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  25.03.2009  -מן המניין שלא שיבת מועצה י

  

  :דר היום סעל 

 לחוק הרשויות המקומיות 15מינוי עמירם מילר כסגן ראש עיר לפי סעיף  .1

 .1975- ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(

מינוי חבר המועצה מר יצחק יואל כדירקטור לחברה הכלכלית במקומו של מר  .2

 .עמירם מילר

 .מ מהנדס הרשות"מהנדס הרשות כמ/מינוי ארז אייזנר ס .3

אישור מינוי ארז אייזנר כדירקטור בחברה הכלכלית במקומו של מר רמי  .4

 .ראובני
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 לחוק הרשויות המקומיות 15מינוי עמירם מילר כסגן ראש עיר לפי סעיף   .1

  .1975- ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(

  

מינוי ידידי עמירם מילר כסגן ראש , סעיף ראשון על סדר היום  :יהודה בן חמו

בחירת ראש ( לחוק הרשויות המקומיות 15סעיף לפי , העיר

 משפטים על עמירם 3 .1975- ה"תשל, )תםהרשות וסגניו וכהונ

אני מבקש להעמיד להצבעה . למרות שאפשר לדבר ארוכות, מילר

אני יכול לומר . את אישורו של עמירם מילר כסגן ראש העיר

אבל אני חושב שאני גם , לא רוצה להישמע דרמתי מדי, שאני

, לא בשכר, נרגש מעצם העובדה שעמירם מצטרף אמנם בתואר

, אבל אני אתייחס קודם כל לעמירם. חד עם איציקאבל הוא וי

וכל עשרות שנות הניסיון המצטברות מצטרף להנהלת העיר 

יבואו לידי , י עמירם בשלטון המקומי וגם המרכזי"הנלמדות ע

מאוד - כאדם אני מאוד. יומית בעיר שלנו- ביטוי בעשייה היום

 גם בגלל, גם בגלל רגישותו החברתית, מעריך את עמירם מילר

כניסתי לחיים אני יכול אפילו להוסיף ש. דרך התייחסותו לציבור

הפוליטיים בימים הראשונים היו עם עמירם מילר כמי שליווה 

אני חושב שבהחלט עמירם לא . ף את הדרך"האיר לי באל, אותי

אחת התייצב מול תושבים ולא אמר להם את הדברים שרצו 

מאוד שמח - אודאני מ. אלא אמר את הדברים האחראיים, לשמוע

וכמובן שמתוקף , שהוא לוקח על עצמו את תפקיד סגן ראש העיר

ויות ככל שרק ירצה וככל שהמערכת תפקידי אני אאציל לו סמכ

זה , אמנם זה לא באישור מועצהאני כבר מודיע ש. תצטרך

ר ועדת "עמירם נענה לבקשתי והוא ישמש כיו, בסמכות שלי

אני בהחלט מודה , תמרורר ועדת ה"מתוקף סמכותי כיו. התנועה
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גם ראוי לציין ולהעלות על נס גם את , מודה לך בכלל. לך עמירם

יש בינינו , אין בינינו הסכם כתוב. ההתנהלות מול סיעת העבודה

יש בינינו הבנות באשר לשיתוף , הבנות באשר לניהול העיר

על האמון ההדדי , ובהחלט אני שמח על הגישה הזו. הפעולה

אני שמח . דגיש שזה היה גם בקדנציה הקודמתראוי לה. שנוצר

התייחסויות של . מאוד שזה ממשיך גם בקדנציה הנוכחית

  . נורית, בבקשה. לאחר מכן נעמיד להצבעה, החברים

, אני חושבת שאני בפוליטיקה עמירם, אני מקדמת בברכה  :לוי- נורית חסון

ההכרות , אתה אפילו לא יודע, כן, ולו מהסיבה הפשוטה, בגללך

מצאתי . שלי עם עמירם כסגן ראש עיר היתה מטיבה לי כאזרח

, הגעתי אליו עם בעיות מעולם לא שלי. אדם נכון, אדם פתוח

ולם פתר הוא לע, אלא של ציבור כאן ואחר בנקודות שונות בעיר

עקב אחרי כל , עקב אחרי הדברים, באדיבות, לי אותן בחיוך

וההתנהלות . רהכאזרח מן השו, ממש כאדם פרטי. בעיה שהגשתי

שאפילו נכונתי ואני מגלה פה , שלו כאדם מצאה חן בעיניי מאוד

אמירה הייתי מוכנה לוותר למענך על מנדט ה, גילוי דעת נאות

הפוליטית שלי כדי לתת לך את הכוח באחת ההזדמנויות 

  . שנבחרת כאן

  . תודה רבה  :עמירם מילר

  . ואני שמחה איתך  :לוי- נורית חסון

  . בבקשה, יובל. תודה  :יהודה בן חמו

שכל , גם לאופוזיציה מותר לברך. אני רוצה לברך את עמירם  : לויאהוד יובל

  , מינוי שייקח

  . תבדקי שהקלטת עובדת  :יהודה בן חמו

, ינוי של אנשים מוכשרים עם ניסיוןשכל מ, אני מברך את עמירם  : לויאהוד יובל

יה אפשר מביא איתו גם מקום שגם לאופוזיצ, עם יכולת מוכחת
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שחלק מהדברים יתנהלו , שייקח סמכויותלהגיד שצריך לברך 

, וחבל. בצורה יותר שמתאימה לאופי של עמירם, בצורה אחרת

שחבל שהמילה הבנות מקבלת פה היום איזשהו שם , בקטנה

שאנחנו כבר לא יודעים מה זה , שהוא נרדף למילה של הסכמים

אלה שלא הבנות זה הסכמים כ. מה זה ההבנות, ההסכמים

  , אני חושב שבסך הכל כולנו נמצאים. מדברים עליהם

  . מסיים בשבח, מי שמתחיל בשבח :ד מנשה אליאס"עו

  . התחלתי  : לויאהוד יובל

  . אל תפריע לו, מה אתה. תן לו, הוא לא היה בשיעור הזה  :יהודה בן חמו

 הולך גם אתה היית. אתה יכול ללכת, יהודה, יום שלישי בארבע  : לויאהוד יובל

  . פעם לשיעור

  . אני בהנאה רבה  :יהודה בן חמו

  , שהסך הכלאני רוצה לסיים בשבח ולהגיד   : לויאהוד יובל

  .אנחנו באווירה, נו, צוחק. אז יצאת באמצע השיעור וחזרת  :יהודה בן חמו

. לא למדתי ממך שיוצאים באמצע השיעור לא חוזרים, יהודה  : לויאהוד יובל

בקורס טיס אמרו מי . אתה יודע, את זהיכול ללמד אותנו אתה 

. כולם היו חנונים, יצא שאף אחד לא ברח משיעור? ברח משיעור

  . מה לעשות

  , הוא מדבר על קורס טיס. בגלל זה לא יצאת טייס  :שמעון פרץ

  . מה לעשות, איך שמדריך התפלצף עשיתי לו לופ. מה לעשות  : לויאהוד יובל

  , אני לאאחותי מתחתנת היום ו  :שמעון פרץ

חבל שהבנות לא נודעו . לא יצא, אמרתי, פטור בלא כלום. כל יום  : לויאהוד יובל

, אני חושב שהוא יהיה לטובת כל התושבים, השכר הכללי. לנו

שיהיה בעיר בן אדם עם סמכויות , לטובת גם חברי המועצה

לפתור בעיות , שלכולנו יש תחושה שאפשר לדבר איתו ברוגע

ובתקווה שגם ,  שנים אני גם אומר את זהבניסיון של. ברוגע
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 מיום  עוד.שהניסיון שלו והיכולת שלו ישפיעו ויתממשו במלואם

שאני אשמח שהכוחות שלו , שנבחרתי אני גם אמרתי לעמירם

, היום אני גם אומר את זה בפומבי. והיכולות שלו יתבטאו

  . ואני מאחל לו בהצלחה, כשאני בצד השני של המתרס

  .בבקשה, גיא. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אז אני הייתי אומר שמה , אם אני הייתי רק ציניקן, תראו  :גיא בן גל

שקורה כרגע זה בעצם הגשמה של המשפט הפוליטיקה היא 

אני רוצה לקחת אתכם רק כמה . האמנות הבלתי אפשרית

שעלה לדציבלים מאוד לשיח פוליטי מאוד נוקב , חודשים אחורה

שהתמודד על , ולי יהודה בן חמו ראש העירבין היושב מ, גבוהים

לבין עמירם מילר ואיציק יואל , הקדנציה השנייה שלו

מפלגת , אבל מטעם רשימה מכובדת, שהתמודדו לא לרשות העיר

ואם הייתי ממקד את כל הציניות . למועצת העירהעבודה 

אז הייתי אומר איך יכול להיות , הפוליטית שיש לי ויש פה לכמה

שהוא , ר שאמר על יהודה בן חמו למיטב זכרונישעמירם מיל

מוצא את , נוקט בשיטות של משטרים חשוכים באותו קמפיין

עצמו מקבל רק שבחים והילולים ממי שיהודה הגדיר אותו 

התגברתם כנראה על . יפה,  אז קודם כל.כאבא הרוחני שלו

הפערים ועל המדנים ועל המכשולים ועל חוסר הרספקט ההדדי 

ותר שידעתם להראות אחד לשני במהלך קמפיין המופגן בי

כנראה שאתם , אתם לא רק פוליטיקאים, אז קודם כל. הבחירות

  , ואני מתאר לעצמי. בני אדם

  . ספק. אולי. אולי  :יהודה בן חמו

אם אתה מביא למועצת העיר את ההצעה למנות את האדם   :גיא בן גל

חוריו שיש מא, המאוד מכובד הזה לתפקיד של סגן ראש עיר

כנראה שאתה , באמת עשייה ציבורית מכובדת מאוד רבת שנים
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והוא , גם חושב שהוא ראוי לעמוד בתפקיד הזה ולהיבחר אליו

זה למה , מה שאני לא מצליח להבין. נהנה כמובן מהאמון שלך

ציבור את הרספקט לתקשורת ול, אתה לא נותן לגוף הזה

געתם האלמנטארי לדעת מה הסיכומים שאתה ומר מילר ה

  . אליהם

  . אמרתי אותם  :יהודה בן חמו

או מפלגת העבודה , זו הקדנציה השנייה כבר שאתה קבעת נורמה  :גיא בן גל

שאתם לא חושפים את ההבנות שיש בין , קבעה איתך נורמה

  . סיעת מעוף לבין מפלגת העבודה

  . אמרתי אותם  :יהודה בן חמו

 לא אמרת .נציה הזוזה היה בקדנציה הקודמת וזה גם בקד  :גיא בן גל

לא , באיזה סמכויות עמירם מילר הולך להחזיק כסגן ראש העיר

אם בכלל אתה מתכוון , איזו האצלת סמכות, ציינת איזה משרות

שמאחר אני יוצא מנקודת הנחה . באופן פורמלי להעמיד לידיו

אבל לא אדם שרק הכבוד עומד , ועמירם מילר הוא אדם מכובד

תפק רק בתואר החלול וחסר התוכן הוא לא יס, לנגד עיניו

שאתה תיצוק איזשהו תוכן , הוא ירצה בצדק. כשלעצמו של סגן

גם אם לא אז אני חושב שיש מקום . של סמכות לתפקיד הזה

שתגיד למועצה הזו ולציבור מה , חתמת על הסכם בכתב

 אנחנו יודעים היום .הסמכויות שעמירם מילר הולך להחזיק בהן

אני , אני למד משמועות בלבד.  המכרזיםר ועדת"כבר שהוא יו

שהוא עומד להיות , אשמח אם תאשר אותם או תכחיש אותם

ולהחזיק , כנראה ממלא מקומך בוועדת משנה לתכנון ובנייה

תיק שהוא לא הסתיר שיש לו , תיק חשוב, בפועל בתיק ההנדסה

כי מה לעשות , גם רק משמועות, אני למד. כוונות להחזיק בהם

אז רוח הספקולציה , חתום שאני יכול להישען עליושאין הסכם 
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ר "שאיציק יואל למרות רצונו העז להיות יו, רק נחה בראשי

שהוא עשה . מפעל המים לא יקבל את התפקיד הנחשק הזה

אני אגיד מעמדתי כחבר ועדת ביקורת של מפעל , אגב, אותו

אבל לכל הדעות , שלא תמיד הסכמתי איתהבצורה , המים

  , מרצו וניסיונו הניהולי, ת מיטב זמנוהשקיע בו א

  . אתה יכול להגיד עשה זאת בהצלחה. עשה זאת בהצלחה  :יהודה בן חמו

  , מלא אותואבל לא יזכה ל  :גיא בן גל

  .תוציא קומפלימנט. תגיד הוא עשה את זה בהצלחה  :יהודה בן חמו

אבל לא יזכה למלא אותו כי אתה לא נאותת ככל הנראה   :גיא בן גל

אתה . אפשר לו להמשיך למלא אותו כדבריך בהצלחהך וללהמשי

ר הנהלת מפעל המים לאדם "כנראה מייעד את התפקיד של יו

היה לנו הרבה יותר . חבר סיעתך, יש האומרים למר צרפתי. אחר

אם פשוט היית נוקט במילה הזאת שאתה אוהב , נוח מר בן חמו

שהיא אבל כ, לזרוק אותה הרבה פעמים לחלל האוויר כסיסמא

דיברת . היא נקראת שקיפות, באה לידי ביטוי במבחן המעשית

אז גם כן נבחר ציבור שעומד בראש מערכת עירונית , על אחריות

כשאתה מדבר פה בצורה . יש מושג שנקרא שקיפות, פוליטית

מי שלא מכיר , אז שוב, מאוד ערטילאית ומעורפלת על ההבנות

פוליטיקאים בתקיעת שני . זה אידיליה, את המטריה אומר וואי

הכל טוב , לא צריך הסכם חתום,כף מסכמים ביניהם את הכל 

  . הלוואי והייתי יכול להאמין בזה. מעולה. יש את האמון ,ויפה

  . לדעתי זה יפה  :שמעון פרץ

הלוואי וכולם היו יכולים לחתום עם יהודה להבנות . זה מצוין  :גיא בן גל

  .ש לי בעיהי, עכשיו. שלא מצריכות הסכמים חתומים

  ? גם הירוקים  :יש'ר בוקי צ"ד

אנחנו הודענו בצורה מפורשת מה עמדתנו בעניין עוד בתחילת   :גיא בן גל
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אבל יש לי בעיה נוספת וזו הסיבה שמסיעת . הקדנציה בוקי

