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 עיריית כפר סבא
 58/16-11/11' פרוטוקול מס

  )09/11/2011( ב"עתש חשון בב"י ,רביעי מיום , מן המניין מישיבת מועצה
  
  אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

  מ ראש העיר "סגן ומ  צביקה צרפתי  

  סגן ראש העיר   עמירם מילר  

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע           

  משנה לראש העיר  יציק יואלא  

  משנה לראש העיר   אורן כהן    

  חבר המועצה  יאיר אברהם  

  חבר המועצה   יא בן גלג  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

  חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה  ד נפתלי גרוס "עו  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

   המועצהברת ח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

  חבר המועצה  ון פרץשמע  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

   חבר המועצה   ש"ר בוקי צי"ד  

  חבר המועצה  )ממה(אברהם שיינפיין   

  

  חבר המועצה  יעקב אביטל    :                               חסרים

  

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  גזבר העירייה   שגיא רוכל  

  מבקר העירייה   אליעזר פיירשטיין  

  יועץ משפטי  ד אלון בן זקן"וע  

   עוזר ראש העיר  חזי ברזני   

      מנהלת המוזיאון הארכיאולוגי  ירדנה ויזנברג  

  רכזת ועדת תמיכות   סיאסנועה  
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   אגף איכות הסביבה מנהל  מאיר אלקיים  

  מנהל אגף המיחשוב/ס   קידראורנה קידר  

  ל"מנכ/ע  מיכל טל  

  

  09.11.2011 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

  :שאילתות .1

בנושא   .א סבאשאילתא  כפר  בשירות  קבלן    .עובדי 

בנושא   .ב לתושאילתא  משנה  ועדת  מישיבות  העיר  ראש   . ב"היעדרות 

בנושא   .ג מוגבלויותשאילתא  לבעלי   .נגישות 

אינ  .ד שירותי  למתן  חיצוני  קבלן  שירותי  שכירת  בנושא   .טרנטשאילתא 

 

לסדר .2   :הצעות 

בכיתה  .א התלמידים  מספר  הגבלת  בנושא  לסדר   . גן/הצעה 

העיר  .ב מגגות  ישנות  אנטנות  איסוף  בנושא  לסדר   .הצעה 

תאומות  .ג ערים  תקציב  קיצוץ  בנושא  לסדר   .הצעה 

הדתית  .ד המועצה  הרכב  בנושא  לסדר  בהתאם - הצעה  מעקב  הצעת 

השרים ועדת   .להחלטת 

 

מישיבתה .3 כספים  ועדת  החלטות  ביום אישור   /11/1030  

מס: א רגיל  תקציב  לסעיף  מסעיף  לשנת 5' העברות   2011.  

תב לסעיף  מסעיף  העברות  מס"      לשנת 4' רים   2011.  

השרון : ב מימון- פלגי  הסדר   .  

תרומה: ג כבביה, אישור  דוד    .הנצחת 

דו- דיווח : ד לשנת "  רבעוני  לתקופה2011ח   .2011שנת , 1רבעון :  
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פ .4 שאישור  ועדת  מסרוטוקול  ו6' מות    -7. 

מיום אישור .5 תמיכות  ועדת  פרוטוקול   31/07/11.  

לתמיכותאישור  .6   .קריטריונים 

מנכ .7 במקור- ל "עדכוני  הפרדה  אתנה,   קורא, קרן  בת - קול  תחבורה 

  .קיימא

אלימות .8 למניעת  לוועדה  אופוזיציה  נציג    .מינוי 

עירייה .9 לעובדת  כספים    .החזר 

הרשות .10 של  המשפטי  היועץ   .שכר 

נצי"דו .11 הציבור ח  תלונות    .2010 –בות 
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צרפתי טוב  :צביקה  מועצה. ערב  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד    , אני 

ארמוני שיעמדו, צביקה  :אשל  מסכים  לא  פה . אני  יהיו  שאנשים  רק 

ש. בישיבה לעמודמי  כסא, רוצה  לו  את , שיכניסו  נסגור 

הישיבה את  ונקיים    . הדלת 

פומב  : לויאהוד יובל    .יתהישיבה 

גל בן  כיסאות  :גיא  יוכנסו . מביאים  שהכיסאות  בסבלנות  נחכה  אנחנו 

  . לאולם

צרפתי רבה  :צביקה  מתכבד . תודה  לחודש אני  המועצה  ישיבת  את  לפתוח 

היום.11/2011 בסדר  התחלה  לפני  מהקהל,   מבקש  , אני 

לשבת יכול  המועצה, הקהל  לישיבת  ש. להקשיב  מי  יפריע כל 

המועצהל לשישיבת  ויפריע  המועצה   ישיבת  יוצא לוות 

מדבר. החוצה אני    . לקהל 

  

  .שאילתות  .1

  

צרפתי ראשון  :צביקה  היום סעיף  סדר  של שאילתא . שאילתות: על  ראשונה 

קבלן עבודת  בנושא  גל  בן    . גיא 

העיר   ראש  כולכם-  תשובת  קלסר  קיבלתם  התשובות ,  

לשאילתא מצורפות    . נמצאות 

זה  : לויאהוד יובל את  לקרוא    . צריך 

צרפתי לא . תקראו  :צביקה  זהאני  את    . קורא 

חוק, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל כלשונו. יש  לחוק  נצמדים  חוק, אתם    ,יש 

צרפתי מצורפת  :צביקה  התשובה, התשובה  על  לעבור  יכולים    . אתם 

משפטי, סליחה  : לויאהוד יובל יועץ  לקרוא. יש  חייב  צריך . אתה  הוא 

התשובה את    . לקרוא 
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צרפתי שאלות   :צביקה  השאילתא? יש  לאיש  המשך  שאלת    ?יש 

גל בן  לעבור  :גיא  דקה  לה  דקה, תן  נתת    . אם 

לקרוא  :אל- אתי גן לנו    . תן 

צרפתי מבקש  :צביקה  הישיבות, אני  בחדר  להיות  יכול  לא  שעומד  מי  . כל 

כזאת בצורה  ישיבה  לנהל  יכולים  לא    . אנחנו 

אל, צביקה  :אל- אתי גן היא  הפנייה  אם  יודעת  לא  לאשלאני  או  למה . יך 

קודם יום  זה  את  לנו  נותנים  לא  יומיים?אתם  על ?   שנסתכל 

מצחיק. התשובות זה  דקה, הרי    , אנחנו 

צ"ד בוקי  לך  :יש'ר  מספיק  לא    ? דקה 

צחוק  :אל- אתי גן לעשות  שאילתות. זה  מגישים  אנחנו  מה    ?בשביל 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

לבכם, בבקשה  :אל- אתי גן   . לתשומת 

צרפתי שעומדים  :צביקה  מאלה  מבקשים  אלה , אנחנו  כיסאות  אין  אם 

באולם לעמוד  יכולים  לא     , שעומדים 

.   :קהל . כיסאות. אין  סבא  כפר    ? בעיריית 

צרפתי מבקש  :צביקה  בעמידה, אני  הישיבה  את  לנהל  אפשר  אנחנו . אי 

הישיבה את  לנהל  לבצע . באים  כך  אחר  באה  הזאת  הישיבה 

שצריך מה  את  כתוש. בעיר  אתם  שאתם אז  חושב  אני  בים 

שצריך מה  יהיה  שבסוף  את , מעוניינים  לכבד  בבקשה  אז 

החוצה. הבקשה לצאת  תצטרך    . אתה 

.   :קהל . .  

צרפתי אותו  :צביקה  להוציא  סדרן. בבקשה, אשל ?אפשר    .תביא 

לא  :קהל אותי,   להוציא  יכול  לא  . .אתה  . . הממוזגים  , במשרדים 

מאיתנו שמתעלם  העיר  ראש    , זה 

צרפתי בבקשה  :צביקה  בבקשה, סליחה  לסדרן    . קרא 

את   :קהל לי  פותח  ולא  בגשם  נרטב  אותי  שרואה  העיר  ראש  זה 
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נרטב. הדלת עליי  להסתכל    . מעדיף 

צרפתי סופה  :צביקה  עד  לישיבה  ולהקשיב  לשבת  מהקהל  מבקש  אני . אני 

החוצה לצאת  ממך  הישיבה . מבקש  את  לנהל  אפשר  אי 

כזו פה. בצורה  לצעוק  יכול  לא  לשבת א. אתה  יכול  תה 

  . ולהקשיב

יכול  :קהל לא  תושבים אתה  להזניח   . . בלילה.   .  

צרפתי לצעוק  :צביקה  ולא . לא  להקשיב  יכול    . לצעוקאתה 

בלילה  :קהל לישון  יכול  לא    . אני 

צרפתי לצעוק  :צביקה  ולא  להקשיב  לדיון  באת    . אתה 

אותך  :קהל ששואלים  השאלות  על    . תענה 

צרפתי לחברי  :צביקה  עונה  מועצהאני  לך.     . לא 

עם   :קהל קורה  מה  אותו  לשאול  האופוזיציה  מחברי  מבקש  אני  אז 

. הכלבים  . הדשא.   . על 

אופוזיציה  :אל- אתי גן קואליציה? למה    ? למה 

צרפתי אותו, אבי  :צביקה  להוציא  מבקש  החוצהאני    .  

קואליציה  :אל- אתי גן או  לאופוזיציה  שייך  זה    . אכפת לכולם? מה 

האופו  :קהל שלישחברי  השאלות  את  אותו  ישאלו    . זיציה 

צרפתי ככה, אבי  :צביקה  הולך  לא    . זה 

להפריע  :קהל לא  מבטיח  האופוזיציה. אני  . חברי  . .  

צרפתי הזה  :צביקה  העניין  עם  טוב  לא  מרגיש  שאני  זה  כל  ברירה, עם    . אין 

בשקט, אוקי  :קהל יושב  שהוא  אמר    . הוא 

צרפתי אחרונה  :צביקה  התראה  א. זו  פעם  בחוץ, חתעוד  אלה . תודה. אתה 

מבקש אני  ותיקחו, שעומדים  החוצה  שתצאו  לא , או  אנחנו 

בעמידה ישיבה  לנהל    . אבי, יכולים 

כיסאות  :קהל אין  סבא  כפר  זה, נו? לעיריית  ציבור ? מה  פה  יש 

שמשלמים אנשים  של  . שלם  . .  
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ביחד(   ) מדברים 

ארמוני באינטרנט  :אשל  הישיבה  את  לראות    . יכולים 

צר ממך  :פתיצביקה  מבקש  אותו, אבי, אני  מצטער. להוציא  אנחנו . אני 

  . מצטערים

נעמוד  :אל- אתי גן אנחנו  אולי    .אז 

גל בן  עצמם, אשל  :גיא  משל  כיסאות  לתת  צריכים  המועצה  כדי , חברי 

לשבת יוכלו  שה? שהם  לי  נראה  כרגע 5, 4- לא  שעומדים   

בטיחותי או  ביטחוני  סיכון  להםאז . מהווים  יביאו  שהם   או 

ש או     - כיסאות 

ניתן  :אל- אתי גן   . אנחנו 

להם  :??? להביא  הלך  כיסאותהוא    .  

ביחד(   ) מדברים 

העיר  :קהל- קרן ראש  אדוני  שהגיע , סליחה  לציבור  לאפשר  מבקשת  אני 

מאמצים, הנה בערב, השקיע  שבע  בשעה  בבית  ילדים  , עזב 

מקלחות השכבות, לפני  ערב, לפני  ארוחת  אני , אחרי 

לאפשר   ,מבקשת 

צרפתיצב   . תודה  :יקה 

מדברת, לא  :קהל- קרן   . אני 

צרפתי בישיבה  :צביקה  להתחיל  רוצים    . אנחנו 

מדברת  :הלק- רןק להיכנס. אני  לציבור  לאפשר  מבקשת    . אני 

צרפתי מבקש. תודה, קרן  :צביקה    , אני 

אליך  :הלק- רןק דיברתי    ?אני 

צרפתי משנה  :צביקה  לא  הישיבה. זה  את  מנהל    . אני 

העירפנית  :הלק- רןק ראש  לאדוני  ישירות  אליך. י  פניתי    , לא 

צרפתי אדלר' גב  :צביקה  מבקשים , קרן  ואנחנו  הישיבה  את  מנהל  אני 

בישיבה   . להתחיל 
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אליו   :הלק- רןק פניתי  שאני  העיר  ראש  כבוד  משמאלך  יושב  אבל 

  .ישירות

צרפתי בישיבה, קרן  :צביקה  להתחיל  מבקשים  שתתפסי . תודה, אנחנו  או 

ש או  מקומך  בישיבה. לאאת  מתחילים    . אנחנו 

לעמוד   :הלק- רןק רשאי  . הציבור  . .  

צרפתי רשאי  :צביקה  לא  טעות. הציבור  לך    . יש 

אנשים4, 3  :הלק- רןק   .  

עוד   :אל- אתי גן אמהות4, 3יש    .  

צרפתי בישיבה, סליחה  :צביקה  להתחיל  רוצים    . תודה. אנחנו 

עוד   :אל- אתי גן זה  הכיסאות 4, 3אם  את  ניתן  אנחנו  שכולם   כדי  שלנו 

בישיבה   . יהיו 

כפיים ***   *** מחיאות 

צרפתי אבי  :צביקה  החוצה, סליחה  כולם  את  להוציא  בבקשה  מבקש  . אני 

ה כל  החוצה3- את  להוציא  הזאת.   הרביעייה  כל  לא . את 

כפיים. אותך מחיאות  פה  מקובל, היו  לא  אותך . זה  להוציא 

  . החוצה

להוציא  :אל- אתי גן מי  זה? את    ? מה 

כפיים מ***   *** חיאות 

צרפתי המשפט  :צביקה  בבית  גם  עדות    . תהיה 

אותך, צביקה  :קהל רואה  רציניים, הציבור  נהיה  פה . בוא  יש 

רציניים . אנשים  . .  

צרפתי תכבד, אדוני  :צביקה    , אתה 

מכבד  :קהל לגמרי    . אני 

צרפתי   , תקשיב  :צביקה 

מכבד  :קהל לא  לשנייה  אותי  ראית    . לא 

צרפתי לא  :צביקה  מכבדאתה  לא .   אתה  ישיבה  לנהל  נותן  לא  שאתה  ברגע 
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  . מכבד

נתחיל, צביקה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   . בוא 

הישיבה  :קהל את    . תפוצץ. תפוצץ 

גל בן  שפוי, שלי  :גיא    . קול 

  

בנושא   .א גל  בן  גיא  של  סבאשאילתא  כפר  בשירות  קבלן  הוגשה ,עובדי   

  .25/09/11- ב

  

מקומיות"   ערשויות  מעסיקות  רבות  המספקים   קבלן  ובדי 

העירייה עבור  שונים  בדרך . שירותים  המרכזי  השיקול 

העירייה, העסקה לקופת  כספים  לחסוך  מרצון  עם . נובע  יחד 

הקבלן  עובדי  הם זאת  ומבצעים לרוב   זהים  כישורים  בעלי 

זהה עירייהעבודה  עובדי  לבצע  יכלו  שאותה  כלל,   בדרך   אך 

מעובדיהם  לחלוטין  שונים  לתנאים  עלזוכים  המועסקים  - ם 

הרשות המקומיתידי   .  

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

המועסקים  .1 קבלן  עובדי  של  המדויק  המספרי  ההיקף  מה 

בשנת  סבא  כפר  עיריית  בשירות  פרטיות  חברות  במסגרת 

2011? 

בשאלה  .2 שנסקרו  הקבלן  עובדי  כלל  את  לוקחים  , 1אם 

העירייה עובדי  כלל  מתוך  מהווים  הם  אחוז   ?איזה 

בשירות באילו .3 קבלן  עובדי  מועסקים  עירוניים  תחומים   

סבא כפר   ?עיריית 
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במכרזי  .4 שזכו  החברות  שמות  ומה  הספקים  מיהם 

העובדים  קבלן  עובדי  המספקים  עירוניים  שירותים 

סבא כפר  עיריית   ? בשירות 

ועד  .5 השונות  החברות  של  המכרזים  נעשו  מועדים  באילו 

מכרז כל  תקף  זמן  פרק   ?לאיזה 

כפר .6 עיריית  הכיצד  כי  מוודאת  סבא   משלמות חברות 

 פי על יבותימחו שהן התשלומים כל את הקבלן לעובדי

(החוק , חגים דמי, חופשה, הבראה, מינימום שכר 

  ".)פיצויים וקרן פנסיה לקרן הפרשה

  

העיר ראש    :תשובת 

עפלפרוטוקול ב "מצ"   עובדים  העסקה"מיפוי  סטטוס   ".י 

  

צרפתי המשך  :צביקה    . שאלת 

גל בן  הקבלן  :גיא  עובדי  בנושא  שלי  ההמשך  רוצה , שאלת  אני  כל  קודם 

הראשונות  הפעמים  אחת  שזו  חושב  שאני  שהגשתי להגיד 

מפורטת מפורטתוקיבלתי, שאילתא  תשובה  לא .   אני  אז 

הקרדיט את  לתת  למי    , יודע 

צרפתי העיר  :צביקה    . להנהלת 

גל בן  העיר  :גיא  החדשה , ל"למנכ, להנהלת  האדם  כוח  למנהלת  אולי 

ורגל יד  לה  יש    , שבטח 

צרפתי העיר  :צביקה  העיר. לראש  לראש  להחמיא  יכול  ראש . אתה  תשובת 

העיר, העיר לראש    . תחמיא 

גל בן  להחמיא  :גיא  נזהר  מאוד  כלל  בדרך  אני  העיר  למרות , לראש 

מחמאות מגיעות  לו  גם  שלי . שלפעמים  ההמשך  שאלת  אבל 

כזאת שאלתי , היא  הקבלןאני  עובדי  היקף  , אגב. מה 
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להשבית  התחשק  שלעיני  לפני  הרבה  הוגשה  הזו  השאילתא 

הזה הנושא  על  המשק    . את 

צרפתי המשך, גיא  :צביקה  שאלת  לך    . יש 

גל בן  שלי  :גיא  ההמשך  שיש , שאלת  המפורטת  מהתשובה  למדתי  אני 

הכל  בתחומים 316בסך  סבא  כפר  בעיריית  קבלן  עובדי   

סביבה, שונים למיטב . ןבביטחו, במחשוב, בגינון, באיכות 

המורים אוכלוסיית  כולל  לא  זה , ידיעתי  אם  נראה  תכף 

אותם גם  כ, כולל  עירייה1,300- יש  עובדי   . . . את .  אומר  אני 

. זה  . מהרשות. המשכורת  את  מקבלים  הם  אם  גם  הם , כי 

בעצם החינוך  משרד    . עובדי 

סדר    של  בפרמטרים  עומדת  סבא  כפר  שעיריית  אומר  זה 

כמו  משהו  של  א10%גודל  או  אנחנו , 20%פילו   איך  תלוי 

קבלן, סופרים עובדי  אומרת.של  זאת  עומדים ,   אנחנו  אם 

כ1,300על  יש  עובדים  קבלן20%-   עובדי  מעובדי .   חמישית 

קבלן עובדי  הם  סבא  כפר    .עיריית 

יהודה   אותך  שואל  את , אני  מנהל  לא  שאתה  למרות 

תשובה , הישיבה אקבל  כן  אני  שלי  שלשאלה  מקווה  אני 

לפני אתה . ממך שלך  מהקריירה  מבוטלות  לא  שנים  הקדשת 

העיר ולרשות  העיר  למועצת  הסתדרות, שנבחרת  . כאיש 

לעבודה דין  בבתי  טענת  עבוראתה    ,  

צרפתי המשך  :צביקה  שאלת  שואל  לא  אתה  למה    ? אבל 

גל בן  בסוף  :גיא  שאלה  סימן  שאלה. יהיה  סימן    . יהיה 

צרפתי נאום, לא  :צביקה  המשך. לא    . שאלת 

בן גלגיא  מוכן   :  אתה  זההאם  את  תעשה  שהממשלה  לפני  לפני , לבחון 

זה את  להשיג  יצליח  לא  או  כן  עיני  קיצוץ , שעופר  של  מודל 

סבא כפר  עיריית  של  הקבלן  עובדי  בהיקף  מחר ? מדורג 
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להעביר  עובדים330בבוקר  מודל ,   לבחון  מוכן  אתה  האם 

סבא כפר  עיריית  של  הקבלן  עובדי  קיצוץ  של    ?מדורג 

ב חמויהודה  .    :ן  . .  

גל בן  מוכן  :גיא  מוכן. אתה  אתה    ? איך 

חמו בן  אחת. זהו  :יהודה    . די. שאלה 

גל בן  זה  :גיא  את  לעשות  מוכן    . יופי, אתה 

  

גל שאילתא   .ב בן  גיא  היעדרות של  של בנושא  מישיבות רציפה  העיר  ראש 

לתו משנה  המליאהב"ועדת  כינוס  ואי  ב,     . 25/09/11- הוגשה 

  

לת"   המשנה  התכנונית ועדת  לזרוע  נחשבת  ובניה  כנון 

ובניה לתכנון  הועדה  מליאת  של    .המבצעת 

כיו   מכהן  העיר  ראש  כי  ובניה"אף  לתכנון  המשנה  ועדת  , ר 

ראש  כי  מלמד  המשנה  ועדת  ישיבות  של  בפרוטוקולים  עיון 

כלל בישיבות  חלק  לוקח  לא  על , העיר  ממלא  מקומו  ואת 

מילר עמירם  העיר  ראש  סגן  קבוע  העיר במק. בסיס  ראש  ביל 

כן גם  ובניה  לתכנון  הועדה  מליאת  את  מכנס    .לא 

לקח    לא  שבהן  ובניה  לתכנון  המשנה  ועדת  ישיבות  להלן 

שנת  במהלך  העיר  ראש    :2011חלק 

  18.1.11, 27.2.11, ,13.3.11 ,31.5.11 ,17.7.11 ,31.7.11 ,

13.9.11.  

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

בישי .1 משתתף  אינו  העיר  ראש  המשנה אם  ועדת  בות 

יו בהישארותו  הטעם  מה  ובניה  הועדה"לתכנון   ?ר 

לתכנון  .2 המליאה  לכינוס  פועל  אינו  העיר  ראש  מדוע 

לחוק בניגוד   ?ובניה 
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של  .3 הבאה  הישיבה  את  לכנס  העיר  ראש  בכוונת  מתי 

ובניה לתכנון  הועדה    "?מליאת 

העיר   ראש    :תשובת 

מ" .1 מילר  נבצר "עמירם  בהן  ישיבות  באותן  העיר  ראש  מ 

קודמות מחויבויות  בשל  להשתתף    .ממנו 

החוק .2 הוראות  פי  של , על  והסמכויות  התפקידים  כל 

ודין  המשנה  לוועדת  מוקנים  יהיו  המקומית  הוועדה 

המקומית הוועדה  החלטת  כדין   .החלטתה 

המקומית  .3 הוועדה  מליאת  את  לכנס  בחוק  חובה  כל  אין 

ובניה בשל , לתכנון  מקומית  ועדה  חבר  פנה  אם  אלא 

שני עולה נושא  בהם  במקרים  או  המשנה  בוועדת  דון 

דעת  שיקול  פי  על  וזאת  עליונה  חשיבות  בעל  נושא  לדיון 

העיר הנהלת     ".של 

גל בן  היא  :גיא  העיר  לראש  שלי  ההמשך  הוועדה , שאלת  מליאות  מדוע 

המשנה וועדות  ובנייה  אוסר, לתכנון  אינו  שהחוק  פי  על  , אף 

לציבור פתוחות    ? אינן 

חמו בן  לפתוחנשקו  :יהודה    .קדימה, הלאה. ל 

גל בן  לפתוח  :גיא  בחיוב. תשקול    . תשקול 

חמו בן  קודם   :יהודה  היום, לשקולשאלת  המשקל  על  אני .נשקול, אנחנו   

לך עונה. עונה  ואני  שואל    . אתה 
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של   .ג אלשאילתא  גן  בנושא אתי  מוגבלויות  לבעלי        הוגשה , נגישות 

  .27/10/11- ב

  

מתפתח"   סבא  כפר  ליוםהעיר  מיום    . ת 

המוגבלויות    בעלי  מספר  להם  ובמקביל  גדל  התושבים  מספר 

  .גדל  השונות 

לאחרונה    אלי  שהגיעו  רבות  תלונות  רבות , לאור  בעיות  לגבי 

מגבלויות לבעלי  נגישות  לנושאי  לדעת, הנוגעות    :אבקש 

ב .1 לנגישות  הועדה  התכנסה  פעמים  השנים 3 - כמה   

  .האחרונות 

אופרטיביו .2 החלטות  בהאילו  התקבלו   .ת 

בה .3 שהתקבלו  ההחלטות  נמצאות  ביצוע  שלבי   ".באילו 

  

העיר   ראש    :תשובת 

שנים  .1 בשלוש  פעמיים  התכנסה  הנגישות  וועדת 

, 30.9.09: בתאריכים , האחרונות הישיבה , 27.6.11 

ל  נקבעה    .17.11.11 - הבאה 

בוועדות  .2 שהתקבלו  אופרטיביות   : החלטות 

בטיחות • בבעיות  לטיפול  מנגנון  ברמה הוקם   1  - 

לביצוע  אחראי  ומונה  אחזקה  תקציב  לנושא  הוקצה 

מח(  ציבוריות' מנהל   ).עבודות 

ותהליך  • העירוני  במוקד  פניות  ריכוז  על  הוחלט 

בהם  ע- הטיפול  רוכז  אבן"  חיים   .י 
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תחום  • בכל  הנגישות  תקנות  יישום  על  הוחלט 

הנדסי–התשתיות  פרויקט  לכל  שוטף  באופן  החל ,  

ההחלטה  .מיום 

נגישות ייזום  • בנושא  מיוחדים  הנגשת   -     פרויקטים   

העיר ברחבי  אוטובוס    ,"תחנות 

שתדעו  :קהל לא , רק  ששזה  מאיתנו פייר  מתעלמים  אתם 

לכם הולך. תתביישו  עליכם. אני  להסתכל  יכול  לא    , אני 

צרפתי מיוחדים  :צביקה  פרויקטים    , ייזום 

העיר  :קהל ראש  לך  מתקר, במיוחד  אנשים  רואה  ים רכשאתה 

להיכנסבג אותנו  מזמין  לא  ואתה  לך . שם  מציע  אני 

פיטורים. להתבייש מכתב  לך . תגיש  שאין  אדם  אתה  כי 

.רגשות . .  

צרפתי   . אבי, סליחה, סליחה  :צביקה 

בעיניים  :קהל רק  לי  מבקש, תסתכל  שאני  מה  מבט . זה  תישיר 

העיר. אליי ראש  מבקש, אדוני  ממש  תעיז , אני  רק 

בעיניים לי  השפל, להסתכל  אותיאיך  זרקת  ואיך  אותי   ת 

הדלת את  לי  פתחת  גשם, ולא  נוטף  שאני . כשכולי  מה  זה 

לך להגיד  לך, רוצה  בלילה. שתתבייש  טוב  שאנחנו . ותישן 

על  ... 1.60זרוקים  צרפתי  צביקה  אתה  . וגם  . .  

צרפתי נגישות "  :צביקה  בנושא  מיוחדים  פרויקטים  הנגשת   -     ייזום   

העיר ברחבי  אוטובוס    ,תחנות 

ייזום   -  באופן  בעיר  מדרכות  משנת , הנגשת    2011החל 

של (  אלף 700בתקציב    ₪.( 

לתחום   -  סבא  כפר  עיריית  מטעם  נגישות  יועץ  הכנסת   

עסקים  ורישוי  הבנייה  הנגישות - רישוי  תחום  אישור   

להיתר   .כתנאי 
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החינוך   -  משרד  בשיתוף  שמע  כיתות  ביצוע    )4 – 2 

בשנה  הנגישו, )כיתות  תקנות  פרויקטי יישום  בכל  ת 

הציבורית   .הבנייה 

הציבור , שילוט מודעות  אוטובוס- שיפור  תחנות  שילוט    ,

ציבור במבני  העירייה, שילוט  דוברת  עם  משותפת    .עבודה 

הנ  .3      להחלטות  ביצוע  שלבי    :ל " 

בטיחות  • בבעיות  לטיפול  בעבודה –מנגנון  נמצא   

ע, שוטפת ויעיל  מסודר  באופן  מטופלות  י "הבעיות 

ציבוריותעבודות  .  

מוקד  • פניות  שוטף–ריכוז  בטיפול  נימצא    ,

העיר מהנדס  סגן  של  (באחריותו  נגישות    ).רכז 

התשתיות  • בתחום  הנגישות  תקנות  מיושם –יישום   

מלא אשר , באופן  נגישות  יועץ  מונה  פרויקט  לכל 

למכרז התוכניות  את   .ביצוע/מאשר 

הרישוי  • בתחום  הנגישות  תקנות  מיושם –יישום   

מלא במחבאופן  עסקים'   וברישוי  הבנייה  על  , רישוי 

להיתר תנאי  הינו  הנגישות   .תחום 

נגישות  • בנושא  פרויקטים  שוטף–ייזום  בביצוע    ,

התחבורה ממשרד  בעיקר  רבים  תקציבים  , הושגו 

אוטובוס  תחנות  בהתאם 16( הונגשו  תחנות   

הנציבות  ומדרכות , )לדרישת  צמתים  מעל ( הונגשו 

והסדרות 100 - ל  הנמכות  בביצוע , ) צמתים   נמצא 

בנושא רבים  פרויקטים  עוד   .וצפויים 
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הציבור  • מודעות  של –שיפור  משותפת  הכנה  בעבודת   

העירייה ודוברת  הנדסה  התקנות, אגף  , פרסום 

פרויקטים בנושא, עדכון  כתבות    .פרסום 

וברגע  לנגישות  אב  תוכנית  קיימת  לעיר  כי  לציין  ראוי 

ע לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  מוגבלויות שתקנות  ם 

לתוקף  יכנסו  ציבור  טרם ( במבני  אך  בכנסת  אושרו 

ברשומות  תקציבים  )פורסמו  לקבל  העירייה  צפויה  אזי   

נוספים  השונים ( חיצוניים  הממשלה  ולקדם ) ממשרדי 

פרויקטי ה םעוד  בעירהנגישות בתחום  בהתאם , חשובים 

האב תוכנית  המשך".להמלצות  שאלת    ?  

כל  :אל- אתי גן שיפה אני, קודם  לציין  באמת  כל , צריכה  על  עניתם 

שאלה. החלקים רק  לי  יו, יש  הנגישות"איפה  ועדת  אני ? ר 

איננו שהוא    . רואה 

היום  :??? הגיע  לא    . הוא 

הגיע  :אל- אתי גן לא  אברהם  היו. יאיר  הוא  אברהם  לי . ר"יאיר  נדמה 

להתכנס שהוועדה  צריכה  החוק  פעמים3לפי  בשנה  זה ,  

ועכשיו  פעמיים  שלישהיא  הלחץ  תתכנס, בגלל  זה . היא  אבל 

אינפורמציה שזה    . באמת, משהו 

צרפתי השאלה, אתי  :צביקה    ? מה 

הבאתם  :אל- אתי גן ולא  הרבה  הראשון , כתבתם  בתכנית - הדבר  יש  מה   

לנגישות? האב האב  תכנית  את  ראה  לא  איתנו  אחד    . אף 

צרפתי לך  :צביקה  יראו  לראות    ? בסדר. תבקשי 

אישית,צביקה  :אל- אתי גן שלי  לא  היא  הבעיה  תושבי ,   של  היא  הבעיה 

  . העיר

צרפתי שאלה  :צביקה    , שאלת 

תגיד  :אל- אתי גן אל  ותגיד, אז  שתבוא  ממך  מצפה    , אני 
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צרפתי זה  :צביקה  את    . הבנתי 

ספק  :אל- אתי גן המועצה, אין  לחברי  זה  את  זה, נביא  על  זה . נעלה 

זה את  להבין  שאפשר  חשובים  דיונים    . מספיק 

צרפתיצבי אתי  :קה  לסדר. תודה, תודה    . הצעות 

שאילתא  :אל- אתי גן עוד  על    . דילגת 

גל בן  שלי  :גיא  יובל. טעיתם, לא  של  שהשאילתא . זה  כתוב  בטעות 

לוי, שלי יובל  של    . היא 

שלי  : לויאהוד יובל השם  את  למחוק  תצליחו, תנסו    . לא 

מילר מעט  :עמירם  עוד  כבר    , הזהות 

גל בן  לא ? באמת, אה  :גיא  שאני  ייחודי  כך  כל  שאתה  אצלך  היופי 

אחד אף  עם  אותך    . מבלבל 

מילר בעיה  :עמירם  שום    . אין 

גל בן  ייחודיות  :גיא  כאלה  תכונות  לך  אתבלבל. יש  לא    . מעולם 

צרפתי מתנצל. תודה, גיא  :צביקה  אצלי . אני  תשובה  ללא  היתה  השאילתא 

אותה ראיתי  לא    . תודה. אז 

  

של   .ד יובל שאילתא  בנושא לויאהוד  למתן   חיצוני  קבלן  שרותי  שכירת 

אינטרנט ש- שרותי  כפימתן  לעיריית  חברתיות  לרשתות   ,ס"רותים 

ב   .06/11/11- הוגשה 

  

לכאורה"לח"   כי  נודע  כ  מ  עיריית  יולי "  בחודש  נהלה  ס 

מו שבנדון"בקרוב  בנושא  ספקים  עם    .מ 

לתשובותיך   כן  על    :אודה 

ותא    .א המבוקש  לשרות  הצורך  הגדרת    ? ורומהי 

תכניו  .1.א   ? מהם 
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הספק   .2.א של  המיקצועית  כפיפותו     כפיפות? למי 

 ?השוטפת

בתקציב - עלות      .ב זה  לשרות  מוגדרים  מקורות  היו  האם   

 ?המתוכנן 

וההתקשרות   .1.ב השרות  תוקצב  בכמה  אז  כן  אם 

 ?מראש

לשרות   .2.ב שהוגדרו  התקציב  וסעיפי  המקורות  מהם 

העירייה בתקציב   ?זה 

ל  .3.ב ע- אאם  אז  ומהיכן "  מומן  תקציבי  מקור  איזה  ס 

ההתקשרות למימון  העברה   ?נעשתה 

מכרז      .ג פורסם  כיצד  ?האם  שרותים?   נותני  הוזמנו   ?איך 

מבין   .1.ג הנבחר  לבחירת  הקריטריונים  היו  מה 

 ? המציעים

ניסיון  .2.ג היה  האם  בתחום  מיקצועי  קריטריון /   ?הנו 

ניסי  .3.ג חסר  ספק  להעסיק  הותר  ון האם 

זה  רלונטי בתחום  משנה  קבלן   ?שיעסיק 

ספק  .4.ג ניבחר  מיהו? האם  כן  נבחר ? אם  טרם   –אם 

המועמדים   ?מיהם 

לספק  .5.ג  או /האם  בעירייה  קודמים  עסקים  למועמד 

זהות  בשל  ענינים  לניגודי  חשש  או  קשר  שקיים 

בו  שבחרה  הועדה   ? חברי 

חוזה  .6.ג נחתם  או  הוצע  מי? האם  תקופתו ? עם     ?מהי 

הכולל   ?היקפו 

ניבחר   .7.ג כיצד  אז  מכרז  דרך  הספק  נבחר  לא    ? אם 

מיכרזים  .8.ג מועדת  פטור  ניתן      ?האם 

הספק     .ד עבודת  במסגרת  כה  עד  בוצע   ?מה 
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לס  .ה  : 'א140' בכפוף 

למציעים   .1.ה ההזמנה  את  לי  להמציא  אבקש   

יש,   ופרסומה אם  המכרז  העתק   .או 

פרוטו  .2.ה את  לי  להמציא  אבקש  שבחרה   הועדה  קול 

 .בספק

ההתקשרות   .3.ה הסכם  העתק  את  לי  להמציא  אבקש   

הנהח עבודה"וכרטסת  הזמנות  והעתקי   ". ש 

  

העיר   ראש    :תשובת 

לכלי , כידוע". 1 הפכו  החברתיות  בהעברת הרשתות  יעיל 

ברשת , אינפורמציה דיאלוג  וקיום  קשר  ביצירת 

המובילה . האינטרנט הרשת  שמהווה  בפייסבוק  שמוש 

כפרבע ועיריית  העירונית  להוויה  גם  מאוד  מתאים  - ולם 

הנושא לפתח  החליטה     .סבא 

ככלי  ישמש  תושביםהאתר  עם  איכותי -  תקשורת  כלי   

ישירה בצורה  ומידע  מסרים  גולשים , להעברת  להבאת 

נוספים אינטרנט  ולמקורות  האינטרנט  וכן לאתר   

מתושביםל ישיר  משוב  שכןקבלת  לה   יכול   ספקפייסבוק 

יש במשוב  מתושבים  ומיידיאופןיר  ישיר  סקרים,   , כולל 

ישירה, שאלונים ושיחה  מוצרים    .דירוגי 

השנה . 2 של  הראשון  מהרבעון  החל  מתוכננת  ההתקשרות 

אישור  במסגרת  המועצה  לשולחן  יובא  ולכן  הבאה 

הדוברות, 2012תקציב  בתקציב    .ויכלל 

פגישות . 3 נערכו  יולי  חודש  עבמהלך  שרוכזה  ועדה  י "של 

העירייה דובר מציעיםת  שבעה  הסופיות .עם  ההמלצות   
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לועדת הועברו  הועדה  שכשל  שכר  .ט"  שועדת  לאחר 

חוזה עימו  יחתם  הזוכה  את  תקבע    .טרחה 

העירייה. 4 לדוברת  תהיה  הגורם  של  המקצועית    ".הכפיפות 

ברורות  : לויאהוד יובל מאוד  שהשאלות  או , למרות  מכרז  היה  האם  כגון 

ממכרז שבס, פטור  נאמר 3עיף ולמרות  יולי ש  כבר בחודש 

הוועדהנערכו  של    , פגישות 

צרפתי השאלה  :צביקה    ?מה 

לשאלה, אדוני  : לויאהוד יובל אגיע  באמצע . אני  אותי  תקטע  לא  אתה 

  .משפט

צרפתי לא, לא  :צביקה  זה    - אבל 

יו  : לויאהוד יובל של  בכהונה  מכהן  ישיבה"אתה  לדבר. ר  לי    .תרשה 

צרפתי בחוק  :צביקה  כתוב    , אבל 

כיו, סליחה  : לויאהוד יובל עליך  שחלים  החוקים  את  ישיבה"תלמד    . ר 

צרפתי המשך  :צביקה  שאלת  תהיה  לשאילתא  כתוב  נאום. בחוק  לא  . שאלה  

יסודי ספר  בבית  אותי  לימדו    .ככה 

המשך  : לויאהוד יובל שאלת  אותך  שאל  גל  בן  להתחיל, מר  לי  מפריע    ,ואתה 

צרפתי חוות   :צביקה  לקבל  יכול  המשפטיאני  היועץ  של    ?דעת 

אותי, סליחה  : לויאהוד יובל קוטע  אתה  השלישית    .במילה 

צרפתי המשפטי, סליחה  :צביקה  היועץ  של  דעתו  חוות  את  רוצה  אפשר . אני 

   ?לקבל

גל בן  היועץ  :גיא  של  דעתו  חוות  את  רוצה  צרפתי, אני  מר  מנהל  . שאם  . .

