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  04.01.2012 �מ� המניי�  שיבת מועצהי

  

  :דר היו� סעל 

 : שאילתות .1
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נושא פרסומי� על הסכמי� של העירייה להקמת מערכת שאילתא ב  .ב
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אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� המניי� של חודש   :יהודה ב� חמו

ני מבקש להביע את הזדהותי בפתיח הישיבה א. ינואר

והנהלת העיר על מותה של אמו של והזדהות חברי המועצה 

אמו נפטרה לפני מספר ימי� . חבר המועצה,  אמיר גבער"ד

 �. כל מי שמעוניי� לנח�. 7והוא יושב שבעה ברחוב הניצני

היתה נציגות של הנהלת העיר , אנחנו כהנהלת העיר

� הנהלת העיר וחברי וג� הוצאנו מודעת אבל בש, בהלוויה

ונאחל ל.מועצת העיר , אמיר גבע שלא ידע עוד דאבה ר"ד 

יידעו רק טוב ושמח   .ושכל חברי המועצה 

  �הגיעו , ברשות חברי המועצה, במעבר חד כפי שאומרי

�, לכא� אורחי� שאני חייב להודות שהשפה שה� מדברי

ע . י תושבי� שהגיעו לכא� לאחרונה"היא לא היתה נהוגה 

 א� תהיה הסכמה של .רי� בפרחי� ובמעשי אמנותה� מדב

כל חברי המועצה  שמוליק פרנקו ר"דהגיע ג� , פה אחד של 

ארגנו לאחרונה כקבוצה אבל ג� האמני� שהת, שמוכר לנו

  .יוצרת

, בהחלט זה המקו� ג� להודות לה� על הפעילות הברוכה  

ועל הפעילות האמנותית  ,חי� שיצרועל הבתי� הפתו

אני בכל . שה� באו מיוזמת�,  מבורכתשבהחלט, שבעיר

באו ר"דוג� , אופ� מקבל אות� בברכה  � פרנקו וג� האמני

הא� יהיה . על הסעי, של תאגיד עירוני לתרבות הפנאי

אפשר להתאחד פה אחד להקדי� את הנושא הזה לסעי, 

, א� אי� פה אחד. על מנת שנוכל לשחרר אות�, ראשו�

ננהל את סדר היו� באופ� רג   . ילאנחנו 

א� באותו פה אחד נוכל ג� אפילו לתת , בהחלט פה אחד  :גיא ב� גל

..אולי ל .  
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 פרנקו פה על מנת להציג את הנושא של ר"דג� . ברור, כ�  :יהודה ב� חמו

ו , המעורבות של התאגיד בתחו� המוזיקה אבל אנחנ

  , אז ברשותכ�. מדברי� על תאגיד בכלל

ות בנושא הזה עוד לא חלק מהאנשי� היו אמורי� להי  :אשל ארמוני

  . הגיעו

, ג� היוע! בנושא התאגיד וג� יאיר. ה� יגיעו בשבע וחצי  :מיכל טל

   ?אז אולי נתחיל בשאילתות ובשבע וחצי נתחיל

בוא אנחנו נתחיל בשאילתא . זה אני לא ידעתי. אוקי  :יהודה ב� חמו

ותבדקי בבקשה טלפונית איפה ה� עומדי� , הראשונה

�וככל שה� יגיעו , יל לפי סדר היו�נתח, ברשותכ�. שניה

רוני   . כ. נעבור לסעי, התאגיד העי

  

  .שאילתות  .1

  

ניילו� בעסקי�  איסור שימוש בנושא יש'בוקי צשאילתא של   .א בשקיות 

ב, ס"בעיר כפ   .�15/12/11 הוגשה 

  

כל העסקי� במדינת ישראל ובעיר � הבעיה "    רוב א� לא 

�� ללקוחות במתנה שקיות ניילו/כפר סבא נותנות חינ

�שקיות אילו הפכו בעשורי� . המגיעי� לעסקי� השוני

ידועה ואפשר לומר , האחרוני� לסכנה סביבתית מרכזית

    .מפחידה

גורמות   כל שנה   �מילארדי השקיות הנזרקות לחלל העול

�  :לנזקי� סביבתיי� רבי� ובה

 �  � הרעלת המי
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 הרעלת הקרקעות   � 

ר    �   זיהו� האווי

 �  �ועודפגיעה בבעלי חיי� רבי  . ועד 

ביותר כמו בנגלאדש ורואנדה  מדינות רבות ובה� עניות 

 �רלנד וסי� כבר אסרו שימוש וג ומדינות מפותחות כמו אי

ערי� לא מעטות כמו למשל סא� פרנציסקו כבר אסרו על 

  .שימוש בשקיות ניילו�

כפר סבא מתיימרת להיות העיר הירוקה הראשונה ה עיר 

  :בישראל ולכ�

  :ר ה�שאלותיי לראש העי

ר , ס העיר הראשונה בישראל"מדוע לא תהיה כ .1 לאסו

בכל בתי העסק בעיר ניילו�   ?שימוש בשקיות 

ר  .2 בעי  �בעלי העסקי מדוע לא תדרוש העירייה מכל 

 �לגבות כס, עבור שקיות הניילו� הניתנות חינ� היו

 ?ועל ידי כ. להקטי� משמעותית את השימוש בה�

שקיות /יהמדוע לא תסבסד העירייה רכישת סלי קני .3

מבד כתחלי, לשקיות הניילו� הפוגעות כה קשה 

 "?בסביבה

  

  :תשובת ראש העיר  

בעיית שקיות הניילו� המהווה מפגע סביבתי חמור הועלתה "  

אשר הונחה על כולל הצעת חוק , י פורומי� שוני�"בעבר ע

שעניינה הפחתת , 25.7.2007שולח� הכנסת בתארי. 

 מטרה לצמצ� את וזאת מתו.. השימוש בשקיות פלסטיק

ולהגביר את השימוש בשקיות , השימוש בשקיות פלסטיק



    04.01.2012  6  מועצה מ� המניי� 

  . רב פעמיות

בקריאה "עפ   דינו הצעת החוק עלתה ואושרה  י הנתוני� שבי

בוועדת הפני� של הכנסת , 2008ראשונה בשנת  ונדונה 

� . 6.10.2010בתארי.  הוועדה החליטה להעבירה לדיו

ועפ. במליאה  �עת החוק טר� הצ, י הידוע לנו"נכו� והיו

  . אושרה

ועוד   ביקשה העירייה לקד� חוק עזר בנושא שקידומו , זאת 

בטענה כי , י הלשכה המשפטית במשרד הפני�"הופסק ע

חוק זה אושר . הנושא מקוד� במסגרת חוק האריזות

 המטיל חובות על יצרני� על עניי� מיחזור ,2010בדצמבר 

להבדיל . כלל אינו עוסק בשקיות ניילו�, פסולת אריזות

, זכוכית, פלסטיק, נייר, מחומרי� אחרי� כגו� קרטו�

  .מתכת וע!

, במישור המקומי עיריית כפר סבא קיימה מספר פעילויות  

 במסגרת שבוע אהבה ה� בבתי הספר וה� בקרב הציבור

כדי להפחית את השימוש בשקיות הפלסטיק , לסביבה

נעשו מספר פעילויות . ולעודד שימוש בשקיות רב פעמיות

בעיר עמותה . ג� בקרב מועדוני הנוער, עירוניות וא, קיימת 

 לעודד שימוש בשקיות רב אשר שמה למטרה, ר"דהוד וה'

בפעילות עירונית   . פעמיות בשילובה 

רת החוק   שבו , ברור שכל זמ� שהנושא לא יעוג� במסג

בגביית תשלו� תמורת  רשתות השיווק ועסקי� יחויבו 

 נית� לקיי� פעילות אכיפה לא, )ל"כפי שנהוג בחו(השקיות 

�בעלי עסקי ר ו , בנושאאו לחייב  לכ� אנו מצפי� לאישו

    ".יישו� בנושאלמימוש ל וכצעד ראשו� ,החוק

מה עושה העירייה כדי לדחוק באות� חברי כנסת או אות�   :יש'ר בוקי צ"ד
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�כדי להיות , ארגוני� שמעכבי� את הפסיקה, מערכי

  ? יוזמת

אתה מוזמ� ג� , אתה נבחר ציבור, � אות. לפנותאני מזמי  :יהודה ב� חמו

ולפנות  �ו . אתה ליזו אני פניתי ללא מעט מרכולי� שאנחנ

,  באופ� עסקיזאת אומרת, מתנהלי� אית� באופ� אישי

�אבל . שיתנו כחלק מהעסקאות שלה� סלי� רב שימושיי

ג� את� כנבחרי ציבור ג� יכולי� לעודד את הפנייה ותהיו 

  .בבקשה. נושותפי� לפניות של

  

ד יובל לוי שאילתא של   .ב על הסכמי� של העירייה בנושא אהו  �פרסומי

ב, להקמת מערכת ניטור קרינה בעיר   .�01/12/11 הוגשה 

  

כ"   כל "קפצתי משמחה לאחר שקראתי את פרסומי עיריית  ס 

בעול� לניטור  כ. שהוציאה לפועל מיז� נדיר וראשוני 

דע  המוצלח והנדיר ברכותי להוגה המאושר של הרעיו�. מי

שזכורה לי ההתנגדות   במיוחד שעה, וג� למוציאיו לפועל

  . החריפה של חברי הקואליציה לעצ� הרעיו�

אחר שעיינתי בפרסומי העירייה על המערכת שתקו� ל  

רבות הקשורות למערכת זאת  כי ישנ� הוצאות  התברר לי 

  . ושטיב� אינו נהיר

  : שאלותי  

וערפל הסודיות לא פג  .1 יזה תקציב בוצע  מא� מאחר 

   ?ההוצאות לפרויקט ומתי אושר תקציב זה

  ? הא� הוצא מכרז לספקי�  וא� לא מדוע ובאיזה היתר .2

נוספי� לשרות זה .3  �  ? הא� נבדקו ספקי
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   ?י מי ומדוע ניפסלו "א� כ� ע .4

רת ספק יחיד–א� לא  .5   ?  מה היו הקריטריוני� לבחי

הא� נחת� חוזה ע� הספק וא� כ� מדוע לא אושרה  .6

   ?ה במועצת העירהעיסק

או אחרות שיחולו על /הא� ישנ� הוצאות פיתוח ו .7

כ כ? ס בהתקשרות זאת"עיריית  ס "הא� יתכ� ועיריית 

�א� ? תרמה לפיתוח המערכת מאות אלפי שקלי

    ?באיזה היתר   כ�

כ�  אודה ל. לקבלת העתק מהסכ� ההתקשרות ע� ספק זה ו

כל פרטי התשלומי� ששולמו לו עד כה כ� . את  כמו 

  ."2011העתק מפנקס החוזי� העירוני לשנת   קשאב

  

   . הוא לא נמצא יובל לוי, שאילתא שנייה  :צביקה צרפתי

  . מצטער, א� הוא לא נמצא אל תקריא אותה  :יהודה ב� חמו

  ? למה  :גיא ב� גל

  , הוא לא נמצא פה  :יהודה ב� חמו

  . ג� אני לא הייתי ישיבה קודמת  :גיא ב� גל

א . נתת את הסכמת.אבל אתה   :יהודה ב� חמו אתה אמרת שכ� להקרי

  . אתה השארת הודעה לפחות, אותה

  . א� את� נצמדי� לנוהל קבוע או לאהשאלה   :גיא ב� גל

  . אני חושב שיותר מכובד שא� אד� מגיש. תקריא  :יהודה ב� חמו

  . הוא לא מכבד את עצמו  :צביקה צרפתי

  . אני לא הייתי פה וקראת את התשובה  :גיא ב� גל

ביקשת  :ה ב� חמויהוד    .אתה 

אני יכול להבטיח ל. שליובל לוי אי� בעיה שהתשובה   :גיא ב� גל
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בלעדיו    . הוא הודיע שהוא יאחר. נקראת 

  . בסדר, אני מבי� שהוא חבר מהסיעה של.  :יהודה ב� חמו

  .לא בפע� הראשונה, אתה מבי� לא נכו�  :גיא ב� גל

  :תשובת ראש העיר  :צביקה צרפתי

עיקר למי שלא השתת, בישיבות ועדת הערפל קיי� ב" .1

 �וועדת המכרזי שדנו ואישרו   הכספי� ומועצת העיר 

 .את הנושא

2.  �בישיבת ועדת הכספי� מיו  1/9/2011התקציב אושר 

הפרויקט והתקציב הוצגה על ידי   ומהות   פה אחד   

בפני הועדה אשר א, נתנו ברכת� לנושא גזבר העירייה 

לצערי החבר לוי לא , לרבות חברי האופוזיציה שבועדה

 .נכח בישיבת הועדה וסיבותיו עימו

מועצת העיר אישרה את החלטות ועדת הכספי� לרבות  .3

   �בישיבתה מיו   פה אחד   21/9/2011תקציב זה 

ועדת המכרזי� אישרה פה אחד את חברת וויבגארד  .4

 �בישיבתה מיו זאת על פי    21.8.2011כספק יחיד 

דעתו של ה  מנהל ,מומחהחומרי� שהוצגו לה וחוות 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה מר יהודה אולנדר 

נערכו בירורי� .שא, נכח בישיבה והציג את הנושא  

בנושא ג� למול הממונה על הקרינה במשרד להגנת 

גלברג ר"דהסביבה  נימוקיו"מצ( סטילא�   של יהודה ב 

 .)הולנדר

  .נחת� חוזה ע� הספק .5

/ � כל צור. אי� המדובר בעיסקה במקרקעי� ומשכ. אי .6

ר   חובה להביא את החוזה  ולכ�   למועצת העי לאישור 
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 .לא הובאהוא 

  .מת� תרומות לחברותבהעירייה אינה עוסקת  .7

כל הסכ� לפיתוח תוכנה או מוצר  .8 העירייה לא חתמה 

וויבגארד אלא רכשה מוצר תוכנה יחודי  ע� חברת 

כי .ושירות למוצר זה לעשות העירייה  חפצה לו יצויי� 

כ� ישרת את טובת העירייה או  ומצא  כ� כי עשות  ה 

כ� בהנת� ,תושבי  אזי כי אי� כל מניעה בדי� לעשות 

ואי� לה כל חובה להיתר אחר כלשהו  תקציב מאושר 

 ".המצויי� מטה

 

בנושא שאילתא של   .ג ח "הוצאות אסורות מקופה קטנה דואהוד יובל לוי 

  .2009ס "מבקר עיריית כפ

  

ביחידה לחיוב אישי  קבלת ההודעה על סיו�לאחר"    הטיפול 

 �קבלתי העתק מתשובת גזבר , באג, לביקורת במשרד הפני

ביקורתו . ס ליחידה לחיוב אישי"עיריית כ קראתי את 

, , החריפה כנגד מבקר העיריה  מר אליעזר פוירשטיי� ובסעי

ב12 ואילו " טעויות של חוסר הבנה" הוא א, מאשימו 

רה התקיי�  הלי.  הוא מאשר במוצנע כי לכאו12.3בסעי, 

   ".כאלה לא מאושרות, ל לבכירי�"החזר  הוצאות אש"של 

  : שאלותי  

פג   . 1 כל אחד –מאחר וערפל הסודיות לא   מי וכמה קיבל 

�  ? מהבכירי

כפי שהתפרס� לכאורה   . 2  �הא� ראש העיר בי� המקבלי

  ? בעיתו� מעריב 
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הא� החזיר מי מהבכירי� את ההוצאות הלא   . 3

   ?א מדוע א� ל? מאושרות

כ  . 4  בצעדי ברור ס"מדוע לכאורה לא נוקטת עיריית 

וכמה ומדוע לכאורה לא נמרצי� לברר מי קיבל 

  ? מוחזרי� כספי� אלה

שנקב בסכו� של עשרות אלפי שקלי� הי תשובת המבקר מ

ח "ואילו כא� מתברר לכאורה כי מדובר בכעשרי� אש

  ? בלבד 

  ." רותודה ל. לקבלת פרוט של ההוצאות הלא מאושא

  

  :תשובת ראש העיר  

 לעניי� הוצאת קופה קטנה הועלה מספר ח המבקר"דו  

�בפני הוועדה לחיוב אישיפעמי החלטת הוועדה .  לרבות 

כי לא מצאנו מקו� לפתוח בהלי. לחיוב אישי "היתה 

  ".לאור ההסברי� והאסמכתאות שנתקבלו, בעניי� זה

  .לא שולמו הוצאות אשל לבכירי� שלא כדי�  . 1

 נמצאו  , ונבדקו  אשר צוינו בדוח   , צאות המיוחסותההו

 �  .וה� שולמו כדי�, חריגהכי אי� בה� משו

  .לא  . 2

  .1' ראה התשובה בס  . 3

 –לאור תשובת המבקר והחלטת הוועדה לחיוב אישי   . 4

�  .אי� מקו

כלל הקופות   . 5 המבקר נקב בסכומי� הכוללי� את 

כומי הקטנות של העירייה שבתוכ� הוא ציי� את ס

   ".הקופות של ההנהלה
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  . הצעות לסדר  .2

  

ד נפתלי "עו, אתי ג� אל,  אמיר גבער"ד,  גיא ב� גלהצעה לסדר של  .א

על בנושא , גרוס עובדי הקבל� ושמירה  קיצו( מדורג במספר 

�ב, זכויותיה   .�04/12/11 הוגשה 

  

יש הצעה . אנחנו עוברי� להצעות לסדר. עד כא� השאילתות  :צביקה צרפתי

, גיא. חברי סיעת הירוקי� אחת היו� שהגישו אותה לסדר

  ? אתה

 בגלל ערב ישיבת המועצה הקודמתלנבצר ממני להגיע   :גיא ב� גל

ההצעה לסדר שאני לבד . הורי� בבית הספר שאני מלמד בו

מהטע� הזה לא היתה על , הגשתי בנושא המועצה הדתית

�אני לא ציפיתי שהצעה שרק אני הגשתי ובאמת  .סדר יו

כ� הייתי מצפה שהיא תצ, ק אני הייתי חתו�ר ור, אבל 

  . באופ� אוטומטי לישיבה הבאה

  �. ל היו�" לציי� את זה במייל שהעברתי למנכ טרחתיאני ג

הבנתי , ובשיחה שקיימתי ע� היוע! המשפטי לפני הישיבה

�לא , שמאחר והנושא עולה באופ� פורמלי לסדר היו

ר . מצאת� לנכו� לשלב ג� את ההצעה לסדר אני רק מזכי

�ב כהצעה לסדר, אני חייב להגיד את זה, לכ , שזה עלה שו

כי הצעת ההחלטה האחרונה שאת� הבאת� בנושא הזה לא 

�  . סיפקה את הגורמי� הרלוונטיי

כ� אבקש   א� את� . א� אפשר לצר,, עוד פע�, אז אני 

יידו� במסגרת ההצעה   , עומדי� על דעתכ� שזה 

בישיבה הבאה אתה , להגיש אותה מחדשא� אתה רוצה   :צביקה צרפתי

  . יכול להגיש אותה
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בזה  :יהודה ב� חמו  �  . אז היו� דני

כי את� לא הבאת� את ההצעה , יהודה, דני� בזה בגללכ�  :גיא ב� גל

. בצורה מספיק מסודרת ולבקשת מה שרצו בפע� שעברה

  . אבל לא משנה

  . תסביר את זה בבקשה עוד פע�  :יהודה ב� חמו

   ?נכו�, חזי ברזני? פע� שעברה מי הכי� את ההצעה  :גיא ב� גל

  , ת� לי להבי�  :יהודה ב� חמו

הצעת המחליטי� שהמועצה אישרה האחרונה בנושא   :גיא ב� גל

  . חזי ברזני הכי�, המועצה הדתית

  . לא  :יהודה ב� חמו

  . הוא הציג אותה מטע� העירייה  :גיא ב� גל

   .הכי� לא, הוא הציג  :יהודה ב� חמו

ההצעה הזאת אושרה ואמרו מי שאמרו מטע� ג� . אוקי  :ב� גלגיא 

, וג� הנציגי� של היוע! המשפטי לממשלה, משרד הדתות

כל מה שבעצ� ג� בג ! קבע וג� "שהיא לא עונה על 

 �אני הגשתי הצעה . הממשלתיי� הרלוונטיי�המשרדי

אי� לי שו� דבר . שאני חושב שכ� נותנת מענה לדבר הזה

 שוב תחזיר את החדשה שתבוא היו�להערי. א� ההצעה 

  , כי עוד פע� לא תית� מענה, העניי� לבית המשפט

  ? להעלות את זה כהצעה לסדר, מה אתה מבקש  :יהודה ב� חמו

אני לא יודע , א� יש פער, אני מבקש ג� שיתאפשר לי להציג  :גיא ב� גל

�היא לא צורפה לסדר , מה הצעת ההחלטה שאת� מביאי

�  . היו

  ? להיו�  :ויהודה ב� חמ

אני לא . זה מופיע רק בתור סעי, בסדר היו�. לא צור,. כ�  :גיא ב� גל

�  .יכול לנחש מה את� מביאי� היו
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  ? אי. זה קשור להצעה לסדר שאתה צרי. להגיש  :יהודה ב� חמו

העובדה שאני הגשתי הצעה לסדר בישיבה הקודמת שלא   :גיא ב� גל

 שהיא תצור, ואני לתומי סברתי, כי אני לא הייתי, עלתה

 �  . אז לא, את� אומרי� שלא.  היו�� לסדר היו

  . אני אתק� רק  :צביקה צרפתי

בנושא של עובדי קבל�  :יהודה ב� חמו   . יש לו הצעה לסדר 

  . כ�, יש לי הצעה בנושא עובדי קבל�  :גיא ב� גל

  .  בבקשה, תציג אותה  :יהודה ב� חמו

  ?זאת התשובה של.  :גיא ב� גל

נגיע לדיו� הזה,לא  :יהודה ב� חמו א� יהיה . נדו�, א� לא יהיה ממצה.  

