה לשכור את שירותיה של חברת מדיה 

  .לחודש$ 5,000בעלות של , ובת ביצוע עבודת מיתוג העירלט, לינק

  :עיל אבקש לשאולללאור האמור 
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, כמה חברות התמודדו על הזכות לבצע את מיתוג העיר כפר סבא .1

  ?ומה היה גובה ההצעות שהוגשו על יד�

מדוע הלי  מיו� ובחירת החברה הזוכה לא התקיי! במסגרת ועדת  .2

 ?המכרזי! העירונית

מה תוקפו , במידה וכ�?  מול חברת מדיה לינקהא! נחת! חוזה .3

 ?והיקפו התקציבי

, דוברת( גופי! שוני! לברור ופרסו! עבודת העירייה 3+מדוע יש צור  ב

  "?)חברת שיווק חיצונית, אחראי פרסומי!

  :תשובת ראש העיר    

  .חברי המועצה מוזמני! לעיי� בהצעות,  חברות הגישו הצעות8 .1

 . כרזי!אי� צור  בהלי  של ועדת המ .2

 .חברי המועצה המעונייני! מוזמני! לעיי� בחוזה .3

ההיק$ התקציבי קט� לאי� ערו  ביחס לערי! , במחלקת הדוברות .4

בכל רחבי האר# וכ� לארגוני! בסדר גודל תקציבי ובהיק$ פעילות 

, עסוק בענייני דוברות, כשמו כ� הוא, דובר. כמו בעיריית כפר סבא

אינטרנט , י תקשורת כרדיוכאשר בשני! האחרונות התווספו כל

כ  . אמצעי! שלא היו בעבר, היוצאי! באמצע השבוע, ומקומוני!

בעוד שבעבר כל יחידה היתה מזמינה : לנושא פרסומי העירייה

כל פרסומי , הרי שעתה, אמצעי פרסו! ובכ  הפסידה העירייה כס$

לא רק שלא . היחידות עוברי! דר  גו$ אחד ובכ  נחס  כס$ רב

השאלה : לגבי המיתוג. נקציה אלא שנחס  כס$ רבהתווספה פו

שכ� הנושא עלה בישיבת המועצה ה� בישיבת , עצמה תמוהה

כי המיתוג , . 2007 וה� בישיבת התקציב לשנת 2006התקציב לשנת 

למתג את הפעילויות הייחודיות ויוצאות הדופ� ,  כשמו כ� הוא–

 ".שנעשו כא� לאחרונה
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כשאני שואל הא! נחת! חוזה מול חברת : ת הבהרהאני מבקש לחדד שאל  :גיא ב� גל

אני ?  מה תוקפו והיקפו התקציבי–ובמידה וכ� , 3' יה לינק בשאלה מסמד

אני מצפה . 'אני מוזמ� לעיי� בחוזה'לא מאמי� שאני אמור לקבל תשובה של 

אז כ� ,  הא! נחת! חוזה–לקבל תשובה שעונה על השאלה ששאלתי שהיא 

אני לא מבי� מה . ה תוקפו ומה היקפו התקציבי מ–ובמידה וכ� ,  כ�–

זו שאלה אחת ואני חושב שמגיע לי , הבעיה לענות על השאלה שנשאלה

לבוא ולעיי� בחוזה  , ל"אדוני המנכ, את הזמנת , אגב. לקבל תשובה

קיבלתי את .  עדיי� לא הצלחתי לממש– שבועות 3+שניתנה לי לפני למעלה מ

שהגישו והיה לי שיתו$ פעולה מלא כל ההצעות של החברות האחרות 

. ואני מודה ל  ראש העירייה על כ , מצידה של מנהלת לשכת ראש העירייה

ותשובה , את ההצעה של החברה הזוכה לא זכיתי לקבל, אבל משו! מה

  . לשאלתי הנהירה והפשוטה לא קיבלתי

שכר ,  החוזה נחת!–התשובה היא לגבי השאלה העניינית הספציפית   :אייל יוניא�

י "הטרחה שהוא במסגרת התקציב שהוא במסגרת התקציב שאושר ע

  . מ"פלוס מע$ 4,650מועצת העיר הוא 

  ? לחודש  :גיא ב� גל

. י מועצת העירייה"כשהתקציב העירוני הוא גבוה מזה שאושר ע. לחודש  :אייל יוניא�

שיש אפשרות להתחדש ,  הוא לשנה מיו! החתימה–לגבי התוק$ של החוזה 

כמוב� שאנחנו עשינו את זה לשנה על מנת שיהיה לנו אישור . כל שנה

מיכל . יש קצת בלג�, עברנו משרדי! בעוונותינו הרבי!, אמרתי ל . תקציבי

, מחרתיי! תבוא לעיי� בשמחה+נפנה אלי  מחר, ל כמו שאתה יודע"בחו

  . לצל!
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  . הצעות לסדר  .2

  

מעמדו של בית ספר ת בנושא גיא ב� גל ואבינוע� גרנו, הצעה לסדר של אמיר גבע  

  .�29.5.07הוגשה ב, שובו

  

, מר שמואל אבואב, ל משרד החינו " מצא לנכו� מנכ5.10.2006בתארי  "  

 בכפר 10ברחוב החרושת " שובו"לחתו! על צו סגירה לבית הספר 

וזאת משו! שבית הספר מתנהל ללא רישיו� ובניגוד לחוק הפיקוח על ,סבא

  .בתי ספר

בי� היתר בטענה שאי� , א נמנעה מלפעול לסגירת בית הספרעיריית כפר סב  

שכ� סמכות זו נתונה בידי , לה את הסמכות הרשמית לאכו$ את צו הסגירה

  .משרד החינו 

ל משרד החינו  וביקשו "פנה חבר המועצה ב� גל אל מנכ, 2006..5.1בתארי    

 לאשר כי צו הסגירה בתוק$ וכ� לברר בסמכות מי לאכו$ את הצו בכל

  .הקשור לסגירת בית הספר

ל משרד החינו  מטעמה של " התקבלה תשובתו של מנכ9.1.2007בתארי    

: ובה נאמר כי, מנהל האג$ לחינו  מוכר שאינו רשמי, לבנה אברמובי#' גב

בנוס$ אנו נשלח פנייה ... משרד החינו  אינו הגו$ האוכ$ את צו הסגירה"

  ".למשטרה לצור  אכיפת הצו

בית הספר פונה לפני כשנה ממיקומו הקוד! ברחוב מבצע כי , יש לציי�  

פעל ללא רישיו� ובגי� זאת הוצא נגדו צו , אשר ג! במיקומו ההוא, יונת�

נדרשה לעניי� וא$ פתחה בחקירה פלילית , תחנת כפר סבא. סגירה ג� כ�

בגי� עבירות לפי חוק הפיקוח על בתי ספר , "שובו"כנגד הנהלת רשת 

  .1969 –ט "תשכ

פנה , הובהר כי הסמכות לאכיפת צו הסגירה מוטלת על משטרת ישראלמש  

סג� ,  למפקד תחנת משטרת כפר סבא23.1.07חבר המועצה ב� גל בתארי  
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במטרה לברר כיצד פעלה משטרת ישראל על מנת לוודא , ניצב שלו! בוריה

ר הפועל ספאת אכיפת צו הסגירה במטרה להביא לסגירתו בפועל שבית ה

  .ללא רישיו�

 התקבלה תשובתו של מפקד תחנת משטרת כפר סבא 12.2.07בתארי    

י קצינת חקירות משפטנית "בנושא שבנדו� נענית בעבר ע": המציינת כי

בדבר הדר  , ש מחוז מרכז"בתחנה וזאת בהתא! לחוות דעת של יועמ

אלא א! , לאכיפת צו הסגירה וכי המשטרה מנועה מלתת סיוע לצו הסגירה

  ".צו המורה לה לעשות כ�בית משפט יוציא 

בו ,  הגיש חבר המועצה גרנות שאילתא לראש העיר בנושא12.2.07בתארי    

הא! הגישה רשת שובו בקשה במסגרת : שאל בי� היתר את ראש העיר

מה עמדת העירייה ביחס לבקשה זו ומדוע ממשי  . הוועד לתכנו� ובנייה

לשאילתא . הסגירהלפעול בית הספר באי� מפריע  למרות שהוצא כנגדו צו 

 בזו 9.5.07זו השיב ראש העיר בישיבת המועצה שהתקיימה בתארי  

עמדת העירייה . הוגשה בקשה במסגרת הוועדה לתכנו� ובנייה": הלשו�

צו הסגירה נית� . תבוא לידי ביטוי בוועדה תלויה בהתנגדויות ככל שיהיו

הוציא ככל י משרד החינו  ועליו היה לפנות למשטרה  לש! אכיפת הצו ש"ע

ישנה בעיה של , בכלל. שיש בעיות פיקוח על בתי הספר ושובו אחד מה!

י משרד החינו  מהטע! "פיקוח עירוני על מוסדות חינו  שאינ! מוכרי! ע

הפשוט שמשרד החינו  לא מפקח והרשות ג! כ� לא מאחר ואינ! נדרשי! 

  ".לרישיו� עסק

מרות קיומו של צו הג! שאי� ויכוח שבית ספר שובו בכפר סבא פועל ל  

הרשי שמכל האמור לעיל עולה תמונה בעייתי , סגירה רשמי שהוצא כנגדו

ביותר בכל הקשר לאזלת היד של הרשויות השונות בדבר העדר אכיפת צו 

, י! תלמיד120+מדי! השנה בבית הספר כבפועל לו. הסגירה כנגד בית הספר

ספר מעיד על ואי� ספק כי עצ! הביקוש של הורי! תושבי העיר לבית ה

ואי� ספק שעצ! הביקוש הגדול . אזלת יד של מערכת החינו  בכפר סבא
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  .ומחייב דיו� נפרד?  מדוע–מעלה סימני שאלה 

א$ רשות אינה לוקחת אחריות על אכיפת צו הסגירה ומגלגלת , יתרה מכ   

עיריית כפר סבא מגלגלת את האחריות למשרד . את האחריות למשנתה

ומשטרת ,  מגלגל את האחריות למשטרת ישראלמשרד החינו , החינו 

ישראל מגדילה לעשות ומגלגלת את האחריות לכיוונו בית המשפט בטענה 

  .שללא צו בית משפט לא נית� יהיה לאכו$ את צו הסגירה

עיריית כפר (לפי בזמ� שהרשויות השלטוניות השונות , מצב בלתי נסבל  

האחריות לאכיפת צו מעבירות את ) משטרת ישראל, משרד החינו , סבא

מלמד , כאילו מדובר היה בתפוח אדמה לוהט, הסגירה מאחת למשנתה

להמשי  לפעול באי� , ימדוע יכול בית ספר שהוצא כנגדו צו סגירה רשמ

  .מפריע

מ להביא בפני מועצת העיר את אחת "לאור האמיר לעיל מבקשי� הח  

  :מהצעות ההחלטה הבאות

 החוק ממליצה מועצת העיר בפני מתו  רצו� לייש! את עקרו� שלטו�  

 הדרכי! המוצעות להל� אחתי "הנהלת העירייה ואג$ החינו  לפעול עפ

  :ביחס הבלתי חוקית של בית ספר שובו

עיריית כפר סבא תפעל להסדרת פעילות בית הספר תו/ תיקו�  .1

. הליקויי� הבטיחותיי� והבטחת עמידתו בהוראות משרד החינו/

גורמי� המקצועיי� לאשר את בקשת מועצת העיר ממליצה בפני ה

הרישוי של בית הספר ותודיע על עמדתה למשרד החינו/ על מנת 

  .שיוציא אישור מתאי�

עיריית כפר סבא תפנה באופ� ייזו� לגורמי משרד החינו/ ומשטרת  .2

, כפר סבא במטרה להביא לאכיפת צו הסגירה שהוצא כנגד בית הספר

  ".ולהביא לסגירתו לאלתר

ל " חברי האופוזיציה  שאחד מה! נמצא בחו3י "ההצעה הזו הוגשה ע, ובט  :גיא ב� גל

,  דקות10ולכ� מאחר ומקובל שלכל סעי$ בסדר היו! יש לכל חבר מועצה 
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 10+נתחלק ב,  אז אבינוע! ואני שנמצאי! כא�–ומאחר והזמ� הוא קצר 

ההצעה מונחת . דקות האלה יחד כדי שנוכל להיות יעילי! מבחינת הזמ�

אני לא . אני חושב שהנושא ברור, היא מוסברת, היא מנומקת,  חברילפניכ!

שהגיעו כל כ  , שמאז שאני מכה� בקדנציה הזאת, זוכר ישיבת מועצה

 ממי שיושבי! כא� אלה הורי! של ילדי! 90%+ואני מערי  ש, הרבה אנשי!

+כשגילית שב, אני נחשפתי לראשונה לעניי� של שובו.  שלומדי! בבית הספר

כחבר מועצה . ל משרד החינו  צו סגירה על בית הספר" הוציא מנכ5.10.06

וכאד! שאפילו בימי! אלה מתפרנס מהוראה , שמעורה במה שקורה בעיר

 היה נראה לי מוזר שיש צו סגירה לבית ספר בעיר שומרת חוק כמו –בעצמו 

זה אי  ייתכ� שיצא סו סגירה , הדבר הראשו� שביררתי. עיריית כפר סבא

התחלתי במסכת של פניות מעט מתישות יש . ר והוא לא נאכ$לבית ספ

, אחרי שקיבלתי תשובות מתחמקות. אבל אני לא מתעיי$ כל כ  מהר, לומר

כשבעצ! , ג! ממשרד החינו  וג! ממשטרת ישראל, ג! מהעירייה עלי לומר

כל אחד הטיל את האחריות על אכיפת צו הסגירה על הגור! השני בטענה 

אומרת שהאחריות לאכיפת צו הסגירה מוטלת על משרד העירייה . מוזרה

כשפניתי למשרד החינו  נאמר לי שהאחריות מוטלת על משטרת . החינו 

כשפניתי למשטרת ישראל היא אמרה שהיא גור! מסייע באכיפת . ישראל

המסכת של שובו . י בקשת העירייה היא תפעל לעשות כא�"ורק עפ, הצו

גיליתי שכנראה , תעמקתי בסוגיה הזאתוככל שה, נמשכת חודשי! ארוכי!

שהעובדה שמצד אחד בית הספר ממשי  לפעול מחד ומצד שני העירייה לא 

צרי  לשאול את .  היא לא מקרית–טורחת לאכו$ את צו הסגירה מאיד  

על אי עמידה בנהלי! של משרד , משרד החינו  והעירייה ברמת העיקרו�

אבל זה יענו אולי הגורמי! , ו�החינו  של בית ספר החדש שפועל ללא רישי

שכשהתעמקתי בעניי� , אני מוכרח להודות. העירוניי! בסו$ הדברי! שלנו

 –והוצע לי כמו חברי מועצה רבי! לבקר בבית הספר כדי להתרש! ממנו 

אבל כ� יצרתי קשר ויצרו איתי קשר חלק . אני באופ� אישי לא עשיתי כ�
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שרמת התכני! של שובו בהשוואה  אני מוכרח להגיד . והתעניינתי, מההורי!

שזה הזר! החינוכי , לבתי ספר ששייכי! לזר! של המוכר שאינו רשמי

ה! .  הלימודי! ה! ברמה גבוהה מאוד–הרשמי שאליו הרשת משתייכת 

שה! כנראה מאיימי! על היק$ הנרשמי! של , למעשה ברמה כל כ  גבוהה

הייתי מגדיר , רשאחרת לא נית� להסבי. בתי ספר אחרי! שרשומי! בעיר

. שבית הספר והרשת זוכי! לה מידי העירייה,  את רמת העוינות–את זה 

מה שאנחנו בס  הכל מבקשי! ואבינוע! ישלי! את דבריי במה שהוא רוצה 

י "י גורמי הנהלת הרשת וע"אני יודע שיש ניסיונות חוזרי! ונשני! ע, לחדד

הסדיר על מנת להסדיר את מה שצרי  ל, הורי! שמלווי! את בית הספר

אני יודע שכבר עומדת חודשי! ארוכי! בקשה . שבית הספר יקבל רישיו�

ומסיבות שאולי , שהנושא הזה יובא לוועדת משנה לתכנו� ובנייה, שלה!

אני . הבקשה הזו אינה מכובדת, אדוני ראש העירייה, אתה תסביר לי

רנות כשהשבת לשאילתא של חבר המועצה ג, חשבתי שנשי! סו$ לעניי� הזה

אבל ג! ש! בחרת לענות , ששאל אות  למה את! מתנהלי! בצורה כזאת

אני , לכ� נאלצנו. חושב שג! בצורה לא עניינית ואני, בצורה מאוד חמקנית

וברשותכ! אני , להגיש הצעה לסדר שאומרת דבר נורא פשוט, ועמיתי

מתו  רצו� לייש! : אקריא לכ! את נוסח הצעת ההחלטה שאנחנו מבקשי!

רו� שלטו� החוק ממליצה מועצת העיר בפני הנהלת העירייה ואג$ את עק

הדרכי! המוצעות להל� ביחס הבלתי חוקית של אחת י "החינו  לפעול עפ

עיריית כפר סבא ) 1: חבריי חברי המועצה, האפשרות ראשונ. בית ספר שובו

תפעל להסדרת פעילות בית הספר תו  תיקו� הליקויי! הבטיחותיי! 

מועצת העיר ממליצה בפני .  בהוראות משרד החינו והבטחת עמידתו

הגורמי! המקצועיי! לאשר את בקשת הרישוי של בית הספר ותודיע על 

א! היא לא . עמדתה למשרד החינו  על מנת שיוציא אישור מתאי!

י האפיק "והיא חייבת לפעול עפ, מעוניינת להסדיר את פעילות בית הספר

פ� יזו! לגורמי משרד החינו  ומשטרת שהעירייה תפנה באו) 2והוא , השני
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ספר כפר סבא במטרה להביא לאכיפת צו הסגירה שהוצא כנגד בית ה

 להפסיק ע! המשחק הזה של לא לעשות את זה . ולהביא לסגירתו לאלתר

שבעצ! מצד אחד לא אוכפי! , ולא לעשות את זה ולשדר מסר אכיפתי כפול

זה מבלבל את . ספראת צו הסגירה ומצד שני לא מסדירי! את בית ה

או שתסדיר אות! . ה! חיי! באי ודאות, זה מבלבל את הילדי!, ההורי!

, אני יודע שכראש עיר יש ל  החלטות קשות לפעמי! לקבל. או שלא

ולהשאיר את האנשי! , ולפעמי! הכי נוח זה לא להכריע ולמשו  זמ�

 כדי, י תושבי!"אבל אתה נבחרת בניגוד אלינו באופ� אישי ע. בערפל

  .  או זה, או זה, אז אנא ממ . להכריע הכרעות שה� לפעמי! הכרעות קשות

  . אבינוע!, תודה :יהודה ב� חמו

זה כדי , הרציו למה היו! יש פה הצעה לסדר היו!, הבסיס.  בהמש  לגיא  :אבינוע� גרנות

לא יכול להיות . נקודה,  להחליט החלטה+את כל מועצת העיר, לחייב אותנו

בית ספר שובו ייפתח כבית ספר שהוא , מבר הקרוב לספט1+שב, מצב

 או 150, אני לא יודע כמה היו ש!. בסטטוס של היו! ע! תוספת תלמידי!

מוסד כזה , בכל עיר, לא יעלה על הדעת שבעיר כמו כפר סבא. מה שלא יהיה

 בספטמבר באופ� 1+ע! מיטב התושבי! והילדי! של העיר ימשו  לפעול מה

אני רק מחזיר אתכ! בקצרה לנקודת . הצעה הזאתזה הבסיס ל. לא חוקי

אני הייתי אז מחזיק תיק , אלי  ואלי, כאשר שובו פנו אלינו, הבסיס שלי

אני הבעתי התנגדות . עדיי� בית הספר לא היה קיי!,  שני!3החינו  לפני 

באותו קי# ) 1:  טעמי! מאוד ברורי!2+מ, מוחלטת לפתיחת בית הספר

 בתי 2וזה היה מהל  מאוד מאוד לא נכו� לסגור , ! בתי ספר יסודיי2סגרנו 

משו! ) 2. יסודי, אחר, ספר יסודיי! ולאשר פתיחה של בית ספר בעצ! פרטי

שעד שמשרד החינו  ועיריית כפר סבא לא מגיעי! להסכמה , שאז טענתי ג!

, בניגוד למה שטענתי. ה! לא יכולי! לפתוח את בית הספר, ע! אנשי הרשת

שככל שיעבור עוד , אני הזהרתי אות  אדוני ראש העיר. בית הספר נפתח

יל  ויחמיר מבחינת החוקיות המצב ע! בית הספר רק ,  ועוד שנהחודש
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אני מכיר את בתי , אני מכיר את רשת שובו. כי יהיו בו עוד ועוד ילדי!, שלו

, ג! הזהרתי וג! הצעתי חלופות. הספר שלה ג! במקומות אחרי! באר#

לעשות איזושהי הצעה שתאפשר מעי� בית ספר של מ ו"לבוא אית! במו

זה לא . כשבבוקר הילדי! יהיו בבתי הספר הרגילי! שלנו, אחר הצהריי!

ועכשיו , השני! עברו. לא חשוב א! אנשי! בעד או נגד, הגיע בכלל לדיו�

 מספר –' ב.  עובדה קיימת–' א, כמו שגיא תאר: אנחנו נמצאי! במצב הבא

הוא עובר את , 100+הוא עובר את ה, סיס פה לדיו�התלמידי! שהוא ג! כ� ב

 יש לי כל מיני –' ג. שזאת בעיה מהזווית של בית ספר לא חוקי, 120

ויש לי ג! הרבה שבחי! , נניח ברמה פדגוגית כאלה ואחרות,  הסתייגויות

. אני חושב שכול! צריכי! לבקר בו, אני ג! ביקרתי בו. להגיד על בית הספר

והוויכוחי! הפדגוגיי! זה לא עניינו של השולח� הזה אבל ההסתייגויות 

כי ,  מכיוו� שהמצב לא יכול להימש  והוא לא יכול להימש –' ד. כרגע

זה פשוט לא . הילדי! האלה לא יכולי! להמשי  ללכת לבית ספר לא חוקי

כל אחד , וג! שהוא עשוי או עלול, יעלה על הדעת שהנהגת עיר תית� יד לזה

הבעיה שרובצת עלינו היא , ככל שהוא יגדל. המשי  ולגדול ל–מהזווית שלו 

. ג! מבחינה מוסרית וג! מבחינה בטיחותית וחוקית, יותר ויותר חמורה

מחייבת אותנו היו! להחליט סופית מה קורה ע! , ההצעה שלנו אדוני, לכ�

  . בית הספר

פתח את זה לאחר מכ� נ,  נקודות ברשותכ!2+אני אתייחס ב. תודה רבה :יהודה ב� חמו

אני אתייחס , אני לא אתייחס לתהלי  ומה שקרה. לדיו� של חברי המועצה

ואבינוע! דווקא , אבל ל  גיא ול  אבינוע!. בסיכו! הדיו� ואומר את דבריי

 אני לא הבאתי לכא� את כל התכתובת שאת! –הדגיש את זה למע� הצדק 

! יידעת! כול! היו רואי! וג, א! הייתי מביא את כל התכתובת. כתבת!