לא רק כי . מר מילרהירוקים לא תוכל לתמוך לצערי במינויו של 

ואני באמת , רםאלא כי עם כל הכבוד עמי, אין הסכם קואליציוני

הזבנג שבא אחרי , אני לא נותן לך פה את הבומבה, מעריך אותך

אני באמת ובתמים מאמין שאם אתה עומד להיות יד . הברכות

ימינו של מר בן חמו בכל מה שקשור לאגף ההנדסה ובנושאי 

ואני אומר את זה במיוחד לאור העובדה כי אני , תכנון ובנייה

, שאים האלה בשנים האחרונותיודע שאתה מעת לעת עוסק בנו

תקן , ובין אם לא, בין אם כאדם שעוזר לזולת בהתנדבות מלאה

אם עבור שירותים כאלה ואחרים , אותי אתה אם אני טועה

שייתכן מאוד ,  שכראולי גם קיבלת, שסיפקת בשנים האחרונות

האם יש גורמים . אבל יש מקום להגיד את זה, שהוא מוצדק

וקיבלת , להם את שירותך הטוביםבעיר הזאת שאתה שכרת 

אני מפנה . תמורת זה כסף בנושאים שקשורים לתכנון ובנייה

דרישתי כי החוק אני לא יכול להגיד , אליך קרן קדמי את בקשתי

, בהנחה והוא נכנס לתפקיד הרגיש הזה, שמר מילר, לא מחייב

שתגיד בדיוק מה , יואיל להגיש הצהרת ניגודי עניינים מפורטת

שהרי כבר . ים שיש לו ואין לו בענייני תכנון ובנייההאינטרס

שיודע , ואני בטוח עמירם שאתה אדם גם חכם וגם פיקח, ראינו

גם לא להיכנס וגם יודע איך לצאת מנקודות שאנשים כשלו 

ד מאוד ממולח שמזוהה עם סיעתו "יש עו. בעמדות האלה לפניך

התכנון הוא היה מחזיק תיק . שנקרא סיני גלבוע, של מר פרץ

שעומד , אדם חכם לכל הדעות, והבנייה בעיריית פתח תקוה

, עכשיו. בפלילים היום על העובדה שהוא ניצל לרעה את מעמדו

שאתה כנבחר ציבור תמעד בגלל שאני משוכנע שאין סיכוי 

ומאחר ואני מחזיק ממך אדם ישר מבחינה , בפינות האלה
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,  שוויםומאחר ואני חושב שהפה והלב שלך הם כן, ציבורית

אז תצדיק את , ואתה לא לחינם זוכה פה לקומפלימנטים

, ית שהיושבים פה סביב השולחן מעניקים לךהקרדיטציה הציבור

, ותגלה אולי בניגוד לעמדתו של ראש העיר, כולל עבדך הנאמן

הן ברמת ההבנות שנסגרו בין . את רמת השקיפות המתבקשת

קיד הרגיש שכפי והן ברמה של התפ, סיעתך לבין יהודה בן חמו

אני יודע שיש לך דוגמא שלילית . הנראה אתה עומד לאחוז בו

שעשה מאחורי הגב של כל חברי , היא נקראת אהוד ברק, רעה

ועדיין קיבל את , של אמשהסיעה שלו את המהלך הדרמתי 

אני לא אגיד . לא אחזור לציניות, אני גם שוב. תמיכת הועידה

, י המהלך שאתם עושים" עשיש אנשים שמרגישים אולי נבגדים

, מילי'לאחר אולי קוראים יואב ג, אחד מהם קוראים לו בני פלג

שטען לא פחות ,  ברשימה שלכם4' שמדובר בכל זאת במועמד מס

או יותר שראש העיר איים עליו במקום עבודתו במהלך קמפיין 

אני לא רואה לא את יואב , אני מסתכל פה בקהל. הבחירות

שבמקרה או שלא , פעיל מרכזי שלכם,  פלגמילי ולא את בני'ג

ההגדרה התעסוקתית שלו בעירייה , במקרה מקום העבודה

ראש העיר יגיד שאין לזה שום קשר . שונתה אחרי הבחירות

כי . אני אטען שכן. לעובדה שהוא היה פעיל בחירות מרכזי שלכם

מילי לא לחינם לא נמצא 'אני אטען שיואב ג. נטען כך באוזניי

ר "שאתה לא יו,  אני בטוח שהוא מאוכזב איציק יואלאבל. פה

, ר ועד העובדים של המפעל"הוא יו, שכידוע לכם. מפעל המים

הוא וטען שאתה איימת עליו ש,  במפלגת העבודה4' והיה מס

אז מכל . הוא אמר את זה באופן פומבי. יאבד את מקום עבודתו

של העובדה שההסכם , הסיבות האלה של חוסר שקיפות

, אליציוני שאני מאמין שיש הבנות מאוד מוצקות ביניכםהקו
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יש מקום , שאל הבשילו לכדי אולי דף שעליהם הם כתובות

ומתוקף העובדה שאתה כנראה הולך . שהציבור יידע אותם

טוב תעשה מר מילר , סמכויות מאוד חשובות אך רגישותלאחוז ב

 אנחנו. ויפה שעה אחת קודם, אם תביא אותם לידיעת הציבור

  . מאחלים לך בהצלחה

  . עמירם בבקשה, מכיוון שאין עוד דוברים. תודה  :יהודה בן חמו

 אני כמובן לחתום על כל .קודם כל אני מודה לאלו שבחרו בי  :עמירם מילר

אני רוצה להצהיר קבל עם ועדה . איזשהו טופס שצריך

הן כחבר , שבכל שנות פעילותי הציבורית, לפרוטוקול המוקלט

 שנים בקדנציה הקודמת 3- יה והן בתקופה של המועצת העירי

ובהם עזרתי לאנשים שונים , שלא הייתי חבר מועצת עירייה

. לא לקחתי פרוטה, ולגופים שונים בנושאים של תכנון ובנייה

מפעילות בתחום , גזרתי על עצמי להתרחק מכפר סבא. להפך

ואני עובד בעיריית ראש העין ואני עובד , הזה בכפר סבא

 ובכפר סבא לא נגעתי ולא לקחתי וכל מעשיי ,ת אחריםבמקומו

. אני אומר את זה בכל הרצינות. היו למה שנראה לי טובת העיר

אני עתיד להיפגש אצל ראש העיר עם אדם שאיננו מחר בבוקר 

.  אלף מטר11- שעומד לבנות בעתיר ידע בניין של כ, תושב המקום

 הוא בונה את וביוזמתי, אני גאה שהוא בונה את זה בכפר סבא

אני מאמין ומקווה , אז אי לכך. זה בכפר סבא ולא במקום אחר

היו בבחינת רכילות ולא בבחינת רצון , שהדברים שלך מר בן גל

ואני כמובן מוכן לחתום על כל מסמך שהוא . לפגוע שלא לצורך

אני גם בוועדת תכנון . בדבר ניגוד אינטרסים כאלה ואחרים

ישנו איזה קבלן ,  מוכרח לומר לכםאני. ובנייה בקדנציה הזאת

ויותר . ואני מלווה אותו, שבונה בשכונה הירוקה, תושב טירה

ראש עיריית טירה הקודם קרא לי וביקש ממני תלך איתו , מזה
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מפני שהיה לו חשש שיבוא ערבי מרשויות התכנון . יד ביד

ואני בכל ישיבה שדנה בעניינו . ויתייחסו אליו לא בצורה הנכונה

  .  ואני לא אחרוג מדרכי גם בקדנציה הזו.תתפתילא הש

  . אתי. תודה? זהו  :יהודה בן חמו

אני רוצה להגיד שאני מכירה את עמירם , אני לא ארחיב במילים  :אל- אתי גן

אני . באמת, מאוד מעריכה אותו- באמת מהילדות ואני מאוד

איך , אני מצטערת על צורת התהליכים. חושבת שהוא תרם הרבה

אני מצטערת שאנחנו לא יודעים בדיוק , קדמו בסוףשדברים הת

ר ועדת התכנון והבנייה מה אתה מחזיק כסגן ראש "חוץ מיו

  ? זה סגן. העיר או כמשנה

  . סגן  :יהודה בן חמו

כי הייתי מאוד רוצה לדעת בדיוק איפה תהיה , כסגן ראש העיר  :אל- אתי גן

פריע לי אז לכן מ. ואני יודעת שאתה יכול להשפיע, ההשפעה שלך

, אבל אין לי כל ספק שאתה אדם עם כישורים, התהליך הזה

ואני ראיתי את זה לפחות במעשים , אדם שאכפת לו מהחברה

, את הראייה שלך, כשהיינו יחד בדירקטוריון בחברה הכלכלית

  . חבל שככה נגררת. שמאוד מצאה חן בעיניי

אני חושב שמה , הלפני שעוברים להצבע, חברים ברשותכם. תודה  :יהודה בן חמו

נושא של התייחסות של , על הארנונהשדיברתי בישיבה הקודמת 

במלוא הכנות , הייתי מציע לך גיא באמת, חברי אופוזיציה

טיפה רספקט , גם אם יש מתיחות וגם אם יש ביקורת, וההערכה

יכבדו אותך , כשאתה תכבד אדם. תאמין לי. לאדם לא מזיקה

ר ביקורת וגם כשאתה רוצה גם כשאתה רוצה להעבי. הסובבים

ובטח , גם בטח ובטח שאתה מדבר במינוי אישי של אדם, להתנגד

 להשמיע ראוי שהדברים גם אם רצית, ובטח שבמינוי בהתנדבות

אני , ואני לא רוצה. יאמרו בצורה יותר מכובדת, דברי ביקורת
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אבל יש איזשהו פתגם מהגמרא , לא חלילה מאחל לך משהו

אני לא רוצה להגיד חלילה שתלקה ', םהחושד בקשרי'שאומר 

והיוהרה שלך לפעמים . לקית ביוהרתךאבל יכול להיות ש, בגופך

התלבטתי אם להגיד לך , אני שומע את הדברים מהצד, מביאה

וראוי שלא היית אומר את , אבל האמן לי שהרחקת לכת, את זה

ואני לא . ובטח לאדם כמו עמירם מילר בטח ,הדברים האלה

  , האומר את ז

  , כל מה שהפריע לך זה מה שאמרתי? מילי'לא איימת על יואב ג  :גיא בן גל

אני מתכוון אל , לא, לא, אני מתכוון על הביקורת, לא, סליחה  :יהודה בן חמו

אני מדבר על דברי . תגרור אותי למקומות שאני לא רוצה

  ,הביקורת

רתי לא כי חשבתי שאולי לא נוח לך שחלק מהדברים שאמ, לא  :גיא בן גל

   . לכיוון האישינעים לך לאוזן ואתה מסיט אותם כרגיל

באשר לתפקידו של .  מילר בלבדל עמירםעעל דברי הביקורת   :יהודה בן חמו

אמרתי , עמירם מילר אמרתי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים

וככל . את הדברים שעמירם מילר אמור להתחיל החל ממחר

אעביר , תר בחפץ לבכמה שיושיידרש וככל שיתאפשר אני 

ר ועדת "הוא יכהן כיו,  ואמרנו.לעמירם מילר באמון מלא

הוא לוקח על עצמו החל מלפני כמה ימים . המכרזים בהתנדבות

ר ועדת "הוא יהיה ממלא מקום יו, ר ועדת תנועה"כבר יו

ר החברה "איציק יואל יהיה ממלא מקום פעיל של יו, המשנה

אני , עמירם וגם את איציקוככל שנוכל לערב גם את , הכלכלית

, שאנחנו לא, מסתבר גיא. נאמרו דברים. אעשה זאת בחפץ לב

אני גם לא , אני לא עשוי מסלע, אמרתי את זה בכמה פורומים

. אני לא נמס ממחמאות ואני לא מתפורר מביקורת. עשוי מסוכר

יודע לקבל את זה , אני מקבל מחמאות, אני שומע ביקורות
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י לא מתיימר חלילה לנהוג בזלזול ואנ, בקונטקסט הראוי

ואמרתי את זה , הלוואי, חד משמעיתאבל אני אומר לך . באנשים

, ואני לא אומר את זה כדברי ביקורת לחברי מועצה אחרים

. הלוואי והייתי יכול עם כל אחד אחר להגיע להבנות כפי שהגעתי

וגם בקדנציה ,  חברי העבודה3גם בקדנציה הקודמת עם 

כי אם היה נייר היינו מעלים אותו .  נייראין. הנוכחית

מה יותר שקוף וגלוי כשאנחנו מדברים אבל . להסתכלות

והחל בעוד מספר ימים הוא יעלה , לפרוטוקול מוקלט ומתומלל

אני רואה פה עוד התנהגות והתנהלות שאין מצב , לאתר העירוני

, אבל אין לי בעיה עם זה. מצביעים רק נגד וחבל. שמצביעים בעד

אבל ברמה של הביקורת האישית . אני מכבד את זה אפילוו

אני מעלה . הלוואי והיתה נעשית בצורה שונה, שנאמרה פה

  ,  על סדר היום1להצבעה את סעיף 

אני רוצה לבקש בקשה , שנייה אחת לפני ההצבעה, רק רגע  :אורן כהן

אני שמעתי מהצד את . זה דווקא אליך, גיא. מגיא בן גלאישית 

אתה ידיד שלי ואני , באמת. קצת חרה לי, ני אומר לךהדברים וא

נכון שככה ברמיזה קלה ו, לא מסתיר את זה שאנחנו מדברים

ככה , אני מנסה לחפש איזה מילים עדינות, לא יודע, אמרת על

  , ובאמת,  בעמירםהטלת איזה קצה קצהו של דופי

  .חס וחלילה  :גיא בן גל

  . תלמרות שסיימת את הדברים אחר  :אורן כהן

  . דברים אחרים גםשמעתי   :נפתלי גרוס

מדובר במינוי בסגן . בקשה אישית, אני רוצה לבקש ממך באמת  :אורן כהן

והוא עושה , ה אותו בהתנדבותמינוי שהוא עוש, שהוא בתואר

  , אותו

  . תפסיקו עם זה  :אל- אתי גן
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רק , אני עובד עם עמירם, אני אומר לכם, נכון. סליחה רק רגע  :אורן כהן

  . רק שנייה, סליחה, גער

  . באמת, הוא באמצע זכות דיבור. יאיר ואתי, שמעון  :יהודה בן חמו

אני עובד עם עמירם בוועדת המכרזים . בבקשה, רק שנייה אתי  :אורן כהן

, וגם גיא עובד איתו בוועדות, ואני עובד איתו בוועדות נוספות

 אומנם לא אומרים את שבחו של. וההתנהלות שלו היא למופת

והוא עושה את זה . ההתנהלות שלו היא במופת, אדם בפניו

  , בהתנדבות ומכל הלב ועוזר לכולם

  ... ולכן  :גיא בן גל

  , רק רגע גיא  :אורן כהן

הוא עוד יותר עמוק בגלל מה שאתה הדיסוננס הקוגנטיבי שלנו   :גיא בן גל

  . מדבר

קיבלו ומאחר וגם הטענות שהעלית לנושא השקיפות , רק רגע  :אורן כהן

אני לא רוצה , אני רוצה לבקש, איזשהו מענה מראש העיר

אני רוצה לבקש בקשה , לא נהפוך לך? בסדר, שתתמוך בנו

יאה לסיעת הירוקים שהיא לא אישית שלא תתנגדו וזה יהיה 

אני , תשקלו אותה. זו הבקשה האישית שלי. תתנגד למינוי שכזה

  . מקווה בחיוב

  . שמענו  :???

