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 .פרידה מחברי המועצה היוצאים  .1

  

את הערב . הראשונההתכנסנו לישיבת מועצת העיר . קהל נכבד, ערב טוב  : בקנשטיין דורון

ליטל , לילך,  דנה: העירוני  וקרן המוסיקהןפתחו חניכות הקונסרבטוריו

שיר ב, גם לו מגיע תשואות, חניכות של המעבד מיכאל גורפינקל, ונטלי

שיהיה לכולם ,  וכעת תנגנה הבנות את סימן טוב ומזל טוב.םועושה של

ל גורפינקל למורה מיכא, לליטל ונטלי תודה רבה .בהצלחה ומזל טוב

 היום אנחנו .שוב תודה רבה,  העירוניןלקרן המוסיקה ולקונסרבטוריו

אני . מכנסים ישיבת מועצת עיר ראשונה ונפרדים מהמועצה היוצאת

  . מבקש את ראש העיר לפתוח את היום

אנחנו מקדמים בברכה חמה את כל האורחים . ברוכים הבאים, ערב טוב  : יהודה בן חמו

. אזרחית הכבוד של העיר כפר סבא, טובה גלר' גבאת ה, שהגיעו לכאן

את חברי מועצת העיר היוצאת ובני . את מר יצחק ולד ראש העיר לשעבר

את חברי מועצת העיר החדשה ובני , משפחותיהם אם הגיעו

, מנהלי אגפים ומחלקות, את כל הקהל היקר שהגיע לכאן, משפחותיהם

 שנות פעילות כאן 5שה התכנסנו כאן היום לסכם למע. קהל יקר ונכבד

י חברי מועצת העיר היוצאת ויש לי הרבה מאוד גאווה "בעיר כפר סבא ע

.  חברי המועצה שכיהנו בקדנציה היוצאת19והרבה מאוד הערכה לכל 

גם כשהיו חילוקי , אני חושב שהמכנה המשותף של כל חברי המועצה

, יות רבהאני חושב שבסופו של יום חברי המועצה גילו אחר, והיו, דעות

ואני חושב . היו שותפים להחלטות אמיצות וקשות, היו שותפים לדרך

הם , י כולם"שנים האחרונות עה 5-שבסופו של יום ההחלטות שנלקחו ב

והם הם שאפשרו להגיע להישגים אשר הגענו , הם שעיצבו את המערכת -

אי אפשר .  אי אפשר לתלות את ההישגים הללו באדם אחד בלבד.אליהם

אני בהחלט מייחס ומנכס את ההצלחות .  בקבוצה מצומצמתלתלות

ולכולם גם , לאופוזיציה ולקואליציה,  חברי המועצה19לכל הרבות שהיו 
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המון תודה לכם על שתרמתם מזמנכם וממרצכם לטובת -יחד יש לי המון

  .קידום העיר כפר סבא

-אני זוכר שהתחלנו עם קואליציה מאוד. אני זוכר את תחילת הקדנציה  

כפי , והקדנציה לוותה מתחילתה. 19 חברים מתוך 18מאוד רחבה עם 

הצטרכנו לאזן . מאוד קשות-עם החלטות מאוד, שאמרתי בפתיח דבריי

עבדנו לפי איזון , הצטרכנו להוריד את הגירעון הנצבר, את התקציב

החלטה זו וובהחלט זו החלטה של חברי המועצה ,  השנים5תפעולי כל 

ם לשקט תעשייתי בקרב מנהלי האגפים והמחלקות הובילה בסופו של יו

. והם הם שהצליחו להביא את התוצאות הטובות והרצויות, והעובדים

, שתהיה הנהלה ולא משנה באיזה פירמה, אני תמיד אמרתי את זה

אם , שתהיה ההנהלה הטובה ביותר עם ההחלטות המצוינות ביותר

נהלים האחראיים בסופו של יום אין ביחידות הקצה את העובדים והמ

אני . הגיע לאן שהגענואני מסופק אם היינו מצליחים ל, והמקצועיים

למנהל , למערכת החינוך העירונית הרבה מאוד הערכה חושב שמגיע

כולל הגננות , לכל מנהלי מוסדות החינוך, האגף ולעובדי מטה האגף

ועובדי המערכת אשר הצליחו בשנה , המורים והמורות, והסייעות

פרס החינוך להצעיד את כפר סבא ולהביא אותה להישג בדמות הקודמת 

אבל , פרס החינוך הארצי אמנם ניתן לדב רקוביץ ולי מעל הבמה. הארצי

בהחלט הוא מגיע ואנחנו מחלקים אותו לכל עובדי עיריית כפר סבא 

לכל מי שהיה שותף פעיל או שותף , לחברי מועצת העיר, ולתושבים

כמובן . ד רשאים להיות גאים בהישג הזהבהחלט כולם גם יח, פסיבי

, אותם אנשי חינוך ומנהלי מוסדות חינוך, שמי שעמד בראש המערכה

  . שהם הם שהצליחו בסופו של יום להביא את התוצר

את  אני חושב שבקדנציה הנוכחית אנחנו יכולים לזקוף בגאווה רבה  

חנוך ובקרוב מאוד גם נ, חנוכת השלב הראשון, בניית הפארק העירוני

פארק שללא ספק היה נחוץ עד מאוד לכל תושבי העיר . את השלב השני

, כפר סבא ואני שמח מאוד שנפלה בחלקנו הזכות לזכות גם בזכות הזו
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  .לפתוח את הפארק העירוני

בתחום החינוך הבלתי פורמלי אנחנו בהחלט יכולים גם להיות גאים   

ה ימים כלילות צוות של מחלקה אשר עש. פרס הנועראת שזכינו לקבל 

ולא בכדי תוך זמן קצוב , על מנת לקדם את מחלקת הנוער העירונית

, הצלחנו לשנות את המחלקה הזו ממחלקת הנוער למחלקת נוערוקצר 

.  וגם צפונה מכך30קהילה וצעירים שנותנת מענה גם לצעירים עד גיל 

שזו מחלקה שראויה להערכה ובאופן אישי יצא לי לעבוד אני חושב 

  . אבל בהחלט גם ההישג הזה יש לנו להתגאות בו, באופן צמודאיתם 

היו פעילויות ,  שנים האחרונות5-אני חושב שהפעילות בתחום התרבות ב  

אני חושב שקרן המוסיקה יחד . תרבותיות שנוצרו בקדנציה האחרונה

,  העירוני ומגמות המוסיקה בבתי הספר התיכונייםןעם הקונסרבטוריו

ואנחנו בקדנציה הנוכחית עם , מאוד מיוחד- מאודקיבלו ביטוי באופן

 המשאבים על מנת שנוכל איגוםתחילתה של הקדנציה אנחנו נראה את 

 שנים 5-ב.  ובתחום התרבותליצור רווחים נוספים בתחום המוסיקה

. האחרונות נוכחנו באירועים גם המוניים אבל עם הרבה מאוד איכויות

חלט גם בתחום התרבות יש לנו אבל בה, גם באולמות, גם בכיכר העיר

מאוד -וגם פה ראינו שדרוג מאוד, להיות שבעי רצוןהרבה מאוד ממה 

אני בטוח שהקדנציה , אני חושב שאחד הנושאים שילוו אותנו. משמעותי

נושא של איכות חיים ואיכות , אני מקווה גם שמעבר לכך, הנוכחית

לקחת ,  דגלהאחד הנושאים שכפר סבא חרטה על, הגנת הסביבה, סביבה

. את העיר הירוקה, י יוצא מן הכללנושא הכל כך חשוב לכולם בלאת ה

הציג בפני אנחנו בקרוב מאוד נכנס גם ישיבה חגיגית נוספת על מנת ל

אנחנו מקדמים בברכה (,התושבים את תכנית האב לכפר סבא הירוקה

 ).בבקשה, רב העיר כפר סבא, אטהרב אברהם שלוש שלי, את רב העיר

- ושב שבקדנציה הנוכחית נושא של עיר ירוקה יקבל ביטוי מאודאני ח

י כל הארגון "י האגף לאיכות הסביבה אלא ע"לא רק ע, מאוד משמעותי

י תושבי העיר שיוזמנו להיות שותפים "ללא יוצא מן הכלל וגם ע
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בהחלט יש לנו עוד נושאים . אקטיביים בכל מה שקשור לאיכות סביבה

