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דיון בבקשת שבעת חברי מועצה בנושא אלימות בישיבות המועצה  12

 וועדותיה2 

  

חברי המועצה ביקשו ישיבה, אנחנו נפתח אותה1 ראשית  :צביקה צרפתי

ני רוצה להתנצל בשמו של ראש העיר, ראש העיר נבצר א

ממנו להגיע, אביו חולה מאוד בבית החולים1 אני רוצה 

אהרון בן חמו באמת לשלוח מפה החלמה מהירה ותקווה ש

, ולחזק את ראש העיר1 ייצא מהמצב הקשה שהוא נמצא בו

יודע על הקשר המיוחד שלו עם אביו1 אני מקווה  אני 

 תתנהל ברוח שקטה1 תודה1 שהישיבה הזאת גם 

אנחנו קיבלנו בקשה מחברי המועצה לקיים דיון בנושא  

הנושא הוא פתוח לדיון1 מי שרוצה יכול לדבר1 אני  אלימות1

כבר מההתחלה אומר, יש נוהל לישיבה1 כל חבר יכול לדבר 

דקות עפ"י נוהל הישיבות1 אני מבקש להקפיד  5דקות1 יש  5

רגיש, אז בואו נכבד את  שלא נתחיל, הנושא הוא נושא

הנושא את הנושא שאנחנו דנים עליו, וכל אחד יקפיד על 

 זמנו1 בבקשה, מי רוצה? אתי, בבקשה1 

אני אסביר את הרקע לבקשה שלנו לכנס ישיבה שלא מן  אל:-אתי גן

 המניין1 מתחילת כהונתה של מועצת העיר הנוכחית

 מאופיינות ישיבותיה באלימות מילולית בלתי נסבלת,

שאינה מאפשרת למועצה לקיים דיונים ממשיים בנושאים 

שישיבות המובאים בפניה1 אלימות זו גרמה לא אחת לכך 

 המועצה לא הגיעו לכדי סיום1 

מי שמכתיב את האווירה בישיבות המועצה ואת האופן בוא  
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מנהלי הישיבה, ובמקרה זה מתנהלים הדברים, הם בעצם 

ו1 לאלימות המופגנת מדובר עד היום, ראש העירייה וסגנ

בישיבות המועצה ע"י ראש העירייה וסגנו פנים רבות1 החל 

במניעת זכות דיבור מחברי מועצה, אי מתן תשובות 

לשאילתות ולשאלות המשך שלהן, כפי שמחייב החוק, 

 ת1איומים על עובדי העירייה וגרירתם לביצה הפוליטי

ועד זה מכתבה שהיה בזמנו של יו"ר  -דוגמא לעניין זה  

העובדים, שנשלח כאילו מטעמה בניגוד לרצונה, כדי לאיים 

על חברי מועצה מהאופוזיציה, ועד אלימות מילולית בוטה, 

גסה ובלתי נסבלת מצד ראש העירייה כלפי חברי המועצה1 

זו יכולה להיות אלימות ישירה ע"י ראש העירייה עצמו או 

 ע"י שלוחיו1

בהתנהלות  לאחרונה חלה אף החמרה וקפיצת מדרגה 

האלימה של ראש העירייה1 השתלחותו הבלתי מרוסנת 

בישיבת והבוטה כנגד חברת המועצה אתי גן אל, זו אני, 

ועדת התכנון והבנייה הותירה את הנוכחים שהיו שם פעורי 

פה, לנוכח גסות הרוח והברוטאליות בה מדבר ראש 

 העירייה לחברת מועצה1 

ש העירייה את בישיבות מוקלטות ומצולמות מרסן רא 

מקורביו כאשר הם עצמו, אך עומד מנגד ואינו מרסן את 

נוהגים באלימות כלפי חברי המועצה1 כך היה בישיבת 

התקציב כאשר מר בן חמו לא מנע ממקורביו שבקהל, 

לתקוף בצעקות רמות ובאלימות מתפרצת את חבר המועצה 

 ולא לאפשר לו לשאת דברים בישיבה1 אורן כהן

העירייה ע"י חבר המועצה אורן כהן לגנות כשנתבקש ראש  

ואי מניעה את האלימות הזו, לא הגיב כלל1 חוסר תגובה 
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בפועל של האלימות הגוברת, כמוה כתמיכה ומתן 

 ו1 זלגיטימציה לדרך התנהלות 

בישיבות מועצה שגרתיות השליח האלים של ראש העירייה  

, הפקיד את ניהול ישיבות בשלב מסויםהוא סגנו1 בידיו 

אם בהרמת אשר נוהג באלימות כלפי חברי האופוזיציה1 

לא רק  קולו ואם בשימוש באמצעים טכניים כמו הרמקול1

זאת, האלימות שמפגינים ראש העירייה וסגנו כנגד חברי 

מועצה, מכוונות גם כנגד חברי מועצה איתם הם מצויים 

בהליכים משפטיים, עובדה המציבה אותם בניגוד עניינים 

 ל הקשור לניהול ישיבות המועצה1מובהק בכ

לאלימות הגועה בישיבות המועצה גילויים נוספים בדמותו  

אשר התפרץ בישיבת המועצה של חבר המועצה שמעון פרץ, 

כנגד חברת המועצה אתי גן אל, בצעקות האחרונה כנגדי, 

מי שמעוניין  רמות באלימות ובביטויים שהנייר אינו סובל1

1 יחד איתו הצטרף לחגיגה גם שיסתכל בקלטת של הישיבה

עוזר ראש העירייה מר ברזני, והרשה לעצמו לדבר בגסות 

רוח ובעזות מצח לעברי, וגם לעבר חבר המועצה יובל לוי1 

כל זאת מבלי שראש העירייה וסגנו פוצים פה1 הם ישבו, 

 שמעו את המתרחש ונתנו לדברים לקרות1

יה כמי העובדות המתוארות לעיל, מציבות את ראש העירי

שפועל בעצמו באלימות מילולית ברוטאלית כנגד חברי 

מועצה, וכמי שמסרב לגנות אלימות של אחרים כלפי חברי 

המועצה1 באווירת האלימות שיצר ראש העירייה בישיבות 

מועצת העיר, לא ניתן לעיתים לנהל ישיבות מועצה סדירות, 

 ולא ניתן לקבל החלטות שהן בסמכות מועצת העיר1

ור כי מועצת העיר היא הגוף הנבחר המייצג את יש לזכ
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ות של תושבי העיר1 היא זו המוסמכת לדון ולהחליט החלט

מדיניות הקשורות לאיכות החיים של התושבים, לניהול 

נכסיו וכמובן כספיו1 אין לאפשר המשך ניהול אלים של 

 ישיבות מועצת העיר כפי שהם היו1 

ו1 ואנחנו חושבים לכן אנחנו ביקשנו לקיים את הישיבה הז

ת שגם בזמן הנותר לנו, החלטות שצריכות ליפול, הן ברצינו

הצעת ההחלטה שלנו המוצעת החלטות חשובות ביותר1 

גינוי של אלימות  לישיבה זו היא: שמועצת העיר תגנה כל 

  באשר הוא ובישיבותיה בפרט1

מועצת העיר ממנה את מנכ"ל העירייה לנהל את ישיבות 

עיר וזה בתקווה שתהיה אווירה אחרת המועצה1 מועצת ה

יו"ר ישיבות המועצה או  קצת1 מועצת העיר מטילה על 

ועדותיה את האחריות, למנוע כל גילויי אלימות כלפי חברי 

ומסמיכה אותו להרחיק מאולם הישיבות אורחים המועצה 

 בקהל או פקידי עירייה, שיאיימו על חברי המועצה1 

תיקה1 זה כבר לא קוד אהמועצה מחליטה כי תקום ועדת 

 אתי מה שדיברנו מתחילת הקדנציה, זה גם לא על שמי1

המועצה מחליטה כי תוקם ועדת אתיקה בה יהיו חברים 

נציגי הקואליציה, נציגי האופוזיציה ונציגי הציבור 

בתמהיל שההרכב יידון בנפרד, והיא תוסמך לדון בתלונות 

 של חברי מועצה, הנה גם עכשיו זה שיא, 

 טוב, תודה1  :צרפתי צביקה

 לא, לא אני לא גמרתי1 זה שיא הנימוס שבאמצע1  אל:-אתי גן

1  :צביקה צרפתי  אתי, בבקשה תסיימי

יש לי בדיוק חצי דקה, אני יודעת1 איציק יואל, אני מבקשת  אל:-אתי גן

אתה מדבר, מה לעשות זה מפריע1 לפחות בישיבה שכזאת1 
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 זה מפריע וזה רציני1 

 א עשיתי משהו לא רציני1 אני לא מבין מה, ל :איציק יואל

אתה צודק, התפיסה שלך היא מובנת אבל אתה טועה1 אתה  :לוי אהוד יובל

 מפריע1 

 המועצה מחליטה כי תוקם ועדת אתיקה,  אל:-אתי גן

 111 מה זה?  :איציק יואל

לדון בתלונות של חברי מועצה שהופעלה והיא תוסמך  אל:-אתי גן

כויותיה של הוועדה יוגדרו על ידה כלפיהם אלימות1 סמ

לאחר כינוסה, והם יתבססו על הכללים המנחים את ועדת 

 האתיקה בכנסת ישראל בהתאמות הנדרשות1 

 תודה1 ממה, בבקשה1  :צביקה צרפתי

ערב טוב1 עמיתיי הנכבדים, ראשית אפתח בצפירת הרגעה  :אברהם שיינפיין

העירייה איני מתכוון לשגע את מנהלי למי שזקוק לכך1 

בזימון ישיבות שלא מן המניין על כל פיפס  ועובדיה

אמתלה1 הפעם הזו חתמתי על זימון ישיבה זו בשל העובדה ו

כי נושא האלימה, נושאה של הישיבה הינו בעל חשיבות 

עליונה לנוכח ריבוי מקרי האלימות המילולית לאחרונה 

 במהלך ישיבות המועצה וועדותיה1

זמן את המליאה ולו בכדי לטהר החלטתי להיעתר לבקשה ל 

את האווירה1 יחד עם זאת, אני מציין כי אני מתנגד 

ת הרושם כאילו אלימות מילולית הינה לחלוטין ליציר

נחלתה הבלעדית של הקואליציה, ואילו האופוזיציה נעדרת 

 ממנה כליל ולהפך1

כולנו חוטאים בכך1 אופוזיציה וקואליציה1 והבקשה לניהול  

כבדו את יושביהם אמורה להיות הדדית1 כדי ישיבות אשר י

שלא נהפוך את הדיון הזה לעוד דיון עקר, וחלילה לא דיון 
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שעוסק באלימות ומתנהל באלימות, אבקש להציג את 

 הצעתי ובקיצור נמרץ1 

עצתי אומרת כי ינוסח קוד אתי מחייב לניהול ישיבות  

מליאה וועדותיה1 אצרף, לא צירפתי, לכל אחד ואחת 

כללי  11וחי לקוד האתי המאגד י המועצה את ניסמחבר

זהב1 נוסח הקוד הוא די מספק, יחד עם זאת ניתן לקיים 

להוסיף או להחסיר ממנו1 נוסח שיוסכם  דיון על ניסוחו,

ייחתם ויחול על כלל חברי המועצה והעומד בראשה ויחייב 

 ראשית כל, לפני עצמם ושנית לפני הציבור1  אותם1

וסח הסופי, תערוך העירייה טכס צנוע בו לאחר שיוסכם הנ 

יחתמו ראש הרשות המקומית וכלל חברי המועצה על הקוד, 

זו ובכך  לא רק שנטהר את האווירה כלפי פנים, אלא תהיה 

אמירה מאוד מהותית כלפי הציבור ואני ראשון החותמים1 

 עלינו לזכור שאנחנו נבחרי ציבור ואלינו נשואות עיניו1 

נבחרי הציבור בכנסת כבר קיבלו על עצמם  עליי להדגיש כי 

 קוד אתי מחייב ואף הוקמה ועדת אתיקה מיוחדת האוכפת 

רחוקים מקוד אתי את קוד אתי זה1 אמנם אנחנו עדיין 

כולל ומקיף, אך גם דרך ארוכה מאוד מתחילה בצעד אחד 

 קטן1 

הקוד האתי המוצע על ידי הינו בלעדי לעיריית כפר סבא,  

או לפחות את  יריות נוספות יאמצו אותוואני תקווה שע

ו ואף יוסיפו עליו1 מכפר סבא תצא הבשורה1 היות ויש חלק

מי שחושש שאולי אני מנסה להרוויח הון פוליטי כזה או 

אחר, אין לי שום בעיה גם לוותר על הקרדיט לחלוטין 

מכיוון  בנושא הזה ולהציגו כיוזמה של העיר כפר סבא1

 מכדי להשיבו בידי פוליטיקאים1 שהנושא עצמו חשוב מדי 
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ואסיים בדבריו האחרונים של ראש הממשלה המנוח, יצחק  

רבין בעצרת השלום המפורסמת שהיתה בכיכר רבין: 

"אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלי, צריך 

לגנות אותה, להוקיע אותה ולבודד אותה"1 תודה1 אני 

 קשה1 אחלק לכם את זה, כל אחד יוכל לעיין, בב

 תודה1 יעקב, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 ממה, רק תיקון קטן, יש קוד אתי של השלטון המקומי1  אל:-אתי גן

 זה משהו אחר1  :אברהם שיינפיין

 בבקשה, אנחנו בסדר הדיון, יעקב בבקשה1  :צביקה צרפתי

יש לי הערכה גדולה לחברי האופוזיציה1 יש לי הערכה, הם  : יעקב אביטל

אני ודתם אבל לא תמיד לצערי הרב נאמנה1 עושים את עב

ו111 אני לא  קראתי את המכתב, המכתב הזה קומם אותי 

 נוהג הרבה להתבטא1 

 איזה מכתב?  :ד"ר בוקי צ'יש

 ההצעה לסדר1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 ההצעה לדיון1  :צביקה צרפתי

יש הרבה מכנים משותפים בינינו, בין האופוזיציה  : יעקב אביטל

ואליציה1 נבחרי ציבור, תושבי כפר סבא, יושבים סביב והק

השולחן הזה, מגיעים לדיונים, ואני הופתעתי שההצעה 

, נשלח לשר הפנים ונשלח לדיון הזה, זה בעצם מכתב בעיניי

 לממונה על המחוז1 אני אומר, אנשים אחראיים, 

   ?-כמה הופתעת שכמעט נקטו אורן כהן:

,  :צביקה צרפתי  אורן

 שכמעט הרביצו לי בישיבת מועצת העיר? ן:אורן כה

 אורן, הדיון הוא בנושא אלימות,  :צביקה צרפתי

אל תהיה אלים1 כמה הופתעת כשכמעט הרביצו לי במועצת  אורן כהן:
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 העיר?