  , צור. להביא את זה עוד פע� לדיו�

זו תשובה  :גיא ב� גל  �  .קיבלתי. בסדר, ג

אגיד ל. עכשיו מה ההצעה של אתה הרי לא מצפה שאני   :יהודה ב� חמו

�גיע לדיו�. הסעי, האחרו� בסדר היו א� זה לא מספק , נ

  , אות.

,  החודשי� האחרוני�3�  שא� זה הגיע לפה באני מצפה  :גיא ב� גל

כול להיות שיש לזה קשר , פעמי�4בחצי השנה האחרונה   י

  .לאי. שאת� הכנת� את הנושא

  . ג� בזה אתה לא צודק  :יהודה ב� חמו

  . משיח הגיע, יהודה  :איציק יואל

יוע! התאגיד הגיע  :יהודה ב� חמו   . גיא, בבקשה, אוקי? אבל 

הצעה לסדר שכ� . שות. נתחיל את הזמ� מעכשיובר, צביקה  :גיא ב� גל

� .זה הצעה בנושא עובדי קבל�, פורמלית נדונה היו

�בנושא הזה , חברי המועצה, ולהזכירכ אני הגשתי שאילתא 

 והשאילתא בעצ� ביקשה לדעת מה היק, .שנדונה לא מזמ�

כפר סבא בעיריית   �  . עובדי הקבל� שעובדי
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י היה אפילו איו� הנושא הזה הוא ג� קצת רלוונטי כ  

כללית במשק סביב העניי� הזה ר "ועופר עיני כיו, בהשבתה 

, ההסתדרות למעשה מוביל מהלכי� ברמה הארצית כרגע

  . ומתנהל משא ומת� שעדיי� ללא תוצאות

בלתי   ביקשתי לדעת וקי זה איזשהו , הדבר הראשו� שבאמת 

 �מיפוי של המצב הקיי� מבחינת מצבת העובדי� שעובדי

כעובדי קבל�בעיריית כפר סבא  דות .   ואני חייב להו

במוב� הזה שהנתוני� , שהנתוני� הפתיעו אותי לרעה

כפי  �רק לסבר את ,  שנמסר לי במידע בשאילתאמלמדי

�י תשובה שאת� " עפ,שמכלל עובדי העירייה, האוז� שלכ

�  . בתחומי� שוני�עובדי� שה� עובדי קבל� 316, נתת

   �רוב עובדי הקבל� רוב� באופ� לא מפתיע בתחומי של 

ביטחו�, איכות סביבה: ברשויות המקומיות אבל יש . גינו� ו

�נוספי  �, בנושא הכנסות, סליחה, ונו,בגני� : ג� בתחומי

יש עובדי קבל� שנותני� תמיכה , ר.ע.ג.מלמשל עובדי חברת 

  . של שירות מחשוב

, י מה שאני מבי�"לפחות עפ, ההיק, הוא גדול במוב� הזה  

ד יו י  זה מתקרב לכמעט , ע מה מצבת העובדי� הכוללתכי אנ

בעירייה20%  �מאוד , שזה נתו� לדעתי.  מכלל העובדי

 אני יכול להגיד לכל הפחות בהשוואה להוד השרו�. בעייתי

גודל, למשל אבל מבחינה אפילו , שאמנ� היא עיר לא באותו 

וזה , את גודל האוכלוסייהא� מנרמלי� , פרופורציונאלית

�, העובדי� בהוד השרו� הוא קט� לאי� היק, פורס� ג

  . שיעור לעומת כפר סבא מבחינת היק, עובדי הקבל�

  ?מהעיתו�? מאיפה אתה יודע  :יהודה ב� חמו

  ,ג� מיגאל שמעו�. לא  :גיא ב� גל
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  . זה מהעיתו�  :יהודה ב� חמו

�   :גיא ב� גל ראש העיר ש�ג� מיגאל שמעו שמסר לי את , שהוא סג� 

�  . הנתוני

  .  לא יכול להיות בחיי�14  :מויהודה ב� ח

  . יש יותר.  עובדי�14אני לא מסתמ. על הנתו� של   :גיא ב� גל

  . אני עשיתי בדיקה  :צביקה צרפתי

  .רק אל תקטע אותי, תסייג אותי, אז תתק� אותי, בסדר  :גיא ב� גל

  . א� יהיה דיו�  :יש'ר בוקי צ"ד

ני לא אצליח  דקות וא10� כי אחרי זה תגיד שאני חורג מ  :גיא ב� גל

יש לנושא הזה קשר , עכשיו תראה יהודה. להציג את הנושא

� , אישי אלי. מהטע� הפשוט כי אתה משחק באייפו לא 

 8לפני . היית איש הסתדרות בעבר.אלא כי אתה , כרגע

, והייתי מצפה, שני� עבדת שני� רבות כאיש הסתדרות

ג� כששאלתי את השאילתא   . ואמרתי ל. את זה 

הא� אתה , תי אות. שאלה מאוד מפורשתבשאילתא שאל  

כ� לבחו� בחיוב מודל מדורג של צמצו� עובדי הקבל�  מו

כפר סבא  אתה ?אתה זוכר. וענית לי במילה אחת. בעיריית 

זה , א� אתה מהנה� בראש? זוכר מר ב� חמו מה ענית לי

שאתה מוכ� לשקול מודל . כ�ענית לי . קרוב למה שענית לי

  . מדורג כזה

כל חייו אני חושב    שלראש עיר שהיה איש הסתדרות כמעט 

�והיה , הוא נבחר לרשות עירלפני ש, הציבוריי� והמקצועיי

� , ב� אד� תק� אותי א� אני טועה היית טוע� בבית הדי

  ?אני צודק, לעבודה

  . ג�  :יהודה ב� חמו

דיני עבודה  :גיא ב� גל בנושאי� של   �הגנת על זכויות של , ייצגת עובדי
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�הנושא הזה יחסית לראשי ערי� אחרי� , מרכלו. עובדי

ב. ודאי שלא זר ל.  השני� 8� השאלה מה אתה עשית 

כובע מפקיד הסתדרות לראש , האחרונות אחרי שהחלפת 

כדי לצמצ� את מספר עובדי , עיר נבחר פע� שנייה כבר

בעיר שבה אתה מכה� כראש העיר   .הקבל� 

  � אני אפילו, יחסית, זאת אומרת. הנתוני� ה� לא מלבבי

יודע לערי� אחרות בלי קשר אפילו להשוואה 20%אבל , לא   

ר , לא, עיר אחרת ע� חמישית ממצבת כוח האד� של העי

וכבר דיברו . זה המו� עובדי�, כפר סבא ה� עובדי קבל�

חרג ברמה של הסיקור הארצי שהיק, עובדי הקבל� בישראל 

ואפילו משרד . וזה הפ. למכת מדינה. מכל פרופורציה

ויש , ופרט העניי� הזההמודה שיש תחומי� שבה� האוצר 

� מסוימי� שמספקי� היו� עובדי קבל� משאבי� ושירותי

כ.   .וזה לא צרי. להיות 

   � נו אני באופ� קונספטואלי ג� לא משוכנע שכל עובדי הגי

וכל עובדי הניקיו� וכל עובדי הביטחו� חייבי� בהכרח 

פופוליסט אני מספיק אחראי ולא  אבל ,להיות עובדי קבל�

כל  בדי� ממעמד של 316� הכדי להגיד שלהעביר מחר את   עו

רייה זה לא תהלי. שאפשר לעשות , עובדי קבל� לעובדי עי

�ב, אפילו לא בשנה, לא ביו   .  שני�5� וג� לא 

ויכוח לגבי היק, התופעה    � עכשיו השאלה א� . ולכ� אי

בהצעה . מבחינת מדיניות יש לעירייה אינטרס לצמצ� אותה

בעצ� על , שהגשנולסדר  אפשר להגיד בשתי רמות דיברנו 

בעצ� קונקרטיזציה של טיפול. של פעילות . שתי רמות של 

בעיריית כפר סבא צרי. � אחד   שכל עוד יש עובדי קבל� 

�  . להדק את הפיקוח עליה
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י , ולכ� בהצעת ההחלטה שלנו   עוד לפני מודל הצמצו� שאנ

בי אנוש אנחנו מציעי� שמישהו באג, משא, אדבר עליו

יטפל בכל נושא המעקב אחרי שכר� ותנאי עסקת� של 

טוב את תהלי. המכרזי� � זה אומר לבדוק טוב. עובדי קבל�

. לבדוק שה� מקבלי� את התנאי�, של החברות שנבחרות

   .זה לא סוד

אני לא מכיר נתוני� ספציפיי� בכפר סבא שאני יכול   

ליי חו! ממעט מקרי� שהגיעו א, להסתמ. עליה� בוודאות

שהזכויות שלה� אני אומר , בדיסקרטיות של עובדי אבטחה

 �דאות נפגעו בכל מה שקשור לתלוש שכר ולתנאי לכ� בוו

�גוד, פנסיוני או דברי� שמי , ולדברי� כמו הבראה ובי

 � איזה חובות יש בחייו יודעשבקיא והעסיק עובדי� אי פע

  .למעסיק

ובדי ראיתי תלושי� של ע. היו תקלות ע� הדברי� האלה  

כעובדי קבל� בשירות חברת ב� ביטחו�  �. אבטחה שעובדי

ו  לנ אני מציע שאחת לחצי שנה אג, משאבי אנוש יפיק 

על השכר שתינת� לנו סקירה מפורטת , למועצת העיר, ח"דו

זה ג� ידרב� את העירייה לבצע את . ותנאי ההעסקה

מהל. מעקב הגיוני של וג� יהיה פה איזשהו , הבדיקה

  . מועצת העיר

יקבלו , נקודה מאוד כאובה, מציעי� שעובדי הקבל�אנחנו   

דעה רשמית כפר סבאהו למרות שהיא לא ,  מטע� עיריית 

המעסיקה הפורמלית שלה אלא היא מעסיקה אותה במודל 

שתובא לידיעת� הזכות שלה� להגיש השגות על , עקי,

כי מבקר . המעסיקי� שלה� ישירות למבקר העירייה

ג  סטנדיהעירייה אולי אי� לו , כלפי עובדי הקבל� עצמ�נ
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ביקורת אבל  יש לו סטנדינג בכל מה שקשור לבדיקת הליכי 

כפר סבא"כלפי חברות שמועסקות ע   .י עיריית 

דו, אתה אומר לו אליעזר   חות על "אבל כתבת כמה וכמה 

כפר סבא אז יש ל. , חברות שמועסקות בשירות עיריית 

דט לעסוק בזה רעיו� שעובדי אתה אולי לא אוהב את ה. מנ

יוכלו לפנות ישירות אלי. אבל אחת הבעיות , קבל� 

ומי . הכואבות זה שלעובדי קבל� אי� יכולת להתאגד

בדר. כלל מאבד את מקו� , שמציי! את המילה להתאגד

  .העבודה שלו

לכ� אני חושב שיש לעירייה חובה מוסרית לעשות   

Reaching out�לה� יש לכ� זכות  ולהגיד , לאות� עובדי

בכובעו כמבקר או בכובעו , מלאה לפנות למבקר העירייה או 

לדעתי הכובע של המבקר . כנציב תלונות הציבור של העיר

�כתובת. יותר מתאי  �וג� תו. כדי שמירה , שיידעו שיש לה

�  . על האנונימיות שלה

  �עובד שמעיז , שעובד לא שמתאגדזה לא סוד , כי עוד פע

�להתלונ� על איזשה� תנאי� מחפירי � או תנאי� דרקוני

בנהלי� ובחוקי� של החברה שבה הוא עובד , או אי עמידה 

יכול להיות ג� כ� חשו, או להתנכלות או לפיטורי� או 

�  .לשניה

שיפרס� המבקר ושהאג, למשאבי חות "אנחנו מציעי� שדו  

ויעמדו כחלק , אנוש יבדוק יפורסמו באתר העירייה 

�,  אומרתזאת. ממערכת השיקולי� של ועדת המכרזי

שועדת המכרזי� אחד מהליכי הבוח� של חברה שמבקשת 

שזה , או להארי. חוזה העסקה קיי� או לחדש חוזה חדש

  . יהיה חלק מהקריטריוני� שבודקי� את זה
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אנחנו מציעי� שבמכרזי העירייה יהיה סעי, ברור שבו   

יש . יכולת להעניש קבלני�לעירייה תהיה זכות ואפילו 

, ל"של חוזר מנכ, ל משרד הפני�"נהלי� כיו� של מנכ

חלק מההצעות שלנו מגולמות . שיצרו עדכו� בנושאי� האלה

�כול�. ש הפנייה למבקר זה דבר שמשרד הפני� , למשל. לא 

  .לא הציע אותו

 שיאסור אנחנו מציעי� שבמכרזי העירייה יהיה סעי, ברור  

אלא במקרי� , י קבלנות משנה"על קבל� העסקת עובדי� ע

דופ� כל הפרמטרי� האלה מדברי� על מה שנקרא . יוצאי 

, הצעה שאתה השבת לה בחיוב, במקביל. הידוק הפיקוח

�רוצי� מודל מדורג של צמצו ואנחנו מנסחי� את . אנחנו 

  .זה בצורה מאוד אחראית ומאוד לא כובלת

כפר ": ברשותכ�, אני אקריא את זה מילה במילה   ריית  עי

 �,  עובדי הקבל�מדורג של מספרסבא תאמ! מודל לצמצו

מכלל ,  של עובדי קבל� לכל היותר10%עד הגעה לשיעור של 

בעוד כמועצת העיר . עובדי העירייה דיווח   חודשי� 3� תקבל 

   ".בדבר התחלת אימוצו של מודל זה

כמה זמ� להגיע ל   לא .  לכל היותר10%� לא אמרנו תו. 

לא תו. שנה , . לא יומיי�אמרנו שצרי. לעשות את זה תו

אנחנו משאירי� לחלוטי� את שיקול .  שני�5לא ואפילו 

�ו , הדעת בידי הגורמי� המקצועיי זאת בהנחה שהצלחנ

� עובדי קבל� 20%� ש, הנהלת העיר, בשאיפה לשכנע אתכ

כפר סבא  נתו� לא מתקבל על הדעתבשירות עיריית  זה . זה 

 זה נתו� שצרי. לרצות .נתו� שצרי. לשאו, לשנות אותו

, אנחנו חושבי� באופ� דרמתי. לצמצ� אותו משמעותית

�  . לפחות במחצית ממה שהוא היו



    04.01.2012  21  מועצה מ� המניי� 

 מכלל עובדי העירייה 10%ג� , תשאלו את דעתי האישית  

גישה . לדעתי זה יותר מדי כ� מצאנו לנכו� מתו.  אבל אנחנו 

בית לא לבוא ולהציב יעד שהוא לא , אחראית וקונסטרוקטי

ת את לכ� ג� לא תחמנו אותו בכמה זמ� צרי. לעשו. ריאלי

יעד שהוא מחצית ממניי� עובדי הקבל� , זה אלא הצבנו 

�  . היו

� , הדבר האחרו� שאני רוצה להגיד זה   בעניי שאני שוחחתי 

יהודה אתה , שהוא כמו שאת� מכירי�, ע� שאול לידור

רע לפחות ככה . הוא היה הבוס של. פע�, מכיר אותו לא 

  . יכול להיות שהוא טועה. הוא אומר

  . זה בסדר, � זה עושה טובא  :יהודה ב� חמו

בגו, ההסתדרותי המנגנוני בכפר סבא  :גיא ב� גל   , עבדת 

. עובדתית לא עבדתי   :יהודה ב� חמו . .  

כי אני לא יודע א� אתה צוחק כי אתה מרגיש מוחמא או   :גיא ב� גל

  , מזכיר ל.

  .  הדקות של.10חבל זה על חשבו�   :יהודה ב� חמו

ו9יש לי   :גיא ב� גל � ,  שניות אני יכול לסכ�30.  שניות27�  דקות  תאמי

  . לי

  . שאולי ייקח ל. את הזמ�. אבל חבל, לא  :יהודה ב� חמו

נבצר . הוא רצה להיות כא� הערב, שוחחתי איתו, שאולי  :גיא ב� גל

מ� הסת� לא יפתיע אתכ� . הוא ראה את ההצעה. ממנו

ג ההסתדרות ר ההסתדרות פה בכפר סבא הוא "כיו, שכנצי

כא� . . בהצעהמאוד תומ הוא בהחלט סמ. את ידיי להגיד 

ועיריית כפר סבא תית� אור ירוק למהל. , בשמו שבמידה 

י , הוא מוכ� להעמיד את המשאבי�, הצמצו� המדורג אנ

  . שוחחתי איתו היו�, מצטט אותו
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עיני  :צביקה צרפתי   . של עופר 

אתה יכול להגיד בציניות , את המשאבי� שיש להסתדרות  :גיא ב� גל

לא יודע א� התכוונת להגיד את זה . צביקה,  עופר עינישל

  . אבל הרמקול שומע הקול, בלחש או לא

בעיה ע� זה  :צביקה צרפתי   . אי� לי 

ניסיו� מעיריית כפר סבא בכל מה   :גיא ב� גל יש להסתדרות יותר 

ויש לה� את היכולות . נושא של עובדי�שקשור ל

ברמה וה� ג� היו� מנהלי� משא ומת� , המשפטיות

יש לה� את , יש לה� את הידע. הארצית מול משרד האוצר

יותר ממוכ� , היכולות להעמיד אותו לטובת עיריית והוא 

כי הכי  ,כפר סבא במידה והעירייה רוצה ללכת למהל. כזה

ביד ע� ההסתדרות   . טוב שמהל. כזה יעשה יד 

ע, ושוב   גור� שמובל  , י הממשלה"א� העירייה רוצה להיות 

ייחת� הסכ� קיבוצי חדשואולי עוד ,  חצי שנה או שנה 

ויכפו על העיריות אולי כתוצאה מאיזושהי הסכמה של 

לצמצ� את , האוצר וההסתדרות ברמה הארצית יגיעו

   .זו דר. אחת, המספר

  �יוז  �גור  ,גור� מוביל, אנחנו מציעי� שהעירייה תהיה 

 מעובדי 20% לפיו  הנתו��  גור� שבאופ� אקטיביסטי אומר

אנחנו שואפי� ,  לא טוב לנוייה ה� עובדי קבל�העיר

ולכ� אנחנו רוצי� לעשות את זה בדר. הזו,לצמצ� אותו   .