באמת . עד כמה שהתכתובות שלכ! נעות כמטוטלת, את חברי המועצה

מכיוו� שלא , אתה במיוחד אבינוע!.  שני!3+אותי הצלחת! לבלבל במש  ה

 3+לכ� לא הצלחתי להבי� במש  כל ה. אתה נגד,  אתה בעד–הצלחתי להבי� 
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דע  שאני לא יו–אבל נתייחס כרגע לשובו , כמו בעוד כמה נושאי!, שני!

עכשיו יצאת , היית מחזיק תיק החינו  אז היית נגד. בדיוק מה אתה מחפש

 –או שאתה חצי בעד , אז אולי מטעמי אופוזיציה אתה בעד, לאופוזיציה

.  באמת לא הצלחתי להבי�–או בעד להסדיר , אתה בעד לאכו$. חצי נגד

זה ו, כל גו$ ציבורי בעיר הזאת,  לא רק שובו–במילה אחת גיא מה שאמרת 

לא הביטוי הזה לא היה נאמר מכיוו� שאי� פה שו! , ג! אנשי! פרטיי!

אליציה כולל כל חברי המועצה ולא משנה כרגע קו, אד! סביב השולח� הזה

אני מציע . לא לשובו ולא לשו! גו$ אחר, נותשמגלי! עוי, או אופוזיציה

תה אני אומר או, ואת עמדתי אני אגיד בהחלט כמו תמיד, לפתוח את הדיו�

  . עמוס, בבקשה. בסו$ הישיבה

, כשרצו להקי! מסלול בכפר סבא, ליתהיתה פה שאלה של , בשעתו, תראו:עמוס גבריאלי

וזה ,  שהיה אותו ג! בהוד השרו� וג! ברעננה–מסלול חיובי מאוד דר  אגב 

עורר רגשות עזי! והיו תהליכי! פדגוגיי! שעברנו אות! כדי לדעת א! 

, אבל זה היה עירוני. כי! מסלול כזה בכפר סבאאנחנו צריכי! או לא צרי

עברנו תהלי  מאוד . ע! שיקולי! פדגוגיי!, החינו , זה נעשה תחת אג$

בגלל האופי שבו , אני אישית יצאתי לא טוב מכל הסיפור הזה. עמוק יחסית

שבסופו של דבר הגענו לאיזושהי , אבל היה פה רב שיח. הוא התנהל

הרצו� של שיטות כאלה או .  גופי! אחרי!לאחר מכ� זה קרה ע!. החלטה

ואני מוחה על מה , הוא לא נובע, אחרות להיכנס ולהקי! בית ספר ייחודי

. זה שטויות, שאת! כותבי! פה על אזלת יד של מערכת החינו  בכפר סבא

כי עונה על , הוא נמצא בכל האר#, שובו לא נמצא רק פה. זה בכל האר#

 לא הייתי מחלק מחמאות לחינו  בכפר אז אני. צרכי! אמיתיי!, צרכי!

הוא מוק! לצרכי! . סבא כתוצאה מזה שבית ספר שובו רוצה לקו!

אני מסכי! לחלוטי� שחייבת . צרכי! מיוחדי! וצרכי! חיוביי!, אחרי!

 אי� ספק שאנחנו צריכי! –אני אסכי! ע! הסו$ , להיות הכרעה מיידית

בלוח זמני! , י  מהרלהסמי  את הפורו! שיישב וישקול את כל מה שצר



  .י   20.06.2007  30  מועצה מ� המניי� 

ואני חוזר למה , אבל דבר אחד אני לא מבי�. מדוקדק ולהחליט מה עושי!

 אני אירחתי את אנשי שובו אצלי בבית –אבינוע! , שאמר ראש העיר קוד!

שמענו פרזנטציה . אשתי ואני, בביתי, כשה! רצו לבוא לכפר סבא בהתחלה

עד , י קצת אפילו בעדהיית, ואתה יודע מה. הכל היה נחמד מאוד, מיוחדת

וכל שבועיי! תמונת  , מחזיק תיק החינו , בתור הפדגוג הגדול. שאתה באת

היה רק , לא שו! דבר אחר. 'לסגור את שובו? 'ומה הכותרת למטה, בעיתו�

כי היית מנהל , מאחר ואני מייחס חשיבות רבה לדעת  הפדגוגית. את זה

  +בית ספר בכל זאת

  . תודה רבה  :אבינוע� גרנות

אז בעניי� הזה אמרתי . למשהו אני צרי  לייחס חשיבות אצל , תשמע:עמוס גבריאלי

אני לא אומר את זה מהפ� שיהודה אמר ל  את . 'נל  על העניי� הזה, שמע'

.  היתה ל  חשיבה מערכתית–אבל מהפ� שכשהיית בתו  המערכת , זה

ע מה ואתה יוד, ראית את הצור  או לא את הצור , ראית בתי ספר אחרי!

אני מאמי� ל  שחשבת אז שהקמת בית ספר זה משהו שצרי  לשקול אותו 

ג! א! תוצאתו דיו� , הדר  או האופ� שזה נכנס, היו! לטעמי. ברצינות רבה

.  זה לא בא מהמניע הזה–וזה יהיה מיידי , עמוק כמו שאני אתמו  דר  אגב

  . צרי  להפעיל שיקולי! מערכתיי!, ואני חושב שאד! ברמה של 

  ?  אז מה דעת   :אבינוע� גרנות

  . דעתי היא מאוד ברורה:עמוס גבריאלי

  .  אז תגיד  :אבינוע� גרנות

שיישבו פה ג! מנהלי בית , לקחת איזה פורו! חינוכי. מיד לטפל בנושא הזה:עמוס גבריאלי

  . ג! אג$ החינו , הספר

  . עמוס, זו לא דעה  :אבינוע� גרנות

  . המה שאתה רוצ, זו הצעה  :יצחק יואל

  . תגיד?  מה לעשות ע! בית ספר שובו  :אבינוע� גרנות

  . תיכ$ תהיה הצבעה, סליחה, אבינוע! :יהודה ב� חמו
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, עכשיו אני אומר כ . אבל זו דעתי, אני מצטער שמה שלא דעת  זו לא דעה:עמוס גבריאלי

כמו שעשינו ע! המר דר  אגב הרבה , אי� ספק שאי אפשר להותיר אות!

  .  לא חיי!+יי!במצב של ח, שני!

  . זה ג! לא הוג�  :גיא ב� גל

היא , השאלה א! להקי! בית ספר בכפר סבא, אבל גיא. 100%+מסכי! ב:עמוס גבריאלי

ע! , זה חייב להיות דיו� ענייני. הרבה מעבר לדיו� פוליטי בשולח� המועצה

, הזמ� הוא קריטי. אני מסכי! אית , מהר, כל הפורומי! המקצועיי!

כי בית , אבינוע!, כבר אי� תמימי! בעניי� הזה, צה להגידאני רו. קריטי

א$ אחד , בפ� הזה. כאשר ידעו שאי� לו רישיו�, ספר שובו הוק! ללא רישיו�

זה שאתה מקי! . מאיתנו לא מטי$ לחומה ומגדל בתהליכי! חינוכיי!

אי� בו כשלעצמו להצדיק את קיומו , זה כשלעצמו עצ! היותו, מוסד חינוכי

אי� , אז העובדה שהוא קיי! כשלעצמה. זו נקודה אחרת. וכיתבמערכת חינ

אבל אני מודע לזה . ' שנה100הוא צרי  להתקיי! עוד 'בה די כדי להגיד 

שבית הספר הזה זוכה לשבחי! כמעט , שה! נותני!  מצוי� בדברי! רבי!

אני ער לזה וחושב שצרי  לתת . ושיש ציבור הורי! שרוצה אותו, בכל מקו!

זה לייחס , המשקל הראוי שלי כחבר מועצה אחראי. שקל הראוילזה את המ

החל ממחר בבוקר בתו  זמ� נקוב שננקוב אותו , את כל מה שצרי  עכשיו

:  דברי!2+לדו� בה� ולהחליט אחד מ, לקבל את ההמלצות. בשולח� המועצה

אני , בזה. או שאנחנו מקיימי! את בית הספר או שאנחנו לא מקיימי! אותו

  . מסכי!, גב גיאלחלוטי� א

  . זה מה שהצענו  :גיא ב� גל

אני חושב . והיא צריכה להיות רצינית, הדר  היא אחרת, אבל הדר  חברי!:עמוס גבריאלי

צרי  לשמוע את עמדת , שג! משרד החינו  צרי  להיכנס לעניי� הזה פה

אני הייתי רוצה לשמוע ג! את עמדת מנהלי בתי ספר שובו . משרד החינו 

כדי ללמוד מה! ג! על הקשיי! שהיו וג! על , רי! באר#ממקומות אח

כדי לתת לה! מידע מה יהיה בשנה , הכל בזמ� נקוב וקצוב. דברי! אחרי!
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  . זו עמדתי. הבאה

וביו! ראשו� הקרוב , ג! אלי פנו הורי! וג! מנהלת בית הספר פנתה אלי  :רינה פז

 עיניי!  טוב מראה. אני מתכוונת לבקר בבית הספר כדי להתרש! מקרוב

 –במספר מקומות באר# , אני יודעת שמשרד החינו  אישר. ממשמע אוזניי!

מדוע משרד החינו  לא , השאלה שלי. לפתוח בתי ספר כאלה של רשת שובו

 וג! בית תליג! , אני יודעת שאז? למה נית� צו הסגירה? מאשר בכפר סבא

, ר פעמי!זה עלה בוועדת חינו  מספ, הספר הדמוקרטי כשרצו להקי! אותו

, נסעו לבקר בחדרה. ע! המפקחי! של משרד החינו , ע! כל אנשי המקצוע

למה .  ישבנו ודיברנו בוועדת חינו תליג! ע! . לראות אי  זה מתפתח ש!

ג! לי לא ? כדי להחליט אחת ולתמיד, הנושא הזה לא עולה בוועדת חינו 

! שאנחנו ג! שיש צו סגירה וג, נראה שבית ספר נפתח בצורה בלתי חוקית

  . לא עושי! שו! דבר

. אני קוד! כל חושב שהגו$ הזה לא מספיק בשל כדי להגיע להחלטה בנושא  :יש'בוקי צ

 אנשי! שביקרו במוסד 3 או 2כ "שיושבי! בה בסה, אני לא חושב שמועצה

אני .  יכולי! לבוא ולחרו# את גורלו לכא� או לכא�–ואני אחד מה! , הזה

יכי! להטריח את עצמ! כדי להגיע ולהתרש! חושב שיותר חברי מועצה צר

או עמוס מספר או גיא , ראש העיר מספר, זה שאני מספר. במו עיניה!

, וזה נושא חשוב מידי, את! חייבי!.  לטעמי לפחות לא מספיק–מספר 

אי אפשר רק לשבת פה ולהגיע . החינו  בכפר סבא תמיד היה נושא מרכזי

אני ברמה העקרונית חושב . ו אחרתולהרי! את היד בצורה כזו א, למועצה

, שונות יש לה מקו! בכל ציבור. ג! לא בחינו , ששונות היא לא דבר רע

אני חושב שהתחרות שהמערכת הזאת . ולבטח בציבור כמו כפר סבא

ראה בית . יכולה רק להביא טוב, העירוני+למערכת החינו  הציבורי, מציבה

 הדמוקרטי יש לו ערכי! א$ אחד לא טוע� שבית הספר, הספר הדמוקרטי

אני בהחלט . הוא חיובי והוא תחרותי מול המערכת הציבורית, שליליי!

אני בהחלט חושב שצרי  להביא את זה , חושב שצרי  לדו� בנושא הזה
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אני . הוא קריטי, שהמצב מבחינת הזמ� עמוס, אני עדיי� לא חושב. להחלטה

למרות שאני , שנהחושב שאפשר למצוא דר  לאפשר לגו$ הזה לעבור עוד 

ונגיע להחלטה על בסיס . אני חושב שזה אפשרי, יודע שה! לא רוצי!

  . של ועדה מקצועית שתשב ותביא את הרעיונות, ההמלצה של עמוס

אז זיו ואני , א! את! זוכרי!, תליבקדנציה הקודמת שעלה הנושא של   :יעקב אוחיו�

יהיה בדר  של הקמת ג! א! זה , תליעמדנו על זה שיהיה דיו� רציני בנושא 

אבל היה . בית ספר או בדר  של פיילוט של הקמת מסלול בתו  בית ספר

של בדיקת תכני! וג! של כל , מסלול ממש של דיו� מעמיק ופדגוגי

ג! א! , באמת הגיעה השעה, אני חושב שהגיעה השעה. ההיבטי! האחרי!

ה אני מקווה שלא החמצנו את השע, אנחנו עושי! את זה מאוחר מידי

 הגיעה השעה לקיי! את הדיו� היסודי הזה –לקראת שנת הלימודי! הבאה 

ג! א! הפורו! המקצועי של ועדת חינו  , בסופו של דבר. ולקבל החלטות

ההחלטה לגבי המדיניות היא של  , וצירו$ כל אנשי המקצוע ידו� וימלי#

אנחנו יכולי! לקבל את . כי לש! כ  נבחרנו נבחרי הציבור, השולח� הזה

, יש יותר את הידע, שלאותו גו$ יש יותר את הכלי!, מה שברור. ההמלצות

, הוא יכול ג! לעשות מחקר משווה במקומות אחרי!. יש יותר את הניסיו�

אז אני ג! . ואנחנו יכולי! ללמוד ממנו וג! לייחס לו את המשקל הגדול

אני מקווה ומאמי� שראש העיר יקי! , קבעתי לבקר מחר בבית ספר שובו

נדמה לי , ת ועדת החינו  ואת הפורו! המקצועי שיש בו ג! נבחרי ציבורא

היא קבעה לכ  לוח זמני! שלוקח . אתה יושב בוועדה הזאת, שג! עמוס

ולחזור אלינו ע! המלצות ותהיה , בחשבו� את פתיחת שנת הלימודי! הבאה

  . כי צריכה להיות פה הכרעה, פה הכרעה

להתחיל לבדוק את כל הדברי! , חיל מהתחלהאני חושב שאי אפשר להת  :בני כברה

כל בדיקה .  שני!3עובד , נוש!, מדובר בבית ספר שכבר חי. מהתחלה

צרי  לקבל . לא תסגור את בית הספר בדר  הזאת, לעומד ולא לעומק

אי אפשר . זו כרגע השאלה העיקרית, או שפותחי!,  או שסוגרי!–החלטה 
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, אני רוצה לומר לכ!. שטרהלא משרד החינו  ולא המ, לברוח מאחריות

אגב אבינוע! אתה התנגדת כמי שתיק החינו  היה מופקד , בתחילת הדר 

 –אני אמרתי את זה לאנשי! , אודה ולא אבוש, בידיו ואני לתומי אומר ל 

חשבתי שההתנגדות נובעת מכ  ששובו נתפס אצלי אז כבית ספר חרדי 

אי� לי נטייה לציבור , יאנ. אמרתי ההתנגדות נובעת מבית ספר חרדי. בכלל

אבל . ולכ� ג! לא התערבתי ולא ניסיתי לחקור בעניי�, החרדי כל כ 

בית ספר , כשביקרתי בבית הספר בכלל ראיתי בית ספר אחר לחלוטי�

זה באמת מציג את השונות במלוא , שבאמת א! דיברו כא� על השונות

ת ספר בי,  בדיוק כמו שק! ל  בית הספר הדמוקרטי–שונות . תפארתה

איפה המסר . שילוב של דתיי! וחילוני!, יוצא מ� הכלל מבחינת החזו� שלו

לדעתי הוא , המש  הישארות של בית הספר בסיטואציה הזאת? הגדול הזה

יושבי! . אלא זה מסר רע מאוד לתלמידי!, עושה לא רק בריחה מאחריות

כול  או להקיא אות! או לא–כשלא יודעי! אי  לאכול אות! , ש! תלמידי!

אני אומר לכ! את , זה לא בריא לתלמידי!, זה לא נוח, זה לא נעי!. אות!

שבאמת צרי  להסדיר , לכ� אני אומר כא�. זה כמי שעסק במערכת החינו 

, פה צרי  באמת לפתור את הבעיה. את העניי� ולא בדיוני! מ� השורש

בי� הרשות למשרד החינו  וכמוב� אלה , הבעיה היא באמת משרד החינו 

  . הגופי! שצריכי! להכריע בשאלה הזאת

בכלל שאני התחברתי , בפורו! הזה אני חושב. קוד! כל באמת צר לי לשמוע  :אברה� מולה

. להביא בית ספר תיכו� דתי בעיריית כפר סבא...  היה לי–למעו$ , ליהודה

  . עד כמה שידוע לי זה לא התבצע ואני לא חושב שיהיה בקרוב ג!

  . תהיה רגוע, יתבצע, יתבצע  :משה אב� ח�

אבל .  אני לא יודע מה אתה יודע–מה שאתה יודע .  אני אומר שאני יודע  :אברה� מולה

בית הספר . שקיבלתי קצת נימוקי!, לפני שנה קיבלתי טלפוני! מבית ספר

בכלל מיעוט תלמידי! וכל מיני , הסיבה שרוצי! לסגור אותו בכלל, הזה

הנהלת , כתי על אנשי העירייהאני הסתמ, אני לא הגעתי לש!. דברי!
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ואני רואה מספר , כשמגיע ג! לשולח� בחזרה, אבל השנה. העירייה

צריכה ,  אני אומר ההחלטה צריכה להיות כמו שאמר עמוס–תלמידי! גדלו 

. הילדי! לא צריכי! להיות וג! ההורי! באי ודאות. להיות לכא� או לכא�

א להשאיר את הילדי! ול, חושב צרי  לקחת החלטה כמה שיותר מהר אני

  . בשנה הבאה בחוסר ודאות

ואני , אני שומע את החברי! שמדברי!. אני רוצה להעיר פה כמה דברי!  :אריק לויטה

נאמרו דברי! על התכני! של בית . חושב שה! מדברי! בכלל לא לעניי� פה

על השונות שלו מבתי ספר , על רמת הלימודי! הגבוהה שלו, ספר שובו

ב שלרלוונטיות של הדיו� א! לאשר או לא לאשר את בית אני חוש. אחרי!

, יושבי! פה מסביב רוב חברי המועצה.  זה בכלל לא רלוונטי–ספר שובו 

 בתי ספר יסודיי! בכפר יסודיי! בכפר סבא בגלל 2 שני! סגרו 3שלפני 

  .  תלמידי!300שבכל בית ספר היו 

  . פחות? כמה :יהודה ב� חמו

שלדעתי ואני קצת , יושבי! אות! חברי מועצה היו!. למידי! ת250, פחות  :אריק לויטה

כאשר ה! מודי! וה! אומרי! , קצת צביעות מדברת מגרונ!, בוטה בזה

ופתאו! רוצי! לאשר אותו ,  תלמידי!150 או 130שלוקחי! בית ספר של 

אנחנו צריכי! לשאול את עצמנו לא� הדבר הזה . בכפר סבא בית ספר יסודי

, יבוא שה הבאה מפעיל בית ספר לליצנות, ית הספר הזהנאשר את ב? מוביל

אנחנו , ויגיד שבגלל שהשונות קיימת בהחלטה תקדימית במועצת העיר

  . 250+ או ל70+או ל,  תלמידי!50נאשר בית ספר לעוד 

  . זה בית ספר יסודי, לא  :קהל

  . אני מודע לזה שאני אומר דברי! לא פופולאריי!, סליחה  :אריק לויטה

לשמוע ג! לדעות , רוצי! חינו , אני מבקש. הוא לא אמר שה! ליצני!  :וניא�אייל י

  . בבקשה, שונות משלכ!

שחלק! ביקרו וחלק! לא ביקרו בבית ספר או מתכווני! , להבדיל מחבריי  :אריק לויטה

לא מתכוו� ,  אני חושב שאני לפחות מבחינת נקודת המבט שלי–לבקר 
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אני חושב שהדבר הזה לא . לא חוקישהוא , לבקר בכל מוסד שהוא חינוכי

המצב של בית ספר . י אנשי! שה! מייצגי! פה את העיר"צרי  להיעשות ע

, צריכה להתקבל החלטה. הוא מצב לא טוב, יחד ע! כל מה שאמרתי, שובו

לא במסגרת , ההחלטה צריכה להתקבל במסגרת של ועדה חינוכית של העיר

ואפילו לאבינוע! ולגיא שה! קצת , לכולנו פה, כי אני חושב שלנו. המועצה

 אי� מספיק כלי! על מנת +שוחי! בחומר יותר משאר חברי המועצה פה 

  . לקבל החלטה כזו כא� כרגע

אני לפני מספר שבועות הגעתי לבית הספר וג! אני מאוד התרשמתי  :עמיר� מילר

ואני מאוד , הצנועה אבל מאוד עמוקה שראיתי ש!, מהעבודה החינוכית

בקשר לייחודיות , יש לפני כמה דקות'ר בוקי צ"הדברי! שאמר דמבר  על 

למרות זאת חסרה לי , בכל אופ�. לשונות שלו והטיפול, של בית ספר

. הפרספקטיבה או המשבצת של בית הספר הזה בתו  כל מערכת החינו 

 כל +למה מתקבל , מי מתקבל, מאיפה מתחילי! אליו, לא� ממשיכי! ממנו

. יטריוני! לא לגמרי ברורי! בתו  המערכת עצמההדברי! האלה שה! קר

ולראות , אני בהחלט תומ  בהצעה לקיי! דיו�  מקי$ וממצה בתחו! הזה

או את מידת השתלבותו במערכת החינו  כפי , מה עתידו של בית הספר

שזה שונה לחלוטי� בגלל שזו מערכת כ� ,  שהזכירו אותה כא�תלישעשו לגבי 

ני חושב שההצעה של עמוס היא הצעה נכונה א. י משרד החינו "מוכרת ע

 אפשר לקבוע ועדה שתסיי! את עבודתה 20.6+אבל מי שחושב שב, מאוד

.  טועה+ לא ידעו לא� לשלוח את תלמידיה! 1.9+במצב כזה שבו ההורי! ב

 +ח "שיהיה ברור שבית ספר שובו בשנת הלימודי! תשס, לכ� מה שאני מציע

. דשיי! הקרובי! לשו! צורת חינו  אחרתלא יהיה פיתרו� במש  החו. פועל

לא נסגור אותו אלא א! יהיה דבר שהוא מבחינת , ח הוא פועל"בתשס

שההורי! האלה צריכי! שנה , אבל זה ברור לגמרי. עבירה אדירה על החוק

לכ� אני מציע להקי! את . לדעת מה קורה אית!, אחת קדימה לפחות

ודי! הקרובה בית הספר חי אבל יחד ע! זה להחליט שבשנת הלימ, הוועדה
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  . וקיי!

  . הבעיה זה לא א! חי וקיי! :בנימי� כברה

  . ע! כל הכבוד, סליחה בני ב� חמויהודה 

,  שנה20פתחנו בית ספר לפני ,  שנה20אני חושב שג! אני הייתי מנוסה לפני  :שמעו� פר1

אילו לא היו ממשיכי! להירש! תלמידי! ולהיות .  תלמידי!5התחלנו ע! 

