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  :ר עמותת אוורסט"פרידה מאיל� ירוס יו.  1

. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� המניי�. ערב טוב וברוכי� הבאי�: חמו�יהודה ב�

ר עמותה או מחזיק תיק מבי� חברי "החלטנו בכל תחילת ישיבה להזמי� יו

ברשותכ� , �בחרתי הפע. המועצה שיספר אודות הפעילות הברוכה שנעשית

 מאחר שהיו חילופי ',אוורסט'להזמי� את חברי עמותת , עמיתי חברי המועצה

רות "לעזוב את היו, אני אומר לצערי, החליט לצערי, ידידי איל� ירוס. גברא

אני שמח מאד שבאחריות רבה הוא הצליח . של העמותה לאחר שבע שני�

, אוורסט'עמותת . זאב שג� הוא נמצא אתנו פה�לגייס את מחליפו צפריר ב�

עוסקת ועסקה ותמשי� לעסוק בפעילות ע� בני נוער , למי שעדיי� לא יודע

שנפלטו  או כאלו/ו, א� זה נוער בתו� מערכת החינו�. שזקוקי� לחיזוקי�

א� זה במקומות העבודה ,  והמטרה היא לשלב את הנערי�,ממערכת החינו�

  . וא� זה בחינו�

, א� תצא לרחוב בשעה מאד מאוחרת. ל הזימו� שלנוערב טוב ותודה רבה ע  :איל� ירוס

, חיוורי�.  א� תפתח עיני� תוכל לראות�, לפינה הכי מבודדת, א� תגיע לג�

א� תפתח עיני� הא� תפתח . וקול� דומ�, חבורת� בודדה, שמחת� עצובה

  .  לב�

סבא שהוריה היו מספר חברי מועצה של מועצת � נולדה יוזמה בכפר1999 �ב  

ל העירייה דאז "ומנכ, בדי� של מחלקת הנוער והיחידה לקידו� נוערעו, העיר

להקי� . שביחד הגו רעיו� שבאותו זמ� היה נראה רעיו� די יומרני ומהפכני

עסק שכל מטרתו של אותו עסק זה להוות בית ופלטפורמה לקידומ� 

הרעיו� היה ליצור את העסק תחת חסות . ולהעצמת� של בני נוער בסיכו�

� של עמותה לצור� העניי� הזה וג� לצרכי� ענייניי� של הפעלת ולפי כללי

סבא שה� מסיבות טובות שלה� חשבו �ה� פנו למספר תושבי� בכפר. עסק

סבא אות� �פנו אל תושבי כפר. שה� עשויי� לסייע ולקד� את הפרוייקט

בי� היתר ה� . ליוזמה, אנשי� ושאלו אות� א� ה� מוכני� להצטר! ליזמות

 אני נעניתי לאתגר הזה אחרי ששמעתי על מה מדובר ברצו� רב .פנו ג� אלי

�  .ומתו� עניי� ואמונה שיש פה רעיו� ששווה מאמ
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וכ� למעשה התחילה להתגלגל היוזמה שיותר מאוחר ונקראת עד היו�   

. כאשר היוזמה היא לקחה לעצמה שני אתגרי� מאד משמעותיי�. 'אוורסט'

 שהוא אולי הנוער הכי קשה לטיפול האתגר הראשו� היה ללכת לנוער בסיכו�

אות� בני נוער שנשרו מכל המסגרות , הכוונה לנוער מנותק. ולהעצמה

ושכל הגורמי� , המקובלות והתגלגלו כל אחד במסלולו הוא לחיי� אחרי�

א� את� פותחי� היו� טלוויזיה ומקשיבי� , הנוגעי� בדבר מוצאי� לנכו�

זה היה הנוער .  זה יכול להוביללחדשות את� רואי� לאיזה משמעויות ולא�

  .שהחלטנו להתמודד אתו

ואתגר שני קשה היה החלטה ללכת על פעילות שאפשר להגדיר אותה   

לא לחפש , זאת אומרת. במושגי� מקובלי� בעול� התעסוקתי כצווארו� לב�

, פתרונות קלי� של העסקת אות� בני נוער אלא לחפש פתרו� שיהווה אתגר

ני נוער באמת קפיצת מדרגה מבחינת הדימוי העצמי שיהווה בשביל אות� ב

  .  ונקודת הזינוק שזה יית� לה� בחיי� בכלל

העירייה נתנו שני מקורות . כ� נבחר הרעיו� של פרסו� על שלטי חוצות  

ג� את הרשות , ג� את הזיכיו� לשלטי�. אנרגיה חשובי� לפעילות הזאת

וג� למעשה , ל העירלנצל את אות� עמודי תאורה במסלולי� המרכזיי� ש

את הכוח המקצועי הנדרש כדי להרי� פרויקט כזה , את הליווי המקצועי

של כל מה , של עובדי� סוציאליי�, מבחינת התשתית של קידו� בני נוער

  . שצרי� באמת כדי שפרויקט כזה יקבל את התמיכה ואת הכיוו� הנכוני�

רק לצור� . טויותע� הרבה התלב, בהרבה קשיי�, הפרויקט נבנה נדב� נדב�  

התחלנו באיזה שהוא מקלט די . אנחנו עברנו שלושה משרדי�. המחשה

מעופש שאחרי שהוא הוצ! היינו צריכי� לעבוד ולחפש משרד שהיה באזור 

אחר כ� הגענו להסכמה ע� העירייה על זה שאנחנו נשפ� במשאבנו . השוק

. 'הילה' של ובכוח בני הנוער שעובדי� אתנו נשפ� מבנה נטוש שנמצא במרחב

  .  זה צד אחד של ההתארגנות

. ג� זה תהלי� לא פשוט. צד שני היה הקמת המוסדות ועמידה בכל הדרישות  

יושב פה אתי אמיר עשבי שנבחר . כשנבחרו המוסדות אז נבחרה הנהלה
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, חסר לנו מסיבות בריאות זמי רשלב� שנבחר להיות מזכיר. להיות הגזבר

סבא מאד פעילי� �אתנו יש בהנהלה תושבי כפריחד . ר"ואני נבחרתי להיות יו

וה� . מאיר אלוני� ודוקטור שלמה רומי, אריק שליט, שיושבי� יחד אתנו

  .יש לנו בס� הכל עשרה חברי� מתנדבי� בעמותה, חלק

מה שמאחד ונות� עוצמה רבה לפרויקט מהסוג הזה זה השילוב של שלושה   

עסקי� . כוח של העסקי�הכוח של האזרחי� וה, הכוח של הרשויות. כוחות

מבחינתנו ה� קוד� כל הלקוח אבל ג� עסקי� לאור� כל הדר� סייעו לנו לא 

אנחנו קבלנו תמיכה . כלקוחות אלא כחלק ממה שקרוי החברה האזרחית

פשוט אד� . להזנק של החברה, בנושא למשל של הכספי� שנדרשו לפתיחה

יותר .  את הפעילותפרטי שנת� לנו את אותו תקציב שהיה דרוש כדי להתחיל

מאוחר תרמה לנו חברה אחרת אול� אירועי� לצור� אירוע של גיוס בני 

חברת .  וכ� הלאה וכ� הלאה לאור� כל הדר�. סוכ� ביטוח שסייע לנו, נוער

וזה המשולש שנות� לנו באמת עוצמה . העול� העסקי משולב, העסקי�

  .מיוחדת

מרכזי במציאות של המאה היו� הנושא של חברה אזרחית הוא מקובל כדבר   

אבל בפעילות שלנו , עשרי� ואחת וזה לא המקו� להיכנס לדיו� בנושא הזה

  .  זה מוצא ביטוי מצוי�

הוא הרגשה שאנחנו עושי� דבר , של המתנדבי�, מקור האנרגיה שלנו  

קוד� כל היא .  והאפקטיביות אצלנו נמדדת בכמה הקשרי�. אפקטיבי

אנחנו מצליחי� לקחת בני נוער מהתהומות בעצ� העובדה ש, כמוב�, נמדדת

ואנחנו תכ! נית� לכ� סקירה יותר מדויקת על מה , שה� נמצאי� בה�

כאשר הסיו� . לתת לה� פתיחה מחודשת, ולהביא אות� לעול� אחר, מדובר

אצלנו בדר� כלל הוא בגיוס של אות� בני נוער לצבא והתחלה של מסלול 

  .  צבאי ובהמש� אזרחי

ל היזו� חוזר לאפקטיביות זה התגובה שאנחנו מקבלי� מקור נוס! ש  

עצ� העובדה למשל שמוצאי� לנכו� לזמ� אותנו למפגש . מהציבור מסביב

  .כזה ולהצגת הפרויקט ולהתייחסות לפועלנו היא מקור אנרגיה נוס!
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להרחיב את הנושא  בפני חברי המועצה כי אני חושב , אני חושב, אני לא צרי�  

רוב אלה שיושבי� פה עושי� את הפעילות . תנדבי�שבהוויה ג� את� מ

ברור שא� היית� מרגישי� , אני בטוח, וג� לכ�. שלכ� כפעילות ציבורית

שאת� מבזבזי� את זמנכ� והפעילות שלכ� היא בלתי אפקטיבית אז 

  .הפעילות הזאת הייתה נקטעת

היא ממש ' משיכה'המילה . אני משכתי את הפעילות הזאת במש� שבע שני�  

אלא הרגשתי זכות להיות מעורב בפעילות הזאת באופ� מאד , א נכונהל

ע� , ע� אות� אנשי�, בקשר ע� אות� בני נוער, כמעט יו� יו�, אינטנסיבי

ע� אות� מתנדבי� , אותה מנהלת עסקית שמובילה את הפעילות הזאת

  .שחברי� לצוות הזה יחד אתי

הגעתי למסקנה יחד ע� זאת אחרי למעלה משש שני� הגיע הרגע שבו   

וג� מבחינת , ההמש� של היזמות קדימה, שמבחינת הרענו� של השורות

ואז חזקה עלי מצוותו של ראש העיר .  יש מקו� לרוטציה–הטע� הציבורי 

. וג� מצוותי הפנימית באמת לדאוג לזה שההגה יועבר לידיי� מתאימות

שבדיוק , הצלחנו להגיע לצפריר שיושב כא� לידי. עשינו פעילות של איתור

שהביע ג� יכולות וג� רצו� להשתלב בנושא , נמצא בשלבי פרישה מהצבא

כ� למעשה הגענו לרגע הזה שבו אנחנו מבשרי� ג� בציבור הזה . הזה

  .שהדברי� אצלנו עברו שינוי

יושב . אני רוצה רק עוד לומר דבר אחד כדי לממש ולסמל את ההצלחה שלנו  

הוא ' רועי דינובי�. תרי� את היד? ועיאיפה אתה ר. פה אתנו בחור בש� רועי

הוא היה אחד מהמחזורי� הראשוני� שגויסו . 'אוורסט'אחד מהנערי� בוגרי 

, שירת שירות מלא, התגייס לצבא, עבר אצלנו תהלי� מוצלח. לפעולות שלנו

עבר השתלמויות בתחו� השיווק והמכירות שאני מניח שאת , שירות מוצלח

היו� הוא מנהל בחברה . י� הוא התחיל אצלנוהבסיס ואת הכיוו� ואת העני

כשאני רואה אותו והוא , ובשבילי. בה הוא מתעסק בתחומי שיווק ומכירות

זה הסיפוק וזה הלמה . דוגמא ודג� להרבה בני נוער נערי� ונערות אחרי�

לכל הפעילות שאנחנו עושי� יחד אתכ� וע� האנרגיות והמשאבי� שיש פה 
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  .תמשי�בבקשה , צפריר. סבא�בכפר

אבל הוא מספר , חלקכ� ראה אותו. אני אראה לכ� סרט קצר. אני לא אדבר :זאב�צפריר ב�

  . אחר זה אני אגע בעוד כמה משפטי� ואנחנו נסיי�. את הסיפור

  )מראי� את הסרט(

  .  2002זה סרט משנת :  זאב�צפריר ב�

אני . כ� קצרלא השלמנו את הסרט כי קבלת� את הזה ואנחנו יודעי� שזמנ  :איל� ירוס

את , אני קוד� דיברתי על רועי ושכחתי את הפואנטה. רק רוצה להוסי!

וזה בשבילי באמת סגירה . היו� רועי חבר בעמותה כמתנדב. הדבר הכי חשוב

  .  של מעגל

מי , איל� ירוס, דבר ראשו�. נוותר על המצגת, אני אומר עוד כמה משפטי�: זאב�צפריר ב�

הוא הפסיק להיות יושב ראש . סבא� בכפרהוא מתנדב סדרתי, שלא מכיר

תזמינו , מי מכ� שלא מכיר. העמותה מכוו� שהוא עסוק בעוד פרויקטי�

אני . וכל מיני פרוייקטי� כאלה' אחרי'ו' 2000שותפות 'אותו פע� הבאה ב

בי� אזרחי ותושבי העיר ' אוורסט'חושב שהמפגש המעניי� כא� של עמותת 

עובדי קידו� נוער שאמנ� זאת עבודת� שעושי� עבודה התנדבותית לבי� 

. איציק וטליה שעושי� מלאכת קודש, ענת מנהלת היחידה. אבל נמצאי� כא�

אבל עושי� עבודה , לא יודע א� כולכ� מודעי� למה שה� עושי� ביו� יו�

המפגש הזה מפגש מרתק . וכמוב� הנערי� שה� לבת העשייה שלנו.  נפלאה

החייל , י חושב שהאמירה של יצחק בסו!אנ. שיוצר ג� יצירה מאד מעניינת

בשירות סדיר שאומר שבזכות המסגרת הזאת הוא יצא לדר� חדשה היא 

, בעמותה עברו כבר שמוני� נערי�. המספרי� ה� ג� יפי�. אומרת הכל

שניי� הלכו לישיבה ושני� עשר או משהו , מתוכ� חמישי� ושישה התגייסו

  .א התאימוחלק� פטור נפשי וחלק ל, כזה קיבלו פטור

כי צרי� לזכור . לא כל מי שלא התגייס זה לא אומר שלא הצלחנו אתו, אגב  

שכשהוא היה פע� במסגרת הזאת שמשלבת ג� טיפול של עובדי קידו� נוער 

הוא ,  הוא לא ברחוב�של השלמת שנות לימוד  ' הילה'וג� לימודי� בפרויקט 

של ,  אני חושב,הדוגמא. הסיפור הזה הוא הרבה יותר מורכב.  במסגרת
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זה שכקבלנו בשורה על נער שלנו שהתחיל מאד קשה לפני חודש , אתמול

