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צרפתי הראשון  :צביקה  בסעיף  רוצה    , אני 

.   : לויאהוד יובל . הזאת. הישיבה  . של  . . השאילתותאחר.  ציבור , י  פה  יש  כי 

כדיןהישיבה . שהגיע שלא    . מכונסת 

צרפתי   . רשמנו  :צביקה 

לעירייה , מכתביםהעלינו על זה   : לויאהוד יובל המשפטי  סגן היועץ  או 

לממשלה המשפטי    , היועץ 

  . לעירייה  :אל- אתי גן

ההערות. לעירייה  : לויאהוד יובל את  לכם  תתייחסו , ייתן  הפעם  אולי 

חוקית, מבחינתנו. אליהם לא  הזאת    . הישיבה 

צרפתי בפרוטוקול, רשמנו, אוקי  :צביקה  היום . מוקלט  כל  חילופים  היו 

הזה חוקית. בעניין  מבחינתנו  כל , הישיבה  את  קיבלנו 

לכך   . האישורים 

החוק  : לויאהוד יובל על  עוברים    . אתם 

צרפתי היוםהת. בסדר  :צביקה  כל  פרוטוקול, כתבנו      .יש 

  

חדשהצהרת   .1 מועצה  חבר  של  שיינפיין, אמונים    .אברהם 

   

צרפתי היום  :צביקה  סדר  על  ראשון  החברה , סעיף  של  פרישתה  נורית לאור 

מהמועצה להשביע, לוי  רצינו    , אנחנו 

שאילתות, לא  : לויאהוד יובל   . סליחה, יש 

צרפתי לה  :צביקה  רוצים  אברהם שאנחנו  החבר  את  לחבר אלי ביע  שיינפיין 

חדש ההצהרה, בקשהב, מועצה  את  יקרא    . הוא 

שיינפיין שיינפיין :אברהם  ויוחנן  הדסה  בן  אברהם  ויצחק , אני  דובה  של  נכדם 

לברכה זכרם  סבאומקימי , שיינפיין  כפר  העיר  , מייסדי 

את  באמונה  ולמלא  ישראל  למדינת  אמונים  לשמור  מתחייב 
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במועצה   . שליחותי 

צרפתי רוצה. תודה  :צביקה  מהחברים  העיר, בבקשה? מישהו    . ראש 

חמו בן  ברשותכם  :יהודה  מילים  כמה  לומר  רוצה  כל. אני  רוצה אני , ראשית 

להודות  הזה  חסוןבמעמד  שלה - לנורית  התרומה  על  לוי 

העיר במועצת  הרווחה, כחברה  תיק    . כמחזיקת 

היא  : לויאהוד יובל    ?איפה 

חמו בן  החולה, לצערנו  :יהודה  אביה  את  סועדת  כרגע , היא  נמצאת  והיא 

אביהי עם  מעניין ,חד  זה  אם  באמת  מאחל . אותך  אני 

ונח אושר  ביתה  ולבני  שקשה , תלנורית  כמה  עד  יודע  ואני 

הזה מהתפקיד  להיפרד  כל בהחלט ו, לה  בשם  לה  להודות 

המועצה בטוח, חברי    .אני 

ש, שיינפיין   לך  לומר  רוצה  שנכנסת אני  זכתה  סבא  כפר 

ציבור איש  מועצה, להיות  חבר  רק  ציבור אתה כי , לא  איש 

שנים מאוד  מאיר "יו, מתנדב. הרבה  החולים  בבית  עמותה  ר 

הלבל   . עמותת 

למעשה   אותך  מכיר  לחיים , אני  שנכנסתי  הראשון  מהיום 

מאוד. הציבוריים העיר- אני  למועצת  שהצטרפת  שמח  . מאוד 

אישית שזה , בנימה  לי  מאוחר5חבל  חודשים  עליה ,   אמך  כי 

לראות  מאוד  שמחה  היתה  בטח  ציבור אותךהשלום  איש   

שיינפיין. נבחר למשפחת  עד , כנצר  ויודע  שמכיר  מי  בטח 

תרמה שלך  שהמשפחה  התרומה , כמה  את  ממשיך  ואתה 

הזו בהצלחה, הנפלאה  לך  מאחל  שאתה . ואני  בטוח  אני 

עניין  לךתמצא  לסייע  שירצו  חברים  מעט  לא  גם  . ותמצא 

עת בכל  לרשותך  אעמוד  שאני    .כמובן 

פ   לתמוך  שבאה  הגביתלמשפחה  הרוח  ולהיות  תכונה , ה 

שלכם- מאוד למשפחה  אופיינית  אני .מאוד  שתשכפלו   מציע 
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יותר קצת  הסבא  ושל  אבא  של  התמונות  לראות , את  ותוכלו 

עכשיו פחות  העירוניתאבל , אותו  שלו  מהפעילות  אז . תיהנו 

לכם גם  ובהצלחה  ממה    . תודה. בהצלחה 

צרפתי בעניין  :צביקה  להתבטא  רוצה  עוד    .מנשה, בבקשה ?מישהו 

לברכות  :ד מנשה אליאס"עו מצטרף  כמובן  אחת, אני  הערה  רק  חבל , אבל 

זומנה לא  חסון  שהגברת  היוםבאמת  לישיבה  הראוי .   מן 

אותה לזמן  יהיה , היה  לא  שזה  כללים  לקבוע  הראוי  מן  וגם 

מישהו"עפ של  גחמה  חבר ,י  להזמין  לא  או  להזמין  אם   

העיר ממועצת  ש. שפורש  מי  לכבד  לציבורראוי  זמנו  , הקדיש 

רב  זמן  שהקדישה  נורית  רווחהבמיוחד    . לענייני 

גל בן  לפרוש, מנשה  :גיא  תתחייב  אתה  שיזמינו , אם  לך  מבטיח  אני 

  . אותך

לעצמי :ד מנשה אליאס"עו דואג  העתיד, אני  על  מדבר    . אני 

גל בן  פורש, לדעתי  :גיא  שאתה  הערב  מודיע  אתה  יזמין , אם  יהודה 

לישיאותך    ?נכון. בהאישית 

חמו בן  האש  :יהודה  על    . ערב 

גל בן  כבר, הנה  :גיא  שדרג    . הוא 

חמו בן    . כשר  :יהודה 

הזה :ד מנשה אליאס"עו התענוג  את  דוחה  מהר, אני  ישמח  לא     .שיהודה 

נצר   : לויאהוד יובל שבתור  העירתזכור  של  גם , למקימי  מחויבות  לך  יש 

שלה, שלהלהיסטוריה  ב. לאופי  שעושה  אחד  עיר בתור 

בהתנדבות בא, דברים  לא  שאתה  מרגיש  אני  לאז   . . חס  . או 

אישי לאינטרס  לדאוג  שלך תולא , וחלילה  הגב  את  סובב 

אישי עצמאיש. לאינטרס  העיר,תהיה  של  לאינטרס  שתדאג    ,

  . דיינו

צרפתי   . תודה  :צביקה 
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גל בן    .ממה, בהצלחה  :גיא 

  

  .שאילתות  .2

  

של    לוישאילתא  יובל  בנושא אהוד  איש  נחשון מי  ברחוב  הבנייה  את  ר 

בשנת ? 484ס "כ הופקדה  ב, 2008מתי     .27/0703/10- הוגשה 

  

ליוזמב"   המגדלים, תךהמשך  לעידן  נכנסה  כולל , עירנו 

נחשון  ברחוב  ההסתדרות, המגדלים  בניין    .במקום 

זה ע   למתחם  השינוי  את  כי  הודעותייך  התקבלו  היה  כה  , ד 

לבנייה התיכנון  את  קודמך, כולל    .אישר 

נעשתה    נחשון  ברחוב  למיגדלים  התוכנית  שהפקדת  עקא  דא 

רצ. 2008בשנת  מההודעה    .ב"העתק 

שיכולת    הרי  לרצונך  בניגוד  נעשתה  התוכנית  שאם  משמע 

בשנים  אותה  לעצור  ועוד 2007, 2006, 2005, 2004בקלות   

בשנת   גם  אותה  לעצור  להספיק  כשהופקדה 2008יכולת   

להתנגדויות    . התוכנית 

  :תיישאלו  

נחשון. 1 ברחוב  מגורים  לבניית  התוכנית  אושרה  , מתי 

ההסתדרות  בית   ? במקום 

התוכנית . 2 להפקדת  שקדמו  בדיונים  עמדתך  היתה  מה 

 ?2008בשנת 

שמועד . 3 העובדה  עם  כאן  עמדתך  מסתדרת  כן  אם  כיצד 

לקדנציה  האחרונה  בשנה  נמצא  להתנגדויות  ההפקדה 

שלך   הראשונה  הקדנציה  לפני   ?ולא 

כיום . 4 התוכנית  של  הסטאטוס   ? מהו 
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כנגד . 5 השכנים  לתביעות  להפריש  שיש  ההפרשה  מהי 

התוכנית  ניזקי  בגין  המקומית  השמאות "עפ, הועדה  י 

העירייה    "?שהכינה 

  

העיר   ראש    :תשובת 

כס. 1 ע484/תכנית  הומלצה  בתאריך "  משנה  ועדת  י 

15.08.2006.  

הוב  . 2 הוועדה עעמדתי  ישיבת  במהלך  בתכניתשדנהה    ,

בפרוטוקול לעיין  מוזמן    . והשואל 

כל   . 3 לאורך  שינוי  ללא  ונשארה  היתה  בנושא  תמיכתי 

בכךהדרך עוד שנושא    נעשתה  ההסתדרות  נכסי  מכירת 

עירבטרם כראש  כהונתי    .  

תוקף   . 4 קיבלה    .19.03.2009התכנית 

לירידת   .5 תביעה  כל  על  ידוע  ולא  שכנים  התנגדויות  אין 

  . ערך

המשך  : לויאהוד יובל שאלת  לי  אומרת. יש  שלך שה, זאת  הצבעה 

התכנית  בעד  היתה  התכניתבפרוטוקול  נגד    ? או 

חמו בן  בפרוטוקול  :יהודה  לקרוא  מוזמן    . אתה 

הצבעת, לא, לא  : לויאהוד יובל .אתה  . .   

חמו בן  שראיתי  :יהודה  כמה  לקרוא, עד  יודע    . אתה 

בפרצוףאתה , סליחה  : לויאהוד יובל לנו    . משקר 

צרפתי שנייה  :צביקה  יובל. שאילתא    . תודה 

בעדהצבעת   : לויאהוד יובל . בתכנית  . . בו.  שגדלת  הבית  את  אתה . הרסת 

מתביישלא  ?   
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של    אליאס שאילתא  סניף בנושא מנשה  הגליל ב "מגה"הקמת  רחוב 

הכרמל בכפפינת  ב, ס"     .22/08/10- הוגשה 

  

כדלקמןה"   בשאלות  אליך  פונה    :ריני 

התושבי .1 יותר ועד  כי  בבקשה  סבא  כפר  לעירית  פנה  ם 

הקמת  לגבי  שהוגשו  השינויים  בתוכנית  לעיין  להם 

בעיר'סופרמרקט  כן, 'מגה  התושבים , כמו  ועד  ביקש 

הגליל ברחוב  והבניה  התחבורה  בתוכנית  . לעיין 

העיריי מצד  שהיא  כל  לתגובה  זכו  לא  הם  .הלטענתם     

העי.  2 ראש  לכבוד  פנו  כי  התושבים  טוענים  לא עוד  אך  ר 

כלשהיא לתגובה    .זכו 

עצום . 3 במתח  חים  ודאות, התושבים  כנראה , ובאי  אך 

העיריי את  מטריד  אינו  זה  בראשההשעינן  העומד  ואת   .  

השינויים .  4 תכנית  תאושר  אם  כי  מבין  דעת  בר  כל 

להיווצ, המבוקשת הכרמל רעלול  וברחוב   הגליל  ברחוב   

נסבל בלתי  כ, מצב  תנועה  בעומסי  יתבטא  בדים אשר 

היממה שעות  רוב  במשך  לשלום , רעשים  מוחשית  וסכנה 

שבאזור לילדים  ובפרט  והשבים    .העוברים 

ב .5 לומדים  בו  גורדון  הספר  בית  קיים  הגליל  ה "ברחוב 

רבים  פנימית ,תלמידים  בסמוך  נמצאת  " עלומים"כן 

המפלס ברחוב  ילדים    .וגני 

לעיירי .6 כי  חשים  ענייההתושבים  כל  אין  כל ן  וכי  בהם   

שמ העיריימה  את  ארנונה העניין  עוד  לקבל  הוא      

שיקום  מסחרי   .מהמרכז 
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כדלקמן .7 הם  המתעוררות    :השאלות 

התושבים   .א לפניות  להשיב  טרח  לא  גורם  שום  מדוע 

עתה  העיריי? עד  בתוך ההרי  להשיב  מחויבת   14 

התושבים  לפניות    ?יום 

עניין  .ב של  העיריי, לגופו  על הכיצד  להגן  מתכוונת   

של םביטחונ האישי  הרחוב   ותושבי  האורח  עוברי 

הכרמל , ובפרט ברחוב  שיעברו  הרבים  הילדים    ?על 

כבדים  .ג תנועה  עומסי  יווצרו  כי  וברור  אם , מאחר 

העיריי האם  התוכנית  בדקההתאושר  או , שקלה,  

ממומחי כלשהיא  דעת  חוות  בתחום םקבלה   

העיריי? התחבורה שמא  שיוצרו האו  ממתינה   

מומחי לחפש  תרוץ  היא  ואז  תחת עומסים  שיפעלו  ם 

התושבים   ?לחצי 

העיריי.  ד עמדת  בקשת המה  לגבי  בראשה   והעומד   

  ?השינויים

מעונייני  .ה המקשים  כי  הידיעה  נכונה  להפעיל םהאם   

משעה  החל  המתוכנן  המסחרי  בבוקר 06.00המרכז   

השעה    ?22.00ועד 

העיריי  .ו תיתההאם  אלון  הפעלה  לשעות  יד   ?  

להפ  .ז היתרים  במתן  כלשהיא  הגבלה  אין  עלת האם 

הומים  ורחוב  שכונה  בלב  מסחרי  אין ?מרכז  האם 

המסחרי המרכז  בגודל  קיימים , הגבלה  האם  או 

בנושא כלשהם    ?קריטריונים 

או  .ח העיר  ראש  הבטיח , האם  כלשהוא  בכיר  גורם 

תאושר בקשתם   כי    ?למבקשים 



    25.08.2010  10  מועצה מן המניין 

כל   .ט את  פינו  אשר  המבקשים  האם  דיוק  לייתר 

תאושר  בקשתם  כי  בטוחים  במתחם  שהיו  השוכרים 

בעייריעל מגורמים  שקבלו  כלשהיא  הבטחה  סמך    ?ה 

שיש   .י כך  כל  גדול  סופרמרקט  להקים  צריך  מה  לשם 

בסביבה שכונתיות  גדולים , מכולות  וסופרמרקטים 

הקניות  את  התושבים  עורכים  שם  התעשיה  באזורי 

המכולות  בעלי  בפרנסת  לפגוע  ומדוע  שלהם 

בסביבה   ?השכונתיות 

שנ מעשר  למעלה  לפני  ניתנו  כיצד  התרים יא   ים 

מסביב  התושבים  ידיעת  ללא  חיצוניים  לשינויים 

  . כמתבקש

בתכנית .  יב לעיין  לתושבים  התאפשר  ולא  מאחר  לסיום 

רבות שנים  לפני  שאושרה  מה , הקודמת  לברר  אבקש 

במקום לנהל  למבקשים   התירה  הקודמת    ?התוכנית 

את .  8 להרגיע  לנסות  מנת  על  בהקדם  תשובתך  על  אודה 

אשר הרחוב  בהם תושבי  מזלזלים  כי  בצדק  חשים   

העירםומתייחסי תושבי   אינם  כאילו  אליהם  וכאילו ,  

כמו  לפחות  העירוניים  המיסים  בנטל  נושאים  אינם 

המסחרי המרכז  לפתוח  המתכוון  המסחרי    ."הגוף 

  

העיר   ראש      :תשובת 

העיר25.11.09ביום . 1 מהנדס  במשרדי  פגישה  התקיימה    ,

העיר ראש  סגן  עמי, בנוכחות  מילרמר  תיק , רם  מחזיק 

בעירייה הרלוונטיים , התנועה  התפקידים  ובעלי 

יו, בעירייה ביה"ובנוכחות  הורי  ועד  ונציגי "ר  גורדון  ס 

למקום בסמיכות  המתגוררים   .התושבים 
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טענותיהם את  הצדדים  העלו  זו  פגישה  כן, במסגרת  , ועל 

העירייה  ידי  על  נענו  לא  התושבים  טענות  לפיה   - הטענה 

נכונה   .איננה 

עסק. 2 לרישיון  בבקשה  להיתר , עסקינן  מבקשה  להבדיל 

הוגשה שטרם  במבנה  השינויים  לעריכת  השימוש . בניה 

עסק לרישיון  הבקשה  במסגרת  את , המבוקש  תואם 

הנכס על  החלות  העיר  בניין  זה. תוכניות  מן , בהקשר 

שכונתי  מינימרקט  בעבר  התנהל  במבנה  כי  לציין  הראוי 

כ שנים15 - במשך  הוצא,   כדיןלו  עסק  רישיון   . 

הבניין  בתיק  מצויים  בעבר  שניתנו  הבנייה  היתרי 

בכך החפץ  כל  של  לעיונו  על , ועומדים  נעשה  שאכן  כפי 

הדיירים נציג  מח, ידי  מנהלת  עם  שקיים  רישוי ' בפגישה 

 .בנייה

בעירייה. 3 המוסמכים  הגורמים  ידי  על  נבחנה  דנן  , הבקשה 

הדין פי  על  הנדרשים  הפרמטרים  כל  פי  סיור ,על  נערך   

עקרוני, במקום באופן  הבקשה  את  לאשר  בכפוף , והוחלט 

תנאים היתר, למספר  הפעילות: ובין  שעות  , הגבלת 

העומס  בהן  לשעות  סחורה  וטעינת  פריקה  שעות  הגבלת 

יחסית נמוך  באזור , תחבורתי  בטיחות  שיפורי  ביצוע 

הגליל לצומת  ובסמוך  חריגות , כרמל/המבנה  והסדרת 

  .הבנייה

כי שפורטו יצוין  התנאים  פי  על  הנדרש  כל  להסדרת  עד   

שינויים, לעיל תוכנית  הגשת  רישיון , לרבות  יינתן  לא 

ועוד. עסק התנאים, זאת  מילוי  העירייה , לאחר  תשקול 

ביניים לתקופת  זמני  היתר  מידת , מתן  תיבחן  במהלכה 

העסק מפעילי  ידי  על  אלו  תנאים  של   .קיומם 
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על  התחבורתי  בהיבט  גם  נבחנה  מהנדס הבקשה  ידי 

לאשרה, התנועה מניעה  אין  כי  היתר, וזאת, שסבר  , בין 

לעסק בסמוך  הקיימים  החנייה  במקומות  , בהתחשב 

החצר בתחום  וטעינה  לפריקה  מקום  להקצאת  , ובכפוף 

שלא  להתבצע  זו   .ועל 

זה מספר , בהקשר  במקום  פעלו  לאחרונה  עד  כי  יצוין 

סופר ובהם  ירקות, עסקים  ווטרי, חנות  דואר  , נרסניף 

רב קהל  מגיע  אליהם  הנמנע. עסקים  מן  הקמת , לא  כי 

כולו המבנה  בשטח  מספר , מינימרקט  את  תקטין  דווקא 

באזור הרכב    .כלי 

לעיל מהאמור  לגרוע  את , מבלי  לצמצם  בניסיון  כי  יצוין 

באזור החניה  לבחון , מצוקת  לתושבים  מילר  מר  הציע 

אזורית לחניה  אישורי , אפשרות  לקבלת  בכפוף  וזאת 

לכךהגו המוסמכים  לא , רמים  התושבים  כה  עד  אולם 

זו להצעה   . נענו 

העסק. 4 הפעלת  שאושרו , שעות  מהשעה : כפי   06:00החל 

העיר, 21:00ועד  ברחבי  המרכולים  ביתר   .כמקובל 

מסוג . 5 עסק  שבהקמת  הכלכלית  הכדאיות  בדבר  שיקולים 

אחר או  לחלופין, זה  כלכלית , או  פגיעה  של  קיומה  בחינת 

קי לאו, יםבעסק  הבקשה , אם  תאושר  מסוג - אם  אינם   

לבחון  בבואה  לשקול  הרישוי  רשות  שעל  השיקולים 

עסק לרישיון  לפרמטרים , בקשה  ורק  אך  מוגבלת  והיא 

הרלוונטיים והתקנות  בחוק  ליתן . הקבועים  סירוב 

חוקית, רישיון מניעה  אין  בו  להיחשב , מקום  עלול 

העיסוק בחופש  מוגנת, כפגיעה  חוקתית    .זכות 

הערות :ד מנשה אליאס"עו כמה  להעיר  רוצה    . אני 
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צרפתי לא  :צביקה  המשך. הערות    . מנשה, שאלת 

המשךושאל :ד מנשה אליאס"עו   .  ת 

צרפתי המשך  :צביקה    . שאלת 

ארוכה :ד מנשה אליאס"עו המשך    . כן, שאלת 

צרפתי המשך, מנשה  :צביקה  שאלת    . בבקשה 

הכבודהשאל. בוודאי, בוודאי :ד מנשה אליאס"עו כל  עם  התייחסה  שלי  לכל , ה 

נובמבר  לאחר  שאירע  נובמבר . 2009מה  היו 2009מאז   

נוספות הללו. פניות  לפניות  התייחסות  אין  שאלה ? למה 

מכך הנובעת     - בנובמברהרי , נוספת 

צרפתי אחת, מנשה  :צביקה  המשך    . תודה, שאלת 

  . כן, כן :ד מנשה אליאס"עו

צרפתי אחתשאלת. 'כן, כן'לא   :צביקה  המשך  שלך. תודה,   ההמשך    , שאלת 

החנייה :ד מנשה אליאס"עו מקומות    ? - היכן 

צרפתי אחת, מנשה  :צביקה  המשך  אענה. שאלת    . אני 

אומר :ד מנשה אליאס"עו שאתה  החנייה  מקומות  החנייה?היכן  מקומות  היכן    ?  

