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   עוזר ראש העיר  חזי ברזני  

  ל "מנכ/ע  מיכל טל   

  

  04.07.2012 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

 : שאילתות .1

בנושא   .א ספירשאילתא  ספר  בית  התרבות/השכרת   .היכל 

בנושא שאילת  .ב קבלןא  כעובדי  המשמשים  ניקיון   .עובדי 

בנושא   .ג ליקוייםשאילתא  תיקון   .צוות 

בנושא   .ד בשכונת שאילתא  ילדים  לגני  ציבור  שטחי  העדר 

 .האוניברסיטה

בנושא   .ה רחשאילתא  תושבי  לחנייה' זכויות    .שרת 

לסדר .2  : הצעות 

בנושא   .א לסדר  סבאהצעה  בכפר  ודמוקרטיה   .מגדר 

בנושא  .ב לסדר  נשים הצעה  סבאהדרת  בכפר  ציבוריים  באירועים   . 

בנושא  .ג לסדר  קבלן הצעה   .עובדי 

ביום  .3 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות   .01/07/12אישור 

תמיכות .4 ועדת  פרוטוקול    .אישור 

דתית .5 למועצה  מועמדים   .אישור 

הפנאי .6 תרבות  תאגיד  דירקטוריון  מינוי    .אישור 

לגמלאים .7 חנייה  תווי  מתן    .אישור 

שמ .8 ועדת  פרוטוקול  מסאישור    .10' ות 

פרטי .9 באופן  מועצה  ישיבות   .צילומי 
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צרפתי טוב  :צביקה  לפתוח . ערב  מתכבד  המניין את אני  מן  המועצה  ישיבת 

ברשותך. 2012 יליולחודש  העיר  אתי , ראש  המועצה  חברת 

אישית הודעה  ביקשה  אל  היום, גן  הולדת  יום  לה   ,יש 

  . הבנתי

הולדת, טוב  :אל- אתי גן יום  לי  יש  ביו4, אז    . לי 

צרפתי רבה  :צביקה  לאתי. תודה  טוב  לפני , בבקשה. מזל  בפתיחה 

העיר ראש    . השאילתות 

חמו בן  טוב, ראשית  :יהודה  מספר , שנידבר . מזל  של  בקשתם  חברים לאור 

סעיף אנחנו  את  הבאה9נדחה  לישיבה    .  

גל בן  המועצה  :גיא  ישיבות    ? צילום 

צרפתי   .שאילתות. תודה  :צביקה 

גל בן  דעתאפשר  :גיא  חוות  גם  לזה  לצרף  הבאה  פעם  יהיה    ?  

צרפתי   . שאילתות, תודה  :צביקה 

  

  .שאילתות  .1

  

של   .א לוישאילתא  יובל  בנושא אהוד  התרבות   היכל  או  ספיר  בית  השכרת 

ב, סבא- בכפר   .28/05/12- הוגשה 

  

השכרת "   למדיניות  הקשורים  ארועים  היו  ובעבר  הואיל 

לתשובותיך  אודה    :האולמות 

אד   כל  הללוהאם  האולמות  את  לשכור  רשאי  תושב  או    ? ם 

להשכרהה   קבועים  מחירים  קיימים    ?אם 

הנחה   לקבל  ניתן  ההנחה? האם  גובה  את  קובע    ?מי 

כלשהו    מגורם  השתתפות  לקבל  יכולים  שונים  שוכרים  האם 

ממי כן  ואם  השכירות    ?מהעירייה? בעלות 
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השכירות    בעלות  השתתפה  העירייה  או , האם  בהנחה 

א הנוכחיתבתרומה  בקדנציה  בתמיכה  כן , ו  בכמה , אם 

     ?ולמי

האולמות   השכרת  מאשר  הנחות ? מי  מאשר  תמיכות , מי 

  ?ב"וכיוצ

ולמי    יושכרו  אם  לקבוע  מוסמך    ??מי 

להשכיר    אם  בהחלטות  מעורב  העיר  ראש    ?האם 

ראש    החלטת  עקב  האולם  הושכר  לא  בהם  מקרים  היו  האם 

  "???העיר

  

העיר   ראש    :תשובת 

פרטייםההי   לאירועים  מושכרים  אינם  והאולמות   .כל 

המינויים מפעל  למופעי  מענה  מתן  הוא  העיקרי  , ייעודם 

אמרגן המתנדבים, מופעי  ארגוני  של  מאושרים  , אירועים 

קהילתיים תרבות, מופעים  גו,סל  אמנותיים   ביצוע  פי 

מקהלות( תזמורות  עירוניים) תיאטרון    .ואירועים 

מ   מאושרים  השכירות  שנה תעריפי  מחירוןידי  פי  . על 

מנכ בהנחיית  נוהל "לאחרונה  בכתיבה  נמצא  העירייה  ל 

בנושא    .מעודכן 

ועדת    ידי  על  גם  מאושרים  המובנות  וההנחות  התעריפים 

להנחה   .התמיכות בבקשות  לדון  האגף  מנהל  בסמכות 

בהתאם ולהחליט  אותן  מופעים  .לאפיין  לאישור  ההרשאה 

ש משיקולים  תנ״ס  אגף  מנהל  של  לאופי היא  התאמה  ל 

תרבותית, המקום מידה  באמת  לא  מאירועים  , הימנעות 

וכו׳ פוליטי  אופי  בשכירות  .בעלי  משתתפת  לא  העירייה 

אותה גובה     .אלא 
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בנושא   .ב גל  בן  גיא  של  הניקיוןשאילתא  קבלן  עובדי  כעובדי  המשמשים 

כפר עיריית  ב, סבא- בשירות    .17/06/12- הוגשה 

  

התפרסמה 15.6.12בתאריך "   בעיתון   צומת –העיר "ידיעה   

המשמשים " השרון הניקיון  עובדי  של  המכריע  הרוב  לפיה 

הוחלפו  סבא  כפר  עיריית  בשירות  העובדים  קבלן  כעובדי 

ישראלים אזרחים  לא  הם  ככולם  שרובם  לפי . בעובדים 

מיידי  באופן  מרצונם  התפטרו  העובדים  הפרסום 

גדיש. וקולקטיבי יהודה  מר  של  תגובתו  חברת נצי, תמוהה  ג 

הלשון.ג.ר בזו  בכתבה  שהובאה    : א 

למה"   יודע  לא  רוצים , אני  לא  שהם  החליטו  היהודים  אבל 

סבא בכפר  הרחובות  בניקיון  אצלנו  לעבוד  למרות , להמשיך 

שלנו השכנוע  ניסיונות  מצוין. כל  עבדו  בשמחה , הם  והיינו 

אותם להעסיק  את . ממשיכים  שקיבלו  לפני  עוד  התפטרו  הם 

שמג הכספים  להםכל  על , יעים  שכר  להם  חייבים  ואנחנו 

עבודה להם . שבוע  להעביר  כדי  איתם  להיפגש  אמור  הקבלן 

התשלום יתרת    ".את 

  

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

מבין  .1 חברת 77כמה  באמצעות  המועסקים  הקבלן  עובדי   

את .ג.ר לאחרונה  עזבו  סבא  כפר  עיריית  בשירות  א 

עבודתם  ?מקום 

עיר .2 ידי  על  נבדקה  החברה האם  טענת  סבא  כפר  יית 

העניין  ברור  ידי  על  מרצונם  התפטרו  באמת  שהעובדים 
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החברה  בטענות  שהסתפקו  או  עצמם  העובדים  מול 

 ?בלבד

כן  .3 ועל  להתפטר  אולצו  שהעובדים  אפשרות  נבדקה  האם 

העזיבה נסיבות  היו  לברר  מקום  המדויקות/יש   ? העזבה 

ההתפטרות  .4 לאור  בדקה  סבא  כפר  עיריית  האם 

שלכאורה , ההמונית העובדים  של  העסקתם  הליך  את 

עבודתם את  מרצונם  העלו ? עזבו  ומה  כיצד  וכן  במידה 

 ?הממצאים

של  .5 העסקתם  הליך  את  בדקה  סבא  כפר  עיריית  האם 

עובדי  של  מקומם  את  הממלאים  החדשים  העובדים 

התפטרו שלכאורה   " ?הניקיון 

  

העיר   ראש    :תשובת 

לנב   קבלן  פועל   סבא   כפר  עיריית  בשם שירות  רחובות  יקיון 

ר– וכלכלה  . א.ג.  למשק  החברה  של  במכרז  זכה  הקבלן 

שזכו  הקבלניים  על  ומפקחת  מנהלת  כחברה  המשמשת 

זה העבודה . במכרז  לביצוע  עובדים  לספק  מחוייב  הקבלן 

לחוזה     .בהתאם  

כ   העסיק   הקבלן  לאחרונה  מרביתם  80 - עד  עובדים    

משנה  קבלן  עמו(באמצעות  החוזה  שמתיר    ).כפי 

הפיקוח    את  להגביר  סבא  כפר  עיריית   החלטת  בעקבות  

העירייה בשירות  המועסקים  הקבלנים  על   נדרש , והבקרה  

ר כי , א.ג.הקבלן  מעידים  אשר  נתונים  לעירייה   לספק 

וכן  עימו  שנחתם  לחוזה  בהתאם  כחוק  מועסקים  העובדים 

כחוק להם  המגיעות  הזכויות  כל  את   מקבלים    .  שהעובדים 

כח   הקבלנים  , ודשייםלפני  את  זימן  אנוש  משאבי  אגף 
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העירייה  בשירות  לרואה , הפועלים  לספק  נדרשו  הם  ובו 

העירייה ידי  על  שנשכר  העובדים, החשבון  העסקת   ,נתוני 

וכו השכר     .'תלושי 

כך   ר, בעקבות   הקבלן  אינו , .א.ג.הודיענו  המשנה  קבלן  כי 

מכך וכתוצאה  הנדרשים   הנתונים   את  לו  יק הפס, מספק 

עימו ההתקשרות  כך .  את  הועסקו , עקב  אשר  העובדים  כל 

המשנה  קבלן  ידי  עימו, על  יחד  ר, עזבו  נאלץ . א.ג.והקבלן 

אותו מחייב  שהחוזה  כפי  במקומם  חלופים  עובדים    .למצוא 

סבא    כפר  לעיריית  כי  כל , יודגש  עובד "אין  " מעביד–יחסי 

בעיר המועסקים  הניקיון  עובדי  ב.  עם  שינוי  מצבת וכל  

הראשי הקבלן  באחריות  הינה    .  העובדים 

זה, כיום   מסמך  לכתיבת   חזרו 10יש , נכון   אשר  עובדים   

ר הקבלן  בשירות  עובדים . א .ג.לעבוד  הינם  העובדים  שאר 

הקבלן, זרים ידי  על  ישירות  מועסקים    . אשר 

ר   לעבודה.ג.חברת  לחזור  לעובדים  לבקשתנו  פנתה  ואף , א 

אשר  עובד  כל  כי   על נמסר  מועסק  להיות  ויסכים  בכך  יחפוץ 

חב בברכה.ג.ר' ידי  לעבודה  ידה  על  יתקבל     .א 

גל בן  המשך  :גיא  לשאלת  זכותי  את  לנצל  רוצה  מבין . אני  אני 

ש שמהתשובה  קבלן80- לכם  עובדי  ניקיון,   אתיופים עובדי   

כולם, ברובם ע, לא  עקיפה  בצורה  לא  למעשה  עבדו  י "לא 

בצורה  לא  אפילו  וגם  הקבלן"עישירה העירייה  ע, י  י "אלא 

משנה עימו,קבלן  החוזה  שהתיר  כפי  שזה  מציינים  ואתם    .  

היא   להיות , השאלה  לא  הדרך  את  מצאו  כולם  האם 

עפכי , מועסקים לא "לפחות  גם  בעיתונות  שפורסם  מה  י 

משכורת תלושי  להם  בעיתונות , שולמו  שפורסמו  ובכתבות 

מודה  הקבלן  אפילו  תשכשגם  את  לבקש  רצה  לושי הוא 
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המשנה מקבלן  בהתחלה , המשכורת  לו  אמר  המשנה  קבלן 

לך' לתת  חייב  לא  , אני  שילם ' שהוא  הודה  הוא  זה  ואחרי 

במזומן   .להם 

הזאתהאם    המציאות  שלי, כל  השאלה  מוכיחה , זו  לא 

של  העסקה  של  הדרגתי  צמצום  בחיוב  שתשקלו  הזמן  שהגיע 

קבלן ניצול. עובדי  פה  שיש  הוכחה  העובדזאת  של  מעשי  ים  

ע, האלה הועסקו  לא  הקבלן"שאפילו  העובד  ע, י  י "אלא 

תלושים עם  מעשי  באופן  להם  שילם  שלא  משנה    .קבלן 

צרפתי גיא  :צביקה    .בבקשה, אשל. תודה 

גל בן  לניצול  :גיא  מזה  חזקה  יותר  הוכחה  צריך    ? מי 

ארמוני שמנטרת   :אשל  מערכת  יצרנו  שאנחנו  העובדה  שדווקא  חושב  אני 

ברורה מאוד  הבצורה  את  מצב , קבלנים  יוצרים  אנחנו 

להתקיים יכולה  לא  שהיתה  לא , שהמציאות  שהיא  ועובדה 

מקווים.מתקיימת מאוד  אנחנו    ,  

לך  : לויאהוד יובל מדווחים  וכמה  ביד  מקבלים  הסודנים  כמה  יודע    ? אתה 

צרפתי   , סליחה  :צביקה 

ארמוני בלי   :אשל  היום  שעובדים  העובדים  שלהם כל  למין  התייחסות 

עורםולגז ולצבע  שלהם  כחוק, ע  בארץ  נמצאים  וכולם , כולם 

עפ כחוק  שנבדקים"מועסקים  הקריטריונים  אנחנו . י 

מסתכלים  לא  אנחנו  המשכורת  תלושי  את  בודקים  כשאנחנו 

אדם של  עורו  צבע  עניין, על  של  לגופו  מתייחסים    . אנחנו 

זה   עם  יחזרו , ויחד  שהעובדים  אינטרס  לנו  יש  בהחלט 

מנסים ואנחנו, לעבודה עובדים  שיותר  כמה  עובדה . להחזיר 

חזרו10- ש יחזרו .   עובדים  יותר  שגם  מקווה  מאוד  אני 

תיפגעו לא    . פרנסתם 

גל בן  זר, אשל  :גיא  עובד  לנצל  התיאורטית  שברמה  מסכים  , אתה 
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המדינה, אירתראי אזרח  אתיופי  מעובד  קל  יותר  אפילו    ? זה 

חמו בן  אגב, לא  :יהודה  משתנ, דרך  שלי  בישיבת . ההתשובה  . כי  . אמרתי .

שכן גבוהה, לך  יותר  היא  אריתראי  של    . והעלות 

גל בן  מנוצל  :גיא  לא  שהוא  אומר  לא     .זה 

חמו בן  העלויות  :יהודה  מבחינת  לך  אומר  אני     ,אבל 

בד  : לויאהוד יובל הכסףקאתה  את  מקבל  באמת  שהוא    ?ת 

גל בן  .   :גיא  .   , סוציאליים.

חמו בן  ה, לא, לא  :יהודה  יותרמבחינת  היקר  זה    .חוק 

  

של   .ג לוישאילתא  יובל  בנושאאהוד  ילדים    לגני  ציבור  שטחי  העדר 

האוניברסיטה ב, בשכונת    .20/06/12- הוגשה 

  

בשכונת "   ציבוריים  לייעודים  ציבור  שטחי  חוסר 

ילדים גני  בניית  מונע  מקום , האוניברסיטה  שימצא  עד 

  . מתאים

שער   במכרז  ציבורי  שטח  מימוש  זכור  העירייה לציבור  כה 

שעברה   .בשנה 

טרום  .א גני  לבנות  מתכוונת  העירייה  בשכונה  מתחם  באיזה 

לספטמבר  חובה    ?2013טרום 

היום   .ב זמין  לא  זה  מתחם    ?מדוע 

בבעלותה    .ג שהיו  מקרקעין  שיטחי  מכרה  העירייה  האם 

ציבורי לשימוש  וייעודם    ?בשכונה 

למכי   .ד הסכימו  החינוך  אגף  ומנהל  העיר  אדריכל  רה האם 

  ?האמורה

המכירה    .ה על  ידע  מהתושבים  מי  או  השכונה  ועד  האם 

לפני  פרטיות  לידיים  הציבור  מידי  השטח  הוצאת  ועל 
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המכרז   ?הוצאת 

לגני    .ו בביקוש  לעמוד  העירייה  הנהלת  התכוונה  כיצד 

היו  החוק  לפני  כשכבר  טרכטנברג  חוק  שלפני  ילדים 

בשכונה גנים    ?חסרים 

ל   .ז המותרים  השימושים  במכרזמה  השטח  האם ? רוכש 

ילדים גני  להקים  אחר? בכוונתו  ציבורי    ?שימוש 

או  .ח הפנים  במשרד  ואושרה  הושלמה  העיסקה  האם 

לבטלה אפשרות  עדיין  יש    ? שלציבור 

משטח  .ט השטח  ייעוד  את  לשנות  מבקש  הרוכש  האם 

אחר לשימוש    ?ציבורי 

מציבורי    .י ייעוד  לשינוי  ביחס  העירייה  ראש  עמדת  מה 

השונים,לאחר מוסדותיה  לפני  יועלה  וכאשר  אם  מה ?  

בשכונה שחסרים  ציבור  שיטחי  פני  על    ?עדיף 

כל  .יא או  מכירה  עוד  מתכננת  סבא  כפר  עיריית  האם 

לבעלות  בעיר  נוספים  ציבור  שטחי  של  אחרת  העברה 

בעיר? אחרת כלשהי  הירוקות? בשכונה  ? בשכונות 

  ? בכלל

לתוכניתה בהמתנה  מעוכב  השכונה  תכנון  למדנו אם  עליה   

העירייה של  החשיפה    ".משמץ 

העיר     מזרח 

תוכניות "ממ לקדם  העירייה  ליוזמת  בירכתו  את  נתן  י 

כ של  העיר"יח 1,500 - לבניה  במזרח    .ד 

ראשונית תוכנית  מכינה  עם , העירייה  יחד  תידון  אשר 

וממ המחוז  מוסכם"ע, י"אדריכל  מתווה  להניע     מ 

ומ הראשוניים  פרטיה  הם  ומה  התוכנית  היא הי  כיצד 

הק השכונה  על  חינוך ימשפיעה  מוסדות  והעדר  ימת 
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  "?בה

  

העיר   ראש    :תשובת 

לאיכלוס  .1 ובהתאם  במקביל  ילדים  גני  נבנו  בשכונה 

החינוך משרד  להנחיות  ובהתאם  לאור . השכונה 

שחלו  טרכטנברג(השינויים  ועדת  גני 4נוסיף ) החלטות   

בשב ציבורית(צ "ילדים  לבניה  הפנוי ) שטח  בשטח 

ברחבכניס האוניברסיטה  לשכונת  רח' ה  פינת  ' הזמיר 

  .הנשר

זמין .2 את , המתחם  יבחן  אשר  טווח  ארוך  תכנון  לשם  אך 

החלופות  כל  נבדקות  השכונה  של  הצרכים  כל 

לעתודת  כולל  תכנון  מקודם  ובהתאם  האפשריות 

הנ  .ל"הקרקע 

והן  .3 בשכונה  הן  מלא  מענה  קיבלו  השכונה  ילדי  כלל 

לה בגיל . מחוצה  שינויים  האוכלוסיהעקב  פעמים ,  

שכונות  מהשרותים " צעירות"רבות  חלק  מקבלות 

הזדקנות תהליך  חל  בהן  סמוכות  בשכונות  . הציבוריים 

במבנים  שימוש  לאפשר  כדי  היתר  בין  נועד  הדבר 

עתידי לשימוש  ציבור  שטחי  על  ושמירה   .קיימים 

גנים  להוספת  הזדמנות  מהוות  טרכטנברג  ועדת  הנחיות 

בעזרת השכונה  הקרובותלשירות  בשנים  החינוך  משרד    ,

הצרכים של  כוללת  בחינה   .תוך 

וביחד  .4 השכונה  נציגות  עם  שוטף  בקשר  נמצאת  העירייה 

המועדפות החלופות  את  מגבשת  מתבצע . עמה  התהליך 

התושבים לשאלות  מענה  וניתן  מלאה    ".בשקיפות 
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לשאלה , כרגיל  : לויאהוד יובל טובה  בתשובה  עונים  אלא  עונים  שלא  רק  לא 

היתה , תאחר בשכונה כשהשאלה  קרקעות  נמכרו  האם 

שיכלו , האוניברסיטה ציבורי  לשימוש  הוא  שלהם  שהייעוד 

ילדים גני  לבניית  שבו , לשמש  המצב  את  מונע  שהיה  דבר 

למצוא וצריך  ילדים  לגני  שטח  היתה . אין  שלי  והשאלה 

נענתה לא  דרך , והיא  במכרז  שטחים  מכרה  העירייה  האם 

בכלל או  הכלכלית  עונים . החברה  לא  שאתם  מזה  מסיק  אני 

מכרתם   , שאכן 

צרפתי   . תודה, טוב  :צביקה 

שלי, סליחה  : לויאהוד יובל השאלה  את  שואל  העילית.אני  ברמתך  לא  אני    .  

צרפתי השאלה  :צביקה  את  ושאל    . תמצת 

יכולתי  : לויאהוד יובל כמיטב  אתמצת  ימנע. אני  ביניים כבודו  מהערות   

קל יותר  לי  ש. יהיה  שהם השאלה  האוניברסיטה  תושבי  ל 

עם , תמיד בקשר  שאתם  עונים  אתם  פה  לכם  שיש  שאלה  כל 

האוניברסיטה. השכונה תושבי  של  כסף , שאלה  שילמו  הם 

שירותים לקבל  צריכים  או האם . והם  קרקע  לכם  יש 

קרקע קרקע? שמכרתם  מכרתם  מה, ואם  סמך    ? על 

צרפתי השאלה  :צביקה  בגוף  נמצאת  טוב. התשובה  אותה    .תודה. תקרא 

קרקע  : לויאהוד יובל שמכרת  ראיתי  מכרת . לא  לא  או  קרקע  מכרת  האם 

  ?קרקע

צרפתי השאלה  :צביקה  בגוף  השאלה, התשובה  את    . תודה, תקרא 

לא  : לויאהוד יובל או  קרקע    ?מכרת 

צרפתי תרצה  :צביקה  כך, אם  אחר  לך    . נפרש 

תפרש, לא, לא  : לויאהוד יובל ולא. אל  בכן  לי  פרש, תענה    . נותבלי 
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בנושא  .ד גל  בן  גיא  של  ליקוייםשאילתא  תיקון  צוות                 הוגשה ,  

  .17/06/12- ב

  

משנת "   העיריות  בפקודת  תיקון  הוכנס  שנים  כשמונה  לפני 

סעיף , )2004(ה "תשס נוסף  צוות "שכותרתו ' א1'ג170לפיו 

ליקויים קובע". לתיקון  צוות , הסעיף  למנות  העירייה  על  כי 

מי ליקויים עבודה  לתיקון  ובמועדים  בדרכים  לדון  וחד 

בדו ע"שנמצאו  שהוגשו  הביקורת  העירייה"חות  מבקר  , י 

העיר במועצת  נדונו  של , ואשר  הישנותם  למניעת  ובדרכים 

בעתיד אלה    .ליקויים 

קובע    המלצותיו , החוק  את  יגיש  ליקויים  לתיקון  הצוות  כי 

שדו מיום  חודשים  שלושה  בתוך  העירייה   מב"לראש  קר ח 

המועצה ידי  על  נדון  לענייני , העירייה  לוועדה  וידווח 

חודשים לשלושה  אחת  המלצותיו  יישום  על    .ביקורת 

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

החוק .1 להוראות  בהתאם  פעלה  שהעירייה  , בהנחה 

את  ליקויים"והקימה  תיקון  אבקש , כנדרש, "צוות 

הצוות הוקם  מתי  המלא? לדעת  הרכבו  שמות (?מה 

תפקידובעל  ).י 

דו .2 הצוות"באילו  דן  ביקורת  המלצותיו? חות  היו   ? מה 

לענייני  .3 הועדה  לידי  הצוות  המלצות  הובאו  לא  מדוע 

 "?ביקורת

  

לא, סליחה  : לויאהוד יובל או  קרקע  פשוטה? מכרת  ולא, תשובה   9צריך . כן 

עד  לספור  ללמוד  כדי  או 1כיתות  לא? 2  או  שטח ? כן  מכרת 
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מכרת לא  פשוטה? או    . תשובה 

צרפתי גל  :צביקה  בן  גיא  של  .שאילתא  . .  

לא  : לויאהוד יובל או    ?כן 

צרפתי העיר  :צביקה  ראש    : תשובת 

דו .1 הובא  בטרם  לשנת "עוד  העירייה  מבקר  לדיון 2010ח   

ביום , במועצה שהתקיימה  צוות , 1/2/12בישיבה  הוקם 

בספטמבר  כבר  הליקויים  את .  2011לתיקון  כלל  הצוות 

העירייה"מנכ המחלקה מבקר, ל  ומנהל  העירייה   

שנדון, המבוקר הנושא    .לפי 

לשנת , כאמור .2 הביקורת  בדוח  הצוות  וסכום 2010דן   

ישיבה כל  של  בסיומה  יצא  אופרטיבי   . דיון 

הבאה"דו .3 לישיבתה  הביקורת  לוועדת  יועבר  המעקב   .ח 

גל בן  שלי  :גיא  באיחור, השאלה  הובאו  המסקנות  ככה  וגם  אם , מאחר 

למתי להמתין  לא  תתכנסאפשר  שהוועדה  את ,   לשלוח  אלא 

הוועדה לחברי  מתי , זה  שלה  היום  סדר  את  תקבע  הוועדה 

תתכנס אמורותאבל . שהיא  האלה  להישלח המסקנות  ללא  

הוועדה כינוס  למועד  טכני.קשר  עניין    .  

ארמוני ה  :אשל  יועבר1- עד  זה  לאוגוסט   .  

צרפתי תודה?דרסב  :צביקה   .  

  

של   .ה בנושאהוד שאילתא  לוי  ככל יובל  לחנות  שרת  רחוב  תושבי  זכויות  א 

ביתם ליד  ב, האדם    .22/06/12- הוגשה 

  

כדלקמן"   בנדון  בשאילתה  אליך  פונה    .הריני 

מאוד   צר  רחוב  הינו  בעיר  שרת  ברחוב . רחוב  רכב  כלי  מעבר 
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רבים  בתמרונים  כרוך    . זה 

על    רבה  באומנות  לתמרן  נאלצות  לעבור  המנסות  משאיות 

הנסיע בשלום  לצלוח    .המנת 

יתואר   בל  סבל  רבות  שנים  כבר  סובלים  הרחוב    .דיירי 

להחנות    נאלצים  הם  חניה  במקומות  חמור  מחסור  עקב 

מ הצר2רכביהם  הרחוב  צידי   .  

לכל    ברורה  עקב ,התוצאה  ברכבים  ונשנות  חוזרות  פגיעות 

הרחוב  של  והמתפתל  הצר    .המנה 

ברור    ועוד  מאוד  חמורים  הינם  הנזקים  כי  לכל  ברי 

לשינוישהעירייה להביא  שיכולה  היחידה  היא   .  

לטיפול    זכו  לא  הדיירים  פניות  כל  רבות  שנים  כבר  כי  יצויין 

העירייה  מצד  לנפשם,הולם  נזנחו  כאילו  מרגישים       !!!!והם 

לא    בעבורם  ניישלוס  יוסף  מר  הציבור  פעיל  של  פניותיו  גם 

הולם מענה  ללא  נותרו  והן  הולם  לטיפול    .זכו 

תמרו   הוצב  זמן  המדרכהלפני  על  חניה  המתיר  האומנם . ר 

העירייה עזרת     ?זאת 

גבוהות    הינם  המדרכה  שפת  אבני  כי  העובדה  הרי , עקב 

המדרכה על  לחנות  ניתן  לא    .שבפועל 

להגיש    טרחה  שהעירייה  העזרה  וזאת  לא –הואיל  פתרון   

סתום ומענה  יותר , ישים  חמור  הינו  שרת  ברחוב  המצב 

מנשוא לעזרה . וקשה  תקווה    .מהעירייהאפסה 

כדלקמן   להשיבני  אבקשך    :לכן 

הדיירים    .1 לנציגי  שהובטחו  ההבטחות  כל  בגורל  עלה    ?מה 

עתה    .2 עד  אלו  הבטחות  קויימו  לא  חוסר? מדוע   האם 

הגורם הוא  ומיתוג  למסיבות  שיצא    .?תקציב 
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הן     .3 הרבות  הפניות  מכל  במודע  מתעלמת  העירייה  מדוע 

הדיירים  נציגי  נייש,של  מר  של   ? לוסוהן 

קשה      .4 בעיה  לפתור  מנת  על  לעשות  העירייה  בדעת  מה 

  ??זו

זו     .5 בבעיה  מטפל   ??מי 

זו     .6 בעיה  לפתור  כלשהי  תוכנית  קיימת    ??האם 

תוכנית     .7 קיימת  התוכנית, אם    ?מה 

לפתרון      .8 תוכנית  קיימת  לא  ומתי , אם  קיימת  אינה  מדוע 

לפתרון דחופה  תוכנית    ???תוכן 

הע     .9 לפונים מדוע  ומתיחסת  שיטתי  בבוז  נוהגת  ירייה 

כמטרידים מהתעלמות  שסובלים    .?מהציבור 

זה  .10 למחדל  אחראי  מי   ???"  

  

העיר   ראש    :תשובת 

דו   לנהל  ההנדסה  לאגף  העיר  ראש  הורה  שנים  כשלוש  - לפני 

להבנות  איתם  ולהגיע  שרת  ברחוב  התושבים  נציגי  עם  שיח 

הרחוב   .לפיתוח 

מקובה   היה  שהושג  ברחובסיכום  הדיירים  כל  על  ובכדי , ל 

להשיג  היה  הבתים  ועדי  נציג  על  הפיתוח  לעבודות  להיכנס 

שהוצעו ולחלופות  להבנות  הדיירים  כל  הסכמת    .את 

ע   התנגדויות  והיו  מהתושבים"מאחר  חלק  כל , י  נעצר 

זה בשלב  הרחוב  של  הפיתוח    .תהליך 

אין    ועדיין  מחדש  פעם  כל  עולה  התושבים  נציגי  עם  הדיאלוג 

הדיירים כל  בין  גורפת  הסכמה  לגבש  יכולת    .לנציגים 

שכך   פתוח , מכיוון  את  בעצמה  לקדם  העירייה  החליטה 

החדשה שנתית  התלת  העבודה  לתוכנית  יכנס  והוא    .הרחוב 
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ה  : לויאהוד יובל שתכנית  מניחים  שאנחנו  לרמוס BRT- מכיוון  גם  הולכת   

כאן התושבים  ש, את  מניח  לואני  מחכים  לא  , BRT- אתם 

מדבריםאל שאתם  דיירים  של  פורום  שבכל  חושבים  אתם    ,א 

צרפתי ולא   :צביקה  שאלה  לשאול    ? BRTאפשר 

אבל. כן  : לויאהוד יובל לי  יפריע  לא  מפריע. אדוני    . אדוני 

צרפתי ב  :צביקה  לא  אותך, BRT- אנחנו  לכוון  מנסה    . אני 

הוליסטית, כבודו  : לויאהוד יובל תפיסה  שנקרא  דבר  הרח,יש  את  רואים  וב  

כללית מתכנית  כחלק  הגישה .הזה  את  אוהב  העיר  ראש   

הרחוב, האמפירית את  שיהרסו  נחכה  אנחנו  . נדברואז , אז 

השאלה את  לשאול  לי  ירשה  אדוני  ענית. אז  ואני , לא 

בריאה . אשאל פוגעים  שלא  כולם  מסכימים  התושבים 

דרךולא , ירוקה בחצי  כביש  משאירים , משאירים  ולא 

מתוקנות לא  שיבוא  .מדרכות  לפני  הקרוב  בזמן  אתם 

ל, המשיח מדרכותמתכוונים  שאלה? תקן  אתם . שאלתי 

מדרכות לתקן    ?מתכוונים 

צרפתי של   :צביקה  שהנושא  זה  לה  ציפית  שלא  שהתשובה  חושב  . רחובאני  . .

השנתית העבודה  לתכנית    . תודה. ייכנס 

אומר   : לויאהוד יובל אני  מישמש אז  פיל  המשיחBRTבוקרה  בבוא    .

רח, סליחה שבבוא , שרת' תושבי  מהתשובה  מרוצים  אתם 

.המשיח  . לו ?. ולהגיד  העיר  ראש  עם  לדבר  הזדמנות  לכם  יש   

זה אני. את  רק  פה? למה  יושבים  שלך . התושבים  התשובה 

מספקת מהשאלה. לא  בורחת  שלך  תתקן . התשובה  מתי 

לתקן ?להם תכנית  לך    . יש 

.   :קהל . שבאו. התושבים  רוצים  ?איפה  אהם  .תלהגיד  . .  

מתי. מתי  : לויאהוד יובל תכנית. שאלתי  להם  ?מתי. יש  תתקן  מתי 
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   ? מדרכות

צרפתי .   :צביקה  . לדבר.   . לתושבים 

ברחוב   :קהל גרה  .אני  . . ,  

צרפתי מדבר  :צביקה  אחד    .זהו. נציג 

ממך  :קהל מבקשת  שאני , אני    , מההתחלהמכיוון 

הרחוב' גב  :קהל נציגת  היא  המהל. גילה  כל  את  עושה  הזההיא    . ך 

עניינך, יוסי  :קהל לא    . זה 

ביחד(    ) מדברים 

צרפתי   . גברתי, בבקשה  :צביקה 

לתת, סליחה  :קהל לתתאבל  סימן  זה  לדבר  גדלתי , סליחה.   אני 

המועצה,דיקטטורהב לישיבה  בא  שאני  ראשונה  פעם  וזה   , 

ו סבא  . לכפר  . שמעתי. לא  שאני  לאף , דבר  נותן  לא  אתה 

לדבר   . אחד 

צרפתי   . גברת, בקשהב  :צביקה 

רבה. זהו  :קהל זה , אנחנו, ככה. תודה  אדון  של  שהשאלה  מה 

רלוונטי  היוםמאוד  גם  עשה. בשבילנו  לא  דבר  לא . שום 

בנעשה שרת  צריכים יש , עכשיו. רחוב  שאנחנו  עניינים  כמה 

אות הסוףםלסיים  עד  מההתחלה  אומרת.   תיקון יש , זאת 

אנשים נופלים  איפה  מדרכה  ידיים , של  , ורגלייםשוברים 

שואלת אילן, אני  בר  רחוב  ביאליק, למה  בילו, רחוב  , רחוב 

של  הנציגות  את  מעניינים  יותר  או  ברמה  יותר  הם  הדיירים 

סבא שנה ? כפר  חצי  בתוך  תיקנו  הרחובות  את  שם  כי 

  . פעמיים

שרת   רחוב  זה  בניינים. ההמשך  שני  הסטודנט , יש  בית 

שלכם שזה  חולים  שלנו. וקופת  רכוש  לא  איפה א. זה  ז 

ברחוב  נורמלית  חיים  לאיכות  סבא  כפר  עיריית  של  העזרה 
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דבר? שרת חצי , עוד  לחנות  שאפשר  תמרור  שמו  מזמן  לא 

בכביש וחצי  כזה. במדרכה  דבר  לעשות  אפשר  מכיוון , אי 

זה  ס20שהמדרכה  גבוה, מ"  לעלות . זה  יכול  לא  אחד  אף 

הכביש על  וחצי  המדרכה  מעל  גלגלים    . חצי 

את   נעשה  בוא  הזה אז  שהתמרור  כזאת  בצורה  המדרכה   

אפקטיבי ככה. יהיה  כך . לא  לא אחר  הצלה  מכונית  שום 

לעבור בבוקר, יכול  הסטודנט . במיוחד  בית  בבוקר  שבת  יום 

וחצי שמונה  משעה  פעילות  לו  מחכים. יש  לא . אנחנו  אנחנו 

מהבניינים לצאת    . יכולים 

בשבת  :??? כניסה    .תאסרו 

מ  :קהל שמבקשים  העזרה  זה  שרתאז  לרחוב  סבא  כפר  , עיריית 

היה ב, שזה  יודעת, 2003, 2008- התחיל  לא    . אני 

  . 2003  :אל- אתי גן

אדוני  :קהל רבה    . תודה 

צרפתי אפשר  :צביקה  אם  מאוד, בקצרה  ארוכה  ישיבה  לנו  יש    .כי 

אותי. בקצרה  :קהל מכיר  חמו  בן  יהודה    , מר 

משהו  :קהל להגיד  חייב  מייצ, אני  הוא  פה  שמדבר  אחד  את כל  ג 

בלבד אחד, עצמו  אף  של  נציגים  לא    . הם 

צרפתי גמור  :צביקה    . בסדר 

עצמו  :קהל את  ממנה  אחד  ככה, כל  עובד  לא    . זה 

גל בן  שכונות  :גיא  לוועדי  לבחירות  מתנגדת  שהעירייה    . הבעיה 

ביחד(   ) מדברים 

מ  :קהל התארגנו2003- החל  בתים  ועדי  אצל ,   בן הופענו  יהודה  מר 

לשעבר , חמו אוחיוןהכרנו  ראובני, את  אנשים . את  הרבה 

ו בתפקידיםכן שפגשנו  התחלפו  כבר  הם  תכניות  , הבאנו 

העיר ראש  סגן  תכנית. כולל  בקלסר , היתה  הכל  את  לי  יש 
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כרס של . עב  כללית  הסכמה  ויש  היום  דורשים  שאנחנו  מה 

של, כולם הירוקה  הריאה    , שאת 

צרפתי   , סליחה, סליחה  :צביקה 

.  :קהל . .  