פה למועצה  מחוץ  משפטי  ינהל , הליך  שהוא  ראוי  זה  האם 

מדבר לוי  יובל  כשמר  הדיון  לקבל . את  רוצה  אני  זה  על  גם 

  . תשובה

צרפתי שואל  :צביקה    , אני 

גל בן  כיו  :גיא  מעמדו  את  לרעה  מנצל  הוא  ממר "אולי  ומונע  הישיבה  ר 
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אחרים מאנשים  דרקונית  יותר  הרבה  בצורה  לדבר  גם . לוי 

משפטית דעת  חוות  לקבל  רוצה  אני  זה    . כל 

צרפתי   , אלון  :צביקה 

היה   : לויוד יובלאה יכול  גל  בן  שמר  בעוד  אותי  קוטע  הוא  השני  במשפט 

שאלות הפה. לשאול  את  לפתוח  אפילו  יכול  לא    . אני 

צרפתי דעת, אלון  :צביקה  חוות  לקבל    ? - אפשר 

שמכהן   : לויאהוד יובל מאדם  שמצופה  ההתנהגות  זאת  ישיבה"כיואז    , ר 

צרפתי חוותא  :צביקה  לקבל    ? - פשר 

מקומו  : לויאהוד יובל את  מבין  שלא  כאדם  החוקים , אלא  ואת  תפקידו  את 

עליו   . שחלים 

צרפתי תפקידו  :צביקה  את  מבין  מי  ונראה  לו  תענה    . בוא 

גל בן  גם   :גיא  ראוי  זה  אם  להתייחס  תוכל  משפטאם  מנהל  אדם  , שבן 

את  מנצל  ואולי  הישיבה  את  ומנהל  מישהו  נגד  דיבה  משפט 

לרעה ינ. זה  הוא  שלא  נכון  זה  מולוהאם  הישיבה  את    ?הל 

בסעיף , רבותיי  : לויאהוד יובל התשובה  ולאור  שאלה  שאלתי   3אני 

התשובות מכל  אנשים , שהתחמקתם  עם  ישבתם  שכבר  נאמר 

אותם תביאו  ישבתם. ואתם  איך  שאלתי  הזמנתם, ואני  , איך 

המוצע הזה  התפקיד  על  ידעו  אנשים  שלו? איך  הסכום  ? כמה 

עניתםאני  לא  ואתם    . ביקשתי 

חמויה בן  לך, סליחה  :ודה  אענה  שאלה. אני  ישבנו, שאלת  פה ?איך  . ישבנו 

  . הלאה

  , לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

חמו בן  שאלה  :יהודה  תשובה. שאלת  לך  עניתי    . די. אני 

אותך, יהודה, יהודה  : לויאהוד יובל מכבד  מבקש, אני    , אני 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

תודה,לא, לא  : לויאהוד יובל אין   ,   



    09.11.2011  23  מועצה מן המניין 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

.   : לויאהוד יובל . .  

צרפתי לסדר  :צביקה    . הצעות 

גל בן  ב, יובל  :גיא  לשאילתות  עונה  העיר  אני . 'לא'או ' כן'ראש 

  . התרגלתי

לשאילתא  : לויאהוד יובל מענה  לא  זה    . אבל 

גל בן  יעיל  :גיא  אדם    .הוא 

צרפתי לסדר  :צביקה    . הצעה 

גל בן  בלקו  :גיא  מתנסח  נשקול. ניותהוא  או  לא  או  כן  או  עונה  זה . הוא 

שלו, הרפרטואר המילים  אוצר    . זה 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

לשאלה, סליחה  : לויאהוד יובל עניתם  ההמשך, לא  לשאלת  עניתם  כל . לא 

פה  שקרה  למה  בהמשך  ידאג  הקואליציה  מחברי  אחד 

תיקים, אתמול מיני  כל  עליכם  ועדת שואלים, מפילים  יש   

ממכרז, זיםמכר פטור    ? יש 

חמו בן  וזהו  :יהודה  הזמן  על    . תלחץ 

שאתם  : לויאהוד יובל להיות  יכול     ?- איך 

זה   :אל- אתי גן הזמן'מה  על    '? תלחץ 

לסדר  : לויאהוד יובל זה  על  יעבור    . ככה 

הזה, סליחה, סליחה, יהודה  :אל- אתי גן הזלזול  עם  מה . סליחה. מספיק 

הזמן על  תלחץ  צריך ? זה  זה  הזו? להיותמה  ההצגה  זה  ? מה 

רציני בתפקיד  פה  אנחנו  כי  רציניים  להיות  ואל . תתחילו 

מתחילה לא  עוד  אני  כי  לי  למנות  עוד  בבקשה    . תתחיל 

צרפתי האצבע, אתי  :צביקה  עם  בבקשה  אליי  תדברי    . אל 

סליחה. סליחה. אוקי  :אל- אתי גן עם .אמרתי  מתחילה  שאני  לפני   

שלי לסדר  הקוד, ההצעה  שפוצצהבישיבה  לסדר , מת  ההצעה 
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יול לגני  הושלמה"בקשר  לא  הצבעה. א  זה  על  היתה  לא . לא 

דיון לא  או  דיון  כן  זה  על  מתחילים , היה  שאנחנו  לפני  ולכן 

הזה הנושא  או , עם  להתחיל  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני 

יול גני  של  הסיפור  עם  שום . א"לסיים  מבקשת  לא  ואני 

שאמרתי מה  על  לדבר , לחזור  אותנו , אחדפרט  שצילמו 

נמנע   . והצילום 

שלנו   הכבוד  שעל  מבקשת  מאוד  לנו, ואני  עברנו , תנו  אנחנו 

גיל  שלי, 21את  לכבוד  לא  ידאג  לא  העיר  לא , שראש  בטח 

חבריי של  אותם , כבוד  ויפרסמו  הצילומים  כל  את  יחזירו 

האינטרנט   . באתר 

החוקי   ההליך  כל  את  להשלים  מבקשת  אני  שאני , ועכשיו 

אלון"עו, מקווה חוקי, ד  הליך  שזה  מקווה  שמשהו , אני 

הסתיים ולא  ופוצץ  העירייה, שהתחיל  הנהלת  חובת    , ולכן 

גל בן  הסתיים  :גיא  ולא  דיון  לגביה  שהתחיל  לסדר  הצעה  של  דינה    ? מה 

בסדר   :ד אלון בן זקן"עו זה  את  לכלול  וביקשת  הישיבה  לפני  פנית  לא  למה 

היית, היום    - ואז 

לי  :??? תעבור  הבאההיא    . שיבה 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

חוק, סליחה  :אל- אתי גן בהתאם , מה. יש  שהוא  משהו  לבקש  צריכה  אני 

  ?לחוק

לבקש  : לויאהוד יובל צריך  החוק  את  מאליו? לקיים  מובן  לא     ?זה 

גל בן  לך  :גיא  אגיד  צריך  אני  העיריות  בפקודת  שכתוב    ? מה 

אלון  :אל- אתי גן לבקש, אבל  צריכה  אני    ? למה 

גלגי בן  עפ  :א  פניו  לסדר "על  בהצעה  שהתחיל  דיון  העיריות  פקודת  י 

הבאה לישיבה  עובר  הסתיים  אנחנו . ולא  פניו  על  אז 

הזו ההצעה  עם  לסדר  ההצעות  את  להתחיל    . אמורים 
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צרפתי יום  :צביקה  סדר  לנו  יש  פניו    . על 

.   :ד אלון בן זקן"עו . שרשום.   . מה 

גל בן  רשום  :גיא  מה  תגיד    . אז 

מ עליו  :ילרעמירם  ערערתם    . לא 

ליום   :ד אלון בן זקן"עו שייקבעעוברת  כפי  אחר  למועד  או    . הבא 

צרפתי יום  :צביקה  סדר  עליו, קיבלתם  לערער  היומיים. יכולתם  כדי  , תוך 

שעות48   .  

גל בן  כל  :גיא  ומגיע , קודם  אז  שהגיע  הציבור  זה  עליו  שמערער  מי 

תשובות לקבל  ומצפה  על אני . היום  מערער  כרגעלא    . כלום 

צרפתי לך , אתי  :צביקה  דקות7נשאר  להתחיל.  אפשר    ?  

גל בן  מאליו  :גיא  מובן  קצת  לי  נראה    . זה 

צרפתי זמן, גיא  :צביקה  את  מבזבז    , אתה 

אותנו  :קהל שיכבדו  ודורשים  מבקשים  באנו . אנחנו  אנחנו 

ברחתם ואתם  הקודמת  זכותנו , לישיבה  את  לנו  נתתם  ולא 

עומד, כאזרחים על ואנחנו  יעלה  שלנו  שהנושא  זכותנו  על  ים 

היום   . סדר 

גל בן  אחר  :גיא  דבר  נציע  אנחנו  לקבל, אז  מוכנים  תהיו  זה  את  . אולי 

הראשונה לסדר  ההצעה  של  מהזמן  נתחלק , שמחצית      או 

להציג 40- ב לנו  שיש  דקות  הערב4  הצעות  ב,    10- ונשתמש 

מה גם 40- דקות  לדון  מנת  על  לרשותנו  שעומדות  דקות   

הזהבנו   . שא 

צרפתי לך  :צביקה  אזכיר  רק    , אני 

גל בן  מסכים  :גיא  לא  אתה  לזה  אם  רוצים , גם  לא  ממש  שאתם  כנראה 

הזה בנושא    . לדון 

צרפתי דברים - ' א. לא  :צביקה  כמה  לך  להזכיר  רוצה  יודע. אני  אתה , אתה 

לך אזכיר  ואני  משכחה  מעל - אחד . סובל  ארוך  דיון  היה   10 
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קואו, דקות מאוד    , פרטיבייםהיינו 

זמן  :אל- אתי גן עוד  ביקשתי  ביקשתי. לא    . לא 

היה, סליחה  : לויאהוד יובל לא    . דיון 

צרפתי לי, סליחה  :צביקה  תפריעי    , אל 

גל בן  הזה  :גיא  בזמן  לדבר  רוצה  לא  תדבר. אני    . שאתה 

רוצים  :אל- אתי גן לא    . אנחנו 

צרפתי תפריעי  :צביקה  אל    . אבל 

דיוןאבל, סליחה  : לויאהוד יובל היה  לא  לדיון.  אושר  לא  הנושא    .  

צרפתי תפריעי  :צביקה  הנושא . סליחה, אל  את  הציגה  דקות16אתי    .6 

קואופרטיביים מאוד  והיינו  שצריך  מה  מעל  היו . דקות 

  , הורים

להורים  :אל- אתי גן שייך  זה  מספיק? מה  הוא    , הנושא 

צרפתי לי, אתי  :צביקה    , תני 

קודם, אתי  :??? לסיים  לו     .תני 

טובה  :אל- אתי גן לי  עושים  כאילו  זה  קרה. אבל    ?מה 

צרפתי לי, אתי  :צביקה  שתפריעי  בלי  להסביר  מנסה    ? בסדר, אני 

התחלנו  :אל- אתי גן לא  שעוד  או  חשבוני  על  הזמן    ? זה 

צרפתי חשבונך  :צביקה  על  בסוף. הכל  לארוחה  גם  אותי  מזמינה    . את 

בעיה  :אל- אתי גן לי    . אין 

צרפתי חשבונךהכל  :צביקה  על   .  

גל בן  בשכר  :גיא  פה  עובד  היחיד  אותך, אתה  תזמין  שהיא  רוצה  ? אתה 

ג לא  גבר, נטלמן'זה    . זה 

זכויות, לא  :אל- אתי גן שוויון  בסדר, זה    . זה 

צרפתי מאוד, אתי  :צביקה  רחבה  בצורה  הנושא  את  הישיבה . העלית 

למנכ. הסתיימה לחדר"נכנסו  העירייה  קרוב , ל  שם  ישבו 

עה. לשעתיים דיונים  מנכ"יו  ומתן"י  במשא  העירייה  . ל 
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להסכמות ישיבה. הגיעו  כל  אפשר    , אי 

.   :קהל . .  

צרפתי לך, אפרת, סליחה  :צביקה  מפריע  לא  דיברת, אפרת. אני  אף , כשאת 

לך הפרעתי  לא  נסכים? נכון, פעם  בקשב ? זה  אותך  שמעתי 

הסכמות. רב וקיבל  הזה  הצוות  בתוך  שיושב  הורים  ועד  . יש 

שלא  הוריםזה  מספר  על  להגדיר , מקובל  איך  יודע  לא  אני 

זה נתקדם. את  בואו  בבתי . אז  ילדים  מספר  על  הצעה  יש 

  . בבקשה. ספר

ב   למנכ48- יכולתם  ערעור  להגיש  האחרונות  שעות  , ל" 

המועצה, לערער לישיבת  לחכות  ולא  לעשות  אם , הכל 

בזה לדון  רוצים  שאתם  לא. חשבתם    . אבל 

אומר  :אל- אתי גן זאת  מאליו? תמה  מובן  שהיה  משהו    . זה 

צרפתי אתי  :צביקה  לדון, אוקי  רוצה    ?- את 

מה  :אל- אתי גן יודע  הכבוד, אתה  כל  עם  במקום  עושה  הייתי  , אני 

למנכ דיונים, ל"אומרת  באמת  ישיבה, היו  כינסו  אז , באמת 

למנכ לתת  לא  שיענה"למה    . ל 

גל בן  אותו  :גיא  לשמוע    .נשמח 

ארמוני כל  :אשל  יולהנוש, קודם  גני  של  ראוי"א  הכיתות , א  של  הנושא 

שאלה. ראוי לי  יש  יום . אבל  סדר  לפני 48קיבלתם  שעות   

ממני, אם. הישיבה טוב  יותר  יודעים  לדון   , ואתם  שאפשר 

בלבד4- ב לסדר  הצעות  הופיע,   לא  מחברי . וזה  אחד  אף  למה 

לא  הפעם האופוזיציה  של  ההצעה  את  פה  אין  ואמר  בא 

מבקשי, הקודמת לגבי אנחנו  הקודמת  ההצעה  את  שתתנו  ם 

יול אחרת"גני  הצעה  במקום  ואתם . א  עכשיו  באים  ואתם 

היום סדר  את  לשנות  בעצם    .דורשים 

לפגם   טעם  בזה  שיש  חושב  אליי . אני  באים  תמיד  אתם  הלוא 
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אעבוד  שאני  שאתם . By the bookבטענות  רואה  אני  ופה 

מופיעה לא  שלך  הזו  לסדר  שההצעה  טרחתם , ראיתם  ולא 

דבר שום  את . להגיד  לייצג  לך  חשוב  כך  כל  היה  זה  אם 

תשובה, האמהות לקבל  רוצות  אמרתם , שבאמת  לא  למה  אז 

לפני זה  לפה? את  לבוא  היום , למה  סדר  כמה  ראיתם  ואתם 

האלה הדברים  את  לכנס  רוצים  אנחנו  וכמה  היום  אם . עמוס 

לא  ואנחנו  עליהם  להצביע  שצריך  חשובים  דברים  פה  יש 

אליה של , םמגיעים  בפעילות  כך  אחר  פוגע     - זה 

המועצה...   :קהל- קרן מחברי  אחד  לכל  פניתי  שימשיכו אני  וביקשנו   

הקודמת בפעם  בו  שהתחלנו  הציבור . בדיון  של  זמנו  האם 

חשוב לנו? לא  כבוד, אם  אין    ?לזמננו 

ארמוני סליחה  :אשל    , קרן 

ה  :קהל את  פוצצתם  הקודמתאתם  אותנו , ישיבה  תכבדו 

.ותמשיכו . .  

ארמוני ואפרת  :אשל  משפטניות, קרן  מבינות. שתיכן    , אתן 

אמר, By the book  :קהל המשפטי  היועץ  לך    ,  אמרנו 

ארמוני לדבר  :אשל  עפ. תנו  פועלות  מועצה  שישיבות  יודעות  י "אתן 

כללים. כללים יום. יש  סדר  מופיע . יש  לא  שלכן  הנושא 

היום   . בסדר 

החוק  :קהל מכוח  היום  סדר  על  . הוא  . .  .  

צרפתי   , סליחה, סליחה  :צביקה 

פה, סליחה, רגע  :אל- אתי גן עומדים  היינו  הייתי , אם  אישית  אני 

לסדר ההצעה  היום  בסדר  להופיע  שצריך  זה  על  , עומדת 

מההתחלה הנאום  כל  את  להתחיל  צריכה  לי כי . הייתי  מגיע 

לסדר  דקות10כהצעה    .  

צרפתי נורא  :צביקה  פעם. לא  עוד  שומעים    . היינו 
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שישמעו  :אל- ןאתי ג רם  בקול  אוהבים , תגיד  שלא  כאלה  יש  כי 

  , שאומרים

.   :קהל . .  

  , אשל, סליחה, רגע  :אל- אתי גן

העירייה  :קהל לישיבות  מספיק  באנו  באמת  באנו, לא  מספיק  , לא 

  . באמת

ארמוני אתייחס  :אשל    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

הישיבות  : לויאהוד יובל את  מרכז  שלך, אתה  מחל. הסמכות  . אשל, יטאתה 

מטיל האחריותהחוק  את  עליך   .  

גל בן  מ, אגב  :גיא  יותר  כבר  לחסוך10- עברו  שרציתם  דקות  רק ,  

בעניינים אומרת. שנהיה  להיות , זאת  היא  פה  המגמה  אם 

  , יעילים

ארמוני יול  :אשל  גני  לנושא  אתייחס  מבטי"אני  מנקודת  יול. א  א "נושא 

חשוב  נושא  דיוניםהוא  של  רב  מספר  נחזור ואנח, והיו  לא  נו 

יול גני  של  הכרונולוגיה  דבר. א"לכל  של  אתם , בסופו 

ולראות  לשקול  השנה  גם  גני ביקשתם  לפתוח  ניתן  האם 

השעה "יול עד  המועצה.17:00א  חבר  לוי  יובל  וגם  אתי ,   וגם 

המועצה חברת  אל  זהגן  את  לעשות  שצריך  אמרו  שלי.   . וגם 

המדוכהביש על  א. נו  מפעם  יותר  בחדר  אצלי    .חתישבנו 

דבר   של  הסכמות, גיא, בסופו  היו  שלא  אומר  היו , כשאתה 

שהיו . הסכמות מסוימים  קריטריונים  קבענו  אנחנו 

עליכם   . מוסכמים 

שם. לא. לא  :קהל היינו    . אנחנו 

מילר מדבר, רגע  :עמירם    . הוא 

גל בן  ע  :גיא  מוסכמים  היו  הפחות"לא  לכל  כולם    . י 
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צרפתי כן  :צביקה  ההורים  ועד    . על 

ההורים  :אל- גןאתי  ועד  באמת     ?איפה 

צרפתי מייצג  :צביקה  גוף    . יש 

מייצג  :אל- אתי גן לא  שהוא  חושבת  כבר    . אני 

ארמוני אליי, פרתא  :אשל  אופטימיתאמרת, ניגשת  דווקא  אני  לי  אני .  

זה את  נראה . זוכר  אנחנו  ואמרנו  אמהות  עוד  אליי  וניגשו 

לפתוח ניתן  גנים  כמה  האלה  עבודה עשינו. בקריטריונים   

יסודית- מאוד הילדים. מאוד  גני  כל  את  מאוד ז. חרשנו  ה 

רוחבי שינוי  לעשות  תנועה  כדי  תוך    .קשה 

לקריטריונים, וכן   שעונים  גנים  שני  אגס. נמצאו  וגן  תמר  . גן 

לעשות קרן, ומה  שלך  הגן  לא  שומרון, זה  גן  לא    , וזה 

חשוב  :קהל דבר  . זה  . .  

ארמוני חשוב, לא  :אשל  לא  מני, זה  היה אני  זה  שאם  אז גניםהח  שלכן   

מרוצות יותר    . הייתן 

  . לא  :קהל

ארמוני אחרים  :אשל  גנים  שני  היו  שיעמדו . אלה  גנים  עוד  יהיו  ואם 

גנים, בקריטריונים עוד  נפתח  ביותר. אנחנו  החשוב  , הדבר 

ההורים ועד  נציגי  עם  ישיבה  היתה  שיש . ואתמול  נכון  זה 

דמוקרטיה אנחנו, פה  דבר  של  בסופו  לדבר אבל  יכולים  לא   

אמא כל  שההורים. עם  מי  עם  מדברים    , אנחנו 

.   :קהל . .  

ארמוני בדרך   :אשל  בחרתם  שאתם  הנציגים  עם  מדברים  אנחנו 

מאוד . דמוקרטית בישיבה  אתמול  היו  ההורים  ועד  נציגי 

שנעשים, ותשמעו, גדולה טובים  דברים  גם  פה  יש  גם . כי 

הסייע ועד  וגם  הגננות  ועד  וגם  ההורים  וגם ועד  ות 

מקצועי 20ישבו , המפקחת דיון  וניהלו  אחד  בחדר  אנשים   
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יוללגבי  של  הסל  את  להגדיל  אפשר  הבאה"איך  בשנה    . א 

הזאת   השנה  ומסובך, לגבי  קשה  היה  שזה  אני , למרות 

בדיבורי ועמדתי  לפתוח , הבטחתי  ניתן  כיצד  נבחן  שאנחנו 

יול עד "גני  השנה17:00א  גם  הרים,   מזיזים  אם  ו והזזנ. גם 

גורמים. הרים מאוד  הרבה  בלתי ולמרות  שזה  שחשבו   

השנה2נמצאו , אפשרי שייפתחו  גנים  נמצאו .   שלא   5וחבל 

בקריטריונים שעמדו  פותחים , גנים  היינו  גנים5כי    .  

רציני   באופן  התנהלנו  אנחנו  שכעירייה  חושב  אני  יכול . ולכן 

קרן רצונך  לשביעות  לא  שזה  רצונך , להיות  לשביעות  לא  וזה 

אתכן, אפרת מכבד  מאוד  זה. ואני  את  יודעות  וגם . אתן 

שלכן המבט  נקודת  את  שאנחנו . מבין  טוב  הכי  זה  אבל 

להציע יודעים  לכן. כעירייה  אומר  מכן , ואני  מבקש  אני 

אותנו   . תבחנו 

הבאה  :קהל שנה  לגבי    ? מה 

בקשה, רגע, רגע  :קהל לי  מכ, אשל, תנו  מאוד  וכל אני  אותך  בדת 

מכם ואחד  ובכל ו, אחד  היום  שבאו  ההורים  כל  את  גם 

הקודמות אלאה . ההפגנות  לא  אני  כולכם  של  הכבוד  מפאת 

בכל הדיוקים , אתכם  אי  כל  על  לאחד  אחד  לך  אשיב  ולא 

אמרת שאתה  העבר.בתשובות  מחדלי  כל  הקשיים,    כל 

באשמתכם ורק  אך  זה  תנועה  כדי  תוך  בהם  כי , שנתקלתם 

הזה למצב  עצמכם  את  הבאתם    . אתם 

סי   שעברהזה  משנה  ולא  מהשנה  רק  קיים  שלא  כבר . פור 

פיילוט4ופתחו . שנים גני  ל,   השנה2- וירדנו  גנים  ולגבי ,  

רוצה שאני  מה  זה  הבאה  היום . שנה  שלדעתנו  המטרה 

רוצים  את אנחנו  הבאהלהבטיח    . שנה 

רוצים   במצגת אנחנו  אמרת  שאתה  מה  ועדה  עם  קבל  לשמוע   



    09.11.2011  32  מועצה מן המניין 

נוכחים כולנו  שיהיה, שהיינו  יולשאמרת  הבאה  שנה  עד "  א 

בחוברת . 17:00 כבר  הזאת  האפשרות   ההרשמהתהיה 

חודש עוד  לדעת . שתתפרסם  בלי  לצאת  רוצים  לא  פה  כולנו 

אחד  לכל  יהיה  חודש  עוד  שתפורסם  ההרשמה  שבחוברת 

יול לבחור  אפשרות  סבא  כפר  מתושבי  עד "ואחד  . 17:00א 

כן לי  אומר  אתה  ול, אם  והולכים  תודה  לך  אומרים  א אנחנו 

כשלון על    , בוכים 

ארמוני לך  :אשל  אומר  והייתי  הישיבה  לפני  טלפון  הרמת  לא  למה  כןאז    ,

זה את  פותרים  ישיבה. והיינו  היתה  שאתמול    , מכיוון 

.   :קהל . אחר. משהו    . לנו 

. אתה   :קהל . . במכתב . . .  

ביחד(   ) מדברים 

ישיבה, ועדה  :קהל בחיוב, עוד    . נחשוב 

צוות  :קהל צו. יוקם  פעם  חקירהעוד    , ות 

דין  :קהל עורכת  יודעת, אני  .אני  . .  

ארמוני אתמול  :אשל  הייתן    , אם 

צרפתי תודה  :צביקה  אומרות  קמות  אנחנו  כן  יגיד  הוא  כן. אמרתן  , אמר 

להתווכח   . ממשיכות 

ארמוני לישיבה  :אשל  ובאות  בישיבה  אתמול  משתתפות  הייתן    , לו 

ישיבה  :קהל אליה? איזו  הוזמנו    ? שלא 

מהישיבה, סליחה  :בוזגלו-מרמיד שלי ע"עו חלק  שתהיו  מכן  ביקשתי  אישית  , אני 

הסכמתן לא    ?נכון. ואתן 

..מישיבותשבענו כי   :קהל .   

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני מישיבות  :אשל  שבעתן  שאולי  ליככל  ותאמינו  אני,   של , גם  בסופו 

בישיבות זה  מתקבלות  החלטות  שבה  הדרך  כאלה. דבר    . גם 
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אנחנ  :קהל זה  פהבשביל    . ו 

ארמוני אתמול. בסדר. בסדר  :אשל  מגיעות  הייתן  אם  הייתן , אבל  אז 

אתמול הבשורה  את    , מכיוון. שומעות 

.   :קהל . הבשורה.   ?מה 

ועדה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ההורים4יש . יש  ועד  של  נציגים     .  

ארמוני ההורים4יש   :אשל  ועד  של  נציגים     .  

תחתונה  :קהל תחתונה. שורה    . שורה 

ארמוניאש תחתונה  :ל  יול, שורה  גני  יהיו  הבאה  עד "בשנה  לגבי . 17:00א 

אותם, כמה, איפה יפעיל    , מי 

.   :קהל . האלה2. הדברים  לפי  גם .   להיות  יכול    . 2אולי 

מצטערת, אשל  :אל- אתי גן נורא  עליי. אני  להעיד  יכולה  אני   3, לפחות 

יול גני  על  רבים  אנחנו    , א"שנים 

גל בן  העליתי  :גיא  כבראני  הקודמת  הקדנציה  בסוף  זה  את    .  

היום  :אל- אתי גן בא  להוריםכשאתה  אומר  ואתה  נראה , לאמהות,  

איך, כמה דבר, נראה  לאותו  מביא  לך. אתה  אומרת  , אני 

ולשלי ליובל  ויתרתי  שנה  לפני  כבר , אני  דרשתי  אני  כי 

משמעית חד  פה  שיהיה  שעברה  פה , בשנה  תהיה  משמעית  חד 

  . החלטה

חמ בן  אליך  :ויהודה  יעברו     .הקולות 

.   :אל- אתי גן . קולות. לי  תגיד  אל  הנושא. אז  בשביל  פה  כי . אני  וויתרתי 

ברצינות להם. לקחתי  אומר  ואתה  בא  כשאתה  , עכשיו 

יודעים לא  והם  יהיו  צריך . סליחה, עכשיו  סבא  בכפר 

יול גני    . א"להפעיל 

חמו בן  הזה  :יהודה  הנושא  את  הובילה  שאתי  אחד  פה  נתאחד  בעד. בוא    ? מי 

זה  :אל- אתי גן את  צריכה  לא  זה, אני  את  צריכה  לא  שאני  לי    .תאמין 

צרפתי את  :צביקה  כאילו  מדברת  את  . אבל  . .  
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רואה  :אל- אתי גן בינינו, יהודה? אתה  ההבדל     .זה 

חמו בן  נצביע  :יהודה    . בוא 

בינינו, יהודה  :אל- אתי גן ההבדל     .זה 

ביחד(   ) מדברים 

רק. זהו  :אל- אתי גן קרדיטיםאתה  רוצה    .  

צרפתי עשית  :צביקה  מה  עשיתם. תראי  מה  דיון. תראו  ביקשתם , ביקשתם 

  . שידברו

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני מה   :אשל  על  מבין  לא  . אני  . .  

אני   :אל- אתי גן מה  .על  . פעם? . . ששוב  . שעברה.    .שנה 

ארמוני   ? למה  :אשל 

בעיות  :אל- אתי גן יש  . כי  . .  

ביחד(   ) מדברים 

פיילוט, סליחה  :אל- אתי גן יהיה  יהיו , לא    . 5אבל 

ארמוני   , סליחה, ה'חבר  :אשל 

שתרצה האם , סליחה  :קהל אמא  בכל  הילד לרשום  את  הבאה  שנה 

ליול עד "שלה  הזאת, 17:00א  האפשרות  את  לה  זו ? יהיה 

  . השאלה

ארמוני גרה3? איפה  :אשל  שהיא  מאיפה  דקות    ?  

מילר   . לא  :עמירם 

  .לא  :אל- אתי גן

ארמ בטוח  :וניאשל  לא    . אני 

מילר ב  :עמירם  לא  דקות3- אולי    .  

ביקש   :אל- אתי גן לא  אחד  דקות3אף  ביקש.  לא  אחד  אף  על .   דיברנו  לא 

  . זה

יש   : לויאהוד יובל ויש 200אשל  אמהות  גנים2  ילדים60.     .  
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ארמוני הפעולה, סליחה  :אשל  תכנית  את  לשמוע  רוצים  ? בבקשה, אתם 

להעביר  הולכים  הגניםסקר אנחנו  כל בכל  את  ולשאול   

העיר בכל  לפני, האמהות  האבות  את    , וגם 

ברקע(   ) מדברים 

ארמוני לפני. לפני, קרן  :אשל  זה  את  נעביר  על      . אנחנו  נתבסס  אנחנו 

אליהם data base- ה ונעביר  ההורים  של  הגנים  לוועדי  שיש   

  .הביתה

ההורים  :אל- אתי גן ועדי  אין? של  ה? לעירייה  את  צריך   data base- אתה 

ההורים ועדי    ? של 

לסיים  :אברהם שיינפיין   .תני 

צרפתי ההורים"המנכ, אתי, אתי  :צביקה  עם  מדבר  מצטער, ל  מאוד    . אני 

מדברת, ממה, ממה  :אל- אתי גן אני  מה  יודעת  יודעת.אני  אני  זה .   מה 

הרישום, סקר את  להורים  יש  יש . מה  סבא  כפר  בעיריית 

ילדים לגני  . מחלקה  . .  

ב(   ) יחדמדברים 

גל בן  סקר, ממה  :גיא  צריך  נפתח? מי  אומר  אתה  אם  שנרשם , כי  מי 

מענה שלא . יקבל  לא- מי  הבעיה.   הבית? מה  ליד  אמא . לא 

יול גן  רוצה  גם, א"ביוספטל  אותו  לה  יודע, יתנו  לא  , אני 

משם לה. קילומטר  יתנו  בשביל . אבל  סקר  צריך  אתה  למה 

   ?זה

ביחד(   ) מדברים 

הצגהאת  :אברהם שיינפיין פה  עושים  עכשיו  לאשל. ם  הקרדיט  את  נותן  . אני 

האמהות בפני  התחייב  זה. הוא  את  לקיים  צריך    .הוא 

צרפתי בהוגנות, אתי  :צביקה  פה  מתנהגת  לא  דיבור"המנכ. את  ברשות  . ל 

מפריע הזמן  כל  לדבר, אתי. האת  להם  שניתן  את . ביקשת 

מפריעה הזמן    . כל 
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ביחד(   ) מדברים 

צרפתי מספיק,באמת  :צביקה    .  

ארמוני אותי, אתי  :אשל  שתכבדי  מבקש  אני  אותך  מכבד  שאני    . כמו 

מכבדת  :אל- אתי גן   . אני 

צרפתי לי  :צביקה  נראה    . לא 

ארמוני בבקשה  :אשל    . אז 

לימינך  :אל- אתי גן או  לשמאלך  ליושב  תגיד    , אז 

ארמוני לכם  :אשל  גם  זה  את  אומר  דברים . אני  בעבר  שנעשו  להיות  יכול 

מצ לא  בעיניכםוהם  חן  לכם. או  אומר  תהיה , אני  השנה 

רצינית שתתפרסם תכנית  בינואר  שתצא  רישום  . בחוברת 

אומרת הבאים , זאת  וחצי  החודש  במהלך  עכשיו  שאנחנו 

המהפך , נערכים את  שעשתה  יועצת  גם  העניין  לצורך  ולקחנו 

אביב תל  בעיריית  ברישום  כן , וכן, נבררואנחנו . הזה  אני 

שאנחנו מכיוון  שומעחושב  לכם  הכבוד  כל  עם  מיעוט , ים 

אותו,רועש שמעתי  שלא  דומם  רוב  ויש  לדעת ,   רוצה  ואני 

רוצה הוא    .מה 

יול   רוצה  הוא  יול, א"אולי  רוצה  לא  הוא  רוצה . א"אולי  אני 

היול עבור  לשלם  מוכן  הוא  כמה  לדעת .א"לדעת  רוצה  אני   

להשיג יכולים  אנחנו  סייעות  כמה , כמה  לדעת  רוצה  אני 

אנ להשיגגננות  יכולים    . חנו 

.   :קהל . .  

ארמוני סליחה  :אשל  לדבר, רגע  לי  לדעת . תנו  רוצה  אתם אני  כמה 

לשלם זה . מוכנים  על  עומדים  הורים  כמה  לדעת  רוצה  אני 

ידנו"שהיול על  יופעל  להתפשר , א  מוכנים  הורים  וכמה 

ע"שהיול יופעל  חיצוני"א  מפעיל  בערים , י  שנמצא  כמו 

כמ. אחרות לדעת  רוצה  רחוק אני  לנסוע  מוכנים  הורים  ה 
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הילד את  לשים  מוכנים . בשביל  הורים  אם  לדעת  רוצה  אני 

יול גן  העיר"שיהיה  בפאתי  שנמצא  עובדות , א  שאמהות  כדי 

בפקקים שעה  החצי  את    . ירוויחו 

לדעת   רוצה  אני  האלה  הדברים  קרן. כל  עכשיו  אני . שקט 

לי. מדבר נמאס  באמת  לי. כי  נמאס  שנעשית, באמת   מכיוון 

ע רצינית  עבודה  העירייה"פה  שמנסה . י  עבודה  פה  נעשית 

העניין לעומק  שצריך . להגיע  כמו  נעשו  לא  הדברים  אם  וגם 

קודמות דמגוגיה,בשנים  שזו  ולהגיד  אתי  לבוא  מוחה ,   אני 

זה   . על 

ארוכות   שעות  ועובדים  עובדים  היו . אנחנו  בלילה  ואתמול 

גרשון מיכל  וכולל  לפנ, אנשים  לבית  לה  זהשפרצו  יום , י 

בלילה תשע  עד  הזה  לדיון  הגיעה  והיא  זה  כדי ? למה. לפני 

פתרונות סל  שיהיה  למצב  קרן, להגיע  את  את , שגם  וקרן 

עד  הילדים  את  שיהיה  16:00מחזיקה  רוצה  לא  שאת  מכיוון 

ע מופעל  שיהיה  חיצוני"גן  מפעיל    .י 

ביררת, ושירית   לא  קיבלת את  ולא  שהוטעית  הרגשת  ואת   

האינפורמצ יול, ואפרת. יהאת  גן  רוצה  שיהיה "את  דתי  א 

אתכן. 17:00עד  מכיר  הנתונים. אני  את  בדיוק  מכיר   אני 

מכן ואחת  אחת  כל    . של 

.   :קהל . .  