עיריית כפר סבא . בית הספר לא היה מתקיי! מאליו ג! ככה, די!תלמי

עד היו! זה מוסד שאינו , מעול! לא עלה לה כס$ לתת לבית הספר שלנו

  . 'רסמי'מוכר שאינו , י משרד החינו "מוכר עדיי� ע

  .עכשיו נהרי סידר :בנימי� כברה

.  שנה20זה לקח אבל עד שהוא סידר שהוא , עכשיו נהרי סידר, לא חשוב :שמעו� פר1

 זה צרי  לא +א! בית ספר הזה שובו לא צרי  להתקיי! , זאת אומרת

אני חושב . ולא אנחנו נחליט א! יתקיי! או לא יתקיי!, להתקיי! מאליו

  . שצרי  לתת לו את כל ההזדמנויות שבעול!

  . יש אחד שמחליט ב� חמויהודה 

צרי  .  שו! דבר לא יהיה+משהו בלי שאנחנו נעשה . אבל צרי  לעזור, בסדר :שמעו� פר1

אני חושב שזה יכול . כמו שנתנו לכול!, אנס הכי גדול'לתת לה! את הצ

א! זה לא מתקיי! זה בזכות , א! זה מתקיי! זה לזכות הציבור. להתקיי!

  . אנחנו לא יכולי! להחליט בשביל! א! כ� זה יהיה או לא יהיה. הציבור

אני רוצה לומר שאני בעצ! מצטר$ . יכיתי לסו$בכוונה ח, אני ממש בקיצור :יצחק יואל

אני . אבל א$ אחד לא אמר שו! דבר למעט פופוליז! כלפי הציבור, לכול!

ה! בסדר גמור ' ברו  ה,  ילדי! לבד3אבל אני חינכתי , לא איש פדגוגיה

, יכול להיות שמעת לעת צריכי! שינויי!, אגב. במערכת החינו  הרגילה

א! זה בא מאיזושהי חשיבה , וונה מלמעלהמהכ, וא! זה בא מהממשלה

אבל זה פשוט לא .  זה ג! נכו�+פנימית בעיר ולש! הולכי! ומתקדמי! 

) 2. מה הולכי! לעשות מחר בבוקר) 1: רציני שהדיו� הארו  הזה מתמקד ב

כל היושבי! פה וכל הנוכחי! , שאפילו לא הצלחנו, מה דעתו של כל אחד
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אולי קצת להרחיב , בעיר כפר סבאלשמוע מה דעת אנשי המקצוע , פה

אני לא . 'אנחנו בעד'זה פופולארי להגיד , אז לא רציני. 'במשרד החינו  וכו

שהייתי , ר הוא ברמהשבית הספ, אני מאמי� לכול!, ביקרתי ואני מניח

אבל אי . רוצה אולי לרשו! ג! את הילדי! שלי אילו ה! היו היו! בגיל הזה

ג! . צרי  לבחו� את זה מכל ההיבטי!, הזהאפשר לקחת רק צד אחד בעניי� 

במדינה הזאת חיי! ? מה לעשות. מההיבט הכלכלי, מההיבט החינוכי פדגוגי

ורק לאחר מכ� , מה ההשלכות לרוחב על בתי ספר אחרי!. ג! בהיבט כלכלי

אבל יש פה איזשהו דבר , באמת סליחה על ההשוואה. לקחת את ההחלטה

א! זה . דברי! דומי! למה שקורה פהקורי! הרבה מאוד , במדינה הזאת

שהכי , הוא נכנס לנישות, גאידמק. אז זה רק בשביל ההמחשה, פוגע קצת

שש! הממשלה לא נותנת את התשובות , כנראה חסרות במדינת ישראל

 אנחנו פה תושבי +וואלה זה בסדר , לא נותנת תקציבי! נכוני!, הנכונות

הא! זה נכו� : קשה מאודזו שאלה ציבורית . מדינת בחלק! נהני! מזה

לכ� אני חושב שיש פה שאלה מאוד ? לפעול ככה או לא נכו� לפעול ככה

ועדת חינו  , אני לוקח את מה שהציע עמוס. זה לא המקו! הזה, רחבה

תביא מחדש לכא� את . ע! אנשי ציבור, מורחבת ע! אנשי פדגוגיה

 א! זה ,ואז יהיה קל לנו לקחת את ההחלטה לכא� או לכא�, המלצותיה

  . חוקי או לא חוקי

, תודה רבה? יש עוד מישהו מחברי המועצה שרוצה להתבטא. תודה רבה ב� חמויהודה 

  . אייל

וזה , אנחנו בימי! האלה מדברי!. רק כמה מילי! כי אני מכיר את הנושא :אייל יוניא�

בית ספר המר ג! זה בית ספר קט� . עלה ג! לשולח� לגבי בית ספר המר

הייתי ע! בני בשביל לבדוק . אותו בכפר סבא והדבר לא צלחשניסו להרי! 

המסקנות שלה! , ג! ועדת דוברת וג! ועדת שושני, את הדברי! האלה

 בתי ספר קטני! +מדברות על זה שבשיטת התקצוב היו! של משרד החינו  

, של בית ספר, צרי  להבי� את המשמעויות לאור  זמ�. לא יכולי! להתקיי!
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להבדיל מבית הספר , צרי  להבי� שהדמוקרטי. כבהכיתה אחת בכל הש

 הדמוקרטי מממ� +אני רק מעלה נקודות , ואני לא מביע דעה כרגע, היסודי

ומבחינה פדגוגית יש לזה ג! , את עצמו על שכר לימוד מאוד גבוה

 כי זה לא שוויוני כפי + 'חחח'משמעויות של חוק חינו  חובה שהופ  להיות 

דמוקרטי הוא חינו  אחר . י לא יודע מה המודל פהאנ. שרצו לעשות את זה

כי ,  אי� ספק שיש פה צור +וצרי  לקחת בחשבו� , שהוא לא שווה לכל כיס

  . 120יש פה 

  . אבל רק אומר ל  שזה לא נכו�, אני לא אפריע ל  :עמוס גבריאלי

אנחנו , אני חושב שצרי  להבי�. אני רק נות� את הדברי!, אני לא מביע דעה :אייל יוניא�

 תושבי! 20,000העיר הזאת הולכת לגדול בעוד . עובדי! על תכניות אב כרגע

וצרי  לבדוק את הצרכי! ואת המשמעויות ואת ,  שני! הקרובות10+ב

זה יהיה אסו� א! אנחנו נפתח . ההשלכות על היסודיי! האחרי! בכפר סבא

 יש את ,אני רוצה לומר עוד דבר. בית ספר שבסו$ יהיה כמו בית ספר המר

אמרו . אני לא יודע מה המשמעויות שלו לגבי החינו  בכפר סבא, חוק נהרי

אי אפשר . אני לא יודע מה המשמעות שלו לגבי שובו, כא� עטרת חיי!

, לפתוח בית ספר בלי שבית הספר הזה לא יקבל את כל התנאי! והשירותי!

שש! , הכי אז נגיע למצב שהגענו לגבי בית ספר אר� ולגבי בית ספר גולד

כל . נוצר מצב שלעירייה לא היה כס$ לנייר טואלט ולסבו� בשירותי!

אני כ� חושב , יחד ע! זאת. הדברי! האלה צריכי! להיות על השולח�

ואני לא רואה כא� שבית הספר ,  הורי! איכותיי!120א! יש , שבוקי צודק

ת רכ שהחליטו ללכת לבית הספר הזה ולא למע+הזה הוא בית ספר דתי 

זה צרי  ללמד אותנו שיש כא� איזה צור  שבתי , נו  של כפר סבאהחי

יש כא� איזו ייחודיות שצריכה לתת מענה לצור  . הספר שלנו לא עוני! עליו

, צרי  ללמוד אות�, יש כא� הרבה מאוד משמעויות, אני אומר עוד פע!. הזה

כי לפני כ� יש את . וצרי  לראות את מקרה המר כדוגמה, להבי� אות!

לא , שאי� לנו עדיי� פיתרו� משביע רצו�, 20% +יבור הדתי של כפר סבא הצ
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והנושא הזה כרגע הוא נושא הרבה יותר כבד ע! הרבה , בתחומי העיר הזו

אני רק יכול לומר שלדעתי אי� ספק , אני לא קובע. יותר משמעויות כספיות

, שצרי  לעשות פה דיו� מעמיק מאוד בוועדת חינו  ולקחת החלטה

שרואה ג! את , חלטה הזאת צריכה להיות החלטה אמיצה ומושכלתוהה

  . הצרכי! העתידיי!

  . נציג ההורי!, יובל. תודה :חמו יהודה ב�

אני מודה לחברי  . חתימות של תושבי העיר2,000, הבאתי פרזנטציה :יובל

   זה כבר לא עניי� קט� , כמו שאמרו פה. המועצה שבאו לבקר בבית הספר

 תלמידי! שנרשמו לשנה 150  היו!זה עניי� של,  תלמידי!30,  הורי!30+ל

 ,היתה לי שיחה ע! עמוס. של בית משפט עליו�כיבוד ...  יש לה! ג!. הבאה

ובית . מה הרשות שלנו המוסרית או לא מוסרית, מה הסמכות שלנו בכלל

 חלופי ,דתי, אומר שזכותו של אד! לבחור לילדו מוסד חינוכימשפט עליו� 

, בעקבות זה יצאו פסקי די� ג! בעליו�. באר# ובעול!, מלכתיתלמסגרת המ

א! ,  לסגור בית ספר מסוי! או אחר,כחלק מתפקיד שיווקי של השאלה

לממש , י החוק"עמד בסטנדרטי! שנקבעו ע, הוא עמד בדרישות של החוק

. חלוקה של כיתות, ות ילדי! מסוימת כמ:זאת אומרת. את הזכות הזאת

, לנו במשרד החינו  שוקל פעמיי! את תפקיד הרישויכו� להיו! הבעיה שנ

שהסמכות של הוועדה הזאת , שהוא נפגע עקב מכשולי! אדמיניסטרטיביי!

יש ביקוש בעיר שהתחיל מהורי! ותיקי! . של מועצת העיר לשחרר אות!

אי� מענה בבתי הספר את האפשרות לתת לילדי! . לילדי! שה! עולי!

בית ספר . ת התגבור של השפה העבריתשה! עולי! או ילדי! שצריכי! א

והאנשי! האלה , יש כאלה בעיר, דאג בראש ובראשונה לילדי עולי!, שובו

כי ה! , ה! לא יכולי! לקבל מענה בכיתות הומוגניות. לא מקבלי! מענה

לעול! , בידיעת השפה' ילד שלא מתחיל בכיתה א. לא שווי! לרוב ההומוגני

שימו את כל .  בחברה הישראליתלא יוכל להגיע למעמד של השתלבות

אנחנו מכירי! את . קחו את ההורי! שלו חזרה לרוסיה, החלו! הציוני בצד
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אימא לא , לא מבי� מה מדברי!, ילד יושב. הנשירה הצפויה מבית ספר

מה שאנחנו  . ואז כל הילדי! האלה מגיעי! לנשירה, יודעת לעזור לו בבית

פו$ לזכויות של אנשי! בכ, ובכפו$ לדי�, מבקשי! היו! מהמועצה

אנחנו נשמח להרבה .  שיית� לה! פיתרו�+שמבקשי! להקי! בית ספר 

שיעמוד , דברי! אחרי! ונשמח א! פשוט המועצה תשחרר את בית הספר

יש לנו , הילדי! עומדי! ברמה. יעמוד במבח� משרד החינו , בקריטריוני!

תמטיקה שזו רשת שהיא עובדת על מ, ילדה ראשונה שכבר הגיע למופת

הילדה . 100+עברה אותו ב, היא הגיעה למבח� קבלה. ופיזיקה ברמה גבוהה

סווגה כילדה שלא מסוגלת לעמוד בדרישות , הזאת היתה בבית ספר רגיל

 והיא מוגדרת בבית ספר אחר כילדה ונכו� להיו! היא ילדה מצטיינת

הכל , א! העיר תרשה לקבוצה של עולי! לקבל את הביטוי שלה. מצטיינת

  . יהיה בהתא! ואנחנו ג! נודה לה

מה מממ� היו! את הפעילות של : שאלה שמעניינת את כל השולח� לדעתי :אייל יוניא�

  ? בית הספר

ל "קרנות מחו, מממ� את כל בית ספר שובו, חוק חינו  לא פורמאלי מוכר :יובל

  . את ההסעות, שמספקות את יו! הלימודי! הארו 

לפני כ� אני . אנחנו נעבור לסיכו! של הדיו� הזה, שותכ!בר. תודה יובל :חמו יהודה ב�

ואני מבקש , קוד! כל אני מבקש לומר. רוצה להתייחס לכמה נקודות

אני מבקש ,  ג! א! ייאמרו פה דברי! שה! לא יערבו לאוז�+מהקהל 

בית ספר שובו בא וקבע פה , בית ספר שובו נולד בחטא. להתאזר בסבלנות

ההורי! שנמצאי! פה ה! , ה'חבר. י! הללוולאו דווקא ההור, עובדה

אבל בית ספר שובו בא וקבע . שנתיי! האחרונות+ההורי! שנשתלבו בשנה

. אני בהחלט רוצה לחזור על חלק מהדברי! שאבינוע! גרנות אמר. עובדה

,  שני!3+אני רוצה להחזיר את חברי המועצה לסיטואציה של לפני כ

 מה +בתי הספר הקטני! , דיי!שנדרשנו לדו� בנושא של בתי הספר היסו

,  חברי!18כמעט פה אחד של , נלקחה פה החלטה. המשמעויות שהיו לכ 
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 +חטיבות ביניי! , 2 עשינו 4 מתו  +שהיו בעד לאחד בתי ספר יסודיי! 

כי ה! היו מאוד מאוד קרובי! , אני זוכר את הדיוני!.  עשינו אחד2מתו  

היה בית ספר , אר�, י הספרמכיוו� שאחד מבת, לא רק כאיש ציבור, אלי

בוא נפתח 'פנו ואמרו , חלק מההורי! פנו כחברי! אישיי!. שבתי למדה בו

היא הגיעה ג! לחלק ,  הבקשה הזו הגיעה לא רק אליי.'בית ספר למדעי!

ה מאוד 'היו חבר', בצדק'וכל מי שנפגש אית! אמרו . מחברי המועצה

+עירבו חברות היי, רבית בלימוד השפה הע8200רציניי! שעירבו את יחידת 

לקחנו , פנינו לאותה קבוצה, בצדק. טק שיבואו וילמדו ויתרמו וכ� הלאה

החלטה כרגע שאנחנו סוגרי! בתי ספר והנה אנחנו מאפשרי! לקבוצה 

למשו  את , שאני מניח שזו קבוצה שהיתה בעלת יכולת כספית, מסוימת

לי מתו  בתי למשו  אות! מהחינו  הפורמא, אות! אנשי! בעלי יכולות

שאני מערי  שהוא יהיה , הספר שלנו ולהעביר אות! לתו  בית ספר חדש

אני חושב . יותר איכותי מכיוו� שלש! היה צרי  לזרו! הרבה מאוד כספי!

מכיוו� שאנחנו מחויבי! , שעשינו נכו� שלא נענינו בחיוב לאותה קבוצה

 מענה לכל לתת, ג! הדי� המצפוני לא רק הדי� הפורמאלי, במסגרת הדי�

אני . שהיו! יש מענה לכל הזרמי! בכפר סבא, אני סבור. ילדי כפר סבא

אבל אני מעדי$ להגיד את , מאוד מכבד את האוכלוסייה שיושבת פה

אני מניח שכש! שיושבי! . הדברי! ישירות ולא ללכת בדרכי! עקלקלות

ישנ� ג! קבוצות נוספות ,  לא תושבי כפר סבא כול!120פה נציגי! של 

אני לא , רצו לבוא ושהילדי! שלה! ילמדו בשיטה כזו או בשיטה אחרתשי

אבל . כי זה לא ממחיש את האווירה פה, רוצה להתבטא ביטויי! קיצוניי!

' אנחנו רוצי! שהילדי! שלנו ילמדו'בהחלט ישנ� קבוצות שתקומנה ותגיד 

 ,לכ� אני בא ואומר? הא! הגודל כ� קובע ומהו הגודל? ומי יקבע את הגודל

למי אנחנו אומרי! לו ולא בכדי המחוקק לא ש! , למי אנחנו אומרי! כ�

אלא , אותנו בפרונט בכדי להחליט א! אנחנו נחליט בכיוו� הזה או לא

כש! שאנחנו ברשות המקומית אמוני! על מת� . הסמי  את משרד החינו 
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מה לעשות שרישיו� לבית הספר יש את הסמכות , רישיונות לעסקי!

אמרתי ל  , גיא ב� גל, כש! שהסמכות הבלעדית? ד החינו הבלעדית למשר

 אנשי משרד +אמרו את זה ג! אנשי משרד החינו  , את זה ג! בכתובי!

החינו  מפני! את הפניות ג! בתו  המשרד וג! למשטרה על מנת לאכו$ 

אבל . מה לעשות, יש לי הרבה סמכויות. אי� בידי הסמכויות. את הסגירה

, אתה קיבלת את המכתב הזה, גיא. פיי צרות מלהכילבנושא הזה כת, עדיי�

 את! אולי תגבשו את הדעה +אבל אמרתי . אני לא צרי  להראות ל  אותו

אז את! , ואולי א! אני אהיה מנוגד לכ!, אחרי שאני אגבש את הדעה שלי

. אז את! אוטומטית תעברו לצד השני, תהיו אוטומטית וא! אזדהה אתכ!

ה באמת בנושאי! כאלה שצריכי! להתייחס ברמה אבל אנחנו לא עוסקי! פ

על כ� אני בא ,  פה בנושא מאוד רציני וחשובמדברי!. הפוליטית בלבד

כל שאמרתי . אי� לי את המנדט לפתוח, ואומר אי� לי את המנדט לסגור

בטח ובטח באזור תעשייה במבנה שהוא היה מיועד , קוד! כל. הוא אחד

קצת מהייעוד של הקרקעות .  להתקיי!לא נותני! לבית ספר, להיות מוס 

, המבנה מיועד לתעשייה זעירה. ובעלי העסקי! בכפר סבא אני קצת יודע

תעשייה זעירה זה יכול ? מה המשמעות של תעשייה זעירה. ע! כל הכבוד

זה יכול , זה יכול להיות נגרייה, זה יכול להיות מסגרייה, להיות מוס 

אז ע! כל . ה שמקבלת שימוש חורגלהיות ג! חנות לבגדי! באזור התעשיי

לכ� . בנושא המושגי! האלה אני מבקש אותי לא לתק�, יש'בוקי צ, הכבוד

ואני מתחבר פה דווקא , עיקרו גיא, אני חושב שהנושא של בית הספר שובו

. אני אזכיר ל  דברי! נכוני! שאמרת בעבר. אלי  ולא אמרת את הדברי!

. ופה למעשה כול! התקוממו, !בית ספר שובו היה למטרד באזור מגורי

היו תלונות של . כול! התקוממו מכיוו� שהוא היה למטרד באזור מגורי!

תושבי! שהילדי! שלה! לא מצליחי! להגיע לאות! מתקני! בגני הילדי! 

, היו תלונות של בעלי עסקי! ש! בצרכנייה וכל זה. באזור דובדב� הכפר

יו טענות שונות ומשונות ג! וה. שבאו בטענות על רעשי! וילדי! וכל הלאה
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  . שבטח בני מעודכ� וכ� הלאה, באיכות הסביבה

  ? אז להוציא אות! מש! כ� היתה ל  השפעה :גיא ב� גל

אני מרשה ל  ללכת לדובדב� , אתה יודע מה. אני לא הוצאתי אות! מש! :חמו יהודה ב�

  אני מקווה שתו. אני לא הוצאתי אות! מש!. הכפר ולזקו$ את זה לזכות 

אבל אני , אני לא הסכמתי איתכ!. קדנציה אני אצליח להבי� את המניעי!

