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  :דר היום סעל 

חדש .1 מועצה  חבר  של  אמונים  אביטל, הצהרת    .יעקב 

מס .2 כספים  ועדת  החלטות  לסעיףה (-  77, 76' אישור  מסעיף   .)עברות 

לשנים ( הפיתוח  אמות 2015 -  2011תכניות  והסכם  לאישור  -   יובאו 

נפרדות מועצה    )בישיבות 
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חדש  .1 מועצה  חבר  של  אמונים  אביטל, הצהרת    .יעקב 

  

צרפתי המניין  :צביקה  מן  שלא  מועצה  היום. ישיבת  סדר  על  ראשון  , סעיף 

מועצ חבר  של  אמונים  הצהרת  חדשהוא  אביטל, ה     .יעקב 

אביטל לומר  :יעקב  לי  יורשה  ההצהרה, אם  את  אומר  שאני  שאני , לפני 

של  והטראגי  הפתאומי  מותו  שבגין  העובדה  על  , מולהמצר 

לברכה נכנסתי, זכרונו  להיכנס . אני  שמח  כחבר הייתי 

משמחים יותר  במצבים  ברשותכם. מועצה     :אז 

למ   אמונים  לשמור  מתחייב  אביטל  יעקב  ישראלאני  , דינת 

העיר במועצת  שליחותי  את  באמונה    . ולמלא 

צרפתי   . בהצלחה  :צביקה 

חמו בן  מדברים   :יהודה  . אנחנו  . צרידותי. בגלל  ש, גם  בגלל  חברים וגם  גם 

רצו אירועים,נוספים  כמה  להם  יש  חמה .   בברכה  מקדם  אני 

המועצה לשולחן  אביטל  יעקב  פה. את  כולנו  הנסיבות , לצער 

משמחות ואני. לא  לקוות  רוצה  לחיים   שייבדל  שיעקב  לאחל 

וארוכים ביותר , טובים  הטובה  בצורה  שליחותו  את  ימלא 

ש עשה כפי  .הוא  . בעיר, . כאן  עשורים  משני    . יותר 

. יעקב   . עצמו. על  מ, לספר  יותר  כבר  בעיר  מתנדב   20- יעקב 

המזרחיו, שנים בשכונות  בכללגם  סבא  כפר  בעיר  וגם  . ת 

כבר  שמחנך  חינוך  . וכאיש  . שנים. מאמין , של  אני 

חשובה תרומה  היא  שלו  כל . שהתרומה  בשם  לך  מאחל  אני 

בהצלחה   . החברים 

צרפתי   .תודה  :צביקה 

מכיריםאנחנו , יעקב  : לויאהוד יובל יובל. לא  קוראים  מאוד, לי  נכון . נעים 

מוצלחות הכי  בנסיבות  לא  כן,שאתה  גם  אבל  לחיים ,   תיבדל 

גדולות, ארוכים נעליים  לך  לעשות .יש  ידע  שאברהם  כמו   
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בשקט דברים , דברים  עושה  שאתה  עליך  אומרים  אתה 

גדולים, בשקט דברים    . לעשות 

אביטל השם  :יעקב    . בעזרת 

קטנה  : לויאהוד יובל היתה  אברהם  של  שהקהילה  הקהילה , וכמו 

קטנה הכי  לא  החינוך. המרוקאית  כל , ולטובת  בכלל  אז 

ושמחה מתחננת  בעיר  שאני . הקהילה  מישהו מניח  נכנס 

לו שחשובים  הדברים  אחד  ככה  עוד  זה  אז . שהחינוך 

כולנו. תצליח של  הצלחה  זו  שלך    . ההצלחה 

אביטל מודה  :יעקב  מאוד    . אני 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

  

מס  .2 כספים  ועדת  החלטות  לסעיף (-  77, 76' אישור  מסעיף    ).העברות 

  

צרפתי היום  :צביקה  סדר  על  השני  החל, הסעיף  כספים אישור  ועדת  ' מסטת 

לסעיף. 77, 76 מסעיף  ההעברות  את  רק  תכניות . מביאים 

אמות פיתוח  בנפרד- והסכם  יובא    . בבקשה, שגיא.  