, לנו לחברי הסיעה, אני התוויתי את המודל שלי נראה

�  .הכי רצוי והכי נכו� לפעולה, מהירוקי

  . ראש העיר, בבקשה.  רבהתודה  :צביקה צרפתי

, כהצעה. כי יש מי שישיב ל., האני ברשות. אתייחס בקצר  :יהודה ב� חמו

� , אני חושב שהנתוני� שהגשת רחוקי� מהאמת בלשו
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הנתוני� שאתה הצגת ה� רחוקי� מהאמת , שוב. המעטה

בי� רשות . בלשו� המעטה ג� כשאתה עושה השוואות 

זולי�'פע� אמרתי לאשתי , לרשות  �, קראתי שהירקות ה

בעיתו� , קראתי   א� אז. 'תקנה מהעיתו�'היא אמרה לי '

רוצה לקנות מהעיתו�   .תקנה מהעיתו�, אתה 

ואני מחשיב אות. לחבר מועצה , אני מצפה מחבר מועצה  

וזו לא הפע� הראשונה שזה קורה לכ� , שלהבא, רציני

�כשאת� לא מכיני� את הנתוני� כשה� , כסיעת הירוקי

כל בפני   �בפני חברי מועצה עפ. פרוסי מגיע . י חוק"בטח 

�ז להבא אני מבקש מכ� שתדייקו א. לכ� את כל הנתוני

�  .בפרטי

. עובדי עירייה20%� ל. תגיד לאיזה פרטי� אתה מתכו�   :גיא ב� גל . .   

גיא  :יהודה ב� חמו  .אבל לא הפרעתי ל., אני לא הסכמתי אית., סליחה 

  . באמת

רוצה, אתה אומר שאני לא צודק  :גיא ב� גל    � אני 

 ה נתת נתוני� לא נכוני�ג� את. לא הפריעו ל., גיא, גיא  :צביקה צרפתי

  . ולא הפריעו ל.

דקות דיברת בצורה רצינית10  :יהודה ב� חמו   .  

 וה� נתוני� של ,נכוני�לא נתתי נתוני� אתה טוע� ש, לא  :גיא ב� גל

  . העירייה

  , שה� נכוני�אתה חושב . אבל לא הפריעו ל.  :צביקה צרפתי

  . זה נתוני� שלכ�  :גיא ב� גל

  . הפריעו ל.לא , גיא  :צביקה צרפתי

  . זה התשובה שאתה נתת, אני לא אומר  :גיא ב� גל

כ� אני חושב שראוי  :יהודה ב� חמו י , ובטח ובטח כחברי מועצה, על  ראו

י , תפנו, שלפני שאת� כותבי� שאילתא או הצעה לסדר אנ
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�ג� א� תרצו למשל . מבטיח לכ� שתקבלו את הנתוני

נוהל של הקצאת קרקע אני א� תשאלו , לדעת הא� יש 

  . לכ�אשלח 

שאת� , מעביר אות� לחברי המועצהאני , הנה הנתוני�  :גיא ב� גל

�  .העברת

  . אני מבקש, גיא, גיא  :צביקה צרפתי

   .אבל ביקשנו וקיבלנו  :גיא ב� גל

  . הבנו  :צביקה צרפתי

 20אני אקטע אות. , כשאתה תטעה טעות חמורה יהודה  :גיא ב� גל

�  . פע

ולא קטעו ,  טעויות חמורות בסקירה של.אתה טעית הרבה  :צביקה צרפתי

  .אות.

בינתיי� טעויות חמורות מאוד  :גיא ב� גל   . אתה טועה 

,  שיש בהוד השרו� ולא הפסיקו אות.300 מול 14� טעית ב  :צביקה צרפתי

ב   . 14� ונתנו ל. לדבוק 

את� היחידי� שאמרת את ? 14אני ציינתי את המספר   :גיא ב� גל

  . 14המספר 

  . אתה ציינת  :צביקה צרפתי

  . אז אתה עכשיו מטעה וטועה  :גיא ב� גל

  , גיא, בבקשה  :צביקה צרפתי

  . אני אקטע אות., וכל פע� שתעשה את זה  :גיא ב� גל

  , הדיו� היו� שקט. תראה לא� אתה מוביל את הדיו�  :צביקה צרפתי

ברוב המקרי� אני לא מסכי� . לא תמיד מסכי� אית.אני   :יהודה ב� חמו

כל .ני לא מפריע ל.אבל א, אית. נות� ל. להגיד את   אני 

אז ת� לאחרי� להגיד את הדברי� , דברי החוכמה של.

�  . שלה
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.. אני אשמע אות.  :גיא ב� גל   .תדייק.

מה שאני אני אמשי. להגיד בדיוק , אתה תמשי. להפריע  :יהודה ב� חמו

  . אתה לא תסיט אותי ממה שאני רוצה לומר. רוצה

וללא תוכל להג  :גיא ב� גל  �כוני . יד שנתוני� שאתה הבאת ה� לא נ . .

  . את זה עליי

  . מדויקי�ולכ� אני חושב שהנתוני� שלכ� לא   :יהודה ב� חמו

  . הנתוני� של.  :גיא ב� גל

 השני� 18.5בכל אני האחרו� ואני גאה בכ. ש, דבר שני  :יהודה ב� חמו

, בטר� היותי לראש עיר עבדתי כמייצג עובדי�, שעבדתי

זה , ייצגתי עובדי� בבית הדי� לעבודה.  הזהדייקת בנתו�

בגאווה . ג� נכו� � . רבה ובאהבה רבהעשיתי זאת  אני האחרו

על תנאי , ויעידו על כ. ג� העיתונאי� שפוני� באופ� שיטתי

�לדו� בזה בישיבות פתוחות ובטח ובטח , שכר של עובדי

בפני כול� כמה כל , להעלות אות� לאתר העירוני ולפרוס 

כל אחד הדרגה שלואחד מרווי  זו ההצעה שבאמת. ח וכמה 

  . שומרת על צנעת הפרט

אני יכול לומר ל. ולהרגיע אות. שבתנאי , יחד ע� זאת  

עוד לפני הטרנד של הצדק החברתי , כל המכרזי�, המכרז

כותרות כפר סבא שלא מחייב את , תפס  אי� מכרז בעיריית 

� הקבלני� לתת את תנאי השכר ואת התנאי� הסוציאליי

כל די�"עפ  חייבי� לדווח לאות� וחלק מהקבלני�. י 

�שחלק מהעובדי� , ואני רוצה היו� לומר ל.. ממוני� עליה

ג� אליי באופ� אישי , וביקשו שאני אתערב, אפילו שבאו 

  .התערבתי והדברי� הסתדרו, לא עובדי עירייה, עובדי קבל�

  �ואני אומר את זה פה , יותר מכ. אני רוצה לומר לכ

ה הצעירי� שלא מכירי� את 'לא לחבר, י� יותרלוותיק
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שוועו . ההסכמי� הוותיקי� של הרשויות המקומיות

,   שנה אחורה30בנפשכ� שאנחנו חוזרי� לכפר סבא שלפני 

. בחיפה, בירושלי�, ותראו את הדוגמאות היו� בתל אביב

מה קורה כשאותו עופר עיני או אותה הסתדרות שהייתי 

ערימות של ? מכריז על שביתה, חלק מהעובדי�, חלק ממנה

בעיות , הרחובות לא מנוקי�, אשפה נאספי� בכל הרחובות

  ? מה עושי� במצב כזה. תברואה לא מטופלות

עובדי , רוצי� לחזור לאותה תקופה שהעובדי�הא� אנחנו   

�ועובדי התברואה ה ה� ינווטו לנו את מהל. � הניקיו� 

בעירייה  �הא� , ונותהיו כמה שביתות בשני� האחר? החיי

הרגישו את זה אולי קצת בקבלת ? התושבי� הרגישו את זה

. י העירייה"הרגישו את זה קצת בהסברה שנעשתה ע, קהל

�  . אבל התושבי� קיבלו את השירותי

ה� , תשאלו את תושבי חיפה, את תושבי תל אביבתשאלו   

�ואני אומר לכ� כאיש שהג� על עובדי�  .בקלות היו שמחי

יג� על  �  ,  עובדי�וג� היו

  ?ג� על הזכות שלה� לשבות  :גיא ב� גל

  . ג� על הזכות שלה� לשבת  :יהודה ב� חמו

  , אבל ה� לא יכולי� לשבות  :גיא ב� גל

אני כשבא ואומר שהחיי� . ג� על הזכות שלה� לשבות, רגע  :יהודה ב� חמו

�כ. מתקדמי�, כל כ. מתמדרני הא� לבוא ולצעוד , כל 

הא� מה שאתה מציע ? עהא� זה מה שאתה מצי? לאחור

ואני אומר ל. את זה , לקבוצת עובדי� שלפעמי�שנית� כוח 

�וניהלתי עשרות משאי� ומתני� כמייצג ,כמי שייצג עובדי  

�ועדי עובדי ועדי , אני לא אפתיע אות.. של  כל  לא 

ועדי העובדי�. מאוד אחראיי�� העובדי� ה� מאוד כל  . לא 
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 בשש בבוקר שאתה מגיע, ראה דוגמת ועד עובדי הרכבת

ראה דוגמא רחמנה . לתחנת הרכבת פתאו� אי� ל. רכבת

�  .ליצל� ג� הכבאי

שקורס מספר לי , היה אצלי השבוע הנציב של הכבאות  

 ?למה. ועד העובדי� הטיל להפסיק אותו. לכבאי� הופסק

הוא ביקש . מאוד מוגזמת� כי הוא ביקש דרישה מאוד

.  מטר2,000שיידעו לרו! . שהכבאי� יעבור בוח� בר אור

לא מקובל 'ועד העובדי� אמר . מאוד מוגזמת� דרישה מאוד

קורס ארצי במאות אלפי שקלי� . פיזרו את הקורס. 'עלינו

  .שהושקע

, אז א� אנחנו רוצי� להחזיר את השירות הזה לכפר סבא  

 �אני בא ואומר כ� לדרוש שהעובדי� יקבלו את התנאי

�ל אות� כ� לשי� את היד שלנו ע. הסוציאליי� במלוא

 �קבלני� שזוכי� בדי� במכרז ובדי� חייבי� לשל� לאות

�. ולהכביד עליה� א� חלילה ה� לא עושי� את זה, עובדי

�כול� את מספר העובדי בפני  ולפרוס    . לבוא 

דמת, אני אישית חושב   , וכפי שאמרתי ל. ג� בשאילתא הקו

, ג� אשל וג� אושרת כמנהלת משאבי אנוש יד� על הפיקוח

כי בעבר וכמו ,  לא צריכי� לקבל הנחיה נוספתה�ובהחלט 

 �בהווה ובעתיד ה� בודקי� מעת לעת את ההסכמי� ע

�נוהגי�ג ובהתא� לכ. ,הקבלני  � .   

בעצ� עובדי עירייה יכולי� ? .אי� ל. קו אדו� מבחינת  :גיא ב� גל

נפריט , 20%אז למה רק ? יהודה, לקבל� להיות עובדי בוא 

כל העירייה   .  ל. שביתה בשו� סקטוראז לא תהיה. את 

  . מטע� הקואליציה, ארנו� בבקשה. תודה, גיא  :צביקה צרפתי

  . בוא נפריט חברי מועצה  :גיא ב� גל
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בתחומי� מסוימי� מאפשרת גמישות העסקת עובדי הקבל�   :ארנו� לוי

ובעיקר בתחו� , ויעילות בפעילות השוטפת של העירייה

העסקת קבל� חוזה . ובכ. מקפידה העירייה. אחזקת העיר

�מנהל האג, , ויתרה מזו, מגינה על תנאי העסקת העובדי

הרלוונטי אחראי על אכיפת ההסכ� ובדיקת תנאי 

 אג, 2012במסגרת תכנית העבודה של שנת . ההעסקה

דגש יתר על אכיפת הנושאמשאבי א  �י . נוש ישי ולכ� אנ

  .מציע להסיר את ההצעה

בעד לקיי� דיו� בהצעה .אנחנו עובדי� להצבעה. תודה  :צביקה צרפתי  מי 

  . תודה. נפתלי, גיא, בוקי? לסדר

..  שעובדי קבל� מבחינת.  :גיא ב� גל   , כמה שיותר עובדי קבל�.

, אור�, יעקב, ארנו�? מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היו�  :צביקה צרפתי

  , איציק, עמיר�, יהודה, צביקה

  ? יהודה, אתה בטוח שהיית בהסתדרות  :גיא ב� גל

  . תודה. שלי, שמעו�, אית�, אמיר  :ה צרפתיצביק

  . נראה לי שהשתנתה קצת  :גיא ב� גל

  . ההצעה הוסרה מסדר היו�. תודה  :צביקה צרפתי

עובדי קבל� מסדר מחליטי� :405 ' מסהחלטה בנושא   להסיר ההצעה לסדר 

�  .היו

  

בעד עובדי קבל�  :גיא ב� גל .. בגלל זה עופר עיני? ההסתדרות  .  

בעד כ� לצמצ� את העובדי� וזה יעשה , לשאלת. גיא  :יהודה ב� חמו אני 

  , לא בצורה פופוליסטית, בצורה מבוקרת

  ? למה לא אמרת את זה  :גיא ב� גל

אותה ההסתדרות . הזכרת את ההסתדרות, ויותר מכ.  :יהודה ב� חמו

  , שהגנה
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. הרי כל הצעה שאנחנו   :גיא ב� גל .   . היא פופוליסטית בהגדרה.

  ? יוע! התאגיד הגיע.  יש בהסתדרותבדוק כמה עובדי קבל�ת  :יהודה ב� חמו

אתה יודע כמה עובדי , יהודה. בלי שבדקתי. 20%� פחות מ  :גיא ב� גל

  ? קבל� יש בההסתדרות

  . אנחנו עוברי� לסעי, הבא  :צביקה צרפתי

   .20%� אני יכול להבטיח ל. שפחות מ  :גיא ב� גל

  . � זה של ההסתדרותמשע. 80%במשע� זה . לא, לא, לא  :איציק יואל

  

  .אישור תאגיד מוזיקה ופנאי  .9

  

נעבור לסעי, , ברשותכ�  :יהודה ב� חמו י כל חברי " כפי שהוסכ� ע9אנחנו 

זה לא תאגיד . בנושא של אישור תאגיד פנאי, המועצה

  , אלא זה תאגיד לניצול תרבות, יקהסמו

ת אני רק מעיר שהנאו� שלו היה כזה סוח, שהוא סח, א  :גיא ב� גל

�פשוט הרבה יותר . פשוט,  מתגמד ליכולות שליהוא, כול

  . שכנע ממני

ולא פי.להי"  :יהודה ב� חמו    ? הזהאתה מכיר את המשפט, "ל. זר 

זה בא . יהודה, אתה רגיל כבר לאי. אני מחמיא. ישר כוח  :גיא ב� גל

. כל הכבוד. זה היה נאו� רטורי מדהי�. תמיד מהלב אצלי

�כול   .הוא שכנע פה את 

  , "יהלל. זר"אני מקווה שתאמ! את האמרה   :יהודה ב� חמו

  . כמוב� שהוא לא מגיע לקרסוליי� של הנאו� של.  :גיא ב� גל

   � אני, של.  :יהודה ב� חמו

  . אתה קטגוריה אחרת, לא, לא  :גיא ב� גל

  ? מה קרה, נו באמת, גיא  :צביקה צרפתי

  . יהודה, אתה בקטגוריה אחרת לגמרי  :גיא ב� גל
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  . אתה לא יודע להפסיד  :צרפתיצביקה 

מי שמפסיד זה העובדי� שאת� מתנצלי� ? למה לא להפסיד  :גיא ב� גל

�יש לי . אני מורה. אני מאוגד. אני מרוויח. לא אני. אות

�  . מג� עליי, את ארגו� המורי

  , לאנשי� נכבדי�אנחנו רוצי� לתת   :צביקה צרפתי

  , אבל יהודה שכח  :גיא ב� גל

  , ה מונע מאנשי� נכבדי�את  :צביקה צרפתי

  .יהודה שכח מה זה להיות נציג ההסתדרות אמיתי  :גיא ב� גל

  . �אתה מונע לקיי� דיו, יושבי� פה אנשי� בנוע�  :צביקה צרפתי

בזמ� שעובד הניקיו� מנוצלה�   :גיא ב� גל  �בנוע  �  . יושבי

  . המשי.אז הוא צרי. ל, כנראה שהנאו� לא היה מספיק טוב  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

  , שלי  :גיא ב� גל

  ?מותק, מה  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

  , לא שכנע אות. היו�  :גיא ב� גל

  .אז מספיק. גיא, היו� זה לא הקהל של.  :צביקה צרפתי

  ? מתי כ�  :גיא ב� גל

  . יש ימי� שכ�  :איציק יואל

דואגי� למלא את האול� תמיד באנשי� שלכ�  :גיא ב� גל  �זו . את

   � אז יש, מקומות 16וכשיש . בעיה

  .יהודה, בבקשה  :צביקה צרפתי

יפה  :יהודה ב� חמו אז , אנחנו בדר. כלל לפני אורחי� התחייבנו שנתנהג 

�  , יש אורחי

� , א� הייתי באמת פופוליסט  :גיא ב� גל הייתי מביא לפה עובדי ניקיו

  , אבל ג� כשמביאי� ל. הצעה אחראית. ואנשי הסתדרות

בהצלחה בכל מה אני מאחל ל. . ודה רבהת. תודה גיא  :יהודה ב� חמו

  . שאתה עושה
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  . אני מאחל ל. בריאות ואריכות ימי�  :גיא ב� גל

  .תודה, תודה רבה. 9אני עובר לסעי,   :יהודה ב� חמו

  . 120עד   :גיא ב� גל

רציני, אישור תאגיד תרבות הפנאי  :יהודה ב� חמו  מאשר וזה נושא יותר 

כמה . רה רציניתאז בואו ברשותכ� נתייחס בצו. הצגת

 �מילי� על נושא ניצול תרבות הפנאי שאנחנו ביקשנו להקי

כפר סבא בעיריית  כל מתי . כא�   �רוצה להתחיל קוד אני 

ו , נולד הרעיו� הזה כל מיני שמועות שהי כי לאחרונה פוזרו 

תאגיד הפנאי ומתי מדוע הוק� . רחוקות מאוד מהאמת

  . התחיל

כ   ו , לרשות העיר שני� כשנבחרתי לראשונה 8� לפני  החלטנ

�ד , להשקיע משאבי� לא מעטי אפילו משאבי� רבי� מאו

נושא המוסיקה  בכל נושא איחוד ואיגו� המשאבי� של 

בעיר לאגד ולאג� את מגמת המוסיקה של , קרי. והמחול 

כצנלסו� וגלילי, בתי הספר קר� המוסיקה . במיוחד 

,  שמוליק פרנקור"דידידנו , י יקיר העיר"שהוקמה ע

, וכמוב�. י חברת ספיר"נסרבטוריו� העירוני שמנוהל עוהקו

ריו� שכול� , אותה מחלקת מחול מפוארת שיש בקונסרבטו

  .ג� יחד תחת קורת גג אחת

צול תרבות הפנאי שבהחלט    יש לא מעט רשויות תאגידי� לני

�בסופו של יו למנ, את הפעילות התרבותית , מצליחות 

גוד ולאיחוד כל הכוחות  שעוסקי� בעיר ולהביא לאי

אני עשיתי , ופה אני אסכ�, יש בכוונתנו. בתרבות הפנאי

�, לאשל, פתיח קצר על מנת להעביר לגורמי� המקצועיי

לאחר מכ� ליאיר וליוע! שמלווה את התהלי. של הקמת 

   .התאגיד
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יש בכוונתנו להכיל בתו. התאגיד את כל פעילויות התרבות   