 מה אתם קופצים?  :לוי אהוד יובל

  אתה יכול להתייחס לזה בבקשה? אורן כהן:

 תפריע ליעקב1  אל תפריעו ליעקב, בבקשה1 אל :צביקה צרפתי

 תודה1  אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי  יש סדר דיון, אורן

 תן לו לענות1  אורן כהן:

 אני אתן לו, יש סדר דיון1  :צביקה צרפתי

 תודה1 תן לו לענות1  אורן כהן:

 ממש נהיית אלים1 האלימות שלך יוצאת מכל גבול1  :צביקה צרפתי

 גם בפעם שעברה שהתבטאתי,  : יעקב אביטל

 ליצן החצר1  רן כהן:או

 תמשיך, תמשיך, זה בסדר1 :צביקה צרפתי

היתה תגובה די סוערת1 אני שוב מצטער, אני אומר את מה  : יעקב אביטל

אילו היתה באמת כוונה טובה  שאני חושב1 הפנייה הזאת כי

על המכתב הזה, אז היה מקום של אותם אנשים שחתמו 

ולא  להשאיר את הדיון, לכבס את הכביסה במשפחה

להראות את מועצת כפר סבא בעיניי השר או בעיניי 

 הממונה על המחוז כמשהו, 

 בלשים111שמזמין שוטרים,  :לוי אהוד יובל

אנחנו, תראו איך אנחנו, אני מבקש לא להפריע ליעקב1  :צביקה צרפתי

 אתם הצעתם דיון, אתם1 

1  :לוי אהוד יובל 1  ואתם מדברים ב1

ים, אנחנו שותקים1 יש מצלמות1 טוב שיש אנחנו לא מדבר :צביקה צרפתי

 מצלמות1 

מה שאני רוצה לומר, נאה דורש נאה מקיים1 לא יכול  : יעקב אביטל
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להיות ואני מחזק את מה שממה אמר, שהמכתב עולה 

והצד השני בלתי כאילו צד אחד כולו טלית שכולה תכלת, 

נסבל1 זה לא נכון, זה לא הוגן1 אני יחסית אליכם יחסית 

בבחינה כחבר מועצה1 אבל נכחתי גם לפני היותי חבר  צעיר

מועצת העיר, נכחתי בישיבות פה1 מה שעיניי ראו אני 

הופתעתי איך החברים שיושבים פה הוותיקים עוברים 

 לסדר היום1 

היתה תופעה בעיניי ואני אז זוכר שעמדתי ליד גיא בן גל,  

יכול , לא יכול להיות שאדם 'ואמרתי לו 'מה זה, קצת כבוד

אין 'לקום, לבוא באמצע ישיבה, לדפוק על השולחן ולהגיד 

אז אני חושב שהגיע הזמן ואני מעריך זו בריונות1  ישיבה'1

באמת ובתמים, זה לא מס שפתיים, אני יודע שהאופוזיציה 

עושה את עבודתה נאמנה1 אני נהנה לשמוע אותם בדיונים 

 בערך שלהם ובתוכן הדברים שנאמרים1 

ול להיות שלא נותנים, יש בכל פורום בעולם יש אבל לא יכ 

יו"ר ישיבה1 פה יש מצב שחלק מהאנשים לא מוכן לקבל את 

יו"ר1  זה לא ייתכן דבר כזה1 עכשיו, אני בזמנו לפני היותו 

שנה כתבתי לחברי האופוזיציה שיש לדון לגופו של עניין 

ולא לגופו של האיש1 וגם במכתב הזה שוב הועלה הנושא 

 ב ראש העיר, שוב סגנו1הזה1 שו

אז לדבר על אני חושב שאם רוצים לדבר באמת על אלימות,  

נושא אלימות שהיא כוללת את כולנו1 אנחנו בני אדם, 

 מותר לנו לחטוא, אבל יש גבול לכל תעלול1 אפשר להביע

דעה, אפשר להתנגד וזה בסדר גמור1 לדעתי האופוזיציה 

 עושה עבודה טובה, בהכרח שהיא מבקרת1 

אם מותר לי לחזור לישיבת תקציב העירייה, התקציב  
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השנתי, היתה הזדמנות לאופוזיציה להיות שותפים לעשייה 

הברוכה שיש בכפר סבא1 אבל בגלל שבאופוזיציה אז 

אוטומטית התנגדו1 וחבל1 כי ההערות שלכם, ם1 ימתנגד

מאוד ולומד מזה1 -תוכן הדברים, בעיניי לפחות, אני מאוד

 להיות שאוטומטית מתנגדים1 אבל לא יכול 

, זה אומר שאנחנו לא שותפים למה   111 בעיניי המשמעות 

שקורה בעיר הזאת1 ככה אני מבין את זה1 אנחנו לא 

שותפים1 הרי אי אפשר לנהל פרויקטים בלי תקציבים1 ואם 

,11 לכן אני פונה  לא נותנים יד לאישור התקציב, אז באמת1

יך הגינות, אני מאוד בכל לשון של בקשה, אני מאוד מער

 מעריך יושר1 אני לא סובל ולא אתן יד לחוסר צדק, 

 צביעות1  :שמעון פרץ

 תודה1או צביעות1  : יעקב אביטל

 תודה1 אורן, בבקשה1  :צביקה צרפתי

11  : יעקב אביטל  לא עניתי לך, אבל1

 רגע, תן לו לענות1  אורן כהן:

 לא, לא, אז רק תאמר לי, : יעקב אביטל

 תפסיק להיות אלים ותן לו לענות1  ן:אורן כה

 -די כבר עם ה בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אורן, מספיק עם זה1 מספיק1 די1  :צביקה צרפתי

 אבל הוא לא ראש הישיבה1  :שמעון פרץ

1  :צביקה צרפתי 1  ם1  ירואים מי אלש1

 אתה לא רוצה לתת לו לענות? אורן כהן:

1  :צביקה צרפתי  בבקשה, אורן

 הוא רוצה לענות1 :אורן כהן

 אורן, בבקשה1 בבקשה, זכות דיבור שלך1 :צביקה צרפתי
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לשלוח חיבוק חם טוב1 קודם כל אני מבקש מפה באמת  אורן כהן:

תראה יעקב, אתה נחשב למשפחת בן חמו, ולאהרון כמובן1 

ובישיבת מועצת העיר של  לאחד ההגונים שבחברי המועצה1

דקות ארוכות,  התקציב נפל דבר1 כשאני דיברתי במשך

דקות והכל מתועד, התפרע בקהל אדם1 כמעט הגיע  1,4,5

לאלימות פיזית1 ואתה אומר 'אתם לא נותנים ליו"ר 

, נכון  ?הישיבה לנהל ישיבה'

לא זו בלבד שיו"ר הישיבה לא עצר אותו, לא זו בלבד שהוא  

את זה, אני לא רוצה להגיד יותר מזה את מה לא מנע ממנו 

ב פה, מי הזמין את הבן אדם, מי הוא שפה כל אחד שיוש

הבן אדם1 אני רק מזכיר לכם שזה היה בשתיים עשרה 

בלילה, שהיו שם שמונה אנשים1 ואלו הם השמונה: 

עיתונאית, שני פעילים של תנועה מסוימת בעיר, אב הבית, 

 המנקה ואותו מתפרע1 

אפילו דקות אחדות לא מנעו ממנו, אף אחד1 הייתי אומר  

הפריעו לאותו יו"ר הישיבה, יושב ומפריע, יושב  יתרה מכך,

ומפריע, ומפסיק אותי, ומזלזל וזה בכתובים, זה ייצא 

בפרוטוקול1 והוא מזלזל ומדבר1 ותוך כדי זה, דרך אגב מה 

אני מזכיר לך,  בעצם אמרתי באותם דקות שהוא התפרע?

הרמתי את אותה חוברת מפורסמת של ראש העיר, אותה 

לו 'תקשיב, הנה יש פה עמוד ראשון  חוברת ואני אומר

בן חמו, עמוד שני יהודה בן חמו', אני אעשה את זה  יהודה

 בקיצור כי זה היה באמת הרבה עמודים1 

עמוד אחרי עמוד וכל עמוד הוא, הוא בעצמו עונה לי 'מי  

 אותך? את מי אתה רוצה שזה, אותך? אתה רוצה שנשים?

את התשובה מבית אתה? אולי תגיד אתה?', אז הם קיבלו 
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החוברת הבאה שיצאה, היא המשפט, לא מיו"ר הישיבה1 

נמצאת פה, היא כבר לא מכינה את הדיוקנאות האלה1 ואני 

כשאתה אומר לי 'אתה לא מכבד את היו"ר', באמת, הפוסל 

 במומו פוסל1

, אני מוחל לך1 , עכשיו יתרה מכך, אני אמרתי לראש העיר 

לך, אני באופן אישי1 אני מוחל לך, באמת1 אני מוחל 

הציבור לא יסלח לך אבל אני מוחל לך, תגנה את האלימות1 

הוא בז לי באותו הרגע1 הוא לא בז לי באופן אישי1 הוא בז 

וכדי לחדד את הדברים, יו"ר הישיבה צביקה, לנושא הזה1 

שהוא בז לזה שאני הוא צריך לחדד את זה הרי לא מספיק 

ם לא היתה אלימות1 מבקש לגנות, הוא אומר 'מה פתאו

 שום אלימות'1 בפרוטוקול1 כלום1 

וכמובן בעירייה שזה מגיע אחר כך לעירית מרק, כתבה את  

, אז פתאום מגלגלים עיניים ופתאום 'קול הכפר'זה ב

העירייה מגנה את האלימות1 אגב, אני רוצה שתגנה את 

אחר כך אני אתן לך לגנות  1, בבקשההאלימות גם עכשיו

 ט על מה שאמרת שלא היתה אלימות1אותה, ותתחר

 ?-יעקב, אתה היית בישיבה בקטע ההוא של :ד"ר בוקי צ'יש

 אורן בזכות דיבור1  :צביקה צרפתי

וסיפור ובאמת האלימות הזו יש לה הרבה מאוד פנים1  אורן כהן:

ובית המשפט אמר את דברו1 ואני עוד פן אחד, זה  טהשל

מה היתה סיסמת רוצה להגיד לכם עוד דבר, מישהו יודע 

 האחרונות? הבחירות של תנועת מעוף בבחירות 

 לעוף גבוה1  :שמעון פרץ

כמעט1 "בזכותכם יהודה בן חמו"1 מוכר למישהו? הקמפיין  אורן כהן:

הזה של "בזכותכם כפר סבא", אותו פונטים, אותו אות, 
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אותם צבעים1 מילה במילה1 ואני פניתי גם כן ליהודה, 

עם השלט, ואמרתי לו 'תשמע, את  בדיוק כמו שפניתי אז

יורידו הרי, יורידו את השלט, בבקשה אני פונה אליך  השלט 

 בטוב תוריד את השלט'1 

לא הלך בטוב, פנינו לבית המשפט, תורידו1 לא הורידו,  

התחכמתם קצת1 אז גם עכשיו אני פונה בטוב ואומר לך 

צביקה, תורידו את הקמפיין, תורידו בבקשה את סיסמת 

 רות הזו מהפרסומים האלה1הבחי

 תודה1  :צביקה צרפתי

 תן לי עוד כמה דקות1 אורן כהן:

 לא עוד כמה דקות, עוד דקה1 עוד דקה יש לך1  :צביקה צרפתי

 דקות שהפריעו1  1אני מוסיף לך  :לוי אהוד יובל

אז בדקה הזו אני רוצה לייחד אותה לסגן ראש העיר איתן  אורן כהן:

שאתה כתבת בצורה ברורה1 אני ישר כוח על מה צנעני, 

אומר לך איתן, אתה האדם החזק ביותר בשולחן הזה1 

אנחנו נחזק אותך1 לא, תדע לך, אנחנו נחזק אותך על 

 הדברים שאמרת ומגיע לך ישר כוח1 

1  עו"ד איתן צנעני:  אני לא מציע לכם לבנות על זה יותר מדי

 לליבנו1 לא, אנחנו, אל תדאג1 אתה בליבנו1 נכנסת אורן כהן:

 כן1 עוד מישהו מחברי האופוזיציה רוצה להגיד את דברו? :צביקה צרפתי

 כן, בבקשה1 

 אני לא נרשמתי עוד לדבר, אבל,  :גיא בן גל

1  :לוי אהוד יובל  אני אדבר אחרון

יובל1  :צביקה צרפתי  בבקשה, 

1  :לוי אהוד יובל  גיא1 אני אדבר אחרון

 תי באיחור1 אם נרשמו לפניי, אני הגע :גיא בן גל
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 לא, לא, הוא אחרון1 גיא, בבקשה1  :צביקה צרפתי

טוב1 אני מתנצל שאיחרתי1 אני הייתי רוצה קצת  :גיא בן גל

 7מהפרספקטיבה האישית שלי להסביר, כי נכון שיש פה 

חותמים1 הבנתי שממה נימק את העמדה הפרטיקולארית 

שלו וזה בסדר1 באופוזיציה בניגוד לקואליציה יש מגוון 

דעות שמכבדים את השונות בה, דבר שבקואליציה לא כל 

כך בא לידי ביטוי1 יש פה קואליציונר לשעבר אורן כהן, 

יודע את ההבדלים1 יש פה קואליציונר לשעבר בוקי  שכבר 

צ'יש שמכיר את ההבדלים1 יש פה קואליציונר אופוזיציונר, 

אני לא יודע איך להגדיר, לא יודע להגדיר אותך עדיין 

 בהחלט מכיר את שני צידי המתרס1 , אבל אתה אמיר

1 לא  ד"ר אמיר גבע:  מכבדים באופוזיציה11

 קשה לי מאוד להגדיר אותך1  :גיא בן גל

 לא, מעריכים אותך1  :לוי אהוד יובל

 גם לי יש מה להגיד1  ד"ר אמיר גבע:

על הכיפאק, אני אשמח לשמוע אותך1 אני הייתי שנה וחצי  :גיא בן גל

של יהודה בן חמו בקדנציה הקודמת, חוויתי על  בקואליציה

 ,בשרי את אלמנט הכוחניות ואת אלמנט השתקת הדעות

ולי לקח  1ואת מוטיב העדר חופש החשיבה האינדיבידואלי

מאוד מצומצמים שנה וחצי להגיע למסקנה שגבולות הגזרה 

של חופש ביטוי וחשיבה עצמאית, העדר חשיבה עצמאית, 

 לא מתאימים לי1 

י פרשתי מהקואליציה בתחילת הקדנציה הקודמת, על זה אנ 

שלדעתי מינו מהנדס עיר שלא עמד בקריטריונים1 לימים 

הודו בזה רוב עובדי העירייה  כנראה גם התברר שצדקתי1

שדיברו איתי אחר כך1 אני לא מטיל דופי אישי ברמי 
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יועץ תנועה בסדר1 הוא היה  ראובני, אני חושב שהוא היה 

