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מכיוון , ואני פותח דווקא בזה, אנחנו באנו כרגע מביקור. ערב טוב   :יהודה בן חמו

, באנו ממרכז לשלום המשפחה. שהביקור מבחינתי לא היה כל כך קל

טיפול בגברים וגם בנשים , לפי נשיםכמרכז שמטפל באלימות של גברים 

והעיד יותר מכל , דווקא דליה היא זו שביקשה את הביקור הזה. מוכות

אני מודה . ד פן נוסף באישיותה שלא כל כך הכרתי מקרובהביקור על עו

גם ביקרת וגם תהיי אורחת שלנו ) באת בש) א: לך מאוד על זה ש

סגני ראש , נמצאים פה איתנו חברי מועצת העירייה. לשעתיים הקרובות

המשנה , ידידי בני כברה, ד קובי אוחיון"עו, ד עמוס גבריאלי"עו: העיר

אריה . יש גם כן משנה וסימון לא פה'ר בוקי צ"ד, לראש העיר רינה פז

שמעון פרץ חבר מועצת , אברהם ומשה אבן חן חברי מועצת העירייה

טובה גלר ' הגב, נמצא פה מר יצחק ולד ראש העיר לשעבר, העירייה

 עמירם מילר .הם המתנדבים שלנו, אזרחית הכבוד ויקירת העיר שלנו

נמצאים איתנו פה . עצת עירחברי מו,  חברים יקריםשני, ואיציק יואל

אנשי , אנשי אגף ההנדסה, העובדים, הבונים, בקהל גם המתכננים

אנשים שכולם היו עסוקים בתקופה האחרונה בחנוכת המשכן , הלשכה

החאן הזה למעשה הוא הבית הראשון של כפר . החאן החדש, החדש

ועד היום מהווה את מרכז ,  שנים שלמעשה היווה103-מלפני כ.  סבא

, ורחן לחיותאהיווה . גם החינוכית בתחילת דרכו, פעילות הציבוריתה

אנחנו השקענו פה . וגם כבית ספר הראשון של כפר סבא, לאורחים

, התחלנו מזה שהגג התחיל לדלוף ופחדנו שיקרוס עלינו, מאמצים רבים

אבל מהר מאוד מצאנו את עצמנו משפצים וחושבים איך הופכים את 

, שאני אמנם לא אובייקטיבי, ירייה הנפלא הזהאת בית הע, החאן הזה

. יותר יפה אפילו מירושלים, אבל אני חושב שהוא הכי יפה בארץ

אני בראש ובראשונה רוצה , לכן. זו לא עירייה, בירושלים שם זה עיר

מי שניהל את , לכל מי שעסק בחיי היומיום, לעובדים, להודות למתכננת

, גם אנשי ההנדסה, אבל כולם. שלצערי לא פה, מאיר שלום, הפרויקט
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מיכל זו מנהלת הלשכה של , כולם בלי יוצא מן הכלל מיכל וירדנה-כולם

