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 עיריית כפר סבא
 66/16-11/12' פרוטוקול מס

  )02/05/2012( ב"עתש אייר ב'י ,רביעי מיום , מן המניין מישיבת מועצה
  
  אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

  מ ראש העיר "סגן ומ  צביקה צרפתי  

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע           

   משנה לראש העיר  איציק יואל  

  משנה לראש העיר   אורן כהן    

  חבר המועצה  יעקב אביטל  

  חבר המועצה   יאיר אברהם  

  חבר המועצה  יא בן גלג  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

   חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה  ד נפתלי גרוס "עו  

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

   ועצהברת המח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

  חבר המועצה  ון פרץשמע  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

      

  סגן ראש העיר   עמירם מילר  :                             חסרים

   חבר המועצה  ש"ר בוקי צי"ד  
  חבר המועצה  )ממה(אברהם שיינפיין    

  

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  גזבר העירייה   לשגיא רוכ  

  מבקר העירייה   אליעזר פיירשטיין  

  יועץ משפטי  ד אלון בן זקן"וע  

  יועצת משפטית  ד בתיה בראף"וע  

   ראש העיר/ע  חזי ברזני  

  ל"מנכ/ע  מיכל טל  
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  02.05.2012 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

 : שאילתות .1

בנושא   .א העירייהשאילתא   .תמיכות 

בנושא   .ב לפארקר/תרומותשאילתא  פסלים   .כישת 

בנושא   .ג הוזשאילתא  דב  ברחוב  עצים   .גומות 

  

לסדר .2  : הצעות 

בנושא   .א לסדר  הפארקהצעה  בשכונת  ילדים  גני   .תוספת 

 

התושבים "דו .3 תלונות  נציב   .2011 - ח 

של  .4 מתוקן  תקנון  סבא"אישור  בכפר  הפנאי  לתרבות  העירוני  " התאגיד 

הפנים"עפ משרד  הוראות   .י 
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צרפתי מתכ  :צביקה  המנייןאני  מן  מאי  חודש  של  הישיבה  את  לפתוח  , בד 

שאילתות. 2012 ראשון  סעיף  היום  סדר    . לפי 

טוב, רגע  :אל- אתי גן משהו  להגיד  רוצה  אני  זה  חושבת . לפני  שאני 

פורום  . שבזכות  . המפה. על  מאוד  עלתה  סבא  ויותר . כפר 

ל, מזה תוהה  . אני  . שצריך . משהו  עוד  שזה  חושבת  אני  אז 

פה   . להיות 

  

  .שאילתות  .1

  

של   .א צ' דרשאילתא  לפארק/תרומותבנושא יש 'בוקי  פסלים  , רכישת 

ב   .25/04/12- הוגשה 

  

כשנה "   הפסלים ) 20/4/2011(לפני  בנושא  שאילתה  הגשתי 

העירוני לפארק    .שנתרמו 

אשר ב   התורמים  הם  מי  לדעת  ביקשתי  שאלותיי  שאר  ין 

התרומות  גבי  על  מופיע  אינו    ).הפסלים(שמם 

אנ   וכי אמר  ייבדק  זה  נושא  כי  העיר  ראש  סגן  ידי  על  ז 

תרמו אותם  לפסלים  התורמים  שמות    .יוצמדו 

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

הפסלים  .1 תורמי  של  שמם  סבא  כפר  לעיריית  ידוע  האם 

הפסלים עבור  הכספים   ?או 

התורמים .2 של  שמם  היום  עד  פורסם  לא   ?מדוע 

התורמים .3 שמות  יפורסמו   "?מתי 
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ראש   העירתשובת   :  

התורמים" .1,2   סבא שמות  כפר  לעיריית    .ידועים 

ע   נתרמו  הפסלים  המים"מרבית  מפעל  פסלים2 מתוכם, י   " -   

חמו בן  פה  :יהודה  לא    . הוא 

גל בן  היום  :גיא  להגיע  היה  יכול  לא  שהוא  התנצל    . בוקי 

צרפתי ע"  :צביקה  הפסל"נתרמו  עש .י  נתרמו  הנותרים  הפסלים  י "שת 

לא פרטיים  מהפסלגורמים  ישירות  שנרכשו    .חר 

ולאחר . 3   שם  בעילום  להישאר  ביקשו  אלו  תורמים 

בדקה הנהלים, שהעירייה  פי  שייכות , על  שום  להם  אין  כי 

פוליטית זיקה  את , או  ולהותיר  התרומה  את  לאשר  הוחלט 

העיר תושבי  לרווחת  בפארק     ".הפסלים 

יואל שם  :איציק  שיש  כועסים  שלא  מקווה   , אני 

צרפתי מקווה, לא  :צביקה  גם    . אני 

אמרתי ? למה  :אל- אתי גן .אני  . לא , . זה  . כי  . סבא. פסלים 80יש , בכפר   

סבא   . בכפר 

  

של   .ב בנושא ' דרשאילתא  ציש  הובוקי  דב  ברחוב  ריקות  עצים  , זגומות 

ב   .25/04/10- הוגשה 

  

לאוקטובר 10 - ב"   ביחס 2010  הדנה  לסדר  הצעה  הגשתי   

הר העצים  גומות  למאות  בעירהעירייה    . קות 

שנעשה ע   נראה  כשנעשה  וגם  בנושא  מאד  מעט  נעשה  היום  ד 

העיר תושבי  ציבור  את  ולא  בניין  קבלני  לרצות    .בכוונה 

כפצעי א   בעיר  הפזורות  הגומות  למאות  הפעם  מתייחס  יני 

העיר של  היפות  פניה  על  הנטושות . בגרות  בגומות  אתמקד 

הוז דב    .ברחוב 
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הרחובוב   בין  הוז  דב  רחוב  של  כצקטע  והמעפילים 'ת  נלסון 

מחביביו  זיתוני  הקבלן  בנה  בדרומי  ובצדו  בתוחמו  אשר 

.של . . . . . צעירים . עצים  לאחרונה  נשתלו  המפואר  ביתו  את 

הקבלן של  ביתו  מול  שניים  גם  וכמובן    .ורעננים 

הרחובות א   בין  הוז  דב  רחוב  של  ההמשך  בקטע  ולם 

בסה של  לאורך  לטשרניחובסקי  כ"המעפילים  מ250 - כ    '

בלבדבצ דרומי  כ, דו  את 5 - ישנן  ההופכות  ריקות  גומות   

ומתפתחת  ירוקה  עיר  של  ולא  עזה  של  מראה  לבעל  האזור 

  .בשרון

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

צעירים  .1 עצים  שתלה  שהעירייה  מקרה  רק  זה  האם 

זיתוני הקבלן  של  ביתו  מול  הריקות   ?בגומות 

המכוערות .2 הגומות  את  למלא  העירייה  בכוונת   האם 

הוז דב  רחוב   ?בהמשך 

החולה  .3 לרעה  ברצינות  להתייחס  העירייה  מתכוונת  מתי 

העיר ברחבי  הריקות  העצים  גומות   "?של 

  

העיר   ראש    :תשובת 

העצים  " .1 את  שתלה  לא  זיתוני. העירייה  הקבלן  , לעניין 

מהקבלן  שדרשה  הגינון  מחלקת  של  יעיל  בפיקוח  מדובר 

חדשים עצים  הוא , לשתול  הבניה  שבזמן  את לאחר  שבר 

במקום שהיו    .העצים 

 .כן   .2

בתוכנית    .3 הוא  ריקות  בגומות  עצים  שתילת  פרוייקט 

שנת  של    ".2012העבודה 
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צרפתי לסדר  :צביקה  הצעה  הבא    . בבקשה, סעיף 

שלי2היו , סליחה  : לויאהוד יובל שאילתות    .  

צרפתי אתייחס, סליחה  :צביקה  לענות . אני  הספקנו  לא  שהגשת  השאילתא 

  . עליה

שאילתות2  : לוי יובלאהוד   ?1למה .  

צרפתי מ  :צביקה  יודע  ספיר. 1- אני  קרן  לה , בנושא  לתת  הספקנו  לא 

מלאה הבאה, תשובה  לישיבה  תדחה    . תודה. היא 

  

לסדר  .1   . הצעות 

  

של   .א לסדר  לויהצעה  יובל  בשכונת בנושא , אהוד  ילדים  גני  תוספת 

  .הפארק

  

צרפתי לסדר  :צביקה    .בבקשה, הצעה 

מראש  : לויאהוד יובל רק  להבין  רוצה  פה, אני  נמצאים  אתם , התושבים  אם 

הדיבור זכות  את  לתושבים  פה  לתת    ?מתכוונים 

צרפתי כל  :צביקה  כתבת, קודם  שאתה  לסדר  הצעה  לך . יש  דקות10יש    ,

דקות10תדבר  נוהל 10תסיים .   על  נחליט  ואנחנו  דקות   

  . ההתנהלות

רו  : לויאהוד יובל שאתם  תחליטו  אתם  אם    , ציםכי 

צרפתי עכשיו  :צביקה  ומתן  במשא  לא    . אנחנו 

קטנוניים, שנייה  : לויאהוד יובל להיות  רוצים  אתם    , אם 

צרפתי קטנוני  :צביקה  של  עניין  הנושא, לא  את  הצגת  לא  עוד  לא . אתה  עוד 

מחליטים אנחנו  מה    .יודע 
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הנושא  : לויאהוד יובל מה  מראש  יודעים  מניח, אתם  אני  אותו    , קראתם 

החלטנו  :צרפתיצביקה  מה  יודע  לא  עוד    . אתה 

החלטתם  : לויאהוד יובל מה  שאלתי  לציבור , שאלתי. לא  לתת  רוצה  אני 

להתבטא במטרה  לפה  עפ, שהגיע  לא  אם  זכות  חוק "מגיע  י 

מוסרית מבחינה  לפחות  שהתכנסו , אז  הקואליציה  שחברי 

אחת פעם  להם  יקשיבו  רוצים . כאן  אתם  אם  היא  השאלה 

שבה    , אניבדרך 

גל בן  בעבר  :גיא  תקדימים  לזה  היו    . כבר 

בעבר  : לויאהוד יובל תקדימים  כבר  לזה  מראש . יצרנו  להם  להגיד  תרצו  אם 

מקבלים  להם שהם  אקצה  שאני  או  ידבר  שלהם  שהנציג  זמן 

פורמאליות, זמן של  למשחקים  זה  אחרי  נכנס  שלא  זה . כדי 

מכם שמבקשים  פשוט, מה  דבר  לסגור  טובה    . ברוח 

יוא חושב, יובל  :לאיציק    , אני 

יו, רגע  : לויאהוד יובל יש  לישיבה"אבל      .ר 

צרפתי דיבור  :צביקה  זכות  לו  נתתי    .אני 

יואל לוועדת   :איציק  זה  את  להעביר  כאן  נציע  שאנחנו  שכנראה  חושב  אני 

ביותר הקרוב  בזמן  שמתכנסת    .חינוך 

צרפתי הבא  :צביקה    . בשבוע 

בקדנציה  : לויאהוד יובל שלישית    .פעם 

יואלא לדבר  :יציק  לגמור  לי  לך, תן  הפרעתי  לא  שיהיה . אני  חושב  אני 

לנציגי  הזאת  בוועדה  ומקום  ולהגיד ההורים  לבוא  השכונה 

ציבור אנשי  ובפני  מקצוע  אנשי  בפני  שם  דברם    . את 

דיברו  : לויאהוד יובל הקואליציה. הם  לחברי  לדבר  רוצים     .הם 

יואל מפריע  :איציק  אתה  לדב? למה  רגע  לי    . רתן 

שלהם  : לויאהוד יובל ההזדמנות  ההזדמנות, אבל  את  להם     .תן 

יואל לי  :איציק  תפריע    . אל 
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כאן  : לויאהוד יובל שהתאספו  הקואליציה  חברי  כל  מול    , היום 