צרפתי אחת, מנשה  :צביקה  המשך    . תודה, שאלת 

חמו בן  לך  :יהודה    . יענו 

לשאול :מנשה אליאסד "עו רוצה  ענו. אני    . לא 

חמו בן    . יענו  :יהודה 

המקומות  : לויאהוד יובל   ? איפה 

יענו :ד מנשה אליאס"עו   ? מתי 

חמו בן    . עכשיו  :יהודה 

לשאול :ד מנשה אליאס"עו לי  תן    . אז 

חמו בן  אחת  :יהודה  שאלה  לך    . יש 

קשור, בסדר :ד מנשה אליאס"עו הכל    . נו 

חמו בן  אחתיש  :יהודה  שאלה  לך  הזה .   הדיון  את  להפוך  תנסה    . לשוקאל 
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כאלה, יהודה :ד מנשה אליאס"עו במילים  תדבר  שוק, אל  לא  ההתנהגות . זה 

שוק זה  כבר. שלך    , תפסיק 

צרפתי מנשה  :צביקה  ששאלת  השאלה  כניסתי , לגבי  טרם  שיחה  לי  היתה 

עם  והתושבים , תושביםהלמקום  שאני  איתי נקבע  ייצרו 

מסודרתאנחנו , קשר בצורה  הדברים  כל  את  ונלבן  . נשב 

כבר, זימנתי   , יש 

שאילתא :ד מנשה אליאס"עו צריך  היום? למה  להם  עניתם  לא    ? למה 

צרפתי סליחה  :צביקה  הפרעתי, מנשה  לא    , מנשה 

מחייב  :ד מנשה אליאס"עו .החוק  . . ,  

צרפתי שלי  :צביקה  הטלפון  את  חודשיים  כבר  להם  קשר, יש  יצרו  לא  , הם 

ס איתםאבל  אפגש  ואני  קשר  שייצרו    . וכם 

נכון :ד מנשה אליאס"עו לא  אמר. זה  יערי  ירון  שהואאדון    . . פעמים . ואף עשרות 

לו ענה  לא    . אחד 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   .תודה, שאילתות  :צביקה 

בזמן :ד מנשה אליאס"עו אותי  להגביל  יכול  לא    . אתה 

צרפתי לסדר  :צביקה    . סליחה, הצעות 

אדוני :יאסד מנשה אל"עו   , סליחה 

צרפתי ספרים  :צביקה    . השאלת 

השאלות :ד מנשה אליאס"עו כל  על  ענית    . סליחה, לא 

צרפתי ספרים  :צביקה  לסדר, מנשה. השאלת    , הצעה 

מחייבים :ד מנשה אליאס"עו חיצוניים    , שינויים 

צרפתי   , מנשה  :צביקה 

אדוני :ד מנשה אליאס"עו   , סליחה 

מילר ש  :עמירם  עשה  לא  חיצוניהוא    , ינוי 

שינויים , סליחה :ד מנשה אליאס"עו יהיו  שאם  לפרוטוקול  פה  תצהירו  אז 
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רישיוןחיצוניים לו  יינתן  לא  ל,   בכפוף     - אלא 

  

צרפתי לסדר  :צביקה    . מנשה, הצעות 

גל בן  להעיר   :גיא  מבקש  לסדראני  ההצעות  לפני  לסדר  ברשותך , הערה 

ה? אפשר, צביקה בתחילת  בקצרה  מאוד  אמרת   ישיבהאתה 

הישיבה  של  החוקי  המעמד  בעניין  התכתבות  כן - שניהלנו   

לא לוי. או  יובל  ניהלנו  גרוס, אנחנו  חברי , אנוכי, נפתלי 

צרפתי גדעון  עם  ענפה  התכתבות  אחרים  זה , מועצה  שמונה 

המועצה ישיבות  למנהל  מכבר  לגבי . לא  דעות  חילוקי  לנו  יש 

העיריות בפקודת  סעיפים  כמה  לגבי    . פרשנות 

האם הע   זה  שבהם  סמכות יקרי  חוקי  באופן  ניצל  העיר  ראש 

לו עפ, שמוקנית  שלא  המועצה  ישיבת  מועד  את  י "לשנות 

הקבועה העיר  מועצת  התקבלה , שאומרת. החלטת  כי 

הקדנציה רביעי , בתחילת  אמורה שביום  חודש  כל  של  ראשון 

המועצה ישיבת  לטענתכם. להתקיים  אם  לא,אלא  הוא ,  

לדבר נע. יכול  לא  בטלפוןאני  מדבר  כשיהודה    . לב 

לנעלב  :אל- אתי גן קשור  לא  יו. זה  ניהול  של  תרבות  הישיבה"זה  אני . ר 

הטלפון את  להוריד     .סליחה, מבקשת 

גל בן  העניין   :גיא  סביב  היה  בינינו  דחיית שהוויכוח  של  חוקיות  ל 

  . הישיבה

אגב  :אורן כהן ל, דרך  בכפוף  נאמר  ההמשך. המערכתצרכי זה   זה 

או   . תושהשמטת 

גל בן  פקודת   :גיא  את  לקרוא  יודע  שאני  ובטוח  סמוך    . העיריותתהיה 

המערכת  :אורן כהן   . צרכי 

גל בן  כזאת , אורן  :גיא  אופציה  שיש  הניצול  האם  סביב  היה  הוויכוח 

ליום מעבר  הישיבה  דחיית  הראשוןשל  הרביעי  הוא ,   האם 



    25.08.2010  16  מועצה מן המניין 

לא או  כדין  והנהלת ל. נעשה  המשפטיים  היועצים  טענת 

העיר ,העירייה לראש  שמאפשר  בסעיף  שימוש  נעשה   

הישיבה את  לדחות  המועצה  חברי  מרבית    . בהסכמת 

ידוע   לא  הזאת, לנו  בפרשנות  אגב  כופרים  גם , אנחנו  אבל 

נכונה היא  נכונה, אם  לא  שהיא  טוענים  ידוע , אנחנו  לא  לנו 

הצבעה בוצעה  הצבעה. שבכלל  בוצעה  רק , ואם  בוצעה  היא 

הקואליציה חברי  לא כי, כלפי  הקואליציה  מחברי  איש   

סליחה, נשאל האם, מהאופוזיציה  נשאל  לקיים  לא  לו  נוח 

היום הישיבה  לדחות, את  אפשר     .האם 

אומרת, רגע, רגע   יובל, זאת  מדבר, סליחה  זאת . אני 

דעתנו, אומרת את  בכלל  מראש  לשאול  כוונה  אין  כי , שבכלל 

הישיבה  את  להעביר  רוב  לכם  רוציםיש  שאתם  לא . למתי 

המחוקקל התכוון  אמר . זה  המחוקק  בכדי  להיות לא  שצריך 

קבוע בנושא . יום  החלטה  קיבלה  העיר  מועצת  בכדי  לא 

יהודה. הזה מועצה18שמתוך , הבעיה  ישיבות  ראש   שאתה   

הזו בקדנציה  בהן  מכהן  חושב ,העיר  אתה  מתוכן  כמה   

עפ העיר"קיימנו  מועצת  של  החלטה     ?י 

חמו בן    . מעט  :יהודה 

גל בן  מעט  :גיא  ה1. לא  מתוך    -18.    

חמו בן    . 2. 2  :יהודה 

גל בן  אישי  :גיא  באופן  בדקתי  הפרוטוקולים. אני  את  אני . בדקתי  אולי 

באחד ראותי, טועה  למיטב  בדקתי  קבצים 18פתחתי , אני   

פרוטוקולים התאריך, של  את    , ראיתי 

חמו בן  לומר  :יהודה    ? רוצה 

גל בן  מגמתי  :גיא  באופן  שאנחנו  לומר  שיטתי,רוצה  בהחלטת   מזלזלים   

הרשמית   , המועצה 
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אנחנו, אתה, אתה  : לויאהוד יובל   . אתה. לא 

גל בן  כולנו  :גיא  גם, לצערי, אנחנו  יד  לזה  נתתי  שאני  מרגיש  כי , אני 

פעם  אחרי  פעם  הגעתי  דחית אני  שאתה  מועצה  לישיבת 

ואחרים כאלה    , משיקולים 

חמו בן  לזה  :יהודה  אתייחס    . אני 

גל בן  מתוך 17- ב  :גיא  פעמים  פעמים18  הישיבות  את  קיימנו  לא  אולי .  

פה בקהל  שיושבים  מ, אנשים  חלק  אומרים אולי  מה 'כם 

האלה ולפרוצדורות  נושאים? לכם  על  לשמוע  באנו  , אנחנו 

רציניים בנושאים  מתכנסים. תדונו  אתם  במתי  דנים   '?אתם 

ל של  עשותמה  מסוימת  רמה  איזושהי  להן  יש  שפרוצדורות 

היוםכי , חשיבות פה  נמצא  לא  גרוס  קיבל , נפתלי  הוא  כי 

יומיים לפני  הישיבה  על  ההודעה  יום , את  על  בנה  והוא 

החודש תחילת  של  צ. רביעי  כי 'ובוקי  היום  פה  נמצא  לא  יש 

בגללו להיות  יכול  לא  שהוא  אישי  משהו  לו  לא , יש  הוא  וגם 

כאן להיות  היה     .יכול 

להג, תראה   יכלה  לא  כנראה  חסון  נורית  היום גם  יע 

מוצדקות, מסיבות די  את ? נכון, כנראה  גם  נכבד  בוא  אז 

חברי . האחרים פופוליסטיות  שמסיבות  חושב  לא  אני 

נמצאים לא  פה  נמצאים  שלא  מהאופוזיציה    .  המועצה 

חמו בן  לזה, גיא  :יהודה  אתייחס    . הבנתי. אני 

גל בן  אומר  :גיא  אני  שהוא , אז  דבר  לא  זה  שלך  שהזמן  מעריך  אני 

   .הפקר

חמו בן  פורמליסט, גיא  :יהודה    . אתה 

גל בן  מועצה17  :גיא  ישיבות  לזה.   אם , מעבר  לגבי  ויכוח  לנו  יש  אם  גם 

לא או  חוקי  היועץ , הוא  של  לבו  תשומת  את  הסבתי  אני 

ו צרפתיהמשפטי  מר  אמור , של  שאתה  קטן  אחד  דבר  עוד 
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של  התראה  מכליל 10לתת  כשאתה  יומיים  של  ולא  ימים   

נוש היום  עירוניבסדר  עזר  חוק  של  עולה .א  עירוני  עזר  חוק   

היום   , לדיון 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    . אני 

גל בן  יומיים  :גיא  של  התראה  לנו ,קיבלנו  נמסר  עצמו  החוק  ימים 10   

הישיבה עצמה, לפני  לישיבה  הזימון  לא  אם . אבל  אלא  אז 

פה  לוקה  מישהו  הנקראכן    , בהבנת 

חמו בן  בהס, תגיד  :יהודה  לוקה  טוב? ברהאתה  די  מסביר    . אתה 

גל בן  דבר. לא  :גיא  בשום  לוקה    . לא 

חמו בן  קולטים  :יהודה    . אנחנו 

גל בן  תשובתכם  :גיא  את  לשמוע  אשמח  מעריך , אני  ואני  מאחר 

הישיבה את  לקיים  שאמרתי, ותתעקשו  מה  אני . למרות 

לך התשובה , מודיע  בסיום  מתכוון , אשמעשאני שאני  לא 

בישיבה חלק  בפרוטוקול אני. לקחת  שיירשם  רוצה   

אל גן  אתי  סיעתי  חברת  וגם  אני  מקווה, שכמחאה  שגם ואני   

אליי יצטרפו  נוספים  מועצה  ניקח , חברי  לא  מחאה  ולאות 

חוקית לא  היא  כי  הזאת  בישיבה    . חלק 

עמרני   למר  לפנות  מתכוונים  מחר , אנחנו  המחוז  על  הממונה 

א, בבוקר היום  כאן  שהתקבלו  שהחלטות  לבדרישה  הן ין 

חוקי העזר, תוקף  חוק  של  האישור  הוא. לרבות  רק  לא  , אבל 

ההחלטות כל    . אלא 

חמו בן  לדברים, גיא. תודה  :יהודה  ברצינות  באמת  להתייחס  רוצה  כי , אני 

טעםנאמרו    . ברוב 

גל בן  נשאר  :גיא  בכוונה  התשובה, אני  את    .לשמוע 

חמו בן  אחד  :יהודה  דבר  לך  לומר  יכול  טובמעלעל אתה . אני   די 

דייקת, בפרוטוקולים ואכן  התאריכים  את   2אולי . ויודע 
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אחת, ישיבות דייקתי, אולי  לא  אני    .אולי 

במשך התנ   הקדנציה18הלנו  מתחילת  ישיבות  י "שעפ,  

ש. המערכתאילוצי  קבענו  הואכן  רביעי  יום  בחודש1- בכל    ,

המניין שמן  ישיבות  נכון.תתקיימנה  זה  מה.   שאילוצי , אלא 

אות הביאו  למצב המערכת  הישיבותנו  ימי  את  . שהזזנו 

מאיתנו אחד  כל  של  קפריזה  היה  שזה  משום  לא  . הזזנו 

מוזמן שאני  למשל  ימים  שישנם  מקרים , מכיוון  היו 

הנשיא לבית  אחת  פעם  היה , שהוזמנתי  יכול  לא  וצביקה 

הישיבה את  סגני. לנהל  היה  שבוקי  עוד  מקרים  שהוא , היו 

אני וגם  הישיבה  את  לנהל  היה  יכול  יכולתילא  לא   .  

את "עפ   לנהל  צריך  מקומו  ממלא  או  העיר  ראש  או  חוק  י 

לומרזא? נכון, הישיבות יכול  אחר,   למישהו  אתן  אני  , אם 

אותי אתה  אחרתתתפוס  לקונה  אתה', על  נותן למה   

מקומו ממלא  לא  או  העיר  ראש  שלא  אחר  יש . 'למישהו  לכן 

המערכת של    . אילוצים 

ש   אילוץ  לא  זה  שינוי  לשם  המערכתהיום  לשם . ל  היום 

בכם בוגד  קצת  הזיכרון  הערה . שינוי  הערתם  שעברה  בשנה 

קטן, נכונה פתק  על  לי  רשמתי  'אמרתי. ואני  יודע ,  אתה 

נכון- סוף, מה משהו  איזה  אמרו  לאמץ , 'סוף  והחלטתי 

ואמרתם . אותו שתהיה , מה'באתם  שבמקום  קיוויתי  אני 

חגיגית ישיבה  תהיה  מתיחות  נמצאת, פה  העיר  בחגיגה כי   

בעשייה. 'היום שעוסק  מי  כל    .לפחות 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  החגיגה  :יהודה  מה  לך  אגיד  אנחנו . אני  שכל היום  בתקופה  נמצאים 

הלימודים שנת  פתיחת  לקראת  ערוכה  העירונית  , המערכת 

חדשים מנהלים  חדשות , מגיעים  פונקציות  מיני  כל  מגיעים 
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בתקופ. למערכת נמצא  שאני  לך  אומר  חגיגהאני  אני , ת  כי 

החינוך מוסדות  בין  המרובה , מסייר  העשייה  את  רואה  ואני 

אליי. שנעשית פנית  גל  בן  גיא  אתה  שעברה  לי , בשנה  אמרת 

סקירה ' יקבלו  המועצה  שחברי  שראוי  סבור  לא  אתה  האם 

הלימודים שנת  לקראת  ההכנות  על  אתה 'אמרתי . ?'מקיפה 

מה לפני, יודע  זה  את  לי  אמרת  שלא  באמת הי, חבל  יתי 

החינוך מאגף  ההנדסה, מבקש  בפני , מאגף  ויציגו  שיבואו 

המועצה לשמוע. חברי  ראויים  באתי . 'אתם  אני  לכן 

  , ואמרתי

גל בן  הישיבה   :גיא  על  יודעים  שעיתונאים  זה     ?לפנינוהערב איך 

חמו בן  רגע  :יהודה  יודע. שנייה  לא  באמת    .אני 

גל בן  לך  :גיא  אומר  זה , אני  על  יודעים  ימים4הם  על ,  יודעים  אנחנו   

יומיים תקינה. זה  התנהלות  לך  נראית    ? זו 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    , אני 

גל בן  למה  :גיא  לך  אגיד  מנכ, אני  לך  אין  לא , ל"כי  מסוגל ואתה 

מנכ בלי    . ל"להתנהל 

חמו בן  שאמרת  :יהודה  מה  עם  הסכמתי  שאני  חושב  הפרעתי? אתה  לא   אבל 

ואמרתי. לך באתי  אני  שלךרש, לכן  הדברים  את  באתי . מתי 

החודש 'ואמרתי  של  הראשון  רביעי  ביום  אעשה  אני  מה 

הבא הלימודים, בשבוע  שנת  את  פתחנו  אורח     , כשכבר  יש 

לחודש1- ב לבוא,   שירצה  לבוא, מי  ירצה  שלא    .'מי 

גל בן  לך  :גיא  להודות  אמור  אני    ? אז 

חמו בן  חברים. בכתב  :יהודה  לכמה  גם  עותקים  אני . עם  ואומרלכן  אז , בא 

בקשתך את  ממלא  אני  היום  מניח, פה  את , ואני  בהכירי 

בקשתכם את  ביניכם  מתואמים  גם  אתם  עשית , האופוזיציה 

כולם בשם  זה  ביקשנו. את  סקירה , אז  יש  היום  סדר  ועל 
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ההנדסה ואגף  החינוך  אגף  של  בעניין, מקיפה  שנוגע  מי  . וכל 

החינוך אגף  אנשי  כל  ואת  המחשוב  מנהל  את  ואני . הבאנו 

פה  קבוערואה  באופן  אתכם. מהנדס, הגזבר  ולשתף  . לבוא 

הגיע ההורים    . אמיר, סיגל, ועד 

ההורים   ועדי  כל  עם  ישיבה  לנו  היתה  לפני 3. אתמול  ימים   

החינוך מוסדות  מנהלי  כל  עם  את . כן  חווים  אנחנו  יום  כל 

היומיומית המועצה, ואמרנו, העשייה  חברי  גם , גם 

ש, האופוזיציה כלוםלמרות  עושים  לא  נורא, הם    . לא 

האלה, יהודה  :אל- אתי גן מההערות  שתחזור  לך  מציעה    . אני 

שקרן  : לויאהוד יובל .אתה. אתה  . הקואליציה. חברי  של   .  

עושים  :אל- אתי גן לא  שאנחנו  מזה  כבר  לנו    . נמאס 

גל בן  עושים   :גיא  לא  שאנחנו  אומר  כשאתה  אמון  לבנות  מנסה  אתה 

  ?כלום

חמו בן  משהו  :יהודה  עושים    ? אתם 

גל בן    . כן  :גיא 

חמו בן    ? מה  :יהודה 

גל בן  חייך  :גיא  את    . ממררים 

חמו בן  לא  :יהודה    . בעשייה, בעשייה, אבל 

גל בן  מאוד  :גיא  חשובה    . עשייה 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לעיר  :יהודה  תורם  זה  לעיר? מה  תרומה  על  מדבר    . אני 

גל בן  א  :גיא  לקטוע  לא  משתדל  מאוד    , ותךאני 

סליחה  :אל- אתי גן שלכם, יהודה  העשייה    , כל 

גל בן  כלום  :גיא  עושים  לא  שהם  לאנשים  אומר  כשאתה    , אבל 

.   :אל- אתי גן . שלנו, שלנוהצעות . נושאים אנחנו, שאילתות  מעלים   

מהר זה  את  מאמצים    . ואתם 



    25.08.2010  22  מועצה מן המניין 

מהחינוך ...כשאתה   : לויאהוד יובל כסף  חינוךאפרופו, להוסיף    ,  

גל בן  יהודהא  :גיא  עושה  אני  מה  לך  אגיד    , ני 

מהחינוך   : לויאהוד יובל . הוצאת  . הכי. .בצורה  . . נאלצת , . . החוק. , על 

. נאלצת . החוקשעברת . .על  . החוק, . על  עובר    .אתה 

גל בן  מה  :גיא  לך  אגיד  יהודהאני  עושה  אני  זרקור,   שם    , אני 

חמו בן  השלמתי  :יהודה  לא  עוד  אני    , אבל 

גל בן  לפע  :גיא  אותךשהוא  ומרגיז  מעצבן  נורא  שפגום , מים  מה  כל  על 

שלך עושה. בעשייה  שאתה  במה  תקין  שלא  מה  כל  וכל . על 

עושה שאתה  במה  חוקי  שלא  הגיוני . מה  שלא  מה  כל  על 

עושה שאתה  מרגיז, עכשיו. במה  בסביבה , זה  חי  אתה  כי 

לך כפופים  העירייה  עובדי    , שכל 

חמו בן  לא  :יהודה  עדיין    , אני 

גל בן  גם  :גיא  ממך  זה ,מפחדים  עושה  שאתה  מה  כל  כמה  אומרים  ורק   

טובים , עכשיו. נפלא דברים  עושה  לא  שאתה  אומר  לא  אני 

אחר. גם ציבורי  תפקיד  עצמי  על  לקחתי  אני    .אבל 

חמו בן  המלאה, סליחה  :יהודה    . זכותך 

גל בן  עושה  :גיא  שאתה  במה  פגום  מה  לבנה  קידוש  באותיות    . לסמן 

חמו בן  המלאהזכו  :יהודה  מהדברים. תך  חלק  מקבל  אני    . אפילו 

גל בן  כלפי  :גיא  נרגן  קצת  אותך  עושה    , זה 

חמו בן  לא, לא  :יהודה  שלא. ממש    . בחיי 

גל בן  אני   :גיא  כאילו  עוקצניות  הערות  להעיר  לך  עושה וגורם  לא 

  . כלום

חמו בן  לא  :יהודה    . ממש 

גל בן  שלי  :גיא  בעשייה  אגב  גאה  מאוד  שת, אני  מציע  .היהאני  . אני , .

לא או  עושה  אתה  מה  על  ציונים  לך  אחלק  לא  אהיה . גם  אני 

חושב . ענייני אני  שאתה אם  כמו  החוק  על  עובר  שאתה 
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כרגע   , עושה 

חמו בן    . חושבלא אני   :יהודה 

גל בן  זה  :גיא  את  לך  אגיד    . אני 

חמו בן  חושב  :יהודה  לא    . אני 

גל בן  ה  :גיא  את  או  אותך  לשכנע  אצליח  לא  אני  המשפטי ואם  יועץ 

שקודמתו ,שלך כמו  שלו  הקריירה  את  לסיים  אולי  שמפחד   

שלה התפקיד  את  עמדה ,סיימה  לגלות  מפחד  הוא  ואולי   

הזה בעניין  לחלוטין  דופי , עצמאית  בכלל  מטיל  לא  ואני 

כן, אלון וחלילה  ואני? חס  שאתה  תחושה  לי  יש  שנינו , אבל 

עברית לקרוא  יודעים  את, כנראה  מפרשים  אנחנו   אבל 

לגמרי שונה  בצורה  העיריות    .פקודת 

אני   אם  עברית, כי  לקרוא  יודע  לעשות, ואני  רואה , מה 

עירוני עזר  חוק  של  בנושא  ישיבה  לקיים  התראה שכדי  צריך   

בזימון10של  ימים  עצמו,   החוק  את  לשלוח  אמור . לא  אני 

  , לקבל

חמו בן  אבל  :יהודה  לזה  להתייחס  רוצה    . אני 

גל בן  עושה  :גיא  לא  זהאתה  את   .  

חמו בן  לזה  :יהודה  להתייחס  רוצה  אני    . אבל 

גל בן  לזה  :גיא  מתייחס  לא  אתה    . אבל 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    . אני 

.   : לויאהוד יובל . החוקים.   .את 

גל בן  כלום  :גיא  עושה  לא  שאני  לי  מספר    . אתה 

חמו בן  לזה, לא  :יהודה  מתייחס  ה, גיא. אני  של  מהעניין  נעלבת  לא 'אם 

כלו , םעושה  '  

גל בן  נעלבתי  :גיא  לא    . אני 

חמו בן  אותך  :יהודה  להעליב  מתכוון  לא    . אני 
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גל בן  מאמירה  :גיא  נעלב  לא    , אני 

חמו בן  פשוטה  :יהודה  אחת  מסיבה  בי  חוזר  לא  אבל    , אני 

גל בן  שחר  :גיא  לה  שאין  מאמירה  נעלב  לא  לא . אני  שזה  חושב  אני 

במועצה  שלך  לקולגה  לקרוא  אותך  ש'מכבד  עושה אדם  לא 

כלום. 'כלום עושה  לא  שאתה  חושב  לא    . אני 

חמו בן  היתה  :יהודה  על, הכוונה  חוזר     - אני 

גל בן  לי  :גיא  רק  לא  אגב  זה  את  אל , אמרת  גן  לאתי  זה  את  אמרת 

לוי צ,וליובל  ולבוקי  גרוס  לנפתלי    , יש' 

חמו בן    , לא, לא  :יהודה 

גל בן  אפילו  :גיא  פה  נמצאים    . שלא 

חמו בן  לאופוזיציהאמ  :יהודה  זה  את    , רתי 

גל בן  באופוזיציה7יש   :גיא  חברים    .  

חמו בן  מתכוון  :יהודה  אני  למה  לך  אסביר    . אני 

גל בן  כלום  :גיא  עושה  שלא  מתכוון  אתה  גבע  לאמיר    ? גם 

חמו בן    . לא. לא  :יהודה 

גל בן  הבחנה  :גיא  יש  דבריך. אז  את  מסייג  אתה  כבר    ? אז 

חמו בן  ר. נכון  :יהודה  אני  עושהכי  הוא  מה    . ואה 

גל בן  כלום6  :גיא  עושים  לא  עושה1- ו,     .  

חמו בן  עושה  :יהודה  שהוא  מה  רואה  אני  שינוי. כי  בעשייהלשם  שותף  אני    .  

