
   101.01.10. 1 מועצה מן המניין   

 

 עיריית כפר סבא
 51/51-51/51פרוטוקול מס' 

 (15/51/51ז' בתשרי תשע"ה ) ,רביעי , מיום מן המניין מישיבת מועצה
 

 אש העיר ר  הודה בן חמו               י  שתתפים:מ

  ראש העיר וסגן מ"מ  צביקה צרפתי 

 סגן ראש העיר  הנדין-עילאי הרסגור 

  סגן ראש העיר  ו"ד איתן צנעניע 

 משנה לראש העיר  ן כהן  אור 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

 חבר המועצה  יהודה יוגד 

 חבר המועצה אליהו כהן 

 חברת המועצה  רויטל לן כהן 

 סגן ראש העיר  עמירם מילר 

 חברת המועצה  רביטל עמר שלום 

 חבר המועצה מתי פז 

 חבר המועצה ון פרץשמע 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 ברת המועצה ח פליאה קטנר 

  חברת המועצה ענת קלומל  

 חברת המועצה  דבי שני  

 

  חבר המועצה יובל לוי :חסרים

  חבר המועצה אברהם שיינפיין )ממה( 

 
 מנכ"ל העירייה  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

 גזבר העירייה  שגיא רוכל  

 יועצת משפטית  עו"ד בתיה בראף 

 יועץ משפטי לון בן זקן עו"ד א 

 מבקר העירייה  דוד תורג'מן 

 מפקד יחידת מתנדבי המשטרה יורם כהן 

 מנהלת מח' קיימות אלה פרנקל דנון 



   101.01.10. 1 מועצה מן המניין   

 

 חבר ו' ערי תאום גדי רייך 

 
 

 

 15.51.1151 - מן המניין שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 :שאילתות  10

 0ליקויים בטיחותיים בגן גלבועשאילתה בנושא  א0

 

 :ות לסדרהצע  10

 0העברת צינור גז תעשייתי בתחומי העיר  -הצעה לסדר  א0

מניעת נשירת ילדים והעצמת ילדים בבית ספר  -הצעה לסדר  ב0

 0יסודי

 

  0/100./11החלטות ועדת תמיכות מישיבתה ביום אישור   30

גני  00 ונן במקום שגיא ג-החלפת דירקטורים בתאגידים עירוניים )אושרת 

0  רוכל בחכ"ל(

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישיבה מן המניין0  :צביקה צרפתי



   101.01.10. 3 מועצה מן המניין   

 

חברים, אנחנו פותחים היום ערב טוב, ברוכים הבאים0  יהודה בן חמו:

מאוד -ישיבה שלא כהרגלנו0 אני חושב שאפילו במקרה מאוד

אני  מאוד מיוחד0-חריג אנחנו מבקשים להיפרד מאדם מאוד

חושב שאני מבטא רגשות של הרבה מאוד מבין עובדי 

אבל לא רק עובדי הרשות אלא הרבה ת המקומית, הרשו

 מאוד מבין התושבים0

אני מודה ומתוודה שאחד הדברים שקשה לעמוד בפני עובד  

גם מן המניין של העירייה, אבל בכלל, מי שעובד איתך, 

אדם שרוצה להתקדם, אז אחד הקשיים זה לעמוד בדרכו0 

נו אבל עוזב אותנו זמנית, כי ואין לי ספק שיורם שעוזב אות

  י בטוח שהוא עוד יחזור אלינו בתפקיד נוסף במשטרה0אנ

שנים שיורם מכהן פה בתפקידו כמפקד  3בהחלט כמעט  

העיר, אני חושב שהנושא של המתנדבים פה קיבל לא רק 

גידול באופן משמעותי במספרים, אלא גם בהתייחסות 

 היותר מקצועית ורצינית0 

מהלך אני חושב שאחד הדברים הנפלאים שראינו וגם ב 

האירועים יורם יחד עם הצוות שלו ויחד עם המתנדבים 

תמיד נתנו לנו את הגיבוי ואת השקט על מנת שנוכל לקיים 

 את האירועים העירוניים0 

מדברים ובהחלט כשאנחנו מדברים על עיר ללא אלימות או  

על הרשות למלחמה בסמים או מדברים על כניסה למוסדות 

 רם0החינוך, אז תמיד נקשר בשם יו

אני בהחלט מאמין שגם היחסים האישיים שהצלחת לרקום  

הם גם  כאן עם המנהלים וגם עם העובדים והמתנדבים,

 אחד הכלים שיצרו את הבסיס ליחסים המצוינים האלה0 

להזמין אותך לכאן לתחילת הישיבה, להגיד לך ולכן בחרנו  
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בשם הנהלת העיר, בשם תושבי העיר, בשם עובדי הרשות 

, להודות לך על שיתוף הפעולה, להודות לך המקומית

ממש0 אני חושב שגם עצם  10/2בהחלט על הזמינות שהיית 

העובדה שאתה תושב העיר גם תרמה לנו לא מעט, שהיית 

 זמין גם פיזית וגם מעורב ברמה של העשייה העירונית0 

ולכן אנחנו יורם, רוצים להודות לך על העבודה, על  

בביטחון תושבי העיר0 אני רוצה התרומה המשמעותית שלך 

אני מבקש להעניק ליורם כהן ידידנו,  מגן0להעניק לך 

לרב פקד יורם כהן מפקד העיר כפר מפקד העיר כפר סבא, 

-1.11סבא, משטרת כפר סבא, על פועלך ותרומתך בשנים 

 , בהצלחה רבה בהמשך דרכך1.100

 

 *** מחיאות כפיים *** 

לפה לא כשהגעתי  עמד מאוד מרגש0ברשותכם, קודם כל מ :יורם כהן

ידעתי באמת לאן אני מגיע0 אני חושב, אני לא חושב אני 

מדהים מעורר קנאה0 תודה לך, על כל בטוח, שיש פה צוות 

 התמיכה, כי בלי זה לא היה קורה, ותודה לכולכם0 

אני לא אתחיל לנקוב בשמות כי אני בטוח אשכח פה מלא0  

הכל זה לא מפעל פרטי  אתם אנשים יקרים, נפלאים0 סך

שלי, השוטרים פעלו, המתנדבים פעלו0 להם מגיעה התודה0 

 נמצאת פה מירי שהיא מחליפה אותי0 

למדה איתי ביחד , מירי גם אני אגלה לכם סוד קטן 

בפנימיית שטיינברג, אנחנו חברי ילדות0 היא גם תושבת 

אני בטוח שזכיתם, העיר אבל אל תגידו שסיפרתי לכם0 

 שהבטחתי0 כמוכי אני אמשיך לשלם פה ארנונה זכינו, 

 תודה0 
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 שיהיה בהצלחה0  יהודה בן חמו:

 

 שאילתות. .5

 

, ליקויים בטיחותיים בגן גלבועבנושא  אהוד יובל לוישאילתא של  א.