יואל תפריע  :איציק  הפתיח. אל  כל  את  עשית  אתה  מה  תעשה , יאללה? אז 

לסדר   , הצעה 

אותך, לא  : לויאהוד יובל שואל  אגי, אני  ככהאני    , ד 

יואל מהיו  :איציק  ביקשת  לדבר"אתה  להם  לתת  נותנים . ר  אומר  אני 

לדבר   , להם 

לתשובה  : לויאהוד יובל תענה  זמן, אז  להם  אין  או  לדבר  זמן  להם    ?יש 

יואל זה  :איציק  את  מורח  סתם    . אתה 

צרפתי רגע, איציק  :צביקה  לי    . תן 

גל בן  זה  :גיא  את  לדעת    .  זכותו 

מיותראנחנ  : לויאהוד יובל ויכוח  זה  אבל  טוב  בראש    .ו 

צרפתי סדר  :צביקה  נעשה  זה . אנחנו  את  תציג  דקות10אתה  ההורים .   נציג 

שלהם5יקבל  העניין  את  להציג  דקות  אנחנו ,   את אבל  נציע 

פה. ההחלטה לדבר  זאת  בכל  ירצה  ההורים  נציג  ניתן , אם 

ידבר. לו ההורים  שנציג  לפני  ההחלטה  את  נציע  אנחנו  . אבל 

ימ בעיניואם  חן  הכיפאק, צא  לא. על  את , אם  לו   5ניתן 

מקרה בכל  העיר, בבקשה. הדקות    .ראש 

חמו בן  ההורים  :יהודה  לציבור  לפנות  ברשותכם  רוצה  שהייתי . אני  מכיוון 

בישיבה קודם  יואל, עסוק  איציק  המועצה  חבר  אליי  , פנה 

שלי הדברים , המשנה  ברוח  איתכם  לדבר  לצאת  אותי  וביקש 

בכל ועדת. שנאמרו או  שלה  הישיבות  ברוב  מטבעה  החינוך   

סגורות ישיבות  הן  שלה  הוא . הישיבות  הזה  והמקרה  היות 

אותו מעלים  כן  שאנחנו  החינוךמקרה  בוועדת  כן ,   אנחנו 

של  מצדכם  לוועד  לוועדת 4, 3נאפשר  להיכנס  נציגים   

בוועדת , החינוך ההחלטה  קבלת  לפני  הנושא  את  להציג 

  .החינוך
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מתפ   החינוך  העירייהועדת  למועצת  להמליץ  , קידה 

אומר הייתי  אפילו  עודף  משקל  יש  שלה  גם . ולהמלצה  אני 

כיו הוועדה"מכהן  חושב. ר  אני  כן  רוצים , על  אנחנו  אם 

מקצועית בצורה  הזה  בנושא  נכון , לדון  יהיה  שזה  חושב  אני 

לוועדת , יותר שתבואו  בחוץ  לכם  אמר  שאיציק  מה  זה 

  . החינוך

רוצים   לא  מ, אתם  דיון אבל  לקיים  אפשר  אי  שפה  כיוון 

לקיים רגילים  שאנחנו  כמו  הדיון , מקצועי  את  נעביר  אנחנו 

החינוך המועצה, לוועדת  בסמכות  שזה . זה  חושב  אני  לכן 

החינוך לוועדת  תבואו  שאתם  יותר  נכון  הוועדה .יהיה   

להתכנס   , צריכה 

וגם  : לויאהוד יובל גם  וגם, יהודה. אפשר  גם  תתנגד  לא    . אתה 

יואלאיצי מה  :ק    ?בשביל 

וגם  : לויאהוד יובל גם  תתנגד  לא    ? נכון, אתה 

ביחד(   ) מדברים 

הנושא  :קהל את  ישמעו  הקואליציה    . שחברי 

חמו בן  המקצועיים, אמרתי, שנייה  :יהודה  הגורמים  פה  נמצאים  לא , לא 

החינוך אגף    , מנהל 

מנהלי  :קהל עניין    , זה 

חמו בן  להמשיך  :יהודה  לי    , תרשה 

פוליטיקאים  : לוילאהוד יוב של  רצון  של  עניין    . זה 

חמו בן  המהנדס  :יהודה  פה  נמצא  בדיוק, לא  פה  רק , נמצאים  גורמים 

ואומר. פוליטיים בא  אני    , לכן 

המחליטים  : לויאהוד יובל   , הם 

חמו בן  בהתייחסות   :יהודה  המקצועיים  הנתונים  את  שתשמעו  בשביל 

לשמ, מקצועית יותר  נכון  יהיה  שזה  חושב  זהאני  את  . וע 
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ב שהישיבה  פה  לי  לחודש16- אומרים  בבוקר .   מחר  אני 

להקדים האפשרות  את  שניתן, אבדוק  להיות  יכול  י "ע, כי 

ע וגם  שלי  שמגיעים"היומן  הגורמים  החינוךי  לוועדת    .  

בזמן  :קהל עכשיו  אותנו  ימרחו  שלא  לנו  מבטיחים    ? אתם 

חמו בן  שלא  :יהודה  לך  להבטיח  יכול     ,אני 

נלך, עודד  :לוי אהוד יובל שאני , בוא  שלך  השאלות  את  סותר  לא  הוא 

תדברו, אדבר אתם  הדיבור, חכה, עודד. גם  זכות  את  , קח 

בפרוטוקול   . תהיה 

ברקע( ביחד    ) מדברים 

נתחיל, רבותיי  : לויאהוד יובל שלכם. בואו  ההצעה  את  קיבלנו  אני . אנחנו 

דקות10אנאם  הצעה.   תעלו  ידבר, אתם  הציבור  זה  , אחרי 

עליכםא מקובל  זה    , ם 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  עדיין  העיר  מה , ראש  יודע  לא  עוד  אתה 

שלו   . ההצעה 

עליכם  : לויאהוד יובל מקובלת  שלכם  ההצעה  שיהיה ? אבל  הצעתם  אתם 

דיבור5להם  זכות  דקות  התקבלה.  שלכם  ההצעה    .  

צרפתי איתם  :צביקה  בדיאלוג  עכשיו    . הוא 

חמו בן  רגע  :יהודה  ל,סליחה  זה  את  הקדמנו  לבקשתכם  לחודש6-     .  

מקרה  : לויאהוד יובל וגם, בכל  גם  יהיה    . זה 

חמו בן  ראשון6  :יהודה  יום  זה  לחודש  בישיבה.   אנחנו  ראשון    . יום 

נדבר  : לויאהוד יובל פה    . וגם 

פה  :קהל לדבר  גם  רוצים    . אנחנו 

חמו בן  לכאן  :יהודה  יבוא  זה  החינוך  בוועדת  הדיון    . אחרי 

נעלהא  :קהל לפחות  . ולי  . .  

חודש  : לויאהוד יובל   . בעוד 

ביחד(   ) מדברים 
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לפורום  : לויאהוד יובל ותחזרו  עכשיו    .דברו 

מכובדת  :קהל קבוצה  לפה  לנו, הגענו  באנו , תנו  לא  אנחנו 

וללכת . להפגנה משפטים  כמה  לכם  להגיד  רוצים  אנחנו 

  . הביתה

חמו בן    .  בבקשה, נציג. בבקשה  :יהודה 

  , סליחה, לא  :וי לאהוד יובל

צרפתי הדיון, לא  :צביקה  את  מנהלים    . אנחנו 

נפתחת, לא  : לויאהוד יובל לסדר  ההצעה    .אבל 

צרפתי ההורים  :צביקה  לנציג  לתת  רוצים  מתנגד, אנחנו    ?אתה 

ש, לא, לא, סליחה  : לויאהוד יובל במי  נפתחת  לסדר  אותהההצעה    . מציג 

צרפתי ההורים, סליחה  :צביקה  נציג    . בבקשה 

סדר, לא  : לויאהוד יובל סדר.סליחה, יש  יש  אתם , רבותיי,   מה  על 

  ?מדברים

צרפתי ההורים  :צביקה  נציג  שמך. בבקשה  את    . בבקשה, רק 

שפר שפר  :עודד  עודד  נמצאת גרש יפית . שמי  הזה  המהלך  את  שהובילה 

החולים בבית  הריון  יכולה , בשמירת    . להגיעלא 

צרפתי שלמה  :צביקה    .בריאות 

שפר לעובדות  :עודד  ולא  לסרט  פה  להיכנס  רוצה  לא  למדנו , אני  אנחנו 

אותם מכירים  ואנחנו  העובדות  כל . את  שהיו  יודעים  אנחנו 

השבחה  היטלי  הדירותמיני  את  שהיו , כשקנינו  תקציבים 

בשכונה חינוך  למוסדות  מופנים  להיות  להיות . אמורים  יכול 

 . . אחרות. העירייה, לפעולות  של  חוקי  לא  מהלך  לא  זה , זה 

בסדר, לגיטימי   . זה 

נפגע   שלנו  בשכונה  החינוך  של  התשתית  למעשה  הלכה  . אבל 

לא להםהתושבים  שמגיעות  התשתיות  את  מקבלים  הם ,  

להם נוחות  לא  שהן  חלופות  למצוא  עניין . צריכים  פה  יש 
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העירייה של  עדיפויות  סדרי  של  מרגישים , לגיטימי  ואנחנו 

שהשכו כאלה  הם  העדיפויות  סדרי  להיות שפשוט  הפכה  נה 

ב סוג  במקביל. 'שכונה  אחרות  שכונות  , הירוקה, הרבה 

לא יוספטל  שאנחנו  חינוך  תשתיות  מיני  כל  מקבלים 

כולם, מקבלים כמו  להיות  רוצים    .ואנחנו 

מצדכם   טוב  ורצון  בסיסית  הגינות  פשוט  היום . מבקשים  עד 

הידברות של  בצורה  של , פעלנו  בצורה  נמשיך  אנחנו 

קי. הידברות רציניאבל  לא  היה  היום  שעד  מענה  , בלנו 

וקצת אותנו  מורחים  שקצת  מזלזליםוהרגשנו  אנחנו .  

פתרון  לנו  לתת  יכולים  אתם  רוצים  אתם  שאם  יודעים 

לספטמבר.מיידי פתרון  על  פה  מדברים  אנחנו   .  

ל   תכנית  רוצים  לא  ועדה3- אנחנו  רוצים  לא  ואנחנו  שנים    ,

הבאה לשנה  משהו  רוצים  קומ, לא  רוצים  בלא  , ה  אנחנו '

הילדיםרוצים  את  לשלוח  חלופות, גנים  לנו  זו . שיהיו 

לגיטימית   . בקשה 

מעל   :קהל ילדים60יש  לציין,   מעל .חשוב  יש  כרגע 60  ילדים   

בשכונה החתמנו    , שכבר 

צרפתי המספר, בסדר  :צביקה  את  יודעים    . אנחנו 

המספר  :קהל את  להבין    . פשוט 

שפר זו  :עודד  כאן  האנשים  של  קבוצההקבוצה  קבוצה ,   כאן   170יש 

בפייסבוק מ. אנשים  למעלה  פה  ילדים60- יש  אי ,   פה  יש 

גדולה שרוצים . נעימות  מפונקים  אנשים  לא  אנחנו 

לנו. אקסטרה שמגיע  מה  את  זה. רק  שקורה  שפשוט , מה 

לשכונות  ילדים  לשלוח  זמן . אחרותצריכים  לוקח  זה 

עצבים, לאנשים לוקח    , זה 

עובדים   :קהל חלקנו  למעסיקיםגם  ולהגיע  לעיר  מעניין , מחוץ  לא 
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ש . אותם  . .  

שפר לכך  :עודד  ערים  תמיד  לא  אומרים. ואתם  אנחנו  יודעים , אז  אנחנו 

בזמן נערכתם  כך  כל  לא  לתקן, שאתם  אפשר  עדיין  . אבל 

פה  ואופוזיציה  קואליציה  חברי  כמה  עם  דיברנו  אנחנו 

אישי בטלפוןבאופן  עקרוני.   תומך  שהוא  אמר  לוי  יש , ארנון 

הזה בעניין  תומך  שהוא  שאמר  מילר  עמירם  את    . לנו 

ביחד(   ) מדברים 

שפר יודע  :עודד  לא  פוליטיקאי, אני  לא  אותי, אני  מעניין  הכל . לא  סך 

האופוזיציה מחברי  גם  מהקואליציה, תמיכה  מחלק  . גם 

הרבה מבקשים  לא  מבקשי, אנחנו  לנו אנחנו  שיקשיבו  ם 

אותנו יזרקו  .ושלא  . .  

