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אני מתכבד לפתוח את הישיבה מ� המניי� לחודש פברואר   :צביקה צרפתי

2012 .  

ה , חברי�. �ערב טוב לכול  :יהודה ב� חמו בקשה לחברי המועצה במידה וז

נעלה את זה לדיו� נזמי� שבוע , במידה ולא. יתקבל פה אחד 

קרי הלשכה , הגורמי� המקצועיי�. הבא ישיבת מליאה

הגיעה היו� , המשפטית ומחלקת התכנו� ביקשו להעלות

, אחרי שסדר היו� כמוב� יצא אליכ�, בקשה מהמחלקה

בנייה ויש .  שלא אושרה במחוזיתלהגיש ערעור על תכנית 

 לחודש את הזכות להגיש את הערעור לוועדה 10� לנו עד ה

  .לתכנו� ארצית העליונה

 אז לא תעמוד לנו 10� א� אנחנו לא נערער עד ה, למעשה  

לנו יכולת לקבל החלטה היו�. זכות הערעור  כמועצת יש 

במידה . או שאנחנו נכנס את המליאה שבוע הבא, עיר

אני מבקש מהגורמי� , נעלה לדיו�, אחדתהיה הסכמה פה ו

ולא. המקצועיי� להציג את זה אז תפנו את , במידה 

רק . נכנס רק לנושא הזה את המליאה, היומני� ליו� שלישי

  . בשביל זה

  ? המליאה של תכנו� ובנייה, רגע  : לויאהוד יובל

  . כ�  :יהודה ב� חמו

נושאי�  : לויאהוד יובל   . BRT יש לה ג�, אבל יש לה כבר כמה 

� ה, לא  :יהודה ב� חמוBRTכל החומרי� הא� .  נדחה עד שישלימו לנו את 

  ? אפשר להעלות את הנושא הזה לדיו�

קוד� , אפשר לדעת מה הנושא ואז נאשר פה אחד מה אולי  :גיא ב� גל

  . שנדע במה מדובר ואז

  . בבקשה  :יהודה ב� חמו

כפר ה של בית אבות עדי עד במש/21/10/כסתכנית   :ציפי סלמה ולש 
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שמטרתה , 2003זו תכנית שקודמה פה החל משנת . סבא

, לשטח למוסד פרטי' בעצ� שינוי ייעוד מאזור מגורי� ב

בית אבות עדי היז� . בית אבות לבית חולי� גריאטריכגו� 

כפר סבא זה. עד   ,משולש 

  . מרכז שרונה  :עמיר� מילר

531� זה מדרו� ל  :ציפי סלמה .  

  . י� יותרצמוד לרמות השב  :גיא ב� גל

בעל , י משה כה�"היז� הוא בית אבות עדי עד ע. כ�  :ציפי סלמה הוא 

   .בית האבות

  . בעל השטח  :עמיר� מילר

ייעוד  :ציפי סלמה , תוספת קומות, המטרות של התכנית היו בעצ� שינוי 

  . 'קביעת קווי בניי� וכו, הוספת שטחי בנייה

  ? שינוי לבניי� קיי�  : לויאהוד יובל

בניי� היסטורי, הבניי� עצמו הוא בניי� קיי�. כ�  :ציפי סלמה ורצו , הוא 

, להפו0 אותו לבית אבות, בעצ� להגדיל את שטחי הבנייה

יותר גדול ומתקד� התכנית הזאת אושרה . למוסד גריאטרי 

הוגשו התנגדויות . קודמה לוועדה המחוזית, 2003� פה ב

, הוועדה המחוזית הפקידה את התכנית. לוועדה המחוזית

וכ אני מדברת איתכ� על , לבסו#מוב� נשמעו התנגדויות 

 החליטה 22.9.2011� ב, 2003תהלי0 שהתחיל עוד לפני 

  .הוועדה המחוזית לדחות את התכנית

 שהחומר רק היינו רוצי�, אי� לנו מניעה עקרונית לדו�  :גיא ב� גל

יצול� איפשהו במקביל    .לפחות 

  .ותקיבלה את ההתנגדוי, זאת אומרת  :איציק יואל

מה שאמרת לי להעביר את זה , יש לנו מספיק חומר  :יהודה ב� חמו

  ? לחברי�
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זה ולהעביר. כ�, כ�  :ציפי סלמה אני רק ממשיכה . אפשר לצל� את 

  , ואומרת שאנחנו הגשנו ערר לוועדת המשנה לעררי�

  .  עותקי�17תצלמו . תנו למיכל בבקשה את החומר במקביל  :יהודה ב� חמו

   ?מליאה עכשיו העניי� לצור0  :גיא ב� גל

  , אפשר ג� כמועצת עיר, ג� במועצה אני יכול, לא  :יהודה ב� חמו

את ההחלטה אתה צרי0 לקבל כמועצת עיר או כמליאת , לא  :גיא ב� גל

  ?  תכנו� ובנייה

  ? נכו�. זה לא משנה  :יהודה ב� חמו

אז לצור0 העניי� הוספנו את זה כסעי# לסדר ? זה הינו ה0  :גיא ב� גל

  .הוא אומר שמבחינת היוע  המשפטי זה ההינו ה0? �היו

  

עד� ה /21/10/כסתכנית   .14 עדי    . בית אבות 

  

אנחנו פע� ראשונה שומעי� ? תוכלו להציג את זה, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . אז תיקחו את זה בחשבו�, את זה

ר , דיברתי בעצ� על מטרות התכנית  :ציפי סלמה רוצי� שאני אחזו את� 

  ? עליה�

  .כ�  :ב� גלגיא 

  , א� אנחנו מליאה, אבל יהודה, כ�  :עמיר� מילר

הוספנו סעי# נוס# על . אנחנו מועצת עיר, אנחנו לא מליאה  :יהודה ב� חמו

  . סדר היו�

  . בקשר לקהל אני חושש  :עמיר� מילר

לפי חוות הדעת של . יכול להשתת#, הקהל בסדר, לא  :יהודה ב� חמו

�,  זההיועצי� המשפטיי� אנחנו מעלי� את   ? נכו

כס  :ציפי סלמה  תכנית בסמכות הוועדה המחוזית ה/21/10/תכנית 

ייעוד  , משטח לאזור מגורי� בלשינוי  לשטח למוסד פרטי '
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ג�, כגו� בית אבות התכנית . בית חולי� גריאטרי לדיור מו

בנייה ראות  קביעת , תוספת קומות, קבעה זכויות בנייה והו

ראות בנושא איכות מסגרת תנועה וקביעת הו, קווי בניי�

  .הסביבה

ועדת משנה וקודמה התכנית בעצ� הומלצה במסגרת   

בסופו של דבר הוועדה המחוזית הפקידה  .לוועדה המחוזית

 2011 בספטמבר בסופו של דבר. היו התנגדויות, את התכנית

מטעמי� , הוועדה המחוזית החליטה לדחות את התכנית

  . ושאופי הבינוי אינו תוא� את הבינוי שסביב

בנייה , הווה אומר   בו בתי� ע� אופי של  כפר מלל שיש 

בנוס# יש ש� ג� איזה סעי# של ע  מאוד. נמוכה ד � ו מאו

. לכרות אותו, שלצור0 העניי� יצטרכו להעתיק אותו, עתיק

יושבת , יש חשיבות מאוד גדולה לתכנית הזאת כי היא 

בסמו0 לשתי תכניות שאחת מה� הוועדה המקומית קידמה 

זו תכנית לתעסוקה ומשרדי� בהיק# , לש כפר סבאג� במשו

  . זו תכנית שחשובה מאוד לעיר. מאוד גדול� מאוד

היא , י הוועדה המחוזית"לדעתנו בעצ� דחיית התכנית ע  

. קידמנומערערת בעצ� את ההיתכנות של התכניות שאנחנו 

והוועדה הארצית , וכ0 אנחנו הגשנו ערר לוועדה הארצית

. מלי מהמועצה בעצ� רוצה אישור פור .   . הערר הזה.

   ?התייחסויות? יש שאלות. תודה  :צביקה צרפתי

לי  :איציק יואל איזשהו מליאה      יש פה . רק איזשהו דבר שלא ברור 

כפר סבא מתנגד,  מה שהקראת17.1.2012� מה , מהנדס העיר 

  ? מה זה

כפר סבא, מי הגיש את הערר  :נפתלי גרוס   ? עיריית 

כפ  :ציפי סלמה מאיזה סעי# אתה קורא . ר סבא הגישה את העררעיריית 
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 ..   ? התנגדות.

  . רשימת המתנגדי�  :???

  . אני לא זוכר שהיתה מליאה, 17.1� מליאה מה  :איציק יואל

  . זו מליאה שלה�, לא  :עמיר� מילר

  '? שלה�'של מי זה   :איציק יואל

  . יש פה הרבה השתלשלויות. אנחנו קצת מבולבלי�  :גיא ב� גל

התכנית הזאת כי , יש פה השתלשלות אירועי� ארוכה מאוד  :ציפי סלמה

את� קוראי� לגבי . 2003בעצ� קודמה משנת 

ההשתלשלויות של הוועדה המחוזית או לגבי מה שהתנהל 

בוועדה המקומית   ? פה 

  ? מה אנחנו רוצי�. על עמדת העירייה אנחנו רוצי� להבי�  :ר אמיר גבע"ד

  . 17.1.2012מליאה מיו� סדר יו� ועדה מקומית   :איציק יואל

  ) מדברי� ביחד(

  . היא לא רגילה להופיע פה, תנו לה, ה'רגע חבר  :צביקה צרפתי

ר , האישור הזה נדרש. 2003התכנית קודמה משנת   :ד אלו� ב� זק�"עו אישו

  , פורמלי

  . תסביר על מה צרי0 להצביע, אלו�  :צביקה צרפתי

קיי� דיו� בו במועצה עצ� הגשת הערר והאפשרות ל  :ד אלו� ב� זק�"עו

  . הארצית

להסמי0 אתכ� לקיי� , המועצה מאשרת לערער למועצה  :צביקה צרפתי

  ? דיו�

  . על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את התכנית  :ד אלו� ב� זק�"עו

  . אבל המהנדס מתנגד לתכנית  :???

צנעני"עו   . 1 סעי# 2עמוד . בואי תסבירי לנו :ד אית� 

  ) מדברי� ביחד(

 אחרי שהיו פה אולי 3בסעי# , בסופו של דבר א� תשימו לב  :למהציפי ס
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 הוחלט 3בסעי# , דיוני� פנימיי� לגבי התכנית הזאת

בפני הוועדה המחוזית ומאז היא . להמלי  על התכנית 

בוועדה המחוזית דמה    . קו

  ? נכו�, אבל הוועדה המחוזית דחתה אותה  :נפתלי גרוס

  , תההוועדה המחוזית דחתה או  :ציפי סלמה

  . ועל זה אנחנו מגישי� ערר  :ד אלו� ב� זק�"עו

  ? למה היא דחתה אותה  :נפתלי גרוס

  .עכשיו מגישי� ערר למועצה הארצית  :ד אלו� ב� זק�"עו

אולי אנחנו ? אבל למה היא דחתה אותה הוועדה המקומית  :נפתלי גרוס

רוצי� לראות את התכנית, סליחה, לא רוצי�   . אנחנו 

דיבורבהצ  :יהודה ב� חמו רוצה או שתיקח זכות     .בעה תגיד לא 

  ? לא, זה צרי0 להיות פה אחד  :נפתלי גרוס

א# , ההחלטה לא תהיה פה אחד. העלינו את זה פה אחד  :יהודה ב� חמו

  . פע� לא

  , א� להעביר את זה פה, לא, לא, לא  :נפתלי גרוס

ו�  :יהודה ב� חמו די דיו�. א� לקיי�  יש יו� שלישי ? אתה לא רוצה לקיי� 

. תכינו שיעורי�, תלכו הביתה. תודה רבה. אי� דיו�. מליאה

בעיה, תודה רבה רוצה. אי�    . הוא לא 

זה דיו� במליאה  :גיא ב� גל , שמענו מספיק כדי להבי� שצרי0 לקיי� על 

  , זה לא מספיק, עזוב

  ? יו� שלישי לבוא בשביל זה, מה  :???

  . אנחנו ממשיכי� בסדר היו�. תודה  :צביקה צרפתי

  ? יו� שלישי הבא מליאה  :יא ב� גלג
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  .שאילתות  .1

  

ס "כתבת תדמית של עיריית כ  בנושאאהוד יובל לוישאילתא של   .א

  .22/12/11 � הוגשה ב , שהוצאה באישור* לעיתו� קול הכפר

  

דוברות "   בתדהמה את כתבת התדמית שהוציאה  קראנו 

כמו ג� את תגובתו הפרועה , ס לעיתו� קול הכפר"עיריית כ

הרגילי� בהטרדות " איומיו הסמויי�"על , ראש העיר  של 

  . משפט  והליכי

כל הרפש   אבל לא קראתי ש� למשל הכחשה , קראתי את 

כ  שהכתבה נכתבה או    .ס"מומנה בידי עיריית 

כל הכבוד האישי שרכשנו ל0   לא מונית לתפקיד הנוכחי , ע� 

דעותיי0 האישיות  ואת הציוני� שהנ0  במטרה לפרס� את 

כ, ק ליריבי� הפוליטיי� של מעסיק0מעני   .ס"ראש עיריית 

או /המועצה ו הביטויי שכוו� לחברי, "טובלי� ושר  ביד�"  

שיצא בכתבת , לחברי האופוזיציה לראש העיר

 לא היה ראוי לעבור אישור של   ,מודעה הקודמת\התדמית

י "נאמ� הציבור עפ, " שומר ס#", נושא משרה סטטוטורית

  .די� בגו# שלטוני

ונגד , יוצא שמהפרסומי� שאישרת נגד חברי המועצה בכלל  

ר ,  חברי האופוזיציה לראש העיר בפרט נשכר רק ראש העי

העושה לכאורה שימוש פוליטי אסור על חשבו� הציבור 

גרסאות פרסו� התואמות   ועובדי העיריה מוציאי� לנוחותו

  .בחסות0, לצרכיו הפוליטיי�

כ, בתפקיד0 הנוכחי   כולול ומשרת הצ"כמנ בדרג , יבור 

מצופה כי תדע להמנע ,  הפקידותי הבכיר במדינת ישראל
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ר  דוברות העירייה לשימוש פוליטי טהו משימוש בשרותי 

גו# נבחר   . שעושה ראש העיריה נגד חברי 

ל משרד הפני� "לצור0 פרטי� הנ0 מופנה לחוזר מנכ  

  , 17סעי# , 5/2001

דוברי הרשויות המקו"     "מיותדוברות פוליטית על ידי 

, על ידי לשכת היוע  המשפטי לממשלה, לאחרונה התבקשנו  

, כעובד ציבור, להבהיר כי תפקידו של דובר רשות מקומית

ולא של פלגי� או דעות , הוא להיות דוברה של הרשות כולה

  .פוליטיות אישיות

ר , אשר על כ�   על דובר של רשות מקומית להימנע מלהעבי

עשות כ� על ידי ראש תגובה פוליטית בא� הוא מתבקש ל

כל גור� אחר ברשות   ." הרשות או 

כ   ס במשאבי הציבור ובניצול "השימוש שעושה עיריית 

מעמדה מול העיתונות לצור0 הכתבת מסרי� של ביזוי 

שא# , למתחרי� הפוליטיי� הגיע הפע� לרמה ירודה

שמכסה את העיר ומצרפת את שמה , הכתבת הקבועה

  . � מלצר# את שמהנמנעה הפע, לכתבות תדמית רבות

כתבת התדמית � חריגה זאת מצטרפת למודעת הדוברות  

ד דנאי "פרסו� שבו נטע� כי עו, שפורסמה בחודש שעבר

דבר שהסתיי� , הסכי� לשינויי האבטחה בגני הילדי�

בפני עו לאחר האזהרה שקיבל , ד דנאי"בהתנצלות העיתו� 

  .ממנו

כ   כ, ס בקודש"כדרכה של עיריית  ללי הפ0 הזלזול בכל 

בישראל זלזול בנורמות , ההתנהלות הפוליטית המקובלי� 

  .המקובלות  וא# בחקיקה מפורשת
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  :שאלות                           

  ? מודעת תדמית\מי כתב את תגובת העירייה לכ בה      .1

כפי שיצא לעיתו� קול הכפר       .2  ?מי אישר את הפרסו� 

 ?כתבת תדמית \מי מימ� את עלות המודעה      .3

דעת התדמית מקופת העיר ישירות      .4 א�  ?הא� שולמה מו

 ? כ� כמה עלתה

כתבה  \נרכשה המודעה כמודעת התדמית\הא� שולמה      .5

גור� הקשור לעירייה"ע   ? י 

 מבוקש בזאת לקבל את הודעת הדוברות' א140י סעי# "פע

  ".כפי שנמסרה לעיתונות בשלמותה

  

ב         :ת ראש העירתשו

תגובת העירייה . בר בכתבה עיתונאיתמדו: 2 – 1סעי# ב"  

  .י דוברת העירייה"הועברה ע

ולא : 5 – 3לסעי#    משכ0 ברור מאליו שהעירייה לא שילמה 

  . תודה. "העבירה כס# לעיתו�

כל כ0 קצרה שפשוט אי , רק רגע בבקשה  : לויאהוד יובל התשובה היא 

  . אפשר להבי� א� בכלל היא מתייחסת לשאלה

  . כ�, מש0שאלת ה  :צביקה צרפתי

  . ברשות0 אני אשאל שאלת המש0  : לויאהוד יובל

כה� ר�    . לדעתי, צרי0 להפנות את השאלות לאבי שחר  :או

  ? יש ל0 את הטלפו� שלו  :גיא ב� גל

כה� ר�    . אני אבדוק  :או

כפי שיצא לעיתו�  : לויאהוד יובל לא רק את , שאלתי מי אישר את הפרסו� 

ישר את הפרסו� מי א. התגובה של הדוברת של העירייה

את התוכ� שלו , אתה אומר שאי� בו עלות כספית? הזה



    01.02.2012  13  מועצה מ� המניי� 

  . ובכלל

ברורות  :צביקה צרפתי בות  .  אלה התשובות.אלה התשובות שלנו. ענינו תשו

  ?יש שאלת המש0 למשהו אחר

זה  : לויאהוד יובל   . לא ענית על השאלה מי כתב את 

אני לא , ונאיתמדובר בכתבה עית. יש תשובה, אז אני אומר  :צביקה צרפתי

    ?מה אני חבר של עיתונאי� ?אני יודע מי הכתב. הכתב

כה� ר�       ?מה הבעיה, תשאל את אבי שחר  :או

יודע מי העיתונאי, מה, תשאל את העיתונאי�  :צביקה צרפתי   . תודה? אני 

  

     הוגשה , אישורי עירייה לטאבובנושא אהוד יובל לוי שאילתא של   .ב

  .�30/12/11 ב

  

ד אליאס מנשה שאילתה " הגיש עו2010ינואר בחודש "  

ביו� .בנדו�   .5.1.2010ההצעה נדונה 

כי ראש העיר כבר מייש� תהלי0 של    במהל0 הדיו� נטע� 

ריה בעקבות עסקת מכר,קיצור המועדי�  , לקבלת אישור עי

בנושא זה"עוד סוכ� כי המנכ          .ל יטפל 

עד ,ל "ד אליאס למנכ "עווחר# פניות מצד ,מאז חלפה שנה   

בעני� זה   .עתה לא התקבלה תשובה 

ב   כמה מעירנו, אפילו בתל אבי ר , העיר הגדולה פי  חל שיפו

בזמ� ההמתנה   .מדהי� וקיצור משמעותי 

כדוגמת העיר פתח    כפר סבא שונה מערי� אחרות  במה 

רעננה   ? תקוה   ? ירושלי�? או חיפה ? או 

 התנסותי האישית �  אהוד יובל לוי–הערה אישית שלי (  

כפי יכולתו לרצות את  מראה שצוות עובדי הגבייה מתאמ  

  )הציבור
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  :לכ� אודה ל0 א� תואיל להשיבני כדלקמ�  

א� התורי� ? הא� התורי� לקבלת אישורי עיריה קוצרו    .1

במה זה מתבטא, כיצד ה� קוצרו ,קוצרו    ??ו

  ??? מה מונע קיצור התור,  א� התורי� לא קוצרו   .2

כפר סבא יוצאת  .3   ??  דופ� מבחינת זמ� ההמתנה מדוע 

בו במקו� . 4 לכל הפחות , מדוע לא נית� לקבל אישור 

בבניה רוויה בקומות  ב    בדירות  שש� לא צפוי חיו

  ???כלשהו בהיטל השבחה

מדוע מסמכי� מועברי� בי� המחלקות השונות   . 5

המטפלות בקבלת האישור רק בתו0 מספר ימי� ולא 

  ??  מיידית ע� קבלת הבקשה

בי� המחלקות הוא כל גדול עד אשר יש        הא� המרחק 

  ???להמתי� לעיתי� מספר ימי�

        # הא� אי� קשר ממוחשב בי� המחלקות לשיתו

  ?המחלקות בטיפול 

בעני� חריגות בניה   ???כמה פקחי� עורכי� בדיקות 

דל מספר� חר# העובדה שכ0 נמסר  מדוע לכאורה לא ג

  ??כבר מספר פעמי�

ריה כאגרה בגי� קבלת אישור לטאבו כמה גובה העי   .6

  ??בגי� נכס המצוי על חלקה שלימה

לי         . ח " ש300העיריה גובה ס0 של למעלה מ, לפי הידוע 

כל כ0, א� כ0   ???    מדוע סכו� האגרה מופרז 

כל  מה הבסיס החוקי והעובדתי למחיר אגרה מופקע 

  ???מה ההצדקה להפרזה זו ?? כ0

 פרטיי� יש להמתי� לעתי� מדוע באישור לביתי�  . 7

  ??? שבועות3למעלה מ
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מאחר והעיריה אינה מציינת בגו# אישור העיריה א�    .8

