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אני שמח לפתוח את . ערב טוב וברוכי� הבאי� לישיבת המועצה:  חמו
יהודה ב�

ועוד ,  סעיפי� שנשלחו אליכ�3על סדר היו� יש לנו . ישיבת המועצה

  . בהסכמת החברי�, עלה אות� לאחר מכ�שאני א בקשות 2

  

  . אישור הרכב המועצה הדתית.      1

בשבוע שעבר התבקשנו לאשר את . אישור הסכ� המועצה הדתית: חמו
 יהודה ב�

כחצי שעה לאחר הישיבה . הגשנו שני שמות. הרכב המועצה הדתית

כא� הבי� שיש ו  להסיר מועמדותו מאחרוביקשמר נגר התקשר אלינו 

   .להקדיש לזה שעות רבותוצרי  מחוייבות ציבורית 

  .כנעתי אותו שלא יהיהאני ש. לא בגלל זה, זה בגללי  :שמעו� פר"

ולכ� אנחנו נדרשי� להביא אישור של אד� נוס# , זה עכשיו אני יודע:  חמו
יהודה ב�

אנחנו מתבקשי� לאשר את , במקו� מר נגר שאישרנו בשבוע שעבר

  .האיש תושב העיר כפר סבא. קובי רפאלר "ד

  ?  במקו� מי :משה אב� ח�

אנחנו מבקשי� לאשר את , דמתבמקו� נגר שאושר בישיבה הקו:  חמו
יהודה ב�

  .הוא רופא, הוא תושב העיר כבפר סבא. רפאלר קובי "ד

  . זה שהוא רופא זה עוד לא עושה אותו חבר מועצה דתית  :שמעו� פר"

  ] לא נית� לתמלול
מדברי� ביניה� [

  . שמעו�, בבקשה:  חמו
 יהודה ב�

 פע� ראשונה זה? על פי איזה קריטריו� נעשה בכלל המועצה הדתית  :שמעו� פר"

  . שאני רואה סעי# כזה בכלל

  ?פע� ראשונה שאתה רואה את זה: חמו
 יהודה ב�

אבל , לקח לו שנה להרכיב את המועצה, יצחק ולד מילא, ואני רואה  :שמעו� פר"

כול� , אי� שו� דבר, אצל  אי� התנגדויות. בפע� אחת הרכיב וגמר

לכת וחוזרת יש יסמני� ואני רואה שמועצה הו, רובוטי�, מסכימי�

על פי איזה קריטריוני� . כנראה היא מחכה לי בסו#. כמו איזה גלגל

על פי איזה ? על פי איזה הרכבי�? עשית את החלוקה של המועצה
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  ? מפתח סיעתי

  .לא היית  :יש'ברו  צ

והייתי ג� חבר , הייתי ג� ראש מועצה. לא הייתי כי הייתי נגוע  :שמעו� פר"

  . עירייה

, רבני�: למועצה הנוכחית הדברי� הוסברו אי  היא מורכבתבהקשר   :יש'ברו  צ

אי אפשר עכשיו לחזור בגלל . הדברי� הוסברו, אנחנו, משרד הדתות

  . תקרא את הפרוטוקולי� ותראה. שאתה לא היית

הורדתי את זה מסדר ? אז אתה מציע שאני אוריד מסדר היו� את זה  :שמעו� פר"

אבל דבר אחד רק ,  מסדר היו�יש הורדתי את זה'בשביל ברו  צ. היו�

ביו� , אני חושב שכול� רואי�, עכשיו זה מוקלט, והנה, אני מבקש

, כל חברי מועצת העיר,  בלילה1:00 בערב ועד 6:00 
 מ , שני בערב

כל הציבור בכפר סבא מוזמ� על האש בביתו , וכל מי שקשור, הגזברי�

, רת הש�שמה נעשה איזה דיאלוג בעז. של שמעו� פר" בסוכת שלו�

  . אולי זה יביא לנו את האחווה ואת הסוכה השלמה מכל הכיווני�

? אפשר להתאחד סביב המועמד, בנושא אישור המועצה הדתית: חמו
יהודה ב�

  .תודה רבה? יש התנגדות, שמעו�. תודה רבה

  .הורדתי את זה מסדר היו� בכלל  :שמעו� פר"

  

ר קובי "ד, תיתכב המועצה הד       מאשרי� פה אחד השינוי בהר:117'  מסהחלטה

  . זכריה נגר יחלי/ את מררפאל

  

ששטחה , 7הרעות '  ברח6435 בגוש 235אישור פרסו� מכרז פומבי למכירת חלקה  .2

  .  לפקודת העיריות188ר בהתא� לסעי/ " מ1,118

, הרעות' ברח,  באזור מזרחית לשיכו� תקומה4מ "מדובר על ב:  חמו
 יהודה ב�

  . בשכונת הראשוני�

  ? מה גודל השטח מה גודל החלקה ש�  :וברד

את מכירת , אנחנו מבקשי� לממש את הנכס של הקרקע. ר" מ1,118: חמו
 יהודה ב�
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. על פי החוק אנחנו צריכי� להעביר החלטת מועצת העירייה. הקרקע

ולא יהיה לנו שו� שימוש , אי� לנו, בדיו� שהתקיי� באג# ההנדסה

אפשר לממש את הנכס הזה . יהשייכת לעיריהזו חלקה . בחלקה הזו

  . ולהכניס כס# לעירייה

  ?למטרת מגורי�  :דובר

המכירה תתבצע כמוב� על פי כל .  יחידות דיור12זה פוטנציאל של :  חמו
 יהודה ב�

  .בבקשה שמעו�. וכ� הלאה, במכרז ציבורי, הכללי�

או ? לעוד מינוי מקורבי�? שביל מה העירייה צריכה את הכס# הזה  :שמעו� פר"