הוא היה תקופה . במסגרת של העמותה והשבוע התבשרנו שהוא חזר הביתה

והכניסה למסגרת הזאת של העבודה ג� הכניסה . ארוכה מאד מחו� לבית

בר לזה שהוא כ, לתחושת המסוגלות שלו, אותו חזרה למסגרת המשפחתית

. הדר� ארוכה ורצופה קשיי� ולא כול� מצליחי�, כמוב�. מסוגל להתמודד

יש לנו נער ששבוע שעבר עזרנו לו . יש לנו שני נערי� שהתגייסו אתמול לצבא

יש קשר מאד מעניי� ג� אחרי שה� עוזבי� את . ככה דקה לפני נפקדות

  .  העמותה

בעיקר אצל , � לראותבאי. כמעט כל שבוע שבועיי� יש לנו ביקור מעיר אחרת  

שמש לא �היו מבית. באי� מערי� אחרות, ענת ואיציק וטליה מקידו� נוער

, שאגב. לבוא לראות את המודל הזה שהוא מודל מצליח, מזמ� ומאשדוד

�אבל ברעננה הוא לא מצליח כמו בכפר. 'עתיד וורוד'המקור שלו הוא ברעננה 

נשי� שמנהלי� את זה הא, אגב, סבא�אני חושב שההצלחה של כפר. סבא

העמותה ג� מהכיוו� של העירייה ממחלקת הנוער מקידו� נוער וג� תושבי 

כל . איל� בראש� ואמיר ואריק ומאיר ושלמה רומי, מי שנמצא כא�, העיר

  .החבורה הזאת זו חבורה מאד רצינית שתרמה לזה להתפתח

את שאנחנו מנסי� עכשיו להגדיל , ומה שאני רוצה לומר כא� ובזה לסיי�  

אני , לכל מי שעולה רעיו�. אני חושב שיש לנו משאבי� ואנרגיות. הקבוצה

הרעיו� של העסק הזה זה שתהיה קבוצה . בהחלט ש� את זה ג� לפתחכ�

יש . שלא תצטר� להישע� על תרומות ומשאבי�, פעילה שתחיה בזכות עצמה

דברי� שאנחנו , קבוצת צילו� בוידיאו, לנו רעיו� להקי� קבוצת תקשורת

המוטיבציה שלנו להגדיל את הקבוצה במקביל לזה שיש . בוחני� עכשיו

זה . 'פעילויות שה� לא יצרניות שאנחנו מלווי� כמו פעילויות בבתי הנוער וכו

  .  הכל

אני נזכר עכשיו שלפני .  אני לא רוצה לשאול אלא אני רוצה לשאול משהו  :אמיר גבע

אז באיזה , א השילוטכשנתיי� במסגרת ועדת הרפורמה כשדיברו על נוש

לסגור את העמותה , הייתי אומר, שהוא מקו� עלה הרעיו� הנואל הזה
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אז היו שיקולי� מבחינת השיקול . ולהפקיע מידיה את הזיכיו� של השילוט

הגיעו , בעקבות כ� ניר שריג ארג� סיור של מספר חברי� בעמותה. הכלכלי

ספת ועשו לי פרזנטציה אני הייתי פע� נו. אני הייתי ש�, מספר חברי מועצה

. אני מוכרח להגיד לכ� שאני פשוט יצאתי מש� נרגש ונפע�. מקיפה ש�

ומיד אנחנו חזרנו , העבודה  שהעמותה הזאת עושה היא עבודה יוצאת מהכלל

אני חושב . והורדנו מסדר היו� בכלל את השיקול הטהור הזה הכלכלי כביכול

מאד ,  מאד חשובהמאד, שהעמותה הזאת עושה עבודה יוצאת מהכלל

, אני חושב שכל הכבוד לחברי� למתנדבי�. ייחודית ג� בקנה מידה ארצי

  .  ושיהיה בהצלחה

אני חושב שמאיר אלוני� כמי שהיה . אני רק רוצה להעמיד דברי� על דיוק�  :בני כברה

ל העירייה לזכותו יאמר שהוא היה בי� אלה שהוביל את העמותה כבר "מנכ

א� , אני אומר, מת א� לא הייתה התמיכה שלו ספקובא. בשלבי� הראשוני�

. ואני לא רוצה להיכנס לעיקרי הפרטי�. העמותה הייתה מגיעה לא� שהגיעה

, מאיר, אני באמת ע� כל הביקורת שלי. אני אומר את הדברי� ממש בהכללה

. כי ראיתי במעורבות של� באותו זמ� באותו מקו� לא ראוי, שהייתה בזמנו

לולא המעורבות של� ספק א� ,  היו� אני אומר בדיעבד,אני חושב שלולא

  .יישר כוח. העמותה הייתה מגיעה לא� שהגיעה

אני חושב שהוא . אני רוצה לאחל לצפריר יושב ראש העמותה הצלחה רבה: חמו�יהודה ב�

בחרתי לא . אני בטוח שהעמותה תל� ותצמח. נכנס ע� אנרגיות חיוביות

אלה ע� איל� ירוס וע� העמותה במקרה לפתוח את סדרת המפגשי� ה

הנפלאה הזאת שפועלת כפי שנאמר פה דווקא באות� חוליות חלשות בקרב 

אבל יש לא מעט , נגעו פה בנקודה אחת או שתי� של הצלחה. בני הנוער

נאחל לאיל� שימשי� להתנדב . נקודות של הצלחה בשני� האחרונות

יכולי� לגרו� אני בהחלט חושב שג� חילופי גברא . בעמותות האחרות

ואני שמח שהשינוי בא בדמותו של , מחשבות קצת שונות, לפעילויות נוספות

  .שנשאר, כמוב�, צפריר והחלק הארי של העמותה

: תשורה קטנה לאיל� ירוס בש� מועצת העירייה על השקעה של שבע שני�  
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הערכה והוקרה על שנות התנדבות� ' אוורסט'ר עמותת "למר איל� ירוס יו

  . חמו ראש העיר�בברכה יהודה ב�. סבא�ו� והעצמת הנוער בכפרלמע� קיד

תודה רבה לכל חברי העמותה שהגיעו .  באמת יישר כוח, תודה רבה איל�  

  .  תודה ג� לריקי פה שמרכזת את כל העמותה. לכא�

אני שכחתי בתחילת הישיבה לפתוח בהשתתפות בצער של חבר , חברי�  

שבעה במוצאי מההוא ק� ,  שלא יודעמי. אביו נפטר. המועצה יואל ברו�

  .מי שירצה יוכל לנח� אותו ולהשתת! בצערו. שבת

  

2  . �  :06/0115/אישור פרוטוקול מועצה מיו

א� יש הערות .  בינואר15אישור פרוטוקול המועצה מיו� . 2אני עובר לסעי!  :חמו�יהודה ב�

  .זה הזמ�' א'או ב' ע'ב

   .שהחיינו והגענו לזמ� הזה  :גל�גיא ב�

הפרוטוקול אושר פה .  אומר את זה אז אנחנו במצב טוב' שינוי'א� איש : חמו�יהודה ב�

  .אחד

אני מקווה שזה נורמה שתהיה עכשיו כל ישיבה שאנחנו מתחילי� ישיבה   :גל�גיא ב�

  .  באישור פרוטוקול

  06/0115/מיו� שלא מ� המניי� אשר פרוטוקול המועצה ל מחליטי�   :265'  מסהחלטה

  

  :הצעות לסדר.  4

.   יש כמה וכמה סעיפי� על סדר היו� אז בואו ברשותכ� את ההערות לסו! :חמו�יהודה ב�

  .  שמעו� פר� שאילתות, 4 וסעי! 3סעי! 

�מינוי יוע� התקשורת אני רואה שזה , יש פה קוד� כל. אני רוצה פה להעיר  :שמעו� פר

יי� האנטנות בענ. בנושא הגבורה בטח אדו� בזה.  כבר לא רלוונטי כא�

בנושא שינוי יו� . הסוללריות אני יודע שיש כבר שינוי ויש טיפול בנושא

אני , לכ� בשביל לחסו� זמ�.  בשבוע אני חושב שאני דוחה את ההצעה הזאת

  .נדחה אות�, ג� ממהר

  .יש ל� נושא חשוב שזה נושא האנטנות  :בני כברה
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  )מדברי� ביחד(

  .  סדר היו� לפני בקשת המגיש מר שמעו� פר�ההצעות לסדר יורדות מ: חמו�יהודה ב�

  :מ שהגיש"הרלסדר עו� פר/ מוסרות ההצעות   לבקשת שמ:266'  מסהחלטה

  הצעה לסדר בנושא מינוי יועצת תקשורת .1

  "אנטנות סלולריות" הצעה לסדר היו� בנושא .2

   הצעה לסדר בנושא שינוי יו� בשבוע.3

  באהצעה לסדר בנושא הסדרת הקבורה בכפר ס 4

  

  :שאילתות.   3

יש שתי שאילתות בנושא של שימוש לא . בבקשה, שאילתות של שמעו� פר�: חמו�יהודה ב�

  .תקי� במתקני ושירותי העירייה

�  .  הוא כבר לא נמצא פה  :שמעו� פר

  ?אדוני ראש העירייה, כמה שאילתות היו אמורות לבוא לסדר היו�  :גל�גיא ב�

�  .שניי�  :שמעו� פר

  ?ה רק שתיי�למ  :גל�גיא ב�

  .שתי שאילתות, שמעו�, בבקשה :חמו�יהודה ב�

�לא (הראשונה זה .   שתיה� לא רלוונטיות. זה בסדר, יהודה, אתה אלו!  :שמעו� פר

חבל על . והשנייה זה פילבסקי שהוא היה משתמש במתקני העירייה) שומעי�

  ?אנחנו נעשה צחוק מעצמנו, הזמ�

  ?ת לסדר היו�למה הובאו רק שתי שאילתו  :גל�גיא ב�

ה� , אבל מכוו� שהיה צרי� הרבה מאד חומר להכי�, רציתי להגיש את של� :חמו�יהודה ב�

  .יוגשו בישיבת המועצה הבאה

  .אני מזכיר ל� שאפשר להביא עד ארבע שאילתות  :גל�גיא ב�

 רק שתיי� ולדחות שתיי� לישיבה להעלותאפשר להגיש עד ארבע ומותר לי  :חמו�יהודה ב�

,  הגשת שאילתא כבדת משקל.ל רציתי דווקא כ� להביא אות�אב. הבאה

  . וכ� אני אעשה בישיבת המועצה הבאה, צריכי� להתייחס אליה ברצינות

  .הערה קטנטנה  :אמיר גבע
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  ?בקשר למה: חמו�יהודה ב�

  .בקשר לשאילתות ולהצעות הסדר  :אמיר גבע

  .אני נורא מצטער, אבל, זה לא בדיו�: חמו�יהודה ב�

  נראה לי באמת  :אמיר גבע

  .  זה לא בדיו� פה, אמרת את זה בישיבה הקודמת, סליחה אמיר. נורא מצטער: חמו�יהודה ב�

) לא שומעי�(שמה שאנחנו מדברי� פה עכשיו , מה אמרתי בישיבה הקודמת  :אמיר גבע

  .ואז בעצ� לא הוגשו הצעות לסדר

  .אד� הגיש שאילתותב� ? מה לא בסדר? אפשר לדעת, מה לא בסדר בזה: חמו�יהודה ב�

בשנייה הורדנו מסדר היו� את ,  ואנחנו עכשיו דחינו2006אנחנו בפברואר   :אמיר גבע

  .השאילתות

  ?מי הוריד: חמו�יהודה ב�

  .המגיש עצמו  :אמיר גבע

  , נו: חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

 הוא פעל. זה מה שדיברתי אתו היו� ואני מקווה מאד שכ� הוא יעשה: חמו�יהודה ב�

  .  בהגינות

  .אני מבקש חות דעת משפטית על העיכוב בהצעות הסדר  :אמיר גבע

  . בתיה תכי� לו אותו :חמו�יהודה ב�

  : מ שהגיש"לבקשת שמעו� פר/ מוסרות השאילתות הר  :267'  מסהחלטה

  בנושא תגובות יועצת התקשורת של ראש העיר לעיתונות המקומיתשאילתא . 1

  קי� במתקני ושירותי העירייהשאילתא בנושא שימוש לא ת. 2

  

5   . �  :06/0131/אישור פרוטוקול ועדת הכספי� מיו

�בבקשה גיא ב�, הערות או הארות. אישור פרוטוקול ועדת הכספי�, 5סעי!  :חמו�יהודה ב�

  .גל

ר "ספנו ברגע האחרו� בישיבת ועדת הכספי� שהתקיימה השבוע תבהואנחנו   :גל�גיא ב�

  .ני לא בטוח שזה קיבל ביטוי בפרוטוקולא. תמיכה בבטיחות בדרכי�
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  .זה מצור!: חמו�יהודה ב�

 חילקה את הפרוטוקול ועכשיו מיכל, בפרוטוקול המקורי לא. אתה צודק  :אייל יוניא�

  .המתוק�

  .  אני השתתפתי בישיבה הזאת ומפה אני נעדר. הערה טכנית  :איציק יואל

הא� אפשר . הערות נוספות, בבקשה.  בבקשה לתק� את איציק יואל, מיכל :חמו�יהודה ב�

תודה , פה אחד? את הפרוטוקול פה אחד, לאשר את החלטת ועדת הכספי�

  . רבה

 06/0131/ את פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� מחליטי� פה אחד לאשר  :268'  מסהחלטה

  .המצור0 לפרוטוקול

  

  .    להעביר לסו! הסדר יו�7 ואת 6אני מבקש את : חמו�יהודה ב�

  

  :ינוי גזבר הרשותמ.  8 

מאה ושבעה . הועדה למינוי גזבר מיינה לא מעט גזברי�.  מינוי גזבר הרשות: חמו�יהודה ב�

אייל יוניא� , בני כברה, אנכי: ועדהה חברי. גזברי� הגישו את מועמדות�

 גזבר עיריית רענ� אמיר ,היו ג� נציגי ציבור ונציג השר. שמעו� פר�, ל"כמנכ

בסופו , ראיינו כעשרי� מועמדי�,  ושבעה מועמדי�לאחר מיו� מאה. ברטוב

אני אוכיח .  בדקנו את זה. של יו� נבחר מישהו שהוא לא קרוב משפחה שלי

מבי� המאה ושבע מועמדי� היה .  יש לי שלוש אחיות אבל. שאי� לי אחות

חמו שהוא נמצא פה והזמנתי אותו על �מועמד שנשאר עד הסו! בש� אבי ב�

בדקתי את הנושא הזה שהוא לא .  לשמוע קצת עליומנת שאת� ג� תוכלו

ואני אומר את , חמו מוכשר�אני רק להיות שמח שיש עוד ב�. קרוב משפחה

לאחר בדיקה ג� של חברי הועדה וג� של החברה . זה במלוא הצניעות

ולאחר . שעשתה את המינויי� אבי יצא ע� התוצאה הטובה ביותר מבי� כול�

לכא� על מנת אותו חד לאשר את אבי הזמנו שועדת המינוי החליטה פה א

  .  שמועצת העירייה תאשר אותו

  . חמו אחד קיבל שניי��על זה אומרי� שמי שלא רצה ב�, יהודה :עמוס גבריאלי
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אני הייתי חבר ועדת הבחינה . אני אומר רק משפטי� ספורי� בעניי� הזה  :בני כברה

שתי לא נוח משו� שעוד כבר  במפגש הראשו� שלי ע� אבי הרג. לצור� העניי�

עוד , עוד פע� יספרו סיפורי�, מה: אמרתי.  כמו שאתה אומר, חמו�פע� ב�

שאלתי אותו שאלה . ואז החלטתי שאני שואל אותו שאלה ישירה? פע� ידברו

כי רציתי ? חמו�מה הקשר של� ע� ב�: מביכה ממש בצורה הכי ישירה

ברור שמה שלא יקרה להוריד את הספקות האלה כבר בתחילת הדר� כי היה 

אני חושב שבעניי� הזה . יהיה מישהו שישתמש בקשר של הש� כדי לנגח

יותר מאשר השתכנענו הוא עצמו הגיש . השתכנענו כבר בהתחלה מלכתחילה

אני בס� הכל התרשמתי . חמו�תצהיר מפורש שאי� לו שו� קשר משפחתי לב�

שלו וג� על עצ� באופ� אישי ואני מבר� אותו בכל אופ� על ההישג הגדול 

  . הבחירה

.  משו� את הכסא טיפה שנייה ותצטר! אלינו לשתי דקות, ברשות�, אבי: חמו�יהודה ב�

איפה , מה הרקע, בכמה משפטי� עלי�, אבי. אומרי� שאנחנו דומי� ג�

  .למדת ואיפה רכשת את ההשכלה וכ� הלאה

הלכתי . נו שו� קשרבאמת אי� ל, אני עוד פע� יכול להגיד ג� לפרוטוקול  :חמו�אבי ב�

והכנתי תצהיר אצל עור� די� כי באופ� טבעי עלתה השאלה הזאת אז הייתי 

היו� אני ג� גזבר . אני היו� בעצ� מחזיק בשני תפקידי� ציבוריי�. מוכ� לה

שלשמחתי מנוהלת בתקציב מאוז� ע� , של רשות ומועצה מקומית אורנית

קביל אני ג� חשב מלווה במ. פרס ניהול כספי תיקו� במש� הרבה מאד שני�

כמוב� ברגע .  רשות ערבית בצפו�, מטע� משרד הפני� ברשות כושלת בצפו�

לשעבר עבדתי . שאני אכנס לעירייה אני אעזוב את שני התפקידי� האלה

ש� עבדתי בכל מער� הכנסות , בעירייה פחות טובה שזה עיריית לוד

  .  העירייה

בקרוב ב� שלישי ,  אב לשתי בנות,תואר ראשו�, אני ב� שלושי� וחמש וחצי  

  .  שאמור להיוולד בימי� הקרובי�

  ?מה ההשכלה האקדמית של�: עמוס גבריאלי

כלכל� ובוגר בית ספר למנהל כספי גבוה מטע� איגוד הגזברי� . אני כלכל�  :חמו�אבי ב�
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  .  איל��ובשיתו! אוניברסיטת בר