  .11/12/51-ב הוגשה

 

עד   א0 האם טופלו כל ליקויי הבטיחות במוסדות החינוך 

 ?למועד מכתב זה

גן גלבוע כב לול בגנים/מוסדות שעליהם אמרת 0 האם 

  ?שהחול טופל

 ?מתי יטופל גן גלבוע -ג0 אם לא

ד0 האם יש עוד מוסדות חינוך שטרם טופלו לכאורה או 

שרק ההורים מתלוננים ? אם כן פרט בבקשה אילו ועל 

  .מה מתלוננים

( א( את דוח בדיקות .10ה0 אבקשך לשלוח אלי במיידי 

ה ופירוט הליקויים הבטיחות שנערך לפני פתיחת השנ

גן ובית ספר0 עניין זה דרוש להשלמת  שפורטו לכל 

העיון בדוח ליקויים שהוצג לועדת ביקורת בנושא זה0 

הואיל וישנם פערים בין הגרסאות שהצגת לגרסת 

ההורים אני שוקל לזמנך לועדת ביקורת להצגת דוח 

תיקון לליקויי בטיחות ובמיוחד למינוי ממונה אישי 

ב אחר נוהלי בטיחות שנקבעו בחוזרי לביצוע ומעק

 0"מנכל משרד החינוך
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אשל השאילתא הראשונה והיחידה שיש מונחת בפניכם0  :צביקה צרפתי

 יענה בעל פה על השאילתא0 בבקשה אשל0 

ככל הנראה גן  אבלקודם כל אני מתנצל שאני עונה בעל פה,  :אשל ארמוני

שצריך, זה גלבוע ביום הראשון ללימודים לא היה מוכן כמו 

לא בסדר0 בהמשך עלו עוד צרכים של הגן הזה, הן בקטע 

והן בקטע של טיפול התחזוקתי והן בקטע של השלמת ציוד 

 והן במתקניו0  יותר מאסיבי, הן בחצר

אנחנו עשינו בדיקה בגן וטיפלנו בדברים שהם דברים של  

טיפול מיידי0 ולגבי אותם דברים שנדרש עבורם תקציב, 

מתוך מה שנותר, וחלק מהדברים  1.10-גם בהוקצה תקציב 

ובטווח הזמן הקצר אנחנו נעביר  1.15-יועברו גם ל

גני הילדים את התכנית גם  באמצעות הגננת ודרך מחלקת 

לדברים שיעשו כבר בסוכות, וגם הדברים שיעשו אחר כך0 

 אני מודה לכל המעורבים0 

גנים בהזדמנות זו אני רוצה להציג את מנהלת מחלקת  

הגיעה אלינו אחרי ניסיון רב שנים בתחום, חדשה, תמר0 ה

מאוד -גם בצפת וגם בבת ים0 עשתה שם מהפכות מאוד

 גדולות0 אכן כוח עזר רב0 

ללא ספק נושא הגנים נמצא בחזית0 אנחנו מדברים עליו  

אני בהחלט במסגרת דיוני  1.15רבות, ואכן לקראת 

ציני כדי נשאף לשים עליו דגש ר התקציב ותכנית העבודה

ודה תהיה ליישר קו בהרבה מאוד גנים0 וכמובן שתכנית העב

שקופה ויצוינו גם הגנים וגם הדברים המרכזיים שיעברו 

 שיפוץ0

לגבי מה שנכתב בשאילתא באופן כללי באשר לליקויי  

מקדימות הבטיחות, צריך לבוא ולומר שליקויי הבטיחות 
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ר של קצין באוגוסט אישו .1-נכון לעל כל הגנים  היהאחת 

הבטיחות בעירייה לגבי פתיחת הגנים0 את האישור הזה 

הוא שולח אל משרד החינוך וזו בעצם הפרוצדורה 

 שמאפשרת את פתיחת הגנים0 

, אז הם 3-ו 1ולגבי ליקויי הבטיחות שנמצאים מסדר  

נכנסים לתוך תכנית העבודה המוסדרת0 בינתיים מאז בגן 

שם ליקוי בטיחות גן חרצית, יש אחד מסוים, נדמה לי 

שדורש טיפול מיידי והוא יטופל במיידי0 צריך  1מקדימות 

במה0 ובכך אנחנו בעצם לכסות שם שורשים עם איזשהו 

 10נביא שוב למצב שאין ליקויי בטיחות מסדר 

אין דו"ח בטיחות אחד ארוך, יש את המכתב הזה שכותב  

 151הקב"ט אל משרד החינוך שכולל בעצם את רשימת כל 

מעבר לזה, יש לכל גן וגן דו"ח בטיחות משל עצמו ים0 הגנ

יגיע  ומכיוון שיש פה בקשה לעיין בהם, אז המעוניין לעיין 

בתיאום ויקבל לעיונו את כל או חלק מדו"חות הבטיחות, 

 ויוכל לדעת לאשורם את הדברים0 תודה0 

גן גלבוע, אני  עו"ד איתן צנעני: מבין שהדברים אני רוצה רק לחדד לגבי 

 בוצעו עד תום חופשת חג הסוכות? י

כשאתה אומר 'הדברים' אז יכול להיות שיש לנו פרשנות  :אשל ארמוני

 שונה לגבי הדברים0 

 תיקון הליקויים החשובים המשמעותיים0  עו"ד איתן צנעני:

נגיד בעזרת השם,  :אשל ארמוני  בוא 

אווירת  לא רק בעקבות אני מקווה שזהכבר התחלה טובה0  עו"ד איתן צנעני:

 יום הכיפורים0 

לגבי השאילתא בנושא הליקויים בגנים, קודם כל אני רוצה  :ענת קלומל

 מתבסס גם על, לומר, האיסוף של המידע 



   101.01.10. 0 מועצה מן המניין   

 

ענת, אני מצטער שאני כל פעם צריך לעשות את זה0 אנחנו  :צביקה צרפתי

נמצאים בישיבת מועצה0 יש נהלים גם לישיבת מועצה0 

ה אם יש לך שאלה קצרה0 לא בשאילתא שואלים שאלה קצר

 הרצאה0 שאלה, בבקשה0

אני רוצה רק להבין את הנושא הזה, שליקויים בגנים גם  :ענת קלומל

אני רוצה גם לציין רק את הפעילות של ועד הגנים שעושה 

עבודה נפלאה, ועובד ואוסף מידע וכל הזמן שומע את 

אבל מדובר פה לא רק, גן גלבוע הוא דוגמא אחת הציבור0 

יש פה הזנחה שגם העדר ציוד וגם חול מזוהם ואין ש

 נדנדות, 

 מה השאלה?  יהודה בן חמו:

השאלה היא איך יכול להיות שבגן ילדים תהיה מגלשה עם  :ענת קלומל

חור באמצע שיכולים להיפגע וזה יכול להיות מסוכן? איך 

 יכול להיות שבמזרח התיכון, 

 ענת, תודה רבה0  :צביקה צרפתי

 יש גנים שאין להם הצללה?  :ענת קלומל

כל ענת, אני מאוד מודה לך, אנחנו עוברים להצעות לסדר0  :צביקה צרפתי

 מה שיש לך מעבר, תעבירי למנכ"ל רשימה0 

רק אני רוצה לומר שיש ברשתות החברתיות ובוועד גנים,  :ענת קלומל

 יש הרבה מאוד מידע, 

 קשה, ענת, רשתות חברתיות, הכל בסדר0 בב :צביקה צרפתי

 רק משפט אחד0  :ענת קלומל

 בבקשה, אני מבקש לעבור להצעות,  :צביקה צרפתי

 יש מידע על הגנים0  :ענת קלומל

 אני מבקש לעבור להצעות לסדר0  :צביקה צרפתי

 זה חשוב שידעו את זה0  :ענת קלומל
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 יודעים0  :צביקה צרפתי

 

 הצעות לסדר.  .1

 

 צמת ילדים בבית ספר יסודי.מניעת נשירת ילדים והע -הצעה לסדר  ב.