צרפתי   . תודה  :צביקה 

עוד , רגע  : לויאהוד יובל לאמיר  דקות2יש  עוד , אמיר.   לכם  דקות 2יש   

שלכם   .לנציגות 

שתבינו  :קהל לנו  שכבר , כולכם, חשוב  לילדים  הורים  חלקכם 

שעה, גדלו רבע  בוקר  כל  לנסוע  נעים  ולא  נוח  דקות 20, לא   

וחצי. לכיוון תשע  בסביבות  לעבודה  מגיע  ואני . אתה  אשתי 

עובדי לעירשנינו  מחוץ  מעניין , להגיע. ם  לא  המעסיק  את 

לעבודה וחצי  בתשע  מגיעה  אשתי  או  וחצי  בתשע  מגיע  . שאני 

שלוש בשעה  לצאת  צריך  לפרנס. אתה  צריך  גם  אתה  . בסוף 

כסף עולות  שלנו  משכנתאות. הדירות  עם  פה    .כולנו 

בחינם   לא  זה  ילדים  בחינם. גני  לא  זה  ועדת . עדיין  אולי 

לא , טרכטנברג משהו, יודעאני  צריכים . תעשה  אנחנו 

אותנו פה. שתבינו  סתם, אנחנו  באו  לא  האלה  . הנציגים 

פה שיושבים , אנחנו  אנשים  עוד  שמייצגים  אנשים  של  קומץ 

ילדים להם  שיש  בגלל  להגיע  יכלו  ולא  השני , בבית  הזוג  ובן 
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  . בעבודה

הגנים   רק  לא  זה  פה  הספריש . הבעיה  בתי  את  שזה , גם 

לא 'חבר שעוד  למאבקה  אותם  שנה. הכנסנו  עוד , בעוד 

ספר, שנתיים לבתי  יגיעו  שלנו  הילדים  את . גם  נקבל  לא  אם 

חינוך לקבל  בעירייה, האפשרות  פגיעה  שזו  חושב  זו . אני 

פה. פגיעה באנו  בכלל, כולנו  סבא  מכפר  לא  שהגיעו , חלקנו 

החינוך בגלל  סבא  החינוך. לכפר  בגלל  הגעתי  אשתי . אני 

מ ואני  סבאית  סבא . ירושליםכפר  כפר  לי  אמרו  הזמן  כל 

טוב שחשבנו . חינוך  החלומות  כל  שיתנפצו  רוצה  לא  אני 

  . עליהם

צרפתי   . תודה  :צביקה 

דקה  : לויאהוד יובל עוד  להם    . יש 

טרום  :אל- אתי גן של  חלוקה  לך  חובה, יש    ? טרום 

להעביר . כן  :קהל . נשמח  . .  

צרפתי   . יובל, בבקשה  :צביקה 

לבוא   :קהל .נשמח    . בוועדה. .

צרפתי להישאר. תודה  :צביקה  רוצים  אתם  אם  מבחינתנו  אני , אנחנו  אבל 

ראשון ביום  מוזמנים  אתם  המנכ, חושב  עם  בקשר    . ל"תהיו 

חמו בן  למנכ  :יהודה  שתעבירו  מבקש  של "אני  פרטים  העירייה  נציגים 3ל   

החינוך לוועדת     .שיבואו 

רבה  :קהל   . תודה 

חמו בן  לכם  :יהודה  רבה    . תודה 

התחיל, תראו, רבותיי  : לויאהוד יובל למעשה  לחברי , הדיון  מדבר  אני 

והציבור הקואליציה, המועצה  לחברי  פונה  חברי , אני  אבל 

אני  פה  הציבור  אל  פונה  כשאני  שגם  יודעים  הקואליציה 

מידה באותה  אליכם  ל. פונה  לפנות  יכול  לא   360- אני 
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נצי. מעלות בין  עליהן  יודע  שאני  פגישות  שתי  השכונה היו  גי 

המנכ החינוך"לבין  אגף  ומנהל    .ל 

אפשר   אי  למה  ההסברים  או  מגרש, התירוצים  היה , אין 

אותו, מגרש ספר, מכרו  לבית  יהיה  הוא  מגרש  בעיה, יש  , יש 

בעיה טרכטנברג. אין  קיים , ועדת  היה  לא  טרכטנברג  חוק 

השבחה היטלי  מכם  כשלקחו    . בכלל 

פה   שיושבים  הקואליציה  ל, חברי  ביניהםארנון  הנכבד  , וי 

אחד דבר  על  המשאבים. חושבים  את  מחלקים  אם , כשאתם 

למכירה העיר  של  קרקעות  שילך , זה  מיליון 40התקציב   

ל מיליון70- ושיגדל  תרבות,   לבית  אשל  לנו  שאמר  אלה . כמו 

בעודף שהם  לחלק. תקציבים  אפשר  הוא חינוך . מעודף 

ילדים. ביסוד גני  תקימו  כל  לקח, קודם  עם  תם במיוחד 

זה עבור  השבחה  פיקדון. היטל  שלכם, זה  לא  כשאתם . זה 

כפיקדון כסף  שיושבים , מקבלים  התושבים  לטובת  תפעלו 

  . פה

להם    שנתנו  בכתבההבטחה  לא  כפר . היא  שבעיר  להם  אמרו 

גבוהה ברמה  חינוך  יהיה  בהיטל . סבא  גולם  היום  מזה  חלק 

הדירה, ההשבחה בעבור  שילם  מהם  אחד  שכל  . במחיר 

הבטחותהמינימ שתקיימו  זה  שמתבקש  שירות . ום  יש 

חובה. שנדרש טרום  לטרום  חובה  חינוך  חוק  יהיה  לא  , אז 

ציבור לשטחי  הופרשה  קרקע  א. אבל  למטרה  חומה  , קרקע  '

, ב ילדים' ג' לגן  לשמש  שקיימת . יכולה  ספר  לבית  קרקע 

ילדים לגני  לשמש  היום    . יכולה 

בקואליציה   עכשיו  שכשתבואו  מבקש  ת, אני  לנו אל  ספרו 

הישיבה   , שבוועדה את  שהקדים  העיר  לראש  מודה  ואני 

לחודש16- מה או ,   פעמיים  התקיימה  הזאת  הישיבה  כי 
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הקדנציה במהלך  שהיא .שלוש  שמחים  תהיו  אתם  אז   

בה ותשבו  פירות . תתקיים  עם  תצאו  שגם  מקווה  אני 

הקרקע תמצא  כן  שפתאום  יוכל , מוצלחים  כן  והגזבר 

הכסף  סכום  את    . הנדרשלהקצות 

החלטה    לא  היא  ביסודה  ההחלטה  כלכלניםאבל  היא . של 

החינוך אגף  מנהל  של  החלטה  נמצאת . לא  ביסודה  ההחלטה 

העיר את  כרגע  שמובילים  מי  הקואליציה . בידי  חברי 

במשאבים שטח. שולטים  להקצות  החלטה  לקבל  כן  . יכולים 

פוליטית החלטה  טכנית. זו  החלטה  פה  פה , ארנון, אין  יש 

רצוןהחלטה של  ירצו.   הקואליציה  חברי  לא . יקצו, אם  אם 

יקצו, ירצו ביקשתי .לא    , אני 

רצון, יובל  :אל- אתי גן צריך  אב, סליחה ?למה  תכנית  יש    , האם 

צרפתי   , אתי, סליחה  :צביקה 

מישהו, סליחה  :אל- אתי גן של  טובה  צריך    ? למה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי דיון, בבקשה, אתי  :צביקה  לא  מדבריובל. זה    .  

אומר, לא  :אל- אתי גן הוא    , כי 

צרפתי , כי'לא   :צביקה  מדבר'   . הוא 

הקואליציה   :אל- אתי גן בחברי  לא- תלוי    .  

צרפתי אומר  :צביקה    ? מי 

יובל  :אל- אתי גן   . אמר 

צרפתי מה, אמר  :צביקה  אז    ? נו 

דבריו  :אל- אתי גן את  שיש . סליחה. תיקנתי  אב  תכנית  היתה  אם 

  , חלוקה

צרפ דיבור, אתי  :תיצביקה  בזכות  לו, יובל  מפריעה  את  לוקחת ? למה  את 

זמנו, מזמנו חשבון  על    . זה 
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מזמני, לא  : לויאהוד יובל לוקחת  לא  היו, היא  שחברי "אדוני  תדאג  ר 

לדבר לי  יפריעו  לא  העירייה  עובדי  או  אני , הקואליציה  ואז 

השעון את  להפעיל    . אחזור 

במושב  :קהל כמו  לגור    . נמשיך 

צר מבקש, סליחה, סליחה  :פתיצביקה    .אני 

דורש   : לויאהוד יובל ואני  הקואליציה  לחברי  הנושא  את  מפנה  אני  למה 

מאחריות יתחמקו  פשוטה? שלא  הכי  הדיון , מהסיבה  את 

מתחילים שאנחנו  מפריעים , ה'חבר, הזה  אתם  הקואליציה 

  . סליחה, לי

צרפתי מדברים  :צביקה  לא  הקואליציה    . חברי 

קואליציהש  : לויאהוד יובל והוא  מדבר    . מעון 

פרץ   ? אני  :שמעון 

קואליציה  : לויאהוד יובל לא  הוא  העיר  ראש  לא , שמעון? סגן  שלך  הסיעה 

לדבר? קואליציה נותנים  לא  אתם  כי  השעון  את  עוצר   .אני 

בבקשה, ה'חבר אינטליגנטיות  עוברת . פרובוקציות  השאלה 

הפשוטה מהסיבה  הקואליציה  עכשי, לחברי  שלכם  , והיכולת 

עכשיו  שלכם  הראשונה  דיוןההחלטה  לפתוח  כל  קודם  . היא 

ציבור  לפה  משפחות170בא  משפחות60,   לפה ,   שלחו 

דיון, נציגים   . תפתחו 

עכשיו    אתם  הכסף תגידו  כי  אותם  לדחות  צריך  למה  בפנים 

התרבות להיכל  לכם  שקל70. נחוץ  מיליון  תגידו .  

ומכרתם  מגרש  למכור  ומכרזשהחלטתם  שיש תגיד. מגרש  ו 

ברזרבה אותו  שומרים  שאתם  לא . מגרש  שהם  תגידו 

עכשיו. בעדיפות תגידו  לפורום .אבל  אותם  להפנות  למה   

טרפפו בעוד  ייצא  שלו  שהפרוטוקול  שאמרו , סגור  שהדברים 

סגור בפורום  הם  פה. שם  הציבור    , הנה 
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תקציבית  :יאיר אברהם אמר  מי  מבין? אבל  לא  תקציב . אני  על  דיבר  מי 

החלטהאפשר ?בכלל לקבל    ,  

המנכ, יאיר  : לויאהוד יובל עם  בישיבה  להם    , ל"אמרו 

תכנונית  :אל- אתי גן בעיה    . זו 

תקציבית  :יאיר אברהם לא    . תכנונית 

מאוד  :אל- אתי גן   . פשוט 

.   :יאיר אברהם . לעניין. קשור    , התרבות 

פתיחת , יאיר  : לויאהוד יובל עם  לך  שיינתן  בזמן  דברים  שתישא  אשמח  אני 

המועצה, הדיון חברי  אותך, לכל  כולל  אתי    . כולל 

גל בן  יקרה, יובל  :גיא  לא  כנראה  שזה  יודע  אתה    . לצערנו 

צרפתי אתה, גיא  :צביקה    ? - למה 

גל בן  שדיונים  :גיא  לדעת  פה  שנים  מספיק  אני    , כי 

צרפתי עליו, לא  :צביקה  מגן  אני    . באמת, גיא, אבל 

השעו  : לויאהוד יובל את  מפעיל  ברשותכם  מחדשאני    . ן 

צרפתי עושה, באמת  :צביקה  אתה  מה    . תראה 

גל בן  לרסן  :גיא  לך    , כדאי 

מאפס  : לויאהוד יובל דקה  חצי  מעל  על . גיא, הפסקה  אחזור  ואני  חוזר  אני 

יפנים הקואליציה  מחברי  אחד  שכל  עד  פעם  עוד  שזה , זה 

פשוט המנכ. נורא  עם  החינוך, ל"ישבו  אגף  מנהל  עם  , ישבו 

קרקעו שאין  בתכנית, תשמעו  לא  שהם  שחוק . שמעו 

יתחיל של טרכטנברג  בטווח  עליהם  להשפיע  שנים3  לא .  