ארמוני   , רגע, רגע, רגע  :אשל 

ברקע(   ) מדברים 

ארמוני היא  :אשל  נלמד , המסקנה  ואנחנו  שונים  צרכים  מאוד  הרבה  שיש 

האלה הצרכים  ד, את  של  שבסופו  שאנחנו כדי  מה  וזה  בר 

צריכים, צריכים שאנחנו  מה  לשאוףוזה  וגם   קואליציה  גם   

שירותי , אופוזיציה שיעניק  האפשר  ככל  רחב  סל  פה  שיהיה 
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שיכולה"יול ומי  שרוצה  למי  שיותר , א  כמה  על  לענות  וינסה 

  . צרכים

מרוצות   לא  אמהות  גם  יהיו  דבר  של  נעשה . ובסופו  ואנחנו 

הזאת העבודה  נ, את  במהלך ואנחנו  הזאת  העבודה  את  עשה 

הקרובים בחוברת ,החודשיים  זה  את  נפרסם  ואנחנו   

אתמול. הרישום גם  נאמרו  האלה  הדברים  היה , כל  ולא 

לשמוע  כדי  הזה  הקומזיץ  כל  את  לעשות  לפה  לבוא  צריך 

רוצה. אותי שהיה    , מי 

לפחות   :קהל יהיו  יול10האם  גני  עד "    ? ...17:00א 

צרפתי שי  :צביקה  כמה  עפיהיו  הבדיקה"צטרכו    . י 

ארמוני יודע  :אשל  יודע. לא    . לא 

צרפתי זה  :צביקה  מספר , מה  על  . להתחייב  . אישה , אפרת? נתונים. את 

עליך, רצינית מתפלא  מספר. אני  על  נתונים? להתחייב  , יהיו 

ייצא  גם 12אם  יהיה   12 .  

.   :קהל . .  

ארמוני אליך  :אשל  גם  להגיע  ננסה    . אנחנו 

של א  : לויאהוד יובל רשימה  קיבלת  שמות300בל  לא,   אתה  .למה  . . ?  

צרפתי   . תודה  :צביקה 

לאשל  :קהל- קרן להקשיב  באנו  רק  לא  אותו , אנחנו  ושמענו   5, 4ישבנו 

להשמיע. אמהות גם  שבא  ציבור  פה  יש  זה , אבל  בשביל 

הקודמת בפעם  דיון    .קיימנו 

ציבור  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שבאו. אותו  אמהות    , אותן 

א שמענו  :רמוניאשל    .כבר 

צרפתי הקודמת,קרן  :צביקה  בפעם  השמעתם    .  

לדעת  :קהל- קרן רוצה  א. הוא  לדעת  רוצה  אני  אמר    . 'הוא 

ארמוני עכשיו  :אשל    . לא 
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צרפתי פייריות, קרן  :צביקה  לא  כן. אתן  לשמוע  רוצה  אני  אמרה  , אפרת 

והולכות תודה  אומרות  מאוחדות. אנחנו  אפשר .תהיו  אי   

אפר, ככה גם. תבאמת  ישיבה  לנהל  מצטער, צריך  מאוד  . אני 

רוצים לא  אותך, בואי, אפרת, אנחנו  מכבד    . מספיק, אני 

.   :קהל . באת, אשל. שלנו  . בישיבה  . נכון. לא  או  . ? נכון  . לא .

מסכימים אנחנו  האלה  בקטעים  אם  אותנו  יותר . שאלת 

  , מזה

צרפתי מבקש, קרן  :צביקה  לנו . אני  ארוךיש  יום    . סדר 

דקותאב  :קהל כמה  עכשיו  לדבר  נתת  לאשל    . ל 

ארמוני מנכ  :אשל  אני  עירייה"אבל  לעשות, ל  אין, מה  שלך    . זכויות 

מנכ  :קהל- קרן מועצה"הוא  חברי  דיון  וזה  העירייה  לחברי . ל  גם 

לשמוע מותר  . המועצה  . .  

צרפתי הקודמת, קרן  :צביקה  בפעם  המועצה , דיברתן  חברי  כל  השמעתם 

  , מכירים

ב  :קהל- קרן הקודמתאתה  בפעם  שדיברנו  צרפתי, טוח  שאולי ? מר  או 

הקודמת בפעם  הישיבה    ? התפוצצה 

צרפתי אשל  :צביקה  של  בחדר  וגם  פה  גם    . דיברתם 

אשל  :קהל- קרן עם  לדבר  באתי  לא  חברי . אבל  עם  לדבר  באתי 

  .המועצה

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי היום, בבקשה, אתי. תודה, טוב  :צביקה  לסדר  לעבור    . תודה? אפשר 

בלעדיי  : לויאהוד יובל הורים  ועד  עם  ישיבות  תקיים  תוכל , אל  לא  ואז 

חדרים בחדרי  נעשה  שזה    . להגיד 
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לסדר  .2   . הצעות 

  

של   .א לסדר  אלהצעה  גן  התלמידים בנושא , אתי  מספר  הגבלת 

ב , בגן/בכיתה   .21/08/11 –הוגשה 

  

צרפתי הבא. תודה, ממה  :צביקה  הסעיף  היום  סדר  לסדר . על  של הצעה 

אל גן  אתיבבקשה, אתי    .  

התנצלות  :אל- אתי גן לי  חייב  שאתה  חושבת  שאתה . אני  אמרתי  לא  אני 

אליך, סליחה. דמגוג   . לא 

ארמוני להתנצל, אתי  :אשל  מוכן  בפניך    . אני 

צודקת, לא  :אל- אתי גן לא  אני  תתנצל, אם    . אל 

ארמוני ביום  :אשל    . אפילו, פעמיים 

תודה  :אל- אתי גן יותר, אבל  חשובזה  מדי  זה .   לסדר  בהצעה  הנושא 

בכיתות התלמידים  מספר  ובגניםהגבלת    .  

  . רבותיי, בשורהבלי באנו   :קהל

נראה  :קהל אם, אנחנו  .  נראה  . .  

בשורה  :קהל . . בלי  . הדיון . כאן  להגיד פתח  שרצית  אחרי  בדיוק 

להגיד שרצית  מה  אותו, את  המועצהואמרת  לחברי    .  

צרפתי   . תודה  :צביקה 

אותנואב  :קהל שמעו, ל  לא  להגיד  רציתי  שאני  המשפט  ולא . את 

זה במאום, רק  השתנתה  לא  הבאה  לשנה  הבשורה    . את 

צרפתי לכם  :צביקה  רבה    . תודה 

הראשונה  :קהל בחוברת  זה  את  נראה    . אנחנו 

ואפרת  :אל- אתי גן בסדר, קרן  יותר  יהיה  שהפעם  לכם  מבטיחה  . אני 

אעקוב   . ואני 

ביחד(   ) מדברים 
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צרפ שלך, אתי. בבקשה, אתי. תודה  :תיצביקה  הזמן  די . מצטער, זה 

  . מספיק

גל בן  שלי, צביקה  :גיא  השעון  את  עצרתי  כי גם אני . אני  איתך  מודד 

הזמן מדידת  על  סומך  אני  כמה  יודע  שלךאתה  דיברה .   היא 

עכשיו33 עד  שניות  גם.   מודד    . אני 

רגילה  :אל- אתי גן לא  שאני  מה  אעשה  ואני  אקרא  אני  וכה ב. אז  כה  ין 

מהזה הכל  יורד    . זה 

צרפתי לב  :צביקה  שמה  לא  את  וכה  כה    . בין 

הוא  :אל- אתי גן הידוע  חיינו   ,מן  כול  של  התשתית  הוא  החינוך  כי 

צעיר   ,הבוגרים מגיל  בחינוך  שהשקעה  על השפיעממכאן   

הבוגר הצעיר .חינוך  לגיל  בחינוך  משמעה   ,  ההשקעה 

ספר ובבתי  ילדים  בגני  עד מכיתות, "השקעה  הגן   

מספר . התיכוניים הינו  החשובים  הפרמטרים  אחד 

בכית   .ותהתלמידים 

את ,"מקנזי"ח "דו   שלי  לסדר  בהצעה  הזכרתי  אני  ח "דו 

שנים     ,"מקנזי" כמה  כבר  שדנה  הכנסת  של  החינוך  ועדת  כי 

הזה בנושא  דו, גם  שביקשה  זו  מיוחד"היא  ח "דוו. ח 

בכנ"מקנזי" החינוך  ועדת  של  מהתשתית  חלק  הוא  שעל   סת 

השנים לאורך  חוקים  הוגשו  זה  חד "ובדו. סמך  נאמר  ח 

בכיתותמשמ שבמיוחד  שנמצא  בלימוד   ,נמוכות  עית 

היסודמ וחשבון  ,קצועות  עברית  בין , שזה  זיקה  קיימת 

בלימודים ההישגים  לבין  התלמידים    . מספר 

גבוה אנחנו אם   ,  כלומר   סיכוי  יש  הכיתות  את  נקטין 

לא  למריתכווננו שהמורה  גם   ,כזרק  בשני לאתריוכלו אלא   

החזקים, שולייםה את  וגם  החלשים  את  התייחסות , גם  וזו 

חשובה ובעקבותקיימת  . מאוד  האלה  הדברים    , בעקבות 
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גל בן  משועמם, עמירם  :גיא    . אתה 

מילר אותם. מאוד  :עמירם  יודע  דרדק  שכל  אמיתות  אומרת    . היא 

  . נכון  :אל- אתי גן

גל בן  דרד  :גיא  לא  כבר    ? קואתה 

  . נכון  :אל- אתי גן

מילר דרדק  :עמירם  לא  כבר    . אני 

חמו בן  הולדת  :יהודה  יום  לו  יש  היום  בול. דווקא    . פגעת 

גל בן  טוב, 71  :גיא  מזל  לו    . תגיד 

חמו בן  לו  :יהודה    . אמרתי 

טוב, אה  :אל- אתי גן מזל  עוגה. באמת  הביאו  שלא  יש , טוב. חבל 

ממשלה משנת החלטת  תוכ,2008  בה  שנקבעה  שנתית   רב  נית 

בכית התלמידים  מספר  לותלצמצום  תלמידים32-   אחד ו  .  זה 

החינוך משרד  של  החשובים  לכך . היעדים  הקצתה  והממשלה 

שנתיים  מיליון150לפני  לזה ,   הקצתה  מיליון 200והשנה   

קשר . ₪ ללא  הזה  הנושא  את  עצמם  על  לקחו  כבר  בדרום 

האלה לכספים  בכיתות , ישיר  זה  את  להפעיל  '    גוהתחילו 

א. 'ז- ו , כי  יש' ב' כבר  ג. בדרום  על  לקחו  , ז- ו' אז  שזו '

החטיבות של  הראשונה    .הכיתה 

מזה   שעבר , יותר  בכנסת  ראשונהיש  שנייה , בקריאה 

תירוש רונית  של  החוק  כיתות , ושלישית  של  בפיצול  שעוסק 

הליבה' ב- ו' א וחשבון, במקצועות  עברית  להדגיש  שוב  . שזה 

מש חד  בחוק  גם  יש  של , מעיוזה  הקצבה  שעות 10אפילו   

עשו .שבועיות מה  יודעת  לא  שישנו, אני  מה  זה    .  אבל 

שבוע   לפני  או  האחרונים  זוכרת, בימים  לא  כבר  , אני 

דו הצפיפות "התפרסם  מהוהנה ח  משום  כששוב  שקרה  , מה 

האחרים לעומת  מובילה  טובים  הפחות  בדברים  סבא  . כפר 
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שלנו השכנים  לעומת  ראשונים  סבאמ. ואנחנו  בכפר  קרה   ?ה 

סבא כפר  תושבים, העיר  מהזוגות , באמת  חלק  שיצאו  וחבל 

סבא בכפר  נולדו  לא  שהם  חלק  שאלתי  אני  כי  , הצעירים 

החינוך של  המוניטין  את  לה  שהיה  בגלל  לפה  . עברו 

החינוך  של  חד והמוניטין  מהשקעה  השאר  בין  היה 

בעיר, משמעית החינוך  מערך  בכל    . שהיתה 

סבא   בכפר  בחינוך, ותמיד  זה , לפחות  על  להעיד  יכולה  ואני 

זה את  אגיד  שאני  אוהבים  שלא  כאלה  שיש  מה , למרות  אבל 

מגיל , לעשות סבא3אני  בכפר  חיפשה .   לא  סבא  כפר  תמיד 

ל'להיות  , - דומה  לה' דומים  יהיו  שאחרים  כל .אלא   

בזמנו ספר , הפיילוטים  בבית  אפילו  כשהייתי  בזמני  לפחות 

סבא, יסודי לכפר  ההובלה. הגיעו  היתה  את . זו  ראו  ככה 

בחינוך.זה השקעה    .  

שקרה   מה  מספר , ולאחרונה  הגבלת  של  לנושא  נכנסתי  אני 

בכיתות ברנר, התלמידים  ספר  בבית  שקרה  מה  שם . בגלל 

שקרה האמהות , במקרה, מה  לאחת  קשרים  בזכות  נודע 

עם  כיתות  לפתוח  נזעקו, 37שהולכים  הם  הסתבר . ואז  היום 

מודה, לי לעשותואני  מה  כי  בדיקה  עשיתי  שלא  לא ,   אני 

שכר ליועצים, מקבלת  כסף  לי  וסקריםאין  לי .   הסתבר 

עם  שהם  כיתות  נפתחו  אוסישקין  ספר  ילדים38, 37שבבית    .  

הסתדר   הנושא  ברנר  ספר  שבבית  שההורים , נכון  בגלל 

ל .התחילו  . סבא, . כפר  כמו  מתוקנת  שבעיר  חושבת  , אני 

מובילהשהיא  שנים  בחינוך,לאורך  מובילה  היתה  שכל ,  

התוצאות על  השפיעו  ההשקעה  של  פרמטר . הפרמטרים  כל 

הראשונה בעשירייה  סבא  שכפר  ידענו  תמיד  תמיד . שהיה 

זה את  האחרים. ידענו  לעומת    . ובטח 
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על    הספר  בית  את  או  העיר  את  וינהלו  שילכו  להיות  יכול  לא 

שמועות להיות. סמך  יכול    .לא 

גל בן    , שמעון  :גיא 

החינוך  :אל-  גןאתי מעניין  לא  שמעון  בסדר, את  בסדר. זה  לי , זה  אמרת 

לגבי החוק  אותך  מעניין  לא  בסדר, הכל, שגם  ממך . זה  אני 

בסדר הכל  בעיה. כבר  שמתהדרת .אין  שהעירייה  חושבת  אני   

לכולםבשקיפות , בחוברות אשל, בלהודיע  חושבת  אתה , אני 

אומרת שאני  מה  את  ליישם  בבקשה, צריך  לא אנ. אז  י 

להתנהל חושבת  צריכה  סבא  בכפר  החינוך  סמךשמערכת   על 

שיודע יותר, מי  שחזק  יותר, מי  שטוב  את . מי  לנהל  צריך 

אחד לכל  שווה  החינוך    . מערכת 

החלטנוולכן   חבריי,  כל  זה  אלא  אני  רק  לא  וזה  החלטנו ,  

לסדר הצעה  מגישים  מאוד. שאנחנו  לימודים . פשוט  שמשנת 

אחד "תשע כיתו- ג  יהיה  של   הגבלה  עם  ילד32ת  א.   . 'כיתות 

אפשר אי  כבר  אחרות  ישנן, כי  כבר  הלימודים . הן  ומשנת 

החובה"תשע גני  אחרים, ג  גנים  על  דיברנו  שדרך . לא  למרות 

מגיל  זה  את  עושים  בנתניה  עצמם, 3אגב  על  ים . לקחו  בבת 

זה את  עושים  אומרת. כבר  אני  נגיע , אבל  החובה  גני  כל  אם 

עד  שיהיו  ז, ילד 32לזה  הביניים' וכיתות  חטיבות    . של 

צרפתי   . דקה, אתי  :צביקה 

שתקתי  :אל- אתי גן ואני  דיברתם  שאתם  הזמנים  את    . תוריד 

מילר הרבה  :עמירם  כך  כל  היום    . דיברת 

שאתה   :אל- אתי גן והבנייה  התכנון  הנדסה  ועדת  פה  לא  שזה  לעשות  מה 

  . משתיק

מילר וגמרנו  :עמירם  גל  בן  את  הב. תשלחי  צריכה ?עיהמה  לא  את , את  אם 

המשנה בוועדת  להגיע, סובלת  חייבת  לא    . את 
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גל בן  הבעיה  :גיא    ? מה 

מילר להגיע  :עמירם  חייבת  לא    . היא 

סובלת  :אל- אתי גן שאני  אמרתי  לא    . אני 

גל בן  שלמה  :גיא  שנה  העיר  ראש  של  מקומו  את  ממלא  לא , אתה  היא 

אחת פעם  מקומי  את  למלא    ? יכולה 

פעמים3גם ו  :אל- אתי גן  .  

מילר סובלת  :עמירם  היא  סובל.חבל. אבל  לא  אני    .  

גל בן  סובלת  :גיא  היא    .ממך 

סובלת? אני  :אל- אתי גן לא  יודע. אני    . אתה 

גל בן  פחות  :גיא  תסבול  היא  ואולי  אורחותיך  את  לשנות  צריך   .אתה 

סובלת היא  הישיבה  את  מנהל  אתה  שבו    .מהאופן 

סובלת  :אל- אתי גן לא  ח, אני  נוראאני  שזה    , ושבת 

גל בן  סובל  :גיא    . אני 

נורא  :אל- אתי גן סבל. זה  לא  ציבור , זה  כלפי  גם  נורא  זה  אלא 

וזה אותו  ז, טוב. שמשתיקים  כיתות  זה  השלישי  . 'הדבר 

הילדים של  ההתבגרות  גיל  שזה  החטיבות  של  כמה . הכיתות 

יש אליהם. בעיות  לב  לשים  צריך  דברים  בטח . כמה  אז 

ש הזה  לקטע  מובטח  יותר  לא  ובהסתייגות 32- יהיו  ילדים   

  . אחת

גם    שם  שיש  ספר  בתי  שיש  נתונים  לי  שתביאו  יודעת   27אני 

מתפתחת. ילדים סבא  של . כפר  חזון  בה  נעשה  לא  אם 

שמתפתחים האזורים  לפי  את , לראות  השני  עם  אחד  כשאין 

בוניםה ואיך  לקחת  פותחים קורלציה  איך  או  ספר  בית   

באחד . כיתות יוצא  או 22ואז  יש , 27  אחר  ילד40ובמקום    ,

סליחה הכל. אז  על  לחשוב  רבה. צריך  מקווה . תודה  ואני 

בחשבון נלקח  כבר  זה  לדון  מתחילים  שאנחנו    . שבתקציב 
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צרפתי בקצרה  :צביקה  להתייחס  הקואליציה  מטעם  רוצה  חושב . אני  אני 

מאוד היא  הזאת  להחליט- שההצעה  רציני  ולא  רזה   מאוד 

נוספים נתונים  עולה, כספים, תקציבים; כמו,ביל  אז . כמה 

ועדה  שהיא  החינוך  לוועדת  הדיון  את  להעביר  מציע  אני 

עלי אמונה  רציני, נומספיק  דיון  עומק, שתעשה  מי . דיון 

  ? בעד

גל בן  בזמנים  :גיא  זה  את  לתחום  רק  יכול  גם ? אתה  החינוך  ועדת  כי 

מתכנסת לא     - היא 

חמו בן  רבעון? למה  :יהודה  א. כל  אתה  זהלמה  את    ? ומר 

גל בן  שוויצרי? כן  :גיא  שעון  כמו  הקדנציה  מתחילת  רבעון  אני ? כל 

בבדיקה זה  את  שתעמיד    . מציע 

צרפתי פה"יו  :צביקה  נמצא  הוועדה    . ר 

חמו בן  ישיבה  :יהודה  עוד  תהיה  השנה  סוף    . עד 

גל בן  השנה  :גיא  סוף  עד  תובא  היא  ההצעה, אם  עם  נתאחד    . אנחנו 

צרפתי הע  :צביקה  יוראש  הוא  הוועדה"יר  השנה. יהודה, ר  , אוקי. סוף 

ההצעה סביב  להתאחד    ? אפשר 

גל בן  השנה  :גיא  סוף  עד  תהיה  היא    . כן, אם 

צרפתי   . תודה. אמרנו  :צביקה 

אחת  :אל- אתי גן שאלה  רק  לי  יש    . אבל 

צרפתי אחד  :צביקה    . תודה, פה 

אחד. סליחה, רגע  :אל- אתי גן לכם, טק- טק- טק, פה  קרה  , באמת? מה 

קהל פה    . יושב 

צרפתי משהו  :צביקה  לקבל  פעם  מוכנה  לא    , את 

  , רגע, רגע  :אל- אתי גן

צרפתי מבין, באמת  :צביקה  לא    . אני 

צביקה  :אל- אתי גן רוצה  לא  אני  בניגוד, כי    , כי 
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גל בן  העיר, ממה  :גיא  ראש  סגן  של  המשחק  כישורי  את  קולט  ? אתה 

גם  רעהוא  לא    . שחקן 

יוד  :אל- אתי גן לא  אתהאני  זה  אם  העיר, עת  ראש  לפחות  לא אני, אבל   

הבדיחה בשביל  רוצה. באתי  למה, אני  לך  אגיד  עכשיו , אני 

של  דיונים  החינוך. התקציביש  שוועדת  לדעת  רוצה    , אני 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

הנושא  :אל- אתי גן כל  את  תקבל  החינוך    . ועדת 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

מסהחלטה לה :385 '  מספר מחליטים  הגבלת  בדבר  לסדר  ההצעה  עביר 

בכיתה החינוך, גן/התלמידים  בוועדת    .לדיון 
  

צרפתי לסדר  :צביקה  שהיה , הערה  נוער  פה  סבאי , במולהייםיש  כפר  נוער 

רב  בכבוד  אותנו  בקצרה, במולהייםשייצג  רוצה    , אני 

חמו בן  להצעות  :יהודה  ונחזור  אותם  לשמוע  לתל רק  לנסוע  צריכים  הם  כי   

  . אביב

הזו, רגע  :אל- אתי גן ההצעה  את  תסגור    , בוא 

צרפתי   . סגרנו  :צביקה 

סגרנו  :אל- אתי גן זה    ? מה 

צרפתי    .תודה  :צביקה 

קטנה  :יאיר אברהם אתי. הערה  הזה  באמת , חשוב, הנושא  ואני  ראוי 

הרצינות בשיא  החינוך  בוועדת  יידון  באמת  שהנושא  , מקווה 

לכולנו חשוב  שהוא  לי    . ותאמיני 

  . קדימה  :אל- אתי גן

חמו בן  בשמי  :יהודה  תדבר     .אל 

צרפתי לנוער, יאיר, ה'חבר  :צביקה  דוגמא  נשמש    . בואו 

קרדיט  :אל- אתי גן לתת  מוכנה    , אני 
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בעיר 4יצאו   :אברהם שיינפיין לקונגרס  סבא  בכפר  מהתיכונים  נוער  בני   

המועצה. מולהיים הנוער, מנחת  מה . מועצת  קלה  סקירה 

. ה . כולל. האלה  ביניהםהערים  היתה  טורקיה    . .   . בבקשה.

לכם  :יובל טוב  יו, ערב  יובל  ועוד "אני  הנוער  מועצת  נערות 2ר   

מולהיים סבא  כפר  של  התאומה  לעיר  נסענו  לקונגרס , אנחנו 

רבות  ממדינות  נוער  בני  האירופאישל  האיחוד  , ברחבי 

וההצעות  הטענות  את  שתייצג  מוסכמה  מן  לנסח  בשאיפה 

להצ רוצים  הנוער  במדינותיהם שבני  שלהם  למנהיגים  יג 

בכלל, בפרט האירופאי  האיחוד    .ובמדינות 

שמעבר   לחוויה  שמעבר  אישית  עליי  להגיד  יכול  לי , אני  יצא 

המבנה את  להכיר  פוליטיקה, באמת  מתנהלת  איך , איך 

מדינות יכולו. מתנהלות  מאוד  הרבה  לפתח  לי  יצא  . תבאמת 

אחרות מדינות  מול  שגריר  מן  להיות  לי  פתחתי , יצא  ובאמת 

בישראל לבקר  לבוא  רוצות  שהם  רמה  החשיבה  את  , להם 

צודק אני  אם  בעצמם  לראות    .כדי 

ללמוד    לי  ויצא  אחרות  מדינות  על  לשמוע  לי  יצא  באמת 

שלנו המדינה  על  לנו  מספרים  שהם  אפשר , מהדברים  ואיך 

טובים, לשפר יותר  הרבה  אנחנו    . ובמה 

הכבוד  :אל- אתי גן הכבוד. כל  כל    . באמת 

גל בן  ראוי  :גיא  נציג  כמו  מתנסח  לעיר.אתה  כבוד  עושה    .  

זה  :אברהם שיינפיין את  להראות  פה  יכלו  שלא  העיר  על  מצגת  להם  כי , היתה 

לאינטרנט להתחבר  שם. צריך  שהצגנו  מצגת  גם    . והיתה 

סבא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו כפר  על    ?זה 

גל בן  לנו  :גיא  תשלחו  אם    . נשמח 

צרפתי בכבוד. רבהתודה   :צביקה  אותנו    . תודה. ייצגתם 
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של   .ג לסדר  גלהצעה  בן  גרוס , גיא  ונפתלי  גבע  תקציב בנושא אמיר  קיצוץ 

תאומות ב, ערים    .25/09/11- הוגשה 

  

צרפתי היום  :צביקה  בסדר  ממשיכים  הבאה. אנחנו    . גיא, ההצעה 

גל בן  הזובהמשך  :גיא  מרשימה  המאוד  למצגת  ישיר  נדון ,   אנחנו 

ה ערי  התאום . תאוםבנושא  ערי  של  ההצעה  את  רוצה  אני 

קודם בה  לי, לדון  יורשה    . אם 

צרפתי התאום. כן  :צביקה    . בסדר, ערי 

גל בן  החבר  :גיא  גם  כי  ישיר  בהקשר  אומר  במסגרת 'אני  נסעו  האלה  ה 

סבא כפר  של  תאומה  עיר  לאיך . בעצם  מצוינת  אגב  דוגמא  זו 

אולי  לעשות  במשאבים שימוש צריך  בכספיםגם   וגם 

הענייןציבורי את  לייעל  באמת  כדי  הרב. ים  ואני , לצערי 

בשמי רק  לא  זה  את  חברי , אומר  ארבעת  כל  בשם  אלא 

  . סיעתי

הכפר    קול  לעיתון  קרדיט  לתת  רוצה  הזו  בנקודה  ואני 

מרק אירית  ב, ולכתבת  בהצעה  שכתבנו  לספטמבר 22- שכפי   

סקירה , האחרון שנותנת  מקיפה  מאוד  כתבה  באמת  פרסמה 

תאוםהשוואת ערי  של  הנושא  לגבי  באמת  עירונית  והיא . ית 

ערי  של  ההוצאות  מה  מפורטת  מאוד  בצורה  בדקה  באמת 

סבא; השרון השרון, כפר  השרון, הרצליה, הוד  ורמת   .רעננה 

בנושא  משקיעה  העירייה  בעצם  כסף  כמה  אחרות  במילים 

  .הזה

טבלה   לכם  יש  בפרטים , אז  אתכם  להלאות  רוצה  לא  שאני 

ז על  ליולבזבז  שמוקצב  הקצר  הזמן  את  קצר .ה  עיון  אבל   

ערים  יותר  עם  למשל  ערים  שיש  מלמד  בטבלה  מעמיק  ולא 
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משלנו עם , תאומות  הרצליה  למשל  תאום9כמו  ערי  יש .  

פחות עם  אחת, ערים  עיר  עם  השרון  רואים . הוד  אנחנו  אבל 

עם  מצליחה  הרצליה  בשנים 9שעיריית  להוציא  תאום  ערים   

ו2010 שקל40,000ם בשנתיי, 2011-   על .   סבא  שכפר   5בעוד 

מוציאה  תאום  בשנתיים160,000ערי  שקל   .  

דברים   שני  להסיק  אפשר  מזה  כל. אז  שאנחנו , קודם 

יותר השרון. מוציאים  מהוד  מהרצליה, יותר  יותר ,  יותר 

השרון, מרעננה מרמת  ערי . יותר  על  ההוצאה  שיאני  אנחנו 

השרון באזור    . תאום 

לוי אולי  :ארנון  שלנואבל  העשייה    ,  

גל בן  בהוצאות, רגע  :גיא  ולמה . אמרתי  איכות  את  כרגע  אמרתי  לא 

הולך ארנון, הכסף  אותי, תרצה? בסדר  דברייתסייג  בסוף    .

תאום ערי  על  כסף  הרבה  הכי  מוציאים  אנחנו  . עובדתית 

היא המתבקשת  באמת  השאלה  הזאת , עכשיו  ההוצאה  האם 

הגי. מוצדקת האם  השאלה  את  שנשאל  שאנחנו ולפני  וני 

תאום ערי  על  השרון  ערי  מכל  כסף  הרבה  הכי  מה , נוציא  על 

הולך הזה  שאלה. הכסף    . וזאת 

שלגביה   שאלה  להודות, זאת  חייב  העיתונאית , אני  שגם 

הנאמן עבדכם  וגם  מרק  מידע , אירית  לקבל  הצליח  לא 

פרטים לפרטי  אומרת. מסודר  מופיע , זאת  הזה  הסעיף 

בתקצי שנה  כל  תקציבי  העירייהכסעיף  בהתמדה , ב  הוא 

נבחר חמו  בן  העיר  שראש  מאז  שנה, אגב  מדי  כמעט  , גדל 

אחת הפחתה  איזו    .למעט 

ב   לראות  יכולים  חמו2001- אתם  בן  עידן  לפני  הוצאו ,  

הנושא47,000 על  שקלים  ל2002- ב,   ירד  זה   2003- ב, 9,000-  

ל שוב  עלה  העיר . 23,000- זה  לראש  נבחר  יהודה  שבה  השנה 
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ל עלה  שקלים30,000- הסכום  של 2005- ב.   השנייה  שנתו   

ל עלה  הסכום  חמו  בן   2007. 94,000 -  2006. 90,000- יהודה 

של -  שיא  שקלים228,000  לאחר .   בסוגריים  פה  כתבנו 

הציבור  שהשמיע  חריפה  לביקורת  קוצץ   96,000- התקציב 

של . שקלים לרמה  שקלים107,000 -  2009. 2005חזר    .

שקל100,000 -  2010תקציב  השנה . ים  שאושר  והתקציב 

שקלים115,000 ההצעה,   כתיבת  למועד  נכון , שנכון  יותר 

ע שהתקבל  המידע  לכתיבת  וקול "המועד  מרק  אירית  י 

שקלים85,000נוצלו , הכפר  .  

אותם   ופירטנו  תהיות  כמה  מעלים  על , אנחנו  אחזור  אני 

הנוכחים את  להלאות  לא  כדי  הדברים  כל. עיקרי  , קודם 

ש הצדקה  יש  בנושא האם  השרון  שיאנית  תהיה  סבא  כפר 

תאום לערי  שני. הוצאות  לשנה , דבר  כשאומרים  להבין  צריך 

מ100,000 למעלה  של  בתקציב  שקל  שקל 500, 400-   מיליון   

בים טיפה  נשמע    .זה 

בעשור    הסכומים  כל  את  במצטבר  לוקחים  אנחנו  אם  אבל 

חבר, האחרון מגיעים  שקל'אנחנו  מיליון  לכמעט  לא . ה  זה 

כ לעשות . סףמעט  אפשר  מה  לדמיין  שתנסו  רגע  רוצה  אני 

שקל כמה , במיליון  פה  שדיבר  שהנער  נהדר  ממשהו  חוץ 

לפני אומר. דקות  אני  למה , והלוואי  רק  הולך  היה  וזה 

דיבר אחרים. שהנער  דברים  להרבה  לצערי  גם  הולך  , זה 

דוגמא אתן  אני  עליהם  יודע  שאני  אלה  אינדשאת  קטיבית י 

  .אחת

הזה   הכסף  משמשלמה  לדעת?   רוצים  יהיה .אנחנו  אם  בין   

לא או  אחרינו  הציבורי , דיון  שהעיסוק  חושבים  אנחנו 

חשוב הוא  הזה  בנושא  הולך . והתקשורתי  רובו  האם 
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את ? לטיסות למשל  לאשר  נדרשים  אנחנו  לעת  מעת  פה 

העירייה  מטעם  שנוסע  מועצה  חבר  של  הטיסות  הוצאות 

המשלחת התיק. כנציג  מחזיק  זה  זה , לפעמים  לפעמים 

אחר כבר , לדעתי. מישהו  הזו  עירוני בקדנציה  במימון  נסעו 

התאום ערי  תיק  מחזיק  שיינפיין  ממה  אחר  או  אני . כזה 

ממה אחת?צודק  נסיעה  כעובדה.   זה  את  אומר  לא , אני 

איתנו. כגנות עוד  אברהם  נסע ? יאיר  לדעתי  אברהם  יאיר 

בעיה אין  אחרים, ואם  יגידו  מי, אז  יודע  לא  אני . שאני  תכף 

נסע הוא  שגם  העיר  לראש  גם  אתייחס    . גם 

צרפתי פעם  :צביקה  שנסע  סגן  גם    ? לא, היה 

גל בן    ?מי. אחלה  :גיא 

צרפתי יודע  :צביקה    . לא 

גל בן  בעיה  :גיא  לך  יש  אז  יודע  לא  אתה  יודע. אם  לא  גם  . נסעו. אני 

פעם לסין  לנסוע  לי  הציע  שיהודה  לך  להגיד  יכול  , אני 

מש ילדים    . הולקונגרס 

חמו בן  נכון  :יהודה    . לא 

גל בן  לי  :גיא  לי. הוצע  הציע    . סליחה, בוקי 

חמו בן  לך   :יהודה  שיציע  לו    . one wayאמרתי 

גל בן  לאone way, אה  :גיא  רצית ? לאן.   במונגוליה  סיני  כפייה  למחנה 

אותי הלך, טוב. לשלוח  לא    . אז 

חמו בן  .   :יהודה  . ביד.   . יד 

צרפתי זיכר  :צביקה  לך  טוביש    . ון 

גל בן  ממה  :גיא  לפני  גם  תאום  ערי  תיק  מחזיק  ניזכר. היה   .אולי 

אקזוטי, תראו הוא  שהנושא  מבין  מה , אני  יהודה  אבל 

סבא , לעשות כפר  עיריית  חשבון  על  בסין  היית  אתה 

שלה לא, והמיסים  לעשות. ואני    . מה 
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תרגום  : לויאהוד יובל   . כולל 

גל בן  לי  :גיא  שהוצע  ניגעלתר, רגע. למרות  אנחנו    , גום 

צרפתי מה  :צביקה  יודע  פה , אתה  החתמת  שלא  מישהוגם מזל     .עוד 

גל בן  של   :גיא  לנתח  בעצם  שזוכה  העיקרי  היעד  קהל  את  מהווה  מי 

ב שקל  שנים10- מיליון  הילדים ?   זה  העיקריים  הנהנים  האם 

פה, הנפלאים שמענו  מהם    ? שאחד 

צ"ד בוקי    . גם  :יש'ר 

גל בן  העיק  :גיא  הם    ? רייםהאם 

  .כן  :אברהם שיינפיין

גל בן  או   :גיא  שולי  או  חלקי  או  עיקרי  זה  יודע? 10%גם  לא  אם . אני 

נוער בני  רק  מימן  הזה  שקל  המיליון  שכל  לי  ילדים , תגיד 

עירנו, נהדרים עירנו , תפארת  שגרירי  או  ייצוגיים 

ממה, המופלאים מה  יודע  התיק, אתה  מחזיק  מן , אתה 

בנ להגיד  מה  לך  יש  דבריי. ושאהסתם  בסוף  תגיד  אני . אז 

להיות  לא  עשויים  הבאים  שהמשפטים  לך  מבטיח  כבר 

לאוזניך גם    . ערבים 

אומר   אני  ניחא, אז  בשרון, אם  פה  השיאנים  אנחנו  אז , הרי 

בני  לממן  של  לפחות  טובות  למטרות  הולך  שזה  נקווה  בוא 

בעיקר פוליטיים, נוער  אנשים  רק  הכבוד  כל  עם  האם . ולא 

מקום  אחתאין  מעיר  למשל  להעלות , ללמוד  רוצה  שאני 

הזה בהקשר  נס  על  השרון, אותה  במה . רמת  תראו  בואו 

האחרות הערים  מכל  שונה  השרון    .רמת 

חבר   השרון  רמת  של  ערי , ה'ההוצאות  על  הוצאות  אין 

להם. תאום יש  מה  יודעים  הכנסות?אתם  מודל .   יצרו  הם 

לטו העירייה  מתקציב  הוצאות  מייצר  שלא  בת פעילות 

תאום ערי  תרומות, פעילות  גובים  שמוכנים הם  מאנשים   
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הנוער  בן  של  ששמענו  מהסוג  אולי  ראויות  פעולות  לממן 

פה עפ, שדיבר  העירוני  מהתקציב  שקל  מוציאים  לא  י "והם 

העניין לטובת  שלהם  פעילות ו. הדיווחים  של  יופי  עושים  הם 

האחרונות. מזה בשנתיים  להם  של 2011, 2010, יש  הכנסות   

שקל100,000 סבא.   כפר  שעיריית  סוכם    ,אותו 

בריבוע  :אברהם שיינפיין   .  שטויות 

גל בן  לכתבה  :גיא  שנמסר  המידע    . זה 

  . שטויות  :אברהם שיינפיין

גל בן  אומר  :גיא  אתה  משקרים  הם  להאמין . אוקי? אז  נוטה  אני  אז 

בעיתון קורא  שאני  תמים. למה  אולי  ויאשים . אני  שואל  אני 

המנכ אולי  דמגוג"אותי  שאני  פעם , ל  מדי  אוהב  הוא  כי 

דמגוגיה הזה  במונח    , להשתמש 

כהן עכשיו  :אורן  בו  מטיח  שאתה  מה  יפה  לא    . זה 

גל בן  א  :גיא  אחתתפסתי  מפעם  יותר  דמגוגיה  המילה  את  אומר    , ותך 

כהן מוחה  :אורן  כזה. אני  דבר  היה    . לא 

גל בן  זולה  :גיא  בדמגוגיה  שאואשם  הסיכון  לקיחת  אני , כךר אומ, תוך 

היו  שאנשים  שבשנה  בזה  ציני  משהו  מאוד  שיש  חושב 

ידעה פעם  אי  הזאת  שהמדינה  גדולה  הכי  חברתית  , במחאה 

גג קורת  להם  שאין  אנשים  כאן  ישבו  ספורות  דקות  עד   ולפני 

הזאת בעיר  חיים  כמה , והם  עד  לשאלה  נכנס  לא  ואני 

הגג קורת  את  להם  לספק  העירייה  של  לא  או  זו . התפקיד 

עליהשאלה לדבר  אולי  שצריך  פילוסופית    .  