  .בבקשה גיא, בבקשה חברי�: חמו�יהודה ב�

וד� כל אני מבר� על כל קליטה של עובד חדש שנקלט במכסת עובדי ק  :גל�גיא ב�

לא סת� החוק והמחוקק .   בטח ובטח עובד בכיר וחשוב כמו הגזבר, העירייה

מצא לנכו� להכניס את הקטגוריה של גזבר למכסת העובדי� הבכירי� 

אני מאמי� . שנדרש לעבור איזה שהוא ר! מעט מחמיר וגבוה יותר מהאחרי�

הפע� אני מבר� על זה שהיה ניסיו� יותר , שאגב, על ועדת הבחינהשחזקה  

מודגש להזמי� את כל שאר חברי מועצת העיר הג� שה� לא שימשו באופ� 

אבל כול� בלי יוצא מהכלל ללא קשר , רשמי כחברי� רשמיי� בועדת הבחינה

  ,לנטיית� האופוזיציונית

  .ות שלכ�אני מודה שאני מתייחס ברצינות לבקש: חמו�יהודה ב�

ג� א� לא בתור , הוזמנו לקחת חלק בהלי� הבחינה, כול� הוזמנו כמשקיפי�  :גל�גיא ב�

לצערי באופ� אישי נבצר . חברי� רשמיי� אז לפחות כמשקיפי� חיצוניי�

אבל אני מבר� על עצ� העובדה שנעשה ניסיו� , ממני לקחת חלק בתהלי� הזה

ואני מקווה שג� במינויי� , ואני מבר� על זה, מעשי להדגיש את הפ� הזה

  .הבכירי� הבאי� הנוהג הזה ימשי�

הובא לידיעתי שאחד המועמדי� הסופיי� שהיה בשלב הבחינה הסופית הגיע   

אבל א� מצאה לנכו� ועדת הבחינה אחרי מבחני המיו� . מרשות גדולה יותר

ולא , סבא�דווקא לבחור את הגזבר שהגיע מרשות שהיא קטנה מזו של כפר

אז אני מסיק מזה שחזקה על האיש , ד שהגיע מרשות גדולה יותראת המועמ

וא� גזבר מרשות גדולה יותר נפל . שנבחר שנתוניו האישיי� היו גבוהי� יותר

ממנו ביכולתו לעמוד במבחני המיו� אז כנראה שר! הציפיות שלנו ממ� יהיה 

ועמדת  לפחות במבחני הס! ובמבחני� החיצוניי� שנדרשת ,  בהתא�

   .אליה�

שאנחנו , אתה ציינת שהגעת מרשות אורנית ושהיה ל� ניסיו� ברשות ערבית  

כולנו יודעי� את ההבדלי� ברמת התפקוד הפיננסית של רשויות ערביות 

סבא מבחינת יכולת העמידה �אני יכול להגיד ל� שעד לא מזמ� כפר. ליהודיות
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ערבית שלה בהתנהלות פיננסית הייתה יותר קרובה אולי להתנהלות לרשות 

בשנתיי� , אבל נעשו צעדי� מאד דרסטיי� בקדנציה הזו, מרשות שהצליחה

ל בה הוא מאד "אני כבר אומר ל� שאתה נכנס לרשות שהמנכ.  האחרונות

אבל על , על כישוריו איש לא חולק, שוב. לא אחת נאמר על כ�. דומיננטי

אני ל יש תורה שבעל פה ש"יחסי העבודה ויחסי הגומלי� בי� הגזבר למנכ

, יש ל� בר פלוגתא שידע לענות ל�. בטוח שאתה תלמד להתמודד אתה

אני מבטיח ל� ממקומי באופוזיציה שאני ג� אפקח על . במספרי�, לדעתי

  .ובהצלחה, ג� על תפקיד� הסטטוטורי� וג� אלה שאינ�, עבודת�

  .ועגמעכשיו אני לא ר, עד עכשיו הייתי רגוע :חמו�יהודה ב�

אני מאחל ל� בהצלחה ואני .   שאתה יש� בשקט בלילה בכל זאתאני חושב  :גל�גיא ב�

  . תומ� במינוי של�

  .בבקשה, משה. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

אני על הועדה שבחנה אותו שאכ� . אני כמוב� רוצה לבר� את אבי על המינוי  :ח��משה אב�

אבל יחד ע� הברכה לאבי אני ג� רוצה לבר� את . הוא הראוי ביותר

�הוא עשה עבודה בזמ� האחרו� .  שאני מרגיש שהוקל לו עכשיו'סנדרובי

אני , יפתח. בעיקר בזמ� האחרו�.  מאומצת מאד וחייבי� להזכיר את זה

כל , ג� כסג� גזבר וג� כגזבר.  אומר ל� את זה מכלי ראשו�  כי אני ראיתי

על ' ועכשיו אני רוצה באמת לבר� ולהודות לסנדרובי�. הנטל היה עליו

  .וכמוב� לאבי שנכנס לעבודה, הוא עשההעבודה ש

  .איציק יואל בבקשה. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

אני לא מקבל את מה שהשווית את . עוד לפני הברכות הערה שחשובה לי  :איציק יואל

סבא בקדנציה הקודמת לעיר ערבית או לכל עיר אחרת שאתה �העיר כפר

.  ראית יותר טוב היו�אכ� העיר נ,   אחד. מדמה לה לעומת מה שקורה היו�

זה אני חייב לומר את הדברי� . היא לא הייתה דומה למה שהתכוונת, שניי�

לי זה נוח לומר את הדברי� כי לא כיהנתי בה בקדנציה הקודמת . האלה

  .  וחברי שיושבי� בו חלק� כיהנו וזה לא היה המצב

 חושב אני מבר� אות� ואני. אני מבר� ג� אני את אבי לכניסת�, דבר שני  
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ל "סבא  התברכה בשנתיי� האחרונות במנכ�העיר כפר.  שיש פה שילוב מנצח

אז אני לא נות� לו תואר של . שהיה מי שכנה אותו כוירטואז כלכלי וכספי

זה . אני חושב שהשילוב של כלכל� ורואה חשבו� זה שילוב טוב מאד. וירטואז

 זה לעומת רואה אני חושב שמי שבחר את. רק נות� לנו יתרונות בעיר הזאת

  .חשבו� או אחרי� שהיו מול הועדה בחר נכו�

  .אבינוע�. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  , אחת. שתי הערות קצרות: אבינוע� גרנות

  ...אבינוע� לא היה בעמונה אלא פשוט, לכל מי שלא יודע: חמו�יהודה ב�

ה הזאת אני חושב שהועדה עשתה נבו� הפע� במקרה הזה בסיטואצי:  אבינוע� גרנות

זאת התחושה . סבא�שמתו� כל המועמדי� נבחר מועמד שהוא מחו� לכפר

  . אני אומר ל� את זה. שלי

  .סבא�ג� המהנדס הוא לא מכפר: חמו�יהודה ב�

אני לא יודע א� זו הייתה כוונת , כדי לאפשר ל�. אני מדבר עכשיו על הגזבר: אבינוע� גרנות

יותר ניתוק מקצועי כדי לאפשר ל� כמה ש. אני לא בועדה, הועדה

ומצד שני אתה רואה . לעבוד בצורה מקצועית. מההתרחשויות בתו� העיר

. מי שאתה לא רוצה, אופוזיציה, ויושבת פה קואליציה, באווירה הכללית פה

  .  מקבלי� אות� בזרועות פתוחות ומצפי� לעבודה מקצועית

מעיר שיש אתה בא . עצה שאולי אתה לא צרי� לקבל אותה ממני. הערה שניה  

למרות שהיא , ואני חושב שיש ג� מה ללמוד ממנה, לה ג� כ� ניהול מצוי�

אני ככה זוכר את זה . אמרת, אתה תושב שוה�. סבא�יותר קטנה מכפר

תמיד הרי אנשי מקצוע אוהבי� ללמוד מכל העול� לפני שה� נכנסי� . כטיפ

  .שיהיה בהצלחה. לעובי הקורה

  .אמיר. תודה: חמו�יהודה ב�

ולכ� בעניי� הזה שאני . אני מרגיש חייב לאושש במיוחד את דבריו של משה  : גבעאמיר

מרגיש מאד מאד בנוח ע� המינוי הזה בזכות העובדה שיש לנו פה את 

�שאני באמת למדתי בשנתיי� האחרונות להכיר אותו ולהוקיר ' סנדרובי

הכנת , ג� בועדת הרפורמה ובועדת הכספי�. אותו על העבודה שהוא עשה
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מיוצג , כמו שקוראי� לו, אני חושב שבצירו! הנסיבות הזה שסנדי. התקציב

ל מסוגו של אייל שהוא "ע� היכולות שלו והניסיו� שלו ושיש לנו מנכ, פה

אז . איש מקצוע ממדרגה ראשונה, כמו שאמרת, וירטואז, באמת איש כספי�

יר אנחנו יכולי� בהחלט לקבל את המלצות הועדה ולתת הזדמנות לאיש צע

יכול , שא� לא היה לנו את הצירו! הזה של שני האנשי� האלה, ומוכשר

הרבה , להיות שאנחנו היינו באמת נוטי� לכיוו� של מישהו הרבה יותר מנוסה

  .ועל כ� אני באמת מבר� על המינוי הזה ושיהיה בהצלחה. יותר מבוגר

  .רינה בבקשה. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

ג� הגזבר הקוד� לא היה . זה כבר הפ� להיות מסורתאני רוצה להגיד ש  :רינה פז

ג� לגזבר , אני מצטרפת לכל הברכות. היה תושב רעננה, סבא�תושב כפר

�שבאמת עשה עבודה יפה ובירכתי אותו ג� בישיבת ' החדש וג� לסנדרובי

אני רק מבקשת לדעת מתי אתה נכנס . ועדת התקציב שהייתה בחודש שעבר

  ? בפועלמתחיל ממש לעבוד, לתפקיד

ואני רוצה להשאיר מקו� בצורה הכי נקייה , אני מחויב על פי החוזה שלי  :חמו�אבי ב�

אני מאמי� שבעקבות כל . אני מחויב ש� בעיקרו� עד סו! אפריל. והכי רגועה

, אחד. וזה כפו! לשני אישורי�, מיני שינויי� שאנחנו עורכי� כרגע באורנית

והשני של הייעו� המשפטי ,  אותושל משרד הפני� שאני מקווה שמחר נשיג

  .   במר�15אני מקווה שזה יובא יותר לכיוו� של . של יו� חמישי הקרוב

כמוב� על העבודה ' אני רוצה קוד� כל להודות לסנדרובי�. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

להודות לכול� על . וג� לחברי ועדת הבחינה שהשתתפו בדיוני�, הנפלאה

ודה לא קלה ובסופו של יו� אנחנו מביאי� הייתה עב. העבודה הברוכה

.  אחוז90ל של "חמו שאני מבקש לאשר אותו בשכר מנכ�לאישור את אבי ב�

הא� אפשר פה ? מי בעד שירי� את ידו. זה צרי� להיות מאושר בפרוטוקול

  . אבי, אני מאחל ל� בהצלחה.    פה אחד, תודה רבה? אחד

של חמו כגזבר העירייה בשכר � של אבי ב�את מינויופה אחד  מאשרי� :692'  מסהחלטה

  .ל "מנכ משכר 90%
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 מהעירייה לשירותי בריאות  6424 בגוש 40אישור הסכ� מכירת מקרקעי� חלקה .   9

  :כללית

�הועבר לכל חברי המועצה הסכ� בי� קופת חולי� לבי� עיריית כפר.  9סעי!   :קר� קדמי

י� ומזה שני� רבות מדובר בחלקת קרקע שנמצא בתחו� בית החול.  סבא

כשרצו לבקש היתר בנייה לתוספות בבניי� בית .  נבנה עליה בניי� סטולברג

הצדדי� החליטו . החולי� למעשה גילו שהחלקה הזאת היא בבעלות העירייה

להסדיר את הנושא הזה אחד ולתמיד וקופת חולי� ג� הסכימה למחיר 

ולי� אפילו כבר קופת ח. שמאי אחרי שהצדדי� קבעו שמאי מוסכ� ביניה�

כרגע נדרש אישורו של משרד . סבא�העבירה את כל הכס! לעיריית כפר

  .  הזאתההפני� לעסק

  ?מה היה הסכו�  :רינה פז

  .  זה אחרי הסכמה של שני השמאי�.  אל! דולר88  :קר� קדמי

  .בשני תשלומי�  :יפתח אלגוב

  .זאת העסקה  :קר� קדמי

  . היא עוד לא סיימה, שותכ�בואו בר, חברי�.   זה נטו :חמו�יהודה ב�

קופת חולי� . אבל מדובר כא� בהסכ� שצרי� לקבל את אישור שר הפני�  :קר� קדמי

יש סעי! בהסכ� שקובע שא� ובמידה לא יינת� האישור , מודעת לנושא הזה

מה שחשוב . מדובר בעסקה שבי� שני גופי� ציבוריי�.  אנחנו נחזיר את הכס!

רשת רק לאשר את החוזה על פי תנאיו אלא כא� מאד לציי� שהמועצה לא נד

כי כמו שאת� יודעי� . היא ג� נדרשת לאשר את המכר הזה לפטור ממכרז

מדובר . א� לא היה מדובר בסוג עסקה שכזה היינו אמורי� לערו� מכרז

אבל התנאי� שהתהווה במצב הקונקרטי הזה לא . במכירת מקרקעי�

 בניי� שבנוי על מקרקעי� של ,מאפשרי� לעשות מכרז כי יש כבר נכס שבנוי

. ולכ� מה שאת� מתבקשי� לאשר זה ג� פטור ממכרז. זה המצב. העירייה

אני מניתי לכ� בחות הדעת המשפטית את הסעיפי� שמאפשרי� פטור 

הואיל ומדובר במכירת מקרקעי� לגו! שאי� שו� צל של . ממכרז במצב שכזה

  .רספק שזה מדובר בגו! שמעניק שירותי בריאות לציבו
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יחד ע� זאת יש סעי! פטור נוס! שא� אנחנו רוצי� באצטלה שלו למעשה   

ע מיוחדת שנעשתה באמצעות "הרי שמדובר כא� בתוכנית בתב, להתחבא

שזה החלקה , הועדה המקומית שקובעת שכל המתח� הזה לרבות המקרקעי�

כ� שיש לנו כא� ג� במוב� . נועד לצורכי בית החולי�, הספציפית הזאת

ג� במוב� הקנייני עסקה ,  מקרקעי� שנועדו להרחבת בית החולי�התכנוני

שהמקרקעי� של העירייה אבל כל מה שבנוי עליה שיי� לקופת חולי� וחייבי� 

ולכ� אני לא רואה שו� מניעה שאת� תאשרו כא� פטור . להסדיר את הנושא

אבל חשוב לי לומר שאת� נדרשי� לא רק לאשר את החוזה אלא ג� . ממכרז

  . תקשרות באופ� של פטור ממכרזאת הה

  .בני בבקשה. תודה רבה? סיימת: חמו�יהודה ב�

למה הלכו בעצ� כבר מלכתחילה לשמאות מוסכמת לפני . יש לי שאלה אחת  :בני כברה

  ?שבעצ� עשו שמאות

  .סבא�היה שמאי של עיריית כפר, סליחה.  לא, לא, לא  :קר� קדמי

  .זה לא נכו� מה שאתה אומר: חמו�יהודה ב�

היה שמאי של קופת חולי� . סבא שקבע שומה�היה שמאי של עיריית כפר  :קר� קדמי

זה . ושני השמאי� הגיעו בסופו של הלי� לשומה מוסכמת. שקבע שומה

  .מצור! לכ� בתור הנספח האחרו�

מי בעד . א� אי� אנחנו נעבור להצבעה. הערות, חברי�, שאלות, בבקשה: חמו�יהודה ב�

כולל . תודה רבה. פה אחד של הנוכחי�? � את ידו שירי9לאשר את סעי! 