אני אסתפק בנתונים הללו אבל , חיב עליהםרבים ומגוונים שאפשר להר

אין זה אומר שבנושאים אחרים חלילה לא , ואוסיף רק במקצת

אבל על מנת לקצר ולהתחיל את ישיבת המועצה , התקדמנו ולא עשינו

כמו , במיוחד נתונים חברתיים, אני אתגאה באופן מיוחד במספר נתונים

 פסיק משהו 86%, 87%, י בני הנוער שלנו"ל ע"הגיוס לצהלמשל אחוז 

ל וגם ליחידות המשפיעות "מקרב בני הנוער שלנו מתגייסים לצה

 מקרב בני 42%אני חושב שאנחנו מתבשרים על נתון כמו של . והתורמות

שיש בו ליצור איזשהו אני חושב שבהחלט זה נתון , הנוער מתנדבים בעיר

בני עם כל זה שיש לנו טענות ל, בסיס איתן לעתיד חברתי טוב יותר

ויסלחו לי הוותיקים שבינינו שאומרים לי שהנוער של היום זה , הנוער

במידה לא מבוטלת , אני בהחלט יכול להסכים, לא כמו הנוער של פעם

אבל , ל התמודדויותשהוא הרבה יותר טוב עם הרבה יותר קשיים 

  . בהחלט עם הישגים לא מבוטלים שאפשר להתברך בהם

כשהתחלנו את הקדנציה , עירוניאם נגעתי בנושא של התקציב ה  

מאוד שמח -אני מאוד, ₪ מיליון 104הנוכחית היינו בגרעון נצבר של 

אני מקווה מאוד . כשהיד עוד נטויה₪  מיליון 21-שהגירעון הזה ירד לכ

שלמרות המצב הכלכלי הקשה ואני לא יודע אם זה לא אתגר שאנחנו 

 הנוכחית נוכל אבל אני מקווה שגם בקדנציה, מציבים רף גבוה מדי

או שיש כאלה גם , אני כמוכם. לעשות משהו גם בנושא הגירעון הנצבר

יכולים להבין , שעוסקים בתחום הכספי והכלכלי הרבה יותר ממני

תקופה שטומנת בחובה הרבה מאוד , שאנחנו הולכים לתקופה לא קלה

אבל ללא , סימני שאלה שאני לא יודע איך אנחנו נצליח להתמודד איתה

אנחנו צריכים להפעיל כאן גם במועצה יש לא מעט אנשים ספק 

בלי , ואני סמוך ובטוח בלי הבדלים, שעוסקים בתחום ויעסקו בתחום

. שיקולי דעות של קואליציות או אופוזיציות אלא לטובת העיר כפר סבא

להודות באופן מיוחד , עבור לישיבת המועצהנאני רוצה ברשותכם בטרם 
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להעניק תשורה לכל אחד מבין חברי , תלכל חברי המועצה היוצא

אם הייתי מתאר , אני באמת. פעל בהתנדבות, שכפי שידוע לכםהמועצה 

אני מסופק אם הערב , את הפעילות של כל חברי מועצה ומועצה שיוצא

במובן , הזה יכול היה להכיל בתוכו את כל אשר יש לי לומר עליהם

ק חברי מועצה איכותיים ספללא . במובן הנתינתי, במובן הערכי, החיובי

ת שאני מבחינתי אנסה למצוא את הדרך לשלב אותם בעשייה הציבורי

אני מבין . גם בעתיד על מנת שכפר סבא תתברך באנשים הללו גם בעתיד

   .בבקשה, שזה לפי רשימה שאתה מציג

הראשונה של המועצה ' אבקש להעניק ראשונה לגב, לחלוקת התשורות: בקנשטיין דורון

   .רינה פז' הגב,  המשנה לראש העיר,היוצאת

 2אני רוצה להודות לרינה פז באופן אישי על התרומה שלה במשך   : יהודה בן חמו

רינה פעלה רבות למען הקהילה . כמה שנים גם לפני כן, עשורים במועצה

אני חושב שאין תושב שלא מכיר את רינה פז עם הפעילות הענפה , בעיר

 שנים 5-באופן אישי ב, אני בכל אופן. ם העשורים האחרוני2שלה במשך 

אין לי ספק שאני אמשיך להיעזר בה גם , האחרונות נעזרתי המון ברינה

   .לבאני מודה לך מקרב .  שנים הקרובות5-ב

  . עמוס גבריאליד "עו, סגן ראש העיר היוצא  : בקנשטיין דורון

קודות שאני יכול אני חושב שאחת הנ, סגן ראש העיר, עמוס גבריאלי  : יהודה בן חמו

 העבודה בקדנציה סיעת, לומר להתייחסות מעבר להרבה מאוד עשייה

אני חושב . לגופו של עניין, היוצאת התנהלה בלי הסכם קואליציוני

 חברי סיעה שתרמו 3, מאוד אחראית-בצורה מאודשעמוס הוביל סיעה 

עמוס בחר שלא .  ממשיכים בקדנציה הנוכחית2, באופן משמעותי

מאוד מכבדים ואני מודה לך -עשייה הפוליטית ואנחנו מאודלהמשיך ב

תודה , לא רק בתחום התרבות אלא בכלל, באופן אישי על התרומה שלך

  . עמוס

  .ר סימון גולדמן"המשנה לראש העיר ד  :בקנשטיין דורון

אני חושב . הנוכחית כנציג סיעת שינויסימון גולדמן נכנס למועצה   : יהודה בן חמו
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פעל כמשנה , הכיר מקרוב את פעילות החברה הכלכליתן שסימון גולדמ

עשה עבודה , ר החברה הכלכלית"כממלא מקום יו, לראש העיר

אני חושב שסימון תרם רבות גם בתחום הבנייה של   . בהתנדבות גם כן

אני חושב שבכלל בכל הפעילות . דירות לזוגות צעירים,  יחידות272-ה

מאוד -תה טביעת אצבע מאוד לסימון היהענפה של החברה הכלכלית

אני סמוך ובטוח שגם סימון יוכל לתרום לנו מהניסיון הנצבר . מורגשת

  . תודה ובהצלחה. שלו בשנים הבאות

  . מר אריה אברהם  : בקנשטיין דורון

 5, חבר מועצה מטעם סיעת מעוף, ר ועדת הרווחה"אריה אברהם יו  : יהודה בן חמו

ארגוני נושא . וני המתנדבים בעירארגר "כיהן בעבר כיו, שנים במועצה

אחד המועדונים שהטביעו ', ליונס'חבר במועדון , המתנדבים לא זר לו

ר " שנים האחרונות כיהן כיו5-אריה ב. חותם באופן משמעותי בעיר

ועדת הרווחה ולא מעט מהפעילויות גם של ארגוני המתנדבים וגם של 

ני אראה אותך גם אאני מאחל לך הצלחה רבה ו, לזכותו, אגף הרווחה

  . בהצלחה. בעתיד

  .מר משה אבן חן, חבר המועצה היוצא  : בקנשטיין דורון

המחלקה ר "יו, ל"חבר מועצה מטעם סיעת המפד, מוישה אבן חן  : יהודה בן חמו

 שנים 5-אני חושב שאחד הדברים היותר בולטים ב. לתרבות תורנית

גם בהיכל , יבורגם לכלל הצ, האחרונות זה ערבי החסידות וערבי הזמר

י מוישה "מאוד ענפה ע-ראינו פעילות מאוד, התרבות גם בבתי הכנסת

אבן חן ושמשון ממליה מנהל המחלקה לתרבות תורנית ואין לי ספק 

שמוישה ייזכר כאחד האנשים ששידרג באופן משמעותי את פעילות 

  . אני מאחל לך בהצלחה ותודה על הכל. המחלקה

  .ברוךמר יואל   : בקנשטיין דורון

 2,  שנים10מסיים כהונה בת , חבר סיעת שביל הזהב, יואל ברוך  : יהודה בן חמו

אני חושב שאחד הדברים הנפלאים שיואל . קדנציות במועצת העירייה

מרבה , אדם שממעט לדבר. ברוך ניחן בהם זה המנהיגות השקטה
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אין לי ספק שיואל הצליח בדרכו שלו לעזור להרבה מאוד . לעשות

