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כמו שאמרתי תהיה ישיבה קצרה . אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה :חמו�יהודה ב�

 לחוק 15בחירת סג� ראש העיר על פי סעי� . � אחד על סדר היו�סעי. מאד

אני מציע את מר בני כברה בהמש� .  1975 –ה "הרשויות המקומיות תשל

אני מבר� על . 'מעו�'ל ותנועת "להסכ� הקואליציוני שנחת� ע� סיעת המפד

ההסכ� שנחת� ומציע את מר בני כברה כמועמד לסג� ראש העיר על פי סעי� 

בבקשה . התייחסות, א� יש למישהו הערות, בבקשה.  מה שכתוב פה וכל15

  .סימו� ולאחר מכ� עמוס

אני ממש הרגשתי , אני רוצה להגיד ל� שמה שקרה לפני שבוע, בני, קוד� כל :סיימו� גולדמ�

אבל חוק הוא . שנאלצת לחזור הביתה בלי להיות סג� ראש העיר, רע ע� זה

זה שדרשתי לראות את ההסכ� . חוק ואנחנו פה בשביל לקיי� אותו

אני שמח על כ� כי יש פה כמה נקודות שאני רוצה לשאול , הקואליציוני

אני רוצה להגיד לכ� שדיברתי היו� ע� בני והוא יודע על איזה . אתכ� על זה

איזה שפ� , כמו שאמיר אמר, אי� פה שפ� מהכובע. נקודות אני הול� לדבר

זה משהו קונסטרוקטיבי , א שפ�זה ל. אתה הול� לשלו� היו� מהכובע

  . וענייני

אנחנו , לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד שאישיותו של בני כאיש, קוד� כל  

אנחנו החלטנו . לצערי הוא עדיי� בכנסת, שלא נמצא פה, אני וגיא, נתמו�

  . כבר לפני שאני שואל את השאלות אני אומר. לתמו� במועמדות של�

קוו שאת� מדברי� עליו �הא� הסטטוס. קוו�וסהשאלה הראשונה לגבי סטט  

קוו הוא �כי הסטטוס? זה לתארי� חתימת ההסכ� או לתארי� קו� המדינה

  . קוו�משתנה כל הזמ� והוא למעשה לא אותו סטטוס

  ל"נציג סיעת המפד: השאלה השניה  

  .תרשה לי לבקש מכול� לסגור בבקשה פלפוני� או לשי� אות� על שקט :חמו�יהודה ב�

השאלה היא לשניכ� הא� . יהיה הסג� הממונה על המחלקה לתרבות תורנית :ו� גולדמ�סיימ

  ?  זה בשכר או לא

 הצדדי� יפעלו להשוואת משאבי� בחינו� – 10סעי� : השאלה השלישית  

הא� אתה מדבר פרופורציונלית או . הדתי בהשוואה ע� החינו� החילוני
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כי יש פה בער� , סייהפרופורציונית לאוכלו?  להשוות חמישי� חמישי�

  .  עשרי� אחוז דתיי�

  'שינוי' שסיעת 11אני לפרוטוקול רוצה להגיד לגבי סעי� , עכשיו  

  ?11מה זה סעי�  :חמו�יהודה ב�

יפעלו במשות� לבחינה רצינית ומעמיקה על הקמת : לגבי מה שאת� אומרי� :סיימו� גולדמ�

א� היא בעד פתיחת , סבא�בעד פתיחת תיכו� דתי בכפר' שינוי'סיעת . תיכו�

היא , כלומר. סבא והיא מתנגדת ליבוא ילדי� מבחו��תיכו� לילדי כפר

  .מתנגדת לפתיחת אזור הרישו� והרחבת אזור הרישו�

ר ועדת העובדי� "ל במפעל המי� יתמנה ליו"נציג סיעת המפד.: 12לגבי סעי�   

ק הא� זה חו. ופה השאלה אלי� בתיה. 'גלי השרו�'ר ההנהלה של "וליו

שהסכ� קואליציוני או הסכ� פוליטי יתייחס להנהלת מפעל המי� או מפעל 

שלא אמורה , נדמה לי, אגודה שיתופית, שזה חברה עצמאית, המי� בכלל

 לגבי המועצה הדתית שג� היא 13ל סעי� "כנ? הא� זה יתכ�. להיות פוליטית

  . כידוע לא גו� עירוני

  .בבקשה, עמוס :חמו�יהודה ב�

מאחר וא� היה פה . מאחר ושאלת חוקיות ההסכ� לא עומדת כרגע על הפרק :עמוס גבריאלי

איזה שהיא בעיה ע� חוקיות ההסכ� היינו הולכי� להוציא צווי מניעה כדי 

, אני לא של� לגמרי ע� כל מה שיש בהסכ�. למנוע בכלל את כל הסיפור הזה

תו� על את� רשאי� לח. אבל זה עניי� של התדיינות בינינו במהל� הקדנציה

  . מה שאת� רוצי� וזה בסדר גמור

,  תראה. יהודה, לגבי הנוהל של ישיבה שלא מ� המניי� פונה אלי�, אני

לא מצאת� לנכו� לפני . השבתת� פה את מערכת החינו� לפני מספר שבועות

החלטת� על סגירת . כל המערכת הושבתה. זה לעשות ישיבה שלא מ� המניי�

בצעת� . את� לעשות ישיבה שלא מ� המניי�לא מצ, סבא�שני בתי ספר בכפר

אני קורא את , פרוייקטי� חלק� מצויני� כלכלית שאני למד עליה� לפחות

, לצערי, אני לא אהיה. באמת דברי� יפי� שעשית� ש�, צו הארנונה עכשיו

אבל לא היה דיו� בישיבה . אבל אני תומ� בכל לבי, ל"אני אהיה בחו, בישיבה

אבל יש ישיבה שלא מ� המניי� כדי שבני . קריטיי�שלא מ� המניי� בדברי� 
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.  זה לא סדר עדיפות ראוי. אני מוחה על סדר העדיפות הזה. כברה יהיה סג�

  .זה בעניי� הזה בלבד

ואני בטוח שהיא , העיר התברכה ב� חמש שני�. חברי, לגבי בני כברה 

 ולא, אתה אד� ע� כישורי� רבי�. תתבר� כסג� ראש עיר עוד חמש שני�

אני רוצה לבר� אות� . הסתרתי דעתי עלי� בקדנציה האחרונה וג� לא עלי

אני . שלושתנו, אתה מקבל תמיכה ללא סייג שלנו כחברי מפלגה, מקרב לב

מקווה שתשקיע עשרה אחוז ממה שהשקעת בקדנציה הקודמת בתפקיד של� 

ואת , ישר דר�, נאמ�, פעלי��אתה איש רב. ואני בטוח שהעיר תיראה אחרת

כמו שאמר , אני רוצה להגיד ל� על דר� ההלצה רק.  אי אפשר לקחת ל�זה

ואני אומר את זה בחיו� . לגבי המשא ומת� שניהלת והתוצאות, רציל'פע� צ

שמעול� לא השיגו מעטי� כל כ� בזמ� קצר כל כ� הרבה כל . ובאהבה רבה

  .  כ�

  ?רצית לדבר. תשאל את שמעו� א� הוא רוצה לדבר :חמו�יהודה ב�

  . והפה אחד זה שלי, אני מציע פשוט לקחת את זה פה אחד  :עו� פר�שמ

אני רוצה בהחלט לענות ולהתייחס . לא שאני רוצה להתחמק מהשאלות :חמו�יהודה ב�

אבל צר לי שאני לא אענה מכוו� שההסכ� הקואליציוני לא עומד בכלל . לכול�

� לא אני אבהיר ל, סליחה, כל מה  שעומד כרגע פה להצבעה. להצבעה

כל מה שעומד להצבעה כרגע זה נושא הסגנות של בני . בישיבת המועצה

א� יש לבתיה התייחסות לשאלה . ואני מעמיד את זה כרגע להצבעה. כברה

אני יכול לומר ל� שהשאלה לבתיה על המועצה . שנשאלה מבחינה חוקית

אנחנו . אנחנו לא טומני� את הראש בחול, הדתית והנושא של מפעל המי�

ל כ� יהיה "לפעול שנציג סיעת המפד' מעו�'יחסי� לשאיפה של תנועת מתי

אני לא מסתיר . ל כ� יהיה במועצה הדתית"נציג סיעת המפד, במפעל המי�

לגבי שאר השאלות אני .  אלה הפרשנויות. זה הפרשנות ואי� בלתה. את זה

  ?בתיה, יש ל� משהו להוסי�. אבהיר ל� לא בישיבת המועצה

אני חושבת שההסכ� חוש� יותר דברי� שג� קורי� בגופי� .  להפ�,לא  :בתיה ברא�

ודווקא למפעל המי� מבחינת , ג� א� אי� לה� נגיעה פוליטית ישירה, אחרי�

, אני חושבת שזה רק משובח, הרי שכל המגלה יותר, ההרכב יש זיקה כלשהי
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הנושא שכא� דני� פה הוא בוודאי שלא הנושא של מפעל . אי� פה שו� מניעה

אני לא מוצאת סיבה שזה לא יהיה חלק . מי� ובטח שלא ברגע זהה

  .מההסכ�

שהבחירה צריכה להיעשות לפי , א� את� פוני� להצבעה, אני רק רוצה לציי�  

כ� שאנחנו צריכי� רוב של עשרה , רוב חברי המועצה ולא רוב הנוכחי� כא�

  . חברי�

מי בעד לקיי� את סעי� . אני מבקש להעמיד את הנושא להצבעה. תודה בתיה :חמו�יהודה ב�

 לחוק הרשויות המקומיות כסג� ראש 15למנות את בני כברה על פי סעי� ' א

  . תודה. פה אחד.  ירי� את ידו? העיר
 על פי למנות את בני כברה כסג� ראש העיר  מחליטי� פה אחד:13'  מסהחלטה

ה "תשל, סגניו וכהונת�, בחירת ראש הרשות(חוק הרשויות המקומיות  ל15סעי$ 

– 1975 .(  

  .משפט, ח��משה אב� :חמו�יהודה ב�

אז ? אי� שו� הסתייגויות עכשיו? סופי? הוא נבחר. אני רוצה לבר� את חברי  :ח��משה אב�

הוא מתרגש והוא לא יכול . אני רוצה לבר� את חברי ראש סיעתי בני כברה

אני רוצה בהחלט לבר� אותו ואני . זו ההזדמנות שלי לדבר.  אפילולענות לי

מי שראה ושמע על פועלו במש� הקדנציה האחרונה אי� . חושב שמגיע לו

כי מקוד� הוא היה , עכשיו זה פשוט החלו� מתגש�. שהוא עבד חמש שני�

�עכשיו מבפני� הוא ייש� את כל מה שהוא טע� , באופוזיציה והיה מבחו

וברכות בש� כל . ל"ברכת כל סיעת המפד, בני, ברכותי.   הקדנציהבמהל� כל

  . חברי המועצה

אני רוצה להודיע . אני רוצה להודיע שאני אעביר את זכות הדיבור לבני :חמו�יהודה ב�

, למועצה שאני מאציל את סמכויותיי למר  בני כברה בתחו� איכות הסביבה

ת זכות הדיבור לבני אני רוצה בטר� אעביר א. רישוי עסקי� וחזות פני העיר

והראיה שנבחרת פה פה , בשמי אני ובש� כל חברי מועצת העיר, בני, באמת

אני מניח שג� , אני מניח שג� א� היו מגיעי� לכא� שאר חברי המועצה. אחד

. אני אומר את זה לא כדברי חנופה אלא כדברי� כהוויית�. ה� היו תורמי�

ולא רק , ל"ות שלכ� של סיעת המפדאני חושב שההתנהל, כפי שהתנהלת�
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, הייתה התנהלות עניינית, של שני הנציגי� שיושבי� פה אלא של כל הסיעה