היום כלום  לכם    . חייבים 

החולים   בבית  כרגע  גרש  בריאה, יפית  היא . שתהיה  אבל 

וחצי בשבע  הראשון  הילד  את  השני, מכניסה  לגן  , מחכה 

לעבודה בעשר  בתשע. מגיעה  מקדים  וחצי, אמיר  היא . תשע 

ת. בעשר סבאאם  כפר  בעיר  מקום  אין  האלה  שלאנשים  , גידו 
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מגרשים למכור  העדפתם  שאתם  מגרשים , מכיוון  לשמור 

מבינתי שנבצר  לסיבות  בפורום , לעתיד  מוכנים  לא  שאתם 

להם ולהגיד  מולם  לעמוד  למטרה , הזה  שומרים  אנחנו 

  .אחרת

בעיה   לא  הכסף  מהתב, יאיר, אם  שעברה  רים "וההקצאה 

מ שתגדל  התרבות  ל40- להיכל  מיליון  מיליון 70-   כמו , כרגיל 

המנכ אוזננו  את  גילה  לנו , ל"שלפחות  יש  ותגידו  בואו  אז 

לכם, כסף לתת  רוצים  החלטנו . לא  אנחנו  תגידו  בואו 

  , החלטה

טוב, ה'חבר  :קהל זה  כל , תרבות  קודם  צריך  תרבות  בשביל  אבל 

  . חינוך

לא  :יאיר אברהם . בכלל  . אומרם. בשם  הדברים  את  תיקחו  לי. אל    .תאמינו 

דיון, יאיר  : לויאהוד יובל בזמן  דיון, תענה    . תדרוש 

דיון  :יאיר אברהם דורש    . אני 

איתנו   : לויאהוד יובל דיוןתצביע  לפתוח . בפתיחת  היא  עכשיו  ההחלטה 

סגור, דיון לא  בפורום  בפרצוף  לכם  להגיד  בפורום , ואפשר 

גבוהותשלעי, פומבי, פתוח יותר  עדיפויות  יש  הזאת  ר יות, ר 

שלכם מהצורך  ממלכתית. חשובות  ראייה  להם  יש  , כי 

האינטרס . עירונית את  מייצגים  והם  הכל  בסך  נבחרו  הם 

  . הכללי

מותרות   מבקשים  אתם  לכם,אולי  מגיע  שלא  משהו  אבל .  

העיר את  לנהל  לא  היא  אופוזיציה  כחבר  שלי  . הבקשה 

הקואליציה לחברי  ניתן  דיון. הכבוד  שיתקיים  שלי  , הבקשה 

מי שיגיד שכל  לכם  מגיע  שלא  הקואליציה  מחברי  שחושב   

בפרצוף זה  מורם. את  בראש  בחצי , שיגיד  ולא  דיבור  בזכות 

פה בעדיפות, מילה  לא  שאתם  לכם  איפה . שיגידו  שתדעו 
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נמצאים   . אתם 

נכון   שלהם  החיים  את  שלכם . תתכננו  העבודה  מקומות  את 

מי. נכון על  לחץ  להפעיל  גם  המגורי. ותדעו  מקום  את  , םוגם 

סוד  לא  זה  נשבריםכי  אלה . שהרבה  על  לחץ  להפעיל  ותדעו 

לא לכם  סיעת . שאומרים  חברי  הם  פה  שיושבים  האנשים 

העבודה, מעוף סיעת  מר, חברי  סיעת  סיעת , צ"חבר  חברי 

העדיפויות, ל"מפד בסולם  לא  אתם  לכם    . יגידו 

.  :קהל . משנה. לא  ממש  זה    .  

לי  : לויאהוד יובל ה,תרשי  בסולם  לא  אתם  מתסכל. עדיפויות  עדיף , זה  אבל 

האמת את    , לשמוע 

שלם  :קהל מיישוב  גדולים  יותר    ,  אנחנו 

צרפתי   ?סיימת. תודה  :צביקה 

פעם  : לויאהוד יובל כל  השעון  את  עוצר    , אני 

צרפתי מחדש  :צביקה  סופר  עכשיו  אתה    ? מה 

חי  :קהל שאתה  מרגיש  לך , אתה  מסביבאין  דבר  כל , שום  ואתה 

לרוץ צריך  מקומותהזמן  אחרי  לקנות ,  רוצה  אתה  אם   

לנסוע צריך  אתה    ...אם , משהו 

צרפתי להורים  :צביקה  הדיבור  זכות  את  שנתנו  חושב  אני    . אבל 

.   :קהל . זה. על  מתלוננים  לא  . אנחנו  . . שלנו.  הילדים    .בגלל 

צרפתי מכבדים  :צביקה  משהו. אנחנו  לדבר, החלטנו  לסיים  לו  תנו    . בואו 

לעזו  :קהל תרצו  הזהאולי  בדבר  לנו  לעזור. ר  רוצים  שאתם  . תראו 

הזה מהצד  התנגדויות  נראה  הזמן    . סליחה. כל 

יואל התנגדויות  :איציק  רואים  אתם    ? איפה 

צרפתי אחת  :צביקה  התנגדות  עוד  ראיתי  לא  משנה, אני  לא    . אבל 

ביחד(   ) מדברים 

דיבור, איציק  : לויאהוד יובל בזכות  חברי . אני  של  הראשונה  ההחלטה 



    02.05.2012  21   מועצה מן המניין

עכשיוהקו   , אליציה 

. אנחנו  :קהל . .  

צרפתי גברתי  :צביקה  לדבר. סליחה  ליובל  מפריעים    . אתם 

עכשיו , חברים  : לויאהוד יובל הקואליציה  חברי  של  הראשונה  ההחלטה 

דיון נפתח  בוא  ויגידו  בעיניים  לכם  אנחנו . שיסתכלו  לפחות 

חושבים אנחנו  מה  לכם  אחריה . נגיד  השנייה  ההחלטה 

הח להיות  לוועדהצריכה  להעביר  אומרת. לטה  בוא , זאת 

הקרח על  לכם  נובמבר , נרשום  תחילת  כסלו  סוף  תבואו 

לכם    .'מאוחר'יגידו 

סבא    כפר  שעיריית  להיות  יכולה  המהותית  ההחלטה 

ילדים גן  לבנות  עכשיו  השאלות, מחליטה  כל  עם  . ותתמודד 

לספטמבר  ילדים2012להגיע  גן  עם  אחרת.   החלטה     ,כל 

לנו  :קהל   . מגיע 

מריחה  : לויאהוד יובל המנכ, היא  ייעלב  ולא  יואל  איציק   ייעלב  ל "ושלא 

העיר ראש  מריחה,  ולא  המריחות , היא  של  אמא  היא 

לזה רגילים  בדיחה, ואנחנו  זה  מה  שיודע  אחד  אני , וכל 

זה את  לקבל  לא  לכם  אומרת. מציע  לפתוח , זאת  עכשיו 

הבדיחות, דיון את  ולשמוע  לישיבה    . ללכת 

צ רבה  :רפתיצביקה  ע. תודה  שנאמר  מה  העיר"בעקבות  ראש  מבקש , י  אני 

החינוך לוועדת  הדיון  את  ולהעביר  הצעתו  את  , להעלות 

ב תתקיים  לחודש6- שהיא  ההוריםיוזמנו ,     , נציגי 

כל, סליחה  : לויאהוד יובל   , קודם 

צרפתי לך  :צביקה  הפרעתי  לא  לך. אני  הפרעתי    , לא 

יכול  : לויאהוד יובל לא  חייב את, אתה  לפניה  דיון    , לפתוח 

צרפתי לך  :צביקה  הפרעתי  אומר. לא  אתה  חדש? מה  חוק  זה  תודה?מה  מי .  

החינוך לוועדת  ההצעה  את  להעביר    ? בעד 
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גל בן  דיון  :גיא  לקיים  הבעיה    ? מה 

צרפתי החינוך  :צביקה  לוועדה  ההצעה  את  להעביר  בעד    ? מי 

גל בן  היום  :גיא  מסדר  ההצעה  את  להסיר  הצעת ולהב, צריך  יא 

  .החלטה

צרפתי ההחלטה  :צביקה  את  נסיר  אנחנו    . אז 

גל בן  הנכון  :גיא  לנוהל  תיצמד  דיון. לפחות  לקיים  הבעיה  מה    ?אבל 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

החלטה  : לויאהוד יובל הצעת  דיון, יש  הקואליציה . תקיים  חברי  למה 

  ? שותקים

ביחד(   ) מדברים 

החינוך  :אל- אתי גן ועדת  תעשה  ועדת ועדת? מה  היא  היום  עד  החינוך   

  . דיווחים

צרפתי עכשיו , סליחה, סליחה  :צביקה  דיבוראני    . בזכות 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי היום  :צביקה  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  , אורן, שלי, ארנון? מי 

. תודה. יעקב, שמעון, איתן, אמיר, איציק, יהודה, צביקה

נגד אמיר,נפתלי? מי    . תודה. יאיר. דהתו. יובל, גיא, אתי,  

מסהחלטה בדבר  :443'  לסדר  ההצעה  את  היום  מסדר  להסיר  מחליטים 

הפארק בשכונת  ילדים  גני    .תוספת 
  

צרפתי החינוך  :צביקה  לוועדה  הדיון  את  להעביר  העיר  ראש  הצעת  בעד   ?מי 

, איתן, אמיר, איציק, יהודה, צביקה, אורן, שלי, ארנון

נגד. יעקב נמנע? מי  וגיא? מי  לכם. ודהת. אמיר  רבה    . תודה 

מסהחלטה הפארק  :444 '  בשכונת  הילדים  גני  נושא  את  להעביר  מחליטים 

החינוך   .לוועדת 
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גל בן  החינוך  :גיא  בוועדת  הדיון  נגד  או  בעד  לא  שאני  זה  על  נמנע  , אני 

דיון לקיים  בעד  לקיים . יקירתי, אני  נגד  הצביע  מי  תסתכלי 

  . דיון

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  הערבתדברי  :גיא  דיון  פה  לקיים  נגד  שהיו  המועצה  חברי  עם    .  

צרפתי היום. תודה  :צביקה  בסדר  הבא    . סעיף 

ביחד(   ) מדברים 

לכבודכם, סליחה  : לויאהוד יובל לא  זה  הקואליציה  חברי . חברי 

סגורים בחדרים  גיבורים  כולכם  אתם  תדברו . הקואליציה 

  . איתם

סתם  :יאיר אברהם לא  דיון  בעד  הצבעתי     .אני 

צרפתיצ בבקשה  :ביקה    . סליחה 

ש  : לויאהוד יובל אלה  כל  . תקומו  . .  

צרפתי דיבור, יובל  :צביקה  בזכות  העיר    .  בבקשה, ראש 

חמו בן  מציע, חברים  :יהודה  שאני    , מה 

הרבה   :קהל שם  חיים  איכות  זה  ואמרתי  קטן  מיישוב  באתי  אני 

עכשיו גרה  שאני  איפה  לגור  מאשר  נוחה    . יותר 

לחלוטין, רתיגב  :יאיר אברהם אתכם  מבינים  ההמשך. אנחנו  על    . חבל 

כי   :קהל שבאתי  כמובן  . אבל  . .  