שנה   באותה  גדולה  מאוד  ציניות  שיש  חושב  אני  , אבל 

תקציב  אישור  לקראת  שאנחנו  ובדצמבר , 2012במיוחד 

לתקצב  נכון  זה  האם  עצמנו  את  לשאול  שוב  נצטרך  הקרוב 

הזה לנושא  השרון  בערי  כסף  הרבה  נכון . הכי  יהיה  לא  האם 
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העדיפויות סדרי  את  לבטללא . לשנות  לא . אמרנו  אנחנו 

התאום ערי  של  החיובית  מהעשייה  חלק  למחוק  , מציעים 

  . ממה

בתפקיד   קודמך  עם  ומהיכרותי  איתך  מהיכרותי  גם   ,אני 

תאום, בוקי ערי  תיק  מחזיק  אנשים , שהיה  שני  אתם 

שלהם הציבורי  היושר  מבחינת  עליי  שניכם . שאמונים 

מידה פחות. באותה  אחד  ולא  יותר  אחד  ויש .לא  יכולות   לי 

אחרי  הציבוריות  היכולות  את  שאני 8לבחון  שנים   

המקומית לעולם . בפוליטיקה  ניצלתם  שאתם  חושב  לא  אני 

לרעה תיק  כמחזיקי  תפקידכם  הוא. את  אם . נהפוך  גם 

העירייה חשבון  על  פעמיים  או  פעם  איזה  לי , נסעתם  אין 

זה עם  העיר . בעיה  ראש  של  הנסיעה  עצם  עם  בעיה  לי  אין 

פע פעמייםלסין  או  אחת  אחת? נסעתכמה , ם    . פעם 

חמו בן  פעמים4  :יהודה    .  

גל בן  ראש   :גיא  חשבון  על  ששולמו  מסוימים  דברים  עם  בעיה  לי  יש 

בסין למה, העיר  אתייחס  הנסיעה. אני  הוא , אוקי, לעצם  אז 

חשבון על  לסין  אחת  פעם  שראש . נסע  שנכון  לכם  להגיד 

חברתית מחאה  שיש  בשנה  לסין  ייסע  מהעיר העיר  ואנשים   

גג קורת  להם  שאין  אומרים  ציבור , שלו  שכנבחר  חושב  אני 

בעייתי  קצת  מסר  שולח  אישיתזה  לא . כדוגמא  אני  אבל 

מוסר לך  להיות , יהודה, אטיף  של  הנכונות  הנורמות  מה 

ציבור מכהן, נבחר  עיר  לראש  לא  לעשות . בטח  יודע  אתה 

הזה בעניין  עצות  לך  אתן  שאני  בלי  זה    . את 

מאוד אבל    היא  שלנו  ההחלטה  הצעת  ולכן  סבורים  אנחנו 

הזה בעניין  לקצץ, ברורה  מקום  דוגמא . שיש  לקבל  כדי 

בצורה  לדעתנו  מנוצל  הזה  הכסף  לאיך  אינדיקטיבית 
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ששולם, בעייתית הבנתי  אני  לסין  העיר  ראש  של  , בנסיעה 

הפרטים את  שמכיר  מהאיש  המידע  את  מקבל  , מבוקי, ואני 

עבור 600שולמו  דולר  לעשות.מתורגמן  מה  פניו  על  אף ,  

סינית מדבר  לא  כנראה  פה  איתם ? נכון, אחד  חותמים  אם 

תאום ערי  הסכם  איתם, על  לתקשר  שנדע  לצורך ? נכון, רצוי 

במתורגמן צורך  שיש  מבין  אני    . זה 

הבנתי   שאני  ככל  צ, רק  פעם , יש'בוקי  אותו  ששמע  מי 

רהוטה אנגלית  דובר  שהוא  יודע  שמעת. באנגלית  אותו אני  י 

והדר הוד  קהילת  מול  אם, פעם  שפת  דובר  של  יודע . רמה 

האיש העיר. אנגלית  לראש  לנו , תראה, הציע  מספקים  הם 

חשבונם על  לאנגלית  מסינית  למעשה  אתרגם . תרגום  אני 

צריך, אותך אתה  האנגלית , אם  את  מבין  לא  אתה  אם 

טוב לגיטימי. מספיק  בשפה . זה  שולט  לא  אולי  העיר  ראש 

שולטכמו האנגלית  איתו, שבוקי  יחד  בנסיעה  הם , והיה 

מעמד באותו  צ. נסעו  מר  כספים 'הציע  הוצאת  למנוע  כדי  יש 

על , מיותר יהיה  הסיני  שהוא שהתרגום  מהשלב  חשבונם 

לאנגלית לעברית , מסינית  מאנגלית  הסיני  את  יתרגם  ובוקי 

מבין לא  העיר  שראש  משפטים  אותם  ראש . עבור  הרי  כי 

הסתם מן  רהוטהגם , העיר  אנגלית  דובר  לא  הוא  הוא , אם 

השפה את  מבין  הפחות    . לכל 

צרפתי דקות10, גיא  :צביקה    .  

גל בן  בעיה  :גיא  מסיים, אין  כבר  את . אני  לחסוך  בוקי  של  הצעתו  ולכן 

התקבלה לא  מה  משום  הזו  למיטב . ההוצאה  העיר  ראש 

לעברית מסינית  יהיה  שהתרגום  התעקש  הטיסו , הבנתי  אז 

ב דולר200- מתורגמן  היה ,   הזה  לעניין  המתורגמן   300ושכר 

עוד , דולר היתה  במלון  שלו  דולר100והלינה  כפר ,   ועיריית 
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שילמה  למתורגמן600סבא  דולר    .  

צרפתי להצעה  :צביקה    . גיא, תגיד 

גל בן  וקטנונית  :גיא  קנטרנית  דוגמא  שזו  משהו יגידו  באיזה  שנכנסת   

  , שולי

צרפתי   . תודה, גיא  :צביקה 

בן גלגיא  הזה  :  המקרה  על  יודע  אני  שקל 100,000- וב, אבל  שרוצים  

השנה דבריםלהוציא  הרבה  עוד  יודע  לא  אני    .  

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

גל בן  מלא  :גיא  באופן  הלך  הכסף  לאן  יודע  לא  על . אני  יודע  לא  אני 

הכסף איזה  הזאת  הדוגמא  כמו  אולי  ראויות  לא  הוצאות 

הלך קונ, הזה  משהו  מציע  אחרון. קרטיואני  אני . משפט 

מציעים הכל  בסך  סיעתי  שבתקציב וחברי  התקצוב 2012   

ב יופחת  תאום  לעומת 75%- לערי   2011 .  

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

גל בן  השרון  :גיא  רמת  של  המודל  את  לאמץ  לנסות , אפשר  אפשר 

הכנסות כך. למכסם  כדי  עד  חושים  קהי  אתם  והמחאה , אם 

לא  לחלוטין  היא  עיניכםהציבורית  לנגד  תמשיכו , עומדת 

ב שקל  מיליון  עוד  הקרובות10- להוציא  השנים    .  

צרפתי יתייחס. תודה  :צביקה  ממה  זה  ואחרי  העיר  ראש    .בבקשה 

חמו בן  שאמרת  :יהודה  למה  בקצרה  רק  אתייחס  האלה , אני  הדברים  כי 

המשפט בבית  מתנהלים    ,  ממילא 

גל בן  גם  :גיא  המתורגם     ?עניין 

חמו בן  המתורגמן  :יהודה  עניין  הזה . גם  בפורום  שפה  ולך  לכם  מבטיח  אני 

שהפקדת הקבלן  של  לא  השיק  את  אציג  השיק , אני  את  אלא 

תשלם   , שאתה 

גל בן  אבל  :גיא  קשור  זה    ? יהודה, מה 
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חמו בן  הדיבה  :יהודה  תביעות  על  תשלם  לך. שאתה  מבטיח  אני  . זה 

  .בבקשה

צרפתי   . בבקשה, ממה. תודה  :צביקה 

גל בן  למתורגמן  :גיא  קשור  הקבלן  שעלה איך  דולר600    ?  

חמו בן  במשפט   :יהודה  . גם  . זה. במשפט. את    . גם 

לסדר, צביקה  :אל- אתי גן הצעה  זו  לסדר?סליחה  להצעה  שייך  זה    ?  

חמו בן  במשפט  :יהודה  .גם  . .   

צרפתי יש  :צביקה  העיר    , לראש 

גל בן  קבלן, רגע  :גיא  על  מדברים  סיניאנחנו  קבלן?   הוא  סיניהקבלן    ,

  ?יהודה

בוזגלו, צביקה  :אל- אתי גן חוק  פה  מצטערת, יש  נורא    .אני 

צרפתי   . תודה. תודה  :צביקה 

להצעה , אתה, סליחה  :אל- אתי גן קשור  לא  העיר  ראש  עכשיו  שאמר  מה 

קשור, לסדר   . לא 

צרפתי קשור  :צביקה  לא  אמר  שגיא  מה    . גם 

  , סליחה, סליחה  :אל- אתי גן

גל בן  לא  :גיא  של  600? למה  מתקציב  המתורגמן  של  ירדמה דולר    ? זה 

קשור  :אל- אתי גן   . בדיוק. זה 

גל בן  הסביבה  :גיא  איכות  של  ההנדסה?מהתקציב  של  מהתקציב   ? 

החינוך של  למתורגמן? מהתקציב  שילמו  ? צביקה, מאיפה 

רלוונטי לא  שזה  תגיד  אל    . אז 

צרפתי יושר, לא  :צביקה  פה    , היללת 

גל בן  רלוונטי  :גיא    . זה 

צרפתיצ המספרים  :ביקה  שגם  להיות  יכול  .  אז  . .  

גל בן  מדויקים, לא  :גיא  לא  הם  המספרים  אולי  לא . אז  זה  אבל 

  ? רלוונטי
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לסדר  :אל- אתי גן להצעה  רלוונטי  זה  העיר  ראש  עכשיו  שאמר  מה     ?אבל 

גל בן  צ  :גיא  ממר  הנתונים  את  קיבלתי  צ, יש'אני  בעיניי 'מר  הוא  יש 

ביותר אמין  ל. אדם  בשקרמעולם  אותו  תפסתי  ואין . א 

  , סיבה

צרפתי   . גיא, תודה  :צביקה 

גל בן  רלוונטי  :גיא  לא  שזה  תגיד    .אל 

צרפתי שמתנהל. תודה. תודה  :צביקה  משפט  מי , יש  נראה  בסוף  אנחנו 

  . צודק

גל בן  להצעה  :גיא  רלוונטי  לא  שזה  תגיד    . אל 

למשפט  :אל- אתי גן קשור  לא    . זה 

גל בן  המתורגמן  :גיא    , עלות 

במחלקת   :אל- אתי גן אותן  להמציא  בבוקר  מחר  אפשר  ההוצאות 

יש   . הכספים 

צרפתי מבין, אתי  :צביקה  לא  .אני  . .   

מבין? סליחה  :אל- אתי גן לא  אתה    ? אצלי 

צרפתי   . לא  :צביקה 

מבין  :אל- אתי גן אתה  העיר  ראש     ?ואצל 

צרפתי דברו  :צביקה  את  להגיד  יכול  העיר    . ראש 

ש, סליחה  :אל- אתי גן לנושאמה  קשור  לנושא  קשור . סליחה, קשור 

  . לנושא

צרפתי   . בבקשה, ממה  :צביקה 

להתייחס  :אברהם שיינפיין רוצה  שקט, אני  קצת  לצעוק? אפשר  רוצה  לא    . אני 

צרפתי להגיב, סליחה  :צביקה  לממה    . תנו 

אופוזיציה  :אברהם שיינפיין בתור  בכתבות, אתם  לצאת  סקסי  מאוד  , זה 

בעיתונות מועצה, לראות, לצאת  בישיבת  זה  את  זה , לעשות 

פנטסטי בלי . הכל  עתיד  אין  בהיסטוריה  שנקרא  דבר  אין 
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שהיה בהולנד41. עבר  דלפט  העיר  עם  סבא  לכפר  יש  שנה    ,

התקשר  הימים  ששת  דלפקטראש במלחמת  שמענו , עיריית 

בארץ.עכשיו פה  היו  דלפט  דלפט ,   עיריית  ראש  התקשר 

לברכה זיכרונו  גלר  לו , לזאב  הילדים ואמר  את  תטיס  בוא 

להולנד סבא  כפר  לו . של  אמר  גלר  צריךזאב  הוא . לא  מה 

לו  לך- אמר  לעזור  יכול  אני  מה  רוצה ,   אני  אמר  הוא 

כסף. חברים עולים  האלה  שנה40ולפני . והחברים    . במצב ..

היום מאשר  קשה  כסף. יותר  על  דיבר  לא  אחד  אלא , ואף 

הזה העניין  של  החשיבות  על    . דיברו 

בעולם והחשי   המדינות  וכל  לנו  חשובה  הזה  העניין  של  בות 

אותנו תוקפות  היום . היום  התאום  ערי  בכל  שקורה  מה 

ישראל תאום, במדינת  ערי  עשרות  לי.שזה  תאמין  אני ,  

שפה פורום גם הקמתי  השרון  של  מסביבבאזור  ערים  אף , ל 

עושה סבא  שכפר  מה  עושה  לא    .אחד 

ממנ   וביקשו  בויסבאדן  ישב  גלר  לעשות כשזאב  בויסבאדן  ו 

ערים אמר, קשרי  גלר  זאב  מה  יודע  בבתים ? אתה  לישון  רק 

סבאים כפר  קשרים. של  לעשות  מוכן  לא  בבתים. הוא    . רק 

גל בן  ככה  :גיא  עובד  זה  הסינים  עם     ?גם 

לסיים  :אברהם שיינפיין לי    . תן 

גל בן  בסין  :גיא  יודע  שאני  כמה     ,עד 

צרפתי לך, גיא  :צביקה  הפריעו    . תבאמ, לא 

גל בן  לי. סליחה  :גיא  שידוע  כמה  עד  אנשים, אבל  אצל  ישנים  לא    . בסין 

צרפתי הפריע10  :צביקה  לא  אחד  אף  דיברת  דקות    .  

גל בן  מתנצל, סליחה. צודק  :גיא  יודע. אני  שאני  כמה  עד  בסין  , אבל 

מלון בבתי    . ישנים 

שכולנו  :אברהם שיינפיין לך  להגיד  רוצה  וחתמאני  שעשו  לאלה  חייבים  , ו 
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תאום  לערי  אחרות  ערים  עם  שחתמו  העיר  ראש  כולל 

האלה בויסבאדן, תשמע. לדברים  עכשיו  הייתי  אתם , אני 

לגבינו מתייחסים  הם  איך  מבינים  הישראלים, לא  , לגבי 

יכולת נו. איזו  יו,סעאני  נוסע "  בויסבאדן  פרלמנט  איתנו ר 

לא , לבוכנוואלד לנאום  שיודע  גיא  אתה  שגם  מילים  אומר 

מס מילים. וגלהיית  איזה  לתאר  יכול  לא  מאשר , אתה  יותר 

אמרנו בכסף .אנחנו  זה  את  לקנות  אפשר  . זה . אי  . לא ש.

  . קיים

כהן זו , ממה  :אורן    , אחריותאבל 

דיון  :אל- אתי גן אין  או  דיון    ? יש 

גל בן  בכסף  :גיא  לקנות  אפשר  הסיני  המתורגמן  אפשר 600- ב. את  דולר   

  . לקנות

א  :אברהם שיינפיין לזהאני  גם  דלפט. גיע  משלחת  לפה  זוכה , כשבאה  כל ממי 

האלה סבא?הדברים  כפר  סוחרי  ב.   קורה  מה  יודע  בתי אתה 

במועדונים?קפה קורה  מה  שמארחות ?  המשפחות  כולם , כל 

פי  אוכל3קונים  אביב.  בתל  זה  את  קונים  איפה  את ?   קונים 

סבא בכפר  תערוכה.זה  פה  היתה  דלפט.   אגב, עיריית  , דרך 

שתדע ערק  ממונה  העיר  שראש  לך  ממונה י "  ולא  המלכה 

שם , בבחירות לי  ותאמין  גבוה  יותר  הרבה  זה  ושם 

למעלה, מתייחסים למעלה  למעלה  מגיע    . זה 

תערוכה   פה  אומנים6, עשו  שיק .   הוציאה  דלפט  עיריית 

לכאן שהגיעה  התערוכה  ואת  האומנים  את  אנחנו .ושילמה   

הפירות את  כסף. קוצרים  עולה  זה  עולה וד. אז  שזה  אי 

המוסיקה.כסף למרכז  תרמו  ויסבאדן  נגינה,   כלי  פה  . תרמו 

מיוחדים נגינה  כלי  שלומדים , זה  אנשים  פה  יש  במקרה 

האלה הכלים  על    ,בדיוק 
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זה, מולהיים   את  אגיד  ואני  אז  זה  את  אמרתי  פעם אני  , כל 

מישהו  יש  אחד  שלכל  בטוח  ואני  פה  כולכם  יושבים 

למולה חייו  את  שחייב  מיליון . ייםבמשפחה  זה  את  ואמרתי 

כסף. פעם עם . תרמו  פה  הייתי  כשהיינו אני  הפרלמנט  חברת 

מאיר החוליים  שבמלחמת , בבית  ראתה  שהיא  סיפרה  והיא 

פצצות פה  נפלו  בפלסטינאים, המפרץ  פה  מטפלים  . ואנחנו 

בשוק היתה  מאיר. היא  החולים  לבית  פה  תרמו  ישר  . הם 

ח צנתורים  חדר  קנו  מאיר  החולים  נפשות. דשבית  . הצילו 

כסף שום  שווה  לא    . זה 

שנים  :אל- אתי גן כמה  שנים? לפני  כמה  לפני  תגיד    . רק 

משנה  :אברהם שיינפיין לא    .  זה 

משנה  :אל- אתי גן   . זה 

לפני , סליחה  :אברהם שיינפיין שהצילו  היום20מי  חי  הוא  שנה  לא .   זה 

זה. מעניין על  בכו  לא  זה, אז  על  תבכו  אל  עכשיו  זה . גם 

תחפשו. כלה   , אל 

  , שאלתי  :אל- אתי גן

גל בן  הוציאו 2002- ב  :גיא  תאום9,000  ערי  על  שקל  ב.   היה    . 2002- זה 

זה  :אברהם שיינפיין על  לך  אענה  זה. אני  על  גם  לך  אענה    . אני 

גל בן  ב  :גיא  זה  מדבר  שאתה  התרומה    .89- את 

לך  :אברהם שיינפיין להגיד  רוצה  זה, תקשיב, אני  את  לכמת  אפשר  לכסףאי    .

דלפט של  משלחת  פה  שהיו  האחרון  עם , ביום  נסעתי  אני 

בהולנד לשגרירות  דלפט  עיריית  חדש. ראש  שגריר  שם  . יש 

שהוא  הציוני  הנאום  את  לתת  מסוגל  היה  לא  מכם  אחד  אף 

  , נתן

כהן לו  :אורן  תשלם  בעד. שהמדינה    . אני 

בזה  :אברהם שיינפיין ונפלו  פצצות  יפלו  פה    , שאתה 
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כהן קשורמה  :אורן  זה    ?  

.   :אברהם שיינפיין . לו.   ? לשלם 

כהן המלחמה  :אורן  את  מנהל  אתה  את  ?למה  מנהל  פתאום  אתה 

   ?המלחמה

שאתה   :אברהם שיינפיין איך  עם  קצת  שתשתוק  כדאי  אז  ליכודניק  אתה 

  . כן, מדבר

היום, ה'חבר  :אל- אתי גן לכם  יש    ? מה 

כהן מתנצל  :אורן  לא  הוא  לא , אם  לדבראני  לו  ממנו . נותן  תדרוש 

  . להתנצל

זה  :אל- אתי גן   ? מה 

כהן להתנצל  :אורן  ממנו  להתנצל. תדרוש  ממנו  ממנו  ה. תדרוש  תדרוש 

  . להתנצל

תתנצל , אורן  :אברהם שיינפיין שאתה  זה  על  בפניך  אתנצל  הצבעת אני  שפה 

נגד, בעד כתבת    .  ובעיתונות 

כהן העובדות  :אורן  את  מערבב  נכוני, אתה  לא  דברים  תגיד  ם ואל 

השנייה   . בפעם 

סבא  :אברהם שיינפיין כפר  של  הכדורעף  שמועדון  לך  אומר     ,אני 

צרפתי בבקשה, ממה  :צביקה    . תתכנס 

קלאב , הטריאתלון  :אברהם שיינפיין קנטרי  הבאה 50חברת  שנה  יוצאים  איש   

הלאה וכן  לארץ  העיר. לחוץ  תושבי  בזה    . זוכים 

גל בן  ליב  :גיא  אירופה  מיבשת  לעבור  מוכן  אסיהאתה  הבנו ? שת  כי 

טובים דברים  נעשים    .שבאירופה 

יבשת  :אברהם שיינפיין אעבור    . אני 

גל בן  .   :גיא  . מיליארד. רואה  לא  שהוא  עדיין איפה  סינים  פה בונים  

  . בויצמן

הכלל  :אברהם שיינפיין מן  יוצא  ללא  מכולכם  מבקש  הייתם ,אני  אחת  פעם   
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בבתים אצלכם  אחת, מארחים  מ, משפחה, פעם  שנים הייתם 

הזה כל  לכם. את  מבטיח  אחרת, אני  שהכל  רואים  . והייתם 

סין לגבי  לי,עכשיו  תגיד  רוצה,   אתה  הייתי אם ? מה  אני 

מתורגמן לי  שיהיה  מבקש  הייתי  לא  אני  לסין  כשאני ? נוסע 

בגרמניה בדיוק, הולנד, נואם  שיידעו  בעברית  נואם  , אני 

בד רוצה  אני  כי  להולנדית  זה  את  שיתרגמו  מבקש  יוק ואני 

מדבר אני  מה  בדיוק  יבינו  שהם  שיהיה . לדעת  ולא 

.באנגלית . .  

גל בן  זה  :גיא  על  ישלמו  סבא  כפר  שתושבי  רוצה    ? אתה 

אחר  :אברהם שיינפיין דבר  לך  אומר  מציע. אני  שלי, אני  היאההצעה  לסדר    ,  

זה, רגע  :אל- אתי גן עבור  שילמת  אתה  להולנדית  התרגום  בבקשה?את    .  

לעשותאי  :אברהם שיינפיין מה  תושב. ן  אין  לעשות. בסין    ? מה 

חמו בן  תאיים  :יהודה    . אל 

כהן מאיים  :אורן  אותי  שמעת    ? אתה 

חמו בן    . כן  :יהודה 

האלה  :אברהם שיינפיין לנסיעות  שזוכים  האנשים  זה  מי  שאלת    , אתה 

חמו בן  .   :יהודה  . יודע. .אתה  . .  

כהן .   :אורן  . אמרתי. .אני  . .?  

גל בן  רוב  :גיא  הולך  הכסףאיפה  תאום?   ערי  תיק    . כמחזיק 

כהן עליי  :אורן  מאיימים  אתם     .בינתיים 

ביחד(    ) מדברים 

חופשי  :אברהם שיינפיין זה  את  לי  מהעניין, אמרו  חלק  זוכ. זה  זהים ראז  , את 

זוכ העולם  שנתקזז .זהאת ים רכל  מנת  על  מציע  אני  זה   על 

הזה הדבר  לתוך  להתכנס  שנוכל  מנת  ההצעה , ועל  את  נעלה 

כספיםאת הז בוועדת  הזה. לסדר  הדבר  את  שם , נעלה  יעלה 

שיעלה מה  זה, הסכום  לפי  נעשה  מה, ואז    . נחליט 
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גל בן  תאום  :גיא  ערי  תיק  כמחזיק  עמדה  לך  רוצה יש  אתה  אם   

הסכום את  אותו? להשאיר  אותו? להפחית  אולי  ?להגדיל 

מציע  הסכוםאתה  את    ? להכפיל 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

חושב. לא  :אברהם שיינפיין אני  כספים  בוועדת  דעה  לי    , יש 

גבע"ד אמיר  הכספים  :ר  בוועדת  זה  על    . בדיוק, דבר 

גל בן  כספים  :גיא  לוועדת  זה  את  להעביר  התנגדות  לנו    . אין 

צרפתי אחד  :צביקה  פה  להתאחד    ? אפשר 

גל בן  כן  :גיא  הירוקים    . סיעת 

צרפתי   .תודה  :צביקה 

לייקר   : לויאהוד יובל הצעה  לכם  בעוד יש  הארנונה  ש, 3%את  . ביום  . .  

צרפתי ממה, סליחה  :צביקה  של  ההצעה  סביב  אחד  פה  להתאחד  ? אפשר 

אחד. תודה   . פה 

מסהחלטה ערי  :386 '  תקצוב  קיצוץ  בדבר  לסדר  ההצעה  להעביר  מחליטים 

הכספים בועדת  לדיון    .תאום 
  

של   .ב לסדר  גלהצעה  בן  גרוס , גיא  ונפתלי  גבע  איסוף בנושא אמיר 

העיראנטנ מגגות  ישנות  ב, ות    .25/09/11- הוגשה 

  

גל בן  דיברתי   :גיא  שאני  להגיד  יכול  שאני  בנושא  היא  הבאה  ההצעה 

הישיבה לפני  צרפתי  מר  עם  הזה  על . בנושא  מדבר  אני 

אנטנות איסוף  בנושא  מגגותההצעה  ישנות  פעמים.     הרבה 

שאנחנו  כלפינו  שנקראנטען  מה  שכבר  הצעה  , מביאים 

אותה את .מיישמים  לנו  להגיד  מחכים  כלל  שבדרך  הבעיה   

הזה לשולחן  פה  מגיעים  שאנחנו  בשלב    . זה 

לפני   צרפתי  מר  עם  הזה  בנושא  שוחחתי  הביא . הפעם  הוא 
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ע שהוגשה  שההצעה  הירוקים4י "לידיעתי  סיעת  חברי    

שלו עבודה  בתהליך  הסביבה , נמצאת  איכות  תיק  כמחזיק 

מקומו וכממלא  העיר  ראש  ש. כסגן  ההצעה הרציונאל  ל 

צביקה מבין  שאני  כמה  עד  יותר  או  שאתה חופף, פחות  למה   

לעשות מתכוון    . כנראה 

צרפתי אסביר  :צביקה  תכף    . אני 

גל בן  תבהירואני   :גיא  אתה  אם  שההצעה . אשמח  נתרשם  אנחנו  ואם 

בו נוקט  שאתה  מאמץ  לאור  מתייתרת  לכאורה  אני , שלנו  אז 

המצבאשמח אכן  שזה  לדעת    .  

צרפתי אסביר  :צביקה  לפני . אני  חודשים 3כבר    . . אגף . איכות מנהל 

הזה בעניין  הגלגל. הסביבה  את  ממציאים  לא  אנחנו  . הרי 

העבודה ותכנית  הדיונים  שולחן  על  נמצא  הוא   והעניין 

שפועלים . 2012 אנשים  עם  נפגשים  אנחנו  האלה  בימים  גם 

הזאת היוזמה  את  לא . ומכירים  גם  היא  הזאת  היוזמה 

ג, פשוטה זה  פרטייםכי  ועדי , גות  של  פרטיים  שטחים  זה 

  . בתים

אותם   לחייב  יכולים  לא  השידור , אנחנו  עם  בעיה  גם  יש  כי 

אנטנה . החדש, מסתבר, הדיגיטאלי לו  שאין  . מי  . .

האנטנה את  זאת  למרות  צריך  הוא  אנחנו . דיגיטאלי 

לוועדי  ולפנות  בעיר  קטן  סקר  איזשהו  פה  לעשות  מתכוונים 

שלנו, הבתים באופן .יוזמה  שיעבדו  פרטיים  יזמים  ויהיו   

  . החופשי

גל בן  זה  :גיא  את  לקדם  תפעל  העירייה    ? אבל 

צרפתי בבקשה   :צביקה  הדיירים  מול  תפעל  ירוקההעירייה  אפשר . כעיר 

.ל . . ?  

גל בן    . בהחלט, כן  :גיא 
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צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

של   .ד לסדר  גלהצעה  בן  גבע, גיא  אל, אמיר  גל  גרוסאתי  ונפתלי  בנושא   

הדתית  המועצה  השרים - הרכב  ועדת  להחלטת  בהתאם  מעקב  הצעת   

ב, הממשלתית   .27/09/11- הוגשה 

  

גל בן  להיום  :גיא  שלנו  האחרונה  הרביעית  בנושא ,ההצעה  עוסקת   

יותר אותם  מעניין  פחות, שחלק  רלוונטי, חלק  הוא  . לחלק 

שמעון בטלפון  לדבר  שתפסיק  עדיף  אולי  הוא , אז  כי 

לגבי   . ךרלוונטי 

פרץ באנטנות  :שמעון  . מתעניין  . .  

גל בן  קליטה, אה  :גיא  משפר  הדתית. אתה  המועצה  הוא    . והנושא 

פרץ קרה? אה  :שמעון  ראיתי? מה    , לא 

ראית  :אל- אתי גן הגעת? לא  זה  בגלל  שאתה  יודעים  אנחנו  זה . הרי  בגלל 

  .הגעת

גל בן  דברים, שמעון  :גיא  הרבה  מהם. אתה  אחד  לא  זה  ההצעה . תמים 

ב שלישית  פעם  כבר  הזו  בקדנציה  לכאן  כזו תמובאת  צורה 

זה.אחרת את  אומר  אני  ולצערי  להביא ,   צריכים  היינו 

לכאן3אותה  כה  עד  פעמים  אולי .   זו  שהיום  מקווה  אני 

האחרונה   . הפעם 

השלישית   בפעם  לכאן  מגיעה  שהיא  לא , הסיבה  שמכם  למי 

מאוד, זוכר תקציר  אעשה  מהיר- אני  באמ. מאוד  צעות אנחנו 

מתקדמת הרפורמית, התנועה  לבית , התנועה  עתירה  הגשנו 

העליון קבלנוהמשפט  אנחנו  שבה  נגד ,   לא  אגב  בעיקר 

הזה בהקשר  סבא  כפר  הדתות. עיריית  משרד  כנגד  , בעיקר 

זוכרים אתם  הם , שאם  הדתית  המועצה  הרכב  על  שאמון  מי 

סטטוטורי  באופן  גופים3למעשה  הדתות:   העירייה , שר 
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המקומיתהרלוונטית והרבנות  הדתית  המועצה  נשוא  שהיא    .

הזה לכל  כרגע  להיכנס  רוצה  לא  שאני  תמהיל     .ויש 

כברלשמעון    בזה  דוקטורט  יש  פוסט . ולי  כבר  יש  לחזי 

בזה ברזני. דוקטורט  מאוד , חזי  שמעורב  העיר  ראש  עוזר 

הזה, בנושא בנושא  לשולחן  הצטרף  הוא  בכדי  ובהחלט , ולא 

קטנות  לא  שעות  שותף .בענייןהשקיע  שאתה  מקווה  אני  אז   

היום, חזי, לתקוותי הבאסטה  את  סוגרים  אנחנו . שאנחנו 

מהירה התקדמות    . מתקדמים 

טענת   פעמייםאני  ולא  פעם  לא  הזה  בשולחן  טענות , י  לי  שיש 

סבא כפר  עיריית  כלפי  ואמרתי . גם  עוז  הרהבתי  אפילו 

כפול משחק  משחקת  לטעמי  א, שהעירייה  אך ' ואומרת 

בעושה א. '  ב' ובאומרת  עושה  אומרת , התכוונתי' אך  שהיא 

פחות ש לא  צורך  זה  הדתית  המועצה  את  לקדם  מבחינתה 

גל בן  גיא  שלנו . ושותפיו, משל  הסיעה  לכם  כידוע  ואני 

במועצה הנציג  יהיה  מטעמנו  רפורמי  שרב  ומר ,מנסה   

ב תהיה  קונסרבטיבית  שנציגה  ניסה  או אברהם  כזו  זיקה 

ממר לטעמו"אחרת  בעיות. צ  התגלו  חילוקי . אבל  התגלו 

גרסאות, דעות מיני  כל  החליפה  אתן , והעירייה  אני  אבל 

שלהם הנוכחית  העמדה  מה  על  בשמם  לדבר  העירייה    . לנציגי 

לכך    הביא  העליון  המשפט  שבית  היא  התחתונה  השורה 

הוקמה שרים  התכנסה, שוועדת  אכן  שרים  דנה , ועדת  והיא 

פרוטוקול בעצם ומהפרוטוקול. ופרסמה  כמה  עולים  שלה   

אופרטיביות העיר , הנחיות  מועצת  את  מזמינה  היא  שבהן 

מאוד במתווה  ברור- לפעול    .מאוד 

את    קרא  הזה  השולחן  סביב  שמישהו  חושב  לא  אני 

לגופן, ההחלטות ההחלטות  את  קראו  ב, כולם  אנחנו   4- אבל 
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ההחלטה הצעת  לעניין  שזיקקנו  ההחלטה  מגלמים , הצעות 

שוועד מה  את  מבקשת בעצם  יותר  או  פחות  השרים  ת 

  .לעשות

ראשון    במקומו - דבר  חלופי  מועמד  תאשר  העיר  שמועצת   

אביטל יעקב  מר  להגיד. של  חייב  אני  הזה  לא , בעניין  זה 

הדתית המועצה  הרכב  את  שיעכב  דבר  שנניח , יהווה  עד  כי 

את  מאשרת  השרים  ועדת  ואז  ההרכב  את  מאשרים  אנחנו 

ברשו, ההרכב פרסום  שאין  לוועדה, ותמועד  תוקף  . אין 

הוא , לכאורה אם  להחליט  אביטל  מר  יכול  הזה  למועד  עד 

דתית מועצה  חבר  או  העיר  מועצת  חבר  להיות  והוא . רוצה 

היום פה  נמצא  לא  לא . גם  זה  את  אם  שגם  נגיד  בוא  אז 

היום כרגע, נעשה  כאן  בהול  הכי  הדבר  לא    . זה 

נע3אבל    לא  שאם  דברים  בהחלט  הם  האחרים  הדברים  שה  

הערב כאן  להרכב , אותם  מעכב  גורם  בבחינת  נהיה  אנחנו 

הדתית נצהיר. המועצה  שאנחנו  זה  מהם  עושה , ואחד  ואני 

סיעתי בשם  זה  מר, את  מטעם  יהודית - צ "כשהמועמדת   

עליה מקובלת  גרין  כי . אדלמן  לפרוטוקול  זה  את  אומר  אני 

העניין את  לקדם  כדי  להגיד  שהתבקשנו  הנוסח  היא . זה 

מוע עלינומדותכםתהיה  גם  מקובלת  והיא  הכיפאק .   על 

הדדי, יאיר אינטרס  לנו  רפורמים . יש  גם  שיהיו  חושב  אני 

קונסרבטיביים   .וגם 

מעוף   צריכהסיעת  הערב,   זה  את  תעשה  שהיא  מקווה  , אני 

שהמועמד  הליכודלהצהיר  סיעת  מטעם  וקשי, שהוצע  , יצחק 

עליה מקובל  זה, שוב. גם  את  מבקש  שאני  לא  מרצוני זה   

עפ, הטוב פועל  רו"אני  דתות "י  לענייני  השרים  ועדת  ח 

לעניין הבג, שהוקמה  בגלל    . ץ"שהתכנסה 
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הרביעי   דת, והדבר  לשירותי  צ, השר  המועצה  ריכה גם 

זה את  לעשות  לו  רב , לקרוא  מטעם  מועמד  להציע  צריך 

שאינו לב, העיר  עכשיו, שימו  טוב  שומע  שאינו , שמעון 

ש סיעת  עם  מטעם ע, ס"מזוהה  נציגים  שני  יהיו  שלא  מנת  ל 

  .ס"ש

כ   זה  את  אומר  גל  בן  גיא  לא  נגד זה  לו  שיש  אישי  משהו 

פרץ הזה, שמעון  לנושא  שקם  העניין  של  השרים  ועדת  . זו 

חסותו תחת  גםשנמצאת    ,  

פרץ הנציגים   :שמעון  שני  את  תמנה  שלא  רוצה  גם  רוצה . שלךאני  אני 

  , למנות

גל בן  לה, שמעון  :גיא  יכול  רוצהאתה  שאתה  מה  להגיד , גיד  יכול  ואני 

רוצה שאני  דברה. מה  את  אמרה  השרים  ועדת  והיא , אבל 

בעיר רב  מטעם  מועמד  להציע  דת  לשירותי  השר  שעל  , אמרה 

ש סיעת  עם  מזוהה  נציגים"שאינו  שני  יהיו  שלא  מנת  על  . ס 

את  לפחות  הערב  נאשרר  אנחנו  האחרונות3אם  ההחלטות    ,

שנאשר כך  על  עומד  לא  הראשונהאני  ההחלטה  את  בהכרח    ,

להתכנס נוכל  שגם  חושב  אני    . אז 

אין    פניו  קואליציה- אופוזיציה בהכרח פה על  רוב ,   שהרי 

הירוקים של  האופוזיציה  מועמד  בעד  הצביע  הזה  , השולחן 

קוטלר אורי  בעד . הרב  הצביעו  האופוזיציה  חברי  רוב 

ממר הקואליציה  נציג  של  יהודית - צ "המועמד  המועמדת   

גריןאד בנציגי . למן  תמכו  האופוזיציה  חברי  רוב 

מעוף של  אומרת. הקואליציה  הסכמות , זאת  בינינו  יש  שכן 

הזה   . בעניין 

עיכב   ומי  מעכב  מי  להתווכח  רוצה  לא  אני  כרגע אנחנו . אז 

זמן לסוגיה. בנקודת  שנדרש  העליון  המשפט  בית  את  פה   .יש 
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להוכיח אמיתית  הזדמנות  סבא  כפר  לעיריית  היום  שאין יש   

הדתית המועצה  הרכב  את  לעכב  אינטרס  תפעל , לה  היא  אם 

כאן"עפ הוצע  מה  ברור  שדי  חושב  שאני  המתווה  אני . י 

העירייה עמדת  את  לשמוע    . אשמח 

ברזני שלך, גיא  :חזי    - ההצעה 

הממונה, חזי  : לויאהוד יובל שאתה  אומרת  עליך , זאת  הטיל  העיר  ראש 

בנושא אומר, לטפל  החוק    ?נכון, זה 

ברזניחזי מההתחלה  :  אתחיל  וסגניו. אני  העיר  כוח ראש  ייפוי  לי  נתנו   

השרים ועדת  בפני  את . להופיע  לי  נתנו  וסגניו  העיר  ראש 

ההרכב נושא  כל  את  לרכז  גם  הכוח  אותו , ייפוי  עושה  ואני 

מאוקטובר  זה, 2009לטעמי  את  עשיתי  מאומן  גם  . ולצערי 

שמיים לשם  היה  לא  זה    . אז 

וממסיר  :יאיר אברהם .ות  . .  