הוא ימשיך ואני בטוח שגם מחוץ למגרש מועצת העיר , עירמתושבי ה

להתנדב ולתרום לאותן אוכלוסיות שכל כך זקוקות לו והוא עשה למענן 

גם על החברות האישית , אני באופן אישי מודה לך יואל. הכל כך הרב

    .תודה רבה. וגם על כל הנתינה שלך

  . מר אריק לויטה  : בקנשטיין דורון

,  שנים במועצת העירייה5-קצת פחות מ, אריק לויטה חבר סיעת מעוף  : יהודה בן חמו

אני חושב שבהחלט . הוא נכנס בעקבות התפטרות של אחת החברות

פעל רבות מאחורי  .אריק לויטה היה גם כן מסוג מנהיגות שקטה

ללא ספק . פעל בתחום איכות הסביבה, הקלעים לקידום הספורט

בלא מעט מישורים ופחות מהקדנציה אה לידי ביטוי פעילותו של אריק ב

היה נוכח בהרבה מאוד , הנעשהשהיה נוכח השפיע לא מעט על 

, גם בהתנדבות, אני מודה לך על ההשתתפות שלך. מפעילויות המועצה

. וגם כן על המעורבות שתהיה בעתיד, כל מי שציינתי כמובן בהתנדבות

  . תודה רבה

 ,עירוני המעולה שלנוהשליחים המצעות דואר את השי יקבלו בא, כמובן  : בקנשטיין דורון

ד "עו,  סגן ראש העיר-מר בני כברה ,  סגן ראש העיר-ד יעקב אוחיון "עו

 .תפקידם במועצה שניהם סיימו את, יפתח אלגוב ומר אבינועם גרנות

 לפקודת )א( 24לפי סעיף , רבותיי. וכעת נתחיל בישיבת המועצה

  ,העיריות

רינה פז ביקשה , לפני שאנחנו עוברים לסעיף הבא, שותךבר, סליחה  : יהודה בן חמו

  . בבקשה רינה, לומר מספר מילים

, הרב שלוש שליטא, הרב של העיר, מר יהודה בן חמו, ראש העיר  : זרינה פ

ערב טוב , קהל נכבד, טובה גלר' הגב, אזרחית הכבוד של כפר סבא

סכם ל, השההתרגשות רבה וצובט מעט בחזכבמעמד חגיגי שכזה . לכולם

פעילות ציבורית והתנדבותית זה , במספר דקות רבע מאה של עשייה

 קדנציות של פעילות רבה בתפקידים 4 עומדות מאחוריי .קשה
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מ וכמשנה לראש "כמ, כסגנית, ובתחומים שונים ומרכזיים בעירייה

עם סיום . ר ועדות למכביר"חברה ויו, ר מועצת נשים"כיווכן , העיר

.  במלאכהשיםהודות לכל העונות חגיגית ונאותה לזאת הזדמ, תקופה זו

לראשי המחלקות , לעובדים המסורים, לראשי האגפים, ל העירייה"למנכ

ההערכה לה זכיתי כחלק ממשפחת היחס החם ו, על שיתוף הפעולה

ו זה לצד שצעדנ, ראש העיר, תודה מיוחדת לך יהודה. העובדים הענפה

ך את פעילותי ולהוקיר  להערי שידעת,זה באמון מלא הרבה שנים

  .פעילות אשר היתה תמיד למען תושבי העיר

הרבה ב הערב אני מסיימת את פעילותי במועצה בהרגשה של סיפוק רק ו

י לתוד, אך בפעילות ציבורית והתנדבותי בקהילה אני ממשיכה. גאווה

לחבריי אשר תפקידם . עזרהבסיוע ותמשיך להיות פתוחה לכל החפץ 

 ולכם. ותודתי על כל אותם השנים לוחה ברכתי ש,במועצה מסיימים

סיים את דבריי וא.  בדרככם החדשהשאו ברכה להצלחה, חברים חדשים

 :ערב זהואני חושבת שהוא מזכיר מאוד ,  לסיום- בשירה של רחל שמיר

ודמעה חוצפנית , שוב יורד המסך בכבדות, על כל היפה שהיה וחלף"

, חלקה יתעצב על עבר שנגמר. תדגדג את האף ותסבול מפיצול אישיות

 וימלא על גדותיו , וישמח למחר- וחלקה יאושר, הוא שכח שהיו גם צרות

שכל מה שמתחיל גם , זה טבעו של עולם, כי ככה זה רבותיי. בתקוות

 היו ".מעגל שאיננו נסגר,  שוב מתחיל מחדש,נגמר וכל מה שנגמר

  . ברוכים

  . תודה רבה  : יהודה בן חמו

  .תודה לרינה  : בקנשטיין דורון

  

 .הצהרת אמונים של חברי המועצה החדשים  .2

על חברי המועצה הנבחרים להצהיר  לפקודת העיריות )א( 24לפי סעיף   : בקנשטיין דורון

לשמור אמונים אני מתחייב : "וזהו נוסח ההצהרה, אמונים למועצה

לכל אחד מכם , "למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה
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ראש העיר יצהיר ראשון אמונים ויעביר לכם את נוסח . נוסחיש את ה

  . אדוני ראש העיר. כל אחד יחתום בעט את התחייבותו. ההצהרה

מתחייב לשמור אמונים , אני יהודה בן מזל ואהרון לבית משפחת בן חמו  : יהודה בן חמו

  . למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

ש מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה ' ציאני ברוך  :ש' ציר בוקי"ד

  . את שליחותי במועצה

אני שלי עמרמי בוזגלו מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  : שלי עמרמי בוזגלו

  . באמונה את שליחותי במועצה

 מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא צביקה צרפתיאני   : צביקה צרפתי

  . ת שליחותי במועצהבאמונה א

 לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא תמתחייבנורית חסון לוי אני   : נורית חסון לוי

  .באמונה את שליחותי במועצה

לשמור אמונים בעזרת השם מתחייב שמעון חגי בן רבקה פרץ אני   : פרץשמעון 

  . למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

רם מילר מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה אני עמי  : עמירם מילר 

  . את שליחותי במועצה

אני יצחק יואל מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה   : יצחק יואל

  . את שליחותי במועצה

אני ארנון יצחק לוי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   : ארנון יצחק לוי

  . תי במועצהבאמונה את שליחו

אני נפתלי גרוס מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה   : נפתלי גרוס

  . את שליחותי במועצה

אני גיא בן גל מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה   : גיא בן גל

  . את שליחותי במועצה

ל ולמלא באמונה אל מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישרא-אני אתי גן  : אל-אתי גן

  . את שליחותי במועצה

אני אמיר גבע מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה   : אמיר גבע
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  . את שליחותי במועצה

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל אורן כהן בן חזי ועדנה אני   : אורן כהן

  . ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

בנם של יונה ושאול אברהם מתחייב לשמור אמונים אני יאיר אברהם   : יאיר אברהם

  . למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

אני אהוד יובל לוי בן מלכה וששון מתחייב לשמור אמונים למדינת   : אהוד יובל לוי

  . ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

נת ישראל ולמלא מתחייב לשמור אמונים למדיאברהם מולה אני   : אברהם מולה

  . באמונה את שליחותי במועצה

מתחייב לשמור אמונים אני , ל אליאס"מנשה בן עזיז וסולטנה זאני   : מנשה אליאס

  . למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

מתחייב לשמור אמונים למדינת איתן צנעני בן שמואל ואביגיל אני   : איתן צנעני

  . ליחותי במועצהישראל ולמלא באמונה את ש

אני צביקה צרפתי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   : צביקה צרפתי

  . באמונה את שליחותי במועצה

ביקשה נורית לוי ' הגב, בטרם נעבור לסעיף הבא. תודה רבה? חתמו כולם  : בקנשטיין דורון

  . בבקשה, להקריא משהו, לומר משהו

. ממעש נרעשת ונפחדת לבל יהא מכשול בדרכיהעני הנני . תפילתי"  : נורית חסון לוי

הילוך , נתיב, ךהמחשבה רוקמת דר, הפסיעה נעשית מתחת לכף הרגל

בל יהא אדם דך ,  מצליח דרכי אשר אנוכי הולכתהיה נא. ואת ההולך בו

לא יגבהו עיניי אצל ישרי , אל ירום לבבי בפני שפלי רוח, ונכלם בגיני

ועל לבי תן מידת , ומידת ענוותך תרבני.  אדםבני ...והצילני מכעס , פנים

תנחני , נפשי תשובב. למים לא אבואעם אנשי חמס לא אשב ונע. היראה

  . אמן". במעגלי צדק למען שמך

  . תודה לנורית.אמן  : יהודה בן חמו
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בחירת ראש ( לחוק הרשויות המקומיות 14מ ראש העיר לפי סעיף "מ/בחירת סגן  .3