בניה גות  ולעכב מת� , קיימות חרי מדוע יש לכרו0 

ח המפקח למרות שנית� לית� "האישור עד לקבלת דו

  ???האישור ולאחר מכ� להתחשב� בגי� הקנסות

בעירייה   .9  מוכנה ההנהלה הא� כחלק מתהלי0 המיחשוב 

בפועל למערכת ממוחשבת את כל  וג� להעביר  לשקול 

העברת הבקשה , החל מהקבלה, הלי0 הוצאת האישור

חישוב יתרות שעשויות להזק# , למחלקות השונות

ועד , בספרי העירייה העברה לפיקוח וקבלת התשובה 

  ?" עירייה בלחיצת כפתור"? הוצאת המיסמ0 עצמו

 מהעומס הקשה והמיותר מדוע התושב צרי0 לסבול. 10

מהמחסור באמצעי� ?, שמוטל על צוות העובדי� בגבייה

העומדי� לרשות העובדי� ומהמחסור בפקחי� 

  "???להשלמת ההלי0 

  

ב     :ת ראש העירתשו

כפר סבא לטאבו" .1 , זמ� ההמתנה לקבלת אישור עיריית 

בערי�  איננו שונה באופ� מהותי מזמ� ההמתנה המקובל 

בעיריית תל אביבזמ� ה, ולראיה, אחרות על פי , המתנה 

ימי עבודה10הינו , פרסו� באתר העירוני , בפתח תקוה,  

ו  למעט במקרי� ,  ימי עבודה21זמ� ההמתנה הינ

בתי� דו , בתי� פרטיי�, בדירות גג, קרי, מיוחדי�

וירושלי� . עסקי� ותעשייה, מגרשי�, משפחתיי� בחיפה 

  .אי� התחייבות לפרק זמ� מסוי�, ורעננה

אנו סבורי� כי יש מקו� לשפר את , # האמור לעילעל א .2

כפר סבא בעיריית   .זמ� ההמתנה לקבלת אישור לטאבו 
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, כי הלי0 מת� אישור לטאבו, בהקשר זה, מ� הראוי לציי� .3

, אלא מדובר בהלי0 מורכב, איננו הלי0 אוטומאטי

שמטרת� הינה , המחייב ביצוע בדיקות חוצות ארגו�

 . חובות כספיי� כלשה�לוודא כי על הנכס לא מוטלי�

על מנת לקצר את פרק הזמ� הנדרש לביצוע הבדיקות  .4

יותר, ל"הנ 0 , בכוונת העירייה להחיל תהלי0 טוב  הכרו

נוהל עבודה מסודר עיבוי מער0 כוח האד� , בקביעת 

 .לצד מיחשוב התהלי0, הרלוונטי

0 , במסגרת קביעת הנוהל תיבח� האפשרות לקביעת הלי

רוויהמזורז להנפקת אישור כא  .מור עבור דירות בבנייה 

,  חודשי� מתכוונת העירייה להשלי� את התהלי30בתו0  .5

נית� יהיה להנפיק אישור לטאבו בתו0  ימי 10ובסיומו   

רוויה: כגו�, למעט במקרי� מיוחדי�, עבודה , בנייה לא 

ג� ו  . או עסקי�/מבני תעשייה ו, או גג/דירות 

בגי� מת� תעודה לטאבו נגבית על פי .6 ,  חוק עזר תק#אגרה 

ועד , בגי� נכס בודד 3 47וכיו� היא עומדת על ס0 של 

 ."בגי� חלקה שלמה 3 312למקסימו� של 

  , אני רוצה לשת# את המועצה  : לויאהוד יובל

  .  שאלת המש0  :צביקה צרפתי

  . שאלת המש0  : לויאהוד יובל

  . שאלה. לא דיו� ולא הרצאה  :צביקה צרפתי

  דו יתאזר בסבלנותכבו, סליחה  : לויאהוד יובל

  . שאלת המש0  :צביקה צרפתי

  . כבודו יכבד את עצמו  : לויאהוד יובל

  , כבודו מכבד  :צביקה צרפתי
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וישתוק. ימנע מהערות מיותרות  : לויאהוד יובל   .יקשיב 

  , י חוק"אני מעיר ל0 עפ  :צביקה צרפתי

  . אתה תשתוק כשאני מדבר, י חוק"אתה לא מעיר לי עפ  : לויאהוד יובל

  ?מה אתה אומר  :קה צרפתיצבי

  . תודה  : לויאהוד יובל

  . תודה  :צביקה צרפתי

אני רוצה שחברי . זה לא עובר, לא, לא, לא, לא, סליחה  : לויאהוד יובל

  , המועצה יידעו

  . הצעות לסדר  :צביקה צרפתי

לפיכ0 המקור שלו הוא , שיש אד� שעבד בעיריית כפר סבא  : לויאהוד יובל

כפר "מש0 שלי למה מנכושאלת הה, לא מהענני� ל עיריית 

ביו� אחד  אישור סבא לשעבר בפתח תקוה יכול להוציא 

  ?ועיריית כפר סבא לא יכולה, לטאבו

..   :עמיר� מילר   , כפר סבא למד היטב.

 אני שואל את אדוני .למד היטב והשאיר אותנו בחוש0  : לויאהוד יובל

, לשעבר בפתח תקוהל עיריית כפר סבא "הנכבד מדוע מנכ

גיה מ וציא ביו� אחד אישור ובכפר סבא לא הגענו לטכנולו

  ? הזאת

בגו# התשובה  :צביקה צרפתי ענינו ל0 ,  יו� בפתח תקוה21, התשובה היא 

  . על פתח תקוה
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  . הצעות לסדר  .2

  

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

, � מקומי בתקציב העירייהבנושא מימו� עמותת המרכז לשלטו, גרוס

ב   .�18/01/12 הוגשה 

  

 הצעה ראשונה זה מימו� עמותת המרכז לשלטו� מקומי  :אל� אתי ג�

 אנחנו לאור0 שני�. אני מודה שהופתענו. מתקציב העירייה

 � בישראל הוא מרכז השלטו ידענו שמרכז השלטו� המקומי 

כול�. המקומי את כל חברי , את כל הדברי�, הוא מייצג את 

יוצא מ� הכללהמו בלי    . עצה 

שמרכז השלטו� המקומי ,  הסתבר לנוואז לפני כשנה  

כל פע� סעי# בתקציב כהוצאה זה , כשאנחנו מקצי� לו 

עמותה . 224458שהוא , עמותה ע� מספר שלה. בכלל עמותה

הראשית שלה זה בכלל לפני קו� . שהוקמה לפני הרבה שני�

א� זו , ואז . עמותה לכל דבר. המדינה ואחרי זה זה המשי0

ברור שצרי0 לדו� בזה כתמיכה זה . עמותה לכל דבר אז 

  . אחד

, דבר שני שהסתבר לנו כשנכנסנו לתקנו� של העמותה הזאת  

. לא של חברי המועצה, הסתבר שזו עמותה אבל לא שלנו

 על דגלה המטרות לשמש ארגו� יציג של טשחרועמותה 

כלפי  המועצות ואיגודי, העיריות, הרשויות המקומיות ערי� 

מוסדות וארגוני� ציבוריי� , הממשלה ומשרדיה, הכנסת

 ולהבטיח את וענייני� הנוגעי� לשלטו� המקומי, אחרי�

שיתופו בדיוני� ובהכרעות ע� מוסדות אלה בכל נושאי 

  . זה אחד. השלטו� המקומי
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כוח � שניי�     מרכז השלטו� המקומי תפקידו ג� לשמש בא 

געי� ל, החברי� והענייני� מטרות המרכז בענייני� הנו

כל משרדי  המשותפי� והמרכזיי� של החברי� לפני 

, מוסדות ציבוריי�, כפי שכבר אמרתי לכ�, הממשלה

המטרה הבאה זה לסייע בהקמת ו. כספיי� ואחרי� באר 

ולנהל , מוסדות משותפות לרשויות המקומיות להקי� 

,  לייסד חברותוכ� להקי�, מוסדות משותפי� כאלה

וכ� , משפטיי� אחרי�אגודות שיתופיות וגופי� , שותפויות

 בחברות או גופי� משפטיי� אלה לרכוש ולהחזיק מניות

רווח אלא לכיסוי הוצאות המרכז , שלא על מנת לקבל 

וכמוב� ג� לעמוד בקשרי� ע� רשויות מקומיות  .ופעולותיו

  .  ואגודותיה� בחו  לאר אחרות

 הגיעה וכא�, ועכשיו אנחנו עוברי� בעצ� למוסדות  

מורכבת מכל , המוסד שלה, המועצה הכללית. ההפתעה

בעמותה ומיושבי ראש  ראשי הרשויות המקומיות החברות 

כל תאגיד נשלט החבר בעמותה ועוד נציג , הדירקטוריו� של 

ב,ירושלי�:  הערי� הגדולות3� אחד מכל אחת מ �  תל אבי

  . ראשי רשויות. יפו וחיפה

קיבלתי . המערכת הזולא מוזכר א# אחד נוס# בכל , אי�  

כ, מספר חלקי אבל יש , ...מועצות,  ראשי רשויות202� יש 

אבל מספיק א� , את המספראלפי� וזה לא קיבלתי בדיוק 

 חברי 18ועוד , יש לנו ראש עירייה אחד. נסתכל פה אצלנו

והגו# הזה . ובעצ� אנחנו לא במוסדות האלה. מועצה

� פה זהאי. לדבר בש� השלטו�, מתיימר לייצג אותנו ?  

  . שאלת הבהרה, רגע  :איציק יואל

  . היא באמצע דבריה אבל  :גיא ב� גל
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  . סליחה, סליחה  :אל� אתי ג�

  . להבי�, לא  :איציק יואל

דיו�, אתה יודע  :גיא ב� גל . אתה מבי�, אחרי זה את� מחליטי� שאי� 

. אחרי זה את� מחליטי� שאי� דיו� ואתה לוקח לה מהזמ�

דיו� � . תוכל לדבר, תבקש  החלטת� בישיבת קואליציה שאי

  ? דיו�

  . רוצה לעזור לה  :איציק יואל

דיו� בהצעה לסדר הזאת  :גיא ב� גל בישיבת קואליציה שאי�  ? החלטת� 

החלטת� בישיבת קואליציה שאי� דיו� בהצעות , איציק

את . מה לעשות, אז לא תוכל לדבר? לסדר של אופוזיציה

  . לא אנחנו. החלטת שאי� דיו�

  .אתי, בבקשה  :פתיצביקה צר

#  :אל� אתי ג� היא זו שנבחרת מתו0 , כמוב� שההנהלה של אותו גו

ראשי הרשויות מתוכ� אני לא אלאה , האסיפה הכללית של 

. איש שייבחרו מכל ה31, אתכ� . . ושוב הכל ראשי רשויות, .

עושי� שביתה שהיתה , משתתפי� בישיבות, עושי� כנסי�

אותו , טו� המקומי והשל.הכל השלטו� המקומי, לא מזמ�

ו , אחד שמייצג אחד מתו0 כולנו זה השלטו� שמדבר בשמנ

  . שר האוצר, בפני ראש הממשלה

דיווח, אנחנו יתרה מזאת   רק . שו� דבר. לא מקבלי� שו� 

כל מיני דברי� זו , יותר מזה. באקראי אנחנו מגלי� 

בזה, שאנחנו נותני� תמיכה. עמותה , ואנחנו עוד מעט נדו� 

חות "אנחנו מבקשי� את הדו,  שקל5,000תמיכה של 

אנחנו מבקשי� ניהול , אנחנו מבקשי� תקציב, הכספיי�

דבר. הכל אנחנו מבקשי�. תקי� ולו פרט . פה שו�  אי� לנו 

  .אחד. אחד בלבד
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  . מינהל תקי�? את לא יודעת שה� היו באילת, אתי  : לויאהוד יובל

. ה של זהאני רוצה להגיד ל0 שאילת זה רק היה הקצ  :אל� אתי ג�

יותר מעניי� ההחלטות . וזה באמת לא מעניי�. הקצה

כל הגופי� שהקראתי , שנעשות כל המשאי� ומתני� מול 

 .וזה בעצ� כל הגופי� שמייצגי� את מדינת ישראל. מקוד�

ר כנציגי� של העי ר, ולנו שנבחרנו  שו� דבר , של תושבי העי

  . בקטע הזה

 לקבל ודרש, כאשר חלק כבר התעורר מחברי המועצה  

אני את� לכ� רק את ההערה האחרונה שהיתה של , נציגות

ונדמה לי שזה היה אחרי שמלי פולישוק ע� , מר בוחבוט

ואחרי זה ג� בהוד השרו� החליטו , רעננהראש עיריית 

. שמספיקי� את ההעברה של הכספי� לשלטו� המקומי

  . ותשובתו של מר בוחבוט היתה שיקימו לה� ארגו�

חו   אולי , שב שאולי אנחנו באמת שותפי�הוא בכלל לא 

, עכשיו? בשביל מה. לקחת אותנו תחת הכנפיי� שלו

אז הוקמה עמותה אחרת . אז יש? שיקימו לה� ארגו�

נכו� שהיא בשלבי בנייה . שמייצגת את חברי מועצת העיר

כול� כי עד היו� אמרנו אולי נצליח בכל , כדי לצר# את 

כל הדברי� האלה בלי  זאת יתעשת השלטו� אולי בכל . זאת 

איגוד חברי , מ"לעמותה שהוקמה היא עמותת אח. המקומי

ואנחנו מקווי� שיהיה לנו ש� את הנציגות , מועצה

  , והאפשרות

  . ואנחנו משלמי� דמי חבר מכיסנו  :ר אמיר גבע"ד

כי אי� לנו את , כדי להצטר# אנחנו שילמנו להקמה  :אל� אתי ג�

כל התפקידי. הכספי� המטרה , � שלקחהאני לא אפרט את 

כי זה באמת כרגע לא , מ"שלקחה על עצמה העמותה של אח
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אז דבר ראשו� אנחנו מבקשי� . הנושא הוא הכספי�. הנושא

נוהל תקי� אז להפסיק את , ומציעי� שבגלל שזה לא 

כסעי# בתקציב להפסיק את זה . ההעברה התקציבית

  .מיידית

. יכהיכול להיות שרוצי� לעשות את זה כתמ, והדבר הבא  

ב  נוהל התקצי אז להיכנס לנוהל של העברת תמיכות ע� כל 

, ההצעה שלנו היא קצת יותר מרחיקת לכת. וכל מה שקיי�

שהוקצב בתקציב שזה , ואנחנו אומרי� שהתחו� שהוקצה

. תמונת המצב של נכו� להיו�יתחלק לפי ,  שקל260,000� כ

בי� השלטו� המקומי וחצי לפורו� של אחיתחלק , מ" חצי 

וישנו כרגע הנציג שלנושהוא  זו .אלא א� זה ישתנה,  

  . הצעתנו

  ? רוצה להתייחס,  ראש העיר.תודה  :צביקה צרפתי

זאת , אני לא מבי� אי0 החצי והחצי עוזר, התייחסות קטנה  :יהודה ב� חמו

זה עבירה אז חצי לפה להיות וחצי לפה באופ� . אומרת א� 

  , עקרוני

  . כתמיכה, לא  :אל� אתי ג�

  . לפי החוק אפשר להציג את זה כתמיכה  : לויאהוד יובל

  ) מדברי� ביחד(

ד . הוא לא הפריע ל0, גיא, אתי, אתי, אתי, ה'חבר  :צביקה צרפתי אני מאו

  . מצטער

  . שלי ג� זרקה הערה  :גיא ב� גל

  . תנו לראש העיר, בבקשה  :צביקה צרפתי

  . נו, י הערהזרקת, אפשר לחשוב. כמה הערות ה� זורקי�  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

כלל ברזל, שלי  :גיא ב� גל  ,לא אמרתי שאסור ל0 אבל מאחר וקבעת� 

ג� את הערת , שלא יתקיי� דיו� לגבי הצעות של אופוזיציה
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  , האגב של0 את מנועה

  . תודה, גיא  :צביקה צרפתי

דיו�. מה לעשות  :גיא ב� גל רוצה   אבל החלטת� לפני .אלא א� כ� את 

דיו�   . יומיי� שלא יהיה 

   ?אתה מדבר בתשלומי�  :יקה צרפתיצב

צנעני"עו   . לא שמעתי על ההחלטה הזאת :ד אית� 

בישיבת הקואליציה  :גיא ב� גל   .עד כדי כ0 אני שולט. אית�, לא היית 

אני באופ� אישי יכול להתחבר , לגבי ההערות שנאמרו פה  :יהודה ב� חמו

אני חושב שמרכז . ברי� שנאמרו פהלחלק נכבד מהד

. בלשו� המעטה, מי לא נמצא בשיא פריחתוהשלטו� המקו

ראינו זאת ג� , וראינו זאת ג� בשביתה האחרונה

15� לא בכדי פורו� ה. בהתנהלות של השני� האחרונות 

ג� אצל ראש , ג� במשרדי הממשלה, לא מבוטלמקבל ביטוי 

בפורו� ה. הממשלה 15� וכפר סבא היא חלק חשוב מאוד  ,

� שבהחלט  

..   :ר אמיר גבע"ד כס#משל� .   , לפורו� אי�? נכו�, לו 

בזה  :יהודה ב� חמו כלולכ� אני בא ואומר , משלמי� אבל לא  עוד , קוד� 

י , פע� אני חוזר וסליחה צינ אני לא רוצה להיות יותר מדי 

יותר מדי מאיר באל לא שנה ראשונה . � לכ�"# ובעי"או  זה 

ישנ� פה אנשי� . זה לא שנה שנייה. שמאשרי� את זה

בפתיח הדברי� את מציינת שנודע . ני� ש8שיושבי� פה 

, רק לפני חודשיי� ישבנו על ישיבת תקציב, לפני שנה

גות כחלק מהתקציב לא . יכולת� להעלות את זה כהסתיי

  . חשוב

שתדעו אי0 המערכת , לפחות, אבל מ� המינימו� אני מצפה  

יו� . אי0 אנחנו משלמי� בכלל. הזו ג� משתלמת בסופו של 
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? זה יפתיע אתכ�. לא מעבירי�. ס#אנחנו לא מעבירי� כ

   , הציפייה המינימאלית, לכ� אני בא ואומר. אני מקווה שלא

..   :גיא ב� גל .  

לי  :יהודה ב� חמו   , אני מעביר. אני לא הפרעתי לכ�, ת� 

  ? מה אתה מעביר? פחות'צ  :גיא ב� גל

.  שני�3לא ,  שני� אתה יושב פה ראוי שתדע אי0 הדבר8  :יהודה ב� חמו

  .די.  שני� לא צריכי� לדעת3ה� 

  , למד אותנו אי0. אדרבא  :גיא ב� גל

  .  שני� זה לא מספיק זמ� ללמוד3  :יהודה ב� חמו

יודעי� שלא אתה נסעת לאילת  :גיא ב� גל 0 . יהודה, אנחנו ג�  אבל אי

  ? שווה הער0 הכס# עובד

 ת� להשלי� את ?למה. כשאת� לא פוגעי� את� מפריעי�  :יהודה ב� חמו

אני מבטיח ל0 שתהיה השתלמות אי0 ? מה קרה, הדברי�

. אני אכי� לכ�. בחיי. אני אסדר לכ�. מגישי� להצעה לסדר

ציה יוזמי� פנייה לא רק לשר , לעצ� העניי� אנחנו בקואלי

רק למרכז השלטו� המקומי לדעתי צריכות כ� . הפני� ולא 

בלי שו� קשר , להתקיי� השתלמויות לכלל חברי המועצה

  . פוזיציהאו, קואליציה

כל חברי המועצה תחת , ה� צריכי� כ� לאגד אותה   את 

. כותרת אחת כי האינטרסי� צריכי� להיות משותפי�

ה . כ� צרי0 לקיי� לה�, בהנחה שה� משותפי� ולא הי אי� 

מקרה אחד שפנה חבר מועצה להשתלמות שארגו� מרכז 

# , שארג� משרד הפני�, השלטו� המקומי שארגו� איזשהו גו

� . כלפינו ואני אמרתי לו לא standingיש לו ציבורי ש אי

כל מי שפנה שנות כהונתי כראש עי8כל . דבר כזה לא , ר 

  . הרבה פנו



    01.02.2012  25  מועצה מ� המניי� 

על מנת שחברי אנחנו כל תחילת קדנציה , יתרה מכ0  

אי , יידעו את הדברי� הבסיסיי�, המועצה החדשי� לפחות

יומי ולא דו  יומי  , אפשר ללמוד את זה לא בסמינר לא חד 

היועצי� , קרי. נותני� את הצוות המקצועי שלנואבל 

, אנשי אג# הכספי�, קרי אנשי אג# ההנדסה, המשפטיי�

ויסבירו     . לאט� לאטשיבואו 

או שניי� שהיו אנחנו ג� בסו# כל מפגש , יותר מזה  

ד , מעמידי� לרשות חברי המועצה אפילו רוצה להגי לא 

צות אבל במפגשי� אישיי� או תתי קבו, שיעורי� פרטיי�

, ג� היו� מי שרוצה לדעת על אי0 פועלת המערכת. שרוצי�

. נעמיד לרשותכ�ג� העירונית וג� מחו  לעירייה אנחנו 

. ה� לא ידעו את זהאמרתי ג� לחברי הקואליציה שג� 

ו . בואו נארג� אפילו השתלמויות לנו לבד. אמרתי אי� לנ

בעיה ע� זה   . שו� 

י רצו� באמת לכ� א� את� חושבי� שראשי הרשויות שבע  

. מ אני מקווה שאני לא מפתיע אתכ� , השלטו� המקומי..