לא . בתכניםפה עסקו , שעסקה יחד עם ירדנה מנהלת המוזיאון, ל"המנכ

אבל מצד שמאל יש את הקיר של יקירי העיר , הספקת לראות בכניסה

ו שמשקפים קצת " לוחות מודעות משנות התרפפשניעם , ואזרחי הכבוד

הלוואי והיינו , ות את הנוסח של המודעותויפה לרא. את מה שהיה כאן

, 75הנשיא מגיע ליומולדת גיל 'מצליחים לחזור לנוסח הזה במודעות של 

היום יגידו שאני מריץ אותו . 'כולם מתבקשים להוציא את הדגלים

אני חושב , לכן. לאיזה קמפיין של איזה פריימריס או משהו כזה

ותודה לכל מי שהיה , שההשקעה שהיתה פה היא השקעה מדהימה

הזמנו אותך לישיבת מועצת , מהמרכז לשלום המשפחה, ברשותך. שותף

. לחנוך, שהמטרה המרכזית היא כמו שאמרתי, עיר למעשה חגיגית

במעט , המטרה היא. ל העירייה שהכרת אותו קודם"מימיני נמצא מנכ

התחלנו במרכז .  קצת מהנעשה בעירלחשוף בפנייך, הזמן שהוקצב לנו

פה אנחנו . שהתרשמת ושמעת את הדברים מקרוב, לשלום המשפחה

כי מחכים לנו גם בפרלמנט , לא הרבה,  דגשיםשנימבקשים לשים 

עוד מתקופת , לא רק מתקופתי, דגש אחד זו גאוות העיר הזו. הנשים

לתת תמיד אני מתגאה . עיר שהתברכה באיכות של תושבים, המייסדים

נתון ,  תושבים90,000 ארגוני מתנדבים בעיר מתוך 70את הנתון של 

שרוצה בראש ובראשונה להיות מעורבת , חברהל שמעיד על חוסנה ש

  .דווקא בחוליות החלשות של החברה

אנחנו רוצים להתגאות ולתת לך את המעט ממה שאנחנו , אבל יותר מכל   

זכינו . עשית כאן בעירזה ההשקעה החינוכית שנ, יכולים בזמן שהוקצב

שתמיד לא , נמצא איתנו דב רקוביץ. השנה בפרס חינוך יישובי ארצי

, תרים את היד לפחות. אבל הוא המנצח, יושב איתנו בשולחן משום מה

שהוא מנצח על עבודת מלאכת , דב הוא מנהל אגף החינוך. שיראו אותך

, ות החינוךיחד עם הצוות שלו במשרד וגם עם מנהלי מוסד, החינוך בעיר
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  .  זכינו לקבל את פרס החינוך-שהם החומר האנושי הנפלא שלנו 

גם באמצעות סרטון קצר וגם , הדבר השני שאני רוצה להציג לך   

זה את אחד הנושאים המרכזיים שלשמחתנו הרבה , באמצעות שקפים

זה שמעון . היווה מודל וחיקוי להערכה גם בשבילך וגם לרבים אחרים

מו להעמיד במרכז הבמה הישראלית את העשייה פרס שלקח על עצ

, אנחנו בהחלט עוסקים המון. בתחום איכות החיים ואיכות הסביבה

כפר 'שעוסקים בנושא של , החל מגני הילדים ועד מרכזי הגמלאים שלנו

כפר סבא עם חזון של עיר שדואגת לאיכות סביבה ', סבא עיר ירוקה

המון - ואנחנו זוכים להמון,התשתית כבר מוכנה, למעשה. ואיכות חיים

אני מבקש מאנשי . שיתופי פעולה בין כל הגורמים היישוביים

 להתחיל עם נושא פרס -לא ניסינו עוד , הפעם על אמת, הטכנולוגיה

אתה תרצה להגיד כמה , דב. עד לפני שעה אני עד שזה עבד. החינוך

  . אתה תמיד מוזמן, אם תרצה לומר משהו? מילים

  ***הצגת מצגת *** 

למרות שאנחנו קצת , אני רוצה בכל זאת שתעלה את זה? הפורטל נמצא  :יהודה בן חמו

, אני בהחלט רוצה להביע בפניך, לפני שיעלו את הפורטל. קצרים בזמן

גם , את הפליאה שלי וגם הפתעה מהקדנציה הנוכחית, ר הכנסת"יו' גב

, חברי מועצת העיר, מהאיכות וגם משיתוף הפעולה של הנהלת העיר

כולם שותפים לעשייה הברוכה -אבל כולם, שרק חלקם נמצאים פה

כל אחד בתחום התיק שהוא מופקד . ולחלק הנכבד מאוד מההצלחות

. אבל כולם גם יחד כמנצחים יחד על המלאכה היפה והמשובחת, עליו

אחד הדברים שאפשר להתגאות בו ואפשר גם להעתיק אותו למקומות 

זה הפורטל ,  ללמוד את זה אצלנוולא מעט יישובים באים, אחרים

, החל מראש העיר, כל אחד ביישוב, באמצעות הפורטל העירוני. העירוני

כל . יכולים להגיע עד אחרון התלמידים, וכל מנהלי מוסדות החינוך

זה פשוט עובד בצורה . מורה יכול ללמד מהבית באמצעות המחשבים
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, דים חוליםתלמי, מורה במילואים: ניצול זמן אפקטיבי, מדהימה

