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חמו בן  טוב  :יהודה  הבאים, ערב    . ברוכים 

צרפתי טוב  :צביקה  ל, ערב  הבאים  מועצברוכים  המניהישיבת  מן  אנחנו . ין 

המועצה ישיבת  את  לפתוח  נפתח . רוצים  היום  סדר 

   .בשאילתות

  

   .שאילתות  .1

  

של     צשאילתא  ותפקודהבנושא יש 'בוקי  הקליטה          הוגשה , ועדת 

  .23/08/10- ב

  

אני"   שהגשתי  לסדר   הצעה  לאחר  כשנה  כמעט  הטילה , לפני 

יו ועל  הקליטה  וועדת  על  העיר  יונה "מועצת  מר  שלה  ר 

העולים מי לקליטת  הקשורים  מספר  נושאים  לבדוק   יקלר 

זה  בעיר  הנמצאים  העולים  מצב  את  וכן  בעיר  החדשים 

שנים   .מספר 

של    זמן  הקציבה  לה 6המועצה  להגיש  כדי  לוועדה  חודשים   

הבדיקה תוצאות    .את 

היום   הנקוב, עד  המועד  אחרי  רבים  קיבלה , חודשים  לא 

דו כל  בנושא"המועצה    . ח 

האמור    לשאוללאור  רצוני    :לעיל 

התפקיד  .1 את  למלא  כדי  נתכנסה  אמנם  הוועדה  האם 

עליה  ? שהוטל 

הוועדה  .2 המלצות  את  להביא  מתכוון  אתה  האם 

במועצה לדיון  המועצה  ידי  על   ? שמונתה 

הדו .3 הגשת  את  העיר  ראש  ידחה  הפעם  גם  ח "האם 
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מתחמק  ?בהסבר 

העולים  .4 מצב  על  ללמוד  המועצה  חברי  אמורים  מתי 

המגיעי בה החדשים  נמצאים  שכבר  ואילו  לעיר  ם 

שנים  ?מספר 

ע .5 בעיר  גרים  עולים  הגדרות "כמה  קרי , "עולים"פ 

אחרי  שעלו   ?1991אילו 

כפר  .6 בעיר  חובה  וועדת  היא  הקליטה  וועדת  האם 

 "?סבא

  

העירתתשוב ראש   :  

מייקלר .1 יונה  מר  בראשות  קליטה  היגויי  התכנס , צוות 

פעמים   .מספר 

ליד .2 תובאנה  ההיגוי  צוות  לאחר המלצות  המועצה  יעת 

ישומן של , בדיקת  מעורבותם  בשל  זמן  האורכת  בדיקה 

התוכניות בהפעלת  הממשלה   .משרדי 

בעולים ר. 4+ .3 בטיפול  רבה  אחריות  מגלה  העיר  אש 

ודו מוכן"החדשים  כשיהיה  יוגש  כאמור   .ח 

משנת מ .5 החל  ארצה  שעלו  העולים  של  המשוער  ספרם 

בעיר1989 והמתגוררים  כ ,   תו8% –מהווה  מכלל  שבי  

 .העיר

לסעיף ב .6 העיריות ' ה149התאם  חדש(לפקודת  , )נוסח 

שלפחות  בעירייה  חובה  כועדת  תמונה  קליטה   10%ועדת 

לאחר  לישראל  עלו  בינואר 1מתושביה   1990. 

צ"ד בוקי  לסעיף   :יש'ר  נלווית  לזמן , 2שאלה  הערכה  יש  המלצות  - האם 

בדיק לאחר  המועצה  לידיעת  תובאנה  ההיגוי  אורכת צוות  ה 
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יש, ןזמ לזהאם  הערכה  איזושהי    ? מן 

צרפתי תמיד, תראה  :צביקה  לתת  אפשר  לזמן  רוצים . הערכה  לא  אנחנו  רק 

במספר לנקוב  שצריכים . סתם  ממשלה  במשרדי  תלוי  זה 

התשובות את  רוצה.לתת  לא  שאני  גורמים  בכמה  תלוי  אני ,  

להגיד  חודשים 3יכול  יהיה   לא  חודשים3וזה   .  

צ"ד בוקי  אופן  :יש'ר  יובאבכל  זה    ?  

צרפתי יובא  :צביקה  זה  שיובא, אבל    . בוודאי 

צ"ד בוקי    . תודה  :יש'ר 

  

של    צשאילתא  ובמרכז בנושא יש 'בוקי  בכלל  העיר  ברחבי  גרפיטי  ציורי 

בפרט ב, העיר    .23/08/10- הוגשה 

  

כלליר     :קע 

נפוץ ב"   העולם  ברחבי  מעטות  בלא  וגם  בארץ  רבות  ערים 

קירו" נגע" על  הגראפיטי  קירות ציירי  על  ואף  ציבוריים  ת 

פרטיים מבנים    . של 

נוקטים    מקומות  ובהרבה  קל  אינו  ציירים  באותם  המאבק 

מאבק מסלולי  בשלשה    .בעיקר 

לציירי  -  העירייה  מאפשרת  בו  הפעולה  שיתוף  מסלול 

בפני  עצמם  לבטא  הוא  העיקרי  רצונם  אשר  הגראפיטי 

בעיר, הציבור מרכזיים  אזורים  על  זאת  משטחים , לעשות 

ציירי שה ידי  על  המקובלים  וכאלו  העירייה  ידי  על  וכשרו 

  .הגראפיטי

מסרים ה -  להעביר  המערכת  מנסה  בו  החינוכי  מסלול 

הנגרם  הרב  לנזק  באשר  למבוגרים  וכן  צעיר  מגיל  חינוכיים 

או  עירוניים  נכסים  גבי  על  הצבעוני  הכיתוב  ידי  על 
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 .פרטיים

החוקמא -  אכיפת  העירוני, בק  החוק  זרועות  מופעלות  ים בו 

הארציים פיקוח - או   .משטרה+  

לעיל המתואר  הן"נוכח  שאלותיי    :ל 

ציירי  .1 עם  פעולה  שיתוף  של  במישור  העירייה  עושה  מה 

בכלל אם   ?הגרפיטי 

במטרה  .2 הנוער  מחלקת  את  לשלב  ניסיונות  נעשו  האם 

בעשייה  לשלבם  דרך  ולמצוא  הגרפיטי  ציירי  אל  להגיע 

הבעיה את  לפתור  כדי  בונה   ?חינוכית 

ה .3 הן  בזרועות מה  להשתמש  העירייה  שעשתה  דרכים 

הסביבתי  בנוף  החמורה  הפגיעה  את  להפסיק  כדי  החוק 

העיר  ?של 

תוך  .4 גרפיטי  כל  המוחקת  יחידה  קיימת  חולון  בעיריית 

מתגלים48 – 24 שהם  מרגע  שעות  כ.   עיריית  ס "האם 

כזו פעולה  דרך  על  לחשוב  מוכנה  או    "?חשבה 

העיר ראש     תשובת 

פעילו: 2, 1"   מחמסגרת  לשנת ' ת  והקהילה  -2009הנוער 

גרפיטי 2התקיימו , 2010 קורסי  העירוני     הנוער  במרכז 

יונה   . ובמועדון 

פעילות ה מזיהוי  כתוצאה  עלה  הקורסים  את  לקיים  צורך 

בני של  חוקית    .נוער- לא 

טיפולייםב גורמים  ידי  על  וגויסו  אותרו  הנוער  : כגון, ני 

נוער בסמים , עלם, קידום  למלחמה    .ובאלכוהולהרשות 

עלםה עם  בשותפות  התקיים  העירוני  הנוער  במרכז  , קורס 

ידי  על  ולווה  צעירה  ומנהיגות  הדרכה  ומדור  הפוך  על  הפוך 
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קיר"עו ציור  ואומן  למעלה . סית  שהתקיים  הקורס  במסגרת 

שנה במקביל , מחצי  הקיר  ציור  אומנות  את  הנוער  בני  למדו 

וערכית חינוכית    .לפעילות 

ציירוב הקורס  עלייה סיום  בשכונת  קיר  על  הנוער  בני   

הקשישים למועדון    .ועוד, בסמוך 

לעילב המתואר  לקורס  נוער , מקביל  במועדון  קורס  התקיים 

על  ציירו  בסיומו  האתיופית  הקהילה  יוצאי  נוער  לבני  עולה 

בי נבון"קיר  אופירה  לאדם . ("ס  אדם  יפרידו  לא  הצבעים  כל 

.דם ("  

גרפג קורסי  להיפתח  מתוכננים  השנה  נוער ם  לבני  יטי 

הסביבה איכות  אגף      .בשיתוף 

ומח:3 העירוני  הפיקוח  של  המשותפת  הפעילות  במסגרת    '

במשך  סיורים  מתבצעים  ביממה24הביטחון  שעות  ברחבי ,  

ביצוע . העיר בזמן  נוער  בני  אותרו  אלו  סיורים  במהלך 

כך  ועל  רכוש   גרפיטי  השחתת  בגין  דוחות  להם  נרשמו 

    . ציבורי

לאכיפת הוחלט, נוסףב ספיר  קרית  מסדרני  חלק  להכשיר   

עפ גרפיטי  עירוני"איסור  עזר  חוק  הכשרתם . י  במסגרת 

במכשירי  יצוידו  והם  עירוני  פיקוח  של  סמכויות  להם  יוענקו 

ספיר קרית  במתחם  אכיפה  שיבצעו  מנת  על        . קשר 

בכפר:4 תחומים, סבא-   לשני  מחולק  בגרפיטי    :הטיפול 

ומוס. א החינוך  מוסדות  ציבוריים בתחום  עירוניים  דות 

ע שוטף  באופן  מח"מטופל  באמצעות ' י  ותחזוקה  פיתוח 

חיצוניים   .קבלנים 

נקודתי . ב באופן  מטופל  העיר  וברחבי  מרכזיים  במקומות 

הצורך"עפ   .י 
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אלהב העיר, ימים  מרכז  באזור  פיילוט  לביצוע  נערכים  , אנו 

מסוגים  משטחים  על  גרפיטי  במפגעי  הטיפול  שיטת  לבדיקת 

וכדומה, גרנוליט: כגון, שונים   .שיש 

לטיפול , כן- מוכ יעודי  צוות  להכשיר  האפשרות  נבחנת 

העיר ברחבי  זה  מסוג  התקשרות , במפגעים  דרך  לחילופין  או 

ניקיון  מכרז  במסגרת  שישולב  העיר  ניקיון  שירותי  ספק  עם 

  ".העיר

צ"ד בוקי  שיתוף   :יש'ר  שזה  או  הזה  הנושא  על  שאחראי  אחד  גוף  יש  האם 

הסביבהפעולה  ואיכות  הנוער  דו? של  הוגשו"וכמה    ?חות 

צרפתי אענה, ניד  :צביקה  שאני  או  לענות  רוצה     ?אתה 

הרוש לענות  :דני  יכול    .אתה 

צרפתי כל , תראה  :צביקה  עקודם  מוסדר  לעבודות "זה  המחלקה  י 

ב. ציבוריות שאני  לך  להגיד  יכול  החודשים 8- אני   

הזה בעניין  לעסוק  התחלתי  מיני חיפשת. האחרונים  בכל  י 

בעירייה בעניין , מקומות  ברור  מסוים  נוהל  היה  לא  היום  עד 

ב. הזה כבר 8- אני  קיימתי  חודשים  מפגשים3  לעניין .   יוקצה 

ייחודי תקציב  יוצאים . הזה  בודקים אנחנו  ואנחנו  לפיילוט 

אלטרנטיב מיני  כל  נוספותעוד  אחת , ות  יוסדר  הזה  והעניין 

הי. ולתמיד עד  יוסדר  לא  שהוא  יוסדר, וםחבל  הוא    . אבל 

צ"ד בוקי    . תודה  :יש'ר 

הערה, צביקה  : לויאהוד יובל רוצה  היום, אני  הובאו  שלא  שלי   השאילתות 

יום כסדר  .יכנסו  . הובא, . שלא  למועצההשאילתא    ,  

צרפתי שאילתות  :צביקה  איזה  יודע  לא    . אני 

נענו  : לויאהוד יובל שלא  שלי  שאילתות  אצלכם, זה    . הם 

צרפתי נבדוק  :צביקה    . אנחנו 

חמו בן  להיום  :יהודה  הוגשו  לא    ? למה 
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צרפתי זה  :צביקה  את  נבדוק  מסמכים. אנחנו  לעיון    ? השאילתות 

שאילתות. לא, לא  : לויאהוד יובל ויש  למסמכים  בקשה  של . יש  שאילתות 

 . . להיכנס, חודשים. צריכות    ,  הן 

צרפתי אבדוק  :צביקה  המייל, אני  דרך  תשובה  ממני  תקבל  ת.אתה    . ודה 

  

מנכ  .2 מינוי  בגובה "אישור  שכרו  ואישור  מנכ100%ל  משכר    .ל" 

  

חמו בן  לכולם, טוב  :יהודה  טוב  לאחר . ערב  הבאים  ברוכים  כל  קודם 

מנכ. החגים את  בפניכם  להציג  ושמח  רוצה  עיריית "אני  ל 

סבא  לימיני, החדשכפר  שיושב  ארמוני  שבחודשים .אשל   

סוד לא  זה  דווק, האחרונים  אתחיל  כי אני  מהתקשורת  א 

שמצלמים רואה  יוסי,אני  אתם "ועפ,   כעיתונאים  חוק  י 

לדעת שירותי , אמורים  עובד  עדיין  הוא  ואשל  היות 

הכללי את אסור . הביטחון  לציין  ולא  שלו  תמונה  לפרסם  לא 

  . שמו

דווקא   מהסוף  אתחיל  תטעו, אני  חלילה  שלא  מנת  עד . על 

המ של  פורמלי  עובד  עדיין  הוא  הזה  החודש  ולכן , וסדסוף 

עפ בתקשורת "אסור  לפרסם  חוק  את י  אחר  אמצעי  בכל  או 

תמונתו ואת  זה . שמו  את  להעיר  לנכון  מוצא  אני  ולכן 

האחרונים. לעיתונאים שבחודשים  סוד  לא  חודשים 7- ב, זה   

מנכ בלי  בעירייה  מתפקדים  אנחנו  אני , ל"האחרונים 

לקרות  שיכול  ביותר  הטוב  הדבר  לא  שזה  חושב  בהחלט 

  . גדוללארגון 

זאת   עם  ובראשונה, יחד  בראש  להודות  רוצה  לסגניי אני   

מאוד חלק  הניהול- שלקחו  של  בנטל  משמעותי  עזרו , מאוד 

מאוד עמירם. לי  וגם  צביקה  באופן . גם  להודות  רוצה  אני 
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והמחלקות אגפים  למנהלי  הרוש . אישי  דני  מונה  לאחרונה 

אלמלא , ל"לסמנכ להתבצע  יכלה  לא  העבודה  בהחלט  אבל 

החבריםשי מכל  לי  שניתנה  והעזרה  הפעולה  גם . תופי 

לעבודה חברים  וגם  למועצה    .חברים 

המפגשים   באחד  זה  את  מפגשים, משלתי  היה , כמה  שזה 

לנגוח ולרוץ  קרן  מרים  כדורגל  ששחקן  כמו  גם , משול  להיות 

מנכ וגם  עיר  מאוד"ראש  קשה  וגם  בריא  לא  גם  זה  אבל , ל 

החברים  בצורבעזרת  התנהלו  טובההדברים  יחסית    .ה 

פה   יושב  שגם  קידר  לאורי  להודות  גם  רוצה  שעזר , אני 

המיון כ. בעבודת  מועמדים25- התראיינו  שלחנו .   מכן  לאחר 

למבחנים4 מועמדים  כשירות"כשעפ,   ועדת  יש  החוק  , י 

הפנים משרד  של  סטטוטורית  בוועדה , ועדה  של שישב  נציג 

האופוזיציה, השר של  הקואליציה, נציג  של  נציג , נציג 

עוד ומי  משפטי? מטעמי     .ויועץ 

הראיונות   לאחר  וגם  הבחינות  לאחר  שאשל גם  סברנו  כולנו   

ביותר המתאים  המועמד  מאודהוא  ואני  שהחל -   שמח  מאוד 

כמנכ1.11- מה תפקידו  את  יחל  אשל  העירייה"  ואני . ל 

אשל עם  לי  שהיו  המפגשים  וממספר  שבהכרות  גדול  , מאמין 

מאוד מוטיבציה  עם  בא  גבוהמ- אשל  לסייעהאוד  , לעזור,  

העירלש ואת  העירייה  את  ולקדם  באותם . דרג  מאמין  אני 

מהם מגיע  שאשל  מאוד. ערכים  ערכי  שיוכל . אדם  אדם 

כפר  העיר  ענייני  לקידום  משמעותית  תרומה  לתרום  בהחלט 

המועצה. סבא חברי  של  פעולה  ששיתוף  ובטוח  סמוך  , אני 

והמחלקות האגפים  מנהלי  לשל  מאוד  יסייעו  בטח , אשל 

תפקידו בתחילת  שבחודשים . ובטח  מאמין  בהחלט  אני  אבל 

רבים ולא  המשותפת , הקרובים  העבודה  את  לראות  נוכל 
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בעירייה כאן    .שתהיה 

את    לאשר  נדרשים  אשלאנחנו  של  בגובה , מינויו  שכרו  את 

מנכ100% משכר  סעיף , ל"  האצלת . 2זה  את  גם  מכן  ולאחר 

אותו. הסמכויות נאשר  בטרם  מאשל א, אבל  מבקש  הייתי  ני 

מילים  כמה  ויאמר  המועצה  חברי  בפני  עצמו  את  שיציג 

ש. להכרות לעיתונאיםכמובן  ומדגיש  חוזר  מ, אני   1.11- החל 

להיפגש עליותוכלו  יותר  קצת  ולשמוע  אותו  ולראיין  אבל .  