יותר מיליטנטי� מאשר הצגת את  ודווקא פה אנחנו 

  . הדברי�

גו# דמוקרטי שאפשר להשפיע עליו בהעדר לא    אני לא מכיר 

כל . בכל צומת של בחירות משתדלי� להשפיע. של בחירות

כמה שיותר ות היו בקדנציות הקודמ. אחד ינסה להשפיע 

דינאמיי�"יו .  ג� כלפי הממשלהstandingיותר ע� , ר יותר 

כל כ0הקדנציה  אבל אני מקווה מאוד שלא . הזו לצערי לא 

צרי0 לדעתי , להוציא את התינוק ע� המי�, צרי0 להרוג

  . לחשוב בשו� שכל

אני חושב שזה פגו� שחברי מועצה לא , בעצ� העניי�  
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כלי� להתמודד ע� לא מקבלי� את ה, מקבלי� השתלמויות

גו#ולכ� אני . זה אני יודע שיש ג� גו# של , לא חושב שעוד 

אלא , נבחרות ציבור שבהחלט פנו על מנת לא להתנתק

לצר# את חברי המועצה על מנת שיקבלו את , ההפ0

יותר. המטריה נכופ# ? אז מה נעשה. שהמטריה תהיה חזקה 

  .תעכשיו יכולי� להתכופ# כל אחד בקלו, כל אצבע בנפרד

אני כ� מציע ויש פה איזושהי הצעה , על כ� אני בא ואומר  

על מנת שחברי , כדי שנוכל כולנו להתאחד בה, קצרה

כ� יקבלו יוצא מ� הכלל  בלי    , המועצה 

 או לא מעבירי� את מעבירי� את הכס#, לא הבנתי, רק רגע  :נפתלי גרוס

  ? הכס#

כל כ0 הרבה אתה הרי יש, נפתלי, באשר להעברת הכס#  :יהודה ב� חמו  ל0 

כל זהזמ� לשבת באינטרנט    .  דקות5אז תיכנס , ולכתוב ו

כותב  :נפתלי גרוס   ? אתה אוהב את מה שאני 

יש מי , אני רואה נפתלי גרוס, תאמי� לי. אני לא קורא  :יהודה ב� חמו

  . שקורא

  . אני שמח לשמוע  :נפתלי גרוס

חלק לו חו  מל, ובכל זאת תשובה עניינית לשאלה שלו  :גיא ב� גל

  . מחמאות על הזמ� הפנוי שלו

. שיעשה מה שהוא רוצה בזמ� הפנוי, לבריאות שיהיה לו  :יהודה ב� חמו

  . בטח אני לא אגיד לו אי0 לנהל אותו

  .ובכל זאת תשובה עניינית  :גיא ב� גל

  , יש הסכ� בי� השלטו� המקומי לבי� הרשויות  :יהודה ב� חמו

  . � הזההשולח� הזה אישר את ההסכ  :גיא ב� גל

  , לא  :יהודה ב� חמו

כפר סבא  :גיא ב� גל בי�    , את ההסכ� הספציפי 
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י . תשמע עד הסו#? למה ל0, עוד פע� תגיש הצעה לסדר  :יהודה ב� חמו אנ

נוהל הקצאת קרקעות . מספיק,  נו.די. לא אזכיר לכ� את 

שהשלטו� המקומי יש הסכ� . אני אזכיר, אבל א� תשאל

בדיקות עבור הרשויות  תופתע שאני לא חתמתי על ,מקיי� 

ג� מרכז השלטו� המקומי . זה מקדמת דנא. ההסכ� הזה

 כמו 1938זה . לא חתמנו? בסדר. לא קרה בתקופה שלי

  .שנאמר פה

יש הסכ� שמרכז השלטו� המקומי מקיי� בדיקות לבשר    

, למגה למיניה� וכו, ולדגי� למרכזי השיווק הגדולי� '

גובי� כמוב� על זה והוכתמורה  . � מקזזי� לנו מראשה� 

  . העלויות וכל זה, ה� עושי� את הבדיקות

   ?בשר ודגי�  :ר אמיר גבע"ד

בדיחה. כ�, בשר ודגי�  :יהודה ב� חמו   . זו 

  ? ברעננה עכשיו לא עושי� את הבדיקה  :נפתלי גרוס

רעננה  ?אתה רוצה לשמוע משהו  :יהודה ב� חמו והוד אני לא אענה בשביל 

  . השרו�

 אתה כ� חתו� על הסכ� שהשולח� הזה 15� לפורו� האבל   :גיא ב� גל

  . אישר

ואני יכול .אני גאה בו, כ�. אני גאה בהסכ� הזה. נכו�  :יהודה ב� חמו  

ה ג� ש� , לא,  מתנהל15� להגיד ל0 שההסכ� הזה והפורו� 

ויכוחי� לפחות הוא יצר אבל . ג� ש� יש אי הסכמות, יש 

ב כרשות א� תחשו,  ג� א� זה לאstandingלעצמו איזה 

חולדאי , אתה מגיע כראש עיריית תל אביב, גדולה ועצמאית

. יש לו זכות הצבעה כמו ההוא מ, מגיע . .  תושבי�5,000ע� .

ה בפורו�    .  מכל מדינת ישראל65% זה 15� כל פורו�  לכ� 

יוצרי� את המעמד הזה15� ה   .  
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כל השלטו� המקומי זה    אני מאמי� שמי שצרי0 להוביל את 

תל אביב או , חיפה, קרי, שויות הגדולותאחד מראשי הר

על מנת שהשלטו� המקומי , 15� באר שבע מישהו מהפורו� ה

ד . אני מאמי� שזה יקרה. יקבל את המעמד הראוי לו אבל עו

לכ� . תלוי מי יתנדב לטובת העניי� הזה ויעשה את זה, פע�

� אני חושב ש   

  ?מה ההצעה שאתה מציע  :גיא ב� גל

  . בנתילא ה, רגע  :אל� אתי ג�

  ? מה לא הבנת�  :צביקה צרפתי

  ) מדברי� ביחד(

..   :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו   .ג� לאופוזיציה וג� לקואליציה לצאת להשתלמות.

  . אני חיכיתי שהיא תגיד, נו, אבל את זה היא לא תגיד  :יהודה ב� חמו

ש  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו וג� הקואליציה, ינו יצאנותהרי אנחנו   ג� האופוזיציה 

ביחד, להשתלמות של השלטו� המקומי   . יצאנו 

  . היא לא זכרה את זה  :יהודה ב� חמו

  . העירייה מימנה את זה  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

  . פע� אחת  :אל� אתי ג�

יו� אחד  : לויאהוד יובל . את מזכירה לנו  . .  

  ? יש פע� שביקשת� ואמרתי לא  :יהודה ב� חמו

פניתי , היה כנס הרצליה, קשתיאני בי, אז אני אגיד ל0  :אל� אתי ג�

  . אמרו חד משמעית את� לא ש�, לכנס למארג�

  . כנס הרצליה הוא לא של השלטו� המקומי  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

  , היה כנס שבשיתו#, לא, לא  :אל� אתי ג�

  . אבל זה לא השלטו� המקומי מארג�  :צביקה צרפתי

  , אבל את המימו�, לא  :אל� אתי ג�

  ? מי פניתל  :יהודה ב� חמו
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  . למרכז הבינתחומי  :אל� אתי ג�

  ?  ממניאז מה את רוצה  :יהודה ב� חמו

  , והשלטו� המקומי, לא  :אל� אתי ג�

  ? אני ג� אחראי עליו  :יהודה ב� חמו

  . ה� היו המארגני�  :אל� אתי ג�

  . כשתבקשו ממני אני אענה לכ�. אז תלכי לשלטו� המקומי  :יהודה ב� חמו

כאז   :גיא ב� גל פר סבא מסבסדת באופ� עקי# או לא את עיריית 

. דר0 דגי� ושווקי� ואוכל, לא הבנתי? השלטו� המקומי

  .ואני מתרש� שדעת0 לא מאוד נוחה מזה

.. ואתה יכול ל  :יהודה ב� חמו   . את ההסכ�.

  ? ביקשת מהיוע  המשפטי של0 לבדוק את זה. אני לא יודע  :גיא ב� גל

  . תודה. תודה  :צביקה צרפתי

 לא מתכוו� הדגי� מסריחי� ל0 אבל אתה, זאת אומרת  :גיא ב� גל

דבר למנוע את הסירחו� שלה� זה מה שאתה . לעשות שו� 

  . אומר

. דר0 איפה עוברי� ה. יש לי שאלה  :אל� אתי ג� . .  

נענה  :צביקה צרפתי יש לנו הצעת . אנחנו כרגע בהצעת החלטה. אנחנו 

כ0 י ראש "תעשה פנייה ע: החלטה נגדית שהיא אומרת 

ר השלטו� המקומי לקיי� כנס אחת לשנה לחברי "יר ליוהע

ולתת לה� אפשרות להשתת# בכל השתלמות , מועצת העיר

  . ההצעהזו . מקצועית הנוגעת לתפקוד חברי המועצה

  . צרי0 להסיר את ההצעה המקורית קוד�  :גיא ב� גל

  . בסדר. רגע  :צביקה צרפתי

כה� ר�  רוצה להגיד לכ� ישר כ, ובכל זאת  :או וח על עצ� העלאת אני 

  . הנושא לסדר היו�

  , אני אקריא עוד פע�  :צביקה צרפתי
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ה  :גיא ב� גל דיו�'ישר כוח אור� על    . ישר כוח. שהתקיי� פה עכשיו' לא 

כה� ר�    . אמיתי אני אומר ל0  :או

כוח על העדר הדיו� שעזרת שלא יקרה פה היו�  :גיא ב� גל   . ישר 

י ראש "עתעשה פנייה . שמועאתה מפריע לאתי ל. תודה  :צביקה צרפתי

  ,ר השלטו� המקומי"העיר ליו

זה היחיד שאני יודע שרצה לקיי� דיו� פה מהקואליציה   :גיא ב� גל

  . יאיר אברה�

כנס שנתי לחברי מועצת העיר  :צביקה צרפתי    , לקיי� 

  ?יאיר, אני צודק  :גיא ב� גל

  , רגע צביקה  :אל� אתי ג�

  .  מאוד מצטעראני. גיא מפריע ל0, לא  :צביקה צרפתי

  . סליחה, סליחה  :גיא ב� גל

  . הוא עושה את זה בכוונה  :צביקה צרפתי

כל הכבוד, אבל אני אמרתי שיש סדר לדברי�  :גיא ב� גל אתה . ע� 

מנהל מספיק זמ� ישיבת מועצה ותתייע  ע� היוע  המשפטי 

  , א� אתה צרי0

  , תקשיב  :צביקה צרפתי

עד שלא הסרת את נגדית אתה לא יכול להעלות הצעה   :גיא ב� גל

? להצבעה הוא יכול להעלות הצעה נגדית. ההצעה המקורית

הוא העלה הצעה לסדר  ?הסדר של הדברי� הוא חסר ער0

יו�? יו� ו , אבל הוא לא העלה הצעה לסדר  אנחנו העלינ

דיו�, אז מ� הראוי. אותה ? את� לא רוצי� לקיי� לגביה 

  , תסירו

  )  מדברי� ביחד(

  . יש פה עכשיו היגיו� פרטי.  תסביר לי את ההיגיו� עכשיואל  :צביקה צרפתי

. יש סדר. כמשפט� יש סדר או אי� סדר, אלו�  :אל� אתי ג� . .  
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  . מנהל את הישיבה צביקה צרפתי, אתי  :עמיר� מילר

אבל , אנחנו מביני� את הצד הפוליטי שאתה נוקט בו, גיא  :צביקה צרפתי

  . זה בסדר

צ  :גיא ב� גל נוקט שו�  רוצה שתעשה את . עד פוליטיאני לא  אני 

. תפקיד0 כמנהל ישיבת המועצה בהתא� לפקודת העיריות

כרגע לא עושה את תפקיד0   .אתה 

  , תעשה פנייה: הצעת החלטה נגדית  :צביקה צרפתי

..   :יהודה ב� חמו   ?מה קרה? מה לא מוב� פה.

מה שאתה לא מצליח להבי� זה שאתה לא עובד לפי   :גיא ב� גל

  . קודת העיריותההנחיות של פ

נגדית, יש את ההצעה שלכ�, לא  :יהודה ב� חמו זה . הוא מעמיד הצעה 

  . נו. יעמוד להצבעה וזה יעמוד להצבעה

רוצי� להגיד שאנחנו הורדנו את ההצעה, אתה מבי�  :צביקה צרפתי   . ה� 

  .רק על זה את� תקבלו השתלמות  :יהודה ב� חמו

, רק אנחנו רוצי�. לעשותזה מה שאת� הולכי� , לא רוצי�  :גיא ב� גל

י פקודת "א� אתה כבר מוריד את ההצעה תעשה את זה עפ

  .העיריות

נגדית  :צביקה צרפתי   , אנחנו מבקשי� להציע הצעה 

  . מאה אחוז  :גיא ב� גל

ר השלטו� המקומי לקיי� "י ראש העיר ליו"תעשה פנייה עש  :צביקה צרפתי

ולתת לה� אפשרות , ת העירולחברי מועצשנתי כנס 

ד חברי יהשתת# בכל השתלמות מקצועית הנוגעת לתפקל

גיע להצבעה. המועצה ו נ בעד הצעת ההחלטה של . עכשי מי 

  ? סיעת הירוקי�

בעד הצעת ההחלטה  :גיא ב� גל אתה יכול לא לקיי� , לא יכול להיות 

יודע מה האפשרויות, צביקה. עליה דיו� אני ? אתה לא 
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יודע מה   .אקריא ל0 אות� בפע� הלא 

  )  ביחדמדברי�(

בעד ההצעה  :גיא ב� גל בעד להסיר אותה, זה לא מי  המינוח פה . זה מי 

אני ואתה קוראי� את , רגע אלו�. מה לעשות, הוא חשוב

נייר או לא   ? אותו 

..   :ד אלו� ב� זק�"עו .  

  . זה מה שכתוב. תודה רבה  :גיא ב� גל

   ?אפשר לקבל זכות דיבור, חברי�  :יהודה ב� חמו

קבל ממנו הנחיות מסודרות ? את היוע  המשפטישמעת   :גיא ב� גל

  . אז תדע אי0 להציג את זה, לפני הישיבה

רבה  :יהודה ב� חמו בעד להוריד את ההצעה שהוגשה מסדר היו� . תודה  מי 

מי . ולאחר מכ� נעמיד להצבעה את ההצעה שצביקה הקריא

נגד לקיי� דיו�. שירי� את ידו? בעד לקיי� דיו� שירי� ? מי 

  . ההצעה הוסרה מסדר היו�. ודה רבהת. את ידו

נמנע  :גיא ב� גל   . יאיר 

  . יאיר אברה� נמנע  : לויאהוד יובל

  . יאיר אברה� נמנע. הפרוטוקול מוקלט. בסדר  :יהודה ב� חמו

לא חייבי� . אני מבקש שיגידו שמית מי תמ0 ומי התנגד  :גיא ב� גל

אפשר להקריא לפרוטוקול מי . אני מבקש, לכבד את הצעתי

 למע� ,מצאת לנכו� לציי� בשמו את מי שנמנע? נגדהת

האיזו� המתבקש והסדר הטוב אני מבקש שתקרא בש� את 

רק . מי שתמ0 בהצעה ומי שהתנגד מה ההיגיו� לציי� בשמו 

  ? את מי שנמנע

ביקש להזכיר את יאיר אברה�  :יהודה ב� חמו   , הוא 

  . אז אני מבקש להזכיר את מי שתמ0  :גיא ב� גל

גל  :מויהודה ב� ח   . נפתלי ויובל, אמיר, אתי, מי שתמ0 זה גיא ב� 
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  . למע� הסדר הטוב ציי� את מי שהתנגד  :גיא ב� גל

  . והשאר התנגדו  :יהודה ב� חמו

ד  :גיא ב� גל רוצה אתה יכול. כל הכבו רואה כשאתה    ? אתה 

מימו� עמותת המרכז מחליטי� להסיר ההצעה לסדר בדבר  :415 ' מסהחלטה

� מקומי בת   .מסדר היו�, קציב העירייהלשלטו

  

ו , לא צרי0 אפילו החלטה, אני אומר, לסירוגי� חברי�  :יהודה ב� חמו אנחנ

נעשה פנייה שלי למרכז השלטו� המקומי על מנת לקיי� 

את� . במיוחד לחברי האופוזיציה, כנסי� והשתלמויות

כיחי� לנו שאת� צריכי� את זה   .  תודה רבה.מו

  

גלגיא ב�של  הצעה לסדר של  .ב ד נפתלי "עו, אתי ג� אל, ר אמיר גבע"ד,  

בנושא ,גרוס   .2012פברואר הוגשה ב, דתיתהמועצה הרכב ה 

  

  . הרכב המועצה הדתית. בבקשה, הצעה לסדר הבאה  :צביקה צרפתי

  ) מדברי� ביחד(

  ? סליחה, מה עשית� ממנו  :אל� אתי ג�

  .  שני� הוא לא יודע8� ב, מה שלמדת בשנתיי�  :יהודה ב� חמו

  , מתנהל גו#? זה הדבר החשוב? כנסי�, בחיי0, מה  :אל�  ג�אתי

  . תודה, אתי  :צביקה צרפתי

..אנחנו רוצי� להיות חלק מהרכב, מכרזי�  :אל� אתי ג� .  