וג� א� הדר� הייתה לא כל כ� קלה ולא הייתה סוגה . אמיתית, כנה

אבל בסופו של יו� זה היה רק מתו� ראייה משותפת , מה שנקרא, בשושני�

אני . ור שאת� מייצגי� אות�לייצוג האינטרסי� של הציב, לטובת העיר

ואני . בהחלט מוקיר את פועל� באופ� אישי לא רק בחמש שני� אלא ג� לפני

חושב שללא ספק אנחנו נוכל למצוא את הדר� המשותפת ג� לעבוד ביחד וג� 

סבא תצא נשכרת מהשירותי� של� כסג� ראש עיר �בסופו של יו� שהעיר כפר

  . בבקשה בני ובזה נסיי�. וכאיש ציבור

אנחנו צריכי� לאשר את בני כברה כסג� , א� יש למישהו הסתייגות מהאישור  

מאשרי� , בני מתחיל, כפי שהבנת�, בהסכ� הקואליציוני. ראש עיר בשכר

לאחר מכ� . שלושה חודשי� הוא מתנהל ללא שכר. אותו כבר היו� בשכר

 ביולי הוא יתמנה למשרה מלאה 1 �והחל מה, שלושה חודשי� בחצי משרה

  . ר מלאשכ

, פה אחד?  הא� יש למישהו התנגדות או שאנחנו מקבלי� את זה פה אחד  

  . תודה

         . בשכר למנות את בני כברה כסג� ראש העירמחליטי� פה אחד  : 14'  מסהחלטה

  .בבקשה, בני :חמו�יהודה ב�

הפע� אני באמת מתרגש מה , באמת. אני רוצה לומר כמה מילי� באופ� אישי  :בני כברה

היו� , כי בפע� הקודמת הייתי חלק מהעניי�. שלא התרגשתי בפע� הקודמת

הוא דיבר על סדרי . אי� אמר עמוס, באמת, וכל העניי� להיות. אני כל העניי�

שסדרי העדיפויות ה� כאלה שלא צרי� לזמ� , עמוס, ג� אני סברתי .עדיפויות

, ל מה נעשהאב. ישיבה מיוחדת שלא מ� המניי� לצור� בחירת סג� ראש עיר

תרמת לנושא , בתרומה של� לעניי�, בחלק של�, אי� אומרי�, אתה, עמוס

ואני באמת לגבי שאלת . אילו השכלת אז ושאלת הנוהל כבר עברה. הזה

אני נהניתי מהציטוטי� שנאמרו על ידי , אני מאד נהניתי ממנה, הנוהל

, אבל.  דהצעד הראשו� שלו במועצה מבור� מא, אני חושה שהוא צעד. סיימו�

אי� זה , את החלק השני אי� לגרור את המועצה, למשל, לא יכולתי להבי�
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שרוצי� לגרור את המועצה לעוד ישיבה כאשר בעצ� בעיית הנוהל יכלה 