  .נו, תשמור על שקט, יובל, י בעדמ  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה לשמוע, ...אתה מאציל סמכויות  : לויאהוד יובל

  . אמרתי  :יהודה בן חמו

  .הוא פירט את כל הסמכויות  :אורן כהן

אני אתן לך את התענוג . זה מתוקף תפקידי אני מאציל לו, לא  :יהודה בן חמו

  ? הזה

 ואני לא מאציל לו מתוקף סמכותי אני עוד לא נותן לו סמכות  : לויאהוד יובל
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  . כלום

בשתי . 'טוב'הוא אומר ?', איך אתה מרגיש'שאלו פעם מישהו   :יהודה בן חמו

  . אז תוסיף מילה אחת. 'לא טוב'מילים 

ואני מודיע לך . מתכוון להימנע ולא להתנגד, אני נענה לבקשתך  :ר אמיר גבע"ד

  , גדלמינוי שלך אני אתנ, מראש עם כל החברות ואהבה

  . זה בסדר  :אורן כהן

  . היא אצלי סדין אדום', משנה'כי המילה   :ר אמיר גבע"ד

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . אני אומר את זה מראש לפרוטוקול  :ר אמיר גבע"ד

  . הלו, היי, חברים  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . יש רבע עוף היום, הלאה רבותיי, חברים  :יהודה בן חמו

  . ימו את הרבע עוף מזמןסי  :גיא בן גל

  . תראה, תראה איך אני נראה ?אני לא מגיע לי  :יהודה בן חמו

  . אתה נראה לי שזוף קצת באמת  :גיא בן גל

ירים את ? מי בעד מינויו של עמירם מילר לסגן ראש העיר בתואר  :יהודה בן חמו

  , בוקי. ידו

  ? למה לא בשכר  : לויאהוד יובל

  . פי שכתוב בסדר היוםכ, י סעיף"עפ  :יהודה בן חמו

  ? מה אתה מתנגד למינוי שלך, עמירם  :אורן כהן

  הצבעה

,  צרפתיצביקה,  לויארנון, לוי-  חסוןנורית, ש' ציבוקי :בעד

 שלי,  אברהםיאיר,  אליאסמנשה,  יואלאיציק,  מולהאברהם

  .  ויהודה בן חמו לוייובל,  כהןאורן,  פרץשמעון, בןזגלו- עמרמי

  .יא בן גלג, נפתלי גרוס: נגד

  .אתי גן אל ואמיר גבע: נמנע
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  . תודה רבה. בריאות טובה ואיתנה, אני מאחל לך בהצלחה רבה

 לחוק הרשויות 15'  את מינויו של עמרים מילר כסגן ראש לפי סמאשרים :69 ' מסהחלטה

   .1975-ה"תשל, )הונתםבחירת ראש הרשות וסגניו וכ(המקומיות 
  

אל כדירקטור לחברה הכלכלית במקומו של מינוי חבר המועצה מר יצחק יו  .2

  .מר עמירם מילר

   

ם דברי רקע שאמרתי באות, בעד לאשרמי . ברשותך, מינוי אחרון  :יהודה בן חמו

אנחנו מבקשים לעשות חילופי גברא בחברה הכלכלית , קודם

, כנציג מועצת העירייה אני מבקש לאשר את איציק יואל ידידי

  . שיחליף את עמירם מילר

  ...כממלא  :בן גלגיא 

אין . אתה עוד לא. אתה לא ממנה אותו ממלא, שם ממנים אותו  :יהודה בן חמו

  . יש את הפריבילגיה לאתי, לך את הפריבילגיה הזו

  . בהתנדבות מלאה גם  :גיא בן גל

אני . אני רוצה לומר כמה מילים על איציק. בהתנדבות. נכון. נכון  :יהודה בן חמו

הנושא , הנושא העסקי, אחרונות שנים ה5- חושב שאיציק ב

הוכיח את עצמו בניהול מפעל ,  אותו מאודהניהול העסקי עניין

שמפעל המים עלה על פסים חיוביים אחרי אני חושב . המים

בלשון המעטה , שתחילת הקדנציה הקודמת היו מספר חריקות

עם יחסי , בכל זאת איציק עם דרכי הגישה שלו, במפעל, חריקות

ח ליצור את השקט התעשייתי ולהוביל את האנוש שלו הצלי

בחיים ,  בסך הכל כפי שאמרתי קודם.מפעל המים לאן שהוביל

, והגענו להבנות עם מפלגת העבודה על כך שאיציק. יש פשרות

אני לא חושב דרך אגב שחברה כלכלית היא חברה פחותה 

אבל בהחלט עצם העובדה שמפעל , מהפעילות של מפעל המים
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, Levelית מתבקשים פחות או יותר באותו המים וחברה כלכל

ר "אני חושב שבהחלט אפשר למצב את איציק כממלא מקום יו

גם כן בפסגות , ממלא מקום פעיל למצב את החברה, החברה

אני , חברי הדירקטוריוןין במאני מא, אני מאמין בך. נוספים

ולכן אנחנו . ל החדש וממלא המקום שלו"מאמין במנכ

ק את מינויו של איציק כדירקטור במקום מתבקשים לאשר פה ר

  . עמירם מילר

  . תשתדלו פה אחד  :איציק יואל

  . פה אחד שלי, הנה  :שמעון פרץ

רק אם תוריד , 4.57אם היה רק , אמרתי לך. בבקשה, אברהם  :יהודה בן חמו

? לא אמרתי לך את זה לפני הישיבה, בבקשה. מזה הייתי תומך

  . אברהם, בבקשה. אמרתי גם לך

  , קודם כל אני מברך את עמירם  :לה אברהםמו

  .על כך יבורך המברך  :יהודה בן חמו

אני , ואני חושב שאתה תעשה את העבודה, אני מאחל לך הצלחה  :מולה אברהם

  . שיהיה לך בהצלחה... אני שמח,  שנים3-4הכרתי אותך אישית 

  . תודה רבה  :עמירם מילר

 5.5כשאני נכנסתי לפני , ק יואלאיצי, ואני רוצה להגיד לאיציק  :מולה אברהם

לא היו מוצאים חן ,  דברים2כשנכנסנו לעירייה היו , שנים כמעט

במועצה דתית אני , לצערי. זה מפעל המים ומועצה דתית, בעיניי

אף גורם לא עשה סדר במועצה , צר לי להגיד את זה, עד עכשיו

  , הדתית

  . דתיתר המועצה ה"אני אציע אותו יו, סליחה  :יהודה בן חמו

  .ואולי יפתרו את הבעיה... באמת אני , צר לי להגיד את זה. אולי  :מולה אברהם

  . בעזרת השם  :יהודה בן חמו

אבל במפעלי מים מאז שאיציק נכנס , יש צורך בשירות הזה  :מולה אברהם
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ואני , עדיין אני חושב גם אני, ואני גם הייתי חבר הנהלה, לשם

עשית . ת עשית שם סדרבאמ, ראיתי את העבודה שלך מקרוב

עשית את , העיר כפר סבא... במפעל המיםעבודה נפלאה ועשית 

תעשה את ...  אני מאחל לך גם .באמת מגיע לך קרדיט, העבודה

  . העבודה כמו שעשית

  . תודה רבה  :איציק יואל

  . בבקשה, צביקה. תודה  :יהודה בן חמו

מאוד מקווה ואני , האני רוצה להתייחס לעניין של איציק בקצר  :צביקה צרפתי

שכולם יצביעו פה אחד ולא לעשות את החשבון של הסכמים או 

, ומי כמוני יותר טוב יכול להגיד לכם, במקרה הזה, לא הסכמים

ואני .  שנה25,  שנים כמוכם5לא .  שנה25אני מכיר את איציק 

המעבר , מעריך שהמהלך שהוא עשה כרגע ביחד עם יהודה

, אני מכיר את האיש.  דינמיקה חדשהנותנת לו, לחברה הכלכלית

אני יודע איך הוא יכול . לאיזה גבהים הוא מסוגל להביא חברות

אני מכיר את האיש , אני מכיר את הרעיונות שלו. לפתח אותם

, כי בשבילו זה גירוי חדש, ואני חושב שגם הוא עשה עסקה טובה

זה משהו חדש שהחברה יכולה לגדול לגבהים שהעירייה יהיה לה 

מאלה שמגחכים , ואני יכול להגיד לכם שאיציק. רווחים ממנה

 ומנסים לשחק את הפוליטיקה הקטנה' מפעל המים'ואומרים 

בוא , אז האמינו לי שתפסיקו עם זה, ואת הסכסוכים הקטנים

 כל אחד יכול. אני חושב שכל דבר חדש הוא דבר טוב. נצא מזה

איך , ותך גיאואני אפתיע א. להביא דבר חדש ולעשות אותו טוב

אתה זורק לי כבר ? הפוליטיקה זו אמנות בלתי אפשרית? אמרת

אנחנו עוד לא יודעים מזה , עוד לא החלטנו בכלל, הרבה זמן

. יהודה שומר את הכל פה קרוב, אתה מכיר את יהודה. בכלל

  . האס עוד לא יצא בכלל, האס פה
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  . יוני חתוםאני מעריך שבינך לבין יהודה אין הסכם קואליצ  :גיא בן גל

  . האס עוד לא מבצבץ  :צביקה צרפתי

  . אני מפחד לספר לעצמי שאני לא אדליף בלילה  :יהודה בן חמו

  . בליכוד אף אחד עוד לא יודע מי יהיה שר, מה גם  :ר אמיר גבע"ד

נהיה חפים מהסכמי , אני מציע באמת שאת המינוי הזה  :צביקה צרפתי

  . כליתכי פה זה דירקטור בחברה הכל, קואליציה

  . הבנות, לא הסכמים  :לוי- נורית חסון

  , וזה לא כמו שאמרנו איזשהו סגן או  :צביקה צרפתי

  ? - אתה מצביע או  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה לאחל איציק בהצלחה  :צביקה צרפתי

. בבקשה, יאיר? עוד מישהו מהחברים. תודה רבה. תודה צביקה  :יהודה בן חמו

  .רםאתה יכול להשלים קודם על עמי

 אמרתי דבר אחד או ?אתה חושב שאני אפספס את ההזדמנות  :יאיר אברהם

אני אעיר הערה אחת , תראו. שניים במהלך החודשים האחרונים

ולא אחת יצא , אנחנו אמנם גרים בשכנות, בגלל שעמירם

אבל אני חושב , שניתקל והוא מה שנקרא באזור המגורים שלנו

אז אני , שאתה מייצגומערכים , שמההכרות שלי איתך עמירם

מרגיש די קרוב ודי סמוך ובטוח שבכל תפקיד שאתה תשא 

למרות הציניות שיש , בעירייה אתה תהיה נאמן לערכים האלה

זה בסדר גם לשחק את המשחק . בפוליטיקה וזה בסדר גמור

, זה בסדר גמור לנסות ולגייס קולות, הפוליטי במהלך הבחירות

אבל בשעה . י המשחק שלנווזה לגיטימי לחלוטין כחלק מכלל

על , שבה צריכים לשים את האנשים הנכונים במקומות הנכונים

אף שלכאורה יש בינינו איזושהי מחלוקת או איזושהי תחרות 

אני מפרגן לך ואני חושב שאתה תעשה גם עבודה , בעניין הזה

ואני מאחל לך , גם תייצג את הציבור בצורה נאמנה, טובה
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  . בהצלחה

מודה שאני אני , של ההסכם עם מפלגת העבודהלגבי הנושא   

, חושב שהיה ראוי יותר שהדברים היו מתפרסמים בצורה ברורה

איציק באמת עשה עבודה טובה . ובכלל זה המינוי של איציק

  . במפעל המים

, לא תתפרסם, מה? נדמה לך שהישיבה הזאת תישאר דיסקרטית  :יהודה בן חמו

  ?לא כלום

  , אני אומר. לא, לא, לא  :יאיר אברהם

  . אני לא מבין  :יהודה בן חמו

לא על דברים שהתפרסמו בדיעבד אלא על דברים שמראש באים   :יאיר אברהם

  , אל השולחן הזה

  .אבל מה שמראש אמרתי  :יהודה בן חמו

אני חושב שזה ראוי , אני בעד פורמליזציה של יחסים פוליטיים  :יאיר אברהם

אלא בגלל , מון אחד בשניזה לא בגלל שלא נותנים א. וזה נכון

ומי שיודע באזרחות יש לזה מרכיבים , שככה מתנהלת מערכת

ולא להשאיר , פורמלים וניהוליים שצריכים להיות על השולחן

שנייר אף הגם . 'להבנות בין הצדדים'נקרא לזה ככה , דברים

ויחסי אנוש בסופו של דבר עולים על נייר , פעם לא פותר את הכל

אני מאחל לך הצלחה , איציק, קרה הזהלכן גם במ. חתום

  . ככל שתרצה, נסייע לך ככל שנוכל, ונעזור לך, שלךבתפקיד 

 -  על סדר היום 2אני מעמיד להצבעה את סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