  ) מדברי� ביחד(

  . בבקשה, גיא. הזמ� התחיל  :צביקה צרפתי

  . להוביל איזשהו מהל0, זה יכול היה להיות פיילוט  :אל� אתי ג�

בזכות דיבור,אתי  :צביקה צרפתי   .  גיא כבר דקה 

אנחנו נדרשי� הערב בפע� החמישית , חברי� יקרי�  :גיא ב� גל
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  , בקדנציה הזו לפי ספירה שלי

  ) מדברי� ביחד(

  . אני רוצה להציג את ההצעה הבאה ברשות0, שלי  :גיא ב� גל

0  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו   . אני עונה לחברי

  . על� מה�אז אני מבקש ממ0 להת. אחלה  :גיא ב� גל

  .ר הסיעה"אני מתעלמת מכ� באישור יו  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

  ,אני אומר את זה ע� חיו0 אבל, אנחנו נדרשי�  :גיא ב� גל

אתה , אני מבקש מה� להתעל� מה� ה� לא מתעלמי�  :יהודה ב� חמו

� מבקש   

לפעמי� ג� . יהודה, כל אחד יש לו שליטה על הסיעה שלו  :גיא ב� גל

, מציג הערב בפע� החמישית רק בקדנציה הזואני . זה לא

ו . אני לא מחשיב את הקדנציה הקודמת לנ ג� אז היו 

אבל אני נאל  . דיוני� פוריי� מאוד על המועצה הדתית

להביא בפע� , ואני משתמש במילה אילו  לא בכדי

זו את עניי� הרכב המועצה הדתית  החמישית בקדנציה 

  . לשולח� הזה

זוכר בפע� הראשונה בהרכב        למי ש, אנחנו דנו פה   לא 

יותר משנתיי�, 17.1.2009� ב ו . לפני קצת  דנ פע� אחר כ0 

6.7.2011� אחרי זה ב. זה נדו� מחדש, 13.4.2011� בזה ב 

כשבפע� האחרונה . 9.11.2011� ובפע� האחרונה לא מזמ� ב

גורמי� מעכבי� י . שהנושא הזה הובא לשולח� היו כמה  אנ

לי בפע� החמישית להיפטר או, מקווה שנצליח הערב

  . ולתמידמהגורמי� המעכבי� אחת 

ד בכל הפעמי�    אני חוזר ואומר את מה שנאלצתי להגי

כפר סבא ג� נכו� לערב זה עדיי�, הקודמות אולי , עיריית 

מהווה גור� מעכב לאישור הרכב , סו#� זה ישתנה הערב סו#
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רמי� המעכבי� יושב פה שני כיסאות . המועצה אחד הגו

הוא מתחבט חודשי� ארוכי� . שמו יעקב אביטל, לשמאלי

גורל הא� הוא יהיה חבר במועצה הדתית או , בשאלה הרת 

  . חבר במועצת העיר

ולא עפ   , קורא מחשבותי זה שאני "ככל שאני מצליח להבי� 

, י שיחה אקראית שניהלתי איתו בתחילת הישיבה"אלא עפ

 כנראה הולכי� להגיעהלבטי� העמוקי� שהתעצמו אצלו 

וככל הנראה הוא תכ# יאשר את זה . לידי הכרעה הערב

הוא כנראה הול0 . אחרי שאני אסיי� לדבר, דבריי או לא

, להודיע לנו הערב שהוא החליט לאחר החלטה כבדת משקל

ולא להיות  שהוא מחליט להמשי0 להישאר חבר מועצת עיר 

  . מועצה דתיתחבר הנהלת 

  ? מאיפה אתה יודע  :יעקב אביטל

תתק� , א� אני טועהאבל . ככה אישרת לי בדברי0 לפני  :לגיא ב� ג

כפר סבא , מה שאני לא אתפלא. אותי זה הא� עיריית 

כפי שהיא אגב אמרה כבר , תעשה את מה שמצופה ממנה

בות , 17.1.2009בהחלטתה מיו�  שש� כבר היתה התחיי

בות , שתו0 מספר חודשי� לכל היותר אחרי מספר ישי

  . ת החלטתומועצה מר אביטל יודיע א

היא נעשית ,  ההחלטה ג� א� היא תתקבל הערב� ' אז א  

ר . בשיהוי גדול מאוד ואחרי עיכוב מאוד גדול וראש העי

העיר לי על כ0 שפגעתי במר אביטל בישיבה הקודמת על 

  , דבריי

  . הוא ממשי0 לפגוע בו  :יהודה ב� חמו

ני אומר אז א. היחיד שיכול לתבוע את עלבונו זה הוא עצמו  :גיא ב� גל

נפגע מדבריי אני מראש מתנצל, מר אביטל, שוב   , א� אתה 
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   ? חוזר ב0אבל אתה לא  :יהודה ב� חמו

נפגעת.ממש לא חוזר בי  :גיא ב� גל בי ,  מתנצל א�  על עצ� לא חוזר 

בי� א� כי אתה , אני אומר ל0 באופ� חד משמעי. הדברי�

כי אתה משמש כלי לאנשי� , עושה את זה מרצונ0 ובי� 

ה . אני מקווה שלא, �אחרי אני מקווה שאתה עושה את ז

כלי בידי , בדעה צלולה ועצמאית ואוטונומית ולא משחק 

תכלית� זה להביא לשיהוי שחקני� פוליטיי� אחרי� שכל 

  . בהרכב המועצה

יש ל0 יד , אבל עצ� העובדה שהשתהית עד הערב בהחלטת0  

 ואני תולה ב0, ורגל בזה שעד היו� לא קמה מועצה דתית

וכמוב� את ראש העיר ואת מר חזי , חד משמעית ואת סיעת0

כעוזרו כגורמי� מעכבי� , שאמו� על התהלי0 הזה, ברזני 

  . באישור הרכב המועצה

בית . אני ג� סבור שלא רק אני אגיד את זה   אני מאמי� שג� 

כי יש . המשפט העליו� של מדינת ישראל יגיד את זה

דומיננטי כפר סבא חלק מאוד  בלעדי, לעיריית  לא , לא 

בעיכוב של הרכב המועצה, יחיד   . אבל מאוד דומיננטי 

אני אמרתי כבר במילי� מאוד חריפות בישיבה הקודמת   

שביד אחת עיריית , שאני לא קונה את מראית העי� הזאת

כבירי�כפר סבא  ד , למראית עי�, עושה מאמצי�  ובי

כדי להביא לעיכוב הרכב  השנייה עושה כל שבעל ידה 

ומה ההוכחה הטובה ביותר שיש לי הערב לספק . ההמועצ

� , לכ� שכנראה הגור� המעכב ממשי0 להיות בשמחה וברצו

כפר סבא    .עיריית 

כא� הערבאני מרשה לעצמי להת   שא� מר אביטל אכ� , נבא 

כלומר שהוא לא מעוניי� לכה� , יגיד את אשר הנחתי שיגיד
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כפר סבא לא תעשה את , כחבר במועצה הדתית עיריית 

ותגיד מי המועמד החלופי מטע� , האקט המתבקש הערב

# . סיעת מעו# כפר סבא וסיעת מעו שהרי עניינה של הנהלת 

ואז באמצעות זה שלא נדע . לא לקד� את המועצה הדתית

כי הרי הוא כנראה הול0 , מי החלופה במקו� מר אביטל

וא� . אנחנו לא נדע מי מחלי# אותו, להגיד שהוא לא רוצה

דע נצטר0 לדחות את זה לישיבה ,  מי מחלי# אותוהערב לא נ

  . הבאה

ב� חמו ולשמעו� פר  , ואני מזכיר לכ�   הדד ליי� לי וליהודה 

א� . ולנפשות הפועלות הרלוונטיות בסיפור הזה ידוע

יצליחו אלה שחפצי� לעשות את זה להביא לעיכוב המועצה 

זה אומר שבפועל לא תקו� מועצה , עד שנה לפני הבחירות

  . בקדנציה הזו דתית

שזה יידחה , חוק שירותי דת יהודיי� אפילו אומר יותר מזה  

בזה מי שחפ  , כלומר. עד חצי שנה לאחר הבחירות

ושחוק ,  ימשי0 לכה� בתפקידושהממונה מטע� שר הפני�

גע  בכל הנו לאישור הרכב שירותי דת יהודיי� לא יתממש 

כל , מועצה הול0 להרוויח פה לא רק מועצה שלא תכה� 

אלא הזמ� של העדר כהונתה אפילו ינגוס בהמש0 , הקדנציה

כוונת מכוו�. הכהונה של הקדנציה הבאה   . ופה יש 

יודע מה, הלוואי   � , דהבא� אני את, אתה  אני אהיה הראשו

אני חייב להודות . ורק לחלק שבחי�שישמח לחזור בי 

נכנס , עוזר0 הנאמ� חזי ברזנישקצב הוצאת המיילי� של 

הלוואי , חזי. ת גבוהה יותר בחודש האחרו�לרמת פעלתנו

בי� י , והייתי יכול לייחס את זה רק לכישורי0 הטו כי אנ

ואני יודע . מכיר את פועל0 ואפילו מוקיר את פועל0
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רק עבור תושב כזה ,שכשאתה באמת רוצה לקד� משהו  ולא 

אתה , או אחר מסיבות אלטרואיסטיות אמיתיות ונכונות

יעיל והרבה יותר מהיריודע לעשות את זה הרבה  . יותר 

0 , מראית העי� שאני מקבל כרגע סלח לי שאני מתייחס אלי

. הנושא הזה קשור אלי0 קשר הדוק, כי מה לעשות, אישית

בענייני הדת עבור ראש העיר בלשכתו . זה ידוע. אתה מטפל 

נוספי�   . ובנושאי� 

  . הוא קצי� הדת  :יהודה ב� חמו

לא .  העיר מגדיר אות0 כקצי� הדתראש, הנה, קצי� הדת  :גיא ב� גל

  . יודע א� בבדיחות הדעת או לא

  . לא, לא  :יהודה ב� חמו

זה ברור שאתה מרכז את הטיפול , בי� א� שבצחוק או לא  :גיא ב� גל

אני מתרש� שהוצאת המכתבי� שנעשתה . בנושא הזה

� , לרב העיר המקומי, למר אביטל, השבוע למר פר  שמעו

מסירה . בסדר.  קיבלת.� ל0 מיילאי? לא קיבלת את המייל

סלח לי חזי אני מתרש� שהוצאת המיילי� , שוב. אישית

והיא לשדר את , יש לה תכלית אחתהבהולה משהו על יד0 

כלפינו לבית המשפט העליו� שעיריית . אותה מראית עי� 

נזכרה שהיא יכולה , לא חודשי�, כפר סבא אחרי שני�

כרגעלפנות שולח�  זה מקדישה את  וכל מה שהיא עושה 

לא , מצטער. הדתיתהרכב המועצה המר  שלה לאישור 

  . קונה את זה

א� כתוצאה מזה שבכל זאת הצעדי� הקצת יותר מהירי�   

כ0, האלה יביאו לאישור הרכב אבל ג� א� . אני אבר0 על 

, ואני קורא לזה מזימה כי זה לא משהו אחר, המזימה

בדבר , הרכב המועצה לא תתממשלהביא לעיכוב אישור 
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 שני� בתו0 3� אנחנו כבר קצת יותר מ. אחד הצלחת�

צי�. הקדנציה רו הרכב המועצה הדתית , א� באמת היית� 

כנראה .2012אנחנו כבר בפתח של . 2009� היה כבר מוק� ב  

כל מאמ  שזה לא יקרה   . שמי שלא רצה עד עכשיו יעשה 

, תחנות הצדק אמנ� טוחנות לאט, אני אומר, תודה לאל  

בגאבל תארו  כל זה אחרי . " לכ� א� לא הייתי מגיש 

בג   חייב את המשרד לשירותי דת "אחרי שהבג,  "שהגשתי 

, להקי� ועדת שרי�, השר מרגי, שהוא ממפלגתו של מר פר 

ג� א� אנחנו נסיר , אחרי שוועדת השרי� אמרה את דברה

י , כל מי שאינו בקיא. את המוקשי� האחרוני� הערב אנ

  ,  עוד גור� מעכב אחדיכול להרגיע אתכ� יש

  . עוד דקה, גיא  :צביקה צרפתי

קוראי� לו , שלא# אחד אי� שליטה עליו חו  מבורא עול�  :גיא ב� גל

. הרב שלוש ימשי0 ג� הערב להיות גור� מעכב. הרב שלוש

רוצה יודיע שהוא לא  ואפילו א� , אפילו א� מר אביטל 

 מה ,יקרה פה נס משמיי� ויגידו מי מחלי# את יעקב אביטל

כי סיעת מעו# חפצה לא פחות מהרב , שאני מניח שלא יקרה

ולא פחות מהשר מרגי , ולא פחות משמעו� פר , שלוש

  .להביא לעיכוב הרכב המועצה

אי0 האמונה של0 , שכל עודאבל אני יכול להבטיח לכ�   

ו , אומרת שמעו� שבורא עול� מוסר לנו חזרה את נשמתנ

בוקר גל כל עוד חמצ� מגיע? נכו�, בכל  ב�  גיא   לנחיריי� של 

עיל את מוחו ומזרימי� את החיוניות הדרושה להפ, בבוקר

י . אני מבטיח ל0 שלא נדו� בזה הערב לאחרונה, הקודח אנ

  . ונראה. מבטיח ל0 שנביא את זה שוב ושוב ושוב

נזכה לראות הנהלת מועצה דתית   , כפי שאני חפ , נראה א� 
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ר , כפי שאתה חפ , כפי שהחוק חפ  או שלא כפי שראש העי

שהרי . כפי שהשר מרגי חפ  שלא תהיה, חפ  שלא תהיה

ו , הוכחת� בכל דר0 לצערי דר0 נפתולי� ארוכה אנחנ

ייסורי� אפילו יש מי שיאמר, עוברי� ולא תהיה , דר0 

  . הנהלת מועצה דתית

. אי0 אני אעכב דבר כזה כש  :שמעו� פר- . .  

על ,  אני מסיי�,לכ� אני מקווה שהצעת ההחלטה שלנו  :גיא ב� גל

� , ארבעת סעיפיה ג� כמוב� היא לא תתקבל כי הרי אי

יותר בעיני הקואליציה מלהביא הצעת  מעשה משוק  

כל שכ� להחלטה , בטח שלא לדיו�, החלטה של האופוזיציה

שזה , אבל א� תעשו את מה שעשית� עד עכשיו. לאישור

ניסיו� א� יורשה לי ,  משוכפל ולא מאוד מקצועיאיזה 

   ,לומר

  . תודה גיא  :צביקה צרפתי

י . אני אשמח, להביא את אות� הצעות החלטה בעצמכ�  :גיא ב� גל אנ

גיד את שיגיד, שוב מערי0 אבל מחלי# לא , שמר אביטל י

  . יהיה לו כא� הערב לצערי

  . בבקשה ראש העיר. תודה  :צביקה צרפתי

ה אני רוצה להגיד כמה מילי� לפני שחזי ג� יפרט את מ  :יהודה ב� חמו

. אני שולל מכל יסוד את הדברי� שגיא אמר. שהוא עשה

לי בנדמה  בות מוקלטות. אנחנו לא משחקי�  , הישי

אני חושב שההתנהלות של מועצת . מצולמות ומתומללות

בעניי� הזה כול�, העירייה  ג� , לא רק של הקואליציה, של 

בעניי� הזה דעי� על . של האופוזיציה  היינו תמימי 

ו ,  כל הישיבות שקיימנותסתכלו על. ההרכבי� א� לא עמדנ

  . אחד לאחד בכל מה שאמרנו
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, ג� הדר0 שבה אתה מבטא את הביקורת כלפי יעקב אביטל  

אני לא יכול לאל  אות0 אבל אני מבקש , אני מבקש ממ0

כלפי אד� שמבוגר ממ0 ביו�, ממ0 יעקב . קצת דר0 אר  

והוא אמר את זה , לי הוא אמר, אביטל מ� הרגע הראשו�

רעננהבכ גיד, ל במה  , וג� יותר מזה. שהוא ברגע האמת י

יעקב אביטל רצה להשפיע יותר ג� על החיי� של שירותי 

בעיר ג� ביקש להיות . הדת כא�  ולכ� הוא התבקש והוא 

בר מצווה . הוא יגיד את דברו. במועצה הדתית הוא עבר גיל 

אבל א� אומרי� את  .ואני לא מתכוו� להגיד את דבריו

  . מרי� את האמת עד הסו#האמת אז או

כא� כולנו על מנת , חברי מועצת העיר התאחדו פה   התאחדנו 

הישיבה מוקלטת , ולדעתי ההתנהלות של המשרד, שהשר

 המשרד מתנהל בצורה לא ,ומתומללת ותעבירו לו את זה

כל העניי� כלפי   לבוא ולשי� אצבע מאשימה . הזהאחראית 

, רשימה של השרשאנחנו מתאחדי� נגד , כלפי השולח� הזה

שאנחנו באי� ואומרי� את ,  שלנושאנחנו כופי� רשימה

  . הכי ברורה� הדברי� בצורה הכי

לא באנו אמרנו את . לא באנו ואמרנו את זה בחדרי חדרי�  

זה. כתבנו את זה. זה בעל פה בלבד כבר שורקי� . נאמנו את 

� , אתה רוצה שעכשיו נית�. את זה ויש לי ידידות ע� שמעו

נית� ,  לי מחלוקות ע� שמעו� פר ויש, פר   4שאנחנו 

רוצה. ס"נציגי� לש אני ג� לא רוצה . זה מה שהשולח� הזה 

גי� לשו� סיעה4 כמו , אני רוצה שישק# את כול�.  נצי

  . שאנחנו החלטנו

בי� ההתנהלות של המשרד להתנהלות    כרגע  אז מה הקשר 

כל ?של כולנו, שלנו כלפי   אתה מפנה אצבע מאשימה 



    01.02.2012  42  מועצה מ� המניי� 

. כולל ג� אלה שהצביעו בגלל הרשימה, הזההשולח� 

כשאתה מפנה אצבע מאשימה תזכור ששלוש אצבעות 

כ , ג� הדר0 וג� התוכ�, לכ� אני בא ואומר. לפי0מופנות 

תסתכלו על ההחלטות , תסתכלו על הפרוטוקולי�, ראבקו�

  . לא באנו ושיחקנו משחקי�. שלנו

הדר0 על .  שאמרתלכ� אני חושב שראוי שתחזור מהדברי�  

המועצה הדתית אכפת לי רק , אנחנו באי�. שאמרת אות�

אני אפתיע . שהשירותי� לא יתקעו, שיהיו שירותי דת

הדתיי� יש לה� את . הדתיי� לא צריכי� שירותי דת, אות0

יש אנשי� . יש לה� את הציבור שלה�, שאלות הרב שלה�

רתי שצריכי� יותר בעול� המסו  .לכ� זה נטו שירות. שחיי� 

לחזי שהוא , ני חושב שכל מה שנעשה פה בהנחיה שלילכ� א

שזה לפעול על מנת שההרכב שאושר במועצת , מוביל את זה

  . העיר הוא ההרכב שימשי0

בדר0 , אני לא אפתיע אות0? אתה רוצה לשמוע משהו  

יש עוד קולות , ההתנהלות שמתנהלת הרכב המועצה הדתית

רוצ, א� זה ככה. שרוצי� לפרוש מהעסק הזה אנשי� . הלא 

, אז אנחנו אשמי�, לכ� אני בא ואומר ל0. אומרי� את זה

כו�, אנחנו לא רוצי�   . חזי, בבקשה? נ

  . בבקשה, חזי  :צביקה צרפתי

  ) מדברי� ביחד(

  ? יש דיו�, צביקה  :ר אמיר גבע"ד

דיו�, לא  :צביקה צרפתי   . אי� 

  . כי יאיר מדבר  :ר אמיר גבע"ד

  .  תנו לחזי שנייה להתייחס.יאיר. יאיר לא מדבר  :צביקה צרפתי

, אי� דבר כזה להתייחס. את� פותחי� דיו� תפתחו דיו�  : לויאהוד יובל
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  . סליחה

צי�   :צביקה צרפתי רו   ? את� לא 

  ? במסגרת מה הוא מתייחס  : לויאהוד יובל

כשיש לכ� נושאי� מבחו  ? למה שחזי לא יתייחס, יובל  :ארנו� לוי

  ? תייחסזה לא לה. את� מביאי� אנשי� מבחו 

  , כי ג� אני רוצה להתייחס  : לויאהוד יובל

  . אי� דיו� בינתיי�  :צביקה צרפתי

דיו�  :ארנו� לוי בלי    , ג� יש דברי� 

דיו�  : לויאהוד יובל בלי     . בסדריש זלזול, אי� דברי� 

  ) מדברי� ביחד(

  . בבקשה, חזי  :צביקה צרפתי

י , מה שהמועצה מתבקשת וכמו שהוסכ� בי� גיא  :חזי ברזני ואנ

וזה מה שעשיתי קורות החיי� והמועמדות של . הבטחתי לו 

המועמדת שצריכה להיות מאושרת היו� הועברו למשרד 

. , לשירותי דת .   , על הלשכה המשפטית.

אני צרי0 אותו שייסע . יומיי� בשבוע הוא נוסע לי למשרד  :יהודה ב� חמו

  . לי לירושלי�

  . ומבדקי�  :חזי ברזני

יכול לחזור. הוא מסיע אותו,  יכול להגיעזה לא  :יהודה ב� חמו הוא , זה לא 

   .מחזיר אותו

יש לי טענות לחזי זה רק בש� מי ששולח אותו ומנחה אותו   :גיא ב� גל

  .לפעול

במיוחד  :יהודה ב� חמו   , השר לא יכול היה להגיע, שלחתי אותו אתמול 

  . הוא עדיי� עובד עירייה והוא לא פועל בחלל ריק  :גיא ב� גל

  . בעיקר לש� שמיי�  :ר� מילרעמי

בעל זכות , וא� השולח� חפ . זה לגבי העניי� הזה  :חזי ברזני אני לא 



    01.02.2012  44  מועצה מ� המניי� 

..הצבעה לאשר את המועמדת . ,  

�רעה. בדיוק  :יאיר אברה   . זאת ממשלה 

דיו�? מה זה  : לויאהוד יובל   ? אי� פה 

  "ע� החלטת בגאני מיד . על זה השולח� צרי0 להצביע  :חזי ברזני

 כדי לקבל כמו שגיא קורא לה�, ושת הגורמי�פניתי לשל

שמעו� פר  כמי שוועדת , בכלל� זה יעקב אביטל. החלטה

   ,שרי� קבעה שהוא צרי0

של  דקות 10� אני חושב שאת� עברת� את ה. עצור רגע  : לויאהוד יובל

די� להצעה . רתפתחו דיו� מסוד. ההתנגדות מטע� המתנג

דיו�. ככה לא עובדי� בלי לקיי�    . את� מקיימי� פה דיו� 

  . אנחנו לא מקיימי� דיו�  :צביקה צרפתי

  . הכל בהלי0 הפו0 ותמוה  : לויאהוד יובל

  .  מועצהאנחנו מסבירי�  :צביקה צרפתי

. אתה יכול להתנגד להצעה. אתה לא יכול להסביר למועצה  : לויאהוד יובל

  . הכל תמוה. רה הפוכה כזאתאתה לא יכול לפתוח דיו� בצו

  ) מדברי� ביחד(

,  "מיד אחרי קבלת ההחלטה של בג, אני חוזר, יתרה מזאת  :חזי ברזני

 ימי� אחרי זה 3אני פניתי , לטעמי מיו� ראשו� שעבר

ליעקב אביטל , לרב הראשי, לשלושת הגורמי� שציינתי

ההעתקי� של המכתבי� האלה , ולשמעו� פר  בבקשה

  . י שיאיצו את ההחלטות שלה�הועברו אליכ� כד

י ועדת שרי� להעיד "הרב הראשי התבקש ע, למרבה הפלא  

להעיד אני לקחתי את מזכיר הרב , וכמו שיהודה ציי�, היו�

בדיו�. בפני ועדת שרי� היו� בשעה . כמוב�, לא הייתי 

כמו , שמונה יצאנו וועדת שרי�  הוא היה צרי0 להעיד בעשר 

ו .  בפניה� מועמדהוא היה צרי0 להציג, שהבנתי יצאנ
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בדיוק סיי� את התפילה שלו, התקשרתי לרב, החוצה , הוא 

בעיר  מאמי�ואני לא  שהרבה אנשי� ג� בשולח� הזה וג� 

יודעי�  � , להוציא את הרב באמצע תפילההזאת  ג� לא שמעו

  . א� הוא יתק� אותי, פר 

, ואמרתי לו כבוד הרב ועדת שרי� מקבלת את מה שאמרת  

עה את מה שאמרת לגבי דעת0 לגבי שמ, לא מקבלת

אבל היא , הוא דיבר ש� על המועמד הרפורמי. המועמדי�

א . נקודה. מבקשת שתשלח מועמד ואני מקווה שזה מה שהו

  . ויפה שעה אחת קוד�. יעשה

. את� יכולי� לשאול אותו, פניתי אליו, לגבי שמעו� פר   

  . ההחלטה של ועדת שרי� עומדת בעינה

לי  :שמעו� פר-   . מכתביש 

  . לא א� יש ל0 מכתב, השאלה א� יש ל0 תשובה  :גיא ב� גל

מה שנדרשת . מה שהוא הול0 להגיד, ויעקב אביטל כמוב�  :חזי ברזני

ויויא� כדי , המועצה זה כמוב� לאשר את המועמדות של 

וכל , שאני אגיד למשרד לשירותי דת שהמועמדות אושרה

אז , �כבר נמצאי� אצלהבקשה שלה וקורות החיי� שלה 

  . שיאשרו

  ? הא� יש מועמד חלופי במקו� מר אביטל  :גיא ב� גל

  . את זה אני לא יודע? במקו� מר אביטל  :חזי ברזני

בבקשה יעקב , לפני שאנחנו נעלה להצבעה. תודה? זהו  :צביקה צרפתי

  . אביטל

  , אתה שוב פע�, סליחה  : לויאהוד יובל

  . הוא צרי0 להודיע למועצה, לא  :צביקה צרפתי

  . תפתח דיו�  : לויהוד יובלא

  . הוא צרי0 להודיע למועצה  :צביקה צרפתי
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  . את� עושי� צחוק מהכל  : לויאהוד יובל

. הוא צרי0 להודיע למועצה  :צביקה צרפתי . .  