מה  :קהל לדברחוץ  שרוצה  הזה  בית . אדון  של  ירוקה  ריאה 

השעשועים, הסטודנט קיים, גן  יישאר  שאנחנו . הכל  מה  כל 

הכביש הרחבת  זה  המדרכות, מבקשים  , באמת. תיקון 

ונפגעים נופלים  דו . אנשים  גם  הוא  עמרמי  מכיוון  הרחוב 

חנייה שם  יש  וגם  בעיה. סטרי  להרחיב , אין  חייבים  אבל 

אסון שיקרה  לפני  תקלה ,אותו  איזושהי  יש  שם  יום  כל  כי   

בעיה   .ואיזושהי 

רובם   של  הסכמה  כן  שיש  כולם, מה  של  הרחבת , סליחה, לא 

המדרכות, הכביש כל  עמרמי, תיקון  מרחוב  וכמובן , הכניסה 

שאמרתי השעשועים, כמו  וגן  הירוקה  ואנחנו . הריאה 

בהקדם זה  את  לעשות    . מבקשים 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

חמ בן  קצרה. תודה  :ויהודה  התייחסות  אתן  תשובה, אני  לי  שיש  בגלל    , לא 

לי  :יהודה- קהל מותר  קצרה    ? שאלה 

חמו בן  יהודה  :יהודה  ליהודה, רגע  תפריע    . אל 

אחת  :יהודה- קהל ביותר, שנייה  קטנה  שאלה  לנו . רק  לעלות  עלול  זה 

לא או    ? כסף 

חמו בן  חושב2פי   :יהודה  שאתה  ממה    .   

מי8  : לויאהוד יובל הספורט  אולם  את  להגדיל  שקל  אתה , ליון  כסף באז 

  . קטן

חמו בן  אתייחס  :יהודה    . אני 

מ, יהודה  : לויאהוד יובל ל10- הגדילו  הספורט18-   אולם  את  שקל  מיליון    ,
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קטן כסף    . אתה 

צרפתי לבי  :צביקה  תשומת  את  שהעירה  שלא זו  האחר  לחבר  גם  שתעיר   

לדבר   . נותן 

חמו בן  קצרה  :יהודה  לנו לא. תשובה  יש  אלא  להגיד  מעט  שיש  מכיוון   

לומר מה  שציינת. הרבה  כפי  רחוב נפגשנו , בעבר  תושבי  עם 

להרחיב כן  כוונה  היתה  כי  רק . שרת  לא  וזה  פה  שנשמע  כפי 

אחד דעותהיו , מתושב  חילוקי  מעט  לכם . לא  אומר  אני 

תכניות  לפי  שעובדת  סבא  כפר  של  גודל  בסדר  שעירייה 

מאוד , עבודה הרבה  לנו  לשקםיש  רחוב , רחובות  את  גם  כמו 

מחלוקות .שרת שיש  דיירים, ברגע  בין  הסכמות  שאין  , ברגע 

הסכמות יש  שכן  לרחובות  מגיעים     .אנחנו 

העניין   ההנדסה, לעצם  אגף  עם  פגישה  לכם  מנת , תקבע  על 

במחלקת  אותה  שמכינים  תכנית  עם  להבנות  ולהגיע  לנסות 

שלהפקי.התחבורה בפרטים  לדון  המקום  לא  זה  מהמדרכה   ע 

לאכול  או  להעביר הזו  עמרמי  מרחוב  לקחת  או  הזו  מהגינה 

שרת פה. לרחוב  שתשאירו  מציע  אני  כן  שמחר , על  או 

קשרתתקשרו  אתכם  ויצרו  למשרד  אתכם , אליי  יתאמו 

עבודה התכניות, פגישת  את  לכם  נגיע . יראו  לאט  ולאט 

להסכמות. להסכמות שנגיע  לעשותנוכל , ברגע    , גם 

צרפתי רבה  :צביקה    . גברתי, תודה. תודה 

ביחד(   ) מדברים 
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לסדר  .ב   . הצעות 

  

של   .א לסדר  בוזגלוהצעה  עמרמי  בכפר בנושא , שלי  ודמוקרטיה  מגדר 

  .סבא

  

צרפתי הבא   :צביקה  לסדר- הסעיף  הצעות  שלי .   של  הראשונה  לסדר  ההצעה 

בוזגלו ודמוקרטיה, עמרמי    . בבקשה ישל, מגדר 

גל בן  לבק  :גיא  רק  הצעה אפשר  מגיש  קואליציה  כשחבר  הבאה  שפעם  ש 

חברי , לסדר שאר  של  לעיונם  אותה  יעביר  גם  שהוא 

  ? המועצה

צרפתי בפנינו  :צביקה  היום. רשמנו  רושם  הכל  בבקשה.אני    .שלי,  

שלי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הזמן  את  אחלק  ה, אני  שחר 10- את  עם  שלי  דקות   

בקהל פה  סוף. שנמצאת  שאני  היא  מ- האמת  דברת סוף 

ב לדבר 10- אתכם  רוצה  אני  שכבר  מה  על  האלה  הדקות   

זמן המון  יו. אתכם  ב"אני  נשים  מועצת  ראש  שנים 3.5- ר   

האמת, האחרונות את  לכם  ממש בהתחלה , ואספר  לא 

מועצת  את  צריך  למה  הבנתי  לא  כי  הזה  התפקיד  את  רציתי 

קורה. הנשים מה  ידעתי  ולא  זה  את  הבנתי  שלא  זה , וזה 

בורו מתוך  ידע, תהיה    . מחוסר 

למדתי    שאני  מהדברים  קצת  אתכם  לחלוק  אנסה  אני  היום 

האלה3.5- ב שנים  היא ,   היום  פה  מציעה  שאני  וההצעה 

ודמוקרטיה מגדר  של  שכולם . בנושא  מגדר  בעצם  זה  מה  אז 

כך כל  עליו  לגברים? מדברים  נשים  בין  הבדלים  תכונות , יש 

אליהם מתכחשים  לא  שאנחנו  שונות  לא אנחנ, מולדות  ו 

דומים להיות  תכונות . מנסים  משייכים  אנחנו  כאשר  אבל 

הביולוגי למין  ותרבותית , נרכשות  חברתית  הגדרה  מתוך 
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ונשים גברים  בין  מגדר, שמבחינה  בעצם    .זה 

לסטריאוטיפים   נחשפים  אנחנו  צעיר  לתבניות , מגיל 

להתנהג צריכות  אנחנו  איך  ברורות  אנחנו , והבניות  ואיך 

להתנהג נשיםאי. צריכים  מתנהגות  ואיך  גברים  מתנהגים  . ך 

חברתיו לתפיסות  בהתאם  זה  גבריות תוכל  של  מסורתיות   

מגדרית, ונשיות הבניה  עכשיו  לזה  נשים , למשל. שנקרא 

קשוחים וגברים  רגישות  יותר  הומאניות. הרבה  הן  , בנות 

ריאליים הם  מקובלים. בנים  המאוד    . הדברים 

כ   מתוך  מקבלים  אנחנו  הדברים  כל  סוכנים ואת  מיני  ל 

שלנו החיים  במשך  בהם  נתקלים  שאנחנו  זה . חברתיים  אם 

החינוך ומורות, מערכת  התקשורת,ההורים, גננות  , קולנוע,  

  . פורנוגרפיה

דורנר   דליה  השופטת  לנו  שסיפרה  סיפור  לכם  אספר   אני 

נשים מנהיגות  בנושא  האישה בערב  בחודש  שעשינו   

החי. הבינלאומי שכל  סיפרה  דורנר  עבדה דליה  היא  שלה  ים 

לבית היתה , מחוץ  היא  כך  ואחר  בצבא  היתה  היא  בהתחלה 

העליון המשפט  בית  בגן, שופטת  היה  שלה  כשהבן  אחד  , ויום 

האם  יום  על לכבוד  ציורים  לאמא  לצייר  מהילדים  ביקשו 

את . אמא שרואים  ציורים  של  חוברת  הביא  שלה  הבן  ואז 

מטאטא אמא  ואת  מבשלת  מכבסת, אמא  אמא  א הי. ואת 

שלנו'אמרה  בבית  ראה  לא  הוא  זה  למד , את  הוא  זה  את 

בגן קיבל  שהוא    . 'מהחינוך 

אנחנו    איך  אותנו  מלמדים  השונים  שהסוכנים  רק  לא  אז 

להתנהג אותנו , צריכים  מלמדים  גם  כמו הם  שנתנהג  שעדיף 

אותנו לא, שמלמדים  אם  חברתיות , כי  סנקציות  יהיו 

ל, כלומר. בהתאם רוצה  בן  למשל  ילד  רקדןאם  תמיד , היות 
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הומו בתור  אליו     .יתייחסו 

מולדים   הם  שלנו  ההתנהגותיים  מההבדלים  וחלק  , ייתכן 

מתכחשים לא  מגדריות . ואנחנו  שהבניות  בטוח  אבל 

שלהם העיצוב  על  מאוד  יוצרת . משפיעות  המגדרית  וההבניה 

הנשים לטובת  לא  מאוד  שהיא  הוא . היררכיה  שלה  שהמקור 

ול התרבותי  החברתי  הביולוגיבשדה  בשדה  יוצר וזה . א 

האדם בזכויות  וחופש, פגיעה  שוויון    . ושולל 

דוגמאות    שלנווכמה  החיים  של  שוק : מהסטטיסטיקה 

למשל עד , העבודה  בישראל65%נשים  העבודה  מכוח  אבל ,  

שהסטט50% בעבודה  מועסקות  מהן  והכלכלי   החברתי  וס 

נמוך הוא  מטפלות.שלה  כמו  נשים .מנקות, גננות,    

גברים64%רות משתכ של  החודשי  מהשכר  קורה .   מה  תראו 

היו 56% 2009- ב, באקדמיה ראשון  בתואר  מהלומדים   

נשים50%, נשים שלישי  בתואר  הבכיר,   בסגל  מי   ?אבל 

  . גברים

רק - פוליטיקה    יש  מתוך 23  כנסת  חברות  מה . 120  תראו 

הזה בשולחן  ואתי, קורה  אני  יש .רק  המועצה  בחברי  גם      

חב3,000- כ הארץ  בכל  מועצה  בתוך 6יש , רי  שעובדות  שנים   

מקומיות2יש . רשויות רשויות  גם  יש  אבל  ערים  ראשי    .  

משתיקים   : לויאהוד יובל לפעמים  קואליציה  שחברי  להגיד  גם  יכולה  את 

קואליציה גם, חברת    , זה 

באלימות   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שקורה  ומה  בצבא  שקורה  מה  על  נדבר  שלא 

שעשומחק. המינית מתוך , רים  שאחת  עברה 3מראים  נשים   

חייה במהלך  מינית  תקיפה  תעבור  זה . או  לכל  הלגיטימציה 

כולנו  שאנחנו  השגויות  המגדריות  ההבניות  מתוך  היא 

שלנו, סופגים מהילדות  גברים  וגם  נשים    . גם 
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עיר   ראשי  להיות  יכולות  לא  שנשים  ייתכן  לא   ?נכון, הרי 

לעמ יכולות  לא  שהן  ייתכן  דירקטוריוניםולא  בראש  . וד 

הוא הצד , נהפוך  על  זה  את  עושות  הן  לטופ  מגיעות  כשהן 

ביותר חיצוניים , הטוב  גם  חסמים  להם  שמה  החברה  אבל 

חינוכיים יכולות. וגם  שהן  להאמין  מחונכות  לא    .בנות 

כוחנות   מאפשר  החברתית  שוויון, ההבניה  וחוסר  , אלימות 

נשים להדרת  גם  מגיעים  אנחנו  הדרה.ופה  הבחנה   כל  היא   

הכלל מן  הוצאה  שוויוןאו  חוסר  שיוצרת  הגבלה  או  במקרה .  

מיני, שלנו רקע  על  הכלל  מן  יכולות . הוצאה  לא  שנשים 

פרס לקבל  לבמה  נשים, לעלות  הדרת  שרות . זו  לא  כשנשים 

מינן בשל  נשים, סולו  הדרת    . זו 

וסובלנות   דמוקרטיה  של  רקע  על  זה  את  והחלטת להציג  רוב  

זלזול  רוב. באינטליגנציהזה  בהחלטות  בדמוקרטיה  לא  גם 

אחרת קבוצה  עם  להתאחד  כדי  מסוימת  קבוצה   .מפלים 

מדהים מפלים , והכי     .נשיםשתמיד 

שקופה    בעיה  היא  ונערות  נשים  כלפי  שוויון  חוסר  של  הבעיה 

ממנה להתעלם  לכולם  רוצות. שנוח  אתן  לכן ? מה  אין 

לפני ? שוויון ה100בכלל  זכות  אפילו  שנה  היתה   לא  צבעה 

הדרת .לכן של  בנושא  מרתק  פאנל  קיימנו  פברואר  בחודש   

דר. נשים לביא' התארחו  דפני, עליזה  הכנסת  יוכי , חברי 

אבסדזה, ברנדס הכנסת  הרצוג, חברת  בוזי  הכנסת  , חבר 

סבאוהרב  מכפר    . דשא 

סבא   בכפר  תהיה  נשים  שהדרת  האמנו  זה . לא  פה  גם  אבל 

שכך טוב  ואולי  הרימ, קרה  להנחתהכי  לנו  חייבים . ו  אנחנו 

שלנו הבנות  את  ולחזק  לתת , להעצים  לא  שאסור  שילמדו 

לשיר משהו, להן  ללבוש  להן  לתת  זה לא  אחר  למישהו  כי   
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נוח חבר. לא  עם  גם  להיפגש  על 'שאפשר  בכיף  דתיים  ה 

משותפי זכויותיהם, םמכנים  על  לוותר  שידרשו  ואם . בלי 

מהן יפה , מבקשים  להגיד  שתדענה    .'לא'אז 

שנשים    נסכים  היום  ישירואם  טכס , לא  כשיהיה  מחר  אז 

המארגן לעצמו  'יאמר  אישה,  לקחת  לי  סולו, למה  לא , תשיר 

בעיות, תשיר יצאו, יעשו  ונגמור , חלק  גברים  אקח  אני 

אנחנו . 'עניין שעליו  הענף  את  כורתים  אנחנו  ובעצם 

ביחד. יושבים וגברים  נשים  של  בעיה  צריכים . זאת  כולנו 

ואמא, בזהלטפל  ואחות  בת  יש  אחד  לכל  היה , כי  לא  שהוא 

אישה שהיא  בגלל  שלה  החלומות  את  ממנה  שימנעו  . רוצה 

אחרים דברים  יחווה  הצעיר  שהדור  האישה  .חייבים  מעמד 

המג בכל  שיפור  המפתח . ריםזחייב  הוא  הצעיר  הדור 

  . לשינוי

בר   פרחי  קטפנו  עוד  ילדה  גם , כשהייתי  שנים  כמה  לפני  ועד 

יד למחזרלא  זה  מה  הצעיר . ענו  הדור  החינוך אז  ומערכת 

פורמלי הבלתי  בחינוך  נוספים  שינוי  יגרמו , וסוכני  הם 

ההתנהגות בדפוסי  הגן . לשינוי  מגיל  יוטמע  שזה  צריך 

החינוך במערכת  השנים  אורך  לכל  מטופל  להיות     .וימשיך 

לשחר   לקרוא  רוצה  אני  מפרויקט , ועכשיו  נערה  שהיא 

מובי, ש"נמ שינוינערות  לקידום ,לות  משותף  פרויקט  שזה   

האישה נשים2000שותפות , מעמד  ומועצת  הנוער  מחלקת    .  

אלקוסרשחר כל  :  טוב, קודם  ערב  המועצה  וחברי  העיר  שחר .ראש  אני   

כצנלסון, אלקוסר תיכון  השנה . 17בת , תלמידת  זאת 

בנמ כבר  שאני  שלי  לכם , ש"השלישית  לספר  קצת  רוצה  ואני 

נמ זה  שינוי"נמ. ש"מה  מובילות  נערות  בעצם  זה  ש "נמ. ש 

כלים הנערות  לנו  שנותנת  תכנית  עצמנו היא  את  להבין   
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עצמנו את    . ולהעצים 

שלהן   על  שעומדות  נערות  בעצם  להעביר . אנחנו  באות  אנחנו 

אחרת'אג של ובעצם . נדה  הפרלמנט  במסגרת  החלטנו  אנחנו 

ארצי, ש"נמ בפרלמנט  נפגשנו  חוק, אנחנו  הצעת   ,להעביר 

בכנסת ביותר . חקיקה  שכיח  באופן  נתקלות  בתופעות נערות 

מגדרי שוויון  חוסר  עצמי, של  מימוש  וקושי    . הטרדות 

פעמים , היום   מוצגות  נשים  שלילי לצערי  באור  בחברה  רבות 

מאוד ה. וסטריאוטיפי  כל  את  למשל  שעכשיו קחו  פרסומות 

לכם המונדיאל, יש  הזה, של  מבינות . הכדורגל  לא  נשים 

כדורגל, גלבכדור זה  מה  יודעות  לא  נבדל, נשים  זה  מה , מה 

נבדל לא  משנה. זה  לא  שזה  סטריאוטיפים . באמת  הכל  זה 

לחברה לנו  מכניסים  אגב, שאתם    .דרך 

כיום   לנו  שיש  חזקה  הכי  והדוגמא  בעצם , פרסומות  זה 

חושפנית. הריאליטי בצורה  מוצגות  סטריאוטיפית , הנשים 

לתהו. ומשפילה לנו  גרם  זה  מקובל דבר  כך  כל  הדבר  מדוע  ת 

שלנו הזאת  לראות ? בחברה  מוכנים  כצרכנים  אנחנו  איך 

רואים שאנחנו  מה  כל  את  איך ?בריאליטי  הזה  הביזיון  את   

הנשים את  שלהם, שמציגים  חלקים  לי, חושפים   ,תסלחו 

לא ש זה  כי  הגברים  אצל  יחשפו  לא  הם  האלה  החלקים  את 

הציבור את    .מעניין 

שנשי   להיות  יכול  צרכניות איך  בתור  כן ם  בעצם  מוכנות 

הזה הדבר  את  זה, לקבל  את    ? לראות 

אביטל לנשים  :יעקב  לזה, תדברי  מסכימות  הן    ? למה 

לה  : לויאהוד יובל בת , תן  לה  העיר, מתרגשת, 17תן  תקטע , מועצת  אל 

  . אותה

כהן אומרת  :אורן  שאת  הדברים  כדי  תוך  כפיים  לך  מוחה  רגע  עוד  . אני 
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הכבוד   .כל 

אל נמ  :קוסרשחר  שתגבי"קבוצת  חקיקה  להעביר  ביקשה  בו לש  האופן  את   

הנשים  את  למסקנה . בריאליטימציגים  הגענו  אבל 

אחרות רבות  כמו  הזאת  עמוקה, שהתופעה  יותר  צריך . היא 

מהשורש אותה  לא . לעקור  זה  הריאליטי  את  שנחסום  ברגע 

התופעה את  פתאום. יפרק  תעלם  לא  הזאת  היא . התופעה 

רק  נובעת  שלנו. מהריאליטילא  מהחינוך  בעצם  נובעת  , היא 

מהשורש אותה  לפתור  רוצים    .אנחנו 

זה   את  לעשות  דבר, וכדי  כזה  בנינו  בעצם  על . אנחנו  חשבנו 

הסטנדרטיים והגבר  האישה  תבנית  את  שישבור  . פתרון 

מגדר בלימודי  אותה  מבקשות. ומצאנו  שאנחנו  החוק   הצעת 

בח מוקדמת  כתיבה  בשלבי  ונמצאת  חברת להעביר  של  סותה 

זוארץ אורית  מגן , הכנסת  מגדר  לימודי  להכניס  מבקשת 

יחובה  כיתה  בהתאם . ב"ועד  תכנים  יעברו  שנה  כל  כאשר 

התלמידים   . לגילאי 

מגדריהתכנים    שוויון  של  מסר  את , יעבירו  וינפץ  שישבור 

בו חיות  שאנחנו  בתור . הסטיגמות  אתם  איך  יודעת  לא  אני 

חיים אגם , גברים  חיים  לבאתם  שמים  לא  אתם  , ם 

להיות  צריך  שגבר  מסוימות  חזקבסטיגמות  הכי , הכי 

מרשים, גיבור מות. הכי  לגבר  ליפולגם  קשה, ר  לו  , שיהיה 

לו   . שיכאב 

נכון   לכם , אז  מכאיבים  פחות  האלה  הסטריאוטיפים  כמו אז 

אנחנו , שלנשים של  בסטריאוטיפים  נמצאות  שאנחנו 

שלכם,חלשות העזרה  את  צריכות  אנחנו  לנו,   תעזרו  . בואו 

לנו, לא ותעזרו  תבואו  של  הזה  במעמד  נמצאות  לא  . אנחנו 

לעצמנו לעזור  יכולות  שאנחנו  הזה  במעמד  נמצאות  , אנחנו 
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זה את  לעשות  הדרך  את  לנו  תפנו  רק  כרגע. אם  שקורה  , מה 

מלהתקדם הדרך  את  לנו  חוסמים  איך . אתם  לפחות  זה 

ר, שאני לפניי  נערות  הרבה  שעוד  בטוחה  זהואני  את    .ואות 

בתיכון   אזרחות  לומדים  אנחנו  נוער  אזרחות . כבני  מהי  אבל 

שוויון בלי  נרמסות ? אמיתית  הנשים  של  הזכויות  כאשר 

לפינה. ונדחקות נדחקות  פשוט  מושתק . אנחנו  שלנו  הקול 

מרגישות. פה אנחנו  מנסים . ככה  שאנחנו  כמה  ועם 

כ ולומדיםלהיראות  בשיעורי ,דמוקרטיים  לומדת  אני   

שירחותאז השוויון  על  דת, ש  בין  הבדל  ומין, שאין    . גזע 

הבדל   אין  לי? איך  מראה  יום  כל  שפשוט  בחברה  חיה   אני 

הזה ההבדל  איך . את  בדיוק  רואה  ואני  ברחוב  הולכת  אני 

מתנהל הזה  בת . העולם  ילדה  שאני  כמה  אני . 17עם 

קורה מה  רואה  ואני  בטלוויזיה  לי . מסתכלת  שולט  מי 

הכנסת. םהגברי ?בתקשורת בחברי  יושב  חברי  ?מי  כמה 

כנסת חברות  לעומת  יש  גברים, שוב ?כנסת  של  רוב  לנו  . יש 

בישיבה  לנו  יש  נשים  כמה  של  החיה  הדוגמא  את  פה  לנו  יש 

מהקהל, הזאת לא    ? נכון, 2. שהן 

כהן את. 3  :אורן    . גם 

אלקוסר השם  :שחר    . בעזרת 

כל   : לויאהוד יובל קודם  הבכירה  המשפטית  אישההיועצת    , היא 

אלקוסר שיאפשרו  יוםכאין   :שחר  חשיבה  לשיפור  כלים  ולנערות  לנערים 

ל החלשה להם  האישה  של  מהסטריאוטיפים  היחלץ 

מסוימים, והתלותית תפקידים  שממלא  החזק  הגבר  . ושל 

נמ תכנית "תכנית  היא  נערותש  של  מצומצם  למספר  . מענה 

אמיתי  מענה  לתת  שאנכדי  האוכלוסייה  לכל  רחב  חנו בהיקף 

בה נמצאים  סבא, בעצם  כפר  ונערי  נערות  אנחנו , ולכל 
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מסוים שינוי  באיזשהו  לפעול  נמ. צריכים  לא "מסגרת  ש 

כולם את  לקלוט    .יכולה 

ריק   חלל  עם  תופעה  פה  לנו  באה . יש  שלנו  החוק  הצעת 

בעצם אותה  של . למלות  הבעיות  כל  את  לפתור  רוצים  אנחנו 

שאנחנו  הזה  השוויון  חוסר  בובעצם  שדרך . באפליה, חיות 

בו, אגב חיים  הנערים    . גם 

שינוי   מובילה  עיר  סבא  בכפר  רואה  התחיל. אני  כבר  . השינוי 

מגדר ללימודי  החוק  בהצעת  בכנסת  פידבק , נאמתי  שקיבל 

השינוי . חיובי יתחיל  שבו  מבחינתי  ביותר  הטבעי  המקום 

סבא כפר  השינוי. בעיר  למען  לפעול  שלנו  הזמן  הזמן . זה  זה 

לפע שוויוניתשלנו  לדמוקרטיה  וילדות, ול  ילדים  , שבה 

ונערות ונשים, נערים  כל , גברים  בו  בעולם  חיים 

בפניהם פתוחות  חברי . האפשרויות  אם  משמחה  יותר  אני 

כאן המועצה  הזה  השינוי  את  שתקרב  תכנית  להפעיל  יחליטו 

סבא כפר  לכם. בעיר  רבה    . תודה 

יואל רגועה  :איציק  שתהיי  כדאי  אחד  דבר  תהיה 2013- ב, אבל  כנראה   

ממשלה ראש    . אישה 

כהן הסיעה  :אורן  ראש  גם  תהיה  שהיא  בטוח  לא  שלך  המפלגה    . עם 

נשים   :אל- אתי גן התלמידיםכמה  במועצת    ?יש 

אלקוסר נדייק  :שחר  . , אם  . נציגים. כמה  לנו  ואיןזה , יש  כלל . כמעט  בדרך 

גברים   . זה 

צרפתי בבקשה, שלי  :צביקה    . תמשיכי 

אתםאז  :אל- אתי גן איפה  מכם ?   . כמה  . סבא. בכפר  הכדורגל    ?נבחרת 

ביחד(   ) מדברים 

לפוליטיקה  :אל- אתי גן להצטרף  בבוקר  מחר  מוכנות  מכן     ?כמה 

צרפתי עכשיו, אתי  :צביקה  אותה  חוקרת  את    . בבקשה, שלי? מה 
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ביחד(   ) מדברים 

צרפתי סיימה, אתי  :צביקה  לא  עוד    . שלי 

עניי  :קהל שזה  לך  להגיד  יכולה  תהליכיםאני  של  את . ן  לתקוף 

עכשיו הולכות  לא  אתן  למה  להן  ולהגיד  אתן , הילדות  למה 

עכשיו הולכות  הנכון, לא  הדבר  לא  לעשות . זה  שצריך  מה 

אותן תלמד  צעיר  שמגיל  תכנית  להכניס  להן, זה    .ותתאים 

אמרה  : לויאהוד יובל שהיא  מה    . זה 

ביחד(   ) מדברים 

בשולחן  :אל- אתי גן פה  . הגברים  שלנואת .. מזה. המלחמה  ואני . תשכחו 

בין היתה  שתמיד  אחת  בתור  לכן  כנשיםאומרת  הבודדות    .

המלחמה את  . אז  . .  

שלך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בחלק    . דברי 

לדיון  :קהל הרבה  פה  שהיא מנחה אני . התפרצו  שחר  את  שהבאתי 

שלכם לדיון  כי , קטינה  אחד  דבר  להגיד  רק  רוצה  אני  אז 

פ אחריותי  תחת    . ההיא 

רע  : לויאהוד יובל לה  יאונה    . לא 

שחר :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו של  לדברים  טוב  מקשיבים  הייתם  היום , אם  לנערות 

האפשרות  את  הכדורגלאין  לנבחרת  להצטרף  , האמיתית 

הכיתה  באמצע  לקום  האמיתית  האפשרות  את  להן  ואין 

התלמידים'ולהגיד  למועצת  הולכת  ששחר . 'אני  הבעיה  וזו 

מגי. הציגה וחינוך  חברתיות  שיטות  פה  שניתן יש  אפס  ל 

מהגן בכפית, להם  להם  ומאוכל  אפס  וסוגר , ומגיל  שמוחץ 

מאוד לאפשרויות  מצומצמות- אותן  לא . מאוד  וכדורגל 

שלהן האפשרויות  בין  אמרה זה בגלל , נמצא  שחר  גם 

יורומונדיאל  הבקיאות, ולא  חוסר  לא .בגלל  שכדורגל  בגלל   

בג היתה  כשהיא  שם  חובההיה  לשחק . ן  יכלה  לא  היא 
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להגיד, כדורגל ניסתה  שהיא  מה  יכלה .וזה  לא  היא  כדורגל   

  .לשחק

כהן גדולה  :אורן  מאוד  היא  קטינה  שהיא    . הגם 

לסיים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו רוצה  רואים. אני  שאתם  רק ,כפי  שהוא  משהו  לא  זה   

הזקנות, אצלי הצעיר, אצל  בגיל  קורה  גם  עדיין , זה  לצערי 

.  צריך . הזה. מעלים, שוויון  אנחנו  זה  ההצעה ובגלל  את   

הלימודים , הזאת ששנת  שלי  תוקדש 2013, 2012ההצעה   

ודמוקרטיה מגדר  של  מגני . לנושא  לימודים  תכנית  תיבנה 

י כיתה  ועד  וגם . ב"ילדים  הפורמלי  בחינוך  גם  יהיה  זה 

פורמלי נשים. בבלתי  מועצת  עם  בשיתוף  תיבנה  , התכנית 

ראש עם  האישהיועצת  מעמד  לקידום    . העיר 

מאוד    האישה  מעמד  לקידום  עיר  ראש  יועצת  לנו  יש 

מבינה, דומיננטית בערים מאוד  שאין  מקצועית  ומאוד   

נמ. אחרות נערות  ל"עם  רחל  ועם  הרץ ויש  עבודה   עושה 

איתן הלימודים . מדהימה  שנת  בתחילת  תוצג  התכנית 

בפני  העירהקרובה  בנושא . מועצת  תדון  העיר  מועצת 

תקציב  החינוך , 2013במסגרת  במחלקת  אחראית  תמונה 

הזה לנושא  כדי , ספציפית  בנושא  אירועים  בעיר  ויתקיימו 

ודמוקרטיה מגדר  של  בעניין  מקדם  שיח     .לקיים 

צרפתי החינוך  :צביקה  אגף  את    . תוסיפי 

החינוך, כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אגף  בשיתוף  כל, תיבנה  קודם  החינוך  , באגף 

מבקוא לדיוןשני  ייפתח  הזה  שהנושא     .ת 

צרפתי דיון  :צביקה  לקיים  בעד  תודה?מי  אחד,     .פה 

מסהחלטה לסדר :453 '  בהצעה  דיון  לקיים    .מחליטים 
  

חמו בן  משפטים, חברים  :יהודה  כמה  אומר  אני  אני , ברשותכם  מכן  לאחר 
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אותו ואסכם  בדיון  אשתתף    . גם 

גל בן  היסטורי  :גיא    . רגע 

חמו בן  ח  :יהודה  שהיוזמהאני  לדיון ושב  הבאה  של  הציגה   ששלי  הנושא  את 

הנשים במועצת  איתה  שיחד  הבנות  באמצעות  פועלות , פה 

ארוכה תקופה  מברך . מזה  אני  ובהחלט  שלי  של  יוזמה  היתה 

סבא . עליה בכפר  האחרונה  בתקופה  שקרה  שמה  ספק  אין 

הציבורי היום  לסדר  עלה  הזה  חושב .הנושא  אני  ובהחלט   

חברי  שגם  הנשיםשראוי  מועצת  חברי  וגם  יהיו , המועצה 

בסעיף  ביקשתי  ולכן  יותר  שהתכנית 2מעורבות  להוסיף   

החינוך אגף  עם  ביחד  נוף , כמובן, תבנה  מחלקת  ועם 

את , וקהילה וגם  הפורמלי  החינוך  את  גם  בתוכם  שמכילים 

פורמלי   .הבלתי 

אתמוך   שאני  כמובן  מוצגת  שהיא  כפי  הזו  ואני , בהצעה 

כך, אדאג כל  בולא  תהליכים  להוביל  פשוט  עירונית   מערכת 

וגדולה סגורה  זאת. כזו  עם  יחד  עצמי , אבל  על  אקח  אני 

שלי עם  יחד  בלהוביל  הזה  הנושא  את  האגפים ין   מנהלי 

בעירייהה המשקל , בכירים  את  לקבל  יוכל  שהנושא  מנת  על 

לו   . הראוי 

כן   גם  מהדברים , והכוונה  חלילה  להשתמע  יכול  שלא 

ש, שנאמרו הקיים כאילו  את  לבטל  כוונה  איזושהי  יש 

אחר משהו  איזה  פעילו. ולבנות  מספר  קיימות  בתוך כי  יות 

פה, המערכת שנמצא  הצוות  עם  התכניות  יחד  ייבדקו 

לחדש. שקיימות שנצטרך  דברים  שנצטרך , יהיו  דברים  יהיו 

הזו. לשפר היוזמה  את  מקבל  אני  משמעית  חושב חד  ואני   

ה את  לברך    - שצריך 

העי  :קהל . ר ראש  . ש. אחד  . בתור  . סבא. יכול, בכפר  אתה  .איך  . . ?  
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חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

צרפתי   . בבקשה, יאיר. תודה  :צביקה 

א  :יאיר אברהם לסדר' בקצרה  ההצעה  על  שלי  את  מברך  ראויה, אני  , היא 

מאוד חשובה  כדי . היא  הזהגם  מהשולחן  מסר  , להעביר 

הזאת הציבורית  לנשים, מהבמה  וגם  לגברים  שבכפר גם   

שהוא סוג  מכל  נשים  הדרת  שתהיה  אסור     , סבא 

יפקיד  :תמיר- קהל העיר  שראש    ,ואסור 

לי  :יאיר אברהם להפריע  לא  מבקש    ,אני 

צרפתי   !סליחה, תמיר !סליחה, תמיר  :צביקה 

טיפוסית  :יאיר אברהם גברית  בהתנהגות  לי  להפריע  לא  מבקש    .אני 

גברית  :תמיר- קהל להתנהגות  קשור  לא    . זה 

צרפתיצביקה   ! תמיר! תמיר  : 

בו   :יאיר אברהם שעסקתי  מהמקום  הזה  הנושא  את  מכיר  קצת  שאני  אני 

נשים כלפי  מיניות  הטרדות  של  שותף , בנושא  והייתי 

הזה בנושא  גברים  קבוצת  של  לראשונה , להקמה  התוודעתי 

שאנחנו  ממה  עמוקה  יותר  הרבה  מצוקה  שהיא  למצוקה 

הדעת על  במרכאות. מעלים  שהקיפוח  שלא משום  או  כפולות   

יותר , במרכאות הרבה  עמוק  והוא  משמעותי  מהדרת הוא 

העירנשים  בכיכר    .בהופעה 

לטפל    באה  שלי  של  לסדר  ההצעה  השורשיות ולכן  בבעיות 

שלה בסימפטומים  שלי. ולא  ברכותיי  מצדי , ולכן  ואני 

יצליח הזה  שהנושא  כדי  מאמץ  כל    . אתרום 

צרפתי יאיר  :צביקה    . יובל. תודה 

לדיון  : לוייובלאהוד  ההצעה  את  להביא  הצליחה  ששלי  שמח  אני  כל  . קודם 

אחורה חודש  זוכר  אני  וביטלו , אם  האופוזיציה  חברי  ישבו 

והכל שלהם  ההצעות  לדיון, את  תעלה  שלך  שההצעה   .ובלבד 
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חם היה  מה. כשזה  ע, אלא  לנו  מנכ"שנמסר  העירייה "י  ל 

התנגדות  אשעקב  להביא  אפשר  אי  קואליציה  חברי  ת של 

לדיון כואב. ההצעה  כך  כל  היה  טובה , זה  כזאת  הצעה  כי 

לראות קשה    .ואיכותית 

מגיעה   היא  הנה  רואה , אבל  לא  שאני  הקואליציה  וחברי 

ממך חוץ  אישה  אף  אותך, בהם  שעצרו  חושב . הם  אני  אז 

כל  ביתשקודם  בדק  אמרתי .תעשו  אני  ההצעה  לגבי   

מעולה הצעה  שהיא  תצליח, בפשטות  והיא  כולנו .והלוואי   

ב. נרוויח סוג  בנאת  אל  אבו  בתור  , אני  הייתי 3אחרי ' בנות   

בנאת אל    , אבו 

יואל ב  :איציק  סוג  מדבר  ב, בנות' אתה  , סוג  מדבר' אתה    ? מה 

א3אחרי   : לויאהוד יובל סוג  בנאת  אל  אבו  הייתי  בנות   ' .  

