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  .הסכם צפון בן יהודה  .1

  

המועצה אני שמח לפתוח את ישיבת . ברוכים הבאים, ערב טוב  :יהודה בן חמו

וחלק מהדברים כבר , יש לנו סדר יום קצר יחסית. מן המנייןשלא 

נו בישיבת המועצה הקודמת שבגלל פאולים טכניים נדרשנו נדו

  .הסכם צפון בן יהודה, ראשוןסעיף . הנושאיםלדחות את 

  ***תקלה בהקלטה *** 

חוות הדעת נפתחת שזו לא . מבקש להעיר לתשומת לב שני נושאים  : לויאהוד יובל

בשביל זה היה לי מוזר להביא חוות דעת של יועץ . חוות דעת

.  לפי החוקוב שזאת לא חוות דעת של יועץ משפטי ולכתמשפטי

היועץ המשפטי כמו . חיובים כספייםלפי דעתי זה הסכם שיש בו 

דורש בהכרח שכל עסקה שיש בה , שאמרנו בישיבה הקודמת

היו לזה גם . חוות דעת של יועץ משפטישיבוא עם , חיובים כספיים

ציגו של של נ,  נדמה לי4תיקון מספר , תיקון אחרון. תיקונים

  .בכנסת? מה שמו, פאתח

  . אין לפאתח נציג בכנסת  :גיא בן גל

אז דבר ראשון אנחנו רוצים . כל עסקה תלווה בחוות דעת. יש, לא  : לויאהוד יובל

  .דבר ראשון, חוות דעת של יועץ משפטי לפי החוק

  .טוב  :יהודה בן חמו

אחרי שקולודני  שאני קצת מופתע. וזה הנושא המהותי, דבר שני  : לויאהוד יובל

יש טענות שהם ראו , אחרי שהיזמים,  את צפון בן יהודהכבר תכנן

אני . יש להם נציגים טובים, לא ראו את התכניות, את התכניות

שלי עמרמי , רואה שפה גם חברתנו שלי עמרמי לא נוכחת הערב

  . בוזגלו

  . גם לא נורית  :אל- אתי גן



    17.11.2009  4  מועצה שלא מן המניין 

. את הבעלים שם, מייצג את השטחעמרני ידוע כמי שד "עואבל   : לויאהוד יובל

תכנן את , ואני אשמח שיתקנו אותי, יאיר גרול לפי מיטב ידיעתי

העירייה הוציאה . הוציא את השטח לתכנון עם קולודני, השטח

השאלה המתבקשת . הרבה כספים על תכניות בשנים האחרונות

אם יש תכניות מה רע בהן ולמה להוציא עוד , הוכנו תכניות, היא

מכיוון שהתכניות הוכנו לפי טענה , דבר שני. דבר ראשון. ףפעם כס

. למה לעשות את זה עכשיו לא דרך העירייה, ששמעתי והן קיימות

למה להוציא את . והכל, את העובדים, כי בעירייה יש את הכלים

 להתחמק שכביכול, זה דרך חברה כלכלית שהיא תשכור עובדים

  , מהנושא הזה של מגבלה של

  . שאלה טובה  :ויהודה בן חמ

אז אני . 2009ל מספטמבר "איסור משכירת עובדים לפי חוזר מנכ  : לויאהוד יובל

. שלמעשה הראשון יכול להיפתר בצורה פשוטה,  דברים3מבקש 

או , שכתוב שחוות הדעת היא לפי יועץ משפטיתנו לנו חוות דעת 

  , הסבר טוב למה אתה חושבים

  . תודה  :יהודה בן חמו

ראש העיר בוודאי . אני רוצה לדעת כמה כספים הוצאו, דבר שני  : לויאהוד יובל

שיספר , בדק פרויקטים מקבילים, הקדיש הרבה שעות לנושא הזה

נדע כמה כספים ,  שנדע כמה כספים הוצאו- שלישי . לנו על זה

חלק התכנון אין לו שום עניין ודבר . אתם מתכוונים להוציא

  . להיות בצד של החברה הכלכלית

  ? יש עוד? שאלות נוספות. תודה  : בן חמויהודה

  . ייתכן שיהיו עוד בהתאם לתשובות שנקבל  :גיא בן גל

  . לאחר מכן הסברים ואז הצבעה, עכשיו שאלות. לא, לא  :יהודה בן חמו

  . השאלה אם מר לוי יקבל תשובות לשאלות שלו או לא  :גיא בן גל

  . יקבל  :יהודה בן חמו
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   ,אז אנחנו שומעים  :גיא בן גל

אם , יש פה דיון כרגע. אני מבקש, את הדיוןאתה לא מנהל , סליחה  :יהודה בן חמו

אם יש , הערות, ם את השאלותאנחנו מנהלי, יש לכם שאלות

בנוסף תקבלו גם . ף ושאלות"ן או באל"אם יש הערות בעי. הערות

  . כמובן שתקבלו תשובות. תשובות

כותנו לשאול שאלות ייתכן שנשמור על ז, בהתאם לתשובות  :גיא בן גל

  . נוספות

   .עכשיו זה הזמן  :יהודה בן חמו

ייתכן שיישפך אור עובדתי נוסף לאור , מטבע הדברים, מר בן חמו  :גיא בן גל

  , י מי"התשובות שיתקבלו ע

  , תתייחס בבקשה לחוות הדעת  :יהודה בן חמו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשאול , בהינתן התשובות האלה  :גיא בן גל

  . שאלות

בפתח הדברים :  " ואני מצטטבחוות הדעת שלי אני כתבתי ,טוב  :ד אלון בן זקן"עו

חוות הדעת פה ניתנת אך ורק לצורך הבהרה ופירוט באשר , הובהר

י ההסכם בין החברה הכלכלית לבין "להתנהלות המשפטית עפ

 לחוק 7ואין היא מהווה חוות דעת כמשמעה בסעיף , העירייה

הואיל וההסכם דנן איננו , ייעוץ משפטי, ותהרשויות המקומי

אני . "חוות דעת כאמורהמהווים עסקה הטעונה מסוג ההסכמים 

 לחוק הרשויות המקומיות ייעוץ 7לסעיף , אותך אהודמפנה 

לא תתקשר רשות מקומית בעסקה הטעונה : "שם נאמר, משפטי

מנומקת במכתב אלא אם כן הוגשה לה חוות דעת , אישור המועצה

 לפקודת העיריות 188סעיף ,  לצורך העניין".יועץ המשפטישל ה

עשייה זו העסקה של . קובע איזו עסקה טעונה אישור המועצה

 להחליפם, עירייה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין. "במקרקעין

ההסכם ". י החלטת המועצה ברוב חבריה"או למשכנם אלא עפ
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ברה של הוא מדבר על הע, הזה לא מדבר על עשייה במקרקעין

ארגון וניהול ופיקוח של התכנון ושל ביצוע התשתיות בצפון בן 

  . והעברה של כל הסיפור הזה לחברה הכלכלית, יהודה

 שאומר שכל חוזה אתה 4שהדרישה וגם תיקון , זאת אומרת  : לויאהוד יובל

כי אני אגיד לך למה . כל חוזה שיש בו חיובים כספיים, מתנגד לזה

כתבה לי , לינו את הסכם ערים תאומותכשהע, אני מחדד את זה

ד קרן קדמי שאם ובמידה ויש חיובים "היועצת המשפטית עו

היינו , אז הייתי צריך לראות אותו, כספיים בהסכם ערים תאומות

  . זה ניסוח שלה. צריכים לאשר אותו

  , הייתי שמח לראות את הניסוח הזה שלה  :ד אלון בן זקן"עו

  . המיילים גם אצלך, האין בעי, לא  : לויאהוד יובל

  , ההסכם הספציפי הזה, בכל אופן  :ד אלון בן זקן"עו

  . אני אגמור משפט, אלון ברשותך, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . הוא לא הסכם שמדבר על עשייה במקרקעין  :ד אלון בן זקן"עו

 אני התקוממתי על זה ואמרתי .ברשותך אני אגמור משפט, אלון  : לויאהוד יובל

והיה כתוב שהוא צורף , יה צריך להיות מצורף לזימוןשההסכם ה

ד קדמי אמרה שלפי "עו. ואמרתי שיש בו חיובים כספיים, לזימון

, אם וככל ושהיא מבינה שאין בו חיובים כספיים, מיטב הבנתה

תגיד לי אתה שאין פה חיובים . היא התמקדה בחיובים כספיים

 לך את תגיד לי אתה שמה שהיא כתבה ואני אביא, כספים

את חוות הדעת שלה שיש פה חיובים כספיים בהסכם , הסימוכין

אני חושב שאם . זה נועד להוציא כספים למטרה מסוימת, הזה

או לדעתך החוזה שיש בו , תגיד שאין פה חיובים כספייםאתה 

. אני אפעל קדימה,  פטור- חיובים כספיים אבל הוא לא במקרקעין 

כרגע . זה המועצה פטורהאבל באותו רגע שאתה אומר לי את 

  . הכדור אצלך
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גם חוזה שיש בו חיובים כספיים לא מן ההכרח צריך להיות   :ד אלון בן זקן"עו

שלפי , אנחנו מדברים על הסכם מסוג ספציפי. י המועצה"מאושר ע

אותו הסכם ,  הסכם שהוא מהווה עשייה במקרקעין188סעיף 

 דעת משפטית צריך להיות מונח על שולחן המועצה יחד עם חוות

ההסכם שאנחנו מדברים עליו הוא לא מאותו . של היועץ המשפטי

אין לי מה . גם שיש לו צד של חיובים כספיים, סוג ההסכמים

  .להוסיף בעניין

ד קדמי כשהיא אמרה לי שהסכם ערים תאומות הוא "טעתה עו  : לויאהוד יובל

. אנחנו לא קונים קרקע בסין ולא מוכרים בארץ, מלכתחילה

  . הבנתי, קיאו

אכן הוגשו תכניות , לגבי שאר השאלות לגבי התכניות. תודה רבה  :יהודה בן חמו

באו להסדיר איזשהו הסכם שהיה את בית המשפט , צל בלבד

זה , מה זה תכנית צל.  שנים אנחנו אמורים להצהיר כוונות3שתוך 

זה רעיונות כלליים מאוד שאנחנו , אפילו לא הצהרת כוונות

  . ינים לפתח את השטחבהחלט מעוני

לפחות מה המניע של הנהלת העיר , אני חוזר ואומר מה המניע שלי  

אמרתי זאת גם , דווקא היום להתחיל לתכנן את השטח, היום

ואני מנתח את התקופה , אנחנו נמצאים. בישיבות הקודמות

 התחילה איפשהו שם לפני 60/80ע של "התב. שאנחנו נמצאים בה

מצאים יחסית לרוב הרשויות פה באזור אנחנו נ.  שנים13,14

והיכולת לשדרג את העיר הרבה בזכות התכניות , בתנופת פיתוח

שהן למעשה תכניות עוגן שיכולות לתת לנו לא מעט , 60/80של 

גם להיכנס לכל , גם פיתוח נוסף, נית"גם נדל, פעילות גם כלכלית

 .מאוחרת יותראבל זו כבר החלטה , הנושא של שכונות ירוקות

אבל בהחלט כשאני מסתכל על קצב העבודה של רשויות התכנון 

אני בא ואומר שהייתי רוצה לראות את כפר סבא , במדינת ישראל
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 או 15אני לא יודע מי מאיתנו יישב בשולחן הזה בעוד . לא נתקעת

אני , אבל בהחלט כראייה אסטרטגית של עיר,  שנים17 או 12

.  אחד- תפתחות עתידית חושב שעיר צריכה לחשוב כל הזמן על ה

 כהחלטה אסטרטגית גם כפר סבא תעשה נכון ונבון אם - שתיים 

יום להגיע או בהבנות עם דרום השרון או היא תצליח בסופו של 

שאנחנו , הסכמות עם משרד הפנים או עם שניהם גם יחד

זה גם הרבה לפניי חשבו  .אנחנו הולכים לכיוון בית ברל, מצפינים

 יכולה להיות פלטפורמה די טובה גם לכפר על הנושא שבית ברל

ובהחלט כל עוד , כפלטפורמה טובה לבית ברלסבא וגם אנחנו 

בספק אם נוכל אנחנו , שאנחנו לא מממשים את הקרקעות הללו

ולכן אני . לבוא בדין ודברים עם דרום השרון או עם משרד הפנים

  . שכדאי לקדם את התכניותחושב 

זה , שיבות הקודמות ואני חוזר ואומראמרתי זאת גם בי, קודם כל  

זה לא אומר שהעירייה מחוץ , שהחברה הכלכלית מנהלת את זה

זה לא אומר שהצוות של אגף ההנדסה הם לא חלק בלתי , לתמונה

בטח , בטח ובטח את הקטע התכנוני, נפרד אם לא אפילו המוביל

הרי מה המשמעות של החברה . ובטח את הניהול ההנדסי

 בכדי בתקנות קבענו שהדירקטורים מטעם ולא, הכלכלית

כי , ל"הגזבר והמנכ, המהנדס, העירייה יהיו הגורמים המקצועיים

 פקטורים שמניעים באופן משמעותי את התהליכים גם 3אלה 

ועל כן גם הנושא של הניהול של . בעירייה וגם בחברה הכלכלית

גם האימפוט של אדריכל העיר , הפרויקט וגם תכנון הפרויקט

. זה לא נכון קטגורית. הוא יהיה באופן משמעותי, יר גרוליא

היו אלה תכניות . פשוט לא נכון, קולודני תכנן את צפון בן יהודה

  , תרעיוניות כלליו

  , בית המשפט ביקש, יהודה סליחה  : לויאהוד יובל
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  . אל תקטע אותי  :יהודה בן חמו