ינוני מאוד והוא לא סתם לא נמצא יותר מהנדס עיר ב

 בעיריית כפר סבא1 

אני מספר את כל הסיפור הזה, כי יש כאלה שעקומת  

הלמידה שלהם הגיעה מהר יותר, מהר פחות1 אבל כנראה 

גם מטבע הדברים במציאות פוליטית היכולת לבטא כל 

אינדיבידואלי, ברור בקול רם מאוד מוגבלת1 אז אפשר 

ולהגיד שעכשיו שיקולי בחירות הם מה  לבוא ולהתיפייף

ויפה1   שמנחים, והכל טוב 

אני כן מאוד מעריך אנשים שגם מתוך הקואליציה מביעים  

עמדות עצמאיות, לא הזכרתי כמובן גם את ממה, אבל אני 

אומר ממה עשה דבר מאוד אמיץ, ממה ביטא עמדת ביקורת 

ושי בתוך סיעה של ראש עיר1 זה בכלל מבחינתי מעיד על ק

שלא קל להתגבר עליו והוא מצא לנכון להגיד מילים לא 

 פשוטות בישיבת התקציב האחרונה1 

איתן, דווקא אליך אני מכוון, כי אומרים שדברים שלא  

רואים מכאן לא רואים משם1 אתה יודע מה, גם אם 

יודעות לרכל שהסיבה שאתה לפתע מוצא  הנשמות הטובות 

בהקשר לדברים פגם מסוים במעשיו של ראש העיר, 

ספציפיים שקשורים להתנהלות שלך כמחזיק תיק הנושאים 

הדתיים בעיר, וכל הנושא של הרב דשא שעזב, וחזר, 

מאוד נוקבות -והוחזר, ולא יודע מה, ובחרת במילים מאוד

לתאר איך בוחר הקודקוד של המערכת העירונית הזו 

 להתנהל1 

נט ואומר לי יש רספקט מאוד גדול למי ששם את עצמו בפרו 

1 וגם אם לפעמים המהלכים  'אני רוצה ככה, וככה זה יהיה'
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, לא נגיד כוחנית, אבל אסרטיבית, זה האלה נעשים בצורה

אבל השיטה הזאת שחוזרת מצופה מאדם שמנהל מערכת1 

על עצמה, וכל מי שיושב מספיק זמן בשולחן הזה יודע 

 בדיוק על מה אני מדבר1 איתן צנעני אמר את זה שחור על

 1 שהוא שלח גבי לבן במייל האחרון

השיטה הזאת לשלוח שליחים ולא לשים את עצמך אפילו  

זה סוג של חוסר אומץ לב1 לא רוצה להגיד שזה בפרונט, 

אם אתה לא מסוגל להביא את מעיד על אדם מוג לב, אבל 

עצמך להיות בחזית של העמדות שמייצגות נאמנה את מה 

 זה אומר1אתם לבד תקבעו מה  שאתה חושב,

  , אז הרבה פעמים הבולדוג התורן הוא צביקה צרפתי

שמשום מה החליטו שהוא האדם המתאים ביותר להיות 

בפרונט1 לא אחת, ואתם יכולים להכחיש עד מחר בבוקר, 

כולנו יודעים כי בוקי היה שם והעיד על כך כשהוא היה 

שם, שיש לכם משימות נקודתיות שמטילים עליכם כדי 

בשער באופן תורני מטעם צועקים להיות אלה ש

 הקואליציה1 

הכל בסדר1 אלה כללי משחק שאפשר לכבד אותם, ואני  

לשחק  הראשון שמנסה תמיד כאיש אופוזיציה מובהק

משחק שהוא פייר פליי1 מה שעשו לאורן כהן בישיבת 

התקציב האחרונה זה לא פייר פליי1 זאת צביעות1 לבוא 

לא חשוד כמי שנמנה על ולהגיד לפעילים של ליכוד שאני 

שהם לא יכולים להיכנס לאולם רק בגלל אחד מחסידיהם, 

שהם הביאו, השם ישמור ויציל, חולצה שכתוב עליה ליכוד1 

יוזמה ספוראדית  ושאף אחד לא יספר סיפורים שזה איזה 

של קב"ט בעל חשיבה עצמאית1 הוא קיבל הנחייה מאוד 
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ים האלה , להעיף את האנשברורה וכולנו יודעים ממי

 1החוצה

העובדה ששני אנשים צעקניים, שכולנו יודעים את הפרופיל  

שלהם ויודעים מה המוטיבציות שלהם, לבוא ולהפריע 

לחבר קואליציה שעוד רגע מתהפך ומעלה ביקורת, רק 

במטרה להפסיק את שטף הדיבור שלו, זה פתטי, זה זדוני, 

אל לקחת חברת מועצה כמו אתי גן  וזה לא פייר פליי1

ולשסות את הדברים שלה, מי שרוצה שיקרא את 

הפרוטוקול המתומלל של ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 המדוברת1

יודע, אני הייתי בסרט הזה1 אני אפילו הבאתי את ראש   אני 

העיר לבית המשפט בעבר על דין ודברים שהיה ביני לבינו, 

ועדת משנה לתכנון ובנייה1 מצאנו את הדרך ליישר בישיבת 

את ההדורים בינינו בהקשר הזה, מאז1 אבל זה מעלה 

מי האדם הראוי מסיים,  יצביקה את השאלה, ובזה אנ

 באמת לנהל את ישיבות המועצה1

כשאתה מנהל תביעה תלויה ועומדת מול יובל לוי בבית  

המשפט, ויש לך טענות קשות מאוד אליו ולו יש טענות 

 %.1ולא של  %.9מאוד קשות אליך, אין לך יכולת לא של 

בודד להתנהל בצורה בלתי תלויה,  1%וגם לא של 

ניטראלית ואובייקטיבית מולו כשאתה מנהל את סדר היום 

 של הישיבה1 

אתה לא יכול להיות אדם שמנתק את עצמו מהגוף של  

יובל לוי,  צביקה צרפתי, סגן ראש העיר שמנהל תביעה נגד 

ת ובכובע אחר אתה אומר 'לא, אני מרכז את ישיבו

1 יש כמה פתרונות1   המועצה'
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שוב, אני לא יכול להעיד על אשל שהוא אנחנו הצענו פתרון  

אדם בלתי תלוי לחלוטין, כי גם הוא כמנכ"ל מה לעשות, 

1, ויש לו נאמנות, לדעתי היא צריכה  1 הוא לא מנותק מה1

1 אבל יש לו גם נאמנות מסוימת %..1-להיות מקצועית ב

ועצת העיר רשמית היא זו לאדם שמינה אותו למרות שמ

שמינתה אותו1 אבל יש לו נאמנות וזה לא דבר, אני לא בא 

מערכת להגיד שהמציאות לא צריכה להיות כזאת שמנכ"ל 

יש לו נאמנות מסוימת ליו"ר המערכת, ויו"ר המערכת 

הזאת זה יהודה בן חמו1 אי אפשר לנתק את זה1 העובדה 

 שזו מערכת פוליטית מקשה1 

אפשר ללכת על המודל של הכנסת, הכנסת היא דבר אחרון,  

לא ההוד והדר של התנהלות פרלמנטארית1 ראינו ששם יש 

ם כוסות מים אחד על השני, צועקים, עוד אנשים ששופכי

לא הגענו לרמה של הפרלמנט הטייוואני שהולכים מכות 

ממש1 אבל יש שם רציונאל אחד נכון בניהול ישיבות1 יש 

יו"ר אחד של כנסת,  ומתנהלים מולו עוד כמה וכמה שם 

יו"ר והתורנות של ניהול הישיבות עוברת ביניהם1 וזה  סגני 

 נובע מכמה דברים1 

מצויה בידי כי לא כל החוכמה לניהול ישיבת כנסת  -אחד  

לא הוא לבד יכול לנהל את כל הישיבות  -אדם אחד1 שתיים 

זה מאפשר לאנשים, במקרה של  -מבחינה פרקטית1 ושלוש 

ת אגב, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה לנהל הכנס

ה הצעה עלה פואישיבות1 אז אני לא ארחיק לכת עד כדי כך 

שאין לה שום סיכוי להתקבל, שבאופן ספוראדי מישהו 

 אולי מהאופוזיציה ינהל פה מדי פעם את ישיבות המועצה1 

 תודה, גיא1 :צביקה צרפתי
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כל החוכמה של ניהול  אבל, צביקה אני מסיים בזה, לא :גיא בן גל

ישיבות מצויה אצלך1 יש אנשים נוספים בקואליציה1 איתן 

אני ראיתי איך איציק  צנעני מסוגל לנהל ישיבה מצוין1

יואל מנהל ישיבות במפעל המים, אני בדרך כלל לא מסכים 

יודע לנהל ישיבות1  עמירם מילר מנהל איתו אבל הוא 

  באותות ובמופתים את ישיבות ועדת המשנה,

 תודה, גיא1  :צביקה צרפתי

 שלי עמרמי בוזגלו לא נופלת לדעתי מכישוריך,  :גיא בן גל

 שמענו1  :צביקה צרפתי

ולא הבנת1 רק שוב, אתה לא אובייקטיבי בסוגיה הזאת1  :גיא בן גל

 נעים לך לשמוע למה אתה אולי הבן אדם הכי, 

 אתה גם לא סובייקטיבי1  :צביקה צרפתי

1  :גיא בן גל אבל אתה כנראה האדם הכי פחות מתאים בגלל שלל נכון

 סיבות משפטיות, ובגלל ההתנהלות הקודמת שלך, 

 מאה אחוז1 :צביקה צרפתי

ככל  מכל חברי הקואליציה לנהל את ישיבות המועצה1 :גיא בן גל

, ותיישר קו עם איזושהי שתמהר להפנים את העובדה הזאת

גם שלך הצעה הגיונית של אנשי האופוזיציה, המשימה 

 תהיה קלה יותר1 

 בסדר גמור1 תודה1  :צביקה צרפתי

 כי אנחנו לא נעשה לך חיים קלים1  :גיא בן גל

 יובל, בבקשה1  :צביקה צרפתי

וכבר שמעתי את החבר  אנחנו דיברנו הרבה בקדנציה הזאת :לוי אהוד יובל

יעקב אביטל מקדים תרופה למכה, בהמשך לדבריו של ממה 

יש חלק במה שקורה פה, אופוזיציה באופן מפתיע, שגם ל

ואיך הוא מתבייש1 אני רציתי שכולכם תתביישו, כל חברי 
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הקואליציה, כי הנטייה לשסות דברים להתקיף באמצע, 

כמו שראינו את ראש העיר ואת צביקה משסעים את 

הצרחות שלהם באתי גן אל, בזמן שהתחילה לדבר בוועדת 

תי בכוח להישאר כספים, כשלא היה וידאו1 והחזקתי את א

 פה1 

ואני אומר את זה למרות שיש לי המון סימפתיה וצר לי  

שראש העיר לא פה, מהסיבות האישיות שלו, אנחנו 

מאחלים בריאות לאביו1 אבל הנושא נושא, והאלימות 

אלימות, והבריונות בריונות, והיא מגיעה מכל השכבות, 

 היא מחלחלת ברוח המפקד1 

י לא אחזור על דברים שאמרו כדי לא להלאות אתכם אנ 

אורן כהן ואני חבריי1 אני רק רוצה להגיד לכם שכשביקשנו 

, קיבלנו מכתב מהאדון 01זכות נאום בצורה מסודרת, סעיף 

היועץ המשפטי, 'אתם צריכים לבקש מראש, יו"ר הישיבה 

 1 יצטרך לדון בסיבות שלכם, להסכים, לא להסכים'

 בחוק1 מתחילים להקריא דברים שלא כתובים 

שואל את עצמו חבר מועצה, אם יושב היועץ המשפטי  

שצריך להגן על הזכות שלי לדבר, והוא משתיק אותם, 

ממציא לנו סעיפים שלא כתובים בחוק, חלקם הוא אומר 

הוא אומר שהוא מקנה סמכויות ליו"ר  שהם סברה וחלקם

הישיבה שצריך לדעת מראש אם זה קשור לנושא הישיבה1 

 וזה לא ככה1 

אותו דבר אומר לכם אורן1 אני בא לדבר, אז או שתתייחסו  

לדבריי או שתביאו אנשים שישסעו אותי1 באופן פלא נשארו 

שני אנשים1 כולם הלכו1 גם אלה שהיו שם בשכר1 באורח 

פלא נשארו אותם שניים, חיכו בסבלנות וכשאורן כהן פתח 
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איזה אורח פלא שמביא לפה את הפה הוא חטף על הראש1 

 בטחים בנשק, שוטרים, פעם אחר פעם1 מא

'אוי ואבוי, היו צריכים לדפוק על   ואמר יעקב אביטל 

1 אדון אביטל יעקב  השולחן ולהגיד ככה לא סוגרים ישיבה'

היקר, אתה הצטרפת אולי אחרון לחבריך, מה לעשות 

שבאותם ישיבות ביקשנו מהאדון היועץ המשפטי שייתן 

שלו  ו שחברים אחריםחוות דעת1 לא רק שהוא הושתק כמ

הושתקו1 לא רק שלא הסכימו לנהוג לפי החוק והיו מקרים 

שראש העיר אמר שהוא נוהג בניגוד לחוק לבקשת החברים, 

מה שקורה פה זה זלזול עקבי בכל סדרי שלטון, בכל דבר 

 מינימאלי1

גיא קורא לזה פייר פליי, בשבילנו זה לא פייר פליי או כן  

קיום במשותף בעיר שאנחנו מגדלים  פייר פליי1 בשבילנו זה

אני מכבד בה משפחות1 היה לי דין ודברים עם החבר גבע1 

את זכותו להחזיק בדעה שהוא רוצה בה לעבור מסיעה 

לסיעה1 והוא כבר שלח לי מכתב ציבורי, שאני אלים וגס 

 בטענות שלי נגד העברות חוק1 

אבל מה, יושב כבוד השופט רובינשטיין, הוא בסך הכל  

בבית המשפט העליון1 כל שופט בבית המשפט העליון  שופט

בסך הכל, והוא קובע שבעיריית כפר סבא מתנהל שלטון 

ששייך אולי לעולמות אחרים1 ואנחנו מקבלים פרסום 

שיוצא, כל טענות האופוזיציה נדחו1 רבותיי, הכל נדחה, 

אבל את הכתם עולמות אחרים הולך כל הדרך1 כל מי 

מי שהולך איתו, צריך לחשוב איזה כתם שמסכים איתו, כל 

 דובק פה1

דקות החיים  5אתם רוצים לתת לדבר, תנו לדבר1 עוד  
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שלכם ייראו יותר טוב וגם שלנו1 החיים הציבוריים פה 

ייראו יותר טוב וגם שלנו1 תיצמדו לחוק, תפעילו את 

הסמכויות שלכם בחוק, אל תמציאו סמכויות בחוק1 אל 

סמכות, אל תהיו לנו פה הורה  תצנזרו איפה שאין לכם

 מבוגר, אחראי שאתם לא התפקיד שלכם1 

אז תקבלו מידה כנגד מידה1 תבואו ותגידו שאתם יש לכם  

סמכות מעל החוק להפריע לנהל ולעשות דברים בצורה 

פורשי קואליציה1 ולצערי  1מתוזמרת, וכבר יש לנו לפחות 

פעם החבר אליאס אני לא רואה אותו פה, שגם הוא אמר 

שהבריונות בישיבות המועצה מצד הקואליציה היתה 

 מתוזמרת, מוזמנת1 

ואתם צריכים לחיות עם הכתם הזה, כשהחברים שלכם  

לשעבר פורשים, לא יכולים לדבר איתכם חודשיים, או שהם 

מדברים איתכם והם אומרים אתם מתזמרים אלימות1 אתם 

 יכולים עכשיו לבוא לפה בתור צדיקים גמורים1 אתם

יכולים להגיד תדונו אותנו רק לפי הישיבה האחרונה1 אל 

 תדונו אותנו לפי האירועים הקודמים1

מצלמים1 היום העירייה חבר'ה, זה לא עובד1 אנחנו  

מצלמת1 מזלו של דר' בוקי צ'יש שכשאמרו לו שהוא נעדר, 

האלימות מגיעה גם הוא הצליח להוכיח שהוא היה נוכח1 

כל והיגיון1 מי נתן לכם סמכות למכתבים שאין להם טיפה ש

ואתם משתמשים בה בצורה פוליטית להדיח מהמועצה חבר  

 לא היית1 הוא מצולם1  -מועצה 

אתם מתנהגים בצורה בינאישית ובין קולקטיבית כי אתם  

שותפים, אתם מתנהגים בצורה שעכשיו יש לנו חותמת אתם 

לא שייכים לעולם שלנו1 אתם באים בשלטון מעולמות 
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 ים1 שיהיה לכם לבריאות, אחר

 תודה רבה  :צביקה צרפתי

חודשים השלטון הזה יוחלף, תודחו  .1בעזרת השם עוד  :לוי אהוד יובל

 ותהפכו להיות היסטוריה1 

 אמיר, בבקשה1 תודה1  :צביקה צרפתי

אני מנצל את ההזדמנות לדבר אחרי יובל, כדי להפנות  ד"ר אמיר גבע:

מות שהיא בהחלט נושא תשומת לבכם לפן נוסף של האלי

חשוב שאנחנו מעלים אותו כאן1 אלימות מילולית זה לא רק 

רוצה אני אלימות בדיבור אלא זה גם אלימות בכתב1 

 להפנות, 

 אלימות במה?  :???