יואל את   :איציק  ללמוד  להתחיל  מחדש  ספר  בית  להתחיל  צריך  אתה 

  . הכל

גם  : לויבלאהוד יו   . אתה 

יואל מהגן  :איציק    . או 

גם  : לויאהוד יובל ט. אתה  הבנו , עכשיו. 'מכיתה  ההצעה  את  שראינו  אחרי 

לעשות מה  הרבה  פה  פה , שיש  להתחיל  צריך  החינוך  אבל 

בסיסיים בדברים  קולות . במועצה  שברוב  להגיד  אפשר 

העיר  רעלהמועצת  עם  אלא  לעיר  יכנסו  לא  שנשים   .תחליט 

קו דמוקרטיה .לותברוב  זה  קולות  גוף , רוב  אפילו  אנחנו 

ב. נבחר ואמר  החוק  שווים, לא '1951- בא  וגבר  אז . 'אישה 

חוק נוגד  זה  אם  דמוקרטי  לא  זה  קולות    . רוב 

החלטה    ומקבלת  נוער  קבוצת  יושבת  על ואם  עוברת  שהיא 

מסוו והיא  אחרתחוק  או  כזאת  טכנית  בצורה  עצמה  את  , ה 

דמוקרטית לא  היא  קולותג, אז  ברוב  מתקבלת  כשהיא  . ם 
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עיר  כשראש  בהגם  שקיבלו . תומך  לאלה  כשמחמיאים  גם 

דמוקרטי דבר  עשו  הם  כי  וזה . אותה  מדמוקרטיה  רחוק  זה 

דמוקרטיה זו  מה  מבינים  לא  שאנשים  קולות , עצוב  שברוב 

המגדרי הנושא  את  מחדש  לתכנת  לנוער  ולהגיד , מאשרים 

תראו קולות , להם  החלטה ברוב  ישירוהתקבלה  לא  , שבנות 

סולו ישירו  לא  הן  סולו. אבל  ישיר  לא  אחד  יצאנו אף  ובזה   

מההצהרה   .פטורים 

והמועצה   הנוער  על  שאחראיים  המוסדות  אצל  וראש התיקון   

בשוטף שסולם , העיר  להגיד  מלכתחילה  צריכים  היו 

מתנגד  שלנו  זההערכים  את  מסווים  אם  בנים , גם  אם  גם 

סולו ישירו  מסו, לא  בן  אם  סולוגם  שר  אותך . ים  ראיתי 

אירוע אותו  מול  בהפגנה  נסוגת , שלי  דיבר  העיר  וכשראש 

לי. לאחור כאב  לסדר. וזה  הצעה  מעלה  אותך    , ראיתי 

לאחור  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו נסוגתי  לא  ביחד. ממש  איתם  הייתי    .מעניין. אני 

צרפתי קדימה  :צביקה  היית  לא  אתה  למה  הבנתי  לא  רק  והפעלת , אני 

ככה'ו מישה תעשה  ככה, לך  תעשה  , לך  הבנתי' לא  אני    . אז 

יודע  : לויאהוד יובל לא  דברים  הרבה  יודע. אתה  אתה  זורחת  השמש  ? למה 

ברשותכם הנאורים, עכשיו  שהיום , רבותיי  שמחים  אנחנו 

דיון חודש, פתחתם  של  באיחור  כל , גם  את  לכם  כשהיה  גם 

האפשרויות כל  ואת  חברי , האמצעים  כל  הסכמת  ואת 

שלי ה המועצה  חברת  של  ההצעה  את  לקדם  אופוזיציה 

אחרים. עמרמי של  בחצר  טוב  אחד  שכל  מסתבר   בחצר. אבל 

לדון  לא  בחרו  הנוכחית  בקואליציה  עצמו  של  בבית  שלו 

הזאת המעולה    . בהצעה 

כשלעצמי   שנקרא , אני  כזה  ארגון  לנו  שיש  לשמוע  שמח 

מעול. ש"נמ חינוך  שספג  מעולה  נוער  גם  פה  ראיתי  , האני 
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פעילות  נשים  הציבור  מפעילי  חלק  בתור  פה  שעומדים 

לפעלתנות , ציבור חינוך  מקבלות  בעיר  אחד  במוסד  לפחות 

פה . יתרה להביך  רוצה  לא  מדיואני  יותר    , נערה 

יתרה  :קהל   . אין 

אותה  : לויאהוד יובל מברך  ואני  שלך  בהצעה  אתמוך  אני  מצטער , אז  ואני 

קודם חודש  הגיעה  לא  מק. שהיא  הבאה ואני  שפעם  ווה 

בזמן הצעות  להעלות  ממך  ימנעו  לא  הקואליציה  , חברי 

חם כשזה  שמנכ, במועד  במכתב "כפי  לנו  כתב  העירייה  ל 

זה שלו אז  נשים  הדרת  לא  אם  שזה   . . בהצלחה , . לך  שיהיה 

הנשים מועצת  כראש  הפעילות, שלי    ,שתפרח 

ברקע(   ) מדברים 

מנעו  : לויאהוד יובל הקואליציה  שחברי  הסכימוהם, כתבת  לא  רוצה .   אתה 

שלך המיילים  את  לך  אקריא  המנכ, שאני  תקרא ? ל"אדוני 

שאתה  או  בעצמך  הזהאותם  המייל  את  כתבת  או . לא 

אנשים וכמה  לכמה  פה  חסרים  קריאה  בלי . ששיעורי  אני 

לקרוא יכול    . משקפיים 

ארמוני באמת  :אשל  קריאה  שיעורי  קצת  לי  תיתן    . בוא 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

סיימתי, סליחה  : לוייובלאהוד    . לא 

צרפתי דקה  :צביקה  חצי  לך    . יש 

החיים  : לויאהוד יובל כל  לי    .יש 

צרפתי בסדר  :צביקה  זה  החיים  פה, כל    . לא 

רבותיי  : לויאהוד יובל זה  סיעת , ואחרי  ששלחה  לסדר  הצעה  עוד  לנו  יש 

מהאופוזיציה לא , הירוקים  שלהם  שההצעות  נראה  ובואו 

טובות ר, פחות  הציבורהם  שהגוף  שבמקרה  אומרות  י ק 

מנוגד  שהוא  דבר  עם  מתמודד  סבא  כפר  עיריית  שנקרא 
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לפחות , לחוק לממן לאהעירייה  ותתנגד  החוק  את  תאכוף   

   .אותו

גל בן  .   :גיא  . דיון. יהיה  לא    . כנראה 

עכשיו, גיא  : לויאהוד יובל זה  את  מעלה  שאני  הדיון , הסיבה  הנראה  שככל 

יתקיים לא  השנייה  שלי , בהצעה  שהחברים  מקווה  אני 

הנושא את  להעלות  ישמחו    ,מהאופוזיציה 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  דיון.אמרת  לקיים  החשק  לך  ירד  קצת  אולי    ,

המועצה   , אבל 

צרפתי קולמן. לא, לא  :צביקה    . בבקשה, אמיר 

טוב  :אמיר קולמן הדרקו. ערב  של  בנושא  הזה  הדיון  על  שמח  אני  כל  ת דם 

נכון . נשים שלא  חושב  סקטור אני  כל  ולהדיר  נשים  להדיר 

הוא שלך. באשר  הדברים  על  שמח  מאוד  אפרופו . שחר, אני 

שינוי מובילות  אומרת, נערות  זאת  הנוער  משבוע  חלק  , היו 

שלישי ביום  היה  דנים  אנחנו  שעליו  הנוער  תנועות  אבל , יום 

שינוי  מובילות  . נערות  . שני. קודם, ביום  יום ? ןנכו, יום 

  . הנערה

שלם    מכלול  עם  הנוער  משבוע  חלק  היה  הנוער  תנועות  יום 

פעילויות שהנוער של  לעצמו  לעצמו, יזם  כולם . הפעיל 

ובנות . ביחד מקבל . כאחדבנים  לא  שאני  להגיד  מוכרח  ואני 

נשים הדרת  יש  סבא  שבכפר  הטענה  לגבי , את  לפחות 

הנוער תנועות  יום  של  הזה  שהמה. האספקט  חושב  לך אני 

מהלך היה  הנוער  תנועות  ביום  פה  הרבה , שהובל  לו  שקדמו 

ארוך מאוד  זמן  במשך  דיונים  לבוא , מאוד  החלטה  ונתקבלה 

אחד  יום  לאפשר  מנת  על  מאוד  רחב  משותף  מכנה  ולמצוא 

להתייחס הנוער  תנועות  לכל    , בשנה 
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נשים  :קהל הדרת  זה  אחד  נשים. יום  הדרת  זה  יום    .כל 

  , סליחה  :אמיר קולמן

במועצה  :ר אברהםיאי חבר  עם  להתמודד  יודעים  לו.אנחנו  תפריע  אל    .   

צרפתי   . בבקשה, חזי  :צביקה 

לו  :יאיר אברהם תפריע  זכות, אל  שום  לך    .אין 

ברקע(   ) מדברים 

צרפתי בבקשה, טוב  :צביקה  אותו    . תוציא 

ברקע( ביחד    ) מדברים 

עכשיו, סליחה  :יאיר אברהם מדבר  המועצה  חבר  מבי, אבל  לא    . ןאני 

זה  :תמיר- קהל לדבר, אלה, למה  רוצה  אתה  העבירו , אם  . אלה  . ראש .

החלטה לקבל  החליט  הזה  בי, העיר  תיגע  בי, אל  תיגע   ,אל 

החלטה  לקבל  . החליט  . אישור. לזה  אותי, נתת  תדחוף   !אל 

אותי תדחוף  אותי! אל  תדחוף    !אל 

סמכות  : לויאהוד יובל לך  . אין  . .  

אותי  :תמיר- קהל תדחוף  ביאל ! אל    . תיגע 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי אותו? תמיר  :צביקה  שיוציא  שלישית , לא. ביקשתי  פעם  כבר  זו 

הזאת בישיבה  מפריע    .שהוא 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי מהקהל  :צביקה  מבקש  החוצה, אני  ייצא  בקהל  שיפריע  מי  אני .כל   

שיפריע מי  כל  מהקהל  ארוכה, מבקש  ישיבה  לנו  אנחנו , יש 

להפריע לא    . בבקשה, אמיר. בבקשה. תודה .מבקשים 

הנוער  :אמיר קולמן תנועות  ביום  בשנה  אחד  יום  למצוא  ניסיון  פה  , היה 

שוב ממהלך  הנוער, כחלק  תנועות  שבוע  אחד , של  יום 

תנועות  כל  ישתתפו  שבו  אחד  רחב  משותף  מכנה  למצוא 

מכבד באירוע  הקהל, הנוער  את  והם  עצמם  את  . הם 
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נ הדרת  של  נושא  סיבה  נושאומאיזושהי  הוא  יודע , שים  לא 

פופוליסטי להגיד  על , אם  שנמצא  חם  נושא  הוא  אבל 

על השולחן אותו  ולהגיש  הזה  בנושא  להשתמש  מקום  ומצאו   

  .האירוע

מהלך    איזשהו  וליצור  לבוא  רוצים  אנחנו  שאם  חושב  אני 

ומאחד כל , שמקבל  קודם  המחבראנחנו  את  למצוא  . צריכים 

שולחןוכשישבו  אותו  סביב  על א, כולם  ולדון  לבוא  נוכל  ז 

אחד . הפערים שכל  הפערים  את  לפתור  לנסות  כל  קודם  אבל 

במקומו אפשרי, נמצא  בלתי  עד  מאוד  קשה  ביום . זה  וגם 

הנוער ואני ,תנועות  את   מסוימת  במידה  פה  לעצמי  נותן 

לבוא הנוערהזכות  בשם  גם  ולדבר    .  

נכחתי    חמישי  עד  מראשון  הנוער  תנועות  שבוע  במהלך 

בני באירועים עם  ודיברתי  אגב, הנוער  דרך  התנועות  . מכל 

סטטיסטי מייצג  מדגם  זה  אם  יודע  עם , לא  דיברתי  אבל 

בני  של  רחב  מאוד  בכל . נוערמגוון  השתתפו  הנוער  ובני 

אומרת. הפעילויות אחד , זאת  וכיבדו  השני  את  אחד  קיבלו 

השני ראשון, את  ביום  מתנדב  לערב  הוקרה  מערב  , החל 

הפעילות דרך  לנוער עבור  הוקרה  ערב  ועד  השבוע  במהלך   

ביחד. מתגייס כולם    . וישבו 

ואחרי    הרעש  כל  אחרי  הנוער  תנועות  ביום  הבלגןוגם  , כל 

במעגלים למטה  רקדו  ביחד  הנוער  תנועות    . כל 

ביחד(    ) מדברים 

צרפתי מהקהל  :צביקה  מבקש    . אני 

שם  :קהל היית  לא  כנראה    .אתה 

היית  :אמיר קולמן שלא  להיות  להיות. ייכול  הרבה . יכול  להיות  יכול 

חמישי.דברים ביום  שעשינו  השיח  במעגלי  גם  לי ,   ויצא 
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לצה גיוס  בנושא  מהם  אחד  הנוער , כן, ל"להוביל  בני 

השני עם  אחד  בוגר  ומאוד  ענייני  מאוד  שיח  גם , מנהלים 

האלה הנושאים  בנושא כי . לגבי  נוסף  שיח  מעגל  התנהל 

שלישי יום  של  האירועים  בול, בעקבות  נכחתי  אבל . א 

ו בוגר  דיון  שהיה    .פורהשמעתי 

חשוב   נושא  הוא  נשים  הדרת  של  שהנושא  חושב  הוא , אני 

נכון שצריך , נושא  נושא  אליוהוא  לדון , לחנך  שצריך  נושא 

נשים. בו בהדרת  אתיופיה, ולא  עולי  כל בהדרת  ובהדרת   

אחר או  כזה  מקיפוח  שסובל  אחר  על . סקטור  דווקא  אבל 

לב הזה  הכותרת האירוע  את  ולהלביש  נשים'וא  , הדרת  אני '

נכון לא  שזה  חושב . חושב  עוולאני  גורם    . לשיטתי, שזה 

שלי    הרצון  כל  עם  מהצעה ולכן  לחלק  שלי  ההסכמה  כל  ועם 

שלי שלך, של  בהצעה  אתמוך  לא    . אני 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

גל בן    ? למה  :גיא 

ביחד(   ) מדברים 

  , רגע, בגלל  :אמיר קולמן

צ מצטער, סליחה  :רפתיצביקה    . אני 

מילר והיפוכו  :עמירם  דבר    . זה 

לא . לא  :אמיר קולמן שהוא  מאירוע  כוחה  את  שיונקת  החלטה  שכל  בגלל 

לעמירם, נכון עונה    , אני 

צרפתי מהקהל, סליחה. תודה, אמיר  :צביקה  מבקש    . אני 

גל בן  דיבור, צביקה  :גיא  בזכות    ?אני 

צרפתי   . בבקשה, גיא  :צביקה 

בן  א  :גלגיא  השנייהאני  לסדר  ההצעה  את  להציג  שבשונה , מור 

שלי של  המצוינת  באירוע , מההצעה  ורק  אך  מתמקדת 
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עליו דיברת  במובן . שאתה  שלי  של  שההצעה  אמר  יאיר 

צודק הוא  להתחיל , מסוים  שצריך  מהותיים  בדברים  דנה 

מהבסיס הדברים  של . את  ענייני  המאוד  הדיון  בכדי  לא  אבל 

מאוד, שלי מהר  שקרהנותב  לאירוע  כלומר.  שגם ,   כנראה 

חשוב חשוב, זה  פחות  לא  זה  שגם    . וכנראה 

לאזרחות, שחר   שלך  המורה  מי  יודע  לא  אני , אני  אבל 

איתו לדבר  ששוויון. אשמח  אותך  לימד  הוא  אם  רק כי  זה   

דת הבדל  ומין, ללא  טובה, גזע  עבודה  עשה  לא  מורה . הוא 

שללא  להגיד  צריך  טוב  דתלאזרחות  ומיןג, הבדל  זה , זע 

העצמאות במגילת  יפה  זה , כתוב  איך  להסביר  גם  צריך  אבל 

ביטוי לידי  בא  נשים . לא  ואפליית  נשים  הדרת  של  ובמונחים 

זה  ללמה  ישראל  במדינת  דוגמאות  מאוד  הרבה  לצערי  יש 

שצריך כמו  מיושם    . לא 

מישהו    לפחות  אחד אז  בשונה כנראה ידע  מהמורה לתקן 

לאזרחות פה , שלך  מרשיםוהפגנת  מאוד  ומאוד , ידע 

שלך בדברים  אותי  להתעלם אבל . הרשמת  יכול  לא  אני 

שלך היקר, מהדברים  קולמן  שהיא . מר  תפיסה  מייצג  אתה 

שלי מהתפיסה  שונה  הסתם  לקרוא . מן  ברשותך  רוצה  אני 

ציטוט    ,לך 

צ"ד בוקי    . שלנו  :יש'ר 

גל בן  בשמי. שלי  :גיא  כרגע  מדבר  אנשים . אני  שיש  בטוח  אני 

גםששו שלי  לדעה  בציטוט . תפים  אותך  אשתף  ברשותך  אני 

מה  יפה  משקף  בינינושלדעתי  ההסכמה  פרי  להיות  , צריכה 

עקרוניות מאוד  מחלוקות  להישאר  צריכות  זאת  בכל  . ומה 

כך אומר  אלה : "והציטוט  בין  להיות  צריך  אינו  דיאלוג 

ביניהם דבר , שמסכימים  כל  על  שלא  הכרה  מתוך  אלא 
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להסכים של חיים. אפשר  חיים  הם  משותפים  הסכמה80%    ,

תוותר10%- ב אתה  לך10%- ב,   יוותרו  מה עליך.   להבהיר   

לא מה  וגם  לך    ".קדוש 

זה   את  שכתב  למי  פוליטית  משמעות  לייחס  יאיר , בלי  זה 

במקרה שהבעיה , לפיד  חושב  ואני  מילה  כל  עם  מסכים  אני 

צנעני ומר  קולמן  מר  להגיד, שלנו  לעצמי  מרשה  זה , אני 

בשאנחנו מסכימים  הדרת . 80%-   של  הזה  האירוע  אבל 

נשים, הנשים כהדרת  אלא  אותו  להגדיר  אחרת  דרך  , ואין 

תידון שלי  לסדר  כשההצעה  עליו  ארחיב  כאמור    , ואני 

  . שלנו  :אל- אתי גן

גל בן  הירוקים  :גיא  סיעת  נשים. סליחה, של  הדרת  של  להגדרה  , עונה 

להגיד  גאה  הואני  מקודשי10%- שבמסגרת  שלפחות  ל   3- ם 

מימיני החלטה . שיושבים  התקבלה  אם  גם  בעיניי  כי 

שאומרת נוער  בני  של  אחרת  או  כזו  , שאישה, בהסכמה 

הסכמה פרי  אחרי  גם  סולו  לשיר  יכולה  לא  של שנערה   

ו תבוניים  והכי  בעולם  עגולים  הכי  שגובשו שולחנות  כאלה 

הכי בעולם- בהסכמה  טובה  פגום, הכי  ערכית משהו   

הזאת שאני ההחלטה. בהחלטה  כמו  שלה  המשמעות  הזאת   

זה את  ב, רואה  שלי 10%- זה  לך הקדושים  יש  שאתה  כפי   

אלוהית דתיתקדושה  אמונית.   קדושה  יש  במובן ולי  לא   

המילה של  להגדרה, הדתי  עונה  התפיסה . וזה  פערי  ולכן 

עלינו מקשים  האלה     .הערכיים 

הנוער   בני  אל  בטענות  בא  לא  אל , אני  בטענה  בא  לא  אני 

החלטה הנוער  מודעתשקיבל  כלאחר , מושכלת, מבחינתו  לא 

דמוקרטית. יד לטענתו  למבוגר . אפילו  בטענה  בא  אני 

העיר.האחראי ראש  הוא  הזה  במקרה  האחראי  והמבוגר   . 
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העיר  ראש  של  הראשונה  שהתגובה  הזה מכיוון  לדיון 

לסדר, שהתקיים בהצעה  אותה  שציטטנו  תגובה  אז . היתה 

קצת  לעשותאני  מה  כי  רלוונטי, מקדים    . זה 

שההחלטה    אחרי  זמן  מאוד  מעט  ממש  העיר  ראש  של  ציטוט 

היתההזאת  תהליך : "התקבלה  לאחר  התקבלה  ההחלטה 

הנוער בני  בקרב  דיונים  של  שאתה , "ממושך  למה  בדומה 

העיר ראש  מר  של ", אמרת  הטהור  במובן  דמוקרטי  באופן 

כךהמילה על  גאה  ואני  כי .   לציין  יש  בקשתי בנוסף  לאור 

הנוער ו מועצת  שוב  התכנסה  שעלתה  הציבורית  הביקורת 

השבוע ראשון  כי, ביום  מאמין  שאני  החלטה  על וקיבלה   

לכבדה   ". כולנו 

סבור    אני  להגיד  צריך  היה  אחראי  שמבוגר  מאמין  ואני 

ידיעתי, שאתם למיטב  הנוער  לבני  אגב  אמר  שהוא , הוא 

שוגים שהם  מקום . סבר  יש  גם  כזו כאבל  לה שהחלטה  יש 

בעצם מש משמעות  נותנת  והיא  ציבורית  של מעות  הזהות  מה 

כזאת, עיר החלטה  מגבה  עיר  שראש  המשמעות  ומה . ומה 

עתידים עירוניים  אירועים  לגבי  שלה  ומה . המשמעות 

במה נותנת  היא  האם  מבחינת  שלה  וגיבוי , המשמעות  מקום 

שהוא סוג  מכל  נשים  משמעות, להדרת  האלה  לדברים    .יש 

שהעוב   להיות  שבני יכול  באופן  זה  את  מפרשים  שאתם  דה 

החליטו שנתערב, הנוער  אנו  פטרנליסטית, מי  לא  . גישה 

בגיל  שגם  לנו  הוכיחה  לתובנות 17שחר  להגיע  יכולה  היא   

הכוונה, לבדמאוד יפות  קצת  שיש . עם  מאמין  כן  אני  אבל 

כך, מקום חינוך  כאיש  גם  מאמין  טועה, ואני  , שכשהנוער 

ב שגיאה  היתה  הזה  חמורה ובמקרה  בסיסית  ערכית  עיניי 

היטב , מאוד הבין  ההחלטהשלא  של  המשמעות  מה    .כנראה 
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להגיד    צריכים  שאנחנו  המקום  שבו . סטופזה  המקום  זה 

מקודם אמר  שיובל  כמו  אומרים  שמתקבלת ,אנחנו  החלטה   

ההחלטה  את  הופכת  לא  לבדה  רוב  . לדמוקרטיתבהחלטת 

יובל חוק, אגב  לסתור  חייב  לא  שז. זה  ערך מספיק  סותר  ה 

שוויוןדמוקרטי  ערך  כמו  מהותי  אומר, מספיק  שהחוק  . בלי 

אישה  של  סולו  שירת  של  איסור  שיש  שאומר  חוק  אין 

כזה . בישראל תמצא  ישראללא  של  החוקים  בספר    . חוק 

צריך    לא  להביןאבל  אינטליגנטי  מאוד  אדם  אם , להיות  בין 

לא או  שמיים  ירא  אדם  החלטה , הוא  מקדם  אתה  שאם 

בהסכמהכזאת גם  דתיים  שאינם  כאלה  של  בעצם ,   אתה 

להופיע  יכולה  לא  שהיא  אישה  שהיא  בגלל  לאישה  אומר 

ציבורית במה  גיבוי .מעל  נותן  הוא  מסיבותיו  עיר  וכשראש   

כזאתלהחלטה מערכת ,   של  כקודקוד  אני  אומר  בעצם  הוא 

איש90,000שמייצג  הזאת,   להחלטה  שלי  הגיבוי  את  . נותן 

את  מקדש  אתה  זו ובזה  את  וגם  הבאה  הנשים  הדרת 

  . שאחריה

כוח   נותן  בעצם  עידוד, ואתה  זריקת  זורק  אפילו  ושם , ואולי 

במפרשים  ובתמיםרוח  באמת  שסבורים  אלה  אני , של 

הדרת  לא  זו  שם  שהתקבל  שמה  מאמין  שהוא  לאמיר  מאמין 

ב. נשים זה  להפריד10%- אבל  וימשיכו  שמפרידים  בינינו    .

העי שההנהגה  קיוויתי  זאת אני  בכל  שמייצגת  רונית 

שבחר מהאינטרס  גדול  יותר  קולמןקונצנזוס  של  בדעותיו    ,

בדעות  שבחר  גדול  היותר  מהאינטרס  פה או  מייצג  שאני 

הממלכתית. בשולחן שהדעה  אחרי, קיוויתי     . תיוצג, הדעה 

שאולי    חושב  אגב  הזהבדיעבד אני  בעניין  ששגית  אני , הבנת 

שהמק מעוניין  לא  שאתה  מאמין  עצמודי  על  יחזור  הזה  , רה 
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לגבות  הבאה  לסדר  בהצעה  מעוניין  שאני  הסיבה  בדיוק  וזו 

אופוזיציה כאיש  המקרה , אותך  שלהבא  שאומרת  בהחלטה 

ישנה לא  ציבורי. הזה  מימון  יש  שבו  עירוני  אירוע  כל  , ולכן 

שהוא סוג  מכל  נשים  הדרת  של  ביטוי  שום  לו  יינתן    . לא 

הד   הנציגים  למעט  שאולי  חושב  פהאני  נצליח , תיים 

זה על  ו, להסכים  היום  פלאי  באופן  נס  שקרה  הצלחנו כמו 

היום דיון  הזה. לקיים  ליום  והגיענו  וקיימנו  . שהחיינו 

לא  ממדינה  באה  שהיא  שאמרה  מישהי  פה  היתה 

אוקי, דמוקרטית של , אז  גם  לפעמים  סממנים  גם  פה  יש 

דמוקרטיה קואליציה . העדר  חברת  שצריכה  כנראה  אז 

הצ לסדר להגיש  דיוןעה  שיתקיים    . כדי 

ה   את  מנצל  גם  אני  לדבר10- לכן  שלך  בהצעה  דקות  זה .  

צורך  שיהיה  דברים  פחות  להגיד  אפשרות  לי  יותיר  אולי 

שלנו שלי . בהצעה  הדברים  של  שהרציונאל  חושב  אני  אבל 

שלי. ברור של  המצוינת  בהצעתה  תומך  כמובן  שלדעתי ,אני   

שלנו הבאה  להצעה  בסתירה  עומדת    . לא 

גל בן  גיא  :גיא  ההצעה , אז  את  ונחבר  שלך  ההצעה  את  תציע  כבר  אולי 

ביחד   . שלנו 

לוי   , לא, לא, לא  :ארנון 

לא  : לויאהוד יובל חברייך, שלי? למה  .למה  . . ?  

גל בן  דבריי  :גיא  על  להגיב  ירצה  צנעני  שאיתן  מניח  לי תואז , אני  היה 

דבריו על  להגיב  הבאה  בהצעה    . אפשרות 

עבירה   :י לואהוד יובל עם  פעולה  תשתף  לא  סבא  כפר  שעיריית  מבקש  גיא 

החוק וחומר. על  עוד . קל  מתנגדים  שלך  החברים  למה  אבל 

בית? הפעם בדק    . תעשו 

צרפתי העיר. סליחה  :צביקה    . בבקשה, ראש 
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חמו בן  לך  :יהודה  שידוע  הזה, גיא, כמו  השולחן  חברי  למרבית  , ולפחות 

חברי לא  שהם  וחלק  המועצה  חברי  המועצהקרי  את ,   הבעתי 

שהיא דרך  בכל  אירוע, זה  באותו  רצון , כולל  שבע  שאינני 

זהמההתנהלות את  ואמרתי  יודעים .   גם  הם  זה  עם  יחד  אבל 

נוספות עובדות  אותן. עוד  לזכור  אפשר  תמיד  לא  בטח , אבל 

של  בטווח  שעבר 3ובטח  מאז  חודשיים  או  וחודש  שבועות   

  .האירוע

אתכםאני    אפתיע  בכל , לצערי, לא  בקיאים  לא  שכולנו  כמו 

קיימת , ותההחלט הזו  הנוער 4ההחלטה  במועצת  שנים   

הרב. העירוני מה. לצערי  מאוד , ששוב, אלא  הרבה  כמו 

לגמרי אחרת  בצורה  מטופלים  להיות  יכלו  אבל .דברים   

היו  הנוער  בני  רק  שלא  יודע  אתה  שגם  לומר  לי  תרשה 

כז, מעורבים וציבורי  תקשורתי  הד  היה  זה  רחבובגלל    . ה 

זאת   עם  גם, יחד  אותן  יודעים  ואתם  העובדות  אבל , למען 

אותן יודעים  שלא  לאנשים  פה  שיישמעו  ההחלטה . לפחות 

אליי  האירוע4הגיעה  לפני  ימים  המשמעות.  דוגל,   , ואני 

עיר מועצת  חבר  שהייתי  לפני  עוד  דגלתי  נוער  עוד , מועצת 

ב נוער  כעובד  עבודתי  הולאורך, 85- בתחילת  כל  שנים  18-  

קהילתי עובד  עצמאי , שהייתי  להיות  חייב  שנוער  דגלתי 

שלי.בהתנהלותו הילדים  את  מחנך  אני  כך  גם ,   מחנך  אני  כך 

בעיר הנוער  משתדל. את  משתדל. אני    .לפחות 

ההחלטה    את  משנה  הייתי  לפני4אילו  ימים  ספק ,   לי  אין 

הנוער, ובצדק בני  רק  לא  באים  אתם, היו  גם  אולי , אולי 

אתם שאתם, בטוח  מתערב'. בטוח  אתה  להם , מה  יש 

הנוער, מועצה של  מוסדות  להם  את , יש  משנה  אתה  איך 

אחד. 'ההחלטה דבר  הוא  שביקשתי  באופן , כל  שנפגשתי 



    04.07.2012  48  מועצה מן המניין 

יו מול  על "אישי  בפניו  ומחיתי  העירונית  הנוער  מועצת  ר 

  . ההחלטה

אחראי   בוגר  של  או  שלי  התערבות  כל  ואמרתי  כמו , באתי 

מציין ר,שאתה  היא  החזקים   היסודות  את  לקעקע  יכולה  ק 

העירוני הנוער  מועצת  של  חזקים , אפילו  יסודות  להם  ויש 

זה. מאוד את  יודע  והיית , ואתה  אחת  לא  איתם  נפגשת  כי 

והנוער הילדים  בוועדת  חבר    . גם 

שביקשתי    מה  כל  פעםולכן  עוד  לי  קורה  זה  אם  ויקרה , וגם 

יותר הרחוק  ובעתיד  שנה  בעוד  פעם  בעוד  כי , לי  אבקש  אני 

הנוער בני  אם  אותך, גם  אפתיע  מסכימים , אני  הם  תמיד  לא 

איתם. איתי מסכים  אני  תמיד  כיו. ולא  הנוער "אבל  ועדת  ר 

היום בתיק גם  אחזיק  אני  העיר  ראש  אהיה  אני  עוד  וכל   

הנוער, הזה בני  של  בדעותיהם  אתחשב  כן    . אני 

או    לפני  חודשים  כמה  מגיעה  היתה  הזאת  ההחלטה  ואילו 

לפני שבועות  של , כמה  לא  תהליך  איתם  עוברים  כן  היינו 

שביקשתי  ,כפייה מה  כל  כן    . מהםועל 

גל בן  בזה  :גיא  תתמוך  לא  אתה  נשים  לסקול  יציעו  הם  אם    ? נכון, אבל 

להק, גיא  :יאיר אברהם    ?גיא, יןטלמה 

גל בן  נשים  :גיא  למוות  לסקול  יציעו  הם  בדוגמא  הגחמה  לצורך  , אם 

ב תתמוך  לא  האדום ? נכון, זהאתה  הקו  איפה  השאלה  אז 

  ? שלך

לאזרחות, גיא  :יאיר אברהם לך, כמורה  מפריע  שאני    , סליחה 

ביחד(   ) מדברים 

טיפשים  : לויאהוד יובל למוות  נסקול  לא    . בוא 

חמו בן  לחזור   :יהודה  הנוער  לבני  היתה  שלי  הבקשה  ואומר  בא  אני  לכן 

דיון הנוערולקיים  תנועות  כל  בקרב  מרגע,   שמועצת כי   
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הזו ההחלטה  את  ואישררו  התכנסו  הנוער  הם , תנועות  וגם 

דעתי מה  את . ידעו  לעבור  אלא  אחרת  ברירה  שום  היתה  לא 

הזה, האירוע המשבר  לתוך  כמו . להיכנס  מאמין  ואני 

היום יתעצמו, שקורה  רק  הנוער  בני  הזה  וכמו . שמהמשבר 

אמיר פה    , שציין 

גבע"ד אמיר  ז  :ר  את  יעשו  הם  ושוב  פעםושוב  ועוד  פעם  עוד     . ה 

מעצימים  : לויאהוד יובל משברים  עוד  החוק. אפשר  כיבוד  עם  , סליחה? מה 

החוק כיבוד  עם  מעצים? מה  משבר     ?למה 

צרפתי לוי  :צביקה  ממך, יובל    . בבקשה 

מדהימים  : לויאהוד יובל דברים  פה  אומרים  אבל  התקבלה  לא    . הבקשה 

חמו בן  ספק  :יהודה  לי  שאמרתיאין  כפי  אמר,    שאמיר  בדברים  ואני , גם 

לסיפא איתי  מסכים  אמיר , לא  על  לך  לומר  יכול  בהחלט  אני 

יכול שאני  למה  המועצהבניגוד  חברי  מרבית  על  לומר  בטח ,  

הזה הנוכחי  בתהליך  תנועות , ובטח  כל  עם  היה  שהוא 

מע. הנוער לא  איתם  ושוחח  איתם  נפגש  של וכשהוא  מדה 

דעתם את  לשנות  שרוצה  נהפ, בוגר  הואאלא    . וך 

ואומר   בא  אני  הזה, ולכן  השולחן  סביב  ספק , גם  לי  אין 

הזה התהליך  את  נעבור  אנחנו  גם  להיות . שאולי  יכול 

מסוים  זמן  פרק  בעוד  או  שנה  בעוד  עצמנו  את  נמצא  שאנחנו 

אחרת חושבים  גם  מאוד, בעתיד  שכולם - ואני  מקווה  מאוד 

ע גם  פה  שנאמרה  כפי  למסקנה  להגיע  שלי"יוכלו  י "עגם , י 

פה שדיברו  אותו . הבנות  מציין  עיר  שראש  שחושב  מי  אבל 

אחראי רואה, כבוגר  שאתה  איך  אותו  לכפות הוא , ציין  יכול 

הזה במקרה  דעתו  איזה את  כשיש  לפני3,4  ימים  חושב ,   אני 

יודע  אתה  . ששגם  שגיתי.. מודה , לא  שלא  האחרון  ואני 

אחרים.בשגיאות של  וגם  שלי  משגיאות  לומד  אני    . הדתו.  
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לומד  : לויאהוד יובל משגיאות אתה  שרק  או  ישראל  מדינת  של  מהחוקה   

. . . ?  

חמו בן  אלימים  :יהודה  מאנשים  ללמוד  לי  ללמוד.קשה  מאוד  לי  קשה    .  