ברזני מסירות   :חזי  .ולא  . הזה, . בעניין  האישית  דעתי  את  לך  אגיד  , אני 

נחמדה לא  לסדר. היא  להצעה  ליוני 16- באנחנו , בהקשר   

לירושלים  בפני נסעתי  השריםלהעיד  שזאת לאחר . ועדת 

פעמים בכמה  ביקש , נדחתה  הראשי  הרב  אחת  ופעם  היות 

בעצמו שם  הרב, להופיע  שאם  העיר  ראש  מופיע אמר  הראשי   

לירושלים יעלה  גם  הוא  אז  טוב . שם  הרגיש  לא  הראשי  הרב 

יום שיכנסו , באותו  מהם  דרשתי  אני  מאוד  מהר  ממש  אז 

הוועדה הגיע, את  לא  מטעם . והרב  כוח  ייפוי  עם  נסעתי  אני 

העיר   . ראש 

יהודה    את  לשלוח  החליט  הראשי  מטעמו כהןהרב  . כנציג 

בוועדה הדיון  שהתחיל  ב, לפני     - יקשתיאני 

גל בן  לישיבה  :גיא    .    כנציג 

ברזני לישיבה  :חזי  הראשי, כנציג  הרב  עמדת  את  שיציג    . כמי 
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העיר  :אל- אתי גן   . רב 

מילר הראשי  :עמירם  העיר  הראשי. רב  הרב    . לא 

ברזני הראשי  :חזי  לעיר, כן, הרב  הראשי  הרב    . בסדר, הוא 

גל בן  לה, חזי  :גיא  אפשר  אחד  עיר  רב  רק  כשיש  העירעכשיו  רב  . גיד 

שניים היו    . פעם 

ברזני פרץ  :חזי  לשמעון  להודות  צריך  אתה    . בזה 

גל בן  אחד  :גיא  רק    ? שיש 

ברזני הציבורית. כן  :חזי  לקופה  גדול  הזאת, חיסכון  לשיחה  עד    . והייתי 

פרץ כספים  :שמעון  לבזבז  מתלהב  לא  בסדר. אני    . זה 

גל בן  עקיבא  :גיא  רבי  נתיבי  עמותת  באמצעות  לא  אתה . גם  שם  גם 

כבחמורה קלה  הציבורית  הקופה  על  אני . שומר  כמו  אמירה 

כספים מוציא  מאחוריה, לא  לעמוד    . צריך 

ברזני מפלגתך, גיא  :חזי  ראשי  מול  איתן  שר , להיות  הוא  מהם  כשאחד 

דת לשירותי  ושר  רב , פנים  יהיה  לא  סבא  שבכפר  לו  ולהגיד 

הטעמים, ראשי ציבו, מכל  בכספי  חיסכון  של  כן  אפשר , רגם 

קצת לזכותו  זה  את  הזאת. לזקוף  לשיחה  עד  זה . והייתי  אז 

אגב   .כהערת 

גל בן  .   :גיא  . נפטר. שלא , לא? לא, שהאשכנזי  האוזן  את  לסבר  רק 

לברכה. שולט צדק  זיכרונו  שיר  האשכנזי , הרב  הרב  היה 

נפטר ש. והוא  מטעם  הרגליים "והשר  על  עמד  לא  ס 

חדש אשכנזי  רב  למנות  שלו  לתת . האחוריות  רוצה  ואתה 

זה על  הקרדיט  את  פרץ  מש. בסדר. לשמעון  לשמעון  ס "תן 

הזה הקרדיט  את  הספרדים  עם  קצת    . שמזוהה 

ביחד(   ) מדברים 

קיים , גיא  : לויאהוד יובל הספרדי  אשתי4הרב  של  סבא  לזכר  לימוד  דעות    ,

חשד ללא  שוחט, אשכנזי  רזניק  רוסיה, משפחת    , יליד 
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הקשר  :???   ? מה 

גל בן  ביילין  :גיא  השר  ממפוטרי  גם  היה  שלוש  לא, הרב  הוא  נותן כי   

מספיק  פהשירות    .בעיר 

פרץ אשכנזי  :שמעון  למנות  כן  רצו  השרים    . אבל 

ברזני הבנת, גיא  :חזי  ש. לא  תוך "סיעת  ישי  אלי  של  בראשותו  בכנסת  ס 

יוסף עובדיה  הרב  של  צריכים , ברכה  שאנחנו  לנו  הודיע 

אשכנזי רב  מאיתנו. למנות  זהביקשה  את  לעשות  ואני .  

לא  או  לזכותו  זה  את  לזקוף  שאפשר  לך  להגיד  רוצה 

מתאים, לזכותו לא  באמת  זה  שכרגע  טען  ובעיקר , הוא 

כספים   . מבזבוז 

גל בן  זה  :גיא  על  העיר  יקיר  לו  לתת  נשקול    . אנחנו 

ביחד(   ) מדברים 

ברזני מהנושא  :חזי  סוטים  אגב. אנחנו  הערת  היתה  הר. זו  אשי הרב 

י את  השריםשלח  בוועדת  להעיד  כנציגו  כהן  הודעתי . הודה 

קבילה לא  היא  שלו  שהעדות  השרים  והוא , לוועדת  היות 

נמצא . ממונה עניינים הוא  ניגוד  של  סיטואציה  באיזושהי 

פה שנעשו  ההחלטות  את  בכלל  מכיר  לא  יכול . והוא  לא  הוא 

הרב את    . לייצג 

הזאת   העמדה  את  קיבלה  שרים  זה , ועדת  לרגע  ב הרונכון 

שרים בוועדת  העיד  טרם  סבא  לכפר  כל , הראשי  שעשו  כמו 

הרכב  של  להחלטה  שותפים  להיות  צריכים  שהיו  הנציגים 

הדתית   . המועצה 

מייל    באיזשהו  לפה  והגיעה  שהתקבלה  הזאת  ההחלטה 

ע,סרוק חתומה  שם"  שהיו  ועדה  חברי  שני  בשם . י  אחד  חבר 

שטרית בדיוןדוד  נכח  לא  בדיון.     . הייתי 

אמיר"ד גבער  פרוטוקול  :  על    ? חתם 
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ברזני הפרוטוקול  :חזי  על  קביל. חתם  לא  או  קביל  זה  אם  יודע  לא  , אני 

את  להם  אעביר  כשאני  בהערותיי  אעיר  אני  זה  את  גם  אבל 

מחר ההחלטה  לציין. הצעת  רוצה  גם  אני    . זה 

גל בן  בפרוטוקול  :גיא  ספק  להטיל  לך  גורם    ? זה 

ברזני ספ, לא  :חזי  להטיל  לי  גורם  בפרוטוקוללא  החלטה . ק  קיבלו  הם 

פשוטה מאוד  לכאורה  סיעתי, שהיא  פילוח  על  , שמדברת 

מ יותר  לה  יהיו  לא  מעוף  סיעת  לא , 3- כאשר  הירוקים  סיעת 

מ יותר  לה  בתנופהו, 2- יהיו  סבא  וכפר  העבודה  , סיעת 

נציג "המפד ש. 1ל  שלסיעת  בסוף  היותה "ומציינת  למרות  ס 

יחיד נציג, סיעת  לקבל  צריכה  היותה , 1 היא  משום  וזאת 

מובהקת דתית    .סיעה 

שלך, גיא   ההצעה  את  לקחתי    , אני 

גל בן    . שלנו  :גיא 

ברזני אותה  :חזי  ודיפנתי  הירוקים  סיעת  של  ההצעה  אבקש . את  אני 

יותר  הרבה  שהיא  ההחלטה  הצעת  את  לקבל  העיר  ממועצת 

אותה. מחייבת להעביר  רק  רוצה  אותה , אני  אקרא  ואני 

ש. לכולכם שקשורים מקווה  דברים  להדפיס  נצטרך  לא  יותר 

הדתית לנועצכי , למועצה  הלכו  כבר  בשני ים  הזה  בעניין   

  . התיקים

פרץ .   :שמעון  . החלטה.   ? הצעת 

ברזני פתאום, לא  :חזי    . מה 

פרץ זה  :שמעון  מה    ? - אז 

ברזני אותה  :חזי  אקריא  אותה.אני  לאשר  מהמועצה  מבקש  אני    .  

גל בן  מתבקש , שמעון  :גיא  אותהאתה  לאשר  לא  או  לאשר    . או 

ברזני חבר . "זהו  :חזי  של  בקשתו  את  מכבדת  כל  קודם  העיר  מועצת 

אביטל יעקב  מכהונה , המועצה  מועמדותו  את  להסיר  שלא 
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הדתית   . " במועצה 

חמו בן  להסיר  :יהודה  יכולים  לא    . אנחנו 

ברזני אותו, לא  :חזי  להחליף  לא  או  להסיר    . לא 

חמו בן  יכ  :יהודה  לא  להחליט. וליםאנחנו  צריך    . הוא 

ברזני זהו, נכון  :חזי  אומר. אז  החלטה : "הוא  קיבל  טרם  אביטל  מר 

להתפטר או  להשאירה  או  מועמדותו  את  להסיר  והוא . האם 

פרסום  למועד  בסמוך  החלטה  יקבל  כי  העיר  לראש  הבטיח 

ברשומות החלטה".שמו  יקבל  הוא    .  

גל בן  זה  :גיא  עם  בעיה  לנו    . אין 

ברזני הירוקים . "וקיא  :חזי  סיעת  בקשת  את  מקבלת  העיר  מועצת 

מטעמה שני  מועמד  על  שרים, לוותר  ועדת  שקבעה  , כפי 

גרין אדלמן  יהודית  גברת  של  מועמדותה  את  , ולקבל 

יחיד סיעת    ." כמועמדת 

גל בן  בעיה  :גיא    . אין 

ברזני במקום  "- שלוש   :חזי  הליכוד  מטעם  וקשי  יצחק  של  מועמדותו 

מעוף סיעת  ומתן י, מועמד  במשא  הבאה  הישיבה  עד  וחלט 

והליכוד מעוף  סיעת  בין  הוא . פנימי  וקשי  מר  זה  לרגע  נכון 

בנובמבר  אושר  שהוא  ככן    ." 2009מועמד 

גל בן  המועמד  :גיא  הוא    . כרגע 

ברזני ביניהם  :חזי  סיעתי  פנים    . זה 

גל בן  ביניכם  :גיא  אחרת  תחליטו  אם  אלא  המועמד  הוא  אין . כרגע 

  .בעיה

ברזני הראשי"  :חזי  לרב  קוראת  העיר  שלוש, מועצת  אברהם  , הרב 

מטעמו מי  או  השרים  ועדת  בפני  להעיד  מועד  בתנאי , לתאם 

עניינים בניגוד  יהיה  העיר . שלא  מועצת  לאישור  ולהעביר 

תוך  מטעמו  יום14מועמד  השרים,   בוועדת  עדותו  . מיום 



    09.11.2011  76  מועצה מן המניין 

תבקש  העיר  שמועצת  מטעמה "מסיעת  מועמד  להעביר  ס 

האפשרי העיר ,בהקדם  מועצת  אולם  את   לקבל  מתקשה 

ש לסיעת  כי  מטעמה"הקביעה  מועמד  מגיע  יחיד  כסיעת  , ס 

מובהקת דתית  בסיעה  שמדובר  הרב - שש . מהסיבה  מועמד   

ש סיעת  עם  מזוהה  יהיה  לא  בסעיף "הראשי  ברור  מטעם  ס 

  . חמש

כן   על  זה , אשר  יהיה בשלב  שנקבע לא  כפי  בהרכב  שינוי  שום 

העיר  מועצת  ספק ." 2009ובמבר בנבישיבת  הסר  למען  פה 

המועמדים כל  את  טרבלסי " :מניתי  ששון  סיעת - הרב  נציג   

ליאור , מעוף מנחם  בתנופה- מר  סבא  כפר  סיעת  יהודית ,  

גרין  מר- אלדמן  קוטלר ,צ"  גרגורי  הרב  הירוקים-   סיעת    ".

אביטל : "והמומלצים מעוף- יעקב  שאול ,   עבודה- נפתלי    ,

וקשי  ליכוד- יצחק    ."  

הדתית "- תשע    המועצה  על  מהממונה  תבקש  העיר  , מועצת 

כהן יהודה  הדתית , מר  המועצה  פעילות  אודות  דיווח  למסור 

לתפקידו שנכנס  הבאות, מאז  מהישיבות  באחת     ".וזאת 

גל בן  במלואה  :גיא  הירוקים  סיעת  על  מקובלת  למר . ההצעה  ותודה 

כה עד  בנושא  שהשקיע  הזמן  על    . ברזני 

צרפתי ההצעה. התוד  :צביקה  את  לקבל  אחד, אפשר  פה     ?אפשר 

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

צרפתי אחד. תודה  :צביקה    . תודה, פה 

גל בן  כוח, חזי  :גיא    . ישר 

מאוד, חזי  :אל- אתי גן   . יפה 
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מסהחלטה כדלקמןמאשרים :387 '   :  

  

מועצת העיר מכבדת את בקשתו של חבר המועצה יעקב אביטל שלא להסיר את  -1

    .  במועצה הדתיתמועמדותו מכהונה

מר אביטל טרם קיבל החלטה האם להסיר את מועמדותו או להשאירה ולהתפטר 

והוא הבטיח לראש העיר כי יקבל החלטה בסמוך למועד פרסום שמו .ממועצת העיר

 .ברשומות
  

 שני מטעמה כפי דמועצת העיר מקבלת את בקשת סיעת הירוקים לוותר על מועמ -2

יהודית אדלמן גרין כמועדת סיעת ' ה של גבותמדהשרים ולקבל את מוע. שקבעה ו

  ).מרצ( יחיד 

  

במקום מועמד סיעת מעוף ) סיעת יחיד(מועמדותו של יצחק וקשי מטעם הליכוד  -3

מר נכון לרגע זה . מ פנימי בין סיעת מעוף והליכוד"יוחלט עד הישיבה הבאה במו

   2009הוא אושר בנובמבר  ,המועמד שכןוקשי הוא 

  

. הרב אברהם שלוש לתאם מועד להעיד בפני ו, את לרב הראשימועצת העיר קור -4

ולהעביר לאישור מועצת ) או מי מטעמו בתנאי שלא יהיה בניגוד עניינים(השרים 

  .  יום מיום עדותו בועדת השרים14העיר מועמד מטעמו תוך 

 

אולם . ס להעביר מועמד מטעמה בהקדם האפשרי"מועצת העיר תבקש מסיעת ש -5

ס כסיעת יחיד מגיעה מועמד "הקביעה כי לסיעת ששה לקבל את מתקמועצת העיר 

  .יבה שמדובר בסיעה דתית מובהקתמהס. מטעמה

 

   .5מטעם ברור בסעיף . ס" ש סיעת יהיה מזוהה עםלא הרב הראשי מועמד -6

 

בישיבת מועצת העיר בשלב זה לא יהיה שום שינוי בהרכב כפי שנקבע , אשר על כן -7

 .2009בנובמבר 
  

המועמדיםהס  למען -8 כל  ספק  הםר  טרבלסי : "  ששון  סיעת - הרב  נציג   

ליאור , מעוף מנחם  בתנופה- מר  סבא  כפר  סיעת  גרין ,   אלדמן   - יהודית 

קוטלר , צ"מר גרגורי  הירוקים- הרב  סיעת  יעקב : "והמומלצים."  

מעוף- אביטל  שאול ,   עבודה- נפתלי  וקשי ,   ליכוד- יצחק    ."  



    09.11.2011  78  מועצה מן המניין 

  

מהמ  מועצת -9 תבקש  העיר  הדתיתמועצת  המועצה  על  כהן, מונה  יהודה    , מר 

לתפקידו     שנכנס  מאז  הדתית  המועצה  פעילות  אודות  דיווח    , למסור 

הבאות     מהישיבות  באחת     . זאת 

  

  
  
  
ביום   .3 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות     11/1030/אישור 

מס: א   רגיל  תקציב  לסעיף  מסעיף  לשנת 5' העברות   2011.  

לס    מסעיף  העברות  תב     מס"עיף  לשנת 4' רים   2011.  

  

צרפתי היום  :צביקה  סדר  על  הבא  הבא . סעיף  ועדת - סעיף  החלטה  אישור   

  . בבקשה, שגיא. כספים

רוכל כספים  :שגיא  ועדת  פרוטוקול  לפניכם  מסעיף , מובא  העברות 

מספר  רגיל  תקציב  מפורטת, 5לסעיף  רשימה  אם .יש   

לסעיף מסעיף  להעברות  הערות  יש  אפשר .אין? למישהו   

הכל על    . להצביע 

צרפתי הכל  :צביקה  על  להצביע    ? אפשר 

חמו בן  הערות  :יהודה    . אמיר, בבקשה? יש 

גבע"ד אמיר  הזה  :ר  הפרוטוקול  על  מברוק  רואה , באמת  שאני  ראשונה  פעם 

כספים   , ועדת 

חמו בן  אחרונה  :יהודה  פעם    . היאלל, נו. גם 

גבע"ד אמיר  ב  :ר  הערתי  שאני  הערות  שתי  לנו  הישיבההיו    , זמן 

חמו בן  המלווים  :יהודה  הדברים  של  הזמנים  את  ניקח  אנחנו  לדברים אם   

לי, העיקריים יותר, תאמין  הרבה  אחרי . נחסוך  מחמאות 

פה, הישיבה   . תחמיאו, תישארו 

גל בן  טלוויזיה , יהודה  :גיא  רואה  אדם  שבן  מראה  שנים 8מחקר   
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שלו החיים  מכלל  י. בממוצע  טיפה  שאנחנו  מקווה  ותר אני 

שלנו הזמן  עם    . יעילים 

גבע"ד אמיר  שיטופל  :ר  הובטח  אחד  שגיא, נושא  חשוב  מאוד  חוזר , וזה  אני 

מילים בשתי  פה  זה  שדו. על  הדעת  על  יעלה  סקור "שלא  ח 

בנובמבר רק  ייצא  או  רק  יתפרסם  ראשון  רבעון  זה . של 

הסביר לגבול  מעל  כדי , ביקשנו. פשוט  מאמצים  יעשו 

ציבורלצמצם חברות  כמו  יעשה. יות    . הדבר 

צרפתי נוספות  :צביקה    ?הערות 

גל בן  אגב  :גיא  היבש  על , החוק  הרבעון3מדבר  בתום  חודשים    .  

גבע"ד אמיר  שכרוכות   :ר  ההעברות  שרוב  היתה  שלי  השנייה  ההערה 

פהב שרואים  סעיפים  של  הרזרבה, הגדלות  מתוך  , נלקחו 

ברזרבה לנו  נשאר  כמה  ושאלתי  לב  תשומת   אנחנו, והפניתי 

בנובמבר כמעט . כבר  כבר  היא  בתקציב  הרזרבה  ואכן 

לב. התאפסה שנשים  עוד . רק  סוף 100,000נשאר  עד  שקלים   

  . השנים

צרפתי נחרוג  :צביקה  לא    . אנחנו 

גבע"ד אמיר  הכל  :ר  נוספות. זה  הערות  אין  לי  עניין  של     .לגופו 

צרפתי הערות  :צביקה    ? עוד 

רוכל ההערה, אמיר  :שגיא  את  מקבל  מספר "דוה. אני  הרבעוני  יוגש 2ח   

ימים מספר  אותו, תוך  לכם    . נשלח 

סוף  :אל- אתי גן כל  סוף  באקסל  אותו    ? נקבל 

רוכל באקסל  :שגיא  נערך  לא    . הוא 

יראו  : לויאהוד יובל סיעותיהם  על  הקואליציה  שחברי  רוצה  רק  , אני 

ועוד  כספים  נשארו  יש118,000שברזרבה  שקל  פעם .   אולי 

סינים, אחת רק  קטן, לא  משהו  נעשה  קצת  אולי , אולי 

לחינוך כסף. משהו  השנה , יש  בסוף  קצת  יכולים  אתם 
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שזו . לחלק לנו  שתגידו  או  ארנונה  עוד  שתיקחו  לפני  רגע 

הממשלה של  את , הצעה  להוריד  הצליחו  בראשון  כי 

הרבה. הארנונה זה  שקל  מליארד  חצי  השנה  תעשו . וגם  אז 

חושבים עו, רגע  לכם  שיש  בגלל  השנה  רזרבה אולי  קצת  ד 

לקחת שאפשר  מה  כל  את  תיקחו    . לא 

צרפתי את . תודה  :צביקה  לאשר  ו1אפשר  אחד2-   בפה    ?  

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

מסהחלטה מסמאשרים :388 '  העברות  אחד  פה  לשנת 5' מס' לס'    2011 

מס מס"תברי' לס' והעברות  לשנת 4' ם  המצ2011     .ב" 
  

השרון : ב  .3 מימון- פלגי  הסדר   .  

ג תרומה:           כבביה, אישור  דוד    .הנצחת 

דו- דיווח : ד          לשנת "  רבעוני  לתקופה2011ח    .2011שנת , 1רבעון :  

  

חמו בן    .3סעיף   :יהודה 

צרפתי הצבעה3סעיף   :צביקה  צריך  לא    .  

חמו בן  סעיף   :יהודה    . 3כל 

גל בן  לאלה 4- ב  :גיא  קצר  הסבר  לתת  רק  אפשר  ה  בוועדת שלא  יו 

  ? כספים

חמו בן  צביקה, שלי  :יהודה  לפרוטוקול, רגע    . תצהירי 

הסדר   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו של  בנושא  מצביעה  לא  שאני  לפרוטוקול  מצהירה  אני 

  . המימון

גל בן  יו  :גיא  התאגיד"את    . ר 

יו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אני  התאגיד"כי    . ר 

גל בן  מילי, שגיא  :גיא  בכמה  יכול  זהאתה  מה  להסביר    ? ם 
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רוכל ופלגי . בוודאי, כן  :שגיא  הביוב  תאגיד  של  ההקמה  במסגרת  אנחנו 

הלוואות , שרון של  סך  לעירייה  להעמיד  התחייב  התאגיד 

של  הלוואות  בגין  העירייה  של  שיפוי  או  פירעון  וכן  בעלים 

הטיהור מופיעיםשני . מכון  האלה  עצמו , הסכומים  ההסדר 

פה מופיע  שהוא  גכפי  נמצא  התאגיד  של  ההקמה  בהסכם  , ם 

פה שנקובות  הריביות    .לרבות 

איטי   החזר  לבצע  האם  לבחור  יכול  של התאגיד  רבעוני   

במהלך  לעירייה  המלוות  ההקמה15פירעון  והסכם  שנה  או ,  

ההלווא את  עצמו  על  פעמילקחת  חד  באופן  אותן  ולפרוע  , ות 

אליהן התחייב  שהוא  ביוב  הלוואות  אותן  הסדר , את  ולייצר 

עבורומי יותר  נוח    . מון 

את    ולפרוע  אשראי  בעצמו  לקחת  בחר  והתאגיד  מאחר 

פה שמוצגות  ההלוואות  על , מרבית  לסיכום  הגענו  אנחנו 

הזה המימון  נמצאים, הסדר  שלו  הסכומים , שהעיקרים 

בעבר עודכנו  זאת. כמובן  ההסדר. זמן, בכל  עיקרי  . זה 

לאישוראנחנו  אישר. מביאים  לבנ. התאגיד  ייגשו  , קהם 

הכסף את  לעירייה, ייקחו  את . יעבירו  תפרע  העירייה 

של  מלוותהפיתוח  וזהופירעון  נמצאים  שהם  הביוב    .  

אחת  :אל- אתי גן שאלה  נכון. רק  ראיתי  המים , אם  שתאגידי  הופיע 

לעיריות שינוי. חוזרים  איזה  אין  פה  האם    ? אז 

חמו בן  עירוני  :יהודה  תאגיד  יהיה  עדיין  הכלכלי. זה  החברה    . תכמו 

רוכל אחרת  :שגיא  בצורה  נוסחו  ניסן  ועדת  של    , ההמלצות 

מילר יו  :עמירם  להיות  יכול  העיר  התאגיד"ראש    . ר 

חמו בן  עכשיו  :יהודה  מלינה  היא  זה    . על 

צרפתי היחידי  :צביקה  השינוי  אגב, זה    . דרך 

לי, יהודה  :אל- אתי גן   , תאמין 
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גל בן  מלינה  :גיא  היא  מה  על  לנחש  כבר  יודע    ?אתה 

חמוי בן  חושבת  :הודה  אותה  תפסתי    . אני 

גל בן  כל  :גיא  ממך , קודם  סמכות  להאציל  על  שדיברה  פה  החלטה  כל 

אחר בעיה, למישהו  אין  אמרנו  ישר    . אנחנו 

העיר"היו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ראש  להיות  יכול  יכולים , ר  ההנהלה  ופקידי 

   - להיות

שלי  :אל- אתי גן להיות, השאלה  צריך  התאגיד  עכשיו האם  הלאה  

החדש יגאל, בסצנריו  צור  עם  להיות  צריך  זה  וכוכב האם   

  ? יאיר

צרפתי שינוי  :צביקה  שום    . אין 

הולך  :אל- אתי גן זה  אם    , כי 

חמו בן  יותר  :יהודה  עוד  להרחיב  רוצים  חזרה. אנחנו  נפצל  שלא    ? למה 

גל בן  קצרה  :גיא  טכנית  השרון ש "המט. שאלה  הוד  של  בשיתוף  הוא 

סבא בעלויות. וכפר  היקף  שם  דומיננטיים , יש  יותר  אנחנו 

הרכב בגלל    , בו 

מילר    .70-30  :עמירם 

גל בן  סבא   :גיא  כפר  הוא  השרון  פלגי  המים  יאיר - תאגיד  כוכב  צור -    

המט. יגאל הלוואות  היום  כמט"עד  התקבלו  עכשיו . ש"ש 

לכאורה לוקחים  בעצם  שאלה,אתם  שואל  אני  היא ,   אולי 

שי. מיותר העובדה  ורשות האם  סבא  מכפר  שמוכר  גוף  פה  ש 

השרון תאגיד , הוד  פה  .ויש  . נוספת . ורשות  סבא  בכפר   

ביניהם ערבוב  שהיא לזהיש , ויוצרים  משמעות  איזושהי   

   ?בעייתית

רוכל כל  :שגיא  המט, קודם  ע"בהלוואות  נלקחו  ההלוואות  שתי "ש  י 

בנפרד   . הרשויות 

ה  :אל- אתי גן של  האחוזים    ? 30- לפי 
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גל בן  היחסיות"עפ  :גיא    ? י 

רוכל או   :שגיא  הלוואה  לקחה  רשות  וכל  חשבון  הוגש  עבודה  כל  לגבי 

חלקה על  הלוואה    . שילמה 

גל בן  היחסי"עפ  :גיא  חלקה    .י 

רוכל קבלן. בדיוק  :שגיא  של  וחשבון  חשבון  התנהל, וכל  זה    , ככה 

גל בן  לשמוע  :גיא  שרציתי  מה    . זה 

רוכל שפורעים  :שגיא  הלוואות  פה  המטהלוו, לכן  . ש"אות  . .  

גל בן  שרציתי, שגיא  :גיא  מה  זה  החלוקה    . תודה, מבחינת 

פה, שגיא  : לויאהוד יובל נמצאת  ששלי  טוב  וזה  אחד  דבר  להבין  רוצה  , אני 

השאלה  פעמיםכי  כמה  חוזרת    . הזאת 

מילר לדבר  :עמירם  יכולה  לא  היא    . אבל 

על   : לויאהוד יובל שהוסף  מה  . כל  . ההלוואות. הדברי, כל  האלהכל  זה , ם 

העיריות בבעלות  אלא , עדיין  אחת  רווחית  מטרה  לה  אין 

הציבור את  הזהלשרת  בנושא  עסקים.   עושה  לא  היא . היא 

העיר לתושבי  מים  לספק  של  הפעולות  את  עושה    . רק 

רוכל בע  :שגיא  חברה  זו  וביוב  מים  תאגידי    , מ"חוק 

חמו בן  באמת, שגיא  :יהודה  מציע  שואל, אני  שאתה  השאלות  את , רוב  כנס 

המועצה לו, חברי    , תסביר 

לענות  : לויאהוד יובל לו    . חבל, תן 

חמו בן  פה  :יהודה  מים  איזה    ? אבל 

צרפתי מים, לא  :צביקה  קשור  לא  מים. אבל  מים. אין  לא    . זה 

.   : לויאהוד יובל . ההלוואה. את  ורק? לוקח  אך  זה  ההלוואה  אין , כל 

עסקית ורק, פעילות  אך  מיםזה  של  פעילות   .   

חמו בן  אבל  :יהודה  מים  של  פעילות    . אין 

רוכל וביוב  :שגיא    . מים 

חמו בן  רק  :יהודה    . ביוב 
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וביוב  : לויאהוד יובל ממים  חוץ  אחרת  פעילות  הזאת  לחברה    ? יש 

רוכל   . לא  :שגיא 

עיריות  : לויאהוד יובל מאשר  חוץ  אחרים  בעלים  ציבור?יש  מאשר  חוץ    ?  

רוכל לא  :שגיא  להיום    . נכון 

לשאול. תודה  : לויובלאהוד י שרציתי  מה    . זה 

  

צרפתי שמות-  4סעיף . תודה  :צביקה  ועדת  פרוטוקול   .  

כהן להצביע, רגע  :אורן    . הלו, צריך 

חמו בן  סעיף  :יהודה  על    . הצבענו 

צרפתי הסעיף  :צביקה  כל    . על 

כהן תרומה  :אורן  סעיף  עוד  שם      .יש 

חמו בן  סעיף . הכל  :יהודה  לג. 3כל  אותו  שאל  הכלהוא    . בי 

צרפתי סעיף   :צביקה  אחד3כל  פה    .  

מסהחלטה כדלקמןמאשרים  :389 '  אחד    :פה 

ביוב :א מלוות  של  ופרעון  שרון  פלגי  עם  טווח  ארוך  מימון  הסדר  הסכמות   

המצ   .ב"ופיתוח 

המצ:ב בבאר  לתצוגה  המיועדת  כבביה  משפחת  תרומת    .ב" 
  

מס  .4 שמות  ועדת  פרוטוקול  ו6' אישור    -7.  

  

ח בן  שמות, בבקשה  :מויהודה    . ועדת 

ויזנברג עם   :ירדנה  פרוטוקולים2ישנם . 4נתחיל  וה6- ה,   הנצחה 7-    לגבי 

עיניכם   . לנגד 

ויזנברג מספר   :ירדנה  שם , 6פרוטוקול  לנו  נושאים5יש  ישנן , למעשה.  

בעיר חדשים  רחובות  לקריאת  רבות  רחובות. פניות  אין , אין 

ל נדחות,חדשהקריאה מקומות  בעצם  רובן  מספר .  זה  2 
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האחים וינברג כיכר  ושי  דרור  שם  של . על  שהמדיניות  כמובן 

ומתמיד מאז    , העירייה 

חמו בן  הזה  :יהודה  בעניין  אמרתי  לפרוטוקול, אני  לומר  רוצה  חבר , אני 

אמר הוא  שבצדק  קולמן  אמיר  את , המועצה  הגיש  לא  הוא 

לברכה זיכרונם  וינברג  האחים  שם  על  הצעתו , זה  אלא 

לחשוב  זוגות היתה  של  זיכרם  את  להנציח  רעיון  איזשהו  על 

ובנים אבות  או  נפטרו , אחים  או  ישראל  במערכות  שנהרגו 

אחרת או  כזו  סבא. בצורה  בכפר  לצערנו  שאולי , כי  חשבתי 

סופרי2,3יש  כבר  אנחנו  אבל  זוגות  כבר   העשירי  הזוג  את  ם 

מכיר הדיון, שאני  מנת ולכן  על  השמות  לוועדת  יחזור  הזה   

קוד המשפחותלעשות  כל  על  בדק  כל  כולם, ם  את  גם , נאסוף 

מכירים לא  שאנחנו  אלה  בהצעה . את  נבוא  מכן  לאחר 

לכולם, מסודרת ביטוי  שניתן  בהבטחתנו. וכמובן  , עמדתי 

בסדר איתך? אני     . לפחות 

ויזנברג שכונת   :ירדנה  בורוכוב  סמטהישנה, ליהערחוב  של ,   היא  הפנייה 

אצלנו והנדסה  תשתיות  מחלקת  יוסימנהל  סמטה ,   לקריאת 

בשכונת  בתמר, ליהעבבורכוב  של , אעלה  אנחנו . 1882עליה 

בסדר שזה  ויצ. מקווים  ל, ו"כיכר  רוטרי  את  לנו  נס יויש 

נוספת החמישי.כיכר  הסעיף  זה    .  