 .1975-ה"תשל) םהרשות וסגניו וכהונת

מ ראש "מ/סגןבחירת , אני מבקש לעבור לסעיף השלישי שעל סדר היום  : יהודה בן חמו

בחירת ראש הרשות וסגניו ( לחוק הרשויות המקומיות 14העיר לפי סעיף 

,  אני מבקש להעמיד להצבעה ולאישור את ידידי.1975-ה"תשל) וכהונתם

 כסגן וממלא מקום ש שיכהן במהלך הקדנציה הנוכחית'ר בוקי צי"ד

  .בבקשה, מי שרוצה זכות דיבור. ירים? מי בעד, ראש העיר

אתי , נפתלי גרוס, גיא בן גל.  חברים4 אני מבקש את רשות הדיבור בשם  : אמיר גבע

למנות ,  הברוכה בעיננוגונב לאוזנינו שביוזמתך, אנחנו. אל ואמיר גבע-גן

, נחנו מברכים על כךאז א, אם אכן כך. רק סגן אחד בשכר למועצת העיר

וגם מתוך , ואנחנו בפירוש גם מתוך אהבה ואהדה לבוקי באופן אישי

אז אנחנו נותנים את , אם אכן כך, אהדה לצעד שאתה עומד לעשות

אז למרות אהדתנו לבוקי ואהבתנו , אבל אם לא כך. ברכתנו למהלך הזה

  . נתנגד לכךאנחנו , אליו באופן אישי

  . קרופוןילמ, בבקשה אברהם? מי עוד מבין החברים. תודה רבה  : יהודה בן חמו

, קודם כל. אני רוצה להגיד כמה מילים לאנשים שיוצאים, תרשה לי  : אברהם מולה

במיוחד לרינה , אני מאחל לכם בהצלחה, לאנשי מועצת העיר לשעבר

אני רוצה לאחל . לכולם, ליואל ברוך, אברהם וסימון, ולמשה ולאריק

אני , באמת, ואני רוצה להגיד לכל המועצה. שייהלכם הצלחה גדולה בע

במיוחד אני מאוד שמח בעיסוק , על כל אלה שנבחרו, מאחל לכם הצלחה

אני מאחל לכם הצלחה , עיסוק של הנשיםאנחנו קידמנו את , של נשים

אתה ראוי לתפקיד , ש'ר בוקי צי"ד, וכמובן לידידי. לכל הבנות, גדולה

ובעיקר , לך ולכל סיעת מעוף, היה לנושי. ואני באמת מאחל לך הצלחה

אני מכיר אותך , לכל התושבים שיהיה הצלחה ואנחנו נרוויח ממך

  . תודה. אתה בן אדם הגון וראוי לתפקיד, אישית

  . יאיר אברהם, בבקשה? עוד מישהו מבין החברים. תודה רבה  : יהודה בן חמו
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ני סמוך ובטוח שאם חברי א, ש'ר בוקי צי"אני אינני מכיר היטב את ד  : יאיר אברהם

אז דבריהם ,  אומרים את דברםהמועצה שכיהנו במועצה הקודמת

אבל הייתי מאוד רוצה אם תוכל בכמה מילים להגדיר . מקובלים עליי

אז הייתי מבקש לדעת , אם נקבעו לך תחומי סמכויות כאלה ואחרים

  . במעמד ההצבעה

אני רוצה להתייחס בכמה ,  איןאם? עוד מישהו מבין החברים, תודה  : יהודה בן חמו

ש מתוך הכרות מזה 'ר בוקי צי"אני מציג את מועמדותו של ד. משפטים

 שנים 5-ש כשם שמילא את תפקידו ב'אני בטוח שבוקי צי.  שנים5.5

כך ימשיך ויעשה יותר למען הקהילה מהפלטפורמה של סגן , האחרונות

 סבור בכך לא אם לא הייתי, אני בהחלט סבור. וממלא מקום ראש העיר

הערך המוסף שלו יבוא , מתאים, שבוקי ראוי, הייתי מציג את מועמדותו

יין לעת עתה עד. לידי ביטוי בפעילות העירונית בהרבה מאוד מישורים

מרגע , מטבע הדברים. לשאלתך יאיר, לא הוגדרו הסמכויות של בוקי

כך אפשר למלא את התפקיד הזה בתוכן , שנכנס הסגן הוא ממלא מקום

כשם שעשיתי בקדנציה האחרונה עם הסגנים שלא בדיוק , ובתוכן רב

, תלוי באדם. אלא הרבה מעבר לכך, בהגדרה הקואליציונית הם פעלו

, אבל בהחלט כאדם שייכנס למערכת כמקבל שכר. תלוי במידת הרצון

אני סמוך ובטוח ששעות העבודה והיממה לא בדיוק יספיקו לפעילות 

אני לא יכול להיות פטור שלא להתייחס . ש' צישתוטל על כתפיו של בוקי

לא . בכל זאת אני מייחס לך משקל רב בעשייה הציבורית, לדבריך אמיר

  , שאני מתכוון

   .צורך בחיסכון כלכלי ...  : אמיר גבע

אני . לא שאני מתכוון למנות מישהו בשכר. אני נמצא בצד אחר כרגע  : יהודה בן חמו

אני לא ,  היית הדובר כבוחן לב וכליותאותך כי אתה, מבין ששמו אתכם

ני מתכוון למנות עוד סגנים בשכר ולא אמרתי שאני כן אמרתי שא

אמרתי שאנחנו , שהתבטאתי בנושאאני אמרתי בכל פורום . מתכוון

על פניו , בצורה מושכלת,  הזו בצורה אחראיתנמשיך לנהל את העיר
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על פניו , טים מנד7מפלטפורמה של סיעה שמובילה את הקואליציה עם 

.  בתואר2- בשכר ו1נראה שבהחלט אנחנו נוכל וצריך יהיה לכהן עם סגן 

יחד עם . אני לא חושב שלצאת בהצהרות כרגע כאלה הם יהיו נכונות

ר "עומד להצבעה רק סגן אחד ועל כן אני מעמיד את ההצבעה של ד, זאת

דר היום  לס3י סעיף "ש עפ'ר בוקי צי"מי בעד מועמדותו של ד. ש'בוקי צי

  .ירים את ידו? לתפקיד סגן וממלא מקום ראש העיר

  הצבעה

 ,איתן צנעני, מנשה אליאס, אברהם מולה, יאיר אברהם, אורן כהן: בעד 

,  נורית לוי,צביקה צרפתי, שלי עמרמי ,ש 'ר בוקי צי"ד, יהודה בן חמו

  . ארנון לוי, איציק יואל,  מילרםעמיר, שמעון פרץ

  .  אין: נגד

. גיא בן גל וגרוס נפתלי, אל-אתי גן, אמיר גבע, ד יובל לויאהו :נמנע

  . תודה

  

 14מ ראש העיר לפי סעיף "מ/ש לסגן"ר בוקי צי"מחליטים לבחור בד :1 'החלטה מס

- ה"תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(לחוק הרשויות המקומיות 

1975. 

  

בשם מנהלי , ועצהבשם חברי המ, בשמכםאני רוצה . תודה רבה  : יהודה בן חמו

ש 'בשם התושבים לאחל לבוקי צי, בשם העובדים, המחלקות והאגפים

 אין לי ספק שהוא יהיה זקוק להרבה מאוד עזרה. הצלחה רבה בתפקידו

אני אעמוד לימינו ומלפניו ומאחריו . מכל הגורמים שציינתי פה קודם

אני מאחל לך בהצלחה . בכל השליחות הציבורית שבוקי לקח על עצמו

   .בשם כולם

  

 . לפקודת העיריות148בחירת ועדת מכרזים לפי סעיף   .4

 לפקודת 148 בחירת ועדת מכרזים לפי סעיף - על סדר היום 4סעיף   : יהודה בן חמו
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 של עיריית כפר אנחנו צריכים היום לאשר את ועדת המכרזים. העיריות