למנות את חבר המועצה איציק יואל כדירקטור בחברה 

ירים ? מי בעד. עמירם מילרמר , במקומו של ידידנו, הכלכלית

  . פה אחד של החברים. ת ידוא

  . לא  :גיא בן גל
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  הצבעה

, עמירם מילר, ארנון לוי, לוי- נורית חסון, ש' בוקי צי:בעד

שלי , יאיר אברהם, מנשה אליאס, איציק יואל, אברהם מולה

  . יובל לוי ויהודה בן חמו, אורן כהן, שמעון פרץ, בןזגלו- עמרמי

  .גיא בן גל, נפתלי גרוס: נגד

  .בעאמיר ג: נמנע

  . תודה רבה, אל בחרה שלא להשתתף בדיון- אתי גן  :יהודה בן חמו

את מינויו של חבר המועצה מר יצחק יואל כדירקטור לחברה מאשרים  :70 ' מסהחלטה

  .הכלכלית במקומו של מר עמירם מילר
  

  .מ מהנדס הרשות"מהנדס הרשות כמ/מינוי ארז אייזנר ס  .4

  

מ מהנדס "ינר ארז אייזנר כמ'מינוי אינג,  על סדר היום3סעיף   :יהודה בן חמו

 חודשים האחרונים 8- ארז אייזנר שנמצא איתנו פה ב. הרשות

אני שמח מאוד שאדם .  כסגן וממלא מקום מהנדס העירמכהן

 8- ללא ספק ב. בדמותו של ארז הצטרף למערכת העירונית

, חודשים האחרונים בתחומים שהוא עסק נכונו לנו הצלחות

אני חייב להגיד לכם איזה ציטוט היום . ותהצלחות לא מבוטל

הרב קרמר שהוא אחראי על , אחד הרבנים פה בעיר, מהרב

שהוא רואה לא , והוא לא הצליח לראות את הטובלת, המקוואות

והיום . אבל לא הצליח לדמיין אפילו שהמקווה הזה יעבוד, פיזית

. והשני בדרך, הוא התקשר לדווח לי שמקווה אחד כבר עובדת

כל נושא ,  מקווה מאוד שלא רק בנושא מקוואות אלא בכללאני

זה לא סוד שהאגף , התשתיות וכל נושא פיתוח והצמחת האגף

ולא רק בתקופה האחרונה , סבל מאוד בתקופה האחרונה

אני . שינויי גבראואנחנו החלטנו לעשות . הקרובה אלא בכלל
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הגענו . בדרכו החדשה, מאחל לרמי ראובני הצלחה בתפקידו

ולמעשה אנחנו מבקשים לאשר . הבנות כתובות עם רמי ראובניל

ל השנים בתקופה ש. את ארז כממלא מקום מהנדס הרשות

אבל יותר מתמיד , הקרובות ללא ספק אגף ההנדסה כמו תמיד

מאוד מקווה שארז אייזנר - אני מאוד. יש ציפיות גבוהות ממנו

סך הכל  . אני מקווה שאנחנו נעמוד בציפיות שלו,יעמוד בציפיות

גם בקרב הנהלת העיר , אני חושב שהשינוי גם בקרב עובדי האגף

אני , ואני בהחלט מקווה, שינוי מבורך, התקבל כשינוי מתבקש

את הכל זה אומר שאני אצטרך לפנות הרבה , אעשה את הכל

על מנת שיוכל להשיג , מאוד זמן על מנת ללוות ולהתלוות לארז

וזה להצעיד את האגף עם , םבעבורנו את המטרות שאנחנו מציבי

  . זהו. כל הפרויקטים הנלווים לכך בצורה טובה ויעילה

  ? חייב עכשיו מכרז חדשזה מ  :ר אמיר גבע"ד

משרד הפנים עד חצי שנה להתנהל יש לנו סמכות בדין באישור   :יהודה בן חמו

  .  ובטווח של החצי שנה אנחנו נערך למכרז,עם ממלא מקום

את , בהתנדבות מלאה יש לומר, ת לוקח על עצמיאני מעת לע  :גיא בן גל

כי ראש העיר בדיפלומטיות . התפקיד מעכיר השמחות התורן

אני מתנצל אורן אם הדברים שלי גם הפעם , שוב, שאופיינית לו

אבל אני הולך להגיד דברים חריפים , יהיו קשים לאוזן שלך

ני אז א. בראייה הסובייקטיבית שלי הם כאלה, בעיניי. וחמורים

כי לא הולכים , תקהו את האוזניים שלכם קצת, מראש מתנצל

קשה מאוד . להיות דברים שיהיו נעימים לכל אוזן פה בחדר

לבוא ולדבר על נסיבות של תפקיד סטטוטורי בכיר כמו מהנדס 

בלי להגיד כמה מילים על , הגם שמדובר במילוי מקום זמני, עיר

איזה נסיבות הוא מה קרה לאיש הקודם שהחזיק בתפקיד הזה וב

אבל הסוד אני חושב , ראש העיר רק רמז. סיים את תפקידו
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שמהנדס העיר היוצא רמי ראובני , אהגלוי ביותר בעירייה הו

שאגב הוא זה שבחר אותו , וראש עיריית כפר סבא יהודה בן חמו

בחודשים , למעשה. לא הסתדרו איש עם רעהו, לתפקיד

, עכשיו. תק מוחלט ביניהםלמיטב ידיעתי היה אפילו נהאחרונים 

בטח לא בין בני זוג וגם לא , זה דבר לא רצוי, זה דבר לא בריא

  . בין תפקיד סטטוטורי בכיר ורגיש כמו מהנדס עיר וראש עירייה

  . הוא לא בן זוג שלי  :יהודה בן חמו

הוא גם אפילו לא היה לצערי בן שיחה שלך , הוא לא בן זוג שלך  :גיא בן גל

היו לך , אלא אם כן תקן אותי אם אני טועה, בתקופה האחרונה

. פגישות מסודרות איתו עד היום האחרון שהוא היה בעירייה

  , ולכן זה לא מקרי. לדעתי אתה לא מדבר איתו כבר חצי שנה

  .אם אתה רוצה לדייק.  ימים3גם לא . גם פה אתה לא מדייק  :יהודה בן חמו

  , יטב ידיעתילמ. אני אשמח אם תסייג את דבריי  :גיא בן גל

  . התשתיות נבנית לא נכון  :יהודה בן חמו

  .הוא בעייתי, אופן היחסים ביניכם מזה זמן רב, למיטב ידיעתי  :גיא בן גל

  . אתה צודק, לא נכנסנו למיטה  :יהודה בן חמו

אתה רוצה לגמד את זה . אתם לא מסתדרים איש עם רעהו  :גיא בן גל

. אתה יכול? ביניכםלמערכת יחסים הומוסקסואלית וירטואלית 

 הוא לוקח את זה לכיוון .יהודה, אני מדבר על דבר מאוד רציני

ואתה מחייך , אם בעיניך מר בן חמו. אני נורא מצטער, הזה

לא שאתה והמהנדס עיר שלך , זה משעשע אותך, כרגע

לא היתה תקשורת , פשוט לא מדברים. שמן ומים, הסתדרתם

עי שאחד משניכם לא צריך אז זה דבר מאוד הגיוני וטב, ביניכם

  . להמשיך לכהן

  .נכון מאוד  :יהודה בן חמו

 שנים להמשיך 5- למנדט מהציבור , מאחר ואתה קיבלת לצערי  :גיא בן גל
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  , ולכהן כראש עיר

  .  מהציבור84%  :ר אמיר גבע"ד

אז נותר מצב שהאיש הזה לא יכול להמשיך כנראה לעבוד   :גיא בן גל

אני לא מבין למה , עכשיו. תובעירייה כי אתה לא מסתדר אי

  . אתה אומר את האמת לאמיתה

  . זו האמת  :יהודה בן חמו

אני , כי אם קוראים את ההודעה לעיתונות של עיריית כפר סבא  :גיא בן גל

אבל זה יופמיזם , לא יודע כמה מכם מכירים את המונח יופמיזם

עיריית כפר סבא ". זו הודעה של עיריית כפר סבא. בהתגלמותו

מי ראובני מודיעים על כך שרמי ראובני מסיים את תפקידו ור

תאריך די סמלי לעזוב , תודו. "2009 באפריל 1- כמהנדס העיר ה

יואצלו סמכויותיו לסגנו ארז אייזנר שיושב , ומיום זה. עירייה

הסיכום הושג לאור התחייבותו של ראובני . "פה בקדמת הקהל

  , " שנים3- לעבוד פרק זמן של כ

  , דחינו את זה, 31- מישהו רצה שזה יהיה ב, גיא  : חמויהודה בן

שציין , "ובכפוף להבנות הדדיות שהושגו, אשר הגיעו למועדן"  :גיא בן גל

, נשמח לראות אותן, שהושגו בכתב, הן הדדיות, ראש העיר שאגב

אלא אם כן אתה מעדיף שהאופוזיציה והציבור לא יידעו לאיזה 

הגיעו הצדדים להחלטה ", אהבנות הגעת עם המהנדס שלך היוצ

העירייה מאחלת לרמי ראובני הצלחה רבה . על סיום העסקתו

רמי ראובני מודה להנהלת . בהמשך דרכו וחזרתו למגזר הפרטי

אין ספק ממך , "העיר על האמון שקיבל בתפקידו כהמהנדס העיר

ומאחל הצלחה רבה לסגנו בתפקידו . "הוא קיבל אמון בלתי רגיל

אני חייב להתייחס למכתב שאני ". ס העירכממלא מקום מהנד

חושב שהוא זה שגרם לקרע או העמיק את הקרע בינך לבין רמי 

כי אתה אחד , וזה אותו מכתב שאתה מכיר אותו מצוין, ראובני
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שיש לו את הזכות לקרוא אותו כי אתה הבודדים פה בחדר 

, מסתיר אותו מהציבור ומעבדך הנאמן כבר למעלה מחצי שנה

ל העירייה שלך אבי בן "ב שרמי ראובני כתב למנכוזה המכת

אני מאוים . מאויםאני מרגיש 'ואמר , שיושב כרגע לידך, חמו

ואני מבקש שתעשה את מה , י קבלן עירייה שמאיים עליי"ע

אז למרות שרמי ראובני . 'שדרושה מערכת שמגבה אותי שתעשה

  חגיגיתאני מודיע לך, כתב שהוא מודה על האמון שהוא קיבל

המערכת תקעה לו סכין , שהוא לא קיבל את האמון של המערכת

ואני שמעתי את זה לא מרמי , המערכת לא גיבתה אותו, בגב

ת זה מעובדי עירייה שמפחדים אולי להגיד את שמעתי א, ראובני

ואני לא אחשוף את . ולי הם היו מוכנים להגיד את זה, זה לך

את זה אולי ואתה יכול להגיד שאני ממציא , השמות שלהם

והעובדה . לי את זהאבל אני אומר לך שאמרו , כתוצאה מזה

שאתה עד היום עומד בסירובך העיקש והבלתי שקוף בעליל 

זה אומר שמשתולל כנראה קן , לחשוף את תוכן המכתב הזה

צרעות באגף ההנדסה של עיריית כפר סבא ואתה לא מוכן 

 כל הכבוד  ועם.שהציבור יידע כמה הוא חמור וכמה הוא פגום

אבל , אני לא מקנא בו, לאיש הזה שאמור למלא את מקומו

אני לא מכיר את הרקע שלך מסיבה , וארז באמת, לצערי הרב

, שמעתי אותך בדיון אחד שהייתי בו בנושא גולדה, נורא פשוטה

ל לא טרחו "אבל ראש העיר והמנכ, הובלת אותו שם יפה מאוד

לא , ע תעסוקתי שלךלא רק, להביא לכאן לא קורות חיים שלך

אבל איך , שאני מניח ומעריך שיש לך, מה הניסיון ההנדסי שלך

  , הדירקטוריון הזה

   ?למה לא מציגים  :ר אמיר גבע"ד

  , איך הדירקטוריון הזה מסוגל לאשר  :גיא בן גל
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  . הוא יציג את עצמו  :יהודה בן חמו

 שלך להצביע בעד המינוי, לי היתה את הזכות אבי בן חמו  :גיא בן גל

כי היתה ועדה שבחרה אותך והראתה ? אתה יודע למה. ל"כמנכ

ל "כנ. והגעתי למסקנה שאתה ראוי לתפקיד, לי את כל הנתונים

ואתה , גם אם התפקיד הוא תפקיד של ממלא מקום. שגיא רוכל

בעצמך צופה אפשרות שיכול להיות שהוא לכל הפחות יחזיק 

הנדסה עובר העובדה שאגף הולאור , בתפקיד הזה חצי שנה

ולאור מערכת היחסים העכורה שהיתה בינך , טלטלה מאוד כבדה

טוב היית עושה אם היית נותן לנו יותר , לבין המהנדס היוצא

אני על תקן , אז אני עם כל הכבוד. אינפורמציה לגבי העניין הזה

אתה הבאת את רמי . מה לעשות, זה שאומר את מה שהוא חושב

הגעת למסקנה שהוא לא מתאים  ,ראובני לתפקיד מהנדס העיר

הציבור , מצאת מסיבותיך שלך לא להאריך את כהונתו, לתפקיד

והגורמים המקצועיים שעבדו מול אגף ההנדסה ישפטו אם רמי 

מערכת היחסים האנושית בינך . ראובני עשה עבודה טובה או לא

לבינו הכריעה את המציאות שאתה לא רצית שהוא ימשיך למלא 

קיבלת החלטה שמי . אין דרך אחרת להגיד את זה, את תפקידו

. מ שלו יהפוך בעצם למהנדס העיר בפועל"שהיום מכהן כמ

 אם אפשר - אחד . עכשיו יש לי שאלה שאני מקווה שתענה עליה

ל האיש שאנחנו נדרשים היום לאשר את לקבל רקע יותר מעשי ע

 האם העירייה מתכוונת - שתיים . המינוי שלו כממלא מקום

  , כוונה באמת לאתר גורם חיצונילצאת למכרז מתוך 

   ?סליחה, מה היתה השאלה הראשונה  :יהודה בן חמו

למה לא הבאתם את האינפורמציה שנוגעת לאדם שאנחנו   :גיא בן גל

  . ינוי שלו כממלא מקוםנדרשים כרגע לאשר את המ

  . הבאתי אותו  :יהודה בן חמו
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  ?אז הוא ידבר עכשיו על עצמו  : לויאהוד יובל