אני , אנחנו נעשה דיו� עמוס גבריאלי, לכ� השולח� הזה. בכל זאת שתקתי

אני . לאו דווקא שובו,  כ� בתי ספר+חושב שזה שווה בכלל דיו� בפני עצמו 

 את אנשי, חושב שוועדת החינו  צריכה לשמוע את הפדגוגי! בתוכה

. לבוא ולשמוע אות! בכובד ראש. את הפיקוח, המקצוע במשרד החינו 

אני הייתי פותח בכלל את הוועדה לכל חבר מועצה על מנת , אתה יודע מה

שמא לא יאמרו אנחנו מסתירי! ומסתגרי! בחדרי חדרי! ולא נותני! את 

אבל קחו בחשבו� ע! כל , אי� לי בעיה ע! זה. כל המידע לחברי מועצה

אנחנו עדיי� לא , ויש לנו הרבה כבוד והערכה, ההערכה לכולנוהכבוד ו

אלא א! כ� הוא בית ספר , מוסמכי! לפתוח בית ספר או לסגור בית ספר

. שיש לנו את האחריות הישירה עליו, בתו  מערכת החינו  הפורמאלי שלנו

כמוב� שהחלטת מועצת עיר צריכה להיות מלווה יחד ע! הפיקוח של משרד 

אחרי אישור של מועצת ,  ואז+ד ע! אנשי משרד החינו  יח, החינו 

בדר  כלל שעושי! את זה יד ביד . זו לו המלצה, זו למעשה פנייה, העירייה

אני בהחלט . אז מתאמי! את הדברי! בצורה יותר נאותה, ע! המשרד

  . מקבל שצריכי! לקיי! דיו� בוועדת החינו  על משמעויות בתי הספר

  . מה עמדת  אני רוצה לדעת, אני את שלי אמרתי? דת מה עמ  :אבינוע� גרנות

  . ספציפית לגבי שובו :חמו יהודה ב�

  . לגבי שובו  :אבינוע� גרנות

 כל עוד שזה נמצא במבנה לא חוקי ולא +אני באתי ואמרתי חד משמעית  :חמו יהודה ב�

, ע! כל הכבוד, אתה איש חינו . י משרד החינו  אני לא בעד"מאושר ע

  .  אני לא בעד לאשר.אבינוע!
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  . נמנעת מלהביע דעה :גיא ב� גל

אני לא רק , בניגוד ל  ולאחרי!, אבינוע!. זה לא נכו� גיא, ע! כל הכבוד :חמו יהודה ב�

אני משתדל שכול! ישמעו אותה בצורה הכי נהירה , שמביע את דעתי

לכ� . ג! בנושאי! אחרי! שזה לא המקו! להעלות אות! כא� כרגע, וברורה

אנחנו לא יכולי! כ� להסכי! או לא , ע! כל הכבוד לי ולכולנו, ! מילרעמיר

מכיוו� שיש צו סגירה עומד ותלוי של משרד החינו  , להסכי! לשנה הבאה

  . כנגד בית ספר שובו

  . באמת שאני מבולבל, אני מבולבל? מה אתה מציע :גיא ב� גל

  +משרד החינו  הוציא צו :עמיר� מילר

  ? מה אתה מבלבל את המוח, הצו סגירה זה במבצע יונת�. לא נכו�, ו�לא נכ :חמו יהודה ב�

משרד החינו  לא מאשר כי את! לא ,  יש פה הטעיה של כל חברי המועצה :קהל

  .נותני! מבנה

  .אני הצעתי לה! לעבור ללא פורמאלי :חמו יהודה ב�

ד לא רוצה א$ אח. ואחרי זה לדו�, אתה לא מציע ברצינות לאשר, !עמיר :עמוס גבריאלי

אבל יש פה איזו תחושת אחריות שצרי  לעמוד בה ג! , לגרו! נזק לא$ אחד

, יהודה, אני מציע עוד פע!. יש לו משהו אחר, כשקהל שיש לו עניי� מובהק

  . לשבת ע! הוועדה הזו בלוח זמני! צפו$+לאמ# את ההצעה שלי 

  +יש לי הצעה, אדוני ראש העירייה, יהודה :גיא ב� גל

  . סליחה, גיא :חמו יהודה ב�

  . ג! חברי האופוזיציה יכולי! להסכי! איתה :גיא ב� גל

  . אז אני שמחה שאנחנו מורידי! אותה :חמו יהודה ב�

אז א! אפשר , שבאמת מכיוו� שהזמ� דוחק, הדבר היחיד שאנחנו מבקשי! :גיא ב� גל

וגילית שהרבה פעמי! דברי! , מאחר וכבר זקנתי במועצה הזאת בכל זאת

ואני , אני רק מבקש. י! לוועדה אז דינ! להיתקע ש! חצי שנה ושנהמגיע

שהעסק יהיה תחו! , מקבל את העיקרו� שוועדת החינו  צריכה לדו� בעניי�

ושא! אפשר כבר לקראת ישיבת המועצה הבאה תבוא לכא� המלצה , בזמ�
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  . מפורשת של ועדת החינו  שמגובה בעמדה הרשמית של אג$ החינו 

  . אז לא יהיה מצב כזה, ישיבות המועצה הבאה זה בעוד שבועיי! :חמו יהודה ב�

  . אז לצור  העניי� בזו שאחריה :גיא ב� גל

? נכו�, אתה לא מציע שזה יהיה בספטמבר, הבאה אחריה זה בספטמבר :חמו יהודה ב�

, אני מציע בהחלטה להתחבר להצעתו של עמוס גבריאלי. תודה רבה

כולל להביא את חוות הדעת של משרד , ינו שהנושא יעבור לדיו� בוועדת הח

אני מקווה מאוד שהדיו� יתקיי! עד , נוכל להתרש! ולשמוע. החינו  לדיו�

. זה תלוי ג! בגורמי! חיצוניי! קרי משרד החינו , כולל ההחלטה, סו$ יולי

אפשר . לאחר מכ� נקיי! ג! דיו� מורחב יותר בקרב חברי מועצת העיר

 אני .עוברי! לנושא הבא, תודה רבה? ה הזולהתאחד פה אחד סביב ההצע

  . מודה לכל האורחי! שהגיעו

  ?מה הוחלט, א! אפשר לפרט, אדוני ראש העיר :גיא ב� גל

  . אתה הצבעת בעד, תודה רבה :חמו יהודה ב�

ע! כל הכבוד אני רוצה הצבעה חוזרת כי אני לא . לא הצבעתי, סליחה :גיא ב� גל

אנחנו , ע! כל הכבוד? מרת באופ� מעשימה ההחלטה או. שמעתי מה הוחלט

  . זכאי! לשמוע מה הוחלט

  . עד סו$ יולי יוגשו ההמלצות :אייל יוניא�

  . יתקיי! דיו� בוועדת החינו , אני מקווה עוד לפני, עד סו$ יולי :חמו יהודה ב�

  . להביא המלצות מגובשות למועצה שהיא תחליט :גיא ב� גל

  ) מדברי! ביחד(

 להעביר את נושא בית הספר שובו לדיו� בוועדת אחדמאשרי� פה  :  589 ' מסהחלטה

 ועד סו, יולי יוגשו ההמלצות, כולל חוות הדעת של משרד החינו/, החינו/

  . למועצה
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גיא ב� גל ואבינוע� גרנות בנושא הגברת שיתו, הציבור , הצעה לסדר של אמיר גבע  

   הוגשה , נית האב העירוניתבאמצעות הוספת נציגי ציבור לצוותי ההיגוי של תכ

  .�13.5.07ב

  

שיתו$ הציבור הוא תהלי  שבו אנשי! שאינ! נבחרי ציבור או פקידי! "

שיתו$ . לוקחי! חלק בקבלת ההחלטות ביחס לנושאי! הנוגעי! לחייה!

האנשי! בתחו! הציבורי מתחייב מתו  גישה האומרת כי ייעוד התכנו� 

� השורה להשיג איכות חיי! אורחי! ותושבי! מ, הוא לאפשר לאנשי!

  .מרבית תו  מעורבות בתהליכי קבלת החלטות

  : מטרות מרכזיות2שיתו$ התושבי! בתכניות אב עירונית משיגה למעשה 

  .צמצו! ההתנגדות ומיתו� קונפליקטי!  .א

 . קבלת החלטות תכנוניות משותפות  .ב

שיתו$ הציבור מאפשר לאתר נושאי! וסוגיות תכנוניות שהתכנית תוכל 

החל , השיתו$ יכול וצרי  להיעשות במספר תחומי!. לה! מענהלתת 

והמש  בהצגת הרעיונות התכנוניי! , מאיסו$ מידע ובדיקת עמדות וצרכי!

לש! גיבוש החלופות התכנוניות , בפני קבוצת תושבי! או נציגיה!

הוא מהווה זרז . וכלה בבחירת החלופה המועדפת ועיצובה, והערכת�

ומאפשר לבחו� את מידת ,  עוסקת בה�לסוגיות שונות שהתכנית

  .הרלוונטיות שלה� לקבוצות אוכלוסייה שונות

שיתו$ הציבור מאפשר ללב� את הדילמות התכנוניות הניצבות בפני צוות 

באופ� זה הציבור הופ  להיות משתת$ אקטיבי . יחד ע! התושבי!, התכנו�

בי ולא גור! פסי, האנשי! חשי! שה! חלק מתהלי . לי  התכנו�תהב

מחויבות והזדהות , תהלי  זה חשוב ליצירת תחושת שייכות. הצופה מ� הצד

  .של הציבור ע! התכנית

יש צור  במוכנות ובמעורבות , כדי לקיי! את תהלי  השיתו$ לאור  זמ�



  .י   20.06.2007  48  מועצה מ� המניי� 

. ובהובלה של ראש צוות התכנו�, של חברי צוות התכנו�, של מזמי� התכנית

י ראש "נו� נקבע במידה רבה עמרכזיותו וחשיבותו של הציבור בתהלי  התכ

  .העירה וראש צוות התכנו�

שיתו$ הציבור עשוי להוות לעיתי! גור! מאיי! ומעכב הדורש משאבי! 

. ומידה רבה של מוכנות ומעורבות של הדרג הפוליטי והמקצועי, כספיי!

לסוג , התהלי  דורש התאמה של הכלי! והאמצעי! לציבור המשתת$

  .התכנית ולשלב התכנוני

וגיות מרכזיות מעסיקות את מרבית המתכנני! והחוקי! העוסקי!  ס3

  :ובפרט בשיתו$ הציבור בתכנו�, בשיתו$ הציבור בכלל

מהי ההגדרה הרלוונטית של ציבור ? מיהו הציבור: סוגיית הייצוג . 1

, הא! מדובר במעגל אחד של משתתפי! או מספר מעגלי!? המשתתפי!

? שוני! בתהלי  השיתו$ פקידי!שמידת מעורבות! שונה  וה! ממלאי! ת

נית� להגדיר מספר משתני! המשפיעי! על בחירת מעגלי המשתתפי! 

גודל האוכלוסייה , סוג התכנית והיקפה: בשלבי התכנו� השוני!

קיומ� של צורות שונות של , הרכב חברתי וקבוצות אינטרס, הרלוונטית

פקידי! קיומ! של מומחי! כאנשי מקצוע וממלאי ת, התארגנות מקומית

, מקצועיי! ברשות המקומית הרלוונטית ובקהילה המשתתפת בתכנו�

  .ומידת מעורבות!

, יכולת ההשפעה של הציבור המשתת$ על התוצר הסופי: סוגיית העיצוב. 2

? מה מעצבי! וכיצד, ה זו ה�השאלות הרלוונטיות בסוגי, התכניתשהוא 

יעדי! , ל מטרותע, והא! וכיצד יכול הציבור להשפיע על עיצוב המדיניות

  .וקריטריוני! של התכנית וכ� על עיצוב החלופות

באיזה אופ� השפיע . האפקטיביות של מעורבות הציבור: סוגיית הביטוי. 3

מה ה! התוצרי! התכנוניי! ? הציבור על העיצוב המעשי של התכנית

, שבה! נית� ביטוי לרצונות ולאינטרסי! של הציבור, בתכנית שנתקבלה

  ?י המתכנני!"עכפי שתורגמו 
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מ להביא בפני מועצת העיר את הצעת "מור לעיל מבקשי! החאלאור ה

  :ההחלטה הבאה

מתו  רצו� לייש! הליכי שקיפות וציבור במהל  בניית תכנית האב 

ומתו  הכרה כי תוצאי התכנית במידה וייושמו ישפיעו על עתידה , העירונית

  :ליצה כיהמועצה ממ, התכנוני והפיזי של העיר לדורות הבאי!

יצורפו מספר נציגי ציבור לצוותי ההיגוי המקצועיי! השוני! של   .א

  .התכנית

העירייה תפעל לעידוד מעורבות! של נציגי הציבור בהזמנת   .ב

י פרסו! "התושבי! לקחת חלק בתהלי  בניית תכנית האב ע

 .באמצעי התקשורת המקומיי!

! י ניסיונ! המקצועי ותו  זיקה שלה"נציגי הציבור ייבחרו עפ  .ג

 ".לנושאי השוני! בה! עוסקת תכנית האב העירונית

כי אנחנו באמת רוצי! להתקד! לסעי$ שהכי , אני אציג אותה ממש בקצרה :גיא ב� גל

האמת שאתה לפעמי! מפרג� לאופוזיציה שאתה , תראה יהודה. מעניי�

חרגת ממנהג  ועוד לפני שנדונה , במקרה הזה. חושב שמגיע לה פרגו�

אני רוצה לטובת החברי! . ת לנכו� להגיב עליה בכתבמצא, ההצעה הזאת

התשובה של . אני מניח שכולכ! קראת! בעיו� רב את ההצעה, שלא יודעי!

, בראשית דבריי ובטר! אתייחס לגופו של עניי�: "ראש העיר היתה כזו

הכוונה היא לחברי " ...אבקש לציי� כי אני תמה בכל פע! מחדש לפגוש את

שמח אני תמיד . האנרגיות העצומות המבוזבזות לריקהרבה ו", האופוזיציה

שהרי , לקבל יוזמות והצעות ייעול חדשות למע� שיפור איכות חיי התושבי!

ואול! התניית משאבי! יקרי! , זוהי מטרת העל של כולנו נבחרי הציבור

אתה מתכוו� אולי לנייר , אני לא יודע". הינה בזבוז משווע, לחללי! ריקי!

אי� ספק כי שיתו$ הציבור בהכנת , לעצ! הפנייה"? ! בושאנחנו משתמשי

הכוונה , "תכנית האב העירונית הינו חלק מהותי ובלתי נפרד מהתהלי 

שמנו דגש על שיתו$ , מתחילת התהלי  ולאור  כל הדר . "לתכנית האב
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הציבור וקראנו לציבור לקחת חלק פעיל בצוות המוביל של התכנית ואני 

, אשר נתקבלו בלשכתי, ושבי!בוטל של פניות התמאמי� כי מספר! הלא מ

מיו! ליו! מתווספי! שמות של תושבי! . מראה כי אכ� היתה פנייה לציבור

נוספי! המעונייני! לתרו! ממרצ! ומניסיונ! בתהלי  זה ואנו שמחי! על 

אנשי מקצוע , הכוללות תושבי!, בהמש  א$ תתקיימנה קבוצות מיקוד. כ 

  ".  לנכו� לצר$ חומר שחולק לתושבי!מצאתי, לנוחיותכ!. ועוד

אכ� , מכיוו� שכתבת! ג! מכתב וג! הצעה לסדר, זה נשלח אלי  כתשובה :חמו יהודה ב�

  .לא הייתי עונה בטר! ישיבת המועצה

  ? זאת הסיבה שענית, אה. אנחנו שומרי! על הזכות לעשות את זה בעתיד :גיא ב� גל

אני בניגוד לכ! לא מוציא את ?  הצעה לסדראני אענה ל  שאתה מגיש, מה :חמו יהודה ב�

  . התשובות לעיתונות לפני שאני מקבל את השאלות

א! אני . טורח כ� לבדוק חומר לפני שאני עונה עליו, אני בניגוד אלי  אולי :גיא ב� גל

אז , מציע הצעה שהמטרה שלה היא לשת$ נציגי ציבור בתכנית אב עירונית

כי .  אתה כנראה לדעתי קצת מתבלבל.זה אומר שבדקתי את הנושא לפני

, של תושבי! שרוצי! לקחת בתכנית, א! אלי  מגיעות פניות ע! כל הכבוד

זה אומר שלכל היותר . זה עדיי� לא אומר שאתה מערב אות! בתהלי 

  . הזמנת אות! לקחת חלק כלשהו בזה

  . אתה בונה טילי טילי! על תזות? מי אמר ל  :חמו יהודה ב�

אולי לסבר ל  את האוז� על הבחנה , א! תאפשר לי,  רוצה ברשות אני :גיא ב� גל

, כי אתה לדעתי מתכוו� לסוג אחד,  סוגי! של שיתו$ ציבור2שקיימת בי� 

אתה כנראה מתכוו� לשיתו$ ציבור שמאפשר . ובפועל אני מתכוו� לסוג אחר

  . השתתפות פסיבית של תושבי!

  .לא, לא, לא :חמו יהודה ב�

  . ג אותי א! אתה רוצה אחר כ תסיי :גיא ב� גל

  . אבל זה לא נכו� :חמו יהודה ב�

אני הגשתי הצעה , קובי.  בבוקר04:00אחרת לא נגיע למועצה הדתית עד  :גיא ב� גל
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שככל , הניסיו� מלמד. יכול להיות שאני משמי! אות  עד מוות, לסדר

, שיתו$ שמאפשר השתתפות פסיבית. שאתה קוטע אותי אני מדבר יותר

,  לדעתי מה שהעירייה כרגע עושה בתהלי  תכנית האב נכו� ליו! זהשזה

 זה שיתו$ שמוגדר כתהלי  שבו מועבר מידע +ואני אשמח א! תסייגו אותי 

שמציגי! : למשל. אחרי תגובות מהציבור, מהרשות לציבור ללא דיאלוג

שמזמיני! ציבור לבוא , שיש דיבור ישיר, שיש מודעות בעיתוני!, חומר

זה אגב תהלי  שיחסית . שמספרי! לו על סקרי!, ימוע ציבורילשמוע ש

אבל רמת המעורבות של התושבי! פה היא , מקי$ הרבה מאוד אנשי!

. זה בדיוק מה שהיה, אתמול מה שקרה במרכז פיס, אגב. יחסית נמוכה

המתכנ� המחוזית , התכנו�, שעתיי! וחצי סקירה מעלפת של גורמי המקצוע

 +שזה לצור  העניי� הדיאלוג , לשאלות. נית האבוהאיש שנבחר לעשות תכ

הרבה מאוד אנשי! יצאו , אני לא יודע א! שמת לב. נשאר מעט מאוד זמ�

  . בתסכול שאפילו לא היתה לה! הזדמנות לשאול שאלה

  .  שאל+ לשאול כל מי שרצה :חמו יהודה ב�

זה הכוונה ול, אני מדבר על שיתו$ שמאפשר השתתפות פעילה של תושבי! :גיא ב� גל

זה מאופיי� . לתהלי  אינטנסיבי שבו אתה מגבש עמדות ע! תושבי!

בגמישות של השאלות שנשאלות , בתהלי  עבודה ממוש  ועמוק יותר

, קבוצות מיקוד: למשל. ובדיאלוג אמיתי ע! תושבי!, והנושאי! שמועלי!

שבשונה מהתהלי  הפסיבי של שיתו$ , זה תהלי . קבוצות דיו� וועדות היגוי

עד . אבל התהלי  עמוק יותר, לוקחי! בו חלק אולי פחות אנשי!, ציבור

על אי  , אני ניזונתי בעיקר מהמפגשי! הציבוריי! שאת! יזמת!, היו!

אישרנו בעיקר את המסגרת , כמועצת עיר. תכנית האב הולכת להתקיי!

מה שאני . פחות היינו שותפי! לתהליכי קבלת ההחלטות, התקציבית שלה

 להקי! צוות +וזה לדעתי הדבר הנכו� לעשות , שא! אכ� בכוונת זה , מציע

  +כל מה שההצעה לסדר אומרת זה שתשלב, היגוי לתכנית האב

  ? שאתה תבחר אות! :חמו יהודה ב�
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  . לא :גיא ב� גל

  . לא הבנתי? אתה תבחר אות! :חמו יהודה ב�

אני אגיד ל  מי , היהאני לא אגיד ל  מי כ� י.  קוגמ� למשלמרשלא יהיה ש!  :גיא ב� גל

שאתה ש! ככבשה , שלא יהיה אותו נציג ציבור במרכאות. לא יהיה

שיהיה . משוכפלת בכל ועדות עירוניות שבה� לכאורה יש בה� נציגי ציבור

תבחר אותו כמו . לא אותו ב� אד! כל פע!, ש! נציג ציבור אותנטי

י "שייבחרו עפ, וכנראה לא טרחת לקרוא אותה, שההצעה אומרת

שאני מניח , שא! יש צוות היגוי ספציפי לתחבורה. ריטריוני! מקצועיי!ק

אז שיהיו ש! אנשי! ע! , שקובי אוחיו� כמחזיק התיק והסג� יהיה בו

אז יהיו ש! אנשי! , א! יש צוות היגוי שקשור לחינו . ניסיו� תחבורתי

  . האולטימטיבילא יכול להיות שמר קוגמ� הוא נציג הציבור . שקשורי!

  ? מה הכותרת בעיתו� :חמו ה ב�יהוד

אתה תית� ביטוי , א! אתה תשלב נציגי ציבור אותנטיי! על בסיס מקצועי :גיא ב� גל

  . אמיתי לשיתו$ אקטיבי של תושבי! ולא הפסיבית שאתה מוביל

. אני על תקציב גמרתי ישיבות יותר מהר.  בלילה22:00כבר , מספיק :חמו יהודה ב�

א! נאל# להוריד הצעות לסדר . רוצה לענותבכמה משפטי! אני , חברי!

, אז אני אתחיל לעשות את זה ואני לא מאיי!, בגלל שה! מושכי! סת! זמ�

אני חושב שלא היה אח . אלא אני רוצה להיות פרודוקטיבי ולא יותר מזה

, אלא בכל העיריות לא רק באזור, לא רק בעיריית כפר סבא עד היו!, ורע

מה שקורה היו! . צפונה ודרומה ג!, �אלא הרבה מעבר לאזור השרו

וסליחה שאני אומר את זה כי אני מוביל את התהלי  , בעיריית כפר סבא

נכו� שאני לא .  זו המעורבות הקהילתית הכי בריאה שיכולה להיות+הזה 

כי אני מכיר את מידת , מתקשר לגיא ב� גל ולחבריו לשאול אות! שאלות

יע# ע! המרב והמיטב של האנשי! אבל אני בהחלט מתי. האובייקטיביות

וכ  יהיה ג! בתכנית האב , הטובי! ביותר שיש בעיר בכל התחומי!

יוק! צוות היגוי . כ  בנגישות, כ  יהיה בתכנית האב לחינו , האסטרטגית
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אנשי! . שעומד לצד המוזיאו� הארכיאולוגי בנושא של שימור אתרי!

מייעצי! לנו .  עליה!לא שומעי!, לא לקבל פרוטה,  שעושי! מלאכת קודש

שיצא , כמו שקוד! נאמר פה, עכשיו לבוא ולהגיד. במלוא העצות הטובות

, לא רציתי להבי  ליד כל התושבי!. מכרז לקונסרבטוריו� בגלל מכתב שלי

הגיע הזמ� שתפסיקו להגיש הצעות לסדר שאת! דורשי! שמחר השמש 

  . ע! כל הכבוד. תזרח

  ? מה הקשר לשימור אתרי! :גיא ב� גל

שהיא מקצוענית בתחו! , שכרנו שירותי! של אישה מקצועית. כי יש כבר :חמו יהודה ב�

אתה לא , אמרתי את זה אתמול מעל במה, לקחנו אותה. שיתו$ הציבור

  ?אתה לא יודע את זה, אמרתי את זה בריאיו� עיתונאי? יודע את זה

  . לא :גיא ב� גל

ואני אוכיח ל  ,  ואתה אומר אתה לא יודעכמו שתיכ$ נגיע למועצה הדתית :חמו יהודה ב�

ואי� , שהזמ� של חברי המועצה, אז הגיע הזמ�. בכתבות שאתה יודע את זה

 ובתנאי שההצעות שלכ! +לבטל כל דבר אחר , לי שו! בעיה לשבת איתכ!

  . יהיו יותר ענייניות

  . אתה לא תקבע :גיא ב� גל

, ולהציע הצעה לסדר שהשמש תזרח מחרלבוא , ע! כל הכבוד. אני כ� אקבע :חמו יהודה ב�

אני מודיע לחברי המועצה ומודיע . תודה רבה. זה לא על חשבו� הזמ� שלנו

 שכרנו שירותי! של אישה +תכנית אב אסטרטגית ) 1: פה לפרוטוקול

בכל מיני מצטרפי! אנשי! ) 2. שהמקצוע שלה זה לשת$ ציבור, מקצועית

במסגרת תכנית .  לכל הנושאי!אי אפשר להכניס איש ציבור אחד, תחומי!

והצהרתי , האב האסטרטגית יש כל כ  הרבה נושאי! וזה כל כ  מורכב

תגביל 'אמרו לי , בניגוד לחוות דעת של כמה חברי! טובי! שרוצי! בטובתי

. 'בשו! פני! ואופ�'ואמרתי ',  חודשי! לפני הבחירות4+5+אותה עד ל

אני לא , מה. ' חודשי!23 לפחות, יהודה'אמרו לי , שאלתי את המקצועני!

  ? יכולתי לכוו� אות! שיבואו ויתנו לי נייר עמדה לפני
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  . יופי, תספר לנו :גיא ב� גל

ע! . אני אבחר אות!, וג! א! תחליט פה אחרת. אני בוחר אות!, די כבר :חמו יהודה ב�

  . די, ע! כל הכבוד. אני מבקש לא לדו� בנושא הזה, כל הכבוד

אני , יהודה. אני רוצה להציע הצעה פרודוקטיבית. שה לי מילהתר, יהודה :יצחק יואל

  . לא מבי� למה אתה לוקח את זה ככה

  . הוא לוקח הכל אישית :גיא ב� גל

יש כבר אנשי . מביא לי לשת$ אנשי ציבור. תביא הצעה קונסטרוקטיבית :חמו יהודה ב�

  . ציבור בפני!