התכנית הזו התפתחה במיוחד באוסטרליה בגלל . למידה מרחוק

אבל אצלנו בעיר פיתחנו אותה , שם התחילו אותה למעשה, המרחקים

יש .  גם יוכל לענותדב, אם תהיינה שאלות. אוד גבוהותמ-ברמות מאוד

בכל בתי הספר , וון כל היישוב על הפורטל העירונייום מק, פעם בשנה

מדברים על משרד . חטיבות הביניים והתיכוניים, דייםהיסו: בעיר

  . מקבל את המטלות דרך הפורטל העירוני, מהבית... . ממוחשב

                                     ***הצגת סרטון *** 

אנחנו רוצים כמה מילים על נושא של , גברתי, לפני שנעבור לנושא הבא  :יהודה בן חמו

היום זה כבר , ך שהיית השרה לאיכות הסביבהאני מודע לכ. עיר ירוקה

. בהחלט נעשו פה דברים שמוערכים ברמה של בית הנשיא. הגנת הסביבה

מנסים על המצב הקיים לנסות ולהרחיב , מה שאנחנו עושים פה למעשה

החלטות : למשל. ולהעמיק את הפעילות של נושא של איכות הסביבה

ראשונה מינינו פה ועדה של בראש וב. שהן לא צריכות לחכות לתכנית אב

מי שהקים את המשרד ואת , אורי מרינוב' מומחים בראשותו של פרופ

אפילו הביע את הסכמתו לעשות בהתנדבות , דרך אגב. בטח מכירה אותו

עט יש לא מ. עבודה למען זה שהכנסת בישראל תהיה כנסת ירוקה

אנחנו התחלנו . מחזור, החלפת נורות: פעילויות שאפשר לעשות במיידי

וגם , שאנחנו גם פה בעירייה מתקינים אותו בקרוב, בפיילוט של מתקן

 מכשיר שעושה את הקומפוטציה של כל הזבל - משפחות ראשונות  50-כ

האורגני שממחזרים אותו ומדשנים איתו באמצעות זה את הדשאים 

לא מעט פעילויות שבשוטף אפשר .  ושל הדירות הפרטיותשלנו כאן בעיר

לכן אני רוצה לשים איזשהו מרקר . לעשות וגם פעילויות ארוכות טווח

  . בבקשה, על הפעילות שלנו כאן בעיר בכמה שקפים קצרים

  *** הצגת שקפים *** 

 אני חושב שבימים, ר הכנסת"לפני שנעביר את זכות הדיבור לכבוד יו  :יהודה בן חמו
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עם כל אור , היינו מקבלים, ר הכנסת לא היתה מגיעה"שאם יו