צרפתי הערות  :צביקה    ? יש 

שאלה. כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו יש  שמואל. לי  בן  סמטת  שמובילה , יש  הסמטה  זו 

ידעמויתקי לתעש  הקטן  ברחוב    ? ן 

ויזנברג המרחק. נכון  :ירדנה    , לכל 

השמות  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את  להחליף  הצעתי  אני  בורוכוב  ברחוב  זו . וגם 

הזאת   . הפנייה 

ויזנברג שמואל  :ירדנה  בן  שם  על  בית , הסמטה  את  שם  ויש  מת  שהוא  בגלל 
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לימד הוא  שבו  עליה, הספר  ספר    . בית 

השנייה , כן  :וזגלוב-ד שלי עמרמי"עו הסמטה  גם  מהצד אבל  הספר  לבית  מובילה 

  .השני

ויזנברג מרוחקת  :ירדנה  מזרחי. היא  יותר  חושבת. בצד  אני  , הסמיכות 

להחליף שי, אפשר  גם  בגלל  שםאבל  ויש ש  טהרה  מקווה   

טועה אינני  אם  השם  אוהל  כנסת  משהו, בית  לתת    , ירצו 

מהצד  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו גם  השם  השניאוהל  נמצאת .   נשים  מועצת  פשוט 

בסמטה קשור . בדיוק  איכשהו  עוד  בתמר  שאעלה  חשבתי 

הצדדים, במקום משני  בזה, זה  להחליף  פשוט  אפשר    . אז 

חמו בן  והעלייה   :יהודה  הראשונה  העלייה  של  שמות  זה  עלייה  שיכון  כל 

השתנה. השנייה הזמן    , ברבות 

להחליף   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו רוצה  רק  הצדדיםאני    . את 

מילר מתנגדת  :עמירם  לא    . היא 

מתנגדת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הזאת. לא  הסמטה  במקום  אומרת  רק  . תחליפו, אני 

דבר אותו  מקום. זה  לאותו  מוביל     .זה 

ויזנברג סמטה  :ירדנה  יקבל  שמואל  שבן    , ואפשר 

חמו בן  אפשר  :יהודה  מציע. אז  אני    , אז 

ויזנברג בש  :ירדנה  יקרא  לא  רחבה. םזה  לבין  סמטה  בין  הבדל    . יש 

ביניהם  :אל- אתי גן ההבדל  את  יודעת  לא  הדבר אבל, אני  את  לו  מגיע   

והמכובד   . הגדול 

דבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אותו  סמטאות. זה  שתי  גדולה, זה  יותר  השנייה    . אפילו 

סמטה  :אל- אתי גן לא  שזו  אומרת  יודעת. היא  לא  לא , אמרתי. אני  אני 

   . יודעת

ויזנברג יותר. אדרבא  :ירדנה  שלתת  טוענים  כאן  בן , אם  את  להעצים 

שוב. קיבלנו, שמואל זה  את  אעלה    . אני 

חמו בן  כבר  :יהודה  זה  את  לאשר  פעם, אפשר  עוד  תעלי    . אל 
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מילר מבקש  :עמירם  רק  במילה , אני  . 'סמטה'במקום ' משעול'נשתמש 

מכובד יותר    . הרבה 

חמו בן    . נכון. נכון  :יהודה 

מילרעמ קונוטציה  :ירם  לזה  יש  אחת, סמטה  פעם  ביקשתי    . אני 

גל בן  אלמונית, עמירם  :גיא  בסמטה  אביב, ביקרת  בתל  פלונית    ? סמטה 

מילר היסטורי  :עמירם    . זה 

גל בן  גם  :גיא  יפה  סיפור  שם    . יש 

מילר   . נכון. נכון  :עמירם 

גל בן  מישהו  :גיא  שם  שדוקרים  חשוכה  סמטה  שזו  חושב  לא  אחד    . אף 

מילר   .אמת  :עמירם 

גל בן  לזה  :גיא  מייחס  שאתה  מה  לצערי. זה  בקודש , הערתי  כהרגלנו 

כלשהו  דופי  מטילים  חלילה  אנחנו  כי  לא  נאלצים  אנחנו 

יו של  הנציגים"במקצועיות  או  הוועדה  הבענו , ר  אנחנו  אבל 

מחאתנו את  אחת  עפ, לא  השמות  שבוועדת  כך  החלטת "על  י 

מועצ של  נציגים  אין  העיר  העירראש  לעבר, ת  כל . בניגוד 

של  נציגים  שיהיו  דאגו  חמו  בן  יהודה  לפני  הערים  ראשי 

השמות בוועדת  ע. המועצה  ששמורות  העיר םמסיבות  ראש   

על יהיו , לשמור  שהשיקולים  שדיברת  זוכר  אני  לטענתו 

בלבד   . מקצועיים 

מקום   שיש  חושב  על , אני  איתי  הסכים  לדעתי  מילר  עמירם 

שי בשעתו  הזה  מקוםהעניין  אנחנו. ש  אגב  אמרנו  אני . לא 

כבר  הזאת  בוועדה  ייצוג  שיהיה  חשוב  העיר  שלמועצת  חושב 

הדיונים הסופיות, בשלב  המסקנות  בשלב  ומהטעמים , ולא 

שם נציגים  יהיו  לא  עוד  כל  נתנגד  אנחנו  בלבד    . האלה 

חמו בן    .בסדר  :יהודה 

צרפתי שמות  :צביקה  ועדת  של  הפרוטוקולים  אישור  בעד    ? מי 
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פרץשמ אחד  :עון    . פה 

גל בן  שלא. לא  :גיא  הסברתי    . הרגע 

פרץ שלי  :שמעון  אחד    .פה 

צרפתי , ממה, איתן, אמיר, עמירם, יהודה, צביקה, אורן, ארנון  :צביקה 

נגד. תודה. יאיר, שלי, שמעון   , אתי, גיא, אמיר? מי 

חמו בן  ובוקי  :יהודה  פה, אה. נפתלי  לא    .הוא 

צרפתי   . תודה. יובל  :צביקה 

מסחלטהה מסמאשרים  :390 '  שמות  ועדת  ו 6' פרוטוקול  המצ7 –    .ב" 
  

מיום   .5 תמיכות  ועדת  פרוטוקול    .31/07/11אישור 

  

צרפתי הבא  :צביקה  תמיכות. הסעיף  ועדת  לפרוטוקול  הערות  יש ?יש   

לחברים   ? הערות 

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

צרפתי אין  :צביקה  אחד, אם  פה  לאשר    ? אפשר 

תמיכות, ליחהס  : לויאהוד יובל בוועדת  גם  גיא  של  הערה  אותה    . את 

גל בן  יכולים  :גיא  לא  הם    .זה 

צרפתי עפ  :צביקה  מקצועית  ועדה  זו  חוק"אבל    . י 

גל בן  מנכ  :גיא  קבע"זה  הפנים  משרד    . ל 

צרפתי מנכ"עפ  :צביקה  חוזר    . ל"י 

אסור  :אל- אתי גן   .זה 

גל בן  לעירייה  :גיא  דעת  שיקול  אין    . פה 

צרפתי תמיכות  :צביקה  ועדת  לפרוטוקול  הערות    ? יש 

גל בן    . לא  :גיא 

צרפתי אחד  :צביקה  פה  לאשר    . תודה? אפשר 
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מסהחלטה אחדמאשרים :391 '  פה  פרוטוקול  תמיכות     11/0731/מיום  ועדת 

לפרוטוקול   .המצורף 
  

לתמיכות  .6 קריטריונים    .אישור 

  

צרפתי מציג. קריטריונים  :צביקה    ?מי 

חמו בן  צריך  :יהודה  הערות. לא  יש  אם     .רק 

צרפתי לקריטריונים  :צביקה  הערות    ? יש 

גל בן  משו  :גיא  באותה  היינו  שעברהכאנחנו  שנה  שינויים . ה  יש  האם 

  ? דרמטיים

צרפתי לא  :צביקה    , ההפך. ממש 

גל בן  עליהם  :גיא  לדווח  ששווה  שינויים    ? יש 

צרפתי ה. כן  :צביקה  שלי  זה  עליו  לדווח  יכול  שאני  היחידי  גישה השינוי 

בזמנו   , הצעה 

גל בן  אותה  :גיא  לשמוע  אשמח  אני  לי  נראה  החינוך  אגף    . נציגת 

צרפתי רק, הנשים  :צביקה  הנשים    . לגבי 

לתמיכות  :אל- אתי גן הבקשות  כל  את  מרכזת    .היא 

גל בן  הערב  :גיא  כאן  היא  הזה     - אבל, בכובע 

רוכל גדולים3  :שגיא  לא  ספציפיים  שינויים  רכ.בבקשה, נועה.   היא   זת 

התמיכות   . ועדת 

גל בן  כ  :גיא  לתפקידה    ? - בנוסף 

רוכל החינוך  :שגיא  אגף  כחשבת  לתפקידה     .בנוסף 

סיאסנועה לנו    :  שינויים3יש  בעצם , הראשוןהשינוי .   אומרת  זאת 

ועוד  אחד  תוספות2שינוי  הדתו.   ממשרד  הרשאה   תקיבלנו 

של  אחת 500,000בסכום  אחד  כנסת  בית  של  לבנייה  שקלים   

. ונותמהשכ . ותשלו, תקומה. בעצם . ז"הדרים  פה  לנו  יש 
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משרד  של  לדרישות  בהתאם  הקריטריונים  של  פירוט 

אחד. הדתות נושא    .זה 

לקשיש   יום  במרכז  בנייה  זה  השני  פה , הנושא  שהעירייה 

להשתתף בעצם  של , רוצה  הקמה  נוסף לקדם  יום  מרכז 

סבא בכפר  בהתאם .לקשישים  קריטריונים  רשימת  פה  יש   

יי התמיכהלמה  את  שיקבל  מי    . קבע 

אחרו   בנושא ןושינוי  המועצה  להחלטת  בעצם  בהתאם  זה   

אגו של  בהנהלות  נשים  ייצוג  של  הספורטהספורט  , דות 

סף כתנאי  נקבע  מעל , שבעצם  שמקבלות   150,000עמותות 

לפחות  של  ייצוג  יהיה    . 25%שקלים 

???:  20% .  

גבע"ד אמיר  תומכים  :ר    .אנחנו 

צרפתי אחדאפשר  :צביקה  פה  להתאחד    ?  

גל בן    . כן  :גיא 

צרפתי   .תודה  :צביקה 

מסהחלטה לתמיכות מאשרים :239 '  קריטריונים  אחד  פה    ).ב"מצ(  
  

מנכ  .7 במקור- ל "עדכוני  הפרדה  אתנה,   קורא, קרן  בת - קול  תחבורה 

  .קיימא

  

צרפתי הבא   :צביקה  מנכ- סעיף  עדכוני    . ל" 

ארמוני כל  :אשל  מנכ, קודם  סע"עדכוני  זה  להוסיףל  ביקשתי  שאני  . יף 

מעודכנים  לא  שאולי  החברים  את  ולעדכן  לבוא  ישיבה  מדי 

דברים מיני  אינפורמציה , בכל  תועבר  נקיים ובכך  ואנחנו 

השקיפות עיקרון  נושאים3רשומים היום . את  וברשותכם ,  

אתחיל אני  שאיתו  נושא  בעוד  אעדכן    .אני 
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איתו   להתחיל  רוצה  שאני  א, הנושא  לעדכן  בעצם  על זה  תכם 

האחרונה בתקופה  שנעשה  השנה , מה  סוף  עד  שיעשה  ומה 

העבודה ותכנית  התקציב  אישורי  של  הנושא  ולומר . בכל 

בבדשהשנה  בד  ייעשה  התקציב  הפיתוח , אישור  תקציב  גם 

ייעשו  השוטף  התקציב  כולו , ביחדוגם  התקציב  שכל  כך 

השנה תחילת  עד  זה. יאושר  את  לעשות  מחויבים  לא  , אנחנו 

אנ אחתאבל  כמקשה  יאושר  שהתקציב  נכון  שזה  חושב    .י 

העבודה    תכנית  יש - לגבי  נכתבת   שבו  פעילויות  של  רצף 

שנקראת  עבודה  אינטגרטיבית'תכנית  עבודה  היא . 'תכנית 

של  העבודה  תכנית  על  שנעשה  החציון  בקרת  על  מתבססת 

שעברה בעצם . שנה  היא  האינטגרטיבית  העבודה  תכנית 

נגזרות  שממנו  האגפיותהאינטגרל  העבודה   .תכניות 

מתבצע הוא  גם  הזה  כבר , והמרכיב  והוצג  מתבצע  הוא 

ולסגנים העיר  התקציב, לראש  עם  בבד  בד  הוא    . וגם 

העבודה   לתכנית  כמובן  התקציב  בין  זיקה  הנוסף , יש  והחלק 

המיסים צו  אישור  שלוזה  בהליך  נעשה  הוא  שגם  כל .  

האלה  ישיבותהדברים  מאוד  הרבה  יצריכו   ליץממ. הם 

המועצה  מועדלחברי  מבעוד  לזה  נוציא . להיערך  אנחנו 

הישיבות תאריכי  את  לפני  זמן    . הרבה 

גבע"ד אמיר  כבר. יש  :ר    . יצאו 

ארמוני הכל  :אשל    ? קיבלתם 

יגיע. קיבלנו  :אל- אתי גן שהחומר  צריך  רק    . עכשיו 

גל בן  ב  :גיא  לנו  שנמסר  מוקדם  האחרונות8- הכי  השנים    .  

ארמוני עדכונים.יופי  :אשל  לקבל  תמשיכו  אז  את ,   שקיבלתם  אבדוק  ואני 

כולם הימים  להם . כל  יש  אם  המועצה  חברי  בכל  מפציר  אני 

התקציב, שאלות לגבי  אותי  לשאול  מוזמנים  אם . אתם 
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אותם לכם  נעביר  אנחנו  אז  הסתיימו  כבר  ואם , הדברים 

עפ הכל  את  נעשה  אנחנו  אז  הסתיימו  טרם  י "התהליכים 

על, הסדר דבור  אופניודבר  ראשון.   עדכון  היה    . זה 

אלינו  :אל- אתי גן יגיע  שהחומר  לבקש  רק  לפי , אפשר  שמותר  בגלל  לא 

ל עד  שבת, - החוק  שישי  גם  נופל  תמיד    . וזה 

ארמוני שאפשר  :אשל  מוקדם  הכי  אליכם  יגיע  לא , החומר  אנחנו 

דבר שום    . מסתירים 

כהן השאילתות  :אורן  את  גם  לבקש  יכולים  שאנחנו  תגישו אל, וככל   

לפני לכם, יומיים  מפריע  לא  זה    . אם 

גל בן  לפני- ' א  :גיא  שבוע  אותם  להגיש  צריכים  אנחנו    .  

כהן קודם  :אורן  קצת  אפשר    . אם 

גל בן  אותם  :גיא  להגיש  נשתדל  לפניאנחנו  משבוע  יותר  אתם ,   אם 

לפני מיומיים  יותר  אותם  לשלוח  נתחייב . תשתדלו  אנחנו 

אותם   , להגיש 

חמו בן  להשתדל  :יהודה  מתחייב    .אני 

גל בן  כן  :גיא  היום  לי  אמרת  בחיוב, אתה  להשתדל, נבחן  . ומתחייב 

גישה משנה    . אתה 

ארמוני הדברים  :אשל  בין  קשר     .אין 

כהן הדברים  :אורן  את  בעין  עין  רואים  אנחנו    . אבל 

ארמוני שאפשראני  :אשל  זמן  כמה  האינפורמציה  כל  את  שתקבלו  מבטיח    .  

   .מצוין  :אל- אתי גן

ארמוני כזכור  :אשל  שאנחנו  עדכון  הוא  השני  של , העדכון  הנושא  הוצג 

במקורהפרדת  לתוך - הדילמה , אשפה  להיכנס  האם   

הסביבה לאיכות  המשרד  של  כל . הפרויקט  את  הצגתי 

שהיו צריכים . ההתלבטויות  שאנחנו  לכם  עוד אמרתי  לאסוף 

נתונים ולאסוף  אלקיים. חומר  שמאיר  רוצה  צריך , אני 
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ש אתמולOECDח "בדולומר  שהתפרסם  סבא ,   בכפר 

היחידה הירוקה  כהעיר  מאוד . מצוינת  להרבה  זכתה 

הדו. שבחים את  לקרוא  לכם  ממליץ    . ח"אני 

של    היום  ביקור  גם  פה  רינתהיה  שמכיר, צפריר  כתב , מי 

בפניו, הארץ הדברים , ושטחנו  מכל  מופתע  מאוד  היה  הוא 

לזה, שנעשים אכנס  אופן. לא  המר, בכל  של אחד  חזון כיבים 

של  הנושא  גם  זה  העבודה  בתכנית  שמתממש  הירוקה  העיר 

במקור אשפה  את , הפרדת  לפרט  ממאיר  אבקש  ואני 

נתונים קצת  ולתת  זה .השיקולים  את  לאשר  צריך  צריך , לא 

אתכם   .לעדכן 

גל בן  הרי  :גיא  אותך  הסמיכה    , המועצה 

ארמוני העדכון, כן  :אשל  והנה  לעדכן  ביקשתם    . אבל 

כ כוח  :הןאורן    . ישר 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אחד, יהודה  :גיא  אף  עם  בעיה  אין  מהליכוד , לך  שר  כשמגיע  כי 

עצמאי מועמד  אני  אומר  אתה . אתה  מהעבודה  שר  כשמגיע 

העבודהאומר  מפלגת  חבר    . אני 

חמו בן  אותו  :יהודה  מקבל  לא  אני  מהעבודה  מישהו     .כשמגיע 

גל בן  אותו  :גיא  מקבל  לא    ?אתה 

חמויהודה    . בבקשה, הנה. לא  :בן 

כהן שלו  :אורן  במחנה  הוא  אם    . תלוי 

חמו בן  לכם   :יהודה  מפריע  זה  עושה  שאני  מה  בדרך - כל  שאני  סימן   

בסדר. הנכונה    .זה 

ביחד(   ) מדברים 

אלקיים קצרה  :מאיר  מצגת  כאן  לי  ולדיון , יש  אמר  שאשל  למה  המשך 

לפני  חודשים3הקודם  בפנ,   להציג  התחייבנו  את אנחנו  יכם 
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הזה הפרויקט  של  הכלכלי  הניתוח  ואת  אחת . הבדיקה  אנחנו 

רשויות 34- מ הפרדה   של  הזה  לפרויקט  שהצטרפו  במדינה 

שתוך . במקור למצב  להגיע  רוצים  העיר 3אנחנו  כל  שנים   

ל מפרידה  שהיא  למצב  זרמים3- תגיע  מדגיש .    3ואני 

ל, זרמים הפרדה  על  מדבר  שהמשרד  זרמים2- בעוד  שכל ,   כך 

ההפרדה בית את  עושה  בעצם  שהוא  למצב  יגיע  סבא  בכפר   

  . הזו

ונייר   יבשה  אורגנית  אשפה  נאסוף  שאנחנו , אנחנו  וכמובן 

במהירות הזה  הפרויקט  את  שאנחנו .נעשה  מזכיר  אני   

א שלב  פרויקט  של  סיום  בשלב  נמצאים  או  , סיימנו   3,000- כ'

אב יפה. בתי  עובד  זה  הכל  שאנחנו , ך  המודל  בעצם  וזה 

פיועובדי על  סבא. ם  כפר  מודל  גם  לזה  קוראים  , אנחנו 

בארץ רשויות  להרבה  כדוגמא  גם  משמש  היעד . שהוא 

במקור2014שבסוף  להפרדה  עברה  העיר  כל   .  

יסוד, בעיקרון   הנחות  מספר  הנחנו  לתכנון  ניגשנו  , כאשר 

תוך  עפ3שכמובן  ההפרדה  כל  את  עושים  אנחנו  שנים  י " 

ע לנו  שאושרה  המשרד"המסגרת  פעמיים א. י  נפנה  נחנו 

חלופות, בשבוע שתי  בחנו  אומרת  שהי. זאת  אחת  א חלופה 

ורטוב יבש  בשבוע  פעמיים  שהיום. פינוי  מזכיר  למעט , אני 

להפרדה שנכנס  מפרידה, הפרויקט  העיר  פעמיים , כל  אוספת 

השנייה . בשבוע פינויים - והחלופה  שני  על  דיברנו  אנחנו   

אחד יבש  ופינוי  אסב. רטוב  כך  אחר  הכוונהאני  מה    .יר 

החלופות   במסגרת  שבחנו  נוספת  אנחנו , הנחה  האם 

לא או  קצה  מתקן  על , מפעילים  ישפיע  גם  וזה  מאחר 

על . העלויות הניתוח  את  שנים6עשינו  שנים 3, כלומר.    

התושבים בתי  של  את 3ועוד , שילוב  מריצים  שאנחנו  שנים   



    09.11.2011  95  מועצה מן המניין 

נוספות .2017עד , כלומר. הפרויקט הנחות  שתי  הנחנו   

של שהעי בקצב  לגדול  ממשיכה  לשנה1%ר  גדלה ,   ואשפה 

לשנה2%בעוד    .  

נוספות    ישתנה- הנחות  לא  הטמנה  היטל  נגיע.   זאת , אנחנו 

על  מדבר  המשרד  ל100אומרת  שקלים  הטמנהטון  היטל    ,

ומע זה  וכל  ההצמדות  לכמעט "עם  מגיעים  אנחנו  שקל 130מ   

בחשבון, לטון נלקח  כמובן  הת.וזה  של  ההפרדה  איכות  , ושב 

מקום בכל  שלא  הנחה  מנקודת  יוצאים  אנחנו  יגיעו כלומר   

מלאה החישובים, להפרדה  כל  על  כמובן  משפיע  . וזה 

הנוספת  קצה- וההנחה  במתקן  שימוש  נפעיל ,   אנחנו  האם 

נפעיל לא  או  האריזות. מתקן  חוק, חוק  בעצם    ,שזה 

גל בן  קצה  :גיא  פתרון  יהיה  מקרה  על . בכל  יהיה  הוא  אם  השאלה 

  , ידינו

אלקיים קצה  :מאיר  במתקן  להשתמש  נצטרך  מקרה  והפסולת , בכל  מאחר 

בה מטפל  שאתה  למקום  להגיע  חייבת  להפוך , האורגנית 

ל . .אותה  הלאה. הבינוי. וכן  עלויות  נמצאים . וכמובן  אנחנו 

סיום לקראת  ממש  בכל היום  עורכים  שאנחנו  מקיף  סקר  של   

העיר האשפה, רחבי  חדרי  כל  את  בודקים  אחת . אנחנו 

בינוי משמעויות  יש  האם  לבדוק  הסקר  של  בחדרי המטרות   

צריכים, אשפה שאנחנו  מזה  מיכלית כתוצאה  עוד    .להוסיף 

כהן מה  :אורן  העירייה, ואז  על  יחול    ? זה 

אלקיים הכל  :מאיר  מפרט  אני  למשרד . תכף  הדרישות  את  הגשנו  אנחנו 

הסביבה לנו . להגנת  אישרו  הפרויקט  הכל  מיליון  13.5סך 

נותן, יםשקל שהמשרד  תקציב  בעצם  לנושזה  הזה .   התקציב 

חלקים משני  שקשור . בנוי  מה  כל  זה  הראשון  החלק 

והסברה, להצטיידות כ, תפעול  נושא  המשרד   80%- שבו 
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השני. מהעלויות נותן , והחלק  שהמשרד  מתנה  בעצם  שזו 

לפרויקט שהצטרפה  רשות  של , לכל  בהיקף  מתנה  לנו  נותן 

שקל7.8- כ מיליון  מקבלים שזו ,   שאנחנו  מתנה  בעצם 

  . מהמשרד

גל בן  שנתי  :גיא  הרב  המימון    . זה 

אלקיים אב  :מאיר  בית  תמריץ  ש. זה  מה  לכל כל  המימון  זה  כאן  מופיע 

להפרויקט שנים3-   בהחלט,      - וזה 

גל בן  כסף  :גיא  מעט    .לא 

אלקיים מכובד  :מאיר  השורות . מספר  את  ממש  זה  פה  מציג  שאני  מה 

אחת התחתונות כל  של  בחנו  שאנחנו  הטבלה . מהחלופות 

של  אשפה  פינוי  עושים  אנחנו  שבה  חלופה  מייצגת  הראשונה 

רטוב התושב, פעמיים  בבית  יבש  זה . פעמיים  את  ניתחנו 

שנים6לאורך  החלופה 3ובחנו  ,   בתוך  חלופות    - 3 

כרגיל: אפשרויות קצה, עסקים  מתקן  ובלי  קצה  מתקן  . עם 

העליונה בחלופה  רואים  שאנחנו  לא ,ומה  אנחנו  אם  שבעצם   

קצה מתקן  כ, נפעיל  לנו  יעלה  שקל10- זה  מיליון  ואם . 10.7.  

קצה במתקן  נשתמש  אומרת. נחסוך, אנחנו  לנו , זאת  יעלה 

מהסכום, פחות   . כמחצית 

זאת   הנוספת , לעומת  לחלופה  נלך  אנחנו  הנחה זוהי אם 

של  אומרת  זאת  מאוד  גדולה  לאיכות  להגיע  רוצים  שאנחנו 

הפסול התושבהפרדת  בבית  לרדת , ת  לנו  יאפשר  זה  ואז 

יבש יבש, כלומר. לפעם  לפעם  יבש  זה , כמובן. מפעמיים 

התפעול בעלויות  לנו  כאן. יחסוך  נראה  שאנחנו  אנחנו , מה 

לנו יעלה  קצה  מתקן  ללא  בחלופה  שבעצם  זאת , רואים 

עוד  להוסיף  נצטרך  שקל860,000אומרת    ,  

גל בן  למתקן  :גיא  לא  מתקן . שזה  לא    . אצלנוזה 
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אלקיים מתקן  :מאיר  ללא    . זה 

גל בן  אומר   :גיא  קצה'כשאתה  מתקן  , ללא  בכלל' אין  כאילו  . זה  . .  

מקומיוקצה  מתקן     .לא 

אלקיים מקומי  :מאיר  קצה  מתקן  לנו  יהיה  אם  עוד , אבל  , נחזיראנחנו 

כ של  פדיון  לנו  מיליון4.3- יהיה  היסוד.   הנחת  כמובן , זו 

הנ לכל  שותף  היה  גם  ניתוח שהגזבר  ממש  לנו  ויש  יתוחים 

של  הלאהברמה  וכן    . שנה 

גל בן  מועדף  :גיא  כיוון    ? - יש 

גבע"ד אמיר  שלכם  :ר  המומלץ  המומלץ? כאילו, וזה  זה  האחרון  את    ? לעשות 

כזה, כן  :אל- אתי גן מתקן  הקמת  של  עלות  זה  כמה  אתה ? אבל  וכמה 

ממשרד   - מקבל 

אלקיים קורא  :מאיר  קול  אין  אנחנ, בינתיים  מעודד אבל  שהמשרד  יודעים  ו 

כ של  גודל  ההקמה40%- סדר  מעלויות    .  

  ? שהן  :אל- אתי גן

חמו בן  כרגע  :יהודה  יעזור  מתקן, לא  איזה  תלוי    . כי 

גל בן  בתולי  :גיא  הכל  וזה  קריטריונים    . ואין 

גבע"ד אמיר  שקל30לפחות   :ר  מיליון    ?  

גל בן  יוצר  :גיא  שזה  הסביבתיים  המפגעים  על  דיברנו  לכל והק, לא  רבה 

מקומות   . מיני 

ארמוני עבודה  :אשל  עושים  השלמנו. אנחנו  לא  אותהעוד    .  

חמו בן  שאלה  :יהודה  סימני  ששווה  דברים    . יש 

גבע"ד אמיר  רצינית  :ר  השקעה    . זאת 

אלקיים הזה  :מאיר  בשקף  מסוכם  כאן  שאמרתי  מה  זה . כל  את  אפרט  אני 

התחתונה. כאן הזה, השורה  לפרויקט  נכנסים  . אנחנו 

הזה במשרד  איתנו  יחד  לא . המשרד  כאן  משקיעים  אנחנו 

כסף רואים. מעט  שאתם  מה  לא ,עם  להוציא  צריכים  אנחנו   
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כדי  כסף  הזהמעט  למהלך  שב. להיכנס  ברור  שנים 3- זה   

היקרה החלופה  על  הולכים  אנחנו  שמרכיב , הראשונות  בגלל 

מבחינתנו נעלם  הוא  התושב  של  ניסיון . ההתנהגות  לנו  יש 

מ עם  היוםטוב  עושים  שאנחנו  המגמה . ה  שקו  רואים  אנחנו 

יפה מאוד  הוא  ההפרדה  שהתושבים, של  רואים    , ואנחנו 

ברקע(    ) מדברים 

אלקיים עשינו  :מאיר  שאנחנו  השכונות  את  מייצג  והעיר . והוא  מאחר  אבל 

גונית רב  היא  קבועה , שלנו  התנהגות  כאן  לנו  אין  כלומר 

מקום ב. בכל  זה  את  לוקחים  שאנחנו  בעלויותכך    . חשבון 

חמו בן    . תודה  :יהודה 

ארמוני הבא  :אשל  הדבר  את  לזכור  צריך  תחתונה  מתקן אם , שורה  יהיה 

גם , קצה משמשים  שאנחנו  ובהנחה  הציג  שמאיר  בחלופה  אז 

לאזור קצה  ל, מתקן  גם  להגיע  יכולים  שקל 900,000- אנחנו   

קצה מתקן  ללא  בשנה  בודקים, רווח  שאנחנו  מה  כרגע  . שזה 

יע בין זה  עוד  ל1.5לה  מיליון  לשנה2-   שקל  מיליון  עלות ,  

הזה החזון  את  לממש  כדי  שאנחנו , תפעולית  מה  וזה 

ירוקה עיר  להיות  כדי    . משקיעים 

גבע"ד אמיר  מאוד  :ר    . יפה 

גל בן  אחת  :גיא  שאלה  לי  דעתכם . ברשותכם, יש  את  נתתם  האם 

תושבים, לעניין של  פעולה  שיתוף  של , אפרופו  לנושא 

שנעשהההתאמות הפיילוט  לאור  במיוחד  בתי ,   באותם 

מלהכיל צרים  שהם  או  מסודרים  אשפה  חדרי  שאין  . מגורים 

לוגיסטיקה של  גם  פונקציות  פה  יש    . הרי 

חמו בן  זה  :יהודה  את  גם    . עושים 

צרפתי סקר  :צביקה    . עושים 

חמו בן  זה, מאיר  :יהודה  את  גם  נגיע . בודקים  שאנחנו  דיון  עוד  יהיה 
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ה לדיון, אלהלרזולוציות    . נגיע 

גל בן  העדכון  :גיא  על  ותודה  כוח    . ישר 

ארמוני שני.בכיף  :אשל  נושא  אתנה,   פרויקט  של  לי , הנושא  שנדמה 

ע אל"שהועלה  גן  אתי  המועצה  חברת    , י 

הירוקים"ע  :אל- אתי גן ידי. י  על    . הוצג 

ארמוני הירו"ע  :אשל  ע, יםקי  אתי"הוצג  הזה. י  העניין  את  בדקנו  , אנחנו 

מביק גם  קידרשתי  שתבואאורנה  השורה .   את  לכם  אתן  אני 

במידה . התחתונה הוא  הזה  הפרויקט  תחתונה  שורה 

אנכרוניסטי לפטופים, מסוימת  על  מדבר  שהוא   מכיוון 

אגב דרך  קילו2.5ששוקלים , כבדים  בסופו ,   המטרה  כאשר 

מ לימוד  זה  דבר  מ. ווןקשל  על קולימוד  להתבסס  יכול  וון 

בבית הבאת ,עבודה  קי'  און  , דיסק  זה ' להשקיע  שחשוב  ומה 

ה שבחדרי  מקרניםבכך  יהיו  ויהיו , לימוד  מחשבים  יהיו 

  .תשתיות

בחינםהזה הפרויקט    הלפטופים  את  נותן  שהוא  והם , נכון 

פעם עוד  אומר  שאני  לפטופים, לפטופים  מהשורה הם  לא   

נלוות . הראשונה הוצאות  שהן  להוצאות  אותנו  מחייב  הוא 

בי, ללפטופים ספרכמו  בבית  למורים  טכנית  תמיכה  היתר  . ן 

תחתונה לעירייה, שורה  עולה  הזה    , הפרויקט 

חמו בן  לעלות  :יהודה    . אמור 

ארמוני כמעט   :אשל  לעירייה  לעלות  שקל3אמור  מיליון    .  

גל בן  מה  :גיא  של  יישום  היסודיים ?זה  הספר  בתי  כל     ?של 

ארמוני לפטופי  :אשל  מתן  של  חינ, םיישום  הם  אנחנו . םהלפטופים 

הספר בבתי  בתשתיות  להשקיע  הזה  הכסף  את  זה , מעדיפים 

יעיל ש. יותר  באמת  חושב  הוא אני  היסטורית  הזה  הפרויקט 

ללפני  אולי  נכון  שנים6, 5היה    .  
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גבע"ד אמיר  למיניהם3עוד   :ר  טקים  להיי  יעבור  הכל  שנים    .  

לא, לא, לא  :אל- אתי גן   . ממש 

ארמוני השק  :אשל  לא  לטעמי  נראה  טובהזה  מיטבית, עה  השקעה  , לא 

מכוונת למידה  זו  באמת  רוצים  שאנחנו  מה  וצריך , כאשר 

הכסף  את  הספרלהשקיע  בבתי  קידר. בתשתיות  אם , אורנה 

משהו להוסיף  רוצה    . את 

קידר באמת   :אורנה  בתהליך  שאנחנו  לומר  רוצה  בתי אני  כל  את  להכניס 

סבא הספר בכפר  מולטימדיה, לזה  כיתות  כבר . להכניס 

מחשבה של  התהליך  את  ורמקולים, תחלנו  היום . מקרן 

ה בסביבות  כמו  משהו  לנו  יש  שכרגע  למצב  הגענו   150- אנחנו 

ל ספר25- מקרנים  בתי  ספר.   בתי  תפס , יש  זה  ביסודי  בעיקר 

מאוד גדולה- תאוצה  שנים. מאוד  מספר  לפני  כבר  , התיכונים 

מאוד באופן  לזה  נכנסו  היסודיים  האחרונות  בשנתיים  - אבל 

תשתיות, חזקוד מא מבחינת  כאן  נערכים  זאת . ואנחנו 

כיתה, אומרת בכל  אינטרנט  הוא  .נכניס  הזה  התהליך 

ש .תהליך  . סוף ,. שעד  מניחה  אני  הכיתות2013  כל  תהיינה    

  . ממוחשבות

גל בן    ? 2013עד   :גיא 

קידר   . כן  :אורנה 

ארמוני על   :אשל  הולכים  אנחנו  ולכן  הלפטופים  ופחות  שחשוב  מה  זה 

הזההכיו שכן. ון  את , מה  יאשר  העיר  ראש  אם  בהזדמנות 

מ, זה למידה  על  משהו  וייתן  יגיע  שדב  מציע  . וונתקאני 

ספר בבתי  יפים  מאוד  דברים  שיידעו, נעשים    . כדאי 

ב  : לויאהוד יובל אנחנו  הזה  שבנושא  להגיד  רוצה  כפר , שובואני  ילדי  הרבה 

חכם לוח  מהכיתות  מחצי  יותר  כבר  אמר. סבא  שהיא  ,  הכמו 

משחקי  של  מהחוויה  חלק  לילדים  מכניס  זה  חכם  לוח 
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מכירים שהם  אינטראקטיבי , המחשב  יותר  הרבה  עולם  וזה 

לאנטנה מהכיתה  אלחוטי  אינטרנט  את . עם  אוהבים  ילדים 

להם, זה שמוכרת  הסביבה  והיום . זו  המדעים  החומרים  כל 

ממוחשבים שידורים  של  מאגרים  באינטרנט  אם , מפתחים 

מתמטיקה מדעים, זה  זה  מקובל , אם  שלא  מדעים  זה  אם 

ליסודי באנגלית, להכניס  זה  סבא . אם  בכפר  ייכנס  זה  אם 

מבורך יהיה  מגיע . זה  מחשב  במשחק  משחק  שבבית  ילד  כל 

סביבה   .  לאותה 

קידר חכמים  :אורנה  לוחות  כבר  יש  הזה  שבעניין  לך  לומר  יכולה  , אני 

הכיוון זה  כל. ובאמת  של , קודם  הנושא  על  תשתיות לעבוד 

מכן מאוד, ולאחר  נחמד  דבר  זה  כל , לפטופים  קודם  אבל 

תשתית . תשתיות לו  ואין  לכיתה  לפטופ  עם  יבוא  מורה  אם 

דבר, אינטרנט שום  לו  נותן  לא  הזה  הדבר  החשיבה . אז  ולכן 

תשתית מבחינת  להיערך  באמת  יהיה , היא  הספר  שבית 

להקרין, ערוך ויוכל  לפטופ  עם  באמת  לבוא  יכול  . שמורה 

חכמיםממשיכים חנו אנ לוחות  של  הזה  הנושא   את 

הכיוון, ומקרנים בעצם    . וזה 

גל בן  ויכוח  :גיא  פה  שאין  חושב  פספוס . אני  פשוט  פה  יש  לדעתי 

שזה . עובדתי לפני  לעומק  די  הזאת  הסוגיה  את  בדקתי  אני 

למועצה שמלמד , נכנס  כמורה  הפן  את  מכיר  ימים 5ואני   

לצער עדיין  לו  שאין  בתיכון  התשתיות, יבשבוע  שאולי , את 

נובמבר  עד  יהיו  כבר  סבא     .2013בכפר 

מלא    באופן  שמסבסד  מכיר  שאני  היום  בישראל  אחר  גוף  אין 

למורים קיים. לפטופים  החינוך. לא  משרד  קרנות , לא  לא 

אחד, פרטיות אף  מיושנים. לא  ככל  יהיו  טוען  אתה  אם 

שיהיו, שיהיו ככל  כבדים  שנותן , או  היחיד  הגורם  הם 
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אחרתבק או  כזו  הלפטופ, ונסטלציה  את  מורה    . לכל 

אומרים   שאתם  מה  עם  מסכים  לחלוטין  העמותה , אני 

זה את  אומרת  שהרשו, בעצמה  זה  לסבסוד  תיקח שהתנאי  ת 

התשתית התקנת  את  עצמה  את . על  לתת  מוכנה  לא  היא 

הספר  בית  את  לרשת  מתחייבת  לא  שהרשות  עד  הלפטופים 

אינטרנט הבר, במערכת  את  הוויכוח . יםאקוולספק  לא  זה 

אומרת. כאן בעצמה  מאיתנו . היא  לקבל  שרוצה  רשות 

מלא בסבסוד  זה, לפטופים  את  לעשות  שזה . צריכה  ברור  זה 

  . תנאי

ארמוני טכנית  :אשל  תמיכה  למשל  כמו  תנאים  להם    , יש 

גל בן  הגעת, בסדר  :גיא  איך  יודע  לא  להודות, אני  חייב   3- ל, אני 

שנתיות הוצאות  שקל  פריסה . מיליון  על  זה  אם  יודע  לא  אני 

בעיר הספר  בתי  כל  היסודיים, על  פניו זה . רק  על  לי  נשמע 

לא ותו  טכנית  תמיכה  בשביל  אתה , לא. המון  תשתיות  אבל 

לעשות הולך  כה  בין  שאתה  המרכיב . אומר  את  תבודד  אז 

הולך , כלומר. הזה אתה  אתנה  שבלי  להגיד  הולך  אתה  אם 

ת ולשים  הספר  בתי  כל  את  את , שתיותלרשת  עושה  אתה  אז 

לאתנה קשר  בלי  של . זה  העלות  לך  עולה  כמה  לי  תגיד  אז 

הטכנית, המחשוב התמיכה    ? של 

ארמוני מיליון1.7  :אשל    .  