האד! . כל הפורומי! העירוניי!לאתה עד היו! מינית את אותו ב� אד!   :גיא ב� גל

את אותו מקורב של  ? ככה אתה משת$ את הציבור.  ועדות מופיע5+הזה ב

  . אתה ממנה לכל הפורומי!

לבחור אנשי מקצוע מתושבי העיר זה בדיוק אנטי תזה לשיתו$ , דר  אגב :אייל יוניא�

  . כי משתפי! הדיוטות מהציבור הרחב ולא אנשי מקצוע, ציבור

  +לשי! את אותו ב� אד!  :גיא ב� גל

תודה ? הא! חברי המועצה מקבלי! את ההודעה שלי למועצה, תודה רבה :חמו יהודה ב�

  . אפשר להוריד את ההצעה מסדר היו! או להצביע עליה. רבה

  . אתה נתת מידע. לא צרי   :גיא ב� גל

  . ההצעה לסדר הורדה, תודה רבה :חמו יהודה ב�

  . אז אולי ג! לא תיקח אותה באופ� אישי, באופ� אישיהיא לא נוגעת אלי    :גיא ב� גל

  . שאני אירד! בלילה, אופ� אישיאני לא לוקח שו! דבר ב :חמו יהודה ב�

  

גיא ב� גל ,  להוריד את הצעתו לסדר של אמיר גבעאחדמאשרי� פה     :590 ' מסהחלטה

  . ואבינוע� גרנות מסדר היו�
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ר הוועדה "אבינוע� גרנות בנושא החלפת יוגיא ב� גל ו, הצעה לסדר של אמיר גבע  

  .�13.6.07הוגשה ב, לענייני ביקורת

  

, ההצעה הבאה נוגעת לידידנו. כשיו תנסה לשמוע על שקט כמה דקותע  :גיא ב� גל

  . חברנו שמעו� פר#

  . תרד, תעשה לי טובה, גיא :חמו יהודה ב�

  . ע! כל הכבוד, גיא ב� גל :עמיר� מילר

  . בודויש כ :חמו יהודה ב�

  . זה לא מכובדת ההצעה הזאת. ובאמת יש כבוד :עמיר� מילר

  . יחס גורר יחס  :גיא ב� גל

  . זה לא מקובל. יכולת להצביע נגדו, לא מכובדת ההצעה הזו :עמיר� מילר

יש לכ! השגות לגבי , יש השגות לגבי אופי ההצעה, ע! כל הכבוד לכולכ!  :גיא ב� גל

 אני מניח שהיינו יודעי! על זה +טית א! יש איתה בעיה משפ, הנוסח שלה

יש לי כמגיש ההצעה , יש למועצה מנדט לדו� בנושא הזה. הרבה לפני הערב

  . את המנדט להציג אותה

  . אתה צודק, הלאה, טוב גיא :אייל יוניא�

,  ברגע שאני מתמנה+הרמקול שומע כרגע והפרוטוקול נכתב , אני רק מודיע :שמעו� פר1

  . אני מגיש מכתב התפטרות מיידית, רשומותבאותו יו! שפורס! ב

זו לא הסיבה שאני מציע , זו לא הסיבה שאני מציע שאתה תועבר מתפקיד   :גיא ב� גל

  . זה ברור שאתה חייב לעשות. את ההצעה הזאת

  . גיא ב� גל בזכות דיבור :חמו יהודה ב�

אתה .  לחלוטי�אני בא מתו  רציונל אחר, ידידי למועצת העיר, שמעו� פר#  :גיא ב� גל

א! וכאשר הערב המועצה תמלי# על היבחרות  כנציג השר , תתפטר

לא חייב , י חוק" אתה חייב עפ+למועצה הדתית ומינוי  יפורס! ברשומות 

אני מציע את . ואתה לא צרי  לצאת בהכרזות, החלטת מועצה בשביל זה

כי אתה מעלת , ר ועדת ביקורת"ההצעה להעביר אות   מתפקיד  כיו
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  +ר ועדת ביקורת"פקיד  כיובת

  . פה אני מתנגד :שמעו� פר1

  . וברשות  אני אסביר למה  :גיא ב� גל

 מי +חות שהיו בפיגור " דו4כי , אתה חוטא בלשונ  ואתה חוטא בגדול :שמעו� פר1

  . שחיסל אות! זה אני

  ) מדברי! ביחד(

ל  שהוא לא נוח , ר ועדת הביקורת"ר# יול  כראש עיר נוח ששמעו� פ   :גיא ב� גל

  . נוח ל  שהוא לא מכנס דיוני!, מתפקד

עכשיו בגלל ההצעה הזאת אנחנו לא נשלח אותו למועצה , גיא, אני נשבע ל  :חמו יהודה ב�

  . הדתית

שאי� פה קהל ואי� פה אנשי! שאתה , כנראה שככה אתה נהנה מהעניי�  :גיא ב� גל

. חבל, ס וליצ�אתה מרשה לעצמ  להתנהג כמו קרק. חייב לה! די� וחשבו�

וא! לא תפריעו לי , אני היחיד שמנסה לשמור פה על רצינות של המועצה

, שמעו� פר# כינס מתחילת הקדנציה. אני ג! אסיי! את דבריי בזמ� סביר

 3ר ועדת ביקורת ועד היו! את הוועדה "מהרגע שהוא נבחר לתפקיד יו

. ית שאפשרההצעה כאמור נוגעת אלי  ברמה הכי איש, שמעו�. פעמי! בלבד

פקודת העיריות מחייבת את הוועדה לענייני ביקורת כוועדת חובה 

י סביעד הפורמליסטי והבסי.  חודשי! לפחות4+סטטוטורית להתכנס אחת ל

 הישיבות המעטות 3+ב, יתרה מכ . לא עמד חברנו שמעו� פר#, ביותר

  +שהתקיימו מתחילת הקדנציה

  . הכל מתנהל טוב, עיראי� בעיות ב, אבל אי� לי על מה :שמעו� פר1

, אני אומר שהיו ניסיונות מצידו לכנס את הוועדה, ר הוועדה"להגנתו של יו  :גיא ב� גל

שהוא פע! , כדי לאז� את זה אני אומר. ובהיעדר קוורו! היא לא כונסה

  . אחת הגדיל לעשות וכינס ישיבה ולא טרח להגיע בעצמו

  . הוא לא היחידי במועצה הזאת :חמו יהודה ב�

נוגע לאפשרות , אחד הסעיפי! הבאי! לסדר היו!, הערב. וזה תקדי! ארצי  :יא ב� גלג
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וכולנו יודעי! , של היבחרותו של שמעו� פר# כחבר הנהלת המועצה הדתית

  . ר המועצה"שהוא מתעדת להיות יו, כי הוא הכריז על כ  בריש גלי

  . אני לא יודע א! אני אבחר, א! אני אבחר :שמעו� פר1

 +או ליתר דיוק היעדר תפקודו , ר הוועדה לענייני ביקורת"כיו, שמעו� פר#  :לגיא ב� ג

חות המבקר לא "גור! לכ  שדו, משתק את עבודת הביקורת של העירייה

חות מבקר המדינה "לא התקיי! א$ דיו� על דו. נעשה בה! דיו� מעמיק

למישהו , כאמור. חות משרד הפני! שנוגעי! לעיריית כפר סבא"ודו

. כנראה המצב הזה מאוד נוח, שהוא ראש העיר, ! לו יהודה ב� חמושקוראי

כראש עיר מכריז בכמה כי אני הרי שמעתי את יהודה ב� חמו , שא! לא כ�

. שהמבקר חוס  לו כס$, שהביקורת היא כלי, שהוא בעד הביקורת, מקרי!

שלא , ועומד בראש ועדה שלא מתפקדת, ר ועדה שלא מתפקד"אבל שיש יו

אני הייתי צרי  .  זה כנראה נוח לראש העירייה+בודתה נאמנה עושה את ע

רק להצטר$ להרכב הוועדה שג! זה כנראה רק , לעמול חודשי! ארוכי!

אי� לי אשליות שההצעה שלי , אי� לי אשליות, אני אומר לכ!. יאושר היו!

ר שלא מתפקד ולא "שיו, למרות שיש לנו מנדט כמועצה להחליט אותה

 את עבודת קשלו ולא עושה תפקידו נאמנה ולמעשה משתמכנס את הוועדה 

וא! הוא לא עושה את ,  יש לנו מנדט לקרוא לו בנוע! להתפטר+הביקורת 

, אני לא אומר שאני צרי  להחלי$ אותו.  אז להעביר אותו מתפקידו+זה 

  +שהוא במוצהר איש אופוזיציהאבל צרי  להחלי$ אותו אד! 

  . אופוזיציהג! אני במוצהר איש  :שמעו� פר1

, אד! שיכנס את הוועדה. ר ועדת הביקורת"שזה מי שצרי  לכה� כיו  :גיא ב� גל

 לתפקיד ולא שש! את כל עיניו ומאוויי. שרואה בזה חשיבות ציבורית שלו

ע! קצת , וראש רשות. הציבורי הבא שלו ושכל זה מה שמעניי� אותו

אלא היה מביא , לא היה עושה מדיו� כזה קרקס וצוחק, אחריות ציבורית

לא את גיא ב� . שיש ל  אינטרס, את האחריות השילוחית של  כנבחר ציבור

אז אתה מפחד , אני אעשה ל  כנראה יותר מידי צרות בוועדת הביקורת, גל
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  .לשי! אותי ש!

  . אתה מייחס לעצמ  יותר מידי חשיבות :חמו יהודה ב�

אני לא בטוח שאני . ליטיתי מבחינה פומיטזה אפילו לגי, אתה יודע מה  :גיא ב� גל

, אבל תחלי$ אותו. ר ועדת ביקורת"כראש עיר הייתי ממנה את עצמי כיו

  . הוא לא ממלא את תפקידו, הוא לא מתפקד ש!, תחלי$ את האיש הזה

חות הכספיי! של משרד "הזמנתי רואה חשבו� שיבוא לראות את הדו :שמעו� פר1

  . ות יש דיו� שבוע3עוד . הזמנתי על חשבוני אפילו, הפני!

 פשוטות שאומרת להחלי$ את 3+אני דורש שהצעת ההחלטה שמנוסחת ב  :גיא ב� גל

זה יעלה . האיש הזה שאינו מתפקד ועד המועצה להציע מועמד חלופי

  . ידבר, שמי שירצה לדבר, להצבעה

. אני בפירוש חושב שאתה מנחס לעצמ  יותר מידי חשיבות וכוח, תודה רבה :חמו יהודה ב�

 התרבות הזו שמגישי! הצעות +אני אומר פה לחברי המועצה , נידבר ש

או יו! , לסדר ועוד מדובר במינויי! כאלה ואחרי! כמה שעות לפני ישיבה

  +וחצי לפני ישיבה

  . אתה טועה  :גיא ב� גל

  . זה בסדר גמור, אני טועה :חמו יהודה ב�

   .מותר לו לטעות :אייל יוניא�

  . 13.6+זה הוגש ל  ב, ! לפני הישיבהזה הוגש לחברי! יו  :גיא ב� גל

וחלק� אפילו , 90+אני חושב שאת התרבות של הגשות לסדר בדקות ה :חמו יהודה ב�

 אני חושב שצרי  +מופיעות בעיתונות לפני שחברי המועצה מקבלי! אות� 

בטח ובטח שמדובר בתפקידי! כאלה או אחרי! של חברי , למגר אות�

וג! א! יש לנו , הוג בכבוד בחברי המועצהאני חושב שיש לנו לנ. המועצה

אנחנו צריכי! להציג , השגות על חלק מהפעילות של חלק מחברי המועצה

, ולא לבוא ולהתלה!. קצת יותר חברית, את זה בצורה קצת יותר מכובדת

מה אני חושב , מה שמעו� פר# חשב עלי או חושב עלי. ולתקו$ חבר מועצה

חברות ביני לבי� שמעו� . התפרנסה די טוב אני חושב שכל העיתונות +עליו 
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אבל בכל זאת אני . ואני חושב שזה נאמר בכל מקו!, פר# היא רחוקה

שג! א! יש לי חילוקי דעות ע! שמעו� פר# ולא ידענו , אמרתי את זה

אני לא . אז היו! יש חילופי דעות מכיוו� שאנחנו יודעי! לתקשר, לתקשר

אבל בכל זאת לא בצורה , כי! איתומסכי! איתו הרבה יותר מאשר אני מס

אני לא יודע מה ילד העתיד בנושא המועצה , אז כמו ששמעו� הצהיר. הזאת

, אבל באמת אני חושב שצרי  את ההצעה הזו להסיר מסדר היו!, הדתית

  . או לחילופי� לא לקבל את ההצעה של גיא ב� גל

 להסיר אותה א! אתה רוצה. אני מבקש שהצעת ההחלטה תעלה לסדר  :גיא ב� גל

  +לפני

  . אתה לא היית פה, לאור הצהרה של שמעו�, אמרתי :חמו יהודה ב�

מי אתה שתגיד עלי את זה שאני . לא מתאי! ל . גיא,  בי קשותפגעת :שמעו� פר1

? והזמנתי רואה חשבו� על חשבוני,  שני! ואתה דבר כזה7 פיגור של הורדתי

אז , חות כספיי!"בור על דוכי אני לא רואה חשבו� בשביל לע. זה לא בסדר

  . הזמנתי רואה חשבו� במיוחד

זה לא יית� , זה מאוחר מידי, העיתוי לא נכו�. אני ממש רוצה הערה קטנה :בנימי� כברה

הואיל ועל סדר היו! נמצא עכשיו מינוי של הרכב המועצה . שו! דבר

ברגע שהוא . אתה יודע טוב מאוד כמונו שבהרכב שמעו� פר# נמצא, הדתית

,  שמעו� פר# עוזב את המועצה+יאושר ההרכב הזה , זאת אומרת, תמנהי

  . ר הביקורת מתפנה"ממילא הוא עוזב את תפקידו וממילא תפקיד יו

  . לדחות אותה, אז לא להסיר אותה  :גיא ב� גל

  . לדחות אותה :בנימי� כברה

  . ה הבאה לישיב7אנחנו נדחה אותה וג! את סעי$ , בואו נשנה את הסדר :חמו יהודה ב�

  . אחרי הרכב המועצה הדתית, לא :שמעו� פר1

  .  זה לא העיתוי+למרות הנימוקי! ולמרות הכל . אי� מקו! להצעה היו! :בנימי� כברה

  . אז הוא ממילא מתפנה, ברגע שיפורס! ברשומות :חמו יהודה ב�

  ? מה יקרה ע! שמעו� לא נבחר: אני שואל  :גיא ב� גל
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  . אני נשאר :שמעו� פר1

  . אז נבחר :חמו דה ב�יהו

  . אי� לי שו! תפקיד אחר, זה התפקיד היחידי שיש לי :שמעו� פר1

  ? אפשר גיא :חמו יהודה ב�

  . אני לא מבי� מה אתה מציע  :גיא ב� גל

ייתקל בו כמבקר העירייה , ר ועדת ביקורת"מי שיזרוק את שמעו� פר# מיו :עמוס גבריאלי

  . הבא

  ) מדברי! ביחד(

  . שו  אותה מסדר היו!למ :עמיר� מילר

  . אני מבקש מגיא ברמה האישית למשו  אותה, אני בעד :שמעו� פר1

  . הוא מש  אותה :חמו יהודה ב�

  . הוא לא מש  :שמעו� פר1

גיא מוש  אותה עד לבירור מעמדו של שמעו� . נו מספיק, הוא מש  אותה :חמו יהודה ב�

  ?  אתה רוצהמה. הב� אד! מש  את ההצעה, עמיר!. תודה רבה. פר#

  . אני רוצה להוריד אותה מסדר היו! :עמיר� מילר

  . אבל הוא מש  אותה :חמו יהודה ב�

  . הוא אומר שהוא דחה אותה :עמיר� מילר

  . הוא מש  אותה עד לבירור :חמו יהודה ב�

  . הוא יוכל להגיש אותה עוד פע! :אייל יוניא�

 טיבה +ההצעה הזו , ההצעה הזו. אני ילד גדול, אל תכניסו לי מילי! לפה  :גיא ב� גל

שמעו� פר# א!  קוד! כל ,שבועות אני מקווההרלוונטי יתברר בעוד מספר 

ה  אז ההצע+במידה והוא לא יזכה לאמו� המועצה . יזכה לאמו� המועצה

  . הזו שוב רלוונטית

  . תודה רבה :חמו יהודה ב�

  . אני אומר לכ! עקרונית, ה'חבר :עמיר� מילר

אתה לא , בל הוא יכול להגיש אותה ג! עוד יומיי! עוד פע! א! הוא ירצהא :אייל יוניא�
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  . יכול לחסו! אותו

ר הוועדה לענייני "הוחלט למשו/ את ההצעה לסדר בנוגע להחלפת יו :  591 ' מסהחלטה

  . ביקורת עד שיתברר מעמדו

  

  .7.6.07, 9.5.07: אישור פרוטוקול מועצה מיו�  .3

  

  . 3סעי$  :חמו יהודה ב�

אישור "צרי  להיות כתוב ,  אישרו7.6, דר  אגב. אישור פרוטוקולי! :ייל יוניא�א

  . זה המלל הנכו�, "7.6+החלטת מועצה טלפונית מיו! ה

שזה הפרוטוקול שאנחנו , 9.5.07 בישיבת המועצה מיו! 580בהחלטה   :גיא ב� גל

  . עכשיו נאשר

  ? בקשר למה :אייל יוניא�

משו! מה הושמט שמו ,  מקו! לחברי ועדת הכספי!בקשר לתביעת ממלא  :גיא ב� גל

  . של סימו� גולדמ� כממלא מקומי בועדת הכספי!

  . י בקשתו"זה עפ :יצחק יואל

  . כי הוא לא חבר אותה סיעה, זה לא הושמט :אייל יוניא�

סימו� גולדמ� ואנוכי . אני אשמח לשמוע את היועצת המשפטית, סליחה  :גיא ב� גל

שא! לא כ� לא הייתי , סיעת שינוי,  לאותה סיעהבאופ� רשמי משתייכי!

  . יכול לשמש כממלא מקומו בוועדת המשנה לתכנו� ובנייה

  . אתה באמת לא תהיה בישיבה הבאה :חמו יהודה ב�

  ?באמת? מה אתה אומר  :גיא ב� גל

  . כ� :חמו יהודה ב�

  . אתה שואל הא! את! אותה סיעה מבחינה משפטית :אייל יוניא�

אתה יכול לחלוק עלי א! אתה . אני יודע שאני כ�, אני לא שואל שו! דבר  :גיא ב� גל

  . רוצה

  . אני לא משפט� :אייל יוניא�
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  . ככזה אני רוצה שסימו� יהיה ממלא מקומי  :גיא ב� גל

  . אנחנו לא משפטני!, גיא :אייל יוניא�

  . כי אני היו! ממלא את מקומו בוועדת משנה  :גיא ב� גל

מבחינה משפטית יש חוות דעת שאומרת שאת! לא חברי! באותה . שנייה :אייל יוניא�

  . סיעה

  . היא לא נמסרה לי  :גיא ב� גל

  . אז נמסור ל  אותה :אייל יוניא�

  . אני רוצה בבקשה לשמוע את היועצת המשפטית  :גיא ב� גל

  . יש חוות דעת, כ� :ד קר� קדמי"עו

  ? שאומרת מה  :גיא ב� גל

  .  סיעהשאת! לא אותה :אייל יוניא�

  ? לאיזו סיעה אני שיי  גברתי היועצת המשפטית  :גיא ב� גל

  . סיעת גיא ב� גל :יעקב אוחיו�

אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית ? קובי, אתה היועצת המשפטית  :גיא ב� גל

  . אתה לא יוע# משפטי, אתה עור  די�, קובי. אומרת

  . זה לא על סדר היו!, יהודה :אייל יוניא�

  . זה כ� על סדר היו!  :גלגיא ב� 

  . א$ אחד לא נוגע בזה, יש פה מתומלל, זה לא עלה בישיבה, גיא :אייל יוניא�

  ? לאיזו סיעה אני שיי   :גיא ב� גל

אני את� ל  אותה , תקבל את חוות הדעת מחר? עכשיו זה על סדר היו! :אייל יוניא�

  . מחר על הבוקר

, אייל. לוקח חצי שנה עד שאני מקבל', רמח'כל מה שאתה אומר לי , אצל   :גיא ב� גל

ואז , אתה אומר מחר אני אשלח. והסיבה שאתה מחיי  כי זה ג! קורה ככה

יש לי זכות לדעת . אני מכיר את המשחקי! האלה. אתה אומר תבוא לקחת

  . לאיזו סיעה אני שיי 

  . מחר זה מחר. תקבל את חוות הדעת מחר :אייל יוניא�
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ל "שיירש! בפרוטוקול שהמנכ.  היחידה שלי לגבי הפרוטוקולזו לא ההערה  :גיא ב� גל

י "התחייב שגיא ב� גל יקבל את חוות הדעת הנוגעת לשיוכו הסיעתי ע

  . 21.6.07+היועצת המשפטית ב

היא תוצא מהתיק וזאת בכלל לא השאלה , תקבל את חוות הדעת :ד בתיה ברא,"עו

  .  אחרתכי השאלה בחוות הדעת היתה, הרלוונטית לחוות הדעת

  . יש ג! חוות דעת כזו, יש :ד קר� קדמי"עו

  +ד ברא$"עו, הא! עולה מחוות הדעת  :גיא ב� גל

  . אבל זה לא על סדר היו! עכשיו :אייל יוניא�

  . זה כ�  :גיא ב� גל

  . זה לא, לא :אייל יוניא�

  +כי הסעי$ הבא זה שיו  של כל  :גיא ב� גל

, א! אתה חושב שיש בעיה בתמלול. לי!סדר היו! זה אישור הפרוטוקו :אייל יוניא�

  . תגיד

בהחלטה שנוגעת להצעה לסדר בנושא חוק , אתה. יש עוד בעיה בפרוטוקול  :גיא ב� גל

  .הצהרת ואני ברשות  אצטט, חופש המידע

  . עד סו$ יולי א! אני לא טועה, נכו� :אייל יוניא�

? למה:  שאלתיוזו, משו! מה החלטת! לא לעג� את זה בהחלטה רשמית  :גיא ב� גל

אני בזמנו נתתי תשובה : "ל"אדוני למנכ, אני מקריא את מה שאמרת

ח "היתה כוונה לפרס! דו. ח" לפרס! דו2006ואנחנו מתכווני! עד ספטמבר 

. למרות שאני חשבתי שזה נכו�, שנתי ולא יצא לפועל משיקולי! כלכליי!