עתה  אפשרלעת  אי    . אשל, בבקשה. עובדתית 

ארמוני פה  :אשל  להיות  שמח  אני  כל  הז, קודם  מודה . הבפורום  ואני 

שנתן, ליהודה האמון  ועל  שאמר  הדברים  על  העיר  לי לראש   

היא . בבחירה המיקרופונים  של  הזאת  החוויה  כל  בשבילי 

מהר, חדשהחוויה  אליה  שאתרגל  מניח  אני  בן . אבל  , 51אני 

בארה בשרון, ב"נולדתי  וכמה , גדלתי  בכמה  למדתי 

לשייטת אני . תיכונים בקבע, 13התגייסתי  . שירתתי 

כסרן  היחידהסיימתי  של  הלחימה  תואר . ביחידות  לי  יש 

העברית מהאוניברסיטה  וכלכלה  בהיסטוריה  לי , ראשון  יש 

עסקים במינהל  שני  של . תואר  בפילוסופיה  שני  תואר  לי  יש 

שאני הדתות השלמתי  קורס, כמעט  עוד  להשלים  אני . צריך 

חשוב דבר  זה  שהשכלה    .חושב 

שנאמר   כמו  הבוגרים  חיי  רוב  עשיתי,את  ב  הביטחון  . מערכת 

איםבתפקיד לארץ, פרטיבייםו  ובחוץ  בארץ  שטח  . בתפקידי 

טקטיים בנושאים  גם  ניסיון  לי  מאוד , יש  הרבה  לי  יש  אבל 

בניהול  גדוליםניסיון  מערכות, פרויקטים  בהנעת , בניהול 

מכיר. האנשים לא  אני  המוניציפאלי  התחום  אני , את  אבל 

אותו ללמוד  ר, מקווה  שאמר  לתרום וכמו  העיר  אש 

שלי עם , מהניסיון  גם  לי  שהיתה  הקצרה  אנשי מההכרות 



    06.10.2010  13  מועצה מן המניין 

העיר מועצת  אנשי  עם  וגם    . העירייה 

מאוד   מהדברים - אני  וגם  מהאנשים  גם  התרשמתי  מאוד 

פה מצטר, שנעשים  מוטיבציה ףובאמת  בהרבה  הזה  לצוות   

קדימה בתפקיד . והסתכלות  מאוד  לא גאה  שאני  מקווה  ואני 

ול אתכם  לא  העיראאכזב  אזרחי  את  רבה. א    . תודה 

חמו בן  שנברך, חברים  :יהודה  נאשר, לפני  כל  אעמיד . קודם  אני  אז 

סעיף  את  פה2להצבעה  מנוסח  שהוא  כפי  אשל ,   מינוי  אישור 

כמנכ של "ארמוני  בגובה  שכרו  ואישור  העירייה   100%ל 

בעד, ל"מנכמשכר  ידו? מי  את  תספור , צביקה. ירים 

  . בבקשה

צרפתי אחדפ  :צביקה    . ה 

חמו בן  החברים  :יהודה  של  אחד  רבה, פה    . תודה 

מסהחלטה למנכמאשרים  :257 '  ארמוני  אשל  מינוי  את  אחד  העירייה "פה  ל 

בגובה  שכרו  מנכ100%ואת  משכר    .  ל" 
  

חמו בן  לחברים  :יהודה  הדיבור  זכות  את  נעביר  המון, בטרם  לך  מאחל  - אני 

בהצלחה הזה . המון  שהשולחן  חושב  פהמכילאני  את   גם   

המועצה המקצועי, חברי  הדרג  את  עו. גם  פה  ד "נמצאת 

שהיא  בראף  שלנומשרדמהבתיה  החיצוני  המשפטי ,   היועץ 

המשפטי, שלנו היועצת  מקום  מכירממלא  אתה  המבקר ,   את 

ובטח. שגיא, הכרת בטח  המועצה. מיכל  חברי  בדרך . שאר 

מקצועיים גורמים  גם  מזמנים  אנחנו  לסדר כלל  שנוגעים   

ש ו,לנוהיום  שבמידה  מנת  על  לחברי   שאלות  תהיינה 

ומשתפיםהמועצה  בדיון  משתתפים  הם  אתה . אז  כלל  ובדרך 

המועצה לישיבות  אותם  להכין  פטרנו , צריך  היום  אבל 

הבאות, אותך לישיבות  רק  זה  זה - לאט. אז  את  תעשה  לאט 
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המקצועיים הגורמים  עם  בבקשה.יחד  המועצה,   כל .חברי   

שמדבר עצ, אחד  את    . מושיציג 

מאודקו, אשל  : לויאהוד יובל נעים  כל  יובל, דם  קוראים  לוי.לי  יובל  אהוד    ,

בפרוטוקולים זה  את  תראה  אני .בניירות, אתה   

ראשון. מהאופוזיציה אותך  לברך  הזכות  את  לוקח  . אני 

ל חרבות  לכתת  שלך  מטפוריתאההזדמנות  תישאר  היא  , תים 

עם  פה  תישאר  אתה  מילאתכי  לפחות  חרבות  ועם  . וליתים 

כשאתה בהצלחה  לך  שיהיה  על אז  שמירה  של  מהצד  עובר   

הדמוקרטית הישראלית  של , הזהות  הדמוקרטי  האופי  על 

ישראל לא , מדינת  כבר  לא אתה  זה  את  לא ,בחרבתעשה   

אלקטרוניים זה. באמצעים  את  בניירותתעשה  פה  עכשיו    .

בהצלחה לך  שיהיה  מזה, אז    . שתהנה 

שתצליח   רוצים  מאוד  שגר כי, אנחנו  מאיתנו  אחד  כל  בשביל   

וילדים, פה משפחה  פה  נכדים, שמגדל  עם  גם  פה  כל , יש 

שלנו הצלחה  זו  שלך  לא  .הצלחה  ימים 100זה  חסד  זה , של 

לךקדנציה  לתת  רוצים  שאנחנו  חסד  תהיה .של  שאתה  וכמה   

החוקיםלוחם כל  עם  מורא  ללא  הנהלים,   כל  כל , עם  עם 

לצדך פה  שיעמדו  המשפטיים  לך , היועצים  להביא  ותצליח 

שמבוסס  חוקשלטון  שלטון  אותך , על  לברך  נשמח  אנחנו 

לך ה. ולעזור  לקו  ללכת  ממך  תדרוש  שהמערכת    אפורכמה 

ללילה לילה ,ולערפל  ערפל  אין  פה. פה  חיים  אנחנו , אנחנו 

מאוחר או  מוקדם  הכל  את  לנו, נראה  קשה  יהיה  אז . וזה 

לך מאחל  שתצליחאני  שנים,   הרבה  פה  תעשה ש, שתהיה 

טובה שלך, עבודה  האזרחית  השנייה  לפנסיה  מפה  , שתצא 

עבור  כולם  לטובת  החוק  במסגרת  טובה  עבודה  ושתעשה 

  . כולם
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ארמוני   . תודה  :אשל 

חמו בן  צנעני"עו  :יהודה  איתן    .ד 

צנעני"עו איתן  הצלחה :ד  לך  לאחל  רוצה  אני  כל  היא . קודם  שלך  ההצלחה 

כולנו של  ההצלחה  בעצם  ספ. תהיה  לי  היושבים אין  שכל  ק 

להצליח לך  ולסייע  לך  לעזור  ירתמו  כללית. כאן  מן , הערה 

מועד מבעוד  חיים  קורות  שנקבל  שאנחנו הראוי  שנדע  כדי   

הרזומה על  לישיבה  כל , הניסיון, באים  של  ההשכלה 

המנכ. המועמדים לגבי  רק  לא  המינויים , ל"זה  כלל  לגבי  זה 

לבוא   .בעתיד 

חמו בן  על. תודה  :יהודה  גם  ההערהתודה  אין.   לסעיף , אם  עוברים  אנחנו 

הבא, בבקשה. 3   . סעיף 

  

למנכ  .3 סמכויות  הנכנס"האצלת  העירייה  נובמבר , ל  מחודש  , 2010החל 

לתפקיד כניסתו  ומ, מועד  סגן  העיר"במקום  ראש  צרפתי, מ  צבי  , מר 

  :כדלקמן

בסה. א   כמשמעם  תשלום  מסמכי  על  לחתום  סמכות     191' אצלת 

העיריות     בהם ,לפקודת  שיש  מסמכים  על  לחתום  סמכות  לרבות     

ס     לפי  העירייה  מטעם  כספית  העיריות203' התחייבות  לפקודת   .  

עפ. ב   הסכמים  על  לחתום  סמכות  ס"האצלת  העיריות195' י  לפקודת   .  

יזמיםה. ג   עם  העירייה  התקשרויות  על  לפיקוח  בנוגע  סמכות    , אצלת 

שירותים     ומכרזים, ספקים, נותני  סל, חוזים  לפי  סמכויות    ' רבות 

מכרזים148     לעניין  העיריות  לפקודת    .  

מחוה. ד   קצבאות  למקבלי  חיים  אישורי  על  לחתימה  סמכויות    .ל"אצלת 

  

צרפתי בנפרד3סעיף   :צביקה  סעיף  כל  על  נצביע  אנחנו  ה.   אצלת על 

למנכ נובמבר "סמכויות  מחודש  החל  הנכנס  העירייה  ל 
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במקום , 2010 לתפקיד  כניסתו  ראש מועד  מקום  וממלא  סגן 

כדלקמן צרפתי  צביקה  מר    :העיר 

סמכות .א   האצלת  בס  כמשמעם  תשלום  מסמכי  על  ' לחתום 

העיריות191 לפקודת  מסמכים ,   על  לחתום  סמכות  לרבות 

ס לפי  העירייה  מטעם  כספית  התחייבות  בהם   203' שיש 

העיריות בעד.לפקודת  מי    ?  

אחד  : לויאהוד יובל   . פה 

צרפתי א  :צביקה    . תודה, חדפה 

מסהחלטה אחד מאשרים  :258 '  למנכפה  סמכויות   אשל ,הנכנס ל"האצלת 

לתפקידמועד כניסתו, 2010 החל מחודש נובמבר , ארמוני סגן ,   במקום 

העיר"ומ ראש  צרפתי, מ  צבי    :כדלקמן, מר 

 לפקודת 191'  האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בס  

 כספית ל מסמכים שיש בהם התחייבותלרבות סמכות לחתום ע, העיריות

  . לפקודת העיריות203' מטעם העירייה לפי ס
  

צרפתי לחתום. ב  :צביקה  סמכות  עפ האצלת  הסכמים  ס"על  לפקודת 195' י   

בעד.העיריות מי  אושר?   אחד    . תודה? פה 

מסהחלטה אחדמאשרים :259 '  פה  למנכ  העירייה"  ארמוני, ל  האצלת  ,אשל 

   . לפקודת העיריות195' ם על פי ססמכות לחתום על הסכמי
  

צרפתי העירייה . ג  :צביקה  התקשרויות  על  לפיקוח  בנוגע  סמכות  האצלת 

יזמים שירותים, עם  ומכרזים, ספקים, נותני  לרבות , חוזים 

ס לפי  מכרזים148' סמכויות  לעניין  העיריות  לפקודת    .

אחד פה    .תודה? אפשר 
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מסהחלטה אחד :260 '  פה  האצלת סמכות  ,אשל ארמוני, ירייהל הע"למנכ מאשרים 

, ספקים, שירותים  נותני,יזמיםבנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם 

  . העיריות לעניין מכרזים לפקודת148' לרבות סמכויות לפי ס, חוזים ומכרזים
  

צרפתי למקבלי . ד  :צביקה  חיים  אישורי  על  לחתימה  סמכויות  האצלת 

מחו א.ל"קצבאות  פה  זה  גם  אפשר    . תודה? חד 

מסהחלטה אחד  :261'  פה   ,אשל ארמוני, ל העירייה" למנכהאצלת סמכויותמאשרים 

  .ל" על אישורי חיים למקבלי קצבאות מחווםלחת
  

מנכ  .4 גדעון "מינוי  של  במקומו  הכלכלית  בחברה  כדירקטור  העירייה  ל 

  .צרפתי

  

צרפתי מנכ-  4  :צביקה  מינוי  בחברה"  כדירקטור  העירייה  הכלכלית ל   

צרפתיבמ גדעון  של  אחד.קומו  פה  אפשר    .תודה?  

מסהחלטה מנכמאשרים :262'  מינוי  אחד  פה  העירייה"  ארמוני, ל  , אשל 

צרפתי גדעון  של  במקומו  הכלכלית  בחברה     .כדירקטור 
  

חמו בן  מילה  :יהודה  להגיד  רוצה  הזו . אני  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  אני 

צרפתיול לגדעון  כהן. הודות  שהוא  זה  על  רק  כדירקטור לא   

הכלכלית על , בחברה  את היותו אלא  שמינינו  בטרם  גם 

זמני למזכיר  מניהול , גדעון  נכבד  די  חלק  עצמו  על  לקח  הוא 

אישי. העיר באופן  לך  להודות  רוצה  אני  לי . ובהחלט  היית 

ה של  התקופה  כל  במשך  חודשים7- לעזר  מנכ,   חדש"הגיע  , ל 

מהנטל  אותך  יותרנשחרר  רבה. הרחב  תודה   .בהחלט 
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עמותת   .5 עם  וחכירה  פיתוח  בהסכמי  התקשרות  ישא "אישור  מאיר 

קרקע- " ברכה הקצאת   .  

  

צרפתי פיתוח : 5סעיף   :צביקה  והסכמי  התקשרות  עם אישור  וחכירה 

ברכה"עמותת  ישא  קרקע- " מאיר  הקצאת  איילה.    ,

  . בבקשה

זיו הסכמים  :איילה  בפניכם  ו. מונחים  פיתוח  עם הסכם  חכירה  הסכם 

ברכה"עמותת  ישא  בית ". מאיר  להקים  שמבקשת  עמותה  זו 

לימןכנסת  מעון  של . ליד  המתפללים  שנים  מספר  כבר 

שכור במקום  מתפללים  רוצים , הפעמוןבבית , העמותה  והם 

קבע בית  להם  לו . להקים  שיש  ביטון  רב  בשם  ברב  מדובר 

שמגיעים בעיר  שונים  ברגלחסידים  כיום  בשבתות,   , כולל 

הפעמון   . לבית 

באוגוסטההקצ   בישיבה  אושרה  עצמה  מונחים , אה  וכעת 

וחכירה פיתוח  הסכמי  יאושרו. בפניכם  הם  עוברים הם , אם 

לאישור הפניםמפה  שר  להתחיל ,   תוכל  העמותה  זה  ואחרי 

  . לבנות

צרפתי שאלות  :צביקה    . כן? יש 

תקין  :אל- אתי גן ניהול  ההקצאה  את  כשאישרנו  היה  נכון . לא  גם  אין 

  .להיום

זיו תקין  :איילה  ניהול    . יש 

של   :אל- אתי גן העמותות  רשם  של  לאתר  נכנסתי    ,2010אני 

ביחד(   ) מדברים 

השוטפת  :אל- אתי גן לשנה  תקין  תקין. ניהול  ניהול  אין  השוטפת  . לשנה 

  . נקודה

זיו תקין  :איילה  ניהול  לה  שאין  בקשה  מביאים  לא    . אנחנו 
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רטרוא, סליחה :ד מנשה אליאס"עו מקבל  אתה  תקין  אוניהול    ? - קטיבית 

פתאום  :אל- אתי גן כלל. קדימה. מה  בדרך  מרץ    . עד 

מילר המסמך, רגע  :עמירם  את  מחפשת    . איילה 

אישור , אתי  : לויאהוד יובל שיוצג  לפני  תאושר  לא  שההצעה  מניח  אני 

תקין תקין. ניהול  ניהול  להציג  יצטרכו  הם  מקרה    . בכל 

הקודמת   :אל- אתי גן כבר מהפעם  חודשים3עברו    ,  

זיוא תקין, הנה  :יילה  ניהול  אישור  ביד  פה  לי  עד  .יש  תקף  זה  אישור 

  . 31.12.2010ליום 

צרפתי איילה  :צביקה  נוספות. תודה    ? שאלות 

חמו בן  החברים  :יהודה  של    ? הערות 

צנעני"עו איתן  הבעיה  :ד  את  חלקי  באופן  יפתור  שזה  לציין  רק  רוצה  אני 

כנסת בית  אין  שבהדרים  שנים  של  מקווה ואני, הקשה   

מהר תעשה  הבנייה  השם  בעזרת  זה , שבאמת  השם  ובעזרת 

הבעיה את  לפחות  חלקי  באופן    . יפתור 

חמו בן  בי  :יהודה  ולא  בך  תלויה  לא    . הבנייה 

צרפתי להצביע  :צביקה  בעד? אפשר  אחד? מי    .תודה? פה 

מסהחלטה עם מאשרי :263 '  וחכירה  פיתוח  בהסכמי  התקשרות  אחד  פה  ם 

בר"עמותת  ישא  בגודל , 58-0455731' מס" כהמאיר  קרקע  הקצאת 

מ500 מחלקה "  בחלק  בגוש 41ר  למעון , 7603  " לימן"בסמוך 

הדרים כנסת, בשכונת  בית  הקמת  ל. למטרת  הינה   24- ההקצאה 

חודש11+שנים  .   
  

חמו בן  לאיילה  :יהודה  טובה, תודה    .נסיעה 
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לשנת   .6 לתמיכות  קריטריונים    .2011אישור 

  

רוכל בפניכם מובאים  :שגיא  תמיכות קריטריונים ה  שנוהל  כמו  או 

אותם תבחיניםמגדיר  לשנת   תמיכות  למתן  לעמותות 2010   

בעיר מעוניינת , הפועלות  העירייה  שבהם  להעניק בתחומים 

לשנת  זו. 2011תמיכות  לשנה  התמיכות  שתקציב  , כמובן 

נקבע2011לשנת  לא  עדיין  התקציב,   דיוני  בעת  אבל .ייקבע   

ב לעבוד  מנת  לעמותוהעל  ולאפשר  הנוהל  להיערך וראות  ת 

בזמן הבקשות  את  זכאיות , ולהגיש  במועדים להיות  לתמיכה 

הבאהשיאפשרו  התקציב  בשנת  הפעילות  את  לקיים  . להם 

עכשיואנחנו  כבר  התהליך  את    . מתחילים 

התמיכות   ישיבות , ועדת  שתי  קיימה  המקצועית  הוועדה 

הקריטריונים הקריטריוני. בנושא  מרבית  הם כאשר  ם 

עברו בשנים  שהיו  לקריטריונים  שני . דומים  למעשה  הוספנו 

  . נושאים

צ"ד בוקי  היום   :יש'ר  יושב  מנכמי  היה  שלא  המקצועית    ? ל"בוועדה 

רוכל מנכ  :שגיא  בהיעדר  לתפקד  המשיכה  הוועדה  כל  שישב , ל"קודם  מי 

וצביקה צרפתי  גדעון    . זה 

שמקב, שגיא  : לויאהוד יובל הטופס  ממלא  זה  מי  לאז  סמכות  על ל  השפיע 

מ10%   - ?  

רוכל לי, בוא, רגע  :שגיא    , תן 

  ? - מי. שאלה  : לויאהוד יובל

ביחד(   ) מדברים 

רוכל ועדת   :שגיא  רכזת  שהיא  נועה  את  גם  פה  יש  ספציפיות  לשאלות 

  . התמיכות

  , תשובה. שאלה  : לויאהוד יובל
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צרפתי שאלות  :צביקה  יהיה  כך    .אחר 

רוכל שלי, ברשותך  :שגיא     .בסדר 

לזה  : לויאהוד יובל מגיע     ?אתה 

רוכל לשאלות  :שגיא  פתוח  אשיב, יהיה  אגב. אני  דרך  לומר  , צריך 

תמיכות בנושא  ביקורת  לנו  היתה  זו  בסך , שבשנה  ואנחנו 

בהתאם  גם  שינויים  וערכנו  החומר  על  עברנו  גם  הכל 

לתהליכים, לביקורת משותף  העירייה  מבקר  גם    . שהיה 

הוספנו    דברים  זווחידדשני  בשנה  עמותות . נו  בתחום 

תראו אתם  שעברה, הרווחה  ביקשה  שנה  העיר  מועצת 

מוגד תקציב  עמותותללהגדיר  לנושא  המזון  מחלקות    .

לשנה  בדומה  לקריטריונים  מסודרת  בצורה  אותו  הכנסנו 

תמיכה, שעברה למעשה  או  נוסף  ניקוד  לו  נוספתוהגדרנו    ,

בעמוד  מופיע  שהוספנו. 2זה  חדש  זכ, נושא  שימוש מתן  ות 

עירוניים   . באולמות 

שנים   מאוד  הרבה  של  נוהל  קיים  פנימי , בעירייה  נוהל 

נהוג שהיה  מהקריטריונים , שוויוני  חלק  הובא  לא  הוא  רק 

התמיכות יחסית . בוועדת  נוהל  הוא  תמיכות  שנוהל  תזכרו 

בנוהל . חדש להיכלל  צריך  שהעסק  לידיעתנו  שהוא  ברגע 

אותו, התמיכות א, צירפנו  מחדשהגדרנו  מו, ותו  בא והוא 

ישן. בפניכם נוהל  את , היה  חידדנו  יותר  או  פחות  אנחנו 

הקיים שינויים, הנוהל  כמעט  שם  עשינו    .לא 

לזה. זהו   נשארו, מעבר  הדברים  משהו , נועה. מרבית  לך  יש 

  ? להוסיף

בעיקר  :יאיר אברהם שנעשים  השינויים  חשוב? מה  דבר    . זה 

סייס סעיף  :נועה  נעבור  הרווחה. סעיף- בוא  עמותות  את  לנו    , יש 

הראשון  :אל- אתי גן בעמוד  זה  לפני  מתחיל  תמיכות , זה  מתן  כתבתם 
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טעות, 2012לשנת    . זה 

סייס האחרון.2011, לא  :נועה  בסעיף   ?   

  . 1עמוד   :אל- אתי גן

ביחד(   ) מדברים 

העתיד  :??? העתיד, על  על    .מדובר 

סייס שנת   :נועה  של  הזה  הסעיף  לגבי  כל  מתייחסה, 2012קודם    , וא 

ביחד(   ) מדברים 

רוכל שצריכים   :שגיא  סוברים  שאנחנו  לגופים  מתייחסים  ואנחנו  מאחר 

להיערך להפתיע , גם  ולא  מראש  להיערך  להם  לתת  ורצוי 

בדיעבד לשאלתך, אתי, אותם  עונה  על . אני  ומדובר  מאחר 

לא שהם  גופי מקרים  להם   לעשות  שאפשר  ' טאק'העירייה 

יהפכו .והם  . לתת . בהתאםוצריך  להיערך  להם  הבנתי .   אני 

העיר במועצת  לסדר  הצעה  פה    ,שהיתה 

ביחד(   ) מדברים 

רוכל צריכים   :שגיא  הם  ולכן  הזה  הנושא  את  לבחון  העירייה  בכוונת 

הכל. להיערך ב. זה  שמחייב  משהו  לא     .2011- זה 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  חברים  :יהודה  בבקשה, סליחה    . נועה 

סייס עמ  :נועה  עם  הרווחהנתחיל  זה. ותות  את  הזכיר  ששגיא  לי  , נדמה 

נוספת פעם  זה  על  אחזור  הוא . אני  פה  היחידי  השינוי 

הגדלה  להם  אישרה  העיר  מועצת  שעברה  שבשנה  שעמותות 

המזון50,000של  לעמותות  שקלים  הנושא ,   את  הכנסנו  פה 

כקריטריון בסעיף . הזה  מופיע  בעצם , 7זה  העמותות  שבהם 

ש כספית  תמיכה  עד מקבלות  נוספים200%ל    .  