, יפתח. תודה רבה, יש יותר מעשרה, פה אחד של הנוכחי�.  פטור ממכרז

  .  פה אחד. תודה רבה? אתה בעד

 גוש 40חלקה במקרקעי� ה את הסכ� מכירת מחליטי� לאשר פה אחד   :270'  מסהחלטה

  .רז מהעיירה לשירותי בריאות כללית כולל פטור ממכ6424
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בסכו� של " ועידת התביעות" לטובת 6435 בגוש 226אישור שיעבוד חלקה .           10

  :'מרכז יו� לקשיש' עבור הרחבה וציוד של – שנה 18לתקופה של  $ 140,000

  . עורכת הדי� קר� קדמי, בבקשה. 10 סעי!  :חמו�יהודה ב�

� בכפר4חי �מת ברחוב תלאנחנו מדברי� כא� על  משכו� של  חלקה שממוק  :קר� קדמי

את המבנה הזה . ממוק� עליה היו� מבנה שמשמש כמרכז יו� לקשיש. סבא

מדובר על סדר גודל של בער� .  בעצ� רוצי� להרחיב ולצייד אותו בציוד חדש

 מיליו� שקלי� בס� הכל שעומדי�  להשקיע באותו שיפו� והרחבה של 2

, ד לביטוח לאומיכשחלק מהכס! אמור להגיע ולהתקבל מהמוס, המקו�

 דולר 140,000וחלק מהכס! בסכו� של , ל האגודה למע� הקשיש"חלקו מאש

 Conference on Jewish Material Claimsהסכי� לתרו� לנו גו! 

Against Germany, Inc  ועידת התביעות' או בקיצור כמו שה� ידועי�' .

מש� הגו! הזה מוכ� למכור את הכס! בתנאי שהקרקע תמושכ� לטובתו ל

וזה מתו� כוונה שלא יעשה איזה שהוא רווח לאחר מכ� , שמונה עשרה שני�

מאותו כס! שהוא תור� ושאותו כס! אכ� ישמש לצור� הרחבה של המרכז 

  .זהו בעצ�. המשכו�, זאת בעצ� העסקה.  יו� לקשיש ואכ� ישמש לקשישי�

  .רינה בבקשה. שאלות. תודה :חמו�יהודה ב�

מכוו� שא� זה ?  של בניי� נוס! או של בנייה מעל הבניי� הזהזה  בנייה מחדש  :רינה פז

אז זה צרי� לקבל את האישור של הועדה , זאת אומרת, בנייה מחדש

  .להקצאת קרקעות

א� וככל , הנושא של כל הקצאת הקרקע מלכתחילה לעמותה למע� הקשיש  :קר� קדמי

הסיבה . דזה נושא שאנחנו נדו� בו בנפר, שהנושא הזה יעלה בנוגע להרחבה

שזה הובא בשלבי� כא� לאישור המועצה זה על מנת להמשי� בתהלי� 

זה ג� תהלי� שייקח קצת . על מנת שנוכל לגייס את הכס!' ועידת התביעות'ב

  .בעצ� לפתוח בתהלי� הזה.  זמ�

במקביל יש הלי� במועצה להקצאת קרקעות מהטע� הפשוט שהקרקע   :אייל יוניא�

על כ� עכשיו . והל של הועדה להקצאת קרקעותוהמבנה ניתנו טר� הוצאת הנ

  .אנחנו יושבי� על המדוכה לראות אי� בכלל מתקדמי�
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כי עוד בהיותי יושבת ראש הועדה להקצאת קרקעות ה� העבירו בקשה   :רינה פז

  .לבקשה

  .נכו�  :אייל יוניא�

  .  וה� עוד חשבו לקבל שטח אחר במקו� אחר  :רינה פז

  .בבקשה גיא.  שיו נשארי� במקו� הזהה� עכ, לא, לא: חמו�יהודה ב�

 מיליו� שקל ללא כל קשר למענק הזה 2 �את דיברת על השקעה כוללת של כ  :גל�גיא ב�

ר שג� העירייה "זה יהיה במסגרת תב. שאנחנו מתבקשי� לאשר הערב

  ?תצטר� להשקיע חלק מכספיה

  ... ההסכימה לתרו� לטובת' ועידת התביעות'.  כפי שאני הבנתי לא  :קר� קדמי

  ?הוא משקיע שני מיליו� בנפרד? מה זה שני מיליו�  :בני כברה

.  מיליו� שקל2 �ס� הכל הפרויקט המתוכנ� של אותה הרחבה מוער� בכ. לא  :קר� קדמי

לא מקצה א! פע� את כל הסכו� לאיזה שהוא '  ועידת התביעות, 'דר� אגב

�.  בה פחותה� הסכימו לתרו� הר. תמיד הגג שלה� זה חמישי� אחוז. שיפו

  . ה� התנו את המשכו� של הקרקע

  ?מה המשמעות של המשכו�  :בני כברה

היה כא� מסמ� בעצ� . הסיבה שלא הוצג בפנינו. אני לא סיימתי, בני, רגע  :גל�גיא ב�

כי הסעי! ? אנחנו עדיי� נמצאי� בהלי�. שמעג� את אותו אישור של השעבוד

. � מצרפי� חומר  נלווהובדר� כלל את, הזה לא הובא לועדת הכספי� טר�

פה פשוט התבשרנו לראשונה על הסעי! וכל מה שאנחנו יודעי� עליו זה 

  . אז השאלה היא למה. זה לא מלווה בשו� מסמ� כתוב. הסברי�

  . אי� פה מה להסתיר. אי� סיבה  :אייל יוניא�

בשביל להמשי� את התהלי� ביקשו הצהרת כוונות של מועצת , חברי� :חמו�יהודה ב�

מה שאנחנו מבקשי� עכשיו לתת זה הצהרת כוונות לכ� שאנחנו . רייההעי

א� נקבל בתנאי� שה� מציעי� . אנחנו מוכני�.  מעוניני� בכל הנושא הזה

  .לנו את כל הסכומי� וכ� הלאה נתקד� את�

  .  ג� המשכו� כפו! כמוב� לאישור של שר הפני�. חשוב לי רק להוסי!  :קר� קדמי

הואיל ואי� באמת כמו שנאמר כא� על ידי . בהיר את הסוגיהאני מבקש לה  :בני כברה
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בניגוד למקרי� אחרי� שאפשר לעקוב אחרי , אי� שו� מסמ� שמסביר, גיא

אני מבקש . תסבירי לי בדיוק. כא� אי� שו� מסמ� למעט הדברי�. ההסכמי�

כמה זמ� ? מה המשמעות של השעבוד. שתרחיבי קצת את הנושא של השעבוד

הרי ? אבל מה המשמעות של הדברי� האלה. ונה עשרה שנהזה שמ? השעבוד

, כי את הוספת עוד משהו נוס! שלא מופיע כא�...  ממילא בסופו של דבר

לאחר התקופה הזאת , שבעצ� העירייה לא יכולה לעשות שו� דבר לאחר מכ�

  .העירייה לא יכולה לבצע שו� דבר אחר מעבר למרכז יו� לקשיש

  .בני בדיבור, חברי�.   ליח לשמוע את בניאני לא מצ: חמו�יהודה ב�

  ?יש לכ� מסמ� כתוב באיזה שהוא מקו�, אייל  :בני כברה

  ?על מה  :אייל יוניא�

  .על מה שהולכי� כעת  :בני כברה

על פי הנוהל של הועדה להקצאת קרקעות .  אי� מה להסביר, הדבר פשוט  :אייל יוניא�

ורה מסודרת למרכז בעצ� הקרקע הזאת הייתה צריכה להיות מועברת בצ

, מאחר ונעשתה פה עבודה מבורכת. או הקרקע או המבנה, היו� לקשיש

בעצ� הקרקע .  והעבודה המבורכת שנעשתה הייתה טר� הקצאת הנוהל

קר� דיברה , ל"כשמגיע אש. והמבנה היו� רשומי� על ש� עיריית כפר סבא

שזה גו! של ל " מיליו� שקל שצריכי� להשלי� אש2זה .  'ועידת התביעות'על 

הגופי� הללו לא מוכני� .   מיליו� שקל2בס� הכל , וינט והביטוח הלאומי'הג

שבעצ� , יבותעוד מעט נדבר  על ההתחי, לתת כס! עד שאי� לזה התחייבות

 מיליו� שקל ואני אקח את המבנה 2 ה� ישקיעו ,לא מחר תבוא העירייה

זה רשו� ? ס!אתה רוצה שאני את� את הכ: ה� אומרי�. ואעשה משהו אחר

זה מבטיח לי ששמונה . ת� לי שיעבוד לשמונה עשרה שנה? עלי� כעירייה

היה תהגופי� האלה דורשי� ש. זה מה שה� דורשי�...   עשרה שנה זה יהיה

  .מחויבות כזאת, בעצ� איזה התחייבות

  .בבקשה אהרו�.  לאחר מכ� אהרו�, בבקשה אמיר: חמו�יהודה ב�

למה שקוד� החומר לא יגיע לועדת הכספי� והיא תלמד את . יש לי שאלה: אהרו� זיידנברג

  . זה
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  .בדיוק מה שרציתי לשאול  :אמיר גבע

  ? מיליו� שקל שרוצי� לתת לנו2תלמד למה לא לקבל כס! של ? תלמד מה  :אייל יוניא�

הרי הכל פה כרגע הוא  על .  אי� כל העסקה הזאת צריכה להיבנות, לא: אהרו� זיידנברג

  .זה יאמר,  זה יבטיח.חולות נודדי�

מי שמעכב את . יש תוכנית שרצה,  מיליו� שקל2יש . אי� חולות. לא, לא, לא  :אייל יוניא�

הנושא התעכב בעירייה בגלל שניסו לקשור את . סבא� עיריית כפרוזה כיו� ז

המבנה הזה ע� עוד הסכ� שצרי� לעשות ע� העמותה למע� הקשיש לגבי כל 

, לגבי הכס! שמגיע ממשרד הרווחה, תחשבנותלגבי ה, מיני נושאי� אחרי�

מוכני� להשקיע . יש כא� נושא אחר לגמרי. לגבי הקצאת המבנה והקרקע

הגופי� הללו . ח" מיליו� ש2סבא שלושה גופי� בס� של �בנכס של עיריית כפר

שאני . מבקשי� שיהיה שיעבוד כזה אליה� על מנת שלא יעשה שימוש אחר

. קיי.או: מיליו� שקל ומחר בבוקר אגיד לה� 2 �לא אקח את השיפוט של ה

  .  לקחתי את זה לצור� נוס!, את� שיפצת� את מרכז יו� לקשיש

  ?פיזית הכס! נמצא כבר לטובת העירייה: אהרו� זיידנברג

  .הוא רוצה שתשעבד ואז הוא ישל�. עוד לא, לא  :אייל יוניא�

אני חושב שועדת .  בזה ענייניתצרי� איזה שהוא גו! שיטפל. לכ� אני אומר: אהרו� זיידנברג

את שני , צריכה קוד� כל לקבל את כל העסקה הזאת, בהגיו� שלי, הכספי�

  . ואז תביא את זה להנה, לתת את ברכתה, המרכיבי� שלה

 העמותה ובעצ� הגו! שיכול לקבל את הכס! ז. אני אומר עוד פע�, אהרו�  :אייל יוניא�

 יצור כלאיי� שבעצ� המבנה נוצר פה איזה. למע� הקשיש ולא העירייה

  .והקרקע רשומי� על שמי

  ?של מי המבנה: אהרו� זיינברג

  .  לא הקציתי אותו, המבנה רשו� עלי  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

מי שהביא את הכס! . סבא�ההיתר בנייה של עיריית כפר. המבנה ג� שלי  :אייל יוניא�

זו סוגיה שצרי� , יהלא בע, זו בעיה. בזמנו הייתה העמותה למע� הקשיש

להסביר אותה באופ� כזה שבעצ� אני הייתי צרי� להקצות את הקרקע ואת 



  06/02/06      25  מועצה מן המניין

מאחר ועוד לא  נעשתה ההקצאה .  המבנה ואז ה� לא היו צריכי� אות�

אז עכשיו ה� . וההקצאה לוקחת זמ� כי צרי� לעבור הלי� של התנגדויות

  .כלזה ה, העירייה היא צינור.   הולכי� להפסיד את התקציב

. 10א� אי� אנחנו מבקשי� לאשר את סעי! . תודה רבה, זהו? יש עוד משהו:  חמו�יהודה ב�

פה , תודה רבה? הא� אפשר פה אחד של הנוכחי�. ירי� את ידו? מי בעד

  . אחד

 לטובת 6435 בגוש 226 מחליטי� לאשר פה אחד את שיעבוד חלקה :271' החלטה מס

"CONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS AGAINST GERMANY, 

INC."  של � עבור הרחבה וציוד של – שנה 18לתקופה של $ 140,000בסכו

  ".מרכז היו� לקשיש"

  :אישור עבודה נוספת לניר שריג.   11

.  עבודה נוספת של ניר שריג ממחלקת נוער וקהילה. 11אנחנו עוברי� לסעי! : חמו�יהודה ב�

  .בבקשה אייל

כשלוש בקשות , א� אני זוכר נכו�, היו מסוג הבקשות האלה. יש כא� בקשה  :אייל יוניא�

מתחילת הקדנציה של עובדי� כאלה ואחרי� שמבקשי� אישור עבודה 

על פי הפקודה אנחנו צריכי� . אנחנו עושי� את זה בצורה מסודרת. נוספת

  אנחנו מביאי� את זה למועצה בצורה . המועצהלהביא את זה לאישור

ה תאשר את זה על פי החוק ולא יהיה מצב מסודרת על מנת שהמועצ

  .  נוספת בהסתר או בהחבא או בדר� לא דר�עבודה שעובדי� יעבדו 

? למה היה צרי� לאשר את העבודה הנוספת? למה נזקק בעצ� האישור הזה  :בני כברה

לא עצ� ? למה אנחנו צריכי� לאשר לעובד עירייה לעבוד עבודה נוספת

  .מבחינת הראציו, האישור שלנו

  ,הראציו הוא שעובד ציבור שעובד במשרה מלאה  :אייל יוניא�

ניר שריג הוא לפני , חברי� סליחה. י� לאשרהוא שואל למה אנחנו צריכ, לא: חמו�יהודה ב�

ואנחנו רוצי� להטיב אתו על מנת שישתלב במקו� , בתהלי� פרישה, פרישה

  . אנחנו לקראת הצבעה, תקרא בבקשה לאיציק יואל. עבודה אחר

  .זה לא פוגע לו באחוז המשרה, זה לא משנה  :אייל יוניא�
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  אני מבקש להעמיד להצבעה את .הוא עושה פה את המשרה המלאה שלו: חמו�יהודה ב�

הא� .  אישור עבודה נוספת לניר שריג מנהל המחלקה לנוער וקהילה11סעי! 