? לישני� או לחדשי�? לראשוני� או לאחרוני�? למינוי מרוחקי�

  ?לאיזה מה� את� בדיוק צריכי� את הכס# הזה בדיוק

  ? שאלות נוספות:  חמו
 יהודה ב�

  .רק תענה  :שמעו� פר"

וזה תהיה הערה לגבי כלל , אני אעיר ל  הערה, ברשות , שמעו�: חמו
 יהודה ב�

ערי  אאני , יש אופוזיציהאני מאד מאד מערי  אות  כא. הסעיפי�

  .ותר א� תהיה איש אופוזיציה רציניאות  עוד י

  .אני עוד לא ליצ�? אני נראה ל  מצחיק  :שמעו� פר"

, א� אפשר שנוכל לקיי� דיוני� בצורה יותר רצינית. תרשה לי:  חמו
 יהודה ב�

  , אבל בצורה יותר רצינית, תעביר את הביקורת אי  שאתה מוצא לנכו�

  ?אמרתי עכשיו משהו רע? מה אמרתי, רגע  :שמעו� פר"

  ,אכ�: חמו
 יהודה ב�

  ,לדשי�, ישני�, מרוחקי�, למינוי מקורבי�  :שמעו� פר"

  .אתה אומר דבר חמור מאד מאד  :יפתח אלגוב

  ?למה  :שמעו� פר"

  ,כספי� למקורבי�: כשאתה אומר  :יפתח אלגוב

  ,בטח  :שמעו� פר"

  . ו�כל בר דעת מבי� למה אתה מתכו  :יפתח אלגוב

  , כתוב פה, הנה, סליחה  :שמעו� פר"
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  . אני חושב שצרי  לחזור ב  מזה  :יפתח אלגוב

  . זה השטח של המקורבי�, אתה רואה  :שמעו� פר"

  .זה אפילו עניי� לתביעה דבר כזה  :דובר

מי שחושב . תתבעו. אי� בעיה. תתבעו אותי. בבקשה. שיהיה תביעה  :שמעו� פר"

  .. אני כא�, שיכול לתבוע

יש פוטנציאל .  יחידות דיור12] בתשובה לשאלה שלא נשמעה:  [חמו
דה ב�יהו

  .שמתאי� לשכונה החדשה ש�

אני רוצה רק להעיר בנושא זה שזה הגיע לנו קצת בהפתעה כל :   סיימו� גולדמ�

ההערה ? או שאני טועה, לא הגיע אלינו חומר. הנושא הזה של מכירה

מה שאני שומע פה אי� לי , על פניו. שלי היא שאני מבקש חומר לפני

  . אבל הייתי רוצה להתכונ� פשוט לדיוני�, נראה הגיוני הכל. התנגדות

וזה נהוג שבמכירת נכסי� כאלה , הואיל ומדובר במכירת נכסי�  :דובר

  .הדיו המוקד� הוא מיותר כא�, לכ� לא צרי  לקיי�, בשלבי� כאלה

  ?זה כל החומר שיש  :דובר

  . זה החומר שיש. מראי� לי חו:  חמו
 יהודה ב�

  ?אי  זה מתבצע? מי מנהל את המכרז, א� כבר עולה נושא כזה:   אבינוע� גרנות

. אנחנו הוצאנו הודעה עקרונית שתאושר על ידי המועצה. אני אסביר  :אייל יוניא�

ברגע שאנחנו נקבל החלטה עקרונית שזה בסדר . עוד לא יצאנו למכרז

כי כל האזור ש� הוא , ירייהלצור  הכנסת הכס# לע, נממש, שנמכור

, גינו�: וה� מבחינת הפיתוח האזורי, אזור מפותח מבחינת הבינוי

, נוצר שמה מצב שיש שמה קרקע עירונית שחבל. וכיוצא בזה, כבישי�

עשינו מיפוי . יש עוד הרבה מאד קרקעות עירוניות שיושבות שמה

� חלק� שטחי. באג# ההנדסה לגבי שטחי� עירוניי� שלא ממומשי�

כחלק . ואנחנו בסכנת תביעות מהציבור, חומי� שלא ממומשי�

הרבה . מראה שיש המו� בעיות בהתנהלות שלנו ש�, מהמיפוי שנעשה

אנחנו צריכי� כא� לקבל החלטה . פוטנציאלי ונוכחי, מאד הפסד כס#

נוכל לצאת , אחרי שתהיה החלטה. עקרונית שזה בסדר שנצא למכרז
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על פי כל , מחלקת הנכסי�, אג# ההנדסההמכרז ינוהל על ידי . למכרז