הקודמת   בשנה  שהיתה  הקביעה  ולא  כך  זה  את   ,קבענו 

כל  בין  אחידה  חלוקה  המזון4שהיתה  עמותות  יש ,   כי 
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גדולים יותר  שלהם  הפעילות  שהיקפי  עמותות , עמותות  יש 

גדולים פחות  פעילות  היקפי  שיכול , עם  קריטריון  נתנו  ולכן 

   .לשנות

ע  : לויאהוד יובל שאת  לפני  דףתסבירי  זה . וברת  ממלא "מה  של  דעתו  חוות 

השאלון, "השאלון ממלא  זה     ?מי 

סייס המקצועי  :נועה  המפקח  הוא  השאלון  ממלא  מדובר ,   הזה  במקרה 

  ...ב

ביחד(   ) מדברים 

רוכל מקצועי  :שגיא  ומפקח  מנהל  יש  ותחום  תחום  זה  בתרבות. בכל 

התרבות אגף  החינוך, מנהל  אגף  מנהל  זה    .  בחינוך 

מקצועי  :רשטייןפייאליעזר  במפקח  הצורך  את  קובע  המקצועי .הנוהל  המפקח   

הנושא של  האחראי  היחידה  מנהל  כלל  בדרך  חייב . הוא 

המפקח עירייה  עובד    . להיות 

עירייה  : לויאהוד יובל עובד  שיהיה  דורש    ? הנוהל 

עירייה  :פיירשטייןאליעזר  עובד    . שיהיה 

רוכל עיר  :שגיא  עובדי  היא  המקצועית  העבודה    .ייהכל 

צרפתי   . בבקשה, מנשה  :צביקה 

שאלות :ד מנשה אליאס"עו כמה  לי  השקלול. יש   מענה", 6עמוד , בטבלת 

חדשות    ". 5%לאוכלוסיות 

לתרבות, רגע  :אל- אתי גן הרווחה, עברנו  את  קודם  נגמור    . בוא 

הסדר, לא :ד מנשה אליאס"עו לפי  הולכים    . לא 

חמו בן  השאלות  :יהודה  את  אחד  כל    . מנשה, קשהבב. תרכזו 

הכבוד :ד מנשה אליאס"עו כל  של , עם  ששקלול  סבור  אוכלוסייה 5%אני  לגבי   

מספיקה, חלשה לא  הסדר. היא  את  משנה  מספר . הייתי 

בפעילות  את . 15%משתתפים  לו  שאין  החלש  שהאדם  למה 

להשתתף   , השקלול, הכסף 
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חמו בן    ? במה  :יהודה 

למשל :ד מנשה אליאס"עו תרבות  ת. אירועי  תמיכה . רבותגופי  נותנים  אתם  הרי 

תרבות רק ,לגופי  זה  החלשה  האוכלוסייה  של  השקלול  אז   

למה .5% תמיכה? 5%  לתת  באמת  באים  אנחנו  המטרה , אם 

לחלשים לעזור  רק . היא  לחלשים  הכבוד5%לעזור  כל  עם    ,

מעליב   . זה 

נוספת   עליונה, שאלה  עדיפות  ויש  גבוהה  עדיפות  המעבר . יש 

לעד גבוהה  של מעדיפות  פער  זה  עליונה   19,250יפות 

עצום. נקודות ביותר. פער  הגבוהה  למדרגה  להגיע  , כדי 

שבעולם, העליונה הנקודות  כל  את    . צריך 

יצרתם   לא  באמת  נמוכה למה  ניקוד  בדרגת  עליונה  עדיפות   

לקפוץ? יותר לדף , כי  אתכם  מפנה  כתוב4. 4אני  עמותה : " 

מעל  ניקוד  נקודות751שקיבלה  גב,   עמותה . וההעדיפות 

מעל  נקודות 20,000שקיבלה  עליונה  לא ". עדיפות  אחד  אף 

לזה מה. יגיע  עליונה , אז  עדיפות  לקבוע  אחת  פיקציה  זה 

זה לפי  אפסי  הוא  אליה  להגיע  בין . שהסיכוי  ליצור  לא  למה 

לבין 4 אחרונה5  שהיא  ביניים  דרגת  קרובה ,   שתהיה  אבל 

סיכוי? 751- ל שום  אין  ככה  לרשום . כי  קשה . 20,000סתם 

ל   . 20,000- להגיע 

מנשה  :יאיר אברהם לדעת  שמבקש  שמתקבלות , מה  התוצאות  מה  זה 

.לאורך . . ?  

ביחד(   ) מדברים 

מה   :יאיר אברהם רואים  לא  שאנחנו  קריטריונים  על  מדברים  אנחנו 

בכלל שלהם    . התוצאות 

עם  :ד מנשה אליאס"עו עליונה20,000תוצאות  עליונה.   זה    , מה 

ש  :יאיר אברהם יודע  אתה  לאמאיפה  או  שמקבלים  כאלה  עדיין     ?יש 
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שואל  :ד מנשה אליאס"עו אני  תיתןאז  העליונה  נוסף. מה  בעמוד 5סעיף , דבר   

לנזקקים: "2 מלגות  שנותנת  עד , עמותה  נוסף  ניקוד  תקבל 

זאת". 100% שכונות ", לעומת  לקידום  הפועלת  עמותה 

רק  התמיכות? למה". 30%תקבל  באמת  אנחנו   כל, אם 

לחלשים נועדו  כלל, התמיכות  בדרך  שכונות  הרב  , ולצערנו 

החלשים   , גרים 

חמו בן  לא  :יהודה    . ממש 

סטיגמות :ד מנשה אליאס"עו מדביק  לא  אומר.חלילה, אני  רק  אני  למה ,  

שכונות'הגדרתם  ? תושבי  להם ' מדביקים  כבר  אתם 

סטיגמה. סטיגמה להם  מדביק  אתה  הפיצוי , אם  את  לו  תן 

לו רק למ. שמגיע  באמת  לתת  שאחד 30%ה  בזמן  תוספת   

מלגה מלגה ?שמחלק  מחלק  לחלק ? כמה  יכול  500₪הוא    ,

של  ניקוד  לו  רק . 300יש  מקבל  שכונות  תוספת30%תושב    .

בזה ההיגיון     ?מה 

יואל קודם  :איציק  היה  הקריטריונים, מה    ? לפני 

קודם :ד מנשה אליאס"עו היה  מה  יודע  לא  קורה, אני  זה  יו.עכשיו  לא  אין , דע 

מושג זוכר, לי  לזכור. לא  יכול  לא  את . אני  מביאים  היו  לו 

השוואה, הקודם עושה  הקודם. הייתי  את  לי  אין    . אבל 

חמו בן  ברשותך  :יהודה  קטנטונת, מנשה  ל. הערה  של , זהבמענה  תגבור  זה 

עמותה. 5% כל  בחשבון  לקחת  צריך  מאיתנו אתה  שמקבלת   

הגדולות, תמיכה העמותות  הנחות יש , במיוחד  ועדות  להם 

עמותה ועדת . ועמותה בכל  יש  עצמה  העמותה  בתוך  גם 

של  ההורים  של  אקונומי  הסוציו  למצב  שמתייחסת  הנחות 

  . המשתתף

המוסיקה   קרן  את  ניקח  למשל  על , אם  פה  מוסיפים  אנחנו 

נותנים שהם  חדש. מה  קריטריון  את . זה  תיקח  אם 
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שעברה שנה  של  נוסף, הקריטריונים  קריטריון    . זה 

קודמת, לא :ד מנשה אליאס"עו שנה  לעומת  השוואה  עורך  לא    . אני 

חמו בן  מטיבים  :יהודה  פה  לך  אומר  אני  לי . אז  תגיד  לאחד 'אז  ניתן  בוא 

  . '50%גם , 100%גם 

לשנות. בסדר, לא :ד מנשה אליאס"עו גם  יכול  אתה  מטיב  אתה  אם  אתה . אבל 

רק  לקבוע  לבוא  יכול    . 30%לא 

חמו בן  החלשות, לא  :יהודה  לאוכלוסיות  רק  מתייחס    . אני 

תראה. בסדר :ד מנשה אליאס"עו מלגה, אבל  מחלק  הוא  כמה  מלגה  אם ? מחלק 

מחלק  שקלים50הוא  של ,   תוספת  כבר  לו  יש    ?100%אז 

רוכל שלא  :שגיא    . בוודאי 

הקריטריו :ד מנשה אליאס"עו מה  מלגה? ןאבל  מחלק  הוא    ? כמה 

רוכל יש   :שגיא  זה  דירוגי5בשביל  בנפרד  ניקוד  לכל  להגיד . ם  במקום 

היא , בכלאנחנו  שהתקרה  נקבע  מסוים  בתחום  . 10נניח 

בוחרים10מתוך  המקצועי ,   התמיכות המפקח  לוועדת  מביא 

השיעור הבקשה. את  את  לוקח  עד 1- מ, אוקי'ואומר , הוא   

ציון' 5 לאותו . ונותן  התרומה  מה  של  מכפלה  הוא  הציון 

יש. סעיף אוטומט, ולכן  לא  אוטומטית , 10%ית זה  לא  זה 

בהתאם . 5% להשפעהזה  בהתאם  או  היחסי    . לשיעור 

שאלה :ד מנשה אליאס"עו   .עוד 

חמו בן  ושגיא  :יהודה  מנועה  בבקשה  מציע  ותענו , אני  השאלות  את  תרכזו 

לכולם   . בסוף 

אחת :ד מנשה אליאס"עו שאלה  לו 6בעמוד . עוד  שיש  כולל  כספי  מחזור   

ש, רלוונטיות חשבתי  הכנסותואני  פחות  לו  שיש  מי  , דווקא 

יותר יקבל  הפוך. אז  הוא  שהדירוג  מסתבר  אם , והנה  אלא 

נכון הבנתי  לא  כולל. כן  כספי  רק , במחזור  זה  , 5%אמנם 

משפיע עדיין  זה  רק . אבל  לו  שיש  מי  ₪ 10,000אז  הוא  
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בדירוג  בדירוג . 1מסכן  הוא  נוספים  כספים  שמקבל  מי  אבל 

ההיגיון. 5   ? מה 

רוכל רחב  :שגיא  פעילות  היקף  לה  שיש  שעמותה  הוא  לא , ההיגיון  אתה 

מחזור ולהגיד  לבוא  נפחיכול  יוצר  אוטומטית  מעיד .   מחזור 

פעילות היקף    .על 

הוצאה, סליחה :ד מנשה אליאס"עו בלי  הכנסה  להיות  יכול  גם  זה  גם . מחזור  זה 

  .מחזור

רוכל רווח. לא  :שגיא  גופי  לא  הן    . עמותות 

חמו בן  הפעילותבדרך  :יהודה  על  מעיד  זה  כלל    .  

רוכל הפעילות  :שגיא  מהיקף  כתוצאה  מחזור  מייצרות  נתנו אנחנו . הן 

קריטריונים של  אחד,סט  קריטריון  קבענו  לא  הוא  .  המחזור 

חלק רק , רק  הציון 10%הוא  ביטוי . מכלל  לתת  בא  הוא 

עושה גוף  שאותו  הפעילות  מפעיל . להיקף  הזה  הגוף  אם 

מאות  או  תלמידים  מסויםמאות  בתחום  גוף , חניכים  לעומת 

רק  היקף , 10שיפעיל  לעניין  להבחין  מקום  אין  האם 

כזה לגוף  כזה  גוף  בין    ? הפעילות 

גוף    שאותו  פעילות  היקף  לאותו  ביטוי  לתת  בא  הזה  והציון 

ל, מבצע גדול  היקף  לא  אפילו  שזה  חושב  של ואני  הזה  היבט 

הפעילות סברנו. היקף  אפילו  בתוך מחלוקתיתה ה, אנחנו   

של  הזה  הנושא  שדווקא  פעילותהוועדה  מחזור , מחזור 

גדול יותר  ביטוי  לקחת  צריך  להיקפי , כספי  ביטוי  לתת 

העיר בתוך  מבצע  מסוים  שגוף  הפעילות, הפעילות    . והיקף 

הקריטריון :ד מנשה אליאס"עו זה  באמת  כן, ואם  לא. אז  אם    ,אבל 

רוכל הקריטריון  :שגיא    . זה 

זה שא :ד מנשה אליאס"עו מה  נוספת  מקצועי'לה  זה '?מוניטין  מה  קובע  מי   

מקצועי'   '? מוניטין 
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חמו בן  המקצועי  :יהודה    . המפקח 

זה  :ד מנשה אליאס"עו מה     '?מוניטין'אבל 

חמו בן  למשל   :יהודה  יהיה אם  הדתשל עמותה זה  ממליה , נושא  שמשון 

ויבדוק  ויסתכליבוא  נוהל. ויראה  זה  גונן , אם  גני  אושרת 

ות ותבדוקתבוא    . סתכל 

לו :ד מנשה אליאס"עו יש  לחלק1.2- מ, מה  לו  יש  מה  מיליון    ?  

חמו בן  מחייב  :יהודה  החוק  זה    . אבל 

מחולק :ד מנשה אליאס"עו   . הכל 

בתור, שגיא  : לויאהוד יובל אתם  שלכם, איך  הוויכוחים  על  לנו  כי , תספר 

ולחלק  לבוא  ציבור  של  נציגות  שקיבלנו  מועצה  חברי  אנחנו 

את האלהגם  המשאבים  ומחלקים , עכשיו.   יושבים  כשאתם 

דבר  מקבלים  ואנחנו  ביניכם  ומתווכחים  הפקידים  ביניכם 

ב, מוגמר שמדובר  זה  על  מדבר  מאודסכוםלא  נמוך  . זעום,  

והמפורט  היפה  ההסבר  כל  עם  שהקריטריונים  זה  על  מדבר 

עצומות, והכתוב לנוסחאות  להגיע  אפשר ,אפשר  אי  רק   

זה  אחרי  אם  מזהלדעת  יוצא  התבקשתם  .מה  אתם  איך 

ל החלטתם  מה  ולפי  הפקידים  עמותהביניכם  איזו  זה ? טפח 

אותי   . מעניין 

רוכל התווכחנו  :שגיא  אנחנו  איך  לך  להגיד  מתכוון  לא    . אני 

אתם, לא  : לויאהוד יובל כי  אותנו  מעניין  . זה  . חלוקה תוצאות.   . של 

רוכל   .סליחה, לא, לא  :שגיא 

הציבור, סליחהאבל   : לויאהוד יובל נציג  הזאתאני  ההחלטה  את  שמקבל   .   

חמו בן  שאלות  :יהודה    ? עוד 

צרפתי נוספות  :צביקה  שגיא?שאלות    . בבקשה, איתן.  

צנעני"עו איתן  יש לבקריטריונים  :ד  דתיים  לגופים  תמיכה  , הערהמתן 

סבא" בכפר  סניף  להן  שיש  ארציות  הקריטריונים , בעמותות 
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המקומ האלה לסניף  הארציתיתייחסו  לעמותה  ולא  מספר . י 

מ יירד  לא  והעמותות  סבא  כפר  משתתפים30- תושבי    ."  

חמו בן  סעיף  :יהודה    ? איזה 

צנעני"עו איתן  שמתחת :ד  בהערה    , זה 

???:  9 .  

חמו בן  הדתית  :יהודה  לפעילות  דווקא  לאו    . זה 

צנעני"עו איתן  דתיים :ד  לגופים  תמיכה  למתן  בקריטריונים  מופיע  אז . זה 

האםהשאלה שלי    - ?  

חמו בן  לכולם  :יהודה  תקף    . זה 

צנעני"עו איתן  לכולם :ד  תקף    . אוקי? זה 

חמו בן  דוגמא, למשל  :יהודה  מקבלת , סתם  בסרטן  למלחמה  האגודה  אם 

כסף סבא, מאיתנו  בכפר  נשאר  עוד. תודה. זה    ? איתן, מה 

צנעני"עו איתן  נוסף :ד  פיתוח, דבר  היטלי  בגובה  שם יש , 2.2סעיף , בתמיכה 

במייל, סעיף זה  את  שקיבלנו. קיבלנו  בחוברת  לא  , זה 

תוספת פטור " .קיבלנו  למתן  הקריטריונים  של אחד  מהנחה 

העתיד 90% או  ממוקם  עליה  הקרקע  זה  פיתוח  מהיטלי   

המבנה ממוקם  קרקע , להיות  לא ". עירוניתהינה  זה  בעיניי 

אחת מסיבה  ואומר.הגיוני  בא  אתה  מה  הרי  כי  הקרקע ?   אם 

עי קרקע , רוניתהיא  מהעירייה  וקיבלה  שבאה  עמותה 

פיתוח, עירונית בהיטלי  הנחה  מבקשת  היא  אתה . עכשיו 

וגם  קרקע  גם  לה  פיתוח90%נותן  בהיטלי  הנחה  עמותה .  

מהעירייה קרקע  ביקשה  הקדש, שלא  קיבלה    , לדוגמא 

חמו בן  ה, אה  :יהודה  את  לבטל  רוצה  אתה  קיבלו ? 90%- עכשיו  כבר  הם 

מספיקאז, קרקע   ?  

צנעני"עו איתן    , עמותה. יהודה, שנייה :ד 

לעיריות :ד מנשה אליאס"עו הרבה  תורמים  האלה  שאמרת. הדתיים  מה    . שמעתי 
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צנעני"עו איתן  יהודה :ד  שמעתי    . לא 

חמו בן  להטיב  :יהודה  בשביל  זה  עם    . התחלנו 

אוזניים :ד מנשה אליאס"עו לי  . יש  . .  

ביחד(   ) מדברים 

צנעני"עו איתן  מהעירייהעמותה :ד  קרקע  קיבלה  שלא  ש,   אומר  לא ההיגיון 

בקרקע'צ אותה  לה , יפרת  נותן  ולא  אותה  מעניש  גם  אתה 

פיתוח בהיטלי  הנחה , אדרבא? הנחה  לקבל  צריכה  היא 

יותר קרקע. גדולה  קיבלה  לא  היא    . כי 

מילר מהעירייה  :עמירם  קרקע  שקיבלה  עמותה  חוזר המבנה , אבל 

הימים מן  ביום  שועמות. לעירייה     - ה 

צנעני"עו איתן    ? - מתי :ד 

חמו בן  שנים25  :יהודה    .  