מעצמך  : לויאהוד יובל לומד  אתה  אחדאתה ? איך  מספר  נשים    . מדכא 

אנשים  :יאיר אברהם לדבר, כבד  לאנשים    . תן 

צרפתי   . בבקשה, אורן  :צביקה 

כהן שלי  :אורן  לך  להגיד  כל  קודם  רוצה  הכבוד , אני  התהליך כל  כל  על 

הבעיה, הזה את  איתרת  שגם  בזה  מתחיל  אפיינת , שהוא 

אותה, אותה פתרון, למדת  איזשהו  ישר . הצגת  לך  מגיע 

המקסימה . כוח שחר  את  לנו  שאנחנו והבאת  שהוכיחה 

פה נשים  יותר  זה, צריכים  את  הוכחת  שאפ. באמת  לך  ו מגיע 

רביעית. ענק פעם  זה  את  לך  אומר  יכול , אני  לא  אני  כי 

אמרת שאת  מהדברים  ולהתפעם  כל , להפסיק  ובאמת 

  . הכבוד

ברשימה   אצלי  מוכרח  ואני  אליי  לבוא  לך  מציע  ,  בחיי, אני 

לטובה תופתעי  לטובה, אמרתי. את    . תופתע 

גל בן  באנגלית, אורן  :גיא   Actions are stronger than: אומרים 

words .  

כהן לטובה  :אורן  תופתע    . היא 

גל בן  נשים  :גיא  נציגות  יש  שלי    . בסיעה 

כהן גמור. נכון  :אורן    . בסדר 

גל בן  .   :גיא  . תהיה. גם    . שבליכוד 

כהן כן   :אורן  גם  היתה  הרביעי  במקום  אצלי  שגם  לך  להגיד  יכול  אני 

נכנסה.אישה לא  נכנסה.   היא    . אצלך 

הרביעי  :אל- אתי גן במקום    .לא 

גלגי בן  ריאלי. תדייק  :א  במקום  היתה    . היא 
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כהן לעניין  :אורן  נחזור  בוא  באמת  כל  קודם  שלי. אז  נגעת , אז  באמת 

וראוי חשוב  מאוד  שהוא  בנושא  ועסקת  החברה  . בליבת 

נשים הדרת  הדברים, בנושא  בין  להפריד  אפשר  שחלק , ואי 

שאת  נשיםמהדברים  הדרת  על  גם  דיברת  אני , אמרת  אז 

שהתופעה בזויהחושב  באמת  תופעה  היא  הזו  מקום ,   לה  אין 

ישראל ראויה, במדינת  לא    . היא 

סבא   בכפר  פה  מערומיה  במלוא  הופיעה  היא  אני , וכאשר  אז 

הזה , מוכרח במעמד  שהתביישתי  לך  להגיד  אישי  באופן  אני 

נשים, שבו הדרת  מהי  נשים  הדרת  לא  זו  ילדה . אם  שבו 

במה על  לשיר  לשיררוצה  לה  נותנים  ולא  נשים .   הדרת  אין 

מזאת   . גדולה 

לומר    רוצה  במשהוואני  התאכזבתי  להגיד , שאני  רוצה  ואני 

הזה השולחן  על  גם  זה  הדתיים. את  חבריי  של  מהתגובה  , גם 

כלל  ליברלייםשבדרך  יותר  הרבה  כן  הדתיים  . הנציגים 

נכון נהגתם  לא  חושב  אני  הזה  היא . במקרה  הזו  התופעה 

לכ לחדור  לה  היה  שאסור  סבאתופעה  לכפר . פר  חדרה  היא 

שכך וחבל  את . סבא  לעשות  ולא  מזה  ללמוד  צריכים  אנחנו 

פעם שוב    . זה 

בלוויות  :יאיר אברהם נשים  הדרת  גם  הרב, יש    . לצערנו 

קיים  :??? לא  זה  סבא    . בכפר 

כהן גרוע  :אורן  זה  אז  קיים  זה    . אם 

צנעני"עו איתן  דתיים :ד  נגד  להסתה  במה  לא    . זה 

דוגמאאתם  :יאיר אברהם לכם  אביא  שאני  רוצים   ?  

גל בן  יפריע  :גיא  שלא  מיובל  ביקשת  שנייה    . לפני 

דוגמא  :יאיר אברהם לכם  אביא  שאני  רוצים    ? אתם 

גל בן    , יאיר, יאיר  :גיא 
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צרפתי   . בבקשה, אורן  :צביקה 

כהן שאמרת   :אורן  העיר  ראש  שולחנך אדוני  על  הונח  ימים 4הנושא   

האירוע מ. לפני  שהיה  חושב  זה אני  אם  גם  אותו  לעצור  קום 

האירוע4היה  לפני  דקות  והמסר .   סבא  בכפר  מקום  לו  אין 

מצדד, הזה כן  אני  דווקא  כתמיד, ופה  גל, לא  בן   ,בידידי 

האחראי המבוגר  העניין . במודל  את  ולגדוע  לעצור  צריך  היה 

  . הזה

מזה   ש, יותר  וככל  אקט אם  שזה  לעניין  שניתן  הפירוש 

לומר, דמוקרטי רוצה  דמוקרטיאני  אקט  זה  שאין  אקט .   זה 

בעליל דמוקרטי  הדברים ויותר , אנטי  את  שאמרתי  ממה  חד 

זה את  לעשות  יכול  כוח . לא  וישר  מקום  לזה  שאין  חושב  אני 

שעשית מה    .על 

צרפתי   . בבקשה, בוקי. תודה  :צביקה 

צ"ד בוקי  גיא  :יש'ר  שאמר  למה  כל  באמת , קודם  היה אז  לא  האחראי  הבוגר 

מספי כאן  כן . קבוגר  גם  אמר  שאמיר  שהדברים  חושב  אני 

מסוים בגרות  חוסר  על  ככל . מוסיפים  בוגר  דיון  שום  כי 

שיהיה דמוקרטי  או  בוגר  יכול , שיהיה  חשבון לא  על  לבוא 

שכולם. נשים חושב  צריכים , ואני  פה  שנמצאים  אלה  כל 

טוב זה  את  למוח- להחדיר  להסתתר , לראש, טוב  אפשר  אי 

דמוקרט של  נושאים  וכומאחורי  , יה  בכל ' נשים  ולהדיר 

שהיא עליי. צורה  מקובלים  לא  שלך  הדברים    . כמובן, לכן 

בתהליך, יובל   מדובר  ופה  וגמרנו, תהליך  בזבנג  לא , לא 

מהפכה חודש. באיזו  לפני  מתחיל  לא  חודש, תהליך  . אחרי 

השולחן על  היום  נמצא  שזה  זה  על , עצם  כולם  יבואו 

עוד, הברכה לשולחן  זה  את  שהביא  מכולםומי  יותר  לא .  זה   

אחרי חודש  או  לפני  חודש  היה  זה  אם  שאמור . שייך  זה  עצם 
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ברכה כבר  זו  התהליך  כולם . להתחיל  שאנחנו  חושב  ואני 

הזה הנושא  על  לברך    . צריכים 

הפרקטי   לנושא  לעבור  רגע  רוצה  להתחיל .אני  רוצה  ואני   

אחורה קטן  ראו 76בשנת . בסיפור  האמריקאים   

מ שלהן  לגבריםשהספורטאיות  ביחס  מצליחות  לא  , אוד 

האמריקאי. כמובן והסנט  הקונגרס  שעשה  העביר , ומה 

מספר  תקנה  שנקראת  מתוך .9תקנה  לקחה  הזו  התקנה   

לקחת, הנחה צריכות  אתן  גם  עוגה ,וזה  הוא  שהתקציב   

זה. נתונה את  אמר  העיר  ראש  גם    . וזה 

שקיימת   העוגה  במסגרת  נפעל  יכולים . אנחנו  לא  אנחנו 

או להגדיל להעלות  כדי  או  לתקן  כדי  התקציב  את  את   לאזן 

לגברים הנשים  בין  לכן. המצב  אומר  זה  בעיקר? מה  זה ? לך 

לתהליך רק  לא  עכשיו  נכנסות  ועדות. שאתן  פה  זה . עשו  פה 

מאבק של  על . עניין  היום  להתחיל  שצריך  מאבק  ללא 

תקציביים שקל , נושאים  לכן  יעלה  לא  והוא  הגזבר  פה  יושב 

יה הוא  הקיימת אלא  העוגה  של  התוכן  את  לשנות  חייב  יה 

הזאת   .בעיר 

מספר    תקנה  העבירו  בגברים, 9האמריקאים  ואל . שפגעה 

בגברים פוגע  זה  כי  יכולים  לא  אנחנו  התשובה  את  , תקבלו 

בילדים פוגע  במישהו, זה  לפגוע  אמור  יפגע. זה  זה  מן ? במי 

גברים של  תכניות  נסגרו  האמריקאי  בספורט  והוקמו הסתם   

נשיםמע של  לגברים . ככה. רכות  ואמרו עינייםבהסתכלו   

ציבורי9תקנה  תקציב  שמקבל  מי  לכל  תכניות ,   על  יוותר 

נשים של  אחרות  תכניות  ויעצים  גברים  של    . מסוימות 

והזכרתם    אליו  התייחסתם  שאתם  לנושא  בא  אני  ועכשיו 

החינוך, אותו מערכת  הנוער .והוא  שמחלקת  חושב  לא  אני   
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מע להיות  חושב . ורבתצריכה  החינוך אני  מחלקת  שרק 

מעורבת להיות  להתחיל . צריכה  יכול  לא  הזה  הנושא  כי 

י בכיתה  בגן. ב"היום  היום  להתחיל  צריך    .הוא 

ומדובר    יחפשו , בתקציבוהיות  הסתם  ותוצאותמן   הוכחות 

וש, מיידיות למטה  שיתחיל  תהליך  לחפש  צריכות  ביא יואתן 

נשים של  האמריקאי  הספורט  היום  אחרי30 כמו  שנה  היום ,  

מצליחות לפני . הנשים  של 40כי  בנושא  תיקון  על  חשבו  שנה   

בספורט לנשים  גברים  בין  איזון  היום אתן . חוסר  חייבות 

למאבק במאבק, להיכנס  שמדובר  את . להבין  לקדם  לא 

שאנחנו  לכןהדברים  אומרים  לנו. הגברים  לתת  לא , לא 

העירייה ל, לראש  אחר  אחד  לאף  ולא  לסגנו  את לא  לכן  נהל 

כן- לייעץ . הנושא כן- לעזור .   מיני .   מכל  הכוונה  לתת 

כן- כיוונים  הזה.   המאבק  את  להוביל  צריכות  אתן    . אבל 

לוי בחורה  :ארנון  תשיר  שלא  החליטו  הן  האלה. אבל  ההצגות  כל  ? מה 

החליט החליטו,הנוער  הם    .  

צ"ד בוקי  כך  :יש'ר  ואחר  לך  להגיד  לי  שיש  מה  בסבלנות  תשמע  תגיד אתה   

לך שיש  הזה.מה  המאבק  עכשיו,   לנשים  אומר  אני  אני , זה 

אליו מדבר  גיא.לא  שאמר  מה  עם  מסכים  אני  לו .   יש  הוא 

ה בסדר10%- את  וזה  איתי  מסכים  שלא  לו .   יש  אמיר  וגם 

בסדר זה  שם, וגם  ידידי  מנשה  בסדר. וגם  מדבר . זה  אני 

מאבק.אליכן זה  סתם.   לא  כזאתזה  כותרת  תהיו .   ולכן 

לזהמו מלמטה, כנות  ותתחילו  טוב  זה  את    . תודה. תלמדו 

צרפתי   . בבקשה, איתן. תודה  :צביקה 

צנעני"עו איתן  מאוד, שחר :ד  בצורה  והסברת  מאוד  יפה  יפה - דיברת  מאוד 

נשים  בעניין  והסטריאוטיפים  בעיה שהסטיגמות  מהווים 

הישראלית בחברה  השונות  בקבוצות  ועמוקה  לא זה  .רחבה 
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בענייני  נשים...רק  לעבירת  נתפסים  עמוקה .   היא  הבעיה 

הישראלית בחברה  הרבדים  בכלל  כל. מאוד  קודם    . זה 

הזה   השולחן  סביב  גם  רחבה  הסכמה  פה  שיש  ספק  לי  , אין 

מנהג  הוא  נשים  הדרת  של  שהמנהג  העיר  תושבי  בכל  גם 

לגברים. פסול זכויות  שוות  הן  בסיסי, נשים  דבר  על . זה  אין 

מחלוקת שלגב. כך  זכויות הטענה  יותר  יש  כביכול  , מאישהר 

מוזרה טענה  חוקית, זו  לא , לא  גם  ובעיניי  מוסרית  לא 

  .יהודית

שחז   וספציפי  מסוים  מאוד  נושא  אומרים"קיים  קול : "ל 

ערווה להלכה, "באישה  גם  נקבע  אדם . וזה  כל  לכבד  וצריך 

דתי לא  או  ההלכה, דתי  על  לשמור  לאפשר צריך . שמעוניין 

דתו את  לקיים  אמונתו, לו  את  על . לקיים  לכפות  לא  כמובן 

לשמוע שרוצה  אחר  אחד  שבדרך . אף  מי  סבא  בכפר  פה  וגם 

עירוניים  באירועים  שומע  נשים  שירת  לשמוע  רוצה  כלל 

ארציים את נשים. ובאירועים  מונע  לא  אחד  ואף  מופיעות   

מהם   .זה 

הספציפית   הנקודה    , לגבי 

כהן גבר , רגע  :אורן  לשמוע  רוצה  לא  אישה  מהואם  אז    ? שר 

ביחד(   ) מדברים 

צנעני"עו איתן  הסכמתי :ד  לא  פה  שנאמרו  מהדברים  את , חלק  כיבדתי  אבל 

דבריי, כולם את  לומר  לי    .   תנו 

אחת  : לויאהוד יובל אבותיך, שאלה  דרך    ? זו 

צנעני"עו איתן  בסוף, לא :ד    .השאלה 

נהוג  : לויאהוד יובל ככה  התימנית    ? בעדה 

צרפתי לדב  :צביקה  לו    . באמת, רתן 

אצלך  : לויאהוד יובל מחנכים    ?ככה 
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צנעני"עו איתן  רובכם :ד  על  מקובלים  שלא  דברים  פה  אומר  שאני  יודע  , אני 

מכובדת בצורה  לדבריי  ותקשיבו  סובלנות  גלו  לגבי . אבל 

מועצת  ע. הנוערהחלטת  התקבלה  הנוער "ההחלטה  מועצת  י 

דמוקרטי   , באופן 

  . לא  : לויאהוד יובל

צנ"עו איתן  ההחלטה :עניד  את  לכבד  לי, יובל. יש  תפריע  אל  מבקש    .אני 

ילדים  : לויאהוד יובל פה  מטעה  דמוקרטי. אתה  לא  זה  לחוק    . בניגוד 

צנעני"עו איתן  שהוא :ד  גורם  שום  מצד  תביעה  שום  כאן  היתה  לב.לא  שימו    ,

מאוזנת החלטה  פה  נתנו, כלומר. היתה  אישרו , לא  לא 

לבנים ולא  לבנות  לא  סולו  הדבריםשירת  את  לאזן  כדי   . 

להתווכח נכונהאפשר  החלטה  זו  אם  לא ,   החלטה  זו  אם 

לגיטימי. נכונה ויכוח  או . זה  אומללה  החלטה  לא  זו  אבל 

השוויון.הזויה ערך  אחד  מצד  ערך  פה  היה  ערך ,   שני  מצד 

  . האחדות

פני    על  האחדות  ערך  את  להעדיף  החליטו  הנוער  ערך בני 

לגיטימי, השוויון בעיניי  וחושב . וזה  חולק  מישהו  אם  גם 

נכון לא  טעות, שזה  אומלל , זו  או  הזוי  משהו  לא  זה  עדיין 

זה את  שהגדרת    .שלי, כמו 

הרב   ניסיון , לצערי  פה  הזה נעשה  הוויכוח  את  להפוך 

פוליטי לוויכוח  לגיטימי  את . מוויכוח  להאשים  הניסיון 

העיר  ראש  את  ולשרבב  העיר  ולהאשים ראש  הזה  בעניין 

ת בכל    ,חלואיאותו 

גל בן  לגיטימי  :גיא  הוא  פוליטי  ויכוח    . גם 

צנעני"עו איתן  נכון. שנייה :ד  הנקודה. זה  לא  זה  פה    . אבל 

חמו בן  לעשות  :יהודה  אשם, מה  תמיד    . אני 

צנעני"עו איתן  לא :ד  ספציפית  הזה  במקרה  אבל  ככה  חושב  גם  כמו . אני  הרי 
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אמר העיר    , שראש 

חמו בן  מאש  :יהודה  פרחים  יותר  קוציםיש  גם  יש  אבל  קוצים    .  ר 

. אם   :קהל . להם. לאשר  צריך  זה  את    ?גם 

קולות  : לויאהוד יובל רוב  של  בהצבעה  זה  להם, אם  נחליט . מאשרים  בואי 

האנשים כל  את  פה    . לכפכף 

צנעני"עו איתן  מתערב  :ד  היה  העיר  ראש  שהיום אם  אלה  אותם  כל  אז 

התערב לא  שהוא  זה  על  אותו  אומרים , תוקפים  היו 

דמוקרט, דיקטטור הנוער, לא  מועצת  על    , משתלט 

ככה  : לויאהוד יובל גם  זה  את  אומרים    . הם 

צנעני"עו איתן  וכו :ד  שלהם  להחלטות    . 'נכנס 

  ? סנגוראתה   :אל- אתי גן

צנעני"עו איתן  סנגור , כן :ד  אני  הזה  בהחלט,אתיבעניין  ההצעה .  לגבי  עכשיו   

שלי ו. שלך  חינוך  על  מדברת  רק  בעצם  אני שלי  מבחינתי 

בהחלט  שזה  עחושב  הדברים  עם  להתמודד  חינוך"הדרך  , י 

כוחניות בסנקציות  הכל , ולא  כי  ראשון  בשלב  לא  בטח 

בחינוך ונגמר  מתחיל  דבר  של    . בסופו 

א   אמיר' אבל  שאמר  מה  עם  מסכים  היא , אני  שאפליה 

בכל  על . תחוםפסולה  מדברת  כשאת  נשיםאפלייתולכן    ,

עדתי רקע  על  א,אפליה  שלך   החינוכית  התכנית  את  אולי  ז 

בכלל אפליה  נגד  לחינוך  להרחיב  אולי    . צריך 

ואחרון   נוסף  הירוקים, דבר  של  להצעה  מתייחס  לא  , אני 

אליה גם  אתייחס  אני  אותה  יעלו  שלך. כשהם  ההצעה  , לגבי 

ברור לזה , שיהיה  התייחסת  בלי לא  שזה  מניח  ואני  כאן 

בשוגג אולי  או  חינוכי, משים  תכנית  למערכת כל  שתובא  ת 

דתית הממלכתית  ואישור , החינוך  בתיאום  להיות  חייבת 

החינוך במשרד  דתי  לחינוך    .המינהל 
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צרפתי   . בבקשה, אתי. תודה  :צביקה 

חמו בן  ב  :יהודה  יהיה  וטו. יאוםתאז  להטיל  יכולים  לא    . הם 

כהן חושבים   :אורן  כולם  שהדתיים  להגיד  אפשר  אי  הדתיים  בין  גם 

חולקים, כך רגע. וחלקם  לצה, סליחה  הראשי  אמר "הרב  ל 

תהילים קורא  הוא  שרה  כשחיילת  שכרגע  זה . במפורש  ומזה 

הדת נגד  זה  כולם  שהדתיים  להגיד  אפשר  שאי  . לא. ברור 

לא   . ממש 

צנעני"עו איתן  נכון :ד  היא. זה  לא , המציאות  או  איתה  מסכים  אני  אם 

איתה הדתי , מסכים  הציבור  כל  לא  נשים  שירת  של  שבנושא 

. זה. . נשים. את    , שירת 

גל בן  זה  :גיא  מחמירים? מה    ? - יש 

ביחד(   ) מדברים 

צנעני"עו איתן  נשים, נכון :ד  בשירת  ישבתי    , אני 

גל בן  הסקאלה  :גיא  של  השמרני  בקצה    . בסדר. אתה 

צנעני"עו איתן  אומר, לא, סליחה :ד    , אני 

האמת, איתן  : לויאהוד יובל את  איתי . תגיד  יחד  שירת באירועים ישבת  של 

דתיים אנשים  עם    . נשים 

צנעני"עו איתן  כל :ד  באירועים , קודם  . ממלכתייםכשישבתי  . .  

ממלכתיים  : לויאהוד יובל   .תרבותיים. לא 

צנעני"עו איתן  וגם :ד  אני  גם  ממלכתיים  באירועים  . ישבתי  . רבני . ולהבדיל 

יושבים לישראל  ראשיים  ורבנים  את , נכון, העיר  מכבדים 

נמצא שהם  בוהמעמד  לומר, יובל. ים  חייב  אחד, אני  , משפט 

חייב , יובל אני  אבל  האלה  הדברים  את  לומר  התכוונתי  לא 

אתה , לומר הזהכי  בעניין  לדבריי    . נכנס 

איזה    הבאת  . אתה  בעניין .. לו  שיש  חושב  ואני  סבא  לכפר 

זכויות הרבה  זה. הזה  מה  יודע  . אתה  . .  
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אתיו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו של  הדרה  יש    . פיםשם 

בך, סליחה  : לויאהוד יובל בך. חוצפנית, תחזרי  היחידים , תחזרי  אנחנו 

תקוה  בפתח  מסודרת80שקלטנו  בתכנית  תלמידים  לא .  

אתיופים הדרת  אף  לנו  ותחזרי .היתה  אמת  לא  אומרת  את   

  . סליחה. סליחה. בך

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אינפורמטיבי, יובל  :גיא  נכון  לא  דבר  אמר  גם  .. הוא  . נמצאים .  

סבא פה, בכפר  לא  הם  פה. אבל  לא  שהם  יודע  כמוך     .מי 

צנעני"עו איתן  אחד :ד  משפט  דבריי, יובל. עוד  את  אמרתי  לא  אמרתי . עוד 

סבא לכפר  שובו  את  .ובעיניי, שהבאת  . שובו , . ספר  בית  האם 

החז אמרת  את  מיישם  של "לא  הזאת  ערווה'ל  באישה  '? קול 

לי   . תענה 

ה  : לויאהוד יובל שלנוהנה    . תלמידה 

צנעני"עו איתן  לפרוטוקול, תענה, לא, לא :ד  לשמוע  רוצה  לא. אני  או    ?כן 

ובכנסים. לא  : לויאהוד יובל מדברות    , נשים 

צנעני"עו איתן  מדברות :ד    ? שרות. לא 

שרות  : לויאהוד יובל התימנית  העדה  של  בכנסים  וגם  שרות  מה .גם  אז   

פה מתחכם    ? אתה 

גל בן  תב, איתן  :גיא  לנורק  מדבר, היר  לא  ערווה  באישה  על קול   

לשירה דיבור  בין  השפה , ההבחנה  את  הבנתי  למיטב 

הזו. העברית ההבחנה  את  עושים  אתם  למה    ? אז 

עושה  : לויאהוד יובל לא    , הוא 

גל בן  שירה  :גיא  . השורש  . .  

לעיר  : לויאהוד יובל תימניתתבוא  שירה    . . .  

צרפתי ההצ, גיא  :צביקה  על  לוותר  רוצה  שלךאתה    ? עה 

גל בן  להתפלפל.לא  :גיא  נהנה  אני  אבל    .  
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תימנית, גיא  : לויאהוד יובל שירה  ותשמע  תרבות  כחובב  ותראה , תבוא 

כזה דבר    . שאין 

גל בן  רואה  :גיא  קצת, אתה  מעניין  תפסו . נהיה  שנה  בחצי    . דיוןפעם 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

איתן  : לויאהוד יובל ש, סליחה  בוגרת  פה  פעם , ובויושבת  אם  אותה  תשאל 

אותה  חינכו  או  דוגמא  לה  הראו  .לאחת  . .  

צרפתי קורה. מספיק, יובל  :צביקה  לדבר? מה  רוצה  פעם . אתי  אולי  שתהיה 

זה לך  יהיה    . אתי, בבקשה, משהו 

ולא   : לויאהוד יובל משהו  כבר  .אתה  . הרבה. ממך    .  

גל בן  היום  :גיא  הולדת  יום  לאתי  נחמדים, יש    . תהיו 

הפעם  : לויובלאהוד י מהדיון  תברח  אתה?איך  זה  שביטל  מי    .  

צרפתי ביטלתי  :צביקה  לא  שלי"העו, אני     . ד 

מאוד  :אל- אתי גן לי  חשוב  שבאמת  מהנושא  אתחיל  הכוח , אני  וזה 

יוצאת . הנשי בצורה  כבעיה  הבעיה  את  שהצגת  ספק  אין 

קיימתבהלה. מהכלל היא  איפה  שלב , יר  שזה  ספק  אין 

להצי שבכלל  הבעיהראשון  את  ונתחיל , ף  קיימת  שהיא 

אותה לך. להגיד  תודה  שערכה, אז  למנחה    . ותודה 

הנאוםשחר   :??? את  כתבה    . חברים, ככה 

טוב, בסדר  :אל- אתי גן היה  שהמנחה  סימן  זה  רק .אבל  אולי  יש  ופה   

מנחה הוא  המבוגר  שכאן  אחד  במשפט  לא. בנגיעה  אם  , כי 

אנחנו שלנו. איפה  התפקיד  ה. וזה  כמו  שלנו זה  תפקיד 

שלנו והוותק  הניסיון  עם  לעשות,כמבוגרים  מה  זה ,  

כהורים שלנו  הכל . התפקיד  את  אנחנו  אם  לילדים כי  נשאיר 

עושים בכלל  אנחנו  מה  אנחנו . אז  זאת  שבכל  חושבת  ואני 

המנחים להיות  האורים , צריכים  גם  להיות  צריכים  ואנחנו 

לנוער גם. והתומים  מחנכים  לזה  קוראים  בב, לכן  תי גם 
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  .ספר

לצערי   מספיק  הבעיה, לא  את  רק  להציף  מספיק  אני . לא  כי 

הבעיה את  יודעים  האנשים  שרוב  מתכוונת , חושבת  ואני 

מהנשים חלק  שגם  מקווה  ואני  בעיה , לגברים  פעם  לא  שיש 

הנשים לביצוע. עם  הנושאים  את  מביאים  איך  היא    . הבעיה 

שמעניין   לכם  להזכיר  רוצה  הנשי, אני  המנדט  היו ם בתקופה 

רציניים מאוד  בצבא, בתפקידים  היו, גם  אותם , הם  שמעו 

במחתרות פעלו  היו, והן  הן  מקום  שהיה. בכל  אומרת     - זאת 

יואל לנשים, אתי  :איציק  מאוד  חשוב  מקום  היה  לקומוניסטים    . גם 

כהן    .י"במפאאפילו   :אורן 

מילר היום"אמפ  :עמירם  עד  זה    .י 

שאני  :אל- אתי גן להגיד  יכולה  לא  קומוניסטיתאני  ממדינה  באה    ,

ידועה שוודיה  לפני, ילידת  היתה  לכם , המדינה  אגלה  אני 

הולדתי יום  ל, את  מעל  שנה60- לפני  ידועה,      .נשים, היתה 

מילר בעיה  :עמירם  בלי  שוודיות  קיבלו  קיבוצים  לנו    . היו 

כן  :אל- אתי גן   . זה 

גל בן  שנאמ, עמירם  :גיא  סקסיסטית  הכי  ההערה  בתואר  זוכה  רה אתה 

הכבוד, הערב   . כל 

מילר שוויון  :עמירם  על  מראה  רק    . זה 

גל בן  שוויון  :גיא  על  ספק. רק  לי    . אין 

חמו בן  קיבלו, גיא  :יהודה  לא  השוודים  שאת  אומר    . הוא 

יואל שם  :איציק  נשארו    . הגברים 

ספק  :אל- אתי גן לי  שאין  שצריך , נכון  שלי  של  ההצעה  עם  מסכימה  אני 

מגי באמת  לחנך  אפסלהתחיל  מעניין. ל  שזה  דברים  . יש 

מה הולכים ,משום  והילדים  לבובות  הולכות  הילדות   

להתחיל. למכוניות צריך  משם  אולי  כאלה , אז  גם  יש  כי 
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משתתפות שכשהן  יודעת  באתלטיקה כשאני , שאני 

שלי במאמן  כדורגל, התמרדתי  לשחק  כי . הלכתי  באמת 

מקום באותו  התאמנה  סבא  כפר  לעשות, הפועל    .מה 

יהיה, כנשים אתן   והוא  חינוך  הוא  שוב . החינוך  חוזרת  ואני 

הרב  שלצערי  אגף ואומרת  מנהל  פה  להיות  צריך  היה 

לעלות, החינוך צריך  גם  זה , והנושא  את  להוביל  ואפילו 

ישנו, כפיילוט זה  אחרות, אם  ערים  לגבי  בדקתי  . לא 

יהיה שזה  החינוך  למשרד  יינתן, כפיילוט  לא , ופה. זה 

תק, יעזור הדברים , ציביםצריך  את  לדרוש  וצריך  כסף  צריך 

החינוך. האלה לגבי    .זה 

הבא   לשלב  עוברים  אנחנו  המעשים, אם  של  השלב  ואין , זה 

לעשות דבר. מעשים, מה  בכל  לחכות . זה  צריך  לא 

מתקנת אפליה  תהיה  כחוק, שבדירקטוריונים  יצא  ? למה. זה 

נשים אין  שפתאום  גילו  מתקנת. כי  לאפליה  חוק  הוציאו   אז 

דירקטוריון לתוך  נשים  להכניס    . שחובה 

כחוק, בסדר   זה  את  רוצה  לא  שהצעירות , אני  רוצה  אני 

לפניכןש עוד  למאבק, הרבה  זה. תיכנסנה  את  להגיד  לי  . צר 

מאבק מלחמה, זה  מאוד, זו  קשה  מלחמה  ושנפסיק , זו 

עדינות תוצאות. תכלס, ה'חבר. להיות  לנו    . תנו 

לוי לטיס  :ארנון    . הטובות 

אותה, כן  :אל-  גןאתי קיבלו  שלא  מילר  אליס  של  מקרה  . נכון, ישנו 

המלחמה את  התחילה  כשהיא  שהיום  אבל , נכון, ועובדה 

מלחמה התחילה  כן. היא  כן  אמרו  סללה , כולם  היא  אבל 

בצבא טייסות  יש  בזכותה. והיום  היה  לגבי אז . וזה  זה 

זה. התכנית את  לעשות  לא  מניעה  שום  חושבת . אין  אני 

ל והכל, שפרשצריך  פיילוט    .לעשות 
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הועלה   שזה  נשים  הדרת  הקטעby the wayכי , לגבי  זה    ,

חקרתי, תראו מומחית, קצת  לא  אין . אני  הדתיים  בין  גם 

מלאה קוק. הסכמה  הרב  שאמר  מה  זה, ויש  שאמר  מה  , ויש 

יותר חרדים  פחות, יש  חרדים    . יש 

לוי ברורה  :ארנון  מאוד  היא  המגמה    .לצערנו, אבל 

ותגיד  :אל- אתי גן תבוא  שאם  דבר  היה  ., לא  . עכשיו,. שקרה,   אמר , מה 

אגב דרך  כנס  הנשים, באותו  על  דיברה  ששלי  כנס  , באותו 

בצבא הייתי  כשאני  דשא  הרב  בן , אמר  בחור  לא  , 20והוא 

חיילת  של  רק  לקצינים  ספר  בבית  מופע  שהיה  אמר  הוא 

אחת זמרת  או  ויצאתי, אחת  קמתי  בשקט  כל . אני  של  זכותו 

זהאד את  לעשות  בזה. ם  בעיה  שום  חן . אין  מוצא  לא 

ותצא? בעיניך אמר. תקום  שאיתן  מה  להבדיל  אני , או 

לשבת ממשיך  אני  לכן  ציבור  נציג  שאני    .מרגיש 

החלטה   כאילו  שהיתה  הקטע  סוף , ולכן  הולך  היה  כי 

ברק, העולם בני  להיות  שהפכה  סבא  לא , כפר  היא  שבחיים 

כזו   , היתה 

צרפתי   . התוד  :צביקה 

מילר אתי  :עמירם    . באמת 

קרה  :אל- אתי גן לא  זה  קטע, בחיים  פה  אין    , למה 

מילר ברק   :עמירם  ככהבני  אומרת  כשאת    .  מתביישת 

בכלום  :אל- אתי גן מתביישת  לא    . אני 

מילר ברק   :עמירם    . מתביישתבני 

ברק  :אל- אתי גן בבני  גם  מתביישת  לא  גם . אני  מכבדת  שם . שםאני  וגם 

מ הסכמה  הכלאין  על  הצעיריםא. לאה  אתם  זה  כן בל  שאני   

לכם להסביר  צריך  כן  היה  העיר  ראש  שאולי  לא , חושבת  אני 

האלה למקומות  להוביל    . מוכן 
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צרפתי בבקשה, אתי  :צביקה  לסיים  צריכה    . את 

משפט, בסדר  :אל- אתי גן   . עוד 

הזה, אתי  : לויאהוד יובל בשולחן  לבעלך  אותך  שלח    ? מי? מי 

לבעליזה   :אל- אתי גן אותי  שלח  מי  משנה  מחיי,לא  עברתי  אותי,   , שלחו 

נתקעת אותי  עםכשראו  למטבח  אותי  שלחו  מכונית    .

פשוט היה  שזה  חשמלייםוהסתבר  מהלכים  לנהג ,   ואמרתי 

לי ויסדר    . שיבוא 

מדברים  :??? אתם  מה    ?על 

לסדר, ירד  :אל- אתי גן ידע  מטבחים. לא  להרבה  אותי  ישנוזה. שלחו    ,

קיים לכםתדע. זה  קיים, ו  עדיין  זה  הרב  קיוויתי . לצערי 

התחלתי  שאני  היום, כצעירהשמה  עד  יגיע  לא    . זה 

צרפתי ב. באמת, אתי  :צביקה  כבר  דקות8- את    .  

להעלות   :אל- אתי גן שצריך  ספק  אין  חינוכית  מבחינה  אומרת  אני  אז 

אצלכם. הנושאאת    . המקל 

צרפתי רבה  :צביקה     .אתי, תודה. תודה 

עייפותהבנות , ה'חבר  :בוזגלו-רמיד שלי עמ"עו לנו, כבר  נותנות  . הן  . .  

  . שתשבנה  :אל- אתי גן

אביטל משהו  :יעקב  לומר  רוצה  לגבי . אני  גורפת  הסכמה  פה  שומע  אני 

השוויון של  שנים . הרעיון  הרבה  שלפני  לכם  לספר  יכול  אני 

בטלוויזיה איטלקית  פרודיה  היתה . ראיתי  ראשונה  תמונה 

לאוטובו עולה  קמים, סאישה  המגבעת , הגברים  את  מסירים 

לשבת לה  אמצעית .ומציעים  תמונה  שוויון-   דורשות  נשים    .

שלישית  לאוטובוס- תמונה  עולה  אישה  מתייחס ,   לא  איש 

  .אליה

אומר   אני  את , נשים, לכן  דווקא  לדחוף  נטייה  פה  ויש 

לשוויון אני , לדעתי. הנשים  למה  אסביר  ואני  טעות  זו 
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כל. מתכוון לי י, קודם  ש3ש  בנות  אמרה, בוודאי  שלי  , איך 

וכו שלנו  ובנות  ואחיות  נשים  לנו  שצריך . 'יש  ספק  אין 

התפקיד בתחום  שוויון  אומרת. להיות  להיות , זאת  יכול  לא 

תפקידשאישה  אותו  שממלאים  מאשר , וגבר  יותר  יקבל  גבר 

זהה. אישה שזה  יודע  אני  ההוראה  בתחום  הרבה .לפחות  יש   

זהים שהם    .תחומים 

בה   חיים  שאנחנו  המציאות  לאור  שדווקא  חושב  של , אני 

מאוד גירושים  של  גדול- מצב  תוצאה , מאוד  זו  דעתי  ולעניות 

שוויון העניין.של  את  חקרתי  לא  נתונים,   להביא  יכול  , לא 

עובדה זאת  שמנחה.אבל  כמי  לומר  יכול  שאני  מה    ,  

צ"ד בוקי  כזה  :יש'ר  דבר  אומר  אתה    ? למה 

אביטל אסב  :יעקב  בזוגיות. יראני  משפחה  לחיי  סדנאות  שמנחה  אני , כמי 

לכם לומר  כתוב, יכול  לשוויון : אישה  תשאף  לא  אישה 

הגבר? למה. בביתה על  נעלה  הגבר. היא  על  נעלה  עם , אישה 

פה לגברים  הכבוד  החי, כל  את  מקיימת  שהיא  פה .בגלל  יש   

ששוכחים מרכזית  תפיסית  נשיםהסיבה . טעות    , שמעט 

.   :קהל . רגועיםאנש. יותר  הרבה  דברים  אמרו  יושבים , ים  ואתם 

ככה  .עכשיו  . .  ,  

הסוף  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו עד  נשמע    . בואו 

גל בן  כל   :גיא  ותבשלי  ותנקי  בבית  תישארי  את  שאם  טוען  הכל  סך  הוא 

תתגרשי, היום .את  . הזאת. בתפיסה  הבעיה  מה   ?  