יוזמות,בעיר וג� כמוב� ג� פרט,  לנסות ולהביא  יות 

. בנושא התאגיד עסקיות על מנת שההשקעות תגדלנה

, זה האיחוד ג� הפיזי, ההשקעה הגדולה הראשונה שנעשתה

נוספת  את קרית ספיר ששיפצנו מחדש ובנינו קומה 

ג� במספר . שבהחלט התוצאות לא איחרו להגיע

י . המשתתפי� בתחו� המוסיקה והמחול וג� באיכות ואנ

וח שהשנה היה מספר שיא של מאוד שמח להיות מדו� מאוד

בתחו� המוסיקה והמחול  �  .ילדי� ונוער שנרשמי

ב�    לאחר לצור. הקמת התאגיד אנחנו מביאי� את זה כמו

די ממושכת לדיו� במועצת העיר אבל , וג� לאישור, עבודה 

  .אשל בבקשה ולאחר מכ� תנהל את הדיו�

� שהעברנו מכיוו, אני באמת אדבר בקיצור. ערב טוב לכול�  :אשל ארמוני

 �שמפרטי� בצורה טובה ג� את לכל חברי המועצה מסמכי

 .וג� את המודל הכלכלי, התכנית האסטרטגית של התאגיד

� , כפי שציי� ראש העיר, אני באופ� כללי אומר שהרעיו

של תאגיד עירוני שתהווה פלטפורמה לייצר ישות 

� , תרבות ובתוכ� ג� מוסיקה, לפעילויות פנאי רעיו זה 

 �ונראה שהתנאי� בשלו כדי  ,די הרבה שני�עליו שמדברי

  . להוציא את הרעיו� הזה מהכורח לפועל

אנחנו סבורי� שתאגיד זאת פלטפורמה בעלת אופי יזמי   

פלטפורמה שהיא מסוגלת לנהל באופ� פרוייקטאלי  .יותר

יותר ממנגנו� עירייתי ובאופ� ספציפי . פעילויות שונות טוב 

רוצי� ל שה� , התרכז בדברי� קיימי�בשלב הראשו� אנחנו 

בעירבראש ובראשונה  שכפי שנאמר , היא פעילות המוסיקה 

ו� י "נוהלה עד היו� בהצלחה רבה ע י קר� "ועהקונסרבטורי
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ולצר, לפעילות המוסיקה עוד מספר דברי�  ,הקהמוסי

�חלק� בחברת ספיר וחלק� במקומות , שכרגע קיימי

�  . אחרי

כזו   ולהגיד שפלטפורמה   היא פלטפורמה שיכולה צרי. לבוא 

 �בעתיד ג� להיות מוציאה לפועל של פעילויות בתחו

. היא יכולה להוציא פעילויות של חינו. משלי�. הספורט

יול, למשל גני   ועוד דברי� רבי� שקל יותר , א"הפעלה של 

יותר לתאגיד עירוני לבצע   . ונכו� 

בי הנושא של המוסיקה   , בבדיקה שעשינו באופ� ספציפי לג

ו ג� מוצאי� שנית� יהיה לייצר חיסכו� תפעולי של אנחנ

. כתוצאה מאיגו� משאבי�, לפחות חצי מיליו� שקל בשנה

נוכל להקצות את משאבי העירייה בצורה היותר  אנחנו 

מבנה ארגוני שהוא נכו� יותר ואנחנו נוכל לייצר , נכונה

  . ויעיל יותר

הביאו אותנו להחלטה , כל הסיבות האלה בסופו של דבר  

לפני שמגישי� את . שאנחנו רוצי� להתקד� ע� התאגיד

. הבקשה למשרד הפני� יש לקבל את אישור המועצה

וג� חברי מועצה שוני� ומכיוו� שהיו הרבה מאוד שאלות 

ביקש , פנו אליי ורצו לדעת למשל חבר המועצה אית� צנעני 

ת . לדעת לגבי מדיניות המיסוי, ובצדק והיו עוד שאלו

  . אחרות

 על מנת שכל ה למעשה את כל פאנל המומחי�הבאנו לפ

כל השאלותחברי המועצה יוכלו לשאול  החל מהמודל , את 

גל . וכלה בדברי� נוספי�הכלכלי  יואל סי יושב פה איתנו 

יושב פה . שהכי� את המסמכי� למשרד הפני�שהוא יוע! 

שהוא באמת אני לא צרי. , שתכ, יישא דברי�,  פרנקור"ד
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ג אותו לאנש ביצירת . י�בכלל להצי האיש באמת המרכזי 

ג� הוא סבור כמונו שהגיעה . בכפר סבאתרבות המוסיקה 

, ונמצאי� פה ג� כל הצוות המקצועי. העת לפנות לתאגיד

  . יאיר משיח וצבי אפרת ושגיא

ר   על מנת , כל שאלה מכל זווית אנחנו יכולי� לענות, בקיצו

  כדי,שבסופו של דבר אנחנו מבקשי� את אישור המועצה

 מתו. מגמה למעשה להתחיל, להתקד� הלאהשנוכל 

ולמעשה להתחיל .  הבאהבשנת הלימודי�, בפעילות התאגיד

. , את עונת המוסיקה כבר החל מספטמבר אוקטובר בתו

אולי שאתה , ואני מציע שמוליק. עד כא�. מבנה של תאגיד

�   . תגיד כמה דברי

ב : שמוליק פרנקור"ד יושב בחדר , טו הזה ואני רואה את דבר ראשו� שאני 

הכל בצורה , אני אומר החדר השתנה,  מוליעמיר� מילר

  . עמיר� מילר נשאר אותו הדבר, שונה

  . שמוליק, תודה רבה  :עמיר� מילר

  .  שני� מהחיי� ישבתי בחדר הזה10 : שמוליק פרנקור"ד

  . איש של יציבות בתו. י� של מבוכה  :עמיר� מילר

י .  סטרט אפסיקה זה היהקר� המו, תראו : שמוליק פרנקור"ד זה מפעל שק� לפנ

נפל דבר בעיר.  שני� והוא היה נכו� לזמנו26 וכפי . מאז 

ע משתנה לפי החברה שגרה "שאמרתי תמיד שתכנית תב

�כיכר העיר והבמה הגדולה , הכיכר הגדולה בחבס. במקו

גני� 600הזאת בעצ� עלתה על צור. של פסטיבל של   נ

�כ. שג� חזות . סדר לנו במהואז אמרנו לקולודני , עולי אז 

� והחינוכיי� של העיר משתנה בהתא� לתכני� התרבותיי

  . תושביה

ד    ואני חושב שאנחנו יכולי� להסתכל אחורה בגאווה ולהגי
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עיר שיש בה פעילות שאני לא . שכפר סבא היא עיר מיוחדת

נית� להגיד שיש . יודע א� יש עוד עיר כזאת באר!  �והיו� ג

יפה באר!לה את המתק� הכ בו המתק� ש. י   �בטח ביקרת

�  . כולכ

מה . נצא להפרטה, ואז באנו למתק� הזה ביחד ואמרנו זהו  

קונסרבטוריו� וקר� , הטע� לקיי� שתי מערכות מקבילות

קר� המוסיקה . זה עבד נכו�. זה היה נכו� לזמנו? המוסיקה

 ורצנו בבוקר לבתי ספר יסודיי�. שאור שבעיסההיתה ה

וקראנו לזה תכנית ,  מטרה להקי� תשתיתוראינו לעצמנו

יודעי שפה. הפירמידה מוסיקה זו . לבנות בסיס רחב של 

  . שפה

כי    שיש לו ככוח, אנחנו מאמיני� במוסיקה ככוח חינו

ומותר . יש לו השפעה על הילד המתפתח. השפעה על החברה

�ילדי� שמתפתחי  ולהגיד שיש לי לי להגיד כמה מילי� על 

גיעה לעניי אז יש מתק� מפואר ויש בו פעילות . � הזהאיזו נ

בשנה האחרונה למה , מפוארת ואני עכשיו יותר התקרבתי

�רואה . שקורה ש ופשוט כשאני בדיכאו� לפעמי� כשאני 

, נכנסי�, רואה את הילדי� באי�, לקר�אני בא , טלוויזיה

�יופי של מקו� לחיות . הרקדניות, יוצאי אני אומר איזה 

  . זה היה תהלי. טבעי,  בלתי נמנעבעצ� זה היהאז . בו

   �אני רוצה לספר לכ� על אבא שלי שעבד ע� אבא של עמיר

יו� אחד . היה תפס� מעולהו, בסולל בונה הוא החליט 

 והוא נות� את אי� לו כוח יותר לטפל בגינה, שהגיע הזמ�

ולי רוצה לגזול מזמנכ�. הבית שלו לאחותי    , אני לא 

דו  :יהודה ב� חמו   . וקאזה מעניי� 

, והאמת עוד לפני שהיה היתר,  קילו5 והוא לקח פטיש : שמוליק פרנקור"ד
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�ריד את הקירות הפנימיי ואנשי� עברו ואמרו . התחיל להו

אז . אתה שובר את הבית של.? מה אתה עושה, לו פרנקו

וזה מה שהול. . הוא אומר אני אבנה כא� בית יותר יפה

יפה יש. להיות    .פעילות יש. בית 

כי . ו צרי. לתת למומחי� להגיש את התכנית לתאגידעכשי  

ואנחנו באחת השיחות הראשונות שלי , אני בדקתי, תאגיד

צרי. למזג את הדברי� בשפה משותפת , ע� אשל אמרתי לו

גוסט , באוגוסט קר� המוסיקה תפסיק לפעול. וברורה או

נכסיה הפיזיי� והרוחניי� והצוות שלה והרוח שהיא . 2012

בזה הכל , ההביא . יוצא  . . , יחד ע� הקונסרבטוריו� לגו

  . אחד

  �כא� . יש כא� צוות מורי� נפלא, אני אומר לכ יש 

כלוסייה נהדרת כל התנאי� יש . הורי� תומכי�, או לנו את 

ו . להמשי. להוביל באר! פרויקט כזה נפלא ומה שאנחנ

�. . ברכת הדר. שלכ�, צריכי� זו הסכמה שלכ ואנחנו נמשי

זה עד לינו לעשות את המוטל ע כפי שאנחנו עושי� את 

�  . וזהו. בנפש חפצה, היו

  .  פרנקור"ד, תודה  :צביקה צרפתי

רוצה להגיד מילה אחת ברשותכ�  :יהודה ב� חמו ר , אני  לפני שנעביר ליאי

שמוליק הזכיר את הנושא של התקופה . הדברי�וליוע! את 

, במועצת העירייהוסביב השולח� הזה , שהקר� הוקמה פה

בובאותה  התחלתי את עבודת הנוער 85�  תקופה אני הייתי 

זוכר ששמוליק היה מחזיק תיק הנוער. שלי כחבר , ואני 

בעיר של תרבות הפנאי של בני הנוער , מועצה נעשה סקר 

  .בעיר

ת    נוער לאותה הסתדרו כעובד  הגיעו אליי לשאול אותי 
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�ושאלו אותי , שהיא היתה קצת שונה מהיו�, שהזכרת קוד

נ נוער, ושא המוסיקהשאלות על  הפעילות של בני על , על 

בעיר ואני חשבתי שנמצאי� מולי אנשי� שבאמת . הנוער 

�ונזכה לראות את החלו� הזה, חולמי , והלוואי שיו� יבוא 

�  .לחיות את החלו

ה , לא רק על זה שחלמת, באמת, ואני מודה ל. שמוליק   על ז

ת צועדי� ובעזר, אנחנו תושבי כפר סבא צעדנו, שצעדנו

, שני� רבות באות� חלומות שאתה חלמתהש� עוד נצעד 

ניצול תרבות הפנאי, ג� בתחו� המוסיקה  �י . ג� בתחו אנ

חושב שלא בכדי הבית הזה התאחד פה אחד והחליט 

 לא רק בגלל שנבחרת לשתי ,להעניק ל. את יקיר העיר

אלא באמת בגלל שחלחלת והצלחת , למועצת העירקדנציות 

בעירלהגיע לעשרות אלפי  ד, בתי� פה  � ותרמת תרומה מאו

  . מאוד משמעותית

ד   � וכשאני רואה את מה שקורה היו� במוסיקה אני מאו

� . מאוד מתרגש ג� בפ� האישי שבתי מנגנת בקונסרבטוריו

לא רק בשמי אלא , אני בהחלט חב ל. תודה ענקית, ובקר�

ועל מה , ובאמת. העירבש� תושבי  כל מה שעשית בעיר  על 

  . הרבה תודה, בה למע� העירשתעשה עוד הר

  

ברורי�, אני מציע  :אשל ארמוני די   �  , א� יש שאלות. אני חושב שהדברי

     . בבקשה, תציג את עצמ.  :צביקה צרפתי

גל  :יואל סיגל המשפט שיש לי הוא בעקבות מה שאתה , שמי יואל סי

.  שנה20 אני ישבתי בחדר הזה לפני .אמרת על ההיסטוריה

בפני מליאת המועצה את  שנה התבקשתי20לפני   להציג 

כפר סבא אז הייתי . הרעיו� להקי� את החברה הכלכלית של 
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כפר סבא לפני  אז .  שנה20יוע! של החברה הכלכלית של 

הפנאי ,  שנה בתחו� התרבות20אני מתרגש להיות פה אחרי 

נוספת שלכ�, והמוסיקה י  . להיות שות, ביוזמה חדשה  אנ

  . אז זה הכל. כליתיודע על הפירות של החברה הכל

  . שאלות, בבקשה, גיא. אנחנו עכשיו נפתח דיו�  :צביקה צרפתי

, אני קראתי את הנספח המפורט שהוגש לחברי המועצה  :גיא ב� גל

אני כמוב� מצטר. . בהחלט רואי� שנעשתה כא� עבודה

שאני חושב , תרשה לי להגיד ל..  פרנקור"דלדברי הברכה ל

ר .  מכובד מאודשזה מפעל חיי� של. והוא מפעל שהעי

בו עוד שני� רבות בו ומתהדרת  א, . הזאת לדעתי תתהדר 

כל המדהי� הזהעל פי שלא הייתי צרכ� של   באופ� ההי

  , אישי

  . לא מאוחר  :???

  . בכל זאת, אבל אני בא ממשפחה מוסיקלית קצת. ג� נכו�  :גיא ב� גל

  . סת�, סת�, סת�. ואתה מנג� על העצבי�  :יהודה ב� חמו

  . של.  :� גלגיא ב

  . מותר לי להפריע ל. פע�. נו, סת�  :יהודה ב� חמו

ל. מותר ל.  :גיא ב� גל א פה על תק� מי שמבר. אבל אני בכל זאת 

ר , ומהלל ומשבח ג הזה לראש העי אני משאיר את התענו

בכל זאת בכובע אחר, בדר. כלל ר , אני פה  של מי שאמו

עכיר את לה, לחשוב אולי מה עשוי להיות לא בסדר, להתריע

יותריהפרגמאטלהיות , השמחה קצת לא לקחת . הריאלי,  

�  .או לפחות לא רק בה�, חלק בשבחי� שה� אכ� במקומ

כזה   אותי לימדו שסוס מנצח לא בהכרח , החשש שלי הוא 

�ניסיתי פה ללמד את כול� . מחליפי אני לפני כמה דקות 

דבר רע להפריט צרי. לקחת את האנשי� המסכני� . למה זה 
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 �. כרגע מופרטי� ולהחזיר אות� לחזקת העירייהשה

  .זה בדיוק מה שעושי� פה, לכאורה

, ר שבגדול הובילו אותו אנשי� פרטיי�לוקחי� מפעל מפוא  

�ועשו . חלק גדול מה� בהתנדבות מלאה, מזמנ� וממרצ

�אפילו . ואומרי� זהו, שלכל הדעות הצליח, דבר מדהי

 �לנו הגענו המקימי� והמייסדי� של הדבר הזה אומרי

זו העת , הגענו לפוטנציאל הטוב ביותר, לנקודת המיצוי

יותר מאיתנו את מה  לבוא ולתת לעירייה לעשות אפילו טוב 

�  .שידענו לעשות מצוי� עד היו

כל הלוואי, אז אני אומר    �, הלוואי והעירייה תגיע. קוד

יודעי� מה, ואפילו  �ד , את אני לא אומר תצעיד אפילו עו

אפילו א� היא תשמור על ההישגי� של . הלוואי, קדימה

�ד , קר� המוסיקה שהגיעו אליה עד היו מבחינתי אני אגי

  . דיינו

מר ירוח� ,  פרנקור"ד, שות, אולי יותר זוטר ממ.  

 הודיע לאחרונה שהוא עוזב אחרי עשייה ג� די ,שרובסקי

�גידו לי בדיוק כמה. רבת שני  שני� לדעתי או יותר 16, י

  . אפילו

???:  19 .  

ל.  שנה19  :גיא ב� גל אני לא .  שנה שג� יש לו מניות רבות20� קרוב 

לגמרי להבי� מה היו אני לא הצלחתי . שוחחתי איתו

בעיתו אני לא . י הספציפי הזה עזבהנסיבות שבגלל� הוא 

כי באמת לא שמעתי את גרסתו הפורמלית , רוצה להגיד

א� הוא עזב על רקע העובדה שבימי� אלה ממש . לעניי�

כל הארגו� הזה הולכת להשתנות  התצורה הארגונית של 

אני יכול אולי . כנראה צרי. לשאול אותו באמת למה. מאוד
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הא� יש לו קשר , רק לשאול הא� העיתוי הנוכחי הוא מקרי

  ?לעובדה שהגו, הזה הול. לשנות את פניו

  �, אני לא הול. להיכנס פה לרזולוציות מבחינת הניואנסי

זו , ת אדוני היוע! את החברה הכלכליתציינ, אני רק אומר

שבתקופת , יהודה, פה אני דווקא אחמיא ל.. דוגמא מצוינת

שהחברה הכלכלית היתה ישות , זה לא סוד, שלטונו של ולד

או פעילה הרבה . אבל היא לא היתה פעילה בלשו� המעטה

�  . פחות ממה שהיא היו

ונו ג� תקופת שלט, היא היתה קיימת לא מעט שני�, כלומר  

�והיא לא הגיעה לרבע או אפילו , של ראש העיר הקוד

�  . לעשירית מהעשייה של הפוטנציאל הארגוני שלה היו

  . תחזור על זה  :יהודה ב� חמו

ב  :גיא ב� גל � . תירגע, קיבלת קומפלימנט, עזו רצו אני לא תמיד שבע 

�אני לא חושבת שהיא , אי. שהחברה הכלכלית עובדת היו

ויכוח שהיא כ� משמשת את , תמיד עושה הכל נכו� אבל אי� 

אז . זה לא היה תמיד ככה. יעודה כאורג� שק� כדי לפעול

הסיפור לא , אתה יודע, להקי� תאגיד זה לא, אני אומר

  . נגמר בהקמת התאגיד

וא� ביו� אחרי ע� המנדט . המבח� הוא יו� אחרי  

שהעירייה תקבל לידיה היא תצליח לקחת את הפיקדו� הזה 

בהכירי את . נהדר, ואפילו לשפר אותו, טיביתבצורה אפק

בה עובדי� מספיק מסורי� העירייה אני רוצה להאמי�  שיש 

, שמנצח לפחות מבחינה ארגונית על האג,, כמו המשיח

אפילו מצד . ועושה לכל הדעות עבודה לא רעה בכלל

האופוזיציה יש הכרה לאיכויות שהוא הביא איתו לתפקיד 

י רק מקווה שהיד המכוונת מעליו אנ. והשינויי� שהוא עשה
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  .תדע לכוו� את הכיוו�

, את הסעי, שאומר הא� ראש העירשמחתי מאוד לראות   

 ראש העיר אינו � הרשות המקומית ממלא תפקיד בתאגיד 

כ. . לא בקר� המוסיקה ולא בחברת ספיר, ממלא תפקיד

יישמר צו, אני צוחק, לא, שכל עוד הניתוק ממ.  י , חקאני  אנ

י . אני אומר את זה בבדיחות הדעת. צוחק ואנ ראש העיר 

 �שאנחנו יכולי� קצת להתלוצ! אפילו זה כבר בשלב ביחסי

יו� למחרת מכתבי� הדדיי� על איומי , ע� זה ולא לשלוח 

דיבה   . אנחנו יודעי� לשמור על חוש הומור. תביעות 

כה� ר�    . תדבר בשמ.  :או

אבל החיו. שלו מעיד שכנראה יש . אז אני מדבר בשמי  :גיא ב� גל

 ר"דאני מאוד מקווה שאת המנדט המפואר . משהו בדבריי

בידי העירייה, פרנקו  היא תשכיל לשמר ,שאתה מפקיד 

אני תקווה שבאמת מפעל החיי� של. לא רק שלא . אותו

מאוד מקווה אני . אלא אפילו יתקד� יותר, ייסוג לאחור

כדי לשפר את שאתה תמשי. לא רק להיות אורח שמגיע 

אלא תמשי. לראות מקרוב שבבת עיני. אכ� לא , מצב רוחו

  . אלא להפ., תיפגע

  ? שאלות נוספות, חברי המועצה. תודה  :צביקה צרפתי

טעית פעמיי� בדברי. .  אמירה אחתאני רוצה רק, צביקה  :איציק יואל

כנראה לא במשי�, כא�  � ההפ. אחד . בהגדרות � אחד , וזה 

פרגמאטי זה לא מי , יא את השינויפרגמאטי זה מי שמב

י .  זאת לא הפרטה� שתיי� . זה הדבר הראשו�. שמתריע אנ

אנחנו מדברי� שהבעלות . לא מציע לקרוא לזה הפרטה

בעלות עירייה , התפעול השוט,, אבל המקצוענות, נשארת 

יותר זריזי�, הכל ו  יותר , הוא לאות� אנשי� שבעצ� יהי
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ויותר ידידותיי� להמשי  �. . ולפתוח עוד פעילויותמקצועיי