צנעני"עו איתן  זה :ד  את    . מאריכים 

חמו בן  בהכרח  :יהודה    . לא 

צנעני"עו איתן  חוזר :ד  לא    . זה 

חמו בן  בהכרח  :יהודה  לא. לא    . ממש 

צנעני"עו איתן  חזר :ד  שזה  מקרה  לי    . תראה 

חמו בן  לך  :יהודה  אגיד  ואני  אבדוק  לךאני. אני  אוכיח  מחר  עד .   הייתי  אני 

הפעילות את  שסיימו  מקרים  בשני  לב,. לפחות  אל   "לב 

לב", למשל אל  הבניין"לב  את  החזירו  מהאתה.   יודע  זה ,  

שלי בתקופה  שנכנסתי, לא  לפני  הרבה  בהתחלה . זה  אולי 

   .כשנכנסתי

מילר כנסת  :עמירם  בית  לא  זה  אפילו. אבל  מגרש  החזירו  אפילו . הם 

ל היה    . הםמגרש 

חמו בן  לפני   :יהודה  נפש  בתשושי  שעסקה  עמותה  איזו  , "אנוש"היתה 

קרקע ולא, קיבלו     - בנו 
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צנעני"עו איתן  לתת :ד  לא  הגיון  שום    , אין 

חמו בן    . תודה  :יהודה 

צרפתי   . בבקשה, יאיר  :צביקה 

שלי, תראו  :יאיר אברהם הרוח  מורת  את  פעם  לא  הבעתי  מהעובדה  אני 

בכיר פקידים  של  שיהיושוועדה  ככל  הסמכות , ים  את  מפלים 

ציבור לנבחרי  נתן  פעם . שהציבור  שבכל  ומתוודה  מודה  אני 

כזה דיון    , שמתקיים 

חמו בן  כי ב כופראני   :יהודה  שלך  המוזדברים  אומר . שלהם לצה  אתה  למה 

זה   ? את 

לפקידים, יהודה, שנייה  :יאיר אברהם בטענות  בא  לא    . אני 

חמו בן  ב  :יהודה  בא  אתה  למי  שעבר? טענותאז  שבוע  בישיבה  היית  , אתה 

ההערות את  להעיר    . יכולת 

שנייה  :יאיר אברהם מישהו . רק  עכשיו  עד  שאמרתי  מה  אם  כל  קודם 

נפגעמהפקידים  חש    , הבכירים 

חמו בן  לפני, לא  :יהודה  זה  את  ראית    . אתה 

שנייה  :יאיר אברהם נפגע. רק  עם , חש  לא  היא  שלי  שהבעיה  כמובן  אז 

רק הבע. הפקידים שאופייני  רעיון  לא  והוא  הרעיון  עם  יה 

סבא כפר  הרשות , לעיריית  את  ציבור  לנבחרי  נותנים  שבו 

הציבור את  להציג  חובתם    . ואת 

ביחד(   ) מדברים 

לדבר, ה'חבר  :יאיר אברהם להמשיך  לי  לתת  יכולים  הקשבתי ? אתם  אני 

רב קשב  ל. לכם  מנסה  בצורה ומר אני  שלי  הדברים  את 

שהטיע, מסודרת   , וניםכדי 

לך  : לויאהוד יובל הפריעה    . הקואליציה 

את   :יאיר אברהם לתקן  אולי  איכשהו  וננסה  ברורים  יהיו  שהטיעונים  כדי 

הזה מקבלים. התהליך  שאנחנו  קריטריונים ברגע  של  סט   
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ומוכן של , בואג, מובנה  הדעת  שיקול  על  מאוד  סומך  אני 

המקצועיים הרפרנטים  ושל  הבנות, הפקידים  אי  יהיו   ,שלא 

שבו ? אוקי מצב  המושכות נוצר  את  מכינים  לצורך אנחנו 

תיסע, עניין הזאת  העגלה  לאן  יודעים    . ולא 

מכוון   אני  העמותות ? למה  של  הבקשות  בפנינו  היו  אילו 

עמותה, השונות שום  מייצג  לא  אני  העניין  והיינו , ולצורך 

עמותה יודעים  כל  שמקבלת  ההקצבה  מה  או  התוצאות  מה 

הק מקביעת  המוקדמתכתוצאה  הנוהל . ריטריונים  הרי  כי 

פונות  והעמותות  קריטריונים  מפרסמים  שאנחנו  כזה  הוא 

התקציב של  התמיכות, לקבלה  לא . תקציב  אנחנו  כך  ואחר 

עצמה  את  מצאה  מסוימת  עמותה  האם  לדעת  יכולים 

מקריטריונים מקופחת  כתוצאה  ואחרות  כאלה  בנסיבות 

כפולות  במרכאות  קריטריונים    .'יבשים'שהם 

אומרת   שלכם , זאת  העבודה  במהלך  באים  לא  אתם  שאם 

לנו  עיוות, תראו'ואומרים  איזשהו  נוצר  שעברה  . 'בשנה 

יודעים? למה לא  לא , אנחנו  אפילו  אנחנו  מי כי  יודעים 

העניין לצורך  בכלל  ומי  בקשות  שלילית, הגיש  תשובה   .קיבל 

זה את  יודעים  לא  פשוט    . אנחנו 

רוכל נכון  :שגיא  לא    . זה 

יודע  :ר אברהםיאי לא    . אני 

רוכל קודמת   :שגיא  הרשימהבשנה  כל  את  של כולל , קיבלתם  פרוטוקול 

  , השמותועדת 

שנידחו  :יאיר אברהם אלו    ?כולל 

רוכל שהגיש  :שגיא  מי  של  התשובות  שנדחה, כל  הבא -  מי  השלב  זה . וזה 

הראשוני עם . השלב  החומר  כל  את  קיבלתם  שעברה  שנה 

שלא, הרשימה נכון  לא  קיבלתםזה    .  



    06.10.2010  33  מועצה מן המניין 

הזה  :יאיר אברהם מהעניין  בי  חוזר  זוכר א. אני  לא  העניין  לצורך  ני 

נדחה מי  של  כזאת  שאלהאני. רשימה  שואל  מתחבט ,   אני 

מאשרים  אנחנו  שבו  מצב  נוצר  כי  איתכם  יחד  פה 

ונותנים .קריטריונים  . מתמשכת , כמעט . מאוד  עבודה  על 

עושים  הזאתבמהלך שאתם    . התקופה 

להפנ   רוצה  לעמוד אני  למשל  אתכם  ניקוד , 2ות  דירגתם  שבו 

חדשים. נוסף קריטריונים  מבין  אני      ?נכון, זה 

רוכל סעיף   :שגיא    . 7רק 

המילה   :יאיר אברהם רשום  אומרת". עד"שבו  אחד , זאת  בכל 

עד  רשום  האלה  עד 50%מהקריטריונים  או  כפי למה. 100%   

מדויקים כמותיים  אחרים  קריטריונים  פה , שנקבעו  למה 

  ? "עד"רשום 

רוכל הקריטריונים   :שגיא  גם , אחריםהכמותיים גם  זה  את  הסברתי 

השקלול . קודם טבלת  את  תיקח  מפתח אם  כוללת  היא 

סבא , לנניח כפר  בתושבי  השירות  לא . 25%מקבלי  זה  אבל 

מהניקוד25%שזה  כל ? למה.   לוקח  המקצועי  המפקח 

מ דירוג  לו  ונותן  וקריטריון  עד 1- קריטריון  באופ.5  הזה   ן 

עד קובע  הניקוד . הוא  את  קובע  אופן ". עד"הוא  באותו 

הנוסף הניקוד  סעיף.נקבע  באותו  ההתאמה  לרמת  בהתאם    ,

נוסף ניקוד  המקצועי יש . נקבע  למפקח  מידתיות  של  היקף 

האלה בקטעים  לקבוע גם  עד 1ניקוד   לו ,5  מגיע  אם  ולקבוע   

או  המכסימאלי  הניקוד  חלקיאת  ניקוד  לו    . מגיע 

לתחומי. הבנתי  :אברהםיאיר  נוגעת  שלי  האחרונה  הספורטההערה  ולא ,  

מניח  אני  נפרדסתם  המלצות  נפרד. תויש  פרק  פרק . יש  יש 

קריטריונים : "שנקרא לקביעת  הוועדה  המלצות  עדכון 

תמיכה  ספורטונהלי  באגודות  הספורט ".עירונית  באגודת   
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שנים מספר  למדתי, לפני  סבא , כך  כפר  עיריית  קיבלה 

ולהעבירהחלטה מדיניות  לשנות  ענפי ,   את  להפריט  למעשה 

אומרת. הספורט לעמותות, זאת  הניהול , למסור  את  להעביר 

עממית והיא  חובבנית  שהיא  הספורטיבית  הפעילות  , של 

עמותות  של  לניהול  העירייה  של  מהניהול  אותה  להעביר 

שונות. ספורט בפניות  האלה  ברמה  העמותות  עשיתי  שאני 

תושבים לייצג  אלייממש  פנו  שגם  תשובה ,   קיבלתי  אז 

פרטיות עמותות  הן  האלה  זו , שהעמותות  מה  מבין  לא  ואני 

פרטית   . עמותה 

דוגמא  :אברהם שיינפיין   .תן 

הכדורגל  :יאיר אברהם ועמותת  הכדורעף     . עמותת 

ציבורית  :פיירשטייןאליעזר  היא  עמותה    . כל 

זה. בדיוק  :אברהם שיינפיין עמותהוז, בלי  לא   .   

ע  : אברהםיאיר שנתמכת  עמותה  שמתקציבים  אומר  שאני  העירייה "מה  י 

ציבורי בסיס  על  מתנהלת  לא  שהיא  להיות  יכול  יכול . לא  לא 

ציבור ונבחרי  ציבור  אנשי  בעמותה  שאין  יעלה . להיות  לא 

ספורט לאגודות  קריטריונים  פה  נאשר  שאנחנו  הדעת  , על 

למפקח  אין  הפעילותכאשר  על  ביקורת  י וכשאנ. המקצועי 

הפעילות על  ביקורת  שאין  מכוון, אומר  אני  למה  יודע  . אני 

המחירים על  פיקוח  שאין  לזה  מתכוון  פיקוח , אני  ואין 

הפעילות על    .מקצועי 

קונקרטית   דוגמא  לכם  אתן  ושאלכשאני . אני  , תיפניתי 

כדורגל לחוג  המחיר  העלו .נקבע  יסודיים  ספר  בבתי   

מ שקלים175- מחירים  ל  שעברה  בשנה  שק250-   השנה  . לים 

הזאת העלייה  האם  לשאול  פניתי  המחיר , כשאני  העלאת 

ריאלית היא  בעלויות, הזאת  שינוי  איזשהו  משקפת  אז , היא 
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לי  להגדיל. 'לא'אמרו  היא  שהמטרה  לי  היא , אמרו  המטרה 

במצוינות יותר, לעשות  גבוהה  להישגיות  להקצות , להגיע 

ככה, אמצעיםיותר  לזה  ספורט, נעליים; נקרא   ,בגדי 

על . תיקים מדבר  עבור , חוגיםכשאני  שלהם  המטרה  שכל 

וההורים פנאיהילדים  תרבות  שנקרא  במה  השתתפות  זה    .  

אומרת   מבקש , זאת  הבחנהפה אני  בין לעשות  ברורה   

לפסים  ולעבור  להישגים  להגיע  כדי  כסף  שמקבלות  אגודות 

פנאי, מקצועיים תרבות  בבתי , לבין  שמתנהלים  חוגים  לבין 

ספרחוגים. ספר בבתי  שמתנהלים  לכם,   אומר  הם , אני 

מקצועני בסיס  על  להתנהל  צריכים  כפולות , אינם  במרכאות 

אחד , ולפיכך סל  ספורט  לאגודות  לאשר  יכולים  לא  אנחנו 

הדעת. לםש על  מתקבל  בלתי    . זה 

להחליט   מהשניים  אחד  צריכים  האלה . אנחנו  הגופים  האם 

העירייה של  ביצוע  גופי  העניהם , הם  שלוחות לצורך  של ין 

עירונית מדיניות  פרטיים, ביצוע  קבלנים  של  שהם , או 

פרטיים להגדיר . יזמים  צריכים  הם  פרטיים  יזמים  הם  אם 

תחום  מה , התחרותיהפעילות את  לפעול  לזה  ובהתאם 

ב   . 'שוק'שנקרא 

קבוצת    למשל  מתקצבת  שהיא  מחליטה  סבא  כפר  עיריית  אם 

הלאומית בליגה  הישגית  גמ, כדורגל  יבוא בסדר  שזה  ור 

אתלשולחן לקנות  רוצה  שאני  אנשים  ויגידו  פה  איך ,  

מגאנה הרכש  שחקן  לו    ?קוראים 

סילבה :ד מנשה אליאס"עו   . דה 

אחרת   :יאיר אברהם או  זו  בצורה  שותפים  להיות  העניין  לצורך  ואז 

מקצוענים פעילות  של  שאנחנו . למימוש  להיות  יכול  לא 

מ שלהם  שהפעילות  ספורט  באגודות  פעילות נתמוך  היא  חד 
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פנאי, מקצוענית תרבות  של  פעילות  היא  זאת  .ומאידך 

שמתבצעת , אומרת פעילות  בין  הפרדה  לבצע  מבקש  שאני 

חינוך ובמוסדות  ספר  מקצוענית , בבתי  פעילות  לבין 

הספורט למצוינות , באגודות  לשאוף  גמור  בסדר  שזה 

שלי? בסדר. ולהישגיות ההערות  מבקש . אלה  אני 

  .התייחסות

אחד  :אל- ןאתי ג בסעיף כתוב. תרבות, 5עמוד . אחד- נעבור  התאמה : "1 

הת בתחומי  עירוניים  עדיפויות  ערבות לסדרי  י "שהוגדרו 

העירייה ע". הנהלת  הוחלט  מה  לדעת  אפשר  הנהלת "האם  י 

העדיפויות?העירייה סדרי  מה  לא ?   ואנחנו  קיבלנו  לא  אנחנו 

רוצה , יודעים מיני והייתי  כל  על  שמחליטים  , דבריםשלפני 

העדיפויות סדרי  באמת  הם  מה    .שנדע 

בעמוד - שניים    החינוך  נושא  לגבי  הדבר  אותו  כן. 7  , גם 

מהם יודעים  לא  אנחנו  שנקבעו  עדיפויות  כמו , סדרי  אנחנו 

  . עיוורים

בעמוד    בהערות 8בחינוך  שנותנים  ציון  תמיכות : "יש  גיוס 

ע אחרים"נוספות  ציבוריים  מגופים  הנתמך  הגוף   משרדי, י 

הפיס, ממשלה שקלול, וכדומה, "מפעל  איזשהו  יש  . שלזה 

פרטיים גופים  ידיעתי  מיטב  אישי, לפי  יכולים ,ומניסיון  לא   

המים למפעל  לא  הפיס, לפנות  הממ, למפעל  לגופי  , שלהלא 

העירייה דרך  הכל  את  לעשות  צריכים  זה . אלא  למה  אז 

שמגביל   ?משהו 

בעמוד    דת  בדירוג , 9בנושא  גבוה  קי4שקלול  סעיף    2בל 

השירותגביי בגין  תשלום  אומרת .ת  משירות , זאת  מעודד  זה 

נותן לא  סמליתשאפילו  עלות  לחינם.   טעם . מעודד  לדעתי 

  . לפגם
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ספורט ,הלאה   דו-   על  בהסתמך  הכל  כתוב  לוין"  ח "דו, ח 

עירוני א, המלצות  , ונספחים  , ב' , ג' שום - ' ד' קיבלנו  לא   

מדובר. נספח במה  יודעים  לא  בבקשה, אנחנו  תתחיל . אז 

הספורט5מעמוד  של  כתוב ,   מקום  , נספח, נספח'בכל 

נספח. 'נספח שום  קיבלנו    . לא 

כתוב- בספורט    לספורט: "  עירוני  היגוי  חברי ". צוות  זה  מי 

העירוני לאחרונה? הצוות  התכנס  צוות  ?מתי  שהוקם  כתוב 

  . היגוי

צרפתי פה  :צביקה  לא  היגוי  צוות    . הוקם 

זה  :אל- אתי גן הצוותמי    ?  

צרפתי פה  :צביקה  כתוב  לא  לתמיכות. אבל  שייך    . אפס. לא 

אחר  :אל- אתי גן מסמך  קראתי  לא  אותי, אני  מכיר  קראתי . אתה  לא 

הזה המסמך  אלא  אחר  צוות ומתוכו , מסמך  שהוקם  כתוב 

  . היגוי

צרפתי האחרונה 99בשנת   :צביקה  האב  תכנית  של , נכתבה  ההיגוי  וצוות 

ח, 99שנת  נכתב  עפהנוהל  בשנת "לקו  שנכתבה  האב  תכנית  י 

המשורר, 99 התכוון  מה. לזה  נכתב  הספורטושם  ענפי    . ם 

צרפתי  :אל- אתי גן מר  להזכירך  רק  בשנת , אנחנו    . 2010אנחנו 

צרפתי תכנית, יפה  :צביקה  כותבים  אנחנו  זה    , בגלל 

המסמך   :אל- אתי גן את  לנו  מביא  שאתה  ההיגויאו  צוות    , של 

צרפתי מו  :צביקה  לעייןאת    . זמנת 

זה  :אל- אתי גן על  מסתמך  לא  שאתה    . או 

צרפתי לעיין  :צביקה  מוזמנת  בואת    .  

הספורטיביתכתוב   :אל- אתי גן הפעילות  סקר  מוזכר  מקומות  . בכמה 

סקר לאחרונה? איזה  נערך  שנת ? מתי  על  שלא  מקווה  אני 

שנים, 99 כמה  עברו  זאת  בכל  הישגי, הלאה. כי  לפי , תקרן 
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א זה  שראיתי  אברהםמה  יאיר  שאמר  מה  עם  מתיישב  , ולי 

ההישגית בקרן  ציבור  נציגי  אישה, אין  את . אין  מבקשת  אני 

לתקן האלה  הדברים    . שני 

צרפתי מקצוע  :צביקה  אנשי  זה  ההישגית    . בקרן 

כתוב  :אל- אתי גן זה  תמיכות? איפה  נוהל  יש  תמיכות, אם  נוהל  קרן . זה 

אחר משהו  זה  ת. הישגית  הכל  שסך  הזמן  פה והגיע  תבצענה 

ציבור נבחרי  עם  בשיתוף  נבחרו. פעולות  הם  זה  , בשביל 

מייצגים הם  זה  כאלה. בשביל  דברים  יש  אם  גם , ולכן 

ייצוג להיות  צריך  ידיעתי. לנשים  ישנן , כמיטב  סבא  בכפר 

יפים מאוד  הישגים  שמביאות  מגיע. נשים  זה  את  לפחות    . אז 

תו   שהיא  הגבלתם  חדשה  ספורט  ואגודת  התמיכה  כל נוהל 

בקשה   , להגיש 

צרפתי   . שנתיים  :צביקה 

הפעילות  :אל- אתי גן לאחר  שנתיים  חושבת . רק  לעודד אני  שרצוי 

חדשות ל, קבוצות  גם  אפשר  שנתיים  רק    . התמוטטכי 

אפשר  :פיירשטייןאליעזר  להם, אי  שאין  . כיוון  . .  

מאזן  :אל- אתי גן אחרי  שנה  לעודד. אז  אפשר    . שנה 

אח  :פיירשטייןאליעזר  בדיוקשנה  שנתיים  זה  מאזן    . רי 

נוספת   :אל- אתי גן העדפה  האחרון  ובסעיף  הישגיים  קריטריונים  נתתם 

נבחרים ספורט  אב, לענפי  תכנית  לפי  מועדף  ענף  איזו . כתוב 

אב האב? מתי? תכנית  תכנית  אומרת    . זהו? מה 

צרפתי חלק. תודה  :צביקה  על  אענה    . אני 

מילר קצרותיש   :עמירם  הערות  כמה  לגבי קו. לי  כל  שנקרא דם  מה 

דתיים לגופים  תמיכה  למתן  שזה . קריטריונים  רוצה  אני 

בלבד יהודים  דתיים  לגופים  היא  שהכוונה  וכתוב  ברור   יהיה 

אחרת דת  שום    . ולא 
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לוי זה  :ארנון  את  לעשות    ? ומותר 

מילר מותר  :עמירם  אם  יודע  לא  זה, אני  את  דורש  מוכן . אני  לא  אני 

תהיינה  סבא  כפר  מהעירייה שבעיריית  כספיות  תמיכות 

אחרים סליחה.לגופים  על ,   הזאת  ההסתייגות  את  אומר  אני 

ליהודים , סמך אורתודוכסים  יהודים  בין  מבדיל  לא  אני 

דת . אחרים שום  על  ולא  היהודית  הדת  על  ורק  אך  מדבר  אני 

ול.אחרת מוסלמית  לא  דבר  שום  ולא  הודית  ולא  נוצרית    . א 

עליו :ד מנשה אליאס"עו מדבר  שאתה  מיוחד  משהו    ? יש 

מילר אומר. יש. כן. כן  :עמירם  אני  ולכן  שמועה  לאוזניי  לא . גונבה 

שעברה בשנה  זה  את  הזאת. אמרתי  ההערה  את  מבקש  , אני 

אני דבר, כי  שום  להגיד  רוצה  לא  ההערה . אני  את  אומר  אני 

כללית משהו. כהערה  להקים  למישהו  אפריע  לא  מוסד , אני 

אחר באני, דתי  לתמוך  רוצה  לא  אחד. ו  דבר    . זה 

שני   עמוד, דבר  לגבי  מבקש  בקריטריון 2 אני  שירות, 2   לגבי 

לקשישים , לקשישים המילה  את  להוסיף  מבקש  אני 

קשישים. ולגמלאים זה  מה  יודע  לא    . אני 

חמו בן  נכון  :יהודה  זה  קשישים. גמלאי    . גמלאי. לא 

מילר קשישים  :עמירם  זה  מה  יודע  לא    . אני 

חמויהו בן  נכונה, תתקנו, חברים  :דה  לגמלאים. הערה  זה  המקצועי    . המושג 

מילר קשישים. כן  :עמירם  ולא  יחסי. גמלאים  עניין  זה  ועוד . קשישים 

אחת בקשר , הערה  אתי  של  לדברים  גם  מתחבר  מאוד  אני 

התרבות לגבי  העירוניים  העדיפות  לסדרי  אני . להתאמה 

הפוך מעודד  הייתי  בת, דווקא  שהולך  פעם מי  עוד  ועושה  לם 

פעם  ועוד  מהמוסיקה  יודע  התרבות , לא  במסגרת  שעושים 

עירוני, הרגילה פתרון  יש  דברים . אז  שעושה  מי  אבל 

מיוחדים, אוונגרדיים בחשיבה , דברים  נכללים  שלא 
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התרבות של  ההפך, הסטנדרטית  ולא  אותו  מעודד  כן  . הייתי 

סד את  שקובע  המקצועי  הגורם  זה  מי  יודע  לא  גם  רי ואני 

העירונית התרבות  של    . העדיפויות 

טעות   משום  בו  יש  הזה  שהקריטריון  חושב  אני  הייתי . לכן 

השונה את  לטפח  המיוחד, הולך  בתרבות, את  החריג  , את 

המקובלולא  או  הסטנדרטי  במסלול  שזורם  מי  את     .דווקא 

התחומים  :אל- אתי גן בכל  נכון  זה  נכון . אבל  נכון , ברווחהזה  זה 

נ, בתרבות בספורטזה    .כון 

מילר נכון. לא, אתי  :עמירם  לא  שזה  חושב  לא  אני  בתרבות , רווחה  אבל 

הזאת ההערה  נכונה  שזו  חושב  עם .אני  מתחבר  מאוד  ואני   

ספורט  פנאי  תרבות  של  נושא  לגבי  אברהם  יאיר  שאמר  מה 

ספורט מול  פנאי  מקצועניכתרבות  סבור.   לא  ואני , אני 

משמעי חד  זה  את  שמ, אומר  יודע  בחוגי ואני  שתמשים 

לספורטאים כחממה  אותם , מקצוענים הספורט  ומוציאים 

ואחרות כאלה  ספורט  לאגודות  החוגים  מתוך  כך  ואני .אחר   

ללא  גם  לאפשר  כדי  חובבנית  עממית  פעילות  שתהיה  בעד 

בספורט לעסוק  בין .מצטיינים  מאוד  גדול  הבדל  ולהבדיל   

לגיטימיות מטרות  להן  שיש  הספורט  ר הדבלבין , אגודות 

  . הזה

חמו בן  הערה  :יהודה  להעיר  מבקש  הזה , אני  הדיון  סוף  עד  אתאפק  לא  אני 

הערה אעיר  אני  לעמירםאבל  וגם  ליאיר  גם  שנים 7- ב.    