גל בן  הזאת  :גיא  מהאמירה  בך  שתחזור  מציע    .אני 

חמו בן  ואומר  :יהודה  בא  אני  כותבים , לכן  אולי  ואתם  מבקרים  אתם  אולי 

את א, - ומעסיקים  יש  מזהאבל  בעיר  פה  בנייה  איזו ? יזו  יש 

הזו מהעשייה    ?יצירה 

גל בן  ש  :גיא  לך  אמרתי  כבר    - אני 

חמו בן  כלום  :יהודה  יצרתם  לא  בסדר, אז    .וזה 

גל בן  שלך   :גיא  התפקידים הסיסמא  חלוקת  העיר למה  היא במועצת 
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  .שגויה

חמו בן  העזרבאשר  :יהודה  לחוק    ,  

גל בן  ול  :גיא  אחת  אותך  ללמד  צריך  מוכן , תמידמישהו  לעשות ואני 

שלך לאזרחות  מורה  בתור  זה  ש, את  לנהל שהתפקיד  זה  לך 

העיר אתה , את  מה  להגיד  זה  האופוזיציה  של  והתפקיד 

נכון לא  לא , עושה  לדברים  מלגרום  ממך  למנוע  ובשאיפה 

להתרחש   .טובים 

חמו בן  גמור, תעשה, תעשה  :יהודה  בסדר  אתה    .בזה 

גל בן  זה  :גיא  את  ספיר הצלנו. עשינו  קרן  לחלק .את  רצית  מיליון 15   

מלגות₪  ב, של  שלב  את  זה  עם  הפארק' לבנות    , של 

חמו בן  בסדר  :יהודה  אתה    . בזה 

גל בן  זה  :גיא  את  לעשות  לך  גרמנו  איזו . לא  לך  הרסתי  מבחינתך 

ציבור כספי  לבזבז    , תכנית 

חמו בן    . לא, לא  :יהודה 

גל בן  אחר  :גיא  משהו  לבנות  עשית. כדי  נהדרמבחינתי  דבר  אתה . י 

לזה  עשייה'קורא  לזה . 'העדר  קורא  עשייה 'אני 

אופוזיציה איש  של  בי.'קונסטרוקטיבית  לעלוב  בוחר  אתה    ,

ענייני שתהיה  מציע  ישיבת , עניינית. אני  מקיים  אתה  למה 

של  התראה  נתת  כשלא  דורש 10מועצה  שהחוק  כפי  ימים   

עירוני עזר  חוק  לזה? בעניין  לענות    ?תוכל 

ב חמויהודה  מן באשר  :ן  יוצא  בלי  המועצה  חברי  כל  העירוני  העזר  לחוק   

זה, הכלל את  אמרת  החומר ,גם  את  קיבלו  ויותר 10  ימים   

הישיבה   . לפני 

גל בן  החוק  :גיא  הזימון, את  את    .לא 

חמו בן  תעשה, אוקי, ולכן  :יהודה  בסמנטיקה  אתה    ,אז 

גל בן  סמנטיקה  :גיא  לא  בפקודה, זו  שכתוב  מה    .זה 
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ב חמויהודה  זה  :ן  עם  לעשות  מה  יודע  הלאה,אתה  זה  עם  תמשיך   .  

גל בן  לענות  :גיא  שלך  המשפטי  ליועץ  שתפנה  מציע    . אני 

חמו בן  המשפטי, בבקשה  :יהודה    .היועץ 

גל בן  יגיד  :גיא  הוא  מה    .נראה 

חמו בן  המשפטי, בבקשה  :יהודה    .היועץ 

גל בן  הסוגיות  :גיא  אלון, לשתי  חוקיו.ברשותך  של  לסוגיה  גם  ת  

הדחייה בגין  אישור , הישיבה  את  שדורשת  טוענים  שאנחנו 

מרביתם את  ולא  המועצה  חברי  רוב , כלל  רק  צריך  אם  שהרי 

זה את  צריך  למה  אז  מתי ? רגיל  לקבוע  תמיד  אפשר 

קבוע. שרוצים יום  צריך  שדורשת ?למה  השנייה  והסוגיה   

של  שנדרש10התראה  כפי  ימים   .  

חו  :ד אלון בן זקן"עו עם  נתחיל  הדיוןאז  למעשה . קיות  סעיפים 2יש  בתקנון  

ל לאפשרות  מתייחסים  . שהם  סעיף . מועד.. את  ד6יש    '

א: "שקובע קטנים  בסעיפים  מהאמור  לגרוע  שזה ' ג- 'מבלי 

שלה הקבוע  במועד  הישיבה  מועד  קיום  רשאית , לעניין 

באמצעות  להסכים  ובכתבמועצה  מראש  חבריה  על ,כל  מועד  

במועד קיום  מסוימת  אחריםישיבה  סעיף ". ובשעה  את  ויש 

א7 העירייה'   לראש  הסמכות  את  אותו , שנותן  אקריא  ואני 

  . ברשותכם

גל בן  אחת  :גיא    . פעם 

ל"  :ד אלון בן זקן"עו המועצה  חברי  רוב  בהסכמת  רשאי  עירייה  דחות ראש 

אחר למועד  אחת  מפעם  יותר  לא    ."ישיבה 

חמו בן    . חוק, בבקשה  :יהודה 

גל בן  מפע  :גיא  יותר  אחתלא    .ם 

לפחות"  :ד אלון בן זקן"עו אחת  ישיבה  תתקיים  חודש  שבאותו  בתנאי  ". והכל 

חוק, עכשיו מפרש  אג, כשאני  לפי  פועל  לא  פוליטית 'אני  נדה 
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אחרת או  חוק. כזאת  מפרש  כמו , כשאני  זה  את  עושה  אני 

המשפט   , שבתי 

גל בן  אג  :גיא  אותה  לנו  משפטית'יש    . נדה 

או  :ד אלון בן זקן"עו למפרשים  . תה  . ישיבה.תכליתו. מועד  בשינוי  התכלית    ,

סמכותתינתן  איזושהי  העירייה  גמישות , לראש  איזושהי 

ישיבה מאפשר . לדחות  החוק  כך  של לצורך  הסכמה  לקבל 

אחת. רוב מפעם  יותר  לא  קובע  צריך . החוק  אתה  אבל 

הסעיף כל  את  הקונספט, לקרוא  את  הוא  .ולקבל  הקונספט 

החודש שבאותו  בתנאי  לפחות שהכל  אחת  ישיבה  . תתקיים 

טענה שמעתי    , אני 

גל בן  אפשרי, כלומר  :גיא  זה  חודש    ? כל 

ביחד(   ) מדברים 

ש  :ד אלון בן זקן"עו טענה  שמעתי  ישיבהאני  לדחות  האפשרות  ראש , את 

בקדנציה אחת  פעם  לעשות  רשאי  אנחנו . העירייה  אם 

הזאת הפרשנות  לפי  מת, הולכים  הזה  מתה, הסעיף  אות   זו 

ל כלוםהוא  שווה  בקדנציה.א  אחת  פעם  כי  העניין,   , לצורך 

פעמים אלף  לי  שתגיד  כמו  . זה  . .  

גל בן  אותו  :גיא  הופך  לא  בחודש  מתה ופעם    ? לאות 

הגיוני. לא  :ד אלון בן זקן"עו יותר  הרבה  זה  בחודש    , פעם 

ביחד(   ) מדברים 

הסעיף  :ד אלון בן זקן"עו של  הקונספט  אותו, זה  קורא  אני    .כך 

בן  עפ  :גלגיא  נעשית  שההחלטה  העובדה  עם  שלם  רוב"ואתה  בלי , י 

המועצה  חברי  כלל  את  לשאול  בענייןאפילו  עמדתם  ? מה 

יודעים, כלומר אנחנו  בקואליציה  רוב  שיש  , השאלה. שזה 

אוטומטי רוב  יש  אותנו, אם  מכנסים  רוב ? למה  יש  הרי  כי 

פה החלטה  כל  כאן. לגבי  יושבים  אנחנו    ? למה 
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רוב כ, באופן עקרוני  :ןד אלון בן זק"עו רובשהתקבל  התקבל  את . אז  שעושה  מי 

הוא  אם  או  זה  של  על הרישום    - מודיע 

גל בן  אפילו, לא  :גיא  נשאלנו  לא  שאל. אלון, אבל  לא  אחד  אולי . אף 

בעד   ? היינו 

חמו בן  בעד  :יהודה  היית  ישיבה, אז  מתקיימת  שהיית . היתה  בטוח  אני 

בעד, מה. בעד היית  לא    ? אתה 

גלגיא  נשאלנו  :בן  לא  אחד. אבל  אף  שאלת  שלא  בטוח  פשוט . אני 

לך שבא  מתי    . קבעת 

חמו בן  רוב. לא  :יהודה  היה  פעם, נו. כי    . באמת, עוד 

גל בן  רוב  :גיא  לך  שיש  ידעת    . כי 

חמו בן  טלפונים  :יהודה  סבב  שעשו    . זה 

גל בן  ה  :גיא  טלפונים17- בכל  סבב  עשו  מקרים    ?  

חמו בן     .היום. לא  :יהודה 

גל בן  עשו, אה  :גיא  פעמים16אז ? היום    ,  

חמו בן  ה  :יהודה  על  תלין  אותו, 16- אז    . נחזיר 

גל בן  זה  :גיא  את  עשית  לא  היום  שעד  בעובדה  מכיר  אתה    ? אז 

חמו בן  הערתם  :יהודה  ולא  הישיבות  לכל  שבאתם  בעובדה  מכיר  את אני   

בעובדה. זה מכיר    . אני 

גל בן  פ  :גיא  אמרת  גם  לפרוטועםאתה  שאתה   בעובדה  מכיר  שאתה  קול 

העיריות פקודת  על    , עובר 

חמו בן  הישיבות   :יהודה  לכל  באתם  שאתם  בעובדה  מכיר  שאני  אמרתי  אני 

זה על  הערתם  ראשונה. ולא  פעם    . היום 

גל בן  פעמים, לא  :גיא  וכמה  כמה  בכתב  זה  על    . הערנו 

חמו בן  והתנהלתם, באתםאבל , כן  :יהודה  של מושג  אין. המשכתם 

   ? נהלותהת

לנו, יהודה  :אל- אתי גן אכפת  אמרת. כי  שאתה  למה  נושא ,בניגוד  אם   
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אותך מעניין  היה  כך  כל    , החינוך 

ביחד(   ) מדברים 

לו  :אל- אתי גן להגיד  זה  את  קודם  רוצה  לך, אני  אכפת  אתה    , אם 

חמו בן    . בבקשה, אלון  :יהודה 

האחרון  :אל- אתי גן הרגע  עד  אנשים  מחזיק  לא    , אתה 

ב חמויהודה  לגיא  :ן  שנייה  שאלה    , היתה 

.תכבד  :אל- אתי גן . כלום,. יודעים  לא  קודם,      .יומיים 

לסעיף   :ד אלון בן זקן"עו העזר14בקשר  לחוק  של  ,  כביכול  ימים10זימון  לפי .  

שלו התכלית  לפי  לפרש  צריך  שחוק  הגיון  נכון ,אותו   

דווקני שפירוש לישיבה  הזמנה  שאומר  הזה  הסעיף   של 

בה  עזרשיידונו  בחוק  או  המועצה , בתקציב  לחברי  תימסר 

מראש10 ימים    ,  

גל בן  התראה  :גיא  לתת  זה  פה    . כשהתכלית 

החוק   :ד אלון בן זקן"עו את  יהיה  העיר  מועצת  חברי  כל  שבידי  הרציונאל 

ש, בידיים כראויכדי  להתכונן  יוכלו    , הם 

חמו בן  אותו  :יהודה    , ללמוד 

לא   :ד אלון בן זקן"עו או  אותו  אותולאשר    .לאשר 

נוכחים  :אל- אתי גן   . ולהיות 

  ) מדברים ביחד(

גל בן  הזה  :גיא  לתאריך  עצמם  את  את ו, ולהכין  להכין  החשיבות  באור 

לחוק   , עצמם 

חמו בן  מוסיף, לא, לא  :יהודה    . אתה 

גל בן  לא  :גיא    ? למה 

חמו בן  יידון  :יהודה  הוא  הבאה  רוצה, נו. לישיבה  אתה  מסתדר ? מה  לא 

   ?לך

ג בן  והייתי  :לגיא     - הלוואי 
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חמו בן  לי, גיא  :יהודה  את , תאמין  מעריך  שאמרתאני  מה  מה . כל  כל  את 

מקבלשאמרת    . אני 

גל בן  הזאת  :גיא  הסלקטיבית    ? הפרשנות 

חמו בן    . לא  :יהודה 

גל בן  אם   :גיא  מופתע  איתיאלוןהייתי  מסכים  היה    .  

חמו בן    ? למה? למה  :יהודה 

גל בן    ? למה  :גיא 

הסעיף, אלון  :בוזגלו-רמיד שלי עמ"עו את  להוריד    , אפשר 

גל בן  אחרת  :גיא  פרשנות  כבר    , זו 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

גל בן  סיים, רגע  :גיא  לא    , מבחינתך. הוא 

  . מבחינתי אפשר לדון בחוק העזר  :ד אלון בן זקן"עו

גל בן    ? מבחינתך הכל תקין למהדרין  :גיא 

  . כן  :ד אלון בן זקן"עו

גל בן  הגם . אנחנו מודים לכם על התשובה. אז אנחנו סבורים שלא  :גיא 

   . שהיא לא מספקת אותנו

נעים  :??? ערב  לכם    . שיהיה 

גל בן  הזאת  :גיא  בסוגיה  להכריע  חיצוני  למישהו  ניתן  ואנחנו .אנחנו   

שלדעתנו הערב , מדגישים  בו  דנים  שאתם  מה  לא כל  הוא 

תקין, קביל לא  ת, הוא  לו    . וקףואין 

בחינוך  :אל- אתי גן מזלזלים  שאתם  לכם  להגיד  רוצה    , ואני 

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

גל( בן  גן, גיא  לוי ,אל- אתי  יובל  אולם –  את  עוזבים   

  )הישיבות
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ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  אליאס  :יהודה    . מנשה 

אחד  :ד איתן צנעני"עו לא . משפט  שאני  לפרוטוקול  להבהיר  מבקש  אני 

בהצע לסדרמשתתף  בענייןה  עניינים,   לניגוד     .מחשש 

פרץ להשתתף  :שמעון  יכול  לא  אני     .גם 

חמו בן    . מנשה, בבקשה. סליחה, אלון, רגע  :יהודה 

שליאני , ראשית :ד מנשה אליאס"עו ההצעה  את  לנמק  אומר , רוצה  אני  כן  ולפני 

אלון של  דעתו  חוות  את  ששמעתי  החלטתי , אחרי  אני 

בישיבה   . להישאר 

ב חמויהודה  המשמעות  :ן     ?מה 

ממשיך :ד מנשה אליאס"עו ואני  לסדר  הצעה  שיש    . המשמעות 

חמו בן  המשמעות, לא  :יהודה  מה     ?אבל 

המשמעות :ד מנשה אליאס"עו אלון, לא? מה  של  דעתו  חוות  את  מכבד    . אני 

חמו בן  טובה  :יהודה  דעת  חוות  נתן    . הוא 

לך, כן. מצוינת :ד מנשה אליאס"עו עוזרת    . היא 

חמויה בן  לך  :ודה     .גם 

קוצסיגל מתחיל, מנשה :קהל- מן'  שאתה  מעירה, לפני  שאני  אני , סליחה 

סליחה מבקשת  ו, באמת  פה  יושבת   פהלידי יושבים אני 

ש, ילדים שלנו  הצעיר  שהדור  מתביישת  פשוט  מה ואני  זה 

רואה בחשבון, שהוא  זה  את    . תיקחו 

צודקת :ד מנשה אליאס"עו שנזרקהמילה, את  הראשונה  היתה   , שוק'ה     - לכן'

קוצסיגל ו  :מן'  פה  לשבת  יכולה  לא  פשוט  אני  זהאבל  את  להעיר  . לא 

שלנו הצעיר  הדור  פה  רואה, יושבים  שהוא  מה  , אנחנו. זה 

בתוככם אני  ציבור, גם  נבחרי  רואה. אנחנו  שהוא  מה   .זה 

שמתנהגים איך  לומד  שהוא  מה  כולכם. זה  בחשבון  . קחו 

בתוככם   .אני 
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צרפתי אחוזס  :צביקה  במאה  צודקת  את  ולמנוע . יגל  לפה  להגיע  ניסינו 

פה הצלחנו, שיהיה  לא  מצטער. אבל  ממש    . אני 

מתחיל :ד מנשה אליאס"עו שנה. אני     ,בכל 

ביחד(   ) מדברים 

אותי, סליחה  :יאיר אברהם להשתיק  לא  מוכנה  גם , סליחה? גברתי, את 

אותי תשתיק  אל  מנומס, ברשותך. אתה  דיון  מתנהל    , כאשר 

מנומס  :לקה לא    . הוא 

שהיה  :קהל מה  לא  זה    . אבל 

אותי  :יאיר אברהם לקטוע  לא  מוכנים  דברי ? אתם  את  אמר  גל  בן  גיא 

מנומסת בצורה  שלו  רצינית, הביקורת  בצורה . בצורה  נענה 

ע העיר"רצינית  ראש  משפטית. י  דעת   חוות  פה  זה . ניתנה 

שחלק  הזה  לראותדווקאמהשיעור  צריכים  ילדים   גם, נכון.  

את  ומאבדים  גולשים  מבוגרים  הסבלנות אנשים  מידת 

מבחינתי. שלהם מאבק , נכון, אבל  זה  מהפוליטיקה  חלק 

פה שהיה  מה  וזה  קורה. כוחני  בסדר, וזה  השיעור, וזה    . זה 

חמו בן  מנשה  :יהודה  של  הזמן  את  גוזל    . אתה 

  . חבל, כן :ד מנשה אליאס"עו

חמו בן  תורה  :יהודה    .דברי 

העיר :ד מנשה אליאס"עו ראש  אמר  תורה  לך. דברי  יש  טובות  זה , בדיחות 

  . בסדר

חמו בן  בדיחה  :יהודה     ?למה 

בסדר :ד מנשה אליאס"עו   . זה 

חמו בן  אתה  :יהודה  חנטריש    . איזה 

תורהאתה  :ד מנשה אליאס"עו דברי  אגיד? רוצה  בעיה. לך אני  לי    .אין 

פרץ אבל, יאללה  :שמעון  לסדר  הצעה    . במקום 

בעיה :יאסד מנשה אל"עו השבוע. אין  הביכוריםפרשת  פרשת  זו  שנקרא  למה ,  
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ביכורים להביא  הכנעת . צריך  זו  הביכורים  של  העניין 

בו. הגאווה טבוע  באדם  הגאווה  להכניע . יצר  רואה כדי  אדם 

פרי פתאום  לו  ויש  עץ  שתל  אומר , שהוא  ועוצם 'הוא  כוחי 

הזה החיל  את  לי  עשה  התורה . 'ידי  לו  ולך ה. 'תירגע'אומרת 

בפרי גמי  לו , וקושר  תאכל, אדוני'אומרים  תגיע . אל 

ותאכל, לירושלים הפירות  את  , תעלה  '  

יואל יצא  :איציק  כשאיתן  עושה  אתה    ? זה 

השבוע :ד מנשה אליאס"עו פרשת    .זו 

יואל יצא  :איציק  איתן    . עזוב, אבל 

העיר, לא :ד מנשה אליאס"עו ראש  דברי  את  ביקש, קיימתי    . הוא 

  

ל  .3   . סדרהצעות 

  

של    לסדר  אליאסהצעה  סעיף , מנשה  לחוק27לפי   .  

  

והסבר"   רקע    :דברי 

הורי  .1 נאלצים  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  שנה  בכל 

חמורה תקציבית  בעיה  עם  להתמודד  הספר  בית  , תלמידי 

לתלמידים לימוד  ספרי  רכישת    .והיא 

תלמיד .2 לכל  לימוד  ספרי  לעיתים  רכישת  להגיע  עלולה 

כ של  700₪- לסך    . 

בת  .3 נפשות 4במשפחה  כ  של  בהוצאה  לדוגמא  - מדובר 

2800₪ רכישת .   בגין  תשלומים  להוסיף  יש  זה  סכום  על 

שונים כתיבה  וכלי   . חוברות 

ההורים .4 על  להקל  מנת  על  לפעול  הזמן  הגיע  כי  ספק   .אין 
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התלמידים  .5 אם  משמעותית  הקלה  תהיה  לא להורים 

ספרים לרכוש   .יחויבו 

מוצע  .6 תיושם  זו  שהקלה  מנת  של על  לשיטה  לעבור 

לתלמידים לימוד  ספרי  והשאלת   .שאילת 

לרשות  .7 לסייע  שמטרתו  מיוחד  אגף  קיים  החינוך  במשרד 

בתי  לתלמידי  ולהשאילם  לימוד  ספרי  לרכוש  המקומות 

הביניים וחטיבות  היסודיים   .הספר 

העירייה  .8 צווארי  על  ייפול  לא  הכספי  שהנטל  מנת  על 

להלן , בלבד שיוגדר  סכום  ישלמו  שימוש"ההורים  ". מי 

ייקבעו  השימוש  החינוך דמי  אגף  שיערוך  בדיקה  לאחר 

בהורים המקסימלית  ההתחשבות   . תוך 

ספרי  .9 את  התלמידים  ישיבו  הלימודים  שנת  בתום 

 .הלימוד

לפחות  .10 יארכו  אלו  מעין  ספרים  של  שנים5חייהם  כך ,  

רבים כספים  שנה  בכל  להוציא  תצטרך  לא   .שהעירייה 

ההשא .11 מנגנון  כי  ספק  כל  עאין  יקלו  והשאילה  ל לה 

והתלמידים  המרדףההורים  את  והלחץ , וימנע  המרוץ 

ולממן  ספרים  לרכוש  מנת  על  הקיץ  בחופשות  הגדול 

זו  .רכישה 

והספרים .12 שנה מאחר  במשך  התלמידים  את  משמשים   

קרובות, בלבד לעיתים  משתנים  הלימוד  וספרי  , ומאחר 

לשרת  ימשיכו  שהספרים  מהעובדה  ברכה  תצמח  הרי 

נוספתתלמידים  תועלת  תצמח  ובכך   .אחרים 

קריטריונים .13 מספרי  לפי  ייקבע  השימוש  דמי   :גובה 

וחטיבות   .א היסודיים  הספר  בבתי  התלמידים  מספר 
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 .הביניים

רכישת   .ב לצורך  יקצה  החינוך  שמשרד  התקציב 

 . הספרים

הספרים  .ג רכישת  לצורך  תקצה  שהעירייה    .התקציב 

יספיקו .14 לא  אלו  קריטריונים  דמי, אם  כי  לקבוע   ניתן 

כ של  סך  על  יעמדו  ₪ 150- ההשאלה  תלמיד  כל   .עבור 

השיטה .15 בהפעלת  ניסיון  שיצטבר  לאחר  השנים  , במשך 

מס ובמשך  מאחר  יקטנו  השימוש  דמי  כי  צפוי  שנים ' הרי 

נוספות רכישות  במימון  צורך  יהיה  לא   .כאמור 

הצלחה  .16 נחלה  זו  שיטה  כי  עולה  אחרות  ערים  מניסיון 

מע שתמנע  סיבה  כל  שאין  כך  סבא גדולה  כפר  יריית 

זו ברוכה  שיטה   .לאמץ 

כדלקמן מוצע    :לפיכך 

שיטת  .1 את  לאמץ  מחליטה  סבא  כפר  עיריית  מועצת 

היסודיים  הספר  בתי  לתלמידי  הספרים  השאלת 

הביניים   .וחטיבות 

התחשבות  .2 תוך  השיטה  יישום  את  שתבחן  ועדה  תוקם 

לעיל המפורטים  הרקע  דברי   5תמנה הוועדה . בכל 

 . חברים

תגיש  .3 בתוך הוועדה  מסקנותיה  מנת 7את  על  ימים   

הלימודים  שנת  לקראת  השיטה  ליישם  יהיה  שניתן 

 ".הקרובה

  

קניית  :ד מנשה אליאס"עו של  רצינית  בעיה  עם  מתמודדים  ההורים  שנה  בכל 

שבדקתי. ספרים מה  ספרים , לפי  של  ממוצעת  עלות 
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הבנה , לתלמיד אי  תהיה  שלא  וכדי  מדבר  בין אני  מבחין  אני 

ח לבין  כתיבהספרים  ומכשירי    .וברות 

ספרים   בין , לגבי  נע  ל600הממוצע  לתלמיד700-   שקל  אם .  

בת  החשבון5משפחה  את  לעשות  יכולים  אתם  ילדים    .