כמה מילים לפני שאנחנו עוברים גם לאישור וגם להתייחסויות של . סבא

ישנן ועדות שהן ועדות . וזה יותר לחברי המועצה החדשים, החברים

ועדות שמניעות את התהליכים בעירייה ואנחנו צריכים לאשר , חובה

  בין סיעתמתנהל משא ומתןי כרגע יכול לומר שאנ. י החוק"אותם עפ

מעוף לבין מרבית הסיעות במועצה על מנת להרכיב את הקואליציה 

וזו ההזדמנות , אני חושב שמרבית הסיעות מגלות אחריות. במהרה

סיימנו את מערכת , לכל חברי המועצה, לפנות לכולם בלי יוצא מהכלל

הציבור . היתה מערכת בחירות אמנם קצרה אבל אינטנסיבית, הבחירות

. אני חושב שהגיעה עת העשייה, ר את דברוהבוחר אמ, אמר את דברו

במשך החודשים האחרונים התנהלנו מול התושבים וכל אחד הציג את 

אני שמח . ובא ואמר מה הוא מתכוון לעשות במועצת העירייה, מרכולתו

אני מקווה , מאוד שמרבית מחברי המועצה אכן פניהם לקראת העשייה

י "ועפ, פתחות הסיעתייםי המ"אנחנו מרכיבים את הוועדות עפ. שכולם

היא תהיה לפי  חברים 7המפתחות הסיעתיים ועדת המכרזים שתמנה 

כולל , ואני אעמיד את החברים בשמותיהם להצבעה, החלוקה הבאה

 7במפתח של , לפי המפתח הסיעתי של גודלי הסיעות. ר וממלא מקום"יו

י שהחלק היחס,  נציגים3חברים בוועדת המכרזים על סיעת מעוף לקבל 

מה , מה שמעל החצי מעגלים כלפי מעלה,  חברים2.59הוא צריך להיות 

מה ,  נציגים1.47סיעת הירוקים . שמתחת לחצי מעגלים כלפי מטה

סיעת העבודה , לתנועת העבודה, שאומר נציג אחד בוועדת המכרזים

בראשותו של עמירם מילר ולסיעת תנופה בראשותו של איתן צנעני מגיע 

אנחנו כל פעם ניתן את . עות שזה נציג אחדמשמ,  נציגים0.77

כל פעם נשלב בוועדות . לסיעות הבודדות, היחסית לבודדיםההתייחסות 

 נציגים 0.35הסיעות הבודדות הפעם אני מציע . יהיו עוד ועדות, אחרות

הפעם אני מבקש לתת לסיעת , ועל כן אנחנו נותנים נציג אחד לבודדות

 וניתן ייצוג לכל  ניתן את האיזוןבוועדות הנוספות אנחנו. הליכוד
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חלק גדול של . צריך לציין שלא כל הוועדות הן במניין כזה. הסיעות

כך שתהיה אפשרות שכל חברי המועצה , הוועדות הן במניין רב יותר

זה , ישנן ועדות רשות שתוכלו גם לתת נציגים מחוץ לחברי המועצה. יהיו

י "ע, ועצים המשפטיים שלנוי הי"יהיה בקרוב עיינתן לכם ביום העיון ש

 3, אני מעמיד להצבעה את ההרכב שאמרתי, אם כך. י הגזבר"ל וע"המנכ

אני , ון לוירנצביקה צרפתי וא, שלי עמרמי: נציגי סיעת מעוף שהם

את , ר הוועדה"עמירם מילר כיו: מעמיד להצבעה את נציג סיעת העבודה

קים שהם יתנו  נציג של הירו,ר הוועדה"מנשה אליאס כממלא מקום יו

מי שרוצה . עד כאן דברי הפתיחה שלי. נציג סיעת הליכודואת אורן כהן 

   . גיא. בבקשה, להתייחס

אני מבקש להגיב על הדברים המעניינים , תודה אדוני ראש העירייה  : גיא בן גל

אבל אני , אני לא גאון מתמטי. ששיתפת אותנו בהם בשם סיעת הירוקים

,  בחישוב הנוסחאי שלך של הייצוג הכוללמוכרח להגיד שריתקת אותי

עוד הרבה הידברויות לגבי שיטת המפתח ואני רואה שנכונו לנו כנראה 

אבל גם אם אני מקבל את , קבעת, אני מאמין די שרירותי, שאתה באופן

 חברים לך 7י מפתח של "שעפ, הרציונאל הקלוקל שאתה הצגת כאן

 נציגים נסתפק ככל 4 י מפתח של סיעת הירוקים יש"ועפ, 3מגיעים 

ד נפתלי "זה יהיה עואני שמח להכריז ש, הנראה הערב רק בנציג אחד

. שנמצא מבחינתנו המתאים ביותר לכהן בוועדה, גרוס שיושב לימיני

אולי כגורם מאזן הייתי מציע שהוועדה כאפקט מתקן לתת הייצוג 

אבל זו , יקבלו לידיהם את רשות הוועדה, שהירוקים סובלים ממנו

 חברים שיפגשו בישיבה הראשונה ויצטרכו לבחור 7כרעה של אותם ה

ולכן אני מבקש אולי . ר ולא בהנחיה גורפת שלך"אולי בעצמם את היו

שמייצג עם כל הכבוד , לשקול מחדש את העמדה של מינויו של מר מילר

אני לא מבקש . ר" חברים ומקבל לידיו את תפקיד היו2סיעה שמונה 

ולא לחפש את ,  בשקטצות המשפטיות יכולות לנוחתגובה מיידית והיוע

  . הסעיף התקנוני שמאפשר או לא מאפשר את בקשתי
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ראש . יש לי בעיות מהותיות עם האופן שבו סדר היום הוצג, מעבר לכך  