  . שתגישו תכנית  : לויאהוד יובל

  . פט ביקש והגישובית המש  :יהודה בן חמו

  ? לא הבאתם תכנית לפי בית המשפט  : לויאהוד יובל

  , הגשנו בדיוק  :יהודה בן חמו

  ,  תכניתהסכם הפשרה אמר  : לויאהוד יובל

. הרי אתה שומר על החוק והיית רץ ראשון להגיד שלא הגשנו  :יהודה בן חמו

אבל הגשנו את מה שלא מקדם באופן משמעותי . י החוק"הגשנו עפ

  ,  שנים מאז שהוגש3- יותר מ, וזה כבר עבר נדמה לי. תכניתאת ה

  ? לפי הסכם הפשרה  : לויאהוד יובל

ולכן . עמדנו בהסכם הפשרה. נדמה לי זה היה לפי הסכם הפשרה  :יהודה בן חמו

, קצת פחות או קצת יותר אפילואו .  שנים3עברו מאז נדמה לי 

את העשור ולכן אני חושב שבתקופה הזו שאתה רואה אסטרטגית 

אתה יכול בהחלט למצוא את כפר סבא , אפילו יותר מכך, הבא

אמרו , דבר אחרון. ולא נמצאת באיזה מינוף, 60/80מסיימת את 

   , פה גם בישיבה הקודמת

  ? כמה השתנתה התכנית  : לויאהוד יובל

אני , אמרו את זה כבר לפני. שעתודת הקרקע הזו נשמרה לבנים  :יהודה בן חמו

 10,15עוד 'מהיום הראשון שאני שם אמרו ,  שנים16כבר במועצה 

הבנים כבר מלביני . 'שנה נצטרך לשמור את זה לעתודת הבנים

, על כן כל מה שאמרת. שיער וצריך גם לדאוג לפיתוח של העיר

  .חלקו המירבי לא נכון ולא מדויק

אם לא השלישי בסדר גודל רציני מאוד שהעירייה בעצם מתכוונת   :גיא בן גל

רק אם נמנה בקדנציה . ע באמצעות החברה הכלכליתלבצ

פרויקט הפארק ששני , כמובן פרויקט כפר סבא הצעירה,הקודמת

וכמובן , שלבים שלו הסתיימו ושניים ממתינים להמשך ביצוע
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זה הפרויקט הרביעי המשמעותי בסדר הגודל , זאת אומרת. 60/80

  , שהעירייה נותנת את הקרדיט ואת המנדט

  . אבל אוקי? זה פרויקט? 60/80- אתה משווה את האוניברסיטה ל  :יהודה בן חמו

  . עובדתית  :גיא בן גל

  . כן, לצורך העובדה  :יהודה בן חמו

העירייה מיוזמתה העבירה אותם , כל הפרויקטים שמניתי  :גיא בן גל

, מעניין אותי לדעת. לשליטה של החברה הכלכלית מבחינת ביצוע

במה שונה הסכם , ת השוואהמאחר ולא היה לי את הזמן לעשו

המסגרת הזה מבחינת הפרמטרים הבסיסיים שלו מהסכמים 

אני מכוון אותה בעיקר ליועצים המשפטיים , השאלה. קודמים

ומר , אני מניח אתה מר בן זקן, קרי, שעמלו על הכנת המסמך

. נורמן פלאט שמייצג את הייעוץ המשפטי מטעם החברה הכלכלית

ייחודיים , שונים, יזה אלמנטים חדשיםא, מה אם בכלל נכנס כאן

, הוכנסו בהסכם המסגרת הזה בשונה מהפרויקטים הקודמים

   ? ואחרים60/80, הפארק, קרי

  . אני מניח שהשאלה שלך יותר מיועדת לחלק העסקי  :נורמן פלאט

  . נכון  :גיא בן גל

. 60/80- זו אותה עמלה כמו שיש ב, 2העמלה של , החלק העסקי  :נורמן פלאט

מפני שלמעשה העירייה , ה הפרויקט של כפר סבא הצעירהשונ

וכל השאר היה , קיבלה את מלוא התמורה לגבי מכירת הקרקע

,  בקשר לדירותי רוכשי הזכויות"באמצעות תשלומים שבוצעו ע

אז לכן יותר נכון להשוות את זה . והעירייה לא שילמה יותר

  . 2.5%, כי זה אותו אחוז, 60/80- ל

זה לא האוניברסיטה ולא .  יכול להשתוות בדמיון60/80- רק ה  :יהודה בן חמו

  . הפארק

  . מבחינת ההיקפים ברור לי שכך  :גיא בן גל
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.  קרקע של העירייהההייתכי שם זו , גם מבחינת הזה, בכלל, לא  :יהודה בן חמו

   . הלוואי. וגם בצפון בן יהודה60/80- הלוואי והיה לנו ב

  . תאני שותף לתקווה הזא  :גיא בן גל

  . לא מאמין  :יהודה בן חמו

  . לפעמים  :גיא בן גל

  . לא מאמין לך  :יהודה בן חמו

  . תזכור את היום הזה  :גיא בן גל

  . אפילו שזה מוקלט אני לא מאמין  :יהודה בן חמו

  . זה יום שהסכמתי איתך על משהו,  בנובמבר17- זכור את ה  :גיא בן גל

  ? 1עיף מי בעד לאשר את ס. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . אפילו הסכמתי. יהודה, היה שווה לך לתת לי לשאול, אתה רואה  :גיא בן גל

, פה אחד? 1מי בעד לאשר את סעיף  ?אני פעם סתמתי לך את הפה  :יהודה בן חמו

   ?אני מבין

  . ניסית הרבה פעמים  :גיא בן גל

  . תודה רבה, פה אחד  :יהודה בן חמו

  . סליחה, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

   .שירים את ידו ?מי בעד  :יהודה בן חמו

  .תקריא שמות  : לויאהוד יובל

, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, צביקה, ארנון, אברהם, שמעון  :אבי בן חמו

  . גיא בן גל, אתי, נפתלי, איתן, מנשה

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . יובל לוי  :אבי בן חמו

. תבקש בבקשה משלי עמרמי שתיכנס לישיבה. תודה. אין? נמנעים  :יהודה בן חמו

אני מציין לפרוטוקול ששלי עמרמי ביקשה לאחר בכדי לא 

  .תודה לנורמן ולאלון. צפון בן יהודה, להשתתף בסעיף הזה
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  הצבעה  

אורן , צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה, שמעון פרץ: בעד  

איתן , ליאסמנשה א, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, כהן

  . גיא בן גל, אל- אתי גן, נפתלי גרוס, צנעני

  .יובל לוי: נגד  

  

   .יהודה המצורף לפרוטוקול-מחליטים לאשר את הסכם צפון בן :139 ' מסהחלטה
  

אישור מומלצי מועצת העיר + עמדי הרשות המקומית למועצה הדתית אישור מו  .2

  .למועמדי המועצה הדתית לשר לשירותי דת

  

. בואו עכשיו נתחיל לעשות סדר בבלגן, חברי המועצה הדתית  :חמויהודה בן 

היינו ממילא , אנחנו מביאים היום למעשה בעקבות הדחייה

אז אנחנו מביאים היום גם , אמורים להתכנס היום או השבוע הזה

וגם את המומלצים של השר שאנחנו , את מועמדי מועצת העיר

, ם זאת מתוך כוונהאנחנו עושי. ממליצים לו להשלים את ההרכב

שאנחנו רוצים להשלים את התמונה הכוללת גם וכוונה די ברורה 

  ? מנשה,  מה קרה.י מומלצי השר"י חברי המועצה וגם ע"ע

  . שינויים ברגע האחרון. שינויים  :עמירם מילר

  ?שינויים שיצאו בזימון  : לויאהוד יובל

  , אפשר להציג. לא חייבים לדון בכל הזימון  :עמירם מילר

 4- החוק אומר ש? איתן? מי זה כתב את זה. כתוב לי, כתוב לי  :יהודה בן חמו

,  מועמדים של שר הדתות4, מועמדים יהיו של מועצת העירייה

את התמונה הציבורית  של שר הדתות אמורים להשלים 4- כשה

הוא מועמד של , כשהמועמד הנוסף התשיעי, הכוללת של כפר סבא

  , נכון להיום. מחליטהוא מחליט את מי שהוא , הרב
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  . אם הוא מחליט  :גיא בן גל

למרות , נכון להיום הוא לא החליט לשלוח מישהו. אם הוא מחליט  :יהודה בן חמו

  . שביקשנו אותו לשלוח

את . אני אגיד לך את מי הוא לא ימנה. אולי הוא ישלח את בכור  :גיא בן גל

  . בכור ועקנין הוא כנראה לא ימנה

ואני מבקש להעמיד להצבעה את , לא שלח נציג להיום השר נכון  :יהודה בן חמו

  . קודם כל של מועצת העיר, המועמדים

  ? יהודה, אחד- אחד  : לויאהוד יובל

במקרה . הלכנו לפי המפתחות של גדלים של סיעות, ראשית כל  :יהודה בן חמו

אחד - ולכן אנחנו מביאים אחד, הזה הגודל צריך כן לקבוע

מה היה השכל , ודם כל מה ההתפלגותברמה שתבינו ק, להצבעה

סיעת מעוף היא . קודם כל מועמדי מועצת העיר. בהמלצה הזאת

ועל כן למעשה מגיעה לסיעת , הגדולה ביותר מבין סיעות הבית

תיתן אבל בכדי שהתמונה הכוללת .  נציגים באופן פורמלי3מעוף 

סיעת מעוף מחליטה לוותר על נציג , מענה לעוד סיעות בית

 על מנת לאפשר גם למיעוט לקבל נציגות שתוכל לבוא ,מטעמה

 4אנחנו ממליצים על אז . לידי ביטוי בשירותי הדת בעיר

מנחם ליאור , הרב גרגורי קוטלר, ששון טרבלסי: מועמדים

חייבים לפחות , י החוק כפי שידוע לכם"עפ. גרין- ויהודית אדלמן

זה , ותמי שקרא היום עיתון נדמה לי ידיעות אחרונ. אישה אחת

פירקו את המועצה , נס ציונה, ואחת הרשויות שלא המליצו, הופיע

הדתית או שניתנה הנחייה לשנות את ההרכב על מנת לתת שריון 

 למעשה שמומלצים 4- אלה ה.  כולנו פה בעד זה,כמובן. גם לנשים

  . י מועצת העיר"ע

  ? אתה יכול לפרט איזה סיעות, יהודה  :ד איתן צנעני"עו

  . שנייה, כן, כן  :ויהודה בן חמ
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הם לא עברו ממפלגה , זה לא השתנה. מה שקיבלנו הביתה. כתוב  :אל- אתי גן