בין חברי מועצת העיר בינם בכתב1 מאחר והאינטראקציה  ד"ר אמיר גבע:

שעל לבין עצמם נעשית גם בכתב, ולאחרונה רווח פה הנוהג 

כל התכתבות כזאת מכותבים לא רק מבקר המדינה והשרים 

וכל מה שאמרת, וכמובן הממונה על המחוז שהיא כבר בטח 

 מוצפת במכתבים, 

 אפילו חננאל כותב מכתבים1  אורן כהן:

וכמובן כל העיתונאים וכן הלאה, זה כאילו שהתנהל דיון  ד"ר אמיר גבע:

שלנו אפשר להביע אומר גיא שבאופוזיציה גם פה1 אז כאשר 

דעות כהנה וכהנה, ולפעמים כשדעה מסוימת היא לא כל כך 

מקובלת לגמרי, ואגב המקרה הזה אני לא רוצה להיכנס פה 

לנושא השלט, אבל אני בוודאי לא הצדקתי את נושא השלט1 

נכון שלא השתתפתי אתכם כי לא פניתם אליי לעניין של 

זה לא נראה העתירה1 אבל אני גם כתבתי בצורה ברורה ש

 לי הדבר הזה1 טוב שזה קרה וטוב שזה יוסר וכן הלאה1

אבל תוך כדי התכתבות כשאני מקבל אחר כך מייל, אני לא  
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שם עכשיו, אני רוצה יודע, האיש יצא, הנה הוא יושב 

להקריא לכם ואז נראה מה זה אלימות בכתב1 במקרה הזה 

שהכי  1-אגב זה לא נכתב לכל האלף אנשים, אלא רק ל

 אוהבים לשמוע את הדברים האלה1 

אז ככה, קודם כל: "אמיר שלום, ברוך אתה בבואך בגלוי  

לאוצר תו הגלוי של בן חמו"1 שים לב גם לשפה, כמשר

המילים ולסגנון1 "ברוך אתה בבואך בגלוי כמשרתו הגלוי 

של בן חמו1 מהפעם הבאה שתפנה אליי, עכשיו לאחר 

ק רק לבן חמו, אל שהשמצת אותי בביטויים ששייכים בצד

תקרא לי ידיד1 כולנו נשכרים מהזדהותך הפומבית לצד מי 

כי במעשה בית דין גמור  ,ששייך למשטרים מעולמות אחרים

 כך קבע כבוד השופט1 

אנחנו לא ידידים1 דרכינו נפרדו מזמן, ואולי לא יתחברו " 

אלא רק למראית עין1 אתה שייך למשרתי דרכו של האיש 

יו"ר  הסתדרות העובדים בעירייה נגד חברי שהעמיד את 

ה בהפרה ברורה של כל הכללים", לא את הכל אגב מועצ

"העלה בשמה פרסום של לשון הרע והפקיר הבנתי אבל, 

אותה לגורלה1 הצטרפותך לשורותיו", של האיש שאיננו 

איתנו היום, "מסירה אותך מהשורה הנורמטיבית1 ואם לא 

לא מזמן1 מאסנו די אז, נזכיר גם את ביטויים שלך 

 בלהזכיר לך את מעלליך בשירותו1

אתה ניצב היום לצד אחרים שלא יכולים אחרת1 אומללים  

שאינם בעלי ברירה, שבאה עם משאבים והשכלה כמוך1 

אתה לא ידיד ולא חבר ולא כלום1 אתה חלק ממשרתיו כי זו 

ברור דרכך שבחרת1 כבר קודם בחרת לשרתו בניגוד לאיסור 

חבר ועדת השקעות1 בחרת גם להיות נציג  בדין, בהיותך
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סייעת להכשלת  אופוזיציה במינויים סודיים בלי שידענו1

חברי סיעתך ולהכשלתי בעניין זה, ובו דברים שלא כיבדו 

 אותך ואותנו"1 

עכשיו השיא: "אמיר, לך לדרכך אתה מאוס כמוהו, חשוב  

ממנו ובעל אפשרויות רבות  כמוהו1 לצערנו בהיותך משכיל

מנו, בחרת מרצון להיות שותף לו ולדרכו, ולאן אין לך מ

אפילו את הצידוק למראית של כורח כמוהו1 אני אישית חש 

בושה גדולה ואכזבה גדולה ממנה לראות אדם כמוך, בעל 

יכולות בפוטנציה כמוך משרת דרך בזויה ונלוזה כפי כל, 

 שרוב העיר מאס בה"1 

 ימות מילולית?בבקשה, זאת אלימות מילולית או לא אל 

 והסגנון והעברית1 אתה יודע מה, אני מסכם את דברייך פה1 

 תודה, אמיר1 שמעון?  :צביקה צרפתי

 אני עדיין רואה את עצמי ידיד שלך1  ד"ר אמיר גבע:

 יאיר, בבקשה1  :צביקה צרפתי

למרות הכל, למרות הכל, שמעת? הוא עדיין רואה ידיד  :גיא בן גל

 שלך1 

 אני עם משקפיים, חכה רגע,  :לוי אהוד יובל

,  ד"ר אמיר גבע: כשפוליטיקאי שומע את המשפט של חברו פותח ב'ידידי'

יודע שהוא נכנס לצרות1  אז הוא 

תגיד לי לאן אתה שולח את השיק, כי אחרי נאום כזה אני  :לוי אהוד יובל

עוד יחשבו שתיאמנו את זה בינינו חייב לך הרבה תודה1 

  בתור, צלמי אותנו ביחד,

קודם כל, אני רוצה להזכיר לכולם שהתנהל איזשהו דיון,  :יאיר אברהם

נדמה לי שאחרי השנה הראשונה לכהונה של מועצת העיר 

הנוכחית בנושא הזה, וזה היה בהקשר נדמה לי בהצעה 
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אני  לנסות ולהגיע להסכמה על קוד אתי1שאתי העלתה, 

הייתי מבין אלה שסברו אז ואני סבור היום שצריך 

קיים גם דיון וגם משא ומתן, אולי בפורום קצת יותר להת

מצומצם כדי לנסות ולהגיע להסכמות1 אבל הייתי תמים 

 ונשארתי תמים, ודבר כזה לא קורה1

אבל אני בכל זאת אנצל את הדיון הזה בנושא של אלימות,  

כדי להקריא לכם את ההגדרה של אלימות, למרות מה 

אז "אלימות היא שקרה מקודם אמיר מדבר בעד עצמו1 

שימוש בכוח בין אם פיזי או אחר, כנגד הזולת במטרה 

לפגוע בגופו, בכבודו, ברכושו1 אלימות היא התנהגות 

מכוונת המפעילה כוח וטרור, פוגעת ברכוש הזולת, פוגעת 

גופנית או נפשית בצד השני1 אלימות היא התנהגות הכופה 

 דעתה על הזולת"1 

 את, וננסה ככה לשחזר, רק מספיק שנסתכל בהגדרה הז 

אתה מתכוון לראש העיר שהפעיל פה רמקולים וצביקה צעק  :לוי אהוד יובל

 ? 111על אתי שעם רמקולים

אתה יודע איך אומרים פוליטיקאים בזמן כזה? אני לא  :יאיר אברהם

 הפרעתי לך, אל תפריע לי1

 אני לא פוליטיקאי ברמה שלך1  :לוי אהוד יובל

חילת הקדנציה הזאת, אני מסרב להיגרר לאלימות אני מת :יאיר אברהם

הזאת1 לפעמים גם כשהייתי צריך להרים את קולי כדי 

להביע את דעתי, ויתרתי על זה, ולו בכדי לא להגיע למצב 

המביש שבו צועקים ומתנהגים בצורה, לא רק שלא ראויה, 

לדעתי בסופו של דבר ובסופו של עניין, כשאנחנו מגיעים 

אנחנו משתדלים  בר הגרוע מהכל, אוקי?לציבור וזה הד

ללכת בשקט ואפילו לא לומר שאנחנו חברי מועצה או 
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 נבחרי ציבור, בשביל שבסופו של דבר, וזה הגרוע מכל, 

 תדבר בשמך1 אני לא מתביישת1  אל:-אתי גן

כשיש תופעות של אלימות במועצת העיר ואתה אחר כך  :יאיר אברהם

אתה מתקשה להסביר איך  מסתובב בין הקהל ובין הציבור,

 אנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת, ועל כן, 

1 1 אל:-אתי גן  שנים לא שמעתי אותך על הקוד האתי11

 סליחה אתי, תני לו להמשיך בבקשה1   :צביקה צרפתי

ועל כן אני אומר, שמוטב שנתבונן כל אחד בעצמו, וכל אחד  :יאיר אברהם

אצבע מאשימה1  ישפוט את מעשיו הוא1 הכי קל זה להפנות

ואני אומר לכם עוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר ובסופו 

11 להצעה שקראתי, היכולת להשפיע על מה  של עניין זה1

שמתנהל פה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאמרת בהתחלה, 

זה חד מי שמנהל את העיר ומנהל את ישיבות המועצה1 111 

 משמעית1 אין בעניין הזה ספק1 אבל, 

 לגבי מה אין ספק? :גל גיא בן

להתנהל באופן כזה  לגבי היכולת להכיל ולגבי היכולת :יאיר אברהם

שהאלימות תרד לרמה נורמטיבית, אוקי? אבל, וזה אבל 

גדול, אתם מעלים טענה או מעלים דיון בנושא אלימות, אני 

מציע שמי שידבר על אלימות ויתריע, כמתריע בשער בפני 

שנקי טות, הוא צריך להיות זה אנשים או בפני מקבלי החל

 מגילויי אלימות1 

1  :לוי אהוד יובל 1  שלא זרק אבן1

אי אפשר יובל, אי אפשר לטעון כלפי ראש העיר וכלפי  :יאיר אברהם

צביקה, וכלפי מי שנושא באחריות ומנהל את ענייני 

 באלימות, כאשר אתה משתמש, המועצה שהם נוקטים 

 חוק? כשהם מפרים את ה :לוי אהוד יובל
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1 על הדעת,  :יאיר אברהם 1 1 של אתה משתמש בכל פן שאני רק יכול 

חברי אלימות שמופנית כלפי ראש העיר וסגנו, וגם כלפי 

מועצה אחרים שלא עשו לך כלום1 אתה מפנה לא אחת את 

, שמתוקף תפקידם פעם אחת הזרקור לגבי חברי מועצה

 אולי מסכימים איתך, פעם אולי מתנגדים לך, אבל לבטח

 לא אמורים להיות מותקפים על ידך1 

יותר מזה אני אגיד, וגיא יודע את זה1 גיא בתחילת  

11 הוא גם כנראה הגיע  הקדנציה הזאת, כשהוא עלה1

 שיש דרך, למסקנה 

 הוא אף פעם לא היה אלים1 גיא בחיים לא היה אלים1  :שמעון פרץ

 שיש דרך לנהוג אחרת1  :יאיר אברהם

זה יותר  ה מלמד עליי סנגוריה, וואי, וואי1שמעון, את :גיא בן גל

1 זה גורם לי צמרמורת בגב1   מדאיג מ'ידידי'

 גיא לא היה אלים אף פעם1  :שמעון פרץ

אני מציע לך לא להפסיק אותי, משום שאם אני  שמעון, :יאיר אברהם

 אתייחס להתנהגות שלך במועצת העיר, 

 יאיר,  :צביקה צרפתי

 1 לא נגיע רחוק :יאיר אברהם

11 אצלי אלימות זה שמוציאים  :שמעון פרץ 1  תאאני זה לא דוגמא1 עזוב, 

 לבן אדם1 זה אלימות1  ייםעמה

שמעון, אני מצטער, אני לא אני לא נהנה מהבדיחות האלה1  :יאיר אברהם

 נהנה מהבדיחות האלה1 

  של ש"ס נראות? בחירות אתה ראית איך הצהרות  :גיא בן גל

 מעון, ששמעון,  :צביקה צרפתי

  )מדברים ביחד( 

אתי, את מפריעה לחבר מועצה1 את ביקשת קודם שלא  :עמירם מילר
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 יפריעו לדבריך, 

 8כשלא מעלים הצעה לסדר של או ממזמזים אותה בוועדה  :גיא בן גל

  חודשים, אתה רואה בזה אקט אלים?

1  :יאיר אברהם  לא1 אקט פוליטי

את ט אלים זה שמוציאים לא, כי ראינו שבשביל שמעון אק :גיא בן גל

המעיים למישהו1 בשבילך זה משהו אחר1 אנחנו רואים 

 שההגדרה הזאת היא מאוד אלסטית1 

אנחנו יודעים שפוליטיקה זה שימוש בכוח, זה לא, השאלה  :יאיר אברהם

 היא מה המידה של הכוח1 

 רציתי לקבל תובנה כמה ההגדרה אצלך היא אלסטית1  :גיא בן גל

אני דווקא כשהזכרתי את שמך, אני התכוונתי לשבח ולא  :יאיר אברהם

 לקלס, כי אתה הגעתי למסקנה, 

באמירתך שירדתי מבריקדות אתה התכוונת לשבח אותי?  :גיא בן גל

 יש לך דרך מוזרה להחמיא1

השפעת גם על חברי עשית נכון1 ועשית נכון1 ובמידה רבה  :יאיר אברהם

לזכותך, לא הקואליציה האחרים, ואני אומר את זה 

כאמירה צינית1 כאמירה אמיתית, אוקי? כמי שבאמת 

השפיע על איך שהאווירה פה מתנהלת מאז, וזה השפיע ללא 

את  111כל ספק1 אבל לצערי הרב ככל שעכשיו, תתחילו 

אנחנו מתקרבים ליום הבחירות, אנשים  האמת רבותיי,

משיקולים פוליטיים, וזה בסדר ולגיטימי שגם אורן וגם 

 וגם אחרים ממצבים את עצמם, וזה בסדר גמור1 ממה 

נגדי ע"י  אורן כהן: זה מה שיש לך להגיד על האלימות שהופעלה 

מאבטחים בשלב מסוים היו  4חננאל? כמעט הרביץ לי1 

שזה בסדר שאני משיקולים  עליו, זה מה שיש לך להגיד?