מחליטים  : לויאהוד יובל איתם, הם    . דברי 

צרפתי גברתי  :צביקה  דיאלוג, סליחה  רוצים  שאתם  לא , אמרתם  זה  אז 

כבר בסדר. דיאלוג  מקיימים  דיאלוג    . כי 

חמו בן  ואני  :יהודה  משפטים  כמה  להגיד  רוצה  שתתאזרו אני  מציע   

הסוף עד  לא , בסבלנות  שאולי  עובדות  כמה  גם  לשמוע 

מכם חלק  ואומר. יפתיעו  חוזר  מקצועיים , אני  בדיונים 

עיריית  של  העבודה  תהליכי  מה  יותר  ולדעת  ללמוד  אפשר 
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סבא המקצועי. כפר  התהליך  את  לכם  חושב , הצענו  ואני 

כר פה  שהתקיים  כמהשהדיון  עד  הוכיח  צריך , גע  לא  למה 

העיר במועצת  דיון    . לקיים 

לא    למרוחאנחנו  מתכוונים  ולא  אתכם  חשבנו . מורחים 

ב יהיה  אותו אמרנו, 16- שהדיון  להקדים  מתקנים . ננסה 

ל, אותי נקבע  הוא  לחודש6- ממילא  שהוא .   חושב  אני 

הדעות לכל  זאת. מוקדם  עם  מאוד , יחד  הרבה  פה  חסרים 

שיכו המקצועינתונים  הפאזל  את  להשלים    . לים 

מנכ   העירייה "אבל  כרגעל  שניכם  את  העובדות, יתפוס  , את 

שהיו המפגשים  של  ההשתלשלות  את , את  פוטר  לא  וזה 

ראשון ביום  לבוא , הדיון  שלכם  היכולת  את  פוטר  לא  זה 

ראשון נציגות, ביום  של לשלוח  שדיון . 3  מהעניין  תשכחו 

שהוא  כמו  יתנהל  החינוך  פה . כאןתנהל הבוועדת  הוא 

עיתונים שיש  מכיוון  אינטרנט, מתנהל  ואני , יש  מצלמות  יש 

ההתלהטות את    . מבין 

וההתלהטות   ההתלהבות  למרות  כמה , אבל  עד  מבטיח  רק  זה 

יתקיים החינוךשהדיון  בוועדת  המקצועית  בדרך  רק    .  

אנשים  :קהל של  מצוקה  סתם. זו  לא    . זה 

חמו בן  ה, אוקי  :יהודה  את  מבין  מתנער . מצוקהאני  לא  אחד  אף 

שלכם צודקים, מהמצוקות  לא  שאתם  חושב  לא  גם  אחד  . אף 

לך ואומר  בא  ראשון, אני  ביום  יהיה  המקצועי  אבל . הדיון 

מנכ אשל  דיבור  בזכות  יהיה  העירייה"עכשיו  מספר , ל  שיציג 

בפניכם   . דברים 

שמענו  :קהל שומעים3. אבל  אנחנו  חודשים    .  

חמו בן    . אשל, בבקשה  :יהודה 

צרפתי מנכ, סליחה  :צביקה  את  לשמוע  מוכנים  לא  אתם  העירייה"אם  אז , ל 
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דיאלוג לא  שזה  דיאלוג, כנראה  לנהל  לא  שבאתם    . כנראה 

ביחד(   ) מדברים 

ה  : לויאהוד יובל מנכ' לא'את  פעם"של  עוד  תשמעו  העירייה    . בבקשה, ל 

יואל מחמם, אוי  :איציק  אתה  כבר? למה  ההצגה, די  את    .גמרנו 

א כל  :רמוניאשל  אותך, קודם  פגשתי  לא  מעולם  יודע, אני  שאני  כמה    . עד 

. אבל , נכון  :קהל . .  

ארמוני אותי, לא  :אשל  שמעת  לא  כי  אותי  ששמעת  תגידי  אל  ולמען .אז   

נציגות לכם  שיש  להגיד  צריך  הנאות  לא . הגילוי  אתם  אולי 

אותה כנציגות, מקבלים  עצמם  את  מציגים  הם  לפחות    , אבל 

מתפקידו,סליחה  :קהל היום  התפטר  הוא    .  

ארמוני הת  :אשל  הוא  שהיום  להיות  במייל . פטריכול  כולל  היום  עד  אבל 

השכונהאליי של  כנציגות  עצמו  את  מציג  הוא  עם .   ביחד 

גרש שירלי, יפית  בשם  רופאה  עם  לי, ביחד  הם . נדמה 

איתם . הנציגות או 3קיימנו  מפגשים4  זמן .   בטווח  לבוא  אז 

קצר ול, מאוד  מקשיביםהגיד לבוא  לא  שאנחנו , שאנחנו 

חושב, מזלזלים   , אני 

מקשיבים  :קהל לא  שאתם  זה  את  אמרנו  לא    . אנחנו 

ארמוני מזלזלים  :אשל  שאנחנו  ששמעתי  חשבתי    . אני 

מקשיבים  : לויאהוד יובל ולא  מזלזלים  הקואליציה  לא. חברי    . אתה 

ארמוני ובר  :אשל  העיר  ראש  ברשות  עושה  אני  עושה  שאני  מה  שות כל 

ובשקיפות, הקואליציה בפתיחות  שנעשה  הזה    , והדיון 

זה   :אל- אתי גן הקואליציה'מה  קואליציה'? ברשות  ההפרדה  זה  - מה 

   ?אופוזיציה

די, אתי  :יאיר אברהם   . אולי 

העיר, סליחה  :אל- אתי גן הנהלת    . אנחנו 

צרפתי העיר  :צביקה  הנהלת  לא  העיר. את  הנהלת  לא    . את 
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חמו בן  ב  :יהודה  לא  העיראת    . הנהלת 

צרפתי העיר  :צביקה  בהנהלת  לא  עדיין  שלך. את  שלא  דרגות  תיקחי    . אל 

ביחד(   ) מדברים 

נציגים  :קהל כלום, אתם  מנהלים  לא    . אתם 

.   :אל- אתי גן . לכם. אומרת  אני    , אז 

ארמוני לי  :אשל  מפריעה    , אתי, אתי, את 

גל בן  מיותר  :גיא  הזה    , הפורום 

מ, לא  :אל- אתי גן כבר  זה    . עצבןכי 

מוכיחהאני , אתי  :יאיר אברהם רק  שאת  לך  להגיד  . מצטער  . .  

.   :אל- אתי גן . .  

הוא , אתי  :יאיר אברהם קודם  אמר  העיר  שראש  שמה  מוכיחה  רק  את 

צודק. צודק איתך. הוא  דיון  פה  לקיים  אפשר  אפשר . אי  אי 

דיון דיון. לקיים  בעד  הצבעתי  מוכיחה . אני  בלתי את  שזה 

  .אפשרי

דיון  :אל- אתי גן בעד  מזה, אני  יותר  לך  אגיד    , ואני 

גל בן  תיתמם  :גיא  אל  מעלים , יאיר  לא  מעלה  שאתה  לסדר  ההצעות  כי 

בכלל   . אותם 

החינוך   :אל- אתי גן . בוועדת  . .  

גל בן  כן  :גיא  גם  עכשיו  תתיפייף  אל    . אז 

לעניין  :יאיר אברהם קשור  לא  זה  הזאת. אבל  ההפרעה  עכשיו  מה    ? בשביל 

מחליטיםשם  :אל- אתי גן לא    ,  

צרפתי   , אתי, אתי. בבקשה, אתי  :צביקה 

החינוך, אשל  :אל- אתי גן בוועדת  מחליטים  לא  ששם  יודע  אל , אתה  אז 

רוצים. תטעה אם  תגיד , עכשיו. מדווחים  אל 

.שהקואליציה . בקואליציה, . מבלה  אתה  די . סליחה? ממתי 

האלה ההצגות    . די. עם 
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ביחד(   )  מדברים 

טיפשיםיוש, אשל  :אל- אתי גן לא  שהם  תושבים  פה  לשמחתי , בים 

אליטה , הרבה יש  סבא  . בכפר  . .  

צרפתי רבה, אתי  :צביקה    . תודה 

תפסיקו   :אל- אתי גן . אז  . .  

ארמוני אתי  :אשל  דיבור, סליחה  בזכות  עכשיו  אותי ,אני  לימדתם  ככה   

האלה החוקים  דיבור, את  זכות  בזכות . שיש  עכשיו  אני 

  . דיבור

צרפתי אתי, אתי  :צביקה  דיבור"המנכ, באמת  בזכות    . ל 

די, לא  :אל- אתי גן   . כי 

צרפתי דיבור"המנכ, די, די, אתי  :צביקה  בזכות    . מספיק, באמת, ל 

גל בן  נעים, צביקה  :גיא  לא  זה  לפעמים  האמת  את  שלשמוע    . נכון 

  . מספיק  :אל- אתי גן

צרפתי גיא, די  :צביקה  הזאת, נו  הדמגוגיה  עם    . מספיק 

גל בן  אחוזצודק  :גיא  במאה  יודע, לא. ת  אתה  מה , אבל  גבול  גם  יש 

לשמוע יכולה    . האוזן 

הקואליציה  :אל- אתי גן ברשות  . אני  . . ל"המנכ. . .  

יואל קואליציה, אתי  :איציק  של  הנושא  את  שהעלה  מי  אופוזיציה , אבל 

יובל שלו. זה  הדיבור  שלו, כל  השיחה    , כל 

לו  :אל- אתי גן הערתי    . אז 

יואל ל  :איציק  למה  לואז  הערת    ? א 

לו  :אל- אתי גן כשמתכננים . הערתי  אב  בתכנית  קשור  זה  לו  אמרתי 

  .  שכונה

חמו בן  שלך  :יהודה  במקום  לשבת  יכולה  את , שבי? את  נסובב  אנחנו 

  .המצלמה

גל בן  רלוונטי  :גיא  לא  כזה  הזה  הפורום  פה, אם  הם    ? למה 
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חמו בן  המצלמה, לא  :יהודה  את    , סובבו 

גל בן  החלטה  :גיא  לשולחן ולמה  זאת  בכל  תחזור  החינוך  ועדת  של   

לכאן ? הזה יחזור  לא  זה  אם  תוקף  שום  לה  יהיה  לא  כי 

יודע. לשולחן אתה    . אז 

ארמוני מצדיק  :אשל  אתה  אומר  שאני  מה    ? לא, אז 

גל בן  ל  :גיא  אותנו  שלהפוך  אומר  . אני  . רלוונטיים.   ,לא 

ארמוני רגע, ה'חבר  :אשל  לשמוע , עזבו  רוצים  מוכן אם  פה אני  להשמיע 

החינוך מכיוון, בוועדת  אשמיע אבל  אני  אז  לפה  שבאתם   

  . פה

חמו בן  הפרוצדוראלי  :יהודה  בהליך  ניתפס  אם  רק  לכם  אגיד   3, אני 

בזה דן  שהוא  מכיוון  עכשיו  בזה  לדון  אפשר  אי  אז . חודשים 

בחיים קצת  טקטיקה  להוביל , קצת, רק  שמנסה  לאחד 

  . אתכם

  . ואוו. ואוו  : לויאהוד יובל

צרפתי   . תודה  :צביקה 

גל בן  נכון  :גיא  לא  אסור , זה  אוליכי  לסדר  בהצעה  אתה , לדון  אבל 

לסדר  הנושא  את  להביא  מלאה  פררוגטיבה  לך  עיר  כראש 

  .  היום

חמו בן  שאני   :יהודה  . למה  . . הפררוגטיבה. . .  