  .למפלגה

על מנת שנוכל להשלים את התמונה הציבורית הכוללת של כפר   :יהודה בן חמו

כשאת המקום ,  שמות3עוד אנחנו נעמיד להצבעה נוספת , סבא

, ס"לסיעת ש, הרביעי כמובן אנחנו נשריין עוד לאחת הסיעות

ס "ר סיעת ש"וגם בהתייעצות עם יו, שעדיין השר לא נתן את שמה

  , בכפר סבא ידידי שמעון

  . אמרתי, הנציג שלי זה בכור ועקנין  :שמעון פרץ

 אנשים 7,  מקומות8יהיו פה הצבעות על לכן . בכבוד, לא נתנו  :יהודה בן חמו

  .ס"שואת המקום השמיני אנחנו שומרים לסיעת , שיש לנו שמות

  ?  הצבעות שונות8  : לויאהוד יובל

אני מדבר לאט בשביל שתבין . בסוף נסביר לך, לא תבין. תכף  :יהודה בן חמו

  . מהר

  .  שישנם7מצביעים על ? 8מה זה מצביעים על   :אל- אתי גן

 מוותרת על ,סיעת מעוף מתוך הסתכלות על הסיעות הבודדות  :יהודה בן חמו

היא מבקשת , למות של השרובסופו של יום בהש, מקום אחד

על מנת שגם בליכוד , להעביר את המועמד הזה לסיעת הליכוד

  . כסיעות בודדות יוכלו גם כן לקבל

  ? מה איתי  : לויאהוד יובל

  . הליכודגם , ס"גם ש  :יהודה בן חמו

  . ס לא מופיעה"אבל ש  :גיא בן גל

  . אני גם סיעת יחיד  : לויאהוד יובל

  . אתה לא  :אל- אתי גן

  .אני לא מבין? ס מופיע או לא מופיע"ש, שמעון  : בן גלגיא

 גם .תקראו בבקשה ליאיר אברהם מבחוץ? איפה יאיר. צ"מר  :יהודה בן חמו

  , וזה למעשה,  גם נציגותצ למעשה יקבלו"גם הליכוד וגם מר, ס"ש
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  . אבל יש עוד סיעת יחיד בבית הזה שהיא לא מקבלת, סליחה  : לויאהוד יובל

  . מקבל הרבה גם מעבר לזהאתה  :אורן כהן

  . שוקי עמרני ייתן לך  :יהודה בן חמו

  ? מה  : לויאהוד יובל

  .  מקבל הרבה גם ככהאתה  :אורן כהן

, ששון טרבלסי: י מועצת העיר"השמות המומלצים כפי שאמרתי ע  :יהודה בן חמו

 מי שרוצה .גרין- מנחם ליאור ויהודית אדלמן, הרב גרגורי קוטלר

   .לדבר עכשיו שיבוא

  ,  אבל אני רוצה להגיד, אתה מבוגר יותר, סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  , אל תגיד לי אני מה אתה  :שמעון פרץ

  . בבקשה, שמעון  :יהודה בן חמו

  . סליחה, אני לא קיבלתי שום נציג, שמעון  : לויאהוד יובל

  . רשמית הוא לא קיבל כלום. גם הוא לא קיבל  :אל- אתי גן

אנחנו רוצים לקצר את הישיבה הזאת שתלך כמה . כולםערב טוב ל  :שמעון פרץ

ואני שמח , כי הנושא האחרון זה המועצה הדתית, שיותר מהר

   - מאוד

  . יש עוד נושא קטנטן אחר כך, לא  :יהודה בן חמו

סוף הגיע הזמן - סוף. אני אשאיר לכם אותו, אני אלך אחר כך  :שמעון פרץ

  , יגים הדתייםבכל אופן הנצ, באמת לדון בנושא שחשוב לנו

  .הנציגים הלא דתיים, חשוב לנו גם, לא  :יאיר אברהם

  . אני אומר מה אני רוצה  :שמעון פרץ

אז אל , שמעון ידוע כאחד שלא לוקח הרבה זכות דיבור, חברים  :יהודה בן חמו

  . תפריעו לו כשהוא לוקח

על כל מה שלא ,  דקות20תרשו לי לדבר ככה אז לפחות . בדיוק  :שמעון פרץ

  . ברתי כל השנהדי

  . שנה, שנה  : לויאהוד יובל
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כי שנה שלמה זה , חבל שלא התחלנו עם זה הרבה יותר מוקדם  :שמעון פרץ

אני לתומי חשבתי שהסיטואציה הזאת של ההרכב של . סתם נגרר

יהיה מאוד קשה , ולםמועצת העיר יהיה מאוד קשה לרצות את כ

 .ג בוודאותאני מבין שלמפלגת מעוף מגיע נצי. לכל הנציגים

אבל כל שאר רסיסי . גם ודאי, הירוקים בטוח מגיע להם נציג

ל "לגבי המפד, המפלגות שיש אחרי שתי המפלגות הגדולות האלה

זה , החליטו לתת לנציגים הדתיים, 2-  ו2ומפלגת העבודה שהם 

לגבי סיעות . אני מאמין שגם עמירם הסכים לזה, זה טוב, מצוין

 סיעות יחיד אני 4 אנחנו פה .ולה מאודיש לי פה טרוניה גדהיחיד 

 אני עוד לא הבנתי איך יכול .אני ויאיר, אורן, יש את יובל. חושב

כשכל הארבעה , להיות שיאיר יקבל נציג למועצה הדתית

נבחר בשביל שירותי דת  .היחידי שדתי ביניהם זה אני, היחידים

, בטח לא יאיר נבחר, לא מישהו אחר פה נבחר, זה שמעון פרץ

  . זה בוודאות, מאנשים שנמצאים בהלכה ובמסורת או בדת

  , חולק עליך באופן  :יאיר אברהם

אתה , התחלתי לדבר, תהיה לך הזדמנות, יאיר. תחלוק, בסדר  :שמעון פרץ

ולכן חשבתי שאם היה ממונה . בטח תגיד את מה שיש לך להגיד

ואני חושב שזה מה שהיה צריך , בהסכמה כמו שהיה אמור להיות

אם היה , למעשה אחרי שנה שלא דנו במועצה הדתיתות להי

אני חושב שזה היה פותר את הבעיות של כל מה , בהסכמה ממונה

  . שקשור למועצה הדתית מהר יותר

אני אמרתי . אני גם אומר פה שצלצלו אליי לגבי מועמד משלי  

כי לא . מגיע לי ממועצת העיר, מועמד משלי לא מגיע לי מהשר

שיש אחד שמזוהה , ה הזאת של היחידים האלהייתכן שברביעיי

אם כבר מישהו מהיחידים . שלא יקבל את הנציג, עם שירותי הדת

ואני יכול אפילו לקבל אישור של . קיבל זה הייתי צריך להיות אני
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אהוד שרצה לדבר ולהגיד שהוא מסכים שהנציג יהיה לכיוון שלי 

יאיר . טוחב, גם אורן לא היה מתנגד. ולא לכיוון מישהו אחר

  . בטוח היה מתנגד

נציג החלוקה , אין פה צל צילו של ספק, ייהלכן צלצלו אליי מהעיר  

לגבי הסיעות , תה בסדרישנעשתה פה לגבי הסיעות הגדולות הי

  . תה לא צודקתיהקטנות הי

לפני שאני , ופה אני לא מחדש לאף אחד כלום, לגבי ששון טרבלסי  

אני חושב ,  את זה בפניםאומר את זה במועצת העיר אמרתי לו

ששון טרבלסי לא . שיש פה מספיק עדים שיודעים מה אני אומר

כל מה שהוא . מעולם לא היה תושב כפר סבא, תושב כפר סבא

להרוויח כסף , להגיע לפה כדי לעבודעשה בכפר סבא זה נטו 

, רבותייילדיו . ברחוב נועם אלימלך, הוא גר בבני ברק. וללכת

  . זה מוקלט, תתנו לי עד הסוף

  . יש לו דירה, הוא גר פה  :עמירם מילר

  . הוא לא גר פה  : לויאהוד יובל

יסייג , ומי שירצה לסייג אותו, הוא יגיד את מה שהוא יגיד, ה'חבר  :גיא בן גל

  . אותו

אשתו בבני ברק יום , ילדיו לומדים בתלמוד תורה בבני ברק  :שמעון פרץ

מנהל תלמוד , בד באלעדהוא מצטרף אליה בערב כי הוא עו, ולילה

 לא כדי הוא בא לפה בשבתות. ל בתלמוד תורה"שהוא מנכ, תורה

ולא , ולא כדי לתת משהו בהתנדבות לכפר סבא, לתרום לכפר סבא

כדי לקבל תמורה על מה שהוא  אלא נטו, כדי להועיל לכפר סבא

  , שאף אחד לא יחשוב, זאת אומרת. מגיע לכפר סבא פה בשבתות

  . שמעון, ד דקה וחציעו  :אבי בן חמו

  ,  דקות שלי10, לא, לא  :יהודה בן חמו

  .לי אין שום בעיה, אני אפסיק גם עכשיו  :שמעון פרץ
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  .  דקות שלי הם שלך10, סליחה  :יהודה בן חמו

מי שרוצה .  קיימותאני בא להגיד עובדות, אני לא בא לנגח פה  :שמעון פרץ

ו מה אתם תדע, תדעו על מה אתם מצביעים. שיקשיב, להקשיב

  . עושים

  . תמשיך לדבר כמה שאתה רוצה, סליחה  :יהודה בן חמו

אני לא רוצה להמשיך הלאה כי , 77כתוב שהוא גר בהרצל . זהו  :שמעון פרץ

מנסה להביא את הדברים אני גם עושה חקירה משלי ואני מספיק 

אז שאף אחד לא יחשוב פה . בעובדות יותר מוגמרות כדי שייודעו

בוחרים נציגים למועצה דתית ונותנים למישהו שאנחנו עכשיו 

שיבוא לפה , שלא תרם לכפר סבא אפילו דקה מזמנו בלי כסף

  . וישתלח לנו על מועצה דתית ויגיד שהוא האלוהים

הוא עכשיו מועמד של .  מפלגות3- הוא גם צבוע ב, רבותיי, אגב  

ס והוא טוען שהוא מוסכם על איתן "הוא טוען שהוא בחר ש. מעוף

חסר לו רק להזדהות . ס מעוף"ל ש"שהוא מפד, זאת אומרת. ניצנע

  ', הנה ראש המועצה'להגיד , עכשיו עם הירוקים

  ? מה אתה רוצה, לניק שמתחזק עם מעוף"הוא מפד  :יהודה בן חמו

דבר אחד שאף אחד לא , אגב. זה דבר עוד יותר חמור. ס"ובוחר ש  :שמעון פרץ

ל יצטרכו לתת על "של המפדוהנציגים פה , אני חושב, שם לב אליו

שכחתם ? איפה הם, האשכנזים הדתיים. כבד מאוד, זה את הדין

  ? ל"רק תימנים קיימים במפד? אותם

  ? אתה דואג להם  :ד איתן צנעני"עו

גם לכם יש מה , זכותי, רגע, ל זה אשכנזים"הרוב במפד, נציג, רגע  :שמעון פרץ

  , אני? להגיד מולי

  . תו להגיד מה שהוא רוצהזכו? מה קרה  :יהודה בן חמו

תה בעיה ואני אשים ילי לא הי, אני הייתי מוכן לשים נציג אשכנזי  :שמעון פרץ

  . נציג אשכנזי בעזרת השם
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  ?אתה דואג לאשכנזים :ד מנשה אליאס"עו

   , רבותיי. אני אמרתי מה שאתם תיתנו את הדין על זה, ידידי  :שמעון פרץ

  ?יש להם קרניים, מה, רגע  :???