דיו� מסודר, סליחה  : לויאהוד יובל   . אני רוצה 

  .הוא צרי0 להודיע למועצה מה הוא הול0 לעשות  :צביקה צרפתי

דעה בכתב שהוא מבקשא  : לויאהוד יובל .. י� ל0 הו .    ?בסו# הישיבה 

  .  הוא לא נת� הודעה בכתב, לא  :צביקה צרפתי

..   : לויאהוד יובל דבריו בסו# הישיבה.   . את 

  . בכתבהוא לא נת� הודעה   :צביקה צרפתי

דעה האישית בסו# הישיבה  : לויאהוד יובל באמצע. ההו   .  נושאהוא לא יכול 

נ  :ארנו� לוי רלוו   . טי להצעה לסדראבל זה 

  . הודעה אישית בסו# הישיבה, סליחה  : לויאהוד יובל

   . יעקב, בבקשה  :צביקה צרפתי

דיו�. אני לא מבי�  : לויאהוד יובל   . או שיש דיו� או שאי� 

אני רוצה לומר שמאז שהתמניתי לחבר מועצה הנושא הזה   :יעקב אביטל

גיא, עלה פעמיי� לפחות תי בכל פע� אני הודע. תק� אותי 

כובעי�, שהגיע הזמ� , אני לא מתכוו� לשבת ולחבוש שני 

בישיבה הקודמת. אני אודיע בבוא העת , הובטח ג� 

ר , האחרונה שבעצ� בחודש פברואר אביטל יעקב אמו

  . את החלטתולהודיע

אני מקווה שאני לא אפתיע , לפני שאני אודיע מה החלטתי  

רוצה באמת להערי0, אות0 גיא רוצה , אבל אני  לומר אני 

למועצה , שאני מאוד מערי0 את הדאגה של0 לנושא הדת

  , הדתית

  . האזרח המודאג  :יהודה ב� חמו

יפה, ולשירותי הדת. כ�  :יעקב אביטל  צר לי שהייתי הגור� � ' ב. זה מאוד 

  , המעכב
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  . אחד מהגורמי�  :גיא ב� גל

 למרות שהצהרתי ,הייתי אחד הגורמי� המעכבי�. לא משנה  :יעקב אביטל

אני באמת , דבר נוס#.  אודיע מתי שזה יהיה עניינישאני

בעיקר לאופוזיציה שגילו סבלנות רבה , מודה לחבריי פה

ועכשיו אני רוצה לומר שהחלטתי . בכל פע� שהנושא עלה

  , להסיר את מועמדותי

  . אחרי הפרסומות. עצור, רגע  :יהודה ב� חמו

דיע בהכנעה שאני   :יעקב אביטל מסיר את ולאחר הפרסומות אני מו

  , מועמדותי מחברותי במועצה הדתית

  . הלוואי, א� הייתי חבר. זו מועמדות0. חברות0 הלוואי  :גיא ב� גל

  . את מועמדותי  :יעקב אביטל

  . 2לאור כ0 אנחנו בהצעה לסדר נאשר רק את סעי# . תודה  :צביקה צרפתי

� א� יש מועמד חלופי במקו�, אפשר לשאול שאלה  :גיא ב� גל ?  

  . הוא הודיע עכשיו. כרגע עדיי� אי�  :תיצביקה צרפ

אני חייב להערי  את , תשמע? על זה לראשונהשמעת הרגע   :גיא ב� גל

הסיעה רמת העצמאות של ההחלטות שמוקנית פה לחברי 

כזאת. יהודה, של0 ג� אתה למדת . לא נתקלתי בתופעה 

צביקה למד על זה ? לראשונה על החלטתו של מר אביטל

  . הרגע

  . אני אענה ל0, רגע  :מויהודה ב� ח

צנעני"עו   . הוא הדהי� אותנו, גיא :ד אית� 

  .אי�. אי�  :גיא ב� גל

אבל באמת בימי� האחרוני� יעקב שית# אותי , לא  :יהודה ב� חמו

  , בלבטי�

  . בלבטי� הקשי�  :גיא ב� גל

  .אל תדאג. אתה לא תוכל להגיד שלא תבי� אותי  :יהודה ב� חמו



    01.02.2012  48  מועצה מ� המניי� 

  , מבי�אני בדר0 כלל   :גיא ב� גל

  , אני אישית פניתי למספר אנשי�. שית# אותי בלבטי�  :יהודה ב� חמו

  . מועמדי�  :גיא ב� גל

בעדיפות שהיא צריכה להחזיר אליי תשובה  :יהודה ב� חמו . מועמדת אחת 

בימי� הקרובי�   . אני מאוד מקווה שאני אקבל תשובה 

י�  :גיא ב� גל   . ואישה זה מצו

זה לפני ישיבת המועצה וא� זה יהיה ג�  :יהודה ב� חמו   . אני אעשה את 

�  :גיא ב� גל י עד  ?ג� בשביל זה אתה מוכ� לכנס ישיבה שלא מ� המני

� כדי כ0 הנושא?  

ו   :יהודה ב� חמו הי עמיר� ואיציק יכולי� לספר ל0 שבמפלגת העבודה 

היה צרי0 מישהו , והיה שריו� שצרי0 צעיר. שריוני�

  , גמלאי, מהשכונות

. זמ� היה עד לא מ  :גיא ב� גל . .  

גוטליב. גמלאי ואישה, רגע  :יהודה ב� חמו ו , ויו� אחד שמעו�  זיכרונ

גרה בשכונות מצא מישהי צעירה עולה חדשה , לברכה

גמלאית   . ונראית 

  , אז יש ל0 מה ללמוד מהתושייה  :גיא ב� גל

רק , במידה ותמצא מועמדתשא� אפשר לפרוטוקול , צביקה  :חזי ברזני

כדי שהיא תוכל ,מועצהבי אישור תעבירו אותה עוד לפנ  . . .  

�ר  :יאיר אברה כפר , נשאלת השאלה באמת, מעבר לחוש ההומו למה סיעת 

  . סבא בתנופה לא אומרת את דברה

כרגע. כי אנחנו לא פותחי� דיו� עכשיו  :צביקה צרפתי   , לאור מה שנאמר 

צנעני"עו . זאת שאלה, יאיר :ד אית�  . בפורומי� . זה אנחנו אומרי� 

  . י�המתאימ

  , לאור מה שנאמר. תודה, אית�, אית�  :צביקה צרפתי

צנעני"עו   . יאיר, אתה מיתמ� :ד אית� 
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לאור מה שנאמר כא� ובהתייחס להצעה לסדר של , חברי�  :צביקה צרפתי

, מכל הסעיפי� שהובאו לשולח� הזה להצבעה, הירוקי�

  ,  בלבד2אנחנו נאשר את סעי# 

או שתפתח דיו� או שאתה . לא יכולאתה , סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל

  . מסיר את ההצעה מסדר היו�

ויויא�  :צביקה צרפתי  כמועמדת נוספת מטע� את מועמדותה של הגברת 

  . סיעת הירוקי�

  . זה לא לשיקול דעת0. אתה לא יכול לשחק ע� זה  : לויאהוד יובל

  ? אפשר להתאחד סביב זה פה אחד  :צביקה צרפתי

  ,אני מבקש, סליחה. אל, סליחה  : לויאהוד יובל

  . תקרא אותו  :גיא ב� גל

  , המועצה מאשרת את מועמדותה  :צביקה צרפתי

..   : לויאהוד יובל בלי לדו� בה.   . לא להעלות הצעה 

. של הגברת ויויא� כמועמדת נוספת מטע� סיעת הירוקי�  :צביקה צרפתי

  ? אפשר להתאחד

  . לנו אי� בעיה  :גיא ב� גל

בעד? ד פה אחדאפשר להתאח  :צביקה צרפתי בעד סעי#  מ?מי   בהצעה 2י 

  , יעקב, ארנו�, גיא, אתי, אמיר, שלי? לסדר

  ? למה אתה מסכי� לזה, גיא  : לויאהוד יובל

ר�  :צביקה צרפתי   , יהודה, צביקה, או

  . אני לא נוהג לירות לעצמי ברגל  :גיא ב� גל

  , אמיר, איציק, עמיר�  :צביקה צרפתי

ו�  : לויאהוד יובל   ?  קרהמה, פתח די

בל נמנעי�? מי נמנע. תודה. ממה, אית�  :צביקה צרפתי ויו . נפתלי נמנע 

  . תודה. שמעו� נגד

? אתה יכול לקיי� הצבעה על הסעיפי� האחרי� במרוכז  :גיא ב� גל
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תמזג את . יובל אנחנו מצביעי� על כל ההצעה במפוצל

אתה מפריע ,  שמעו�.ההצבעה על שאר הסעיפי� בבקשה

  . לנוהל ההצבעה

כועס שאני לא הצבעתי  :מעו� פר-ש   . אתה 

כועס  :גיא ב� גל כועס. לא  פר  מתק� את הצבעתו . אתה מפריע. לא 

  . 2לגבי סעי# 

ו1,2,3סעיפי�   :צביקה צרפתי   �4 ,  

ו3, 1. 2לא   :גיא ב� גל   �4 .  

ו3, 1  :צביקה צרפתי   �בעד סעיפי� . 4 4� ו, 3, 1מי ?   

  ) מדברי� ביחד(

�  בעדמי. תודה.  נגד� גיא ,  נפתלי,אתי, אמיר  :צביקה צרפתי ?  

  . מי נגד  :גיא ב� גל

ו3, 1 נגד סעי# מי  :צביקה צרפתי   �  ,  ארנו�?4

#   :גיא ב� גל   . שכולנו מתאחדי�ביטלנו את ההצעה לגבי הסעי

..   :צביקה צרפתי   , אור�, יהודה.

צנעני"עו   . אתה בכלל לא מצביע :ד אית� 

  ) מדברי� ביחד(

  .  אני אסביר לכ�בוא, אית�  :גיא ב� גל

ב� אד�. אל תסביר  : לויאהוד יובל כמו    . תפתח דיו� 

בנפרד  :צביקה צרפתי כל סעי#    . נצביע על 

או שאתה מסיר את ההצעה או שאתה פותח . אתה לא יכול  : לויאהוד יובל

  . דיו�

  . אנחנו יכולי� הכל, א� אנחנו בהסכמה  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

בעד סעי#  :צביקה צרפתי המועצה מצהירה כי על יעקב אביטל ? 1 מי 

  , א� ברצונו לשמש כחבר מועצה הדתית, כבר כעתלהחלי# 

  ) מדברי� ביחד(
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  . הלאה. גמרנו  :יהודה ב� חמו

ו , יש להצעה עוד חלק  :גיא ב� גל ויחליט חבר מועצה דתית עלי במידה 

על סיעת מעו# להודיע מיידית על , להפקיד מכתב התפטרות

, אש העיר הודיע שהוא יעשה את זה בהקד�ר. מועמד חלופי

  . לאישהבשאיפה 

  . שבועות3עוד   :יהודה ב� חמו

ח ? אתה מרגיש טוב, קבעת דד ליי�  :גיא ב� גל אתה קבעת הרגע לו

  . זמני�

  , לא שבועות השנה  :יהודה ב� חמו

  .אני עוד אחשוב שאתה רוצה מועצה דתית בסו#  :גיא ב� גל

את מועמדותו של יצחק וקשי ה מאשרת המועצ �  3סעי#   :צביקה צרפתי

נוס# מטע� סיעת מעו# בעד. כמועמד    ? מי 

  . הסעי# הזה מיותר. זה אושר כבר  :גיא ב� גל

בדיקה ודיו� מי מהמועמדי� למועצה  המועצה תקיי� �  4  :צביקה צרפתי

כל "הדתית עומד בתנאי כשירות ליו ר המועצה לאחר אישור 

  .התשעה

  .  יחד ע� המועמדת של מעו3#� תהפו0 את זה ל  :גיא ב� גל

כל תנאי הכשירות , חברי�  :צביקה צרפתי . לפחות שעוני�  . .  

בעיה, ג� חזי אמר  :גיא ב� גל   .  אי� 

בעיה  :צביקה צרפתי בעד. נכו�, אי�    ? מי 

בעיה  :גיא ב� גל   . אי� 

בעיה, יופי  :צביקה צרפתי   . אי� 

רת� הצעה הרגע איש, גילוי בשבילכ�. הלמעו. פה אחד  :גיא ב� גל

  . אני מקווה שאת� בסדר ע� זה. לסדר של הירוקי�
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  : פה אחד כדלקמ�מאשרי� :416 ' מסהחלטה

כי הסיר את מועמדותו מחברות במועצה .1  בהמש* להודעתו של יעקב אביטל 

 אחר בישיבת המועצה  מועמדתודיעה עלסיעת מעו. , הדתית

  .הבאה

רייש כמע' מאושרת מועמדותה של הגב. 2 ומדת נוספת מטע� סיעת ויויא� 

 �  ).בנוס. לרב גרגורי קוטלר(הירוקי

3 . �יש שני חברי�  בא� המועמדי� למועצה הדתיתבי� בדיקה המועצה תקיי

על תנאי ה  �מועצה הר "כשירות וההתאמה ליולפחות שעוני

לאחר אישור כל תשעת המועמדי� ובכלל� מועמד הרב , דתיתה

  .ס"ס ומועמד סיעת ש"הראשי לכ

  

  ) י� ביחדמדבר(

ושמח שהוא בחר , אני מבר0 את מר אביטל על החלטתו  :גיא ב� גל

, להישאר לשבת לצדנו כחבר מ� המניי� במועצת העיר

  . ומאחל לו שהוא יכה� ג� בקדנציה הבאה

  .הרווח הוא שלנו  :אל� אתי ג�

  ."אמונה"הקצאת קרקע למעו� יו� של   .3

  

  ."ויצו"הקצאת קרקע למעו� יו� של   .4

  

זיו"עו,  הקצאת קרקע3סעי#   :צרפתיצביקה     . ד איילה 

. ההקצאות הראשונות ה� הקצאות של מעונות יו� קיימי�  :ד איילה זיו"עו

ה. ו"אחד של ויצ, אחד של אמונה תקופה הקודמת פשוט 

. ולפי הנוהל ה� צריכי� לבוא לאישור המועצה, הסתיימה

ואחד ברחוב מבצע , אחד ברחוב הדקל של אמונה. זהו

ויציהונ רצו� ההורי�שניה� מופעלי. ו"ת� של  , � לשביעות 
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פורס� לפי . הילדי� והמועצה מתבקשת לאשר את ההקצאה

  . הנוהל

  ? אפשר לאשר  :צביקה צרפתי

  . פה אחד  :עמיר� מילר

  .תודה. פה אחד  :צביקה צרפתי

, הדקל'  הקצאת מבנה קיי� למטרת מעו� יו� ברחמאשרי� :417 ' מסהחלטה

. 58�0011146 שמספרה "אמונה"לעמותת , 15 חלקה 6435גוש 

   . שני�5ההקצאה הינה לתקופה של 

  

� יו� ברחמאשרי�  :418 ' מסהחלטה מבצע ' הקצאת מבנה קיי� למטרת מעו

  שמספרה " וויצו"לעמותת , 580 חלקה 6433 גוש 11יונת� 

  . שני�5ההקצאה הינה לתקופה של . 58�0057321

  

  ."לקשישמרכז יו� "הקצאת קרקע להקמת   .5

  

�   :ד איילה זיו"עו ההקצאה הבאה היא הקצאה למרכז יו� לקשיש בצפו

בקטע שגובל בנוער , עזרמדובר בהקצאה ברחוב . העיר

ההקצאה הזאת אמורה להחלי# את . העובד והלומד

שהיא כבר עברה , ההקצאה הקודמת שהיתה ברחוב השפלה

מאחר ולאור0 פרויקט החטיבות השטח של . ואושרה

את החטיבה לבנות ש� ,  נטושקודמת היהההקצאה ה

  . החדשה

כל   דונ�3.2�  דונ� ל5� יש פה ירידה בשטח מ, קוד�    .

ע� , הפעולה נעשתה בשיתו# פעולה ע� החברה הכלכלית

יו� לקשיש וג� ע� מפעל המי�  שג� ה� רצו את מרכז 

זו . כל האינטרסי� נשמרו במתח�. השטח של הבריכה
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  . רייהי אדריכל העי"תכנית שאושרה ע

  , אז אנחנו בעצ� מבטלי� את ההקצאה הקודמת  :עמיר� מילר

  . מבטלי� את ההקצאה הקודמת  :ד איילה זיו"עו

  . לבטל את ההקצאה הקודמת ולאשר את ההקצאה החדשה  :עמיר� מילר

  . הצבעה. לא, לא  :יהודה ב� חמו

#  :צביקה צרפתי בעד סעי � מי  ?  

  . פה אחד  :איציק יואל

, אור�, יעקב, ארנו�, גיא, שלי, אמיר. תודה.  אחדלא פה  :צביקה צרפתי

, ממה, אית�, אמיר קולמ�, איציק, עמיר�, יהודה, צביקה

  . תודה. יובל

הקצאת קרקע לעמותה למע� הקשיש שמספרה מאשרי�  :419 ' מסהחלטה

 חלקות 6431ר בגוש "אז'  דונ� ברח3.2שטח בגודל , 58�0069342

. בצפו� העיר" לקשישמרכז יו� " למטרת הקמת 190, 191

  . חודש11+ שני�24ההקצאה הינה לתקופה של 

  

  ."אמנה"בקשה לאישור הסכ� תחנה טרנספורמציה   .6

  

  . 6סעי# , בבקשה  :צביקה צרפתי

תחנה , של אמנה ברחוב רופי�תחנת טרנספורמציה   :ד איילה זיו"עו

רמציה  כל תחנות הטרנספו סטנדרטית שנחת� לגבי 

ומאושר כדבר שבשגרה ,  חשמלשל חברתמקרה שמוקמות ב

  . ..ומש� מועבר לאישור,  אי� התנגדות�א

  ? היא תת קרקעית או שהיא עילית  : לויאהוד יובל

  ) מדברי� ביחד(

תודה , פה אחד. תודה? אפשר להתאחד פה אחד. תודה  :צביקה צרפתי

  .נסיעה טובה, איילה
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 6437 בגוש" אמנה"הקמת תחנת טרנספורמציה מאשרי�  :420 ' מסהחלטה

  .רופי�'  ברח128חלקה 

  

  .2012אישור תמיכות   .7

  

כללית לגבי   :נועה סיאס השנה הוגשו לוועדת . תמיכות השנהסקירה 

.  בקשות לתמיכה67תמיכות  . . בעצ� זו עמותת דת שיש . 

, תורה וחסד, אני אציי� אות�.  עמותות חדשות7לנו ש� עוד 

דביר יהונת�   , בית עזרא, בית כנסת 

כעמותה  :איציק יואל   .כל מי שאית� פתח אות� 

. שמדבר על , מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימ�  :נועה סיאס . נושא .

כנסת, משכ� הראל, משכ� ישראל. אחר ג�  זכור ובית 

זאת העמותה הדתית היחידה שלא אושרה לה  ,אברה�ל

בגלל שמדובר ש� בקהילה מאוד קטנה ע� , בקשת תמיכה

.. . ,  

גע לעמותות החינו    עמותות חינו0 3נוספו לנו עוד , 0בנו

גי תורה   .השנה העמותה לקידו� החינו0 התורני טכנולו

.ועמותת , ומדע . ג "אחת עמותת נמ,  עמותות רווחה2ועוד , .