  .תודה רבה, פה אחד? אפשר להתאחד פה אחד

   . לניר שריג עבודה נוספתמחליטי� פה אחד לאשר :272'  מסהחלטה

  

כפר ' פרוייקט האצלת סמכויות ראש העיר וסגניו לגזבר העירייה בעניי�  :12' מססעי0 

  :סבא הצעירה

נוספו לנו שני סעיפי� .  לסו!7 � ו6לא סת� העברתי את סעי! , ברשותכ�: חמו�יהודה ב�

ג� על פי . פרויקט של זוגות צעירי�', סבא הצעירה�כפר'פרויקט . נוספי�

, חות הדעת שקבלתי אני יכול להמשי� ג� אני וג� אייל וכל מי שנוגע בדבר

. הצעירה' הסבא�פרויקט כפר'ות מעורבי� בתהלי� של יכולי� להמשי� ולהי

גיסי הגיש את מועמדותו כרווק מעל . אבל בחרנו למע� למנוע לזות שפתיי�

. אחותו של אייל ג� כ� משתתפת בהגרלה. הוא משתת! בהגרלה. גיל שלושי�

אני מאחל לכולנו . ח��ג� הב� של משה אב�. בנותיו של בני ג� משתתפות

,  שחלילה לא יהיה מצב שנשי� את עצמנו בניגוד ענייני�על מנת. בהצלחה

כמוב� ג� . ואנחנו מבקשי� לאשר. ל ג� אייל"כנ, אני כמוב� משכתי את עצמי

בני כברה כיושב ראש ועדת המכרזי� והוא  הסמי� את רינה פז כממלאת 

  . אנחנו מבקשי� את כל הסמכויות וכל מה שקשור. מקו�

, אבל טוב שזה נאמר, יה נתנה לנו חות דעת בדקה האחרונהנעשה הלי� ובת  :אייל יוניא�

שבעצ� על פי החוק אפשר להאציל סמכות לצור� העניי� רק לעובד עירייה 

קובי הוא חבר ועדת מכרזי� ובני מש� . בכיר או למי מסגניו של ראש העיר

חשבנו על עמוס אבל עמוס עוד לא נרש� . את ידו ולכ� נוצר מצב שצרי�

ולכ� הבאנו את זה היו� . כ� זה בעצ� עובד עירייה בכירול. רשומותב

�  .שהוא עובד עירייה בכיר לצור� העניי�' לאישורו של סנדרובי

ל "הואיל וראש העירייה האציל למנכ: "אני אקריא את זה לצור� הפרוטוקול  

ואייל יוניא� וג� ראש , העירייה אייל יוניא� את סמכויותיו לעניי� המרכזי�

משתתפי� קרובי ' כפר סבא הצעירה'יעו זה מכבר שבמכרז העירייה הוד
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החליט ראש העירייה על מנת למנוע לזות שפתיי� להאציל , משפחת�

מסמכויותיו בעניי� מכרזי� ביחס למכרז הנתו� בלבד לאד� אחר עובד 

�  ." 'העירייה ממלא מקו� הגזבר מר יעקב סנדרובי

 לחוק 17 מכוח סעי! מועצת העירייה מאשרת: ההחלטה שמובאת לאישור  

הרשויות המקומיות קשירת ראש עיר וסגניו להאציל את תפקידו של ראש 

בכל הקשור ' כפר סבא הצעירה' פרוייקט 40/05העירייה בעניי� מכרז 

 לפקודת העיריות לאמ� ולדחות את 148לסמכויות העירייה לפי סעי! 

�  .העירייהממלא מקו� גזבר ' המלצות ועדת המכרזי� למר יעקב סנדרובי

  . אושר. פה אחד. תודה רבה? הא� אפשר פה אחד. ירי� את ידו? מי בעד: חמו�יהודה ב�

' מס להאציל את סמכויות ראש העיר בעניי� מכרז מחליטי� פה אחד   :273'  מסהחלטה

בכל הקשור לסמכויות העירייה לפי ' כפר סבא הצעירה'פרוייקט  40/05

לדחות את המלצת ועדת המכרזי� לאמ/ או ,  לפקודת העיריות148סעי0 

  .ממלא מקו� גזבר העירייה' למר יעקב סנדרובי/

  

  : סקירה –חברת ספיר    :13סעי0 

ג� בישיבה . 'ספיר'נשמט מסדר היו� סקירה של חברת . ברשותכ�, דבר נוס! :חמו�יהודה ב�

לא . לצערי נשמט מסדר היו�.  ג� חברי� נוספי�, הקודמת רינה ביקשה

אני מציע לאפשר לדני וייס מנהל אג! . הוא הגיע לכא�,  שנשמטהודיעו לדני

  . 'ספיר'התרבות נוער וספורט להציג ממש את הדברי� העיקריי� של חברת 

  ?אני יכולה רק להעיר הערה אחת  :רינה פז

  .הערה מקדמית, בבקשה רינה: חמו�יהודה ב�

', ספיר'ל חברת בישיבה שאלתי ודיברנו על זה שאנחנו מבקשי� לשמוע ע  :רינה פז

זה היינו .  לא מספרי�, מספרי�, נאמר שאנחנו נקבל איזה חומר כתוב

כדאי לדחות , למרות שדני היה פה, מה שאני מציעה. צריכי� לקבל לפני כ�

זו . לקבל ולהגיד לו תודה רבה וסליחה שהוא בא, את זה לישיבה הבאה

  .  דעתי

  .  תודה ומתנצל, דני: חמו�יהודה ב�
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  : התפטרות מכהונת סג� ראש העיר– סיימו� גולדמ� ר"ד.   6

. ר סיימו� גולדמ� התפטרות מכהונת ראש העיר"ד. 6סעי! , בבקשה, חברי�:  חמו�יהודה ב�

בהעדרו . הוא שלח מכתב. סיימו� גולדמ� ביקש להתפטר מסגנות ראש העיר

. לאחר מכ� נמשי� בדיו�. הוא נמצא כרגע במוסקבה. אייל יקרא את המכתב

  .בקשהב

  : סיימו� ביקש שאני אקרא את המכתב שהוא העביר לי  :אייל יוניא�

  ,סבא�חמו ראש עיריית כפר�לכבוד מר יהודה ב�"  

  , אדו� נכבד

  .התפטרות מכהונת סג� ראש עירייה: הנדו�  

אבקש� . הנני מתכתב להודיע� על התפטרותי מכהונת סג� ראש העירייה  

  לחוק הרשויות 25.2פי סעי! לראות בהודעה זאת כהודעת התפטרות ל

  .1975ה "בחירת ראש רשות וסגניו תשל, המקומיות

  . ר סיימו� גולדמ�" ד–בכבוד רב   

  ".סבא�חברי מועצת עיריית כפר:  העתק  

  .  תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  :מינוי סג� ראש עיר.   7

אני אומר את , יהאני רוצה לבשר לחברי מועצת העירי. מינוי סג� ראש עירייה :חמו�יהודה ב�

מזה יותר . הערכה ציבורית לא מבוטלת, זה אפילו בהערכה לא מבוטלת

כשנתיי� שאני מכה� כראש עירייה וההתנהלות שמתקיימת כא� ומתבצעת 

סבא אני בהחלט יכול לומר שאני שמח �כא� במועצת העירייה ובעיריית כפר

 היו� ייהבי� חברי המועצה פה במיוחד בעששמערכת יחסי� טובה נוצרה 

סיעת .  'העבודה'אבל כרגע מעלי� לדיו� את סיעת , יומית ע� כל הסיעות

שידידי עור� די� עמוס גבריאלי ' העבודה'הגיעה להבנות ע� סיעת ' מעו!'

אני חושב שמאז תחילת הקדנציה כל מטלה שאני . יכה� כסג� ראש עיר

 ,י�בעוד תחומי� נוספ, תחו� התרבותלפחות הטלתי על עמוס לא רק ב

 הדברי� נעשו בצורה יוצאת מגדר ,כמחזיק תיק התרבות אבל מעבר לכ�
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בעקבות השינויי� שנוצרו במועצת העירייה אני מבקש להביא למינוי . הרגיל

  .  עמוס גבריאלי לתפקיד סג� ראש העיר

, לא בשכרו, כמוב� שמדובר בסג� בתואר. מי מהחברי� שמעוניי� להתבטא  

  .השמעו� פר� בבקש. ללא לשכה

�והחשוב . פה אני באמת מבקש כמו שביקשתי בהצעות לסדר לחסו� את הזמ�  :שמעו� פר

, היות ואנחנו מכירי� את הרקורד של גבריאלי. ביותר זה לחסו� את הזמ�

 בואו נתאחד פה –ואני מאמי� שא! אחד פה לא יגיד דברי� נגדו אלא בעדו 

  .נחסו� את כל הדיבורי�. נצביע בעד, אחד

  .בני כברה בבקשה. תודה רבה: מוח�יהודה ב�

אני זוכר בקדנציה , תראה, ולמרות האמור. אני רוצה לבר� על המינוי  :בני כברה

עזוב . מתי מצביעי�, נו, הקודמת היית יושב ש� בהתחלה והיית רק מחכה

  . ת� לי לומר כמה דברי�.  עכשיו יש ל� זמ� לדבר ואתה ג� לא מדבר. אות�

אני חושב . כזה ג� לומר מקצת שבחו של אד� בפניואני חושב שרצוי במעמד   

אני מבר� על המינוי . שעמוס באמת היה ראוי לתפקיד כבר בתחילת הדר�

אי� לי ספק ואני כל כ� משוכנע , אי� לי ספק. ואני לא אוסי! לעניי� הזה

היא תוסי! , מעבר לפעילות השוטפת של� ע� יהודה, שהכניסה של� לתפקיד

ואולי נשדרג את עצמנו לא מעט בהצטרפות .  הזאתלכל החבורה הנפלאה

  .אני מאחל ל� בהצלחה. של�

  .גל בבקשה�גיא ב�. תודה :חמו�יהודה ב�

את האמו� האישי ואת הקרדיט שאני  רוכש לעמוס גבריאלי  הוכחתי בזה   :גל�גיא ב�

עקרו� . שהצבעתי לעמוס גבריאלי להיות ראש עיר לפני קצת יותר משנתיי�

אני תמכתי בו לא רק .   חשוב אבל אי� לי בעיה להודותהחשאיות הוא

, אני לא מתחרט על זה. מסיבות פוליטיות אלא באופ� אותנטי הצבעתי בעדו

ועל פי ההגיו� הזה מי שראוי . אני חושב שהוא היה ראוי להיות ראש עיר. אגב

  .להיות ראש עיר קל וחומר שראוי להיות סג� ראש עיר

 אני מוצא את עצמי מתנגד למינוי הזה כי אני מוצא למרות האמור לעיל, אבל  

לקורא הדיוט . ואני אסביר מדוע, את עצמי קצת מבולבל עוד מראש העירייה
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מהמאדי� יש את הרוש� שאנחנו לפני רגע אישרנו התפטרות של סג� אחד 

כוו� . אבל לא כ� היא. וכל שעלינו לאשר את מינויו של סג� אחר במקומו

. מו� את מה שקורה ע� התפטרותו של הסג� היוצאשאתה השארת מאד ע

אבל אחרי שיחת , ל כרגע"ואכ� הוא נמצא בחו, לפחות על פי דבריו הוא

הוא , ולמרות שאנחנו כרגע משני צדי מתרס, טלפו� שקיימתי אתו

ולפחות . אנחנו ממשיכי� לדבר ולהידבר, בקואליציה עדיי� ואני באופוזיציה

.  רואה בתפקידו תפקיד חשוב כמשנה לראש עירעל פי דבריו אני מבי� שהוא

ואני מבקש שתבהיר ג� בפורו� הזה הפומבי ולפרוטוקול מה המשמעות 

אני לא מצאתי בשו� מקו� בפקודת העיריות שו� . היותו משנה לראש עיר

וג� א� .  ביטוי למשנה לראש עיר לא באופ� פורמלי ולא באופ� לא פורמלי

 ככה אני חושב שראוי שראש העירייה שבכל הוא מוצא לנכו� לקרוא לעצמו

זאת אמו� על סגניו ועל המשני� שלו יבהיר מאיזה סמכויות אותו משנה 

מאיזה סמכויות עומד ליהנות הסג� המיועד שאני מניח שיקבל את , נהנה

  .אישור המועצה

לתא שטרחת יאני הגשתי שא. זאת לא הסיבה היחידה שאני מתנגד למינוי  

אני מקווה שאני אקבל עליה תשובה .  לענות עליה היו�להגיד שלא הספקת

זה לא סוד . שנוגעת להסכמי� קואליציוניי�, בישיבת מועצת העיר הבאה

הג� שהייתה באופ� מעשי חלק אינטגרלי מהקואליציה מאז , שסיעת העבודה

אני . לא חתמה באופ� רשמי על הסכ� קואליציוני, שהמועצה הזאת מכהנת

ר הסיעה עור� די� עמוס גבריאלי הול� ככל "ובדה שיויכול רק להניח שהע

 �כסג� ראש עיר, ג� ללא הקול שלי, הנראה לקבל את אמו� המועצה הזאת

רצוי וראוי שתפקיד חשוב כזה יקבל ג� את אמו� הציבור מבחינת מה 

קשה . ההסכ� הקואליציוני שנחת� בי� סיעת העבודה לבי� סיעת ראש העיר

ולעומד בראשה יש רצו� או צור� להסתיר מה ' !מעו'לי להאמי� שלסיעת 

מקבלת סיעת העבודה בתמורה לזה שעמוס גבריאלי יקבל את אישור 

כי נעשו עוד , אני חושב אגב שזה נכו� לגבי כל שאר הסיעות. המועצה הערב

אני לא חושב שראש העיר צרי� לחכות לתשובת . שינויי� ויעשו עוד שינויי�
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! באופ� פומבי וציבורי את ההסכמי� השאילתא שלי על מנת לחשו

  .הקואליציוניי� ע� השותפי� הקואליציוניי� שלו

מדוע לא הבהרת עד עכשיו מהו תפקיד , אחד. ברשות�, שתי הבהרות  

מאיזה סמכויות עומד ליהנות עור� די� עמוס גבריאלי , מה בדיוק. המשנה

וניי� ע� ומדוע עד היו� לא חשפת את ההסכמי� הקואליצי. כסג� ראש עיר

  .שותפי� הקואליציוניי�

  .אמיר גבע, תודה :חמו�יהודה ב�

 היו עומדי� בפני עצמ� 7 וסעי! 6מה שאני רוצה לומר זה שא� אכ� סעי!   :אמיר גבע

כפי שה� מוצגי� בדר היו� אז זה  עניי� טכני כמעט שזכותו של ראש עיר או 

יוצאת ראש קואליציה לעשות החלפה כזאת או אחרת בי� סיעה אחת ש

ללא , זה שיוצא וזה שנכנס, והאנשי� ראויי� בעיני. לסיעה אחרת שנכנסת

, ואני אומר את זה באמת באופ� הגלוי ביותר, אבל מאחר ואני חש. שו� ספק

שכל התהלי� של ההחלפה נעשה מתו� איזה שהוא פולמוס שהייתי קורא לו 

אותי .  מו�משהו יותר מע, משהו פה לא ברור קורה. 'פולמוס הסגנולוגיה'

הגשתי אתמול שאילתא ובטח בעוד שנה ידונו . כרגע לא מעניי� בנושא המשנה

  .  2007בה אז אנחנו נגיע לזה בינואר או פברואר 

, כולנו. אני חושב שזה לא טוב ציבורית. אני חושב שמשהו לא ראוי קורה פה  

פתאו� מדברי� על . לא נראי� טוב ציבורית כתוצאה מכל הדבר הזה, אגב

בישיבת . אי� פורו� סגני�. אי� דבר כזה עד כמה שאני בדקתי. פורו� סגני�

קואליציה סגורה נאמרו דברי� כאלה ואחרי� ואולי תקו� ועדת הנהלה 

. ככה הציגו את זה. אני חשבתי שועדת הכספי� היא ועדת ההנהלה. חדשה

ת ולכ� ג� הקראנו את ההצעות לסדר שלנו לועדת הכספי� כי היא הייתה ועד

משנה לראש , לא ברור.  אז עכשיו צרי� להביא להנהלה אחרת. ההנהלה

כולנו . יהיה משנה לענייני כספי� אולי, מחר יהיה משנה לענייני רווחה, העיר

או שש עשרה אנשי� בקואליציה ייקחו כל אחד , כל הקואליציה, יכולי�

ק!  בתונגדלא ברור לי כל העסק הזה ואני מת. משנה לאיזה שהוא כיוו�

  .למינוי הזה מתוק! אותו בלבול שאני חש
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  .איציק יואל בבקשה. תודה: חמו�יהודה ב�

אני שמח שאנחנו מתחילי� למצב את עצמנו בשדרה של קואליציה ובשדרה   :איציק יואל

  .  הקווי� יותר ברורי�, זה מתחיל להיות יותר ברור. של אופוזיציה

  ?אצלנו זה במפלגת העבודה  :רינה פז

היו� . המיצוב הזה מבחינתי הוא באמת לא  נולד היו�. אצלנו במועצה, לא  :לאיציק יוא

אבל הוא תרחיש של מספר חודשי� של דברי� . בא אקט שמביאי� סעי!