של  הזאת  כתיבה3,000העלות  למכשירי  בנוסף  שקל    ,

שמקימים  התלמידיםחוברות  לתלמידים, על  קושי  . יוצרת 

  .כמובן, להורים

הכספי   מהעניין  עני, חוץ  פה  נמצאים יש  שהילדים  לחץ  של  ין 

הספרים, בלחץ את  לקנות  לרוץ  בלחץ  אני . ההורים  לכן 

שיט מאודמציע  מצליחה  והיא  ערים  בכמה  שנהוגה  . ה 

נתניה בעיר  נהוגה  ספרים. השיטה  קונים  לא  פשוט . ההורים 

הלימודים מגיעים  לשנת  הראשון  הספרלביום  הספרים , בית 

ותלמיד תלמיד  לכל  ומוכנים  אותםוה, ערוכים  מקבל    . וא 

ההורים   מצד  כרוך  זה  שימוש ההורים ? במה  דמי  משלמים 

ע או  ונקבעים  קבועים  שהם  השאלה  דמי  משרד "או  י 

ע. החינוך כלל  החינוך"בדרך  משרד  בדיקה , י  לפי  נע  שזה 

ל מגיע  בערך  או 250- שלי   260 ₪ לתלמיד    . לשנה 

העירייה   את  מצריך  זה  לרכוש ? מה  מצריך  זה  העירייה  את 

לתלמידיםאת  ותאמרו . הספרים  בתקציב'תבואו  , פגיעה 

גדולה תשובה. 'הוצאה  יש  לזה  בחשבון . גם  לוקח  אני  אם 

של  בעניין  שינוי  היה  האחרונות  הספריםשבשנים  , החלפת 

כל  שנים  מספר  לפני  לשניפעם  דאג  מחליפים . אדם  היו 

נורמלי לא  בקצב  בשנה , ספרים  ספר  של  קנייה  באמת  ולכן 

הית יכולה  שנתייםאחת  או  שנה  אולי  התלמיד  את  לשמש  . ה 

נשתנתה הזו  המגמה  יכולים , היום  הספרים  לשמש ובאמת 

מ, לפחות יותר  אומר  לא  שנים3לפחות , 3- אני    .  
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פשוט   דוגמא  ניקח  בואו  השקיעה . אז  העירייה  נניח  אם 

לילד  700₪בספרים  במשך ,  יעשה  בספר  והשימוש  שנים3    ,

ה את  ניקח  250₪- אנחנו  פי נכפיל,   ל, 3  הספרים . 750- נגיע 

שיתבלו להיות  שמישים, יכול  עדיין  הם  אפשר . אבל 

במשך  בהם  שנים3להשתמש    .  

מסייעת , בנוסף   הזאת  שהקרן  קרן  קיימת  החינוך  במשרד 

הספריםלרשויות השאלת  של  הזה  העניין  את  שמנהלות    .

מציע שאני  מה  הזה, ולכן  לעניין  לעבור  זה . באמת  בחולון 

  . קיים

בחולוןאבינ   שם  מצוי  גרנות  למען , ועם  רק  לכם  אזכיר  ואני 

בעמוד 30.3.2006ביום . ההיסטוריה לפרוטוקול 68  של  

סבא כפר  שם, עיריית  קיצר  חמו  בן  יהודה  מר  העיר  , ראש 

רבותיי'אמר  אקצר  אבינועם , אני  של  ההצעה  את  מקבל  אני 

גרנות, גרנות אבינועם  את  מברך  על , אני  מברך  גם  ואני 

ש הראשוניותהיוזמה  ההצעות  את  קיבלנו  עכשיו . לא  קיבלנו 

מה . 'ההצעהאת  לבין  ההצעה  אותה  בין  ההבדל  מה  אלא 

מציע העניינים?שאני  את  שתנהל  חברה  על  דובר  שם    .

חברה, כלומר איזושהי  הספרים, תבוא  את  תנהל , תרכוש 

ובמקום  השימוש  דמי  של  העניין     - שאת 

חמו בן  הדברי  :יהודה  את  לקצר  יכול  שלךאני  ההצעה  את  ולקבל  שלך    ?ם 

שלי :ד מנשה אליאס"עו ההצעה    ? את 

חמו בן  לא  :יהודה  לקבל? למה  מוכן    . אני 

בעיה :ד מנשה אליאס"עו   .אין 

חמו בן  תקצר  :יהודה  אקבל, אם  תאריך. אני    , אם 

מאריך :ד מנשה אליאס"עו לא    , אני 

חמו בן  פשוטה, לא  :יהודה  היא  התשובה    . כי 
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מקצר :ד מנשה אליאס"עו אני  מאריך. בינתיים  מה . לא  את  קראתי  לא  אני 

מהראש. שכתוב   .אמרתי 

חמו בן  טובה  :יהודה  הצעה  שהיא  מאמין  אני    . כי 

רבה, בסדר :ד מנשה אליאס"עו שמח, תודה  בלגלוגאם . אני  לא  שמח, זה    . אני 

חמו בן  וחלילה, לא  :יהודה    .חס 

קצת, טוב :ד מנשה אליאס"עו אמון  יש  בסדר, אז  נוסף. זה  שאני , דבר  מה 

בדיקה, אומר שווה  הזה  העניין  נניח  יכול , אם  שבאמת  כיוון 

תרוויח שהעירייה  גם  ההצעה. להיות  את  מקבל    ?אתה 

חמו בן  להצעה, מנשה  :יהודה  במילה  מילה  מתחבר  אישית  לפני . אני   4גם 

העיר במועצת  היה  הזה  שהדיון    , שנים 

זה :ד מנשה אליאס"עו את  סייגת  אקר. אבל  ההחלטהאני  את  לך    . יא 

חמו בן    . לא, לא, לא  :יהודה 

ועד : "הוחלט :ד מנשה אליאס"עו להסכמת  בכפוף  ההצעה  את  מקבלת  העירייה 

  ". הורים

חמו בן  ההחלטהני א, מנשה  :יהודה  הצעת  את  להקריא  לך  תכתיב . אתן 

ההחלטה הצעת  את  יכול . אתה  הוריםאני  אני ? להכריח 

לק לבוא  שלמה  מערכת  להכריח  למנגנון יכול  להיכנס  או  נות 

אמרנו? עירוני מה  היום? לכן  וגם  אז  נותן למשל , גם  לא  אני 

חולון וטובות, לך  רבות  הן  בחולון  לך . הדוגמאות  יש  אבל 

לב בר  את     .גם 

.  :ד מנשה אליאס"עו . שנים3.   .  

חמו בן  עם? למה, הצליח  :יהודה  יחד  ההורים  ועד  החלטה  שהיתה  מאז   כי 

לקחו  הספר  בית  ההוריםהנהלת  ועל  עליהם  זה  ועד . את  כל 

שירצה ספר  בית  עם  יחד  מוכן, יבוצע, הורים    . אני 

הסברה :ד מנשה אליאס"עו פעולת  תהיה    , אם 

חמו בן  זה   :יהודה  הסברה'מה    '? פעולת 
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כזאת, לא :ד מנשה אליאס"עו מגמה  שקיימת  תפרסם    , העירייה 

חמו בן  מגמות  :יהודה  קובע  לא    . סליחה, אני 

בקלות, סליחה, סליחה : אליאסד מנשה"עו ישתכנעו  הרי    . ההורים 

חמו בן  יו  :יהודה  פה  ההורים"יושב  ועד  הזה, ר  בנושא  דיון  קיימו    . הם 

לו :ד מנשה אליאס"עו אגיד  אני  אמיר  של  מחו, לשבחו  חזר  מיד  ר התקש, ל"הוא 

איתו, אליי לו, דיברתי     .הבהרתי 

צרפתי   ? סיימת, מנשה  :צביקה 

מסיים :ד מנשה אליאס"עו כבר    .אני 

יואל אחת  :איציק  מילה  רק  רוצה  כל. אני  קודם  להגיד  רוצה  אני , אני 

הזאת להצעה  גם  מערכת . מתחבר  את  רואה  לא  אני  רק 

העירונית  או  הממלכתית  קמעונאיתהחינוך  לא . רשת  אני 

ככה אותה  לראות  להיות. יכול  יכולה  לא    .היא 

שכן   הורים , מה  ועד  של  הניוזמה  כל  את  של שלוקח  ושא 

השאלה, תשלום הכל, של  ושל  חתימה  את . של  ייקחו  ואם 

חלקנו, זה את  נתרום  ואפילו    . נברך 

צרפתי הזה  :צביקה  בעניין  ברור  חוזר    . בבקשה, אמיר. יש 

אחת :ד מנשה אליאס"עו הערה  איציק, רק  של  קיים. לדברים  שזה  , במקומות 

שבמשך  מורה  או  מזכירה  שכירת  היא  העירייה  של  העלות 

או  30 יום20יום    ,  

מילר להם, מנשה  :עמירם    . נעזור 

לדבר, סליחה :ד מנשה אליאס"עו   . תנו 

צרפתי לו, עמירם  :צביקה    . תן 

ארעית :ד מנשה אליאס"עו או  מקרית  בצורה  נעשה  לא  סדר, זה  יש  יודעים . אלא 

הספ רכישת  על  ממונה  אדם  חלוקתםשאותו  ועל  , רים 

לתלמידים ואו. והכנתם  בא  אני  לכן  הזה אז  העניין  שגם  מר 

להיפתר התנדבות. יכול  בצורת  לא  קבועה, זה  מסגרת    . אלא 
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להן , מנשה  :יאיר אברהם ולאפשר  כאלה  יוזמות  לברך  צריכה  העיר  מועצת 

הנושא .להתרחש על  כששוחחנו  אישית  מעדות  פשוט  עד  אני   

חברה, הזה באה  לב  בר  מודל, שבחטיבת  מודל , הציגה 

אתר מסודר  באמצעות  גם  ככה שעובד  די  שכולנו  אינטרנט 

לעבוד יכול  הוא  אם  דבר. פקפקנו  של  שנים 3מזה , בסופו   

שהוא  ההורים  של  לתשלום  טובה  תמורה  ונותן  עובד  הוא 

מופחת מאוד    . תשלום 

לעשות   צריכה  שהעירייה  שמה  חושב  אני  מבלי , לכן  אגב 

אחרת או  כזו  לחברה  העדפה  לה , לתת  לתת  פשוט  זה 

חב או  חברה  לאותה  נוספותאפשרות  כאלה , רות  להפעיל 

נוספים ספר  בבתי  הכל. פרוצדורות  יכולה. זה  לא  היא   אבל 

. ל . .  

צרפתי   . בבקשה, אמיר. תודה  :צביקה 

דנאיאמיר יו2006- ב  :  היתה  סיגל  נדון  הזה  כשהנושא  הורים"  ועד  , ר 

המקומות  את  גם  ובדק  הזה  בעניין  מעורב  היה  והוועד 

ספרים השאלת  של  פרויקט  נוהל  של . שבהם  הנושא  את 

הכספיות הלוגיסטיות, המשמעויות  ואנחנו . המשמעויות 

אז  להצטרף החלטנו  ולא  הזאת  ההצעה  את  לקבל  שלא 

ההורים, אליה על  אז  שהוטל  הנטל  וגם , כי  הכספי  גם 

מדי כבד  היה  מסוימים. הלוגיסטי  באנשים  תלוי  היום . היה 

כאלה אנשים  עם  הורים  ועד  אחרים, יש  אנשים  עם  זה . מחר 

עלינוהי מקובל  לא  עשהה  שזה  הצורה  באותה   .  

הישיבה   לפני  אליאס  מר  עם  מכתב , דיברתי  לו  שלחתי  גם 

א. בעניין לי  שחבל  איתנו- ' אמרתי  התייעץ  שלא  אנחנו ,   כי 

בעניין מהלכים. מעורים  כל. יש  מוכנים , קודם  אנחנו 

ב, ללמוד היה  שלא  חדש  משהו  יש  הספקתי , 2006- אם 



    25.08.2010  41  מועצה מן המניין 

ממנו  פה 2ללמוד  דקות  דברים  כמה  על , בחוץ  לא  זה  אבל 

אחת שצריך. רגל  חושב  כןאני  אם  הזה ,   בעניין  לדון  צריך 

ממנו העולות  המשמעויות  כל  את    .ולראות 

אומר   רק  ולא , אני  פעם  לא  בזה  דנו  ההורים  בוועד  אנחנו 

אחרות. פעמיים דרכים  צריכה . יש  שהיוזמה  חושב  אני 

הספר מבתי  ומההורים  הספר  מבתי  ה. לבוא  ציין ראש  עיר 

לב בבר  שנעשה  מה  הש, את  ממש  לא  ספריםשזה  אלא , אלת 

ע ספרים  מכירת  ומכירתם "זה  השנה  בסוף  ורכישתם  חברה  י 

השני   . למחזור 

מרוכזת   רכישה  של  אחר  משהו  נעשה  שדה  יצחק  ספר   ,בבית 

ילד לכל  שאפשר. אפשר. והקצאה  חושבים  דרכים . אנחנו  יש 

ע ההורים  על  להקל  בז"נוספות  יצירת  עירוניים י  ארים 

פרסום ועם  מודעות  עם  עירונית  ש,ברמה  אחד   ימכרו  ילדים 

למחזור ממחזור  התארגנות. לשני  דורש  זה  דיברנו . גם  כבר 

הזה לעניין  הועלתה  הזאת  שההצעה  לפני  עוד  דב  עם  זה  . על 

זה את  לעשות  שאפשר  חושב  פעולה . אני  לשתף  נשמח  אנחנו 

להורים כדאי  יהיה  שזה  יותר יטיל ולא , ובלבד  נטל  עליהם 

שיש   . ממה 

חמו בן  הבא, חברים  :יהודה  הדבר  את  מציע  הז. אני  והשנה  כבר היות  זה  ו 

רלוונטי, לא לא  כבר  הזה  רכשו, הרעיון  מציע .כולם  , אני 

ההורים ועד  עם  יחד  הזה  הנושא  את  דב, נלמד  עם  , יחד 

הבאה , קנייה, השכרה, חברה לשנה  הנתונים - העברה  כל   

שי. האלה מציע  לקראת אני  שם  איפשהו  דיון  לכאן  בוא 

מרץ  או    . 2011אפריל 

דנאי אזמין   :אמיר  . אני  . ההורים.   . ועד 

חמו בן  רבה. בבקשה  :יהודה    . תודה 
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רקוביץ    ?אפשר, הערה  :דב 

חמו בן    . כן  :יהודה 

רקוביץ החוק  :דב  לשון  את  קרא  די  חוק , מנשה  נחקק  אז . בנושאהרי 

שבע קבע  כבר  שהמחוקק  הערה  להעיר  השאלת רק   הוריםצם 

ורק  אך  להיעשות  לפחות יכולה  יש  הספר  בבית   60%אם 

שתומכים אותומההורים  לעשות  ורוצים  הזה  ברעיון   .  

אומרת   כאן, זאת  לך  לומר  מנסה  שאני  מקרה , מה  שבכל 

ספר  בבית  הורים  של  ולבחירתם  להחלטתם  נתון  הדבר 

כיוונו, מסוים בעצם    . ולכך 

הכלכלי   הנושא  על  דיבר  עלות א, אמיר  לא  או  נכון  היה   - ם 

מדבר . תועלת גם  החוקיאני  הנושא  קבע . על  המחוקק 

הספר בית  הורי  יהיה  זה  שיקבע  שמי  יכול . בפירוש  זה  ולכן 

נכון שוניםלהיות  ספר  בבתי  אפשרויות  כמה  שתהיינה    .

מצוינת הצעה  הציעה  סיגל  מוכנה , חברתי  בעצמה  היא 

נמצא היא  שבו  הספר  בבית  אותו  לעשות  למשל , תלנסות 

השנה השאלת , ואגב. בסוף  מכל  שווה  יותר  תהיה  ההוזלה 

וקנייה, ספרים מכירה  השנה  בסוף  שיעשו  הציעה  . והיא 

זה את  בדקה  שלנו  עוד , החשבת  להוזלה  להביא  יכול  זה 

ספרים השאלת  של  הנושא  כל  מאשר  משמעותית    .יותר 

נכונה   יהודה  של  שההצעה  חושב  אני  ביחד . לכן  נתכנס 

מב מה    , יןונראה 

חמו בן  משהו. תודה  :יהודה  ממך  לבקש  הצוות ?אפשר  כל  שהגיע  רואה  אני   

החינוך אגף  אנשי  היום, של  אירוע  לה  יש  מהעובדות  . ואחת 

אגף  של  לסקירה  נעבור  לממש בואו  שנוכל  מנת  על  החינוך 

היו הפגישה  מטרת  יצאו, םאת  מהחברים  שחלק  , למרות 

רקוב. עזבו לדב  הדיבור  זכות  את  אעביר  כמה , יץאני 
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  . מילים

מעשי :ד מנשה אליאס"עו כן  שיהיה  משהו  ועדה, אולי  הזאת , שתקום  שהוועדה 

  . תבחן

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  אתה  :יהודה    . סיגל, דב, אמיר, תיפגשו 

מסהחלטה ספרי  :246'   השאלת  בדבר  לסדר  ההצעה  את  לקבל  מחליטים 

ב בנושא  ולדון  ולחזור  הבאה  הלימודים  שנת  לקראת  חודש לימוד 

  . אפריל/מרץ
  

תשע  .4 הלימודים  שנת  עדכון- א "פתיחת   .  

  

חמו בן  ברשותך , חברים  :יהודה  הדיבור  זכות  את  להעביר  בטרם  רוצה  אני 

רקוביץ, צביקה לדב  הדיבור  זכות  את  רוצה . להעביר  אני 

הלימודים שנת  פתיחת  של  פה גם . נושא  שנאמר  למה  בהערה 

גל"ע בן  גיא  ההערו, י  שדווקא  חושב  ידו אני  על  שנאמרו  ת 

התייחסות ששוות  הערות  זה , הן  את  אומר  ככלל  ואני 

המועצה לכוון , לחברי  ניסתה  שסיגל  שבקהל  לילדים  גם 

שיבקר,אליהם מי  שכל  עצמי  עם  גזרתי  אני  בצורה ,   ויבקר 

ביותר הקשים , התרבותית  הדברים  את  יאמר  אם  וגם 

שואל, ביותר שהוא  השאלות  כל  על  לו  לענות  מחויב  . אני 

וגם א אתי  גם  פה  שהתבטאו  כמו  בצורה  מתבטא  אדם  ם 

מתנצל, יובל פשוט  מתעלם, אני  לא , ופשוט  הזה  הסגנון  כי 

המועצה מישיבות  אותו  למגר  מנסים  ואנחנו  עליי    . מקובל 

העניין   לימודים, לעצם  שנת  שאמרתי , אנחנו. פתיחת  כפי 

הישיבה העירייה, והעירהעירייה , בפתיח  יותר  , להערכתי 

העי האבל  לקראת  זה  את  תרגיש  לספטמבר1- ר  אנחנו .  
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התמרקותנמצאים  של  הכנות ,בתקופה  של  בתקופה   

הלימודים שנת  פתיחת  לקראת  נשמע . קדחתניות  מעט  עוד 

מקיפה יותר  ע, סקירה  מאוד  נמוכות  לרזולוציות  י "ובירידה 

צוותו ואנשי  רקוביץ    . דב 

שלי   מהמקום  לכם  לומר  יכול  כולה, אני  כל , שהמערכת 

סבאהא כפר  עיריית  שנקרא  על  ,רגון  כבירים  מאמצים  עושה 

ב ייפתחו  בעיר  החינוך  מוסדות  שכל  לספטמבר 1- מנת   

נאותה נוכל , בצורה  בפני ובהחלט  הבשורה  את  להביא 

  . יםההור, המורים, התלמידים

לכם   אומר  בעיות, אני  המון  שנת . ישנן  שלפתוח  שחושב  מי 

שבנקל דבר  זה  הי, לימודים  התשובה  לאפשוט  רואה . א  אני 

מתמודדת שהמערכת  הקשיים  הצרכים . את  את  רואה  אני 

דורשת   . שהמערכת 

המועצה    לחברי  לומר  יכול  בהחלט  שזכינו אני  שאשרינו 

מסורים הרשות , בעובדים  עובדי  על  כרגע  מדבר  אני 

הסמך.המקומית יחידות  כל  צנעני ,   לאיתן  לקרוא  אפשר 

החינוך? בבקשה אגף  של  הסמך  יחידות  היחידות , כל  כל 

בעיריי בסנכרוןשתומכות  עובדות  פעולה, ה  , בשיתופי 

התוצאות את  רואים    . ואנחנו 

הספר   בבתי  שיעבור  בבית , מי  הייתי  היום  אישי  באופן  אני 

בגורדון שלי  הבן  של  אותו, ספר  לרשום  את , הלכתי  וראיתי 

הספר בתי  בתוך  ההכנות  המורים . כל  לחדר  נכנסתי  זה  אם 

ש המנהל  את  שלומשוחחופגשתי  המורים  עם  בהרצאה  ואם ,  

עובדי  עם  הבית  אב  את  רואה  שאתה  הספר  בית  בחצר  זה 

ובאות . העירייה מתרגשות  התכונות  את  רואה  בתוך אתה 

החינוך   .מוסדות 
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ציבור   כאיש  מבחינתי  אפשר  ציבור, אי  חברי , כנבחר  ואנחנו 

ציבורהמועצה  ולהתייחס , נבחרי  לפתוח  וכמה שלא  לכמה 

ברשותכםאבל. נושאים בשני ,   להאריך  לא  בכדי  אתמקד  אני 

  . נושאים

האחד    גולדה- הנושא  של  המשבר  הוא  היה ,   הוא  שבהחלט 

כאיש  חוויתי  שאני  וקשים  אמיתיים  היותר  המשבר  אחד 

ציבורכבר אני ו, ציבור מאיש  יותר  עשורים2.5-   לוקח .  ואני   

נכון ממקום  הזה  המשבר  של . את  המכריע  שהרוב  יודע  אני 

שינויההורים לעשות  רצה  שבאמת  ממקום  בא  הרוב .  

ההורים של  והתושבים, המכריע  באמת המורים  ממקום  בא   

מטרדים על  להתריע    . של 

שבשוליים   ש, השוליים  שבמיעוט  זה המיעוט  את  לקחת  ניסו 

נכונים לא  קודם. למקומות  שאמרתי  הצלחנו , כמו  לא 

ו משותפת  לשפה  איתם  שהיו להגיע  הגורמים  כל  עם  נדברנו 

שמח ע ואני  ורציניים  הפתרוןניינים  לכם . שנמצא  לומר 

מאחורינו לא? שהבעיה  היא  להודיע .התשובה  שמח  אני   

חוזרים גולדה  הטבעישתלמידי  למשכנם  מחויבים אנחנו .  

ולבדוק נשקוט. להמשיך  ולא  ננוח  לא  חלילה . אנחנו  אם 

ע בו  נטפל  קטן  הכי  מטרד  המקצועיים"יהיה  הגורמים  , י 

עבושבהחלט  מאודעשו  טובה    .דה 

הציבורי    בפן  וגם  האישי  בפן  גם  נס  על  להעלות  רוצה  אני 

עואת  של  המשמעותית  יצא"תרומתו  שכבר  דנאי  אמיר  . ד 

יצא ועד , הוא  עם  יחד  מעורב  היה  שהוא  לכם  אומר  ואני 

המקומי העירוני, ההורים  ההורים  ועד  חברי  עם  הם . יחד 

דר, יועצתבחרו  בראש, רןהמיקי ' את  עמדה   והיא 

בה, המחלוקת שבחרו  הם  את שההורים  קיבלנו  ואנחנו   
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הזו   . הבחירה 

שלה   ההוצאות  את  לממן  רצינו  פשוט , אנחנו  היא  אבל 

שלה ההוצאות  על  לדאוג , ויתרה  נוכל  שאם  ביקשה  והיא 

סטודנטים  למלגהלשני  אונו  במכללת  שלומדים  , אתיופים 

למטרותינו קלע  הרעיון  וגם  הזו  הגישה  שגם  . וכמובן 

הזובהחלט לדרישה  נענינו  בית .  את  ללוות  ממשיכה  היא   

סבא  כפר  העיר  ואת  גולדה  השקט הספר  את  ליצור  מנת  על 

שנוכל ךובכ, התעשייתי במתחם   נאותים  לתנאים  לגרום 

  . גולדה

נס   על  להעלות  לנכון  מוצא  שאני  השני  את ,הדבר  זה   

אצליההחלטה  החינוך  באגף  שלא . שלקחנו  מצב  ליצור  זה 

אבל הזו  הבאהבשנה  בשנה  שם ,   על  ומדע  תורה  חטיבת 

תצמח המר  לתיכוןזבולון  ויהיה  שם .   על  ומדע  תורה  למעשה 

ספר  בית  יהיה  שנתי6המר  של .   שבסופו  מקווה  מאוד  אני 

מקצועית בצורה  ויצמח  יתפתח  הוא  טובה , יום  בצורה 

סבא כפר  של  התיכונים    . כשאר 

הספר    בית  את  מעבירים  לשעברלמאנחנו  השרון  מי . שכן 

המבנים שני  את  את , שמכיר  וגם  לשעבר  המר  חטיבת  את  גם 

השרון של  הוא , המבנה  השיווק  כמה  עד  מקרוב  ללמוד  יכול 

מאוד משמעותי  דואגים . שיווק  הראשונה  בשנה  כבר  אנחנו 

מחשב2שיהיו  כיתות  מע2,   זוכה . בדות  הספר  שבית  כמובן 

אישית ולתמיכה  החינוךלליווי  אגף  של  דב,   עטרה של , של 

הגורמיםבריל שאר  ושל   .  