". ד מפורט ביולי בכל שנה יפורס! די� וחשבו� מאו1+החוק היבש אומר שב

למה לא התקבלה החלטה רשמית בעקבות ההצעה לסדר ובעקבות 

  ? מפורשת, החלטה מסודרת, הצהרת 

מי שעובד עליו זה מיכל כאמונה על חופש , ח כבר מוכ�"הדו: אני אגיד ל  :אייל יוניא�

ההצעה של  , אני אומר ל  בצורה פרקטית. וקר� כיועצת המשפטית, המידע

  ? נכו�, היא עניינית
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  . לגמרי, כ�  :גיא ב� גל

אז עובדי! על , מאחר וזו שנה ראשונה שמוציאי! את זה. אני מאמי� בזה :אייל יוניא�

עובדי! על ? נכו�, היא אמונה עלי . אתה יודע, ל"מיכל כרגע בחו. פורמט

  ? קר�, ח עומד כרגע"איפה הדו. ח"הדו

  . בעבודה, אצל מיכל :ד קר� קדמי"עו

, ח"יהיה את הדו. גג עד סו$ יולי,  ביולי1+אנחנו נשתדל על ה,  ל אז אמרתי :אייל יוניא�

  . עובדי! עליו

בישיבת . אפרופו מעקב על החלטות מועצה. הערה אחרונה לגבי הפרוטוקול  :גיא ב� גל

  +20.2.07+המועצה מה

  ? על האיזו :אייל יוניא�

  . נכו�  :גיא ב� גל

  . ת� לי לדווח :אייל יוניא�

שזה היה בפברואר , שתו  חודשיי! מיו! ההחלטה, 552חלטה היתה ה  :גיא ב� גל

מועצת העיר מטילה על הגורמי! : "552אני מקריא את ההחלטה , 2007

חוות דעת מסודרת לגבי אפשרות , המקצועיי! להביא בפניה תו  חודשיי!

חלפו לא ". 14100דוגמת איזו , הטמעת תק� איכות סביבה בעירייה

ההחלטה ,  ביוני20+אנחנו ב. ג! לא ארבעהו, חודשיי! וג! לא שלושה

  + מהמועד שהמועצה2אנחנו פי , כלומר.  חודשי!4התקבלה בדיוק לפני 

  ?אולי המועד שהמועצה קבעה לא היה מועד סביר :בנימי� כברה

  . אבל החלטה רשמית יש, יכול להיות שלא  :גיא ב� גל

  . ח הוגש"אבל אתה יודע שהדו :בנימי� כברה

אני מנצל את ההזדמנות . אני יודע ואני מבר  על העבודה שנעשית, יבנ  :גיא ב� גל

  . לבר 

  . ל העירייה"הוגש למנכ, מנומק, ח הזה הוגש מפורט"הדו :בנימי� כברה

  ? השאלה היא פשוט מתי יש כוונה להביא את זה  :גיא ב� גל

  ? על מה זה :חמו יהודה ב�
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  .1400ח איזו "לגבי הדו :בנימי� כברה

והדוח הופק בסמו  לזה ולא הספקנו להביא , 9.5+הישיבה הקודמת היתה ב :אייל יוניא�

  . אז מביאי! אותו היו!, אותו

  ? אז הכוונה למועצה הבאה  :גיא ב� גל

  . בני מדווח על זה? מה למועצה הבאה, עכשיו :אייל יוניא�

  . תודה רבה  :גיא ב� גל

  . תודה רבה? אישרנו את הפרוטוקול :חמו יהודה ב�

  .7.6.07, 9.5.07 את פרוטוקול המועצה מיו� אחדמאשרי� פה     :592 ' מסהחלטה

  

  .17.6.07ועדת כספי� מיו� אישור פרוטוקול   .4

  
   .תודה רבה? אושר פה אחד. 4סעי$  :חמו יהודה ב�

  . יש לי מה להעיר בעניי� הזה  :גיא ב� גל

  . תעיר, תעיר :חמו יהודה ב�

לטובת פרויקט סבסוד  4 21,000תקצוב של קוד! כל אני מבר  על ה  :גיא ב� גל

  +שעלה ביוזמת אחת ה, תעודות הזהות

  . בזכות , בזכות  :חמו יהודה ב�

  . אני עוד אחשוב שאתה מתכוו� לזה', בזכות 'אתה בסו$ תגיד , יהודה  :גיא ב� גל

  . אתה לא מאמי�' בזכות 'אני אומר , תראה מה זה. בזכות  :חמו יהודה ב�

מאחר ואני לא עסוק בלהרעי$ על עצמי שבחי! עצמיי! כמו : לה שליהשא  :גיא ב� גל

 השבוע פרס! משרד הפני! הודעה +אני רוצה לדעת , חלק אולי מהאנשי!

שפותחי! בקמפיי� של ', של ציונה לבקובי#, לעיתונות של הסני$ המקומי

שממלאת מקו! של , אני יודע שהדוברת של . תעודות זהות לתלמידי!

השאלה א! יש קשר בי� החלטת ועדת כספי! . את זההדוברת ראתה 

לבי� יוזמת משרד ,  21,0004+המבורכת שדיברה לתקצב את הטפסי! ב

  . כי לכאורה בהודעה אי� שו! קשר לעירייה? הפני!
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  . ממש לא :רינה פז

  .  יוזמות שמנותקות אחת מהשנייה2אז השאלה א! יש פה   :גיא ב� גל

  . ג! אחד מחברי הכנסת העביר חוק, ההצעהאחרי שהגשת את  :חמו יהודה ב�

במסגרת פרוטוקול : שאלה שנייה שנוגעת לפרוטוקול. זו שאלה ראשונה  :גיא ב� גל

. ח הרבעוני"ח הרבעוני הראשו� או נדו� הדו"אושר הדו, ועדת כספי!

  . המועצה לא צריכה לאשר, רשמית

  . דווח :אייל יוניא�

לא , ח הרבעוני הזה"משו! מה לדו, ודמי!חות רבעוניי! ק"בשונה מדו  :גיא ב� גל

  +צורפה חתימתו של ראש העיר וחתימת הגזבר

  . לא צרי  :אייל יוניא�

  . בדקתי את זה, ל"א$ על פי שבאופ� פורמאלי צרי  ג! צרי  אדוני המנכ  :גיא ב� גל

  . חצי שנתי :אייל יוניא�

,  הגזבר וראש העירג! על הרבעוני צרי  את חתימת. ת� לי קרדיט שצרי   :גיא ב� גל

לא צור$ , הדבר השני. ח הרבעוני הראשו�"וחתימותיה! נפקדות מ� הדו

שג! הוא , ח של עשרת מקבלי השכר הגבוה"ח הרבעוני הראשו� הדו"לדו

אלה , אלה דברי! סמנטיי!. ח וג! הוא לא נפקד"צרי  להיות משולב בדו

 מבקש שה! אני. ואני מניח שה! הושמטו בצורה טכנית, דברי!  טכניי!

  . יצורפו

  . ת� לו, אתה שואל ועונה את התשובה :אייל יוניא�

  .  ימי! ואני ג! עניתי ל  במכתב60+ אנחנו דיווחנו במסגרת ה+' א :אבי ב� חמו

 יו! אנחנו דיווחנו למשרד הפני! וראש העיר ואנוכי 60+במסגרת ה

 +לעניי� עשרת מקבלי השכר הגבוה . זה נשמט וזה קטע טכני, חתמנו

מבחינת תקנות משרד הפני! וזה , ח הרבעוני הראשו� והשלישי"בדו

המקומות היחידי! שזה .  זה לא מופיע+פורמט של משרד הפני! 

  . ח הרביעי"ח השני ובדוח הכספי השנתי שזה הדו"מופיע זה בדו

  ? אפשר לאשר. הלאה? קיבלת תשובות :אייל יוניא�
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  . תודה :חמו יהודה ב�

  .ב" המצ17.6.07 את פרוטוקול ועדת כספי� מיו� אחדמאשרי� פה     :593 ' מסהחלטה

  

  .  לאחר אישור ועדת תמיכות2007 לשנת 3' העברות מסעי, לסעי, מס  .6

  

  . 6סעי$  :אייל יוניא�

  .אושר פה 6 :חמו יהודה ב�

 לאחר 2007 לשנת  3'  העברות מסעי, לסעי, מסאחדמאשרי� פה    :594 ' מסהחלטה

   ).ב"מצ  (.ותאישור ועדת תמיכ

  

  . עדכו� חברי� בוועדות העירייה  .7

  

  .עדכו� חברי! בוועדות העירייה :אייל יוניא�

  ? אפשר לדחות את זה :חמו יהודה ב�

  . אני רוצה לדחות את זה לישיבה הבאה :רינה פז

  . דחינו, אוקיי :חמו יהודה ב�

  . סיעותהכל מתוא! ע! רשת , הכל ברור, בני. ה'חבר, כמה מילי! :רינה פז

  . לא דיברת איתי בכלל :בנימי� כברה

קיבלת מכתב , בחיי , בני. אז קיבלת מכתב ממני ולא התייחסת אליו? כ� :רינה פז

  . ממני

בהתא! לשינויי! שחלו בהרכב הסיעות במועצה ושיבו# של , אני אומרת :רינה פז

 +ג! ועדות החובה , עדכנו את כל הרשימות, חברי! שיצאו מהמועצה

וועדות נוספות בהתא! לסעי$ ,  לפקודת העיריות149+ ו148 לסעי$ בהתא!

זה הכל מתוא! ולא היו שו! שינויי! בוועדות למעט תוספת של . 150

כ� , אני מאוד מבקשת להגיד שלא תוא!. חברי! חדשי! לגבי ועדות רשות
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 מכיוו� שבוועדות החובה לא נעשו שו! שינויי! למעט הוספת +תוא! 

במכתב ששלחתי לגבי , במפורט.  לגבי חברי מועצה שעזבוחברי! ושינויי!

לגבי חברי . ל" כנ+ לפקודת העיריות 150ועדות נוספות בהתא! לסעי$ 

מי שרצה . נשלח מכתב לכל ראשי הסיעות,  היו מספר שינויי!+ועדות רשות 

אני . למעט הערב, ובהתא! לכ  אני עדכנתי את הרשימות, לשנות שינה

 לשנות מספר חברי! ואני אעשה את זה אחרי קיבלתי מכתב מעמוס

, א! יש שאלות נוספות. זה יהיה עדכו� וזהו. שהמועצה תאשר את זה

, ג! לגבי אנשי אופוזיציה, אני פעלתי בהתא! לפקודת העיריות. בבקשה

אבל זה מתקזז ע! , למעט ועדה לאיכות הסביבה שאי� ש! איש אופוזיציה

אנחנו נשנה את , אי� לזה שו! קשר.  אנשי אופוזיציה3ועדת כספי! שיש 

א! גיא הוא סיעת יחיד או , עכשיו נשאלת השאלה רק לגבי הסיעות. זה

  . שאני לא יודעת מה

  .יחיד, כ� :אייל יוניא�

  . אני בסיעת שינוי, תעשה מה שאתה רוצה  :גיא ב� גל

  . כמו שאת גבע, אני רשמתי אותו כסיעת יחיד :רינה פז

  . לא הכרת בסיעה שרצינו להקי!.   להשאיר אותי איפה שאניאני מציע ל  :גיא ב� גל

  ? ועדת מכרזי! היא ועדת חובה :עמיר� מילר

  . כרזי! היא ועדת חובהועדת מ :רינה פז

אני קיבלתי , כשאתה נכנסת למועצה. ועדת מכרזי! היא ועדת חובה :רינה פז

מעמוס , באמצעות ראש העיר מכתב שהוא קיבל מראש הסיעה של 

, ובאמת היתה ש! למנות אות  לוועדת ספורט. לגבי השינויי!, אליגברי

לאחר מכ� היה שינוי ואני עדכנתי לפי מה שראש הסיעה . לוועדת מכרזי!

לאחר הישיבה הזו , הערב אני קיבלתי מראש הסיעה של  מכתב. של  אמר

ואתה תיכנס לוועדת מכרזי! במקו! , אנחנו נשנה ונתעדכ� בישיבה הבאה

  . ולוועדת הספורט ייכנס עמוס גבריאלי, אלאיציק יו

  ? אבל למה עכשיו הדיוני! האלה :בנימי� כברה
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  . כי רק הערב קיבלתי :רינה פז

  . אני רוצה שיחליטו היו! :עמיר� מילר

  . הערב נת� לי עמוס. בני, הכל מסודר :רינה פז

  . בני כברהי "ע! כל הכבוד נאמרו פה הערות ג! ע, רינה :חמו יהודה ב�

  . אני רוצה לשמוע, סליחה? בני כברהי "איזה הערות ע :רינה פז

, אני לא דוחה בגלל , גיא. נעביר את הנושא הזה לעוד שבועיי!. אני לא נגד :חמו יהודה ב�

  . אל תיקח את זה אישית עכשיו

  . תאשר את מה שאי� עליו מחלוקת? למה אתה דוחה  :גיא ב� גל

אני מבקש .  בגלל שינוי וג! בגלל ההערות שנאמרו פהבדיוק, אני אגיד ל  :חמו יהודה ב�

  ? את עושה אותה או בתיה. להמציא את חוות הדעת, עד מחר קר�

  . קר� :אייל יוניא�

תייחס בדיוק  בני י. מחר במייל תקבל את חוות הדעת, קר� תמציא ל  :חמו יהודה ב�

  . להתייחס לגיא ולסימו�, בהתא! לחוות הדעת של קר�

  +ני התייחסתי אליו כפי ששמעתיא :רינה פז

כולל עמוס מה , כולל עמיר!, זה יעלה עוד שבועיי! בצורה מסודרת, רינה :חמו יהודה ב�

  . תודה רבה. שהוא כתב

  . ההערות של ראש העירייה מקובלות עלי ויש היגיו� לדחות בשבועיי!  :גיא ב� גל

ואת השינוי נאשר בעוד , יש היגיו� לאשר את זה כרגע. אי� שו! בעיות :אריק לויטה

  . שבועיי!

  ? מה ההיגיו� בזה שיש פה טעויות, אריק :חמו יהודה ב�

  . בעוד שבועיי! יהיו עוד פע! הערות :אריק לויטה

 +לפחות מנקודת המבט של האופוזיציה , קוד! כל אני רוצה להגיד לכ!  :גיא ב� גל

 הוא + איתי לפחות בקשר שהיא ניהלה, רינה עמלה על העניי� הזה המו� זמ�

היא אמרה לי , היא לא דחתה אותי הלו  ושוב. הוא היה רצי$, היה ענייני

  . אני מערי  את העבודה שלה. את הדברי! כמו שה!

  ? מ"למה היא ניהלה אית  את המו? ר סיעה גיא"אתה יו :יש'בוקי צ
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שכחתי את להחלי$ את , ועדת איכות הסביבהוב, יהודה, אני כ� מבקש  :גיא ב� גל

  . ר שלא תפקד"כי ג! ככה היה יו. ר"יק בסימו� כיואר

  . יוצא מחר מכתב שלי בנושא הזה :חמו יהודה ב�

אריק לויטה .  חברי מועצה4יש ש! , ר"החברי! הרשמיי! מעבר לאריק כיו  :גיא ב� גל

 חברי המועצה 4מבי� . יש'אברה! מולה ובוקי צ, איציק יואל, ר"כיו

 החברי! 4+א$ אחד מ. לא הגיוני לדעתישזה ,  וה! מסיעת מעו3$מכהני! 

 או +אדוני ראש העירייה , לכ� אני מבקש ממ . י האופוזיציה"לא מיוצג ע

או שתמיר אופוזיציה באחד מבי� שלושת , שתצר$ חבר אופוזיציה נוס$

  . חברי הסיעה של 

רק את זה מחליטי! . אבינוע! נשי! אותו בוועדת איכות הסביבה, הנה :חמו יהודה ב�

  . אריק החלי$ אותו, אברה! מולה לא בוועדה. ו!הי

  . רשמית הוא בוועדה  :גיא ב� גל

הכל נעשה , לא היו פה שו! טעויות, אני רוצה רק לתק� אות , אבל יהודה :רינה פז

אני . לא היו שו! שינויי! בוועדות החובה למעט חילופי!, בצורה מסודרת

זה , לא היה שו! שינויכי ,  שאומר שלא תוא! איתובני כברהמתפלאת על 

  .דבר אחד

  . לא דיברת איתי פע! אחת :בנימי� כברה

השינוי היחיד  בשיבו# של עמיר! מילר כפי ,  דבר שני. ת� לי רק לסיי! :רינה פז

  . זה הכל, שקיבלתי הערב מעמוס ואני אתק�

  . תודה רבה :חמו יהודה ב�

� חברי� בוועדות העירייה מחליטי� לדחות את הדיו� בנוגע לעדכו   :595 ' מסהחלטה

  .לישיבת המועצה הבאה
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  . מינוי חברי המועצה הדתית  .8

  

  ? מי בעד.  מינוי חברי המועצה הדתית+ 8סעי$  :חמו יהודה ב�

  . 10, 9תחסל את : הצעת ייעול, יהודה  :גיא ב� גל

  . בבקשה, קר� קדמי, 8סעי$  :חמו יהודה ב�

ת� לכ! רק איזו סקירת רקע קצרה בנוגע למינוי אז אני א, שעה מאוחרת :ד קר� קדמי"עו

 7+לפני כ, כמו שאת! בטח זוכרי!. המחודש הזה של חברי המועצה הדתית

בעקבות הבחירה הזו . חודשי! את! בחרת! חברי! חשי! למועצה הדתית

ג! בפני ועדת , המחלוקת למעשה שעלתה.  מועמדי!7 מתו  6נבחרו אז 

ו אליו כבוד הרבה הראשי הספרדי של # שעתר"השרי! ולאחר מכ� ג! בבג

 הטענת +עמנואל פלח , ומועמדו למועצה הדתית שלא נבחר על ידכ!, העיר

 הרב שיר +# זה שהמועמד של הרב הראשי האשכנזי "המרכזית שעלתה בבג

שמעו� פר# אינו כשיר ואשר על כ� לא יכול לבחור , שהיה חבר המועצה

ליכי! האלה תלויי! עדיי� הה, כפי שאמרתי. ולהעמיד מועמד מטעמו

  +כפי שאת! בוודאי יודעי!, אלא שבינתיי!. #"בבג

  . זו אבחנה רפואית :עמיר� מילר

  . זו התרשמות, לא :אייל יוניא�

שכמו , העמדה שלנו הרשמית היתה כאז כ� היו!, אני רוצה לומר משהו :ד קר� קדמי"עו

סמכי! להעיד  אנחנו לא מו+שאנחנו כרשות לא מוסמכי! למנות רב ראשי 

זה הגו$ , א! וככל שיש גו$ שמוסמ  להעיד על כשירותו. על כשירותו

אסור היה , ברגע שאותו רב הציע מועמד מטעמו, אשר על כ�. שממנה אותו

, #"בינתיי! הוגש בג. זו היתה עמדתנו אז וכ  ג! היו!. לנו להתעל! ממנו

תי חוק הדת י חוק שירו"שיושבת ובעצ! עפ, ועדת השרי! להבדיל מאיתנו

, היהודיי! נכנסת בנעלי כל הגופי! שבוחרי! את חברי המועצה הדתית

אני לא יודעת מה עלה .  היא החליטה כ� לבדוק+ומחליטה במקומ! 

אני כ� יודעת שבעקבות התלונות שחזרו ונשנו אודות חוסר , בבדיקה הזו
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ו  קיבלנ+והבעיה בוודאי נהירה וידועה לכול! , קבלת שירותי הדת בעיר

שהוא , לאחרונה מכתב חדש מהשר לענייני דתות במשרד ראש הממשלה

ג! בתחילתו . בעצ! הגו$ שיוז! ופותח בהלי  של הרכבת המועצה הדתית

, הוא פנה אלינו שוב. א! וככל שחברי! משתני!, וג! תו  כדי קדנציה

ובמכתב קצר שצור$ לכ! לסדר היו! ביקש ששוב תתכנסו כמועצה ותביעו 

תביעו דעתכ! על . כשהמשחק ביניה! שונה במעט, ועמדי!דעתכ! על מ

, קוד! כל. והכל מתו  איזושהי כוונה כפולה, מועמדי! כמועצת עיר

מת� שירותי הדת , אני אקרא לזה בצורה עדינה, להתניע את תהלי  הסדרת

, כפועל יוצא מזה כמוב�, שנית. ולקד! אותו מהר ככל האפשר, בכפר סבא

כפי שאת! רואי! במכתב שג! צור$ . יתייתר לחלוטי�# "ייתכ� והדיו� בבג

, נכו� לעכשיו יש מועמד אחד מטע! הרבנות, של אייל יוניא�, לסדר היו!

נכו� להיו! . עמנואל פלח, שזה היה מועמדו דאז של הרב הראשי הספרדי

מועמד : היה שינוי במועמדי! של השר. ותנהוא היחידי שעומד מטע! הרב

את! למעשה צריכי! ו,  שמעו� פר# נכנס במקומוומועמד אחר, אחד יצא

עלתה איזושהי הצעה לחברה נוספת שלא , דבר נוס$ שקיי!. להחליט

אני מניחה שג! החומר הזה , קיבלה ביטוי כא� במכתב של אייל יוניא�

  .נמצא בפניכ!

  . ברשותכ!, אפשר לחדד כמה דברי! :אייל יוניא�

  . תדעו לכ!, ההקלטה לא מראה את החיוכי! :עמיר� מילר

  . יש עוד כמה דברי! שההקלטה לא מראה  :גיא ב� גל

 המהל  הזה של + 24.5+ב, יוע# השר, כפי שכתוב במכתב של אביגדור אוחנה :אייל יוניא�

הוא בהתייעצות ע! פרקליטות המדינה , להביא את הדברי! למועצת העיר

הרב ברגע ש, שבעצ!. והלשכה המשפטית של הרשות הארצית לשירותי דת

 העמדה +הוטלו ספקות לגבי מצבו הבריאותי על א$ שהוא לא נפסל , שיר

שזה הגו$ , של פרקליטות המדינה והלשכה המשפטית של שירותי הדת

כאשר המועמד , היא שנביא את זה בחזרה לכא�, בעצ! שמופקד על הנושא
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חיי! . בלבדהרב שלוש של הרבנות הוא מועמדו של הרב הראשי הספרדי 

הוצא מהרשימה של נציג השר ושמעו� פר# נכנס , ג שביל הזהבנצי, סגל

ואני חושב שזה מה , אני רוצה להגיד רק מילה אחת. לרשימה של נציג השר

אני חושב . ל ובזה אני מסיי!"אני אומר את זה כמנכ, שחשוב להגיד

מגיעי! אלי . הסיטואציה חוטאת את תושבי כפר סבא, שאנחנו חוטאי!

שמסרבי! לחת� אות! בגלל , בכי תמרורי!, ! בבכי מרללשכה זוגות שבוכי

ואני צרי  להתערב בדברי! שאי� לי סמכות , כל מיני שיקולי! טכניי!

יתרה . ולעשות תעלולי! שוני! על מנת שבמועצה הדתית אנשי! יחתנו

 הליכי! משפטיי! כנגד עיריית 6+המועצה הדתית היו! פתוחה ב, מזאת

לגבי ,  בהלי  האחרו� לגבי המקווהכאשר רק, כפר סבא ללא סמכות

שופט ,  ה! הפסידו בבית משפט השלו! אצל כבוד השופט גדול+השנאי! 