 

  מניעת נשירת ילדים0 -ההצעה לסדר הראשונה   :צביקה צרפתי

הייתי בוועדה לקידום מעמד הילד והנוער, באמת היתה  :ענת קלומל

ה פעילות ועדה מאוד מעניינת וכתבתי את זה גם בהצעה, ש

נוער מנותק,  נוער בסיכון או   שנעשית לגבי הנוער, 

 לות טובה0 הפעי :צביקה צרפתי

הפעילות נהדרת ויש הרבה מאוד תמיכה והעצמה0 זה היה  :ענת קלומל

מרשים לראות גם יצירתיות בפתרונות שנותנים לגבי נוער 

כשנמצא במצוקה, וזה לא פשוט להתמודד עם נוער בגיל 

ההתבגרות, ולמנוע את הנשירה שלהם, את ההידרדרות של 

וקבוצות,  יםהנשירה שלהם, הידרדרות לאלכוהול ולסמ

ושהם מנותקים מהמסגרות0 וככל שההידרדרות כמו כדור 

זה בהחלט פעילות  שלג שרק הולך ונעשה יותר ויותר קשה0

 יפה ואני מעריכה0

בדו"ח מבקר המדינה, הוא התייחס לטיפולם של רשויות  

אז למעשה מסגרת לימודים, ממקומיות ובני נוער מנותקים 

יימת בגיל חטיבת הציגו שרוב הנשירה של ילדים מתק

כנראה המעבר הזה מבית ספר הביניים0 זה מעניין מאוד0 

מאוד קשה, ואחוז -יסודי לחטיבת הביניים הוא מעבר מאוד

 הנשירה הוא הגבוה ביותר0

ואז ישבתי ואמרתי למעשה רוב העמותות ורוב הפעילות של  



   101.01.10. .1 מועצה מן המניין   

 

הפעילות העיר, אני חושבת שגם למעשה בכל הארץ, 

ה, נשירה של ילדים0 אבל אנחנו ומעל 11מתחילה מגיל 

צריכים להתחיל לחשוב אסטרטגית ולהבין שההידרדרות 

 110הזאת לא מתחילה בגיל 

למעשה אפשר כבר לראות את הניצנים של ילדים שיש להם  

פוטנציאל להיות ילדים מנותקים ממסגרות או ילדים 

ות של מצוקה, לתת להם בסיכון, או נערות שבאות ממשפח

, אלא אפילו 11דונים יכול להיות לא רק בגיל כבר את המוע

 כבר בגיל צעיר יותר להתחיל את התמיכה שלהם0 

אני חושב שכעיר ההסתכלות שלה היא הסתכלות רחבה ולא  

הסתכלות רק מגמתית של פתרונות פר ילד פה, מועדון של 

ויש בזה גם השקעה תקציבית זה דבר נפלא שבנות  15

 על זה בצורה מערכתית0 צריכים לחשובגדולה, אנחנו 

לכן להכין תקציב מיוחד, ולא מדובר פה בתקציבי ענק,  

₪  ...,.0-...,.3מדובר פה אני מתארת לעצמי בסביבות 

שיתוקצב תכנית מקיפה להיבטים שונים לגבי איך אפשר 

את ההסברה, את ההעצמה של הפרט0 העצמה של להעביר 

 כניות, ילדים בגילאי בתי ספר יסודי0 יש כבר היום ת

 במעבר בין היסודי לחטיבות?  יהודה בן חמו:

לא, ילדים שרואים שיש להם פוטנציאל לנשירה, כבר  :ענת קלומל

להתחיל לאסוף אותם ולקבץ אותם כבר בבתי ספר יסודי, 

וגם למשל יש דוגמא של העמותה למלחמה בסמים 

על נושא של אלכוהול, ואלכוהול, שאפילו מתחילים לדבר 

 עביר את ההסברה כבר בגני ילדים0 ולהתחיל לה

זה אולי משהו שהוא מאוד חדשני, אבל אני חושבת שאם  

מות של עמותות שונות, ואנחנו אנחנו נשתמש בתכניות הקיי
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אני חושבת  כעיר נתקצב את זה ונתחיל את התכנית,

 שאנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד נשירה0 

שאני מכבד אותך ואני באמת מכיוון  אני יכול לענות לך? יהודה בן חמו:

, אני אעשה את זה מאוד בקצרה, ואני אשמח מכבד אותך

להיפגש איתך על מנת לפרוש בפניך את כל הפעילות 

 ניעת הנשירה בבתי הספר התיכוניים0בנושא מ שנעשית

ביסודיים ובחטיבות, נכון שהוא שהמעבר בין היסודיים  

ים שם את לחטיבות הוא מעבר לא קל, אבל אנחנו לא מוצא

הבעיה של הנשרה, אנחנו מוצאים את זה רק אחרי כיתה 

 לי' או לי"א0  ט', שהם במעבר

אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, ענת, רבים מראשי הערים  

בנתונים של החינוך, בגרויות,  את תשמעי אותם מתגאים

הישגים בנושא של גיוס לצה"ל, בהישגים כאלה רבים 

 הם ולהצטלם איתם0וגם סקסי לדבר עלישישנם 

אחד הדברים שקרו בכפר סבא, ואני אומר את זה בגאווה  

וחטפתי על זה גם לא מעט ביקורת, את הקוצים אני לוקח 

אחד הדברים ולבד, את הפרחים אנחנו נתחלק כולנו ביחד0 

שקרו בכפר סבא, אני זוכר את זה שאחת הטענות 

 שנים כשהתמודדתי בפעם הראשונה, 11המרכזיות לפני 

 היתה שבתי הספר הם לא לכפר סבאים0 

לתלמידים0 לכן גם הרבה מאוד  25%-סף הקבלה היה כ 

נפלטו0 אני אומר את זה גם כעובד נוער לשעבר, שטיפלתי 

 בהרבה מאוד בני נוער שנקלטו במערכת החינוך0 

שנשרו  002%-מהשנים האחרונות יש  11-ומאז מה קרה, ב 

 101%-ל 1%ים בין ממערכת החינוך, היום אנחנו נמצא

, תגידי לי ואני %..1שנושרים מהמערכת0 כל ילד זה 
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 מאוד משמעותית0-אסכים איתך0 אבל ירידה מאוד