אביטל הזאת  :יעקב  ההבנה  על  לי  מחוסר . צר  נובעת    . ענייןזאת 

גל בן  ככה  :גיא  זה  את  מבין    . הקהל 

אביטל להבין, לא, לא  :יעקב  יכול    , הקהל 

ביחד(   ) מדברים 

לוי לדבר  :ארנון  לו    . תנו 
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אביטל מעולם , רבותיי  :יעקב    , השמעתילא אני 

.   :קהל . לאהבינושנשים . שהם    . . .  

אביטל רוצה, סליחה  :יעקב  שאת  מה  להבין    . זכותך 

צ"ד בוקי  הסוףבוא  :יש'ר  עד  נשמע    . ו 

אביטל דברים  :יעקב  השמעתי  לא  מעולם  השומעיםאני  את  שירצו  אני .  

ומאמין  אותם  ומבין  אותם  חושב  שאני  הדברים  את  אומר 

לי. בהם שמולי,ותאמינו  הנשים  לפחות  הוא,   אני , שהרעיון 

האחרונות  בשנים  החינוך  שדווקא  חושב  אני  כי  חרד  מאוד 

שוויוני יותר  העצמה הוא  נשיתויותר  את אי .   לשנות  אפשר 

אישה. הטבע היא  גבר. אישה  הוא  זו . וגבר  היא  אישה 

החי את  בילדים. שמקיימת  שמטפלת  זו  זו , היא  היא 

אותם הכל. שמחנכת  שוויון. זה  על     ,מדברים 

נכון  :אל- אתי גן זה  לידה  הגבר.מבחינת    . . .  

גל בן  מהרשימה  :גיא  חלק  גם  זה  כלים  ולעשות    ? כביסה 

בי(   ) חדמדברים 

צרפתי   .תמשיך, יעקב  :צביקה 

אביטל אסיים  :יעקב  מחלוקות, אני  פה  מעורר  קצת  שזה  מבין  אם . אני 

ולהאריך מבהיר  כן  הייתי  זמן  להאריך . היה  נוהג  לא  אני 

מסקנות. בדברים להסיק  למהר  ממליץ  הייתי  לעניות . לא 

מדיה, דעתי יומרני  הוא  הזה  שמערכת . רעיון  חושב  אני 

לשהחינוך  הנוערצריכה  של  העבריינות  על  כרגע  דגש  על , ים 

הנוער של  הנוער, הסמים  של  ערכים  העדר  זה . על  ועל 

של  הנושא  לפני  כספים  ולהפנות  דגש  לשים  צריכה  המערכת 

דעתי. השוויון   . זו 

צרפתי   . ממה. תודה  :צביקה 

רוצה  :אברהם שיינפיין האלה, אני  לבנות  כל  פחות , קודם  אליכן  שלי  המסר 
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 . . ה. אחד. מועצהלחברי  דבר  שתדעו  כל  נשים , קודם  בלי 

מקום לשום  להתקדם  בכלל  סיכוי  שום  אין  הגברים  זה . לנו 

וחלק החזק. חד  המין  הן    . נשים 

צ"ד בוקי  אותן  :יש'ר  ננצל    . בוא 

בלעדנו   :אל- אתי גן . אתם  .   . כלום.

ביחד(   ) מדברים 

אביטל כזה  :יעקב  הוא  המצב  אם  שוויון  לחפש  מה    ?אז 

הערותשאני כ  :שחר לי  וצועקים  ברחוב  .הולכת  . שוויון, .   ? זה 

אביטל הקשר  :יעקב    ? מה 

נערה   :שחר שבתור  חושב  . אתה  . ואני . סבא  כפר  ברחובות  ללכת 

היחידהנערההלא    ,   

אביטל חינוך  :יעקב  העדר  שוויון. זה  לא  חינוך.זה  העדר  זה  העדר .  זה   

  . תרבות

חינוך  :קהל העדר  זה  עושו, אם  לא  ילדות  למה  זה אז  את  ת 

לנשים?לילדים זה  את  עושים  גברים  רק    .  

אביטל לגברים  :יעקב  בעיה    . יש 

גל בן  לזה  :גיא  קוראים  הם  הרע    . היצר 

.   :קהל . אתכם. להבין    ...צריך 

דמוקרטי  : לויאהוד יובל זה  קולות  רוב  שבהצבעת  הגברים  את     .לימדו 

גל בן  גבר  :גיא  עם  נמצאים  גברים  כשרק  מתעצם  הרע  יצר    . יםלפעמים 

לכם  :אברהם שיינפיין אומר  אובייקטיבי, אני  לא  לי , אני  בנות2יש  שתיהן .   

בצה קצינות  מ. ל"היום  היתה  מהן  מבצעית פ "אחת  בפלוגה 

במג לך. ב"בנים  אומר  היו , ואני  קורס  סיימה   4כשהיא 

מתוך  איש100מתוך , 90בנות  בנים96היו .   בנות4,     .

ולהם  קצינים  קורס  בסיום  עמדה  של כשהיא  כובעים  נתנו 

שביתה, בנות עשתה    . היא 
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העולם   את  שלא . הפכה  עד  הקצינים  קורס  את  התחילו  לא 

כובעים אותם  אומר. קיבלו  שלכם, וזה  על  תעמדו . תעמדו 

זה את  ותשיגו  במה  אתכם. על  שימשכו  תחכו  אתם . אל 

זה את  ותדחפו  הבמה  את  . ש"ונמ. תיקחו  . שיש . ידעתי  לא 

   .ש"נמ

גבע"ד אמיר  שומעיםלא  :ר  מספיק   .  

מספיק  :אברהם שיינפיין   . לא 

נמ  :אל- אתי גן על  פה  שמעו  מועצה  חברי  כמה    . ש"תשאלי 

צרפתי לדעת  :צביקה  צריכים  לא  מועצה  לדעת, חברי  צריכים  לא . בעיר 

מועצה   . חברי 

לדעת  :אל- אתי גן צריכים  המועצה    . חברי 

גל בן  חן  :גיא  נקודת  רק  לא  שזאת  יודעים  כולנו  הערב    . אחרי 

לא  : לויאהוד יובל חן? למה  נקודת  כל  קודם  אור ,זה  נקודת  זו    . אבל 

בעירייה  :אברהם שיינפיין שיש  ועדה  אירוע,לכל  בו  שיש  לכל  שיש ,   מקום  לכל 

שם להופיע  רוצות  שאתן  עצמכם. תציגו  את  תעבירו  ככה  , כי 

שמכם הלאה, את  וכן  הנשים  שלי. את  על , וכמובן  כוח  ישר 

שלך ש, ההצעה  בהבהחלט  אתמוך    .אני 

צרפתי   . אחרונה, עינת. תודה  :צביקה 

עופר טוב  :עינת  עושה. ערב  שאני  הדברים  שאר  עופר ,בין  עינת  שמי   

שלי, קצרוביקשת  המקצוע  מומחית, זה  בהקשבה אני   

ישיבות לנהל  איך  אנשים  מלמדת  ואני  שכולם כך , ותקשורת 

כדי תוך  יכנסו  ולא  הדברים. יקשיבו  אחד  זה  קצר    , אז 

תקציב  :אל-  גןאתי לך  להקדיש  צריך    ? כמה 

ב  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הקשבה  קורס  לחודש9- יש  נשים,   במועצת    . נפתח 

נשים  :אל- אתי גן מועצת  רק    ?למה 

גברים  : לויאהוד יובל עם    ?ומה 
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לשמוע  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו באים  לא  הכל, הם  יודעים    . הם 

עופר אמרה  :עינת  ששלי  נשים, כמו  נשים, מועצת  מועצת  חברת  . אני 

בעסקים נשים  מועדון  פרויקט  מנחה  פה . אני  מעבירה  אני 

נשים. קורסים עם  המון  עובדת  בפרט , אני  סבא  כפר  ונשות 

ובנשמתי בלבי  ממש  שאני , ותכנסו, הן  רואה  שמכיר  מי 

הזאת- יום בעיר  הנשים  סוגי  כל  עם  בקשר    . יום 

בבוקר   קמתי  שאני  לבת, ביום  אמא  אחד , ואני  יש 'מנפנף כל 

ערבי חבר  , לי  בת' יש  לי  ערביותגם  חברות  וגם  שאני .   ביום 

בנות ישירו  שלא  הידיעה  את  בעיתון  וראיתי  בבוקר  , קמתי 

מצלצלת לחי  סטירת  לשלי , קיבלתי  להתקשר  צריכה  והייתי 

הזוי באמת  לי  נראה  היה  זה  כי  נכון  באמת  זה  אם    . ולבדוק 

נפסק   לא  הצלצול  היום  ועד  יום  מסתובבת אנ. מאותו  י 

הלחי על  כוויה  עוד  לי  יש  רמוסה, כאילו  מרגישה  אני , אני 

להגיד  מה  יודעת  לא  שאני  מרגישה  ואני  בושה  מרגישה 

הזה היום  לפני  אז  שאמרתי  כמו  זו , בגאווה  סבא  שכפר 

סבא כפר  נשים  מועצת  חברת  להיות  גאה  ואני  שלי    .העיר 

נשים   מועצת  חברת  להיות  גאה  יום , אני  באותו  שלי  לא כי 

בשתיקה זה  על  ארגנו 2וגם , עברה  האירוע  לפני  דקות   

קולנו את  להשמיע  ובאנו  למעט , הפגנה  לתרום  ובאנו 

לומר לנו  שיש  למה  להקשיב    . שהסכימו 

ל   בלבד  אחד  שליום  הנשים  נעשהלטענת  זה  אחדות  יש . שם 

היפותטית מאוד  שאלה  אחד , לי  שליום  שלינניח  , הבן 

תיכוניסטים שלי  בכצנלסוןהבכור , הבנים  היו , לומד 

הביו שהכיתה  כצנלסון  תלמידי  את  טכנולוגית - מחליטים 

במקלט לומדת  בלבד  אחד  שלא ? למה. ליום  מי  כל  כי 

התלמידים  את  לראות  שלו  ברגשות  פוגע  זה  לשם  התקבל 
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בלבד. האלה אחד  ליום  להם. אז  אכפת  מזגן? מה  יש , יש 

  . חלונות

כצנלסון    תלמידים  שמועצת  לראות  רוצה  מקבלת אני  היתה 

כזאת בעל ,החלטה  שהוא  שבסביבה  מבוגר  וכל  והעירייה   

להיות רוצים  לא  אנחנו  אומר  היה  תפקיד  ובעל   סמכות 

החלטה.דיקטאטורים קיבלו  הילדים  שגויה ,   אמנם  היא 

ההחלטה את  מכבדים  אנחנו  שלהאבל  לא .   שלי  לבן  אני 

יום באותו  במקלט  ללמוד  ספר  לבית  ללכת  נותנת  , הייתי 

ובט שליבטח  לבת  שלא    . ח 

הדמוקרטיה  :אל- אתי גן בשם  לא    . בוודאי 

עופר הוא   :עינת  ההצבעה  כשנושא  דמוקרטית  להיות  יכולה  לא  הצבעה 

דמוקרטי    .לא 

בחוק  : לויאהוד יובל אסור    . הוא 

עופר דמוקרטיה  :עינת  זה  אומרים  הזמן  החלטה , דמוקרטיה, כל 

דמוקרטיה. דמוקרטית לא  אזרחות . זו  ספרי  תפתחו 

ברוב. סיסייםב נבחר  היטלר  ההשוואה , גם  על  וסליחה 

האירוע. המזעזעת לפני  דקה  האירוע, ולכן  לפני  דקות  , שתי 

שאני  בעיר  עירייה  בחסות  מקיימים  לא  האירוע  לפני  שנייה 

בה קורים. גרה  כאלה  כשדברים  בנוח  להרגיש  אוהבת  . אני 

אקבל לא  שאני  שלי , עד  של  ההצעות  לשתי  מתייחסת  ואני 

מ בעיניישהיא  גיא, בורכת    . סליחה, ושל 

גל בן  הירוקים  :גיא    . סיעת 

עופר הירוקים  :עינת  מקום , סיעת  שיש  ובוודאי  בוודאי  אומרת  ואני 

אומרת ששלי  להתחיל, ומחר, למה  כבר  צריך  היה  . אתמול 

פרקטיים להיות  הסטירה, וכדי  לי  הזאת . צורבת  הצריבה 

רסמי הבטחה  עם  מפה  אצא  לא  שאני  עד  תפסיק  שאין לא  ת 
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אחוז מיליונית  סיכוי  של  של , שמץ  אישור  יקבל  כזה  שאירוע 

סבא בכפר  ויתקיים  אישור . העירייה  אקבל  לא  שאני  עד 

יכול, לזה לא  אתכםהאני  להכריח  ללכת ,   יכולה  לא  אני 

אני  ולהגיד  סבא  בכפר  סבאבגאווה  כפר  תושבת  להיות  .  גאה 

סבא כפר  תושבת  אישה    .בתור 

כ   זה  את  אומרת  לא  יודעים, דיאני  מדברים , אתם  אנחנו 

לפוליטיקה זה  את  גררנו  הכל , כן, איך  דבר  של  בסופו 

המון עם  בעיר  חזקה  מאוד  נשים  מועצת  פה  ויש  - פוליטי 

נשים שנתיים , המון  לכם  להזכיר  אלקטוראלי  כוח  הן  ונשים 

הבחירות   . תודה. לפני 

היא  :אל- אתי גן אם  הבאה  לסדר  בהצעה  דעתך  את  שתביעי  מקווה   אני 

לדיון   .תיפתח 

עופר דעתי  :עינת  את  טווח . הבעתי  ארוכות  מסכימה תכניות  מאוד  אני 

הבטחה, ןאית עם  מפה  אצא  לא  שאני  עד    , אבל 

צרפתי עו. תודה  :צביקה  של  הצעתה  את  להצבעה  מעמיד  עמרמי"אני  שלי   ד 

בעד. בוזגלו , יעקב, גיא, אמיר, אתי, נפתלי, בוקי? מי 

,  ממה, איציק, עמירם, ודהיה, צביקה, שלי, אורן, ארנון

ויאיר נגד. יובל  נמנע? מי  נמנעים? ומי  ואיתן  קולמן  . אמיר 

אושרה. הדתו   .ההצעה 
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מסהחלטה עו :454 '  של  לסדר  הצעתה  את  לאשר  עמרמי"מחליטים  שלי  - ד 

כדלקמןבוזגלו  :  

הלימודים . 1 ודמוקרטיה2013 – 2012שנת  מגדר  לנושא  תוקדש  תבנה .  

לימודים תוכנית יב  כיתות  ועד  הילדים  מגני  הממלכתי ', בנושא  בחינוך 

הנוער ותנועות  הנוער  במועצת  וכן  הדתי    .ובחינוך 

הנשים. 2 מועצת  עם  בשיתוף  תבנה  לקידום , התוכנית  העיר  ראש  יועצת 

ונערות האישה  שינוי(ש "נמ מעמד  מובילות     ).נערות 

העיר. 3 מועצת  בפני  הבאה  שנה  בתחילת  תוצג    .התוכנית 

תדוןמוע. 4 העיר  תקציב צת  מסגרת  בנושא   2013.  

בגני . 5 המגדר  נושא  על  לתפקידה  בנוסף  החינוך  במחלקת  אחראית  תמונה 

הנושא קידום  על  אחראית  שתהייה  הספר  ובתי    .הילדים 

שי. 6 ופאנלים  עגולים  שולחנות  ארועי  התושביםהיתקיימו  לכל  פתוחים  , יו 

המגזרים מכל  בתחום  מקצוע  אנשי  מ, בהשתתפות  מקדם על  שיח  לקיים  נת 

  .בעניין
  

  

של   .ב לסדר  גלהצעה  בן  אל, גיא  גן  גבע , אתי  ואמיר  גרוס  בנושא נפתלי 

סבא בכפר  ציבוריים  באירועים  נשים    .הדרת 

  

גל בן  קצר  :גיא  זה  את  אעשה  באמת  לי , אני  שהוקצה  הזמן  במסגרת  כי 

שלי של  ההצעה  לנקודות , במסגרת  התייחסתי  באמת  אני 

רו. העיקריות שובאני  שדורש , צה  מה  את  לחדד  כנראה 

מכם, חידוד כמה  של  לאוזניים  באמת , אמיר. לפחות  אני 

לך  גם  רב  בקשב  והקשבתי  שלך  המוצא  נקודת  את  מבין 

הטרמינולוגיהשלדברים , איתן על  ומאיפה , אמרתם 

הרציונאל ומה    .שהגעתם 

מול    אחדות  של  במונחים  המושגים  את  בעצם  העמדת  אתה 
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חושב, שוויון הבעיהואני  טמונה  שפה  אדם .   כבן  אני  כי 

כאתיאיסט גמור  שכופר , חילוני  בבורא כאדם  באמונה 

ע, עולם דתי  אדם  של  העולם  השקפת  את  זה "מכבד  שאם י 

ושם  המקום  מנהג  את  מקיים  אני  כנסת  לבית  נכנס  אני 

ראשי על  ראש  אישית , כיסוי  אמונה  שום  לי  שאין  פי  על  אף 

המער. בזה לכותל  הולך  אני  אם  מקום  או  בהגדרה  שהוא  בי 

הדבר, דתי אותו  את  אעשה    . אני 

שאתה    מניח  גם  מוסלמיאני  לא  לא , כאדם  למסגד  תכנס  אם 

עפ להשיל  בעיה  לך  הנעליים "תהיה  את  רציונאל  אותו  י 

המקום, שלך מנהג  זה    . כי 

אנשים    הזו  העיר  במועצת  גם  ואולי  הישראלית  בחברה  יש 

בל רק  מסתפקים  שלא  עולם  השקפת  המרחב בעלי  איך  קבוע 

ייראה שלנו  המרחב . הציבורי  איך  לי  להכתיב  רוצים  גם  הם 

ייראה שלי  מהם. הפרטי  אחד  שאתה  חושב  לא  , כלומר. אני 

כשר הם  לא  בשר  העניין  לצורך  אוכל  שאני  רוצים  לא 

זה או ? אוקי, בביתי כי  בשבת  שלי  ברכב  אסע  לא  שאני 

שבת ואי. חילול  שאתה  חושב  לא  את אני  מייצגים  תן 

הזו העולם  שבעלי , השקפת  לאנשים  מתאימה  שיותר 

דתית חרדית  עולם    .השקפת 

אותה   הכרתי  שאני  כמו  הדתית  יותר , הציונות  היתה 

פלורליסטית, ליברלית יותר  סובלנית, היתה  יותר  , היתה 

שמרנית פחות  לא. היתה  או  איתי  תסכימו  אם  עובר , ובין 

גל  הוא  שבעיני  גל  איזשהו  הקצנהבה  של  שמרנות של, עכור   

הצבאי , יתר הראשי  הרב  לא  זה  הטון  את  בה  שנותן  שמי 

לעצמושמוכ לזמזם  או  תהילים  לשיר  מתהילים , ן  לקרוא 

מולו חיילות  של  מופע  שיש  בבה. בזמן  החניכים   1ד "אלא 
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שרה כשאישה  החוצה  בהתרסה  שיצאו  אלה , הדתיים  הם 

מייצגים שאתם  בציבור  סבא, שלצערי  בכפר  פה  אני , גם 

שהם  הטוןסבור  את  יותר  שנסכים , כלומר .נותנים  לי  נראה 

הקצנה של  גל  איזשהו    . שיש 

עובדתית   מבחינה  בצדק  אמר  העיר  ראש  אם  שהתהליך , גם 

קרה4הזה  שנים  התפוצץ,   הוא  לכאורה  השנה  לא , ורק  זה 

הציבורי היום  לסדר  עלה  נשים  הדרת  של  שהנושא  , מקרי 

סב בכפר  כאן  שלו  המקומי  הביטוי  את  קיבל  אתה . אוגם 

פופוליסטי כאילו  שזה  בך  וחזרת  אמרת , אמרת  זה  אחרי 

פופוליסטי שזה  חושב  לגמרי  לא    . שאתה 

שתבין   לי  שלי, חשוב  הנפש  ציפור  זה  האישית  כי . מבחינתי 

במה על  לעלות  יכולה  לא  את  לנערה  כשאומרים  , עבורי 

לשיר הזה  אישה, ובמקרה  הוא  שלך  שהמגדר  משום  זה , רק 

מב בעיניי  שקול  בסדר לא  אומרים  אם  שנעשה  הוויתור  חינת 

לשיר לה  ניתן  לאנלרצון , לא  השקפת לאפשר  בעלי  שים 

להאזין  שיכול  בקהל  להיות  להם  מאפשרת  שלא  עולם 

שרה אולם, לאישה  באותו  איתם    . להיות 

אדם    אם  שרהכי  אישה  לשמוע  מסוגל  מעדיף , שלא  אני 

שהוא  משהו  על  אוותר  שאני  מאשר  מהאולם  ייצא  שהוא 

בעיניימאו יסודי  ביטול, ד  אדם וזה  הבן  של  הנוכחות  בעצם   

מעמד   . באותו 

מכם, אתם   תקווה  לי  אורן, יש  גם  שאמר  את . כמו  מכיר  אני 

ששנינו  מהימים  עוד  פרלמנטאריים איתן  עוזרים  היינו 

שלומיאנסקי . בכנסת כנסת  חבר  עם  אגב  עבדת  ואתה 

את  בעיניי  שיקף  פעמים  דתישהרבה  הציונית  את ז, תהעמדה 

הקיצו ולא  בתווך  כן. ניתשעומדת  הייתי  יכול , אני  לא 
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מצפה קול , להגיד  תייצגו  שאתם  לקוות  רוצה  אני  אבל 

שפוי יותר  קול  אמצע, שהוא  של  יותר  קול  זה . שהוא  כי 

ע להיעשות  צריכים  שוויתורים  הצדדים"ברור  שני    . י 

מבינים    לא  ובתמים  באמת  שאתם  חושב  אני  שמבחינת אבל 

שמוחה הזההציבור  העניין  על  ניתן ,   שלא  ויתור  לעשות זה 

שוויון של  מהות  זה  מה  של  העניין  לשורש  יורד  הוא  כי   אותו 

ביותר הבסיסית    . ברמה 

שסעים   עוד  הישראלית  בחברה  לנו  שיש  איתן  ועוד , נכון 

אתיופים כלפי  מכוערות  גזעניות  מיעוטים , תופעות  וכלפי 

להגיד . אחרים יכול  שאתה  סקטור  אף  אין  את אבל  שמייצג 

מהאוכלוסייה יודע, מחצית  אתה  לעשות, ושוויון   ,מה 

זכרי  הוא  האנושי  מהמין  שמחצית  לעשות  מה  הזה  במקרה 

נשי הוא  שבשם . ומחציתו  ולהגיד  לבוא  יכול  לא  אתה 

מחצית  מבטל  פשוט  אתה  אחר  או  כזה  עיקרון 

דתית, מהאוכלוסייה עולם  השקפת  של , בשל  עקרונות  בשם 

כתובים, צניעות את בשם  מפרש  שאתה  חכמים  אנשים  של   

לך  מאפשר  שלא  ככזה  שלהם  להםהפסוק  המהות . להאזין 

הוויתור שיתבצע  מכדי  מדי  קרדינאלית  היא    .כאן 

אומר   אני  מאוד  גדול  כשלו , בצער  שלנו  הנוער  בני  לדעתי 

עשו שהם  הזה  בוויתור  אדיר  בא , ומבחינתם. כשל  לא  ואני 

בני  הם  כי  בטענה  לאליהם  ומותר  לעשות נוער  עוד  הם 

מהן, טעויות ללמוד  גםובשאיפה  לא .   אני  כשלו  כשהם  אבל 

ה שהם  . חושב  . שהם . מה  של  והמשמעות  הוויתור  עוצמת  את 

  .עושים

חוזר   שוב  אני  בכדי, יהודה, ולכן  ולא  פה  האחראי  , למבוגר 

מה  של  המשמעות  את  מבין  אולי  שאתה  בטוח  לא  אני 
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שם אומר. שנעשה  בעצמך  אתה  אומר, אם  לא אני  זה  את   

אותך לקנטר  שאם . כדי  אומר  כאן  אתה  שאם  חושב  אני 

בעיניך כי  בסיטואציה  שוב  תתקל  עיקרון , אתה  אגב  זה 

מסוים במובן  ראוי  שלך . מקודש  פטרנליסטית  התערבות  כל 

עבהחלט שהתקבלה  שאתה "ה  מקודש  עיקרון  זה  הנוער  בני  י 

ממנו תחרוג  הבא, לא  המקרה  את  מכשיר  בעצם    .אתה 

רוצ   תרצהאני  אם  לך  לסייע  החלטה, ה  חברי , אנו. לקבל 

הירוקים אופוזיציה , סיעת  חברי  עוד  פה  שיש  מקווה  אני 

כמונו שסבורים  יהיה, וקואליציה  נכוןשזה  אין .   הנעשה  את 

שנעשו, להשיב הטעויות  על  מוסר  אטיף  לא  גם  אני  אבל .אז   

העתיד את  לתקן  הבא. אפשר  המקרה  את  למנוע  . אפשר 

החלט לקבל  בעיני אפשר  חן  תמצא  לא  שאולי  ממלכתית  ה 

הבא, כולם המקרה  את  תמנע  לפחות  היא  עאבל  שהיא "  זה  י 

ביטוי , רבותיי, אומרת בו  שיש  עירוני  במימון  ציבורי  כנס 

נשים הדרת  של  אחר  או  יהיה,כזה  לא  במחוזותינו.     . לא 

ברק   מילר, בבני  מר  מופעים , שקפצת  נראה  שלא  מניח  אני 

וגברים נשים  צניעות כי , של  רמת  מכתיב  שם  המקום  מנהג 

  . אחרת

מילר   . נכון. בוודאי  :עמירם 

גל בן  הכשר  :גיא  נותנים  או  ויתור  עושים  אנחנו  אם  הזה לכן  במובן   

ע שמתקבל  ציבורי  עירוני"לאירוע  במימון  נוער  בני  , י 

נערה היותה  בגין  תשיר  לא  הנערה  אומר  אנחנו , שבעצם 

קוברים ולמעשה  מאוד  עמוק  בור  השוויון כורים  את   

לגברים נשים  בין  להתקיים  צריך  שכן  שבה ,המהותי  בעיר   

בשוויון  להתקיים  צריכים  וגברים  וממשינשים  שבא , מלא 

הציבורית ברמה  גם  ביטוי    .לידי 
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מבקשים   הכל  בסך  אנחנו  אהיה , אגב, לכן  לא  שאני  כדי 

איתן בעיניך  הבא , צבוע  הפייטנים  בכנס  מתכוון  לא  אני 

ה התרבות  טהרת שמארגנת  על  שיהיה  סבא  כפר  של  תורנית 

גוועל, הגברים בכנס דלצעוק  האישה  איפה  ולהגיד   

הזאת? הפייטנים הנשים  הדרת  זאת     ?מה 

החילונית   שבסקאלה  להגיד  לעצמי  מרשה  אני  גם  הלא , כי 

דתית יש, אמונית  וללא . גם  לחלוטין  שמשוקצים  כאלה  יש 

תעשה לא  עשה  הלכות  על  שומרים  הם  אם  עדי, קשר  ין הם 

לא  הוא  שלך  אמוני  הערכי  שהעולם  הרציונאל  את  מקבלים 

במהות אותו, פסול  אכבד  שאני  הגיוני  עיקרון  אבל . ויש 

הציבור יחדי במרחב  אותו  חולקים  שאנחנו  עובדה , שלנו 

שלך העולם  להשקפת  ששותפים  את ,שאנשים  מוצאים   

נשים  כהדרת  ייתפס  שהדבר  מבלי  זה  את  לעשות  הפתרונות 

למעשה לישראלכ, הלכה  הראשי  הצבאי  הרב    .ולל 

שאומרת   החלטה  בלקבל  פסול  רואה  לא  אני  ואני , לכן 

אותה לא : "אקריא  נציגיה  או  שהיא  מחליטה  העיר  מועצת 

ציבורי אירוע  במימון  ישתתפו  ולא  חלק  יוחלט , ייקחו  שבו 

אפלייתן  לרעהעל  נשים  כנס , "של  על  לטעון  אפשר  שאי  דבר 

העניין, פייטנים זהובכל ".לצורך  לא , ל  בהם  אירועים 

  , "יתאפשר

צנעני"עו איתן  לא :ד  .. ? למה  .  

גל בן  לסבך  :גיא  רוצה  אתה  תסבך, אם  זה. "אז  בהם , ובכלל  אירועים 

מעורב קהל  בפני  לשיר  לנשים  יתאפשר  וגברים, לא  . נשים 

נשים הדרת  הקרוי  המנהג  את  דוחה  העיר  וקוראת , מועצת 

בכללותו ציבולציבור  במה  ממתן  להימנע  לגיטימית  לכל רית   

נשים הדרת  שמשמעותה  ביטוי    ". דרך 
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עוד    של  סימפוזיון  לעשות  נוכל  ימים3אנחנו  אנחנו ,   שבו 

בדיוק נשים  הדרת  זה  מה  לשיר, נגיד  של  לרזולוציות  , ונרד 

החלטה . אפשר, לרקוד, לדבר הצעת  שזאת  חושב  אני  אבל 

מקנטרת הדתי, לא  בציבור  לפגוע  באה  לא  לא ,היא  היא   

לבאה עליונה   היא  החילונית  העולם  השקפת  ולהגיד  בוא 

שלכם ההשקפה  פני  על  ערכית  זו . מבחינה  אומרת  פשוט  היא 

בלי הציבורי  המרחב  את  יחד  לחלוק  נוכל  אנחנו  שבה   הדרך 

שוויונם חשבון  על  יבוא    , שהדבר 

צרפתי רבה, גיא  :צביקה    . תודה 

חמו בן  קצר, גיא  :יהודה  שמכיוון - ' א. במשפט  חושב  אני  דיון   שקיימנו 

הזה הנושא  על  מובנים, קודם  הדברים  שרוח  חושב  אני . אני 

הזאת ההצעה  סביב  להתאחד  שאפשר    . חושב 

ביחד(   ) מדברים 

מילר הראשון  :עמירם  החלק  את  מוריד  גיא    , אם 

צנעני"עו איתן  הראשון :ד  החלק    . בוודאי, בלי 

ביחד(   ) מדברים 

צריך   :יאיר אברהם שהמסר  מבינים  לא  אתם  ברוראם    , להיות 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  שא  :גיא  כנס  כדין  פייטנים  כנס  העניין, ס"ם  מדבר א. לצורך  ני 

אירועים  אנחנו על  הזהחולקיםשבהם  המרחב  את  יחד  מה .  

מזה ברור    ?יותר 

צנעני"עו איתן  גדול, יהודה :ד  פער  יש  הנוסח  לבין  ההסברים    .בין 

חמו בן  אומר  :יהודה  שאתה  ומה  אומר  שגיא    , מה 

דבר  :אל- אתי גן אותו    . בדיוק 

חמו בן  רגע  :יהודה  לי  אומר. תן  שאני  ומה  אומר  שאתה  ומה  אמר  שגיא   מה 

אומרים שכולם  ואומר, ומה  בא  גיא  אם  ?מה  ואומר  בא  גיא 
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בו באים  הציבור  שכלל  אירוע  למשל  כרטיסים , יש  מכירת 

הציבור   , לכלל 

  . מעורב  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

חמו בן  נשיםא  :יהודה  מועצת  של  העיר, ירוע  מועצת  של  במקום , אירוע 

אפשרות  תינתן  לא  נשיםהזה  מגדר, להדיר  בכלל  להדיר    . או 

גל בן  מגזרי  :גיא  אירוע    . לא 

חמו בן  רגע  :יהודה  לי  ואומר. תן  גיא  ש, בא  עכשיו  למשל  מארגנת "אם  ס 

ו שםערב  לשיר  תרצה  ידי, שלי  את  אתן    . לא 

שמ  : לויאהוד יובל זה  באבגלל  לא  הזאת, עון  מההצעה  פחד    . הוא 

חמו בן  אליהם  :יהודה  מגיעים  החברים  את  פה  תמצא  שלא  אירועים  . ישנם 

מוגדרות קהילות  של  ישראל, ס"ש, למשל. אירועים  . אגודת 

יקבעו הם  להם. אלה  לקבוע  מתכוון  לא  בא . אני  אני  לכן 

הם , ואומר החרדי  הציבור  של  סקטוריאליים  באירועים 

לעצמם סקטוריאליים.יקבעו  לא  שהם  עירוניים  באירועים    ,  

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  עליך  :גיא  מקובל  לא  אמר  העיר  שראש  במה  זה ?משהו  עליי  כי   

  . מקובל

צנעני"עו איתן  לבין :ד  שאמרת  הנוסח  בין  פער    , יש 

גל בן  אירועים   :גיא  על  יחול  לא  שזה  הסתייגות  להוסיף  רוצה  אתה 

הדת שהמגזר  ספציפיים  בהם מגזריים  לוקח  טהרתו  על  י 

מוכן? חלק   . אני 

אפשרות  :יאיר אברהם   . לתת 

צנעני"עו איתן  לפינות :ד  פה  נכנס  אחרת. אתה  שאלה  שואל  אסכים , אני  אני 

דתייםלזה  את  תדירו  לא  אתם  לא ,אם  שדתיים  באירועים   

בהם להשתתף  האירוע, יכולים  את  תממנו  לא  שם    . גם 

גל בן  ספציפית  :גיא  דוגמא  לך       ?יתןא, יש 
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צנעני"עו איתן  בשבת :ד    .המרוץ 

לוי בשבת  :ארנון  הופעות  יהיו    . שלא 

יהיו  :אל- אתי גן לא  זה    ? מה 

לוי הדבר  :ארנון  בשבת. אותו  הופעות  יהיו  תממן . שלא  לא  שהעירייה 

בשבת   . הופעות 

כלום  :אל- אתי גן תממן  לא    . שהעירייה 

לוי יממנו  :ארנון  בש. שלא  הופעות  תממן  לא    .בתשהעירייה 

ביחד(   ) מדברים 

אחד, רגע, רגע  :אברהם שיינפיין אף  שומעים    . לא 

הצעה  :יאיר אברהם להציע    ? צביקה, אפשר 

גל בן  מוכן  :גיא  המגזרימי  בעניין  הפשרה  את  פה  לבצע  מדבר ,   ואני 

שלי הסיעה  הכבוד. בשם  כל  עם  צריך  לא  את , אבל  להפוך 

למחטף גם  סבא, זה  כפר  מרוץ  את  מבטל  אתה  לך וי, שבו  ש 

יודע אני  איתו  הלא , בעיה  האופי  את  משקף  עדיין  הוא  אבל 

העיר של  דתי  של . בהכרח  מטעמים  סבא  כפר  וצעדת 

הדתי בציבור  שינוי , התחשבות  כנציג  שלי  גם  בהסכמה 

הקודמת חול, בקדנציה  ליום  שבת  מיום  בוא. עברה  אם , אז 

מחטפים פה  לעשות  רוצה  ענייניים,אתה  לא  הם    .  

צנעני"עו איתן  דעתי :ד  את  אחווה  ואני  דעתי  את  אומר  הכל. אני    . זה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   .מספיק, גיא  :צביקה 

חמו בן  עפ, איתן  :יהודה  יצביע  אחד    , י"כל 

צנעני"עו איתן  אומר :ד  שאני  מה    . זה 

חמו בן  רגע  :יהודה  לי    .  תן 

כהן משהו  :אורן  להגיד  רוצה  אני  תירגע, גם  רגוע. אז  . צביקה, תהיה 

לדוגמ למימוןא  יזכה  שלא  נפסד  האירוע , אירוע  בדיוק  זה 
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אגב דרך  סבא  בכפר  לקריטריון , שהיה  בדיוק  עונה  הוא 

זה. הזה את  להגיד    . צריך 

צרפתי אורן  :צביקה    . הבנו, בסדר 

כהן עונה  :אורן  זה  הזה  בקריטריון    . בדיוק 

חמו בן  המציעים  :יהודה  בהסכמת  מציע  הנוסח, אני  את  מתקנים  , הם 

ע   , ליהםמקובל 

יואל זה  :איציק  את    . תקריא 

חמו בן  אמר  :יהודה  הציבור למעט , הוא  של  סקטוריאליים  אירועים 

מזה. החרדי ברור  אחר?יותר  ציבור  כל    .    