אי� , שאי� לה! סמכות לתבוע, הוא קבע ג! בפסק הדי�. ירא שמי! במקרה

למרות הפסיקה שלו ה! הלכו לבקשה , ובכל  זאת. לה! תקציב לתבוע

  . לעיכוב ביצוע לבית משפט המחוזי

  ? בכל ההליכי! נגד העירייה ה! הפסידו  :לגיא ב� ג

שוב  4 7,500+המועצה הדתית חויבה ב, תנו לי לסיי!. עזוב את זה שנייה :אייל יוניא�

ה 'יודעי! את זה החבר. רק תבינו לא� הכספי! הולכי!. ללא תקציב

 7,500. אי� כס$ לתת לבתי כנסת ואי� לה! כס$ לשל! מי!, הדתיי! יותר

  . מכות חויבו לשל! לכל הגורמי! בפסק די� הזהרק עכשיו ללא ס4 

  . את השמות של המועמדי! בבקשה, חברי! :חמו יהודה ב�

, יחד ע! הרב הראשי, עמנואל פלח קיבל מכתב. יהודה, עוד מילה אחת :אייל יוניא�

במכתב . י החוק"בבקשה להמציא את קורות חייו כפי שמתחייב עפ

מאחר ויש , בהוראת הרב שלושהוא לא מתכוו� לשת$ פעולה , שראית!

הפרקליטות והלשכה ה! אלה שהנחו , אז אני אומר עוד פע!. #"הלי  בבג

אותנו לדבר הזה ורק חשוב שתדעו שיש פה כוונה לצערי להמשי  ולתקוע 

  . מקלות בגלגלי! של אישור המועצה הדתית
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  . בעהנעבור להצ, תציג בבקשה את השמות של המועמדי!, תודה רבה :חמו יהודה ב�

  . ני שאת! מציגי! את המועמדי! לפ?אפשר להעיר הערה  :גיא ב� גל

  . ברשות  בקצרה, אבל גיא. גיא ב� גל, בבקשה :חמו יהודה ב�

אבל טילי טילי! , המועצה הדתית היא לא ציפור נפשי. אני אשתדל מאוד  :גיא ב� גל

 בי� ,אני חושב שכולנו נסכי!. וסאגת המועצה הדתית, של מילי! נשפכו פה

. שהמצב נכו� להיו! הוא מצב לא טוב,  צידי המתרס או לא2+א! אנחנו ב

כי באמת הדינאמיקה בי� מועצת העיר לבי� המועצה הדתית , הוא לא טוב

. אז מתנהלי! ויכוחי!, ובמקו! שיהיה שיתו$ פעולה, מתנהלת בבתי משפט

אני לא חושב שכל האשמה , ל"בניגוד לעמדה החד צדדית שהציג המנכ

אני חושב שהעירייה שגתה . צויה בידי הנהלת המועצה הדתית המכהנתמ

אני חושב שלראש העיר . והנהלת העירייה שגו שגיאות רבות בעניי� הזה

אני לא . ל יש אחריות גדולה בזה שהמצב הגיע לכדי מה שהוא הגיע"ולמנכ

אני לא סנגור , מלי# היושר של חברי הנהלת המועצה הדתית המכהנת

מבלי שיש לה! אפילו ,  להציג את העמדה בצורה חד צדדיתאבל. שלה!

עצ! העובדה . זה נראה לי לא נכו�, אפשרות להציג את הטיעוני! מציד!

ר המועצה הדתית המכה� לא נמצא פה בדיו� שנוגע להרכב המועצה "שיו

. אני לא יודע א! הוא הוזמ� או לא.  פסול בעיני+ר שלה "כשעדיי� הוא היו

זה , היחיד שמעניי� אותי בהקשר של הרכב המועצה הדתיתהדבר הנקודתי 

יש לנו ראש .  זכויות האישהיווישהרכב המועצה ישק$ נאמנה את חוק ש

הוא מינה אישה לראשונה בישראל , עיר שקבע תקדי! ארצי במדינת ישראל

אייטמי! ארציי! נכתבו על ההישג האדיר הזה . ר מועצה דתית"לתפקיד יו

  . ושהשיג יהודה ב� חמ

  . זו לא סמכותו, ר"הוא לא מינה אותה ליו :אייל יוניא�

,  בעידוד ובתמיכה רבה+והוא , היא היתה נציגת הסיעה שלו, הוא המלי#  :גיא ב� גל

א! הוא חוזר בו מהתמיכה הזאת אז אולי זה סיפור . הביא להיבחרותה

.  ידיי! וטוב שכ 2+הוא הוביל את המהל  ב, עד כמה שאני יודע. אחר
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ואותה גברת מכובדת מצאה את מקומה מחו# , צאו הנסיבות אשר נמצאונמ

  . למועצה מסיבות כאלה ואחרות

  . סיבות מקצועיות לחלוטי� :חמו יהודה ב�

  +באופ� עובדתי ומעשה היא התפטרה מרצונה, אני לא יודע מה הסיבות  :גיא ב� גל

  . לצערי :חמו יהודה ב�

ר אחר "יהיו הנסיבות אשר יהיו ונבחר יו. כמה חודשי! אחרי שמונתה  :גיא ב� גל

אני אפילו יודע . אד! שאני לא חושב שראש העיר רצה במינויו, במקומה

אני יכול להגיד לכ! . להגיד לכ! שהוא היה חפ# במינויו של אד! אחר

, ר המועצה הדתית"שמהרגע שנבחר בכור ועקני� ליו, באופ� עובדתי

של , ה עלו על מסלול של התנגשותהיחסי! בי� המועצה הדתית לבי� העיריי

, אני לא מחפש את האשמי! כרגע. של מריבות משפטיות, של מדו�, ויכוח

והאיש השני מהצד , יהודה ב� חמו כראש רשות, האיש הזה. זה המצב

ה! .  לא מסתדרי! אחד ע! השני+ר מועצה דתית "בכור ועקני� כיו, האחר

ת היו! בי� העירייה למועצה אי� סינרגיה חיובי, לא מדברי! איש ע! רעהו

אבל ג! . ובאמת יכול להיות שהפתרו� הוא בשינוי ההרכב, הדתית

ע! כל הכבוד . צרי  לדעת אי  עושי! ומה עושי!, כשמשני! את ההרכב

אני , אני לא רוצה להכביר עליה מילי!, לסאגה שהיתה בגלגול הקוד!

בכל הקשור  ביזיונית +אני אגדיר את זה בעדינות , חושב שהיא היתה

היה ניצול , אני נזהר בכבודו ולכ� אני אומר. למועמדות מצד כבוד הרב שיר

  . שכבר לא שלט בעצמו ובכתבו, ציני בעיני של אד! סנילי

  . יש תצהיר של אשתו שהיא אומרת שהוא חת! על זה :אייל יוניא�

  +תצהיר או לא תצהיר  :גיא ב� גל

  ? מה אתה רופא, תגיד לי :אייל יוניא�

  . תעבור הלאה :יק לויטהאר

אתה לא כיהנת במועצה שאישרה פה החלטה הכי ? אריק, מה תעבור הלאה  :גיא ב� גל

 חברי! הצביעו נגד מינויו של שמעו� 8+ש, תמוהה שהיתה פה במועצת העיר
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היתה פגיעה בכבודו ' סנילי'א! האמירה , אני חוזר בי אגב.  תמכו בו7, פר#

לקחו פה . ה החלטה תמוהה לחלוטי�היתה פ, אני רק אומר. של הרב

והציגו , החלטה של רוב שהתנגדו למינויו של פר# כנציג הרב שיר בשעתו

אני מקווה . כהחלטה שתמכה בו, אותה בפני ועדת השרי! לכאורה

אני מבקש . והמשחקי! האלה לא ייעשו הערב, שהמעשיות האלה שנעשו

, רוצה לבקש ממ ואני . אחד+אחד, דורש שההצבעה תעשה לגופו של אד!

, וסנשכפי שנאותת להציג את מועמדותה של רחל , אדוני ראש העירייה

שלצור  העניי� נציגת! המוסכמת של סיעת שינוי ואני אומר את זה על 

שאליה אני משתיי  למיטב , ר הסיעה"דעתי ועל דעתו של סימו� גולדמ� יו

המועצה . רי יש לתת עדיפות וייצוג הול! לנשי! בכל גו$ ציבו+ידיעתי 

 נשי! שה� מועמדות כרגע 2כ "נכו� לרגע זה יש בסה. הדתית היא גו$ ציבורי

 חברי 9כ מתו  "אז יהיו בסה, זה אומר שג! א! שתיה� תיבחרנה. להצבעה

אני חושב .  זה עדיי� לא מגיע למעמד של ייצוג הול!+ 2הנהלה תהיינה רק 

תעלה באישור אני רוצה שהצבעתה פה . שמהטע! הזה צרי  לבחור בה

ייצג נאמנה את , ואני מבקש שהפרוטוקול בשונה מפע! שעברה, החברי!

שהדבר הזה ,  מא� דהונגדוא! כל החברי! מצביעי! . שהחליטה המועצה

יקבל ביטוי ג! בהמלצות לוועדת השרי! ושלא נעשה עוד פע! את אות� 

,  הערביצביע ג! נגדו, שמי שהצביע נגד פע! שעברה, אני מניח אגב. יותוטע

  . הוא הצביע נגדו פע! שעברה, כ  למשל ראש העיר פעל

להדגיש , באישור הרכב המועצה הדתית שנשלח לכ!, אני רק רוצה. תודה :חמו יהודה ב�

, לא רק של מר#, מר#+ הוא נציג הזרמי! החילוני! של פזלשיעקב אביט

  . ולומר עוד כמה מילי! קצרות, מר#+אלה פז

ואני רוצה להזכיר לכ! , אמת התלבטתי בעמדה שלי הרבה זמ�אני ב   :אבינוע� גרנות

אני בכלל מתנגד לכל הסיפור , אני ונדמה לי שג! אתה, שבראשית הקדנציה

אני רוצה להסביר למה אני , אני יודע שזה לא דיו�. הזה של מועצה דתית

  . מצביע כמו שאני מצביע
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שג! א! לא מסכימי! , יי!אתה ביקשת מהקהל שהיה פה לפני שעת, יהודה  :גיא ב� גל

זה זלזול ? מה זה הזלזול הזה? 531יעלה , מה. לעמדה של  אז שיכבדו אותה

  . תדרוש מעצמ , אז לפחות מה שדרשת מהקהל. מופג� במי שמדבר מול 

נעשה ,  זה לא הישג גדול מה שקורה ש!531. ואני לוקח את זה ברוח טובה   :אבינוע� גרנות

הסיפור של המועצה הדתית הוא פארסה אחת כל . על זה פע! דיו� אחר

אני , כיוו� שזה לא המקו! לדו� בקיומה או לא קיומה. אני מתנגד לו, גדולה

  . מתכוו� להצביע נגד כל הרשימה

  . כי מר# זה זר!, זה לא נכו� אבל :אייל יוניא�

  . לזרמי! החילוניי!, אמרתי :חמו יהודה ב�

  . זה הזר!. היא סיעת יחיד, יעהזה לא נציג של ס, לא פז :אייל יוניא�

  . הזרמי! החילוניי!, אז כתוב פה :חמו יהודה ב�

  . לצור  התיקו� זה לא פז. זה לא פז, זרמי! :אייל יוניא�

רק כתבת! , לגבי שמעו� למשל לא ציינת! את מי הוא מייצג, אבל אייל  :גיא ב� גל

  . שהוא נציג השר

  . סליחה, ס"ש :אייל יוניא�

  ? מה לא כתובל  :גיא ב� גל

  . צרי  לכתוב, אז בסדר :אייל יוניא�

  . ג! לא רשו! מי? את מי הוא מייצג? ומי זה נציג של איל� צדק  :גיא ב� גל

  . ק הוא נציג השראיל� צד :אייל יוניא�

  ? צרי  לציי� שיו  סיעתי מעבר לזה שהוא נציג השר, גי השרהא! לגבי נצי  :גיא ב� גל

  .  ה! צריכי! לייצג את הזרמי!החוק אומר ש :אייל יוניא�

לגבי חלק מהאנשי! ציינת! ג! שיו  סיעתי וג! א! ה! מטע! השר או   :גיא ב� גל

  . לגבי אחרי! לא ציינת!, המועצה

כמו שאת! , רחל נוס. רק מילה אחת לגבי רחל נוס. איל� צדק הוא מעו$ :אייל יוניא�

 גיא שלח אותו ,זאת אומרת היו!, 20.6+החומר הגיע לעירייה ב, רואי!

  +בפקס
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  . החומר נשלח אלינו יו! לפני  :גיא ב� גל

הכנסנו , ואנחנו היו! בבוקר מ� הסת!, 23:19גיא שלח אותו בפקס בשעה  :אייל יוניא�

  . אז זה רק ברמה העובדתית, לזה חותמת נתקבל

  .  שעות לפני הישיבה48את! שלחת! את החומר   :גיא ב� גל

   .לא אמרתי שלא :אייל יוניא�

  ? מתי רצית שאני אשלח את זה  :גיא ב� גל

  ? השאלה א! הוא יכול היה להציע ג! מועמד במסגרת הישיבה :בנימי� כברה

  ? אני אמרתי משהו לא עובדתי כעת, רגע. לא אמרתי שלא :אייל יוניא�

? השאלה מה אתה מנסה להגיד בזה, בדר  כלל בעובדות אתה צודק  :גיא ב� גל

  ? הצבעה או לאלה היו! למועמדותה עו

  . כ�, כ� :אייל יוניא�

  . לא מתי שלחתי פקס, זה מה שמעניי� את השולח� הזה  :גיא ב� גל

אני , כבר התחלתי להגיד ל  את זה ג! לפני הישיבהאני רוצה להגיד ו, גיא :יעקב אוחיו�

כי רחל נוס לא מייצגת זר! רפורמי , באמת לא מבי� את המועמדות הזאת

והיא לכאורה לא יכולה ג! לייצג את ,  אורתודוכסיאו זר! אחר שהוא לא

יואל ברו  תק� , נדמה לי. היא שייכת בכלל לזר! של הציונות הדתית. שינוי

  . ל או שביל הזהב"היא היתה במסגרת של מפד, אותי א! אני טועה

  . היא נציגת שינוי  :גיא ב� גל

  .  ! לייצג זרמי! שוני!בוא נאמר שנציגי! צריכי. היא לא יכולה להיות :יעקב אוחיו�

  . היא קוד! כל אישה, קובי  :גיא ב� גל

  . היא עבדה במטה, היא היתה בשביל הזהב בבחירות האחרונות :אייל יוניא�

הקונספציה שהיתה ג! בישיבות הקודמות שדנו בהרכב המועצה הדתית של  :יעקב אוחיו�

ת מהזר! והוא ג! בגלל הקונספציה הזאת ג! חיפש מועמדות מובהקו, גיא

בלית ואולי . שעלו וירדואחת או שתיי! הרפורמי או הקונסרבטיבי והיו 

אבל היא לא נציגה של זר! כזה חילוני בציבור , ברירה רחל נוס הובאה לפה

  . הדתי
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  . זו הנציגה שאני מביא? מה הקשר  :גיא ב� גל

  . די, היא תעמוד להצבעה, מספיק, גיא באמת :חמו יהודה ב�

  . קל להג� על כבודהלא   :גיא ב� גל

אני יודע . אני לא אמרתי שו! דבר בנוגע לזה?  לכבודה עכשיומה זה קשור :יעקב אוחיו�

ל או סיעת "וזה לא משנה א! זה מפד, שהיא שייכת לזר! הציונות הדתית

  .שביל הזהב

  ? מעו$ לא יכלו להביא נציגי! חילוניי! א! היו רוצי!  :גיא ב� גל

  . איל� צדק, יש :יצחק יואל

  ? נו  :גיא ב� גל

יש לה! ייצוג יותר מאשר הול! ,  הזרמי! האלה של הציונות הדתיתאבל :יעקב אוחיו�

  . שהובאהבהרכב המועצה 

  ? כמו לנשי!  :גיא ב� גל

  . תגיד, א! אתה רוצה לבחור בה רק בגלל שהיא אישה :יעקב אוחיו�

  . לא רק  :גיא ב� גל

לאור זה שהיא לא שייכת לזרמי! ,  עולהכי לכאורה. זה לא מה שאמרת :יעקב אוחיו�

לא יותר , אז אתה מביא אותה רק בגלל שהיא אישה, שלפחות שינוי מייצגת

  . מזה

אני מביא אותה בגלל שקורות החיי! שלה משקפי! את מי שצרי  . לא נכו�  :גיא ב� גל

יש לה ניסיו� מקצועי יותר עשיר מכל . לכה� בהנהלת מועצה דתית

היא אישה ובזה היא משקפת . ביחס למועצה הדתיתהמועמדי! האחרי! 

יכול , בשונה ממ , כנציג שינוי קובי, אני. את חוק שיווי זכויות האישה

  . ה ללא קשר להשקפת הדת שלוצלהביא את מי שאני רו

למיטב ידיעתי ואני , רחל נוס. דיברת הרבה, אני לא הפרעתי ל , ת� לי לדבר :יעקב אוחיו�

 היא היתה מזכירתו +דמת וג! לפני כ� הייתי בענייני! ג! הייתי קדנציה קו

, אנחנו ג! רואי! את המהלכי! שעושה עמנואל פלח. של עמנואל פלח

עד היו! שירותי הדת . שלטעמי אלה מהלכי! שפוגעי! בשירותי הדת
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  . כ� מריבות, כ� הרכב מלא,  כ� הרכב חסר+מושבתי! 

לא . שיהיה ברור, תקוע את ההלי  היו!# ל"הוא הגיש ג! את המכתב לבג :אייל יוניא�

  .אמרתי שלא זכותו

  .  עזוב, יש צו מניעה :חמו יהודה ב�

  . זה מחרחר ריב לא מהיו! :אייל יוניא�

  . זה המועצה הדתית, מי שהגיש צו מניעה זה לא העירייה, סליחה :ד בתיה ברא,"עו

  . דת נפגעי! בעיר הזאתאחרי כל השיתו$ ואנשי! רואי! ששירותי ה, יש לנו :יעקב אוחיו�

  . זו הנקודה המרכזית :חמו יהודה ב�

א! לא נחל# , ואנחנו. אני יכול להגיד את זה מעדות אישי, תושבי! סובלי! :יעקב אוחיו�

ולא נביא להרכב ולתפקוד תקי� של , את העגלה הזאת ואת הפלונטר הזה

  .  אנחנו נמשי  לדשדש בביצה הזאת+המועצה הדתית 

  ? מה אתה מציע :עמיר� מילר

יחליט , שההרכב הזה יתכנס. אני מציע לאשר את ההרכב כפי שהוא הובא :יעקב אוחיו�

יחליט לשנות את מי שעומד בראש המועצה , ר" לאשר את היו+מה שיחליט 

אבל אנחנו יודעי! שמכא� ואיל  יש לנו הרכב מלא שיכול לתפקד .  ישנה+

, סיימה ג! את עבודתה בעירייהנוס ' אנחנו ג! יודעי! שגב. ולתת שירותי!

אני לא . תבררו בבית די� לעבודההבנסיבות ש, אולי שמעו� יכול להעיד יותר

  . אי� לי מושג למה ומי, אומר כלו!

, ודיבר רבי עקיבא, ח מבקר מאוד חמור על תפקודו"על שמעו� נכתב דו  :גיא ב� גל

  . והוא היה בניגוד ענייני!

  . גיא, די :חמו יהודה ב�

בוא נעשה מבח� . בוא נפתח על כול! את הקלפי! שלכאורה יש או אי� לה!  :ב� גלגיא 

  . לקמוס לכל אחד מהמועדי! פה

  +שלהביא את רחל נוס כמועמדת של שינוי, אני רק רוצה להגיד :יעקב אוחיו�

  . אז אל תצביע בעדה  :גיא ב� גל

  +אני לא רואה בזה :יעקב אוחיו�
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  . ביעאל תצ, אתה יודע מה  :גיא ב� גל

, אני מסכי! אית  שא! נרד לרזולוציה שכל אחד מהמועמדי!, תשמע :עמוס גבריאלי

ישמור ונראה מה ' נצטר  לעשות בדיקה של כל אחד מהמועמדי! ואז ה

, אבל יש דבר אחד שאני יכול לומר ל  ברמה הכי עניינית. קורה הלאה

 כהצעה כמה שאתה מציג פה, קח את רחל נוס. כדבר ענייניותקבל את זה 

איזה שינוי , ואני אומר לעצמי. של הרגע האחרו� בשילובה ברשימה הזאת

אבל אי� ספק . ספק א! יש שינוי ברמה המפלגתית? תרתי משמע יש פה

  . שהיא לא שינוי מהטע! האחר שהיא אישה

היא נציגת גיא ב� גל . היועצות המשפטיות אומרות שאני לא שינוי  :גיא ב� גל

  . לתפיסתכ!

  . אי� ל  נציג אבל :חמו �יהודה ב

   . היא לא גיא ב� גל, היא רחל נוס :אייל יוניא�

שמה שהיא היתה אומרת הייתי מסכי! , קר� קדמי היא כל כ  נחמדה :עמוס גבריאלי

מאחר ואישה כבר יש בתו  .  היא לא שינוי+ העצה טוב, בעניי� הזה. איתה

,  מכא�+עצה הדתית ומאחר ונציג לזרמי! החילוניי! יש כבר למו, המועצה

כי מה . אי� בה בשורה, אי� בה שו! שינוי, שמהותית לצור  ההצבעה שלי

. יש כבר, הזר! שהיא מייצגת, שהיא מציעה בפ� הפיזיולוגי או בפ� הזרמי

.  לא משמעותית+המועמדות שלה היא לא יותר מאשר , מאחר וכ  הדבר

, שו! זר! שאי� פה, היא לא מייצגת שו! דבר שאי� פה, היא לא רלוונטית

  . אני אתנגד למועמדות שלה, אי לכ . שו! חידוש אי� במעורבות שלה

  . אני יודע שלגיא קשה לקבל את חוות הדעת של היועצת המשפטית :יש'בוקי צ

  . לא ראיתי אותה  :גיא ב� גל

אני טוע� שהמסמ  , לי לא קשה. קשה לו, והוא טוע� שהוא לא ראה אותה :יש'בוקי צ

יש חוות דעת . אי� לו מקו! פה, לא חוקי, הגיש לא רלוונטיהזה שהוא 

  . לא צרי  לקבל את ההצעה כהצעה, משפטית

אני חושב שהגיע הזמ� לבחור חברי מועצה דתית ושהמועצה הדתית  :משה אב� ח�
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אני לא רוצה . לא תיתכ� תקופה כל כ  ארוכה ללא מועצה דתית. תתפקד

אני ג! רואה את זה מהפ� , הלאהלהגיד שמגיעי! מכתבי! ותלונות וכ� 

אני לא מדבר , שכל הנטל בנושא של צרכי דת, כמחזיק תיק תרבות תורנית

 הכל נופל על +אבל בתי כנסת וכל הדברי! האלה , על רישו! נישואי!