  . ניצח
 מי שמגיש את ההצעה הכי גבוהה . מפורס�, די�

אנחנו בכדי לקבל אישור של . כמוב� שזה כפו# לאישור משרד הפני�:  חמו
יהודה ב�

  .משרד הפני� אנחנו חייבי� להעביר החלטת מועצה

  ? איפה זה בדיוק ממוק�  :משה אב� ח�

 ליד בית 4מ " נוסע על הכביש העוק# של שכונה של בכשאתה: חמו
יהודה ב�

   .העלמי� היש�

  ,כ�, כ�  :משה אב� ח�

  . מצד שמאל של הכביש: חמו
 יהודה ב�

  ?זה צמוד לבית קברות  :משה אב� ח�

יותר , אבל זה יותר שמאלה, ג� כביש. הכביש שמפריד ביניה�: חמו
 יהודה ב�

  .פנימה

  ?ית ש� לבית העלמי�מה התכנית העתיד:   אבינוע� גרנות

הקבלני� . בקדנציה הקודמת היתה הצעה לחבר בי� שני בתי העלמי�: חמו
יהודה ב�

ואז קיבלו החלטה לא , ש�איימו בתביעה על ירידת ער  הקרקעות

  .לחבר ביניה�

וג� לאור  בית הקברות יש שטח ציבורי שמותר להקי� מבני :   אליעזר פיירשטיי�

  .ציבור ש�

או מכרז ,  המכרז יהיה למכירת הקרקע
  לי שאלה לגבי המכרז יש  :יפתח אלגוב

  ?לעשות עסקת קומבינציה

  .מכירת הקרקע: חמו
 יהודה ב�

  ? למה לא שקלו את העיסקת קומבינציה מבחינה כלכלית  :יפתח אלגוב

  . לפי המלצת אנשי המקצוע: חמו
 יהודה ב�

, ה שאלה כלכליתיש פ. לא כלכלני�. אנשי המקצוע ה� לא סוחרי�  :יפתח אלגוב

  ?אולי בעיסקת קומבינציה אפשר לקבל יותר, אייל

  .ונבדוק, היתה החלטה עקרונית לצאת למכרז למימוש הקרקע. נבדוק  :אייל יוניא�

  ,אז כדאי לבדוק א� כדאי  :יפתח אלגוב
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  .בכפו# לבדיקה כלכלית: חמו
 יהודה ב�

  .א� אני מרוויח דירה נוספת? למה לא. וודאי  :יפתח אלגוב

אני מציע לקבל את . הצעת החלטה בהתא� לכדאיות הכלכלית: חמו
ודה ב�יה

א� מבחינת מכירת . ההצעה של יפתח שזה ייעשה בכדאיות כלכלית

  ,א� מבחינת עיסקה כזו או אחרת, הקרקע

  ,אתה יודע, אבל אתה מוכר דירות בעירייה  :אייל יוניא�

  . אי� איסור  :יפתח אלגוב

  .אתה לוקח סיכו�. ס# מידלא תקבל את הכ  :אייל יוניא�

  .נבדוק את הכל. אני לא יודע איזה סיכו�  :יפתח אלגוב

  . נעביר את זה לחברה הכלכלית  :אייל יוניא�

  ?מה זה משנה. ההצעה היא באמת להעביר לבדיקה:   בנימי� כברה

 לאשר את העיסקה בכפו# להצעה של יפתח אלגוב שתיעשה 
  2סעי# : חמו
יהודה ב�

  .תודה רבה. פה אחד? מי בעד. כדאיות כלכלית

  

 235     מאשרי� פה אחד פרסו� מכרז פומבי למכירת חלקה :118'  מסהחלטה

  .בכפו/ לבדיקת כדאיות כלכלית, 7הרעות ' ברח 6435בגוש 

   

פשוט אני מבקש להעיר הערה , לפני שעוברי� לסעי# הבא, אני מבקש  :גיא ב� גל

למרות שסימנו ,  לא מקובלאני יודע שזה. קצרה לגבי הסעי# הראשו�

  .יש לי שאלה קצרה. Vעליו כבר 

  .בבקשה: חמו
 יהודה ב�

לפחות בתקשורת דובר על כ  שהמועמדת לתפקיד יושבת , בשעתו  :גיא ב� גל

הא� יש מועמד אחר לאור . ראש המועצה היא עורכת הדי� גרוס

  ? איפה העניי� הזה עומד? חילופי הגברי התכופי� שנעשו

במועצת שינוי האחרונה התבטא שר הפני� שהוא , צרהוהערה שניה ק

עושה מאמצי� קדחתניי� לקד� את העברת המועצות הדתיות 

  .לגופי� מכונני� פנימיי� בתו  הרשויות עצמ�
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  .אני בעד זה  :שמעו� פר"