גל בן  לא  :גיא  או  שווה  זה  אם  לשאול  צריך  עכשיו  שלכל , אז  מורה כדי 

לפטופ יהיה  סבא  מלאה . בכפר  בעלות  לפטופ  מורה  לכל  לתת 

יותר הרבה  לך  הכבוד.יעלה  כל  עם  לברקו   הגיעו  ספר  שבתי   

חדר מורה, בכל  לכל  נייד  למחשב  יגיעו  לא  בחיים  אני . הם 

בו  שיש  ספר  בבית  תלמידים1,000עובד  למצב .   הגיע  הוא 

בו  ברקו5שיש  ניידים  ו, אים  קבוע  לפטופים4- אחד    .  



    09.11.2011  103  מועצה מן המניין 

התשתיות    כל  עם  אופטימאלי  הכי  נותנתבמצב  סבא  , שכפר 

נותנת תגי, והיא  לא  ניידים היא  של  פריסה  של  למצב  ע 

מ שימוש  יעשה  מורה  שכל  במצב  נכון . ווןקאופטימאלית  זה 

שם את , שהעתיד  רק  לא  ייתן  החינוך  שמשרד  עד  אבל 

סבא כפר  בעיריית  הקצה, התשתיות  למשתמש  שנגיע  לא , עד 

בפסולת בהוראה, רק  העניין  לצורך  זה . גם  הקצה  משתמש 

את להעביר  כדי  לפטופ  חייב  והוא  זההמורה  לך ,   יש 

היכולת את    .לכאורה 

ש   טוען  אתה  אם  להחליט  זה1.7- צריך  את  שווה  מיליון    .

של , להערכתי כבד  נייד  למחשב  קילו2.5גם  מגיע ,   אתה  אם 

המורים כדאי, לכל  שעדיין  להיות  יכול  הייתי . זה  לא  אני 

הסף על  זה  את    . שולל 

חושבת,רגע  :אל- אתי גן אני  כי  למספרים  אכנס  לא  אני  שאם  ולבגד,  

התקנה בכל  ברקו  להשיג  מצליח  כיתה, אתה  ובזכות , בכל 

האינטרנט עם  מרוויחים, זה  המטרה. אז  זו  הרי  הכל    . סך 

ארמוני הכיוון. נכון  :אשל  גם    . זה 

העיר  :אל- אתי גן כל  או  אומרת  שאתנה  בעיה  ספר, ויש  בית  בית - אין 

הבעיה. ספר גם. וזו  להשיג  זה  דרך  אפשר  לזרז , אז  ואולי 

ה עד את  לא  הנתונים . 2013תהליך  את  לנו  כשתראה  זה  אבל 

חכמים יותר  נהיה  פשוטה. אז  אחת  שאלה  עוד  לי  , יש 

שוב משהו  זה  החינוך  משרד  - מהיומייםלדעתי , שעכשיו 

ל הכל  מתחבר  האחרונים  כפר . ענןשלושה  בעיריית  האם 

מתאים אמרת  שאת  התכניות  כל  צריך , סבא  לא  אז  כי 

האלה  מהדברים  רבעי  הבנתישלושת  מיטב    . לפי 

עדיין   :אורנה קידר אתזה  פותר    , לא 

המידע   :אל- אתי גן כל  עם  החינוך  משרד  של  הענן  זה  מה  יודעת  את  אבל 
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והאינטרנט   ? והכל 

קידר   . כן  :אורנה 

תשתיות  :אל- אתי גן מיני  כל  צריך  לא  זה  החינוך . 'קלאוד'ה. כי  משרד 

א עושההכניס  והוא  זה    . ת 

ברקע(   ) מדברים 

מתכוונת, לא  :אל- אתי גן שאני  מה  חדש, כי  משהו  יש  עד , שאם  אז 

ישנה מערכת  הכל  יהיה  כבר  זה  ההתקנות  כל  את  . שנגמור 

בחשיבה זה  את  לקחתם  האם    ? אז 

קידר בהדרגתיות  :אורנה  בונים  ואנחנו  בכיוון  נגיע , אנחנו  שאנחנו  כך 

מבחינת  הספר  בתי  כל  של  רישות  יהיה  שבאמת  למצב 

. אינטרנט . .  

ארמו ברקו  :ניאשל  ותצטרך  אינטרנט  תצטרך    . תמיד 

  . בדיוק. נכון  :אל- אתי גן

ארמוני וכה, לא  :אשל  כה  בין  תצטרך    . זה 

אחסון, לא  :אל- אתי גן זה  בענן    , אבל 

האינטרנט  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו במקום  לא    . זה 

במקום, לא  :אל- אתי גן לא  ממש  והכל. זה  אחרת  תשתית    .ורצוי. זו 

ארמוני השלישיאני   :אשל  לנושא  לעבור  הדיון , רוצה  את  להמשיך  אפשר 

אחרת בהזדמנות  המחשבים    . לגבי 

גל בן  בנתונים  :גיא  לעיין    . נשמח 

ארמוני גמור  :אשל  חשובה. בסדר  סוגיה  באמת  להעלות  רוצה  אני  , עכשיו 

שגם  סוגיה  אלינווזו  שלח  גל  בן  גיא  המועצה  אני , חבר  אבל 

שאנחנו  להגיד  הקול חייב  על  מהעיתוןלמדנו  למדנו . קורא 

בבוקר. כולנו שהוא , קמנו  החליט  התחבורה  שמשרד  קראנו 

קורא קול    , עושה 

גבע"ד אמיר  לערים  :ר  בעצם  קריאה  היתה    , זו 
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ארמוני דעתי, כן  :אשל  את  עכשיו  לכם  אומר  אני  לי, אבל  אכפת  , כן, ולא 

לשמוע יכול  ישראל  עם  ומצדי  באינטרנט  פה  מדברים  , אנחנו 

ט לא  מריח  התחבורה . ובזה  שמשרד  מאוד  רע  מריח  זה 

העיתוןמפרסם  דרך  קורא  שנותנים , קול  מאוד  רע  מריח  וזה 

במועצה להעביר  ושבועיים  לזה  להיערך  שבועיים    . לך 

חמו בן  איתם  :יהודה  לעבוד  צריכים  עוד    . אנחנו 

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני לכם  :אשל  אומר  הממשלה אני  משרדי  של  מההזחלות  כחלק  זה   

מהםשאנחנו סובלים  הארנונה,   בצו  פה, כולל  נקטר    , לא 

חמו בן  אושר  :יהודה  היום    . רק 

ארמוני שעברה  :אשל  שנה  של  הארנונה  צו  אושר  היום  ההתנהגות . רק 

לא  והיא  נסבלת  בלתי  היא  הממשלה  משרדי  מצד  הזאת 

לעבוד זה. מאפשרת  עם  הזה , יחד  קורא  שהקול  ספק  אין 

מאוד חשוב- הוא  הוא. מאוד  מה  ואומרבעצם  בא  הוא ?  

בין  שרשויות  ל70,000אומר  יכולים 250,000-   תושבים   

ל קרוב  של  גדול  מאוד  מענק  על  מיליון 200,000- להתחרות   

העיר, שקל את  להפוך  מנת     - על 

מילר   . 220  :עמירם 

ארמוני   . 220  :אשל 

גל בן  ל  :גיא  עד  להגיע  להיות    . 280- יכול 

ארמוני חשוב, אוקי  :אשל  ערים. לא  מספר  שנכנסותיש  הערים ,   לא  זה 

הקטנות, הגדולות הערים  לא  הן . זה  לגשת  שיכולות  הערים 

קריטריונים במספר  שעומדות  עומדת , ערים  סבא  שכפר 

ה, בכולן של  הנושא  גם  בעניין BRT- שזה  לזכותנו  עומד   

על , הזה גבוה  מאוד  ניקוד  תחבורה . BRTיש  של  נתיב  על 

בערך  של  ניקוד  יש  שנכ30%ציבורית  מי  על  לפרויקט נס  
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  . הזה

ברקע( שואל    ) מישהו 

ארמוני הנקודה  :אשל  לא    .זו 

מילר לסדר  :עמירם  הצעה  לך  . יש  . .  

ארמוני הזה  :אשל  בעניין  גם  לעדכן  אפשר  הזה . בהזדמנות  בשלב  המועצה 

לאשר  דברים3נדרשת  כך.   הם  שהתאריכים  מפגש : מכיוון 

ב נערך  לדצמבר5- מציעים  מפורטת,   מאוד  הצעה  להגיש   ויש 

ה לפברואר1- עד  הזה.   בשלב  נדרשת  שהמועצה  זה , מה 

ברשותכם3לאשר  ההצעה  את  לכם  אקריא  ואני  דברים   .  

גל בן  זה, אשל  :גיא  את  מוצא  שאתה  עד  שרשות , רק  שם  כתוב  גם 

תזכה שלא  שאתה , אפילו  מה  את  שולל  לגמרי  לא  ואני 

שלב , רמזת על  נדיבים  מאוד  כספיים  החזרים  לקבל  יכולה 

אומרתזאת. התכנון לצאת ,   שיכול  גרוע  הכי  השלב 

פה שלנו  נזכה, מההתמודדות  לא  אם  של , גם  יופי  שנכין  זה 

תמומן ואפילו  אותנו  שתשמש  ליום , תכנית  עתודה  ותהיה 

דווקא ולאו  יימצאו  כן  האלה  שהתקציבים  מקווה  אני  . שבו 

אחת רשות  רק  באמת  יבחרו  כרגע  שזו , כי  לנו  ערב  ומי 

אנחנו   . תהיה 

ג"ד אמיר  עכשיו  :בער  תיבחר  אחת    ? רק 

גל בן  אחת  :גיא     .כנראה, רק 

ארמוני אומר  :אשל  שאתה  מה  נכון  את , זה  שהגישה  שהרשות  ובתנאי 

בלפחות  זוכה  נקודות70ההצעה    .  

גל בן  לזה. נכון  :גיא  שנגיע  חושב    . אני 

ארמוני עד   :אשל  לי  נדמה  של  החזר  הוא  ההחזר  בין . 250,000וגם  אנחנו 

אגב דרך  וכה  תחבורה , כה  תכנית  של  בתהליכים  נמצאים 

תנועה  ונתיבי  חניות  של  הנושאים  לכל  שתתייחס  חדשה 
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בשל. 'וכו כפרי  נפל  זה  זה. בדיוק  את  נקבל  אם  זה , ובאמת 

פנטסטי לנו . יהיה  יאפשר  זה  כי  פנטסטי  יהיה  פשוט  זה 

מאוד לנו  שקשה  דברים    .לעשות 

אופן   ככהצריכיםאתם בעצם שהדברים , בכל  זה  לאשר    :

הצעה " בגיבוש  להתחיל  מאשרת  העיר  לקול מועצת  כמענה 

מקומית רשות  לבחירת  למערכת , קורא  מודל  כעיר  שתשמש 

קיימא בת  אומרת." תחבורה  בתהליך, זאת  . להתחיל 

ארז " הרשות  מהנדס  של  מינויו  את  מאשרת  העיר  מועצת 

מציעים, אייזנר לכנס  העירייה  נציג  העיר . להיות  ומועצת 

צבי מר  את  כיומאשרת  צרפתי  ההיגוי "קה  ועדת  ר 

בהתאם." העירונית מקצוע  אנשי  מיני  כל  עוד  בה    , שייכללו 

חמו בן  עמירם  :יהודה  עם    . תואם 

ארמוני כן  :אשל  תובא , כמו  בתכנית  העירייה  להשתתפות  הסופי  האישור 

ב התכנית  הגשת  בטרם  המועצה  לאישור  לפברואר1- שוב    ,

המציעים כנס  המשמעויות , ולאחר  פיננסיות הוהבנת 

הרחוק בטווח  אומרת. והתקציביות  לעומק, זאת  חפרנו  . לא 

מאיתנו דרישות  מיני  כל  שם  יותר . יש  קצת  זה  את  נבין  בוא 

  . טוב

גל בן  תקבלו   :גיא  לא  שקל280זה  מיליון    .  

ארמוני זה  :אשל  את  נבין  בוא  המועצה, אז  לשולחן  זה  את  לנו . ונביא  יש 

לנתח זמן    . זהו. קצת 

גל בן  תיבחר, ובט  :גיא  סבא  שכפר  לקוות  אלא  לנו  נותר    . לא 

אחד, אשל  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו עדכון  עוד    . רציתי 

ההצבעה  : לויאהוד יובל ל, לפני  שקשור  מה  הנגלהBRT- כל  על  הנסתר  רב    .  

מילר יובל  :עמירם  לך, אבל  אמרתי  אני    . ברצינות 

די  : לויאהוד יובל אחרוזה    , ן 



    09.11.2011  108  מועצה מן המניין 

מילר בז  :עמירם  לדון  פעמים3ה למה  ההצעה?   את    .  תסיר 

צרפתי   . תודה, טוב  :צביקה 

מילר היום  :עמירם  להצביע  לא  מה    ? על 

להצבעה  : לויאהוד יובל נושא  עכשיו  מעלים  שכל, אתם  מבקש     - אני 

צרפתי ל  :צביקה  קשור  לא  אבלBRT- זה    .  

מילר שעושה   :עמירם  שרשות  אמר  גבוהBRTהוא  יותר  ניקוד  לה  יש  זה .  

שאנ אומר  עושים לא    .BRTחנו 

צרפתי ל  :צביקה  קשור  לא    . BRT- זה 

מילר משהו  :עמירם  נעשה  הסכמתך  שבלי ?בלי  דעתך  על  יעלה  האם   

נעשה  לוי  יובל  של    ?BRTהתמיכה 

צרפתי הקריא  :צביקה  שהוא  ההצעה  סביב  להתאחד  פה , תודה? אפשר 

  . אחד

מסהחלטה כדלקמןמאשרים :339 '  אחד  פה   :  

להתחיל  .1 מאשרת  העיר  כמענה מועצת  הצעה  לבחירת "בגבוש  קורא  לקול 

מודל  כעיר  שתשמש  מקומית  קיימארשות  בת  תחבורה    ".למערכת 

הרשות .2 מהנדס  של  מינויו  את  מאשרת  העיר  להיות , מועצת  אייזנר  ארז 

מציעים לכנס  העירייה   .נציג 

כיו .3 צרפתי  צביקה  מר  את  מאשרת  העיר  העירונית"מועצת  ההיגוי  ועדת  . ר 

האישור כן  הסופיכמו  בתוכנית  העירייה  להשתתפות  לאישור י   שוב  ובא 

ב  המועצה  התוכנית  הגשת  והכנת 1/2/12 –בטרם  המציעים  כנס  ולאחר   

הרחוק בטווח  והתקציביות  הפיננסיות    .המשמעויות 
  

קצר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו עדכון  הבינלאומי 25- ב. רק  המאבק  יום  מצוין  לחודש   

נשים נגד  אנח25- ב. באלימות  בנובמבר  את  מציינים  זה נו   

ב נשים  מועצת  של  מרכזי  בשעה 23.11- באירוע   20:30 .

בנושא פעילויות  עושים  החודש  כל  של . אנחנו  הפעם  הנושא 
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ופורנוגרפיה זנות  יהיה  בילי . הערב  עם  בנושא  פאנל  יהיה 

לרמן   . מוסקונה 

המניין  :אל- אתי גן מן  שלא  מועצה  לנו  יש    . אבל 

בשעה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אחרתזה  ב.   זה. 20:30- אנחנו  את    . דחינו 

מילר ונגמור  :עמירם  בארבע    . נתחיל 

מהשטח  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו נשים  ישתתפו  דוקטוריות יהיו , בפאנל  מומחיות 

הזה הנושא  את  על . שחקרו  שידבר  נרדי  דוקטור  יהיה 

ההערכות. פורנוגרפיה לפי  שיש  לכם  לספר  רוצה  רק  יש , אני 

זונ10,000בישראל  בחודש  שימושים  מיליון  ויש    . ות 

חמו בן  מ  :יהודה  יותר  מכיר  נשי, 10,000- אני  ממין  דווקא     .לאו 

מגלגלת   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הזאת  בישראל2.4התעשייה  בשנה  מיליארד  וזה ,  

ממס פטור  משלמים, לא  לא  הם  שאלות . אבל  פה  ועולות 

מהותיות מאוד     .חברתיות 

גבע"ד אמיר  האי  :ר  הקרנהובמסגרת  גם  תהיה    ? רוע 

הנושא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו על  מסרט  קטע  של  הקרנה  לחלק . תהיה  רוצה  אני  אז 

תבואו אם  מאוד  אשמח  ואני  הזמנות  פה  יהיה . לכם  זה 

ספיר אתם . באודיטוריום  אם  אותי  תעדכנו  אם  אשמח  אני 

לבוא מישהו  עם  מקום, רוצים  אשמור  לב . שאני  תשימו 

עבודות פה  יש  אלימותשמאחורה  נפגעות  נשים  של  שהבאנו ,  

עבודות  איתם  שעשתה  רביסקי  איה  האומנית  את  אליהם 

אדומות נורות  של  מאחורה.בנושא  פה  הכל  אז  אשמח .   ואני 

חלק תיקחו    . אם 

חמו בן  כוח  :יהודה    . ישר 
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אלימות  .8 למניעת  לוועדה  אופוזיציה  נציג    .מינוי 

  

צרפתי היום  :צביקה  סדר  על  הבא  מי-  הסעיף  לוועדה   אופוזיציה  נציג  נוי 

אלימות    .למניעת 

גל בן  האופוזיציה  :גיא  . חבר  . למניעת . בוועדה  הקואליציה  חברי 

לוי אהוד  יובל  המועצה  חבר  הוא     .אלימות 

צרפתי להתייחס  :צביקה  רוצה    ? מישהו 

להתייחס  :יאיר אברהם רוצה    . אני 

גל בן  האחרונה, שמעון  :גיא  הקואליציה  בישיבת    ?היית 

פרץשמעו קואליציה  :ן  לא    . מותק, אני 

גל בן  קואופוזיציה  :גיא  זה, אתה  על  סגרנו    . כבר 

פרץ מכולכם  :שמעון  אופוזיציה  יותר    . הוא 

גל בן  קואופוזיציונר  :גיא    . אתה 

סבירה  :יאיר אברהם בצורה  אתבטא  אני  בקודש  לא , כדרכי  למען  רק  לא 

אישיים לעימותים  מדובר , להיכנס  שבאמת  משום  אלא 

רגישבנו בי. שא  תלויים  שהדברים  ככל  אז,אבל  לא   אני   

הזה  מהסוג  להמלצה  או  הזה  מהסוג  להחלטה  לתת  יכול 

תגובה ללא  בדמי. לעבור  זורם  הוא  הזה  שהנושא  , משום 

חינוך כאיש  כמוני  בזה  תשקיע  אם  מחשבה, וגיא  אני , קצת 

לא  ואני  שנוצרו  בנסיבות  שעדיף  מסקנה  לכלל  שתגיע  בטוח 

להם זהלהי, אחראי  את  לעשות  מהמלצה    .מנע 

מכהנים ? מדוע   אנחנו  שבה  הקדנציה  במהלך  שלצערי  משום 

בלשונו החליק  לוי  יובל  המועצה  שחבר  פעם  לא  יכול . קרה 

כוונה ללא  באמת  בדברים , להיות  ונקט  בלשונו  החליק  אבל 

לסבול לו  מאוד  קשה  הזה     .שהשולחן 

ציו   נציג  הוא  יובל  ועניין  דבר  של  שבסופו  משום  בור אני 
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הזאת בוועדה  העיר  מועצת  נציג  בה, והוא  חבר  אני  אני , וגם 

אלימות מעדיף  למניעת  בוועדה  שכם  אל  שכם  לשבת  לא 

לאלימות שקשורים  בעניינים  חטא  האדם  הייתי , כאשר 

אחרת או  כזו  מילולית  שוב. אומר  אומר  את , ואני  אומר  אני 

ליובל אמרתי  אני  וגם  בזהירות  שיימנע , זה  ממנו  ביקשתי 

הזהמל לעניין  רוצהו. היכנס  לא  חושב , אני  אני  טעם  אין  גם 

דברים העיר  מועצת  של  מהפרוטוקולים  לשלוף  לא , ככה 

לו לדברים , שיוחסו  כתובה  עדות  שהם  שמתומללים  אלא 

  . שנאמרו

ביקשתי   אני  הדיון , ולכן  לפני  מיובל  גם  ביקשתי  ואני 

כזאת מהמלצה  להימנע  מכם  גם  שאני , וביקשתי  משום 

ל להבליגפשוט  יכול  אישי. א  באופן  לי . אני  האמינו  וגם 

העניין לצורך  העיר  או , שראש  לבקש  צריך  היה  לא  אפילו 

הזהלתאם לנושא  אתייחס  שאני  אם .   אישי  באופן  אני 

תאושר הזאת  הזאת, ההמלצה  בוועדה  חבר  אהיה  לא  , אני 

משמעי חד  מסר  להעביר  צריכה  היא    , כי 

גל בן  שא  :גיא  אומר  שאתה  רק  לא  יהיהזה  שהוא  רוצה  לא  אתה , תה 

אהיה לא  אני  יהיה  הוא  אם    . אומר 

תאושר  :יאיר אברהם מועמדותו  שאם  אומר    , אני 

גל בן  חברותך  :גיא  את  למעשה  מחרים    , אתה 

תאושר  :יאיר אברהם מועמדותו    , אם 

אחרים  : לויאהוד יובל חברים  על  דעתך    ? ומה 

אהיה  :יאיר אברהם לא    . אני 

אחריםבדקת  : לויאהוד יובל של  בציציות  את    ?  

ב, לא, לא  :יאיר אברהם דן  כרגע     - אני 

אהיה  : לויאהוד יובל לא  שאני  ב. נניח  . בדקת  . אחרים.   ? של 
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שנייה, יובל  :יאיר אברהם עימות. רק  לא    . זה 

גל בן  יסיים  :גיא  כשהוא  יאיר  של  לדברים  להתייחס  אשמח    . אני 

שב, גיא  :יאיר אברהם בעימות  מדובר  לא  זה  יובלבאמת  לבין    . יני 

גל בן  בעיה  :גיא  ברורה. אין    . דעתך 

פעם  :יאיר אברהם עוד  אליכם  פונה  גם  ואני  עמדה  פה  מביע  כחברי , אני 

וכמי  הזאתאופוזיציה  לוועדה  כמועמד  אותו  , שהעמדתם 

הזה מהעניין  הלאה. להימנע  שמועבר  לא , ואגב, המסר  אני 

ב דברים  באותם  אולי  שחטאו  אחרים  לאנשים  דיוק מתייחס 

  . כמוהו

במה  : לויאהוד יובל חטא  חטאו? מי  זה    . דבר, דבר? מה 

הזה  :יאיר אברהם התענוג  את  ממני  מבקש ? בסדר, תחסוך  אני  ולכן 

שוב האלה  הדברים  את  לזה. לשקול  מתנגד  אישי  באופן  , אני 

שלכם ההצעה  את  לדחות  העיר  למועצת  גם  מציע  אלא . ואני 

מהבקשה בכם  תחזרו  אתם  כן    . אם 

גלגיא  מנומקת  :בן  מאוד  בצורה  עמדתך  את  המניעים ו, הסברת  מה 

בעניין אותך    . שמניעים 

אפילו, שוב  :יאיר אברהם לפרט  יודע, מבלי    , אתה 

גל בן  בעיה  :גיא  שמנחה , יאיר. אין  הרציונאל  מה  ברור  מאוד  לדעתי 

הזה בעניין  המנדט . אותך  מה  לך  לקרוא  ברשותך  רוצה  אני 

הזו הוועדה  צור, של  זה  ועדה ". ףכי  תבחר  המועצה 

האלימו למעשה  הנוגעים  נתונים  ולנתח  לאסוף  , תשתפקידה 

העירייה בתחום  והפשיעה  התכניות , העבריינות  את  לבחון 

תכניות  ולגבש  אלה  מעשים  עם  להתמודדות  הקיימות 

תכניותיה . חדשות את  המועצה  לאישור  תגיש  הוועדה 

המאושרות התכניות  ביצוע  אחר    ". ותעקוב 

מ   לא  לויאני  שמר  דעתי  על  שהיו , עלה  דברים  אמר  אם  בין 
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לאוזניך נעימים  פחות  או  לאוזניך  נעימים  מסוגל , יותר  לא 

האופוזיציה מטעם  כנציג  לעשות, לשמש  שנבחרנו  מה  , זה 

שלה המנדט  שזה  בוועדה  עצמו  בזכות  ציבור  אם . וכנבחר 

שנאמרו ואחרות  כאלה  מילוליות  שהערות  סבור  ידו אתה  על   

תנאי  בצורה , לפסילתומהוות  לכת  מרחיק  אתה  לדעתי 

גורפת את . מאוד  היום  פוסל  שאתה  בזה  מתחיל  אתה  כי 

בלשונו אולי  שכשל  זה  על  מאיתנו  א, אחד  פעמיים  או  ו פעם 

כמה יודע  לא  ספרתי, אני  לא    . אני 

אגב   גם  ב, אני  בלשוני  כאן8- כשלתי  שלי  השנים  אז ? בסדר.  

אומללה או  יותר  אומללה  אמירה  כל  על  פחותאם  אנחנו ,  

זכאי נתחיל  לא  ואתה  להיות  זכאי  לא  שאתה  להגיד  עכשיו 

אהיה,להיות לא  אני  אז  תהיה  אתה  ואם  פה ,   ונתחיל 

אחד , בחרמות הרכב  אפילו  פה  ליצור  נצליח  לא  לי  תאמין 

העירייה מוועדות  ועדה  של    . סטנדרטי 

עניין   של  את , לגופו  לבחור  לאופוזיציה  נותנים  שאתם  או 

ש, נציגה נותניםאו  לא  לי. אתם  מאבק , תאמין  של  שהנושא 

אל גן  גברת  של  ולרגליה  לרגליי  נר  הוא  ולרגליו , באלימות 

צ מר  ושל  גבע  מר  לוי'של  מר  של  וגם  גרוס  מר  ושל  אני . יש 

הוא  שלו  האמירות  שהיקף  באדם  שמדובר  התרשמתי  לא 

בוועדה, כזה להיות  ממנו  שאתה . שמונע  חושב  הרחקת אני 

לכת שאתה.זכותך. קצת  זה  כדי  עד  לך  עקרוני  כזה  זה  אם    

העיר , לא במועצת  שולחן  באותו  שלהיות  אתה מעניין  איתו 

יכול. יכול לא  אתה  אלימות  למיגור  בוועדה    . אוקי? אז 

פרשנותך   עם  לך  אומר  אני  לנו . אז  נותנים  שאתם  או  אנחנו 

לא או  הנציג  מי  גם . לבחור  שאתה  מה  כל  את  שיקללנו 

יובל , אמרת בהחלט ולדעתנו  לשמשלוי  יכול    . ובהחלט 
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כהן מה  :אורן    ?לשמש 

גל בן  האופוזיציה  :גיא  כנציג  הוא. לשמש  מי  לקבוע  הזכות  לנו  . ניתנה 

הוא מי  בפניו . אמרנו  הוטחו  שאם  מקום  יש  שגם  חושב  אני 

בעניין , טענות דברו  את  להגיד  גם  אפשרות  לו  תינתן  שגם 

  . הזה

צרפתי   . תודה  :צביקה 

חמו בן  יבקשאם  :יהודה  הוא    .  

כהן הביקורת, תראה  :אורן  בוועדת  שיושב  כמי  אבל  להגיד  יכול  , אני 

מאוד דברים  בך  הטיח  בהקשר- שהוא  חריפים    , מאוד 

גל בן    . בהחלט. נכון  :גיא 

כהן אישי  :אורן  באופן    .  אליך 

מה  :אל- אתי גן   ?אז 

גל בן  שם  :גיא  לשבת  מזכותו  גורע  לא    . וזה 

כהן זוכר, כולל  :אורן  אני  נכוןאם  לך ,   קורא  אני , 'טרסמויי'הוא  אם 

נכון שואל. 'מטומטם'ועוד . מצטט    . אני 

גל בן  אברהם,אורן  :גיא  יאיר  של  הרציונאל  לפי  הולך  הייתי  אני  אם    ,

אמירות  בעבר  בפניי  הטיח  גם  שיובל  שבגלל  אומר  הייתי  אז 

ואחרות אפילו , כאלה  הזה  העניין  על  איתו  מתחשבן  הייתי 

האישית הזה.לא. ברמה  העניין  מעל  מתעלה  אני  חושב .   אני 

הפרוצדוראלית גם  היכולת  ,שברמה  את  לנו  נותן  אתה  אם 

מי    - לקבוע 

הבנתחבל   :יאיר אברהם . שלא  . .  

גל בן  דופי  :גיא  להטיל  יכול  לא     .אתה 

ככה  :יאיר אברהם אם  הבנת    , לא 

גל בן  פלילי , אורן, סליחה, לא, לא, לא  :גיא  תיק  היה  לוי  ליובל  אם 

אונסבמש על  או  שוד  על  או  גניבה  על  להבין , טרה  יכול  אני 
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שלכם הרציונאל  זכות , חבריםאבל . את  את  מימש  אדם  הבן 

שלו המוקנית  לאוזן, הביטוי  נעימים  שלא  דברים  , אמר 

שלי   , כולל 

כהן לא  :אורן  כזאת, ממש  זכות  לו    .אין 

גל בן  אחד  :גיא  במקרה  בוועדה, לפחות  להיות  מזכותו  גורע  לא  ו ז. זה 

עליכם. עמדתנו מנדט . יופי, מקובל  לנו  שאין  חושבים  אתם 

האופוזיציה? לקבוע נציג  אמרתם  אין .הרי  לאופוזיציה  אם   

הוא מי  לקבוע  לו, מנדט  שאין  תקבעו  רוצים . אז  אתם  אם 

שכן שקבענו  מי  את  סתם . תחרימו, להחרים  מן  אנחנו 

הזה בעניין  כנראה . חלוקים  של  רחבה  יותר  תפיסה  יש  לי 

שלךגבול מהתפיסה  ביטוי  חופש  את . ות  פוסלת  לא  היא 

הוועדה חבר  לוי  מר  של    . היותו 

ההסבר  :יאיר אברהם למרות  כהלכה  הובנתי  שלא  המלומדכנראה  אם .  

סמלי עניין  פה  שיש  הבנת  לא  גיא, אתה  סמלי, באמת  . עניין 

לשמה אלימות  היא  מילולית  אתם . ואלימות  היום  בעוד 

היום, יודעים מציינים  באלימות אנחנו  שהחל  רבין  רצח  את   

פעם. מילולית עוד  אומר  צריכים , ואני  שאנחנו  חושב  אני 

גבוהים סטנדרטים  עלינו  פעם . לגזור  לא  בלשונו  שחטא  ומי 

פעמיים שוב, ולא  אומר  צביקה , אני  על  לא  פה  מגן  לא  ואני 

אף  על  ולא  העיר  ראש  על  אחרולא  עלינו. אחד  פה  מגן   ,אני 

האנשים דכ את  להעמיד  ביותרי    . הראויים 

גל בן  בצדקנות  :גיא  גובל  אומר  שאתה  שמה  אטען  רוצה , אני  לא  ואני 

כאדם אותך  מעריך  אני  כי  בחריפות  יותר  אני . להתבטא 

על  יתר  צדקן  טיפה  פה  ונשמע  נסחף  קצת  שאתה  חושב 

  . המידה

להיות  :יאיר אברהם   . יכול 
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גל בן  כבודך  :גיא  דעתך  עדיין  כבודי, אבל    . ודעתי 

גמור  :ברהםיאיר א   . בסדר 

אורן, יאיר  :אל- אתי גן את  אוזן  בחצי  גם  שקודם . ושמעתי  חושבת  אני 

שופטים, כל להיות  שמכם  מה? מי  מה? על  , סליחה? על 

למניעת , סליחה הוועדה  תפקיד  מה  גיא  בדיוק  לכם  הקריא 

לעשות . האלימות מסוגל  לא  שהוא  חושב  מכם  מישהו  האם 

זה יכול? את  לא  ב? שהוא  רואה  אוליאני  שזה  אפילו  , זה 

בוועדה חבר  יהיה  מה , כשהוא  כי  לו  יעזור  אפילו  אולי  זה 

אישי ניסיון  לו  יש    . שנקרא 

ברקע( ביחד    ) מדברים 

כהן בקללות  :אורן    ,ניסיון 

קללות  :אל- אתי גן לא    . זה 

שיקום  :יאיר אברהם   . הליך 

כהן פה  :אורן    . ניבולי 

להיות  :אל- אתי גן היות . יכול  חושבת  אני  תפקידיםאבל  לה  יש   והוועדה 

ליובל, מובהקים גם  פעם  לא  זה  את  אומרת  מעלה , ואני  הוא 

שהוא בגלל  גולש  זה  ולפעמים  נכונים  מזגדברים  חם  זה ,  

להקשיב ומפסיקים  ענייני  ללא  נתפסים  שהם  לדברים  . גולש 

הביקורת בוועדת  שהיה  מה  למרות  גיא  זה  שבגלל  , עובדה 

אישית אותו  תקף  שהוא  ני, למרות     - סהגם 

.   :יאיר אברהם . אישיים.   . עניינים 

זה  :אל- אתי גן בגלל  אותו  פוסל  אתה     .אבל 

קפה  :יאיר אברהם כוס  על  איתו  לשבת  יכול  לא, אני  . אני  . .  