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

יואל אחד  :איציק  בפה  אושר    . זה 

צרפתי להעברות  :צביקה  הערות    ? יש 

הקודמת, ברשותכם. כן  : לויאהוד יובל בישיבה  את , אמרתי  פספסתי  גם 

שמ שאני  הזה    , חהנושא 

גל בן  אגב  :גיא  לי, יובל, דרך  שמועות, תרשה  אתם אולי , שמעתי 

אותם בהצלחה, תזימו  המון  לך  מאחל  באמת  שחברי , אני 

בצדק אולי  מבחינתם  הדתיים  ידם , המועצה  את  מחככים 

גדולה חובש בהנאה  מועצה  חבר  עוד  למניינם  שהצטרף   

  . כיפה
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לך   מאחל  אביטל, אני  י, מר  שחס שלא  מדבריי  שתמע 

מגונהו דבר  זה  הוא, חלילה  לך . נהפוך  מאחל  רק  חשיבה אני 

האפשר, עצמאית ככל  נ, ביקורתית  את תשקף  אמנה 

שלך האישית  לאף . האידיאולוגיה  פה  להצטרף  תמהר  אל 

ושקולים. עתבטרם , קבוצה מדודים  הצעדים  את  כי , תעשה 

כבר של אני  הידיים  של  ההנאה  החיכוך  רעש  את   

הדתית פה  הסיעות  חוצת  שומע , הקואליציה  כבר  אני 

  .למרחוק

צרפתי   . יובל, כן. גיא, תודה  :צביקה 

גל בן  ידידי  :גיא  לי  לוי, סלח  יובל  אותך, מר    .  שקטעתי 

מילר חינוך  :עמירם  איש  היותו  את  מדגיש  היית  טוב  איש , יותר  אתה  שגם 

לחזק. חינוך לחברי  ובאמת  מאוד  שיקר  מסוים  תחום 

כולם   . המועצה 

גל בן  ופורה  :גיא  עצמאית  חשיבה  לו  מאחל  מה ,אני  לו  תאחל  אתה   

רוצה   . שאתה 

הקודמת  : לויאהוד יובל שבישיבה  אמרתי  שעוד אני  לראות  מאוד  עצוב  היה   

מגונים מנהגים  על  חוזרים  אנחנו  מעבירים, פעם  , שקודם 

ומאשרים באים  זה  מנ, ואחרי  החוקשזה  ללשון  החוק . וגד 

שלאישור מאשרים, 211סעיף , קובע  שקודם  אישור . אומר 

בדיעבד ולא  מראש  קרה . זה  מה  ישאל  מישהו  אם  זה  בגלל 

בין  ההעברה  את  אחת  פעם  ואישרתי  ממנהגי  שחרגתי 

התמליל, סעיפים מול  פה  התשובה  הנה    . אז 

לפרטים   לרדת  ומאשרים , בלי  מביאים  כל  שקודם  שמח  אני 

מבצעיםואחרי זה  ש.   המנהג  יהיה  בהצלחהל שזה  בגלל , זה 

בעד הצבעתי  גם  עדיף .זה  היה  שהחינוך  זה  לנושא  וגם   

שסוף, יותריקבל תמיד ש לברך  צריך  הזה  במקרה  סוף - אבל 
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החוק, באים לפי  מאשרים  כל  מבצעיםקודם  זה  ואחרי    .  