אני יודע שרוב . אבל אני יודע שיש מאמצי� מאד גדולי�, אני לא נביא  :גיא ב� גל

, בגדול בעד המהל  הזה, אש רשות כפר סבאלרבות ר, ראשי הרשויות

הערכה , שוב, ומאחר ויש היתכנות, זה נכו� תקציבית, זה נכו� כלכלית

אבל מאחר וקיימת , שלי טובה כמו כל הערכה של כל אחד אחר

, היתכנות שהדבר הזה עתיד להתממש בטווח של אולי חודשי� מהיו�

יער  מבעוד מועד אולי כדאי כבר לה, או אפילו שני� ספורות מהיו�

להיער  לתכנית מגירה אי  העירייה ערוכה לשאוב , ברמה המינהלית

את המועצה , או אי  שלא נקרא לזה, לתוכה כמחלקת שירותי דת

  .הדתית

על השאלה הראשונה של  אני לא חושב שיש השפעה של , גיא:  חמו
 יהודה ב�

 מי שבוחר זה יושב ראש המועצה הדתית וחברי. אחילופי הגבר

, וג� אני לא מרוצה, ברגע שנקבל פרסו� ברשומות. המועצה הדתית

ואני , א� אני רוצה להתייחס לדבר אחד ברצינות שאמרת, דר  אגב

אבל מה , ג� אני לא מרוצה מהעיכובי� האלה, שמעו�, מסכי� אית 

שני מועמדי� היו בסימ� . אנחנו מתנהלי� בגו# דמוקרטי? לעשות

, אבל משרד ראש הממשלה, ישרנו אות�אנחנו א, זאת אומרת. שאלה

הערעור שלה� נדו� . ה� הגישו ערעור. השיג עליה�, היוע" המשפטי

ה� נתנו , בסופו של יו�, עד שבאמת בלח" שלנו, יותר מדי זמ�

או לכא� . לא מעניי� אותנו, תחליטו לכא� או לכא�: ואמרנו. החלטה

אתה מכיר אחד מה� , אני בטוח, זה שני אנשי� דווקא. או לכא�

שדווקא , שני אנשי� חרדי�, ג� א� היית מכיר את השני, אותו

פנחס  –אחד . אנשי� שלא דתיי� מכבדי� אות� מאד בגלל גישת�

 שני אנשי� שמייצגי� דווקא את הפ� הכי ,ומרדכי אלבו�, משעלי

  .במגזר החרדי, חיובי שיכול להיות בעדה החרדית

  , מועצה הדתיתעל השני אני ערב שהפסידה ה  :גיא ב� גל

אני יכול להעיד , כאחד שמתפלל איתו בחגי�, ג� פנחס משעלי. נכו�:  חמו
יהודה ב�
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או יושבת ראש , כ  שאת בחירת יושב ראש המועצה הדתית. על זה

. עמדתי לא השתנתה. זה ייעשה במועצה הדתית, המועצה הדתית

  . עמדתי לא השתנתה. אתה יודע אותה

  .קיי.או  :גיא ב� גל

מה .  לגבי המועצות הדתיות
 דבר שני . א� אתה שואל אותי אישית: חמו
  ב�יהודה

זה חוסר שירותי� , האמ� לי, שנעשה היו� בתחו� המועצה הדתית

וג� אנשי� לא , ג� אנשי� מסורתיי�. או המסורתי, לציבור הדתי

והיו� ה� לא יכולי� , מקבלי� שירותי� במועצה הדתית, דתיי�

הגזבר שלנו יש לו זכות חתימה רק , חוקאז על פי ה. לקבל אות�

אי� לנו יכולת היו� להגיע לרמה של נתינת שירותי� כמו . לצור  שכר

כזו או , אני מקווה מאד שברגע שתתקבל החלטה. שאנחנו היינו רוצי�

אני אשמח מאד א� תתקבל החלטה שהשירותי� יהיו פני� , אחרת

 אני לא יכול לקחת ,כל עוד שלא. כמו כל מחלקה בעירייה, עירוניי�

  . החלטה ממשלתיתזו , החלטה על דעת עצמי

  .אתה יכול  :שמעו� פר"

אני אנסה , יותר מזה. אני אכבד אותה, ברגע שתתקבל החלטה:  חמו
יהודה ב�

  . אפילו לקד� אותה

רק לוותר על תקציב משרד , אי� בעיה. אתה יכול לקבל החלטה כזאת  :שמעו� פר"

  .הדתות

  ? ה אומר את זה על סמ  מהאת: חמו
 יהודה ב�

חבל ,  אל# שקל700זה . זה גרושי� היו�.  שעשו את זה40%יש . כול�  :שמעו� פר"

  . זה גרושי�. על הזמ�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  

  .עדכו� החזרי שיחות טלפו� לסגני ראש העיר.      3

  . העיר עדכו� החזרי שיחות טלפו� לסגני ראש 
  3סעי# :  חמו
 יהודה ב�

ל "כי לקחנו החלטה שחוזר מנכ. למע� הסר ספק, אני ביקשתי את זה  :אייל יוניא�
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אבל ההחלטה נלקחה באמצע השנה . מדבר כמוב� על כל הקדנציה

, כי זה לא כתוב בפרוטוקול, למע� הסר ספק, רציתי שיהיה ברור. כבר

זה ההבהרה . ל"שזה מתחילת ההעסקה של הסגני� לפי חוזר מנכ

  .קשתי שתעבור במועצהשאני בי

זה תנאי שירות של ראש הרשות . ל"זה יותר מחוזר מנכ, לא:   אליעזר פיירשטיי�

  . וסגניו

  .כ�  :אייל יוניא�

  . בבקשה שמעו�? יש למישהו השגות:  חמו
 יהודה ב�

  .למע� הסר ספק ייאמר שזה חל רק על הסגני� בשכר  :אייל יוניא�

אני מאמי� שמה שיש . ע� העדכו� של החזרי שיחות אי� לי שו� בעיה  :שמעו� פר"

אני ביקשתי לעיי� . לי יש בעיה ע� החוק שלי. לפי החוק צרי  לקבל

עדיי� לא נתנו לי לעיי� , הגשתי בכתב. בכתב: אמרת לי. במסמכי�

, מבקר העיר מפחד שאני אקח לו את הפרנסה שלו. בשו� מסמ 

יש לי זכות מלאה .  הפרנסה ברגע שאתחיל לבקרושאני אקח את

, אני חושב שברגע שלא ממציאי�. ולראות מסמכי�, ולבדוק, לבקר

א� לא היה מה להסתיר אני חושב . יש דברי� בגו למה לא ממציאי�

  . אז אני חושב שהגיע הזמ�. שמזמ� היו צריכי� לתת לי לעיי�

  .בבקשה בוקי:  חמו
 יהודה ב�

אני מציע שכיושב ראש הועדה , שמעו�, וצה לומר ל  משהואני ר  :יש'ברו  צ

אל תהיה דו� . תקבל את הגיבוי של הועדה, לביקורת תכנס את הועדה

אני מאמי� שאפשר יהיה , תעבדו בצורה מסודרת, תכנס אותנו. קישוט

  ,להגיע

  . עובדה שאי  שנתנו לי את השמות שלחתי את המכתב  :שמעו� פר"