   ,והשאלה השנייה  :גיא בן גל

  , הוא אמר לי  :יהודה בן חמו

  ? אפשר לראות קורות חיים שלו  : לויאהוד יובל

  , הוא אמר לי שהוא רוצה להתרשם מאיתנו, סליחה רגע, יובל  :יהודה בן חמו

  . אתה לא בזכות דיבור, אתה מפריע, הפרעה ראשונה  : לויאהוד יובל

אז הוא רוצה קודם כל לשמוע אותנו ואחרי זה הוא יחליט אם   :יהודה בן חמו

  . הוא בא או לא

  , תקשיב יהודה  :גיא בן גל

  . איך נדבר, זה תלוי בנו  :יהודה בן חמו

  , בניגוד, יהודה  :גיא בן גל

  . נהג יפהתת, יובל  :יהודה בן חמו

שיש בניגוד לוועדות בקונגרס או בסנט האמריקאי , יהודה  :גיא בן גל

לחברים סמכות שימוע ויכולים לשאול שאלות אדם שעומד 

אני גם לא . למועצת העיר אין את הסמכויות האלה, לתפקיד

מתכוון כרגע לשאול את מר אייזנר אם יש לו תואר מהטכניון 

ואם הוא מילא תפקיד , העירומה הניסיון שלו דפקטו כמהנדס 

של מהנדס העיר לפני שהוא עומד כנראה אחרי הערב למלא 

אין לי את .  אלף איש90תפקיד של מהנדס עיר של עיר של 

 ומאחר ואין לי את .היכולת לשאול אותו את השאלות האלה

הדבר הטבעי והאלמנטרי , היכולת הזאת ואני גם לא דורש אותה

אלא אם כן אתה מחזיק , המשימהשתקל עליי את , ביותר הוא

מישהו שאוטומטית , ממני כמו אולי חברים אחרים בקואליציה

. אני לא פועל ככה. לא משנה מה אתה מביא לפה, מצביע בעד

ייתכן שיש עוד כמה , חבריי בסיעת הירוקים גם לא עובדים ככה

אז זה דבר . חברי מועצה אחראיים יותר שגם לא פועלים ככה
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אני מקווה לקבל עליה ,  שזאת שאלה לגיטימיתאני חושב, אחד

, לך, האם יש לכם,  השאלה השנייה היא.תשובה גם הגיונית

להנהלת העירייה כוונה שמר אייזנר ימלא את התפקיד , ל"למנכ

, למשך חצי שנה מתוך מטרה לבחון אותו בפרק הזמן הזה

אפשרות שהוא יהיה המהנדס הקבוע של עיריית ולבחון בחיוב 

א או שמר אייזנר בעצמו לא חפץ בתפקיד הזה לאורך כפר סב

 מטרה לאתר אדם מתוך, והכוונה היא לצאת למכרז חיצוני, קבע

  . זו השאלה. אחר שכן ימלא את התפקיד הזה

  . יאיר? מי עוד. תודה  :יהודה בן חמו

. אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב במידה בלתי רגילה, קודם כל  :יאיר אברהם

אני כן . אולי הכי קריטיים שאנחנו נדרשים לואחד המינויים 

שזה נדמה לי , ברשותך גם אם תוכל לספר על עצמך, חושב ארז

  , היה הדבר הכי ראוי שיכול להיות

  . רק על עצמי לספר ידעתי  :יהודה בן חמו

  . אתה בשעת לילה כזאת אתה נעשה יצירתי יותר ויותר, יפה  :יאיר אברהם

  . סההוא גם רוקד סל  :גיא בן גל

  . נכון  :יהודה בן חמו

  .גם יש לומר, ויפה  :גיא בן גל

  , שהקדנציה או התפקיד שמילא, אני רוצה לכם  :יאיר אברהם

  . אחר כך אני אגיד לך בארבע עיניים  :יהודה בן חמו

הוא רצה להגיד שאתה צריך לשמור על המקצוע שלך בשעות   : לויאהוד יובל

  . הלילה

  . יאיר, כן  :יהודה בן חמו

התפקיד שמילא מהנדס העיר הקודם או היוצא במספר נושאים   :יר אברהםיא

, שהיו אולי המרכזיים ביותר על סדר היום בתקופה האחרונה

עוררו שאלה גדולה . אני מבקש, ה'חבר. עוררו שאלה גדולה
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עוררו שאלות . באשר לכשירות שלו למלא את התפקיד הזה

אני . ה מקצועיתגדולות עד מאוד עד כמה האגף הזה תפקד בצור

יכול לומר לכם שמההתרשמות שלי סביב נושא משבר הביוב 

אומנם , אני רק אומר. האיש לא מילא את תפקידו, ס גולדה"בבי

, נקרא לזה עומק הידיעות בשביל לנתח בצורה מאוד, אין לי

אני יכול , נקרא לזה ככה מוקפדת באשר לרמת התפקוד שלו

אני מציין את , אומר את זהואני . להגיד לכם מה אני התרשמתי

  . אני אגיד לכם למה אני מציין את זה, זה

  ?...מה אתה? איך אתה יכול לשפוט  :???

  . אבל זה כל מה שעולה בדיון  :אל- אתי גן

ואני אגיד גם למה אני , אני רוצה לומר את מה שיש לי, ברשותך  :יאיר אברהם

  . אומר

 את זה רק מכיוון שהאדם לא אני אומר, יאיר ברשותך, סליחה  :יהודה בן חמו

  .אנא ממך. נמצא פה

  . בדיוק  :אל- אתי גן

אני אגיד את זה בזהירות המתבקשת ומסיבה אחת . בסדר  :יאיר אברהם

שגודל האחריות וגודל המשימה שארז לוקח על עצמו או , פשוטה

היא הרבה מעבר למה שאנחנו כחברי , שאנחנו מטילים עליו

בגלל זה אני אומר .  ברגעים אלהמועצה יודעים ומעלים על הדעת

אני אומר את זה משום שכשהתברר עד כמה ניהול של . את זה

במקרה ... ואולי גם, תשתיות ביוב לצורך העניין במקרה הזה

אבל . אני לא יודע,  ואני לא יודע מה חלקו בפרשה הזאת, אחר

 מר אורן וגם ידידי, כשאני אוסף אחד לאחד את הנושאים האלה

 באיזשהו אופן בנושא , בישיבה הקודמת נדמה ליכהן התבטא

, ויכול להיות שאני טועה טעות חמורה, אז ככל שאני יודע. הזה

על סמך איזושהי אבל בכל אופן התפקיד שלנו הוא להתרשם 
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והמחויבות שלנו עכשיו במינוי החדש הזה . התרשמות כללית

תפקיד , תפקיד תובעני, לבוא ולהתריע שלארז יש תפקיד קשה

. התפקיד הזה קשהתפקיד שהוא אולי לא יודע עד כמה , אחראי

והוא גם יעמוד בביקורת כנראה לא פחות קשה ממה שעמד 

בטח ובטח כשהפרשיות האלה עדיין עומדות , המהנדס היוצא

  . לפתחנו

  ? איזה פרשיות  : לויאהוד יובל

 משום אני אומר את זה, עכשיו. 'פרשיות ספיר וכו, פרשיות ביוב  :יאיר אברהם

בד בבד עם , שאני כן מצפה שארז יקבל את האמון מהשולחן הזה

כי יצא לי גם . ההבנה מה גודל האחריות שהוא לוקח על עצמו

  , פעם אחת להתרשם ממנו, כמו שגיא אומר

מה אתה מפחיד . אני תיארתי לו גן עדן. אל תפחיד אותו, לא  :יהודה בן חמו

  ? אותו

, באמת האיש נעים הליכות. א לי להתרשםפעם אחת יצ, שנייה  :יאיר אברהם

זה עדיין לא אומר שום דבר לגבי היכולת שלו . מקצוען, רציני

  . להצליח בתפקיד

  .בבקשה, אתי. תודה  :יהודה בן חמו

אני לא חושבת . אני לא אכנס לקטע של הפרישה של מהנדס העיר  :אל- אתי גן

י אנ. אני לא חושבת שזה מה שבא לדיון, שזה התפקיד שלנו

  , ופה יש לי שוב אולי תגידו, מדברת על התפקיד כתפקיד

  . היא לא הפריעה לך, יאיר  :יהודה בן חמו

  .סליחה  :יאיר אברהם

  .אבל לא עכשיו, היא הפריעה לך בדיון הקודם  :יהודה בן חמו

אני יש לי טענות למערכת כי זה לא . זה בסדר, לא נורא, נתחשבן  :אל- אתי גן

ואני נורא מתנצלת שאני , אחד בהירמשהו שנפל עליכם ביום 

ידוע . ובקטע הזה אני מבקרת בצורה הכי קשה. מבקרת אתכם
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ידוע , בכל העיר או בשלושת רבעי מהעיר או בחצי מהעיר

היה ברור שמהנדס העיר הולך . שהיחסים לא היו טובים

, אולי התעכבו דברים, אז אולי התעכב משא ומתן. באיזשהו שלב

ת שלא רציתם לזרוק את הבן אדם מהיום כי סך הכל אני חושב

שמשא ומתן , מכבדת את זה ומעריכה מאוד את זהואני , למחר

ואני יודעת מה זה פיטורין ומה זה לפטר עובד או להפסיק את 

זה חלק מאוד קשה ואני מאוד מעריכה את , ההעסקה שלו

ולא משנה אם זה לקח חודשיים או , ההנהלה שעשתה את זה

במהלך של לבחור , איפה הכישלון שלכם אבל .שלושה או חמישה

אז , אם יאיר חושב שהוא יודע מה זה כובד התפקיד. מהנדס עיר

כי אני יכולה להגיד לכם שאני . אין ספק שזה עוד הרבה יותר

בתת ועדה של ועדת הרפורמה שהצענו התוודיתי לזה כששימשתי 

, וןזה המ. וזה המון, את כל ההצעות מה לעשות עם אגף ההנדסה

. אז פה אתם נכשלתם. זה תפקיד מאוד רציני, זה קשה, זה כבד

אני לא רוצה גם להגיד מה היו ההצעות ? שמה עשיתם עד עכשיו

אבל נכשלתם בקטע הזה שפתאום צריך להביא ולקחת סגן , שלי

שבאים ואנחנו לא יודעים מי , הדבר הבא.  חודשים7שהוא הגיע 

אל תביאו , ים אז קחואם זה מה שאתם רוצ,  ובאמת.הבן אדם

אנחנו לא . אני לא חושבת שיש לנו בכלל שיקול דעת, בכלל

אני אולי יכולה . אנחנו לא יודעים את הכישורים, מכירים אותו

שאלתי אותו מה , עצרתי אותו, להגיד שלפני שבוע זה היה

אבל אני לא מחזיקה את עצמי כוועדת . הניסיון המקצועי שלך

  , גם במינויאז . מכרזים

  . ממלא מקום  :יהודה בן חמו

, גם כממלא מקום שאני חושבת שאני יודעת מה מוטל עליו  :אל- אתי גן

זה חוסר אחריות לעשות , מה מוטל עליו, אפילו אם זה חצי שנה
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  . חד משמעית. את זה

  . בבקשה,  יובל.תודה  :יהודה בן חמו

  , ארגון גדולבכל , וגם בכל מקום, יש נסיבות שמחייבות דיווח  : לויאהוד יובל

  . בקורס טיס  :יהודה בן חמו

לא היית שם אבל אני מוכן להשלים , מה לעשות, וגם בקורס טיס  : לויאהוד יובל

 שנה שיש לך 15אתה תשלים לי השכלה על . לך את ההשכלה

מקובל שיש נסיבות שמחייבות דיווח והיציאה של רמי . במועצה

הייתי בטוח אבל , לא יצא לי הרבה לדבר איתו. היא מוזרה

     ?בוקי, מצחיק אותך. שהוא רוצה להישאר

  . כן  :יש'ר בוקי צ"ד

השולחן שמסביב להנהלה .  יש שאלות שנורא מעניינות.יופי  : לויאהוד יובל

, אם אנחנו בודקים הנהלה של ארגון. מתחיל להתמלא צעירים

כמה שיער , אנחנו בודקים כמה צבר שנים של ניסיון יושבים שם

עוברים ליותר , יוצאים מהדוט קום,  חוזרים לזההיום, שיבה

היו פה . חוזרים לזה, אדמיניסטרציה יותר מבוגרים, אנשי ניהול

אחד - אחד. היום אני רואה פה שכולם צעירים. שנים אחרות

  , ה שיש להם הרבה שנות ניסיון'יוצאים חבר, יוצאים המבוגרים

  .  את הממוצעריעאני מצ  :אליעזר פירשטיין

אבל אם נראה את דני בורשטיין שיצא . אתה שובר את הממוצע  : לויבלאהוד יו

אני מקווה שאין פה חס , לי להכיר אותו ואחרים שהתחלפו פה

כי אז זה גם פוסל , וחלילה לכאורה איזו אפליה נגד שיער שיבה

  . אבל זה מוזר. אותי

  . אפשר לצבוע היום  :אל- אתי גן

  , מגיע להנהלה פהכל מי ש. זה מוזר, לא  : לויאהוד יובל

  ?מה. לא הבנתי  :יהודה בן חמו

  . יש אפליה לשיער שיבה  :אליעזר פירשטיין
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  .אפליה לטובה אולי  :יאיר אברהם

  . לא להפריע ליובל, חברים  :יהודה בן חמו

  .במקרה של אמיר ושלי צביעת שיער זו לא אופציה  :גיא בן גל

  ?מה היה בקשר לשיער, כן יובל  :יהודה בן חמו

, אמרתי שאני מקווה שאין פה לכאורה איזו אפליה נגד שיבה  : לויובלאהוד י

, מבוגרים זה מעל הגיל שלך, שפתאום כל המבוגרים שהיו פה

אז . ה צעירים'חבר, ה עם תשחורת'יוצאים ומתחילים להגיע חבר

אבל , צריך לברך את הצעירים, צריך לברך את התשחורת

 מסביב בתפקידים שישבו פה, המבוגרים שיוצאים מפהה 'החבר

, אז אמרתי. של הגורמים המקצועיים היה להם הרבה ניסיון

החל מהגזבר בוסטון שאני עוד זוכר , יצאו מפה כל מיני אנשים

חבל כי ניסיון הוא לא . חבל. רמי, בקדנציה הקודמת ועד היום

אני רוצה לברך את אייזנר שיעמוד איתן נגד כל האתגרים . רע

  , שיגיעו לפה

  . מול. לא נגד. מול  :לוי- וןנורית חס

  . בעברית אני קטן שפה, תרשי לי  : לויאהוד יובל

  . הוא בעד הנגד? מה את רוצה, הוא מתכוון לנגד  :יהודה בן חמו

. אני בקושי בעברית,  את כותבת תפילות.תרשי לי, אני קטן שפה  : לויאהוד יובל

וד אני רוצה להגיד שאני מברך את אייזנר שיעמ. קשה לי להתרגל

בשביל ההקלטה שיהיה כתוב , איתן ואנחנו נעמוד מאחריו

כי אנחנו רוצים לעמוד מאחריו ', ב- ולא ב' מ- בהקלטה מאחריו ב

כי האתגרים פה הם אתגרים מאוד , שיעמוד כנגד כל האתגרים

ולא סתם עזבו פה אנשים שהם אנשי הנהלה ואנשים . קשים

הם עברו וכשהגיעו לשיא , שהחזיקו בתפקידים לאורך שנים

והוא התבטא . לא נמצא פה רמי וזה חבל. מהתפקיד שלהם

אני , ויאיר ידידי מיהר לקשור לו את הכישלונות של גולדה.בעבר
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  , רק רוצה להגיד גם לאייזנר וגם ליאיר