  .הרבה יותר חמור  : גרוסנפתלי

  ?שמעון סיימת  :יהודה בן חמו

זה כולה לשים , סליחה מנשה, זה לתשומת לב, אז רבותיי. לא  :שמעון פרץ

  , שתדעו את זה רק, לתשומת לבכם

  . ימות המשיח  :אל- אתי גן

  . וחבל, שנציג אשכנזי דתי אין  :שמעון פרץ

  . נכון  :אל- אתי גן

  ,אני אלך, שאם יהיה ממונה, שאם ואני הודעתי מרא  :שמעון פרץ

  , גרגורי קוטלר הוא נציג  :גיא בן גל

  . נו, תפסיקו כבר, שקט חברים  :יהודה בן חמו

  . אמרתי דתי  :שמעון פרץ

  . ההגדרה שלך וההגדרה שלי של מה זה דתי היא שונה, לא  :גיא בן גל

אני שמח שיש , אדרבא, אבל אני לא התנגדתי למועמד שלך. אמת  :שמעון פרץ

  . לך מועמד

  . עד המשפט הזה אני די מסכים עם כל מה שאתה אומר  :גיא בן גל

אני הודעתי מראש שאם יהיה ממונה אני מוכן , אם כבר הרכב, כן  :שמעון פרץ

  . להתכופף לעבור ולא להתערבב בזה

  ... אוי ואבוי אם   :יהודה בן חמו

אני בטח , תשאם יהיה הרכב למועצה הדתי, אבל אמרתי מפורשות  :שמעון פרץ

אני לא , אני רוצה את זה, אני רוצה להתמודד, זה קרוב אליי

זה . זה דברים שיותר קרובים אליי ממה שמועצת העיר, מכסה

זורם , אני חי בהם יותר, דברים שאני מוצא את עצמי בהם יותר

  . שוחה יותר שם, בהם יותר
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עו קודם כל שבוע שעבר הגי, אני לא חושב שזה, לגבי מועמדי השר  

לא יודע איך עשיתם את זה , 7- השבוע שיניתם והעלתם את זה ל. 4

  , כי אני לא שמעתי

  ,  אתיש ספר טלפונים בכפר סבא אפשר להעתיק, שמעון  : לויאהוד יובל

בדרך כלל דברים . הוסכם עם השר, לא שמעתי שדובר עם השר, לא  :שמעון פרץ

, חר לשרהוא נב. לא לבוא להנחית, כאלה צריכים לבוא בהסכמה

יש לו את הזכות שלו , ברגע שהוא נבחר. לא אנחנו נבחרנו לשרים

  .שהוא צריך לבחור את המועמדים שלו

, בשלום,  יסתיים בצורה הכי טובהלשהכואני מקווה , לסיום  

  . בבטחה ובהצלחה שלי בעזרת השם

אני רוצה , אני אחרוג מהמנהג ולפני שאני אשמע את שאר החברים  :יהודה בן חמו

אתה שואל אותי ,  קודם כל.ןשמעו, תייחס לדברים שאמרתלה

אני בהחלט הייתי הולך , אם זה היה תלוי בי בלבד, ברמה האישית

 שנים 5- מהניסיון הנצבר של ה, על ממונה רק מטעם סיבה אחת

 היא יכולת הניהול של ממונה לעומת מועצה דתית, האחרונות

יבות הניהולית גם אפילו המחו. שונה לחלוטין. שונה לחלוטין

, לכן אני בהחלט הייתי הולך. המקצועית היא שונה לחלוטין

ואני שומע , בגלל שאני רואה את ההרכב של השולחן הזה, ההפך

 ה מגיעהתילצערי הרב לא הי, את הלך הרוחות סביב השולחן הזה

  .  זה לצערי אני אומר את זה.להבנה על ממונה

  .  לעולם לא תהיה הבנה...   :שמעון פרץ

כבר תה ייאולי האם היינו מנסים להגיע להבנות . תן לי, שנייה  :יהודה בן חמו

שלושה - על שניים,  לחצינגמרת הקדנציה ואולי היינו מגיעים

  . כי צריכים גם שניים, אנשים או על ממונה אחד ולא שניים

אני מתפלל ומקווה שכל המושג , הדבר השני שאני שמעתי מדבריך  

גם בטח ובטח בנושא הדת ילך , שריון, יאשכנז, הזה של ספרדי
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ואני לא שמעתי , אבל לצערי הרב. ויימחק מהלקסיקון שלנו

לצערי עדיין אלא , דווקא במובן של חלילה להקניט או לקנטר

  , במיוחד במוסדות הדת אתה שומע את ההתבטאויות האלה

  ... אבל זה ציבור שקיים בו  :שמעון פרץ

הייתי מקווה מאוד שהמושגים הללו , י בא ואומרולכן אנ. שנייה  :יהודה בן חמו

אבל אני חד משמעית אומר לך שבהרכב , לא יהיו בלקסיקון שלנו

כי אני יודע כשאתה , הזה יש ייצוג לכלל הזרמים ולכלל הקהילות

קהילות אתה צריך גם להתייחס ל, בונה הרכב של מועצה דתית

  .זרמים הדתיים שיש בעירוגם ל

זה הנושא של , י להעיר למה שאתה אמרתהדבר השלישי שרצית  

הוא חייב , ששון טרבלסי או כל מועמד אחר, תראה. ששון טרבלסי

, כמו שחבר מועצת העיר דרך אגב, להיות תושב העיר כפר סבא

, על כן אני בא ואומר חד משמעית. חייבים לגור בעיר, וראש עיר

דים אם והיה ואחד המועמ. אנחנו מציגים פה את המועמדים הללו

, הרי נצטרך להעביר את השמות אחרי אישור המועצה, שנעביר

י חוק לבדוק אותם בפרסום ברשומות ההגדרה "ויצטרכו עפ

יצטרכו בתהליך של פרסום ברשומות ? נכון, המקצועית זה נקרא

אלא עוד כמה , לא רק את הכתובת, גם לבדוק כל אחד ואחד

מדים יימצא והיה ומישהו מבין המוע. פרמטרים נוספים לבדוק

כמובן שהוא לא יכהן כחבר , שהוא לא כשר לכהן כחבר מועצה

  , שבטח ובטח, אני יכול לומר לכם. מועצה

שהוא לא תרם לכפר , אתה לא מדגיש את מה שאני מדגיש, לא  :שמעון פרץ

  . סבא אפילו דקה מזמנו

  . שמעון, תרשה לי  :יהודה בן חמו

  . שזה החשוב  :שמעון פרץ

  . רשה לי רגעת  :יהודה בן חמו
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  . אל תשקול אף אדם :ד מנשה אליאס"עו

אני . אומר דברים מאחורי גבואני לא , אמרתי לו את זה בפנים  :שמעון פרץ

  . אמרתי את זה בפנים שלו

  . זה שאמרת לו זה לא הופך את זה לאמת  :ד איתן צנעני"עו

  . מנשה ואיתן  :יהודה בן חמו

  . זה הופך את זה לאמת, לא  :שמעון פרץ

למה אתם , הוא לא תושבלכם הוא אומר ? אבל מה הוויכוח  : לויהוד יובלא

   ?מתווכחים

  . הוא המועמד של מעוף בכלל  :אל- אתי גן

שבטח ובטח כמי שמציג אותו כמועמד , אני יכול להגיד לך שמעון  :יהודה בן חמו

קרדיטציה שעשיתי את אתה יכול לתת לי קצת , סיעת מעוף

לומר לך שבוודאות לא רק שהוא גר ואני יכול , הבדיקות שלי

אני לא איש שיושב , אני לא שופט אדם. אלא הוא פעיל בעיר, בעיר

בטח , כמה הוא עושה, עם מאזניים ושוקל כל אדם מה הוא עשה

כי יש אחד שיושב במרומים שצריך , ובטח לא בנושא של דת

ולכן אני חושב שכל אחד תורם . לעשות את זה ובטח זה לא אני

ובסוף בטח ובטח , כל אחד עושה כראות עיניו. שלובדרכו 

שזה , כשאנחנו מדברים על עבודה ציבורית יש גם שופט אחד נוסף

  .הציבור שישפוט את תרומתו או אי תרומתו

אני . שאני מתחבר מאוד לתחושות שלך, אני יכול לומר לך שמעון  

גם לחלק מהתכנים . מתחבר בהחלט לדרך הדברים שהצגת בטח

במיוחד לציבור , תרומתך הפעילות הציבורית כאן בעיר ברמה של

ואני יכול . שלךאני מכיר את הפעילות , אבל לא רק לדתי. הדתי

אני חושב שמה , לומר לך ואני אומר את זה גם לפרוטוקול מוקלט

ר מועצה דתית זה הרבה מאוד "שנעשה לך בתקופה שאתה היית יו

כתקופה של מה אפילו הייתי מעריך את התקופה שלך  .עוול
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  , שנקרא

  . עליהום  :שמעון פרץ

אבל בהחלט אני מכיר , שזה היה תחילת הדרך שלך, תקופת לימוד  :יהודה בן חמו

ועל דברים , תקופות אחרות ומכיר את העליהום הזה שעשו

אבל אתה יודע טוב מאוד מה קורה גם , מזבוב עשו פיל, פעוטים

  . במשרד הדתות ומה קורה גם כן במועצה

שששון ,  שאני בהחלט יכול לומר בוודאות לחברי המועצהכך  

והיה ויתגלה שמישהו מבין המועמדים . בלסי הוא תושב העיררט

כמובן שהוא לא יוכל לכהן , י החוק"לא יעמוד בפרמטרים עפ

, מי שמבין החברים מעוניין לשאת דברים. במועצה הדתית

  . בבקשה

  . אני ביקשתי ברשותך  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, אברהם מולה  : בן חמויהודה

. שצריכים לדון היוםאני רוצה קודם כל להתייחס באמת למשהו   :אברהם מולה

אני מסכים שיש לנו נציגים אם זה מזוהה לדת או לא , קודם כל

גם , חייבים להיות גם אני חושב לפי חוקאני באמת מסכים ש, לדת

יצוגים מכל האזרחים שיהיה להם י, תושביםראוי שיהיו מכל 

אני לא הייתי מתייחס , אבל אני באמת עדיין לא נוח לי. משלהם

 פה צריך להכואני חושב שסך . איזה מפלגות, בכלל למי שייך למה

אבל . יש ציבור רחב שצריך את שירות הדת הזה. לייצג את הציבור

כמו , קצת נדהמתי לשמוע שאין מישהו יותר קרוב לדעתאני 

, מועצהכיר אותו ולפני שאני נכנסתי לשמעון אני מ, ששמעון אומר

וכל אני הייתי זקוק לפחות בשכונות , אני יודע איך תפקד בשירות

ואני ,  שנים עברו6מאז שאני נכנסתי למועצה כבר . מיני דברים

אני לא פעם , כולם יהודים ,רואה לאן הגיעה המועצה הדתית

, המועצה הדתית זה הבל הבלים לדעתי. ראשונה מדבר על זה
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אני הייתי . אני חושב שאין סדר. הבנתי והמחשבה שלילפחות לפי 

אני . שיש להם ניסיון רב, רוצה שבאמת יהיו אנשים כמו שמעון

,  אני באמת הייתי רוצה שיהיה שמעון.מישהו, לא יודע מטעמו

, אבל אני במקום שמעון, אבל יכול להיות ששמעון לא יכול להיות

 מי בא מאיזה לא מעניין אותי, יןאם היו מביאים נציג שמבין בעני

אני חושב אנשים ראויים . מזוהה עם איזו מפלגה, מקום

ואנחנו , שיתנו את שירות הדת כמו עיר אחרת שמקבלת, שיתפקדו

אין לי שום אני . וזהו. רוצים גם שיהיה שירות כמו שצריך

לחשוב פעמיים , אם צריך להתחשב. הסתייגות לאנשים אחרים

  . יעיםלפני שאנחנו מצב

  . בבקשה, מנשה. אברהם, תודה  :יהודה בן חמו

החבר שמעון אמר לא אבל כמה דברים ש, אני לא רוצה להתנצח :ד מנשה אליאס"עו

  . מדויקים

  . אין לי בעיה, תמשיך לדבר  :שמעון פרץ

   .הוא מדבר אליך, שמעון, לא  :יהודה בן חמו

  . להתראות מחר  :שמעון פרץ

  , לסי הוא הרב של בית הכנסת בבר אילןששון טרב :ד מנשה אליאס"עו

  ? הוא מוסמך לרבנות  : לויאהוד יובל

  .כמעט  :???