מאוד   מקווה- אני  את , מאוד  אישי  באופן  מלווה  אני 

הספר בבית  הגדילה , התהליכים  את  לראות  מאוד  מקווה 

הצמיחה שה. ואת  חושב  בהחלט  לפתוח אני  בשל  הוא  מצב 
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התיכון פה. את  שנוצר  הדתי  בגרעין  מאמין  , הצעיר, אני 

את  לרשום  עצמו  על  לקח  הספרילדיו שבאמת    . בבית 

הספר   בית  להנהלת  גם  זה  את  אמרתי  גם , אני  אמרתי  אני 

ולא , להורים ברגליים  יצביעו  ההורים  וחלילה  והיה  אם 

שונות, ירשמו החלטות  לעשות  נאלץ  פשוט  מאוד . אנחנו  אני 

זאת לעשות  נידרש  שלא  מאוד. מקווה  מקווה - אני  מאוד 

יתפתח הספר    . שבית 

כמובן   רוצה  פה  גם  לדב,אני  להודות  אגף ,   אנשי  ולכל 

ברילל, החינוך מקרובעטרה  התהליך  את  שליוו  במערך,  גם    

החינוך משרד  של  במערך  וגם  גם . העירוני  להודות  ובהחלט 

המועצה ודחף, לחברי  שליווה  כמי  לוי  וכמובן , לארנון 

עו הוא"לידידי  שגם  צנעני  איתן  מ, ד  לנו  היו  אם  חלוקות גם 

על הסכמנו  לא  אם  וגם  הדרךבדרך  שבאת ,   מאמין  אני  אבל 

ואמיתי כנה  מודה. ממקום  לך  גם  בהחלט  המעורבות אני  על   

הזה   . בתהליך 

בשרון  :אורן כהן יישארו    ? הרווחה 

חמו בן  בשרון. כן  :יהודה  יישארו  מתכונתהרווחה  באותה  עוד .   לומר  רציתי 

אחד מכן, משהו  לאחר  לי  יבוא  זה  בטח  באמת . אבל  אני 

א לאנשי  להודות  ההנדסהרוצה  הסביבה, גף  איכות  , לאגף 

מלאיםלכל  שותפים  באמת  שהיו  והמנהלים  , העובדים 

הלימודים שנת  את  לפתוח    . שנוכל 

פה   נמצא  הרוש  שהתמנה ?דני  הרוש  דני  את  לברך  רוצה  אני   

סבאל "לסמנכ כפר  את . בעיריית  מקרוב  מלווה  בהחלט  הוא 

גולדה של  גם  של , התהליך  ומדעוגם  ן לצייובהחלט . תורה 

בעניין הנוגעים  כל  של  הברוכה  העבודה  את , את  אזכיר  ולא 

השמות רציניתאבל , כל  עבודה    .בהחלט 
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של    בנושא  קיץשיפוצימשהו  יפרטו,  מכן  לאחר  חושב .   אני 

כ לפני  שנלקחה  או 3- שההחלטה  לוקחים 4  שאנחנו  שנים   

אחד חינוכי  אותו, מוסד  ומשפצים  אחד  ספר  משקיעים , בית 

העיקרי המסה  את  נבונה, תבו  החלטה  היתה  היא . היא 

עצמה את  ותיקים. מוכיחה  ספר  בתי  הם  בעיר  הספר  . בתי 

המעטה בלשון  מצב  הוא  הספר  בתי  של  כך , והמצב  כל  לא 

להשקיע . טוב ויותר  יותר  לשנה  משנה  נדרשים  אנחנו 

הקיץ   . בשיפוצי 

ביותר   הוותיק  הספר  בית  את  לקחנו  השנה  שנה , אנחנו 

אילן בר  היה  זה  אוסישקין,שעברה  ספר  בית  היה  זה  השנה    .

מאוד בצורה  אוסישקין  את  לשפץ  יסודית- החלטנו  . מאוד 

הנדרשים השיפוצים  את  קיבלו  הספר  בתי  שכל  בטח , כמובן 

בטיחות  של  נושא  הספרובטח  בתי  מוסדות , בכל  בכל 

ילדים. החינוך גני  מספר  לקחנו  גם  מספר . השנה  ניבנו 

חדשים ילדים. מוסדות  גני  ו, גם  יפרטו שנאדב  ההנדסה  י 

וכמהאיפה מאוד,   עבודה  נעשתה  בהחלט  מקיפה - אבל  מאוד 

הזה הגזברות ובהחלט , בעניין  לאנשי  תודה  מגיעה  פה  גם 

במלאכה שעסק  מי  אנחנו . בבקשה, דב. ולכל  מכן  לאחר 

ההנדסה אנשי  את  אחרי. נשמע    .הערות 

רקוביץ התקיימה   :דב  ועהשבוע  עם  ישיבה  גם  לנו  והיתה  חינוך  ד ועדת 

העירוני מתנצל , ההורים  אני  אלכן  אם  אשעמם מראש  ני 

והשומעים פה  מהצופים  ש, חלק  אותם כיוון  את  מראה  אני 

המנהלים. הדברים של  השמות  את  כאן  לכם  מנהלים , יש 

למערכת השנה  שנכנסו  ברכה. חדשים  בזה  רואים  , אנחנו 

להתחדשות השנה. אפשרות  שינהלו  המנהלים  הם  . אלה 

המערכת בתוך    .חדשים 



    25.08.2010  49  מועצה מן המניין 

התלמידים    מספרי  ה - מבחינת  יציבהכל סך  די  הוא  . מספר 

תלמידים16,000- כ סבא.   בכפר  שלנו  המוסדות  מספר     .אלה 

החדשים, דב  :יאיר אברהם המנהלים  איזשהו , בעניין  דעת ניתן  שיקול 

היותם גברים לעצם  מעניינת? במערכת  בצורה     .שזה 

רקוביץ לא  :דב  היא  שניתן . התשובה  הדעת  מ- שיקול  יותר   טוב  י 

יותר   .  ומתאים 

  . ברור  :יאיר אברהם

רקוביץ רלוונטי  :דב  לא  זה  גבר  או  אישה  זה    . ואם 

יסודי  :יאיר אברהם ספר  בית  של  מרענן, מנהל  חידוש  מנהל . זה  וגם 

ביניים   . בחטיבת 

רקוביץ טובות  :דב  מאוד  מנהלות  לנו  המנהלים , יש  שגם  מקווה  ואני 

כמוהם טובים  יהיו    . החדשים 

חדשות תכ   אני - ניות  אם  לשם  אגיע  אני  הערב , אספיק 

והורי , יושבים תלמידי  עם  השבוע  שם  התלמידים ישבנו 

בתיכונים בחטיבות, המחוננים  זה  כמה .והערב  אגיד  אני   

המחוננים תכנית  על  השנה. מילים  שתיכנס  חדשה  תכנית  , זו 

החינוך משרד  עם  בשותפות  פיתח  היא .שהאגף  הזו  התכנית   

לתכני פיסבנוסף  באשכול  שנים  הרבה  כבר  שקיימת  , ת 

שישי בימי  לומדים  תלמידים  שבהם  ישי  מתוך .כיתות   

האלו לתלמידים  צורך  שיש  וראייה  צריכים ואנחנו , מחשבה 

הללו הצרכים  את    . למלא 

בשבוע   פעם  בתיכונים  שתתקיים  העשרה  בתכנית  , מדובר 

בשבוע פעמיים  מורים . בחטיבות  הזו  התכנית  לטובת  גויסו 

המערכתהטו מתוך  שלנו  ביותר  מורי . בים  ילמדו  בחטיבות 

מבחוץ ואנשים    . תיכון 

אוסיף, אנקדוטה   אני  בישיבות . פה  אמרתי  שלא  משהו  אגיד 
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שמחתי. הקודמות שמאוד  הדברים  למשל , אחד  אליי  הגיע 

נהדרת תכנית  והציע  השבוע  שוקן  שמתאימה , פרופסור 

ומחוננים שמצטיינים  לילדים  שו. מאוד  היה פרופסור  קן 

בהרצלייה תחומית  הבין  במכללה  המחשב  למדעי  החוג  , ראש 

אביב תל  באוניברסיטת  עובד  פיתחו . וגם  פרופסור  ועוד  הוא 

שנקראת  תכנית  מחשב'למשל  ללא  המחשב  . 'מדעי 

זה דרך  ילדים  אצל  חשיבה  פיתוח  היא    . כשהכוונה 

שבו    למצב  כאנקדוטה  או  כדוגמא  זה  את  נותן  אנחנו אני 

מנסים  האלה בעצם  הילדים  את  מדעי לחשוף  לתחומי 

הרוח, הטבע בולטים .יהדות, מדעי  המאוד  המורים  אחד   

כללית בפילוסופיה  דוקטורט  שעושה  בחור  הוא  . בתכנית 

סבא בכפר  מדרש  בתי  פה  עשה  למקרא , הוא  מורה  הוא 

למשל יעקובוביץ  רגב  לו  כדוגמא . שקוראים  זה  את  נותן  אני 

איתם שלנו  מענ.לעשייה  מודל  זה  המחוננים  שעובדים  . יין 

קדימה מהר  אתקדם    .אני 

חדש   הז. אופק  סבאהתכנית  כפר  לכל  נכנסת  השנה  בכל , ו 

סבא  בכפר  הספר  לבבתי  בר  מחטיבת  הרבה . חוץ  אפשרה 

שלנו הילדים  לטובת  טובים  הכל.דברים  על  לדלג  מוכן  אני    .

אנשים מעניין  לא  זה  מדלג, אם  אני    . אז 

חדש    שנכ- אופק  טובה  תכנית  הספר  בתי  לכל  מאפשר . נסה 

של  בחטיבה  שיש  גדולות  קבוצות  למרות  ראשונה  פעם  לנו 

פרטנית למידה  באמת  לעשות  , אישית, אחרת, תלמידים 

אישית הספר. חניכה  בתי  בתוך  גם  לזה  מתכוננים  גם , אנחנו 

שחל. בכיתות השוני  את  יראו  בחטיבות  ילדים  להם  שיש   מי 

חזקים לתלמידים  להגיע  האפשרות  חלשים ,ואת  תלמידים   

  . ואחרים
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סבא   כפר  לכל  שנכנסת  אחרת  הספר , תכנית  בתי  לכל 

והממלכתיים מחול, דתיים- הממלכתיים  של  תכנית  כפר . זו 

היום  עד  מוזיקהסבא  כעיר  מכיתה . נקראה  לנגן  יכלו  ילדים 

בכלל' א בתיכונים, ועד  מוזיקה  מגמות    . כולל 

דב :ד מנשה אליאס"עו בשנה , סליחה  היה  לא  זה ? שעברהזה  את  הצגת  גם  כי 

שעברה   .שנה 

רקוביץ שעברה. לא  :דב  בשנה  אותה  אישרתם  מתחילה היא , אתם 

כאן.בספטמבר לכם  כתובה  העיקרית  המטרה  של .   השיא 

יהיה הזה  העיר, התכנית  בכיכר  מקווה  השנה, אני  , בסוף 

האלה התלמידים  כל  של  התוצרים  את  גם  לראות  , שתוכלו 

שילמ האלה  הקבוצות  כל  העירשל  בכל  הוא . דו  החשוב  אבל 

כאן באמת  שנכתבים  גוף- הדברים  דימוי  אלימות,  מניעת    ,

בין  השונהקשר  המין  מחול , חברות, בני  אתני- סוגי  מחול    ,

בזה שיש  טובים  אחרים  דברים  ועוד  עממי    . מחול 

בארץ   למחול  המפקחת  עם  יחד  זה  את  מפתחים  זו , אנחנו 

ייחודית הדתיים . תכנית  הספר  צביון בבתי  תקבל  היא 

אחר, מסוים הספר, בממלכתי  בתי  בכל  יהיה  זה    . אבל 

צנעני"עו איתן  לבנות :ד  רק  זה  הדתיים    . אצל 

רקוביץ גיל. כן  :דב  שכבות  שתי  לקחנו  זה  מאוד. בגלל  מאוד - תכנית 

בטוחה, חשובה אלימות, עיר  ללא  שנכנסה . עיר  תכנית  זו 

האחרונה בתקופה  עליה. אלינו  קשה עבדנו  מאוד  כל   עם  יחד 

ברשות האחרים  מילים.האנשים  כמה  עליה  אגיד  אני  היא .  

אחת בשפה  תדבר  העיר  שכל  לאלימות. מנסה  סבלנות  . אפס 

תקציבים הוקצבו  הזו  התכנית  השוניםבמסגרת  לאגפים    .

בחינוך כרגע  קורה  מה  רק  אגיד  ועדות, אני  זה  על  , היו 

משטרהוישבנו  ואנשי  והורים  ומורים  מנהלים    . עם 



    25.08.2010  52  מועצה מן המניין 

במה    השנה  ו4- שיהיה  ממלכתיות  חטיבות  ספר 2-   בתי   

בעיר שבהכשרתם , הגדולים  אנשים  עבודת ייכנסו  עם  הם 

חינוכית עבודה  של  אחר  סוג  או  יעבדו , נוער  ימים 6והם   

למנוע  כשמטרתם  הספרבשבוע  בית  בתוך  עם , נשירה  לעבוד 

אלימות מגלים  שהם  שלהם, ילדים  ההורים  עם  , לעבוד 

חי צוותים  עם  יש . נוכייםלעבוד  האלה  האנשים  כל  מעל 

ע שנקרא  מנחה"תפקיד  בטוחה  עיר  של  המטה  זה . מנחים, י 

בעירתפקיד  הספר  בתי  כל  מול  מקווה . שיעבוד  אני 

תתרחב הזאת  אצלנו . שהתכנית  שלא  אחרים  היבטים  לה  יש 

היא , בחינוך שהכוונה  אחרים  נושאים  ושל  מצלמות  של 

אלימות של  נגע  כל  לבית , למגר  סביבה ולאפשר  הספר 

  . בטוחה

שקיימת    אחרת  לתכנית  מתחברת  הזו  בכפר 7התכנית  שנים   

נפשיתמוגנו, סבא ורווחה  יפה, ת  מאוד  תכנית . שעובדת 

שלנו הפסיכולוגי  השירות  עם  ילד , שפיתחנו  שכל  שמטרתו 

אליו למורים, למעשיו, לרגשותיו, יתייחסו  להורים, גם  , גם 

הס בית  בתוך  טובה  יותר  אווירה    . פרשתהיה 

בתוך  - יהדות    יהדות  של  מאוד  רחבה  תכנית  השנה  פרסנו 

הספר ממלכתייםבתי  תכנית ,   לבחור  היה  יכול  ספר  בית  כל 

לכל . אחרת השנה  שנכנסת  החינוך  משרד  של  בתכנית  נתחיל 

ו , כיתות  , ז' סבא' ח' כפר  נקראת . בכל  מורשת "התכנית 

ישראל במדינה". ותרבות  עוסקת  שבעצם  תכנית  , בעם, זו 

יהודיתב וכו, תרבות  מוסרית    .'תרבות 

ל   אתן  ברילאני  האחרותעטרה  התכניות  לגבי  להרחיב    ,

  . בבקשה

בריל בריל  החינוך :עטרה  משרד  של  התכנית  לגבי  להוסיף  בית ,רציתי  שכל   
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לאורך  הספר  בית  את  שתלווה  להשתלמות  מורה  שולח  ספר 

ותכניות . שנההכל  הכנסנו  שאנחנו  החדשות  התכניות 

הספרשקיימות  נקראת , בבתי  אחת  יסודות "תכנית  תכנית 

קדמה החיבור , "של  את  להרגיש  בעצם  היא  המטרה 

העבר בהווה, למורשת  הישראלית  החברה  עם  , להזדהות 

העתיד על  היום . ולחשוב  שעד  יהודית  היסטוריה  בעצם  זו 

היסודיים הספר  בבתי  קיימת  היתה  במסגרת , לא  ועכשיו 

ילמדו הם  הזו    . התכנית 

מצווה, המזחוץ    בנות  תכנית  רמזיש  ספר  לבית  שנכנסת    ,

ו , לכיתות  אותה' ילמדו  שהיתה . שהבנות  בראשית  תכנית 

הספר מבתי  בחלק  חווייתית, וממשיכה  תכנית  אתמול . זו 

כמה  היו  אכן  ההורים  ועדי  אכן בישיבת  שזו  שאישרו  הורים 

מדהימה  חלקתכנית  בה  נטלו  מיועדת . שהם  התכנית  כי 

והורים   .לילדים 

טלי   תכנית  זו  נוספת  יהודיים, תכנית  ערכים  טיפוח   של 

חברתיים לנו . דמוקרטיים  שבועית יש  שעה  שנכנס  ספר  בית 

הבאהשכבהבכל  משנה  החל  מורשת,   להם  תכנית . ויש 

לנו שיש  החינוךאמנם , נוספת  אגף  של  היא  אבל , בחלקה 

עם  בשיתוף  שהכנסנו  בארץ  ייחודית  תכנית  ראש היא  יועצת 

למעמד האישההעיר  ובנות,   אמהות  נקראת  ועם ,שהיא   

למלחמה  הרשות  מנהלת  ובאלכוהולבשירלי  וכאשר . סמים 

היהדות, אנחנו של  הפן  את  נותן  החינוך  מצווה, אגף    . בת 

עובר, דב  :יאיר אברהם שאתה  אחת, לפני  הערה  מבקש  התייחסות.אני  כי ,  

בדיוק  מה  על  ישכחו  אנשים  שלך  הסקירה  את  כשתסתיים 

הערותשת. דיברת לתגבור . י  התכניות  על  מברך  אני  ראשית 

יהדות כמוהו, לימודי  מאין  חשוב  זה  על . בעיניי  בעיקר 
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של  חדשהההכנסה  טלי,תכנית  של  מבחינתי .  משנה  לא   

שמכניס המוסד  מי  ציבור . כרגע  כנבחרי  שאנחנו  חושב  אני 

דתיים אינם  פחות, שדווקא  לא  חשוב  הזה  הנושא     .לנו 

שכבר    השני  עליוהעיקרון  כאן, דיברתי  זה  את  לומר  , צריך 

הזו בעשייה  חלק  לקחת  צריכה  שהקהילה  ככל . זה 

האלה בלימודים  העשייה  של  בתכנים , שהמעגלים  והעיסוק 

הקהילה את  אליו  ישאב  ההורים, האלה  המשפחות, את  , את 

משמעותית יותר  הרבה  תהיה  היא  משמעותית . ככה  המילה 

רק  לא  ממנו  שנותר  זה  אלימות  רגעיתבתחומי  חוויה  , אותה 

הלאה איתו  שממשיכים  מטען  איזשהו  זה  ממש    . אלא 

ברשותך   להציע  רוצה  העיר, אני  ראש  זה , אדוני  אותך  גם 

מנשה מר  הזה , יעניין  הסוכות  בבתי שבחג  תחרות  תתנהל 

ספר בית  בכל  סוכה  הקמת  על  בכל , הספר  אחת  סוכה  לפחות 

ספר הסוכה. בית  את  יקימו  ילדים  את , שבה  ההורים יביאו 

ולקהילה, אליה למשפחה  הרלוונטי  התוכן  את  בה  . ישימו 

האחרונות שבשנים  יודע  עצמי, אני  על  מעיד  אופן  בכל  , אני 

סוכה בבניית  חלק  שלוקחים  אנשים  מאוד  מעט  ובטח , שיש 

וכו בסוכה  סעודה  של  הזאת  המצווה  בקיום  לכן . 'וכו' ובטח 

חושב אליך, אני  הכדור  את  פה  מעביר  שהי, ואני  וזמה זה 

עירונית יוזמה  תהיה  הספר , הזאת  בתי  כל  את  שתעודד 

חלק   . לקחת 

רקוביץ בכפייה  :דב  ולא  מרצון  יהיה  שזה  תוסיף    . רק 

דבר  :יאיר אברהם כופים  לא  דברים . אנחנו  לאכוף  לנו  יש  כוח  איזה 

   ?כאלה

מ  :עטרה בריל כשהם התלמידים  הסוכה  קישוט  של  בחוויה  שתתפים 

שלהם הקישוטים  את  העירפותחים  ראש  מסוכת    .  
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כולם. נכון  :יאיר אברהם מגיעים  לא  העיר  ראש  ולסוכת      , מאחר 

לילדים ה, יהודה  :עטרה בריל החוויה  את  של חווים  הסוכה  את  קשט 

העיר   ?נכון, ראש 

אחוז  :יאיר אברהם גמור, מאה  כך. בסדר  חכמים, אם  לדעת  . קלעתי 

הספר בתי  בכל  העיר  ראש  לסוכת  אחיות  סוכות  , שתהיה 

היסודייםב הספר  בתי  דב. בעיקר. עיקר  באמת , אז  אני 

הזה לעניין  מקנה  שאתה  החשיבות  על  לך    . מודה 

רקוביץ זה   :דב  את  עשיתי  שעברהאני  שנה  מנשה  של  דבריו  , בעקבות 

ספר  בבתי  יהדות  לטובת  עושה  אני  מה  אותי  ששאל 

יותר. ממלכתיים רחבה  יריעה  לראות  ניסיתי    .אז 

בירכנואזגם  :ד מנשה אליאס"עו כמובן,   מברך  אני  היום  אני וגם , וגם  יאיר  את 

מאוד היוזמה.מברך  על  לו  הכבוד  כל  רק.   היא  זה , השאלה 

כספים בוועדת    . כבר 

חמו בן  כיפור  :יהודה  יום  אחרי  תתקע  הראשונה  היתד    ? האם 

רקוביץ    .כן  :דב 

כיפור :ד מנשה אליאס"עו מה . מוצאי  היא  שיוקצב היהיה השאלה  תקציב 

הזאתלמטרה מצוין?   כללית     - השאלה, מסגרת 

רקוביץ פעםשגוהאתה , אגב  :דב  כל  שנייה  פעם  אותך  אתקן  ואני     .  

שוגהאני  :ד מנשה אליאס"עו   . שואלאני , לא 

רקוביץ מעולם   :דב  היו  לזה50לא  שהוקצבו  שקלים  אלף  לא .   מעולם 

תקציב זה, היה  את  הכנסתי  אני    . זה 

מ :ד מנשה אליאס"עו שוב  אני  אותךאז    . ברך 

רקוביץ בהיסטוריה  :דב  זה  את  לבדוק  יכול  החינוך . אתה  שמשרד  תבין 

האחרונות בשנים  משאבים  מאוד  הרבה  מקצה  , עצמו 

לך  בהראיתי  חובה  שהיא  , ו- תכנית  , ז' שעולה  . 'ח' תכנית  זו 

שקלים העניין . מיליוני  המרכזילכן  לא  פה  הוא  . הכספי 



    25.08.2010  56  מועצה מן המניין 

אגב פה, ודרך  מ, עושים  הזכרתי  רק  מדבר , עטאני  הייתי  לו 

התיכונים על  כרגע  ועל איתך  שהקימו  המדרש  בתי  ועל   

אחרים רחבה, דברים  מאוד  פעילות  יש    . אז 

התרחבה- קיימות    מאוד  הזאת  אומר . התכנית  תמיד אני 

שלה שהמבחן    , להורים 

כן, סליחה :ד מנשה אליאס"עו יאיר. לפני  של  להצעה  מציע , בהמשך  הייתי  אני 

כדי באמת  גם  היהדותאולי  את  להגביר  חידון ,   של  עניין 

הספר"התנ בבתי  אפשר  אם  יכול, ך  גם  של , זה  לימוד 

היום. ך"התנ החינוך  משרד  של  המגמה  גם  להפוך הרי  את  

התנ חובה"לימוד  למקצוע  לדוגמא. ך  בבגרות  עשרת , גם 

עליו להיבחן  שצריך  החומר  מן  חלק  הייתי . הדברות  אז 

באמת אולי , מציע  התכניות  אחת  הבאהאם  של , לשנה  עניין 

התנ שיכול"חידון    , ך 

רקוביץ מנכ  :דב  בחוזר  מוסדר  הזה  שרוצה , ל"הדבר  ומי  תנאים  לזה  ויש 

מנכ. מצטרף חוזר  את  לך  אעביר  בחידון"אני  שעוסק   ל 

שנה, ך"תנ מדי  אותו  מסדיר  החינוך  שמשרד  דבר    . זה 

הקיימות    בלימודי  אם - עקרונות  לדעת  אפשר  שאיך  אמרתי   

מ לאהתכנית  או  אופנים? צליחה  אחד . בשני  תבואו - אופן   

ובכיתות הפיזית  בסביבה  ותבדקו  הספר  אם ו, לבית  תסתכלו 

שונים דברים  רואים  הבחינה - שניים . אחרים, אתם   

שלכם הבית  בתוך  זה  שלכם . העיקרית  הפרטי  הילד  אם 

תוצאה להם  שיש  רואים  שאתם  מעשים  סימן , עושה 

היא  וההטמעה  טובה  היא  חשמלשההוראה  בנושא  , טובה 

חיסכון מחזור, בנושא  רבים.בנושא  בנושאים  אחרים  זה    

מצליח זה  אם  שלנו  המבחן    .יהיה 

הספר   בתי  מאודהתקדמנו. אלה  כמוסדות ,   שהוסמכו 
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מחייב. ירוקים מאוד  דבר  באגזה  שמלמדים  בכל '  הזאת  נדה 

הספר בית  הספר . כיתות  בתי  ההסמכה  בתהליך  לכם  יש  אז 

ה, הבאים גני  שהוסמכואלא    . ילדים 

לבנייה   עובר  ארז. אני  פה  הוא , יושב  אם  להוסיף  יוכל  הוא 

אותם אומר  שאני  דברים  בתי . ירצה  שני  הרחבנו  השנה 

הדמוגרפי, ספר לגידול  ואת . בהתאם  נבון  אופירה  את 

ילדים6בנינו . סורקיס גני  ב4.   ייפתחו  לספטמבר1-     .