אז אנחנו , ל הכנסת"הזרקורים על אבי בלשניקוב שנמצא פה כמנכ

  , אתה נבלע בכל ההמולה פה. מקבלים גם אותך בברכה

  . אני ליד המבקר של העירייה  :אבי בלשניקוב

  . ר" גברתי היו,בבקשה. אז שמור לי על המבקר שיבקר אותי טוב  :יהודה בן חמו

ראש העיר לשעבר ובאמת אנשים שעשו פה את , חבריי, אדוני ראש העיר  :כ דליה איציק"ח

אני מכירה את . ויש לי פה הרבה חברים, טובה, העיר הזאת במשך שנים

אז ,  שנה14 או 13אולי לפני , המפגש הראשון שלי עם יהודה, העיר הזאת

  -יהודה, היית

  . הנוערר ועדת "יו  :יהודה בן חמו

העיר הזאת באמת אחת מן הערים . ר ועדת הנוער בהסתדרות"יו  :כ דליה איציק"ח

. אני גם חושבת שאתם מממשים אותו. עם פוטנציאל אדיר, החשובות

שאין לך צוות מוצלח כאני מאמינה באמונה שלמה שאתה לא עושה עיר 

המוצלח שלי שנמצא כאן , אני יכולה להעיד שהצוות שלי. על ידך

יש לך 'אבל עוזריי הנאמנים בדרך כלל אומרים . ל"שותו של המנכברא

לדעת לבחור יועצים ועוזרים . זה שכל, אני אומרת זה לא מזל. 'מזל

 זה -ומתית עשהיא לא ל, וצוות והנהלה ומועצה שהיא משתפת פעולה

מי כמוני , איפה שנמצאים בני אדם. זה לא פשוט, הרבה מאוד השקעה

, לכל אחד יש את האינטרסים שלו,  חברי כנסת120. יכול לספר על זה

לפעמים גם קצת את האגו , תסלחו לי, את הרצונות שלו, נדה לו'את האג

בוודאי לא פשוט בשנה . וזה לא פשוט לנווט את הספינה הזאת, שלו

כי בשנה האחרונה ידענו הרבה מאוד אירועים , האחרונה לנווט אותה

לא נזכיר חלק .  על האירועים עצמםוהבית גם הקרין, שהקרינו על הבית

אם אנחנו נדבר , על מלחמהאם אנחנו נדבר : מהם אבל נזכיר רק חלקם

אם נדבר , על נשיא מדינה שמאז קום המדינה היה מה שהיה אם היה

אפילו אם , אם נדבר אפילו על פרשת חיים רמון, פרשיית שר האוצר
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רבה מאוד  כל אלה יצרו בבית ה-נדבר על פרשות כאלה ואחרות 

אדוני . שגם הם לא פשוטים, שלא נדבר על חיי היומיום שם, זעזועים

אני יודעת להעריך מה זה שעובדים בהלימה ובקורלציה , ראש העיר

ואני מעריכה . מאוד חשוב שיש צוות כזה-בעיניי זה מאוד. ובשמחה

, הדברים היפים שראיתי קודם, ומאמינה שזה לא היה קורה הדבר הזה

, מצוחצח, נקי, אבל מבנה מאוד מרשים, וכנם עצוביםבת, היפים

 זה לא היה קורה לולא היה גם צוות בראשותך שמנהל -שהעירייה נתנה 

, בעצם הוזמנתי לכאן לפרלמנט הנשים, באתי לכן. את העסק הזה

, וחשבנו שאולי נראה בינתיים את המעון המשפחתי שהיינו בו קודם

 רגילים לחשוב בנושא של שעושה עבודה רחבה יותר ממה שאנחנו

. זה לא קורה שם, מאוד התפעלתי מהתחזוקה. אלימות נגד נשים

אני יודעת כמה , אתה מתחזק, העובדה שאנשים גם באים מחוץ לעיר

הכנסת , הכנסת היא הבית שלכם. בעיניי זה מאוד מרשים, כסף זה עולה

של עניים ושל : ממש של כולם, היא הבית של אזרחי מדינת ישראל

. של מזרחים ושל אשכנזים ושל דתיים ושל פחות דתיים, שיריםע

אני לא נבהלת . הקצוות הללו הן קצוות לא פשוטות לגשר עליהן

אני נבהלת מאוד מסגנון השיח . מהמתחים שקיימים בחברה הישראלית

אני חושבת שאפשר להגיד הרבה מאוד . שמשתלט על החברה הישראלית

. 'מה'כל כך הרבה פעמים משפיע על ה, שאתה אומר' איך'אבל , דברים

אני מכירה את אם הפרלמנטים . אנחנו רואים את זה אפילו בתכניות

את , את אולי יותר עוד ממני, אנחנו מכירות. את בריטניה, בעולם

אני לא זוכרת שמראיינים מישהו בגסות רוח . המדיה בארצות הברית

, ברוח טובה, שותמאוד ק, אתה יכול לשאול שאלות מאוד נוקבות. כזאת

כי יש לי הרגשה , אני אומרת לכם את זה. אתה נותן לדבר, באווירה

שמה שקוראים אצלנו , שבחדר הזה נמצאים המון אנשים איכותיים

כל , אני קוראת לכם לעזור ולסייע. 'מובילי דעת קהל', 'יוצרי דעת קהל'
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.  יאם יש לכם גם מה להגיד על נבחרי הכנסת וגם על, אחד בפינה שלו

אני מרגישה . אני מרגישה שהשנה אנחנו עוברים טלטלה מאוד קשה

גם בגלל מלחמה , שהחברה הישראלית עוברת טלטלה גם בגלל סגנונה

שאני חושבת שהתוצאות שלה הן הרבה יותר טובות ממה שהן 

אוויר רע שמשתלט על , וגם ההרגשה שלי שיש משהו רע, משתקפות

קודם מדבר .  הרבה יותר טובושבאמת שלה היא, החברה הישראלית

איתי עמוס על כך שהוא רק מרים טלפון והוא מגייס פה אנשים למוצאי 

הייתי חצי שנה נשיאה , גם מהניסיון שלי, ואני אומרת לעצמי, שבת

אתמול .  בהרמת טלפון אחת אתה מגייס-ר כנסת "ני גם יוא, בפועל

. מטולהתה פוגש קבוצת אנשים מא. זה לא יאומן, הייתי בשדרות

 אני בכוונה הלכתי שם ככה לנגב חומוס עם הילדים .'ר הכנסת"יו, שלום'