� , שזו עמותה ניוו� מולקולרי שזה עניי� של עיוורו נושא של 

והשינוי הקט� . ש"של אוכלוסיית הקשישי� ועמותת אנו

שינתה , ני כמו0 שנתמכת כבר שני�האחרו� זה עמותת כמו

  . את הש� שלה לעמותת איגי

.  עמותות שקיבלו עד עכשיו תמיכות והשנה לא הגישו3יש   

. שכבר כמה שני� מתנדנדת, אחת מה� עמותת הז� את הכל

ניצולי שואה ילדי� ויתומי�  זו עמותה של  ג� , עמותת יש 

יישא ברכה. לא הגישו השנה בית כנסת מאיר  שאר . זה 
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כל . חומר אני מניחה שקיבלת� אותוה יש פה פירוט לגבי 

וא� יש שאלות . יש פה טבלה מרכזת בסו#. אחת מהעמותות

  .אני אשמח לענות

  ) מדברי� ביחד(

  ? הז� את הכל� מה קרה ל  :ר אמיר גבע"ד

צנעני"עו . השבוע היה לו אזכרה של שנה. המנהל ש� לפני שנה נפטר :ד אית� 

פעמי� דיברתי אית� במהל0  3. יש ש� בעיה ניהולית

לא . הצעתי אפילו עזרה, התחננתי, ביקשתי, התקופה

, אני מציע לשמור. לא הגישו בקשה, הצליחו לעמוד בלח 

יהווה תקדי� לאפשר לה�  להציע לה� באופ� חריג שלא 

..כי בסופו של דבר ה�, ובכל זאת לתת לה�, להגיש בקשה .  

2011�  זה מה שנעשה ב2011לגבי   :נועה סיאס .  

  . זה לא השולח� הזה ואני מבקש לדו� בזה במקו� אחר  :יהודה ב� חמו

ניגודי , סליחה  : לויאהוד יובל אני רוצה לדעת א� יש פה לחברי מועצה 

אנחנו יודעי� שכל שנה , ענייני� או מישהו מה� שקשור

ר� הטריח את עצמו ובזמ� ההצבעות האלה יצא  או

ד . מהדיוני� כשה� דנו בעמותות הספורט לכ� א� יש פה עו

נוספות לפחות שיצהירו , חברי מועצה שקשורי� לעמותות 

לי אי� שו� . אני לא אחייב אות� לקו� ולצאת. על זה

  , עמותה

צנעני"עו   , אני יכול לומר למע� הגילוי הנאות :ד אית� 

  . גילוי נאות תתחיל  : לויאהוד יובל

צנעני"עו כנס , זאתבכל , אני אומר למע� הגילוי הנאות :ד אית�  כדי לא להי

סייעתי למספר . אני לא קשור לשו� עמותה, פה לזה

ו , שיהיה על השולח�, עמותות במילוי טפסי� שלא יהי

  . טענות
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, אני עברתי ליד עמותת מלוא הטנא, למע� הגילוי הנאות  :יהודה ב� חמו

  ? מותר לי להצביע

כדורע#,אני הול0 למשחקי הכדורסל, למע� הגילוי הנאות  :צביקה צרפתי   ,

  . כדורגל

  . למע� הגילוי הנאות  :יהודה ב� חמו

יו, אתה לא חבר בהפועל  : לויאהוד יובל � ר"לא  ?  

כל דבר שלילי שתגיד על עצמ0 , למע� הגילוי הנאות יהודה  :גיא ב� גל

  . שתהיה מודע לזה. עשוי לשמש כנגד0 בעתיד

בדיחה  :אל� אתי ג� ברת אני ח. זו בקשה ראויהו, אני לא חושבת שזו 

בעמותה למע� הקשיש כפר סבא מזה  . זהו.  שני�15הנהלה 

  , יש לי שאלה

כה� ר�  ולא , כשאני הייתי חבר בעמותה כזו, אגב  :או אני קמתי 

  . הצבעתי

לא , היתה הקצאת קרקע לה� והיא לא לקחה חלק בהצבעה  :גיא ב� גל

  .היא פעלה כמו0? שמת לב

  ) מדברי� ביחד(

  . חדרהיא לא היתה ב  :ר אמיר גבע"ד

  . שאלה, בבקשה אתי  :צביקה צרפתי

כול�כשאני מסתכלת, השאלה שלי  :אל� אתי ג� ,  על העמותות כמעט על 

משו� מה , על העמותות בכלל לעומת עמותות הספורט

כל העמותות אפילו אלה בסכומי� הכי קטני� של  כמעט 

לכול� הורידו , מסתכלת לכל האור0. 5,618�  ירד ל5,691

רט לכול� העלוועמותות , משו� מה יש בזה איזושהי . הספו

  . זהו? איזשהו משהו, החלטה

  , אני רוצה להגיד שבעמותות הספורט שמופיעות פה  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, אית�  :יהודה ב� חמו
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צנעני"עו כל. מספר הערות :ד אית�  ה� , קוד�    . 3 מיליו� 3.1תמיכות הספורט 

   ?אתה עונה, מה  :יהודה ב� חמו

צנעניד אית�"עו   .  אני מדבר בלי קשר. אני מדבר, אני אומר, לא : 

  . חשבתי שאתה עונה לה  :יהודה ב� חמו

צנעני"עו בלי קשר, לא :ד אית�  דמי . לא עונה. ממש  עמותות הספורט משלמות 

פניתי לאשל לפני יומיי� .  מדי שנהשימוש על מתקני�

 והוא לא יכול היה לתת לי ,ביקשתי את הנתוני� המדויקי�

. ערכתי בדיקה. ת הנתוני� מכיוו� שזה היה זמ� קצר מדיא

דל של בי�  י ,  אל# למיליו� שקל800מדובר על סדר גו אנ

דמי , מדבר פה שוב על הערכה שאגודות הספורט משלמות 

א� אנחנו מדברי� בשורה , כלומר. שימוש על המתקני�

  , התחתונה

  .  בהרצוגזה יותר מחשבונות המי� של חלק מבתי הכנסת  :גיא ב� גל

צנעני"עו הספורט של בנטו אנחנו מדברי� על תקציבי תמיכות של  :ד אית� 

� , זה אולי גבוה מדי. 3 מיליו� 2.3סדר גודל של  אבל עדיי

 לגבי דבר .כדאי לדעת את הנתוני� המדויקי� והמשקפי�

ב , יש פה לראשונה לפחות מאז תחילת הקדנציה, נוס# תקצי

בית כנסת יב הזה למעשה מגיע התקצ. תמיכה לבניית 

  . זה חצי מיליו� שקל. ממשרד הדתות

התקציב הזה ג� העמותה שבונה בית כנסת וג� העירייה   

, והשנה הוגשה בקשה, צריכות להגיש בקשה למשרד הדתות

ו�  כצינור העירייה . 3אושר חצי מילי למעשה משמשת 

י קריטריוני� את "משרד הדתות מאפשר ע. לאותה עמותה

לעמותה אחת 3  ע� אות� חצי מיליו� י� האלההתקציב

התקציב הזה של החצי מיליו� לא יכול , כלומר. לבנייה

   .להתחלק למספר עמותות לצור0 בנייה
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מי שעמד בקריטריוני� זה המרכז , השנה מי שאמור לקבל  

כזה, הקהילתי ליהדות תימ� זו בשורה , או משהו  ובהחלט 

לבניית ששנה ראשונה בקדנציה הזאת יש תקציב תמיכה 

  . בתי כנסת

כה� ר�    . גילוי נאות תגיד שאתה תימני  :או

צנעני"עו גאה להיות תימני :ד אית�  ואני    . אני תימני 

  . אפילו תימני נחמד  :גיא ב� גל

כה� ר�  יובל הוא בניגוד ענייני�  :או   . תבדוק א� 

הוא , היה פה תימני בקדנציה הקודמת. זה לא מוב� מאליו  :גיא ב� גל

כזה נ נראה לי אפילו יהודה תסכי� שאתה . חמדלא היה 

יותר נחמד מהתימני שהיה פה בקדנציה הקודמת   . תימני 

שהולכי� התושבי� שג� כל , אני רוצה רק לתק� אות0  :אל� אתי ג�

 ג� כשהולכי� למפעלי� אחרי�, להיכל התרבות משלמי�

  . משלמי�

צנעני"עו דבר . האבל שניי, עמותות התרבות לא משלמות לעירייה :ד אית� 

עמותת דת זה ש� שיש כאלה . שלישי זה עמותות הדת

, מסורת ישראל, אני מדבר על הפצת תורה. שפוחדי� ממנו

  . מדובר על העמותות האלה. תרבות יהודית

  . הדרת נשי�  :עמיר� מילר

צנעני"עו   . נגד הדרת נשי� :ד אית� 

  . בוודאי נגד  :עמיר� מילר

צנעני"עו א� אני לא ,  בכל אופ�.� לא מקבלתעמותה שמהדירה נשי :ד אית� 

א� כמוב� אני את ,  עמותות דת2טועה עד לפני שנתיי� היו 

הוד והדר לצור0 העניי� אני לא מחשיב כעמותת דת 

רתודוכסית  �13 הצלחנו להגיע למצב של תו0 שנתיי. או

אנחנו לא . העמותות האלה עומדות בקריטריוני�. עמותות
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ה. עושי� לה� טובה יו מודעות לזכויות ה� פשוט לא 

  . שלה�

הצלחנו להגיע לעמותות , בעבודה אינטנסיבית הייתי אומר  

עמדו בקריטריוני� ובסופו של דבר , הגישו בקשות. האלה

כי העמותות האלה ה� לא , מי שמרוויח מזה זה הציבור

בטח לא , ברוב� המוחלט אי� ש� משכורות. למטרות רווח

דבר מ. משכורות עתק י שמרוויח מכ0 זה ולכ� בסופו של 

בור   . כי הפעילות שלה� פתוחה לכלל הציבור, כמוב� הצי

ב    הנקודה האחרונה זה שאנחנו כמוב� תומכי� בתקצי

בעיה נקודתית ע� אגודות הספורט . התמיכות הזה יש לנו 

. שזה תקציב שבעצ� הול0 לקבוצות שמחללות שבת, כדורגל

יפצלו את ההצבעה על קבוצות כדורגל וכל השא , רא� 

א� ההצבעה . כמוב� שבכל השאר נתמו0 ובכדורגל נתנגד

   , תהיה בבת אחת

. ג� , דר0 אגב  :גיא ב� גל . . 0 למיטב ידיעתי מצילות חיי� בשבת תו

  . חילול שבת

צנעני"עו בעדזה :ד אית�  לא . פיקוח נפש. זה בראש ובראשונה.  אנחנו 

רב, וא� לא, בכל אופ�. דרה גיאבהג   ,נאל  בצער 

  . בבקשה יאיר, כ�  :תיצביקה צרפ

� כי אני רוצה להתייחס לנושא תמיכה בעמותת הספורט  :יאיר אברה

רואה  נדמה לי שלא הבהרנו דיו את הבעייתיות כפי שאני 

כפי שציי� אית�. אותה האגודות משלמות עבור , אכ� 

גי� . השימוש במתקני� אבל אני מצר על כ0 שהחו

בעיניי והפעילויות שעושות האגודות האלה ה� לא נמ צאי� 

י . תחת פיקוח מספק גובות תשלומי� שה� בעיני האגודות 

  , מופרזי� אפילו לעיתי�, תשלומי� גבוהי�
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כה� ר�    , שבחוגי המוסיקהקרובי� למחצית ממה   :או

�  . לא להפריע לי. אני מבקש לא להפריע לי  :יאיר אברה

כה� ר�  בדיוק חצי מהמוסיקה של0. אתה מפריע  :או   . זה 

�  , זה בסדר גמור, כה�מר   :יאיר אברה

כה� ר�    . חציבדיוק   :או

�י , בוא.  כא� בדיו� הזהאני מאפשר ל0 אפילו לומר את זה  :יאיר אברה אנ

  . תומ0 במה שאתה אומר

כה� ר�    . אני רק מדייק בדברי�  :או

�� למה אתה מרגיש, מר כה�  :יאיר אברה ?  

ד  : לויאהוד יובל    ?פתחנו סני# של מרכז הליכו

�לא . אתה עונה לי, לא הבנתי למה אתה מתייחס לעניי� הזה  :יאיר אברה

 .אבל חלק תסביר כי יש דברי� שאני לא מבי�, בדיוק הבנתי

  , ג� אכ� צודק מר כה� שבמקרי� מסוימי�, בכל אופ�

כה�  :יהודה ב� חמו   . אדו� 

�גי� של תחו� המוסיקה למשל , המשנה מר כה�  :יאיר אברה שאכ� החו

 מדי ואנחנו חירי� ה� גבוהי�אכ� המ, בחלק מהמקרי�

ולהפו0 את , צריכי� למצוא את הדר0 באמת להוזיל אות�

. המוצרי� האלה ואת השירותי� האלה לנגישי� הרבה יותר

ניכרי�מאחר ו , התמיכה בעמותות הספורט היא בסכומי� 

ג� הודות לזה שיש הרבה מאוד ילדי� שמשתתפי� בחוגי� 

ה הקודמת שהזכרתי אני חוזר עוד פע� לגבי הנקוד .האלה

נחשב , שאולי היה באיזשהו מקו�, ג� בשנה הקודמת

בו� טו�    . כנושא שהוא כבר לא 

נציגי ציבור   גיא אני מאזי� להצעות שלכ� , כאשר אי�  אתי ו

  . בהקשבה

ביקש ביגלה. הוא מתנצל  :גיא ב� גל    ?מה נגיד לא. ראש העיר 
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�מספקי� שירות כאשר אי� נציגי ציבור בגופי� כאלה ש  :יאיר אברה

כאשר . צרי0 להבי� את זה ולהבי� את זה היטב, ציבורי

כפר סבאהרבה מאוד ילדי� מאות מפתחי� ,  מתו0 העיר 

..חלק בפעילות ספורט ובאגודות האלה לא נמצאי�  . ,

ואי� פיקוח   . מגיעי� בסופו של דבר למצב שבו כמעט 

ד   וישאלו מי גידו  מה אתה רוצה , עכשיו יש כאלה יבוא וי

יהיו חלק מאגודות הספורט האלהשא , לא? נשי� פוליטיי� 

אבל אני טוע� שצרי0 להיות פיקוח הרבה , אולי לא במישרי�

  . יותר הדוק

ר  :עמיר� מילר   , רוב ההנהלות ה� אנשי ציבו

�ו , עמיר�. רק שנייה  :יאיר אברה ולראייה כנראה שהפיקוח הזה אינ

  , שנה אחרי שנה. מספיק

כה� ר�    , ניהולהניהול הוא   :או

�  , שנה אחרי שנה. לא להפריע לי  :יאיר אברה

כה� ר�    . ממניעי� אישיי�אתה מטיל פה דופי   :או

  . נו, לא להפריע ליאיר, ה'חבר  :יהודה ב� חמו

�וי  :יאיר אברה   . אי� שינוי במדיניות הזאת. אי� שינ

כה� ר�    , אתה מטיל דופי  :או

  .תנו ליאיר לדבר  :יהודה ב� חמו

�בעינייהמח  :יאיר אברה � . עוד� גבוהי� מדי, ירי� ה� עדיי�  עדיי� אי

 בעמותות הספורט עדיי� מקבלי ההחלטות. מספיק פיקוח

רוח� , ובסופו של דבר. עושי� את הדברי� ככל העולה על 

כל שנה אנחנו ממשיכי�  ונותני� לה� תקציב בסו# 

ר , עמיר� .התמיכות בעיניי הפיקוח והנוכחות של נציגי ציבו

שאנחנו מועלי� או , נעשית בצורה נכונהאו שהיא לא 

  .אחד מהשניי�. בתפקידנו
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  , בשביל זה ה� עמותות עצבניות  :עמיר� מילר

כה� ר�    , אבל ה� עומדות בכל קריטריו� של פיקוח  :או

  ) מדברי� ביחד(

�י .עוד משפט  :יאיר אברה מתנגד התנגדות עזה לכל הגדרה של עמותה  אנ

אני אומר ל0 .  דבר כזהאי�. כזאת כאיזושהי עמותה פרטית

משו� שכאשר התעניינתי ושאלתי אי0 למשל , את זה

נניח שאני הורה שהילדי� . קריטריוני� להצטרפות לעמותה

הא� . משתתפי� בכדורגל או בכדורע# או בכדורסלשלי 

מותר לי להיות חבר בעמותה על מנת להשפיע על ההחלטות 

רט יאמר לי. תאמר לי אתה? שלה   . מחזיק תיק הספו

  . אני אענה ל0, יאיר  :יהודה ב� חמו

יובל  :צביקה צרפתי   . בבקשה 

וזה קצת מצחיק  : לויאהוד יובל אבל , אני אומר את זה שנה אחרי שנה 

 יד שרה. משו� מה ג� פה אני מוצא את עצמי מצטר# ליאיר

אני לא מאחל לא# אחד להתקשר באמצע הלילה לחפש 

סכו� עצו� . שקל 5,600אבל יד שרה מקבלת אצלנו , מכשיר

  . בעירייה של חצי מיליארד שקל שוט#

,  שקל108,000א� את� תסתכלו על מועדו� השחמט שמקבל   

שהביא לנו מדליות בינלאומיות או איזה אליפות עול� 

כזה בדר0 או לפחות אליפות אירופה  קטנה או משהו 

אז ה� מקבלי� משהו שהוא שווה ער0 לשכר . בילדי�

לא יודע כמה נטו נשאר לה� . י�הדירה אולי שה� משלמ

  . באמת תמיכה בפעילות של העיר, מזה

 .אפשר לבר0 את התמיכה של העירייה בהפועל, לעומת�  

אבל . שיבנו לעצמ� מער0, נוער, ככה צרי0 לקד� קבוצות

לנו. צרי0 לעשות את זה לעוד קבוצות לנו. זה לא שאי�  . יש 
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דירה זה בזוי מותה כמו יד וכשזה מגיע לע. אז לתת רק שכר 

אמר יאיר , הנה. אני חושב שהקואליציה צריכה להבי�, שרה

יש לי , אנחנו נציגי הציבור אנחנו יושבי� פה, דבר הגיוני

ד . ל"למנכ, לגזבר, כבוד גדול מאוד לתבחיני� כל הכבו

  . לכ�

כל . אבל בתכלס מבח� התוצאה הסופית מביש   מביש את 

ולא יהיה כי א� יד שרה יצטרכו עוד. חברי המועצה  מכשיר 

ואנחנו יכולנו לשנות את זה כא� בהחלטה שהיא , לה�

  . אז תוצאה רעה מאוד.  מהתקציב העירוניפרומיל

  . גיא. תודה  :צביקה צרפתי

גוד ענייני� כי אני לא קשור באופ� ישיר   :גיא ב� גל ני לי אי� היו� א# 

, לי קצת ידע בעמותותיש . או עקי# לא# אחת מהעמותות

עמותה . ר עמותה קרוב לעשור"שוטה שהייתי יומהסיבה הפ

  . שאגב מזרימה היו� כס# לעיריית כפר סבא ולא מבקשת

  . עוד לא. עוד לא  :יהודה ב� חמו

ר . עד כמה שידוע לי. מזרימה. מזרימה  :גיא ב� גל אני כבר לא קשו

  . לעמותה באופ� פורמלי

  . עוד לא הזרימו שקל  :יהודה ב� חמו

  .  על מנוחה נכונהאני מדבר  :גיא ב� גל

  . ג� אני, מנוחה נכונה. כ�, כ�, כ�  :יהודה ב� חמו

  . חתומה בהתחייבות כספית  :גיא ב� גל

  . לא ממלאי� את ההתחייבות  :יהודה ב� חמו

  , יהודה  :גיא ב� גל

  . אתה התחלת? אתה התחלת  :יהודה ב� חמו

 קוד� את� תמלאו את ההתחייבויות שלכ� ואז נדבר על מי  :גיא ב� גל

  . צרי0 למלא את ההתחייבות
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  . אתה רצית שאני אחנו0 את בית העלמי�  :יהודה ב� חמו