העברי הזמר  ושכונת  הצעירה  סבא  כפר  פתחו יי, בשכונת 

מהשכונות  אחת  גנים2בכל  בשכונת 2.   נוספים  גנים   60 

חודשים כמה  עוד  הכל . ייפתחו  ילדים6סך  גני  מספר .   זה 

מיוחדת עבודה  שמצריך  מבוטל  מודה, לא  מאוד  לאגף ואני   

הזמנים בלוח  שעמד  את , ההנדסה  לפתוח  לנו  ומאפשר 

בזמן   . הגנים 

קיץ    למספ- שיפוצי  קיץ  שיפוצי  את  חילקתי  אני  סעיפים   .ר 

העירונית  מההשקעה  ילדים  גני  כולל  קיץ  שיפוצי  בסעיף 

מיליון 9 ההית מאוד , ₪  סעיפים  שני  פה  רואים  אתם  כאשר 

הזכיר - אחד : מרכזיים שיהודה  אוסישקין  ספר  בית  זה , זה 

ב שנבנה  ספר  מאוד, 1941- בית  רציני  שיפוץ  שאר . עבר  אלה 

שנעשו הכלליות  שני , העבודות  של  העברות  ספרכולל  . בתי 

כ היא  ההשקעה  הכל  סך  הילדים  מיליון 1.1- בגני  אתם . ₪ 

נעשה מה  פה    . רואים 

חינוך    למוסדות  ההצטיידות  שהשנה - תקציב  יודעים  אתם   

מטח חברת  עם  חדש  עירוני  חינוכי  פורטל  זה גם . השקנו  את 

הבית דרך  לראות  יכולים  שלכם , אתם  הילדים  האם  ולראות 

משתמש או  הנכדים  או  שלנוהפרטיים  מחשוב  בתכניות  , ים 

למורים פורומים, עונים  איתם  של , יוצרים  לאתרים  נכנסים 
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הספר פועל, שוב, בית  זה  איך  לדעת  כדי  מידה  קנה  . זה 

החדש הפורטל  את  מטמיעים  אנחנו  לכם . השנה  מודה  אני 

ההקשבה על    . מאוד 

חמו בן    . ארז  :יהודה 

אייזנר ההנדס, טוב  :ארז  אגף  שנה  כמדי  הזאת  בצורה בתקופה  עוסק  ה 

אינטנסיבית לחוצה, מאוד  קצת  מספקת, אפילו  מאוד   אבל 

קיץ שיפוצי  של  שעוסקות 3באגף . בנושא  עיקריות  מחלקות   

השיפוץ תחזוקת . בעבודות  מחלקת  זו  העיקרית  המחלקה 

זלדין. מבנים מיכאל  המחלקה  הזאת , מנהל  שבתקופה 

לרגעלדעתי  נח  בלילה. לא  טוב  ישן  לא  גם  הוא  ל אב. לדעתי 

ב שנה  את25–כמדי  מציב  הוא  לחודש  למסדר   והכל הכל   

שצריך כמו    . עומד 

של    גדול  אתגר  גם  לו  היה  שדיברנו 6והשנה  ילדים  גני   

אותם ,עליהם להעמיד  הצלחנו  תנאים  לא  בתנאים  שממש   

הרגליים מאוד, על  מכובדת  אפילו    . ובצורה 

החשמלהמחלקה    מחלקת  זו  עוסקת , השנייה  שנה  שכל 

מע החשמלבשדרוג  המיזוג, רכות  בתי מערכות  את  ומכינה   

הלימודים לשנת  המעטפת . הספר  את  לנו  שיש  וכמובן 

הבטיחות  של  תחזוקת החיצונית  מחלקת  של  בדרכים 

ציבוריות עבודות  מדמונס, מחלקה  זוהר    .של 

שאנחנו    העיקריים  התחומים  מה  לכם  אגיד  אני  רק  בקצרה 

איתם ראשון. מתעסקים  ז, דבר  העיקרי  של התחום  הנושא  ה 

במבנ, בטיחות בדרכיםיםגם  וגם  שיפור .   זה  השני  הנושא 

המבנים בתוך  והמערכות  המבנים  של  וכמובן , התפקוד 

חינוך מוסדות  והרחבת  פיתוח  זה  השלישי    . שהנושא 

מספרים   דב, מבחינת  של  המספרים  את  לוקח  אני  מחבר , אם 
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אחרת השקענו , אותם  מיליון 13.2אז  שדרוג במ₪   שנקרא  ה 

החינוךמו כ. סדות  אלף 700- השקענו  החשמל ₪   בשדרוג 

בסביבות . והמיזוג אלף 300והשקענו  ה₪   מערכת בשדרוג 

, המעקות, הצביעה, החניות, הכבישים, הציבורית

  . התמרורים

עיקריות   עבודות  מסיים, מבחינת  אני  את , ובזה  מחלק  אני 

והרחבה ולפיתוח  לאחזקה  האחזקה . זה  שנה - מבחינת  כל   

צ הספראנחנו  בתי  כל  את  בעזרת ,ובעים  אחד  על  אחד   

המקומי מסודרת .הצוות  בצורה  מהגנים  חלק  צובעים  אנחנו   

שנתית רב  של . ובתכנית  גודל  אלף 500סדר  שנה ₪   כל 

האלו המוסדות  של  רק  של . בצביעה  באיטום  מטפלים  אנחנו 

שצריךהגגות  איפה  רעפים  גגות    . ובהחלפת 

מתקני    עם  מתעסקים  שאנחנו  אנחנו , המשחקיםכמובן 

חידוש תוספת, עושים  עושים  הצללה, אנחנו  עבודות . עושים 

שונות התעסקות . גנים, שיפוצים, בטיחות  שנה  כל  לנו  יש 

שמע, בנגישות ומשפרים . בכיתות  מתעסקים  שאנחנו  כמובן 

המיזוג מערכת  באת  אלף 300-   משפרים₪   שנה  זה , כל 

ולטיפול השנתית  לעבודה    .מעבר 

נבון - והרחבה פיתוח מבחינת    אופירה  על  דב  דיבר   

בתי , וסורקיס את  מרחיבים  שאנחנו  שנייה  שנה  כבר  זה 

סבירה, האלוהספר  לדעתי  לרמה  אותם  את . והבאנו  לקחנו 

יהודה שדיבר  כמו  אוסישקין  ספר  אותו , בית  ושדרגנו 

מלאה כמעט  בצורה  פנימית  בחזיתות. מבחינה  גם  . טיפלנו 

לשימור מבנה  שזה  לכם  מזכיר  הראשונים . אני  המבנים  אחד 

לשימור מבנה  עם  סבא  כפר  מאוד , בעיריית  הנחיות  עם 

איתו להתעסק  איך  ל, מיוחדות  קרוב  מיליון 4- והשקענו    ₪
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בהצלחה אותו  וסיימנו  שלו    .בשדרוג 

ספר   בתי  שני  גולדה: העברנו  ספר  שדרוג, בית  של כולל   

מסביב והטריבונה  המשחקים  ראה. מגרש  שלא  שיעשה , מי 

יופיסיבוב  איזה  השרון. ויראה  ספר  לבית  הרן  את  . והעברנו 

ספורט אולמות  ילדים.שיפצנו  גני  הקמנו  כמובן  זה ,   וכל 

של  שלושבתקופה  עד  וחצי  החשמל . חודשיים   - מערכות 

את  להחליף  ממשיכים  המוסדותהאנחנו  בכל  , נורות 

חשמל לוחות    . משפצים 

בפרויקטים   כמובן  והשנה ,משתלבים  עובריגם   על אנחנו  ם 

החינוך מוסדות  מוסמך, כל  בודק  של  בדיקה  יש . ומבצעים 

ב פעם  מחויבות  כזאת5- לנו  בדיקה  לעשות  שנים  והגענו .  

החמישית ל, לשנה  קרוב  שם  משקיעים  אלף 100- ואנחנו    ₪

בטיחותית מבחינה  קו  ומיישרים  המוסדות  של    .בבדיקה 

אחרון . זהו   בדרכים- נושא  בטיחות  טיפול .   שנה  כל  לנו  יש 

בטיחותב ותמרור, מדרכות, מפגעי  וחידוש , צביעה  התקנה 

נכים, מעקות חניות  ב, הסדרת  מתעסק  שהאגף  מה   3- וזה 

אינטנסיביים מאוד    . תודה. חודשים 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

חמו בן  המקצועיים. בבקשה, אמיר  :יהודה  הגורמים  כל    . קודם 

דנאי ההורים  :אמיר  ועד  סקירה כל  אתמול  קיבל  העירוני  למה דו  מה 

קיבלתם שה. שאתם  בתחושה  יצאנו  בהחלט  שנה אנחנו 

העירייה . מוכנה גופי  בין  הפורה  הפעולה  שיתוף  על  בירכנו 

ההורים ועד  לבין  מקווים .המקצועיים  רק  אנחנו   

בשטח מבוצע  אכן  שנאמר  מה  שכל  תוכיח  , שהמציאות 

יש  בהם  הספר  לבתי  לב  תשומת  ביקשנו  גם  זה  ולאור 

חדשים ע, מנהלים  חדשיםובהם  לבניינים    . ברו 
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מאחורינו   שהמשבר  ומאמין  מקווה  אני  גולדה  בנושא  , וגם 

עצמנו את  להזהיר  רוצה  רק  אני  לתקופה . אבל  נכנסנו  אנחנו 

חוזרת בדיקות  ונתפל. של  אצבעות  כולנו  שהכל נחזיק  ל 

בסדר לא. יהיה  אם  הספר , אבל  לבית  מענה  לתת  נצטרך 

גם   . תודה. הזה 

חמו בן  פ  :יהודה    ?האמנון 

לכולם  :ברטוראמנון  האלה . שלום  מהפעילויות  מאוד  . הרבה  .  בתוכן.

מחשב בנושא  שני . פעילויות  של  העברה  על  מדברים  אנחנו 

ש ספר  והמרבתי  גולדה  המחשב, זה  כיתות  כל  העברת  . כולל 

קיץ שיפוצי  על  מדברים  באוסישקין, אנחנו  שזה , בעיקר 

. בעצם . מחדש. המחשב  כיתת  את  רבה    .במידה 

חדשאנח   אופק  על  מדברים  ל, נו  קרוב  ספר10- זה  בתי  זה ,  

המיוחדים  במקומות  או  בכיתות  מחשבים  של  והתקנה  רכש 

חדש בהחלפה . לאופק  הפיס  מפעל  במסגרת  מדברים  אנחנו 

מ למעלה  של  הספר  מחשבים300- בבתי  ל ,   700- בנוסף 

החולפת בשנה  שהוחלפו  גדול . מחשבים  חלק  מהווה  זה 

וזה המחשבים  ממשק  שלנומאוד  המדיניות  את  תואם    ,

כל  המחשבים3,4להחליט  משק  את  לחדש  שנים  יכול .   ואני 

בבתי  שלהם  החדשנות  בבחינת  המחשבים  שמצב  פה  להעיד 

בעירייה, הספר למעל  מאשר  טוב  יותר  במודעות . הוא  וזה 

הזהכך  להשקיע . הנושא  צריך  כל  שקודם  מבינים  אנחנו  כי 

הספר   .בבתי 

בנושאנחנו    כיום  החינוך עוסקים  הפורטל  של  הטמעה  של  א 

זה, החדש שלו  העיקריים  רבה - אחד : שהמסרים  קלות   

חדשים חומרים  מכנה , בהעלאת  שדב  מה  ניהול  או  מיצוי 

הפדגוגי'בצדק  כל ' הזיכרון  מבחינת  הספר  בית  כל  של 
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הלמידה חברתית, חומרי  פעילויות  פעילות , ניהול  ניהול 

זריז. לימודית בהרבה , הפורטל  וקל  מקודמונוח    .לשימוש 

ההטמעה   של  הראשון  השלב  את  מסיימים  עכשיו  שבו , אנחנו 

רכזים מינו  הספר  בתי  הדרכות, כל  כל , קיבלו  את  והשגנו 

החדש לפורטל  הישן  מהפורטל  ממשיכים. החומרים   אנחנו 

הבא בשלב  הלימודים  שנת  תחילת  אשכול , עם  תכנית 

המאגר תוך  מעול. המורים  פעולה  בשיתוף  זוכים  ה אנחנו 

הספר בתי  שהנושא, מכל  משוכנע  .ואני  . .  

חמו בן    . רונן. תודה  :יהודה 

אלמוג אקצר  :רונן  התקנו. אני  . אנחנו  . במקום. בבתי חדשים  ישנים   

א:ספר אילן, גורדון, וסישקין  ובר  מערכות . ברנר  התאמנו 

ספר  בתי  באותם  ופריצה  מבניםגילוי  שינוי  . שעברו 

נבון, אוסישקין המחוגולד, אופירה  במשכנו ה  והמר  דש 

שנכנסו . החדש ספר  בתי  באותם  פריצה  גילוי  מערכות 

שודרגו חדש  אופק    . לפרויקט 

הדרכות    גננות - מבחינת  כנס  נערך  יומיים  מנהלי , לפני  כנס 

השנה בתחילת  יערך  ספר  בתחילת תים"עבהכנס . בתי  יערך   

עב. ספטמבר זה  מה  יודע  שלא  בית , ת"מי  בטחון  עוזר  זה 

ה. ספרי אחד  שנבחרזה  מבוצעים . מורים  שלהם  המינויים 

בספטמבר לפתיחת 31- ב. רק  מאבטחים  כנס  נערך  לחודש   

הלימודים משטרה, שנת  של  תדרוך  חבלה , כולל  של  הכשרות 

  .'וכו

עשינו    ספר4השנה  בתי  למאבטחי  שונות  חוברות  מאבטחי ,  

ועב, גנים וגננות"מנהלים  ספר  בבתי  נהלים, תים  , כוללים 

וכ נכנסים  למאבטחים . דומהרישום  ורענונים  אימונים 

והסתיימו נערכו  למאבטחים . ותיקים  קורסים  נערכו 
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אצל . חדשים ראיונות  עברו  החדשים  המאבטחים  כל 

  .טים"קב

הלימודים   שנת  לפתיחת  אישורים  אישורים , מבחינת  לנו  יש 

אש כיבוי  החינוך, של  מוסדות  אנחנו . לכלל  השנה  בתחילת 

לשנ האישורים  על  נעבוד  כיבוי 2011ת כבר  ציוד  מבחינת   

למעט . אש בטיחות  בפינישים 4אישורי  שהם  ספר  בתי   

החינוךנשלחו , האחרונים למשרד  השנה . כבר  תחילת  עד 

אותם  גם  הלימודים4כבר  שנת  לפתיחת  יאושרו  ספר  בתי    .

  . זהו

חמו בן  המקצועיים  :יהודה  הגורמים  מבין  מישהו  אלקיים? עוד  , מאיר 

הדוברים. בבקשה המקצועיים, אחרון  הגורמים  זה    . אחרי 

אלקיים בקיצור  :מאיר  זה  את  אעשה  באמת  משפטים. אני  בכמה  אומר  , אני 

שנה כל  במאסףאנחנו , כמו  שעוסק  החלק  ומכינים , בעצם 

הספר בתי  כל  הילדים, את  גני  הניקיון, את  בתחום  , גם 

ש,הגינון הספר  בתי  במיוחד  השיפוצים  את  את . עשו  וגם 

גולדה כמו  המר,המעבר  הלאה,  וכן  לשרון  גם .  כמובן   4 

ו שילכו  החדשים  שנת , מבחינתנו .יוקמוהגנים  תחילת  עד 

מוכנים יהיו  הגנים  כל  הלאה, הלימודים  וכן  הספר    .בתי 

שני   ע, נושא  כאן  דב"הוזכר  הקיימות, י  כאגף . נושא  אנחנו 

העירונית הקיימות  נושא  את  החינוך , מובילים  אגף  עם  ויחד 

תכניתאנחנו  בחינוךהכנו  עוסקת  בעצם  שהיא  . הסביבתי  

גדול  מהמהתקציביםחלק  מגיע  הסביבה   להגנת  משרד 

הכנו  הסביבתית  והיחידה  החינוך  אגף  עם  יחד  בעצם  ואנחנו 

לומר, תכנית אפשר  כמעט  בבתי , שמטפלת  התחומים  בכל 

הילדים, הספר ו, היסודי, בגני  כאשר . התיכונייםחטיבות 

נושאים  מספר  לנו  שמיש  תשתלב עיקריים  החינוך  ערכת 
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  . בהם

תושבים   בתי  בין  במקור  הפרדה  זו  הראשון  אנחנו . הנושא 

להגנת  המשרד  עם  יחד  שהוא  למהלך  נכנסים  דצמבר  בחודש 

פסולת להפרדת  בפסולת. הסביבה  הטיפול  של  הנושא  , כל 

הספראנחנו , בקיימות בתי  עם  יחד  זה  את  כולל , עושים 

ההוראה צוותי  של    . הכשרה 

כאן   ירוקיםהוזכרו  ספר  בתי  הלאה,   וכן  ירוקים  . גנים 

לזה ניכנס  שלו . אנחנו  ההעסקה  את  שקיבלנו  מדריך  לנו  יש 

המשרד אנחנו . דרך  הקודמת  הלימודים  בשנת  שעשינו  מה 

השנה גם  מגיעים. נמשיך  אנחנו  לומר , באמצעותו  אפשר 

לכל  היסודייםכמעט  הספר  בבתי    .התלמידים 

מיני   מאגר  של  ממליץ , םנושא  לאתר אני  להיכנס  לכולכם 

עושים העירוני הספר  שבתי  היפים  הדברים  את  . ולראות 

באתראפשר  זה  את  בנוסף.לראות  ילך ,  הכשרה  נושא  לכל   

התקציביםעבמיוחד , ויתרחב מהמשרדם  שקיבלנו    .  

חמו בן  אורן  :יהודה  מנשה, בבקשה  מכן    . לאחר 

לשאול  :אורן כהן רציתי  רונןאני  את  בתחום ,   שזה  חושב  אני 

ראשונה. אחריותך עזרה  להגיש  ספר  בית  ברמת  יודע  , מי 

הדרכות  נעשות  למוריםואם  הזה    ?בתחום 

אלמוג החינוך   :רונן  מבתי , שינהמשרד  הרי  הספר  בית  אחות  את  הוציא 

עשה. הספר שהוא  חברה, מה  במכרז  לקח  שנותנת הוא   

הספר בתי  ראשונה  עזרה  החינוך .שירותי  אגף  או  אנחנו   

בתיכונים במכרז , למעשה  שזכתה  חברה  עם  כן  גם  מציב 

מסוימים, בעירייה בימים    . חובשים 

מול    הסכם  שאותו  בגלל  ביטחון  במחלקת  נטליאנחנו  , חברת 

החינוך משרד  של  עכשיו  מכסה , זה  לא  העזרה הוא  את 
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הילדים בגני  חובש . הראשונה  שעברה  משנה  החל  הצבנו 

במד, מוסמך שלנו, א"מתנדב  התוספת  היתה  ת התנדבו, וזו 

מוודאים. א"במד אנחנו  אז  וההסמכות כי  שלו  שההכשרות   

מעודכ הן  חודש, יםנשלו  כל  הכשרה  שם  עושים  הם  הוא . כי 

השעות  בין  עד 07:00נמצא  בבוקר  הצהרים16:00  אחר   , 

שמד לפני  ראשונה  עזרה  אותה  את  מגיע"לתת  הוא , א  כי 

בשטח כבר  גושן.נמצא  של  בניידת  הוא    .  

מביןמהתשובה, רגע  :אורן כהן אני  רגע,   גןשבכל  בכל  יש   ?  

אלמוג   . לא  :רונן 

מבין  :אורן כהן לא  אני    . תסביר. אז 

אלמוג החינוךיש  :רונן  מוסדות  של  הסיור  ברכב  עירוני  חובש   שבמידה,  

ילדים בגן  אירוע  איזשהו  ילדים, ויש  בגן  מצוקה  לחצן    . יש 

חמו בן  היוזמה  :יהודה  על  אמר  שרונן  למה  בנוסף  בבקשה  שלכםתתייחסו    ,

ו . אמיר  . ורונן. בבקשה.   .בבקשה, ארנון 

דנאי כל  :אמיר  את , אורן, קודם  להפסיק  החליט  החינוך  כשמשרד 

הספר בתי  ב, אחיות  עסקו  האחיות  נושאים3- בעצם   - אחד :  

ראשונה עזרה  הגשת  החיסונים- שתיים . זו  נושא  זה    .

לבריאות- ושלוש  חינוך  נושא  זה  החיסונים .  נושא  את  אז   

בד הפרטהפתרו  של  פתרו . רך  הראשונה  העזרה  נושא  את  גם 

הפרטה של  מוקד. בדרך  דודפ, יש  מגן  היה  זה  זה , עם  היום 

טיפול, נטלי עושים  הטלפון, שהם  דרך  לצוות הנחיות, גם   

הספרב   . בית 

ש   הספר  בית  לגורמי  ראשונה בנוסף  בעזרה  ידע  להם  יש 

לו . ולחובש נתן  לא  אחד  שאף  לבריאות  החינוך  ובנושא 

עם , נהמע ברילאנחנו  לבית עטרה  פנינו  החינוך  מאגף  ודב   

לאחיות שפרחי , ספר  פעולה  שיתוף  של  פרויקט  איתם  ויש 
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הרביעית  בשנה  שלהם  מיוחדת ההוראה  הכשרה  עוברים 

הספר לבתי  מפגשים . ובאים  מספר  במשך  הדרכה  ונותנים 

לבריאות חינוך  בנושא  בגיל , כינים, לתלמידים  בנות 

הא, המעבר הדבר  יפה. להכל  שעובד  פרויקט  עולה , וזה  לא 

אחד לאף  אמרתי, גרוש  המעבר  גיל  חשוב, ורק  גיל . לא 

  . סליחה, ההתבגרות

לוי במקום  :ארנון  ראשונה  עזרה  מגיש  יש  ספר  בית    ? ובכל 

דנאי ראשונה. לא  :אמיר  בעזרה  הכשרה  שעבר  ספורט    . מורה 

לוי עזרה  :ארנון  מגיש  ספר  בית  בכל  שיהיה  לפחות  צריך  ראשונהאז    .  

כל  :??? הכשרה, קודם  הזמן  כל  עובר  לספורט  חובה.מורה    .  

ראשונה, אגב  :יאיר אברהם בעזרה  הסמכה  עוברים  חדשים    . מורים 

המורים  :אורן כהן מבחינת  חובה  לא    . זו 

אחת :ד מנשה אליאס"עו או . שאלה  החובשים  עם  בעיות  היו  שעברה  שנה 

את  שהפעילה  בוועד, החובשיםהחברה  המכרזים ונאלצו  ת 

השתפר. להחליף המצב  מאז  אם  היא    . השאלה 

רקוביץ מאוד  :דב  טובה  חברה  יש  שהשנה  לומר  חייב  ורמת , אני 

לאפס ירדה    . התלונות 

לארז :ד מנשה אליאס"עו נוספת  מיזוג, שאלה  של  העניין  לגבי  בבתי . זה  האם 

במכוון אותם  ממזגים  שלא  חדרים  יש  יודע ?הספר  אני  כי   

ספר בתי  חדר ד, בכמה  שהיה  חדר  אין וגמא  וגם  אחות 

ממוזגים, אחיות לא  היועצת  מדיניות . וחדר  זו  אם  השאלה 

רק  זה  קצת, אילוציםאו  זה  את  שינו  שהשנה    ?או 

אייזנר כזאת  :ארז  מדיניות  מכיר  לא    . אני 

רקוביץ זה  :דב  על  אענה  כך. כן. אני  מדיניות.אכן  לא  זו  של ,   עניין  זה 

זה.תקציבים עתה  עד  שהיה  מה  עדיפויות  סדר  של  נושא   . 