  , תיאמתי ע� בוקיהאמת לא   :משה אב� ח�

  ,לא שמעתי את בוקי:  חמו
 יהודה ב�

  ,אז תשמע אותי עכשיו  :משה אב� ח�

  .קיי.או:  חמו
 יהודה ב�
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  ,אני רואה פה שני מכתבי� שכותב שמעו� פר"  :משה אב� ח�

  .התקשורת שלי זה האופוזיציה, אי� לי אופוזיציה  :שמעו� פר"

ישנ� , ישנה ועדה. ועדת ביקורתוהוא מציג את עצמו כיושב ראש   :משה אב� ח�

  .ה� לא שותפי� לכל העניי� הזה, חברי ועדה

  ?הרובוטי�? מי  :שמעו� פר"

  .יש ל  טעות, א� אתה חושב שאתה יושב ע� רובוטי�  :משה אב� ח�

  .אני לא יושב, לא  :שמעו� פר"

  ,אתה לא זימנת פע� אחת את חברי הועדה. יש ל  טעות  :משה אב� ח�

  .לפני שבועיי�. יו רק נתנו לי שמותעכש  :שמעו� פר"

  .שלושה וחצי שבועות  :דובר

  . לא הייתי בישיבה הזאת  :שמעו� פר"

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

אני לא בטוח שעמיתי . באמת ברמה הכי עניינית, יש הערה טכנית  :גיא ב� גל

אני כתבתי אתמול , וכתבתי לו מכתב, שמעו� פר", למועצת העיר

שאני באמת אומר פחות או יותר את מה , ובדי ראש העירמכתב למכ

  , שאמר ידידי משה אב� ח�

אבל אתה כנראה . אני מחזק את ידי  בזה שאתה שולח מכתבי�  

, חות ביקורת שהאיש הזה כתב"הדו, שוכח פרט פורמלי מאד בסיסי

בי� א� אנחנו , לנו אסור לדו� בה�, מבחינה פורמלית, כמבקר עירייה

אסור לנו לפרס� אות� פומבית עד שאתה , או לא, ביקורתחברי ועדת 

  ,לא מואיל בטוב 

  .אני רוצה אותו בועדה  :שמעו� פר"

  ,עד שאתה לא תואיל  :גיא ב� גל

  ...  :שמעו� פר"

עד שאתה לא תואיל בטוב  לעשות . אתה ממשי  לקטוע אותי, שמעו�  :גיא ב� גל

, ד בראשהלכנס את הועדה שאתה עומ, את החובה הציבורית של 

היא , ואני מציע שתחזור ב  על האמירה הזאת, כדברי , הרובוטי�
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ואתה מועל , לא יכולי� לעשות את עבודת� נאמנה, לא במקומה

חות ביקורת של מבקר העירייה לקבל "בחובה הציבורית של  לדו� בדו

  .שכר כדי לכתוב אות�

  ,כינסתי את הועדה  :שמעו� פר"

  ,אז בוא בכל זאת  :גיא ב� גל

  ?אי  כינסת  :דובר

  ? מה אתה רוצה שאני יעשה. שלחתי מכתבי�  :שמעו� פר"

  ?מתי שלחת  :דובר

  .לא רצו להדפיס. עוד בעיה, הנה. לא רצו להדפיס לי  :שמעו� פר"

, ותכנס את הועדה, בוא נתאחד סביב זה שאתה תהיה נמר" בעבודת   :גיא ב� גל

  . ותעשה את המוטל עלי 

  ,3 לגבי סעי# ,תודה רבה:  חמו
 יהודה ב�

  ,אני מציע להחליט בועדה להכניס את גיא ב� גל במקו�  :שמעו� פר"

  ,תבקש לעיי�. אתה אל תבקש לבדוק, שמעו�  :דובר

ג� לעיי� הוא . ג� לזה הוא אמר לא. אני ביקשתי לעיי�. ה� לא רוצי�  :שמעו� פר"

  .אמר לא

  .אני מבקש להבהיר פה נקודה:   אליעזר פיירשטיי�

מה שאמרת לי זה אי� ל  זכות . אל תבהיר ברמקול מה שאתה רוצה  :שמעו� פר"

  .לעיי�

,  חודשי�3 
 לפני כ . אני מבקש להבהיר פה נקודה מסויימת:   אליעזר פיירשטיי�

שהתחיל לבקש לעשות , ר הועדה"אחרי מינויו של מר שמעו� פר" ליו

שאני , ראש העיר, כתבתי אלי  מכתב, ביקורת בכל מיני נושאי�

ש להתריע בפני מר שמעו� פר" שמי שעושה ביקורת בעירייה זה מבק

ולא ועדת , ומבקר המדינה, מבקר משרד הפני�, מבקר העירייה

  . ולא יושב ראש ועדת הביקורת, הביקורת

מוגדרי� בפקודת , לועדה לענייני ביקורת, תפקידה של ועדת הביקורת

חרי החגי� קבעתי היו� ע� שמעו� שמיד א. העיריות כתוב בדיוק מה
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. שאני את� קצת הסבר על מה שקורה, נקיי� את הישיבה הראשונה