במקביל מה קרה, ופה הצל"ש המיוחד לאנשי החינוך,  

שנלקחה החלטה שאנחנו מכניסים לכל בתי הספר, אין בית 

ספר אחד היום בכפר סבא שלא מכיל בתוכו את החינוך 

0 לא ככיתות, אלא בתוך הכיתות הרגילות את המיוחד

תמצאי ילדים עם לקויות למידה כאלה ואחרות, ומנסים 

למצוא את המכנים המשותפים בין כולם ולקדם את 

 הכיתות0

במקביל, ההישגים שבאים גם בתיכונים, זה למרות שיש את  

רוצים לגעת החינוך המיוחד0 אני חושב שהנקודה שאם 

ני חושב שבאמת אנחנו צריכים עדיין בנושא של ההנשרה, א

, כי כפי 101%-לחשוב איך אנחנו מצמצמים ויורדים מה

 שאמרתי כל תלמיד הוא עולם ומלואו0

אבל דווקא במקרה הזה, אני לא חושב שיש לנו את הכלים  

, ...,.0, ...,.3כרגע, לחברי המועצה, לבוא ולנקוב 

הוא יהיה  כי כל סכום שלא תנקבי₪, מיליון  3או  ...,..3

 שגוי והוא יהיה נכון0

אני מציע לך או שתבואי מחר או באחד הימים הקרובים  

וניפגש, נדבר על הנושא הזה0 גם אם לא איתי, עם הגורמים 

וגזברות 0 ואני חושב כמו שאמרתי המוסמכים קרי חינוך 

עם כל האהבה שלי אליך, תשתדלו  תמיד ואני אומר את זה

 תבואו תשמעו את הנתונים0 לפני שמגישים הצעה לסדר, 

תאמינו לי שגם אם תרצו להעלות נושא למודעות  

ויעיל הציבורית, יהיה לכם קל יותר ונוח יותר וטוב יותר 

א0א0א, את יותר, שיש לכם את הנתונים האמיתיים ולא 

 יודעת מה זה? איש אחד אמר0 
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00 לגבי הנוער, אני רק רו :ענת קלומל 0 צה אני אמרתי שהפעילות מאוד 

אולי להבין, אולי אנחנו צריכים לחשוב, לחפש עמותות, 

 לחפש תכניות, 

 לחפש0  יהודה בן חמו:

 ולראות האם כפר סבא מוכנה להשתמש באותן תכניות0  :ענת קלומל

 אפשר להתלכד שנחפש?  יהודה בן חמו:

 כן0 ההצעה הצעה יפה0 באמת0 :עמירם מילר

 לפתח את הנושא0   וצריכים לחשוב על זה ולהמשיך :ענת קלומל

  תודה0 יהודה בן חמו:

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום בבקשה?  :צביקה צרפתי

 לא0  יהודה בן חמו:

 )מדברים ביחד( 

בחייך, למה להסיר? אתה כבר התרגלת להסיר0 מה זה  :שמעון פרץ

 זה לא שלטים0   להסיר?

 החלטנו פה אחד לחפש עמותות0  יהודה בן חמו:

לאור העובדה שמגישת ההצעה הסירה ההצעה מסדר היום,  :11 מס' החלטה

 הוסרה ההצעה מסדר היום.
 

העברת צינור גז תעשייתי בתחומי ענת קלומל בנושא  הצעה לסדר של א.

 העיר.

 

הצעה לסדר שנייה0 אני בפתיח אגיד לך שחבל שתציגי  :צביקה צרפתי

אותה ואני אגיד לך למה, זו הצעה שהיא צריכה לבוא 

יאת תכנון ובנייה0 זו הצעה פרופר תכנון ובנייה0 למל

 המורחב של אגף ההנדסה,  במליאה יבוא הצוות המקצועי

שתגישי אותה למליאה או לוועדת  אני חושב שזה יהיה נכון יהודה בן חמו:
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 המשנה0 

 אני אעביר אותה למליאה0  :צביקה צרפתי

 אני חושבת שיש פה גם איזשהו קונספט,  :ענת קלומל

החוקית באופן עקרוני ענת, בכל דרך שתהיה לנו ברמה  דה בן חמו:יהו

אנחנו מתנגדים לצינור הגז0 אנחנו יש לנו שני כובעים, כובע 

אחד של חברי מועצה, כובע אחד של ועדה לתכנון ובנייה0 

אם יש מקום לדון בנושא הזה זה רק בוועדה לתכנון 

 ובנייה0 פה אין לנו מנדט0 

כשיו לקיים דיון שמקצר את ימי אנחנו יכולים פה ע 

המילואים0 אפילו להוריד את מס הכנסה וכולנו נהיה 

 מרוצים0 

 אני מקבלת,  :ענת קלומל

 תשמרי את הכוחות האלה למליאה0  יהודה בן חמו:

אני רק רוצה לומר שהתפרסמה, אפילו שידעו את הנושאים  :ענת קלומל

יש , אם השרון צומת האלה, שהתפרסמה ידיעה בעיתון

טבעי, ואז הם כותבים שם את התנגדות להנחת קו צינור גז 

 הגושים0 והגושים הם למעשה מרכז העיר כפר סבא0 

היו תקדימים בעולם של פיצוצים של צינורות0 למשל,  

מה שאני פשוט חושבת, אני אומרת לעצמי האם בארה"ב ו

אנחנו גם כמועצה באופן עקרוני צריכים להיות מודעים 

, צריכים להיות ערניים לסכנות מהסוג הזה0 לסכנות האלה

זה היה באותיות קטנות וצריכים לנסות, אני לא צריכה 

לכל הוועדות בתור אדם פרטי להתחיל לשלוח מכתבים 

 וכו'0

אני בדרך הפרלמנטארית שלי פה מעלה את ההצעות הללו,  

ואני חושבת שאנחנו כעירייה יש לנו את האחריות 
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ים כאלה ולמנוע את זה0 ושאנחנו הציבורית לשים לב לדבר

לא נהיה חלק מהתקדימים של פיצוץ צנרת באמצע עיר, כמו 

 שהיה אז בקליפורניה0  

ויודעיםבוועד :צביקה צרפתי  ת התכנון, במליאה גם תשמעי שמטפלים בזה 

מזה, וזה מתקיים, ויש דיאלוג בין העירייה לבין רשות הגז, 

 יסבירו לך הכל0 

 ת0 טוב לדע :ענת קלומל

 היו גם התנגדויות,  :צביקה צרפתי

אני שמחה גם לדעת שאתם מתנגדים לזה, וצריכים לשתף  :ענת קלומל

את הציבור שיידעו שאם יש ידיעה כזאת שמתפרסמת, 

  בזה ויש לה התנגדות לזה0 שהעירייה מטפלת

 הנושא הזה יעבור למליאה0תודה0 בסדר גמור0  :צביקה צרפתי

להעביר את נושא ההצעה לסדר, העברת צינור  מחליטחים :14 מס' החלטה

 גז תעשייתי בתחומי העיר, לדיון בוועדה לתכנון ובניה.
 

  11/10/51אישור החלטות ועדת תמיכות מישיבתה ביום  .4

 

הנושא הבא זה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לעמותת  :צביקה צרפתי

 סביון0 אפשר פה אחד? 

 פה אחד0  :שמעון פרץ

 תודה0 :צביקה צרפתי

 11/10/51החלטת ועדת התמיכות מישיבתה ביום  מאשרים :11מס'  החלטה

  המצ"ב.
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גונן במקום שגיא -החלפת דירקטורים בתאגידים עירוניים )אושרת גני .1

 רוכל בחכ"ל(.