התקציבים   של  נושא  על  מדברים  כשאנחנו  הייתי , עכשיו 

שהמנכ של ייקל "שמח  הנושא  את  שמשנים  לבו  לתשומת  ח 

שכונת "המנכ. התקציב של  בנושא  לטפל  לעצמו  לקח  ל 

פה, כיסופים העניינים  של  ללב  או . שקרובה  בתקציב  אבל 

בתב או  להתבטא"בשוטף  צריך  זה  בא . ר  לא  שזה  מכיוון 

  ,לביטוי

צרפתי הזה. תודה  :צביקה  בעניין  לא    . אנחנו 

דקות5יש לי   : לויאהוד יובל אותךלא .     . תתאפק, שאלתי 

צרפתי האנשים  :צביקה  את  תכבד  אחת    . פעם 

מכבד, תשמע  : לויאהוד יובל לחוק. אני  לחוק, סליחה. תתייחס  . תתייחסו 

רגיל  תקציב  שינויעל  עושים  אנחנו  כבר  ראוי , אם  היה 

בתוכו  לשיפושיכלול  השיפו, ץתקציב  כבר . ץלתכנון  אם 

את  משנה  חדשאתה  דרישה  פה  ויש  יכול , ההתקציב  אתה 

לתב אותה  הוכנס"להכניס  שלא  אותה , ר  להכניס  יכול  אתה 

רגיל זה. לתקציב  את  תעשה    . אבל 

יקרה   מה  שיק ? אחרת  זה  ההבטחות  כל  תקציבי  כיסוי  בלי 

כיסוי כיסוי. בלי  בלי  זה, שיק  על  דיברנו  להגיד . כבר  אפשר 

דברים הרבה  הקרח, לאנשים  מעל   .חינם, פאדיהעל , והכל 

שהם לכיסאנשים  מגיעה  לא  שלהם  והמילה  חינם  לא ,  

הרבה כזה. שווים  אחד  תהיה  למנהגים . אל  תתחבר  אל 

להבטיח. כאלה כריזמטי  ומאוד  מפתה  מאוד  . תקיים. זה 

התכלס זה  הזה  זה. הנייר  הפאדי, בלי  על  הכל  על , זה 

לגזבר. הקרח בהצלחה    . שיהיה 

צרפתי לאשר. תודה  :צביקה  בעד  לסעמי  מסעיף  ההעברות  את   ?76, 77יף  

אחד פה  להתייחס? אושר  רוצה    . סליחה, אשל 
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ארמוני להגיד  :אשל  רציתי  במצב , רק  הייתי  שאני  יכול שהלוואי  שהייתי 

פרויקט  בשביל  לסעיף  מסעיף  העברה  לעשות  עכשיו 

לעצמי. הלוואי. כיסופים מאחל  רק . אני  אנחנו  אבל 

הכדאיות בחינת  של  ארוכה  דרך  של  וכשנהיה , בתחילתה 

ש כזאתבמצב  העברה  לעשות  צורך  תתבצע , יש  היא  אז 

אלו, במועדה   . כמו 

צרפתי אחד. תודה  :צביקה  פה  לאשר  אחד. תודה? אפשר  פה    . אושר 

מסהחלטה מסמאשרים  :356 '  כספים  ועדת  ביום 77, 76' החלטות  מישיבתה   

לסעיף – 16/03 מסעיף  העברות  מס  רגיל  לשנת 1' תקציב   2011 

מ תבריוהעברות  לסעיף  מס2010ם "סעיף    ).ב"מצ (5'  
  

ובנייה  .3 לתכנון  משנה  לוועדת  אביטל  יעקב    .מינוי 

  

צרפתי א  :צביקה  סעיף  היוםעוד  בסדר  מופיע  שלא  אפשר, חד  מינוי , אם 

ובנייה לתכנון  משנה  לוועדת  אביטל  דחוף . יעקב  פשוט  זה 

שמתכנסת ועדה  זו  אחד. כי  פה  לאשר  שאר . תודה? אפשר 

אחרת בפעם  נביא    .הוועדות 

מסהחלטה המשנה מאשרים  :357 '  ועדת  כחבר  אביטל  יעקב  של  מימויו  את 

ובניה   .לתכנון 
  

ביחד(   ) מדברים 

זה  :ד אלון בן זקן"עו את  אבדוק  מליאה. אני  צריך  זה , אם  את  נביא  אנחנו 

  .  למליאה

צרפתי במועצה, ה'חבר  :צביקה  מינינו  הקדנציה  בתחילת  הוועדות  כל    . את 

גל בן  לתכ, כן  :גיא  ובנייהאבל    , נון 

צרפתי מינינו  :צביקה  ובנייה  לתכנון    , גם 
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ביחד(   ) מדברים 

חובה, גיא  :ד אלון בן זקן"עו ועדת    . זו 

גל בן  ובנייה  :גיא  תכנון  של  ההרכב  מחוק , אבל  נובעים  ההנחיות  כל 

העיריות מפקודת  ולא  ובנייה    .תכנון 

צרפתי המ, גיא  :צביקה  הדעת  לחוות  בכפוף  אותו  שנאשר  מציע  . שפטיתאני 

תתפוס  היא  טוב- אם  לא .   למליאה- אם  זה  את  נביא    .  

גל בן  הטוב  :גיא  הסדר  למען  מקומו  את  ימלא  שהוא  רוצים  כולנו    .הרי 

צרפתי   . תודה, בסדר  :צביקה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 

  

  