אפשר לקרוא . סוערי� פחות, שקורי� מתחת לפני השטח שה� סוערי� יותר

אפשר לשמוע את זה , אפשר לשמוע את זה בשיחות רחוב, את זה בעיתוני�

  .קרה משהו בשלושה חודשי� האחרוני�. ל מקו�בכ

עמוס . עמוס גבריאלי ראוי מאד מאד לשמש כסג�. ראשית אני מתחיל מהסו!  

גבריאלי הוא איש שהוא הקריב הקרבה פוליטית חברתית בזה שהוא ויתר 

ונתנו לחבר , לבי� מפלגת העבודה' שינוי'בזמנו לקואליציה שנרקמה בי� 

  . עיר בהסכמהסיימו� לכה� כסג� ראש ה

אנחנו שותפי� לניהול מתו� הכרה מאד , לאור� כל הדר�, לימי� חשבנו  

כל מה שצרי� . כל מה שצרי� לעשות בעיר הזאת ונעשה טוב נתמו�. ברורה

ככה פעלנו ואכ� לא היה .  נשנה–כל מה שצרי� לנסות ולשנות , להעיר הערות

יר שרואי� את ההסכ� היה לחיצת יד אמיתית של תושבי הע.  לנו הסכ�

. ניהול תקי� של העיר ותוצאה טובה לתושבי העיר: המטרה היחידה והברורה

לכ� התברכנו שבשיחות כאלה ואחרות שלא ניתבנו את הפוליטיקה לראש 

ה� מדברי� על , מצאנו את האנשי� שאומרי� היו� נגד, השולח�

ו פחות ואנחנ. ה� מדברי� על אנשי� טובי� יותר וטובי� פחות, וירטואוזיות

  .אנחנו במקרה הזה סיעת העבודה, התערבנו בדברי� האלה

בעצ� מה שקרה פה במהל� החודשי� האחרוני� זה שמי שהדובר האחרו�   

מי שרצה להחלי! את סיימו� . וזה לא ברמה האישית, וזה אתה אמיר, לפני

מי שרצה למשו� את סיימו� החוצה מהחברה הכלכלית . זה אתה ולא אותנו

ברגע שבחשת בכחש .   לא מתאי� ורוצה להחלי! אותו זה אתהואמרה שהוא

.  מפה התייצבה לנו אופוזיציה וקואליציה–הזה וברגע שלא  הסתייע ביד� 
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, על התרחיש. את כל מה שאתה אומר, את כתיבת�, מפה הרגשנו את לשונ�

הוא נולד . הוא נולד בדר� הפשוטה. לא ברור ל� אי� הוא נולד, אתה אומר

הפכת להיות נגד אותה קבוצת עבודה שיושבת ,  את מה שרציתשלא קבלת

. פה שאתה שיבחת אותה עוד לפני חודשיי� שלושה בצורה מעוררת כבוד

. כבוד למי שמקבל את הברכה וכבוד למי שנמצא בתו� הקבוצה הזאת, אגב

אתה ידעת להגיד עד כמה הרשות הזאת היא עולה ממקו� נמו� למקו� גבוה 

  . רוצי� בתו� סביבת העבודה הזאתועד כמה כולנו מ

סביבת העבודה של ראש . סביבת העבודה התקלקלה. קרה איזה שהוא דבר  

העירייה ושל חברי מועצת העיר מפני שנולדו פה אינטרסי� פוליטיי� מחד 

  . ואת זה חשי� כולנו. אני לא אנקוב במה שקורה סביב�, ואפילו אחרי�

  .כי אחרת אתחיל מחדש,  לו להפריעאני לא הפרעתי לא! אחד ואני לא את�  

  )מדברי� ביחד(

השאלות הטכניות שמדי פע� בפע� עולות כא� זה הא� התקציב הגיע ביו�   :איציק יואל

כולנו שותפי� לדבר הזה , בסדר. השמיני או ביו� התשיעי או ביו� העשירי

אבל אי אפשר . שטכנית מגיע לנו את כל הפרשנות ואת כל השקיפות ואת הכל

. מסלול עבודה תקי�, על� מכ� שכולנו יודעי� שנכנסנו למסלול עבודהלהת

וכל מי שלא מוצא את עצמו בתו� המסלול התקי� הזה בניהול חיי העיר 

וההטבות לתושביה מוצא את  עצמו בצד השני ומוצא את עצמו זורק את 

  .אל תו� האוהל במקרה הזה, האבני� פנימה

 מפה באות השאלות הבאות שה� רק אבל. זה לגיטימי מאד מאד, זה בסדר  

אז כבר עמוס במקרה הזה ראוי אבל בחבילה הזאת לא נבחר . בשביל לנגח

לפי , אני לידיעתי. מה קבל סיימו�. אותו כי רוצי� לדעת מה קורה ע� סיימו�

סיימו� מקבל תואר של משנה ליושב ראש החברה , השאלות ששאלתי

יכול להיות שבכרטיס .  בעתידוהוא כזה היו� וככה הוא יישאר, הכלכלית

אני חושב אבל .  א� זה עושה טוב זה בסדר. 'משנה'ביקור יהיה כתוב 

סג� שהוא יכול לעזור לכולנו ולסביבת , שלעומת זה קבלנו סג� שהוא ראוי

  . עבודה טובה שבה נוכל כולנו להתפאר בסו! הקדנציה
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 הזדמנויות לומר יש דברי� נוספי� שכדאי להגיד אות� כא� כי אי� לנו הרבה  

במיוחד שבדר� כלל כולנו מתחבאי� אחרי עטי� ואחרי מקלדת , אות�

  .ואחרי אמירות כאלה ואחרות

אני סופר שמש� התחילה , אגב, היה פה תהלי�. עוד דבר חמור קרה פה  

היה פה בעיר .  בואו נשי� את הדברי� על השולח�. לא לאחור, בעצ� הספירה

אתה , מאותו רגע.  ת תקשורת וכל השארסבא מכרז לשירותי דוברו�כפר

  . הפכת להיות אופוזיציונר, אמיר

  .זה פשוט לא לעניי�. פשוט אל תמשי�  :אמיר גבע

  . אני רוצה לומר את הדברי�  :איציק יואל

  .אני מבקש אות� לא להגיד אות�  :אמיר גבע

חילי� מאותו רגע חשתי וראיתי שבעצ� הקלקולי� מת.  אני חשו! לתביעה  :איציק יואל

  והקלקולי� באי� לידי ביטוי . אז מתחילי� הקלקולי�.  פה

  )מדברי� ביחד(

  .בלי פסי� אישיי�, אני מבקש א� אפשר, רה'חבר :חמו�יהודה ב�

  .הוא גורר את זה לרמה כזאת  :אמיר גבע

  .תסיי�, בבקשה איציק: חמו�יהודה ב�

, ההפ�. � בקלקולי�אנחנו חשי, אני עוד פע� אומר שהקלקולי� התחילו  :איציק יואל

אנחנו שמענו התבשמות בדברי� שה� רק מעוררי כבוד ליושבי� כא� סביב 

מותר לי לחשוב שזה . ואצל האמיר היו� התהפ� הדבר הזה. מאמיר, השולח�

  .קרה בתארי� מסוי� וקרה על רקע מסוי�

בנושא . אי� לי שו� דבר לומר על מה שאתה אמרת. גיא, ואני רוצה להגיד ל�  

שמשנה .  אני אמרתי ל� אי� אני רואה את הדברי� בעיניי� שליהמשנה

ליושב ראש חברה כלכלית זה אותו דבר כמו הסג� או ממלא מקו� של 

אתה בטח יודע ואתה היית שות! .   החברה הכלכלית שזה תפקידו של סיימו�

איציק יואל ודוקטור , מלא להערכות מצא ולדיוני� המוקדמי� שבו עמוס

, קחו את כל הכלי�: ואמרו, נתנו לכ� ללכת קדימה, ו אחורהזיידנברג לקח

אנחנו נעזור לנהל  בלי לחתו� על מסמ� ובלי , חמו לנהל�תעזרו ליהודה ב�
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כי , וג� אתה אמיר, אז מגיע לנו שתפרגנו ותצביע בעד.  להיות בקואליציה

ולא לומר כא� בשולי . את� היית� שותפי� וידעת� את כל הדבר הזה

על הדר� שזה ,  הדברי� הנוראי� כביכול על הקואליציה הזאתהדברי� את

  .הובא ועל האיש שבסופו של דבר צרי� לשמוע את הדברי� האלה מכ� כא�

מקצועיותו , סבא תיהנה מיושרו�אני אומר כא� שאני חושב שהעיר כפר, לכ�  

סבא של עמוס גבריאלי �ונאמנותו למעשי� שהוא עושה כא� בעיר כפר

  .תודה. וברכות

  .בבקשה רינה :חמו�יהודה ב�

אבל  לי יש . חברי מועצה יכולי� לבר� את עמוס על קבלת התפקיד  :רינה פז

אני .  לא בפורו� הזה אלא אחר כ�.  פריבילגיה שאני ג� יכולה לנשק אותו

אני יודעת שהוא הול� . ג� רוצה לבר� את עמוס על קבלת התפקיד של סג�

. שתאמר איזה תפקידי�, יהודה, דאילמלא תפקידי� רבי� ואני חושבת שכ

כי אני חושבת שע� מינוי סג� צרי� ג� להצהיר איזה סמכויות אתה מאציל 

  .וחשוב שכולנו נדע באמת. לו ואיזה תפקידי�

  . אבל גיא ביקש, האמת היא שא� את היית מבקשת לא הייתי עושה: חמו�יהודה ב�

ל את האווירה הנעימה אני חושבת שבהערות מסוימות לא כדאי לקלק  :רינה פז

אני לא הסנגורית של , הזכרת, איציק, וא� כבר. שהייתה עד עכשיו במינוי

אני ישבתי . אי� שזה  נקרא, א� הזכרת את נושא המכרז לפרסו�. אמיר גבע

, את מה שהיה לי להגיד אמרתי לראש העיר ביו� שישי בערב. בועדת מכרזי�

  .קל את זהפשוט חבל לקל, אני לא נוהגת לעשות את זה

  .וההצלחה של� זו ההצלחה של כולנו, תצליח, עמוס  

  .קובי בבקשה.  תודה רבה, חברי� :חמו�יהודה ב�

האמת היא שאני חושב שחלק מהדברי� שנאמרו פה קצת פוגמי� באווירת   :קובי אוחיו�

שאני חושב שמי שג� מקבל אותו בתואר יש בזה , החגיגיות של עצ� התפקיד

אני . ש בזה הרבה מתחושת האחריות והרבה שותפותי, הרבה מ� ההקרבה

חושב שאי� שו� קשר בי� המינוי הזה לבי� ההתפטרות של דוקטור סיימו� 

אני חושב שלקשור בי� השניי� זה . גולדמ� ולהגדרת התפקיד החדשה שלו
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א� אתה מערי� אותו . לעשות עוול לפחות למי שעומד להיות ממונה לתפקיד

י� ואל תחפשו תירוצי� למה לא להצביע בעד אז תעזוב את שאר הדבר

  .אני חושב שקצת צרי� לגלות פה הגינות. המינוי

אבל . זה לא סוד שבמערכת היחסי� ביני לבי� עמוס היו עליות וירידות, תראו  

רחב , משכיל, אני חושב שא! פע� לא חלקנו שמדובר באד� איכותי מאד

שיש לו אמירה , פלי עשירע� ניסיו� מוניצי, ע� משקל סגולי רב, אופקי�

אני . אני חושב שההצטרפות שלו היא כבוד גדול עבורנו. כמעט בכל תחו�

ואני . לשיפור כל התהליכי� בה, חושב שהוא יתרו� רבות לעבודת העירייה

, משוכנע שיש איזה אמירה ציבורית ששני מועמדי� לרשות עיר מצטרפי�

.  ות הזאת בניהול העירומצטרפי� לשותפות הזאת ולאחרי, שלושה, סליחה

אני מאחל ל� הצלחה ואני משוכנע . אני מאחל לעמוס שאנחנו נשת! פעולה

  .שתצליח

  .יפתח אלגוב בבקשה. תודה :חמו�יהודה ב�

לטעמי ג� . אי� לי ספק שעמוס יית� תרומה משמעותית וער� מוס! ג� ל�  :יפתח אלגוב

לו את הדבר הייחודי אבל יש , להרבה סגני� יש יכולות. העירייה תצא נשכרת

היושר שלו שידועה בציבור לדעתי זו תרומה גדולה , ההגינות שלו. במיוחד

. לדעתי זה לא טיעו�. פשוט לא הבנתי טוב את אמיר על עניי� העמימות.  לעיר

.  לצערי, אני לא מוצא קשר בכלל לכל העניי� הזה. זה לא ברור, עמימות

לכ� אני חושב שבעניי� . של ב� אד�אבל זה שולי לעומת היכולות האמיתיות  

הרבה תודה , להגיד לו תודה, ההפ�, הזה היה נכו� שיש אד� איכותי כזה

ואני מסיעת הליכוד תומ� .  שהוא מוכ� לקבל תפקיד ולהקריב הקרבה כזאת

  .בו בחו�

  .בבקשה, אהרו� זיידנברג: חמו�יהודה ב�

.  פה מבחינת החברות בפוליטיקהאני חושב שהיות ואני יחסית הבנימי�: אהרו� זיידנברג

אבל בשבילי זה הייתה באמת חוויה להכיר את שני . בגיל אני כבר יעקב

, כי נתקלתי באמת בתופעה שאיציק ככה דר� אגב אמר אותה. החברי� שלי

שויתרנו על תפקידי� שאני יודע שכל כוחותיו של פוליטיקאי זה לעשות הכל 
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 מודע עמוס הוביל מהל� של לעזור ופה באופ�. כדי להגיע לתפקיד ביצועי