אמרתי לשמעו� שאני מוכ� להיהרג על זכות העיו� של , יחד ע� זאת

אבל יחד ע� , וזכותו לעיי� במסמכי� זה מעוגנת בחוק, חבר מועצה

  . הוא ביקורת לא יוכל לעשות, זאת

חות המבקר לא "דו 4שבעצ� , אני ג� כ� הצעתי לו מה שאמר גיא

אני לא זוכר מתי פע� אחרונה המועצה הזאת קיבלה על , נגענו

זאת . ח המפורט של רואה חשבו� משרד הפני�"שולחנה את הדו

, אז א� רוצי� לעשות. יש מה לעשות מפה עד להודעה חדשה, אומרת

  ,יש מה לעשות מבלי לחטט, שמעו� באמת

  ?וקר אתה יכול לבוא לעירייהמחר בב. אני יעשה את זה נאמנה  :שמעו� פר"

אבל באמת , הוא יכול לעשות ביקורת כמה שהוא רוצה:   אליעזר פיירשטיי�

בכובע של יושב ראש ועדת ביקורת על פי הדי� אתה , בתפקיד שלו

  .חות הביקורת שלנו"צרי  לעסוק בדו

  . כל הכבוד  :שמעו� פר"

אש מותר ל  להזמי� אבל בלי להשתמש בכובע של היושב ר:   אליעזר פיירשטיי�

  ,אנשי�

  ? מחר בבוקר אני יכול לבוא לעיי� במסמכי�. זה מה שאני רוצה. יפה  :שמעו� פר"

  ,אתה יכול תמיד:   אליעזר פיירשטיי�

  .רק לבקשת הפקידות תתייחס בצורה יותר מנומסת:  חמו
 יהודה ב�

  .אני לא צועק על הפקידות  :שמעו� פר"

ג� א� יש ל  ביקורת על . תתייחס יפה. ולגרי מדיאתה ו. אתה צועק:  חמו
 יהודה ב�

  .ה� לא שרתי�. העובדי� ה� לא משרתי� של . זכות , הנבחרי�

  .יש לנו דמוקרטיה עדיי� בכפר סבא. אי� לנו דיקטטורה פה  :שמעו� פר"

  .אתה לא יכול לבוא להתפר" למשרדי� פה:  חמו
 יהודה ב�

  .אני לא התפרצתי לשו� משרד  :שמעו� פר"

  .אני עומד מאחורי כל מילה ומילה:  חמו
 ה ב�יהוד

  ,ומתפר" על אנשי� שנמצאי�, ומתפר" עליו, אני מתפר" אולי עלי   :שמעו� פר"
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לפי . עדכו� החזרי שיחות טלפו� לסגני ראש עיר? 3מי בעד סעי# : חמו
יהודה ב�

אלא מתחילת העסקה של , ל לא מיו� ההחלטה שנלקחה"הערת המנכ

אתה רוצה להשתת# , שמעו�? נמנעי�. רי� את ידוי? מי נגד. הסגני�

  .בהצבעה

  ...לא פה , לא  :שמעו� פר"

  

 עדכו� החזרי שיחות הטלפו� לסגני ראש העיר מחליטי� לאשר   :119'  מסהחלטה

�  .מתחילת העסקת

  

 לאוקטובר המשמר האזרחי 3 
 ב . שני סעיפי� נוספי� ברשותכ�:  חמו
יהודה ב�

החליט לעשות .  שנה למשמר האזרחי30החליט לעשות אירוע של 

  .אותו פה בכפר סבא

  ?מותר להוסי# סעיפי� ככה באמצע הישיבה  :שמעו� פר"

ת� לי להשלי� את הסעי# ותגיד את , המשמר האזרחי, אמרתי:  חמו
יהודה ב�

המשמר האזרחי החליט לעשות את . א� תתנגד זה יהיה בסדר. דעת 

מטעות .  העיר בכפר סבאהאירוע הארצי של המשמר האזרחי בכיכר

מה . לא הדפסנו את הסעי# הזה על סדר היו�, של המזכירות, שלנו

  , מכיוו� שהאירוע מתקיי� בכפר סבא, שמתבקש

  . ...זה לא מטעות  :אייל יוניא�

המשרד , מכיוו� שהאירוע מתקיי� בכפר סבא. לפני כמה ימי�:  ... חמו
יהודה ב�

ח " אל# ש50תחייבי� על לביטחו� פני� הציג בפני מסמ  שה� מ

מה שה� . ח" אל# ש50 
 זה לא יעלה יותר מ . להקצעת עלות האירוע

ונשל� את עלות , מבקשי� מאיתנו שאנחנו נוציא את ההזמנות

הסכו� יועבר . וה� יממנו לנו לא יאוחר מחודש נובמבר, האירוע

אנחנו . עד סו# נובמבר כל הסכו� ישול�, במהל  נובמבר' בחציו� ב

אלא יותר , 30או בשוט# פלוס ,  לא משלמי� את זה בשוט#ממילא

  . הכס# יגיע אלינו עוד הרבה לפני שאנחנו נוציא אותו. מזה
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  ,הרווחנו על זה, יענו  :דובר

  .אלא אני חושב שזה כבוד לעיר שלנו,  זה לא רק שהרווחנו כס#  :משה אב� ח�

ויקבלו , עצה מוזמני�כל חברי המו, כמוב� שכול�.  זה כבוד
' א:  חמו
 יהודה ב�

, אבל הנושא הזה צרי  לעלות פה אחד. הזמנות ג� באופ� אישי

  ,שלא תגיד אחר כ , שמעו�

  ? פה אחד! אה  :שמעו� פר"

מכיוו� שזה לא נמצא על סדר , הנושא הזה צרי  לעלות פה אחד:  חמו
יהודה ב�

  ,או השגות, א� יש למישהו הערות. היו�

  .אני מתנגד  :שמעו� פר"