זה מה שמעניין , ראש העיר תוהה אם אתה קורא מהכתב יובל  :גיא בן גל

  . אותו

  . אני מסתכל, לא  :יהודה בן חמו

  . הוא רושם נקודות  : כהןאורן

  . רושם נקודות, אה  :יהודה בן חמו

יש פה אנשים כל היום . אני לא מתפרנס מדיבורים, אני לא מורה  : לויאהוד יובל

  . אני זה לא אצלי מקצוע. יכולים לדבר בלי הפסקה

  . לילה טוב, להתראות לכם, ה'חבר  :ר אמיר גבע"ד

  

   ***ר אמיר גבע עזב את אולם הישיבות"ד*** 

הם יכולים , יש פה גם אנשים שגם מומחים ביחסים בינלאומיים  : לויאהוד יובל

  . אני רוצה להגיד שרמי לא נמצא פה וחבל. אני לא.  שעות3לדבר 

  . זה לא נושא הדיון? למה הוא צריך להיות פה  :אל- אתי גן

  , כי מי שקפץ, וחבל. שנייה  : לויאהוד יובל

  . בוא נאמר ככה, שהו בנסיבות לא טבעיותסיום תפקיד של מי  :יאיר אברהם

  ? אבל למה הוא צריך להיות  :אל- אתי גן

  ? מה, לא יכול להיות שהוא לא חש בנוח, מה  :אורן כהן

  , הביאו להצבעה  :אל- אתי גן

  ? סיימת, בבקשה יובל? מה קרה, יאיר, חברים  :יהודה בן חמו

  . לא סיימתי  : לויאהוד יובל

  . בבקשה. זה לא ילך ככה, םסליחה חברי  :יהודה בן חמו

ואני חושב שזה קצת לא מכובד , רמי לא נמצא פה, אז אני אומר  : לויאהוד יובל

אפשר להגיד שכל מה שקרה , שמנסים להפיל עליו את התיקים

  , פה רע בעיר הזאת קשור בטח לרמי

  . לד אשםוזה   :גיא בן גל
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  , ת שרמיאפשר להגיד בכנו, אבל אפשר להגיד יאיר  : לויאהוד יובל

  , מנהלים בכירים ברשותכפי שאנחנו יודעים להרעיף שבחים על  :יאיר אברהם

  . תוציא אותו, יהודה  : לויאהוד יובל

  . אני אומר באמת, לא  :יאיר אברהם

  . התרעה שנייה, התרעה ראשונה  : לויאהוד יובל

 קורקט להגיד לאנשים דברים יפוליטיקל, מה, כפי שאנחנו  :יאיר אברהם

ולבוא חשבון עם תפקוד לקוי של אנשים זה לא , ה בסדרטובים ז

  ? בסדר

  . זה לא בסדר, כשהוא לא פה  :נפתלי גרוס

  . זו הבמה הציבורית, רבותיי  :יאיר אברהם

  . באמת יאיר, נו. עם כל הכבוד, יאיר  :יהודה בן חמו

ה אותך העובדה שהוא עובד בכיר שהלין בפני המערכת לא מטריד  :גיא בן גל

  ? ליושאיימו ע

  , מטריד אותי יותר. מטריד אותי  :יאיר אברהם

  ? וטייחו את זה? ולא עשו עם זה כלום  :גיא בן גל

  , מטריד אותי יותר  :יאיר אברהם

  ? אתה ברגע הזה לא רואה את המכתב הזה  :גיא בן גל

  , מטריד אותי יותר, גל  :יאיר אברהם

  ? זה לא מעניין אותך  :גיא בן גל

  , תי יותרמטריד או  :יאיר אברהם

  , ח המבקר"שהם מחכים בכוונה שזה ייכנס לדו  :גיא בן גל

  ,מטריד אותי יותר, גיא, שחודשים  :יאיר אברהם

  , מוציאים להם הוראה שהם חייבים לחשוף את המכתב הזה...   :גיא בן גל

  , זה בסדר גמור, גיא  :יאיר אברהם

ור את המידע להסתיר מהציבוממשיכים , עיוןזה פגיעה בזכות ה  :גיא בן גל

   !?הזה
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  , מטריד אותי יותר  :יאיר אברהם

  . אבל זה לא נכון מה שאתה אומר  :יהודה בן חמו

  . נכוןזה כן  :גיא בן גל

 .הוא פישל פעם אחרי פעם אחרי פעם? הביוב של גולדהבפרשת   :יאיר אברהם

  . פעם אחרי פעם

. כות דיבוריובל בז, עם כל הכבוד? מה ההתלהבות, יאיר, יאיר  :יהודה בן חמו

בסוף ילך הביתה יגיד לאשתו שאני לא מגן , אני לא אגן עליו

  . די, עליו

. אם הייתם מקרוב נמצאים פה הייתם יודעים על מה אני מדבר  :יאיר אברהם

  . תאמין לי

   ?מה קרה, נו, באמת, גיא. יובל, יאללה  :יהודה בן חמו

  . אתה מפספס את העיקר  :גיא בן גל

שהיו פה , רוצה להגיד שאני מקבל את מה שאתה אומר יאיראני   : לויאהוד יובל

רק אני לא מוכן שהכתובת תיפול , הרבה כישלונות בזמן האחרון

על פקיד שאין לו לא את הכספים ואת הסמכויות להחליף את 

שהוא לא אישר או היה בסמכות לבטל את מה , קווי הביוב

אבל , אצריך לשים את הכתובת לאן שהו. שנעשה בפרויקט ספיר

אלא למי שקיבל את , בטח לא במקרה הזה, בטח לא לפקידים

ובגלל זה אני אומר שהביקורת כן . מי שדרש אותן, ההחלטות

  . נמצא פה בחדר הזה... נמצאת פה בחדר הזה ומי ש

  . תודה, יופי  :יהודה בן חמו

  . סליחה  : לויאהוד יובל

  . תשלים. תשלים. סליחה, אה  :יהודה בן חמו

תעשה , תחזיק טלפון. אתה אוהב לעשות את זה, תחזיק טלפון  : לויאהוד יובל

  . בכאילו

  . יאללה נו, נו  :יהודה בן חמו
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יושב , זה בשולחן הזה, מי שצריך לשאת באחריות זה בחדר הזה  : לויאהוד יובל

הוא מונע , הוא מחלקת תקציבים, אחראיהוא , פה ראש עיר

ולא על מי , הזההאחריות לגולדה תישאר פה בחדר , תקציבים

בחדר הזה לא . נהרג אשםל על מי ש"פעם היה חוק בצה. שיצא

  . ניקח את זה

איציק . תאמין לי, אני אשם גם ברצח ארלוזורוב, תאמין לי, יובל  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, יואל

אולי בגלל . אני חושב שקצת הגזמנו, חברות וחברים יקרים  :איציק יואל

בכפר , ביב כולם בבארים ובפאביםכי בשעה כזאת בתל א, השעה

אנחנו . ואנחנו עדיין עובדים פה עכשיו ללא תשלום, סבא ישנים

ואני מדבר עכשיו , גם בצד האנושי, מגזימים מהסיבה הפשוטה

עולה פה השאלה לאשר מינוי של . על הצד האנושי ולא המקצועי

את מהנדס העיר , ואנחנו טוחנים, ממלא מקום סגן ראש העיר

  , טוחנים את מהנדס העירואנחנו 

  . אתה עושה פליטות פרוידיאליות  :גיא בן גל

שהוא עוזר לאחר , שהגיע להסכמות אל מול הנהלת העיר, סליחה  :איציק יואל

שהצדדים מכבדים את הליכתו או הוא מכבד את ,  שנות עבודה3

ומפרסמים תצהיר , הנהלת העיר על ההסכם שנעשה איתו כנראה

הנזק . הולכים וגומרים לעבוד ברוח טובהמשותף שאומר אנחנו 

שאגב פה אישרו ,  שנות עבודה3שאנחנו עושים לבן אדם אחרי 

זה אומר שאנחנו , לא דחפו לנו אותו. לא במקום אחר, אותו

הפרטית שלו או בעבודה הולכים להפריע לו בהמשך הפעילות 

גם , גם אם מישהו אשם במשהו. לא עושים ככה. ציבורית שלו

 - לא עושים בדרך שאנחנו עשינו עכשיו , ו לא פעל נכוןאם מישה

 באמת אנחנו כאן בכל אופן הולכים לדון - שניים . זה אחד

אין טוב ,  תראו.ולאשר את מינויו של ממלא מקום מהנדס העיר
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הוא מתפקד כמה . אין קל יותר מהמינוי הזה, יותר מהמינוי הזה

  ? חודשים כממלא מקום

  .  חודשים8  :ארז אייזנר

  .  חודשים8  :איציק יואל

  . לא כממלא מקום, כסגן  :יאיר אברהם

אין טירונות יותר טובה או אין כשבמהלך התקופה הזאת . כסגן  :איציק יואל

אנחנו , דרך יותר טובה לחנוך אדם ולהגיד בסיכומו של יום

צריך את , נכון. מבקשים להמליץ עליו שיהיה ממלא מקום

,  את מה שהוא יודע לעשות פההרזומה או שהוא בעצמו יאמר

את מה שהוא חושב שהוא הולך לעשות ואת מה שהוא עשה 

הגענו לשחוט את רמי ? אבל מעבר לזה לאן הגענו פה. בעבר

הגענו עוד רגע להסביר אם הוא למד בטכניון או במקום , ראובני

עזבו רגע את כל הלחצים . בואו נהיה רציניים, ה'חבר. אחר

 לא המקום ולא לגבי האישיו המרכזי זה, זה לא הזמן, בינינו

  .זהו. כרגע

י הסכמים קואליציוניים לא "לא כל העולם מתנהל ע, איציק  :גיא בן גל

  . י זה עובד"במפ. מה לעשות, חתומים או כתובים

  .כן, י עובד"במפ  :איציק יואל

לפי פחת זה . תראה לאיפה זה מביא אתכם.  שנה60כבר , נכון  :גיא בן גל

  .הביא אתכם

  ... אנחנו, אתם הגעתם לאפס, אל תתווכח איתי, תשמע  :יציק יואלא

למועצת העיר יש יותר מנדטים ממפלגת , בינתיים לירוקים  :גיא בן גל

  . העבודה

בישיבת ועדת המשנה , אני רוצה לומר גם לגיא וגם ליאיר  :עמירם מילר

  , ראשון כמדומניהאחרונה שהתקיימה ביום 

  . שלא נכחתי  :יהודה בן חמו
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  , כי היה לו ממלא מקום, וגם גיא בן גל לא נכח, שיהודה לא נכח  :עמירם מילר

  . אני מכיר אותו. הוא לא בא, בגלל שאני לא באתי  :יהודה בן חמו

  , הגיע לישיבה  :עמירם מילר

  . ירוד שאפילו לא שווה להגיב... זה היה   :גיא בן גל

  .אהבתי  :יהודה בן חמו

ראובני נפרד במילים חמות וטובות מעובדי מהנדס העיר רמי   :עמירם מילר

. וקיבל חזרה תודות, ומאלה שעבדו איתו, העירייה שעבדו איתו

הוא גם כתב מכתב לחברי . ואני חושב שזה היה מעשה נכון

  . מועצת העירייה שאני קיבלתי אותו היום

  . גם אני קיבלתי  :יש'ר בוקי צ"ד

כם את שנות עבודתו בעיריית ובו סי. יפה, כולכם קיבלתם היום  :עמירם מילר

ר ועדת תחבורה "היתה לי הזכות בזמנו בעבר כיו. כפר סבא

הוא מהנדס תחבורה . לקבל אותו לעבודה כמהנדס תחבורה

,  אחד מהיועצים דרך אגב.במקצועו והוא היה יועץ התחבורה

ואני חושב שהוא גם מילא את . הוא לא היה היועץ היחיד

, יאירהייתי מאוד נזהר אני . ובהבצורה טתפקידו כמהנדס העיר 

ואני . מאוד נזהר, מלהטיל בו אשמה כל כך חמורה בנושא הביוב

  , לא חושב שמן הראוי

  , אני ראיתי אותו  :יאיר אברהם

  , תשמע רגע אחד  :עמירם מילר

האחראים האמיתיים למחדל הזה נמצאים בעיריית כפר סבא   :גיא בן גל

  . היום

  . החלט יכול להיותב. יכול להיות  :עמירם מילר

  . קוראים להם יהודה בן חמו  :גיא בן גל

, ואני היו לי הרבה שיחות עם רמי בנושא של הביוב. יכול להיות  :עמירם מילר

אני מוכרח ו, והיו לי גם הרבה שיחות עם יהודה בנושא של הביוב
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מה , והיה יכול לעשות את זה בקלות, לומר לכם שיהודה מעולם