  . הוא רב :ד מנשה אליאס"עו

  ? מוסמך או לא מוסמך? מה זה כמעט  : לויאהוד יובל

  .זה לא רלוונטי, הוא לא צריך להיות חבר מועצה דתית :ד מנשה אליאס"עו

  . חזי, חזי, חברים  :יהודה בן חמו

  . הוא לא מועמד למשרת רב ראשי אז זה לא רלוונטי : מנשה אליאסד"עו

  . נקודה. אז הוא לא רב  :אל- אתי גן

כדי שהגברת אתי גן אל תהיה , ששון טרבלסי. אני קורא לו, בסדר :ד מנשה אליאס"עו
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כל שבת הוא , וא מעביר שיעורים גם באמצע השבועה, מרוצה

אבל יש לו דירה ,  לפרטמפאת צנעת הפרט אני לא יכול. מצוי בעיר

  , בכפר סבא

  ? שלו  : לויאהוד יובל

י לא לגלות דברים שלא את הכתובת אני לא אומר כד. כן, בבעלותו :ד מנשה אליאס"עו

  , צריך לגלות דברים שלא צריך לגלות

  . כתוב  :אל- אתי גן

  , הוא רכש דירה, אבל יש לו כתובת :ד מנשה אליאס"עו

  . כתוב. תרזה לא מוס. כתוב  :אל- אתי גן

  . שמעון לא דייק. אז אני מעמיד דברים על דיוקם :ד מנשה אליאס"עו

  ? אבל הוא גר פה או לא גר פה  :עמירם מילר

  . גר. גר :ד מנשה אליאס"עו

  ? הוא גר פה. זה בסדר, זה שיש לו דירה  :עמירם מילר

  . מסתבר שזו דירה בשכירות, לא  :אל- אתי גן

  . יש לו דירה בבעלותו,  לא,לא, לא :ד מנשה אליאס"עו

  , 77הרצל , מה שכתוב לנו פה  :אל- אתי גן

  . נציג, אם יצטרכו להציג, יש לו דירה בבעלותו :ד מנשה אליאס"עו

  . בבעלותו זה בסדר, לא  :עמירם מילר

  ? למה אתה צריך להציג אותו, אבל הוא מועמד מעוף  : לויאהוד יובל

ס כל הזמן ואתה מופיע בציבור כאילו "על שלמה אתה מגונן ? למה :ד מנשה אליאס"עו

  , אתה מגן על

  . אתה לא נציג מעוף'? אנחנו נציג'למה אתה אומר , אני שואל, לא  : לויאהוד יובל

  . תפסיקו כבר, חברים  :יהודה בן חמו

הוא מועמד . זה בתום לב. אני שואל שאלה? ד של מעוף"אתה עו  : לויאהוד יובל

אנחנו 'אתה אומר '?  נציג על מעוףאנחנו'למה אתה אומר , מעוף

  .'נציג על מועמד מעוף
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  . הוא מכיר את הבן אדם  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , אי אפשר :ד מנשה אליאס"עו

  . אתה תציג את שלך, מעוף יציגו על מעוף  : לויאהוד יובל

, שמעון פרץ עדיין לא נציג אלוהים בארץ, סליחה עם כל הכבוד :ד מנשה אליאס"עו

אם , לפי דעתי. א יכול להכריע מי תורם או מי תורם פחותהוא ל

 ממה 100אז ששון טרבלסי תורם פי , הוא כבר מגיע למבחנים

שמעון לא מעביר שום ,  מעביר שיעורים.שהוא תורם לענייני דת

לכן אי אפשר לבוא ולהיות . לא יודע מה הוא מעביר, שיעור

  .  יש הרבה נציגים.ס הוא גם נציג אלוהים"אם הוא נציג ש, פתאום

  . הוא אומר דברים לא למקום, תחזור, מנשה  : לויאהוד יובל

אתה מוותר על . תמשיך, מנשה. אתה יש לך זכות דיבור אחר כך  :יהודה בן חמו

  . תענה לו, תדבר אחריו? זכות דיבור

שחברי מועצה דתית צריכים להיות אני לא חושב , לגבי ההרכב :ד מנשה אליאס"עו

הרי מועצה דתית צריכה לנהל ולדאוג , ווקא אנשי דתרבנים או ד

לכן יש . לאו דווקא לדתיים, לדאוג לכלל הציבור. לענייני הדת

אבל זה , בענייני דתשיבינו , חלק מהם דתיים, צורך שיהיו אנשים

לא מחייב שדווקא אנשים שהם רבנים או מוסמכים לרבנות יכהנו 

  . במועצה דתית

   .בוודאי שלא  :עמירם מילר

לדאוג שכל , במועצה דתית צריך ניהול לנהל את העניינים :ד מנשה אליאס"עו

תה י הישלבושתנולא כמו הקדנציה האחרונה . העניינים יסתדרו

לכן . מפלה ושירותי הדת נפגעו ונסוגו אחורה בעשרות שניםממש 

אני לא יודע למה , באמת בלי להסתכל על עדות, ההרכב שהוצג פה

זה לא שייך ? הוא דואג לעדה אחרת,  עדותדווקא הוא מדבר על

  .בכלל

  . שייך, האיר את עיננו. שייך  :אל- אתי גן
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  . לא חשבנו על זה בכללאנחנו   :נפתלי גרוס

  . לא חשבנו  :אל- אתי גן

  .אנחנו עיוורי צבעים  :גיא בן גל

פתאום אתם כן , אתם הרי אומרים שאין הבדל, אני לא מבין :ד מנשה אליאס"עו

  ? מה קרה? בותמייחסים חשי

  . אתה הצגת את ההבדל, לא  :נפתלי גרוס

   .לא הצגתי, סליחה עם כל הכבוד. אני לא הצגתי :ד מנשה אליאס"עו

  . תשלים, מנשה, כן  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . סיימתי. זהו :ד מנשה אליאס"עו

  . יובל. תודה  :יהודה בן חמו

בכפר סבא שבצורה כזאת או אחרת  זה ברך עלרוצה לאני , קודם כל  : לויאהוד יובל

לפחות אחד בכל , גם קונסרבטיביים, בלי וויכוח הגיעו גם רפורמים

  . היה קשה להכניס אחד, עיר

  .ס"אין שום מועמד של ש. ס לא הגיע"ש  :אל- אתי גן

אני רציתי להגיד שזה טוב מאוד שכפר סבא הצליחה , ברשותכם  : לויאהוד יובל

הרבה ערים . גם קונסרבטיבי,  רפורמילרשימה גם מועמדלהכניס 

יש אז אם . קונסרבטיביולא לא רפורמי . לא הצליחו להכניס אחד

קונסרבטיבי ויהיה להם  משפחות שהן מהצד הרפורמי 200לנו 

אני חושב , אחד- אם תהיה הצבעה לפי אחד. זה יהיה מבורך, נציג

 זה לא נעים שאתה, ובאמת מנשהחבל לי  . שאני גם אצביע בעדם

  . מזמזם לי באוזן

  ? אין לך מה להגיד על זה? ההוא יצא זה יותר נעים :ד מנשה אליאס"עו

  . הוא לא מפריע באוזן  : לויאהוד יובל

  . תשובה, כל שאלה  :יש'ר בוקי צ"ד

אין להם נציג , חבל לי שלמשל הקהילה של עולי אתיופיה, עכשיו  : לויאהוד יובל
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  . ת וחבל משפחו200- לפחות יש אני חושב יותר מ

לפי מה , ששון טרבלסי. אני רוצה להתייחס למה שאמר שמעון  

הוא לא תושב כפר סבא שיכול להיות חבר מועצה , שידוע לי

אולי הוא מבלה את השבתות , הוא לא גר בעיר, מהבחינה הפשוטה

מרכז . לפי טענות אחרות הוא לא גר בעיר, שלו לפי טענה אחת

באמצע השבוע יש טענה . קבבני בר, החיים שלו לא בכפר סבא

הילדים שלו בכסא , שהוא מתפלל בבית כנסת אליהו הנביא

ואני לא מתייחס לשאלה אם , קצת קשה להגיד. רחמים בבני ברק

יש פה יועצים משפטיים אז הם יבדקו . לא קנה בית, הוא קנה בית

אני מתייחס לשאלה . אם הוא העביר את הכתובת שלו לכפר סבא

שהוא תושב  במסמכים של עיריית כפר סבא  מי שכתב,המהותית

. צריך לבדוק את הרישום הזה מהסיבה הנורא פשוטה, כפר סבא

גרים , הוא לא פרוד, למיטב ידיעתי הוא לא גרוש, ילדיו, אשתו

אז אני מאוד מציע שאת הנושא הזה גם . בבני ברק, אין עוררין

  , ואני לא מבין למה כל כך חברי, מכיוון שהוא נציג מעוף

י החוק הוא צריך להיות בספר הבוחרים של הרשות המקומית "עפ  :עמירם מילר

  . בבחירות האחרונות

  ? והוא בספר הבוחרים  : לויאהוד יובל

  . אני לא בדקתי  :עמירם מילר

  .כן  :חזי ברזני

  .  הוא מתגורר בעיר2001משנת   :ד איתן צנעני"עו

  , הוא אומר ספר בוחרים, בוא  : לויאהוד יובל

  . לבלבל את התיאוריה של שמעון ויובל...  :מנשה אליאסד "עו

  . לא להפריע, אני מבקש ממנשה ואיתן שבאו עם אנרגיות מיותרות  :יהודה בן חמו

  , זה שבן אדם מופיע, ואני אומר שגם  : לויאהוד יובל

  .חשובות  :???
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  . באמת, אבל בזמן הדיבור שלכם, חשובות  :יהודה בן חמו

הם קודם כל , הם לא רק רישומיתים לחבר מועצה המבחנ  : לויאהוד יובל

, הוא נמצא פה מדי פעם ומרכז החיים שלו, חי פה בעיר. מהותית

  , המשפחה שלו

  ? כל שבת זה מדי פעם :ד מנשה אליאס"עו

 אבל אי אפשר לנהל .אי אפשר לנהל ככה ישיבה. באמת, מנשה, די  :יהודה בן חמו

  . נו, יעתפסיקו להפר. עם כל הכבוד, ככה ישיבה

  ) מדברים ביחד(

. דבר ראשון. מעוף צריכים לקפוץ. אני לא מבין למה אתה קופץ  : לויאהוד יובל

אם אתם בטוחים ומה שאתם אומרים כל כך , סליחה, דברי שני

וחבל שיהיו בינינו . אז לא תהיה בעיה להוכיח את זה, מדויק

  .דברים שהם עובדתית ניתנים להוכחה

. לא עומד בקריטריונים לחבר מועצהשהבן אדם טוענים פה   

אני , עכשיו. אני בטוח שהוא יבדוק, יהודה אמר שהוא יבדוק

בטוח שאף אחד לא העלה רישום כוזב למסמכים של עיריית כפר 

  . לא יהיה דבר כזה. סבא חינם

  .  דקות2יש לך עוד , יובל  :אבי בן חמו

  , אני מבקש, עכשיו. 120יש לי עד   : לויאהוד יובל

  . נו, מספיק כבר, חברים  :ה בן חמויהוד

 נעלבים ואחרי זה אתם, אתם תפריעו לי כשאני מדבר, חברים  : לויאהוד יובל

  . זה לא עובד. ואחרי זה אני נעלב

  . שאתה רק לא תיעלב. מילא, שאנחנו נעלבים. חס וחלילה  :עמירם מילר

תנו לי  מקרה אבל בכל, אני לא מדבר יפה כמו גיא בן גל. בדיוק  : לויאהוד יובל

  . את הדקה שלי

  . בי כל כך... אז , אני נתבע עוד מעט על מה שאני אומר  :גיא בן גל

  . הוא מדבר על היופי  :עמירם מילר
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  . לא  :גיא בן גל

, אני סומך על יהודה שהוא יקיים את המבחנים, אז אני מבקש  : לויאהוד יובל

דיו יל, בבני ברקמרכז חייו , ואם הוא ימצא שששון טרבלסי

הוא ישן בבני ברק את , אשתו גרה בבני ברק, לומדים בבני ברק

   .בשבוע חוץ מיום שבתרוב הלילות 

   ... :ד מנשה אליאס"עו

כמו  .הוא רוצה לבדוק את זה במשרד הדתות? מה אתה רוצה  :עמירם מילר

  .אצלנו

   .נגמר הסיפור, יבדקו, מעלים  :אל- אתי גן

  .  יבדוקיהודה. הוא אמר שיבדקו  :אברהם מולה

על , הוא הולך לפי החוק, יהודה אמר. שילכו לפי החוק, יש חוק  : לויאהוד יובל

  ?מה אתם קופצים

  . בדיוק  :אל- אתי גן

אני לא . ואתם קופצים, פעם אחת אני רוצה להסכים עם יהודה  : לויאהוד יובל

  . מבין

  ? מה אתה חושב שיפסלו אותו  :עמירם מילר

אני לא מבין על מה .  אבל הוא לא מועמד שלך בכלל?מה אתה נפגע  : לויאהוד יובל

  . אני לא מבין מה קורה פה. הוא מועמד שלך, יהודה, הוא נפגע

  . יובל יש לך עוד דקה  :אבי בן חמו

אתם לא סיפרתם לנו למה ,  דבר אחרון וזה דבר לא נעים.120עד   : לויאהוד יובל

תה יומסתבר שהי, בדקה התשעים הורדתם מועמד בשבוע שעבר

אני חושב שיהיה פשוט . פה אי הבנה שגרמה אי נעימות לאנשים

  . תה פה איזו מהומהיספרו למה הורדתם מועמד ולמה היהוגן שת

אני רוצה שיפרסמו פה את , לסיכום, קודם כלאז מבחינתי   

כזכאי , הקריטריונים שלפיהם הוא נמצא כמתגורר בכפר סבא

, זה יהיה נורא נחמד, אם תחליטו, ודבר שני. להיות חבר מועצה
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חבל שאין פה נציג , ודבר שלישי. לספר לנו למה ירד מועמד