 � כ. שאני לא רואה בזה הפרטה מהסוג שאתה התכוונת 

  . ולא הפו. זה אירוע פרגמאטי� פע� שנייה . פע� אחת

כל שינוי זה פתח , כל רפורמה, אני רוצה להגיד דבר אחד  : לויאהוד יובל

בשני� האחרונות מה שקורה ע� . לתיקו� לטובה, לחידוש

בעיר מה שקורה ע, קר� המוסיקה � הרבה מפעלי� שגדלו 

בעיר הזאת, הזאת  �ו , שמיוחדי רפורמות לא ראינ שמרוב 

�ו , תוספת תקציבי ראינ ו , שינויי� לטובהלא  לא ראינ

  . כל הזמ� אנחנו דואגי� שמחר זה נעל�. התפתחות חדשה

רפורמה חדשה כזאת אנחנו מביני� שאנשי� יותר    וכל 

�בעיני עצמ� לפחות יותר חכמי ועושי� דברי� ,חכמי� או   

�בעיני עצמ� ליותר טובי�. יותר טובי באמת . או שלפחות 

ובאמת הזמ� ישפוט . יש לכ� מנדט היו� מהציבור לעשות

  . מה העשייה שלכ� הצליחה

ופעילות המוסיקה והנוער והתרבות תשגשג   היה . וואו, היה 

כל מה שראינו כזה אחד עד היו�, וזה היה כמו  , בית ספיר 

וו ב . חבל לקחת דבר טוב. אואז ג� יהיה  אומרי� מה שטו

�זו חריצות . כל דבר. את� החלטת� לתק� הכל. לא מתקני

, כי מרוב שאת� חרוצי�, כזאת שלפעמי� מדהימה

�מה שאסור לכ� ג� . מתקני� ג� מה שלא צרי., מתקני

  .והציבור סובל, לתק�

  � לתרו� ועוד דברי� יושבי� פה ציבור של אנשי� שבאי

מלאה העיר הזאת . ג� בתחו� התרבות, אחרי� לעשות

�אנחנו אלופי עול� בלהקציב אלפי . שתורמי� אנשי� טובי

ותכלס עבודה בשטח , שמייסבוק, מאות שקלי� פייסבוק

� ש� מוכר אנשי� שעושי� דברי� שיש לה�, ציבור תור
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בות , לא ראיתי את הרווחה הזאת, באר! לא ראיתי את הנדי

רואי�. הזאת . י הפייסבוק האלהקחו את כספ. לא  . .

י . אל תקצצו, תנו את זה לאנשי� שעושי�, ודוברות א� אנ

מוסיקה בתקציב ראיתי שג� היה קיצו! ב, אדבר מהזיכרו�

  . תרחיבו ש�, אל תקצצו. השוט, השנתי

  �זה הפרסו� הכי טוב ? את� רוצי� לפרס� את עצמכ

. , יש אמני�. בעשייה בשטח היינו צריכי� לראות אי

בסו, האגודה . לא הבטיחו, הבטיחו,  לא דר.בפארק בדר.

� ולא יכולת�, של מפעל המי� פרעה את החובות שעשית

ביקשתי את . הכל עקו�. בלי אישור, לפרוע ע� אישור

צביקה צרפתי הביא למפעל המכתב של סג� ראש העיר 

�  , המי

  , אנחנו מדברי� עכשיו על? יובל, מה זה קשור עכשיו  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

לי  : לויאהוד יובל   . לא הפרעתי ל., תרשי 

  . מדברי� עכשיו על התאגיד  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

בכס, . בכס,. את� הולכי� לעשות תרבות בתאגיד. תרבות  : לויאהוד יובל

. לא כלו�, לא מכרז, כל הכס, הל. לאומ� לא מהעיר. הקט�

בסו, זה מגיע . מישהו אמר שיהיה בסדר, מישהו התחייב

איזה . בבקשה תפרעו את החוב של העירייה, על המי�למפ

כ� היה , לא היה חוב. הגזבר לא ידע על מה מדובר? חוב

כל החיי�. לא היתה התחייבות, חוב  �? למה ללכת עקו

  . תלכו בצורה פשוטה

כל פע� לפני שאת� . תעבירו לש� כספי�, מקימי� תאגיד  

�, וקעוד כס, לפרסו� שלכ� לפייסב, מפרסמי� את עצמכ

ה� , עליה� קוד�תחשבו , לכל הרעיונות שלכ�, למיתוג

בעיניי�, לפחות עושי� משהו   . תודה. לפחות רואי� את זה 
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  . בבקשה, עמיר�  :צביקה צרפתי

כל  :עמיר� מילר  �לגבי פעילות , אני מבקש להעיר לדברי ב� גל, קוד

  . החברה הכלכלית בתקופתו של ולד

  . אל תיקח את זה אישית  :גיא ב� גל

 .אני לא לוקח שו� דבר אישית. אני לא הייתי דירקטור ש�  :עמיר� מילר

, מ� הראוי להזכיר את פעילותה בתחו� השיכו�, בכל אופ�

ג� וזה דברי� שהועלו פה , פיתוח אזור התעשייה, הבינוי

�ואי , בדיוני� לאחרונה בקשר לבנייה לזכאי� כאלה ואחרי

. הגיד כ. וכ.ול, אפשר לבטל את המפעלי� האלה במחי פה

יותר טובה ויותר גדולה  �, ואני שמח שהפעילות היו

  . אבל אי אפשר להגיד שלא היה שו� דבר. בהחלט

, אני אתמו. בהקמת התאגיד, קר� המוסיקה והתאגידלגבי   

בפעולה לא  אבל אני רוצה שנזכיר לכולנו שיש ג� יתרונות 

כאשר קר� המוסיקה היתה צריכה להיאבק על כל . ממוסדת

ועל כל חדר לעבוד בוכל כל אירוע  , וכו' וכו, י ועל  היתה '

כל פע� חידשו רתיות ו כל פע� הביאו . אווירה של יצי

ול  �הפצת תרבות פרויקטי� חדשי� והגיעו לאירועי� חדשי

  .חדשה שלא היתה נהוגה בכפר סבא

אני זוכר היטב את הנגינה בגני� הציבוריי� בהופעות   

זוכר את המאבק , מסוימות על הבית שהיה לה� ואני 

ביניי� שז כל מיני פרטי� שיצרו , ר"בחטיבת  זוכר  ואני 

 אני מקווה שבמסגרת ההתמסדות .כאילו יש מאי�

ייעלמו רוח , מהתאגיד הדברי� האלה לא  ועדיי� תישאר 

ובעיקר היצירתיות הרבה שליוותה . החלוציות והראשוניות

�  .את הפעולה של קר� המוסיקה מהקמתה ועד היו

  . בבקשה, יאיר. תודה  :צרפתיצביקה 
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�כל אני מתנצל על האיחור  :יאיר אברה  �צרי. , הרבה עבודה, קוד

אי אפשר סביב השולח� הזה לעשות את . להתפרנס כנראה

ה ,  לא.זה בזכות המהל. הז  �אבל אני חייב לומר שתי מילי

בטח ובטח , כל פע� שנערכי� שינויי�. ואני אסביר ג� מדוע

 �מ� הסת� זה מעורר התנגדויות , כאלהשארגוניי� שינויי

  . רמה מסוימת של אי ודאותואי ודאות ועדיי� קיימת 

 והמתווה שלו שהמשמעות העיקרית אבל המהל. שלעצמו  

שלו היא התכנסות של מספר גופי� תחת מסגרת ארגונית 

� עירונית בתחו�  בעצשליטה מלאה, וניהול, אחת

.  זו גישה ראויה,ככלל זאת גישה נכונה, המוסיקה והתרבות

הרבה שני� מדברי� על זה והשנה בסופו של דבר כנראה 

  . שאנחנו נצליח לעשות את זה

ואי ודאויות   נעדר התנגדויות  וזה לא  בעיות  נעדר  , זה לא 

גע בנו כשאנשי� עוברי� . נקרא לזה לעצ� השינוי, אחת 

ממסגרת אחת לשנייה ה� צריכי� לקבל תשובות באשר 

�יידונו במהל. החצי שנה והנושא, לתנאי� שלה י� האלו 

כל הנוגעי� לדבר קרי , קר� המוסיקה, קרי. הקרובה בי� 

כ   . כול�, הגזבר, ל העירייה"מנכ, ל חברת ספיר"מנ

אבל נעשתה עבודת , אני מניח שנאמר פה, אני רוצה לציי�  

מטה מסודרת ומעמיקה עד אשר הנושא הזה אושר ג� בקר� 

ד אחרי ישיבת בחברת ספיר הוא יאושר. המוסיקה  מי

  . צרי. לומר את זה, המועצה

רואה חשיבות רבה   בהמש. , עמיר�, אני רוצה לציי� שאני 

ת של פעילות העמותה ונשהמתכ, לדברי� שאתה אמרת

בצורה זו או אחרת  פרנקו ר"דמעבר לעובדה ש, תימש. 

אני חושב שכאשר . מחמאותהקי� מפעל אדיר שראוי לכל ה
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יש לו , ההקמה של המפעל הזההגו, הזה סיי� את מלאכת 

נוספת שצריכה להיעשות בדמות של אגודת  איזושהי פאזה 

�או בדמות של עמותה שיכולה לבצע פעולות שחברת , ידידי

ד , ספיר או תאגיד עירוני אינ� יכולות לבצע מהרבה מאו

בות שלא נמנה אות� כא�   . סי

כ� בהזדמנות    הזאת קורא ג� לשמוליק וג� אבל אני 

. , כפר סבאלעיריית  בהחלט לאפשר לעמותה להמשי

בצורה זו או אחרת הדברי� האלה , עוד פע�. ולפעול

�כאשר ג� אנשי . צריכי� להיבח� ולחשוב אי. לעשות אות

ביטוי ה, הקר� וג� אנשי חברת ספיר אנשי� יבואו לידי 

, לבוא לידי ביטויובנוס, לזה ה� יכולי� , בתאגיד החדש

� את הפעילות המוסיקאלית להשתמש בעמותה ככלי להעצי

  . בעיר

ו . אני בהחלט מבר. על המהל. הזה, לסיכו�. זהו   עשינ

אשל והגזבר וכל מי . אפילו מורכבת, כברת דר. לא פשוטה

בעניי� הזה בהחלט  גע  . זהו. יודעי� על מה אני מדברשנ

  . תודה רבה

   . בבקשה?יש עוד מישהו מחברי המועצה  :צביקה צרפתי

כפר , שמי ציפי ביר� ואני פסלת, ב לכול�ערב טו  :ציפי ביר� תושבת 

אנחנו הגענו לפה , אופ�בכל .  חדשה בכפר סבא יחסית.סבא

כפר סבא שהוקמה לפני למעלה משנה יש את , קבוצת אמני 

כל פרח . הנתוני� שלנו אצלכ� ליד  . .�קבוצה . נתוני

שהחליטה פשוט לקחת את הענייני� לידיה ואת הפעילות 

כ. בוצעו עמאחר והדב, לידיה כל  י "רי� האלה לא 

  . העירייה

אחת מה� זה . אנחנו לאור. השנה עשינו די הרבה פעילויות  
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את� מוזמני� להתרש� ולהיכנס , היה הקמת אתר אינטרנט

 איש נכנסו לאתר 3,500� בחצי השנה האחרונה למעלה מ. בו

באתר הזה מוצגי� כמוב� כל האמני� שחברי� . הזה

כל , בקבוצה   . הפעילויות שלנו באתר הזהומפורסמות 

להרצאות האלה . אנחנו עורכי� הרצאות בנושא אמנות  

כל הקהל הרחב ו , זאת אומרת. מוזמ�  זו לא פעילות שאנחנ

אלא הרעיו� הוא לשת, את הקהל , עושי� בתו. עצמנו

כפר סבא, קרי, הרחב   .זו פעילות אחת. תושבי 

בועה בצומת ספרי� יש תערוכה ק. עושי� תערוכותאנחנו   

במטרה לחשו, את עצמנו לקהל , שוב. של האמני� שלנו

..פתחנו ספרייה השאלה לאמנות . הרחב כל אחד מתושבי , .

שרוצה לתלות אצלו בבית או , כפר סבא וכל אחד באשר הוא

� , לשי� איזושהי יצירת אמנות מקורית תמורת סכו� בי

הוא לא . הוא יכול לעשות את זה,  שקל לשנה600�  ל200

ואחרי שנה להחזיר את . להשקיע אלפי שקלי� ביצירהצרי. 

  . דבר שרק יכול לקרב את האנשי� לאמנות. זה לאומ�

ו . זה שיתו, הקהילה והעזרה, דבר נוס, כמוב�   אנחנו עשינ

, , ע� סיסיל, פרויקט משות, על החווה החקלאית בשיתו

�ו . אנחנו הולכי� לעשות את זה במר! שוב. ע� הילדי אנחנ

זאת . מקבלי� אמני� נוספי� אלינו, � וגדלי�כמוב� גדלי

  . האגודה

כי שמענו שהולכת להיות ישיבה בנושא    אנחנו באנו לכא� 

ו, תרבות באמת שנראה  נוכחותוהחלטנו שהגיע הזמ�  , נציג 

 א� היא תרבותל החברהמצד אחד , האמת היא. מה שנקרא

�, תהיה כמו שהיא בהרצליה ובתל אביב ובמקומות אחרי

ו .  אי� לי ספק שכולנו נהנהאז. נהדר כולל הקבוצה שלנ
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  . והאמני� בכלל בכפר סבא

יושבת פה ושומעת שהחברה הזאת הולכת להיתפס    אבל אני 

? ואיפה האמנות החזותית, אולי בספורט ומחול, במוסיקה

מילה אחת אי� עליה וזה רק ממשי. את כל ? הפלסטית

כפי שהיה בשני� האחרונות  ממשי. והול., התהלי. 

�אני פשוט לא מצליחה להבי� למה נשכחנו ככה . ומתקד

  .מאחורה

  �רק , אנחנו מדברי� על קבוצה גדולה של אמני שלנו של לא 

אנשי� , אלא יש הרבה מאוד אמני�, חברי הקבוצה

�ולא רק , בוגרי� שנמצאי� ברחבי העיר, מבוגרי  �פועלי

ת , זמ� הפנאי שלה�ב זו התרבות שלה� וזו התרבו כי  אלא 

כל כ. מבינה איפה הדברי�. ילי� לעירשמנח לא� , אני לא 

נותני� לנו להתקד�. העלמת� אותנו   . ואת� פשוט לא 

בעירייה    �וכ� , ואנחנו כ� רוצי� לשת, פעולה ע� הגופי

ולהיות , רוצי� לקד� את האמנות רוצי� לעזור  וכ� 

אבל בשביל זה . ולתרו�, מחוברי� לקהילה באשר היא

  . תודה. התנאי� לכ.צריכי� שיתנו לנו את 

  . שוקי, בבקשה. תודה  :יהודה ב� חמו

כ שמי עזרא שוקי,ערב טוב  :עזרא שוקי י .  שני�48�  ואני צייר מזה  אנ

בנפשי לא כול� פה . אדבר על האוריינטציה החברתית שהיא 

בוגר , מכירי� אותי גמר ובוגר רוטרי ע� פרס אני  פרס 

עילות וקיבלתי ג� את אות הנשיא על פ, מפעל חיי�ל

  . בקליטה

אבל , זה לא היה כדי להתהדר בפרסי� למרות שאני מתהדר  

האוריינטציה החברתית היא . זה כדי שאת� תכירו אותי

והאמנות צריכה לבוא ולקד� את , מאוד חשובה לעניי�
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נוגעי� בזה. הקהילה ג� בשכונות ולא  . פה. ואנחנו כמעט 

כל כ. ב.. בשכונות מת שחל,  פרנקור"ד, ואני מתקנא 

ביתואנחנו עכשיו רק חולמי�, וזכית , לקבל תקציב,  לקבל 

, עלייה ולהביא את האמנות, קפל�, ליוספטל, לרו! לשכונות

�  .תודה רבה. האמנות הטובה ג� ה

  .בבקשה, ראש העיר. תודה רבה  :צביקה צרפתי

בדיוק לדברי� , אני אמרתי את זה בפתיח דבריי, ברשותכ�  :יהודה ב� חמו

ש, יוונת בסו, דברי.כ, שאת כיוונת הקמת התאגיד אמרתי 

להרחיב ולהכיל בתוכו את מגוו� הפעילויות , מטרתו ההפ.

בעיר שהיו� נכו� הוא . לא רק מוסיקה ומחול. התרבותיות 

הפעילות בקרית ספיר תחת הכותרת של קר� במסגרת 

ומגמות , המוסיקה ותחת הפעילות של הקונסרבטוריו�

יחדנו את הכוחות על מנת א, המוסיקה והמחול בבתי הספר

  .שנדבר בשפה אחת בתחו� המוסיקה והמחול

רבות   זאת . אבל בכוונת התאגיד להרחיב ולהכיל פעילויות 

ולא רק, אומרת ג� , ג� את האמנות הפלסטית, בי� היתר 

נושא נושא שאנחנו למשל מתלבטי� בו , סת� דוגמא, את 

גני הילדהא� , ומתחבטי� בו . י�להכליל את הצהרוני� של 

 �ג� את הנושא של בתי תלמיד שמופעלי� בשעות הצהריי

�ו , ועוד פעילויות רבות ומגוונות, ואחר הצהריי שא� אנחנ

, כרגע העירייה תהיה קצרה מלהכיל אות�נרחיב אות� פה 

זו בדיוק המטרה   .אבל 

  �אבל יחד ע� , אני בהחלט יכול לקבל חלק מהדברי� שלכ

הרבה לפני שהייתי , רזאת לומר לכ� שאני לא רק כראש עי

כראש עיר יותר כי אני מוזמ� וג� בתקופה שלי , ראש עיר

אני חושב שהפעילויות של האמני� ובמיוחד האמנות , יותר
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ביטוי אני חושב אולי לא מספיק, הפלסטית אולי , מקבלת 

�ויותר ,  קהילתיי�יש יותר אמני� מאשר בתי יותר  אבל 

בעירייהבתי� צג� . בתי� נפתחו לטובת תערוכות  �  . יבוריי

בית היוצר ציינתי בפתיח    דבריי ג� את הרעיו� של 

ב� בניהול והובלה של אג, , שמתקיי� אחת לשנה כמו

ויאיר משיח כמנהל , התרבות ושל עובדי אג, התרבות

אני בהחלט יכו . ויאיר אברה� כמחזיק תיק התרבות, האג,

זה לפתיחת , לומר ל. שחלק גדול מהזמ� בשעות הערב שלי

  . ובשעות הבוקר לבקר בתערוכות, תערוכות

 ג� מתקבלת כ. שאני יכול לומר שהפעילות התרבותית  

ילד מקופח. בברכה , בטח ובטח שוקי לא יכול להגיד שהוא 

�ביתאו עוד אמני ,  כמו ציונה פה שהיא יותר מאשר בת 

לא רק אני באופ� , אני בהחלט מכיר ומוקיר. ואני אצלה

רייהאני, אישי אלא העירייה על הפעילות ,  מדבר בש� העי

�יש הוקרה ויש בהחלט , כ. שיש הערכה. הברוכה שלכ

  . הכיללוכוונה להרחיב 

  . בבקשה, שלי  :צביקה צרפתי

ו   :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו במסגרת מועצת נשי� אנחנו כל שנה בחודש מר! אנחנ

, גברי� ונשי�, אנחנו קוראי� לאמני�עושי� תערוכה שבה 

ג� עכשיו יצא קול קורא בתערוכה . וכהלהצטר. לתער

. שנקראת  .   . אנחנו מאוד נשמח.