גן כיתות  מיזגו  ראשון  הספרבמקום  בית  של  אם  וכיתת    .
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שבמשך  תהליך  הוביל  צרפתי  צביקה  החליטו  בנוסף  והשנה 

הספר בתי  של  הספורט  אולמות  כל  ימוזגו  כאשר . שנתיים 

לחדרי  תקציבים  היו  . לא  . הספר. בתי    , בכל 

או  :ד מנשה אליאס"עו יועצת  חדר  שתלמלדוגמא  שםיועץ  ויושב  בא  אם , יד  אז 

ממוזג לא  במקום  יושב  ייעוץ, הוא  לא  הייעוץ     .גם 

מנשה  :???   . עדיפויות, אבל 

יואל המועצה  :איציק  לחברי  להזכיר  רוצה  להזכיר , אני  רוצה  למנהלי אני 

החינוךו ההוריםאגף  וועדי  כנראה ,   המים  מסיים מפעל 

שנת  הגבוה2010בסוף  במגדל  המבקרים  מרכז  שדרוג  את    .

לעשות מבקרים  מרכז  רק  לא  להיות  הפוך  זה  איזו הפעם   

שעה ממחיש , חצי  שבעצם  חינוכי  אקט  הוא  את אלא 

סבא כפר  העיר  עם  יחד  סבא  בכפר  המים  משק  , התפתחות 

אנחנו  שהיום  השלמה  המערכת  וכל  במים  חסכון  עם  יחד 

רוצים- מאוד במיםמאוד  בחיסכון  התושבים  את  להנחות    .

לדעתי יהיה  תה, זה  יזומנוכמובן  וכולם  חגיגית  פתיחה  , יה 

והכל ראשוני  פיילוט    . ויהיה 

ו   סרטים  של  ברמה  פועל  וכל זה  ווידאו  אודיו  מערכת 

האלה נצפה  .הדברים  כמובן  ועדי אנחנו  כולל  החינוך  שאגף 

סבא , ההורים כפר  ילדי  שכל  בכך  פעם יתמכו  לפחות  יעברו 

הנושאים כל  את  וילמדו  שם    . אחת 

רקוביץ יגי  :דב  מאודמאיר  נשמח  ואנחנו  לך  כמו שכיוון , ד  המים  נושא 

החשמל אנרגיה, נושא  נושא  של , הוא  מהנושא  חלק  הוא 

  . תקיימו

יואל אמרת  :איציק  כבר  אחד, אם  דבר  עוד  להגיד  רוצה  אני    . אז 

דנאי בעבר, איציק  :אמיר  היה  סבא .זה  כפר  תלמידי  כל   . . בגלל  ,. ירד  זה 

עלויות של    . הנושא 
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  .נו, ליושנהעטרה ירים מחז  :יאיר אברהם

יואל אמיר, לא  :איציק  לי, לא  הקשבת  לא  מגדל . אז  סיורים היה  והיו 

בסדר והכל  תקציב  היה  שונה. ולא  המגדל  שינוי , הפעם  יש 

  . מהותי

חמו בן  במוזיאון  :יהודה    . ביקור 

יואל פעם  :איציק  שהיה  כמו  לא    . זה 

דנאי עולה  :אמיר    ? כמה 

יואל כ, רגע  :איציק  כסף  השני. רגעעזוב  מערכי , הדבר  על  מדברים  אנחנו 

גם   , חינוך 

מילר קצת  :עמירם  עולה  יש, ואם  מה  תרבות? אז    .קצת 

יואל השני  :איציק  הזה, הדבר  החינוכי  המערך  בתוך  לך , יש  אומר  אני 

הזה, דב הסיור  את  לזכור  רוצים  במט, אנחנו  כדי , ש"גם  עד 

לביקור, כך מוכן  לא  עוד  שזה  פה .למרות  יש  בעצם  מערכת  

ההולכה מערך  דרך  מהשאיבה  או  מההנפקה  שלמה  ועד , מים 

מגיע שזה  לשימוש, בסוף  מים  להיות  צריך    . זה 

צרפתי מגיע, איציק  :צביקה  מוכןאני  יהיה  כשזה  להם,   תיקח , תשווק 

לסיור   . אותם 

יואל ברור, לא  :איציק  להגיד. זה  רציתי  רק    .אני 

חמו בן  רבה  :יהודה  מולה. תודה    . הבבקש, אברהם 

מולה הערה  :אברהם  או  שאלה  זו  אם  יודע  לא  אני  כל  יודע . קודם  אני 

הנביאיםש ברחוב  מכיר  שאני  גן  יש  מזרח  בשנה . שיכון  גם 

שקצת  ביקשו  שעברה  בשנה  וגם  מישהו  עם  דיברתי  שעברה 

שם שיפוץ  להם  בכלל. יעשו  בעיה  להם  יש , יש  שלהם  בחצר 

מיני   , כל 

חמו בן  הגן  :יהודה  שם    ? מה 

  . צבר  :מולהאברהם 
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חמו בן  השנה  :יהודה  פעיל  צבר    ? דב, גן 

מולה באמת  :אברהם  רוצה    , הייתי 

חמו בן  פעיל  :יהודה  צבר  ידיים? גן  עבר  צבר     ?לא, גן 

רקוביץ זוכר  :דב  לא    . אני 

מולה פעיל  :אברהם  צבר  שלוליות, גן  יש  תמיד  תקינות, אבל  לא  גדרות  , יש 

מדרכות ביקשו. אפילו  גנים. הם  צמודיםיש. שני  גנים  שני    .  

חמו בן  ביקשו  :יהודה    ? ממי 

מולה למוקד  :אברהם  הזמן  כל  מי. התקשרו  יודע  לא    , אני 

חמו בן  מ  :יהודה  מבקש  הרוש אני  אישיתדני  בדיקה  יעשה  תעשה ,שמחר   

פניות היו  אם  דב  מול  פניות, בדיקה  היו  יודע . לא  לא  אני 

ל יהיה  זה  לספטמבר1- אם  זהאבל,   את  יכניסו   .  

ומיידי  :הרושדני  בטיחותי  שהוא  מה  מיד, כל    . יטופל 

חמו בן  אברהם. תודה  :יהודה  משהו  מהחברים. תודה? עוד  מישהו    ?עוד 

הרוש בדרכיםתייחסאאני   :דני  זהירות  של  לנושא  מאוד ,   דבר  זה 

הספראנחנו . חשוב בתי  לכל  רענון  החבר, עשינו  ה 'לכל 

שנת  בתחילת  בצוותים  שנמצאים  במרכאות  המבוגרים 

  . הלימודים

המועצה    מחברי  שטרית  סיגל  של  בקשה  לכם  לנסות היתה 

הראשון ביום  לנו  ולעזור  ושלישי, לבוא    . שני 

יואל הודעה  :איציק  היתה  בקשה. זו  היתה  לא    . זו 

ביחד(   ) מדברים 

הרוש סיגל  :דני  עם  פעולה  מדהימה, תשתפו  עבודה  עשתה  . באמת, היא 

תכניות  הגישה  לכית, מסודרותהיא  אמפות  , ות  , שבילים'

מגיעים הם  ספר- מאוד. איך  בית  לכל  יפה  מחר . מאוד 

הכיתות לכל  יחולק  זה  עבבוקר  העירייה"  של  שליח  , י 

כמובן לילדים . מטעמנו  זה  את  ויחלק  ספר  בית  לכל  יגיע 
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א כיתה  את  שמתחילים  שלנו    . 'הקטנטנים 

מילר עכשיו  :עמירם  עד  זה  את  שהפעיל  אבן  לחיים  גם    . ותודה 

הרו עכשיו. ודאי  :שדני  עד  זה  את  הפעיל  אבן  שטרית . חיים  סיגל 

ל השנה  חריגהתבקשה  באופן  זה  את    . הפעיל 

באמת   שעבדה  שלנו  המכרזים  קשה- ועדת  , עמירם, באמת 

תודה לכם  להגיד  רוצה  באמת  . . אני  . הרכש. על  ,מחלקת 

של קדימויותסדר  בנושא  החינוך עליון  של  ,אגף  רכישה  כמו 

חדש הציו. ציוד  הספרוכל  לבתי  הגיע    .ד 

מילר הצביע  :עמירם  מנשה  שהיום  לך  להגיד  יכול  היה, אני  אחד  . פה 

רוח לך  יש  היום  האלה , הלוואי, מנשה  והדברים  ייתן  מי 

ככה   . ימשיכו 

הרוש הזה  :דני  בנושא  הדיווח    . זה 

במדיניות .ברשותכם, שאלה  :יאיר אברהם שינוי  איזשהו  היה  האם  בנוגע  

החינו ילדי  של  המיוחדךלהסעות  הורים?   ושאלו  פנו   פשוט 

הדרישה  החינוךשללגבי  מערכת  את ,   לקחת  יבואו  שהורים 

ההסעההילדים נעצרת  שבו  מהמקום  יום , קרי,   באמצע 

ועשו , העבודה עצמם  בכוחות  שמסוגלים  ילדים  לקחת  לבוא 

שנים במשך  זה  הביתה, את  בעצמם  האילוץ . להגיע  האם 

גורף הוא  א? הזה  אפשרות  ניתנת    ? חרתהאם 

רקוביץ מאוד  :דב  מקרה  מצער- היה  הזמן- ' א, מאוד  כל  קיים  זה   - ' ב.  

בוגרת נערה  של  מצער  מאוד  מקרה  שהיה  לבדר  ולקח , צתה 

אותה לאתר  זמן  בנערים .הרבה  שמדובר  לך  מזכיר  אני   

המיוחד החינוך  מתחום    . ונערות 

וכו  :יאיר אברהם קשב  הפרעות  ועם  למידה  לקויות  עם  אנשים    . 'וכו' כולל 

רקוביץ ואחריםמקריםבגם  מדובר, לא  :דב  שונים  לזה ,   להיכנס  בלי 

כרגע. כרגע מטופל  הזה  מיטב . הדבר  לפי  גם  לצאת  הולך 
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חוזר . חוזר, ידיעתי איזה  לצאת  הולך  העירייה  מבקר  דרך 

החינוך  משרד  של  גם  ברור  שמותר מאוד  מה  את  שיסדיר 

שאסור טעם. ומה  הרבה  בה  שיש  הוראה  זו  כרגע   ,אבל 

ש בטוחים  שיהיו  ילדים  אותם  להסעהמבחינת  עולים  , הם 

חוזרים בשלום, והם    .בשלום חוזרים, מגיעים 

אם  :יאיר אברהם שואל  רק  .אני  . הכל. זה  הורים.   הנו, האם   הלהאם 

להם בקשהמאפשר  להגיש  להסביר,   לוועדה    ?לבוא 

רקוביץ מקרה . כן  :דב  של  מיוחד  הסכם  יהיה  שאם  בכתב  להם  נאמר 

לךאני, חריג עונה  ולבקש ,   לבוא  יכולים  הם  חריג  במקרה 

אחריות לך. ולקחת  מזכיר  אני  וחלילה , כי  נערה חס  או  נער 

משהו יקרה  הרגליים, כאלה  על  תעמוד  העיר  כל  באמת    . אז 

ביטוח  :??? של  עניין  לא  ממשית, זה  אחריות  של  עניין    . זה 

שלוקחים   :יאיר אברהם זההורים  על  וחותמים  בפ, אחריות  ני ובאים 

  . ועדה

רקוביץ ועדה  :דב  יש    . אז 

גמור  :יאיר אברהם   .בסדר 

חמו בן  שאלות  :יהודה  רבה?חברים, עוד  תודה    .  

מילר אחת  :עמירם  מילה  לומר  רוצה  גם  לבתי ש, אני  ההסעות  במסגרת 

לחטיבות כרטיס , הספר  עם  השנה  פה , חכםנערכו  והיתה 

יפה הרשמה  חודשיים    . במשך 

מטרופולין  :???   .חברת 

מילרעמי צביקה  :רם  של    .באדיבותו 

חמו בן  אחד, חברים  :יהודה  פה  להתאחד  אגף ? אפשר  לאנשי  רבה  תודה 

ההורים, החינוך שבאו , לוועד  והמנהלים  העובדים  לכל 

לב. לכאן מקרב  רבה  אחד . תודה  פה  להתאחד  אפשר  האם 

הסעיפים  מנשה?הבאיםסביב  אחד,   פה  תכף ?ברשותך   
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האחרונה לסדר  להצעה  גם     .נעבור 

    

ביום   .5 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות    .15/08/10אישור 

  

חמו בן  כספים  :יהודה  ועדת  החלטות  באל, אישור  בעי"הערות  או  האם "ף  ן 

  ?יש

ראשון. כן, אחתהערה  :ד מנשה אליאס"עו ביום  הקודמת  ועדת ,בישיבה   

שעבר ראשון  ביום  הקצבה , הכספים  לגבי  שם  דובר 

נזקקות הפך . לעמותות  שזה  לניגוחחבל  מוחה . להיות  אני 

הדובר ושל  שלך  התגובה  עניין, על  כל  פונהשהופכים  שחבר    ,

באמת כוונה  לו    , מייחסים 

חמו בן  היום  :יהודה  סדר  על    ? זה 

כספים :ד מנשה אליאס"עו הכספים, ועדת  על  בפרוטוקול. מדברים  כתוב  אז , זה 

זה את  מזכיר    .אני 

חמו בן  כתוב  :יהודה    ? מה 

שביקשתי  :ד מנשה אליאס"עו בפרוטוקול  העמותותכתוב  לך, לגבי  אקריא  . אני 

לפרוטוקול2בעמוד    ,  

חמו בן  בפרוטוקול  :יהודה  דבר  כל  לכתוב  לא  לכם  אמרתי    . אני 

צמצמתם :ד מנשה אליאס"עו הכל, גם  את  כתבתם  ראש ". לא  לקראת  האם 

לחלוקה  רווחה  לעמותות  כסף  לתת  מתכוונים  השנה 

להיות , "?לנזקקים הפך  לניגוחזה    ? למה, כלי 

חמו בן  כן  :יהודה  היא    . התשובה 

שפונה.בסדר, אוקי :ד מנשה אליאס"עו לחבר  לייחס  למה  אז  לו ,   לייחס  תמיד 

  , זדון

חמו בן  ושלום  :יהודה    . חס 

מוחה :ד מנשה אליאס"עו לסיים, יהודה, אני  לי    . תן 
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חמו בן  בכשרים  :יהודה    ? החושד 

בסדר, כן :ד מנשה אליאס"עו חלק.לוקה  באיזה  אבל  איזה, תלוי,   משנה  . לא 

לא בפה. בפה  שלא  לדבר, העיקר  יהיה  אני אז . שאפשר 

הזה העניין  על  מוחה  הכספים. באמת  לוועדת  קשור  מה . זה 

הפרסום, עוד של  התקציב  את  בשהגדילו  אלף 60-   עקב ₪  

הסכם או  במכרז  שגיא, שינוי  שאמר  לנגח ? למה. כמו  כדי 

שאלות ששואל  מ?חבר  בשביל  לכתוב  ?ה  צריך  הדובר  האם 

'דמגוג' האלהלמה '? פופוליסטי'?    ?הדברים 

עדינה, יהודה   ממש  בצורה  אליך  פניתי  אני  הזאת  , בפעם 

ש הקודמת  העשייה  על  אותך    . לךשיבחתי 

חמו בן  שיבחת  :יהודה    . לא 

לך, בוודאי? למה :ד מנשה אליאס"עו אקריא    . אני 

חמו בן  לך . בכתב  :יהודה  את 'אמרתי  בכתבתגיש    . 'זה 

בכתב :ד מנשה אליאס"עו אצלך. הגשתי  עושים, כתוב  שאתם  מנצל , ומה  אתה 

ה אותי60- את  לנגח  כדי  אלף  של ?   להגדלה  מתנגד  אני    אז 

אלף60- ה מזה.   חוץ  מסכים  אני     .הכל 

חמו בן  ההערה  :יהודה  את  מקבל    , אני 

חבר  :ד מנשה אליאס"עו 'דמגוג'לכנות   , 'פופוליסט'  , תמונה ' . 'בעיתוןמחפש 

מה, יהודה יודע  לפגוע, אתה  השנה, בלי  ראש  לפני  . אנחנו 

יהודה מצטלם  הצ, היית  מסכנים 'עם  עובדים  אותם  של  קים 

מההסתדרות מקבלים    . שהיו 

חמו בן  בזה  :יהודה  רע    ? מה 

עמותות :ד מנשה אליאס"עו על  לבקש  פונה  שאני  בזה  רע  מה    ? אז 

ביחד(   ) מדברים 

אחרים, עזוב :ד מנשה אליאס"עו על  לעז  תוציא    , אל 

חמו בן  ושלום  :יהודה    , חס 
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הזאת :ד מנשה אליאס"עו בדרך  נהגת  הכבוד, אתה  לךכל  שנבחרת .   מברך  אני 

עיר בפרוטוקול. לראש  גם  זה  את  עשית . תכתוב  אופן  ובכל 

נפלאים עיתונאים , צעדים  אחרי  רודף  היית  בעצמך  אתה 

אותך שיצלמו  מה. כדי  עמ? אז  על  ומדבר  בא  אתה , ותותאני 

ומייחס ליבא  פופוליסט  להיות  כוונה    ?  

חמו בן  שלא  :יהודה    . באמת 

לפרסום :ד מנשה אליאס"עו מיועד  שיהיה  במקום  הזה  הכסף    , אז 

מילר מנשה- באמת  :עמירם    , באמת 

לפרסום :ד מנשה אליאס"עו מיועד  שיהיה  לפגוע, במקום  לא    , אז 

מילר גדול  :עמירם  מעשה    . עשית 

חמו בן  מנשה  :יהודה  של  ההערה  את  מקבל  פופוליזםו, אני  לא  באמת . זה 

מפופוליזם זה  את  עשית  לא  י. שאתה  לא  אולי , ודעאני 

הזאת   , התגובה 

כותב, מה :ד מנשה אליאס"עו סתם  יודע? אתה  לא    . אני 

חמו בן  אדבר   :יהודה  . אני  .   . מחר.

משהו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו להגיד  רוצה  אנשי. אני  כנראה  שיש  שלא בזמן  או  ם 

צרה שעינם  או  מה, הבינו  יודעת  לא  שאני  פה , וראו, או  יש 

נשים45,400 מועצת  תחת  שרשומים  שקל  רוצה ,   אני 

הבין שלא  מי  לכל  זה  את  פה .להבהיר  יש  שקל 61,400   

ידיה במו  הרוויחה  נשים  מתנדבות . בעצמה, שמועצת 

מוכרות לשקל, עושות, יושבות  שקל  שקל61,400, ועשו    .

צרי מנשהלדעתי  האלה, כים  למתנדבות  ולהצדיע  ולא , לקום 

נכונים לא  דברים  מיני  כל    . להפיץ 

זה   הועברו 15,000, מתוך  שקל  חייבים  שהיינו  כמו  , לעירייה 

הרוויחו46,400- ו שהן  כסף  זה  כי  נשים  למועצת  חוזרים    .  

מילר אגב  :עמירם  מזה, דרך  ידעתי  לא  אני  רשום . גם  להיות  צריך  היה  זה 
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אומרתבפרוטוקול  שאת    . בצורה 

לא  :יאיר אברהם הזה  שהפרוטוקול  הראשונה  הפעם  לא  . זו  . .  

ביחד(   ) מדברים 

יודע  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שלא     .שישאל, מי 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לאשר. תודה  :יהודה     ? אפשר 

שגיא  :יאיר אברהם מבקש  חושב , אני  ואני  הראשונה  הפעם  לא  זו  ובאמת 

קונסטרו הצעה  נעדרתי .קטיביתשזו  הזאת אני  מהישיבה   

הזה, למשל הפרוטוקול  את  לאשר  אוכל  שאני  מנת  הוא , על 

כלשהי בצורה  לשקף  שצריך    , פרוטוקול 

חמו בן  כספים, ה'חבר  :יהודה  ועדת  מועצה, זו  לא  מעט . באמת, זו  עוד 

כספים ועדת  את  גם  שנקליט    . תבקשו 

להקליט, יהודה  :יאיר אברהם ביקשתי  שנייה, לא  שהוא . רק  אומר  אני 

מהפרוטוקול  לדעת  לנו  שיאפשר  כזה  באופן  לשקף  צריך 

במילה, הזה מילה  הדיוןאבל , לא  ההחלטות. את  את , את 

לא. המסקנות העיר, אם  במועצת  זה  את  לאשר  צריך   ?מדוע 

אותי מבין  הבקשה ?אתה  את  מבין  ממך?אתה  מבקש  אני    .  

מילר לבך  :עמירם  לתשומת  זה  את    . קח 

רוכל כך  :שגיא  ישיבות , אם  בכל  ירשמו ועדות הושגם  האחרות 

  . פרוטוקולים

מאשר, סליחה  :יאיר אברהם העיר אתה  במועצת  פרוטוקול     ?כל 

חמו בן  זה  :יהודה  את  שנקליט  רוצה  אתה    ? מה 

פער , ה'חבר. לא  :יאיר אברהם יש  הזה  הדל  הסיכום  לבין  הקלטה  בין 

  .גדול

חמו בן  יאיר, כן  :יהודה  ישיבות, אבל    , ישנן 

הרבה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו קורה  לא    . זה 



    25.08.2010  76  מועצה מן המניין 

שם  :יאיר אברהם קורה  מה  יודע    . אני 

חמו בן  כספים   :יהודה  בוועדת  מקצועיים יש  גורמים  של  מקצועיות  סקירות 

דיון. מפרטים. מהעירייה כדי  תוך  מבינים  אתה . אנשים 

שיפרטו שעה? רוצה  זה  נושא  כל  וחצי- לפעמים    . שעה 

ברוראנ. לא  :יאיר אברהם יותר  קצת  פירוט  מבקש    . י 

רוכל עיר, אני פה לכל שאלה  :שגיא  מועצת  ישיבת  בכל  נמצא  , תמיד 

כל שמתבקשמסביר  הסבר  ל,   עושה  שאלהואני    . כל 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  סעיף . תודה, שגיא .תודה  :יהודה  את  לאשר  אחד5אפשר  פה  תודה  ? 

  . רבה

מסהחלטה ועמאשרים  :247'   פרוטוקול  ביום מכספים הדת החלטת  ישיבתה 

המצ15/08/10   .ב" 
  

חמו בן  צרפתי-  6סעיף   :יהודה  צביקה    . בבקשה,  

צרפתי ורשות  :צביקה  חובה  ועדות  החילופים. אישור  , שינויים, בעקבות 

ועדות לכמה  שינויים  פה  לאשר  צריכים  ועדה. אנחנו  - צריך 

אחת מקשה  או     ?ועדה 

הוועדה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מה    . תגיד 

צרפתי כספים  :צביקה  המניין-  ועדת  מן  חבר  מקום,   ממלא    , מכרזים 

חמו בן  אחד. שנייה  :יהודה  פה  מאשרים  כספים    . ועדת 

רוכל מספר . לאשר  :שגיא  לסעיף  מסעיף  רגיל, 2העברות    . תקציב 

צרפתי הקודם  :צביקה    . הסעיף 

חמו בן    ? מה? 5סעיף , מה  :יהודה 

רוכל .   :שגיא  . העי. למועצת  מסעיף מייעצת  התקציב  העברות  בנושא  ר 

מסעיף , לסעיף ההעברות  את  לאשר  צריכה  העיר  מועצת 

  . לסעיף
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חמו בן    . אישרנו  :יהודה 

רוכל הפרוטוקול  :שגיא  את  מסעיף . אישרנו  ההעברות  את  תאשרו 

  .לסעיף

חמו בן  לסעיף  :יהודה  מסעיף  ההעברות  את  אחד  פה  לאשר  תודה  ?אפשר 

  . רבה

  

בוו  .6 והחלפות  הרשותמינויים    .עדות 

  

חמו בן  מינויים-  6סעיף   :יהודה    .  