גל בן  יודע  :גיא  מבינים, אתה  עדיין  אנחנו  תעשה . בפרוצדורות  אל  אז 

. לנו . תעשה . לדיון אל  פה  בא  שזה  שבגלל   3אוונטות 

בזה תדון  לא    . חודשים 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי יכולים  :צביקה  לא    . ה'חבר, אנחנו 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי שהבאת  :צביקה  אלה  את  מכבד  לא  ואתה , אתה  לשמוע  רוצים  הם 
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להם   . מפריע 

אותנו  :קהל הביא  לא    . הוא 

צרפתי למנכ, בבקשה  :צביקה  לדבר"תנו    . בבקשה, לאש. ל 

ארמוני מקודם  :אשל  שאמרתי  עם , מה  דיאלוג  שהיה  פה  שיבינו  כדי  היה 

שקר השכונהא מי  של  הנציגות    . לעצמו 

לעצמו  :קהל   .שקרא 

ארמוני שאפשר  :אשל  ככל  לדייק  מנסה  אני . אני  אחד אמנם  שכל  מניח 

ביחד או  במקביל  דיון  איתו  שננהל  רוצה  היה  מכם  כי , ואחת 

מיילי של  מטר  קשה. םקיבלנו  מאוד  זה  בסופו . אבל  ולכן 

דבר עם , של  נעשים  הם  ציבור  שיתוף  של  תהליכים  כשנעשים 

לגיטימית, לגיטימית. נציגות אזור, לא  של  נציגות  עם  , אבל 

הזה במקרה  היה  גם    . וכך 

שמשתקפים    כפי  הצרכים  את  קיבלנו  גם  הדיונים  במהלך 

פתרונות, בעיניכם בשלל  התלבטנו  הנושאי, וגם  לגבי  ם הן 

ההליכה  בטיחות  כמו  נושאים  עוד  והיו  ציינתם  שאתם 

אתכם הדאיג  שמאוד  נבון  כל .לאופירה  נוספים  דברים  ועוד   

לגיטימיים הם  שהעליתם  שהעליתם , הדברים  הדברים  וכל 

קשובה אוזן  על  נופלים  כן  בהחלט , הם  יש  של וכן  מדיניות 

שהוא  בטווח  החינוכי  המענה  יהיה  אזור  שבכל  העיר  ראש 

קט מחייביותר  החינוך  שמשרד    . ן 

המענה    את  מקבלים  סבא  כפר  בעיר  האנשים  שכל  מכיוון 

עפ מחייב"הנדרש  החינוך  שמשרד  מה  טווח , דהיינו. י  בתוך 

מ פחות  קילומטר2- של  מצב .   לייצר  שצריך  חושבים  אנחנו 

שטח בתא  זה , שבו  שלכם  השטח  תא  ומבחינתנו 

תשלוז פלוס  מ, האוניברסיטה  יהיה  הזה  השטח  ענה שבתא 

שיש הבאות, לצרכים  בשנים    .ושתהיינה 
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הצרכים    את  לנתח  מנת  הבאותעל  בשנים  אנחנו , שתהיינה 

סקר עפ. עשינו  שנעשה  סקר  הוא  הזה  אזורים"הסקר    . י 

הסקר  :קהל את  לראות  להציג? אפשר  יכול    ?  מישהו 

ארמוני שהיו  :אשל  לאנשים  הסקר  תמצית  את  הצגנו  לעצמם , אנחנו  קראו 

השכונה שבוועדת א. ועד  נכון  יהיה  שזה  חושב  ואני  מוכן  ני 

הסקר עיקרי  את  שוב  ונציג  נבוא  הכל , החינוך  שמזה  מכיוון 

השנים . מתחיל של  וגם  הקרובה  השנה  של  גם  מהחיזוי 

יודעים, ואכן. הבאות שאנחנו  וכפי  מרגישים  שאתם  , כפי 

של  בטווח  ספר  בית  במקום  שנים3נדרש  כזה,     . משהו 

אני    המלא  הפירוט  להראותאת  עד . מוכן  יודעים  אנחנו 

בכיתה הבודד  הילד  שלא , לרמת  נבון  אופירה  של  בשכבה 

להכיל ספר, מסוגל  בית  זה  בשביל  נצטרך  את . ושאנחנו 

הקיימים  השטחים  של  היכולות  על  לשים  צריך  הצרכים 

שלכם למציאות . בשכונה  רק  להתייחס  יכולים  ואנחנו 

לעש. הקיימת היה  שאפשר  מה  או  שהיה  למה  כי , ותלא 

השתנו שדברים  להבין  גם  ועדת . צריך  של  והצרכים 

חדשים צרכים  הם    . טרכטנברג 

זה, אגב   את  לומר  אותנו, וצריך  מחייבת  טרכטנברג  , ועדת 

ישתנה לא  דבר  ששום  לא , במידה  דבר  ששום  בתקווה 

  , ישתנה

יהיה? שאין  :קהל   ? שלא 

ארמוני מחייבת  :אשל  טרכטנברג  שוועדת  אומר    , אני 

שטחים, לא  :קהל   ? שאין 

  . רגע  :???

ארמוני אותי  :אשל  מכירים  לא  נתונים, אתם  מסתיר  לא  באמת  אני  . אבל 

בשקיפות מדבר  תמיד  חן . אני  ימצאו  לא  הדברים  אם  גם 
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דבר, בעיניכם שום  נעלים    . לא 

לתכנן  :קהל איך    , שנדע 

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני פתרון    :אשל  לתת  מחייבת  טרכטנברג  שוועדת  אומר  לילדי אני 

של  תקופה  תוך  חובה  טרום  שנים3טרום  מחייבת .   היא 

של  המעגל  טווח  בתוך  חובה  טרום  לטרום  פתרון   2לתת 

  . מ"ק

ברקע(   )  מדברים 

יואל הסוף  :איציק  עד  להמשיך  לו    .תני 

ארמוני נתונים, תראו  :אשל  לכם  להעביר  רוצה  באמת  אומר , אני  כבר  אני 

בדיון  יהיו  עמוקים  יותר  שנתונים  בוועדת לכם  שיהיה 

העיר, החינוך ראש  שציין  כל . כפי  עם  מצגת  נכין  גם  אז 

תצ על  השטחים  פריסת  עם  וגם  השכונה"הנתונים  של  כדי , א 

בעיניים   . שתראו 

שטחים? שמה  : לויאהוד יובל שייוולדו  או    ? שאין 

צרפתי עכשיו. יובל, סליחה  :צביקה  ההורים  עם  מדבר    . הוא 

ארמוני לאני , תראו  :אשל  בשכונהאומר  שטחים  שיש    . כם 

מחר  :קהל להקים  הבעיה  מה  אז  שטחים  יש  אם    ? אז 

ארמוני ויכוח  :אשל  עכשיו  איתך  מנהל  לא  דיווח, אני  מוסר  עכשיו    , אני 

ויכוח  :קהל להבין, לא  רוצה    . אני 

ארמוני דיווח, סליחה  :אשל  מוסר  מלא ? אוקי, אני  יהיה  לא  הדיווח  אם 

שאלה לדבר. תשאלי  תני  ש. אבל  בשכונהיש  חלק . טחים 

לא  מהשטחים  וחלק  מיד  בהם  להשתמש  ניתן  מהשטחים 

מיד בהם  להשתמש  נפרק. ניתן  זה  את  שמותר . גם  דברים  יש 

שלא דברים  ויש  מיד  לעשות  שונות . לך  אפשרויות  יש 

אחת. בשכונה מקומה  יותר  גם  לבנות    . אפשר 
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תוך    לבנות  שנים 10כדי  בעיר62  גנים  לקחת ,   נצטרך  אנחנו 

שנייהגנים  קומה  להם  זה. ולבנות  את  לעשות  בתנאי , וניתן 

כפול יהיה  המשחקים  שגן  מנת  על  שטח  מספיק  לך  . שיש 

של  שבסופו  כדי  אחרים  פתרונות  עוד  למצוא  נצטרך  ואנחנו 

לטרום , דבר גם  פתרון  יהיה  הזה  השטח  תא  שבתוך  נשאף 

חובה זה. טרום  את  מבטיח  לא  אני    . אבל 

בתהליך   עדיין  נמצאים  בדיקהאנחנו  של  צריכים .   אתם 

כולל  הצרכים  את  מנתחים  אנחנו  שבו  שהתהליך  להבין 

השכונות , טרכטנברג לכלל  העיר  בתוך  פתרונות  ומוצאים 

לכם רק  של , ולא  בתהליך  עדיין  נמצאים  שאנחנו  דבר  הוא 

שלו   . בדיקה 

חום  : לויאהוד יובל שטח  מכרת    ? למה 

ארמוני שיידעו  :אשל  המועצה , כדאי  שחברי  ואופוזיציה כדאי  קואליציה 

להיום נכונים  שהם  כפי  הנתונים  את  יידעו  אני ו, כאחד 

אותם לציין  שחשוב  חובה. חושב  בגילאי  השכונה  ילדי  , כל 

יול לגני  וגם  הקצרים  לגנים  בשכונהא"גם  ילמדו  ילדי  .  כל 

קצר בגן  שלומדים  חובה  טרום  בגילאי  אומרת , השכונה  זאת 

שעה  יול14:00עד  לא  בשכו, א"  ילדי . נהיהיו  הטרום כל 

  , חובה

.   :קהל . חובה.   ...טרום 

לדבר, שנייה  :??? לו    . תני 

ארמוני הנתונים  :אשל  את  לך  אומר    , אני 

נכון  :קהל לא  זה  חובה. אבל  טרום  הוא  שלי    . הילד 

צרפתי גברתי  :צביקה  אחד, סליחה  כל  פרטנית  בודקים  לא    . רגע. אנחנו 

ארמוני מפריעה  :אשל  נורא  יודעת, את  את ?את  לכם  לתת  גמרתי  אני  אבל   

  ? הדיווח
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. .אבל   :קהל נכון.   . סליחה, לא 

ארמוני לציין  :אשל  גמרתי  אני    ? אבל 

יואל דיווח  :איציק  ביקשתם    .אתם 

כבר  :קהל זה  . אבל  . .  

ארמוני הבאה  :אשל  שנה  על  מדבר    . אני 

.   :קהל . הבאה.   ? שנה 

ארמוני יול  :אשל  או    ?א"קצר 

משנה  :קהל   .א"יול, אה. לא 

ארמוניא יול, א"יול  :של  כבר  אמרתי  אני  לדבר? א"אז  לי  נותנת  לא  . את 

אותך לצרף  לאן, אפשר  אגיד  לא  אגיד . אני  לא  שאני  אמרתי 

  . לאן

הכבוד, אשל, סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל כל    . עם 

ארמוני קצר   :אשל  חובה  בשכונהטרום  יהיו  אותו . כולם  להעביר  רוצה  את 

בשכונה יהיה  הוא    . לקצר 

יפרנס  :קהל .ומי  . . ?  

ארמוני אותי, ה'חבר. רגע. רגע  :אשל  תתקיפו  ניתן , אל  מה  לכם  אומר  אני 

כרגעי "עפלעשות  שלנו  יול. התכנון  חובה  עד "טרום  ילידי  א 

בשכונה09מאי  יהיו  יול.   חובה  ממאי "טרום  יהיו 09א  לא   

הבאה בשנה  שאנחנו , בשכונה  בטווח  אחרים  בגנים  יהיו  הם 

לו לתת  פתרוןצריכים  הבאה.   בשנה  שיהיה  מה    . זה 

מרץ - טרום   עד  קצר  חובה  בשכונה2010טרום  יהיו  - טרום.  

יול חובה  טרום  וטרום  ממרץ  קצר  חובה  מחוץ "טרום  יהיו  א 

אומרזה . לשכונה   , לא 

  ? 2009- מ  :קהל

טרום  :קהל חובה- זה  בני , טרום  ילדים    . 3זה 

ביחד(   ) מדברים 
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ארמוני שנ  :אשל  אותו  של  מאי  עד    ? אוקי, תוןאז 

בשכונה2009מאי   :קהל יהיו  לא  הם  לשכונה,   מחוץ  יהיו    . הם 

ארמוני השנה  :אשל  לגבי  נכונים  לא  נתונים  שקיבלתי  להיות  אבל , יכול 

שיהיה מה  זה  החודשים  תראו. לגבי  שיהיה , עכשיו  מה  זה 

להיות  עומדת  שהיא  הקרובה  לשנה  לעשות  שניתן  מה  וזה 

בעוד  חודשים3.5ולהיפתח    .  

ב  :לקה לבנות  ניתן  לא  הקרובים3- למה  חודשים    ?  