אספנו כסף ואספנו פירות ובאנו  '-?' מה אתם עושים פה'. שם באזור

מה זאת '. 'התארגנו לבד, סתם '-?' מי ארגן אתכם'. 'כמה משאיות

גם , אנחנו גרנו במטולה, לא '-?' העירייה לא ארגנה אתכם, אומרת

סתם . 'באנו להזדהות איתם, ו עברנו חוויה כזאת הרבה מאוד שניםאנחנ

, אני גם רואה את זה כל הזמן. אנשים שבאים בלי שמישהו מארגן אותם

אני אפילו רואה , אני רואה את זה בארגונים, אני רואה את זה בעמותות

שמוכנים לפתוח את הלב , את זה באנשים שהתעשרו כאן במדינה

, ויש הרבה מאוד אנשים שמשמיצים אותם, הכיסומוכנים לפתוח את 

אני לא מכירה . ענקית' טפשות'ב, סליחה על חוסר המילה הפרלמנטרית

בדרך כלל עניים . עוד לא שמעתי עליהם, פטנט שעניים תורמים לעמותות

אני , ואדוני ראש העיר. ולכן צריך לחבר ולגשר, זקוקים שיתרמו להם

י רק באתי להגיד לך שבזמן הקצר אנ, יודעת שאנחנו מקוצרים בזמן

אני מאחלת לכם . אני מאוד נהנית לראות את ההתפתחות, שאני כאן

שתעשו פה רק דברים טובים לאזרחי , שהבית הזה יידע דיונים שמחים

שנבוא אליכם רק , וכמו שאומרים אצלנו בעיתות שמחה. מדינת ישראל
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  . בעיתות שמחה

, ר הכנסת"איזו מזכרת ליו, התלבטנו מה לתת .תודה רבה, רק בשמחות  :יהודה בן חמו

בגנזך הכנסת זה , ואנחנו יודעים שמכל סיור יוצאים עם איזו מתנה

. אז אבי הבטיח לנו שזה יהיה לפחות לשבועיים ימים במשרדך, נמצא

  ? אבי, נכון

  . קודם כל נראה, קודם כל רוצים לראות את התמונה  :אבי בלשניקוב

פה לתת לך אסופה  בחרנו . 'לא שבועיים, חודש' אתה תגיד ,אתה תראה  :יהודה בן חמו

. 1903שבהחלט משקף כאן את הנעשה בעיר כפר סבא משנת של תמונות 

, תוך כדי בניית החאן, תמונה של בניית החאן, גם כפר סבא ותיקה מאוד

תמונה של הפארק . לגולה , מהחאןלהוריומכתב של דוד בן גוריון שכתב 

חלק מהגינות הציבוריות הנפלאות , ל של כפר סבאהבו, העירוני החדש

אנחנו . עכשיו אבי יראה ויחליט. והיפות שמשקפות בהחלט את כפר סבא

לא רק , פועלךהערכה והוקרה על הרבה -מעניקים לך את זה בהרבה

  .  הישראליתבפרלמנט אלא בכלל בעשייה

  . תודה רבה  :כ דליה איציק"ח

  .נסתבכבוד רב ייתלה בכ  :אבי בלשניקוב

רציתי להגיד לך , דבר אחרון לפני שאת חותמת לנו בספר האורחים  :יהודה בן חמו

נמצא פה . לך זה לא מים מינרליםומגישים שהמים שאנחנו שותים 

, הבדיקות של המים שלנו נודעו בטיבן, ר מפעל המים"יו, איציק יואל

ובהחלט נוכל לשלוח מי כפר סבא , הפסקנו לשתות מים מינרלים פה

  . גם שתחסכו שימוש בפלסטיקים, נסתלכ

  

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 

  