ועקרוני שיטתי  באופן  תמיכות , האחרונות  שאישרנו  פעם  כל 

לכדורגל ובמיוחד  הספורט  את , לנושא  לרענן  חייב  אני 

הצבע תמיד  שאנחנו  לכם  ולומר  שיועד זיכרונכם  שהכסף  נו 

התחרותי, לכדורגל הוא  בעיקרון  הכדורגל  כי  לבני ,במיוחד   

ייכנס. הנוער הכסף  שגם  זה  על    , והתעקשנו 
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יואל צבוע  :איציק  לא  צבוע. הוא  לא    . הוא 

חמו בן  לי, שנייה, רגע  :יהודה  איציק. תן  לי  אומר, תרשה  אני  מה  יודע  . אני 

יהיה  שהכסף  זה  על  התעקשנו  לצוראנחנו  העניין צבוע  ך 

ההגדרה הנוער, ולצורך  מחלקת  פעילות   ונהעב. לטובת 

טביב אלי  אצל  שהיתה  הלב , הקודמת  לעצמו  קרא  שהוא 

כזה משהו  או  הנוער , הירוק  מחלקת  מנהל  קדוש  איציק 

עקבי אליו, באופן  ורק  אך  הגיע  שהכסף  מודיע  היה  וכל . לי 

ה כל  את  מימש  לא  שהוא  או 400- עוד  אלף 450  לי , ₪  נדמה 

מתחילהזה  עוד  שדיברנו  את , הסכומים  מעבירים  היינו  לא 

היחסיים נפרד. החלקים  חשבון  היה    . ואפילו 

חושב    כן  הספורטאני  מחלקת  תיק , שמנהל  מחזיק  גם 

כזה למצב  להגיע  צריך  כן  שאנחנו ,הספורט  שהכסף   

אותו ובראשונהמייעדים  בראש  ילך  לבדוק ,   קשה  לא  וזה 

ז אחרי  לעקוב  קשה  לא  וזה  זה  הנוער, האת  פעילות  . לטובת 

מעורב להיות  צריך  לא  של , אני  בהתפרקותה  אמרו  פעם  איך 

סיני ? ההסתדרות למשה  לשלם  צריך  לא  דולר150,000אני    .

ציבור מכספי  זרים  שחקנים  לרכוש  צריכים  לא     .אנחנו 

הפרטיים   הבעלים  שבתקופה , רוצה  מאוד  טוב  יודעים  ואתם 

ש עלינו  לחצים  מעט  לא  היו  תהיה האחרונה  סבא  כפר  כל 

סבא כפר  בעד. עירוני  לא  מאוד  שיהיה . אני  בעד  מאוד  אני 

עממי יותר  עם , ושהתחרותי, ספורט  והאנשים  שהספונסרים 

העסקיים יתעסקוהמיזמים  והפרטיים    .  

ולהע   לבוא  אחרלכן  חוג  או  כזה  שחוג  טענה  פה  אני , לות 

שלך שהנתונים  דברים, בטוח  סתם  אומר  לא  זה , שאתה  אבל 

הכלא ל לגרוס  כרגע  צריך  שאתה  נוהגים . אומר  כולם  לא 

  .ככה
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הוא    מעבירים  שאנחנו  שהכסף  ונקבע  נבוא  שאנחנו  ברגע 

הנוער מחלקת  פעילות  לדאוג , לטובת  גם  צריכים  אנחנו 

כזו בקרה  להגיד . שתהיה  יכולים  לא  צבוע'אנחנו  אם . 'לא 

מעביריםזה ואנחנו  צבוע  לא  בסדר,   לא    . אנחנו 

יואל בינייםש  :איציק  השני. הבהרה, אלת  הצד  את  יש  הזאת  , במשוואה 

וקדוש  צבוע  והכסף  בה  תומכים  שאנחנו  נוער  קבוצת  אותה 

הצידה לברוח  לכספים  נותן  שחקן . לא  גידלה  זאת  בכל  היא 

מכן לאחר  שקלששנה  במיליון  אותו  מוכרים  חוזר .   זה  האם 

הקבוצה של  לבעלים  הולך  או  השאלה? לספורט  , רגע. זאת 

אומ מזה , רתזאת  יוצא  אם  כנראה  נכס  באיזה  שותף  שאתה 

  ,איזשהו

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לך, איציק  :יהודה  אענה    . אני 

מרווחים, איציק  : לויאהוד יובל נהנה  תורם. שותף  משקיע . משקיע 

תורם   . פילנתרופי 

תומך  :יאיר אברהם בכלל. אתה  משפיע  לא    .אתה 

חמו בן  מעלה, איציק  :יהודה  פהאתה  הנושא אולי ,   על  דיון  לעשות  כדאי 

במועצה בכלל  מהניסיון . הזה  אליי  שאו  לך  אומר  ואני 

טביב אלי  של  נושא  עם  פה. שלמדנו  אומר  פותח , אני 

מהבית כסף  הרבה  הביא  טביב  אלי  ואומר  הרבה . סוגריים 

אותו. כסף להעריך  ידענו  על . לא  כרגע  מדבר  לא  ואני 

הרבה, האישיות הביא  אדם  הבן  כרגע  מדבר  כסף אני   

   .מהבית

החדשים   הבעלים  לבוא כשנכנסו  כן  צריך  הזה  בצומת   

סמכות, ולשים לי  יש  סמכות, אם  לנו  את , אין  לשים  אבל 

טביב אלי  עם  שקרה  כמו  מצב  וקורה  שוהיה  לא , הוטו  שהוא 
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בדרך שהזדמן  מה  כל  את  איתו  ולקחת  הביתה  ללכת  , יכול 

וחלילה חס  שלו  שזה  זה, או  ל. לא  צריכים  אנחנו  יצור אבל 

נכסים ונוצרים  והיה  שאם  כדי מצב  ותוך  תנועה  כדי  תוך   

הקריטריונים, זה במסגרת  לא  התנהלות . זה  של  במסגרת  זה 

התאגיד באצטדיון. מול  שימוש  דמי  צריכים . יש  אנחנו 

לבעלים   , לקרוא 

יואל ביניהם, נכון  :איציק  הסכם  להיות  יכול    , זה 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לחלוטיןמסכים . נכון  :יהודה    .איתך 

מילר העממי   :עמירם  הספורט  את  לטפח  להיות  צריכה  המגמה  עדיין  אבל 

את     - הספורטולא 

עממי  :יאיר אברהם לא  זה  נוער  עממי. מחלקת  זה  תלמיד    . בתי 

נוסף  :אברהם שיינפיין דבר  להגיד  רוצה  גם . אני  בכדורגל  מעורב  הייתי  אני 

סבא  קדושבכפר  איציק  שהיה  רל, בזמן  מחלקת ש"והייתי   

שנצבע. הנוער נכון  משקיע . זה  כסף  כמה  מבינים  לא  אנשים 

בוגרתהבעלים קבוצה  של  לא .   אחד  אף  בארץ  הקבוצות  בכל 

שתיים או  אחד  עוד  איזה  ועוד  משחר  חוץ  כסף    . מרוויח 

פרץ שחר  :שמעון    . רק 

שנייה  :אברהם שיינפיין של . רק  נוער  מחלקת  מחזיק  או 300אתה  ילד   400 ,

כמה  משנה  שניים, שישלא  או  אחד  שחקן  בקושי  מזה   .יוצא 

לוקח , כלומר. בקושי ילד300אתה  לשחק,   אותם  , מחזיק 

לשחק אפשרות  להם    , נותן 

יואל הכנסות  :איציק  גם  . יש  . .  

הכנסות, איציק  :אברהם שיינפיין   ?איזה 

חודשי, סליחה  :יאיר אברהם משלמים300, ממה. תשלום  בחודש  שקל    .  

ביחד(   ) מדברים 
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של   : שיינפייןאברהם נוער  עצמה350מחלקת  את  מחזיקה  ילד    .  

צרפתי יקרים  :צביקה  דקות , חברים  מספר  באמת  להתייחס  רוצה  אני 

לפרוס, מועט אוכל  אני  שיש  הקצר  שבזמן  חושב  לא  אני  , כי 

לשיחה מוזמן  שרוצה  מי  בתמיכות, וכל  האמת  מה  , ולשמוע 

בכוונה ספורט  אגדיר  לתחומים , ואני  נכנס  לא    .אחריםואני 

גדולה   אחת  אילוזיה  זה  שלנו  אומר , התמיכות  סתם  לא  ואני 

זה כתמיכה. את  נותנים  שאנחנו  הגדול  דבר , הרוב  של  בסופו 

האלה  מהמועדונים  גובים  שאנחנו  שימוש  כדמי  אלינו  חוזר 

האלה החוגים  יכולים, או  אתם  זה  את  לכם    , ולהמחיש 

צביקה  : לויאהוד יובל לוותר, רגע  אפשר  .אי  . . ?  

צרפתי לדבר  :צביקה  לי    . תן 

עכשיו  : לויאהוד יובל רגעתגיד    .  

צרפתי לי  :צביקה  הארי. תן  דוגמא, חלק  לכם  אתן  הכדורסל, ואני  , קבוצת 

שמקבל  הכדורסל  של  הנוער  תמיכה380,000מועדון  שקל    ,

בשנת  שימוש 300,000, 2010שקיבל  כדמי  אלינו  חוזר  שקל   

קיבל ,קרי. באולמות הוא  נטו80,000  לא 80,000.   אני  נטו   

באגודה כתמיכה    , יודע 

מילר האולמות  :עמירם  את  מחזיק  אתה  קשור, אבל    ? מה 

צרפתי אומר.שנייה  :צביקה  אני  זה  בשביל  שנגבים,   מקומות , המחירים  יש 

כולם, שחלקם את  מכיר  לא  חשף , אני  יאיר  דבר במקרה 

פנינו, מסוים עמותות . ואנחנו  הן  העמותות  אומר  וכשאני 

פרטיותציבו ולא  שבשנת , ריות  עמותות  הן  עיריית 99אבל   

החלטה  קיבלה  סבא  תכנית 1999. מדיניתכפר  את  כשכתבו   

הספורט מחלקת  את  לקחת  מדינית  החלטה  קיבלה  , האב 

הספורט את  עמ, ולהוציא  לתוך  החוגים  שזה . ותותאת  ברגע 

העמותות מתוך  כעיקרוןיצא  לעירייה   . . ה. היא   עמותה 
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מנוה, רית"מלכ בעצמההיא     .לת 

לבוא   מכם  ואחד  אחד  כל  מזמין  לכוס , אני  אתכם  מזמין  אני 

שעתיים. קפה של  הרצאה  לכם  לתת  באמת , אפשר  פה  כי 

הכל את  למצות  יכולים  לא  יותר . אנחנו  שתבינו  לאחר  ואולי 

ויותר , לעומק רציני  יותר  דיון  באמת  לקיים  נוכל  אז 

  .מעמיק

האב   תכנית  נכתב. אתי, לעניין  האב  בשנת תכנית    . 99ה 

חמו בן  מציע  :יהודה  פה, אני  ישיבה  העירייה. תתאם  שרוצה, מועצת    , מי 

צרפתי האב  :צביקה  תכנית  אני . אתי, לגבי  כי  באנשים  לפגוע  רוצה  לא  אני 

באנשים לפגוע  נוהג  תיקי . לא  שמחזיקי  לעשות  מה  אבל 

עצמם את  בדקו  לא  האחרונות  בשנים  חשבו   , הספורט  לא 

לעדכן 99- ש צריך  מחדש  אותה  ולכתוב  האב  תכנית  . את 

עכשיולקחתי  עצמי  מקצועי, על  היגוי  צוות  לא , הוקם 

הציבורי. מקצועי, ציבורי לשולחן  דבר  של  בסופו  יובא  . שזה 

כפר  בעיר  חדשה  לספורט  אב  תכנית  נכתבת  האלה  בימים 

הספורט , סבא לגבי  חדשה  מדיניות  גם  שיש  מקווה  שאני 

סבא   . בכפר 

למה   אחראי  לא  היוםאני  עד  נכתב  שלא  התמיכות .   כרגע 

עפ שהיה"פועלות  מה  אחרת. י  לפעול  אפשר  לא . אי  אנחנו 

יכולאנחנו , יכולים שנכתב לא  מה  את  יד  במחי  לשנות  ים 

לגביוי "ועפ שפועלים  אב. מה  תכניות  לגבי  מציע . זה  אני 

הנוספות  מהשאלות  לחלק  תשובות  יתנו  שהמקצוענים 

בבקשה.ששאלת במיי,   לי  תשובהתעבירי  תקבלי    . ל 

חמו בן  לחברים  :יהודה  פונה    . אני 

אפשר :ד מנשה אליאס"עו אם  אחת  שאלה  ה. בבקשה, עוד  הדתייםלגבי  . גופים 

פירוש  דתי"מה  כנסת? "גוף  בית  שמנהלת  היא , עמותה 
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לקבל כדי  השירותצריכה  בגין  תשלום  גביית  תמיכה  מה .  

הכנסת מבית  לו ? יגבו  יגידו  להתפלל  יבוא  שלם ת'כשהוא 

התפילה , עבור    ? מה'

חמו בן  דתיים9עמוד   :יהודה  לגופים  להתייחסות  הכנסתם  למה  מה ?  

לגוף דתי  גוף  בין    ?- ההבדל 

רוכל כל  :שגיא  היה, קודם    . תמיד 

חמו בן  בזה, אוקי  :יהודה  ההיגיון  ה? מה  היגיון? גיוןייש  אין    .  תוריד, אם 

רוכל הדתיי  :שגיא  הגופים  לתחום  מקצועי  מפקח  יש  נפרדכי  עמותות . ם 

דתפועלות ש שנהכ, בתחומי  בכל  אנחנו , מגישות, מו 

למפקח זה  את  תורנית , מגישים  לתרבות  המחלקה  מנהל 

סבא כפר  כמפקח . בעיריית  התמיכות  בוועדת  יושב  הוא 

הפעילות, מקצועי את  בודק  דעת , הוא  חוות  לתת  יודע  הוא 

ל העירייה  הפעילותמטעם    . היקפה, סוג 

חמו בן  שאלהאז  :יהודה  שואל  אני  שמשון ,   בין  ההבדל  ליה ימממה 

גונן גני  לכתוב ? לאושרת  צריך  ? דתיים'למה  בני ' יבוא  אם 

  , עקיבא

רוכל גם   :שגיא  גם . בנפרד' נוער'כתבנו  בהתאם . בנפרד' תרבות'כתבנו 

  ,לתחום

ממוקדת :ד מנשה אליאס"עו יותר  שלי  שגיא, השאלה    .סליחה 

חמו בן  א  :יהודה  שתתקן  מבקש  הכותרתאני  לגופים . ת  במקום  לכתוב 

'דתיים לתרבות,  המחלקה    . 'לפעילות 

פתאום, לא, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו   .מה 

רוכל יכול, לא  :שגיא  לא    .  אני 

כנסת, סליחה, לא :ד מנשה אליאס"עו בתי  שמנהלת  עמותה  דתי, יש  גוף  . זה 

כזאת לתמיכה, עמותה  תזכה  שלא  בין ? למה  ההבדל  מה 

ש תורה  כנסתשיעורי  בבית  במרכז מתקיימים  ריקודים  לבין   
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ההבדל ?העיר תרבות? מה  גם  דורשים . זה  אתם  למה  אז 

השירות בגין  תשלום  יגבה  יקבל , שהוא  הוא    . 20%אז 

לא  :ד אלון בן זקן"עו   . ממש 

לא :ד מנשה אליאס"עו כתוב ?למה    . ככה 

יגבהש...  :ד אלון בן זקן"עו לא     , הוא 

ביחד(   ) מדברים 

בן  מבקש, חברים  :חמויהודה    . אני 

צרפתי להצבעה  :צביקה  להעמיד  רוצה    , אני 

מיוחדים :ד מנשה אליאס"עו צרכים  להם  יש  דתיים  שגופים  קובעים  אתם  , אם 

תורנית תרבות  אפרופו  כבר , אז  הזאת  המנטרה  על  חוזר  אני 

פעמים100 מקופחת,   סבא  בכפר  התורנית    , התרבות 

חמו בן  תקציב  :יהודה  בישיבת    . תגיד 

תקציב :ד מנשה אליאס"עו לישיבת    , מגיעים 

חמו בן  תמיכות  :יהודה  בוועדת  תגיד  לך  אומר  אני    .אז 

אומרים  :ד מנשה אליאס"עו העיר'המקצוענים    . 'ראש 

חמו בן    . לא  :יהודה 

העיר :ד מנשה אליאס"עו לראש    , באים 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי ה, חברים  :צביקה  נוהל  את  להצבעה  להעמיד  רוצה  תמיכות אני 

נו. 2011 אישור  בעד  תמיכותמי    ? הל 

חמו בן  להערות  :יהודה    . כפוף 

צרפתי מילר  :צביקה  עמירם  של  להערות    . כפוף 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  למחלקת  :יהודה  ילך  שזה  לזה  בכפוף  הנוערזה  , היהודים.  

  . הגמלאים

ביחד(   ) מדברים 
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צרפתי תמיכות   :צביקה  נוהל  אישור  בעד  ל2011מי  כפוף  שהועלו   שינויים 

  ? בישיבה

לשאלות  :אל- אתי גן התשובות  עם    ? מה 

חמו בן  הצבעות, בבקשה. צביקה, סליחה  :יהודה  אורן לבקשתו . שתי  של 

הישיבה, כהן בתחילת  זה  את  אמר  עמותות , הוא  על  להצביע 

בנפרד בנפרדהספורט  החברתיות  והעמותות  נדבר .   בואו 

החברתיות העמותות  על  לתמיכות  הקריטריונים, כרגע 

חברתיות בעד, בעמותות  ידו? מי  את  אחד. ירים  פה    .לא 

צרפתי   , עמירם, יהודה, צביקה, אברהם, שלי, ממה, אורן  :צביקה 

מה, סליחה, רגע :ד מנשה אליאס"עו החברתיות? על  על    ? רק 

צרפתי   . חברתיות  :צביקה 

צנעני"עו איתן  חברתיות :ד  זה  .. ? מה  .  