אבל השקיפות כנראה בכל מה , העיר דיבר לא אחת בשבח השקיפות

 שחברי אני לא רואה כנוהל תקין. שקשור לסדר היום ממנו והלאה

אני . מהו ההרכב הסיעתי, לפחות ארבעתנו, המועצה שומעים לראשונה

  . לא חושב שזה תקין והערנו את זה גם במועצה הקודמת

  . לא הבנתי? על מה  : יהודה בן חמו

אבל , אישור הרכב ועדת המכרזים: על כך שסעיף בסדר היום שמופיע זה  : גיא בן גל

 היושבים כאן 4-ללפחות לא , ןלא נאמרה מילה ולא חצי מילה לפני כ

לא נאמר . שמענו אותו לראשונה הערב. מה ההרכב המדויק, לידי

אנחנו נאלצנו לשמוע הערב מפיך לראשונה . פרסונאלית מי האנשים

 גם חוזר לצערי הדבר הזה. ר המיועד"שעמירם מילר הוא מבחינתך היו

על עצמו גם בסעיף הנוסף של האישור הזמני של הרכב החברה 

אני לא , אנחנו מוחים על כך בתוקף. שעליו נדבר בהמשך, הכלכלית

אנחנו רואים בתופעה הזאת של , סיימתי את דבריי אדוני ראש העיר

שמחזקת מאוד את , העדר שקיפות מגמה חוזרת בהתנהלות שלך

ואם יש . העובדה שארבעתנו בחרנו לא לשבת איתך גם באותה קואליציה

זה שאם כך נראה סדר היום הראשון של משהו שאני מתחזק בו בדעתי 

 2ובהקשר הזה אני רוצה להגיד עוד . אוי ואבוי לנו, ישיבת מועצת העיר

 ראש העיר .בעיקר אני מכוון אותם לחברי המועצה החדשים. מילים

הוא יביא למועצה הזאת פעם אחר פעם . עובד ויעבוד בשיטת הסלמי

', ורח ופקודת עיריותצורך וכ'באמתלות ובתירוצים כאלה ואחרים של 

נחום עופרי , שכן שלנובניגוד ל. פעם אחר פעם ועדה כזו או ועדה אחרת

משום מה לראש העיר נחה הדרך והוא , שהרכיב כבר את הקואליציה

נהמות אני אגב לא מדבר מ. מתנהל בעצלתיים בכל הקשור לדבר הזה

שאין  החברים 4כי אני מראש הודעתי בשם סיעת הירוקים על דעת , לבי

חברים , לעומת זאת. לנו עניין לנהל איתך בכלל משא ומתן קואליציוני

איך נגיד , אומרים שהקצב, שיצא לי גם יצא לי לדבר איתםאחרים 



  .י   08.12.2008  19  מועצה שלא מן המניין 

-יש לנו תקציב שאמור לעבור אישור ב. הוא מתנעע בעצלתיים, בעדינות

חות "יש פיגור של הדו. הוא אפילו לא הוגש לחברים עדיין,  לדצמבר25

אבל לך יש את , יש התנהלות שהיא בעייתית בכל פרמטר. נייםהרבעו

החוק לא מגדיר , זו פררוגטיבה אגב שאתה יכול לנצל אותה. הזמן

, בצורה מפורשת עד מתי אתה חייב באופן מוגדר וגמור לסגור קואליציה

כסיעת ירוקים לא ניתן עליו ולא נעבור עליו אבל יש דבר שאנחנו 

מי יותר חשובה ומי , ביא ועדות כאוות רצונךשאתה תלא ניתן . בשתיקה

תשאיר אולי בכוונת מכוון ועדות כמו ועדת הביקורת , פחות חשובה

הסיעה , וכפי שידוע לך היטב. לסוף הקדנציה על מנת לאייש אותם

רוצה ומעוניינת , מדבר איתך כרגער "הגדולה היותר באופוזיציה שהיו

 וקוראת לך ויפה שעה אחת ,ואף דורשת לקבל את רשות ועדת הביקורת

, להביא את הרכבה לאישור זריז לא פחות מוועדת המכרזים, קודם

ואם . תה לא נופלת לא מההרכב הזמני של החברה הכלכליתשחשיבו

 חושבת העירייה על מועצת אתם צריכים לקבל רבותיי אינדיקציה מה

מסמך . אני הוצאתי תרשים ארגוני מאתר העירייה, ככה לסיום, העיר

, יש פה פירוט מדהים של כל ראשי האגפים. רשמי של אתר העירייה

כתוב שם יועץ , כתובה בה היועצת המשפטית, החינוך, הרווחה, ההנדסה

רק גוף אחד נעדר מהתרשים . ל כמובן"יש שם את המנכ, התקשורת

. לא תמצאו אותו שם, חפשו טוב. מועצת העיר, הארגוני המופלא הזה

גמה של מה חושב כנראה העומד בראש העיר וזה לדעתי מלמד על המ

,  אני מדבר מניסיון אישי.ועיריית כפר סבא על מועצת העיר שלה

אני מקווה שדרכיו . שבמקרים רבים ראש העיר לא סופר את הגוף הזה

אני מקווה שלמרות שהתברכנו בהרבה מאוד דוקטורים ועורכי . יתוקנו

נו אנשים איכותיים דין במועצה הקודמת ואני שמח שגם הפעם יש ל

ושיימצא סידן , שמועצת העיר הזאת תתגלה לא במלוא רפיסותה, מאוד

שהביקורת תהיה , שהדיונים יתנהלו בצורה עניינית, בעמוד השדרה שלה

שדעת האופוזיציה תשמע גם , שהרוחות לא יתלהמו, קונסטרוקטיבית
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ך כ. ושנשמור על דרך ארץ, גם אם דעתה לא נוחה לעומד בראש, תשמע

  . זו לא פתיחה טובה. אני מקווה לכולנו

  . ד קרן קדמי בבקשה"עו. תודה רבה  : יהודה בן חמו

לפי פקודת . לרבות ועדת המכרזים, ר של ועדות"רק בנוגע לבחירת יו  : ד קרן קדמי"עו

אלא אם יש הוראה ספציפית מפורשת , 165אלא אם יש בסעיף , העיריות

  . י הוועדה עצמה"י המועצה ולא ע"ר נקבע ע"יו, אחרת

  .והמוצע כרגע זה עמירם מילר  : גיא בן גל

  . יאיר, בבקשה? עוד מי מבין החברים. תודה רבה  : יהודה בן חמו

אני מחשיב את . אני רוצה להגיד לכם שאני קצת נרגש, גבירותיי ורבותיי  : יאיר אברהם

ן אני מכיר באופ. חיל ורעדהבעצמי כנציג ציבור ואני נושא בתפקיד הזה 

ואני רוצה לומר , אישי רבים מבין אלה ששלחו אותי לתפקיד הזה

. אני בטוח שימלאו את חלקם באחריות, הקואליציה או האופוזיציהש

אני קורא לך אדוני ראש העיר להזדרז במשא ומתן , יחד עם זאת

 והעירונית שבה אנחנו מאוד חשוב שבסיטואציה הכלכלית. הקואליציוני

כדי שחברי , כה הזאת מהר ככל האפשרנמצאים לעשות את המלא

אנחנו קיבלנו על עצמנו אחריות וזאת . מועצת העיר ייקחו חלק בעשייה

תמהר להרכיב את הקואליציה ולחלק ולכן ככל ש. אחריות כבדה בעיניי

  . תודה רבה. את הסמכויות ואת האחריות בין חברי המועצה כך ייטב

  . אתי,  בבקשה?  רוצה להתייחס עודמי מבין החברים. תודה רבה  : יהודה בן חמו

כי ככה אני , לעתיד, בתור חדשה אני רוצה רק לבקש בקשה אחת באמת  : אל-אתי גן

בין אם במועצת העיר בין אם , כל חומר שעליו יש לדון. רגילה לעבוד

הוועדות נא להעביר לפני הזמן כדי שנוכל גם לעיין ושאחר כך לא 

ונראה לי שגם העבודה , לא בצד השנילא בצד הזה ו, תהיינה לא הפתעות

, תהיה הרבה יותר רצינית אם באמת נקבל את כל החומרים בזמן סביר

  . תודה. לא בשעה עשר בבוקר כשהישיבה בחמש אחר הצהרים

י החוק " שעות עפ48מקבלים . קיבלו בעשר, אלה שנחתו הבוקר בעשר  : יהודה בן חמו

זה שאני לא .  ביני לבינךאבל זה, אבל זה שנחתת היום. את סדר היום
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אני חושב . זה לא אומר שאין מה לומר, אתייחס לדברים שנאמרו פה

גם בקדנציה , ברוב המקרים. שההתלהמות היא התלהמות לא דו סטרית

אני בהחלט חושב שפעילות .  חד סטריתהקודמת היא היתה דווקא

, כל חברי המועצהלאני מייחס חשיבות רבה . המועצה היא חשובה מאוד

היוצאת גם בדברי הפרידה מחברי המועצה , ואמרתי גם בפתיח דבריי

שאני בהחלט חושב , וגם לכם כחברי מועצה חדשים וגם ותיקים

שכל תחילת , כל מי שוותיק יודע. שהעבודה של המועצה היא חשובה

אני , ציינת גיא את הנושא של התקציב. קדנציה מלווה בבאגים שלה

היו בחירות בנובמבר , גם כן שנים 15זוכר את התסכול שלי לפני 

היינו צריכים להתמודד איתו כי המקצוענים . as isוקיבלתי תקציב 

אז אם הדברים היו , כשאדם צובר ניסיון, הכינו אותו אבל מאוחר יותר

אתה שאבל כ. י אדם חדש אז אפשר עוד איכשהו להבין אותו"נאמרים ע

יודע בדיוק איך הדברים אתה , עובר שנת תקציב או שנתיים של תקציב

, אופוזיציה, אני בהחלט מתכוון בלי הבדלים בין קואליציה. מתנהלים

אני חושב שאנחנו . הכי עניינית שיכולה להיות-להתנהל בצורה הכי

כולל ניהול , כולל סדר היום של היום, מתנהלים בצורה שקופה מאוד

 לא מעט למרות שאני כבר צובר, אני בהחלט. המשא ומתן הקואליציוני

אני מודה לידידי . אני אוהב ללמוד מניסיונם של אחרים, שנות ניסיון

וקיבלתי , גם מהידע שלו וגם מהניסיון שלו, עמירם מילר שאני נעזר בו

ראשי לפחות ל, ופה ההזדמנות להגיד לכל חברי המועצה, את עצתו

אני בהחלט קיבלתי את העצה של עמירם , הסיעות שידעו את זה מפי

, אנחנו נתנהל באופן ענייני, יש לך מבחינתי, יהודה'בא ואמר לי מילר ש

עד הבחירות לכנסת ראוי .  ואם נהיה באופוזיציהאם נהיה בקואליציה

אנחנו בהחלט נכוון את , שתשקול את הרכב הקואליציה מהטעם הפשוט

אנחנו לא חיים . 'ההרכבים הקואליציוניים גם בהתאם למה שיקרה

מאוד מקווה שנוכל -אני מאוד.  מנותקים מהמדינהאנחנו לא, בתוך בועה

נוכל לנתב את חברי המועצה בהתאם לפעילויות המשרדים , לסנכרן
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סם את היכולות של כל קהממשלתיים ברמה הארצית על מנת שנוכל למ

שריהם המפלגתיים ולכן אנחנו מתנהלים לא קחברי המועצה ב

שאני מדבר אנחנו מתנהלים לפחות עם ראשי הסיעות , בעצלתיים

מספר בדיוק מה הלך הרוחות שהולך להיות אני , ורוצים לבוא ולשמוע

מחד לבקש לא , במועצת העיר אבל דומה שהיוצרות קצת מתבלבלות

בלי לשבת ולבוא מאידך לבוא ולבקש לקבל דברים , לשבת ולדבר בכלל

נושאים כמו תקציב יובאו לא , יחד עם זאת. אני חושב שזה פסול. לדבר

 3,4,5-יוזמנו ל, יוזמנו כל חברי המועצה, י חברי הקואליציהרק בפנ

ואם נצטרך לעשות גם מפגשים פרטיים לחברי , מפגשים, אפילו יותר

אני חושב שזו . עם הגורמים המקצועיים אנחנו נעשה זאתהמועצה 

חוסר שקיפות או בהסתרת  לבוא ולומר שאנחנו נוהגים בדמגוגיה זולה

 5-מאוד מקווה ש-יימו הבחירות ואני מאודאני חושב שהסתאבל . מידע

. פחות לאמירות שווא, פנינו מיועדות באמת לכיוון עשייהלשהשנים 

לאור גם הערתו של גיא בן גל ולאור תשובתה של , למרות זאת אני רוצה

היועצת המשפטית שאנחנו צריכים לאשר בפורום הזה גם את ההרכב 

ר אנחנו נמנה "עם שנמנה יובכל פ, מטעויות העבר, ר וגם בכלל"של היו

אלא הוועדות , ממלא מקום על מנת שלא נצטרך לכנס שוב את המועצה

 אני מדגיש את מה שהדגשתי בפני .ר וגם סגן"ירוצו ויקבלו מראש גם יו

לפחות בפני ראשי , אלה שנציגים בוועדת המכרזים, חברי המועצה

החברים . שהרכב הוועדה הוא זמני עד שתורכב הקואליציה, הסיעות

אני חוזר לצורך . לקחו על עצמם להיות חברים בוועדת המכרזים

,  ממלא מקום-מנשה אליאס , ר" יו-עמירם מילר : ההצבעה על ההרכב

מי . נפתלי גרוס ואורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, שלי עמרמי בוזגלו