אני מברך על זה שיש לנו גם נציגים של הרפורמים . אתיופי

  ,במיוחד שיש בינם. והקונסרבטיביים

  ? אני יכול להתייחס, יהודה  :אברהם מולה

  . שיהיה בהצלחה למועצה הזאת  : לויאהוד יובל

. אתם באמת מייחסים משקל עודף לדברים. בבקשה, יאיר. תודה  :יהודה בן חמו

לא הייתם נרדמים , מזל שאני לא עושה את הישיבה בסוף השבוע

  .גם

ואפילו לא משתמש , בעיקר מי שמתיימר לייצג את הציבור הדתי  :יאיר אברהם

פרץ שמטיל מר  ...אז אני רוצה, בשפה שראויה לדון בה בדיון הזה

הציבור , לקחת הציבור החילוני בכללך חלק שבו צריספק בקשר ל

אז בואו נדבר קצת על . שאני מייצג בפרט בנושא המועצה הדתית

  .פרשת השבוע

הדיון הזה היה צריך , לא השבוע האחרון, פרשת השבוע שעבר  

בפרשה הזאת קיבל . עסקה בעקדת יצחק, להתקיים בשבוע שעבר

מעט ללא את הוראתו המפורשת של אלוקים וביצע אותו כאברהם 

, אנחנו היום במדינה מודרנית. אבל הזמנים השתנו. הטלת ספק

,  עכשיו.ואני דווקא מעודד את תרבות המחלוקת, מטילים ספק

אם תרבות מחלוקת שמכבדת . סוג של תרבות מחלוקתהתלוי איך 

נותנת לגיטימציה גם לאנשים אחרים ולזרמים , אחד את השני

זו מחלוקת שגם . ראויהאז המחלוקת , ולדעות אחרות, אחרים

אז לא בשביל זה , זו מחלוקת רק לשם המחלוקתואם . מעשירה

  . אנחנו פה

גם ,  מהבחינה הזאתשולחן הלאאני חושב שההרכב שמגיע אלינו   

גם משיג איזושהי הסכמה , גם פורץ דרך, גם מבורך, תקדימי

ואם מר טרבלסי לצורך העניין הוא נציג מוסכם על כל . רחבה
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, על סיעת כפר סבא בתנופה, ראש העירובעיקר על , ירמועצת הע

 כי .שמן הסתם צריכה לתת את הטון בכל מה שקשור לנושא הזה

מאוד משמעותי ותמיכה - היא קיבלה ייצוג מאוד, מה לעשות

.  אז אני מברך על זה.מאוד משמעותית בקרב הציבור הדתי- מאוד

  . קודם כל אם יש הסכמה עליו ולגביו

 גם הזרם הרפורמי של .י נציגים של זרמים אחריםלגב, דבר שני  

שגם כן , בטח ובטח נציגה אישה קונסרבטיבית, הנציגים הירוקים

רוצה להגיד לכם באופן אישי שהיא אישה אני , מקובלת, שוב

 בתחום של עבודה עם אוכלוסיות אישה רבת זכויות, מדהימה

 ולכן כשמביאים אנשים שראויים. בעלי צרכים מיוחדים

 אז צריך לברך על ,קובלים בזרמים שונים ואפילו עדות שונותומ

זה ולא לנסות להתכתש על דברים שאין להם שום קשר כמעט 

  . לדיון שלנו פה

מקווה שבאמת המועצה הדתית בקדנציה הקרובה באמת ' אני א  

זה היה , כי מה שהיה בשנים האחרונות, תצליח לתת שירותי דת

שהיה מגיע למועצה הדתית , ילונירע לכולנו ובעיקר לציבור הח

ולכן קודם כל אני באמת . והתבזה פעם אחרי פעם, לשירותי דת

בין אם זה מהקואליציה , מקווה שהמועמדים יזכו לתמיכה רחבה

כי , ואנחנו באמת נצא לדרך חדשה. ובין אם זה מהאופוזיציה

  . תודה רבה. המועצה דתית היא גוף חשוב לתושבי העיר

  . בבקשה? עוד מישהו רוצה לשאת דברים. תודה  :יהודה בן חמו

אני חייב להתייחס בתחילת דבריי למכתב שזכיתי לקבל מאיתן   :גיא בן גל

לא . קצת הפתעת אותי, שבו אני חייב להודות איתן, צנעני השבוע

מאדם אבל . אני אשקר אם אגיד שלגמרי הייתי מופתע. לגמרי

ל דת וקדמה לדור שמייצג בעיניי בישראל את היכולת ש, כמוך

אתה לא נציג של סיעה או של מחנה דתי , כלומר, בכפיפה אחת
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  , שמייצג בערות

  . אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר  :יש'ר בוקי צ"ד

שמייצג בערות או מייצג דעות שהן משקפות חשיכה . תביןאז תכף   :גיא בן גל

אתה . או העדר קדמה או שמירה על השמרים ושמירה על הקיים

שבמקרה אני מכיר אותך מעבודתך הקודמת , יצג בעיניי סיעהמי

וגם , בתקופה שגם אתה וגם אני היינו עוזרים פרלמנטרים, בכנסת

ואני גם . שמסוגלת לשלב את המודרני יחד עם ערכי היהדות, חזי

שגם אם יש לנו חילוקי דעות ברמה , מכיר בך כאדם פלורליסטי

בתי שאני אצליח לשכנע ואף פעם לא חש, הפוליטית והציבורית

הפתעת . ואף פעם לא סברתי גם ההפך, אותך בכל מה שאני חושב

אותי בעוצמה של התגובה לגבי הרצון והיוזמה של סיעת 

 . להביא לכך שיכהן במועצה דתית מטעמנו נציג רפורמי,הירוקים

איתן צנעני . על דבר אחד אני כן יכול לברך במכתב שהעברת

מבקש ממני לשקול ,  שבו הוא קובלהעביר אליי מכתב השבוע

ר סיעת הירוקים וקורא לסיעת הירוקים לשקול מחדש "מחדש כיו

את הרב הרפורמי גרגורי , את מועמדתם הרפורמי למועצה הדתית

סייגת את הדברים שלך ואמרת שאתה לא , אז נכון שאיתן. קוטלר

ועל כך , ואתה לא מתייחס לאישיותו הפרטנית של המועמד, קובל

  .  מברךאני

  . טוב לשמוע, קודם כל  :ד איתן צנעני"עו

  . או ליכולתו וכישוריו  :גיא בן גל

  . מה שהוא מייצג...   :ד איתן צנעני"עו

לעשות , אבל בחרת לדעתי בבחירה לא מכובדת של מילים  :גיא בן גל

לצערי נגררה סיעת הירוקים לשולי : "קטגוריזציה שכתבת כך

המייצג , את מר גרגורי קוטלרהחברה הישראלית ובחרה כנציגה 

זה המקום ". קבוצה קטנה ושנויה במחלוקת התנועה הרפורמית
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 חיים מחוץ 2009שגם בשנת , רבותיי, לסבר לכולכם את האוזן

יותר יהודים מחוץ , מדינת ישראל, לשטחה של מדינת היהודים

ויש מיליוני יהודים . למדינת ישראל מאלה שחיים בקרבה

שמדינת ישראל יודעת , ץ למדינת ישראלרפורמיים שחיים מחו

ובעוד שורה שלמה , בחוסנם הרוחני, בתרומתם, להשתמש בכספם

  .דבריםשל 

שהיקף מספרי של התנועה הרפורמית בישראל הוא , נכון הוא  

בטל בשישים לעומת , ואפילו אני מרשה לעצמי להגיד. קטן

 לראות בהם, אבל בין זה ללייצג אותם. תנועות דתיות אחרות

להטיל ספק , לתייג אותם כתנועה שולית, תנועה לא לגיטימית

 זה לדעתי שורש ,בלגיטימציה שלהם לקבל ייצוג במועצה הדתית

. הכיעור שיש הרבה פעמים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית

שחברך לסיעה רק שבוע לפני כן הטיף לי , והייתי מצפה ממך

 אדיוטית ובאמת על אמירה באמת שולית ובאמת? על מה, מוסר

אבל היא כל כך היתה , תה בה שום כוונה להעליב אף אחדישלא הי

שהוא מצא לנכון לכתוב לי , ד אליאס"רגישה לאוזניים של עו

ולהסב את תשומת לבי שזה לא המקום להתחיל לדבר על , מכתב

אף על פי שלא . ולקטלג עדות בצורה מבישה, פערים בין עדות

ואם מר בן . תי את זה בישיבה האחרונהוהבהר, תה כוונתי לכךיהי

אבל כשאמרתי את . זו בעיה שלו, חמו לא השתכנע מדבריי

 .לא בו ולא באף עדה, תה לי שום כוונה לפגועיהדברים לא הי

  . והבהרתי את הדברים

  . יש לך דקה  :אבי בן חמו

השבוע , שרק לפני שבוע הטיפה לי מוסר, אז דווקא הסיעה הזו  :גיא בן גל

,  טוענת שאין לי את הלגיטימציה בזכות הכוח הפוליטיהיא גם

 מצביעים בבחירות 5,415- הלגיטימי שהסיעה הזו זכתה לקבל מ
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לנו אין את הלגיטימציה לתת  ?לי אין את הלגיטימציה, האלה

במדינת ישראל יש  ?לנציג רפורמי לכהן במועצה הדתית

ש אבל היא ברא, יהודית מדינת ישראל היא מדינה. פלורליזם

 שנה היא עושה 61ועד היום במשך . ובראשונה מדינה דמוקרטית

את הבלתי אפשרי ומנסה לאזן בין ערכי היהדות לערכי 

העובדה שהמועצה הדתית תיתן ביטוי כמו שאמר . הדמוקרטיה

, גם לזרם הקונסרבטיבי, גם לזרם הרפורמי, ידידי יאיר אברהם

יטוי המובהק זה הב, גם נציגים מסורתיים, גם לנציגים דתיים

  .לערכים הפלורליסטיים האמיתיים שיכולים לדור בכפיפה אחת

ולא , כל אחד בבדק בית פנימי, אני קורא לשניכם להתבונן היטב  

להתרגש מהקולקטיביזציה הזאת שמאפיינת לחלק מהמחנות 

  , הדתיים

  . גיא  :אבי בן חמו

אחר ואני מ, ורואים ברפורמים משהו לא לגיטימי, אני מסיים  :גיא בן גל

מכיר ומוקיר את שניכם ברמה האישית ואני יודע שאתם לא 

ותהרהרו בעצמכם . ואתם כן מאמינים בקדמה, אנשים חשוכים

בעניין , לגיטימציה הן לפנייה שלך מר אליאסתה יהאם הי, שוב

והן , אותה אמירה שאני חושב שייחסת לי בדברים שהם לא לעניין

  , לקריאה שלך מר צנעני

  ? מה זה קשור : אליאסד מנשה"עו

  , בתוכו, המכובדים תסתכלו בקנקןעורכי הדין , מאוד קשור  :גיא בן גל

  ... באותה ישיבה, תחסוך את הכל :ד מנשה אליאס"עו

ואולי תגיעו למסקנות , תעשו בדק בית פנימי, נימהתסתכלו פ  :גיא בן גל

  . אחרות

ה ברשותכם לעבור אני רוצ, חברים. תודה רבה, מנשה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . להצבעה
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, דבר אחד אני רוצה להסביר לו, אליאס תקף. משפט אחד, יהודה  : לויאהוד יובל

  , אתה רצית לדעת למה אני מגן. ברשותך, על מי אני מגן

  . בסדר, הבנתי, טוב :ד מנשה אליאס"עו

אתה לא , אם יהודה מרשה לי. תרשה לי, אמרת. לא, לא, שנייה  : לויאהוד יובל

ס בהכרת טוב על התרומה שלהם " אני מודה לש.ע ממניתמנ

אני אמרתי כמה פעמים . דבר ראשון, לציבור חילוניים, לעולים

לא התערבו בחיים עם ששמעון , ס"שאני מכבד מאוד את זה שש

אני אתמוך בו מתוך . לא קבעו לנו ולא ניסו כלום. החילוניים

  , ומתוךכוונה 

  . שיהיה רק מועמד  :יהודה בן חמו

גישה שאף אחד מהחברים שלי החילוניים לא התערבו בחיים של   : לויאהוד יובל

. אני לא חושב שיש לנו מה להתערב. אנחנו לא חרדים. החרדים

למי שלא חרדי אין מה להתערב בחיים , אני בשיא הכנות אומר

אני . זה מיותר, כל הדברים, נציגים, לקבוע מסמרות, החרדיים

ואני מחזיר להם , ס"של ש, עון התרומה של שממעריך את

אני חושב שאף אחד . הם לא התערבו לנו בחיים. כגמולם

אין לו זכות בכלל , מהחברים שלי פה בשולחן שהוא לא חרדי

  . להתערב בחיים של החרדים

  . תודה רבה. צודק  :יהודה בן חמו

אבל אני , די התלבטתי אם להגיד. בבקשה, אני רוצה שני משפטים  :אל- אתי גן

אני חושבת שכל הסיפור , צה לומר שכשאני מסתכלת ככה מהצדרו

. קצת מבזה את הדת, שהיא פוליטית פתאוםשל מועצה דתית 

נכון שאני לא אבוא ואומר שלדעתי המועצה . קצת מבזה את הדת

כל ההסדרים שעושים זה דרך משרד . הדתית מיותרת לחלוטין

  , ומשרד הפנים יושב. אחד, הפנים

  . הדתות  :יהודה בן חמו
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  , לא, לא, לא  :אל- אתי גן