  . בסו# זה קרה. שהתפטרתיעשית את זה רק ברגע   :גיא ב� גל

  . רצית שאני אהיה הראשו� ש�, לא  :יהודה ב� חמו

אי0 עכשיו הפרסומות של הרשות , אני מאחל ל0 למרות הכל  :גיא ב� גל

אתה יכול לקנות ל0 חלקת קבר . 120 עד �  לשירותי דת

רוצה   . זה אפשר, בחיי� אבל א� אתה 

  . זו סגולה לחיי� ארוכי�  :יהודה ב� חמו

ד  :שמעו� פר-   . זו סגולה לחיי� ארוכי� מאו

אני באמת משבח , אית�. 120ג� ל0 עד , על הכיפאק שמעו�  :גיא ב� גל

י , אות0 על העניי� של הריבוי בעמותות הדת אתה ג� בגילו

י , זה לדעתי לגיטימי שחבר מועצה, ת אומר שסייעתדע אנ

גוד ענייני� א� הדברי� גלויי�  בזה שו� ני לא רואה 

ואני מניח שיש ל0 , ומוצהרי� סייעת לה� למלא טפסי� 

ואני בהחלט מערי0 את . אני בטוח, קשר בהתנדבות כמוב�

העובדה שיש ל0 קשר ישיר לריבוי עמותות הדת שזוכות 

  .ת עירוניות השנה לעומת שני� קודמותלמימו� של תמיכו

אבל א� תיקח , אני לא רוצה להעכיר את השמחה של0  

ה , למשל את התקציב הדיפרנציאלי של כל אחת מה� שז

שזה פחות או יותר מה שרוב עמותות ,  שקל לשנה5,618

, הדת מקבלות וג� חלק לא קט� מעמותות הרווחה והתרבות

כמו .זה הסכו� הכי פופולארי פה בשורה  למעט באמת 

  .שכמה דוברי� לפניי אמרו עמותות ספורט

גיד   ואני לא מציי� אות� באופ� , רק לצור0 ההמחשה נ

הפועל יואב כפר סבא שיזכו השנה לתקציב של קצת , מקרי

א� תחלק את הסכו� החד שנתי . 3 אל# 600� יותר מ

כפר סבא מקבלי� יואב  בקירוב חלקי 3  אל# 600 �  שהפועל 
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ה מה שרוב עמותות הדת שאתה סייעת לה� שז,  5,6183

  .105אתה מגיע למספר המופלא של , לקבל מימו� השנה

עמותה ספורטיבית אחת שאני טוע� שיש איתה לא , כלומר  

בעיות ג� מבקר העירייה כתב , וזה לא רק אני טוע�, מעט 

גיע לזה בהמש0 הערב. ח"על כ0 דו י . אולי נ והסיבה שאנ

בע רוצה לשמוע , יקר עליה�מקדיש את הדיבור שלי  כי אני 

גזבר העירייה, התייחסות עדכנית מה , בשאיפה של 

יואב כפר 2012הסטטוס המעודכ� נכו� לפברואר   של הפועל 

פי , סבא  בקירוב מחלק 105שממשיכה לקבל נתח שגדול 

 עמותות 105היית יכול עוד , תחשוב.  פהגדול מהעמותות

כפר סבא  יואב    . בלת השנהקמדת לממ� ע� מה שהפועל 

צנעני"עו .  :ד אית�  כל הבעיות בשנה.   . רוצה לפתור את 

שההישג של0 הוא ללא  בפרופורציהל0  אני רק ש� ,לא, לא  :גיא ב� גל

 העניי� פה .אפשר להתווכח כמה הוא איכותי. ספק כמותי

ולצערי עדיי� יש לה , הוא שעמותה הזו יש לה והיו לה

הנהלה יחסית חדשה יש לה . בעיות פיננסיות לא פשוטות

 אני מכיר את הפרטי� .שהצליחה להתגבר על חלק מהבעיות

, וחברי ועדת הביקורת מכירי� את הפרטי� מעט טוב יותר

ח הביקורת "מכיוו� שמבקר העירייה התייחס לזה בדו

  . שהוא ג� חלק מסדר היו� שלנו הערב, האחרו� שלו

ל שהיא זוכה לקב, אני כ� רוצה במעמד של התמיכה שלה  

זה שהיא זוכה לקבל השנה 3  אל# 600� הא� ה, מהעירייה

וא� תרצה תציי� מה� , לאחר שאות� בעיות שהתעוררו

ו . הא� ה� באו על פתרונ�, שגיא והא� אתה מסמי0 אותנ

, הערב לאשר בנפש חפצה ובצורה אחראית  את אותו סכו�

ו  אחרי שלכאורה אות� תקלות שהיו ע� העמותה אכ� תוקנ
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  .לפחות כגזבר העירייה, 0לשביעות רצונ

בוא אני אתייחס בקצרה ואחרי זה ראש העיר יותר . תודה  :צביקה צרפתי

אני חושב שעמותות הספורט . בהרחבה על עמותות הספורט

כזו או אחרת. מנוהלות טוב בעיר כפר סבא  למרות מחשבה 

כל מי שרוצה יכול להצטר# . אלה עמותות ציבוריות

ועד למעלה.  עמותהיכול להתנדב באותה. לעמותה . מלמטה 

אבל העמותות האלה , לא תמיד צרי0 להיות חבר הנהלה

  .והכל על בסיס התנדבות, תמיד אפשר להתנדב

הספורט , בואו לא נשכח. דבר שני העניי� של התקציבי�  

זה . נוער בחינו0 הבלתי פורמלי בני 7,000� מעסיק קרוב ל

# שמעסיק ילדי� בשעות הפנא , י שלה�לא אח ורע לשו� גו

  , מהישיבות, ומוציא אות� היו� מחדרי המחשב

�  . זה מגדיל את החשיבות שלה�  :יאיר אברה

בעבודה שה� עושי�  :צביקה צרפתי . ה� עושי� עבודה נפלאה, והחשיבות 

כי הכס# שמושקע ש� הוא אפילו לא . והכס# הוא לא מדד

את� . וא� את� לא יודעי� אז תבואו פע� ללמוד, מכסה

ו לא בושה לקבוע פגישה איתי לא כסג� ראש ז, יודעי�

  . כצביקה. העיר

  . בהשתלמות הבאה  :יהודה ב� חמו

תלמדו פע� מה זה הספורט בכפר . נעשה השתלמות. כ�  :צביקה צרפתי

, איפה ההוצאות, כמה הוא עולה, כמה משקיעי�. סבא

. 'זה הרבה'בואו תלמדו לפני שאומרי� . איפה ההשקעות

אני חושב שלעמותות הספורט א� . זה נשמע הרבה, נכו�

יותר כל שנה, הייתי יכול כי אני חושב , ואני אמשי0 לדרוש 

  . שאנחנו צריכי� לחתור ג� למצוינות

. חלק מהמצוינות זה ג� שווה ער0 כספי, היו� מה לעשות  
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מאוד � לגייס ספונסרי� מאוד, תראו, אנשי� לא יודעי�

. ס# חשובהכס# העירוני הוא כ. הכל זה סיסמאות. קשה

ד . עכשיו לגבי המחיר של החוגי� אני אפתיע אתכ� אני עו

 ,תמעט אוציא מסמ0 שאנחנו עושי� בדיקה בכלל אזורי

 למרות שזה לא מנוהל וכפר סבא נמצאת אי ש� במקו� טוב

גובי� עבור ההשתתפות . בתו0 הגו# העירוני ובכפר סבא לא 

וא� גובי� קצת יותר אז אולי , יותר מערי� אחרות

כזו או אחרתבש   . וליי� עמותה 

לכפר סבא יש , ה אני חושב שאנחנו צריכי� להודיע'אז חבר  

כל , אנחנו צריכי� להגיד תודה כולנו.  עמותות ספורט20

לאות� . לאות� אנשי� שבאי� בהתנדבות, חברי המועצה

אנשי� משקיעי� שעות . עמותות שמתנהלות בהתנדבות

 ג� ,תיע אתכ�ואת� יודעי� מה אני אפ. מזמנ� הפרטי

  , שמי� כס#

�..מזמננו הפרטי...  :יאיר אברה .   

  . יאיר לא הפרעתי ל0  :צביקה צרפתי

�ר  :יאיר אברה   ?מה זה קשו

י . וג� שמי� כס# מכיס� הפרטי. 0לא הפרעתי לאני   :צביקה צרפתי אנ

ג� לחברי המועצה לתת לזה להתנהל כמו שזה ויש , מציע 

כל שנה לבקרהחות כספיי�"מוגשי� דו. על זה פיקוח   .

שגיא . המסמכי� ה� נרחבי�, שהוא מגיש את המסמכי�

וה� , לא נות� למי שלא מגיש מסמכי� והמסמכי� ה� רבי�

יותר. עוברי� מספיק בקרות כל , ואני אפתיע אתכ� עוד 

אי� עמותות . העמותות היו� מתנהלות כמעט באיזו� כספי

  . היו� שנמצאות בגירעו� כזה או אחר

הבראה . הכדורע# עובר הבראה. נה לכדורע#התייחסות קט  
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יש ש� אנשי� חדשי� שהגיעו ולקחו על עצמ� . אמיתית

לא שעשו תרגיל וחיסלו . התנערו מה�ולא , חובות מהעבר

נפתח עמותה , ואמרו נעשה פירוק עמותה, את העמותה

כל לקחו . חדשה ונעשה את הכל מחדש את זה על עצמ� את 

� . ת החובות האלהקשה להחזיר א, נכו�. החובות הרי אי

ה� יחזירו עד , אני אומר לכ�. אבל ה� יחזירו. מאיפה

  . בבקשה, יהודה. הגרוש האחרו�

כה� ר�    . צרי0 להגיד את זה. וג� החזירו חלק מאוד משמעותי  :או

דבריי יותר בהרחבה מצביקה  :יהודה ב� חמו , אני ברשותכ� אומר את 

בנקודות מאוד גע  וד חשובות שג� מא� מכיוו� שבהחלט הוא נ

אבל אני אוסי# נקודה אחת שבטח . רציתי להתייחס אליה�

את העלות על נס אבל אני רוצה ל, הוא לא היה עושה את זה

, הפעילות של צביקה בנושא של פעילות עמותות הספורט

בעיר בהחלט להודות לצוות . ובכלל הפעילות הספורטיבית 

את לכל מי שמרכז . לאשל, לשגיא, לנועה, המקצועי

מאוד � פעילות מאוד. פעילות פשוטהזו לא . הפעילות

  . למרות שלכאורה נראה בסכומי� לא גבוהי�. מורכבת

ההתחבטויות שיש לה� , אית� נת� פה קוד� דוגמא, הנה  

בוועדה הא� לקבל את אותה עמותה שמתאחרת ביו� או 

ג� חברי מועצה , בשעה יו� שיודעי� שיש פה  שבסופו של 

ונתת� לה�הנ, ינופפו ע� זה ביו�  אולי אותה , ה איחרת� 

עמותה לחלוקת מזו� שמא איזה מישהו מכיר אותי או מכיר 

מאוד קטנות � יש ש� דקויות מאוד. מישהו מהיושבי� פה

אני בהחלט חושב שהפעילות של . ע� הרבה מאוד רגישויות

ומבחינתי אני אומר , היא ראויה לכל הערכהחברי הוועדה 

  .את זה בכל הזדמנות שיש
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תסלחו לי שאני אומר , עוד פע�, חלק מהשאלות שנשאלו פה  

אישרנו את . אני היו� בחזקת המורה המטי#, את זה

י ,  שני�8הקריטריוני� לא לפני   80אולי .  חודשי�8לא לפנ

ד� בנושא . אישרנו את הקריטריוני� פה. יו� השולח� הזה 

? קבעתי לבד? מי קבע את החלוקה. של הקריטריוני�

 אשל קבע לבד ע� נועה ישבו על כוס קפה וקבעו ,הוועדה

ומי . השולח� הזה קבע את הקריטריוני�. לא? את זה

היית� חוסכי� את מרבית , שמכיר את הקריטריוני�

  .וחבל. השאלות פה

העירייה ,  זה בשביל0גיא, בואו תבינו דבר אחד, דבר שלישי  

ביחס , תומכת התמיכה הזו בעמותות היא תמיכה שולית 

יש פה הרבה מאוד כס# אבל היא . תומכתשהעירייה למה 

. במה אני מ. תמיכה יחסית שולית . את התמיכה של .

כוח . מעמידה מתקני�העירייה ? העירייה העירייה מעמידה 

לצור0 חלוקת מזו� למשל , הוק� אבל לאד, לא בשוט#. אד�

לצור0 , לצור0 משרדי�, לצור0 מחסני�, עוזרתהעירייה 

התרבות שאנחנו מעת לעת מוזמני� ערבי התרמה בהיכל 

  . לש�

תומכת בעמותות ובמיוחד בעמותות , לשמחתיולכ� העירייה   

ואני מציע לכ� לא . הרווחה בצורה יוצאת מגדר הרגיל

תלכו ג� בשביל . ללכת רק לעמותות הספורט בשביל ללמוד

הנשמה והרגש לראות את הפעילות של אות� עמותות 

  . י� ולחוש במה מדוברעל מנת שתוכלו להב, חברתיות

אני מעדי# לומר ל0 את . אני יכול להגיד ל0 דבר אחד, יאיר  

, זה בצורה הכי ישירה וקיוויתי שלא תגיד את הדברי� פה

רוצה לאחל לכל עי כפר , ראבל אני  בטח ובטח לעיר כמו 



    01.02.2012  71  מועצה מ� המניי� 

כפר , סבא שאני אוהב בעיר  וירבו עמותות כמו שיש  הלוואי 

 ל0 את זה כאחד שהבת אני אומר. עמותות הספורט. סבא

הב� בכדורסל ואני מכיר את , שלי נמצאת בתחו� הנגינה

כל העמותות. הכדורע# רוצה , ואני מכיר כמעט את  אני לא 

. אני מכיר וג� מוקיר. אבל אני מכיר, להגיד מלפני ומלפני�

בגלל ההו� האנושי הנפלא שקיי� ? למה אני מוקיר

, ייחסת אליהואני רוצה לגעת ג� בעמותה שהת, בעמותות

  . לעמותת הכדורע#

�  . אני לא התייחסתי. גיא התייחס. אני לא התייחסתי  :יאיר אברה

רע#  :יהודה ב� חמו תאמי� לי , יאיר, לא, לא, לכ�. גיא, ג� לעמותת הכדו

לגיא אני אתייחס בנושא תפקוד והמצב הסטטוטורי שהוא 

דיברת על המעורבות של ההורי�. דיבר עליו י . אתה  ואנ

ונמצאי� פה נדמה לי עדיי� רק הנציגי� של ,  לכ�אומר

 מוזמ� והוא כל הורה שמעוניי� לגלות מעורבות, הכדורסל

  .מתקבל בברכה בוועדה

,  חברי הנהלת עמותה7יש , כמו שנאמר פה קוד� מה לעשות  

ועדות ויש מנהלי קבוצות כללית ויש  , יש מליאה ויש אסיפה 

. ההורי� נהני�, ולשמחתי. וה� משוועי� לידיי� מתנדבות

ההורי� קוני� לילדי� . ההורי� נהני� ומביאי� ספונסרי�

תבואו ותראו את הפעילות . חולצות לפעמי� לילדי� שאי�

תבינו עד כמה חברי העמותות ה� אנשי� חשובי� , הזו

בעיר הזו נוכל לעזור לעמותות , מאוד  וכל דר0 שאנחנו 

  . אנחנו נעשה אות�

גע, עמותת הכדורע#   נ בזהצביקה  ב,    משפטי� 2.5� ברשותכ� 

עמותת הכדורע# מוכרת לוותיקי� . ובזה אני אסיי�

עברה לא מעט .שיושבי� פה הרבה מאוד שני�  היא 
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גירעונות. טלטלות  לקחו אותה בשני� .והיא עברה לא מעט 

מאוד � ה מאוד'שלוש האחרונות חבר� בשנתיי�, האחרונות

חנו0 , בו�ניצב יוסי סיט, ר"גרי אברמובי  כיו. רציניי�

וה� מתאמצי� . אנשי� באמת יקרי� לעיר הזו. גלעדי

 על מנת .להשיג כל פרוטה על מנת שהעמותה הזאת תתקיי�

ופורח. שהמועדו� הזה יגדל ויפרח   .והוא גדל 

, אגב. שבוע שעבר האנשי� שלנו הגיעו לגמר גביע המדינה  

, אנחנו ישבתי ש� ליד מנהל אג# החינו0 של עיריית נשר

בנשרהמשחק ה ו. יה  תארו . ר אגודת הכדורסל בנשר"הוא י

ועוד יצטר0  לכ� שדב רקובי  עכשיו מנהל איזו עמותה פה 

לכ� המעורבות של האנשי� ג� בתחו� . לבוא לשבת כא�

  .מאוד בריאה� היא מעורבות מאוד, הספורט וג� בכלל

קחו בחשבו� שהדברי� שנאמרי� פה ה� לפעמי� נתפסי�   

. מאוד לא טובה� רה מאודבצואצל חלק מהמתנדבי� 

אני חושב . כשחלק מה� אפילו אומר למה אני צרי0 את זה

שס0 הכל בשני� האחרונות אנחנו ממלאי� ג� את 

כלפי חברי העמותות כות . התחייבויותינו  הגדלנו את התמי

נותני� ג� לעמותות הספורט וג� . באופ� משמעותי ו  אנחנ

  . לעמותות הרווחה

הייתי מצפה מכ� ,  השולח� הזהולכ� אני מבקש כאמירה של  

כל להתאחד , כחברי מועצה כול� יוצא מ� הכלל שנו בלי 

י , אשל. תודה רבה. בתמיכה במתנדבי� ובתורמי� לפנ

  . ההצבעה

ר  :אשל ארמוני רוצה להגיד בקיצו ת , אני באמת  כל משק העמותו שקוד� 

ו . בכפר סבא הוא משק מאוד מסוב0 במש0 השנה אנחנ

אנחנו מדברי� על .  הרבה מאודממשיכי� להתעסק איתו
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בער0 6� יותר מ כל אחד חושב .  עמותות67 מיליו� שקל ו

המנגנו� של הקריטריוני� אנחנו מחילי� . שהוא הכי חשוב

למשל , שנה ג� על הקצאה של משאבי� נוספי�אותו ה

י "כל דבר שהוא בעצ� שיי0 לציבור הוא יוקצה עפ. מגרשי�

  . לוחות צדק

זו מתמטיקה . ג� פה על ההקצאההדבר הזה כמוב� חל   

ואחר כ0 , קוד� את� מאשרי� את הקריטריוני�. פשוטה

ו , את� מאשרי� את התקציב הגלובאלי ואחר כ0 אנחנ

דקי� שהעמותות עומדות בקריטריוני�  בו כחברי ועדה 

ועושי� את החשבו� ויוצא מה ,  בהיבטי� פיננסי�מסוימי�

  . שיוצא

בי ה   שנה הבאה את עמדתי אני רוצה להגיד רק שתדעו לג

נושאי� י , בשני  ביטו כי זה לפחות מבחינתי יבוא לידי 

הנושא , קוד� כל. בשינוי בקריטריוני� לקראת השנה הבאה

ייצוג נשי� כפי שאת� קבעת� בעצ�של  0 ,  ימשי0  ימשי

אלא יחלחל ג� , בשנה הבאה לא רק בעמותות הגדולות

בינוניות ואני מניח שלא תהיה לזה התנג.לעמותות    .דות 

השנה אותו פול שהל0 ממנו תקציב לעמותות , דבר שני  

הוא היה אותו פול שהל0 ממנו התקציב ג� , הרווחה

נפרדי�. מעמותות הדת , אני סבור שצרי0 ליצור פולי 

, מכיוו� שכפי שאת� ראית� בס0 הכל לעומת שנה שעברה

בע מ. כל העמותות קיבלו קצת פחות כס# נו ריבוי זה 

בעיקר בתחו   . זה כמוב� מבור0. � הדתעמותות 

יהיו עוד , המשמעות היא    עמותות 30שא� בשנה הבאה 

אני חושב שזה לא . עמותות הרווחה תיפגענה, בנושא דת

ולכ� על מנת לייצר חלוקה שהיא חלוקה יותר מאוזנת . נכו�
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בוא ואנחנו נציע פולי� , בי� הסקטורי� השוני� אנחנו נ

נ. את� תראו את זה. נפרדי� ית� היה לעשות את השנה לא 

  . זה מה שרציתי להגיד. זה יקרהאבל בשנה הבאה , זה

  . תודה  :צביקה צרפתי

  ) מדברי� ביחד(

35� התשובה של0 לשאלה שלי למה הורדת מ  :אל� אתי ג� . . 73� ל. 