צרפתי בהצבעה  :צביקה  שמעון . תודה, מנשה, יאיר, איתן, ארנון, אנחנו 

נגד. תודה, פרץ לוי? מי  נמנע. תודה, יובל  אל? מי  גן  , אתי 

  . תודה

  הצבעה  

כהן: בעד   שיינפיין, אורן  עמרמי, ממה  מולה , בוזגלו- שלי 

צרפתי, אברהם חמו, צביקה  בן  מילר, יהודה  ארנון , עמירם 

צנעני, לוי אברהם, איתן  אליאס, יאיר  פמנשה     .רץמעון 

לוי: נגד     .יובל 

אל: נמנע   גן    .אתי 

מסהחלטה בעמותות  :264 '  לתמיכות  הקריטריונים  לאשר  מחליטים 

המצלפי , 2011לשנת החברתיות  התמיכות  בתיקונים "נוהל  ב 

  :הבאים

יוחלף    בקשישים  בגמלאים"תמיכה    ".לתמיכה 

יוחלף    דתיים  בגופים  לתרבות"תמיכה  המחלקה    ."לפעילות 
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מזון :ליאסד מנשה א"עו בחלוקת  התומכות  העמותות  על  מספיק  דיברנו  לפי . לא 

וכמה  כמה  פי  עולות  מזון  בחלוקת  התומכות  העמותות  דעתי 

עמותות מיני  כל  בכבודן, על  לפגוע  מבנים , שבלי  להם  יש 

שקלים, קבועים אלפי  מאות  של  הכנסות  להם  ועדיין , יש 

תמיכה מקבלים  זה. הם  את  מבין  אבין. לא  לא  פעם   .אף 

בסעיף  שקבעתם  של 7הקריטריון  תוספת  של  הייתי , 200% 

ל זה  את  להגדיל  עמותה , 400%- מציע  שלדוגמא  כיוון 

מזון הקצבה, שמחלקת  מקבלת  ולא  מזון  מקבלת  אז , היא 

בה? מה פוגם  זה  הכנסה  על  שמדובר  הסעיפים   כיוון. באחד 

הכנסה לה    . שאין 

חמו בן  הספורט, שנייה  :יהודה  את  נגמור    . בואו 

צרפתיצ להעמיד  :ביקה  רוצה    ,אני 

מעמיד :ד מנשה אליאס"עו שאתה  מעמיד, לפני    , ישר 

צרפתי הספורט. לספורט  :צביקה  את  לסיים  לנו    . תן 

אחד :ד מנשה אליאס"עו עניין  לגמור  לי  תן  מעמיד, אבל  אתה  ראש  ?מה  לכם  יש 

בריא מזון. לא  שמקבלת  הוא , העמותה  שנכנס  המזון  הרי 

לבנק נכנס  הכספיהוא. לא  למחזור  נכנס  לא  אז ? בסדר,  

בה פוגע  כספי  מחזור  של  מקבלת ? מדוע. קריטריון  היא  כי 

מזון ומחלקת  עמותות .מזון  לגבי  לבטל  לא  באמת  למה  אז   

תפגע , כאלה לא  הכנסה  מקבלת  לא  שהיא  העובדה  כלומר 

מזון, להפך. בה ומחלקת  מזון  מקבלת  ההיגיון , היא  אז 

להם  תן      .400%אומר 

צר הספורט. תודה  :פתיצביקה  תמיכות  נוהל  את  להעמיד  רוצה    , אני 

חמו בן  תוטל   :יהודה  הספורט  מחלקת  שעל  ברורה  מאוד  הערה  עם 

בעבר שנעשה  כפי  בזה, האחריות  גם  נעשה  שזה  מקווה  , אני 
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לא אם  לכדורגל, אבל  שיועבר  שהכסף  כך  על  הוא נקפיד   

בלבד נוער  למחלקת  רק  הנוער. עובר  למחלקת  וליצור . רק 

מאודק בקרה  של  כזאת  שלנו- ונסטלציה  מגיע , מאוד  שזה 

הנוער למחלקת  ורק    . אך 

חוגים  :יאיר אברהם   . או 

לא   :אורן כהן משתתף  לא  שאני  לפרוטוקול  להצהיר  מבקש  אני 

במחלקת  לקריטריונים  שקשורים  בדיון  ולא  בהצבעה 

  . הספורט

יהודה :ד מנשה אליאס"עו בקשה  לי  לפי, יש  ולא  שאמרתי  מה  התכנית למרות   

הסדר לפי  אחת , או  . פעם  . הזה. לעניין    . להתייחס 

חמו בן  מה  :יהודה    ? של 

שהצעתי :ד מנשה אליאס"עו ל, מה  שמחלקות 400%- להגדיל  עמותות  מה . מזון 

השנה, קורה לראש  מגיעים  בבקשה , תמיד  לפנות  צריך 

50,000₪תוסיף ' להתחנןלמה . '  צריכים    ? הם 

חמו בן  מתחננים  :יהודה    . לא 

מזון, דוגמא :ד מנשה אליאס"עו מחלקת  שהיא  עמותה  עברה , ישנה  והיא 

בשבוע פעם  לעומת  בשבועיים  פעם  של    . לחלוקה 

חמו בן  גם  :יהודה  ויפסיקו    . הלוואי 

שיפסיקו :ד מנשה אליאס"עו   ? למה 

חמו בן  נזקקים  :יהודה  יהיו     .לא 

יש :ד מנשה אליאס"עו לצערנו    . אבל 

הכי , יםההיקף של האנש  :אל- אתי גן ניקוד  מקבל  התושבים  של  היקף 

אומרת. גבוה אוכל       , זאת  שמחלקת  עמותה  לך  יש  שאם 

איש1,000- ל של ,   אלה  איש100לעומת  של ,   שזו  ברור  אז 

תקבל 100  25 ,  

מתקזז :ד מנשה אליאס"עו   , זה 
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ביחד(   ) מדברים 

  . 25%  :אל- אתי גן

רוצה , אתי  : לויאהוד יובל לא  שהוא  אמר  העיר  בכללראש  לא . לחלק  הוא 

כאן יהיו  שהם    . רוצה 

העיר  :אל- אתי גן ראש  בשם  תדבר     .אל 

במילים  :אברהם שיינפיין נזקקים. תדייק  יהיו  שלא  מקווה  שהוא  אמר   הוא 

במילים. בעיר המילים. דייק  את  תעוות    . אל 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לך  :יהודה  אומר  בחוץ, אני  גם  לך  פ, אמרתי  גם  זה  את  אומר  ה אני 

לפרוטוקול ייבדק, לכולם  הזה  של , הנושא  לגופו  ייבדק 

זה את  נבדוק  ואנחנו  אחת . עניין  רגל  על  יכול  לא  אתה 

זה את    , להעמיד 

המחירים, לא  :יאיר אברהם על  פיקוח  אומר    . אני 

חמו בן  יאיר  :יהודה  ייבדק, סליחה  זה  ואומר  בא  עליי. אני  מקובל   לא 

גבוהות כאלה  מחירים  לב. עליות  זהנצטרך  את  אתה . דוק 

השני הצד  את  שומע  לא  שאני  דברים  כרגע  לי    . אומר 

מההחלטה  : לויאהוד יובל כחלק  זה  את  תכניס    . אז 

צרפתי ספורט   :צביקה  תמיכות  נוהל  את  להעמיד  רוצה  בעד . 2011אני  מי 

תמיכות   . בבקשה? נוהל 

חמו בן  למה  :יהודה  . בהתאם  . .  

צרפתי , איציק, ארנון, עמירם, ביקהצ, יהודה, אברהם, שלי, ממה  :צביקה 

שמעון,תודה נגד. תודה.     . אתי, יובל? מי 

חמו בן  נמנע  :יהודה    . תודה? מי 

צרפתי נמנע  :צביקה    .תודה, מנשה, יאיר? מי 

  הצבעה  

שיינפיין: בעד   עמרמי, ממה  אברהם, בוזגלו- שלי  , מולה 
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צרפתי חמו, צביקה  בן  מילר, יהודה  לוי, עמירם  , ארנון 

יואל פרץש, איציק    .מעון 

לוי: נגד   אל, יובל  גן    .אתי 

אברהם: נמנע   אליאס, יאיר  צנעני, מנשה    .איתן 

  

מסהחלטה לתמיכות  :265 '  קריטריונים  לאשר  המחליטים  ספורט בעמותות 

המצ, 2011לשנת  פי    . ב"על 

למח מועברת  לכדורגל  התמיכה  כי  תוודא  הספורט  בלבד' מחלקת     .הנוער 
  

  .2000שותפות   .7

  

בן חמויהודה  שותפות , חברים  :  את  לכבד  המועצה  מחברי  מבקש    . 2000אני 

צנעני"עו איתן  בצרעה :ד  לחתונה  לזוז  חייב    . יהודה, אני 

צרפתי לפרוטוקול, ה'חבר  :צביקה  חייב  ה, אני  רביעי  יום  לחודש 1- ביקשנו   

קבוע יום  זה, זה  את  שותפות . ועשינו  את  כי 2000הזמנו   

ניתן זמן  כשיש  פעם  שמדי  לכבד . קבענו  שצריך  חושב  אני 

זה   . את 

חמו בן  ללכת, ברשותכם. תודה  :יהודה  צריך  אני . בסדר, איתן  השאר  כל 

להישאר שותפות . מבקש  לאנשי  טוב  מילים . 2000ערב  כמה 

ומנשה הקדנציה. ארנון  בתחילת  שאמרנו  לעת , כפי  מעת 

נזמין עושים אנחנו  אשר  עירוניים  סמך  גופי  או  עירוניים   

קהילתי הקהילה, חברתית, תפעילות  למען  וערכית  . חינוכית 

הזו והישיבה  גופים  מספר  שותפות שמענו  אנשי  את  הזמנו   

שותפות "יו. 2000 אלונים2000ר  מאיר  שאת ,   חושב  אני 

כולם בפני  להציג  צריך  לא  מנכ. מאיר  היה  אלונים  ל "מאיר 

  , העירייה
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פרץ ביותר  :שמעון    . מהטובים 

חמו בן  בעיר  :יהודה  מאוד  לקפה. ופעיל  איתו  להיפגש  רגב . מומלץ  עליזה 

מתאמת שותפות היא  של  השותפות , 2000  את  מנהלת 

בהנהלה. בפועל כפעילה  אייזנברג  אסתי  עוד . ונמצאת  יש 

נוספים אלונים, בבקשה? אנשים  למאיר  הדיבור  , זכות 

  . בבקשה

אלונים לבוא  :מאיר  לנו  שאפשרתם  לכם  מודה  אני  כל  מודה . קודם  גם  אני 

מעט הזהשאני  השולחן  בפני  להופיע  נרגש  רק .   לא  רוצה  אני 

אותה מכירים  פה  מהחברים  שחלק  השותפות  את  , להציג 

כאן אינם  שמכירים  החלק    . דווקא 

בקשה   גם  לי  תוכלו , יש  אם  הישיבה  בסוף  אבקש  אני 

פיה על  החלטה  בהצעת  הבקשה , להתאחד  על  אחזור  ואני 

הסקירה בסוף  סבא, שלי  כפר  העיר  מועצת  פיה  מברכת על   

אוהיו בקולומבוס  היהודית  הקהילה  פעילותה את  על   

היהודי העם  של  לגיבושו  המשך , לשימורו  את  ומבטיחה 

הפעולה  ושותפות שיתוף  העירייה  מחלקות  עם   2000הפורה 

הזאת המטרה  בומבסטי. למימוש  אולי  ככה  נשמע  חשוב . זה 

שאנחנו  המטרה  למען  מאוד  בומבסטי . פועליםלנו  נשמע  זה 

היהודיכשאנחנ העם  חיזוק  למען  אומרים  החלטה , ו  אבל 

לקהילה מעבירים  כשאנחנו  זה  שם, מסוג  שלנו  , השותפה 

ומ אותם  אותם לכדתמחזקת  לנוו    . תעזור 

חומרית   תמיכה  שום  מבקשים  לא  כמובן  נתייחס , אנחנו  אם 

עכשיו עד  כאן  שהיה  תורמת . לדיון  כהשותפות  שנה   750- כל 

שקל  השותפות .סבאבכפר שונות לפעולות אלף  ובזכות   

נוספות  מגיעותפעולות  נוספות  תרומות  תרומה , או  כגון 

מחשבים כיתת  להקים  זוסמן  מקרן  שקיבלנו  מאוד  , גדולה 
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מחשבים כיתות, מבנה  למבנה , שירותים, מעבדה, שתי  צמוד 

סבאה כפר  במזרח  העירוניים  לאחזקת , שירותים  ותרומה 

נפתח שמיד  אחרי, הפעילות  זה  על  לכם  זהנספר   .  

כן   הע, כמו  לקרן  פונה  אחרות זבונות יכשעליזה  קרנות  או 

תרומה אומרת , ומבקשת  היא  לי 'אז    matchingיש 

העירייה .'2000משותפות  נציגת  רק  לא  היא  עליזה   

הקמת . בשותפות את  בזמנו  שיזם  הגורם  היתה  למעשה  היא 

הדמות , השותפות בקהילהוהיא  שמוכרת  . הדומיננטית 

המתנדבים ואני,אנחנו  אסתי  כמו  ו,   עליזה מתחלפים 

הרצף על    . שומרת 

מנהלת  :יאיר אברהם שהיא  לומר  .צריך  . .  

אלונים אחר  :מאיר  סיפור  בשותפות . זה  העירייה  כנציגת  כאן  איתנו  היא 

בשותפות . 2000 איתה  מתמודדים  שאנחנו  העיקרית  הבעיה 

היהודי העם  קיטון  לפעמים . היא  שאנחנו  בעיה  וזאת 

ממנה יהודיות , מתעלמים  קהילות  שתי  יש  היום  אבל 

כמעט . גדולות של  אחת  בארץ6קהילה  פה  יהודים  מיליון    ,

של  קהילה  בארה6ועוד  יהודים  מיליון  של . ב"  איים  ועוד 

בצרפת אמריקה, קצת    . בדרום 

בארה   ונעלמת"הקהילה  וקטנה  הולכת  מה.ב  כל  שהחזיק    

היהודי העם  בארה, את  של "החילוני  זיכרונות  היה  ב 

משותפת, אההשו משפחתיים, היסטוריה  הולך . קשרים  זה 

הצעיר. ונעלם הדור  עם  היא  ביותר  הקשה  רוב . הבעיה 

בארה היהודים  מהיהדות"הצעירים  להם  אכפת  לא  לא , ב 

ישראל מעם  להם  ליהודי . אכפת  מאשר  פשוט  יותר  דבר  ואין 

יהודיאמריקאי להיות  לא  לקהילה.   בא  לא  פשוט  הוא . הוא 

להתנצר צריך  לא ,לא  הוא  אחר  משהו  להיות  הוא . צריך  אם 
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הקהילה  למוסדות  לבוא  איננומפסיק    . הוא 

שנקרא    הפרויקט  של  לעצור " 2000שותפות "המטרה  היא 

היהודי העם  את  ולחזק  התהליך  כ. את  קהילות 40- יש   

קהילה, ב"בארה ישנה  מהן  אחת  בארץ, שלכל  קהילה  . בחרה 

איתה אינטימי  קשר  לה  שיהיה  שאם, כדי  משהו כדי  קורה   

ישראל על  לא  חושבים  מיד  הם  כפר , אז  על  חושבים  הם 

נחמדה. סבא מאוד  קהילה  בנו  בחרה  אוהיו , ולמזלנו  בירת 

של , ב"בארה מאוד  גדולה  תושבים1.2עיר  מיליון    .20,000 

יהודים יהודים22,000, מתוכם  מתוכם  מתוכם5,000- כ,     

הקהילה מוסדות  עם  קשר  על  למוסדות. שומרים  , באים 

כנסת הביתה , לבתי  אלקטרוני  שבועי  עיתון  מקבלים 

קשר על    . ושומרים 

בעזרתכם   הזה  הקשר  את  ולהרחיב  לגבש  : השיטה. מטרתנו 

היגוי ועדת  בקולומבוס. יש  היגוי  יהודי , ועדת  עומד  בראשה 

רוזן דן  ששמו  אותו, יקר  מכיר  כמה . שיהודה  עוד  כאן  יש 

אותו להכיר  להם  שיצא  פה  שאינם  היגוי ויש . חברים  ועדת 

היו עכשיו  להיות  הכבוד  לי  שיש  שלה"בארץ  התורן  קדמו . ר 

י אילן  היולי  שהיה  ביילסקי  דן  ולפניו  הראשון"רוס  . ר 

שנתיים כל  מתחלפים  בארץ - אנחנו  ועדה  ויש  שנים  שלוש 

הפעילויות"ובארה על  שמחליטה    .ב 

אותן   שנפרט  כפי  בחלקן  הן  רווחה, הפעילויות  של  . פעילויות 

אומרת הקהיל,זאת  למען  תרומה  פעולה , ה  יש  אם  אבל 

ש ילדים  גם  שזה  לבבות  שםשנקראת  היית  חושב . את  אני 

כאן מישהו  אותו, שעוד  תראו  מעט  שם, עוד  היה  הוא  גן . גם 

הצהרים אחר  עובדים, משפחות, ילדים  ההורים  את , שני 

מממנים אנחנו  הצהרים  אחר  לראות , והנה. הפעילות  קשה 
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א אבל  הצילום  של  המועצה באיכות  חבר  את  רואים  תם 

מברך  מולה  הנרותאברהם  על  החנוכה  אתם . בחג  אם 

שלי, רואים היא  הזאת  מסך, הקרחת  יש  מסך . מולי  זהו 

אוהיו בקולומבוס  יהודי  ילדים  לגן  שיחת . שקשור  יש 

כאן. ועידה שהם , הילדים  יודעים  חובה  טרום  בגיל  ילדים 

אומרים הם  חג  ו ובאוהי. Good morning Ohaio בכל 

להם  ז.Good afternoon Kfar Sabaאומרים  ואחרי  שרנו   ה 

חנוכה נרות, שירי  מברך. הדלקנו  כאן , הוא  להם  מסביר  אני 

המחשב רווחה , דרך  פעילות  של  גם  פעילות  שהשותפות וזאת 

לבבות, מממנת קירוב  של  פעילות  במקביל  בגן . וגם  הילדים 

סבא ולקיים, בכפר  לשמור  החלוץ  חיל  יהיו  את בקולומבוס   

הבא בדור  גם  היהודי    . העם 

אותה    להזכיר  שרציתי  פעולה  לנו  הקשריש  אסתי , באותו 

לבבות את  גם  מלווה  כפר , אייזנברג  את  תמונה שלם גם  וגם 

כסף לה  אין  כי  שקף  לנו  אותה. שאין  כסףעשינו  בלי  השנה    ,

ללכת. J.Land נקראת לכולכם  ממליץ  ברנראני  ספר  לבית    ,

הק את  שם  כל  קודם   J.Land = Jewish פרויקט. ירותתראו 

Land.מקסים פרויקט  הזה.   בפרויקט  יש  בית , כיתות? מה 

של  משותפת  חוויה  חוות  ובקולומבוס  סבא  בכפר  יסודי  ספר 

היהודיחיי  חיהעם  זה  את  שעושה  מחשב  תוכנת  באמצעות   . 

הספר  בית  כל  הזאת  הפעילות  בית . קושטלכבוד  עוד  אין 

מבחינת  לזה  דומה  כמו החוויה ספר  סבא  בכפר  היהודית 

ברנר ספר  תראו. בית  שקף. לכו  זה  על  לי    .אין 

זה   את  מלווה  כאן  אסתי  שכולה . אבל  תכנית  היא  שלם  כפר 

בקולומבוס , רווחה הקהילה  שבה  והיא תכנית  החליטה 
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סתם כסף  תרמה  לא  שהיא  של . יודעת  לפעילות  תרמה  היא 

ילדים של  פה, העצמה  רואים  שאתם  פעילות , כמו  זו 

הצהריםשמת אחר  בשעות  הרך  הגיל  בבית  פעילות , בצעת 

  .נפלאה

שלנו"טנ   ביותר  היקרים  הפרויקטים  אחד  זה  המשמעות . ע 

נ זה "טשל  באנגלית  שטרודלNETע  קוראים ,   שאנחנו  מה 

אתא, כרוכית היוונית  האות  ערכי,זה  טכנולוגי  נוער  וגם    .