 פוליטיים? 
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 אבל זה לא מה שהוא אמר1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

1  :לוי ד יובלאהו 1  אנשי ליכוד מצבו1

 בוא תגנה את זה1 אורן כהן:

וזה לא מצדיק בשום פנים ואופן לא את ה111 עליך ולא את  :יאיר אברהם

חד משמעית אני אומר ההתנהגות הברוטאלית שהיתה שם, 

לך שלא יהיה לך ספק בעניין הזה, אני לא צריך לכתוב את 

אני אומר את זה במיילים, זה ברור ומוסכם1 וכפי ש

הביקורת כלפי שמעון, אני אומר את זה כלפי התנהגות 

 אלימה שראינו באותו ערב1

ואני אומר לך יותר מזה, ההתנהגות האלימה הזאת לצערי  

הרב מחלחלת, וחלחלה לא פעם גם לפה1 גם לפה 

מאוד לוהטת1 ואני -כשהאווירה פה בדיונים היתה מאוד

ד ציבור, זה דברים אומר לכם שהסתה למשל של ציבור כנג

זה נושאים רגישים, שלכאורה עלו במסגרת הצעות לסדר1 

היתה נושאים שנגעו כמעט הייתי אומר בבריאות הציבור1 

 בהם מידה רבה של אלימות1 אוקי? 

11 ואני   1 ולכן, אני מסכם צביקה, לכם אני אומר אני חושב 

בעניין הזה באמת מתייחס ברצינות להצעה, אני חוזר על זה 

כדי להגיע לאיזושהי הסכמה באיזשהו בסופו של דבר ש

קונצנזוס, צריך להידבר, צריך לקיים איזשהו דיאלוג רצוף 

בין אופוזיציה לבין קואליציה1 ואני חושב, אני מזכיר שוב, 

ואני צודקת שאחריות על הקברניטים, את שבסופו של דבר 

 חוזר ואני ממליץ ללכת בדרך הזאת ולא לכפות1 וכדי לנסות

ואולי להגיע עד סוף הקדנציה הזאת עם איזשהו כבוד 

, תודה רבה1  111  ואיזשהו אינטגריטי כלפי הציבור 

 תודה1 איציק, בבקשה1  :צביקה צרפתי
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אני נדמה לי הדובר השביעי1 השמיני? תודה שספרת1 נדמה  :איציק יואל

חשבנו לי שכבר בדובר השישי התחלנו להפריע אחד לשני1 

111 איזו משמעת ומתחילתו ועד שהדיון הזה לפחו ת כל אחד 

סופו יידע לכבד את השני, למעט הקושי שעשיתי לך עצם זה 

 שדיברתי לרגע עם שמעון, ואני הפסקתי לעשות את זה1

אז בואו תקשיבו1 כל אחד מאיתנו צריך להיות אמיתי עם  

לייצר  -להבין את תפקידו1 שלוש  -עצמו פעם אחת, שתיים 

ות כאן סביב השולחן במסגרת את מכסימום ההגינ

 הפוליטית שבה אנחנו חיים1 

מאוד -מאוד-אתם יודעים, במתמטיקה פשוטה אנחנו מאוד 

בסיכומו של דבר אם  זהים כולנו בחלק של ההפרעות1

לוקחים ורוצים לאזן בין ההפרעות מצד חלק מהאופוזיציה 

כלפי ניהול הישיבה, וחלק ממנהלי הישיבה כלפי 

י חושב, אני לא ספרתי את זה, אני חושב אנ -האופוזיציה 

שבקדנציה הזאת ובקדנציה הקודמת זה פחות או יותר 

 זהה1

אבל בסיכומו של דבר, יש איזשהו דבר שצריך להבין גם  

נובע1 תראו חברים, ושאף אחד לא ייפגע1 אני  מאיפה זה 

מאוד מעריך את האופוזיציה, במיוחד אופוזיציה שקבעה 

ידי, לשם אני הולכת, כך אני רוצה בתחילת הדרך 'זה תפק

 1 ואני גם מכבד את הדיון, את רמת הדיון, את עומק  לפעול'

הדיון שהם מעלים, למרות שברוב המקרים אנחנו נגדם, 

 בסדר?

אבל תראו מה שקרה פה במהלך החודש האחרון1 זה לא  

האופוזיציה המקורית1 הצטרפו בסדר ולגיטימי מערכות 

ם כלפי מנהל הישיבה או סגנו של אינטרסים וכעסים רגשיי
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ומכאן  מנהל הישיבה, בגלל פוליטיקה, לא בגלל דבר אחר1

צפו פתאום הבעיות של האלימות המילולית, ושל החוסר 

 כבוד אחד לשני1 

שנים  4-זאת אומרת ישבנו בשקט כולנו במהלך ה 

האחרונות, וראינו את אותה אלימות במרכאות כלפי 

 האופוזיציה המקורית, 

 במרכאות? זה אלימות במרכאות?  :לוי וד יובלאה

 אל תפריע לי1  :איציק יואל

 הרמקולים כשאתי דיברה זה היה במרכאות?  :לוי אהוד יובל

 אל תפריע לי, בבקשה1  :איציק יואל

השוטרים שהיו פה והבלשים זה היה במרכאות? חבר'ה, די1  :לוי אהוד יובל

 אפשר להקשיב לכם, אבל אפשר לחשוב1

 אני מבקש1  :קה צרפתיצבי

אתם זלזלתם בכל הוראת חוק לניהול ישיבות, זה היה  :לוי אהוד יובל

 במרכאות? די1 

אני שמעתי את כולכם, כולכם תקפתם אותי, לא דיברתי  :צביקה צרפתי

מילה1 תכבדו את החברים שלכם1 תכבדו את החברים 

 שלכם, תלמדו להקשיב1 

 ת קצת מעוותת,אתי, יש לו תפיסת מציאו :גיא בן גל

 את הדרך1 סליחה, לא תוקפים אותך צביקה, תוקפים  :לוי אהוד יובל

 גיא, גיא, שמעתי,  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 תקפתם אותי, שתקתי1 אז גם אחרים שיתנהגו אותו דבר1  :צביקה צרפתי

 לא תוקפים אותך?  :לוי אהוד יובל

 גיד שלא היה דיון1 111 אני הגעתי עד לפה, אז אל ת אל:-אתי גן

 נו, באמת1  :עמירם מילר
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 מה זה לא היה דיון?  אל:-אתי גן

 אתי בבקשה, את מפריעה לאיציק1 אתי, בבקשה1  :צביקה צרפתי

 היתה ישיבה בצורה הכי מגעילה שהיתה1  אל:-אתי גן

 אתי, את מפריעה לאיציק1  :צביקה צרפתי

1  אל:-אתי גן 1  111 קוד אתי מה ש1

 אתי, את מפריעה לאיציק1 :צביקה צרפתי

 אז שידייק1  אל:-אתי גן

בסדר1 את מפריעה לאיציק1 אני לא הפרעתי, אתי, אתי, לא  :צביקה צרפתי

אז בבקשה, תנו הפרעתי גם כשלא דייקתם בדברים כלפיי, 

 לו לסיים, 

איציק, אתה רומז שממה ואורן היו אלימים בתקופה  :ד"ר בוקי צ'יש

 ? -האחרונה

 מה פתאום, לא אמרתי, לא דיברתי,  :איציק יואל

 אני לא הבנתי1  :ד"ר בוקי צ'יש

 הוא ממש לא אמר את זה1 בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

אחזור על דבר  ואני גם לא אחזור על מה שאמרתי, אני רק :איציק יואל

אחד, בכל אופן, אתי לך אני אומר את זה ברמה האישית כי 

דורשת ובצדק שלא מדוע את אנחנו ידידים ברמה האישית, 

יפריעו לך להציג עניין, שלא יפריעו  יפריעו לך לדבר, שלא

זה  לך1 וכשמישהו אחר מדבר אין מצב שאת יושבת בשקט?

בלתי אפשרי1 תסתכלי על עצמך פנימה פעם אחת, ותראי 

 איך את מתנהגת1 תשאירי לי לדבר, 

 הנה, תראה עכשיו,  אל:-אתי גן

 דקות שלי,  .1-ב :איציק יואל

1  אל:-אתי גן 1  שאתה לא1

למה את מפריעה לו? את רוצה להוכיח שמה שהוא אומר  עו"ד איתן צנעני:
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 נכון? 

 )מדברים ביחד( 

 היא מדברת יותר טוב עכשיו1  :עמירם מילר

1111  אל:-אתי גן  מפריע לי

 )מדברים ביחד( 

 אבל אני לא משקרת1  אל:-אתי גן

 מפריעה1  אבל את מפריעה1 אבל את עו"ד איתן צנעני:

דקות לא נכנסתי לדבריך וזה הפריע לי1  5אתי, דיברת עליי  :צביקה צרפתי

 לא אמרתי מילה1 מילה לא אמרתי1 

אפילו אתמול בישיבה העזתם להגיד שממה ביקש להתפטר  אל:-אתי גן

 11 11 עד כדי כך1  מוועדת1

 תודה1 בבקשה, איציק1  :צביקה צרפתי

 שיבי, אני לא פחות, אתי תק :איציק יואל

 11 לוועדות שהוא היה יו"ר בהם1 זהו1  אל:-אתי גן

 תודה1 תודה1  :צביקה צרפתי

אתי, אני לא פחות ערכי ממך ומאחרים, ובצד של הערכים  :איציק יואל

אפשר להתמודד, אפשר להציג אחד את השני כשקרן1 עזבי 

את זה, זה לא לעניין1 אני אגיד את מה שאני רוצה, קבלי 

תפנימי איך שאת רוצה ותפיצי את רוצה1  את זה איך שאת

זה איך שאת רוצה1 אבל אני רוצה להגיד את הדברים שלי 

 איך שאני אומר אותם1

אני דיברתי על דבר ערכי אחד, דווקא הסכמתי  

שהאופוזיציה המקורית, ואני אומר ולא צובע אותם 

אני  , לא בצד של ירוק ולא בצד של צבעים אחרים1בצבעים

שהעלים את הדיונים לרמה מסוימת, את מעריך אתכם 

העומק בדברים1 יש רק בעיה אחת פוליטית1 ואני קורא לה 
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 פוליטית1  

הרי הבעיה פה היא לא אלימות1 הבעיה פה היא לפעמים  

והציניות לפעמים מרגיזה את חלק מדוברי  1ותציני

האופוזיציה, וזה משהו שהולך עם ראש העיר, הוא יודע 

עושים את זה בפוליטיקה1 זה לא לעשות את זה יפה ו

אלימות1 זו ציניות שאתם, אם תדעו להתמודד אגב עם 

הציניות שלו, לא תהיה לכם בעיה להתמודד עם אלימות כי 

 אין אלימות1 אבל אני אומר מעבר לזה, 

1 :לוי אהוד יובל 1  אתה אלוף ב1

1  :איציק יואל תודה רבה1 בסיכומו של כל דבר, יש גם את סופיות הדיון

ואני לא ראיתי את אנשי האופוזיציה חלקם, במקרה הזה 

אופוזיציה אבל זה יכול להיות גם קואליציה, שרואים את 

הערך הציבורי הזה שאומר, יש סופיות בדיון1 זאת אומרת 

אם גמרנו דיון והצבענו וזה לא לרוחו של ידידי יובל, הוא 

 , ימשיך ויצעק, הוא ימשיך ויקלל, הוא ימשיך ויאיים

 תתבייש1  :לוי וד יובלאה

ימשיך ויאיים1 ואגב יובל, אני חייב להגיד לך שאני מעלה  :איציק יואל

לרגע שאני ארצה להעלות לשולחן1 פה משהו שלא חשבתי 

אני לא אשכח את מה שעשית לאללה אל חמו זיכרונו 

 לברכה לאברהם מולה, 

11 שטויות כאלה, אה?  :לוי אהוד יובל 1  צביקה, אתה אלוף 

 אברהם מולה1  :יק יואלאיצ

 שטויות? בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 אז אני זוכר את זה, לא אשכח לך את זה, :איציק יואל

 כולנו זוכרים1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 שמעתם כולם את זה1 ומשם התחילה האלימות1  :איציק יואל
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 אתה אלוף בשליחויות1  :לוי אהוד יובל

 ה, התחילכלפיו1 משם  :איציק יואל

 זאת לא שליחות, יובל1 זאת אמת1 זאת מציאות1  עו"ד איתן צנעני:

 )מדברים ביחד( 

 111 לא בטוח שנסלח1 :יאיר אברהם

 תכיל, תכיל1  :גיא בן גל

  זה לא שליחות1 והשוטרים שעמדו פה האמהות של גולדה  :לוי אהוד יובל

 תכיל1  :גיא בן גל

 , כל יתר ההתנהגויות שאתה מציג :איציק יואל

 הרמקול אחרי אתי זה שליחות1  :לוי אהוד יובל

 תן כבוד להצעה שלך, בוא נקיים דיון ותקשיב1  :איציק יואל

 תן כבוד למילים שלך1  :לוי אהוד יובל

תקשיב1 נרשם פה מה שאתה אומר, כנראה שאם משהו לא  :איציק יואל

 לרוחך אתה תמחזר את זה, אבל תקשיב1יהיה 

1  :לוי אהוד יובל 1   11חיים1ה על1

שבו יש מי שמאוד ציני כלפי  יש בכלל דבר נוסף :איציק יואל

הקואליציה, ויש קואליציה שכנראה גם צינית כלפי 

111 בפוליטיקה1 אבל בסופו של יום  האופוזיציה1 עוד פעם 

האחריות היא של כולנו, כל דבר שיהיה טוב בעיר כפר סבא 

אש העיר1 זה כולנו נתגאה בו, כל דבר שיהיה רע יהיה רק ר

 זה המשחק הפוליטי1 1 לגמרי ברור

1 :לוי אהוד יובל 1 11 שלך אני לא1  הנה, ב1

ולסיכומו של דבר, אנחנו שותפים כרגע כנראה רק  :איציק יואל

 להצלחות, 

 בשכונה הירוקה את כל הטוב אני משאיר לכם1   :לוי אהוד יובל

אחת למה, למה מה? אתה לא יודע להקשיב? תראה,  :איציק יואל
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מהבעיות האלימות כאן, זה באמת היכולת שלך להפריע כל 

 הזמן לאורך הדרך1 חבריך לאופוזיציה, 

 כשהקואליציה מפריעים זה בסדר1  :לוי אהוד יובל

שפת גוף איך הם שמעתי אותם מעת לעת ואני רואה גם  :איציק יואל

רואים את זה1 אבל הם חייבים להיות איתך ביחד, כי 

 111 ההצעה לסדר היא 

 אתה קורא שפת גוף?  :גיא בן גל

 אתה עוסק בעניין הזה לאורך הקדנציה,  :איציק יואל

 אתה מומחה לציניות ושפת גוף?  :גיא בן גל

1  :איציק יואל 1 1 גוף, כן1 ואני יודע אגב מתי אתה   גם שפת 

 , ךאתה תפרשן אותנו, אנחנו נפרשן אות :לוי אהוד יובל

מה שלא נעים לך לשמוע  יע לו, יובל?אבל למה אתה מפר :עמירם מילר

 אתה מפריע כל הזמן?