הנטל הזה לא היה  צרי  . כספית ג! אנחנו קורסי!. התרבות התורנית

צה הדתית וכיו! אנחנו אלא ג! של המוע, להיות רק של התרבות תורנית

אני לא יודע כמה מכירי! , לגבי המועמדות של רחל נוס. לא יכולי! לתפקד

, היא אישה טוב, היא אישה נעימה. אבל אני מכיר אותה היטב, אותה כא�

, האמת.  אבל בוודאי לא ראויה להיות נציגה של סיעת שינוי+אישה ראויה 

אי� לה . יגה של סיעת שינוישאני אפילו לא יודע א! היא יודעת שהיא נצ

 אנחנו היו! מצביעי! על בחירה של +לגבי נושא של אישה . שו! קשר לשינוי

אבל אני .  חברי מועצה9תהיה לנו אישה אחת מתו  , ומה לעשות, אישה

 יש לנו אישה אחת ואי� לא$ אחד 19מתו  , מסתכל כא� על המועצה שלנו

למרות שהיא , לכ�. בוריי!ג! כא� במקרה הזה אלה תפקידי! צי. להלי�

הרשימה הזו היא . במקרה הזה אי� צור  לשנות, ראויה ואני לא פוסל אותה

ואני חושב שהגיע הזמ� לבחור מועצה דתית שתתחיל , רשימה ראויה

  . לתפקיד

. יש לי שאלה מבחינה משפטית, אני לא רוצה לחזור על כל מה שנאמר פה :רינה פז

  ? י המועצה הדתית"ע? י מי"הוצא ע, הרי צו המניעה שהוצא

  . לא הוצא שו! צו מניעה :אייל יוניא�

# לבי� בתי "בי� בג, יש כא� בלבול ועירוב תחומי!, סליחה. לא הוצא צו  :ד בתיה ברא,"עו

 ככל שיש בכלל צו +צו מניעה . ולכ� הדברי! לא ברורי!, משפט שלו!

הדתית כנגד י המועצה "התבקש ע, התבקש לעניי� בניי� הרבנות, מניעה

עכשיו אנחנו . בית המשפט החליט שלא לית� צו מניעה. עיריית כפר סבא

זה לא , מה שרלוונטי לישיבה הזאת זה לא בניי� הרבנות, #"מדברי! על הבג

היתה . # ועניי� הרכבה של המועצה הדתית" זה הבג+שינויי! בבניי� הרבנות 
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. בעצ! הרב שלוש, לחי עמנואל פ"לצו על תנאי שהוגש ע, בקשה לצו ביניי!

אחד מבחינתו של .  מועמדי! מבחינת הרבנות2הרי כולכ! זוכרי! שהיו 

זה שהרב שיר איננו כשר לתת , כל שנטע� ש!. הרב שלוש ואחד מהרב שיר

, ואחר כ  דר  שר הדתות, נפתחה בכלל דר  ועדת השרי!, אי לכ . מועמד

לוח מועמד או לא חקירה ובדיקה רפואית לעניי� כשירותו של הרב שיר לש

, אני חייבת לציי� שהבדיקה הזאת עוד לא הסתיימה. לשלוח מועמד

אבל על מנת לייעל את תהלי  של . הבדיקה הזאת אורכת הרבה מאוד זמ�

והואיל ועד שלא מסתיימת הבדיקה לא , הקמתה של המועצה הדתית

אז כדי להחיש את הנושא ולא , מאשרי! ברשומות את המינוי הקוד!

למצב שאנחנו שוב נמצאי! בבחירות חדשות מבלי שיש הרכב להגיע 

והיה רעיו� שבעצ! ,  חככנו בדעתנו ע! פרקליטות המדינה+למועצה הדתית 

בואו נצא מנקודת הנחה שבסופו של יו! הבדיקה הרפואית תוכיח שאכ� 

הדברי! ה! כמו שנאמרו ונגיש עכשיו מועמדי! חדשי! כדי שיהיה הרכב 

ולכ� היתה פנייה ליהודה ,  אנחנו נמצאי! כרגע בדיו�כא�. למועצה הדתית

  . לגבי ההרכב הזה

# מיותר אני "אז הבג, חנו מאשרי! את ההרכב הזה שאושר לנובמידה ואנ :רינה פז

  ? מבינה

צריכי! שיהיה , ברגע שאנחנו ממשיכי! ע! זה. אבל יש עדיי� הלי , זה נכו� :ד בתיה ברא,"עו

  . לזה אשרור

  . שזו ג! עמדת הפרקליטות, קני אותי א! אני טועהת :אייל יוניא�

  . היא אמרה את זה :רינה פז

עמדת הפרקליטות היא שנכו� היו! בסיטואציה הזו להביא את זה , לא :אייל יוניא�

למרות שיש , למועצת העיר ולא להציג לבחירה את מועמדו של הרב שיר

  . עתירה

  . #"פנייה הזאת נעשתה בעקבות אותו בגה. זאת ההנחיה של הפרקליטות :ד בתיה ברא,"עו

# שאנחנו לא צד "יש בג. #"אני רוצה רק לעדכ� ולהזכיר שיש עוד בג, סליחה :ד קר� קדמי"עו
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 למה ה! לא מורי! +שהמועצה הדתית עתרה בי� היתר כנגד השרי! , לא

  . למנות חברי! חדשי!

  ? היא הרשימה שמתקבלת, הרשימה שמאושרת הערב :רינה פז

לצור  העדכו� אתה רוצה שאני אעדכ� אות! , יש תביעה נוספת. לא יודעת :קר� קדמיד "עו

  ? על צו מניעה נוס$

  ?  של המועצה הדתית? של מי :רינה פז

והכס$ שחסר , כבר שופט במדינת ישראל קבע שאי� בעניי� הזה סמכות :אייל יוניא�

! המבקר צרי  לומר את זה וג. לחת� אנשי! הול  לתשלומי! לעורכי די�

  ? רצית להתייחס לנושא של שינוי. אמר את זה

 שמבחינת +וזאת נקודה מאוד מרכזית , מה שחייבי! להתייחס כא�, כ� :ד בתיה ברא,"עו

 קווי! מתווי! שלפיה! צריכי! 2יש לנו , הבחירות לנציגי המועצה הדתית

 יש +מה שקבעה הפסיקה לעניי� ההתאמה . בגלל לקבוע מיה! המועמדי!

אני חושבת שכולנו , בעיקרו� הייצוג. חד שקובע שהוא עיקרו� הייצוגק� א

מביני! שצריכה להיות התאמה בי� המועמדי! שיגיעו בסופו של דבר לכה� 

שהיה כא� , מה שחשוב לומר. לבי� ההרכב של מועצת העיר, במועצה הדתית

שהקמת ההרכב צריכה להיות תואמת ליו! הבחירות , בלבול בי� האנשי!

 +לכ� אנחנו צריכי! ללכת אחורה ולשאול את השאלה . עצת העירשל מו

א! אנחנו , לכ�? באותו יו! מי היו הנציגי! ולכל סיעה מה היה המנדט

 +של מועצת העיר אני אומרת , הרי שבמנדטי! של המועצה, חוזרי! אחורה

 2ל "למפד,  חברי!3לעבודה ,  חברי!3לליכוד ,  חברי!5אז היה לנו למעו$ 

  . 1מר# ,  שביל הזהב חבר,חברי!

  . 2שינוי   :גיא ב� גל

א! . תתאזר בסבלנות? אתה חושב שאני אפסח עלי , ע! כל הכבוד, סליחה :ד בתיה ברא,"עו

  . אני אפסיק, אתה רוצה לדבר

  . אני תמיד רוצה לדבר  :גיא ב� גל

ל אני קוראת ל  כא� רשימה של כ, אני לא מבינה. אז תחכה שאסיי! :ד בתיה ברא,"עו
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  ? אתה צרי  להתערב באמצע, המועמדי!

  . את רשאית להמשי   :גיא ב� גל

כל , לכ�. כפר סבא מתחדשת נציג אחד, 2לשינוי היו , 1למר# היה מועמד  :ד בתיה ברא,"עו

זה שתהיה בבואה בסופו של דבר מכל , מה שאת! צריכי! כא� להחליט

יותר ואת למי שיש כא� את המועמדי! הרבי! ב. המועמדי! של המועצה

וכרגע במועצה הדתית , 2אז למעו$ יש לנו , הזכות בכלל לתת את הקול

 מועמדי! זה 3לליכוד שהיה . מכהני! מטע! מעו$ איל� צדק ורחל מזרחי

לשביל הזהב ,  קורצווילל יש את משה"למפד, לעבודה יעיש ביטו�, ארנו� לוי

. שמעו� פלחומועמד הרבנות שהוא , ס את שמעו� פר#"לש, את בכור ועקני�

ככל שהגברת נוס אמורה להיות נציגה מטע! , מבחינת עיקרו� הייצוג, לכ�

אז לפי הרשימה שקראתי לכ! לא מגיע לשינוי מועמד מבחינה , שינוי

פקטור נוס$ שחייבי! לבחו� כדי לבחור את . ייצוגית והתאמה של הייצוג

על זה החוק לא מדבר , וזאת קבעה הפסיקה, המועמדי! המתאימי! ביותר

התאמה ? למה הכוונה. וההתאמה היא מעבר לייצוג.  זה עיקרו� ההתאמה+

או , לא מתבטאת בכ  שחייבי! שהנציגי! האלה יהיו דווקא אנשי! דתיי!

אבל חייב שאות! . דווקא אנשי! שעוני! לזר! זה או אחר מבחינת הדת

, שלא יצא מצב שמי שיבוא למועצה הדתית, נציגי! לא יהיו אנטי דתיי!

הוא מי שבעצ! חותר תחת קיומה של מועצה דתית או מי שחושב שלא 

זאת טענה . צרי  להיות לה קיו! או מי שאומר כל מיני אמירות כנגד הדת

, נוספת שצריכי! לקחת בחשבו� כשבוחרי! את המועמדי! למועצה הדתית

נאמר דבר יפה על ידי , דבר אחרו� שנאמר כא�. ויש לכ  ביטוי מאוד הול!

, אני חושבת שזה דבר נאור וחשוב. זה עניי� הייצוג של הנשי!,  גלגיא ב�

שהייצוג , אבל מה שצרי  לראות כא�. ושיש לו ביטוי בחוק שוויו� זכויות

עקרו� הייצוג :  התנאי! המקדימי! שדיברנו לגביה!2+הנשי כפו$ ל

הנקודה המרכזית ? ומה אני מנסה כא� להסביר לכ!. ועיקרו� ההתאמה

ובלבד והיא מקבילה לגבר מבחינת , יכולה לבוא בחשבו�היא שאישה 
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א! נניח יש מועמד לסיעת מעו$ , דהיינו. עיקרו� הייצוג ועקרו� ההתאמה

שא! , אבל לא יכול להיות מצב.  תינת� עדיפות לאישה+והוא גבר או אישה 

 כא� לא פועל עיקרו� +לסיעה מסוימת אי� בכלל יכולת להביא מועמד 

לכ� הדברי! האלה באי! .  העיקרו� של היחסיותהעדפת הנשי! תחת

  . אחר כ  התאמה ואחר כ  עדיפות לנשי!, בכרונולוגיה שקוד! כל זה ייצוג

  ? יש איזושהי חשיבות להרכב האופוזיציוני במועצת העיר, בתיה  :גיא ב� גל

אתה . ולכ� אני מוצאת לנכו� להשיב לה, זאת שאלה מאוד לגיטימית. לא :ד בתיה ברא,"עו

לעומת . מכיר את הביטוי הזה מוועדות העירייה שיש יתרו� לאופוזיציה

הוא דבר בעיקרו� . חוק שירותי הדת לא מצא לנכו� להכניס את זה, זאת

  . היחסיות והייצוגיות

י הזיכרו� "קצת עפ, שימת דגש אחד לפחות, רק בתיה. תודה רבה :חמו יהודה ב�

מועצה היא לאו דווקא שההתייחסות שלנו כחברי , מהקדנציה הקודמת

 כי +ואני בכוונה מדגיש מועצת סני$ , למועצת סני$ כזו או אחרת

  . לגותההתייחסות היא לציבור הבוחרי! ולאו דווקא למפ

כשניהלת מאבק ציבורי על זה שנציג מטע! הסיעה של  יקבל , אתה, יהודה  :גיא ב� גל

  . ייצוג במועצה הדתית

  . נציג העדה הפרסית :אייל יוניא�

  . יהודה, ברצינות, לא  :גיא ב� גל

  . באמת אני אומר ל  :אייל יוניא�

  . ניהלת על זה מאבק וג! זכית לדעתי  :גיא ב� גל

  . אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק אית  :אייל יוניא�

מעמידי! , אנחנו רוצי! להעמיד להצבעה את המועמדי! הבאי!, חברי! :חמו יהודה ב�

  . רחל נוס' עמיד את מועמדותה של הגבוג! לה,  אחד+שמית אחד 

  . ירי� את ידו? מי בעד מועמדותו של ארנו� לוי  :חמו יהודה ב�

, אברה! מולה, עמוס גבריאלי, בני כברה, עמיר! מילר,  איציק יואל: בעד

יואל ברו  , רינה פז, יש'בוקי צ, אריק לויטה, קובי אוחיו�, משה אב� ח�
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  . ויהודה ב� חמו

  . רנות וגיא ב� גל אבינוע! ג:נגד

  .  אי�:נמנעי�

להרכב  נציג הליכוד ארנו� לוי מר ברוב קולות מועמדותו של מאשרי�   : 595 ' מסהחלטה

  . המועצה הדתית

  

  ? ד איל� צדק"מי בעד מועמדותו של עו :חמו יהודה ב�

,  גבריאליעמוס,  כברהבני,  מילרעמיר!,  יואלאיציק,  ב� גל גיא:בעד

 רינה, ש" ציבוקי,  לויטהאריק,  אוחיו�קובי, אב� ח� משה,  מולהאברה!

  .  ב� חמו ויהודה ברו יואל, פז

  .  אבינוע! גרנות:נגד

  .  אי�:נמנעי�

 נציג מעו, ד איל� צדק"מועמדותו של עואת ברוב קולות מאשרי�    :596 ' מסהחלטה

  . להרכב המועצה הדתית

  

   .רחל מזרחי כנציגת מעו$' הגב :חמו יהודה ב�

, עמוס גבריאלי, בני כברה, עמיר! מילר, איציק יואל, גיא ב� גל: בעד

רינה , ש"בוקי צי, אריק לויטה, קובי אוחיו�, משה אב� ח�, אברה! מולה

  . יואל ברו  ויהודה ב� חמו, פז

  . אבינוע! גרנות: נגד

  . אי�: נמנעי�

  

ציגת מעו,  רחל מזרחי נ' מועמדותה של גבאת ברוב קולות מאשרי�   :597 ' מסהחלטה

  . להרכב המועצה הדתית
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  ?מר1, מי בעד יעקב אביטל נציג הזרמי� החילוניי� :חמו יהודה ב�

,  גבריאליעמוס,  כברהבני,  מילרעמיר!,  יואלאיציק, גיא ב� גל :בעד

 רינה, ש" ציבוקי,  לויטהאריק,  אוחיו�קובי,  אב� ח�שהמ,  מולהאברה!

   ברו   ויהודה ב� חמויואל, פז

   אבינוע! גרנות: נגד

   אי�:נמנעי�

מועמדותו של מר יעקב אביטל נציג הזרמי� את ברוב קולות מאשרי�   :598 ' מסהחלטה

  . מר1 להרכב המועצה הדתית�חילוניי�

  

   ?מי בעד מועמדותו של שמעו� פר1 :חמו יהודה ב�

,  מולהאברה!,  גבריאליעמוס,  כברהבני,  יואלאיציק,  מילרעמיר!: בעד

  . ויואל ברו  פזרינה, ש" ציבוקי,  לויטהאריק,  אוחיו�קובי, � אב� חמשה

  . ב� חמו ויהודה גרנותאבינוע!,  ב� גל גיא:נגד

  .  אי�:נמנעי�

ס "מועמדותו של מר שמעו� פר1 נציג שאת ברוב קולות  מאשרי�    :599'  מסהחלטה

  . להרכב המועצה הדתית

  

  . נגמרה ההצבעה :אייל יוניא�

  ? גברת נוס עומדת להצבעה או לאה :חמו יהודה ב�

  . עומדת, כ� :אייל יוניא�

  ? מה אני אעשה, מבקשי! להעמיד אותה? מי בעד מועמדותה :חמו יהודה ב�

  . רחל נוס' צרי  להצביע על הגב, ה'חבר :אייל יוניא�

אשר מייצג פה ג! את , ר עמנואל פלח"מי בעד מועמדותו של ד, סליחה, רגע :חמו יהודה ב�

אנחנו צריכי! לומר את . ירי! את ידו? מועמדת הרבנות, יל הזהבזר! שב

  . דברינו כלפי השר וכלפי הפרקליטות
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   ?ר עמנואל פלח"מי בעד מועמדתו של ד

,  אב� ח�משה,  גבריאליעמוס,  כברהבני,  מילרעמיר!,  יואלאיציק: בעד

  .גל וגיא ב�  ברו יואל,  פזרינה, ש" ציבוקי,  לויטהאריק,  אוחיו�קובי

  .אבינוע! גרנות ויהודה ב� חמו  :נגד

  .  אברה! מולה:נמנע

  . לא הקראת מי נגד :אייל יוניא�

  . ונמנע אברה! ,אבינוע! ואנוכי :חמו יהודה ב�

ר עמנואל פלח נציג שביל "מועמדותו של דאת ברוב קולות מאשרי�    :600 ' מסהחלטה

  . הזהב והרבנות להרכב המועצה הדתית

  

  . לצור  העניי� בואי תסבירי :חמו יהודה ב�

ה! שיקולי! שאת! צריכי! לקחת אות! , השיקולי! שבתיה פירטה קוד! :יעקב אוחיו�

יחד ע! זאת את! צריכי! להעלות אותה להצבעה ולומר את . בחשבו�

  . דבריכ! בנוגע אלי 

  . אז צרי  לקחת את זה בחשבו�, א! היא עוברת את הרוב, לא מינית :אייל יוניא�

  . לא כול! פה קיבלו את התמיכה המלאה? למה  :ב� גלגיא 

? רחל נוס כנציגת שינוי' בעד הגבמי ,  של היועצת המשפטיתצעתהלאור ה :חמו יהודה ב�

  . גיא ב� גל: בעד

,  גבריאליעמוס,  כברהבני,  מילרעמיר!,  יואלאיציק,  גרנות אבינוע!:נגד

ויהודה ב�   ברו  יואל, נאהבוקי,  לויטהאריק,  אוחיו�קובי,  מולהאברה!

  .חמו

  .  רינה פז ומשה אב� ח�:נמנע

רחל נוס '  מועמדותה של  גבשלא לאשר אתקולות ברוב  מחליטי�    :601 ' מסהחלטה

  . נציגת שינוי להרכב המועצה הדתיתכ

  

שההצבעה היא נגד נציג של , אני רוצה רק הבהרה שזה לא נגדה אישית :עמיר� מילר
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  . שינוי

  

 6426 בגוש 552� להקצאת חלק מחלקה "שור הסכ� ע� עמותת אקיבקשה לאי  .9

  . כפר סבא ומבנה ג� ילדי� הבנוי עליה1איינשטיי� ' ברח'  מ�580בגודל כ

  

  ? י! את ההסכ!"מי בעד לאשר לאק, י!"סעי$ אק :חמו יהודה ב�

 בני, אברה! מולה,  אוחיו�קובי,  לויטהאריק,  נאהבוקי,  פזרינה :בעד

  . פה אחד של הנוכחי!. יואל איציק, כברה

� להקצאת חלק מחלקה " הסכ� ע� עמותת אקיאחדמאשרי� פה    :602 ' מסהחלטה

 כפר סבא ומבנה ג� ילדי� 1איינשטיי� ' ברח'  מ�580 בגודל כ6426 בגוש 552

  .הבנוי עליה

  

  .ינא� שבסי�'אישור נסיעת דורו� בקנשטיי� לעיר ג  .10

  

  ? מה עוד :חמו יהודה ב�

  . הנסיעה של דורו� בקנשטיי� :וניא�אייל י

  . תודה רבה. פה אחד. ירי! את ידו? מי בעד, דורו� בקנשטיי� נוסע לסי� :חמו יהודה ב�

  . ינא� שבסי�' נסיעת דורו� בקנשטיי� לעיר גאחדמאשרי� פה    :603 ' מסהחלטה

  

  

  

  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 חמו�יהודה ב� 
 ראש העיר 
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  �יות ישיבת מועצה מ� המניחלטהריכוז 

  )07.06.20(ז "אייר תשס א"יו� רביעי כמ

  ).ב"מצ (18.6.07אחד פרוטוקול ועדת תמיכות מיו� מאשרי� פה  :  588 ' מסהחלטה

  

 להעביר את נושא בית הספר שובו לדיו� בוועדת אחדמאשרי� פה    :589 ' מסהחלטה

יולי יוגשו ההמלצות ועד סו, , כולל חוות הדעת של משרד החינו/, החינו/

  . למועצה

  

גיא ב� גל ,  להוריד את הצעתו לסדר של אמיר גבעאחדמאשרי� פה     :590 ' מסהחלטה

  . ואבינוע� גרנות מסדר היו�

  

ר הוועדה לענייני "הוחלט למשו/ את ההצעה לסדר בנוגע להחלפת יו   :591 ' מסהחלטה

  . ביקורת עד שיתברר מעמדו

  

  .7.6.07, 9.5.07 את פרוטוקול המועצה מיו� אחדרי� פה מאש    :592 ' מסהחלטה

  

  .ב" המצ17.6.07 את פרוטוקול ועדת כספי� מיו� אחדמאשרי� פה     :593 ' מסהחלטה

  

 לאחר 2007 לשנת  3'  העברות מסעי, לסעי, מסאחדמאשרי� פה    :594 ' מסהחלטה

  ). ב"מצ.  (אישור ועדת תמיכות
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 לדחות את הדיו� בנוגע לעדכו� חברי� בוועדות העירייה מחליטי�   :595 ' מסהחלטה

  .לישיבת המועצה הבאה

  

ד איל� צדק נציג מעו, "ברוב קולות את מועמדותו של עומאשרי�    :596 ' מסהחלטה

  . להרכב המועצה הדתית

  

רחל מזרחי נציגת מעו,  ' ברוב קולות את מועמדותה של גבמאשרי�   :597 ' מסהחלטה

  . הדתיתלהרכב המועצה 

  

ברוב קולות את מועמדותו של מר יעקב אביטל נציג הזרמי� מאשרי�   :598 ' מסהחלטה

  . מר1 להרכב המועצה הדתית�חילוניי�

  

ס "ברוב קולות  את מועמדותו של מר שמעו� פר1 נציג שמאשרי�    :599'  מסהחלטה

  . להרכב המועצה הדתית

  

ר עמנואל פלח נציג שביל "דותו של דברוב קולות את מועממאשרי�    :600 ' מסהחלטה

  . הזהב והרבנות להרכב המועצה הדתית

  

רחל נוס ' מחליטי� ברוב קולות שלא לאשר את מועמדותה של  גב    :601 ' מסהחלטה

  . כנציגת שינוי להרכב המועצה הדתית
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� להקצאת חלק מחלקה " הסכ� ע� עמותת אקיאחדמאשרי� פה    :602 ' מסהחלטה

 כפר סבא ומבנה ג� ילדי� 1איינשטיי� ' ברח'  מ�580 בגודל כ6426 בגוש 552

  .הבנוי עליה

  

  . ינא� שבסי�' נסיעת דורו� בקנשטיי� לעיר גאחדמאשרי� פה    :603 ' מסהחלטה

  

  

  

  

  

  

  