מילר הציבור , סליחה  :עמירם  .למה  . אחר? . ציבור    . כל 

ביחד(   ) מדברים 

אתיופי, סליחה, עמירם  :אל- אתי גן אירוע  לא  שיציינו  רוצה   לא, אתה 

תימני רוצה? אירוע  אתה     ?מה 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  מגדרית  :יהודה  אפליה    . כל 

מגדרית  : לויאהוד יובל   ?למה 

צרפתי להתאפס, טוב  :צביקה       ?אפשר 

גל בן  מצפונו  :גיא  לפי  יצביע  אחד     .כל 

לסבך  :יאיר אברהם למה  הצעה? איציק  הציע  העיר  שהם , ראש  בסדר  זה 

לה ממלכת, יתנגדו  היא  רחבה.יתאבל  היא    .  

ביחד(   ) מדברים 

גל  :יאיר אברהם להצבעה, בן  זה  את  להביא  מוכן    . קדימה? אתה 

גל בן  להצביע, צביקה  :גיא    ?אפשר 

צרפתי   .כן  :צביקה 

גל בן  הצבעה, רבותיי  :גיא  מקיימים    . אנחנו 

צרפתי בעד   :צביקה  התיקון מי  עם  הראשוןההצעה  אירועים , בסעיף  למעט 
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דתייםמגזריים הזהמקו?   התיקון  בעד, אוקי? בל  , בוקי? מי 

, איציק, יהודה, צביקה, שלי, אורן, גיא, אמיר, אתי, נפתלי

נגד. יאיר, יובל, ממה   . תודה. איתן, אמיר, יעקב, ארנון? מי 

נמנע   מילר? מי    . עמירם 

צרפתי רבה  :צביקה      . תודה 

מסהחלטה כדלקמן :455 '  לסדר  ההצעה  לאשר    :מחליטים 

העיר . 1 אמועצת  במימון  ישתתפו  ולא  חלק  יקחו  לא  נציגיה  ציבורי יאו  רוע 

לרעה נשים  של  אפלייתן  על  יוחלט  בהם , שבו  אירועים  זה  ובכלל 

מעורב  קהל  בפני  לשיר  לנשים  יתאפשר  וגברים(לא  זאת , )נשים  כל 

א דתיםילמעט  מגזריים    .רועים 

הקרוי צמוע. 2 המנהג  את  דוחה  העיר  נשים"ת  בכ" הדרת  לציבור  ללו וקוראת 

שמשמעותה  ביטוי  דרך  לכל  לגיטימית  ציבורית  במה  ממתן  להימנע 

נשים"   ".הדרת 
  

כהן האופוזיציה  :אורן  של  הצעה  שמקבלים  ראשונה    . פעם 

של   .ג לסדר  לויהצעה  יובל  קבלןבנושא , אהוד  עובדי  בנושא  לסדר    .הצעה 

  

ולאירועים  : לויאהוד יובל לשאילתא  היום, בהמשך  אחרי , אחרי 

א אקצרההתרגשות  שנעלמו . ני  פה  היו  לאירועים  בהמשך 

עובדים של  קבוצה  תחתית , לנו  של  מהתחתית  קבלן  עובדי 

העבודה בשוק  העיר, העובדים  ראש  סגן  לי, אדוני    . ירשה 

מילר התכוונת  :עמירם  סגן    ? איזה 

צנעני"עו איתן  הבכיר :ד    . הסגן 

אוניברסאל  : לויאהוד יובל נושא  זה  לעובדים  הוגן  ששכר    , ימכיוון 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי יובל  :צביקה  להתחיל  מוכן  לך? אתה  מחכים    . אנחנו 
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שקט  : לויאהוד יובל פה  כמוך, שיהיה  גרון  לי    . אין 

צרפתי שקט  :צביקה  רוצה, יש  אתה  להתרכז? מה  יכול  לא  זמן? אתה    . יש 

הפסיק  : לויאהוד יובל העיר  ראש  שסגן  מרגע  ., הזמן  . הוגן , . ששכר  מכיוון 

דב יוצאי הוא  שהם  אנשים  פה  ויושבים  בסיסי  ר 

שמנכ, ההסתדרות שלי  בצורה "ההצעה  יפעל  העירייה  ל 

לכאורה  שהם  העובדים  את  לאתר  כולל  .נמרצת  . . ,  

חמו בן  .   :יהודה  . להיכנס. ומכולם    . מאשל 

לדבר  : לויאהוד יובל ככה  אפשר  אותי. אי  תקטעו  אתם  שנייה     .כל 

צרפתי להמש, בבקשה  :צביקה  יכול    . יךאתה 

הדלת  : לויאהוד יובל את  שקט, סגור  רגע  פה  זה .שיהיה  הוגן  ששכר  מכיוון   

אלמנטארי שמנכ, דבר  שמח  לברר"ואני  החליט  העירייה   ל 

הוגן שכר  הוא  והאם  לעובדים  משולם  שבאמת  השכר  , מהו 

החוק לפי  אחראית . וזה  עצמה  את  מצאה  סבא  כפר  עיריית 

של בדור  הקבלן  עובד  ולעובדי  קבלן  חבר , ישילעובדי  עוד 

הראש מעל  פה  לדבר  התחיל     ?קואליציה 

לוי קרה  :ארנון  בסדר ?מה  הכל  ובלגן  שטויות  עושה    . תירגע ?כשאתה 

כהן ל  :אורן  ארנוןהרגיז הצלחת  ארנון. את  את  רואה. אפילו    ? אתה 

לוי עצבני  :ארנון  לא    . אני 

כהן אותי  :אורן    .מילא 

עוגייה  : לויאהוד יובל עוד  ע. תאכל  טוב  זהאתה  עליך. ם  טוב  נראה  זה .זה   

רביעית פעם  משפט , התחיל  לגמור  אצליח  לא  אני  אבל 

הוגן . ראשון שכר  של  שהנושא  כמה מכיוון  של  בנפשם  הוא 

פה אנשים  שאיתנו, וכמה  ההסתדרות  יוצאי  עיריית , אפילו 

שכר  שיקבלו  אצלה  שעובדים  לעובדים  אחראית  סבא  כפר 

למנכ, הוגן הכבוד"מגיע  כל  העירייה  שאפו.ל    .  

מרצונםהבירור    עובדים  מפה  נעלמו  אכן  קבוצה , אם  בחרו 
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שלהם 80של  הלחם  על  ולוותר  לקום  אחד  ביום  איש   

והפרסום, ולהיעלם מגוחך  טיעון  אותו , שזה  שטען  מי  וכל 

מעלה  הוא  איך  פעמיים  לחשוב  כזאתצריך  שני. טענה  , מצד 

היו  הם  כי  העבודה  מקומות  את  ולקחו  סודנים  שבאו  הטענה 

מגורים, זמינים להם  מצאו  לא  או  מגורים  להם  היא , ומצאו 

ראויה  שלא    . להישמעטענה 

אמיתית   בצורה  ולהגיד  לבוא  סבא , צריכים  כפר  עיריית 

אחד כל  מקבל  שכר  כמה  תמצא . תברר  סבא  כפר  עיריית 

שכר  בפועלכמה  אחד  כל  מזה . ביד, מקבל  חצי  להוריד  לא 

למעסיקים בסוף, מהתלוש  זה  את  לתת  לאנשים ולא  היום   

שמשולם . אחרים שהשכר  העיר  ראש  אומר  באמת  ואם 

שהביאו  מסכנים  לאותם  מהשכר  יקר  יותר  הוא  לסודנים 

ומחדרה מנתניה  לחם, אותם  על  שנלחמו  מה , פנסיונרים  אז 

אתיופים אותם  את  שנחזיר  בזה  חדשים, רוסים, טוב  . עולים 

אחר מקצוע  להם  שאין  ותיקים  להועיל . יש  יכולים  לא 

אחרתולה בדרך  לעבודה, תפרנס  אותם    . ונחזיר 

נדרש   מה  הכל  מהארץ? בסך  נעלם  לא  הרשימות . הקבלן 

העירייה בפני  גלוי  להיות  חייב  שלו  העירייה . והשכר 

המעסיק  של  כמעסיקה  או  חייבת כמעסיקה  שלישי  בדור  או 

הדו את  האלה"לבדוק  אותם . חות  את  מלמצוא  קל  מה 

מסכנים איש80, אנשים  רק ,   שחזרו10לא  אותם.     . ולהחזיר 

לעירייה- ' א   זול  זה  אנושי- ' ב.   זה  להיות - ' ג.   צריך  לא  פה  

קבלן  עובדי  שמעסיקים  בזויים  אנשים  כל בתור  חסרי 

בארץ אותם, זכויות  הפרסה . ולהביא  את  לעצור  אפשר 

להתנות. הזאת הקבלן. אפשר  אדוני  סליחה  להגיד  , אפשר 

הרשימות את  לנו  יכו. תביא  גם  אותם אנחנו  להעסיק  לים 



    04.07.2012  85  מועצה מן המניין 

זולים יותר  אותך, ולהיות  לחייב  יכולים  להחזיר אנחנו   

עוד , אותם כישורים 70למצוא  כאלה  בעלי  לאנשים  איש   

במנכ או  העיר  בהנהלת  לנו  לא . לות"שיש  להיות  צריך 

  . מסובך

ברשימות   מופיעים  שלהם  השמות  הכל  מדווחים . סך  הם 

לפניכם.לממשלה הופיעו  הם  למצ.   יכולים  אותם אתם  וא 

בעיה לכם  יש  בתחום , ואם  פחותים  כישורים  בעל  אדם 

לכם, כמוני לעזור  אנושיים. יכול  טיפה  שתהיו  אל , ובלבד 

אותן שאומר  מי  את  מבזות  שהן  הודעות  או 70- ש, תוציאו   

וברחו80 כאחד  קמו  איש  לכבודכם.   לחייב . ולא  שלי  ההצעה 

עובדים אותם  את  להחזיר  הקבלן  תנאי , את  את  להשוות 

שלהםה המתאיםהעסקה  בדרג  עירייה  לעובדי  היא ,  

מינימאלית, אנושית להצבעה. היא  לגשת  מבחינתי,אפשר   . 

מתנגדת הקואליציה  כן  אם    .כמובן, אלא 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים    . או 

דיון  : לויאהוד יובל יתקיים    . סליחה, או 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי רוב  :צביקה  לכבד, יש  שיכנסו    .רק 

של   :וי לאהוד יובל תנאים  הניקיון  לעובדי  לתת  על  עכשיו  בהצבעה  אנחנו 

א והאתיופים, דםבני  הרוסים  את  שהקואליציה . להחזיר  או 

אדיר. מתנגדת קואליציוני  גיוס    . וואוו, איזה 

שלך  :אברהם שיינפיין ההצעה  מה    . תקרא 

צרפתי שלו  :צביקה  ההצעה  את  כבר  אמר    . הוא 

קואליצי  : לויאהוד יובל גיוס  מדהיםאיזה    .  וני 

צרפתי שנשאלה   :צביקה  השאילתא  את  תואמת  הזו  לסדר  וההצעה  היות 

יותר או  בשאילתא, פחות  ניתנה  כבר  לא , והתשובה  אני  אז 
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אחזור שאני    , חושב 

כהן שוב  :אורן  להסבר  מקום    . אין 

צרפתי דיון  :צביקה  לקיים  בעד  מי  לא ? אז  או  דיון  לקיים  או  הצעה  פה  יש 

דיון   . לקיים 

לעבודה  : לויובלאהוד י אותם    . להחזיר 

כהן לעבודה  :אורן  אותם  להחזיר  העירייה  את  לחייב  רוצה    . הוא 

לילה  : לויאהוד יובל בין  נעלמו  ברחו. אתי, הם    , הם 

כהן דיון  :אורן  לקיים  בעד  ה? מי  עם    - מספיק 

חמו בן  להוריד  :יהודה  בעד    ?מי 

צרפתי ההצעה   :צביקה  את  להוריד  בעד  היוםמי    ? מסדר 

דיון, לא  : לויוד יובלאה לקיים  בעד  מי    . אמרת 

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

  ,  יהודה, צביקה

קואליציוני  : לויאהוד יובל גיוס    . איזה 

צרפתי נגד. תודה. יאיר. תודה. ממה, אמיר, יעקב, עמירם  :צביקה  ? מי 

  , גיא, בוקי

הקואליציה,אמיר  : לויאהוד יובל עם  אתה  איתנו,   אתה? אתה  מי    ?עם 

צרפתי נמנע. תודה, יובל  :צביקה  נמנע?מי  אמיר  מסדר .   הוסרה  ההצעה 

  .היום

גבע"ד אמיר  עובדים  :ר  לא  הם    ? למה 

כהן אותם  :אורן  לחייב  יכול  אתה    ? איך 

בבית, סליחה  : לויאהוד יובל מרעב  מתים  עובדים. הם  לא  הם  הם ? למה 

  ? מפונקים

אחר  :מילרעמירם  במקום  עובדים    . הם 

ביחד(   ) מדברים 
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מסהחלטה בדבר  :456 '  לסדר  ההצעה  את  היום  מסדר  להסיר  מחליטים 

קבלן   .עובדי 
  

ביום   .3 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות    .01/07/12אישור 

  

צרפתי כספים  :צביקה  ועדת  החלטת  אישור  בעד    . קדימה? מי 

יה, סליחה, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל דיוןפה  להתחמק, יה  יכול  לא    . אתה 

צרפתי   , אורן, שלי, ארנון  :צביקה 

יכול , סליחה  : לויאהוד יובל לא  . אתה  את . דיון.. לעשות  יכול  לא  אתה 

ילדים גן  האלה  ממנותחזור . התרגילים  שבאת  . למקום 

דיון תקיים  האלה . סליחה, אתה  המחטפים  זה  מה 

הזאת האלה? האווילות  הדיונים  איפה    . תראה 

צרפתי לחברים  :צביקה  שאלות    ? יש 

שאלות  : לויאהוד יובל שיש, יש    . בוודאי 

צרפתי   . לשאול, בבקשה  :צביקה 

הנושא  : לויאהוד יובל את  יסביר  שהגזבר  מבקשים  העברות , אנחנו  את 

התקציב , הכספים הגדלת  לאולם 8של את  שקל  מיליון   

ספורט. הספורט אולם  מכפילים  זה, איך  על  חשב  מי , מי 

זהבדק את  נדון,   זה  חושב, איפה  זה  עולים    10- מ ?איפה   

אולימפי18- ל באולם  נפשו  חשקה  מישהו  כי    .  

רבותיי   במדרכות, סליחה  חוסר  הזאת  בעיר  פה . יש  היו 

מרחוב  בעולם אנשים  ברור  הכי  באופן  ואמרו  אין 'שרת 

מתוקנות כזאת . 'מדרכות  הצעה  לנו  להביא  מעיז  אתה  איך 

מדרכ מתקן  שאתה  אין . ותלפני  כי  אמרת  כי  גנים  בניתם  לא 

עוד . כסף מעבירים  יד  בהינף  שקל8אתם  מיליון  חברי .   כל 

פה ישבו  גברת , יתייבשו, הקואליציה  העיניים  את  יורידו 
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אנשי,עמרמי באו  שרת  לרחוב  שמגיע  עמרמי  שמרחוב  ם  

ראוי לא  שהרחוב    , ואומרים 

צרפתי .   :צביקה  . לבנות . מסוגלת  .  תהיה  .   .מתקדמתעיר , כזה.

יוכלו   : לויאהוד יובל שזקנים  במדרכות  כל  קודם  תתקדם  מתקדמת  עיר 

בהללכת   ,  

צרפתי יתקדמו  :צביקה  מדרכות    . הכל, גם 

בעובדה  : לויאהוד יובל אבל  התקדמו    . לא 

צרפתי יתקדם  :צביקה    . הכל 

התקדמו  : לויאהוד יובל לא  ילדים  כסף. גני  מיליון 8. אין  מחטף  זה    . שקל 

כהן כזהמעניין   :אורן  לאולם  שהתחנן  הכדורעף  נגד  הולך  , כשאתה 

כזההתחנן לאולם  לכם,   אעזור  אני  לו  אומר  והיום , ואתה 

תקן  עם  אולם  עושים  פתאום  אתם  איך  ואומר  בא  אתה 

תתבייש. בינלאומי למה !אתה  לגרי  ותסביר  תבוא  ואתה   

ככה אומר  כך  אחר  אחרת, אתה  אומר  כך  זה . ואחר  על 

המבול יובל  האלה. בלאומרים  הדברים  על  על . בדיוק  דיוק 

האלה   . הדברים 

אמת  : לויאהוד יובל לא  מדבר    . אתה 

כהן הפוך  :אורן  דבר  ועושה  אחד  דבר  אומר    .אתה 

אולם  : לויאהוד יובל בעד    , אני 

כהן בינלאומי  :אורן  תקן  עם  אולם  רצו  הם  שאתה כי  לו  אמרת  ואתה   

  . תעזור

אולם, סליחה  : לויאהוד יובל בעד  מדרכות,אני  רוצה  קודם  אני  אבל  סדר ,  

בחיים ילדים.עדיפויות  גני  קודם  יד8.   בהינף  שקל  מיליון    ,

הצבעה להעביר  העיר  ראש  סגן  פה    , מנסה 

כהן לו  :אורן  תעזור  שאתה  לו  אמרת  לו, אתה  תעזור    .אז 

לו  : לויאהוד יובל אעזור  להצבעה. אני  ניגש  בוא  העיר  ראש  סגן  פה   ,ואמר 
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לדבר להס, בלי  העירבלי  במועצת    , ביר 

צרפתי כספים  :צביקה  בוועדת  ההסבר, היית  את    . שמעת 

הסבר  : לויאהוד יובל היה  בזוי. לא  שהוא  דבר  העיר  ראש  ביסודואמר    ,

החליט שיחליט. שהוא  הוא  זה    .מי 

צרפתי   . בבקשה, גיא. תודה  :צביקה 

את , תקשיביובל   :יאיר אברהם להגיד  כדי  קשה  בצורה  להתבטא  חייב  לא 

רוצהמה  חייב. שאתה  תקשיב.לא  רוב,   פה  יש    , אם 

דיון  : לויאהוד יובל לא. שיקיים  אחד  ואף  הסביר  לא  אחד  .אף  . .   

רוב  :אל- אתי גן אין  ש. פה  למסקנה  הגענו  עוזרכבר  לא    . רוב 

צרפתי   .בבקשה, גיא  :צביקה 

גל בן  בעניין   :גיא  לשאול  רוצה  אני  ולכן  כספים  ועדת  חבר  לא  אני 

הספורט ההסבררא. אולם  את  שאתם . יתי  בתוספת  מדובר 

שהיא  מיליון 8אומרים  בהסבר, לפרויקט₪   קורא  : אני 

ישיבה1,000אולם " מקומות  בשנת ,   ביטוי  תקבל  התוספת 

על . 2013 יועמד  הפרויקט  הכל  מיליון 30סך  בדיוני . ₪ 

מקבילה 2013תקציב  הקצבה  או  הפחתה  על  יוחלט   

אחרים   ". בפרויקטים 

מציעים    מעל כשבכנסת  חוק  מסויםהצעת  מבקשים , סכום 

תקציבי מקור  על  שיצביע  שההעלאה . מהמציע  מודים  אתם 

של  הפחתה  תהיה  שלה  המשמעות  מיליון 8הזאת    ₪

במסגרת "מתב אחרים  אומרת. 2013רים  שההוספה , זאת 

מהותיים מניח  אני  דברים  חשבון  על  תבוא  לא , הזאת  זה  כי 

קטן   . סכום 

דיוני    בטרם  הזה  בשלב  הערכה 2013תקציב האם  לכם  יש   

לבוא עשויה  הזאת  הדרמתית  התוספת  מה  חשבון  האם ? על 

התוספת  מה  חשבון  על  החלופות  נבחנו  הזה  בשלב  כבר 
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משמעותית המאוד  תבואהתקציבית  הזאת    ?  

חמו בן  במקומה, גיא  :יהודה  במקומה, השאלה  תהיה  גם  בכפר . התשובה 

מעט  שעוד  בעיר  תושבים100,000סבא  חושב  ,סברנו,   אני 

להתמודדויות  גם  מענה  שייתן  אולם  שיהיה  סברנו  נכון 

ושנתיים. אירופאיות כשנה  לפני  בעבר  עלה , קרה  שהכדורעף 

שירותים  ושכרנו  מאירופה  קבוצות  פה  לארח  שהצריך  לשלב 

אחרת   . בעיר 

ל   שמתקרבת  שעיר  ואמרתי  באתי  תושבים 100,000- אני   

אחד ספורט  אולם  של , לפחות  מקומ2,000לא   1,000של , ות 

נעלה לא  אם  גם  האופציה  את  לנו  ייתן  זה  גם , מקומות 

לארץ לכאן  שמגיעות  תחרויות  גם , לארח  לכאן  ולהביא 

מחו   .ל"משחקים 

אופציות   שתי  הזה. יש  במקום  לבנות  אחת  , אופציה 

אולם עוד  לבנות  זה  השנייה  עוד . והאופציה  בונים  אנחנו 

הרי ספר . אולם  בית  עוד  בונים  אולם , בירוקההרי  ויהיה 

הספר  לבית  סמוך  בעירספורט  הספר  בתי  בכל  באולם . כמו 

של  מקום  פיזית  לבנות  מקום  אין  השני   1,000הספורט 

לא. מקומות בכלל  או  עכשיו  או    . זה 

גל בן  שלי  :גיא  לשאלה  ענה  לא  עדיין  זה    . כל 

חמו בן  התב. רגע  :יהודה  מתקציבי  בא  זה  התב. ר"ולכן  ר "תקציבי 

כשאתה לשנהבמרביתם  אותם  מייעד  להגיע ,   יכול  לא  אתה 

מכסימאלי ניצול  של  בשלבים ולכן . לרזולוציה  כבר  האולם 

מאוד . מתקדמים  . אותם. לתכנן  נלקחת . וצריך  ולכן 

שכן היום  ו. ההחלטה  לכאן  להגיע  אצליח  ואני  נבוא הלוואי 

של  התקציב  כל  של  ניצול  לקראת  הולכים  אנחנו  ונאמר 

השנה"התב שייעדנו  מהונדבר, ר  חשבון  על  לא .   עדיין  זה 
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במקומה.שם שאלה  זו  תראה .   רק  דברים  אומר  אתה  לפחות 

סגנון   . באיזה 

מילר שאלה  :עמירם  יש  לי    . גם 

גל בן  ציונים  :גיא  לשני  אחד  נחלק  לא    , בוא 

חמו בן  מחלק  :יהודה    , אני 

שתהיה  :יאיר אברהם גמור  בסדר  יודע, זה  שאלה , אתה  לשאול  יכול  אתה 

ובצורה קשה מה. נאותה  יודע  קשה , אתה  שאלה  יש  לי  גם 

התשובה וזאת  הזה    . בעניין 

גל בן  בצורה  :גיא  אדבר  או  אחמיא  לא  . אני  . .  

אותנו  :יאיר אברהם מבזה  משמעית. זה    . חד 

גל בן  מזה  :גיא  תמנעו  אתם  שגם  מבקש  הכל. ואני    . זה 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

בחו  :אל- אתי גן כאמור  הייתי  שלנולצע. ל"אני  מהסיעה  ולא , רי  אני  לא 

הכספים בוועדת  נוכחים  היינו  שחשבתי . אמיר  מודה  אני 

ל אספיק  לעבור, עבורשאני  הספקתי  לעשות, לא  פה .מה  יש   

עקרוני מאוד  החוק, משהו  אנשי  אותי  הלכה . ויתקנו  בתיה 

  ? כבר

מילר פה  :עמירם    . אלון 

תב  :אל- אתי גן מה, ר"מגישים  הסברים  עם  מביאים  לא  זהאיך   8למה ,  

לא ? מיליון לא ? 10למה  הזה? 20למה  המספר  הגיע  ? מאיפה 

זה את  עשו    ? ככה 

צרפתי מדברת  :צביקה  את  מה    ? על 

התב  :אל- אתי גן הספורט"על  אולם  של    . ר 

צרפתי פעמיים  :צביקה  שאלו    . כבר 

ואיך8  :אל- אתי גן מיליון  הקפצה?   בדיוק  אחד, עכשיו. זה  דבר  ואני . זה 

י ששגיא  ההסבר חושבת  את  לתת  בדיוק  צריך  דבר  שלכל  ודע 



    04.07.2012  92  מועצה מן המניין 

אותו שמאשרים  עוד . לפני  לא  זה  שקל2,000, 1,000ופה    .

אחד שני. זה  זה , דבר  ב8עכשיו  מיליון  זה , 2012-   והכסף 

כזה. 2013 דבר  נשמע  זה? איפה  על  עכשיו  לעבוד  ? מתחילים 

המקו להיות  צריך  עכשיו  זה . םאז  חסר ?2013מה  לכם  יהיה   

אחר לחלוטיןז? במקום  מובן  בלתי  שהוא  משחק  מן  נראה  . ה 

ספק אין  אם  העיר, גם  ראש  שאמר  מה  עם  מסכימה  . אני 

של  אולם  שקל1,000צריך  מסודר.   זה  את  תעשו    . אבל 

כזה   דבר  עושים  הכסף? איך  יגיע  מאיפה  יודעים  לא  , אתם 

כלום יודעים  לא  כך. אתם  אחר  יהיה  זה ?מה  מה  חשבון  על   

מתח? 2013- ב? יגיע באתם  ההוצאה  את  תגידו , 2012- ילים 

ב70% ייצא  מזה  מבינה. 2013-   אני  ב, אז  באמת  . 2013- ילך 

הזה המשחק  זה  המקורות, סליחה, לא? מה  אני . כתוב 

לקרוא לא 8אבל . ומהר. יודעת  זה  את  מקפיץ  שזה  מיליון   

להיות   . יכול 

מזה   להקפיץ, חוץ  צריך  שזה  אמר  מקומות ? מי  כמה  להוסיף 

מתוכנן הכל? 500? היה  את  מקפיץ  זה  למה  המעטפת ? אז  כל 

ישנו, ישנה כיסאות, מה, הכל    ? עוד 

צרפתי נכון  :צביקה  לא    . זה 

אחרים, אתי  :יאיר אברהם גודל  סדרי    . זה 

יודעת  :אל- אתי גן לא    , אני 

כהן פרמטרים  :אורן  מאוד  הרבה    . יש 

ככה  :אל- אתי גן עושים    . לא 

צרפתי   . תודה, הבנתי  :צביקה 

מהמותן  :אל- אתי גן ירייה  הזה. זו  המספר  כותב . זה  היית   30ואם 

  ...מיליון

צרפתי אתי  :צביקה    . בבקשה, עמירם. תודה 
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מילר מכסה   :עמירם  גם  הזה  הסכום  האם  הגזבר  את  לשאול  רוצה  אני 

בגין  או 600חניון  חנייה700  מקומות   ?  

מעצמה  :אל- אתי גן כופר  תשלם    . העירייה 

גל בן  מח  :גיא  בתוך  שואל  שיקבל אתה  מי  בתור  או  התחבורה  תיק  זיק 

החנייה על     ?הנחה 

מילר פה   :עמירם  ו700יש  חנייה  מקומות  השטח   את  יש  אם  יודע  לא  אני 

  . אליהם

צ"ד בוקי  קרקעי  :יש'ר     .תת 

קרקעי  :אל- אתי גן להבין, תת  שתתחילו  הזמן  לארה.הגיע  תיסעו  , ב" 

שלא אולם  .אין  . מקומות50,000, .   .  

צרפתי זה ואחר  :צביקה  למה  תשאלי  כך  מיליון16    .  

הסבר. לא  :אל- אתי גן רוצה  בעיה. אני  הסבר, אין  רוצה  שיהיה . אני  לא 

ספיר בבית  מ. כמו  היה  ספיר  מיליון15- בבית    ,  

הסבר, אתי  :אברהם שיינפיין לתת  לו  הסבר. תני  לתת  צריכה  את    ?למה 

חמו בן  עמירם  :יהודה    . כן, לשאלתך 

מילר כן  :עמירם    ? מה 

חמויהודה  חניות, כן  :בן  חניות, מה. יש  בלי  אולם     ?יהיה 

ב  :אל- אתי גן שלםG- גם  מבנה  אישרו  קרקעית  תת  חנייה  אף  בלי  אותו .  

בארה בונה  חניות, ב"קבלן  מלא    , הכל 

צרפתי בעד. תודה  :צביקה  שמופיעמי  כפי  כספים  ועדת  פרוטוקול  אישור    ?  

פרוטוקול  : לויאהוד יובל שום  החלטה, אין  לשמוע  , סליחה. החלטה- יש 

פרוטוקול שום  לי  אין  המשפטי  היועץ  אישור , אדוני  יש 

  . החלטה- החלטה

צרפתי ., אורן, ארנון, יעקב  :צביקה  .   , איציק, עמירם, .

תקפה  : לויאהוד יובל לא  שלך    . ההצעה 

צרפתי . אמיר  :צביקה  . .  
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המשפטי  : לויאהוד יובל היועץ  החלטה, אדוני  פה    . החלטה- תאשר 

צרפתי נגד. תודה, יאיר  :צביקה    ? מי 

מאשרים  : לויאהוד יובל מאשרים , סליחה? ממתי  הממתי    ? פרוטוקולאת 

צרפתי אמיר,אתי, נפתלי  :צביקה    , גיא,  

החלטה, סליחה  : לויאהוד יובל פה  פרוטוקול, החלטה- מאשרים  סליחה .לא   

המשפטי היועץ  החלטה, אדוני  או  פרוטוקול  פה  - מאשרים 

  ?החלטה

צרפתי נמנעבוק  :צביקה    . י 

מסהחלטה כספים החלטותמאשרים  :457 '  ועדת  מ   0701/יום מישיבתה 

  .ב"המצ
  

רגע  : לויאהוד יובל   , סליחה 

צרפתי .  :צביקה  . נמנע.   ? אתה 

החלטה  : לויאהוד יובל לאשר  רוצה  מאשרים .החלטה- אני  לא  אבל   

פרוטוקול. פרוטוקול מאשרים    ? ממתי 

ביחד(   ) מדברים 

א  : לויאהוד יובל המשפטיסליחה  היועץ    , דוני 

ראויה  :??? נכונה, המטרה  לא    . הדרך 

יכול  :אל- אתי גן אתה  לזלזלצביקה  נגד,  לא  מאיתנו  אחד  אף   . אנחנו ..  

.נגד . .  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי .   :צביקה  . ספורט. חולצה, של  עם  הולך  אתה  גם  איזה , תראה  תראה 

הולך אתה    , חולצה 

גל בן  נראה  :גיא  אתה  איך    , תראה 

צרפתיצביקה הולך  :  אתה  איך    . תראה 

ביחד(   ) מדברים 



    04.07.2012  95  מועצה מן המניין 

ל, צביקה  :אל- אתי גן קשור  לא  .זה  . הספורט, . בעד  בעד . כולנו  כולנו 

לא אבל  .הספורט  . .  

החלטה  : לויאהוד יובל מאשרים  הוא  מאשרים .החלטה- העניין  לא   

אדוני. פרוטוקול מוחץ , סליחה  שאתה  או  לרגליך  שהחוק  או 

  . אותו

צרפתי   . הבאסעיף   :צביקה 

תקפה, אדוני  : לויאהוד יובל לא  שלך  פרוטוקול. ההחלטה  לא , אישרת 

. אישרת  . .  

  

תמיכות  .4 ועדת  פרוטוקול    .אישור 

  

צרפתי תמיכות  :צביקה  ועדת  פרוטוקול    . אישור 

במקומה, אלון  : לויאהוד יובל לא  שלך  פה . השתיקה  לאשר  צריך  הוא 

אותה, החלטה- החלטה ולאשר  אותה  מאש. להקריא  רים לא 

  . פרוטוקול

גל בן  לך, יובל  :גיא  לענות  לו    . תן 

צרפתי תמיכות  :צביקה  פרוטוקול  ועדת  שאלות. בבקשה, שגיא, אישור    ? יש 

גל בן  עונה  :גיא  המשפטי    . היועץ 

צ"ד בוקי  אאוט'תעשה   :יש'ר    .'טיים 

צרפתי תמיכות  :צביקה  ועדת  לנושא  שאלות  בבקשה?יש    .  

מבק, סליחה  : לויאהוד יובל ליאני  יענה  המשפטי  שהיועץ    . ש 

גל בן  שהיוע  :גיא  חושב  לויאני  ליובל  להשיב  רצה  המשפטי    . ץ 

צרפתי נושא, בבקשה  :צביקה  לגבי  שאלות    , יש 

לי, סליחה  : לויאהוד יובל יענה  המשפטי  . היועץ  . .  .  

גל בן  שאלה  :גיא  לי    . יש 

צרפתי שאלה  :צביקה    . תשאל, בבקשה? יש 
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גל בן  לא  :גיא  גיליתי  פה , חרונהאני  נובר  שאני  למרות  ידעתי  שלא  זה 

העיריות בפקודת  אפשרות,ושם  שקיימת  חובה,   דיברו , לא 

הדרת  של  מסוים  סוג  גם  פה  שיש  חושב  אני  נשים  הדרת  על 

מועצה מתכוון. חברי  אני  למה  אסביר  ועדת . אני  פעם 

העיר מועצת  חברי  טהרת  על  היתה  אחר . התמיכות  ולא 

פור אברהם  הפנים  שר  הזכות , בתקופתו, זמאשר  לי  היתה 

איתו לעבוד  החלטה , אפילו  בעיניי  קיבל  הוא  אחת אבל 

  , ספציפית

.   :יאיר אברהם . .  

גל בן  יאיר  :גיא  היום  ציונים  לתת  של  בקטע  מבין, אתה     .אני 

אישית, לא  :יאיר אברהם אותו  מכיר  אני  פורז    . אברהם 

גל בן  מורה  :גיא  לא  כבר  שאתה  שאני. חשבתי  ההחלטות  חלקתי אחת   

המנכ, עליו בתקופתו  היה  שהוא  את "זה  קיבל  תחתיו  ל 

ועדה  של  ממעמד  תעבור  התמיכות  שוועדת  ההחלטה 

ע מועצה"שמיוצגת  חברי  אנשי , י  טהרת  על  שהיא  לוועדה 

אולם. המקצוע העיר , ברם  מועצת  ברצותה  שיכולה  מסתבר 

בכך מעוניינת  היא  המקצועית , אם  הוועדה  לצד  להקים 

במקרה בה  שלנושחברים  העירייה"מנכ,   ועדה , הגזבר, ל  גם 

הזו הוועדה  לצד  שפועלת  מועצת , מייעצת  מנציגי  שמורכבת 

  .העיר

כך   שפועלות  ערים  רעננה . ויש  שעיריית  להגיד  יכול  אני 

כזאת מייעצת  ועדה  שעיריית , הקימה  יודע    , טבריהואני 

צרפתי שואל  :צביקה  לא  אתה  למה    ?אבל 

גל בן  שלי  :גיא  השאלה  שבמ, אז  הזמן קום  כל  אלינו  יגיע  הזה  הדבר 

מוגמר של , כתוצר  אפשרות  בחיוב  לשקול  מוכנים  אתם  האם 

התמיכות ועדת  לצד  מייעצת  ועדה  את ?הקמת  מנצל  אני   
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הוועדה  של  המלצות  היום  מאשרים  במקרה  שאנחנו  העובדה 

  . הזאת

חמו בן  זאת  :יהודה  עניין, ובכל  של  לגופו  לחברים , בבקשה. שאלות  יש  אם 

ענייןשאלו של  לגופו    . ת 

צרפתי אין  :צביקה  הפרוטוקול, ואם  את    . נאשר 

חמו בן  אין  :יהודה  בהחלט, אם     ,אני 

ברשותכם  : לויאהוד יובל סבא . שאלה  לכפר  שהביא  שחמט  מועדון  יש 

בינלאומית, מדליות ברמה  אם . אליפויות  היא  השאלה 

שחוזרת  שכירות  בגין  תקצוב  הוא  פה  התמיכה  של  התקצוב 

כמה , לעירייה גם  לזה  מעבר  משאיר  גם  כאן  שהתקצוב  או 

עצמו למועדון  לגופים . שקלים  תקצוב  על  מדברים  כשאנחנו 

לאומית ברמה  הישגים  שמביא , שמביאים  שגוף  וחומר  קל 

בינלאומיות ואליפויות  פה        , הישגים  נאמר  מה  השאלה 

שקלים108,000- ב    .  

צרפתי בעד. תודה  :צביקה    ? - מי 

שאלה  : לויאהוד יובל שאלתי  לתשובה, אני  מצפה    .אני 

צ"ד בוקי  עכשיו  :יש'ר  להם    ? להוסיף 

  . כן  : לויאהוד יובל

צ"ד בוקי  להם  :יש'ר  ולהוסיף  למישהו    ? להוריד 

. , לא  : לויאהוד יובל . .  