  .נביא את זה לאישור:  חמו
  ב�יהודה

  ?שמעו�, אתה יודע על מה אתה מתנגד  :אייל יוניא�

  .זה הכל. אני מתנגד  :שמעו� פר"

  ? למה אתה מנגד אבל  :אייל יוניא�

  .סבאהמשמעות של זה שלא יהיה פה אירוע בכפר :  חמו
 יהודה ב�

  . מתנגד  :שמעו� פר"

אבל אירוע של , רי של סגני�אתה מאשר את השיחות טלפו� הסולל  :אייל יוניא�

  ,משמר אזרחי

  .לא השתתפתי בהצבעה. אני לא מאשר שזה סגני�  :שמעו� פר"

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

  ,הא� זה, אני רוצה לשאול, סליחה, יהודה  :משה אב� ח�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

אישור הוספת נושאי� ראש העיר צרי  להביא ל. אבוד, משה:   אליעזר פיירשטיי�

  . תצביעו קוד� כל א� את� מוסיפי�. לסדר היו�

אנחנו קוד� כל . אני מבקש להעלות את זה בצורה אחרת עכשיו:   סיימו� גולדמ�

, רק ככה. ואחר כ  על זה, נצביע עכשיו על הוספת סעי# לסדר היו�

  ,יהודה

  .אבל הוא מתנגד  :דובר
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  . ואיננ. הוא לא מתנגד:   סיימו� גולדמ�

  ?א� אנחנו עושי� את זה? נכו�? זה עומד בכללי מינהל תקי�, המבקר  :דובר

שאחר כ  הוא יתקו# , אתה לא יכול לעשות הצבעה לפני זה:   אליעזר פיירשטיי�

  . אות 

  , אפשר לעשות רק בדיעבד העברה מסעי# :יעקב אוחיו�

  ]לתמלול נית� לא - ביחד מדברי�[

לא , � הא� האישור הוא נועד בעצ� להעברת התשלו�אני רק לא מבי:   בנימי� כברה

זאת . הכנת האירוע יכול להתבצע בלי קשר בכלל? להכנת האירוע

שאלת הכס# יכולה ג� להידחות . בהכנות זה שאלה של זמ�, אומרת

ונגמר , אז אפשר להעביר את זה לישיבה הבאה. בסופו של דבר

אז אפשר . בכללזאת אומרת שמבחינת הכנות אי� התנגדות . הסיפור

  .להיער  להכנת האירוע

  ]לתמלול נית� לא - ביניה� מדברי�[

ובואו , יש חו" מזה עוד סעי# שאנחנו רוצי� להעלות לסדר היו�  :אייל יוניא�

  .תצביעו על זה

על אותו , אייל, א� על אותו בסיס שהוא יכול להגיד שהוא מתנגד  :גיא ב� גל

א ג� יכול להגיד שהוספת הו, בסיס שהוא יכול להגיד שהוא התנגד

ג� ה� הופכי� אות� ללא , סעיפי� בלי אישור� על ידי הצבעה

עזוב עכשיו את , אז א� אתה רוצה להוסי# עכשיו עוד סעי#. תקפי�

  .בוא נצביע על הדיו� הנוס# בו, המשמר האזרחי

  

ידו� הנושא בישיבה ) כלל חברי המועצה(מאחר ואי� רוב נדרש   :120'  מסהחלטה

   .קרובה
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  .הלוואה לקבוצת הכדורע/.      4

הסעי# הוא נושא הלוואה . נצביע עכשיו על הוספת סעי#, אז אני אומר  :אייל יוניא�

א� יש הסכמה פה אחד להוסי# את זה לסדר . לקבוצת הכדורע#

  , אז בבקשה, היו�

  ?יש מישהו שמתנגד להוספת הסעי# הזה  :דובר

  .תתחיל. פה אחד  :דובר

  

  דיו� בנושא הלוואה לקבוצת הכדורע/ מחליטי� לאשר   :121 ' מסהחלטה

  

ערבות בנקאית לבנק מסחרי עבור , העירייה הסכימה לתת הלוואה  :אייל יוניא�

מאחר והרשויות המקומיות וכל הנגזרות לא . קבוצת הכדורע#

מפעל המי� מסכי� לתת את ההלוואה ,  הלוואות מהבנקי�ותמקבל

נהיה ערבי� למפעל , נהיה ערבי� לבנקאז תסכימו שבמקו� ש. הזו

  .זה הכל. המי�

  . זה ג� צרי  להיות פה אחד  :שמעו� פר"

  .היתה הצבעה קוד�. זה פה אחד היה:   בנימי� כברה

  . אז פה אחד מתנגד  :שמעו� פר"

  , סליחה. היתה הצבעה:   בנימי� כברה

  .בבקשה? שאלות? מישהו רוצה להעיר הערות, רגע:  חמו
 יהודה ב�

  .למפעל המי�, במקו� לבנק, זאת אומרת:   ימו� גולדמ�סי

  ,שמעו�? נגד? נמנעי�. ירי� את ידו? מי בעד:  חמו
 יהודה ב�

  