  ? בעד

  ? אדון ראש העיר, הזו היא זמניתהוועדה   : אורן כהן

, מרגע זה היא מקבלת את הגושפנקא של ראש העיר, הוועדה הזו מכהנת  : ויהודה בן חמ

אנחנו נעשה בהתדיינות עם חברי , והיה ויהיו הרכבים שונים בקואליציה
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מי בעד הרכב ועדת . המועצה ונביא את זה לדיונים בין חברי המועצה

  ? המכרזים כפי שציינתי

איתן , שה אליאסמנ, אברהם מולה, אורן כהן? מי בעד ירים את ידו

, נורית לוי, צביקה צרפתי, שלי עמרמי, ש'בוקי צי, יהודה בן חמו, צנעני

. ירים את ידו? מי נגד. ארנון לוי, איציק יואל, עמירם מילר, שמעון פרץ

  ? אתה מצביע נגד עצמך

  . נגד ההרכב הכולל אני מצביע  : ???

  . יאיר אברהם ויובל. ר גבעאמי, אל-אתי גן, גיא בן גל, נפתלי גרוס  : יהודה בן חמו

  . אהוד  : אהוד יובל לוי

  . לי אין בעיה. איך שתרצה אני אקרא לך  : יהודה בן חמו

  . אז אני אגיד ששמי זה אהוד יובל... , לא, אני מבקש, אדוני ראש העיר  : אהוד יובל לוי

  . אני מאחל לך שגם תהיה יצירתי. בסדר גמור  : יהודה בן חמו

  

  הצבעה

יהודה בן , איתן צנעני, מנשה אליאס, אברהם מולה,  כהןאורן: בעד 

, שמעון פרץ, נורית לוי, צביקה צרפתי, שלי עמרמי, ש 'ר בוקי צי"ד, חמו

  . ארנון לוי, איציק יואל, עמירם מילר

גיא בן גל גרוס נפתלי ויאיר , אל-אתי גן, אמיר גבע, אהוד יובל לוי: נגד

  . אברהם

  

  : את הרכב ועדת המכרזים כדלקמןמחליטים לאשר: 2 'החלטה מס

צביקה , ארנון לוי, בוזגלו-שלי עמרמי; ר"מ היו"מ, מנשה אליאס; ר"יו, עמירם מילר 

 .אורן כהן, נפתלי גרוס, צרפתי

  

 .בחירת נציגים זמניים מקרב חברי מועצת העיר  לדירקטוריון החברה הכלכלית  .5

 זמניים מקרב חברי מועצת העיר   בחירת נציגים: על סדר היום5סעיף   : יהודה בן חמו

היועצת המשפטית קרן ,  דברי הסבר.לדירקטוריון החברה הכלכלית
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  .כתבו לי, אחרי זה תקבל זכות דיבור. בבקשה, קדמי

אני רוצה להעביר לך את המפתח לחשבון , אם אתה בוחר נציג. לפני זה  : ר סימון גולדמן"ד

י מעביר את זה אליך אנ. הרבה כסף-יש שם הרבה, של החברה הכלכלית

  . ר"ואתה תעביר ליו

   .אין ממלא מקום קבוע. ר"הבעיה שאין יו  : גיא בן גל

  .קרן, בבקשה  : יהודה בן חמו

בהתאם . החברה הכלכלית היא חברה עירונית של עיריית כפר סבא  : ד קרן קדמי"עו

אמורים , לחוק ולתקנות הדירקטורים שחברים בה או שיהיו חברים בה

שליש מקרב עובדי , כבים שליש מקרב חברי מועצת העירלהיות מור

על מנת לתת לחברה הכלכלית יכולת . העירייה ושליש מקרב הציבור

עד שתשבו ותחליטו על הסכמים , לתפקד לפחות בתקופת הביניים

בין ,  ועל איוש של דירקטורים קבועים לחברה הכלכליתקואליציוניים

 ביקשו הגורמים מהחברה ,מקרב הציבור ובין מקרב חברי המועצה

 לכאן על שולחנכם בקשה למנות נציגים ,יביאו לכאן הערבהכלכלית ש

דבר שייתן לחברה הכלכלית . 3נדרשים , זמניים מקרב חברי המועצה

  . טו בתקופת הביניים עד שתמנו חברים חדשיםפק-היכולת לתפקד ד

צריכים להמשיך אנחנו , במילים פשוטות של שפת העם. תודה רבה  : יהודה בן חמו

ולאשרר את חברי המועצה שהם נציגים בדירקטוריון של החברה 

אני . שנוכל להמשיך את הפעילות של החברה הכלכליתהכלכלית על מנת 

 2אני מציע את . ר החברה"י התקנות ראש העיר הוא יו"עפ, מציע

-אני מציע את אתי גן. בנוסף אליי, החברים הבאים בנוסף לראש העיר

גם הנושא של החברה הכלכלית יבוא לדיון , שוב. ירם מילר ואת עמאל

גם , אנחנו גם נקיים הסברה מקיפה לפני חברי המועצה. בפני המועצה

. בכל הפעילות של החברה הכלכלית, אם הוותיקים ירצו גם כן, החדשים

   .ש בבקשה'בוקי צי, אני מבקש אם יש למישהו מבין החברים התייחסות

זאת אומרת נציגי ,  נשארים במקומם האם אני מבין ששאר הנציגים,קרן  :ש'ר בוקי צי"ד

הציבור נשארים אותם נציגי ציבור ונציגי עובדי עיריית כפר סבא הם 
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  ? אותם שלושה שקיימים היום

  . זה תפקידים, זה תארים  : יהודה בן חמו

עשה  נכנסות לתוקפן תקנות שלמ1.2.2009- העניין הוא שב.לא מדויק  : ד קרן קדמי"עו

נכנסו לתוקף אבל נתנו איזושהי הארכה בנוגע לדירקטורים שכבר כיהנו 

 יוכלו לשמש 1.2.2009-החל מה. פורסמו התקנות, בתפקידם

כדירקטורים בחברות עירוניות על הטיקט של נציגים מטעם הציבור או 

, י ועדה ציבורית"על הטיקט של עובדי עירייה רק כאלה שיאושרו ע

בחברה הכלכלית כיהנה . משרד המשפטיםשהיא יחידת סמך של 

אל על הטיקט של חברת דירקטוריון -אתי גן' בקדנציה הקודמת גב

, כמובן שהיום היא לא יכולה לכהן על הטיקט הזה. מטעם הציבור

ל בהליך שנוצר עכשיו ע, ואשר על כן. מכיוון שהיא כבר חברת מועצה

אתם נדרשים , מנת שיהיה קוורום חוקי לכינוס ישיבות הדירקטוריון

  . דבר שיאפשר לחברה הכלכלית לפעול,  האלה3-לאשר לפחות את ה

  . אני מבקש לדבר  : גיא בן גל

  . לאחר מכן גיא, בבקשה אהוד  : יהודה בן חמו

אני מעריך מאוד את החברים שרוצים לכהן היום . שם מלא, אהוד יובל  : אהוד יובל לוי

עיריית כפר ,  כשהגוף,של משבר כלכלי בחברה כלכליתבזמנים האלה 

מעניין אותי אם היועצת המשפטית תגיד לנו . חות"סבא לא פרסמה דו

מה האחריות המשפטית שלהם ואיפה הם עומדים , מה האחריות שלהם

חות של החברה "להם חלק כזה שהדו.... חות"בגוף שלא מפרסם דו

חות של העירייה ולהתפרסם יחד " להכנס לדוהכלכלית צריכים להיכנס

  . םאית

  . חות"אין להם פרסום דו  : יהודה בן חמו

זה גוף שהוא צורת התארגנות של . זה גוף סמך. זה חלק של העירייה  : אהוד יובל לוי

חברה כלכלית היא צורה שמאגדת את פעילות . פעילות העירייה

חות פיננסיים "אם פעילות העירייה לא מגיעה לדו, עכשיו. העירייה

הם . עניין אותי מה האחריות כנציגיםמ, והגוף הזה ממשיך לפעול
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  ? דירקטורים