  ) מדברי� ביחד(

אני רוצה להעמיד להצבעה ולהקריא את נוסח . תודה  :צביקה צרפתי

ד , ההחלטה אנחנו מבקשי� לאשר את הקמת התאגי

נוסח התקנו� המוצע, העירוני אפשר להתאחד פה . וכ� את 

בעד הצע, אוקי? אחד או שלא ? ת ההחלטה שהקראתימי 
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�ר�, יעקב אביטל, ארנו�, יאיר אברה , צביקה יהודה, או

�מי ? מי נגד. תודה. שלי, אית�, אמיר, איציק, שמעו�, עמיר

בל, גיא, בוקי? נמנע   . תודה. יו

עירוני למאשרי� :406 ' מסהחלטה � תרבות ה הקמת תאגיד  פנאי כולל תקנו

   . ההתאגדות המצור, לפרוטוקול

  

  . נזכה לבקר בתערוכות, תודה לאמני�  :תיצביקה צרפ

  . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  

יהודה ב�   .3 החזרת סמכויות כמחזיק תיק איכות הסביבה לראש העיר 

  .במקומו של צביקה צרפתי, חמו

  

. אנחנו רוצי� להמשי. את המש. סדר היו�, טוב חברי�  :צביקה צרפתי

  .  על סדר היו�3סעי, מספר 

לפני כשנה . נושא של תיק איכות הסביבה, 3סעי, , רי�חב  :יהודה ב� חמו

 חודשי� צביקה צרפתי החזיק את תיק איכות 10� ו

אני מבקש את אות� הסמכויות שהאצלתי לו . הסביבה

ר "צביקה מתעתד להחלי, את שלי עמרמי כיו. להחזיר אליי

כוכב יאיר  �  . צור יגאל, התאגיד של הביוב והמי� יחד ע

לא יכול לכה� בשני התאגיד הוא ר "מעצ� היותו יו  

�גוד ענייני�. התפקידי , ה� מכניסי� אותו לפרוזדור של ני

יעבור לתאגיד  י , הביובהמי� ולכ� הכוונה היא שצביקה  ואנ

בוזגלו "כשעו,  איכות הסביבהאנהל את תיק ד שלי עמרמי 

יו  5, 4, 3כ. שסעי, . ר הוועדה של איכות הסביבה"תהיה 

, א� יש שאלות. דברי ההסבר האלהאנחנו יכולי� להכיל ב

  . בבקשה, התייחסויות, הערות
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זה , אני לגמרי מבי� למה צביקה לא יכול. יש לי שאלה  :גיא ב� גל

כל עוד אתה כיהנת כראש , הסבר הגיוני מאוד אבל לפחות 

ו , בעצ� לא, עיר בתחילת הקדנציה של. עד צביקה ולפני

י . דהבוקי מחזיק התיק היה ג� זה שיש לו את הווע ואנ

דווקא יש , חושב שבשונה מהפרדת רשויות שיש בכנסת

יו  �גיו� שמחזיק התיק יהיה ג אלא א� יש . ר הוועדה"הי

   .ה ששלי תהיה זאת שאוחזת בסמכויותאיזו מניע

אתה זוכר , אני כ� זוכר את תחילת הקדנציה הראשונה של.  

ו. בני כברה? מי היה מחזיק התיק ר הוועדה היה סיימו� "וי

אז אני לא אומר שבהכרח הדיסהרמוניה שהיתה . דמ�גול

�  , מ� הסת� לא תהיה בינ. לבי� שלי, ש

יהיה  :יהודה ב� חמו יודע שזה לא    . אתה 

אבל השאלה למה . את� מאותה הסיעה ומ� סת�, בסדר, לא  :גיא ב� גל

והיה טוב במקרה של , מה שהיה טוב במקרה של צביקה

אני לא , ית ראש העיראפילו א� היא לא מכהנת כסגנ, בוקי

כל הכבוד הרבה , באמת, ל. יש. מבי� את הרציונאל  �ע

עשית כבר אקט של האצלת . משימות על הכתפיי� של.

  ? למה אתה מחזיר לעצמ. את הסמכות. סמכות

, לאט את הוועדה� מתו. הבנה בהתחלה ששלי תלמד לאט  :יהודה ב� חמו

כל התיק רוצה להעמיס עליה את  רי� מהדבחלק . אני לא 

לי, וככל שהיא תרצה, אני אקח על מנת לסייע לה , תאמי� 

  .לצער. או לשמחת.. לשלי עד חצי המלכות

  . כל מה שיוצא ממ. זה לשמחתי הרבה  :גיא ב� גל

  ? עוד שאלות והתייחסויות, בבקשה  :יהודה ב� חמו

רוצה להגיד לצביקה  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו אתה , שיהיה ל. בהצלחה, אני רק 

דירקטוריו�הול.  בו    , ליהנות בתאגיד שיש 



    04.01.2012  53  מועצה מ� המניי� 

  . את� תמיד שולחי� אותי ליהנות  :צביקה צרפתי

נהניתי ש�  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו   . אני באמת 

  . ביובאתה הול. ליהנות מה  :יהודה ב� חמו

אבל הוא באמת , הזמ� שאני יכולה להקדיש לזה הוא מוגבל  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

יודע א, תאגיד מרתק � , ת זהאתה  ויש ל. ג� דירקטוריו

  . והוא גדל והוא מתקד� יפה. מצוי�

  . אני נכנס לאווירה מצחינה  :גיא ב� גל

כה� ר�  יובל  :או   , זו ועדה שאפשר. דווקא לפה אפשר לשי� את 

  ,אני רוצה לומר עוד משפט וחצי  :יהודה ב� חמו

כה� ר�    . זה היה בהומור, יובל  :או

ב  :יהודה ב� חמו אני חושב שמגיע לשלי הרבה . נושא הזהעוד משפט וחצי 

לבנות את התאגיד זה לא היה כי , יותר מאשר מילת תודה

אפילו , ג� צביקה, ג� אני, ג� שלי, במיוחד כשכולנו, פשוט

�ג� היו� , לא האמנו, איציק והאחרי� שג� היו מעורבי

כל כ.  בהחלטה שממשלת ישראל לקחה אני לא מאמי� 

  .בנושא התאגיד

אני חושב שכבר . שהיא היתה החלטה שגויהאני חושב   

�� , הסימני� הראשוני ועוד יחסית בכפר סבא באזור השרו

אבל במקומות אחרי� אנחנו נתקלי� , העסק קצת מתנהל

, מחירי המי�, עלו לאחרונהבמחירי� ש, בהתנגדויות

ובהחלט ביציקת היסודות והתשתיות בהקמת התאגיד יש 

כמתה היא הצליחה לקי� ואני חושב שבתבונתה ובחו. לשלי

  .את התאגיד

מאוד � ואני אומר את זה בצורה מאוד, אני חושב שצביקה  

� , גלויה על השולח� הזה אני לא מתכוו� לוותר על הניסיו

בנושא של מחזיק תיק איכות , על הידע, של צביקה  �ג
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ו . הוא ימשי. להיות מעורב. הסביבה אבל מכיוו� שאנחנ

יוע! המשפטי ראוי שהוא לא בחוות הדעת של השומרי חוק ו

אפילו לא רוצה , אני מודה, יכה� בשני התפקידי� יחד

ג� בנושא הזה כי הוא יהיה , לסכ� את התקופה של צביקה

  . בבקשה יעקב, כ�. מעורב ומשפיע

רק להגיד תודה לצביקה על התקופה שניהל את רציתי   : אביטליעקב

ד , התיק באיכות הסביבה כמי שפנה אליו הרבה מאו

כוח. בתקופה הזאת תמיד זכיתי לאוז� קשבת יישר  . ועל כ. 

בעלי התפקידי� החדשי� דר.  כל  כמוב� שאני מבר. את 

  . צלחה

  . תודה  :צביקה צרפתי

ניתנות לשלי  :גיא ב� גל ולא , אנחנו נתנגד רק מהטע� שהסמכויות לא 

אנחנו חושבי� שמגיע ל. , נהפו. הוא. חלילה לפגוע באמונה

ד ,  לא רק את הוועדה,ג� את הסמכויות כל הכבו  �ע

  . לוועדה

בעד   :צביקה צרפתי  החזרת סמכויות כמחזיק תיק איכות �  3סעי, מי 

בעד? הסביבה לראש העיר , צביקה, אור�, יעקב, ארנו�? מי 

. שלי, אית�, אמיר, יאיר, איציק, אית�, מיר�ע, יהודה

  . יובל, גיא, בוקי?מי נגד. שמעו�. תודה

  . אנחנו נתמו., ות שתוציאו מראש העירכל סמכ  :גיא ב� גל

  

איכות הסביבה  החזרת סמכויות כמחזיק תיק מאשרי� :407 ' מסהחלטה

יהודה ב� חמו    .במקומו של צביקה צרפתי, לראש העיר 
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י עו  .4 ר ועדת איכות הסביבה במקומו של "בוזגלו ליו� ד שלי עמרמי"מינו

  .צביקה צרפתי

  

י �  4סעי,   :צביקה צרפתי בוזגלו יו"עו מינו ר ועדת איכות "ד שלי עמרמי 

בעד, הסביבה במקומו של צביקה צרפתי   ? מי 

  . פה אחד  :עמיר� מילר

  ? אפשר פה אחד  :צביקה צרפתי

  . כ�  :גיא ב� גל

  . תודה  :צביקה צרפתי

ר ועדת "בוזגלו ליו� ד שלי עמרמי" את מינוי עומאשרי� :408 ' מסהחלטה

   .פתיאיכות הסביבה במקומו של צביקה צר

  

  

ד שלי "מינוי צביקה צרפתי כדירקטור בתאגיד המי� במקומה של עו  .5

  .בוזגלו� עמרמי

  

  

מינוי צביקה צרפתי כדירקטור תאגיד מי� וביוב במקומה   :צביקה צרפתי

בוזגלו"של עו   ? אפשר פה אחד. ד שלי 

  . פה אחד  :עמיר� מילר

  . תודה  :צביקה צרפתי

יקה צרפתי כדירקטור בתאגיד המי� מאשרי� את מינוי צב :409 ' מסהחלטה

  .בוזגלו� ד שלי עמרמי"במקומה של עו
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כנציג העירייה לאיגוד ערי� לכבאות במקו� ראש   .6 מינוי צביקה צרפתי 

  .העיר יהודה ב� חמו

  

  .6סעי,   :צביקה צרפתי

  . יש ל. הזדמנות לעוד פה אחד, הנה  :יהודה ב� חמו

, וקחי� ממ. את הכבאותל, הנה, כל מה שיוצא. ג� טוב  :גיא ב� גל

בעד, מעולה   . אני 

  .  פה אחד6סעי,   :יהודה ב� חמו

  . תודה, פה אחד  :צביקה צרפתי

י צביקה צרפתי כנציג העירייה לאיגוד מאשרי�  :410 ' מסהחלטה את מינו

   .ערי� לכבאות במקו� ראש העיר יהודה ב� חמו

  

בעד  :גיא ב� גל רוצה אותי  כל סמכות שיורדת? אתה  וריד ממ. ת. תביא 

כל הסמכויות האפשריות   . את 

  

7.   �ביו   .01/01/12אישור החלטות ועדת כספי� מישיבתה 

  

יש הערות ? אפשר לאשר .אישור פרוטוקול ועדת כספי�  :צביקה צרפתי

  ?יש שאלות? לפרוטוקול

אני רוצה לחזור על דברי� שבחלק� כבר נאמרו . ודאי, כ�  : לויאהוד יובל

�  . הקואליציה הנכבדי� ירשו ליא� חברי, בוועדת הכספי

  . מצפי� למוצא פי., מה זה ירשו ל.  :עמיר� מילר

  .  ימי�3לא כמו לפני , אבל תחדש משהו  :איציק יואל

.. ועדת כספי� זה לא, מה לעשות  : לויאהוד יובל , והתשובות לא מופיעות.

  , ותסלחי לי שאני אשעמ� אות.

  . כתוב פה, הנה, לא  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו
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ביטוי, כתוב  :עמיר� מילר   . יש ל. ביטוי מלאו, יש 

  . ברשותכ� אני אחזור עליה�  : לויאהוד יובל

גיד ג� בוא נסכ� שמה שהוא אמר בוועדת כספי�   :איציק יואל הוא י

�  . היו

   .בבקשה, יובל  :צביקה צרפתי

ביקשתי מהגזבר לא להביא דברי� . במושב לצי� לא תשב  : לויאהוד יובל

, 2011ויש פה עבירות שנעשו בשנת , י� עשויי�דבר, בדיעבד

�בלי משקפיי� ושגיא . לא רק תיקוני� ותיאומי אמנ� אני 

אבל אני אשתדל לקרוא בכוח שמי� למוסדות , יכעס עליי

וזה לא התאמות ,  מיליו� שקל1.150� גדל ב  �זה לא תיאומי

�  . אלא שבדיעבד מחליטי� להעביר סעיפי� לסעיפי�, לחוזי

נת� ל. תשובה מפורשת  :איציק יואל   .לזה הוא 

. יובל, כתוב באמת. כתוב בפרוטוקול. נת� תשובה מדויקת  :עמיר� מילר

  . יש תשובה מדויקת

אני רוצה שחברי המועצה ישמעו ו, אני רוצה לשמוע אותה  : לויאהוד יובל

  . אותה

  .ה� קראו אותה  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

  . קראנו אותה  :עמיר� מילר

עו  :לוי אהוד יובל   , ד"כי נפתלי גרוס 

  . נפתלי גרוס, אבל הוא איננו פה  :איציק יואל

  . הוא הל.  :עמיר� מילר

א� , לא? את� תיאמת� את התשובות שלכ� לשיר ביחד  : לויאהוד יובל

  . אני לא אדבר בכוח, את� לא תיתנו לי לדבר

  ? אתה לא תדבר בכוח, באמת יובל, לא  :עמיר� מילר

ו , עוד פע�, רב. אומר ל. באמתמור. ו  :איציק יואל לנ אתה ממחזר 

  ? עכשיו
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יובל, לא  :עמיר� מילר ההערות של. , ברוח בטובה, בשביל מה. חבל 

ונבונות   . קראנו את כול�, חכמות 

  . הוא עוד לא סיי�, עמיר�  :גיא ב� גל

  . קראנו את כול�  :עמיר� מילר

  .היית ערני מאוד בוועדת כספי�  :איציק יואל

  .  דקות לדבר10ת� לו . עדי,, תרכז באכילהת  :גיא ב� גל

  . מה, לא מזיק ג� לאכול  :עמיר� מילר

דקות10  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו כולה רצה לשאול שאלה,   נעי�, הוא    . זה לא 

נותני� לו לפתוח את הפה  :גיא ב� גל , קוד� איציק אומר לו תחדש. לא 

י� אני מב. באמת האווירה טובה, אחרי זה אתה אומר באמת

ת , י ככה סוגרי� את הענייני�"שבמפא אבל במפלגות אחרו

�ג  �  . מתקיימי� דיוני

  . אל תפריע, עמיר�  :צביקה צרפתי

  . תמחק את זה מהפרוטוקול את המילה הזאת  :עמיר� מילר

ר  : לויאהוד יובל אנחנו חוזרי� לאות� נקודות שדיברנו עליה� , בקיצו

נו שנסכי� ג� בתור חברי אופוזיציה אמר. בשני� עברו

תקיימו ישיבות ? אני מפריע לכ�, באמת. ועשינו את זה כבר

�אמרנו שנסכי� לזה שתעשו ישיבות ג� . קואליציה שלכ

אחרי זה , אבל תשמרו על הכלל שקוד� מאשרי�, טלפוניות

�, אל תביאו אותנו בדיעבד אחרי שהעברת�. מעבירי

�ברירה, תגידו לנו זה התאמות, אישרת זה , זה לא היה לנו 

  .זה לא מתאי�. זה לא שאלנו אתכ�. אי� לנו כוח

� , אני מוכ� לכל דבר   וג� הצבעתי ג� באינטרנט וג� בטלפו

ר . ובלבד שתשמרו על הכלל, וג� בכל דבר א� ראש העי

את� ? נכו�, את� חייבי� לדבר, אי אפשר, הנכבד יקשיב

  , מכבדי� אחד את השני
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  , כמה פעמי� אתה הפרעת לנו  :איציק יואל

א, אחד לא יכול . רבע ממה שאת� מכבדי� את עצמכ�  : לויהוד יובלא

 מיליו� פתאו� הכפלנו את כמות המי� 1.150� להגיד לי ש

א, אחד לא יגיד לי שיש . למוסדות וא, אחד לא הבי� למה

�ניקיו� ואחרי אני חושב . ושהכל תקי�, פה תוספות של 

 �שאת הדברי� האלה אפשר היה לעשות בצורה שבאי

  . צה מראשלמוע

   �רי  שקל בשיפו! 698,000, סליחה,  מיליו�12א� מעבי

. תגידו, תבואו מראש. זה מבור., מוסדות במבנה חינו.

וא� את� רוצי� לעשות סעיפי� חדשי� ולקנות מערכת 

תגידו , אל תוציאו סעי, חדש ממקו� שהוא לא קיי�, ניטור

ו. כי לנו זה נראה שזה לא תקי�. שזה סעי, חדש  נראה לנ

 �חוזרי� , לבקש את אישור המועצהשבדר. הזאת במקו

�בדיעבד, לטעות שהיתה פה קוד   .מודיעי� למועצה 

ועוד בכלל כשג� קראנו את התשובה המלומדת של היוע!   

אז . ראש העיר בכלל לא חייב להודיע, המשפטי לשאילתא

אז חוק , ראש העיר כשהוא לא חייב לבקש רשות לכל חוזה

וא� יש חוזי� .  אומר שכ��4 מספר היוע! המשפטי תיקו

�לדווח לוועדת , שהוא פטור אז הוא צרי. לדבר עליה

כל החוזי� וחוזי הזוטא  �את הדברי� האלה לא . כספי� ע

  .ראינו

תבואו לוועדת , א� את� לוקחי� צד אחד של המטבע  

�בוא ראש העיר הנכבד לוועדת הכספי�, כספי וידווח לפי , י

וג� על החוזי זוטאתקנות המכרזי� ג� על הח  �וג� על , וזי

כל החלטה שהוא לא ביקש את . החוזי� שהוא לא דיווח

וידווח לפחות , שיבוא לוועדת כספי�, אישור המועצה
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�  . לוועדת הכספי

  �לא , את פנקס החוזי�, כמוב� שג� כשביקשתי את החוזי

בלתי גיד "יבוא המנכ. קי וי אבל . 'אנחנו עסוקי�'ל הנכבד 

את� פטורי� , רבותיי, אז אני אומר. ווחיש ל. חובת די

לא . ש�את� חייבי� . את� לא פטורי� לחלוטי�, מפה

יש לכ� ,  תגידו שאת� מזלזלי� בכל החוקי�� רוצי� לענות 

�  .על זה התרגלנו, חוק לעצמכ

  . גיא. תודה  :צביקה צרפתי

, ח הרבעוני בסעי, של מקבלי השכר הגבוה"אני מעיי� בדו  :גיא ב� גל

י , כלל הפרסונות ש� ה� אות� פרסונותכשבדר.  אבל אנ

י , תקנו אותי א� אני טועה שגיא, מזהה איזשהו שינו

וא� יש שינוי ממה , רובריקה של מי שהוא שיא� השכרב

בע נו כלל זה , למה בראש טבלת השכר, כלומר. הוא  בדר. 