יואל   . רגע  :איציק 

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני זה  :אשל  את  לעשות  הזה  הזמן  בטווח  ניתן  לא  , סליחה, סליחה, כי 

להגיד חייב  גם  זה, אני  את  לעשות  מחויבים  לא  נכון . גם 

לקרב רוצה    , שרשות 

רצון  : לויאהוד יובל של  עניין    . זה 

ארמוני כסףז  :אשל  של  עניין  לא  שזה. ה  אמרת    , אתה 

רצון. רצון  : לויאהוד יובל אומרת  זאת  מחויבים  בשולחן . לא  רצון  היה  אם 

זה את  עושה  היתה  הקואליציה    . הזה 

ארמוני עליך. לא  :אשל  חולק  שיהיו . אני  מצב  לייצר  תכנית  ויש  רצון  יש 

שנים מספר  של  בטווח  בשכונה  גנים  אם. עוד    , גם 

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני ההמלצה  :אשל  כרגע  לך, זה  מסביר  של , אני  ההמלצה  כרגע  זאת 

המקצועיים ושום . הגורמים  אפשרות  שום  רואה  לא  גם  אני 

בעוד מצב  גנים3לבנות  חודשים    ,  

היום  : לויאהוד יובל התחלת  הירוקה  הירוקה . סליחה. לשכונה  בשכונה 

לבנות היום  הבעיה, התחלת  הבעיה?מה  מה  העירייה ?  

היתריםהזאת  בלי  בנתה  הבעיה, גם  שטח? מה  לך  אתה , יש 

כסף לך    , יש 
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ארמוני מיידית  :אשל  לבנייה  פנויים  שטחים  שאין    , כיוון 

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני אחרון, שנייה  :אשל    , משפט 

זמן, רגע  :קהל מספיק  חושב  אני  אותך  מציעים . שמענו  שאתם  מה 

אותנו, לנו לנפנף  פשוטה  הכי  ההחלטות, במילה  שאתה כי   

מנהלתיות החלטות  זה  עכשיו  פה . מציג  איש 60יש   

האחרונה שבת  במוצאי  גני , שהתכנסו  פה  שרוצים  הבינו  כי 

ארוכים"יול . אתם . א  . אחרות. שכונות  עכשיו . לנו  לא  זה 

חינוך   . ועדת 

ארמוני אומרת   :אשל  זאת  יול'מה  ארוכים"גני    '? א 

שעה   :קהל   . 17:00עד 

ארמוני אתה , רגע  :אשל  זהאם  את  מעלה  הרבה , סליחה, כבר  פה  היו 

שעברה בשנה  הורים  שהעירייה , מאוד  שתדעו  וכדאי 

יול30הוסיפה  גני  אחת"  בשנה  יול. א  גני  לנו  עד "יש  א 

17:00 ,  

לי  :קהל עוזר  לא  זה  . אבל  . .  

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני יול, סליחה, סליחה  :אשל  גני  פתרון"ציינת  שאין  כאילו    . א 

א  :קהל מעביר  שהבעיה אתה  פה  מציג  כשאתה  חינוך  לוועדת  ותנו 

נטו מנהלתית  בעיה  שטחים. היא  אחרים, זה  דברים  אז . זה 

. מה  . ה. בשביל  באתי  אותי, בחירותלא  מעניין  אני . לא 

פעם עוד  ועדה , אומר  זו  לוועדת . מנהלתיתבסוף  נבוא 

לנו, החינוך תגיד  החינוך  ועדת  שאנחנו ? מה  לנו  תגיד  היא 

יול גני  אחרות, א"צריכים  לשכונות  רוצים . תיסעו  לא  אנחנו 

זה עוד. את  להקים  מנהלתית  החלטה  עוד , תקבלו  לאפשר 

לעשות. שטחים צריכים  אנחנו. אתם    . לא 
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ארמוני החינוך. לא  :אשל  בוועדת  יהיה  מה  בדיוק  לך  אסביר  בוועדת . אני 

תצ לך  אפתח  אני  צבא. א"החינוך  איש    , אתה 

חמו בן  לראות   :יהודה  תוכל  הדבריםאתה    . את 

ארמוני תצ  :אשל  לך  אפתח  שטח, א"אני  איתך  אעבור  אני , שטח- אני 

שטח לך  לעשות- אסביר  ניתן  מה  את . שטח  לך  אראה  אני 

פתרון  לך  שאין  לך  אראה  אני  איתך  וביחד  האלטרנטיבות 

רגע, ואם. אחר   , תקשיב 

ה  : לויאהוד יובל את  לו' לא'אבל  ה. יש  את  להביא  יכול  הזה    . 'כן'השולחן 

ארמוני תבוא  :אשל  אתה    , ואם 

החינוך  :קהל ועדת  לא     . זו 

) ברקע    ) מדברים 

ארמוני החינוך   :אשל  בשכונהבוועדת  יש  מה  תראו    , אתם 

אנחנו  :קהל . אבל  . הצורך, הנה.   . זה 

ארמוני סליחה  :אשל  המענהאבל , אבל  את  מקבלים    . אתם 

.  :קהל . מונית? מענה. נהגת  בכלל, אשתי  מדבר  אתה  מענה  ? איזה 

מונית נהגת  .אשתי  . מדבר. אתה  מה  על  חוצפן?   מה ! אתה  על 

מדבר מקבל? אתה  לא  . אני  . כלום. שלי    . בשכונה 

ארמוני זה  :אשל  את  אומר  אתה    ? למה 

  ! כלום  :קהל

בעוד   : לויאהוד יובל תבוא  לו  אומר  אתה  שנים3כי    .  

.   :קהל . העיר. . ראש  . .  

ארמוני כלום  :אשל  מקבל  לא  שאתה  אומר  אתה      ?למה 

מקבל  :קהל אני  גנבים! כלום? מה  .מה ! אתם  . . עיתונות, גנבים?  .

גנבים וחלק!אתם  חד    !  

אותנו  :קהל שולח  . כשאתה  . ועוד . שנה  שנים3עוד  בעצם ,   אתה 

זה את  לא . ממסמס  ואני  מהירה  פצצה  פה  תיפול  שנה  עוד 
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יהיה מה  כאןיודע    .  

ארמוני ממסמס  :אשל    ? למה 

צ  : לויאהוד יובל הוא  בעבודהבתשע  להיות    . ריך 

פה  :קהל יהיה  לא  שנה. הוא  מלפני  פרוטוקול  איזה  פה  יהיו . יהיה 

אחרים אנשים  שנה . פה  עוד  פה  יהיה  מה  יודעים  לא  אנחנו 

  . 3ועוד 

היו   :קהל הדירות  את  קנינו  שהשתנוכשאנחנו  ספציפיות    . תכניות 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  הנקודה  :גיא  זה  בניין  בניין. עוד  שקיבלוע. עוד  קבלן  ועוד . וד 

בנייה אחוזי  לו  שהגדילו  הכלב. קבלן  קבור    . שם 

כסף  :קהל עוד  כולם. רק  את  לסחוט    . איך 

גל בן  בניין  :גיא  העניין. עוד  על    . חבוב, עלית 

צרפתי   . תודה, חברים  :צביקה 

גל בן  בניין  :גיא  בנייה. עוד  אחוזי  קומה. עוד    . עוד 

צרפתי   . התוד, גיא. תודה, תודה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  בניין  :גיא    . עוד 

צרפתי   . תודה, תודה  :צביקה 

אחד  :יאיר אברהם דבר  לכם  לספר  רוצה  רגע, אני  פה. רק    , היו 

גל בן  הלאומי  :גיא    . המרגיע 

אברהם  :יאיר אברהם יאיר  פה, אני    , היו 

מר  : לויאהוד יובל נציג  שאתה  תתבייש, צ"תגיד  אל    . לפחות 

החינוךהי  :יאיר אברהם תחום  סביב  משברים  פה  בעבר , ו  שמעתם  אם 

דברים עשתה  סבא  כפר  עיריית  לפנים , שבהם  שנקרא  מה 

הדין רואים. משורת  שכולם  חושב  , קואליציה, כולם, ואני 

מעניין, אופוזיציה לא  זה  את . אותי  לחלוטין  מבינים 
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שלכם סבא ? בסדר, אני. המצוקה  כפר  שעיריית  לכם  מודיע 

ד תעשה  לא  היא  הדיןאם  משורת  לפנים  שהיא , ברים  כפי 

אחרים במקרים  לעשות    , ידעה 

זמן? מתי, יאיר  :קהל   ! אין 

טוב  :יאיר אברהם לי  תתווכח, תקשיב  אם . אל  וגם  הדין  משורת  לפנים 

ציבורי לשטח  קרוואן  להביא  יודע, צריך    . לא 

בעיה  :קהל לנו    . אין 

צרפתי   . תודה, יאיר. תודה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתיצבי הבא  :קה    . סעיף 

החלטה   :תמיר לקבל  צריכים  . אתם  . .  

צרפתי תמיר  :צביקה  טוב  תמיר, בוקר  העניינים    ? מה 

לי  :תמיר ותאמין  אחזור  מעט  עוד  . אני  . .  

צרפתי   . תודה, ה'חבר  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי תשובה  :צביקה  תקבלי  ראשון  ראשון. ביום  עכשיו . ביום  אין 

ת. תשובה אין  את . שובהאבל  להחליף  צריכים  אנחנו 

אחריות. חביבי, האחריות תמיד . זו  לא  . ואחריות  . תחת .

  . לחץ

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי רבה   :צביקה    . תודה 

העיר  : לויאהוד יובל ראש  לא  אתה  משאבים, סליחה, אשל  מקצה  לא  . אתה 

שותקת מעוף  סיעת  שותק? למה  הליכוד    ? למה 

צרפתי הבא  :צביקה    . הסעיף 

הבא  : לויד יובלאהו סעיף  ואשתו. אין  הליכוד  נציג  הגברת , יקום  תקום 

ותשתוק שותקים. עמרמי  אתם    ? למה 
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צרפתי הבא  :צביקה    . הסעיף 

כזה  : לויאהוד יובל בפורום  להגיד  לכם  יש  בפורום ? מה  תגידו  .מה  . .?  

.   :תמיר . וזהו. כן  תגידו  הבעיה. רק  . ? מה  . מה. על  על ? מיליון 

העצמא יום    , ותחגיגות 

צרפתי סליחה, תמיר  :צביקה  מצטער. תמיר  הסתיים. תודה. אני    . הדיון 

החינוך  : לויאהוד יובל בוועדת  ישבו  הם    ? מתי, מה 

צרפתי הסתיים  :צביקה  הבא . הדיון  הציבור- הסעיף  תלונות  בנושא  דיון    ,

הערות. בבקשה למישהו  משהו? יש  לומר  רוצה   ?מישהו 

סעיף לעבור  להג? אפשר  מה  אין  לסעיף , ידאם  עובר  אני 

הבא. תודה. הבא לסעיף  עובר  כן. אני  צועק, תדבר    . כשהוא 

אתם   : לויאהוד יובל . אם  . .  

צרפתי אותי  :צביקה  מעניין    .לא 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  קל  :גיא  לא  תפקיד  לך  . , יש  . השקט. עד , על  לדבר  יכול  לא  אני 

שקט    .שאין 

ת  : לויאהוד יובל הנכבדים  הקואליציה  תמשיכו , שתקתם, תביישוחברי 

הקדנציה סוף  עד  תלכו'חבר. לשתוק  אל  תוותרו. ה  אל . אל 

להם תוותרו  ואל    . תלכו 

ארמוני תבואו'חבר  :אשל    . ה 

וחצי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   . שש 

ארמוני צריך  :אשל  ואם  פה  . זה  . עוד. בעיה, נדבר    . אין 

אשל  : לויאהוד יובל   , רגע 

צרפתי דואג , מה  :צביקה  . ? למוזמניםאתה  . אותך. צריך  את , לא  מכירים 

הזאת הזאת. הפוליטיקה  הפוליטיקה  את  מכירים    . אנחנו 

.  : לויאהוד יובל . צריך . פחות    . אותך 

צרפתי ללמוד  :צביקה  מה  הרבה  עוד  לך    . יש 
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ביחד(   ) מדברים 

כדורגל  :קהל מגרש  צריכה  אני  איתו? מה  אעשה  אני  כל ?מה  יש   

מסביב דברים  הרבה    . כך 

צרפתיצב מבין, מספיק  :יקה  לא    . אני 

פה  : לויאהוד יובל . יש  . ולהתראות. בפרצוף. שלום  גדול  הכי  ומה . השקר 

חינוך ועדת  אחרי  הבא? תעשו  לחודש  אותם    . תשלחו 

הקאנטרי  :קהל ליד  חי  הולך, אני  אני  .אבל  . בשמונה, . תשע - חוזר 

.בערב . טוב, . בתפקיד  יושב  לא. אתה  עוד  מקווה . אני  אני 

אשבשגם  יקרה. אני  זה  יקרה. אבל  שזה  לך  מבטיח  לא . אני 

שניהלכתיסתם  תואר  ללמוד   ,   

ארמוני העירייה  :אשל  חשבון  על  מתפרנסים  שאנחנו  לנו  תגידו  אל      . רק 

זה, לא  :קהל את  אמרתי  לא  שמגיע , אני  מה  את  רוצים  אנחנו  אבל 

רוצה . לנו לא  . אני  ולחזור .. לעבודה  מאוחרת  בשעה  להגיע 

. . .  