  . לכדורע/ערבות  להלוואת מפעל המי� מחליטי� לאשר   :122'  מסהחלטה

את זה אתה , שמעו�. אני מבקש להודיע הודעה אישית שנוגעת לכול�  :גיא ב� גל

, באופ� תקדימי הולכת להיות צעדת כפר סבא, ו� שישי הקרובבי. רוצה לשמוע

והיו , ומאחר והיו הרבה שמועות שסביב העניי� הזה, שעוברת מיו� שבת ליו� שישי



  27/09/04    ייןמועצה שלא מן המנ

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

19  

שאני לא יודע , כל מיני ניסיונות של בעיקר גורמי� ממר" להפריח כל מיני רעיונות

צה להגיד בצורה אני רו, של צעדה אלטרנטיבית ביו� שבת, א� ה� יממשו או לא

א# אחד לא חושד בסיעת , ואני מדבר פה בשמי ובש� חברתי לסיעה, הברורה ביותר

כשהנושא הזה הובא , אבל במוב� הזה, שינוי ובנציגיה שאהבה יתרה לכפיה דתית

אנחנו קטגורית היינו בעד העברת הצעדה ליו� , וכשדנו בו ע� ראש העיר, אלינו

  . שישי

ואני , עמדה ששלח אבינוע� לחברי המועצהאני ג� קראתי את נייר ה

כי סיעה שחלק , מאמי� שמי שקרא אותו מסכי� וחות� על כל מילה

יש לנו נושאי� , מהאבני� המרכזיות בה זה נושאי� של דת ומדינה

זה לא . עקרוניי� שעליה� אני חושב שאנחנו יכולי� להתווכח עליה�

נו לא מעונייני� אנח. אנחנו רואי� בצעדה הזו קונצנזוס. אחד מה�

יש אנשי� מחו" לחדר הזה שרוצי� לעשות . לגרור את זה לפ� הפוליטי

, אני חשב בעניי� הזה יש תמימות דעי� בי� סיעת ראש העיר. את זה

לסיעת שינוי כדי שהצעדה הזאת לא תהפו  לכישלו� , ל"לסיעת המפד

אלא באמת יש פה איזה שהוא , ולמפג� ראווה פוליטי שיסרס אותו

שחילוניי� ודתיי� בעיר הזאת יכולי� ,  של אמירה אמיתיתמצב

ובתו  צא� , בתו  הבתי� שלה�, אני קורא לכול�, לשת# פעולה יחד

לדאוג להביא מה שיותר אנשי� כדי שלא יהיה לצעדה , מרעית�

  . הזאת גוו� אחד

 אני. ולהגיד לכל חברי המועצה, אני רוצה להגיד ל  גיא, יתרה מכ :  חמו
יהודה ב�

חושב שזאת הזדמנות להגיד מילת הערכה לכל חברי המועצה על 

אבל במהל  , לא נלקחה החלטת מועצה, ההחלטה שנלקחה מזמ�

ואני , בניית ההסכמי� הקואליציוניי� זה היה מוסכ� על דעת כול�

מכיוו� , לנציג תנועת שינוי, יותר מאשר הערכה, רוצה להגיד פה מילה

ודווקא במקרה , ק בכפיה הדתיתששינוי חרטה על דגלה את המאב

ה� אמרו א� יש מקו� לתת צעד קדימה , ההיפ , הזה ה� מהתחלה

, ונוכל לעשות גשרי� בי� שתי האוכלוסיות, לקראת אות� אוכלוסיות
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אנשי לזכות� של ייאמר וזה ,  ללכת לקראתותאלה החלטות שכ� יכול

אמרתי ,  אני אומר את זה לא בגלל שגיא התבטא עכשיו.תנועת שינוי

את זה ג� בראיו� בראש השנה שראיינו אותי באחד העיתוני� אמרתי 

אני חושב שכל מי שמנסה להסיט את . את הדברי� בצורה הכי ברורה

רק . אני חושב שהוא עושה עוול לאמת, ההחלטה הזו לכפיה דתית

ואי� לי בעיה , אי� לי בעיה לצעוד בשבת, מבחינתי, כי אני. לאמת

אבל אני חושב שאסור למנוע מאנשי� מסורתיי� , לצעוד ביו� שישי

אבל יש לנו עוד הרבה . ודתיי� את האפשרות לבוא ולהשתת# בצעדה

דברי� החשובי� האלה לא ה אתאבל , מאד דברי� להתווכח עליה�

שאני , אני באמת אומר ל  ולסיימו�. נכניס אות� לויכוח הפוליטי

אני . לא לזכותי, זה עומד לזכותכ�, חושב שזה עבר בשקט במועצה

אבל חד משמעית זה עבר , הובלתי את זה יחד ע� חברי במועצה

  .בשקט ובצורה מסודרת הרבה בזכות ההתנהלות שלכ�

במש  כל השני� שנלחמנו נגד כפייה ? אפשר להוסי# עוד מילה:   סיימו� גולדמ�

באותה נשימה אני תמיד אמרתי שאנחנו נילח� ג� נגד פגיעה , דתית

אני לא מוכ� שבאירוע שכל העיר משתתפת . ור הדתיבציב, בדתיי�

  . זה הכל. אנשי� דתיי� לא יוכלו להשתת# בגלל שזה מתקיי� בשבת

  ,אני אשמור את זה. אני לא אומר כלו�:   בנימי� כברה

  .אתה תגיד לנו את זה ביו� שישי  :גיא ב� גל

זה . על הסגנו�וג� , וג� על הדר , אני מאד מאד שמח ג� על הגישה:   בנימי� כברה

  .ואני יודע שלמדנו לעבוד ביחד. ואני מבר  על כ . סגנו� של בני תרבות

  . ונשתמע ביו� שישי בצעדה, חג שמח. תודה רבה לכול�:  חמו
 יהודה ב�

  

     

  

  

  אייל יוניא�
  ל העירייה "מנכ

  יהודה ב� חמו  
  ראש העיר 
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