צרפתי כספים   :צביקה  חבר- ועדת  שיינפיין:     . אברהם 

חמו בן  אחד  :יהודה    ? פה 

צרפתי אחד  :צביקה    . פה 

חמו בן    . תודה  :יהודה 

מסהחלטה שיינפייןמאשרים :248'   אברהם  של  מינויו  את  בוועדת   כחבר   

   .הכספים
  

צרפתי ממ- מכרזים   :צביקה  מעוף  מקום  אחד, לא    ? פה 

חמו בן  אחד  :יהודה    . פה 

מסהחלטה מקום מאשרים :249'   כממלא  שיינפיין  אברהם  של  מינויו  את   

המכרזים בוועדת  מעוף  מסיעת    .חבר 
  

צרפתי אחד  :צביקה  פה  מעוף  סיעת  מקום  ממלא  ובנייה     ?תכנון 

  

מסהחלטה מקום מאשרים :250 '  כממלא  שיינפיין  אברהם  של  מינויו  את   

ובניה לתכנון  בוועדה  מעוף  מסיעת     .חבר 
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צרפתי הנחות"יו  :צביקה  ועדת  זמני, ר  באופן  מקום  שאברהם , ממלא  עד 

קבוע באופן  אותו  נשים  אנחנו  ואז  ייכנס  צביקה , שיינפיין 

  . צרפתי

חמו בן  אחד  :יהודה    . פה 

מסהחלטה צרפתימאשרים  :251 '  צביקה  של  מינויו  ראש "מ, את  וסגן  מ 

ליו ההנחותר "העיר    .ועדת 
  

צרפתי מעוף   :צביקה  סיעת  מקום  ממלא  ארנון- חינוך  לוי    .  

חמו בן  אחד  :יהודה    . פה 

מסהחלטה כממאשרים :252'   לוי  ארנון  של  מינויו  את  יו"  וועדת "מ  ר 

   .החינוך
  

צרפתי רשות   :צביקה  לדיווח- ועדת  רק  אישור,   לקבל  צריך  לא  ר "יו, כי 

שיינפיין טרור  נפגעי  שיינפייןערי , הנצחת    , תאום 

חמו בן    ? ר"יו  :יהודה 

צרפתי זה. ודאי, כן, ר"יו  :צביקה    . בשלב 

חמו בן  רבה, יופי  :יהודה  סעיף . תודה  את  אחד6אישרנו  פה    .  

  

עזר  .7 חוק  סבא אישור  לכפר  וחנייתו(  רכב  - ע"תש, )תיקון) (העמדת 

2010.  

  

חמו בן  מילר  :יהודה  בבקשה, עמירם  עירוני  עזר  או"העו. חוק  עמירםד    ?  

מילר   . ד"העו  :עמירם 

חמו בן  שלך  :יהודה    . חביבי, יוזמה 

מילר ל, רבותיי  :עמירם  יוזמה  חנייה עזר החוק הסדרת היתה  בנושא 

מועד העירייה , קצרת  במועצת  או שהועלתה  בתשובה 
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הירוקיםלשאילתא של  לסדר  להצעה  או  לנושא ,   בקשר 

סבא בכפר  שיכול. החנייה  נוסח  פה  יה, בוצע  הוא  יה אם 

את , מאושר הזהלתקן  זמן , המצב  לפרקי  חנייה  ולאפשר 

בתשלום של , קצרים  זמן  פרקי  זה  אם  קבענו  לא  כשעדיין 

שעה  שעהחצי  רבע  בטכנולוגיה. או  גם  תלוי    . זה 

עקרוני   באופן  רק , אבל  תשלום  לגבות  מאפשר  העזר  חוק 

מועד קצרת  חנייה  רק . עבור  לגבות  מאפשר  החוק  היום 

מלאה שעה  את א. עבור  לשפר  יכולים  החנייה נחנו  של  המצב 

קצרים זמן  לפרקי  חנייה  לקחת  נוכל    . אם 

חמו בן  חינם  :יהודה  ראשונה  שעה  רבע    . לתת 

חייב   :ד אלון בן זקן"עו לבן  בכחול  שחונה  מי  עבור היום  חנייה  כרטיס  לשלם 

שלמה   . שעה 

חמו בן  שעה, חברים  :יהודה  שעה, רבע  חצי  רבע . לא  על  כלום  לוקחים  לא 

הראשונה   . השעה 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  אחד7סעיף   :יהודה  פה  לאשר  אפשר  אחד?   רבה, פה    . תודה 

מסהחלטה סבא מאשרים :253 '  לכפר  עזר  חוק  תיקון  אחד  פה  רכב (  העמדת 

המצ2010- ע"תש) תיקון) (וחנייתו    .ב" 
  

הרשות  .9 גזבר    .שכר 

  

חמו בן  ברכה, חברים. 8סעיף   :יהודה  יישא  מאיר  מבקש .עמותת  אני   

רוכל החוצה, ברשותך, משגיא  לסעיף . לצאת  לחזור  אבל 

רוכל, חברים. הבא משגיא  ביקשתי  . לצאת, 9סעיף , אני 

הרשות כגזבר  עובד  עפ. שגיא  שנתיים  הפנים"כל  משרד  , י 

הפנים משרד  לאישור  בכפוף  את , כמובן  להעלות  יכולים 
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ב    .5%- שכרו 

משנתיים עברו    את והגיע יותר  לקבל  אנחנו . התוספתזמנו 

פורמלי  לאישור  לתת  העירייהנדרשים  מועצת  לאחר . של 

זה את  מאשר  אוטומטית  הפנים  משרד  אפשר . מכן  האם 

אחד פה  זה  את  רבה? לאשר    . תודה 

לומר  :יאיר אברהם רוצה  משקיע, שבאמת, אני  העירייה  גם גזבר  באמת   

זמנו כל  את  וגם  יכולתו  כל  לכל , את  גם  שירות  לתת  מנת  על 

אחריםאגפי  ציבור  לנבחרי  אומר  אני  וגם   שזמנם, העירייה 

  . תודה. קצר

העירייה תהחלט, יהודה  :גדעון העירייה   גזבר  של  שכרו  את  לאשר 

של  מנכ90%בגובה  משכר    . ל" 

חמו בן  ל85%- מ  :יהודה  של . 90%-     .5%תוספת 

  . נכון  :גדעון

חמו בן  רבה  :יהודה  לשגיא. תודה  בבקשה  לקרוא    .אפשר 

מסהחלטה הרשותמאשרים  :425 '  גזבר  של  שכרו  של , את  בגובה  רוכל  שגיא 

מנכ90% משכר    .ל" 
  

של    לסדר  אליאסהצעה  סעיף , מנשה  לחוק27לפי  חימום –   מערכת   

קומות רבי  בבניינים    .סולרית 

  

ודברי    :הסבררקע 

ויש  ירוקה  עיר  להיות  למטרה  לה  שמה  סבא  כפר  עיריית 

כך על    . לברכה 

הע הפרסומים  בכל  כי  היא יצוין  כי  לפרסם  טורחת  ירייה 

פועלת  ירוקהאכן  העירייה . כעיר  כי  לומר  אכן ניתן 

ברוב  לפעול משתדלת  עקרונות התחומים  פי  עיר ה"על 
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  ".ירוקהה

בניינים לבניית  בנייה  היתרי  ניתנו  האחרונות  רבי בשנים   

סבא בכפר  היא . קומות  דירה  בכל  מאוד  חשובה  מערכת 

המים חימום  ב. מערכת  הזולה  עפהשיטה  עקרונות "יותר  י 

ירוקה" הסולרי"עיר  החימום  היא  החימום  במערכת   .  

חויבו  בעבר  שניבנו  הדירות  בכל  לבנות כמעט  הקבלנים 

המבוססת  סולריתמערכת  מערכת  או  שמש  דוד  בשנים . על 

ובונים  ניבנו  קומותהאחרונות  רבי  בניינים  סבא  , בכפר 

הקבלנים  מה  שבהן ומשום  דירות  לבנות  לעצמם  מתירים 

ס מערכת  מותקנת  דוד לריתואין  באמצעות  חימום  אלא   

  . חשמל

ב הינם  ואשר  שניבנו  הבניינים  קומות 8 נימספר  ומעלה  

חשמל הותקנו  באמצעות  הפועלות  מערכות  הדירות  בכל 

  .בלבד

בחשמל מערכות שימוש  על  המבוססות  ספק חימום  כל  ללא   

הדיירים בכיסי  וייפגעו  ופוגעות  יותר  יקרות  יאלצו, הן   אשר 

במערכות  מהשימוש  מונים  עשרות  הגבוהים  סכומים  לשלם 

  .אחרות

מ למעלה  בן  בבניין  כי  מסתבר  מזו  העירייה 8- יתרה  קומות   

הקבלנים את  מחייבת  מים אינה  חימום  מערכת  להתקין   

  .סולרית

זה דברים  מחויב , במצב  אינו  הקבלן  מערכת כאשר  להתקין 

כפול, סולרית נזק  נגרם  נ. הרי  הדיירים  אחד  אלצים מצד 

בחשמללשלם  השימוש  בגין  רבים  שני . כספים  ומצד 

חשובה  במטרה  פוגם  המים  לחימום  בחשמל  של השימוש 

ולקיים  להפעיל  ירוקה"העירייה    ".עיר 
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בנייה  היתר  מתן  סבא  לכפר  הסמוכות  בעיריות  כי  יצוין 

להתקין הקבלנים  בהתחייבות  סולריתמותנה  מערכת   .  

כדלקמן מוצע  האמור  ולאור    :לפיכך 

כל מ .1 את  שתבחן  ועדה  להקים  מחליטה  העיר  ועצת 

הנוגעים דירות ההיבטים  לחימום  מערכות  להתקנת   

  .חדשות

ותשקול .2 תדון  עקרונות הוועדה  יישום  הירוקה"   "העיר 

הדירות רוכשי  התושבים  בטובת  התחשבות    .תוך 

מ .3 תורכב  זו  כדלקמן5- ועדה  נציגים   : 

העיר2  .א מועצת  מחברי   .  

הקבלנים  .ב מטעם   .נציג 

הדירותנצי    .ג רוכשי  מטעם   .ג 

המים  .ד חימום  בתחום   .מומחה 

מסקנותיה .4 תגיש  זו  בתוך ועדה  העיר  למועצת  יום 90   

כינוסה   .מיום 

  

חמו בן  מבקש  :יהודה  מנשה, אני  של  לסדר    . הצעה 

הסולארית :ד מנשה אליאס"עו המערכת  של  בעניין  תושבים  אליי  של , פנו  העניין 

חדשות בדירות  נ. החימום  האחרונות  בכפר בשנים  בנים 

קודם היו  מאשר  יותר  גבוהים  שהם  בניינים  וחלק , סבא 

לתועלת זה  לא, מהם  אחר. חלק  עניין  כבר  הבעיה . זה 

היא הזה  בעניין  את שהעירייה , העיקרית  מחייבת  לא 

סול מערכת  להתקין  גבוהיםרית אהקבלנים  . בבניינים 

כפולה היא  כפול. והתוצאה    .נזק 

השימוש   של  הוא  אחד  בש, נזק  חשמלהוא  שימוש . ימוש 
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מאשר  יותר  יקר  בחינםבחשמל  שמחממת  השמש  . כמובן 

נוסף העירייה , ודבר  שבאמת  לעצכיוון  בניינים . מהשמה  יש 

סולארית מערכת  התקין  שהקבלן  מבלי  : דוגמא. שניבנו 

לומר, מצלאווי בכוונה  רציתי  לא    , אני 

אייזנר תטעה  :ארז  אל  עפ, אבל  מחויב  לא  מצלאווי  חוק"כי   שלא. י 

שלא משהו    - ישתמע 

למשל. בסדר, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו השרון  הוד  מתן , בעיריית  מתנים  הם 

לקבלן סולאריתלחיוב , היתר  מערכת  מן . להתקין  חלק  זה 

בעצם. ההיתר מציע  ואני  שואל  סבא ,אני  כפר  עיריית  שגם   

הזאת השיטה  את  דברים, תאמץ  שני  להשיג   - אחד . כדי 

בחשמל שני , חיסכון  ירוקה- ודבר  עיר  גם .   הזאת  המטרה 

סולארית מערכת  תהיה  שבאמת  בזה  מערכת , תושג  ולא 

  . חשמל

מחויב   לא  הקבלן  הזה, אם  בדבר  נזק  שיש  כמובן  אמרנו  . אז 

שכביכול טענה  מקום  באיזשהו  גבוהים , וראיתי  לבניינים 

הגשש מלמעלה, כמו  יורדים  למטה, המים  לא , מגיעים 

מכל . מתחממים זה  את  שולל    . וכלאני 

יואל להגיד  :איציק  רצית    . מתקררים 

מקום. כן :ד מנשה אליאס"עו לה  אין  הזאת  הטענה  באמת  שדיברתי , אז  כיוון 

מומחים כמה  שמות, עם  להזכיר  לי . בלי  אמר  מהם  אחד 

שטויות כזה. שזה  דבר  מערכת . אין  לעשות  אפשר  באמת  אם 

מים  יהיו  התחתונות  בקומות  שגם  באמת  לכך  שתגרום 

עעל, חמים ולא  סולארית  מערכת  ידי  חשמל "  של  מערכת  י 

אחרות שיטות    .או 

הזאת   ההחלטה  את  תאמץ  שהעירייה  באמת  מציע  אני  . לכן 

ברורים לא  דברים  יש  באמת  ועדה , אם  להקים  הצעתי 
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ההיבטים כל  את  תבחן  ל, שהוועדה  דבריםכדי  שני  . עשות 

חיסכון- אחד  שני .   לפני - ודבר  ירוקה  עיר  על  לשמור   

  . הללוהתנאים 

חמו בן    . בבקשה, עמירם. תודה  :יהודה 

מילר הנושא . כך, ובכן  :עמירם  העלאת  את  משבח  מאוד  אני  כל  קודם 

באנרגיה , הזה לחסכון  חלקה  את  תיתן  בוודאי  העירייה  כי 

בזה בני ,אולם. וכיוצא  המבנים  כל  בעיר 8  הנבנים  קומות   

סולארית מערכת  בהתקנת  מחויבים  בחוק  גם . מגודרים  כך 

ירוקהמוג בנייה    .דרת 

המכיל "   קומות  רב  ומעלה9בניין  מגורים  קומות  בניין ,   או 

על  עולה  הגבוהה  לקומה  הכניסה  מפלס  בין   29שההפרש 

בחוק, מטר מחויבים  אינם  אלה  של בניינים  בהתקנה   

סולארית יכול . מוחרגים". מערכת  אינו  זה  קצר  הסבר 

החוק בהבנת  חשובים  מאוד  שהם  לפרטים  , לרדת 

סולאריותהטכנול מערכות  בהתקנת  וכדאיות    .וגיה 

מתוך , לכן   של ודווקא  הנושאחשיבראייה  מציע , ות  אני 

במליאה  לדיון  ולהעבירה  היום  מסדר  ההצעה  את  להסיר 

ובנייה לעשות.לתכנון  לא  מציע  לא  אני  שנדון .   מציע  אני 

המקצועיים האנשים  עם    . בזה 

חמו בן  להוסיף   :יהודה  רוצה  אחדרקאני  משפט  יכול.נשהמ,   לא  אתה    ,

שעפ בניינים  לכפות "ישנם  יכול  לא  אתה  מדינה  חוק  י 

עזר בחוק  יכול. עליהם  לא  זאת. אתה  בכל  נרד , אבל 

עמירם של  להצעה  ובהתאם  גורמים , לרזולוציות  יבואו 

הדברים את  שיבהירו  ונוכל. מקצועיים  משמעית, והיה    , חד 

שהצעתי :ד מנשה אליאס"עו מה    . זה 

חמו בן  בעיה  :יהודה     .למליאה. אין 
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ביחד(   ) מדברים 

מסהחלטה סולרית  :255 '  חימום  מערכת  בדבר  ההצעה  להעביר  מחליטים 

קומות רבי  ובניה, בבניינים  לתכנון  בוועדה    .לדיון 
  

לעמותת   .8 קרקע  ברכה"הקצאת  יישא    ".מאיר 

  

חמו בן  נושא   :יהודה  זקן  בן  ברכה"אלון  יישא    ".מאיר 

במדובר  :ד אלון בן זקן"עו קרק  להקצאת  ליד בקשה  כנסת  בית  לטובת  מעון ע 

מאנגליה. לימן שהגיע  רב  הארץ, זה  מכל  חסידים  לו  . יש 

הפעמוןיום כ בבית  שכור  במבנה  פועלים  הבקשה . הם 

התנגדויות למתן  התנגדויות, פורסמה  התקבלו  ובישיבה . לא 

ההקצאה את  לאשר  המליצה  ההקצאות  מובא , בוועדת  וזה 

לאישור מ. למועצה  תאושריותר  כשההקצאה    , אוחר 

העניין :ד מנשה אליאס"עו את  לחזק  מוקצה, כדי  שעכשיו  שטח , השטח  זה 

לעמוד יכלה  שלא  לעמותה  בזמנו  הודיעה והיא , שהוקצה 

מהעניין פורשת  שהיא  בעצם. לעירייה  פה  מדובר  לא  , ולכן 

העניין על  נסתכל  אנחנו  שטחים ,אם  עוד  של  תוספת  לא   

קיים שטח  פשו, אלא  אחרתשמוחלף  לעמותה  זו  מעמותה    . ט 

כל, חברים  :יאיר אברהם שתומכים , קודם  לאלה  מצטרף  באישור אני 

הזה תורם , ההקצאה  אף  כנסת זה  יהודית כשבית  מדינה 

שנדרשהוא רק  לא  דבר  לי,   אפילו  וחשוב  רלוונטי  . הוא 

ועמוקה  אישית  מחאה  למחות  רוצה  אני  זאת  בהזדמנות 

כ שהופנו  שחר  חסרות  האשמות  בהתנגדות לפייכנגד   

לקהילה  הכנסת  לבית  שנעשתה  ההקצאה  כלפי  שהבעתי 

הגליל ברחוב  מכוון. האתיופית  אני    ? למה 

לבית    קרקע  של  הקצאה  ובאזור בשכונהכנסת כשנעשית   
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כנסת, בכלל בית  הוא , שאין  עדה  לאיזו  כרגע  משנה  לא 

אמיתי, נעשה לצורך  מענה  כולה, זה  לקהילה  ובאמת . ממשי 

אומר בציניותאני , אני  זה  את  אומר  אומר . לא  אני אני 

להיות, מברך שצריך  מה  שזה    . משום 

זאת   ההקצאה , לעומת  של  הנושא  כשנדון  הקודמת  בפעם 

האתיופית כדי , לקהילה  הזאת  ההזדמנות  את  שניצל  מי  היה 

פעם  בכל  שאני  הקצאהלומר  של  הזה  הנושא  בנושא , שעולה 

אחר או  זה  אוטומט, דתי  רק .תימתנגד  לא  אז  לא   שאני 

אוטומטית מברך, מתנגד    . אני 

קודם   נאמרו  שגם  לדברים  ובהמשך  פה  רוצה  לגבי , אני 

שלנו הדיון  דעתושכשמישהו , תרבות  ומביע  לכבד , מתנגד 

  , אותו

עליי :ד מנשה אליאס"עו מסתכל  אתה    ? למה 

רגיש? למה  :יאיר אברהם נושא  שנדון  הקודמות  שבפעמים  כמו , משום 

ל או  דתי  תיכון  כנסתלמשל  בית  כמו      - במקום, משל 

מעלה  :ד מנשה אליאס"עו אתה  . מה  . חודשים8לפני .   ?  

רגע  :יאיר אברהם להתבטא, רק  לי    . תן 

בידידות, הסתיים :ד מנשה אליאס"עו אתה, אנחנו    ? - מה 

בכלל  :יאיר אברהם לידידות  קשור  לא    . זה 

אתה :ד מנשה אליאס"עו מה    ? - אז 

שכש  :יאיר אברהם לזה  קשור  דיוןזה  האדם , מתקיים  את  לתקוף  לא 

  , לגופו

טובה :ד מנשה אליאס"עו אווירה  תקלקל, יש    . אל 

מנשה.נו, יהישנ  :יאיר אברהם להקשיב,   לא  תענה, למה  זה    . אחרי 

מקשיב :ד מנשה אליאס"עו אומר, להפך. אני  החיובית, אני  לאווירה  תורם  . אני 

דברים להעלות    ? - למה 
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לסיים  :יאיר אברהם לי    . ברשותך, תן 

  . סליחה :ד מנשה אליאס"עו

בעניין  :יאיר אברהם בונה  הערה  לך  שיש  להיות  אומר. יכול  גם , אני 

מנשה עליך  אחלוק  אשמיץ , כשאני  ולא  אותך  אגדף  לא  אני 

להגיד. אותך מתכוון  שאני  מה  בפעם . זה  שקרה  ומה 

פה, הקודמת נמצא  שאינו  העיר  ראש  הזדמנות, שסגן    , ניצל 

הגון :סד מנשה אליא"עו לא  לי. זה  פה, סלח  לא  לא  .הוא  פה  היה  כשהוא  למה 

עליו?אמרת אגונן  שאני  רוצה  אתה  פה?   לא  למה . הוא 

  ?לדבר

עליו- ' א  :יאיר אברהם להגן  צריך  לא  אתה  אומר.   העיר , אני  ראש  סגן 

פה נמצא  לידיעתו, שלא  הדברים  את  הבאתי  את , ואני  אמר 

הבאה בפעם  מאוד, זה  לי  חרה  לומר ואני , וזה  לנכון  מוצא 

בפניכם פה  זה  הכל, את  רבה. זה    . תודה 

חמו בן  אחרונה. תודה  :יהודה    . מנשה, מילה 

מושג, רבותיי :ד מנשה אליאס"עו שתקבלו  כמעט , כדי  יש  איש 20,000בהדרים   

כנסת בית  שום  חשובה. בלי  הכי  הנקודה    . זו 

לוי .   :ארנון  . הצליחו. ולא  עמותה  והיתה  קרקע  עכשי, היתה  כל אז  ו 

להגיד. הכבוד צריך  לא    . אתה 

חמו בן  אחד. תודה  :יהודה  פה  להצביע    ? אפשר 

  

  

  

מסהחלטה לעמותת מאשרים :256 '  קרקע  הקצאת  אחד  פה  ישא "  מאיר 

כ 58-0455731' מס" ברכה בגודל  מ500 –  מחלקה "  בחלק   41ר 

למעון 7603בגוש  בסמוך  הדרים" לימן"  הקמת , בשכונת  למטרת 

כנסת לההקצאה. בית  הינה  שנים24-   חודש11+   .   
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חמו בן  טובה, חברים  :יהודה  שנה  ושתהיה  טוב  לכולם. לילה  טובה    .שנה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  10/0825/ריכוז חלטת מועצה מיום 
  
  

בן   חמו- יהודה 
העיר   ראש 
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מסהחלטה ספרי  :246'   השאלת  בדבר  לסדר  ההצעה  את  לקבל  מחליטים 

הלימודים שנת  לקראת  בחודש לימוד  בנושא  ולדון  ולחזור  הבאה   

  . אפריל/מרץ
  

מסהחלטה ביום מאשרים  :247'   מישיבתה  כספים  ועדת  פרוטוקול  החלטת 

המצ15/08/10   .ב" 

  

מסהחלטה בוועדת מאשרים :248'   כחבר  שיינפיין  אברהם  של  מינויו  את   

   .הכספים

  

מסהחלטה מקום מאשרים :249'   כממלא  שיינפיין  אברהם  של  מינויו  את   

המכרזיםח בוועדת  מעוף  מסיעת    .בר 

  

מסהחלטה מקום מאשרים :250 '  כממלא  שיינפיין  אברהם  של  מינויו  את   

ובניה לתכנון  בוועדה  מעוף  מסיעת     .חבר 

  

מסהחלטה צרפתימאשרים  :251 '  צביקה  של  מינויו  ראש "מ, את  וסגן  מ 

ליו ההנחות"העיר  ועדת    .ר 

  

מסהחלטה ארנוןמאשרים :252'   של  מינויו  את  כמ  לוי  יו"  וועדת "מ  ר 

   .החינוך

  

מסהחלטה סבא מאשרים :253 '  לכפר  עזר  חוק  תיקון  אחד  פה  רכב (  העמדת 

המצ2010- ע"תש) תיקון) (וחנייתו    .ב" 

  

מסהחלטה הרשותמאשרים  :254 '  גזבר  של  שכרו  של , את  בגובה  רוכל  שגיא 

מנכ90% משכר    .ל" 
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מסהחלטה מערכ :255 '  בדבר  ההצעה  להעביר  סולרית מחליטים  חימום  ת 

קומות רבי  ובניה, בבניינים  לתכנון  בוועדה    .לדיון 

  

מסהחלטה לעמותת מאשרים :256 '  קרקע  הקצאת  אחד  פה  ישא "  מאיר 

כ 58-0455731' מס" ברכה בגודל  מ500 –  מחלקה "  בחלק   41ר 

למעון 7603בגוש  בסמוך  הדרים" לימן"  הקמת , בשכונת  למטרת 

כנסת ל. בית  הינה  שנ24- ההקצאה  חודש11+ים   .   

  
  