? נקודתי ה� זה משהו ?למה מעליה�, ל"המבקר והמנכ

ממה נובעת הקפיצה של ? יהא� זה משהו שהוא לא נקודת

כרגע את המנכ  א� אפשר ?ל ואת המבקר"מישהו שעק, 

נובע, לקבל את ההסבר ללמה   . ממה זה 

רוכל   . תשלו� חד פעמי, נקודתית  :שגיא 

�  :גיא ב� גל   ?משהו פרסונאלי מדי לציי� אותו? פדיו� ימי חופשה? בגי

רוכל רוצה  :שגיא  ..אני לא  . ,  

  . צנעת הפרט  :צביקה צרפתי

  . אז אני אשמח לקבל אותה באופ� דיסקרטי אחר כ.  :יא ב� גלג

אפשר לאשר את פרוטוקול , אפשר להעמיד להצבעה. תודה  :צביקה צרפתי

�בעד  ?ועדת כספי , בוקי? אישור פרוטוקול ועדת כספי�מי 

, איציק, עמיר� ,יהודה, צביקה, אור�, יעקב, ארנו�, יאיר

נג. תודה. שמעו�, שלי, אית�, אמיר . גיא? נמנע. יובל? דמי 
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  . תודה

ביו� מאשרי� :411' מסהחלטה  12/0101/ החלטות ועדת כספי� מישיבתה 

  .המצור, לפרוטוקול

  

8.   �ביו   .11/12/11אישור המלצות ועדת הנחות מישיבתה 

  

,   :צביקה צרפתי  אישור המלצות ועדת הנחות מישיבתה ביו� �  8סעי

  ? אפשר לאשר פה אחד? יש הערות. 11/12

. למה אמרו, סליחה  : לויד יובלאהו . יש מישהו ? שה� לא מוכני� לאשר.

  .  בבקשה?שיכול להסביר לנו את זה

  . בבקשה, דבורה  :צביקה צרפתי

. ועדת ההנחות   :דבורה הררי . .�  , קבוצת זכאי

  . אני לא מצליח לשמוע, תקשיבו, ה'חבר  : לויאהוד יובל

. א� . קבוצת זכאי� לפי התקנו�  :דבורה הררי . הגדרה לחוק להנחה היא .

שהיתה צריכה להשתל� באותה שנת , הפחתה של ארנונה

�נכי רדיפות נאצי� שלמשל א� , ולכ� כמו שקבענו. כספי

. לא תהיה מגבלה עד גבולות . . � אנחנו חשבנו בוועדה בדיו

�. שמשפחות חד הוריות צריכות לדאוג להנחה לה ה� זכאי

�לאשר אותה לא נוכל , א� ה� זכאי� באותה שנת כספי

  ,  לכ� זה נכתב.רטרואקטיבית

ש  :איציק יואל   . ס"זו הוראה של 

לא , משפחה חד הורית שהיתה בצרותש, יוצא דבורה  : לויאהוד יובל

  , גוררת חובות של שני�, הספיקה לבקש הנחה

..למה היא לא   :דבורה הררי   ?  לבקש הנחה.

היא , רה חובותצב,  השני�א� היא לא ביקשה הנחה במהל.  : לויאהוד יובל

זה בגלל עניי� טכני לא היה , אבל אי� לה כס,. תשל� את 
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�ציה . לה כס, אבל בכל מקרה היא תשל ויושבת פה הקואלי

  , ואומרת

  , זה לא טכני  :איציק יואל

  ,  פייסבוק יש לה�ל  : לויאהוד יובל

  . תודה  :צביקה צרפתי

. לחד הוריות  : לויאהוד יובל ..  

  . די� להצבעהאנחנו מעמי  :צביקה צרפתי

אני רואה בשורה השנייה של פרוטוקול , ג� לי יש, רגע  :עמיר� מילר

. בהנחיית מחוז המרכז ומשרד הפני�, ישיבת ועדת הנחות

אני רוצה לברר הא� משרד הפני� במחוז המרכז פועל לא 

לא נראה ? י הוראות נקודתיות"אלא עפ, בהתאמה ארצית

  . לי שזה נכו�

ר  :דבורה הררי שמשרד הפני� במחוז המרכז , מה שקרה הוא. אני אסבי

לגבי אנשי� שאינ� כשאנחנו העלינו את השאלה מה קורה 

וזכאי� לקבל הנחות רטרואקטיביות , חייבי� ארנונה

�דנו ולקח לה� שני  �בא מחוז , מכיוו� שהמוסדות למיניה

 �מרכז ואמר אנחנו לא רשאי� להעביר את הבקשה שלכ

  . אינ� חייבי�כי אות� אנשי�, ולאשר אותה

  �פורו� היועצי� . ואז זה עלה לפורו� יועצי� משפטיי

בעצ� נתנו את החופש לרשות כל הרשויות  , המשפטיי� של 

י "י שיקול דעתה באות� מקרי� שזכאי הנחות עפ"לפעול עפ

�בזה, תקנות שאינ� חייבי  תהיה אפשרות לרשות להתחשב 

  . צעריל, זה עובד שונה בכל מחוז, כ�. ולאשר את ההנחה

זו הוראת קבע  :עמיר� מילר   ? נכו�, זה לעול� ועד, אבל 

   . עד שלא ישנו את הנוהל  :דבורה הררי

  . אני רוצה להעמיד להצבעה. תודה  :צביקה צרפתי
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ועומד לא כנושא נקודתי  :עמיר� מילר אלא כהוראה , הנוהל הזה תק, 

  ? כללית

  . רוחבי  :איציק יואל

כלליתעכשיו זה עומד כהור  :דבורה הררי   . כ�, אה 

.יש לחד הוריות אפשרות ל  : לויאהוד יובל . .  

  , 8אני רוצה להעמיד להצבעה את סעי, . תודה  :צביקה צרפתי

. אני לא מבי� את ? אי. יש לכ� לב לזה  : לויאהוד יובל . .  

ביו�   :צביקה צרפתי אפשר . 11.12אישור הצעת ועדת הנחות מישיבתה 

  ? להתאחד פה אחד

  . לא, אל  : לויאהוד יובל

בעד  :צביקה צרפתי , צביקה, אור�, יעקב אביטל, ארנו�, יאיר, בוקי ?מי 

  , שלי, אית�, אמיר, איציק, עמיר�, יהודה

  . גיא, גיא  :יהודה ב� חמו

  . גיא לא משתת, בהצבעה  :גיא ב� גל

  . שמעו�  :צביקה צרפתי

  .  לא יכול להיות, אתה פה אבל  :יהודה ב� חמו

  . אי�? נמנעי�. תודה. ובלי? מי נגד  :צביקה צרפתי

  .הקואליציה צריכה להתבייש על זה  : לויאהוד יובל

 11/1211/ המלצות ועדת הנחות מישיבתה ביו� מאשרי� :412 ' מסהחלטה

   .המצור, לפרוטוקול

  

  .2012ח תמיכות "אישור מקדמות ע  .10

  

,   :צביקה צרפתי , 2012תמיכות על על חשבו� ת ו אישור מקדמ�  10סעי

  .שגיא

, מה לעשות. בכל מקרה מספיק, תתבייש, מספיק, מספיק  : לויהוד יובלא
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  . דבר בקול ר� שישמעו אות.

רוכל אנחנו קיימנו מספר , הוועדה המקצועית לענייני תמיכות  :שגיא 

אבל אנחנו לא , ישיבות בכל בקשות התמיכה שהוגשו

לא הצלחנו לסיי� , הצלחנו בשל עומס הזמ� וכמות הבקשות

כל כמות הנתוני� את עבודת הו ולבדוק את   �ועדה ולהשלי

ולשקלל את זה לכדי מצב שאנחנו יכולי� , שהוצגה לנו

כות המלאה , להביא לפני השולח� הזה את רשימת התמי

כל מאמ! שלא . אחרי שגמרנו את הבדיקות אנחנו נעשה 

ב ולהביא את זה כבר בישיבת המועצה הבאה של להתעכ

  . תחילת חודש פברואר

  �יש מספר עמותות , כמו שעשינו ג� בשני� קודמות, בינתיי

כות בגובה   25%שביקשו לקבל מקדמה על חשבו� תמי

בעבר. מהתמיכה שהיתה לה� בשנה קודמת  �. אישרנו כזה ג

�כל מאמ! . אני את� לכ� תכ, את הפרטי ואנחנו נעשה 

ולהביא את זה לישיבת , להשלי� את עבודת ועדת התמיכות

  .  ומלאהבאה בצורה שלמההמועצה ה

מקדמה על חשבו�  שהגיעו אלינו לקבלת שתי בקשות  

אנחנו כרגע מתייחסי� . בהתבסס על התמיכה, תמיכה

אי� לנו עדיי� את . למקדמה על התמיכה של שנה קודמת

רע, . 2012המספרי� של  כפר סבא כדו ,  תמיכה25% � הפועל 

ר כפר סבא כדורגל "בית. זה היק, המקדמה,  שקל129,417

  . זה היק, המקדמה,  שקל59,389 � 

שכולל התחייבות של , יש לנו נוהל מסודר למקדמות  

�, העמותות הגישו את הבקשות. טפסי� חתומי�, הבעלי

בגלל שאנחנו לא יכולי� , הבקשות שלה� נבדקו אבל 

כלל מכלול התמיכות אנחנו לא יכולי� , לשקלל את 
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  . להיענות

כל העמותות שהגישו בקשו  :יש'ר בוקי צ"ד  �קיבלו את , ת לתמיכההא

דעה שה� יכולות לבקש   ? ההו

רוכל   . התשובה היא כ�  :שגיא 

� , שגיא  : לויאהוד יובל היו הלוואות שהיו צריכות להיות מוחזרות על חשבו

  . התמיכה השנה

רוכל   ? של מי  :שגיא 

שהיתה צריכה ,  שקל או משהו כזה81,000הלוואה של   : לויאהוד יובל

  . ל או משהוהפוע. להיות מוחזרת השנה

דבר  :צביקה צרפתי יודעי� מכזה    . אנחנו לא 

רוכל   . אני לא יודע  :שגיא 

  . ואמרת� שהשנה יחזירו את זה, היה בשנה שעברה  : לויאהוד יובל

  ?על מי אתה מדבר? איזו קבוצה  :איציק יואל

בעד? אפשר לאשר פה אחד  :צביקה צרפתי יעקב , ארנו�, גיא, בוקי? מי 

, אית�, אמיר, איציק, עמיר�, יהודה, צביקה, אור�, אביטל

בל? מי נגד. שמעו�, שלי . אמיר ואית� נמנעי�: תיקו�. יו

  .תודה

  .2012ח תמיכות "מקדמות ע מחליטי� לאשר :413 ' מסהחלטה

  

  .הרכב המועצה הדתית  .11

  

  . בבקשה, חזי, הסעי, הבא  :צביקה צרפתי

ג� בעקבות יש פה הצעת החלטה שלמעשה קצת משפרת וזה   :חזי ברזני

בקשה וג� בעקבות , הצעה לסדר של גיא מלפני חודש

יותר מסודרות לבג ! "שאנחנו צריכי� לתת תשובות 

הצעת החלטה ע� . והלשכה המשפטית למשרד לשירותי דת
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6�,.  סעיפי   .אני צרי. להסביר כל סעי, וסעי

ושלא רק , א� אפשר לבקש שהצעת ההחלטה תופ! לחברי�  :גיא ב� גל

היינו נשמעי� , 1א� היה סעי, ? צביקה, ר�תוקרא בקול 

 סעיפי� 6אבל הוא קורא . נסמכי� עליה�, על אוזנינו

רוצי� לדעת על מה , יהודה. עכשיו בהנחה שחברי המועצה 

�אני חושב שמ� הראוי לצל� את העותק של , ה� מצביעי

העוזר של. מקריא הצעת החלטה שהוא . צעת המחליטי�ה

  .  הראוי שנראה העתק שלהמ�,  סעיפי�6אומר שיש בה 

  . אתה מוקלט פה  :יהודה ב� חמו

  .יותר מדי עצי� כבר הלכו על נושא המועצה הדתית  :חזי ברזני

יודע מה  :גיא ב� גל בזמ� שלנו, פה אל תחסו. בעצי�, אתה    . תחסו. 

ב  :יהודה ב� חמו   . תצל�, עזו

  ) מדברי� ביחד(

  . האני מבקש לקבל העתק של ההצע, סליחה  :גיא ב� גל

רוצה. תצל� ותית� לו, חזי, סליחה  :יהודה ב� חמו   .תצל� וזהו? מה אתה 

  . מיכל מביאה, הנה  :צביקה צרפתי

חו! מזה שזה מוקלט ? זו דרישה מוגזמת? מה הבעיה  :יהודה ב� חמו

יוציא מילה , אני מכיר אותו. ומוסרט ו  שיל. הביתה עכשי

ויכתוב את זה   . במילה 

בעניי� הזהאתה איתי או נג  :גיא ב� גל   ? די 

  . אני אית.  :יהודה ב� חמו

  . אז תהיה עקבי, לא  :גיא ב� גל

  .גיא, אני אית.  :יהודה ב� חמו

  . תהיה עד הסו, איתי  :גיא ב� גל

  ? אפשר, צביקה  :חזי ברזני

1.  , חבר המועצה יעקב אביטל יקבל החלטה עד סו
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., 2012פברואר  . ת .  על כוונתו להפקיד מכתב התפטרו

 מעו, מודיעה כי מינויו או אי מינויו סיעת.  זהבשלב

יעכב את המש. התהלי. וכי , של יעקב אביטל לא 

תציע סיעת , לכה� במועצה הדתיתבמידה ויבחר שלא 

יעביר את כל  . מעו, מועמד הול� אשר  . המועמדות .

זו   .לכהונה במשרה 

על התפטרותה גברת יהודית אדלמ� גרי� הודיעה  .2

על סיעת הירוקי� . כמועמדת לכהונה במועצה הדתית

 . להמציא בהקד� מועמדת חדשה

  .        כבר הציגה  :גיא ב� גל

  ? מתי  :חזי ברזני

רייש  :גיא ב� גל   . ויויא� 

  . אז תביא אותה לישיבה הבאה, מאה אחוז  :חזי ברזני

  . יש לכ� את קורות החיי� שלה. הבאתי אותה  :גיא ב� גל

  , שיהיה פה אחד  :חזי ברזני

  . פה אחד הערבאפשר   :גיא ב� גל

  , או לשלוח אותה למיכל  :חזי ברזני

כא� , א� אי� לכ� התנגדות למועמדות שלה  :גיא ב� גל היא כבר הוצגה 

  . פע� אחת

..אבל , לא  :שמעו� פר( .  

מי שמוסמ. . אתה עדיי� לא קובע את הנהלי�, שמעו�, לא  :גיא ב� גל

  . להגיד שאפשר הוא ראש העיר

ש, גיא  :יהודה ב� חמו   . ל. תיבדקההצעה 

בור שלי  :גיא ב� גל   . אני אדבר בזכות הדי

  .נוהל תקי� צרי.  :שמעו� פר(

, , מר יצחק בקשי יהיה מועמד סיעת מעו,. 3  :חזי ברזני . סיעת מעו . .
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  , לידי החתו� מטה בר מועמדותו

כפר סבא או מי הוא  : לויאהוד יובל   ?הוא תושב 

  . תמשי., חזי  :יהודה ב� חמו

ר המועצה "יוכשרות צת העיר תקיי� בדיקה למוע. 4  :חזי ברזני

כל , הדתית ,  המועמדי� למועצה הדתית9לאחר שתאשר את 

  . 7כזכור אושרו רק 

י .5    הרב הראשי פנה למשרד לשירותי דת בבקשה להעיד בפנ

�יעביר הרב מועמד . ועדת שרי יוצא  כפועל  לאחר עדותו 

ולא יעשה זאת לאחר עדותו. לאישור המועצה ר הש, במידה 

שכמוב� אינו מזוהה , לשירותי דת יציע מועמד מטע� הרב

  , הרב הראשי. ס"ע� סיעת ש

  , הרב יעשה מה שהוא? את� קובעי� לו מה הוא יעשה, מה  :שמעו� פר(

רוצה , שמעו�  :חזי ברזני באופ� .  אל תקבל את זה� אתה לא  הרב יודע 

ובאותה , ודאי את החלטת ועדת השרי� של. מגיע מועמד

שהרב צרי. להגיש , מרת ועדת השרי� בהחלטתהנשימה או

  . ס"מועמד שלא יהיה מסיעת ש

  . אני מבי�, כמו אוחיו� מוטי מהירוקי�  :שמעו� פר(

ב . מוטי אוחיו� א, פע� לא היה מהירוקי�  :גיא ב� גל הוא היה תכתי

יודע את זה, של השר   . ואל תיתמ�, ואתה 

. בתארי.   :חזי ברזני . ה. ציא הרב הראשי לכפר הו, 5.12.2011� בכסלו 

מכתב לוועדת שרי� שבה הוא , הרב אברה� שלוש, סבא

לא מישהו , לא נציגו, הוא לא העיד, כזכור. מבקש להעיד

י ,  הדתית הממונהר המועצה"הוא שלח את יו. מטעמו ואנ

יעיד וועדת השרי� קיבלה את הבקשה  לא הסכמתי שהוא 

  . הזאת

לו. הוא הוציא את המכתב   ואני מקווה שה� , נחכה שיקראו 
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אני מתכוו� לטלפ� לפחות . יעשו את זה כמה שיותר מהר

הוא ג� .  שעות לשאול למה ה� לא מזמיני� אותו48� אחת ל

  . אפשר להודיע מתי ובאיזה יו� הוא יכול להעיד, ירושלמי

להעביר , מועצת העיר מודיעה כי תפנה לשר לשירותי דת. 6  

 וזאת לא במידה, ס המקומית"מועמד במקו� סיעת ש

  . זה קרי הישיבה הבאה. תעשה זאת בהקד� האפשרי

והוא , באמת, אני דיברתי ע� השר. יש לי הערה אחת פה  :שמעו� פר(

� . לגמור איתו, רוצה לזרז את התהלי. הזה הוא אמר אי

בעיה  �נת� פה כמה שמות שהיו לפני כ�. שו אפשר , הוא 

א מ� נעשה ישיבה ל. מחר זה מאושר. ללכת על ההרכב הזה

ונאשר את ההרכב אבל תיתנו את ההרכב שהוא . המניי� 

  . נת�

  ) מדברי� ביחד(

לא סיעת מעו, ולא סיעת הירוקי� הקריאה את המועמדי�   :חזי ברזני

  . אני לא יודע מי ה�. שהציעה

כל הידידות, שמעו�  :יהודה ב� חמו  �אני אמרתי ל. , ויש ידידות, ע

 הציע לא יהיה ההרכב שהוא, ואמרתי ג� לעוזר של השר

, אני מוכ� ללכת לשיתופי פעולה אבל בתנאי אחד. פה

כפי שהצגנו את זה בהחלטת  יוצג  שהרכב הבית הזה 

ולא. המועצה בא להציע , במידה   נציגי� משלו 4והוא 

יעבור את השולח� הזה, והשאר למועצה    . זה לא 

  ,  של השר צריכי� לשק,4� ה  :חזי ברזני

  . את השולח� הזהלשק, בדיוק   :יהודה ב� חמו

  . נכו�  :חזי ברזני

�  :שמעו� פר( ו קדוש . את� לא מכירי� אותו? ראית� את מוטי אוחי

. את�, מאיר . .  
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אני חושב שמגיע . אני ג� אשמח להתייחס? סיימת, שמעו�  :גיא ב� גל

כי , ג� ל. יהודה וג� לשמעו� על משחק, לכ� פרס אוסקר

י , �אני לא קונה את המשחק הזה שאת� לא מתואמי ואנ

. לא קונה את הבלו, הזה שכל הדברי� פה סגורי� מראש

, שמעו� ממשי. בהצגות שלו, והמזימה הזאת של לעכב

  . אוסקר קט� עליו, באמת. פרס אופיר, באמת

אני לא קונה את זה והמזימה הזאת לעכב את הרכב   

כל הכבוד , וחזי. את� יכולי� להמשי., המועצה הדתית  �ע

בעניי�    ,הזה שעותשאתה משקיע 

  . ימי�  :יהודה ב� חמו

גור� מעכב פה  :גיא ב� גל רוצה לא להיות  אז לא , א� היית באמת 

�י . היינו צריכי� לשמוע פע� ראשונה פה חלק מהדברי אנ

לא , על ההתפטרות הפתאומית של גברת יהודית אדלמ� גרי�

ולכ� אני אומר , אבל עדיי�. שמעתי הערב הראשונה ממ.