  . במקרה הזה הדתות  :יהודה בן חמו

כל , לא ממזר, ממזר, כל הרישומים, אני דיברתי על משרד הפנים  :אל- אתי גן

אז יש לזה גוף משרד . הדברים האלה עוברים דרך משרד הפנים

שיש לו את , יש גוף שני שזה משרד הדתות, מצד שני. הפנים

. התנהלוזה צריך ל, נים וכל הדברים האלההאנשים שלו עם הרב

זה . צריכים בכלל להתנהל דרך העירייה, כל הגופים האלה לדעתי

לא , לא צריך מועצה, מכובד, ואז זה היה יפה, משהו בירוקראטי

כשהדת . אלא דת פרופר, לא מהמפלגות האלה, מהמפלגות האלה

מצליחה , יתה הופכת להיות לדעתי הרבה יותר נאורהיאז ה

עושים הכל , שהם מתנדנדים בין לביןלמשוך הרבה יותר אנשים 

ולא כאן שאנחנו מתחילים את כל , לפי איך שזה צריך, במכובדות

  . זהו. הדברים האלה

כל . אני מאמץ כל מילה שאמרת, לפני שעמירם יציג כמה דברים  :יהודה בן חמו

הפוך את המועצה הדתית הלוואי והיה בכוחנו ל. מילה שאמרת

  . לקה לשירותי דת בעירלמח

  ) מדברים ביחד(

י כלל "שמועצה דתית מן הראוי שתיבחר עיכול להיות , שמעון  :עמירם מילר

ובחירות כאלה ואחרות ולא דרך משטר , החילוני והדתי, הציבור

  . של נציגים ולא דרך משטר של מפלגות

אבל אני רוצה לומר לכם שגם בעיניי חבל מאוד שאין לנו פה מבין   

ס "אני רואה בתנועת ש. ס"מלצי העירייה את נציג תנועת שמו

ואולי אפילו יותר חברתית מאשר , לא רק דתית, תנועה חברתית

לשבח את פעולתו רוצה לציין , אני גם כפי שאמר ראש העיר. דתית

כשהיה ראש המועצה הדתית בכפר סבא , של שמעון פרץ חברנו

זכה לפעילות כזאת והלוואי ונ, תה תקופת שגשוג של המועצהיהי
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  . גם בקדנציה הבאה

  . חוץ מהמילה שגשוג, אני מסכים עם כל מילה שעמירם אמר  :יהודה בן חמו

בערך אותו . י בשנות החמישים"שמזכיר את השגשוג של ימי מפא  :גיא בן גל

  . שגשוג

  . עמירם, תודה  :יהודה בן חמו

 תיות שלך בלי אני מכיר באיכויות האמי?כן, תסלח לי מר פרץ  :גיא בן גל

י לא היה "מאז ימי מפא. ויש לך. להוציא דברים מפרופורציה

  . שגשוג כזה

  ) מדברים ביחד(

הוא כבר מזה , עובד לשעבר שלי, אני רוצה להגיד לך, עמירם  :אל- אתי גן

  . ר המועצה הדתית בגבעתיים"הרבה שנים יו

  . יפה מאוד  :עמירם מילר

  . והוא איש מפלגת העבודה  :אל- אתי גן

במפלגת העבודה יש יותר דתיים מאשר כולכם . בוודאי? את רואה  :עמירם מילר

  . לשעבר, לשעבר. כל הנציגים הדתיים, פה

מכל מי שיושב פה כרגע רק שיש לה פחות מנדטים  ?וכמה מנדטים  :גיא בן גל

  . העיקר שאתה מרוצה בחלקך, אבל בסדר, היום

  .  כןבעזרת השם אנחנו נתגבר על זה גם  :עמירם מילר

  . על הכיפאק  :גיא בן גל

  ? אתה לא יודע שהיום התפרסם מכרז של מפלגת העבודה, עמירם  :יהודה בן חמו

  . תפסיק, יהודה, יהודה  :עמירם מילר

  . מכרז של הסעות, באמת, לא  :יהודה בן חמו

  . זה נקרא המכרז של המדינה  :גיא בן גל

אין לו . אין לו סירה, תיבדק, ותאמין לי. מישהו עם וספה זכה  :יהודה בן חמו

  . סירה

  . נצח ישראל לא ישקר  :עמירם מילר
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  . הם מהמתקדמים. זה קורקינט חשמלי, יהודה  :גיא בן גל

בואו נעשה את זה . אני מבקש להעמיד להצבעה, חברים. תודה  :יהודה בן חמו

אני מבקש להעמיד . אנחנו בהצבעות, אתי. בצורה מסודרת

  , להצבעה

וזה גם לא . הדברים האלה, דרך אגב, פה שום מבחני מינימוםאין   :עמירם מילר

  . צריכים זה וזה וזה, לכל דירקטוריון הכי זה. בסדר

  .  ירים את ידו? מועמדותו של ששון טרבלסימי בעד  :יהודה בן חמו

, איתן, מנשה, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, ארנון, צביקה, אברהם  :אבי בן חמו

  . יאיר, שלי, גיא, אתי, נפתלי

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . שמעון פרץ ויובל לוי  :אבי בן חמו

  . בבקשה. אני מבקש מהקהל להצטרף לשולחן המועצה  :יהודה בן חמו

  . אם הוא תושב העיר בכלל... שתירשם הערה שטרבלסי  : לויאהוד יובל

  . ון טרבלסי התקבלהמועמדותו של שש. תודה רבה. אין? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  הצבעה

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה: בעד  

, איתן צנעני, מנשה אליאס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'צי

יאיר , בוזגלו- שלי עמרמי, גיא בן גל, אל- אתי גן, נפתלי גרוס

  .אברהם

  .שמעון פרץ, יובל לוי: נגד  

  

 ועמדותו של ששון טרבלסי כחבר המועצה הדתית מטעםמאשרים את מ :140 ' מסהחלטה

  .סיעת מעוף
  

המומלץ של סיעת כפר סבא ? מי בעד מועמדותו של מנחם ליאור  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? בתנופה
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  ? לא הולכים לפי הרשימה  :אל- אתי גן

  . יש לי פה רשימה  :יהודה בן חמו

  . תהיי רגועה  :גיא בן גל

  . אגיאל תד  :יהודה בן חמו

  . אני רגועה  :אל- אתי גן

 מי בעד מועמדותו .אני משגיח, לשם שינוי את לא צריכה להשגיח  :יהודה בן חמו

  .ירים את ידו, בבקשה? של מנחם ליאור

, מנשה, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, ארנון, צביקה, אברהם, יאיר  :אבי בן חמו

  . יובל ושלי, גיא, אתי, נפתלי, איתן

  . ירים את ידו? מי נגד. ודהת  :יהודה בן חמו

  . שמעון פרץ  :אבי בן חמו

  . ירים? מי נגד. אנחנו בהצבעה, חברים  :יהודה בן חמו

  . שמעון פרץ  :אבי בן חמו

  . או שחור או לבן אני. אני קיצוני  :שמעון פרץ

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . הרמתי. אני  :שמעון פרץ

  . אין.  את ידוירים? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה: בעד  

, איתן צנעני, מנשה אליאס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'צי

יאיר , בוזגלו- שלי עמרמי, גיא בן גל, אל- אתי גן, נפתלי גרוס

  .יובל לוי, אברהם

  .שמעון פרץ: נגד  

ותו של מנחם ליאור כחבר במועצה הדתית מטעם  את מועמדמאשרים :141 ' מסהחלטה

   .סבא בתנופה-סיעת כפר
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  .  ירים את ידו?יהודית אדלמן גרין של המי בעד מועמדות  :יהודה בן חמו

  , מנשה, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, ארנון, צביקה, אברהם, יאיר  :אבי בן חמו

  . לא מנשה :ד מנשה אליאס"עו

  . שליו, יובל, גיא, תיא,  נפתלי.סליחה  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . שמעון פרץ  :אבי בן חמו

   .ירים את ידו? מי נמנע  :יהודה בן חמו

   .מנשה ואיתן  :אבי בן חמו

  . תודה  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה: בעד  

גיא בן , אל- אתי גן, נפתלי גרוס, מירם מילרע, יהודה בן חמו, ש'צי

  .יובל לוי, יאיר אברהם, בוזגלו- שלי עמרמי, גל

  .שמעון פרץ: נגד  

  .איתן צנעני,  מנשה אליאס:נמנע

  

גרין כחברה במועצה הדתית - את מועמדותה של יהודית אדלמןמאשרים :142 ' מסהחלטה

  .מועצת העיר מטעם סיעת מרצמטעם 
  

  .ירים את ידו? בעד מועמדותו של הרב גרגורי קוטלרמי   :יהודה בן חמו

, נפתלי, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, ארנון, צביקה, אברהם, יאיר  :אבי בן חמו

  . שלייובל ו, גיא, אתי

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . מנשה ואיתן, שמעון  :אבי בן חמו

ששון . צת העיר התקבלוהמועמדים של מועארבעת . תודה  :יהודה בן חמו

  .גרין- מנחם ליאור ויהודית אדלמן, הרב גרגורי קוטלר, טרבלסי
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  הצבעה  

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה: בעד  

גיא בן , אל- אתי גן, נפתלי גרוס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'צי

  .יובל לוי, יאיר אברהם, בוזגלו- שלי עמרמי, גל

  .איתן צנעני, מנשה אליאס, מעון פרץש: נגד

 את מועמדותו של הרב גרגורי קוטלר כחבר במועצה הדתית מאשרים :143'  מסהחלטה

   .הירוקים מטעם
  

מה שאנחנו מבקשים , אני מבקש לעבור להצבעה על המומלצים  :יהודה בן חמו

 אני שוב פעם אמרתי לעמירם .מהשר שישלים לנו את התמונה

הייתי יכול לקבל את והלוואי , רהם מולהואני אומר גם לאב

הוא . שהייתי מעמיד את שמו כאן,  פרץ ידידיההסכמה של שמעון

ולכן אנחנו . אני מכבד את שמעון, ביקש לא להציג את שמו

  . ס ברביעייה הבאה"שומרים מקום לסיעת ש

  . תודה רבה? אני אמרתי משהו רע. תודה רבה  :שמעון פרץ

  . הדברים היו אחרת,  שאם הדברים היו תלויים בשנינואתה יודע  :יהודה בן חמו

  . חוקתית אנחנו שלושה. אני לא מבינה חוקתית  :אל- אתי גן

בדרך כלל מביאים למועצת העירייה  ,מה שקורה. אני אסביר  :יהודה בן חמו

, ים אותם פהרמאשר, י המועצה"י השר וע"מומלצים מוסכמים ע

  .  החבילהמאשררים ונסתיימה, שולחים את זה לשר

תה שיחה עם השר או דיבור ילא הי. אבל פה זה לא תופס לגבי זה  :שמעון פרץ

  . עם השר

אני בטוח שאתה תתקן אותי אם תמצא , תאמין לי. תן לי רגע  :יהודה בן חמו

רצית להגיד , כמו בכל הרשויותאנחנו באנו ואמרנו . לנכון לתקן

  ? לא חזי, משהו
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  . בסוף  :חזי ברזני