אבל אנחנו , אנחנו נל� את�, אנחנו נתמו�: לראש העיר בעצ� ולבוא ולומר

לראות , חיפשתי מתחת לכסא, מה שנקרא, ואני.  לא רוצי� שו� תפקידי�

כי כ� כתוב בכל .  מתי אנחנו נפרו� החוצה ונחפש משהו, איפה הטריקי�

היות ולא היינו מגובשי� , יו� היההתברר שבאמת הרע.  ספרי הפוליטיקה

אבל כ� ידענו שטובת העיר היא הדבר , מספיק מבחינת מה שאנחנו רוצי�

לא היו סיכומי� שפה , לא  היו הסכמי�. לא ביקשנו כלו�.  החשוב ביותר

בשבילי זו הייתה חוויה כי הכרתי צורה אחרת בכלל  .  מנסי� כל פע� להציג

  .  של התנהלות של עיר

  .לתפיסת� איציק יואל קבל את מפעל המי� בגלל העיניי� היפות שלו  :גל�גיא ב�

אני חושב שאיציק יואל קבל את זה כחלק מתו� תפישה הדרגתית של , לא: אהרו� זיינדברג

ונדמה לי שכ� הדברי� התפתחו וה� התפתחו .  כניסה לאחריות למערכת

יזה שהוא נקבל עוד א, הנה אנחנו נצטר!: בצורה שלא פע� עמדה השאלה

אנחנו , ה'חבר, לא צרי� את זה, לא: ובעיקר אמר את זה עמוס, ואמרנו. פלח

  .בואו לא ניכנס לשו� לח�, נמשי� לתמו�

, כשהוא ישב. נזכרתי תו� כדי הדיו� פה באמירה מאד מפורסמת של אבא אב�  

מיד לאחר הבחירה כשעוד יושב ראש זק� . כזק� חברי הכנסת, את� יודעי�

ואז כדרכו בקודש . משמש יושב ראש עד שבוחרי� יושב ראשחברי הכנסת 

זה כבוד גדול לשרת את הוד מלכותו מהאופוזיציה אבל מי לכל : הוא אמר

וכל הזמ� שאלנו את עצמנו מתי יבוא הרגע ?   הרוחות רוצה להישאר ש�

נכנסו , ולאט לאט נכנסו תפקידי�. שבאמת ניכנס בצורה יותר מלאה

מה , ובאיזה שהוא מקו�. אמונה בצורה לתרו�הכל מתו� , אחראויות

העשייה פה הייתה .  אבל הפרוסה לא חשובה, הפרוסה תבוא, שנקרא

  . חשובה

נדמה לי שהיו� הפרי הזה שנקרא סג� ראש עיר הוא כל כ� נכו� והוא כל כ�   

על כתפיי� , כמו שכבר פה אמרו אנשי� אחרי�, במקו� והוא פשוט יושב

לפחות , ואני באמת רוצה לאחל לעמוס. כונותשאני חושב שמאד מאד נ
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אני חושב שזה באמת התואר הנכו� .  ולתת לו את מלוא הגיבוי, מבחינתי

  .לאד� הנכו�

  .אבינוע� בבקשה. תודה :חמו�יהודה ב�

אני , אחד.  אני רוצה לומר שלושה דברי�. אני אצביע בעד המינוי של עמוס: אבינוע� גרנות

 רוח הדברי� של אמיר לגבי העמימות שהשתררה לא לגמרי  הייתי מבטל את

שלא היה ברור לי לפחות איזה אנשי� , בזמ� האחרו� ג� באמירות של אנשי�

לא , מקבלי� מחויבות, לא תומכי�, תומכי�, באמצע, בחו�, נמצאי� בפני�

, חו� כמוב� מהאיכות של האד�, מינוי כזה שעושי� היו�. מקבלי� מחויבות

מאתנו אני מתכוו� . תר בהירות איפה כל אחד מאתנואולי יתרו� משהו לי

אני  חושב  שזה  מאד מאד .  לאלה שלא ברור איפה ה� בדיוק נמצאי�

  .חשוב

ע� . מדובר פה קוד� כל בסיעה של שלושה חברי�, כמוב�, יהודה,                       שיקול של�

 בכלל לא אני עכשיו. גולדמ� עמד בראש סיעה של שני חברי�, כל הכבוד

מישהו אמר שזה לא . בכל זאת יש פה עניי� של מי יוצא ומי נכנס. משווה

, לא היינו רוצי� שיהיו פה עשרה סגני� בתואר. זה מאד מאד משנה, משנה

אבל . זה לא נראה טוב וזה לא בריא למערכת. ג� א� ה� לא מקבלי שכר

חינה ג� מב, ברגע שקרה מה שקרה או התפנתה המשרה אי� לי שו� ספק

למרות . פוליטית וג� מבחינה עניינית שזה הבחירה הטובה שאנחנו נעשה

הבעתי את דעתי ג� . עמוס, וזה בכלל לא קשור אלי�, שאני הבעתי את דעתי

אני יודע שהוא . בפני יהודה שחשבתי שבוקי ראוי ג� לשמש כסג� ללא שכר

ה שראיתי וזה לא כדי לומר משהו לגבי עמוס אלא יותר ממ.  ג� רצה את זה

אני רואה שהוא ג� לא נמצא . וכדאי לציי� את זה, בפעילות של בוקי במועצה

  .זו הערה שהיה לי חשוב לומר את זה. הערב

עוד לפני , מעבר לכל זה ג� אני ברמה האישית גיליתי מאז הקמפיי�  

, למשל, די בראש אחד, אני חושב, אנחנו חושבי�. אד� ואיש שיחה, הבחירות

אי� לי שו� ספק שאנחנו נבחר היו� .  וג� בנושאי� אחרי�בנושאי חינו�

כי זה ג� איזה שהוא כיוו� שנות� , ואני בטוח שזה יהיה ברוח טובה. בעמוס
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, לא משנה כרגע באיזה מספר אנשי�, לכל הקואליציה להסתדר כגו! אחד

אלא כדי שהדברי� האלה יהיו מאד מאד ברורי� לא רק לנו שיושבי� פה 

שלציבור יהיה ברור מי זאת הקואליציה .  אלא ג� לציבורמסביב לשולח�

שמובילה את העיר ומי נמצא באופוזיציה שהיא ג� כ� נעשית יותר ויותר 

  .  מכובדת

  .אברה� מולא בבקשה. תודה: חמו�יהודה ב�

רק , אני חושב, דבר אחד. אני חושב קוד� כל שצרי� להפריד בי� שני דברי�  :אברה� מולא

ובאמת , כולנו היינו בקואליציה אחת, אני הרגשתי, ש וחציחוד, לפני חודש

היית אתנו . שמעו� פר� היה אתנו.  ... העבודה הייתה עד עכשיו עבודה נפלאה

  .  אבל לא באת להתנגד, בישיבה

בואו קוד� כל ? למה אני רוצה להגיד שני דברי�. אני רוצה להגיד שני דברי�  

. עמוס גבריאלי הוא ראוי לתפקיד, תאי� חילוקי דעו, כול�. נל� לדבר אחד

אלה , אני חושב. כולנו יודעי� שהוא עושה עבודה נפלאה, כולנו רוצי� לתמו�

בואו נשאיר . האנשי� באמת שלא רוצי� לתמו� היו� בגלל פוליטיקה פנימית

. בואו נשאיר בצד, הפוליטיקה הפנימית שלנו ושל הקואליציה. שני  דברי�

אני חושב שזה יכול להיראות ג� .   בעמוס גבריאלינבחר, בואו נרי� יד אחת

ב� אד� ראוי לא להרי� לו יד בגלל קואליציות . כקואליציה ג�  לציבור

  ...פנימיות זה לא יית� 

  .התייחסות, בבקשה אמיר.  תודה חברי�. תודה אברה� :חמו�יהודה ב�

 אני פשוט .אני רוצה לתת הודעה אישית בהתייחסות לדברי� שנאמרו פה  :אמיר גבע

אני . בישיבה הזאת. הגעתי הנה ע� חו� להשתת!. קצת חולה אז תסלחו לי

באמת רוצה ומבקש פה חד משמעית להבהיר אחת ולתמיד ברמה של הצהרה 

לגשת ' פריור'אני לא ידעתי כלל וכלל על כוונתו של שותפי למשרד : אישית

.  מתנגד בתוק!לו הייתי יודע על כ� מראש הייתי.   למכרז הפרסו� העירוני

ג� א� הוא יהיה , ג� לאחר שנודע לי שהוא ניגש ידעתי שאי� לו שו� סיכוי

אני כעסתי על התבטאויותיו לאחר שהוא לא . הטוב ביותר לקבל את התפקיד

. היו לנו שיחות בנושא. ואני חושב שיהודה יודע על כ�, זכה והגיב כפי שהגיב
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היא חלק ' פריור, 'אגב... קשורנראה לי שלחזור פע� אחר פע� שכאילו משהו 

אבל הוא , סבא�זה התחו� היחידי שאני קשור פה בכפר. מזערי בהיק! עסקי

יש . 'פריור'אני רחוק מלהתפרנס מ. באמת אחוז מזערי מהיק!  עסקי הכולל

מעול� לא ניסיתי . פה קשר חברי טוב ושותפות במשרד ובזה ת� העניי�

פתטי ששוב ושוב חוזרי� בעניי� הזה וזה מתחיל להיות כבר , לפעול לטובתו

אני מבקש באמת באופ� חד וחלק להוריד את הנושא הזה מסדר . ודשי� בו

תית� שירותי ' פריור'אי� לי ולא היה לי עניי� ולא יהיה לי עניי� ש. היו�

  .פרסו� לעיר כל זמ� שאני מכה� פה כמועצת העיר

. מה שלא נכו�, וזיציהג� א� אתה חושב שאני איש אופ, ע� הכל, ול� איציק  

אני משתדל ואשתדל ג� בעתיד . הצבעתי פה בשבעה סעיפי� קודמי� בעד

אני חושב שאתה יודע אישית . אני אמרתי את זה. להצביע רק לגופו של עני�

, כל דבר שהתבקשתי אני מופיע בישיבות. כמה אני עוזר ל� במפעל המי�

.  אבל זה לא הנושא כרגע,יש לי ג� על זה סטטיסטיות. יותר מהסג� המיועד

, עדיי� אני בועדת הרפורמה. אני עוזר בכל תחו�, אני בא לועדת ההשקעות

ע� , עדיי� בדירקטוריו� החברה הכלכלית, ועדת ההשקעות של העירייה

. במש� שנתיי�, א� אני ספרתי נכו�,  אחוז86�90נוכחות בועדת הכספי� של 

י רואה דברי� שנראי� לי על פניו כשאנ. אני לא אנטי ואני לא נגד, ה'אז חבר

  .שלא בסדר אני אתריע עליה�

אני רוצה , ראשית.  ברשותכ� אני אתייחס לדברי� שנאמרו פה. תודה :חמו�יהודה ב�

שהיו , ואני לא אנקוב בשמות, אני מודה ומתוודה. להתייחס להתפטרות

� ג.  עצהציפיות מחלק מהאנשי� שאני אפגע או ארמוס בכבוד� של חברי מו

 מאז שהייתה הצבעה למינוי מהנדס הרשות והצביעו 'שינוי'בכבוד� של חברי 

אני בשיחות את� אמרתי לה� שאני מכבד מאד ' שינוי'כפי שהצביעו אנשי 

רק אותי לימדו מהיו� שעמדתי על דעתי שלוקחי� . את ההחלטה שלה�

זה שלא לקחתי , וזה שלא לקחתי החלטה באותו יו�. אחריות על כל מעשה

אמרתי את זה . זה לא אומר שלא הפנמתי את המעשה, חלטה למחרתה

אני יודע שהייתה ציפייה שאני אצא דווקא . לחברי� בשיחות בארבע עיניי�
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אני יודע שהייתה ציפייה שאני אודיע על החלטתי . להודיע יותר לעיתונות

הבהרתי לו את דרכי . שוחחתי אתו. העדפתי לחכות. ל"כשסיימו� נמצא בחו

אני שמח שבסופו של , ואני שמח. הבהרתי לו ג� את ההחלטה. יבה שליהחש

אני אנהג בכבוד ע� . ואני מתחייב פה בפני כל חבר וחבר, וככה אני אנהג, יו�

, אני לא רואה אות�. מי שבאופוזיציה ומי שבקואליציה, כל חברי המועצה

י� ואני נקווה מאד שנמשי� לראות אתכ� מצביעי� לגופו של עני. גיא, אנטי

  .מאמי� שכ� יהיו פני הדברי�

בפירוש מי שרצה בא ושמע את הדברי� בצורה , אני אומר, לנושא העמימות  

אבל אמרתי שהראשו� שישמע את זה ממני זה . י פני�תשאינה משתמעת לש

והתנהלתי מול סיימו� גולדמ� ג� לאחר שהוא . וכ� היה. יהיה סיימו� גולדמ�

ואני חושב שבסופו של יו� היא עשתה רק , הולא לקחתי החלטה מהיר, חזר

 אני מודע ומתוודה על –א� בסופו של דבר לא פגעתי בכבודו של אד� . טוב

  .ואני אמשי� לחטוא בחטאי� האלה, החטא הזה

ישנה איזה . לגבי ההסכמי� הקואליציוניי�. הדבר הנוס! שאני רוצה לומר  

. לצאת מהקואליציהמאז שהחליטו מספר חברי� , שוב פע�, שהיא אווירה

שלא ישתמע מכ� חס וחלילה . ואני מאד מאד מכבד את החלטת החברי�

כאילו שיש לי מה . דברי ביקורת על כ� שאנשי� החליטו לצאת לאופוזיציה

ואני יודע שאתה , אני שמח לבשר ל� גיא. להסתיר בהסכמי� הקואליציוניי�

אתה חבר ,  זה כול�אני לא רק אני יודע את זה אלא יודעי� את, חבר מועצה

שידוע ל� , אלא מאי. מועצה די מקפיד ללמוד ג� את הפרטי� הקטני�

מהרגע . שההסכמי� הקואליציוניי� שנחתמו נמצאי� במזכירות העירייה

הפקדתי , אני שומר על החוק, כמו�, שיש אישור ממועצת העיר אני על פי חוק

� שחתמתי לא מההסכ, אי� לי מה להסתיר. אות� במזכירות העירייה

לא ע� ההסכ� שחתמתי , לא מההסכ� שחתמתי ע� אבינוע� גרנות, אתכ�

  .לא ע� הליכוד ולא ע� שו� סיעה אחרת, ל"ע� המפד

אני מודה ומתודה ושמח על כ� שישנ� פה אנשי� סביב השולח� , אלא מאי  

, אבל סיעת העבודה הייתה הראשונה לכ�, ולא רק מסיעת העבודה, הזה
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לא כל דבר מגיע ? ולמה הכוונה. בגרות פוליטית. יטיתשמגלי� בגרות פול

כפי שהציג את זה כא� קוד� , אני שמח. בסופו של יו� לסיכומי� בכתב

מערכת יחסי� של בניית , שאנחנו מתנהלי� פה במערכת בונה אמו�, אהרו�

כל , בלי יוצא מהכלל, כול�. אמו� מהרגע הראשו� שהתחילה הקדנציה הזאת

ראינו לנגד עינינו את המצב הקשה שבו , התשעה  עשרכל , חברי המועצה

סברתי למש� תקופה של לפחות , סברתי.  סבא�הייתה נתונה עיריית כפר

שנתיי� שהמצב הקשה חייב להביא את כולנו לאג� את הכוחות על מנת 

תרשו , ומה שהתכוו�, וכולנו. לנסות ולצאת מהמצב הקטסטרופלי שהיינו בו

ומה שגיא פה התכוו� זה .  ו� שלא מעט שוחחתי אתומכו, לי להסביר את גיא

אלא אכ� בתחילת הקדנציה היינו על , לא לעיבלי� או ישוב ערבי כזה או אחר

החשב המלווה או הזה עשה פרסה בצומת רעננה מכוו� שהגענו לאיזה , ס!