. קוראי� לה ויויא� רייש, דת חלופיתשהצגנו מועמ, מראש

וניסינו לאשר את המועמדות  רות החיי� שלה הופצו פה  קו

    . ואת� סירבת� למועמדות שלה, שלה

אל תספרו לי , אתה אומר מועמדת חלופית, אז אדרבא  

כי היא הביעה , סיפורי� שאת� רוצי� את זה ישיבה הבאה

דת היא מועמ, קורות החיי� שלה הוצגו, את הסכמתה

�יש לי . אני אומר את זה באחריות, שעומדת בקריטריוני

למרות שאני לא , בענייני מועצה דתיתג� כבר יד ורגל 

�  . מתיימר להיות נציג ש

  ? מה ע� גרגורי קוטלר  : לויאהוד יובל

היא הנציגה , גרגורי קוטלר הוא אחד הנציגי� שלנו  :גיא ב� גל

 נציגי� 2 לנו יש? יובל, אתה לא מכיר את החומר. השנייה
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הסכמנו שיהודית אדלמ� גרי� כנציגה . במועצה הדתית

הבענו את הסכמתנו שהיא תהיה על , צ"עקיפה של מר

�אנחנו חוזרי� , הודיעה על התפטרותה. המכסה של הירוקי

ויויא� רייש מועמדת . יראת שמיי�, אישה אגב. לגברת 

נותנת את המענה שאנחנו זקוקי� . מצוינת למועצה הדתית

  .  לשני המיני�מבחינת ייצוג הול�, ו מבחינת החוקל

כמה שתחליט עד , את� עוד פע�. אז באמת   אתה תחליט 

כבר יודע. הבאה תחליטהקדנציה  בית משפט , סליחה, אתה 

גל אמר, של מדינת ישראל גיא ב�  תפסיקו להשהות את . לא 

גור� מעכב. העניי� הזה והוא . מה לעשות, הוא כרגע 

אני לא אקטע אתכ� א� לא .  נבחרמתלבט מאז שהוא

  .תקטעו אותי

  ?הוא גור� מעכב  :יהודה ב� חמו

גור� מעכב  :גיא ב� גל ועוד אי.  בנובמבר 28� והודעת המדינה מה. הוא   

עיריית כפר : "!"זה ציטוט מהחלטה של בג, אמרה במפורש

בי� א� את� ". ת ועדת שרי�טר� פעלה לפי החלטסבא 

 � בית המשפט אמר, את זהאוהבי� את זה או לא אוהבי

�והמשרד . שאת� לא פועלי� לפי החלטת ועדת שרי

  , לשירותי דת

  . אתה קורא מהעיתו�  :יהודה ב� חמו

  . יהודה, אני מצטט מהחלטת בית המשפט  :גיא ב� גל

  . אני חושב, זה מהעיתו�  :יהודה ב� חמו

 לנובמבר אומר 28� וב. אתה קורא עיתוני�. לא מהעיתו�  :גיא ב� גל

המזימה של. לא לאשר . תצחק, תצחק יהודה,  המשפטבית

�  . הרכב עובדת בינתיי

  . זה לא נכו�, לא  :יהודה ב� חמו
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בית המשפט  :גיא ב� גל לעוזר ראש העיר פנה המשרד לשירותי דת , פנה 

�כי המשיבה תפעל בהתא , ע� כל הכבוד ל., חזי. בבקשה 

בפע� הקודמת . אתה כבר פע� שנייה מביא הצעת החלטה

� נציג פרקליטות המדינה אמר שלא עשית� את המוטל ג

�י . ולא פעלת� ברוח ועדת השרי�, עליכ מה אתה רוצה שאנ

לא נראה לי שאתה ? שאתה מתרשל בתפקיד של., אגיד

אבל עובדה שאתה לא מגיע לנוסח , עושה את זה בכוונה

ג המדינה והשר לשירותי דת  שבית המשפט העליו� ושנצי

  . מבקשי� ממ.

י   והרב הראשי עוד לא , עקב אביטל ממשי. להתלבטאז 

, תודה רבה באמת, וג� מה שבידיכ�, החליט מי הנציג שלו

 באמת .שסו, סו, הואלת� להגיד מי הנציג מטע� מעו,

כל הכבוד. תודה  �את� לא תהפכו אותי עכשיו לגור� , אז ע

. כי גברת אדלמ� גרי� הודיעה במפתיע על התפטרותה, מעכב

אני אומר את זה לפרוטוקול בצורה , �נציגי הירוקי

והגברת ויויא� , ה� הרב הרפורמי גרגורי קוטלר, מפורשת

  . אני אומר את זה בצורה מפורשת. רייש

בית    כעירייה להיות מואשמי� בביזוי   �וא� את� רוצי

את� לא . אז קחו את האחריות על עצמכ�, המשפט ובשיהוי

ח� של א,  לשיהוי של ההרכב לפתתגלגלו את האחריות

ו�, זו רשלנות שלכ�. אחד אחר אני לא קונה . זה מעשה מכו

, את הסיפורי� האלה ששמעו� שומע את זה פע� ראשונה

תנסו למכור את הלוקשי� האלה . ויוצא בהפגנתיות

�  . לאנשי� אחרי

יודע שכשיש לעירייה ,  שני� מסתובב פה8אני    אני מספיק 

גו, . ות את זההיא יודעת לעש, אינטרס לקד� איזשהו 
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.  תנסו למזמז אנשי� אחרי�.'ישיבה הבאה, ישיבה הבאה'

צי� שבג רו  �את� הולכי� ? ! ישית עליכ� סנקציות"את

רציניי� ואת� לא . בכיוו� הזה  �את� רוצי� להוכיח שאת

  . אז תפעלו בהתא�, ולא גור� מעכב, גור� משהה

כל ההתהדרויות בחוות דעת משפטיות   יעזרו  , תקראו. ולא 

�כי אית� , חברי המועצה שלא מכירי� את הפרטי�, את

�. יובל לוי מכיר אולי את הפרטי�. צנעני מכיר את הפרטי

בעניי� הזה  �כלו  �תקראו את . חלק פה לא יודעי

�  . הפרוטוקולי

. קוד� אמרת  :צביקה צרפתי . .  

יודע את הפרטי�  :גיא ב� גל , אז באמת. אחרי שדיברתי, עכשיו הוא 

  , תפסיקו לבלבל את

� , לפני שויויא� רייש אושרה, גיא  :חזי ברזני ביו� ראשו מחר בבוקר או 

�  , תעביר את קורות החיי

  . העברנו אות�  :גיא ב� גל

ר . העברת� בנושא ישיבה  :חזי ברזני תעביר אות� במייל ואני אעבי

  , בשביל לא לכרות עוד עצי�, לה� אות� במייל

  '? לה�'מי זה   :גיא ב� גל

  , הדתות כדי שיתחילו לבחו� את המועמדי�למשרד   :חזי ברזני

  . אבל מועצת העיר לא אישרה את המועמדות שלה  :גיא ב� גל

  , אז אני אומר לה� מועצת העיר תאשר, נו  :חזי ברזני

  . אתה צרי. לדעת את זה, רולינג� עושי� פרה  :יהודה ב� חמו

   � מוכ� בצורה, אני אומר ל.  :חזי ברזני

   .חלק מהמועמדי� בהלי. מקדמיאתה כבר אישרת   :גיא ב� גל

הוא עובד על . אנחנו עושי� כל הזמ� בדיקות ע� המשרד  :יהודה ב� חמו

רוצה להתייחס כמה מילי�, נו באמת. הנושא הזה י . אני  אנ
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גיא אני מבקש שתחזור ב. , בדר. כלל מתייחס בסו,

�, לא בגלל שהוצאת דיבה חלילה או משהו. מהדברי

  . ואני אגיד ל. ג� למה. טלהדברי� שאמרת על יעקב אבי

  ?מה אמרתי על יעקב אביטל  :גיא ב� גל

  . אני אגיד ל. מה אמרת  :יהודה ב� חמו

  . הוא עדיי� מחליט  :גיא ב� גל

כי יעקב אביטל בפירוש בא ואומר שהוא . אני אגיד ל. למה  :יהודה ב� חמו

בקרנות המזבח, יקבל את ההחלטה רוצה לאחוז  . והוא לא 

כפי שזה מתנ כפי שזה מתנהל , י השולח� הזה"לא ע, הלאבל 

רואה את דרישת ועדת השרי�"ע , י משרד הדתות ואתה 

שכולנו פה אחד , ואתה רואה את המכתבי� של השר שהגיעו

כי א� אנחנו היינו משחקי� . וזה לא משחק, לה�התנגדנו 

אז באמת בסו, היינו מתכופפי� והשר היה כופה את דעתו 

  . עלינו

בצורת התנהלות שכזו אני לא , ל בא ואומרלכ� יעקב אביט  

אני אומר ל. שאני באמת לא יודע , עכשיו. יכול לסמו.

  . עדיי� מה יעקב אביטל החליט

  .אני לא חוזר בי משו� אמירה שאמרתי  :גיא ב� גל

  .אתה פגעת ביעקב אביטל  :יהודה ב� חמו

א� . שהוא ידבר בשמו, נפגעא� הוא מרגיש . לא פגעתי  :גיא ב� גל

  , תה כבר מבטא את תחושת ההיפגעות שלוא

  . מה, אני ראיתי  :יהודה ב� חמו

 נפגעת מר .כל הכבוד? אתה מחובר לרגשות שלו ג�? ראית  :גיא ב� גל

נפגעת? אביטל  �אני לא חוזר בי מהאמירה . אני מתנצל, א

  .שאמרתי

בפורו� אבל , לא קשור לזה שנפגעתי, לא  :יעקב אביטל  �כבר הודעתי ג
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 2 עיניי� שאני לא מתכוו� לשבת על 4� אלי. בג� , הזה

�י . כסאות או לחבוש שני כובעי ברגע שתתקבל החלטה אנ

  . בהחלט אז אודיע

גור� מעכב  :גיא ב� גל כרגע    . אתה 

אוטוטו נגיע לטווח השנה מסו, אני בטוח שבדר. לא דר.   : לויאהוד יובל

  . הקדנציה

  . עובדי� על זה קשה  :גיא ב� גל

כי נשארה עוד שנה  :י לואהוד יובל  �ואז חצי שנה אחרי . ואז כבר לא ממני

�א , והסחבת או הביזוי שגיא אומר. הבחירות לא ממני הי

   � פגעתי במישהו, לכאורה או לא לכאורה

  , נהל מועצהאפשר לחשוב אי� מ  :שמעו� פר(

   ?חזרת, שמעו�  :גיא ב� גל

�  .מר פר!, אבל אי� פיקוח ציבורי, כ�  :יאיר אברה

  . הוא לא הל.  : ב� חמויהודה

  . הוא תמיד היה איתנו  :גיא ב� גל

�, מר צנעני, מאוד מסקרנת אותי עמדתו של סג� ראש העיר  :יאיר אברה

  . אני מודה

. תרגישו , חברי הקואליציה, ברשותכ�  : לויאהוד יובל . .�  . אחרי

�  , ת�? למה  :יאיר אברה

בעלי הבית, אני נות� לכ�  : לויאהוד יובל  �  .את

  . תאמי� לי, יבקש זכות דיבור הוא יקבל  :ב� גלגיא 

ציה מותר הכל  : לויאהוד יובל אפילו המורי� שבה� מותר . לחברי הקואלי

דיו�. הכל  אני חושב שאנחנו נגיע מהר .תכבדו קצת תרבות 

ועוד מניעה, מאוד לטווח השנה � . ועוד מניעה  מכיוו

אני רוצה , שהנושא הפ. להיות מעניי� ברמה אקדמית

כל הכבוד. יד דבר אחדלהג  �ויש לי הרבה כבוד לרב , ע
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שהוא מייצג מבי� עולי רוסיה את הציבור , גרגורי קוטלר

אבל בי� עולי רוסיה יש ג� ציבור שהוא לא . הרפורמי

רוב� . רפורמי הגדול באו לאר! כדי להיות יהודי� דווקא 

  .ולא לפי הסגנו� הרפורמי, לפי הסגנו� הרגיל והוותיק

לא . שהמועצה פה פסחה וקבעה הרכב לא משק,אני חושב   

ו , לא בסיבוב ההשלמות, בסיבוב הראשו� לא בבקשה שלנ

, מישהו שיהיה קרוב ג� ליהדות של עולי רוסיהלמנות 

רפורמי כל , כל ההרכבי� האלה, זאת אומרת. שהוא לא 

בשורה . ההסכמות שאת� עושי� אחד ע� השני מכובדות

די�התחתונה אני חושב שג� אני אצט   .זכותי. ר. למתנג

  . בכבוד. ברור  :גיא ב� גל

  .מלאכת� של צדיקי� נעשית בידי אחרי�  :ארנו� לוי

  , תצחקו, לא  : לויאהוד יובל

די אחרי�  :ארנו� לוי בי   . אמרתי מלאכת� של צדיקי� נעשית 

ביהדות  : לויאהוד יובל   . אני מאמי� 

�בתחילת הקדנציה  :יאיר אברה  כשהייתי אני מחזיר אתכ� להצעה שלי 

יו,יותר בייש� ואני רוצה להיות  � , ר מועצה דתית"  ושמעו

  . פר! אמר אני מסכי� ולא קיבלת� את הרעיו�

  . אתה מורה. אתה פיקס, מבחינת הרפורמי� אתה מתאי�  : לויאהוד יובל

  ) מדברי� ביחד(

י   : לויאהוד יובל כל מינ  �אני חושב שכל הרכב שאת� עושי� בעצמכ

. ההוא עונה לו, שמעו� כועס. כועסי�באי� לפה , עסקאות

יו� ההרכב הזה לא משק,, ה'חבר הוא לא . בסופו של 

  , משק, את

  , שייבחרו לפי, בוא נעשה משאל ע�  :שמעו� פר(

יו, שמעו�  : לויאהוד יובל ..ר"א� יבחרו ב. בתור  . ,  
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כ�  :שמעו� פר(   . אני מו

ככה  : לויאהוד יובל ו ,אני ביקשתי ייצוג. אבל זה לא עובד   אמרו שייתנ

�ייצוג ש וכל הסיבובי� האלה וכל . ייצוג פה ויתנו 

אני אתנגד לכל הרכב שלא . העסקאות האלה לא יצאו לפועל

  . יכלול נציג ליהדות האורתודוכסית מעולי רוסיה

  . אי אפשר אבל  :עמיר� מילר

  .  אי� כזה דבר? מה עכשיו אתה מחזיר אחורה  :איציק יואל

ג  :עמיר� מילר   .  שני�3מר בעוד זה לא יי

  ? ג� זה לא בסדר, פע� ראשונה הוא מצביע איתכ�  :גיא ב� גל

  ? מה ע� עולי ספרד  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

כה� ר�    . הוא אמר נגד, לא  :או

  ) מדברי� ביחד(

צגה ע  :צביקה צרפתי בעד הצעתו כפי שהו ? י עוזר ראש העיר חזי ברזני"מי 

, איציק, עמיר�, ודהיה, צביקה, אור�, יעקב אביטל, ארנו�

  . יובל ?מי נגד. תודה. שלי, אית�, אמיר

  . אני לא משתת, בהצבעה  :גיא ב� גל

נמנע  :צביקה צרפתי   . שמעו�? מי 
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  : כדלקמ�מאשרי� :414 ' מסהחלטה

� , 2012יקבל החלטה עד סו, פברואר ,  מר יעקב אביטלחבר המועצה. 1 ואי

זהבכוונתו להפקיד מכתב התפטרות בשלב  .  

יו או אי מינויו של יעקב אביטל לא יעכב את , סיעת מעו, מודיעה כי מינו

, וכו במידה ויבחר שלא לכה� במועצה הדתית, המש0 התהלי0

ני  יעביר את כל תבחי תציע סיעת מעו, מועמד הול� אשר 

  .המועמדות לכהונה במשרה זו

על התפטרותה כמועמדת לכהונה� יהודית אדלמ�' גב. 2  גרי� הודיעה 

על סיעת הירוקי� להמציא בהקד� מועמדת . מהמועצה הדתית

  .חדשה

יהיה מועמד סיעת מעו,. 3 סיעת מעו, תעביר תצהיר לידי . מר יעקב וקשי 

  .בדבר מועמדותו, ראש העיר חזי ברזני/ע

יו. 4 כל , ר המועצה"מועצת העיר תקיי� בדיקה לכשרות   9לאחר שתאשר את 

  . אושרו7  רקעד כה. המועמדי� למועצה הדתית

5 .�. הרב הראשי פנה למשרד לשירותי דת בבקשה להעיד בפני ועדת שרי

על יוצא  .יעביר הרב מועמד לאישור המועצה, לאחר עדותו וכפו

ולא יעשה זאת לאחר עדותו השר לשירותי דת יציע מועמד , במידה 

  .ס"מטע� הרב שכמוב� אינו מזוהה ע� סיעת ש

 לשירותי דת להעביר מועמד במקו� מועצת העיר מודיעה כי תפנה לשר. 6

  .במידה וזאת לא תעשה זאת בהקד�, ס המקומית"סיעת ש

    

   

נעולה. תודה  :צביקה צרפתי   . הישיבה 

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 
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 �  12/0104/ריכוז החלטות מועצה מיו
  

עוב :405 ' מסהחלטה בנושא  די קבל� מסדר מחליטי� להסיר ההצעה לסדר 

�  .היו

  

� מאשרי� :406 ' מסהחלטה עירוני לתרבות הפנאי כולל תקנו  הקמת תאגיד 

   . ההתאגדות המצור, לפרוטוקול

  

 החזרת סמכויות כמחזיק תיק איכות הסביבה מאשרי� :407 ' מסהחלטה

יהודה ב� חמו    .במקומו של צביקה צרפתי, לראש העיר 

  

ר ועדת "בוזגלו ליו� ד שלי עמרמי" את מינוי עומאשרי� :408 ' מסהחלטה

   .איכות הסביבה במקומו של צביקה צרפתי

  

מאשרי� את מינוי צביקה צרפתי כדירקטור בתאגיד המי�  :409 ' מסהחלטה

  .בוזגלו� ד שלי עמרמי"במקומה של עו

  

י צביקה צרפתי כנציג העירייה לאיגוד מאשרי�  :410 ' מסהחלטה את מינו

  . ר יהודה ב� חמוערי� לכבאות במקו� ראש העי

  

ביו� מאשרי� :411' מסהחלטה  12/0101/ החלטות ועדת כספי� מישיבתה 

  .המצור, לפרוטוקול

  

 11/1211/ המלצות ועדת הנחות מישיבתה ביו� מאשרי� :412 ' מסהחלטה

   .המצור, לפרוטוקול
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  .2012ח תמיכות "מקדמות ע מחליטי� לאשר :413 ' מסהחלטה

  
  

  : כדלקמ��אשרימ : 414' החלטה מס

� , 2012יקבל החלטה עד סו, פברואר , חבר המועצה מר יעקב אביטל. 1 ואי

זה   .בכוונתו להפקיד מכתב התפטרות בשלב 

יו או אי מינויו של יעקב אביטל לא יעכב את , סיעת מעו, מודיעה כי מינו

, וכו במידה ויבחר שלא לכה� במועצה הדתית, המש0 התהלי0

 �ני תציע סיעת מעו, מועמד הול יעביר את כל תבחי אשר 

  .המועמדות לכהונה במשרה זו

על התפטרותה כמועמדת לכהונה � יהודית אדלמ�' גב. 2 גרי� הודיעה 

על סיעת הירוקי� להמציא בהקד� מועמדת . מהמועצה הדתית

  .חדשה

יהיה מועמד סיעת מעו,. 3 סיעת מעו, תעביר תצהיר לידי . מר יעקב וקשי 

  . מועמדותובדבר, ראש העיר חזי ברזני/ע

יו. 4 כל , ר המועצה"מועצת העיר תקיי� בדיקה לכשרות   9לאחר שתאשר את 

  . אושרו7עד כה רק . המועמדי� למועצה הדתית

5 .�. הרב הראשי פנה למשרד לשירותי דת בבקשה להעיד בפני ועדת שרי

על יוצא . יעביר הרב מועמד לאישור המועצה, לאחר עדותו וכפו

ולא יעשה זאת לאח השר לשירותי דת יציע מועמד , ר עדותובמידה 

  .ס"מטע� הרב שכמוב� אינו מזוהה ע� סיעת ש

6 . �מועצת העיר מודיעה כי תפנה לשר לשירותי דת להעביר מועמד במקו

  .במידה וזאת לא תעשה זאת בהקד�, ס המקומית"סיעת ש

    

   

  