לחברת שמשותף  פרויקט  ילדים . וקסיס זה  לוקחים  אנחנו 

הבינייםבסוף  כבר , חטיבת  היום  לנו  כאלה100יש  ילדים    .

לצה עכשיו  התגייס  הראשון  ע"המחזור  ונחטף  יחידות "ל  י 

צה של  כלל . ל"המחשב  שבדרך  לממן ילדים  יכולים  היו  לא 

כזאת הצהרים . פעילות  אחר  בשבוע  יום  לומדים  הם 

הנדסאי . מחשבים תעודת  להם  יש  התיכון  של בסוף  רשתות 

שש. סיסקו דבר  כסףזה  המון      .ווה 

חברתית   פעילות  גם  עושים  הם  בארץ  הופכים . במקביל  והם 

נוער תנועות  של  ערכית  לפעילות  מגיע  היה  שלא  , לנוער 

של  הראשונה  מהמעלה  ערכית  בפעילות  שנמצא  לנוער 

נוער היא"אחרי" .תנועות  גם  קיימת  סבא  בכפר  זו ע "נט.  

רווחה פעילות  משל, כאילו  לנו  שמגיעה  פעם  כל  חת אבל 

מקולומבוס אותם, נערים  מערבבים  אותם, אנחנו  , מכירים 

שם בעיה 100. הילדים  שיש  יודעים  שלנו  הילדים  העם   של 

פעילויות. היהודי שתי  משיגים  אנחנו     . וכך 

רגב תכנית  :עליזה  להדגיש. מצוינותל זו  חייבת  רגילים . אני  ילדים  זה 

מאוד משהו  עם  יוצאים  פשוט  הם  התהליך  מאוד - שבסוף 

מצוינות. ובחש תכנית    . זו 

אלונים זה , "אחרי"  :מאיר  מה  יודע  שלא  פעילות , "אחרי"מי  זאת 
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לצה ההתגייסות  לעידוד  בעצם  נערים "שהתחילה  בקרב  ל 

לצה להתגייס  רצו  נערים.ל"שלא  אותם  את  לוקחים  כל .   לא 

ב הזאת" אחרי"הילדים  לקטגוריה  צריך , עונים  כמובן  כי 

מתאים חברתי  תמהיל  להם 40%-30%. לעשות  שהיה  ילדים   

עם  איכותיים60%קושי  ילדים  נוער ,   להיות  הופכים  כולם 

שינוי מנהיגים. מוליך  להיות  נערים , הופכים  להיות  הולכים 

השינוי את    . שמחוללים 

ע" אחרי"   בגדול  שממומנת  פעילות  תורמים "זאת  י 

ממומן. ישראלים הקהילה  של  סבא  בכפר  עחלק  תרומות "  י 

אוהיו כקבוצת  ,מקולומבוס  זה  את  בפניהם  שהצגנו  משום 

ביותר האיכותית  פעילות . הנוער  היום  מכיר  לא  אני 

ל שדומה  הנוער  בקרב  ל". אחרי"איכותית  היום  " אחרי"יש 

פעילויות מאוד     .הרבה 

מהמתנדבים   כמובן  כאן, אחת  אייזנברג  שאסתי  ישנו , כמו 

בשם דגניבחור  עמוס  ב,   עובד  הוא  חוץ ".אחרי"לדעתי   

ה ביטחוןמהכסף  איש  גם  אותו. וא  מכיר  דגני, אתה  ? עמוס 

דגני חן  של  הספר  בית  את  אולי  מכירים  צעדים, אתם  , את 

אשתו ב. זאת  עובד  פנסיונר  מהתמיכה ". אחרי"האיש  חוץ 

שלנו דגל  תכנית  זאת  צעירים  שותפים  שלנו  כולה . הכספית 

לבבות   .קירוב 

שנה    ילדים 7-8כל  של  קבוצה  מארחים  סבא  מכפר  ילדים   

בארץ. מקולומבוס איתם  חוויות, נוסעים  קיבוץ;עושים    ,

אחר, ע"גדנ משהו  פעם  עושים . כל  מכן  לאחר  שנה  במשך 

התנדבותית והילדים . פעילות  סבא  בכפר  הילדים 

התנדבותית פעילות  איזה  בעצמם  בוחרים  ; בקולומבוס 

חולים בבית  רפואיים  עושים . תמיכה, ליצנים  הם  השנה 
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טל במעון  דומההילדים. תמיכה  פעילות  עושים  בקולומבוס    .

האחרונה הקבוצה  הילדים  של  קבוצה    . זאת 

עברנו , הניסיון   קבוצות5-6כבר  לחיים.  חברויות  נשארים    .

הקשרים את  לשמור  ממשיכים  שמגיעים . הם  הילדים 

היהודי  הדור  של  המנהיגים  בעצם  יהיו  הנה  מקולומבוס 

בארה    .ב"הבא 

תכנית    היא  נתמכים  רוצה , חשובהתכנית  אני  כל  וקודם 

לעירייה אחריות . להודות  עצמנו  על  לקחנו  שכשאנחנו  משום 

הזאת התכנית  בארה, על  העיקרית  שהבעיה  לכם  ב "אמרתי 

הצעירים עם  ללמוד. היא  גמר  באוניברסיטה, בחור  . גמר 

ללמוד התחיל  שהוא  לחודשיים, לפני  אלינו  בא  שלושה - הוא 

מפע ,חודשים באיזה  כאן  ישראליעובד  הראשוניםשנ. ל  , י 

בגנזיים עבד  שיושבת , הראשון  ישראלית  בבית חברה 

תרופות שמפתחת  במועדונית , הפעמון  עבדה  הבחורה 

העירייה' קדימה'   . של 

האלה   השתיים  עם  הניסיון  אחרי  התחייבנו  גם , אנחנו  הן 

יפיפיות בנות  מקולומבוס, היו  שיגיע  מתמחה  זה , שכל  למה 

להם כסף? חשוב  הרבה  להם  עולה  יכולים ,זה  הם  אבל   

ניסיון  איזה  להם  שיש  שלהם  החיים  בתולדות  לרשום 

בארץ. בעבודה בעבודה  ניסיון  צברו  מי . הם  שכל  התחייבנו 

ארצה עבודה, שיגיע  לו  למצוא  מתחייבים  , הנה. אנחנו 

שלנו המתמחות    . לשתי 

חמו בן  בהתנדבות  :יהודה  עבודה    ? זו 

אלונים בהתנדבות  :מאיר  גם  עובדות  אנ,הן  אבל     - חנו 

חמו בן  בארה  :יהודה  שעכשיו  לך  לרפואה"תדע  להתקבל  למשל  חייבים , ב 

לקהילה תרומה  להציג  בקהילה. הסטודנטים    . התנדבות 
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רגב לפה  :עליזה  מגיעים  שהם  גם  המטרה  לרזומה , זאת  זה כי  שלהם 

ניסיון כאן  רכשו  שהם  חשוב    . מאוד 

אלונים ישרא  :מאיר  מתמחים  גם  נוציא  עכשיו  כנראה  להתמחות אנחנו  לים 

לכל . שם עבודה  למצוא  ההתחייבות  את  עצמנו  על  כשלקחנו 

הנה שיגיע  ראש , מתמחה  של  הבטחה  שקיבלנו  אחרי  היה  זה 

הנההעיר  שיגיע  מתמחה  יקבל- ' א, שכל  מפעל  לכל  מכתב    ,

בעירייה יתמחה  בעירייה  להתמחות  שיכול  מי  די .וכל  זה  כי   

התעסוקה את  למצוא  שקש . קשה  פרויקט  כל  ור אבל 

היהודי בעם  ארוך  לטווח  השקעה  הוא  ואנחנו , בצעירים 

כך על  לעירייה     .מודים 

מכבי   משחקי  זה  השנה  שיהיה  חדש  שיהיו , פרויקט 

למשחקי . ב"בארה מכאן  נערים  של  משלחת  נשלח  אנחנו 

בארה היום, ב"מכבי  מכבי  משחקי  או  הורחבו כשהמכביה   

אלא ספורט  לענפי  רק  גם לא  וכן לשיר, לאמנות, לתרבות  ה 

מכאן, הלאה משלחת  נארח  מנת . ובמקביל  על  כמובן  זה  כל 

הקשר את    . לחזק 

משפחות   של  משלחות  כאן  קולטים  אנחנו  זה  לכל  כל . מעבר 

בין  ל60שנה  הנה120-   מגיעות  משפחות  הנה.   מגיעות  הן , הן 

סבא בכפר  עצים  התעשייה. נוטעות  לאזור  נוסעים  אתם  , אם 

שלט תראו  התעשייה  לאזור  קולומבוס "בכניסה  ". חורשת 

שם העצים    , כל 

חמו בן  האצטדיון  :יהודה  מכיוון    .  בכניסה 

אלונים האצטדיון  :מאיר  שם. כן, מכיוון  שניטע  עץ  לפני , כל   3היום 

בשכונת עצים  של  שדרה  נטענו  האוניברסיטהחודשים    .

בארץ עץ  שנוטע  שיהודי  מאמינים  שלו , אנחנו  הבן  או  הוא 

לראות  שהוא יבואו  העץ    . נטעאת 
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ביחד(   ) מדברים 

אלונים לכך  :מאיר  פעילויות, בנוסף  הזמן  כל  לנו  אירוח יש  להם , של  שגם 

מהקהילה עזרה  לקבל  נוכל  אם  נודה  כאן . אנחנו  היתה 

שיניים רופאי  של  כמו , משלחת  איתם  הרגשתי  אני 

את , הסטודנט לעבור  הזקנה  את  שהכריח  הצופה  כמו 

כפר. הכביש יהודים  וחיפשו  הנה  באו  להם הם  שאין  סבאים   

שיניים, כסף טיפול  להם    . לעשות 

חמו בן  הגיעו   :יהודה  של הם  למיטותלבתים  מרותקים    . של 

רגב איתנו  :עליזה  נסעת    .נכון, אתה 

אלונים היא   :מאיר  הבעיה  רציפותאבל  לזה  למצוא, שאין  קשה  היה  . לכן 

משלחת  למשל  נוצריםזאת    . של 

חמו בן  הוא , הנה  :יהודה  הגמלאיות  אותיעם    . לוקח 

אלונים מסיים, תשמעו  :מאיר  משלחת, אני  היתה  את , הנה, זאת  רואה  אני 

הזאת השואה, התמונה  ביום  נוצרים . זה  של  משלחת  הגיעה 

בארץ לביקור  ישראל    . אוהבי 

מילר   . אוונגליסטים  :עמירם 

אלונים אוונגליסטים  :מאיר  מאוונגליסטים. לא  פריחה  לי  יש  הגיעו . אני 

של  קהילה  השואההנה  ביום  לטכס. יהודים  אותם  , לקחנו 

הטכס את  שמעו  של , הם  הנפלאה  המקהלה  את  שמעו  הם 

ששרה לקולומבוס. הבנות  חזרו  כמו , הם  בדלי  אספו  הם 

שם   , שמקובל 

רגב דולר15,000  :עליזה    . ככה,  

אלונים אספו   :מאיר  לישראל15,000הם  תרומה  דולר  סבא ,  משלחת . לכפר 

מ- הרבנים  יודע  לא  אני  יהודי   של  הכנסת  בבית  היה  מכם  י 

יוספטל בשיכון    . אתיופיה 

פרץ   . הייתי  :שמעון 
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מסיים  :לוניםאמאיר  אני  ע. בזה  נבנה  הזה  הכנסת  סבא י "בית  כפר  עיריית 

העירייה של  קרקע  על  השיכון  משרד  בית . בכספי  נבנה 

כיסאות , הכנסת להם  תרמה  שלה  השני  בכובע  עליזה 

פלס,פלסטיק כיסאות  על  ישבו  לבית . טיק  נכנסו  לא  הם 

להם , הכנסת היה  לא  כי  לשם  נכנסים  לא  שהם  החליטו  והם 

זה את  לרהט  למצבה. כסף  להיות  הפך  הכנסת  בית  . בינתיים 

לנו , ובאמת שהיה  הקשרים  לכל  ואני  מולה  מר  המועצה  חבר 

להם  לנו . 'תתחילו, תיכנסו'אמרנו  ניכנס'אמרו  ומה אבל   

ככה? יהיה נשב  להם. ?'איך  'אמרתי  יכולים   שאתם  מה 

לראות. 'תעשו, לעשות צריכים  יחד . והייתם  התגייס  הוא 

ה .עם  . ניקו,. תראו . סיידו, סידרו,   להם  אמרתי  יהיה 'ואני 

בעקיפין . 'נס דאגתי  הקבלניםכאן אני  לי לאחד  שיעזור   

הנס את  צורך, לעשות  היה    . ולא 

בכפר    לביקור  אוהיו  מקולומבוס  רבנים  של  משלחת  הגיעה 

לבית . סבא אותם  ומכניסה  בעיר  לסיור  אותם  לוקחת  עליזה 

הכנסת. הכנסת לבית  יפה, נכנסים  כנסת  היה, בית  שלא  , מי 

שם לראות  תלכו    . באמת 

רגב לכם  :עליזה  יפיפה. כדאי  כנסת    .בית 

אלונים באמהריתספרי , תראו  :מאיר  ואז . מעניין, תפילה  שם  יושבים  הם 

אותה  שואלים  בסדר, תגידי'הם  כאן  הם ?הכל  מה   

אומרת. ?'צריכים היא  'אז  בשבת , תשמעו,  בקשה  לי  יש 

עושים הכנסת , מבקשים, כשאתם  בבית  כזה  טכס  שם  יש 

מצוות מיני  כל  שלו , שמבקשים  הכנסת  בבית  אחד  כל  אולי 

פרוטות כיסאות, כמה  כאן  להם  אין  כיסאות . כי  על  יושבים 

רעש עושה  וזה  שואלים . 'פלסטיק  צריך , רגע'הם  זה  כמה 

להם . ?'ותלעל אומרים  ורחימו  בדחילו  שקל45,000'אז   ' .
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אומר  מהם  אחד  פה'קם  אנחנו  טיק - טיק- טיק- טיק. ?'כמה 

מהכיס מוציא  עכשיו  אחד  מהכיס. כל  אחד  כל  , הוציאו 

והשולחנות הכיסאות  תודה . ואלה  הכנסת  בית  בינתיים 

וזה, לאל ופרח  הראשון , הראשונההתרומה . צמח  הנס 

בזכות היה    , שהיה 

הנס  :יר אברהםיא בעל  מאיר  רבי  שנקרא    . מה 

אלונים מאיר  :מאיר  רבי  חשוב. 2000שותפות , לא  יותר  כאן  , תשמע. לנו 

קושי שום  לנו  היה  יודעים, לא  זיכרונו . אתם  ברעוז  יקי 

התרומה את  לי  הבטיח  אמרתי . לברכה  סתם  לא  אני 

נס'לאנשים  נס' יהיה  לי  יהיה  התרומה. ולא  את  לי  . הבטיח 

העו ואמרו אבל  מקולומבוס  יהודים  רבנים  שחזרו  בדה 

לישראלאתיופי שבט , רבותיי' כסף, יושב, הגיע  להם  , אין 

זה- ' עזרנו, תרמנו חשוב,   יותר  כדבר  זה  את  רואים    . אנחנו 

ומבקש, לפיכך   חוזר  בהחלטה, אני  התאחדו    . אנא 

חמו בן  בסוף  :יהודה  זה  את  תעמיד  החברים, בוא  של  ההערות  תודה .אחרי   

למאיררב החברים, בבקשה. ה  של    . בבקשה, ארנון. הערות 

לוי להודות, מאיר  :ארנון  רק  רוצה  ויש . אני  איתי  דיברה  עליזה  השנה 

האלה בנושאים  הדתי  הציבור  של  רחבה  נושאים , שותפות 

לכם. משותפים מודה  מאוד  את , ואני  מקרב  מאוד  זה  כי 

ביחדהציבור  והחילוני  חלק . הדתי  גם  שאנחנו  מראה  זה 

תודותו זה  לכם. על  מודה  מאוד    . אני 

את , באמת   להפנות  אליי  ופנו  שבאו  טוב  מאוד  הרגשתי 

הזה בתחום  גם  הדתי  החברות, הציבור  של  בתחום  , וגם 

לקולומבוס ולנסוע  זה . לארח  עם  טוב  מאוד  והרגשנו 

גם מקבלים  ממה , שאנחנו  חלק  מקבלים  גם  אומרת  זאת 

העירשמקבלים  תושבי    . תודה. שאר 
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כ  :אל- גןאתי  עוד  עליזה  את  מכירה  שנים5- אני  מפעילותי 6,   שנים   

ספיר חברת  של  כאשר , בדירקטוריון  פעם  שכל  חושבת  ואני 

ואמרתי חזרתי  הוצג  יודעים , הנושא  לא  הרב  שלצערי 

שהיא מספיק הפעילות  על  סבא  בכפר  , יפה, ברוכהפעילות  

מתרחבת פעם  שבאתם.וכל  תודה  כל  קודם  אז  לפחות ,  

המו את לחברי  מכירים  לא  שרובם  חושבת  שאני  עצה 

העיר, הפעילות תושבי  לשאר  גם  להמשיך  זה , ועדיין  כי 

כוח וישר  ברוכה    .באמת 

חמו בן    . בבקשה, מולה. תודה  :יהודה 

מולה כל  :אברהם  הנושא הבאתם באמת , קודם  לישאת  חשוב  כך   ,כל 

בנושא מעורבים  היו  לא  שבאמת  אנשים  גם  כל . שיידעו  אני 

ומילה שמעתימילה  להוסיף,מאיר.   מה  לי  אין  אמר ,   הוא 

עליזה  מבחינתי  ולפחות  שלי  הרגשי  בנושא   מאירובאמת 

קודש עבודת  לנו  עשו  היום , באמת  מרגישים  באמת  ואנחנו 

סבא בכפר    .בגאווה 

השני   בנושא שעשתההקבוצה , הנושא  מינפו באמת, נוער   

הנושא יכול. את  . ואני  . לפחות , היום. השנה  ל כולמתגייסים 

לצבא שהתגייס  שלי  כולם, חברים, הבן   90%, כמעט 

קרבית ליחידה  סיפוק. התגייסו  מקבל  אני  באמת באמת   

.בעזרת  . למאיר, . גם  זאת  בהזדמנות  רק  להודות  רוצה  , אני 

לעליזה הקהילה.גם  ובשם  בשמי  להם  מודה  אנחנו  ישר ,  

  . כוח

חמו בן  רבה  :יהודה    .בבקשה, שלי. תודה 

מהפעילות  :ובוזגל-ד שלי עמרמי"עו חלק  לראות  זכיתי  שלם.אני  כפר  יש ". אחרי",  

לראות שלהם  הפעילות  את  שמביאים  אנשים  אתה , הרבה 

שלמעשה  מבין  ואתה  פעילות  הרבה  פהרואה  חצי  אני . זה 
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הקרחון של  קצה  רק  שראינו  כל . חושבת  קודם  עושים  כי 

דברים יותר  את , הרבה  רואה  ואתה  זה  את  רואה  וכשאתה 

שלה זההאנרגיות  את  עושים  שהם  האהבה  ואת  פשוט , ם  זה 

איתם. מרגש עובדים  שהם  למי  עובר  וזה  לילדים  עובר  , זה 

הכבוד הכבוד. כל  כל    . באמת 

מכיר  :אברהם שיינפיין ומאיר  עליזה  את  את , אני  לגלות  רוצה  לא  אני 

פה שלנו  מאוד, הגילאים  הרבה  אותה  מכיר  שנה 20, אבל   

קוד. ויותר עבודת  עושים  שהם  לי . שברור  מתלבש  כשזה  גם 

חוץ קשרי  תאום  ערי  של  מחזיק  שאני  התיק  עם  אני , עכשיו 

ברוכה עבודה  שזו  אמרו  שמהאופוזיציה  מאוד  לי , שמח  יש 

התקציב את  להעלות  האפשרות  של .את  האיכות  את  רואים   

  . הדבר

ברוכה   מאוד  מדינת , עבודה  בו  שנמצאת  במצב  במיוחד 

מדהים. ישראל דבר  שאלה. זה  לי  גם . יש  אתם  בדרך האם 

לפה לצבא  להתגייס  לבוא  להם  להחדיר  מצליחים     ?כלשהי 

רגב לא  :עליזה    . ממש 

אלונים משהו  :מאיר  להבין  צריכים  אתכם , אתם  לשתף  שנוכל  מקווה  אני 

אנשים של  שלי , תשמע. באירוח  שהבן  רוצה  לא  שאני  כמו 

בארה רוצים, ב"יהיה  לא  שיעלה. הם  הבא, מי  . ברוך 

היא שלנו  שלהםהמטרה  והקשר  הזיקה  על  לשמור  אנחנו .  