ואילו לא היינו מגיעי� להבנות האלה ע� . שהיא הבנה ע� משרד הפני�

 משרד הפני� לא היינו מצליחי� לבנות מערכת יחסי� משרד הפני� וג� ע�

כי חוסר האמו� .  אני מסופק מאד א� היינו מגיעי� לא� שהגענו–טובה 

  .סבא הוא היה משווע�בעיריית כפר

והקדנציה הזאת תיזכר לעוד הרבה מאד , ולכ� הדברי� המרכזיי� שעשינו  

לא את . יניושני� בזכות כל אחד ואחד מכ� שראה את טובת העיר לנגד ע

א� זה היה רק טובתי האישית היו ג� , אני מתאר לעצמי. טובתי האישית

�ראינו פה כולנו את טובת העיר כפר. כאלה שהיו עושי� חשבונות אחרי�

ואני אמרתי את זה . לא בכדי אנשי� באו והתגייסו להיות פה במערכת. סבא

י את אייל הבאת.  פע� ואני אגיד את זה אולי פע� אחרונה לגבי אייל

הבאתי לכא� אנשי� . מהמגזר הפרטי ואני יודע עד כמה הוא ויתר ג� בשכר

אני אומר את זה פה בשקט בלי , לתו� המערכת שעובדי� היו� במערכת

סבא שה� עובדי� היו� �ה� עושי� טובה היו� לעיר כפר. לעשות הרבה רוח

וחלק , ואני יודע שחלקכ� ג� ביקר את המינויי� האלה. במערכת

.  וזה לגיטימי. וזה לגיטימי. העיתונאי� ג� ביקרו את המינויי� האלהמ

זה יהיה א� טבעי שהוא , כשאני מביא אד� שהול� אתי שמונה עשרה שני�
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אבל אני יודע מקרוב עד כמה האנשי� האלה הקריבו מעצמ� . יעבור ביקורת

 וא� אנחנו נמצאי� היו� במצב טוב.  על מנת לבוא ולהציל את העיר הזאת

  .זה לא מעט בזכות האנשי� שהצטרפו למערכת

אי� לי . אני ג� לא מסתיר, אני לא אפתיע אות�, וההסכמי� הקואליציוניי�  

אי� לי . אני ג� לא אפתיע אות�. הסכ� קואליציוני חתו� ע� סיעת העבודה

שתינו , מכוו� שישבנו. אי� לי. הסכ� קואליציוני חתו� ע� הגברת רינה פז

. סבא לצעוד ביחד�הסכמנו בראש וראשונה למע� כפר. כמנווהס, כוס תה טוב

יכול להגיד ל� עמוס א� הקירות .  לא שעל הכל אנחנו מסכימי�, לא שקל לנו

אני יכול להגיד ל� איציק יואל עד .  עד כמה יש מחלוקות בינינו, יכלו לדבר

יכולי� להגיד ל� עוד . כמה היו מחלוקות בתחילת הדר� של מפעל המי�

 ותו� עשר שניות אתה מקבל sendאי� ללחו� על הכפתור .  אחרי�חברי�

  .אנחנו מחליפי� דעות, אנחנו מתווכחי�. לא בבית ספרנו.  את המבוקש

, אבל אני מאמי� באמונה שלימה שא� נדע לשמור על מערכת יחסי� טובה  

 כל חילוקי –א� נדע לבלות ביחד , א� נדע לאכול ביחד, א� נדע לטייל ביחד

,  שיש בינינו ה� יהפכו לחילופי דעות ואנחנו נוכל להקשיב אחד לשניהדעות

ואנחנו נוכל לעשות את הדברי� למע� העיר הזו ולא למע� גיא ולא למע� 

ולא למע� א! אחד אחר ברמה , ולא למע� אמיר או למע� יהודה, יהודה

וככאלה אנחנו מצווי� . כי כול� פה מקריבי� למע� העיר הזאת. האישית

  .התחייבנו כול� פה, כי התחייבנו. �להמשי

, התמודדתי לראש העיר.                       לא במקרה יש כיו� ארבעה מועמדי� מובילי� בעיר

סיימו� . ואבינוע� גרנות התמודד, עמוס התמודד וקובי התמודד, בני התמודד

ואני מדבר על ראש עיר ושלושה סגני� . ורינה התמודדה. לא התמודד

 אני לא יודע מהו –א� זה לא מסר לתושבי� . ו לראשות העירשהתמודד

, והיו משקעי�, א� זה לא מסר שאנחנו מותירי� את כל משקעי העבר. מסר

אבל . והיו משקעי� כבדי� מאד ג� בפ� האישי, כולנו יודעי� את זה

כשסיימתי את מערכת הבחירות והתחלנו לנשא את המשאי� והמתני� 

וחברי הקרובי� ביותר לא . כול� בקואליציה: תיהקואליציוניי� אני אמר
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. וא� הצלחנו לעשות את זה זה לטובת העיר.  האמינו שנוכל לכבוש את יצרנו

וא� הצלחנו ליצור את האווירה הזו פה היו� במועצת העירייה זה רק לטובת 

ארבעה עשר איש בקווי� , האמינו לי שלנהל קואליציה של שלושה עשר. העיר

 יותר קל מאשר לנהל בשמונה עשר –שאמר פה קוד� איציק כפי , ברורי�

  .יותר קל. איש

מי שחושב לרגע שאני מסתיר את : ולכ� אני בא ואומר לכל חברי המועצה  

מי שאומר את זה מטעה והוא מטעה בכוונה , ההסכמי� הקואליציוניי�

אי� לי מה . ואני אומר לכל אחד ואחד מכ�. מטעה בכוונה. לא טועה. אפילו

לא להנהלה הביצועית של העיר ולא לא! אחד מהנהלת העיר , לא לי, הסתירל

מנהלי� ונמשי� לנהל את העיר הזאת , כי אנחנו ניהלנו. של חברי המועצה

קשה לאנשי� לקבל את דר� . בדרכנו שלנו. בדרכנו שלנו, בשקיפות המוחלטת

 ג� .כי בדר� כלל פוליטיקאי� נוהגי� להתבלט. אני יודע. הניהול הזאת

ע� כל הביקורת , גאה מאד, אני הייתי גאה מאד, לפני שבועיי�, בשבוע שעבר

ל "שקיימנו את ערב העובדי� ומנכ, וקבלתי לא מעט ביקורת, שקבלתי

והיו כאלה שאמרו ורצו . העירייה עלה והציג את הפעילות המבוצעת בעיר

  זה .נתנו לי מכה ככה ע� המרפק.  תתבלט, אבל אתה פוליטיקאי: לטובתי

  .שיטת ניהול שונה. שיטת ניהול שונה

ואני , להוכיח את המודל הזה: אנחנו באנו לעיר הזו מתו� מגמה אחת ברורה                        

ששיטת , וא� צרי� אני משפיל מבט, אומר את זה במלוא הצניעות והענווה

ל לא רק ש, לא רק של אייל ושלי, לא רק שלי. הניהול הזאת תהיה למודל

אני שמח ששמה של המועצה , ואני שמח. אלא ג� של המועצה, הסגני� ושלי

לא מעט קולגות שלי שאני נפגש בכנס ראשי רשויות . הזאת יצא למרחוק

? אי� השתנתה האווירה הזו? מה קרה במועצה שלכ�: באי� ושואלי� אותי

אני , את� יודעי� את זה טוב מאד, אני לא באתי ע� ניסיו� ניהולי עשיר

אני באתי , אני באתי מעשייה קהילתית. באתי מתחו� החינו� הבלתי פורמלי

  . הלמדתי בשיטת הלמינצי, מתו� ניסיו� אי� לא מנהלי� מועצה

א� התקדמנו משהו בשנתיי� האחרונות . לכולכ�, ולכ� אני בא ואומר לכ�  
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זה הרבה בזכות הרוח ,  זה הרבה בזכות השולח� הזה–והתקדמנו , האלה

ואני רואה את השקט . השולח� הזה נת� לכל מנהלי האגפי�הגבית ש

היו� א! מנהל אג! או מחלקה לא יכול . התעשייתי שקיי� היו� באגפי�

אני , חברי�. אי� מצב כזה, אי� מצב כזה. לעבודולבוא ולומר לי שמפריעי� ל

  .אומר לכל אחד ואחד מכ�

 לאווירה ולכ� אני אומר בנושא של ההסכמי� הקואליציוניי� ובכלל  

כולל שמעו� פר� שהגדיר את , כל אחד ואחד מכ�.  הקואליציונית שנוצרה פה

ואני אומר לכ� . תטפחו לעצמכ� על הכת!, עצמו מהתחלה באופוזיציה

חלק נכבד מאד ביכולת לתת , באחריות מלאה שיש לכ� חלק נכבד מאד

  .  לאנשי המקצוע שלנו לייצב את התוצאות

וזה לא , שבמסגרת מערכת היחסי� שבנינו, עמוס, אני רוצה בהחלט לומר ל�  

אני אומר את . מערכת כנה ואמיתית, זה בא בזכות, בא בחסד של א! אחד

היו בהתחלה לא מעט חששות הא� נצליח . הדברי� בצורה הכי גלויה

אני .  מה כל אחד מצפה מהצד השני, הא� לא נצליח להסתדר, להסתדר

אמרה ,  חברי� מהרגע הראשו� באהאני שמח מאד שסיעה בת שלושה, שמח

אנחנו מאמיני� שאפשר , אנחנו רוצי� לנסות דר� אחרת: אמרה. וקיימה

, ובאתי ובקשתי מכול�.  אנחנו רוצי� להיות שותפי� ג� בלי נייר, אחרת

אולי , יכולנו בקלות לחתו�. קחו על עצמכ� את המטלות: משלושת החברי�

אולי לא תאמנו את זה , א חתמנואבל הצד הטכני הזה של. אפילו צד טכני

הוכיח . ג� בדר� ההתנהלות ע� רינה. הוכיח שאפשר ג� אחרת, מספיק ביומ�

אפשר לבנות מערכת יחסי .  שג� בלי הסכמי� קואליציוניי� אפשר להתנהל

  .אמו�

סמו� ובטוח במאת האחוזי� שעמוס לא רק שיצליח , ולכ� אני בטוח  

במיוחד בתחומי התרבות , � חדשי�בתפקידו אלא ג� יצליח להביא מיזמי

, אני לא אפתיע ואני אומר. ולא רק בתחו� התרבות. שהוא מופקד עליה�

. עדיי� עוד לא נחת� הסכ� קואליציוני ובגלל זה אני לא מציג שו� נייר, הנה

יש . אבל כבר יש הבנה שעמוס גבריאלי יעמוד בראש מנהלת אזור התעשייה
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עוד לא חתמתי ע� , אתה יודע מה,  אנשי�א� יש  עוד? למה לא. הבנה כזאת

אני יש לי כוונה להציע ליפתח להיות חבר בכיר במנהלת אזור . יפתח הסכ�

כי ה� מסוגלי� להביא פירות , כי ה� מסוגלי� לתרו� בעניי� הזה. התעשייה

וג� , ואני אציע לה� לכל אחד? אז למה שאני לא אציע לחברי�. בעניי� הזה

. שאי� לי שו� בעיה להציע ל� ג� מהמקו� באופוזיציה, גיא, אתה יודע, ל�

אני לא רואה במסגרת הפעילות העירונית החרמה של , ג� לחברי אופוזיציה

חבר מועצה כזה או אחר בגלל שהוא לא בקואליציה או בגלל שהוא לא תמי� 

  .לא במגרש הזה אני, זה לא אני, ממש לא. דעי� אתי בהצבעות

  .בזה שתביא את ההצעות לסדרתוכיח את זה   :גל�גיא ב�

 שלא יקפו� –מי ששופט וד� אנשי� על מגרש של מנהל תקי� , אני אמרתי ל�  :חמו�יהודה ב�

בואו נשחק . כ�אז אל תשחקו אתי במשחקי� מתי שנוח ל. כשזה לא נוח לו

לכ� אני . אפילו לא יותר מזה, אני עד גיל שש שיחקתי את זה, מתי שנוח לי

אני אומר , החוק אומר. הוגשו פה הצעות לסדר. י� הזהבא ואומר שוב בעני

הוגשו פה . את זה לכל הזה ואולי לעיתונאי� שאולי רוצי� לכתוב את זה

מה לעשות , מה לעשות. הצעות לסדר לפי הסדר ע� העדיפות לאופוזיציה

  ,שבמש�

  ) לא שומעי�–הערה של אמיר גבע (

, סליחה על הביטוי, � נוח לעמוד או לשבתאז מחר יהיה ל. אז מה אמיר גבע: חמו�יהודה ב�

ולבוא ולהגיד לי בפני ארבעה  אנשי� שלא נכנסו למועצה , בכיכר  המיואשי�

ר של "הוא לא מגיש לי את ההצעות לסדר על פי התקשי: להגיד לה�, הזו

הסכי� שלי חותכת . הסכי� אצלי חותכת ישר. משרד הפני� או דיני העיריות

  .ככה הדר� שלי? מה לעשות. מה לעשות, גי�היא לא עושה זיגז. ישר

. חבל שהוא לא פה, אני לא יודע מה אמר סיימו� גולדמ�. אני רוצה להדגיש  

לא פונה למועצה ולא פונה למשרד , לא במשרד הפני�, לא בסמכות המועצה

והוא ג� השקיע , שוחחתי ע� סיימו� גולדמ� שג� אותו אני מערי�.  הפני�

באותו מעמד . אני ש� את הדברי� פה על השולח�. תלא מעט בחברה הכלכלי

חמו �אני יהודה ב�, שהוא היו� ממלא מקו� יושב ראש החברה הכלכלית
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שמא תחשבו שאת� , עוד פע� אני מדגיש, לא בסמכות מועצה, ראש העיר

חמו לוקח על עצמו את האחריות לעשות �אני יהודה ב�. שותפי� לעניי� הזה

איפה , אני לא יודע מה אמרו. רה הכלכליתאותו משנה שלי לנושא החב

אני אחראי רק על מה . מי שאמר שיתק� את זה. באיזה פורו� אמרו, אמרו

אי� לי , אי� לי את היכולת, אני בניגוד לאחרי� אי� לי את הזמ�. שאני אומר

את הכוונה ואי� לי את הרצו� להתמודד על כל שמועה ושמועה שמתרוצצת 

ומי שרוצה ג� , צל את ההזדמנות הזאת אחת לחודשאני מנ, ולכ�. פה בעיר

אני מעביר לכ� את המסרי� שאני . יותר לא בעיה להשיג אותי ולהיפגש אתי

לכ� אני מקווה מאד .  שתשמעו את זה ממני ולא יפרשו אותי, אומר אות�

לכ�   . אמרתי את הדברי� בצורה ברורה, שג� עכשיו אי אפשר לפרש אותי

  .  עהאני רוצה לעבור להצב

  )הערות והפרעות(

 עמוס ד"עומינוי :  על סדר היו�7אני מבקש להעמיד להצבעה את סעי!  :חמו�יהודה ב�

  ?מי בעד. גבריאלי לסג� ראש העיר בתואר

  הצבעה  

,  מולהאברה�,  קוגמ�טל,  זיידנברגאהרו�,  אלגוביפתח, יעקב אוחיו�: בעד    

, בני כברה, שמעו� פר�,  פז רינה,איציק יואל,  אב� ח�משה,  גרנותאבינוע�

  . חמו�יהודה ב�

  .  אמיר גבע:נגד  

  .גל� גיא ב�:נמנע  

  

ד עמוס גבריאלי לסג� ראש העיר "  מחליטי� לאשר את מינויו של עו:274' החלטה מס

  .בתואר
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כי נעתקו , גזלת� ממני את המכשיר שאני מתפרנס ממנו. תודה רבה לכולכ� :עמוס גבריאלי

אני קוד� כל רוצה להודות באופ� ח� לכל .   חייב להגידאני, המילי� מפי

ואני כבר שבע שני� חונ� , זו הייתה ישיבה מאד מרגשת מבחינתי. אחד מכ�

אני רוצה להגיד . כמעט מאה אחוז מהישיבות, פה כמעט את כל הישיבות

לכ� שאני אעשה כל דבר כדי להיות ראוי לאמו� שנתת� בי היו� ואני מאד 

  .  תודה, לה טובלי. מודה לכ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 
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