   ?שקלי�

  .  זה ירד לכול�  :ר אמיר גבע"ד

בעד. אנחנו נכנסי� להצבעה. תודה רבה  :צביקה צרפתי   , מי 

אנחנו מעמידי� להצבעה . על מנת שנהיה מובני�, חברי�  :מויהודה ב� ח

לפי בקשת , והחברתיותאת התמיכות בעמותות הספורט 

נפריד את ההצבעה מי . רק את הכדורגל, אמיר ואית� אנחנו 

? בעד לאשר את התמיכות למעט התמיכה בעמותת הכדורגל

, יהודה, צביקה, אור�, יעקב, ארנו�, אמיר. ירי� את ידו

יואל, אית�, אמיר, עמיר� . שמעו� פר  ושלי עמרמי, איציק 

ירי� את ? מי נמנע. אתי, נפתלי, גיא. ירי� את ידו? מי נגד

  . תודה רבה. יובל ויאיר. ידו

למעט ,  לפי המצור. לפרוטוקול2012 תמיכות מאשרי� :421 ' מסהחלטה

   .התמיכה בעמותת הכדורגל

  

בעד לאש  :יהודה ב� חמו כות של עמותת הכדורגל ר את תקציב התמימי 

כפר סבא   . ירי� את ידו? הפועל 

  , מי שמשחק בשבת  :ר אמיר גבע"ד

  . ר לא משחקי� בשבת"בית  :צביקה צרפתי

  ) מדברי� ביחד(

בית, אוקי  :צביקה צרפתי   . ר"ג� 
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, יהודה, צביקה, אור�, יעקב, ארנו�, אמיר. צודק, ר"ג� בית  :יהודה ב� חמו

. אתי, נפתלי, גיא? מי נגד. שלי, איציק, יאיר, יובל, עמיר�

תודה ג� לאנשי . תודה רבה. נמנע שמעו� פר . אית� ואמיר

  . תודה רבה. העמותות

סבא �  תמיכה בעמותת הכדורגל הפועל כפרמאשרי� :422 ' מסהחלטה

  .י הפרוטוקול המצור."ר עפ"ועמותת בית

  

  .אישור מקדמות לעמותות הספורט  .8

  

  .שגיא, שור מקדמות אי� הסעי# הבא   :צביקה צרפתי

רוכל יש לנו אישור אחד , חלק מהעמותות לא השלימו את אישור  :שגיא 

ניהול תקי� של רש� העמותות במידה . בעייתי זה אישור 

ג� א� אושרה היו� תמיכה אני לא , והאישור הזה לא קיי�

   .אות� עמותות זקוקות לחמצ�. יכול לשל� לה�

  . אישרנו, חברי�  :יהודה ב� חמו

  ? כל השאר זה בסדר  :אל� �אתי ג

רוכל   . כ�  :שגיא 

  ?לא צרי0 מקדמה  :אל� אתי ג�

   .רק לעמותות הספורט מדובר במקדמה  :ר אמיר גבע"ד

  ?  חלקי משהו1ואז אתה נות�   :אל� אתי ג�

  . השאר מקבלי� את הכל  :יהודה ב� חמו

  ?אפשר פה אחד  :צביקה צרפתי

נות�   :אל� אתי ג�   ? חלקי1אתה 

רוכל   ?  חלקי1ת אומרת מה זא  :שגיא 

� אי0 אתה  :אל� אתי ג� ?  

רוכל   . מתקציב שנה קודמת25%עד   :שגיא 
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  . פה אחד. תודה רבה? אפשר פה אחד  :צביקה צרפתי

  .לעמותות הספורט  פה אחד מת� מקדמות מאשרי� :423 ' מסהחלטה

  

  .פתיחת חשבו� בנק  .9

  

  . שגיא. בנק פתיחת חשבו� � סעי# הבא   :צביקה צרפתי

  ) יחדמדברי� ב(

רוכל אנחנו במסגרת הפרויקט של הקמת התאי� , חברי�  :שגיא 

בהתא� לכללי� שנקבעו , ייצור חשמל ירוק, הפוטוולטאי�

מ אנחנו נדרשי� לנהל את הפעילות "י חוזר של מע"ע

כל להגיש דיווחי� ו . בחשבו� בנק נפרד על מנת שנו אנחנ

בנק מיוחד לצור0 כ0 העירייה . מבקשי� לפתוח חשבו� 

כל בעיה, מהחשבו� הזה למשו0 את הכספי� תו בזה  . אי� 

בת לנהל את הכספי� שהתקבלו מחברת  אבל היא חיי

  . החשמל

  . דרישה סטטוטורית  :ר אמיר גבע"ד

רוכל מ הוציא חוזר "מע, מ"אנחנו היינו בדיוני� ע� מע. כ�  :שגיא 

 אבל אחרי שמסתבר בהתחלה לא היו הנחיות. ספציפי

גופי� עשו את  , הפעילות של התאי� האלהשהרבה מאוד 

ואנחנו פועלי� בהתא� , מה מוציא חוזר ספציפי לנושא הזה

מ בנושא "היינו ג� בשתי פגישות ע� מע. להוראות החוזה

ו . הזה מבקשי� לפתוח חשבו� בנק לטובת הפרויקט ואנחנ

כמוב� נשל� ש� ג� . הזה לכספי� שיתקבלו מחברת החשמל

וולטאי� שהוא הפרויקט של התאי� הפוט. את ההוצאות

דיסקונט בכפר סבאב בכבר הוק�    .נק 

  ? אפשר להתאחד פה אחד סביב הסעי# הזה  :צביקה צרפתי
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  . פה אחד  :שמעו� פר-

  . פה אחד, תודה  :צביקה צרפתי

 פתיחת חשבו� בנק לניהול פרוייקט הקמת מאשרי� :423 ' מסהחלטה

דיסקונט בכפר    .סבא� התאי� הפוטווולטאי� בבנק 

  

ז  .10   .כויות חתימהעדכו� 

  

  . עדכו� זכויות חתימה  :צביקה צרפתי

רוכל   .אני אגיד ואחר כ0 תקריא אותו  :שגיא 

א� אתה , להפועל יואב בכדורע# לא התייחסת שגיא, אגב  :גיא ב� גל

  . זוכר

  . אני התייחסתי אבל  :יהודה ב� חמו

בזמ� דו  :ר אמיר גבע"ד   .ח הביקורת"דבר על זה 

  . בבקשהבקצרה, שגיא  :יהודה ב� חמו

רוכל לפני פחות מחודש , בס0 הכל אנחנו מבקשי� להוסי#  :שגיא 

 החשבונות תמנהל. סגנית נוספת לגזבר העירייההתמנתה 

, גנדל התמנתה כסגנית גזבר העירייהדנאי הראשית אורית 

אנחנו מבקשי� להוסי# אותה כמורשת . זכתה במכרז

ת זכויו, את� יודעי�, כמוב� שהיא מגיעה. חתימה נוספת

בעירייה ה� בשתי קבוצות  בעצ� ראש העירייה .החתימה 

מאחר והוא האציל לו את סמכויותיו וגזבר , ל"או המנכ

  , או כשאני לא נמצא יכולי� לחתו� במקומי, העירייה

? מה אנחנו לא יודעי� מה זה זכות חתימה. להוסי# ותוריד  :יהודה ב� חמו

  . ההשתלמות לא מתחילה עכשיו? ברוח ההשתלמות

רוכלש כפר ": מוצע להחלטהנוסח   :גיא  זכויות החתימה בש� עיריית 

חתימת� של : סבא על מסמכי� כספיי� מעודכנות כדלקמ�
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ב� חמו או  בצירו# לחתימתו , של מר אשל ארמונימר יהודה 

של מר שגיא רוכל על מסמכי� כספיי� ובצירו# חותמת 

ועניי�מחייבת את העירייה , העירייה דבר  וע מבלי לגר. בכל 

 אורית 'כי מר סנדרובי  יעקב וגביובהר , מהאמור לעיל

בהעדרו , דנאי גנדל מוסמכי� לחתו� במקו� מר שגיא רוכל

  ".מעבודתו

מי . אז נעשה הצבעה? לא? אפשר להתאחד פה אחד. תודה  :צביקה צרפתי

ר�, יעקב, ארנו�, אתי, שלי, אמיר? בעד , עמיר�, יהודה, או

  ,נפתלי? מי נגד. יאיר, �שמעו,  ממה,אית�, אמיר קולמ�

  . נמנע. לא נגד  :נפתלי גרוס

נמנע  :צביקה צרפתי   .תודה. גיא ויובל, נפתלי? מי 

עיריית כפרמאשרי� :424 ' מסהחלטה  �על �  את זכויות החתימה בש סבא 

�ב� חמו או של אשל :  כדלקמ�מסמכי� כספיי יהודה  חתימת� של 

כל על מסמכ בצירו. לחתימתו, ארמוני רו  י� כספיי�של שגיא 

דבר ועניי�, העירייהובצירו. חותמת  . מחייבת את העירייה בכל 

ע דנאי  אוריתויובהר כי סנדרובי- יעקב  , מהאמור לעיל מבלי לגרו

  . מעבודתובהעדרו, גנדל מוסמכי� לחתו� במקו� מר שגיא רוכל

  

ערי� לענייני תברואה לשרו�   .11 הדברת (מינוי נציג עירייה כחבר באיגוד 

�  ).יתושי

  

ג עירייה כחבר  מינוי נציג כחבר � סעי# הבא   :צביקה צרפתי מינוי נצי

.הדברת יתושי�(באיגוד ערי� לענייני תברואה לשרו�  ( 

צ ו , יש עדיי� מופיע כחבר באיגוד'עשינו בדיקה ובוקי  ואנחנ

  . מבקשי� להחליפו מלהופיע ש� בארנו� לוי

  . אותה סיעה נשאר  :עמיר� מילר
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  . ג� לא מופיעהוא   :צביקה צרפתי

 ? הוא הוזמ�  :גיא ב� גל

   ?אפשר להתאחד פה אחד. מה, הוזמ�  :צביקה צרפתי

  . לא  :גיא ב� גל

ננו  :אל� אתי ג�   .הב� אד� אי

י . הצבעה  :צביקה צרפתי בעד מינוי ארנו� כחבר באיגוד ערי� לעניינ מי 

, יהודה, צביקה, אור�, יעקב, ארנו�, שלי? תברואה שרו�

, נפתלי? מי נגד. יאיר, שמעו�, ממה, אית�, אמיר, עמיר�

  . תודה רבה. אמיר? מי נמנע. תודה. יובל, גיא, אתי

י כנציג העירייה באיגוד ערי� מאשרי� :425 ' מסהחלטה י ארנו� לו  את מינו

 � ני תברואה לשרו    .ש'במקומו של בוקי צי, )הדברת יתושי�(לעניי

  

עבודה נוספת לעובדות עירייה  .12   .אישור 

  

נוספות לעובדי עירייה. בבקשה, שלי  :רפתיצביקה צ שלי , יש מספר עבודות 

  , לקחה על עצמה

  ,  עובדות3� מדובר פה ב. אני ביקשתי להציג את זה  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

. הא� זה   :יהודה ב� חמו .   ? צנעת הפרט היות ויש אינטרנט פה.

   ?צרי0 לסגור את ההקלטה  :צביקה צרפתי

  .  שמותבלי :אליעזר פירשטיי�

  . ה� ירצו לדעת במה מדובר  :יהודה ב� חמו

יודע לנתק את ההקלטה למספר דקות. אי� שמות  :צביקה צרפתי ? מישהו 

  . נעשה הפסקת הקלטה. אל תגעו

גיד אות� ע� הסבר   :גיא ב� גל בלי שאנחנו נ אפשר להעביר את השמות 

  . בכתב

בלי שמות, ה'שלינק  :יהודה ב� חמו   ? את יכולה להציג 
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 עובדות שאחת מה� ביקשה לאשר לה 3� מדובר ב. כ�, כ�  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

 בנושא שבו היא כותבת דוקטורס  באתרעבודה נוספת

  . בריאות

  ? היא עוסקת ברפואה? יו�� מה היא עושה ביו�  :אל� אתי ג�

  . היא עובדת עירייה  :צביקה צרפתי

מתוק# ,  אפשרואי, זה צנעת הפרט, אני לא מסכי�, סליחה  :אשל ארמוני

  , זה שאומרי� מה ה� ומי ה�

  . היית צרי0 לצר# את זה לזימו�  : לויאהוד יובל

בי� חברי המועצה שיעיינו  :גיא ב� גל # . תעבירו את זה  תעברו לסעי

כדי ונאשר את זה אחר כ0. הבא א� יש אבל אי . יעיינו תו0 

  . אפשר לאשר משהו שאנחנו לא יודעי� מה הוא

ינתק את ההקלטה למספר דקות"מנכ, �חברי  :צביקה צרפתי   .ל העירייה 

יש עוד דרכי� לשמור על צנעת הפרט חו  . לא צרי0 לנתק  :גיא ב� גל

  ,  מלנתק את

  .  זה ג� בהמלצת היוע  המשפטי, גיא  :צביקה צרפתי

אנחנו לא רוצי� לפגוע בצנעת הפרט של העובדי� , אשל  :גיא ב� גל

עי� לקרוא את אנחנו ג� לא מצי. יותר או פחות ממ0

ג� לא לפגוע , אבל אל תביאו את ההחלטה. השמות

ר . בפומביות הדיו� של ההחלטה לא צרי0 לקטוע או לסגו

  , פרוטוקול

  ) מדברי� ביחד(

אי� נוהל מסודר , לא. עשינו את זה עד היו�, לא, סליחה  :גיא ב� גל

בע עכשיו מה צרי0 ומה ? מה זה צרי0. בנושא הזה אתה קו

    ?כ�? לא

כלליי�, גיא  :ר אברה�יאי   . ג� ללא שמות אפשר להציג בקווי� 

  . את� מתלבטי� אי0 להציג את זה. אנחנו לא הצענו שלא  :גיא ב� גל
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�  . לא צרי0 לא שמות ולא תואר תפקיד. היא עובדת זוטרה  :יאיר אברה

   .לא ביקשתי לראות שמות  :גיא ב� גל

  ) מדברי� ביחד(

בע  :אל� אתי ג� . מה . וד משרהב� אד� רוצה לעבוד  .   ? מה קרה לכ�? .

    ) מדברי� ביחד(

ג� את הקהל מהאול�, סליחה  :גיא ב� גל   . תוציא 

  . יש הקלטה. שלי, בבקשה  :צביקה צרפתי

  ?מה ע� הקהל  :???

  ) מדברי� ביחד(

�  . בלי תואר תפקיד ובלי ש� זה מספיק  :יאיר אברה

  . בבקשה, שלי. בואו נתקד�  :צביקה צרפתי

זוכר שהזכירו פה שמות לא מזמ�, באג  :גיא ב� גל . אני  . . רחוב כאלה . 

  ? יש פתאו� כזו דאגה לצנעת הפרט, אז מה קרה. ששבתו

צנעני"עו   ? צרי0 לטעות פע� שנייה, עושי� טעות פע� אחת :ד אית� 

אני זוכר , מי שמג� פה בחירו# נפש על צנעת הפרט, לא  :גיא ב� גל

וציו אקונומי כולל הרקע הס, שהוזכרו פה שמות במפורש

אני חושב שאת� צריכי� להתארג� על אי0 לעשות . שלה�

  . את זה מסודר

  . נלמד לפע� הבאה, בסדר  :צביקה צרפתי

  . זו לא הדר0  :גיא ב� גל

  .שלי, בבקשה. נלמד לפע� הבאה  :צביקה צרפתי

עובדת אחת שמעוניינת לעבוד בכתיבה באתר , פי שאמרנוכ  :בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו

בזה קוד�, דוקטורס זו עובדת . כבר עבדה  עובדת שנייה 

ועובדת . שמבקשת לתת הרצאה בתחו� שבו היא מתמחה

והתבקשה , היא עובדת שסיימה עכשיו תואר שנינוספת 

יפה ומכובד. להיות עוזרת הוראה   . זה 
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�יפגע   :יאיר אברה בכל אחד מהמקרי� האלה נשאלת השאלה הא� זה 

  . זה הכל. מאשרי�, א� לא. בעבודתה

  ? אפשר להתאחד פה אחד  :צביקה צרפתי

  . פה אחד, כ�  :שמעו� פר-

  . תודה רבה  :צביקה צרפתי

  . סעי# אחרו�  :צביקה צרפתי

נוספת, רגע  : לויאהוד יובל   ? יש אפשרות לתת אישור גור# לכל עבודה 

  . לא  :ד אלו� ב� זק�"עו

  . אי� דבר כזה  :אל� אתי ג�

עבודה  :426 ' מסהחלטה    .נוספת לשלוש עובדות עירייהמחליטי� לאשר 

  

  :דיווח  .13

  .2011ביצוע החלטות מועצה לשנת : א        

  

כ , דיווח מעקב החלטות� סעי# אחרו�   :צביקה צרפתי    . ל העירייה"מנ

ב .  החלטות72 המועצה קיבלה 2011במהל0 שנת   :אשל ארמוני הרו

אלא , המכריע של ההחלטות לא היו החלטות שחייבו ביצוע

כל ההחלטות ה� , בכל אופ�. ' שונות של מינוי וכוהחלטות

 347החלטה מספר .  החלטות2למעט , החלטות שבוצעו

בינוי בוצעה בנושא פינוי  בוחני� את . שטר�  מכיוו� שאנחנו 

רוחבית ולא רק לגבי שכונת כיסופי� הנושא הזה , הנושא 

, י החברה הכלכלית במהל0 החודשי� האחרוני�"נבח� ע

 ואחריו .שבועיי� הקרובי��  העיר בשבועוהוא יוצג לראש

כיסופי� גזר ג� ההחלטה לגבי    .תי

 בהמש0 לנושא שנדמה לי 379החלטה , החלטה שנייה  

ג� אל' לתה הגבעה נייד, אתי  � , מיז� מחשב  שעלה לדיו
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 0 וצריכי� לבוא ולהציג את הממצאי� בוועדת החינו

, חו  מזה. וזה יעשה בישיבת המועצה הבאה במר , למועצה

צעו, כל הדברי� טופלו   . כפי שאת� רואי� בטבלה, בו

  ? אגרת שילוט מה טופל.יש לי שאלה  :אל� אתי ג�

ה  : לויאהוד יובל � נושא BRTלא עבר בדיוק  ,  

  ? מה טופל. 353זה החלטה , לא  :אל� אתי ג�

נושא זה  : לויאהוד יובל   . תגידי באיזה 

  ?מה טופל. אגרת שילוט  :אל� אתי ג�

  .  ההחלטה פה היא להוריד את ההצעה,תראו  :אשל ארמוני

  . זה טופל טוב מאוד  :גיא ב� גל

  ) מדברי� ביחד(

  ?כל ההורדה שהורדת� זה נקרא טופל  :אל� אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

  .החלטה אופרטיביתזו . החלטות אופרטיביות  :יהודה ב� חמו

היתה להוריד את ההצעה י המועצה "החלטה שהתקבלה ע  :אשל ארמוני

  . אז זה בוצע, של0 מהסדר

נעולה. תודה רבה  :צביקה צרפתי   .הישיבה הראשונה מ� המניי� 

  

   

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 
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 �  12/0201/ריכוז החלטות מועצה מיו
  
  
  

מחליטי� להסיר ההצעה לסדר בדבר מימו� עמותת המרכז  :415 ' מסהחלטה

� מקומי בתקציב העירי   .מסדר היו�, יהלשלטו

  

  : פה אחד כדלקמ�מאשרי� :416 ' מסהחלטה

כי הסיר את מועמדותו מחברות במועצה .1  בהמש* להודעתו של יעקב אביטל 

על מועמד אחר בישיבת המועצה , הדתית סיעת מעו. תודיעה 

  .הבאה

רייש כמעומדת נוספת מטע� סיעת ' מאושרת מועמדותה של הגב. 2 ויויא� 

 �  ). גרגורי קוטלרבנוס. לרב(הירוקי

3 . �יש שני חברי  �בי� המועמדי� למועצה הדתית בא המועצה תקיי� בדיקה 

על תנאי הכשירות וההתאמה ליו  �ר המועצה "לפחות שעוני

לאחר אישור כל תשעת המועמדי� ובכלל� מועמד הרב , הדתית

  .ס"ס ומועמד סיעת ש"הראשי לכ

  
  

, הדקל'  מעו� יו� ברח הקצאת מבנה קיי� למטרתמאשרי� :417 ' מסהחלטה

. 58�0011146שמספרה " אמונה"לעמותת , 15 חלקה 6435גוש 

   . שני�5ההקצאה הינה לתקופה של 

  

� יו� ברחמאשרי�  :418 ' מסהחלטה מבצע ' הקצאת מבנה קיי� למטרת מעו

  שמספרה " וויצו"לעמותת , 580 חלקה 6433 גוש 11יונת� 

  .ני� ש5ההקצאה הינה לתקופה של . 58�0057321
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הקצאת קרקע לעמותה למע� הקשיש שמספרה מאשרי�  :419 ' מסהחלטה

 חלקות 6431ר בגוש "אז'  דונ� ברח3.2שטח בגודל , 58�0069342

. בצפו� העיר" מרכז יו� לקשיש" למטרת הקמת 190, 191

  . חודש11+ שני�24ההקצאה הינה לתקופה של 

  

 6437בגוש " אמנה"הקמת תחנת טרנספורמציה מאשרי�  :420 ' מסהחלטה

  .רופי�'  ברח128חלקה 

  

למעט ,  לפי המצור. לפרוטוקול2012 תמיכות מאשרי� :421 ' מסהחלטה

   .התמיכה בעמותת הכדורגל

  

סבא �  תמיכה בעמותת הכדורגל הפועל כפרמאשרי� :422 ' מסהחלטה

  .י הפרוטוקול המצור."ר עפ"ועמותת בית

  

  .לעמותות הספורט ת  פה אחד מת� מקדמומאשרי� :423 ' מסהחלטה

  

עיריית כפר :424 ' מסהחלטה  �על � מאשרי� את זכויות החתימה בש סבא 

ב� חמו או של אשל : מסמכי� כספיי� כדלקמ� יהודה  חתימת� של 

כל על מסמכי� כספיי� בצירו. לחתימתו, ארמוני רו  של שגיא 

דבר ועניי�, העירייהובצירו. חותמת  . מחייבת את העירייה בכל 

ע דנאי  אוריתויובהר כי סנדרובי- יעקב  , מהאמור לעיל מבלי לגרו

  . מעבודתובהעדרו, גנדל מוסמכי� לחתו� במקו� מר שגיא רוכל

  

י כנציג העירייה באיגוד ערי� מאשרי� :425 ' מסהחלטה י ארנו� לו  את מינו

 � ני תברואה לשרו    .ש'במקומו של בוקי צי, )הדברת יתושי�(לעניי

  
  

עבודה נוספת לשלוש עובדות עירייהמחליטי� :426 ' מסהחלטה    . לאשר 

  