צרפתי תמיכות  :צביקה  ועדת  פרוטוקול  אישור  בעד  , אמיר, בוקי. תודה? מי 

, איציק, עמירם, היהוד, צביקה, שלי, אורן, ארנון, יעקב

נגד. יאיר, ממה נמנע. נפתלי? מי  ויובל, איתן? מי  . אמיר 

  . תודה

גל בן  התנגדה  :גיא    . אתי 

צרפתי נגד. נגד  :צביקה  אל  גן    . אתי 
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גל בן  נמנע  :גיא    . גיא 

צרפתי נמנע  :צביקה    . גיא 

שחוזר   : לויאהוד יובל לכסף  ורק  אך  היא  התמיכה  אם  תשובה  נקבל  אולי 

שלעירייה  משהואו  שם  נשאר  גם    ?הוא 

מסהחלטה ביום מאשרים  :458 '  מישיבתה  תמיכות  ועדת   12/0701/החלטות 

  .ב"המצ
  

דתית  .5 למועצה  מועמדים    .אישור 

  

צרפתי היום  :צביקה  סדר  על  הבא  דתית: סעיף  למועצה  מועמדים   .אישור 

פעמים הרבה  בזה  דשנו  כבר  ואנחנו  לנו , היות  עוד נשאר 

עוד  למנות  של  נצ2חוב  אותם יגים   להביא  רוצה  ואני 

למועצה נשלים. לאישור    , ואז 

ראוי  : לויאהוד יובל לא  בכלל  שהוא  מועמד    . יש 

מהם  :???   ?מי 

.   : לויאהוד יובל . תושב . לא  הוא  טרבלסי  ששון  העיר  ראש  של  שהמועמד 

סבא   .כפר 

צרפתי שאנחנו   :צביקה  שניים  עוד  לאישור. מאשריםיש  שניים  עוד  אני , יש 

להב להצבעהמבקש  שלהם  השמות  את  אנחנו , יא  וככה 

ל להצבעה. 9- נשלים  להביא  רוצה    , אני 

חמו בן  אמר  :יהודה  הוא    ? מה 

צנעני"עו איתן  ראוי :ד  לא  מועמד    . שהוא 

חמו בן     ?למה  :יהודה 

בכלל  : לויאהוד יובל העיר  תושב  לא  שהוא  הכפר  בכל  פרסום  עשה  הוא  . כי 

בעיר, ביתו לא  חייו  המצב . מצב  שהואכמהאם     , ו 

גל בן  דבר  :גיא  אותו  לא  זה  וביתו  חייו  במשרד . מצב  שלו  הכתובת  אם 
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סבא כפר  היא    , הפנים 

אמת  : לויאהוד יובל שלו  הפרסום  בתוקף, האם  הוא  עדיין , האם  הוא  האם 

ברק בני    . תושב 

החקירה. תבדוק  :??? את    . תעשה 

יואל יש   :איציק  ברק  שבבני  יודע  בבני , עילוייםאתה  זה . ברקעילויים 

  . עילוי

גל בן  זה   :גיא  דת  לשירותי  הרשות  ושל  הדתות  משרד  של  התפקיד 

מועמד כל  כל . לבדוק  של  חיים  קורות  שקיבלת  הסיבה  זאת 

הסופי, מועמד האישור  על  אמונים  אנחנו . והאם  היום 

תפקידנו  את  המועמדים9באישור נסיים  סוף ,   נשים  אולי 

מומשרד . לעניין כל  בציציות  בוחן  שהוא הדתות  לפני  עמד 

במקומון לא .מפרסם  מהמועמדים  שמי  אינדיקציה  לך  יש   

פה זה, גר  את    . תעביר 

צרפתי לי, גיא  :צביקה  עוזר  שאתה  לך  מודה  לא אבל , אני  ליזה  אז . עוזר 

בבקשה להצבעה  ניגש  הראשון. בוא  ביטו :המועמד  ם שלמה 

ש ביטום. ס"מטעם  שלמה  את  לאשר  בעד  שמי  מועמד  ? ס" 

ב, בבקשה , יעקב, בוקי, נפתלי, אתי, אמיר, גיא ?עדמי 

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

נגד. ממה, איתן נמנע. יאיר ?מי  נמנע ?מי    . יובל 

נגד  : לויאהוד יובל   . לא, לא, לא. אני 

צרפתי נגד. נגד  :צביקה    . תודה. יובל 

מסהחלטה כמאשרים  :459 '  ביטום  שלמה  של  מינויו  שאת  סיעת  ס "נציג 

הדתית   .במועצה 
  

צרפתי הרבנות  :צביקה  מטעם  השני  אוחיון: המועמד  בעד. מרדכי   ?מי 

, אורן, ארנון, יעקב, גיא, אמיר, נפתלי, אתי, בוקי. לאשר
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עמירם,יהודה, צביקה, שלי מי . ממה, אמיר, איתן, איציק,  

  . תודה. יאיר, יובל? נגד

מסהחלטה ממאשרים :460 '  של  מינויו  את  הרבנות   כנציג  אוחיון  רדכי 

הדתית    .במועצה 
  

צרפתי רוצה  :צביקה  של אני  המלאה  הרשימה  את  לפרוטוקול  להקריא   

הדתית מעוף. המועצה  סיעת  טרבלסי: מטעם  דוד , ששון 

בקשי ויצחק  שאול: העבודה. גבריאלי  : הירוקים. נפתלי 

קוטלר וגריגורי  ריש  שלום: ל"מפד. ויויאן  : ס"ש. מנחם 

ביטום הרבנות.שלמה  אוחיון:     . אושר. תודה. מרדכי 

המשפטי  : לויאהוד יובל היועץ  לא , אדוני  שהוא  בעבר  פרסם  טרבלסי  מר 

העיר   . תושב 

צרפתי הבא  :צביקה    . הסעיף 

רוצה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אתה  שצריך? מה  למי    . תפנה 

כהן הדתות  :אורן  למשרד  תפנה  הבעיה. אז    ? מה 

ש  : לויאהוד יובל העיר  אותוראש  יבדוק  אותו     .מינה 

כהן אתה  :אורן    . תפנה 

  

הפנאי  .6 תרבות  תאגיד  דירקטוריון  מינוי    .אישור 

  

חמו בן  תאגיד , חברים  :יהודה  דירקטוריון  אישור  נושא  זה  הבא  הנושא 

הפנאי החלטה . תרבות  הצעת  מציעים  למנות אנחנו   9היום 

הפנאיםדירקטורי בתרבות  שתעסוק  עירונית  לחברה    .9 

הכלכליתםרידירקטו החברה  של  מבנה  אותו  על  חברי 3 :   

ו3, מועצה עירייה  עובדי  ד3-   הבאים . צים"ח  השמות 

ה, שמוצעים כל  את  מציע  מאוד 9- אני  מקווה  ואני  שמות   
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לרוץ ונוכל  הסכמה  בפתיח . שתהיה  כבר  לומר  יכול  אני 

  , דבריי

לאופוזיציה  : לויאהוד יובל חבר  יכול ?יש  לא  אתה    .להציע 

זה  :אל- אתי גן השמות? מה  קיבלנו? איפה  לא  זה? למה    ? מה 

לאופוזיציה, סליחה  : לויאהוד יובל חבר  להציע?יש  יכול  לא  אתה   .   

ביחד(   ) מדברים 

לאופוזיציה, סליחה  : לויאהוד יובל חבר    ?יש 

צרפתי   , חברים, סליחה  :צביקה 

האופוזיציה, סליחה  : לויאהוד יובל חבר  את  להציע  יכול  לא  כל , אתה  עם 

ע, ודהכב יועמד  האופוזיציה  האופוזיציה"מועמד  מועמד . י 

ירצה העיר  שראש  מי  יהיה  העיר  האופוזיציה . ראש  מועמד 

ע האופוזיציה"יועמד  הכבוד, י  כל  לכםעם    .  

צרפתי   , סליחה  :צביקה 

לך  : לויאהוד יובל סולח  ע. לא  יועמד  האופוזיציה  האופוזיציה"מועמד    . י 

צרפתי ד  :צביקה  בזכות  העיר    . יבורראש 

מועמד  : לויאהוד יובל תעלו  לא    . אתם 

קופץ, רגע  :אל- אתי גן אתה  מי? מה  בכלל  יודעים  לא  עוד    . אנחנו 

רשימה  : לויאהוד יובל לו  יש  בה. אבל  השתתפת     ?את 

רשימה  :אל- אתי גן לי    . יש 

רשימה  : לויאהוד יובל לו  שיש  אומר    .הוא 

ביחד(   ) מדברים 

י, סליחה  : לויאהוד יובל לא  דעתיהוא  על  רשימה  להעלות  לא , כול  הוא 

אופוזיציה אנשי    . מעלה 

קודם  :אל- אתי גן שבועיים  חומרים  להעביר  יכולים  אחרות   10, בעיריות 

קודם בשושו. ימים  הכל  לתת. פה  אפשר  את . אי  אפילו 

הזה האלמנטארי  קרה. הדבר    ?מה 
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צרפתי העיר, אתי  :צביקה  ראש  הצעת  את  שמעת  לא  הצעת . עוד  את  תשמעי 

העירר   . אתי, אש 

ביחד(   ) מדברים 

אופוזיציה  : לויאהוד יובל אנשי  ימנה  לא  אנשי . הוא  ימנה  לא  הוא 

הכבוד,אופוזיציה כל  עם  אנשי .  ימנה  לא  העיר  ראש   

הכבוד, אופוזיציה כל    . עם 

מילר מסכים  :עמירם  האופוזיציה    . רוב 

לך,לא  : לויאהוד יובל נדמה  האופוזיציה.   רוב  זה  אתה?מי  אתה ?  

באופוזיציה? אופוזיציהב העיר  חבר ? ראש  מינה  העיר  ראש 

ממתי   ? אופוזיציה 

מילר .   :עמירם  . באופוזיציה. אני  בקואליציה    . אתה 

ממנה  : לויאהוד יובל לא  העיר    , ראש 

צרפתי רוצה  :צביקה  שהוא  מי  את  להביא  יכול  העיר    . קדימה. ראש 

שלו  : לויאהוד יובל מועמד  אופוז. בתור  מועמד  בתור     .יציהלא 

צרפתי נגדית  :צביקה  הצעה  נגדית. תשים  הצעה    . תן 

מועמד, סליחה  : לויאהוד יובל העלתה  ולא  זה  על  ידעה  לא     .האופוזיציה 

צרפתי נגדית  :צביקה  הצעה    . תן 

קשור  : לויאהוד יובל הכבוד . לא  כל  עם  אופוזיציה  מועמד  מעלה  לא  אתה 

  . לך

צרפתי נגדית  :צביקה  הצעה    . תן 

רוצים, סליחה  :וי לאהוד יובל שאתם  מי  את  תמנו  אתם  הגמדים  . במדינת 

ישראל  תמנובמדינת  לא    . אתם 

.   :אל- אתי גן . זה. את  לעשות  זה. יכולים  את  מבינה  לא  הקטע .אני  מה   

  ? שלכם

מילר כישוריו  :עמירם  בזכות  מועמד  בתחום . הוא  כישוריו  כל  קודם 

  . והתרבותהאמנות 
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מדברת  : לויאהוד יובל את  מי    ? על 

צ"ד בוקי  המועמד  :יש'ר    ? מי 

האופוזיציה, סליחה  : לויאהוד יובל מועמד  לא    . הוא 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  הדבריםאנ, חברים  :יהודה  את  להשלים  רוצה  זאת  בכל    , י 

כזאת  : לויאהוד יובל בדיחה  היתה    , לא 

חמו בן  בעיה, תסתייגו  :יהודה    , אין 

תסתייג  : לויאהוד יובל ממנה . לא  לא  אופוזיציהאתה  אתה , סליחה. חבר 

אופוזיציה חבר    , לא 

מילר   , סליחה, סליחה  :עמירם 

סולח  : לויאהוד יובל להציע. לא  יכול  לא  חבר , הוא  להציע  במעמד  לא  הוא 

למנות , סליחה. אופוזיציה לו  ירשה  המשפטי  היועץ  אם 

אופוזיציה אופוזיציה. בבקשה, חברי  חבר  לא  לא , הוא  הוא 

אופוזיצי אנשי    . הימנה 

להציע  :??? לו  תן  להצביע. אבל  לא  יכול    . אתה 

רוצים. בבית. בבית  : לויאהוד יובל שאתם  מה  תחליטו  בבית  תכננו , לכו 

רוצים שאתם    . כמה 

צרפתי סגנון  :צביקה  להיות. איזה  מתיימר  פהאתה  הדרך  מוביל  אתה ,  

אנשים יפה. מביא    . לא 

דיקטטור  : לויאהוד יובל לך  קרא  לי. הציבור    . לא 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי סגנון  :צביקה    . איזה 

גל בן  .   :גיא  . הזה. בתאגיד  אופוזיציה  נציג  למנות    . חובה 

צרפתי זה  :צביקה  על  להשתלט  מסוגל  לא  כנראה    . אתה 

לא   : לויאהוד יובל עצמךמשתלט אתה  עליי. על  לאיים  .תמשיך  . .  

.   :אל- אתי גן . .  
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גרוס אופוזיציה  :נפתלי  נציג  להיות  אתה , אגי, חייב  .למה  . .?   

צרפתי תשמעו  :צביקה  אופוזיציה. בואו  נציג  יש    . אולי 

יעמיד  : לויאהוד יובל העיר  שראש  אופוזיציה  נציג  יהיה  העיר . לא  ראש 

מועמדיו את  בגדר , סליחה. יעמיד  להעלות  רוצה  אתה  אם 

קואליציה חבר  תהיה  העיר  ראש  תיק, מועמד  אתה . תיקח 

אופוזיציה מועמד  מ. לא  לא  על אני  תקבל  שאתה  סכים 

אופוזיציה כחבר  מועמדות  הגיוני, עצמך  לא  כן . זה  אם  אלא 

העיר ראש  מועמד  להיות  רוצה  הכבוד, אתה  כל    .עם 

צרפתי העיר, בבקשה. תודה  :צביקה    .ראש 

דעתך, סליחה  : לויאהוד יובל על  נעשה    ?זה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  היום  :גיא  המועמדים  מי  תדע  אתה  לצעוק  תמשיך  לא?אם    ? נכון,  

צ"ד בוקי  לדבר  :יש'ר  לו  ניתן    . בואו 

חמו בן  שהפסקתיאנ  :יהודה  במקום  אמשיך  זאת  בכל  יהיו , י  הדירקטורים 

חברים9 ציבור3.   נציגי  ו3,   מועצה  חברי  עירייה3-   עובדי    . 

ל הד3- באשר  דר, צים"ח  את  מציע  פרנקו' אני  , שמוליק 

ברנע אילנה  מילוא, הגברת  יעל  החי. ואת  מונחיםקורות  , ים 

שהנחנו מה  שלושתם, וזה  של  החיים  קורות  סברנו , את  כי 

השלושה את  מכירים  לא  אולי  כולם  השאר . שלא  כל  את 

מכירים הקורות. כולכם  את  הציגו  לא  גם . ולכן  מה  האם 

כל  או  התאגידים  רשת  מבחינת  הבדיקה  את  שמחייב  שמה 

למעלה האלה  הד, המושגים  את  השאר"חזה  את  ולא  . צים 

ה6כי  מת  מת, שריםאאחרים  העירייה  עוברי  שרים אגם 

מועצה כחברי  או  עירייה  כעובדי  תפקידם    .מתוקף 

את    לאשר  בעד  נציגישלושמי    ?- ת 

צ"ד בוקי  דר  :יש'ר  של  בריאותו  מצב  לגבי  שאלה  לשאול  רוצה  שמוליק ' אני 
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  . פרנקו

חמו בן  רופא  :יהודה  לא  הד. אני  שלושת  בעד    ? - צים"חמי 

כהן מינימ  :אורן  הפרטיש  צנעת  של    . ום 

כדירקטור, בוקי  : לויאהוד יובל לשמש  כשיר  הוא  אם  שלך    ? השאלה 

צ"ד בוקי    . כן  :יש'ר 

לך  : לויאהוד יובל לענות  צריכים  שהם  שאלה      . זו 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי הד  :צביקה  שלושת  בעד    ? צים"חמי 

שאלה  :אל- אתי גן רק  לי  .. יש  . .?  

צרפתי חיים  :צביקה  קורות  לך     .יש 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי הדח. תודה  :צביקה  אישור  בעד    ? צים"מי 

אותה  :אל- אתי גן מכיר  הכלכלית  בחברה  בדירקטוריון    ? מי 

צרפתי הכלכלית  :צביקה  קשור     ?מה 

אותה  :אל- אתי גן מכיר    ? אתה 

יואל זאת  :איציק    ? מי 

מילוא  :אל- אתי גן   . יעל 

יואל הכלכלית  :איציק  מהחברה    . לא 

חמו בן  היא , סליחה  :יהודה  הפארק  הקמת  הקמת  בהתנדבות יעצהבזמן   

הפאר   . כן, קלהקמת 

כהן בהתנדבות, אה  :אורן    . יועצת 

חמו בן  הפארק  :יהודה  להקמת  בהתנדבות  עבדה    . כן, היא 

צרפתי הדח  :צביקה  שלושת  אישור  בעד  , ארנון, יעקב, גיא, אמיר ?צים"מי 

יובל,אמיר, איציק, עמירם, יהודה, צביקה, שלי, אורן   ,

נמנע. תודה. ממה, יאיר נמנע? אתה    .בוקי 
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מסהחלטה דמאשרים  :461 '  של  מינויים  פרנקו"את  שמוליק  ברנע , ר  אילנה 

הפנאי תרבות  בתאגיד  לדירקטורים  מילוא    .ויעל 
  

חמו בן  העובדים  :יהודה  לשלושת  מציע . באשר  שאני  העובדים  שלושת 

הם ארמוני : להצבעה  מנכ- אשל  העירייה"  רוכל שגיא, ל    - 

העירייה ודאי , גזבר  העיר- ורונית  ראש  לשכת  מנהלת  שגם ,  

ציבורי במינהל  לאחרונה  שני  תואר  הולכת , סיימה  והיא 

העירוניים התאגידים  נושא  על  דוקטורט  כרגע  גם    . לעשות 

עירוניים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בתאגידים  הוראה  עוזרת    . היא 

גל בן  מגב  :גיא  נשים  יותר  יש  כרגע  בדירקטוריוןאבל    . רים 

חמו בן  העירייה  :יהודה  עובדי  שלושת  את  לאשר  בעד  ידו? מי  את  . ירים 

רבה אחד. תודה    .תודה, פה 

מסהחלטה ארמונימאשרים  :462 '  אשל  של  מינויים  את  אחד  ל "מנכ, פה 

רוכל, העירייה ודאי, שגיא  ורונית  העירייה  לשכת , גזבר  מנהלת 

תרבות  בתאגיד  כדירקטורים  העיר    .הפנאיראש 
  

חמו בן  המועצה  :יהודה  חברי  את, שלושת  להצבעה  מציע  בן : אני  יהודה 

העיר, חמו כראש  תיק , אותי  כמחזיק  אברהם  יאיר  את 

גלו, תרבותה בן  גיא  עם  לי  שהיו  מקדימות  שיחות  , בשתי 

דר של  שמו  את  מביא  מועצה' אני  כחבר  גבע  נציג , אמיר 

לאשר. בדירקטוריון בעד    , מי 

התקבל, סליחה  : לויאהוד יובל כזה, גיא. לא  דבר  לעשות  יכול  לא    . אתה 

צרפתי דיבור, סליחה  :צביקה  בזכות    .אמיר 

ביחד(   ) מדברים 

יכול  : לויאהוד יובל לא  האופוזיציה, הוא  מעמד  לא    .זה 

צרפתי   . אמיר, בבקשה  :צביקה 
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גבע"ד אמיר  אותי   :ר  שתשמע  טובאחרי  יותר  אולי  מועמד  לך  יש  אם    . תגיד 

תקין, סליחה  : לוילאהוד יוב לא  הוא  פה . ההליך  יושבים   6האופוזיציה 

אחרת5, חברים או  כזאת  סתירה  לפי  וגם .   גל  בן  גיא  אם  גם 

הכבוד כל  עם  גבע  אמיר  לקבל , אם  עצמם  לבין  בינם  יחליטו 

בעבר שהיה  כפי  העיר  ראש  של  הצעתו  בשיטות , את  שממונה 

  , מינוי

גל בן  לא  :גיא  עוד  גבע  ואמיר  גל  בן  דיברוגיא  לוי,   גבע , יובל  ואמיר 

לאקיבל  ואתה  דיבור  שאתה . זכות  לפני  אותם  תשמע  אולי 

  ?מאשים

צרפתי   . בבקשה, אמיר  :צביקה 

בקואליציה  : לויאהוד יובל לא  אני  עוד    , כל 

גל בן  אותם  :גיא  ששמעת  לפני  אנשים  מאשים    , אתה 

חמו בן  מקרה  :יהודה  כל  מבהיר, על  רגע, אני  מח, סליחה  אחד  ברי שכל 

אחרים שמות  להציע  יוכל    . המועצה 

גבע"ד אמיר  הרקע  :ר  למען  ידעתי , רק  אבל  להשוויץ  נוהג  לא  באמת  אני 

כזאת בצורה  חיים  פה  גם , שהדברים  יש  לפוליטיקה  מעבר 

כישורים של  רובכם . עניין  כי  קצת  לכם  לספר  רוצה  אני  אז 

יודעים תרבות, לא  בנושא  שלי  הרקע  אפתיע . על  אני  באמת 

  . אותך

שהכישורים   : לויאהוד יובל מאמין  .אני  .   , השאלה, .

ביחד(   ) מדברים 

גבע"ד אמיר  הדיבור  :ר  זכות  את  מבקש  קודם, אני  לך  הפרעתי  לא    , אני 

האישיו  : לויאהוד יובל לא  זה    . אבל 

גבע"ד אמיר  דקות17דיברת   :ר   . . .  

הפריע  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לא  אותו. הוא  לשמוע  רוצה    .אני 

בספקשהכישורים   : לויובלאהוד י לא  בכלל  הכישורים. לך  לגבי  ספק     . אין 
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גבע"ד אמיר  נראה  :ר  מתאים. בוא  יותר  אופוזיציה  נציג  יש    . אולי 

קשור  : לויאהוד יובל אותך. לא  ימנה  העיר  שראש  פה  לא , ההליך  זה 

  . האישיו

חמו בן  ממנה  :יהודה  לא  העיר . אני  מועצת  למנותזה  הכבוד, צריכה  כל     .עם 

גבע"ד אמיר  כן  :ר  גם  לפרוטוקול  משהו  להגיד  לי    . מותר 

הכישורים  : לויאהוד יובל על  לא  לשמוע  רוצה  לא , אני  שלך  הכישורים 

  . בנושא

גבע"ד אמיר  זה  :ר  דבר  מן  תרבות? איזה  לא    .זה 

הנושא  : לויאהוד יובל לא  זה  שלך  הכישורים  שהשתלטה . אבל  השררה 

הנושא לא  זה    . עלינו 

ביח(   ) דמדברים 

גבע"ד אמיר  דיבור  :ר  בזכות  כרגע  אני  שלי . אבל  שהדברים  כך  על  עומד  אני 

לפרוטוקול   . ייכנסו 

יכנסו  :אל- אתי גן   . הם 

.כישוריך   : לויאהוד יובל . ספק, . לי    . אין 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  לאמיר, יובל. בבקשה, אמיר  מפריע  . אתה 

ש האופוזיציה  לאיש  מפריע  בבקשה.לךאתה    .  

אופוזיציה  : לויאהוד יובל איש  לא  הכבוד, הוא  כל     .עם 

צרפתי   .אמיר, בבקשה  :צביקה 

הכבוד  : לויאהוד יובל כל  אופוזיציה, עם  איש  לא    . הוא 

כבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   . די, שקט 

צרפתי אופוזיציה  :צביקה  איש  לתאגיד, אמיר  היום  בו  לתמוך  נהנה  . ואני 

לך אומר  נהנהא. אני    . ני 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . אמיר, בבקשה  :צביקה 
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גבע"ד אמיר  במשך   :ר  של 20שימשתי  ציבורית  הנהלה  וחבר  כגזבר  שנה   

הבימה הלאומי  התיאטרון  ידידי  כ. אגודת  שנה 15- שימשתי   

הפילהרמונית  התזמורת  קרן  של  השקעות  ועדת  חבר 

בע וחבר 10שימשתי . מ"הישראלית  כבוד  כגזבר  שנים   

העמותה הנה אמנות, א"עלמלת  למען  של , עסקים  בראשותה 

עו של  אלמנתו  גולדנברג  דר"אורה  ז' ד  גולדנברג  . ל"אמנון 

מכן  הציבורולאחר  הביקורת  ועדת  ראש  היום  של ועד  ית 

במשך  שנים5העמותה   .  

כיו   ושימשתי  במשך "הקמתי  קולמוס  עמותת  שנים8ר  זוהי .  

ב והמשוררים  הסופרים  איגוד  ידידי  הייתי . ישראלאגודת 

התרבות  היכל  ידידי  אגודת  כגזבר  ושימשתי  מקימי  בין 

סבא ז, בכפר  נתיב  משה  האלוף  של  שפעלה , ל"בראשותו 

ב ברנע4- בעיר  אילנה  כיהנה  בהן  האחרונות  השנים    ,

בעיר התרבות  אגף    . כמנהלת 

העיר    מועצת  מטעם  העירונית  התרבות  ועדת  חבר  שימשתי 

הקודמת הקדנציה  שנות  בכל  שנים5, שלנו  אגב.   כיום    ,

התרבות בוועדת  כחברה  מלכה  רעייתי  שנת . מכהנת  ומאז 

וטלוויזיה2006 לקולנוע  הישראלית  האקדמיה  חבר  אני    ,

והטלוויזיה הקולנוע  מפיקי  באיגוד  בישראלוחבר    .  

חמו בן  של , אגב  :יהודה  הפינה  אבן  להנחת  מחר  אותך  שנזמין  ביקשו 

  . הסינמטק

גבע"ד אמיר  אגב  :ר  ע, ודרך  שנכתב  סרט  בהפקת  היום  עוסק  כדי , י"אני 

האמנות של  הסיפור  את  ע, לסגור  סמ"שנכתב  נאווה  . לי 

שנקרא  עכברוש"ספר  של  סמל". חוק  להשלים , נאווה  כדי 

המעגל את  של , להם  ורעייתו  ארצי  שלמה  של  אחותו  היא 

מנכ סמל  הקאמרי"נועם  והולך . ל  מאופרה  שעובד  ספר  זה 
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ואני קולנוע  סרט  בהפקתולהיות  משתתף   .  

האלה   הדברים  אני , לאור  אם  ובין  אופוזיציה  אני  אם  בין 

השולחן, קואליציה סביב  פה  מישהו  יש  אם  ראוי או  שיותר   

הזאת בחברה  דירקטור  פה  להיות  תצביעו , בבקשה, ממני 

אחר מישהו  בהתנדבות . בשביל  רוצה  את אני  כישוריי לתת 

הזה    . לנושא 

גל בן  להבהיר   :גיא  מבקש  פה , משהואני  יהיה  אחדשלא  לאף    . ספקות 

גבע"ד אמיר  מתאים  :ר  יותר  אתה    . יובל, אולי 

גל בן  אופוזיציה   :גיא  כנציג  כיהנתי  מבקר אני  לבחירת  בוועדה 

האחרון ראשון  ביום  שהתכנסה  שבוע, העירייה  , לפני 

העיר ראש  אליי  פנה  ובסופה  השנייה  לי , לישיבתה  ואמר 

הדירקטוריו את  להקים  ופנאישבכוונתו  תרבות  תאגיד  של  . ן 

של  הקצאה  שבמסגרת  לי  אמר  הוא  מעמד  מקומות 3באותו   

בוועדה, לנבחרים יכהן  גבע  אמיר  שמר  מעוניין    . הוא 

אופוזיציה   כנציג  אומר  לא  בכוונה  דיבר , אני  לא  הוא  כי 

אופוזיציה נציג  של  מעוניין. במונחים  שהוא  אמר  תקן , הוא 

טועה אני  אם  הזה  הרגע  עד  העיר א. אותי  לראש  הבהרתי  ני 

אישי באופן  שלי  החלטה  לא  שאני , שזו  החלטה  זו  אלא 

חבריי שאר  עם  להתייעץ  לסיעהצריך  נאמר,     . כך 

סיעה  : לויאהוד יובל ולא    . אופוזיציה 

גל בן  עברית  :גיא  מבין  לא  יכהן? אתה  גבע  שאמיר  כך  על  , יובל, דובר 

מסוגל וגם  היטב  שמאזין  כמי  אותך  מכיר  אני  היום   עד 

היטב עד , להבין  ברורה  נורא  בצורה  שדיברתי  חושב  ואני 

הירוקים . עכשיו סיעת  שבתוך  העובדה  את  מסתיר  לא  אני 

שישמש ראוי  גבע  אמיר  האם  פנימית  מחלוקת  צריך , היתה 

בינינו, לשמש הפנימי  הסידור    .במסגרת 
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משמעת ולכן    אצלנו  אין  לקואליציה  אולי  בניגוד  אנחנו 

ב יצביע  אחד  וכל  למה . התאםסיעתית  לכם  הסביר  אמיר 

מתאים שהוא  חושב  לתמוך , הוא  הולך  אישי  באופן  אני 

שלו הטענה. במינוי  את  מקבל  כזו, אני  יש  לא , אם  שהוא 

אופוזיציה כנציג  שלו . מכהן  המועמדות  את  רואה  לא  אני 

אופוזיציה היה ,כנציג  אז  אופוזיציה  נציג  היה  הוא  ואם   

האופוזיציה חברי  בכל  להיוועץ  יובל ,מקום  מר  בך  כולל   

אופוזיציה, לוי חבר  כן  בהגדרה  אתה  צ. כי  בוקי  מר  יש 'וגם 

מסיעת  שפרש  כחבר שאחרי  דפקטו  בפועל  היום  מכהן  מעוף 

  , אופוזיציה

צרפתי פרש  :צביקה  לא    . הוא 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  דפקטו  :גיא  אופוזיציה  הזאת, איש  ההגדרה  את  מקבל  , אתה 

  ? בוקי

חמו בן  זהשיצהי  :יהודה  את    . ר 

גל בן  את, בסדר  :גיא  גם  עכשיו  נפתח  מעוףלא  של  הסמטוחה    ,

להיום מספיקה  הירוקים  של     .הסמטוחה 

חמו בן  זה, לא  :יהודה  את  שיצהיר. שיצהיר  מחכה    . אני 

גל בן  דעתם   :גיא  את  ומכבד  מעריך  מאוד  שאני  לסיעה  עמיתיי  אם  ולכן 

עצמאיים עצמאית , כאנשים  ביקורתית  חשיבה  בעלי 

איתנהואי ודעתם  מהם, ירצו, כותיים  מבקש  שאפילו ואני   

למינוי להתנגד  ומעוניינים  במידה  או  כן, ינמקו  זה . שיעשו 

לוי יובל  ברור    ?  מספיק 

חמו בן  האחרון  :יהודה  המשפט  את  שמעתי     .לא 

גל בן  בעניין   :גיא  כרגע  לפעול  הולכים  הם  איך  לנמק  מעוניינים  הם  אם 

אותם, ההצבעה מזמין  לעשואני  כך  אישי . ת  באופן  אני 
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אמיר של  במינוי    . אתמוך 

כל  : לויאהוד יובל ברור, אמיר, קודם  שיהיה  רוצה    , אני 

גרוס זה  :נפתלי  את  הצגת  אתה  כי  ברור  מספיק  היה  . לא  . .  

צרפתי דיבור, סליחה  :צביקה  בזכות    , אתי, גיא. יובל 

כהן חברים  :אורן  לריב    . לא 

גל בן  להתווכח  :גיא  פשוטיםבס, תראי. אפשר  יותר  הדברים  יחיד    . יעת 

כהן פשוט  :אורן  יותר    . הרבה 

חמו בן  מפוצל  :יהודה  שהיה  יחיד  בסיעת  מישהו  הכרתי  העיר . אני  במועצת 

סבא יחיד. כפר  בסיעת  היה  והציע , מישהו  הצעה  הציע 

  . נגדה

צרפתי   . בבקשה, יובל  :צביקה 

כהן האלטרנטיבה  :אורן  את  תציע    . יובל, גם 

ביחד(    )מדברים 

כל  : לויאהוד יובל אמירקודם  ספק,   יהיה  ואולי , שלא  ספק  לך  היה  אם 

ב יישמע  שזה  גם  . צריך  . התנצלות. באתי , של  לא  חלילה 

בכבודך לא  בכישוריך, לפגוע  ספק  להטיל  ספק. לא  לי  , אין 

עכשיו זה  את  אומר  ואני  קודם  הדיון  במהלך  זה  את  , אמרתי 

בכישוריך ספק  לי  שה. אין  כמו  שלך  אותה העשייה  צגת 

התרבות . איכותית, יפה, מרובה של  השפיץ  של  בחוד 

ישראל   . במדינת 

מבטאים   גם  שלי  שהחברים  כמו  בעיניי  פה  הוא , האישיו 

ההליך כל    . קודם 

גבע"ד אמיר  אחראי  :ר  אני  לא  זה  על    . אבל 

אחראי  : לויאהוד יובל אליך. אתה  הגיע  שהעניין  אמיר, ברגע  דעתי , סליחה 

שונה   . היא 

א"ד גבער  שלי  :מיר  הסיעה  לראש  לפנות  צריך  זה . זה  אולי  אליי  שפנו  ברגע 
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בסדר כן  או  בסדר  לראש , לא  אליי  שפנה  מי  את  הפניתי 

איתו שידבר  שלי  שתהיה . הסיעה  לפני  הסכמתי  נתתי  לא 

בין שזה ,שיחה  חושב  הוא  הסיעה  ראש  לי  אמר  עוד  והוא   

קדימה ורצים    . בסדר 

זאת , אמיר  : לויאהוד יובל קיימתובכל  אחריותך  שאת  טוען  עכשיו . אתה 

הכבודאמיר  כל  עם  כרגע  להגיע , הנושא  צריך  היה  לא  הוא 

כזאת בכמה הוא . בצורה  שקל  חצי  של  לטלפון  ראוי  היה 

לארץ, שניות חזרה  אתי  כאן, גם  אני  וגם  פה  נפתלי  גם . גם 

איתנו השם. בוקי    . ברוך 

גל בן  איתו  :גיא  שלנו  הירוקי? סיעה  בסיעת  לא  הנציג . םיובל  הוא  יובל 

תפוחהמכובד סיעת  של    .  

אותי  : לויאהוד יובל ואתגרת  שאלה  שהעלית  מה, מכיוון  יודע  לא , אתה  אני 

הזאת לוועדה  עצמי  את    , סליחה, אמיר, מציע 

יואל לך, וואלאק  :איציק  שמפריעים  תרגיש  אחת  מרגיש , פעם  אתה  איך 

  . נו, שוט, ויאללה? עכשיו

ש  : לויאהוד יובל לךמכיוון  אענה  ואני  כך , שאלת  עצמי  את  מציע  לא  אני 

ספק לך  יהיה  לא  מה, שמראש  ממך , אלא  צעיר  אני  שגם 

הרבה סרטים, בשנים  תרבות, הפקתי  במפעלי  , השתתפתי 

לעשות   . מה 

חמו בן  המועמדות  :יהודה  את  מוריד  אני  מצטער     .אני 

כהן בשבילך  :אורן  שלו  המועמדות  את  מוריד    . הוא 

זה, ליחהס  : לויאהוד יובל על  חשבוניות  לך  אראה  ואני  אראה , שאלת  ואני 

הסרטים  את  גם  א- לך  איכות.'  סרטי  זה    .  

כהן הפתעת  :אורן    . יובל, הפעם 

כה, ה'חבר  :יאיר אברהם עד  שמענו  שלא  משהו  נשמע  לו , בואו. אולי  תנו 

  . נו, הזדמנות
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אמיר  : לויאהוד יובל אדוני  שאלת, וגם  כבר  חושב , אם  בצניעות  שאני אני 

שקשור  פה  המועמדים  מכל  היחיד  הנציג  להיות  יכול 

עולים של  סבא  בכפר  מסוימת  עליי, לקבוצה  נכפה  , לא 

עולה עם  להתחתן  העולים , בחרתי  גם  . אז  . מקום.   , בשום 

העולים  :יאיר אברהם את  גם  מייצג  אתה    , עכשיו 

קיימת, סליחה  : לויאהוד יובל רוסית  כזה, תרבות  דבר  זה , יש  נשים  אבל 

לייצוג שזוכה  שמקורב. מגדר  אחד  אף  אם , אין  אותי  תתקנו 

טועה לתר, אני  במעט  תורם. הרוסיתות בולו  מקיים , אני 

רוסית פעילות     .ומפעיל 

גל בן  אפילו  :גיא  דם  קשר  עם    , אתה 

חמו בן  .  :יהודה  . .  