 ביום עדיף שתקבל את התשובה מסודרת. תקבל תשובה ביום העיון  : יהודה בן חמו

  . גיא, בבקשה. תראה שאתה ממש לא צודק, העיון

  , אני מבין, לא צודק  : אהוד יובל לוי

  . ממש לא  : יהודה בן חמו

  ? ה להינתן עכשיו ליד כולםהשאלה אם התשובה יכול  : אהוד יובל לוי

  . בבקשה, גיא. תודה. תודה  : יהודה בן חמו

כשמדברים איתך כי , כשאתה רוצה תשובה תתעקש לקבל אותה, יובל  : גיא בן גל

זה טיפ מחבר . על יום עיון רוב הסיכויים שאתה תקבל תשובות אחרות

ואפשר לגלות קצת יותר סבלנות לחבר .  שנים5מועצה מכהן שכיהן 

. גם אם הוא לא לגמרי מדייק בדבריו, עצה חדש ששואל שאלהמו

אל -אתי גן, או יותר נכון ההבהרה שאני רוצה להבהיר בהקשר, השאלה

כשהתחיל את הקדנציה למעשה עוברת תהליך דומה שעבר עמירם מילר 

  .הקודמת כנציג ציבור בחברה הכלכלית

  . אמת  : יהודה בן חמו

והחליף את  הקדנציה בגין התפטרותו של זיידנברג נבחר למועצה באמצע  : גיא בן גל

אנחנו עושים למעשה את אותו . כובעו כנציג ציבור לנציג מועצת העיר

  . אל-תהליך בדיוק עם אתי גן

  . נכון  : יהודה בן חמו

אתה מינית במועצה . נציגי הציבור בדירקטוריוןהשאלה שלי נוגעת ל  : גיא בן גל

רון קוגמן לנציג , שלךל מטה הבחירות מנה, עמיתך, היוצאת את ידידיך

  , אני גם לא הצבעתי בעד,  אני חושב שיש פגם בזה.ציבור

  . אתה לא מדייק. אתה לא מדייק  :ש'ר בוקי צי"ד

הוא היה , רון אז לא היה מנהל מטה הבחירות, אני גם הצבעתי בשעתו  : גיא בן גל

, שמם כן הםאני חושב שיש מקום שנציגי ציבור כ. מזוהה פוליטית איתך

יהיו נציגי הציבור ולא הנציגים האישיים הפרסונאליים בעלי הזיקה 

אל היתה נציגת ציבור בחברה -כשאתי גן. הפוליטית של ראש העיר
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לא למפלגת , הכלכלית לא היה לה שום קשר ושום זיקה פוליטית

. וככזו היא שירתה נאמנה את הציבור. א לאף מפלגה אחרתהירוקים ול

 היא לא בחרה לחברת מועצה מטעם מפלגת הירוקיםמשעתה היא נ

אני פונה אליו כי אני חושב שהוא , רון קוגמן. יכולה לכהן כנציגת ציבור

לכל , ואגב, ויפעל ללבךבמידה וראש העיר ישכנע אותך , יושב בקהל

אני לא , הדעות עשית עבודה מצוינת כמנהל מטה בחירות של ראש העיר

   -חושב שזה ראוי שאתה

  . אתה מטעה את הציבור, אתה מטעה את הציבור  :ש'בוקי ציר "ד

  . אני מביע את דעתי  : גיא בן גל

  . הוא לא היה מנהל מטה הבחירות  :ש'ר בוקי צי"ד

מילא תפקיד פורמלי בכיר ומנהל היום משא ומתן קואליציוני מטעם   : גיא בן גל

  . ראש העיר

  . על זה אני לא מתווכח. זה כן  :ש'ר בוקי צי"ד

  . הפוליטית אני לא חושב שיש חולק ועל זיקתו  : א בן גלגי

  . גם על זה אני לא מתווכח  :ש'ר בוקי צי"ד

צריך למנות אותם , אני חושב שאם יש מקום למנות נציגי ציבור  : גיא בן גל

  . נציגי ציבור, בפריזמה של שמם כן הם

אני , עוד פעם, מרתיכפי שא. תודה רבה? עוד מישהו מבין החברים. תודה  : יהודה בן חמו

  , בהחלט אמרתי

  . יש לי הצעה  : אהוד יובל לוי

  . בבקשה  : יהודה בן חמו

היא גם נוכחת פה , עינב גלילי' גב,  לרשימת מרץ למועצת העיר2מספר   : יאיר אברהם

יכולה לשמש בתפקיד הזה , יועצת בעסקים, כלכלנית בכירה, באולם

הו איזון בדברים שאתה בחברה הכלכלית על מנת גם כן ליצור איזש

  , ציינת קודם

  . זה סותר את דבריו של גיא  :ש'ר בוקי צי"ד

  , אגב אני, בשם הממלכתיות. שנייה  : אהוד יובל לוי
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  . אנחנו לא מתואמים  : גיא בן גל

אני חושב שהייחוס הפוליטי של בן . דברים שבהם אני חולק על גיאיש   : אהוד יובל לוי

אלא אם כן נמצא ניגוד , תפקידים ציבורייםאדם לא פוסל אותו מלכהן ב

  . בין מה שהוא עושה לבין תפקידועניינים 

על . אני רוצה שהעובדות לא יבלבלו אתכם, בכל זאת. תודה רבה. תודה  : יהודה בן חמו

לא התפקידים , צים"סדר היום נושא של אישור נציגי המועצה לא הדמ

ועל כן , ברה הדתית בח,המועצב, הסטטוטוריים של עיריית כפר סבא

יבוא , שאמרתיכפי .  הנציגים שאמרנו3אנחנו מתבקשים לאשרר את 

  . תודה? אפשר לקבל בבקשה שקט, לכאן שוב הדיון

  ? אמרת חברה דתית או חברה כלכלית  : אורן כהן

זה , אבל זה בסדר?  החזרה בתשובה קצת מבלבלת אותך.חברה כלכלית  : יהודה בן חמו

  . בסדר

  . יהודה, ני שמעתי חברה דתיתא  : אורן כהן

 החברים שאמרתי 3ולכן אני מעמיד להצבעה את . החברה הכלכלית  : יהודה בן חמו

כשיבוא לדיון ויבוא . אל-את עמירם מילר ואת אתי גן, אותי, קודם

צית "כי אנחנו צריכים גם למנות דמיבוא לדיון ההרכב הסופי , בהקדם

, ת על טיקט של חברת מועצהאל שהיא מצטרפ-במקום אתי גן. צ"או דמ

כפי שאמרה היועצת , לבינתיים. אז אנחנו נצטרך להתייחס לכל המכלול

לפחות אני לא , אנחנו לא מתכוונים לתקוע מקלות בגלגלים, המשפטית

. מתכוון לתקוע מקלות בגלגלים של עבודת המועצה והחברה הכלכלית

 לחברה מי בעד אשרור נציגי המועצה. על כן אני מעמיד להצבעה

  , תהכלכלי

  ? קרן,  האלה ייקחו חלק בהצבעה3-יש מניעה שה, אגב  : גיא בן גל

  . שלא ייקחו חלק בהצבעה  : ד קרן קדמי"עו

עמירם מילר ואתי , את יהודה בן חמומי בעד לאשר . תודה. שלא ייקחו  : יהודה בן חמו

  .ירים את ידו? אל-גן
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  הצבעה

יהודה בן , איתן צנעני, אסמנשה אלי, אברהם מולה, אורן כהן: בעד 

, שמעון פרץ, נורית לוי, צביקה צרפתי, שלי עמרמי, ש 'ר בוקי צי"ד, חמו

   . גיא בן גל גרוס נפתלי ויאיר אברהם, אמיר גבע, ארנון לוי, איציק יואל

   .אהוד יובל לוי: נגד

     אין:נמנע

  

יים מקרב חברי אל ובעמירם מילר כנציגים זמנ-מחליטים לבחור באתי גן :3 'החלטה מס

 .כדרקטורים בחברה הכלכלית, המועצה

  

אני מבקש להודות לעובדי , אני רוצה להודות בטרם נסיים את הישיבה  : יהודה בן חמו

להודות לדורון בקנשטיין , העירייה שטרחו ועמלו בארגון הערב הזה

נערות הקונסרבטוריון , לנערות שהנעימו לנו בנגינתן, באופן מיוחד

ר אשר "ושמעתי כרגע שגם ד, ודות לכל האורחים שהגיעולה, העירוני

כל האורחים שהגיעו אני מקדם . אלחייאני שמזמן לא פגשנו בו הגיע

  .תודה רבה. נסיעה טובה ולילה טובה. אתכם בברכה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 

  