מטבע הדברי� , ולכ� מכא� שאלת סדרי העדיפויות.  להיפטר בדר� אחרת

  .שאנחנו בעצ� נבח� אות� בעצמנו

. אני אקרא את הדברי� מתו� הכתב, �הואיל ואני באמת נרגש היו, לכ�  

החלטתי . כי את האני מאמי� שלי אני אומר, לפחות לא האני מאמי� שלי

  :פשוט לקרוא את הדברי� מתו� הכתב

, מחד. עומד אני בפניכ� ברגשות מעורבי�. חברי המועצה, אדוני ראש העיר  

תראו אי� שאני (ואת� חברי המועצה מביעי� בי אמו� , המעמד המרגש

. בהיכנסי לתפקיד החדש) זה בסדר, דעתי כבר מלכתחילה שתביעו בי אמו�י

  .  מגודל האחריות שאני חש לתפקיד כפי שאני רואה אותו, ומאיד�

בתקופת כהונתי האחרונה כחבר מועצת העיר עסקתי רבות בפעילות ציבורית   

מש� . בעיקר מהמקו� בו יכולתי לראות את החצי כוס הריקה, אינטנסיבית

לפעמי� הבנתי ולפעמי� זה . תי הרבה על אנשי� בכלל ועל עצמי בפרטלמד

א� הטוב ביותר היה . לפעמי� שמעתי ולעיתי� כ� חשבתי. רק נדמה לי

הבנה , כי בעקבותיה באה הארה, ג� א� הייתה לא נעימה, כשחוויתי חוויה

. בדומה שחוויות כאלה חוויתי הרבה במש� התקופה הזאת. עמוקה יותר

יליתי ובוודאי עוד אגלה על ביני לבי� זולתי היו תלויי� ג� ברצונו דברי� שג

, בעצ�. א� דברי� שאני מגלה על ביני לביני ה� ממש מתנה לעצמי. של האחר

כי . בכל תחו� בו אנו פועלי� תמיד נתנדנד בי� המצוי והקיי� לרצוי ולנכס�

  .וכ� חוזר חלילה, לכשיושג הנכס� יהפו� למצוי והאחר לנכס�

עמי� ארצה להתבלט ע� עצמי כי בשקט שלי אשמע את דברי אחרי� ואת פ  

ואני יכול לבחור מה לתת ואי� ובמה לעזור ומה . טענותיה�, דרישותיה�

א� רק אבלע בעולמ� של אחרי� מה יישאר לי .  לומר ומה בלבי לנצור

א� אעשה הכל רק כדי לרצות את האחרי� מתי אוכל לרצות את ? לעצמי

בדומה ששאלת המצפו� היא שאלה מאד מאד ?  פוניעצמי ואת מצ

  .משמעותית

רב המרחק בי� לדבר על דר� בחיי� לבי� היכולת לחיות על פי זאת , אכ� נכו�  

לעשות , והפע� ממוקד עשייה ציבורית, מי יית� ואצליח בקדנציה זו. הדר�
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ככל שאוכל לטובת הציבור כשליח הציבור בנאמנות בשקדנות ובקביעות כפי 

  . שיתי עד כהשע

אנו נמצאי� בעיצומ� של ימות הגשמי� המביאי� את� גשמי , מורי ורבותיי  

הבחירות האחרונות . סבא�ברכה ופותחי� ד� חדש בספר תולדות העיר כפר

לעיר נבחרה לא מכבר מנהיגות חדשה ורעננה שעל . הביאו למהפ� שלטוני

מה עשו קודמנו זו ג� העת לראות . כתפיה מוטלות משימות כבדות וחשובות

ונבחי� בי� זה לבי� זה ונבי� מה ה� הבחירות . בתפקיד ומה טר� נעשה

נצעיד אותה יחד קדימה . וההעדפות הרצויות בקדנציה זו לרווחת אנשי עירנו

�נוציא את העגלה , כולנו כאיש אחד נשנס מותניי�. ביושר ובגאווה, במר

כי ג� א� רבה . יחהעירונית מ� הבו� הגירעוני ונצעד לעבר המחר המבט

  .למרות הירושה הבעייתית, וקשה הדר� כוחנו באמונה שאפשרי הדבר

  .מי יית� ויחד נעשה ונצליח ויתמלאו משאלותינו לטובה ולברכה  

להצלחה במילוי , חברי חברי המועצה, הרשו לי לבר� אתכ�, ובהזדמנות זו  

ראש ונאחל הצלחה אישית ל. תפקידכ� ושליחותכ� הציבורית של כולנו

  .תודה לכול�. חמו�העיר נבחר מר יהודה ב�

  .ערב טוב לכול�, תודה רבה :חמו�יהודה ב�

. ממילא באג� לאיכות הסביבה זה ג� טיפול בנושא החניה, לבני כברה…  

שעל זה לא ? הא� יש למישהו התנגדות או שאנחנו יכולי� להוסי� ג� את זה

ג� זה . תודה, פה אחד? פה אחד או שיש מישהו מתנגד.  יקו� איזה מישהו

  . התקבל

  

  

  

  

 כאחראי אג$  סג� ראש העיר, למנות את בני כברהמחליטי� פה אחד :15'  מסהחלטה

  .איכות הסביבה והחניה
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  רפי סער
  ל העירייה "מנכ

  יהודה ב� חמו  
  ראש העיר 

  