בישראל  שמבקר  יהודי  שצעיר  דוריודעים  לעוד  שלנו    . הוא 

לוי תגלית  :ארנון    . יש 

אלונים גם  :מאיר  זה  שותפות . תגלית  את  שיזם  שמי  ואמרתי  התחלתי  לא 

היהודית2000 הסוכנות  כמובן  הוא  תגלית .   גם   שבעברזו 

פתאום'אמרו  אמריקאי, מה  סטודנט  על יהודי  ארצה  יבוא   

ואמרה . ?'חשבוננו תגלית  חשבוננו'באה  על  אותו  , נביא 
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שבועיים בארץ  חייל , יסתובב, שיטייל  ידו  על  יהיה 

יחזור. באוטובוס שלנו, הוא  אותם. הוא  איבדנו  הם . 'אחרת 

עלייה. מפחדים על  מדברים  לא  שיבוא. אנחנו  ברוך , מי 

עולים. הבא כמה  ושם  פה  לנו  מתוכם.יש  יש  תפים מהשו,  

כנראה   , הצעירים 

זה, מאיר  :אברהם שיינפיין את  מציג  זה, אתה  את  ונושם  חי  לפחות . אתה  אני 

האחרונים  בחודשיים  אותך  פעמים3,4,5פגשתי  קרה .   לא 

זה על  איתי  דיברת  בצורה . שלא  זה  את  חי  אתה  כי 

לחלוטין. מדהימה ברור  זה  אצלה    . ועליזה 

אלונים קטן  :מאיר  אישי  וידוי  גוזלאני. עוד  שאני  מצטער  , למעשה.  

מנכ כאן  כשהייתי  עוד  בזמנו  הוקמה  הרי   ל"השותפות 

עיר ראש  היה  שכונות. ויצחק  שיקום  פרויקט  לנו  היה , נגמר 

כסף שהזרים  צינור  ואמרה . לנו  עליזה  יש , ה'חבר'באה 

אחר עבודה, יאללה'אמרנו . 'פרויקט  . שייכנס, נעשה 

אחר כסף  ייכנס  הזה  הכסף  לשםואני . 'במקום  כמו , באתי 

הכסף, שאומרים בשביל  העירייה . באתי  את  כשעזבתי 

אשתי בגלל  שם    . נשארתי 

הזה   הנושא  כי  שם  חשוב , נשארתי  כמה  מגלה  פתאום  אתה 

היהודילך  העם  של  אומרת. הקיום  לבית , זאת  הולך  לא  אני 

כיפור. כנסת מיום  חוץ  כנסת  בבית  שהייתי  אחרונה  , פעם 

לא לכם  לספר  רוצה  לא  הולךואני  אני  כנסת  בית    , יזה 

חמו בן  תפיליןשהנחת אומרים   :יהודה  שלך  בחיים  בבר . פעמיים  אחת  פעם 

ב, מצווה אחת    - פעם 

אלונים מארה  :מאיר  שלי  הפרטנר  רוזן  הנה"דן  בא  בשנה , ב  בדיוק  היה  זה 

כנסת לבית  הולך  והוא  נפטר  שלו  ועדת . שאבא  ישיבת  גמרנו 

באח רייזל  שם  על  התרבות  בבית  עשרההיגוי  שתיים , ת 
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בלילה לי . עשרה  אומר  מניין'הוא  עכשיו  לי  וגם . 'תמצא 

חילוני אין . הוא  כי  האלה  הסממנים  את  צריכים  הם  אבל 

ברחוב. להם היא  היהודים  שבת. אצלנו  זה  כיפור . שבת  יום 

כיפור יום  מרגיש, זה  אין . אתה  אם  אמריקאי  ליהודי  יש  מה 

זה את    ? לו 

לי    אומר  הוא  אני 'אז  עשרה איפה  באחת  מניין  לו  אמצא 

הגדול. 'בלילה הכנסת  לבית  כאן  מניין , הלכנו  שיש  מסתבר 

בלילה שיושבים  לומדים   תראו, ה'חבר'אמרתי , נכנסתי. של 

מארה יהודי  שהגיע"זה  שלו, ב  מוכנים, אבא  ישר . ?'אתם 

אותו ונישקו  אותו  ישראל . חיבקו  מדינת  בשביל  יהיה  הוא 

ישראל  עם  שלובשביל  החיים    . כל 

אחר   יהודי  הנה  כשבא  איתי  היה  גל  בן  הסתובבתי . גיא 

גרביה אל  בבקא  אותו  ופגשתי  בשבת  למה, איתו  . תנחשו 

מארה גורדון  ביל  איתי  נדלגם , ב"היה  איש  מצבו , ן"יהודי 

עכש מההכלכלי  יודע  מי  לא  איתנו. יו  כאן . הסתובב  עשה 

שנקרא בפרויקט  מילואים  .שבועיים  . פה, . איתנו  . הסתובב 

אומר לכ הייתי  חיילים  רואה  שהייתי  מקום  רואים 'ל  אתם 

הזה הגדול  היהודי  בהתנדבות ?את  עכשיו  עשה  הוא   

ארצה מילואים  לוקחים. 'שבועיים  החיילים  מחבקים , ישר 

של . אותו מנהיג  יהיה  הזה  לדורותהאיש  יהודית  . התחזקות 

הזה לחיידק  שנכנס  חיידק, מי  מזה. זה  להיפטר  אפשר  . אי 

חשו מחלה  מרפאזו    .  כת 

חמו בן  יאיר, מנשה. תודה  :יהודה  מכן    . לאחר 

למברכים :ד מנשה אליאס"עו מצטרך  כמובן  אני  כל  לך. קודם  להגיד  גם , רוצה 

כנסת לבית  הולך  לא  אתה  הן , אם  עליזה  ושל  שלך  הזכויות 

מצוות מצוות. גם  הרבה  לך  יש  התפללת  לא  אם  אשרכם . גם 
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ככה הכבוד. ותמשיכו  קטנ. כל  הערה  ידעתי , הרק  לא  אני 

הזאת הפעילות  מודה, על    . אני 

פרץ חדש  :שמעון    . אתה 

חדש :ד מנשה אליאס"עו לא  שיראו. אני  למען  מפרסום  מודעות , לא  שתהיה  אבל 

לאנשים   . יותר 

רגב המקומית  :עליזה  לעיתונות  סוף  בלי  מעבירה  שאני  לי    . תאמין 

פרסום :ד מנשה אליאס"עו ראיתי  לא    . אני 

רגב שליא  :עליזה  המחשב  את  פותחת  כשאני  ראשון  יום  שבכל  יודע   תה 

האלקטרוני, במשרד העיתון  את  מוצאת  אני  הראשון   הדבר 

קולומבוס בעברית. של  פה  לעיתונות  מעבירה  שאני  , מה 

העירייה של  באתר  מפורסם  זה  לתרגם. ואגב  דואגת  . אני 

אומרת בעברית, זאת  מעבירה  אבל  לאנגלית  מתרגמת  . אני 

כל  לעיתוןבקולומבוס  נכנס  שולחת  שאני  לצערי . מה  פה 

לעיתון נכנס  לא  כן . הרב  זה  העירייה  של  לאתר  לפחות  אז 

  . נכנס

פועלת הסוכנותית החברה , חברים  :יאיר אברהם היא  מנהלת  שעליזה 

ספירתבמסגר חברת  כשמאיר .   שגם  לכם  לומר  רוצה  אני 

שלו הסקירה  את  התלמידים ,פתח  עם  לדבר  לי  יצא  היום   

גי על  שנקראשלי  במה  עוסקת  שבאזרחות  'שה  העם   מדינת 

בגיל . 'היהודי נוער  לבני  להסביר  חשיבות 17מנסים  שיש   

התפוצות עם  הקשר  של  לשמירה  שהמדינה , עצומה  כדי 

יהודית מדינה  תישאר    .הזאת 

שהוא   הזה  קהילההמעשה  עם  קשר  רק  מקיים  רק ,   בו  יש 

ה הנושא  כמה  עד  סימן  וגם  אות  גם  אומר  הייתי  זה איזשהו 

אנשים , חשוב הם  אם  קשר  ללא  , דתיים, חילונייםאגב 

רפורמים או    . קונסרבטיביים 
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לוי כאחד  :ארנון  ישראל    . עם 

שוב, ההשתייכות  :יאיר אברהם אומר  היהודי , אני  ללאום  ההשתייכות 

חזקה יותר  היהודית, היא  בעינינו , ולמסורת  להיות  צריכה 

אחר דבר  מכל  חזקה  עליזה. יותר  זו בהזדמ, ובאמת  נות 

הזה עבודה, ובשולחן  עושה  את  כמה  יודע  ההזדמנות , אני  זו 

הפעילות  בתוך  שמה  שאת  האנרגיה  את  ולהוקיר  לך  להודות 

רבהתודה. הזאת    .  

חמו בן  יבורך  :יהודה  שיוסיף  משמיים. מי  לו  חברים.יוסיפו  טוב  לפני ,  

לאישור בוודאות , שנעבור  לומר  יכול  שאני  משפטים  כמה 

לפי ,מלאה דיבררצף   שמאיר  לחץ , הדיבור  בגלל  דיבר  הוא 

זמן מאשר . של  מעט  פה  שהיה  חושב  אני  שלי  שאמרה  כפי 

שותפות . יותר של  הפעילות  פה  יכולה2000הוצגה  שבהחלט    

אמיתית קהילתית  לפעילות  ומודל  דגם  אנשים . להיות 

בשותפות ע, מתנדבים  פה  ואסתי"מוצגים  מאיר  אבל , י 

מאודבהחלט  עבודה  ברוכהמאוד- עושים  שבאמת ,   וראוי 

שותפות  של  יותר2000לפעילויות  נגיע  שנוכל ,   מנת  על 

  .להיחשף

או    שבועיים  שבעוד  אחת  פעילות  עוד  להוסיף  רוצה  אני 

הבא משוודיה, שבוע  משפחה  אישי  באופן  לי  הכירה  , עליזה 

נרתמה שוודיה  של  היסוד  קרן  הזאת  המשפחה  . ובאמצעות 

שוודי של  היסוד  קרן  יום  של  תרמה בסופו  דולר400,000ה    ,

מנת  על  וחצי  גרוש  איזה  עוד  הוסיפה  סבא  כפר  שעיריית 

צוחק. השליםל וחצי, שגיא  מגרוש  לבנות ?יותר  מנת  על   

האתיופית לקהילה  קהילתי  בעוד . מרכז  או  הבא   10בשבוע 

הבית חנוכת  יש    . ימים 

עבודה    היא  בשותפות  שנעשית  שהעבודה  חושב  בהחלט  אני 
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ע,ציונית, אמיתית כוח בהחלט . רכית  ישר  ברכת  מגיעה 

מאיר. לכולכם באמצעותך  מבקש  חברי לשלוח , אני  לכל 

שלכם השותפות, הדירקטוריון  לבחברי  מקרב  תודה  כמובן .  

להצבעה הבקשה  את  נעמיד  יהיה , שאנחנו  שזה  ספק  לי  אין 

אחד לעליזהאבל . פה  מיוחדת  הנפלאה , תודה  לעבודה 

שנעשית כ, והברוכה  כמה  תחת  בקהילהנעשית  לא , ובעים 

שותפות  שותפות .2000רק  הוא  היום  הנושא  אבל   2000 ,

או  השותפות  שבאמצעות  רבים  דברים  גם  ישנם  ובהחלט 

מכירה שעליזה  פרטיים  תורמים  מצליחים , באמצעות  אנחנו 

בין  ישירות  לנצרךלהגיע  דברים. התורם  מאוד    . הרבה 

המרגשות    הפעילויות  שאחת  חושב  פה, ביותראני  את הראו   

השיניים רופאי  של  איתם , המשלחת  לבקר  לי  יצא  אבל 

לכהונתי השנייה  או  הראשונה  בשנה  לי  של , נדמה  טיפול 

לנזקקים אפילו, שיניים  יכלו  שלא  נזקקים  היו , אבל 

למיטותיהםמ או  לכיסאותיהם  את , רותקים  ולראות  לבוא 

בתים תרתי , אותם  איך  נצרכים  אנשים  אותם  את  ולראות 

להם  העלו  החיוך משמע  השפתייםאת  חושב . על  בהחלט  אני 

רבות מיני  אחת  פעילות  רק  פעילות , שזו  היתה  היא  אבל 

מרגשת- מאוד   . מאוד 

פעילות    לצייןועוד  לנכון  כן  מוצא  שאני  באה , אחת  היא  כי 

בחברה חלשות  חוליות  אותן  של , מתוך  פרויקט  אותו  זו 

ציינו"נט שהם  רביעית. ע  או  שלישית  שנה  כבר    . זו 

רגבעליזה חמישית  :    .שנה 

חמו בן  כבר  :יהודה  ערכי"נט? חמישית  טכנולוגי  לנוער  מעבר  זה  מרבית , ע 

הנוער מנטבני  הם ע"  בינוני   אקונומי  סוציו  ממעמד  באים 

אני .ומטה כי  מלאה  בוודאות  לומר  אפשר  שבהחלט  אנשים   
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הללו מהמשפחות  חלק  אישי  באופן  מקבלים , מכיר  הם 

לצה גיוס  בטרם  עוד  ומקצוע . ל"מקצוע  מקצוע  מקבלים 

צה. טוב של  המובחרת  המחשבים  אותם"יחידת  לוקחת  , ל 

שהם  כמה  עד  מראה  רק  ברוכהזה  עבודה  מודה . עושים  אני 

פעם שוב  על , לכם  ההחלטה  את  שוב  שתקריא  מציע  ואני 

עבורה שנצביע    . מנת 

אלונים מתנצל  :מאיר  פשוט  באמת , אני  להודות  שיש שכחתי  המצוין  לקשר 

מחל עם  הנוערלנו  החינוך, קת  מחלקת  החינוך, עם  אגף  , עם 

נט בחינוך, ע"כל  נעשה  מחלקת .המיון  עם  נעשות  המשלחות   

הגינון, הנוער ועם  הספורט     .עם 

רגב ב  :עליזה  לי  שעוזר  העירייה  גזבר  המדעועם  למשרד  ואני , הגשות 

נט לתכנית  המדע  ממשרד  כסף  ככה, ע"מקבלת  לא    .זה 

אלונים מבר  :מאיר  העיר  בקולומבוס מועצת  היהודית  הקהילה  את  כת 

היהודי העם  של  לשימורו  פעילותה  על  ומבטיחה , אוהיו 

עהמשך  העירייה  החלטות  עם  פורה  פעולה  שותפות "שיתוף  י 

זו2000 מטרה  למימוש    .  

מילר אחד  :עמירם    . פה 

אלונים רבה  :מאיר    . תודה 

רגב הברכות  :עליזה  כל  על  לכולם  רבה    .תודה 

חמו בן    . לכםתודה   :יהודה 

מס בקולומבוס  :266' החלטה  היהודית  הקהילה  את  מברכת  העיר  מועצת 

היהודי העם  של  לשימורו  פעילותה  על  המשך , אוהיו  ומבטיחה 

ע העירייה  החלטות  עם  פורה  פעולה  שותפות "שיתוף   2000י 

זו מטרה    .למימוש 
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נוספת  .8 עבודה    .אישור 

  

צרפתי אחרון  :צביקה  נוספתאישור . בבקשה, גדעון, סעיף    .גדעון, עבודה 

צרפתי העירייהאחרוןהסעיף ה  :גדעון  לעובדת  נוספת  עבודה  אישור  זה    .

בלבורנטית  במדובר  שעובדת  פיס  משרה100%- באשכול    .

ע שממומנת  נוספת  עבודה  לעבוד  רוצה  ישי"היא  מרכז  , י 

מחוננים ע. תכנית  משולם  ישי"זה  מרכז  מקרה  .י  בכל  אנחנו 

לבורנ לגייס  צריכים  המחונניםהיינו  לתכנית  נוספת  . טית 

שעות  את  מסיימת  שהיא  אחרי  תישאר  העירייה  עובדת 

שלה ישי, העבודה  מרכז  במסגרת  נוספת  עבודה  וזה , ותעשה 

ישימשולם    .דרך 

חמו בן  האגף  :יהודה  מנהל  של  דעת  חוות    ?יש 

צרפתי האגף. כן  :צביקה  מנהל  של  דעת  חוות  זה. יש  על  עבר  בעד . גדעון  מי 

אח? לאשר   .תודה, דפה 

מסהחלטה פיסמאשרים  :267 '  באשכול  ללבורנטית  נוספת  עבודה  אחד    .פה 
  

חמו בן  רבה  :יהודה  לכולם. תודה  טוב    .לילה 

  

  

  

  

  

בן  חמו- יהודה 
העיר   ראש 
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  10/1006/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  

מסהחלטה למנכמאשרים  :257 '  ארמוני  אשל  מינוי  את  אחד  העירייה "פה  ל 

שכרו בגובה ואת  מנכ100%  משכר    .  ל" 
  

מסהחלטה למנכמאשרים  :258 '  סמכויות  האצלת  אחד   אשל ,הנכנס ל"פה 

לתפקידמועד כניסתו, 2010 החל מחודש נובמבר , ארמוני סגן ,   במקום 

העיר"ומ ראש  צרפתי, מ  צבי    :כדלקמן, מר 

 לפקודת 191'  האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בס  

 כספית ות סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבותלרב, העיריות

  . לפקודת העיריות203' מטעם העירייה לפי ס
  

מסהחלטה למנכמאשרים :259 '  אחד  פה  העירייה"  ארמוני, ל  האצלת , אשל 

   . לפקודת העיריות195' סמכות לחתום על הסכמים על פי ס
  

מסהחלטה אחד :260 '  פה  האצלת סמכות   ,מוניאשל אר, ל העירייה"למנכ מאשרים 

, ספקים, שירותים נותני ,יזמיםבנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם 

  . העיריות לעניין מכרזים לפקודת148' לרבות סמכויות לפי ס, חוזים ומכרזים
  

מסהחלטה אחד  :261'  פה  , אשל ארמוני, ל העירייה"האצלת סמכויות למנכמאשרים 

  .ל"באות מחולחתום על אישורי חיים למקבלי קצ
  

מסהחלטה מנכמאשרים :262'  מינוי  אחד  פה  העירייה"  ארמוני, ל  , אשל 

צרפתי גדעון  של  במקומו  הכלכלית  בחברה     .כדירקטור 
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מסהחלטה עם מאשרי :263 '  וחכירה  פיתוח  בהסכמי  התקשרות  אחד  פה  ם 

ברכה"עמותת  ישא  בגודל , 58-0455731' מס" מאיר  קרקע  הקצאת 

מ500 מחלקה"  בחלק  בגוש 41 ר  למעון , 7603  " לימן"בסמוך 

הדרים כנסת, בשכונת  בית  הקמת  ל. למטרת  הינה   24- ההקצאה 

חודש11+שנים  .   
  

    

מסהחלטה בעמותות  :264 '  לתמיכות  הקריטריונים  לאשר  מחליטים 

לשנת  המצ, 2011החברתיות  התמיכות  נוהל  בתיקונים "לפי  ב 

  :הבאים

יוחלף    בקשישים  בגמלאים"תמיכה    ."לתמיכה 

יוחלף    דתיים  בגופים  לתרבות"תמיכה  המחלקה    ".לפעילות 
  

מסהחלטה הספורט  :265 '  בעמותות  לתמיכות  קריטריונים  לאשר  מחליטים 

המצ, 2011לשנת  פי    . ב"על 

למח מועברת  לכדורגל  התמיכה  כי  תוודא  הספורט  בלבד' מחלקת    . הנוער 
  

מס בק :266' החלטה  היהודית  הקהילה  את  מברכת  העיר  ולומבוס מועצת 

היהודי העם  של  לשימורו  פעילותה  על  המשך , אוהיו  ומבטיחה 

ע העירייה  החלטות  עם  פורה  פעולה  שותפות "שיתוף   2000י 

זו מטרה    .למימוש 

  
מסהחלטה פיסמאשרים  :267 '  באשכול  ללבורנטית  נוספת  עבודה  אחד    .פה 

  

  