 

ם: בחברה הכלכלית אנחנו צריכים להחליף דירקטורי :צביקה צרפתי

 אחד? תודה0  גונן במקום שגיא רוכל0 אפשר פה-אושרת גני

-החלפת דירקטורים בחברה הכלכלית, אושרת גני מאשרים :11 מס' החלטה

  במקומו של שגיא רוכל. גונן
 

 הישיבה הראשונה נעולה0 אנחנו עוברים לישיבה השנייה :צביקה צרפתי

 0שלא מן המניין

כן אנחנו מבקשים לעדכן את חברי רגע, סליחה, לפני  יהודה בן חמו:

חברי מועצה,  1חברים:  0נשלחנו לגרמניה  -המועצה 

ועובדת עירייה מנהלת מחלקת קיימות אלה פליאה ואנוכי 

פרנקל דנון, ומתנדב מהעיר גדי רייך, שהוא פעיל הרבה 

מאוד שנים בקרב הערים התאומות של גרמניה, והוא 

את כל  תרגםמהווה גם החוט המקשר בכל מה שקשור ל

ויוצאים מאיתנו לערים  המסמכים שמגיעים אלינו 

 0התאומות שבגרמניה

ימים0 אנחנו רוצים להביא לידיעת  1היתה לנו משלחת בת  

אני את עיקרי הדברים שנעשו בביקור שלנו0 חברי המועצה 

אלה, מבקש את אלה להצטרף לקדמת השולחן וגם גדי0 

 בבקשה0

י שהיה בערים התאומות קודם כל צריך לקחת בחשבון, מ 

יבין יותר מהר מאלה שלא היו0 מטבעם של יחסים בין 

ההדדיות,  מות הוא שמתקיימות המשלחותהערים התאו

שנים שאני לא ביקרתי בערים התאומות  1-וכבר קרוב ל
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 ולכן היתה ציפייה שנבקר ברמה של ראשי ערים0 

לציון בין מולהיים לבין כפר  .1-שנת השנה שעברה היתה  

מאוד גדול עם כפר סבא, -סבא והם רצו לקיים מפגש מאוד

אבל זו היתה שנת בחירות שלנו ואני ביקשתי מהם לדחות 

 את זה לשנה הבאה0 

מהופלן ו את זה ביחד עם עוד עיר נוספת שנה הם קיימ 

שנים0 והגענו  15פולין, שהיא גם עיר תאומה שלהם מ

אלה, תי: חבר'ה כפי שציינ 0למולהיים, נחתנו מכפר סבא 

מאוד חמה, -פליאה, גדי ואנוכי0 התקבלנו שם בצורה מאוד

 אוהדת0

שהם ידידי כפר סבא יש לנו קבוצת חברים במולהיים  

וידידי ישראל0 יש שם את הכומר שאני מוצא לנכון אותו 

אבל לא כבודד, את גרל בנץ שהוא בהחלט לציין כראשון, 

הוא  פעמיים בשנה0-מבקר פה לעיתים די תכופות, פעם

, הם מלווים אותם מלווה כל כפר סבאי שמגיע ורוצה

 0ומגיעים

היא עיר יחסית פחות מודרנית מויסבאדן, מי  מולהיים 

שהיה בויסבאדן זו עיר הרבה יותר מתקדמת, עיר מאוד 

 אנשים בהחלט אנשי עמל0 ירוקה, עיר של פועלים, עיר של 

 כמה תושבים שם סדר גודל?  ד"ר אמיר גבע:

מהחברים, פליאה, גדי, מישהו רוצה תושבים0  ...,110 חמו: יהודה בן

שנים לשותפות0  11להגיד משהו? איפה אלה? כפי שאמרתי, 

של הביקור מעבר לציון יום ההולדת, נראות כיצד המטרה 

מהדקים את הקשרים בין מולהיים לבין כפר סבא0 

עבודה בדרג של ראשת העיר לביני יחד עם  התקיימו ישיבות

 אצל דגמר0  פליאה0
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והיו גם פגישות בדרג של אנשי הקיימות ואיכות הסביבה  

מול אלה פרנקל0 כשאנחנו נסענו לויסבאדן, אלה נשארה 

 על מנת לקיים את פגישות העבודה0 ימים 3עוד 

התמונה הקודמת זה היה טכס החתימה, אשררנו את הסכם  

האמנה בין מולהיים לכפר סבא0 זו ראשת העיר דגמר, 

במהלך מבצע צוק איתן דיברה  אוד אוהדת אותנו0מ-מאוד

כתבה מכתב תמיכה0 ובהחלט גם איתי פעמיים בטלפון, ו

התושבים שם, לפחות הקליקה שמסביב לערי התיאום 

 בעדנו0מאוד -מאוד

נו, אז איך היה? איך הרבה אנשים שאלו אותי כשחזרנו  :פליאה קטנר '

 , עצמכם אז מי שרוצה לדעת איך היה, תדמיינו להיה?'

ראשי האגפים, כל ראשי שקובעים לכם פגישה עם כל 

, מכווצים את זה לשבוע המחלקות של עיריית כפר סבא

אחד ואתם רצים מפגישה לפגישה0 פשוט במקום להגיע 

ובסופו של דבר  מטוס0עם לשם באוטו, אתם מגיעים 

מאוד פרקטיות0 זה בסופו של -הפגישות האלה יוצאות מאוד

 דבר מה שהיה0 

ות, את כל ני חושבת שפשוט הכרנו את בנייני העיריא 

שלהם, את כל החדרים של העובדים ככה באמת  החדרים

0 טוב0 היה הרבה דג-טוב ש על נושא של איכות הסביבה00

הבאנו גם עוד תוספות למשלחות המקצועי0 אבל  בפאן

 שעתידיות לצאת0

יש מי שלא יודע בדיוק מה הרעיון של ערים תאומות, אז  

חות מכל עיר מתארחים בעיר השנייה אצל תושבים, משל

ולמען פתוח לכולם0 מגיעים לפה, מתארחים אצלנו0 זה 

האמת אם כבר מעלים את זה, אז אנחנו מחפשים בנרות 
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 משפחות חדשות ואנשים חדשים, אז אתם מוזמנים להציע

 0 את עצמכם

 לארח פה או לצאת?  :מתי פז

 גם וגם0  :פליאה קטנר

וגם  ו:יהודה בן חמ בויסבאדן זה חלק מהדברים ששמענו גם במולהיים 

לנסות ולהרחיב את המעגלים0 זאת אומרת, נוצרה איזושהי 

קבוצה מכאן וגם מהערים התאומות שבאופן תדיר הן 

 מארחות ואלה מתארחות, ושנה הבאה חוזר חלילה0

אגע בזה בויסבאדן למשל, עדיין לא הגיע הפרוטוקול אני  

הם הציעו הצעה שלדעתי חתום עליו, אבל ל שאנחנו צריכים

חות מאוד נכונה ולגיטימית שכל אחד שמשתתף במשל-מאוד

 שנים0  5-האלה, זה יהיה פעם ב

כפי שאתם תראו בתמונות, ובינתיים עוד לא הוצאנו את  

הסיכומים הכתובים, מכיוון שאנחנו מחכים לפרוטוקול 

ש רושם שיגיע מצד רושם הפרוטוקולים, לכל ראש עיר שם י

0 הוא ישלח לנו אותו ואנחנו נצטרך להעיר את פרוטוקול

 ולאחר מכן נאשרר את ההסכם0ההערות 

שמדברים ירוק בהרבה מאוד  סיירנו בהרבה מאוד אתרים 

ון עירוני מושקע אתרים עירוניים0 יש במולהיים מוזיא

יותר גדול בצורה בלתי רגילה0 כשנכנסתי חשבתי קצת 

-0 לאטהפטיוואז מסתבר שזה היה  , מהגלריה0מבית רייזל

  קומות0 3-0לאט עלינו איזה 

וזיאון העירוני שלהם0 בהחלט כפר סבאים הציגו שם במ 

, יש רצון מאוד-נושא האמנות, נושא התרבות אמיר, מאוד

מולהיים וגם בויסבאדן0 ובהחלט להזין אחד את השני גם ב

 דנו איתנו בנושא של העמקתלא במקרה שני ראשי הרשויות 
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0 במיוחד אפילו ברמה לא של הקשרים התרבותיים