ביחדמ(   ) דברים 

צרפתי רבה, טוב  :צביקה  תודה. תודה    . חברים 

חינוך  : לויאהוד יובל ועדת  אחרי  יקרה  הליכוד, מה  אחרי ? אדוני  יקרה  מה 

חינוך   ? ועדת 

ביחד(   ) מדברים 

אדוני  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שצריך, לא  במקום  מדברת  אני  שיובל , כי  איפה  לא 

באף אותך  בשבי. מושך  אותך  יוביל  רעשהוא  לו  שתעשה  , ל 

לו טוב  פה. זה  מדברת  לא  שצריך. אני  איפה  אדבר  אם . אני 

לצעוק נהנה  .אתה  . לפה. אותך  הביא  שהוא  מה  זה  כי  אז ,  

  . בבקשה

במאבק  :קהל הייתי  . אני  . אותי. זוכר  לא    .אתה 

צרפתי עכשיו, דבורה. בסדר, דבורה  :צביקה  לא    , זה 
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של   .4 מתוקן  תקנון  העירוני "אישור  סבאהתאגיד  בכפר  הפנאי  " לתרבות 

הפנים"עפ משרד  הוראות    .י 

  

צרפתי חברים  :צביקה  טוב  בדיון,   להמשיך  רוצה  דו. אני  הבא  ח "סעיף 

הציבור תלונות    . נציב 

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

צרפתי התייחסויות, בבקשה  :צביקה    ?יש 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי אוזן. גיא, בבקשה  :צביקה  קצר. כולנו    . אבל 

ג בן  הדו  :לגיא  לגבי  הערות  שתי  להעיר  רוצה    . ח"אני 

צרפתי האחרון  :צביקה  הסעיף  את  שנקדים  לכם    ? אכפת 

גל בן    . בבקשה  :גיא 

צרפתי המשפטי, בואו  :צביקה  היועץ  כבר , קודם  אושר  התאגיד  של  הנושא 

קלים, במועצה סעיפים  רק  את , בבקשה. היו  תציגו 

  . השינויים

חמו בן  לה3סעיף   :יהודה  צריך  לא  עליו    ? נכון, צביע 

צרפתי הסדר, בסדר  :צביקה  את    . הפכנו 

צריך, לא  :ד אלון בן זקן"עו הקמת . לא  את  אישרה  המועצה  השנה  בינואר 

לתרבות העירוני  תקנון , התאגיד  אישרה  גם  היא  במסגרתו 

התאגיד הפנים. של  למשרד  נשלח  הזה  והמחלקה , התקנון 

ריג כמה  שלחה  שלו  צי'המשפטית  אותם  שגם  , רפנוקטים 

בפניכם כאן  עומדים  טכניים'ריג. והם  שהם  שם , קטים  אין 

מהותי דבר  כבר . שום  שלו  המתוקן  בנוסח  הזה  התקנון 

ע הפנים"אושר  משרד  של , י  פורמאלי  אישור  צריך  אבל 

הנוהל לפי  כאן . אסדרהנוהל , העירייה  הובא  הוא  אז 
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  . לאישורכם

צרפתי הערות. תודה  :צביקה  אחד? יש  פה  לאשר  אחד? אפשר  תודה , פה 

נמנע. רבה   . תודה, נפתלי 

מסהחלטה של  :445 '  המתוקן  התקנון  את  לאשר  העירוני "מחליטים  התאגיד 

בכפר הפנאי  לפרוטוקול" סבא- לתרבות     .המצורף 
  

התושבים "דו  .3 תלונות  נציב    .2011 - ח 

  

צרפתי הציבור"דו  :צביקה  תלונות  נציב    . להתייחס, ח 

גל בן  להעי  :גיא  רק  רוצה  קצרותאני  הערות  שתי  קצרות, ר  . באמת 

כנציב - אחד  שלו  בכובע  שהוא  הראשונה  בשנה  לא  המבקר   

הדו את  מצטט, מציין, ח"כותב  למרות , לצערנו: "אני 

ובהווה בעבר  רבים  וסיכומים  פתרון , דיונים  נמצא  טרם 

התושבים בתלונות  טיפול  נושא  את  פוגע . למחשב  הדבר 

בתלונות הטיפול  אחרי  במעקב  שחוזרת ".בעיקר  הערה  זו   

עצמה אליעזר, על    ? נכון 

מפורשות   הטיפול : "מציין  אחרי  נאות  מעקב  ביצוע  ללא 

פוחתות , בתלונות בתלונות  הולם  לטיפול  הנציב  אפשרויות 

יותר התקינה, ומצומצמות  בעבודתו  בעיקר . ופוגעות  אך 

חובה  ואשר  לקבל  זכאי  שהוא  ובשירות  המתלונן  בתושב 

לו יכ". להעניק  לא  מה ול אני  את  יותר  טוב  לתמצת 

אומר הציבור  תלונות  כנציב  בכובעו    . שהמבקר 

פעם   בעיניי ,ועוד  חיובית  אינדיקציה  התלונות -   היקף   

עלייה שיגיד , במגמת  מי  הפנים'יש  על  עיר  איזו  , וואי  '

בעליה למודל. לא. התלונות  שנכנס  העירוני  שהמוקד  , כמו 

אתכם משבח    , אני 
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צרפתי צי  :צביקה  על  ערנימראה    . בור 

גל בן  מאז   :גיא  יותר  מקצועי  עבודה  למודל  נכנס  העירוני  כשהמוקד 

ידיו תחת  אותו  לקח  בגידול , שדני  הפניות  היקף  של  המגמה 

להניח. מתמיד יש  עליהן אז  מדבר  שהמבקר  במגבלות  שגם   

שיש , כנציב אומר  זה  עלייה  במגמת  היא  התלונות  מגמת  אם 

להשת ציבור  של  לרצון  תוחלת  בזהאיזושהי  צריך . מש 

שלו  העבודה  את  לעשות  המינימאליים  הכלים  את  לו  לאפשר 

שצריך   . כמו 

לדעתי   זה  על  מלין  כבר, הוא  השנייה  יותר, בפעם  אז . או 

ומקבל  ביטוי  מקבל  לא  הזה  הדבר  פעם  עוד  למה  אומר  אני 

שני. טיפול של , דבר  נושא  פרסום  על  שבהודעה  ראיתי  אני 

החדש דיב, המבקר  שפורסם  בלבדהמכרז  מבקר  על  היום . ר 

המבקר גם  והוא  הציבור  תלונות  נציב  גם  הוא  הוא . המבקר 

הצלחה הרבה  לו  ומאחלים  טובה  בשעה  עוד , יוצא  לו  יש 

בתפקיד חודשים    . לגמלאות, כמה 

על    רק  שמדבר  מכרז  שיצא  העובדה  האם  להבין  מנסה  אני 

התפקידים, מבקר בין  לפצל  העירייה  של  מגמה  על  , מלמד 

שאגב  מהעיריותכפי  בחלק  זה . קיים  את  אומר  לא  אני 

רע דבר  בתור  מבקר . בהכרח  אם  קונספט  של  עניין  כבר  זה 

לא או  גם  נציב  להיות  שאנחנו , צריך  כפי  שעושות  עיריות  יש 

היום עד  נציב, עשינו  גם  הוא  שהחליטו . שהמבקר  עיריות  יש 

התפקיד את  מכרז , לפצל  על  מדבר  שהמכרז  בגלל  ולו 

בלבד העירייהאני , למבקר  של  בכוונות  שינוי  שיש  . מניח 

התייחסות  תהיה  אם  אשמח  הזהאני  לעניין    . גם 

צרפתי שהמנכ. תודה  :צביקה  לפני  להתייחס  רוצה  מישהו  יתייחס ל "עוד 

גיא של    . אשל, בבקשה? לשאלה 
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ארמוני שהעלית  :אשל  הראשון  הנושא  לגבי  כל  יצרנו אנחנו , קודם  בעצם 

טיפ של  בעירייה  חדשה  השירותול פונקציה  מי . בנושא 

שירלי זאת  הנושא  את    , שמרכזת 

צרפתי אדם  :צביקה  בכוח  גידול  ללא  פונקציה    . יש 

ארמוני אדם. כן  :אשל  בכוח  גידול  את . ללא  שלה  השני  בכובע  מרכזת  היא 

אלימות ללא  השירות, עיר  נושא  את  מרכזת  עכשיו  . והיא 

לשפר  גם  זה  השירות  נושא  של  מהעניין  את חלק 

העבודה המתודולוג ותהליכי  של יה  בפניות  הטיפול  של 

התלונות. התושבים לנציב  באמת  מגיעים  גם , חלקם  חלקם 

רנדומאלי באופן  בעירייה  גורמים  המון  להמון  , מגיעים 

גורמים מאוד  להרבה  זמנית  בו  מגיעים  גם  ואנחנו , ולפעמים 

הדברים את  ינתב  שהוא  תהליך  כמו . יוצרים  בדיוק  וגם 

העירוני במוקד  בפנייהשקיים  לטיפול  מדדים  שיש  מבחינת ,  

הזמנים מגיעות , לוח  לא  שהן  בפניות  כאלה  מדדים  יהיו  גם 

דברים . למוקד מיני  דברים. כל  אינסוף    .יש 

הזאת   ההיררכיה  הזאת, בתוך  המתודולוגיה  גם , בתוך  יהיה 

התלונות יהיו , נציב  הדברים  ומקוטלגיםכאשר  , ממוחשבים 

לאחזור ע. וניתנים  נבנה  זה  שזה כל  ברגע  אשמח  ואני  כשיו 

גמור שירצו, יהיה  מה  זה  שתבוא , אם  שירלי  את  להביא 

המועצה חברי  לכל  הדברים  את    .ותציג 

ובכוח  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו יפה  לזה  נכנסת  כבר    . היא 

ארמוני הראשונה  :אשל  לשאלה  תשובה  השנייה. זה  השאלה  אני , לגבי 

הזהמודה  העניין  על  הדעת  את  נתתי  כי המ. שלא  יצא  כרז 

הוא    , התפקיד 

גל בן  אפילו  :גיא  השם    . הושמט 

ארמוני הג, לא  :אשל  לו 'אבל  לתת  גם  יכול  אתה  כך  ואחר  מבקר  זה  וב 
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בזה לטפל  אותו. מינוי  למנות  יכול  לי. אתה  נראה  זה , זה 

עכשיו טוב  שילוב  דיון. היה  זה  על  לקיים  היא . אפשר  האמת 

זה על  חשבתי  לשנות. לא  כוונה  אין  זהכרגע  את  יהיה.   , אם 

אישור לקבל  שנצטרך  מניח  אני  פה, אז  אפילו  לי    . נדמה 

צרפתי נעולה. תודה  :צביקה    . הישיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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מסהחלטה ההצ :443'  את  היום  מסדר  להסיר  בדבר מחליטים  לסדר  עה 

הפארק בשכונת  ילדים  גני    .תוספת 
  

מסהחלטה הפארק  :444 '  בשכונת  הילדים  גני  נושא  את  להעביר  מחליטים 

החינוך   .לוועדת 

  
מסהחלטה של  :445 '  המתוקן  התקנון  את  לאשר  העירוני "מחליטים  התאגיד 

בכפר הפנאי  לפרוטוקול" סבא- לתרבות     .המצורף 

  