עכשיו הדבר הנוסף שהוא דווקא העניין המהותי, בהצעה  :איציק יואל

שלכם אתם מציעים להדיח את יהודה בן חמו ו/או את סגנו 

מניהול הישיבות, וממליצים על אשל ידידי מנכ"ל העירייה1 

וקח אתכם וכשאני ל ואללה, אני לוקח אתכם ברצינות1

אתם יודעים מה הגדרת ברצינות אני אומר כזה דבר, 

התפקיד של מנכ"ל? לנהל את אגפי העירייה נקודה1 עפ"י 

 המדיניות שנקבעת כאן1 

אתם מציעים להכניס אותו לפוליטיקה מחדש לניהול  

הישיבות? חשבתי שאתם רואים בפרספקטיבה של ניהול 

אחר, לגיטימי1 חברה לכל דבר ועניין1 תציעו חבר מועצה 

יהיו בחירות כאלה ואחרות, מי שיזכה יזכה, אם בכלל1 

אבל אתם מציעים לקחת את מנכ"ל העירייה, להוציא אותו 

מהניהול השוטף של העירייה, כדי לתפקד מול הגזבר עם 
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 הגזבר, 

 כבר היה מנכ"ל בעיריית כפר סבא,  :ד"ר בוקי צ'יש

 היה1 לא טוב היה1  :איציק יואל

 הוא היה מצוין1  :צ'ישד"ר בוקי 

 , אייל יוניאן :גיא בן גל

 לא טוב1  :איציק יואל

 לא היה טוב?  :ד"ר בוקי צ'יש

 לא הוא לא היה טוב1  :איציק יואל

 לא ניהל את רוב הישיבות בקדנציה הקודמת?  אייל יוניאן ד"ר אמיר גבע:

 ניהל, ניהל לא מעט1  :גיא בן גל

יין1 לאנשים רציניים אני אומר לכם1 אז ההצעה היא לא לענ :איציק יואל

 אני חושב שאשל, 

 אתה בעד שמישהו אחר מהמועצה כן?  :גיא בן גל

 רגע1 אני חושב שלאשל יש תפקיד חשוב,  :איציק יואל

1 :גיא בן גל 1  לא, כי גם זה נאמר1

 להוביל את ניהול העיר הזאת לשלמות1  :איציק יואל

 על הצעת הנגד של אדון,צביקה, אנחנו מצביעים  :לוי אהוד יובל

נגד1 עוד לא, זה אני  :איציק יואל  לא הצעתי כהצעת 

  )מדברים ביחד( 

 תודה1  :צביקה צרפתי

 , שאני רוצה אני גומר1 חבר'ה, הדבר האחרון :איציק יואל

  1 ןזה לא הצעה לסדר, זה דיו :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 אני בעד הצעת הנגד שלך1  :לוי אהוד יובל

1  :א בן גלגי  מעולה, שניהם יעלו לדיון

נגד1 אמרתי ההצעה שלכם לא  :איציק יואל אני עוד לא הצעתי הצעת 
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 טובה, לא הצעתי נגד1 

1  :לוי אהוד יובל 1 1  הצעת חבר מועצה אחר ואנחנו 

 תודה1  :צביקה צרפתי

 אדוני יו"ר הישיבה, נא להעלות את הצעת הנגד,  :לוי אהוד יובל

 ר גמור, איציק בבקשה1 בסד :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

הדבר האחרון, אני פונה אליך יובל, במיוחד אליך יובל, כי  :איציק יואל

גם בישיבה הזאת לא הצלחת להתעלות על עצמך כדי לקיים 

את מה שאתה נורא רוצה1 אני פונה אליך ואני אומר לך 

ככה, יש לנו שנה של ערב בחירות פוליטיקה1 כנראה 

אחד כלפי השני תעלה רמה מעת לעת, בואו נדע הציניות 

לשמור את זה פנימה, כי בסיכומו של דבר אני חושב, ככה 

, אני מעולם לא מדבר נגד אני מרגיש, אני חבר של כולם

אנשים1 אני מקווה שאנשים לא מדברים עליי, ואם כן אז 

בסדר1 ולא צריך להוציא את זה מהפרופורציה של ניהול 

 שוטפת1 תודה רבה1 חיי העיר ברמה ה

 שלי, בבקשה1  :צביקה צרפתי

אני  שנים בערך כשרק התחלנו את הקדנציה הזאת, 415לפני  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

זוכרת את הישיבה הראשונה, זה היה גם ביום הולדת שלי, 

התלבשתי יפה, באתי עם חיוך על הפנים וחשבתי שאני באה 

עצה1 אחרי באמת לעשות בשביל הציבור בישיבות המו

ישיבה או שתיים, כבר כל ישיבה אחרי זה הייתי באה עם 

ויוצאת עם כאבי ראש1 בגלל שהאלימות שהיתה כאבי בטן, 

הייתי הולכת ברחוב,  וצורת הדיבור שהיתה זעזעה אותי1

באמת התביישתי שככה אנחנו, חברי המועצה מנהלים את 

 העיר ואת מה שקורה פה1 
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 ית חסון1 זה קרה גם לנור :גיא בן גל

נכון1 אז אני חשבתי שהתפקיד שלי כנבחרת זה להישאר פה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

מאז כבר אין לי כאבי ראש וגם אין לי כאבי בטן, בגלל 

שפעם באמת כיבדתי את מה שאתם אומרים והקשבתי 

ברצינות1 ואז הבנתי שפעם בחודש של ישיבת המועצה זה 

שם אתם באים בשביל שואו1 שם לא קורים הדברים1 רק 

לצעוק האופוזיציה, בשביל לעשות כל מיני דברים שבאמת 

 לא הם העשייה שאליה בירכתי, שאליה פיללתי1

וההצעה לסדר הזאת גם שוב מראה בדיוק את מה שאתם  

עושים1 אתם מטילים את כל האחריות לאחרים1 אתם 

פיקס1 הכל בסדר1 אין לכם שום אחריות על מה שקורה פה 

ת המועצה1 איזה התחסדות1 איזה היתממות1 איזה בישיבו

 צביעות1 

אומרים או שאתם הרי מה שקורה פה בישיבות המועצה  

, או שאתם חברי מועצה  שלוקחים 'הוא אחראי, הוא הכל'

אחריות1 אתם נבחרי ציבור1 אתם לא לוקחים אחריות על 

נו,  מה שקורה פה? אז רק הוא אשם או צביקה אשם? 

כל המכתבים האלה, את המיילים האלה 111 את  באמת1 

נוטפי הארס, כמה רוע1 דברו לגופו של עניין לא לגופו של 

אדם1 כן למד, לא למד1 עשה תואר, לא עשה תואר1 מה זה 

 רלוונטי בכלל? כמה קללות, כמה גידופים, איזה גועל נפש1 

גם פה בישיבות כשמישהו מדבר ואתם אומרים באופוזיציה  

 ,111 כל אחד יכול להביע את דעתו1 אבל אם שאתם מאוד 

מישהו מביע דעה אחרת אין הקשבה, אין, ישר יורדים עליו, 

 ישר משתלחים בו1 

עכשיו יש קוד אתי ויש קוד לאתי1 כל אחד צריך לדבר בזמן  
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שלו1 אבל אם למשל זה מפריע לאתי שמישהו אומר משהו 

  ,לא נכון, אז מותר לה

 1 זה לא אומר שזה לא נכון1 זה לדעתה לא נכון :איציק יואל

, אז מותר לה לצעוק באמצע ולהפריע לו1 לדעתה לא נכון בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

לא1 או שאנחנו מחליטים שיש שקט, וכשכל אחד מדבר אז 

יש שקט, או שכל אחד יכול להתפרץ1 אבל לא יכול להיות 

 1 11  שיש חלק ככה כי 

אחריות שאין קוד אתי שלי, יש רמה מסוימת שלך של  :גיא בן גל

   למועצה הזאת? כי את עמדת בראשות ועדה1

אני לא עמדתי בראשות הוועדה, אני עמדתי בוועדה1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 ובוועדה הזאת היו חברים מנשה, 

 אה סליחה, עמירם היה יו"ר הוועדה1  :גיא בן גל

 לא, לא, לא,  :עמירם מילר

א היה יו"ר כי אמרנו שנבחר את זה בישיבה הוא ל בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 הראשונה1 לא היתה אפילו ישיבה ראשונה1 

 את כינסת אותה אבל1  :גיא בן גל

, מי שארגן אותה דוקא זה היה מנשה1 אני לא כינסתי אותה בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

ישיבה צריכה להיות ומנשה שלח מיילים לכולם1 זו היתה 

י הפתעה לקח אותי לסוף שבוע, , ובעלי עשה לביום חמישי

שלח לי מייל 'אכפת לכם שניפגש ביום ראשון', אמרו לי 

לא, אחר כך הזיזו את הישיבה ואז שלחו אליי מיילים 

1 אמרתי אז בואו נקבע1 אני עוד בתמימותי  'בגללך, בגללך'

 'בואו נקבע'1 התחילו להשתלח גם בי1

 שקר וכזב1  :נפתלי גרוס

 נפתלי, המיילים היו שלך, יקירי1  ו:בוזגל-עו"ד שלי עמרמי

 שלי? בואי תראי לי אותם1  :נפתלי גרוס
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שלך1 לצערי אני לא שומרת מיילים, ומוחקת, אבל מיילים  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 היו, 

 שקר וכזב1 :נפתלי גרוס

שקר וכזב? אני מוכנה ללכת איתך לאן שאתה רוצה לבדוק  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 את זה1 

 שקר וכזב1  :פתלי גרוסנ

1  :לוי אהוד יובל 1  בואי נבדוק את זה שיו"ר הישיבה1

 נפתלי, אז למה לא היתה ישיבה? אני פעם סירבתי לישיבה?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

1  :נפתלי גרוס 1 1  אני חיפשתי 

 אתה חיפשת אותי?  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 פתאום אמרו לי שהיא באילת1  :נפתלי גרוס

נו, שלחתי מייל לפני כן, בקשה1 טוב, אני אמשיך1 אני  בוזגלו:-"ד שלי עמרמיעו

בישיבה האחרונה היה ממש חושבת שמה שקרה עם אורן 

לא בסדר, ואורן אני מצטערת שאני לא הייתי מספיק ערנית 

למה שקורה1 כלומר, לא הבנתי בדיוק מה שקורה ולא 

יה בסדר1 מחיתי באותו רגע, ואני באמת חושבת שזה לא ה

ואני חושבת אבל שגם לא בסדר שאחרים שפה עושים 

במועצה כי הם שליחים או מובאים ע"י מישהו אחר, ופשוט 

כשדברים כאלה קורים צריכים להפסיק את זה מיידית, לא 

 משנה נגד מי זה1

  , יו"ר שמחליט הכל' אני חושבת שההחלטות, האמרה הזאת '

ות1 אחד האנשים זה לא הכל1 כשמישהו מפריע אין מה לעש

אז שמנהלים ישיבות בצורה מדהימה בעיניי זה גיא בן גל1 

מה? אז לא הפריעו לו? אז כשיובל החליט להרוס ישיבה 

ולקלל ולצעוק כל מיני מילים, לא הפריע? הפריע1 אין לך 

 מה לעשות כשמישהו עושה דבר כזה1 
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 תבחרי את המילים שלך בקפידה, גברת1  :לוי אהוד יובל

 סליחה1 עכשיו, גם העניין הזה,  בוזגלו:-לי עמרמיעו"ד ש

1 :לוי אהוד יובל 1  111 שיו"ר הישיבה1

 אבל למה אתה מפריע כל הזמן?  :עמירם מילר

 למה אתה מפריע לה?  :צביקה צרפתי

 111 אבל לא יעזור, קללות ישמעו ממך גם פה1 ואני חושבת בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

גם בדקתי  לט וזה מצולם1שגם זה יש דין לכולם וזה מוק

את זה1 אז אני מבקשת שגם זה לא יהיה דין לאחד ודין 

 אחר לשני1 

גם כל העניין הזה שכשמישהו מדבר הטרור הזה, 'אתם  

'אני לא אדבר עד שזה', חלאס   , תהיו בשקט כשאני מדבר'

עם הטרור הזה, עברנו את הגיל, באמת, כאילו, אין טרור 

אז טוענים שהוא טרוריסט,  שלו, של מי שיושב פה שאתם

11 טרור של אנשים מהאופוזיציה1  גם1

המטרה שלנו פה המטרה שלנו פה היא לא לפגוע אחד בשני1  

זה לעשות דברים1 ואני נורא מבקשת שכולנו ניקח אחריות1 

אחת הסיבות שאני לא אהיה בקדנציה הבאה זה מה שקורה 

 פה1 

 אוי1 תחזרי בך1  :עמירם מילר

הזה,  אני חושבת שבאמת העשייה היא לא מסביב לשולחן בוזגלו:-מיעו"ד שלי עמר

מאוד קשה לי עם -היא במקומות אחרים, ואני מאוד

האלימות והגועל נפש, במיוחד עם מה שקורה עכשיו 

ואני אומרת לכם שזה נראה, למי לקראת שנת הבחירות1 

שלא רץ, נראה קצת מגוחך כל מה שקורה פה1 אז אני מאוד 

 זהו1מור את הקדנציה הזאת כמו שצריך1 מקווה שנג

 תודה1 עמירם, בבקשה1  :צביקה צרפתי
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אני קורא לך לחזור בך, כי אני חושב שאת אחת מנקודות  אורן כהן:

 של סיעת מעוף1 האור 

אני קודם כל רוצה לומר בכמה מילים את מה ששלי אמרה  :עמירם מילר

 בצורה קצת יותר ארוכה1 אבל אני באמת חושב שהיתה

יובל לוי בישיבת  טעות גסה מאוד בטיפול באלימות כנגד 

 המועצה שדנה בתקציב1 

1  :גיא בן גל  אורן

1  :עמירם מילר נגד אורן כהן  סליחה, 

נגד יובל לוי1  :לוי אהוד יובל  לא, גם 

1  :עמירם מילר  נגיד ליובל לוי

 או תסתפק בזה שזו היתה פליטה פרוידיאנית1  :גיא בן גל

 פעם אחת אמרת אמת, לא קרה כלום1  :לוי אהוד יובל

יובל לוי לשווא, בסדר? די1  :גיא בן גל  לא נישא את שם 

בישיבת המועצה הקודמת כמדומני, אורן ביקש לשאת  :עמירם מילר

דברים בסוף ישיבת המועצה, ויתקן אותי אם זה היה 

בישיבה האחרונה או לא, אני לא זוכר בדיוק1 גם אז נמנע 

עתי זו היתה טעות מיותרת ומן הראוי ממנו הדבר ולפי ד

 היה לתת לאורן לדבר ולפרוק את הרגשות שלו1 

אבל אני רוצה להגיד עיקר לך, ליובל לוי, שאני מחזיק ממך  

  כיו"ר האופוזיציה1

 זה מעניין1  אורן כהן:

 אה, זה לא שמעון?  :גיא בן גל

ק אתה משחק את התפקיד הראשי בהצגה שנקראת הקוזא :עמירם מילר

הנגזל בתיאטרון האבסורד שהאופוזיציה הביאה לנו היום1 

ותר, חשבון שאתה האלים ביבזה הכל1 תיקח את זה 

המפריע ביותר, הבוטה ביותר בתוך ישיבות המועצה1 וזה 
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 מחלחל גם לתומכיך1

 במועצה או מחוץ לה? :לוי אהוד יובל

 במועצה אין לך הרבה, אז מחוץ1 :עמירם מילר

 תה ספציפי לתומכים ספציפיים? שאני אדע1 א :לוי אהוד יובל

אני יודע שעוד לא הגעת היה שווה לחכות שאתה מדבר1  אורן כהן:

 אליי, 

 גמרתי1  :עמירם מילר

האמת לא אתייחס1 אני חושב תודה1 תראו, אני  :צביקה צרפתי

מאוד קצרה1 אני חושב שגם -שההתייחסות שלי תהיה מאוד

רי מחר בבוקר בוקר האם אני אתייחס לכל מה שנאמר, 

חדש, שכחנו מה היה פה היום ויום כמנהגו ינהג1 אני לא 

מצפה מאף אחד שיאהב אותי, הרי אנחנו שחקנים 

פוליטיים כולם ואני מבין מה שנאמר פה1 ואין לי שום בעיה 

 עם מה שנאמר1 

אם לא הייתי מבין ולא הייתי רוצה, אז לא הייתי פה ולא  

י מתעסק בפוליטיקה1 אבל הייתי חבר מועצה ולא היית

היות ואני מתעסק בפוליטיקה אז כשמרביצים לי אני לא 

אלא אני נאבק חזרה, איך שמותר1 בוכה כשמרביצים לי1 

 אבל אני לא בוכה1מה שמותר לעשות לפי הכללים1 

כאילו  אני שמעתי פה, אני יושב פה איזה שעה וחצי, כולם 

ו פרוטוקולים, אני מרביץ לכולם, כאילו אני האלים1 תפתח

 1אמרתי, אני לא אדבר הרבה עכשיו1 יש פרוטוקולים

111 מעל שנה צילומי  פרוטוקולים מדברים בעד עצמם1 יש 

 ישיבות1 הציבור יכול לשפוט מי אלים ומי לא1 

אני הרי זה לא הגון שאני אגיד על עצמי או אעיד על עצמי,  

כמו שרוב הדוברים פה, רובם, בעיקר חברי אופוזיציה 
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העידו שהם לא אלימים1 הם כל הזמן מותקפים1 יש פה כמה 

רעים, איזה שני בריונים1 יש פה שני בריונים שמתקיפים1 

אז אני מציע לציבור הרחב לשבת, אפילו שזה לא מעניין, 

לקחת ישיבה אחת, להסתכל ככה איזה חצי שעה1 לא צריך 

 יותר1 והוא יבין מי האלים, מי לא האלים1 

אני לא מדקדק בנוהל ישיבות, אבל לצערי, עכשיו תראו,  

אני מנהל את הישיבה, טוב או לא טוב, זה בעיניי  לשמחתי,

המתבונן1 טבעי שאתם תגידו שזה לא טוב, וזה בסדר1 אני 

מקבל את זה1 אין לי שום בעיה1 אני גם לא מתכוון 

, כי אני חושב שאני עומד בנוהל הישיבות1 להשתנות כל כך

 "י נוהל הישיבות1אני מנהל אותה עפ

דקות לכל אחד,  5מגיע להפתיע אתכם? בישיבות המועצה  

לכל חבר מועצה1 זה החוק1 לא אני קבעתי1 פקודות 

דקות1 אנחנו  .1העירייה קובעות1 לא אני1 נותנים פה 

דקות1 לא רק  .1נותנים מעבר, אנחנו לא מגבילים1 אמרנו 

 לגבי הצעה לסדר1 

, אני מודה לכם על אז חברים יקרים, אני הבנתי 

הקומפלימנטים שנתתם לי היום1 אבל הציבור הרחב ישפוט 

והוא מספיק אינטליגנטי ויכול להסתכל בקלטות, יסתכל 

ויבין שצביקה לעולם לא  בצילומים, יקרא פרוטוקולים 

אמר פה חוצפן, ולא אמר פה אידיוט, ולא אמר פה מי אתה 

אם זה אלימות בכלל1 אני בסך הכל אומר, תודה, זמנך עבר1 

 לעומת חוצפן ואידיוט, אז תשפטו אתם1

אני את שלי סיימתי1 יש לנו הצעת החלטה נגדית להצעה  

 שלכם, וההצעה שלנו אומרת כך: 

חברי מועצת העיר מגנים כל תופעה של גילוי אלימות 1 1 
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מכל סוג, ומתחייבים לנהוג בכבוד ודרך ארץ אחד כלפי 

ם ע"י יו"ר הישיבה, פעמי 1השני1 חבר מועצה שהוזהר 

מתחייב לעזוב את אולם הישיבות1 חבר מועצה שלא יקיים 

זו, יהיה רשאי יו"ר הישיבה לדרוש את הוצאתו ע"י  החלטה 

יו"ר הישיבה יאפשר לחבר המועצה אנשים שיוסמכו לכך1 

 שהוצא ממהלך הדיונים, לחזור ולהשתתף בהליך ההצבעה1 

תיקה שתכלול 1 מועצת העיר מחליטה על הקמת ועדת א0 

יו"ר הוועדה  עמירם מילר, עו"ד שלי  -את החברים הבאים: 

יו"ר האופוזיציה1 זו  -עמרמי בוזגלו ונציג האופוזיציה 

 הצעת ההחלטה שלנו1

 יובל לוי הוא היו"ר?  :ד"ר בוקי צ'יש

יו"ר,  :צביקה צרפתי  כן1 

 )מדברים ביחד( 

פעם לנו מי ד לא עמירם, אם אתם עסוקים בלהכתיב עו :גיא בן גל

תפנו ישירות לאמיר גבע1 אני חוסך הנציג המועדף עליכם, 

לכם את הטרחה1 אם אתם רוצים באמת לקיים פה שיח 

אמיתי ולעשות פה איזשהו שבריר של סיכוי לנסות לשנות 

לא  -פה את נהלי הדיון, אז אני מציע קודם כל, א' 

התייעצתם איתנו בהצעה1 לא הבאתם אותה אלינו לעיון 

 דם1 אנחנו שומעים עליה לראשונה1 מוק

אנחנו גם מבינים שהסיכוי שההצעה שלנו תתקבל שואפת  

הביא לנו את זה לאפס1 אני מדבר כרגע בשמי, כי לא טרחו ל

קודם1 אבל אני פונה לחברי האופוזיציה, נראה לי שאם 

 לפחות יאפשרו לנו לקבוע מי יהיה הנציג מטעמנו, 

 ה, אז אני אגיד ככ :צביקה צרפתי

 יש אולי איזשהו סיכוי שנתמוך בזה1  :גיא בן גל



   111.110.11 .5 המניין מועצה שלא מן 

ואני באמת אני אפטור אותך1 היות ואתה בוגר אחראי,  :צביקה צרפתי

 מעריך אותך, אתה יודע את זה1 

 אני לא צריך לחלק ציונים, לא לי ולא לאף אחד1  :גיא בן גל

 אני מעריך אותך,  :צביקה צרפתי

 מאוד הגיוני1  בוא נשמור על רציונאל :גיא בן גל

 אנחנו מעריך אותך,  :צביקה צרפתי

אתם רוצים נציג אופוזיציה, תנו לאופוזיציה לקבוע מי  :גיא בן גל

 הוא1 

 אבל גיא, רק תקבעו מישהו לא בכוונה, אלא באמת,  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 מה זה בכוונה? :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

 , כזה או אחראם יש לכם וטו על נציג  :גיא בן גל

 אין לנו שום וטו1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 תגידו מראש כי אנחנו לא יכולים להתחייב מראש מי יהיה1  :גיא בן גל

 )מדברים ביחד( 

רוצה להעמיד להצבעה, מי בעד ההצעה כפי אני תודה1  :צביקה צרפתי

 חברי המועצה?  7שהביאו 

 פה אחד, פה אחד, עזוב1  :שמעון פרץ

בוקי, נפתלי, אתי, אורן, גיא, יובל, תודה1 מי בעד הצעת  :צרפתיצביקה 

 ההחלטה שהקראתי? 

 אבל רגע, גם ממה הביא הצעה1  :עמירם מילר

 רגע שנייה1 תקשיב רגע,  :צביקה צרפתי

 צריכים להצביע עליה1  :עמירם מילר

אבל רגע, מה שממה הביא אנחנו נכניס את זה לתוך ועדת  :צביקה צרפתי

 שיביא את ההצעה שלו בתוך ועדת האתיקה1  האתיקה,

 לעשות את הדברים האלה1  אתה לא יכול :לוי אהוד יובל
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 מקובל?  :צביקה צרפתי

 זה מקובל מאוד1  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

 הנה, נאמר לפרוטוקול1  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

 סליחה, אנחנו בהצבעה1 בבקשה, בתיה1  :צביקה צרפתי

 אתה לא יכול להביא הצעה בישיבה שאנחנו זימנו1  :סנפתלי גרו

1 :לוי אהוד יובל 1  נפתלי, יש להם סמכות להרחיק חברים1

 אין בעיה1  :צביקה צרפתי

 )מדברים ביחד( 

אין בעיה1 מי נגד הצעת ההחלטה של אתי גן אל? יעקב,  :צביקה צרפתי

ארנון, שלי, צביקה, עמירם, איציק, אמיר, איתן, יאיר, 

אמיר, תודה וממה1 אני רק רוצה  מי נמנע? 1 תודה1שמעון

 להגיד חבל, החמצנו הזדמנות, 

1, צביקה זה עוד לא אבוד1  :גיא בן גל 1 1  אם הייתם מביאים 

 רגע, שנייה1 שנייה1 :צביקה צרפתי

בהנחה שזה לא קרקס ולא משחק והכוונות שלך כנות ואני  :גיא בן גל

1, שאתה  באמת רוצה להביא מאמין שיש סיכוי שחלק מהם11

החלטה בתום לב, ועם החלטה קונסנסואלית, אתה לא 

ומצפה שהם מקריא אותה פעם ראשונה לשומעים 

אוטומטית יתמכו בה1 אתה מביא את זה לעיון מוקדם, 

אתה מצרף אותה לסדר היום אתה מנהל מגע ראשוני עם 

  מישהו שלטעמך עונה להגדרה של מבוגר אחראי1 משהו1

אתי את מפריעה לי, למה את מפריעה לי? אני מעמיד את  :צביקה צרפתי

 עצמי לרשותך, שננהל דיאלוג בינינו, 

 על הכיפאק1  :גיא בן גל

 תודה רבה1 יש עוד סעיפים על סדר היום1  :צביקה צרפתי



   111.110.11 50 המניין מועצה שלא מן 

 111 רק למטרה הזו1  :לוי אהוד יובל

 הרי בלאו הכי ההצעה של האופוזיציה לא עברה1  :אברהם שיינפיין

1  :ן גלגיא ב  נכון

בוא עכשיו נעשה מה שצביקה העלה אותה, זה בכל מקרה  :אברהם שיינפיין

 11 1  לא הלך, נוסיף את ההצעה שאני 

 ממה, אני אכניס אותה1 תודה רבה1  :צביקה צרפתי

הצעתם של מגישי הבקשה מחליטים שלא לקבל את  :897 מס' החלטה

 לכינוס הישיבה בנושא אלימות בישיבות המועצה2
 

 אכיפת חוק שמירת הניקיון2 2.

  

 , הסעיף השני על סדר היום :צביקה צרפתי

אנחנו מבקשים שיירשם בפרוטוקול שבישיבת מועצה שלא  :גיא בן גל

מן המניין, אנחנו סבורים שאנחנו מכנסים שלא אמורים 

 להוסיף לה סעיפים נוספים1 

 תלך1 בסדר גמור1 סעיף שני על סדר היום, שמעון אל  :צביקה צרפתי

 גם נפתלי גרוס העו"ד לא קיבל את זה1  :לוי אהוד יובל

אני רוצה להעלות את הסעיף השני על סדר היום, אכיפת  :צביקה צרפתי

 חוק שמירת הניקיון1 בבקשה, חבר'ה1  

 רגע, מותר להוסיף סעיף כזה? אורן כהן:

  1 ןמותר, כ :צביקה צרפתי

 כאלה? אלון, מותר להוסיף סעיפי, הצעות אורן כהן:

 מה השאלה? לא הבנתי1  עו"ד אלון בן זקן:

אני אגיד לך עוד פעם1 מותר להוסיף הצעות חוק מטעם  אורן כהן:

 הקואליציה לישיבה שלא מן המניין? נושאים לדיון? 

כן, בוודאי1 מה ראש העיר אין לו סמכות לזמן ישיבה שלא  עו"ד אלון בן זקן:
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 מן המניין? 