אנחנו באנו וכמו בכל . אחרי שהוא עבד כל כך קשה, מגיע לו  :ויהודה בן חמ

שלחו , היו מספר רשויות שלא הגיעו להסכמות מלאות, הרשויות

אי אפשר . סבאית לשר את התמונה המשקפת של הציבוריות הכפר

י חוות הדעת של "אבל תמונה שאמורה לשקף עפ, 100%לשקף 

נמליץ לשר מי הם אנחנו נעשה בחוכמה אם אנחנו . מועצת העיר

ועל , כרגע אין לנו פאזל מושלם. שישלימו את הפאזל הזההאנשים 

י ההרכבים של מועצת "כן אנחנו עוברים להצבעה ומשלימים עפ

אם היינו מגיעים . זהו. קיימים בעירי הזרמים ש"ועפ, העיר

תה ימכיוון שלא הי. להסכמה עם השר זה היה הטוב ביותר

אני מאמין שזה יסייע לנו להגיע . יואנחנו ממליצים בפנ, הסכמה

. שיוכל לפחות להתחיל להתכנס ולעבוד, להרכב מועצה דתית טוב

  ? הסברתי את עצמי טוב. תודה רבה

  , אבל אני, כן  :אל- אתי גן

  . גם אני לא שבע רצון מזה, ת רצוןאני יודע שאת לא שבע  :יהודה בן חמו

  ? למה שבוע שעבר לא הבאת השלושה האלה  :שמעון פרץ

  .ניסו להגיע להבנות  :ד איתן צנעני"עו

  . אתה יודע טוב מאוד' א  :יהודה בן חמו

וזכותו להגיד תודה , זו תהיה הנחה מופרכת להניח שהשר, יהודה  :גיא בן גל

 שאני מוצא לנכון 4- אני ממנה את ה, על ההמלצות שלכםרבה 

כל מה שאני צריך לדאוג זה שהקריטריון הוא שהם יהיו , למנות

  .  סבאים והוא יעשה כמצוותוכפר

גם , גם בתל אביב, לאור ההתפתחויות שהיו גם ברמת גן, לדעתי  :יהודה בן חמו

חודש בצים שהתרוצצו "מישהו עוד זוכר כמה בג, בקרית שמונה

צים שבכולם הקונסטלציה " בג5,6התרוצצו איזה ? האחרון

 בכל מקרה הקונסטלציה הזו צריכה לתת לנו את מה .הזאת
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  . חן הזה רוצהשהשול

  . זה בטוח  :גיא בן גל

מעמד : "שכתוב, 4רק אני לא מבינה למה לא הופיע פה מספר   :אל- אתי גן

  . ככה זה עובד. אין". ס לא נבחר אדם"ש

שוחחתי עם העוזר , עד הצהרים אפילו, עד הבוקר, אני עד אתמול  :יהודה בן חמו

קרה . סעוד שבוע שעבר אמרתי לו אנחנו הולכים להתכנ. של השר

דחינו , שלא היה את החומר הזה, מה שקרה בישיבה הקודמת

גם , כל השבוע האחרון התנהלתי מול לשכת השר. לשבוע

 שמות שיהיו 8- וניסינו להביא ל, באמצעות חזי וגם באופן ישיר

מה 'הוא אמר לי , לזכותו ייאמר, הוא בא ואמר לי. מוסכמים

אם הוא . שיהיה, םאם שמעון ירצה להיות בש. שתסגור עם שמעון

. לא הצלחתי. 'מה שתסגור עם שמעון. יביא, מביא לך מישהו אחר

אמרתי לשמעון להכניס את . יאשר או יכחיש, שמעון יושב פה

? ס" אתה מעוניין להמליץ בשם ש?יש לך שם כלשהו? השם שלך

אם הרב היה . לא שלח שם, כמו שהרב דרך אגב. 'לא'אמר לי 

אותו גם כן להצבעה כאמירה של היינו מעמידים , שולח שם

  .מועצת העיר

  . נחזור עוד פעם ונצביע. אין מה לעשות  :עמירם מילר

היות ויש פה באמת כשהולכים לפי , אני אומרת שהיה צריך, רגע  :אל- אתי גן

הייתי כותבת . ס"עכשיו באמת יש ביטוי לכולם פרט לש, הרשימה

  , ס"מועמד סיעת ש, מועמד רביעי

עד אז . לי כתוב את זה כי שלחנו את החומר ועדיין ניסינו להשיג  :יהודה בן חמו

  . לא הצלחנו

  .'ייקבע בעתיד, לא'ולכתוב , לא  :אל- אתי גן

  .ס"שמור לש  :עמירם מילר

  , נתתי את זה בכתב יד על מנת לשקף  :יהודה בן חמו
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  ) מדברים ביחד(

 48ות ולפני הי. לצערי אני אענה לך עכשיו משהו, את יודעת מה  :יהודה בן חמו

גם אם היו אומרים לי היום בצהרים אולי , שעות לא רשמנו שם

 48כי הרי לא הגשנו את זה , היינו מכנסים בשבוע הבא עוד ישיבה

  . שעות לפני

  . בלי שם, לא  :אל- אתי גן

  . נוסיף את זה עכשיו  :יהודה בן חמו

  ".ס"שמור לסיעת ש'נוסיף את זה עכשיו   :עמירם מילר

  . תה לא יכול להצביע על משהו שהוא לא כתובא  :אל- אתי גן

  . נכניס את זה. 'ס"שמור לסיעת ש'אז נכתוב   :עמירם מילר

  . בבקשה. ירים את ידו? מי בעד שנמליץ בפני השר על יעקב אביטל  :יהודה בן חמו

, מנשה, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, ארנון, צביקה, אברהם, יאיר  :אבי בן חמו

  . גיא ושלי, אתי, נפתלי, איתן

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . יובל ושמעון  :אבי בן חמו

  . תודה רבה. אין. ירים את ידו? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה: בעד

גיא בן , אל- אתי גן, נפתלי גרוס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'צי

  .איתן צנעני, מנשה אליאס, יאיר אברהם, בוזגלו- י עמרמישל, גל

  .יובל לוי, שמעון פרץ: נגד

  

מומלץ מועצת העיר מטעם  - את מועמדותו של יעקב אביטל מאשרים :144 ' מסהחלטה

    .מועצה הדתית כמועמד השר לשרותי דת ל- סיעת מעוף
  

  .וירים את יד? מי בעד מועמדותו של נפתלי שאול  :יהודה בן חמו
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  . אני לא צבוע  :שמעון פרץ

, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, ארנון, צביקה, אברהם, יאיר, שלי  :אבי בן חמו

  . אתי וגיא, נפתלי, איתן, מנשה

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . יובל ושמעון  :אבי בן חמו

  . אין? מי נמנעים. תודה  :יהודה בן חמו

  .  יש סיכוי שהמועצה הזאת תעבודבקצב הזה עוד  :גיא בן גל

  . תודה. נמנעים אין  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה: בעד

גיא בן , אל- אתי גן, נפתלי גרוס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'צי

  .איתן צנעני, מנשה אליאס, יאיר אברהם, בוזגלו- שלי עמרמי, גל

  .יובל לוי, ן פרץשמעו: נגד

  

 מומלץ מועצת העיר מטעם –את מועמדותו של נפתלי שאול מאשרים  :145 ' מסהחלטה

   .מועצה הדתית כמועמד השר לשרותי דת ל–סיעת העבודה 
  

  . ירים את ידו? מי בעד מועמדותו של מר וקשי יצחק  :יהודה בן חמו

, עמירם, יהודה, בוקי, אורן, ארנון, צביקה, אברהם, יאיר, שלי  :אבי בן חמו

  .  בן גלגיאואתי , נפתלי, איתן, מנשה

  .ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . שמעון פרץיובל ו  :אבי בן חמו

  . תודה. נמנעים אין  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי, אברהם מולה: בעד

גיא בן , אל- אתי גן,  גרוסנפתלי, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'צי
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  .איתן צנעני, מנשה אליאס, יאיר אברהם, בוזגלו- שלי עמרמי, גל

  .יובל לוי, שמעון פרץ: נגד

  

 מומלץ מועצת העיר מטעם – את מועמדותו של יצחק וקשימאשרים  :146 ' מסהחלטה

  . הדתית למועצה  כמועמד השר לשרותי דת –סיעת הליכוד 
  

לפנות לשר שישלח , פה אחד, אנחנו מחליטים פה. נימועמד שמי  :יהודה בן חמו

. ס כמשלים את הרשימה של מועצת העירייה"לנו נציג של סיעת ש

  ? אני מניח שעל זה אפשר להתאחד פה אחד

  . על דעתו של שמעון פרץ  :עמירם מילר

  . נגד  :שמעון פרץ

  . מה זה, הם בעד  :יהודה בן חמו

  .כולם בעד  :ד איתן צנעני"עו

 ההמלצה הזאת זה כמו להכניס את הספר טלפונים למעשה, יהודה  : לוילאהוד יוב

  . אין לה משקל, של כפר סבא

 השמות פלוס 7מועצת העיר מאשרת את , חברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  .תודה רבה. ס"מועמד של ש

 על מנת שימנה נציג למועצה הדתית לשרותי דת פניה לשר מאשרים :147 ' מסהחלטה

   .ס"ת שמטעם סיע
  

. סליחה, חזי. אנחנו עוברים לסעיף האחרון שנמצא על סדר היום  :יהודה בן חמו

  .תעשה מי שברך

אני לא מכיר את חברי , אני תושב רמת גן רשום. לא מי שברך  :חזי ברזני

אז מוצאים , כי אני מאלה שצריכים שאלת רב, המועצה הדתית

אז זה , באיבמקרה הוא גם כפר ס. את הרב שלהם ושואלים אותו

אני חושב שאתם עשיתם הערב אבל . כבר מציג תמונה אחרת
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ובגלל זה אני מרשה לעצמי לדבר בפני הפורום , באמת היסטוריה

ולא בכדי ההצבעות כמעט . עשיתם היסטוריה יפה מאוד. הזה

אנחנו עדיין לא , אני רוצה באמת בשלב הזה. עברו פה אחד

י המועצה שסייעו באמת להודות לכל חבר, בשלבים הסופיים

הן , ושנתנו גם מילה תומכת, ועזרו וכל מי שיודע ונמצא

  . ותודה, מהקואליציה והן מהאופוזיציה

   . תודה רבה. אני מציע תעביר את הכתובת לכפר סבא, חזי  :יהודה בן חמו

 .אישור עבודה נוספת לעובד עירייה  .3

  

עובד ,  לקייסי תמיראישור עבודה נוספת,  על סדר היום3סעיף   :יהודה בן חמו

ל "עירייה שביקש ויש המלצות של המנהלים האישיים שלו ומנכ

  . כוח אדם וכולם

  ? במה הוא עובד  :עמירם מילר

גם ממנהל , יש לנו אישור גם מהמנהלת. עובד אב בית בבית ספר  :אבי בן חמו

  , גם ממנהל משאבי אנוש ואני, אגף חינוך

  . יאללה. מאושר  :שמעון פרץ

  ?לכמה נוספות? למה, רגע  :לרעמירם מי

הוא . בלי ניגודי עניינים, אישור עבודה נוספת תחת כל הכללים  :אבי בן חמו

  . נקלע לקשיים כלכליים

  .לילה טוב. תודה רבה, פה אחד? אפשר לאשר פה אחד  :יהודה בן חמו

ס גולדה "אב בית בבי, פה אחד עבודה נוספת לקייסי תמירמאשרים  :148 ' מסהחלטה

  .מאיר
  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  09/1117/ריכוז החלטות מועצה מיום 

  
  

   .יהודה המצורף לפרוטוקול-מחליטים לאשר את הסכם צפון בן :139 ' מסהחלטה
  

מאשרים את מועמדותו של ששון טרבלסי כחבר המועצה הדתית מטעם  :140 ' מסהחלטה

  .סיעת מעוף
  

 את מועמדותו של מנחם ליאור כחבר במועצה הדתית מטעם מאשרים :141 ' מסהחלטה

   .סבא בתנופה-סיעת כפר
  

גרין כחברה במועצה הדתית - את מועמדותה של יהודית אדלמןמאשרים :142 ' מסהחלטה

  .מטעם מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
  

הדתית  את מועמדותו של הרב גרגורי קוטלר כחבר במועצה מאשרים :143'  מסהחלטה

   .מטעם הירוקים
  

 מומלץ מועצת העיר מטעם - את מועמדותו של יעקב אביטל מאשרים :144 ' מסהחלטה

   .  כמועמד השר לשרותי דת למועצה הדתית-סיעת מעוף 
  

 מומלץ מועצת העיר מטעם –את מועמדותו של נפתלי שאול מאשרים  :145 ' מסהחלטה

  . ה הדתית כמועמד השר לשרותי דת למועצ–סיעת העבודה 
  

 מומלץ מועצת העיר מטעם –את מועמדותו של יצחק וקשי מאשרים  :146 ' מסהחלטה

  . כמועמד השר לשרותי דת  למועצה הדתית –סיעת הליכוד 
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 פניה לשר לשרותי דת על מנת שימנה נציג למועצה הדתית מאשרים :147 ' מסהחלטה

   .ס"מטעם סיעת ש

  

ס גולדה "אב בית בבי, ה נוספת לקייסי תמירפה אחד עבודמאשרים  :148 ' מסהחלטה

  .מאיר
  