דם  : לויאהוד יובל קשר  לי  לעשות, יש  ממני, מה  שלי  הילדים  אז , כל 

לשלב . תירגע תביןכשתגיע  היום. הזה  עכשיו . הברקת 

אישי, אמיר הנושא  את  לעשות  רוצה  שאתה  אני ,מכיוון  אז   

עצמי, אומר את  הצעתי  לא  פניתי , אני  אופוזיציה אני  לחבר 

אחרת אופוזיציה  חברת  או  שלא , אחר  היא  שלנו  וההחלטה 

  , להעלות

מילר ש  :עמירם  אופוזיציה     - חברת 

שהתב, סליחה  : לויאהוד יובל החלטה  את זו  מכבד  ואני  של קשתי  דעתם 

איתם התייעצתי  כי  לאופוזיציה  כמו , חברי  לנו  נשב  שאנחנו 

בעבר מועמד, שעשינו  ונבחר  בינינו  זכותך עכשיו. נדון   

העיר ראש  מצד  בחלקך  שנפלה  הזכות  את  שים , לקיים  אבל 

מינויים לוועדת  ממונה  כשאתה  שבזה  ידיעתנו לב  בלי   

הזהולא , בעבר במועצת, בשולחן  בהחלטת לא  ולא  העיר   

  , מועצה

גבע"ד אמיר  מדבר  :ר  אתה  מה     ?על 
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חברך  : לויאהוד יובל שהעלה    , בדברים 

מילר מינויים  :עמירם  לוועדת  מונה  שהוא  יודעים  לא     ?אנחנו 

לסיעה  : לויאהוד יובל חבריך  מצד  טענות  בעבר    , היה 

הסתדר  :יאיר אברהם שלא  כזה  מילים    , משחק 

גל בן  מחברי"ע  :גיא  מי  הסיעהי   ?   

בזה  : לויאהוד יובל נדון    .תכף 

גל בן  ספציפי, לא  :גיא     .תהיה 

ספציפיים  : לויאהוד יובל ש, עכשיו. נהיה     - מכיוון 

גל בן  לדייק  :גיא  מבקש    . אני 

יו  : לויאהוד יובל להיות  שזכית  השקעות"מכיוון  ועדת    , ר 

צרפתי אופוזיציה, סליחה  :צביקה  דיון  אופוזיצי, תעשה  דיון  זה  ה מה 

   ?עכשיו

להתמנות   : לויאהוד יובל זכית  והראויים  העודפים  כישוריך  שבזכות  מכיוון 

בעבר"יו השקעות  ועדת  האלהר  הדברים  ובכל  חושב ,   אני 

זה לתיק  העיר  ראש  כמועמד  שלך  המינוי  של  כמו , שהשאלה 

אחרים העיר , לתיקים  ראש  של  טוב  כחבר  אותך  מעמידה 

העיר אופוז. במועצת  שכחבר  חושב  הכבודאני  כל  עם  , יציה 

להיות יכול  לא  אתה  האישיו  יהיה  וזה  השאלה  זו    . אם 

גל בן  בזמן , יובל  :גיא  אותך  מזמינים  שלא  אומר  רק ? הפעםאתה 

אומר שאתה  מה  את  לשמוע  נהנים  כמה  לב  את . תשים  תן 

  , דעתך

כהן ה  :אורן  את  לו  מעביר  שלי10- אני  דקות    .  

גל בן  הזה  :גיא  לעניין  דעתך  את  לרגע    . תן 

אמיר  : לויאהוד יובל לך  מציע    , אני 

גל בן  כלל  :גיא  שלך , בדרך  . מהדברים  . .  

גבע"ד אמיר  של   :ר  הנאמנות  חובת  החברות  פקודת  שלפי  יודע  אני 
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משרת הוא  שבה  עצמה  לחברה    . דירקטורים 

בעיה  : לויאהוד יובל   . אין 

גבע"ד אמיר  העיר   :ר  של  לתרבות  מחויב  ע, ולחברהאני  הפעילות  ל לטובת 

וזהו כישוריי    . סמך 

ספק  : לויאהוד יובל   . אין 

  

אביטל***  מאולם , יעקב  יוצא  המועצה    ***הישיבות חבר 

  

אמיר  : לויאהוד יובל לך  מציע  אני  לקבל, אבל  המינוילא  את  עם .   איתנו  שב 

האופוזיציה   , חברי 

גבע"ד אמיר  הדברים  :ר  רוח  את  הבנתי    . כבר 

הדיון, לא  : לויאהוד יובל את  קפהתעלה  כוס  על  לא  אפילו  בינינו  הזה    ,

הקפה כוס  על  אשלם  אני  בינינו, אפילו  שלא . ולסגור  ובלבד 

מועמדיו  את  מעלה  העיר  ראש  שבה  השיטה  פה  תשתרש 

האופוזיציה   . מתוך 

מילר מ, יובל  :עמירם  חלק  לא  שאתה  רואה  לא  .אתה  . לי, . אתה , תגיד 

האופוזיציה חברי  על  אותך, מדבר  מנדים  משפי, הם  לים הם 

  . אותך

עמירם, לא, לא, לא, עמירם  :יאיר אברהם העניין  את  להחליף    . לא 

צרפתי יואל  :צביקה    . בבקשה, איציק 

מילר חובה  :עמירם  כאילו  מרגיש  לוועדת , ואתה  אותך  שקיבל  מי 

פעמיים אני, הביקורת     .זה 

גל בן  לחלק, עמירם  :גיא  זה  שלך  שהתפקיד  זוכר  לא  . אני  . .  

הע  :אל- אתי גן מדליותביום  מחלקים    .אמרנו, צמאות 

גל בן  הנ"אבמפ  :גיא  כותבים  היו  .ל "י  . בוועדת , . המים  במפעל  אבל 

לי ידוע  לא  הקריטריוןהביקורת  שזה   .  
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גבע"ד אמיר  .  :ר  . כזהש. בדיון  השתתפתי  לא  .. אני  . להצבעה להעמיד. זה  את   

  ? עכשיו

בתוך  : לויאהוד יובל בו  שזכיתי  תפקיד  בכל  היה  אופוזיציה  חבר  ועדת   דיון 

  , החברים

צרפתי בבקשה, סליחה  :צביקה    . איציק 

יואל מה   :איציק  את  להרחיב  רוצה  לא  ואני  דיבור  בזכות  לא  כבר  אתה 

כזה, שנאמר דבר  אומר  רק  כן . אני  זה  המקובלת  הדרך 

ליו הגדולה"לפנות  האופוזיציונית  הסיעה  צריך , ר  ולא 

מזה אותו. לברוח  פגשנו  נכון, במקרה  לגיזה  לפנות  גל   בן  א 

רגע, ר"כיו לי  מדבר, תן  אני  גמור, עכשיו  בסדר    . וזה 

ביחד(   ) מדברים 

יואל השני  :איציק  להתנתק , הדבר  צריך  סוף  כל  שסוף  חושב  אני 

הזאת עם, מהפוליטיקה  ראוי  לתפקיד  ראוי  איש  פה  יש   כי 

הדברים את  לבצע  עז  לך. רצון  להגיד  רוצה    , ואני 

גל בן  .   :גיא  . ה. על  ולא  המהלך    , אישעל 

יואל מילים, גיא  :איציק  משחקי  גם  לי    . תן 

גל בן  ביכולות  :גיא  דופי  אין  פה  אחד    , לאף 

יואל לתרום   :איציק  הרצון  את  יש  לאמיר  ובמיוחד  שאם  חושב  כל אני  את 

השנים במשך  צבר  שהוא  הזה  הנושא  כל  ואת  שלו  , הידע 

לעיר  זה  את  להביא  ורוצה  אחרים  עבור  זה  את  עושה  והוא 

סבא לו. שאפו ,כפר  לאשר  לו . וצריך  לאשר  צריך  אתה  וגם 

אותך שאלו  שלא  חושב. למרות  שאני  מה    . זה 

חמו בן  להצבעה, חברים  :יהודה  שעוברים    ,לפני 

צרפתי   . בבקשה, נפתלי  :צביקה 

גרוס העניין   :נפתלי  על  מילים  כמה  פה  אגיד  ואני  ממנהגי  אחרוג  אני 

חריג , הזה מעשה  לעשות  הולך  אני  נגד ולה, יחסיתכי  צביע 
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אמיר של  מתאים. המינוי  לא  שהוא  בגלל  עכשיו , לא  הוא 

דברים של  ארוכה  רשימה  פה  לו. פרש  גם  אמרתי  שאני אני   

מתאים שהוא  יותר. חושב  עמוקה  בעיה  פה  שיש  חושב   אני 

שלישית  ולא  שנייה  ולא  ראשונה  פעם  לא  כבר  שמנסים 

ירוקים כסיעת  לנו  לאופוזיציה , להכתיב  ולהכתיב 

הנציגים כאופוזיצי הם  מי  יכול . שלהה  לא  שאני  דבר  וזה 

איתו   . להשלים 

קודמים   מקרים  הראשון, היו  המקרה  לא  מרגיש , זה  ואני 

הקו את  פה  לשים  צריך  הקו, שאני  את  שמתי  מבחינתי . ואני 

אופוזיציה נציג  לא  הוא  סיעת הוא . אמיר  נציג  לא  גם 

את , הירוקים רואה  אני  וככה  העירייה  ראש  של  נציג  הוא 

  . זה

האופוזיציה   של  נציג  שהוא  חושב  מישהו  צריך , אם  הוא  אז 

האופוזיציה של  נציג  לא  שהוא  פה , לדעת  יבין  הוא  כי 

נגדו תצביע  שהאופוזיציה  עצמו . בהצבעה  הוא  מלבד  אולי 

גיא מלבד  המינוי, ואולי  בעד  גם  יצביע  שהוא  , שהצהיר 

  . לצערי

אופוזיציה   נציג  לא  שזה  להגיד  נכון  לא  במקרה לדע, זה  תי 

אופוזיציה  נציג  זה  לפי הזה  שזה  פה  לי  שנאמר  למרות 

במועצה הסיעתית  שלנו, החלוקה  זו במקרה  הגדולה  הסיעה   

אופוזיציה נציג  וזה  אופוזיציה  לנציג . סיעת  תפקיד  לו  ויש 

בת עירוני אגהאופוזיציה  מבקריד  להיות  לא , גם  ואמיר 

הזה בתפקיד  ב. מצטיין  אותו  שרוצים  הסיבה  זאת  כל לכן 

שכאילו  ירוקיםהתפקידים  סיעת  או  אופוזיציה    . מוגדרים 

נציג    ולא  פה  האופוזיציה  נציג  לא  הוא  שאמיר  חושב  ואני 

הירוקים העירייה. סיעת  ראש  של  נציג    . נקודה, הוא 
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צרפתי העיר  :צביקה    . בבקשה, ראש 

חמו בן  לדבר  :יהודה  רוצה    , אני 

המ, נפתלי  : לויאהוד יובל מחברי  כשליש  מועמד אנחנו  על  נתגבש  ועצה 

  . אחד

חמו בן  פה  :יהודה  שנאמרו  הדברים  את  הסף  על  לדחות  רוצה  ולהעמיד , אני 

דיוקן על  העובדות  אם . את  לבדוק  לאמיר  ראשית  פניתי 

הסכמה לו  תהיה  בדירקטוריוןבכלל  להיות  אמר ,   וכשהוא 

גל בן  גיא  עם  דבר  לי , לי  ראש אין  עם  דבר  אבל  בעיה 

או. הסיעה היה  הוא  ולא אם  הסכמה  לו  תהיה  שלא  לי  מר 

החדש בתאגיד  להשקיע  הזמן  ואת  הרצון  את  לו  לא , היה 

לגיא פונה    . הייתי 

ולתרום    להמשיך  רצון  ואת  הנכונות  את  לו  שהיה  מכיוון 

סבא שלי, לכפר  נציג  לא  איתי, הוא  מצביע  לא  אלה . הוא 

זה את  רואים  ואתם  את , העובדות  אמרתי  ואני  זאת  עם  יחד 

אחז ואני  ואומרזה  ויחידה , ור  אחת  מסיבה  אליו  פניתי 

כך כל  פשוטה  להבין, והיא  קשה    , אולי 

גרוס ולא  :נפתלי  אליו  .למה  . . ?  

חמו בן  זה  :יהודה  את  לקבל  לכם  קשה    . אולי 

גרוס אליו  :נפתלי  פנית    ? למה 

חמו בן  גבע  :יהודה    , אמיר 

גרוס גיא  :נפתלי  אל  לא, לא  או  אליי  . לא  . .  

צרפתי נפתלי,סליחה  :צביקה    .  

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  גבע' דר  :יהודה  מכם, אמיר  לחלק    , בניגוד 

גרוס בזמנו, סליחה  :נפתלי  המים  למפעל  מתאים  הכי  היה  גם  .הוא  . .  

.   :אל- אתי גן . תגיד . רוצה'אז  אמרת. 'אני  פעמים, אתה  מאה  , הצהרת 
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אותו אוהב  אני  בעיה, בסדר, אמרת  אמיץ, אין  תגיד , תהיה 

אות אוהב  לידי, רוצהאני , ואני  שהוא  לי    . נעים 

חמו בן  אשתי  :יהודה  את  אוהב  אותו, אני  אוהב  לא    .אני 

הכל  :אל- אתי גן זה. זה  את  בפרוטוקולים. אמרת    . יש 

חמו בן  דר  :יהודה  של  התרומה  את  מעריך  סבא' אני  כפר  לעיר  גבע    , אמיר 

גל בן  מאוד  :גיא  נציג. יפה  . הוא  . .  

חמו בן  ל  :יהודה  שהוא  בילמרות  תומך    , א 

הולך  :אל- אתי גן לסכסך, אתה  הזמן  כל  בינינורצית  אליו ,   מצלצל  אתה 

.אישי . . ,  

ביחד(   ) מדברים 

לך, אתי  :יאיר אברהם לעזור  אנסה  אני    . בואי 

אדם. גמרנו  :אל- אתי גן לבן  התייחסות  אליך, בלי  להפיק , זה  זה 

שלך זה, תהליכים  את  לעשות  תפסיק  ואתה  עושה  , שאתה 

רו לא  תקבל- צה אתה  שאתה  מה  זה  מאוד.   לי    . צר 

ביחד(   ) מדברים 

מאוד  :אל- אתי גן לי    . צר 

חמו בן  ולומר  :יהודה  לחזור  רוצה    , אני 

ביחד(   ) מדברים 

ולתרום  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו באופוזיציה  להיות  רק , אפשר  לא  זה  אופוזיציה 

הזמן  כל    . 'לא, לא, לא'להגיד 

גל בן  קו  :גיא  גם    .אופוזיציה- יש 

חמו בן  הסף  :יהודה  על  לדחות  רוצה    , אני 

גל בן  קו  :גיא  אותם  מגדיר  שאני  קואליציה  חברי  כמה  לך  - יש 

  . אופוזיציה

חמו בן  פה  :יהודה  שנאמרו  הדברים  את  הסף  על  לדחות  רוצה  אני . אני 

מ יותר  מזה  אמיר  של  הרקורד  את  עשורים2.5- מכיר  ואני ,  
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שה הקולנוע  לנושא  גם  שלו  התרומה  את  דיבר יודע  וא 

פינה, איתה אבן  מניחים  אנחנו    , והשבוע 

בעיה  : לויאהוד יובל יחידים. אין  מינויים  נעשה  .בואו  . . ,  

חמו בן  פוליטי  :יהודה  מטעמים  ולא  אותו  להזמין  אישי  באופן  , יםשביקשו 

שלו הייחודית  התרומה  בגלל  בו . אלא  מתגאה  הייתי  אני 

בו לנזוף    .במקום 

ביחד(   ) מדברים 

אותנו  :אל- אתי גן מציג  לא  אותנו, אתה  מזמין  לא  מתעלם, אתה  , אתה 

די ראוי. אז  אתה  אבל  ראויה  לא  לי. אני  לבינך , תסלח  ביני 

יותר הרבה  ראויה  עירייה. אני  ראש    , אתה 

חמו בן  .  :יהודה  . שלי. לאירועים    ? להזמין 

גל בן  שלך  :גיא  זה  שאתה ? מה  מי  את  תזמין  שלך  הבן  של  המצווה  לבר 

אתה .רוצה אבל  עירוני   אירוע  לאיזה  להגיע  ראוי  מי  תקבע 

לא   ? או 

חמו בן    , לא  :יהודה 

גל בן  ראויה  :גיא  לא  שהיא  התכוונת    ? למה 

חמו בן  יוזם  :יהודה  שאני    . אירועים 

יוזם  :אל- אתי גן אתה     ?מה 

גל בן     ?פרטיים  :גיא 

חמו בן  מתאר, ישיבות, לא  :יהודה  מתאר, תכנית  לתכנית  אותך  אזמין     ?אני 

פתאום, נכון  :אל- אתי גן    . מה 

כישורים, אתי  : לויאהוד יובל בזכות  שם    , הוא 

ביחד(   ) מדברים 

כישוריו  : לויאהוד יובל את  כבודו  כבודו. יקריא  של  כישוריו  הם    ? מה 

.   :אל- אתי גן . ממך. יותר  אותם  לקרוא  אדע  אני  . שמא  . .  

כישורים, אתי  : לויאהוד יובל של  כישורכבודו פרט י, קריטריון  , אתי. יואת 
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אותו מאמצים  שאנחנו  קריטריון  זה  נאמץ. כישורים     .בואו 

הדיבור  :יאיר אברהם זכות  את  לקבל    ? אפשר 

כישורים  : לויאהוד יובל של  עלינוקריטריון  מקובל   .  

מתבייש  :אל- אתי גן לא  שראוי?אתה  מי  ראש  ?  להיות  צריך  היית 

עצמך את  להחזיק  גדול  את . גדול. עירייה  מחזיק  אתה  אבל 

קטןצמךע ככה    .  

צרפתי יפה  :צביקה  לא    . ממש 

ראויה  :אל- אתי גן לא  שאני  לי  ואומר  בא  אתה. הוא  אתה? מי  ? מי 

חושב ואתה  העירייה  ראש  לא , נבחרת  שאני  אומר  ואתה 

  . ראויה

גל בן  היתה   :גיא  שלא  שעדיף  אמירה    . נאמרתבאמת 

לך  :אל- אתי גן   ! תתבייש 

גל בן  להיזה  :גיא  יודע  אתה  בכבודך  יודע ?ררק  אתה  בכבודך  רק   

  ? עמירם, להיזהר

מילר בכלל  :עמירם  מכבודי  נזהר  לא    . אני 

גל בן  לב  :גיא  שם    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

הוא   :אל- אתי גן .למה  . הוא ? . שלא  ספיר  חברת  של  בדירקטוריון  כי 

גבריאלי עמוס  אלא  אותי  לעשות, הציע  כמה ,מה  היו   

הפריע נורא  וזה  ששאלתי  מה כי? למה. שאלות  לו  שאין  מי   

לענות לא  בעיה  לו  אין  קודם, לכסות  חומר  לשלוח  לא , לא 

הכל והסתרים. לעשות  מחטפים  מיני  כל  שעושה  ואנחנו , מי 

איתך שלנו  אמיר, הבעיה  נגד  לא  היא  היום  שלנו  , האמירה 

שלך ההתנהגות  נגד  סוף. היא  לזה  עשינו . והגיע  שלא  חבל 

וחצי שנה  לפני  עוד  זה  הבלגנו.את  . די, הבלגנו, נוהבלג,  

הזה הסיפור  הסוף. נגמר  עד  זה  את  תחטוף    . אתה 
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צרפתי   . הבנו. הבנו  :צביקה 

גל בן  לשמוע  :גיא  נעים  פחות  .זה  . האמ, . את  הקדיש  שלו - כשיובל  אמא 

חופשי זה  נעים , חופשי- כל  שלא  דברים  אומרת  כשאתי  אבל 

לשמוע   , לכם 

צרפתי זה  :צביקה  דברים? מה  ל, גיא? איזה  אפילו  טעםזה  דברי    .א 

גל בן  צבועים  :גיא  תהיו  אל    . לפחות 

.  : לויאהוד יובל . התרבותיים. כישוריו  ואת  שייקספיר  את  לנו  , שידקלם 

  . בבקשה

מצי...  :אל- אתי גן ולא  שלום  אומר  לא  ראש , גהוא  של  התנהגות  זה 

עירייה ? עירייה לשמוע ? שמכובדראש  כך  אחר  צריכה  אני 

אותי  ששואלת  נס  הגברת  י'את  העיר מה  לראש  , נגדךש  '?

ואומר  בא  אשכנזי  גבי  זה'שאפילו  אם אוי? מה  ואבוי   

איתי מדברת  אותך  יראה  זה. 'יהודה  מכירה ? מה  כשאני 

ידעת לא  אתה  אבל  קודם  הרבה    .אותו 

אליי   וניגש  בא  פרס  אותי, ששמעון  זכר  במקרה  הוא  , כי 

שלי הכישורים  חוסר  שאתה , בגלל  לך  מפריע  וזה  בא  שאתה 

כלכלניתתמ'אומר  שהיא  אומרת  היא  לעשות. 'יד  כשיש , מה 

דברים עוד  גם  נותן  זה  לא, השכלה  כבר  על אני  מדברת   

בהסתדרות לעומתך  לי  שיש  הכל. הניסיון    . זה 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

כישוריו, אתי  : לויאהוד יובל את  יציג  התרבות    . בתחום 

לא   :אל- אתי גן מה. ראויהפעולה  יודע  רא, אתה  לא  לעמוד אתה  וי 

יו התרבות"בראש  של  דירקטוריון  תרבותי.ר  לא  אתה  כי    .

להתנהג יודע  לא  לך. אתה  מגיע  יורדים . לא  אנחנו  אם 

יו, לכישורים להיות  לו  מגיע  שאמיר  ספק  בטח . ר"אין  אתה 

  . שלא
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צרפתי רבה, אתי  :צביקה  נגמר. תודה  האישי    . הנאום 

נגמר  : לויאהוד יובל לא    .הוא 

חמו בן  דבריילכ  :יהודה  את  לסכם  רוצה  אני    . ן 

תסכם  : לויאהוד יובל הכישורים , אל  את  .תציג  . .  

צרפתי   , סליחה, סליחה  :צביקה 

העיר, לא, לא  : לויאהוד יובל   , ראש 

צרפתי לא. לא, לא. לא, לא  :צביקה  יכול  מחר, אתה  עד    . לא 

בבקשה  : לויאהוד יובל הרלוונטיים, תרבות  כישוריך  שלך , מה  הניסיון  מה 

בבקשה? רבותבת נשמע    . בוא 

חמו בן  רוצה  :יהודה  אני    , לכן 

לדבר, לא  : לויאהוד יובל קודם, התחלת  שלך. שתקת  השתיקה  את    . תמשיך 

.   :ד אלון בן זקן"עו . אתערב.   . אני 

פרוטוקולים. בוודאי  : לויאהוד יובל   . באישור 

מנכ  :ד אלון בן זקן"עו חוזר  לפי  העיר  חייב"ראש  להיות ל  הדירק"יו     .טוריוןר 

עפ, מסכן, אה  : לויאהוד יובל הדיבור"אנוס    .י 

קואליציוני  :אל- אתי גן מהסכם  חלק  לא  זה  כי  מתאים  לא  בגלל  ...זה 

קודם רשימה  שלחו  לא    . זה 

חמו בן  מהטעם   :יהודה  פה  שנאמר  מה  כל  את  הסף  על  דוחה  אני  לכן 

שלואני , הפשוט הכישורים  בזכות  לאמיר  בזכות , פניתי 

לת שלו  מחר' ממש'. רוםהרצון  עד  ככה. תגידי  חושב  . אני 

תורם שהוא  חושב  והוא . אני  המים  למפעל  גם  תורם  הוא 

העירונית בפעילות  גם  אנחנו , תורם  אומר  בא  אני  ולכן 

את  להצבעה  כמועמדים 3נעמיד  המועצה  חברי   

  . לדירקטוריון

הצעה    למישהו  יש  להצבעה, נגדיתאם  כאן  אותה  ואם . יעלה 

נצביע, לא האנחנו  על  האלה3-   כרגע .   מסתכל  לא  אני  לכן 
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אופוזיציה כן  אופוזיציה, על  הנכון. לא  הוא  אני . ההפך 

האופוזיציה את  שמשתף  תהליך  שהוא  פניתי . חושב  אני 

לאמיר ישירה  ענה . פנייה  לא  אפילו  שהוא  יאמר  לזכותו  הוא 

לזה, לי תפנה  אבל  מוכן  שהוא  אמר    . הוא 

נציג, סליחה  : לויאהוד יובל עם  הדתייםמה    ?  

חמו בן  את   :יהודה  לאשר  מציע  המועצה3אני  חברי  חמו,   בן  אמיר , יהודה 

  , גבע

לעולים  : לויאהוד יובל   , נציג 

צרפתי השלושה. תודה  :צביקה  בעד    , ארנון, גיא, אמיר? מי 

תצביע, תתבייש  : לויאהוד יובל .אל  . . ,  

צרפתי יאיר,ממה, אמיר, איציק ,עמירם, יהודה, צביקה, שלי  :צביקה    ,

נגד. תודה. אורן   . תודה. יובל, אתי, נפתלי, בוקי? מי 

מסהחלטה חמומאשרים :463 '  בן  יהודה  של  מינויים  את  העיר,   אמיר , ראש 

תרבות  בתאגיד  לדירקטורים  המועצה  חברי  אברהם  ויאיר  גבע 

  .הפנאי
  

להיאמר, גיא, שנייה  :יאיר אברהם צריך  גם  הסערה  ממש , בשוך  זה 

שניות   , שישים 

תקדים  : לויהוד יובלא לו  שאין  לביזיון    . הגעתם 

צריך. שמענו. שמענו. שמענו, יובל  :יאיר אברהם   , גם 

  

  

מס  .8 שמות  ועדת  פרוטוקול    .10' אישור 

  

חמו בן  עליהם  :יהודה  להתאחד  שאפשר  נושאים  לסעיף , שני  אעבור   8אני 

שמות, ברשותכם ועדת  פרוטוקול  לכם , אישור  חייב  שאני 
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  . הסבר

יואלאיציק אחד  :    . פה 

גל בן  הסבר, רגע  :גיא  זה . אבל  אחד'מה    '?פה 

למועצה  : לויאהוד יובל הגיע  שזה  לפני  בעיתון  קראנו    . כמה 

חמו בן  השמות, חברים  :יהודה  ועדת  בהמלצת  במועצה  פה  החלטנו  , אנחנו 

פרס שמעון  שם  על  הירוק  הספר  בית  של  השם  את  , לתת 

וארוכים טובים  לחיים  מה. שייבדל  החלטה , אלא  שאחרי 

החינוך  משרד  מעובדות  אחת  לבי  תשומת  את  הסבה  שלנו 

סבא כפר  העיר  תושבת  גם  החוק , שהיא  את  אליי  שלחה 

אותו, 1960משנת  ידענו  אומר . שלא  שם שהחוק  יינתן  שלא 

בחיים שבעודו  לאדם  חינוכי  מוסד     .של 

היתה    כולה  שכל  החלטה  מבחינתי  היתה  שזו  חושב  אני 

ה את  לתת  הראויבכוונתה  הנשיאכבוד  לכבוד  תרומתו ,   על 

והקיימות הירוק  לנושא  יחד . הייחודית  תהליך  של  בסופו 

הזה הנושא  על  ודיברנו  שישבנו  החינוך  שר  שזה , עם  סברנו 

לחוקק לנסות  ונבון  נכון  יהיה  החוק, לא  את  בכדי , לתקן 

פרס שמעון  שם  על  במיוחד  זה  את  היה . להעביר  יכול  זה 

יו גדול  נזק  לו    .תרלגרום 

הנשיא   בית  עם  האישי, דיברתי  עוזרו  זה , עם  את  קיבלו  והם 

רבה העיר. בהבנה  למועצת  הזו  ההצעה  את  מחזיר  , ואני 

ל מציע  בשכונות ואני  החדש  הספר  לבית  שנקרא  חברים 

הירוק ספר  הבית  עד . הירוקות  פרס  בתנאי , 120ושמעון 

עד  נשאר  שהוא  לנו  יתחייב  לא , 120שהוא  שהוא  מקווה  אני 

לו נעל אומרים  שאנחנו  בהחלט. '120עד 'ב  לנו אבל  נשמור   

בבוא  שמו  על  ייקרא  הירוק  הספר  שבית  הזו  הזכות  את 

הספר. העת בית  של  השם  את  לאשר  מבקשים  אנחנו   לכן 
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הירוק' הספר    .'בית 

להתאחד   אפשר  שמות  ועדת  בפרוטוקול  הדברים  יש , שאר 

השמות. הסברים ועדת  את  לאשר  בעד  אחד? מי  תודה , פה 

  .רבה

מסהחלטה כדלקמןמאשרים :464 '   :  

ביה.1 כ"   בשכונת  זה 60/ס"ס  בשלב  יקרא  הירוק"  הספר  בעתיד  "בית  ויועד 

ע פרס"להקרא  שמעון    .י 

מס.2 שמות  ועדת  פרוטוקול  מאשרים  המצ10'     .ב" 
  

לגמלאים  .7 חנייה  תווי  מתן    .אישור 

  

חמו בן  להצבעה  :יהודה  להעמיד  מבקש  שאני  נוסף  סע, דבר  לאחר . 7ף יאת 

של  לגמלאיםבחינה  שירותים  סל  לתת  את , ניסיון  בחנו 

לעשות  מתחילים  אחרות  ברשויות  שגם  בצורה  הדברים 

בלבד, זאת לשנה  סבא  כפר  לגמלאי  הטבה  לתת  מציע  , ואני 

ומעלה70לגילאים  בעיר,   מחנייה    . פטור 

תיק    כמחזיק  מילר  עמירם  של  הצעתו  את  קיבלתי  ואני 

י, התחבורה הזה  במשךשהנושא  אלא , יבחן  השנה  רק  לא 

רבעוןאפילו  כל  חנות. פר  בעל  יש  שאם  מצב  ייווצר   שלא 

בא והוא  היום, בויצמן  כל  במשך  לבן  בכחול  חנייה  , תופס 

הזו ההצעה  את  לבחון  גם  נועדה  הזו  נבחן ולכן . השנה  אנחנו 

רבעון פר  גם  מכך, אותה  יותר    , מתכווניםאנחנו , ואפילו 

מילר צ  :עמירם  שגם  זהייתכן  בגלל  העזר  חוק  את  לשנות    . ריכים 

חמו בן  עמירם, רגע, לא, לא  :יהודה  בזה.שנייה  נוגע  בדיוק  אני  העזר .   חוק 

הזה התהליך  את  נעבור  ואנחנו  תהליך  לו  יש  אבל , העירוני 

הזה הפיילוט  את  לבדוק  רוצים  ואנחנו  ארוך  תהליך  . הוא 
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כן ההצעה , ועל  סביב  להתאחד  שאפשר  מאוד  מקווה  אני 

   .הזו

גל בן  הרשמי70למה   :גיא  הפרישה  גיל  ולא    ?  

חמו בן  הפנים   :יהודה  משרד  מול  בדיקות  לעשות  נצטרך  אנחנו  זה  גם  הרי 

זה את    . שיאשרו 

גל בן  גבר, גמלאי  :גיא  מגיל , לפחות    . 67מוגדר 

חמו בן  עדיין67, בסדר  :יהודה  זה    ,  

יואל אופניים67  :איציק  עם  נוסע  הוא    .  

חמו בן  ער2  :יהודה  לעשות   ניסו  אחרות    ,67ים 

גל בן  גריאטרי  :גיא  במצב  יהיה  שהוא     ?מחכים 

חמו בן  ניסו , גיא. לא, לא, לא  :יהודה  אחרות  עיריות  להם , 67בשתי  אישרו 

סעיף . 70רק  את  לאשר  בעד  אחד? 7מי  רבה. פה    .תודה 

מסהחלטה לגימלאיםמאשרים :465 '  חניה  מתשלום  פטור  מתן                         .                
  

צרפתי נעולה. תודה  :צביקה    . הישיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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  12/0704/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  

מסהחלטה עו :454 '  של  לסדר  הצעתה  את  לאשר  עמרמי"מחליטים  שלי  - ד 

כדלקמן   :בוזגלו 

הלימודים . 1 תוקד2013 – 2012שנת  ודמוקרטיה  מגדר  לנושא  תבנה . ש 

יב כיתות  ועד  הילדים  מגני  בנושא  לימודים  הממלכתי ', תוכנית  בחינוך 

הנוער ותנועות  הנוער  במועצת  וכן  הדתי    .ובחינוך 

הנשים. 2 מועצת  עם  בשיתוף  תבנה  לקידום , התוכנית  העיר  ראש  יועצת 

ונערות האישה  שינוי(ש "נמ מעמד  מובילות    ). נערות 

העירהתוכנית . 3 מועצת  בפני  הבאה  שנה  בתחילת    .תוצג 

תקציב . 4 מסגרת  בנושא  תדון  העיר    .2013מועצת 

בגני . 5 המגדר  נושא  על  לתפקידה  בנוסף  החינוך  במחלקת  אחראית  תמונה 

הנושא קידום  על  אחראית  שתהייה  הספר  ובתי    .הילדים 

התושבים. 6 לכל  פתוחים  שיהיו  ופאנלים  עגולים  שולחנות  ארועי   ,יתקיימו 

המגזרים מכל  בתחום  מקצוע  אנשי  מקדם , בהשתתפות  שיח  לקיים  מנת  על 

  .בעניין

  
  

מסהחלטה כדלקמן :455 '  לסדר  ההצעה  לאשר    :מחליטים 

ציבורי . 1 אירוע  במימון  ישתתפו  ולא  חלק  יקחו  לא  נציגיה  או  העיר  מועצת 

לרעה נשים  של  אפלייתן  על  יוחלט  בהם , שבו  אירועים  זה  ובכלל 

לנשי יתאפשר  מעורב לא  קהל  בפני  לשיר  וגברים(ם  זאת , )נשים  כל 

דתים מגזריים  אירועים    .למעט 

הקרוי . 2 המנהג  את  דוחה  העיר  נשים"מועצת  בכללו " הדרת  לציבור  וקוראת 

שמשמעותה  ביטוי  דרך  לכל  לגיטימית  ציבורית  במה  ממתן  להימנע 

נשים"   ".הדרת 
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מסהחלטה ל :456 '  ההצעה  את  היום  מסדר  להסיר  בדבר מחליטים  סדר 

קבלן   .עובדי 

  
מסהחלטה מיום מאשרים  :457 '  מישיבתה  כספים  ועדת   0701/החלטות 

  .ב"המצ

  
מסהחלטה ביום מאשרים  :458 '  מישיבתה  תמיכות  ועדת   12/0701/החלטות 

  .ב"המצ

  
מסהחלטה שמאשרים  :459 '  סיעת  כנציג  ביטום  שלמה  של  מינויו  ס "את 

הדתית   .במועצה 

  
מסהחלטה הרבנות םמאשרי :460 '  כנציג  אוחיון  מרדכי  של  מינויו  את   

הדתית    .במועצה 

  
מסהחלטה דמאשרים  :461 '  של  מינויים  פרנקו"את  שמוליק  ברנע , ר  אילנה 

הפנאי תרבות  בתאגיד  לדירקטורים  מילוא    .ויעל 

  
מסהחלטה ארמונימאשרים  :462 '  אשל  של  מינויים  את  אחד  ל "מנכ, פה 

רוכל, העירייה העירי, שגיא  ודאיגזבר  ורונית  לשכת , יה  מנהלת 

הפנאי תרבות  בתאגיד  כדירקטורים  העיר    .ראש 

  
מסהחלטה חמומאשרים :463 '  בן  יהודה  של  מינויים  את  העיר,   אמיר , ראש 

תרבות  בתאגיד  לדירקטורים  המועצה  חברי  אברהם  ויאיר  גבע 

  .הפנאי
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מסהחלטה כדלקמןמאשרים :464 '   :  

ביה.1 כ"   בשכונת  ב60/ס"ס  יקרא  זה   הירוק"שלב  הספר  בעתיד  "בית  ויועד 

ע פרס"להקרא  שמעון    .י 

מס.2 שמות  ועדת  פרוטוקול  מאשרים  המצ10'     .ב" 

  
  

מסהחלטה לגימלאיםמאשרים :465 '  חניה  מתשלום  פטור  מתן                                      .   
  

  