שמך. סליחה, סליחה  :אל- אתי גן תפקיד? מי  לא , יש  שהוא  חושב  אתה 

זה את  לעשות    ? מסוגל 

  . כן  :???
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יכול  :אל- אתי גן לא  שהוא  חושב    ? אתה 

גל בן  הזאת   :גיא  למועצה  היתה  אתיקהאם  אתי, ועדת  נושא  זה  , כי 

אתיקה ועדת  הזאת  למועצה    , קמה 

חמו בן  נגד  :יהודה  או  בעד  להצביע  זכות  יש  למועצה  הרי  הסתם    . מן 

תפסיקו, בסדר  :אל- אתי גן    - אבל 

גל בן  מה  :גיא  יודע  אתה  אתיקה, אבל  ועדת  יש  המועצה . לכנסת 

אתיקה ועדת  פה  היו. אישרה  עמרמי  הזו"שלי  הוועדה  של  , ר 

יודע קושי? אתה  גם  לה  בגללה, היה  רק  בהגינות, לא  , נגיד 

הזו בוועדה  דיונים    . לקיים 

כלום  :אל- אתי גן היה    . לא 

גל בן  עירונית  :גיא  אתיקה  בוועדת  לידון  שצריך  קלאסי  נושא    . זה 

חמו בן  דיווח  :יהודה  של  נושא  לא    . זה 

גל בן  עקרונית   :גיא  אומרסוגיה    . יאיר 

חמו בן  לכולנו, בסדר  :יהודה  הערה  מעיר  את . אני  מנהלים  לא  אנחנו 

לדווח הזה  לאישור . הנושא  להעביר  צריך  הזה  הנושא 

לאשר . המועצה המועצה  חברי  של  לאשרהמנדט  לא    . או 

ברקע( ביחד    ) מדברים 

חמו בן  כן  :יהודה  גם  ידבר  שירצה  ומי  שדיברו  הקואליציה  מאנשי  , חלק 

ש הנציגזסבור  את  למנות  האופוזיציה  של  הבלעדית  . כותה 

הרגישות בגלל  הזה  שבמקרה  טענה  עלתה  דנן  אני , במקרה 

את  להעכיר  רוצה  לא  ואני  דברים  על  לחזור  רוצה  לא  באמת 

מייצג , האווירה נציג  להיות  מתאים  לא  שהוא  אומרים 

אלימות   . למניעת 

שמכם  :אל- אתי גן   ? מי 

חמו בן  א  :יהודה  הסכמתי  לא  לךאני  הפרעתי  לא  אבל    . יתך 

גל בן    . לדעתכם  :גיא 
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חמו בן  לדעתך. נכון  :יהודה  והכל  לדעתנו  ואני , מה. הכל  שלי  דובר  אתה 

שלך   ? דובר 

גל בן  דוברת. לא  :גיא  יש  עצמי, לך  בשם  מדבר    . אני 

חמו בן  כלל. בסדר  :יהודה  בדרך  עצמי  בשם  מדבר  גם  בא . אני  אני  לכן 

תבח, ואומר לכם  ואומרים  הנציגבאים  את  הזה . רו  במקרה 

האלגנטיות  בשיא  אברהם'גוהאמר  יאיר  שהוא , נטלמניות 

מעונייןלא מהאמירות  חלק  לצטט  אפילו  מעוניין .  לא  הוא   

מהאמירות חלק  ואומר. לצטט  בא  אני  מביעים , לכן  אתם 

הזה לשולחן  מנדט  אין  כאילו  מנדט . דעתכם  יש  הזה  לשולחן 

לא או    . להחליט 

גל בן    . בהחלט  :גיא 

בשבילנו  :אל- אתי גן   ? להחליט 

גל בן  נציגה  :גיא  מי  להחליט  לאופוזיציה  נתת  אתה  אם    , ונתת, אבל 

חמו בן  זכות  :יהודה  לה  יש  המועצה    . ועדיין 

גל בן  האופוזיציהכי   :גיא  מטעם  מי  שרירותי  באופן  החלטת  לא  . הרי 

עשית זה  את  גם  גבע. פעם  אמיר  אמרת  אתה , פעם 

הנציג , באופוזיציה בזהאתה  את . שלי  גם  לנצל  יכול  אתה 

הזאת האופוזיציה . הפררוגטיבה  לחברי  משנתת  אבל 

כן עשו  והם  נציגם  מי  זה, להחליט  את  שתקבל    , או 

כהן להחליט  :אורן  פעם  אף  לכם  נתנו  להציע. לא  ההזדמנות  את    . נתנו 

גל בן  מטעמנו  :גיא  המועמד  מי    . להציע 

כהן מאוד. בוודאי  :אורן  גדול  הבדל    . זה 

גלגי בן  אברהם  :א  יאיר  על  מקובל  לא  מבין  אני  מטעמנו  המועמד  . אז 

עליך מקובל  לא  שהוא  מבין  גם    . אני 

חמו בן  תכף  :יהודה  דעתי  את  אגיד  אומר. אני  שאתה  מהטעם  , ובדיוק 

ולא  פתוחה  מאוד  והיתה  באה  שהקואליציה  ולראייה 
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פעם אף  הנציגים  במינוי  לכם  אחת , התערבה  פעם  אם 

זו אולי  אדומהמתערבים  נורה  אדומות?   נורות  לכן . אפרופו 

ואומר בא  או , אני  כן  ולהחליט  לבוא  המועצה  של  זכותה 

תשלחו. לא   . אתם 

גל בן  גם   :גיא  אתם  עצמכםמכירים אבל  אומרים , את  אתם  אם  לא כי 

לוי   ,ליובל 

חמו בן  התערבנו  :יהודה  לא  פעם  אף     .אנחנו 

גל בן  מה  :גיא  הנציג? אז  מי  מוכ? אז  לא  נציג אנחנו  אף  שיהיה  נים 

  . אחר

מילים  : לויאהוד יובל אכביר  לא  מציינים , אני  שאתם  האלה  האירועים  כל 

הפרוטוקולים אפילו, אותם  המשפט  בבית  נמצא  כבר  , חלקם 

הפרות בעקבות  חוקבאו  משפטי,   יועץ  של  השתקה  . בעקבות 

מהחמורים  ונבלה  טרפה  הם  שבעיניי  פעילויות  בעקבות  באו 

בדמוקרטיה  בבית . ההיסטוריתביותר  יתברר  גם  מזה  חלק 

  . המשפט

הקואליציה    פה  . גם  . לטעמם. הכשר  נציגה  מי  , לאופוזיציה 

מגוחך לא  נשמעו , זה  שלא  טומאה  של  דרגות  אלפי  אלף  זה 

ישראל אברהם. במדינת  יאיר  מר  הפנים, יבוא  למשרד  , ייגש 

כשר לא  שהנציג  אם , בוא. יגיד  ונקבע  המשפט  לבית  נלך 

י המשפט  שהוא בית  או  לטעמה  כשר  לא  הוא  הנציג  אם  קבע 

בקריטריונים עומד  איתך, 'לארג. לא  הולך    . אני 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

גל בן  בעיניכם, ה'חבר  :גיא  כטוב  בוועדה . תעשו  האופוזיציה  נציג 

לוי יובל  הוא  אלימות    . למיגור 

צרפתי להתייחס  :צביקה  רוצה  מישהו    ? עוד 

חמו בן  לומר  :יהודה  רוצה  דברייאני  את  חס ,   לפגוע  בלי  זה  את  אגיד  ואני 
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מהאחרים אחד  באף  ולא  ביובל  לא  חושב . וחלילה  אני 

המועצה שולחן  סביב  פה  שנאמרו  מודה , שהביטויים  אני 

מחברי  חלק  ובאוזני  באוזניי  מהדהדות  שעדיין  ומתוודה 

איתם שדיברתי  כלפי , המועצה  יובל  של  ההתבטאויות  על 

לברכה זיכרונו  מולה  כבוד .אברהם  מטעמי  שרק  חושב  אני   

חוץ כלפי  ביטוי  להם  נתנו  לא  סבא  כפר  קנאי ו, לעיר  באופן 

החוצה זה  את  מלהוציא    .נמנעתי 

מוצדקת   בהחלט  היא  אברהם  יאיר  של  שהטענה  חושב  . אני 

הפשוט מהטעם  יובל, מוצדקת  עבר  שעכשיו  בדברים  , גם 

בהם משתמש  שהוא  יובל. המושגים  לך  אומר  לא , ואני  אני 

אותךבאתי לחנך  על , באמת,   לשמור  שנצליח  מקווה  אני 

הזה השולחן  סביב  אחד , דיאלוג  נסכים  לא  אם  שגם  באמת 

אחד  ולהשמיע  השני  את  אחד  לשמוע  נוכל  אבל  השני  עם 

לב. לשני שם  לא  אפילו  אתה  בשיחה , אולי  אפילו 

דקות מספר  לפני  עכשיו  משתמש , בהתבטאות  אתה 

דמוקר ארגון  בשום  שאפילו  פרלמנט , טיבביטויים  שום 

מקומי לא  או  מקומי  בו, ציבורי  להשתמש  אלא , ממעטים 

קיצונים יש  כזה  ארגון  בכל  כן    . אם 

המועצה   לחברי  אומר  אני  התערבנו , לכן  לא  פעם  אף  אנחנו 

האופוזיציה מענייננו, בענייני  לא  טובה. זה  דוגמא  נתן  . גיא 

ועדה לכל  כמעט. כמעט  נציגות , לא  לה  יש  ועדה  כל 

אופוזיציהלאופוזי נציג  החלטנו  ותמיד  אפילו , ציה  שלחתם 

ביניכם שהחלטתם  מי  הישיבה  שבמקרה . אחרי  חושב  אני 

הוועדה  של  לנושא  מתייחסים  בהחלט  הקואליציה  חברי  דנן 

האלימות  רציניתלמיגור  יותר  אפילו, בצורה  רצינית  . מאוד 

זה את  קבע  המחוקק  בכדי  שהוועדה . לא  קבענו  אנחנו  לא 
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נצי תמנה  מטעמההזו  נבחרת    . גות 

מכם   מבקש  אני  המועמדולכן  את  שנית  לשקול  ולא.   , במידה 

להצבעה זה  את  נמנעים . נעמיד  היינו  אם  שמח  הייתי 

הזו כלשהי , מההצבעה  פרשנות  וחלילה  חס  תהיה  שלא  בכדי 

האופוזיציה בענייני  מתערבים  מענייננו. שאנחנו  לא  , זה 

נוכל לא  שאנחנו  אדום  קו  זה  הזה  במקרה  לעבוראבל    .

להצבעה   .תעמיד 

שדה  :אל- אתי גן משפט  לעשות  שהחלטתם  חושבת  עצמכםאני  דעת  על    ,

מכובד לא    . וזה 

כהן הערכים   :אורן  מכל  להיפרע  שהחלטתם  חושבים  ואנחנו 

  , הבסיסיים

גל בן  אורן  :גיא  יודע, בעיניי  תקן , אוקי, אתה  על  כבר  אנחנו  אם  אז 

שלי הבסיסיים  מהערכים  אותי  פרעת  כהן, ואתה  אז , אורן 

מיאיר  עכשיו  לוקח  אתה  היושר  מליץ  שאת  מבין  אני 

הם , אברהם מה  על  מצפוני  מוסר  לי  תטיף  עכשיו  ואתה 

בסיסיים הכבוד, יהודה. ערכים  כל  היה , עם  לבינך  ביני  גם 

מה סביב  ודברים  מהפה, דין  לו  יצא  ומה  אמר  אחד . מי  וכל 

ח דבריו  את  לקחת  והנקובה  הנכונה  בשעה  ידע    , זרהמאיתנו 

חמו בן  אחד  :יהודה    . בהבדל 

גל בן  גם  :גיא  בהבדלים  שניגע  רוצה    ? אתה 

חמו בן  אחד. לא  :יהודה  פעמי. בהבדל  חד  היה  לא, שזה    - וזה 

גל בן  איתי. יפה, בסדר  :גיא  ואתה  איתך  ליישב  אומר. וידעתי  אני  , אז 

מוסר מטיפי  להיות  רוצים  עצמכם , אתם  את  ממנים  אתם 

פה עליון  אתיקה  אחדלנציב  כל  של  הזה?   התפקיד  את  . קחו 

שום  אין  לדעתנו  שבגללם  הטעמים  ומה  אמרנו  אנחנו 

לכם, מניעה הכבוד  כל  האופוזיציה , עם  נציג  יהיה  לוי  שמר 
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על .בוועדה לעלות  רוצה  אתה    . . אורן. אעשה ? גבוהים  אני 

אחר במקום  דיבייט  רוצה, איתך  אתה  לי . אם  תטיף  אל 

  .מוסר

צרפתי להצבעהאני. תודה  :צביקה  להעמיד  רוצה  של .   ההצעה  בעד  מי 

לוועדה לוי  יובל  למינוי  , אתי, גיא, אמיר? האופוזיציה 

נגד. יובל , עמירם, אמיר, איתן, ממה, יאיר, שלי? מי 

  . ארנון, אורן, צביקה, יהודה

גל בן  בוועדה  :גיא  אופוזיציה  נציג  שאין    . המשמעות 

צרפתי האופוזיצ  :צביקה  הצעת  נדחתה  קולות    . תודה, יהברוב 

מסהחלטה המועצה  :439'  כנציג  לוי  יובל  מינוי  את  לאשר  שלא  מחליטים 

האלימות למיגור  בוועדה  האופוזיציה    .מטעם 
  

צרפתי הבא  :צביקה    . סעיף 

המשפטי  :אל- אתי גן היועץ  של  דעת  חוות  לקבל  מבקשת    , סליחה, אני 

צרפתי הבא  :צביקה    . סעיף 

גל בן  אבל, סליחה  :גיא  לדבר  לה    . תן 

גבע"ד אמיר  אלימות  :ר  גם    .זה 

התנהגות  :אל- אתי גן של  סוג  כן  גם    . די, זה 

גל בן  אלימות  :גיא  לא    . כן? זה 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  הכבוד  :יהודה  כל  ישיבות, עם  של  נוהל  על  מדבר  אתה    , אם 

גבע"ד אמיר  מילולית  :ר  אלימות  על    , מדברים 

חמו בן  הכבוד, סליחה  :יהודה  כל  עם  לך, אמיר, אבל  הכבוד  כל  גם , עם 

ישיבות מנהל  מכם  אחד  כשכל  וגם  ישיבות  מנהל  , כשאתה 

ליו זכות"פונים  לקבל  אחד. ר  לכל  פונים  זה . לא  בגלל 

הרבה כך  כל  הישיבה  על . מתארכת  לדבר  רוצה  אתה  אם  אז 
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ישיבות ניהול  ליו, כללי  היו, ר"תפנו  תהיה  אתה  , ר"מחר 

היו יהיה  הוא  לעש. ר"מחר  רוצה  אתה  אם  סדראז  אז , ות 

כיו התהליך"זכותו  את  לעצור  דעת. ר  חוות  מבקשים  , אם 

בעיה   .אין 

צרפתי   . שיקבלו  :צביקה 

חמו בן  עכשיו, לא  :יהודה  רוצה    . היא 

צרפתי   . בבקשה, עכשיו  :צביקה 

חמו בן    .ועכשי. עכשיו, הנה  :יהודה 

גבע"ד אמיר  אופוזיציה  :ר  נציג  להיות  חייב  אם    ? השאלה 

חמו בן  אבל,כן  :יהודה    -   

 שקובע שהמועצה )א( א150לפי סעיף . הלשון של החוק ברורה  :ד אלון בן זקן"עו

אלימותצריכה להקים ועדה ל במילים, מיגור  : נתחיל 

ועדה" תבחר  א." המועצה  יהיו  הוועדה  חברי  , בהמשך  , ב' '

, ג היותר. 'ד' לכל  המועצה  חברי  שני  לקרוא . ובסוף  צריך 

הזאת ההוראה  של " -  )א(א 150סעיף . את  הסיעתי  ההרכב 

חובה בכל , ועדות  מועצה  חברי  של  הסיעתי  שההרכב  שקובע 

זו פקודה  לפי  החובה  מוועדות  שניתן , אחת  ככל  תואם  יהיה 

חובה  ועדת  שבכל  ובלבד  המועצה  של  הסיעתי  ההרכב  את 

מהאופוזיציה לפחות  אחד  נציג     ".יהיה 

  .נכון  :אל- אתי גן

גל בן  הנציג  :גיא  לכם  מ, ניתן  לא  עליכםהוא    . קובל 

חמו בן  נציגים. נכון  :יהודה  עוד  יש    . אבל 

גל בן  הוא   :גיא  העיר  מועצת  על  פה  מקובל  שלא  הטעם  אם  השאלה  אבל 

משפטית מבחינה     . תקף 

חמו בן    , גיא, גיא  :יהודה 

ביחד(   ) מדברים 
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גל בן  מטעמנו  :גיא  נציג  אתיים, הבאנו  מטעמים  נפסל  השאלה . הוא 

הוא שבגינו  האתי  הטעם  משפטיתאם  חוקי  הוא  נפסל    .  

ר  :ד אלון בן זקן"עו זה  שקורה  המועצה מה  מה  לאשר . מחליטהשום  החליטה 

לאשר לא    . או 

גל בן  לאשר  :גיא  יכולה  גםהיא  חמור  העניין,   היא , לא? נכון, לצורך 

מועצה חבר  לאשר  מהקואליציה. צריכה  אחד , אחד 

  . מהאופוזיציה

חמו בן  רק   :יהודה  לכם  היה  הלוואי  באופוזיציהאם  צודק, אחד  אתה  . אז 

לכם  שיש  מכיוון    . 6, 5אבל 

גל בן  מטעמכם  :גיא  הנציג  את  תמנו  להגיד  יכולים  לא  אתם  אבל ,אבל   

אחר מישהו  תמנו  אז  עלינו  מקובל  לא  הוא    . אם 

חמו בן    . לא. לא  :יהודה 

שאמרתם  :אל- אתי גן מה    .זה 

גל בן  עכשיו  :גיא  עושים  שאתם  מה     .זה 

חמו בן    . תודה  :יהודה 

גל בן  תיתנו. סליחה, לא, לא, לא  :גיא  ולא  תבחרו  שאתם  לא . או  אתם 

מי תבחרו  להגיד  אה,יכולים  לוי, לא, לא,   יובל  זה  . לא, אם 

אל גן  אתי  יפה, לא, לא, לא, מחר  לא  משהו  אמרה    . היא 

גבע"ד אמיר  לנו   :ר  אמרתם  לוי'לא  יובל  למעט    . 'תבחרו 

גל בן  לא- מחרתיים   :גיא  יותר , לא, לא,   לדבר  אוהב  הוא  גל  בן  גיא 

עצמו, מדי את  לו. לשמוע  ניתן  יובל. לא  זה  זה , היום  מחר 

   .אני

  . נכון  :אל- אתי גן

גל בן  לך  :גיא  מפריעה  האלימות  הרבה . היום  ערכי  בסיס  לו  שיש  אורן 

ממךיותר חזק  הערכיים ,   היסודות  את  ערערתי  הרי  אני  כי 

הערב היום  ל, שלי  מחר  אותי  יפסול  יוהוא  ועדת "היות  ר 
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מספיק. ביקורת ערכי  לא  אני    . כי 

אמרתי   : לויאהוד יובל לא  עליי'אני  מאיימים  ,אתם  שאורן' אחרי    . . ואמר .

עליי' מאיימים    . 'אתם 

גל בן  שלכם  :גיא  השיפוטית  ההחלטה  עצמכם של, בגלל  על  קחתם 

סמכות ובלי  לצורך  שלא  ערכי  טריבונל  יהיה , להיות  לא 

בווע אופוזיציה  הזאתנציג    . דה 

הזמן? למה  :אל- אתי גן כל    , הם 

גבע"ד אמיר  חוקית, לא  :ר  לא  היא  הוועדה  אז    . אבל 

יכולים ? למה  :אל- אתי גן שאנחנו  ההחלטה  את  לבטל  צריכים  קודם 

  , לבחור

חמו בן  ההחלטהתשיגו  :יהודה  על    .  

צרפתי   . בבקשה, אלון. תודה  :צביקה 

לכם  :ד אלון בן זקן"עו להזכיר  קובעת שהלשון , רק  החוק  חברי של  ששני 

היותר לכל  זה. מועצה  על  לחשוב  לכם  מציע    ? בסדר, הייתי 

חמו בן  אומרת  :יהודה  אחד, זאת  רק  למנות    . אפשר 

גל בן  אחד  :גיא  אחד. אפשר  ממנים  שאתם  לא. תחליטו  אבל ? למה 

בפועל אחד    . מיניתם 

ביחד(   ) מדברים 

עליו  :יאיר אברהם להתבסס  כדאי  לא  המשפטי    . הטיעון 

החלטה  :אל- אתי גן ההחלטה, קיבלתם  את  עכשיו    , תבטלו 

גל בן  קואליציה  :גיא  מוסר , חברי  תטיפו  בטרם  עיניכם  מבין  קורה  תלו 

מעמיתכם לאחד  מילולית  אלימות    , על 

צרפתי   . בבקשה, אלון. תודה  :צביקה 

גל בן  הכל  :גיא  אורן. זה  מר  אתה    .כהן גם 
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עירייה  .9 לעובדת  כספים    .החזר 

  

צרפתיצביק   . בבקשה, אלון  :ה 

רשות   :ד אלון בן זקן"עו עובדת  של  בקשה  לפניכם  במחלקת מובאת  שמועסקת 

הילדים בגני  וסייעת  למימון , החינוך  הוצאות  החזר  לקבלת 

משפטיים מנכ, הליכים  לחוזר  הפנים"בהתאם  משרד  . ל 

בפניכם החומר  כל  את  צירפנו  של . אנחנו  ההחלטה  את  גם 

שההרכב המייעצת  עהוועדה  נקבע  שלה  מנכ"  חוזר  גם , ל"י 

לצרף שנדרשתי  המשפטית  הדעת  חוות    . את 

גל בן  רגיש. ראינו  :גיא    . הנושא 

רגיש  :ד אלון בן זקן"עו העובדת, הנושא  של  הפרטים  כל  גם  נמחקו  גם    . לכן 

גל בן  הפרט  :גיא    . מקבלים. צנעת 

הרקע  :ד אלון בן זקן"עו את  העובדות, פירטנו  השיקולים, את  שעמאת  בפני   דו 

מייעצת. ההחלטה ועדה  של  המלצה  אגב  היא  . ההחלטה 

לא או  לאשר  צריכים  סמכות . אתם  גם  לכם  את יש  להגדיל 

בעד . הסכום חושב  אני  לפי . 50%נניח  פירטנו  אנחנו 

מנכ בחוזר  שנקבעו  למה "השיקולים  לה ל  מאשרים  אנחנו 

שקל4,500 ל,   בקשה  הגישה  שהיא  שקל12,000- למרות  את .  

פי וכו. רטנוהבעיות  טרחה  שכר  הסכם  יש . 'שאין  אם 

לענות, שאלות אשמח    . אני 

גל בן  סביר  :גיא  לנו    . נראה 

אחת  :אל- אתי גן שאלה  רק  לי  יש , יש  המקומי  שלשלטון  יודעת  אני  כי 

על  משפטיביטוח  ייעוץ  עשיתם. החזרת    ? - האם 

בנוהל  :ד אלון בן זקן"עו נקבע  משפטיות  הוצאות  של    . החזר 

ייעוץ. לא, לא, אל  :אל- אתי גן החזר  של  ביטוח    , יש 

חמו בן  דירקטורים  :יהודה    . זה 
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משרה, לא :אליעזר פירשטיין לנושאי  גם    . יש 

חמו בן  משרה  :יהודה  ילדים? נושאי  בגן  סייעת    ? גם 

  . לא :אליעזר פירשטיין

משרה  :אל- אתי גן   .נושאי 

חמו בן  ילדים  :יהודה  בגן    . סייעת 

יודעת  :אל- אתי גן לא  בדקתםא. אני  שואלת?תם  אני  ככה .   אולי 

סכום איזה  עוד  תקבל  הכל. העובדת    . זה 

חמו בן    . ייבדק. ייבדק  :יהודה 

גל בן  עקרונית  :גיא  התנגדות  לנו    . אין 

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

מסהחלטה עפמאשרים  :539 '  עירייה  לעובדת  כספי  החזר  אחד  י "פה 

  .ב"המצ
  

היועץ   .10 הרשותשכר  של    .המשפטי 

  

צרפתי הבא  :צביקה  אלון.סעיף  החוצה,   צא    . בבקשה 

  

זקן***  בן  המשפטי, אלון  הישיבות , היועץ  מחדר    ***יוצא 

  

צרפתי   . בבקשה, אשל  :צביקה 

ארמוני משפטי  :אשל  כיועץ  משמש  שנהאלון  בערך  משנה,   . למעלה 

של  בגובה  שכר  היה  איתו  שהיה  שכר 70%וההסכם  . ל"מנכ 

מת לאתם  העלאה  לאשר  מנכ80%- בקשים  שכר  השיא . ל" 

זה  לי  מנכ90%נדמה  שכר  טובה .ל"  עבודה  עושה  הוא , אלון 

המוניציפאליים לנושאים  שקשורות  בסוגיות  מאוד  , בקיא 

צוו איש  הכל  ואני . תובסך  איתו  לעבוד  שמח  מאוד  אני 
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ש השכרחושב  את  לו  להעלות    . צריך 

העלאת   :יאיר אברהם של  הכוללת  העלות    ? השכרמה 

ארמוני   . 10%עוד   :אשל 

השנתית  :יאיר אברהם הכוללת    . העלות 

ארמוני   ? נומינאלי  :אשל 

להגיד  :יאיר אברהם יודע    ? אתה 

ארמוני מנכ  :אשל  שכר  זה "תעשה  ב, 31ל  לו  להעלות  רוצים  , 10%- אנחנו 

לחודש3,100זה  אמר, 12כפול ,   שהוא    . מה 

כמו   :יאיר אברהם בש45,000משהו  עלות  שקל    . נה 

צרפתי אחת   :צביקה  מילה  רוצה  הזהאני  תשכחו. בעניין  לפני ,אלון, אל   

המכרז שנה  המכרז נערך  של  כלל  בדרך  משפטי  יועץ  של  שכר 

מקבל . 80%הוא  הוא  לעבודה  מתקבל  כשהוא  כלל  בדרך 

המקובל, 80% השכר  לעבודה     אלון. זה  נכנס  שנה  למשך   

בבקשה70%- ב שכר  מההתחל,   ביקש  שהוא  אמרנו . הלמרות 

עצמך את  תוכיח  הזמן  במשך  המנכ. לו  שהוא "היום  אומר  ל 

עצמו את  לו, הוכיח  שמגיע  חושב    . אני 

ארמוני ספק, כן  :אשל    . ללא 

ספק  :אל- אתי גן עצמו. אין  את  הוכיח  שהוא  מסכימים  אנחנו    . גם 

חמו בן  אחד  :יהודה    . פה 

צרפתי   .תודה. הלאה, טוב  :צביקה 

גל בן  אחד, לא  :גיא  פה  בהצבעה.לא  נמנעים  אנחנו  ספק ,   לנו  אין  כי 

היטב שירת  הוא  הקואליציה  של  האינטרסים    . שאת 

צרפתי נמנעו, אמיר  :צביקה  ואתי     .תודה. ויובל. גיא 

מסהחלטה עו  מאשרים :639 '  של  שכרו  זקן"את  בן  אלון  ש "יועמ, ד 

מנכ80%, העירייה משכר    .ל" 
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צרפתי הצ  :צביקה  מחייב  לא  סעיף  זה  הבא    , בעההסעיף 

גל בן  ה  :גיא  את  מראש  לו  לתת  מקום  שהיה  חושב  בעקבות . 80%- אני 

משפטי יועץ  כמו  רגיש  לתפקיד  אמור , תמריצים  שהוא 

גם הרשות  של  סף  שומר  למנכ, להיות  טועה"ולהגיד  אתה  , ל 

חוקי לא  זה  העיר  לראש  כספית, או  אותו  מתמרץ  , ואתה 

מסוימת בעייתיות  גם  בזה  שיש  חושב  או. אני  לא  מר אני 

אולי זכאי  לא  מלכתחילה, שאלון  שאולי  חושב  היה אני  הוא   

זה את  לקבל     .צריך 

לו  :אל- אתי גן מגיע  היה    .מלכתחילה 

גל בן  משפטי  :גיא  יועץ  כמו  סף  לשומר  תמריצים  שלקבוע  איתי   תסכים 

כסף-  עוד  תקבל  טוב  עובד  אתה  לא ,   טוב  לא  עובד  אתה 

לך טוב. ניתן  עובד  זה  ש? מה  לך  אומר  הוא  עובר אם  אתה 

החוק חוק. תיאורטית, על  ושומר  ישר  איש  הרי  אבל . אתה 

שלו  המשפטי  ליועץ  אומר  עיר  לעשות 'ראש  רוצה  . 'Xאני 

אומר  המשפטי  העיר, לא'היועץ  ראש  אדוני  אופן  . בשום 

טועה נכון'- . 'אתה  לא  זה, אבל  את  להעביר  צריך    . 'אני 

כהן נגד  :אורן  או  בעד  אתה  אם  הבנתי    . לא 

ג בן  בעיה  :לגיא  פה  למה. יש  והסברתי  נמנע  מבין . אני  כך  כל  לא  אתה 

הערב   . אורן, אותי 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

הציבור "דו  .11 תלונות  נציבות    .2010 - ח 

  

צרפתי היום   :צביקה  סדר  על  אחרון  דו- סעיף  הציבור"  תלונות  לא . ח  הוא 

הצבעה בלבד, מחייב  דיווח    . בבקשה, אליעזר. זה 

  . קראנו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

כלום  :אל- אתי גן השתנה    . לא 
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ביחד(   ) מדברים 

גל בן  ואחרים   :גיא  מילר  עמירם  של  לרצון  שבניגוד  לציין  רוצה  רק  אני 

הזה הסעיף  את  לא ,לחפף  פיסטוק  קליפת  היה  הוא  כאילו   

בנושא , רצויה מפורט  דיון  קיימה  ביקורת  לענייני  הוועדה 

להוסיף. הזה מה  לי    . אין 

מיל ספק  :רעמירם  לחפף. אין  הוא  שרצוני  לומר  לך  למה  רציתי ? אבל 

דיבור זכות  את    . לבקש 

גל בן  וללכת   :גיא  מהכיסא  להשתחרר  שלך  העז  הרצון  את  רואה  אני  כי 

  . הביתה

מילר מהכיסא  :עמירם  להשתרר  רצון  שום  לי    . אין 

גל בן  להאמין  :גיא  נוטה  אני  הזה  לךבעניין    .  

צרפתי   . משפט, אתי  :צביקה 

גלגיא בן  הדו, אליעזר  :  על  להגיד  מה  אין  שלך"לך  להביא ? ח  מיותר  זה 

לפה זה    . את 

הולדת  :אל- אתי גן יום  היום  לך  יש  קדימה, אתה    . אז 

מילר בחשבון   :עמירם  לקחת  צריכים  המכובדים  המועצה  שחברי  חושב  אני 

בהם"שעפ טיפל  שהמבקר  התלונות  של  הסטטיסטיקה  , י 

ואחרים כאלה  נ, בנושאים  התחבורהבראשם  גם , ושא  כך 

התקציבים מהדו. יהיו  לומדים  הבעיות ח "אנחנו  היכן  הזה 

הזה , המציקות, הקשות, הכואבות בנושא  להתחשב  וצריכים 

בפתרונות רבה. גם    . תודה 

אחת  :אל- אתי גן בדו. הערה  שהערנו  מצטערת  מיני "אני  כל  על  הקודם  ח 

הזה. הערות בעקבות  תיקון  פה  ראינו  שנקרא. לא  , מה 

לקחיםהפק   .ת 

גל בן  למשל  :גיא  הערה  הערת, אתי? איזו  מה    ?למשל 

לבכם :אליעזר פירשטיין תשומת  את  להעיר  רוצה  זאת  בכל  ויכוח . אני  יש 
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הדו למהות  בקשר  שנים  הרבה  כבר  גיא  לבין  ביני  ח "עקרוני 

בדיוק. הזה העיריות  בפקודת  אגיש . כתוב  אני  בשנה  פעם 

יגיש , ח"דו הציבור  תלונות  על  פעילותו"דוהממונה  על  . ח 

דו לא  העירייה"זה  פעילות  על  דו, ח  שאני "זה  מה  על  ח 

השנה במהלך  זה . עשיתי  את  להפוך  שלכם  ניסיון  שכל  כך 

ניהולי- לאיזשהו  כלי  לשמש  יכול  זה  להיות ,   יכול  זה 

ההנהלה לב  לדו. לתשומת  אותו  להפוך  יכול  לא  ח "זה 

דו. ביקורת לא  ביקורת"זה  .ח  . .  

גל בן  יכו  :גיא  לדוזה  להפוך  הנייר "ל  את  שווה  שלא  ביקורת  ח 

עליו    .שכותבים 

להיות :אליעזר פירשטיין   . יכול 

גל בן  להפוך  :גיא  יכול  זה  לזה    . גם 

אליעזר  :אל- אתי גן דיברתי , מר  כדוגמא בכשאני  הבאתי  שעברה  שנה 

דו אביב"את  תל  עיריית  של  התושבים  תלונות  היה ושם . ח 

התלונות בעקבות  נעשה  מה  דגש,בדיוק  שמו  מה  על  לא .   אני 

הדברים כל  על  עכשיו  לחזור  מציעה. רוצה    , קחו, אני 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי נעולה. תודה  :צביקה    . הישיבה 

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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  11/1109/ריכוז החלטות מועצה מיום 

  
  

  

מסהחלטה לסדר  :385 '  ההצעה  להעביר  מספר מחליטים  הגבלת  בדבר 

בכיתה החינוך, גן/התלמידים  בוועדת    .לדיון 

  

מסהחלטה ערי  :386 '  תקצוב  קיצוץ  בדבר  לסדר  ההצעה  להעביר  מחליטים 

הכספים בועדת  לדיון    .תאום 

  

מסהחלטה כדלקמןמאשרים :387 '   :  

  

מועצת העיר מכבדת את בקשתו של חבר המועצה יעקב אביטל שלא להסיר  .1

    . במועצה הדתיתאת מועמדותו מכהונה 

מר אביטל טרם קיבל החלטה האם להסיר את מועמדותו או להשאירה ולהתפטר 

והוא הבטיח לראש העיר כי יקבל החלטה בסמוך למועד פרסום שמו .ממועצת העיר

 .ברשומות
  

 שני מטעמה דמועצת העיר מקבלת את בקשת סיעת הירוקים לוותר על מועמ .2

יהודית אדלמן גרין ' ה של גבותדהשרים ולקבל את מועמ. כפי שקבעה ו

  ).מרצ( כמועדת סיעת יחיד 

  

במקום מועמד סיעת מעוף יוחלט ) סיעת יחיד(מועמדותו של יצחק וקשי מטעם הליכוד .3

מר וקשי הוא נכון לרגע זה . מ פנימי בין סיעת מעוף והליכוד"עד הישיבה הבאה במו

   2009הוא אושר בנובמבר  ,המועמד שכן

  

. הרב אברהם שלוש לתאם מועד להעיד בפני ו, ראת לרב הראשימועצת העיר קו .4

ולהעביר לאישור מועצת ) או מי מטעמו בתנאי שלא יהיה בניגוד עניינים(השרים 

  .  יום מיום עדותו בועדת השרים14העיר מועמד מטעמו תוך 
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אולם . ס להעביר מועמד מטעמה בהקדם האפשרי"מועצת העיר תבקש מסיעת ש .5

ס כסיעת יחיד מגיעה מועמד "הקביעה כי לסיעת שקשה לקבל את מתמועצת העיר 

  .מהסיבה שמדובר בסיעה דתית מובהקת. מטעמה

 

   .5מטעם ברור בסעיף . ס" ש סיעת יהיה מזוהה עםלא הרב הראשי מועמד .6

 

בישיבת מועצת העיר בשלב זה לא יהיה שום שינוי בהרכב כפי שנקבע , אשר על כן .7

 .2009בנובמבר 
  

הםה  למען -8 המועמדים  כל  ספק  טרבלסי : "סר  ששון  סיעת - הרב  נציג   

ליאור , מעוף מנחם  בתנופה- מר  סבא  כפר  סיעת  גרין ,   אלדמן   - יהודית 

קוטלר , צ"מר גרגורי  הירוקים- הרב  סיעת  יעקב : "והמומלצים."  

מעוף- אביטל  שאול ,   עבודה- נפתלי  וקשי ,   ליכוד- יצחק    ."  

  

מה  מועצת -9 תבקש  העיר  הדתיתמועצת  המועצה  על  כהן, ממונה  יהודה    , מר 

לתפקידו שנכנס  מאז  הדתית  המועצה  פעילות  אודות  דיווח  למסור       ,  

הבאות מהישיבות  באחת  זאת       .   

  

מסהחלטה מסמאשרים :388 '  העברות  אחד  פה  לשנת 5' מס' לס'    2011 

מס מס"תברי' לס' והעברות  לשנת 4' ם  המצ2011     .ב" 

  
  

מסהחלטה כדלקמןמאשרים  :389 '  אחד    :פה 

ביוב :א מלוות  של  ופרעון  שרון  פלגי  עם  טווח  ארוך  מימון  הסדר  הסכמות   

המצ   .ב"ופיתוח 

המצ:ב בבאר  לתצוגה  המיועדת  כבביה  משפחת  תרומת    .ב" 

  
  

מסהחלטה מסמאשרים  :390 '  שמות  ועדת  ו 6' פרוטוקול  המצ7 –    .ב" 

מסהחלטה לתמיכמאשרים :391 '  קריטריונים  אחד  פה    ).ב"מצ( ות  
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מסהחלטה תמיכות מאשרים :239 '  ועדת  פרוטוקול  אחד  פה   11/0731/מיום   

לפרוטוקול   .המצורף 

  
  

מסהחלטה כדלקמןמאשרים :339 '  אחד  פה   :  

כמענה  .4 הצעה  בגבוש  להתחיל  מאשרת  העיר  לבחירת "מועצת  קורא  לקול 

קיימא בת  תחבורה  למערכת  מודל  כעיר  שתשמש  מקומית    ".רשות 

ה .5 הרשותמועצת  מהנדס  של  מינויו  את  מאשרת  להיות , עיר  אייזנר  ארז 

מציעים לכנס  העירייה   .נציג 

כיו .6 צרפתי  צביקה  מר  את  מאשרת  העיר  העירונית"מועצת  ההיגוי  ועדת  . ר 

לאישור  שוב  יובא  בתוכנית  העירייה  להשתתפות  הסופי  האישור  כן  כמו 

ב  המועצה  התוכנית  הגשת  המציעי1/2/12 –בטרם  כנס  ולאחר  והכנת   ם 

הרחוק בטווח  והתקציביות  הפיננסיות    .המשמעויות 

  
  

מסהחלטה המועצה  :439'  כנציג  לוי  יובל  מינוי  את  לאשר  שלא  מחליטים 

האלימות למיגור  בוועדה  האופוזיציה    .מטעם 

  

מסהחלטה עפמאשרים  :539 '  עירייה  לעובדת  כספי  החזר  אחד  י "פה 

  .ב"המצ

  
  

מסהחלטה של  מאשרים :639 '  שכרו  עואת  זקן"  בן  אלון  ש "יועמ, ד 

מנכ80%, העירייה משכר    .ל" 
  

  