  . מישהו אחר, הגיד לא אני אחראיל. שאתה עשית עכשיו

  . הוא לא יכול היה לעשות את זה  :יאיר אברהם

ואני חושב שמן . בכנות יכול היה לעשות את זה ולא עשה את זה  :עמירם מילר

וגם שארז יידע . לאחל לו דרך צלחה, הראוי להיפרד בכבוד מרמי

אנחנו בעצם כנציגי , לא אתה, אנחנו, שכל טעות מקצועית שלו

ואני לא רוצה שאתה תבוא לעבודה . ור נשפטים לטוב או לרעציב

י "לתפקיד שלך המכובד מתוך הרגשה שכאילו אתה נשפט ע, שלך

  . בשום פנים ואופן לא. נציגי הציבור

  . בבקשה, אברהם מולה. תודה  :יהודה בן חמו

אם יש מתיחות , קודם כל. הערה קטנה, קודם כל אני חושב לגיא  :מולה אברהם

אני חושב זה לא . בד הנהלה זה לגיטימי להיפרד בכבודבין עו

אבסורד בן אדם שהוא התפטר או שגרמו לו להתפטר או שפיטרו 

אם אין הבנה , תפקיד שיש לו משמעות גדולה לתפקיד הזה. אותו

אז אני חושב דווקא זה דבר ראוי ומכובד , כמו שאתה ציינת פה

  , ואני דווקא. שנפרדו ככה

ודה שהוא מאוים ובעטו אותו עם בעיטה בתחת אדם מ  :גיא בן גל

  . מהעירייה

הוא מילא תפקידים רבים , רמי ראובני אדם ראוי לתפקיד, אגב  :מולה אברהם

אבל , אפשר לבקר אותו גם בעבודה שכשלה, ואפשר לעשות לו גם

הוא לא , אם בן אדם לא היה ראוי לתפקיד. יש גם קרדיט שעשה

 אבל אני חושב זה לא . העיר שנים בתור מהנדס5- היה משמש כ

, שאדם שלא נמצא, מקום מכובד להגיד מילים שלא ראויות פה

הוא דיבר יפה ואמר , פה בא בוועדת משנה, כמו שאמר עמירם

אני חושב . וזה נכון. נפרד איתנו ביפהדווקא ו, מה שהוא חשב

שבאמת , לארז, ואני דווקא מאחל לבן אדם, שצריך לכבד אותו
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אבל כאילו , זה לא בעיה, התפקיד זה לא קל, םכמו שאמרו אחרי

אז כל אחד יש לו תפקיד שמחייב , בחשש אני אעשה או לא אעשה

אני חושב שהוא ידע .  חודשים זה לא קל8אותו ואני מאמין 

,  בארזכל מי שיושב פה יתמוך, אני מאחל. איפה הוא צריך ללכת

  . ואני אשמח ואני תומך כמובן במינוי שלו

  . בבקשה, אבי. תודה  :מויהודה בן ח

אתה דווקא באת ואמרת שאתה דאגת להצביע בעבורי . לך, גיא  :אבי בן חמו

והכל ,  ועדות ושם הוצגו קורות החיים שלי2כי אני עברתי בעצם 

, וארז אייזנר עבר ועדה,  חודשים8ארז אייזנר עובד פה . בכתוב

זאת . סגן מהנדס עיר, שבה הוא נבחר להיות סגן, ועדת מכרזים

האדם עבר להיות סגן מהנדס עיר ושם הוצגו כל קורות , אומרת

 אני סברתי שלהביא לכאן ולחלק קורות חיים לאדם .החיים שלו

הרבה יותר . זה לא מכבד אתכם,  חודשים במערכת8שכבר עובד 

בשביל זה האדם , מכבד אתכם לבוא ולתת כמה מילים על האיש

תרצו לשאול אותו . ידבר, תכף הוא גם יבוא לכאן. נמצא פה

  . אתם מוזמנים. תשאלו, שאלות

אם והיה , ארז אייזנר עומד בכל הקריטריונים להיות, דבר שני  

, כמו שאמר יהודה, כמובן שיהיה מכרז ומכרז כדין, ובעתיד

  , אבל עומד בכל הקריטריונים להיות. בתוך החצי שנה

  ? ...היה סף שנדרשים ל  :גיא בן גל

  , יטריונים ובכל תנאי הסףבכל הקר  :אבי בן חמו

  . אז תעשו מכרז? למה אתם לא עושים עכשיו מכרז  :אל- אתי גן

  . אמרו בחודשים הקרובים  :אורן כהן

  ) מדברים ביחד(

, קצת מפריעים לחברי מועצה. אתי, בבקשה. אני מודה.. תודה  :יהודה בן חמו

  ? אבל עובד ציבור
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אם והיה ובעתיד , יוניםהוא עומד בכל התנאים ובכל הקריטר  :אבי בן חמו

  .כמובן להיות מהנדס עיר

  . אם והיה  :גיא בן גל

הוא התגלה בחריצות שלו .  חודשים8ארז אייזנר עובד פה   :אבי בן חמו

הוא נמצא אדם . בעבודה ובעיקר במקצועיות ובדרך ההובלה שלו

ראוי להוביל היום את אגף ההנדסה ולהיות ממלא מקומו של 

היום . ושב שהיום הדיון זה רמי ראובניאני לא ח. מהנדס העיר

  . הדיון זה למנות את ארז אייזנר

אני מודה ומתוודה שהופתעתי , כמה מילים לפני ארז. תודה  :יהודה בן חמו

אבל בהחלט אני , לשם שינוי סעיף אחד לא. מדברי הביקורת

אולי בגלל , אולי גם בגלל הרקורד שליאומר לכם בוודאות ש

אני חייב לומר שאולי בהתחבר , ודםהדברים שאמרתי גם ק

אני בהחלט גאה , לדברים שאמרתי קודם בדיון על הארנונה

בתחנות חיי ובין היתר כמי שייצג מספר לא מעט של שנים 

ואוטומטית הייתי תמיד בצד של , עובדים בבית הדין לעבודה

מודה ומתוודה שאחד הקשיים הגדולים שהיו לי , העובדים

להסתכל לעובד בעיניים ולראות עד , יוםגם ה, בתחילת תפקידי

אם משנים לו את הסטטוס לרעה ואם זה לטובה זה , כמה

. אבל אם זה לרעה זה אף פעם לא יכול לעבור בשלום, משמח

ואני עשיתי ואני אעשה הכל בעתיד על מנת שאם חלילה אני 

אצטרך לשנות סטטוס של עובד אני אעשה זאת בצורה האנושית 

עד כמה שיכולה להיות , מרבית שיכולה להיותבהסכמה ה, ביותר

ממני , אבל המינימום הנדרש מאיתנו. פחות כואבת הפרידה

זה לנסות ולמזער נזקים כי תמיד , באופן אישי כצו מצפון שלי

תמיד יהיו נזקים , תמיד יהיו נזקים בתהליך. יהיו נזקים

העובדים , אבל חלק די נכבד מהעובדים שהיו ועזבו. בהרגשה
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ומשתדלים , אנחנו בקשרים מצוינים איתם,  אני מדברריםהבכי

ואני אעשה הכל שכל עובד . לשמור איתם על קשרים טובים

ולא מן הנמנע שאנחנו אפילו נשכור , לשעבר יצליח בכל דרך

עשיתי זאת ואני אמשיך לעשות . שירותים של עובדים לשעבר

אדם זה לא המקום לייחס או לנכס הצלחות או כישלונות ל. זאת

אני חושב שאני כינסתי את כל עובדי האגף . שעוזב את התפקיד

הצגתי מחד , על מנת להעביר את התפקיד בצורה הראויה ביותר

ומאידך נתתי גם את הגיבוי המלא , את סיכום תקופתו של רמי

אני אעשה את המרב , כפי שאמרתי. לכל מנהלי המחלקות לארז

  . והמיטב על מנת שארז יצליח בתפקיד

אם ארז מיועד רק לחצי שנה ואנחנו , אשר לשאלתך גיאב  

אני מאוד מקווה שאנחנו .  חד משמעית לא- מחפשים תוך כדי 

אני חושב . נעמוד בציפיות של ארז וארז יעמוד בציפיות שלנו

אדם שיהיה מסוגל ואני , אדם ערכי, שארז הוא אדם ביסודו טוב

אלא , יהלאומר את הדברים הללו לא לאור הפרויקטים שהוא נ

ולא אחת דיברנו על ערכים , לאור השיחות שניהלתי איתו

אני מודה , הרקורד שלו שהוא מגיע גם מקיבוץ. חברתיים גם כן

  .ומתוודה שמדבר אליי

  ? איזה קיבוץ  :איציק יואל

אני ,  ולכן אני חושב שברמת הערכיות שיש לארז.תכף, תכף  :יהודה בן חמו

אני מאוד . וי גם בנושא הזהמאמין שהניהול של האגף יקבל ביט

ארז ירצה להגיש את , מקווה שבעוד חצי שנה כשנצא למכרז

אני . אני מאוד מקווה. נאשר אותוהמועמדות וכולנו פה אחד 

, ואמרתי את זה גם בשיחות שהיו לי עם ארז, מייחל לרגע הזה

יש לי בנמצא אדם שאני . שאין לי שום כוונה לצאת כרגע למכרז

אני .  בטח ובטח בתחום הערכי כמו שאמרתי,יוסומך את ידי על
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מאוד מקווה שהניהול ולקיחת האחריות הכבדה מאוד שארז 

הולך לקחת על עצמו בסופו של יום יניבו את התוצאות הטובות 

באשר למכתב . אני מקווה מאוד שנצליח לעשות את זה. ביותר

   ,שאתה כל הזמן מנפנף בו

  . ותועד הרגע הזה לא ראיתי א  :גיא בן גל

  , אני מודיע לך דבר אחד, באשר למכתב שאתה מנפנף בו  :יהודה בן חמו

  , אתה מסתיר אותו  :גיא בן גל

אני לא רוצה , טתיות שלך שאתה באופן מגמתי מטעהבניגוד לשי  :יהודה בן חמו

אבל , להגיד משקר כי אני לא חושב שאתה עושה את זה בכוונה

  ,  זרקוראולי מההתלהבות לפעמים אתה מדליק איזה

  ? אני משקר שחצי שנה אתה לא חושף את המכתב הזה  :גיא בן גל

כמו שאני לא מפריע לך . אני יודע להתבטא, אתה אל תגיד, תן לי  :יהודה בן חמו

כי גם כשאתה שוגה , בהתבטאויות שלך כי אתה יודע להתבטא

אני אומר לך שהמכתב . אתה שוגה ואתה עושה את זה מגמתי

 שניות אחרי שאני ראיתי 10, ה מדבר עליושנכתב והמכתב שאת

כבר בידיים הוא היה צריך להיות . אותו הוא לא היה בידי

ביקשתי ממבקר . ואני ביקשתי שיטפלו במכתב הזה. אחרות

קטונתי מלבדוק טענות . העירייה שייכנס לעובי הקורה ויבדוק

מבקר העירייה בדק את הנושא או בודק את הנושא או . שכאלו

, יעשה מה שהוא סבור לעשות, דוק ואני אפילו לא יודעשסיים לב

ואם מבקר העירייה ,שהוא בסופו של יום ימצא לנכון לעשות 

  , אומר לתת לך את המכתב

  . הבעיה שלך שנראה המכתב הזה  :גיא בן גל

  . אין לי שום בעיה  :יהודה בן חמו

  , למה אתה פוגע בזכות העיון שלנו  :גיא בן גל

  . בבקשה, אין שום בעיהלי   :יהודה בן חמו
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אין לך שום 'מה אתה מיתמם . קיימנו על זה פה דיון, חצי שנה  :גיא בן גל

  . עם כל הכבוד, יהודה', בעיה

  , באשר לקורות החיים  :יהודה בן חמו

  , קיימנו פה דיון במועצת העיר על הדבר הזה  :גיא בן גל

  . אני לא הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

בגלל זה אני צריך לפנות ? יה להראות את המכתבאין לך בע  :גיא בן גל

י הגשת עתירה "בגלל זה רק ע? לממונה למחוז כדי לקבל אותו

  ? מנהלית נראה את המכתב הזה

  ? מה הוא אמר, סליחה  :יהודה בן חמו

שזה לא ייצא , ות עבודתיאל מעמידה בספק את מקצועי- גן  :אליעזר פירשטיין

  . החוצה

  . מיד בספקאף אחד לא מע  :גיא בן גל

  . אמר שהוא לא יעשה כלום. הוא לא יעשה כלום  :אליעזר פירשטיין

  , אני אגיד לך מה הבעיה, אליעזר  :גיא בן גל

  . לא יעשה כלום. אמרתי מה יעשה כבר המבקר  :אל- אתי גן

  . לא יעשה כלום  :אליעזר פירשטיין

  . נכון  :אל- אתי גן

ה לענייני ביקורת מה הבעיה ר הוועד"בוא אני אגיד לך בתור היו  :גיא בן גל

  . שלי

מה הוא 'מה זה . הוא עושה את העבודה שלו ?מה זאת אומרת  :???