שיתארח אצל אמן פה  משלחות, אפילו פרטני, אמן, שניים

 או שם0 

הייתי צריך לפתוח ולומר שלי באופן אישי, אני נסעתי כמה  

ל, אני רוצה בהחלט להודות לפליאה, פעמים למשלחות לחו"

שהחבר'ה לאלה ולגדי0 אני הרגשתי שם מהרגע הראשון 

מאוד -ה זה הרכב מנצח0 הרכב שהתקבל בצורה מאודהאל

 מאוד משמעותי-אהודה0 כל אחד מהם תרם באופן מאוד

 להידוק הקשרים עם הערים התאומות0

רציתי להגיד שזאת הזדמנות לקדם אמנים כפר סבאים  :פליאה קטנר

שכרגע יוצרים דברים ומעבר לכפר סבא אף אחד לא שומע 

ת להציג ה לרמה בינלאומי, זה יכול לתת להם מקפצעליהם

 להגיע לחשיפה באמת מטורפת של היצירות שלהם0 בחוץ ו

 יש שם אנדרטה לזכר השואה בגרמניה? :ענת קלומל

 כמובן0 בויסאבדן עכשיו הקימו, יש  יהודה בן חמו:

וזה  :מתי פז נפוץ בכל עיר כמעט יש0 יש את הנושא של אבני נגף 

שמוצבים מול בית מאוד בגרמניה היום0 זה אריחים מפליז 

עם כל הפרטים האישיים, ובונים היום גם  של קורבן שואה

 אפשר יהיה, אפליקציה ש

 קט מדהים0 יפרוי הנדין:-עילאי הרסגור

בויסבאדן, תכף אתם תראו את התמונה גם, אני מקווה  יהודה בן חמו:

והוא נחרב במלחמה שהיא כאן, על מקום בית הכנסת שהיה 

 1,511יפה עם שמות של מאוד -מאודהקימו עכשיו מונומנט 

השקיעו שם הרבה מאוד כספים0 מקווה שזה פה, נספים, 

 הלאה0 אם לא אנחנו נשלח0

הנושאים שדנו איתם על הנושא  כפי שאמרתי לכם, עיקרי 
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של ערי התאום, איך אנחנו ממשיכים להרחיב את השורות, 

אבן היסוד של ערי איך אנחנו ממשיכים לחמם את היחסים0 

לא אום זה עם גרמניה ועם הולנד, זה אירוח בבתים0 הת

במלונות0 אנשים מכירים יותר ויותר כשהם מארחים בתוך 

ויותר את  הבתים, ומתארחים0 כך מצליחים להכיר יותר 

 התושבים0 

הדגשנו את הצורך הזה לא גם בגרמניה וגם אנחנו לכן  

לשנות את זה, אבל כן לשנות את התמהיל של המשלחות0 

זה עולה כחוט השני גם עם ויסבאדן, נושא של , למשל

 משלחות מקצועיות למשל0 

ליט שרוצים לדון בנושא ספורט, אז אפשר לשלוח אם נח 

איש ספורט שהוא תושב העיר0 רצוי לשלוח את מנהל 

שעוסק בספורט, ואולי גם איזה כמה המחלקה או האגף 

ו0 ספורטאים שיבואו וילמדו פה, יתמודדו פה או יעשו משה

  אותו כנ"ל לגבי איכות הסביבה שמאוד מאוד מעניין אותם0

או שאפשר לעשות גם איזשהו מפגש בין עסקים קטנים  יטל עמר שלום:בר

 משם לפה0 

 אפשר הכל0  יהודה בן חמו:

 כל אחד בתחום שלו0  :מתי פז

זו התמונה כבר בויסבאדן, זו הכנסייה ליד בניין העירייה  יהודה בן חמו:

 גדי, בבקשה0 ן0 של ויסבאד

הביקור של בקשר למולהיים, הערה לגבי הביקור של אלה,  :גדי רייך

של יהודה אלה למעשה נוצר כתוצאה ממפגש קודם שהיה 

לפני כשנתיים עם ראשת העיר כשהיא היתה בארץ, ואז 

דובר על זה שחילופי תושבים או עובדי עירייה בנושאים 

  0מסוימים



   101.01.10. 11 מועצה מן המניין   

 

ה שעיריית מולהיים ניצלה וזה למעשה יצא תוצאה ראשונ 

שאנחנו מגיעים לשם למשלחת, לצרף את את ההזדמנות 

ימים הנוספים  3-זה היא נשארה את הכתוצאה מ אלה0

 במולהיים ואנחנו המשכנו לויסבאדן0 

יו"ר השלטון המקומי  העיר של מולהיים היא סגנית תראש יהודה בן חמו:

נפגשנו ים0 שלהם, של גרמניה, והיא הגיעה לכאן לפני שנתי

עם ראשת העיר פה שהיא היתה בכנס בירושלים לפני 

 0שנתיים, ואז צמח הרעיון שגדי דיבר עליו

אני אגיד במשפט רק, שבימים שנשארתי אחרי שבעצם  :אלה פרנקל דנון

מאוד אינטנסיבי -נפרדתי מהמשלחת, היה לי לו"ז מאוד

את הנושאים בתחום הקיימות0 פגשתי כדי ללמוד בעצם 

ת שלי בכל התחומים, ניהול אנרגיה, כל הנושאים קולגו

000 ואני יכולה לספר שעולים פה ואני מציגה את זה בעצם

שכבר היום בבוקר הגשנו לאיחוד האירופי יחד עם מולהיים 

איזשהו קול קורא, שאם הם יזכו אז אנחנו נגייס בעצם 

כסף למשלחות נוער במימון מלא שלהם ושל האיחוד 

 האירופי0 

בר הקשרים שנוצרו שם הם מניבים פרי, ממש נולד כך שכ 

במשלחת0 בעצם בכל התחומים שעולים פה קיבלנו מהם 

, המון חיבורים המון קשרים, המון מידע מקצועי-המון

 אישיים0 

ב יטל עמר שלום:בר  ימים, כל הכבוד0  3-וכל זה רק 

ל :אליהו כהן  סוגים, לא לשלושה0 ..1-אלה, איך עושים הפרדה במקור 

 זה סיפור מעניין מאוד מה שקורה שם בתחום של הפרדה0  :אלה פרנקל דנון

בנושא של עסקים אני מציעה לחבר את מכון הייצור, יש  :ענת קלומל

להם פעילות של תמיכה, להתחיל להפעיל גם תערוכות, 
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   ולפתח את הנושא הזה0להביא מגרמניה, להביא לפה 

היום ה ורלציין, שמה שקדבר אחד חשוב במולהיים  יהודה בן חמו:

שהיתה את שנים0  .1במולהיים זה מה שקרה אצלנו לפני 

התופעה של העיר המזדקנת0 והעיר הולכת ומתרוקנת0 

ויוצאים אל מחוץ לעיר או למקומות  עסקים שלמים סוגרים

 יותר חיים ותוססים0 

ויותר אנשים, עסקים שפשוט   במולהיים פוגשים יותר 

אוכלוסייה הפרנסה במקום אחר0  סוגרים ומוצאים להם את

 מאוד מזדקנת0 רואים את זה גם בבתי הספר שלהם0 

שנים אני  .1אני אומר זה בניגוד למה שקורה פה, כי לפני  

זוכר שאחת הבעיות הכי קשות שהתמודדנו איתם אחרי 

בעיית התקציב, זה היה הנושא של הזדקנות העיר והבנייה 

רסיטה, ההשלמה של של כפר סבא הצעירה, שכונת האוניב

במיוחד הירוקות מביאים אותנו לצמיחה ולגידול הדרים, 

גני ילדים0  של עשרות רבות של 

גני ילדים, היום אנחנו  01שנים עם  1.05אם התחלנו לפני  

 גני יול"א0  .1-גני ילדים, שמתוכם כ 151-נמצאים ב

מאוד כואבים את זה0 הם עכשיו מקדישים -מולהיים מאוד 

חשבות לראות איך משפרים את המצב0 אבל יש כל מיני מ

להם מגבלות עם ההחלטות0 מצד אחד הם מחליטים שהם 

בתים גבוהים לזוגות צעירים או לא יכולים בעיר לבנות 

 הם כן מצפים לבנייה חדשה0דברים כאלה, מצד שני 

כרגע הם מחפשים כיצד, איך לעשות0 התקציב של עיריית  

יו ..1מולהיים   רו0 מיליון 

 מיליון גירעון0  ..1 :גדי רייך

ו ..1גירעון נצבר  יהודה בן חמו:  מיליון,  ..1-מיליון, 
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 מיליארד שקלים0  3 :גדי רייך

אבל אל תשכחו שזה שונה שם0 הם לא גובים ארנונה, זה  :אשל ארמוני

 חלק ממס הכנסה ליברלי, זה טיפה שונה0 

 יש שם שלום0  הנדין:-עילאי הרסגור

פה אנחנו נפגשנו, הגברת הנחמדה שעומדת לצדי היא, איך  יהודה בן חמו:

אני אגדיר אותה, היא האילנה ברנע, היא מזכירה אותה 

אבל היא אשת התרבות של ויסבאדן0 מי שעומד לידה זה 

זה  עופר עין הבר, ומי שעומד ליד עופר זה יהיה המשיח0

 התרבותניק וזה המוזיקולוג, והיא אחראית על כולם0 

 לא בדיוק מתאים לעופר0 הואשאיתי ר :מתי פז

תלמידים  ..1,5בנושא המוסיקה יש הוא דומה לעופר0  יהודה בן חמו:

או יותר?  ..1,5ואני מסתכל,  בקונסרבטוריון העירוני0

 ...,.010 אני הייתי בטוח שהרבה יותר0 בכל זאת ..1,5

תלמידים0 אז הם מאוד התלהבו0  ...,3אצלנו יש תושבים0 

 תלמידים0  ...,3שבים אנחנו תו ...,..1-מ

חודשים0 בן  .1זה ראש העיר של ויסבאדן, ראש עיר חדש,  

פה מפגש עם חברי מועצת העיר וקברניטי 0 הוא נשוי0 31

קיבלו אותנו העיר ויסבאדן במסעדה מתחת לבית העירייה0 

 האוכל היה כשר, איתן, שמעון0יחד עם ראש העיר0 

הייצוגי יותר0 זה השני  קודם זה היה ראש העיר הנבחר, זה 

משמאל0 מי שעומד ביני לבינו זה מאיר אלקיים שלהם0 

-מנהל האגף לאיכות הסביבה0 איש איכות הסביבה מאוד

 מאוד מוערך0 הוא גם כן ותיק מאוד0 

שנה  .0אצלם מתחילים כעוזר לדובר, הם נשארים  

שנים באיכות הסביבה  10, 15בדוברות0 אותו כנ"ל גם הוא0 

 פשוט שולט שם ביד רמה בכל נתון ונתון0 אבל הוא
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מי שהכיר את אנג'ליקה תיל זיכרונה לברכה, היא היתה  

הכרתי אותה לראשונה שנה  נשיאת הפרלמנט של ויסבאדן,

נרקמה בינינו ידידות וחצי אחרי שנבחרתי0 היא באה לכאן0 

 מאוד קרובה0 היא אישה שלוחמת זכויות אדם0 -מאוד

א סיפרה לי, כמובן שהיא קדמה המפגשים שלה היבאחד  

אבל אחד ההתמודדויות את נושא הפמיניזם בויסבאדן, 

רצו לפסול אישה ערביה מלנהל בית שהיו לה בעבר זה ש

והיא כמובן  ספר0 אותו בית ספר שהנכדה שלה למדה שם0

 התקוממה0 

כנשיאת הפרלמנט היא ביקשה להיות חברה בוועדה0  

דת הגיעה עם בורקה על ואותה מועמהכניסו אותה לוועדה 

הפנים, ואז היא קיבלה את השוק של החיים שלה והיא 

הבינה שאם נותנים לזה לקרות אז ויסבאדן או החברה 

הגרמנית צועדת לאחור מבחינה של פתיחות, ומעמד 

 האישה0 

עם מאז היא התחילה להיות לוחמת זכויות האדם, אבל  

תונים0 היא פרופורציות0 עם ללמוד קודם כל ולראות את הנ

אז בזמנו שקלנו לנסוע להלוויה וזה שנים0  5נפטרה לפני 

, לא הסתדר לי0 דבר ראשון שביקשנו כשנוחתים בויסבאדן

בעלה, מי שמצולם איתנו שם זה גדי ו זה לעלות לקברה0

 משמאלי0 הלאה0

שבת תרבות בויסבאדן0 זה היה ביום שישי אחר הצהריים0  

של מדינת אסן, העיתון  מי שיושב משמאלי זה עורך עיתון

מיליון תושבים0  1הכי פופולרי באסן0 אסן היא מדינה של 

מיליון איש  105-ל 1לדבריו, אני לא יכול לחתום על זה, בין 

 קונים את העיתון שלו מדי יום0
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פליאה שהשתתפה איתי בפנל0 ראיין אותי שם יחד עם הוא  