על ראש העיר1 שואל אם מותר לעשות, אני אני לא שאלתי  אורן כהן:

 לא שאלתי על ראש העיר, 

 אנחנו בישיבה שראש העיר זימן1  עו"ד אלון בן זקן:

 כלומר מותר? אורן כהן:

 כן1 מכיוון שאתם ביקשתם לזמן,  עו"ד אלון בן זקן:

 מאחר ומותר אני נשאר1  אורן כהן:

 מאיר, בוא1  :צביקה צרפתי

המדינה או  9..0סביבתית1 בשנת  א חקיקההנושא הו :אלקיים מאיר

העבירה חוק נקרא חוק רשויות מקומיות הכנסת יותר נכון, 

אכיפה סביבתית, שאפשרה במסגרת החוק הזה להעביר     

חוקים לרשות המקומית1 לבצע אכיפה שעד אותו חוק  17-כ

נעשה ע"י המשרד להגנת הסביבה באמצעות המשטרה 

 הירוקה1 

וק הזה בעצם להעביר את הסמכויות הרעיון בבסיס הח 

לרשות המקומית, כך שמה שניתן היה לעשות דרך אותה 

משטרה, להיעשות ע"י הפיקוח העירוני של הרשות 

 המקומית1

אנחנו מדברים על מספר חוקים, במקרה הזה אני מדבר על  

חוק שמירת הניקיון, טיפול בפסולת בנייה1 כך שהפיקוח 

סוגל לאכוף עבירות זאת העירוני של העירייה יהיה מ

אומרת לאכוף ולטפל בעבירות של זריקת או השלכת פסולת 

 בנייה, בעיקר בשכונה הירוקה ששם יש לנו היום בעיה1 

וההבדל בעצם, אם אני אומר את זה בשורות תחתונות, אז  

 .71יכולת אכיפה בין חוק עזר עירוני שאנחנו יכולים לתת 

שאנחנו יכולים להטיל שקל על עבירה כזו, לעומת קנסות 
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שקל על כל עבריין כזה1 כאשר האפשרות היא  ...,8עד 

ה אנחנו קוי1 במידה והוא לא מנקלהשית עליו את הני

יון על חשבונו1 במידה קלאכוף ולדרוש ממנו את הני יכולים

נעשה ואנחנו נשית עליו את והוא לא עשה את זה אנחנו 

 העלויות1 כמובן כפל קנס וכן הלאה1 

 אבל זה לא כתוב פה1 צירפנו לנו איזה חוק ליום העצמאות,  כהן:אורן 

 רגע, יש שני דברים1  :צביקה צרפתי

 אני לא קיבלתי שני דברים1  אורן כהן:

 יש שני נושאים1 :צביקה צרפתי

 1לא יודע, אני לא קיבלתי דבר כזה לא קודם ולא עכשיו אורן כהן:

 אצלי דווקא יש את זה1  :אשל ארמוני

 אז אם אתה יכול להעביר לי כי אני לא קיבלתי את זה1  הן:אורן כ

 זה לא חוק עזר,  עו"ד אלון בן זקן:

לא, הוא מדבר על משהו, אני רוצה לקרוא מה הוא מדבר1  אורן כהן:

 אני לא מבין על מה הוא מדבר1

אני גם אקריא לך את ההוראות אחר כך אם תרצה, על מה  :אלקיים מאיר

אני לא מדבר עכשיו על התיקון מניעת תקשיבו, אני מדבר1 

ניקיון על השלכת,   מפגעים, אני מדבר על חוק שמירת 

 זה לא צורף לחוברת1  ד"ר אמיר גבע:

אנחנו פה בשביל להסביר לכם אז תקשיבו1 הרעיון הוא  :אלקיים מאיר

שבעצם אנחנו מסמיכים את הפיקוח העירוני, משרד הפנים 

פקח שיהיה מסוגל והמשרד להגנת הסביבה חייב שכל 

לעשות את זה, הוא צריך לעבור הכשרה מוקדמת1 הוא 

מקבל הסמכה מהמדינה, ובעצם אחרי שאנחנו מעבירים את 

זה כאן בחוק, אנחנו מסמיכים אותו, ראש העיר מסמיך 

 אותו1 
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זה עובר את האישורים כולל הופעה ברשומות, ומאותו רגע  

רות הזו בעצם אנחנו יכולים לבצע את האכיפה הזו1 והאפש

נותנת לנו את היכולת להגביר גם את ההרתעה וגם את 

היכולת לאכוף את זה1 כלומר, ממש להרתיע את אותם 

עבריינים שמשליחים בעיקר בשכונה הירוקה1 וזה אנחנו 

צריכים בלי שהמועצה תאשר את זה, אנחנו לא יכולים 

 לעשות את זה1 

יה שזו מה שהחלטנו בשלב הזה, לקחת את פסולת הבני 

להתמודד איתה, וזה בעצם המכה העיקרית שאנחנו צריכים 

לא רק בעיה בכפר סבא, זו מכת מדינה1 ואנחנו צריכים כדי 

לעשות את זה, חייבים את החקיקה הזאת, את האישור 

 שלכם1 

זה יכול להיות בכל מקום, זה יכול להיות בשכונה הירוקה1  

ס בראש הרעיון ודאי, כל עבריין כזה שאם הוא ייתפ

 ובראשונה, 

לא, הוא שאל שאלה אחת1 אין עבריינים1 לאן הם לוקחים  :איציק יואל

 את זה? 

אז הם צריכים לפנות, ודאי, הנהלים שלנו של המדינה  :אלקיים מאיר

מחייבים כל קבלן לפנות לאתר מורשה שמוכר ע"י המשרד 

אתרים מורשים1 זה התנאי1 הוא צריך יבה1 בלהגנת הס

 ח וכן הלאה1 להעביר דיוו

אז המועצה מקבלת היום החלטה לפי אכיפתן של עבירות  עו"ד אלון בן זקן:

ו 11השלכת פסולת בניין, כמפורט בסעיפים  ב' רבתי  11-ב' 

לחוק שמירת הניקיון, שיש להם יסודות דומים לעבירות 

תייחסנה עפ"י בחוק העזר העירוני שלנו1 העבירות האלה 

ב'  11תאם להוראות סעיף חוק שמירת הניקיון, זאת בה
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לחוק האכיפה הסביבתית1 זה הנוסח של ההחלטה שאנחנו 

 צריכים לקבל וזה יפורסם ברשומות1 

המשמעות היא, שלגבי אותן עבירות של השלכת פסולת  

בנייה, שיש להם יסודות דומים לעבירות בחוקי העזר שלנו, 

אנחנו לא נאכוף את העבירות הספציפיות האלה עפ"י חוקי 

עזר שלנו, אלא לפי חוק שמירת ניקיון1 אותן עבירות לפי ה

חוק שמירת ניקיון1 יתר העבירות של חוק הסביבה וחוקי 

1  111העזר  לפי חוקי העזר שלנו1 זה השינוי היחידי

 ? -מי בעד :צביקה צרפתי

רגע, מאחר מאיר, ואתה מנהל מוערך ועושה פעולות  אורן כהן:

 לתמוך בזה1  מבורכות, אז אני רואה בזה זכות

 מי בעד? אפשר להתאחד פה אחד? תודה רבה, פה אחד1 :צביקה צרפתי

השלכת פסולת  אכיפתן של עבירותמחליטים לאשר את  :899 מס' החלטה

ו 13בסעיפים  בניין, כמפורט ב' רבתי לחוק שמירת  13-ב' 

ב' לחוק האכיפה  11, זאת בהתאם להוראות סעיף הניקיון

 הסביבתית1
 

לכפר סבא )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים( חוק עזר  32

 1132. -)תיקון(, התשע"ג 

  

 החוק השני, אלון1  :צביקה צרפתי

אנחנו מביאים בפניכם היום תיקון לחוק העזר, שמירה על  עו"ד אלון בן זקן:

איכות הסביבה ומניעת מפגעים1 אנחנו למעשה מדברים על 

יעת רעש1 היא א' לתקנות מניעת מפגעים, מנ 8תקנה 

מסדירה את ההפעלה של זיקוקי דינור באזור מגורים, והיא 

קובעת שבאזור מגורים אפשר להפעיל זיקוקי דינור במרחק 
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שעולה על אלף מטר מאזור מגורים, בין שעות מסוימות1 

וגם אם ההפעלה נעשית לליל יום העצמאות, ליל פורים, 

יום ערב יום מנוחה ומוצאי המנוחה עד חצות, וליל 

 ירושלים1

אנחנו למעשה מביאים כאן וקיבלתם כולם לפני שבועיים  

או שלושה שבועות במייל את דברי ההסבר ואת התיקון 

לחוק העזר1 והיום גם צירפנו לקלסרים שלכם את הנוסח 

שהוא קצת יותר מתוקן1 אנחנו למעשה מדברים על אפשרות 

להפעיל זיקוקי דינור במועדים נוספים מעבר למה 

 קנות קובעות1שהת

קרי, באירועי פסטיבל הנושפים, אירועי ליל מוצאי יום  

ויש הגדרה מה  -העצמאות, אירועי מורשת העיר כפר סבא 

ולמעשה כל אירוע אחר עליו החליטה זה אירועי מורשת1 

מועצת העיר כפר סבא, בכפוף לקבלת אישור השר על הגנת 

ה לפי הסביבה1 החוק הזה צריך לעבור לשר להגנת הסביב

לחוק למניעת מפגעים, והוא צריך  1הסמכות שיש לו בסעיף 

 1 התיקוןלאשר את 

לאחר שיפורסם ברשומות, הוא גם ייכנס לתוקף1 תיקון  

הנוסח שהועבר אליכם היום מדבר על זה, שהמספר  -חשוב 

אירועים בשנה1 דהיינו,  1הכולל של האירועים לא יעלה על 

מאות, פורים, יום גם מה שהתקנות נותנות, יום העצ

ירושלים וכדומה, ומה שאנחנו מבקשים להוסיף, הסך הכל 

בשנה, כדי לאזן, כדי שהתיקון  1של האירועים לא יעלה על 

יהיה מידתי, ואנחנו בתקווה שהוא גם יאושר כאן בשולחן 

 הזה, ואחר כך ע"י השר וע"י משרד הפנים1

ו בלי חוק עזר אני רוצה לשאול1 במשך שנים רבות הסתדרנ אורן כהן:
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 עירוני, וזה לא מנע מאיתנו לעשות אפילו לא זיקוק אחד, 

 יש חוק ראשי1  :צביקה צרפתי

 מה השתנה?  אורן כהן:

א' לתקנות שאוסרות ומסדירות את ההפעלה של  1118 סעיף  עו"ד אלון בן זקן:

1 אנחנו נזקקים לתיקון של 0.11זיקוקי דינור זה רק בשנת 

הראשי מאפשר לנו, ולהוסיף מועדים חוק העזר כפי שהחוק 

 נוספים1

אם הבנתי נכון, אמרת צריך להיות מרחק של אלף מטר  :אברהם שיינפיין

 ממגורים1 

 למעט האירועים המורשים1  :צביקה צרפתי

יש לך או שהמרחק של ההפעלה יעלה על אלף מטר באזור  עו"ד אלון בן זקן:

 מגורים או שיהיה במועדים, 

 אפשר להתאחד פה אחד?   :צביקה צרפתי

אני יורה לאנשים להציב  0.11אני מקווה שבאוקטובר  אורן כהן:

 זיקוקים באוויר1

 אפשר להתאחד פה אחד? תודה1  :צביקה צרפתי

פה אחד את חוק העזר לכפר סבא )שמירה על מאשרים  :011 מס' החלטה

 113. –איכות הסביבה ומניעת מפגעים( )תיקון(, התשע"ג 

 טוקול2המצורף לפרו
 

 1132.אישור מקדמות ע"ח תמיכות  82

 

 שגיא, מקדמה הפועל כפר סבא, בבקשה1  :צביקה צרפתי

טרם הועברו אמנם הקריטריונים  0.11התמיכות לשנת  שגיא רוכל:

אושרו והתמיכות ע"י הגופים הוגשו לעירייה, אבל בדיקתם 

טרם נשלמה1 ואנחנו מקווים להביא אותם בצורה מפורטת 



   111.110.11 59 המניין מועצה שלא מן 

יים את הדיונים בוועדה תקציבית, ועדת המשנה אחרי שנס

111 הבאה, אבל אם לא אז בישיבה  לתמיכות כבר בישיבת 

 שלאחריה1 לאור זאת, אנחנו בישיבה הקודמת אישרנו, 

 מועדונים אישרנו1  1-ל ד"ר אמיר גבע:

ל :צביקה צרפתי  1 בית"ר והכדורעף01-לא, 

נ שגיא רוכל: וספת לקבוצת הפועל 111 בישיבה הקודמת ונערכה פנייה 

מונה מפרק ושנקלעה להליך של חובות, כפר סבא כדורגל 

1 העו"ד פנה בפנייה מיוחדת כשהוא זמני עו"ד ליאור דגן

מסביר צורך מיידי בהעברת וקבלת מקדמה לצורך תפעול 

הקבוצה1 עו"ד שפועל כמפרק זמני, פועל כמפרק מפעיל1 

גם קיבל,  הוא מפעיל את הקבוצה בעצם1 יש מכוח הצו הוא

 בית המשפט העניק הגנה מפני חובות1 

זאת אומרת, בניגוד למצב הקודם שבו הכספים, אילו היו  

מעבירים מקדמה, היו נקלעים לאיזשהו בור של חובות 

שמיד היה מסולק בצו של עיקולים, במצב הנוכחי הכסף 

ילך לחשבון המפרק או המפרק המפעיל, אותה מקדמה 

 התמיכות לשנה הבאה1  שאנחנו נעביר על חשבון

 הוא היחידי שחותם על שיקים1  ד"ר אמיר גבע:

נכון1 הוא בעל זכות החתימה היחיד, והוא פתח חשבונות  שגיא רוכל:

1 בנק נפרדים לקבוצה1 הוא העביר לנו את כל הפרטים

הוגשה בקשה לתמיכה1 הוא עדכן אותה עם כל הפרטים 

כל  שלו, כמפרק, כמי שמונה כמפרק1 הגיש בקשה,

ההתחייבויות כנ"ל כמו בכל אגודה, ואני מבקש לאשר 

 , מהתמיכה שהיתה לקבוצה, 05%מקדמה בשיעור של 

 אני רק אוסיף למה ששגיא אמר,  :צביקה צרפתי

 111 למה שהנוהל מאשר1  שגיא רוכל:
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אני רק אוסיף למה ששגיא אמר, יש מנהל מטעם המפרק,  :צביקה צרפתי

11 עוהוא כפר סבאי, צריך  "ד שהוא למעשה מנהל את 1

הפירוק הזמני1 אני סיכמתי גם עם יאיר, אנחנו בישיבה של 

התמיכות הכלליות, אנחנו נביא אותו לפני המועצה, כדי 

שאם יהיו לכם גם שאלות, הוא יסביר לכם מהו הליך 

 הפירוק1 

אני יכול להגיד לכם שיש שיתוף פעולה מלא עם העירייה,  

שזה אחד הדברים לצערי,  יש שקיפות מלאה1 אני חושב

כשהם קרו כתוצאה מזה, אבל יהיו דברים טובים, אני 

 מקווה שיהיו דברים טובים בעתיד מהדברים האלה1 

 אפשר להתאחד למקדמה פה אחד? תודה רבה1 לילה טוב1  

 נמנע, אמיר נמנע1  אורן כהן:

אז רגע, אמיר, יעקב, אורן, שלי, צביקה, איציק, ממה,  :צביקה צרפתי

 איר, בעד1 ארנון בעד1 אמיר נמנע1 תודה1 י

 אמיר, למה?  :לוי אהוד יובל

 הם לא משחקים בשבת1  אורן כהן:

סבא -להפועל כפר 113.מקדמה ע"ח תמיכות מאשרים  :011 מס' החלטה

 כדורגל2
 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 צביקה צרפתי 
 ראש העיר סגן ומ"מ 
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 6116131/ריכוז החלטות מועצה מיום 
 
 
 
 

מחליטים שלא לקבל את הצעתם של מגישי הבקשה  :897 מס' החלטה

 לכינוס הישיבה בנושא אלימות בישיבות המועצה2
 

 

השלכת פסולת  אכיפתן של עבירותמחליטים לאשר את  :899 מס' החלטה

ו 13בסעיפים  בניין, כמפורט ב' רבתי לחוק שמירת  13-ב' 

ב' לחוק האכיפה  11 , זאת בהתאם להוראות סעיףהניקיון

 הסביבתית1

 
 

פה אחד את חוק העזר לכפר סבא )שמירה על מאשרים  :011 מס' החלטה

 113. –איכות הסביבה ומניעת מפגעים( )תיקון(, התשע"ג 

 המצורף לפרוטוקול2
 

סבא -להפועל כפר 113.מקדמה ע"ח תמיכות מאשרים  :011 מס' החלטה

 כדורגל2
 

 

 