  '? יעשה

  .בושה  :יהודה בן חמו

  , שברגע, כי ראש העיר יודע היטב  :גיא בן גל

   - זה לא, זה עובד ציבור  :יהודה בן חמו

  , עם כל הכבוד, יהודה  :גיא בן גל

אל . אני עוד יכול להבין, ים בנבחרי ציבורמילא אתם משתלח  :יהודה בן חמו
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  . תשלחו בעובדים

  . אנחנו משתלחים לשם השתלחות  :אל- אתי גן

  , עם כל הכבוד  :יהודה בן חמו

  . תרדו מהעץ הזה. מדביקים לנו כל הזמן אותו הדבר  :אל- אתי גן

  . תוציא אותו מחר, אתה לא מסתיר אותו, מחר המכתב יוצא  : לויאהוד יובל

  , אם אין לך  :לגיא בן ג

  . מספיק, תרדו כבר  :אל- אתי גן

  . תפסיקו כבר  :יהודה בן חמו

  . אנחנו רוצים מינהל תקין פה  :אל- אתי גן

  . נו מספיק, את גם בהתנדבות  :יהודה בן חמו

  . גם אני בהתנדבות, נכון. אני רוצה שיפוט  :אל- אתי גן

  , נו, אני יודע את זה  :יהודה בן חמו

  , ך מה לעשותאם אין ל  :גיא בן גל

  ,  דקות5- לא אמרת את זה ב  :יהודה בן חמו

  . באמת. מכל הלב  :אל- אתי גן

  .נו, די  :יהודה בן חמו

  . אם אין לך מה להסתיר אז תחשוף את תוכן המכתב הזה  :גיא בן גל

  ! יה צריך כבר להוציא לפני חודשייםעדיפות מכתב כזה המבקר ה  :אל- אתי גן

  ? את? מי אמר  :אליעזר פירשטיין

  . אני אומרת, כן  :אל- אתי גן

  . שוב את יודעת הכל  :אליעזר פירשטיין

  . מה לעשות. מה לעשות? נכון, זה מפריע לכם  :אל- אתי גן

  .תודה  :יהודה בן חמו

  ...מפריע לי שאת לא מדברת לעניין ואת  :אליעזר פירשטיין

  ... אני חושבת שיש פה אולי עוד  :אל- אתי גן

  . י שאת לא מדברת לענייןמפריע ל  :אליעזר פירשטיין
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  .בגלל כל הדברים האלה  :אל- אתי גן

  . מחוסר ידע בכלל  :אליעזר פירשטיין

  , אתה לא מרגיש שההנהלה מנצלת אותך ככלי כדי שהמכתב הזה  :גיא בן גל

  . באמת, עוד אחד, עוד אחד  :אליעזר פירשטיין

ח "כדוכי ברגע שאתה כותב עליו ? הוא לא יהיה חשוף לציבור  :גיא בן גל

  , ביקורת

  , אמרתי ואני חוזר  :אליעזר פירשטיין

  , ח ביקורת"ברגע שאתה כותב עליו כדו  :גיא בן גל

  . אני אביא לך כובע שתראה את המכתב  :אליעזר פירשטיין

  . אסור לדון בו עד שאתה לא מביא את זה למועצת העיר  :גיא בן גל

  .באני אביא לך כובע אז תראה את המכת  :אליעזר פירשטיין

  , אליעזר, אליעזר  :יהודה בן חמו

  ? מה הבעיה? אז למה אתם לא מראים  :אל- אתי גן

  ? ממני את דורשת את זה  :אליעזר פירשטיין

  . זה לא התפקיד שלך. לא  :גיא בן גל

  ?אז מה את פונה אליי  :אליעזר פירשטיין

  . באמת. אני דרשתי מראש העיר  :אל- אתי גן

  .להתפטר מוועדת הביקורתיך צר, אמון במבקר...   :עמירם מילר

  ,אליעזר  :יהודה בן חמו

  .היא לא חברה בוועדת הביקורת  :גיא בן גל

  . זו מחשבה נכונה מאוד  :אליעזר פירשטיין

  . היא גם לא אמרה שאין לה אמון בו  :גיא בן גל

  . אמרתי הוא לא יעשה כלום,אני לא אמרתי  :אל- אתי גן

אתה עדיין רק סגן ראש עיר , םולפני שאתה ממנה ומפטר אנשי  :גיא בן גל

  . וגם לא מפטר. אתה עדיין לא ממנה אף אחד. בהתנדבות

  . תודה רבה על העזרה, תודה אתי וגיא  :יהודה בן חמו
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  . סגן ראש עיר, עמירם, עדיין רק  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

  .מחר המכתב יוצא לכולם, תעמוד במילה שלך  : לויאהוד יובל

יש בנוח עם זה שמונעים מהציבור לדעת אינפורמציה אתה מרג  :גיא בן גל

שמהנדס עיר מודיע על , כל כך רגישה ובעייתית כמו מכתב

אתה ? אתה חי עם זה בכיף? אתה חי עם זה בשלום? איומים שלו

על מי ? מרגיש שאתה סגן של ראש עיר שעובד בשקיפות מלאה

אתה חצי שנה ? אתה בא לעבוד שאתה לא מסתיר את המכתב

  ,  מושך אותנוכבר

  ? איפה הצלמים. תן יציאה, הלאה, חברים  :יהודה בן חמו

   ?כמה שקרים אפשר לשמוע. נמאס כבר, כמה, באמת  :גיא בן גל

  . צלמו, גיא. צלמו אותו  :יהודה בן חמו

  ? אתה אומר שאתה חושב שאני משקר  :גיא בן גל

  . נו, תן יציאה, נו  :יהודה בן חמו

, ונמאס לשמוע את הדברים האלה כבר.  מטעהאתה טועה ואתה  :גיא בן גל

אתה חושב . ואנחנו לא. כי אתה חושב שאתה מטומטמים

  . שהציבור מטומטם

  ? מזה להטיל דופי במבקר  :עמירם מילר

  .תפסיקו, אף אחד לא הטיל בו דופי  :גיא בן גל

שיעמוד , בוא, ראש העיר אמר שהוא יוציא את המכתב מחר  : לויאהוד יובל

  .במילה שלו

  . עלאק. אין מה להסתיר עלאק  :גיא בן גל

  . תן, רוצים ללכת הביתה לאישה לילדים, תן  :יהודה בן חמו

  .בוא נתחלף, יהודה  : לויאהוד יובל

, שאני אחד שלא מסתדר איתי אני מחליף, באשר להערות שלכם  :יהודה בן חמו

הפריבילגיה הזו להחליט בניגוד , אני שמח שניתנה לי הזכות
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עמירם מילר לא היה האב הרוחני , דרך אגב, כוליםלאחרים שי

אבל . עמירם מילר היה המלווה הפוליטי שלי ואני גאה בכך, שלי

גם את . שעמירם גם כן מכיר, האב הרוחני שלי זה היה זאב בלפר

כשנכנסתי לחיים הפוליטיים הוא אמר לי . בסדר, מכירה אותו

  , דבר אחד

  . קוטע לך את הרצף. היהוד, אסים היום- אמ- באס  :גיא בן גל

אולי ככה , תשמע, תקשיב גיא, אמר לי בלפר, אמר לי דבר אחד  :יהודה בן חמו

אם החלטת להיכנס 'אמר לי . אולי כשתגדל, תשנה סטטוס פעם

  ', לחיים הפוליטיים והציבוריים

  ? אתה מצפה שאני אקשיב לך כשאתה מדבר אליי ככה  :גיא בן גל

  ',  אותךתעדיף שיבקרו'  :יהודה בן חמו

אתה מצפה שאני אקשיב לך כשאתה מדבר אליי בכזאת   :גיא בן גל

  ? התנשאות

  . תצא, תצא  :יהודה בן חמו

בהצלחה לממלא המקום . איבדתי את החשק לשמוע אותך  :גיא בן גל

, כל הצביעות ששמעת כאן היום. אני נותן לך טיפ קטן. החדש

לא , פינהיחפשו אותך ב, ישתו לך את הדם, כולל מהקואליציה

. נהיה הכי ענייניים איתך בעולם, תאמין ליאנחנו , האופוזיציה

אני מקווה שתקבל יותר קרדיט . לא תקבל הרבה קרדיטציה

מהמהנדס היוצא כי הוא לא קיבל את הקרדיט שהוא היה זכאי 

באמת מאחל , אני בכל בלב. כי ראש העיר הוא זה שבחר אותו, לו

  . קודמךשהכשילו את לך שלא תכשל במקום 

  

  ***עזב את אולם הישיבות גיא בן גל ** *

  *** את אולם הישיבות העזבאל - אתי גן*** 

  . תציג את עצמך. בבקשה, ארז  :יהודה בן חמו
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  . אפשר להצביע. עכשיו זה מיותר  :שמעון פרץ

  . אנחנו מקבלים את ארז בברכה. זה התייתר  :???

  . זה לא התייתר  :יש'ר בוקי צ"ד

  ?הוא התפטר גיא, מה, ה'חבר  :יהודה בן חמו

  . מחר הוא יגיש את המכתב  :שמעון פרץ

  . חשבתי הוא יתפטר, אה  :יהודה בן חמו

   - החלומות שלך יתגשמו כש  : לויאהוד יובל

הבחירה שלי לתפקיד סגן והבחירה שלי לתפקיד ממלא , קודם כל  :ארז אייזנר

אף אחד לא הכריח אותי ואני מודע , זה בא מבחירה, מקום

 חודשים כבר 8ואני . וטל עליי ומודע לכובד ולאחריות שישלמ

ויאמר לזכותו של רמי , מתעסק בדברים הכי כבדים באגף

ובנושא של הביצוע ובנושא . שהאציל עליי סמכויות וסמך עליי

בסך הכל האגף שלנו התייצב , התקציבים ובכל הבעיות שהיו

 תושב אני, מבחינת קורות החיים שלי. והתחיל לפתור בעיות

מי שלא מכיר בעמק ,  זה קיבוץ באזור חדרה,מאוחדגבעת חיים 

מי , יש כבר לא מעט שיערות שיבה. נשוי ואב לשניים, 41בן . חפר

ואני . אומנם הסתפרתי אבל יש לא מעט שיערות שיבה. שרואה

ולקיבוצניקים יש לא מעט , גדלתי ונולדתי והתחנכתי בקיבוץ

. ת להביא אותם לאגף ההנדסהשאני מתכוון לפחו, ערכים טובים

וכבר . והדבר הראשון שאני עומד עליו זה הנושא של אמון ויושר

התחלתי להנחיל להם את . התחלתי להנחיל את זה לעובדים

בל חזרה ואני מתחיל לק, הלויאליות שלי להם ואת האמון שלי

שירות והערכים , מבחינתי אמון. את העסק הזה ואת הפידבק

 אני - מבחינת מקצועיות . יה הדבר הראשוןשגדלתי איתם זה יה

 שנה עוסק בתחום 12ואני כבר משהו כמו , באתי מתחום הביצוע

ומהנדס תשתיות ואיכות , קודם כל אני בוגר הטכניון. הביצוע
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והתחלתי את תפקידי כמתכנן מערכות ולמדתי את כל , סביבה

ל והייתי מנה, ואחרי זה ניגשתי לנושא הביצוע. הנושא של תכנון

הייתי מנהל . זו חברה גדולה מאוד, פרויקטים בחברת לודן

ממסילות , גוש דן ועסקתי בפרויקטים כבדיםפרויקטים בכיר ב

ועבדתי , עות"קווי מים וקידום תב, רכבת ובנייה ושיקום רחובות

, ועם החברות הכי גדולות, עם אפריקה ישראל ועם רכבת ישראל

חזק בהם זה ניהול והדברים שאני . וצברתי ניסיון לא קטן

ולכל זה אני מוסיף את האנושיות ואת הכבוד . תהליכיםוהובלת 

, אני יודע את האחריות שמוטלת עליי, ואני אומר פה. שאני רוכש

לא , ואם לא הייתי יודע שאני מסוגל לבצע את התפקיד הזה

, ובהחלט יש לי כוונות לא למלא מקום חצי שנה. הייתי ניגש

ואני , ל"יבלתי מראש העיר ומהמנכאלא להוכיח לאמון שק

ואני מצפה להוכיח . זה לא לגיטימי, ט מודה להם על זהבהחל

ואגף , ולעמוד בכל המטלות, להם שזו היתה בחירה נכונה

אני לא . והדלת שלי תמיד פתוחה, ההנדסה יהיה פתוח לכולם

ואת . פוליטיקאי גדול וגם אני לא אתעסק בפוליטיקה אני מקווה

. ואת הזמן שלי אקדיש לטובת ההצלחה של האגףכל האחריות 

  . וזהו

  . שכנעת אותי  :שמעון פרץ

גם , דבריךלאור . אינה צריכה בדיקה, נאמר שכלה שעיניה יפות  :לוי- נורית חסון

  ... אינך צריך

אני מבקש להעמיד את אישורו של ארז ? מי בעד. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? מי בעד. מ מהנדס הרשות"אייזנר כמ

  . פה אחד של החברים שנמצאים פה

  הצבעה

,  מילרעמירם,  צרפתיצביקה, לוי-  חסוןנורית, יש' צבוקי: בעד
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 שלי,  אברהםיאיר,  אליאסמנשה,  יואלאיציק,  מולהאברהם

.  בן חמו ויהודה כהןאורן,  פרץשמעון,  לוייובל, בוזגלו- עמרמי

  . ידואני מאחל לארז הצלחה רבה בתפק. תודה רבה

  . תודה  :ארז אייזנר

  .אני סמוך ובטוח שבעזרת השם הוא יצליח כמו שצריך  :יהודה בן חמו

מ מהנדס "מהנדס הרשות כמ/את מינויו של ארז אייזנר סמאשרים  :71 ' מסהחלטה

  .הרשות
  

אישור מינוי ארז אייזנר כדירקטור בחברה הכלכלית במקומו של מר רמי   .4

  .ראובני

  

אישור מינוי ארז אייזנר  - יף האחרון שעומד על סדר היום הסע  :יהודה בן חמו

  . מתוקף תפקידו כמהנדס הרשותכדירקטור בחברה הכלכלית 

  . פה אחד  :שמעון פרץ

ירים את ? מי בעד. אנחנו מבקשים לאשר אותו בחברה הכלכלית  :יהודה בן חמו

  .  עוד פעם שמות? עוד פעם שמות. ידו

  . פה אחד, לא  :אורן כהן

  הצבעה                    

, עמירם מילר, צביקה צרפתי, לוי- נורית חסון, יש'בוקי צ: בעד

שלי , יאיר אברהם, מנשה אליאס, איציק יואל, אברהם מולה

  .אורן כהן ויהודה בן חמו, שמעון פרץ, יובל לוי, בוזגלו- עמרמי

קומו את מינויו של ארז אייזנר כדירקטור בחברה הכלכלית בממאשרים  :72 ' מסהחלטה

  .של רמי ראובני
  

  . ועדת מכרזים, קרי, ולהחליף את רמי בכל הוועדות  :אבי בן חמו

? יש למישהו השגה. אישרנו אותו, בכל התפקידים שמהנדס העיר  :יהודה בן חמו
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ארז אייזנר ממלא החל ממחר , כל מה שהמהנדס צריך למלא

  . בבוקר

   הוועדות בהם חבר מהנדס הרשות את מינויו של ארז אייזנר בכל מאשרים :73 ' מסהחלטה
  

  .הישיבה נעולה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  09/0325/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  1610/-0911/' פרוטוקול מס

  

 לחוק הרשויות 15' אש לפי ס את מינויו של עמרים מילר כסגן רמאשרים :69 ' מסהחלטה

   .1975-ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(המקומיות 

  
  

את מינויו של חבר המועצה מר יצחק יואל כדירקטור לחברה מאשרים  :70 ' מסהחלטה

  .הכלכלית במקומו של מר עמירם מילר

  
  

מהנדס מ "מהנדס הרשות כמ/את מינויו של ארז אייזנר סמאשרים  :71 ' מסהחלטה

  .הרשות

  
  

את מינויו של ארז אייזנר כדירקטור בחברה הכלכלית במקומו מאשרים  :72 ' מסהחלטה

  .של רמי ראובני

  
  

    את מינויו של ארז אייזנר בכל הוועדות בהם חבר מהנדס הרשותמאשרים :73 ' מסהחלטה

  