דן, ויסבא-דיברנו כמובן על מערכות היחסים של כפר סבא

עניינו אותם באופן מיוחד, היחס אבל עלו שתי סוגיות ש

לנושא הנציזם, לגרמני המתחדש0 וכמובן כל מערכות שלנו 

 היחסים שלנו עם נושא צוק איתן ובכלל פלסטינאים0 

בדרך כלל, למפגשים כאלה ככה הם אמרו לנו שמגיעים בין  

 המקוםאיש0  ..1-ל .0איש0 במפגש הזה היינו בין  .3-ל .1

0 הכתבה כבר היה מאוד מלא0 היה דיון מאוד מעניין

מאוד מעניין0 הדיון היה מתוכנן -היה דיון מאודהתפרסמה0 

 סך הכל היה בסדר גמור0 לשעה, היה יותר משעתיים וחצי0

הלכנו  היה בר מצווה לילד יהודי, -ביקור בבית הכנסת  

סך  זו אמא של החתן בכניסה עם הכיפות0לבית הכנסת ו

 מד0הכל נח

שעות, ישיבת עבודה עם ראש העיר של  3ישיבה של היתה  

נשיא הפרלמנט, יחד עם ראש העיר שלו ויסבאדן יחד עם 

ויחד עם אנשי המקצוע, אם זה מתחום החינוך0 יש בית ספר 

מידע בין אנשי חילופי עם גלילי0 יש  תאום בויסבאדן

 החינוך שלנו לשלהם0 

עדיין לא הגענו ובהחלט הישיבה כפי שאמרתי גם פה,  

לסיכומים אבל הם ישלחו לנו את הפרוטוקול0 כפי 

הדגשתי קודם, הדגש הוא ליצור קבוצות חדשות של ש

משלחות0 להמשיך לארח בבתים, וליצור רעננות יותר 

למשלחות, אם זה בהצערת הגילאים של המתארחים 

 והמארחים וכן הלאה0

איתי, שהיה זהו0 סך הכל אני רוצה באמת להודות לצוות  

מאוד עמוסים כמו שנאמר פה ע"י  אני חושב שהיו לנו ימים
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היינו מתחילים יחסית היום הוא מאוחר,  פליאה ואלה0

בסביבות שעה תשע אחרי ארוחת בוקר, דאגו כל בוקר 

לאחר מכן בויסבאדן להסיע אותי במולהיים לחדר כושר, 

אבל סך הכל היתה משלחת גדי ואני הלכנו הרבה ברגל0 

 וד טובה0מא-מאוד

יגיע שראש העיר כמדומני, אני מעריך   של ויסבאדן 

לפסטיבל הנושפים, ביקשתי אותו שיבוא ויהיה אורח 

ואם הוא יביא איתו גם איזה הרכב של כמה הכבוד שלנו0 

 נגנים אנחנו גם כן נשמח מאוד0

הם מאוד התלהבו מפסטיבל הנושפים, סיפרנו להם על כך0  

  ה לתוצאות0נסיעה באמת מוצלחת אבל נחכ

 הערים יפות? :ענת קלומל

מאוד יפה0 היא עיר עשירה מאוד0 עיר -ויסבאדן מאוד יהודה בן חמו:

שמייצרת הרבה מאוד תרבות, הרבה מאוד עסקים פורחים 

מולהיים היא עיר, כפי שאמרתי, מזדקנת, עיר אפורה0 שם0 

הרבה מאוד ירק אבל במהות היא אפורה כי זו עיר של יותר 

 פועלים0 

מהם כבר סגורים0 עפ"י אמנת  1מכרות פחם0  3היו שם  

הם צריכים  1.10? עד 1.11-קיוטו נדמה לי0 והשלישית ב

הם כמובן עוברים לכל מיני  לסגור גם את השלישית0

 0 חומרים ידידותיים

 לא הזכרת את רוזנברג ואת עמותת הידידות0 :גדי רייך

אנחנו נמצאים ויסבאדן  עםעמירם הזכיר אותם פה כרגע0  יהודה בן חמו:

 15היה לנו טכס שנים עם ויסבאדן0  33כבר כמה שנים? 

 שנים0  0שנים, הייתי שם לפני 

יש שם עמותה שעושה את הכל בהתנדבות בראשותו של  
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הרבה יהודים השם יהודי, הוא לא יהודי0  0היינץ רוזנברג

הייתי שמח אם היו אוהבים אותנו ומתנהגים כמו שהוא 

 מתנהג0 

חודשים בדיוק,  3-ו שנים 0ני לא אשכח את הביקור לפני א 

 3והיא באה איתנו כשהיא היתה בת  005כי הקטנה שלי בת 

ונות וכו'0 אבל חודשים0 הם הזכירו לי את זה, הראו לי תמ

והיה טכס , בבוכנוולדמה שאני רוצה לספר, שביקרנו יחד 

 שם0 מי שהיה בטכס יכול היה להבין עד כמה חברי העמותה

השתתפו יחד איתנו בטכס0 הקריאו קטעים, אנחנו בעברית, 

 שנים0  0מרגש לפני מאוד -הם בגרמנית0 היה טכס מאוד

הם העלו לדיון גם האם להמשיך לבקר במחנות הריכוז,  

אמרנו חד משמעית כן0 בלעדי זה אנחנו לא חושבים משהו 

אחר0 הם ביקשו לעשות את זה בקונספט קצת שונה0 

שלא מזיזים את הגבינה הזו כי היא יותר בר הסכמנו שכל ד

יידון לפני כן ותילקח  מדי חשובה לנו0 אבל כל רעיון 

 החלטה0 לא בכל שנה באותו מחנה, אולי יש עוד מחנות0

  לזה היינו כן פתוחים0

אני  מאוד טובה0-העמותה שם עושה עבודה מאודסך הכל  

ה מתנדבים מתוכם, אבל יש עוד ועוד כמ 5הכרתי לפחות 

 ידידים טובים0 

 אני רוצה לספר שאירחתי בזמנו מישהו מהרשות המקומית יטל עמר שלום:בר

בדלפט, וכשהוא הגיע לכאן, זה היה לפני כמה שנים, הוא 

מאוד התלהב מהמתקנים של המחזור בעיר0 הוא צילם את 

זה והוא חזר לדלפט והוא אמר שהוא רוצה לעשות את זה 

 גם בדלפט0 

 נחנו מובילי דרך0 גם אאז  :מתי פז
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 זה הרעיון, שלומדים אחד מהשני0  :פליאה קטנר

 אני חשבתי שנגיע לזה עוד כמה שנים0  הנדין:-עילאי הרסגור

יש הבדל אדיר בין הולנד לגרמניה בנושא המחזור וכל  :עמירם מילר

 הסיפור הזה0 

 יש גם להם מה ללמוד מאיתנו, זה שימח אותי לגלות0  :פליאה קטנר

בואו נגיד ככה, הם ב'פור' עלינו בכל נושא איכות הסביבה,  ן חמו:יהודה ב

לא מעט מהרעיונות שאנחנו הם באמת מובילים0 אבל 

מיישמים פה הם הרימו גבה0 זאת אומרת, הם די התפעלו 

יש לנו הרבה מה שאנחנו חלק מהדברים לא עושים0 אבל 

  תקדם0הל

מנו לנו צילשישר כואתה לא יכול לעשות, למשל הדבר  

פחים, פחים קטנים, פח לנייר, פח  0בשדה התעופה זה 

פחים, זה  0בצבעים שונים0 אתה יכול לקנות פה לניילון, 

לא עלות כספית, אבל הקטע שאתה מפנה את זה, לאן אתה 

הרטובה פה קשה לך לסמוך אם מפנים את מפנה את זה0 

 והיבשה0 

בי אנחנו רוצים לברך את דלפני שנעבור לישיבה הבאה,  

 מזל טוב0 תודה רבה0 ליום ההולדת שחל בדיוק היום0 

 וכל הכבוד לגדי ששימש פה לארבעתנו0  :פליאה קטנר

0 יהודה בן חמו:  תודה, גדי
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